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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–جامعة حسيبة بن بوعلي )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)د سيدي محمد غيثري .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 

 (عين تموشنت)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)ّالقيس يصفاء الدين د .أ 

ّ

ّ



 :يشترط آلاتي ""للنشر في مجلة 

 .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 -

 .توثيق املعلومات في آخر املقال والوقف، وأن يكون 

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

 .املقاالت التي ال تنشر في املجلة ال تعاد إلى أصحابها

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

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

 .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: )رسل البحوث إلى البريد آلاتيت -

 .املخططات والرسوم والجداول يجب أن تكون في شكل صور  -

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

 .مة اللغوية واملنهجية لبحثهيتحمل الباحث مسؤولية ألامانة العلمية وألافكار املعرفية والسال  -

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

 .يتحمل الباحث املسؤولية القانونية والقضائية في حال ثبوت سرقات علمية -
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 جمالية الحّيز املكاني في رواية وش يء أخر لعبد امللك مرتاض

 

 راضية بن عريبة: ةالدكتــــــور  ةألاستاذ

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

 : امللخص

أكثر بل يعّد ، فهو ال ينحصر على مكّوناته كمادة من أحجار وتراب و أبعاد، املكان بخصوصيته يثير ذكريات ال حدود لها       

إضافة إلى ، من ذلك ألنه وبكل بساطة من أهم العناصر املكّونة لهوية الفرد، إذ ال نجد شخصية لم يكن للمكان أثر فيها

فحقيقة املكان يساعد في العمل ، الشعور الكلّي به حيث يبدو لنا لوحة فنية تجذبنا وترص ي في الّنفس الراحة والطمأنينة

 .إلابداعي وخصوصا فن الرواية 

 -وش يء آخر -حيث أصبح طرفا فعاال في روايته املمّيزة  ، فقد أبدع الكاتب الجزائري عبد امللك مرتاض  في توظيف املكان و 

 .ليتجاوز املستوى الذهني إلى املستوى التخيلي  بكل أبعاده السيميائية  

بفسيفساء ُرسمت ، ى الصورة املرئيةوليتحول هذا العمل إلابداعي بحيزه إلى عمل سينيمائي ُيسقط خفاياه الجمالية  عل

 .أبعادها بمقاييس فنية روائية عاملية بامتياز 

 .عبد امللك مرتاض  –السينما الجزائرية –الرواية –الحّيز –املكان  :الكلمات املفتاحية 

 

    يمثل املكان في الرواية، عنصرا مهما من عناصر السرد الروائي، ليس ألنه الفضاء ألافقي للنص 

فقط، حيث تدور ألاحداث، ويتحرك ألابطال في دوائر متقاطعة، وتتضح معالم شخصياتهم وتنمو وتتحول، بل 

               وثيقا بالجانب الزمني والتاريخي للنص  ألن املكان في كل أبعاده الواقعية واملتخيلة يرتبط ارتباطا 

ة سردية تنتظم في الشكل الروائي الذي تم منظوم( املكاني -الزماني)وشخوصه، بحيث ينتج عن التفاعل 

 .1.لتقديم ألاحداث وألاشخاص، وتفاعالتهم النفسية والحركية مع املكان اختياره 

 : ملخص الرواية 

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

 .2لإلنسان

    والثاني بطيء ، أحدهما سريع عصري ، وقد افتتح مرتاض روايته بمقارنة فارقة بين قطارين            

ف
ّ
املتحضر : و كأنه يحاول أن يضع مفارقة، يحّدها سيف الزمن والتطور والتكنولوجيا بين عاملين  ، متخل

 .الغربي واملتخلف الشرقي 

ذلك املكان الساحر الذي تربت بين حقوله الجميلة بطلة , ثّم ينتقل إلى وصف قرية  الزيتونة العليا       

وكانت تجمعهم بئر واحدة ، قرية قسمها ألاعلى لبني البشر وألاسفل للجن، "سارة الخلوفية "الرواية الفاتنة 

 يخ البئر وال كيف طويت ؟وال أحد يعلم تار ، يسقون املاء منها البشر نهارا والجن ليال

واملقابر املجاورة ، والوادي ، والزيتونة السفلى ، وبعد وصف املعالم املكانية للقرية كالزيتونة العليا       

وزوجها " سارة"والبيوت الشبه املهّدمة والقديمة، والبساتين الخضراء، يذهب بنا إلى حكاية عشق أزلي بين 
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رغبة في تحقيق حياة رغدة وطلب رزق وافر وكرامة عيش لسارة، التي ، الاالذي  سافر لسبع سنين طو"عمر "

 .لم ترفضه فقيرا في بيت سقفه من حديد وركنه من حجر وبابه من لوح هش، ينكسر بمجرد هبة ريح خفيفة 

قها وي" خناتيتوس"إلى ملكة الجن " سارة"فت تعرّ         
ّ
تزوج التي خانها زوجها امللك مع إحدى قريبتها ليطل

بلقب امللكة وبكل امتيازاتها في عرش الجن مدينة " خناتيتوس"الجنية الصبية الحسناء مقابل أن تحتفظ 

 .الشخشضار

حتى ، "خناتيتوس"و" سارة"وربما غياب الزوج ألانيس السند هو من وّحد العالقة ألاخوية بين              

وما ، بمالها وعلمها وجاهها" خنا تيوس"بعطفها و"ارة س"أصبحت كل واحدة منهما تحاول أن تمأل فراغ ألاخرى 

  وال أحد يعلم هذا السّر بين خناتيتوس وسارة .. .وهبته لسارة من ذهب وفضة ومالبس ملكية فاخرة 

عنت في شرفها على لسان " سارة" مّما كثرت ألاقاويل حول ، الخلوفية
ُ
الفتى الذي هام حبا بها "زعرور"حتى أنها ط

وكان كلما دّبر ، ألنها تدرك أن جمال املرأة في ابتعادها، فكانت تزداد جماال على جمال كل يوم وهي رافضة له

 .املكائد إال وكانت له خناتيتوس وخدمها باملرصاد"زعرور "لها 

في مشهد حميمي في ليلة شتوية ممطرة -ملكة الجن  –" خناتيتوس"وتغيب -زوج سارة –" عمر " يعود         

بعد أن عثر الجن عليه وأحضروه على بساط بأمر من ملكة الجن " عمر"و" سارة" تصادف تاريخ ليلة زفاف 

وأنه لم يخنها يوما .الصفاء والشقاء عناءه واشتياقه لها في اململكتين -سارة -بعد سبع سنين فروى ملعشوقته  

 ...ولم ينسها 

 .وراحت هي ألاخرى تروي له عالقتها مع خناتيتوس وسعادتها معها 

في مشروعه " عمر"فنجح ، قّرر الزوجان بداية حياة جديدة، بعد هذا املشهد الحزين واملفرح معا           

ومن البيت البسيط إلى املنزل  ، من الفقر إلى الغنى، فانقلبت حياتهما "سارة"الفالحي والتجاري بمساعدة 

 " .رميم"و" كريم"ويرزقا بـــــ ، الفاخر

        ويكمل دراسته الجامعية في أوروبا بواسطة املنحة " كريم"ليكبر ، تمّر ألايام وتليها الشهور والسنوات       

      والتي كّرمه بها مشايخ الزيتونة العليا  لتفوقه في الدراسة، أين تعرف هناك على متن القطار  ، إلى الخارج

 . املريضة" جنين"ليعشقها من أّول نظرة ويطلب يدها من ثاني لقاء من أمها " كاترين" على فاتنته

فتقيم  ، ي أحبتها وضمتها كفرد منهاالت"كريم "إلى الجزائر  في زيارة لتتعرف على عائلة "كاترين "تسافر         

 .فتقف منبهرة أمام عادات وتقاليد املنطقة وسكانها "رميم"معهم شهرا لتحضر زفاف 

أين تموت " سوزان"إلى فرنسا ثم تسافر إلى أمريكا لنيويورك  لتحضر زفاف ابنة خالتها  " كاترين"تعود      

 .بوصف جمال امرأة وموت امرأة جميلة  لتنتهي الحكاية  كما ابتدأت....تحت أنقاض الجسر 

 :الحّيز املكاني في رواية وش يء أخر لعبد امللك مرتاض 

، ...فنجدها في القرية، و املدينة ، بكثرة وتنّوع ألاماكن املذكورة في الرواية« وش يء آخر »تتميز رواية 

يشكل محوريا في اختيارات بطلة  ويأخذ املكان أهميته في هذا النص من كونه. في سرد البطل وذاكرته تتقاطع 

 ."سارة الخلوفية " الرواية 

  ، الزيتونة السفلى والزيتونة العليا ؛وينتظم الحيز املكاني في دائرتين رئيسيتين
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 :ويمكن وضع مخططات لألمكنة املتواردة في الرواية على الشكل آلاتي  

 .الزيتونة قرية طبيعية جميلة : املكان ألاول 

 الزيتونة

 

 

 الزيتونة السفلى                                     الزيتونة العليا                                                    

 

 

                     

 مكان الجن               مكان إلانس                                                                                       

 

 

 تجمعهم بئر واحدة                                                                                     

 

 .املمالك املجاورة لقرية الزيتونة والتي رحل إليها عمر طالبا الرزق وألامل في عيش كريم : املكان الثاني 

 

 اململكتان                                       مملكة الصفاء 

 مملكة العناء                                                                          

 

 

 : الفضاء املكاني لسارة  وقد تمثل في  :املكان الثالث 

 منزلها البسيط / أ 

 .منه حقلها الصغير الذي كانت تقتات / ب

 

 :         الفضاء املكاني مللكة الجن :  املكان الرابع

 .وطبيعة خاصة بالجان  قصور وأنهار                           مملكة كبيرة تحت ألارض                 
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 املدن الغربية : املكان الخامس 

 املدن الغربية

 

                               

 أوروبا                                     الواليات املتحدة ألامريكية                                          

       

 

 املدينة التي درس فيها كريم            انتقال ابنة خالة كاثرين سوزان وزواجها                                                        

 

 (املكان الذي ماتت فيه كاثرين ) البرج (         التقاء كريم بكاثرين ) املقهى                                                      

             

 
 

 

 

 "وش يء آخر " صورة املبدع الجزائري عبد امللك مرتاض حامال روايته 
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 ات الشعر الصوفي الجزائري القديمموضوع
Topics of ancient Algerian Sufi poetry 

 

 قاسمي كاهنة : ةالدكتــــــور 

 كلية آلاداب واللغات

 الجزائر -برج بوعريريج _ جامعة محمد البشير الابراهيمي 

 

 : امللخــص

حيث أّن ، عات الشعر الصوفي في العالم العربيتعّد موضوعات الشعر الصوفي الجزائري القديم هي نفسها موضو         

فظهر عدة شعراء متصوفة ولعل أشهرهم كانوا ، الشاعر الصوفي الجزائري كغيره قد يتأثر باتساع رقعة التصوف في الجزائر

يدي باإلضافة إلى س، عفيف الدين التلمساني، -شيخ املشايخ-منهم أبو مدين شعيب، قد ولدوا بتلمسان أو حتى عاشوا بها

 .  . . . لخضر بن خلوف وغيرهم

            كما أن دراسة موضوعات الشعر الجزائري القديم تؤول ، لقد ولد الشعر الصوفي ليعبر عن تجربة وجدانية عميقة     

هذا ما يحيل إلى تناولهم لعدة موضوعات تتمثل ، إلى الكشف عن السمات الفنية املتمثلة أساسا في رمزية اللغة الصوفية

 . الخمرة والطالل والحنين، اسا في الحب الالهي واملديح النبوي أس

 . (الخمرة، الحب الالهي ، الطرق الصوفية، الشعر الصوفي، التصوف) : الكلمات املفتاحية
  
Summary:  
        The themes of the old Sufi poetry are the same as those of the Sufi poetry in the Arab world.  

        The Algerian Sufi poet, like others, may be affected by the wide scope of Sufism in Algeria.  

Several Sufi poets appeared, perhaps the most famous of whom were born in Tlemcen or even lived 

there, among them Abu Madin Shoaib The sheikhs, Afif al-Din al-Tlemisani, in addition to Sidi 

Lakhdar bin Khloof and others.  

     The poetry of the mystic was born to express deep emotional experience.  The study of the themes 

of ancient Algerian poetry leads to the uncovering of the artistic characteristics represented mainly 

in the symbolism of the Sufi language.  This refers to their dealing with several subjects, mainly in 

divine love and praise.  

Keywords:  Sufism, mystical poetry, mystical methods, divine love, winery.  

 : مقدمة

                وقد ظهر ليعبر عن تجربة وجدانية ، بخصائص الفكر الصوفيتميز الشعر الصوفي الجزائري           

دت بدورها أسماء أصحابها، عميقة
ّ
           وقد ارتأيت. والشعر الجزائري القديم زاخر بعدة أشعار وقصائد والتي خل

                 في هذا البحث أن أسلط الضوء على الشعر الصوفي القديم وهذا من خالل الكشف عن أهم 

-منهم سيدي لخضر بن خلوف  ، مستعرضة بذلك أهم أعالم التصوف في الشعر الجزائري القديم، موضوعاته

وقد تطرقت في بحثي هذا املوسوم . عفيف الدين التلمساني وغيرهم، أبو مدين شعيب، -الولي الصالح

مفهوم التصوف ، نشأة التصوف: إلى العناصر التالية "الجزائري القديم موضوعات الشعر الصوفي"بعنوان

موضوعات الشعر الصوفي الجزائري القديم ، ماهية الشعر الصوفي، التصوف في الجزائر، لغة واصطالحا

 والخاتمة في ألاخير ، الخمرة ، الرحلة والحنين ، املديح النبوي ، الحب والعشق إلالهي: واملتمثلة في
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 . نشأة التصوف -1

ومّر ، ظهر  بظهور الدين الاسالمي على يد سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم من املعلوم أن التصوف قد    

 : بعدة مراحل تتمثل فيما يلي

وهم فقراء ومساكين ، حيث ظهر مجموعة من الزهاد والنّساك الذين أطلق عليهم أهل الصفة: مرحلة الزهد -

 . دكان همهم ألاول وألاخير هو التعب، كانوا يعتكفون في املسجد النبوي 

فقد كان مرجعهم ألاول هو ، وقد اهتم املتصوفة في هذه املرحلة بعلوم النقل : مرحلة التصوف السني -

 . القرآن الكريم أوال ثم السنة النبوية الشريفة ثانيا

وقد كانت هذه املرحلة عبارة عن نتيجة ملا حصل من امتزاج ثقافي في العصر  : مرحلة التصوف الفلسفي -

وأيضا نقلهم للمنطق ، فته هذه املرحلة من ترجمة ونقل ألهم الكتب واملصنفات ألاعجميةوما عر ، العباس ي

      وبالتالي فقد انقسمت تيارات التصوف . هذا ما أّدى إلى نشوء التصوف الفلسفي، والفلسفة من اليونانيين

للمتصوفة كل حسب  التيارات الصوفية منها ما هو نابع من السلوكات اليومية"وهذه ، إلى سنية وفلسفية

ومنها ما هو عبارة عن تيارات فكرية صوفية استقت أفكارها من نظريات صوفية ، زهده وقناعته في التصوف

 . 1"فلسفية مشرقية وأندلسية

 : مفهوم التصوف -2

ومن ، حيث تعددت آلاراء واختلفت وجهات النظر، لقد اختلف في تحديد معنى تسمية التصوف: لغة -2. 1

