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ّدولية  أكاديميةدورية 

 
 تختص بالدراسات ألادبية والنقدية واللغوية مة محك

 :عن تصدر 

ّالجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف -كلية آلاداب والفنوّن-قسم ألادب العربي 

ّتتتتخخالجزائّر-عباسجامعة سيديّ-ّكلية آلاداب واللغات والفنوّن

ّالشلفبرئيس جامعة حسيبة بن بوعلي  -ّعلي شكرّيد  .أّ-ّّّّ

ّمجيد هارون.عميد كلية آلاداب والفنون د -ّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّ

ّمحمد بلعباس يّ:الدكتوّر
 

 

 اسماعيل زغودة .د 

 عبد هللا توام.ّد 

 كمال الدين عطاء هللا.ّد 

 معمر عفاس.د 

 مربوح عبدالقادر ّ.د 

 (مصر)ّد عالء عبد الهادي 

  (العراق)ّصفاء الدين القيس يدّ

 (مصر)ّأحمد تمام سليمان.ّدّ

 ّأسيا متلف.ّد

 ّنقماري يوسف .ّد

 ّسيد أحمد محمد عبد هللا .د



 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي .ّ)د أحمد بن عجمية.أ 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )د عبد القادر شرف .أّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )د عبد القادر توزان .أّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )د العربي عميش .أّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )مختار درقاوي .ّّد.أّ 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّقرمازن طاطا ب.ّّد.أّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )مجيد هارون .ّد 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّاسماعيل زغودة.دّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )محمد بلعباس ي .د 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )عبد هللا توام .د 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّنور الدين دريم.دّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّصفية بن زينة.دّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )راضية بن عريبة .دّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )آسيا متلف.د 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّمحمود س ي أحمد.دّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّسعيد بكير.ّدّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّعبد القادر ميسوم.ّّدّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )أحمد عراب .ّدّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّعبد القادر مربوح.ّد 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )محمد حاج هني .دّ 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّجميلة رقاب.دّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّمحمد عبد هللا سيد أحمد.ّدّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )عمار عائشة .ّدّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )محمد رزيق .ّدّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )نقماري يوسف .ّدّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّعبد القادر جلول دواجي.ّد 



 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّأحمد مداني.دّ

 (-الشلف–سيبة بن بوعلي جامعة ح)محمد بن بالي .ّدّ

 (الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )معمر عفاس .د- 

 (الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّعداد ربيحة.د- 

 (الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّسهيلة ميموّن.د 

 (الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )كمال لعوّر.ّد 

 (الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّعيس ى حنيفي.ّد 

 (الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّنعيمي عمارة.ّد 

 (الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّنور الدين دحمان.ّد 

ّ

ّ

 (1وهران)د عز الدين باي .أّ

 (تيارت)ّد أحمد بوزيان.أّ

 (.تيارت)بلمهل عبد الهادي د .أّ

 (بسكرة)ّنعيمة سعديةد .أ 

 (سيدي بلعباس )عقاق قادة  د.أ 

 (ورقلة)ّهاجر متقند .أّ

 (قسنطينة)ّد وافية بن مسعود.أّ

 (.ورقلة)ّد أحالم بن الشيخ.أّ

 (.أدرار)د حورية بكوش .أّ

 (.غليزان)د حورية بن يطو.أّ

 (1وهران)د أحمد عزوز .أّ

 (سيدي بلعباس)د أمينة طيبي .أّ

 (أدرار)د إدريس بن خويا .أّ

 (مستغانم)ّد سعيدي محمد.ّأ 

 (مستغانم)د حفار عز الدين.ّأّ

 (تلمسان)غيثري د سيدي محمد .أّ

 (1وهران)د سعاد بسناس ي .أّ



 (خميس مليانة)مصطفى بربارة  .دّ

 (بومرداس)قدور بن نابيّ.د 

 (معسكر)مصطفى بوفادينة.ّد 

 (خميس مليانة)ّحورية بن عتو.ّد 

 (بومرداس)نور الدين لبصير .د 

 (مليانة خميس)ليلى مهدان .د 

 (مليانة خميس)صليحة بردي .د 

 (تموشنتعين )عيس ى بخيتي .ّدّ

 (املركز الجامعي صالحي أحمد النعامة)عبد املجيد رخروخ .ّد 

ّ

ّ
ّ

 (املغرب)د مصطفى غلفان .أّ

 (تركيا)د عمر إسحاق أوغلو .أّ

 (مصر)د حسن يوسف .أّ

 (املغرب)ّد عبد العالي بوطيب.أّ

 (فرنسا)د الطيب بوقرة .أّ

 (السعودية)د علي سعود .أّ

 (ألاردن)ّد مريم جبر.أّ

 (إلامارات)د أحمد حساني .أّ

 (مصر)عماد عبد املجيد فرغلي.ّأ 

 (مصر)ّد عالء عبد الهادي.أّ

 (لبنان)علي نصرّد .أّ

 (تونس)د عبد الرزاق بن معمر.ّأّ

 (املغرب)ّد حافظ اسماعيل العلوّي.أّ 

 (مصر)ّسليمان أحمد تمامد .أّ

 (العراق)ّصفاء الدين القيس يد .أ 

ّ

ّ



 :يشترط آلاتي ""في مجلة  للنشر 

 .مصدر منشور الجدة والجدية ولم يسبق لصاحب البحث أن نشره من قبل أو استله من  -

بمنهج علمي والالتزام باملوضوعية والسالمة اللغوية والتوثيق ومراعاة عالمات الترقيم  التقيد -

 .والوقف، وأن يكون توثيق املعلومات في آخر املقال

واملقاالت التي تنشر في املجلة تعبر عن أراء  أصحابها وال تعبر بالضرورة عن أراء املجلة ألابحاث  -

 .املقاالت التي ال تنشر في املجلة ال تعاد إلى أصحابها

 .ترتيب املقاالت داخل املجلة يخضع العتبارات فنية وال عالقة له بمكانة الباحث وشهرته -

والتعديل أو إعادة الصياغة فيما يتماش ى مع سياسة  للمجلة الحق في الطلب من الباحث الحذف -

 .النشر لديها، وللمجلة الحق في إجراء تلك التعديالت الشكلية تماشيا وطبيعة املجلة

 .61الهوامش ، 64 خلص  والكلمات املتتاحيةامل، Sakkal Majalla  61يكتب املقال موثقا بخط  -

 (. ettahbir.chlef@gmail.com: )ترسل البحوث إلى البريد آلاتي -

 .املخططات والرسوم والجداول يجب أن تكون في شكل صور  -

 .ألافكار العلمية التي يتضمنها املقال ال تعبر عن توجهات املجلة وإنما عن وجهة نظر صاحبها -

 .يتحمل الباحث مسؤولية ألامانة العلمية وألافكار املعرفية والسالمة اللغوية واملنهجية لبحثه -

 .التحرير السرقات العلمية في البحوث املقدمة إليها وإن فاتها ذلك فهي غير مسؤولة تتحرى هيئة -

 .يتحمل الباحث املسؤولية القانونية والقضائية في حال ثبوت سرقات علمية -

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ّعنوان املقالّالصفحاتّاسم ومعلومات الباحث 

ـــــوّر 1 ـــوام :ّالدكتــ ــــ ـــــ ّّّّّعبد هللا تـ

ــــوس   .ّد /طّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّوحــيــدة بـوقـنــــ

ّّكلية آلاداب والفنوّن

ّالجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي ــــ الشلف 

ّ

ــُم اللغة العربية للناطقين بغيرها 1-9ّ ــ
ُّ
تعل

ّالنظري وذاتية املتعلم بين إلاطاّر

ــــوّر 2 ّحاج علي خديجة:ّةالدكتــ

 -ّمستغانم-عبد الحميد بن باديسجامعة ّ

ّالجزائر

معالجة الخطابات في ضوء املنجز 11-11ّ

كتاب البيان والتبيين  -التداولي

ّ-أنموذجا
ّمتلف آسية :الدكتورة 3  

الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلفّ  

إشكالية توحيد املصطلح النقدي 19-81ّ

ّ
ً
 وصناعة

ً
ّالعربي ترجمة

ّحكيمة بوشاللق:ّالدكتورة 4

ّالجزائر-جامعة محمد بوضياف باملسيلة

ّ

الكتابة ألادبية من الورقية إلى 89-54ّ

بين عقلنة التأييد وسخرية ّالرقمية

ّالرفض
ـــــوّرّّ 5 ّصالح قسيسّ:ّالدكتـ

برج  –محمد البشير الابراهيمي جامعة ّ

ّالجزائر -بوعريريج 

قراءة في "سيميوزيس املسرح الثوري 54-45ّ

ّ"مسرحية النار والنور لصالح ملباركية
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ــــُم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
ُّ
  النظري وذاتية املتعلم بين إلاطار تعل

                      

ـــور   ــــــوام : الدكتــــ ــــ ـــوس   . د /ط                 عبد هللا تـــ  وحــيــدة بـوقـنـــــ
abdallah_touam31@yahoo.com 

  كلية آلاداب والفنون 

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي ــــ الشلف 
 

 :امللخــص

ُ  لللةما للعية،مان يك سب امت لمماعلُ للعمى ا تعما لاماعهالاا اهاا ل  ما    م         م
ُّ
ُ اللعميلوا اللبااامان اههب مم  : تعل

 
الااماها  اللماّل

اتعلمممم،ُ لللةمممما . ح،اهمممم  الاعاهات،مممما لل،هم،ممممافمممم  ممممما دهلتممممىمان يا اهعنممممس  اممممي يك سب اممممت لممممماعلُ ملبمممما لامممماعها  لللةمممما للعية،مممما 

ُ  مممما يمممُم . لاممماعهالاا ،عمممين امممإ ساعمممىل  ي ممما للمممامبُ فممم  لللةممما لماعلهممما امعي،ممما ممممىلهت  اللعية،ممما ت ساهدممم  ت مممى  ُّ
ايبعمممل للممماعل

ن اتعممى  للممىا  الممط لل العمما االعية،مما ا ياامما ايما ،مما (للاعلمم،ُ الاااممىل   ) ن ااصمما فمم  لميلحممإ  ا مما م مم  لممطمماف فمم  ح،مماا لل ممي 

ي مما يداممما يامميطله،س،ا فمم  تعلمم،ُ لللةمما للعية،ممان ،هاممع   اييمماف اةمميلم  ام مما   ممما اهيا،مما ممما لمااهمملك مل مم،ل لمسمما ن ي  اممع  

ن لممماعلُن للطييعمما الل ط ممام : يعممإ تعلمم،ُ ،ممأل،ّن اتك  للاعلمم،ُ ىعاهممى تعمما ي  عمما مممماا  يااامم،ا  مم  مُم
 
اتعمما ممم،ل  امما  . لمعل

زلف لماعلهمممملكن اهاطلمممت امممم،لط لاا،ممما  للطممممي  ،ممم ك  تهل،ممما للاعلمممم،ُ هاطلمممت هممممه،لط معلممُم اممم و لمممم  تلممُم ا  لسمممما ا  ممما   امهلممم

         للعا هممما تعممما لليابممما ذاتيـــة املـــتعلملم اامممبا ال اعممماو لل مممطلم  للاا ،ممما الماممماهىا مممما لعأل،ممماا لل،هم،ممما للهاعلهممملكن اا اممما،ا ي ممما 

   .ياا،ا ي ا اا  اطا ل،لطن م  ه ا،ُ للهد  لامع،ق لل ساح اللاعىم ياثطف  للاعلُ االاااعىل  ل ن 

ُن تعلُ لللةا للعية،ان لل العهك بةلط للعية،ان  له،ا لماعلُ :الكلمات املفتاحية
 
 .للاعلُن لماعلُن لمعل

 

 :مقــدمــــــة 

ُ  لللةا للعية،ا ما يمُ لممطاف ف  ح،اا لل ي  لل،ي ىاعا ي ا  لط      ُّ
    ن ااصا ف  لميلحإ  ا ا ىعىُّ تعل

م  ن اتعى  للىا  الط لل العا االعية،ا ا يااا ايما ،ا اهيا،ا ما لمااهلك مل ،ل لمسا ن ي  اع  ي ا يداما 

يايطله،س،ا ف  تعل،ُ لللةا للعية،ان ،هاع   ايياف اةيلم  ام ا   ما يعإ تعل،ُ ،أل،ّن اتك  للاعل،ُ 

ُن لماعلُن للطييعا الل ط ام : ىعاهى تعا ي  عا مماا  يااا،ا   
 
اتعا م،ل  اا  ، ك  تهل،ا للاعل،ُ . لمعل

هاطلت هه،لط معلُ ا و ل  تلُ ا  لسا ا  ا   امهلزلف لماعلهلكن اهاطلت ا،لط لاا،ا  للطي  لم اابا 

             للعا ها  ذاتية املتعلمال اعاو لل طلم  للاا ،ا المااهىا ما لعأل،اا لل،هم،ا للهاعلهلكن اا اا،ا ي ا 

 . تعا لليابا ف  للاعلُ االاااعىل  ل 

م الذاتيا   
ُّ
هبا يك ساُ ف  يي مّاكن اهلو ف  لمؤاااف للاعل،ه،ا يا لمنز  يا لمباباف للعامان ،اه  التَعل س 

ماط امىا  مع، ا كالاعل،ُ للاعل،ىي لل،ي سعا ي  ا    لاإ لمؤاااف للاعل،ه،ا ،عي اإ . تعل،ُ الط م 

ل  ىااط،  لم
ا متس ي ل ن ااداها شاون اهبعل لليابا االاااعىل  مها لل عطااك اعل لُ  له،ًّ ُ لل،هم يك ساعل

ل  
ُن ياا،ا ي ا اا  اطا ل،لطن م  ه ا،ُ للهد  لامع،ق لل ساح اللاعىم  ااايااك  ل ًها لىى لماعل

 يك  ...ياثط
 
 متى يستطيع املتعلم أن يُ أين و : اثلطان ايهب  ا ح يما ف  آلات  المطياح إلاشّاتفيت

 
م نفسه عل

م متى توفرت الرغبة والاستعداد النفس ي لذلك ؟ ؟ ( ذاتية املتعلم ) بنفسه 
 
وهل يتمكن املتعلم من التعل

م ؟
 
 أم البد من توفر برامج ومناهج للتمكن من عملية التعل
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ُ لللةا للعية،ان مه لا ااب لماعلُ للعى ا تعا لااعهالاا اهاا ل  ا           
 
الاااها  : يك  للاىف ما تعل

ُ اللعيلوا اللباااان اههب   ما دهلتىما
 
ُ لللةا للعية،ا مه لا ااب . اللاّل

 
يا اهعنس  اي لمع ه  ما تعل

،العهل،ا للاعل،ه،ا . هات،ا لل،هم،ا امااسىله  لمعي،،اح،اه  الاعاف  لماعلُ ملبا لااعها  لللةا للعية،ا 

ُ  لليطا،خ ليس ،عي مم ه ل  للةا ت ه م ي ف  يحىلث للبالم اإ هاسااز  ي ا ي  لا  ف  للاها  اللعيلوان ث

ف  هم ،إ معط،اف ف  حى   ل  ان اإ ف  الق للعى ا تعا للا يف ،ي ان ،الا يف مه للعهإ ف   الف للّلُ 

       ن اتعل،ُ لللةا ت ساهد  تا لا ااب لماعلُ للةا اههب   ما دهلتىمان البا ساعىى  لط (1)"تالليطلا،

مسههتا : ي ا للامبُ ف   ل،اف إلا  لك للع اصي لللةهيان ا،اُ مىلهت  ان ،اللةا اها سعه  لعألاج صاعح 

اه اات الك بعض للع اصي منسجها ما للىال  المىلهتف  لف ان،ا تامن يي ما سثبا  للععإ ما ما لاسجام 

    لللةهيا اللعالداف للتي سيةطاان اما عاا يايى ما سثبا  ما ه اات الك للعهل،اف لممىثا لالط للع اصي 

ا الاااعها  ،اه ا، ،ا يعيلو لل العلك لا،ل ف  الد   تعا شّإ ه ييع  يا ههل،ىي مممم ما  صه  ي ا لل يا  مممم يم 

           ل،اف ف  لماا لف     ن العى كاك لاا الىاك ما الك  ال إ لل،سا  ب  هل ن اهاهثإ م،  آلا(2)" لعخطاب 

ها هم إ مها اا االم للعيب : " ي ا يمه،ا هيا،خ م،  لماا لف ي  سعه  ف  معىما 
 
ام،  لملبا اها هعىمن ي 

للتي  اهبي   تعا للاه  اللا طا عخهلص هيلا،ب ن اليا  هم إ اهعي،ا للعهل لك للعله،ان ف   لط

لاانبطاا يمإ ص اتا للب،اكن ، ك م،  للعهل لك ي ها ه ،ى تلها ا،لط لللااكن ات ه ،ى ح ه  لملبا اال عإ 

 ( .3)"ف  مملاان ادى مي  لط 

م اللغة العربية للناطقين بغيرها  1
 
 :ـ آليات تعل

ُ لللةا للعية،ا اهمالك مااهى لا اامل ا لىى لماعلُ لل الق     
 
بةلطمان تهل،ا ميابا تااىع  ههظ،  يك  تعل

 ُ
 
تىا  ل،اف اظا   معي،،ا  م ،ان ا ل،مممممممممماف   ا،ا العاهات،ا مععىان ا   ماها تااىع  يك سسى  لماعل

       اةااامممممهيل  معا ،  امب ابمممممممممماه  لللةهيان ا لط ف   طممممممممممما  م هج،ا الضألممممما ا د،عان ه مممممممم  االةيض 

ُ الماعلُن امىى لااعىل   لل  س ي للاعلُ
 
 .لمع ه ن ايك سّهك ف  مااهى للب اوا اماا ا لمعل

م املهارة التواصلية  1ـ  1
 
 : ـ   تعل

عىُّ ما الك لم ام،ُ لعألىسثا       
 
يك  لللةا ااتابا ما ي لا للاهلصإن هاطلت الاماهام ااملبا للاهلصل،ان اللتي ت

عابممي  ى لااف لللاا ،ا للاطب،ع،ا لعألىسثان ايعى عهك ماسهسللتي ظايف اااه  لل يا   ما همىث ،، ن ي  ىل

لملبا للاهلصل،ا دى ا لةهيا تشلط ي ا يك لماعلُ ااااطاتا  لااعها  دهلتى لللةا ف  ا،ا  لعاهاع ن ت لو 

ُ لللةا ما يعإ ماها للاهلصإ حات لمعاماف ا  ال  لممى ا ل ن امه ا،لط اياهبا ما ي ااج ا،ا

للاهلصإن ،الاهبا ما لملبا للابل،ة،ا ىعني للاهبا لممبُ ف  دهلتى لللةا اياس لااعها  م،  للعهلتى 

 .(4)  ااج للبالم

م مهارتي الاستماع والقراءة 2ـ  1
 
 :ـ  تعل

سالعل لماعلُ لمباىئ تا لييعاها ي،ّا  آلااييا ايااهتب ان اللاىف ما هلعلك ماا ا الاااها  مه       

للهصه  ااماعلُ ي ا مااهى معلك سهب   ما لا ،عاب ما ىاه ن ا لط ا اُ للّلهاف العجهإ المهاهتاف 
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ا للاىف ما للعيلوا ،اه يك س إ لماعلُ يسضا ي ا مااهى . لم ال ا             سهب   ما ديلوا للّلهاف  يم 

 .(5)العجهإن الل  هص لم ال ا

م مهارة القراءة  3ـ  1
 
 :ـ  تعل

              للعيلوا ماعلعا ا   لك لليمهز لعخط،ان يي حياف احيكاف ف  يشّالاا لليمزيا لمباهةان اللعى ا     

اعلُ تعا للع،ام اامهيإ تعا هيعهت ا ي ا د،هت ا لل هه،ا اياا،ا ي ا  لطن هاسعا يمه،ا للعيلوا ف  دى ا لم

ن اللاىف ما تعل،ُ (6)اطاب م طه  اماهه ن م  يهبا  مسههتا ما للعهلتى اللعهل لك لماعا ف تلي ا

للعيلوا مه  ةي لةا للبالم الةا للباااان اتعا م،ل  اا  ،اك للعيلوا ليا  بعهل،ا للاعيف تعا لعألياف 

 .اف ي ا معاك اي،ّا ا طعاا ،مات اإ ين ا ياا،ا ي ا  لط هيطعُ لعألي 

ه ه،ا للعى ا تعا للعيلوا : ا  ىف للعيلوا ا  ا تاما ي ا ه ه،ا دى لف تىسىا لىى لماعلهلك اما ا،ن ا    

         لعجاه يا م  للىدا ف   طق  صهلف اللّلهافن ه ه،ا للعى ا تعا لل اُ للىد،ق لمعياون ه ه،ا للعى ا 

          للاطب،ق للعلمي لعهلتى لل مه ا لزلم إلاتيلب اابي تعا لا ،عاب لماهه ن اللاعبلطن اإلامالو ا 

للّلهافن ه ه،ا للثطاا لللةهيا ااهظ،  لم ي لف الليطلا،ت اللاعبلطلف ف  ا،اداف مع هيا ما ،ا اه ه،ا 

 .(7)ح ،لا لماعلُ ما لم ي لف الليطلا،ت لعجىسىا

             ن ايبىا  لط ايعا ط الاماهام اهاا ا للعيلوا ما يمُ للنشالاف للتي هها   ف   داام الاااىل ،ا      

ُ يك ىااعهإ للطييعا لمثعا 
 
ما اال  هبييس يا ط اد  مهبا لا،ل للنشاط اتعا م،ل  اا  سست تعا لمعل

ُ ماا ا للعيلوا ليا  مسي  تعيف ت. لاى يس للعيلوا
 
 يك  تعل

 
عا لعألياف اللّلهاف العجهإن تك للعيلوا يت

هاضها يسضا للعى ا تعا ،اُ معاا  م،  للّلهاف العجهإن اها هاضها يسضا للعى ا تعا لليطالزن اللا،اين 

ا هه  ديلوه   .     (8)االاا ،عابن ايتا ا للاعبلط ته 

ُ للعيلوا لل العلك بةلط لللةا للعية،ا اطي  ثالث ا   
 
عا لعجز ،ا يا لليطا،ب،ان اللطييعا للطيي: ايهبا تعل

 .للامل،ل،ا اللطييعا للاهل، ،ا

 :ـ  الطريقة الجزئية أو التركيبية  1ـ  3ـ  1

  سبىي للاعلُ االاعيف تعا لعألياف ايصهل  ا اأصةي      
 
ن ي  ي  ُ ديلوا لعجزون ل،ناعإ ي ا للّإ 

 
سبىي لماعل

هاا ف  حاتف ل
 
ل اّن يا للباين يا للضُن ثُ اامى ااتل  المى اال،اون المى احىا ف  للّلهان ا عى  لط تعل

ُ   لط  طعا ا اهان ثُ هأت  ميحلا هّهيا للّلهاف لم ي ان اللاى يت تلي ا  طعا اااااان ثُ هأت   االهلان ايا

 .(9)ميحلا هّهيا لعجهإ ااتتاها  تعا للّلهاف للاااق تعلهاا

ُ لعأليافن اين  ا هؤ ي ي ا  دا لل طق للصأل،ّن ايؤا، تلي ا      
 
اما مزلسا م،  للطييعا ين ا تااتى تعا تعل

ُ
 
 .تعهيى لماعلُ للبيو ف  للعيلوان اهسامل  ،اُ لمعاا ن اةالاا   ،هي لييعا اط،ئا ف  يحىلث للاعل

 :ـ  الطريقة التحليلية  2ـ  3ـ  1

ُ  ا،ق حالالكسيى تلهاو لليطا،ا ي      ُ ااعل،ُ لماعلهلك تى ل : ك  م،  للطييعا ها
 
ف  لعألالا  ا ان سبىي لمعل

مع، ا ما للّلهاف هضُ ياهاو يش،او مأاه ا ما ايئا لماعلُن اما ي،عا  سعهم مل ا ف  ح،اه  لل،هم،ان ايعهم 

ا ف  لعألالا للثا ،ان ا    اا  حات . (10)لمعلُ اا اعاو م،  للّلهاف تلهاو لليطا،ان تك  للّلها حات يم 
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 ما اال  مهدعاا ف  ا،ا  لعجهلان ا لط تك للبثلط ما للّلهاف ه شاا  ف  لل ه ا 
 
 ايمُ ت ه اُ مع اما يت

اللشّإ البن ا ه ال  ف  لمعنس ،ضال تا  تلا بعض للّلهاف تعا ياثط ما معنسن اما م ا اعى ي   ااب يا ا 

                للّل،ا اىت ما للعيلوان ا ي  لا  للهعنس ا سهعى تلي ا صعهةا للاعيف يك هّهك لعجهلا    للهحىا 

 .(11)تعا للّلهاف لعجىسىان اها   هإ ابي لعألياف اميكا  ان ايعإ ،ي ا مااهى للىدا ف  لل طق

 :ـ  الطريقة التوليفية 3ـ   3ـ  1

     
 
بالطريقة التوليفية ،ان اههما  ايل لع،هب ا عا ض للطييعالك للاااعالكن لاامىث للباحثهك لييعا للّل

ُ أو الكلية
 
 بعى يك ساعيف لماعل

 
ن اهعهم م،   الطا تعا تيض للّل،افن الب   ت سبىي اامل،لاا ي ا حياف يت

       تعا مسههتا ما للّلهاف تااتى  تعا لا شاف لعألياف تا لييق للامل،إن ام،  للطييعا    للاا ىا 

 يك  ماا ا الاااها  تااىع  هه،ي ما ا ماههتا ميهبطا ا  طلف ف  لميحلا الاااىل ،ا ما للاعل،ُ 
 
ن يت

 .لماعلهلك

م  4ـ  1
 
 (:التعبير الشفهي ) ـ  تعليم مهارة التكل

ُن ما الك لماا لف لللةهيا للتي تااتى لماعلُ لمباىئ تعا لا ااب لملبا      
 
              تعا ط ماا ا للاّل

                              هلك لمباى لكن تن ُ ىاا ىمهك للبالم ياثط ما للباااا لللةهيان ااصا ي ل تعلق  مي ااماعل

ُ ما يمُ يلهلك للنشاط لللةهي للهاعلهلك لل،سا ىعاهىاك اثلطل تعا للامىث ،الاّلُ تبا ا 
 
ف  ح،ا  ُن اللاّل

اتهل،ا للاّلُ ليا  ااتمي للااإن اإ ين  ا تهل،ا ته،عا امععىا . تا اا،لا يااا،ا لاله ا  لللةهي 

 .(12)الاا شا ان للا بلطن الل ،ااان ايالطل لل طق: اى يت تعا ماا لف ماعى ا ا   هعاض ي لل

يك  للعهل لك لعخاصا ابنس لللةا اا، ،ا ه ي  لل يا  ما يصهلاان ابنس : " ايعه  لعألاج صاعح ف  م،ل لعجا  

الط للعهل لك للتي س ض  لاا الاااعها ن تك  الاااعها  للبنس ن يي ص،غ للّلُ العجهإ سيم   ل ها ي ا همع،ق 

تعا لمعاا  لمهاهتا لاان ،ليا  م،  لمعاا      ايض معلك ما دبإ لماّلُ اللبنس ف   ل  ان ايك كا    للا

