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  تم     
 
رغبة منا في تثمين البحوث  مهد اللغاتمن مجلة ألاول  إصدار العددته بحمد هللا ومن

تواكب ديناميكية البحث العلمي وتراكمية املعرفة العلمية، حيث أدرجنا أبحاثا في مجاالت التي  العلمية

أسهم باحثوها في إثراء هذا العدد  ذات وشائج بالدراسات اللغوية وألادبية والنقدية تخصصات متنوعةو 

 .ذات العالقة بميادين اللغويات وآلاداب لعلميةلتي تناولت عديد القضايا اثهم النوعية ابأبحا

ونحن كلنا يقين بإثراء البحث العلمي ودعم ديناميكيته أصدرنا هذا العدد ويسعدنا أن نذكر بأننا      

 .اللغات ألاجنبية بمختلف عبر  نشر البحوث التي تقدم إضافة نوعية للمعرفة اللغوية وألادبية والنقدية

 .تعليمها وهللا نسأل أن يوفق جميع الباحثين في سبيل تطوير اللغة و

 رئيس التحرير                                           

 األستاذة نعيمة إيدو                                  

 

 

 

 

 
 

 



About the Journal 

     The Cradle of Languages is an international peer-

reviewed open access journal that gladly receives scholarly, 

research-based articles; it is published as a three-monthly 

journal with 4 issues per year. With a platform that meets 

the standards by exercising peer review and editorial 

quality control, The Cradle of Languages opens the door 

for and encourages worldwide exchange in the fields of 

linguistics, didactics and literature.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 عنوان املقال الصفحات اسم ومعلومات الباحث 

 نعيمة إيدو :,ستاذألا  1

الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  

1-12 Male Vs Female Teachers’ 

Professional Development:  

The Case of Chlef Middle School 

Teachers of English. 
دريمنور الدين : دكتور ستاذ الألا  2  

الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  

النحوية للعلماء الجزائريينقراءة في الجهود  13-25  
قراءة في كتاب ارتقاء السيادة في علم أصول النحو  - 

-ليحيى الشاوي  
 حمرانيعبد القادر  :الدكتور  3

الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  

 

26-33 

الصناعة المعجمية  الحديثة بين التنظير  والتطبيق المعجم 
 التاريخي للغة للعربية أنموذجا

 
لخضر قدور قطاوي : دكتور ال 4  

 الجزائر - جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

 تأويل الخطاب القرآني من منظور اإلشراقات الّصوفية 43-38
-الشيخ محيي الدين بن عربي أنموذجا-  

عبد العزيز بن دريس: دكتور ال 5  

الجزائر - جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  

وسؤال األنساق الثقافية السردية النسوية 39-47  
 

محمود س ي أحمد: دكتور ال 6  

الجزائر - جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  

من مستويات اللغة في رواية وادي الظالم لعبد الملك  48-58
 مرتاض

 
الحاج جغدم: دكتور ال 7  

الجزائر - جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  

  البعد الّصوفي في شعر ميلود الصابري 59-67
 

يوسف بن نافلة: دكتور ستاذ الألا   8  

الجزائر - جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  

المعايير النقدية  والجمالية في العملية اإلبداعية   68-79  
 

يمحمد ماكن: دكتور ال 9  

الجزائر -سيدي بلعباس جياللي اليابس جامعة  

نماذج من خطب  –داللة وأثر التنوين في الصيغ الذاتية  80-84
  الشيخ البشير االبراهمي 

 خالد بن زيان: دكتور ال 01

الجزائر - جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  

(ه 777: ت )جهود أبي عبد اهلل الشريف التلمساني  85-92  
في التفسير   



119112The Cradle of Languages Journal 

نعيمة إيدوالجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف -إصدار كلية اللغات األجنبية             1 

Male Vs Female Teachers’ Professional Development:  

The Case of Chlef Middle School Teachers of English  

أنموذجاالتعليم المتوسط بالشلف أساتذة  :نجليزيةاللغة اإلالتطور المهني لدى أساتذة و أستاذات   
Naima IDDOU 

  Maitre Assistant 

Hassiba Benbouali University of Chlef, Algeria 

 

Abstract 

 

     The adoption of the English language worldwide is becoming an incomparable incentive for the 

teachers to switch from the traditional teaching assumptions and approaches that imposed methods 

and techniques to approaches that constantly make them have thirst for reflection and professional 

development. Algerian educational reform, being no exception, has called for changes in 

instructional practices to improve the quality of teaching. This research paper gives an insight into 

teacher development by middle school teachers of English, and examines whether or not their gender 

affects their development. A study was conducted with thirty-eight (38) female teachers and ten (10) 

male teachers, from ten different middle schools of the Chlef area, Algeria, to whom a questionnaire 

was administered. The findings revealed that the teachers progress considerably, and gender-related 

factor affects to a certain degree their professional development. 

Keywords: Professional development- middle school teachers of English- Algerian educational 

system- gender discrepancies. 

 الملخص
  من افرتاضات التعليم التقليدية و املناهج اليت فرضت أساليبها و تقنياهتااالنتقال  علىإن االستعمال الشاسع و العاملي للغة اإلجنليزية حيث األساتذة 

إن اإلصالح الرتبوي يف اجلزائر، كونه ليس استثناء، حث و نادى بطرح . عون باستمرار للتفكري مبمارساهتم اخلاصة و التطور مهنياإىل املناهج اليت حتتاج ملعلمني يس
تسليط الضوء على أساتذة اللغة  عربيسعى هذا البحث العلمي للبحث يف مسألة تطوير املعلمني . تغيريات يف املمارسات التعليمية هبدف حتسني نوعية التعليم

هاتناقش هذه الدراسة العلمية السبل و الطرق اليت . االجنليزية للمرحلة املتوسطة من التعليم كما أهنا تتفحص مدى تأثري . ميكن لألساتذة تطوير أنفسهم مهنيا عربر
مدارس متوسطة خمتلفة يف منطقة الشلف  من عشر( 01)و عشرة أساتذة أستاذة ( 83)أجريت هذه الدراسة مع مثانية وثالثون . عامل اجلنس على هذا التطور

.   كشفت النتائج أن األساتذة يطورون أنفسهم بشكل ملحوظ، كما أن عامل اجلنس له تأثري على التطور املهين لألساتذة. باجلزائر، الذين قدم هلم  استبيان
 .يزية للمرحلة املتوسطة، النظام الرتبوي يف اجلزائر، التفاوتات اجلنسيةالتطور املهين، أساتذة اللغة االجنل: الكلمات المفتاحية

1. Introduction 

     Over the last few decades, teacher professional development, formerly known as in-service 

education and training (Craft, 2000), captured imagination and urged inspiration of a great deal of 

scholars. Increasing demands for professional high standards and inevitable teachers’ accountability 

for their professional development made teachers feel a great need to improve their skills and quality 

of their teaching. Despite the efforts made to improve the quality of English Language Teaching, 

professional development in Algeria still seems to be in its embryonic state- the fact that hampers 

mailto:idnama_77@yahoo.fr
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both teachers’ and learners’ enthusiasm and progress (Iddou, 2018). As any other gender- based 

process, professional development appears to vary according to teachers’ gender. As a matter of fact, 

men are found to benefit more than women, and feel more satisfied when they do well in their job 

(Doble and Supriya, 2010). 

 

2. Review of the Literature 

     Professional development, a “smooth and gradual change” (Iddou, 2018) against a “tyranny of 

technique” (Dewey, 1933), increasingly seen as a powerful means for improving student 

achievement and learning (Rosemary et al, 2007),  is defined as a “complicated, prolonged, highly 

situated and deeply personal process that has no start or end point” (Johnson and Glombek, 

2011:xi). This suggests a continuing learning of teachers through academic coursework, workshops, 

conferences, and access to new technology. Teachers’ development is believed to be effective “only 

if teachers are conscious enough and reflect on their teaching, and work in collaboration with their 

colleagues” (Iddou, 2018: 7). In line with this, Fullan (1991: 326) asserted: “Educational reform will 

never amount to anything until teachers become...seamlessly inquiry-oriented, reflective and 

collaborative professionals.” 

     Grimmet (2014) pointed out that the concept of professional development changed to professional 

learning, i.e., from something done to teachers, by experts, for instance, to something done by or with 

teachers following their pedagogical needs and concerns. As a matter of fact, professional learning 

has been defined by Doecke et al (2008) as an   

     “Important form of capacity building, and is a lever for reform and both school 

and system-wide levels … [Professional development should not be viewed] as an 

add-on but rather, as an integral part of teachers’ professional lives which best occurs 

over a sustained period of time instead of one-off professional development sessions 

which are generally perceived to be of little value’’ (Quoted in Bell and Albridge, 

2014: 13). 

     According to the literature (Craft, 2002; Foord, 2009), professional development builds and 

deepens teachers’ knowledge, strengthens and fosters their performance skills, and therefore 

ameliorate the quality of their teaching in order to be effective and good learning facilitators . 

Constant with this view, Rosemary et al, (2007: 12) contended: “...the important goal of professional 

development is to engage teachers in very rigorous thinking with complex ideas, then to take 

disciplined action within a framework of evidence-based literacy education”.  
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     Professional development, as a continuous learning, splits into two forms: conscious that occurs in 

formal manners such as conferences, seminars and workshops that teachers attend- it refers to what 

teacher educators and stakeholders do for the teachers, and unconscious that happens in informal 

manners such as picking knowledge naturally (not planned) from experience, colleagues, books, 

television and internet- it refers to what teachers do for themselves (Iddou, 2018). 

     Keeping gender in view, literature suggests that men and women differ in the way they develop 

professionally (Crompton & L., 2006; Craig, 2007; Baxter et al., 2008; Craig and Mullan, 2010; 

Doble and Supriya, 2010; Anxo et al., 2011). Unlike men who give more importance to their job than 

to their family, women regard work and family equally important, and both as the sources of their 

satisfaction; inhibited by the work from taking care of their families, women feel unhappy, 

disappointed and frustrated (Doble and Supriya, 2010). Parenthood has been asserted to be the 

starting point for the appalling increase in inequity and radical change in the time distribution 

between men and women (Anxo et al., 2011; Craig and Mullan, 2010; Baxter et al., 2008). On the 

same wavelength, Craig (2007) and Crompton et al. (2006) contended that the huge burden of taking 

care of newborn and of the increasing amount of housework usually falls disproportionately on the 

woman and tends to affect men to a much lesser degree. Consequently, juggling children and a career 

is felt to be much more complicated by women than by men, which makes the strategies they develop 

different (Anxo et al., 2011). 

 

3. Background of the study: Professional Development of Middle school Teachers of English 

     Though Algerian Educational system has witnessed over the last decades significant changes, 

designed to foster, reinforce and improve the quality of teaching, teachers professional development, 

the backbone of the teachers and students’ success (Iddou, 2018), still remains sluggish and sticks to 

the traditional teaching approaches. Consequently, teachers feel dissatisfied and unable to keep pace 

with the demanding high teaching standards. 

4. Statement of the Problem 

     Professional development of middle school teachers of English is still in its embryonic state, and 

the weekly seminars, conferences and workshops they attend are felt insufficient and ineffective 

since they do not cover all their needs.  
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5. Purpose of the Study 

This study is an attempt to: 

 shed light on professional development of Chlef middle school teachers of English. 

 examine the extent to which their gender affects their professional development. 

 

6. Research Questions 

 How does professional development impact middle school English teachers’ professional 

classroom practices? 

 To what extent does gender affect English middle school teachers way of developing 

professionally? 

 

7. Research Hypothesis 

      According to what is mentioned so far, it is likely to find the following: 

 Professional development is expected to affect to a lesser extent middle school English 

teachers classroom practices. 

 

 Male teachers are expected to develop more professionally than female teachers, as the latter 

are totally devoted to their families. 
 

8. Limitations of the Study 

     This research corpus, taken from only ten middle schools of Chlef and whose participants were 

predominantly females, could have an impact on the findings and, consequently, final conclusions 

may have been affected by the results.  

9. Methodology 

     To investigate how Chlef middle school teachers of English develop professionally, and the extent 

to which their gender affects their classroom practices, the quantitative method is used; and given the 

impossibility to study the whole population, our only recourse was the use of sampling. We used sampling 

because it is fundamental to all statistical methodology of behavioural and social research, more 

specifically random sampling that is considered as an objective method of sampling (Singh, 2006). 
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A) Research Instrument 

     Because of its popularity, easy design, costless nature in the matter of time and money  (Gray, 

2004), and its unique advantage over other research tools (Singh, 2006), a questionnaire was used to 

explore the way Chlef middle school teachers of English develop professionally and the extent to 

which their gender impacts on their professional classroom practices. The questionnaire was divided 

into three sections: A, B and C which are partly based on El- Fiki (2012), who in turn adapted 

Richards, Gallo, and Renandya’s (2001) survey. Section A of the questionnaire was designed to 

answer the second research question.                 

 Following Stronge (2007), section B of the questionnaire contained 14 items that concern teachers’ 

professional classroom practices (see appendix). We used a four level scale through which the 

respondents gave their answers on their progress. As for section C, it was meant to examine the tools 

that teachers use for their development in addition to the weekly seminars, workshops and 

conferences they attend. This section is divided into two parts: C1 and C2. The first part (C1) was 

meant to see how often teachers use these tools; and the second (C2) was intended to examine the 

extent to which these tools make their progress (see appendix). 

B) Participants 

     The population targeted in this study was teachers of English from ten middle schools; they were forty 

eight (48) teachers: thirty eight (38) female teachers and ten (10) male teachers.  They were split according 

to their gender to see whether or not gender is among the factors that affect teachers’ professional 

development and learning.  
 

C)  Data Analysis 

     For a better data analysis, we used descriptive and statistical analysis. The two questions,  where 

teachers were asked to tick the box which best corresponds to their progress, say how often they 

make use of the tools for development and to what degree these tools make them progress in their 

profession, were analysed quantitatively. 

 

10. Results 

     As indicated earlier, the aim of this research paper is to examine how Chlef middle school 

teachers of English develop professionally, and the degree to which their gender impacts on their 
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class practices and their development. The results are reported on the base of the research questions that 

were formulated earlier, and believed to be interconnected. Therefore, professional classroom practices, 

and the tools that teachers use for their development are examined according to teachers’ gender. 

Teachers were found to leave an important number of items without answers. For this reason we 

added the fifth level ‘No Answer’ in our analysis, though a four level scale was used in the 

questionnaire addressed to the teachers.  

 

Section A 

 Biographic Background of the teachers 

     The table below gives information of our participants in terms of their gender. Our corpus 

includes forty eight (48) informants: 79.16% females and 20.83% males. 

Number of the participants Males Females 

48 10 (20.83%) (79.16%) 
 

Section B 

 Professional Classroom Practices  

     As mentioned above, professional classroom practices are investigated in terms of our 

respondents’ gender. We examined the issue through asking them to tick the box which best 

corresponds to their progress in each of the given classroom practices. 

 

        Figure 01: Professional Classroom Practices According to Gender  
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      As revealed by the above figure, the calculated mean shows that professional development 

influences considerably teachers’ classroom practices, but with different degrees. As far as  gender is 

concerned, professional development appears to have more power on male teachers, whose most 

responses fall under the category of ‘considerable progress’, than on their female counterparts.  A 

proportionally larger number of female teachers (43.79%) who fall under the category of ‘some 

progress’ reflects their slow- going development. A more or less considerable number of female 

teachers left most of the items without answer; this may be due to the nature or non applicability of 

the items. 
 

Section  C 

     Frequency of the use of tools for development and their impact are again investigated in the 

matter of teachers’ gender. We tackled the issue through the following question: 

 In addition to the weekly seminars, workshops and conferences you attend, say how often 

you make use of the following tools for development and to what degree they make you 

progress in your profession.  

C-1. Frequency of the Use of Tools for Development According to Gender   

 

    

 

 

 

   

 

 Figure 02: Frequency of the Use of Tools for Development According to Gender 

     The figure discloses that the great majority of the teachers use tools for development, with a 

nuance between male teachers and their counterparts. 41, 43% of male teachers are reported to 

‘Always’ use these tools against 40, 97% of female teachers. 28, 57% of male teachers contended 
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they ‘often’ use tools for development against 21, 05% of female teachers. On the other hand, tools 

for professional development are found to be ‘sometimes’ used by 33.83% of female teachers against 

25, 71% of male teachers. 

C-2. The Impact of the Use of Tools for Development  

 

         Figure 03: The Impact of the Use of Tools for Development According to Gender 

     The obtained results reveal that both male teachers and their female counterparts are reported to 

make a considerable progress by means of tools for development. Thus, one can safely claim the 

considerable positive influence of these tools on the teachers’ classroom practices. However, it is 

worth noting that the degree of the impact differs with the difference of gender, in that most of these 

tools are found to have more influence on male teachers’ practices than on females’. 45.71% of male 

teachers are found to make a considerable progress in their classroom practices against 41.73% of 

female teachers. 35.71% of male teachers fall under the category of ‘some progress’, while none 

(0%) of their female counterparts fall in this category. Finally, the difference is reported insignificant 

between male teachers who fall under the categories of ‘little progress’ and ‘no progress’, and their 

female counterparts who fall in the same categories.  

11. Discussion 

     As indicated earlier, this research paper was meant to examine how Chlef middle school teachers 

of English develop professionally, and to see whether or not their gender impacts on their 

development. Contrary to what has been hypothesized, the results at hand show that Chlef middle 

school teachers of English are significantly influenced by professional development provided, in that 

it helps them to develop their teaching practices, therefore, their understanding and awareness of the 

teaching principles (Iddou, 2018). Despite its importance, formal (top- down) professional 

development alone does not seem to quench teachers’ thirst for development- the reason why they 

make recourse to informal (bottom- up) development to reach the desired goals and keep themselves 
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up to date.  As regards gender, it is not surprising to find male teachers more responsive to 

professional development. Female teachers' sluggish progress and their inability to keep pace with 

their male counterparts is a response to environmental pressures, imposed by domestic 

responsibilities, and psychological factors.  In this respect, Thomas, Thomas & Smith (2019: 01) 

claimed: “...career breaks for child-rearing, and women’s self-beliefs about their abilities can impact 

negatively on their careers.” 
 

12. Conclusion and Recommendations 

     The results of this study show that regardless of the quality of the professional development 

provided to Chlef middle school teachers of English, the latter are found to take advantage of it. But 

they, actually, appear to be, to various degrees, autonomous seeking better strategies and tools that 

best meet their needs. Additionally, due to a male- dominated society which exerts pressures on 

women, most female teachers in this study are reported unable to progress as effectively as their male 

counterparts do.  

     Grounded on these findings, it can be recommended to: 1) recognize that not all aspects of teacher 

professional development can be (or should be) addressed in courses (Villegas- Reimers, 2003), 

therefore there must be a wide range of approaches and tools provided to the teachers; 2) improve 

teachers’ education through involving them in the design of their development programmes that 

cover all their needs; 3) include courses on how teachers use technology in the classroom; 4) 

encourage teachers to have reflective discussions with each other and with administrators both 

formally and informally; 5) accept change and have the willingness to develop. 
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Appendix 

QUESTIONNAIRE TO TEACHERS 

Dear Teacher, 

This questionnaire is part of a research project on English learning and teaching in the middle school. It 

is anonymous, so do not write your name. 

Would you please answer the questions honestly? Thank you very much for your cooperation. 

Section A 

 Gender:   Male………………                                           Female………………. 

  Section B 

Classroom practices Considerable Some Little  No 

(professional aspects of the teacher) progress progress progress  progress 

Communication skills        

Effective lesson plans        

 Positive reinforcements (praising the learners’        

efforts )        

Knowledge of the subject matter        

Class discussions        

   Using pedagogical tools other than the textbook        

Variability in assessment        

Language skills        

Discipline behaviour        

Time management        

Class size management (large classes)        

Mixed ability management (classes with        

different levels)        

Raising learners’ attention and motivation        

Learner- centred lessons        

 

Section C 

 

In addition to the weekly seminars, workshops and conferences you attend, say how often 

you make use of the following tools for development and to what degree they make you  

progress in your profession. 
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    C-1 

Tools for development  Always Often  Sometimes Never 

        Reading English books and EFL journals       

    Using the internet and new technology       

Learners feedback       

Headmaster observations       

Discussions with colleagues       

Watching English channels       

   Self-observation : making reflective notes,      

before, during and after class       

C-2       
      

Tools for development  Considerable Some Little No 

  progress Progress progress progress 

Reading English books and EFL        

journals        

Using the internet and new technology        

Learners’ feedback        

Headmaster’s observations        

Discussions withcolleagues        

Watching English TV channels        

  Self-observation : making reflective        

notes, before, during and after class        

THANK YOU VERY MUCH FOR KINDLY ANSWERING THIS QUESTIONNAIRE. 
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 قراءة في الجهود النحوية للعلماء الجزائريين
- قراءة في كتاب ارتقاء السيادة في علم أصول النحو ليحيى الشاوي - 

Reading of the grammatical efforts of the Algerian scholars: 
a Reading in Yahya Shawi’s Book ‘The Rise of Sovereignty in the Science of Grammar’ 

 
 الدين دريم نور: الدكتوراألستاذ 

 الجزائر - الشلفحسيبة بن بوعلي بجامعة 
 : لخصم

وكانت  ووجهت عقول النحاة يف آرائهم وخالفهم وجدهلم، ،يقصد هبا األسس اليت بين عليها هذا النحو يف مسائله وتطبيقاته" أصول النحو العريب 
، وضّمن ابن جين "األصول " أول من درس هذا العلم يف كتابه الشهري ( ه613ت)، ويعّد ابن السراج 1"ملؤلفاهتم كالشرايني اليت متّد اجلسم بالدم و احليوية

اإلغراب يف جدل " األوىل بعنوان  ،هلذا العلم رسالتني قيمتني( ه755ت ) األنباري وأفرد ابن  ،خصائصه مجلة من البحوث عن أصول النحو( ه693ت)
وكان هذا املؤلف " االقرتاح يف علم أصول النحو " حني أّلف ( ه911ت)فكانتا مادة هنل منها السيوطي  ،"ملع األدلة يف أصول النحو " و الثانية " اإلعراب 

عامل جليل من علماء اجلزائر، أّلف   ،ظهر إىل الوجود ،اع عن التأليف يف علم أصول النحو، ملدة جاوزت قرنا من الزمنبعد االنقطو  ،آخر ما كتب يف ذلك القرن
                   فت لّ استمّد مادته من أوثق املصادر العربّية اليت أ   ،و أسلوب طابعه اإلجياز ،بعبارة حمكمة ،"ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب " كتابه 

 (. أصول النحو ) إضافة إىل املبحث احملوري فيه  ،يف هذا الشأن، اشتمل على مجلة من املباحث اللغوية
 .النحو؛ علماء اجلزائر؛ حيي الشاوي؛ اللغة العربية: الكلمات المفتاحية

 
Abstract :  

 

 

     The origins of Arabic grammar 'means the foundations on which this was built in its issues and 

applications, and the minds of the sculptor were directed in their opinions and controversy, and their 

writings were like arteries that supply the body with blood and vitality', and Ibn al-Sarraj (316H) was 

the first to study this science in his famous book 'Origins', and Ibn Al-jini (392H) included an array 

of research on the origins of grammar. Ibn al-Anbari (577H) singled out two valuable messages for 

this science, the first entitled 'Strangeness in the Controversy of Expression' and the second with 

evidence in the origins of grammar, that Al- soyouti (911H), the author of ‘Proposal in Grammar’,  

the last book of that century, used . After the interruption of authorship in the science of grammar, for 

more than a century, appeared in existence a distinguished Algerian scholar who wrote a book 

entitled 'The Rise of Sovereignty in the Science of Arab Grammar', in a court phrase, and the style of 

its brevity, derived its material from the most reliable Arabic sources written in this regard, and 

included a number of linguistic detectives, in addition to the central thesis (grammar origins). 

Keywords: Grammar, Algerian scholars, Yahia Achaoui, Arabic language. 
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 :مقدمة 
يعّد كتاب ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو لصاحبه حيىي الشاوي اجلزائري من الكتب املهّمة يف جمال الدرس 
النحوي؛ ألنّه امتداد لعلم أصول النحو العريب الذي أسسه علماؤنا األجالء يف القرنني األول والثاين للهجرة، وقد حاول 

ء، ومن مثّة السعي قدما لتقدمي هذا العلم يف صورة ميّسرة، متّكن القارئ العريب فيه صاحبه أن يقف عند ما خّلفه هؤال
عموما و الباحث خصوصا من استجالء آلياته، اليت تضبط االستعمال العريب الفصيح، من حيث كون علم أصول النحو 

ضهما البعض فكل منهما خيدم سابق لعلم النحو يف الذهن، و إن سبقه الثاين يف التأسيس، وألهّنما ال ينفكان عن بع
 . اآلخر

 نروم من خالل هذه الدراسة أن نقّدم قراءة فاحصة هلذا املؤَلف، متصفة باملوضوعية و التحليل،  كما سأحاول 
 :وإّن أهم العناصر اليت سأعاجلها فيها هي . أن أبنّي مكانة هذا املؤَلف يف النحو العريب، من خالل املادة اليت احتواها

 .عن الكتابحملة  -
 .مادة كتاب ارتقاء السيادة -
 .منهج الشيخ حيىي الشاوي يف كتابه ارتقاء السيادة -
 .أسلوب الشيخ حيىي الشاوي يف كتابه ارتقاء السيادة -
 .أصول النحو عند الشيخ حيىي الشاوي -

 :لمحة عن الكتاب 
كتاب ارتقاء السيادة " أّن العنوان الكامل للكتاب هو  ذكر حمقق الكتاب، عبد الرزاق عبد الرمحان السعدي،

 ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو " وجاء على واجهة الكتاب العنوان اآليت  ،2"حلضرة شاه زاده يف أصول النحو
            ده حلضرة شاه زا) ، واملالحظ أن العنوانني ال خيتلفان يف املضمون بل يف بعض الزيادات اليت أحلقت به "العريب

، و لعّل صياغة العنوان يف الواجهة كانت من عمل احملقق، فمؤلف (يف األول، وانعدامها يف العنوان الثاين مع زيادة العريب 
لشاه زادة رزقه  3فهي حليلة" الكتاب قد صرّح يف مقدمته بأنّه جعله باسم السلطان األعظم حممد بن إبراهيم خان، يقول 

هو السلطان األسعد موالنا خليفة " ، مّث يذكر امسه حني يسرتسل الكالم يف مقدمة كتابه، يقول 4" دليل اهلل اإلفادة بأتّ 
وله مؤلف صغري يف أصول " ، وكذلك ذكرت كتب الرتاجم يقول أمني احمليب 5"اخللفاء السلطان حممد حمل كّل آمل وتأميل 

    خ حيىي الشاوي عن عادة املتقدمني، حني كانوا يهدون كتبهم ، فلم خيرج الشي6"جعله باسم السلطان حممد ... النحو 
 .و مؤلفاهتم إىل امللوك و السالطني ويسموهنا بأمسائهم، كما فعل ابن فارس يف الصاحيب، والفارسي يف اإليضاح

ف ، ولكن بعنوان خمتل"أمحد طه حسانني سلطان " واملالحظ على هذا الكتاب أنّه حّقق من قبل حمقق آخر هو 
ارتقاء السيادة يف علم أصول " األول بعنوان : ، وهبذا نكون أمام كتابني ملؤلف واحد"املختصر يف أصول النحو " وسم بـ 

  هل للمؤلف : ، والسؤال الذي يطرحه نفسه يف هذا املقام "املختصر يف أصول النحو " ، و الثاين بعنوان "النحو العريب 
 .وانني خمتلفني، أم كتاب واحد حيمل عنوانني خمتلفنيكتابان بعن( الشيخ حيىي الشاوي ) 
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          و لإلجابة على هذا السؤال، قمت مبقارنة حمتوى الكتابني فإذ مها حيمالن احملتوى نفسه من دون زيادة 
وبقي أن نثبت  و ال نقصان كما جاء يف خمطوطة الكتاب األصلي، وعليه فللمؤلف كتاب واحد، ولكن بعنوانني خمتلفني،

 :يلي أي العنوانني أصح من اآلخر، لذلك قمت مبوازنة التحقيقني، فكان ما
أسبق من حتقيق أمحد طه حسانني (  أستاذ باجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا ) حتقيق عبد الرزاق عبد الرمحان السعدي  -

ىل ، وكانت الطبعة األو 1991حقيق األول منهما سنة ، فكانت الطبعة األوىل للكتاب بت(أستاذ جبامعة األزهر )سلطان 
 .، فالتحقيق األول أسبق زمنيا من الثاين3117بتحقيق الثاين منهما سنة 

    ، وذكر ذلك بنوع من التفصيل ي يف حتقيقه للكتاب على ثالث نسخاعتمد احملقق عبد الرزاق عبد الرمحان السعد -
ثر على ثالث نسخ خطية هلذا الكتاب بعد رحلة طويلة يف معظم املكتبات استطعت أن أع" يف مقدمة التحقيق، يقول 

 .7"وها أنا ذا أذكر عن هذه املخطوطات الثالث شيئا من التفصيل ... اليت تعىن باملخطوطات 
، وقد صرّح بذلك يف مقدمة يف حتقيقه للكتاب على نسخة واحدة فقط" أمحد طه حسانني سلطان " اعتمد احملقق  -

 .8"تقع يف عشرين لوحة( وهي النسخة الوحيدة اليت عثرنا عليها ) النسخة اليت اعتمدنا عليها يف التحقيق " ، يقول حتقيقه
   أّما النسخة اخلطية " ، ما نّصه "عبد الرزاق عبد الرمحان السعدي " جاء يف إحدى النسخ اليت اعتمد عليها احملقق  -

             فرغت كتابة هذا املصّنف يف أصول النحو املسّمى بارتقاء :  فقد جاء يف آخرها ما يأيت( ي)اليت رمزها 
، ويف هذا النص 9"السيادة، الذي صّنفه سيبويه زمانه، ووحيد أوانه، خامتة احملّققني سّيدي الشيخ حيىي، تغّمده اهلل بغفرانه

 ".ارتقاء السيادة يف أصول النحو " دليل على أّن عنوان الكتاب هو 
       أّن النسخة اليت اعتمد عليها ظهر عليها عنوان الكتاب، يقول " أمحد طه حسانني سلطان " حمقق الكتاب ذكر  -
خمتصر مفيد يف أصول النحو للفاضل املرحوم الشيخ حيىي : وقد كتب يف أعلى ظهر الورقة األوىل منها العنوان التايل " 

 .10"املغريب
كما مسّاها [ ع ]وهي النسخة  –" عبد الرزاق عبد الرمحان السعدي " ا احملقق جاء يف إحدى النسخ اليت اعتمد عليه -

هذا كتاب ارتقاء السيادة حلضرة شاه زادة، : ما يأيت ...وقد كتب على الورقة األوىل من هذه النسخة " ما نّصه  ،-احملقق 
. 11"حيىي املغريب رمحه اهلل تعاىل ونفعنا به آمني للشيخ اإلمام، واحلرب اهلمام، خامتة احملققني، وإنسان عني املدققني، الشيخ

 ".ارتقاء السيادة " وهذا دليل آخر على أّن عنوان الكتاب هو 
 :؛ لألسباب اآلتية "ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو " تبنّي يل ممّا سبق أّن العنوان األنسب للكتاب هو 

عبد الرزاق عبد الرمحان " يف النسخ الثالث اليت اعتمد عليها احملقق  (ارتقاء السيادة ) ظهور شطر من هذا العنوان  -
 .يف حتقيقه للكتاب" السعدي 

  ما ورد يف بعض كتب الرتاجم اليت تعرضت لسرية الشيخ حيىي الشاوي اجلزائري، من أّن له مؤلفا يف أصول النحو مسّاه  -
 .12"ارتقاء السيادة حلضرة شاه زادة " 
يعتمد عليها يف التحقيق، أوثق من نسخة واحدة، فرمبا كانت تسمية املختصر يف علم أصول النحو توفر ثالث نسخ  -

 .من عمل النّساخ 
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    يف حتقيقه للكتاب، مجيعها أقدم من النسخة " عبد الرزاق عبد الرمحان السعدي " النسخ اليت اعتمد عليها احملقق  -
            ، وهو أمر يراعى يف ترتيب النسخ، ويؤخذ بعني االعتبار "لطان أمحد طه حسانني س" اليت اعتمد عليها احملقق 

 .13يف التحقيق
 عبد الرزاق عبد الرمحان " أثناء حتقيقه للكتاب على حتقيق " أمحد طه حسانني سلطان " رمبا مل يطّلع احملقق  -

كتابه، ذكر كتاب ارتقاء السيادة حلضرة شاه ، ودليل ذلك أنّه حني تعرض لسرية الشيخ حيىي الشاوي يف فاحتة  "السعدي
زادة، ومل يضف أي تعليق عليه ظّنا منه أنّه كتاب آخر، مع أنّه هو الكتاب نفسه الذي حققه عبد الرمحان السعدي كما 

 .   تقّدم
        يبدو أّن الزيادات اليت حلقت العنوان هي من عمل النّساخ أو احملققني، وهو عمل ليس بغريب على فن  -

 .التحقيق؛ ألّن هؤالء غايتهم نبيلة وهي بيان موضوع الكتاب و العلم الذي أّلف فيه
 سبب تأليف كتاب ارتقاء السيادة 

جرت العادة عند املتقدمني من العلماء، أن يذكروا سبب أو أسباب تأليفهم لكتبهم، و قد سار الشيخ حيىي 
وبعد فإيّن ملّا رضت العلوم " به السبب الذي دعاه لتأليفه، يقول الشاوي اجلزائري على هنج هؤالء، وضّمن مقدمة كتا

     فتذّلل يل منها ما قّدره اجلليل، وركبت سنام ذروهتا بأدق نظر وأشرف دليل، ووجدت بني اجلزئيات والكليات تعاقبا 
يات ملتزَمة التأصيل، أردت يف األخذ والتحويل، ولكليهما أصول ليس إىل تفريعها من سبيل، فهي كلّيات الكليات واجلزئ

        أن أمجع خمتصرا من متفرقات كالمهم يكون مرجعا للنحوي يف التعويل، ملع به أئمة النحو كسيبويه واخلليل، لكّنه 
، إّن مبلغه من العلم كما ذكر، محله على تأليف خمتصر يف أصول 14"يف غضون كالمهم كالنتيجة املطوية يف الدليل 

سة األصول ذات أمهية بالغة يف استنباط واستخراج الفروع، وهي بعلمي الشريعة والنحو ألصق، وقضية النحو؛ ألّن درا
، فمعرفة األصول 15"إّن لعلم العرب أصال وفرعا " األصل والفرع من أهم القضايا يف اللغة، يؤكد ذلك ابن فارس بقوله 

 .جهل أصل الشيء جهل فروعهالكلية طريق إىل معرفة الفروع التفصيلية بدقة، وكما قيل من 
 :مادة كتاب ارتقاء السيادة 

    يوحي عنوان الكتاب بأّن صاحبه مل يضمنه إال احلديث عن أصول النحو، ولكّن املتصفح للكتاب، يقف 
        أصوات يعرّب هبا كل قوم " على مجلة من القضايا اللغوية اليت تعرض إليها الشيخ، ومنها تعريفه للغة، وهي عنده 

            وحديثه عن أصل نشأة  17، وهو مفهوم ال خيتلف كثريا عّما أورده ابن جين يف اخلصائص16"عن مرادهم 
أن تكون اللغة بتواضع بني  فرّجح ،وكيف ّت التوقيف وكيف وقعت املواضعة ،اللغة، أهي توقيف أم تواضع واصطالح

ملناسبة احلاصلة بني اللفظ ومدلوله ممثال هلا باملصادر ودالالهتا، كالغليان ، مّث ذكر ا18، وهو هبذا آخذ برأي ابن جينالبشر
        ، متأثرا مبا قاله اخلليل باألفعال اليت وردت بصيغة استفعلو  و النزوان للحركة، والصر للمستطيل كصوت اجلندب،

لفظية وصناعية : " الت، وهي عنده و سيبويه وابن جين يف هذا الشأن، كما مل يغفل احلديث بإجياز عن أنواع الدال
كلمات األعجمية يف اللسان ، وتناول أيضا بعض مسائل الصرف كالقلب و اإلبدال، و تطرق للحديث عن ال19"ومعنوية 

 . ، وكيفيات متييزهاالعريب
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 :منهج الشيخ يحيى الشاوي في كتابه ارتقاء السيادة 
صلى اهلل  –ل اهلل حبمد اهلل، و الصالة و التسليم على رسو  شرع الشيخ حيىي الشاوي يف كتابه مبقدمة، افتتحها

  ؛ ألّن الكتاب مهدى وات للسلطان حممد بن إبراهيم خان، وقد ضّمنها جمموعة من االبتهاالت و الدع-عليه و سّلم 
وقد متّيز باجلمع والرتتيب وفق أبواب أصول الفقه، متسما  له، مّث أشار بعد ذلك إىل منهجه الذي سار عليه يف مؤلفه،

                    هذا كتاب خمتصر غاية االختصار مبنين غري حمتجب " ، يقول على متنه هي االختصاربصفة غلبت 
ع يف ذكر ، وبعد أن بنّي املنهج العام الذي اتبعه يف كتابه، شر 20"عن األبصار، وهو كأصول الفقه معقول من منقول 

، و النحو وتعريف اللغة وبيان وضعها فخّص املقدمة باحلديث عن معىن أصول النحو وفائدته وأقسام أدلته، وحد ،أبوابه
... ، والداللة النحوية وأنواعهاكم النحوي وكل ما يتعلق بالقياس، و العلة و احلمه وما يتعلق به والقياس وتركيبهالنقل وأقسا

، ويف الثاين ما فيها، حصر مؤلفه يف سبعة كتب باإلضافة إىل املقدمة، فتحدث يف األول عن السماعمث بعد ذكر املقدمة و 
  ، ويف اخلامس عن طرق ق هبما، ويف الرابع عن االستصحاب، ويف الثالث عن القياس والعلة وما حلعن اإلمجاع

 . 21تنبط هلذا العلم وواضعهاالستدالل، ويف السادس عن التعارض والرتجيح، ويف السابع عن أحوال املس
 :أسلوب الشاوي في كتابه ارتقاء السيادة 

ختتلف من حنوي إىل آخر، كما " يكاد يّتفق معظم الباحثني على أّن أساليب النحاة يف عرض مادهتم اللغوية 
لذلك جاءت أساليب النحويني متبايّنة  ،22"ختتلف من كتاب إىل آخر عند النحوي الواحد الختالف العوامل املؤثرة فيها 

عرب حقب التأليف النحوي فكل إنسان يفضل منطا معّينا يعرّب به و يعتمده، آمال أن يستقيم له كما يريد، و على هذا 
، والثالث مّقل غامض أسدلت دونه األستار واحلجب ، و ذاكفهذا واضح إلعجاب دونه" النحاة  تنّوعت األساليب عند

جياز، و الرابع مكثر يؤثر اإلطناب والتفصيل، و اخلامس ذّواق أنيق يستطيب الزخرف و التصنيع والسادس يكتفي باإل
   فيظهر أّن األسلوب تعبري عن ذات .  23"فطري ساذج يؤلف العبارة على ما خّيلت، وكما وقعت له وهّلم جرّا 

لكّل " ارتبط األسلوب ارتباطا وثيقا بشخصية املؤلِّف  اإلنسان، حتّدده العوامل والظروف احمليطة باملؤلِّف، و لذلك فقد
 مؤلِّف أسلوبه يف التأليف و طريقته يف العرض و التبويب، فمنهم من تكون عبارته معّقدة تصعب على القرّاء و الدارسني 