 : نجدهذه آلاراء 

وقد ، هناك من يرى أن هناك صلة بين املتصوفة ولبسهم الصوف الذي كان يميزهم عن بقية املسلمين-

 . ارتبطت داللة لبس الصوف بالتواضع هلل وإيثار الزهد في نعيم الحياة الدنيا رغبة في الفوز بالجنة في آلاخرة

فهو أول من لبس ، (هاشم الكوفي)طلق عليههناك رأي يقول بأن أصل التسمية راجع إلى أحد الزهاد الذي ي -

وهو رجل ( صوفة)وهناك من يرجع أصل التسمية إلى . الصوف وأطلق عليه متصوفا ألنه زهد في الدنيا وملذاتها

فأطلق على نسله من بعده ، كان قد زهد في الدنيا واتخذ الكعبة مكانا لتعبده واسمه الغوث بن مر، زاهد

 . ريق التعبد من بعدهألنهم سلكوا نفس ط، الصوفية

          وأهل الصفة هم الرعيل ألاول "وهنالك من يقول بأن هناك صلة قوية بين لفظ صوفي وبين أهل الصفة -

                    فقد كانت حياتهم التعبدية الخالصة املثل ألاعلى الذي استهدفه رجال التصوف ، من رجال التصوف

ومنه فقد تعددت واختلفت آلاراء حول أصل التسمية لكنها في أصلها تؤصل . 2"في العصور الاسالمية املتتابعة

 . للتصوف وتصف أحوال املتصوفة

ومن هذه التعاريف نجد التعريف الذي قدمه ، هناك عّدة تعاريف ومفاهيم تشرح كلمة التصوف: اصطالحا-2. 2

بمعنى أن يكون . 3"هو أولى في الوقتفي كل وقت مشغوال بما التصوف أن يكون العبد ": عمرو بن عثمان املكي

 . املتصوف مشغوال باهلل وبذكره طول الوقت وال يتملكه ش يء آخر يشغله عن ذلك

التصوف تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة ألاخالق الطبعية وإخماد الصفات البشرية ": أّما الجنيد فيعّرفه

 صلى هللا عليه وسلم ة والتعلق بعلوم الحقيقة واتباع الرسول ومجانبة الدواعي النفسانية ومنازلة الصفات الرباني
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ص من كّل الطبائع الانسانية، 4"في الشريعة
ّ
ليصل ألى مرتبة السمو والتصوف ، بمعنى أنه على املتصوفة أن يتخل

الوقوف مع آلاداب ": ويعّرفه ابن عربي بأنه، فالتصوف توجه روحي يصعب حصره في تعريف جامع. الحقيقي

فالتصوف ، 5"وقد يقال بإزاء إتيان مكارم ألاخالق وتجنب سفاسفها، هي الخلق الالهيةالشرعية ظاهرا وباطنا و 

ة ": أّما ابن خلدون فيقول . أساسه الدين الاسالمي أي القرآن والسنة
ّ
هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في املل

وأصلها ، ومن بعدهم، لتابعينلم تزل عند سلف ألامة وكبارها من الصحابة وا، وأصله أّن طريقة هؤالء القوم

كان ذلك عاما في الصحابة ، العكوف على العبادة والانقطاع إلى هللا تعالى وإلاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها

جنح الناس إلى مخالطة الدنيا فاختص ، فكما نشأ إلاقبال على الدنيا في القرن الثاني للهجرة وما بعده، والسلف

 . 6"الصوفية واملتصوفة املقبلون على العبادة باسم

ونختصر معناها الذي اتفق عليه كثير من الفقهاء وألادباء ، إذن نالحظ كثرة التعاريف الاصطالحية للتصوف      

 وجلّ  جوهرها هو التمسك بكتاب هللا عّز ، بأّن التصوف عبارة عن عالقة روحانية  وطيدة تربط  إلانسان برّبه

ر ، ـ  وسّنة نبّينا املصطفى ـ عليه السالم
ّ
ص من مختلف الطبائع إلانسانية التي من شأنها أن تؤث

ّ
أساسها هو التخل

 . على تفكيره وعالقته بغيره وبرّبه

 : التصوف في الجزائر-3

لت املمارسة الصوفية كظاهرة دينية واجتماعية حضورا داخل أواسط املجتمع املغاربي أو املجتمع       
ّ
لقد شك

            أثبتت وأكدت أن ظاهرة التصوف في املغرب ألاوسط بدأت بالتصوف  فجل الدراسات"الجزائري خاصة 

حيث يمكن القول أّن التصوف في بدايته ، ثم تحول إلى تصوف عملي ، ابتداءا من القرن السادس للهجرة، النظري 

(   60-60-60)ابتداءا من القرن السادس والسابع والثامن، (النخبة)اختص به خاصة الخاصة أو ما نسميهم 

 ، وبجاية، كتلمسان، كان يدرس في املدارس الخاصة واقتصر على طبقة معينة وفي حواضر كبرى ، هجرةلل

       وعرف انتشارا ، للهجرة(60)ثم جاءت مرحلة التصوف الشعبي العملي ابتداءا من القرن التاسع" . 7"ووهران

تعاليم الطرق الصوفية الكبرى وتّم تصدير ، والرباطات سواءا في املدن أو ألارياف، زادت عدد الزوايا، واسعا

 . 8"مما أدى إلى ترسيخ الوعي الديني كقوة حفاظ وتغيير، واملدنية، والرحمانية، وأورادها كالقادرية والشاذلية

فالتصوف في مراحله ألاولى في الجزائر كان مقتصرا على مجموعة من ألاشخاص أو بما يعرف باألقطاب أو     

وبعد ذلك ، تباع واملريدين حتى أنهم أحاطوا شؤونهم بهالة من التقديس والتبجيلوبعد ذلك كثر عدد ألا، ألاوتاد

ومن أوائل أقطاب الصوفية في الجزائر نجد الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسن ، ظهرت الزوايا والطرق الصوفية

ثم . العربي وقد اتسعت شهرته حتى وصلت إلى مختلف أنحاء املغرب، وقد عرفت طريقته باملدينية، ألاندلس ي

كما أن هذه الطرق الصوفية قد نشطت كثيرا في بالد  القبائل ، نشطت بعد ذلك على يد أبو الحسن الشاذلي

حيث برز منها عدة ، فهي تعّد مركزا إشعاعيا في الطرق الصوفية ، خاصة في مدينة بجاية واملناطق املحيطة بها

ومن بجاية انتشر التصوف إلى بقية  . . . أحمد زرق، عبدلييحي ال، أبو زكرياء السطايفي: أعالم في التصوف منهم

  . مناطق املغرب ألاوسط

بأننا على يقين بأّن انتشار هذه الطرق وتعددها وتفرعها إلى فروع عديدة "ويقول الشيخ عبد الرحمان الجياللي      

فقط واشتهر من هذه ، ديالرابع عشر امليال ، منتشرة في جميع الجهات إنما كان ذلك منذ القرن الثامن الهجري 
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والرحمانية والتيجانية والعسماوية ، والشاذلية والخلوتية، وهي القادرية، الطرق بالجزائر على الخصوص تسع طرق 

           وقد حازت هذه الطرق الصوفية مكانة كبيرة لدى طبقات الشعب . 9"والطيبية والسنوسية والعمارية

وفي كّل  ، في آماله وطموحاته، في أفراحه وأحزانه، ية للمجتمعوذلك بسبب مشاركتها في الحياة اليوم، الجزائري 

عدد الطرق الصوفية الفاعلة في الجزائر بلغ أكثر "أما الدكتور أبو القاسم  سعد هللا فيرى بأّن ، ش يء يخّص حياته

باقي كان وال، كالسنوسية والعليوية ، منها فقط حوالي أربعة أنشئت في العهد الاستعماري ، (60)من ستة وعشرين

وما هو ، ومن هذا العدد ما هو مؤسس في املغرب كالطيبية والعيسوية والدرقاوية. موجودا منذ العهد العثماني

أّما الشابية فقد عرفت في ، كما أّن الشاذلية بدأت في تونس ولكن تأسست في املشرق . مؤسس في املشرق كالقادرية

. 10"ء أهل الجزائر إلى الطرق الصوفية ليس وليد العهد الفرنس يوانتما. وهناك املدنية التي نشأت في طرابلس، تونس

شهدت الحركة الزهدية في بداية القرن الثاني إلى القرن الخامس  آنذاكفالجزائر التي كانت تعرف باملغرب ألاوسط 

شرا الثامن إلى الحادي ع/شهد املغرب ألاوسط أيضا بداية من القرن الثاني إلى القرن الخامس للهجرة"، هجري 

ويؤكد الطاهر بونابي ، 11"امليالدي حركة زهدية برزت مالمحها ألاولى في سياق الفتوحات إلاسالمية لبالد املغرب

ظاهرة نتاج إرهاصات دينية اجتماعية واقتصادية تعود بجذورها إلى القرن الثالث الهجري ـ التاسع امليالدي ـ "أنها

ض عنها ميالد الحركة ال
ّ
صوفية التي بدأت معاملها تنضج في القرن السادس الهجري ـالثاني تخّمرت عبر قرون وتمخ

عشر امليالدي ـ بالنسبة للتصوف السني  وبداية القرن السابع الهجري ـالثالث عشر ميالدي بالنسبة لتيارات 

 وأصبح اهتمام الناس به متزايدا يوما، (الجزائر) وهكذا ساد التصوف املغرب ألاوسط  ، 12"االتصوف الفلسفي

 . بعد يوم

  : هية الشعر الصوفيما-4

ذلك أّن ، رغم أنة لم يلق العناية الالزمة به، لقد كان للشعر الصوفي مكانة مرموقة في تاريخ ألادب العربي    

كما أّن هذا ألاخير يسعى من خالل خلوته إلى ، ممارسته تقتض ي أحوالا يجب توفرها في نفس الشاعر الصوفي

ي إلى العالم الروحانيمحاولة التحرر من العا الشعر الصوفي "، فالتجربة الصوفية تعد طريقا في السلوك، لم الحس ّ

وكان قسم منه ، وتطور للغزل العذري املتصوف الهائم في مسارح الجمال الروحي، هو تطور للشعر الديني إلاسالمي

ة وآخر كان تطورا لفن تطورا لشعر الخمريات في ألادب العربي وقسم آخروهو الخاص بوصف الذات إلالهي

بمعنى أّن الشعر الصوفي قد أخذ نفس نفس ألافكار ونفس املعجم اللغوي للشعراء ، 13"الوصف في الشعر العربي

 . املتقدمين

حيث قام عّدة شعراء بمدح ، أي بظهور الدين إلاسالمي، ومن املعلوم أّن الشعر الديني قد ظهر مع صدر إلاسالم    

ثم بعد ذلك ظهر شعر ، ولعّل أهمهم كان شاعر الرسول حسان بن ثابت، عليه وسلمالرسول محمد صلى هللا 

          ولكن من املؤكد أنه قد استمّد معانيه من سيرة الرسول والصحابة والخلفاء ، الزهد عند املسلمين

           الذي أخذ على عاتقه مهمة إصالح ، وكان من أبرز شعراء الزهد الشاعر العباس ي أبو العتاهية، الراشدين

خاصة مع ، وهذا من خالل انغماس الناس في حياة اللهو واملجون ، خاصة بعد شيوع الانحالل ألاخالقي، وضاعألا 

فمع مرور الوقت تطور الزهد وأصبح . شيوع ظاهرة الانفتاح الثقافي التي عرفها العصر العباس ي على ألامم ألاعجمية

ويظهر أّن الفرق ما بين الزهد والتصوف هو "، هللا كما أنه يتصل بحّب ، فالتصوف أعلى درجة من الزهد  ، تصوفا
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أّما التصوف فإنه ، وألاخذ بما هو ضروري ال غير، فالزهد دعوة إلى ترك الكماليات، الفرق مابين الاعتدال واملبالغة

فالشعر الصوفي ، 14"لكن صاحبه ال يحّس بهذا الحرمان بل يتلذذ به، مبالغة في الصوم الدائم والجوع والحرمان

وهو يسعى إلى تطهير النفس من حّب ، وهو شعر روحي وجداني ظهر بعد شعر الزهد، هو أحد أنواع ألادب الصوفي

ق بها واستبدالها بالحّب إلالهي
ّ
 . الدنيا والتعل

 : موضوعات الشعر الصوفي الجزائري القديم-5

ر بما فيه من أفكار وأساليب فال بّد أن ، بما أّن الشعر الجزائري هو جزء من هذا التراث الصوفي العريض"
ّ
. . . يتأث

            وبالتالي فقد تطرق الشعراء الصوفيون الجزائريون ، 15"وأيضا بمصطلحاته وبصوره وبموضوعاته وبرموزه

 : ومن أهمها، في أشعارهم وقصائدهم إلى عّدة مواضيع

 : الحب والعشق إلالهي -5. 1

أسمى وأرقى العالقات إلانسانية في الوجود "منوهي ، الحب عاطفة سامية تجمع بين شخصين أو عّدة أشخاص    

وتأتي هذه العالقات إلانسانية السامية نتيجة ، ويتأتى نتيجة العالقات الطيبة بين املحّب ومحبوبه في أوّل الطريق

وتظل هذه العالقات تعلو وتظهر لتؤدي إلى تطويع إرادة املحب تحت ، صفاء القلب ونقائه مّما فيه من شوائب

فالحّب إذن ، 16"بوبه وفي نهاية املطاف يمنح املحب أغلى ما لديه وأشرف ما يملكه ملحبوبه وهو قلبهتصّرف مح

وهذا ما يؤدي استسالم الشخص تماما عند ، عاطفة قوية وصادقة ينشأ عنها قبول في النفس واستحسان للغير

 . لقاءه بمحبوبه

د مبدأ الحّب ، النص القرآنيالحب إلالهي من الشعر الصوفي مرجعيته من "وقد استمّد     
ّ
فالنص القرآني يؤك

فسوف يأتي هللا بقوم }كما جاء في قوله تعالى، إلالهي ويضبطه من خالل العالقة التي تقوم بين الخالق واملخلوق 

فالصوفي ينطلق من القرآن الكريم ، 17"بين الخالق واملخلوق ، فالعالقة تبادلية بين العبد والّرب{يحبهم ويحبونه

وقد قّسم محي الدين بن عربي . وأيضا بين إلانسان ورّبه، يدعو إلى سيادة عواطف الحّب واملودة بين الناسالذي 

فابن  ، 18"وحب إلهي، حب روحاني، حب طبيعي: اعلم أّن الحّب على ثالث مراتب": الحّب إلى ثالث مراتب فيقول 

كما نجد أّن  . جداني الذي يتّسم به املتصوفةعربي قد أشار إلى الحّب إلالهي الذي يقصد به الحب الروحاني الو 

على "فالشاعر الصوفي قد قّدم قصائده، الغزل الصوفي قد أخذ معجمه وأساليبه من شعراء الغزل العذريين

فرّدد أشعارهم مستخدما لغة الحّب ورموز املحبين بالطريقة نفسها التي يستخدمها ، منوال الشعراء العذريين

التي من خاللها ، وقد فّضلوا هذا املذهب ألنهم وجدوا فيه الوسيلة املثلى، لهم بمحبوباتهمشعراء بني عذرة في تغز 

أي أّن الشعراء املتصوفة قد أخذوا نفس ، 19"وألنهم يقّدسون الحّب أيضا، يمكنهم التعبيرعن أشواقهم وأحوالهم

