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 افتتاحية العدد
 

 ة دولية محّكمة نصف سنويةة علميّ "إلابراهيمي لآلداب والعلوم إلانسانية" مجلّ   
راسات تعنى بالبحوث املتخّصصة في مجاالت املعرفة إلانسانية والاجتماعية والّد 

ريج   برج بوعري –عن جامعة محمد البشير إلابراهيمي تصدر غوية، ألادبية واللّ 
خبة عات النّ في مستوى تطلّ منبرا معرفيا تسعى من خالل أعدادها إلى أن تكون 

اسات الجادة التي ر فتنشر ألابحاث والّد  ؛ةالعلمي لكتاباتباوكل املهتمين  الجامعية
وهي بذلك  العلمية في مجاالت اختصاصها،ضافة هم في تقديم إلا من شأنها أن تس

 ةالوطني ا على ألاصعدةتكون املنجز الجامع بين مختلف الفاعلين أكاديميّ أن تبتغي 
بما يطرح على  الباحثينجسور املعرفة بين  مّد  من خالل ،ةوليوالّد  ةوالعربي

 عبرها من بما يقّدمو صفحاتها من إشكاليات علمية وانشغاالت معرفية كبرى، 
 .املختلفةة جديدة في حقول املعرفة رؤى علميّ لالتأسيس  غيبتتأبحاث أصيلة 

 

 خصصاتراسات العلمية في مختلف التّ هذا العدد مجموعة من الّد  يضّم         
 قّدمهاوهي أعمال  ،...(غة، دراسات نقدية)تاريخ، فلسفة، علوم إسالمية، علوم اللّ 

 هاستجابة الحتياجات جزائرية وأخرى عربيةباحثون أكاديميون من جامعات للقارئ 
واهتماماته البحثية، وقد اّتسمت جميعها بموضوعية الطرح والدقة في الاختيار 

 والتقديم. التحليلوالصرامة املنهجية في 
 

ألاّول من هذه املجلة فاتحة خير على البحث العلمي في  يكون العدد نأمل أن       
ا يعكس ثقل عنوانها املوسوم جامعة برج بوعريريج، وأن تكون املجلة جوهرا معرفيّ 

  باسم العالمة "محمد البشير إلابراهيمي".
 

ص تخصّ جاالت في م ر بالّنشاملهتمين لباحثين دعوتنا إلى انجّدد وفي ألاخير،        
 .القادمة لألعداد إثراء  منجزاتهم العلمية هموا بليساملجلة 

 
 مدير الجامعة                                                                                                 

 أ.د/ عبدالحق بوبترة                                                                                     
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 الصيغ اإلسنادية في كتاب أخبار الشعراء )األوراق(
 هـ333ألبي بكر محمد بن يحيى الصولي ت  

 

Attribution formulas in the book of akhbar al_shuaraa (alawraq) 
to Abu Bakr Mohammed bin Yahya al-Souli 335 e 

 
 "ضياء غني العبودي"الدكتور ستاذاأل                                     

 "عدي حسن كاظم"م. باحث                                      
  العراق - جامعة ذي قار                                    

 

  12/88/9182تاريخ القبول:                              81/81/9182تاريخ اإلرسال: 
 

 :ملخص
سنادية يف كتاب أخبار الشعراء )األوراق( أليب بكر حممد يدرس البحث )الصيغ اإل      

السبيل و  ،نسق مرتابط من الرتاسل الشفويهو فالسند  ،(هـ333بن حيىي الصويل ت 
له  ايأساس امصطلحى أضح ذلكوب ،القدميةت من صحة انتساب األخبار بّ الوحيد للتث

 اإلسناد؟ ومافماذا نقصد ب املؤصلة للخرب، سرديةال يتهووظيفاليت اكتساها من  ته اجلليةأمهي
 .جابة عنهاإليحاول البحث اوغريها سسئلة الصيغ اليت وردت فيه؟ وما داللتها؟ هذه األ

 .، الوظيفةسناد، صيغ، السردإ الكلمات المفتاحية:
Abstract:  
     The study of the research (Attribution formulas in the book of 
akhbar al_shuaraa (alawraq) to Abu Bakr Mohammed bin  
Yahya al-Souli 335 e) Valsend is a coherent pattern of oral 
communication is the only way to confirm the validity of the 
affiliation of old news and thus exposed either the term and basis 
of importance and the function of narrative through which the 
news And this basis is (support) What do we mean attribution? 
And what formulas are contained in it? What is its significance? 
These questions are trying to find answers. 
 

 Keywords: Attribution, Formulas, Narrative,  Function.  
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مقدمة    

احتلت األخبار مكانة بارزة يف الرتاث العريب الفين وغري الفين على اختالف       
بني الناس ل شفاهاً  ت تنقذ عرفها العرب منذ عصر ما قبل اإلسالم حني كانموضوعاهتا إ

خبار ا فيما بعد وبالتايل كثرت كتب األى إىل حفظها وشيوعها مث تدوينهدّ األمر الذي أ
جدر باالهتمام والسيما احتواء نصوصها على الكثري من دبية األوكانت من املصنفات األ

 (1)الفنيات اليت اعتمدها القدماء يف ترويج مدوناهتم ونشرها.

وزي والربهان خبار احلمقى واملغفلني البن اجلأذكياء و األومن هذه املصنفات )أخبار      
خبار الزمان للمسعودي وإخبار مكة أخبار النساء البن قيم اجلوزية و أوالعرجان للجاحظ و 

 وراق للصويل( والذي حنن يفاأل يف كتاب الشعراء لفاء وأخباراخل وأخبار أبناء (2)لألزرقي
الصويل يف نقل األخبار من حيث إسنادها إىل بو بكر أاليت استلهمها  الصيغ صدر بيان

رواة قبله أو معاصرين له وقد اختلفت هذه الصيغ وتنوعت وسنأيت على بياهنا وتوضيح 
 .بعد إن نتعرف على مفهوم )اخلرب( دالالهتا

عن مفهوم اخلرب مث حتدثنا عن فيه منا هذا البحث إىل عدة حماور أوهلا حتدثنا وقد قسّ       
واحملور  همنا فيه عن اإلسناد ووظائفه وصيغاحملدثني يف اخلرب واحملور الثالث تكل آراء النقاد

 . ألخبار القدميةا يف ووظائفه السند أمهية على للوقوف ودالالهتا. اإلسناد صيغ عن حتدثنا الرابع

   مفهوم الخبر: - ر األولالمحو 
، وقد رادف اخلرب بعض (3)اخلرب هو النبأ أو العلم بالشيء نّ أتشري معاجم اللغة إىل       
وصفه  اخلرب هو القول الذي يصحّ  إنّ  (1)لحات كالنبأ واحلديث والقصص فقيلاملصط

بالصدق والكذب ويكون اإلخبار به عن نفسك وعن غريك واحلديث يف األصل هو ما 
ألنه ال تقدم له وإمنا هو عن نفسك من غري إن تسنده إىل غريك ومسي حديثاً   خترب به

شيء حدث لك فحدثت به مث كثر استعمال اللفظني حىت مسي كل واحد منهما باسم 
وبالتايل فإن اخلرب واحلديث لفظان مرتادفان  (3)األخر فقيل للحديث خرب وللخرب حديث.

 يف االستعمال.
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ن عجاء له وسلم( واخلرب ما آعن النيب )صل اهلل عليه و جاء احلديث ما " وقيل إنّ      
ذا استطال إن األحاديث متحدثا به عن السلف و ما كان طويال م"والقصص  (1)"غريه

السامع احلديث قال: هذا قصص، واحلديث يكون عمن سلف وعمن حضر ويكون طويال 
ضا واحلديث وقصريا وجيوز أن يقال: القصص هو اخلرب عن األمور اليت يتلو بعضها بع

 .(7)"وعن غريه يكون عن ذلك

ا من حيث االهتمام هبذا املصطلح )اخلرب( يف الرتاث النقدي القدمي فلم يعر اهتماما  مّ أ     
سواء يف املنت أو أمساء الكتب  ،على الرغم من شيوعه يف الثقافة العربية ،كمصطلح نقدي

 (8).وغريها الكثرير أيب متام للصويل خبار الرضا واألخبار الطوال للدينوري وأخباأعيون  مثل:

)اخلرب( وجد عناية لدى احملدثني وشغل حيزا واسعا من اهتمامهم ملا وجدوا  إال أنّ       
 فيه من أمهية بالغة يف الرتاث النقدي العريب القدمي وبالتايل فقد ألفت العديد من الكتب يف

 ، وهذا ما جنده يف احملور الثاين.هذا املضمار

  آراء النقاد المحدثين في الخبر -المحور الثاني: 
حيث  6890براهيم( وما كتبته يف جملة فصول عام إمن ذلك تطالعنا الدكتورة )نبيلة و      
فهي بذلك ال تعد جنسا أدبيا له مسات  (9)ت اخلرب واملقامة والسرية )أمناطا( من القصعدّ 

 متميزة.

سرديا وجنسا  حتدثوا عن اخلرب كونه فناوائل الذين أمن  شكري عياد الذي يعدّ  امّ أ       
 .(11)"..ديب ال نعرف بالضبط كيف تطورأا حنن فنتحدث عن جنس مّ أ"أدبيا كما يقول: 

، وهو (11)"وحدة سردية مستقلة": نهأيف حني يعرف حممد القاضي )اخلرب( على        
وام السردية قبل أن جمموع األحداث والشخصيات اليت متثل ضربا من املادة اخلام اليت هبا ق

 (12)تتجسد يف النص.

وحدة "حلكاية حينما قالت إّن احلكاية ا الدكتورة فدوى مالطي فقد ردفت اخلرب بامّ أ     
 .(11)"سردية مستقلة بذاهتا
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فإذا كان اخلرب أصغر وحدة " ةاخلرب أصغر وحدة حكائي يف حني يرى سعيد يقطني أنّ      
احلكاية تراكم جملموعات من األخبار املتصلة والقصة تراكم جملموعة من  حكائيه فإنّ 

 .(61)"والسرية تراكم جملموعة من القصص احلكايات

ا سعيد جبار فريى أن اخلرب نوع سردي بسيط يتمركز باألساس حول احلدث مّ أ      
حلظة وهو هبذا يوافق  ل يف كلّ الواحد والبسيط وهو سرد منقح وقابل للرتهني وقابل للتحوّ 

 (63) سعيد يقطني يف املبدأ الرتاكمي لألنواع اخلربية من اخلرب وصوال إىل السرية.

خر آة قادرة على التنقل من موضع إىل وحدات سردي"األخبار  وعلى وفق ما تقدم فإنّ 
ة ومن جهة أخرى تنشأ بينها وبني وهي يف تنقلها ذلك حتافظ على استقالهلا من جه

 .(61)"خرى عالقات جديدةخبار أأ

فاخلرب األديب هو فن سردي قائم على الصياغة األدبية والذي يكون هم صاحبه ليس       
، وهبذا خيتلف عن اخلرب سعي إىل اإلمتاع أو التأثري أيضااإليصال والتوثيق فحسب أو ال

ناس وما صاحبه نقل األحداث وأفعال ال فهمّ  ،التارخيي والذي هو نقل احلوادث وتوثيقها
طرأ على حياهتم وأوضاعهم حسبما يتناقله الرواة ويتحدث به الالحقون عن السابقني ممن 

 .(67) مسعوهأو شهدوا ذلك اخلرب 

الذي يعنينا هو اخلرب الذي حيمل الطابع السردي سواء كان خربا أدبيا أم  على أنّ     
، قسم أخبار الشعراء يف )األوراق(ينقله الصويل يف كتابه تارخييا ومثال ذلك اخلرب الذي 

حدثين حممد بن العباس "وسف موىل بين عجل وزير املأمون بن يأمحد ألقوال  معرض ذكر
املادرائي قال: حدثين حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن يوسف قال : غىن ُمغٍن يف جملس أمحد 

: أنت عافاك محدوحتدثوا مع غنائه فغضب فقال أبن يوسف ومل يُك حمسنا فلم ينصتوا له 
نصتوا أ: امسعوا يل و ألنف نتنا مث تقولاهلل حتمل اآلذان ثقال والقلوب ملال واألعني قباحة وا

ال إو  اوأذهاننا صدئة رضيت بالعفو من يل هذا إذا كانت أفهامنا مقفلة وحواسنا مبهمة
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التارخيي  ، فالسردية واضحة يف هذا اخلرب سواء محل الطابع األديب أم(69)"قمت مذموما عنا
 املهم توافرت فيه عناصر السرد وأمهها السارد واملسرود له واملسرود.

واخلرب بوصفه جماال سرديا يقسم إىل قسمني حبسب استيعابه جلملة من الفعاليات      
اإلخبارية فمنه خرب عام والذي يتمثل بأشكاله السردية األساسية كأيام العرب وقصص 

اخلرب اخلاص فسيتجلى مبا توفره مساحته النصية من جمال ا الشخصيات واحليوان وأمّ 
 (68)حكائي يعتمد االختزال والرتكيز واالستقاللية على حنو األمثال بوصفها فاعلية إخبارية.

يني ى دعامتني أو مكونني أساسوملا كان اخلرب يف الرتاث العريب )بصورة عامة( مبين عل      
بدائيا ال قانون له وال قواعد ثابته خيضع هلا فمنت اخلرب كان "مها: السند واملنت فاإلسناد 

مقدم على اسناده ولكن القرن الثالث وما اصابه من تبلور ملصطلحات اإلسناد يف احلديث 
النبوي شهد حركة يف إسناد األخبار األدبية إال أهنا حركة غري صارمة وال منتظمة إما القرن 

، لكونه آلية من اآلليات اليت تتعلق (02)"مسا كما وكيفاالرابع فقد كان اإلسناد فيه تطورا حا
 (06)بالسرد العريب وطرائقه وأبنيته بالدواعي الباحثة على حتريك النفوس.

مصطلح وأساس له أمهية ووظيفة سردية تتضح من خالله اخلرب  أماموبالتايل أضحينا     
 يب عنه احملور الثالث.وهذا األساس هو )اإلسناد( فماذا نقصد باإلسناد؟ هذا ما جي

 

 وظائفه، صيغه ؛سناداإل –لثالث المحور ا. 
االتكاء ، والسند يف اللغة مبعىن االعتماد و سناد: مصدر للفعل الرباعي )أسند(اإل    

، واسند احلديث إىل فالن مبعىن رفعه واملسند من احلديث ما )وفالن سنٌد( أي معتمد
لسند هو رفع احلديث فا (00)اهلل عليه واله وسلم(.اتصل إسناده حىت يسند إىل النيب )صل 

 .للقائل األول

ة الناقلني للمنت : فهو اإلخبار عن طريق املنت وهو ميثل سلسلة الرواا يف االصطالحأمّ      
، وبالتايل فهو عملية يقوم د هو احلكاية عن طريق منت احلديث، واإلسناعن مصدره األول

واصل بينه وبني مصدر احلديث وهذا اخليط هو السند  هبا الراوي تتجسد يف إنشاء خيط



 0101جانفي   – 10العدد:       جامعة برج بوعريريج   – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

03 

 

يث مسعه من فوقه وينتهي ذلك إىل واحد من رواة احلد الذي ال يتصل إال أن يكون كلّ 
 .ق من مدى صحته والوثوق به التحقّ ومن هنا تظهر أمهية السند يف (03)خره.آ

لواقع ويتخلى عن العمل يتضمن السند بعدا تارخييا واقعيا يربط احلديث بالتاريخ وا      
على األقل فيما يتعلق بالراوي املباشر للكالم ليوفر للمروي خلفية من الصدقية واألصالة 

 .(01) خرياأل
وعليه فاإلسناد إذا كان هبذه األمهية مبكان إذ يعد نسق مرتابط من الرتاسل الشفوي      

بوصفه وسيلة للتأكد من  خبار القدميةالوحيد للتثبيت من صحة انتساب األفهو السبيل 
سالمة احلديث النبوي وبالتايل فقد حظي مبكانة علمية متميزة عند أصحاب الرواية األدبية 
فاإلسناد يظل مفتاحا أساسا من مفاتيح األخبار فهو ألصق باخلرب من غريه من األنواع 

كار أو حىت زاوية تاريخ األف األدبية األخرى سواء كان ذلك من منظور تاريخ األدب أم من
 (03)نشائية األخبار.إمن 

 سناد وجدناه على النحو التايل:ا تتبعنا وظائف اإلذا مإو 
 حتقيق املصداقية احلكائية والتوثيق السردي. (6
( واليت ليست يف آخر األمر إال جدلية رسة السارد لسلطته على املتلقي )املسرود لهمما (0

(01)الثقايف والسياسي.
 

مل خيرتع اخلرب من نفسه وإنه عامل  ليبني للقارئ أو السامع إنه سناديعمد املؤلف إىل اإل (3
 بامليدان الذي يكتب فيه.

 وسيلة لبيان معرفته بالرواة أو تقدمي معلومات عن ظروف الرواية. (1

 لإلسناد وظيفة اإليهام وإجياد ما يرب ما ورد يف املنت. (3

ويوهم بصحة انتحاء  ضمار دور املؤلف وبالتايل إعفائه على آثار الصناعة والوضعإ  (1
(07)اخلرب إىل عصر حمدود وراٍو معلوم خيتلف عن املؤلف.

 

ألنَّ التعامل مع تقاليد اإلسناد وافتتاحياته يثري السؤال عن اإلمكانية اليت  ؛وذلك     
(09) حيققها يف تنظيم العمل السردي ملا بعد االفتتاح.
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حقيقيني أو خياليني فهو وسيلة من وظائف اإلسناد نسبة املسرود إىل أشخاص آخرين  (7
حياء بأمهية األخبار وشد انتباه حقيق الكثري من املقاصد ومنها اإلمن وسائل املؤلف لت

 (08)املتلقي هلا وجذبه ملتابعتها.
سناد جيعل السارد جمرد ناقل للخرب ويتخذ موقفا خلف األحداث بوصفه ساردا اإل (9

 .(32)علميا

 يقوم هبا اإلسناد وما يضيفه على نص اخلرب من سردية وبالنظر جلملة الوظائف اليت     
حتمل املصداقية من ناحية والتوثيق السردي من ناحية أخرى وبالتايل البد من اإلشارة إىل 

ن كتاب إأو قول من كتاب آلخر ف خرنص آل مناد( اليت ختتلف يف صيغها بنية )اإلسن
ب األخبار قد مشله هذا التنوع  أو األوراق قسم أخبار الشعراء( للصويل بوصفه أحد كت)

يت وردت يف أخبار الشعراء ، وبالتايل فما هي الصيغ اإلسنادية السناداالختالف يف صيغ اإل
 واجلواب على هذا التساؤل جنده يف احملور الرابع. ؟للصويل

 

  صيغ االسناد ودالالتها. -المحور الرابع 
يعطي االنطباع أن "وأمهيته يف اخلرب وإنَّ السند  بعد أن بان لنا مفهوم اإلسناد       

قسم  ،، وبالتايل فإنَّ الصيغ اليت وردت يف كتاب )األوراق((36)"اخلطاب له بالواقع نسب
عن صيغ كثرية  متنوعة وقد غلب عليها صيغة )حدثين، حدثنا( فضال ،أخبار الشعراء

وجدت خبط، أنشدين، أنشدنا، ذا الكتاب ومنها )يقال، أخربنا، قال، يقول، وردت يف ه
جممل الصيغ  ههذ (*)وجدهتا، يروي أنه قيل، زعموا، روى(، يل، رأيته، مسعت، قال قيل

 اإلسنادية اليت وردت يف كتاب األوراق قسم أخبار الشعراء للصويل.
 :دالالت صيغ االسناد 

التزام املسند يف يف الوقت الذي تأثر فيه اإلخباريون برواة احلديث النبوي من جهة        
املنت اخلربي مباشرة  ىلإوا عن السند وانتقلوا الغالب فإن قسما من أولئك اإلخباريني قد ختل

وجاء هذا التخلي لدواعٍ ومسوغات منها مثال قرب الراوي أو بعده زمنيا عن الشاعر املروي 
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ي الشاعر أو ، ولذا قد تغيب سلسلة السند كليا أو جزئيا عندما يكون الراوي من معاصر له
 (30)أخباره. أصحابه أو رواة

وبالتايل فإنَّ األلفاظ االفتتاحية متثل اإلعالن عن فعل السرد يف اخلرب قدميا يف ضمن       
املالحظ أنَّ هذه األلفاظ نطاق السند الذي يذكر فيه الرواة الذين تناقلوا هذا اخلرب ومن 

جمال الكتابة فصارت من مقوماهتا ( ذات طابع شفوي دخلت خرب، وحتدثأحنو: )قال، و 
 (33)األسلوبية.

، أو )حدثين( قد يدلل على هذا أن املروي اخلربي وي: )أخربين(فعندما يقول الرا      
وصل إليه مشافهة عرب سلسلة احملدثني حىت صار إىل الراوي املدون وبذا أفصحت تلك 

 (31)وجتاورمها واتصاهلما.األلفاظ االفتتاحية عن تعايش املشافهة والتدوين 

وحيدد )سعيد يقطني( صيغ األداء الروائي قدميا بثالث صيغ تستوعب جممل الصيغ       
شدنا( وهي مستوعبة لصيغ عدة منها: )قال الشاعر(، )انشد( األخرى اوهلا : صيغة )ان

ي تشري : قال وقيل ويقال. وهحدثنا( ويدخل يف باهبا مثل قوهلم: )وحنومها، وثانيهما صيغة
: ثالثها. و أو دعاء أو حكمة أو قوال مأثورا بشكل إىل جنس احلديث )خطية أو وصية

خربنا( ويدخل يف ضمنها مثل قوهلم: روى وحكى وقص وزعموا، )قال الراوي( صيغة )أ
 )مما حيكى(.و

وحنو ذلك وهي صيغة تشري يف الغالب إىل جنس األخبار القصار أو الطوال اليت تتضمن    
 (33)ن وحكاياته أو قصص األولياء الصاحلني أو الوقائع التارخيية وما إىل ذلك.قصص اجل

وألجل الوقوف على دالالت صيغ اإلسناد اليت وردت يف كتاب األوراق قسم الشعراء       
فيجدر بنا أن نصنفها إىل أصناف متعددة مع ذكر مناذج وردت فيها هذه الصيغ اإلسنادية 

 ر الشعراء.اليت توافرت عليها أخبا

 



 0101جانفي   – 10العدد:       جامعة برج بوعريريج   – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

02 

 

 ألفاظ السماع:  (8
ذه الصيغ يف وأكثر ه ،صورة السماع أن يؤدي اخلرب مسندا عرب صيغ أدائية يفتح هبا       

)أنبأنا( إال أن أرفع هذه العبارات إسناد أخبار الشعراء: )مسعت( و)حدثنا( و)أخربنا( و
 (31))مسعت(.

من كتاب  هسواء أحدثه شيخ هأن يسمع املتحمل من لفظ شيخ" اعوخالصة السم     
 .(37)"يقرؤه أم من حمفوظاته وسواء أأملي عليه أم مل ميل عليه

يب البغدادي عن بعضهم قوله: إّن )حدثنا( أحسن شيء يف هذا وينقل اخلط     
 (39))أنبأنا( مثل )أخربنا(.و)أخربنا( دون )حدثنا( و

عن عرف أديب استساغة الرواة  إن هذه األلفاظ املعتمدة يف أسانيد األخبار تفضح      
والتزموا به حىت صار من لوازم الرواية األدبية سعيا منهم يف حتقيق قدر وافر من األمانة 

 (38)النقلية واحتياطا من التزيد واالختالس.

ومن أمثلة هذه الصيغ واعين )ألفاظ السماع( ما أورده الصويل يف كتاب )األوراق       
حدثين حممد بن سعيد ، قال: حدثين علي بن حممد "ويل: الص قسم الشعراء( اخلرب قال

حدثين برد بن حارثة "، واخلرب: (12)"...ب أبان الرباكمة يف إعطاء الرشيد: عاتالنوفلي قال
: ملا شخص الفضل بن حيىي بن مساعيل ابان ابن عبد احلميد قالإالربعي، قال: حدثين ابو 

اخربين ". واخلرب (16)".اهلل بن احلسن خرج معه جدي..عبد خالد إىل الري حملاربة حيىي بن 
: هجا ابان املعزل قال : حدثنا النخمعي وإسحاق قال: حدثنا اجلماز قال حممد بن خلف
 .(10)"بن غيالن ...

: حدثين حممد بن احلسن الصويل حدثنا أبو احلسن الربذعي، قال خربناأ"وكذلك اخلرب     
بباب الفضل بن حيىي الربمكي اريح االلف ما بني شاعر مصقول عن العقايب قال : كنا 

 .(13)"..وفينا فىت حيدثنا وجنتمع إليه. وزائر
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: كان أبو قالبة عبد امللك بن حممد قال: حدثنا أخربنا ابن العباس اليزيدي قال"واخلرب: 
ه ابان الالحقي صديقا للمغول بن غيالن وكانا معا يف صداقتهما يتعابثان باهلجاء فيهجو 

 .(11) "املعذل بالكفر...

وقد تنوعت الدالالت اللغوية أللفاظ السند اخلربي تبعا لتنوع األسانيد اخلربية صياغة       
معربين يف بعض  وبناء باالعتماد على سنن األداء اليت اتبعوا فيها أصحاب احلديث ورواته

متثل مثل هذه  إذ، بية كما يف قوهلم: أنشدنا، أنشدين، أنشدتأد ةاألحيان عن خصوصي
خصوصية من خصوصية الرواية األدبية من خالل لغة اإلسناد فيها وهو "األلفاظ السماعية 

، وال تقل (13)"ما يدل على متيز الرواية األدبية ببعض السمات اليت متيزها عن رواية احلديث
)أنشدين(  هذه األلفاظ وثاقة عن ألفاظ السماع األخرى يف الرواية األدبية بل أن لفظا مثل

 (11)قد يرد حامال ألقصى دالالت الوثاقة والسيما إذا كان سياق الكالم يعني على ذلك
 نشدين أ، قال: وانشدين عونٌ سند خرب يرويه أبو بكر الصويل:  يفومثال ذلك ما جنده 

 : عبد اهلل بن أمحد بن يوسف ألبية
 فألسننا حدب ٌ واعيننا سلـــــــم ٌ    واظر ٌ     ــــون نـــإذا مـــــــــا التقينا والعي        

 (17)وتحت استراق اللحظ منا مودة ٌ        تطلع سراً حيث ال يبلغ الوهم

 وكذلك اخلرب )وأنشدين( أيضا ألبيه :
 وخامر جسمته سقمه     محب ٌ شفة ألمه  

 من االسرار فتكتمه         وباح بما يجمعه
 لحمه ودمـــــه   يحبك      إما ترثي لمكتئب   

 ه ويتهمهمن تلبس يغار على قميصك جد

يب بكر الصويل( ال غريه وبالتايل اإلحياء أعلى اختصاص اإلنشاد باإلخباري ) وهذا يدل    
 إىل القارئ مبصداقية اخلرب املسرود وهذه وظيفة من وظائف الصيغ اإلسنادية يف اخلرب.
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بو بكر: أقال "أخبار الصويل اللفظ )قال(، ومن الصيغ السماعية اليت وردت يف أسانيد     
 شجع أخذ أيل يوما عبد اهلل بن املعتز من  وقال

 وسع   أ هفي الفتى            ولكن معروف وليس بأوسعهم
  (:عليه السالم) يب طالبأوسى شهوات لعبد اهلل بن جعفر بن من قول م فقلت

 (19)"االً       ولكن كان أرحبهم ذرعاأوسع الفتيان م ولم يك

على هنر وكان حيفظ أكثر وقال يل الراضي باهلل يوما وقد وقف ": واخلرب قال الصويل     
 .(18)"مات ابن الرومي ...لفة هنر لقدمي وال حمدث إال كضعرف يف أشعري ال 

 بن معاوية بن صاحل عن أبيه صاحلثين احلسني بن حيىي قال: حدثنا حدّ " :كذلك اخلربو      
وهري عن قرأت على احلسن بن علي اجل"، واخلرب (32)"قال: رأيت حممد بن زياد احلرثي...

حممد بن موسى الرببري حدثنا  خربين حممد بن العباس حدثناأأيب عبيد اهلل املرزباين، قال: 
د احلميد دارا ال خيرج : الزم حيىي بن خالد الربمكي ابان بن عبقال: محاد بن اسحاق قال

 آالف دينار نقل فوهب له عشرةالشعر ف ىلقل كتاب كليلة ودمنة من الكالم إمنها حىت ين

 (36)"كليلة ودمنة كتاب الإمنه  فصحأفالكالم  نقل إىل الشعر كالم  كلّ   ويقال إن :قال

على أن ويبدو أّن كثرة صيغة )قال( اإلسنادية يف هذه األخبار قد أعطت انطباعا        
وبالتايل فهي  ،وهذه ظاهرة بالغة األمهية ،املقام السردي فيها أصبح وسيلة إليراد القول

تكشف عن سر من أسرار اخلرب األديب املتمثل يف توقيف السردية فيه حبول القول املقصود 
 ، إذ يستطيع الراوي املتمكن بواسطة أداةيف اخلرب وفيها يكمن مربر وجوده ألهنا مركز الثقل

وكأمنا هناك حافز يدفعه  ،السرد )قال( ومشتقاهتا أن يبدع يف سرده ويضيف يف حكيه
وبالتايل فهو يروي أحداثا ختيلها غريه على حنو ما فيحيلها إىل ذلك  ،ليكمل ما جيده ناقصا

هذه  ألنّ  ،الشكل من النسج السردي مضيفا إليها عناصر أخرى لتكون أروع وأمجل
السردية ال النفسية فتوحي أن الراوي يعزو السرد إىل نفسه وحياول  الصيغة ما هي إال )أنا(

إذابته يف زمنه واستدراجه إىل اللحظة اليت كان يسرد فيها أخباره ليفسح اجملال للشخصية 
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الرئيسة لتسرد بضمري املتكلم الذي يتحيز بالقدرة الفائقة على إذابة الفروق الزمنية والسردية 
 (30)الزمن مجيعا.بني الراوي والشخصية و 

مسعت احلسني بن علي الكاتب يقول:  ": لك جند صيغة )مسعت( من ذلك اخلربكذ     
يب القاسم وقال غريه: كان الذي ألبعض بين عجل فلما أعتقه تكىن ب كان صبيح عبدا

 .(33)"أعتقه حبر بن العال العجلي..

املوصلي أبو الفضل قال: ثنا إسحاق : حدحدثين أمحد بن زيد قال": وكذلك اخلرب       
: خرجت الكوفة وسوادها مجاعة من الكتاب فما رأيت مسعت ابن كناسه األسدي يقول

فيهم بيتا أجل وال أبرع أدبا من بيت أيب صاحل وكان من يفد على هشام بن عبد امللك 
 .(31)"ميدح القاسم بن صبيح...

اهلل بن أمحد بن يوسف  حدثين عون بن حممد الكندي، قال: مسعت عبد": واخلرب     
، اصحب من غيبته كحاضره وباطن وده  من كالم أيب حممد القاسم بن صبيح: يقول

 .(33)"كظاهره تكثر مسرته وتؤمن معزته

: حضرا حدثين احلسني بن فهم، قال: مسعت حيىي ابن اكثم يقول"وأيضا اخلرب قال:      
ينشد شعرا فقال: كيف تراه؟ فقال: أراه فطنا  حممد بن يوسف املأمون وبني يديه ابن له

حدثنا أمحد بن إمساعيل، قال: مسعت "، وكذلك اخلرب: (31)"، أديب اللفظ واللحظ..ذكيا
: أهدي أمحد بن يوسف إىل املأمون ملا استكسبه لوزارته واستخصه يف سعيد بن محيد يقول

 .(37)"لف درهمأرجان هدية بألف يوم مه

يتضح إن هذه األلفاظ تدل على قرب الراوي من مصدر اخلرب املنقول بل مما تقدم       
على أقصى درجات القرب من مصدر اخلرب وبذلك توحي للسامع والقارئ إن ما ينقله 

 السارد حيمل من املصداقية والوثاقة ما يسلم به دون أي جدال أو حىت اعرتاض.
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 ألفاظ القراءة: (9
على  ئ: قرأت على فالن أو قر ودها وأسلمها أن يقوللى مراتب أجالقراءة عتدّل       

فالن وأنا أمسع فأقر به وقد يكفر الراوي أن يقول فيما يسمعه قراءة )أخربنا( وال حيتاج أن 
رأ ق" أسانيد الرواية األدبية قوهلم يقول )قراءة( على أّن من أظهر ألفاظ القراءة حضورا يف

 .(39)"، وقراءة عليهئوقر 

قرأت على ":وراق( قسم الشعراء للصويل اخلربأمثلة ذلك ما جاء يف كتاب )األومن        
 .(38)": أخربين حممد بن العباس...عن أيب عبيد اهلل املرزباين قال احلسن بن علي اجلوهري

فهذه الصيغة قد أدت وظيفة داللية مهمة هي تأكيد اخلرب وتعضيد مفسره يف حني     
 كتاب )األوراق قسم الشعراء( ولعله راجع إىل كون املؤلف هذه األلفاظ نادرة الورود يف

اإلخباري )الصويل( أحيانا يكون هو الراوي هلذه األخبار من دون أن يكون ذلك قراءة 
علية من غريه وبالتايل فهو يعتمد على ذاكرته وما حتويه من مروريات شفهية ذلك أن 

 (12)الكتابية مل تكن بديال عن املشافهة.

 الوجادة:ألفاظ  (3
، ومل يلقه ومل كتاب شخص فيه أحاديث يرويها خبطه" وهي أن يقف الراوي على     

منه إجازة وال حنوها فله أن يقول: وجدت خبط ذلك الذي وجده خبطة وال له  ،يسمع منه
 .(16)"فالن

السياقي ودها ومع أن الوجادة على درجة كبرية من الوثاقة إال أهنا ختتلف دالليا تبعا لور      
كان يف كتاب معروف له أن ما وجده ال يعرف إفعندما يقول الراوي: وجدت خبط فالن، ف

عنه ومثال أم يف رسالة خمصوصة منه أم هو خرب يف صحيفة متداولة بني تالميذ املروي 
مث وجدت "ء: خبار الشعراأوراق قسم بو بكر الصويل يف كتاب األأذلك اخلرب الذي يرويه 

يب عمرو بن العالء ألبان أنشدين أبو علي ابن عمارة شيخ من آل ا: خبط الكراين
 .(10)..."الالحقي
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اهلل حممد بن زياد اليؤيؤ  ، أنشدين أبو عبدوجدت خبط أيب علي الكراين"واخلرب:      
 .(13)"...بانأل

يل وقد أبل من علته : إن القاسم وخل إىل صديق له علووجدت خبطه"وكذلك اخلرب:      
نا مثقل من اهلم فلما رأيتك جتلت ظلل الغم إلقبال العافية إليك وظهور أجئتك و فقال: 

فمن شعره ما وجدته خبط اليوسفي حممد بن عبد اهلل "،  وأيضا اخلرب: (11)"تباشريها إليك
ب أعباسا غالم  وجدت خبط حممد بن عبد اهلل اليوسفي إن": ، واخلرب(13)"بن أمحد ...

بنه القاسم با القاسم يوسف فيها خوفا شديدا فتحمل عليه باأالوفاء جىن جناية خاف 
 .(11)"...وأمحد وكتب يف أمرمها

 نشاء:ألفاظ اإل (4
واليت محلت دالالت لفظية سياقية تدل على أن  اخلربالراوي  يستهل هباوهي ألفاظ       

هذا املروي من اجرتاح الرواة وخلقهم بناء على مواقف ومشاهدات خاصة هبم ومن هذه 
)رأيته، صدت،  ،تاب )األوراق قسم أخبار الشعراء(الصيغ واأللفاظ اليت وردت يف ك

معاوية بن صاحل  دثنا صاحل بن: ححدثين احلسني بن حيىي قال": ، ومن ذلك اخلربرأيت(
 (17)"له سأله عرضه هلابيه قال: رأيت حممد بن زياد احلارثي يقتضي أبا القاسم حوائج أعن 

ة ومسعته حيدث ومل أحفظ منه : وقد رأيته أنا مرارا كثري قال أبو بكر": وكذلك اخلرب      
والرتكيبية ومل تكن ، وبالتايل فقد الحظنا تنوع ألفاظ السند يف دالالهتا اللغوية (19)"....شيئا

ؤلف أو على درجة واحدة من الوثاقة اإلسنادية وقد محلت دالالت إشارية توحي بقرب امل
نتمي إىل الزمن املاضي ، كذلك كشفت هذه الصيغ وخاصة اليت تبعده من املروي له أو عنه

جملهول أن الرواي ينسب إليه حق رواية ما قال به راوٍ  أخر وفيما يغيب الراوي ا"فهي تبني 
يظهر ذلك الراوي بعده شاهدا على األحداث اليت يرويها وإليه تبعا لذلك تعزى مهمة 

 .(18)"تشكيل بنية اخلرب مبا فيه من حدث وشخصية وفضاء حيتويه
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 خاتمة
 ميكن هلذا البحث أن يفضي إىل عدة نتائج منها:

  ّاألخبار احتلت مكانة بارزة يف الرتاث العريب القدمي الفين وغري الفين على اختالف  إن
 موضوعاهتا األدبية والتارخيية والدينية.

 .اعتماد األخبار على اإلسناد حىت أضحى االهتمام به كاالهتمام باملنت 

 فن اخلرب جنس أديب و  اخلرب نوع سردي بسيط وبعضهم اآلخر يرى أنّ  أنّ ب يرى بعضهم
 سردي له مميزاته السردية.

  عدم امتداد اخلرب يف الزمان واملكان وبالتايل التزامه ترتيب حمدد يف البنية السردية مع
 بساطة األسلوب.

 له فمنها ألفاظ مساعية مثل تنوعت الصيغ اإلسنادية تبعا لتلقي السارد اخلرب ممن هو قب
 اتة من خصوصيخلرب خبصوصي، أخربين( اليت متيز ا)مسعت، حدثنا، أخربنا، حدثين

ما يوحي بقرب السارد من  ، قرأه عليه ...الرواية األدبية ومن ألفاظ القراءة مثل : قرأت
ألخبار، ومنها ألفاظ الوجادة مصدر اخلرب وبالتايل إضفاء وثاقة ومصداقية يف سرد ا

وهذه األلفاظ كذلك تتمتع بدرجة   مثل: وجدت خبط فالن، وجدته خبط فالن ...
 لدى املسرود له بصحة ما ينقل إليه. الق انطباعفهي ختة من الوثاقة وبالتايل كبري 

  ّعلى قرب السارد من  كثرة الصيغ السماعية يف كتاب )األوراق قسم الشعراء( ما يدل
وهذا يعطي تصورا على أن املقام السردي أصبح وسيلة إليراد القول  ،الشاعر املروي له

بالسارد إىل صياغة أحداث ختيلها غريه على حنو ما  وكأمنا هناك حافز داخلي يدفع
 فيحملها إىل ذلك الشكل من النسج السردي.

  ّل األسانيد الكلمات االفتتاحية اليت هبا يهجى السارد ذهن املتلقي أو املسرود له تشك
وبالتايل إقناعه أن ما يرويه هو من الواقع مما  ،ما يرد على لسان الراوي لكي يتقبل كلّ 

السامع منشدا إىل األحداث متابعا كل تفاصيل السرد متتبعا الشخصيات اليت جيعل 
نقل عنها السارد دون اعرتاض أو حىت شك بنتيجة ما حركه الراوي من مكامن يف 

 نفس املسرود له.
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  يل تفصح عن شخصيات واقعية من مثل، شاعر، وزير وجدت أن أغلب أسانيد الصو
 ، أو شيخ.خليفة

  املسرود  منصلة قريبة  إلطالة مما يدل على أن السارد ذاباإلجياز وعدم ااتسم اإلسناد
 دفع امللل والسأم عن القارئ.هو ما من شأنه أن يله و 

 :الهوامش واإلحاالت
 

خبار النساء، حبث يف جملة جامعة تكريت، جملة أالونسة، االستهالل السردي يف كتاب  :ينظر -(6(
 .602ص ،3، عدد69

 .ن.م  ينظر: -(0(
 .0/116وتاج اللغة وصحاح العربية ،  0/038ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة   ينظر: -(3(
 . 0 : صفن اخلرب يف كتاب اخبار الشعراء عبود ، ينظر: -(1(
 . 16-12: العسكري، الفروق اللغوية -(3(
 .603/  66، الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس -(1(
 .10، الفروق اللغوية / العسكري  -(7(
 بتصرف. 671، الفن القصصي يف النثر العريب حىت مطلع القرن اخلامس اهلجري ينظر:الصفدي -(9(
 . 02،  66، لغة القصص يف الرتاث العريب القدمي / راهيمنبيلة إب: ينظر -(8(
 .63، ، فن اخلرب يف تراثنا القصصيعياد -(62(
 .33، عريب، دراسة يف السردية العربية، اخلرب يف األدب الالقاضي -(66(
 .333، م ن :ينظر -(60(
 .00مالطي، بناء النص الرتاثي،  -(63(
 .683، م واخلرب مقدمة يف السرد العريب، الكاليقطني -(61(
 .9، اخلرب من كتب أخبار الشعراء، فن عبود ينظر: -(63(
 .17، اخلرب يف األدب العريب ،القاضي -(61(
 .63، ية السردية يف كتاب األغاين، البنالعبودي :ينظر -(67)
 .030 - 036الصويل، األوراق أخبار الشعراء،  -(69)
سرد املثال، دراسة يف البنية السردية لكتب األمثال العربية مع عناية بكتاب املفضل  ينظر: عباس، -(68(

 .028 - 029الضيب 
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 .322 القاضي، اخلرب يف األدب العريب، -(02)
 .11مجاليات النثر العريب الفين،  ينظر: الكبيسي، -(06)
 ، بتصرف.3/623ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  ينظر: -(00)
لباب وذيله مجع اجلواهر يف امللح خلرب يف كتاب زهد اآلداب وحنر األالبطاط، سردية ا ينظر: -(03(

 .33والنوادر، 
 .91يري، ر ظر: كيليطو، الغائب يف مقامة احلين -(01(
 .317ينظر: القاضي، اخلرب يف األدب العريب،  -(03(
 ينظر: شعالن، السرد العريب القدمي )حبث منشور على شبكة االنرتنيت(. -(01(
 .33لباب، يف كتاب زهد اآلداب وحنر األسردية اخلرب  ينظر: -(07(
 .17ينظر: عباس، سرد األمثال دراسة يف البنية السردية لكتب األمثال،  -(09(
 .03االستهالل السردي يف كتاب أخبار النساء البن قيم اجلوزية،  الونسة، -(08(
 .637ينظر: م ن،  -(32(
 .362القاضي، اخلرب يف األدب العريب،  -(36(
 خبار الشعراء:أوراق قسم سناد يف كتاب األحصائية لصيغ اإلإ -(*)

 مرة 027صيغة )قال( وردت / مرة 81صيغة )حدثين( وردت / مرة 18صيغة )حدثنا( وردت "
 60صيغة )وجدت خبط( وردت / مرات 1صيغة )أنشدنا( وردت / مرات 1صيغة )أنشدين( وردت 

صيغة )زعموا( وردت مرة / مرات 9صيغة )يقول( وردت / مرات 62صيغة )مسعت( وردت / مرة
( وردت صيغة )اخربين/ صيغة )يروى انه( وردت مرة واحدة/ نيصيغة )قال يل( وردت مرت/ واحدة

صيغة )امسع( / صيغة )رأيته( مرة واحدة/ واحدة لكل صيغة ةقرأت( مر ، صيغة ) قرأت عليه/ نيمرت
 ."صيغة )كتبت عنه( مرة واحدة/ مرة واحدة

 . 673، فن اخلرب يف كتب أخبار الشعراء، ينظر: عبود -(30(
 .013، ينظر: معجم السرديات -(33(
 .619اخلرب يف األدب العريب،  ،ينظر: القاضي -(31(
 .671، عبود، فن اخلرب يف كتب أخبار الشعراء :ينظر -(33(
 . 696م.ن،  ينظر: -(31(
 م، ن. -(37(
 .097الكفاية يف علم الرواية،  البغدادي، -(39(
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 .696عبود، فن اخلرب يف كتب أخبار الشعراء،  ينظر: -(38(
 .61وراق قسم أخبار الشعراء، الصويل، األ -(12)
 63 .ن م، -(16(
 .9لصويل، األوراق قسم أخبار الشعراء، ا -(10(
 . 3 ،م ن -(13(
 . 7 ،م ن -(11(
 .690عبود، فن اخلرب يف كتب أخبار الشعراء،  -(13(
 .693 ،م ن ينظر: -(11(
 .007األوراق قسم أخبار الشعراء،  الصويل، ينظر: -(17(
 .007الصويل ، األوراق قسم أخبار الشعراء ،  -(19(
 .93، م ن -(18(
 .93 ،م ن -(32)
 .638 ،م ن -(36)
 .0ينظر: م ن،  -(30(
ح ـمجع اجلواهر يف املل ةر األلباب وذيليــــد اآلداب وحنـــــاب زهــــالبطاط، سردية اخلرب يف كت -(33(

 .37والنوادر، 
 .613خبار الشعراء، أالصويل، األوراق قسم  -(31(
 .611 ،م ن -(33(
 .611 ،م ن -(31(
 .060 ،ن م -(37(
 م ن. -(39(
 . 691 -693عبود، فن اخلرب يف كتب أخبار الشعراء،  -(38(
 .0ويل، األوراق قسم أخبار الشعراء، صال -(12(
 .691عبود، فن اخلرب يف كتب أخبار الشعراء،  -(16(
 .699، م ن -(10(
 .31، األوراق قسم أخبار الشعراء ،الصويل -(13(
 .37 ،ن م -(11(
 .611 ،م ن -(13(
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 .619 ،نم  -(11(
 .610، األوراق قسم أخبار الشعراء ،الصويل -(17(
 .638 ،نم  -(19(
 .681، السردية العربية ،براهيمإ -(18(
 

 :والمراجع المصادرقائمة 
  أمحد الونسة، حبث يف جملة خبار النساء، فادية مروان أاالستهالل السردي يف كتاب

 .جامعة تكريت
 ه(، متت نشره 333، قسم أخبار الشعراء: أبو بكر حممد بن حيىي الصويل )تاألوراق

 .6831، 6ج، هيورث دن، ط

 6893، 6ط ،، دوجالسقدوري مالطي، يبناء النص الرتاث. 
 كرمي العامري اب األغاين أليب الفرج األصفهاين، مبادة عبد األمر  البنية السردية يف كت

 .0266، رسالة ماجستري، جامعة ذي قار

 ( جمموعة حمققني، دار اهلداية  ه6023: الزبيدي )ت تاريخ العروس يف جواهر القاموس
 .6891، ، الكويت6ط

  أمحد عبد الغفور عطار، دار  :(، تحه383تاللغة وصحاح العربية : اجلوهري )تاريخ
 .6897، 1العلم للمعلمني، ط

  0222 ،، بغدادالنثر العريب الفين، طراد الكبيسيمجاليات. 

   اخلرب يف األدب العريب، دراسة يف السردية العربية: حممد القاضي، دار الغرب اإلسالمي
 .6889، ، بريوت6ط

 كتاب املفضل ، دراسة يف البنية السردية لكتب األمثال العربية مع العناية بمثالسرد األ
 .0223، ه عباس، دمشقالضيب )أمثال العرب(، لؤي محز 

  ،عبد الوهاب شعالن )حبث على شبكة االنرتنيت(.السرد العريب القدمي 

 لباب وذيله مجع اجلواهر يف امللح والنوادر ر األسردية اخلرب يف كتاب زهر اآلداب وحن
 0269 ،6ئد محيد البطاط وتغريد خليل حامي، طرا، ه133للحصدي القريواين ت 
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 ة السردية للمورث احلكائي العريب، املركز الثقايف العريب البني ، حبث يفالسردية العربية
 .6880، ، بريوت، البيضاء6ط

  0227، 3يري، عبد الفتاح كيليطو، املغرب، طر احل ةمقامالغائب يف. 

 براهيم سليم، دار إحممد  :( ، تحه383ت: أبو هالل العسكري )الفروق اللغوية
 .6889، ، القاهرة6العلم، ط

  6890 ،1، عدد0فن اخلرب يف تراثنا القصصي، شكري حممد عياد، جملة فصول مج 

 جامعة القادسية  فن اخلرب يف كتاب أخبار الشعراء: علي جرب عبود، رسالة ماجستري ،
0267. 

 سورية حىت مطلع القرن اخلامس اهلجري: ركان الصفدي الفن القصصي يف النثر العريب، 
 .0266، 6ط

 أمحد عمر هاشم، دار  :( تحه113ت: اخلطيب البغدادي )لروايةالكفاية يف علم ا
 .0262، 6الكتب، ط

 6887 6دمة يف السرد العريب، سعيد يقطني، املركز الثقايف العريب، طالكالم واخلرب مق. 

 6890 ،0، عدد0لقص يف الرتاث العريب القدمي: نبيلة ابراهيم، جملة فصول، مجلغة ا 

  6، طابطة الدولية للناشرين املستقلني، الر خرونآو معجم السرديات، حممد القاضي  
0262. 

 تح: عبد السالم حممد هارون، دار إحياء  ،(ه683ت: ابن فارس )غةمعجم مقاييس الل
 .ه6318، مصدر الكتب العربية
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 خالل العهد السعدي عاصمة للدولة المركزية: مراكش
 (م8532-م8393) من األوج إلى الركود

 

Marrakech: capital of the central state during the Saadian dynasty 
From apogee to recession (1525 – 1659) 

 

 د. زين العابدين زريوح                                                        

 المغرب -جامعة ابن طفيل                                                           
 

 26/88/9182 تاريخ القبول:                                24/10/9182تاريخ اإلرسال: 
 
 
 

 ملخص: 

ازدهارا كبريا على   -كعاصمة للدولة-شهدت مدينة مراكش خالل حكم السعديني      
، حيث أن م6303كافة األصعدة، وذلك منذ ضمها من طرف األمري أمحد األعرج سنة 

وسط البالد أهلها لالضطالع خالل هذه الفرتة بدور سياسي واقتصادي  موقعها اجلغرايف
ربوع اململكة، والتمتع بإشعاع مهم يف غرب إفريقيا برمته. غري أهنا  وحضاري بارز يف كلّ 

 ولة السعدية مرورا بأوج ازدهارهامرت بأطوار خمتلفة خالل هذه الفرتة انطالقا من قيام الد
 واالستمرار. ا مل تعدم مؤهالت اإلشعاعأهنّ  وصوال إىل طور األفول. رغم

 

السعدية، الدولة الوطاسية، أمحد األعرج، حممد الشيخ  الدولة مراكش، الكلمات المفتاحية:
 .زيدان بن املنصور أمحد املنصور،

Abstract :  
       During the reign of the Saadi dinasty, the city of Marrakech -as 
the capital of the state- witnessed a great prosperity on all levels, since 
its annexation by Prince Ahmed al-Araj in 1525. Its geographical 
location in the center of the country allowed it to play a prominent 
political, economic and cultural role throughout the Kingdom, and enjoy 

a radiation Important in the whole of West Africa. However, it went 
through different phases during this period, from the establishment of 
the Saadi dinasty to the height of its prosperity, and to the phase of 
decline. Although it did not execute the radiation qualifications and 
continuation. 
 

Keywords: 
Marrakech, Saadian dynasty, Wattasid dynasty, Ahmad Al-Araj 
Mohammed Ash-Sheikh, Ahmad Al-Mansur, Zidan Ibn Al-Mansur. 
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 مقدمة:

كان اختيار السعديني ملراكش عاصمة للدولة فكرة صائبة من أجل ضمان جناح مشروع     
يف ، وذلك م6362اليت انطلقت من أقصى اجلنوب الشرقي املغريب ابتداء من سنة دعوهتم 

كانوا ال يزالون يتحكمون يف   ن( الذيم6331-6170) خضم الصراع مع كل من الوطاسيني
 املسيطرين على معظم السهول اخلصبة والثغور الساحلية لينيوالربتغا الشمال بعاصمته فاس،

قرهبا من مناطق وسط املغرب، وكذا  هبا املدينة نظرا جملموع املؤهالت االسرتاتيجية اليت تزخر
 كبري مع البيئة اليت جاؤوا منها، واعتمادهم على دعم اجلهات  انطالقهم وتشاهبها إىل حدّ 

 . (0)و"الشياطمة" و"عبدة"(6)هبا كاحلوز ية هلا واليت وطدوا حكمهمذاحملا

( م6312-6367أمحد األعرج) مع الوطاسيني على عهد املباشرة مع اندالع شرارة املواجهة   
هاد ضد اجلإثر تبادر الشكوك لدى الدولة الوطاسية حول نوايا الدعوة السعدية من نداء 

واختاذها م 6303االحتالل اإليبريي، دفع ذلك السعديني إىل السيطرة على مراكش سنة 
ذلك، مل يفضلوا ل. ونتيجة (3)مقرا للدولة الناشئة، مما شكل مرحلة حامسة من تاريخ الدولة

كما كان األمر عند الوطاسيني بعد السيطرة الكاملة عليها سنة للبالد   اعتماد فاس كعاصمة
(، رغم أمهيتها يف التحكم باجلزء م6337-6312خالل عهد حممد الشيخ املهدي)م 6331

الشمايل الغين من املغرب، وكذا يف حسم الصراع يف مواجهة خمتلف األطراف اليت كان 
واكتفوا  .(1)البالد من الربتغاليني واإلسبان واألتراك وتوحيدها حتت سلطتهميف لديها مصاحل 

الوطاسي من قصر فاس إىل مراكش عن طريق بعض من سبق هلم  بنقل عوائد البالط
، ليضعوا بذلك مرتكزات مؤسسة (1)، إىل جانب جزء من التقاليد العثمانية(3)اخلدمة ضمنه

 املخزن السعدي مبراكش، واليت سيظل شكلها وتنظيمها راسخا لقرون موالية.