"  ايلضن اليا  للبنس ميهبطا ااتايلض ف  للها  يلالدان ،اعجا ت للب هي للةا الط لعجا ت الاااعها   
ي دبإ يك . (13)

 
ُ بعى لا شا ه ن ح،ث سّهك  لط  ل،عا للبالمن اتاى يك س ب

 
ُ تعا للاّل

 
،،ست هى يت لماعل

ثن ا  ياُ  لط اسه   ،ّا  اهيه،ب ان ال اعاو  ل اظ مهاه  للبالمن ثُ سأت  بعى  لط لل طق للال،ُ سامى 

ُ يك ي اُ اهاا ا للاّلُن ا لط ا لق لمهلد  للاهلصل،ا لابث،  مها ات ا 
 
       للهلضح ال،لط سنبغ  تعا لمعل

ُ لىس     للب ،لا ا لق ههلصإ تعل
 
،مي ا اون ا لط ايطا،خ الاااعهاتف ما دبإ لماعلُن ي  يك  يثا ا للاّل

 .الليطلا،ت لللةهيا للال،ها

ُ يك ىعهإ تعا ه ه،ا تىا ماا لفن ياا،ا ي ا ماا ا للبالم مثإ        
 
همات ماا ا لل طق : اينبغ  تعا لمعل

اهااتىا لماعلهلك تعا يايلج لعألياف ما م ا عاا للصأل،مان اماا ا حاا لاا،ا   ل اظ لما لا 

ه  للاعبلطن يا  ي ا  لط ماا ا حاا هّهيا لعجهإن ا لط اااا ىلم لعجهإ الااه،ا العجهإ اهها

ُ لمباىئ هعا ب يشّا  ا طق بعض لعأليافن ام،ل لل شاا  سؤ ي ي ا حىاث 
 
 يك  ما ىع،ق لماعل

 
لل عل،ان يت

  .(14) ،اي من اظاميا هىلاإ بعض لعألياف ا   ما يايز صعهةاف تعلُ للعيلوا اللباااا للهباى لك ا 
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م مهارة الكتابة 5ـ  1
ُّ
 :ـ  تعل

ههك يك  ماا ا للعيلوا  ا ل ابلطل ف  هثب،  اهمالك ماا ا للباااان ي  يك م اك تالدا ال،ىا الك      
 
سيى لمعل

اشالا ماا ت  للعيلوا اللباااان ح،ث تااتى للعيلوا لماعلُ تعا لماالك للعى لف للالزما للباااان اتعا ط للباااا 

ماّامالن سعهم ،،  لماعلُ االاعبلط تا ي،ّا   اااا،ان اهماهي للباااا تعا عا بلك يااا،لك مها مثال ف  لعجا ت 

آلا   العجا ت لل بيين ،   لعجا ت  ا  سب ات لماعلُ ماا ا  اُ لعأليافن اةالاا    اُ للّلهافن يي ساهثإ 

ا  ف  للياُ للصأل،ّ ا للال،ُ للألياف للعية،ان ا  ساأتل  لط ت ى للامبُ ف  لل اام للباا   ا دهلتى إلامالون يم 

       للثاا  ساهثإ ف  للاعبلط تا  ،ّا  اااا،ا اهاهحن ااها ابق ا يك  اي ا يتال  ، ك ماا ا للعيلوا  ا ل ،عات 

اعاو لم ي لف ف  همالك لمااهى إلا ااج  ا إلااىلع  اهلو كاك م طهدا يا مباهةان ي  سب ات لماعلُ ماا ا ل 

لعخي اإلامالو : ن اما لمعياف يك للباااا تشهإ(15)لم اابا حتس س انس ل  للاعبلط تا ي،ّا   اّإ  دا اااهح

 يك  للىل   يث او تعله  للباااا تعيطا  تىا صعهةاف ما ح،ث شّلاان ا ابطاان ااصا 
 
اللاعبلط للباا  ن يت

ات مهدع  ف  للّلهان ،،اةلط  اه  حات له ال  ااعألياف يا تعى   صه  لعأليف للهلحىن ي  هاعى   صه   ح

      ل   ال  تن ان ،ل  صه ا ي ل كاك م ي لن ال  صه ا يايى ي ل كاك ما ال بةلط ن اثالثا ي ل اد  ف  يا  

 .(11)للّلهان ا لبعا ي ل اد  ف  ااطاا يا  ايما

ا لي  اي الف تعل،ه،ا لللةان ،لُ ىعى مسي  هلعلك مماهى       م،  لللةان اإ يصبّ تلها دا ها ا،له  ساهياز  يم 

  تعا  اا   للى لااف اللبمهث للعله،ا للىد،عا ف  مسا  ليل ق للاى يس لعألىسثان اما لمعياف يك تعلُ 

لللةان ىعني ف   اا  معي،ا  ااماا لللةهين لل،ي ساضها ي اهت ا لل يت،ا تعا لمااهى لل هت ن الل يف ن 

الاا ىلم كإ  لط للاعبلط تا لل،لف ف  االم ما إ عخىما  ايلض للاهلصل،ان اةطب،عا الل مهين اللىت  ن 

ا هأت  ماّاملا س ا   لعألا  ، ك م،  لمااهياف ت هّهك ف  اال  تهل،ا للاعلُ م   لا تا بعضاا للبعضن اي ه 

 .(11)لماعلُ من ا ف  اد  ما اعى  ما  اُ ل  ف  لم ه 

لمباى لك ماا ت  للعمممممميلوا اللبامممممممممممممااان سست ميلتممممماا ميحلا لل ض  لعجامي اللععع  للتي الاعل،ُ لماعلهلك      

الةمممممهمان العخ طلف للتي لا ابهما ما هسا مل ُ لل،هم،ان احات ا ممما  اُ لل  ا،ان احماعا  ُ لعجاه،ا 

ةهي االاعاهمممممماع ن اا،لممممممط مشبممممممممممال  ُ  امممييا اللعهلممممممممم،ا االاعاهات،ان الااعممممممممممىل ل  ُ للععل،ان ا ضجاُ للل

      االاعاهممممممممممات،ا االادا ا سا اتا ل  ُ للالها،ان ايمىل،اُ للشخ ،ان كإ  لط سنبغ  يك سّهك  عطا 

             ى ه  ،،ما ل طال ن امها  الاتابا  ف  ايلم  ممه  م،ان اهلو ت ى ه ط،ي م،  لل طلم ن يا ت 

اهعهيهاان اماابعت ان يا ت ى ه ه،ُ لم ا   ااا  للباتن يا ت ى يتىل  لمى الكن الاا،ا  لي  للاى يسن يا 

 . (11)همىسى لمّاكن يا للزما لم اات

 :ــ وسائط عملية التعليم 2

ُن الماعلُن : إ ف تهل،ا للاعل،ُ ف  ميلحلاا  ا ا تااىع  تىا ت اصي ىعاهى بعضاا تعا بعضن هاهث        
 
لمعل

 .اللطييعان الما ا لمى ااان اللبااب للاعل،مي
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 :ـ اختيار الطريقة املثلى للتعليم 1ـ  2

يك  يمه،ا لييعا للاعل،ُ هااي ح، ها هّهك منسجها م  مماهى لما ان يي يك  م اك هالزم الك للطييعا      

ُ للع،ام اهاها  اللاهصإ ي ا يمىل،  اب، ،ا 
 
الما ان ،  ل ما اعىف للطييعا اكا   لما ا اع، ا تع،  تعا لمعل

  ي ل هه،يف لما ا لعج،ىان كا   للطيي
 
 .عا الط م اابا تع،  تعا لمعلُ ا،لط للع،ام اهاها مسىسان اها ي 

ا سست يك هبنس تعا اهاا معاسيس             (11) :سيى تبى لليحها حاج صاعح يك  لييعا للاعل،ُ لعجىس 

 .ممم ل اعاو لمعنس للع اصي للتي هاّهك من ا لما ا لمع ،ان ا   االنابا للةان  ل اظ الل ،غ

 .للع اصين يي ههزيعاا لم ااُ حات لمىا لم   ا لاا اتى  للى ا  للا ط،ي للىد،ق لا، 

 .مممم هيه،ب ا اااعاا ف  مهاعاا ف  كإ    ن ح،ث هاى ج اااسجام ما     آلاي 

 .مممم لاا،ا  ا، ،ا  اععا لعيااا تعا لماعلُ اهعىسهاا ل ن اهبل،ةاا ل  ف  يحاا  حهل  

إ  سات  ا تا للاااعا ليطا، اا ف   ما لماعلُن االق آلال،اف  ااا،ا للتي سمااج يلي ا مممممم لاا،ا  ا، ،ا ت هع 

 .ل،مبُ لااعهالاا اب، ،ا تضهيا

اهبعل م،  اعاا  اي لعألاج صاعحن ايهبا للهعلُ تعىسإ م،  لعخطهلفن ا لط حات للى   لل،ي ىاعا    

 .ي ا هعىسه  احات دى لف لماعلهلك

  :ـ  الكتاب التعليمي 2ـ  2

ىعا ط للبااب للاعل،مي ما يمُ للهاا إ للاعل،ه،ا اياثطما ل  شا لن اياالاا لااعهاتن ،اه ي لا ايا يا      

ُ ا لماعلُ تعا حى اهلون اهبعل مّا ا  لعخاصا ف  للعهل،ا للاعل،ه،ان ي  سبلك يمىلف للاى يسن ايمىلف 
 
للهعل

 .لل ط ام  لمعي ن الما ا لمى ااا

ط للبااب للاعل،مي ي لا ،عالان ا الزا يااا،ا ف  همع،ق  مىلف لليطاهيان ،البااب ليس مسي  اها ىعا      

    اا،لا مع، ا تعا للاى يس ،عين اي ها مه صلت للاى يس ايااا ن ت   مه لل،ي سمى  للاله،، ما سى ا  

 .(22) إ من ا ي ا ما سييىما مهاهتافن امه لل،ي سبعل تعا تهل،ا للاعل،ُ مااهيا اي   ا الك   ا  ي ا يك س

ي ك ىعا ط للبااب للاعل،مين للها،لا للتي هاضها اب، ،ا م اها للههل  المماهيافن ام هج،ا للاعل،ُن     

           ،اُ لللةا اللامىث : اللياهمن الل ه ن ايعا ط ما لم ا    ااا،ا للهعي،ان ح،ث سهبا لماعلُ ما

ا اتإ مع ن اها ىعى  لميع   اا ن سناع  م   لمى    معلهماف سلعي ا مل ان ديلوا لللةا اياين اي  لك لمعنس الل

تعا لماعلهلكن اها ىااط،  ما االل  لماعلُ معلهماف تااتى  تعا لل اُ اهثب،  لمعلهمافن ،اه للهتاو لل،ي 

 .سماهي تعا لما ا للاعل،ه،ا

ن  3ـ  2 م املتكو 
 
 :ـ  املعل

ُ لماّهك ت       
 
ُ يك سّهك ىعى  لمعل

 
اتن ا الزا   يا،ا ف  تهل،ا للاعل،ُن اتعا لمعل           يل يااا،ا ا،ع 

تعا معي،ا ابا،ّهلهع،ا لماعلهلك للةا للعية،ا لل العلك بةلطمان ح،ث سيلع  ا ا  اُ لل  ا،ا 

ُ
 
ُ. االاعاهات،ا يث او تعل،هاُن اييلع  لل يا  للي يا،ا ا،ن ُ ف  للعى ا تعا للاعل

 
مسههتا  ،عى سهلع  لمعل

ُ يك سا طا 
 
ُن ل،لط سست تعا لمعل

 
ما لل يا  الك لماعلهلكن ي  لّإ  من ُ مهلزله  ات،هة  يث او تهل،ا للاعل

ُ كإ ش يون اللبعض 
 
ي ا ين ُ س ال هك ف    عا لل ض ن ،بعضاُ ياثط  ضجا ما آلااين ا عضاُ سييى يك ساعل
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ُ شيئا ممىا ل
 
ُ(21)سييى يك ساعل

 
         تعا معي،ا االهاا إ للاعل،ه،ا الييعا الااا ا ا من ا  ن ايك سّهك لمعل

ف  تهل،ا للاعل،ُن اا،ل ي الف للاع،،ُ اااا ل  لم ال ان ااهيين ُ تعا للع،ام االاعبلط للش هي اللباا   

 .                   (22)ل،ب ابهل لعخ طا لل عل،ا لا،ل لمهد  ما اال  لمها اا

ا تا لااعها  الاز ال     ع،ا الك لللةا للياه،ا  ا ا الللةا للعية،ا للثا ،ان ،امالحظ يك  لماعلهلك لمباى لك يم 

اثلطا الاااعها  لا،  الاز الع،ا ف  ااااا  ُ اتعبلطمُن ام،ل ش يو لب،ع ن م  للعلُ يك  لىي ُ للعى لف للالزما 

ا يحممىث ه ممممممماتال الك  ع         بي الللةا للعية،ا ف  لةا لماعلُن ااتابا  لةا   م تااعهممممما  لللةالك م  بعضن مه 

لللةا  ا ا للتي سامىث مل ا لماعلُ اةاااهيل ن يي يك ملبا لللةا للعية،ا ابعت ا ملبا ( ،ياا،ا يا ل سللزسا ) 

 ، ك لملبا ي ل ابعت ا ملبا يايى ف  لممإن ،ال هم إ يت  اد ا: " لللةا  ا ا  من سعه  لاا الىاك 

ها لداض س  مي . (23)"م ىاشا 
 
    اتعا م،ل  اا ن ه بّ لللةا  ا ا    للا ى لل،ي ىعه  يل،  لماعلُن كل

لل ياا،ا يا )  لطن يي ت ىما ساع،  تل،  للاعبلط تا ايض معلك االلةا للعية،ان ،اه ىااعلك الةا   ا ا 

 .االلةا للتي ت ساعن ا ههامالياى  لل ع  ف  يمّا اه  ( الا سللزسا يا لليطا،ا مثال 

اللاامي يك لز الع،ا لللةان يث او تهل،ا للاعلُ يا لمها اا لل عل،ا للةان ىعه  ياااا ي ا للعجز تا     

  ما عاا (لعأل،اا لل،هم،ا)لااعها  لللةا للعية،ا ما عاان االبا لللةا  ع ب،ا ف  الاااعها  لل،هم  

 ال  للشيل ّ الاعاهات،ان اها هضها   لو لعج،ى لّإ للهظا   ن ،هي هضها للاهلصإ الك م(24)يايى 

 .للابل،ة،ا اإلاتالم،ا

 :ـ آفاق ومتطلبات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 3

ت         
 
 :سبعل تعل،ُ لللةا للعية،ا للهاعلهلك لل العلك بةلطمان ساطل

ُ همىسى لل ط ام  للاعل،مين اا،ل تاطلط  مىلف : يات
 
            لامع،ع ن ي  تعا ط لل ط ام  مع،ا ل ىااتى لمعل

 .تعا لاا،ا  للطييعا لم اابا لاعل،ُ لماعلهلكن ال اعاو للهاا إ للالزما لا  ،، 

هطهيي ايلم  ام ا   للاعل،ُ هى يس،ا ا ط ميلحإ للاعل،ُن اياُ  لط ااتتاها  تعا لل ايياف للاعل،ه،ا : ثا ،ا

لىد،عا ف  م،ل لمسا ن اللتي هبش  تا ا ا   امهلزلف ادى لف احاع،اف لعألىسثان اللبمهث للعله،ا ل

 .ام،هتف لماعلهلك

ه ن،  لل طلم  للاعل،ه،ا اااعاا ا،ق ما س اات كإ  ،ئا ما لماعلهلكن ا لط حات دى ل  ُ للعله،ا : ثالثا

ا  ا  ا هى يس،ا ما للااإ م  ميلتاا مااهى لماعلهلك يث او هعىسُ للى ا ن يي الا اع. الل  ا،ا اللعهييا

 .ي ا لل عتن ا سأت   لط االبىو االى ا  للبا،طا

         لتاها  يالهب للاع،،ُ لمااهي ف  اىلسا كإ     ن ات ى ين ا  ن ي  تعا ط م،  لميحلا ممطا :  لبعا

ُ ما الهغ  اا    مىلف لمياهما اااعان اها هبلك لل عهةاف للتي ىعاا
 
  من ا يااا،ان سامعق ،ي ا لمعل

ُ ما اا  لعألله  لم اابا معاعجا م،  لل عا  ن اهمىسى اطهلف ه  ،، 
 
ههكن اةالاا   ساهبا لمعل

 
لماعل

 .لل ط ام  ف  اهو  اا   للاع،،ُ للتي ت سهبا ، لاا تا للعهل،ا لليطاهيا

معاسيس  د،عا اا  اااب تعل،مي ااص ااماعلهلك لمباى لكن ساهاش س م  مااهلمُ اا ا  اُ ا،عا : ااماا

 .ا مى ااان م  ميلتاا لعجا ت لل ني العجها   للبااب
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ف  ح   للاعبلطن يا ( صه  لمما ثا ) لتاها  للطي  للاالا ف  شيح للى ا ن كاااعها  لل ه  : اا اا

لااعها  إلاشا لف لل،ىايان يا لااعها  لييعا لعألهل  الك لماعلهلكن يا لااعها  تسج،الف لل ،ىسه يا 

 .شا للببلطا للشا

هبث،  للى ا  اتشج،  لماعلهلك لما هدلكن امااتى  ُ تعا يههام تعل،هاُ بعى ه يعاُن ااهعي اُ : اابعا

 . ي ا اا ج يالان ُ اهىمُ م ّ   لا،ا مهلصلا   لات ُ

ل        
ا متس ي ل ن ااد  ما شاو،اماعل لُ  له،ًّ مها لل عطااك  اهبعل لليابا االاااعىل . ُ ىااط،  لل،هم يك ساعل

ل  
ياا،ا ي ا اا  اطا ،،له،ا لماعلُ ا ابا     ياا  كإ تهل،ا تعل،ه،ان  .ُ ااايااك  ل ًها لىى لماعل

 .ل،لطن م  ه ا،ُ للهد  لامع،ق لل ساح اللاعىم ياثط

 :خـــــــــــــــــــــــــاتمة

م  اي ن سهب  ا لاا الص لل اا   للاال،ا      ا هعى   :مه 

بعل تعل،ُ لللةا للعي   لةلط لل العلك مل ا عزول ت ساسزي ما ا،ااا للاعل،ُ ف  معاُ  ا  للعالُن ات سأت  مم س   

 لط يت ااه،لط كإ  للهاا إ للالزما ا اال،ت للعله،ا لعألىسثا الل طلم  لمى ااان ما يعإ ي ساح تهل،ا 

 . للاعل،ُ

لُن اامىسى   ما ل سييى يك ساعلُن امتس ساعلُن م  همىسى للهد   م تعا لماعلُ اا  اطا م ااها للاعل

 .لماا ىم ل،لطن اللبىو ف  للا  ،،  اك مهاللا

ل  
ا متس ي ل ن ااد  ما شاون اهبعل لليابا االاااعىل  مها لل عطااك ممم ىااط،  لماعل لُ  له،ًّ ُ لل،هم يك ساعل

ل  
ُ ساهب هك ما للامبُ ف   ل،اف يالت لماعلهلك بعى ثالث ا . ُ ااايااك  ل ًها لىى لماعل

 
ا هلف ما للاعل

 .للعيلوا اللباااا اةنات ما ااها حات دى لف اظياف كإ  ماعلُ

 :الهـــــــــــوامــــــش 
الثقافة عبد الرحمن حاج صالح، ألاسس العلمية واللغوية لبناء مناهج اللغة العربية في التعليم ما قبل الجامعي، املجلة العربية للتربية و ( 1) 

 .21، جامعة إلامام محمد بن سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية، ص1115:  سنة.  22:، ع5، املجلد (ألاليسكو ) والعلوم 

، الجزائر، ص 1114/  1113: ، سنة 24: عبد الرحمن حاج صالح، أثر اللسانيات في النهوض بمستوى اللغة العربية، مجلة اللسانيات، ع( 2)

31 . 

 . 411، دار الكتاب اللبناني، القاهرة، مصر، ص 2عبد الرحمن بن خلدون، املقدمة، ط( 3)

 .44،  ص 1114عبد اللطيف الفارابي وآخرون، معجم علوم التربية، مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك، سلسلة علوم التربية، س ( 4)

، إصدار املجلس الوطني للثقافة والفنون 121: ا، سلسلة عالم املعرفة، عنايف خرما، علي الحجاج، اللغات ألاجنبية تعليمها وتعلمه(5)

 .55، ص 1111وآلاداب، مطابع الرسالة، الكويت، س 

 .212، ص 1114، الرباط 2املصطفى بن عبد هللا بشوك، تعليم اللغة العربية وثقافتها، الهالل العربية، ط( 6)

املعلم في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، مكتب التربية العربي لدول الخليج، محمودي إسماعيل صيني وآخرون، مرشد : ينظر( 7)

 .211، ص1115، س2ط

 . 122املرجع نفسه، ص( 8)

 .25، ص 1111، س 1محمد رجب فضل هللا، الاتجاهات التربوية املعاصرة في تدريس اللغة العربية، عالم الكتب، ط: ينظر( 9)

 .  112 -121: ، صص1115، 1آخرون، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها،عالم الكتب،ططه حسين الديلمي و ( 10)

 . 12س، ص.محمد رجب فضل هللا، الاتجاهات التربوية املعاصرة في تدريس اللغة العربية، م( 11)

ــ النظرية والتطبيق، دار الفكر العربية، ط( 12)  .211، ص 1111س، 1علي أحمد مدكور، منهج تعليم الكبار ـ
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 .31س، ص .عبد الرحمن حاج صالح، أثر اللسانيات في النهوض بمستوى اللغة العربية،م(  13) 

ــ النظرية والتطبيق، م: ينظر  (14)  .211س ، ص .علي أحمد مدكور، منهج تعليم الكبار ـ

 .212س، ص .املصطفى بن عبد هللا بشوك، تعليم اللغة العربية وثقافتها، مينظر ( 15)

 .152، ص 1115معروف نايف محمود ، خصائص العربية وطرائق تدريسها،دار النفائس بيروت،  :ينظر (11)

 .221املرجع نفسه، ص( 11)

 .145عبد املنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، د ت دار غريب للطباعة، القاهرة، مصر، ص ( 11)

 .13 -12: ، صص4، ع1114في النهوض بمستوى مدرس ي اللغة العربية،  س عبد الرحمن حاج صالح، أثر اللسانيات  (11)

 .123، ص1112أبو الفتوح رضوان وآخرون، الكتاب التعليمي، مطبعة ألانجلو املصرية، القاهرة،  (22) 

 .142ص  1،1111محمد منير مرس ي، الاتجاهات الحديثة في تعليم الكبار،عالم الكتب ، القاهرة، ط( 21) 

 .152املنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، دار غريب للطباعة، القاهرة، د ت، ص  عبد (22)

 .1211ص ،  س.في تفسير لفظة الذوق في مصطلح أهل البيان ، مص: ابن خلدون، املقدمة، فصل( 23)

 .14، ص 1111ة العربية، الطاهر لوصيف، منهجية تعليم اللغة العربية وتعلمها، رسالة ماجستير في اللغ: ينظر (24)

 

 :قائمة املصادر واملراجع
افة عبد الرحمن حاج صالح، ألاسس العلمية واللغوية لبناء مناهج اللغة العربية في التعليم ما قبل الجامعي، املجلة العربية للتربية والثق ـ 1

 .سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية، جامعة إلامام محمد بن 1115:  سنة.  22:، ع5، املجلد (ألاليسكو ) والعلوم 
 .، الجزائر1114/  1113: ، سنة 24: ـ  عبد الرحمن حاج صالح، أثر اللسانيات في النهوض بمستوى اللغة العربية، مجلة اللسانيات، ع 2

 .، دار الكتاب اللبناني، القاهرة، مصر2ـ  عبد الرحمن بن خلدون، املقدمة، ط 3

 ،  1114فارابي وآخرون، معجم علوم التربية، مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك، سلسلة علوم التربية، س ـ  عبد اللطيف ال 4 

، إصدار املجلس الوطني للثقافة والفنون 121: ـ نايف خرما، علي الحجاج، اللغات ألاجنبية تعليمها وتعلمها، سلسلة عالم املعرفة، ع 5

 .1111وآلاداب، مطابع الرسالة، الكويت، س 

 ، 1114، الرباط 2ـ  املصطفى بن عبد هللا بشوك، تعليم اللغة العربية وثقافتها، الهالل العربية، ط 1

، 2ـ  محمودي إسماعيل صيني وآخرون، مرشد املعلم في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط 1

 ، 1115س

 ، 1111، س 1الاتجاهات التربوية املعاصرة في تدريس اللغة العربية، عالم الكتب، طـ  محمد رجب فضل هللا،  1

 ، 1115، 1ـ  طه حسين الديلمي وآخرون، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها،عالم الكتب،ط 1

 ، 1111، س1علي أحمد مدكور، منهج تعليم الكبار، النظرية والتطبيق، دار الفكر العربية، طـ   12

 ، 1115معروف نايف محمود ، خصائص العربية وطرائق تدريسها،دار النفائس بيروت،  ـ  11 

 ت، .عبد املنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، دار غريب للطباعة، القاهرة، د ـ  12
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 -كتاب البيان والتبيين أنموذجا -معالجة الخطابات في ضوء املنجز التداولي
Addressing speeches in light of the pragmatic achievement - the book of statement and indication as an example 

 

ــــور   حاج علي خديجة: ةالدكتــ

 com.khadidja0608@gmail: البريد الالكتروني

 الجزائر - مستغانم-عبد الحميد بن باديسجامعة 
 

 

 : امللخص

في املدونة العربية من خالل تصفح كتاب  -كمفهوم ومنهج لساني غربي -يروم موضوع مقالتنا إلى إبراز حضور التداولية

لصاحبه الجاحظ، فقد حاولنا الوقوف عند مفهوم التداولية، ثم قمنا برصد بعض املفاهيم التداولية " البيان والتبيين"

الاهتمام بالخطاب، طريقة أداء املخاِطب، إضافة إلى طريقة : التبيين، على غرارالحاضرة في أقوال الجاحظ في كتابه البيان و 

ب، مبدأ 
َ
، سياق الحال، وزد على ذلك أن اللغة تستعمل ألغراض ومآرب وإلشباع حاجات "لكل مقام مقال"تلقي املخاط

 .وغيرها من املسائل الرائدة في التفكير التداولي اليوم...معينة

 .التداولية، املدونة العربية، البيان والتبيين، الجاحظ، الخطاب، السياق، املقاربة: املفتاحيةالكلمات 
Summary : 

The subject of our article aims to highlight the presence of pragmatics  - as a Western 

linguistic concept and method - in the Arabic blog by browsing the book “The Statement and the 

indication ” of its author ALDJAHIZ, we have tried to stand at the concept of pragmatics , Then we 

monitored some of the pragmatics  concepts present in Al-Jahiz's sayings in his book the statement 

and indication  , such as: Attention to discourse , the performance of the speaker.   

In addition to the way in which the addressee is received, the principle of “ each situation has  

certain article ” is the context of the case. Moreover, the language is used for purposes and to satisfy 

certain needs ... and other leading issues in pragmatic thinking today. 

Key words: pragmatics , Arabic blog, statement and indication, Al-Jahiz, discourse, context, 

approach. 
 