على آخر حرف و منهم من يكون أسلوبه سهال َسِلسا، جيعل القارئ متعلقا بالكتاب حبيث ال يرغب يف تركه حّّت يأيت 
 .، فما مكانة أسلوب شيخنا من هذه األوصاف؟24"فيه 

أن أمجع " إّن السمة الغالبة على أسلوب الشيخ حيىي الشاوي، هي االختصار ودليل ذلك تصرحيه يف املقدمة 
           ، وهو اختصار ال خيل باملعىن الذي  يريد 26"هذا كتاب خمتصر غاية االختصار " ، و25"خمتصرا من متفرقات 

وقد  ،، وله أسلوب مجيل يف التعبريبالسجع واستعمال الكلمات الغريبةمولع " أن يبلغه، وذكر حمقق الكتاب أن الشيخ 
           ، وال يكتفي بذلك بل يديل بآرائه يف كثري من القضايا 27"التزم التمثيل باجلزئيات ملا يذكر من القواعد العامة 

  وشخصيته فيما يذهب إليه  ،ممّا يظهر استقالله يف اآلراء"  ،قشة والرتجيح موافقا أو خمالفابشيء من املنا ،اليت يتناوهلا
 .    وأشرف دليل ،، وال شك يف ذلك فقد ركب سنام مجلة من العلوم بأدّق نظر28"من أفكار
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 :مصادر الشيخ يحيى الشاوي في كتابه ارتقاء السيادة 
     وقد أمّل بدقائقهما  ،يف علوم شّّت منها النحو وأصوله –كما وصفه تلميذه احمليب   –كان الشيخ جهبذا حنريرا 

               وجند أثر ذلك يف الكتاب إذ إنّه كان يستفيد ممن سبقه من العلماء  ،من خالل اّطالعه على مصادرمها" 
، فقد صرّح يف املقدمة أنّه اعتمد 29"يف هذا الكتاب  غري أّن اعتماده على ابن جين وابن األنباري كان بارزا ،ومن كتاباهتم

، ومل يغفل األخذ بآراء (والظاهر أنّه كتاب سيبويه ) والكتاب اجلليل  ،(كتب ابن السراج ) والسراجية  ،على اخلصائص
 . م يف منت الكتابوغريهم كثري وردت أمساؤه ،طائفة من كبار النحويني من أمثال اخلليل وسيبويه واملربد و األخفش واملازين

 :أصول النحو عند الشيخ يحيى الشاوي 
واألصويل العارف  ،وقيل معرفتها ،أصول النحو دالئله اإلمجالية" قّدم الشيخ تعريفا خمتصرا ألصول النحو قال فيه 

 ويبدو من هذا التعريف  ،30"واستصحاب احلال ،وقياس،وإمجاع ،مساع ،واألدلة أربعة ،ومستفيدها،وبطرق استفادهتا ،هبا
       أصول النحو علم يبحث فيه عن أدلة النحو اإلمجالية " أّن الشيخ حيىي الشاوي متأثر بتعريف السيوطي حني قال 

، غري أّن الشيخ أعاد صياغته 31"وأدلة النحو الغالبة أربعة ...من حيث هي أدلته وكيفية االستدالل هبا وحال املستدِّل 
       وذلك ليس باألمر  ،دون اإلخالل باملراد...يدّل على قدرته يف االختصار " ارات مشرقة ممّا بأسلوب سلس وعب

 .32"كما هو معروف عند الكّتاب وأرباب الصناعة اللفظية   ،اهلنّي 
بنّي الشيخ أّن البحث يف أصول النحو هو البحث يف أدلته اإلمجالية ليحرتز من البحث يف األدلة التفصيلية  

ألّن هذا األخري خيص املسائل النحوية ال األصول، أّما األصول عنده فهي ؛ ث عن دليل جييز جميء احلال من املبتدأكالبح
  ،34األدلة     و ما ذكره ابن األنباري يف ملع  33ويكون يف ذلك قد مجع بني ما جاء يف اخلصائص عند ابن جين ،أربعة

 (.أربعة )  كما اقتفى أثر السيوطي يف بيان عدد أصول النحو
 .وما جيب أن يكون عليه يف حال استنباط املسائل من األصول النحوية ،ومل يغفل الشيخ احلديث عن األصويل

لريتفع عن حضيض ؛ التعويل على إثبات احلكم باحلجة" هي : تعّرض الشيخ لذكر فائدة األصول حني قال 
      وحتوير يف العبارة  ،ولكن بشيء من االختصار ،36وطي، وهي عبارات ابن األنباري اليت أخذها عنه السي35"التقليد 

 . ولكن ال ضري يف ذلك ما دام أنّه قد امتطى أسلوب االختصار منهجا ،من قبل الشيخ
     بعد إعمال فكره يف ما استقرأه  ،فإثبات األحكام النحوية و تقريرها يكون باحلجج اليت يستنبطها األصويل 

 .مع مالزمة التعليل كّلما دعت احلاجة ،من مواد لغوية
 : السماع وموقف الشيخ منه

حيث حتقق أنّه   –ونبّيه  ،ككالم اهلل  ،واملراد به الكالم الذي اتفق على فصاحته" عّرف الشيخ السماع بقوله 
       ممّن ليس  أو جواز حلن ناقله ،جلواز نقله باملعىن؛ ومل حيتج احملققون باحلديث ،-كالمه صلى اهلل عليه وسّلم 

     وبعض  ،مّث هذيل ،وأسد ،ومتيم ،وهم قيس ،والعرب املأخوذ عنهم هم املوثوق بعربّيتهم ،وكالم العرب ،بفصيح
إّن الشيء املالحظ على هذا التعريف  ،37"ولغتهم أسهل على اللسان  ،ألّن قريشا أجود العرب انتقادا لألفصح ،الطائيني

مع مسة االختصار اليت جلأ إليها  ،وأّن االختالف بينهما يف اللفظ املعرّب به ،هو مضارعته ملفهوم السماع عند السيوطي
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 يوثق من يف كالم ثبت ما هو" فالسماع عند السيوطي  ،خبالف السيوطي الذي بسط القول فيه ،الشيخ حيىي الشاوي
 زمانه ويف بعثته قبل العرب وكالم وسلم عليه صلى اهلل نبيه وكالم الكرمي القرآن وهو تعاىل اهلل كالم فشمل بفصاحته،

فهذه ثالثة أنواع ال بّد يف كّل منها من الثبوت  ،كافر أو مسلم عن ونثًرا نظًما املولدين بكثرة األلسنة فسدت أن إىل وبعده
 .لتظهر املشاهبة بني التعريفني؛ وإمّنا أوردت مفهوم السماع عند السيوطي يف هذا املوضع ،38"

 :يظهر من تعريف الشيخ للسماع ما يلي 
 .اشرتاط الفصاحة يف الكالم املنقول -
هلل عليه وسّلم كالم النيّب صلى ا  ،وتلحق به القراءات القرآنية( القرآن ) كالم اهلل : مراتب املسموع عند الشيخ ثالثة  -

 .وكالم العرب وهو الشعر والنثر ،وهي األحاديث النبوية
 (.البيئة املكانية لالحتجاج ) القبائل اليت حيتج بكالمها -

 :موقف الشيخ من المسموع 
ولكّن موقفه يظهر جليّا من عباراته اليت استخدمها، فهو جييز االحتجاج  ،مل يصرح الشيخ مبوقفه اجتاه املسموع 

      كاملتواتر   ،، إن شذّ 39"فِلتفرحوا " ومن مثن احتج بـ " بالقرآن، وقراءاته سواء كانت متواترة أو شاّذة، ودليل ذلك قوله 
يقول بعد أن أثبت حجية  ،انتصر للقراءات القرآنية بنوعيها مما طعن فيه من قبل النحوينيكما   ،41..." 40"ولنحمل " يف 

، أّما احلديث النبوي فيبدو 43..."42"واألرحام "  عن يف مواضع منه قراءة محزة لتواترها كخفضفيبطل الط" املتواتر والشاذ 
ألنّه ؛ أنّه يقف يف جبهة املانعني باالحتجاج به إاّل ما ثبت بالفعل أنّه حديث للنيب صلى اهلل عليه وسّلم باللفظ و املعىن

، دون تعليق أو شيء (قوع اللحن يف الكثري من األحاديث جواز الرواية باملعىن و و )ذكر سبب ذلك حني عّرف السماع 
 .آخر

كما عرّب   –فاللغات  ،أّما كالم العرب فالشيخ جييز االحتجاج به شريطة أن يثبت عن الفصحاء املوثوق بعربّيتهم
وأّما املولدون فال جييز االحتجاج  كما جييز االحتجاج بشعر الكفار،  ،كلها حجة سواء كانت حجازية أو غريها  -

       وهو يف هذا يذهب مذهب السيوطي  ،وال جييز االحتجاج بالكالم املصنوع ،وعّلل ذلك بعدم الثقة هبم ،بأشعارهم
 .44يف موقفه من املسموع
 :اإلجماع وموقفه منه

أي اتّفاقهم على حكم من األحكام  ،45"البصرة والكوفة  ،إمجاع حناة البلدين" هو ،واملراد باإلمجاع عند السيوطي
فال مربّر لنحوي مهما كانت منزلته أن خيالف إمجاع النحويني البصريني ؛ النحوية شريطة أن ال ختالف مسموعا ال قياسا

اع إمج" هو  ،قال يف بيان مفهوم اإلمجاع ،أّما الشيخ فلم خيرج يف تعريفه لإلمجاع عّما قّرره السيوطي يف االقرتاح ،والكوفيني
إاّل أنّا ...وإمّنا هو منتزع من استقراء اللغة  ،إذ مل يرد أهّنم معصومون ككل األمة ،ما مل خيالف نّصا أو قياسا ،أهل البلدين

فال فرق بني التعريفني إالّ  ،46"إاّل بعد إمعان وإتقان  ،وتقّدم نظرها ،ال نسمح باإلقدام على خمالفة اجلماعة اليت طال حبثها
    على أن ال خيالف السماع  ،ويذهب الشيخ مذهب السيوطي باألخذ باإلمجاع كأصل ،واالختصار ،يف الصياغة

" وال جيوز حبال عنده اخلروج عّما قررته مجاعة النحويني البصريني منهم و الكوفيني، ومّثل الشيخ إلمجاع البلدتني  ،والقياس
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    ريني و الكوفيني اتفقوا على جواز تقدمي خرب ليس عليها ، فعلى حّد قوله، إّن كاّل من البص"مبسألة تقدمي خرب ليس
      ، لكن الصواب غري 47"كمنع املرّبد تقدمي خرب ليس مع جتويز أهل البلدين له " يقول يف هذا الشأن  ،وعلى امسها

      الكوفيون فذهب ،اختلف النحويون يف ذلك" و الشيخ قد جانب احلقيقة، يقول ابن األنباري يف هذه املسألة  ،هذا
، وذهب ابن السراج واملربّد والزجاج وأكثر 48"وذهب أكثر البصريني إىل جوازه  ،إىل أنّه ال جيوز تقدمي خربها عليها

        ونقل عن سيبويه املنع واجلواز  ،وذهب الفارسي وابن جين مذهب البصريني ،(املنع ) املتأخرين مذهب الكوفيني 
       ممّا أوهم الشيخ وأوقعه  ،49ألنّه قد صرح بذلك يف االقرتاح ؛ هذا احلكم عن السيوطي ويبدو أّن الشيخ نقل ،معا

 .يف هذا االضطراب، ولعّل السبب أيضا عدم اّطالعه على مؤلفات النحويني البصريني والكوفيني
ف احلاصل وفّسر ذلك بكثرة االختال ،لكن حتقيقه عسري ،50ويرى الشيخ حيىي الشاوي أّن إمجاع العرب حجة

وإّنك لتقف  ،إاّل أن هناك اختالفا يف روايته ،فتجد الشاهد الشعري واحدا و بلفظ واحد ،خاصة يف رواية األشعار ،بينهم
 .للفظ واحد، بسبب تعّدد الرواية لذاك اللفظ( الرفع والنصب واجلر)على ثالثة أحكام حنوية 

 :القياس وموقفه منه
       األساس الذي يقوم عليه وضع القواعد النحوية "يعّد القياس األصل الثاين من أصول اللغة، وهو 

 .و القياس ال يكون إال على مسموع، ، ويؤخذ بالقياس يف غياب السماع51"والصرفية
                          وهو معظم مسائل  ،هو محل غري منقول على منقول يف معناه" :ويعرّفه الشيخ بقوله

أصل : وهي عنده أربعة  ،مّث يبنّي أركان القياس ،53وهو يف هذا املوضع يأخذ بكل ما قرره السيوطي يف االقرتاح ،52"النحو
 .جبامع اإلسناد ،كرفع مامل يسّم فاعله قياسا على الفاعل  ،وفرع وحكم وعّلة جامعة

وهو يف هذا يذهب " استحوذ " و " استنوق " ومّثل لذلك بـ ،ويشرتط الشيخ يف املقيس عليه أن ال يكون شاّذا
كما .54"على الكثري املطّرد من كالم العرب املسموع" فقد وضعوا األقيسة  ،ألهّنم يتشّددون يف القياس؛ مذهب البصريني

 .فال يرتك ماضي يزن قياسا على ماضي يذر ،مل جيز الشيخ القياس على الشاّذ نطقا أو ممّا ترك
 :55يف بيان أنواع القياس، وهي عنده أربعة ،لك شرع الشيخ حيىي الشاويوبعد ذ

 .كحمل اجلمع على املفرد يف حال االعتالل والصحة  ،وهو محل الفرع على األصل: قياس املساوي  -
: حنو  أو معىن ،زيادة إن بعد ما املوصولة محال على ما النافية:هو محل األصل على الفرع لفظا حنو : قياس األوىَل  -

ومحل  ،كحمل التفضيل على التعجب يف عدم رفع الظاهر: أو كليهما معا حنو  ،إمهال أن املصدرية محال على ما املصدرية
 .التعجب عليه يف التصغري التّفاقهما وزنا وأصالة وزيادة

 .فعلهوصحته لصحة  ،كاعتالل املصدر العتالل فعله: حنو  ،وهو محل الضّد على الّضد: قياس األْدون -
ولكّن الشيخ اعتمد أسلوب  ،56وقد ذكرت هذه األنواع مجيعا عند السيوطي يف االقرتاح بشيء من التفصيل  

    فغايته كانت واضحة  ،ممّا يدّل على حّسه اللغوي املرهف ،حلصرها، ومع ذلك مل يهمل التمثيل لكّل نوع؛ االختصار
 .هي تيسري فهم هذه األصول على املتعلم
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 :العّلة وموقفه منها 
                 ومن طبيعة العقل أن يتتّبع "واستقصاء العّلة من طبيعة اإلنسان،  ،إّن السؤال عن السبب 

 .  57"وجيمع ما تشابه منها ليطلق عليها حكما عاما فيصل بالظاهرة إىل القاعدة العلمية  ،اجلزئيات
فهو يرى أن  العلل النحوية  ،بنّي موقفه منها ،ة وما يتعّلق هباقبل أن يلج الشيخ إىل احلديث عن العلل النحوي

وعلل النحو أقرب منها للعلل  ،وعلل الفقه أمارات فيصّح ختلفها" يقول  ،(علل املتكّلمني ) أقرب إىل العلل العقلية 
وهو املوقف نفسه الذي  ،58"ويف الفقه تعّبد  ،فيقال يف النحو مسموع ،وحيث ال تظهر العلة،فهي غري مدخولة ،العقلية

      اعلم أّن علل النحويني أقرب " إذ يقول  ،متأثرا مبا ورد عن العلل النحوية عند ابن جين ،اخّتذه السيوطي يف االقرتاح
         وحيتجون فيه بثقل احلال أو خفتها  ،وذلك أهّنم حييلون على احلسّ  ،إىل علل املتكلمني منها إىل علل املتفقهني

وكثري منه ال يظهر فيه وجه احلكمة   ،ألهّنا إمّنا هي أعالم وأمارات لوقوع األحكام؛ وليس كذلك علل الفقه ،ّنفسعلى ال
وإمّنا كانت العّلة النحوية أقرب . 59"وتظهر حكمته  ،خبالف النحو فإن كّله أو غالبه ممّا تدرك عّلته ،كاألحكام التعّبدية

فكل من النحوي و املتكّلم يعمل عقله لتعليل احلكم  ،فمناط التعليل فيهما العقل؛ لإىل عّلة املتكّلم لتشابه آلية التعلي
 .بإثبات احلجة

 :  60قّسم الشيخ حيىي الشاوي العلل إىل قسمني
وقد فّصل الشيخ احلديث عن أنوع العلة  ،وعّلة موِجبة ،وهي اليت تسّمى عّلة العلة أو متّمم العلة ،عّلة م ظِهرة حكمة

ممّا استقرأه من عرضه للعلل النحوية، فكانت عنده ثالث  ،مّث ختم حديثه ببيان أنواع العلل ،مّثل لكل نوع منهاو  ،املوجبة
 :61علل

 .كأخذ اسم الفاعل مطّردا من فعل   ،وهي اليت يتوصل هبا إىل معرفة كالم العرب: العلل التعليمية  -
 .كتعليل النصب بإّن لشبهها بالفعل: العلل القياسّية  -
 .كالبحث عن املشاهبة احلاصلة بني إّن و الفعل : العلل اجلدلّية  -

      ، بعد أن صرّح بأّن علل النحو ليست 62أحدثه الزّجاجي يف كتابه اإليضاح يف علل النحو ،وهذا التقيسم نفسه
 .وإمّنا هي مستنبطة أوضاعا ومقاييس ،موجبة

 :استصحاب الحال وموقفه منه
، وعرّفه 63"اليت انتقلت إىل النحو من علم الفقه خاصة "يعّد استصحاب احلال طريقة من طرائق االستدالل

كبقاء األمساء   ،وهو معترب ،عند عدم دليل النقل عن األصل ،هو إبقاء ما كان على ما كان" الشيخ حيىي الشاوي بقوله 
ال خيتلف يف املعىن عن املفهوم الذي حّدده  ،ي قّدمه الشيخوهذا املفهوم الذ ،64"واألفعال على البناء  ،على اإلعراب

 .إال يف الصياغة 65السيوطي يف االقرتاح
       وال يعتمدونه خاصة  ،ألّن النحاة جّلهم ال يعتدون به؛ وذهب الشيخ مذهب النحاة، يف إثبات ضعف هذا الدليل

 .إذا توفرت لديهم أدلة أخرى
 



119112The Cradle of Languages Journal 
 

نور الدين دريمالجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف -اللغات األجنبيةإصدار كلية              22 

 (.الباحث في أصول النحو ) شروط يجب أن تتوفر في األصولي 
    جيمع بني لطافة التعبري وحسن  ،بأسلوب خمتصر سلس ،بعد أن عرض الشيخ حيىي الشاوي أصول النحو

      شرط املستنبط لشيء" يقول  ،أشار يف خامتة كتابه إىل شروط جيب أن تتوفر يف من املستنبط ألصول النحو ،العبارة
    ويكفي  ،مطّلعا على نثرها و نظمها ،حميطا بكالمها ،التقليد أن يكون عاملا بلغة العرباملرتقي عن رتبة  ،من هذا العلم

و أن يكون خبريا بصحة   ،اجلامعة ألشعار العرب والدواوين ،يف ذلك اآلن الرجوع إىل الكتب املؤلفة يف اللغة و األبنية
      عاملا بأحوال الرواة، ليعلم املقبول و بإمجاع النحاة لئال  ،لئال يدخل عليه شعر موّلد أو مصنوع؛ نسبة ذلك إليهم

      و عاملا باخلالف كيال حيدث قوال زائدا على القول بامتناعه، و قد سلك ابن مالك طريقة وسطى بني الكويف  ،خيرقه
إنّه : ويقول ،املسموعبل يقبل  ،و البصري، فلم يقس على كل مسموع كالكويف،ومل يؤول التأويالت البعيدة كالبصري

جيب على مستنبط األصول النحوية أن تتوفر فيه شروط : يستفاد من قول الشيخ ما يلي  .66"أو ضرورة  ،أو شاذّ  ،قليل
 :أمهها 

 .بالعودة إىل مصادر اللغة ودواوين أشعارها ،ويتحقق ذلك لديه ،العلم بلغة العرب منظومها ومنثورها -
 .األقوال واألشعار لقائليها، ليحرتز من املوّلد و املصنوع أن يكون على علم بصحة نسبة -
 .دون أن يهمل إمجاع النحاة ،أن يكون ملّما باخلالف النحوي -
         ومل ينتصر لبصرّي  ،ألنّه اختار منهجا وسطا يف االستنباط؛ ويبدو أّن الشيخ معجب بطريقة ابن مالك 

         فلم يقس على كل مسموع كما فعل الكوفيون حني قاسوا  ،بصريّ وال كويّف على حساب  ،على حساب كويفّ 
 .ومل يوغل يف التأويالت البعيدة كما فعل البصريني ،على الشاذّ 

 :خاتمة 
، والثاين "لسيادة يف علم أصول النحو العريبارتقاء ا"األول : يقان بعنوانني خمتلفني حّقق كتاب الشيخ حيىي الشاوي حتق -
 .، وقد أثبتت الدراسة أن العنوان األول هو األصوب"يف أصول النحو املختصر " 
         كأصل نشأة   ،على مجلة من املباحث اللغوية ،"ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب " ينطوي كتاب  -

 .وقد استحوذت مباحث األصول على أغلب مباحثه ،وعلم أصول النحو ،اللغة، وبعض مباحث الداللة
فلم  ،جيمع بني لطف العبارة و إشراق التعبري ،عاجل الشيخ حيىي الشاوي أصول النحو يف كتابه بأسلوب خمتصر سلس -

وغري خاٍف على كّل دارس وباحث  ،وكان يعمد يف كّل موضع إىل التمثيل ،خيل مبعىن كل قضية عاجلها إال يف مواضع نزرة
 .كنهها  و الوقوف على ،أمهية التمثيل يف إدراك املعارف

ألّن صاحبه اعتمد يف تأليفه ؛ مرجعا مهّما يف أصول النحو ،"ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب " يعّد كتاب  -
     يعّد كتاب حيىي   –.  وغريهم... و السيوطي  ،وابن األنباري ،على األخذ عن أئمة النحو من أمثال ابن جين

 .ألّن صاحبه سلك فيه منهجا تيسرييا ،من الكتب التعليمية ،الشاوي
 .من العلماء اجلزائريني الذين أسهموا بشكل فّعال يف إثراء الدرس اللغوي العريب ،يعّد الشيخ حيىي الشاوي -
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 :توصيات 
 فنحن أحّق به من غرينا لكي نقف ،على حتقيق الرتاث الذي خّلفه علماؤنا األجاّلء –حنن اجلزائريني  –علينا العمل   -

 .ألنه الرباط الوثيق الذي يصل حاضرنا مباضينا؛ فعماد األّمة تراثها ،على الدرر الكامنة يف شّت اجملاالت اليت كتبوا فيها
 .الرتاث اجلزائري وآلية إحيائه ،يكون حمور البحث فيها ،العمل على عقد الكثري من املؤمترات الدورية -
 . ويكون ذلك بالتعريف هبم من خالل حتقيق الرتاث الذي خّلفوه لنا ،ّقهموأن ال نغمطهم ح ،علينا االعتزاز بعلمائنا -

 :قائمة المصادر و المراجع
  .القرآن الكريم      

 . 1999 ،الطبعة الرابعة ،القاهرة ،عامل الكتب ،حممد عيد ،أصول النحو العريب يف نظر النحاة و رأي ابن مضاء و ضوء علم اللغة احلديث .1
 ،دمشق ،دار سعد الدين ،حتقيق عبد الرزاق عبد الرمحان السعدي ،حيىي بن حممد أبو زكرياء الشاوي اجلزائري ،ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب .3

 . 3111 ،الطبعة الثانية
 .ه 1391 ،القاهرة ،مطابع مصر ،حممد أمني احمليب ،خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر .6
 . 3117 ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،دار البشرى ،حتقيق أمحد طه حسانني سلطان ،حيىي بن حممد الشاوي ،املختصر يف أصول النحو .1
 .3113 ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،رمضان عبد التواب ،مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى و احملدثني .7
 . 3117 ،الطبعة األوىل ،مؤسسة املختار ،قيق أمحد صقرحت ،ابن فارس ،الصاحيب يف فقه اللغة .3
 .اخلصائص، ابن جين، حتقيق حممد علي النجار، املكتبة العصرية، بريوت، د ط، د ت  .5
 . 3115 ،الطبعة األوىل ،عمان  ،دار صفاء ،كرمي حسني اخلالدي  ،مناهج التأليف النحوي .9
  . 1935 ،الطبعة األوىل ،بغداد ،دار التضامن ،خدجية احلديثي ،كتاب سيبويه و شروحه .9

 .1975 ،دمشق ،مطبعة اجلامعة السورية ،حتقيق سعيد األفغاين ،أبو الربكات بن األنباري ،ملع األدلة يف أصول النحو .11
 . 3119 ،الطبعة األوىل ،مصر ،طنطا ،دار الصحابة للرتاث ،حتقيق حممد عيد الشعباين ،ابن خالويه ،القراءات الشاذة .11
 . 1997 ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار اجليل ،حتقيق فخر صاحل قداره ،ابن األنباري ،أسرار اللغة .13
 . 3119 ،الطبعة احلادية عشرة ،القاهرة ،دار املعارف ،شوقي ضيف ،املدارس النحوية .16
 .3111 ،الطبعة الثالثة ،األردن ،دار األمل ،خدجية احلديثي ،املدارس النحوية .11
 .1991 ،الطبعة الثالثة ،بريوت ،دار الفكر ،أهتا وتطورها، مازن املباركالنحو العريب العلة النحوية نش .17
 . 3111 ،الطبعة السابعة ،بريوت ،دار النفائس ،حتقيق مازن املبارك ،الزجاجي ،اإليضاح يف علل النحو .13
  . 3111 ،املغرب ،إفريقيا الشرق ،حممد خري احللواين ،أصول النحو العريب .15
 

 :الهوامش
                                                             

 .7، ص1999أصول النحو العريب يف نظر النحاة و رأي ابن مضاء و ضوء علم اللغة احلديث ، حممد عيد ، عامل الكتب ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ،   1
، دار سعد الدين ، دمشق ،  ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب ، حيىي بن حممد أبو زكرياء الشاوي اجلزائري ، حتقيق عبد الرزاق عبد الرمحان السعدي  2

 .19، ص 3111الطبعة الثانية ، 
 .معىن حليلة هنا معىن جمازي وحقيقته رسالة يف أصول النحو باسم السلطان األعظم   3
 .33ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب ، ص  4
 .36املصدر نفسه ، ص  5
 199، ص1ه ، ج1391حممد أمني احمليب ، مطابع مصر ، القاهرة ،  خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ،  6
 .73ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب ، حيىي بن حممد أيب زكرياء الشاوي اجلزائري ، حتقيق عبد الرزاق عبد الرمحان السعدي ،ص  7
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 .15، ص 3117 سلطان ، دار البشرى ، القاهرة ، الطبعة األوىل ، املختصر يف أصول النحو ، حيىي بن حممد الشاوي ، حتقيق أمحد طه حسانني  8
 .179ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب ، ص  9

 .15املختصر يف أصول النحو ، حيىي بن حممد الشاوي ، حتقيق أمحد طه حسانني سلطان ، ص  10
 .76ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب ، ص  11
 .19رتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب ، صا: ينظر   12
مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى و احملدثني ، رمضان عبد التواب ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، : ينظر تفصيل هذه القضية املتعلقة بالتحقيق يف   13

 .33، ص3113
 .31صارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب ،   14
 .16، ص 3117الصاحيب يف فقه اللغة ، ابن فارس ، حتقيق أمحد صقر ، مؤسسة املختار ، الطبعة األوىل ،   15
 .33ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب ،ص  16
اخلصائص، أبو الفتح عثمان بن جين، حتقيق حممد : ،ينظر التعريف يف " أّما حّدها فإهّنا أصوات يعرّب هبا كل قوم عن أغراضهم " عّرف ابن جين اللغة بقوله   17

 .66، ص 1علي النجار، املكتبة العصرية ، بريوت، د ط ، د ت ،ج
 .61، ص 3اخلصائص ، ابن جين ، ج: ينظر   18
 51ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب ، ص  19
 .31ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب ، ص  20
 .ومابعدها 31ينظر ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب ، ص 21
 .116،ص  3115مناهج التأليف النحوي ، كرمي حسني اخلالدي ، دار صفاء ،  عمان ، الطبعة األوىل ،   22
 .116املرجع ، نفسه ، ص   23
 . 99، ص 1935 ، كتاب سيبويه و شروحه ، خدجية احلديثي ، دار التضامن ، بغداد ، الطبعة األوىل   24
 .31ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب ، ص  25
 .36ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب ، ص  26
 .71ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب ، ص  27
 .71ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب ، ص  28
 .71ريب ، صارتقاء السيادة يف علم أصول النحو الع  29
 .37ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب ، ص  30
 .67االقرتاح ، السيوطي ، ص  31
 .33املختصر يف أصول النحو ، حيىي بن حممد الشاوي ، حتقيق أمحد طه حسانني سلطان ، ص  32
 .السماع و اإلمجاع والقياس: أدلة النحو عند ابن جين هي . 199،ص 1اخلصائص ،ج: ينظر   33
أدلة النحو عند بن . 91،ص 1975ملع األدلة يف أصول النحو ، أبو الربكات بن األنباري ، حتقيق سعيد األفغاين ، مطبعة اجلامعة السورية ، دمشق ، : ينظر   34

 .األنباري ، النقل وهو مرادف السماع ، والقياس ، واستصحاب احلال 
 .33رتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب ، صا  35
ينظر االقرتاح ، ..." وفائدته التعويل يف إثبات احلكم على احلجة والتعليل ، واالرتفاع عن حضيض التقليد إىل يفاع االّطالع على الدليل " عبارة السيوطي هي   36
 . 65ص
 .59ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب ، ص  37
 . 19االقرتاح ، ص  38
: ر لنيب صلى اهلل عليه وسّلم ، وعن الكسائي يف رواية زكرياء ابن وردان ، وقرأ هبا زيد بن ثابت و أبو جعفر املدين ، وأبو النتاج ، ينظهي قراءة شاذة ، قرأ هبا ا  39

راءة املتواترة فهي قوله أّما الق. 91، ص 3119القراءات الشاذة ، ابن خالويه ، حتقيق حممد عيد الشعباين ، دار الصحابة للرتاث ، طنطا ، مصر ، الطبعة األوىل ، 
 .79سورة يونس ، اآلية " فبذلك فليفرحوا " تعاىل 
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 .13سورة العنكبوت ، اآلية   40
 .91ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو العريب ، ص  41
 .1سورة النساء ، اآلية   42
 .91ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو ، ص  43
 .وما بعدها. 71االقرتاح ، ص: ينظر  44
 .91االقرتاح ، ص  45
 .95ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو ، ص  46
 .95ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو ، ص 47
 .165، ص 1997أسرار اللغة ، ابن األنباري ، حتقيق فخر صاحل قداره ، دار اجليل ، بريوت ، الطبعة األوىل ،   48
 .91االقرتاح ، ص  49
 .99ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو ، ص :ينظر   50
 .95، ص 3119املدارس النحوية ، شوقي ضيف ، دار املعارف ، القاهرة ، الطبعة احلادية عشرة ،   51
 .91ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو ، ص  52
 .91ينظر االقرتاح ، ص  53
 .53، ص3111الطبعة الثالثة ، املدارس النحوية ، خدجية احلديثي ، دار األمل ، األردن ،   54
 .99ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو ، ص: ينظر   55
 .، وما بعدها 99ينظر االقرتاح ، ص  56
 . 71، ص 1991النحو العريب العلة النحوية نشأهتا وتطورها، مازن املبارك ، دار الفكر ، بريوت ، الطبعة الثالثة ،   57
 .116لنحو ، صارتقاء السيادة يف علم أصول ا  58
 .19، ص 1اخلصائص ، ج  59
 .116ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو ، ص  60
 .117ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو ، ص  61
 .31، ص 3111اإليضاح يف علل النحو ، الزجاجي ، حتقيق مازن املبارك ، دار النفائس ، بريوت ، الطبعة السابعة ،   62
 .136، ص 3111حممد خري احللواين ، إفريقيا الشرق ، املغرب ،  أصول النحو العريب ،  63
 .165ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو ، ص  64
 .161االقرتاح ، ص: ينظر   65
 .173ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو ، ص  66
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 الصناعة المعجمية  الحديثة بين التنظير  والتطبيق المعجم التاريخي للغة للعربية أنموذجا
Modern Lexical Industry between Theorizing and Application: Historical 

dictionary of the Arabic language, a model 

  
 عبد القادر حمراني :الدكتور

 الجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 
 

 :الملخص 
سدت وفق خمططاهتا اليت رمست إن هي ج  تعرف الصناعة املعجمية العربية احلديثة مشاريع نظرية واعدة، وتطلعات فكرية ذات مصداقية علمية رائدة  

وي عّد املعجم التارخيي للغة العربية أحد هذه املنجزات العلمية الرائدة يف ميداهنا اليت سيكون هلا األثر . و تضافرت هلا الظروف املادية واملعنوية الكفيلة بإجناحها ،هلا
فبفضله ستكون اللغة العربية من بني اللغات العاملية .  أن حيويهالكبري يف النهوض باللغة العربية وترقيتها بفعل الثراء العلمي والتنوع املعريف الذي ق در هلذا املعجم 

ولسرب أغوار هذه الفكرة  ، والوقوف على معاملها وأبعادها حناول تسليط الضوء على هذا . احلية اليت جسدت معامجها التارخيية اجلامعة بني ماضيها وحاضرها
الوقوف على جممل العوائق واملثبطات اليت تعرتض سبيل هذا اإلجناز، وطرح البدائل والسبل الكفيلة بإجناح  ومن ثََ . اإلجناز للنظر يف واقع احلال ، وتطلعات املآل

 .هذا املشروع وقطف مثاره من أقرب مورد وأصفى معني
 .املعجم التارخيي للغة العربية؛ التنظري والتطبيق؛  سبل النهوض باملعجم العريب  :الكلمات المفتاحية 
 

Abstract  

 
     The modern Arab lexical industry defines promising theoretical projects, and intellectual 

aspirations with pioneering scientific credibility if they are collected according to the plans that were 

drawn for them, and combined with the material and moral conditions to ensure their success. The 

Historical Dictionary of the Arabic language is one of these pioneering scientific achievements in its 

field, which will have a major impact on the advancement and promotion of the Arabic language due 

to the scientific richness and knowledge diversity that it contains.  Thanks to its, Arabic will be one 

of the living world languages that embodied its historical dictionaries that are interlinked between the 

past and present. In the light of this idea, and to see its features and dimensions we try to highlight 

this achievement to consider the reality of the situation and the aspirations of the future. Thus, we 

will identify all the obstacles and disincentives that stand in the way of this achievement, and put 

forward alternatives and ways to make this project a success and receive its benefits from the most 

reliable resource. 