أضحت املدينة مع السعديني أهم والية يف الدولة ومركز القيادة فيها، والسيما زمن      
)سوس  بباقي الواليات "مراكش"املنصور الذهيب الذي جنح يف الربط املركزي لعاصمة ملكه 

. وكان امللوك (7)(.وتافياللت والصحراء والسودان ...  ومكناس وفاس وتامسنا ودرعةوتادلة 
 . (9)يتلقون البيعة الرمسية فيها أو يف فاسالسعديون 
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وحظيت مراكش كذلك بعناية مهمة على مستوى اجلهاز القضائي، حيت كان يعني 
باملدينة كبار القضاة كما هو احلال مبدينة فاس والذي كان يسمى بقاضي اجلماعة، إىل 

الشرعية أو صحة جانب املفيت الذي يعني بظهري سلطاين يرجع إليه اخلصوم ملعرفة األحكام 
أحكام القضاة، إىل جانب احتضان املدينة ألعلى هيئة قضائية وهو قضاء املظامل الذي  

. وكان يتم أيضا استقدام الثوار (8)كان ميارسه السلطان السعدي ضمن ديوان املظامل
. ومن أشهر قضاة اجلماعة باملدينة (62)ين إىل املدينة لتنفيذ األحكام يف حقهمدواملتمر 
( الذي ارتقى إىل درجة م6383/هـ6223تالفرتة عبد الواحد احلسين السجلماسي) خالل
 .(60)(م6130/هـ6210ت)وعيسى السكتاين (66)الفتيا

نظارة كما خصها السالطني السعديون مبجموعة من اخلدمات واملؤسسات مثل 
.  (63)أوقاف الضعفاء واملساكني اليت اقتصر وجودها أساسا على مراكش ومدن كربى كفاس

 كما استحدثت هبا على عهد عبد اهلل الغالب عدة مرافق استفاد منها األهايل كاملارستان
، وجتديد بناء املدرسة اليت جتاور جامع ابن "الذي ظهر نفعه، ووقف عليه أوقافا عظيمة"

أرزاق الطلبة  دعم. زيادة على (61)يوسف، وإنشاء السقاية املتصلة جبامع األشراف وغريها
، وذلك حتت إشراف نظار (63)ومعلميهم باملدينة من خالل األمالك احملبسة على املدارس

ويعطوهنم من  ة، إذ يقدمون اخلبز للطلبة يوميااألوقاف الذين يكونون يف الغالب من القضا
. ونشط التعليم أيضا (61)حني آلخر مبالغ مالية يستعينون هبا على قضاء مآرهبم األخرى

 .(67)داخل كتاتيب املدينة

واستفادت مراكش كذلك من سياسة جلب العلماء من طرف السالطني السعديني 
هذه السياسة اليت ، سواء للنهل من علومهم أو احلد من إشعاعهم الشعيب، الالستقرار هب

برتحيل أمحد بن أمحد  -على سبيل املثال - هنجها السلطان عبد اهلل الغالب، والذي قام
. وكذا املنصور (69)من فاس إىل مراكش "جبرا"( م6377/هـ893ت) العبادي التلمساين

استخلصهم لنفسه، ومجعهم من سائر أقطار "الذهيب الذي قال فيه ابن القاضي أنه: 
وجيري عليهم اجلرايات  ... إذا مسع مبن له منزلة يف العلم أقدمه على حضرته ... مملكته
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. (68)"مثله، وقد شاهدت من ذلك ماال يدخل حتت احلصر اليت ال يصدر مثلها إال من
يستدعيهم للعاصمة يف جل و حيث كان يستعمل وسائل خمتلفة الستقطاب العلماء، 

( الذي توىل قضاء مراكش يقوم م6381/هـ6220تاملناسبات، إذ كان أبو القاسم الشاطيب )
( م6388/هـ6229تج)بسرد البخاري بني يديه يف شهر رمضان، بينما توىل حيىي السرا 

وكان أمحد بن  (،م6383/هـ6223ت) اخلطابة يف األعياد بعد وفاة عبد الواحد احلميدي
إضافة إىل مواظبة عدد من العلماء  ( يصلي به الرتاويحم6383/هـ6226تعلي الزموري)

كما حدث مع  لعاصمة،إىل ابقوة وقسوة  . ومنهم من مت استقدامه(02)اآلخرين على زيارته
انت حتظى بنفوذ واسع اليت كو  العامرة بأهل العلمأمحد بابا السوداين وأسرته "آل أقيت" 

"تنبكتو" وسائر بالد السودان، حيث كتب املنصور إىل قائده بالسودان حممد  ساكنةوسط 
. وهو ما أعطى إشعاعا لدور املدينة (06)بن زرقون بالقبض عليهم وتغريبهم إىل مراكش

 واحلضاري بغرب إفريقيا. الديين

شهدت املدينة أيضا ازدهارا عمرانيا خالل الفرتة السعدية، وذلك منذ عهد عبد اهلل 
. وتفوق عليه (03)، والزيادة يف عدد مبانيه وحدائقه(00)متيز بفخامة قصرهالغالب الذي 

أحسن املباين من "أخوه أمحد املنصور يف ذلك ببناء قصر "البديع" الذي وصفه اإلفراين بأنه 
له الصناع   حشد"، حيث جلب له الرخام من بالد الروم مقابل السكر، و"وأعظم املصانع

أمر قواده ببناء ". و(01)"جالئل األموال ونفائس الذخائر"وأنفق عليه " حىت من بالد الفرجنة
ببناء ، إلعطاء الرونق والبهاء حلاضرة دولته، وقام (03)"أفخر املنازل وغرس أمجل الغرسات

 .(01)وإصالح عدد من املرافق بفضل أموال األحباس

قبلة  -كعاصمة سياسية واقتصادية–وقد كانت مراكش خالل هذه الفرتة أيضا       
ملختلف العناصر العرقية اليت أثرت شىت أوجه احلياة الثقافية واالجتماعية باملدينة وسامهت 

مبدينة  الدميغرافية غي الذي شكل األغلبيةيف تطورها وهنضتها، ويف مقدمتها العنصر األمازي
ومن بينهم أمازيغ سوس  .(07)هاأهلمراكش، حيث كانت اللغة األمازيغية سائدة على ألسن 

الذين قدموا مع السعديني والذين استخدموهم يف العديد من الوظائف املخزنية كقادة 
هم يف عدد من املناصب العلمية والدينية، كما مت اعتمادهم يف و وحكام عسكريني أو جعل
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حراسا شخصيني وأوكلوا  -(09)بوجه خاص ومن اجلزوليني-اختذوا منهم و اجليش بكثرة، 
. وخري دليل على ذلك ما قام به (08)إليهم حراسة أبواب املدينة ألهنم كانوا أهل ثقتهم
أهل سوس وحكامه منهم والوالة منهم حممد الشيخ املهدي، حبيث أنه جعل قضاته من 

. كما  (32)من كل خطة كالبوابني واملكاسني واألدايل يف مراكش وغريها من املدن املهمة
 .(36)كان هناك جيش مركزي قوي بالعاصمة يسمى جبيش سوس

زيادة على العنصر العريب الذي مت استخدامه من طرف املخزن السعدي يف إطار 
يش"، حبيث محل السعديون معهم قبائل بين معقل من سوس گ"القبائل عرب الدولة أو 

والصحراء لالستقرار مكان قبائل اهلالليني الذين ساندوا الوطاسيني ووهبوهم أراضي هذه 
مثلما  أول من عمل على إدماجهم يف اجليش، حيث كان حممد الشيخ املهدي (30)القبائل

 ألمري "هنتاتة" بعد إخضاعه ملراكش، اختذ أخوه األعرج جيشا معظمه من العرب التابعني
مشايخ كما احتضنت العاصمة . (33)واستمر وجودهم داخل اجليش حىت بعد هناية حكمه

قبائل األعراب خالل حكم املنصور الذي كان شديد التخوف من مترداهتم، حيث احتفظ 
دخل جنود وقد . (31)قبائلهميف  ضمانة للتحكمهبم إىل جانبه يف مراكش ليكونوا مبثابة 

حيث استغلوا الفراغ الذي  راكش بكثرة أواخر احلكم السعدية" العربية مگقبائل "شرا 
أحدثه ضعف الدولة خالل هذه الفرتة للمسامهة يف االضطرابات السياسية، حيث أمر 

( بقتل كل املقيمني منهم يف املدينة مبن فيهم األطفال م6107/هـ6237تزيدان بن املنصور)
لهم الباشا سليمان القرطيب، فعادوا بعدها إىل قطع الطرق حىت توقفت والنساء بعد قت

املبادالت التجارية ومل يستطع الفالحون استغالل أراضيهم بالضواحي، مما أدى إىل 
كما لعبوا دورا مهما يف    حية كالقمح والشعري داخل املدينةخصاص كبري يف املواد الفال

  .(33)كثورة أيب حسون  يف مراكش الثورات الالحقة ضد السعديني

كما أن أبواب قصور السالطني مبراكش كانت مفتوحة أمام عدد من أدباء عرب 
أصبحت املدينة فيما بعد معربة بفعل تأثري و ، بل (31)املشرق الذين التف حوهلم طلبة العلم

 .(37)ألمازيغو"الشبانات" مع أن معظم أهلها كانوا من االقبائل العربية مثل "الرحامنة" بعض
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املوريسكيني على من  وخاصة، لألندلسيني مبراكش وكان هناك أيضا حضور وازن       
، حيث سامهوا مبعارفهم وعلومهم وخرباهتم يف شىت (39)غرار عدد من املدن املغربية املهمة

عهد عبد  ابتداء منالسيما ضمن هياكل املخزن،  . وعظمت مكانتهم باملدينة(38)اجملاالت
ذاع فيه صيت أهل األندلس الذين جاءوا من ممالك غرناطة وبلنسية "اهلل الغالب الذي 

ومرسية، وعددهم كثري، وقد جند...منهم اجلند وجعل هلم رواتب ضخمة، وكانوا موضع 
الثقة منه يف كل امللمات وازداد صيتهم انتشارا بعد أن خلف عبد اهلل ابنه الشريف حممد 

، حيث (16)والكاهية ، ووصل بعضهم مبلغ القادة كالدغايل(12)"(م6371-6371املتوكل)
جيش كثيف من النار مبراكش وأقطعتهم الدولة أراضي فسيحة باجلانب "تألف منهم 

الغريب...فاغرتسوا هبا جنات معروشات وغري معروشات وحصلوا من استغالل ذلك...على 
مسي  ا، وخصص هلم مبراكش حي(10)"ما أنساهم ذكر وطنهم واعتاضهم مما فاهتم به

اختذ و  .(11)، واستخدموا كذلك يف صناعة األسلحة النارية باملدينة(13)"أورخيا اجلديدة"
زوجة موريسكية أجنب منها ابنه  أيضا (م6107/هـ6237ت) السلطان زيدان بن املنصور

 .  (13)م6131-6132الوليد الذي أصبح سلطانا على مملكة مراكش خالل الفرتة ما بني 

ن الذين تشكل و كما استقر عدد كبري من األوربيني مبراكش، ومنهم العلوج األوربي      
الذي جسد أهم الفرق العسكرية يف عهد السلطان املنصور ، و منهم عسكر املوايل العلوج

 .(17)، وكانت هلم اليد الطوىل يف إقرار األمن باملدينة(11)خاصة عساكر النار

من التجار األوربيني نتيجة الرواج التجاري واالستقطاب  كبري  هبا أيضا عدد مرو       
الذي أسس له املنصور الذهيب، حيث شيدت هلم دور مجيلة وواسعة مسيت "بالديوانة" 

، مبا فيهم صناع (18). إىل جانب جلب الصناع األوربيني املهرة إليها(19)املدينةداخل 
، وتعامل أيضا مع (32)"من كبري النعم -املنصور –لشريف ملا كان يغدقه عليهم ا"األسلحة 

املكلفني من األوربيني بافتداء األسرى الذين كان البد هلم من االستقرار بالعاصمة، مثل 
كبري احلظوة لدى الشريف...وممن يدخل عليه داره وأنه مكني "األب مارين الذي كان 

أوربيون جبانب األمراء السعديني من . زيادة على ذلك، كان هناك مستشارون (36)"لديه
وصف املمالك قبيل اإلسباين ذو األصل الفالمندري خورخي دي هنني صاحب كتاب "
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 املنصور بن زيدان من" الذي عمل فكاكا لألسرى مبراكش مث مستشارا مقربا املغربية
 .(30) (م6123-6107)

الذين متتعوا باحلصانة وحسن  ديبلوماسيي الدول املسيحيةلكما أن املدينة كانت حمطة      
 على غرار السفري الربتغايل "فرانسيشكو الشاذة، بعض احلاالت باستثناء، (33)الضيافة هبا

سنة إىل أن  61ملدة  م6396سنة انطالقا من  داكوشطا" الذي ظل رهينة السعديني مبراكش
إىل حني تسديد مثن افتداء بعض األسرى  اجلربيةتويف هبا، بعدما خضع لإلقامة 

  .(31)املسيحيني

وعاش عدد كبري من األسرى األوربيني باملدينة، ومنهم بعض النبالء الذين أسروا يف       
الربتغايل  املعارك على الثغور املغربية، ومنهم خالل أو م6379سنة  معركة وادي املخازن

الذي   (33)لدانياا: أنطونيو دي ص"املغربأخبار أمحد املنصور سلطان "صاحب كتاب 
أسر يف إحدى الغارات خارج أسوار طنجة، وقد متكن خالل فرتة استقراره مبراكش ما بني 

من رصد أحواهلا  -وبفعل أجواء احلرية اليت توفرت له داخل املدينة-م 6128و 6380
 .(31)وعمراهنا وأوضاع ساكنتها مبختلف طبقاهتم

فيهم  االسلطاين وبيوت علية القوم مبراكش تعج باألسرى األوربيني، مبكان القصر       
، وأضحى (39)م61أواسط القرن  املدينةيف  اأسري  3222، إىل أن بلغ عدد هؤالء (37)النبالء

. ورغم االمتيازات (38)بديع وحده على عهد املنصور الذهيببقصر ال 0322عددهم حوايل 
واملعاملة احلسنة اليت متتع هبا معظم هؤالء من لدن األمراء السعديني، فإن املدينة سوف 
تسجل خالل هذه الفرتة حادثة إقدام بعض األسرى املسيحيني على التمرد عن طريق 

ر أحلق أضرارا كبرية بقصبة املدينة وجامعها ودو م 6373سنة افتعال حريق يف خمازن البارود 
 .(12)م6319لسنة  وذلك ردا منهم على ثورة املوريسكيني بإسبانيا احلي،

إذ واستمر تواجد األسرى األوربيني داخل مراكش حىت يف فرتة احندار الدولة،       
( العشرات منهم يف هجومه على م6103/هـ6233تاستعمل عبد اهلل بن الشيخ املامون)

، وشارك هبم  (16)م6121( وإخراجه من املدينة سنة م6128/هـ6269تعمه أيب فارس)
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. هذا األخري الذي (10)كذلك يف حماولة التصدي هلجوم عمه زيدان بن املنصور عليها
تسريح جزء منهم أيام  ن متأإىل  رف كذلك باستخدام هؤالء ضمن جيشه بأعداد كبرية،عُ 

 .(13)استجابة لرغبتهم املدينة( بم6129-6127حسون) ثورة حممد أيب

إضافة إىل العنصر السوداين الذي دخل بقوة إىل العاصمة خالل هذه الفرتة السيما      
حيث عاد جودر باشا منها إىل مراكش بعشرة آالف عبد ، م6386بعد ضم السودان سنة 

إىل جانب نبوغ عدد من علماء السودان الذين مت نقل مجاعة . (11)وعشرة آالف جارية
وجه اخلصوص، وأخذوا جمالسهم يف مساجد املدينة وازدحم الطلبة منهم إىل مراكش على 

، وعلى رأسهم أمحد بابا (13)فوا يف عدة فروع من العلمعلى دروسهم وألّ 
 ( الذي تتلمذ على يديه كبار علماء الدولة كأمحد املقريم6107/هـ6231تالسوداين)

 وحممد القصار (17)(م6161/هـ6203ت) وأمحد بن القاضي (11)(م6136/هـ6216ت)
 ، حىت قال فيه األديب حممد بن يعقوب اإليسي(19)(م6123/هـ6260ت)
مل ألق باملغرب أثبت منه وال أوثق وال أحذق وال أعرف بطرق العلم " (:م6126/هـ6262ت)

.كما بلغ بعض السودانيني مكانة مرموقة يف قصر البديع مبراكش كالقائد مسعود (18)"منه
. (72)على حراسة جناح املنصور وأقربائه وقواده داخل القصراألسود الذي كان يشرف 

استخِدم العبيد السودانيون يف قصور السالطني السعديني، حيث كان يتم إخصاء حيث 
، (70)، ويكونون حتت إشراف كبري منهم أمسته إحدى رسائل املنصور بالعبد(76)ذكورهم

ر أثناء حكمه مبراكش كان لديه إضافة إىل استخدامهم كجنود، حىت أن زيدان بن املنصو 
جندي حتت إشراف القائد املريا الذي كان سودانيا  6322جيش من السود مكون من 

على ( مبراكش باشا م6129حسون)ت  بل وأصبح أحدهم زمن ثورة الشريف أيب .(73)أيضا
 -حسب املصادر-وكان للسودانيني الذين قدموا إىل مراكش على ظهر الفيلة . (71)اجليش

 .(73)عادة التدخني إىل املدينة، ومنها إىل باقي بقاع املغرب دور يف نقل

 -وخاصة املنصور-وكان لألتراك أيضا تواجد مبدينة مراكش حبكم اعتماد السالطني        
عليهم يف اجليش، وبرز عدد من القواد األتراك الذين كانت هلم مناصب رفيعة داخل القصر 

، حيث يذكر "دي صالدانيا" أن ألفان من الرتك كانوا برفقة املنصور عند دخوله (71)واجليش
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حي  تركوا بصمات عديدة داخل املدينة اليت كان هلم إذ. (77)م6378مراكش مطلع سنة 
للقائد  املنسوبأمساء تركية، مثل حي "الدباشي"  منهاخاص هبا، ومحلت عدة أحياء 

 . (79)نصورعلى عهد أمحد امل "الدباشي"الرتكي 

وال ننسى كذلك احلضور املهم لليهود، حيث كان هلم مالحان باملدينة يضمان أزيد        
. إذ أن عبد اهلل الغالب عمل  (92)،كما كان هلم سجنهم اخلاص هبا(78)من ألف يهودي

، فردا من يهود املدينة 3122يف بداية حكمه على القضاء على األتراك الذين قاموا بنهب 
، وقام بإنشاء حي هلم يف أطراف مراكش بالقرب من (96)هلم أوالدهم وأغراضهم وأرجع

 . (90)باب أغمات بدل احلي القدمي وسط املدينة، هذا احلي الذي أقيمت به عدة ديار وبَِيع

وبعد فرتة من معاناة يهود املدينة يف خضم الصراع بني عبد امللك املعتصم وحممد       
ا من قبل حاخاماهتم على عدم صنع الطعام بالعسل واألرز نتيجة املتوكل، أجربوا خالهل

، إال أهنم سوف يعودون إىل أوجهم خالل عهد املنصور الذهيب الذي (93)عمليات النهب
لتصبح  أ هلم مالحا جبوار قصره "البديع"استدعى يهود أغمات لالستقرار بالعاصمة وأنش

. حيث (91)علم اليهودي يف كافة مناطق البالداملدينة بذلك ولقرون عديدة مركزا إلشعاع ال
شارك هذا السلطان العديد منهم يف التجارة والصناعة واعتمد عليهم يف جمموعة من 

اليت ضمت عددا مهما من  "الش، وعلى رأسهم عائلة "پَ دينةاملهمات انطالقا من امل
املتأخرين خصوصا مبراكش ويف عالقات سالطينها  العناصر الفاعلة ضمن البالط السعدي

، ليظل حضور اليهود ومنهم عائلة "پالش" قائما يف القصر السعدي حىت (93)مع هولندا
-6131أواخر أمرائهم بالعاصمة، حيث تذكر رسالة بعث هبا حممد الشيخ األصغر)

 . (91)"الش خلفا عن سلف خيدمون بيتنا العظيماليهودي پَ ( إىل هولندا أن "م6131

وعلى املستوى االقتصادي فقد عرفت املدينة ازدهارا كبريا إبان العصر السعدي      
توافد على مراكش العديد من "وخاصة خالل حكم املنصور، إذ يذكر "دي صالدانيا" أنه 

اإليطاليني واإلسبان والفرنسيس واإلجنليز والفالمنك الذين مألوا ممالكه مبا ال حيصى من 
تتجاوز كل سنة مليونا  -املنصور-األعشار الواجبة للشريف  خمتلف البضائع، حىت صارت

. وضمت (99)"، واهلوالنديني...كانوا يزودونه من خمتلف أنواع األسلحة(97)من الدوكاتوس
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. (98)أيضا دورا لصناعة السالح كانت تدار بواسطة إجنليز وفرنسيني وغريهم من األوربيني
إىل درجة جتسيدهم منافسة قوية للمصنوعات  املدينةوتواجد التجار األوربيون بكثرة يف 

 .(82)األثوابجمال احمللية خاصة يف 

كرخبال إىل استقرار الصناع والعمال األوربيني املهرة  مارمول ، أشارتلك الفرتة وحىت قبل    
 .(86)مع نسائهم وأطفاهلم يف أحياء خاصة مبراكش، مما ساهم يف تطوير الصناعة باملدينة

وقد شكلت املدينة أيضا مركزا ووعاء لتجميع أموال الضرائب واألعشار، حيث كانت       
. كما كانت أعشار البضائع املوجهة ألوربا تستخلص بأحد (80)القبائل تؤدي الضرائب هبا

 .(83)جوانب القصر السلطاين باملدينة على عهد السلطان عبد اهلل الغالب

ارة القوافل الصحراوية خالل حكم املنصور وما زيادة على تزايد أمهية املدينة يف جت
ما يغري احلاسدين وحيري الناظرين "...السودان بعد ضمه  من بالد محله رجاله من ثروات

حىت كان املنصور ال يعطي يف الرواتب إال النضار الصايف والدينار الوايف، وكانت ببابه كل 
معد لغري ذلك من صوغ األقراط  يوم أربعة عشر مائة مطرقة لضرب الدينار، دون ما هو

-بني يديه  . حىت حاز(81)"واحللي...وألجل ذلك لقب بالذهيب، لفيضان الذهب يف أيامه
 .(83)ثروة طائلة ال نظري هلا يف العامل حسبما تشري مصادر الفرتة -يف قصر البديع باملدينة

ا من خمتلف احلبوب وكانت أيضا الضيعات الواسعة مبراكش تدر إنتاجا مهما ومتنوع       
 .(81)والفواكه بفعل االستفادة من السقي خاصة خالل عهد هذا السلطان

وعرفت العاصمة السعدية أيضا حركية دائمة حبكم أهنا كانت مسرح جمموعة من        
، أو االحتفال بعيد املولد النبوي وعاشوراء، (87)األنشطة واالحتفاالت الرمسية كعقد البيعة

ستدعى فيها . أو االحتفاالت باألعياد اليت كان يُ (89)فرتة حكم أمحد املنصورخاصة خالل 
. إضافة إىل احتفاالت خاصة مثل (88)فقهاء وأعيان املغرب إىل القصر السلطاين باملدينة

 . (622)م6386االحتفال بنجاح محلة السودان سنة 

من مشاهري املتصوفة وازدهرت أيضا باملدينة حركة التصوف، حيث برز هبا عدد       
( الذي كانت له م6333/هـ812تالشيخ عبد اهلل الكوش) خالل هذه الفرتة، من بينهم
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، وكذا ابنته الزاهدة زهراء بنت عبد اهلل (626)زاوية مبراكش وبلغت شهرته اآلفاق
( اليت اشتهرت بربكتها حينما هم األمري زيدان بن املنصور م6166/هـ6202تالكوش)

 (623)محزة بن عبد اهلل املراكشي الذي كان درارا ومعلما للصبيان باملدينةو  ،(620)بالزواج هبا
. (623)الذي كان من البهاليل ومستقرا بضفة قناة مائية متر قرب املدينة (621)وسيدي حيىي

ونظرا ملكانة املتصوفة بني اجملتمع املراكشي كان فقراء املدينة يطلبون الصدقة عرب األزقة 
 . (621)(م6331/هـ816تكعبد اهلل بن ساسي)باسم بعضهم  

أشراف املدينة من لدن السلطة  اباإلضافة إىل العناية واإلجالل اللذان حظيا هبم
 .(627)السعدية، حىت أن أمحد املنصور كان يعطي املال ألحدهم كلما وقف يف طريقه

مرتبطا لكن مع وفاة أمحد املنصور الذي سهر على االهتمام حباضرة دولته، وكان 
، سوف يتغري وجه مراكش مع دخول أبنائه (629)يف مغادرهتا تههبا بشدة إىل درجة عدم رغب

ضحية هذا  -على كافة املستويات-ستكون املدينة  ثيف حرب أهلية حول السلطة، حي
االقتتال حول السلطة، لتنال النصيب األوفر من الدمار واملذابح على يد جنود اإلخوة 

لى تدخل أطراف أخرى. حيت أنه ذبح اآلالف من اجلنود واألهايل  األعداء، زيادة ع
مراكش العاصمتني التارخييتني كاخلراف يف إطار االنتقام واحلقد الذي تولد ما بني سكان 

 .(628)وفاس خالل هذه احلرب األهلية

فقد وقعت مراكش حتت نري أيادي النهب مرارا وتكرار خالل هذه األحداث، السيما      
الذي مسح لقواده بالسطو على مزارع ، (662)يد جنود عبد اهلل بن الشيخ املامونعلى 

ضاحية مراكش واإلضرار هبا دون إنصاف مالكها الذين تقدموا بالتظلم عرب بعض الفقهاء 
ما قام به علوج وكذا انتهاك حرمات وأعراض املنازل والنساء على غرار  .(666)دون جدوى

. بل وخلت املدينة من ساكنتها نتيجة الفرار من (660)دينةزيدان بن املنصور داخل امل
التجنيد اإلجباري والشطط الضرييب وهنب املمتلكات وطغيان جنود زيدان بن املنصور، إىل 

. وذلك (663)(م6163/هـ6200تحملي)أيب من تبقى منهم الستدعاء الثائر ابن اندفاع درجة 
 .(661)السعدي عن والده املنصور رغم الثروة اهلائلة اليت ورثها هذا األمري
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ب الشبانات من أخواله لالستقرار باملدينة اعر وما زاد الطني بلة جلب األمري زيدان أل      
بعد فراغها، حيث حولوا منازهلا الفخمة إىل خراب بسبب بداوهتم، إذ يتحدث "خورخي 

مائة ألف منزل أن مراكش اليت كان هبا حوايل "دي هنني" حبسرة عن هذا التحول كيف 
 .(663)"أصبحت عبارة عن أطالل

ت الفوضى األمنية مع تزايد هجمات األعراب على املدينة إىل قلة الغذاء كما أدّ       
ترى كل صباح جثت األهايل الذين ماتوا جوعا وهي "وأصبحت ، (661)وحدوث اجملاعات

، وذلك على غرار (667)نتيجة سطو األعراب على املؤن املوجهة للمدينة "مرمية بالشوارع
إذ بلغ األهايل حدا  .(669)اليت دفعت نساء املدينة للبغاء من أجل قطعة خبز م6101جماعة 

من الفقر والعوز دفع بعضهم إىل البحث عن بقايا قطع املدافع يف ساحات املعارك لصهرها 
 نيلوماسيذه الفوضى اليت دفعت الديبه.(668)حميط مراكش أمازيغوبيعها، مثلما كان يفعل 

، وكانوا يتحركون خفية داخلها احملاط باألسوار األوربيني إىل االختباء يف احلي اليهودي
 . (606)أنفسهم كما تزايد العداء جتاه يهود املدينة  .(602)خشية على حياهتم

وطال العبث والفوضى قصر "البديع" كذلك، إذ وصل األمر باألمري عبد اهلل بن الشيخ    
بعدما دخل مراكش إثر هزمية عمه أيب فارس  "يزني بجواري جده"،املامون إىل أن 

اجتهوا إثر ذلك إىل حياة اللهو والرتف ، ونفس األمر ينطبق على قواده الذين "(600)أمامه
 ث. كما أصبحت جث(603)"الكبري من النساء الاليت وجدوامبراكش مستأنسني بالعدد 

 . (601)اجلواري تلقى من القصر يوميا بسبب التجويع والتعذيب

سكان املدينة وأحوازها اندفعوا بسبب تضررهم من هذا الصراع، ومن احلكم  إنّ إذ      
الشريف امللقب املستبد لزيدان للبحث عن بديل له. فقاموا مببايعة أحد الشرفاء وهو حممد 

وقدرته على  (601)نظرا حلسن خلقه هوالذي متكن من حشد األهايل خلف، (603)بأيب حسون
. لكن إبقاءه على (607)تقدمي املساعدة هلم وإنقاذهم من األوضاع املزرية اليت كانوا يعيشوهنا

ملنصور عدد من جنود عبد اهلل بن الشيخ املامون أثار نقمتهم عليه وعجل بعودة زيدان بن ا
 .(609)من جبل "گيليز" واستيالئه على املدينة
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هايل بنفس الشكل مع دعوة ابن أيب حملي الذي ادعى مواجهة ظلم أبناء األوتعامل       
بأعداد غفرية استطاع بفضلها دخول  -إىل جانب آخرين-املنصور للرعية، فالتفوا حوله 

عجز عن جماهبته واستنجد بالشيخ ، الذي (608)مراكش وعدة مناطق خاضعة لسلطة زيدان
اجملاهد حممد العياشي .ومن بينهم أيضا (632)( للقضاء عليهم6101/هـ6233تحيىي احلاحي)

بسال الذي ذاع صيته بني سكان مراكش إىل درجة إثارة خماوف زيدان بن املنصور على 
 .(636)ملكه وسعيه لقتله

إىل غاية حكم  بن املنصور األمري زيدانظل الوضع مبراكش غري مستقر بعد وفاة و       
آخر السالطني السعديني هبا وهو أبو العباس أمحد بن حممد الشيخ األصغر، الذي ثار 
عليه أخواله من قبيلة "الشبانات" األعرابية الذين حاصروه وقتلوه غدرا سنة 

 .(630)م6138/هـ6218
 

 خاتمة: 
"مراكش" أفضل مراحل عمرها وأزهى فرتات لقد شهدت العاصمة التارخيية للمغرب       

(، وخصوصا خالل عهد أبرز م6138-6362نشاطها احلضاري خالل احلكم السعدي)
( الذي جنح يف حتويلها إىل قطب مهم م6123-6379سالطينها وهو أمحد املنصور الذهيب)

وكذا إىل  إىل الغرب اإلفريقي برمته، داخل البالد، وإىل مدينة ذات إشعاع خارجي كبري امتد
مركز استقطاب اقتصادي ودبلوماسي فاعل مع أوربا وغريها من القوى اإلقليمية. غري أن 

أثرت  إىل حرب أهلية سوف يقود البالد بعد وفاته ضبابية املشهد على مستوى والية العهد
بشكل سليب على املدينة اليت آل حاهلا إىل األفول نتيجة األعمال احلربية وأعمال النهب 

قضت على كل مظاهر احلياة داخلها رغم بعض حماوالت األمري زيدان بن املنصور  اليت
 أضحت املدينة حتتبعد أن ار.وازداد األمر سوءاهإعادهتا إىل ما كانت عليه من االزد

احلاضرة املراكشية وركودها ملدة  يف تدهور أعراب "الشبانات" الذين سامهت بداوهتمحكم 
إحيائها  حماولة قدوم العلويني الذين قضوا عليهم وعملوا علىإىل حني وذلك  من الزمن،

القريبة  -فاس من مدينة أهنم اختذوا من رغموإنعاش دورها يف التجارة الصحراوية، على ال
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صار املغرب  ، لكن مع ذلكبدال منها عاصمة لدولتهم - من مناطق انطالق دعوهتم
ية احلصول على االستقالل من املستعمر ويدعى املغاربة باملراكشيني إىل غا يسمى مبراكش

 الفرنسي بسبب التأثري الكبري للمدينة يف تاريخ البالد وحضارهتا.
 
 
 

 :واإلحاالت الهوامش
، منشورات دار 0، سلسلة التاريخ 6ج حممد حجي، احلركة الفكرية باملغرب يف عهد السعديني، -(6)

 .13، ص6877املغرب للتأليف والرتمجة، الرباط، 
   6877طبع والنشر، الدار البيضاء، عبد الكرمي كرمي، املغرب يف عهد الدولة السعدية، شركة ال -(0)

 .18ص 
 .32نفسه، ص  -(3)
، ترمجة حممد 6 ،جم6932شارل أندري جوليان، تاريخ إفريقيا الشمالية من الفتح اإلسالمي إىل  -(1)

 .017، ص 0، ج 6893مزايل والبشري بن سالمة، الدار التونسية للنشر، 
 .373ص ، 6879، دار الرشاد احلديثة، الدار البيضاء، 0ج املغرب عرب التاريخ،إبراهيم حركات،  -(3)
 .373نفسه، ص  -(1)
دراسة وحتقيق حممد مرزوق  ،6أمحد بن القاضي، املنتقى املقصور على مآثر اخلليفة املنصور، ج -(7)

 .001، ص 6891مكتبة املعارف، الرباط، 
 .376نفسه، ص  -(9)
 .007-001نفسه، ص  -(8)
حممد حجي وحممد زنيرب وحممد األخضر، اجلمعية املغربية  مجة:، تر 0كرخبال، إفريقيا، ج مارمول -(62)

/ حممد الصغري اإلفراين، نزهة احلادي 11-13 ، ص6891الرتمجة والنشر، الرباط، للتأليف و 
عبد اللطيف الشاذيل، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار  :بأخبار ملوك القرن احلادي، حتقيق وتقدمي

 .013 – 010، ص. 1998البيضاء، 
 ته من أعالم احلضرتني مراكش وفاسأمحد املقري، روضة اآلس العاطرة األنفاس يف ذكر من لقي -(66)

 .69، ص 6893املطبعة امللكية، الرباط، 

يزيد الراضي وتقدمي حممد علوم األمة، حتقيق ال عبد الرمحان التمناريت، الفوائد اجلمة يف إسناد -(60)
 .309 ، ص0227دار الكتب العلمية، بريوت،  املنوين
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مصطفى بنعلة، تاريخ األوقاف اإلسالمية باملغرب يف عصر السعديني من خالل حواالت  -(63)
 .003، ص 0227، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الرباط، 6تارودانت وفاس،ج

، يق وتعليق أمحد الناصري، حتق3اإلستقصا ألخبار دول املغرب األقصى،ج أمحد الناصري، -(61)
 .11 ، ص0226تصال، الرباط، منشورات وزارة الثقافة واال
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 أضواء على مجتمع حاحا زمن السعديين 
 خالربمن خالل مشاهدات الرحالة اإلسباني لويس ديل مارمول ك

 

Some lights on the society of Haha in the age of the Saadian State 

 through the sightings of the Spanish traveler Luis Del Mármol Carvajal 
 

 عادل بن محمد جاهلد.                                               
 أگادير، المغرب -جامعة ابن زهر                                                

 

 27/11/9182 تاريخ القبول:                                25/10/9182تاريخ اإلرسال: 

 

 ملخص:
 الرِّحالت االستكشافية اإلسبانيةهتدف هذه الورقة، إىل تسليط الضوء على جانب من 

لبالد املغرب األقصى، زمن الدولة السعدية، من خالل منوذج رحلة املستكشف واألسري 
حاولنا  ه الورقة، على جمموعة من املباحثال، وتشتمل هذرخباإلسباين لويس ديل مارمول ك

من خالهلا، التعريف هبذه الرحلة، وبصاحبها، وسياقها التارخيي، وأهم األهداف اليت جاء 
من أجلها صاحب الرحلة إىل املغرب، ناهيك عن الصور واالنطباعات، اليت خّلفها الرحالة 

 املذكور، حول جمال إقليم حاحا.
 

وجيا؛ الرحلة اإلسبانية؛ لويس حاحا؛ الدولة السعدية؛ الصورولإقليم : الكلمات المفتاحية
 ال.رخبديل مارمول ك

Abstract: 
This paper aims to highlight part of Spanish expeditions to 

Morocco during the Saadian period through the model of the 
journey of the Spanish explorer and captive Luis Del Mármol 
Carvajal, This paper includes a series of Topics; through which 
we tried to study the images and impressions left by the said 
explorer about the region of Haha. 

 

Keywords: region of Haha, Spanish expeditions, Saadian state, 
Imagology,  Luis Del Mármol Carvajal. 
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 مقدمة:
ُتشكل كتب الرِّحالت واجلغرافية، على اختالف أمناطها، وتباين مقاصدها، إطارا    

مرجعيا، ال غىن عنه بالنسبة للباحث، يف حقل العلوم اإلنسانية، خاصة ملا هلا من أمهية 
مهمة ودقيقة وكثيفة، عن  ،بالغة يف دراسة التاريخ؛ ألهنا تتضمن حبق، معطيات وتفاصيل

 اتية، واالقتصادية، والزراعية، والعسكرية، والعادات، والتقاليد، واملعتقداألحوال: االجتماع
والطقوس، واملتخيل، وغري ذلك من مظاهر النشاط اإلنساين العام، يْنِذُر يف أحايني كثريا 

ويُعترب كتاب )إفريقيا( للرحالة واملؤرخ اإلسباين  جدا، وجودها يف املظان التارخيية التقليدية.
ال، من بني الشواهد املصدرية التارخيية األجنبية القليلة، اليت أّرخت ل كرخبارمو لويس ديل م

تُعترب  الكتاب املذكور، معلومات وبياناتحيث تضّمن  إلقليم حاحا، زمن الدولة السعدية،
حبق، نادرة ومثينة ومثرية، وقّلما تلتفت إليها املصادر احمللية، املكتوبة باللغة العربية، واملتميزة 

كن اعتماد كتاب )إفريقيا( بالشح واالبتسار، على صعيد عناصرها اإلخبارية، وعليه ميُ 
للرحالة املذكور منطلقا رئيسيا، يف إعادة تركيب جزء من أحداث املاضي احلاحي، خالل 

 احلقبة التارخيية املذكورة أعاله.
 

ال عن رخبمارمول ك فما هي إذن الُصور اليت رمسها الرحالة واملغامر اإلسباين لويس ديل 
حاحا واحلاحيني؟ وإىل أي مدى متّكن من تشخيص الواقع االجتماعي واالقتصادي 

 والعلمي والديين للمنطقة املذكورة، خالل بدايات فرتة الدولة السعدية؟
 

 خال )حياته، رحالته، مؤلفاته(:لويس ديل مارمول كرب -أوال
 خال:ربنبذة عن حياة لويس ديل مارمول ك -8

رخبال، يف أوائل القرن السادس عشر وحتديدا رحالة واملؤرخ اإلسباين مارمول كال ولد 
 ، يف مدينة غرناطة، أي بعد حنو اثنني وثالثني سنة من احتالهلا من طرفم6302سنة 

وينحدر صاحب  ،(6)الكاثوليكيني، فرناندو الثاين ملك أراغون وإيزابيال ملكة قشتالة امللكني
أما والدته  متوسطة احلال، حيث كان والده يشتغل كاتبا يف حمكمة غرناطةالرتمجة من عائلة 

فال نكاد نعرف شيئا عنها، بيد أن هناك معلومات تقول إنه ابن لزوجة غري شرعية، قد 
 (0)تتهمه بأنه من أصول موريسكية الشيء الذي جعل حماكم التفتيش، تكون الزوجة الثانية،
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كرخبال وهو ال يزال يف ريعان الشباب، يف احلملة وإىل جانب ما سبق ذكره، شارك   
اليت شنها عاهل إسبانيا وإمرباطور اإلمرباطورية الرومانية كارلوس اخلامس على تونس يف عام 

، اليت كانت حتت سيطرة اإلمرباطورية العثمانية، حيث حضر احتالل هذه (3)م6333
ألعراض، وتدنيس احلرمات، من املدينة، وما جرى فيها من أعمال السلب والنهب، وهتك ا

، وفور مغادرة أسطول كارلوس اخلامس األراضي التونسية، بقي  (1)طرف املرتزقة الصليبيني
ال يف مشال إفريقيا، مدة اثنني وعشرين عاما، قصد التقصي واالستخبار لفائدة رخبك

جنهل  اإلسبان، ويف أثناء قيامه هبذه املهمات التجسسية يف بالد املغرب األقصى، إذ
 أنه حسب بعض الدراسات التارخيية الطريقة والكيفية، اليت دخل هبا إىل هذه البالد، بيد

تُبني أن كرخبال دخل إىل املغرب من مدينة وهران، وبعد انكشاف نواياه التجسسية يف 
مدينة تلمسان، ُأسر من ِقبل القوات التابعة للجيش السعدي، حيث بقي عندهم حنو 

، وقد كانت هذه املدة، اليت (3)ية أشهر، متنقال معهم أين حلوا وارحتلواسبعة أعوام ومثان
قضاها كرخبال أسريا لدى السعديني، فرصة مناسبة ومثينة له، لدراسة جممل األوضاع: 
االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والدينية، والثقافية، للمناطق املغربية اليت زارها ومّر 

 ، وتارودانت، والصحراء، وفاس، ومراكش، وغريها.منها، مثل: سوس األقصى

ال قد عاصر حوايْل ثالثة ملوك الدولة رخبوجدير باإلشارة يف هذا السياق، أن الرحالة ك
 (م6337-6367(، وحممد الشيخ املهدي )م6311-6367السعدية، وهم: أمحد األعرج )

 مشاهدة ومعاينةك، وصف عن (، وانطالقا من ذلم6371-6337وعبد اهلل الغالب )
حرهبم، وسلمهم، وخالفهم، ووفاهتم، وأفراحهم، وأتراحهم، وخباصة عالقاهتم مبنافسيهم 

رخبال بتعلم اللغتني ، وأثناء هذه املدة، قام ك(1)من الوطاسيني ملوك فاس وأتراك اجلزائر
 .(7)األمازيغية والعربية

كتابا مهما حول جغرافية   رال استطاع أن حيرّ رخبالرحالة ك وكيفما كان احلال، فإنّ  
وتاريخ إفريقيا، حيث دّون فيه وقائع عاينها، أو مسع أخبارها، من شخصيات شاركت 

ال كتبا أخرى، منها: كتاب )وقائع ثورة رخبفيها، إىل جانب هذا الكتاب، أّلف الرحالة ك
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 قدس(ملاملوريسكيني بغرناطة(، وكتاب )صلوات القسيسني الرومان(، وكتاب )إهلام اجليش ا
 .(9)، يف نواحي مدينة مالقةم6122نونرب  63تويف صاحب الرتمجة يف 

 

 كتاب إفريقيا )قراءة في قيمته العلمية، ومكانته التاريخية، ودوافع التأليف(:  -9
ال، من أهم كتب اجلغرافيا والرِّحالت، اليت ألّفها رخبيُعترب كتاب )إفريقيا( لإلسباين ك   

، هذا الكتاب الذي حّرره (8)بشكل عام، واملغرب بشكل خاص األجانب عن تاريخ إفريقيا
يف مدينة غرناطة، يتكون هذا م 6373صاحبه باللغة اإلسبانية )القشتالية(، صدر سنة 

الكتاب الضخم، من ثالثة جملدات، وكل جملد من هذه اجمللدات، ينقسم إىل أجزاء، عاجل 
 وحتديدا مناطق مثل: مشال إفريقيافيها كرخبال، كل ما يتعلق بتاريخ إفريقيا وجغرافيتها، 

 والصحراء الكربى، مبا فيها النيجر، وإثيوبيا، ومصر، وغريها.
 

ال، قّدم قراءة أوروبية جديدة حول رخبالسياق، نسّجل أن كتاب )إفريقيا( لك ويف ذات
إفريقيا، خمالفة للقراءة الكالسيكية املوروثة، فكانت قراءة متأثرة إىل حّد بعيد بقراءة الرحالة 
املغريب احلسن حممد الوزان الفاسي، املعروف بليون اإلفريقي، ومستفيدة أيضا مما توصل إليه 

ورغم ذلك  ن، يف القرن السادس عشر امليالدين واملستكشفون اإلسبان والربتغاليو املالحو 
عند تناوله  ينس ذاتيته األوروبية املتعالية ال مآخذ عدة، منها أنه ملرخبفقد كان لقراءة ك

ورغم كل  صوصيات التاريخ السياسي للمنطقةاملسائل املغاربية، إضافة إىل تواضع معارفه خب
وفضلوه  تعامل مع كتاب كرخبال )إفريقيا(إن عددا من الباحثني اختاروا الهذه اهلنات، ف

على كتاب )وصف إفريقيا( للحسن حممد الوزان الفاسي؛ باعتبار أن معطيات املؤلف 
األول، أكثر حتيينا من الثاين، خصوصا يف موضوع حتوالت النصف الثاين من القرن 

 .(62)السادس عشر ببالد املغارب
 

رخبال يف حترير صفحات ومضامني كتابه، على جمموعة متنوعة من حالة كاعتمد الر 
املصادر التارخيية واجلغرافية، أبرزها كتاب )وصف إفريقيا( ملؤلفه احلسن حممد الوزان 
الفاسي، حيث اعتمد عليه كثريا، بل ونقل منه فصوال عديدة، حرفا حبرف، كما أنه اعتمد 

قاسم ابن الرقيق القريواين، املوسوم بـ )تاريخ إفريقية على كتاب أبو إسحاق إبراهيم بن ال
 واملغرب(، مث كتاب ابن اجلزار، املعنون بـ )نوادر الزمان(.
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ومل يكن "رخبال يف هذا الصدد: كتاب )إفريقيا(، يقول الرحالة ك  أما عن دواعي تأليف
لى محل السالح يل قصد يف تأليف هذا التاريخ كله اطالقا إال تشجيع الدول الكاثوليكية ع

ضد هؤالء املسلمني الذين يكتسحون بوقاحة جمد املسيحية وال يفتؤون حياربوننا ويتحينون 
 .(66)"الفرص لتحطيمنا

 

ومهما يكن من أمر، فإن كتاب )إفريقيا( لكرخبال يبقى رغم كل اهلنات واالنتقادات 
بكيفية  جمال مشال إفريقيا حاولت دراسة املوجهة له، من بني التصانيف املهمة والقليلة، اليت

، من أجل تكوين مادة معرفية دقيقة لألوساط العلمية واالستكشافية (60)أصيلة وعميقة
ؤلَّف الضخم، من بيانات 

ُ
واالستعمارية اإلسبانية. وقد استفاد هؤالء مما احتوى عليه هذا امل

ثرية من تاريخ متنوعة، ومعطيات عالية القيمة، كّما ونوعا، كيف ال؟ وهو المس جوانب ك
 والسياسية، والدينية، والعمرانية. والثقافية، واالقتصادية، وبنياهتا االجتماعية، املنطقة املغاربية،

 

 إقليم حاحا )الحدود والمظهر العام للمنطقة(: -ثانيا

جمال إقليم حاحا يقع يف أقصى اجلزء الغريب  أنّ  إىل الرخبُيشري الرحالة اإلسباين ك 
ململكة مراكش، اليت بدورها تقع يف اجلزء الغريب لبالد الرببر، حيث حيّدها من جهة الغرب 
)احمليط الغريب(، و)وادي سوس( يف اجلنوب، و)جبل األطلس( يف الشرق، و)هنر أم الربيع( 

ال األطلس الكبري، الذي ُتسميه يف الشمال ، ويذكر أيضا أن إقليم حاحا حيتل مجيع جم
ساكنة املنطقة احملليني بـ )أْيْت أُوكاْل(، وجاء يف منت الرحلة، أن إقليم حاحا حيده من جهة 
الغرب والشمال )احمليط الغريب(، ومن جهة اجلنوب )جبال األطلس الكبري(، املتامخة إلقليم 

 .(63)ليم مراكشسوس، ومن جهة الشرق )هنر أسيف املال(، الذي يفصله عن إق
 

يطغى  ،أن جمال إقليم حاحاعالوة على هذه اإلشارات اجلغرافية، ُيضيف الرحالة كرخبال    
جبال عظيمة وعرة "عليه الطابع اجلبلي، حيث ُيشري إىل أن املنطقة املذكورة، هي عبارة عن 

يؤكد ، إىل جانب هذه املعلومات التضاريسية، (61)"شاهقة جدا، وصخور مغطاة باألشجار
 ض الشبكات املائية، مثل: اجلداولصاحب التأليف أن إقليم حاحا يعرف تواجد بع

 ألخرية، رغم أمهيتها، تبقى ضعيفةوبعض األودية الصغرية، وبعض العيون، بيد أن هذه ا
 .(63)مقارنة جبهات أخرى من املغرب األقصى
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 إقليم حاحا في مرآة كتاب إفريقيا: -ثالثا
 الحياة االجتماعية: -8

رخبال، يف أثناء تأرخيه إلقليم حاحا، مجلة من القضايا، ذات البعد تناول الرحالة ك
 ي تفاصيل، غلب عليها طابع التجسساالجتماعي، واالقتصادي، والعلمي، والديين، وه

ومراكمة املعلومات، هي يف اجململ، عبارة عن شتات من األخبار، توّحدها رغبة استجالء 
يخ وإمكانات أقاليم املغرب األقصى، ورغم الطابع االستعالئي، واملشاكل اليت تطرحها تار 

مثل هذه الكتابات، من حيث موضوعيتها، وأحكامها املسبقة، واليت ال تعكس البّتة 
حقيقة األمور، واليت أيضا ال ترتبط ارتباطا عضويا مع الواقع التارخيي واالجتماعي املغريب 

يقة تتضمن معطيات ومعلومات، بإمكاهنا أن تساعدنا ال حمالة يف تعميق إال أهنا يف احلق
املعرفة التارخيية، حول املنطقة احلاحية واملناطق القريبة منها بشكل خاص، واملغرب األقصى 
بشكل عام. وقد كان بإمكان هذه البيانات النادرة، أن يطويها الزمن، وحتشر يف غياهب 

 كرخبال يف ذاكرته، ودّوهنا يف مؤلفه.النسيان، لوال أنه اختزهنا  
 

 التركيبة المجتمعية والصفات الخلقية: -أ
ال، جمموعة من التفاصيل املهمة، عن ساكنة إقليم حاحا، وخاصة رخبقّدم الرحالة ك  
كما   ،املتعلقة بالتوزيع اجلغرايف، وعدد الكوانني أو األسر، املشّكلة لكل قبيلة على حدة تلك

أنه حاول أيضا، أن يُقّدم تفصيالت ومعلومات، هتم اجملتمع احلاحي وخصائصه، الشيء 
 ى املشاهدة املباشرةالذي جعل من كتابه املذكور وثيقة إثنوغرافية، عظيمة األمهية، تقوم عل

 وخرب شؤونه عن كثب. الذي زاره الرحالة اإلسباين، ألحوال اجملتمع احلاحي، الدقيق والوصف
 

من بني اإلشارات العديدة، اليت سّجلها الرحالة كرخبال عن ساكنة إقليم حاحا، قوله و   
إن ساكنة هذا اإلقليم حيبون احلروب كثريا، بل أكثر من هذا، فهم شرسون شراسة مل يكن 

يعيشون بال رادع مبالغا فيها متاما، حيث يعيشون حياة أقرب إىل االستقاللية، أي أهنم "
ما أنه ُيشري أيضا إىل أن إقليم حاحا "كثري السكان، حيتوي على قرى  ، ك(61)وال شرطة"

، كانوا يتحاربون دائما قبل قيام إمرباطورية (67)كبرية ومدن ضخمة، يعُمرها قوم مشاغبون"
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 اعون فيما بينهم شريعة وال عدالةالشرفاء السعديني؛ "ألهنم يعيشون حسب أهوائهم، ال ير 
 .(69)"غري قابلني حتّمل أية سلطة تقمعهم!