بينهما هو أّن غزل املتصوفة مرتبط الفرق الوحيد ، بما يحمله من حب وعشق وهيام، كالم الشاعر املتغزل باملرأة

فالتجربة    . من خالل التغزل باهلل عز وجل والثناء على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم، فقط بالذات إلالهية

وطريقا ، وقد اعتبر الصوفية الحب إلانساني جزءا من الحّب إلالهي، مبنية أساسا على الحّب إلالهي"الصوفية

فجمال تلك املخلوقات من جمال الذات إلالهية ، الكائنات إلى حّب من أوجد الكائنات حيث يرتقي الصوفي من حّب 

ه
ّ
ومادامت املرأة هي أجمل املخلوقات املعشوقة من الكائنات فهي املقابل ، التي أفاضت من جمالها على الوجود كل

م للتدّرج والا ، 20"للذات إلالهية
ّ
 سل

ّ
                   وصوال ، رتقاء في املحبة إلالهيةوبالتالي فحّب الصوفي للكائنات ما هو إال
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التي رفع املتصوفة قدرها وجعلوها كقربان يتقّربون به ويبثون فيه عواطفهم تجاه ، إلى أجمل املخلوقات وهي املرأة

 . خالقهم وبارئهم

                                               وهو وسيلة من وسائل الصوفية للتعبير . . . جوهر التجربة الصوفية"فالحب إلالهي يعّد    

                   فالتصوف غايته املحبة ووسيلته املحبة وصاحب الحال عندما يأخذ في التدّرج ، مومواجيده ، عن أحوالهم

ما ازداد حبا هلل، في املقامات يشعر بأّن محبة هللا تفيض عليه
ّ
ما ازداد علوا كل

ّ
بمعنى أّن الحب إلالهي هو ، 21"وكل

وقد ارتبط . مشاعر وجدانيةاملوضوع ألاساس ي الذي تدور حوله مختلف التجارب التي يعيشها الشاعر الصوفي من 

            أول ( ه105توفيت عام )وتعّد رابعة العدوية ، مفهوم الحب إلالهي في تاريخ الفكر العربي إلاسالمي باملتصوفة

وقد نذرت حياتها لحّب ، وال حتى خوفا من نار جهنم، ليس طمعا في نيل مرتبة الجنة، من قال بحّب هللا عزوجل

 : وتقول في احدى قصائدها، "شهيدة الحب إلالهي"وهذا ما جعلها تحمل لقب، يهاهللا بعد أن اعتزلت الحياة وما ف

 أحبك حبين حّب الهــوى       وحّب ألنك أهل لذاكـــــــــــــا" 

 فأّما الذي هو حّب الهـوى      فشغلي بذكرك عّم ســـــــــواكا

 وأّما الذي أنت أهـل لـــــه         فكشفك لي الحجب حتى أراكا

 22"فال الحمد في ذا وال ذاك لي      ولكن لك الحمد في ذا وذاكــــا

 : حيث يقول ، ومن بين الشعراء الجزائريين الذين ارتسمت في أشعارهم عالئم املحبة وأحوالها نجد ألامير عبد القادر

ح؟، غرقت في حّبهم دهرا"
ّ
 ألم ترني       في بحرهم سفن ـ حقا ـ ومـــال

 كيف ال والحّب فّضـــــاح، ينا فيمنحني         تهتكيأريد كتم الهوى ح

 وأرماح، ال ش يء يثني عناني عن محبتهم      وال الصوارم في صدري 

 23"فيك الّسحر قلت لهم      نعم ولي صحـة فيه وإصـــــــالح: قال العواذل

رح بأنه راغب في مداراة حبه فهو يص، فهذه ألابيات تعّبر بصدق عّما يختلج في نفس الشاعر من حب وهوى وهيام

                    . لكنه لم يستطع وبذلك انكشفت مشاعره الفياضة وبان عشقه املخزون في قلبه للجميع

شاعر جزائري عاش في تلمسان في القرن )اتخذ املنداس ي، وكغيره من الشعراء الذين اتخذوا التصوف نهجا دينيا

من لغة الغزل وصوره وسيلة للتعبير عن عشقه وحبه حيث ( صيحةترك عدة قصائد ملحونة وف، الحادي عشر

 : يقول 

 كيف يسلو من كان للحب دالا          وتسربل انينه حيث دار"

 أول ألامر كان للحب جــــارا           فاستوى الحب بعد ذلك فخارا

 أفي شرع الهــوى يعذب قلب          أبدا بالديار يبكي الديار

 علمتم بأمرين          أن لي منه رقة واصفرارا يا قضاة الهوى 

 . 24"ما قتض ى  حكمكم علي فإني          في سبيل الهوى أموت مرارا

وفي هذه ألابيات يذكر الشاعر معاناته وآالمه التي تدخل في باب مجاهدة النفس من أجل ثنيها عن التعلق بشهوات 

 . وملذات الحياة
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وهذا ما يؤكده ، وقد تغنى عدة شعراء به وبوصف جماله وجالله، ة الصوفيةيعد الحب الالهي جوهرة التجرب   

إذا انطلقت ألسنة أهل ألاذواق ": حيث قال، àالحب الالهي في التصوف الاسالمي)الدكتور مصطفى حلمي في كتابه

ينفك على أحد  بروائع من النظم وبدائع من النثر حتى أن الواحد من أولئك وهؤالء ال يكاد، الروحية من الصوفية

وما يتأثر به من مشاهد ومبادئ ، وأفعال، وأحوال ، وأحوال، أو كالهما في ما يصدر عنه من أقوال، هذين الحبيبين

وأحد هذين الحبين هو الحب إلالهي الذي يتخذ املحب موضوع ، فياضة بأسمى معاني الجمال والجالل والكمال

أو بين الحق ، يتحدث فيه عن الحب املتبادل بين هللا وإلانسانو ، أو الحقيقة العليا، حبه من الذات الالهية

وثانيهما هو الحب النبوي الذي يتخذ فيه املحب موضوع حبه من النبي ، والخلق على حد تعبير الصوفية أنفسهم

أو من الحقيقة املحمدية التي هي عند الصوفيه أسبق من ، محمد صلى هللا عليه وسلم أو من النور املحمدي

من الصوفية من ، وعلى وجود محمد صلى هللا عليه وسلم بصفة خاصة، جود عن كل موجود بصفة عامةالو 

 . 25"جمع بين هذين الحبين ومنهم من تخصص في نظمه ونثره في أحد هذين الحبيبين دون آلاخر

ومن "، رفين لهاأما الشاعر عفيف الدين التلمساني فيبدع في رسم عالقة الحب التي يكون هو والذات الالهية ط   

وديوانه الشعري ، الشعراء الذين ارتقوا بالشعر الصوفي وحققوا له الكثير من النضج عفيف الدين التلمساني

              وابتكار ، وباعث اندفاع الخيال، دليل على ذلك خاصة في موضوع الحّب إلالهي الذي هو باعث التجلي

 : حيث يقول ، 26"الصور 

 بدا فهو لألنوار أفضح فاضح  ألم تر وجه الحسن أوضح واضح      "

 وال عائق من دونه غير ذاتــــــــه       وما دونه من مانع دون مانح

 . 27"إذا أنت أعطيت العيون عيونـــها        ستبك مريضات العيون الصحائح          

ات الحسن فالحسن صفة عند املتصوفة تجمع الكماالت في ذات واحدة هي ذات الحق سبحانه وتعالى بجمع صف

 . والجمال

 : (النسيب النبوي )املديح النبوي -5. 6

حيث يقوم فيه الشاعر بمدح الرسول صلى هللا عليه وسلم وهذا ، يعد املديح  النبوي من بين أغراض الشعرية    

            والاتجاه إلى مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم يتجلى "، وكذا الحديث عن مولده وسيرته، بذكر صفاته وأخالقه

لقد قام عدة . 28"التعبير عن حبه والتقرب إليه أو وصف مواقفه وسيرته التي هي املثل ألاعلى للشاعر املتدينفي 

                  ويندرج هذا املدح ضمن الشعر الصوفي ، شعراء بمدح خير الخلق  الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم

ى الباحثون أّن الشعر املنظوم في مدح وير ، وهذا ملا يشكله من تغزل في جمال الرسول صلى هللا عليه وسلم، الغزلي

فكرة "وهي، وهذا انطالقا من قول الصوفية في الحقيقة املحمدية، الرسول يدرج في مجال الشعر الصوفي الغزلي

فالرسول في وجوده أسبق من وجود العالم ومن خلقة . . . صوفية تربط بين الحقيقة املحمدية وبين خلق الوجود

وهي نظرة صوفية ، جود العالم وظهور آدم إنما هما من عالمات الرسول ومن آياتهوأّن و ، آدم قبل أن يتجّسد

ه سابق للوجود في نشأته ولواله لم ، بحتة تجعل الرسول مدار الكون ومحوره الذي بدونه ال يستقيم العالم
ّ
وأن

سلم الشاعر أبي عبد ومن الشعراء الذين تغنو بحبهم وبشدة شوقهم للرسول صلى هللا عليه و .  29"يخلق هذا العالم

 : حيث يقول ، هللا  التميمي



222222  

 

                             13 

 إني ال أدعوا هللا دعوة مذنب     عس ى أنظر للبيت العتيق وألتم"

 .30"فيا طول شوقي للنبي وصحبه    ويا شّد ما يلقى الفؤد ويكتم 

سيدي لخضر ومن الشعراء الجزائريين الذين مدحوا الرسول صلى هللا عليه وسلم وتغنوا بسيرته العطرة نجد     

حيث ، فقد عكست قصائده حبه وشغفه بخير الخلق، الذي عرف بمداح الرسول صلى هللا عليه وسلم، بن خلوف

طرق سيدي بن خلوف "، أنه تفنن في مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم وهذا من خالل وصف جماله وخصاله

بعيدا كل البعد عما ال يناسب الولي  ،بابا واحدا ومن أبواب الشعر ومدحه ممزوج بالحماسة والحكم والزهد

فلم يصارعه أحد من ، . . . وما بكى إال على تفريطه أو شوقه للرسول صلى هللا عليه وسلم، الصالح كالغزل والرثاء

فابن خلوف اشتهر بحبه للرسول صلى هللا عليه وسلم فجاءت معظم قصائده . 31"شعراء امللحون في املدح

             حيث يقول الشاعر في قصيدة له بعنوان، بر عن مقام من مقامات الصوفيةمصطبغة باملديح النبوي الذي يع

 : (أحسن ما يقال عندي ) 

 أحسن ما يقال عندي وبيك نبدا      بسم هللا وبيك نبدا"

 حبك في سلطان جسدي     ما عّزك يا عين وحدا

 كيف النحلة اللي تشدي     تبني شهدة فوق شهدا

 . 32"عليك لبدايا محمد انت سيدي    صلى هللا 

وما يمكن قوله هو أن مدح سيدي لخضر بن خلوف للرسول صلى هللا عليه وسلم لم يكن بغرض التكسب وال     

تعبر عن حقيقة حب وشوق الشاعر للقاء الرسول صلى ، بل كان مدحه يسير في درجة مقامته صوفية، كان خوفا

حيث أنه كان يذكر الرسول صلى هللا عليه ، كما نجد أن الشاعر قد بلغ بقصائده مقام العشق، هللا عليه وسلم

فيه ينكر العرف ، آخر مقامات الوصول والقرب"والعشق عند املتصوفة يعد ، وسلم في كل وقت ودون ملل

هو هو الذات والعشق ، معروفه فال يبقى عارف وال معروف وال عاشق وال معشوق وال يبقى إال العشق وحده

فإذا امتحى العاشق وانطمس . . . املحض الصرف الذي ال يدخل تحت رسم وال نعت وال وصف أخذ العشق في فناء

فيسمى بالعاشق ويسمى ، ويتصف بالصفتين، فحينئذ يظهر العاشق بالصورتين. . . املعشوق والعاشق

  . 33"باملعشوق 

 : ويقول في أبيات أخرى 

 فتي العدنانيالناس لكل واحد حرفة    وأنا حر "

 إذا مدحت حدا الشرفا     يتخلل الشهد في لساني

 .34"وإذا ذكرت زين الصفا    بالروح والعقل يكفاني

وأنه بمجرد ذكره له يحس ، وهنا يؤكد الشاعر على أنه اختار مهمة مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم كحرفة له

 . بالعسل يتدفق من لسانه

د الشاعر والولي ال    
ّ
صالح سيدي لخضر بن خلوف قصائده كونها كانت تعد شهادة حق ومحبة لقد خل

فهو كان يتميز بصفات التواضع ، كما أن سيرته وأخالقه كانت مضرب املثل، للرسول صلى هللا عليه وسلم
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يقول في قصيدة له ، هذا ما جعل قصائده تبقى رغم مرور أجيال وأجيال عليها، والتخلق والحبة 

 : ( ينفذمفتاح خير ال )بعنوان

 لو كانت ألاكوان ألاجبال         يقال فيك أنت الربــوة"

 ولو كانت ألاكوان جمال          يقال فيك انت الــدروة

 ولو كانت ألاكوان شهد            مفروز ما مثلك شهدة

 ما رات عين وال شافت           مخلوق مثلك في الدنيا

ه عليك لبـــدا  يا سّيد ألاّمة محمـــــــد          
ّ
ى الل

ّ
 . 35"صل

خاصة بعد تحولها ، وما يمكن قوله عن مدائح سيدي لخضر بن خلوف أنها بلغت انتشارا واسعا وحضورا كبيرا    

حيث تغنى فيها الشاعر بكّل صدق وإحساس بخير الخلق وألانام سّيدنا وحبيبنا محمد صلى هللا ، إلى أناشيد غنائية

 . عليه وسلم 

 : الجزائريين الذين تغنوا بمدح الرسول صلى هللا عليه وسلم نجد املنداس ي حيث يقول ومن الشعراء 

 يا آمن الّروع فال لي حيلـــــة             يوم ال تغني عن املرو الحيل" 

 لي بالباب نحب وحفيـــــل
ّ
 يا حبيب هللا خض ى في الرض ى            إن

 وقل عزم بالخطايا والكســـل   فانتظر إن ذنوبي كثــــــــــرت          

 ما لذنوبي عن تجلي فضلــــكم             يا رسول هللا لعبد حصــــــل

 36"صل يا ربي على من باسمـــه             يقبل هللا من العبد العمـــــــل

مة ولد في القرن التاسع بالجلفة)ويقول ابن معطار
ّ
 : في إحدى قصائده( شيخ عال

ه عل"
ّ
 يك قدر ما ترضاه                       قدر الرمال والحـــــجر هي وألاشجارصلى الل

 قدر ألارض وقد ما خلق هللا ناطق                  والجــــامد وميــــــاه الابــــــــحار

 قدر النبات ما نبت باملا  وحيــــــاه                   الصامط والبنين واللي هو يمـــرار

 ي ليه روح ساكنة  في أرض هللا              زحاف وماش ي ومراد وطّيـــــــارقدر الل

 قدر ألانس وجــــن وماليـكة الــه              وما ينزل في السحاب منصب ألامطــار

 قدر اسما معا لنجوم وعـــرش                 معاه والكراس ي ما حوى مع الجنة والنار

 37"للــه                      صالة تكون كاملة تمحــــي ألاوزارذي الصالة عليك يا نبي ا

أّدى إلى انتشار ، والشعر الشعبي خاصة  بالعقيدة إلاسالمية، وما يمكن قوله في ألاخير هو أّن تأثر الشعر عامة 