Keywords: Historical dictionary of the Arabic language, theorizing and application, ways to the 

advancement of the Arabic dictionary. 
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ختضع الّلغة اإلنسانية عرب مسارها الزمين إىل احلتمية التارخيية اليت تفرض عليها التحّول الّداليل والتغري 
وهذا ما أثبتته الّدراسات التارخيية . بل وقد تندثر لغة ما بأكملها وتتوّلد عنها لغات جديدة. االستعمايل نتيجة عوامل شّت 

وقد غّذت هذه النظرة فكرة إنشاء املعاجم . رّعت إليه بعض اللغات كالالتينية القدميةوما تف. املقارنة بني الفصائل اللغوية
 .التارخيية اليت تنظر يف املسار التارخيي لّلغة وما يلحقها من تغرّيات و تفّرعات

احملطّات لقد اعتىن الغربيون هبذه الفكرة  وراحوا يعّدون معاجم تارخيية من شأهنا أن تبّصر الّدارسني مبختلف    
. وعليه فقد بات مثل هذا العمل إجنازا حضاريا يعكس مدى اهتمام كّل قوم بلساهنم. اليت عرفتها لغاهتم تأثريا وتأثّرا وحتّوال

إذا كان هذا هو حال األمم الغيورة على لغتها فما هو اإلجناز الذي قّدمه العرب . وشغفهم مبعرفة ما اعرتاه من تغرّي وجتديد
 هم يف هذا اجملال؟  احملدثون للغت
إّن اللغة العربية ليست بدعا بني الّلغات العاملية املتطّورة اليت أوجدت لنفسها معجما تارخييا يربط حاضرها  

بل هي يف أمّس احلاجة إىل هذا املعجم بالنظر إىل طول عمرها، وغىن تراثها الذي ضاع منه الكثري مثلما يفهم . مباضيها
ما انتهى إليكم ممّا قالت العرب إال أقله، ولو جاءكم وافرًا جلاءكم علم وشعر  :" الء الذي قالمن قول أيب عمرو بن الع

   1."كثري
        وقد صار . " لقد أصبح تأليف املعجم العريب التارخيي حتمية حضارية ال ميكن جتاهلها أو القفز عليها

ات احلّية الواسعة االنتشار أن يتتّبع التأليف املعجمي العريب من الضروري لذلك وحنن نريد للعربية أن تكون يف منزلة الّلغ
احلديث تطّور ألفاظها ودالالهتا بتحديد أزمنتها التارخيية، وضبط ما طرأ عليها من التغيري عرب العصور، وتبيني الوشائج 

لثروة اللغوية الضخمة يف فهم والصالت اليت تربط بني األلفاظ واأللفاظ، وبني الدالالت والّدالالت، واإلفادة من هذه ا
 2."النصوص، ويف إحياء ماله قابلية اإلحياء منها لتوظيفه يف التوليد املعجمي اليوم للتعبري عن املفاهيم العلمية واحلضارية

ة العربية إّن حتقيق هذا اإلجناز التارخيي هو بناء لذاكرة األمة العربية وحتصينها من الضياع، وانفصام عراها، خاّصة وأّن الّلغ
هي من أوسع الّلغات املعاصرة ماّدة، وأقدمها حياة، األمر الذي جيعلنا نتتّبع نشأهتا وتطّورها على مرور العصور وكّر الّدهور 
   حمفوفا بكثري من الصعوبات إاّل أّن هذا األمر ال مينع من حتمية النظر يف مسارها التارخيي وما حلقها من تغرّيات داللية 

 . ال بفعل عوامل متعّددةيف االستعم
لقد أدرك العرب قدميا أمهية املعجم فراحوا يؤلفون كتبا حتفظ مفردات العربية ودالالهتاز وقد تنوّعت أصناف 
املعاجم واختلفت باختالف مناهجها يف االختصاص والتبويب، وعلى الرغم من كثرة تلك التوجهات فإّن العربية قد كانت 

  معجم تار خيي يرصد حركة التطّور الداليل للمفردات اللغوية على غرار ما عرفته الدول الغربية وال تزال حباجة ماسة إىل 
فقد شهد النصف األّول من القرن التاسع عشر ميالد فكرة املعجمات التارخيية بفعل شيوع املنهج التارخيي . يف هذا اجملال

املعجم التارخيي التعرف على حياة املفردات اللغوية عرب مسارها وكانت العاية املنشودة من إنشاء . يف الّدراسات اللسانية
 .وما يصحب ذلك من محوالت النصوص التارخيية. التارخيي، وفق مستويات التحليل اللساين

لقد مّرت على الدعوة إىل إنشاء معجم تارخيي للغة العربية عقود من الزمن، ومل يكتب له التجسيد الفعلي رغم  
. وقد تعوزها الوسائل املادية واملعنوية فتخبو. وتكّرر احملاوالت اليت ال تكاد تستوي على سوقها حت تكبوكثرة الّدعوات، 
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والسؤال الذي يفرض . وينري درهبا حت يشتّد أزرها، ويستقيم عودها. وبذلك بقيت هذه الفكرة ال جتد من يرسي دعائمها
امع اللغوية واملؤسسات العلمية صخصوص هذا املعجم الذي كثر احلديث ما الذي أجنزته اجمل: نفسه بإحلاح يف هذا اجملال هو

 حوله، ومل ير النور حلد الساعة؟ ّث ما هي املعّوقات اليت حالت دون جتسيده ميدانيا؟
كان املستشرق األملاين فيشر أّول من دعا إىل ضرورة العمل على إجياد معجم تارخيي لّلغة العربية متاشيا مع 

ونظرا إلميانه الكبري هبذه الفكرة . عجمي الذي عرفته أوروبا ننذذ حيث اشتّدت العناية باجلوانب التارخيية للألفاظالتطّور امل
ووعيه التام هبا فقد سعى إىل التمكني هلا ميدانيا ملّا شرع يف إجناز معجمه التارخيي للغة العربية بعد أن رّوج لفكرته فاقتنع 

اهرة وتبّناها، إاّل أّن ظروف احلرب العاملية الثانية حالت دون التفرّغ إلجناز ذلك العمل الضخم هبا جممع اللغة العربية بالق
وقد أبدت اجملامع العربية عن نيتها يف حتقيق . م توّقف هذا املشروع الواعد9191وبوفاته سنة . الذي يتطلب اجلهد واملال

الندوات اليت تبّنت هذه الفكرة ونظّرت هلا بغية بعثها من جديد رغم املؤمترات و . هذا اإلجناز إال أنّه ظل يراوح مكانه
            والعمل على جتسيدها ميدانيا على غرار ما دعت إليه اجلمعية املعجمية التونسية يف ندوهتا الدولية سنة 

 :واليت أسفرت عن جمموعة من التوصيات نذكر منها. م9191
       ي ألنّه ميّثل ذاكرتنا اللغوية والثقافية واحلضارية اليت تضبط رصيدنا ضرورة البدء يف وضع معجم عريب تارخي -أ

 :الفكري، ويكّون  مرجعنا اللغوي والعلمي األمني، لكونه
 .مدّونة لغوية موثّقة قائمة على النصوص الثّابتة، تؤرّخ حلضارتنا وثقافتنا من خالل رصيدنا اللغوي املشرتك -9
 .أداة تربوية مرجعية متّكننا من تصّور وظائف املعاجم األخرى، اليت تتفرّع عنه يف ماّدته ومنهج وضعه -2

ضرورة وضع منهجية علمية دقيقة حمكمة جلمع ماّدته وترتيبها وتعريفها باالعتماد على التقنيات احلديثة، السّيما  –ب 
 .التقنيات املعلوماتية املتبعة اليوم

 :وضع متطلباته األساسية وخاصة بالشروع يفب ـ 
 .ـ ضبط مصادره ومراجعه األساسية9
 .ـ تكوين مكتبته العلمية2
 .ـ وضع مشروع رصني ملنهجية يف اجلمع والوضع ترتيبا وتعريفا3
حسب القواعد  ـ استكشاف التقنيات العصرية احلديثة املساعدة على طي املراحل يف استقراء النصوص وتنظيمها،9

 .املعلوماتية املتطورة ومتطلباهتا
        ج ـ االقتداء يف اجملال الفين بالتجارب االغربية القائمة، والتجارب القائمة يف البلدان املتقدمة ذات اخلربة والتجربة 

 3."اليت نتعاون معها من أجل رقي الثقافة العربية وتنزيلها منزلتها العاملية الالئقة
والوقوف على خمتلف املعّوقات الكاحبة عن حتقيق هذه . يث عن الدواعي امللّحة إلجناز املعجم التارخييقبل احلد

ديوان جيمع مفردات الّلغة العربية مرتبة وفق نظام معنّي ومشروحة مع مراعاة " الغاية نوّد تعريف املعجم التارخيي الذي هو 
درجا معه عرب التاريخ يف ضوء الشواهد املتنوعة مع اإلشارة إىل مظهر التطّور التطّور الّداليل للفظ، بدءا باملعىن احلسي، وت

يتقصى معاين الّلفظ يف خمتلف :" فهو من هذا املنظور معجم شامل لكل األحداث والوقائع الّلغوية 4."قدر اإلمكان
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                   ، أم كان معربا العصور والبيذات، ولدى كّل الطبقات االجتماعية؛ سواء كان الّلفظ عربيا أصيال فصيحا
تذكر معانيه كّلها دون إمهال معىن منها، مع مقارنة هذه املعاين يف لغتها األصلية يف املعّرب والّدخيل . دخيال، أم موّلدا أو

معجم متخّصص بشكل أوسع يف تاريخ ألفاظ الّلغة العربية ومعانيها  "وبتعبري نخر ميكن القول بأنّه  5."مبعانيها يف العربية
     منذ والدهتا، ومتتّبع لدالالهتا يف كّل عصر، استمرارها واختفاؤها، وال ينبغي أن يفهم من تاريخ الكلمة أنّه جمّرد حبث 

دة من املفردات، فإّن ذلك يعين ميالدا يف األصل وامليالد، إذ املقصود التطّور والتجديد، ويف كّل مرّة يتجّدد معىن مفر 
وقد تندثر زمنا وتعود لتحيا، شأهنا شأن النوع . جديدا هلا، حيث تسعى وتظل على التشّبث بالبقاء وتوليد املعاين اجلديدة

عجم وكان فيشر قد رسم معامل امل  6."البشري،منها ما يصمد ومنها ما يلحقه الّضعف واهلوان ولو مع استمراره يف احلياة
  وسّجل مالحظاته حول املعاجم العربية القدمية اليت أعوزها الرتكيز على التطّور الداليل . التارخيي وما ينبغي أن يضطلع به

ملّا انشغلت مبقاييس الفصاحة اليت أملت عليها إقصاء جانب من الّلغة اليت كانت ستمّد املعجم التارخيي مبعلومات مفيدة 
ومنتهى الكمال ملعجم عصري أن يكون معجما :" يقول فيشر. ية من كّل جوانبها املختلفةيف تسجيل الظاهرة الّلغو 

تارخييا، وجيب أن حيوي املعجم التارخيي كّل كلمة تدوولت يف اللغة، فإّن مجيع الكلمات املتداولة يف لغة ما هلا حقوق 
ولكن املعجمات العربية بعيدة كّل البعد عن وجهة متساوية فيها، ويف أن ت عرض وتستوضح أطوارها التارخيية يف معجماهتا، 

فهي ال تعاجل الناحية التارخيية ملفردات الّلغة، بل تقتصر على إيضاح االجتاه النموذجي هلا، أعين أّن مصّنفيها . النظر هذه
حيح للكلمات، ويدّل إّّنا أرادوا التفرقة الدقيقة بني الفصيح من العربية وغري الفصيح، وذلك بوضع قانون لالستعمال الص

على إحساس لغوي دقيق عند اللغويني، ولكّنه عاق القوة احليوية الدافعة يف اللغة عن التقدم  –دون شّك  –هذا االجّتاه 
ومجلة القول يف هذا إّن املعجم التارخيي هو تاريخ الّلغة العربية بكّل هلجاهتا وخمتلف ميادينها املعرفية  7."والتوّسع

 .داية من النقوش القدمية إىل عصر الرقمنة احلايلواالجتماعية ب
إذا سّلمنا بأّن املعجم التارخيي يقوم على مجع املادة الّلغوية من خالل النصوص املستقرأة ، وتتّبع التطّور الّداليل 

         حيث  ،لتارخييتارخييا فإّن املنهج التارخيي املقارن، واملنهج الوصفي يصريان حتمية علمية ومنهجية يف إجناز املعجم ا
     توصف كّل النصوص والوحدات بالنظر إىل سنة ورودها، وحتذف االستعماالت املكّررة،ث تدّون املعاين اجلديدة " 

                   كما يدرس املعجم نشأة املادة وعروبتها . فقط، باالحتفاظ باألقدم من العصر اجلاهلي إىل وقتنا احلايل
  ما يتصل هبا من عوامل النطق، ويرتبها تارخييا حبسب ظهور الّصيغ، مع تقدمي املبين على املعرب، والثنائي أو تعريبها، و 

        على الثالثي، والثالثي على الرباعي والرباعي على اخلماسي، والالزم على املتعدي، واملعلوم على اجملهول، واجملرد 
كما ال يتجاوز األساليب والرتاكيب اخلاصة االصطالحية ...ل حروف الزيادةعلى املزيد، وكّل التغرّيات الطارئة من خال

اليت اختذت دالالت معّينة، كما يذكر اللفظ الذي استخدم مرة واحدة ّث هجر، باإلشارة إىل مصدره، وموطنه، وقائله، 
            ودالالهتا وتطّورها عرب ومعناه وما طرأ عليه من كّل اجلوانب الّلغوية، وال يتجاوز املسكوكات، واملرّكبات، 

والذي ال شّك فيه أّن عمال كهذا ليس  8."األزمان، حيث يتقّصى املعاين يف خمتلف العصور والبيذات ولدى كّل الطبقات
حملّفزات ولعّل من أجّل ا. باألمر اهلنّي الذي ميكن حتقيقه من غري صرب وأناة حتدومها إرادة قوية يف التمكني هلذا العمل اجلّبار

على حتقيق هذا اإلجناز هو ما يقّدمه احلاسوب من جهد معترب يف ترتيب املاّدة الغزيرة وغربلتها، ومن دونه يعظم اخلطب 
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املشكلة األساسية يف صناعة املعجم التارخيي تّتصل حبجم املدّونة اليت تؤخذ منها الكلمات " ويّتسع حلّد االستحالة ألّن 
ت املعاجم التارخيية اليت أجنزت مثل معجم أكسفورد االجنليزي كما تعتمد املعاجم اليت تنفذ حاليا واالقتباسات، فقد اعتمد

                  للغات خمتلفة وملستويات لغوية خمتلفة على مدّونات ضخمة، وصلت يف بعض احلاالت إىل عّدة نالف 
وقد أصبح احلاسوب أداة ذات كفاءة عالية . وص الكتبمن اجمللدات، تضّم مذات املاليني من الكلمات املتتابعة يف نص

كما أنّه من غري . الذي يستدعي تضافر اجلهود وتعّدد التخّصصات اليت ترفد بعضها بعضا  9." لتحقيق الطموح العلمي
املعطيات ألّن أن يقوم أحدنا أو مجاعة مّنا بإجناز معجم تارخيي للغة العربية دون أن يلجأ إىل قاعدة حموسبة من " املعقول 

الذي يرمي إليه هذا املعجم يف األساس هو الكشف بالنسبة لكّل مفردة  عن تطّور معانيها عرب الزمان ويف كّل أحناء الوطن 
العريب، واكتشاف املعىن ال ميكن أن ي كتفى فيه باللجوء إىل املعاجم القدمية على اإلطالق، فإّن السياقات كما هو معروف 

دها معىن الّلفظة الواحدة أو معانيها املزامنة أو الطّارئة عرب الزمان يف النص الواحد أو أكثر من نّص، كما هي اليت حتّدد وح
أّن هناك مناهج خاّصة لتحليل النصوص الستخراج املعاين ومن وراء املعاين األغراض احلقيقية ملستعملي اللغة يف هذه 

وهو هبذه . املعجم التارخيي املنشود معجما تأصيليا وتارخييا معا اليت جتعل  10."النصوص، فهذه هي الطريقة العلمية
           كما أنّه بات .الكيفية يستلزم خربة كافية بالعربية وما اتصل هبا من اللغات السامية وغريها عرب مسارها التارخيي

والنهل مما ميكن أن حيققه  مشروع . من الضروري االعتماد على التقنيات احلديثة املساعدة على اجلمع والفرز والتبويب
الذخرية اللغوية العربية كون املعجم التارخيي للغة العربية هو من بني األهداف املنشودة من إنشاء الّذخرية اللغوية اليت متّدنا 

 .بطاقة لغوية متنّوعة بتنوّع السياقات املختلفة
 :دواعي إنجاز المعجم التاريخي

. وعربه تتجّسد مالمح األّمة وصورهتا. ى أّن الّلسان هو املظهر االجتماعي للغة البشريةتؤّكد اللسانيات احلديثة عل 
ومن ّث كان املعجم التارخيي أحد املعامل الكاشفة عن وجه . ويأفل بضعفها وتقهقرها. فقد يسطع جنمها بفضل رقي األّمة

وميكن إمجال مسّوغات إجناز املعجم . حل حياهتااألّمة، ودرجة وعيها احلضاري، ومستواها الفكري يف كل مرحلة من مرا
 :التارخيي فيما يلي

 : الدواعي القومية -1
 جزء ال يتجزّأ  –نتيجة لذلك  –اللغة صورة األّمة وعنوان سيادهتا و عماد القومية اليت جتمعها، واللغة العربية 

شّك أّن للمعجم التارخيي دورا أساسيا يف التعبري عن تلك القومية ألنّه يوّحد بني االستعماالت  وال. من القومية العربية
ويعمل على توثيق الروابط اللغوية اجلامعة بني مستعملي . املعجمية العربية يف خمتلف األمصار اليت استعملت فيها العربية

متهم ألنّه يؤّكد أصالة الفكر العلمي العريب الذي عرّبت عنه الّلغة ويعّزز فكرة انتماء العرب إىل أ. العربية مشرقا ومغربا
 .وحافظت على محولته، واصطبغت بلونه

 :الدواعي العلمية -2
تقتضي احلتمية العلمية إجياد معجم تارخيي يكفل لّلغة العربية حّقها يف الّدراسة العلمية اليت تسمح هلا بأن 

فرداهتا وملعانيها مثلما وصفت غريها من اللغات احلية كالفرنسية واالجنليزية اللتني توصف وصفا لسانيا دقيقا بالتأريخ مل
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وضع لكل منهما معجمهما التارخيي الذي يسمح بالكشف عن حركة سريها عرب التاريخ وما شاهبا من تأثري وتأثّر، وتبّدل 
ا يطرأ على البىن الصرفية واألسلوبية وأصناف ومن َثّ فهو يؤرّخ لوحدات املعجم يف معرفة م. أو اضمحالل لبض مفرداهتا

. وما يرتّتب على ذلك من إظهار لصالت القرابة املمكنة بني اللغة العربية واللغات األخرى. الرتاكيب النحوية من تبّدالت
 . كما أنّه يكشف عن القّيم واملفاهيم احلضارية املرتبطة بالعصور املختلفة

 :الدواعي التعليمية -3
. ملعجم التارخيي رافدا مهّما يف صناعة املعاجم املدرسية وضبطها، وإمدادها بالشواهد املؤيدة لالستعمالميّثل ا

      وكذا البىن الرتكيبية وما عرفته . كما أنّه ميّكن الباحثني من التعرف على حياة املفردات اللغوية وما اعرتاها من أحوال
  11.من أوجه االستعمال

إّن املعجم التارخيي لّلغة العربية يسعى إىل حتقيق مجلة من األهداف اليت ميكن إجيازها فيما وباملختصر املفيد ف
 :يلي
 .اإلملام الواسع بكالم العرب على املستويني اإلفرادي والرتكييب* 
 .تتّبع التطّور الّداليل للألفاظ* 
 .حتديد االستعمال اجلغرايف للكلمات اعتمادا على الّلهجات القبلية* 
 .معرفة احلقول الداللية للألفاظ الّلغوية *

 .الوقوف على الّدخيل واملعّرب عرب العصور* 
 .حتديد السياقات املختلفة للكلمة الواحدة* 
 .حصر املهجور من األلفاظ* 
 .االستفادة من املصطلحات الرتاثية بعد مجعها وإعادة بعثها* 
 .جعل املعجم التارخيي رافدا للمعاجم األخرى املتخّصصة *

هو ذاكرتنا الّلغوية والثقافية واحلضارية املنظمة اليت تضبط رصيدنا الفكري، وتكون مرجعنا :" وهو هبذه النظرة الّشاملة ميّثل 
  12."تارخيية ال جدال فيها العلمي األمني الذي نعود إليه، وثيقة موضوعية ومدّونة من النصوص الثابتة اليت تقوم حجة

 :معّوقات اإلنجاز والتجسيد
ممّا هو متعارف عليه بني الّدارسني احملدثني أّن الّلغويني العرب قدميا قد أبلوا بالء حسنا يف مجع منت الّلغة 

عا فكانوا وخرجوا إىل البوادي ملشافهة األعراب، واألخذ عنهم مسا. وحرصوا حرصا كبريا على رواية نصوصها شعرا ونثرا
     . وقد قد كانت بواعثه خالصة خلدمة القرنن الكرمي من خالل لسانه العريب املبني. علميني إجرائيني يف طرحهم هذا

وقد كانت لبنات املعجميني ت وضع الواحدة تلو األخرى ، ويتواىل بناؤها إىل أن أصاب األّمة العربية الركود، ودّب يف 
التارخيية القاسية اليت مّرت هبا األمة العربية، أثّرت بشكل كبري يف مخود جذوة البحث العلمي أوصاهلا الوهن نتيجة الظروف 

حيث توالت قرون عّدة طبعت بسبات عميق من تارخينا قد يصعب ربط أوصال حلقاهتا ألّن ذلك ليس باألمر اهلنّي، كما 
ّصة وأنّنا نعيش عصر التقانة املتطّورة اليت توّفر الكثري أنّه ليس باألمر املستحيل إذا صدقت الّنوايا، وش حذت العزائم، خا
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      وذلك باالعتماد على اجلمع احملوسب الستدراك . من اجلهد والوقت، وبذلك ت طوى املسافة الزمنية إلجناز هذا العمل
      جعة مجع القدماء مبرا:" ويتّم ذلك. ما ضاع مّنا من وقت وجهد والسري على هنج السلف يف مجع الّلغة وتراث األّمة

هلا، ومتابعة مجعها بعد عصور االحتجاج حت اليوم، ومواصلة هذا العمل بعده، وسيوّفر هذا اجلمع احملوسب لّلغة العربية 
معلومات مل يكن من السهل احلصول عليها بالعمل البشري احملض، حيث سيظهر االستقرحصاء احملوسب للغة العربية 

   املفردات والرتاكيب واألساليب، وسيكشف عن قدميها الذي خّف استعماله أو انقرض أو استمّر  تأرخيا شامال لّلغة يف
يف العصور التالية وسيفصح عّما جّد فيها يف مراحل العربية املتعّددة، وليس هلا وجود يف املعجميات العربية اليت تقّيد 

ما تقّيدهم بأصول نظرية االحتجاج، حيث سيعني على الكشف واصفوها بفلسفة اللغويني القدماء يف دراسة الّلغة، وال سيّ 
      عن مالمح التغرّي يف الّلغة، كظهور ظواهر صوتية أو صرفية أو تركيبية جديدة  واختالف دالالت األلفاظ والرتاكيب 

يا، وتصنيفها سياقيا يف العصور أو البيذات العربية املتنّوعة، وسيمّكن العلماء بأوامر حموسبة من ترتيب اللغة زمكان
  13."وعلميا

    ومن بني املعّوقات اليت حالت دون جتسيد هذا املطلب هو عدم ظهور الّدراسات الّلسانية يف الوطن العريب 
إاّل يف وقت متأّخر من القرن املاضي، عالوة على تشتت جهود العرب يف هذا اجملال الذي يقتضي  تضافر جهود 

عجمية والّلسانيات املقارنة الذين ال ينشغلون إاّل هبذا اإلجناز مع توفري كّل ما من شأنه أن املتخّصصني يف الصناعة امل
يسعف ذلك ويطوي املسافة من وسائل التقانة احلديثة املساعدة على الّدقة يف الّضبط وتوفري اجلهد من خالل املسح 

 . الشامل للمدّونة اللغوية
 : الخاتمة 

  مبا ميثله من أمهية يف احتواء الّذاكرة اللغوية والثقافية واحلضارية اليت حتفظ الرصيد الفكري إّن املعجم التارخيي العريب
للأمة العربية وجتعله يف متناول الباحثني ميّثل ضرورة ملّحة تستدعي املسارعة إىل جتسيد هذا اإلجناز الذي يرفد ختّصصات 

عامة يف خمتلف مناحيها مع استهداف التطورات الداللية عرب خمتلف إّن التأريخ للغة العربية هو تأريخ للحياة ال. عّدة
لإلشارة فإّن هذا املعجم ال يستثين عمال أدبيا أو علميا مهما كانت قيمته ونوعيته فال حيقر من معروف هذه . العصور

 .األعمال شيذا، وسيظّل مفتوحا على كّل إنتاج معريف
بّصرنا مبراحل نشأهتا وتطّورها فحسب بل إنّه يدفعنا إىل استشراف مستقبلها إّن التأريخ ملسرية الّلغة العربية ال ي

وما ميكن أن تتمّيز به يف هذا اجلانب والعمل على تذليل كّل . وذلك بتعميق فهمنا هلذه الّلغة بغية ربطها بالتقانة احلديثة
مواكبة للتطورات العلمية على خمتلف  الصعوبات اليت ميكن أن تعرتض سبيلها وبالتايل العمل على جعلها لغة علمية

األصعدة، خاّصة وأنّنا حنيا وسط عامل متسارع اخلطى يف شت ميادين احلياة إذ ال مكانة للّضعفاء وسط هذا الّزخم املعريف 
الّذاكرة وسيظّل  هذا املعجم مبا ميثّله من تنوّع معريف يف بعده القومي واحلضاري أداة وظيفية تسعى إىل استقطاب . املكّثف

وممّا الشّك فيه أّن حتقيقه وحتيينه باستمرار . العربية ذات الرصيد املعريف الوفري، والزاد اللغوي الغزير الذي قّلما جند له نظريا
 :سيحقق مجلة من الغايات اليت حنن يف أمّس احلاجة إليها، ومن أجّلها
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راألمة مباضيها من خالل الربط بني خمتلف حلقات ووصل حاض. احلفاظ على اهلوية العربية، وتوثيق عرى القومية* 
لإلشارة فإّن اللغة العربية قد استطاعت أن حتافظ على وحدهتا فلم تنقسم إىل قدمية . استعماهلا عرب تارخيها الطويل

هلل وحديثة، و قد زاد من شّد أزرها القرنن الكرمي الذي ضّخ فيها دما جديدا، ونفخ فيها حياة دائمة إألى أن يرث ا
 .األرض ومن عليها

متكني الطلبة والباحثني من التعرف على املسار التطّوري لّلغة العربية ومن ّث إمكانية دراستها دراسة علمية دقيقة تسمح * 
 .باستغالهلا يف خمتلف التخصصات، وشت ميادين احلياة

 :الهوامش
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 تأويل الخطاب القرآني من منظور اإلشراقات الّصوفية
 -لشيخ محيي الدين بن عربي أنموذجاا-

     

The interpretation of the Qur'anic Discourse from the Sufi Brightness Perspective: 

Sheikh Mohieddin bin Arabi, a model 
 

 دكاور لخضر قدور قطاويتسااذ الاأل
 الجزائر -حسيبة بن بوعلي الشلفجامعة    

 
 :ملخصال

      والبحث الذي  أحد أقطاب الّصوفية الذين أّولوا آي القرآن الكرمي وفق اإلشراقات الّروحية الّصوفية،( هـ 836ت )يعّد الشيخ حميي الّدين بن عريب 
       اك إشكال يطرح يف هذا الّسبيلبني أيدينا يتناول ثنائية اخلطاب القرآيّن يف تواصلية روحانية وصوفية القطب ابن العريّب يف تعامله مع النّص القرآين، ومن مثّة فهن

يات اليت وّظفها ابن عريب من علوم القوم وغريهم يف تأول وهو إىل أّي مدى وّظف هذا التأويل ليستجيب إىل متطلعات ومتطلبات الروح الّصوفية؟ وما هي اآلل
 اخلطاب القرآين؟ وهل مّت الّتسليم له مبا جاء به؟

ائر األعالق ولإلجابة عن هذا اإلشكال فإنّه ال مناص لنا من قبضة كتب ابن عريب اليت ستشدنا إليها شّدا وأوهلا تفسري ابن عريب، وفصوص احلكم، وذخ
        ق، ورسائل ابن عريب، وغريها من مؤلفات الصوفية اليت سنشّد هبا أزرنا يف فتح مشكل املصطلحات الّصوفية اليت يستخدمها هذا العامل شرح ترمجان األشوا

 . يف تفسريه الّصويف للقرآن الكرمي وتوجيه املعاين الصوفية ِوجهتها العلمية املوضوعية املنوطة هبا
 

 الصوفية؛ التأويلح القرآن الكرمي؛ اخلطاب القرآين ابن عريب؛ املصطلحات: الكلمات المفااحية
 
Abstract 

 

     Sheikh Mohi al-Din ibn Arabi (638 H) is one of the Sufis magnates who interpreted the Qur'an in 

accordance with the sufi spiritual brightness. This research paper deals with the duality of the 

Qur'anic discourse in the spiritual and mystical communication of ibn al-Arabi in his dealings with 

the Qur'anic text. It also investigates the extent to which his interpretation was used to respond to the 

aspirations and requirements of the Sufi Spirit, the mechanisms Ibn Arabi used for the interpretation 

of the Qur’anic discourse, and whether his work was recognized or not. We have to make recourse to 

the books of Ibn Arabi like ‘the interpretation of Ibn Arabi’, ‘the Poems of the Ruling’, ‘the 

Ammunition of the al-Arelations’, ‘Explaining the Translation of the Son of Anaq’, and the messages 

of Ibn Arabi, and other Sufi writings to tackle the issue of the terminology used in the sufi 

interpretation of the Qur'an, put Sufi meanings in their objective scientific orientation. 

Keywords:  Ibn Arabi, Sufi terminology, Qur'anic interpretation, Qur'anic discourse. 
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     ملصطلحية الّصوفية فإنّه إذا كان حتليل اخلطاب الصويف يرتكز على الوقوف على فك شفرات دالالت الّرموز وا
من األهم أن نعرف آلية هذا اخلطاب من خالل الوقوف على تأويالهتم اليت كونت خطاهبم الّصويف املتمّيز خبصائصه 

 .  وباألخّص مع نّص القرآن الكرمي. اإلشراقية
ما مل نضع يف نصب أعيننا اجلذر  ال ميكننا ـ من خالل قانون املصطلح ـ الوقوف على مفهوميته: مفهوم الاأويل

والتأويل عند . املدخلي ملادته اللغوية اليت اشتق منها، وينضاف إليها الضمائم اليت حتيط هبذا املصطلح يف االستعمال العريب
 ":2"واستشهد له بقول اأَلْعَشى" 1."«وقد أّولته وتأّولته مبعىن. تفسري ما يؤول إليه الّشيء»: اجلوهري

 َها َكاَنْت تََأوُُّل ُحب  َها   تََأوَُّل رِبِْعيِّ السِّقاِب َفَأْصَحَباَعَلى َأن   
    إنّه كان صغريا يف قلبه، فلم يزل ينبت : تفسريه ومرجعه، أي: أي»، (َتَأوُّل ُحبـََّها)وجاء بشرح أيب عبيدة ملعىن 

فنستنتج " 3."«أّمه، وصار له ابن يتبعهحىت أصحب فصار قدميا كهذا الّسقب الّصغري، مل يزل يشبُّ حىت صار كبريا مثل 
   .يل هو اإلرجاع والتصيري والتوجيهمن هذا أن معىن التأو 

 "4."فلو نظرنا إىل النص القرآين وما ورد فيه من ذكر هلذا املصطلح النتهى بنا املطاف إىل معىن اإلحاطة بالعلم  
         :ومن ألف يف التأويل على غري طريقة أهل احلقيقة كابن الزبري الغرناطي فإمنّا كان قصده فيه معىن الّتوجيه يقول

  وإّن من مغفاالت مصّنفي أئمتنا ـ رضي اهلل عنهم ـ يف خدمة علومه، وتدبّر منظومه اجلليل ومفهومه، وتوجيه ما تكّرر »
ومن أمثلة الّتأويل الّصويف البن عريّب آلي القرآن   "5."«وبعض زيادة يف الّتعبريمن آياته لفظا أو اختلف بتقدمي أو تأخري 

إال  َعاِبري يَا َأي َُّها الِذيَن َءاَمُنوا اَل تَ ْقَربُوا الص اَلَة َوَأنْ ُاْم تُسَكاَرى َحا ى تَ ْعَلُموا َما تَ ُقوُلوَن ، واَل ُجُنبًا  الكرمي قوله تعاىل  
ُدوا َماًء لَمْسُاُم النَِّساَء فَ َلْم تجِ  َاِسلُوا َوِإْن ُكْنُاْم َمْرَضى َأْو َعَلى تَسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغَاِئِط َأوْ تَسِبيٍل َحا ى تَ غْ 

 :وندرسه وفق ما يأيت 33النساء    فَ ا ََيم ُموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكمْ 
 ما له صلة باإلميان والعبادات تأويل

فاإلميان عنده ليس مطلق اإلميان املعروف عند سائر الناس بل اإلميان العلمي، كما أن الصالة عنده تؤول مبقام 
احلضور واملناجاة مع اهلل، ولذا فقد أّول الّسكر، بنوم الغفلة أو مخور اهلوى وحمبة الدنيا، مبعىن ال تقربوا احلضور اإلهلي 

 "6."ني مبا ذكرمتلبس
        الذي هو طهارة البدن برفع احلدث األكرب باملاء املطلق قبل التلبس بفعل الصالة عند : وأما االغتسال

الفقهاء، فابن عريب ال يقف عند هذا املفهوم، يف خطاب القرآن للمكلف بأمر االغتسال يف  اخلطاب القرآيّن من رفع 
 :بقوله( َحىتَّ تـَْغَتِسلُوا)د املاء أوالّضرورة بل أّول خطاب النّص القرآين احلدث األكرب باملطلق أو بالصعيد يف حال فق

 "7."«تتّطهروا من تلك اهليئة احلاصلة من االجنذاب إىل اجلهة السُّفلية مباء الّتوبة واالستغفار وعيون التّنصل واالعتذار:أي»
   يقة الذين يرون هلا معىن ظاهريا والثاين باطنيا فالشيخ حميي الدين بن العريب ينظر ألحكام الشريعة نظرة أهل احلق

وحيمل املرض هنا ال على ظاهره بل مرض القلوب الذي يتسبب فيه العقائد . وهو الغاية املطلوب معرفتها والتشبث هبا
ّرجس والعجيب عنده تأويله السفر هنا بتيه اجلهل واحلرية لطلب لّذة الّنفس وماّدة ال" 8."الفاسدة والرذائل املهلكة

 "9."باحلرص
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 توظيف املصطلحات الصوفية كآلية يف التأويل
يستخدم ابن عريب مصطلحات صوفية ال تتداول إال مفهومات أهل احلقيقة منها املقام من ذلك تأويله للجار ذي 

بِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقرَبى َواْعُبُدو اهلَل َواَل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا وَ  القرىب واجلار اجلنب والصاحب باجلنب يف قوله تعاىل 
  ْت َأيَمانُُكمْ َوالَيَااَمى َواَلمَساِكيِن َوالَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َوالَجاِر الُجُنِب َوالص اِحِب بالَجْنِب َواْبِن الس ِبيِل َوَما َمَلكَ 

  38النساء 
فال جتد هنا يف تفسريه للمذكورات يف النّص إال وقد أوهلا ووجهها وجهة إشراقية وحنن نذكر هنا منها ما له صلة 
      باملقام كمصطلح صويف يعربون به عن السطح الذي يؤدي إليه السلم،وهو عندهم أشّد رسوخا من احلال اليت ميثل 

حلال واملقام أّن األول كسيب رهني مبا لدى العبد من شوق إىل حتقيق فالفرق بني ا»: ويقول حممد غازي عرايب.هلا بالسُّلَّمِ 
. رغبة املطلق فيه، أّما املقام فوهيّب ينزل رمحة من ّّساء الّرمحوت إىل قلب العبد لرييه من اآليات املنقوشة يف اللوح احملفوظ

وسّر علم التأويل  "10."«دال منها آية أخرىفاملقام مرايا لكّل منها آية تشرق، فإذا استوعبها قلب العارف طويت لتنقش ب
هو من هذا القبيل فهو من املكاشفات الرمحوتية كما هو احلال مع سيدنا يوسف عليه الّسالم الذي عّلمه سر تأويل 

والشيخ ابن .يرتقى فيها املريد برتج روحاين عن طريق التجلي اإلهلي لقلب العبد. مّث إّن املقامات درجات" 11."األحاديث
   الذي هو يف مقام : واجلار ذي القرىب»  : ريب يستخدم مصطلح املقام هلذه األصناف الثالثة املذكورة آنفا فيقولع

 والّصاحب باجلنبالذي هو يف مقامه بعيد من مقامك،  واجلار اجلنبمن مقامات السلوك قريب من مقامك،  
 السالك يف طريق احلّق الّداخل يف الغربة : أي ابن السبيلو والرّفيق الذي هو يف عني مقامكم ويرافقكم يف سريكم،  

 "12."«عن مأوى الّنفس الذي مل يصل إىل مقام من مقامات أهل اهلل
 تأويل إنزال املطر وما يتسبب فيه

فأخرجنا  ماءً  الّسماءِ  نَ مِ  لَ وهو الذي أنزَ  وقد ورد تأويل املطر وما يتسبب فيه من نباتات وفواكه يف قوله تعاىل 
من أعناب  نوان دانية وجّناتٍ ل من طلعها قِ النخْ  ا نخرج حّبا ماراكبا ومنَ رً كّل شيء فأخرجنا منه خضِ   به نباتَ 

 " "13والزياون والّرمان
فأّول ابن عريب نزول املاء من السماء بنزول ماء العلم من ّساء الّروح، وأّما النبات فهو كل صنف من األخالق 

من النبات هيئة خضرة النفس وزينة حسنة مجيلة وهبجة بالعلم واخللق، وأّول النخل بنخل ( فأخرجنا)يقول  والفضائل،
   العقل، وجنات العنب باألحوال واألذواق وخصوصا أنواع احملّبة القلبية املسكر عصريها وسالفها، والزيتون أوله للفكر 

كذا فعل مع الرمان فصرفه عن الفاكهة املعروفة إىل رمان التومهات عن طريق آلية اإلضافة اللغوية، فسماه زيتون الفكر، و 
 "14."الّصادقة اليت هي اهلمم الشريفة والعزائم النفسية

 تأويل أّساء األنبياء
يرى أبو العال عفيفي أن ابن عريب ال يذكر نوحا أو إدريس أو غريمها من األنبياء على أهنا شخصيات تارخيية على 
النحو الذي نلفيها عند أصحاب القصص أو التفسري واألخبار والتاريخ، ولكن وإمنا هي مثل وأدوات يوظفها لصاحل 

 "15."مذهبه وإشراقاته الصوفية
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ن واسع اخليال الصويف فالكون عنده بأسره خيال، وكّل ما يراه اإلنسان يف حياته الدنيا إمنا واحلاصل أن ابن عريب كا
 :ولذا جتده ينشد"16. "هي رؤيا حتتاج إىل تأويل

 إنما الكون خيال     وهو حّق في الحقيقة
 والذي فهم هذا      حاز أتسرار الّطريقة

كر العلمي الذي جنح به إىل مسلك اإلشارة والرمز ألنه كان إن اخلطاب القرآين حتول عند ابن عريب إىل مادة السّ 
وقد بني " 17."من ذوي عشق النفوس اإلهلية اليت ذكرها ابن سينا بأهنا تسعى إىل مرتبة الكمال بعشقها للنفوس املتأهلة

احملّبة، والعشق، والسكر، واعلم أّن من صفات احملبني أهنم يتكلمون بلسان : هذه احلقيقة الّشعرايّن بقوله عن لغة العاشقني
 "18."«ال بلسان العلم والعقل

 :"19"وقد نقل ابن عريب رأيه بوضوح يف هذا العشق اإلهلي يف شعره فهو القائل
يُن ِديِني َوِإيَماِنيّ   َأِديُن ِبِديِن الُحبِّ أَّنى توج َهْت    رََكائُِبُه َفالدِّ

نأيت على هناية هذه اخلالصة يف هذه العجالة اليت مل تسمح لنا بإيفاء حق هذا العامل الصويف املبحر يف كنف  وهبذا 
    . العشق اإلهلي حقه

 

 قائمة المصادر والمراجع المعامدة في البحث
 القرآن الكريم

لبــاقي ســرور، والســّيد حممــد عيــد الّشــافعّي، دار املعــارف، األنــوار القدســية يف معرفــة قواعــد الّصــوفية، عبــد الوهــاب الشــعراين، حتقيــق طــه عبــد ا -1
 .   م3003، 1بريوت ـ لبنان، ط

هـــ ـ 1/1333، دار صــادر، بــريوت ـ لبنــان، ط(هـــ836ت )تفســري ابــن عــريب، للشــيخ األكــرب العــرف بــاهلل العالمــة حميــي الــدين بــن عــريب  -3
 .م3003

خليــل عمــران املنصــور، دار الكتــب : علــق عليــه ووضــع حواشــيه( هـــ836ت)حميــي الــّدين ابــن عــريب  ذخــائر األعــالق شــرح ترمجــان األشــواق، -3
 .  م3000، 1العلمية، بريوت ـ لبنان، ط

 .م3002، 1رسالة العشق للشيخ الرئيس ابن سينا، حتقيق حسني الّصديق و راوية جاموس، دار الفكر، دمشق، ط -3
 .م1860، 3أبو العال عفيفي، دار الكتاب العريب، بريوت ـ لبنان، ط فصوص احلكم البن عريب والتعليقات عليه، -2
 .     م1861هـ ـ 1301خمتار الصحاح تأليف حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، دار الكتاب العريب، -8
 . م3013، 1غربية، طمفهوم التأويل يف القرآن الكرمي ـ دراسة مصطلحية ـ فريدة زمردة، مركز الدراسات القرآنية، اململكة امل -7
مي مــالك التأويــل القــاطع بــذوي اإلحلــاد والتعطيــل يف توجيــه املتشــابه اللفــم مــن آي التنزيــل لإلمــام أمحــد بــن إبــراهيم بــن الــزبري الثقفــي العاصــ  -6

 .م1863هـ ـ 1/1303الغرناطي حتقيق سعيد الفالح، دار الغرب اإلسالمي، بريوت ـ لبنان، ط
 .م1862، 1حممد غازي عرايب، دار قتيبة، لبنان، بريوت، طالنصوص يف مصطلحات التصوف،  -8

 :الهوامش
                                                             

 مادة أول 318ص 3ـ الصحاح ج 1
 مادة أول 318ص 3ـ انظرالصحاح ج 2
 مادة أول 318ص 3ـ الصحاح ج 3
  183ـ انظر مفهوم التأويل يف القرآن الكرمي، دراسة مصطلحية لفريدة ُزمّرد ص 4



119112The Cradle of Languages Journal 
 

لخضر قدور قطاويالجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف -اللغات األجنبيةإصدار كلية              38 

  
 132و 133ص 1ـ مالك الّتأويل ج 5
 131ص 1ـ انظر تفسر ابن عريب ج 6
 131ص 1ـ املصدر الّسابق ج 7
 131ص 1ـ انظر املصدر السابق ج 8
 131ص 1ـ انظر املصدر السابق ج 9

 316ـ الّنصوص يف مصطلحات الّتصّوف ص 10
 316ـ انظر املرجع السابق ص 11
 118ص 1ـ تفسي ابن عريب ج 12
 88ـ األنعام  13
 176ص  1ريب جـ  انظر تفسر ابن ع 14
 38ـ انظر فصوص احلكم والتعليقلت عليه ص  15
 128ـ فصوص احلكم ص 16
 30ـ انظر رسالة العشق ص 17
 113ـ األنوار القدسية يف معرفة قواعد الصوفية ص 18
 38ـ ذخائر األعالق شرح ترمجان األشواق ص 19
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 السردية النسوية وسؤال األنساق الثقافية
Le récit féministe et la question des formats culturels 

 
 ن دريسبعبد العزيز : الدكتور

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 
 

  :الملخص
             هتتم هذه الورقة بتسليط الضوء على مسار السردية النسوية قصد االجابة عن االنشغال العام الذي يفرض نفسه يف شكل أسئلة الكتابة 

اىل نتيجة مهمة أثبتتها حبيث لو أجرينا مقاربة تارخيية بسيطة بني املرأة والكتابة لتوصلنا ، والنظر يف ايقاع جتددها املتصاعد بشكل مذهل، وحمور تشكلها، عند املرأة
( السرد)وهي اللحظة اآلنية اليت يتوازن فيها زمن احلكي مع زمن الفعل ، الدراسات النقدية والثقافية وهي أن الرواية كجسد  للكتابة بدأت حيث انتهت احلكاية

ين والتقين الذي يعترب عامال حامسا يف ختريج النص اما بنجاح الذي يأخذ زمام املبادرة يف احلكاية من جديد مما يستوجب حتكيم منطق السرد بشروط الفعل الف
 .الرواية أو بفشلها 

   فهي حني تكتب تعرك مع الكتابة ذاهتا ليتوحدا يف جسد واحد حيث تتالشى التخوم ، ن كتابة نص املرأة حتركه الرغبة يف احلكي وشهوة امتالك بهإ
كشف عمل السردية النسوية يف كسر جدار الصمت وحتطيم نسق اهليمنة الذكورية للنسق الثقايف على أساس بني اجلسد البيولوجي وجسد النص ومن خالله حناول  
 .وليس على مفاهيم الصراع والتصادم كما يروج له البعض، مفاهيم اجيابية تنبين على الشراكة التعاون بني اجلنسني

 .السرد؛ النص؛ املرأة؛ الرواية: الكلمات المفتاحية
 

      Résumé: La prise en charge de cet article est de mettre en évidence le chemin narratif féministe 

afin de répondre à la préoccupation du public qui s'impose sous la forme de questions d'écriture 

lorsque les femmes, et l'axe formé, tenez compte du rythme de renouvellement hausse spectaculaire, 

de sorte que si nous avions une approche simple historique entre les femmes et l'écriture, nous avons 

atteint un résultat important Sierre études monétaires et culturelles est que le roman comme un corps 

d'écriture a commencé où il a terminé l'histoire, qui est le moment immédiat lorsque le temps de la 

narration équilibrée avec le temps du verbe (récit), qui prend la tête de l'histoire à nouveau, ce qui 

nécessite une logique narrative d'arbitrage des termes d'acte artistique et technique, ce qui est un 

facteur Décisif dans la graduation du texte du roman soit avec succès ou de l'échec. 