 

ال، حيث رخبفت لالنتباه يف هذا اجلانب، هو تناقض معلومات الرحالة كالال غري أنّ 
ُيشري يف موضع آخر من كتابه، إىل أن ساكنة إقليم حاحا، بعد أن وصفهم بصفات: 

 (68)ء لألجانب"و"القسوة"، و"أعداء ألدا "التوحش"، و"الشغب"، و"الشراسة"، و"البخل"،
بأهنم متحضرون جدا، ويتقبلون األجانب اقتباال حسنا، وخيدموهنم ويعاملوهنم معاملة جد 

 .(02)حسنة، بل ويكرموهنم ويعاملوهنم بسخاء

 هم أكثر الساكنة املغربية شجاعة كرخبال أن احلاحيني أبعد من هذا وذاك، حُيدثنا   
حيث يعتزون ببطوالهتم، كيف ال؟ ورجل واحد منهم يستطيع أن حيارب ألف رجل يف 

 يقتل اثين عشر أو مخسة عشر رجال اإلنسان احلاحي، إذا مل بعض املسالك، وُيضيف بأنّ 
!ال يُعترب أبدا شجاعا

(06) 

يزون ال، أن نساء إقليم حاحا، يتمرخبعالوة على هذه املعطيات املثرية، يُبنّي الرحالة ك
النساء "معرّب:  جبمال وجاذبية فريدة، يف هذا الصدد، يقول بكلمات مقتضبة، وتصوير بارع

 .(00)"]احلاحيات[ مجيالت، بشراهتن ناعمة بيضاء

 أديكيس، هم األكثر مجاال، وأناقةنساء مدينة  وحسب نفس الرحالة، دائما، فإنّ 
، وأمام (03)وبياضا، وأكثر دالال، وظرافًة، يف كل إقليم حاحا، فهن يعشقن األجانب كثريا

، حيث (01)على أعراض نسائهم هذا الواقع االجتماعي، فإن الرجال كانوا شديدي الغرية
ألهنن "يلجؤون إىل العنف والبطش، خاصة إذا رأوا منهن خيانة، أو شيئا من هذا القبيل؛ 

 .(03)بطبعهن" غراممياالت إىل ال

ال، بيانات مهمة، تتعلق رخبل الرحالة كــوإىل جانب هذه املعلومات الفريدة، سجّ 
أساسا بالطائفة اليهودية، اليت استقرت يف إقليم حاحا، إذ ُيشري إىل أنه يف مدينة تْدِنْسْت 

 يعيشون يف حي منعزل، وفق شريعتهممثال، توجد أكثر من مائيْت دار لليهود، وكلهم 
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ويؤدون للعامل مثقاال على كل رأس، فضال عن اجلبايات االستثنائية، اليت يؤدي مبوجبها  
كل واحد، أكثر ممّا يؤديه عشرة من أغىن سكان املدينة، ومع ذلك فال يسمح هلم بأن 

 .(01)ميلكوا منازل أو تراثا، وال أي عقار آخر مهما كان

ت، يوجد بيعة لليهود، حييط هبا أزيد وُيضيف كرخبال أيضا، أنه يف جوانب مدينة تگولي
من مائيْت دار للتجار والصناع، وهم أغىن من يهود مدينة تْدِنْسْت، اآلنفة الذكر، ويعاملون 

، كما أنه يوجد يف إحدى أطراف مدينة أديكيس، حي لليهود، يشتمل (07)أحسن منهم
ناع، وهم أحرار يف على أزيد من مائة ومخسني دارا، جممل هذه الساكنة من التجار والص

 .(09)معتقداهتم الدينية

 السكن والمأوى: -ب
ال كثريا، بوصف املساكن والدور، املوجودة يف إقليم حاحا، حيث رخباهتم الرحالة ك      

 األخرية تتواجد فيها منازل عديدةيقول مثال يف معرض حديثه عن مدينة تگوليت، إن هذه 
 (08)باحلجر واجلري املشيدة القدمية، املباين بعض أيضا وهناك بالرتاب، ودون أي تنسيق، مبنية

 .(32)وُيضيف أنه يف مدينة أديكيس، أيضا، يوجد فيها أكثر من ألف دار جّيدة البناء

كما مل يفت للرحالة كرخبال، احلديث عن األفرشة واألدوات املنزلية، اليت تتضمنها  
اإلطار، أن األفرشة يف إقليم حاحا، ختتلف منازل ودور إقليم حاحا، حيث خُيربنا يف هذا 

حسب التصنيف االجتماعي، ففراش األعيان يتكون من سرير، يوضع عليه بساط، ويف 
رأس السرير، وسادات طويلة ضيقة، مصنوعة من صوف، أو قماش غليظ، على خالف 

و عامة الناس، الذين يفتقرون لألسرّة، ويكتفون حبصري من األسل، أو جلود الضأن، أ
 .(36)املاعز، ويتغطون بقمصان، أو سرتات

 العادات الغذائية: -ج
نستطيع القول من خالل ما توافر لدينا من معلومات ومعطيات، املستقاة من كتاب  

ال، إن إقليم حاحا وأحوازه عرف خالل عهد السعديني، تراكما جد رخبالرحالة اإلسباين ك
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حمللية، حيث أسهمت ظروف إقليم حاحا، هاما على مستوى العادات الغذائية للساكنة ا
الطبيعية والسوسيو جمالية، املتسمة بقساوة البيئة، وصعوبة اجملال، يف تشكيل نظام غذائي، 

 ُيالئم ظروف ومنط العيش يف املنطقة املذكورة. 

وُيالحظ أيضا من خالل معطيات كرخبال، أن الغذاء يف إقليم حاحا وأحوازه، كان 
جة، حيث جند موادا استهالكية، كثرية ومتعددة، فإىل جانب اخلضر متنوعا إىل أبعد در 

 خمتلف أصناف الفاكهة، مثل: التنيبأنواعها املختلفة، تتوفر املنطقة على أشجار من 
، الذي ُيصنع من لوزها زيت مميز (30)واجلوز، والكرم، كما أن املنطقة غنية بأشجار األرگان

، مما جيعله ثروة طبيعية (33)نطقة على نطاق واسعله نكهة خاصة، والذي ُيستهلك يف امل
 .(31)لسكان إقليم حاحا بامتياز

إضافة إىل هذه املواد االستهالكية، تُنتج املنطقة احلاحية كميات هامة من العسل  
   والسمن، اللذان يستعمالن عادة مع رغيف أو مع فطائر، ُتصنع أساسا من مادة الشعري

اه آنفا، مبوازاة مع تقّدم؛ تستهلك ساكنة املنطقة حلوم املاعز أو بذلك الزيت الذي ذكرن
وبكثرة، خاصة أمام ندرة األبقار واألغنام، وهناك أيضا احللوة املصنوعة من دقيق الشعري 
املطبوخ يف اللنب أو الزبد الطري، بيد أن الطعام الذي يتناوله احلاحيون بكثرة، وبنهم 

 .(33)منقطع النظري، هو الكسكس

ومن اإلشارات الطريفة لدى كرخبال، اهتمامه بآداب األكل وتقاليد املائدة لدى أهل   
"إذا أرادوا األكل حاحا، وممّا أمكن التقاطه من إشارات يف هذا اجلانب، أن احلاحيني 

جلسوا على األرض، نساًء ورجاال، وإذا وضعت القصعة وسطهم، أخذ كل واحد منها 
يمىن، معتقدين األكل باليسرى خطيئة قاتلة؛ ألهنم يستعملوهنا بيده ممّا يليه أعين اليد ال

  عندما يستنجون، وال يسمح هلم دينهم أن يأكلوا باملالعق، وإذا ما انتهوا من األكل
حلسوا أصابعهم، وفركوا أيديهم، الواحدة باألخرى، أو حول السواعد، وهكذا ينشفون 

ال حىت مناديل، وعندما يغسلون أيديهم ال أيديهم؛ ألهنم ال يستعملون مساطات وال فوطا و 
 .(37)ميسحوهنا، وإمنا يرتكوهنا يف اهلواء حىت جتف"
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 اللباس: -د
ال، معطيات عديدة ومتنوعة، حول لباس ساكنة إقليم حاحا رخبسّجل الرحالة ك 

"الصوف غري فبالنسبة للباس الرجال، فغالبا ما كان عبارة عن نوع من الثياب املصنوعة من 
،إضافة إىل إزار من (39)بد يلتوون هبا، وهي ال تقل خشونة من غطاء الفراش إال بقليل"املل

"يغطيهم من احلزام إىل نصف الساق، وال يضعون على رؤوسهم قبعات وال  نفس الثوب
طاقيات وإمنا يلفُّوهنا مخس مرات أو ست حول رؤوسهم، كعمائم، وأمجلها ما كان من 

ْعَلم  قماش القطن
ُ
 .(38)قزعة" أو هدب شكل على اجلانبني من تتدىل جديالت مع باحلمرة،امل

عالوة على ما تقّدم، كان لباس فقهاء إقليم حاحا "يتميز بقلنسوات محر حُتمل إليهم 
من طليطلة وقرطبة، أو بعمائم صغرية من القماش الغليظ. ال يرتدون القميص أبدا، النعدام 

 .(12)الكتان عندهم"

إقليم حاحا، يتكون يف الغالب األعم من عباءات أو  جند أن لباس نساءيف املقابل،  
بالسرتات اليت يرتديها األتراك أو املغاربة فوق  شبيهة"سرتات، يطلقون عليها اسم )احلايك(

 .(10)"،كما يرتدين أيضا "قمصان من القماش طويلة وعريضة جدا(16)ثياهبم"

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، كان لباس النسوة ذوي اجلاه واحلظوة، يتكون عادة  
قماش خمطط باحلرير مربوط يف صدورهن مبشبك من الفضة أو الصفر. على غرار "من 

 ضةاإلبزميات اليت جتعل على صدر احلصان، لكنهن حيملن يف أذرعهن أساور كبرية من ف
 طعن أن يقتنني هذه احلُلي من فضةيت ال يستوخالخل ضخمة فوق كعاب أرجلهن. واللوا

يتحلني هبا من حديد أو صفر، كما أهنن يعلقن بآذاهنن ثالثة أقراط أو أربعة من ذهب أو 
فضة أو حديد، كل واحدة حسب وضعيتها، تنظم فيها حبات من زجاج ملون، مبثوثة 

 .(13)فيها آللئ صغرية"
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 الصحة واألمراض وطرق العالج والتداوي: -ه
 نت متفشية يف إقليم حاحا وأحوازهال األمراض واألوبئة، اليت كارخبمل يذكر الرحالة ك

بيد أنه ُيشري إىل أن اإلقليم ال يتواجد فيه ال أطباء، وال صيدليني، وال جراحني، لكنه 
يسّجل أن ساكنة املنطقة، غالبا ما كانوا يتداوون من األمراض، إما باحلمية، أو بكي 

 .(11)العضو املصاب
 

 العادات االجتماعية: -و
ال، حضور بعض العادات االجتماعية يف إقليم رخبيتضح من خالل معلومات الرحالة ك

عنها فقط معطيات وبيانات جد  حاحا زمن السعديني، صحيح أن الرحالة املذكور سّجل
بكيفية أو بأخرى، أن هذه العادات كانت رائجة  شحيحة ومقتضبة، ورغم ذلك، يرجح،

جند  ومن بني هذه العادات االجتماعية إقليم حاحا وأحوازه، خالل الفرتة املدروسة،يف 
وعندئذ  ان رؤوسهم وحلاهم إىل أن يتزوجواالشب"على سبيل املثال ال احلصر، عادة حلق 

يُعفون شعر اللحية ويرتكون ذاؤبة يف أعلى رأسهم، سيعرف هبا املسلمون يوم القيامة 
 .(13)حسب قول العرب"

 

اليت ذكرها كرخبال هنا، قد استقاها مباشرة من كتاب  ويتضح جبالء أن هذه املعلومات 
"وليس من احلسن بن حممد الوزان السالف الذكر، حيث يقول هذا األخري يف هذا اجلانب: 
 .(11)عادة العزاب ]يف حاحا[ أن تكون هلم حلى، وإمنا يعفون حلاهم عندما يتزوجون"

 

ومن العوائد االجتماعية األخرى، السائدة يف إقليم حاحا وأحوازه، ظاهرة االستقرار يف  
مساكن مبنية باحلجارة والطوب، ومسقفة بأنواع اخلشب الرفيع، على شكل دور ومداشر 
وقالع وحصون؛ ألهنم أهل عريش مستقرون، وليسوا أهل خيمة رحال، مثل سكان 

 القارة، اليت هي: الغابة، والصيدفضل موارد عيشهم الصحاري والبسائط، وما ذلك إال ب
والرعي، والغراسة، واحلراثة، وما حتتاجه من صناعة وجتارة، مث جند أيضا عادة إقامة األفراح 
العائلية، اليت خيتلف حجمها باختالف إمكانيات العائلة، مبناسبة زيادة مولود، خصوصا 

ختم الولد للقرآن، أو إمتام حفظه هنائيا، والذي إذا كان ذكرا بكرا، أو مبناسبة اخلتان، أو 
 .(17)يليه تزوجيه كما سبق
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ومن العادات االجتماعية األخرى، املنتشرة يف جمتمع إقليم حاحا، واليت مل يذكرها 
مطلقا الرحالة كرخبال، هي عادة احتجاب املرأة البالغة عن الرجال، ففي عهد الطفولة 

ا تبلغ البنت سن الصيام، يلزمها أن تعتزل عن الذكور خيتلط اجلنسان بكل حرية، وعندم
البالغني األجانب عنها، كما أن نساء املنطقة احلاحية، ال جيلسن مع الرجال يف جملس 
واحد، وال يرقصون معهم يف رقصات أحواش، مثل ما جنده يف قبائل سوس واألطلس 

 .(19)املتوسط، وال يذهنب إىل السوق أبدا

 الحياة االقتصادية: -9
 اإلنتاج الفالحي: -أ

ال، أن إقليم حاحا كان يعرف يف اجململ نشاطا فالحيا رخبيبدو من إشارات الرحالة ك
وزراعيا بسيطا، إن مل نقل ضعيفا، نستشف ذلك جبالء، من خالل كالم الرحالة، الذي 

 يغرسون شجر ال يزرعون كروما وال بساتني ]...[ كما أهنم ال"يقول يف هذا الصدد: 
، بيد أنه ُيشري يف موضع آخر من كتابه، إىل أن املنطقة احلاحية، ينمو فيها (18)"الزيتون

، وُيضيف أيضا أن فالحي إقليم حاحا (32)الشعري بكثرة، لكن القمح ال ينبت فيها أصال
 .(36)غالبا ما حيرثون أراضيهم بواسطة احلمري

أليف أن مدينة أگوبيل، رغم صغر إضافة إىل ما سلف ذكره، ُيشري صاحب الت
، كما أن مدينة الگيل (30)حجمها، فهي حتتوي على جمموعة من األراضي الصاحلة للحرث

  (33)توجد فيها بساتني عديدة، وفيها أشجار كثيفة، أغلبها أشجار: التني، واجلوز، والكرم
كذلك تعرف مدينة تگوليت، جمموعة من البساتني واحلدائق، اليت تكثر فيها أشجار مثل: 

اليت يكثر  مدينة تانزيرا، من على كل الشيء ينطبق ونفس ،(31)والكروم واخلوخ، والتني، اجلوز،
 . (31)، ومدينة تْدِنْسْت املليئة باألشجار املثمرة، وبكل أنواع اخلضر(33)فيها الشعري والدُّخن

ومن األنشطة الفالحية األخرى، اليت يعتمد عليها سكان إقليم حاحا، هي تربية   
النحل، حيث يُبنّي كرخبال أهنا كانت من األنشطة الرائجة يف اإلقليم، واليت كانت تشّكل 

، كما ُيالحظ من خالل بيانات الرحالة كرخبال، أن إقليم (37)موردا مهما بالنسبة للساكنة
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ليم املاعز بامتياز، فهو األكثر انتشارا من بني باقي أصناف املاشية حاحا يعّد إق
، ويكسبون من خالله، أكرب ثرواهتم، أما البقر والغنم، فهو نادر جدا يف (39)األخرى

املنطقة، والسبب، هو صعوبة رعيه يف هذا اإلقليم، الذي هو عبارة عن جبال وصخور 
األخرى، نادرة يف املنطقة، يف حني جند أن احلمري هي ، أما البغال، فهي (38)وعرة وصعبة

 .(12)الوسيلة الوحيدة، اليت يلتجأ إليها فالحو املنطقة، حلرث أراضيهم الزراعية

 النشاط الحرفي: -ب
ال، أن إقليم حاحا كان يعرف تواجد جمموعة رخبيتضح من خالل إشارات الرحالة ك

 واحلدادين، والنجارين، والصباغنيخلياطني، من احلرفيني والصناع، مثل: اإلسكافيني، وا
، وقد ساعد على ازدهار هذه احلرف والصنائع، توفر املنطقة (16)وعدد من الصاغة اليهود

 ، اليت ساعدت بشكل كبري(10)احلاحية على املواد األولية احمللية، وعلى األسواق التجارية
 . (13)وحىت مع األوروبينييف تسهيل عمليات البيع والشراء بني السكان احملليني، 

 النشاط التجاري: -ج
ال معلومات عديدة ومتنوعة، حول النشاط التجاري يف إقليم رخبسّجل الرحالة ك

حاحا، ومن بني املعطيات اليت ذكرها عن املوضوع، شيوع جتارة النحل، بسبب الكمية 
ئجة يف كل نواحي ، مث جتارة اجللود اليت كانت را(11)املعتربة من الشمع املستخرج منها

، إضافة (13)املنطقة، حيث كان التجار األجانب، يأتون من خمتلف الدول األوروبية لشرائها
 . (11)إىل االجتار يف العسل خاصة مع األوروبيني

، حيث خُيربنا  (17)وقد أسهمت األسواق واملواسم، يف دينامية التجارة بإقليم حاحا 
كرخبال يف هذا الصدد، أنه يف مدينة أديكيس مثال، يُقام فيها سوق يدوم حنو مخسة عشر 

 موادا عديدة، مثل: الصوف، والسمنيوما، ويقصده مجيع السكان، حاملني معهم 
 .(19)والزيت، والشمع، واألقمشة اخلشنة، وأشياء أخرى مماثلة
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 د. الحياة العلمية والدينية:
ال خبصوص العلم يف إقليم حاحا معطيات شحيحة، ال تسمح البّتة رخبالرحالة كقّدم  

بإعطاء تصور شامل، حول موضوع العلم والتعلم باملنطقة املذكورة، وممّا سّجله الرحالة يف 
هذا اجلانب، أن ساكنة اإلقليم ال يعتزون بالتعلم، وال يعرف أحد منهم القراءة، باستثناء 

 .(18)بعض الفقهاء

وما يزكي هذا التصور األخري، إشارة الرحالة احلسن بن حممد الوزان الفاسي، القائل 
 .(72)"التعليم غري معروف يف هذه البالد، فال جتد فيها من حيسن القراءة"بأن: 

ال، يف موضع آخر من كتابه، أن رخبلكن يف مقابل هذه املعلومات، يذكر الرحالة ك
مدارس عديدة للصغار والكبار، مليئة بفقهاء عارفني بأمور املنطقة احلاحية تتواجد فيها 

 .(70)، حيث يقصدهم الناس من كل ناحية، لدراسة علوم الفرائض واحلساب(76)شريعتهم

أما ما تعلق بالدين والتدين يف إقليم حاحا، فيشري كرخبال أنه رغم كون ساكنة إقليم 
ول حممد )عليه السالم(، وما هي حاحا من املسلمني، إال أهنم ال يعرفون من هو الرس

شريعته، بيد أهنم رغم ذلك يعملون ويقولون دائما، ما يسمعون من أقوال الفقهاء، وما 
 . (73)يشاهدون من أعماهلم

بيد أنه مقابل هذا الكالم، يستدرك الرحالة كالمه بالقول إن ساكنة إقليم حاحا 
 .(71)يستمتعون كثريا، وهم ينصتون إىل األحاديث الدينية

إىل جانب املعطيات السابقة الذكر، يتوفر إقليم حاحا على جمموعة من املساجد، ألداء 
الصلوات، وممارسة الشعائر الدينية، بيد أن هذه األخرية، ُيالحظ انطالقا من شهادة 

ال، أهنا غالبا ما كان يلجأ إليها معظم سكان حاحا، خاصة عند حدوث رخبالرحالة ك
 .(73)رخبالضد القتال باليد، على حد تعبري كوكأهنم يكونون يف مأمن  األخطار والنزاعات،

 



 0101جانفي   – 10العدد:       جامعة برج بوعريريج   – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

20 

 

 خاتمة:
يبدو من حصاد ما سلف، أن كتاب )إفريقيا( للرحالة واملؤرخ اإلسباين لويس ديل 

ال، نفيس ونادر، نظرا ملا يزخر به من معطيات ومعلومات، قّيمة يف غاية من رخبمارمول ك
استغلت بالكيفية املثلى، أن تساعدنا ال حمالة على مأل الفراغ األمهية، من شأهنا، إذا ما 

املعريف، الذي تشكو منه الكتابات احمللية، املتميزة بالشح واالبتسار، على صعيد عناصرها 
اإلخبارية. وعليه، فالعودة إىل مثل هذه الكتابات الرحلية اإلسبانية، رغم نظرهتا 

ا الذي يشرعن للغزو واهليمنة، أضحت اليوم االستعالئية، وأحكامها املسبقة، وخطاهب
ضرورة ملحة، يفرضها البحث التارخيي املعاصر، من أجل االستفادة منها، خاصة يف مقاربة 

والديين.  ،السياسيواالقتصادي، و  هتم أساسا: التاريخ االجتماعي، مواضيع وقضايا جديدة،
 دا من رسم صورة شاملة وواضحةا أبصحيح أن هذه الكتابات الرحلية اإلسبانية، لن متكنن

حول تاريخ املنطقة احلاحية وحضارهتا، بيد أهنا على األقل بإمكاهنا أن تستكمل لنا بعض 
 التصورات، وتسد بعض الفجوات، اليت تعاين منها مصادرنا احمللية الكالسيكية.

 
 الهوامش واإلحاالت:

 -(1) Pablo Ignacio De Dalmases, Viajeros por el Sahara Español: Antología 
de relatos viajeros, Madrid: Grupo Editorial Sial Pigmalión, Primera 
Edición, 2016, p.23. 

رخبال، وقائع ثورة املوريسكيني، )جزءان(، ]ترمجة وسام حممد جزر، مراجعة وتقـدمي مجـال مارمول ك -(0) 
 .9، اجلزء األول، ص.0260األوىل،  عبد الرمحن[، القاهرة: املركز القومي للرتمجة، الطبعة

 -(1) Pablo Ignacio De Dalmases, Viajeros por el Sahara Español, op.cit, p23. 

 اط: مكتبة املعارفأجزاء(، ]ترمجة حممد حجي وآخرون[، الرب 3، )إفريقيامارمول كرخبال،  -(1)
 .1، اجلزء األول، ص.م6891/هـ6121، 6طمنشورات اجلمعية املغربية للتأليف والرتمجة والنشر، 

 -(5) Ismet Terki-Hassaine, "Historiographie espagnole moderne sur l’Algérie 
ottomane", In Literatür Dergisi, Cilt 8, Sayi 15, 2010, (pp.425-438), p.430 

 .3، م.س.، اجلزء األول، ص.إفريقيامارمول كرخبال،  -(1) 
 نفسه. -(7)

 -(8) Pablo Ignacio De Dalmases, Viajeros por El Sahara Español, op.cit, p24. 
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: يف 61القـرن -عادل النفايت، اجملتمع واجلغرافيـة الثقافيـة لـبالد املغـارب، حفريـات يف أدب الرحلـة -(62) 
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ومكسو بقشرة مشققة تشبه جلد التمساح. فروعه كثيفة وذات أشواك متعددة وصلبة. أوراقه ملعقية 
الشكل وشبه نفضية، إذ أهنا تتساقط بعد مدة طويلة من اجلفاف. أزهاره صغرية وذات لون أبيض وتظهر 

ربيع لتعطي مثرات عنبية، وحجمها أكرب بقليل من مثرة الزيتون. ولزيت األرگان استعماالت يف فصل ال
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 .8-7-1.جلزء الثاين، صصإفريقيا، م.س.، ا
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 قراءة في فكر إدوارد سعيد؛ التحيز والتحيز المضاد
 

Bias and  opposite bias 
A Reading in Edward Said's Thought 

 

 د. مصطفى عطية جمعة جودة                           
 (الكويت)ية التربية األساسية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي كل                           

 

 98/12/9182تاريخ القبول:                                 85/88/9182تاريخ اإلرسال: 

 

 ملخص:
العديدة، حيث يدين  كتاباته يف إدوارد سعيد منها انطلق اليت يـَُعدُّ التحيز من املبادئ     

 عامة العامل عن املتخيلة وتصوراهتا الغربية املركزية عن املعربة ومتثيالته الظاملة، أشكاله وصوره
 التحيز أشكال أوهلا يناقش مباحث: ثالثة على الدراسة هذه خاصة. وقد جاءت والشرق
 لتشكل ثانيهما: ويعرض عليه. املرتتبة املضادة والتحيزات وتكوينه التحيز ومفهوم وأمناطه
 التحيز إطار يف مشروع "سعيد" ثالثهما ويقرأ مذكراته، خالل من سعيد إدوارد عند التحيز

 االستعالئية. التحيزات أشكال كل ومقاومة وسامّي، وخريي إنساين هو ملا اإلجيايب
 

 التحيز، أشكال التحيز، إدوارد سعيد، االستشراق. الكلمات المفتاحية:
 

Abstract :  
    Bias is one of the principles of Edward Said's in his thought, 
that we read in his books and studies. Said refused all Its unjust 
forms and images, and His representations express the Western 
centralism and its imagined perceptions of the world in general, 
and the East in particular.This study is based on three topics: the 
first discusses the forms and patterns of bias, the concept of bias 
and its composition and the counter-biases that follow.The 
second topic presents to form the bias of Edward Said's, through 
his biography of his life, and the third read the project "Said "in 
the context of positive bias of what is humane, charitable and 
Fine principles, and to resist all forms of prejudice bias. 
 

Keywords: bias, forms of bias, Edward Said, Orientalism. 
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 مقدمة
لدراسة إىل مناقشة التحيز بوصفه: فكرا ورؤية، وماهية وبنية، وأداة تسعى هذه ا     

؛ على قناعة من الباحث أن أحد األسس يف فكر إدوارد سعيد وممارسة، وتطبيقات ومثرات،
اليت انطلق منها "سعيد "يف كتاباته العديدة هو مواجهة التحيز يف صوره الظاملة، ومتثيالته 

وتصوراهتا املتخيلة عن العامل عامة، والشرق خاصة. وهذا ال يعين  املعربة عن املركزية الغربية
رفض التحيز، بقدر ما هو االنتصار للتحيز يف مضمونه اإلجيايب، والذي يعين: املوضوعية 

وترومها النفس. وأيضا  والبحث عن احلقائق كما هي كائنة، وليس كما يتخيلها العقل،
هو عنصري طائفي، واالنتصار للمبادئ السامية  الذود عن القيم اإلنسانية، ورفض كل ما

اليت تضع احلقيقة فوق القناعات، والعدالة فوق تصورات الدول واجملتمعات، وتسعى للخري 
 أّّن ومىت وجد.

 

ومن هنا ميكن أن نقول إننا نطمح يف قراءة مشروع"سعيد "يف أسسه الفكرية املستندة     
أحد تلك األسس. فبال شك هناك مرتكزات فكرية/ بوصفه  إىل مقاومة التحيز االستعالئي

نفسية وراء كتابات "سعيد "، منها مواجهة هيمنة السلطة، والثقافة السلطوية، وسلطة 
الثقافة، ومثقفي السلطة، واستثمار أدواته بوصفه ناقدا أدبيا يف األساس، لقراءة التحيز يف 

تغييب العلمية واملوضوعية واحلقيقة  واليت أدت إىل جتليات الفكر الغريب وقراءته للعامل،
يها يف كثري حلساب أحكام القيمة والتصورات املغلوطة، مما أنتجإقصاء املنهجية العلمية وتوار 

مبا أمسوه  -ومن سار يف فلكهم- ؛ وإن تدثّر باحثو الغربمن الدراسات والبحوث
ولألسف  املتخيلة، منهجيات العلوم اإلنسانية، واليت محلت يف طياهتا قناعاهتم ورؤاهم

 قدموها للعامل على أهنا مسّلمات ومنطلقات.
 

استطاع الناقد إدوارد سعيد أن يرتقي مبوهبته النقدية ليتجاوز النص إىل التحيزات     
الكامنة خلفه، واملتلبسة لكل من املؤلف/ منشئ النص، والقارئ/ متلقي النص، وأن 

ا يف قراءته أي هيمنة سلطوية للنص أو يبحث فيما خلف الفكر، ووراء املاهية، مسقط
 املؤلف أو القارئ أو املنظومة الفكرية.
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يف ضوء ذلك، جاءت هذه الدراسة على ثالثة مباحث: يناقش أوهلا أشكال التحيز      
ويعرض ثانيهما: لتشكل  وأمناطه ومفهوم التحيز وتكوينه والتحيزات املضادة املرتتبة عليه.

ويقرأ ثالثهما مشروع "سعيد "يف إطار التحيز  من خالل مذكراته، التحيز عند إدوارد سعيد
 اإلجيايب ملا هو إنساين وخريي وسامّي، ومقاومة كل أشكال التحيزات االستعالئية. 

 

  املقاومة املفاهيم، التمثيالت، السلطة، ؛التحيز  :المبحث األول
 

ليس التحيز كال واحدا، وال مفهوما أحاديا، وإمنا ينطوي على تعدديات، تتجه إىل        
املفاهيم املتصلة به،كما تتعلق بكينونة التحيز ذاته، كونه غري مقتصر على فرد، وإمنا يشمل 
الفرد العامي البسيط، واملتعلم، واملثقف، وأيضا اجلماعة احمللية واجملتمع األكرب، والدولة 

سلطاهتا وكل من يرتبط ويدور يف فلكها. وبذلك، ال ميكن فهم التحيز بوصفه مفهوما و 
ثابتا، وإمنا هو مفاهيم عديدة، تتجلى يف نصوص وتصورات ومتثيالت، ينتجها الفرد 

ونصوص  والسلطة والدولة، ويتجلى يف قنوات إعالمية، وأوعية ثقافية وفنية، واجلماعة،
 مرئية وشفاهية.

 

واليت يشتمل عليها  ستنطلق مناقشتنا ملفهوم التحيز من نقطة مفادها "التعددية"لذا،      
فالتحيز  إطالق مصطلح "التحيزات املتعددة" عليها. التحيز يف بنيته؛ ليكون من املمكن

 ليس جمرد مفهوم أو طرح أو حكم يعرب عن قناعات بعينها، وإمنا يشمل مفاهيم تتنوع
ملرتسخة.وهو أيضا حيتوي على بىن متضادة؛ فإذا ُوِجد حتيٌز بتعدد القناعات والتصورات ا

ألمر ما، فإن هناك حتيزا/ حتيزاٍت مضادة تصاحبه، فوجوده ليس أحاديا يف رؤاه كما يبدو 
للبعض، أو كما يسّوقه البعض عندما يقدم رؤية أحادية، على أهنا حقيقة مطلقة، فهذا ما 

 العلوم اإلنسانية واملناحي الثقافية واالجتماعية ال يستقيم مع التفكري العقالين، خاصة يف
 ومتعددة يف منطلقاهتا. خمتلفة يف نظرياهتا، إىل احنيازات -جّلها–واليت ختضع 

 

لدى  )واعية وغري واعية( يعين وجود منظومة معرفية - يف مفهومه - إن التحيز      
نسان مدّنس دائما باخلربة اإلنسان يتلقى من خالهلا كما هائال من اإلشارات، فعامل اإل

، اليت جتعله صايف النفس والعقل والقلب وهو يتعرف على (6)فليس لديه الرباءة األوىل
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بل يقوم باستقباهلا وفق تلك القناعات  اجلديد عليه أو القدمي دون مرتكزات معرفية سابقة،
سب حتيزاته، وينطبق املستقرة يف أعماقه. وأيًا كانت اإلشارات الواردة إليه فإنه يتلقاها ح

 األمر نفسه على اختياراته منها وردود فعله إزاءها.
 

 نفسه والذي حيصر الذات، على املنغلق املرتفع التفكري من منط -يف جوهره -فالتحيز    
 املعطيات كل ويوظف ومقوالته، رؤيته عرب إال األشياء واليقارب فيه ينحبس معني، هنج يف
 .(0)املقوالت تلك صحة تأكيد أجل من

 

ونعين بالتحيز هنا: التحيز املرتبط بالنزعة املتسلطة اليت تنتصر لقناعة القوي بغض النظر     
عن عدالتها وارتباطها بالقيم اإلنسانية السامية. لذا، ميكن نعت هذا التحيز بأنه التحيز 

جيعل الفكر االمربيايل/االستعالئي، والذي ينطوي على بعدين يف طياته: األول نرجسي 
مستقاة من روافد مركزيته وتكوينه الثقايف اخلاص، ويستغل  منحبسا عند تصورات معينة؛

تصورات أخرى، ميكن أن هتدم حتيزاته، مما  ال يقبلإقصائي  والثاين: أدوات قوته يف فرضها.
 يعين مزيدا من استعالء الذات، يضاده مزيد من التحقري/ التهوين/ النفي لآلخر.

 

ذا يصدق على اإلنسان الفرد أيا كانت ثقافته، فاألمر يرتبط مبا وقَر يف قلبه. ونفس وه     
هلا حتيزاهتا  - صغرت أو كربت - األمر ينصرف إىل اجلماعة أو اجملتمع، مبعىن أن اجلماعة

للتحيزات املعرفية والشعورية املستقرة يف  وفقا ،استقباالهتااملسبقة اليت تبين عليها مواقفها و 
اهنا اجلمعي. وهو ما يفسر لنا حالة التوحد بني غالبية/ كل أبناء اجلماعة/ اجملتمع وجد

عندما يتعرضون لقضية جديدة، فيتشكل منهم موقف عام، مؤسس على حتيزاهتم املشرتكة، 
حىت إن شّذت آراء هنا أو هناك، ضد السياق العام، فهذا ال ينفي وجود قواسم مشرتكة 

من أجل ذلك فإن صّناع السياسات إذا خططوا ألمر ما، فإهنم من القناعات املتحيزة؛ 
يطلقون محالت متهيدية، تبين على ما لدى الناس من حتيزات، ومن مث هتيئهم إىل تقبل 

 القضية اجلديدة، عرب متهيد األرض الفكرية والنفسية.
 

 برية يف طياتهأ حبجم النسبية الكوعندما نفكك مفهوم التحيز يف تطبيقاته املعرفية؛ نفاج   
مبعىن أن هناك جوانب من املشكلة يضّخمها على حساب إضمار أو تصغري جلوانب 
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أخرى. وتلك قضية مهمة، تدفعنا لفهم أعمق ملعاجلة كثري من اإلشكاليات يف عاملنا، واليت 
 تقدم لإلنسانية على أهنا قناعات ال خالف عليها.

 

نهجيات العلمية اليت تنتجها احلضارة، حيث ويبدو هذا واضحا يف النماذج املعرفية وامل   
توجد معايري داخلية من املعتقدات والفروض واملسلمات واإلجابات عن أسئلة كلية وهنائية 

أي  تشكل اجلذور الكامنة، وتقف خلف عمليات اإلبقاء واالستبعاد والرتكيب والتضخيم،
 . (3)أهنا تصوغ النماذج والتمثيالت واملتخيالت والقناعات

 

ويتطور األمر أكثر، عندما تتحول املعاجلة إىل مثاقفة خمططة ومضبوطة عند التصدي     
ملشكالت أو قضايا بعينها، أو تسعى إىل تبين مشروع ما. تلك املثاقفة املخططة ناجتة عن 
حركة منظمة تسعى لالستفادة واهليمنة، أي أهنا مثاقفة قهرية،  ختتلف عن املثاقفة التبادلية 

ة املؤسسة على مفهوم التأثري والتأثر والتعاون، ودون إدخال مفاهيم احتكارية أو الطوعي
تسّلط رؤية مركزية مبا حتويه من امربيالية، تعتمد نظرة مشولية تقصي االحتماالت 

. وتتضافر معها أجهزة إعالمية حتركها أنظمُة حكٍم وسلطات ورؤوس أموال؛ (1)األخرى
 مسلَّمات. قناعات و  لتفرض رؤاها بوصفها

 

والذي تعّرفه املخابرات املركزية األمريكية بأنه  واملثال األبرز على ذلك هو "اإلرهاب"   
"التهديد باستعمال العنف أو استعماله لتحقيق أهداف سياسية من قبل أفراد أو مجاعات 
سواء كانوا يعملون ملصلحة سلطة حكومية رمسية أو ضدها.. مستهدفًة االنقالب على 

. إنه (3)أنظمة حكم معينة أو معاجلة ظالمات وطنية أو فئوية أو إضعاف النظام الدويل"
، أي يتعامل معه املدمرة ومآالتهمبعىن أنه يصف مظاهر اإلرهاب وآثاره  ،مفهوم توصيفي

على الرغم من إشارة التعريف  شرا مطلقا، وأن اإلرهابيني أشخاص عاشقون للتدمري، بوصفه
، ميكن فضفاضافيه، ولكنه مل يسع لعالج مسبباته، وإمنا ترك املفهوم  بإىل ظالمات تتسب

 استخدامه يف نعت من خيالف النظام الدويل الذي تتزعمه الواليات املتحدة.
 

وتتعمق املشكلة أكثر، عندما ننظر يف املآالت الفعلية ملفهوم اإلرهاب، حيث يكاد     
ينحصر يف العرب واإلسالم عامة، واجلماعات األصولية خاصة، جبانب نعت كل من 
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يهاجم الكيان الصهيوين بعمليات املقاومة بأنه إرهايب؛ عرب قنوات إعالمية تتخذ من الرؤية 
ال هلا، يف خطاب إعالمي انتقائي يستهدف التأثري على الرأي العام العنصرية األحادية سب

 الغريب أوال، والرأي العام العاملي ثانيا، ويتغافل عن إرهاب متارسه دول كربى أو صغرى
)كما رأينا يف األراضي الفلسطينية احملتلة أو جنوب لبنان أو يف مأساة البوسنة واهلرسك أو 

نتوصل إىل النتيجة التالية يف  ناور يف الفلك األمريكي، مما جيعلقضية كشمري(، جملرد أهنا تد
تعريف اإلرهايب يف منظور التحيزات الغربية بأنه: "هو عدونا الذي يقوم بعمليات إرهابية 

 . (1)أما صديقنا اإلرهايب فليس إرهابيا ما دام إرهابه ميارس ضد خصومنا "
 

يط حمل املوضوعية، واالحتفاء بقيم غريية ومعايري وتصبح احملصلة يف النهاية سيادة التنم    
أحادية اجلانب، من أجل ترسيخ منطق القوي، وينصرف األمر إىل نشر عاداته وقيمه 

 وأنساقه الفكرية، بل ونشر نظام معيشته على الثقافات املغلوبة.
 

ادة التأثري وتكون اإلشكالية األكرب، عندما يرتبط التحيز بسلوك املثقفني واملفكرين وق    
والرأي يف اجملتمع، فهؤالء ميارسون التحيز يف صوره النخبوية، ويتوحدون مع توجهات 

، واألدهى أهنم يشكلون سلطة أخرى، تتسلح بسلطات -وإن كانت ظاملة متعدية-اجملتمع 
"، واليت هي سلطة ةالدولة ونفوذ أجهزهتا، فيما ميكن أن نسميه بــ "سلطة الثقافة املتحيز 

حتتمي بسلطة الدولة الفعلية، مرّوجة خلطاهبا  لها السلطة األكثر تأثريا، ألهناة، ولعموازي
اإلعالمي والفكري، وترهب خصومها بتوّحدها مع سلطة الدولة، بكل مؤسساهتا ودعمها 
املادي واملعنوي واإلعالمي. فسلطة الثقافة املتحيزة ما هي إال جتمع عدد من املثقفني 

صاحل الدولة، وتبنيهم خلطاب الدولة الفكري والثقايف، سواء املوجه واختيارهم التحيز ل
 للشعب يف الداخل  أم املوجه للخارج، ومن مث شرعنته وإضفاء الطابع العلمي عليه.

 

وهذا يقودنا إىل رصد ظاهرة عالقة املثقفني بالدولة وأجهزهتا، لنكتشف أن: مفهوم      
هذا التداخل غابت مالمح املمنوع واملباح واحمللل  السلطة قد اتسع، وتداخلت مالحمه، ومع

واحملّرم وأصبحت املالمح خاضعة للمزاج اخلاص برجال السلطة وحرصهم على ترسيخها 
وتسعى السلطة لتأكيد شرعيتها ببعض املستندات االجتماعية  بكل الوسائل املتاحة..
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هي املستندات الثقافية والعرفية ذات احلدود الواضحة وصوال إىل أهم هذه املستندات و 
 . (7)لتصبح الثقافة سلطة أيضا

 

فعندما تتحول الثقافة إىل سلطة، فإهنا تصبح مغايرة ملؤسسات سلطة الدولة، ألهنا     
متتلك أفقا واسعا من اهليمنة الفريدة اليت ال حتتاج إىل مستندات رمسية وشرعية مثل 

والتشريعات، وأن سلطتها مبسوطة مؤسسات السلطة، إذ هي ترى نفسها فوق القوانني 
، فسلطة الثقافة مسلحة يف اخلفاء بسلطة (9)على اجلميع على اختالف فئاهتم وطبقاهتم

املساحة اهلائلة اليت يتمتع هبا مثقفو السلطة من  دولة ودعمها وهو ما يتجلى يف حجمال
ري والشرعية، فيؤثر حضور يف اإلعالم والتعليم واجلامعات؛ مما ميّكن خلطاهبم الوجود والتأث

 يف اجلماهري حبقائق القوة واحلضور، وقد يشكل حتيزات جديدة للمجتمع.
 

يستتبع ذلك ما ميكن تسميته "مقاومة التحيز"، الذي هو نابع من مفهوم "مقاومة       
واستحالة السيطرة عليها، وهو أمر يتصل بالوعي النقدي للمثقف الذي سيعمل  النظرية"

، إما بالتأييد أو اإلنكار أـو املناقشة أو املقاومة (8)اء واألفكار املطروحة عليهعقله أمام اآلر 
وكلها متثل أشكال التلقي للتحيز والنصوص اليت ترّوج له، ومتثل أيضا التلقي اإلجيايب أو 
العنيف أو اهلادئ، ويكون على درجات حسب نوعية املتلقي، فإذا كان إنسانا عاديا 

ا يهاجم بعض اإلسالم أو رسوله أو ثقافته، فقد يكتفي بالتعليق، فإذا كالم  -مثال -وتلقى 
وجد هجوما عنيفا على قناعاته املتفقة مع عقيدته، فقد يتحول رد فعله إىل ممارسة عنيفة 
أما املثقف فهو يقاوم بوسائله وأدواته واملتمحورة حول إنشاء نصوص: كتابية أو شفاهية 

 ن وينظّر هبا.يرصد وحيلل ويصنف ويدلل ويربه
 

وتكون مواقف املثقف يف مقاومته للتحيز متخذة هنج "حماورة النظرية "والذي يسعى إىل     
وهو أداة  (62)التحرر من النظرية ذاهتا، ومن "الصنمية، والعقائدية، واإلطالق، والتخييل

ثانية، ومن الناقد الذي ينطلق من التأسيس على الوعي بالنظرية أوال، مث الفكر القرائي هلا 
 . (66)مث يناقش جذورها التكوينية وتطبيقاته
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على جانب آخر، فإن هناك إشكالية تتصل بالتحيز يف جتلياته وأبعاده املختلفة، وال     
واليت تدرس   ميكن فهمه أو تفكيكه أو التعامل معه إال من خالهلا، أال وهي "التقاطعية"

علوم عديدة، مثل اجلنوسة والعرق والطبقة والقومية كيفية االعتماد املتبادل يف بنياهتا على 
، كما تستكشف كيف ميكن هلذه املنظومات أن تبين (60)بوصفها تراتبيات هرمية متمايزة

بعضها البعض أو باألدق ترتاكب بعضها مع بعض، من أجل إجياد حتليالت تقاطعية وفهم 
 .(63)أكثر لقضايا اإلنسان

 

ء التقاطعية، سنجد وشائج قوية، بل إن التحيز ذاته قائم على وإذا قرأنا التحيز يف ضو     
تقاطع عشرات العلوم والدراسات اإلنسانية وتداخلها من أجل تكوينه. مثل الدين والعرق 

 واللغة واملوقع اجلغرايف والتاريخ والفلسفة واألدب والفنون.
 

د وعالئق خمتلفة، كلها إن التقاطعية جتعل التحيز أشبه بنقطة التالقي ألبعاد ورواف    
تتجمع وتصب يف ذات الفرد: عقله ووجدانه، ومن مث تساهم يف حتديد ردود فعله 
واختياراته. ومن مث، فإن حتليل التحيز يستتبع وجود ثقافة عميقة لدى الناقد وهو حيلل 
حىت يستطيع فهم وترمجة العالمات واالختيارات واملقوالت اليت تصدر عن الشخص أيا  

وهو ما يتجلى يف تأسيس القناعات وصياغة  قعه يف اجملتمع أو الثقافة أو العلم.كان مو 
الوجدان الفردي واجلمعي، ويفسر عملية استقبال/ تلقي اآلراء والنظريات، وهو ما يعيننا  

 كثريا يف قراءة منجز إدوارد سعيد.
 

كة احلداثة الغربية إن التقاطعية على صلة وثيقة بالفكر ما بعد احلداثي، الذي واجه حر     
ومركزيتها الفكرية وما ساد فيها من حتمية ميكانيكية وواحدية مادية ساحقة وعلمانية 
فجة، تعمل على إقصاء كل ما هو آخر سوى املادة، وعلى إنكار للقيمة بكل أبعادها أو 
 حتييد القيم، فصارت املنظورات الفلسفية الراهنة أكثر مرونة وخصوبة وإنسانية وتعددية
وتفتحا، وأرست رؤية مهمة للعلم شعارها: ليس العلم نظاما مقدسا يستلزم الكفر مبا 

بل هو نظام عقالين ينمو ويزدهر وسط األنظمة املعرفية األخرى، وليس ذريعة لفرض  عداه،
النموذج احلضاري الغريب ووأد الثقافات األخرى فتحرم البشرية من خصوبة وثراء وتعدد 

 . (61)وأخالقياته ومسؤولياته احلضارية العلمي مل يعد منفصال حبال عن قيمهفاملنهج  جوانب.
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وقد كان إدوارد سعيد واعيا هلذا البعد، بل إن جهوده يف قراءة التاريخ والثقافة واألدب      
والفنون والسياسة، متفقة مع رؤى مع ما بعد احلداثة، بل وتؤكد على أمهية الوعي باألنساق 

خرى، خاصة ثقافات الشعوب املستعمرة والتاريخ املهمش، ورفض اهليمنة املعرفية األ
 الكولونيالية الغربية، وما رّوجته من جربوت للغرب.

 

إزاء ما تقدم، نرصد نقاطا عديدة يف إشكالية التحيز وتقاطعاهتا، أوهلا: أن التحيز كامن     
وثانيهما: أن التحيز ليس وحادث، وميارس من قبل العادي والنخبوي، املثقف واملؤسسة. 

عملية إرسال من طرف واحد، فهناك أطراف أخرى تتصل به: مستقبلة ومتوافقة معه، أو 
مقاومة ورافضة له. ثالثها: إن عملية التحيز بشقيها املرسل واملستقبل، هلا جتلياهتا/ متثيالهتا 

 مة سلوكية.املعربة عنها، سواء كانت شفاهية، أم نصوصا مكتوبة أو مرئية، أو مقاو 
 

ويف املبحث التايل، سنناقش أمناط التحيز وتشابكاته يف فكر إدوارد سعيد عرب مناذج من    
 مؤلفاته، متوخني تكوينه اخلاص وقناعاته املتولدة، وجتلياهتا يف كتاباته.

 

  .والتمثالت، والثمرات التكوين،؛ سعيد دتحيزات إدوار :  المبحث الثاني

تشكلت شخصية إدوارد سعيد من جذور معرفية ووجدانية واجتماعية وجغرافية      
 رافضة للهيمنة واإلقصاء وتارخيية ودينية، وكلها تصب يف شخصية باحثة عن احلقيقة،

معادية للمظلومية والتجين وإلغاء اآلخر، جبانب روحه املتمردة بعكس ظاهر شخصيته 
املراقبة، وكثريا باهلادئة، فقد عرف التمرد ومارسه بأشكال خمتلفة، مرات بالصمت واالكتفاء 

ما كان يعرب عن وجهة نظره بعد فرتات طويلة من الصمت، وعندما تقدم يف السن وامتلك 
لعلمي واملكانة األكادميية مارس التمرد يف أجّل صوره، متحديا تعليمه القلم واملنهج ا

الكولونيايل، ومنظومة التعليم األمريكي اليت ورثت الكثري من تصورات ومتثيالت االستعمار 
 األورويب، وواجه اللويب اليهودي املتجذر يف السياسة والثقافة واألكادميية األمريكية.

 

متحيزا؟ نعم، وقد أعلن هذا التحيز واضحا يف العديد من كتبه هل كان إدوارد سعيد     
متمسكا هبويته العربية، رافضا االستعالء احلضاري والثقايف، منحازا إىل جذوره اجلغرافية 
والتارخيية والثقافية، مدافًعا عن احلق دون تعصب لعرق أو جغرافيا أو دين أو ثقافة أو 
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عيد، وحتيز اآلخرين، الذين جتمدوا عند إيديولوجيات حضارة. وشتان ما بني حتيز إدوارد س
وبتمثيالت عّدوها حقائق، وقدموها للعامل على أهنا  بعينها، ومتسكوا بأفكار ثابتة،

جمرد افرتاضات، قابلة للنقاش، وسرعان ما سقطت عندما  هيويف احلقيقة  ،منطلقات
 الواقع والتاريخ واحلياة.ُوضعت على احملك العلمي من براهني وأدلة، ناهيك عن حقائق 

 

لقد كانت القضية بالنسبة إليه واضحة وحمسومة أال وهي: مناصرة احلقوق، وعدم غمط     
أصحاهبا، ورفض الزيف والتدليس والتنميط. وليس كما اهتمه اللويب الصهيوين بأنه 

ين جملرد مناصرته للحقوق الفلسطينية، ومعاداته للمشروع الصهيو  "بروفيسور اإلرهاب"
 ورفضه طروحات االستعمار الغريب.

 

اليت جعلته مثل النحلة يرتشف من  إن أبرز ما متيز به إدوارد سعيد هو "احلركية الفكرية"    
الثقافات واألفكار واملناهج والعلوم، وال يعرف ركونا وال مجودا، وإمنا التجديد عنوانه 

ل أعماله بستانا متنوعا من أزهار واحلقيقة مبتغاه، والقيم اإلنسانية ديدنه، وهذا ما جع
 ومثار، قُرِئت عشرات املرات، وما زالت تفيض باجلديد من فكر ورؤى.

 

وهو ما أشار إليه د.حممد عناين معلقا على املذهب الفكري إلدوارد سعيد: "فهو     
)اليت يكمل بعضها  مذهب تكاملي دينامي، مبعىن أنه يربط الظواهر املختلفة يف اجملتمع

ا(، ويقبل مبدأ احلركة والتغري)أي الدينامية(، باعتباره املبدأ الذي البد من وضعه أساسا بعض
 . (63)لتحليل أي ظاهرة إنسانية ومن بينها الفكر واألدب"

 

والوشائج بني التحيز والدينامية الفكرية والتكاملية قائمة، فاملفكر اإلنساين يبحث عن      
وفكره، ومن أجل ذلك يظل يف هلاث من أجلها، ال يعرف ركونا احلقيقة، ويفتديها بقلمه 

 ألن احلقيقة تعين معلومات موثقة، للبناء عليها أو لتصحيح ما افرتضه البعض أنه حقائق.
من منظور التحيز والتحيزات  -ألبرز أعمال إدوارد سعيد- هذا، وستكون قراءتنا حتليلية    

التقاطعية، لعلوم وثقافات ورؤى وأحداث اشتبك  املضادة الناجتة عنه، وأيضا من منظور
 معها إدوارد سعيد، مثلما اشتبكت هي معه.
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وسنقرأ أعماله بغض النظر عن تاريخ صدورها وترتيبها، ساعني إىل الوقوف على أبرز     
مرتكزات شخصيته وفكره من واقع كتاباته؛ فنبدأ مبحاولة فهم تكوينه ومواقفه من احلياة 

اليت توضح جبالء طبيعة حتيزاته، وكيف  مث نستعرضعددا من كتبه، الل مذكراته،والناس من خ
حبث عن احلقيقة، وانتصر هلا، غري مستسلم حلياة أكادميية مرحية يف جامعة كولومبيا، دون 

صادر  -لألسف - هجوم يكال له، أو اهتامات ُتَصبُّ على مسامعه ليل هنار، وبعضها
ختلفت مواقفه وتضادت مع املواقف السياسية ألنظمة أو ، عندما ا(61)من بين جلدتنا

 اتفاقات، فاحناز كعادته ملا يراه حقوقا ال تقبل التفريط أو املساومة.
 

 :تكوين الذات وقراءة الحياة 
هنجا لفهم روافد التحيز للذات اإلنسانية ومعرفة أبرز مكوناهتا اليت  متثل "التقاطعية"    

-القدس 6833 نوفمرب 26الذي ُوِلَد ) سعيد عظيمة مثل إدواردسامهت يف إجياد شخصية 
 الواليات املتحدة( ومن مث تعني يف حتليلها. 0223سبتمرب  03وتويف 

 

نعت شخصية "سعيد "بأهنا شخصية متناغمة الرتكيب، ونعين هبذا أن  –بدايًة  -ميكن     
وال منحصرة يف  ة اآلراء،غري متناقضة املواقف، وال شاذ روافدها متعددة وثرية يف آن،

عامل التخصص العلمي، احملدود جبدران األكادميية، وإمنا تنفتح على العامل مبقدار اتساع ال
يف مؤلفاته الكثرية، فقد تعلم الكثري من اللغات، واشتبك مع  اورحابته. ولعل هذا كان جليً 

علوم وفنون، وكلها كانت تصب يف بوتقة شخصيته، تثريها وتضيف إليها، ومن مث تفيض 
 على إنتاجه العلمي.

 

واعيا هبذا الثراء، على حنو ما يفّصل يف مقدمة كتابه "يف املكان  إدوارد لقد كان     
سيقى والشعر واألوبرا تتضافر مع السياسة والتاريخ واجلغرافيا والفكر ، حيث املو (67)اخلطأ"

 لتصنع يف النهاية شخصا شاءت له األقدار أن يكون خمتلفا.
 