  . لم وبسيرته العطرةاملدائح الدينية أو املدائح النبوية التي يتغّنى فيها الشعراء بالرسول محمد صلى هللا عليه وس

 : الرحلة والحنين -5. 3

كما أّن تجربة الحنين تتأسس على العالقة ، لقد كان للرحلة الصوفية نصيب في القصيدة الصوفية الشعرية    

قه بمرتع صباه، املقدسة بين الشاعر وموطنه
ّ
قه بأماكن معّينة، وهذا من خالل تعل

ّ
ن "أو تعل

ّ
فشوق الشاعراملتحن

وتذكره أيامه ، ووصف ما يعانيه في غربته واغترابه، وتصويره مشاهد لم يألفها من قبل، لذي يرنوا إليهإلى املكان ا

كذلك وصفه لحظات ، على الرحيل والغربة –وتفضيله البقاء في الوطن ـ مع ما يتعّرض له من مآس، السعيدة
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ها أمور يحملها الشاعر لينظمها في قص، إن عاد  وإن لم يعد، اللقاء
ّ
هو ، قصد بلوغ هدف معين، ائده الشعريةكل

 . 38"تعبير عن تجربة الاتصال باآلخر

موضوع الرحلة ألاكثر حضورا وتكرارا في "لذلك نجد أّن ، إن الشاعر في التجربة الشعرية يعيش سفرا روحيا    

فمن خالل ، "حسوسملا لها من دور في إخراج املعاني الذوقية الصوفية من املجرد إلى امل. . . العمل ألادبي الصوفي

ولطاملا أحس الصوفي في أعماقه باالنفصال وبالضياع وكأنه ال ، هذا السفر يخرج مشاعره ويترجمها إلى محسوسات

فأول غربة ": حيث يقول ، وقد أسس ابن عربي مفهوم وجود الانسان على الاغتراب والانفصال، ينتمي إلى عاملنا هذا

ثم عمرنا بطون الامهات ، ا عن وطن القبضة عن الاشهاد بربوبية هللا علينااغتربناها وجودا حسيا عن وطننا غربتن

فاغتربنا عنها بحالة تسمى ، واتخذنا فيها أوطانا، فكانت الدنيا وطننا، فاغتربنا عنها بالوالدة، فكانت ألارجام وطننا

ثم اغتربنا ، فكان وطننا، ملوتفعمرناه مدة با، سفرا وسياحة إلى أن اغتربنا عنها بالكلية إلى موطن يسمى البرزخ

وهذي هي آخر ألاوطان التي ينزلها الانسان ليس بعدها وطن مع ، فال يخرج بعد ذلك وال يغترب. . . عنه بالبعث 

  . 39"البقاء ألابدي

الطلل : وبذلك نجد أنه يتداخل مع مواضيع أخرى متعلقة به هي، والحنين يرتبط عموما بالسفر والانتقال  

حيث نجد ، وهذا الحضور نجده واضحا في شعر عفيف الدين التلمساني، ن إلى ألاماكن املقدسةوالرحلة والحني

وهذا الاستحضار هو أشبه ما يكون بخصائص القصيدة العربية التقليدية ، أنه يستحضر عدة أماكن في قصائده

ينهما أن املكان في القصيدة ويكمن الفرق ب، التي يقوم فيها الشاعر بتذكر ألاحبة والخالن والبكاء على ألاطالل

  : الصوفية غالبا ما يكون إشارة إلى حقيقة عرفانية أراد الشاعر الاشارة إليها حيث يقول 

 قف بالكثب فلي هناك منزل     طابت بنفحته الصبا والشمأل"

 فاسمح بنفسك للمصونة في الحما     فعلى هواها كل نفس تبذل

 . 40"وأنت ببذل نفسك تبخل ما عذر مثلك إن دعاك حمالها    كرما

ويدعوه أن يجود في ، فالشاعر هنا يستوقف صاحبه على منازل الحبيب الغائب التي فاح شذاها فمأل ألاجواء   

هذا عن معنى ، فهو يستحق أن تبذل أرواح العاشقين في سبيل نيل رضاه ووده، هوى محبوبه بكل غال ونفيس

تهيأ في هذا املقام أيها املريد الستقبال النفحات : الشاعر أن يقول  أما معناها الصوفي فيقصد، ألابيات اللغوي 

ويقول الشاعر في قصيدة ، فالنفس ترخص في سبيلها وتهون ، كما عليك أن تخلص النية، الربانية فقد قرب أوانها

 : أخرى 

 أحن إلى املنازل والربوع     وأنتم بين أحشاء الضلوع"

 ها لجالس ي دموعيوأضمن كتم أشواقي ووجدي     فيظهر 

 ومن كلفي أعلل بالتمني     وأطمع بالخيال بال هجوعي

 وأعترض النسيم أس ى وشوقا     وأسأل وامض البرق اللموع

 أيا عرب الخيام كذا أضعتم      نزيال في خبابكم املنيع

 ويا ضبي الصريم أخذت قلبي     فليتك لو أضفت له جميعي

 . 41"ال ترّق على خضوعي سكنت بمهجتي والجار يرعى     فمالك
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لدرجة أن دموعه تنسكب ، وهنا يتحدث الشاعر عن شوقه الشديد ملنازل ألاحبة  الذين سكن عشقهم قلبه   

كما يواس ي قلبه ضنا منه أنها إشارة إلهية ، فيحاول مقاومة أشواقه عن طريق التزامه بالصبر، كلما هاج به الحنين

 . صلوإيذانا بقرب اللقاء والو ، من معشوقه

 : حيث يقول في إحدى قصائده، من الشعراء الذين ظهرت في أشعارهم عالمة الرحلة الشاعر أبو مدين التلمساني

 ركبت بحرا من الدموع      سفينه جسمي النحيل"

 فمّزقت ريحه قلوعي     مذ عصفت ساعة الرحيل

فت دموعي     تجري على الخد كالعيون 
ّ
 يا جيرة خل

 ما هكذا كانت الظنون      خيبته وفي الهوى ظنوني

 هجرانكم منون 
ّ
وا وال تطلبوا مني منوني     فإن

ّ
 من

 فرقتمو في الهوى جموعي     وسرتوا صحبة الدليل

 وما نظرتم إلى خضوعي     ووقفتي وقفة الذليل

 يا سائق العيس باملحافل     في طلعة البيد والقفار

 يارعّرج على ألاربع ألاوائل    واقصد بها أشرف الد

 واملاء إن قّل في املناهل     أو رمت عند النزول نار

 فالتمس املاء من دموعي     فكم لها في الغال سبيل

 واقتبس النار من ضلوعي     ففي الحشا حشوها شعيل

م على ساكني قبا
ّ
 باهلل إن الحت القباب     سل

 . 42"وقل لهم حبكم مصاب    وقلبه نحوكم صبا

حيث ، رحلة بحرية على ظهر السفينة ورحلة برية في بيئة صحراوية، نوعين من الرحلة وهنا يتحدث الشاعر عن  

وقد وظف الشاعر عدة  ، أنه في الرحلة ألاولى يجّسد عواطفه ويعبر عن حزنه الكبير لفراقه مجموعة من املسافرين

تجّسد الرحلة في "، اق املميتفهو متأثر كثيرا لهذا الفر ، ألفاظ وعبارات تعكس حالته النفسية وعواطفه املضطربة

ل موضوع صوفي يتم جريانه في الباطن وفي ، هذا املوشح معادال موضوعيا يتم جريانه في الظاهر والواقع املحسوس

تشكل معادال موضوعيا لتدرج الصوفي في سلوكه في ، فالرحلة في حد ذاتها بمشقتها وأهوالها، الواقع املعقول املجرد

فذلك كله يعد ، هو يمحي حظوظه البشرية ويثبت حقوقه في القرب والتداني من املحبوبو ، مدارج الحب الالهي

فهو يتدرج تدرجا نفسيا داخليا من ذاته إلى ذاته ، من قبيل املجاهدات الصوفية التي ال يتم للصوفي تدرج بدونها

، واطن ألامن والطمأنينةإن الشاعر الصوفي في بحث وتنقل دائمين عن م. 43"مما يشبه الرحلة الخارجية، بذاته

إّن نزوح الشاعر "، وهذا ما يفسر شغفه الدائم بالترحال وهذا كله يعد تجسيدا للشعور النفس ي باأللم والاغتراب

يبدو معادال موضوعيا موائما تمام املواءمة لهبوط الروح من عالم ألارواح ، وإلفه إلى موطن آخر غريب، من موطنه

يبدو معادال موضوعيا لحنين الروح إلى عالم ، شاعر إلى موطنه ألاصلي وتوقه للعودةوحنين ال، إلى عالم ألاشباح

 . فالصوفي يعيش غريب لرفضه العالم املادي، 44"ألارواح وتوقها للعودة حيث كانت تنعم قبل أن تكون لتشقى

 : الخمرة -5. 4
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إذ ، وضوع الطارئ على الشعر التراييوالخمرة ليست بامل"تعد الخمرة من أهم وأكثر املواضيع الصوفية تجليا      

إذ تروي ألاساطير ، بل إن لها عمقا تاريخيا يمتد إلى ما قبل الشعر الجاهلي، لها من القدم ما لهذا املوروث نفسه

حتى أن ، ووصلت في بعض البيئات إلى حد التقديس، القديمة أن الانسانية عرفت الخمر منذ نشأتها ألاولى

إّن الشاعر الصوفي يغني عند اتصاله . 45"كما تصوره آلالهة إلاغريقية( باخوس)إلها سموه اليونانيين جعلوا لها

، فمن الرموز ألاكثر استعماال في الشعر الصوفي رمز الخمر أو السكر، بالذات الالهية فهو يصل إلى درجة السكر

 ألصحاب املواجيد "ألّن ، والصوفي يلجأ إلى استعمال الخمرة
ّ
فإذا كوشف العبد بنعمة الجمال السكر ال يكون إال

للخمرة الصوفية حضور . فهو يأخذ بعدا دالليا واسعا للكشف عن درجة الحب، 46"وهام القلب. . . حصل السكر

فبدورهم قد حذو أبي نواس في ذلك فوصفوا الخمرة وعبروا من خاللها عن لذة الحب ، مميز عند شعراء الجزائر

 . الالهي

 : حيث يقول ، *هذا املوضوع نجد الشاعر أبو محمد عبد الحق البجائي ومن بين الشعراء الذين تناولوا

 سفرت على وجه الجميل فأسفرا    وبدا هالل الحسن منها مقمرا"

 .  47"ودنت فكاشفت القلوب بسّرها     وسقت شراب ألانيس منها كوثرا

غة العشاق العذريين وبلغة في هذا النص يهيب الشاعر بل": ويعلق عبد الحميد هيمة على هذه  القصيدة فيقول 

ولكنها تحمل دالالت تشير إلى ، فقد حفل النص بصور حسية متنوعة، السكرالتي عهدناها في شعر الخمرة

 . 48"العرفانية الصوفية

ميالدي  11أصله من اليمن ولد بتلمسان في القرن )كما نجد أيضا الشاعر محمد بن عمر بن خميس التلمساني

 : حيث يقول ، (ونشأ بها

 قم نطرد الهم بمشمولة      تقصر الليل إذا الليل طال"

 وعاطها صفراء ذمية     يمنعها الذمة من أن تنال

 49"كاملسك ريحا واللمن مطعما    والتبر لونا والهوا في اعتدال

، وهذا في خضم حاالت وجدانية استثنائية، فالشعراء الجزائريون قد نظموا قصائدهم في الخمرة العرفانية    

 : حيث يقول ، قد اهتم أبو مدين التلمساني بالخمرة الصوفية فوقف عند معانيها كثيراف

 هي الخمرة لم تعرف بكرم يخّصها    ولم يجلها راح ولم تعرف الّدنا"

 . 50"عرفنا بها كل الوجود ولم نزل     إلى أن بها كل املعارف أنكرنا

ففي ، فعرف بخصائصه هللا والوجود، الم ككلفالشاعر يتحدث عن املشروب الذي غيبه عن نفسه وعن الع

ها راح، (هي الخمر)قوله
ّ
 . بل هي خمرة روحانية، هي خمرة لكنا ليست بخمرة عادية كونها لم تعصر من كرم ولم يجل

 : ويقول في قصيدة أخرى 

 اسقني يا ساقي املدام      صافي املناهل"

 . 51"خمرا تهيج الغرام       ملن هو عاقل

 : يف الدين التلمساني فيذكر الخمرة قائالأما الشاعر عف

 أنا يا مدير الراح     أفناني الغرام"
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 ويوم نراك نرتاح     يا بدر التمام 

 . 52"وجهك يغنى عن مصباح     ليلة الظالم

 : ويقول أيضا

 سكر جميع أهل الهوى     ياساقي الراح"

 هذا انعكف هذا النوى     هذا في ألافراح

 . 53"والسر قد باح   لكل امرئ ما نوى  

أما في املقطع الثاني فهي تعبر عن النشوة ، فالراح التي هي اسم من أسماء الخمرة تعبر عن الطمأنينة والارتياح

إن هذا الحضور القوي لعالمة السكر والخمرة يبرز تعطش الشعراء الصوفيين لالرتواء من كؤوس العشق . والسكر

ء الشعراء قد استخدموا معاني لغوية لكنهم كانوا يقصدون بها الدالالت فكل هؤال، في محراب التجليات الربانية

  . العرفانية للخمرة

 : الخاتمة

كما نجد أن التراث الصوفي الجزائري غني بأعالمه الذين ، لقد ارتبطت نشأة الشعر الصوفي بنشأة التصوف   

 . رموز أخرى كرمز الخمرة والرحلة والحنين باإلضافة إلى توظيف، ركزوا على الحب الالهي أو على املديح النبوي 

وقد جاء التركيز كثيرا على الشعراء بعينهم كأبي مدين شعيب وعفيف الدين التلمساني وسيدي لخضر بن   

والذين بقيت قصائدهم راسخة في الذاكرة الشعبية لحد ، وذلك نظرا ألنهم من الشعراء املتصوفة املكثرين، خلوف

والتي تكشف لنا عن أهم الخصائص الفنية ، هم في عمق التجربة الصوفية العرفانيةإلاضافة إلى غوص، آلان

للشعرالصوفي الجزائري القديم الذي كانت موضوعاته هي نفسها املعروضة لدى شعراء التصوف في العالم العربي 

  . ككل

 :الهوامش

                                                             
عين مليلة ، شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، مليالديينم ا11و 16/الهجريين 0و  0التصوف في الجزائر خالل القرنين ، بونابي الطاهر - 1

 . 161ص، 6662، (د ط)، الجزائر
 htt˸//SHZLG. COMاملوقع الالكتروني. 16ص، حقائق التصوف، عيس ي عبد القادر - 2
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 تأثير العوملة على اللغة العربية

 

ــــور   العالية حبار : ةالدكتــ

   الجزائر-أبي بكر بلقابد تلمسانجامعة 
 

 : امللخص

التي اتخذت ، تأتي أهمية موضوعنا هذا كونه يتعرض لظاهرة مهمة انتشرت بكثرة في العالم بأكمله و هي ظاهرة العوملة         

 .أبعادا جديدة و اكتسبت مضامين حديثة  وأثرت تأثيرا بليغا في اللغة العربية

فنجد الانتشار الرهيب لبعض الكلمات ألاجنبية ، و لو حاولنا معرفة تأثير العوملة على اللغة العربية قد نذهل بالنتائج         

كما أننا نالحظ أن اللغة ، و ألادهى من تلك انتصار ألاسماء ألاجنبية على واجهات املحالت التجارية، على حساب اللغة العربية

 حتها من الحياة اليومية للغة إلانجليزية سواء في الكالم أو وسائل إلاعالم بل حتى في لغة التعليمالعربية يجرى إزا

 .التطور العلمي و الحضاري ، اللغة العربية، لعوملةا: الكلمات الافتتاحية
Summary: 
         The importance of our topic comes from the fact that it is exposed to an important 

phenomenon that has spread widely in the entire world, which is the phenomenon of globalization, 

which has taken on new dimensions and acquired modern implications, and has had a great impact 

on the Arabic language. 
         And if we tried to know the impact of globalization on the Arabic language, we might be 

amazed by the results, and we find the terrible spread of some foreign words at the expense of the 

Arabic language, and worse than that, the victory of foreign names on the fronts of the shops, as we 

note that the Arabic language is being removed from the daily life of the English language, whether 

In speech or media, even in the language of education 

Key words: globalization, the Arabic language, scientific and civilizational development. 