Les femmes texte d'écriture animé par le désir de raconter des histoires et la convoitise de posséder, 

il est quand vous écrivez Mélanger avec l'écriture elle-même d'unir en un seul corps où les frontières 

se dissipent entre le corps biologique et le corps du texte et par lequel nous essayons de découvrir le 

travail narratif des femmes à briser le mur du silence et de détruire le modèle de la domination 

masculine du modèle culturel sur la base de Concepts positifs basés sur le partenariat et la 

coopération entre les sexes, pas sur les concepts de conflit et de collision comme promus par 

certains. 

 

Mot clés : Récit, texte, femme, roman. 
      صلت لدينا فكرة البحث يف املنجز االبداعي للمرأة العربية عامة واملرأة اجلزائرية خاصة عرب سؤال الكتابة عند املرأة تأ    

من خالل مدونة النص الروائي النسوي الذي جعلناه حمور اهتمامنا يف هذا الفصل التطبيقي بإخضاعه للمساءلة والتأويل 
ورة خمبوء الذات األنثوية واستعطاف مشاعرها اآلدمية املكبوتة بني السطور والعتبات وطرق أبواب املسكوت عنه حملا، والتثوير

 . يف شكل تيمات نصية تستوقف القراءة والتمعن يف سيل تدفقها ومعرفة مقاصدها 
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آليات القراءة واالستنجاد ببعض مناهج العلوم االنسانية   ال بتفعيلإو يبقى النص النسوي عصيا عن كشف هويته احلقيقية     
وكان املقام األنسب للقيام هبذا العمل اتباع منهج املقاربة املوضوعاتية الستقطاب الظواهر املتكررة عرب ، كاملنهج النفسي مثال

ح أفقي ألهم املواضيع اليت وحدات النص ومالحقة أسباب حضورها وانتشارها ومعرفة أسرارها وعائم ارتكازها من خالل مس
كما حتقق يف العمل األديب والناقد حياول   –يف العامل  –لفهم جتربة ما يف الوجود «فهو سعي ، تطرق اليها اخلطاب النسوي

الوقوع عليها من خالل الوحدة الكلية العضوية للنص املدروس وينعكس هذا الطرح الشمويل يف اختيار موضوعات متميزة 
           .                    يقع على ختوم الذات واملوضوع على الرغم من خماطرة التقاطع االفاراضي هلذه األخيلةعامل ،1للتحليل

 القراءة املوضوعاتية لألدب : املبدأ الشمويل  -
 جتربة أكثر من كوهنا معرفة -
(( قراءات مصغرة )) يف كتابه  كما يقول ريتشار( العامل اخلارجي)وعي بالذات ووعي مبا حييط هبا : وعي مزدوج  -

microlectures »إهنا تثقل ، إهنا باألحرى إصرار ومتهل ونذر بقصر البصر، مل تعد القراءة هنا مسرية وال حتليقا
 2  »بالتفاصيل اليت يشكل كل منها حبة من حبيبات النص

لكنه يف الوقت نفسه ال يوجد ، النص ذاتههو النقطة اليت يتبلور عندها احلدس بالوجود متجاوزا  -يف النص –فاملوضوع 
 .مستقال عن الفعل املؤدي إىل إظهاره 

وقد يتغرير معناها من تعبري ، غري أن املوضوع غالبا ما يتجاوز الكلمة، يبدو أن أكثر املعايري بداهة هو معيار تكرار الكلمة
أو إذا شئنا هو اخلاصية املوقعية ، موضوعالقيمة االساراتيجية لل«آلخر لذلك فإن املؤشر األكثر موثوقية هو 

topologique فالقراءة املوضوعاتية ليست إطالقا كشفا بالتوترات بل هي مجلة الصالت اليت ، ويعترب هذا املعيار حامسا
   3  »يرمسها العمل األديب يف عالقاهتا بالوعي الذي يعربر عن ذاته من خالهلا

وبعد االطالع على جمموعة ، تحليلية وفرة املنتج االبداعي للمرأة العربية يف هذا النوع األديبومما ساهم يف نضج هذه املقاربة ال
 :من األعمال الروائية لعدة روائيات جزائريات ارتأينا اختيار ثالثة مناذج روائية هي كاآليت

 .                              للكاتبة والشاعرة ربيعة جلطي" الذروة " رواية  -
 للكاتبة يامسينة صاحل                                        " حبر الصمت " رواية  –
ومل يكن االختيار سهال نظرا للحضور القوي للكاتبة . للكاتبة عائشة بنت املعمورة " اعارافات امرأة " رواية  –

 .بداعا إاجلزائرية صوتا و 
لسردي هلذه النصوص االبداعية مث يتقاطع البحث بعد ذلك بدأنا يف مستهل هذا العمل بعرض هيكلية البناء ا

 وهي تتمفصل يف بؤر حكي جزئي لتتوحد ، بالتموضع حول تقدمي أبرز الظواهر النصية والكونية املستقطبة اهتمام القارئ
 . يف األخري لتعربر عن هم واحد تتقامسه املرأة للتعبري عن كينونتها 

وتعذرر علينا عرض كل ، طات اليت انبنت عليها خطة هذا البحث املوجزكان من األنسب أن نقدرم أهم احمل
ولكننا رحبا للجهد اكتفينا ببعض املالحظات اهلامة واملميزة لتحوالت اخلطاب ، تفاصيليه ألن ذلك سيستغرق مساحة أطول

 . النسوي اجلزائري 
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 .يف اجملتمع العريب من خالل مقاربة تارخيية موجزةوقبل ذلك نتعرض لتقدمي الصورة السردية العامة لواقع املرأة      
 

 : واقع المرأة في المجتمع العربي  .1
     بل منذ بداية اخللق متشفعة مبسوغات الدين ، الظلم والتهميش اليت انغرست يف جبلة البشرية منذ فجر التاريخ صورة

واالغتصاب واالعتداء مرهتنة باملعتقدات ( الوأد)فاملرأة عانت أشكاال عديدة من التمييز وصل حد االبادة  .أو العرق أو اجلنس 
             البائدة اليت تشيرئ املرأة وتعتربها سلعة مملوكة تابعة إلرث الرجل الذكر الفحل الذي حيق له التصرف فيها كيفما 

انعكست سلبا على أداء املرأة وعمرقت ، وجعلتها وصيفة لرغباته وشهواته هذه النظرة الدونية اليت استعبدت املرأة لسيدها، شاء
داخل هذه املنظومة الثقافية املكبلة بأغالل اجلاهلية األوىل اليت حكمت عليها مسبقا بالتبعية واخلضوع ، من جراحها وعذاباهتا

 .بدون شروط
األدوار االجتماعية بني اجلنسني تطبرع عليها العرف منذ القدم ساد االعتقاد أن االختالف البيولوجي يفسره اختالف 

االجتماعي شيئا فشيئا حىت رسخت يف بنية اجملتمع النفسية والعقدية وأصبحت اختالفات غري قابلة للتغيري أو املراجعة 
لنة صراعا خفيا ونتيجة لذلك تكورنت قيم اخلصوصية والتمايز لكل من املرأة والرجل مع، متحججة مبنطق االختالف البيولوجي

أما الرجل ، (البيت)فنجد مثال املرأة منزوية اىل العاطفة مهمتها الاربية و العمل يف مؤسسة الرجل ، يارمجه واقع الكتابة عند املرأة
     فجال عمله منفتح ، فمشدود بالعقالنية مهمته التفكري اجلدي يف وضع خارطة الطريق اليت تضمن السري احلسن جملتمعه

 . اخلارجي بعكس املرأة على العامل
والتضييق على قدراهتا وامكاناهتا يف مبدأ التكافؤ ، لقد عملت هذه النظرة االحتقارية العنصرية على التقليل من مكانة املرأة

           حىت تستطيع التأثري واملشاركة اىل جانب الرجل يف ارساء قواعد البىن األساسية للمجتمع ، واالندماج يف بيئتها
 .تصاديا واجتماعيا اق، سياسيا

من خالل هذه الرؤية الضيرقة بدأت تتسع فجوة الفروقات العنصرية أكثر فأكثر مارمجة خروقاهتا يف تشكل األدوار 
ورمبا تعدى األمر أبعد من ذلك مباركة املولود الذكر والتكتم أوالتطرير باملولود ، والعالقات والتعليم حسب أولويات اجلنس

واملرأة تتحمل وزر ، فالرجل معبأ بالقيم االجيابية، على هذه املعاملة مستقبال من آثار نفسية لكال اجلنسني وما يارتب، األنثى
 .مشيئتها 

بدء من األسرة مث انتشرت يف القبيلة ، مع مرور الزمن تصلبت هذه الطقوس العقائدية شيئا فشيئا يف بنية النسق الثقايف
 .واجملتمع 

    دخال حتسينات عديدة على واقع إ العلمي والتكنولوجي للحياة املدنية يف العصر احلديث و وعلى الرغم من التطور
خصوصا فيما تعلق مبسألة احلقوق واملكتسبات املادية كحق التعليم والعمل ، وتطور منطق الوعي اجملتمعي اجتاه املرأة، املرأة

ربية ما تزال تعاين أثار ذلك القهر االستعباد لفارة طويلة من الزمن حيث ال أن املرأة العإ، واملشاركة يف احلياة املدنية والسياسية
 .جنده يظهر من خالل كتابات املرأة املنطلق أساسا من منطق احلكي وفعل الكتابة املتجسد يف اخلطاب الروائي النسوي 
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 :األدوات النقدية للكتابة النسوية  .2
الكتابة يف مواجهة سلطة اجملتمع أو النسق الثقايف كما جاء يف املشروع الثقايف لعبد اهلل الغذامي يف مؤلفيه املرأة  -1

 .وتعين املواجهة لألب والزوج حاجة نفسية واجتماعية لتحقيق الوجود الفعلي للذات، وثقافة الوهم، واللغة
ىل درجة إالنسوية يف بدايته حتفظا ورقابة شديدة حول انتشاره حيث شكل هذا النوع من الكتابة : الكتابة باجلسد  -2

ليلى بعلبكي اليت أدينت بافتعال أزمة أخالقية كان اجلسد موقد حماكمة بعض مفكريه مثلما حدث مع الكاتبة اللبنانية 
    صيغة جمازية كربى  وكيف ميكن أن يصبح اجلسد، مطية للبوح بالسرائر واهلواجس، شرارهتا برائحته وحركاته وسكناته

       الحتجاج على األوضاع املزرية اليت أقصت  املرأة للقد أضحى اجلسد حمفال أنثويا بامتياز ، عن الذات والوجود
 .على هامش احلياة 

احلب  ، ويتم فيه الكتابة حلماية الذاكرة من آثار الطمس والنسيان مثل قضايا الوطن: الكتابة والقضايا الكربى  -3
حلرية والقومية عرب متفصالت الزمان واملكان مارمجة يف مالمح الشخصيات وطرائق كالمها ضد كل آثار احملو والتدليس وا

 .اليت ميارسها االحتالل
ونظرا الرتباط مفاهيم املقاربة املوضوعاتية مع التناص من حيث املبدأ ارتأينا أن خنصص للتناص مبحثا قصريا لفهم ماهيته 

 .واصه والتعرف على خ
فالتناص «: املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب ما يلي  جاء يف معجم: التناص مفهومه وخصائصه .3

والتناص مصطلح جديد كما يقول  4 »يتضمن العالقات بني نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت يف حدود جتربة سابقة
ىل حقل الدراسات األدبية يف أواسط إيد أدخلته الناقدة جوليا كريستيفا مفهوم جد intertextualitéالتناص «حممد عزام 

 1121عام ( البوليقونية أو تعدد األصوات)الستينات من القرن العشرين أخذته عن باختني الذي اكتشف مفهوم احلوارية 
             ( التناص)ولكن تسمية  (ايديولوجيا)وعدرته وظيفة تناصية تتقاطع فيها نصوص عديدة يف اجملتمع والتاريخ ومسرته 

ىل آخر حىت لقد صار إوأصبح التناص مفهوما مركزيا ينتقل من جمال دراسي ، هي اليت شاعت وانتشرت بشكل سريع ومثري
ويضيف مجال  5 » ...املتناص ، املتعاليات النصية، التفاعل النصي، املناص، التناصية: تتول عنها املصطلحات املتعددة ( بؤرة)

ألن االحداثيات ، والتناص ظاهرة وليس منهج كما حياول بعض النقاد مقاربته«ضور معقبا على هذه الظاهرة اللسانية الدين اخل
الزمانية واملخيالية والعقلية والفكرية والسوسيولوجية وغريها تفرض على فضاء النص تقاطعا بنائيا مع خطابات أخرى أو أقوال 

   حدى اخلطوات اهلامة على طريق تفكيك الوحدة األيديولوجية إهي ، كتشافهاأو نصوص أخرى مقاربة هذه الظاهرة وا 
أي خلط ، أما الاركيز عليها باعتبارها منهجا ملقاربة النصوص فهو خلط قاس وصعب ملا هو بنائي مع ما هو منهجي، للنص

 .6 »الظاهرة وحتريفها اىل منهج
لذلك فهي ال تتوفر على معطى جاهز أو دليل ، العامل والوجودالكتابة السردية سفر مع الذاكرة وتأمل ال يهدأ يف 

     ومن تقنياهتا أهنا تلجأ ، سابق ألهنا تبدأ مغامرهتا من بياض القرطاس اللبين الذي ال تقوى على ملئه حمربة وال حتتويه كتابة
أو مكتوبة كالكتب املقدسة ، هاىل استدعاء نصوص خمتلفة ومتعددة شفوية كانت كاألمثال واحلكم واألغاين واألراجيز وغري إ

حلاق أو تضمني نص بآخر إوهو ، واحلديث الشريف وكتب السري والاراجم والتاريخ والفلسفة والسياسة واالقتصاد وغريها
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لغاء احلدود بني ما هو أديب وغري أديب منصهرا يف عجينة واحدة من أجل تقدمي صورة إبغرض وظيفي وتوسيع عامل الرواية و 
و بني أما مضمنا أو عرضا أو بالتداخل بني املعىن واملعىن إيأيت التناص «عن حضارة األمة وطقسها االجتماعي حيث  منوذجية

عن معاناة املثقف البسيط اليت تظهر ، شخصيات هذه األخرية اليت مينحها الكاتب سطوة الكالم لتعرب عن نفسها وعن غريها
اليت نصادفها بكثافة عند قراءة الرواية النسوية اجلزائرية بشكل خاص والرواية املغاربية  وهي التيمة 7 »يف تيميْت التيه والضياع

 . عموما 
   ولئن كان التناص يف احلكي ضرورة بنيوية وحتمية سردية ضاغطة من أجل إمناء القص وبناء هيكل نصي حيتوي 

راسة اليت هتدف اىل بلوغ بعض األهداف املرجوة وهذا متاشيا مع تطلعات هذه الد، على املقومات األساسية للفعل السردي
 :نذكر منها على سبيل التمثيل 

وإجالء املناطق اخلفية يف نسق اخلطاب ، يديولوجيا والسوسيو ثقافيةالكشف عن املتواريات امليتاقصية يف مستويات اللغة واأل -
 . األنثوي 

       األساسية من خالل استقراء واقع احلكاية امللحمية  حبيث ميكن تلمس مفاصل التناص«تقدمي وصف عام لبناء احلكاية  -
مع بيان خصوصية هذا ، كما وردت يف مصادرها األصلية  وكيفية إنشاء نص إبداعي آخر على ختومها،  اخل...أو التارخيية 
  8 »النص اجلديد

مث تركيبها بصيغة جديدة ، فيها بتمعن ىل وحداته اجلزئية والنظرإبستمية اهلادفة اىل تفكيك النص وبناء على مبدأ املقاربة اإل -
 .واليت تسمح يف كل األحوال بتجدد القراءات ، وبرؤية متفتحة

          وراء هذا االجراء سواء إن كان هروبا والدافعية ، حماولة الكشف عن داللة االلتواءات النصية اليت تعثر دينامية السرد -
 .من التموضع أو إثبات حلضوره 

 9 سنن هذا الاركيب كما يصطلح عليه السعيد بنكراد يف كتابه النص السردي حنو سيميائيات لأليديولوجيا النظر يف -
الوقوف عند شعرية التناص على مستوى الداللة والاركيب كفضاء النتعاش  األخيلة وتفريخ األسرار على حد قول القاص حممد  -

 . خضري 
               ب يف مهنته الشاقة املتمثلة يف اجلري احلثيث يف حفريات كما نلتقط التناص كمحفز على البحث والتنقي -

        واجلدير بالذكر أن نضع ، ليس بغرض إشاعتها ولكن بغرض حتيينها الستقبال معان جديدة مل تر النور بعد، النصوص
هر ذلك من تعدد ويظ، يف حساباتنا أن التناص ليس مفهوم بريئا وال شفافا نظرا التساع الدوائر املفهومية اليت حاولت ضبطه

وبالتايل فواجب االحاراز من هذا التهافت النقدي الذي قد تصاحبه ، االستعماالت املتداولة له يف حقل اللسانيات النصية
 .ارتدادات ايديولوجية متطرفة خترج العمل عن سياقه إرضاء لشهوات النفس رغباهتا 

التحول إىل ما بعدها وهذا خصوصا عندما تتحفظ على مبدأ انغالق النص تتطلع الدراسة التناصية إىل جتاوز املعيارية البنيوية و  -
   قرين فكرة النصية أو الدال العام الشارد الذي يظل يبحث عن مدلوله «فيصبح النص يف رؤية هذه املعاجلة هو ، على ذاته

( صوت)العالمة املكونة من دال وبعبارة أخرى هو تدمري لفكرة ، وما جيده هو سلسلة من الدوال العائمة، ولن جيده مطلقا
أي موضع الداللة املستمرة وليس يف موضع ، إن التناص يضع النص دائما موضع االنتاج( معىن ثابت أو متعال)ومدلول 
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ولذلك فإنه ، أي هي بنية المركز هلا، إنه يشتغل وفقا لتصور الكتابة بوصفها حالة من االختالف واالرجاء الدئم، االستهالك
خاصة  10 »فيصبح النص بال مركز أو أصل، األبوة وخرافة النسب وحيرص يف الوقت نفسه على تبدد النص وانفجاره يدمر

وبالتايل فإن ، باعتبار لغته وصوته املنتقد للنسق العام، وأننا أمام نص أنثوي يتفق عليه أغلب الدارسني على اختالف مالحمه
 . كون له األثر البالغ يف فهم طالسم اخلطاب األنثوي عقد مثل هذه املقاربة السوسيوثقافية سي

يعد التناص من عوامل إثراء اللغة الروائية نظرا لتعالقها مع غريها من اللغات والثقافات واألساطري مثل حكاية ألف 
اخلاص إىل مقام التاريخ فالتناص يرقي احتمالية احلدث العام أو «، وقصة األمرية النائمة واألقزام السبعة وغريها، ليلة وليلة

     11 »ويدرج الواقع يف إطار منطقي مطابق لبنياهتا الذهنية
ميكن متثيله باخللطة العجيبة اليت تتمازج فيها النصوص ، ويعترب التناص أهم ما مييرز الرواية عن باقي الفنون األدبية

تتصل ببناء عالقات خارجية مع الوقائع بفعل التناص الواقعية أو اخليالية ألن الرواية يف حقيقتها ليست سوى لعبة سردية 
طائفا على نصوص ، ولكن يبقى املفيد يف األمر كله هو الوصول إىل إدراك الطريقة اليت يبين هبا السارد قصته مرحتال، اخلارجي

مة مضافة تزيد املخيال بقي، شىت لينتهي به املطاف إىل شدر خيوط سرده بإبرام عالقات التجاور واملصاهرة مع تلك النصوص
      وبالرجوع  12  »وعلى هذا فإن احلكم على الرواية كاملة بأهنا تناص ليس خمالفا للحقيقة األدبية«السردي خصوبة ومناء 

     ويعين تضمني الكالم األديب شيئا من القرآن أو السنة «إىل جذور املصطلح يف الاراث العريب جنده يتضمن معىن االقتباس 
 . 13 »النصوص وجيوز تغيري املقتبس قليالأو سوامها من 

 مبنهجها التفكيكي وخاصة يف أعمال روالن بارث وجاك دريدا( ما بعد احلداثة)وقد سامهت أيضا الدراسات املعاصرة         
 .واعتربت كل قراءة نوعية مبثابة نص جديد ، واليت أمثرت مبفاهيم جديدة حول األدب والنقد وغريهم 

من خالل شبكة ، هلذه املقاربة البسيطة اليت حاولنا من خالهلا رصد دينامية البناء السردي يف الرواية النسوية تتوجيا       
   والبحث يف مالمح انبثاق الوعي الكتايب للمرأة ؟ كذات فاعلة ومنتجة ، عالئقه مع غريه من النصوص األخرى

توب وتقويض إرادته للكشف عن الظواهر األدبية وكان من مقتضيات هذا العمل تشريح جسد النص املك، للخطاب
عرب ميزان املقاربة   املوضوعاتية اليت تساعد على حتيني منطق احملايثة والتثوير واملساءلة والتأويل   ، والفنية املتشابكة واملتواترة

 .واملنطوية يف شعاب الذات ، عن احلقيقة الغائبة عن الوعي كوسيلة للبحث
ببناء معرفة علمية حول الكتابة الطبيعي االلتفاف حول نص املرأة الستكمال شروط هذه الدراسة اليت تعىن إنه ملن         
ومن البداهة أن ننظر يف جتربة الكتابة عند املرأة املبدعة وحماورة صوهتا إلضافة القيمة املوضوعية للخطاب ، النسوية

يف خيوط ونة اللغة وعلى تقنيات اخلطاب السردي وبعد حتليل ومتحيص من خالل فعل الكتابة املرتكزة على مر . نسايناإل
 : املقاربة بني النماذج الروائية اليت اعتمدناها يف الدراسة توصلنا إىل املالحظات التالية 

إسقاط تفاصيلها  ـــ هيكلية البناء السردي للخطاب النسوي يتشيرد من زاوية نفسية التفافا حول الذات واجلسد أوال مث يتم
           . إذ يعاريها بعض الزيف والتمويه، مبعىن أهنا قد ال حتافظ على حقيقتها املوضوعية، على الواقع بشكل نسيب

                                       .                                                      ويغيب ويتالشى خارج تلك البؤر، البيت/ اجلسد / حيث يتضاعف احلضور الداليل داخل الذات 
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عرب تلك املفاصل احلكائية تبحر الذات الشهرزادية يف دوامة احلكي الالمتناه وتغوص يف دواخل النفوس واألشخاص 
 .متوسردة الذاكرة واخليال 

وار لكسر رتابة احلكي مع احل، واالستذكارات والنجوى، ـــ االعتماد على أسلوب البوح واالعاراف واملذكرات السريية
     التخييل الذايت حيدد اليوم كل فضاء يقع بني السرية الذاتية اليت ال تريد اإلفصاح «.النمطي وبيان موقفها من اآلخر 

كما لو أنه ال ،  ونظرا ألن مفهوم السرية الذاتية أصبح خييف الكتاب اليوم، عن ذاهتا وبني ختييل ال يريد االنفصال عن كاتبه
  14 »ة داللة إبداعيةيتضمن أي

نقاط احلذف وهي من الوسائل ، وفضاءات الفراغ، وأساليب التعجب واالستفهام، ـــ االعتماد على اجلمل القصرية املوجزة
 .   اليت تؤدي وظيفتها البالغية أثناء القراءة ، احلديثة يف التعبري

تشكرل هذا ، الستشعار املاوراء حسري يف عامل احللم واملخبوء، ـــ جتهد املرأة املبدعة نفسها يف كتابة نص مل ير النور بعد
تبدأ الكتابة الذاتية يف جممل نصوصها مبرحلة الطفولة اليت يسميها  «حيث ، الوعي من جرراء اإللغاء القسري لدور املرأة

وأجهدن الذاكرة واجلسد وسيالحظ القارئ هذه املختارات أن جلر الكتابات اجتهدن " النص الضائع " سيغموند فرويد 
 .15»إذ أنك لكي تتذكر طفولتك ينبغي االستعانة باجلسد قبل الذاكرة ، يف البحث عن هذا النص الضائع

فارى ، حيث يلتقي النص مع املعىن، ـــ قد ال خيتلف اثنني أن أبرز تيمة حلضور الذات األنثوية ال مير إال عرب قناة اجلسد
كما ترى احلب فيض من نبع األنوثة اليت احتوت ،  وترى الوطن صورة مستنسخة عن األم، اجلسد املدينة مؤثثة بتمفصالت

وقد يسهم اجلسد يف تثوير الدوال وإطالق العنان للذات الشتهاء املطلق من الصور واملشاهد واملقاربات . املكان والزمان 
باإلضافة إىل إغناء الكتابة ، إنشائه معاين متثالت اجلسد لدرجة أن تشكيل النص كتابة تتزاحم يف، املمتلئة هبوية اجلسد

               .مبعجمية اجلسد
ـــ التيمات النصية اليت اختذناها عتبات رمزية إلنشاء أجواء املقاربة كعتبة الصمت والبحر واجلسد واالعاراف وغريها ختدم 

   قبسات نورانية تعرب من اجلسد إىل الذات مث تنسخ عبورها  وجتعل من الدوال النصية، الوظيفة الشعرية واألدبية للخطاب
وليس غريبا أن يكون اجلسد مصدر إهلامها وإتقاهنا  .فاملرأة تكتب جسدها يف وعيها فبل أن تنسخه على الورق ، يف الواقع

تلقى رواجا لكثرة  حيث أن الكتابة بشروط اجلسد، فهو مهبط الغريزة اجلنسية ولذة الكتابة والقراءة، طقوس الكتابة
عندما حيضر اجلسد حيضر معه اخليال . وقدرهتا على حتيني اللغة وتفريخ الدوال ، امتصاصها للمعاين الطافحة شعرية ومجاال

هو البداية ، ليصبح اجلسد هو النواة املستقطبة لدوائر احلكي الالمتناه، فيتشبرع النص باملعاين الذائبة يف مداراته، بظله وطيفه
 .النهاية يف آن و 

تستحيل الكتابة معها عامل مؤنسنا بقيم احلب ، ـــ إن من مميزات الكتابة النسوية حينما تفرغ شحناهتا العاطفية على النص
 .واجلمال 

    ـــ تعبئ املرأة املبدعة كل طاقتها احلسية واملعنوية لتجعل من كتابتها بؤرة سرية تستوقف القارئ عند عتباهتا للكشف 
وعندما نصرف النظر إىل حركية السرد النسوي الذي يغذريه هاجس االقاراب من اآلخر كما يقول .  رار النص على أس
فإبداع املرأة كما يقول األخضر ابن السائح يراهن على حضور ، عرب أسئلة الذات واهلوية لبناء جسور التواصل، الغذامي
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امتالك الوعي باحلضور الكلي للحواس واجلسد واملكان وكينونة األشياء اليت تنزل بثقلها الثقايف واملعريف « من خالل، اآلخر
           ومصعردا شعرية األشياء ، وسؤال اآلخر يتدفق السرد مستكشفا مكبوتات األنا، وبني صوت األنا، على النص

 .16 »من حوهلا
إذ أن كثرة التمثالت والتلميحات وتقمص ، مرة وفضاء للتمويه والتعتيمـــ النص النسوي جمال مفتوح على املغامرة واملقا

تلتفت ، إنه سرد يقع بني احلقيقة والشك، مؤشرات على براعة املرأة يف حيل التلصص وحسن اإلصغاء، األدوار يف احلكي
    تلغى فيها كل األصوات   -ميكروسردية إن جاز تسميتها كذلك –يف شكل كتابة ، فيه املرأة إىل البحث عن كينونتها

والتوجس ، حيث يتعاىل صدى األنوثة يف املاضي واحلاضر بني البوح واالعاراف واحلوار واملناجاة. ما عدا صوت املرأة 
  ومما يالحظ يف سردية املرأة هو الرغبة . ليبقى هذا التقاطع هو ديدن السرد النسوي، واالنكماش من التواصل مع اآلخر

وهذا ما يدعم حضور السرد النسوي على مستوى اللغة ، وبالتايل امتالك إرادة الفعل إنتاجا وتأثريا، يف امتالك اللغة
 .حيث تتأثث األمكنة بالعواطف االنسانية املفعمة بروح اآلدمية لكسر جدار العزلة والصمت ، واألسلوب

   مثل أدب السرية ، شكال خمتلفة من الكتابةـــ قوة الكتابة عند املرأة يعكسه البناء اللغوي لنصها املنفتح على أ
فاملادة احلكائية مزيج من التجارب ، والفلسفة امليثولوجيا، التاريخ، علم النفس، الفنون التشكيلية والدرامية، واالعارافات

ش ومن التفاصيل فكثريا ما يتشكل السرد النسوي من اهلام. املتنوعة اخلاصة حبياة املرأة تبعث على اإلدهاش واملفاجأة
                حيث تتخذ الساردة من احللم وسيلة للتمويه لفك الرقابة .  السرية خلصوصيات املرأة وعالقاهتا احلميمية

فنجد تقنية الرؤية من اخللف اليت تسلم للراوي مقاليد احلكم ، كما تراهن على تقنيات السرد احلديثة للتموقع،  عن الذات
كما جند الرؤية املوازية ألفعال السرد حيث يندمج السارد مع احلكاية ،  يات الظاهريةيف احلكاية ليطلع على أحوال الشخص
هو ذاك ملمح السرد النسوي الذي يكشف عن إيقاع حضور الذات األنثوية القائم . فيتقارب فعل السرد مع زمن احلكاية 

وكانت اللغة هي لبوس املرأة ، حمراب الذات على جدلية الذايت والكوين يف مداره احللزوين الذي يطمح إىل رؤية الكون من
وكأن الرواية النسوية ، وإىل التوفيق بني جتربة العشق والقدرة على الكتابة، وتدوين كينونتها من احلقيقة أو اخليال، يف القول

 . تبحث عن االرتكاز حول التكامل وتنفر من الصراع التباعد ( املغاربية)
لة اجلدل حول الكتابة النسوية ظاهرة صحية وضرورية حملاكمة مشهدنا الثقايف يف تناقضاته على أية حال تبدو حا« ـــ

ففي الوقت الذي نالت فيه املرأة يف الغرب املستوى نفسه تقريبا الذي وصل إليه الرجل هناك يف بنية احلياة ، واختالفاته
فكيف ال يكون يف عواملنا النامية املتناقضة ظاهرة االختالف ، ومع ذلك هناك نظرية نسوية ممتدة يف الثقافة واإلبداعالعامة 

. 17 »هو ملمح الثقافة األبوية الذكورية، خاصة وأن طبيعة الثقافة يف جمتمعاتنا هلا ملمح وحيد، بني كتابيت الذكور واإلناث
لكن كال منهما يتقن الكتابة بقلمه كما يتقن الكاتب الكتابة بقلم املرأة و ،  قد تتقن الكاتبة بقلم الرجل" وعلى العموم 

( بكسر اهلاء)إذ تعد ظروف الكتابة النسوية قائمة على حماربة الرجل بصفته املضطهد ، ويف ظروفه اخلاصة، اخلاص
من خالل ما سبق أرجو أال تنزاح احلالة الثقافية  !! يف حني تعاملت كتابة الرجل مع املرأة بصفتها شيئا ال إنسانا، والقمعي

          تستمر هيمنة أيديولوجيا حماربة الرجل على الكتابة النسوية « كما أرجو أال،  ىل معركة بني إبداعي املرأة والرجلإ
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وأن تتجه الكتابة الذكورية إىل شخصية املرأة بصفتها ، اليت قد خترجها من مجاليات الفن إىل الكتابة النرجسية الشوفينية
 .18 »إنسانا بتعبري الدكتور حسني املناصرة

ويف اخلتام خنلص أن الكتابة النسوية قد حققت خطوات مهمة يف فضاء السرديات واستطاعت أن تبسط  
 .مكنونات وخصوصيات ال يستطيع الرجل أن يوضحها مهما أويت من مهارات كتابية

 
 :المصادر والمراجع
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 من مستويات اللغة في رواية وادي الظالم لعبد الملك مرتاض
 

Levels of language in ‘The Valley of darkness’ by Abd el Malik Murtaad 

 
 محمود سي أحمد :الدكتور 

 الجزائر - الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي
 

 :الملخص
قنيات الرواية تعد رواية وادي الظالم من الروايات اليت اظهر فيها عبد امللك مرتاض قدرة فائقة يف توظيف اللغة كألفاظ وأسلوب،وبتقنية مستلهمة من ت

 .من أجل الكشف عن بعض هذه السيمات قدمنا هذه الورقة البحثية .اجلديدة،تستفز القارئ وجتعله يندمج يف األحداث
 .عبد امللك مرتاض؛ الرواية؛ السرد؛ اللغة: الكلمات المفتاحية

 
Abstract 

 

      Wadi Adhalaam ‘The Valley of Darkness’ is one of Abd al-Malik Murtaad  novels which revealed 

his superior ability to employ language as words and style with new novel techniques that provokes 

the reader and makes him integrate into events. This research paper is meant to examine the novel’s 

feautures. 

Keywords: Abd el-Malik Murtaad, novel, narration, language. 

 

       .عبد امللك مرتاض يف هذه الرواية هو استعماله اللغة الفصحى، سواء يف السرد أو احلوار أو الوصف ما مييز     
ليس من الذين يقف » نهإيقول عنه حممد مصايف . فهو من الكتاب الذين يشهد هلم النقاد باملقدرة يف توظيف اللغة

 (1)«و إمنا عند أفكارهم و طرقهم الفنية، ا عند لغتهم و أسلوهبمالناقد كثي 
فلقد أظهر الكاتب قدرة فائقة يف توظيف اللغة، فلم يكن من الكتاب الذين ميلون إىل استعمال العامية إال بعد 

و باحلديث الشريف  صياغتها  بأسلوب فصيح، و لعل السر يف هذا يعود إىل أصالته، فهو مرتبط بالقرآن ألفاظا و تركيبا،
و بالغته و بالشعر العريب عموده و حره و بالنثر على اختالف أنواعه، زيادة على الثقافة اإلسالمية، و قد جرى كل هذا 
مع قلمه و هو يسرد هذه الرواية دون تكلف و خاصة حينما يكون اللفظ مستحضرا من القرآن الكرمي هذا فيما خيص 

كانت هتوى » ساطة جعلته شائقا و ممتعا شبيه بأسلوب اجلاحظ و املنفلوطي، فمن يقرأ اللغة كألفاظ، أما أسلوبه فب
     و األشجار و تعانق أغصاهنا، و الغنم و ثغاءها و البقر ، الريف و مجاله، واحلقول و خضرهتا و املياه و خريرها

، حيس و أنه يقر (2)«..ع  و نقيقها، وخوارها، و اخليل و صهيلها، و احلمي و هنيقها، و الكالب و نباحها   و الضفاد 
لكن هذا االلتزام مل مينع . ملصطفى املنفلوطي، و الذي زاد هذا األسلوب مجاال و روعة هو توازن مجله و نصاعة ألفاظه

            .عبد امللك مرتاض من توظيف اللهجة العامية اليت ال تعرقل التواصل و اليت ال تصل إىل حد التشبع إال نادرا
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              ا االستثمار للهجة العامية ليس أمرا عفويا اعتباطيا، بل هو أمر مقصود حتما من طرف لكننا نرى هذ
     الكاتب، خصوصا، و أن الرواية هي صدى جملموعة من األصوات يسعى إىل حماكاهتا كما يف حياهتا من منطلق 

وسائل االتصال و الفهم الواقعية، و لذلك فإن املتعمق يف أثر استعمال هذه اللهجات جيد أهنا تكشف عن وسيلة من 
     اليت يلجأ إليها أبناء هذا الوطن نتيجة سياسة التجهيل اليت مارسها االستعمار الفرنسي يف بالدنا طيلة قرن و نصف 

كما أهنا سامهت يف إشهار الطبوع ،  و خصوصيات الشخصيةمن الزمن، كما أهنا كاميا تكشف و تفصح عن مميزات 
             ذلك فإن هبذه اللهجات ميكن احلصول على مجلة من املعارف سواء املتعلقة باملكان املميزة يف هذا الوطن و ل

أحنا جابنا ريب لكم رمحه؟ أنتم » و من أمثلة اللهجات اليت أوردها الكاتب ما يلي  . أو الشخصيات دون سابق علم
أحنا اللي اعملنا لكم املراكش؟ أحنا  أحنا حققنا لكم ملن؟. أحنا عملنا لكم الطروق و املدارس لوالدكم/ رعايانا لوفياء 

و اللي ما عندوش الشغل اليوم، نوجد له أنشاء اهلل غدوا ملا؟ واش حتبوا .... اللي نصبنا لكم عليها مسعولني أميني ؟ 
؟ فرناسأحنا اللي طردنا من اجللولية بين ... أكثر من هذا ؟واد الظالم ريب كرت فيه اخلي و املا ؟ تشربوا ما لكم بال فلوس 

و لكننا نعتقد أن جلوء عبد امللك مرتاض إىل استعمال الدارجة يف هذا املقام ليس أمرا عفويا (3)«أحنا حنبكم يا شعب ؟
و مما قروه يف وثيقتهم احملفوظة خبزائن املشيخة العليا أن من شروط الشيخ املعني أال يكون » فهو من جهة تأكيد ملا سبق 

و لذلك كانوا يتزايدون يف األمية و يتباهون هبا ، عليه أن يثبت للناس مجيعا أنه أكثر أمية منهم... إال أميا خالص األمية 
، و من جهة ثانية هو حاجة يف نفس يعقوب قضاها فما عدا هذا مل ميل عبد امللك مرتاض (4)«حىت بلغوا هبا إىل منتهاها

 .مصقول بالفصحى إىل كلمات دارجة و ال إىل ألفاظ حوشية و ما نراه دارجة فهو
 Dialogue:الحوار .1

                                     هناك استعماالت عديدة هلذا املصطلح قد يستعمل للداللة، من حيث تضاده مع 
  بني حوار و مونولوج  و التمييز. (5)، على كل تبادل للكالم بني شخصني يف أغلب األحيانMonologueاملناجاة 

هو يف أغلب األحيان معجمي و ال يتعلق إال بالفعل التمهيدي املونولوج الداخلي، مثل التناجي يف املسرح الذي تواضع 
   ما دامت ، هو الذي مينح اللغة مقومات وجودها»و هو عند ميخائيل باختني . (6)الناس على إحلاقه باخلطاب الشفهي

         (8)«اللغة املعرتضة اليت تقع وسطا بني املناجاة و اللغة السردية »و يراه عبد امللك مرتاض     .(7)«ال حتي بغي احلوار

 :و لكي نسمو بالنص الروائي البد من توفر مجلة من الشروط نذكر منها
 اإلجياز غي املخل حىت ال تتحول الرواية إىل مسرحية. 
 مالءمة لغته للغة السرد و الشخصيات. 
 ة و التكرار و الثرثرةابتعاده عن الصعوب. 