إن تكوينه اخلاص يعود إىل مرتكزات عديدة، تتصل بداية باجلغرافيا، فهو فلسطيين يف     
وتعليمه، مث أمريكي يف استكمال يف تربيته وتنشئته  -وأيضا لبناين –مولده ومهده، قاهري 

دراساته العليا وعمله اجلامعي واألكادميي ومن مث اإلقامة الدائمة. وهو أيضا مسيحي عاش 
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جماورا لبيت حلم، وكنيسة القيامة. وال غرو أن تكون  )عليه السالم(، يف أرض مهد املسيح
 حتمله من تاريخ.عاصمة بلده فلسطني هي القدس بكل ما حتمله من رموز القداسة، وما 

   

أيضا، فقد عاش إدوارد وسط جمتمع ثقافته عربية إسالمية، كما يقال عن مسيحيي    
الشرق، إهنم مسيحيون ديانًة، مسلمون ثقافًة ولغًة، وهذا ما يفسر الحقا اهتمامه بتصحيح 

كتابه على حنو ما جند يف   الدين والثقافة واحلياة والناس، الصورة النمطية عن اإلسالم:
الذي يطلقه الغرب يعين يف  اإلسالم "تغطية اإلسالم"، الذي شدد فيه على أن مصطلح

فاملصطلح يف أحد جوانبه  ظاهره أمرا واحدا بسيطا وهو الدين اإلسالمي. وأما يف الواقع،
ليست له داللة واقعية، وهو من جانب ثان ال يزيد عن كونه بطاقة إيديولوجية، وهو من 

ال يتجاوز احلدود الدنيا يف اإلشارة إىل الدين اإلسالمي "وهو يف احلقيقة  جانب ثالث اسم
يشري إىل عامل إسالمي له جغرافية ممتدة يف قاريت آسيا وإفريقيا وأوروبا، وله جمتمعاته ودوله 

ومن مث راح يفّند يف الكتاب صورة اإلسالم كما يعيها الغرب  .(69)وتارخيه وأمناطه الثقافية
 ، مصنوعة إعالميا، وال تعرب عن حقيقة اإلسالم وال املسلمني.هةي صورة مشوّ وشعوبه، وه

 

نالحظ هنا أن التحيز جاء على وجهني: األول حتيز إجيايب حنو اإلسالم والدفاع عنه يف     
إىل الثقافة العربية اإلسالمية، وإن مل يكن غري مسلم. والوجه الثاين: أنه  سعيد ضوء انتماء

الغرب الذي دأب إعالمه وخرباؤه وأيضا مفكروه على تقدمي اإلسالم حتيز مضاد ضد 
 رة كلية، تتجاهل أن اإلسالم: بشربصورة منطية كأنه كل واحد يشتمل يف طياته على نظ

وجغرافية، وتاريخ، ودين، وهتديد، وختلف، ورجعية، نفط، إبل، صحراء... إخل. ال ميكن 
 قراءته هبذه الطريقة.

 

نه مل ينجرف وراء دعاوى الكولونيالية، وال مقوالت املستشرقني، وال من ونرصد أيضا أ    
تتلمذ على أيديهم من الشرقيني، ومل جيعل ديانته املسيحية حاجزا، بل جعلها نرباسا لفهم 

اليهودية واملسيحية واإلسالم(، وأنه ) ة أن الشرق مهد األديان الثالثةالواقع أكثر، وملعرف
 يف فلسطنيوساحة للتعايش بينها، وقد رأى "سعيد" هذا التعايش بنفسه  حمتضن ملقدساهتا،

 قبل قيام إسرائيل ويف مصر ولبنان، فال معىن ملنظور طائفي، يتغذى من دعاوى االستعمار.
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معربا عن  فهو يصفه بنفسه، - بوصفها وعاء ثقافيا -أما موقف إدوارد من اللغة     
الشقُّ الذي حدث يف حيايت كانت خطوطه  ة، يقول:مشاعره، وقد عاش حياة ثنائية اللغ

بني اللغة العربية لغة والديت، واللغة اإلنكليزية لغة العلم، والحقا لغة العمل والتعليم كأستاذ 
جامعي، هلذا مل يكن من السهل نقل احلدث إىل لغة أخرى. هذا ما عدا االختالط 

صعوبة نقل اخلربات من اللغة العربية إىل والتداخل الذي حصل بني اللغتني، هلذا كان بالغ ال
 . (68)اللغة اإلنكليزية "

 

 ي لغة حياة وتكوين وخربات وأشياءمل تكن العربية جمرد لغة تواصل يومية عنده، وإمنا ه    
 امتزجت مفرداهتا بنفسه، وارتبطت بذكريات يف أعماقه. وقد دّون هذا يف كتاب مذكراته

مهية "جتاوز اهلوة العميقة اليت تفصل بني حيايت املاضية وحيايت )يف املكان اخلطأ( مقرًّا بأ
 .(02)احلالية، كوين أعرتف بذلك ليس للمناقشة أو االسرتسال بل ألهنا احلقيقة بعينها"

 

نتوقف يف االقتباسني السابقني عند مفردتني معربتني: الشق، واهلوة، وكلتامها معربتان      
وهي وجود انفصالية يف حياته، بني حياتني: شرقية وغربية؛ عن أزمة يعيشها ويعرتف هبا، 

خمتلفيت اللغة والثقافة والناس واخلربات. ولعل هذا ملمح متميز يف تكوينه، والذي يفسر 
الحقا كتاباته املتعددة، اليت امتاح فيها من الشرق عبريه وروحه وذكرياته وحياته وثقافته، 

يب/ أمريكي غريب، يستعلي على الشرق ثقافة وتارخيًا وسعى إىل الدفاع عنه؛ أمام آخر أورو 
وتصورات ورؤى، وكثري من الشرقيني املقيمني يف الغرب وأمريكا تناسوا أصوهلم الشرقية 

وعّدوا الشرق جمرد ذكريات، ميكن البوح  إىل الغرب،-ثقافًة وحياًة وجنسيًة ومعيشةً -واحنازوا
حلياة الغربية: تفكريا ومعيشة ومزايا وروحا هبا واسرتجاعها، دون التنازل عن مواصفات ا

وفنونا. أي أن الشرق عاش يف نفوسهم مضمرا، متواريا، وتصاحلوا مع أنفسهم وفقا هلذا 
ووعيه جنبا إىل  وإمنا جعل الشرق طافيا يف مشاعره فلم يشأ فعل ذلك، "سعيد" التصور. أما

إىل  ،ئية البغيضة: الشرق والغربالثنا ومن مث جتاوز الحقا جنب مع الغرب الذي يعيش فيه،
 بكل ما يعنيه من مسٍو يتجاوز العصبيات اإلثنية والدينية والتارخيية. اإلنساين، رحابة الفضاء

 

لقد ظهرت تعبريات اهلوة جلية يف نصوصه يقول: "كانت األسئلة: ماذا أنت؟ أليس     
م يوما يف أمريكا، كيف سعيد امسا عربيا؟ هل أنت أمريكي؟ دون اسم أمريكي ودون أن تقي
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تعيش هنا، حيث ولدَت يف القدس، أنت بالطبع عريب، لكن أي عريب، بروتستانت... 
تذكرت تصميم والدي عندما يقول أنا أمريكي، كان أمريكيا ألنه عاش يف أمريكا وخدم 

حها . تلك أسئلة طر (06)باجليش األمريكي أثناء احلرب العاملية األوىل. هذا اخليار مل يقنعين"
ن مذكراته يف هناية حياته، موضحا أن األسئلة على نفسه مبكرا، وظلت معه، وها هو يدوّ 

األوىل اليت تشكل التحيز تتصل بالتكوين، حىت لو أراد والده وتفاخر بكونه أمريكي 
اجلنسية، ولكن التحيز ليس باالنتماء واجلنسية إىل دولة عظمى، واخلدمة يف جيشها، وإمنا 

 وينتهي من طبيعة التكوين وروافده، ومدى القناعات املرتسخة يف الذات منها.التحيز يبدأ 
 

متوحًدا وصرحًيا مع نفسه يف آن، عندما اعرتف بأن هناك شقا  سعيد لقد كان     
. فقد عرف فكره وعمله وتعليمه غريبيف ، و يتكوينه شرق وانفصاال يف شخصيته، فهو يف

الغرب عرب نظام تعليمي كولونيايل تلقاه يف الشرق الشرق من خالل معيشته فيه، وعرف 
 أوال، وأكمله يف الغرب الحقا.

 

 احناز إىل أصوله وثقافته الشرقيةولكنه عمليا عاجل هذا الشق، وردم اهلوة، عندما       
 اد عن محى الشرقذه األكادميية، فواستطاع الدفاع عن الشرق مستغال منهجية الغرب وأدات

غلوطة عنه يف الغرب، وبذلك مل تعد هناك اهلوة، فقد التحم بالشرق روحا وفضح الصورة امل
 وموقفا، وهو مقيم يف الغرب وجودا وعمال وعلما.

 

املفارقة األكثر يف شخصيته أنه حبث بنفسه عن حتيزاته، يف ضوء نشأته يف أسرة ثرية     
ة، وسعت بكل ما متأرجحة بني االنتماء للغرب أو الشرق، وترى الغرب نصريا للمسيحي

أوتيت أن يعيش أبناؤها يف الغرب الحقا. يقول: إدوارد كان االبن واألخ والصيب الذي 
ذهب للمدرسة، وأخفق باتباع القواعد؛ عليه أن خيلق نفسه ألنه والديه فلسطينيان من 
أصول خمتلفة، الذين عاشوا يف القاهرة، من أتباع أقلية مسيحية مع أقليات أخرى ليس هلم 

 . (00)وة غري ماضيهم الفلسطيين"قد
 

خالل إقامته يف  على صعيد آخر، فقد عاّن "إدوارد "من حتيز آخر، وكان حتيزا مضادا    
مصر، ومن املصريني أنفسهم إزاء أفراد أسرته.. يقول: "بنهاية األربعينات ما كنا فقط 
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واالختزالية من بل إضافة لذلك "خواجات"، هذه كانت تسمية األجانب الرمسية  "شوام"
مسلمي مصر؛ ختفي يف طياهتا نزعة عدائية. هذا، رغم أين تكلمت كمصري..)إّن( فكرة 
أن أكون أجنبيا يف أعماقي قاومُتها بقوة، رغم أين عريب مثلهم."ديرليكس")قريب له( كان 
أكثر انعزاال عن اجملتمع املصري وخاصة لوريس واألبناء الذين كانوا يف سلوكهم ولغتهم 

 .(03)روبيني ورغم ذلك مل يشعروا بضيق"أو 
 

شعور األسرة بالغربة يف مصر ألسباب عديدة، أوهلا أهنم مسيحيون شوام ليسوا  ويعود    
من املصريني، وقد عاشوا يف مصر حمافظني على لكنتهم الشامية وحريصني على التعليم 

مصر، ومن نظرة  األجنيب يف مدارس االستعمار. وعلى الرغم من إحساسهم بالغربة يف
املصريني هلم بأهنم غرباء، ورمبا متعالون عليهم نوعا ما؛ إال أن هذا اإلحساس مل يؤثر يف 

سلبا ومل يشغلهم يف شيء، باستثنائه هو "إدوارد "، ألنه عريب إىل  سعيد نفوس أسرة
 النخاع، مصري اللهجة واهلوى.

 

 نعومة أظفاره يف املدارس الكولونيالية أما عن طبيعة تعليمه، فنالحظ أنه تلقى العلم منذ    
ومن مث أرسلته أسرته وهو  )الربيطانية( وهي مدرسة "فكتوريا"يف مصر مث املدرسة األمريكية،

ليحصل على دبلوم يف جامعة برنستون م 6836يف سن السابعة عشرة إىل أمريكا يف العام 
وكان عليه أن يتفرغ حلياة  ،م6811، مث شهادة الدكتوراه يف جامعة هارفارد م6837العام 

العلم يف اجلامعات األمريكية ولكنه آثر البحث يف جذوره، ومواجهة حقائق الزيف، بعدما 
 .(01)م6817ُصِدم مبوقف الغرب من الشرق بعد هزمية مصر والدول العربية يف العام 

 

وتبدو هنا املفارقة، فتكوينه العلمي والتعليمي غريب منذ أن كان يف الشرق، ولكنه عشق     
الشرق وفهمه، وصحح املتخيل املغلوط عنه وهو يف الغرب. فجاء حتيزه هنا ليس للشرق 
الذي عاش فيه طفولته وصباه ومراهقته، بقدر ما احناز إىل احلقيقة اليت ملسها عن كثب 

، وعرفها بالبحث واالطالع، ومن مث كانت حتيزاته ناجتة عن: التكوين حياًة ومعايشةً 
 والثقافة، والتعلم، والتعليم.
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إىل وعيه املبكر باختالف الطباع والنشأة  إدوارد يشري يف اجلانب اخلاص بوالديه،     
 والشخصية لوالده عن أمه، فوالده تزوج أمه وهو يف السابعة والثالثني، أما هي فكانت يف

الثامنة عشرة، فبينهما فارق عمري وطباعي وتكويين عال، وكالمها أثّر يف تكوين إدوارد. 
فاألب له "صفات السيطرة واالنضباط واالستقاللية وبنّي فيما بعد أن لرتبيته يل جوانب 
إجيابية كثرية، لكن مع بعض اجلوانب السلبية املضرّة، ما صّلحُت بعضها يف املستقبل.. 

يف املستقبل أين متكنُت من اجلمع بني خصاله وخصائصي مما مل يعد له  )وقد( فوجئتُ 
. "وكانت والديت يف اخلمسة والعشرين سنًة األوىل من حيايت بالنسبة (03)تأثري على تكويين"

يل كل شيء. وحىت اليوم أكتشف يف نفسي خصاال وعادات منها: اخلوف من اجملهول 
وميل حلب املوسيقى واجلمال، ولعامل تسوده واألرق مصحوبة بطاقة جسدية وروحية 

 .(01)وللحظ واألمل " العدالة، وحب لآلداب وللوحدة،
  

رمبا نالحظ أن ال توجد قواسم مشرتكة بني والديه، فأبوه رجل أعمال ناجح يف حياته     
العملية والتجارية، عملي منضبط، أما أمه فهي حمبٌة لكل ما هو مجيل من فنون وآداب 

نسانية عالية. استفاد إدوارد من والده يف اجلانب احليايت: نشاطا واجتهادا وكًدا وقيم إ
ودأبا، وهي قيم عملية ملن يروم النجاح يف حياته، واستفاد من أمه يف حبه للموسيقى 

مما أفاده على املستوى الشخصي يف دعمه  واألدب والروحانية حب العزلة والوحدة والتأمل.
ق، واليت ظهرت الحقا يف احنيازاته الدائمة للجمايل والفين، ولكل ما الدائم للقيم واألخال

هو إنساين، وحبه للعدالة واملساواة، ورفضه التعصب والعنصرية، ونظرته اإلجيابية لألديان 
 وما فيها من جانب روحي.

 

ية وعلى اجلانب املقابل، فإن والديه كانا حمّبنِي للغرب، متأثرين بالدعاوى الكولونيال   
ونظمها املعرفية والتعليمية، وأيضا بالبعد الديين املصاحب للغرب الربيطاين واألمريكي. وهلذا 
يشري إدوارد أنه وجد لدى والده "جمموعًة من عادات أمريكية من كتب وجمالت خالل 
إقامة عشر سنوات لوالدي يف الواليات املتحدة. والديت زارت الواليات املتحدة يف عام 

حتت التأثري التبشرييني والتوجهات االستعمارية الربيطانية والتعليم املدرسي غري  م6819
 .(07)املتوازن بالتأقلم مع احمليط املصري الذي عاشوا فيه. أليس هذا كله املكان اخلطأ؟ "

 



 0101جانفي   – 10العدد:       جامعة برج بوعريريج   – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

82 

 

هو نفسه عنوان كتابه، يقر وبشكل واضح إىل حتيز إدوارد  تعبري "يف املكان اخلطأ"    
رافضا توجه والده إىل  قافة الشرقية بكل مكوناهتا الروحية والثقافية واللغوية.سعيد إىل الث

أمريكا بالعمل واحلياة مث رحيل أمه بعد ذلك إىل أمريكا بتأثري من دعاوى املبشرين اليت 
رافقت االستعمار الربيطاين واألمريكي، فاضحا أن التبشري أحد أوجه االستعمار يف سعيه 

)املسيحية( والسيطرة أيضا على املقدسات  لشرق، ونشر الثقافة الغربيةإىل السيطرة على ا
 املسيحية يف فلسطني.

 

ماثلة يف وعيه  أي أنه عاّن من الكولونيالية على مستوى أسرته، وكانت آثار الكولونيالية   
ي بأهم ما جيذب اإلنسان الشرق بل إن الكولونيالية كانت مرتبطة املبكر ومنذ حداثته األوىل،

والغريب على السواء وهو الدين، وحتديدا املسيحية، فالغرب االستعماري حاٍم وراٍع لألقليات 
 عرب مؤسساته التعليمية متتاح من املسيحية. شرقااملسيحية يف الشرق، بل إن ثقافته املرّوجة 

 

كان املكان اخلطأ هو: عيشه يف الغرب األمريكي. إذن، يكون املقابل أن املكان    
الصحيح هو العيش يف الشرق، وأن طول إقامته يف الغرب ليس سببا لالستمرار فيه، وإمنا 

هذا، وهناك خطأ آخر استشفه وهو عدم تأقلم أسرته مع احمليط  هي إقامة اضطرارية.
 )العريب املسلم( فهو ووالداه وإخوته تعّلموا مجيعا تعليما كولونياليا. املصري

 

ن الرحب الذي عاش فيه حيث تكّون وعيه الغض، أال وهو لقد انتصر إدوارد للمكا   
 الشرق، غري متقبل أن يكون رهنا لكل الطروحات االستعمارية االمربيالية. 

 

تربييت الروحية واخللقية من خالل دروس   وحول تربيته املسيحية الروحية، يقول:)كانت(    
اسبريو. وكانت الكنيسة يف شارع م All Saints Cathedralكنسية أسبوعية يف كنيسة 

قسما من مبىن كبري على النيل مشال ثكنة قصر النيل، ثكنة العسكر الربيطاين.. البناء 
مبدخله مّثل ثقة كبرية بالنفس وجّسد قوة ونفوذ الربيطانيني يف مصر. تعلمت كتاب صالة 

ان الكنيسة اإلنكليكانية والكتب اإلجنيلية وبصورة خاصة كتاب يوحنا. األب فيدن ك
 .(09)منفتحا وإنسانيا، لكين رأيت هفوة بني الرجل األبيض وبني العريب، ولغته ليست لغيت"
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املسيحية بكل تعاليمها الروحية واألخالقية، وعاش اجملتمع  ةالديان إدوارد تشّرب     
الكنسي، وتفاعل مع آبائه ورجاله، ولكنه ضاق ذرعا بالروح الكولونيالية اليت وجدها حميطة 
بالكنيسة، من خالل تواجد القوات الربيطانية حول املباين الكنسية، واليت كانت توجد يف 

يف التفرقة بني الرجل  وأدان روحا عنصرية استشعرها)ميدان التحرير اآلن(،  وسط العاصمة
)ولو كان مسيحيا شرقيا(. ومن هنا شعر أنه خمتلف  املستعمر( وبني العريب )متثيل األبيض

 يف األصل واملالمح واللغة واالنتماء املكاين، عما تريده بريطانيا الكولونيالية.
    

؛ يُغّيُب الثقافة الشرقية -على حد وصفه - استهل حياته بتعليم مدرسي غري متوازن    
 العربية؛ وذلك بتلقيه تعليما كولونياليا بريطانيا هو ال يزال يف القاهرة، فقد التحق مبعهد

االندماج، يقول: "يف معهد فكتوريا، ويف احلياة فيه، كان أمرا  بعدم شاعرا فيه فكتوريا،
م أبناء طليعة من وحي االستعمار ومت مناقضا ما بدا يل واضحا حينذاك. نُِظَر للطالب أهن

تعليمهم على هذا النحو، رغم زوال االستعمار، ما مل يكن واضح املعامل بأعيننا. تعّلمنا 
  عن حياة الربيطانيني: ملكتهم وبرملاهنم، عن اهلند وإفريقيا، عن عادات وتقاليد وأفكار

ن يف الكوجل منبوذا، وهلذا مل مامل يكن نافعا ومفيدا يف مصر أو أي مكان آخر. العريب كا
نتلق درسا الئقا عن لغتنا، عن تارخينا، عن ثقافتنا، عن جغرافيتنا... يف داخلي عرفت أن 
معهد فكتوريا قطع كل عالقايت باملاضي إىل غري رجعة..، كان يراودنا الشعور أنّنا فئة أقل 

ا األذى. ُأجربنا جودة نقف أمام سلطة استعمارية تصدعت، لكنها بقيت خطرة جتلب لن
 .(08)على تعلم لغتها وثقافتها"

 

تارخيها يف لغتها و  فكتوريا، حضرت ذاته العربية وبان احنيازه للثقافة الشرقية، معهد يف     
 نيا العظمى ونظام حكمها وثقافتهابالرغم تعليمه الربيطاين الذي ميّجد بريطا وجغرافيتها،

ن سعى القائمون عليها هلذا. كان حتيزه املضاد إال أنه شعر أهنا لن تكون وطنا له، وإ
يستحضر هويته العربية املكانية واللغوية والثقافية والتارخيية، ضد هوية كولونيالية فُرضت 

 عليه من قبل أسرته ومن حوله.
 

مث التحق "إدوارد "مبدرسة أمريكية قبل هجرته إىل الواليات املتحدة، يقول: "يف مدرسة     
( دخلُت املدرسة كابن رجل أعمال Csac) م6811فال األمريكيني يف خريف القاهرة لألط
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. هذه "املدرسة القاهرية األمريكية (32)أمريكي رغم عدم شعوري املطلق أين أمريكي"
لألطفال، كانت )قد( ُأسِّست ألطفال موظفي شركات البرتول ورجال األعمال وأبناء 

أطراف املعادي، قرب حمطة القطارات وتبعد كيلو العاملني يف السفارة األمريكية، تقع يف 
)العاملية الثانية( أظهرت  ونصف الكيلومرت من النهر"، ويضيف: إن "قاهرة ما بعد احلرب

فروقا شاسعة بني طبقات الشعب، أكثر ما جتلى يف التغريات هو إحالل األمريكان بدال 
 .(36)"طورية اجلديدةلت املكان لالمربامن اإلنكليز، االمرباطورية القدمية أخ

 

هلذا اإلمعان يف الكولونيالية، من جانب أسرته  - وهو طري العود - كان إدوارد رافضا     
أو مدرسته. ويرجع هذا إىل أن "خصائصي الغريبة حالت بيين وبني االختالط بالطبقة 

ري من املميزة بعكس أخوايت اللوايت أعطني أحسن مثال للتلميذات اجملدات، وكان هلن الكث
. تلك الطبقة اليت وجدها جبانبه على مقاعد الدراسة يف معهد فكتوريا أو (30)الصديقات"

املدرسة األمريكية، مصريون وعرب وأجانب وأمريكان، يعيشون على أرض عربية، ويتنعمون 
خبرياهتا، ويف الوقت نفسه حيتقرون ثقافتها ويزدرون شعبها. اندجمت أخواته مع زميالهتن يف 

 ينأى عن هذا اجملتمع الطاليب برمته. -كما نستشف من كلماته   - سة، ولكنه ظلّ املدر 
 

الذي كان يطلق على أفراد أسرته من قبل  اخلواجة وكما يقول فقد رفض لقب     
املصريني: "انزعجت أنا من هذا اللقب لشعوري العميق هبوييت الفلسطينية بفضل عميت 

 .(33)ممّيز الشخصية والتكوين ولست نسخة استعمارية"نبيهة.. وألين رأيت نفسي إنسانا 
 

وهو يف سنواته األوىل يف الواليات املتحدة، مل  د أدان التعليم االستعماري مطلقالق     
يقول يف  امربيايل، حىت يف أقاربه من حولهينبهر كثريا بأمريكا، وظهر رفضه لكل ما هو 

 أمريكا استعدادا للدراسة: "كان مثلي حديثه عن ابن الدكتور حداد، وكان قد وصل إىل
خريج املدارس االستعمارية الربيطانية"، أما عن هيئة إدوارد ذاهتا يف سنواته األوىل يف 
بريطانيا فهو يصفها: "كنت يف الثامنة عشرة من عمري، وكان ظهوري مزجيا من أمريكاين 

 .(31)"فلسطينيني الفقراءيهتم بشؤون ال مبتدئ وعريب بورجوازي من نسيج االستعمار الذي
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صحيح أن هذه املذكرات كتبها يف سن متأخرة، وبوعي ناضج، تأسست عليه كتابات      
ومواقف ورؤى، ولكنه يصف مرحلة من عمره، يعرب فيها عن بدء إحساسه بالتحيز حنو 

األمريكية يف العروبة واجملتمع املسلم يف أجواء غربية. كما يرصد بدء توّغل الواليات املتحدة 
املنطقة، واستعدادها لوراثة االستعمار الربيطاين الذي بدأت مشس امرباطوريته يف األفول 
خاصة بعد استحواذ شركات النفط األمريكية على نفط الشرق األوسط يف اخلليج وإيران 
والعراق ومصر. وهو ما يفسر الحقا تغيري األنظمة يف عدد من الدول، عرب انقالبات 

 . (33)وسكتت عنها بريطانيا، متوالية رعتها السفارة األمريكية يف القاهرة وبريوتعسكرية 
 

أرادت أسرته وكل من حوله أن خيلع انتماءاته السابقة لشرق عاش فيه مكانيا، وتعلم       
فلسطني: األرض والوطن  -أو حاولوا التناسي -يف مدارسه الكولونيالية، بل إهنم تناسوا 

للسفر ألمريكا  م6836ما يوثقه بقوله: "عندما غادرت القاهرة يف عام  واملقدسات، وهو
للمنفى، كما رأيت، تصدعت العالقات بني عائلتنا الكربى يف مصر والقدس على ما ظهر 
على غري عودة، أنا بدوري عزوُت ذلك لضياع فلسطني، لكن ما كان أحد من عائلتنا 

ء يف رأيي يعود كوننا عشنا غرباء يف مصر مبقدوره أن يقول ما هي األسباب. كان كل شي
دون أن نعود ألصلنا الفلسطيين. تكرُر العبارات مثل جوازات السفر، أذون إقامة، هويات 

؛ زادت كما تنامت أخطارنا على قاعدة جنسية، انتماء وطين يف األحاديث شخصية،
 . (31)"السياسية يف مصر والعامل العريب التطورات

 

االقتباس السابق أمورا عدة، تتصل بإحساسه هبويته اليت شكلت حتيزاته املستقبلية يبني     
نفى، بالرغم من تعّلمه يف واليت ظلت معه إىل وفاته، فهو ينعت الواليات املتحدة بأهنا امل

ولكنها كانت  هاإدوارد نفسه فيوحصول والده على اجلنسية األمريكية، وعيش ها مدارس
 أما وطنه فهو فلسطني وهذا ما جياهر به ويعلنه وجعله خيارا لالنتماء. منفى بالنسبة إليه،

وكان تكرار مفردات خاصة بوثائق السفر دليال على أن احلدود بني الدول العربية     
متايزت، وإن كانت مصنوعة من قبل االحتالل الربيطاين، الذي كان سببا يف رمسها، مثلما  

 د لفلسطني.كان سببا يف تسهيل احتالل اليهو 
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وإن غادرها  وصفها وطنا لكل من عاش على أرضهااختار فلسطني، اليت تشكلت ب    
 فحضرت فلسطني الوطن يف ذاته، وحتيزاته، وظلت إىل النهاية. الحقا وعاش يف املنايف.

 

يف  أعلى درجات النقد الذايت أو العائلي على حنو ما وجدنا يف كتابه سعيد لقد مارس  
اخلطأ، وامليزة هنا أنه أشار إىل أنساق عديدة عاشها وعاشت حوله دون أن حتدث املكان 

 تشتتا ذهنيا أو تبعثرا نفسيا، بل جعلته أكثر ثباتا وعزمية.
 

وإذا أردنا معرفة تلقي مذكرات إدوارد سعيد يف الواليات املتحدة، سنجد أن محلة      
، شّنها حمام يهودي م6888 ضارية شنت ضد املؤلف، قبل صدور الكتاب يف سبتمرب

 على صفحات جملة كومنرتي "Justus Weiner سرائيلي مغمور يدعى "جستوس فينريإ
Commentary ة، حيث زعم هذا احملامي أنه قضى نيياألمريكية الشهرية اليهودية اليم

ثالث سنوات ينقب عن حياة إدوارد سعيد، وأجرى عشرات املقابالت مع أشخاص 
من أجل إثبات أن إدوارد ليس فلسطينيا حقا. لقد كان اهلدف من هذه يعرفونه عن كثب 

احلملة سياسيا ويتمثل يف إلغاء حق العودة للفلسطينيني، وأنه ال ميكن الوثوق بدعاويهم 
حول هذا احلق. ومواجهة مثقف بارز مثل إدوارد سعيد، يعلن هويته الفلسطينية العربية 

وقد اتسعت احلملة مع االقتباسات  القدس الغربية. ية "وحين إىل بيت عائلته يف حي "الطالب
الربيطانية(  Daily Telegraph)جريدة الديلي تليجراف  اليت أخذهتا الصحافة األوروبية

باحنيازاهتما  النيويوركية، وكلتامها معروفتانWall Street Journal وجريدة وول سرتيت 
وكان جناح  احلملة، بني التأييد والرفض.للكيان الصهيوين. وقد اهنالت املقاالت ُتذكي 

احلملة يف اجململ حمدودا، وميكن القول إنه أفسد متعة القراءة هلذا النص اجلميل الذي كتبه 
زميل إدوارد سعيد  "النص الذي وصفه "تزفيتان تودوروفإدوارد سعيد بشفافية عالية، هذا 

والذي هو حصاد حياته  (37)عيدس يف جامعة كولومبيا يف السبعينيات، بأنه أروع ما كتب
 وحلم به قد أشاد فيه وطنا افتقدهو  حقول معرفية متعددة، قراءاته املرتاكمة املذهلة يفو  العلمية

لمرء الذي فقد مصداقا ملقولة أودورنو: إن الكاتب يشّيد بيتا.. تصبح الكتابة بالنسبة ل
 .(39)"وطنا مكانا للحياة
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 إفادته من حياته هو درس املثقف، الذي أخرجه إن الدرس األبرز الذي ميكن     
وأيضا خروجه عن تكوينه العائلي ) سعيدمن دائرة التشرنق يف فروض االنغالق والتخصص

وتعليمه االستعماري( إىل دائرة التمثالت عرب األداء الثقايف الالهب/ املشتبك يف الفكر 
تثري ضغائن، وتشعل معارك  . وما بني هذا وذاك، نرى أن التحيزات مثلما(38)والسياسة

 فإهنا أيضا سبب يف كتابة ماتعة، يكتبها األديب بكل حب واحنياز ملا حيب.
 

 (من التحيز املضاد إىل التحيز اإلنساين) إدوارد سعيد :المبحث الثالث
 

 :تحيزات القراءة والمقاومة 
أمسيناها فيما سبق إذا كنا منتلك حتيزا، فإنه يستتبع يف الوقت ذاته وجود مقاومة،     

التحيز املضاد، والذي يعين فيما يعنيه وجود مقاومة إزاء التحيزات األخرى املفروضة 
 ؛واملهيمنة، لتكون النتيجة أن كل حتيز جيد هيمنة من حتيزات أخرى هلا سلطة وسيطرة عليه

 فإنّه يضادها، ويقاومها، بأشكال وطرق خمتلفة.
 

اخلاص من حتيزاته، اليت استقاها من تكوينه الذايت وقد امتلك إدوارد سعيد نسقه    
ومنهجيته العلمية النقدية اليت استقاها  واألسري والوطين والعرويب، ويضاف إليها عقالنيته

من األكادمييات الغربية، واليت كانت حصيلة تراكم معريف هائل، استطاع من خالله أن 
ة الغربية، بشكل منهجي وعلمي، وهو ما ميتلك األدوات اليت متكنه من نقد فكر األكادميي

 جعل أعماله جتد مصداقيتها العلمية عامليا.
 

فال ميكن فهم "سعيد "بدون ربطه باألكادميية األمريكية، وتأثره بالدراسات األوروبية، يف    
جمال العلوم اإلنسانية، فهو مزيج من غرامشي وفوكو ولوكاشوفرويد وماركس وأدورنو وفانون 

. إخل. وميكن نعت منهجيته العلمية يف قراءاته العلمية بأهنا "قراءة طباقية"، لعالقة ودوبريه.
الثقافة باالمربيالية، وقراءة السيطرة االمربيالية بنظمها وأنساقها مع قراءة موازية للمقاومة 
الوطنية املعارضة هلذه السيطرة، وانعكاس نظم السيطرة واملقاومة على الثقافة، أي قراءة 

. وما السيطرة واملقاومة إال الوجه اآلخر (12)ثنائيات املتضادة، عرب جدلية السيطرة واملقاومةال
 للتحيز والتحيز املضاد، مع وجود إرادة وفعل يف كل منهما.
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أنه مل يستسلم خلداع املناهج  سعيد والنقطة األبرز يف الرؤية املنهجية العلمية عند    
راءاهتا وأدواهتا، ويتيه فخرا حبسن تطبيق املنهج، ونيل إشادة فيصبح رهنا السرتاتيجيتها وإج

احملّكمني والنشر يف الدوريات العلمية. وإمنا استطاع أن يوجه عشرات األسئلة إىل هذه 
املناهج، وخيتربها نقده التطبيقي، ودارت جّل أسئلته حول آفاق خارج النص للمناهج يف 

الثقافية، وهيمنة السلطة، ومن مث رفض حتيزات سرب أغوار النصوص، وعالقتها باألبعاد 
الناقد، ومن قبلها حتيزات املؤلف، وكلها تشرعن وتضفي علمية على رؤى وطروحات حتتاج 

 دوما إىل مراجعة.
 

لقد شاءت األقدار أن ينتج إدوارد سعيد كتاباته كلها خالل إقامته الدائمة بالواليات     
"املنفى"، والذي نظر إليه إجيابيا، باعتبار أن اإلقامة يف املتحدة األمريكية، وهو ما أمساه 

وضوعات والقضايا املنفى بعيدا عن الوطن/ فلسطني والعروبة، مسحت له برؤية األشياء وامل
فهمها بشكل أفضل، دون االستغراق فيها، وهو ما يقول عنه إدوارد: "إن من بعيد، وتتيح 

الكثري من املنفيني واملنشقني واملشتتني واملقتلعني  "املنفى سعادة". بل إنه وجد يف "نيويورك 
من بلداهنم. فيمكنك أن تعيش يف نيويورك كمنفى، دون أن حتس يف الوقت ذاته بانتمائك 

، بل يفتخر بأن املنجز األساسي يف الثقافة الغربية احلديثة ككل (16)ألي مكان من أمكنتها
اجملتمع األمريكي واسع متعدد املشارب . ف(10)صنعه املنفيون واملهاجرون والالجئون

واألصول والثقافات، وهذا ما مييزه، وجيعل قبول اآلخر بطروحاته مهما كانت مغالية أو 
متضادة هلا وجود، ورمبا هذا سبب سعادة "سعيد "يف منفاه، وسبيل للوقوف على حتيزاته 

 املشرقية ومعرفة كنهها. فالتأمل عن بعد جغرايف، يؤدي لقرب نفسي.
 

يدين شخصية املثقف املهين/ اخلبري/ املستشار، الذي ميتهن  ويف املقابل، فإن "سعيد"    
خدمة السلطة القائمة من أجل حتقيق مكاسبه الشخصية، مناديا يف ذلك بأمهية وجود 

، وهو ما رفضه بشكل دائم يف حياته، حمافظا على (13)املثقف امللتزم صاحب املوقف واملبدأ
فكرية والعلمية، واليت استقاها من منهجيته العلمية اليت توجب عليه املوضوعية استقالليته ال

 التزام املثقف مببادئ وقيم رفيعةوالصدق والنزاهة، واستقاها أيضا من كونه مؤمنا بأمهية 
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 الوقت نفسه أن يكون املثقف اآللةتؤهله للتعامل اإلجيايب مع خمتلف القضايا، رافضا يف 
 روح املوظف.الذي يؤدي عمله ب

 

 :تحيزات المثقف 
ونعىن هبا: أوجه التحيزات اليت يكون عليها املثقفون/ العلماء، بوصفهم النخبة والطليعة     

اجملتمعية. ومن هنا يربز املنهج الوصفي التحليلي من أجل تبيان حقيقة هؤالء، ومن مث 
 تصنيفهم ومعرفة أدوارهم، وحماولة التوصل إىل حتيزاهتم.

  

يعين امتالك املثقف حتيزاته، اليت -الذي امتدحه إدوارد سعيد –والشك أن املثقف امللتزم    
هي سامية إنسانية خريية مجالية، جتعله ينأى عن خدمة السلطة، والسري يف فلكها، وتربير 
ممارساهتا. وبالطبع من املمكن أن جيد املثقف لنفسه عشرات املربرات اليت تدفعه ملثل هذا 

ل، منها ما يتصل بظروف حياته اخلاصة، ومنها ما يتصل بضغوط السلطة، أو جهل الفع
 املثقف ذاته بدوره التغيريي والنضايل، واإلفالت من التحيزات املفروضة.

 

 مستحضرا مقوالت الفيلسوف اإليطايل وهو ما أبانه إدوارد سعيد يف تصنيفه للمثقفني،    
األول: املثقفون التقليديون مثل املعلمني ؛ غرامشي، موضحا أهنم يأتون على ضربني

والكهنة/ علماء الدين، واإلداريني، وهؤالء مستمرون يف أداء ذلك العمل جيال بعد جيل. 
والثاين: هم املثقفون املنّسقون، وهؤالء مرتبطون بالطبقات أو املشروعات اليت تستخدم 

. وإذا نظرنا (11)واملزيد من الرقابة املثقفني يف تنظيم مصاحلها، واكتساب املزيد من السلطة،
سنجد أن حتيزاهتم أقرب إىل ذواهتم، فأدوارهم املنوطة هبم وظيفية  إىل حتيزات هاتني الفئتني،

حبتة، وهم راضون هبا، وعاملون على استمرارها، فال يهمهم سوى االستفادة املادية 
نتوقع من حتيزاهتم إال أن تكون والشخصية من عملهم يف اجملال الثقايف والعلمي. ولذا، فال 

متوافقة مع السلطة، ومع اجملتمع، وليس لديهم رغبة يف جتاوز السقف املوضوع ملثل هذه 
التحيزات، ورمبا ال ُيكّدون أذهاهنم من أجل ختطي هذا السقف، وإن عّنت هلم أسئلة 

 مغايرة، فإهنم يلوذون بالقناعات/ التحيزات السائدة، ويقبلون تربيراهتا.
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املثقف املتخصص، الذي احندر من فئة املثقف  ميشال فوكو ومن هؤالء من أمساه     
العاملي، ومثاله يف ذلك جان بول سارتر؛ احندر إىل شخص ميارس عمله داخل مبحثه 

روبرت  اخلاص، ولكنه قادر على استعمال خربته على أية حال. ويستحضر هنا العامل
ليتوىل رئاسة الشؤون  (6813 -6810) روع الذرةأوبنهامير، الذي ترك ختصصه يف مش

 . (13)العلمية يف الواليات املتحدة
 

  ة، واملنتفعني مبناصبها وإعالمهاوهذا ما نلمسه جليا يف املثقفني املرتبطني بالسلط     
 هؤالء يتلونون معها، إن جنحت ميينا أو يسارا. فكله مربر، خاصة علماء الدين الرمسيني

الذي يسبغون تأويالت دينية على توجهات السلطة كيفما توجهت. وهم غري )املوظفني(، 
معنيني أيضا بالتغيري يف البنية الفكرية للمجتمع، ألهنم مدركون متاما أن السلطة ساعية أو 
راضية بإبقاء فئات اجملتمع وطبقاته على ما هم عليه، فوجودها مرتبط نفسيا وفكريا مبا 

 لدى الناس من قناعات.
 

وهو األمر نفسه الذي تتوقف عنده النظرية الثقافية اآلن يف الغرب، حيث حتّوَل      
املثقفون اخلرباء إىل أدوات يف أيدي الرأمسالية العاملية يف مصانعها واستوديوهاهتا وشركاهتا 
التجارية، وباتت "الثقافة اآلن تطبع الدمغة نفسها على كل شيء، ليتحول األمر كله إىل ما 

لنظام احلديدي الذي خيضع اإلنسان وجيعله عاجزا عن اإلفالت من بوتقة احلضارة يشبه ا
احلديثة ومؤسساهتا ومتثيالهتا. واألدهى يف األمر أنه "مت تشكيل العامل بأسره ليمر عرب 
مصفاة صناعة الثقافة"، وباتت النمطية هي العالمة املوّحدة للمنتجات الفنية واإلعالمية 

 . (11)نا اليوموالصناعية يف عامل
 

نة الرأمساليات العاملية والشركات ويري خبريا يساهم يف تدوير ماكفقد أصبح املثقف التن    
متعددة اجلنسيات، جاعال التنميط السلعي والثقايف والفين عالمة مشرتكة، وهو يف النهاية 

األخرى بكل ما فيها من خيارات جتعل الشعوب  التحيزات الثقافية للدول العظمى،حيمل 
 تنساق فنيا ومجاليا وثقافيا وفكريا حنوها. 
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ولذا، فإن  هذا، ومن املهم مواجهة هذا التنميط الرأمسايل، وإن دّعمه مثقفون وخرباء،    
أوهلا: أنه ال يعيش يف برج  ،ثقف امللتزم املستقل عن أية سلطةيضع معايري عديدة للم سعيد

 امضةأال يكون مكّرسا حياته ملوضوعات عويصة غ ثانيها: منحصر يف عامله اخلاص. عاجّي،
بعيدة عن قضايا الناس. ثالثها وأمهها: أن املثقف أو املفكر احلقيقي أقرب ما يكون من 
الصدق مع نفسه، حني تدفعه املشاعر امليتافيزيقية اجلياشة واملبادئ السامية، أي مبادئ 

 .(17)دي السلطة املعيبة أو الغامشةوالدفاع عن الضعفاء، وحت العدل واحلق إىل فضح الفساد،
 

ومن أجل هذا الدور، فإن إدوارد سعيد، يتبىن رأي الفيلسوف"بـَْندا "يف شأن رسالة        
املثقف اليت ال تقبل املهادنة بأي شكل، ويكون على استعداد ألن حيرق علنا أو ينبذ من 

د عن الشؤون العامة، وال اجملتمع أو ُيصَلب، فاملثقف يف نظره شخص رمزي، جيب أن يبتع
 . (19)يقبل أي تنازل عن دوره

 

ويف مجيع األحوال، تكون حتيزات املثقف امللتزم هنا هي قضايا العدالة املطلقة، املتجاوزة     
لعصبيات القوميات واألوطان والديانات، والدفاع عن املظلومني، ضد كل سلطة متجربة: 

ما التزم به إدوارد سعيد يف كتاباته ويف مواقفه ثقافية كانت أو سياسية وعسكرية. وهذا 
 الثقافية املعلنة.

 

 :االستشراق والتحيز المضاد 
عندما نقرأ مؤلفات إدوارد سعيد، خاصة نقده التطبيقي يف األدب والتاريخ       

 التزم أن ينحاز ملا يراه والثقافات، وكذلك يف كتاباته السياسية، نشعر بأنه مثقف ملتزم،
ظنت النخبة أهنا حقائق ويف الواقع هي منطق من  حقيقة وعدال، وسعى إلسقاط أقنعة

الزيف استقر لعدم وجود معارضني له، وقد حتول مبرور الوقت إىل سلطة فكرية، هلا 
 املدافعون عنها، ألهنا ترتبط بتحيزات ثابتة عندهم.

 

شروع الفكري الذي أبان عن رؤية امل وميثل كتاب "االستشراق: املفاهيم الغربية للشرق"     
إدوارد سعيد بشأن مثل هذه الطروحات اليت بدت مستقرة لعقود طويلة من خالل دراسات 
املستشرقني وكتاباهتم عن الشرق. لقد استطاع سعيد أن يقلب الطاولة على هذه الدراسات 
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يف والبحوث اليت قدمت الشرق فكرا ومعرفة وفنونا، وباتت أقرب إىل االستقرار 
وخرجييها من باحثي املشرق، الذين عادوا يرددون كالم املستشرقني عن  األكادمييات الغربية،

الشرق، متدثرين بعباءة املنهجية العلمية النقدية، وقراءة الشرق وتارخيه وعلومه قراءة 
 عقالنية، تستبعد منظورنا اخلاص بنا.

 

يز املضاد لكل الطروحات والرؤى إن بناء الكتاب قائم على مواجهة التحيز أي التح     
نفسه حنو الشرق الذي عاشه وجتذر فيه، ورفض  سعيد الغربية ضد الشرق، ويسبقها حتيز

 أن يكون كولونياليا، وفّضل املثقف احلر امللتزم.
 

وعندما نفرغ من قراءة كتاب "االستشراق؛ "جند رسالة واضحة، نلمسها يف ثنايا      
اسات املستشرقني عن الشرق، ما هي إال معلومات مقدمة إىل كل در   األسطر مفادها: إنّ 

متهيدا  دوائر االستعمار الغريب، من أجل أن يستفيد هبا، ويستثمرها ويستخدمها لصاحله،
الحتالله، ومن مث امتصاص خرياته. وهذا يف الشق اخلاص باجلانب املعلومايت الذي اجتهد 

دراسات أخرى، قدمت الشرق كما يتخيله الرحالة واملستكشفون يف مجعه. وكانت هناك 
يف عيون  –سعيد: كان الشرق  ويرومه، الشرق كما يتخيله الغرب، وكما يقول الغرب،
شبه اخرتاع أورويب.. ومل يكن يعين الزائر األورويب إال الصورة األوروبية اليت متثل  –الغرب 

 وهذا ما أبانه عنوان الكتاب الفرعي: "املفاهيم الغربية للشرق" (18)الشرق، وما آلت إليه"
والذي يوضحه سعيد بقوله: "التفاهم مع الشرق بأسلوب قائم على املكانة اخلاصة اليت 
يشغلها هذا الشرق يف اخلربة األوروبية الغربية، فليس الشرق فحسب جماورا ألوروبا، بل إنه 

األوروبية، وهو مصدر حضاراهتا ولغاهتا، ومنافسها  موقع أعظم وأغىن وأقدم املستعمرات
 . (32)الثقايف، وهو ميثل صورة من أعمق صور اآلخر وأكثرها تواترا لدى األوروبيني"

 

هنا هو العامل العريب اإلسالمي، ويقّر بتحيزه حنو هذا  سعيد إن الشرق الذي يعنيه      
رقي يعود إىل شبايب يف فلسطني ومصر العامل، يقول: "ال ريب البتة يف أن الوعي بأين ش

املناخ اخلاضعتني لالستعمار، رغم أن دافع مقاومة ارجتاجات هذا الوعي الرديفة تغذي على 
 . (36)"احملتدم ملرحلة االستقالل
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وبذلك خرج الشرق األقصى: الصني واليابان واهلند وجنوب شرقي آسيا، واقتصر      
النقاش على العامل اإلسالمي، الذي خضع للنظرة الغربية املتحدرة من قناعات مرتسخة منذ 
قرون، ميتزج فيها الديين مع الرؤية االستعالئية واملركزية الغربية، بكل صلفها الذي أنتج رؤية 

حقيقة، بقدر ما تشبع خياالت ومشاعر لدى أهل الغرب.ويف الوقت  ظاملة، ال تصف
ورمبا تعود تلك  نفسه، بررت هذه النظرة استعمار أوروبا للشرق واالستفادة من خرياته.

)األوسط( من أوروبا جغرافيا، وكونه أبرز االمرباطوريات يف تاريخ  النظرة إىل قرب الشرق
المرباطورية الرومانية. وأيضا، فإن الوشائج الدينية الغرب كانت متواضعة يف الشرق، وهي ا

) فلسطني، مصر( مّهد هلا، واإلسالم  حاضرة وبقوة، ممثلة يف الديانة املسيحية والشرق
)األندلس(، أو يف  الذي انتشر بعد ذلك، وحتول إىل خالفة ممتدة، إما يف جنوب فرنسا

ة اإلسالمية(، مث الحقا وملدة قرون الدول واملمالك العربي) امتداد سواحل جنوب املتوسط
ممثال يف الدولة العثمانية اليت شكلت هتديدا مستمرا ألوروبا املسيحية، وغاصت أكثر يف 
الضمري األورويب بعد السقوط املدوي للقسطنطينية، ومن مث سقوط الدول الرومانية على يد 

 لغريب.حممد الفاتح، واستمر التهديد ليرتسخ عداء يف الضمري اجلمعي ا
  

 الغرب( باعتباره الصورة املضادة )أو بل إن الشرق:"ساعد يف حتديد صورة أوروبا     
والفكرة والشخصية واخلربة املضادة. ومع ذلك فال يعترب أي جانب من جوانب الشرق 
حمض خيال، فالشرق جزء ال يتجزأ من احلضارة املادية والثقافة األوروبية. واالستشراق يعرب 

جلانب وميثله ثقافيا، بل وفكريا، باعتبار االستشراق أسلوبا للخطاب أي للتفكري عن هذا ا
والكالم، تدعمه مؤسسات ومفردات وحبوث علمية، وصور مذاهب فكرية، بل 

 .(30)وبريوقراطيات وأساليب استعمارية"
  

 من أجل تعيني موقع الشرق يف االقتباس السابق مفردة "مضادة" سعيد إن استخدام      
الغريب  حتديا، وكان سببا يف متييز اآلخربالنسبة للغرب، ليبين فكرة أساسها أن الشرق مّثل 

عنه، بل إن الغرب بىن حتيزاته املضادة يف: الصورة والفكرة والشخصية واخلربة على التقابل 
مع الشرق، وتكون النتيجة عكسية: فالشرق جزء من الغرب، وجاء دور االستشراق مبثابة 
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 يةكلسة يف اخلربة واملخيلة الغربإضفاء الشرعية الثقافية، وترمجة هذه الصور املرتاكمة واملت
 لصياغة خطاب وحبوث ودراسات استعمارية، تربهن وتنظّر هلذا املرياث التارخيي.

 

حت له الفرصة للسيطرة على ي، أتتهقو سالم قلقا للغرب. وعندما تنامت لقد شّكل اإل    
العامل، وأن يتعّلم حتديد فرادته اخلاصة ضد اآلخر، وضد كل ما هو غري أوروبا، ليجعل من 

كونية؛ "فكان لقاؤها بالثقافات األخرى اليت جلبها التوسع اإلمربيايل نفسه قوة مرجعية  
مبثابة معادلة: تبشري وإخضاع وترويض، ويف اللقاء مع اإلسالم حدث الصدام األكثر 

وُوِصم هذا الدين/ الثقافة بصفات احملافظة واجلمود والتعصب والتأخر واإلقطاع  عمقا،
أن ينجز أي حتديث خارج السياق الطويل من  األبدي واستحالة التحديث أو استحالة

 . (33)"اقرتانه بإحياءات الغزو الصلييب االستعمار واإلخضاع والنشاط التبشريي أو مبعزل عن
 

األول: وجود خلفية تارخيية دينية  ؛ومن هنا، اقرتنت البحوث عن الشرق بأمرين    
واقتصادية وعسكرية من خالل تاريخ احلروب الصليبية وما بعدها من حروب مع 
العثمانيني. والثاين: هي املؤسسات السلطوية اليت رعت دراسات االستشراق، حىت أصبح 
سلطة، "وال تتسم السلطة بسمات غامضة أو مسات طبيعية، فهي تتشكل، فيبدأ إشعاعها 
ونشرها، كما يستخدمها صاحبها لغاية ما، يف إقناع غريه، كما أهنا تتمتع مبكانة خاصة 
فهي ترسي معايري الذوق والقيم، وهي ال تكاد تتميز عن بعض األفكار اليت ترفعها إىل 
منزلة احلقيقة.. ومجيع الصفات املذكورة للسلطة تنطبق على االستشراق..)وهناك( سلطة 

 . (31)وسلطة االستشراق الشخصية" تارخيية لالستشراق،
 

فيقّر بذلك مبآالت االستشراق الذي بدأ بسيطا، مث تدّعم بسلطة املؤسسات الداعمة      
له، مث احلكومات اليت رعت مثل تلك املؤسسات، حىت اشتدت شجرة االستشراق 

التاسع ألف( كتاب يف القرن  61) ايلو وتعاظمت وباتت تراكما معرفيا وعلميا ممثال يف ح
وهو دال على حتّوله إىل سلطة بقوة احلضور وعظم  (33)سعيد عشر وحده كما أحصاه

 املكتبة املتكّونة، وكثرة األساتذة والباحثني والطالب.
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يوجد أكثر من غرب واحد  سعيد علينا الوعي بأن الغرب خمتلف، وكما يوضح أيضا،     
، وإن كان هناك نوع من التجانس ومل يسبق يل أن آمنت بأن الغرب أحادي أو متماثل

 .(31)األورويب الثقايف الذي بوسعنا اكتشافه وذلك يتضمن أمريكا أيضا"
  

بأنه نظر إىل الشرق بتنوعه وتارخيه، وتعامل مع  فقد كانت املعارضة املوجهة لسعيد    
غة الغرب على أنه واحد، أي غرب استعماري كولونيايل، وقد اتبعته أمريكا وإن كانت بصي

ال يقف عند  سعيد أقل مرونة من رؤية أوروبا االستعمارية املتصلبة. ويف مجيع األحوال، فإن
تعدد الغرب، وإمنا ينظر إىل املشرتك الثقايف يف املخّيلة والقناعات اليت سادت الغرب 

ولكن  ،صحيح أن هناك من عارض ورفض هلم. واليت شكلت حتيزات وأمريكا حول الشرق،
 يبقى التجانس املعريف حقيقة قائمة، يصوغ منها الوجدان اجلمعي الغريب رؤاه واحنيازاته.

 

وما بني ثنائية الشرق والغرب، وقف سعيد متحديا اجلميع، ساعيا إىل نفي مثل تلك     
الثنائية اليت ليست ثنائية بقدر ما هي ضدية، ذات إرث تارخيي من الصراعات املمتدة عرب 

طويلة، ومهما حاولنا من احلد منها، فإهنا ستستمر، مادامت مرتبطة بالسياسة حيث قرون 
املصلحة، اليت يطمح إليها السياسيون، وخيططون من أجلها، وألن السياسيني ومجاعات 

 الغرب معا، ينظرون إىل اإلرث املرتاكم نظرة نفعية فإهنم املصاحل ورجال املنافع يف الشرق أو
رواسب اإلرث يف الصدور، أي يوغرون الصدور، مستغلني السلطات  سيحركون -وحتما -

املمنوحة هلم، وقدرات اإلعالم اهلائلة، واملثقفني اخلرباء، الذين سيحتلون املشهد، حيللون 
 ويربهنون، ويضيع صوت املثقفني احلقيقيني الطاحمني إىل العقالنية واإلنسانية.