 

 :مقدمة 

فهي اللغة التي اختارها ، باعتبارها اللغة ألام، تحظى اللغة العربية بمكانة مرموقة بين لغات العالم         

                   و مما الشك فيه أنها تؤدي دورا مهما في حياة ألامم ، هللا لينزل بها أفضل كتبه على أفضل رسله

فال وجود ألمة ، و فكرها و روحها و مصيرها، و مستقبلها و صورتها حيث هي ماضيها و حاضرها، و تاريخها

      و عن طريقها يكتسب الناس خبراتهم و مهاراتهم ، إذ يتم بها التواصل بين أبناء املجتمع، بغير وجود اللغة

 .ر و يتواصلون مع ركب الحضارة و التطو ، و يرتبطون فيما بينهم بتراثهم و حضاراتهم، و تنمو معارفهم

لقد واجهت اللغة العربية تحديات ضخمة على مستويات عديدة في نظام العوملة باعتبارها وعاء        

 .فالعوملة هي مصطلح أكثر انتشارا في كل مجاالت الحياة، للثقافة العربية و للحضارة إلاسالمية

 : مفهوم العوملة  -1

ْوَعَل ، العوملة لفظ مشتق من الفعل عولم
َ
        و هي أيضا مشتق من الصيغة الصرفية ، على وزن ف

رتكان إلى املدلوالت كما أنه مصطلح يصعب فيه إلا ، التي تدل على تحول الش يء إلى صورة أخرى ، فوعلة

 .1فهو مفهوم شمولي يذهب عميقا في جميع الاتجاهات املختلفة لتوصيف حركة التغير املتواصلة، اللغوية

https://fseg.univ-tlemcen.dz/ar
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ا كان ه و هو املعنى الذي أجازه مجمع ، أو إكسابه صفة العاملية، ذا الش يء عاملّياو العوملة هي جعل الش يء أيَّ

 . 2اللغة العربية بالقاهرة 

و استخدام هذا الاشتقاق يفيد أن ، و يرى الدكتور صدقي الدجاني أن العوملة مشتقة من الفعل عولم

 . 3العالم  أي أن العوملة  تحتاج ملن يعممها على، الفعل يحتاج لوجود فاعل يفعل 

والكلمة ، بمعنى جعل الش يء على مستوى عالمي، الفرنسية  Mondialisation و العوملة ترجمة لكلمة 

        التي ظهرت أوال في الواليات املتحدة ، الانجليزية  Globalisationالفرنسية املذكورة إنما هي ترجمة 

 ، بمعنى تعميم الش يء و توسيع دائرته ليشمل الكل، ألامريكية
ً
 واحدا

ً
فهي إذا مصطلح يعني جعل العالم عاملا

 في إطار حضارة واحدة 
ً
 . 4موجًها توجيًها واحدا

وهي ظاهرة ، إن العوملة كلمة تعتريها الضبابية و يشوبها الغموض و الجدل بكل ما تحمل الكلمة من معنى

من أن تعرف فال تعريف متفق  توصف أكثر ، من الظواهر الكبرى ذات ألابعاد و التجليات و الظواهر الكبرى 

          و الصياغة تعريف تقريبي نجد أنفسنا أمام كّم من التعريفات التي تنطوي تحت رخاوة هذا ، عليه

و بسبب تباين إدراكهم ملفهوم هذه الظاهرة ، وذلك بسبب تعدد الزوايا التي ينظر من خاللها الباحثون ، اللفظ

 .وخفاياها

بأنها زيادة درجة الارتباط املتبادل بين ، بيات الغربية على تعريف العوملةو قد جرى العرف السائد في ألاد

و تقنيات إلانتاج و ألاشخاص ، من خالل عمليات انتقال السلع و رؤوس ألاموالاملجتمعات إلانسانية 

 . 5واملعلومات

الاجتماعية والثقافية  أما املغتربون و العلمانيون العرب فيعرفونها بأنها تعميم التبادالت الاقتصادية و 

إنها عملية تحريك لألشياء و ألافكار و ألاشخاص بصورة ال سابق لها من السهولة ، على نطاق الكرة ألارضية

 .6والديمومة والشمولية

 :النشأة و التطور -2

و ذلك يعود إلى اختالف التعريفات ملصطلح ، الواقع أنه يصعب تحديد تاريخ دقيق لوالدة العوملة

ي تحيط به الضبابية من كل جانب، ملةالعو 
ّ
 أن الفهم الصحيح ، ففهم العوملة ليس باألمر السهل، والذ

ْ
إذ

لذا اختلف الباحثون في تاريخ نشأة العوملة مثلما هو الحال ، ملفهوم العوملة يتطلب منا فهم العمق التاريخي لها

راء بعض الباحثين و العلماء أمثال الدكتورة فمن تلك الاختالفات نجد آ، في اختالفهم من ناحية تعريفها

الذي ينظر إلى ظاهرة العوملة على أنها ظهرت في أشكال متعددة  منذ بداية التاريخ إلانساني أو ، دوقان عبيدات

فإن ، فاليونانيون حين نشروا أفكارهم الفلسفية   كأفكار سقراط و أفالطون و أرسطو، الحضارة إلانسانية

                   فاملسلمون تأثروا بهذه ألافكار و ترجموها إلى اللغة ، عمت لدى عدد من الشعوبهذه ألافكار 

  . 7و استخدموا مصطلحات فلسفية كما استخدمها اليونانيون ، العربية

إلى بالد  سواء  في رحالتهم، ترجع جذورها إلى فتوحات الفراعنة القدماء"  و هناك من يرى أن العوملة 

أو في غزوهم للمجهول البعيد الشاسع ، حاليا" الشام " في رحالتهم إلى بالد الفينيقيين أو ، (الصومال )بونت 

 .كما تدل عليه آثارهم 
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و لعل إلارهاصات ألاولى مليالد املصطلح تعود إلى فترة الوفاق التي سادت فترة السبعينات ،بعد انتهاء 

و انتهت " والتحاد السوفياتي ، الواليات املتحدة" الحرب الباردة التي كانت مشتعلة بين القطبين الرئيسيين 

و سيطرة ، امتدت مظاهر الثقافة ألامريكية، و في الوقت ذاته، بتفكك إلاتحاد السوفياتي و الكتل الاشتراكية

 .8املعلوماتية إلى تزايد الاهتمام بالعوملة 

وفق ، فها بوضوح في مطلع التسعيناتو التي تجلت أهدا، و في مفهومنا املعاصر تعني ألامركة في حقيقتها

          و السعي ، و حمل قيمتها نحو كل بقاع العالم، مصالح و توجهات حددتها إدارة الواليات املتحدة ألامريكية

 .فهي أقوى مساهم في قيادة العالم ، إلى إخضاع دول العالم عامة

 
ً
لتنوع أنماط النشاط املمارس من قبل و قد توسعت مجاالتها و زوايا تناولها في العصر الحالي تبعا

                والعوملة ، و العوملة السياسية، العوملة الاجتماعية، و يمكن اختصارها في أربعة أنواع هي، إلانسان

 .و العوملة الاقتصادية ، الثقافية

ل تتم على مستوى املحتويات املنبثة عبر وسائ  La globalisation de la cultureفالعوملة الثقافية  

و يؤكد ذلك الانثروبولوجي ، "بريزنسكي"الاتصال  التكنولوجية الصانعة للمجتمع العالمي على حد تعبير 

ألن العوملة ، أنَّ عوملة الثقافة ليست بالضرورة عملية تجانس: " قائال ArjunAppduraiالهندي أرجون أبادوري 

التي تتم ، و اللغات و نماذج امللبس، إلاشهارو تقنيات ، أجهزة متنوعة إلحداث املجانسة كالسالحأتتطلب 

 .9" نشرها من طرف الاقتصاديات السياسية و الثقافات املحلية 

و يذهب آخرون بقولهم أنها سيطرة الغرب على الثقافات ألاخرى من خالل استثمار مكتسبات العلوم 

خاصة في مجالي شبكة ، قنية الاتصالو هذا يستند إلى الثورة الهائلة في ت ، 10الثقافية في ميدان الاتصال

حيث استطاعت هذه التقنية اختراق ، املعلوماتية الدولية و تقنية الاتصاالت الفضائية بمختلف أشكالها

 من الغزو الثقافي  ال يمكن تصور ، الحصون املنيعة للثقافات و عقائد املجتمعات
ً
 جديدا

ً
و أن تفتح عنصرا

 .رد أي حدود للوصول إلى املعلومات أّيا كان نوعها و خطورتها حيث لم يعد أمام الف، نهايته

 ، و ال يخفى  علينا تأثير العوملة املكونات الثقافية للشعوب
ً
                 و محاولة تنميط العالم و جعله واحدا

و أدى هذا ألامر الى قلق بعض ، دون تقدير لثقافة هذه الشعوب و خصوصياتها، في السلوك و الذوق و العادات

فهو ، لئن كان الاحتكار أمر سيئ في صناعة استهالكية: " فكرين من بينهم وزير الخارجية الكندي حيث قال امل

و إنما تثبيت ألافكار ، حيث ال يقتصر ألامر على تثبيت ألاسعار، أسوأ غلى أقص ى درجة في صناعة الثقافة

حيث ، مريكية إلى معظم شعوب و دول العالمو بالتحديد الثقافة ألا ، ، ألنها محاولة نقل ثقافة الغرب"ايضا

إلى جانب طريقة ، وإقباله على وجبات لم يكن يعرفها، يسعون إلى تغيير نمط املجتمع في تناول طعامه و شرابه

 .11تأثيثه ملنزله وخروجه و نزهته مع أوالده

 :أهداف العوملة -3

 : 12يمكن عرضها في النقاط آلاتية، للعوملة أهداف ثقافية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية

   13و تغيير مفاهيمه و قيمه ألاخالقية لتحل محلها املادة و ثقافة الاستهالك، إلانسان إعادة تكوين فكر. 

 14و ألاخذ بأنماط سلوك الغرب ، أن تتخلى كل أمة عن شخصيتها و عقيدتها و مبادئها. 



222020  

 

                              25 

  تجريدها من عمقها الروحي و الثقافي و تحويلها إلى خامة تدمير العمق الثقافي لألمة و إلغاء هويتها، و

 .طبيعية قابلة إلعادة الصياغة

 و تقديمه على مائدة من فضة إلى بضع عائالت تتحكم في اقتصاد ، استغالل خيرات العالم كله

 .15الواليات املتحدة ألامريكية و العالم كله 

 وذ إلغاء آلاخر و تحقيق التبعية و كسب الثروة و النف. 

  تغيير مفهوم ألاسرة القائم على ألاسس الدينية و القيم الاجتماعية الفطرية، ليشمل أنماطا                

 .من السلوكيات التي تم تبنيها في املجتمع الغربي بوجه عام 

  16فرض السيطرة السياسية الغربية على بعض ألانظمة الحاكمة و الشعوب التابعة لها. 

  سالمية القضاء على التعليم و الثقافة إلا. 

 و إفساح املجال للنظم ، و عن التربية و ألاخالق، استبعاد إلاسالم و إقصاءه عن الحكم و التشريع

 .17والقوانين و القيم الغربية املستمدة من الفلسفة املادية و العلمانية و البرجماتية 

 :العوملة و العاملية -4

و هذا ، العاملية على أنهما وجهان لعملة واحدةيخلط العديد منا بين مصطلحين هامين و هما العوملة و 

   و لكننا سنجد أن مصطلح العوملة مصطلح مستجد ، فالعوملة تختلف إلى حد كبير عن العاملية، أمر خاطئ

 .و قد تم العمل على اخذ ذلك املصطلح عن العالم ، عن العاملية

دئ ألامر التعرف على الفرق في املصطلح البد في با، و لكي نتعرف على الفرق بين العوملة و العاملية

فالعاملية هي الانفتاح على العالم و الاحتكاك بشكل كبير بالثقافات املختلفة على مستوى ، الخاص بكل منهم

العالم على أن تحتفظ ألامة التي تتمتع بأنظمة الانفتاح على العالم بخصوصياتها و الفكر و املبادئ الخاصة بها 

 .ية تعني في مجملها الانفتاح على آلاخر  ولكن مع الاحتفا  بالهوية الخاصة أي أن  العامل، 

حيث أنه ، تعد العاملية خاصية من الخصائص التي قد ميزت الدين إلاسالمي، و نتيجة لذلك الانفتاح

 للعامين و ليس لعرق أو جنس بعينه
َ

 ، ُبعث
ً
و لم يكن ، فقد خاطب هللا عز و جل الناس في كتابه الحكيم جميعا

هو إقصاء الدين إلاسالمي عن العاملية و عدم ، لقوم بعينهم و السبب في التخلف عن الركب الحضاري الحالي

 .18الزج به في العديد من ألامور الحياتية 

فالعوملة هي انسالخ ألامة عن القيم ، (العاملية ) أما العوملة فهي بعيدة كل البعد عن هذا املصطلح 

                      و العمل على إلغاء شخصية أمة بحالها و ذوبانها في أمم اخرى فهي تقض ي ، الخاصة بهاواملبادئ 

 .19و تكريس حب ألانانية، على الخصوصيات الخاصة بأمة

 :تأثير العوملة على اللغة العربية  -5

ة يظهر تأثير العوملة على اللغة العربية من خالل طغيان اللغة الانجليزية على حساب العربية في الاسر 

           و يخيل هذا أن اللغة العربية قد عجزت مفرداتها ، و الجامعة و إلاعالم و الترجمة و التأليف، واملدرسة

و من مظاهرها في التربية و التعليم انتشار املدارس التي ، عن التعبير الصحيح السليم للصور و املشاهدات

و مثال ذلك تبني ، عتمادها على مناهج غير عربيةو ا، تدرس باللغة الانجليزية و ازدياد أعدادها سنة بعد سنة
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        ، إضافة superstar. academy star، العديد من القنوات الفضائية العربية برامج غربية شكال و مضمونا

 . 20إلى استعمال املصطلحات الانجليزية أثناء الكالم باللغة العربية

وساعد ، للغة ألاكثر انتشارا بين سكان العالمو الحقيقة التي يقرها الجميع أن اللغة الانجليزية هي ا

كما تعتبر ، ثم جاء النفوذ اللغوي لألغاني وألازياء، انتشار الانجليزية إلاعالم و تطور وسائله بصورة غير مسبوقة