بل هو تقنية يلجأ إليها الروائي قصد داللة يرى  (9)«اسرتاحة للكاتب و القارئ، أو تزين النص» إذن احلوار ليس وقفة    
     و حبكم جتربة  (10)أن احلوار أجدر هبا، بل قد جيعله حيل يف بعض احلاالت حمل السرد و يصبح الدور كله منوطا به

فقد اختذه ، الروائية فإنه قد استثمر احلوار استثمار أبرز الروائيني العرب الواقعني أمثال جنيب حمفوظ عبد املالك مرتاض
    فجعلها تكشف ، عنصر تشويق و وسيلة استنطاق للشخصيات باعتبارها أصواتا حيمل كل صوت منها رؤية خاصة
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       تها مبا حوهلا سواء مع بعضها البعض عن طبيعتها و تعرب عن ما ظهر و ما بطن من جوانب شخصيتها و عن عالق
 .أو عالقتها باملكان أو البيئة اليت تعيش فيها و قد مت هذا بلغة فصحى بعيدة اخلرق الذي يعكر صفوها و حيد بالغتها

 :و من النماذج اليت ارتأينا متثيال ملا سبق ما يلي
 صلوا على النيب املختار يا أوالد 

 صلى اهلل عليه و سلم
 و كما تعلمون، متتد على مساحات شاسعة مما يلي وادي الظالم إىل هناية، ال هناية هلا يف احلقيقة، أوالد اجللولية يا

 ! نعرف ذلك يا أم زينب
 ....و بعضها جبلي وعر، و بعضها األخر صحراوي شاسع ، بعضها سهلي مبسط

 ! نعرف ذلك يا أم زينب
 ....و الصحاري مرتوكة للخلف. فقراءالسهول يسكنها األغنياء،واألوعار يسكنها ال    

 (11) .....و ذلك مما نعرفه أيضا، يا أمنا فابدئي يف احلكاية
              مبن حوهلا و هي عالقة مبنية على االحرتام ( زينب)قد يسمح لنا هذا احلوار من تبني عالقة الشخصية      

لفظ إال إذا كنا نكن هلا تقديرا و احرتاما رحبا  و احلب، و ما لفظ كلمة أم إال عالقة على هذا إذ ال ننادي امرأة هبذا ال
و هذا من خالل ( اجلزائر)عن عالقتهم باملكان ( رجال ونساء اجللولية)كما كشف احلوار يف عالقة الشخصيات األخرى 

 .تلهفهم ملعرفة تارخيها فما مطالبة األم زينب بالبدء يف احلديث عنه إال عالمة على هذا
           السهول يسكنها األغنياء، و األوعار يسكنها الفقراء والصحاري مرتوكة (: زينب)كما يكشف قول      

 (اجلزائر)للخلف، عن استنكارها هلذا التمييز الذي جيري يف املكان 
و الذي احتل ثالث صفحات كاملة كشف لنا النوايا  (12)كما أن احلوار الذي دار بني الشيخ رغبان و الشيخ محدونه    

بل كان مههم هو االحتفاظ بالكرسي حىت و لو أدى ( اجلزائر)خة العليا، حيث مل يكن مههم اجللولية احلقيقية ألهل املشي
  كما أبرز الصورة. األمر إىل تقدمي جزء من اجللولية، كما كشف أطماع القبائل اجملاورة يف أراضي اجللولية الغنية بثرواهتا 

 .يق الرغبات ليس إالاليت كانت عليها املرأة، حيث مل تكن إال وسيلة لتحق
كشف لنا ،  من الرواية، و الذي جاء ممزوجا بالسرد 55أما احلوار الذي دار بني بكور اليهودي و ابنته أنيتا يف ص      

  جوانب مهمة من الشخصية اليهودية املبنية على الطمع و اجلشع الذي ال حد له على اإلطالق، حبيث ال يتأخر بكور 
أرأيت أنه كان يعجز هذا العلج الفرناسي، القوي » قيق ما يريده حىت و لو كان الشرف، من فعل أي شيء مقابل حت

يف حني أنك ستأتني ذلك مقابل مصلحة عليا ... و ال من مانعه من ذلك... الوسيم، أن يسيب كل فتيات احملروسة البيض
      حلوار أن اليهودي ال يتسامح مع كما كشف لنا ا  (13)«مقابل امتيازات عريضة يف التجارة سنحصل عليها...لألسرة

  فإن كنت ال ترين رأيي، فقويل )من يقف يف الطريق اليت يسلكها من أجل كسب املال حىت ولو كان أقرب املقربني إليه 
كما يكشف احلوار شخصية املرأة اليهودية اليت ال تقل مكرا   (14)«ابنيت، و ال أنا أبوك إىل يوم الدين، و حينئذ ألنتيل، 
 :لرجل بل هي عني املكر و املركب الذي وصل على ظهرها اليهود إىل بقاع العامل و حققوا مطاحمهمعن ا



119112The Cradle of Languages Journal 
 

محمود سي أحمدالجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف -اللغات األجنبيةإصدار كلية              51 

         من الرواية فلعل عبد امللك مرتاض يريد أن يعرب عن حالة اإلحباط اليت أصبح يعيشها املعلم 111أما يف ص      
     و اليت دفعته إىل التخلي عن مهنته النبيلة  (15)أال تشفق على أخيك، أيها السلطان، أال ترى حايل و ما أنا فيه» 
        ، و لعل السبب الرئيسي الذي أدى به إىل اإلقدام على هذا الفعل (16)«هنائيا كذلك قررت، أريد مغادرة التعليم»

 .و هو العني اليت ينظر هبا أهل املشيخة العليا إىل املعلم، العني اليت ال تقدر معلما و ال متعلما
نا أن احلوار كان تقنية سامهت يف صرب أغوار الشخصيات و كشف عالقتها، كما أنه قد حتول من حوار و هكذا تبني ل    

 .بسيط إىل حوار حيمل رسالة إيديولوجية
 :الحوار الداخلي

    هو لون من ألوان احلوار، ألنه يستويف شروط احلوار، حيث جيمع بني السؤال و اجلواب مثله مثل احلوار         
            أنه خيتلف عنه يف كون أن احلوار اخلارجي يفرتض وجود شخصني على األقل يتبادالن احلوار اخلارجي، إال

و أخرى بالعرض التلقائي ، Monologueيف النقديات تارة باسم املونولوج » بينهما، بينما احلوار الداخلي الذي يعرف
Récit Autonome (17)«حديث النفس للنفس» و هو. و ثالثة بتيار الوعي. 

و هو عالمة من عالمات اقتحام الرمزية للرواية، و قد مارسه روائيون كبار أمثال فكرت هيجو، و شكسبي، و تعد          
أسبق إىل السرد هبذه الطريقة كما يف يوميات جمنون لغوغول اليت قصرها الروائي الكبي على شخصية »  الرواية الروسية

إال أن النقاد يعتربون ، (18)«حرية قول ما قالته على صفحات تلك الرواية القصية واحدة مهزوزة نفسيا، أو جمنونة وترك هلا
     أول من قدم رواية استخدم فيها تيار الوعي إال أن الفضل يف اكتشاف هذه التقنية اجلديدة تعود ، إدوارد دوجاردان

  تأثياهتا املباشرة و غي املباشرة « صورة الفنان يف شبابه»و « عوليس»إىل جيمس جويس هذا األخي الذي تركت روايته 
 :يف الرواية العربية و قد جتلى هذا يف السرد العريب عرب شكلني رئيسني مها

قصر العمل الروائي على شخصية واحدة تسرد نفسها، و تسرد سواها و كل ما خيطر هلا بواسطة ضمي األنا كما         
 .(19)عرب تطعيم الرواية بفضل أو أكثر، يتم سرده بصورة هذيانيةقصة حب جموسية لعبد الرمحن منيف أو » يف قصة 
، فيه يعمل (20)«بوظيفة لغوية و سردية ال ميكن أن ينهض هبا أي مشكل سردي آخر»و ينهض احلوار الداخلي        

حيث خيرتق الروائي نفسية شخصياته و يدغدغها فتبوح لنا (21)«تتبع جمرى شعور اإلنسان و جتسيده»الروائي على
و هذا ما ينفي عن هذه التقنية ، خبلجات النفس و مشاعرها مما يساهم و يساعد على فهمها و إدراك مجيع عالقتها

 .اجلديدة الرباءة يف االستعمال
 جعلها تسرتجع ذكرياهتا فاألمثلة كثية لقد مكنت هذه التقنية عبد امللك مرتاض من أن خيرتق نفسية شخصياته و       

و إذا ...  لقد كنت ذاهبا يوما إىل املدرسة يف الساعة الثامنة صباحا »: ال يسمح املقام بسردها مجيعها نذكرها منها
اضطر ... غي أن الرصاصة النارية مل خترج ... مث يشهر يف وجهك مسدسا ، شخص ملثم يساور سبيلك بعدوانية بادية

      و قد تكاثر املعلمون ... و أنت تركض و تصرخ و ال معرتف ما تأيت و ال تدع من األمر ... أن يلوذ بالفرار املسلح
فأرسل ...و انتشر اخلرب بسرعة مذهلة ... مل تصدق أنك جنوت من االغتيال ... و كثر الضغط و الضجيج   و التالميذ 

... و مل تلبث عائشة أن هرعت عليك ....   ك زوليخا و ركضت امرأت... الشيخ مهدان أحد الوجهاء يطمئن عليك 
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أحسست بعظمة الذين كانوا حييطون ... تستنكر و تدين... لقد استحالت اجللولية كلها إىل أسرة واحدة متضامنة 
فهذا االسرتجاع الذي جاء كشريط سينمائي و الذي كسر به عبد امللك مرتاض خطية السرد، أراد أن حيقق به (22).«بك
ويف جعله على قائمة الرؤوس املستهدفة اليت  هي سبب هذا التأزم النفسي( املدرسة)ة، وهي أن عالقة أمحد باملكان فكر 

    يسعى إىل القضاء عليها من أجل حتقيق األطماع أي كان نوعها باعتباره العقل املرشد، فلو مل يكن كذلك ملا تعرض 
        رفضون أن يشاركهم العلماء يف تدبر شؤون اجللولية وملا تعرض إىل اإلقصاء من طرف املشيخة العليا الذين كانوا ي

إىل االغتيال، فأفكاره املتنوعة و إميانه برسالته هي اليت كانت جتعله يبدي رأيه يف الذي جيري يف اجللولية مما أوقعه فيما هو 
 .فيه

       ليت مر هبا و هي عالقة حب كما كشف هذا االسرتجاع عن عالقة املعلم أمحد مبن حوله يف مجيع الظروف ا      
 .و تآزر و احرتام 

      و هلذا مل يكن هذا االسرتجاع من أجل التعبي عن حالة أمحد كحالة مفرده و إمنا هو تعبي عن حالة املثقف         
 .عرب تارخيها الطويل الذي ال يعرف أحد مىت بدأ بالتحديد( اجلزائر)يف اجللولية

يف مسعاي؟ و ماذا فعلت من شر حىت ألقى هذا املصي الشقي؟ و ملا اختطفت أنا من بني   ملاذا فشلت، يا رب»       
يا ليتين كنت تزوجت الشيخ محدونة، على شيخوخته، إذن لكنت ... كل فتيات القبيلة، بل من بني كل فتيات القبيلتني؟ 

 .(23)«فماذا أفعل؟ و إىل أين هم ذاهبون؟ لكن جرى القلم بشقائي،.... و ال يصل إيل األوغاد .... اآلن معززة مكرمة 
و هذه وقفة أخرى من الوقفات اليت تشتمل عليها الرواية و اليت توقف فيها السرد و دخل الزمن املاضي و احلاضر         

يف حركة متوازية بعدما كان يف حركة تعاقبية و يف هذا عالمة من عالمات التيه اليت تعيشها الشخصية نتيجة تعرضها 
لعملية االختطاف  وقد جاءت هذه الوقفة مفعمة باستفهامات، أرادها عبد امللك تعرية لتاريخ املرأة اجللولية، ومل يقصد 
الشخصية نفسها، و لكنه يطرح تساؤالت تطرحها كل امرأة يف اجللولية ال متلك القوة على صنع مستقبل يف حميط ال يقدر 

ثاث الذي يشرتيه يبدله وقت الذي يشاء كلما تاقت نفسه إىل اجلديد، و األمر املرأة حق قدرها  و يتخذها كجزء من األ
شائع بني العامة غنيهم و فقيهم سيدهم و وضعيهم فالكل يف الظلم مشرتكون و حىت و إن اختلفت الدرجة فالظلم 

ية و اجملال ال يسمح بذكرها كلها واألمثلة من هذا النوع كثية يف الرواية حىت لتكاد تطغى يف اجلزء األخي من الروا. واحد
لكن ما نذهب إليه أهنا ما وظفت إال باعتبارها أصواتا تتوق إىل إمساع صوهتا و تدعو إىل االنتفاضة و االستيقاظ إلزالة 
الظالم من وادي الظالم، فما نقرأ يف هذه الرواية إال مزيدا من التوكيد ملا نتحدث عليه فما يبدو فيه لدى بعض سعادة 

 .مرأة هو استعباد هلالل
  :الوصف

           ، يف السرد و يف سائر الفنون األدبية (24)«ال مناص منها » الوصف تقنية لغوية من التقنيات اليت       
 تقنيات خاصة » وهو إجراء فين يتطلب .  (25)«إذ من الصعب تصور مقطع سردي خال من العنصر الوصفي. األخرى

                    يقوم به الروائي حني يقوم بتوقيف السرد . الروائي من تقدمي عمل روائي ناجح لكي يتمكن. (26)«و استخدام خاص للغة
ملقيا عليه ، و مبقدار ما يكون الوصف نافعا يف السرد، مطورا للحدث» ليحل حمله الوصف (  0= و ز خ ، ع= ز خ ) 
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اجلمال الفين، مبقدار ما يكون مؤذيا للسرد إذا جاوز شيئا من الضياء، ممكنا للنص الروائي من االرتشاش مبساحات من 
            كل ما يتعلق بالشخصيات  من أحوال اجتماعية ،  ،  و من اجلوانب اليت ينهض الوصف يف كشفها(27)«احلد

       يتفاضل فيه األدباء و يتمايزون » و لذا كان جماال (28)«األمكنة اليت وقعت هبا احلركات متت هبا األفعال» و نفسية 
    فهو إذن الوسيلة اليت تساهم يف تقريب املكان و حتريكه و استنطاقه عما حيمله . (29)«و يتميزون عن بعضهم البعض

   من رؤى و أفكار، و جتعل القارئ يفرتض صورا له يف ذهنه، كما أنه األداة اليت نتبني هبا طبيعة الشخصيات و خصوصيتها 
 .و خصوصية البيئة اليت ينتمون إليها

هنج الروائيني الواقعيني الذين اهتموا اهتماما بالغا بالوصف أمثال ، عبد امللك مرتاض يف روايته هذه جنده قد هنج       
 : ، حبيث ال نكاد نعثر على صفحة يف الرواية خيلو منه، و قد جاء يف أشكال متعددة(30)بلزاك و فلوبي

  وصف الشخصيات 
  وصف األفعال 
 وصف األمكنة 
  البيئةوصف 
فمن النماذج اليت هنض  .و األساسية و متثيال هلذه األشكال ارتأينا أن خنتار جمموعة من النماذج احملددة و املتنوعة       

 :الوصف فيها بكشف األبعاد االجتماعية و النفسية للشخصية
        دعهم يف الطب أحفظ أهل قريتها لألخبار، و أذكرهم لآلثار و أب...... كانت األم زينب )شخصية زينب 

       و أقدرهم على مداواة املرضى باألعشاب و الرقي و كانت السيدة العجوز حتفظ شيئا من القرآن      الشعيب، 
موسوعة متنقلة من الثقافة ..... كما كانت » . (31)«كما كانت شاعرة... و شيئا من األشعار الصوفية، الكرمي

كثيا يتملقها و خيصها يف كل مناسبة كبية باستقبال ،  شيخ احملروسة املعظم و لذلك كان الشيخ مهدان،»  (32)«الشعبية
 .(33)«حار، و رعاية كرمية، أمام الوجهاء و األعيان

      حتتل ( زينب)مما يتضح لنا من خالل هذا الوصف الذي استهل به عبد املالك مرتاض روايته، أن الشخصية         
شيخ احملروسة املعظم، كثيا ما يتملقها و خيصها يف كل مناسبة كبية باستقبال ، شيخ مهذانكان ال) يف قومها مكانة عالية

       و قد أهلتها إىل هذه املكانة جمموعة من املواصفات اتصفت . (34) (حار، و رعاية كرمية، أمام الوجهاء و األعيان
         ناوب على كرسي املشيخة العليا ، كما يظهر من تلك الطريقة يف الت5ص ، 4ص ، 3هبا عددها الكاتب يف ص 

أما أن يكون هبما معا، فكانت ترى ذلك ..... فإما أن يكون ذلك باالنتخاب احلقيقي أو بالتعيني احلقيقي : يف احملروسة
كما . و هي كانت ترفض» ( الوطن)الوصف أهنا واعية سياسيا من خالل ارتباطها باملكان . (35)«مما جيب أن ال يكون

إذا دفعت إىل ساحات بعض األحياء يتحلق الفتيان و الفتيات ليسمعوا من سرد »  -كانت امرأة اجتماعية حيث أهنا  
، و هبذا الوصف الذي منحه عبد امللك مرتاض لزينب (36)«حكاياهتا الغريبة،  و قص أخبارها العجيبة، فيستمتعوا حبكيها

    القدمي و احلديث الشاهد املؤمتن الذي حيدث إال مبا مسع ( زائراجل)يكون قد جعل منها شاهدا عدال على تاريخ اجللولية
                             باإلضافة إىل شخصية زينب فلقد وصف عبد امللك مرتاض شخصيات الرواية األخرى. و رأى
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  الشيخ مهدان، جاكلني، شيخ محدونة، الشيخ حسونة، الشيخ قدور، املعلم أمحد، زوليخا، عائشة، أبو اهليثم  ) 
 .و هذا عند ظهورها( ية، رمحةسعدون، و طفاء، هب

كما أن هذا الوصف مل يأخذ شكل عبارات طويلة بل تارة يأيت عبارة عن كلمات مفردة و تارة عبارة عن مجل       
 . قصية ملتحمة بالسرد

        أما من مناذج األمكنة اليت كانت أكثر استبداد هبذا الوصف و اليت ساهم الوصف يف تشخيصها و حتريكها       
 :أضفى عليها حركة و جعلنا نتفاعل معها وخنلق هلا صورة يف أذهاننا  مما
: الذي ميتد على مسافات بعيدة من حنو الشمال إىل حنو أقصى اجلنوب و هو يقسم اجللولية شطرين » وادي الظالم  -

وادي » ، (37)«ه الدهرو هو جيري باملاء الغزير على وج.... و شطر غربيا سهليا و رعويا، شطر شرقيا جبليا، و غابيا
 .(39)«واد الظالم  ريب كثر فيه اخلي و املا» . (38)«الظالم الذي هو هبة من اهلل للقبيلة

      قد سامهت . ال شك أن الصور يقسم اجللولية إىل شطرين، جيري باملاء الغزير، هو هبة اهلل، ريب كثر فيه اخلي      
يف تشخيص الصورة املكانية للوادي يف أذهاننا اخليات اليت توجد فيه كما كشفت عن طبيعة احلياة اليت حتياها 

 . الشخصيات اليت تعيش يف جوارها
  اجللولية، يا أوالدي، و كما تعلمون متتد على مساحات شاسعة مما يلي وادي الظالم إىل هناية، ال هناية ملا » اجللولية  -

كانت » . (41)«كانت اجللولية فتستمتع بالثمرات و اخليات اليت تتكاثر يف فصلي الصيف و اخلريف» . (40)«قة يف احلقي
ال شك أن يف هذه األوصاف اليت سقناها من مجلة األوصاف اليت خص هبا عبد . (42)«اجللولية مكتفية مبواردها الطبيعة

 .جنة اهلل فوق أرضه( اجلزائر)اتب و هي أن اجللولية امللك مرتاض اجللولية قد قربت الفكرة اليت أرادها الك
 .وهذا ما أدى إىل طمع القبائل اجملاورة والبعيدة يف خياهتا

، الدكان، 27ص ، و املدرسة 10احملروسة يف  ص : ومن األماكن األخرى اليت خصها الكاتب بالوصف كذلك       
  هذا الوصف كان بالقدر الذي يسمح بتأطي احلدث فقط ولكن. و غيها 10، الدور،ص 10، اجلبل، ص 167ص 
فهو مل حيصر املكان عند التضاريس، بل اختذه ، ، لغاية ما(43)«و هو أشبه بالكاميا إذ تلتقط منظرا عاما ملكان ما» 

          فمثال . وسيلة و اقرتب به من الشخصية من أجل كشف تفكيهاو عادهتا و ثقافتها من خالل عالقتها باملكان
مسجد فيه إمام يصلي « شيخ احلي » وكان بكل حي من أحيائها الذي كان حيكمه شيخ كان يطلق عليه »يف قوله

بالناس على مذهب اإلمام مالك، كما كانت صالة اجلمعة تقام يف كل أحياء اجللولية يف مشاهد مجيلة، فكان الرجال 
، جنده قد استعمل اللون (44)«النساء كن يرتدين جالبيب بيضاء أنيقة يرتدون املالبس البيضاء النظيفة األنيقة، يف حني أن

للداللة على املكان، واستعمال األلوان أو الرتكيز على لون عملية أو تقنية هلا داللتها الرمزية، فإذا كان اللون األخضر 
      ترمز إىل الطهارة و النقاء  عالمة من عالمات احلياة و األزرق عالمة من عالمات القوة فإن اللون األبيض هو عالمة

كما هو عالمة متولدة من معتقد ديين، وهذا اجلمع بني اللباس األبيض و الرجال و بني جالبيب . و الصفاء و الفضيلة
 .بيض و النساء يؤدي إىل استنتاج هذه الداللة

 .البيئة العربية اإلسالمية اليت ينتمي إليها املكان كما أن توظيف هذا اللون قد ساهم يف إبراز بعض سيمات       
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و ما وقفنا عليه و حنن نتتبع الوصف يف هذه الرواية، أنه يغزو مجيع صفحاهتا،لكن ليس بالشكل الذي جيعله عبئا       
  ال ثقيال على اخلطاب، معرقال، ملساره إىل حد إزعاج القارئ و جعله ينسى السرد و خصائصه، ألنه جاء يف أشك

متعددة، فتارة يأيت كلمة  أو كلمتني و هو كثي وتارة مجلة أو مجلتني و قلما جاء يف فقرة جتاوزت الثمانية أسطر و تارة 
يذكر الشخصية أو املكان دون وصف مما جعل من هذا السلوك الفين أمرا ممتعا يف الرواية و خلق توازنا يف مستويات 

           ستأثرت به من الشخصيات زينب و عائشة ومن األمكنة وادي الظالم و ما الحظناه كذلك أنه قد ااخلطاب، 
 .و احملروسة
 :الضمائر
تظهر على أهنا شكل دال على ذات » تعد الضمائر ظاهرة لغوية ذات ارتباط بالنحو يف األصل، بيد أنه دالليا قد        

تتيح للعمل » ما جيعل منها تقنية لغوية  ، خبالف ما نفهمه يف النحو، و هذا(45)«تتحدث عن نفسها يف أثناء اخلطاب
، فهي زيادة على توحيدها لألطراف السردية (46)«السردي أن يتخذ له أبعادا داللية و مجالية تفضي به إىل أبعد أشواطه

هي » أو ألــ « هو» الضمي األكثر استئثار بالسرد هو ألــ» . للنص، فإهنا تساهم يف كشف الشخصيات و جتسيد املكان
       كالنحن  » و من النادر أن يكون السرد بأحد ضمائر اجلمع « أنت» مث ألــ  « أنت » مث  ألــ « أنا » يليها ألــ  ،«

 .(47)«خالفا ملا جنده يف السرد املسرحي على سبيل املثال« و األنتم و األننت 
إال أن الضمي األكثر انتشارا وتوظيفا هو الضمي  و ما يالحظ يف هذا العمل الروائي أن الضمائر فيه تعددت،        
و هذه الظاهرة .... و من خصائص الضمي الغائب أنه يأيت بعدد كبي من اإلحاالت على الكالم الذي يسبقه » الغائب

، و جيعل القارئ يستقبل الفعل مصفى من قبل ضمي إحدى (48)«تسهم بشكل كبي يف عملية الرتابط الداخلي للنص
فمثال الضمي الغائب . مما يتيح له فرصة الوقوف على مكونات الرواية و استكناه ما حتمله من دالالت (49)«صياتالشخ

    كانت األم زينب يف زهاء التسعني » الذي يعود على الشخصية زينب يف هذا النموذج من الصفحة الثالثة يف الرواية 
   و كانت أحفظ أهل قريتها لألخبار، أذكرهم لآلثارو أبدعهم .. .من عمرها، و كانت تتخذ هلا عصا متقادمة تتكئ عليها 

كما  ...يف الطب الشعيب و أقدرهم على مداواة املرضى باألعشاب و الرقي و كانت السيدة العجوز حتفظ شيئا من القرآن
 شوق إىل معرفة املزيد يوحي باملكانة اليت حتتلها زينب، و هذا ما يدفع القارئ و يشده إىل متابعة السرد يف.«كانت شاعرة

 .عن هذه الشخصية
   متتد الدور املنتشرة يف احملروسة اليت هي مبثابة عاصمة اجللولية » كما يساهم الضمي الغائب يف كشف املكان          

من أصل وادي الظالم إىل قمة جبل بين جلول و هي قمة عالية تتفرع  منها سلسلة قمم جبلية أقل منها ارتفاعا تظل 
 .، عن احملروسة و عن اجلبل(51)«قدم رؤية بانورامية» ، فالضمي هي (50)«وة بالثلوج لبضعة شهور من العام األولمكس

أهنا ليست إال قناعا يلجأ إليه الكاتب من أجل أن ، و ما يتبني من هذه التقنية، تقنية استعمال الضمي الغائب        
 . وال عالقة هلا باملتكلم (52)«ا الداخلية وحدهاتروى بقوهت» يوهم القارئ أن املادة السردية 

أما االنتقال من الضمي الغائب إىل الضمي املتكلم فهو مبثابة انفجار داخلي حدث داخل الشخصية فراحت تبوح لنا مبا 
 .أمل هبا
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رب؟ حني ظننت أين أهذا هو قدري يا » أما املواطن اليت جيمع فيها الكاتب بني الضمي املتكلم و املونولوج         
          و ال حىت عصا معي أدافع هبا ! جنوت من ذئاب البشر، وقعت يف قبضة ذئاب الوحوش؟ كيف أفعل يا إهلي؟

 .(53)«كيف أستطيع... أي دفاع جيديين مع قطيع من الذئاب، أربعة أو مخسة !.. عن نفسي
 اد يالمسها و يالمس املكان الذي هي تقرب الصورة من القارئ و جتعله يشعر أنه قريب من الشخصية أو يك        

ظننت أين » فيه، و هذا ما يؤثر على نفسيته و حيوله إىل مدافع عنها أو مشفقا عليها، فال شك أن يف الضمي املتكلم
        جنوت من البشر وقعت يف قبضة ذئاب الوحوش؟ قد كشف احلالة النفسية للشخصية و املتمثلة يف فقدان األمل يف احلياة 

 .كشف عن طبيعة املكان الذي هي فيه  و
    الوحوش هم الذين يتحكمون ... أصبحت اآلن مكبلة ال تفعلني شيئا إال بأمرهم » أما اصطناع ضمي املخاطب        

حنو » يوجه السرد  (54)«و الدليل على ذلك، هامها احلارسان يناديانكما.... يف كل حركة من حركاتك .... يف حريتك 
 .و يف هذا تعبي عن حالة نفسية تعيشها الشخصية« احلاضر الوراء انطالقا من

    و جتدر اإلشارة هنا إىل أن السرد بضمي املخاطب هي تقنية مستخدمة من طرف الغرب ويعد ميشال بيطور         
 .من أشهر من نفذها

 :األلفاظ
انتقاء امللفوظ املالئم، يف االستعمال املالئم، للمقام  »إن ما يتولد فينا من شعور و حنن نقرأ أي عمل فين مرده إىل      

 .، و لذلك جند األلفاظ تتفاوت أثناء تصوير الشخصيات أو أثناء رسم املكان بني القوة و العذوبة و الرقة(55)«املالئم
ا مشاهد شاعرية هادئة فمن أمثلة املشاهد التصويرية اليت تلونت بألفاظ رقيقة عذبة حولت الصورة إىل كاميا نقلت لن      

و كان الداخل إىل الوادي حني يدخل يقع حتت دائرة الظالل الكثيفة » موحية باحلالة اليت تسود املكان و حبالة ساكنيه
اليت كانت حتجب الشمس فتحيل البطائن إىل ظالم، فيحس الداخل إليه كأنه يف ليل هبيم، أو كأنه حتت سحابة سوداء 

أهل هذه القبيلة العظيمة يطعمون من مثار وادي الظالم، و يشربون و أنعامهم من مياهه اليت   و كان.... توشك أن متطر
دائرة الظالم الكثيفة، حتجب الشمس، حتت )فال شك يف أن األلفاظ . (56)«سقيا هبا، كان الفالحون منهم يزدرعون

أما األلفاظ . السكون اليت ختيم على املكانقد تقرب الصورة من القارئ، و جتعله يستشعر حالة اهلدوء و ( سحابة سوداء
فتوحي بالطمأنينة و الفرح اليت يعيشها أهل املكان نتيجة ( يشربون و أنعامهم يزدرغون، يطعمون من مثار وادي الظالم)

 .اخليات اليت أنعم اهلل هبا عليهم يف هذا الوادي
لو من قوة و اليت تنم عن كل معاين الظلم، و االضطهاد، و من النماذج اليت صورها الكاتب و صاغها بألفاظ ال خت      

و االستعمار، و القهر اليت سلطها االستعمار الفرنسي على الشعب اجلزائري و املخالفة جبميع األعراف و القوانني الدولية 
    م مجاح هذه و كان بنو فرناس شرسني قساة بغاة فكانوا ال يرمحون األطفال و ال النساء من اجللوليني يف كبحه» 

يف مغارة مظلمة كالبهائم، مث يوقدون املقاومة، فكانوا جيمعون منهم ما استطاعوا باملئات، و رمبا باآلالف، مث يدخلوهنم 
 .(57)«فكان الضحايا يهلكون مجيعا خنقا، و يف حلظات معدودات.... يف احلطبالنار 
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يف رسم هذه الصورة و يف جعلنا منقت املستعمر، ما كان ليتحقق لوال تلك  فالنجاح الذي حققه عبد امللك مرتاض     
 (.مغارة مظلمة، كالبهائم، يوقدون النار، يهلكون، خنقا: ) األلفاظ اليت كانت تتدفق قسوة و ظلما مثل

سم، هي املفتاح الذهيب النافذة اليت من خالهلا نطل، و من خالهلا نتن» مما عرضنا من مناذج يتبني لنا أن األلفاظ هي      
 .، إذا وجدت يدا أحسنت بناءها و أتقنت تركيبها و أجادت توظيفها(58)«الناعم الذي ينقلنا إىل شىت األفاق

 :الهوامش
                                                             

 .100ص    1191، 3فصول يف النقد األديب اجلزائري احلديث، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، ط ،: حممد مصايف(1)
 .169ص : الرواية(2)
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 .13ص : الرواية(4)
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762. 
 .126نظرية الرواية ، ص: عبد امللك مرتاض(8)
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 : مرتاضعبد امللك (20)
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  البعد الّصوفي في شعر ميلود الصابري
The Sufi Dimension in Miloud Sabri Poetry 

 
 الحاج جغدم :الدكتور

 الجزائر -الشلفبجامعة حسيبة بن بوعلي 
 

 :الملخص
التواصل ضمن  لقد بات واضحًا أّن الشعر الّصويف فعالية خطابية متميزة متتلك من اآلليات والشروط اليت توفر له الّنصّية، وتضمن له االنسجام وشروط

ه، إّّنا يتجلى لدى غالبية النقاد واملفكرين الفعل املعريف لعملية القراءة ومعايري االتصال األديب، وال شك أن النزوع الشعر الشعيب الّصويف حنو التميز والتفرد يف تشكيل
 . البعد الصويف بكل أشكالهيف التشكيلة اللغويّة، والطابع احملايث للرتميز، على أن تكون هذه امليزة فعال معرفّياً يعكس يف جوهره الفعل الوجداين الذي يتجسد يف

     ة ولدى ميلود الصابري خاّصة حبصيلة لغويّة متمّيزة أضحِت منطلقًا ألبعاد ومن هذا املنطلق، اِتسمت النصوص الشعريّة الشعبّية الصوفّية عام
    املعريف، وحسبنا صوفية، حيث تشكل مدونة معرفية جتسد الواقع وما وراءه من تصورات فكريّة وفلسفّية، يتمظهر خالله وعي الذات املبدعة، وهي تؤطر الفعل 

، إبراز البعد الصويف "البعد الّصويف يف شعر ميلود الصابري"من هنا، تروم هذه الورقة البحثية املوسومة بــ  .الشعيب  للك تشاهداً ما أورده ميلود الصابري يف شعرهيف
 .التعبري الشعيب يف شعره الشعيب الصويف، مستظهرين اللغة ومقولة الكشف املقوالت املعرفّية يف اخلطاب الشعري الشعيب الّصويف لديه، متوقفني عند أشكال

 .الشعر الصويف؛ ميلود الصابري؛ اخلطاب الشعري :لمات المفتاحيةالك
 

Abstract 
 

     It has become clear that poetry is a distinct rhetorical event that has the mechanisms and conditions 
of harmony and communication within the cognitive act of reading and the standards of literary 
communication. There is no doubt that the formation of popular poetry made its excellence and 
uniqueness. The majority of critics and thinkers regard linguistic composition and new nature of the 
encoding as features that in essence reflect the emotional act embodied in all forms the Sufi dimension.  
     From this point of view, the popular Sufi poetic texts, namely Miloud Saberi’s, have a special 
linguistic outcome that has become a springboard for mystical dimensions, forming a knowledge code 
that embodies reality and the intellectual and philosophical perceptions behind it and through which it 
shows the creative self-awareness as a frame of the cognitive action. This research paper is intended to 
analyse Miloud Saberi’s popular poetry which is marked by the Sufi dimension, recalling the language 
and the revelation of cognitive sayings in his popular poetry discourse.                                                       

 
Keywords: Miloud Sabri, poetic discourse, Sufi poetry.  
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 .نشأته وآثاره-ميلود صابري: أولا 
بعرش  6091مايو  72، شاعر من منطقة غيليزان، ولد بتاريخ "ميلود الصابري"هو الشيخ يطو ميلود املعروف بــ 

ميلود "اِنتقل إىل مدينة وهران ومكث فيها سنوات، مث ِاستقر مبدينة وادي أرهيو، تويف الشاعر  أوال صابر ببلدية أوال يعيش،
 . 1بوادي أرهيو، ودفن مبقربة عرشه أوالد صابر والية غيليزان 6021يف شهر ديسمرب " الصابري

    القادر  وآل البيت، ويف مدح سيدي عبد( صلى اهلل عليه وسلم)للشاعر قصائد كثرية يف مدح الرسول 
ويف الفتوحات اإلسالمية ويف قصص الوعظ ( رضي اهلل عنهم)اجلياليل، كما له قصائد مطولة يف قص األنبياء والصحابة 

واإلرشاد، حيث قضى سنوات طويلة من حياته مّداحًا يف األسواق العمومّية، وهو يُنشد قصائده املطّولة واشتهر هبذا الفن 
 2.الغرب اجلزائريحىت أصبح شيخ املّداحني مبنطقة 

ومن غرائب هذا الشاعر قصته مع مرضه، وكيف ُشفي من احلّبة اليت كان يُعاين منها يف فخذه، بعدما أهنى قيدته 
 :عن سيدي عبد القادر اجلياليل، يقول

 ةـــيا بوعالم دارك سب ربي طبيب فوق الطبا
 والضر كل ما يبقاشي ةـــــــــــهلل قول تبرا الحب

بيتًا فهي تروي قصة مستلهمة من كتاب كان قد اشرتاه الشيخ  611ليت حتتوي على ا" زهرة لزهار"أما قصيدة 
ميلود الصابري من السوق مبدينة وهران، فوجد فيه حكاية طريفة عن ابن التاجر، فصاغها يف قالب شعري، وقد نالت 

 :ية، يقولالقصيدة إعجاب املستمعني ملا فيها من أحداث غريبة وغري أخالقية تنم عن احملّبة اإلهل
 ارــــــــــــــــــحولي وقوتي باهلل القهّ  نـــــــــــــــــــــــباسم اهلل نعمة المعي

 رب األرض والسماء والبحار سبحان خالقي ربي العالمين
 رارـــما أخافاه شيئا عالم األس نـــيعلم سر جميع المخلوقي