 
 

 :النقد والنقاد والتحيز المتناقض 
أراد إدوارد سعيد أن يكون ناقدا، حياور النصوص ويستنطقها، شأنه شأن غريه من       

 النص املكتوب إىل العامل املفتوحالنقاد، ولكن القدر أراد له أن تتجاوز موهبته النقدية 
 يرى فيه تناقضات اإلنسان أيا كانبوصفه نًصا يومًيا متجددا على مدار الثانية الواحدة، 

 تلقيا للثقافة أو بسيطا ال عالقة له بالثقافة.مثقفا أو م
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كيف ميكن ملثقف يتذوق اآلداب الرفيعة بقيمها  سعيد كان السؤال املطروح على      
النبيلة؛ أن ينخرط يف حروب دموية حتصد املاليني؟ وظل السؤال معه، ورمبا كان هو حمور  

 حوهلالنصوص األدبية والدراسات كتابه "العامل والنص والناقد"، الذي مل يكتِف مبحاورة ا
 ويسائلهم وهو يف مواقعهم السلطوية. وإمنا راح حياور البشر أنفسهم، قارئي هذه النصوص،

 

لكي  سذاجة بكل عندما سأل صديقا له يعمل يف وزارة الدفاع، كان املوقف مفارقا،     
 بإلقاء 30 -ب طائرات يومياً  يأمر أن مبقدوره كان الذي الشخص ذلك نوعية يفهم

 احلرية عن الدفاع يف األمريكية املصلحة )فيتنام( حبجة بعيد آسيوي بلد على القنابل
املكونات:  عديد بشري كائن الوزير صديقي:إن الشيوعي. ياصاحيب، "قال املد وإيقاف

 املتوحش. ويف اإلمربيايل السفاح عن ذهنك يف محلتها رمبا اليت الصورة على الينطبق فهو
 االسكندرانية الرباعية رواية طاولته على شاهدت مبكتبه فيها كنت اليت األخرية املرة

 لوجود يرتك أن يريد كان كأنه مكرو )الصديق( بكل احلديث عن توقف مث لدوريل". ومن
 حلكاية األدهى املغزى البغيض. ولكن بتأثريه علي وحده يعود أن الطاولة على الرواية تلك

 بوسعه كان الظن، أرجح على واستعذبه ما، رواية قرأ إنسان من ما أنه مفاده كان صديقي
 . (37)املرء" يتصوره قد الذي املتوحش السفاح ذلك يكون أن

 

املوقف هنا مؤمل، ورمبا يفسر حجم املأساة اليت عاشها إدوارد سعيد، وهو يرى ماليني      
يُقَتلون بدم بارد يف فيتنام، من أناس يقرأون األدب، ويتذوقون الفنون، وهذا نفس املوقف 

)بريطانيا، فرنسا(، ولديهما  من قبل مع االمرباطوريات االستعمارية القدمية القدمي الذي آمله
اث هائل من الفنون واآلداب والفلسفة، ومن وراء ذلك أدباء ومثقفون وقراء، وشعوب مري 

تتفاخر حبضارهتا. اجلميع كانوا ميارسون فعل القتل واإلبادة يف املستعمرات، ويقتنعون 
اءة واالطالع، ناسني شالالت مبربرات الساسة والعسكريني، وما أكثرها، مث يعودون للقر 

املندملة، والشعوب)املتخلفة(، وهي تنظر للرجل األبيض الذي جاء رافعا ، واجلراح غري الدم
 شعار احلرية والتقدم والنهضة، ويقدم هلم الكتب، وميارس أبشع أنواع االنتهاكات.

 

 ، فالغريب يقرأ الروايات العظيمةالتحيز المتناقضإننا أمام لون بشع من التحيز وهو      
قيمية، وال جيد غضاضة أن ينحاز يف املقابل/ الضد إىل وينحاز لشخصياهتا وخياراهتا ال
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خيارات السلطة ويشاركها يف جرائم بشعة، ضد شعوب فقرية مغلوبة على أمرها، ال تعرف 
 شيئا عن صراعات الشيوعية والرأمسالية.

 

 اليت الفكرة يقبلون واملفكرون اإلنسانيون وهو ما عرب عنه إدوارد سعيد بقوله: "فالكّتاب   
 ألن معاً  واحد آن يف البشر وتشوه تقتل وأن القصص أحسن تقرأ أن مبقدورك أن ادهامف

 األنواع وألن التعمية، من اخلاص النوع ذلك أمام مصراعيه على مفتوح الثقايف العامل باب
 االجتماعية املنظومة تصادق ال اليت األمور تلك يف تتدخل أن املفروض من ليس الثقافية

 بني املستحب الفصل هو النادرة تلك من ينجلي الذي الشيء وإنهبا.  تدخلها على
 .(39)"احملددة واملكانة املشكوك هبا القيمة ذوات الروايات قارئ وبني املقام الرفيع البريوقراطي

 

والذي يعرب عن انفصالية  على هذا املوقف املتناقض مصطلح "التعمية" سعيد أطلق     
الغريب، الذي فصل الدين عن احلياة عرب اختاذ العلمانية سبيال  وازدواجية يعاين منها اإلنسان

من قبل عندما وجد أنه من الضروري إقصاء الكنيسة ومجودها عن احلياة الدنيوية 
وديناميتها. وها هو يفصل القيم اإلنسانية الرفيعة عن احلياة الدنيوية أيضا، ويوجد شكال 

دي عمال بريوقراطيا مكلفا به، مث يعود ويقرأ من االنفصال بني اإلنسان الغريب: الذي يؤ 
 األدب مستمعا به.

 

 قدية، لرينو من عليائه اإلنسانيةومن هنا، كان على سعيد أن يتوّحد أكثر مع ذاته الن    
 ألن بتجاهلها التظاهر أو التجارية، املغامرة هذه مع التعاون بوسعه يعد مل ويعلن أن "النقد

 بركب االلتحاق أو احلايل الوضع على الشرعية من مسحة إضفاء البتة تعين ال النقد ممارسة
. فلن يصمت الناقد على وضع (38)"الدوغماتيني وامليتافيزيقيني البطاركة من كهنوتية طبقة

 يرى فيه اإلنسانية تنتهك، مث ينصرف الناقد إىل معاجلة نصوص أدبية تتغىن باإلنسانية.
فوق النص، ليقرأ النص يف ضوء العامل احمليط به، ويقرأ  فعلى الناقد أن يرتقي إىل ما هو

 مناضال، حمطما جدران األكادميية العامل متجليا يف النصوص، مث يرتقي الناقد ليكون مثقفا
 منتقدا العامل وممارسات الساسة، غري قابل ألن يعيش يف تناقض حيايت.
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النصوص، فالعقل النقدي  واجب الناقد له أوجه متعددة مع كما يوضح الحقا بأنّ     
ملزم بإعادة استنطاقها ومساءلتها، ومن الواجب عليه أن يعطي املعلومات واملعرفة حول 
هذه النصوص، وتعليم القراء كيف يقرأون بشكل نقدي، وأن يضعوا الكتاب يف سياقاته 

 الزمنية واملكانية واإلنسانية، ليفهموا كيف مت إنتاجه.
 

ر مع الناقد، بأن يساهم يف عملية تنوير الوعي، الذي مت قصفه إن مث يتطور األمر أكث     
مل يكن خنقه بكم كبري من املعلومات املنظمة واحملزومة واليت هتدف أساسا إىل توليد نوع 
من القبول وعدم املساءلة والسلبية اجلمعية، فالبد من توعية الفرد أوال ألنه األساس ألي 

 .(12)تمع بأسرهوعي مجعي، ليحدث تغيريا يف اجمل
  

ومن هنا يصل إىل مفهومه اجلديد عن النقد العلماين)الدنيوي(، ضد الديين والسماوي     
وامليتافيزيقي، أي يكون النقد أرضيا واقعيا.. يقول: "أتفحص أوال: العامل الدنيوي ال 
 الروحاين، الذي حتدث فيه النصوص، وأنصرف ثانيا إىل املشكالت اخلاصة اليت تعتور
  النظرية النقدية، مما حيدث حني حتاول الثقافة أن تتفهم ثقافة أخرى، أو أن هتمني عليها

. وبالطبع فإن النقد العلماين/ الدنيوي الذي (16)أو تقتنصها يف حالة كوهنا أضعف منها"
يطرحه سعيد، يأيت ضد كل عصبية للدين أو القومية أو الثقافات، وعلى حد تعبريه "إن 

، خاصة إذا كان من قبل ناقد يسعى لقراءة النصوص ويّل أعناقها من (10)"التعصب مقزز
أجل أن تساير قناعات دينية أو سلطوية أو إثنية، ومن هنا، فإن دعوى النقد العلماين تعين 
فصل النقد عما هو ميتافيزيقي، مبعناه اإلجيايب الذي يعين أن يهتم الناقد باجلمايل يف النص 

نساين، وعليه أن يقرأ النص يف سياقاته، وحياوره ويستنطقه، ويكون جنبا إىل جنب مع اإل
 حرا يف إدانته إذا وجد منشئ النص ينتصر لعصبية ما.

 

ومبعىن آخر، فمن اخلطأ أن ينحاز الناقد لنصوص يراها معربة عن طروحاته وقناعاته أو     
 قناعات جمتمعه، واليت ميكن أن تضاد النزعة اإلنسانية العليا.

******* 
يف ضوء ما تقدم، وبعدما أحبرنا يف عامل إدوارد سعيد الثري، وغصنا وأخرجنا بعضا من     

آللئه، فيما خيص التحيز وما يستتبعه ويستلزمه من حتيزات ومقاومة ورفض للهيمنة، ميكن 
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إدوارد سعيد مل يكن ناقدا أو مؤرخا أو باحثا يف العلوم  نّ إالقول بعد هذا التطواف، 
سانية، أو كاتبا سياسيا بارعا، فال ميكن تصنيف شخصية مبثل هذا الثراء والعمق اإلن

 نأى بأنفسنا عن القراءة األحاديةوالنشاط والدأب. وإمنا علينا أن نقرأه كال متكامال، ون
اليت حتصره يف جمال بعينه، دون أن توسع آفاقها إىل عامله الرحب. وبعبارة أخرى، ال ميكن 

مؤرخا إال إذا درسناه بوصفه ناقدا، فعقليته النقدية أمدته برؤية وأدوات  بوصفه سعيد فهم
ومنهجيات ساعدته على قراءة نصوص االستشراق قراءة نقدية، غري منخدعة بكثرهتا وال 
تراكمها وال باستقرارها معرفيا. نفس األمر يكون مع إدوارد السياسي، الذي لن نفهمه إال 

تارخيي، فآراؤه السياسية مؤسسة على قناعاته النقدية املنتصرة إذا عرفنا موقفه النقدي وال
حلق الشعوب والثقافات يف االستقالل والتحرر من اهليمنة، وهو حمور أحباثه التارخيية. وهو 
من قبل ومن بعد، مثقف مستقل، حر، راقي الشعور، حمب للفنون، يسمو بنفسه فوق 

 الضغائن والعصبيات.
 

 خاتمة:
تتصل يف جوهرها بالتحيز يف فكر  عديدة، لص يف هذه الدراسة بنتائجميكن أن خن    

 إدوارد سعيد:
كائن موجود، وال سبيل لنفيه، خاصة يف  -من حيث كونه حقيقة  -أوهلا: إن التحيز 

جمال األفكار والعلوم اإلنسانية، ولكن البد من السعي للنظر فهم احنيازاتنا ومن مث ختليصها 
من تعصبات وبغضاء واستعالء، وهو ما جيب أن يتحلى به املثقف  مما هو غري إنساين،

 والباحث، وبالتايل ينحاز إىل اخلريي واجلمايل والسامي.
 

دور املثقف يتخطى حدود الوظيفة حىت وإن مارسها لدواعي العمل، ليكون ذا  ثانيها: إنّ 
 عن املظلوم، وال تربر للظامل وال للسلطة مثالبها. دافعمواقف مبدئية، ت

 

ثالثها: إن ما قام به إدوارد سعيد من أدوار عكست بشكل جلي حتيزاته املستقاة من 
تكوينه الشرقي العرويب، ومن معرفته لإلسالم عن كثب، مما يعين تناغما يف شخصيته ويف 

عضا من الوقت، عندما وجد نفسه )الفلسطينية( ب إنتاجه املعريف، كما اقرتب من السلطة
ميكن أن خيدمها، مث استقال منها، عندما وجدها حادت عن رؤاه وقيمه، معززا استقالليته. 
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وليس كما يفعل بعض مثقفينا يف العامل العريب، الذين يقولون يف كتاباهتم ما ال يفعلون يف 
رين خياراهتا، ويظنون أن كثرة سلوكياهتم، ويثرثرون يف لقاءاهتم التلفازية مؤيدين للسلطة، مرب 

الكالم قد تنسي بعضها بعضا، أو أن املكتوب يغين عن املرئي واملسموع، فاألول مطبوع 
باق، أما الثاين فهو متالش أو سيتالشى يف خضم القنوات املرئية، ويف احلقيقة أن كثرة 

 ف.الكالم تفضح صاحبها، وتظهر مواقفه، والعربة ليست بالكلمة وإمنا باملوق
 

رابعها: إذا كان إدوارد سعيد قد قلب الطاولة يف الدراسات االستشراقية الغربية، فإن احلال 
لدينا خمتلف، فكثريون من مثقفينا العرب قرأوا مؤلفاته، وأعجبوا هبا، مث انتهى كل شيء. 
وعادوا يرددون مقوالت املستشرقني اليت تسربت إىل اجلامعات العربية ويف الوعي العام 

حىت  –ريب منذ عشرينيات القرن العشرين، وكلها حتمل الرؤية الكولونيالية، ويتفاخرونالع
بأهنا مدرسة لالستنارة العقالنية العربية عند احتكاكها بالغرب. فالطاولة مقلوبة يف  –يومنا 

 الغرب، معتدلة يف الشرق، وتلك مفارقة، ال تدعو لألسى فقط، وإمنا للسخرية املرة.
 

 :حاالتالهوامش واإل
فقه التحيز، عبد الوهاب املسريي، ضمن: إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد  -(6)

 .67ص، م6881، 0طمنشورات: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، واشنطن، 
املطابقة واالختالف، عبد اهلل إبراهيم، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ودار الفارس للنشر  -(0)

 .63ص، 0221 ،6طوالتوزيع، بريوت/عّمان، 

 .67صفقه التحيز، عبد الوهاب املسريي،  -(3)

واسط، العراق إشكالية التحيز يف الفكر العريب املعاصر، غزالن هامشي، جملة كلية الرتبية، جامعة  -(1)
 .073ص، م0261(، مارس آذار، 63العدد)

.. زمانه ومكانه وشخوصه، هشام احلديدي، اهليئة املصرية العامة للكتاب  اإلرهاب: بذوره وبثوره -(3)
 .18ص، م0263القاهرة، 

 .32صالسابق،  -(1)

 املصرية العامة للكتابل، اهليئة من سلطة الثقافة إىل ثقافة السلطة، حممد عبد املطلب، جملة فصو  -(7)
 .30ص، م0266ربيع  –(، شتاء 78القاهرة، العدد)

 .33صالسابق،  -(9)
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 املصرية العامة للكتاب، القاهرة الوعي احملّلق: إدوارد سعيد وحال العرب، حييي بن الوليد، اهليئة -(8)
 .087ص، م0262

العامل  آراء إدوارد سعيد يف كتابه. وجتدر اإلشارة إىل أن هذا النهج مأخوذ من 088صالسابق،  -(62)
 والنص والناقد.

 .088، 089صالسابق،  -(66)
ما أو  بعد استعماري ونسوي(، حترير:سفة من أجل عامل متعدد الثقافات)نقض مركزية املركز، الفل -(60)

 7ص ،0ج ،0263:ميىن طريف اخلويل، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، ناريان، وساندرا هاردنغ، تر
 .8السابق، ص -(63)
 .67صاجلزء األول،  السابق، -(61)
يف تصدير حممد عناين يف ترمجته لكتاب: تغطية اإلسالم: كيف تتحكم أجهزة اإلعالم ويتحكم  -(63)

  .63ص، م0223، 6، القاهرة، طء يف رؤيتنا لسائر بلدان العامل، إدوارد سعيد، دار رؤيةاخلربا

. حول هجوم بعض 611 – 638صانظر للمزيد: الوعي احمللق: إدوارد سعيد وحال العرب،  -(61)
 ، خاصة موقفه من اتفاقية أوسلو وما بعدها.ي العرب وساستهم على إدوارد سعيدمفكر 

 . 9، 7، ص0229، 6، دمشق، طر: خالد غادري، دار الفرقديف املكان اخلطأ، إدوارد سعيد، ت -(67)
 .08، 09صتغطية اإلسالم،  -(69)
 .62صيف املكان اخلطأ،  -(68)

 .66صالسابق،  -(02)

 . 61، 63صالسابق،  -(06)

 .01صيف املكان اخلطأ،   -(00)
 . 061صالسابق،  -(03)
  636صالوعي احملّلق: إدوارد سعيد وحال العرب،  -(01)
 .06صالسابق،  -(03)

 .06صالسابق،  -(01)
 .07صالسابق،  -(07)

 .639صالسابق،  -(09)
 . 027، 021صالسابق،  -(08)

 .97صالسابق،  -(32)
 .98، 99صالسابق،  -(36)
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 .639صالسابق،  -(30)
 . 067صالسابق،  -(33)

 .633صالسابق،  -(31)
سفريا ألمريكا يف القاهرة، وهو من أشهر مدبري  "الواليات املتحدة "جيفرسون كافريعّينت  -(33)

أمريكا اجلنوبية وكذلك يف أمريكا الوسطى، ويضم تارخيه تدبري أكثر من ثالثني انقالبا من االنقالبات يف 
 قبل، فقد سعت الواليات املتحدة مللء الفراغ الناتج عن انسحاب دول االستعماري األورويب التقليدية
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 التطور الداللي في الخطاب الصوفي
 لمحي الدين بن عربي أنموذجا "الفتوحات المكية"

 

The Semantic Evolution in the Sufi Discourse  
Al-Fotuhat Al-Maqiyah by Mohieddine Ibn Arabi as a sample                                                           

 د. حمزة السعيد                                                                 
 بجاية  - جامعة عبد الرحمن ميرة                                                         

 

 10/88/9182 تاريخ القبول:                                94/81/9182تاريخ اإلرسال: 

      

 :ملخص
هذا املقال دراسة تطبيقية للتطور الداليل أو تغري املعىن الذي تتعرض له الكلمات من      

ملكية حملي الدين الفتوحات ا طاط إىل الرقي يف اخلطاب الصويفاخلاص إىل العام أو من االحن
، وإمنا يسعى هذا التطور ومظاهره وأسباب حدوثه. وهو ال يعلل أشكال بن عريب منوذجا

إىل توضيح كيف يسهم التطور الداليل يف حتقيق االنسجام النصي من خالل تعالق داللة 
 .يف الوضع قبل استعماهلا الصويف هعلي كانت الذي املعىن األول مع التغري أصاهبا اليت الكلمات

 

 . املعىن ؛االنسجام ؛اخلاص؛ العام؛ االحنطاط؛ الرقي ؛التطور الداليل: فتاحيةالكلمات الم
 

Abstract: 
    This essay is a practical study of the semantic evolution or 
change in of meaning which words under go from specific to 
general or from regression to development in the sufi address 
oration in the makka conquests by "mohieddin ibn arabi" as a 
sample  he doesn’t  justify the forms of this evolution ,its aspects 
and the causes of its occurance ,but aims at explaining how the 
semantic evolution takes parts in achieving coherence in text 
through inference of the words meaning significance whose first 
meaning at the first  situation use changed . 
 

Keywords: Semantic evolution, specific, general, regression 
advancement, harmony, meaning.  
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 مقدمة :

غة ظاهرة اجتماعية ، وملا كانت اللّ حنو التغري والتبدلخلق الكائنات تسري سنة اهلل يف      
وهذا  .والصرفية والرتكيبية والداللية فإهنا تتعرض دوما للتطور يف خمتلف املستويات الصوتية

، ل كالم األفراد واستعماهلم اللغةالتطور يكون أوضح ما يكون يف املستوى الداليل ألنه ميث
بإفراغ  ،، حضاريا، فكريااجتماعيا، دينيا واقع جديد متغري،للتعبري دوما عن وتطويع معانيها 

، كما يف اخلطاب الصويف حنها بدالالت جديدةوتعبئتها أو ش بعضا من معانيها القدمية
منسجمة مع ما كانت عليه من الذي تتغري فيه معاين الكلمات بتضييقها حنو التخصيص 

 ور مرتبط بسالفه مشتق منه متعالقاملتط، أو انتقاهلا حنو الرقي الداليل ،واملعىن تعميم
فاإلشكالية املطروحة يف هذا املقال  ومع سياق استعماله .وعلى ضوء ذلكمنسجم معه 

  النصيهي كيف يسهم هذا التعالق الذي يدركه املتلقي ويبنيه يف حتقيق االنسجام الداليل
 م الدالالت .؟ انطالقا من أن اخلطاب املفهوم خطاب منسجويعينه على فهم اخلطاب

 : التطور الداللي أوال
، فكلمة الطهارة ختصص مصطلح يطلق على تغري معىن الكلمة من العام إىل اخلاص      

، واحلرمي كانت تطلق على كل حمرم وختصص معناها على معناها وأصبحت تعين اخلتان
 (0)شدة ، وكلمة البأس كانت خاصة باحلرب مث أصبح معناها عاما على كل(6)النساء فقط

مث ارتقت  (3)ومن االبتذال إىل الرقي كما يف كلمة مارشال كانت تعين خادم االصطبل
. وقد تنحط الداللة بعد رقيها حنو احلاجب  ها وأصبحت تدل على رتبة عسكريةداللت

كانت تعين منصب رئيس الوزراء واحنط معناها اآلن داال على العامل الواقف على بوابة أي 
ذلك من آالف األلفاظ اليت أحياها الناس أو اشتقوها وخلعوا عليها  "وغري .(1)إدارة

ن طريق اهليئات واجملامع وتتم هذه العملية ع .اجلديدةدالالت جديدة تطلبتها حياهتم 
وبني يف صناعة الكالم كاألدباء والكتاب ، أو قد يقوم هبا بعض األفراد من املوهاللغوية

 .(3)"الشعراءو 
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( يف األدب والنقد وفيون )مفهوم املعىناخلطاب الصويف فقد "طور الص وإذا جئنا إىل    
فهو مفهوم متحرك  ، أما يف الصوفية النقد القدمي مفهوم جامد، فمفهوم املعىن يفالعربيني

، يعرب عن جتربة صوفية إبداعية متميزة حباالت وجدانية ولذة روحية ال (1)"متغري باستمرار
اصة املنزاحة من قيود ، وإمنا يف معانيها اخلاظ يف معانيها العاديةهما باأللفميكن التعبري عن

اللة مبا مما يكاد يكون تفريغا ملعىن الكلمة وصب معىن آخر فيها حيث تزدوج الداملألوف "
منها خمالفة ملعناها   ،حنو داللة ثانية متطورة عن األوىل مشتقة(7)"يتجاوز احلد الوضعي هلا
. علما أن التغري يكون باالنتقال من الدالالت عارف عليه يف الوضعاالجتماعي السابق  املت

 .(9)احلسية إىل الدالالت التجريدية نتيجة لتطور العقل اإلنساين ورقيه

ت العادية ولكن تشكل يف جمموعها بناء خمتلفا يتألف من املفردا"اللغة الصوفية  إنّ      
فضي إىل دالالت وعالقات جديدة ت، بدالالت جديدة يف عالقات باستخدامات جديدة

فهم العالقة  القادر على ، متثل االنسجام الذي خيفيه املتكلم ويبنيه املتلقي(8)"أكثر جدة
كانت عليه قبل استعماهلا   اخلفية اليت تربط الداللة اجلديدة وتعالقها مع املعىن  القدمي الذي

بناء االنسجام الداليل ديدة كفيل بالقدمية واجل معىن هذا أن التماثل بني الداللة، و الصويف
ون ، قد تكدلول اجلديد للكلمةيف وجود عالقات داللية بني املدلول القدمي واملاملتمثل "

، حبيث يرتبط املعىن اجلديد جبزء من القدمي منسجما مع (62)"عالقة املشاهبة بني املدلولني
تطور معاين بعض الكلمات يف سياق استعماله وهذا ما يتناوله هذا املقال من خالل دراسة 

 .(66)الفتوحات املكية حملي الدين بن عريب
 

 التطور من العام نحو الخاص  :ثانيا
  كلمة السفر 

 يقول ابن عريب من البسيط 

 توجه القلب باألذكار مرتحال           على مراسم دين اهلل عنوان 
 وبرهانعلى التحقق إن القلب في سفر         عزما وفيه دالالت 
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اعلم أيدك اهلل أن السفر حال املسافر والطريق هو ما ميشي فيه ويقطعه باملعامالت "      
أخالق  عن األسفار حوالواأل املعارف يف ألن واملعارف، (60)واألحوال واملقامات
 .(63)"املسافرين

 االصطالح هووالسفر يف و اخلاص لتدل على السفر الصويف "تطور معىن السفر حن     
  .سفرا روحيا (61)"توجه القلب إىل احلق

، مبعىن كيفية الوصول إىل اهلل دنيوية إىل عامل األنوار اإلهليةمن عامل الكائنات ال      
ن مقام إىل مقام ومن اجملاهدات القاسية اليت ينتقل فيها م عرب (63)والرجوع من حضرته

يف السفر الصويف هو املعىن اخلاص الذي يفهمه املتلقي  حال إىل آخر. إن االنتقال الروحي
النسجامه وتعالقه مع االنتقال املادي من مكان إىل آخر لغرض السياحة أو التجارة أو 

 .العام الذي كانت تدل عليه الكلمةالعمل لعامة الناس بوصفه املعىن 

 السلوك: 
  :يقول ابن عريب من الكامل

 السلوك هو الطريق األقوم               فإذا استقمت فأنت فيه السالك  إن  
 كــــــك ودرانــــفهن أرائـــمن خل  ال تمنعك عن السلوك مضايق             

اعلم وفقك اهلل أن السلوك انتقال من منزل عبادة إىل منزل عبادة ... واملنتقل هو "      
ورياضية ... غري أن السالكني يف سلوكهم أربعة السالك وهو صاحب جماهدات بدنية 

 .(61)أقسام "

تكررة خاصة بسالك الطريق طور االستعمال الصويف  كلمة السلوك جبعل داللتها امل      
حىت يبلغ املقصود ... السالك هو الذي اجنذب  ألن السالك يسري يف طريق اهلل" الصويف

جاما مع ما  ، انسالنتقال من الزهد إىل الصربكا ،(67)"بقلبه هلل فرجع إليه وسلك الطريق
 . كل من اتبع طريقا ما أو مشى فيه  من تعميم على كانت تدل عليه الكلمة
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 الشطح: 
  :نظم من الكامل

 وى ـــــار الهــــالشطح دعوى في النفوس بطبعها        لبقية فيها من آث
 من غير أمر عند أرباب النهى  ادق       ـــــت بقول صـــــذا إذا شطحــــه

اعلم أيدك اهلل أن الشطح كلمة دعوى حبق تفصح عن مرتبته اليت أعطاه اهلل من "    
 .(69)املكانة .... والشطح زلة احملققني ...."

إذا  حركة أسرار الواجدينيف اخلطاب الصويف خاصا يدل على " أصبح معىن الشطح     
ار واضطراب الصياح الذي يصدر من العارف الصويف باضطر ه حركة إنّ  ،(68)"قوى وجدهم

. فالشطح الصويف إذا ممثال (02)""سبحاين ما أعظم شأين" "أنا اهلل وهو من زالهتم بالقول:
يف اضطراب لسان العارف يف أقواله هو املعىن اخلاص الذي يفهمه املتلقي بناء على 

 .لرياح اليت هتزهانسجامه مع حركة ا
 اإلرادة: 

دة العلم باهلل "وأما اإلرادة عندنا فهي قصد خاص يف املعرفة باهلل وهي أن تقوم به إرا     
 .(06)"من فتوح املكاشفة

واإلعراض عن  ،على فئة خاصة من الصوفية أو هي "اإلقبال بالكلية على احلقتدل       
)اهلل(، فينسى نفسه وال ( يف احملبوب الصويفأو فناء احملب ) (00)"اخللق، وهي ابتداء احملبة

. واملتلقي ا يف الكون ظاهره خلق وباطنه إله، حبيث يصبح إنسانا كامال ربانييرى إال اهلل
اس عامة على اإلقبال اخلاص على احلق يتعالق مع املعىن العام املتمثل يف إقبال  الن يفهم أنّ 

 .أداء األفعال مجيعها والعزم على حتقيقها
 المقام: 

 :سيطبنظم من ال
 المقام من األعمال يكتسب             له التعمل في التحصيل والطلب  إن  

 ب ــر وال حجـست يردهم عنه ال     ن وما        ــــــبه يكون كمال العارفي
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 (03)"احلقوق املرسومة شرعا على التماماملقامات مكاسب وهي استيفاء  اعلم أنّ "    

مقام العبد بني يدي اهلل عز وجل، مبا يقوم به من  معناهاملقام يف التصوف إذا كان "    
م إذا مل يستوف أحكام رياضات وعبادات وشرطه أن ال يرتقي من مقام إىل مقاجماهدات و 
يف احملبوب اهلل ، فإن مكانة العارف الصويف ووصوله إىل مقام التأله بفنائه (01)"ذلك املقام

املعىن العام الدال على  مع املقام ألنه ينسجمن الذي يفهمه املتلقي م هو املعىن اخلاص
 .املكان الذي يلبث فيه عامة الناس ويتخذونه وطنا هلم وأاملنزلة 

 الحرية: 
، فتكون حرا عن كل السرتقاق بالكلية من مجيع الوجوهاحلرية عند الطائفة ا "اعلم أنّ      

كان احلق مسعه وبصره وذلك إذا   ،عندنا إزالة صفة العبد بصفة احلقسوى اهلل وهي  ما
نه ومجيع قواه وما هو عبد إال هبذه الصفات ... فكان هذا احملل حرا إذ ال معىن له من عي

 (03).ما مل يكن موصوفا هبذه الصفات"

شرية وفنائه يف دل تكرار احلرية هنا على معىن خاص هو حترر العبد من صفاته الب       
انقطاع العبد أو مفارقته  . علما أنّ (01)"ما سوى اهللمن تعلق  اخلطر انقطاع" اإلهلية الصفات

 مع إزالة العبودية والقيد عن العبيد املتحرر . ه البشرية هو املعىن الذي يتعالقوإزالته لصفات

 : السهر 
"فإذا مل حيفظ العبد بسهر قلبه ذاته الباطنة كما حيفظ بسهر عينه ذاته الظاهرة وإن كان     

حبفظه فما سهر من ليست هذه عينه وال ينام قلبه وحيفظ غريه  نائما فيكون ممن تنام
 .(07)"صفاته

حتقق االنسجام النصي عرب معاين كلمة السهر اليت تغري معناها حنو اخلاص من رجال      
لسهر من خالل تعالقها مع معناها العام الدال على ا ،الصوفية الساهرين معنويا بقلوهبم

 .ماملادي لعامة الناس بأعينه
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وحات املكية طور معاين الكلمات تبني األمثلة املدروسة يف هذا السياق أن خطاب الفت    
جمردا منقوال من داللته احلسية متعالقا  ،(09)"اصطالحيابإعطاء الكلمة العامة معىن خاصا "

 .بداعية متميزة لفظا ومعىنإهبا داال على جتربة صوفية روحية وجدانية  مرتبطا

  الوسم والرسم: 
، يريدون ريان يف األبد مبا جريا يف األزل"اعلم أن الوسم والرسم عند الطائفة نعتان جي     

مبا سبق يف علم اهلل ال أهنما جريا يف األزل ... فالوسم بالواو من السمة وهي العالمة 
. وأما الرسم ة على أنه من أهل الوصول والتحققاإلهلية على العبد أو يف العبد تكون دالل

 قد دعاه أو مقام فيصدقه لراء فهو أثر احلق على العبد الظاهر عند رجوعه من حال مابا
 "هذا األثر الظاهر عليه يف دعواه

 : التطور من الخاص إلى العام ثالثا
 الغربة: 

... ومن غربة العارفني باهلل غربتهم عن صفاهتم عند وجودهم احلق عني صفاهتم "     
بطون األمهات فكانت األرحام وطننا فاغرتبنا عنها بالوالدة وهذه غربة حقيقية مث عمرنا 

فكانت الدنيا وطننا واختذنا فيها أوطانا فاغرتبنا عنها حبالة تسمى سفرا وسياحة إىل أن 
بنا عنه ، مث اغرت زخ فعمرناه مدة املوت فكان وطننااغرتبنا عنها بالكلية إىل موطن يسمى الرب 

 .(08)"بالبعث إىل أرض الساهرة

طور االستعمال الصويف داللة هذه الكلمة املتكررة حنو العام وأصبحت تعين ابتعاد     
م وسفرهم ، وابتعادهم عن بطون أمهاهتني عن صفاهتم عند فنائهم يف احلقالعارف

الصويف ملا ألفه من حياة  ومعاين مفارقة .وسياحتهم وموهتم وبعثهم، كل ذلك يعد غربة
مسافرا من مقام إىل آخر يف تكرار الكلمة السابقة هو الذي  وعزلته سائحا روحيا بالقلب

 .ناها اخلاص مبفارقة الوطن ال غرييربط داللتها العامة لتنسجم مع مع
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 الجهاد: 
، ... مث إن ية املؤثرة يف املزاج وهنا وضعفاإن اجملاهدة محل النفس على املشاق البدن"    

حركات يف سبيل اهلل مطلقا وهي أنواع سبيل كل هذه احلركات البدنية احملمودة شرعا منها 
فنظرنا إىل أعظم   بر مشروع فمنه ما فيه مشقة فيسمى جماهدة ، .... وهبا أمسيناه ...

 .(32)املشاق فلم جند أعظم من إتالف املهج يف سبيل اهلل وهو اجلهاد يف سبيل اهلل "

اهدة هي صدق االفتقار إىل اهلل " جمـأضحت داللتها العامة تعين اجلهاد يف كل شيء ال     
، وقيل فطام النفس عن واه وقيل بذل النفس يف رضاء احلقتعاىل باالنقطاع عن كل ما س

ومعاين اجلهد واملشقة والصرب اليت  (36)"ونزع القلب عن األماين والشبهات الشهوات ،
صة باجلهاد يف سبيل اخلايدركها املتلقي هي اخليط الرفيع الذي يربط داللتها العامة بداللتها 

 . اهلل فقط

 : النكاح 
يا إخواننا أن هذا املنزل من أعظم املنازل قدرا هو منزل النكاح الغييب وهو  اعلموا"    

نكاح املعاين واألرواح .... فاجلسمانيات كلها أوالد عن نكاح غييب ... مدرج يف نكاح 
 .(30)"...واحليوانات والنبات واملعادن حسي كنكاح الرياح واملياه 

، وصارت تدل على النكاح الذي يشمل حنو العام غري االستعمال الصويف معناها     
املسألة اجلنسية تغطي مادية كانت أم معنوية مبعىن أن "الظواهر املوجودة يف الكون كلها 

واملرأة صورة مصغرة  لوجود العملية القائمة بني الرجلمجيع مناحي الكون وتشمل كل صور ا
من  اإلهلي الذي يتحقق بني األمر اإلهلي والطبيعة العملية بني الذكر واألنثى جزء للنكاح

، إذ ابة ولغة التخاطب بني الناس نكاح، وحىت الكت(33)"النكاح الشامل للوجود بأكمله
، أي (31)جعل املتكلم أبا والسامع أما والكالم نكاحا وما تولد من فهم السامع جعله ولدا

يف ، و حبديه والنتيجة ياسيف مجيع الذراري أنه يف كل شيء حىت يف الق النكاح "سار أنّ 
 .(33)"االحتاد بالفاعلية واملفعولية
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على  إن تكرار معاين النكاح يسهم يف حتقيق االنسجام الداليل ألن معانيها تدل     
نكاح ه من ، وهي اخليط الرفيع الذي يربطها مبا كانت تدل علينتاجالولوج والتوالد أو اإل
 .بني الرجل واملرأة فقط

 العقيقة: 
على  فكانت العقيقة اليت جعل اهلل على كل إنسان شكرا ملا خصه به من الوجود"     

، إذ كان على حالة ال تقبل التغذي منها لئال يكون قد سعى هذه احلالة وجعلها يف سابعه
لنفسه فأكلها ... وكل إنسان مرهون بعقيقته ... ولذلك مل يعق العامل جبملته عن نفسه 
وإن كان على الصورة ألنه ما مث من يأكل عقيقته فإنه ما مث إال اهلل ... فكانت عقيقة 

ا الشكر الذي هو العقيقة التسبيح حبمده العامل تعود  عبثا فجعل سبحانه بدال من هذ
 (31)"ما أواله من وجوده على صورته ...شكرا على 

، وأضحت تعرب عن والدة العامل وظهور األشياء ورها االستعمال الصويف حنو العامط     
 .يمة اليت تقام بسبب ظهور املولودمنسجمة مع املعىن اخلاص للعقيقة أو الول

 : السياحة 
، وهم اجملاهدون يف سبيل اهلل من رجال ونساء قال ألولياء أيضا السائحون"ومن ا     

. والسياحة املشي يف األرض "سياحة أمتي الجهاد في سبيل اهللصلى اهلل عليه وسلم "
، وذلك أن العارفني باهلل ملا ملاضية ومن هلك من األمم السالفةلالعتبار برؤية آثار القرون ا

 وتفخر بذكر اهلل عليها ... وأن املفاوز املهلكة البعيدة عن العمرانعلموا أن األرض تزهو 
، لزم بعض العارفني السياحة صدقة منهم على البيداء ال يكون فيها ذاكر هلل من البشر

 (37)".د أفضل من السياحة بغري اجلهاد.... فكأن السياحة باجلها

األرض لرؤية آثار األمم  شي يف، واملانيها املشي للجهاد يف سبيل اهللتعين جل مع     
، وهو تطور حنو العام يتعالق منسجما مع اخلاص املتمثل يف املشي يف السياحة البائدة

 .مم فقط دون اجلهاد يف سبيل اهللهلدف لرؤية األ



 0101جانفي   – 10العدد:       جامعة برج بوعريريج   – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

002 

 

 : من االنحطاط إلى الرقي رابعا
 الخمر: 

 :نظم من الكامل
 والسكر من خمر الهوى        والسكر من نظر المدبر 

وهلذا يكون ملن قام به  ،وهو علم األحوال (39)"وأنهار من مخر لذة للشاربنيقال تعاىل "     
 .(12)" فخمره الذي يشرب إمنا هو دليله وبرهانه " (38)الطرب وااللتذاذ "

، رقاها ر والسكر كلها منحطة ال قيمة هلاالدالالت اليت تكررت فيها كلميت اخلم    
ابن عريب   راب احلب الروحي الذي جيتاح كيانالسياق لتدل على شاالستعمال يف هذا 

، ينبثق عن حالة راب املسكر ليس إال شرابا معنوياتدل على أن هذا الشوأصبحت "
 جراء (16)"نشوة والطرب وااللتذاذوجدانية إثر تلقيها واردا إهليا قويا من طبيعته أن يثري ال

، (10)"ة، أو املعارف اإلهلية، وكلها دالالت حمتملة"مشاهدة احلق تعاىل، أو احملبة اإلهلي
، وهو املعىن الذي يدركه املتلقي ويبين حول نشوة االلتذاذ باحلب اإلهليحتوم  معنوية راقية

انسجامه مع نشوة احتساء شراب اخلمر بوصفه املعىن االحنطاطي الذي كانت تدل عليه 
دي يتوقف عند ة من غري الصوفية قدم ماالكلمة يف الوضع قدميا "فالقدم عند شعراء اخلمر 

 .(13)"ل إىل قدم معنويا يسرمد يف األزل، بيد أنه عند الصوفية يتحو فرتة تارخيية معينة

 السكر: 

، والسكر العقلي سكر العارفني وبقي سكر الكمل من "فالسكر الطبيعي سكر املؤمنني    
"اللهم زدني فيك الرجال وهو السكر اإلهلي الذي قال عنه الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

يقع يف التجلي يف  ، فالسكر اإلهلي ابتهاج وسرور بالكمال وقدوالسكران حريان "تحيرا
 .(11)"الصور سكر حبق

داللة السكر منحطة رقاها اخلطاب الصويف لتدل على اللذة الروحية املتمثلة يف النشوة      
والفرح اللذين يشعر هبما كل من احتسى مخرة املعرفة اإلهلية وذاق من كؤوس حبها مبتهجا 
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نشوانا مبشاهدة مجال احملبوب، واملتلقي وهو يدرك بأنه "كما يسكر املخمور بالشراب 
  (13)"معا ، وعن اجلسدبة اإلهلية، وينتج عن ذلك الغياب عن الوعييسكر الصويف باحمل

عن الصويف الذي ارتقى إىل فناء األلوهية معىن راق غياب اإلحساس بالذات البشرية  أنّ و 
و االنسجام فإنه يبين التعالق أ ،عىن غياب الوعي واجلسد عن السكريينسجم مع احنطاط م
 .ملادية والراقية املعنويةنحطة  ا: املاحلاصل بني الداللتني

  : الفناء 
عند الطائفة يقال بإزاء أمور، فمنهم من قال: إن الفناء فناء العاصي،  اعلم أن الفناء"    

: الفناء فناء ة العبد فعله بقيام اهلل على ذلك، وقال بعضهمإن الفناء فناء رؤي :ومن قائل
لفناء وأوصل بعضهم إىل سبع عن اخللق وهو عندهم على طبقات منها الفناء عن ا

 .(11)"طبقات

( عن خمالفة اهلل يف هذا السياق فناء املعاصي وزواهلا، والفناء )البعد تشمل داللة الفناء    
. أو "هو  تبديل عن أفعال العباد وصفات املخلوقني، إنه الفناء عن كل شيء إال اهللو 

فلقد تطورت " خالل هذا املعىن ومن .(17)"بشرية بالصفات اإلهلية دون الذاتالصفات ال
الدالة  - ومعىن هذا أن الكلمات السابقة .(19)"قول بوحدة الوجودفكرة الفناء والبقاء إىل ال

معان  -للمتلقي لتذوب يف الصفات اإلهلية بالنسبةعلى موت الصفات البشرية واندثارها 
املادي الدال على الزوال  لى انسجامها مع معناها االحنطاطيمعنوية راقية يفهمها بناء ع

كل من عليها فان "واالندثار للعاقل وغري العاقل وعلى الكائن احلي وغري احلي قال تعاىل 

 .(18)"يبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرامو

 : الفار 
؟ فإن ما فر منه فما ترون تكون جائزته فإذا فر الفار إىل اهلل وعني من فر إليه وأهبم"    

 .(32)جائزة منقطعة ...."جائزة موسى 



 0101جانفي   – 10العدد:       جامعة برج بوعريريج   – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

009 

 

 تكررت ثالث مرات للداللة على "الفرار حتقق االنسجام عرب كلمة فر ومشتقاهتا اليت      
روب إىل اهلل  ، واهلإن الفرار من اجلهل .(36)"من اجلهل إىل العلم، ... الفرار مما دون احلق

تعالقها مع ما كانت متطورة يبين املتلقي انسجامها من خالل  أصبحت معان معنوية راقية
 .ثل يف هروب الناس اجلبناء وخوفهمتدل عليه من احنطاط مادي يتم

 العبد: 
"وهل رأيت عبدا اصطنعه مواله من بني عبيده واصطفاه وأعطاه مفاتيح اخلزائن مث أسر     

: العبد نزل يف درجة البعد دون هذا فنقولمث ن."(30)"إليه سرا أحيسن أن يفشي ذلك السر
فالعبودية ليست حبال  ه فال شيء أبعد من العبد من سيدهسيدا ملن هو عبد ل ال يكون

، ه بأنه عبد له ما هو عني عبوديته، وعلمالعبد من سيده بعلمه أنه عبد له قربة وإمنا يقرب
العبد يف ، "(33)"وعلمه هبا يقضي بالقرب من السيد فعبوديته تقتضي البعد عن السيد

وعندئذ يكون يف احلقيقة عبدا ، وى اهللحترر قلبه ما ساصطالح الصوفية "هو الذي 
حيث تعالقه مع  وهو معىن راق تكراره عدة مرات حيقق االنسجام الداليل من .(31)"هلل

 .لدال على امتالك اإلنسان لإلنساناملادي للعبيد وا املعىن االحنطاطي

 الذل: 
وجل ألن ذل الذليل على قدر من ذل حتت عزه وال عز  وأذل األذالء من كان له عز"    

، ومن ذل هلل فإنه ال يذل لغري اهلل أصال .... عز احلق، فال ذل أذل ممن هو هللأعظم من 
(33)فالذل صفة شريفة إذا كانت الذلة هلل ". وإمنا ذل حتت سلطان العزة وهي هلل ...

 

وصارت داللتها راقية خاصة بذل اإلنسان هلل تغري معىن كلمة الذل ومشتقاهتا املتكررة      
ة بني ، حبيث ميثل معىن اخلضوع احللقة الواصل، منسجمة مع داللتها املنحطةفقط وجل عز

 .املعنيني املتسامي واملنحط

تؤكد الكلمات اليت تغري معانيها من العام إىل اخلاص أو من االحنطاط إىل الرقي أن      
ات املكية خصوصا ويف اخلطاب الصويف عامة يؤدي إىل التطور استعمال األلفاظ يف الفتوح
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ة القدمية بدالالت جديدة مستحدثة. يقول أمحد عبد ، وذلك بإثراء الداللالداليل املنسجم
فقد تنتقل الكلمة من معىن إىل آخر أو تضيف إىل معناها معىن آخر جديد الرمحان محاد "

ليت تدل عليها وتستعمل يف أي واحد منها على دون أن ترتك األول فتتعدد بذلك املعاين ا
ومثلها كلمة السلوك فهي يف " وميثل لذلك قائال: (31)"وال واملقاماتحسب األح

االصطالح عند الصوفيني منذ العصر العباسي واصطالح حديث يف علم النفس واصطالح 
 .(37)"يفيد الداللة على أخالق التلميذ مدرسي

إن معاين هذه الكلمة والكلمات السابقة تنسجم مع ما كانت تدل عليه يف الوضع       
، وأن استعمال اللغة عرب الزمن عامل حاسم يف جعل استعماهلا يف اخلطابات املختلفة قبل
، لول حينئذ سوف يلحقه تغيري جوهريإن املداين الكلمات عرضة للتغري والتطور. "مع

 .(39)"طا باملدلول القدمي ومتصال بهرتبولكنه مع ذلك  سوف يضل م

 خاتمة:  
، إذ إن معانيها تتعرض للتطور ليست ثابتة راكدة ومن خالل ما تقدم يتضح أن اللغة    

صوص اإلبداعية يغري دوما أو التغري عرب الزمن حبيث أن استعماهلا يف اخلطابات املختلفة والن
دينية عامل مهم يف إفراغ الكلمات من ، أي أن ظهور أفكار واعتقادات فكرية أو معانيها

 (38)شريطة أن تنسجم معها وال تلغيها داللتها القدمية وتعبئتها وشحنها بدالالت جديدة
ت جديدة الصويف يقوم بعملية حتويل الداللة السابقة لأللفاظ وذلك بشحنها بدالال أي أنّ 

ية متحركة باستمرار املعاين الصوفوعلى هذا األساس كانت  ،ترتبط بالتجربة الصوفية
اجلديدة من مادة  ، تستلهم عناصرهاجتدد األحوال الصوفية، راقية رقي مقاماهتا متجددة

 .ثابتة قدمية تتعالق معها وتنسجم
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ه أي أنه ينزل ومسي احلال حاال لتحول ...على قلب اإلنسان مثل: القرب، احملبة، اخلوف، الشوق
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 الفاعلية التواصلية في القراءة البداغوجية 
 )مبادئ ومباحث(

 

The Communicative Effectiveness in the Pedagogical Reading 
(norms and searches) 

 
 عبد السميع موفقد.                                                              

 برج بوعريريج  -جامعة محمد البشير اإلبراهيمي                                               
 

 91/88/9182 تاريخ القبول:                                10/88/9182تاريخ اإلرسال: 

 

 ملخص:
هتتم هذه الدراسة بتقدمي سبل إجراءات التواصل البداغوجي يف ميدان التعليم       

مبادئ نظريات القراءة والتلقي احلديثة اليت جعلت املتعلم حمور العملية والقراءة، وفق 
التعليمية، وذلك بآليات التدريس احلديثة اليت تراعي طرق االكتساب واإلجناز معا أثناء 
العملية الّتعلُّمية، وقد قّسمت نظريات القراءة هذه اإلجراءات إىل قسمني: قسم يهتم 

اعي املعلم )الباث(، وبينهما وشائج وعالقات ختضع آلليات باملتعلم )املتلقي( وقسم ير 
وأطر أخرى، وهذه اإلجراءات تبىن على أسس معرفية مرتبطة حبواس اإلنسان كاإلدراك 
والفهم، والرؤية البصرية، والسمع واإلنصات وغريها، وحتكمها مهارات علمية وفنية تدمج 

 اآلليات، وتوّلد أخرى زمن التواصل التعليمي.
 

 آليات اإلجناز. القراءة والتلقي، اإلدراك والفهم، املهارات البداغوجية، مفتاحية:الكلمات ال
Abstract: 

This study is concerned with the presentation of the ways of 
pedagogical communication procedure in the domain of teaching and 
reading according to modern reception and reading theories principles 
which made of learner the centre of the learning process through new 
teaching techniques that take into consideration both methods of 
acquisition and performance during the learning process. The reading 
theories divided these procedures into two parts: a part concerned with 
the learner (receiver) and the second the teacher (deliverer) and 
between them other relations subject to other mechanisms and frames  
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and these procedures are made on cognitive bases related to human 
senses like perception and understanding, optic vision, hearing and 
listening and so..on. And they are governed by scientific and technical 
skills integrating mechanisms generating others during the educative 
communication. 

keywords: reading and reception, perception and understanding 
pedagogical skills, performance mechanisms. 

 تمهيد:
يقصد بالقراءة البداغوجية حتصيل الكائن واملمكن من اخلطاب التعليمي، باملقومات       

الذاتية واملوضوعية يف إطار آليات الفاعلية التواصلية اليت هتتم باملتلقي والباث )املعلم( 
واملادة العلمية املدروسة، واملنجز الذي يتحّقق بعدها يف حّل مشكلة ما. ويشتغل التعليم 
احلديث مبعاينة أقطاب الّتعليم ووضعيات التعّلم يف إطار منسجم متكامل يراعي أهداف 
العملية الّتعلمية، وأحوال املتلقي من جهة الرتاكمات املعرفية، واملخزون العلمي املوّظف يف 

التواصل حلظة التعلم واالكتساب، فهل ميكن أن تكون بداغوجية لفعل القراءة؟  عملية
 وكيف يتم بناء أفق انتظار املتعّلم؟.

إذا كانت اإلجابة بنعم. جيب أن نضع شروطا لذلك، وأمهها أن تكون هذه       
إليه يف إطار البداغوجية تفاعلية، مبعىن أهنا تدمج تفاعالت املتعّلم واملادة العلمية املقدمة 

 :(1)نظرية عامة لالتصال تفرتض يف جمال التدريس ضرورة العناية مبكونني أساسيني يف الّتعلم
 استعداد املتعلم. -
 منهجية موضوع التعلم. -

حيث يكون الباحث مضطرا، وبتأثري من شروط هذا الّتعلم إىل رصد تشكالت فهم       
قت مالحظة تأثري البنيات النصية والداللية الدروس وتأويلها لدى القارئ، ويف ذات الو 

للمقروء كموضوع للتعلم. ولذلك كان االلتجاء إىل مفهومني نعتربمها مركزين يف إنشاء 
 بيداغوجية مالئمة لتدريس النصوص، ومها:
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 النشاط التفاعلي للمتعلم ـــ املتلقي. -          
 رصد التعيينات القرائية. -  

 ن علم النفس املعريف، والثاين من مسيائيات التلقي.املفهوم األول مستمد م

يساعد املفهوم األول يف التعرف على اإلواليات النفسية والذهنية اليت يشتغل هبا املتعلم      
يف اكتساب املعارف يف تعلم النصوص، ويشتغل املفهوم الثاين على إدراك العالقات احملتمل 

يفرتض يف املتلقي هنج مسارات حمتملة أو ممكنة  قيامها بني ذات قارئة ونص مقروء، حيث
 أو ضرورية يف تعيني البنيات النصية من أجل فهمها وتأويلها.

وال يتعلق األمر هنا باختيار عشوائي للمفهومني السالفني، ذلك أن البحث يف      
التدريس والتعليم، كما هو متعارف عليه، يشتغل ضمن بيداغوجية، أو باألحرى 
بيداغوجيات تفاعلية للتلقي، تشرتك فيها املقاربات املوظفة يف هذا اجملال، تواصلية كانت أو 
تداولية. فالبحث يف ميادين األهداف والطرائق واملواد التعليمية والوسائل املعينة ... 
أصبحت غايته معرفة اسرتاتيجيات القارئ املستهدف. لذلك ال مناص من اعتبار 

 .(0)فاعالت أنشطة املتعلم مع موضوع التعلمالتدريسية حقال لت

وهكذا يف سياق اإلجابة عن الفرضني السابقني، حتاول هذه الدراسة رصد مؤشرات        
التفاعل املتنامي بني أنشطة القارئ ومكونات املقروء، أي التعرف على البىن االستقبالية 

ت النصية ملوضوع التلقي، وقد لدى القارئ )الرتاكمات املعرفية(، يف تفاعلها مع البنيا
نّبهت "نظرية ظاهراتية الفن إىل أن العمل األديب ليس هو النص احلايل فقط ولكن هو 

 .  (3)أيضا وبنفس املقياس، تلك األفعال املتعلقة به جرّاء االستجابة هلذا النص"

يقوم  ومن أجل توضيح عالقة هذا التفاعل مبا هو سائد يف اخلطاب املدرسي، وما       
 عليه هذا األخري من آليات مشغّلة لتلك الفاعلية، جيب البحث يف احملاور اآلتية:

 ــ سبل القراءة املؤسسية وتشكيل آفاق انتظار املتعلم. 
 ــ مشاركة املتلقي وتفاعالته مع موضوع التعلم. 
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 ــ االجناز الذايت يف تعلم املواد التعليمية واكتساب املعارف. 
 لقي املادة العلمية واسرتاتيجيات التعلم.داغوجية تــ ب 

 ــ القراءة المؤس سية وتشكيل آفاق انتظار المتعلم: 8
البد من اإلشارة يف هذا العنصر إىل شيء مهم أال وهو: أن املواضيع التعليمية قائمة       

منصّبة يف  على حماور مل تكن هلا نفس األمهية دائما يف اخلطاب املدرسي. وقد كانت العناية 
كثري من األحيان على املادة التدريسية يف غفلة عن املدرس واملتعلم، ويف أحيان أخرى على 

 .(1)املدرس بوصفه قارئا وسيطا بني املادة واملتعلم، ونادرا ما حظي حمور املتعلم بنفس العناية

ؤسسية ويتضح من اشتغال آليات اخلطاب الواصف للنصوص األدبية أن القراءة امل        
تندرج ضمن سياق عام لالتصال ميكن تسميته باإلبالغ، وأن هذا اإلبالغ يسعى إىل 
تشكيل آفاق انتظار خاصة بالقارئ املتعلم، وذلك بتشغيل إواليات القراءة اليت تتفّرد بعدة 

 مسات وخصائص منها:
 ـــ تتميز هذه اإلواليات هبيمنة اخلطاب الواصف على املوصوف.