 . 21في كثير من املنظمات الدولية هي اللغة الدبلوماسية بين أعضائها 

 22:العربي كغيرها من دول العالم ما يلي و تتمثل هيمنة إلانجليزية في العالم 

 .تعليمها في مراحل الطفولة املبكرة  -1

درس بها جميع املواد من التربية الوطنية  -2
ُ
 ت

ْ
 .استخدامها لغة رئيسية في املدارس الخاصة إذ

ة اعتمادها لغة رسمية في املعامالت التجارية و القانونية التي تنفذها الدول و الشركات و املؤسسات العام -3

 .والخاصة 

و يتمثل في اقتناء منتوجات ، "الغزو الصناعي " باإلضافة إلى التحديات التي تواجهها العربية و أخطرها 

 .وأدوات غربية و استهالكها بمسمياتها دون النظر في نتائجها 

زمة و هذه ألا ، أصبحت لغتنا العربية تعاني من أزمة حادة، ففي عصر التفجر املعرفي و املعلوماتي

 .23مرشحة لالتساع و التفاقم تحت ضغط املطالب امللحة لعصر املعلومات 

و تقاليد الطعام  واملواد ، و من أوجه التأثير استعمال ألاسماء إلانجليزية للتشكيالت الجديدة لألزياء

لك اعتماد و شركات و املؤسسات التجارية  وكذ، و ألادوية املصنوعة في الدول العربية، الغذائية الحديثة

 من التمسك باالسم العربي ألاصيل 
ً
 .التسمية غير العربية ألسماء البلدان العربية بدال

 :خاتمة 

 من السيطرة و الغطرسة
ً
         و على الرغم ، يتضح لنا أن العوملة مصطلح غربي  يحمل في طياته كثيرا

و هي ، استراتيجياتها منذ زمن بعيدتبقى العوملة صناعة أمريكية وضعت ، من الاختالف في نشأة هذا املصطلح

تحاول جاهدة القضاء على لغتنا العربية بشتى الطرق لذا وجب علينا تجنب هذا الخطر الذي اكتسح لغتنا 

 .العربية بتحديات صارمة و تجنيد كل إلامكانيات ملواجهته 

 :هوامش البحث
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 سيميائية عبد املالك مرتاض في مقاربة الخطاب الشعري الجزائري القديم
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 الجزائر - معسكر –مصطفى اسطمبولي جامعة 
 

 :امللخــص

 : امللخص

تهدف هذه املداخلة إلى محاولة إضاءة الوعي النقدي السيميائي الجزائري في مقاربة الخطاب الشعري الجزائري  

من أبرز النقاد الجزائريين الذين اعتمدوا املناهج النقدية القديم، من خالل نموذج الباحث عبد املالك مرتاض الذي يعد 

الذي قدم ( في ألادب الجزائري القديم، دراسة في الجذور )الحداثية في مقاربة الخطابات ألادبية، ولعل أبرزها مدونته النقدية 

ن أقدم قراءة نقدية حول مقاربته فيه دراسة للخطاب ألادبي الجزائري القديم شعرا ونثرا، غير أنني أحاول في هذه الدراسة أ

للخطاب الشعري الجزائري القديم من خالل انتقائه نموذجين شعريين ألاول مجهول الناظم، والنص الثاني للشاعر بكر بن 

حماد التيهرتي، محاولة تبيان املنهج الذي اعتمده في الدراسة، وكذا استيضاح أهم آلاليات النقدية في مقاربته للخطابين 

 .يينالشعر 

 .قراءة نقدية، املنهج، املصطلح النقدي، السيميائية، الشعر الجزائري القديم: الكلمات املفتاحية
Abstract : 

               The present paper is an attempt to highlight the Algerian critical semiotic awareness in the 

approach of the ancient Algerian poetic discourses through the model of Abdel Malik Murtada, who 

is considered as one of the most prominent Algerian leaders who adopted modern critical 

approaches in approaching literary discourses. Perhaps the most prominent of his critical blogs in 

ancient Algerian literature is “a study of the roots “that presented a study of the ancient Algerian 

literary discourses:  poetry and prose. In this study I try to focus on the critical reading of Abdel 

Malik Murtada s approach which deals with the ancient Algerian poetic discourse through his 

selection of two poetic models. 

              The first model belongs to an anonymous while the second belongs to the poet “Bakr Bin 

Hammed Alteherti”. The attemption  to  highlight the approach that has been adopted in the study, as 

well to clarify the most important critical mechanisms in his approach of poetic speeches.  

Key words: critical reading, methodology, critical term, semiotics, ancient Algerian poetry 
 

 :تمهيد

يعتبر املنهج السيميائي من أبرز املناهج النقدية املعاصرة التي القت اهتماما واسعا من طرف الباحثين  

العرب، فقد بدأت في التبلور منذ أن أحّس بعض الدارسين بأن البنية السطحية والدالالت الحرفية 

الداخلية غير كافية وحدها الكتناه مقصدية النص ألادبي، وإنما هناك بنية عميقة ذات دالالت والتفسيرات 

بدأ املشروع "إشارية وتأويالت خارجية، لذلك أولوا أهمية بالغة لدراسة إلاشارات والرموز وأنظمتها، فقد 

قي هو إلامساك باملعنى أو السيميائي في الاتساع ليتخذ مسالك متعددة، فأصبح الهدف من التحليل السيموطي

لقد تباينت طرائق املقاربات السيميائية )...( التي يتخذها ( التعبير)الداللة، بغض النظر عن مختلف التجليات 
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          من املعنى، وربما داخل الاتجاه الواحد الذي يحلو له أن يزعم من أن يكون مدرسة، مثل ذلك ينطبق 

 1"على مدرسة باريس وغيرها

      د املالك مرتاض أبرز الباحثين العرب تتبعا ملختلف التفرعات املنهجية للنقد يعد الباحث عب

ألالسني، هذا ألاخير املتصل صلة وثيقة بالنقد ألادبي، ذلك ألن ألالسنية تهتم بدراسة اللغة من حيث ألاداء 

 .وإلابالغ، واملظهر التواصلي، كما تدرس النص بوصفه لغة خاصة

                    ين الباحثين الذين اهتموا باملناهج الحداثية، السيما صنف عبد املالك مرتاض من ب

البنيوية، السيميائية، التفكيكية وألاسلوبية، إذ يعد ممثل املرحلة التحويلية التي مر بها النقد الجزائري 

خاصة، فمقارباته النقدية شكلت دراسات جادة، واملتتبع ألعماله يدرك تمام إلادراك نمو قناعته بالنقد 

أولى لنا أن ننش ئ منهجا شموليا تكون له القدرة على استكناه دقائق "ورفضه للنقد السياقي مصرحا النصاني، 

 2"النص، واستكشاف كوامنه

إن مشروع الباحث عبد املالك مرتاض النقدي السيميائي ال يحتاج إلى تشخيص أو تعريف، بقدر ما 

     روع أصيل يعكس عنت وجهد ومثابرة يحتاج إلى تأمل ومتابعة ودراسة قصد الاستفادة منه، فهو مش

صاحبه، ومشروعيته العلمية الفذة، والذي حاول فيه املزاوجة بين إلارث النقدي العربي، ومنجزات املعرفة 

         الحديثة، وهذا ما يتضح من خالل متونه النقدية التي اعتمد فيها املنهج السيميائي، ولعل أبرز الدراسات 

             عرية القصيدة قصيدة القراءة، تحليل مركب لقصيدة أشجان ش: )في مقاربة الخطاب الشعري نجد

         ، غير أنني أحاول (أ ي تحليل مركب لقصيدة أين ليالي/ ألادب الجزائري القديم، دراسة في الجذور / يمانية 

في هذه املداخلة تتبع مقاربة الباحث عبد املالك مرتاض للخطاب الشعري الجزائري القديم، وهذا من خالل 

والذي درس فيه نصين شعريين جزائريين ( ألادب الجزائري القديم، دراسة في الجذور )مدونته  ما ورد في

 .قديمين ألاول قصيدة المية مجهولة الناظم، والنص الثاني لبكر بن حماد التيهرتي

ف 
َّ
ل
َ
م، وقد 3002للباحث عبد املالك مرتاض سنة ( ألادب الجزائري القديم، دراسة في الجذور )صدر ُمؤ

ى الباحث أن يطرح في البداية أسئلة جادة حول واقع ألادب الجزائري القديم على عهد أول دولة جزائرية رأ

متى نشأ؟ كيف كان ذلك؟ لم كان ذلك؟ ما عوامل نشأته؟ ما مؤثراته؟ : منفصلة عن إلامبراطورية العباسية هي

أة هذا ألادب؟ هي أسئلة حاول مرتاض هل كان مختلفا عن بقية آلاداب؟ ومن هم ألادباء الذين أسهموا في نش

 .إلاجابة عنها بغية إضاءة بعض الزوايا من تراثنا ألادبي القديم

إن امليزة في هذا التتبع لدى الباحث تنهض على تبيان أدبية هذا ألادب، وتحديد حجمه، لتمكين القارئ  

 :من إلافادة منه، لذا انتهج بداية دراسة تاريخية بحث فيها

 .شأة ألادب العربي القديم في الجزائر، مضامينه ومستوياته الفنيةعوامل ن - 

 (املستوى التضميني، واملستوى التشكيلي)حال الشعر الجزائري، أنواعه وأشكاله عهد الرستميين  - 

 .حال النثر - 

ز فيه على نصين شعريين أحدهما لبكر بن
ّ
حماد  أما القسم الثاني من املؤلف فقد اعتمد منهجا تحليليا رك

 .، وآلاخر مقطوعة المية مجهولة املؤلف(ذكر املوت)
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ولقد أقمنا تحليل النص ألاول على أربعة "رصد الباحث بداية النص الشعري مجهول املؤلف، مصرحا  

إجراءات انصبت عبر قنواتها كل التقنيات والفنيات التي أفضت أو اشرأبت إلى إلافضاء على ألاقل إلى معالجة 

 :، مركزا على جملة من إلاجراءات التي نلخصها في أربعة مستويات3"مقاربة سيميائية خالصةهذا النص عبر 

جّسدها البنية الَهَوِوَية  -
ُ
 (.نسبة إلى الهوى )بنية اللغة الشعرية وت

 .العالقة التشاكلية ويجسدها التشاكل التركيبي -

 .العالقة املكانية وداللتها في النص املحلل -

 .عيةالبنية إلايقا -

 :بنية اللغة الشعرية – 10

        أن دور الوظيفة اللغوية سيميائي، وهي ترادف أو تكاد ترادف "سجل الباحث في هذا املستوى  

الدال، في حين يجب أن تكون وظيفة اللسان غير فنية وال إبداعية، وإذن غير سيميائية إذا لم يكن اللسان إال 

 تنضوي تحت حقل السيميائية، وإن اللسان هو حقل  وصفا للغة ورصدا لتطورها، على حين أن اللغة

، ودعم قوله باملثال  4"للنحاة، على حين أن اللغة حقل لألدباء والنقاد واللسانياتيين والسيميائيين والبالغيين

 :آلاتي

سَودُ                         
َ
ُج ألا

ْ
ل
َّ
 َماَت الث

، وهو ما أطلق عليه سيبويه مصطلح (صفة+فاعل+فعل)توصف إعرابيا، وهي جملة غير فاسدة  :فنحويا

، أما البالغي وألاسلوبي يريانه فاسدا، وذلك ألن الثلج ال يصيبه املوت ألنه جماد، وهو ال (املستقيم الكاذب)

لها يوصف بالسواد، أما السيميائي فال يراعي الوظيفة النحوية بقدر تفسير الرموز و 
ّ
تحليل النسوج، وقد حل

إلى الذوبان، أو فقدان الخاصية الباردة، أما السواد فيقصد به اللون ( مات)الباحث سيميائيا ِبَرّد مقوم 

 ...السيميائي على أساس ما فيه من برودة قارسة، أو طمس ملعالم الطبيعة، أو تسبب في قتل عزيز،

وعلى أننا نستطيع أن نقرأ هذا القول قراءات سيميائية "صرح الباحث بإمكانية تعددية القراءة بقوله  

أخراة دون أن يكون ذلك مستنكرا أو مستقرا، وكل قراءة ستهبنا من الصور والدالالت والرموز ما ال يمكن 

على حين أن السيميائيين سيعدون ذلك ضربا من الانزياح ألاسلوبي، وسيقبلون تحليله وفك رموزه )...(حصره 

 .5"ف والنهم الشديدبش يء من الشغ

توصل الباحث إلى أن اللغة الشعرية على عهد الرستميين لغة مباشرة، قليلة من التصوير الفني  

                        العالي، كما يغيب فيها املجاز والانزياح، وهي غير مثقلة بالظالل الداللية إلايجابية، فإنها ال تكاد ترقى 

ن شعرية هذه النصوص تعمد إلى بعض التشبيهات إلى مستوى التوتر ألاسلوبي والانزياح الشعري، كما أ

 .بعض التناصات الشعرية -بذلك -القديمة، التي شكلت معجمهم الشعري، مسجال 

رصد الباحث اللغة الفنية لهذه املقطوعة في جملة من البنى، تتحدد داخليا في هذا النص، وتطبعه  

 :بطابع الاحترافية الشعرية، ولعل أبرزها

 .ونستأثر بالبيتين ألاولين( نسبة إلى الهوى )ية البنية الهوو  - 

 .البنية البينية وتتوزع على ألابيات الخمسة الباقية - 
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 .وتتضافر هاتان البنيتان لتجسدان آخر ألامر تقابال سيميائيا يجنح على مبدأي الحياة واملمات

 :التشاكل - 10

العالقة السيميائية للمقوم، لكون هذا عالج الباحث في هذا النص التشاكل والالتشاكل بغية تحديد  

أي العالقات إلافرادية بين )تشاكل إفرادي : ألاخير منصهر في نسيج النص، وقد حصر التشاكل في نوعين

 .وتشاكل تركيبي( املقومات

 :التشاكل إلافرادي –أ 

                           ، تالؤمية وانتشارية (الهوى =الهوى )لفظية : صنفه إلى التشاكالت الفرعية آلاتية

ا=َسَقى)
ً
ْيث

َ
                                                        ، دعائية (حول =يوم)، زمنية (شمل=وصل)، ترادفية (ُدُموع=آَماق)، (غ

، انحصارية (سويقة بساحتها=تيهرت)، مكانية (فارقت=النوى )، انفصالية (سالم على من=سقى هللا)

 (.جامعة لنا=الدار)

 : التشاكل التركيبي –ب 

وجد نموذجين  ينصرفان إلى مجرد سجل الباحث فيه نسوجا سيميائية غنية وجديرة بالتحليل، وقد  

 :العالقة التالؤمية هما

 .لم يجتمع وصل لنا، وال شمل= الدار جامعة لنا        

 .تداعت أهاضيب النوى = انشقت العصا       

 :التقابل - 10

، (قتل≠محيا)، (شغل≠فراغ: )أثناء تصنيفه للمقومات إلافرادية، استخرج الباحث عالقات تقابلية بين 

 (...بعد≠قرب)، (بخل≠جود)، (كل≠بعض)

 :الحيز - 10

سجل الباحث أن الحيز في هذا النص غير حي، وال نافع، وال قابل للتفاعل الراهن، بل هو مرتبط زمنيا  

بماض ال يسود أبدا، فكان ذكره من باب الحنين وتمجيد الوفاء للوطن، لذا ارتبط ذكره بالدعاء، في قول 