 :مقدمة.1

على سبيل املثال ال -مؤلفات علماء التراث كالخليل وابن جني وسيبويه والجرجاني والجاحظ  حوت

التجزيئي الضيق لبعض الباحثين  نظرة شمولية ثاقبة في دراسة اللغة وتحليلها، لكن الوصف -الحصر

          نظامها اللغوي حصرهم للجهود الفكرية التراثية خالل دراستهم لاملحدثين أثناء قراءتهم للتراث العربي، و 

   في الجانب القاعدي للغة فقط، واهمالهم للجانب الوظيفي الاستعمالي فيها، قد وجه الدرس اللساني العربي 

م تتسم بالدقة في املعالجة ل-ال يمكن أن يتكئ عليها الباحث أثناء اطالعه على املدونة العربية -إلى مسارات

وطرح التصورات؛ حيث تبلورت القضايا املطروحة حول طبيعة اللغة ومست املحتوى املعرفي فقط وطعنت 

 . أحيانا في قواعده

أداة للتواصل  وحتى تتضح الرؤية أكثر ينبغي أن نشير إلى أن علماء التراث درسوا اللغة من منطلق أنها

النظام الجمع بين دراسة  ، كما أشادوا بضرورةبين املتخاطبينلتبليغ والتخاطب تكمن وظيفتها ألاساسية في ا

mailto:com.khadidja0608@gmail
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معا، لتقوم اللغة بوظيفتها التواصلية على أكمل وجه، ألن املتكلم ينتج ( السياق)اللغوي الداخلي والخارجي

 .والقواميس فقط املعاجم جامدة حبيسة ال ليجعلهااللغة ليعبر بها عن أغراضه ومقاصده، 

ذات السياق تعد التداولية من بين النظريات اللسانية الحديثة ألاكثر استقطابا من قبل الباحثين  وفي

حبيسة  اتجاه دراسة اللغة، بعدما كانت؛ حيث غيرت نظرتهم التقليدية -في آلاونة ألاخيرة-والدارسين املحدثين 

إعادة تفحص ما طرحته لعقود من الزمن، كما دعا التداوليون إلى ضرورة آراء النظرية البنيوية الشكلية 

         والتوجه نحو املنهج التداولي ليمدهم برؤى متعّددة، نتيجة لقصور الدراسات الدراسات الشكلية 

 تمثلة وذلك نظرا لتعدد اهتماماتها، امل (1اللغة في تجليها الحقيقّي، أي في الاستعمالالشكلية، وإهمالها ملقاربة 

الخ أثناء عملية ... ،الطريقةوسيلةاملتكلم واملتلقي، الخطاب، السياق، ال: في دراسة وتحليل امللفوظ بمكوناته

 .التواصل

وجاءت مقالتنا لتسليط الضوء على الاتجاه التداولي، وكشف معالم حضوره في كتاب البيان والتبيين 

هل هناك وم التداولية في الدراسات الغربية؟ و ما مفه: اللجاحظ، انطالقا من جملة إلاشكاليات املطروحة، منه

           للجاحظ؟ وإذا فرضنا حضوره، فأين تكمن مالمحه " البيان والتبيين" حضور للتفكير التداولي في كتاب

  ؟من خالل أقواله

بعض هناك جهود معتبرة لأن نشير إلى أن قبل أن نشتغل في إلاجابة على التساؤالت التي طرحناها، البد 

أشاروا إلى أن دراسة البنية ممن - وغيرهم...  (3)وطه عبد الرحمن (2)لباحثين العرب املحدثين كأحمد املتوكلا

للغور أكثر في سبر هذه  قد مهدو لنا الطريق -اللغوية في الفكر اللغوي العربي القديم تنطلق من الفهم الوظيفي

القضايا، فهم قد بحثوا في الفكر التراثي العربي باملناهج الحديثة عن املفاهيم واملناهج املتخذة من قبل الرعيل 

          دراساتهم للسان البشري، وقد حددوا طريقتهم الاستعمالية املتبعة في كيفية  ألاول من النحاة واللغويين

 .في تحليل اللغةاملعاصرة  الغربيةوالنظريات اللسانية توافق استخلصوا ما يفي جمع اللغة، كما 

فعمليات البحث العلمي التي قاموا بها أسفرت عن وجود دراسات متعددة للظاهرة اللغوية، وكل دراسة 

       دراسة اللغة في سياقها التواصلياللساني هو  البحث  ما توصل إليه ركزت على جانب معين، وأخر 

 .دراسة املدونة العربيةوهذه الحقيقة يجب أن ال يغفلها كل من يروم الخوض في  الاجتماعي،

    بأعمال قيمة تضعه في مصاف الفكر العالمي «تراثنا العربي يزخركما أنه ال يخفى على أحد أن 

 يستلهم منه الباحثون ما يعينهم على معالجة إشكاالت لسانية متعدد، وإقامة  الخالد، وتجعل منه
ً
معينا

للدراسات اللغوية فمن خالل تصفحنا .  (4)»ريات وتحاليل جديدة تفي برصد الظواهر اللغوية وتفسيرهانظ

    العربية سنلمس عدة زوايا من زوايا الطرح من ناحية املفاهيم واملصطلحات، التصورات والنظريات 

  .واملناهج، ويتميز كل طرح معرفي بفرادته وقيمته الكبيرة

إلى بحوث أسالفنا لنستقي بعد هذا الاحتراز أن نعود  ولنا«: وهذا ما أشار إليه صبحي الصالح حينما قال

يحُصروا بسببه أحًدا في نطاق علم أفنوا فيه حياتهم  ولمفيه في كل موطن لم ينحصروا " أصول ألالسنية"منها 

ل إليهم أن في وسعهم تطبيقها وتع ّيِ
ُ
وحينئٍذ . ميمها على املنهج اللغوي العاموطبقوا مناهجه الخاصة أو خ

سنفاجأ بأطراف آلاراء وأدّق التعريفات التي أوضح نفر منهم عن طريقها طائفة غير يسيرة من الجوانب املميزة 
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تصّور التي تنقل ألافكار و  الاجتماعيةوظيفتها للغة في طبيعتها الصوتية التي هي مادتها الطبيعية، وفي 

           ألافكار التي عرضها القدماء في مؤلفاتهم الوقوف وقفة تأملية عند  -إذن-تطلب مناي ر فاألم، (5)»التعابير

ب، مبدأ 
َ
، زد "لكل مقام مقال"من الاهتمام بالخطاب، طريقة أداء املخاِطب، إضافة إلى طريقة تلقي املخاط

رائدة في التفكير وغيرها من املسائل ال...على ذلك أن اللغة تستعمل ألغراض ومآرب وإلشباع حاجات معينة

 .التي تعرضت لها الدراسات اللغوية العربية، و اللساني الغربي اليوم

       من نظرة شمولية ثاقبة  مؤلفاتهم وما تحتويها -كما قلنا من قبل-على ذلك وإن أوضح مثال تّدليلي 

املثال ال الحصر، قد على سبيل  اللغويين ألاوائل أمثال الخليل وسيبويه وابن جني،«في دراسة اللغة وتحليلها ف

مما يبين لنا أن املفاهيم . حللوا اللغة من منطلقات علمية باإلمكان اعتبارها متطورة جدا بالنسبة لعصرهم

فاملطلوب آلان هو إعادة النظر مجددا في طرائق . ألالسنية املتطورة ليست دخيلة على التراث اللغوي العربي

العلمي الحاصل في مجال ألالسنية الحديثة، والسعي إلى إيجاد التحليل اللغوي العربي، على ضوء التطور 

 .(6)»ألسنية عربية تغدو قادرة على تفهم قضايانا اللغوية

نجد أن طريقتهم استعمالية تناول بعض القدامى للقضايا اللغوية س يفيةألننا من خالل تحليلنا لك

وما ذكره السيوطي  وخير مثال على ذلكوظيفية قائمة على السماع واستقراء كالم العرب واستنباط ألاحكام 

إذا أتاك القياس إلى ش يء ما، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بش يء « ( الاقتراح في أصول النحو)في كتابه 

              هذه ألامثلة وغيرها تظهر قيمة الوظيفية أثناء الاستعمال ، (7)»آخر على قياس غيره، فدع ماكنت عليه

  .في تحديد طرق أداء اللغة عند بعض اللغويين القدامى

" البيان والتبيين "انطالقا من هذا الطرح اخترنا استعراض جانبا من املدونة العربية ممثلة في كتاب 

في بناء الصرح اللغوي العربي القديم، ثم للجاحظ، الذي يعد أحد العقول التاريخية التي كان لها الفضل 

 .سنحتفي ببيان امتداد التفكير التداولي عنده من خالل ما اهتدى إليه من حقائق معرفية

 :مفهوم التداولية. 2

 : لغة/ أ

         دول، دالت له «: ويعرفها الزمخشري بقوله( ل.و.د)يرجع مصطلح التداولية إلى الجذع اللغوي 

جعل الكره لهم عليه، وهللا يداول ألايام لبن الناس : بكذا،  وأدال هللا بني فالن عدوهم الدولة، ودالت له ألايام

 .(8)» ...مرة لهم ومرة عليهم

 :اصطالحا/ ب

التداولية هي دراسة املعنى التواصلّي، أو معنى املرسل في كيفّية قدرته على إفهام املرسل إليه بدرجة 

 .دراسة اللغة املستعملة في إنجاز الفعل الكالميمن خالل ( 9) تتجاوز معنى ما قاله

وصف لكل ما كان مظهرا من مظاهر التواصل والتفاعل بين صانعي «بينما يعرفها طه عبد الرحمن بأنها

فالتداولية تهتم بدراسة التواصل بشكل عام بدءا من ظروف إنتاج  ،(10)»من عامة الناس وخاصتهم التراث

 . مقصدية املتكلم ودوره في إنتاج الخطاب، وصوال إلى التأثيرات في املستمع، وعناصر السياق وغيرهاالخطاب و 
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مذهب لساني يدرس عالقة النشاط اللغوي «لقد تجاوز الاتجاه التداولي الدراسة الشكلية للغة ألنه

تواصلية واضحة بنجاح، والسياقات والطبقات املقامية املختلفة التي ينجز ضمنها الخطاب كرسالة 

                         وأبعادها الخارجية الاجتماعية واملقامية التي ينتج (حال الاستعمال)،كما يعالج العالقة بين اللغة(11)»وناجح

وهذا يدل على أنه يركز على الجانب التواصلي بكل عناصره أثناء بناء القول الذي يتطلب في خضمها الخطاب، 

 .سليم ألفاظا وعبارات واضحة املقصدية لبلوغ تواصل

 :للجاحظ" البيان والتبيين"مالمح التفكير التداولي في كتاب . 3

من بين قضايا التفكير التداولي قضية الحجاج، التي نجد مالمحها تتجلى عند الجاحظ من خالل تعريفه 

البيان اسم جامع لكل ش يء كشف لك قناع املعنى، وهتك الحجاب دون الضمير؛ حتى « :للبيان حيث يقول 

              الفهم : السامع إلى حقيقته، ألّن مدار ألامر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع؛ إنما هوُيفض ي 

يتبين لنا أن .(12)»وإلافهام؛ فبأي ش يء بلغت إلافهام، وأوضحت عن املعنى فذلك هو البيان في ذلك املوضع

املتكلم، واملتلقي والرسالة : الجاحظ من خالل إبانته عن املعاني، قد أفصح عن عناصر العملية التواصلية

كما  ،(كشف قناع املعنى وهتك الحجاب)،والشفرة(فبأي ش يء بلغت إلافهام وأوضحت عن املعنى)والوسيلة 

  ".البيان " في مصطلحبين املتكلم والسامع اختزل العالقة التواصلية 

د لنا أن لبلوغ حالة الفهم وإلافهام ينبغي أن تتجاوز اللغة البعد التو  
ّ
اصلي القائم على مبدأ إلابانة وأك

وإلايضاح إلى البعد إلاقناعي القائم على مبدأ التأثير والتأثر في املخاطبين واستمالتهم من خالل الاستشهاد 

من قرآن أو حديث أو شعر أو مثل أو خبر مروي بهدف إثباته أو انكاره أو الاحتجاج له أو بطالنه أو نحو «بش يء 

معرفة سابقة بالشاهد املقصود، وقدرة على تصوره ودراية «، وهذا إلاجراء العملي يتطلب من املتكلم (13) »ذلك

 .لتتم عملية إلافهام على أكمل وجه( 14)»بوجود أثره في مجال التداول 

البيان "وفي هذا الصدد نشير إلى ما ذكره  ضافر الشهري من أن الغاية القصوى عند الجاحظ في كتابه 

وتحدد ألاولى ( اللغة)على الوسيلة ( إلاقناع)هي الخطاب إلاقناعي الشفوي وهو إقناع تقدم فيه الغاية " والتبيين

فللخطاب الحجاجي إلاقناعي أغراض تتجلى في تقوية   ،(15)طبيعة الثانية وشكلها حسب املقامات وألاحوال

   .وتدعيم النتيجة للتأثير في املتلقي وتغيير سلوكه

يتبادر إلى ذهننا أن  املتلقي يمثل عند الجاحظ عنصر أساس ي في تكوين الخطاب، لذلك وبناء على ذلك، 

م 
ّ
     إلى مراعاة حاله أثناء إنتاج الكالم، كما نّبه في مواطن كثيرة إلى أّن إلامداد يكون  -دائما -كان يدعو املتكل

       على الاستماع من القائل  إذا لم يكن املستمُع أحرَص «: على حسب الاستعداد من قبل املتلّقي، حيث قال

ة باالستماع منه 
َّ
ل
َ
قصان الداخُل على قوله بقْدر الخ  . (16)»على القول، لم يُبلغ القائُل في منطقه، وكان النُّ

الدور الفعال ص للجاحظ، وهو هذا النوثمة أمر آخر يجب أن ال نسقطه من بالنا، ونحن نتعامل مع 

 فلم يقتصر اهتمامه باملتلقي فقط، بل أشاد بأفضلية املتكلم، في مواطن للمتكلم في العملية التواصلية، 

إن املفهم لك واملتفهم عنك شريكان في الفضل، إال أن املفهم أفضل من املتفهم وكذلك «: كثيرة، منها قوله

 .(17)»املعلم واملتعلم، وهكذا ظاهر هذه القضية وجمهور هذه الحكومة 
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م البل
ّ
 معناه؛ وأعرب «: يغ، جسدها في قولهكما حّدد شروطا للمتكل

ُ
ه ذلك اللفظ

ّ
ومتى شاكل أبقاك الل

رَج من سماجة الاستكراه، وسِلم من فساد 
َ
، وخ

ً
، ولذلك القدِر ِلْفقا

ً
قا

ْ
حواه، وكان لتلك الحال َوف

َ
 عن ف

 ِبُحسن املوقع، وبانتفاع املستِمع 
ً
لقد وضع الجاحظ معايير إلنتاج الخطاب املنطوق  .(18)»التكلف، كان قمينا

 البليغ، وجعل مناط إلاقناع البالغي في كيفية التبليغ، ومدى تحقق قوة التأثير لدى املتلقي، فالخطاب البليغ 

طبقة العامة أو ) في نظره يتطلب اختيار ألالفاظ الواضحة الدالة على املعنى املراد إيصاله لشرائح الناس

              اختالف مستوياتهم، ولهذا ينبغي أن يضع املتكلم اللفظ واملعنى عند القوم الذين على ( الخاصة

يألفونه، ويراعي ألاحوال املحيطة بالحدث الكالمي أثناء تحديد محتوى الخطاب، ألن املعنى الداللي ال يتضح 

 . لدى املتلقي من الكالم مباشرة فقط، وإنما لكل مقام مقاله الخاص به

فإن ... «:ركز الجاحظ في نصوص كثيرة على ضرورة التزام املتكلم بثالث منازل فقال وفي ذات السياق،

أولى الثالث أن يكون لفظك رشيقا عذبا، وفخما سهال ويكون معناك ظاهرا مكشوفا، وقريبا معروفا، إما عند 

ن يكون من واملعنى ليس يشرف بأ. الخاصة إن كنت للخاصة قصدت، وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت

وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز . معاني الخاصة، وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة

فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك، وبالغة ...املنفعة، مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من مقال

الخاصة، وتكسوها ألالفاظ قلمك، ولطف مداخلك، واقتدارك على نفسك، إلى أن تفهم العامة معاني 

الجاحظ قد وعليه فإن . (19)»الواسطة التي ال تلطف عن الدهماء، وال تجفوا عن ألاكفاء، فأنت البليغ التام

ر الذي يشّد الانتباه 
ّ
سعى جاهدا إلى الوقوف على خصائص الكالم البليغ، حيث رسم حدود ومعالم الكالم املؤث

غ الرسالة في أبهى صورة
ّ
 .ويبل

للداللة على بالغة التعبير بلغة الكالم " البيان والتبيين"ولتوضيح ذلك نشير إلى أن الجاحظ وظف لفظتي 

من خالل تحديده ملدار البالغة، حيث  -أكثر –التي تسهم في إدراك الحقائق بشكل جلّي، ويظهر لنا ذلك 

، متخير اللفظ، ال يكلم سيد وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش، ساكن الجوارح، قليل اللحظ...«:يقول 

نالحظ من خالل النص أن الجاحظ يشّدد على ضرورة الانسجام بين . (20) »)...(ألامة وال امللوك بكالم السوقة

  .ألالفاظ واملعاني في الخطاب، من خالل اختيار ألالفاظ املناسبة التي تتجاوز حدود الفهم إلى إلافهام

د أهّمية سياق الحال في بناء الكالم املنطوق، وفهم داللته أما إذا أردنا تفحص أهم النصوص 
ّ
التي تأك

عند الجاحظ، فعلينا أوال أن نشير إلى ماهية السياق، ثم نتقص ى من نصوص الجاحظ مثال تدليلي يبّين لنا 

خفية تفطنه ألهمية هذا العنصر سواًء في تبليغ املعنى املقصود من طرف املتكلم، أو فهم املعاني الضمنية ال

 .من قبل السامع

يشمل كل الظروف واملالبسات الخارجية املتعلقة بنص الكالم الثقافية منها، والفكرية،  فالسياق 

يضم املتكلم والسامع أو السامعين والظروف والعالقات الاجتماعية «الخ، وهو...والاجتماعية والحضارية

                  ر والعادات والتقاليد واملعتقدات وألاحداث الواردة في املاض ي والحاضر ثم التراث والفلكلو 

، لذلك ينبغي الاهتمام بالحيثيات التي ينتج في خضمها النص الكالمي، ألنها تسهل على كل (21)» ...والخزعالت

 .من السامع واملتكلم فهم الخطاب وبالتالي استمرارية عملية التواصل بينهما
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وهنا البد من بيان أن الجاحظ لم يستخدم مصطلح السياق في نصوصه، ولكنه َّاستخدم ألفاظ تكرر 

                      املقام واملوضع : ، منها-"السياق"وتؤدي نفس وظيفة لفظة -ذكرها، وهي قريبة من املصطلح 

ملقتض ى  مطابقة الكالم"و" لكل مقام مقال: "الخ، وعبر عن مفهومه الاصطالحي بقوله...والحال، وألاقدار

 ". الحال

               جاحظ معرفة واسعة بالدور الذي يلعبه سياق الحال في الكالم للونستشف مّما تقدم ذكره أّن 

ومن « :املنجز، واملتمثل في تأدية أغراض ومقاصد معينة، وقد أشار إليه في نصوص كثيرة في كتبه منها، قوله

ويكون الاسم له ال فاضال وال مفضوال، وال  علم حق املعنى أن يكون الاسم له طبقا، وتلك الحال له وفقا،

                          مقصرا وال مشتركا، وال مضمنا، ويكون مع ذلك ذاكرا ملا عقد عليه أول كالمه، ويكون تصفحه 

ومدار ألامر على إفهام كل . ملصادره، في وزن تصفحه ملوارده، ويكون لفظه مونقا، ولهول تلك املقامات معاودا

: لنا بوضوح من خالل النص أن الجاحظ من بين علماء العرب القدامى أمثال ، يبدو (22)» ..قوم بمقدار طاقتهم

الذين أسهموا في الكشف عن دور املرجعيات الخارجية وسياق الحال  وغيرهم من ألاجالء...ابن جني، السكاكي

 . في بناء النص، والتأثير في السامع واستمالته

وأعطاه أهمية بالغة، وجعله العنصر الثالث ، بشرح مستفيض وقد أشار في مواضع كثيرة للمقام

فإن وجدت أن اللفظة لم تقع « :بعد اللفظ واملعنى، حيث يقول -املسؤول عن تكوين املعنى أثناء نسج النص 

وكانت قلقة في مكانها نافرة في موضعها فال ... موقعها ولم تصر إلى قرارها وإلى حقها من أماكنها املقسومة لها

ألن النفوس ال تجود بمكنونها مع الرغبة وال تسمح ...ب ألاماكن والنزول في غير أوطانهاتكرهها على اغتصا

–، نلتمس من خالل هذا النص والنصوص ألاخرى (23)»بمخزونها مع الرهبة كما تجود به مع الشهوة واملحبة

 «: قوله -على سبيل املثال
َ
َرف على الصواب وإحراز املنفعة، مع مواف

ّ
ما َمداُر الش

ّ
َقة الحال، وما يجب لكّل وإن

، دعوة من الجاحظ للمتكلم إلى ضرورة التقيد بالتطابق بين املقام واملقال والحال أثناء (24)» .َمقاٍم من املقال

 .ألن عملية فهم النص وتأويل معانيه تكون بتجاوز املعطى اللغوي إلى املقام الذي أنتج فيهعملية نسج الكالم، 

     

هو املحدد لطبيعة الفعل، ولطريقة صياغة الكالم، وهذا يعني أن طريقة صياغة  -كما نعلم–إن القصد 

ومعناه، وتحديده لنوع الحجج هما من يبينان مقصده من الخطاب الذي ( بوصفه عالمات لغوية)املتكلم لنصه

          عنده كان املركز القصد وما ذكرناه آنفا ندرجه ضمن جزئية من مجموع مقصدية الجاحظ، ألن . شكله

يدعو في بيانه، بل كان يرى في أحيان كثيرة أن القصد يتجاوز املعنى إلى طريقة إثباته وتقريره، لذلك كان 

م إلى ضرورة احترام القصد والغاية من الكالم
ّ
 .املتكل

والجدير بالذكر أن الجاحظ استخدم كثيرا من السلم الحجاجية في نصوصه لإلبانة عن أفكاره وآراءه 

          وإنما تحيا تلك املعاني في ذكرهم لها وإخبارهم عنها واستعمالهم «: وتوضيحها،  مثال على ذلك، قوله

             لتدرج في استعمال الحجج ، من خالل القول يتضح لنا أن الجاحظ يرى أن إحياء املعاني يتطلب ا(25) »إياها

 (.  استعمالها)وصوال إلى أقوى الحجج ( ذكرها ثم إلافصاح عنها)من الحجة الضعيفة 
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الخ، مثال ...يعج باألدوات الحجاجية، كإذن، ألّن، لهذا، بل، حتى" البيان والتبيين"زد على ذلك، فكتاب 

ه أدرج ألاداة الحجاجية 
ّ
               ليعلل ويبرر النتائج التي توصل " ألّن "في سياق حديثه عن املعاني، نالحظ أن

    ثم اعلم، حفظك هللا، أن حكم املعاني خالف حكم ألالفاظ، ألّن املعاني مبسوطة...  «: إليها، من خالل قوله

، فقد ذكر أوال (26) »إلى غير غاية، ومعتمدة إلى غير نهاية، وأسماء املعاني مقصورة معدودة، ومحصلة محدودة

ليعلل النتيجة، ويذكر الجحة " ألن"خالف حكم ألالفاظ، واستعان باألداة الحجاجية  حكم املعاني: النتيجة

 .املعاني مبسوطة وألالفاظ محدودة: املتمثلة في

وغيرها، نصيبا ...لألفعال اللغوية الانجازية كالنهي وألامر والاستفهامن ومما ينبغي إلاشارة إليه أيضا هو أ

من شق أنهارك وغرس «: كبيرا من الاستعمال في كتاب البيان والتبيين للجاحظ، على سبيل املثال قوله

         ، يعد الاستفهام نوع من أنواع ألافعال الحجاجية التي يبغي مستعملها التأثير (27) »أشجارك وجنى ثمارك؟

 . ي املتلقي، وقد استعان بها الجاحظ ليوضح النتيجة الضمنية، واملتمثلة في قدرة هللا عز وجلف

ونشير في هذا املقام إلى ما ذكره محمد الصغير بناني من أهمية العالقات اللسانية التي تجمع بين 

ب
َ
            البيان إلى بالغة والكالم في نقل  -"البيان والتبيين"التي أشار إليها الجاحظ في كتابه -املخاِطب واملخاط

 .(28)إلى رسالة بكل ما تتضمنه من معاقد ورموز وحال ومقام

، أن نبّين مواطن حضور "البيان والتبيين"حاولنا من خالل استعراضنا لبعض أقوال الجاحظ في كتابه 

إلى ألاعمال الفكرية املتعلقة بالجوانب املميزة للغة الرجوع  التفكير التداولي في كتابه، ونشير في ألاخير إلى ضرورة

، لكي نبين حضور ...(كعلم ألاصوات، علم التراكيب، النحو والصرف، البالغة)التي أفنى فيها أسالفنا حياتهم 

 ، إال أنها كانت عبارة عن أعمالوإن لم تكن معروفة عندهم بهذا املصطلح التنظيري التفكير التداولي فيها، 

 .أثناء تحليلهم للمادة اللغوية وتبليغهاة هنا وهناك متناثر 

تنبني ( استعمالية)املعرفة التراثية معرفة خادمة لغيرها، وأنها معرفة عملية « وهنا يمكننا أن نقول أن

وهذا يحيلنا إلى إثبات فكرة  .(29)»على مبدأ إلاجرائية وتمارس تقويم السلوك وتنقل مضامينها إلى حيز التطبيق

، ويبّين لنا إلى حد بعيد مدى تداخل الدرس اللساني الحديث بتراثنا "نضج الطرح الفكري لدى علماءنا"

املنهج التداولي قبل  «الفكري اللغوي، وبالتالي يمكننا القول بأن الدراسات التراثية العربية اتسمت بممارسة 

 .(30)»رؤية واتجاها أمريكيا وأوروبيا أن يضيع صيته بصفته فلسفة وعلما، 

 :الخاتمة. 4

 :توصلنا من خالل البحث إلى النتائج التالية

أن الوعي بأهمية البحث في املدونة التراثية العربية قد تطور مؤخرا؛ حيث انصرفت أذهان الباحثين  

اللغويين العرب املحدثين ،وتزايد إلاقبال على دراسة وتصفح النصوص العربية القديمة، وبرز الاهتمام 

د تصورات فكرية جديد متمثلة بتطبيق املناهج اللسانية الغربية على مؤلفاتهم الفكرية، فأسفر عن ذلك تول

وجود دراسات متعددة للظاهرة اللغوية في مؤلفاتهم، حيث ركزت كل دراسة على جانب معين، وهذا ما : في

تحديد املعنى وتوضيحه يتم  ؛ فقد وضح أن"البيان والتبيين"تتبع أقوال الجاحظ في كتابه ملسناه من خالل 
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الحظ ألاوفر خالل  للشبكة العالئقية التي ينتظمها النص ، كما أعطىالعناصر اللغوية وغير اللغوية انطالقا من

 .إنتاجه لنصوصه

ظهرت باستفاضة في طرحه " البيان والتبيين"مالمح التفكير التداولي في كتاب وهذا يحيلنا إلى القول بأن 