واحلقيقة  مل حيظ هذا الشاعر باالهتمام، وهذا رغم قائده املتميزة اليت تطرق فيها إىل موضوعة احلب االهلي،
    احملمدية، وكذا التغين خبال كبار الصحابة، وقد أخذ عنه جّل املداحني قائده املتميزة، وال زالوا إىل حد الساعة يرددوهنا 

 .3يف األسواق العمومية
 اللغة ومقولة الكشف: ثانياا 

  ما أدى به إىل الكشف  تّعد اللغة األداة اليت مكنت الصويف من ركوب فضاءات الروح، وعوامل اخليال اخلالق،
    ليست اللغة يف العمل األديب جمرد أداة لنقل وتوصيل الصور والدالالت واملضامني "عن املستور، ورفع حجاب اجملهول إل 

 .4"إىل وجدان املتلقي، بل هي جزء عضوي من بنية هذا العمل نفسه
 تقله إىل هناك وحتّروه حمدوديته وترتقي به  مركبة"ومن هذا املنظور، وجد الصويف عامة، وميلود الصابري خاصة 
أمام اجلمال الصادم الذي جييد صياغة  -دهشا–من تفاهة واقعه اليومي إىل قداسة اللحظة الصوفية اليت ميثل فيها العارف 

وجع الفجاءة ويثري يف الرائي رغبة جاحمة يف االعرتاف من سنا للك اجلمال، وبني مجوح الرغبة وعظمة اجلمال يرتائ 
 .5"الصويف
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وأمام هذا الوجع، دفع الشاعر ميلود الصابري يف جتربته الصوفّية على جتاوز اللغة العادية بألفاظها وبالغتها املألوفة 
       بضغطها واعتصارها إلنتاج لغة ثانية يف باطن اللغة، جتمع بني قدرة "لدى املتلقي ممارسًا العنف عليها، وللك 

       اللغة اليت يداخلها الصمت ويتحد قوهلا به على النحو الذي ينأى هبا عن التبليغ واإلقرار  هذه... الكالم، وبالغة الصمت 
 .6"يف جمرى التواصل املعتاد

ضمن هذا املنظور، ميكن القول أّن التجربة الشعرية الصوفّية لدى ميلود الصابري ظاهرة تتجاوز اللغة العادية اليت 
 لتكتفي بداللة واحدة، بل متتد لتحتوي مجلة "به الروحّية، لرتمتي يف أحضان لغة أضحت عاجزة عن وصف أحواله وجتار 

عمد إىل حتويل دالالهتا الطبيعية "، ألنه 7"من املدلوالت للدال الواحد، إنّه اخلروج من قبضة املعين الواحد واملدلول املوجه
 .8"إىل دالالت مغايرة تقوم على أسلوب اإلشارة والّرمز

األساس، فإنّه ملّا كان عسريًا على الّصويف مترير رسالته عرب خط املوضوعات التقليدية، ِاختار الشاعر وعلى هذا 
اصطناع آليات للتسرت واإلخفاء واليت مبثابة البدائل املوضوعية اليت "اّلويف عامة، وميلود الصابري خاصة مسلكًا مكّنه من 

 .9"درجة عالية من العمق للكشف عنهاحتيل على تلك األسرار، وتستخدم منها آلية على 
الذي تقوم فيه احلاجة إىل تطوير وحتديث "من هنا، وأفق ِاستبدايل مّكن اللغة االنتقال من حال إىل حال 

واستبدال هذه األدوات بأخرى تتناسب والكيفية اليت حّل فيها اخلطاب اجلديد حبيث يكون بوسعها حماورته والدخول معه 
 .10" وتأويل وقراءةيف لعبة فهم وتفسري

لقد استطاع الشعراء املتصوفة من جتاوز اللغة العادية اليت يألفها املتكلمون والفقهاء والتأسيس ملنظومة لغوية 
ظاهرها تقليدي متداول وباطنها يتناسب واحلالة الروحية، ألن الذات الّصوفية حتاول دوماً " الفتح اللغوي"جسّدها 

 :11يقول الشاعر. واالرمتاء يف أحضان عامل املثل العليا أماًل يف ِاعتناق الكيان املفعم بالّسمواالنفالت من عامل املاديات 
 ةـــــــــــــــــواعرفي مولك تُوبي يا نجل ومــــيا عيني بركاك من غبطات الن

 ىــــــــــــادعيني وندعيك قدام المول ومـــــــــــــــــعند اهلل نهديك قدام القي
 ما فيكمش صديق عدياني جملة رومـــــــــانتيا والنفس وإبليس المح

 ةــــــــــــــــوادفعتوا ذاتي وسط الشعال ومــــــــقويتوني كي العود الّلي ملج
 ةــــــــنفسي والشيطان والعين الغول ومـــــــــــــــــــــــــــأنتما ظالمين وأنّيا مظل

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــخطيه وبريه عليه النعل إبليس مدربيك وأنت فيك الّلوم
     ما يالحظ على هذا اخلطاب، أّن الشاعر ميلود الصابري، قد سلك مراتب الصوفية حيث جنده يدعو لاته 
   إىل التخلي عن عامل املاديات، وما تشتيه النفس، ويأمرها بالتحلي بالفضائل حيث التوبة واخلوف من اجلليل، واالرمتاء 
يف أحضان عامل مفعم بالسمو، لتل إىل مرتبة التجلي حيث يكشف لنا عن حبه املطلق للمحبوبة، معترباً للك وتسلية لنيل 

 .واالرمتاء يف أحضان املعبود املطلوب،
وألن الّصويف يراوده احلنني لالنفصال عن واقع يراه ماديّا، واالتصال بعودة الروح إىل مصدرها األول، عليه أن 

 لغة تتوغل بالوعي اإلنساين حنو أعمق معاين الّسمو على تفاهة احلياة وماديتها وخطتها، وأّن ختلص األنا "يركب مدارج 
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جه من هشاشة الواقع وحتلق به مساوات املطلق الالمتناهي، بغّية جتديد النّبض الروحي وارتفاع أعلى درجات من سجنه وختر 
 .12"الّصعود حنو املتعايل

    حقاّ، لقد وعى الشاعر ميلود الصابري ضيق اللغة أثناء التعبري عن احملبوب واحدا به إىل خلق لغة الّرمز 
        احلركة الرمزيّة لاهتا هي "عامل اخلارجي، ويستظهر العامل الّداخلي، وهلذا كانت املشفرّة، فغدا عنده مذهبا يستبطن ال

 .13"يف أساسها حركة صوفية أنكرت العقل، واعتمدت النشوة الصوفية مصدراً لإلهلام
وعلى هذا األساس، أضحت اللغة الرّامزة عند ميلود الصابري يف خطابه الشعري الصويف مبثابة مغامرة، تستهدف 

إهّنا ثورة مستمرة مع اللغة، وهي يف نفس الوقت جتسيد ... منطقها اخلاص لتهدم املألوف، والتعبري عّما ال يعرب عنه "خلق 
 .14..."للحقيقة الداخلية أو الباطنّية لألشياء والعامل

       وعليه، فإّن احلديث عن لغة هذا الشاعر يقودنا لإلشارة إىل الشفرة اليت اصطنعها يف عامله كي يتماشى 
خترج اللغة عنده متامًا عن اإلطار التوصيلي وتشكل يف جمموعها بناء خمتلفًا يتألف من املفردات العادية، ولكن "وراؤه، إل 

             . 15"باستخدامات جديدة، بدالالت جديدة يف عالقات جديدة تفضي إىل دالالت وعالقات أكثر جّدة
 :16يقول الشاعر

 رومــــــــــــــــــــــقلبي يهديك آمغ اتــــــــــــــــــجاهيتك برافع الدرج
 رومـواترك من بالك كأس ال اتـــــــــــــــــــــــأقلبي بركاك م السي

 ومـــــــــــــأمواليها مساوا بالمتم التــــــــــــأقلبي دار العشق أخ
 وتوحشت الغالية في السوم جار عليَّ غرام دهر إن فات

 ومـــما لقي بر خاطري مضي واتــــــــــــــــمتهول مالي ريم أه
         وميكن ملستقرئ هذا اخلطاب أن يقف عندما مؤداه أنه مل يربح فضاء الغزل اإلنساين الذي سيطر زمناً 
على أساليب القصيدة العربّية، حيث وجدنا الشاعر يتغّّن باحملبوبة متغزاًل هبا، ملقياًّ بالّلوم على قلبه املغروم الذي صار 

حىت وجد نفسه مكلومة تعيش حتت وطأة الّضيم حىّت متلكته الوحشة متّيمًا هبا، ال يستطيع اخلالص من براثني عشقها 
 .لفراقها، فِازداد احملّب حباًّ حملبوبة

تفارق فيها أنواع النصوص األخرى مفارقة  "من هنا، يستميز اخلطاب الصويف لدى ميلود الصابري ببنية تشكيلية 
ينزاح عملها عن نسق الواقع واملألوف اللغوي يف طبيعته كمية ونوعية، إل هي تعتمد يف تشييد بنيتها على عناصر تشكيل 

التعبرييّة الّسائدة، ويدخل يف شبكة عالقات ال ميكن استقباهلا وفهمها وإدراك مقاصدها وتأويلها باستعمال األدوات 
 .17"التقليدية
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 الشعري الصوفي عند ميلود الصابريالمقومات المعرفية في الخطاب : ثالثاا 
 : المحمديّة الحقيقة(1

اليت جسدها " احلقيقة احملمدية"إّن املتأمل يف اخلطاب الشعري لدى ميلود الصابري يف شعره، يهتدي إىل مقولة 
الشاعر يف عديد من القصائد ومب عليها من خالل الفعل املعريف، واليت تقضي بأزلية الروح احملمدي، إل تقدمت حقيقته 

 .ء، وأفاض نور باطنه على أولئك وهؤالءعلى كّل األشياء واخللفاء واألوليا
شعرا باإلضافة إىل معامل صوفية "لدى ميلود الصابري الذي أفاض يف صياغتها " املقام احملمدي"ينقلنا طرح مقولة 

أخرى وبأسلوب فينٍّ يرقى بالشعر الصويف اإلبتداعي من ضفاف التجريد إىل حيوية التصوير واتساع اخليال، موظفًا أكرب 
كن من طاقة الشعر التصويريّة والّلغويّة واإليقاعية، مستغاًل أساليب شعر القدامى وطرائق تعبريهم كندب األحبة قدر مم

 .18"ولكر األماكن
لغة إحلاد "وعلى هذا األساس، فإّن الشاعر الصويف مسا باللغة إىل مدارج الكشف والعرفان حىت جتلت وكأهنا 

رادوا أن يصفوا اهلل فوصفوا أنفسهم لشعورهم بأنّه هويتهم، وأرادوا أن يصفوا الروح وغطرسة، ولكنها يف احلقيقة لغة أناس أ
 . 19"احملمدي فوصفوا أنفسهم لشعورهم بأنّه حّي فعال فيهم

احلقيقة "وإلا ما تأملنا بنية اخلطاب الشعري عند ميلود الصابري يف أعمق مكوناته، وجدناه يعّج بشعر يصور
   بشكل مباشر، وتارة أخرى يأتيها بذكر مقام القطبية، ومؤداه أّن هذا اخلطاب حيمل مهوم شاعر ، فرتاه يذكرها "احملمدية

عن نشوة الّصويف وسكره ووجده وشطحه، تتأمل هي أيضا أمل الصويف "مل جيد لغة تطفئ ناره وختمد ظمأه إال لغة التعبري 
 . 20"حلظة عجزه عن اخرتاق احلجب، والكشف عن مجال احلقيقة

 21:لود الصابرييقول مي
 ةـــــــمحمد يا حبيب واسع الرحم ورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصالة عليك يا سراج الن

 يوم سدات العنكبوت والحمامة ورــــــــــــــــــــــــــنحمد ربي عليك ونثني بشك
 هــــــــــمن شفاك ما يشوفش جهنم ورـــــــــــــــــــــــــــاللي مرسل جيت لألمة منص
 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلكني أنا وأبي وأم ورـــــــــــــــــــــــــــــــيوم القصاص ما تخلنيش بن

 ىــكي نروى منه تطفي ذا الحم أعرف لي شربة من الحوض المحضور
      اليت جتاوزت اللغة املألوفة لدى املتلقي، كوهنا قائمة " احلقيقة احملمدية"وعليه، فإّن هذا النص جيسد مقولة 

، الذي "احلقيقة احملمدية"، وفيها يتحدث عن النور 22"التشويق والسؤال ومعرفة اجملهول، والدخول يف حركة الال هناية"على 
وسعت رمحته كل املخلوقات، فهو النيّب املرسل لألمة بشريًا ونذيراً، وِازدان بنوره فصار وضاء، وبه شاع نور أضاء الكون، ف

لعباد الرمحان الذين يتمنون أن يشربوا من حوضه إلمخاد  -يوم القيامة–احملبوب حىت اِكتسى رداء الشفيع، ليكون اخلالص 
 .حرقه اللقاء واالرمتاء يف أحضان املعشوق

( صلى اهلل عليه وسلم)وهو مقام النيّب " صحو اجلمع"ده يف موطن آخر يعرب عن هذه النظرية تارة مبصطلح وجن
 :23مشرياً إىل الشيخ سيدي عبد القادر اجلياليل، يقول* ومنزلته بني املخلوقات، وتارة أخرى مبصطلح القطب
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 يــــــــــــوإذا غديت ل تبطاش راءـــيا بوعالم راعي الحم
 وعلى الحبيب ما تغفلشي ةم دور دور ـــــــشور الخدي

 يـــــــخلطة تكون ما تسواش صحبة بغير نيف خسارة
 يــــذا الضر تقول ما يبقاش نبغي تقول جرحك يبرى

 يـــــــــــــــمنو مريض وأنا نمش رةـــــــــــــــــــــالجرح دار الوق
 ةـــــــــــــــــــــــآ بوعالم دارك سبّ  ةـــــربي طبيب فوق الطب

 في الجاه جبت لك البنيّ  ة ــــــــــــهلل قول تبرى الحبّ 
وملا كانت التجربة الصوفية جتربة قلب ولوق، مل تعد حتتمل اللغة العادية القاصرة عن تأدية مهامها، ألّن حمنة  

لغة "الصويف أكرب من أن تُعرب عنها تلك اللغة إال اللغة اليت خترتق اجملهول وتستنطق الّصمت، وتستحضر عوامل خفّية ألهّنا 
 .24"ليات ملا ال يُقال، وملا ال يوصف، وملا تتعذر اإلحاطة بهال تقول إال صوراً منها، للك أهنا جت

تفتح "ميكن الشاعر ميلود الصابري من إجياد ّنط لغوّي جتاوز به املتداول، ألّن هذه اللغة " الفتح اللغوي"وهبذا 
يتجاوز الظاهر  اجملال واسعًا الحتماالت أكثر وتنشئ مساحة جديدة للفهم قوامها التأويل وتؤسس ملسار قرائي معايري

 .25"اللفظي للخطاب الصويف، وللك بطمس بنية املعيار والقضاء على نوع القراءة اليت تنسب إليه
األزلّية، فقد عرّب عنها بلسان صحوا " احلقيقة احملمدية"يبدو جلّيًا أن ميلود الصابري، وإن كان قد جسد مقولة 

ك يؤدي دورًا مركزياًّ يف الفعل الوجداين اجملسد هلذه املقولة، وعلى جلمع نفسه أّي بلسان صاحب املقام، وبالتايل فإّن لل
غرار للك تكشف لنا احلركة النّية اليت راهن فيها اخلطاب لدى ميلود الصابري على سلطة الّنص، والسيما ما يتعلق 

داها أزلية نبوة حممد بتجسيد مقوالت معرفية تنخرط يف دائرة شعر املعتقد، كل للك يكشف لنا عن عالئقية نصّية، مؤ 
 (.صلى اهلل عليه وسلم)

  26:يقول الشاعر
 لــــــــنوبة يجيك غالم أكح لــــــــنوبة يجيك يمشي ساي
 ةــــــــــــــــقطب لقطاب بودربل لـــــــــنوبة يجيك شيخ مدرب
 ةـــــــــــــــــــــــــــبجاه خاتم الرسال لــــــــــــــيا عالم الغيوب تسه

 ةـــــبجاه الكتب أربعة جمل زلــــــــــــــــــبجاه الجليل وما ن
 في هذا المحفل أما جيت لــــــــــــــــــــــــــــــبجاه النبّي نتوس

 ةــــــــــــــــبجاه من قرأ البسمال لــــــــــــيا بوعالم أنا مني تقب
 يـــــــــــــــــنار الغرام ما تطفاش حّتى تسودني ذيك العبرة

 :وحدة المعرفة( 2
متظهرًا آخر من متظهرات املقوالت املعرفية لدى ميلود الصابري اليت جّسدها الفعل املعريف " وحدة املعرفة"تعد 

بوصفها موضوعًا ومنهجاً، ويذهب ميلود الصابري يف هذا اجملال إىل أّن النفس " اإلهلياحلب "للخطاب الصويف يف نظرية 
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مصدر املعرفة، وأّن هذه املعرفة قد طُبعت هبا منذ األزل وقبل اِتصاهلا بالبدن، للك أّن الكشف عن مجال احلقيقة اهلارب 
حلّب االهلي، وقد ورد التعبري عنه متجاوزاً األلفاظ يف ثنايا األشياء املشكلة للكون جيسده هذا اخلطاب فيفصح عن نشوة ا

 .التقليدية
 : 27يقول الشاعر

و
                 

 
 

ع
لى هذا األساس، فإّن الصوفية عامة، وميلود الصابري خاصة يعتقدون أّن سبيل السالك إىل إدراك هذه املعرفة ع       

ارف هو املكاشفة يف تلقي العلم اإلهلي بعد اجتياز مراحل طويلة من اجملاهدة تصفو فيها النفس من كدرها وتعود املع"
منتفشة على صفحاته، واملكاشفة ها هنا تطلق بإزاء حتقيق زيادة  احلال وتطلق بإزاء حتقيق اإلشارة ويف كل احلاالت هي 

 .28"نتيجة معرفية لفعل وجداين ينبين على رياضة وجماهبة النفس
  أشكال التعبير الشعري في الخطاب الصوفي الشعبي عامة ولدى ميلود الصابري خاصة: رابعاا 

تتأسس رؤية الصوفية على جماراة اخلطاب األديب العادي حيث الرموز الشعرية اليت ألفها أفق توقع القارئ، لكن  
معّن باطنًا خمزونًا حتت  "بتجاوز داللتها القدمية وشحنها برموز جديدة متنح الّصويف عامله اخلاص، والذي يصبح فيه الّرمز 

 .29"كالم ظاهر ال يظفر به إال أهله
    ، فإّن الشاعر الصويف عامة، وميلود الصابري خاصة، كان يرى يف ألفاظ احلّب اإلنساين وسيلة تعبري من هنا

ملا بني احلبني من شبه كبري حىت زعم أغلب الّصفّية أّن احلّب اإلنساين "عن احلب اإلهلي تسكن كيانه وتعيش بني جنباته 
 .30"إن هو إال حّب صوري أرضي حلّب حقيقي مساوي

ن الشأن، فإّن الصويف وهو يُعرّب عن احلّب اإلهلي نألفه يشرب من نبع األساليب الغزلّية احلسّية يف تعبريها وأيّا كا
التشابه بني األسلوبني يف الغزل اإلهلي والغزل اإلنساين يشتد حىت إن قصد الشاعر الصويف "عن احلّب اإلنساين، للك أّن 

رينة من القرائن اليت توجه النص شطر الغزل اإلهلي توجيهًا ال يدع جمااًل ليخفي يف كثري من األحيان إال إلا أظهرته ق
لالحتمال، فإلا مل توجد قرينة ظّل التشابه بني األسلوبني قائمًا حىت إن كثرياً من النصوص تصلح للغزلني اإلنساين واإلهلي 

 .31"على سواء
املستقاة من قاموس العذريني " احلب"مه ألفاظ واملتصفح للخطاب الشعري الصويف لدى ميلود الصابري، ترتائ أما

التعبري عن احلّب "واخلمريني على غرار اهلوى والغرام واهليام والصبابة والشوق واجلوى والقرب والبعد واحلب والعشق إل 
حسيته  اإلهلي بلغة العواطف اإلنسانية وبأساليب مأخولة من شعر الغزل العفيف منه يف وجدانيته ومثاليته والصريح يف

 .32"وشهوانيته

 ريــــــــــــكي فاتت يامنة تس تبدل حالي من هواك اقشار      
 ندعي اهلل يزيد في صبري ارــــمن حقي نبكيك باختيص      
 من فرقتها راه قلبي طاب الــــــــــخبرني وين صابغة لنج      
 ابـــــناري تقدي زايدة له الـــــــــــــــــدركوني لفراق كم مي      
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وأحلق ميلود الصابري يف شعره الصويف، إّّنا يعرتف يف خطابه ما يفيض به القلب من معاين احلّب، حيث األسرار 
 :33يقول. واجلمال ينبعثان من الوجود

 كي ندير يا أحبابي ما صت اسالك  راشــــــــراني مريض وأضراري ما تب
 ر دواكـــــــــــما يطب لي مداوي ما غي نار الغرام في جسدي ما تطفاش

                                       **** 
 في الحب ما بقى من يخلف الثار يــــــــــــــــــمرسم العشق راه ولى خال

 ار ــــــــــــــــــــــــــــــــــيدي للظريفة هذو لخب حّتى الرسول ليها يعنى يا رسالي
الشعبيني، عرب عنه إلن، فاملقطوعة الشعرية الصوفية من شعر الغزل اإلهلي الذي شاع بني الشعراء الصوفيني 

بألفاظ احلّب اإلهلي رامز له بقاموس الغزليني اخلمريني، حيث ألفاظ كالعشق، واحلب، والغرام، فالذات الشاعرة تتأوه 
 .وتتعذب لفقدان احلبيب وتشتاق لوصاله

فقودة، وتعبري إن ركوب الّرمز الغزيل للتعبري عن احلّب اإلهلي، بوصفه طريقًا يستعني به الّسالك ألجل احلقيقة امل
الشطح، إّّنا يرتتب عنه إشكالية "هذا املسلك بإلباسه معاٍن جديدة، يُعد تعبرياً عن حاجة الصويف وتلبية حلاله وموقفه حىت 

رأي )نقطة حتّول ألنّه « قراءة احلال»القارئ للخطاب الصويف على / يف التلقي بني أفقني متعارضني، كان لعدم توفر املتلقي
 ".يبلغ حال االستواء مع ما يتلقاه يف النص الشعري الشعيبمل ( القارئ

 :الهوامش
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المعايير النقدية  والجمالية في العملية اإلبداعية    
Critical and Aesthetic Standards in the Creative Process 

                                        
يوسف بن نافلـــــــــــــة: األستاذ الدكتور  

الجزائر -الشلفبجامعة حسيبة بن بوعلي   
 :الملّخــــــــــــــــص  

دة  عن املعىن تناول هذه الورقة البحثية احلدث عن  موضوع النقد باعتباره  حتليل  للقطع النقدية و ما هلا من قيمة فنية، وقد كانت هذه الكلمة  بعي
    ائف يف الدراهم  واالستهجان، واستخدمها الصيارفة لتمييز الصحيح من الز  إذ كانت تستخدم  للداللة على  الّذم، االصطالحي  حىت العصر العباسي،

 والقبيح، واجلميل، والرديء،، ومنهم استعارها  الباحثون يف النصوص األدبية  ليدلوا  على  امللكة  اليت  يستطيعون  هبا معرفة وفهم اجليد  من النصوص والدنانري،
واآلليات الواجب توفرها يف الناقد حىت يتمكن من تقومي ، ملعايريبعدها أتناول أهم ا.ومالحظات  خمتلفة، وأحكام، وما تنتجه  هذه امللكة يف األدب من آلراء

 .وتقييم العمل اإلبداعي 
 .النقد األديب؛ األدب: الكلمات المفتاحية

Summary: 

 

This paper dealt with the event on the subject of criticism as an analysis of coins and their 

artistic value, and this word was far from the idiomatic meaning until the Abbasid era, as it was used 

to denote defamation, and boos, and used by money changers to distinguish the correct from the false 

in the dirhams and dinars, Some of them borrowed in the literary texts to show the queen that they 

can know and understand the good texts, and the bad, beautiful and ugly, and what this queen 

produces in the literature of the views, judgments, and different observations. Critic so he can 

evaluate and evaluate creative work. 

 

Keywords : Literary criticism, literature. 
 

 :المقّدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وذلك  ، من املتعارف عليه لدى أهل االختصاص والواضح للعيان  أّن  موضوع األدب  هو الذي يوجد أوال مث يوجد نقده

وعلى  هذا األساس  جند  ، والبحث العميق، موإشكالية  تستحق االهتما، لسبب بسيط وهو أّن النقد يّتخذه موضوعا له
واهتمامه األدب فهو مشتق  ، أما النقد فموضوعه، واحلياة اإلنسانيــــــــــــــــــــــــــة، فاألدب موضوعه الطبيعة، البون الواسع بينهما

، ومعايريه، ط عليه مقاييسهويسلّ ، وضوابطه، إذ ال يوجد بدون  أدب  يشتق منه  قواعده، أو متوقف على غريه، من غريه 
 .وسخطه  ، ويصّور  فيه رضاه

فمثلهم  ، وقد ُسمّي فّنا  ألّن  أصحابه  يعاجلون  أفكارهم  فيه  معاجلة  فنية  فهم  يمعنون  بعباراهتم  كما  يعنون  مبعانيهم
              يفسرون هبا قيم اآلثار املعاين  اليت : األوىل: مثل األدباء حياولون التأثري يف قرائهم بوسيلتني أو دعامتني

          إذ يطلبون فيها الروعة ، األساليب اليت يعرضون هبا هذه املعاين: والثانية ، واجلوانب اجلمالية الفنية، األدبية
 .ويقررون ، ويسّلم هلم مبا يقولون، والصور البالغية  الرائعة حىت يقتنع القارئ، البيانية
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 : ــــــــــال الفنـّــــــــــــــــــــــــيالجمــــــــــــ
الوصف باجلمال   يتعّلق دائما  بشيء حمسوس  " أّن  "النقد األديب "يذكر  الدكتور شوق يضيف  يف كتابه 

     وهو حمسوس فردي  معنّي  كأن  يكون  غروب  مشس  ، سواء  أكان  ذلك  يف  الطبيعة  أم يف  منوذج أديب أو فين
فهي  مناذج  فردية  ، والفنية، وباملثل  النماذج  األدبية. ة من األزهــــــــــــــــار أو أي منظر  صغري  أو كبري  يف الطبيعة أو زهر 
 .مناذج  حمسوسة  قد تكون مادهتا   األلفاظ  أو  األصوات  أو األلوان  أو الرخــــــــــــــــــام، معينة

. تراه العني  أو تسمعه األذن ، وصورته، وهو حمسوس  متمّيز يف  مادته، يوصف به حمسوسفاجلـــــــــــــــمال دائما  
       وقد ذهب  أفالطون  إىل أّن كّل مجال حّسي  أو  خلقي  ، واملفكرون   يف حقيقته ، ومن قدمي  يبحث الفالسفة

ثل  األفالطوين  .ل املطلق  أو عقلي يمردُّ إىل املثال  األزيل اخلالد  أو بعبارة  أخرى  إىل اجلما
م
وتاله  أرسطو  فأنكر  عامل امل

     حىت  إذا  كنا  يف العصر  احلديث  أخذ كثري  .وجعل  اجلمال  يف تناسق التكوين،كما  جعله  أُسى  من احلقيقة 
 .اخلري  من جهة، من الفالسفة  يفرقون  بن  اجلمال  من جهة  واحلقّ 

أما  اجلمـــــــــــــــــال  فال غرض  ، وحيّقق لنا  اخلري  املنفعة، دلــــــــــــة  العقلية   الصرفةفاحلّق نصل إليه عن طريق  األ
وإمنا  هو ضرب  من اإلحســــــــــــــــــــــاس  ميكن  أن نسميه  الشعور  باجلمـــــــــــــال  أو الشعور  ، وراءه  من حقيقة  أو خري

 1"اجلمايل
                اصطالحا  هلذا  الشعور  هو كلمة (  7171-7171" )تن بوجمار "ووضع 

وسرعان  ما أسرع  هذا  املصطلح  َعــــــــــَلمًا  على  مباحث فلسفة  اجلمـــــــــــــــال  اليت شغلت  ، Aestheticas"اإلستطيقا"
    فقد  تساءلوا ، وكروتشه، إىل جويو ، بنهوروشو  ، وهيجل، يف أحباث  الفالسفة  من كانط    نشاطا  عقليا  واسعا  

يت تنبع  منه  ما اجلمــــــــــــــــــال  الذي نوراه  يف األشـــــياء  احملسوسة ؟ وما  الشعور الذي يتوّلد  فينا  إزاءه؟  وما التأثريات  ال
 يف وجداننا اجلمايل ؟ 
      وانسجامه  ، ون  ال يبتغي غاية سوى  اكتمالهإىل  أن اجلمال  يف الكون  ويف  الفن"  كانط"وقد ذهب 

إمنا  الدخل كّله  للناحية  الفنية  ، وكأّن  اجلمال  إمنا  يرجع  إىل الصورة  وليس للمضمون  فيهخ  أي دخل الذايت،
بني  غايته  اليت يؤدي  بل هو يفصل  ، وهو بذلك  ال يعلق أي أمهية  غلى الغاية  اخللقية  أو االجتماعية الصرفــــــــــــــة،

       وقد رّده  إىل ما يشبه  ، وتلك  الغايتني  اخلارجتني  عن طبيعته  يف رأيه، حتقيقها  إىل توليد  الشعور  باجلميل
ومن كّل  غرض  يف الوصول  إىل املعرفة  ، فعلى  حنو ما نمسرُّ باللعب  نمسرُّ  باجلميل  سرورا  خاليا  من كّل منفعة، اللعب

صوره   إّن الفّن  إمنا هو إدراك   الروح  احلّسي  للمثل األعلى للجمال  يف: يقول  "  هيجــــــــــل"وتاله  . و احلقيقة  أ
وختتلف الفنون  مبقدار  اندماج  . وهو  ال يتمثل  يف املادة  وحدها  بل  يتمثل  فيها  ويف ملضمون  أو الفكرة  ، املختلفة

       غري  أنه  ، ومن  مث  كان  يسبقه  فّن النحت ، كالعمارة  ال تندمج  فيه  الفكرة  يف املادة  ففن، املادة  يف الفكرة
ومن أجلب  . هو  اآلخر  ال يستطيع  متثيل   اجلوانب   السامية  يف الروح  اإلنسانيــــــــــــــــــة، بسبب  مادته  الصلبة  احملدودة

ومن  مّث كان  أكثر  قربا  للمثل  األعلى ، وصالبة، إذ املادة فيه أقل  حتّجرا، حتذلك  كان فّن التصوير يتقّدم  النّ 
    وألنه أمت  تعبريا  ، واملوسيقى مجيعا ، وأرفع صور  الفّن مجيعا  الشعـــــــــــــــــــر  ألنه  يؤّلف بني  فين التصوير ...للجمال 
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وذهب يعّلل  ، والطريف   يف تفسري  هيجل  لفنون  أنه  فسح   يف مجاهلا  للمضمون.ة  وأوضح  داللـــــــــــــــــــــ، عن  الفكرة
 .فأتاح الفرصة  لتفسري  الفنون  تفسريا  اجتماعيا ، والعقل الديين ، لتطورها  بتطور النشاط  االجتماعي

إذ  يسمو  بالعقل  إىل مرتبة ، ادةوفكرة  وإّن الفّن  خيلصنا  من اإلر ، فقال  إّن احلياة إرادة" شوبنهاور "و خلفه 
       ويف الطبيعة، على السواء  أننا  نتأمل ، فمدار  شعورنا  اجلمال يف الفنون، التأّمل  يف احلقيقة  تأّمـــــــــــــال غري  إرادي

ونفرغ ، ومطالبنا، اتناوحاج، إذ  نتخّلص  من شواغلنا  يف احلياة، يف الشيء  اجلميل  دون  أن منزج  به  إرادتنا  الذاتية
                     ــــة اليت  يشقها  وفرق بني  العلم  والفّن  بأّن  العلم  يمعىن باحلقائق الكليّـــــــــــ. للتأّمل اجلمايل اخلالص

أراد  الفنان  تصوير  رجل  مثال  فإن ، أما  الفّن  فيمعىن باجلزئيات عنايـــــــــة  تتمثل  فيها  الصفات الكليّـــــــــة ،من اجلزئيات
وبذلك  كانت  ، ويقرتب من املثال  األفالطوين، أسبغ عليه  صفات  اإلنســــــــــــــان  عامة  حىت  يكشف فيه  عن النوع  كّله

ومن مث ، فع  الفنونوعنده أّن  املوسيقى  أر . أما  يف الفّن  فال بّد من العبقرية والنبوغ  ، املوهبة  العادية  تتكفى  يف العلم
 2.واألحاسيس ، كان تؤثر  مباشرة  يف املشاعر

، والعقـــــــــل، العاطفـــــــــــــة:  إىل أّن  اجلمــــــــــــال  إحســـــــــــــاس  يعّمق  شعورنا  بصور  احلياة الثالث "  جويو" وذهب 
والفنون  ألهنا  ، ومن  هنا  يأيت  مجال  اآلداب، طائل  يف  حياتنا  فنحن  إمنا  نعجب  باجلميل ألنه  ميدنا  بثراء، واإلرادة

أما . ، وانسجامها  يف روعة  بالغةوجتعلنا  نشعر  بانتظام  احليـــــــــــــــــاة، وعواطف، تصلنا  بأعمق  ما فينا  من مشاعر
وعماد ، وعمـــــــــــــــاد األول اخليال، وصورة  منطقية، (ية بصر )صورة  حدسية : إّن للمعرفــــــــــــة  صورتني  : فقال  " كروتشه "

وهي  تنبع  من الصور  الذهنية  اجلزئية  اليت  يتمثل  فيها  جوهر  األشياء  ، واألوىل هي  صورة اجلمال، الثانية  العقل
وتنطلق  بنا  يف عامل  ، واجلزئيات، األفرادوتنبع  من الكليات  الذهنية  اليت تبعدنا عن ، والثانية  هي صورة  العلم  ، املدركة

واملعرفة األوىل   تسبق  املعرفة الثانية  ألن  اخليال يسبق  . كله  جتريد  على حنو  ما هو  معروف  يف العامَل  الرياضي  
 ال غايــــــــــــة   ورائه  وهو إحساس  ، وهي  اليت تبعث  يف الفنان  إحساسه  باجلمال، الفكــــــــــــــر، فهي  فجر  كل  معرفة

وعلى  من يتذّوق  الفّن  أمامه  موقف  العابد   اخلاشع   ال موقف  ، إحساس  قائم  بذاته، من خملق أو غري خلق
فهو يعيش  بصريته مرة واحدة  ثانية   واعيا  هلا وعيا    ، إنه حيسُّ ببصريته  ما أحّسه  الفنان أوال ، القاضي أو الناصح

وأساس  الفّن  إمنا  هو إحساس  الفنان  وقدرته  على تكوين  الصور  الذهنية  اليت   تسبق  صور  العقل   . كامال
ويدركه  يف داخله  إدراكا  جلّيا  ، املنطقية  وأفكاره  الكلية  فهو  يتمّثل   يف باطنه   صورة  ما  يربزه   متثال  دقيقا 

وهو تعبري  غري إرادي  ألنه  صورة  حتمية  ملا  وراءه  ، ه  عّما يف نفسه  كامالوبذلك  خيرج  تعبري ، واضحا  متام  الوضوح
 . والشكل  املعني  ، صورة البّد أن ترتسم هبذا  الوضع ، ودخيلته، يف باطن  الفنان

ءها  من صورة باطنة  وإمنا  يتعلق مبا  ورا، وإذن فاجلمــــــــــــال  يف الفنون  ال يتعّلق  بالصورة  اخلارجية  اليت متثله
وأننا  نتملك  نفس ، وعلى ذلك  ال يكون  الفرق  بيننا  وبني الفنان  أنه  أقوى  مّنا  تعبريا. جتّسدها  الصورة اخلارجية  

وإمنا  الفرق داخلي  يف  الصورة  الباطنة  اليت يتمثلها  واليت  ، أفكاره وأحاسيسه  غري  أنه  هو الذي  يقتدر على صوغها
وإمنا  ، وعلى هذا القياس  اإلحساس  جبمال  الفنون  فهو ال  يمردُّ إىل إحساس  ظاهري. عنها  بتلك  الصورة اخلارجية يعرب

وإذن  فالتعبري هو  الفّن وهو  ، نرى   فيه األثر  اجلميل مصّورا بدخائلنا  يف صورة  ذهنية  تعرّب  عنه، هو إحساس باطين
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فهي  ، ولكن  ال فرق  بني   األشكال  واملضامني، تعبري  يتجّسد  يف أشكال  خمتلفة، باطين داخلي وهو تعبري ، اجلمــــــــــــال
ومن  اخلطأ  أن نفصل  بينها  ، وبصائرنا، شيء  ذهين  أو صور ذهنية   ترتسم  يف بصرية  الفنان، مجيعا  شيء واحد

وال القالب  عن ، ال ينفصم  فيه الّلفظ عن املعىنفهما مجيعا  تعبري  عضوي ، فنقول  شكل  ومضمون  أو لفظ ومعىن
ومعروف  أن تلك  الكائنات  ال . وهو تعبري  ينطبق  عليه  ما ينطبق  على للكائنات  العضوية  من القوانني ، املضمون

خارجيا    ليس  القالب  إذن  إطارا، ووظيفتها  احليوية ، ينفصل  فيها  املضمون عن  القالب، فكالمها  يعرب  وجودمها
د  أو  بعبارة  أدّق  الذي  حيدّ ، وكيانه  الذي حيّدد  مضمونه، بل هو  نفس  تعبريه، لألثر  الفين   يفرض  إرادته  عليه

وليس  ، فقيمة  عمله  يف ذاته، والفنان  ال يبتغي  شيئا  سوى  خماطبة  إحساسنا باجلمال. النمو  الداخلي هلذا املضمون
 .له هدف  وراء ذلك 

وهل شعورنا  به يقرتن   ، وذاتيته قد تناقش أصحاب هذه الفلسفة  اجلماليـــــــــــــة  طويال  يف موضوعية  اجلمال،و 
وبعبارة  أخرى   ،  الشيء  اجلميل ذاتهإمنا  يرجع  إىل  صفات  يف، بتصورات  ذاتية  لنا  أو هو  ال يقرتن بشيء  من ذاتنا

وكثرت  اإلجابة  على . أو هو نسيب  خيتلف باختالف  األشخاص  واألجيال  واحلضارات  ؟ هل اجلمــــــــــــــال  مطلق  
           وقال  آخرون  ، فقال  بعض الباحثني  إّن  اجلمال  موضوعي، مثل   هذا  السؤال وما يتفرع  عليه  من أسئلة

              والفنون  ، شياء  اجلميلة  يف  الطبيعةأما  من قالوا  مبوضوعيته فقد  رجعوه  إىل  ما تتضمن  األ، إنه  ذايت
         يبدو وهوففي  اجلميل  ضرب  من التوافق والنظام  هو  سّر مجاله  . وعالقاهتا  ، وتوازن  يف األجزاء من تناسب،