  6:الشاعر

َنىَسَقى         
ُ ْ
 هللُا ِتيَهْرَت امل

ْيثا       
َ
 ِبَساَحِتها غ

َ
 َسَقى هللُا ُسَوْيَقة

م،      
َ

َنا، َسال
َ
ِطْق َيْوًما، َبْين

ُ
ْم ت

َ
ى مْن ل

َ
ٌم َعل

َ
 ...َسال

 :إلايقاع - 10

سجل الباحث أن النص ينتمي إلى البحر الطويل، وقد أقر أنه أغنى إلايقاعات الشعرية العربية  

إيقاع : وأقدرها على مللمة املعاني وبلورة ألافكار، وقد فّرع الباحث إلايقاع داخل النص إلى قسمينالقديمة، 

 .داخلي وإيقاع خارجي

 :حصره في: إلايقاع الداخلي –أ 

 .تكرار مفهوم الهوى ثماني مرات*     
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ُل، قتُل، حوُل، ُبخُل، وصُل )املقوم املنتهي بالالم املضمومة *     
ْ
غ

ُ
 (ش

  –دْن : عًدى)وبين ...( لنا، العصا، بيننا،)ائتالف ألاصوات في أواخرها *     
ً
 (ِتْن : ُسَويقة

 . تشاكل إيقاعي على أساس التصريع*     

الحظ الباحث أن البنيتين ألاوليتين تشتمالن على ثماني تشكيالت إيقاعية، إذ استطاع الباحث أن  

                 ملدلول، فقد عمد إلى تزاوج التشكيالت إلايقاعية يفككها على وجه آخر من النسيج، دون أن يتغير ا

 .الثمانية، مصنفا بذلك أربعة عشر تشكيلة إيقاعية

التشكيالت إلايقاعية الداخلية القائمة في نسج النص إما بالتقابل أو إما "توصل الباحث إلى أن  

 .7"يقاعية على ألاقلبالتتابع، هي التي أغنت النسج الشعري ورقيت به إلى درجة الشعرية من الوجهة إلا 

 :حصره الباحث في :إلايقاع الخارجي –ب 

                                             صوت الالم الذي يعد من أغنى ألاصوات العربية، وقد وردت في ثالث تشكيالت *  

 (.مطل،محل،شمل)، (تنهل، تنسل)، (كل،كلل،تكل)

س  *  
َ
أ
َ
 .خلو النص من حروف املد، إلظهارها في النفس من لوعة وحسرة وت

لبكر بن حماد، وقد التزم بأربعة ( ذاكرة املوت)القسم الثاني إلى دراسة قصيدة عرج الباحث في  

 :مستويات تختلف بعض الاختالف عن مستويات النص السابق، وقد وردت كاآلتي

 .تحليل باإلجراء التشاكلي: املستوى ألاول 

 .الحيز الشعري : املستوى الثاني

 .الزمن الشعري : املستوى الثالث

 .إلايقاع ووظيفته في هذا النص الشعري : املستور الرابع

وإنا كنا الحظنا اختالفا ما، أو اختالفا بعيدا نسبيا، بين املسعيين الاثنين "صرح الباحث في هذا املسعى  

من حول هذين النصين الشعريين املطروحين للتحليل السيميائي، فليس ينبغي أن يحمل ذلك على نقص 

عدم تمكن من التحكم في ألادوات املنهجية، ولكن يجب أن يصرف إلى شدة بالضرورة في شمولية الرؤية، أو 

رغبتنا في تجديد أدواتنا إلاجرائية وتطويرها باستمرار عبر رؤية جمالية وفنية معينة، وإن شئت فاصرفه دون 

يا أن يكون عليك إثم أو حرج إلى تعمدنا تنويع إلاجراءات إلثبات أن كل عنصر يجب أن يعرض مسعى تحليل

يختلف عن صنوه اختالفا، أرأيت أن كل منهج في حقيقة أمره يشتمل على فرعيات ومظاهر تشكل لحمته 

يجب حلها بطريقة واحدة، ومن خرج عنها )...(الكبرى، فاملنهج ألادبي ال ينبغي له أن يشبه بمسألة رياضياتية 

  8"عد مخطئا

قراءة، واختالفها من قارئ آلخر، ومن نص يتضح لنا من خالل هذا القول إيمان الباحث بتعددية ال 

 :لنص آخر، على حسب السعة العلمية والقدرة التحليلية واملعرفة اللغوية، موظفا آلاليات التحليلية التالية

 :التشاكل - 10

اَل ُمُروقها، ال يزاُل )استخلص الباحث من قصيدة بكر بن حماد عدة تشاكالت بين املقومين  
َ
ط

َ
ف

 :وهي( َيُسوقها
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 (.مروقها، يسوقها)تشاكل صوتي إيقاعي * 

 .فهو داللة على امتداد للزمن واستمرارية للحدث( طال، ال يزال)تشاكل زمني * 

 .فاالمتداد الزمني يعني صريح الانتشار: تشاكل انتشاري * 

 (.طال، مروق نفس ي)و( مرقت، نفس ي)تشاكل متجانس مركب * 

 (.ودهايسوقها، يق)تشاكل نحوي، فعالن مضارعان * 

 (.قاد النفس، ساق النفس)تشاكل معنوي * 

أمعن الباحث قراءته السيميائية ليكشف عما في باطن هذه ألازواج من مقابلة وتباين، وقد بين زهاء  

، وفي الطرف (ضوء، نهار)، فحسب القراءة التأويلية تعد منتشرة (ضوء النهار≠جنح الليل)ثمانية نماذج مثل 

، وقد استعان الباحث في هذا (الظالم≠الضياء)، إضافة إلى التقابل البصري (الليل جنح)آلاخر تعد منحصرة 

 .، مزاوجا ذلك بالقراءة الحداثية(املقابلة)بالتراث العربي القديم ( التقابل)املستوى 

أو  (Interactivités)أفاد الباحث من تعريف غريماس للتشاكل الذي اعتبره يتألف من متكررات  

، وهذا ما 9سلطة تراكيبية، كما يتألف من أصناف سيميائية تحفظ للخطاب امللفوظ تناسقه متواترات عبر 

 .يؤكد تأثره باملدرسة الفرنسية في مجال السيمياء

ليستعان  10"مصطلح استعاره من علوم الفيزياء والكيمياء"إن مصطلح التشاكل يرجع إلى غريماس وهو  

تكرار "اب ألادبي وفحص تركيبات بناه السطحية والعميقة، فهو به في حقول النقد ألالسني في تحليل الخط

  . مهما كانت طبيعة هذه الوحدة اللغوية وطرق التكرار 11"لوحدة لغوية

 :الحّيز - 10

ويصطنع النقاد املعاصرون "بالحيز دون الفضاء، إذ يصرح  (Espace)فضل الباحث ترجمة مصطلح  

مصطلح الفضاء الذي ال نراه مالئما لكل أطوار هذا املفهوم السيميائي الحداثي، مما حملنا على التفرد بالتعبير 

 . 12"عن الفضاء بالحيز

  13:شاعر، كما في قول ال(ذكر املوت)انصرف الباحث إلى تحليل نماذج من الحيز الوارد في نص  

َها                                    
ُ
اَل ُمُروق

َ
ط

َ
ي ف ْفس ِ

َ
ْت ن

َ
ْد َمَرق

َ
 َوق

ففي هذا القول حيز كامن، وذلك كيف يتم املروق، إذ توجد نقطة أصلية لالنطالق، ونقطة حيزية أخرى 

 ويفض ي هذا التصور  لالستقرار، فالحركة الحّيزية معنوية، مرتبطة بمروق النفس والحيرة والتيه والضالل،

 :من القراءة إلى افتراضين

اعتبار أن املروق وقع انفصاله، ليمر إلى التهلكة والظالم، ثم الالاستقرار، وهو تصور يظل فيه الحيز  – 1   

 .محافظا على أبعاده الثالثة

ال يقع تبيانها، وال  يقوم على اعتبار أن هذا املروق وقع اندفاعه من منطلق يفترض فيه السالمة إلى عوالم – 3  

ال يعني سبيلها إلى الهداية، لهذا تصّور الباحث أن هذه الحركة الحيزية  -هنا -تستميز أبعادها، فتيه النفس 

 .تبدو حلزونية متداخلة، بحيث تبرز بدايتها دون نهايتها

 



222222  

 

                            34 

 :الزمن - 10

ج إلى الزمن الخلفي الناش ئ التمس الباحث زمنية النص ألادبي انطالقا من عطاء اللغة الداللي، ليتدر  

 :عن ذكر قرينة معينة، وقد مثل الزمن بجملة من الخصائص

 .زمن يتسم باالستمرارية -     

 .زمن متصل باملوت -     

 .زمن ظالم وعالقته بالشخصية الشعرية عالقة عداوة -   

تقه كباحث معاصر هي بذل الباحث مجهودا معنتا في تتبع هذا التصور، فكانت املهمة امللقاة على عا 

الحسم في قضايا تتصل بالزمنية، فاقترح بذلك لها طرائق كفيلة بوصف آليات استغالله للوظائف التي ينهض 

عليها الخطاب الشعري بجرأة وكفاية كانت حصيلة سنوات مضنية من البحث والخبرة، والتي انعكست إيجابا 

 .على ممارساته ومقارباته النقدية

 :إلايقاع - 10

 ما إلايقاع؟: طرح الباحث بداية تساؤل  

في التصور السيميائي "ولإلجابة استفاد من آراء غريماس، جان كوهين، وجان ديبوا، إذ َيُعدُّ غريماس إلايقاع 

شكال دالليا، بحيث يبعد إلايقاع من ارتباطاته بالدال املصوت، مما يسمح بإلحاق هذا إلايقاع بالسيميائية 

                يمكن عزله من ارتباطاته بالدال من حيث هو أمر مفض إلى إمكان إيجاد إيقاع البصرية، مثال، كما 

 .14"على مستوى املضمون 

لم يقتصر إلايقاع لدى الباحث على الشعر فقط، بل تجاوزه إلى النثر، مخالفا بذلك دأب النقاد الذين  

يز الشعر عن النثر، وذلك انكبوا على دراسة إلايقاع في الخطاب الشعري فقط، فهو العامل الحاسم في تمي

بالنظر إلى دوره الوظيفي، فهو املحّدد ألساليب الشعر، فقد اعتمد إخنباوم على هذا املبدأ ليقترح تقسيم 

 .15الخطابي والنغمي والكالمي: ألاساليب الشعرية إلى ثالثة أنواع

شف عن نظامه إن دراسة الباحث لإليقاع تستدعي لحظة نقدية تبحث في قوانين تطوره، بغية الك 

، هذا ما يجعل لإليقاع (الصرفية، النحوية، والصوتية)بعد البحث عن العالقة الداللية بين جميع الوحدات 

 .مفهوما عريضا، وقد أسهمت دراساته في استكشاف جمالياته

إن مقاربات عبد املالك مرتاض لم تكن سيميائية محضة، بل اقتصر التحليل السيميائي على جانب  

كل دراسة، ذلك ألنه كان يصطنع لنفسه منهجا تركيبيا كثيرا ما دعا إليه، حتى أنه خصص توطئة  واحد من

 .طويلة للحديث عن هذا املنهج املركب، أو باألحرى ما أسماه باملنهج املستوياتي املركب

  :استنتاجات-

انطالقا من املستويات النقدية التي اعتمدها الباحث عبد املالك مرتاض في مقاربة الخطاب الشعري 

 : الجزائري القديم أسجل املالحظات التالية
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يميل عبد املالك في مقارباته النقدية إلى التركيب املنهجي املفتوح، عوض القراءة املغلقة بغية استخراج  – 1

ب يسعى إلى إلا 
ّ
حاطة بكافة مستويات النص، مع حرص الناقد على اختالف إلاجراء التركيبي الذي منهج مرك

 .اصطنعه عن إلاجراء التكاملي

يرى الباحث أن التعددية املنهجية أصبحت شائعة في املدارس النقدية الغربية، لذا يسجل أنه ال حرج في  – 3

 .النهوض بتجارب جديدة تمض ي في هذا الطرح النقدي

الباحث مرتاض في هذا الطرح النقدي مع الباحث عبد هللا الغذامي، الذي اصطنع هو آلاخر منهجا يلتقي  – 2

أو نصوصيا على حد تسميته تأتلف فيه البنيوية بالسيميائية وألاسلوبية والتشريحية، وال يهم أن يوصف بأنه 

 .بنيوي أو سيميائي، بقدر ما يهّمه أن يستجيب للمعطيات ألالسنية

الباحث على تصوره املنهجي اعتمد على املتون البالغية العربية التراثية، مهتديا إلى أن هذه ألاخيرة  ليؤكد – 4

قد عرفت بعض املفاهيم التي تندرج في إطار السيميائية، نظرا العتمادهم التشاكل النحوي الذي يعد أحد 

 .أبرز فروع التشاكل السيميائي، كما ورد في تنظيرات غريماس

التشاكل، الالتشاكل، الحيز، : لباحث عدة مصطلحات نقدية تخص املنهج السيميائي أبرزهاوظف ا – 5

ويمكن أن نعد ( خطاب)، كما وظف مصطلحات نقدية لغوية كالنسيج والضرب بدل (التأويلية)الهيرمينوطيقا 

حرصا على الباحث عبد املالك مرتاض أكثر الباحثين العرب وعيا بأهمية املصطلح النقدي، ومن أشدهم 

 .تأصيله وضبطه، لتحقيق قراءة نقدية صحيحة، وممارسة تطبيقية سديدة

شغل التراث النقدي البالغي العربي مساحة بارزة في تجربة الباحث النقدية، فكان أكثر الباحثين سعيا  – 6

من الاتجاهين، في معظم دراساته النقدية، فأفاد ( الجمع بين التراث والحداثة)لتحقيق هذه املعادلة الصعبة 

محاوال الجمع بين املفاهيم النقدية البالغية العربية القديمة، وبين ما استجد من نظريات غربية حداثية، إذ 

حاول املزاوجة بين التراث العربي ومعطيات السيميائية الحديثة، وقد التقى في هذا الطرح مع كل من الباحثين 

 .دة، محمد مفتاح، عبد الفتاح كليطو، ورشيد بن مالكعادل فاخوري، جابر عصفور، محمد برا: العرب

من هذا املنطلق الذي يندرج في إطار الخلفية التراثية ألاصيلة، ووفقا ملستجدات وآفاق التجربة  

النقدية الحديثة، وتبعا للمنطلقات املنهجية، وألادوات إلاجرائية املستوياتية املذكورة أّسس الباحث عبد 

ه النقدي السيميائي في مقاربة الخطابات ألادبية، برؤية نقدية جديدة، شكلت قفزة املالك مرتاض مشروع

 .نوعية في الدراسات النقدية الجزائرية املعاصرة
  

 

                                                             

الدالالت املفتوحة، مقاربة سيميائية في فلسفة العالمة، الدار العربية للعلوم، منشورات الاختالف، املركز: أحمد يوسف  1 

.152: م، ص3005، 5الثقافي، ط   

.65: م، ص3002، 01، منشورات الاختالف، ط01القراءة النسقية، سلطة البنية ووهم املحايثة، ج: أحمد يوسف  2  

. 15: م، ص3002دار هومه للطباعة والنشر، " ألادب الجزائري القديم، دراسة في الجذور "تاض عبد املالك مر   3  

. 111: املرجع نفسه، ص  4  

112: املرجع نفسه، ص  5  

.135: املرجع نفسه، ص  6  
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.121: املرجع نفسه، ص  7  