لقراءة شكال خطّيا، يصل بني مصدر وهدف، مع الّتوقف يف حمطّات كربى ـــ تتخذ هذه ا
 )السلطة الرتبوية، القارئ الوسيط ...( لبلورة سريورة هذا الربوتوكول ومراقبة تطبيقه.

 وتبعية للمتلقي املرسل فهناك أولوية املواقع االتصالية، واالستقرار يف نوع الثبات على ـــ احملافظة
من التتابع يف وصف املكونات التدريسية وحتليلها، وفق مسلسل خّطي يرتكز  ـــ التزام نوع

 على منهج املراحل املتدّرجة: تقدمي ـــ حتليل: شكل ومضمون ـــ تعليق ــ تطبيق.
ـــ تقديس املعرفة، وذلك باعتبار كل ما يقدم من املعلم )الباث( جيب قبوله والعمل به، دون 

قي( يف تقييم أو نقد املعلومة، بل جيب أن يكون خزانا للمعرفة إعطاء فرصة للمتعلم )املتل
وحافظا هلا. وهنا ميكن أن نقتبس مقولة من كتاب "من أجل مجالية للتلقي" وهي: 
"اخلطأ والالمالءمة املشرتكة بني املواقف الثقافية اليت يستنكرها "ياوس" وهي سوء املعرفة 

ركبة اليت تتأسس بينها، وهي إرادة تفضيل عامل بتعّددية احلدود، وهو اجلهل بالعالقة امل
 .(3)واحد من بني عوامل خمتلفة"
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ـــ اعتماد مراجع وأطر معرفية خمتلفة يف النموذج اخلطايب، ولكنها تلتقي مجيعها يف الطابع 
 االسقاطي، ويتمثل ذلك يف نظريات التعبري واالنعكاس واحملاكاة.

 مال جمموعة من اآلليات، وهي:ويشتغل هذا الربوتوكول القرائي باستع
 ـــ آليات التصنيف.  
 ـــ آليات التأطري.  
 ـــ آليات االسرتجاع.  

تستعمل آليات التصنيف يف اخلطاب األديب مثال باعتباره قد خضع للممارسة / أ
التدريسية، أي ذلك الذي ترضى عنه املؤسسات الثقافية. وهلذا تقدم مجلة من املختارات 

أهنا نصوص خالدة قابلة ألن تكون موضوعا للمعرفة األدبية... وهبذا املعىن  والشواهد على
. ونتيجة لذلك  (1)تصبح النصوص األدبية هي تلك اليت اعرتف التاريخ بأدبيتها ونصّيتها

كانت أمساء األعالم أهم من النصوص ذاهتا، وكان اللجوء إىل تقدمي النصوص يف شكل 
ملدرسي متضمن ملختارات تتكون من شواهد شعرية ونثرية "أنطولوجيا" مشروعا. فالكتاب ا

 )األجناس( وتدل على فرتات زمانية )العصور( وعلى كتاب وشعراء )األعالم(.

كما يستعمل هذا التصنيف يف اعتماد حتقيب تارخيي دال على التطور والتعاقب      
 متعاقبة:)أليس األدب انعكاسا للتاريخ؟(. وهكذا جند أنفسنا أمام مراحل 

 ــ ما ميثل النهضة )طفولة األدب(. 
 ــ وما يدل على االزدهار )الشباب(. 
 ــ وما يربز االحنطاط )الشيخوخة(. 

ومادام األمر خيص املختارات والشواهد، فإن اللجوء إىل االختزال مباح. فاألبيات       
ر داللة على العصر متثل القصيدة، والقصيدة جزء من الديوان، والديوان من إبداع الشاع

 والفن واملدرسة األدبية...
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وحيث أن النص خمتزل، فكذلك اخلطاب الواصف. إنه عبارة عن أحكام عامة       
وقوالب جاهزة، يكفي تطبيقها على شواهد نصية هلذا املبدع أو ذاك الستخالص 

 التفسريات واألحكام املناسبة.

الواصف يعيد تأطري النصوص بالبحث يف أّما آليات التأطري فتظهر يف كون اخلطاب  /ب
 صلية، واقرتاح سنن موحدة للقراءةمواقع تواصلية جديدة للمنتخبات اليت فقدت أطرها األ

باعتماد عناوين رئيسية وفرعية ورؤوس مدخلية وبيانات لتقدمي النصوص، تكون وظيفتها 
 خ األديب والتاريخ العاموالتاري تاريخ الذات املبدعة، النصوص بشروط إنتاجها يف مستوى ربط

كما تعمل أيضا على تكييف املقروء، حبيث يصبح اخلطاب الواصف مقتطفا جديدا      
للمقتطف نفسه يستطيع القارئ أن ينسى النص ويغفل بعض التفاصيل، ولكن عليه أن 

 .(7)حيتفظ بالعناوين والرؤوس املدخلية

اخلطاب اإليصايل بروتوكوال للقراءة، ينبه إىل وعن طريق هذه اآلليات املؤطرة، يقرتح       
ما هو أّويل )اخلطاب الواصف( والذي يعين النص، وما هو ثانوي )اخلطاب املوصوف( أي 

 نقد النص.

تتبلور وظيفة آليات االسرتجاع يف تقدمي تعريف آخر للخطاب األديب. إنه ما يكون  /ج
متارين كتابية. ويظهر اشتغال هذه اآلليات قابال لالسرتجاع واالستعادة يف مهارات تطبيقية و 

 يف شكل تكرار وتقليد وحفظ للشواهد:
ـــ يتمثل التكرار يف بروتوكول القراءة املؤسسية أّوال، واملتميزة برتابة بنود طريقة التحليل 
ثانيا، حيث تطبق نفس البنود على مجيع النصوص. والتكرار ميّكن املتعلم من ترسيخ 

وقد أّكد هذا الرأي ابن قيم اجلوزية يف حديثه عن تكرار القرآن الكرمي  املكتسب وتثبيته،
لقصص األنبياء واملرسلني والفائدة من ذلك بقوله: "لتفاوت الناس يف مداركهم 
وأمزجتهم، كّرر القرآن املعاين املقررة للعقيدة بأساليب خمتلفة، والسيما يف قصص نوح 

 .  (9)ن هذه السنن يف النفس، ويثّبتها يف القلب"وهود وصاحل وشعيب. وهذا التكرار ميكّ 
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ـــ ويربز التقليد يف مطالبة املتعلم مبحاكاة مناذج خطابية قائمة على احرتام طريقة التحليل 
 وتبين منطقها وبالغتها وااللتزام خبالصاهتا وأحكامها وتقليد أساليبها.

تذكر الشواهد النصية الدالة ـــ ويظهر احلفظ يف الدعوة املباشرة أو الضمنية إىل 
 واسرتجاعها للربهنة على أحكام معينة.

 ـ أفق انتظار المتعلم: 9
للتعرف على املبادرات اليت يقوم املتلقي يف تفاعله مع البنيات النصية املشكلة ملوضوع      

التعلم يف تلقي النصوص األدبية، ال يكتفي القارئ بتقبل املعلومات املخرب هبا بكيفية 
امدة، بل يتطلب منه القيام بسريورة دينامية للرتمجة واالنتقاء والتأويل، حياول فيها جتاوز ج

اكتساب املعارف كما مت بثها )كتابتها يف شكل نص( إىل حماولة إعادة بناء تلك 
 املعلومات. ويظهر يف: 

 ــ ترمجة الدوال إىل مدلوالت.
 ة )االهتمام(.ــ انتقاء املعلومات البارزة )األمهية( واملفيد

ــ جتاوز سطح النص إىل البحث عن املضمرات واملسكوت عنه بتقدمي افرتاضات 
 واحتماالت تأويلية.

وهكذا ينشئ املتلقي عالقات جديدة، جتمع معلومات النص البارزة واملفيدة الصرحية       
ـ العالقات والضمنية، ويعيد بناءها عن طريق التنظيم واالختزال والتكثيف، بشكل يساير: ـ

 .(8)النصية ــ واملكتسبات السابقة

فهو ينظر إىل النص كبنيات جتمع بينها عالقات، ولكنه ال يعاجل كل بنية على حدة      
  كلمات بل يدمج البنيات الصغرى يف الكربى، وخيتزل التفاصيل ويكثف اجلزئيات يف

حياول إنشاء  غري منتظمة عناصرحني تواجهه  عامة، كما أنه وبنيات وعناوين فرعية، مفاتيح،
عالقات واصلة بتقدمي افرتاضات تأويلية يستخدم فيها عمليات االستقراء واالستنباط 

أو سياقية.  منطقية ضرورات حتت تأثري إىل اخلاص، العام من أو العام، إىل اخلاص من باالنتقال
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ثالت ومواقف ويف ذلك كله يشّغل املتلقي موسوعته املعرفية املكونة من معارف ومت
 .(8)ووجهات نظر

 المعارف:
مما ال شك فيه أن للمعارف السابقة دورا يف الوصل بني القارئ واملقروء ذلك أن       

 موضوع القراءة، من حيث هو تشّكل خطايب، خاضع ملواصفات معينة:
ينتمي إىل تصنيف حمّدد له هويته اخلاصة به، ويتوفر على ما يسمى  كنص:فهو       

 باملعطيات النصية القاعدية اليت تتحقق هبا هذه اهلوية.
حيمل عرب بنياته رؤية معينة للعامل، يتكئ فيها على مرجعية تارخيية  كخطاب:وهو       

بني مرسل  وثقافية ... أي ما ميكن أن يشكل سجال يفرتض فيه أن يكون مشرتكا
ومستقبل؛ وكلما اتسعت رقعة هذا السجل املشرتك، كان التواصل بني االثنني أكثر جناحا. 
إننا بعبارة أخرى، نكون أمام ما يسمى باملعطيات التأويلية القاعدية، اليت يستعني هبا 
املتلقي يف تعيني بنيات املقروء وإدراك وجهة نظر املرسل وآفاق انتظار النص، قصد إنشاء 
ما يسمى باخلطاطة املعرفية للنص، واليت هي يف هناية املطاف نتيجة هلذا التداخل بني 

 الذات القارئة يف اكتشافاهتا وتعيينها وتأويلها للموضوع املقروء.

 التمثالت:
تتبلور هذه اآللية املعرفية يف شكل متثالت تتجاوز خطية النص إلنشاء منوذج للتأويل.       

ميتلك املتلقي هذا النموذج ويشغله للربط بني املعلومات املكتسبة وما  هكذا بفعل القراءة
 يسمى باسرتاتيجية السابق والالحقهو مقرتح لالكتساب. إنه بعبارة أخرى ينهج ما 

ويستثمر ما سبق اكتسابه ليس كمجموعة مبنية ومهيكلة من املعارف، بل يف شكل مبادئ 
اجهه صعوبات يف الفهم والتأويل، فإنه يلجأ إىل عامة قادرة على تأطري املقروء؛ وحني تو 

 تقدمي افرتاضات استكشافية باستعمال ما يسمى باالستدالل.
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 المواقف:
يستثمر القارئ كل مكتسب سابق يف شكل مواقف ورؤى، وبالتايل فهو حني يواجه      

يف وضع معلومات جديدة يعاجلها انطالقا من معارفه ومتثالته وكذلك من مواقفه. إنه 
 تواصلي ميكن أن يتميز باإلقبال أو النفور أو الرتّدد، وباالنتباه أو الالمباالة.

ويف هذا الصدد يؤكد "فان ديك" بأن املعطيات املكتسبة سلفا ليست وحدها املؤثرة      
يف تفاعل القارئ مع النص. فاملتلقي له اهتماماته وأهدافه وطرائق تعامله مع املقروء، وهي 

 .(62)جوهرية يف اكتساب املعارف اجلديدة وبالتايل يف تلقي النصوصعناصر 

يتبني من العناصر السابقة أن املتلقي يتكئ على موسوعته املعرفية ليختار منها ما يراه      
ضروريا لتأطري نشاط تعلمه. فهو ميتلك معارف ومتثالت ووجهات نظر قابلة لالستثمار يف 

املراد إجنازها ونوع النشاط التعّلمي املرغوب فيه. إنه يواجه أنشطة التعلم. حسب املهمة 
 النص انطالقا من:

 ــ مؤشرات نصية معينة )اسم الكاتب، جنس النص ...(.
 ــ حتديدات سلوكية مطلوبة )قراءة حرة، حتليل، تلخيص، إعادة إنشاء، اخل(.

 خطابية(.ــ مهام مرتبطة بنوع النشاط القرائي )التعرف على ظاهرة نصية أو 

واختالف هذه املهام واألنشطة من شأنه التأثري يف تفاعل القارئ مع النص  
وبالتايل يف فهمه وتأويله. وبذلك تتعدد القراءات املمكنة لنفس النص وتتضارب 
االفرتاضات التأويلية وتتداخل آفاق االنتظار. فما ينتظره قارئ مفرتض لنص روائي مرتبط 

همة املراد إجنازها وشكل النشاط القرائي. لذلك وجب حتديد هذه بنوع القراءة وطبيعة امل
السلوكات املطلوبة لتعديل انتظارات القارئ وترشيد استكشافاته التأويلية، مبا يناسب 

 مستواه اإلدراكي واإلجنازي.
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 ــ بداغوجية تلقي النصوص واستراتيجيات التعليم: 3
 ــ التعل م والتعليم:

سألة التعليم والتعّلم من اجلانبني النفسي والرتبوي، فإننا نلحظ اهتمام إذا تلّمسنا م      
خمتلف النظريات النفسية والرتبوية هبذا اجملال، ويف ذات الوقت اختالفها يف املنطلقات 
املرجعية املعتمدة لتأويل سلوك املتعلم. وبصفة عامة ميكن اعتماد تصنيف ثالثي هلذه 

 :(66)النظريات يتفرع إىل
 ـــ نظريات ترابطية. 
 ـــ نظريات وظيفية. 
 ـــ نظريات معرفية. 

 ــ النظريات الترابطية:
اهتمت هذه النظريات بالعالقة املتبادلة بني فعل القارئ وأفكاره، حبيث تتخذ هذه       

العالقات شكل ترابط واقرتان بني عنصرين يف تشاهبهما أو يف التضاد بينهما، أو يف وجود 
 تتابع بينهما. ومن هذه النظريات:سببية أو 

 ـــ نظرية املثري واالستجابة )ثورندياك(.
 ـــ نظرية اإلشراط )بافلوف(.

وهذه النظريات تتبع سلوك املثري واالستجابة، الذي يكون يف الدرس التعليمي على      
شكل سؤال وجواب، شريطة أاّل حيّمل القارئ نص اجلواب أكثر ممّا يقتضيه السؤال، 

فرض تراكماته املعرفية على السؤال يف شكل زخم معريف غري منطقي وغري منظم، وكي ال ب
 يقع يف األجوبة الكمية اليت ال جدوى منها يف كثري من األحيان.

 ــ النظريات الوظيفية:
وتدرس هذه النظرية العالقة بني املثري واالستجابة مبراعاة اجلانب املعريف وتأثري  

املتعلم وعلى ردود أفعاله جتاه البيئة والطبيعة والوسط االجتماعي، مع ذلك على سلوك 
 اهتمام خاص بالسلوك اللفظي. ومن هذه النظريات:
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 ـــ النظريات السلوكية )واطسون(.
 ـــ النظريات اإلجرائية )سكينر(.

 ـــ نظرية احلافز )كالرك هل(.

اب )فهم السؤال نصف وهنا يشرتط يف القارئ أن يفحص السؤال قبل اجلو        
اجلواب(، ويقّلبه عرب خمتلف اجلهات اليت قد بعود إليها املعىن، انطالقا من مؤشرات نصية 
دالة، تتمركز يف النص كبنيات موجهة للفهم واإلدراك، ولو اقتضى ذلك من القارئ إنشاء 

 سلسلة داللية طويلة من االستلزامات املنطقية.

 ــ النظريات المعرفية:
ضمنها الدراسات املهتمة بقضايا االكتساب والتعلم، حيث يهيمن اجلانب تندرج  

املعريف؛ وذلك برصد اخلاصيات الذهنية للمتعلم وتفاعله مع البيئة واجملتمع وأثر األبعاد 
 الفكرية والشخصية واالجتماعية يف هذا التفاعل. من هذه النظريات:

 ـــ النظرية الكلية )اجلاشطالت(.
 لتكوينية )جان بياجيه(.ـــ النظرية ا

يظهر من خمتلف النظريات السابقة أن التعلم قائم على جدلية التكّيف والتكييف،      
 املرتكزة بدورها على إواليات االستيعاب واإلدماج والتعديل.

وهكذا يتفاعل املتعلم مع موضوع التعلم باستيعاب املعلومات الواردة من احمليط،      
بنياته املعرفية وفق مكونات هذه البيئة، وبالشكل الذي حيدث نوعا من وبإدماجها يف 

 .(60)التعبري يف هذه املكونات عن طريق ما يسمى بالتعديل الذايت

ولذلك يبدو أن الّتعلم هو اعتماد للمكتسبات كنقاط لالرتكاز )للتلقي( يستثمرها      
 اجلديدة.املتعلم يف بنيته االستقبالية للتفاعل مع املعلومات 
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 ــ استراتيجيات التعلم/ بنيات التلقي: 4
إن التعّلم هو اسرتاتيجية الربط بني القدمي واجلديد، بني املكتسب وما هو قابل       

لالكتساب، وأن تعّلم النصوص )تلقيها( هو تفاعل بني املوسوعة املعرفية للقارئ 
ب(، فإن بداغوجية التلقي جيب )املكتسب(، ومكونات البنية النصية )ما هو قابل لالكتسا

أن ينظر إليها كممارسة لتسهيل هذا الربط، ليتمكن من تعديل معارفه وسلوكه... ولذلك  
 كان اهتمامها منصّبا على العنصرين اآلتيني:

 ـــ آليات التعلم. 
 ـــ عمليات التعلم.

 ــ آليات التعلم:
هتتم هذه البداغوجيا باآلليات املستعملة لدى املتعلم يف تفاعله مع النصوص واليت     

 التخزين. ـــ  ـــ الفهم اإلدراك تظهر يف: 

 ــ آلية اإلدراك:
تذهب أغلب الدراسات النفسية والفيزيولوجية إىل التأكيد بأّن العالقة بني احلاسة      

ثرة يف نوع هذا اإلدراك نفسه. فنحن نستخدم يف املستخدمة يف اإلدراك والدماغ البشري مؤ 
اإلدراك البصري العني وسيلة لنقل املؤشرات املدركة والدماغ هو الذي يعاجل هذه املؤشرات 

 .(63)يف شكل معلومات

وهلذا جند أنفسنا يف فعل القراءة، نشتغل إدراكيا بنقل الدوال بواسطة العني إىل الدماغ      
تتحرك العني، ليس بشكل خطي كما يعتقد بل يف شكل قفزات الذي يفك رموزها حيث 

متتالية، حمدودة يف الزمان واللمكان، متكن احلاسة البصرية من التقاط جمموعة من الدوال 
 ونقلها إىل الدماغ.

 ولذلك ميكن التأكيد بأننا يف فعل القراءة نستخدم على األقل معطيني: 
 ـــ معطى بصري، ووسيلته العني.
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 عطى معريف ناتج عن استخدام القارئ ملوسوعته املعرفية املخزّنة يف خلده، وظيفته ـــ وم
 التوسط يف استحضار متثالت ذهنية قادرة على ترمجة الدوال إىل مدلوالت.

 ــ آلية الفهم:
يف هذا املعىن يعترب الفهم إنشاء لعالقة بني جتربة جديدة وجمموع التجارب اليت يعرفها      

ا. إنه عالقة بني اإلدراك واملعارف اليت سبق ختزينها، فنحن حني نقرأ نصا، ال القارئ سلف
نستطيع النظر إىل الفهم كمجرد إسقاط للمقروء، بل يتطلب ذلك منا إنشاء بني هذه 

 البنيات املقروءة ومعارفنا السابقة.

ختارة ولذلك يتبلور الفهم كآلية يف حماولة القبض على جمموعة من املعلومات امل     
واملبنية، وحسب جتربتنا كأشخاص، وحسب عادتنا كقراء، وكذلك حسب حاجاتنا ونوايانا 
ومقاصدنا كمستعملني لذلك املقروء يف مقامات تداولية وتواصلية معينة. وتشتغل هذه 

 اآللية لتوجيه مسلسالت املعاجلة والتحليل يف اجتاهني:
  :النصية القاعدية كمؤشرات باستعمال املعطيات من األسفل نحو األعلى

 للحصول على الداللة والتأويل مرورا باملعجم والرتكيب.

 :باستخدام املفاهيم واملبادئ العامة )األجناس، القوانني  من األعلى نحو األسفل
النصية( وتوظيف األطر واملدونات واملواقف، لربط احمللي بالكلي وتوفري االتساق 

 واالنسجام للمقروء.

 خزين:ــ آلية الت
اعتربت الذاكرة وملدة طويلة جمرد وعاء لتخزين املعلومات والتجارب، إاّل أن هذا       

التصور أصبح متجاوزا حتت تأثري نظريات نفسية وإعالمية )اجلشطالت، الذكاء 
االصطناعي، نظرية اإلعالم...( وأصبح ينظر إليه كاشتغال وظيفي، يعمل على غربلة 

 يزها يف مراكز ممنطقة وخمتصة.املعلومات وتصنيفها وترك
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ولذلك فقد تطور اخلطاب عن الذاكرة إىل خطاب عن أنساق للتخزين واالستفادة       
 ، فهناك:(63)وإعادة اإلنتاج، تشتغل بطريقة متكاملة ومتداخلة

 ـــ السجل احلسي الذي يشتغل استجابة حلافز خارجي، وتكون االستجابة هنا حسية.
املدى؛ ويسمى أيضا بالذاكرة املباشرة أو العلمية، وهو عبارة عن نسق ـــ التخزين القصري 

 للمعاجلة واالحتفاظ الوظيفي.
ـــ التخزين البعيد املدى؛ ويسمى أيضا بالذاكرة العميقة، وهو نسق للتخزين واالحتفاظ 

 باملعلومات ملدة طويلة، حسب أمهية هذه املعلومات وكذلك اهتمام الشخص هبا.

 التعلم: ــ عمليات 3
 وهتتم هذه البداغوجيا كذلك بالعمليات الّذهنية للّذات املتعلمة واليت تظهر يف:     

ـــ االستقراء: العناية بالفعل الذهين الذي عن طريقه ينتقل املتعلم من األمثلة حنو املبادئ، 
األسفل حنو من املالحظة املباشرة إىل القوانني العامة. والذي يتجسد يف الفعل القرائي من 

 األعلى.
ـــ االستنباط: عكس الفعل السابق، حيث يعمد املتعلم إىل تفسري النتيجة انطالقا من 

 املبادئ واملفاهيم والقوانني العليا، باالنتقال من األعلى حنو األسفل.
ـــ الرتكيب: باجلمع بني االستقراء واالستنباط يف حماولة تركيبية تتجاوز ما هو مكرر بإدماج 

 فاهيم واألمثلة داخل نسق متكامل قائم على عالقات متبادلة.امل
ـــ االختالف واإلبداعية: برتك الفرصة للتعبري عن الوجدان واخليال، وبالتايل للعناصر اليت 

 تبدو خمتلفة، مث حماولة اجلمع بينهما عن طريق العالقات املنظمة.

 ــ مراحل التلقي:
 تلقي النصوص فهما وتأويال، اسرتاتيجية قائمة على إن التعلم يف هذا السياق، يعين     

دمج العمليات الذهنية للمتلقي مع اآلليات اليت يشتغل هبا، ويتحقق ذلك بشكل 
 :(61)متكامل، عرب مراحل وهي
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 ــ استحضار المكتسب:
حيث ال يصبح املكتسب اجلديد قابال لالستيعاب إاّل إذا كان له اتصال باملكتسبات       

القدمية، فهي وحدها القادرة على تأطري املعارف اجلديدة واخلربات اليت ميكن للمتعلم 
 اكتساهبا تباعا.

 وهنا جيب التمييز بني نوعني من املكتسبات:      
 أي املعارف واملعلومات والتمثالت الذهنية. ــ الكفاية:
 أي املهارات واخلربات. ــ اإلنجاز:

از بشكل جديل: فامتالك األوىل ال يظهر إاّل عرب إجنازات وترتبط الكفاية واإلجن      
خمتلفة، كما أّن اإلجناز ال ينطلق بدوره من فراغ، بل البد من استثمار املعارف واملعلومات 

 .(67)والتمثالت

 ــ تعيين المكتسب:
يتحّقق هذا التعيني بطريقة تدرجيية وضمنية أثناء التعلم، حبيث يتأكد املتعلم يف  

 ابه للمعارف من مدى مالءمة هذه األخرية ملوضوع التعلم.اكتس

 ــ استثمار المكتسب:
ويظهر يف حتويل املكتسب اجلديد نفسه إىل وسيلة لالكتساب، والمتالك معارف       

ومهارات أخرى. وهذا ما جيعل من املعرفة ليس جمرد معلومات قابلة للتخزين بل حيوهلا إىل 
لم، تسعفه يف اكتساب معارف جديدة، "وهي التداعي الذهين وسيلة لتنظيم معارف املتع

 واالستنتاج واالستدالل. (69)الذي حيصل باجملاورة، والشبه"

 وبصفة عامة ميكن القول بأن هذه )العمليات / املراحل( متداخلة:     
ـــ فنحن نكتسب املعلومات اجلديدة بوصلها بتلك اليت سبق اكتساهبا، ويتحقق ذلك 

 إىل التأطري واإلدماج. باللجوء
 ـــ وحنن حننّي املكتسب عن طريق التفاعل بني الكفاية واإلجناز.
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 ـــ وحنن نستثمر هذا املكتسب جبعله أداة الكتساب مهارات جديدة.

 ولذلك فالتعّلم، أو التلقي هو حتريك لآلليتني معا:     
 باستخدام املعلومات واملعارف الكتساب مهارات جديدة. ـــ آلية الكفاية:
 باستعمال املهارة لتطبيق تلك املعلومات واملعارف. ـــ آلية اإلنجاز:

 وتشتغل الكفايتني بالتكامل واالنسجام، فعندما نكون:     
ـــ يف مواقف تعليمية حينما نركز على مهارة من أجل اكتساب كفاية، أو حينما نركز على  

 ية من أجل إجناز مهارة. كفا
ـــ ويف مواقف "تعليمية" حينما نكون أمام نشاط يستثمره املدرس لتسهيل هذه اجلدلية بني 

 الكفاية واإلجناز وخلدمة النشاط االسرتاتيجي للمتعلم يف اكتساب معارف جديدة.
 

 خاتمة
آليات التلقني، وذلك إذا كانت العملية التواصلية يف ميدان التعليم قدميا تعتمد على       

بإرسال زمخا علميا معرفيا على حنو متتالية متزايدة من قبل املعلم ويف شكل اتصال سليب، 
فإن التعليم احلديث يعتمد على استثارة املتعلم بإشكاالت وفرضيات حتّرك فكره، وجتعله 

حصيل العلمي يدمج معارفه القبلية وقدراته الذهنية يف اكتساب املعارف اجلديدة، فيكون الت
 اتصاال إجيابيا، جيعل من القارئ متفاعال مع املادة العلمية، ومسهما يف الدرس املعريف.

إن إجراءات القراءة البداغوجية اهلادفة تراعي مؤهالت املتلقي وحتّفزه على استخدام      
حواسه يف االكتساب. ويظهر ذلك من خالل ردة فعل القارئ يف العملية التواصلية، من 
زاوية الفاعلية االتصالية أثناء عملية التعّلم، وما ينجم عنهما بعد ذلك يف عملية اإلجناز 
واالختبار، فمىت أصبح املتعلم قادرا على الّتكّيف مع اإلشكاليات اليت يواجهها يف مساره 
العلمي واحليايت بتصرفات علمية صحيحة، ميكن القول أن: املتعلم قد اكتسب حمصوال 

 اال، ومقومات علمية ناجعة.معرفيا فعّ 
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تتحّقق شروط القراءة البداغوجية الناجحة إذا أصبح املتعلم )املتلقي( منجزا ملهارات      
جديدة حتّل اإلشكاالت تطرح عليه، بآليات يستنتجها من خمزونه املعريف مبنطق عقلي 

راءات واستنتاج استداليل، يقوم على املقارنة والّتوليد والتفكري العميق يسمح بإدماج إج
 أخرى دون اإلخالل بالشروط العلمية والبداغوجية اليت ترتكز عليها املادة العلمية.

حيث يكون اإلدراك والفهم احلقيقني للمادة التعلُّمية بالسلوك اإلجنازي الذي جتسده       
يمة يف الكتابة والتعبري يف الدرس اللغوي وحل املسائل يف الرياضيات، وإجناز التجارب السل

العلوم التجريبية، ومعاجلة احلاالت واملشكالت يف العلوم االجتماعية والنفسية واقرتاح 
 النظريات يف الفلسفة وغريها من العلوم األخرى.

إن العلوم واملعارف ختتلف باختالف ختّصصاهتا؛ لذلك جيب على املتلقي أن يضع يف       
التلقي واالكتساب مكّيفة مع اإلنتاج  حسبانه ذلك االختالف، فيجعل آليات وإجراءات

العلمي املعروض عليه أثناء الدرس، وحيّرك قدراته الفكرية وفق منطق العلوم وشروط تعلمها، 
لكي يصبح قادرا على فك شفرات املادة العلمية، وحّل املشكالت والتكّيف مع الوضعيات 

 مبنطق علمي وتفكري منطقي.
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 نشر التعليم العربيمعهد الشيخ عبد الحميد بن باديس في قسنطينة ودوره في 
(7491/7491 ) 

 

Institute of Sheikh Abdel Hamid Ben Badis in Constantine and 
its role in the dissemination of Arab education (1947/1957) 

 

 حسين عزةالأ.                                      
  2سطيف-  لمين دباغينجامعة محمد                                      

 

 19/89/9182 تاريخ القبول:                                93/88/9182تاريخ اإلرسال: 

 

 ملخص:
يتناول املقال بالدراسة والتحليل تاريخ معهد ابن باديس قي قسنطينة الذي أنشأته     

إذ  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني كتتويج لتخرج أوىل دفعاهتا الطالبية عرب ربوع الوطن،
مث تكلمت بالتفصيل  1957تكلمت يف العنصر األول عن تاريخ التأسيس والذي كان سنة 

املعهد والقانون الداخلي العام الذي يسري شؤون الطلبة،إضافة إىل الربامج عن إدارة 
كما  واملقررات املربجمة بالتفصيل والتوقيت الزمين األسبوعي والسنوي للطلبة واألساتذة معا،

للحديث عن البعثات الطالبية اليت كان يرسلها املعهد إىل جامعات  عنصرا مهما أدرجت
هلدف األول إلنشاء هذا املعهد بغرض تكوين إطارت مهمة املشرق اإلسالمي وهو ا

مث اسرتسلت يف التكلم عن السنوات الدراسية العشر للمعهد من  للجزائر فيما بعد،
تأسيسه حىت غلقه من طرف اإلدارة االستعمارية وأخريا وصلت إىل خامتة بينت فيها الدور 

 التارخيي هلذا املعهد.

 ، التعليم.طلبة، ابن باديسمعهد، ال :الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 
    The article is a study analysis about Ibn Badis Institue in 
Constantine. It was founded by the Algerian Muslims Ulemas 
Assossiation as a reward to its firs,The Article mentioned that 
the institute was created in 1947 and stated details about how the 
Adiministration was ruled as Well as the internal code that 
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guided students affaires Additionaly, it talked about the syllabus 
and curricula scheduled but also the weekly and yearly planning 
for both teatchers and students. It integrated an important subject 
about the promotion of the students sent to persue their studies in 
Middle EAST Islamic Universities The main objective of the 
institute was to form important competencies for Algeria later.    

                                                                                      

    The article illustrated a chronological study of the scollar  
years of the institute from its closure by the coloniale 
administration. Fianally, It highlighted the historicale role of this 
institute.  
 

Keywords: institute, students, Ibn Badis, education.                            
 

 مقدمة:
بعد تأسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف بداية ثالثينات القرن املاضي من       

طرف خنبة من علماء اجلزائر محلوا مرجعية إسالمية إصالحية يف ظل واقع رهيب كان 
يعيشه الشعب اجلزائري يعمه جهل مطبق وأمية ضربت أجياال على مدار قرن من الزمن 

رية فاشلة، جتسدت يف تعليم أهلي بسيط ألطفال العائالت ختلله سياسات تعليمية استعما
املعاونة لالستعمار الفرنسي ووفقا لشروط تعجيزية خلقت خنبة إدماجية يف بداية القرن 
العشرين احتضنتها املدنية الفرنسية وضاعت بذالك املرجعية األساسية هلذا الشعب األيب 

مته الباسلة واليت مل تنقطع على مدار قرن من الذي عاقبته اإلدارة االستعمارية نتيجة ملقاو 
الزمن ومبجيء هذه النخبة اإلصالحية اليت جعلت من التعليم اكرب أولوياهتا ملكافحة هذا 
االستعمار، فبدا أعضاؤها يف تأسيس املدارس العربية اإلسالمية يف كل اجلزائر،بإمكانيات 

النجاح حليفهم حيث استطاعوا يف  حمدودة، حاملني شعار العروبة واإلسالم والوطن،فكان
ظرف وجيز أن ينشئوا تعليما عربيا حرا جديدا حيمل مبادئ هوية هذا الشعب وظل منافسا 
حلركة تعليمية استعمارية سيطلقها االستعمار بعد خيبته يف احلرب العاملية الثانية،فانتشرت 

احلميد بن باديس وأمثرت بتأسيس معهد عبد  مدارس اجلمعية يف كل مكان من اجلزائر،
الستقبال تالميذ الشهادة االبتدائية، والذي كان مبثابة ثانوية عامة يكمل فيها  1957سنة 

التلميذ تعليمه األول لريسل فيما بعد إىل"القرويني والزيتونة واألزهر وسوريا والعراق وهو 
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ساهم معهد املوضوع الذي سنتناوله يف هذا املقال.بإشكالية عامة مفادها: إىل أي مدى 
ابن باديس يف دعم الثورة التحريرية بكوادر واطارت ستقدم إسهامات جليلة،معتمدين على 

 مصادر ومراجع هامة تكلمت بإسهاب حول املوضوع.

  :                                                                                                          تأسيس المعهد -7
أسست ج ع م ت أول معهد للتعليم الثانوي يف قسنطينة ،وذلك  1957يف عام     

استكماال ملسار طلبتها التعليمي خرجيي املدارس االبتدائية ، حىت يواصلوا تعليمهم الثانوي 
يف هذا املعهد حىت يتسىن هلم مواصلة تعليمهم العايل يف جامع الزيتون بتونس أو جامعات 

ومسي هذا املعهد باسم العالمة الشيخ عبد احلميد بن باديس رائد النهضة  املشرق العريب ،
العربية اجلزائرية ، اعرتافا مبجهود وأفضال هذا الشيخ اجلليل على األمة واجملتمع اجلزائري، 

 .         (1)وتكرميا ملؤسس أول معهد ثانوي يف اجلامع األخضر

اجلامع األخضر، مع تطور يف اإلدارة والتجهيز يعترب معهد ابن باديس استمرارا ملعهد      
واألسلوب التعليمي، حيث حتول املسجد األخضر وجامع بومعزة بعد تأسيس املعهد إىل 

، وقد كان املعهد إجنازا باهرا من الب الدروس النظريةقاعتني فسيحتني يتلقى فيهما الط
مليون فرنك فرنسي  41ئه إىل إجنازات ج ع م ج الرتبوية والتعليمية إذ وصلت ميزانية إنشا

 .                                                                                                                    (2)قدمي، مجعت من تربعات الشعب

قول يعترب معهد عبد احلميد بن باديس اخلطوة الثانية إىل النهضة العلمية العتيدة كما ي    
اإلبراهيمي بعد املدارس االبتدائية، ومرتلته فيها مرتله من يأخذ ليعطي، يأخذ منها املتعلمني 

. وهذا املعهد يف الواقع واحد من ثالثة معاهد قررت اجلمعية تكوينها (1)ويعطيها املعلمني
                                                                                              .(5)يف كل من قسنطينة و اجلزائر وتلمسان

واملعهد هذا يعترب ثانوية بالنسبة ملدارس مجعية العلماء، ولكنه يعد ابتدائية بالنسبة       
جلامع الزيتونة بتونس، إذ كان املعهد فرعا للجامع الشهري، وكانت جلنة خاصة تشرف على 

                              .(4)بضبط حساباهتامالية املعهد، كلف الشيخ بومشال 
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                                                                                                            إدارة المعهد:  -2
مسي املعهد مبعهد عبد احلميد بن باديس تتألف اإلدارة العامة للمعهد من ثالث      

متضامنة، كل واحدة منها مسؤولة فيما خيصها من األعمال للمجلس اإلداري هيئات 
جلمعية العلماء. األوىل: اهليأة العلمية، الثانية: اهليأة املالية، الثالثة: هيأة املراقبة والضبط، 
ويرأس املدير العام مجيع اهليئات، وللمجلس اإلداري اإلشراف األعلى على اجلميع وإليه 

 .       (6)كليات وهو الذي يفصل اخلالف بني اهليئات أو بني أفراد اهليأة الواحدةاملرجع يف ال

ختتص اهليأة العلمية يف وضع الربامج وتنفيذها، واختيار الكتب الدراسية املالئمة     
      .(7)وامتحان التالميذ يف آخر العام، وتوزيعهم على السنوات حسب األهلية واالستحقاق

اهليأة املالية جبمع املال، وضبطه، وصرفه يف مصاحل املعهد، اليت تقررها اهليئات ختتص     
الثالثة جمتمعة، وأول ما تبدأ به لتحقيق غرضها إعادة فتح صندوق الطلبة باسم )صندوق 

. أما هيأة املراقبة (8)التعليم( وتفتح له حسابا جاريا يف الربيد تسهيال على املتربعني احملسنني
فإهنا تقوم بتسجيل أمساء التالميذ ومراقبتهم خارج املعهد مراقبة دقيقة، ومالحظة والضبط 

: النظافة ا تقوم ببعض األعمال األخرى منهاسلوكهم، وتطبيق القوانني الداخلية عليهم، كم
  .(9)والصحة والعالج

سة وكان طلبة املعهد ميثلون مجيع مناطق اجلزائر، وقد بلغ عددهم يف آخر عام درا    
( للمعهد قبل إغالقه من طرف جيش االحتالل زهاء ألف طالب، ويف العام 1947)

طالبا كانوا موزعني على السنوات األربع على  911( 1946-1944الدراسي الذي قبله )
 النحو التايل:

  :طالبا. 111السنة األوىل 

  :طالبا. 285السنة الثانية 

  :طالبا 227السنة الثالثة 

  :( 11)طالبا . 92السنة الرابعة 



 0101جانفي   – 10العدد:       جامعة برج بوعريريج   – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

022 

 

 وقد حددت شروط ينبغي أن تتوفر يف التلميذ أو الطالب حىت يلتحق باملعهد وهي:
 أن ال ينقص عمر التلميذ عن ستة عشرة سنة. (1

 أن يكون معاىف البدن بشهادة طبيب املعهد نفسه.  (2

أن يكون حتت تصرف ويل أمره )األب أو شخص آخر( كي يلتزم بالنظام  (1
 الداخلي للمعهد.

 كون حافظا جلزء من القرآن الكرمي )ربع فما فوق(.أن ي (5

 القدرة على نفقات األكل والسكن. (4

 (11)كسوتان للشتاء على حسب حال الطالب، وفراش وغطاء. (6

ويف بعض أجزاء املعهد األخرى دار الطلبة اليت تتوفر على قانون داخلي يتشكل     
 من فصلني مها:

 الفصل األول:        
الدار مؤسسة من مؤسسات ج ع م ج وملك من أمالكهـــا كائنة  المادة األولى:

 .       7بقسنطينة بنهــج ال مارن رقم 
باديس الذين ترشحهم هذه الدار يسكنها تالميذ معهد عبد احلميد بن  المادة الثانية:

 حسب اإلجراءات اليت تعلنها وتقبلهم مبقتضاها. إدارة املعهد
د مسؤولة عن كل ما يتعلق هبذه الدار من بناء وإصالح، وتأثيث إدارة املعه المادة الثالثة:

 وتنظيم، وعليها أن توفر للتالميذ كل ما يتطلب وجودهم فيها من أكل وشرب ونوم.

 الفصل الثاني:
يشرف على دار الطلبة موظف تعينه اإلدارة ويكون نائبا عن مدير املعهد المادة الرابعة: 

  .(12)مسؤول أمام اإلدارة ويعمل باتفاق معهاهبا ويسمى الناظر العام، وهو 
الشروط الواجب  اظر من الشخصيات اليت تتوفر فيهاجيب أن يكون الن المادة الخامسة:

 توفرها يف مشايخ املعهد ليستطيع ضبط التالميذ، ويستحق احرتامهم.
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الطلبة يف عهد على تنظيم الناظر العام لدار الطلبة مسؤول لدى إدارة املالمادة السادسة: 
 من راحتهم ونومهم وقيامهم ودخوهلم وخروجهم ومن مطالعتهم وأكلهم وشراهبم.سكناهم:

وهو مسؤول أمام اإلدارة عن سالمة الدار واحملافظة على أثاثها ونظافتها  المادة السابعة: 
 .(63)ما يتصل هبا داخال وخارجا وكل ودور مياهها ومحامها، ومجيع حجراهتا وممراهتا، مبطبخها

أما عن التسيري املايل للمعهد ودار الطلبة فقد تشكلت اللجنة املالية للمعهد يف سنته     
 والسادة: )مديره (األوىل من الشيخ العريب التبسي

 .عمر بن تشيكو: صاحب معامل الدخان 

 .أمحد بومشال: صاحب املطبعة اإلسالمية 

 .احلاج كرماين مخوش: تاجر بقسنطينة 

 بقسنطينة. حممد دمق: تاجر 

 تاجر بقسنطينة.أمحد حناش : 

وأول عمل قامت به هذه اللجنة هو إعادة فتح صندوق الطلبة باسم صندوق التعليم،      
وفتح للمعهد حسابا جاريا الستقبال تربعات احملسنني، وقد برز اسم السيد حممد اخلطاب 

 .(*)الفرقاين بذلك

وقد دعت هذه اللجنة كل احملسنني إىل مد يد العون إىل املعهد وطلبته ألن ميزانية     
املعهد كانت تتزايد من سنة إىل أخرى، حيث فاقت النفقات الشهرية للمعهد يف سنته 

 .(15)الثانية الثالمثائة فرنك فرنسي، ما بني أجور وكراء مساكن ولوازم ضرورية

اليت أطلقها املشرفون على املعهد موجهة للجميع دون استثناء وقد كانت هذه الدعوة      
حيث تربع رئيس ج ع م ج الشيخ اإلبراهيمي للمعهد مبرتبه على شهر كامل، ودعا كل 
مدرسي املعهد واملدارس ومديريها أن يتربع كل واحد منهم مببلغ ألف فرنك يف آخر شهر 

بلغ يف حساب املعهد بامسه اخلاص، وأن يضع كل واحد منهم هذا امل 1959مارس من سنة 
 وقد لىب حوايل النصف منهم وتأخر النصف اآلخر.
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وقد سامهت جريدة البصائر يف دعم ميزانية املعهد، حيث دأبت على ختصيص عدد       
  .(14)كامل من كل سنة لفائدة معهد عبد احلميد بن باديس ونشاطاته

اإلدارة تسعى حلل اإلشكال أو التقليل أما عن السكن وأجور أساتذة املعهد فكانت     
منه وقد حتصلت اإلدارة على دارين خصصتا لسكن األساتذة. أما املرتب الشهري ألساتذة 

   .(16)فرنك 11.111 مث تطور شيئا فشيئا حىت وصل إىل فرنك 18.111ـ املعهد فقد بدأ بـ

 المقررات وطرق التدريس في المعهد  -3
باملعهد بأربع سنوات، تبتدئ بالسنة األوىل، وينتقل التلميذ إىل تقدر مدة الدراسة      

السنة الثانية مث الثالثة بامتحان وتنتهي السنوات األربع بشهادة تساوي يف القوة مثلها يف 
جامع الزيتونة، وختول تلك الشهادة حلاملها الدخول يف القسم الثانوي من اجلامع املذكور، 

، ثالثة يف الصباح وثالثة يف املساء، كل درس يستغرق ساعة وتقدر الدروس اليومية بستة
 .(17)إال عشر دقائق

وبرنامج الدراسة يف معهد الشيخ عبد احلميد بن باديس هو برنامج السنوات األربع     
 واألدب العريب، فإنه يوجد اختالفاالبتدائية يف جامع الزيتونة ماعدا: التاريخ واجلغرافيا 

ية خاصة لتاريخ اجلزائر وجغرافيتها، وتاريخ األدب العريب ونصوصه حيث كانت تعطى أمه
 .(18)يف اجلزائر

 فهو على النحو التايل: ،(19)أما  عن برنامج املعهد    
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وقد بلغ عدد األساتذة باملعهد مخسة عشر أستاذا متفرغا بٌاإلضافة إىل عدد آخر    
واالجتماعية، أما  ،من األساتذة غري املتفرغني يقومون بتدريس العلوم الدينية، واللغوية

املواد العلمية فيقوم بتدريسها األساتذة غري املتفرغني، وهم غالبا متطوعون ال يتقاضون 
 .(21)أجورا عن عملهم

املعهد  "يعىن  وقد قال  فيه  اإلبراهيمي  بعد  مرور  سنتني  على تأسيسه:      
بالرياضيات والطبيعيات، وجيعل منها ذريعة إىل مقاصد سامية، كان التلميذ العريب 
حمروما منها، ألن املعاهد العربية خالية منها وقد قام املعهد يف هذه السنة بتجربة موفقة 
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بلغت الغاية من النجاح، إذ تطوع الدكتور عبد القادر بن الشريف بإلقاء دروس يف 
تالمذة املعهد، مستعينا بأشرطة سينمائية، فلقيت من الطلبة إقباال  حفظ الصحة على

يفوق احلد، وتطوع الصيديل األستاذ عالوة عباس بإلقاء دروس أسبوعية يف علم 
وظائف األعضاء وتركيب اجلسم وتطوع األستاذ حممد اجليجلي من أساتذة التعليم 

ألستاذ حممد بن عبد الرمحان بإلقاء الثانوي الفرنسي، بإلقاء دروس يف اجلغرافيا وتطوع ا
دروس يف احلساب، فكان هلذه الدروس من اآلثار الشيء الكثري وإدارة املعهد عازمة 
على أن توسع هذا الربنامج وتزيد يف حصصه األسبوعية يف السنة املقبلة، وهي تشكر 

     .(21)"...هؤالء األساتذة على ما قدموه للمعهد من معونة قيمة صادقة 

ومنهاج التعليم يف املعهد مكملة ومتناسقة مع األقسام السفلى فغايتها وأهدافها      
واحدة، تنحصر يف جمملها على تربية الطلبة، وتكوينهم عقائديا حىت ينشئوا نشأة 
صحيحة، إضافة إىل البعد الوطين وغرس مبادئ اهلوية اخلاصة يف تلك الفرتة احلرجة 

زائري. فاملعهد مؤسسة تربوية دينية أسست ألجل تعليم اليت كان مير هبا اجملتمع اجل
 العربية ونشر اإلسالم.

وقد أدخلت بعض اإلصالحات على املواد وطرق التدريس، حيث أعطيت قيمة      
كبرية للمواد العلمية، فقد أصبح احلساب مثال يدرس على أساس مادة حيوية هامة 

ك وهو يف السنة الثانية فقط يعاجل القاسم للحياة اليومية والعلمية للطالب، فأصبح بذل
املشرتك األكرب، واملكرر املشرتك األصغر والكسور جبميع عملياهتا، وعربت 

 مصطلحات اجلغرافيا ومبادئ اهلندسة أصبحت تدرس كما يف الثانويات الفرنسية.

وقد حاول  ،وكان التالميذ يتدربون على اخلطابة والكتابة مع تنظيم دروس األدب     
أساتذة املعهد انتهاج طرق التدريس احلديثة يف كل املواد وذلك لوصوهلم إىل قناعة  
كاملة أن التعليم أصبح إحدى وسائل الرقي والتطور ومل يبق حكراًّ على العلوم الدينية 
وحدها، باملوازاة مع ذلك أولت إدارة املعهد عناية تامة باألنشطة الثقافية لتكوين 

 الب من الناحية األدبية واللغوية.وحتصني الط
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رة السلة، ومت كما أسست إدارة املعهد فرعا رياضيا مارس فيه الطلبة كرة القدم وك         
أثناء قيام  إدارة  االحتالل  تشكيل مكتبة أصبحت مبرور الوقت قيمة جدا لكنها حرقت

                              .(22)1947الفرنسي على غلق املعهد  سنة 

 :                                                                                                    البعثات الطالبية للمعهد -9
بعد اتساع حركة مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية التعليمية، ووصوهلا إىل مشروع        

زعماء احلركة اإلصالحية يف ضرورة إيفاد هؤالء تعليمي عام استوىف مجيع أطواره، فكر 
                .(21)الطلبة إىل اجلامعات الشرقية الستكمال أطوار التعليم العايل

لذلك بثت ج ع م ج هذه السنة احلميدة وهي إرسال بعثات طالبية للدراسة يف     
ي اجلليل، مبساع قام هبا معاهد املشرق العريب واإلسالمي، وقد كان متويل هذا العمل الرتبو 

الشيخ الفضيل الورتيالين وآخرون، مث جهود اإلمام اإلبراهيمي، مسايرة للنهضة العربية 
 واإلسالمية.                                                                                                         

اية من مصر، السعودية، باكستان، مث باقي الدول وقد انطلق هذا التمويل يف البد     
كان يف بداية األمر جامع الزيتونة بتونس هو  .(25)العربية األخرى كالعراق، الكويت وسوريا

األقرب لطالب معهد الشيخ عبد احلميد بن باديس خاصة وأن التعاون بينهما كان منذ 
                                       .(24.)التعليميةالبداية، باإلضافة إىل االشرتاك يف املناهج 

بدأت أوىل البعثات الطالبية تصل إىل املشرق العريب واإلسالمي خاصة  1941يف عام      
عندما اتسعت احلركة التعليمية للجمعية وأصبح لديها طالب مؤهلون الستئناف دراستهم 

 أول بعثة أرسلتها مجعية العلماء بية، وكانتالثانوية واجلامعية ف املعاهد واجلامعات العر 
، ضمت ستة وعشرين طالبا 1942-1941تلك اليت أوفدهتا إىل مصر يف العام الدراسي 

توزعوا على خمتلف أقسام كليات اآلداب والعلوم، والكلية األزهرية، وبعض  وطالبة واحدة،
 .(26)الثانويات يف القاهرة
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وألجل هذا الغرض انتدبت اجلمعية اإلبراهيمية للقيام هبذه املهمة حيث سافر إىل      
من أجل إجراء اتصاالت شخصة لتدبري املنح للطلبة املبعوثني  1942املشرق يف فاتح عام 

أو الذين تعتزم اجلمعية إرساهلم، باإلضافة إىل حضور مؤمتر يف باكستان، والتعريف باحلركة 
 ( 27)اجلزائر. اإلصالحية يف

ويذكر الدكتور قسطنطني رزيق الذي كان يشتغل رئيسا للجامعة السورية أن الشيخ      
اإلبراهيمي زاره هلذا الغرض خالل جولته، وطلب مساعدة اجلامعة يف تقبل بعثة من طالب 

 (28)اجلمعية، فأفاده الدكتور رزيق أن اجلامعة على استعداد لتلبية الطلب يف السنة التالية.

أعلن الشيخ حممد خري الدين يف حفل افتتاح دار الطلبة أن بعثات  1941ويف نوفمرب      
، ووعد سامعيه بأن اجلمعية اجلمعية قد بلغت ستني طالبا، وأهنا ستصل إىل ثالمثائة طالب

أيضا إىل املشرق وأهنا تتوقع أن يكون هلا اختصاصيون يف خمتلف  إلرسال طلبةختطط 
 (29)العلمية.اجملاالت 

أرسلت بعثات طالبية إىل كل من سوريا والعراق  1941-1942ويف املوسم الدراسي      
بلغت األوىل عشر طالب التحقوا بدور املعلمني االبتدائية يف دمشق وحلب أما الثانية 
 فبلغت إحدى عشر طالبا التحقوا كلهم بدار املعلمني العالية التابعة جلامعة بغداد، ما عدا

  (11).لبا واحدا التحق بكلية احلقوقطا

، أرسلت بعثة إىل ثانويات الكويت تتكون من أربعة عشر )6833(ويف نفس السنة     
 (36)طالبا.