  نظام  فيها فسرتى  وسيقىامل   إىل  وارجع ،مجيال  صوغا   تصوغه   منتظمة  وحدة  فيه  تسري  أجزائه  بني   دقيق تناسب يف
       نظام اّتساقه يف  يشبه   األلوان من  فنظام  التصوير  أما ،النغم من  نظام  اآلخر فهو  الشعر  ومثلها  تاّما  اإليقاع
 3."مجاهلا  جوهر هو نظام م  فيها  بدّ  ال الفنون  بقية  وكذلك ،األنغام  بقية  وكذلك ،األنغام

  :  بالحيــــــــــــــــاة نّ الف صلــــــــــــة
  : مخســــــــــــة  أوجه على  تكون   قد وأهنا ،فيها الشكّ   قائمة  باحلياة  الفنّ   صلة أنّ  C .LALO " اللو " يرى

               كذلك  جندها  اليت   الرئيسة  والصفات ،هبا شبيه  فهو ،احلياة  مضاعفة من  نوعا  يكون أم  ميكن  فالفنّ -7
  بودلري"و ،STENDHAL" ستندال  "أعمال يف  واضح  بشكل  ذلك  ويبدو ،مجهوره ويف ،مبدعه يف

C.BAUDELAIRE"التعبرييون  عّمم ،وقد        EXPRESSIONISTS  عامة الفنّ  على  حقّ   بغري  لقول ا هذا . 
  املثل  هذا  يكون أن  شريطة على  ،معا  وخريا  مجيال  أعلى مثال  يرسم ،احليـــــــــــــــاة   إكمال من نوعا  يكون قد  وهو-1

 .M. GORKI"جوركي"و ،J.J.ROUSSEAU "روسو"  حّققه ما  وهذا ،عاّما  إنسانيا  األعلى
          للحياة  مغايرا  شيئا لنا  يقّدم  احلال  هذه يف  وهو ،اجلادة  احلياة  تيار  وسط الرتف  من ضربا  يكون وقد -3

 . G.FLAUBERT  فلوبري"  وحّققه ،الرأي  هذا إىل H.SPENCER "سبنسر"  دعا  وقد ،ةالواقعي
         وعمل خاص، بوجه   للفنّ    الفنّ   مدرسة  إليه  دعت ما  وهذا ،معنّي   أسلوب يف  الرباعــــــــــــــة من  ضربا  يكون وقد

     وكعب ،سلمى أيب بن  زهري  قبلهما ومن ،BLAKE"  بليك" و ،OSCAR WILD " وايلد  أوسكر"  حتقيقه على
 .زهري بن
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                     أرسطو  نظرية  جوهر هي  التطهري  فكرة أن  "اللو"  ويرى ،احلياة يف   التطهري  مبهمة  الفنّ   يقوم وقد-5
 . خاص بوجه "  فرتر آالم" يقصد  كان   ولعّله ،ارأي هذا حيّقق قد  حياته إنّ  ويقول ،" الكثرسيس" يف

          احلبّ  هو  الفنية  لألعمال الرئيسي  املوضوع  بأنّ  ،باحلياة الفنّ   صلة  شدة   إلثبات "اللو"  ويستشهد
  الفنّ   يستمدّ   مدى  أي إىل  فانظر ،األسرة يف  ممثلة ،اجملتمع  حياة  عليها  تقوم اليت  العالقة  جوهر  هو واحلبّ  ،غالبا

  الشكلية ناحيتها م  أخالقية  مهمة  وتلك ،ينظمها أن  حياول  العالقة  هذه  يتناول إذ  وهو ،احلياة  صميم من  موضوعه
                    مهمة ،األخالق  مهمة  بني  خنلط أال  جيب  ألننا  الشكلية  الناحية على  "اللو" نّبه   ،وقد4  األقل على
 5." الرتف  تنظيم مهمته الفنّ   بينما ،احلياة من اجلدي نباجلا  تنظيم  مهمتها األخالق  فإن ،الفنّ 

  وخالصته ،"املبدع  اخليال" كتابه يف عنه عرّب  الذي T.RIBOT" ريبو"  برأي شبيه " اللو" من  الرأي وهذا
  وأساطري ،البدائي  يشهدها  اليت  الظواهر  تفسري  مهمتها  تفسريية  أساطري  : البدائيني لدى  األساطري من نوعني  هناكّ"أن

  مرّ  على  تطورها يف وتنتهي ،املعرفة  إىل  احلاجة من  باألحرى أو  حقيقية  حاجات من  األوىل  وتنبع ،تفسريية  غري  أخرى
   تطوره يف وتنتهي  الرتف، إىل  احلاجـــــــــــــــة عن   فيصدر  الثاين  النوع أما ،احلديثة تصورته يف  العلمي  اإلبداع إىل  العصور

 .احلديث األديب  اإلبداع إىل
  نواحي م معينة  ناحية يف  الفين  النشاط  جذور  على  العثور  حتاول  اليت  النظريات  مجيع أنّ   "الكروا دي " ويرى

 آت   اوبطالهن ،باطلة  نظريات  كلها ،الذات  عرض  إىل  امليل أو  اجلنسية  الغزيرة  نشاط أو كالّلعب ،اإلنساين  النشاط
  لتعليل  وحده بكاف  احلي  النشاط  ضروب  من  آخر  ضرب أي وال ،الغريزة  نشاط وال ،اللعب  نشاط  فال ،نقصها من

 دون  األوجه  هذه من  وجه  لتعليله  يكفي أن من  احلياة  بصميم  اّتصاال  أشدّ   الفنّ   إمنا.  مجيعا  الفين  النشاط  جوانب
              الرقص ومن ،الدين  ومن ،اللعب   من  وينبع ،جمتمعة كلها  اإلنساين  النشاط  ضروب م  ينبع  الفنّ .  سواه

 كما أصله  كان وإذا.  اإلنساين  النشاط  إلنفاق  وسيلة فهو ،آخر  حي  نشاط كلّ  ومن ،النفعي  النشاط ومن ،املقدس
 6.األعماق  تلكب  متعلقة  كذلك  غايته فإنّ  ،احلياة  أعماق يف  ضاربا ،نرى

 : اإلبــــــــــــــداع عمليـــــــــــــــــــــــة
 ماذا تفعل برأسك هكذا  بني  يديك؟ : " أحد أصدقائه   Lamartine"المرتني "لقد  سأل 

 . "ولكن  أفكاري تفّكر يل، عجبا إنين ال أفّكر  أبدا: قال المرتني  ، إين أفّكر :  فأجاب  الصديق  
ولست  ، وبني حالة  احللم ،ط  الشاعر  احلّق ما يفّرق بينهشر :  يقول " بول  فالريي" د  كان  ومع  ذلك  فق

              إن  من يتكّلم  ..وانتصارا   دائما  للتضحية  ، ...حماوالت  لرتويض  الفكر  ، أرى  غري حماوالت  إرادية
 .واألسلوب  إمنا  يعين  ما يضاد احللم  ، عن الضبط

               أتلقائية أم إرادية؟  كال الرأيني  ، أي الرأيني نذهب؟ ما هي حال أثناء ممارسته لعملية اإلبداعفإىل 
               فعلى حني نرى مدارس التحليل النفسي أقرب ما تكون   ، والفنانني، سواء من الباحثني، وأتباع، له أشياع

 .فعلى حني نرى  مدارس التحليل النفسي أقرب ما تكون  إىل األخذ بالرأي األول إىل  األخــــــــــــــذ  بالرأي األول 
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وهذه  العبارة  على غموضها  ميكن  أن تعين لنا  حقيقة ، إّن عملية  اإلبداع  الفين عملية  معّقدة  غري متجانسة
              وال القائلون  باإلرادية  ، ئيةهامة  يف هذا  املوضع   من البحث   فهي  تعين مثال  أنّه ال  القائلون  بالتلقا

فسنستعني  بنتائج  ، على  أننا سنتبني بعد قليل  شيئا  أعمق من ذلك، ألننا هنا  بصدد نشاط  غري متجانس، قد أصابوا
       للكشف  بقدر  اإلمكان  ، وبتحليل  املسودات، واالستبار اللذين أجرينامها  على مجاعة من الشعراء، االستخبار

وسوف جند  أّن الشاعر  إذ يبدع  القصيدة  مبّر بلحظات  تلق  أو انطالق  يكاد  خيفى  فيها  كّل  .عن  حلظات اإلبداع
 7.والتنقيب  ، ملؤها   املقاومة ، مث  ميّر  بلحظات  أخرى، أثر  لبذل اجلهد

إّن  لإلهلــــــــــــــام  وجوده  لكنه  ال : "  فقال، إىل هذا االختالف  بني  حلظات  اإلبداع" دي الكروا  "وقد تنّبه 
بل  لعّل  ميزته  الكربى  ، وليست  ميزة  الفنان  أن  يقف مسلوب  اإلرادة  ألمام  وابل  اإلهلام، يكفي   لتفسري  اإلبداع

فيّن  يؤّلف  بني  عناصر  إن العمل ال" : "هيجل"وهبذا   املعىن  قال ، ويتأملها، أنه يستطيع  أن  ميسك  هبذه  اإلشراقات 
وبدون  التأّمل  ، وحساسية حّية  عميقة، ومن  مث فإّن  الفنان يستعني  بعقل   إجيايب   نشط ، وعناصر  حسية، عقلية

              يعجز  الفنان  عن السيطرة على موضوعه  الذي  يريد  أن يضمنه ، ويفّرق،ويتخرّي ، الذي يعرف كيف  ميّيز
 . ولكن  يف اليقظة ، إّن الشاعر  حيلم" المب  "ويقول   ،"هذا العمل

     وأدّق  شهادة  من أولئك  الذين  تنّبهوا  جلانب  واحد  ، وسيّتضح   لنا أّن  هؤالء  الباحثني  كانوا أصدق
"  أالن بو إدجار" وأدّق  شهادة  من ، كما كانوا  أصدق  ، فاعتربوها إهلاما  أو انطالقا  خالصا، من جوانب العملية

      توجيها   مشعورا به،حيسب الشاعر  ، الذي حياول  أن يدخل يف  روعنا  أن العملية  موّجهة  من األلف  إىل الياء
فيقرر  منذ البداية  أنه  سوف يكتب  ، والبعيدة، القريبة منها، ، ويرّتب خلطواته  التالية، وكبرية، فيه  حساب  كّل صغرية

        مث  يفّكـــــــــــــــــــر ، ويريد  أن يشيع  احلزن  يف نفس قارئه، ويقّرر  أنه يريد أن يكتبها  أبياتا حزينة، بيت مثال مائـــــــــــــــة
    مث يعود  يفكر  يف أشد  الصور  اقرتابا ، فيعثر  عليها، يف القافيـــــــــــــة  اليت  من شأهنا  أن تثري احلزن  أكثر   من غريها

وحماولة  اإلقناع  بفكرة  معينة  عاربة عن شهادة   ، يبدو  عليه  التعسف الشديد" بو"هذا الرأي  من  ، وهكذا، من احلزن
فإننا  ال نستطيع  األخذ به  ألنه ، "الغراب"ومع  أنه يقدمه يف صورة  استبطان  لتجربته يف إبداع قصيدة   ، التجربة

  وخمالف  كذلك ملوقف  بو  نفسه حسب مائة ، وملا ورد يف وثائق بعضهم، خمالف لكل اليت  أجريناها  على الشعراء
 .وأربعة عشر بيتا، وإذا به  يقدم لنا  مائة، بيت

اك  مشكلة  أخرى  مرتبطة  هبا   واإلرادية  ليست  كّل شيء يف عملية  اإلبداع  فهن، على أن مشكلة  التلقائية
إاّل أهنا  على كّل  ، وهي وإن بدت  جمرد  جانب  من   جوانب دعوى تلقائية، "اإلهلـــــــــــــــام "كّل  االرتباط  هي مشكلة  

  ولعلّ ، السيما  وأّن هناك  دعوى  تقرر  أّن اإلهلام  هو نفسه  عملية اإلبداع، حال  جديرة  بأن تبحث  على حدة
وما دمنا  نتكّلم  عن  اإلبداع  لدى  الشعراء  " . كوبالخان"عملية  ما تستشهد  به  هذه   الدعوى  قصة   إهلام 
ولقد تراوحت  النظرة  إىل هذه العالقة بني  فريق يرى ، واللغة، فهناك  مشكلة  ثالثة  هي مشكلة  العالقة  بني  الشاعر

وإىل   السالم  املخّلص  عند ، "هيجل"إىل  الفكرة  املطلقة  عند ، ىل شيء  وراءها اللغة  جمرد  وسيلة  يف يد  الشاعر  إ
والتخّلص  من ضغطه  الذي  يثري االضطراب  يف احلياة  النفسية ، وإىل  الكشف عن مضمون  الالشعور، " شوبنهور"
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    ضمون يف العمل  الفين  دون وبوجه  عام  هي  جمّرد  وسيلة  عند  من عنوا  بامل، عند أصحاب  التحليل لنفسي
جان  بول "و، "ريتشارد "وعلى  الضّد  من ذلك  هي غاية  الفنان  عند  فريق  آخر  من الباحثني  من أمثال  ، الصورة
ملا نلمسه  يف آثار  الشاعر  من استخدام  اللغــــــــــة  ، والواقع  أننا هنا  بصدد  مشكلة على جانب من األمهية" . سارتر

  وال ميكن  إغفاله حىت ، يبدو  يف أجلى مظاهره  يف الشعر  املنظوم  املقّفى ، استخداما  خاّصا  خاضعا  لتنظيم  معنّي 
 8."يف حالة  الشعر  املرسل

 : الّدافـــــــــــــــــــــــــــع إلى اإلبــــــــــــــــــــــداع
      وإمنا  ، كي  يستمتع  بثمار عقله  على  حنو  أو آلخرعّز الدين إُساعيل أّن األديب ال يكتب  ل/يذكر د

ألنه  يتخّلص هبا من  وطأة   ، فهذه املتعة  هي  حافزة  على الكتابة، هو يكتب  ألنه  يتمتع  بعملية  اإلبداع  ذاهتا
كان   الفّن مرتبطا  وحني  ، وأّن نشوة اإلبداع  قد هونت  على الشاعر  اآلالم  بل جعلته يستعذهبا، الظروف على نفسه

ومن مث  كانت  هذه  األعمال  يف تقدير  ، بالدين  ظّل الّنظر  إىل  األعمال  الفنية  قائما  على أساس أهنا رموز بدائية
" إرنستو  جراسي "ويقول  . دون  الوعي مطلقا  هبذه الصفة  ، اإلنسان  من وجهة  النظر  الفنية  ذات جانب  واحد

على أي  حنو  يتّم  هذا التحّول من الدين  إىل الفّن ؟  : ــــــان  قد  فاته أن  يلقى على نفسه  هذا لسؤال  إّن  اإلنســــــ:
وأغلب ما  يقّدم  إلينا  من إجابة  عن هذا السؤال  يأخذ  طابعا   عقليا  ال يضع  بني أيدينا  أي حّل كما ال يقّدم  إلينا  

إّن اإلنسان  عندما  ال يكون  راضيا عن  : " وعلى هذا تكون   اإلجابة  تقريبا  .شيئا  يعنينا  على  فهم  الظاهرة 
وكذلك  عن األحداث  يقّرر   أن يقيم  من هذا  على حنو  حّر  كالّ  ، معرفته   العارية باألشياء   ووجوده يف احلياة 

نغام من انطباعات  يأخذ  يف   تنظيم  هذه  واأل، وكذلك  األلوان، وحني  جيد املتعة  فيما  ترتكه  املعاين، متكامال
ولكن  ملاذا  ال يرضى   " وهذا  هو األساس  العميق  لذلك  العمل  ا إنساين  الذي  نسميه فّنا  ...االنطباعات  وفق هواه

وى  اخلاص  اإلنسان  عن  معرفته العارية؟ وإىل أي مدى تؤدي  الرغبة يف االنسجام  إىل اإلبداع الفين؟ وملاذا  يكون اهل
 9هو  صاحب  األمر يف تنظيم  ما ينقل إلينا من املعاين؟ 

   وإذا  حنن مضينا  يف البحث  عن الدوافع  اليت  حتّرك  الناس   يف شىت  نواحي احلياة  وجدنا هلا  نصيبا  وافرا 
وعي ؟ حفا  إنه  يتحّرك     ولكن  ترى أيتحرك  اإلنسان   يف مجيع  احلاالت  بوعي  منه  أم  دون. يف هذا اجملال  

فقد ، ولكن  يبدو  أّن  احملركات  البشرية  األساسية  شيء  آخر  غري ذلك، لتلبية  حاجة  فيزيائية  أو حاجة  عقلية
لكن  ، والنســــــــــــــــــاء، واخلوف  هي  القوى  اليت حركت الرجال، والكراهية، عرف   الشعراء  من غري شك  أّن احلب

فاظ  العديدة  اليت استخدمت يف أي لغة  من اللغات  قد مالت  إىل إهبام  احلقيقة  القائلة  إن هناك  قوة واحدة  األل
وهي قد مالت  إىل  أن تأخذ  ، وقد اختار فرويد  لتسمية  هذه القوى  كلمة اجلنس...بسيطة  حتّرك  اإلنسانية  كلها 

      أو ارتبطت  بالسالمة  ، مة  خباصة  إذا ارتبطت  بالسرور  أو األملفتكون حممودة  أو مذمو ، أكثر  من معىن واحد
 .أو باخلطأ 

فاخليال  ، والشاعـــــــــــــر حني  يستخدم  خياله  ال  يهرب  من احلقيقة  بل يلتمس  احلقيقة  كذلك  يف اخليال
استنتاج    ومن مث  يّتضح  لنا  اخلطأ  يف. الفنان  والواقع  كالمها  وسيلة  لنقل  ذلك  الصراع  الداخلي الذي يعاين منه  
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أن رغبة  الفنان  يف  اهلروب  من الواقع  هي  اليت تدفعه  إىل اإلبداع  الفين  من حيث إّن هذا  اهلروب  من الواقع  يكون   
حيتال  على الواقع   فاحلقيقة  أن الشاعر .إىل  عامل  خيايل ومن حيث  إن اخليال  عنصر  الزم  يف اإلبداع الفين  

ورمبا  كان األصّح  أن تقول  .فهو  إذن  ال يهرب  منه بل   يغوص فيه ، أي  أنه  حياول  تعمق  الواقع باخليال، باخليال
وهو  أدىن إىل  التخّلص ، واقعه النفسي الذي ميوج  بألوان  الصراع، إنه إمنا حياول اهلروب من حالة إحساسه  احلاد بالواقع

وعندئذ يكون الّدافع  إىل اإلبداع  هو  الرغبة  يف التخّلص  من هذا الواقع  ال اهلروب  منه وتركه  هناك  ، اهلروب منه إىل
على أساس من فكرة "  لرانك"وإىل جانب هذا  التفسري  جند تعبريا آخر  .إىل عامل  آخر  خيال ال ميت  إليه  بصلة 

 10."اإلرادة  لدى الفنان  
ومنها  الطمع، منها  ، وتبعث املتكّلف، وللشعر  دواع  حتّث البطيء: " عن دواعي  الشعر  ويقول ابن قتيبة

أي الناس  أشعر؟  فأخرج لسانا  دقيقا كأنه  : وقيل للحطيئة  . ومنها الغضب، ومنها الطّرب، ومنها الشراب، الشوق
 11.."فقال هذا إذا طمع ، لسان  حّية

 :  وثقافتــــــــــــــــه، قد   وغايتـــــــــــــهوظيفــــــــــــــــــــــة النا
وأّن  أدب ، األدب هو موضوع  النقد  وميدانه الذي يعمل فيه"وجهابذة الفكر السديد أّن  ، اتّفق  معشر النقاد

                         ومنه  ما يسمو  صعدا ، واألدب هو  عملية إبداع، أّي أمة  هو املأثور  من بليغ شعرها   ونثرها
 .وما يقصر  دون ذلك  إىل الكمــــــــــــــال،

وسواء  كان الّنقد  .ورديئه  ، وميّيز  بني  جّيده، والّنقد هو الذي  يستكشف  أصالــــــــــــــــة األدب  أو عدم أصالته
     ويسري  يف ظّله  يرصد  ، ودهيستمّد  منه  وج، وإمنا  هو  مّتصل  باألدب ، علما  أو فّنا  فإنه ليس قائما بذاته

 .واجتاهاته ، ـويقتفي أثره، خطاه
  ويعرّب  ، واكتشاف  آفاق  جديدة  حيّلق  فيها، وإذا كان األدب بطبيعته ينزع إىل احلرية  املطلقة  والتجديد

األدبية  بقصد   إنه  حمافظ  مقّيد  يقف  عند  حدود دراسة   األعمال، فإّن  الّنقد  على العكس  من ذلك، عنها
 .وإصدار  األحكام عليها ، والقبح، واحلسن، الكشف عما  فيها  من  موطن  القوة  والضعف

وإمنا العبقرية  ، وآفاقا  جديدة، وهلذا  فالنقد  قلما  أوحى إىل األديب بتجارب  جديدة  أو  اكتشاف له أرضا
 ...والنقد يتبعها، ةورياد، اخلالقة  املبدعة  هي اليت تتقّدم  على لطريق كشفا

ومن مّث  منقادا  بطبعه  إىل  إدراك  ما ، والّنقد  يف ذاته  قدمي  قدم  اإلنسان  الذي خملق نزّاعا  إىل الكمــــــــــــــــــال
 .يف األشياء من وجوه  كمال  يسرتيح  إليها  ووجوه نقص  يسعى  إىل كماهلا 

وإن  كان  ، ومداركهم،وإمنا  هو  أمر  يدركه عامة  الناس، عقوهلم وإدراك الكمال ليس مقصورا  على  َمن  ُست 
والتمييز بينه وبني  النقص ، وأقدر من غريهم  على بلوغه، ذوو العقول  الراجحـــــــــة  بطبيعة  احلال  أدرى  الناس  بالكمال

. 
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         أّن الشاعر  األول قد  سبق وهذا  يعين، الناحية التارخيية نرى أن األدب أسبق  إىل الوجود من انّقد نوم
     أم  إجيابيا يتجاوز  حّد التذّوق ، سواء أكان  نقده  سلبيا  يقف عند تذّوق  الشعر فحسب، إىل لوجود الناقد  األول

 . والتعليل هلا، إىل  التعبري  عن انطباعاته
     وهو مفهوم  يملحظ يف كّل استعماالت الكلمة  ، "ـم احلكـــــــــــ"يف مفهومها  الدقيق "النقد" وتعين كلمــــــــــة 

 .يف أشدها  عموما  حىت  
وإذا كان النقد هو احلكم  فإّن  الناّقد  يمفرتض فيه أنه خبري  لديه  مؤهالت  خاصة  يستطيع  هبا  ألن  يتبنّي   

 .مزايا  وعيوب  أي عمل  أديب وأن يمصدر  عليه  حكما 
أو  على  أهون  الفروض  وسيط  ، وينظرون  إليه  على أنه وسيط  خطري، على الّنقدوهناك  َمن  حيملون  

 .ممعّوق 
       ول  بيننا  وبني  األدب بل قد  حت، إّن دراسة  الّنقد  ال ميكن  أن  تكون  بديال  عن دراسة  املنقود

 .فيها وجتعلنا  نكتفي هبذا  النوع  السطحي  من معرفة  عن الكتب ومؤل ،احلقيقي
ومهما يكن  هناك  من فرق بني األدب  الذي يتناول  احلياة  مباشرة واألدب الذي يتناول  األدب فإنه  فرق 

 .غري  أساسي ألّن  األدب  ينتج  من أّي شيء  يهمنا يف احلياة  
وتفسري هذا العمل  ، ألديبفالناقــــــــــــــد  الذي يقوم  بتفسري شخصية  شاعر  أو أديب كبري كما  تّتضح  يف عمله  ا

هذا  الناقد  يتناول  احلياة  تناوال  الحقا  حّقا  مثل  الشاعر أو األديب الذي  ، من شىت  جوانبه  كتعبري عن الّرجل نفسه
 12".يضطّلع بدراسة أعماله األدبية  سواء بسواء 

ويلفتنا  إىل  ما فيه  من مجال  ،   فيهويغرينا بالسري، ووظيفة النقد  األساسية  هي أن  ينري سبيل  األدب أمامنا
إّن  معايشتنا ألديب  أو شاعر  كبري  يف األدبية  قد  تؤثر  فينا   فتجعلنا  مشاركني  له .ال نستطيع  إدراكه  بأنفسنا   

يضا  فتجعلنا  وإّن  معايشتنا  لناقد  كبري فيما  يكتب  عن   األدب  قد تؤثر  فينا  أ، يف  فهمه  األعظم  ملعىن  احلياة
 .مشاركني  له يف فهمه األعظم  ملعىن األدب 

وقدرته  على فهم  األدب  فإنه يظّل حباجة  إىل  معونة  الناقد  الذي  هتيأت  له كّل ، ومهما  كان  ذكاء القارئ
، واجلمال، فعن  طريق  الناقد نستطيع  أن نرى ما يكمن  يف روائع  األدب من صفات  القوة.  أدوات الناقد  احلقّ 

أو يرتجم  إىل تعبري  حمّدد  واضح  بعض  إحساساتنا  الشائعة  ، والناقد  كثريا  ما  يعطينا  وجهة  نظر  جديدة  متاما
 13."وقد نعرفه معرفة  جيدة، أو  يرشدنا إىل جوانب غري  منظورة فيما منّر به يف طريقنا، املبهمة

 : الناقد وثقافتــــــــــــــــــه
، واألدباء، والكّتاب، ملكــــــــــــة  منتجة  تتجلى يف الشعراء: اء  العرب  قد عرفوا  لألدب  ثالث  ملكات إّن علم

ـة تدرك  وملكـــــــــــــــــة متذّوقـــــــــ، وملكــــــــــــــــــة ناقدة  تستطيع  أن  تتتبنّي  موضع  اجلمــــــــــــــــال  يف األعمال  األدبية ،واخلطباء
و تلتذ مبا تدركه من مظاهر هذا احلسن  ، ومجال، بنفسها  أو بواسطة  الناقـــــــــــد  ما  يف النصوص األدبية من حسن

 .واجلمال
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          حىت  يستطيع أن يبني  للناس  ما أدركه ، كذلك  عرفوا  أن الناقد  البّد  أن يكون  ذا طابع موهوب
ــاء  عرّبوا عنه حبّدة وإىل جانب ذلك  أدركوا أّن الناقد يف حاجة  إىل قدر  من الذكــــــــــــ، األدبهو من أسباب  اجلمال  يف 

 .القرحية
بل  رأوا ضروريا  له  أن يضيف ، والذكـــــــــــــاء وحدمها  يف الناقد، ومل يقتصر  علماء  العرب على  االعتداد بالطبع

 .بل تتطلب اإلملام  جبملة من الثقافات ، ند شيء  بعينهإىل ذلك  ثقافة  واسعة  ال تقف  ع
      وحّذاق  الشعر  هم أقدر ، يرى أّن  رواة  الكّتاب( ه155ت)وكان أبو عثمان عمرو بن حبر  اجلاحــــــــــــظ  

 .ونقده  لتنوع  ثقافتهم، من غريهم  على تذّوق الشعر
ومل أر  غاية  رواة  األشعار  إاّل  كّل  شعر ، ّل  شعر  فيه إعرابومل أر غاية  النحويني إاّل ك: " ويف ذلك يقول

ورأيتم  .ومل  أر غاية  رواة   األخبار  إاّل  كّل شعر  فيه الشاهد  واملثل، فيه غريب  أو معىن  صعب حيتاج  إىل  استخراج
والديباجة  ، واملخارج  السهلة، اظ  العذبة لفوعلى األ ، واملعاين  املنتخبة، لفاظ  املتخرّيةألعامتهم  ال يقفون  إاّل  على ا

وعلى  املعاين  اليت  إذا  ، ورونق، وعلى  كّل  كالمك  له ماء، وعلى الّسبك  اجلّيد، وعلى  الطبع  املتمّكن، الكرمية
فن  ودّلت  األقالم  مدا، وفتحت للسان  باب  البالغة، عمرهتا،وأصلحتها  من الفساد  القدمي، صارت  يف الصدور

وعلى ألسنة   ، ورأيتم البصر هبذا اجلوهر  من الكالم  يف رّواة  الكّتاب أعمّ ، وأشارت  إىل  حسان  املعاين، األلفاظ
 14."حّذاق الشعر  أظهر

وتقدير ، وكثرة ممارسته ألن ذلك  يعينه على العلم  باألدب، وإىل جانب ذلك حيتاج  الناقد  إىل معايشة  األدب
 15.الشعر

قوّي ، سريع  االستجابة لكل التأثريات، وأن  يكون  حاّد النظرة، حلّق جيب أن يكون  ذهنه يقظا  مرناوالناقد ا
،وأن يكون  متجّردا ، وفوق ذلك  جيب  أن يكون  قادرا  على أن  يرى  الشيء  كما هو  يف احلقيقة. الفهم ألساسيات

 والطبقة،، واحلزب، والطائفية ،ميل العقيدة وميل الثقافة،، ميل  األذواق الفردية: متاما   عن كّل  ميل من أي نوع  
 .واألمة

. وهتذيب  العقل  معا، ويقصد  بالتثقيف حتصيل املعرفة، ومن الالزم  أن يكون  لناقد  األدب  تثقيف خاص
العقل  ليجعل  هذه  وهو حيتاج  إىل هتذيب  . ولتكون  أساسا صاحلا حلكمه، فالناقد حيتاج إىل  املعرفة  لتعطيه سعة النظرة

فإذا فقد الناقد .هتذيبه و ، وحاكم  ليتناسب  مع  معرفته، وإّن مقدار  صالحيته كمفسر، املعرفة  قابلة ألن ينتفع  هبا
 .والتهذيب فإن  آراءه مهما  تكن  مقبولة  وموحية  فإهنا  تكون قليلة  القيمة ، املعرفة

أو  الذين  توافرت  ، قل النقاد  الذين  توافر  فيهم كّل الصفاتولكن  ما أ، هذه هي أهم  صفات  الناقد احلقّ 
 16."والتزموا  هبا  يف نقدهم ، فيهم
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 : وظيفـــــــــــــة النّاقـــــــــــد وغايتـــــــــــــــه
لذي يرمي إن الغرض  من حتديد  وظيفة  النقد  وغايته هو  حتديد الدور  الذي يقوم  به  النقد  وحتديد  اهلدف  ا

  . وإبراز  السمات  اليت متيز  بعض  هذه االجتاهات  م بعض   على قدر  اإلمكان، إليه  يف توضيح االجتاهات   األدبية
 : وهذه الوظائف والغايات   ميكن تلخيصها  فيما يأيت

تية  يف تقدير  العمل ألن الذا، قدر املستطاع، وبيان  قيمته  املوضوعية، تقدير  العمل األديب من الناحية الفنية -7
 .األديب هي  أساس  املوضوعية

فتقدير  العمل ، أي  يف عامل األدب  الذي  ينتمي  إليه، تعيني  مكان  العمل  األديب  ف ي جماله اخلاص -1
وأن حيدد  مقدار   ما أضافه إىل الرتاث  ، األديب  من الناحية  الفنية  يقتضي أن يعرف  الناقد مكانه  من األدب 

 .ويف عامل  األدب كّله بصفة عامة ، ديب  يف لغته  بصفة خاصةاأل
وهذا جانب  من جوانب  التقدير ، ومدى  تأثريه  فيها، حتديد مدى  تأثر  العمل األديب بالبيئة  اليت ظهر  فيها -3

 .والناحية التارخيية، الكامل  للعمل األديب من الناحيـــــــــــــة الفنية
وكشف ، والتعبريية، وإىل خصائصه  الشعورية ، صاحب  العمل األديب  من خالل أعمالهالتعّرف إىل  ُسات  -1

 17.معينة خاصةوجهة ووجهتها األدبية على إنتاج أعماله العوامل النفسية اليت تضافرت 
 :الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 :ة من النتائج أمجلها فيما يأيتيف هناية هذه الدراسة  ميكن   أن أخلص  إىل مجل
فهو ، فكّل  إنسان  مفطور   بطبعه على حمبة  الفنّ ، إّن قيمة  الفّن  يف احلياة  ليست  موضع شك  أو خالف-7

 . على أساس  أنه جملبة للذة والسرور ، حيس  يف أعماقه  اجنذابا  إليه
      ذلك   يف الطبيعة  أم يف  منوذج  أديب أم  يتعّلق  الوصف باجلمال  دائما  بشيء  حمسوس   سواء أكان -1

وهو حمسوس فردي معنّي  كأن يكون  غروب مشس  أو زهرة   من األزهار  أو أي منظر  صغري  أو كبري الفت ، فين
 لالنتباه  

مر ألاحقيقة  يف ذلك أننا ، واإلرادة، والعقل، العاطفـــــــــــة: اجلمال  إحساس  يعمق شعورنا  بصور  احلياة الثالث -3
بأعمق ما فينا  تصلنا  ومن هنا  يأيت  مجال  اآلداب والفنون  ألهنا ، ألنه ميدنا  بثراء  طائل  يف احلياةباجلميل نعجب 

 .وعواطف ، من مشاعر
جديدة  هو الذي  يكشف معامل واالختيار  الروحي ، للشعر  مرام  عالية  كلها  ترتكز  على االختيار  الروحي -1

 .واحلقيقة واجلمال ، واخللود، ومن مراميه العالية  أن ينشد  الشعراء  روح الفضيلة، عامل  الفكر واخليال يف  
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  االبراهمي  رنماذج من خطب الشيخ البشي –داللة وأثر التنوين في الصيغ الذاتية 
Singnificance and Impact of Inflections on Self-formula Inflections: Sheikh Al-

Bashir Al-Brahimi speeches, a Model 

 

 محمد ماكني :الدكتور
 الجزائر  -سيدي بلعباس  -جامعة الجياللي ليابس 

                                            
 :الملخص

        من تنوين وختفيف ، ويف هذا أردنا تتبع خصائص صيغها الذاتية، حياة اللغة العربية منبثقة من داخلها، و متايز خصائصها  واستيعاهبا  لكتاب اهلل  أمكن توارثها           
من رواد وأقطاب  النهضة و اشتقاق، وتنوّع ملقاطعها الصوتية، وأثر حركاهتا يف توازن عاملها العددي مجعا وتثنية، مسبغني ذلك على  جوانب خلدت إىل املتأخرين 

 .اذ  من خطب اليي  البي ر ابابراهيم اإلصالحية العلمية  من الرتاث اجلزائري، ممثلة يف  من
 .التنوين؛ الصيغ الذاتية؛ دبابات التنوين؛ صفات األصوات، املدود، امليزان الصريف :الكلمات المفتاحية

Abstract 

     The life of the Arabic language emanates from within it, and the differentiation of its 

characteristics and its comprehension of the Book of Allah allows its inheritance. In this context, we 

want to tackle the characteristics of its own formulations, from inflections, reduction, derivation, 

diversity of its vocal passages, and the effect of its movements in the scale of its numerical factor; 

one of the pioneers and leaders of the scientific reform of the Algerian heritage, represented in the 

examples of the speeches of Sheikh Al-Bashir Al-Brahimi. 
 
Key words: inflections, self-formula inflections, symbols of accents, sounds qualities extendings, 

morphological balance. 

 :تصدير
     كززززاإلعراب و اباشزززززتقاق وطززززو  مزززززدرجها ،  تتميّززززز العربيزززززة اصززززائص وصزززززفات امنززززازت هبزززززا عززززن   رهزززززا مززززن الّلغزززززات       

الصويت، وسعة  ألفاظها ومفرداهتا،ذات  احلالوة يف اجلرس والسالمة يف النطق مع تنوّع دباباهتا، ومزن صزيغها مزا يزد  علزى 
وبا يقتصززر  علززى اإلنسززان، بززه يتعززّداي لييززمه احليززوان واجلمززاد  وماكززان ا ززا  يسززتتدر للتعريززف عززن الززّذوات،، احلززدث
ألنّزززك تنزززّوي . وهززز  مزززن الوسزززم أو الّسزززمو، الزززذي هزززو الرّ عزززة. العالمزززة الزززف ياعزززرء هبزززا اليززز  ":ت، وحزززّدي اللغزززوي هزززووالنبززا

 "1."بالّي   وتعرّ ه وبالتايل  أنت تر ع من شأنه وتعليه
وبا حتتززا  إىل انضززمار كلمززة أخززر  لكزز   ، ٭ت علززى معززن يف نفسززها و  تقززرتن بزززمن و ززعا  هززو كلمززة دلّزز" :اصززطالحا     

 زيزد، وبيزت، وشز،رة، أو معنويززا :حنزو قلزم،  زنفهم أنزه األداة الزف ياكتزب هبزا، وقزد يكزون املزدلو  حسزيا كزز" 2"نفهزم معناهزا 
 .األمانة واألخالق، واإلقدار والصرب: كز

 .84الرمحن اآلية  { 84}أَ ْزَناٍن َذَواتَا }  تأيت مبعن صاحب كقوله ( ذو)والذات اسم مؤنث لكلمة      
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ذات اإلنسان نفسه، وذات الّي   عينه وجوهري وحقيقته، وعر ته  و اسم ميار إليه ماعاين يراي املتكّلم واملتاطب،(: "ذا)و
آ  عمزززران {458}َواللّزززها َعلٌزززيما بٌزززَذاٌت الص زززداوٌر } وذات الّصزززدر وهززز  سزززريرة اإلنسزززان،  حنزززو قولزززه تعزززاىل .مزززن ذات نفسزززه

 . 458اآلية
 " 3." يه وللفظ الذات معان كث رة با حتّدد إبّا يف السياق الذي ترد        

  للصززيغة الذاتيزززة نززورد  التتفيزززف بعززد هززذا اباسزززتهال  الززذي خصصززناي ملاهيزززة الززذوات واحلززّد اللغزززوي واباصززطالح         
 . باهتايف ذلكالذي يلحق املباين اإل رادية وأثر الصوائت القص رة والطويلة ودبا

 لتنوين على الصيغة الذاتيةأثر ا: 
التنززوين ظززاهرة صززوتية خّصززت هبززا العربيززة، وهزز  تقتضزز  أن يلحززق بالكلمززة  ززّمتان أو  تحتززان أو كسززرتان، احلركززة         

مزززع إحزززداث صزززوت النزززون  ،"4"األوىل أصزززلية والثّانيزززة زائزززدة وهززز  نزززون سزززاكنة تلحزززق اآلخزززر لف زززا با خطزززا ووصزززال با وقفزززا
ألنززه لززيب يف بنيززة الكلمززة الززف اتصززه هبززا، بززدليه حذ ززه يف بعزز  ، السززاكنة الزّائززدة يف آخززر اباسززم، وقززد وصززفت بالزّيززادة

، ويززر  سززيبويه أنززه حززادث بفعززه املززتكلم طلبززا "5"املوا ززع أو احلززابات كززالوقف، أو دخززو  بار التعريززف علززى اباسززم املنززون
و التنزوين بزالن ر لكميتزه الصزوتية هزو قطزع  ،"6"ب يف كالمهزم أّهزم ينتقلزون مزن الثقيزه إىل ا فيزف للتفة، ومن عادة العزر 

كمزا أنّزه قزد يفزرق بزه بزني اباسزم والفعزه،  الفعزه با يلحقزه التنزوين واباسزم قزد "7"للصوت و به  نّزة ورنزني ،وهزو  زد املزد 
 ٭الندا  والتعريف و اإلسناد يلحقه التنوين ،وميّيز أيضا عن الفعه بصفات عر ية كاجلر و

 :دالالت التنوين
 :مار الياطيب يف باميته بقولهيذهب اإل

 طعار لد   صن دنا وتذّلال ... .و دية نّون وار ع ا ف  بعد يف   
  8ويفتح منه الّنون عّم وأجبال . ...مساكني جمموعا وليب منّونا      

 448سورة البقرة( ٌ ْديَةا َطَعارا ٌمْسٌكنيٍ )    بتنوين ٌ ْديَةا ور ع امليم يف َطعارا  قرأ هيار وأبو عمرو والكو يون وابن كث ر   
 ديزةا طعزاٌر )أما قرا ة نا ع  ه  حبذء التنوين وخف  امليم، ومساكني باجلمع وترك التنوين و تح النون  يها بقوله تعاىل    

 .448البقرة  (مساكنيَ 
بضزمي   وابا زراد يف  – ديزةا  –رو التنزوين ودبالتزه يف الزبط  والرتاخز  لزذلك جزا ت يربط املفسرون يف تفس رهم لآليتزني د

علزى  ومىت ملك املا  قضى كفارتزه، مسكني ،أما  دية املضا ة جا  بعدها اجلمع يف مساكني وكأّن للمفطر كفارة عدة أيار
 .الفور
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 نماذج من خطب البشير االبراهيمي: 
 .4191جز  من مقدمة ا طبة الف ألقاي مبناسبة عيد الفطر املبارك سنة: نموذج من الخطبة األولى

لو كانت كلمة احلكمة توازن بالذهب، أو تقّدر باملا  والنسب، لكانت كلمة عل  بن أيب طالب ه  تلك ":عباد اهلل     
قيمة :ر   اهلل عنه –لراقية، وه  قوله الكلمة، و وقها قدرا  وقيمة تلك احلكمة الف ثقفتها الفكرة العالية، وحمضتها ا ربة ا

 "كه إنسان ما حيسنه
 

 ال ا  القاء الطا  الغني الضاد الصاد ا ا  الصوت
 0 4 4 0 9 0 4 الدوران عدد
 
ر م تردد صوت  تأث ر احلركة على قوة تفتيم احلرء، لبة األصوات املستفلة وقلة األصوات املستعلية، ينتج عنه قلة   

 :القاء بثماين مرات  مع موقعيتني 
 .مرات، ألّن كمية اهلوا  يف القاء املفتوحة أكثر تفتيما من القاء املضمومة5ترددت : القاء املفتوحة
 .مرات، وتأيت يف املرتبة الثالثة من مراتب التفتيم 3ترددت :القاء اجملرورة

 :المدود
  ( كاتب، عل ، أيب، انسان، قيمة)تكررت  الكميات املدية للصوائت الطويلة  يف هذا املقطع سبع عيرة مرة، يف: املد...