.16: املرجع نفسه، ص  8  

شعرية القصيدة قصيدة القراءة، تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية، دار املنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع: عبد املالك مرتاض  9 

.43: م، ص1994   

.40: م، ص1991سيميائية النص ألادبي، أفريقيا الشرق، : أنور املرتجى  10  

.104: املرجع نفسه، ص  11  

.166: الجزائري القديم، دراسة في الجذور، ص ألادب: عبد املالك مرتاض  12  

.111: املرجع نفسه، ص  13  

.112: املرجع نفسه، ص  14  

. 15: ، ص02منشورات دار آلافاق، بيروت، ط" نظرية البنائية في النقد ألادبي"صالح فضل : ينظر  15  
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 شعرية الانفتاح اللغوي وجمالياته عند حازم القرطاجني

 

ــــور   محمد بلعباس ي: الدكتــ

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

 

ــــور   مصطفى بوفادينة: الدكتــ

 الجزائر - معسكر –مصطفى اسطمبولي جامعة 

 

 :امللخــص

نظرية النقدية في قضايا ألادب وتأسيسها، وفق ذوقهم لقد أفرزت وجهات نظر النقاد العرب القدامى وآرائهم، تأصيل ال

وسنحاول في هذا ، الجمالي ومؤشرات لغتهم ومؤطرات فكرهم، وملا كان إنتاجهم الغالب شعريا، فإن نظريتهم نظرية شعرية

رية عند حازم املقام استقراء نظرية فلسفية وجمالية في بناء الشعرية في تراثنا النقدي املغاربي انطالقا من مفهوم الشع

 .القرطاجني

 .الشعرية؛ حازم القرطاجني؛ النقد ألادبي:  املفتاحية الكلمات

 

تتشكل رؤية حازم القرطاجني للشعرية العربية باملوضوعية، وذلك من خالل بنية اللغة وأساليبها 

منهاج "به املوسوم بـ التعبيرية، على نحو بدت فيه الشعرية تكامال فنيا بين املباني واملعاني، ومن ثمة أتى كتا

 1.»قمة من قمم النقد ألادبي العربي «متميزا في آراءه النقدية بل إنه " البلغاء وسراج ألادباء

إن نظرية القرطاجني النقدية التي تبنى على املحور الثنائي القائم على تالحم الجانب اللغوي مع الجانب 

بنية الشعر ويتضح هذا املحور في تعريفه ملاهية الشعر  الداللي، أو بين الشكل واملضمون، والذي تتكامل فيه

هذه امليزة البنائية تحدد ماهية الشعر العربي من حيث بنيته العروضية عن باقي  2.»كالم موزون مقفى«:بقوله

فنون القول ألاخرى، لكن هذا التميز ال يعدم من وجود عناصر بنائية وظيفية ـ شعرية ـ مرتبطة بتكامل تلك 

 أنمن شأنه  «ر، فإلى جانب عنصري الوزن والقافية نجد التخييل واملحاكاة وهما عمدة الشعر الذيالعناص

يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها ويكّره إليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بما 

أليف الكالم، أو قوة صدقه يتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة مستقلة بنفسها، أو متصورة بحسن هيأة ت

أو قوة شهرته أو بمجموع ذلك، وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب، فإن الاستغراب والتعجب حركة 

 3.»للنفس، إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثرهـا 

ان في بناء نستنم من خالل ما تقدم أن الوزن والقافية عنصران تكوينيان مهمان، لكنهما غير كافي

الشعرية، إال إذا اعتمدا على عنصر املحاكاة الذي يؤدي إلى تحقيق التخييل، الذي يعتبر أهم سمة من سمات 

   .املحاكاة بل عنصرها التكويني ألاساس ي

كان يهدف جهده النقدي، إلى تحديد بنية الشعر تحديدا موضوعيا دقيقا، وبيان خصائصه البنائية 

تمييز بينه وبين النثر أوال، ثم لتمييز الشعر القديم عن الشعر املحدث، ويأتي ذلك وألاسلوبية، ليتسنى ال

باستقراء الشعر العربي في نماذجه العليا ومستوياته الراقية، التي تتضمن أهم سماته البنائية واللغوية 

الغايات ما سبق  ،ومعرفة ذلك يحقق من(عمود الشعر املعروف عند العرب)والفنية، التي يقوم عليها ماسماه 
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فإذا كان ألامر على هذا  »: ذكره، إلى جانب معرفة معايير النقاد في اختيارهم ما اختاروا من الشعر فيقول 

النحو، فالواجب أن يتبين ما هو عمود الشعر املعروف عند العرب، ليتميز تليد الصنعة من الطريف و قديم 

ختارين فيما اختاروه، ومراسم أقدام املييفين على ما نظام القريض عن الحديث، ولتعرف مواطيء أقدام امل

 4«زيفوه، ويعلم أيضا فرق ما بين املصنوع واملطبوع، وفضيلة ألابي السمح على ألابي الصعب 

يسعى حازم إلى وضع أسس نظرية شعرية، تنطلق من واقع الشعر العربي بخصائصه اللغوية  

ئ النقدية التي اعتمدها النقاد واملهتمون بالشعر، في اختيارهم ما وألاسلوبية وظواهره الفنية، واقتفاء املباد

اختاروا من ألاشعار، مما كانوا يعدونه نماذج رفيعة ينبغي احتذاؤها؛ وهذه هي الخطوة ألاولى لوضع ألاسس 

           النظرية، لتعقبها مرحلة استنباط املبادئ والقواعد، وتصنيفها بحسب أهميتها وموقعها في النظرية 

العربي، الذي يمثل الخالصة النهائية للنظرية ( عمود الشعر)النقدية، وهذا ما فعله املرزوقي لينتهي إلى ما سماه

          النقدية التي هيمنت على النقد حتى القرن الرابع الهجري، كما أشير سابقا، وظلت ظاللها النقدية قائمة 

سبعة مبادئ ( عمود الشعر)وقد تضمن  5 .راء ابن رشيق وابن ألاثيرفي القرون الالحقة، كما ال حظنا ذلك في آ

أساسية، تتناول قضايا الشعر العربي من حيث البناء اللغوي وألاسلوبي، والصياغة الفنية وآليات التعبير 

( الوصف)البياني، ممثلة بالصورة الشعرية، وهو ما يهمنا في هذا املوضوع من البحث، اذا يندرج في إطارها 

      وقد بين شروط كل واحد. في املبادئ ألاول والرابع والسادس -جميعا-والتشبيه والاستعارة، التي ورد ذكرها

                        املقاربة )و( إلاصابة في الوصف)من تلك القضايا، في ضوء ما تعارف عليه العرب في أشعارهم، وهي 

عيار إلاصابة في الوصف »ثم وضع معيارا لكل منها ف. 6(عار لهمناسبة املستعار منه للمست)، و(في التشبيه

                   الذكاء وحسن التمييز، فما وجداه صادقا في العلوق ممازجا في اللصوق، يتعسر الخروج عنه والتبرؤ 

 . 7«منه، فذاك سيماء إلاصابة فيه 

فقد اشترط شروطا  ية العربية،يهدف بوضعه عناصر عمود الشعر ومعاييره إلى الحفاظ على الشعر 

لة للمعنى واشترط في املعنى الشرف والصحة وإلاصابة عند الوصف كواملشا والاستقامةللفظ وهي الجيالة 

واشترط في البناء العام للقصيدة املقاربة في التشبيه ومناسبة املستعار للمستعار له، وحدد عناصر عمود 

 :الشعر في سبعة أبواب وهي

 .ى وصحتهشرف املعن. 1

 .جيالة اللفظ واستقامته. 2

 .إلاصابة في الوصف. 3

 .املقاربة في التشبيه. 4

 .التحام أجياء النظم والتئامها على تخيير من لذيذ الوزن. 5

 .مناسبة املستعار منه للمستعار له. 6

 8. مشاكلة اللفظ للمعنى، وشدة اقتصائها للقافية حتى ال منافرة بينهما. 7

طه لعناصر عمود الشعر ومعاييره وتبيين املنهج النقدي عنده، إال أنه كان مقلدا ال فبالرغم من ضب

 .طريقة الشعراء العرب في قول الشعر في العصر الجاهلي إتباعهالذي جعله كذلك هو  والش يءا، دمجد
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ضع ما إن املتعمق في الديباجة السابقة لعمود الشعر العربي، يجد أنه كان حياديا موضوعيا يسعى إلى و 

جرى عليه العرب، في تعامله مع النصوص الشعرية، على هيئة أنساق فكرية وجمالية، اتخذت ما يمكن 

                      ( الوصف)تسميته نظرية شعرية، فقد جمعت كل خصائص الشعر العربي وأساليبه، وأهمها 

             أصبحت معايير لجودة الشعر أو ، في ضوء ما تعارف عليه النقاد وأهل العلم، ومن ثم فقد (التصوير)و

فهذه الخصال عمود الشعر عند العرب، فمن ليمها بحقها » لذا يقول رداءته، ولعلو منزلة الشاعر أو تدنيها، و 

وبنى شعره عليها فهو عندهم املفلق املعظم واملحسن املتقدم، ومن لم يجمعها كلها فبقدر سهمته منها، يكون 

 9«نصيبه من التقدم وإلاحسان، وهذا إجماع مأخوذ به ومتبع نهجة حتى آلان

يمثل ، عيدين عن تلك املعيارية، ذلك أن عيار الوصف الذي أشار إليهب( التصوير)و( الوصف)ولم يكن 

، اذا تحدد في ضوئه مستوياتها، التي تتفاوت بين (التصوير)و(الوصف)نموذجا أعلى ملا ينبغي أن يكون عليه 

واعلم  »ر ، وهي املستويات التي قام عليها اختيار النقاد، ملا اختاروا من ألاشعا(الغلو)و( الاقتصاد)و( الصدق)

أن لهذه الخصال وسائط وأطراف، فيها ظهر صدق الواصف وغلو الغالي واقتصاد املقتصد، وقد اقترفها 

            ثم يلخص سمات الشعر الجيد الجدير باإليثار والاختيار في مجال الوصف .  10«اختيار الناقدين 

                  علها من غير غلو في القول وال إحالة فما استوفى أقسام البراعة و التجويد، أو ج»: والتصوير، فيقول 

في املعنى، ولم يخرج املوصوف إلى أن ال يؤمن لش يء من أوصافه لظهور السرف في آياته، وشمول التزيد 

، ال يتعارض (إلاصابة في الوصف)فما يفهم من هذا النص أن مفهوم . 11«ألقواله، كان باإليثار والانتخاب أولى 

                      في مجال الصورة ( إلاصابة في الوصف)بل إنه يسانده ويقويه، ألن ( البراعة والتجويد)مع مبدأ  

               في مجال وصف املعاني، فهما يمثالن الحدود الدنيا للصور الشعرية ( صحة املعنى)الشعرية، يقابل 

              التي يراد وصفها ينبغي أن تكون موجودة فعال  واملعاني، فكالهما ينطلق من أسس عقلية معروفة، فالصفة

فهو املستوى ( البراعة والتجويد) في الش يء، ألن عالقة الشبه التي تعتمدها الصورة الشعرية تعتمد عليها، أما

         ألادائي الذي يبلغه الشاعر في دقة التصوير وإجادته، وكل ذلك مما ينبغي أن يراعي في هذا الشأن، فضال 

، التي عندها يتعذر تصور املعنى أو تخيل عالقات (إلاحالة)عن اجتناب الغلو في الوصف، الذي يبلغ درجة 

 .الشبه، ألامر الذي يذهب بشعرية الكالم، ويجعله أقرب إلى التنفير وإلانكار منه إلى الاستحسان والقبول 

     اجني؛ مفهوم املحاكاة وداللة هذا املفهوم ما يجب علينا التوقف عنده في قراءتنا للشعرية عند القرط

التصوير الحس ي، الذي يميز ألاقوال الشعرية من غيرها، ملا لذلك من أثر نفس ي وجمالي ال يخفى على متذوقي  «

وحدها، بوصفها " املحاكاة"، ليس مقتصرا على "التخييل"والذي يسميه القرطاجني أحيانا ...الشعر ونقاده

ياء والانفعاالت، وإنما تفعل بعض ألاساليب البالغية فعل الشعر من حيث قوة ألاثر تصويرا حسيا لألش

 12.»النفس ي

وأضف عناصر أخرى للصناعة ( الفارابي،ابن سينا، وابن رشد) ولقد استفاد حازم من الفالسفة 

تمثل هذه وت. الشعرية لم تكن معروفة لدى سابقيه من النقاد، كالجاحظ وابن طباطبا،وابن قتيبة وغيرهم

 .العناصر في الخيال والابتكار، والتأثير في املتلقي
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قد بدأ يتبلور في القرن الثالث الهجري نتيجة للمعارف الفلسفية التي نقلها العرب " التخيل" إن مصطلح 

وإن كان الجاحظ قد أشار إلى هذا املصطلح في القرن الثاني الهجري عبر اقتراحه مصطلح  13عن اليونان

لكن كعنصر أساس ي في بلورة مفهوم الشعر قد بدأ فعليا مع بعض آراء الفالسفة ,في تعريفه للشعر "التصوير"

 .ألرسطو" فن الشعر" وأفادوا من , العرب الدين ترجموا

وما يشتق منه قد طلع إذن من رحم الفلسفة، وكذا النتائج املستخلصة من " التخيل " إّن مصطلح    

صار  «دراكية للعقل البشري، ثم انتقل إلى ميدان إلابداع ألادبي، حيث دراسة أغوار النفس، والقوى إلا 

                   الشعر  يستخدم لإلشارة إلى فاعلية الشعر، وخصائصه النوعية، ويصف طبيعة إلاثارة التي يحدثها

 14.»في املتلقي

حديد مفهوم الشعرية إفادته من الفالسفة بإدخال عنصرين هامين في ت"  حازم القرطاجني"استثمر 

الشعر كالم موزون مقفى من شأنه « :وذلك في قوله" املحاكاة"وعنصر ، "التخييل"عنصر : العربية، يتمثالن في

                 أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكره إليها ما قصد تكريهه لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب 

  15.»بنفسها، أو مقصورة بحسن هيأة تأليف الكالم منه، بما يتضمن حسن تخييل له، ومحاكاة مستقلة 

             تجاوز سابقيه في تخطي حدود إلايقاع، اللفظ واملعنى " حازم القرطاجني"بهذا التصور استطاع 

                  إلى املسك بشعرية الشعر القادرة على التأثير في املتلقي، وجعله يتجاوب مع القصيدة وفق ما يأمل 

على استيعاب خاص، ملضمون القصيدة الذي يتحول مع نظامها الخارجي  الشاعر، محموال على التخيل القادر 

 .إلى عالم مصغر، لرؤية الشاعر للموضوعات

 عن جماليات التجربة الصناعة تعقيد 
ً
 كبيرا

ً
                       حيث أن جماليات الصناعة، تختلف اختالفا

سبة الداللة وتعدد عقلي، استحضار العالقات املعقولة منطقيا؛ أما التجريبي حس ي احتمالي، ضني يفيد ن

 .16«التأويل

            فالشعرية بهذه املفاهيم تناقض الانسجام والتجانس والتوحد، فهي الالانسجام والالتجانس 

د، ذلك ألن ألاطراف ألاولى تعني الحركة في مضمار العادي املألوف ونقصد به النثر، أما ألاطراف والالتوّح 

 .املناقضة فهي الشعرية
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