                     صر الفاعلة بيان دور املتكلم في صياغة الخطاب وإنتاجه، وإلاملام بكل العنا: لعدة قضايا من بينها

                من املعاني  سياق الحال في تعليل العديد في إلابالغ، وكما المسنا من خالل نصوصه دعوة إلى

رح لداللية، باإلضافة لرسم معالم املقام وبيان أهمية مطابقته للواقع من عدمه، ا
ّ
وبهذه الكيفية في الط

فها بالوصف والتحليل مبينا ما لكل واملعالجة يكون الجاحظ قد أرس ى دعائم نظرية التواصل التي خّص أطرا

            " البيان والتبين"، ووفق تلك الرؤية يمكننا القول بأن كتاب طرف من خصوصية في عملية التواصل

 .للجاحظ، مّيزته بعض السمات التي هي من أهم مبادئ التداولية الحديثة

 :الهوامش. 5
 

                                                             
 .29-30:، ص م4002، مارس1، دار الكتاب الجديد املتحدة، ليبيا، طالشهري بن ظافر، استراتيجية الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، : ينظر (1) 
الوظيفة والبنية مقاربات وظيفية لبعض  -م1991آفاق جديدة في النحو الوظيفي، منشورات كلية آلاداب، : في أعماله الوظيفية املشهورة منها (2)

ظيفية اللسانيات الو  -م1991قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، دار ألامان،  -م1991قضايا التركيب في اللغة العربية، منشورات عكاظ، 

 . وغيرها من املنشورات التي اتسمت بالرؤية املنهجية والنظرة الوظيفية املوحدة للموروث العربي... م1999مدخل نظري، منشورات عكاظ، 
الفلسفة  وغيرها من الكتب فقد استند إلى كل من"...في أصول الحوار وتجديد علم الكالم" ، "تجديد املنهج في دراسة التراث" في كتبه املشهورة (3)

 :ويرى أن اللسانيات تتكون من ثالثة مجاالت. واملنطق واللسانيات في دراسة التراث العربي

 .الصوتيات، الصرفيات والتركيبيات، والتي تعنى بدراسة الدال الطبيعي فقط: تتمثل في العلوم الثالثة: الداليات/ 1

 .ل بمدلوالتهاقصد بها كل الدراسات التي تعنى بعالقة الدوا: الدالليات/ 4

 .كمقاصد املتكلم، أغراض الكالم، وقواعد التخاطب: تشمل كل الدراسات التي تعنى بعالقة الدوال الطبيعية بمدلوالتها مع الدالين: التداوليات/ 1
 .7:ص، م4014، 1، ط-لبنان-التواصل اللغوي مقاربة لسانية تداولية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت عز الدين البوشخي، (4)
 .42:صبحي الصالح، أصول ألالسنية عند النحاة العرب، مقال بمجلة ألالسنية أحدث العلوم إلانسانية، ص (5)
م، 1994-ه120، 4ألالسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط ميشال زكريا، (6)

 .1ص
قتراح في أصول النحو، تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، السيوطي، الا(7)

 .114: م، ص1999، 1ط
-1219،  1محمد باسل عيون السود، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط: الزمخشري، أساس البالغة، تح (8)

 .101: ، ص1ج م،1999
 .11:استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، املرجع السابق، ص: ينظر (9)
 .422:ص، 4املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ططه عبد الرحمن، تجديد املنهج في تقويم التراث، (10)
دار طليعة للطباعة والنشر،  مسعود صحراوي، التداولية عند علماء العرب دراسة تداولية لظاهرة ألافعال الكالمية في التراث اللساني العربي، (11)

 .1:، صم4001(يوليو)، تموز 1بيروت، ط
 .14:، ص1م، مج4009درويش بن جودي، : الجاحظ، البيان والتبيين، تح (12)
 . 94: رجع نفسه، صالبيان والتبيين، ا مل(13)
 111:، ص(املغرب)م، الرباط4000، 4طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكالم، املركز الثقافي العربي، ط(14)
 .229: استراتيجية الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، املرجع السابق، ص: ينظر (15)
  .411:الجاحظ، البيان والتبيين، املرجع السابق، ص (16)
 .14-11الجاحظ، البيان والتبيين، املرجع نفسه، ص ص  (17)
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 .07:الجاحظ، البيان والتبيين، املرجع نفسه، ص (18)
 .114:الجاحظ، البيان والتبيين، املرجع نفسه، ص (19)
 .41:الجاحظ، البيان والتبيين، املرجع نفسه، ص (20)
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ً
ً
 وصناعة

ً
 إشكالية توحيد املصطلح النقدي العربي ترجمة

ً

ًمتلف آسية :الدكتورة  

Metlef.assia@gmail.com 

ًالجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

ً:امللخص

إن أهم إلاشكاليات التي يواجهها الدارس في الفكر العربي املعاصر في املجال النقدي على وجه الخصوص هو كيفية 

تداول املصطلحات وألابنية الداللية واشتغالها داخل النص، ما ينتج عنه إسقاط مفاهيمي يلقي بدوره على مصداقية 

املصطلحات و الاشتغال بها ال تزال تطرح إشكاليات ال يمكن  ملتبعة في العملية النقدية، فطريقة تداول ااملنهجية 

تجاهلها،فاملتأمل في واقع الخطاب النقدي يقف بشكل مباشر على معالم شبكة مصطلحية واسعة يبني عليها جهازه 

فأمس ى ، الاصطالحي بمجموعة من املصطلحات املشحونة بحمولة مفاهيمية كبيرة سواء على املستوى الفلسفي أو التاريخي

خطاب النقد العربي املعاصر في ظل هذا الواقع يعيش أزمة حقيقية لعل أبرز مظاهرها فقدانه لخصوصيته وحتى هويته 

  في حين أصبح يشكل حيزا مهما ضمن الدراسات النقدية املعاصرة خاصة مع بروز املناهج النقدية الجديدة، الفكرية

فما هي آليات صناعة املصطلح النقدي؟ وفيما تتلخص إشكالية توحيد املصطلح .( السيميائية، ألاسلوبية،التفكيكية، البنيوية)

 .النقدي و ترجمته ؟ وما هي أبرز مظاهره في فلك الحقول املنهجية املعاصرة؟ 

 .الترجمة؛ الصناعة املصطلحية؛ اللغة العربية ؛املصطلح النقدي: الكلمات املفتاحية

 

 :ماهية املصطلح النقدي_ 1

عرف النقد ، في ظل الواقع النقدي الراهن وتعدد املناهج النقدية املعاصرة واختالف توجهاتها ومرجعياتها

طلحات النقدية مما أشاع العربي الحديث نتيجة إلانفتاح على الثقافة الغربية فوض ى عارمة  في توحيد املص

        فاستقبلوها فارغي ألافواه دون فهم لها أو حتى تمييز ، إلاضطراب وعصر الهضم لدى نقادنا املعاصرين

لى إبينها، فاألجدر بالناقد العربي املعاصر قبل تفكيره في التنسيق إلاصطالحي مع غيره هو أحوج ما يكون 

ر فيقترحه ثم ينبذه ويأتي غيره غدا مما يؤجل حلم إذ نجده يقفز بين مصطلح وآخ، التصالح مع ذاته

، فهذا 1"ويجعل توحيد املصطلح سرابا هاربا وطموحا ميؤوسا منه ، الى آلاتي الذي قد ال يأتي"إلاصطالح 

       إلانفراد في وضع املصطلح سبب فوض ى عارمة على مستوى الحمولة الداللية للمصطلح مما انعس سلبا 

 .ئية ودوره الفعال في توحيد املعلومات وتداولهاعلى كفاية املصطلح إلاجرا

فبشيوع الوعي املنهجي في العالم العربي الحديث في مختلف املجاالت اتجه العرب الى الغرب يقتبسون 

فاستمد العربي "مناهجهم ويستعيرون نظرياتهم ألادبية والنقدية الغريبة عن أدبنا العربي قديمه وحديثه 

واحدة دون أن يعرف مراحل الحركة النقدية الغربية وحيثياتها متجاهال خلفيات املفاهيم النقدية دفعة 

بل إن كثيرا من املفاهيم النقدية التي هجرت الى البيئة ، نشأتها الطبيعية ومهتما فقط بما يالءم إلابداع ألادبي

ما أكد أن قضية  ، 2."..النقدية العربية جاءت جاهزة قبل حتى أن تنشأ ألاعمال ألادبية التي تنطبق عليها 

 .املصطلح تتلخص في ترجمة وتعريب املصطلحات ألاجنبية وما يقترح من مصطلحات عربية مقابلة
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إذ تعد مجمع الحقائق املعرفية ومنتهى مقاصدها  ، ومما ال شك فيه أن املصطلحات هي مفاتيح العلوم

وم ثمارها القصوى فهي مجمع حقائقها مفاتيح العلوم مصطلحاتها ومصطلحات العل:يقول عبد السالم املسدي

وليس من مسلك يتوسل به إلانسان الى منطق العلم  ، املعرفية وعنوان ما به يتميز ىكل واحد منها عما سواه

، إذ يعمل املصطلح على تنظيم الوعي النقدي املنهجي الذي تبلور عن تلك املواضعة 3"غير ألفاظه الاصطالحية

على تحويل املصطلح  الى شفرة قابلة للفهم والتواصل املشترك من "كرية القادرة الثقافية وإلاجتماعية والف

وإلانتقال من العشوائية في الحكم النقدي الى الوعي املنهجي القائم على أسس ومعايير ، أجل القاء على الالمنهج

 .4"إصطالحية مشتركة ومعترف بها أكاديميا من قبل املؤسسة الثقافية والنقدية 

     عالمة لغوية خاصة تقوم على ركنين أساسيين ال سبيل الى فصل دالها التعبيري "طلح عموما هو واملص

وآلاخر    Dénominationأو التسمية ( Forme)أو حدها عن مفهومها أحدهما الشكل ، عن مدلولها الضمني

، أي Définition" التعريف"أو " التحديد"يوحدهما ... Concept، أو التصور Notionأو املفهوم ( Sens)املعنى 

 .5"الوصف اللفظي في املتصور الذهني

إذ ال تتشكل إال بنوع من التكامل بين املفهوم واملصطلح فالعالقة ، فالعملية إلاصطالحية والدة بعد مخاض

فاملفهوم هو الصورة  بحيث تتشكل املفاهيم ثم توضع املصطلحات ، بينهم عي عالقة تضام وتكامل والتحام

 .أما املصطلح فهو لغة املفهوم التي تعطي له التداول وإلانتشار ، الذهنية

ومراحل نشوئه " النقد"وقبل الولوج الى تعريف املصطلح النقدي يجدر بنا إلاشارة الى تحديد مصطلح 

ا سبق وأن أشرنا أن فكم ، إذ ال شك أن هذا املصطلح قد مر بمرحلة طفولية  قبل مرحلة التشكل، كمصطلح

املصطلح مرتبط باملفهوم واملفهوم هو الصورة الذهنية التي يشير إليها املصطلح ونشأته ماهي إال استجابة 

لم يعرف كمصطلح في العصر الجاهلي رغم أنه كان يمارس " النقد"فإن هذا ألاخير  ، 6لترجمة الصورة الذهنية

فالصورة الذهنية  ، وازنة بين الشعراء وتفضيل بعضهم عن آلاخرفي قراءة الشعر وكذا الكتب التي ألفت في امل

لقدامة بن "نقد الشعر"أما مصطلح النقد فقد تحددت معامله أول مرة في كتاب  ، كانت حاضرة تومئ بالحكم

كم جعفر، كما ال يفوتنا أظن نشير الى أن الناقد ألادبي يتميز بثلة من املميزات التي تسمح له بقراءة النص والح

ويشير عبد السالم املسدي الى أن الناقد يقوم بثالثة  ، نذكر منها الذوق والثقافة، على ألاعمال ألادبية الفردية

الوظيفة "و ، يتجه فيها الناقد الى القارئ متناوال إلابداع ألادبي بالتحليل" وظيفة تثقيفية "ألاولى ، وظائف

وفيها يتناول " الوظيفة املعرفية "و ، لى ألاديب صاحب النص ذاتهالتي يتجه فيها الناقد بما يكتبه ا" التوجيهية

 .  7الناقد القول ألادبي بالدرس محاورا به رفيقه الناقد

مفرد أو )رمز لغوي "يشكل املصطلح النقدي النواة ألاساسية التي يقوم عليها الخطاب النقدي ككل فهو 

عجمية ألاولى يعبر عن مفهوم نقدي محدد وواضح متفق منزاح نسبيا عن دالالته امل ، أحادي الداللة( مركب

يبحث من خالله  يالنسق الفكري املترابط الذ"، كما أنه 8"عليه بين أهل هذا الحقل املعرفي أو يرجى منه ذلك 

تبر على ضوئه طبيعة ألاعمال الفنية وسيكولوجيا مبدؤها والعناصر التي شكلت خعملية إلابداع الفني ون

أمل في هذا التعريف يدرك أن املصطلح النقدي هو الذي يؤطر التصورات الفكرية التي ينتجها ، فاملت9"ذوقه

 .فعل ممارسة العملية النقدية وفق ضوابط منهجية من شأنها توضيح دالالته
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وتجدر بنا إلاشارة أن إلاهتمام باملصطلح النقدي تصاعدت ذروته مع الثورة اللسانية والنقدية التي شهدها 

وما صاحب ذلك من مشكالت  ، العشرين والتي مثلت مرحلة الستينيات منعطفاتها وبؤرتها املتفجرةالقرن 

فقد برزت مصطلحات ومفاهيم جديدة لم تكن ، ناتجة عن الترجمة والتعريب وال سيما في علم اللسانيات

 .10اللسانية وألادبية معروفة من قبل بل تولدت عن ظهور نظرية ألادب وميدان الشعرية وغيرها من املقاربات 

ً:آليات إنتاج املصطلح النقدي_2

تعد املصطلحات بما تحمله من حموالت داللية وتداولية  عماد وقوام العملية املعرفية والثقافية التي ال 

إظن املصطلحات هي رحيق العلوم إن :"تتحقق إال في ظل تكامل شامل بين اللفظ والفهم يقول يوسف وغليس ي

حيث  ، هي خالصات معرفية يفترض فيها أن تمثل صورا مصغرة وافية للمفاهيم التي تعبر عنهاف، صح التشبيه

تنوب الكلمة إلاصطالحية الواحدة عن عشرات الكلمات اللغوية الغائبة التي من شأنها أن تعرف املفهوم 

مستنفرة على مستويات  انتاجا أو ابتكارا أو ترجمة، لذا تستدعي صناعة املصطلح قوى 11"املعرفي املرجو تقديمه

مختلفة لكل واحد منها اختصاصه وآلياته اللغوية والتقنية التي تتحدد لتشكل املصطلح ألانسب للتصور 

       املعرف سابقا، فالبد أن تتسم صياغة املصطلح بخصوصيات اللغة التي تتم ضمنها توليد هذه 

 .والتعريب والترجمةإلاشتقاق، والنحت واملجاز ، هم آليات إنتاجهومن أ ، املصطلحات

، وعرفه السعيد 12"استخراج لفظ عن آخر متفق معه في املعنى والحروف ألاصلية "أما إلاشتقاق فهو 

مع ضرورة حصول مطابقة كلية أو مجاورة ( جذر)أو ( مصدر) استخراج لفظ من لفظ قاعدي"بوطاجين بأنه 

 :ق الى نوعين وقد قسم علماء اللغة إلاشتقا13"داللية بينة بين اللفظ ومعناه

 وقد زود املناهج  ، وهو النوع الذي يؤسس على الحروف ألاصلية وبنيتها التراتبية: إلاشتقاق ألاصغر

ب_خطاب _ سّرد _سرد "الجديدة بعدد معتبر من املصطلحات مثل 
ّ
 " .خط

 نا ويحصل إذا حدث تنافر في تسلسل الحروف بالتقديم والتأخير وإلاستبدالات فإن: إلاشتقاق ألاكبر

جبذ، إال أن هذا ألاخير لم يقتصر على أسماء املعاني بل تعداها ، جذب:نكون أمام قلب للوضع مثل 

الى أسماء ألاماكن والبلدان وألاعالم ليشمل مصطلحات دخيلة على العربية بيد أنها أخضعت 

 .للقياس وأصبحت جزءا منه

خراج أو انتزاع كلمة واحدة من كلمتين أو في حين استعمل النحت منذ القديم بغرض إلايجاز ويقصد به است

                  أكثر من أجل إلاختصار على أن يكون هناك تآلف وتوافق بين اللفظ واملعنى املنحوت واملنحوت 

فالكلمات املنحوتة ال تقبل إال إذا كان ذوقها سليما ولتحقيق ذلك يشترط في الحروف املكونة لها أن  ، 14منه

زيادة على ذلك البد من صياغتها على وزن عربي وفي هذا الصدد  ، ةتكون منسجمة وخاضعة ألحكام العربي

من التحليل : سيما عند نحته مثالوال  ال يأخذ بعين إلاعتبار هذه الشروط" عبد امللك مرتاض"نشير الى أن 

يعاب على استعمالنا هذا أنه خرج من البناء العربي :" وقد عبر عن ذلك قائال " التحسلفي " النفس ي مصطلح

 .15"ة العلمية هي اللغة ألادبية غلقائم ونحن نجيب عن هذا أن اللا

وعلى الرغم من الخالف القائم عن أهمية النحت إال أن معظم الدارسين قللوا من شأنه في مجال الصناعة 

وذلك لغياب قواعد عربية تضبط ما يسقط  ، 16املصطلحية، فهو أدنى درجة  التفضيل في الوضع املصطلحي
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إذ سيظل النحت من وسائل ، إال أن جوازه يبقى عند الضرورة ، كلمات عند التضام و إلالتحاممن حروف ال

إذ يبقى الاشتقاق أفضل الطرق في اللغة لتكوين ، وضع املصطلحات في اللغة العربية لكنه وضع في آخر املطاف

 .كلمات جديدة دالة على معان جديدة

تعد من الوسائل الهامة للرقي اللغوي وخاصة في ظل هذه التطورات التي شهدتها " الترجمة"ناهيك عن 

فال يمكن إلاطالع  ، الساحة ألادبية والنقدية عند الغرب وظهور مؤلفات مهمة في هذا املجال باللغة ألاجنبية

لة من وسائل إلاتصال يقول جورج إذ يعدها بعض الباحثين وسي، عليها إال إذا ترجمت الى اللغة العربية

، ما يستوجب نقل Recepteur "17الترجمة اتصال غايتها نقل الرسالة من مرسل الى متلقي أو مستقبل :"مونان

      لى لغةإما يدل أن هذه العملية تقتض ي نقل املحتوى الداللي للنص من لغة ألاصل  ، املعنى واملبنى معا

فالعالقة إذن  ، قل معه املعنى بوصفه عامال سابقا على الكتابة واللغةوينت، حيث يتغير شكل الداللة ، النقل

                    حيث كل تغير في نقل الشكل يصاحبه تغير في نقل ، بين الشكل واملعنى مرتبطة ارتباطا شديدا

، وفي هذا الصدد ينبغي أن نشير الى ضرورة إملام املترجم بخصائص اللغتين املنقول 18والعكس صحيح ، املعنى

وإنما يعيد بناء النص الذي هو بصدد ترجمته حسب  ، ليها ألنه ال يبقى على تراكيب اللغة ألاصلمنها وإ

و لربما تعد الترجمة من أكثر السبل حفاظا على ذلك الوصل القائم بين .خصائص اللغة التي ينقل إليها

 .الحضارات بأفكارها ومعطياتها املعرفية ذات التوجهات املختلفة واملتشعبة 

فالترجمة إما أن  ، لم يسلم موضوع الترجمة من الاختالف والحذر الذي وسما الدرس النقدي العربيكما 

خاصة إذا ما تعلق  ، أو ترجمة املعنى أو الجمع بين النمطين معا ، تكون ترجمة حرفية أي ترجمة لفظة بلفظة

لذلك يواجه املترجم صعوبات  ، ألامر بترجمة املصطلحات ألاجنبية التي هي تكثيف شديد ومقصود للمعرفة

جمة على مستوى إلاشتقاق اللغوي أو على مستوى الضبط الداللي تفاديا للبس وإلارتباك الذي قد يصيب 

، فال مناص من توفر جملة من الضوابط والشروط التي ينبغي للمترجم أن يكون عاملا 19املقابل العربي املنتقى 

 :بها، ومن ذلك نذكر

  فا باللغة املصدر واللغة املراد ترجمة املصطلح إليهاأن يكون املترجم عار. 

  ينبغي ملترجم املصطلح النقدي أن يكون متخصصا في الدراسات ألادبية والنقدية لكي يستطيع

 الترجمة إذ ال يكفي أن يكون متقنا للغة التي ورد بها املصطلح لكي يترجمه 

 فيها نية الثقافية التي ظهر بوجوب ربط املصطلح املترجم بال. 

 إتقاء نفور الناس ، ينبغي للمترجم أن يحرص على مالءمة املصطلح املنقول للغة املنقول إليها       

إن املصطلح النقدي تزداد :" يقول عبد السالم املسدي20ونظرا لسيرورته وتقبل الجمهور له  ، منه

ؤكد ضرورة ، مما ي21"كما توفرت فيه مقومات إلابداعية ، حظوظ مقبوليته في التداخل والتأثير

تكوين املترجمين العرب وإعدادهم إعدادا علميا متكامال ليكونوا قادرين على خوض غمار إنتاج 

 .املصطلح وابتكاره 

وقد  ، صيغ الكلمة بصيغة عربية عند نقلها بلفظها ألاجنبي الى اللغة العربية"أما التعريب فيعرف بأنه 

، وهو عند "غيره العرب ليكون على منهاج كالمهماستعملت كلمة املعرب بمعنى اللفظ ألاجنبي الذي 
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إدخال اللفظ ألاجنبي بذاته وبمادته الى اللغة العربية ويصطلح على تعميم استعماله ضمن مفردات "البعض

،فاملالحظ أن التعريف ألاول يختلف عن التعريف الثاني في كونه ال يكتفي بنقل اللفظ ألاجنبي 22"اللغة العربية

ية دالا ومدلوال فقط،بل البد من إحداث تغيرات فيه وبذلك يجعله يتماش ى مع قواعد اللغة الى اللغة العرب

 .العربية املرنة حتى يشبه املعرب العربي الفصيح

ويمكن القول أيضا أن التعريب هو إدخال كلمات أجنبية في قالب عربي شرط أن ال تكون ثقيلة على ألاذن 

ويعجز عن إيجاد  ، ويلجأ إليه املترجم عندما توصد كل  ألابواب دونه، وأن تكون منسجمة مع القواعد العربية

تلك الكلمة املنقولة من ألاجنبية الى العر بية أو كل _ املعرب_، وبهذا يكون 23املقابل املناسب للمصطلح املنقول 

العربي  حيث تصبح جزءا من البناء ، كلمة أجنبية تدخل العربية و تخضع ألبنيتها وحروفها و موسيقاها

وهناك من يجعل ..." تلفزيون، ايديولوجية، تليفون،راديو"ويصعب على إلانسان معرفة أعجميتها املعربة مثل

إلى أن نشأ لبس ، التعريب خاصا باللغة العلمية في حين أن الترجمة  تستخدم كلما تعلق ألامر باللغة ألادبية

وحين نعجز عن إيجاد املقابل  ، مة في الحالتينإذ من املفروض أننا نوظف الترج، وصعوبة في فهم اللغة

 24.املناسب حينها نلجأ الى التعريب

شر البد منه وأنه الكي اللغوي الذي نلجأ إليه كآخر دواء "في الحين ذاته يؤكد يوسف وغليس ي أن التعريب

، فتفضيله عن 25"عرفي وأنه أوال وأخيرا من مظاهر العوملة الثقافية في مجال التبادل اللغوي امل ، يتأزم الداء

سائر آلاليات الاصطالحية دليل على نوع من الكسل وأحيانا أخرى على جهل ألسرار اللغة والتطور اللغوي أو 

موضة "، فمن الخزي أن نجعل التعريب 26على تقليد أعمى للنظريات اللغوية الغربية التي تجاوزها الزمان

غاياتها باإلنتساب إلارادي والشكلي للثقافة ألاجنبية إذ يبقى كما وصفه يوسف وغليس ي تش ي في أقص ى "  لغوية

 .الوسيلة الفريدة التي يتم استدعاؤها حينما تضيق السبل ويتعذر نقل املعرفة من لغة الى أخرى 

ً:إشكالية توحيد املصطلح النقدي _3

مع غيره هو أحوج ما  سبق وأن أشرنا الى أن الناقد العربي املعاصر قبل تفكيره  في التنسيق إلاصطالحي

يكون الى التصالح مع ذاته فقد استطاع إلانفجار النقدي الحداثي في العقود ألاخيرة أن يزلزل الكثير من 

فقد زحفت بسرعة  ، املفاهيم التي كانت سائدة ما أنتج فوض ى عارمة وتباين مصطلحي يمكننا وصفه بالخطير

فهي كانت وال  ، بين أرحام املعارف وآلاداب في كل العالم هائلة مصطلحات أجنبية حملتها الترجمة التي تصل

تزال الواسطة ألاولى للتفاعل الثقافي والحضاري بين الشعوب يتم بها التالقح والتالقي بين شعوب املعمورة 

 وزعزعت عمادها، قاطبة وال ننكر غناء تراثنا العربي بمصطلحاته التي أملتها طبيعة الثقافة العربية إلاسالمية

غياب التنسيق بين الرؤى النقدية وتعدد واضعي املصطلح ، وخلخلت استقرارها وثبات كينونتها املعرفية

فغموض املصطلح في لغته التي وضع بها أول مرة أو باألحرى غياب ، زاختالف ثقافتهم ومناهلهم وانتماءاتهم

وتباعد التيارات ، ناهج الفكريةإضافة الى تعدد املدارس النقدية واختالف امل، التصور الذهني للمصطلح

 .ألادبية واللغوية والتعصب الفكري أشعل فتيل أزمة املصطلح وضاعف من حدة إلاشكال 

فمن الصعوبة أن يرس املصطلح النقدي على بر ألامان طاملا هناك سرب من املصطلحات ألاجنبية املهاجرة 

الحقيقية وإما تجاهال لها من عارف بها يروم صياغتها إما جهال بمفاهيمها "الى ثقافتنا العربية قد أس يء فهمها 
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      صياغة جديدة فيها من التصحيف والتحريف و الاجتهاد الشخص ي التركيبي للناقد العربي أضعاف ما فيها 

التي تغري الناقد بما تحمله من أبعاد داللية فيتفش ى 27"من الدالالت العمومية وألاعراف الاصطالحية ألاجنبية 

 .تضارب في الاستعمال الاختالف وال

ومن ألاسباب التي تعمق الهوة في توحيد املصطلح النقدي أصوله التكوينية املعقدة بوصفه حصيلة لقوى 

طرف محافظ يرتبط أشد إلارتباط بموروثه وباملصطلح البالغي ، ،إذ يتجاذبه طرفان28جذب وطرد متباينة 

مصطلحاته بما تحمله من خصوصية فكرية واللغوي القديم وطرف مجدد راح يجتر من النقد الغربي 

ما جعله عاجزا عن إقامة نوع من املزاوجة بين القديم والجديد ففقد املصطلح هويته  ، ومرجعية ثقافية

وقوع الخطاب النقدي العربي الحديث تحت تأثير الكثير من "، ومما زاد من حدة الصراع .املعرفية و املنهجية

نوع من الاضطراب  ىلإكالفلسفة وعلمي الاجتماع والنفس وهذا ما أدى ، ةالعلوم إلانسانية و الاجتماعي

وما يزيد الطين بلة هو محاولة ترجمة أو تعريب بعض املصطلحات من لغة الى أخرى بما  ، 29"  والتداخل

 تحمله من حموالت ثقافية في لغتها ألاصلية التي قد يشوبها نوع من إلاختالف والتغيير في دالالتها تبعا

لخصوصية الثقافة املترجم إليها، ما يفقدها الوضوح والتجلي، وهذا ما أشار إليه يوسف وغليس ي بفكرة 

          لها شروطها البنيوية)نتبع املصطلح حين يهاجر من بيئة لغوية معينة " والتي تقتض ي أن " هجرة املصطلح"

نسبيا أو كليا، وقد ينتقل  ، ومفهومافنالحظ كيف تتغير مالمحه حدا  ، الى مهاجر لغوي ( و مواصفاتها الداللية

فتتنوع حدوده و تختلف مفاهيمه بحكم هذا  ، املصطلح ذاته من صقع الى صقع داخل املهاجر اللغوي الواحد

يتشاكل  ، ويبدو خالل ذلك كله من املترادف حينا أو يتبدد من املشترك اللفظي حينا آخر ، النزوح إلاجرائي

، ومن خالل ما تقدم 30..."قد يتاح له أن يترجم أو يعرب وقد يظل دخيال ، أخرى تارة ويتباين أو يتضاد تارة 

 :نلحظ أن مصطلحنا النقدي العربي يعاني بصمت صعوبة استقراره وثباته فيتأرجح بين

  املصطلح النقدي في موروثنا البالغي واللغوي 

 املصطلح النقدي املترجم واملعرب في أصوله الغربية. 