، الف متثه منتهى (التمديد، أو اباستطالة)دبالة على اهلدو  وقلة النفب وتساوي كمية اهلوا ، مع  ياب للمقاطع الصوتية 
 .التمو  النفس  

 انعدار املقاطع صوتية يف  الصيغ ابا رادية يف هذا املقطع: التمديد واباستطالة . 
          اليي  ما كان يقصدي عل  بن ايب طالب حما  ا على نوع املقاطع الصوتية و  موظفا لنوع  الب   مث ييرح    

                  وصدر البيان، وينبوع التبيان، أن األعمار : "من الصوائت الطويلة وه  األلف املدية قد بني ذلك بقوله
ألعما ؛ وباإلحسان  يها تتفاوت قيمة الرجا ،وأن ذلك با يرجع إىل وزن مبيزان، وبا كيه بقفزان، وإمنا هو عقه ه  ا

مفّكر، ولسان متذّكر، ومن با عمه له،  ال عمر له، ومن با أثر له يف الدين ميتثه به أمر ربه، وبا أثر له يف الدنيا تزدان به 
ومع تكراري  .9"ر، وحياته مسلوبة اباعتبار، وإن شارك األحيا  يف الصفة واملميزاتصحيفة كسبه،  وجودي عدر، وعاقباي ند

 :املتوازن للصيغ واشتقاقاهتا وميزاها وعدد أصواهتا حنو
 .البيان والتبيان -
 وزن وميزان -
 اباعمار اباعما  -
 قفزان وميزان -
 عدر و ندر -
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 :نموذج  من الخطبة الثانية
        : يا معير اجلزائريني :مقطع من أو  خطبة ألقاها اليي  بعد اباستقال  مبس،د كتياوة باجلزائر العاصمة          

إذا عدت األيار ذوات السمات، والغرر والييمات يف تاري  اجلزائر  سيكون هذا اليور أو حها  ة وأطوهلا  رة وأثبتها 
هذي الساحة مطرقني، ونيهد هذا امليهد احملزن منطوين على  مت،يدا،  اع،بوا لتصاريف األقدار،  لقد كنا منر على

مض  يصهر اجلوانح ويسيه العربات، كأّن األرض تلعننا مبا  رطنا يف جنب ديننا، ومبا أ عنا مبا كسبت أيدينا من م راث 
وقت، ولكنها نّبهت أسال نا،  ال منلك إبا احلوقلة واباسرتجاع، مث نرجع إىل مطالبات قولية ه  كه ما منلك يف ذلك ال

 10"البنادق األذهان، وس،لت ابا تصاب وبذرت بذور الثورة يف النفوس حىت تكلمت
صيغة ذاتية حا  اجلمع املذكر السا  تتكون من تعادلني كم  وآخر صويت ممثه يف الصائت القص ر : اجلزائريني  -

               لكسرة كما يف التثنية وا ا  نفسه وخفة يف صائت الفتحة دون ا، وهو الفتحة،ومنه ثقه يف  اجلمع والكثرة
 .منطوين، مطرقني: مع الصيغتني 

كلها صيغ مكونة من مقاطع صوتية متماثلة وحركة موقيعية أخرها : يسيه العربات، ذوات السمات، الييمات -
 .الكسرة نصبا وجرا منعا لاللتباس مع املثن، أو باعتبار عوامه اجلمع والعدد والتأنيث والصيغة الصر ية

 . كثرة املثن عن اجلمع ه  دليه ا فة  -
 .   عّلة كسر نون املثن و تح نون اجلمع،ه  أّن ثقه اجلمع يناسبه الفتحة وخفة املثن يناسبها الكسرة -
 .شيوع اباستتدار وكثرته دليه على خفة اللفظ -
األذهزان، وسز،لت ابا تصزاب نّبهزت  :كسر النزون بالتقزا  السزاكنني ّا اعتبزارا ألصزه الزتتلص، ووردت يف قولزه -

 .الكسرة نقي  السكون،  أرادوا أن يأتوا بالي   الذي هو نقيضه  ألنّ 
 :الهوامش 
 . 9402، ص 3، اجمللد ( ا )،مادة ( السني) ابن من ور ،لسان العرب، باب : ين ر4
 .3ه ،ص4349ّقديب جارجيويب، ب روت ،ابن الناظم، شرح ألفية بن مالك، تصحيح و تنقيح حممد سليم اللبابيدي، مطبعة ال: ين ر9

 .كاقرتان اليد باجلسد يعن اقرتان اجلز  بالكه:واقرتان الو ع .اقرتان و ع، واقرتان التزار : اباقرتان نوعان* .  
ان  هو كاقرتان الساعة باليد او الثياب باجلسد مبعن قد تكون معه يف وقت وتنفك عنه يف وقت آخر  اباسم منفىي عنه ان يقرتن بالزمن اقرت :أما اقرتان ابالتزار  

ومسا ،  و حى، و أمب،   الزمن هنا بالنسبة صباح، :الو ع ،ا  اقرتان اجلز  بالكه وليب منفىي عته ان يقرتن بالزمن اقرتن ابالتزار،   هو يف بع  األ ا  مثه
 .لالسم كالثياب بالنسبة لل،سد ا  ليب جز ا منه 

 .4824و4824، ص ص3اجمللد ، (ذات)، مادة (الّذا )ابن من ور،لسان العرب،باب :ين ر3
 48،ص 4،املكتبة املصرية ، حتقيق حممد حم  الدين عبد احلميد، ابن هيار اباتصاري ،أو ح املسالك اىل الفية بن مالك: يت ر 8
 22ص،، 4   ،3دار املعارء ،مصر ،ط"واحلياة اللغوية املت،ددة ربطه باألساليب الر يعة مع"حسن عباس، النحو الوايف 5
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 في التفسير( ه 777: ت )جهود أبي عبد اهلل الشريف التلمساني 
Abi Abed Allah Sherif Telemceni’s Efforts in Interpretation 

 بن زيان خالد :الدكتور
 الجزائر -شلف بالجامعة حسيبة بن بوعلي 

 

 :ملخصال
  

و تبني بعض مالمح ، تدل بوضوح على جهود علماء اجلزائر يف هذا العلم، التفسريتناول هذا البحث فتوى لإلمام أيب عبد اهلل الشريف التلمساين يف 
و جاء هذا البحث يف مقدمة و عرض نص فتوى ، و رسوخ العالمة التلمساين يف التفسري و علوم القرآن، املدرسة التفسريية اجلزائرية يف القرن الثامن اهلجري

 .و خامتة تضمنت أهم النتائج ، هجه يف التفسريو بعض مالمح من، التلمساين يف التفسري
 

 .املالمح، املنهج، يف التلمساينالشر ، التفسري:  الكلمات المفتاحية
Abstract  

  

 

     This research  paper deals with a fatwa by Imam Abdallah Al-Sharif Tlemceni in the 

interpretation, clearly indicating the efforts of Algerian scholars in this science, and showing some 

features of the Algerian school of interpretation in the 8th century AH, and the strength of Tlemceni 

in the interpretation and sciences of the Qur'an. This research paper also examines Tlemceni's fatwa 

on interpretation and some of the features of his interpretation method, and it is concluded with most 

important findings.                                                                                                                            

 

 
Key words: interpretation, sherif tlemceni, methodology, features. 

  : مقدمة
موضوع جدير ، من اشتغل منهم بالتفسري و علوم القرآنإن البحث يف أعالم اجلزائر و التعريف جبهودهم و خاصة 

ألّن العناية بتفسري القرآن الكرمي رواية و دراية كانت ميزة يف اجلزائريني بدءا من القرن الثاين ، بالبحث و له أمهية خاصة
 .هجري إىل يوم الّناس هذا 

ره و تبليغه و تفسريه لعامة الّناس من خمتلف فقد اعتىن علماء اجلزائر بكتاب اهلل عزوجل و عملوا على حفظه و نش
 .و هذا يدل على أصالة علم التفسري و جتذره يف هذه األرض العزيزة ، جهات البالد و عرب خمتلف العصور

و إّن املتصفح لتاريخ علماء اجلزائر و باألخص املفسرون اجلزائريون ينبهر ملا تركوه من صفحات مشرقة يف ميدان 
لذا كان الواجب على الباحثني أن يقدموا جهود و أعمال ، ألسف كثري منها بقي مطمورا و غري مشهورو ل، التفسري

و من هذه األعمال ، و يعرّفوا هبا و أن يزحيوا عنها غبار اإلمهال و النسيان و يسهموا يف ظهورها من جديد، علماء اجلزائر
 .التفسري يف ( ه777: ت )جهود أيب عبد اهلل الشريف التلمساين 
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و كان حيضر ، حيث فسر القرآن الكرمي يف مخس و عشرين سنة، فقد بلغ من التفنن يف خمتلف العلوم مبلغا مشهورا
                    و كان عاملا حبروفه و حنوه ، جملسه اجلمع الغفري من أكابر العلماء و امللوك و الصلحاء و صدور الطلبة

 .1ه و أحكامه و معانيه من أمر و هني و ناسخ و منسوخو يف بيان اعجاز ، و اختالف رواياتهو قراءته، 
و رغم شهرة اإلمام بالتفسري إال أنّه مل يصل إلينا من تفسريه إاّل النزر القليل من أقواله التفسريية و هذا نظرا ألنّه مل 

         اإلهتمام بالتأليف و قّلة ، و كذلك إلشتغاله بالّتدريس و هي عادة مشهورة يف املغاربة عموما، يصنف يف الّتفسري
 .و اإلعتكاف على التدريس و التعليم 

من سورة  77و  77فجاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على منوذج من أقواله التفسريية القليلة يف تفسري اآلية 
 .النساء 

جواب عن سؤال و فك التعارض املّتوهم بينهما و هو ، و هذا الّنص يف التفسري يدور حول اجلمع بني اآليتني
 .وصله 

 . و لعل هذا املثال يوضح بعض مالمح و مميزات الّتفسري عند أيب عبد اهلل الشريف الّتلمساين و منهجه فيه
اليت اعتاض على أئمة العلماء فهمها وزّل فيها أهل  –و سئل رضي اهلل عنه عن وجه اجلمع بني اآليتني الكرميتني 

و هي قوله  –2عن احلّق إىل بنّيات الطّرق أو أنّه الفرق مبا جهلوا من متشابه نضمها  و زاغت، العقول فلم حييطوا بعلمها
ّما أصابك من حسنة فمن اهلل و ما أصابك من سيئة فمن نّفسك ﴿ : ﴾ و قوله تعاىل  قل كّل من عند اهللعّزوجل ﴿ 

ك اإلشكال ويشرح الصدر وينعم البال مع بينهما مجعا يرفع ذلجف. ، 3﴾  و أرسلناك للّناس رسوال و كفى باهلل شهيدا
 .وأحاديثه , و يوضح مبا يليق هبذا املقام من مقال وها أنا أحتفك بإفادته وأطلعك على حتقيقه فيه 

  نص الفتوى: 
وصل اهلل آمالكم وأجنح أعمالكم، سؤالكم عن وجه اجلمع بني اآليتني الكرميتني وبني : ] و نص جوابه رمحه اهلل 

 :ّيني، وينبغي أن نبتدأ الكالم يف اآليتني فنقول وباهلل التوفيق اخلربين الّنبو 
 :قد اختلف املفسرون يف وجه اجلمع بني اآليتني وهلم فيما أحسب أيّن وقفت عليه طرق ثالثة

قالت فرقة يف الكالم حذف به يتم املعىن و يلتئم وتقديره فما هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون  :الطريقة األولى
      ما أصابك من حسنة فمن اهلل وما أصابك من سيئة فمن نفسك فيجوز هذا التفصيل حمكيا عنهم 4حديثا ؛ يقولون 

: " هم من قدر مهزة الكالم اإلنكار بعد قوله﴾ ومن  قل كل من عند اهلل﴿  :و منكرا عليهم واحلق ما دل عليه قوله تعاىل
غري حمكي عنهم و تقدير الكالم بعده أوما أصابك من سيئة فمن نفسك و باجلملة  -وذلك من كالم اهلل  -" فمن اهلل 

مُِّصيَبٍة  َوَما َأَصاَبُكم مِّن﴿ :فهذان القوالن يتضمنان إنكار إسناد السيئات إىل العبد والقران صريح يف نسبتها إليه كقوله
َذا : " و قوله" َفِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَ ْعُفو َعن َكِثيرٍ  َها قُ ْلُتْم أَنَّٰى هَٰ فكيف  ﴾ُقْل َأَوَلمَّا َأَصابَ ْتُكم مُِّصيَبٌة َقْد َأَصْبُتم مِّثْ َلي ْ

 .قوال آخر أجاهبم به حني قالوا أىن هذا ينكر عليهم 
بَ َلْونَاُهم بِاْلَحَسَناِت ﴿: كقوله تعاىل   5يراد باحلسنة و السيئة تارة النعمة و البلية و قالت فرقة :  الطريقة الثانية

ِذِه ﴿: و قوله تعالى  6﴾َوالسَّيَِّئاِت َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ  ُهْم َسيَِّئٌة َيطَّي َُّروا فَِإَذا َجاَءتْ ُهُم اْلَحَسَنُة قَاُلوا َلَنا هَٰ ِبُموَسٰى َوِإن ُتِصب ْ
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﴿ َمن َجاَء بِاْلَحَسَنِة : و قوله﴾ۚ   السَّيَِّئاتِ  يُْذِهْبنَ  ِإنَّ اْلَحَسَناتِ  ﴿: و تارة االعة و املعصّية كقوله تعاىل 7﴾  َوَمن مََّعُه 
 .8َوَمن َجاَء بِالسَّيَِّئِة َفََل ُيْجَزٰى ِإالَّ ِمثْ َلَها ﴾فَ َلُه َعْشُر َأْمثَاِلَها 

كون اللفظني على هذين اجلنسني باإلشرتاك أو بالتواطء نظر خيرجنا حتقيق الكالم فيه عن الغرض و إذا و في 
اثبت ذلك فقد يكون باملراد باحلسنة و السيئة األوىل النعمة و البلّية و يف اآلية الثانية الطّاعة و املعصّية قالوا فيناسب اآلية 

﴾ و أرسلناك للنّاس رسوال﴿ : اآلية الثانية . يناسب النعمة والبلية فإنه، رِككُُّم اْلَمْوُت ﴾﴿أَيْ َنَما َتُكونُوا يُدْ : األوىل قوله 
يناسب الطاعة واملعصية اللتني مها سبب الثواب والعقاب ومتعلقا الذي  9من يطع الرسول فقد أطاع اهلل ﴾ ﴿: و قوله 

وإن كان كال منه  -ية يف النسبة إىل اهلل تعاىل و إىل العبد من أجله بعث الرسول وإمنا وقع التفصيل بني الطاعة و املعص
      ألن الطاعة واقعة حبول اهلل تعاىل و مشيئته و أمره ورضاه و أما املعصية وإن وقعت بالقدر واملشيئة  -تقديرا أو خلقا 

 10.واملعصية  إىل العبدال حظ هلا يف األمر والرضا فلذلك نسب الطاعة إىل اهلل تعاىل 
يف هذا التفسري نظر بل الظاهر إن املراد باحلسنة والسيئة يف اآليتني مجيع النعمة والبلية، فإن لفظ اإلصابة وأقول 

       تقرتن شائعا ذائعا بالنعمة، والبلية خبالف الطاعة واملعصية وأيضا فسبب النزول يشهر ملا قلناه على ما ذكره 
   و إن غنموا قالوا هذا  -مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف غزوه  املفسرون، فمنهم من قال إن املنافقني كانوا إذا خرجوا

وقيل الزاد و اخلصب واجلدب وذلك أن النيب -من اهلل ال من بركة حممد وإن اهنزموا قالوا هذا من شؤمه ومن سوء تدبريه 
و إمنا  11ؤم حممد صل اهلل عليه وسلم حني قدم املدينة أصاهبم جدب وقد كان قبل ذلك خصب فكانوا يقولون هو من ش

َوَما َأْرَسْلَنا ِفي قَ ْريٍَة مِّن نَِّبيٍّ ِإالَّ ﴿ :كان ذلك كاالبتالء من اهلل هلم كسنته يف من قبلهم من األمم مع أنبيائهم قال تعاىل
  13﴾بِاْلَحَسَناِت َوالسَّيَِّئاِت َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ َوبَ َلْونَاُهم  ﴿:و كما قال 12َأَخْذنَا َأْهَلَها بِاْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم َيضَّرَُّعوَن ﴾

 .وباجلملة فالطاعة واملعصية أوال وآخر وتفسري احلسنة بذلك خيرج النظم عن فصاحته 
 :الطريقة الثالثة 

      فالتفرقة ينبغي أن يعلم الفرق بني قول القائل هذا من زيد وهذا من عند زيد فإذا قلت من عند زيد فهو أعم 
       املباشرة والتسبب وإذا قلت من زيد فال يكون إال مباشرة وذلك أن من نفى االبتداء الغاية على إيصال الشيء  من

فهي دالة على اجلملة فدل لفظ من فيها على إيصال الشيء جبهة زيد وال ينعكس ( عند)ما دخلت عليه من، و أما 
        ﴾  فكانت احلسنة من اهلل  كسِ نفْ  نْ فمِ  ئةٍ ن سيِّ مِ أصابك  ﴿وما:﴾ ال ينايف قوله قل كل من عند اهلل ﴿:بقوله

وأما السيئة فمن عند اهلل وليست منه، قالوا وإمنا كانت احلسنة من عنده ؛ ومنه ألهنا واقعة بإرادته سبحانه . ومن عنده
يناسب  وأقول هذا14وأمره ورضاه وتوفيقه، وأما السيئة فإهنا وإن كانت من إرادته فليست بأمره وال برضاه وال بتوفيقه 
وقد قدمنا أن تفسري . تفسري احلسنة والسيئة بالطاعة واملعصية فإمنا متعلقا األمر والرضا والتوفيق، والنهي والسخط واخلذالن

   احلسنة والسيئة بالنعمة والبلية أدعى إىل املقام و أجدى على قوام الّنظم يف الكالم، على أن من الناس من كاد يعكس 
  . بدل على البداية وذلك ال يقتضي االستغالل واالستبداد بالنسبة" من :" بأن قال( من وعند)يف التفسريين املذكورين 

         فقولك هذا من عند اهلل يدل على عدم الواسطة . فهي دالة على االستقالل واالستبداد بالنسبة( عند)وأما لفظ 
 لّدنا نْ ناه مِ مْ وعلّ ﴿: ن يف قوله﴾ ال مشاركة فيه لغريه وكذلك لفظ لد اهلل دِ نْ عِ  نْ مِ  ل  كُ   لْ قُ ﴿:يف قوله تعاىل فكما
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أي ال بواسطة تعليم معلم غرينا وكأن هؤالء رأوا الظرف من شأنه أن يكون حميطا بالظروف فكانت اجلهة ، 15﴾لماعِ 
وهذا كله خارج عن النظر يف اآلية وقد قال تعاىل يف السيئات ( من )اإلهلية إحاطة بالشيء املنسوب إليها خبالف لبعض 

           فدلّ ، ﴾ند اهللعِ  نْ مِ  ل  ل كُ قُ ﴿: على استقالل الكبري بالنسبة إليه، وقال تعاىلنفسكم فيدل قل هو من عند أ
 .على استقالل اهلل بالنسبة إليه

 :الطريقة الرابعة 
أهنما خملوقتان هلل  وهي املرضية عندنا وذلك أن احلسنة والسيئة قد قدمنا أهنا يف اآليتني مبعىن النعمة والبلية وال شك

    : وجل تان له، فوجب نسبتهما إىل اهلل تعاىل حقا وتقديرا، وأيضا فاهلل عزوجل يبتلي مبا خلقه كما قال عزتعاىل ومقرر 
وملا كانت الباليا الحقة لإلنس بسبب اكتساهبم وسيئاهتم  16َوبَ َلْونَاُهم بِاْلَحَسَناِت َوالسَّيَِّئاِت َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعوَن ﴾﴿ 

َوَما َأَصاَبُكم مِّن مُِّصيَبٍة َفِبَما  ﴿ 17ِإنَّ اللََّه اَل يُ َغي ُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّٰى يُ َغي ُِّروا َما بَِأنُفِسِهْم ﴾  ﴿:نسبت إليهم، قال تعاىل
وملا نزلت هذه اآلية شق ذلك   19َمن يَ ْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز بِِه﴾﴿ :وقوله عز وجل، 18َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَ ْعُفو َعن َكِثيٍر ﴾

يا أبا بكر، ألست مترض؟ ألست حتزن؟ ألست تصيبك  "  بكر وعمر قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أيب
 .20"الألواء

 ل  ل كُ قُ ﴿:فيبني هذا أن هذه الباليا الدنيوية سواء كانت نفسانية أو جسمانية فإمنا هي جزاء ما اقرتف العبد بقوله تعاىل 
، يعين بسبب " كْ سِ فْ ن َ  نْ مِ فَ  ئةٍ يِّ سَ  نْ مِ  كَ ابَ صَ ا أَ و مَ :" وقوله. را أو خلقا﴾  يعين احلسنات والسيئات تقدي ند اهللعِ  نْ مِ 

فإن قيل هذا . ذنبك، وحسبك، كما أن امللك يعاقب على الذنب فيصح نسبة العقوبة إىل امللك وإىل اجلاين باجلهتني
        :تسبة قال تعاىلاملعىن الذي ذكرمت يف السيئة هو قائم يف احلسنة فإن النعم أيضا يف الدنيا هي بسبب الطاقات املك

َناُهم مَّاًء َغَدقًا ﴾ ﴿ َقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة أَلَْسَقي ْ نِجيَل َوَما أُنِزَل ﴿: وقال تعاىل 21َوَأن لَِّو اْست َ َوَلْو َأن َُّهْم َأَقاُموا الت َّْورَاَة َواْْلِ
ُهْم أُمٌَّة مُّْقَتِصَدٌة ِإَلْيِهم مِّن رَّبِِّهْم أَلََكُلوا ِمن فَ ْوِقِهْم َوِمن َتْحِت َأْرُجِلِهم  ُهْم َساَء َما يَ ْعَمُلونَ مِّن ْ وقال  22﴾ وََكِثيٌر مِّن ْ

ْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاراً  ﴿: تعالى َويُْمِددُْكْم بَِأْمَواٍل َوبَِنيَن َوَيْجَعل (77)يُ ْرِسِل السََّماء َعَلْيُكم مِّْدرَاراً (71)فَ ُقْلُت اْست َ
إن اهلل ال يظلم مؤمنا حسنة يغطى هبا يف الدنيا وجيزى " وقال صل اهلل عليه وسلم  23﴾ َجنَّاٍت َوَيْجَعل لَُّكْم َأنْ َهاراً لَُّكْم 

 .24....هبا يف اآلخرة
   فلئن صّح نسبة السيئة . فدلت هذه الدالئل على أن النعم أيضا جزاء على كسب اخللق، كما أن الباليا كذلك

 نسبة احلسنة إليه فما وجه الفرق بني احلسنة والّسيئة يف اآلية؟ إىل العبد بذلك، فليصح
وََكَفٰى َوَأْرَسْلَناَك ِللنَّاِس َرُسواًل َوَما َأَصاَبَك ِمن َسيَِّئٍة َفِمن ن َّْفِسَك  مَّا َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَِّه  ﴿: إذ قال

             وهو أن تعلم أن النعم كما قلنا تابعة . قلنا هذا هو سر املسألة وبإيضاحه يتم الفرق بِاللَِّه َشِهيًدا ﴾ 
لكن الطاعة واملعصية ليستا سواء يف النسبة إىل اهلل . للطاعات، وأن الباليا تابعة للمعاصي كما تقرر من اآليات واألخبار

       ن باطنيان حقيقيان ومها القدر اإلهلي واإلرادة تعاىل وال بالنسبة إىل العبد؛ وذلك أن الطاعة واملعصية هلما سببا
       الربانية، لكن العبد مل يفعل الفعل ألن اهلل أراده وقد كان هذا ما ال يصلح إال بعد وقوعه فال يصح بناء األفعال 

 .إليها، وأما بالنسبة إىل الطاعة فهو إرادة العبد
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ي الشرعي، وأما الباحث احملرك لإلرادة املتعلقة باملعصية لكن الباعث احملرك لإلرادة املتعلقة بالطاعة األمر التكليف
فظهر أيضا إسناد السبب الظاهر يف الطاعة إىل اهلل تعالی خبالف السبب الظاهر يف املعصية فإنه . فإمنا هو هوى النفس

سببان يف كون الفعلي واألمر والنهي مها ال. ال يقال كما أن الطاعة مأمور مبا ذلك املعصية منهي عنها. مستند إىل النفس
طاعة أو معصية، فكانت الطاعة واملعصية معا مستندين إىل اهلل تعاىل، قلنا إمنا أثر النهي يف كون الفعل معصية وليس ذلك 
من فعل العبد وال من كسبه، أما األمر هو و إن أثر يف كون الفعل طاعة فهو نفسه احملرك إلرادة الطاعة بل النهي حمرك 

 .ف عن املعصية وباعث على الك
فيوضح مبا قررنا أن الطاعة منسوبة إىل اهلل تعاىل بسبها الظاهر والباطن، وأما املعصية فإمنا هي منسوبة إىل اهلل تعاىل 

ويصح التفصيل كما يف اآلية . بالسبب الباطن ال بالسبب الظاهر ؛ فلذلك يصح نسبتها إىل اهلل تعالی كما يف اآلية األوىل
      فهمها نسبة إىل اهلل تعاىل نظرا إىل احلقيقة وإمنا فرقهما يف اآلية الثانية ردا على املنافقني إذ نسبوا السيئة الثانية، وإمنا 

 َوَما َأَصاَبَك ِمن َسيَِّئٍة َفِمن ن َّْفِسَك ﴾ ﴿:إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم شؤما تدبريا فقال
 .25تعين سببه ال سبب غريه

 .26﴾ فوا على النارقِ وُ  ى إذْ رَ ت َ  وْ ولَ ﴿  :اهلل عليه وسلم لقوله تعاىل  خاص بالنيب صل واخلطاب عام غري
 :وقول الشاعر 
 .27وإن أنت أكرمت اللئيم تمّرداإذا أنت أكرمت الكريم ملكته                      

 [.فهذا هو الذي حضرين يف اجلمع بني اآليتني واهلل املوفق
  التلمساني مَلمح التفسير عند الشريف: 

وجل  يظهر من نص فتوى الشريف التلمساين اليت أجاب فيها عن سؤال يف توجيه و مجع آيتني من كتاب اهلل عز
 :بعض املالمح اليّت توضح منهجه يف التفسري خنتصرها فيما يلي ، من سورة النساء

   كما هو واضح ،  القرآن بالقرآن حيث أنّه فسر، سلك التلمساين يف تفسريه أحسن طرق الّتفسري و البيان: أوال 
و فسر القرآن بأقوال ، 29، و كذلك فسر القرآن بالسنة فذكر حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم 28يف اآليات اليت ساقها 

 .30الصحابة 
       فجعلها مسلكا ممهدا لتفسري كما هو احلال مع وقفته ، اعتمد التلمساين على الّلغة العربية يف تفسريه :ثانيا 

 .يف السياق القرآين على مقتضى اللسان العريب " احلسنة " و " السيئة " كذلك بني مدلول ،  لفرق يف تفسري اآليتنييف ا
   ألّن املقام حيتاج إىل بيان مسألة عقدية مهمة متعلقة ، وّظف التلمساين علم الكالم يف مجع اآليتني:  ثالثا

وزلت أقالم يف حتقيق ، فضلت فيها أفهام، كثري من أهل امللل و النحل  اليت تنازع فيها، "القدر" باإلميان، و هي مسألة 
 .القول فيها 

و أزال اللبس و الغموض ممن ينم عن رسوخ يف علم الكالم ، فقد وضح الشريف الّتلمساين املسألة ورد على القدرية
و كان هلذا أثر ، ملباحث العقلية و املنطقيةو ا، حيث انتشر اإلشتغال بعلم الكالم، بإعتباره عاش يف القرن الثامن هجري

 .يف التفسري 
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من خالل نص هذه الفتوى التفسريية تربز شخصية الّتلمساين يف التفسري من حيث التحقيق و ذكر : رابعا 
 .و ترجيح األقوال ، اخلالف، و الرد

 :الخاتمة 
 : يف ختام البحث نلخص إىل مجلة من النتائج أمهها 

عامل جامع و متمكن يف خمتلف العلوم و الفنون تشهد له هذه ( ه 777:ت) اإلمام الشريف التلمساين أّن . 7
لتضمنها عصارة و زبدة ملكته ، الفتوى يف التفسري اليت ذكرناها كمثال يف رسوخه يف علم التفسري و علوم القرآن

 .العلمية الفريدة 
       لكّنها ثرية من حيث حمتواها ، و حمدودة من حيث العددأقوال الشريف الّتلمساين يف التفسري قليلة . 2

 .و هذا يدل على كثرة و تنوع املصادر العلمّية للشريف الّتلمساين ، العلمي
من خالل هذا املثال التفسريي للشريف التلمساين يقف الباحث عند بعض مالمح و مميزات املدرسة التفسريية . 3

 .اجلزائرية يف القرن الثامن اهلجري 
 :فهرس المصادر و المراجع 

 م  7777، 7ط، لبنان، مؤسسة الكتب الثقافية، تح عماد الدين أمحد حيدر، للباقالين، متهيد األوائل يف تلخيص الدالئل. 
 و النشر و التوزيع و اإلعالندار هجر للطباعة ، عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، تح، أليب جعفر بن جرير الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،

 .م  2007، 7ط
 م  7777، 70ط، لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة، تح شعيب األرناؤوط و عبد اهلل بن احملسن الرتكي، البن أيب العز احلنفي، شرح العقيدة الطحاوية. 
 ه  7177، 3ط، اململكة العربية السعودية، نزار مصطفى الباز مكتبة، تح أسعد حممد الطيب، إلبن أيب حامت الرازي، تفسري القرآن العظيم. 

 :الهوامش
                                                             

البستان يف ذكر علماء تلمسان البن نيل اإلبتهاج للتنبكيت ، :ملن أراد اإلستزادة و التوسع يف ترمجة أيب عبد اهلل الشريف الّتلمساين فلريجع إىل املصادر التالية  1
 .صادر مرمي ، تعريف اخللف برجال السلف للحنفاوي ، األعالم للزركلي ، املفسرون اجلزائريون عرب القرون حملمد املختار اسكندر و غريها من امل

من حمفوظات خزانة احلرم املدين باملدينة النبوية ، رقم النسخة املدنية ، و هي ( خمطوط ) يف مناقب الشريف التلمساين وولديه ( نضمها) هكذا ورد بلفظ  2
 ( .نظمها)و لعل الصواب  717، لوحة  733،  70: حفظها 

 .77النساء ، اآلية  3
 .م 7777،  7لبنان ، ط –، مؤسسة الكتب الثقافية  357متهيد االوائل يف تلخيص الدالئل ، للباقالين ، تح عماد الدين أمحد حيدر ، : ينظر  4
، دار هجر للطباعة  7/237جامع البيان عن تأويل آي القرآن أليب جعفر الطربي ، تح عبد اهلل عبد احملسن الرتكي :  و هذا قول قتادة نقله الطربي ، ينظر 5

 .م  2007،  7والنشر و التوزيع و االعالن ، ط
 767األعراف اآلية  6
 .737االعراف اآلية  7
 .760االنعام االية  8
  75االية النساء  9

       : وألنه قال تعاىل" هذا خبالف القدرية الذين يرون أن فعل العبد سواء كان حسنة أو سيئة فهو منه ال من اهلل، والقرآن قد فرق بينهما، وهم ال يفرقون،  10
        :وقوله بعد هذا. ل، بل يف اجلزاء﴾فجعل احلسنات من عند اهلل، كما جعل السيئات من عند اهلل، وهم ال يقولون بذلك يف األعما هللاد نْ عِ  نْ مِ  ل  ل كُ قُ ﴿ 
 [ .77النساء ] ﴾  ةٌ ئَ يّ م سَ هُ ب ْ صِ تُ  نْ وإِ ﴿ [  77النساء ] ﴾ ةٌ نَ سَ م حَ كُ بْ صِ تُ  نْ وإِ ﴿: ومن سيئة مثل قوله[ 77: النساء]﴾  ةٍ نَ سَ حَ  نْ مِ  صابكَ ما أَ  ﴿
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           اإلنسان ألن احلسنة مضافة ق سبحانه وتعاىل بني احلسنات اليت هي النعم، وبني السيئات اليت هي املصائب، فجعل هذه من اهلل، وهذه من نفس و فرّ 
    باعتبار تلك احلكمة إىل اهلل، إذ هو أحسن هبا من كل وجه، فما من وجه من أوجهها إال وهو يقتضي اإلضافة إليه، وأما السيئة، فهو إمنا خيلقها حلكمة، وهي 

أيب العز احلنفي، تح شعيب األرنؤوط وعبد اهلل بن احملسن شرح العقيدة الطحاوية، البن ". من إحسانه، فإن الرب ال يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخري
 .م7777، 70بريوت، ط -، مؤسسة الرسالة 575-576/ 2الرتكي، 

  د، والقول األول الذي تقدم قيل املراد باحلسنة والسيئة هنا الطاعة واملعصية، وقيل احلسنة ما أصاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم بدر، والسيئة ما أصابه يوم أح 
 .576/ 2شرح العقيدة الطحاوية، : ينظر. والثالثألنه يشمل القول الثاين . هو األصح كما يفهم من كالم التلمساين(. النعمة والبلية : املراد باحلسنة والسيئة) 

. ه7177، 3اململكة العربية السعودية، ط -، مكتبة نزار مصطفى الباز 7007/ 3تفسري القرآن العظيم، البن أيب حامت، تح أسعد حممد الطيب، : ) ينظر  11
 (. 237/ 7تفسري الطربي 

 71األعراف آية  12
 .767األعراف  13
 237/ 7ي ينظر تفسري الطرب  14
 .65الكهف اآلية  15
 .767االعراف اآلية  16
 77الرعد اية  17
 30الشورى اآلية  18
 .723النساء اآلية  19
يقال أصابتهم ألواء ولوالء وشصا : قال األصمعي وغريه. هي الشدة: و الألواء. 237/ 7، 67مسند اإلمام أمحد، مسند أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه، ح  20

 .127/ 37تاج العروس . الشدة وتكون الألواء من شدة املرض: كلهاصاء، ممدودة  
 .76اجلن اآلية  21
 .66املائدة اآلية  22
 .72-77-70نوح اآليات  23
 .2762/ 01،  2707صحيح مسلم، کتاب صفة القيامة واجلنة والنار، باب جزاء املؤمن حبسناته يف الدنيا واآلخرة وتعجيل حسنات الكافر يف الدنيا، ح  24
وكل سيئة تصيب العبد فهي من نفسه . رب األسباب السعادة للعبد، وأسباب البعد عن مزالق الشقاء –النعم من اهلل تعاىل ألن اهلل هو الذي وهب أسباب  25

يد املسمى بالتخلي عن التقليد والتحلي كتاب التوح: ) ينظر. ألن اهلل أتاه القدرة على العمل، وأويت اختيارا يف التقدير الباعث عليه، من دفع املضار وجلب املنافع
 (.م، د ط  7771، مطبعة الوراقة العصرية، 237باألصل املفيد، لعمر العرباوي احلمالوي، ص 

 : وهنا ينبغي أن ندرك حقيقتني مهمتني 
 .باب والنتائج؛ فهو رب الكون ورب األس[ 76الرعد اآلية ] ﴿ واهلل خلق كل شيء﴾ :أن كل شيء من عند اهلل تعاىل : األوىل
ُرُه  )6( َوَصدََّق بِاْلُحْسَنىٰ  )5( فََأمَّا َمْن َأْعَطٰى َوات ََّقىٰ ( 4)ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشتَّٰى  ﴿: ما يقع فيه اإلنسان من سوء مرده إىل تقصريه، قال اهلل تعاىل: الثانية َفَسنُ َيسِّ

 [. 70إىل  1سورة الليل اآليات من اآلية ] َفَسنُ َيسُِّرُه ِلْلُعْسَرٰى ﴾( 7) وََكذََّب بِاْلُحْسَنىٰ  )8( تَ ْغَنىٰ َوَأمَّا َمن َبِخَل َواسْ  )7( ِلْلُيْسَرىٰ 
 .27االنعام األية  26
 -مؤسسة الكتب الثقافية  52حز الغالصم يف إفحام املخاصم عند جريان النظر يف أحكام القدر، البن احلاج القواين، تح عبد اهلل عمر البارودي، ص : ينظر

 . ه7105، 7بريوت، ط
 .372ديوان املتنيب ص 27

، [ 767األنعام، ]، [ 771هود ، ]، [ 737األعراف ، ]،  [ 767األعراف ، ]، [ 765آل عمران ،]، [ 30الشورى ،: ]عند استدالله باآليات  28
 [ .71األعراف ، ]

 .فقد أورد حديثني للنيب صلى اهلل عليه وسلم يف تفسريه  29
 .حيث أورد أثرا عن الصحابة  30
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