مث توالت بعثاهتا بعد ذلك إىل مصر وسوريا والكويت والسعودية حيث بلغ عدد       
بعد قيام ثورة التحرير إىل طالبا وطالبة، مث ارتفعت أعدادهم  119إىل  1944بعثاهتا سنة 
  (12)عدة مئات.
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وقد كانت مجعية العلماء تضع شروطا جيب أن تتوفر يف عضو البعثة الطالبية نشرت      
 ، من طرف جلنة التعليم العليا بعنوان بالغة جلنة التعليم:1945يف أعداد من البصائر سنة 

 االلتحاق بالبعثات للبالد العربية
الدائم جلمعية العلماء مجيع من تتوفر فيهم الشروط املذكورة يف هذا يعلم املكتب "     

البالغ من تالميذ مدارس اجلمعية واملعاهد ممن يرغبون يف االلتحاق ببعثات اجلمعية إىل 
الشرق سواء منهم الذين قدموا مطالب قبل اليوم، والذين مل يقدموا، بأن عليهم أن يكاتبوا 

 م باستعدادهم والتزامهم. 14/19/1958ر ابتداء من اليوم إىل مركز مجعية العلماء باجلزائ
 :شروط االلتحاق 

    *()ال يقبل إال خرجيو مدارس اجلمعية أو املعهد. (1

 املدرسة متحصال على الشهادة االبتدائية، وأن ال يتجاوز سنهأن يكون خريج  (2
   .)سنة 16(

يلحق خبريج املدرسة تالميذ السنتني األوىل والثانية من املعهد على أن ال يتجاوز  )1   
 )سنة 16(السن 

 .)سنة 21(أن يكون خريج املعهد متحصال على الشهادة األهلية غري متجاوز )5
 (11)مع جواز السفر.)91.111(أن يعد الطالب تسعني ألف فرنك  )4

تتوفر يف عضو البعثة، فإن هناك التزاما حنو وإىل جانب الشروط الذي ينبغي أن     
اجلمعية جيب عليه أن يقبل به، وميضيه رمسيا قبل قبوله، وأن يتقيد بنصوصه أثناء دراسته 

 :اوبعد خترجه، نوجز أمهه
 أن أنظر إىل اجلمعة نظرة الفكرة واملبدأ واجلهاد. (1

 أن أعترب نفسي جنديا خملصا حتت رايتها. (2

 أن ألتزم بالنظام. (1

 أخضع إلدارة البعثة.أن  (5

 أن أكون عند رأيها عند انتهاء دراسيت. (4

 أن أرجع إىل وطين اجلزائر. (6
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ديين ودليلي إىل احلياة الشريفة يف  وأعاهد اهلل واجلمعية أن أجعلها طريقي إىل اهلل يف     
دنياي، ومدريب على الرجولة والبطولة حىت أكون عضوا صاحلا لشعيب نافعا ألميت اإلسالمية  

وحسيب اهلل ونعم  ،مستعينا باهلل على ما التزمت ها، وأرجو من مجعييت املوقرة قبول طليب،كل
 (15)الوكيل".

   :ابقا لذلك، حناول ذكر مناذج منهاوقد تعددت بعثات اجلمعية إىل املشرق كما ذكرنا س   
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 علي الزياين
 عبد الرمحان

 العريب طوقان
 مرتضى بقاش

 عبد الرمحان زنايت
 حنفي بن عيسى

 حممد مخار
 بن عبد اهلل بن عوايل

 األوىل
 األوىل
 األوىل
 األوىل
 األوىل
 األوىل
 األوىل
 األوىل
 األوىل
 األوىل

 )دمشق(دار املعلمني

 )دمشق(دار املعلمني

 )دمشق(دار املعلمني

 )دمشق(دار املعلمني

 )دمشق(دار املعلمني

 )دمشق(دار املعلمني

 )دمشق(دار املعلمني

 )دمشق(دار املعلمني

 )دمشق(دار املعلمني

 )دمشق(دار املعلمني

 

  (:7491 -7491(المعهد من التأسيس إلى الغلق  -9
املوافق لألول من  هجري، 1167بدأت الدراسة يف املعهد يف الثامن من شهر حمرم     

 ، باختالف ظروف كل سنة، حناول اآلن أن نوجزها يف اآليت:1957شهر ديسمرب 
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  (7491 -7491(السنة الدراسية األولى: 
منذ اإلعالن عن افتتاح املعهد، بدأت طلبات االلتحاق تتهاطل على إدارة اللجنة    

ملف مشلت أغلب جهات الوطن وألجل  411املكلفة بتسيري املعهد، حيث وصلت إىل 
واملذكورة سالفا  ذلك شكلت جلنة خاصة النتقاء املرتشحني من خالل الشروط املعروضة

عريب التبسي، الشيخ أمحد محاين، والشيخ عبد اجمليد تكونت من ثالثة أساتذة هم: الشيخ ال
تلميذ وفقا إلمكانيات املعهد، وقد وزع  111حريش وبعد انتقاء امللفات وافقت على قبول 

 يت:هؤالء الطلبة على النحو اآل
 251 فوجان مبسجد سيدي ( تلميذ يف السنة األوىل، قسموا إىل أربعة أفواج

 .)باملعهد بومعزة، وفوج بسيدي قموش، وفوج

 71  أقسام املعهد(تلميذ يف السنة الثانية(. 

 21  (17).)أقسام املعهد(تلميذ يف السنة الثالثة 

أكمل املعهد سنته األوىل يف كل الظروف وبإمكانيات بسيطة توجت بامتحانات    
، استعانت إدارة املعهد مبجموعة من معلمي املدارس احلرة 1958جوان  12هنائية يف 

 (18)األساتذة األكفاء. وغريهم من

ودامت فرتة االمتحانات عشرة أيام أشرف عليها املدير وأساتذة املعهد، كانت      
تلميذ  45تلميذ، انقطع عن الدراسة  184االختبارات يف أغلبها كتابية، بلغ عدد الطلبة 

تالميذ لسوء أخالقهم، وتويف تلميذ واحد والباقون أعذارهم خمتلفة، تابع  14طرد منهم 
، وبالتايل فعدد املشاركني هو 47تلميذ، غاب عن االختبار  111الدراسة إىل آخر السنة 

 (19)تلميذ. 11 ، وأجل إىل دورة الحقة استدراكية59، ورسب منهم 215 انتقل منهم 275

 السنة األولى:
 الراسبون املؤجلون املنتقلون املشاركون
191 118 18 54 
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 السنة الثانية:
 الراسبون املؤجلون املنتقلون املشاركون

68 61 12 11 
 

 السنة الثالثة:
 الراسبون املؤجلون املنتقلون املشاركون

14 11 11 11 (51) 
 

 (7494 – 7491(السنة الدراسية الثانية: 
تقدموا  )922(طالب، من جمموع  )122(وصل عدد الطلبة يف هذه السنة إىل        

بطلباهتم للمعهد، ويف هذه السنة أيضا أحدثت السنة الرابعة وهي السنة النهائية، اليت تتوج 
هذه السنة  ويف بشهادة األهلية اليت تشرف عليها جلنة علمية من جامع الزيتونة لتوثيقها

 شروط االلتحاق باملعهد نذكر أمهها: أدخلت تعديالت هامة على

 سنة( بالنسبة لطلبة النظاميني. 00و  63(حتديد عمر الطالب اجلديد بني  (6

 ضرورة حفظ ستة أحزاب من القرآن الكرمي لطلبة السنة األوىل. (0

(16)القدرة على النفقة والسكن. (3
 

ومتيزت هذه السنة بالنشاط املكثف اململوء باحليوية بني القدامى من الطلبة واجلدد      
جوان  11لتنتهي يوم  1959ماي  29منهم، انتهت بإجراء امتحانات آخر السنة يف 

 ، اليت نوجزها يف اآليت:1959جوان  14، ومت توزيع النتائج يوم 1959
   (51) .586عدد املرتشحني يف االمتحان 
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 اجملموع الراسبون املؤجلون الناجحون السنة
 295 58 19 217 األوىل
 117 15 11 111 الثانية
 54 12 11 51 الثالثة
 586 45 19 521 اجملموع

  
 (55)أما طلبة السنة الرابعة فلم نعثر على نتائجهم اخلاصة.  

 )7493 -7494(: السنة الدراسية الثالثة
إدارة املعهد، حيث أصدرت اإلدارة أوراقا مطبوعة، مثلما هو بدأت التجربة تنمو لدى      

جار يف جامع الزيتونة، حتتوي على مجيع الشروط املعمول هبا، حيث يطلبها كل طالب 
جديد ويقوم مبلء جداوهلا ويرسلها لإلدارة مع عشرين فرنك قيمة الورقة وأجرة الربيد، كما 

وإذا  )8.111(بلغ مثانية آالف فرنك دفع ميريد ذلك  حدد شرط اإلقامة لكل تلميذ
وقد ظل املعهد يرتبط ارتباطا وثيقا جبامع  (54)انقطع عن الدراسة الحيق له اسرتجاعه.

الزيتونة، كما اعتربت مشيخة اجلامع معهد عبد احلميد بن باديس فرعا من فروعها،إذ 
يلتحق الطالب هبذا األخري مباشرة عند انتهائه من السنوات األربع فيتحصل بذلك على 

علمي تكون اجلمعية يف شهادة العاملية وهي األخرية، وهبذا التدرج ال مثشهادة التحصيل، 
الفرنسي يف اجلزائر مل يكن ليمنح مثل هذه  مسايرة للعصر، خاصة وأن التعليم الرمسي

                  (56)الشهادات لطالب العربية.
 ) 7497-7493(السنة الدراسية الرابعة: 

يرتفع طالبا، إذ بدأ  618يف هذه السنة الدراسية اجلديدة يكون املعهد قد وصل إىل    
 السنة تلو األخرى، وزعوا كاآليت:

  :تلميذ على ثالثة أفواج. 251السنة األوىل 

  :تلميذ على ثالثة أفواج 192السنة الثانية 

  :تلميذ على ثالثة أفواج. 149السنة الثالثة 
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  :تلميذ ميثلون فوجا واحدا. 57السنة الرابع 

  :( 57).تلميذ 11األحرار  

الطلبة، فحولت إدارة املعهد الطلبة اجلدد إىل الدراسة يف يف هذه السنة ارتفع عدد     
مسجد "سيدي بومعزة" وفوج آخر من السنة الثانية إىل مسجد "سيدي قموش"، ومت  
كذلك يف هذه السنة توظيف أساتذة جدد خرجيي القرويني بفاس والزيتونة بتونس.   جرت 

سنة أشرف عليها مدير املعهد امتحانات آخر السنة للسنوات الثالثة العادية يف ظروف ح
نفسه األستاذ العريب التبسي ونائبه األستاذ حممد خري الدين، وشاركهما يف التنظيم اإلمام 

 (58)اإلبراهيمي، أما السنة الرابعة فقد توجهوا إىل الزيتونة ليؤدوا امتحان الشهادة األهلية
 وأسفرت نتائج هذه السنة على ما يلي:

  : 712جمموع التالميذ. 

  :452املشاركون. 

  :161الغائبون: مبربر وبغري مربر. 

 (59)النتائج بالتفصيل: 
 الراسبون املتخلفون الناجحون املشاركون السنة
 68 11 124 211 األوىل
 28 16 116 151 الثانية
 17 16 91 151 الثالثة
 15 18 11 17 الرابعة

 117 11 164 421 المجموع
 

 ) 7492-7497(: السنة الدراسية الخامسة
أصدرت إدارة املعهد يف هذه السنة إجراءات جديدة تتعلق بالتالميذ اجلدد وإنشاء      

      قسم جديد حيضر لاللتحاق باملدارس التقنية الصناعية.
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أما اإلجراء الثاين فقد قررت إدارة املعهد إحداث شعبة جديدة للمتحصلني على      
الشهادة االبتدائية الفرنسية، تدوم فيها فرتة الدراسة من سنة إىل مثانية عشر شهرا يتوجون 

تلميذا  41فيها إىل املدارس الصناعية الفرنسية على حساب نفقات اجلمعية، بلغ عددهم 
. انطلقت الدروس هلذه  Roulaفرنسية، أشرف عليهم األستاذ "روال" يدرسون باللغة ال

 (41) .1941أكتوبر  14السنة الدراسية يوم 

 )7493-7492(السنة الدراسية السادسة: 
، وقد 1942جددت إدارة املعهد اإلعالن عن شروط االلتحاق يف شهر سبتمرب      

 (41)وضعت شروطا جديدة نظرا لتزايد عدد الطلبة الكبري.

، وهو نفس اليوم الذي تبدأ فيه 1942أكتوبر  14حدد موعد انطالق الدروس يوم     
جلان االختبار النهائي أعماهلا، وبالتايل يتعني على التالميذ الذين مل يتمكنوا من املشاركة 

 يف الدورة األوىل أو تأجلوا إىل الدورة الثانية احلضور يف التاريخ احملدد إلجراء امتحاهنم.

مسجلني يف الدروس  94وتلميذ حر ،  11و، 811بلغ عدد املسجلني يف هذه السنة    
 (42).لسنة طلبة أجانب من دولة السنغال، واستقبل املعهد كذلك يف هذه ااملسائية

  )8234-8233(السنة الدراسية السابعة: 
أدخل بند جديد يف هذه السنة بالنسبة للملتحقني اجلدد، وهو إثبات الدراسة يف      

مدارس اجلمعية، بشهادة رمسية من مؤسسته اليت درس هبا املرحلة االبتدائية، كما طلب من 
تالميذ السنة الرابعة الراغبني يف الدورة االستدراكية، أن يلتحقوا بتونس قبل شهر أكتوبر 

سنة كذلك مت افتتاح دار سعت اجلمعية هبذا االجناز إىل مجع التالميذ ، ويف هذه ال1941
الداخليني يف سكن واحد حفاظا على صحتهم وأخالقهم وأمواهلم ، وقد سبق لنا التكلم 

 (41)عن شروط االلتحاق بدار الطلبة.
 موزعني كاآليت: 851بلغ عدد الطلبة هلذه السنة             

  :249السنة األوىل. 
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 298ة الثانية: السن. 

  :212السنة الثالثة. 

  :82السنة الرابعة. 

، وختلف الطلبة 98رسب منهم  تلميذا، 585أجريت االمتحانات كالعادة، شارك فيها   
 (45).71طالبا جنح  82رك منهم ااآلخرون للدورة الثانية، أما طلبة السنة الرابعة فقد ش

 

 )7499-7499(السنة الدراسية الثامنة: 
جاءت هذه السنة مميزة عن السنوات السابقة، ألهنا اندلعت فيها ثورة التحرير املباركة،   

 بنفس الشروط السابقة مع إضافة بعض منها: 1945أكتوبر  11بدأت الدراسة يف 
  التلميذ املتحصل على شهادة االبتدائية من مدارس اجلمعية يقبل يف السنة الثانية

 دون اختبار.

 موزعني كاآليت: 911بلغ عدد الطلبة يف هذه السنة    
  : 111السنة األوىل. 

  : 285السنة الثانية 

  : 227السنة الثالثة. 

  : 92السنة الرابعة. 
 

 149، وتأجل إىل دورة أكتوبر 185طالبا جنح منهم  642شارك يف االمتحانات       
 النهائية هي كالتايل:، والنتائج 169، وتأخر عن االمتحان 119ورسب 

 

 املتخلفون الراسبون املؤجلون الناجحون املشاركون السنة
 55 54 61 161 266 األوىل
 42 55 76 112 212 الثانية
 71 21 22 112 145 الثالثة

 

     (44).18، وختلف 77، شارك منهم 94ورشح للشهادة األهلية 
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الرتبوي للمناقشة من طرف الشيخ  ومتيزت هذه السنة كذلك بطرح مسألة اإلصالح     
أمحد محاين واألستاذ أمحد رضا حوحو وعبد الرمحان شيبان، وهي وضع برنامج دراسي 

 (46)جديد مستقل عن جامع الزيتونة، وحظي هذا االقرتاح باإلمجاع.
 

 

  (7491 -7499 (السنة الدراسية التاسعة: 
بدأت ثورة التحرير تنشر وتتوسع، وبذلك بدأت املصاعب تنزل على املعهد وطلبته          

خاصة اإلطعام، والقلق الذي أصبح الطلبة يعيشونه باستمرار خاصة بعد املدامهة اليت 
تعرض هلا املعهد من القوات اخلاصة بعد تسلمهم للمدينة، والذين قاموا بتفتيش املعهد، مث 

، اليت كانت متثل السبيل الوحيد لتسجيل نشاطات 1946ور سنة توقيف البصائر عن الصد
 (47)املعهد، وهبذا بدأت بوادر الغلق تطفو إىل السطح.

 

 ) 7491-7491(السنة الدراسية العاشرة واألخيرة: 

تلميذ  125بدأ عدد التالميذ يف االخنفاض بسبب مشاكل السنة املاضية إذ مل يتجاوز     
التحريرية، حيث شرد طلبته، وهنبت مكتبته وحول إىل مركز للتعذيب وبسبب ظروف الثورة 

واالستنطاق. وهبذا يكون املعهد قد انتهى وإىل األبد بعد مسرية حافلة، جعلت من 
 (48)قسنطينة مدينة للثقافة العربية يف اجلزائر بامتياز.

     

  خاتمة: 
يف ختام هذا ااملقال نبني دور املعهد يف ثورة التحرير، حيث يذكر عمار بوحوش       

فيقول: "عندما كنا نواصل دراستنا مبعهد ابن باديس، الحظنا أن عددا من زمالئنا قد 
اختفوا عن األعني، ومل يعودوا يأتون ملواصلة دراستهم، ومبرور الوقت بدأنا نكتشف أسباب 

يبدأ باملناداة على   ـــرمحه اهلل  ــــفعندما كان الشيخ أمحد محاين  انقطاعهم عن الدراسة ،
أن الطالب الطلبة ليعرف من غاب ومن حضر للدرس، استوقفه أحد الطلبة وأخربه ب

" قد انقطع و"طلع" واملقصود بذلك "طلع إىل اجلبل" فكان الشيخ يبتسم ويقول "عاطف
"هذا دار فاز" مث تاله طلبة آخرون وآخرون ..  إىل أن مت توقيف الدراسة باملعهد حيث 
اكتشفت اإلدارة الفرنسية أن اإلدارة واألساتذة يدعون سرا وعالنية جليش وجبهة التحرير. 

أو بين سكران حاليا بنواحي  )من بون داي ليسري(لي بوداود وذات يوم فاجأين األخ ع
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سينفذ  )من الناحية السفلى(تلمسان، بأن اليهودي الذي ميلك حمال مقابل لبازار غلوب 
ساعة، وبالفعل فقد أطلق عليه فدائي النار وأرداه قتيال يف  25فيه حكم اإلعدام خالل 

ود جاء إىل قسنطينة لينخرط يف جيش اليوم التايل، وآنذاك عرفت أن السي علي بودا
 التحرير وليس لطلب العلم.

 

وتسارعت األحداث، وعرفت منه أن هناك خلية تنشيطية يف دار الطلبة من       
كون من زمالئه الطلبة املتطوعني ستلتحق جبيش التحرير، واستنتجت من كالمه أن اخللية تت

عبد احلميد /  حممد الصاحل حيياويمشي / )بوساعة عبد الرمحان / هجريس اهلا :املعهد وهم
وعندما تقرر إرساهلم إىل  وطلبة آخرون ال أتذكر أمساءهم اآلن. .(عمار بن جامع/  تاغيت

  (49)ناحية قاملة، عرفت أن القائد الذي أرسلهم هو األستاذ إبراهيم مزهودي ...".
 :الهوامش واإلحاالت

 اجلزائر املؤسسة الوطنية للكتاب، ر،ئاإلصالحي يف اجلزاأمحد اخلطيب:ج ع اجلزائريني وأثرها  -(6)
 .063، ص 6893

 .699، ص6890 اجلزائر، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،3أمحد توفيق املدين: حياة كفاح، ج  -(0)
 .26، ص 6819أكتوبر  03البصائر: عدد  -(3)
 .618، ص 6811، القاهرة، 06 حممد البشري اإلبراهيمي: جملة جممع اللغة العربية، عدد  -(1)
 طلةي، دار طل0، ط6837-6836حممد مطالح: مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف غليزان  -(3)

 .631ص، 0260
 وزيع، الشركة الوطنية للنشر والت6، ط3أمحد طالب اإلبراهيمي: آثار حممد البشري اإلبراهيمي، ج  -(1)

 .07ص ،6896اجلزائر، 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع (، 6831-6836) التعليم القومي والشخصية اجلزائرية تركي رابح: -(7)

 .091، ص 6896 اجلزائر، ،0ط
 .07، ص طالب اإلبراهيمي: املصدر السابق أمحد  -(9)
)ومشاركته يف مجعية العلماء وجبهة التحرير الوطين وجملس الثورة  حممد خري الدين: مذكرات -(8)

 .  208، ص 6ج )اجلزائرية
 .029املصدر نفسه، ص  -(62)
 .08-09اإلبراهيمي: املصدر السابق، ص أمحد طالب  -(66)
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 .062حممد خري الدين : املصدر السابق، ص  -(60)
 .062املصدر نفسه، ص  -(63)
كان يقيم يف املغرب وله جتارة واسعة هناك وقد لقب بأمري احملسنني   )جيجل (من أبناء بلدة امليلية -(*)

 .)23، ص 6833أفريل  26، 360البصائر، عدد ( لكبري للتعليم العريب احلرلدعمه ا
 قسنطينة منوذجا 6810-6817التعليم العريب احلر يف اجلزائر ومؤسساته من سنة عائشة بوثريد:  -(61)

منتوري جامعة  عبد الكرمي بوصفصاف، :د.أ :واملعاصر، إشراف احلديثجيستري يف التاريخ ما شهادة
 .616، ص 0223/0221 قسنطينة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم التاريخ واآلثار،

 .23، ص 6818سبتمرب  01،  82 البصائر: عدد -(63)
 .27، ص 6819ديسمرب  21، 38 البصائر: عدد -(61)
 .09أمحد طالب اإلبراهيمي: املصدر السابق، ص  -(67)
 .      26، ص 6817سبتمرب  01، 9البصائر، عدد  -(69)

 .63 –60 ، ص6819سبتمرب  23، 82البصائر: عدد  -(68)
 .26، ص 6817، سبتمرب 9البصائر: عدد  -(02)
 .090-096صاإلبراهيمي:املصدر السابق،ص  -(06)
 .618عائشة بوثريد: املرجع السابق، ص  -(00)
 .29، ص 6833جويلية  08، 308البصائر: العدد  -(03)
 .6833نوفمرب  02املنار:  -(01)
 .013حممد خري الدين: املصدر السابق، ص  -(03)

 .067أمحد اخلطيب: املصدر السابق، ص  -(01)
 .6833نوفمرب  02املنار:   -(07)
 .067أمحد اخلطيب: املصدر السابق، ص  -(09)
 .38أبو القاسم سعد اهلل: املرجع السابق، ص  -(08)
 .9، ص 6831مارس  00 ،010البصائر: عدد  -(32)
 .9املصدر نفسه ص  -(36)
 .067تركي رابح: املرجع السابق، ص  -(30)
كانت تشرتط عليهم أن يف طالب البعثة، ولكنها   6831اجلمعية مل تكن تشرتط هذا الشرط قبل -(*)

 .(069أنظر، تركي رابح: التعليم القومي والشخصية اجلزائرية، ص ( يكونوا من املؤمنني مببادئها
 .21، ص 6831سبتمرب 3، 093 البصائر:عدد -(33)
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 .)21، ص 093نقال عن البصائر: العدد( ،002تركي رابح: املرجع السابق،ص -(31)

 .018املصدر نفسه، ص  -(33)
 .019، 017حممد خري الدين: املصدر السابق، ص ص  -(31)
  .600عائشة بوثريد: املرجع السابق، ص  -(37)
 .20، ص 6819جانفي  23، 69البصائر: العدد -(39)
 .62، ص 6819جويلية  01، 11البصائر: عدد  -(38)
 .603، ص عائشة بوثريد: املرجع السابق -(12)
 .023، ص 6ج حممد خري الدين: املصدر السابق، -(16)
 .27ص، 6819سبتمرب  63، 18ئر: العدد البصا -(10)
 .63، ص 6818سبتمرب  23، 82البصائر: عدد  -(13)
 .603عائشة بوثريد: املرجع السابق، ص  -(11)
 .27، ص 6818سبتمرب  01، 86البصائر: العدد   -(13)
 .20، ص 6836ماي  23، 631البصائر: العدد  -(11)
 .601عائشة بوثريد: مرجع سابق، ص  -(17)
 .20، ص 6836جوان  21، 639البصائر: العدد  -(19)
 .20، ص 6836أوت  63، 617البصائر: العدد  -(18)
 .26، ص 6836أوت  63، 617البصائر: العدد  -(32)
 .29، ص 6830سبتمرب  29، 022البصائر: العدد  -(36)
 .608بوثريد: املرجع السابق، ص  عائشة -(30)
 .608املرجع نفسه، ص  -(33)

 031-033دين: املصدر السابق، ص ص حممد خري ال -(31)
 .030املصدر نفسه، ص  -(33)
 .630عائشة بوثريد: املرجع السابق: ص  -(31)
، الشركة الوطنية 6831-6803عبد املالك مرتاض: هنضة األدب العريب املعاصر يف اجلزائر  -(37)

 .30-36اجلزائر، دون تاريخ، ص ص  للنشر والتوزيع،
 .30املرجع نفسه ، ص  -(39)

-6831(يف ثورة حترير اجلزائر  UGEMA: شاهد عيان على مشاركة طلبة عمار بوحوش -(38)
 .61عدد  بن باديس، جملة املصادرمن فرعي الكويت و و م أ، خلية دار الطلبة مبعهد  )6810
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 ااِلزدواجي ة  الل غوي ة  بين العامي ة والفصحى 
 في الجزائر الث انوي   لدى تالميذ الط ور

 

Linguistic  duality  between  colloquial and official  language 
among secondary education students in Algeria 

 
 إيمان جب اريأ.                                                              

 الن عامة –المركز الجامعي  صالحي أحمد                                                 
 

 99/88/9182 تاريخ القبول:                                82/81/9182تاريخ اإلرسال: 

 
 ملخ ص: 

ُتشّكُل ااِلزدواجّيُة الّلغويُّة عائًقا على الّلغِة وتطّورها، فهي تتميّـُز بِاستعماِل 
مستويني؛ املستوى األعلى هو الفصحى، واملستوى األدّن هو الّلهجاُت احملكّيُة العامّية، 

ُة وتزاحُم العامّية الفصحى يف خمتِلِف القطاعات ومنها قطاع الرّتبية والّتعليم، وهذه الّدراس
هتدُف إىل تعريِف ااِلزدواج الّلغويِّ وتبياِن طبيعِته وأبعاده يف الوسط الثّانوّي، ومعرفة تأثريه 

 يف ِاستقرار العربّية وِاستمرارها. 
 

 ااِلزدواجّية، الّلغة، الطور الثّانوّي، العامّية، الفصحى.  الكلمات المفتاحي ة:
 
 

Abstract: 
        Linguistic dualication is an obstacle to the language and its 
development, it is characterized by the use of two levels, the 
highest level is the official language, and the lowest level is the 
dialect, and contention of the dialect in varion sectors , including 
the education sector and teaching, this study aims at defining the 
linguistic duality, and its nature and dimension in the secondary 
field, and its  effect on the   stability and continuity of arabic. 

Keywords: duplication (duality), language, secondary phase  the 
dialect, the official language.    
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 مقد مة:
الّلغُة العربّيُة إحدى الّلغات احلّية، هي لغة األّمة العربّية، مرتبطٌة ِارتباطًا وثيًقا بالقرآن       

الكرمِي، حمفوظٌة حبفظِه، وكلُّ ما يتعّلُق هبا من شأِن اجلميع دون ِاستثناٍء، واملالحُظ أّن 
لوجود عّدة هلجاٍت عامّيٍة،  وهو ما يصطلُح عليه بااِلزدواجّية جماالت ِاستعماهلا قّلت نظرًا 

 الّلغويّة، وسنحاول يف هذا املقال اإلجابة عن الّتساؤالت اآلتية: 
 ما تعريف ااِلزدواجّية؟  -
 إىل أّي حدٍّ وصلت هذه الظّاهرة يف احمليط املدرسّي؟  -
 ما تأثريها يف ِاستقراِر العربّيِة وِاستمرارها؟ -

وقد اتّبعنا يف هذه الّدراسِة املنهج الّتارخيّي والوصفّي والّتحليلّي، من أجل معرفة نشأة        
 هذه الظّاهرة، ووصفها يف الوسط الثّانوّي وحتليل ما توّصلنا إليه من نتائج.

 . تعريف ظاهرة ااِلزدواجي ة الل غوي ة: 8
ا، فهو ُمزدوٌِج. ِازدوَج الّشيُء: صاَر اِثنني، جاء يف املعجم: "ِازدَوَج، يَزدوُِج، ِازدواجً       

 .(6)ِازدوَج لسانُُه: ِاستعمَل الّلغَة الفصحى والّلغَة الّدارجَة"
ويُعرَُّف مصطلُح ااِلزدواجّية على أنُّه ِاسٌم ُمؤّنٌث منسوٌب إىل ِازدواج، ويعين وجوَد       

 . (0)ائَص كالّشكِل واملضمونِ نوعني متمّيزين من نفِس الفصيلِة خيتلفان يف عّدِة خص

 بتحديِد مفهوٍم دقيٍق للمصطلحِ  يصطدُم الباحُث يف ظاهرة ااِلزدواجّيِة الّلغويّةِ       
، إاّل أّن املفهوَم املتداوَل بكثرٍة هو أّن (3)فبعضهم يرونُه بنفِس مفهوِم الثّنائّيِة الّلغويّةِ 

الفصيحِة والّلغِة الّدارجِة، وهو ِخالُف الثّنائّيِة: أي ااِلزدواجّية الّلغويّة هي "ِاستعماُل الّلغِة 
 .(1)ِاستعماُل لغتني خمتلفتني كالعربّية واإلجنليزيّة"

فااِلزدواجّية هي "ذلك الّتعايش أو الّصراع اّلذي تّتخدُه الّلغُة مع الّلهجاِت والّدوارج       
يف مجيع لغات البشر، ذلك أّم ، وهو أمٌر موجوٌد (3)اّليت تساكنها داخل البلد الواحد"

 اجلماعة البشريّة ال تستطيع أن تصطنع لنفسها لغًة موّحدة.
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وتُعدُّ ااِلزدواجّيُة الّلغويُّة ظاهرًة طبيعّيًة تـَتَِّسُم هبا لغاُت البشِر، فهي "تتضّمُن لغاٍت        
الّرمسّيِة للّدوِل، إىل جانِب معياريًّة )فصيحة( تُعتمُد يف الكتابِة والّتعليِم واإلعالِم والّشؤوِن 

" أو الّدوارج، العاّمّيات أو لغاٍت أخرى تسّمى لغةٍ  كِاستعمالنا ،  (1)ُتستعَمُل يف الّتواصِل اليوميِّ
 لّلغة العربّية الفصحى يف املؤّسسات الّتعليمّية مثال وِاستعمال الّدارجة يف تواصلنا اليومّي.

وقد حتّدث عن هذه الظّاهرة يف اليونانّية والعربّية األملايّن "كرومباخر"، يف كتابه        
، متطّرقا إىل طبيعِة الظّاهرِة، ومقرتًحا على اليونان والعرِب ترَك الفصيِح م6820الّصادر عام 

حنتُه العاملُ فقد  (La diglossie)وتبيّن العامّيِة لغًة قومّيًة، أّما ِاصطالح ااِلزدواج بالفرنسّية 
الفرنسيُّ "وليم مارسيه"، وقد عّرفُه يف مقالٍة حتّدَث فيها عن ااِلزدواجّيِة يف العربّيِة عام 

، وعاجَل هذه الظّاهرة يف أربع م6838، مّث نشر "تشارلز فريغسون" مقالته عام (7)6832
ّية اهليتّية، وهدَف من خالل لغاٍت هي العربّية واليونانّية احلديثة واألملانّية الّسويسريّة والكريول

 ر أربعة جمتمعاٍت لغويّة ولغاهتاهذه الّدراسة إىل تشخيص ااِلزدواج الّلغوّي عن طريق ِاختيا
 ا إىل هذه املنظومِة اجملتمعّيةِ ما أطلَق عليه فيما بعُد الّلغات احملّددة اّليت تنتمي اِنتماًء واضحً 

مّث وصف اخلصائص املشرتكة بني هذه الّلغات، أي اخلصائص ذات العالقِة هبذا الّتصنيف 
، فوجد أهّنا تستعمُل مستويني؛ املستوى األعلى هو الفصحى، متداوٌل يف مواقف (9)الّلغويّ 

ووظائف حمّددة، واملستوى األدّن ومتثّله الّلهجات احملكّية العامّية، يُتداوُل يف مواقف 
 .(8)كذلك  خمّصصة

َوُيشّكُل ااِلزدواُج الّلغويُّ عائًقا على الّلغِة وتطّورها، وهو ما يراُه عبد الّرمحن القعود        
على ِغراِر باحثني آخرين، ويرى أّن ِازدواَج الّلغِة ميّثُل "أحد األسباِب الرّئيسّيِة لِتديّن 

 الفصيحة والعامّيِة واسعٌة، أي إّن هناك املستوى الّلغويِّ يف العامِل العريبِّ كّله، فالفجوُة بني
، فمثال جيد طاّلب الّلغة (62)مسافة بعيدة بني الّلغِة املكتوبِة واملنطوقِة جيُب ِاختصاُرها"

العربّية صعوبة يف الّتحّدث بالّلغة العربّية الفصحى بطالقة ومرونة، أّما األمر اّلذي يـَُعدُّ بالغ 
 ت اّليت تنادي بالعامّية وتقصي الفصحى.اخلطورة فهو الّدعوات والّصيحا
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يتناوُل هناد املوسى يف كتابه "الّلغة العربّية يف العصر احلديث" قضّية الّتعليم؛ بِاعتبارها       
تضمُن بقاء الّلغِة وحتميها من الّضياع وااِلندثاِر، ولكّن تعليم العربّية يف الوضع الّلغوّي 

لها عقيمًة، ذلك أّن "الّناشئ العريّب يكتسُب هلجته احملكّية ااِلزدواجّي يُعيُق العملّية وجيع
احملّلّية يف العادة ويربجمها الّدماغ، فتستويل على ملكته الّلغويّة الّتلقائّية، وتستحكُم لديه 
ومتتّد يف أدائه وسلوكه الّلغوّيني ِامتداًدا قسريًّا ال واعًيا، مّث يشرُع الّناشئ يف تعّلم العربّية 

هتا وقواعد كتابتها، وأبنيتها، وتراكيبها، وأعاريبها وأساليبها ومعجمها، ولعّله يَلحُظ بأصوا
أنُّه بني هلجته املكتسبة وهذه الّلغة شبًها كبريًا، وأّن الفروق بينهما هّينة فيقع يف َوهم أنّه 

عربّية ميكنه أن يستغين باملكتسب من الّلهجة عن بذِل اجلهد املطلوب اِلستدخاِل منظومة ال
، وهذا ما جيعلُه يتساهُل يف ِاستعمال وتوظيف الّلغة الفصيحة ليفقَد ما (66)الفصيحة"

   اِكتسبه من قواعد وأبنية وأساليب شيئا فشيئا.

، وما يتعّلُق باملعّلِم       فَالّسبُب الرّئيُس يف تعليِم العربّيِة متمّثٌل يف الوضع الّلغويِّ ااِلزدواجيِّ
الُفروِق الفرديِّة عند ِاختياِر الطّريقِة الّتعليمّيِة، إضافًة إىل ما يتعّلُق بالربامج  من عدِم ُمراعاةِ 

 من تكديس املقّررات الّدراسّية مبواضيع يستغين عنها املتعّلم يف مراحله الّدراسّية األوىل. 

مظاهِر الّتحّوِل ويرى هناد املوسى أّن ااِلزدواجّية يف العربّية "متّثُل مظهرًا حامسًا من        
وإْن مل تكْن الفصحى قد تشّبثت على اجلملِة مبثاهلا –اّلذي جرى على العربّيِة، ذلك أنُّه 

مضت العامّيات يف جمرى الّتطّوِر )بعوامل زمانّية ومكانّية متشابكة( فأسقطت  -املعيار
، كما محلت آثارًا من اإلعراب وِاستبدلت به دوال تركيبّية خاّصة لإلبانِة عن املعاين الّنحويّةِ 

 تباينت يف ِاختياراهتا املعجمّيةالّسمات الفونولوجّية للّناطقني هبا يف األصقاِع العربّيِة و 
، فالباحث يف الّتشابه بني (60)هيئات أبنية الفصيحِة" - مبقادير يسرة أو جليلة –وفارقت 

 الفصحى والعاّمّيات جيُد أمورا كثرية ذات صلة بينهما.

ويواصُل حديثُه مقارنًا بني ااِلزدواجّية يف اجلاهلّية إىل عصر ااِلحتجاِج وااِلزدواجّية يف        
العصر احلايّل، فاألوىل متّثُل الّنموذَج الّلغويَّ اّلذي نسعى لتمثُِّلِه وتعّلمِه، فقد نطَق العرُب 

ّوالٌت عن تلك بلهجاهتم الّصحيحِة الفصيحِة، أّما الّلهجاُت العربّيُة املعاصرُة فهي حت
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، فقد حتّولت الّلهجاُت األصلّيُة بعد جرياهنا على األلسنِة وِاختالطها (63)الّلهجاِت العربّيةِ 
 بالّلهجاِت األخرى.

، يتوّسُط (61)مّث يذكُر املستوى اّلذي يتداوله املثّقفون واملتعّلمون، وهو مستًوى بني بني      
 احلركات اإلعرابّية.العربّيَة الفصحى والعامّيَة، ويُهمُل 

 لّناِس لقضاِء حوائجهم اليومّيةِ وبذلك جند ثالثة مستوياٍت؛ العامّية تستخدم بني ا       
والوسطى تستخدم يف أوساط املثّقفني عند ممارستهم الّلغَة مشافهًة، والفصحى هي لغة 

 .(63)الكتابةِ 

لى مسألِة ااِلزدواجّية الّلغويّة وفَق ويقرتُح املوسى الّتحّول إىل الفصحى حالًّ للقضاِء ع       
، وهذا الّتحّولُّ جيُب (61)منهج الّتخطيِط الّلغويِّ، لُتصبَح لغَة الّتفكرِي واحلديِث بني الّناسِ 

أن يكوَن على وفق رؤى نظريّة لسانّية حديثة وخطوات إجرائّية تطبيقّية تستند إىل ختطيٍط 
 لغويٍّ حمكٍم.

ل "يف أّن جعَل الّلغِة العربّيِة حمادثة يرأُب هذا الّصدع اّلذي يتمّثُل ويقرتح مشروعا يتمثّ       
يف ترّدِد العريبِّ بني ثالثِة مستوياٍت هي: الفصحى والعامّية والوسطى، وذلك يفضي به إىل 

 ، وهدفه هو تعميُم ِاستعمال العربّية الفصحى. (67)الّلجلجِة والّلحن والّسقطات الّلغويّة"

وخطُّتُه هذه "حتتاُج إىل جهوٍد كبريٍة لوضعها موضع التّنفيذ، ومن هنا فإنّه ال يرى       
بأًسا يف أن تكوَن البدايُة دراساٍت جزئّيًة متتابعًة ُتشّكُل يف جمموعها يف هناية املطاِف تارخيًا 

، ومدخال إىل دقيًقا شاماًل للقضّيِة، قضّية العالقة بني الفصحى الّتارخيّية والعربّية املعاصرة
الفصِل يف كثرٍي من قضايا العربّيِة العملّية الّتعليمّية، وذلك ضرٌب من الّتخطيِط الّلغويِّ 

، فالقضّية شائكٌة وحتتاج صربا (69)اهلادِف مقرتٌن بالّتنفيِذ املرحليِّ لبلوِغ األهداِف املنشودِة"
ُي إىل تطبيق نتائجها من شأنه أن لتحقيق املــُراِد، وتواصُل الّدراسات والبحوث حوهلا والّسع

 يرقى بالفصيحة ويُعّمم ِاستعماهلا.
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ويرى املوسى أّن الفصحى جيُب أن تكوَن لغَة الّتعليِم عاّمًة، ويرى أّن أجنَع وسيلٍة       
 ٍت تـَُقدَُّم بالعربّيِة الفصحىلنشرها هي وسائل اإلعالم، ويقرتُح تصميم برامج ملسلسال

، فاملتعّلم يف (68)ربامج الّتلفزيونّية واإلذاعّيِة لتعليِم العربّيِة للمبتدئنيوإنتاج سلسلٍة من ال
مراحل تعليمه األوىل يعتمُد على الّسماع بدرجٍة كبريٍة، وذلك مبحاكاة األساليب الّلغويّة 

 الّصحيحة والّتدريب عليها.

زدواجّيِة، وهو يُويل القراَر وقد جعَل املوسى "العودة إىل الفصحى خيارًا حتميًّا إلزالِة االِ      
الّسياسيَّ أمهّيًة كبريًة على هذا الّصعيِد؛ ذلك أّن الّلغَة ال تعيُش منعزلًة بل البّد من أن 
تكوَن هلا ِارتباطاٌت باملؤّسساِت املهّمِة اّليت ميكُن أن تكوَن هلا ِارتباطاٌت باملؤّسساِت 

يُّ يف مواقفها، هذا إىل جانِب تدابري أخرى ظهرت األخرى اّليت ميكُن أن يؤثـَّر القراُر الّسياس
وتطبيقيٌّ  ،نظريٌّ ميثّله البحث العلميّ  ني:يف مستوي ومتثّلت من هذا البحِث، يف موضٍع سابقٍ 

، وال يتّم هذا إاّل (02)ميثّله ما ينجُم عن هذا اجلانب الّنظرّي من تدابري حتّقُق الغاياِت"
 الفصحى لغة الّتعليم والّتواصل اليومّي.بتضافر اجلهود الرّامية إىل جعل 

 . ظاهرة ااِلزدواجي ة الل غوي ة في المرحلة الث انوي ة: 9
الغاية من ِاختيار املرحلة الثّانويّة يف الّدراسة امليدانّية لاِلزدواجّية الّلغويّة يتمّثُل يف       

مني، وهو ما ُيسّهُل عملّية طبيعة امليدان، فهو جمال واسٌع يضّم املدير واملعّلمني واملتعلّ 
املالحظِة وااِلستجواب والّتحليِل، كما أنّه مرحلة تسبُق الّطور اجلامعّي، إضافة إىل هذا فإّن 

 املتعّلم يف الّطور الثّانوّي يصبح أكثر نضًجا ودرايًة مقارنة بالّطورين الّسابقني.
  

 . عي نة البحث:8. 9
وقد قامت الّدراسُة على ِاختياِر عّينٍة من الّتالميِذ املـُراِد دراسة سلوكهم، وقد كانت      

 العّينُة كاآليت: 
ضّمت العّينُة فئًة من املتعّلمني متَّ ِاختيارهم حسب معّدالهتم ومستوياهتم الدراسّية  أ.

 املتباينة  وشعبهم  كذلك.
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مَتَّ ِاختياُر القادرين على ااِلستجابة وتبادِل احلديِث دون ُعقٍد نفسّيٍة، فمشاركتهم  . ب
 ُتسِهُم يف تشخيِص الّدراسِة بدقٍّة. 

 مشلت املالحظُة مجيَع املتعّلمني، ومن مثَّ مَتَّ ِاختياُر عّينٍة.  . ج

 ّلغويّة. مالحظُة املتعّلمني داخل القسِم وخارجُه من أجِل معرفِة ِاستعماالهتم ال . د

 . هدف الد راسة: 9. 9
 املستعملِة يف الوسِط الثّانويّ  يتمّثُل اهلدُف من الّدراسِة يف معرفِة درجِة ااِلزدواجّيةِ       

ومعرفِة احلدِّ اّلذي وصلت إليه يف هذا احمليِط، وكذا معرفِة ما إذا كانت هذه الظّاهرة ُتشكُِّل 
 عائًقا للّتعّلِم أم أهّنا ظاهرٌة عاديٌّة.   

 . ااِلستبيان:3. 9
 جاء ااِلستبيان يف جمموعة أسئلة؛ هي كاآليت: 

 ّية للجزائر/ لغة الّدين(.. ماذا تعين الّلغة العربّية بالّنسبة لك؟ )الّلغة الّرمس6
 واهلدُف من هذا الّسؤال حتديد درجة الّصلة املوجودة بني الّلغة ومستعملها.

 (.62/62، 3/62، أكثر من 3/62. ألّي درجٌة جتيُد الّلغة العربّية؟ )أقّل من 0
اهلدُف منه هو حماولُة حتديد مستوى املتعّلمني، فكّلما ِاستوعبها أكثر ُوجدت يف 

 االته بكثرة. ِاستعم
 . هل تتكّلُم بالّلغة العربّية؟ )يف القسم فقط/ يف أروقة القسم/ خارج الثّانويّة(.3

 اهلدُف منُه حتديد جماالت ِاستعماِل الّلغة العربّيِة، وهو متهيٌد للّسؤال الرّابع.       
 . هل تتكّلُم بالّلغِة العربّيِة بصفٍة غري منقطعٍة؟ )نعم/ ال(.1

 اهلدف منه معرفُة ما إذا كان احلديث بالّلغة العربّية فقط، بدون ِاستعماٍل لغويٍّ آخر.       
 مًعا( (فماذا تستعمُل يف حديثك أيًضا؟)العامّية/الّلغة األجنبّية/ااِلثنني)ال. إذا كان اجلواب3
 . هل تُفّضل أن يُلقى الّدرُس بالّلغة العربّية فقط، أو بالّلغة العربّية والعامّية؟1 

 اهلدف منه معرفة األولويّات عند املتعّلمني، أَ بالّدرس نفسه أم بطريقة تقدميه؟      
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/ . هل فهُم الّدرِس يكوُن أسرع وأيسر إذا كان خليطًا بني الّلغة العربّية والعامّية؟ )نعم/ ال7
 أحيانا(.

 . هل تستعمُل العامّية يف أثناء الّدرس؟ )نعم/ ال/ أحيانا(.9
ّية/ خليط بني الّلغة . ماذا تستعمُل يف حديثك مع املعّلمني واإلدارة؟ )الّلغة العربّية/ العام8

 اهلدُف منه معرفة مدى تأثري احمليط على املتعّلم. ...  والّلهجة(

 . تحليل  الن تائج: 4. 9
 ا حوصلُة الّنتائج املتحّصل عليها يف الّنقط اآلتية: ميكنن 

، وهي قناعٌة  .6 متّثُل الّلغُة العربّيُة الّلغَة الّرمسّيَة يف اجلزائر، وهي لغُة الّدين اإلسالميِّ
 يؤمُن هبا مجيُع املستجوبني.

 لبحُث. تُعدُّ الّلهجُة من الّتنّوعات الّلغويّة املستعملة يف األقسام اّليت ُأجرَِي فيها ا .0

ُتستعمُل الّلهجِة يف أثناء الّدرس، واألمُر اجلديُر بالذّكِر هو تساهُل املعّلمني يف  .3
هذه املسألِة، يتحّدُث تارًة بالفصحى فيصعُب عليه إيصاُل فكرته، وتارًة يتحّدُث 
بلهجته فيجد ِاستحسانًا من املتعّلمني، ومن وجهة نظر املتعّلمني أنفسهم فإّن 

مة اّليت ُتستعمُل فيها العامّية بصفٍة غري منتظمة يسهُل فهُمها الّدروس املقدّ 
 وِاستيعاهُبا. 

ِاستعماُل املتعّلمني الّلهجَة يف تواصلهم، وال يتحّدثون بالّلغة الفصيحة إاّل يف  .1
 بعض األحياِن، وبإشارٍة وطلٍب من املعّلم. 

الّتحّدث بالعامّية ال يقتصُر على املتعّلمني فقط، وإمّنا وصل إىل املعّلمني، وهو ما  .3
زاد الّطني بّلًة، فيصعُب على معّلم الّلغة العربّية عمُلُه ألنّه ال جيُد دعًما من 

 معّلمي املوادِّ األخرى. 

عتبارها ماّدة قد ال يفهم املتعّلم اهلدف الّرئيس من تدريس قواعد الّلغة العربّية باِ  .1
 مستقّلة، فيحفظ القواعد ويُهمُل اجلانب الّتطبيقّي. 

يأيت املتعّلم بلغة مستعملة ِاعتاد الّتعبري هبا، فيجد صعوبة يف نقل منط تعبريه إىل  .7
 منط لغوّي جديد. 
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 . األسباب: 3. 9
 وميكُن حصُر أسباب مزامحِة العامّية للفصحى يف الّنقط اآلتية:  

مزامحُة العامّية للفصحى يف املدارس واجلامعات، إضافة إىل قنوات اإلعالم، وهو  .6
 أمٌر ليس باهلنّي، ألنّه بالُغ اخلطورة على الّلغة وتطّورها. 

 وجوُد فجوٍة واسعٍة بني العامّية والفصحى أّدى إىل تديّن املستوى الّلغوّي. .0

هم يف عملّية الّتدريس ضعُف القدرات األدائّية لدى بعض املعّلمني، وتساهل .3
 بالفصحى. 

 خاتمة:
 لقد جاءت الّنتائج ملّخصة يف حماور كاآليت: 
  ،ااِلزدواجّية الّلغويّة هي ِاستعمال مستويني؛ املستوى األعلى هو الفصحى

 واملستوى األدّن هو الّلهجات احملكّية العامّية. 

  ِّة مرتبطٌة بسلوك املتعّلمني، وليس إّن ظاهرَة ااِلزدواجّيِة الّلغويّة يف املرحلِة الثّانوي
 ضعًفا منهم، وإمّنا رغبة يف إيصال رسالٍة معّينٍة بسهولٍة وُيسٍر. 

  جيد املتكّلُم بالعامّية ااِلرتياح اّلذي يكاُد يكوُن منعدًما عند الّتحّدث بالفصحى؛
صة يف ذلك أهّنا مكتسبٌة منذ الّصغِر، بينما الفصحى ال تناُل حظّا كبريًا ألهّنا خمصّ 

 أماكن معّينة فقط. 

وبالّرغم من اجلهوِد املبذولِة يف حّل هذه األزمة الواقعة بني العامّية والفصحى إاّل أهّنا       
ال ُتكلَُّل بنجاح ملموٍس، فقد أصبحت ااِلزدواجّية الّلغويّة مسألًة شائعًة وعاّمة، ومع هذا 

حلوٍل ناجعٍة شرَط أن تلقى األعماُل هذه جيدُر ااِلستمراُر يف البحِث من أجِل  تقدمِي 
 ااِلهتماَم والّتقديَر.

 ومن أجل الوصول بالّلغة العربّية إىل عهدها الّسابق نقرتح ما يلي:            
  الّسعي احلثيث لتدريب املتعّلمني على ممارسة الّلغة العربّية الفصحى، من أجل

 تطويِر خرباهتم ومهاراهتم. 
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 ثمني أعماهلم البحثّية وتطبيقها ميدانّيا من أجل معرفة نتائجها. وت الباحثني تشجيع 
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 البحث الد اللي عند الل غويين العرب القدامىمعالم 
 

The features of the semantic research among classical arab linguists 
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 عنابة –جامعة باجي مختار                                                              

 

 

 95/88/9182 تاريخ القبول:                                15/88/9182تاريخ اإلرسال: 
 

 

 ملخ ص:  
وهؤالء كان هلم أثر   اهتّم الّلغويون كثريا بالّداللة، وذلك الرتباطها جبميع فروع الّلغة،     

ذ أهّنم تطّرقوا إىل مسائل تعّد  الكبري مع املعىن، إ كبري يف الّدراسات الّداللية، حبكم تعاملهم
من صميم اهتمامات علم الّداللة، الذي ميّثل املوضوع األخّص لكّل فرع لغوي، نظرا  اليوم

عاملني  يف كتاباتالّداللة  ا العمل موضوعالرتباطه بأشكال التعبري املختلفة. وسنعاجل يف هذ
الّلذان  ابن جيّن وسيبويه ومها: الّلغة تاللة عن باقي مستويامل يفصال يف مؤلّفاهتما الدّ  لغويني
 الّنسيج الّلغوي العاّم. داخل بني املبىن واملعىن الّصلة بني الّشكل والوظيفة هو االرتباط يعتربان

 

 سيبويه.، ابن جيّن  ،املستويات الّلسانّية ،الّلغة ،الّداللة الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
       Linguists have paid a great attention to the meaning, due to its 
connection with all the language branches. Those linguists had a 
significant impact on the semantics studies because of their constant 
interaction with the meaning. Hence, they have dealt with issues that 
are considered nowadays as the core of semantic interests. Semantics 
is the specific subject for each linguistic branch as it is linked to 
different form of expression. In this research we will deal with the 
subject of semantics in the written of two scholars: Ibn Jinni and 
Sibawayh, who have not separated semantics of other language levels. 
Those two scholars consider that the link between the form and the 
function is the connection between the structure and the meaning 
within the language.   