 دية والعلوم إلانسانية وإلاجتماعية وغيرهاصراع املناهج النق. 

 فردية  محاولة توليد مصطلحات جديدة بصورة 

ولكي تتحقق املعادلة املصطلحية يجب العمل على ضبط املصطلح وتحديده وتوليده وإلاتفاق على آليات 

 .املنهج  صيافته وترجمنه وفقا ملا يحمله الحس العربي ألاصيل من خصوصية النظرة والفكر واتساع أفق

بيد أن أهم ألاسباب التي ترمي املصطلح النقدي بالغمو ض وإلاغراب وإلانغالق على حد تعبير يوسف 

 :31وغليس ي تتمثل فيما يلي 

  أن املصطلح ألاجنبي قد ينقل بمصطلح عربي مبهم الحد واملفهوم 

  أن املفهوم الغربي الواحد قد ينقل بعشرات املصطلحات العربية املترادفة أمامه مثل مصطلح

Linguistique   بديال اصطالحيا عربيا 42ترجمة بأكثر من. 

  أن املصطلح العربي الواحد قد يصطنع مصطلحا فيه كثير من التصرف زيادة أو نقصا في مقابله

 .ألاجنبي 
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 امليتالغة"ألاجنبية بالكلمة العربية إذ يقال  إلصاق السابقة أو الالحقة "Métalangue   

إننا : "إذ يحذر النقاد من عواقب هذه الترجمة يقول زروقي عبد القادر  Narratologieوالسردولوجيا 

لسنا بحاجة الى إلتزام صيغة أو وزن معين لترجمة كل لفظة أجنبية مؤلفة من جذر وسابقة أو 

 .32..."الحقة 

 صطلحات الدالة على مفهوم واحد ما يؤدي الى خلق نوع من إلارتباك الذي ينعكس سلبا تعدد امل

 . على استيعاب املعارف

 33وهم على ثالثة أنواع ، اختالف ثقافة املؤلفين والباحثين: 

 .ثقافة أجنبية يقرأ ألادب ونقده باللغة ألاجنبية ذو:ألاول _ 

 .ألاجنبي ونقده بالعربية ذو ثقافة مضطربة يقرأ ألادب : الثاني_ 

 .ذو ثقافة عربية يأخذ من كل فن بطرف: الثالث_ 

فهناك من يأخذ الثقافة  ، ما يؤكد أن الاختالف في تحصيل الثقافة يؤثر على استقرار املصطلح النقدي

اضطرابا إذ لم أما النوع الثاني فأمره أكثر  ، واملفاهيم من اللغة التي يعرفها وهذا ما يشكل التفاوت و الاختالف

لذلك فإنه لن يكون هناك  ، كفة املصطلح العربي وكفة املصطلح ألاجنبي: يستطع أن يوازن بين كفتين 

         لم يكن أشخاص يحملون من الثقافة العربية وألاجنبية ما يجعلهم قادرين على الفصل  مصطلح عربي ما

 .في تحديده 

وية الى عقد ندوات ومؤتمرات علمية ألجل إرساء فللحد من هذه املعضلة سارعت مجموعة من املجامع اللغ

باإلضافة الى محاولة التنسيق بين مختلف الجهات العربية ، قواعد وشروط لتوحيد املصطلح ألاجنبي املنقول 

 :34املهتمة بالترجمة ومن بين هذه املجامع نذكر

 تتلخص أهم تصورات هذا املجمع في :  املجمع العلمي العراقي: 

 .قاق قياسية الاشت_ 

التأسيس على الاشتقاق أو على التعريب ويجوز التوفيق بينهما إذ ارتأى املجمع أن يولي عناية _ 

باإلشتقاق وبذلك يكون قد فكر في أن املصطلح الواحد يمكن أن يحمل دالالت متباينة بمجرد "

 "خضوعه لصياغات أخرى 

 غة ؟الاشتقاق مرهون بعدم وجود ما يقابل الكلمة الحديثة في الل_ 

 .تفضيل الشائع على املولد والدخيل والوحش ي_ 

 .جواز عدم خضوع املعرب للوزن _

 .ألاخذ في الحسبان العامة والخاصة_ 

م به هذا ومنهجيته في العمل معتبرا ما قا بعد أن عرض سعيد بوطاجين ظروف نشأة املجمع العرافي

إال أنه أعاب على املجمع بعض الثغرات املنهجية ، املتاحةاملجمع مقبول جدا إذا ما قورن بغيره من إلامكانات 

 35.وإلاجرائية في التعامل مع املصطلح واملراجع واملجالت املتخصصة
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  اهتم مجمع اللغة العربية في القاهرة بمسائل متنوعة كالترجمة : مجمع اللغة العربية في القاهرة

من أهداف هذا  ، ملصطلحات العلميةوالتعريب التقييس والصياغة وقد ركز أغلب جهوده على ا

 :املجمع

ويقصد بها سالمة املعجم والبنى الصوتية والحمولة الداللية : الحفاظ على سالمة اللغة العربية _ 

 .التي ال تنفصل عن املوروث الديني

أي التأصيل لها  ، وضع معجم تاريخي للغة العربية ونشر أبحاث دقيقة في تاريخ بعض الكلمات_ 

 .استعماال ملعرفة العدوالت التي حصلت بفعل الهجرة وإلاستثماروضعا و 

 .البحث عن كل ما من شأنه ترقية اللغة العربية_

إال أن هذا املنهج قد انتقد بشدة خاصة ما تعلق بطريقة عمله املتشبعة بالروح القطرية أكثر من تشبعها 

    اتخذ املجمع قرارات كثيرة تعنى " اجينبالروح القومية وكذا عالقة املجمع بالتراث يقول السعيد بوط

ال إلى طروحات جابر بن حيان وال  ، ومن املدهش أنه لم يلتفت الى القرن العاشر امليالدي وما بعده ، بالترجمة

ال الى مرحلة استقرار املصطلح الفلسفي الذي سيؤثث  ، الى الكندي والخوارزمي وابن سينا وأبي حامد الغزالي

 .36" ة لم تستطع البحوث الجديدة تجاوز الحدود التي وصلت إليهاعلوما لغوية متشعب

  ذكر سعيد بوطاجين مبادئ إنشاء هذا املجمع و حيثيات عمله  إذ :ًاملجمع العلمي العربي بدمشق

اهتم بإصالح اللغة ووضع ألفاظ للمستحدثات العصرية كما يرى املجمع أن يؤدى املعنى الواحد 

للفظ صالحا لالشتقاق، كما يتنكر بترجمة املصطلح ألاجنبي بجملة أو باللفظ الواحد ويكون هذا ا

 ...لفظين مترادفين ويشترط في املصطلح العربي أن يكون واضحا دقيقا

وكغيره من املجامع لم يسلم من النقد املوجه إليه إذ أنكر عليه سعيد بوطاجين إلافراط في التنظير 

ء وهي املؤاخذات عينها التي طالت مجمع ألاردن مع اشتراك جميع وشوفينية اللغة وعدم الانضباط في إلاجرا

املعاجم في نقد بوطاجين املتعلق بالتركيز على ترجمة املصطلحات التقنية وإهمالها ملصطلحات العلوم 

إضافة الى سود  ، إلانسانية و الاجتماعية  التي تكتس ي أهمية قصوى في في التأسيس ملرجعية ترجمية أصيلة

 .والضبط على القضايا  التنسيق

  من أهداف هذا املجمع خدمة اللغة العربية بالسعي إلثرائها وتنميتها : املجمع الجزائري للغة العربية

وتطويرها، واملحافظة على سالمتها ومواكبتها للعصر باعتبارها لغة اختيار علمي وتكنولوجي، كما 

ن املصطلحات العلمية والتقنية حاول هذا املجمع وضع قاموس شامل حسب ترتيب عصري يتضم

في مختلف املجاالت وغيرها من املصطلحات الواردة في القواميس العادية، باإلضافة الى نشر 

الى غير ذلك من مجموع ...البحوث والدراسات املتعلقة باللغة العربية وآدابها وتراثها و مستجداتها

         الترجمة "هذا املجمع في كتابه كما عرض سعيد بوطاجين وشرح أهداف تأسيس  ، الاهتمامات

كما تعرض لألخطاء اللغوية و املفهمية في قانونه ألاساس ي ولغته  ، وقانونه ألاساس ي"و املصطلح

إذا كانت أخطاء من هذا النوع ترد في القانون ألاساس ي الذي يعد مقدمة لعمل إحترافي "الصارمة ف
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ة وأكثر فال ندري كيف ستكون نتائج يسهم فيه متضلعون في اللغة العربية يتقنون لغة أجنبي

 37"ترجمة مصطلحات حقل معرفي أو أكثر غلى تراثها وتعقيدها وتباين سياقاتها ومرجعياتها

ونصل في الاخير الى القول بأّن املصطلح النقدي قد حظي باهتمام كبير من طرف املنظرين العرب ويتجلى 

فقد حاول  ، نقدية على اختالف مرجعياتها املعرفيةهذا في النتاج الغزير الذي يصب في حقل الدراسات ال

هؤالء لّدفع بالنظرية النقدية الى الامام من خالل محاولة توحيد مصطلحاتها التي اختلفت باختالف مرجعياتهم 

 بتوحيد الرؤية 
ّ
املعرفية وتوجهاتهم الثقافية التي حالت دون تحقيق ذلك الحلم املنشود الذي لن يتحقق إال

في وضع املصطلحات وصناعة املعاجم املتخصصة التي تضم هذه املصطلحات النقدية كل حسب والاتفاق 
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 بين عقلنة التأييد وسخرية الرفض الكتابة ألادبية من الورقية إلى الرقمية
The Literary writing from paper to digitalization between the rationalization of support and the irony of rejection 

 

 حكيمة بوشاللق: الدكتورة

 الجزائر-جامعة محمد بوضياف باملسيلة
 

 :امللخــص

              مس ألادب تغييرات جديدة ومتطورة أدت إلى إفالته والخروج بمظهر جديد وحلة لم يسبق لها مثيل في إلابداع      

ترونيـة التي نعيشها آلان، من ذلك نجد الروايــة فتوجه ببعض أجناسه من الورقية إلى الرقمية بواسطــة الثورة الالك، ألادبي

حيث استطاعت اقتحام عالم ألادب، وأخذنا في قراءة نصوص تستخدم فيها ، الحديثة بتقنياتهــا الالكترونية الجديدة

 .صور فوتوغرافية، ورسوم متحركة، ومؤشرات سمعي بصرية، وروابط تشعبية: إلامكانيات الهائلة لتقنيات العصر من

         تعرف سوى التعبير  بعد أن كانت الرواية ال، يسمى بالرواية الرقمية التي أصبحت الكلمة فيها جزء من الكل وظهر ما    

 .عن ألافكار بالكلمـة املكتوبـة، واملخيلة النشطة، والصورة التي تنحت صورها من معجم لغوي وباملادة الورقية فقط

ن الحس ي إلى املفترض أو الافتراض ي هــو مــــا فرضته علينا ثورة الاتصاالت التي تخطت والانتقال من الورقـي إلى الرقمي وم    

 .والتوزيع  بين أقطار لوطن العربي محدوديــة التلقي الذي مثل لعقود طويلة شكلت حواجز أمام النشر

 .ذا املسرح الرقمي أيضاتسمى بالقصيدة التفاعلية، وك باإلضافة إلى أجناس أدبية أخرى كالقصيدة الرقمية أو ما 

 .بين ما هو مؤيد وبين رافض لها، وهذه التجارب ألادبية الرقمية الجديدة أثارت ردود فعل متباينة من قبل املختصين    

وسأدرس في هذا املقال الكتابــة ألادبية وطبيعتها الورقية الكالسيكية وصورتها الحداثية الالكترونيــة الرقميــة، والتعرف على     

 .الوسائط والنظــــم الالكترونية املساهمة في تطورها وانتشارها

ألادبية الرقمية، الرواية الرقمية، القصيدة الرقمية،  الكتابة الورقية، الكتابة الرقمية، الترقيم، ألاجناس: الكلمات املفتاحية

 .املسرح الرقمي
Abstract : 

The literature has undergone new and advanced changes that have brought it to a new and 

unprecedented appearance in literary innovation, and some of its gender passed from paper to 

digital form due to the electronic revolution we are now experiencing. 

Among them, we can find the modern novels with their new electronic technologies that have 

broken into the world of literature, and we have read texts using the great potential of new 

technologies: Photographs, animations, audio-visual indicators, and hyperlinks. 
The so-called digital novel in which the word became part of the whole appeared, after the 

novel knew nothing but to express ideas in the written word, the active imagination, the sculpted 

image from a linguistic dictionary and only the paper material. 
The transition from  paper to digitization, from  physical to hypothetical, or virtual, is what 

the communications revolution forced us, which has gone beyond the limited reception, which for 

decades has been barriers to publication and distribution between the countries of the Arab world. 
In addition, other literary genders such as the digital poem or the so-called interactive poem, 

as well as the digital theater, are also available. 
These new digital literary experiments have provoked mixed reactions among specialists, 

between approval and rejection. 
In this article, I will examine the literature writing, its classic paper nature, its digital 

electronic modernist image, and the identification of multimedia and electronic systems that 

contribute to its development and diffusion. 
Keywords: Paper writing, Digital writing, Numbering, digital literature gender, Digital novel, 

Digital poem, Digital Theater 

https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/rationalization
https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/physical
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 تمهيد

 الكتابة من الورقي إلى الرقمي: أوال

            قوبلـــــــت الكتابـــــــة الرقميـــــــة فـــــــي بـــــــداياتها بوـــــــخرية الذعـــــــة، ككـــــــل بدايـــــــة لكـــــــل فـــــــن جديـــــــد أو جـــــــنس أدبـــــــي 

وسـخرية شـديدين، وأيضـا نجـد حتـى فـن املعمـار الحـديث مـن الـرفض السينما أيضا قوبلت بـرفض : جديد، مثال

والوخرية، وألامر نفسه مع وسائل الاتصال الحديثة فقد ظل ظهور الواحد منهـا قـرين الوـخرية وأقـرب ألامثلـة 

الدالـة علــى ذلـك الهــاتا الجـوال الــذي نوـجت حولــه العديــد مـن النكــت السـاخرة والطرائــا، وقـد أطلــق تهكمــا 

 1... غلين بهذه التكنولوجيات جيل البورتابل، وجيل إلانترنيت، وجيل الفيس بوكعلى املشت

فالوخرية هذه كانت منذ مجيء الدين إلاسالمي حيث قوبل باالستهزاء من الرسول الكريم عليه الصالة 

           ن هللا والســـالم وبمـــا جـــاء بــــه مـــن التعـــاليم إلاســــالمية، ومـــن دعوتـــه املحمديــــة ودعـــوة النـــاس فــــي الـــدخول إلـــى ديــــ

تعــالى، واتفقــت قــريج أن تجعــل مــن محمــد صــلى هللا عليــه وســلم أنموذجــا للوــخرية والاســتهزاء، والتنكــر للــدين 

 .الجديد، ولجؤوا إلى كل املحاوالت لطمسه وعرقلته، لكن هللا أيد رسوله واملؤمنين الذين اتبعوه

ي بـداياتها اسـتيعابا لـه أو نذانـا ونفهم من هذه ألامثلة أن أي ش يء جديد وفي كـل ميـدان حتمـا لـن يلقـي فـ

صــــاغية، ولهــــذا دائمــــا نجــــد تلــــك اللجمــــات العدائيــــة علــــى كــــل مــــا هــــو جديــــد مبتكــــر، فــــي املقابــــل نجــــد دعــــاة لــــه 

 .ويسهرون على تفتيقه وإخراجه للعلن في أحلى حله وأبهى صورة بالرغم من العراقيل املوجودة

كــل فــن جديـــد، فــال يبقــي مـــن غيــر خصـــائ   كمــا يســهرون علـــى وضــع أسســه ودعائمـــه التــي يقــوم عليهـــا

ومميــتات، وذلــك لكــي يتســعى ل جميــع أن يفهمونــه ويتقبلونــه ويرضــون بــه، وســيغدو هــذا الجديــد قــديم فــي عصــر 

 .نخر

وظهــــور الكتابــــة الرقميــــة وإلالكترونيــــة والــــن  املتــــرابط -يضــــيا كمــــال الريــــا ي-إن التطــــور التكنولــــو ي

 هــدد تجــارة الــورذ فلمــاذا نــدافع عــن الــورذ كــل هــذا الــدفاع املســتميت   والــن  املتشــعي ال  هــدد الكتابــة إنمــا

 ملاذا ال ندافع عن الحبر وهو مهدد بنفس القدر 

إن الكتابــة التقليديــة أمكــن لهــا أن تعــيج بخصائصــها الجماليــة فــي فضــاء إلكترونــي مثلمــا أمكــن ل خــط 

يطا، وجهــــاز الكمبيــــوتر كــــذلك، والقــــرض العربــــي أن يعــــيج علــــى الــــورذ املطبــــوع  فــــالورذ لــــيس إال حــــامال ووســــ

 .املمغنط واملضغوط

ومــــا دام التطـــــور إلالكترونـــــي يماــــ ي بـــــوتيرة متســـــارعة فهــــذا إعالنـــــا الابتعـــــاد عــــن الخـــــروج عـــــن النمطيـــــة 

القديمة، واملعاناة الدائمة، وتحمل ألاعباء، فقد مهد هذا التطور لثورة حديثة دائمة، والابتعاد عـن كـل مـا هـو 

             بــــــالرقمي، وعملــــــوا هــــــؤالء علــــــى ابتكــــــارات علميــــــة تســــــاعد هــــــذه الثــــــورة الحديثــــــة علــــــى الانتشــــــار ورقــــــي والتمســــــك 

والــذيوع، فمصــال اخترعــت العديــد مــن ألاجهــزة إلالكترونيــة الحقيقــة إلــى جانــي الهــاتا الــذكي، وجهــاز الكمبيــوتر 

الطــرذ، حيــث تبقــ  مــع بمختلــا -الشــبكة العنكبوتيــة-املحمــول، والقلــم إلالكترونــي، وســعوا علــى تــوفر إلانترنيــت

 .إلانسان أو الباحث عموما لصيقة به حيثما كان وحيثما ارتحل

فدعاة الرقمية يسـعون إلـى إيجـاد ذلـك إلانسـان الباحـث فـي عصـر املعلوماتيـة، املـتقن لكـل مـا هـو جديـد 

      حــــافظين ووافـــد علــــى الثقافــــة املحليـــة الكالســــيكية، متجــــاهلين فــــي ذلـــك ألاضــــرار التــــي ســـت حق بــــدعاة الــــورذ وامل
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علـــى النمطيـــة القديمـــة ومـــا يصـــيكهم مـــن إحبـــاط وتكـــديس ملنجـــزاتهم أو إبـــداعاتهم الورقيـــة، فهـــي حتمـــا ســـتبق  

 .2حبيسة ألادراج إن لم يفكروا في طريقة حديثة تنقذهم من شر الخسارة والهزيمة

دعوا فيــه إلــى لهـذا ال بــد علـى هــؤالء الكالسـيكيين أن يقتحمــوا هـذه العــوالم الحديثـة ويحولــوا كـل مــا أبـ 

اء علـــــى اخــــــتالف طبقـــــاتهم ومســـــتوياتهم الثقافيــــــة أن يطـــــالعوا ويعرفــــــوا  نوـــــي رقميـــــة لكــــــي يتســـــعى لجمهـــــور القــــــر 

جديــــــدهم وإن لــــــم يفعلــــــوا ذلــــــك فســــــتبق  إبــــــداعاتهم كمــــــا يرو هــــــا حبيســــــة ألادراج أو حبيســــــة عنــــــد دور النشــــــر 

 .ومؤسسات التوزيع

دم تـوفر النوـي الورقيـة، وربمـا تـم تسـويقها فـي نقـاط بيـع يعاني من ع -والباحثة واحد منهم  -فالقارئ  

محــددة، وقــد تكــون تلــك النقــاط بعيــدة كــل البعــد عــن مقــر إقامتــه، لهــذا ال بــد علــى كــل كاتــي أن يســعى للتطــور 

 .ومسايرة العصر بكل مستجداته

          ســـــــــعى ويســــــــعى إلـــــــــى تطـــــــــوير أفكـــــــــاره إلـــــــــى ألافضــــــــل ومنافســـــــــة أقرانـــــــــه مـــــــــن الكتـــــــــاب  -الكاتـــــــــي-وبمــــــــا أنـــــــــه

    املبـــدعين، عليـــه أيضـــا أن يـــدخل عملـــه ومنجـــزه إلابـــدابي هـــذا العـــالم الحـــديث بمالمحـــة الحديثـــة الـــذي يســـهل و 

أن يضـــغط علـــى بعـــض ألازرار املوجـــودة فـــي لوحـــة املفـــاتي   -القـــارئ –علـــى القـــارئ تواجـــد املعلومـــة، فقـــط عليـــه 

ائدة في أرجاء الوطن العربي خاصة ويجد املطلوب وتعم الف PDFبصيغة  googleإلالكترونية في املحرك العالمي 

 .والعالم عامة بأقل تكلفة وفي أبسط جهد

 مفهومها ومميزاتها: الكتابة الرقمية: ثانيا

 :تمهيد

لقـــد كاـــر الحـــديث والجـــدل فـــي عصـــرنا الحاضـــر عـــن مفهـــوم حـــدايي جديـــد ومتجـــدد فـــي ألادبيـــات العربيـــة 

، وغيرهــا "ألادب إلالكترونــي"و " التــرقيم" و" إلابــداع الرقمــي"و " الكتــاب الرقمــي"و " الكتابــة الرقميــة"املعاصــرة، كـــ 

من املصط حات التي تحيل إلـى نمـط جديـد مـن الكتابـة التـي تولـدت نتيجـة التطـور الهائـل الـذي حـد  فـي مجـال 

 .تكنولوجيا إلاعالم والتواصل

         ألادبيــــة مــــن الورقيــــة  الكتابــــة :ولهــــذا كــــان لزامــــا علينــــا فــــي هــــذه املداخلــــة التــــي بــــين أيــــدينا واملوســــومة بـــــ

 إلى الرقمية

أن نقــا عنــد حــدودها النظريــة واســتعماالت التطبيقيــة، ومعرفــة مفاهيمهــا وخصائصــها العامــة، لكــي  

 .يتسعى لنا فهمها والتعرف على مميتاتها، وإيجابياتها، والوقوف على سلبياتها إن وجدت

                 عــــــرف عـــــــن مفهــــــوم التـــــــرقيم ل حــــــديث عـــــــن مفهــــــوم الكتابـــــــة الرقميــــــة، البــــــد أن نقـــــــا ونت: مفهومهــــــا -1

 .من الناحية اللغوية والاصطالحية، ونتعرض ملفهوم الن  املرقم والن  الرقمي أيضا

قم  والتـرقيم": رقـم"ورد فـي معجـم لسـان العـرب مععـى : التـرقيم لغـة-أ تعجـيم الكتـاب، ورقـم الكتـاب : والـرق

ًما
ْ
ه  َرق م 

 
نه واملرقم: َيْرق الكتابـة والخـتم، وأيضـا : رقمـك أي أخطـأ قلمـك، والـرقمطاح م  : يقولون : القلم: أعجمه وبيق

، وفــي الحــديث: ضــرب مخطــط مــن الوشــ ي، وقيــل: هــو أتــ  فاطمــة عليهــا الســالم، فوجــد علــى بابهــا ســترا : مــن الخــزق

 3.مالنا والدنيا والرقم  يريد التقج والوش ي، وألاصل فيه الكتابة: موش ى، فقال
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رْ :وفي التنتيل قوله تعـالى َتـاب  م  ـوم   ﴿ ك 
 
، ذكـرت هـذه آلايـة فـي سـورة املطففـين 5، بمععـى كتـاب مختـوم4ق

وذكـــرت مـــرتين، داللـــة علـــى الاهتمــــام بـــالقراءة والكتابـــة، وعـــي لفظـــة أخــــرى ذكرهـــا هللا تعـــالى لتـــدل علـــى الكتابــــة 

تـاب فك"والقراءة وحفظ القرنن الكريم من النق  أو الضياع، وما زال سبحانه يأمرنا بذلك في تنتيلـه الحكـيم، 

 6.تأتي بمععى مكتوب عند ابن منظور " مرقوم

           عمليـــــــة نقـــــــل أي صـــــــنا : "بأنـــــــه Numérisationيعرفـــــــه ســـــــعيد يقطـــــــين التــــــرقيم : التــــــرقيم اصـــــــطالحا-ب

إلــــى الــــنمط الرقمــــي، وبــــذلك يصــــب  الــــن  والصــــورة الثابتــــة أو ( أي الــــورقي)مــــن الوثــــائق مــــن الــــنمط التنــــاظري 

رقـــام  هن هـــذا التحويـــل هـــو الـــذي يســـم  للوثيقـــة أيـــا كـــان نوعهـــا بـــأن املتحركــة والصـــوت أو امللـــا، مشـــفرا إلـــى أ

 7".تصير قابلة لالستقبال والاستعمال بواسطة ألاجهزة املعلوماتية

فهــــذا التــــرقيم للــــن  املتــــاح باســــتطاعته أن يحــــول مــــن طبيعتــــه ألاصــــلية الورقيــــة املوجــــودة إلــــى نوــــخة 

            بال لالســــتعمال والــــدرس والنقــــد والتفســــير فــــي أي وقــــت رقميــــة مســــتحدثة، تكــــون فــــي متنــــاول مريديــــه  ليصــــب  قــــا

 .وفي أي مكان، فقد صار عبارة عن نوخة رقمية محمولة في أجهزة إلكترونية بصيغة جديدة ومستحدثة

مصط ح الن  الرقمي، واملرقم فهذا يستدبي منـا وقوفـا نخـر لنتعـرف عليـه -سابقا-وما دام قد ذكرنا-ج

 .عن قرب

هـــــو ذلـــــك الـــــن  الـــــذي يتحقـــــق بالكتابـــــة الرقميـــــة والـــــذي يعـــــد (: لكترو ـــــيأو الـــــنص إلا)الـــــنص املـــــرقم 

الذي يتحقق من خالل الكتابة الورقية، والذي يعد الكتـاب " الن  املقروء"الحاسوب فضاء ملعاينته، وعكسه 

 .املطبوع في وقتنا الحاضر فضاء لقراءته  حيث يفرض علينا امتالك نليات الكتابة إلامالئية وتقنياتها

إلالكترونـــي هـــو الـــن  الـــذي يعـــد الحاســـوب مجـــرد وســـيط إلنتاجـــه، أي أنـــه مجـــرد نلـــة /لنض املـــرقمفـــا

إلكترونية إلنتاجه قصد تحويله فيما بعد إلى عمل مطبو ع، أي إلى نـ  ورقـي وهـو بـذلك يشـبه آلاالت التـي كـان 

 8(.آلالة الكاتبة أو الراقنة)تستعمل قديما في عملية الطبع 

في الن  الرقمي أنه ليس مجرد وسيط وفضاء ملعاينته بل هو عبارة عن وسيط ويتضح دور الحاسوب 

إلكترونــي إلنتاجــه وفضــاء لتلقيــه ومعاينتــه، ولعــل هــذه أهــم خاصــية يتميــت بهــا هــذا الــن  عــن الــن  التقليــدي 

املطبـــوع، فالحاســـوب يقـــوم بمهمـــة الجمــــع والنوـــي وإلانتـــاج واملعاينـــة ممـــا يجعلــــه نصـــا مترابطـــا، عكـــس الــــن  

املطبـــــوع الـــــذي تتـــــوفر فيـــــه خاصـــــيتي الجمـــــع والقـــــراءة فقـــــط، هن الحاســـــوب يســـــعى إلـــــى إلاضـــــافة ال إلـــــى النوـــــي 

 .والجمود

ليصــب  ( الشـفوي )أو املسـموع ( املطبـوع، وكـذلك املخطوطـات)فـالترقيم يسـعى إلـى تحويـل الـن  املقـروء 

شــبكي، أمــا الكتابــة الرقميــة فهــي قــابال للمعاينــة والســماع مــن خــالل شاشــة الحاســوب، ومــن ثمــة فــي الفضــاء ال

 9.تتحقق عندما ننتج نصا ليتلق  على شاشة الحاسوب، موظفين كل إلامكانيات التي يوفرها لنا الحاسوب

ينــتج عنــه نصــا مرقمــا إلكترونيــا، أمــا الكتابــة الرقميــة فينــتج  -يضــيا الباحــث علــي صــديقي –فــالترقيم 

وفي مقدمتها سمة الترابط، التي تععي تلك العالقة التـي تـربط عنها ن  رقمي يتميت بجميع سمات الن  الرقمي، 

( كلمــات أو جمــل)بــين معلــومتين أو بــين شــذرتين نصــيتين، وهــذه العالقــة غيــر مرئيــة، وإنمــا يؤشــر عليهــا بوصــالت 
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تكتـي بلــون يختلـا عــن لــون الـن ، وغالبــا مــا يكـون هــذا اللــون ألازرذ، أو يوضـع تحتهــا خــط لتمييتهـا عــن بــاقي 

 .الن  وجمله كلمات

إلالكترونـــي  حيـــث يكســـر خطيـــة /كمـــا يعـــد التـــرابط أهـــم خاصـــية تميـــت الـــن  الرقمـــي مـــن الـــن  املـــرقم

الـــن  املكتـــوب، ويجعلـــه متعـــدد ألابعـــاد، ويســـم  للمتلقـــي بـــأن يتحـــرك فـــي فضـــاء وفـــق املســـارات املتعـــددة التـــي 

 10يفرضها، دون أن يلتتم بالخطية التي يتميت بها الن  الورقي

 : يميت سعيد يقطين بين نوعين من الن  الرقمي هما: النص الرقمي

أقــرب إلــى الكتــاب املطبــوع، فهــو يخضــع لبنيــة : "يعــد هــذا الــنمط بســيطا  هنــه: الــنص الرقمــي البســي 

 .، فهي لغوية وتركيبية فقط11"شبه خطية وملسارات مضبوطة ومحدودة، كما أن الروابط فيه محدودة

نمـــط أبعـــد مـــا يكـــون عـــن الكتـــاب املطبـــوع، وعلـــى كافـــة املســـتويات، لـــذلك : "وهـــ: الـــنص الرقمـــي املركـــ 

يمكــــن اعتبــــاره الــــن  الــــذي تتحقــــق فيــــه الســــمات الجوهريــــة للــــن  إلالكترونــــي، الجــــدير بهــــذه الصــــفة، فعــــدد 

 روابطـــه ال حـــد لـــه، وهـــو منفـــت  علـــى كـــل مكوناتـــه، ويســـم  للقـــارئ بـــأن يتفاعـــل معـــه بصـــورة ال نجـــدها فـــي نـــ  

بالن  املترابط في مختلا الدراسات أو ألابحا  التـي ( ضمنا أو مباشرة)ا النمط املركي هو املقصود نخر، وهذ

 12".ترصده أو تنظر له

فالتعامل مع الن  الرقمي يعطـي إمكانيـات مهمـة للـتحكم فيـه وتوجيهـه وفـق متطلبـات الكاتـي والقـارئ 

ة وحيوية بواسطة النقر على الفـأرة أو بتشـغيل معا، فالبرنامج الحاسوبي يسم  باالنتقال في جسد الن  بسرع

لوحة املفاتي ، ويكفي النقر بلمسة واحدة لالنتقال إلى أي صفحة أو مجلد من الن ، أو العمل على تكبيـره، أو 

        ،وحتــــى عنــــدما يكــــون املســــتعمل ل جهــــاز عــــاجزا عــــن القيــــام بمهــــارة ...البحــــث فيــــه عــــن تــــواتر كلمــــة مــــن الكلمــــات،

 13.يفة من الوظائا فيكفي النقر على املساعد ليمكنه من تجاوز الصعوبات التي تعترضهمن املهارات، أو وظ

 : مفهوم الكتابة الرقمية-د

تنوعت الكتابات التي عرفها الـن  ألادبـي عبـر مسـاره التـاريخي واختلفـت، فمنهـا الكتابـة اللغويـة البيانيـة 

 .ية، والكتابة الرقمية املعاصرةوالكتابة الصوتية املسموعة، والكتابة إلالكترونية الحاسوب

تلــك الكتابــة ألادبيــة والنصــية والفنيــة والجماليــة التــي ( l’écriture numérique)ونععــي بالكتابــة الرقميــة 

تسترشــد بالتقنيــات الافتراضــية املختلفــة، أو تســتعين بالتقنيــات التــي يســم  بهــا الحاســوب وإلانترنيــت أو اللوحــة 

تلـــك الكتابـــة أيضـــا إلـــى العقـــد والـــروابط وآلاليـــات إلاعالميـــة وإلالكترونيـــة ضـــمن  ، وتســـتند(Tablettes)الرقميـــة 

 14.نسق ترابطي وشبكي

           وبالتــــالي فهــــي تتجــــاوز الطــــابع الــــورقي والطبــــابي إلــــى مــــا هــــو لوغــــاريتمي و إلكترونــــي وحاســــوبي، مســــتفيدة 

ه مـن جهـة، وصـنع نصـوص من مجموعة من البرامج إلاعالمية والهندسـية التـي تععـى بالضـبط والـتحكم والتوجيـ

 .أدبية وفق نليات الحوسبة والترقيم والافتراض من جهة أخرى 

            ومــــن هنــــا، فالكتابــــة الرقميــــة كتابـــــة أدبيــــة وقنيــــة وجماليــــة مــــن ناحيـــــة، وكتابــــة نليــــة وتقنيــــة وإعالميـــــة 

 15.أدبية وأخرى رقمية: من ناحية أخرى، أي لها وظيفتين
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القصــــيدة الرقميـــة، واملســــرحية الرقميــــة، والقصــــة : ى، مثــــلكمـــا تتفــــرع الكتابــــة الرقميـــة إلــــى أنــــواع أخـــر 

القصيرة الرقمية، والقصة القصـيرة جـدا الرقميـة، والروايـة الرقميـة، واملقـال الرقمـي، والـن  املتـرابط، والـن  

 16.التفاعلي

                       : وممــــــــــا تحتاجـــــــــــه الكتابــــــــــة الرقميـــــــــــة فــــــــــي عاملهـــــــــــا الحاســـــــــــوبي نجــــــــــد بعـــــــــــض العمليــــــــــات ألاساســـــــــــية مثـــــــــــل

، ...يم، والتخطــيط، والتــدبير، والتقــويم، والتوجيــه، والضــبط، والــتحكم، والتقطيــع، والتقســيمالهيكلــة، والتنظــ

مـــــــع التـــــــتود بمجموعـــــــة مـــــــن امللكـــــــات النصـــــــية، والصـــــــوتية، والبصـــــــرية، وألايقونيـــــــة، والســـــــيميائية، واللســـــــانية، 

 17.واملنطقية، والهندسية

 : خصائص ومميزات الكتابة الرقمية-2

           ، باإلضـــافة إلـــى تميتهـــا بصـــفة الرقميـــة، إال أننـــا نـــذكر *بمجموعـــة مـــن الخصـــائ تتميـــت الكتابـــة الرقميـــة 

 :من بعض خصائصها التي ذكرها جميل حمداوي في كتابه ألادب الرقمي منها

، علـى مجموعـة مـن الكلمـات والــدالالت (Fragment( )الشـذرية)حيـث تحيلنـا لفظـة : أنهـا كتابـة شـذرية-أ

التعريا الاصطال ي، ومن بين هذه املفاهيم الداللية التـي يمكـن استكشـافها  املعجمية التي تنفعنا في استجالء

               القطـــــــع، والصـــــــياغة عـــــــن طريـــــــق الفصـــــــل، وال،جـــــــم الصـــــــغير املتنـــــــاعي والـــــــدقيق، والجـــــــودة، والروعـــــــة، والخفـــــــة 

                    واملــــــــــرح، والنظــــــــــام، والوحــــــــــدة، والتتــــــــــابع، وتفصــــــــــيل الــــــــــنظم، والتضــــــــــمين، والاقتبــــــــــاس، والنشــــــــــاط، والســــــــــرعة 

 .والاستعداد والتأهي ل حملة، والتسميع، والجمع والاتساذ والتفريق والتبديدفي ألامر، 

فالشــذرات عبــارة عـــن نــ  منقســـم ومنفصــل إلـــى مجموعــة مـــن القطــع والفقـــرات واملتواليــات املســـتقلة 

 بنفسها على املسـتوى البصـري، واملتكاملـة مـع الشـذرات ألاخـرى دالليـا وتركيبيـا وتـداوليا، ومـن ثـم تتسـم الشـذرة

بالتفكــــك والانفصــــال علــــى مســــتوى الظــــاهر، بيــــد أ هــــا تتميــــت علــــى مســــتوى العمــــق البنيــــوي، بالوحــــدة العضــــوية 

 18.واملوضوعية، فضال عن الاتساذ والانوجام والترابط والتالحم املوضوعاتي والرؤيوي واملقصدي

                     والشــــــــــذرات أيضــــــــــا فـــــــــــي الــــــــــن  الرقمـــــــــــي عبــــــــــارة عــــــــــن مقـــــــــــاطع تأمليــــــــــة، وخطـــــــــــرات فلســــــــــفية وقبســـــــــــات 

             ية، وشـــــطحات عرفانيـــــة، وانطباعـــــات عقليـــــة ونفســـــية فـــــي شـــــكل خـــــواطر شـــــاعرية، تعتمـــــد علـــــى املســــــرود صـــــوف

 19.الذاتي، والخطاب غير املعروض، وتشغيل ضمير الحضور، واستدعاء الذات املتكلمة

وبالخاصــية الشـــذرية يتحــول الـــن  الرقمــي إلـــى مجموعــة مـــن املقــاطع والشـــذرات النصــية التـــي تتـــداخل 

 20.النصية مع الصوت والصورة والهندسة الحاسوبيةفيها الكتابة 

( Une écriture hétérogène)تتميت الكتابة الرقميـة بأ هـا كتابـة ملجنـة أو تلجينيـة : أنها كتابة مهجنة-ب

 .بمععى الاختالط

والتلجين هو مصط ح علمي بالدرجة ألاولى، ونجده في حقول معرفية متعددة عي البيولوجيا، والفيتياء، 

، ويععــــــي التلجــــــين أيضــــــا ...ميــــــاء، والفالحــــــة، وإلاعالميــــــات، والعلــــــوم، والتكنولوجيــــــا، وألادب، واللســــــانيات،والكي

الاحتكــاك الثقــافي واملثاقفــة وتالقــ  الثقافــات والحضــارات، وعــي مــن ســمات مــا بعــد الحداثــة التــي تــؤمن بتــداخل 

 .ساليي كتابية متنوعة ومتعددة أيضا، وتتداخل فيها أ21الحضارات والثقافات، سواء أكانت مركزية أم مهمشة



212222  

 

                            36 

أو خاضــــــعة لشــــــفرات حاســــــوبية معينــــــة، البــــــد أن يفكهــــــا الراصــــــد (: مســــــننة)أنهــــــا كتابــــــة مشــــــفرة أو -ج

                    التفـــــاعلي أو الترابطـــــي، وفــــــق منطـــــق حاســـــوبي ولوغــــــاريتمي معـــــين علـــــى عكــــــس الـــــن  الـــــورقي، الــــــذي هـــــو عبــــــارة 

، ولكــن كليهمــا يخضــعان إلــى مــرجعيتين 22تفســير فقــطعــن كتابــة إبداعيــة فرديــة حــرة خاضــعة ملنطــق القــراءة وال

التخييـل والتأويــل لكــي يــتم فــك شــفرات ورمــوز الــن  املقــروء وإزالــة الغمــوض بمجموعــة مــن ألانســاذ الثقافيــة 

 .والتأويالت املنطقية، ذات املرجعية ألادبية لهما

وسوادها الطبابي، بالرغم من إذا كانت الكتابة الورقية كتابة منغلقة في بياضها : أنها كتابة منفتحة-د

انفتاحهـــا إلاحـــالي والتناإـــ ي، فـــلن الكتابـــة الرقميـــة كتابـــة مفتوحـــة علـــى عـــوالم ونصـــوص ونوافـــذ وعقـــد وروابـــط 

رقميــــــة متنوعــــــة ومختلفــــــة، بمععــــــى أن الكتابــــــة الرقميــــــة عبــــــارة عــــــن شــــــبكة مــــــن النصــــــوص واملواقــــــع واملــــــدونات 

، حيـث يتيـه فيهـا 23ابـط ونوافـذ ومواقـع افتراضـية متعـددةواملعطيات تنقلك الصـفحة الواحـدة إلـى صـفحات ورو 

 .املتصف  املبادئ إن لم يكن له علم ودراية مسبقة تمكنه من التصف  الحاسوبي

فـاهدب الرقمـي يسـتفيد مـن التقنيـات إلالكترونيـة  (:Écriture sonore)أنها كتابة صوتية مسموعة -هـ

ويععــــــي هــــــذا أن القصــــــيدة الشــــــعرية الرقميــــــة عــــــي ( Sonorisation)وآلاليـــــة فيمــــــا يتعلــــــق بالصــــــوت أو التصــــــويت 

قصــيدة حاســوبية مـــن جهــة، وقصــيدة صـــوتية ومســموعة، فكثيــر مـــن الشــعراء يوــجلون قصـــائدهم فــي أشـــرطة 

وأقــــراص صــــوتية مســــموعة، ويقرأو هــــا بصــــوتهم ال ــــي املباشــــر، أو بطريقــــة غيــــر مباشــــرة باالعتمــــاد علــــى أصــــوات 

 24.شعري لتحويرات وتغييرات وتعديالت حاسوبية ورقمية ونلية أيضاآلاخرين، ومن ثم يخضع الصوت ال

فهــي كتابــة تتخطــ  كــل مــا هــو صــوتي ومســموع نحــو مــا هــو  (:Écriture Visuelle)أنهــا كتابــة بصــرية -و

 .طبابي وبصري ومشهدي وتشكيلي

القصـة فالكتابة الرقمية عي ن ، وصوت، وحاسوب، وبذلك انتقلت القصـيدة الشـعرية أو الحكايـة أو 

             أو الروايــــــــة الســــــــردية التخييليــــــــة مــــــــن فضــــــــاء شــــــــفوي مســــــــموع إلــــــــى فضــــــــاء رقمــــــــي افتراضــــــــ ي، خاضــــــــع للبرمجــــــــة 

 25.التصويرية، والهندسية الطباعية آلالية

( Interactive)حيـث ينبعـي الـن  الرقمـي علـى التفاعـل  ؛(Écriture Interactive)أنهـا كتابـة تفاعليـة -ز

دخالن فـي عالقـة تفاعليـة ديناميـة إيجابيـة أو سـلبية حسـي منطـق السـلطة باستحضار املتكلم واملتلقـي اللـذين يـ

وحســـــي التفـــــاوت الاجتمـــــابي واملعرفـــــي والطبقـــــي، إال أن الســـــلطة التفاعليـــــة قـــــد يحوزهـــــا املـــــتكلم وقـــــد يمتلكهـــــا 

 .املتلقي، وقد يشتركان فيها عبر التفاعل التضامعي إلايجابي والتعاون التداولي

انـــت النظريــــة إلابالغيـــة تهــــدف إلـــى نقــــل املعلومـــات فــــلن النظريـــة التفاعليــــة ويضـــيا حمـــداوي أنــــه إذا ك

 26.تهدف إلى توطيد العالقات الاجتماعية بين الطرفين املتحاورين تدعيما وتقوية وتعزيزا

ومنـــــه فالكتابـــــة التفاعليـــــة عـــــي كتابـــــة رقميـــــة أساســـــها التفاعـــــل بـــــين ألاطـــــراف املترابطـــــة داخـــــل الشـــــبكة 

: الصـدد يقـول محمـد مريعـي، فـي معـرض حديثـه عـن الـن  املتشـعي أو الـن  املتـرابط أنـه العنكبوتية، وفي هذا

مع ظهور النشر إلالكتروني أصب  في إمكان القارئ الاستفادة من أهـم منتجـات العصـر ليـدخل منعطفـا جديـدا "

يـــدة لتلقــــي فـــي التفاعـــل مــــع النصـــوص، وهـــو تفاعــــل قـــائم أساســـا علــــى الاعتمـــاد علـــى إلامكانيــــات والقـــدرات الجد

الــن  املتشــعي، وهــو نـــ  يتميــت بقــدرات واســـعة ومســاحة ال محــدودة، ووســائط متعـــددة، وفضــاء كبيــر، وعـــي 
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مواصـفات أنتجـت طفــرة فـي مجــال التواصـل التفـاعلي ولــذلك يمكـن اعتبــار التفاعليـة واحـدة مــن أهـم خصــائ  

 .الن  املتشعي

أحاديـة  مععــى ذلـك أن عمليــة التواصــل ال حيـث يقــوم بـين الــن  املتشـعي وقارئــه عالقــة تناظريـة وغيــر 

تكـــون فـــي اتجـــاه واحـــد، وإنمـــا فــــي اتجـــاهين، فخالفـــا للـــن  الـــورقي التقليــــدي، هنـــاك تفاعـــل حقيقـــي بـــين الــــن  

                    املتشــــــــعي وقارئـــــــــه الــــــــذي يســـــــــتطيع علــــــــى ســـــــــبيل املثـــــــــال أن يحــــــــط لنفســـــــــه طريقــــــــا خاصـــــــــا فــــــــي قـــــــــراءة الوثيقـــــــــة 

 م مشــاهدة مشــهد مــا كمــا يمكنــه الــذهاب رأســا إلــى مــا يعتبــره املقــروءة  يمكنــه اســتبعاد قســم مــن الــن ، أو عــد

 27.أساسيا، وبالتالي إسقاط جاني من الجواني

فالكتابة الرقمية عي كتابة تفاعلية، ليس باملفهوم التـداولي التقليـدي للتفاعليـة، بـل املفهـوم الحاسـوبي 

 .والترابطي والافتراض ي والتخييلي أيضا

عــي عبــارة عــن أرقـام ثنائيــة، وعــي املســؤولة عــن توليــد ؛ (Écriture générative)أنهـا كتابــة توليديــة -ح

النصــوص الرقميــة الافتراضــية، ومــن ثــم فالبنيــة العميقــة ل حاســوب توجــد فــي الــذاكرة الصــلبة، فــي شــكل بــرامج 

ومعدات منطقية ورياضية، هدفها توليد املعطيات والبيانات واملعلومات والنصوص، انطالقا من قواعد رقمية 

وشــفرات محــددة، وتخضــع عمليــة التوليــد لتحــويالت علـــى مســتوى الســط  والظــاهر معــا، وعــي تحــويالت نصـــية 

 28.وصوتية وبصرية، ومشهدية، وحركية، وحاسوبية وإعالمية

فهـــــي مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر التجديـــــد والتحـــــول ؛ (Écriture expérimentale)أنهـــــا كتابـــــة تجريبيـــــة  -ط

             الحداثـــــــة، تقــــــوم علــــــى التجريــــــي الشــــــكلي والفعــــــي، والجمــــــالي والتقعـــــــي والتطــــــور، وعالمــــــة علــــــى فلســــــفة مــــــا بعــــــد 

وآلالــــي، واســــتغالل التقنيــــات آلاليــــة املعاصــــرة فــــي إنتـــــاج النصــــوص وتوليــــدها وخلقهــــا، والانفتــــاح علــــى البرمجـــــة 

 29.إلالكترونية التي تنقل الن  من حالة الثبات والتقليد إلى حالة التحول والتجدد والتجريي

حيـــــث تبـــــدو كمشـــــهد مســـــر ي أو لقطـــــة ســـــينمائية  ؛(Écriture scénique)شـــــهدية أنهـــــا كتابـــــة م -ي

معروضة، والسبي أ ها كتابة خاضعة ملبدإ التحريك ال ي والفوري واملباشر، وتتحول معطيات الكتابة الرقمية 

 30.وعقدها وروابطها إلى مشاهد مسرحية يتحكم فيها منطق الحركة والدينامية والعرض املباشر البصري 

( Les logiciels)ويععـــي هـــذا أن ألاجهـــزة والبـــرامج  ؛(Écriture programmée)أنهـــا كتابـــة مبرمجـــة -ك

عبـر الحاسـوب، فـي شـكل نصـوص، وجـداول، وصـور، وأفـالم، ( Fichiers)التقنية عي التي تسهم في توليـد امللفـات 

صــــف  والتوريــــق وإلابحــــار الــــي، وعــــي عبــــارة عــــن تقنيــــات تــــتحكم فــــي عمليــــة الت...وموســــيقا، وأصــــوات والشــــفرات

 31.والتجوال والتيهان في الفضاء الشبكي العام، أو الفضاء الشبكي الخاص بن  أدبي ما، أو عمل فعي ما

وبالتالي يمكننا القول وباإلضافة إلى ما لخصه وجمعه الباحث جميل حمداوي الـذي قـدم عمـال مفصـال 

لرقميـــة أ هـــا تبقـــ  تتميـــت بطابعهـــا الرقمـــي والحاســـوبي بـــين فيـــه أهـــم املميـــتات والخصـــائ  التـــي تـــرتبط بالكتابـــة ا

 .والافتراض ي وتخضع لبنية توليدية تفاعلية نلية مبرمجة في كل ألاجناس ألادبية

مـــا عـــي أنـــواع ألاجنـــاس ألادبيـــة التفاعليـــة  وكيـــا قوبلـــت عربيـــا إبـــداعا : ومـــن هنـــا نطـــرح التســـاؤل التـــالي

 كانتها وتعزيز ها وتنظيرا  وما عي أدواتها إلابداعية في دعم م
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 ألاجناس ألادبية الرقمية: ثالثا

 : الرواية الرقمية-1

لقـــد صـــارت الروايـــات تطـــل علينـــا عبـــر شاشــــات الحاســـوب، ولكـــن بأشـــكال جديـــدة تختلـــا عـــن نمطهــــا 

             الــــــــورقي الخطــــــــي  حيــــــــث توظــــــــا الروايــــــــات الرقميــــــــة تقنيــــــــات املالتميــــــــديا والغرافيــــــــك التــــــــي وفرتهــــــــا تكنولوجيــــــــا 

قرأ بشكل متسلسل يتبع أحداثها التي يرسمها املؤلا، كما هـو الحـال فـي الروايـات الورقيـة، بـل املعلومات، فال ت

تفـرع بفضــل وصـالت وروابــط يصـنعها املؤلــا  حيـث تفــت  الروايـة علــى نصـوص أخــرى أو صـور وأصــوات أخــرى 

ا لقطـــات   ذلـــك أ هـــا توظـــ(كليـــي)كـــذلك، ويســـميها أحمـــد فضـــل شـــبلول هـــذه النوعيـــة مـــن الروايـــات بالروايـــة 

فيــديو حيــة هحــدا  حقيقيــة، تــذكر فــي ســياذ الروايــة، كــأن يــتكلم الســارد عــن تــأميم قنــاة الســويس، أو أحــدا  

يمكــــن تنشــــيطها فيحــــال ( كلمــــة)ســــبتمبر، أو مقتــــل أحــــد السخصــــيات السياســــية فيضــــع عقــــدة فــــي الروايــــة  11

أي علـــى اتصـــال مباشـــر ( أون اليـــن) القـــارئ مباشـــرة إلـــى لقطـــة الفيـــديو ل حـــد  فـــي وقتـــه بشـــرط أن يكـــون املتلقـــي

 32.بشبكة إلانترنيت

 وأمــا عــن التجــارب العربيــة فــي هــذا النــوع مــن الروايــات نجــد تجــارب الروايــي ألاردنــي محمــد ســناجلة عــي 

، حيــــث وظــــا الكاتــــي الــــروابط التــــي (صــــقيع، ظــــالل الواحــــد، شــــا )مـــن النمــــاذج النا حــــة وعــــي ثــــال  روايــــات 

  حيـث اسـتخدم فيهـا 33وصوت، وعقده ويسميها مؤلفهـا الروايـة الواقعيـة الرقميـةتتيحها إلانترنيت، من صورة، 

              ألاشــــــــــكال الجديــــــــــدة التــــــــــي نتجهــــــــــا العصــــــــــر الرقمــــــــــي وبالــــــــــذات تقنيــــــــــة الــــــــــن  املتــــــــــرابط، ومــــــــــؤثرات املالتيميــــــــــديا 

املختلفـة، مــن صــورة وصــوت وحركــة، فـن الجرافيــك، وتــدخلها ضــمن البنيــة السـردية نفســها، لتعبــر عــن العصــر 

،فـــنحن أمـــام ...مـــي واملجتمـــع الـــذي أنتجـــه هـــذا العصـــر، وإنســـان هـــذا العصـــر، إلانســـان الرقمـــي الافتراضـــ ي،الرق

 34.رواية شكل ومضمون 

فالكاتي محمد سناجلة على وبي تـام بخصـائ  ومميـتات، وإمكانيـات املرحلـة التكنولوجيـة، ممـا جعلـه 

سـتفيدا مـن تلـك إلامكانيـات الرقميـة، وتلـك يدرك بشكل جيد طريقة توظيفها في إنتاج إبداعه النص ي الجديد م

 .الوسائل إلالكترونية

 : Poème numériqueأو  Digital poemالقصيدة الرقمية -2

يشـــــير مصــــــط ح الشـــــعر أو القصــــــيدة الرقميـــــة إلــــــى الـــــن  الــــــذي يســـــتثمر تقنيــــــات بســـــيطة، ممــــــا تتيحــــــه 

كنه يفتقد التشعي أو الترابط الـذي التكنولوجيا  حيث يستعين بعناصر حركية، ومؤثرات صورية أو صوتية، ل

يمنحــه القــدرة علــى تجـــاوز الــنمط الخطــي، فهــو يمثـــل املرحلــة الثانيــة مــن مراحـــل احتضــان النصــوص بواســـطة 

 .الحاسوب 

            تبــــــاري  رقميــــــة لســــــيرة بعضــــــها )ومــــــن املحــــــاوالت العربيــــــة فــــــي القصــــــيدة الرقميــــــة، عبــــــاس معــــــن مشــــــتاذ 

، وتعتبـــــر القصـــــيدة الوحيـــــدة علـــــى الصـــــعيد العربـــــي، وذلـــــك أ هـــــا تحقـــــق فعـــــال مفهـــــوم القصـــــيدة الرقميــــــة (أزرذ

 Hypertexte.35باعتمادها على الصوت والصورة، ونظام الترابط النص ي 

، أيضـا وهـذه القصـيدة 36خيـر مثـال علـى هـذا النـوع مـن الكتابـة الشـعرية( ألازرذمنعم )كما تعد قصائد 

 . Poème numérique interactifالرقمية تفرعت مما يسمى أيضا بالقصيدة التفاعلية الرقمية 
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     ، ويبقـــــــ  البـــــــاب مفتوحـــــــا أمـــــــام Poème électronique37وأيضـــــــا يتفـــــــرع منهـــــــا القصـــــــيدة إلالكترونيـــــــة 

دب العربــي ومســايرته للتطــورات التــي يعرفهــا العصــر، وتــرك بصــمته علــى كــل مراحــل تطــور املبــدعين، لتطــوير ألا 

 .الفكر البشري 

ذلــك الــنمط مــن الكتابــة الشــعرية الــذي ال يتجلــى إال فــي الوســيط : "عــيالقصــيدة التفاعليــة الرقميــة؛ -أ

ن الوســــائط إلالكترونيــــة إلالكترونــــي، معتمــــدا علــــى التقنيــــات التــــي تتيحهــــا التكنولوجيــــا الحديثــــة، ومســــتفيدا مــــ

املتعــــــددة فـــــــي ابتكـــــــار أنـــــــواع مختلفـــــــة مـــــــن النصـــــــوص الشـــــــعرية، تتنـــــــوع فـــــــي أســـــــلوب عرضـــــــها، وطريقـــــــة تقـــــــديمها 

املستخدم الذي ال يستطيع أن يجدها إال من خالل الشاشة الزرقاء، وأن يتعامل معها إلكترونيا، وأن /للمتلقي

 38."يهايتفاعل معها، ويضيا إليها، ويكون عنصرا مشاركا ف

، أو تبادلهــــا (CD)وال يــــتم عرضــــها واســــتقبالها ورقيــــا بــــل يــــتم الحصــــول عليهــــا إمــــا علــــى أقــــراص مدمجــــة 

 39.بالبريد إلالكتروني، أو من خالل شبكة إلانترنيت العاملية، وفي عدد من املواقع املجانية

           ، أو بـــــديال "القصـــــيدة الرقميـــــة"لقـــــد اســـــتخدمها املهتمـــــون مرادفـــــا ملصـــــط ح : القصـــــيدة إلالكترونيـــــة-ب

اســتبدل القصــيدة التفاعليــة ( مشــتاذ عبــاس معـن)عنـه، فالباحــث عبــد هللا الفيفـي فــي تســميته لتجربــة الشـاعر 

 40.مصرحا بأن صفة إلالكترونية ال تغعي عن التفاعلية بأي حال" القصيدة التفاعلية إلالكترونية: "الرقمية بـ

لنشـر إلالكترونـي بـال تعـديل أو إضـافة، حيـث تبقـ  إذ عي تنقل الن  من عالم النشر الورقي إلى عـوالم ا

               تلـــــــك القصـــــــائد نفســـــــها، ال يطـــــــرأ عليهـــــــا أي تغييـــــــر ال شـــــــكال وال مضـــــــمونا، فتقـــــــرأ قـــــــراءة خطيـــــــة متسلســـــــلة كمـــــــا 

             علــــــى الــــــورذ، ونماذجهــــــا عديــــــدة منشــــــورة عبــــــر فضــــــاءات شــــــبكة إلانترنيــــــت فــــــي عديــــــد مــــــن املنتــــــديات واملجــــــاالت 

، وقـــــد نجـــــدها بصـــــيغة (PDF)رة مـــــن النوـــــخة الورقيـــــة جـــــاءت بصـــــيغة ألادبيـــــة، فهـــــي عبـــــارة عـــــن نوـــــخة مصـــــو 

(Word.) 

تبـــاري  رقميـــة لســـيرة بعضـــها "قصـــيدة لعبـــاس معـــن مشـــتاذ بعنـــوان  -كمـــا ذكـــرت ســـابقا -ومـــن نماذجهـــا

 41.، وتعتبر القصيدة الوحيدة على الصعيد العربي"أزرذ

توفرهــا فــي عمــل مــا، حيــث ضــم  وقـد أنــتج مشــتاذ مجموعتــه الشــعرية وفقــا للمعــايير والشــروط الواجــي

 42.عمله إلى زمرة إلابداع التفاعلي الرقمي

فالشـعر علـى العمــوم حظـي باهتمــام كبيـر مــن طـرف جمهــور القـراء بمختلــا أغراضـه وعبــر ألازمنـة، فقــد 

مرق كغير من املـدونات وإلابـداعات إلـى ثـال  مراحـل، فنجـد مرحلـة املشـافهة والسـماع أو الشـفهية فكـان الشـعراء 

مون شعرا في كل ألاغراض وكان يحفظ فقط، وما جاءنا مما قالته العرب في الشعر إال أقله، لكن ما حفظ ينظ

ديــوان "مــن قبــل بعــض ألافــراد والحفظــة وانتقالــه جــيال بعــد جيــل حتــى وصــلتنا أخبــار العــرب وأيــامهم وباعتبــاره 

لتـــــأتي املرحلـــــة الثانيـــــة وعـــــي مرحلـــــة فقـــــد جاءنـــــا بأخبـــــار ألاولـــــين بالتفصـــــيل وطريقـــــة حيـــــاتهم وأنماطهـــــا، " العـــــرب

              التـــدوين، ولعـــل أهـــم قضـــية اســـتدعت ألادبـــاء والـــرواة إلـــى تدوينـــه هـــو خـــوفهم مـــن الســـرقات الشـــعرية والوقـــوع 

في الانتحال ونسي ألاشعار إلى غير قائليها، لنصل إلى املرحلة العصرية الحديثة واملتطورة والتي ساهمت في ذيوع 

تلقــــي يجهلهــــم، إال أنــــه توصــــل إلــــى أشــــعارهم، وهــــذه الطريقــــة عــــي التكنولوجيــــا صــــيت الشــــعراء حتــــى وإن كــــان امل

الحديثـة والوسـائط إلالكترونيــة فتحولـت القصــيدة مـن املشــافهة إلـى التـدوين الــورقي لتصـل إلــى التـدوين الرقمــي 
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شــراء  إلالكترونــي، الــذي مكننــا مــن العثــور علــى أي نــ  شــعري قيــل زمانــه دون عنــاء أو مشــقة الســفر أو تكلفــة

املدونة، فكانت القصـائد منشـورة إمـا فـي مواقـع إلكترونيـة أو منتـديات أدبيـة أو مبرمجـة فـي ألاقـراص املضـغوطة 

(CD) حيـــــــث اكتفـــــــ  أغلـــــــي الشـــــــعراء املعاصـــــــرين بنشـــــــر قصـــــــائدهم إلكترونيـــــــا، بغيـــــــة إيصـــــــالها إلـــــــى أكبـــــــر عـــــــدد ،               

 .من املتلقين بأسرع وقت وأقل تكلفة

الحديثــــة ال نســــتطيع أن نقــــول بــــأن كــــل النصــــوص الشــــعرية املنشــــورة  وهــــذه الثــــورة الشــــعرية الرقميــــة

إلكترونيــا أ هــا ترقــى إلــى مســتويات أدبيــة بحيــث ال يمكــن هيــحاب الشــعر الــورقي أن ي حقــوا بمســتواهم إلابــدابي 

بـــل بـــالعكس فقـــد نجـــد أعمـــاال شـــعرية رقميـــة ال ترقـــى إلـــى املســـتوى التفـــاعلي الرقمـــي، وال تـــؤدي وظيفـــة إبالغيـــة 

اصــلية تأثيريـــة بـــين جمهـــور املتلقــين، فكـــل إنـــاء بمـــا فيــه يتضـــح، وكـــل شـــاعر يحــي أن يقـــدم ألافضـــل والجديـــد تو 

   واملتجــدد، بــل واملبتكــر علــى إلاطــالذ مــع مــا تــوفر فــي زمانــه مــن وســائل حديثــة، وكــل جديــد ســيغدو قــديما فــي زمــن 

 . ما  هنه لكل عصر عقوله وأفكاره وإبداعاته

 :الرقمية ووسائطه إلالكترونيةاملسرح والفضاءات -3

              يعتبـــــر املســــــرح أبـــــو الفنــــــون، بـــــل وأعــــــرذ الفنـــــون ألادبيــــــة التـــــي عرفهــــــا إلانســـــان علــــــى إلاطـــــالذ، كمــــــا أنــــــه 

من أصعي ألاجناس ألادبية من حيث الشروط، فال يكفي كتابة الـن  علـى الـورذ ليقـرأ، وال يمكـن أن تتحـد  

 .عل بالتصفيق تارة، أو بالضحك أو البكاء أحيانا أخرى عن مسرحية بغير خشبة عرض وممثلين، وجمهور يتفا

لكـــن املســـرح كغيـــره مـــن ألاجنـــاس ألادبيـــة لـــم يكـــن بعيـــدا عـــن العصـــر ومســـتحدثاته التقنيـــة التـــي وفرتهـــا 

تكنولوجيــا املعلومــات، بــل دخــل بكــل ثقلــه التــاريخي ورمزيتــه الثقافيــة، متمســكا ببروتوكوالتــه وطقوســه العريقــة 

 43.ت الافتراضية الجديدة، وهو ما يزال بطبيعة الحال في مرحلة التجرييإلى عوالم الفضاءا

مـا املسـرح الرقمـي  وكيـا للمسـرح أن يكـون رقميـا  ومـا عـي أدواتـه وسـائطه  : لكن ما يثيـر التسـاؤل هنـا

وكيــا ســيعدم القــائمين عليــه عنصــر املســافة بينــه وبــين املتلقــي بكــل مــا يحملــه هــذا الفــن مــن جــدران ومقاعــد 

ة وديكـــور وكـــواليس تجعلـــه ضـــيق الحركـــة يتجمـــد عنـــده الـــزمن، وال تقـــوى ألاحـــدا  فيـــه علـــى الانطـــالذ أو وخشـــب

  ...الطيران

هــــو الــــذي يعتمــــد علــــى معطيــــات التقنيــــة الرقميــــة فــــي بنــــاء وســــائط معالجتــــه الفنيــــة  فاملســــرح الرقمــــي-أ

مســـــرح )، وبــــذلك يمكــــن تســــميته بـــــلإلضــــاءة واملنظــــر واملــــؤثرات الصــــوتية بمـــــا ياــــري رؤيــــة إلاخــــراج جماليــــا وفنيـــــا

 44.، تجنبا ل خلط باملفهوم، والتماسا للتحديد املفهومي ألادذ(التقنيات الرقمية

وكـــــان البـــــد للمســـــرح أن يبحـــــث لـــــه عـــــن وســـــائل جديـــــدة ومحاكـــــاة تمكنـــــه مـــــن ممارســـــته العصـــــر الرقمـــــي 

الغيــورين ينــادون بضــرورة  واســتعادة هيبتــه التــي كــاد أن يفقــدها، وعليــه ظهــر كثيــر مــن املتخصصــين املســرحيين

 45.وحتمية قيام املسرح الرقمي، في محاولة إلنقاذ هذا الفن العريق من هوة الضياع والاندثار

 :أدواته ووسائطه-ب

إذا أردنـــا خلـــق جـــنس جديـــد وهــــو املســـرح الرقمـــي، ولتحقيـــق هـــذه الغايــــة الحديثـــة كغيـــره مـــن ألاجنــــاس 

ة التفاعليـة الرقميـة، البـد مـن أن نصـنع لـه أدواتـا تمكنـه مـن العمـل ألادبية السابقة كالروايـة الرقميـة والقصـيد

 46:ومن التطور والوصول إلى الهدف وهو املسرح الرقمي، ومن بين تلك الوسائط ما يلي
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فــوذ خشــبة املســرح، بفــرا  )وهــو اســتبدال جــزء كبيــر مــن فضــاء الحركــة فــي املكــان : الفــراا الرقمــي -

 .، وهم ما يعتبر من أهم خصوصيات املسرح الرقمي(قلفوذ خشبة الع)الحركة داخل الزمان 

الاسـتغناء عــن املشــاهد واملنــاظر والفصــول فــي كتابـة الــن  الرقمــي والاكتفــاء بوصــا طبيعــة الــزمن  -

           لبدايـــــة الحـــــد  الـــــدرامي لكونـــــه ركيـــــتة هامـــــة فـــــي املســـــرح الرقمـــــي ونقطـــــة انطـــــالذ متحولـــــة ومتغيـــــرة 

 . من صفر إلى واحد والعكس

 " يخرة( "صفر-زمن)يوجد في الفرا  الرقمي لبداية العرض وفي  :مثال للتوضي 

 ربما تدل ومن الحوار إننا في الصحراء. 

  ربمــــا تــــدل رمــــزا لجزيــــرة ( أربعــــة-زمــــن)إلــــى ( صــــفر-زمــــن)ثـــم مــــن تطــــور الحالــــة وتغيــــر حالــــة الــــزمن مــــن                

 .على سط  القمر أو في قاع املحيط أو في إحدى قرى الفالحين

 نجــدها ربمــا ترمــز هطــالل مدينــة ( واحــد-زمــن)إلــى ( أربعــة-زمــن)يــر الــزمن مــن ثــم مــع تطــور الحالــة وتغ

 ... .بابل أو أي مدينة أثرية أخرى وهكذا

لـــذا فـــلن أهميـــة اختيـــار الرمـــز داخـــل الفـــرا  الرقمـــي قبـــل كتابـــة الـــن  أعظـــم مـــن أهميـــة كتابـــة الـــن  

 .نفسه

رح الفقيـر والشـع،ي، وبـين املســرح اسـتبدال معظـم الـديكور باإلضـاءة، وال يجـي الخلـط هنـا بـين املسـ -

الرقمي لكون الاستغناء عن الديكور في املسرح الرقمي ال يععي كونـه مسـرحا فقيـرا أو يـرتبط باملسـرح 

 .الفقير أو ما يسمى بمسرح القرية الشع،ي الختالف التقنية واملنلجية بين املسرحين

، والاستعاضــة عنهــا بنقــاط دخــول وخــروج (مــداخل ومخــارج املمثــل)الاســتغناء تمامــا عــن الكــواليس  -

السخصـية فـي نقـاط داخـل الفـرا  الزمعـي، وداخـل عقـل الـن  وعقـل املشـاهد فقـط، بحيـث تـدخل 

                وتخــــرج السخصــــية بشــــكل تخيلــــي ويبقــــ  املمثــــل مــــاثال أمامنــــا طيلــــة العــــرض بواقعيــــة لكــــون املمثــــل 

أو مـــا بـــين ( 0/1)، بينمـــا السخصـــية التـــي يؤد هـــا تتـــأر ح مـــا بـــين (1)رقمـــي يمثـــل الـــرقم فـــي العـــرض ال

 . الظهور والاختفاء

تطــــوير الحركــــة املســــرحية مــــن حركــــة خطيــــة يمــــين يســــار أو حركــــة منحعــــى نصــــا دائــــرة إلــــى حركــــة  -

  وتنتهــــي فــــي جميــــع (0)أو ( 1)  بحيــــث تبــــدأ حركــــة السخصــــية مــــن نقطــــة (Dimension-3)منطقيــــة 

، وفــــي هــــذا الوســــيط ترســــم السخصــــية داخــــل العمــــل بحيــــث "الانتشــــار الحركــــي الرقمــــي"الاتجاهــــات 

يـتقم  املمثــل أكاــر مـن فخصــية فرعيــة ذات تـأثير درامــي فــوذ فخصـيته الرئيســية داخــل العــرض 

ذاتــــه مهمــــا كانـــــت لتلــــك السخصـــــيات طبيعــــة مختلفـــــة عــــن ألاخـــــرى الخارجــــة عنهـــــا، وحتــــى إن كانـــــت 

                  وانتهــــــت حركتهــــــا ( 0)ن بــــــدأت السخصــــــية الرئيســــــية حركتهــــــا مــــــثال مــــــن نقطــــــة مناقضــــــة لهــــــا بحيــــــث إ

التـــي ( 1)تخـــرج السخصـــية الفرعيـــة التـــي يتقمصـــها املمثـــل للنـــور والحركـــة مـــن نقطـــة ( 1)عـــن نقطـــة 

، أو ربمـــا نفـــس (11)مـــثال أو عنـــد نقطـــة ( 7)انتهـــت عنـــدها السخصـــية الرئيســـية، وتنتهـــي عنـــد نقطـــة 
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إمكانيــة خــروج أكاــر مــن فخصــية فرعيــة يؤد هــا املمثــل قبــل أن يعــود  وهكــذا مــع( 0)نقطــة البدايــة 

 .للسخصية الرئيسية

تنطبــق عليــه شــروط املمثــل الــواقعي املوجــود أمــام املشــاهد، وهــو بطــل أو أكاــر غيــر : املمثــل التخييلــي -

منظوره وموجود في عقل املتلقي فقط، ورغم أنه ليس له وجودا حقيقيا منظـورا إال أن لـه وجـودا 

طقيا يفرض واقعيته داخل الحد  الدرامي نفسه بصورة حتمية وال يتم العمل املسر ي الرقمـي من

 .بدونه

واملتلقي وحده هو الذي يرسم ويحدد مالمحه ووصفه وبنيويته، بينما يحدد الكاتي واملخرج ردة الفعل 

عتبــار وجــود هــذا املمثــل تجــاه ذلــك املمثــل التخيلــي ومالمحــه وصــفاته وبنــاءه، وعلــى كاتــي الــن  أن يأخــذ فــي الا 

أثناء كتابة الن ، وأن يعطيه مسـاحة وجـود رمـزي حقيقـي، وأن يكـون رد فعـل الـن  الرقمـي تجـاه هـذا املمثـل 

 ومتجــاوب  فــي قبــول تشــكله وتنوعــه وتطــوره بــل وانحطاطــه أيضــا الخــتالف الثقافــة وألايديولوجيــة 
التخيلــي مــرن 

ذي تحـول بالفعـل فـي عصـرنا الرقمـي الحـالي مـن مجـرد متلقـي مشـاهد وامليول لدى املتلقي صانع ذلك املمثل، والـ

 .إلى متلقي مشارك يصنع أبطاله الذين يريدهم وال يقبل فرضهم عليه

والــن  الرقمـــي للمســـرح فـــي حـــال اهتمامـــه باملمثـــل التخيلـــي يســـتطيع أن يعـــدم املســـافة تمامـــا بـــين عقـــل 

ر الـوبي العــام الـذي أصــب  فـي زمننــا آلان ال يقبـل النمــو املشـاهد وهــدف املبـدع، ابتغــاء السـرعة فــي صـناعة وتطــو 

إال باملشاركة وألاخذ والعطاء، وليس مجرد ألاخذ فقط كما في املاض ي مع املسرح الورقي املقروء واملعروض فوذ 

 .خشبة العرض وأمام املشاهد واملتلقي على اختالف مستوياتهم القرائية ومرجعياتهم الثقافية في ذلك

 : الخاتمة 

 : لعل أهم النتائج املتوصل إليها في  هاية املداخلة هذه ما يلي

بـــالرغم مـــن التطـــور التكنولـــو ي الحـــديث الـــذي مـــس كـــل امليـــادين وكـــل ألاجنـــاس ألادبيـــة تقريبـــا، إال أن  -1

                 بعــــض الكتــــاب مــــا يـــــزال يــــدافع مــــن أجـــــل واقعــــة الــــورقي وســـــيادته الورقيــــة، هنــــه غيـــــر نمــــن علــــى نفســـــه 

وتأليفـــه مــن الحـــذف أو النوـــي أو الســرقة وخاصـــة فـــي املنجــزات العلميـــة ألاكاديميـــة الـــذي  وعلــى إبداعـــه

لــيس باســتطاعتهم تعلــم شــي ا حــديثا -الكتــاب–يعــاني أيــحابها مــن الســرقات العلميــة هعمــالهم، أو أ هــم 

 .يتطلي منهم تكوينا وثقافة جديدين

 .واملبدعين في بيع منجزاتهم إلابداعية السعي وراء الابتعاد عن ألانانية التي تمتلك قلوب الكتاب -2

مراعـــاة القـــدرة الشـــرائية للقـــراء، فهنـــاك قـــراء ممتـــازين ولـــد هم دراســـات نقديـــة حديثـــة لكـــن عـــدم تـــوفر  -3

 .النوي الورقية حالت دون بحثهم الدائم وتقديم الجديد

مـــا وجهـــان لعملـــة بـــالرغم إلـــى مـــا وصـــلت إليـــه الكتابـــة الرقميـــة إال أ هـــا تظـــل تابعـــة للكتابـــة الورقيـــة، هه -4

واحــــدة، وال تفضـــــيل بـــــين تلـــــك علـــــى ألاخـــــرى  وهن الوســــيط إلالكترونـــــي لـــــن يل ـــــي الوســـــيط الـــــورقي، بـــــل 

 .سيستمران جنبا إلى جني ما دام هناك تفاوت في القابليات وألاذواذ

القصيدة التفاعلية الرقمية ليس مجرد فـن قـولي فحسـي، وإنمـا عـي عبـارة عـن مجموعـة مـن الوسـائط  -5

 .البصرية والسمعية، بالرغم من هيمنة املتن اللساني عليها والفنون 
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الرواية الرقمية عي ألاخرى عبارة عن منجز إلكتروني حدايي بوسيط نلي يخضع لتقنيـة املالتيميـديا التـي  -6

 .وفرتها لها تكنولوجيا املعلومات

الرقمية، وتقريي املفهوم تعدد الوسائط وألادوات الرقمية لقراءة املسرح وتوجيه نصه من الورقية إلى  -7

لدى املتلقي مما يجعله يتصرف فـي أهـم نقطـة يرتكـز عليهـا الـن  املسـر ي وهـو املمثـل وانزيـاح دوره مـن 

به بين السخصيات الفرعية كذلك
ُّ
 .تأديته لألدوار كلها من الرئيسية وتقل

ألادب الرقمي وأجناسـه -يثتبق  أهم قضية البد من التركيت عليها في هذا املنجز إلالكتروني الرقمي الحد -8

هــو الاهتمــام باملصــط ح وترجمتــه الترجمــة الصــحيحة املتفــق عليهــا فــي الــوطن -ألادبيــة ووســائطه وأدواتــه

 .العربي خاصة وفي العالم كله عامة

 :قائمة املصادر واملراجع
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 www.diwanalarab.com 

ســعيد يقطـــين، مــن الـــن  إلـــى الــن  املتـــرابط، مـــدخل إلــى جماليـــات إلابـــداع التفــاعلي، املركـــز الثقـــافي العربــي، الـــدار البيضـــاء،  -

 . 2005، 1املغرب، ط

                        م30/11/20107: فـي إلانترنـت، تـاري  النشــرعمـاد هـادي الخفـا ي، مـا املقصـود باملسـرح الرقمـي، الهي ـة العربيـة للمسـرح، مقـال  -
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ق
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 .2006، 1فاطمة البريكي، مدخل إلى ألادب التفاعلي، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، املغرب، ط -

 :الهوامش
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 .505: ، ص(ت.ط، د.د)البوسفية، القاهرة، مصر، 
 (.رقم)ابن منظور، لسان العرب، مادة  - 6
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 "قراءة في مسرحية النار والنور لصالح ملباركية "سيميوزيس املسرح الثوري 

 

ــــور   صالح قسيس : الدكتــ

guessis11@gmail.com 
 الجزائر -برج بوعريريج  –محمد البشير الابراهيمي جامعة 

 

 :امللخــص

إّن الّدارس للمسرح الجزائري ،يلحظ عالقته الوطيدة بكل مناحي الحياة ،السياسّية والاقتصادّية والاجتماعّية ،وتفاعله          

مع مسارات ألاحداث الوطنّية عبر حقبها الزمنّية ،مّتخذا له فضاءات متعّددة يعمل من خاللها على بث رسائله وفق أنظمة 

ذي عمل على محاصرة متعّددة ،ولدوره البارز في مرا
ّ
ورة والثّوار إبان حقبة الاستعمار،فقد أزعج املستعمر الغاشم ال

ّ
فقة الث

تي عمل على إذكائها وتفعيل مساراتها
ّ
 .كل أنشطته لدحض مشروع املقاومة الفكرّية ال

ورّية ،فبعد أن كان مقاوما أنتقل إلى مرحلة البناء       
ّ
ومرحلة التسجيل ، وبعد الاستقالل لم ينسلخ املسرح من مهامه الث

لحفظ تاريخ هذه ألامة والتذكير بمقاومتها املشروعة للمستعمر،متخذا لبوسا ومستويات في العرض مسموعا ومقروءا ومرئيا 

ورة  ومشروع الفعل او الحدث وقدرة ألاداء و إنتاجية،وهو في كّل مراحله مرتبط بأفك
ّ
 .ار الث

             من هنا تأتي هذه الورقة البحثّية طارحة إشكالّية  املسرح الثوري الجزائري من خالل ما كتب من نصوص  وقّدم         

نتعرض من عروض سّجل من خاللها مرحلة من مراحل الكفاح ،مستعينين بنص مشهدي سّجل وقائع ثورّية  من خالله 

 للعالمات املسرحّية وكيفّية هندستها في هذه هكذا نصوص وعروض 

 التشويق، التفاعل، العرض، السينوغرافيا، الثورة، املسرح، السيموزيس:  الكلمات املفتاحّية

 : سيميوزيس املسرح الثوري 

تشارلز ساندري " إلامريكي تقوم عليه النظرية السيميائية أطلقه الناقد  "مفهوم : مفهوم السيميوزيس / 1

السيرورة التدليلّية التي يشتغل من خاللها ش يء ما بوصفه عالمة ،أو سلسلة إلاحاالت التي " قصد به  ،"بيرس 

 1"تقوم بها العالمة السيميائية 

وهي كلها أقطاب إرسال يحاول ، واملالحظ للعروض املسرحية  يدرك مدى تنوع العالمات املسرحّية فيها

يعتمد متلقى املسرح على فك شفراتها املعتمدة ، لها الفاعلون في املسرحّية إيصال خطاباتهم للمتلقىمن خال

املوّجهة لتحقيق القوة الدافعة التي تقف خلف التواصل وعلى العالمات السينوغرافّية ، على التعبير إلايمائي

فيتوجه إلى اختيار ، وبالتالي يؤثر على املتلقي، إلانساني، وبالتالي فالهدف يؤثر في إنتاج امللفوظات و تأويلها

غوية املناسبة التي تكفل له التحقق
ّ
 .العالمات الخطابية  من حيث أدواتها الل

 :ملخص املسرحية/ 2

ار والنور " مسرحية
ّ
دراما ثورية بفصل واحد وثالث لوحات من تأليف صالح ملباركية تعالج ظاهرة " الن

ط على الجزا
ّ
ئريين في عهد الاستعمار وباملقابل اتحاد الجنود، ومساندة الشعب الجزائري للثورة التقتيل املسل

 .والثوار

أولها الجبل صور في البداية املعركة الدامية ( الجبل، املنزل، املزرعة)تدور أحداثها في فضاءات متعددة 

 . حاق باملركزالتي انتصر فيها املجاهدون الذين أمرهم قائدهم بجمع ألاسلحة والعتاد والالت
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وتنتقل ألاحداث إلى بيت املختار، وفيه برز صراع بين جندي يؤمن بالثورة، و بين س ي عبد هللا الذي يعتبر 

الثورة مغامرة صبيانية، فتتطور ألاحداث وتنمو في تصاعد مستمر، لتظهر مطامع العميل س ي عبد هللا حينما 

            تار، وفي جو من الصراع يقتحم الجنود املنزل بحثا أخت الشهيد عمار وابنة املخ" بحورية"أراد الزواج 

لكن ونظرا لدهاء أهل املنزل وضعف العميل، انطلت الحيلة على الكبتان وجنوده، فاستغل ( املتمردين)عن 

س ي عبد هللا املوقف للضغط على املختار ليزوجه حورية، وفي جو درامي مكثف توالت ألاحداث تباعا سالكة 

" س ي عبد هللا"الذي تمكن من الكبتان الطامع في الجزائر، وأسر العميل " محمد"خطا تصاعديا لصالح 

 .ووالدها املختار" حورية"وانطلق رفقة 

 :ملخص إخراج/ 3

انطلقت املسرحية بأصوات سردية عرفت باملاض ي، وأهداف الثورة التحريرية وانطلقت ألاحداث مترابطة 

السينوغرافيا فقد تالءمت وأحداث املسرحية، بألبسة سالكة خطا متواصال لألحداث والشخصيات، أما 

احترمت الزي العسكري، وزي املرأة في املنزل، فالعرض املسرحي استطاع نقل جزء من الجو الثوري واملعيش ي 

 .بحقيقة واقعية أيام الثورة الجزائرية للمتفرج

 سيميائية العنوان / 4

ال أساسيا في قراءة إلابداع ألادبي، ومن املعلوم أّن يعد العنوان من أهم عناصر الّنص نظرا لكونه مدخ

العنوان هو عتبة النص، فهو العالمة التي يجيد القارئ فيها ما يدعوه للقراءة والتأمل فأصبح حلقة أساسية 

 .2فمن حلقات البناء الاستراتيجي للنص

ار والنور "واملالحظ على عنوان 
ّ
ه مركب إسنادي في تقدير حذفين " الن

ّ
أولهما قبلي والثاني بعدي فاألول أن

تشعل الّنار ويرتقب الّنور فيكون بذلك نائب فاعل للفعل املبني للمجهول شعل ويرتقب، فيعطي : نحو قولك

 .التركيب جملة فعلية لها داللة التغيير والتحول 

ور مرتقب: "وأما الثاني قولك
ّ
ار مشتعلة والن

ّ
ده خبر في صورة ، فيكون لفظ النار والنور مبتدأ، وبع"الن

جملية اسمية، دالة حسب البالغين على الثبات والاستقرار مع الاستمرارية في الوقت والحال هنا غير الحال 

 .هناك، ألن الجملة الفعلية تصور الحالة املماثلة، بينما الاسمية تصور الحالة الدائمة

غوي للمسرحية أّن مؤلفها لم يعمد اصطف  
ّ
ناع لغة مقعرة وال ألفاظ عربية عن وعي املالحظ على املعجم الل

ما أنتج خطابا بلغة بسيطة 
ّ
املتلقي، وال أعنت نفسه البحث عن مجاهيل املعاجم وال تفيقه في التركيب، وإن

 .أحسن بناءها وأتقن تراكيبها وأجاد توظيفها 

 :تقنيات توظيف الرمز في املسرحية/ 5

يها يستطيع إلانسان أن يحول العالم رمزيا بواسطة الوظيفة الجوهرية للغة هي الوظيفة الرمزية، ف

سان دون عناء، وأن يحول التحارب إلانسانية إلى مفاهيم كما يتمكن بها من أن يرتب وسلسل القضايا عند 
ّ
الل

، ويجب أن نشير إلى أّن هذا الخطاب جامح لعدد 3الاستدالل، وعندها تحقق امللكة الرمزية وظيفتها التواصلية

غة، كما فيه أيضا "ن ألانظمة العالماتية ففيه غير قليل م
ّ
غوية الخاضعة لنظام سيميولوجيا الل

ّ
العالمة الل

ونظام املالبس، ونظام إلاضاءة ونظام  Mise en scene، ونظام التعبير الحركي Mineنظام التعبير إلايمائي 
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 اللغة يمكن أ"وقد أكد ماريتني  4" املوسيقى ونظام املؤشرات الصوتية
ّ
ن تكون لها وظائف أخرى كأن أن

تكون حاملة للفكر، أو أن تسمح لشخص ما للتعبير عن نفسه، تحيل ما يحس به دون أن يهتم كثيرا بردود 

، فالّرمز يولد معناه من وظيفته التواصلية والداللية وغالبا ما يقترن بدالالت 5"فعل مستمعين محتملين

سيميائية ألاحادية الجانب التي يمكن أن تتلقى تفسيرا، أو الوحدة ال"ثقافية لذا عده الباحث ياملسليف 

 .6"تفسيرات متعددة

فهو غالبا ما ينشأ من عرف املجتمع، والّنص املسرحي وعرضه مما في الغالب بنيتان رمزيتان ،فيكون عرف 

  من ببين املهتمين بالرمز املسرحي، إذ تقوم رمزيته  Kassirالجمهور هو املعيار في قبوله أو رفضه ويعد كاسير 

على مجموعة املنطلقات الفلسفية الخاصة بطبيعة النوع إلانساني الذي من شأنه أن يغير مجموع الحياة 

، كمعالجة بعض املوضوعات التي يعطي لها املجتمع معنى معينا، ثم 7إلانسانية، ألنه يحي في بعد جديد للواقع

عنى بتالش ي ثقافة املجتمع، وتغير تفكيرهم، وقد يتعدى الرمز في املسرحية املعاني، ليكون رمزا يتالش ى ذلك امل

 .مجسدا من خالل ارتداء لباس ما يرمز إلى ثقافة شعب ما أو استعمال لغة معينة لترمز لطبقة اجتماعية ما

فنا، ومن تصورنا نحن ملا وقد اصطنع املؤلف في نصه رموزا، مما أعطانا حرية تأويل لها انطالقا من عر 

" النار"حول الّنص، أي انطالقا ملكامن العطاء فيه، وأول ما نالحظه أن النص هنا يتناول في موضوعه 

وهما لفظتان تحمالن داللتين مختلفتين، فاألول رمز الثورة، والثاني رمز الحرية، لذا أمكننا إدراجهما " النور "و

 :، يضاف إليهما ما يلي*ضمن حقل كبير أوال هو الحقل الطبيعي

 ط ترمز إلى أرض الجزائريين  الغابة الكبيرة

 ط        يرمز إلى الاستقالل  الفجر

 يرمز إلى الاستعمار الليل 

 رمز الثوار ألاسود 

 "عمر"رمز للمجاهد  البركان 

 .رمز للعمل الوطني                                         النجمة والهالل

فظ إذ " عمار"و" حورية"آخر يظهر في شخص  كما نجد حقال 
ّ
أّن املؤلف وظف إستراتيجية انتقاء الل

لشخص " محمد"وداللته، فحورية رمز لشبكة من القيم واملعاني واملثل تتجسد أساسا في الحرية، وحب 

حورية هو داللة لتعلقه بالحرية وطلبه لها، والسياق التاريخي هو ما جعلنا نميل إلى هذا التأويل، فهذه الحرية 

ما يربوا عن القرن ونصف القرن، ودليل اصطناع الكتاب لدوالي توحي بجماعية ظل ينشدها الجزائريون 

 :ألامل، وتعددية الحب وهو في كل ذلك يعكس ثقافة وعرف املجتمع الجزائري ومن مثل ذلك قول 

أخته حورية واملنديل ألاخضر على رأسها تنظر ناحية الشرق وكأن الشمس لم تشرق : "الشبح الثاني

 .8"ي يمأل البسيطة ضياء زائف، الضياء الحقيق في كف عمار، عمار الشهيدبعد الضياء الذ

 :وفي موقف آخر يقول 

سجل من الذي سيلبس البرنوس الحريري الذي نسجته حورية؟ ومن الذي ... سجل : " الشبح الثالث

 .9"يركب الفرس ألابيض ويحضر العروس؟ من؟ من؟ من الذي سيحضر النجمة والهالل؟ من؟
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ه بقي أما الرم
ّ
 أن

ّ
           ز الثاني فهو عمار، وهو رمز للشهداء، هذا الذي وإن استشهد في ساحة الوغى، إال

حيا، مخلدا، لن ينضب عطاءه وال يخفت صوته سيدخل كل بيت ويجلس فوق كل شبر ليروي أخباره، وأخبار 

ه بحق صوت الحق
ّ
 .أترابه، إن

مال ملا ينبغي أن يكون عليه البطل املعاصر ولقد استطاع املؤلف أن يجعل من هاتين الشخصيتين رمزا شا

في كل تجلياته، وهذه داللة على الكفاءة التداولية للكاتب في توظيف الجانب الفاعل من الرمز، وهو املوت 

  }: باعتباره يؤدي إلى الخلود استنادا إلى قوله تعالى
ْ

وا
ُ

ِتل
ُ

ِذيَن ق
َّ

نَّ ال ْحَسبَ
َ

 ت
َ

ِه  ِفى َوال
َّ

ْل َسبِيِل الل  بَ
ً

ْمَوتا
َ

أ

ْحَياء  
َ

وَن  ِعند   أ
ُ

ْرَزق ِهْم يُ ، فقد رمز الكاتب على الخلود كوحدة داللية انطلقت منها وجسدها في معادلة 10{ َرِبّ

 .داللية فنية

نسوا البهجة والسرور "الغول، وهذا في قوله / جحا/ عنترة: كما وظف حقال رمزيا أسطوريا تمثل في

 .11"ال يقصون عن املاض ي وعن عنترة وجحا وال حتى الغول وألابطال الذين عادوا يتكلمون 

فهي هنا رموز ضاربة في املاض ي تحمل دالالت متباينة، فعنترة يحمل معنى القوة والبسالة مع الحب 

                   والنبيل واملشاعر الطيبة، أما حجا فهي شخصية كوميدية تحمل على التفكه، فتحدث الغبطة 

شخصية أسطورية شريرة تحمل دالالت الخوف والفزع والالأمن، كل هذه والسرور، والبهار عكسها الغول، فهو 

 .12الرموز كثيرا ما توظف بشكل الفت في املسرح وهذا بسبب نشأته في أحضان ألاسطورة

وذلك في قول " الايليزي "و" هيروشيما"باإلضافة إلى حقل آخر تمثل في الرمز التاريخي ويظهر في لفظتي 

حدثتها حديثا سمعته من ألاصدقاء، رويت لها قصة الحرية، تحدثنا ... كثيرا  بكت أختي يومها":" عمار"

 .13"بنظرة عميقة ثم انطلق... وكل ما يجري في قصر الايليزي " هيروشيما"كثيرا، تحدثنا عن 

وفي هذا ارتباط باملوقف وإصدار على إبراز مدى ( الاستعمار)فالرمز هنا ارتبط براهن املأساة الوطنية 

باليابان بقنبلة " هيروشيما"الاستعمار الذي تغيب إنسانيته حينما يبرر وجوده بمصالحه فقد دمرت بشاعة 

بفرنسا تحاك الخطط لتالعب بمصالح الشعوب والعمل "  إلايليزي "ذرية حتى يرغم اليابان عن الاستسالم، وفي 

النصوص غير الكالمية دراسة ال  على أهمية دراسة" إسلن"يؤكد . على نهب ثرواتها، فهما يحق رمزان للجريمة

فالدارس املتخصص في املسرح ال يستطيع أن يصف ما يراه على   14تقل أهمية عن دراسة الّنص الحواري 

بين العالمات وما تشير "خشبة املسرح مالم يمتلك كفاءة تأويلية لعالماته، فهو بواسطة ذلك التأويل يربط 

رد محاكاة أيقونية للواقع أو يجعل ألايقونة هي محك تقدير إليه دون أن يؤدي ذلك إلى جعل املسرح مج

 .15"العالمة املسرحية

وأضواء ومالبس  فمؤلف املسرحية ال يكتفي باملنطوق من ألالفاظ لتمرير الرسائل بل يوظف إشارات 

ملسرح فالكلمة في ا" وديكور وأصوات لصورة مختلفة تلعب دورا هاما للداللة على املغزى العام للمسرحية 

ثم إلاضاءة ، تعتمد في تعزيز دورها على لغة أخرى مرئية وغير منطوقة على سبيل املثال الصوت بنوعيه

التي تعبر عن الحاالت النفسية وألاهداف واملغزى واملفهوم ثم أخيرا املعنى ويرى البعض أن اللغة املسرحية 

الشخصيات ومواقفها وأهدافها وحسب، بل فاملسرحية ال تعبر عن أفكار  16"تجد أساسها أيضا في إلايماء

فاملشاهد عندما يذهب إلى املسرح فهو ينصت ، تتعداه إلى التعبير عن أشكال الوجود إلانساني في هذا العالم
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بكل وجدانه إلى ما يسمعه ويستوعب ما يشاهده، ويتابع اللغة املسرحية والحوار ولحظات الصمت  التي 

ية التي ترسم أمامه إنه يعيش الوهم بعقله ووجدانه ويتابعه وكأنه حدث وقع تحتاله، ويشاهد الصورة املسرح

فجميع العالمات في املسرح باختالفاتها الديكور، املمثلون والحركات أيقونات لعالمات حقيقية  17أثناء الحياة 

أو  تجسدها عالمات غير حقيقية باستخدام وسائل معينة كالصورة الحائطية التي تعكس حديقة معينة

ولقد احتوت مسرحية النار والنور كما ال  18حركات أو إيماءات خاصة بشخصية تكون معروفة يتقمصها املمثل

 :بأس به من اللغة غير املنطوقة نذكر منها 

يحتاج العرض املسرحي إلى بيئة مكانية موحية تخاطب العين وتحمل لجمهور : لغة املناظر املسرحية/ أ

             ت متنوعة ذات معالم متعددة املعاني، فععداد الفضاء املسرحي يعتمد إلى حد ما النظارة أفكارا لها مدلوال 

على النص الدرامي الغني بالدالالت املصورة للبيئة أو الحادثة، فيقدمها بأشكال متنوعة حتى يكسب اهتمام 

          ، املزرعة، الالجب، البحر، ساحة املعركة: املشاهد، فتنوعت مناظر املسرحية بين فضاء مفتوح  تمثل في 

 .املنزل ، املركز:  مغلق  تمثل في  و فضاء

ظهرت فيما استخدمه املمثلون من وسائل مادية ساعدتهم على ألاداء الفني الدقيق : لغة املهمات/ ب 

ومن ذلك خذ رجالك وحاول أن تقترب من املكان الذي كان ... للعرض املسرحي ومن ذلك املسدسات، الخناجر

معوا ما ترك من أسلحة وعتاد وإياكم أن تشتبكوا معهم ظروفنا ال تسمح بذلك علينا أن نتوجه فيه العدو وأج

 .19إلى املركز

وهو اللباس الذي يرتديه املمثل في العرض أثناء آدائه الدور، بما عاكسا : "الزي املسرحي"لغة املالبس / ج

به ألاعراف الاجتماعية والثقافية كما يعرفنا بزمان ومكان الحدث وبهوية الشخصيات ووضعها الاجتماعي 

لنا إلى عدة فيحي 20والنفس ي أو الحس ي ومعتقداته الدينية والوطنية كما انه عالمة للمناخ أو ملرحلة تاريخية ما 

مواضع مرة واحدة فهو بذلك بنية لين متعددة واملالحظ على مالبس شخصيات املسرحية أنها عالمات إشارية 

 :لكل شخصية ومن ذلك 

    سجل الشهيد عمار مات( أين السجل يدخل شبح يحمل السجل ويسجل... سجل ": الشبح الثاني

سجل الشهيد عمار مات وأبوه عند الباب ...يضوفي يده بندقية صيد مات بسرواله الحوكي، وشاشه ألاب

 21"واقفا ينتظر عودته كل صباح ومع غروب كل شمس

      إلى جانب ما يتلفظه املمثلون من ألفاظ أثناء ألاداء املسرحي نجد بنيتين صوتيتين   : لغة الصوت/ د

 :في الّنص الدرامي تهدف إلى إعطاء دالالت إضافية تؤدي بها اللغة وهي 

فعندما يدخل ، فهي لغة لها  دالالتها في ثقل املعاني إلى املتلقي la musiqueألاصوات املوسيقية  -

الجمهور قاعة العرض وتطفأ ألانوار وتصدر أصوات موسيقية تنبئ عن بداية املسرحية، كما أن 

ألاخرى  مما يساعد على توليد املعاني أو تناقص العالمات، ألاصوات تجعل الحديث يتدفق بسالسة

املوظفة في العرض، لذا فللموسيقى دالالت مختلفة تتنوع املشاهد مبينة عن حالة من الحاالت  أو 

 .موقف من املواقف مجسدة لظاهرة معينة تجعل املشاهد يتفاعل معها
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أصوات قد تستمد من الطبيعة لتجسيد ظاهرة طبيعية كاإلعصار أو :  le bruitageاملؤثرات السمعية  -

أو هزيم الرعد، وقد تستمد من أعضاء إلانسان كدقات قلب رجل يحتضر، أو دقات  موج البحر 

رفهي تارة عنصر عضوا يعطي إيقاعا للعرض، وتارة عنصر  ساعة فاملوسيقى في العرض تعتبر مؤشرا

 22.مرافقا له وظيفة جمالية وتارة عنصر درامي يشكل املعنى

نقل ألافكار وألاحاسيس وخلق الجو النفس ي املطلوب  لإلضاءة دور فعال في : l’éclairageلغة الضوء  -

العالمة هي ذلك الش يء " لالدء املسرحي من جهة والتأثير على املشاهد من جهة أخرى وإذا كانت 

والعالمة املسرحية بشكل عام والضوئية بشكل  23"القابل لإلدراك الدال على معنى ال يتحقق إال به

خاص تلعب دور املكافئ لش يء، كما إنها تضمر عالقة دائمة بالش يء الذي تحل مكانه، فانتقل الضوء 

من مشهد إلى آخر ومن موضع آلخر، ومن بنية إلى بنية يحقق نظاما تستوعب فيه ألافعال والحركات 

فالعالمة الضوئية  24"العرض وتحولها إلى خطاب مسرحي وألاحداث والصراعات والتحوالت في عناصر 

تقوم تنظيم التركيب الداخلي لألنساق الداللية للعرض من حيث الشكل وحركة تطور املعنى وهذا 

باالنفتاح على الواقع الذي أتت منه فتربط الدال باملدلول، فالضوء الساطع يوحي بالنهار أما الخافت 

 :بذلك يوهم أنه يعيد تأليف واقع مرئي على خشبة املسرح ومن ذلك، ءفيحيلنا إلى الليل، وهو الضو

محمد عليك أن تتصل ... ساعدوا موس ى على السير( يحمل الشهيد)احملوا الشهيد ( محمد) : القائد

 25الليلة بأهل الشهيد عما، وتخبرهم باستشهاده، حاول أن تحمل لنا بعض الدواء، اتصل باملسؤولين هناك

املشهد مظلم قصف املدافع : "ر برز لغة الضوء مبرزة لحظة اشتباك املجاهدين مع العدووفي مشهد آخ

وطلقات الرصاص تبدوا مجموعة من الرجال في ساحة املعركة جنود في مواجهة العدو، ينتقلون من مكان 

  26"إلى آخر

الم الواقع إلى عالم وهو احد املعالم الداللية التي تساعد املمثل على الانتقال من ع :لغة املاكياج  -

   فعلى جانب وظيفته العالية لتوضيح معالم وجه املمثل وتحديد قسماته ليراها املتفرجون " الخيال 

 .27من بعيد، فهو وسيلة لإلعطاء  مالمح وجه الشخصية ضمن الرغبة في تحقيق إلابهام 

فقد . ة للتعبير عن ألافكارتشكل بعد الكلمة الوسيلة ألاكثر شراء وألاكثر ليون :le gaste: لغة الحركة -

تتمثل في نظرة املمثل للساعة وهذا يوحي بالقلق أو انتظار شخص ما فالحركة من بين املكونات 

            البصري التي ترسم جماليات العرض املسرحي من خالل التشكيالت الحركية التي تخلفها لها دور 

 مقصودة تتبع من عملية اختيارية فهي استراتيجية  28في التعبير عن ألافعال والعواطف والانفعاالت

 .في إنتاج عالمات العرض املسرحي

وقد تمثلت هذه اللغة في ما صدر من حورية من حركات تبحث عن ألامان بين معترك املطامع فهي 

 .النار من أمامك ال تذهب.... عمار: متشتتة باملجاهد والشهيد والوطن رافضة كل املغريات حورية

يل طوال املالم ال يجدي يا حورية تكلموا تكلوا  الصمت... حورية  :عمار
ّ
كصمت أبي يبعد الفجر ويزيد الل

ه قد انتهى من زمان
ّ
ه أبكم أخرص إن

ّ
 .حتى أصابكم البكم، أبي نفذت كلماته أال ترين أن
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 وأنت ماذا تفعل؟ :حورية

 .الش يء الكثير :عمار

 تموت :حورية

لتحين سعيدة، ليحي ابني ليعيش حرا في هذا البيت عروستي وابني يكبر في هذا البيت وهو محاط  :عمار

أيلعب في ؤهذا الحيز الضيق الذي أجبرنا أن نقيم فيه أترضين بهذا الذل بهذا السجن . باألشواك أين يلعب

 .....حورية، عمار 

 نعم :عمار

 .29تندفع نحوه باكية  :حورية

إذا هي ال تعدوا أن تكون أجد املبادئ الرئيسية في التمثيل الفني : ركة املسرحيةتقنية تصميم الح/6

فبمساعدة املخرج، وعلى نمط خاص بالتدريبات ينبغي أن تحدث كل حركة وكل إيماءه بل وتنطق كل كلمة 

ا قاله وفي ذلك م.30وفق تسلسل مخطط يدرب عليها املتمثل على نحو حتى يضمن ألاداء ألامثل للعرض املسرحي

حين تجمهر الناس في املسرح ووصلت همها تهم " يوسف العاني في كتابه التجربة معايشة وانعكاسات 

وأطفئت ألانوار نسينا كل ش يء ووضعنا أمامنا أن ينجح العرض وأن يكون كل واحد منا رقيباعلى آلاخر 

لجمهور فتؤكد نجاح التجربة يساعده إذا ما وقع في خطأ ما فنحول العرض إلى فرجة لنا ثم تنقلها إلى ا

حينما تعالى التصفيق في أكثر من مشهد وحين دوت الضحكات في أكثر من مقطع ومقطع وحين انتهى 

العرض ووقف الجمهور يحينا كنا نحن نضحك ودموع باردة كالثلج تتألق في عيوننا فقد مر مسرحنا 

 31" بتجربة جديدة ونجح فيها

         للحركة وتوقيفها، مما جعله يسهم ويشكل فعال في تحرير هذا النجاح سببه التخطيط املسبق 

املمثلين، فأكسبهم التركيز على الجوانب املتعددة في ألاداء ،كصوت كل شخصية وتعبيرات الوجه وفي الترابطات 

بذلك اتخذ نجد العالمات املسرحية كما . الوثيقة بين ألالوان وفي التنقل من مكان آلخر تزامنا مع إلايقاعات

 : يلي

فظ عن حالة من  :إيماءات الوجه*
ّ
تستعمل إلايضاح لفظ في تركيب معقد فهي تجاوز نقاط التعبير بالل

الحاالت أو مظهر من املظاهر، وقد تكون بالرأس أو بجفن العين، ولها دور فعال في بناء لغة العرض خاصة وأّن 

          ذا الجانب من اللغة يبرز جلبا الجمهور يتتبع بتركيز كل ما يصدر عن الشخصيات من على الخشبة، وه

 .في العرض حيث تنوعت إيماءات محمد، حورية، س ي عبد هللا، والقائد فرانك

الديكور عنصر مشيد يساهم في تكوين الصورة املشهدية للبيئة، فيحدد  :le décours :لغة الديكور * 

 .زمان ومكان الحدث ومن خالله تبرز الفنون ألاخرى كالرسم والنحت

والديكور فن ينقل للمشاهد بصمت معاني املسرحية بطريقة غير مباشرة مما يجعله يربط عالقات 

ما يصدره املمثل وما هو موجود من حوله من ديكور لتتكون لديه فكرة تجريدية ذات معان مختلفة، بين 

 .مختلفة
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ي تساهم في إنتاجه وتضمن له الت، من هذا كله تتضح لنا كثرة أشكال املعايير املوظفة في الخطاب املسرحي

  الديمومة والاستمرارية لتحقيق الغاية املنوطة به

 :الخاتمة 

         يقتض ي بالضرورة التعرض ملقتضيات القول على مستوى الخطاب املوجه  ،إن الحديث عن املسرح

إلى املتلقي ألغراض مسرحية، حيث يعمد املؤلف إلى جذب املتلقي بصياغة مسرحية تحمل في فحواها الواقع 

ة الدراما الحياتي املهترئ واملتميز بالغليان فهذا التغيير الحتمي إلستراتيجية بنية النسيج الدرامي في طريقة كتاب

الحديثة ال ينتج فقط عن الشعور باإلرهاق والقلق نتيجة الصراع الدائر بين أطراف القوى الفاعلة بل هو 

 .نتيجة حتمية للتغيير في الوعي الاجتماعي داخل بنى املجتمع

يعلن [ بصرية، شفهية]ولذا فاملسرح هو شاهد ومشاهد ومشهد، يعيد صياغة الواقع ناطقا بلغات عدة 

العودة إلى الطبيعة فينوع في جمالياته وفي أشكاله الفنية، ينتج املرسل فيه خطابا بوعي استنادا على درايته بها 

غة الاجتماعي قاصدا  بذلك سبر أغوار 
ّ
غة النفس ي وعلم الل

ّ
عبة املسرحية إضافة إلى علم الل

ّ
بتقنيات الل

سية ونفسية وفلسفية واجتماعية وجمالية يرغب الدالالت التي تحمل في ثناياها إشارات ملحتويات ثقافية وسيا

 .املؤلف إيصالها للمتلقي، وهذا ما يلزمه التنويع في قوالبه الداللية ليحقق قصده

فيسعى جاهدا من خالل خطابه للسيطرة على املرسل إليه وفق شروط مناسبة ألاداء للحديث يصبوا من 

 .خالله إلى تغير العالم وفق ما يراه مناسبا لذلك

 : وامش البحثه
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