Key words: the meaning, language, language levels, Ibn Jinni, Sibawayh 
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 تقديم:     
تعّد الّلغة العربية أكثر الّلغات حبثًا وإنتاجاً، فلم حتظ لغة عاملية برعاية أبنائها مثلما        

حظيت به العربّية منذ نزول القرآن الكرمي، وقد ترك علماء العربّية تراثًا غنّيًا يف كافّة فروع 
  امهم منصّبًا على دراسة الّنحو الّلغة، وربطوا بني هذه الفروع يف دراستهم، ومل يكن اهتم

تنظم عليها الكلمات الشكلّية، أو توظيف الكلمات توظيفا حنوياًّ  كقواعد شكلّية  -فقط-
جمّردا من الّداللة، بل امتّد هدف الّنحوّيني إىل جمال أوسع، فدرسوا اجلمل يف إطار املعىن 

الء كانوا حياولون دائما وعاجلوا داللتها يف إطار مستويات التحليل الّلغوي. فمثل هؤ 
"كشف الّلثام عن خبايا لغتنا، وما متلكه من درر مثينة حيسبها اجلاهل عثرة يف الطريق، وال 
يكتشفها إاّل ذوو البصائر ممّن يسربون غور األشياء، وحيسنون االنتفاع هبا، ويدركون أّن 

ضعه بني املعارف اإلنسانية وراء هذا الغبار كنزًا مثيناً، فيميطون عنه األذى، ويضعونه يف مو 
، فكيف جتّسدت الّداللة عند كّل من ابن جيّن وسيبويه؟، هذان العاملان اللذان (6)العظيمة"

ميكن اعتبارمها سبيالن من سبل رسم معامل الّداللة عند الّلغويني عاّمة، وستكون بداية 
 ".ابن جن يحديثنا عن العامل الّلغوي الكبري "

 ند ابن جن ي:البحث الد اللي ع -8
من جوانب البحث اليت شهدها القرن الرّابع؛ تلك الّدراسات اليت عكف عليها ابن      

جيّن، وكان الّدرس الّلغوي ركنًا أساسًا فيها، فابن جيّن واحد من علماء العربّية األفذاذ 
مّثل يف  هـ(، وقد ترك لنا ثروة لغويّة كبرية، تت380الذين ظهروا يف القرن الرابع اهلجري )ت

كتبه ورسائله، اليت كان هلا أثر بارز يف جمال الّدراسات الّلغويّة، وتدخل ضمن ما يسّميه 
احملدثون "مستويات الّدرس الّلغوي"، وقد عاجلت تلك الكتب اليت وضعها: املستوى 
الصويت والرتكييب والّداليل، كما ساعدت آراؤه يف دفع حركة التطّور الّلغوي اليت نلمسها يف 

 .(0)لم الّلغة احلديثع

حذا ابن جيّن حذو سيبويه الذي كان من أوائل الذين نّبهوا على العالقة بني صيغة        
الّلفظ واملعىن الذي يؤّديه، فزادوا وأكثروا من الشواهد واألمثلة، وال شّك يف أّن عقد الّصلة 
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واملعىن، على أنّنا ال نقول بني الصيغة ومعانيها، إمّنا هو نوع من عقد الّصلة بني الصوت 
بالّصلة الطبيعّية وإمّنا صلة وضعّية، وهي على أّي حال متّثل عالقة قائمة يف العربّية بني 
الّصوت واملعىن الذي يؤّديه الّلفظ، "وقد جعل ابن جيّن ذلك من باب تقارب احلروف 

ين الصيغ لتقارب املعاين، ووصف هذا التقارب بأنّه باب واسع، وحبث فيه بعض معا
والتضعيف وترتيب احلروف مبا يضاهي األحداث، وحكاية األصوات، والتفريق بني املعاين 

 .(3)حبركة احلرف الذي يف بنية الكلمة..."

 ابن جن ي والد اللة الصوتي ة:   /8-8
يعد ابن جيّن رائد دراسة الّداللة الصوتّية، قبل أّن يتوّسع فيها علم الّلغة احلديث،        

اكتشف ابن جيّن وجود الّصلة بني بعض األصوات، وبني ما ترمز إليه، وأّول ما تناوله  فقد
هبذا االكتشاف تسمية األشياء بأصواهتا، كالبّط لصوته، وغاق لصوت الغراب، وحنو: 

حاء وعاء، وحنو: بسملت وهلّلت وحولقت، كّل هذا وأشباهه  حاحيت وعاعيت إذا قلت:
صوات. وذهب ابن جيّن إىل أبعد من هذا، وهو داللة الصوت إمّنا يرجع إىل حماكاة األ

)الفونيم( يف الكلمة على املعىن، إاّل أّن ابن جيّن خّص هبذا الرّأي بعض األصوات يف بعض 
. واحتّج ابن جيّن ملا رآه من (1)األبنية، وأنّه بناه على مالحظته الشخصّية ومل ينقله عن غريه

"الدالف للشيخ  فيها حنو: بكلمات وردت والضعفالوهن  على داللة هذه األصوات
وغري ذلك من الكلمات اليت  الضعيف، والشيء التالف..." وحنو "الفتور: الضعف...

جاءت فيها أصوات الّدال أو الّتاء أو الفاء أو الراء أو الاّلم أو النون مع صوت الفاء، 
 (3)على الوهن والضعف".الذي جاء قسيماً هلذه األصوات يف بعض الكلمات للّداللة 

ورأى ابن جيّن أّن هناك أصواتًا أقوى يف املعىن من غريها، كما وهلا داللة متّيزها عن       
 ، فكلمة "قضم" تستخدم يف اليابسخضمو قضمقسيمتها يف معظم األصوات مثل: 

ل و"خضم" يف الرطب، وذلك لقّوة القاف وضعف اخلاء، وبالتايل جعلوا احلرف القوّي للفع
ليت استند عليها . واملقولة األساسية ا(1)األقوى، والّصوت الضعيف للفعل األضعف

عن العالقة بني األلفاظ ومعانيها هي أّن بعضهم "ذهب إىل أّن أصل الباحثون للكشف 
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الّلغات كّلها إمّنا هو من األصوات املسموعات، كدوّي الرّيح، وحنني الّرعد...مّث وّلدت 
، وكذلك قالوا: صّر اجلندب، فكّرروا الرّاء ملا هنالك من (7)ا بعد..."الّلغات عن ذلك فيم

استطالة صوته، وقالوا: صرصر البازي، فقطّعوه ملا هناك من تقطيع صوته...حكاية 
، سعدو  صعد" أيضا مثاال آخر حنو: محمود عكاشة . ويقّدم الدكتور "(9)ألصواهتا...

مثل: صعد اجلبل واحلائط، يف حني "سعد" فاألوىل تستعمل لصعود األشياء احملسوسة 
تكون يف األشياء املعنويّة مثل: سعيد اجلّد؛ أي عايل القدر، وعّلل ذلك بقّوة الصاد 

، وكما ورد عند ابن جيّن: "الّداللة (8)وضعف السني، واحملسوسات أقوى من املعنويات
تشهد على قول هذا بــــ ، وجند هذا األخري اس(62)الّلفظّية أقوى من الّداللة املعنويّة"

"النضح" و "النضخ" ، فالنضح للماء وحنوه، والنضخ أقوى من النضح، حيث جند قوله 
للماء  –لرقّتها  -(، فُجِعَلت احلاء 11﴾ )الرمحن:  ِفيِهَما َعْيَناِن َنضَّاَخَتاِن﴿  سبحانه وتعاىل: 

القّد والقّط، فالقّد للقطع ملا هو أقوى منه، ومثال ذلك:  –لغلظتها  -الّضعيف، واخلاء 
 ة، ومن مّث استخدمت يف قطع العرضطواًل، والقّط للقطع عرضاً، فالطّاء تفيد الّسرع

، ويوازن يف موضع آخر (66)واستخدمت الّدال يف قطع الّطول ألهّنا تفيد املماطلة والّطول
يقة شارحة هلذا بني االسم واملعىن "ليخلص إىل أهّنما كّل واحد، وما تفصيله هنا إاّل طر 

، ويتطّرق ابن جيّن يف حديثه إىل (60)التآلف، فاالسم هو سبيل إىل املعىن الكامن وراءه"
فكرة قدمية هي أّن االسم جزء حقيقي من املسّمى، يقول ابن جيّن:"مل ختاطب امللوك 

 دعا بأمسائها إعظاما هلا إذا كان االسم دليل املعىن، وجاريًا يف أكثر االستعمال جمراه حىّت 
ذلك قومًا إىل أن زعموا أّن االسم هو املسّمى، فلّما أرادوا إعظام امللوك، جتافوا عن ابتذال 

، كما يكشف (63)أمسائهم اليت هي شواهدهم، وأدلّة عليهم إىل الكناية بلفظ الغيبة..."
فظة أو أيضا عن الّتأويل اجملّرد، ويشري يف حديثه عن الرتادف على أّن املعىن هو داللة اللّ 

الكلمة، و يعّلل التعّدد يف األلفاظ امللتقية على مدلول واحد إمّنا هو تعّدد القبائل، إذ 
يقول: "وكّلما كثرت األلفاظ على املعىن الواحد كان ذلك أوىل بأن تكون لغات جلماعات 
اجتمعت إلنسان واحد، من هنا ومن هنا، ورويت عن األصمعي قال: اختلف رجالن يف 

ال أحدمها: الّصقر )بالّصاد(، وقال اآلخر: الّسقر )بالّسني(، فرتاضيا بأّول وارد الّصقر، فق
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عليهما فحكيا له ما مها فيه، فقال: ال أقول كما قلتما، إمّنا هو الّزقر، أفال ترى إىل كّل 
واحد من الّثالثة، كيف أفاد يف هذه احلال إىل لغته لغتني أخريني معهما، وهكذا تتداخل 

، وبالتايل فالّلغات تتداخل يف إطار هذه العالقة، لكن هذه األخرية ليست (61)الّلغات"
 واحدة بني مجيع أفراد اجملتمع.

نالحظ أّن ابن جيّن يقوم بتحليل عدد من املسائل الفرعية يف "اخلصائص" خالفاً         
ها، ومن ذلك للذي ذكرناه آنفاً، معتمًدا يف ذلك على العالقة بني الّلفظة املفردة وداللت

الباب الذي عنونه بــــ "تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين"، الذي يعرض فيه مناذج من 
األصلني الثالثيني  الكلمات املتقاربة يف حروفها، وذلك لتقارب مدلوالهتا ومن ذلك: اقرتاب 

مها د"رخود"...، واقرتاب أصلني أحدمها ثالثيًا واآلخر رباعياً، أو رباعيا أحكـــــ"رخو" و
 لتقدمي والتأخري يف تقليب األصول"دمثر"...، وكذلك مسألة اومخاسيًا صاحبه كــــ"دمث" و

وقد كان ابن جيّن حياول ربط تقّلبات املاّدة املمكنة مبعىن واحد كقوله: "وأّما ك ل م فهذه 
منها أيضا حاهلا، وذلك أهّنا حيث تقّلبت فمعناها الّداللة على القّوة والشّدة، واملستعمل 
 (63)أصول مخسة هي: ك ل م، ك م ل، ل ك م، م ك ل، م ل ك، وأمهلت منه ل م ك"

فرأى أّن األلفاظ متقاربة األصوات توحي بدالالت ومعاٍن متقاربة، وقد اختلف علماء 
العربّية احملدثون حول هذا الّرأي، فمنهم من يرى أّن ما تطّرق إليه ابن جيّن ال يقوم على 

يل فيه نوع من التكّلف واملبالغة، ويرى آخرون أّن هذا البحث يعّد أساس واضح وبالتا
خطوة متقّدمة يف جمال البحث الصويت سبقت الدراسات الصوتّية احلديثة، وهذا الرأي 

 (61)غريهو األخري هو األرجح ، بسبب احلجج اليت استند عليها ابن جيّن من القرآن الكرمي 
ع أكثر، فقد كان يبحث داللة األصوات بوصفها وإضافة إىل هذا جند ابن جيّن يتوسّ 

وحدات مستقّلة، ويدرس الكلمات املتشاهبة صوتيًا والعالقة الداللية اليت قد تنشأ نتيجة 
اشرتاكها يف معظم األصوات، وكذلك العالقة الداللية بني الكلمات اليت تشرتك يف 

ه "االشتقاق األكرب" األصوات وختتلف يف ترتيبها مثل: جذب وجبد، وهو ما يطلق علي
 . (67)الذي يقوم على تقليب األصوات
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هناك ظواهر صوتّية أخرى تطّرق إليها ابن جيّن يف كتابه "اخلصائص"، ميكن         
تصنيفها ضمن ما ميكن تسميته بــــ "موسيقى الكالم"،  وميكن متثّلها يف: النرب والوقفة 

دّل على الغضب يف علّو الصوت مثالً، والتنغيم وطبقة الصوت، ومن هذه املالمح ما ي
، وكّل ما قاله ابن (69)ومعّدل السرعة الذي يدّل على اإلحلاح   أو االنفعال أو التأكيد...

جيّن يف القرن الرابع اهلجري، ال خيتلف عّما توّصل إليه احملدثون من علماء الّلغة يف هذا 
افتقدت قدميا إىل التحديد اجملال، فاالختالف يكمن فقط يف بعض املصطلحات اليت 

 .(68)والّتخصيص، واالصطالح عليها يعّد من انشغاالت الّدراسات الّلغويّة احلديثة ومثارها

 ابن جن ي والد اللة الصرفي ة: /8-9
لكّل بناء من األبنية املختلفة للكالم؛ داللة يف املعىن إىل جانب وظيفته الرتكيبّية،        

ويقوم حتديد شكل البنية على املعىن املراد، "فاملتكّلم يتحّكم يف تصريف الكلمة األصلية 
 ، وبالتايل فإّن استفادة علم الّداللة يف(02)بزيادة أو نقصان أو نقل من زمان إىل زمان"

دراسته للمعىن من اجلانب الصريف؛ فيّتضح من خالل الظالل اليت قد تستقي من قبل 
 الصيغة الصرفية، وطريقة بناء الكلمة، وميزاهنا الذي صّبت فيه، أو قيست عليه...

 فالوحدات الصرفية ذات الّداللة تقسَّم على نوعني: 
املشتقات )اسم الفاعل واسم و  ة مثل: أوزان األفعال، واملصادر،األوزان الصرفي األو ل:

 املفعول والصفة املشّبهة وامسا الزمان واملكان واسم اآللة( وأوزان مجع التكسري والتصغري.
الّلواصق، وهي الّسوابق والّلواحق والّدواخل، وهي اليت تدخل يف صلب بنية الكلمة  الثاني:

التفاته إىل الّداللة يف كتاب . وبالعودة البن جيّن  و (06)لتحقق معاٍن أو تشارك يف الّداللة
اخلصائص، جنده يعقد أربعة فصول، حياول فيها أن يكشف لنا عن شيء من تلك الّصلة 
اخلفّية بني األلفاظ وداللتها، ففي فصل عنوانه "يف تالقي املعاين على اختالف األصول 

حاّسة من  "، فيقول إّن كاّل منهما جيذبالصو ار" والمسك" واملباين" يربط بني كلميت "
 ...(00)يشّمه، أي أّن املسك يف رأيه إمّنا مسي كذلك ألنّه ميسك حباسة الشّم وجيتذهبا
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ويف الفصل الثاين يتحّدث عن االشتقاق األكرب، والذي فّسره لنا بأّن الكلمة مهما         
قلبت فهي تشتمل على نعىن عام مشرتك، ويضرب لنا مثاًل مبادة )جرب( فيقول: جربت 
العظم والفقري إذا قويتهما، واجلربوت القّوة، واجلرب األخذ بالقهر والشّدة...، ونالحظ أّن 
هناك نوعان من االشتقاق والذي كان الّلغويون العرب القدامى كابن جيّن والّسيوطي 
يفّرقون بينهما ومها: االشتقاق الّصغري أو األصغر، واالشتقاق الكبري أو األكرب. ولالشتقاق 

جانبان: أحدمها صريف واآلخر لغوي، فأّما اجلانب الّصريف فيعىن بكيفية تكوين  عموماً 
املشتّقات الّسبعة املعروفة من املصدر أو الفعل، أّما اجلانب الّلغوي، فيعىن بدراسة الّدالالت 
املختلفة لفروع اجلذر الّلغوي الواحد، وحماولة الرّبط بينها ربًط جزئّيًا يرجع هبا غلى داللة 

 ريأصلّية أو حموريّة جامعة، يقول ابن جيّن: "واالشتقاق عندي على ضربني: كبري وصغ
فالّصغري ما يف أيدي الّناس وكتبهم...أّما االشتقاق الكبري فهو أن تأخذ أصاًل من األصول 
الثالثّية فتعقد عليه وعلى تقاليبه السّتة معىن واحد، جتتمع الرتاكيب السّتة وما يتصّرف منها 

، وذلك مثل دوران التقاليب السّتة للجذر الّلغوي )جرب( حول معىن القّوة (03)ه"علي
والشّدة، وقد كان البن جيّن فضل االهتمام هبذا الّنوع من االشتقاق، وتعّهده بالّنماء 
والّشواهد املختلفة حىّت اقرتن بامسه. وليس هناك خالف على أّن هذا الّنوع من االشتقاق 

مناء الّلغة من االشتقاق الصغري، هذا فضاًل عن صعوبته اليت قّررها ابن جيّن أقّل تأثريًا يف 
، "ويّتضح لنا بعد ذلك الّصلة الوثيقة بني هذين الّنوعني من االشتقاق، والسيما (01)نفسه

االشتقاق الصغري جبانبه الّلغوي وعلم الّداللة، إذ أهّنما يعنيان بدراسة الّدالالت اجلزئّية 
 ريّة هلاتوّلدة من اجلذر الّلغوي، وحماولة الرّبط بينهما، والوقوف على الّداللة احملو للفروع امل

 .(03)وهذا وال ريب، من صميم البحث الّداليل

يرى ابن جيّن يف الّلغة العربّية ما ميّيزها عن بقّية لغات الّدنيا، بالّرغم من أّن ما يسري      
ّصة القول بالعالقة االتّفاقّية واالصطالحّية بني على لغات العامل يسري على العربّية، خا

بّية، ومل يأخذوا به يف الّلفظ ومعناه. وإذا كان ما ذكره قد انفرد به من بني علماء العر 
ملا فيه من التكّلف، فإنّه من غري شّك يعرض ظاهرة لغويّة تستدعي الوقوف  االشتقاق

 .(01)فيها املعىن اجلامع بصورة غري متكّلفة عندها وتأّملها، على األقّل يف األصول اليت يظهر
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 ابن جن ي والد اللة الن حوي ة: / 8-3
خيتلف مفهوم الّنحو قدميًا عن مفهومه حديثاً، فقد استخدم علماء العرب           

مصطلح الّنحو بداللة عاّمة تعين" دراسة نظام ترتيب اجلمل، والّنظام الّصويت والّنظام 
 ما جنده يف تناول الّلغويني القدامى ملوضوع الّنحو يف مؤلّفاهتم. ، وهذا(07)الّصريف"

ويعّرف ابن جيّن الّنحو بقوله: "هو انتحاء مست كالم العرب يف تصّرفه من إعراب         
 (09)"والّنسب، والرّتكيب، وغري ذلك والتكسري، واإلضافة، والتحقري، واجلمع، كالّتثنية وغريه،

فهذا هو املفهوم العاّم للّنحو عند القدماء، لكّن باقي املوضوعات كالرتكيب والصرف 
واألصوات وغريها، واليت درست حتت جمال الّنحو، أخذت منحى وشكاًل جديدًا عند 
 احملدثني، فأصبحت أكثر خصوصّية ودقّة وموضوعّية، نظراً العتمادهم على مناهج حديثة. 

 ، وذلك يف القرن الرّابع اهلجريسة رائدة يف جمال عالقة الّنحو باملعىنيورد ابن جيّن درا     
"، ويقصد هبا: الداللة المعنويةفنجده يطلق على معىن الرتكيب أو الّداللة الرتكيبّية اسم "

املعىن الذي يتحّقق من تراكيب الكالم، وذلك من خالل العالقات اإلعرابّية أو العالقات 
عراب، فيتناول هذا الّنوع من الّداللة أثناء حديثه عن أنواع الّدالالت اليت يقيمها نظام اإل

أّما ث هن الّداللة األخرية فيقول: "يف الّلغة فقّسمها إىل "لفظية وصناعية ومعنوية"، وبتحدّ 
املعىن فإمّنا داللته الحقة بعلوم االستدالل، وليست يف حّيز الّدالالت، أال تراك حني تسمع 

وثه وزمانه، مّث تنظر فيما بعد فتقول: هذا فعل، والبّد له من "ضرب" عرفت حد
 ، فكّل كلمة يف أّي تركيب، تعتمد على وظيفة األخرى يف ذات الرّتكيب.(08)فاعل..."

للّسياق دور يف بيان املعاين، "ولئن كان الّنحاة غري مصّرحني باجّتاهاهتم ومرجعّياهتم يف      
، وإن مل يصرّح بذلك لفظاً، فقد حتّقق ذلك من خالل قراءة الّنصوص، فإّن ابن جيّن 
، كما أّن ابن جيّن يؤّكد على أّن وظيفة األلفاظ يف (32)مناقشته ملوضوعات كثرية..."

 فيحكم بفساد الرتكيب لفساد معناهالرّتكيب تتبنّي من ناحية املعىن، ال من ناحية الّلفظ، 
 احملال أن تنقض أّول كالمك بآخرهومن الرتكيب شكالً، فيقول مثالً: " حىّت وإن صحّ 

، فهذان املثاالن صحيحان من ناحية (36)وذلك كقوله، قمت غداً، أو سأقوم أمس..."



 0101جانفي   – 10العدد:       جامعة برج بوعريريج   – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

082 

 

الشكل وبنا اإلعراب، لكّنهما فاسدتان من ناحية املعىن، وهذا لتناقض الزمن يف كّل 
فاسدًا إذا  ، فالرتكيب يصبح(30)منهما، "فاملاضي خالف املستقبل، وهذا يستحيل عقال"

 ضّيةتناقض منطقّيًا أو استحال قبول معناه عقالً، وقد كان ابن جيّن سّباقًا يف هذه الق
فكان يربط بني املعىن والّشكل، ويرفض الرتاكيب الّشكلية املصنوعة اليت ال تّتسق مع العقل 

  اآلخر معًا وال فضل ألحدمها على والواقع، فالّداللة عنده تكون بصّحة الّشكل واملضمون
 .(33)كما كان يذهب إىل أبعد من ذلك، فريى ضرورة اّتساق املضمون مع العامل اخلارجي

بالّنسبة للّتقدمي والّتأخري يف الّنحو العريب، فهي قضّية مل يغفلها ابن جيّن، فيورد أّن       
سياق احلال يشارك يف حتديد أركان اجلملة وداللتها، يقول: "أومأت إىل رجل وفرس 

ت: كّلم هذا هذا فلم جيبه، جلعلت الفاعل واملفعول أيّهما شئت، ألّن يف احلال بيان ملا فقل
تعين، وكذلك يف قولك ولدت هذه هذه من حيث كانت حال األّم من البنت معروفة غري 

 عول، وإن مل تراع مراتب الرّتتيبفالّسياق اخلارجي للخطاب حيّدد الفاعل واملف (31)منكورة"
ف يف رتب الرّتكيب جائز؛ لكّنه غري مقبول يف املعىن، فمراعاة الرتب يف ترتيب وهذا الّتخال

 (33)اجلملة جتب عند الّلبس، فإن أمن الّلبس، حتّقق املعىن، ووجدت ضرورة إليه، جاز ذلك
يقول ابن جيّن: "وحنن إمّنا عقدنا فساد األمر وصالحه على املعىن، وإن كان هناك يف األمر 

 .(31)راٍض" –مذهباً لنفسه  -، فهذا ما ال يّدعيه مدٍّع، وال يرضاه ما يناقض املعىن

إّن املعىن واإلعراب متشابكان، فكالها يشارك يف حتقيق اآلخر، "فاملتكّلم قد         
، ويؤّكد ابن جيّن هذا االرتباط فيقول: "وذلك (37)يتوّصل من املعىن إىل حقيقة اإلعراب"

ر واملنظوم اإلعراب واملعىن متجاذبني، ذا يدعوك إىل أمر، هذا أّنك جتد يف كثري من املنثو 
 .(39)مينعك منه، فمىت اعتورا كالماً أمسكت بعروة املعىن، وارحتت لتصحيح اإلعراب"

 البحث الد اللي عند سيبويه: -9
 الّلفظ واملعىن؛ كانتيكاد جيمع الّلغويون العرب أّن أقدم صور الّتعبري عن املقابلة بني      

الكتاب"، فهو يضع الّرمز الّصويت وصيغته الّصرفية من جهة، وميثل مدلوله لدى صاحب "
اجلزئي من جهة أخرى، ذلك أّن الكلم ينصرف إىل "اسم وفعل وحرف جاء ملعىن ليس 
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باسم وال فعل"، وكّل واحد من هذه األقسام ميكن تسميته "الّلفظ" ممّا يتفرّع إىل مسألة 
ختالف الّلفظني الختالف املعنيني واختالف الّلفظني واملعىن واحد "أّن من كالم العرب ا

واتّفاق الّلفظني واختالف املعنيني"، وما نريده من االستشهاد بكالم سيبويه، هو معرفة 
، ويكاد الّلغويون (38)واحد من املواضع اليت ربطت بني الّشكل واحملتوى للمفردة الواحدة

لنحاة ينظرون للمعىن مستقاّل عن اجلانب الفيّن أو عن جُيمعون أّن سيبويه وغريه من ا
الّسياق،ولذلك مل حياول سيبويه أن يربطه بعامله اخلارجي، ألّن هدفه كان الكشف عن 
الطبيعة البنوية لّلغة، فنجده مثال يبنّي موقفه من أمساء العلم )باب يكون فيه االسم اخلاص 

من اآلخر، وال يُتوّهم به واحد دون آخر له  شائعا يف األّمة(: "ليس واحد منها أوىل به
 اسم غريه، حنو قولك لألسد: أبو احلارث وأسامة، وللثعلب: ثعالة وأبو احُلَصني ومَسَْسٌم...

ومعناه إذا قلت هذا أبو احلارث أو هذا ثعالة أّنك تريد هذا األسد وهذا الثعلب، وليس 
 .(12)معناه كمعىن زيد وإن كان معرفة..."

"يف قضّية االّتساع اليت أجازها  ا التعامل مع املعىن عند سيبويه أيضاما نلمس هذك       
سيبويه يف الشعر خاّصة، ورغم تعامله مع املدّونة األدبّية اليت حتكمها النظرة اجلمالية الفنّية، 

أي االّتساع  -، يقول: "ومثله (16)فإنّه حاول أن حيرص على القاعدة اليت كان يروم إليها"
(، وإمّنا املعىن : بل 33﴾) سبأ:  َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنََّهاِرقول اهلل عّز وجّل: ﴿   -الكالم  يف

(، وإمّنا 677﴾ )البقرة:  ولكّن الِبرَّ َمْن آَمَن باهلِلمكرهم يف الّليل والّنهار، وقال عّز وجّل: ﴿ 
 .(10)هو: ولكّن الرّب برُّ من آمن باهلل واليوم اآلخر"

وعن عالقة الكلمات مبدلوالهتا، فإّن أّول إشارة فيها كانت لسيبويه، وهذا فيما خيص       
الظواهر املتعّلقة باحلقول الداللية )الرتادف واالشرتاك...(، لكّنه مل يفّصل فيها كثريًا حيث 
قال:" هذا باب اللفظ للمعاين...اعلم أّن من كالمهم اختالف اللفظني الختالف 

واختالف الّلفظني واملعىن واحد، واتّفاق الّلفظني واختالف املعنيني، وسرتى ذلك  املعنيني،
إن شاء اهلل تعاىل، فاختالف اللفظني الختالف املعنيني حنو: جلس وذهب، واختالف 
اللفظني واملعىن واحد حنو: ذهب وانطلق، واتّفاق الّلفظني واملعىن خمتلف، قولك: وجدت 
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، وهبذا فهو يقّر (13)إذا أردت وجدان الضالة، وأشباه هذا كثري"عليه من املوجدة، ووجدت 
بوجودها يف كالم العرب، ويذكرها يف بعض املواضع، ولكّنه استغىن عن التنظري للداللة 

إىل  -أحيانا  -، و كان يشري (11)السياقّية باألخّص ألّن اهلدف كان حماولة التقعيد للّنحو
وذلك قولك: سبحان " يفّسر دائما القاعدة حيث يقول:ارتباط الكلمة مبعناها األصلي ل

اهلل، ومعاذ اهلل ورحيانه، وعمرك اهلل...كأنّه حيث قال: سبحان اهلل قال: تسبيحاً، وحيث 
، وغريه من الّلغويني العرب عندما (13)قال رحيانه قال:واسرتزاقاً، ألّن معىن الرحيان الّرزق"

الل منهج علمي ينطبق على كّل الّلغات كما فعل عرضوا هلذه الظواهر "مل يدرسوها من خ
احملدثون، كما أهّنم مل يربطوا بني فكرة التغرّي الّداليل وفكرة العالقات الداللية، وكان من 
املفرتض أن تقوم الّدراسة على أساس أّن املعىن املعجمي للكلمة ميكن حتليله إىل عناصر 

منهج النظريّة التحليلية، حيث تنشأ العالقة أّولّية، وقد سبق دراسة ذلك عند الكالم عن 
الداللية بني الكلمة واألخرى بناء على التشابه أو التقارب بني العناصر املكّونة للمعىن 
املعجمي لكّل منهما، ومبقارنة هذه العناصر ميكن حتديد كون الّلفظني مرتادفني أو كون 

 .(11)الّلفظ من املشرتك الّلفظي أو من األضداد..." 

إّن الّدرس الّلغوي ال يتّفق مع نظريّة فصل املعىن عن نظام الرتكيب، ولكّنه            
يوافقها يف أّن نظام اجلملة قد يكون موافقًا لنظام العرب يف كالمها، أي أن تكون اجلملة 

ولكّنها غري صحيحة من حيث  -كما تقول النظريّة التوليديّة   -صحيحة قواعديًّا 
قد أشار سيبويه إىل هذا املفهوم عندما قال: "هذا باب االستقامة من الكالم: . و (17)املعىن

فمنه مستقيم حسن حمال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو حمال كذب، فأّما 
املستقيم احلسن فقولك: أتيتك أمس، وسآتيك غداً، وأّما احملال فأن تنقض أّول كالمك 

أّما املستقيم الكذب فقولك محلت اجلبل، وشربت بآخره، فتقول: أتيتك وسآتيك أمس، و 
ماء البحر وحنوه، وأّما املستقيم القبيح، فأن تضع اللفظ يف غري موضعه حنو قولك: قد زيد   

رأيت، وكي زيد يأتيك وأشباه هذا، وأّما احملال الكذب فأن تقول سوف أشرب ماء البحر 
عد يف الرتكيب، وبعضه خمالف . فهذا كّله كالم، ولكن بعضه خمالف للقوا(19)أمس"
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للمعاين، فالذي عنده علم بقواعد العربّية يعلم أّن قوله: محلت اجلبل، وشربت ماء البحر 
 أمس صحيحة من حيث الرتكيب، ولكّنها غري صحيحة من حيث املعىن. 

 خاتمة:
 نصل يف خامتة مقالنا هذا، إىل مجلة من النتائج جنملها يف الّنقاط اآلتية:        

 االهتمام بالّداللة قدمي قدم االهتمام بالّلغة العربّية نفسها. -
توّصل الّلغوّيني القدامى إىل كشف الّلثام عن بعض الظواهر الّداللّية اليت تعترب من صميم  -

 البحث الّداليل الرّاهن كالرّتادف والّتضاد واملشرتك الّلفظي...
فظ ومدلوله، ألّن كالمها ميّثالن نظاماً إمجاع علماء الّلغة على عدم الفصل بني اللّ  -

 واحدا، وبناًء مرتاّصا وهو"الّلغة".
جتّلي الّدالالت املختلفة عند ابن جيّن، بالرغم من أّن هدفه عند الّتأليف مل يكن مبنّياً  -

على كون الّداللة علمًا قائما بذاته وإمّنا أمهّية املعىن يف خمتلف مستويات الّلغة، جعلته 
 إليها. يتوّصل 

كان سيبويه أّول من أشار إىل عالقة الكلمات مبدلوالهتا، خاّصة فيما تعّلق باحلقول   -
 الّداللّية، حىّت وإن مل يكن قد أفرد التفصيل فيها.

 
 :واإلحاالت الهوامش

 هـ6101 ،6مصر، ط دار النشر للجامعات، علم الّداللة، التحليل الّلغوي يف ضوء حممود عكاشة، -(6)
 .9م، ص0223

 فقودة(ينظر: غنيم بن غامن الينبعاوي، أضواء على آثار ابن جيّن يف الّلغة )اآلثار املخطوطة وامل -(0)
 .3، صم6888، هـ6102، 6مكتبة امللك فهد الوطنّية، مّكة املكّرمة، ط

 .98ص، م6882، 6حسام سعيد النعيمي، ابن جيّن عامل العربّية، دار الشؤون الثقافّية، بغداد، ط -(3)
 .06 – 02صانظر: حممود عكاشة، التحليل الّلغوي يف ضوء علم الّداللة،  -(1)
، حتقيق حمّمد علّي الّنجار، اهليئة املصريّة العاّمة 0ابن جيّن )أبو الفتح عثمان(، اخلصائص، ج -(3)

 . 662ص، م6891-هـ 6121للكتاب، 

 .13، ص6انظر: املرجع السابق، ج -(1)
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السيوطي )عبد الرمحن جالل الّدين(، املزهر يف علوم الّلغة وأنواعها، . 31 – 33ص نفسه،املرجع (: 7)
، شرح وتعليق حممد جاد املوىل وحممد أبو الفضل إبراهيم وعلي حممد البجاوي، املكتبة 6ج

 .63 – 61ص، م6897العصرية، بريوت، 
عربّية القدامى حىّت هناية القرن الرابع انظر: صالح الّدين زرال، الظاهرة الّداللية عند علماء ال -(9)

. وانظر: فايز 671ص، م0229، هـ6108، 6اجلزائر، ط ،اهلجري، الدار العربّية للعلوم ناشرون
 0الّداية، علم الّداللة العريب: النظريّة والتطبيق )دراسة تأصيلّية نقديّة(، دار الفكر، دمشق، ط

 .00ص، م6881
 .06صانظر: حممود عكاشة، التحليل الّلغوي يف ضوء علم الّداللة،  -(8)
 .616ص، 6830 -حممد علي الّنجار، دار الكتب املصريّة،  :، تح6ابن جيّن، اخلصائص، ج -(62)
 .639ص، 0انظر: املرجع السابق، ج -(66)
 .19صفايز الّداية، علم الّداللة العريب: النظرية والتطبيق،  -(60)
 .01ص، 3ن جيّن، اخلصائص، جاب -(63)
)طبعة املكتبة العلمّية(. وانظر: صالح الّدين زرال، الظاهرة   371ص، 6املرجع نفسه، ج -(61)

 671صالداللّية، 

. وانظر: أمحد خمتار عمر، علم 63، )طبعة دار الكتب املصرية(، ص6ابن جيّن، اخلصائص،ج -(63)
 .06 – 02ص، م6889، 3طالقاهرة،  الّداللة، عامل الكتب،

 .00صانظر:حممود عكاشة، التحليل الّلغوي يف ضوء علم الّداللة،  -(61)
 )طبعة اهليئة املصريّة العاّمة للكتاب(.  81ص ،0انظر: ابن جيّن، اخلصائص، ج -(67)
 .002ص، م6886، هــــ6166انظر: أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت الّلغوي، عامل الكتب،  -(69)

، م6833للتعّمق أكثر انظر: متّام حّسان، مناهج البحث يف الّلغة، مكتبة األجنلو املصريّة،  -(68)
 . 90ص، وإبراهيم أنيس، األصوات الّلغويّة، مكتبة هنضة مصر، 82ص

 .16صاملرجع نفسه،  -(02)
 .10 – 16صاملرجع نفسه،  -(06)
 .669 – 667صاملصريّة(،، )طبعة دار الكتب 0انظر ابن جيّن، اخلصائص، ج -(00)

 .631ص، 0املرجع السابق، ج -(03)

األنباري انظر: عبد الكرمي حممد حسن جبل، يف علم الّداللة )دراسة تطبيقّية يف شرح  -(01)
 .09 – 07ص، 6887دار املعرفة اجلامعّية،  ،للمفضلّيات(

 .09صاملرجع نفسه،  -(03)
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 .78صانظر: حسام سعيد النعيمي،ابن جيّن عامل العربّية،  -(01)
 .611صانظر: حممود عكاشة، الّتحليل الّلغوي يف ضوء علم الّداللة،  -(07)
 . 31ص، 6ابن جيّن، اخلصائص، ج -(09)

 .88ص، )طبعة اهليئة املصريّة(، 3املرجع السابق، ج -(08)
 .109صصالح الّدين زرال، الظاهرة الّداللية،  -(32)
 .336ص، 3ابن جيّن، اخلصائص، ج -(36)
 .636صحممود عكاشة، التحليل الّلغوي يف ضوء علم الّداللة،  -(30)
 .630صاملرجع نفسه،  -(33)

 .33ص، 6ابن جيّن، اخلصائص، ج -(31)
 . 617صانظر: حممود عكاشة، التحليل الّلغوي يف ضوء علم الّداللة،  -(33)
 .311ص، 6ابن جيّن، اخلصائص، ج -(31)
 .631صحممود عكاشة، التحليل الّلغوي يف ضوء علم الّداللة،  -(37)
 .033ص، 3ابن جيّن: اخلصائص، ج -(39)

 .33 – 30صانظر فايز الداية، علم الّداللة: النظريّة والتطبيق، ،  -(38)

 3عبد السالم حمّمد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط قيق:، حت0سيبويه، الكتاب، ج -(12)
 83ص ،6899

 002صالظاهرة الداللية، صالح الدين زرال،  -(16)
 .060ص، 6سيبويه، الكتاب، ج -(10)

 .01ص، عامل الكتب، بريوت، 6الكتاب، سيبويه، حتقيق عبد السالم هارون، ج -(13)
 .006صانظر صالح زرال، الظاهرة الداللية،  -(11)
 ، )طبعة مكتبة اخلاجني(.300ص، 6املرجع نفسه، ج -(13)
 . 607صعلم الداللة، حمّمد سعد حممد،  -(11)
   6حسام سعيد النعيمي، ابن جيّن عامل العربّية، دار الشؤون الثقافية العاّمة، بغداد، ط -(17)

 .673ص، م6882

 .9، ص6سيبويه، الكتاب، ج -(19)
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 والمراجع:قائمة المصادر 
 أمحد خمتار عمر: -(6)

 .م6886، هــــ6166دراسة الصوت الّلغوي، عامل الكتب،   -       
 .م6889، 3علم الّداللة، عامل الكتب،القاهرة، ط -       

 .م6833متّام حّسان، مناهج البحث يف الّلغة، مكتبة األجنلو املصريّة،  -(0)
 ابن جيّن )أبو الفتح عثمان(: -(3)

 .م6830 -هــ 6370، حتقيق حممد علي الّنجار، دار الكتب املصريّة، 6اخلصائص، ج -   
 . م6891-هـ 6121حمّمد علّي الّنجار، اهليئة املصريّة العاّمة للكتاب،  :، تح0اخلصائص، ج -   
 6حسام سعيد النعيمي، ابن جيّن عامل العربّية، دار الشؤون الثقافية العاّمة، بغداد، ط -(1)

 .م6882
 سيبويه )أبو بشر عمرو بن قنرب(:  -(3)

 .6899، 3، حتقيق عبد السالم حمّمد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط0الكتاب، ج -       
 ، عامل الكتب، بريوت، دت.6الكتاب، حتقيق عبد السالم هارون، ج -       

هر يف علوم الّلغة ((، املز هــ866تالسيوطي )جالل الّدين عبد الرمحن بن أيب بكر ) -(1)
، شرح وتعليق حممد جاد املوىل وحممد أبو الفضل إبراهيم وعلي حممد 6وأنواعها، ج

 .م6897البجاوي، املكتبة العصرية، بريوت، 
صالح الّدين زرال، الظاهرة الّداللية عند علماء العربّية القدامى حىّت هناية القرن الرابع  -(7)

 .م0229، هـ6108، 6اهلجري، الدار العربّية للعلوم ناشرون اجلزائر، ط
 األنباري للمفضلّيات( شرح يف يف علم الّداللة )دراسة تطبيقّية جبل، حسن حممد عبد الكرمي -(9)

 .م6887جلامعّية، دار املعرفة ا
غنيم بن غامن الينبعاوي، أضواء على آثار ابن جيّن يف الّلغة )اآلثار املخطوطة واملفقودة(،  -(8) 

 .م6888، هـ6102، 6مكتبة امللك فهد الوطنّية، مّكة املكّرمة، ط

 دار الفكراسة تأصيلّية نقديّة(، فايز الّداية، علم الّداللة العريب: النظريّة والتطبيق )در  -(62)
 .م6881، 0دمشق، ط

 6حممود عكاشة، التحليل الّلغوي يف ضوء علم الّداللة، دار النشر للجامعات، مصر، ط -(66)
 .م0223، هـ6101
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 الجزائرية رواية الفي  هاجس إثبات الذاتالمثق ف و 
 أنموذجا "هند أوراس"ـــِ:)أشياء ليست سر ية جدا( ل

 
The intellectual and the obsession with self-proof in the Algerian novel 

(Things are not very secret) For: "Hind aures" model 

 

 البشير ضيف اهلل د.                                                       
 الجلفة -رجامعة زيان عاشو                                                         

 

 95/88/9182 تاريخ القبول:                                15/88/9182تاريخ اإلرسال: 

 
 

 ملخ ص:
هاجسان هلما تأثريمها يف منجزه   -كحالة استثنائية -/الكاتب  العريب يتجاذب املثقف     

األنثى الكاتبة اليت ترتاءى هلا  خاصة ،هاجس القبيلة، وهاجس السلطةكان، كيفما  
ص من تبعاهتا مل تتخلّ  ،السلطة يف سياق ذكوري بطريركي يفرض عليها مجلة من املسنونات

حيث املرأة مرتكٌز أساسي يف احلراك  ،الت الكربى اليت عرفتها اجملتمعات العربيةرغم التحوّ 
ورية  لتلك السلطة القائمة الثقايف العريب وحىت السياسي، ومع ذلك فإّن الرواسب الاّل شع

 على متجيد "املذّكر" التزال تؤثث كتاباهتا املعلنة عن رفض ماتبّقى من "مسنونات" قد ال
                                                                                                              تكون واردة أصال.

ليست سرية جدا( قّدمت ملمحا ثالثّي األبعاد من خالل طرحها  إّن رواية )أشياء     
ويف أوضاع استثنائية عاشتها اجلزائر، مربزة يف  هلواجس املثقف/الكاتب يف جمتمع سليط،

 اجملتمع/ اإلرهاب/ واألنثى نفسها/الرعب ،اخلوف من ك معاناة املرأة املشمولة باخلوفذل
                                                        فكانت روايتها أشبه بالسرية الذاتية اليت ترصد خيبات املرأة العربية وهواجسها بكّل جتلياهتا.                                    

 : الكلمات المفتاحية
 .األنثى الكاتبة، إكراهاتالذكوري، اجملتمع ، السلطةاملثقف و ، الرواية السريية             
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:Abstract  
     As an exceptional case, the Arab intellectual / writer attracts two 
obsession with influence in his achievement, however the tribe, and 
the obsession with power, especially the female writer, whose power 
appears in a patriarchal context that imposes on her a number of 
elderly women. Despite the major transformations in Arab societies, 
where women are the main pillars of the Arab cultural and even 
political movements, the consequences have not yet been eliminated. 
Despite the major transformations in Arab societies, where women are 
the main pillars of the Arab cultural and even political movements, the 
consequences have not yet been eliminated. 

     The novel (things not very secret) presented a three-dimensional 
feature by raising the concerns of the intellectual / writer in the Celtic 
society, and in exceptional situations experienced by Algeria, 
Highlighting the suffering of women covered by fear / terror, fear of 
society / terrorism / and the female herself, her novel was like a 
biography that monitors the disappointments and concerns of Arab 
women in all manifestations. 

keywords: Biographical novel, Well educated and power Masculine 
society, Compulsions, Female writer.                                  

 مدخل: 
اجلزائري بوصفه عنصرا مفصليا له دوره  تشّظي اليت يعيشها املثقف/املبدعلعّل حالة ال     

عن وجوده  كيانا باحثا  -أي املثقف -يف صياغة وعي مجعي حالٌة مزمنة  جعلت منه 
حاولت الرواية  جهة أخرى.، ومراهنا على حضوره الثقايف من (6)االجتماعي من جهة

تزال  صياغة أسئلتها يف ظّل تراكمات أملتها الظروف اليت عاشها الوطن يف مرحلة ال
غري أّن الرواية مل جتب على كثري من  تداعياهتا تلقي بظالهلا على املنجز األديب برمته،

املواقف ولو من ْن حاولت رصد كمٍّ من املعطيات و وإ األسئلة املعلقة كهاجس "إبستيمي"
والكاتب شاهد على  باب السري/ذايت  كشاهد على حالة مّت حتييُد املثقف فيها قسرا ...

ورواية )أشياء ليست سرية جدا( هلند أوراس  -كما يقول الطاهر بن جلون- مانهعصره وز 
 .ب املتخفية يف وعي املثقف املبدع باخلصوصتربز بعضا من اجلوان
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 توصيف الرواية:
م 0267يف روايتها )أشياء ليست سرّية جدا( الّصادرة عن منشورات اجلاحظية باجلزائر     

تقّدم لنا الروائية اجلزائرية "هند أوراس جودر" هوامش من صفحة من القطع الكبري  012يف 
نفسه وبني املثقف اقش الصراع القائم بني املثقف  و سريهتا ممثلة يف البطلة "حورية" حيث تن

احلركات الراديكالية اليت تستعمل قناع "الّدين" لقتل األبرياء  املثقف و والسلطة القائمة، وبني
" أهّم شخصيتني يف الرواية "حورية ت الراديكالية  من خاللو الّتنكيل هبم  ومع احلركا

اإلعالمي حيث "اجلزائر" موطن أحداث الرواية اليت املبدعة و زوجها "أمحد" املثقف و 
 استهلتها الروائية مبقطع شعري من نتاجها :

                           "أيّها املساء البائد                                                          
                               كأساليف الرعاة                                                               

                                    وآبائي املنّجمني                                                           
                        ضّمين حبنان بالغ                                                               
                      واعطْف على ناحييت اليسرى                                                        

                 ّمص                                ارتكْب ما استطعَت من محاقات على جلدي احمل
                             كنزي خمّبأ يف شّق أسود                                                   

 وقليب يعتصر من أمل الّسهاد
 أيتها الليلُة الباردةُ 
 (0)من القلب أعتذُر..."

 

 ت "الّشياد"، على وقع  صيحام0262ها الّسردية يف الرواية هناية حتّدد الروائية انطالقت     
 والرتاكمات واخليبات األحداث مجلة من عامني بعد من وهي ببيتها الذي تسكنه بائع األواين

فتقّدم  القراءة..ة ومسار حيايت يُغري بالتتُبع و تسردها اتباعا معتمدة يف ذلك على ذاكرة قويّ 
األجواء واصف و يف ملمح  ناءها الثالثة "عالء، هديل، مىن"أبنفسها وزوجها جرياهنا و 

 .نوب اجلزائري َتسّمى "اخلالدية"خارج بيتها املؤثثة بأصوات الباعة يف قرية حمافظة باجل
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 لرواية القاسم املشرتك الذي جيمع "حورية" الشاعرة ومدرسة الثانويما ميّيز هذه ا       
الّصحفي املتنّقل من جريدة إىل أخرى  الفعل الثقايف و هووس بالعاصمة و وزوجها "أمحد" امل

حيث يضّحي بكثري من واجباته العائلية يف سبيل حتقيق أحالم مبثابة األوهام، و"عامر" 
مع "أمحد"  حياهتا أن صارت بعد خالصها جزء من فيه "حورية" الذي وجدت العاشق

"الشمالية" اليت قّدر هلا العيش يف باهتة ال تطاق، حيث تزّوجا زواجا تقليديا وهي الفتاة 
تزّوجت بعد ختّرجي من جامعة البليدة بعام، كان زواجا تقليديا ة مبالمح بدوية: "قرية جنوبي
االتصال بالعاصمة، مل يقبْل عرض والدته ي متخرّج من معهد علوم اإلعالم و أمحد زوج

  .(3)والدينا كانا صديقني.."بالزَّواج من ابنة عمه، وتزّوجين، دون معرفة سابقة، فقط ألّن 

إاّل أّن هذا الّزواج مل يكْن إاّل تسوية وضعية قانونية /اجتماعية على ما يبدو، فرغم      
ثقافة الّزوجني إاّل أّن احلياة بدت بينهما رتيبة فكانا أشبه باملعلَّقنْي رغم وجود أبناء ثالثة 

ني أنّنا نعيش هبذا الّشكل غري بينهما، وخطاب "أمحد" التايل يلّخص كّل ذلك: "تعلم
املرضي لك أنِت أكثر، صحيح أنّنا تعاشرنا كّل هذا الوقت،مل أهْنِك أبدا ومل يلحقين منك 

لسنا قادرْين  االستمرار، على قادر غريو  سئمتُ  سئمت، لكيّن  زوجها، اجتاه لزوجة يينبغ ما غري
ثّلُج املنتصب بيننا...ليس 

ُ
علينا أْن ننخرط يف شيء ما ال حنّسه على التواصل وهذا اجلبل امل

. كان ولسنا بريئنْي كّل الرباءة يننا،، حدث ما حدث ب. علينا أن نتحّررإىل آخر العمر..
زواجنا عاديا تقليديا...تواطأنا لكْن من غري انسجام...بقيت يف البلدة على ما هي عليه 

 مة ألمارس املهنة اليت أحب..وانتقلُت إىل العاص من انغالق وتزّمت وأنت الشاعرة احلرّة،
ملا مّر علينا من سنوات  فلنكْن صديقنْي إْن شئتِ  كنُت أنانيا، فقط ألّنين لسُت لك...

 (1)"العطاء على قادرا لستُ  احلّب، ىأّنين لسُت قادرا عل لتعلمي فقط كأسرة جيمعنا ملا ،العشرة

صعوبة جناح زواج "املبدعني" التوافق و ورية" تُثري مشكلة عدم إّن الروائية على لسان "ح     
 ا اليت لن تكون مشرتكة بالّضرورةالّسعي حنو أهدافهمّتحّرر و نظري رغبة كّل منهما يف ال

إضافة إىل شيوع سلطان القبيلة رغم أهنما متعلمان، وخنبويان، ومبدعان وتلك أزمة املثقف 
 العريب ككّل.
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  بصفة عامة األطرافمعاناة املرأة يف األرياف و أوجه كما رصدت الرواية كثريا من       
 بّكر، التشّدد، اإلشاعات املغرضة، اخليانة الّزوجية، الرّتّمل، الّزواج املكاملعاناة من الطالق

ّك وما يصحب ذلك من العادات السائدة ليلة "العمر" حيث توضع العروس على احمل
كثريا ما تثرُي حفيظة  "حورية" وشجنها: ، و  انفعاالت قد تدفع املرأة مثنا غاليا هلااندفاعات و 

 الّزواج مذحبة...ذاكريت الطفولية، فالعروس ضحية والعريس جالّد، و الصورة يف  تلك طُبعتْ "
العروس وقتها مهما بلغت ثقافتها ومستواها االجتماعي يف البيئة الريفية احملافظة ال تنجو 

، كان املنظر مقّززا، دماء جلميع، ليحتفلواقميص الّشرف يعّلق لرياه ا من امتحان البكارة،
مل تكْن كذلك أبدا، هي ليلة األمل ئي داخلي.. ليلة العمر اليت حتماملّطخة على ثوب نسا

 .(3)ليلة متيط الّلثام عن و حشية العادات وختّلفها.." بامتياز.

طفولتها يف اهتا بدء من لقد مّرت "حورية" بتجارب مريرة تلقي بظالهلا على مراحل حي     
اجلامعية، وهروهبا  مرورا بدراستها ،""إكراهات على ما هبا من الّشيقة اجلّدات أحاديثو  الرّيف
مّث زواجها املكّلل بأوالدها الثالثة، مرورا  منطقة "حي الصفصاف" مرتع اإلرهابمن 

زوجها الذي بالّتجربة الّدموية اليت عاشتها اجلزائر "العشرية الّسوداء" اليت أثّرت نفسيا يف 
يوما نتيجة شغله جبريدة مديرها مهّرب خمّدرات، وأخريا  02تغرّي كثريا بدخوله الّسجن 

م 6892إصابتها بورم "محيد" يف رأسها جعلها تشّم رائحة املوت وتتذّكر أحداث زلزال 
 نتائجه الكارثية.و  )*(الّشديد الذي ضرب اجلزائر مبنطقة "األصنام"

صاحب املكتبة والكاتب أيضا؛ تصّور "حورية" التحّول الذي  وبظهور شخصية "عامر"    
عاشته حيث دخلت عالقة حّب "جمنونة" ومل تكرتث حلالة "التحفظ" الّشديد املسيطرة 

قهما عطرها وطريقة مشيتها حيث تالحقرية بلباسها املتأنّق الصارخ، ومكياجها و على ال
وقتا خارج طريقا و قّد يل هنارا وشارعا و ْم أسعدين رجّل يَلكَ األعني من مكان إىل مكان: "

لكْم .الاّلحق.على حبل قيدِه، أّجلين للموعد  عّلقين ابتسامة وبنصفأدهشين.. لكمْ  اخلدمة،
لتّوه يكتُب ، بشراهة الكلمات التهمُت وجهه..رجٌل بكين، بربع التفاتة باغتين حضورهأر 

 (1)"مشارف احلرائق.. على اخلاطفة املواعيد حالوة ختربْ  ومل الفرح ذروة تبلغ مل المرأة مثرية مقّدمة
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: "بقيت على ذلك احلال لثالثة أيّام ويف اليوم ري عملية ناجحةتدخل املستشفى وجت     
الرابع وجدتين أسبح يف محام من الّدماء إثر عودة الّدورة الشهرية، ويومها فقط متّكنت من 

الفائقة أنقذتين، عدُت إىل احلياة، عدُت الكالم، سعدُت لذلك، أحسسُت باّن عناية اهلل 
 للخفقان متلّهفا يل، قليب حيّبينألبنائي، عدُت ألمحد..ياَلمتعة العودة إىل احلياة، عاد قليب 

  (7)الطبيب اجلرّاح اطمأّن لنجاح العملية..كان راضيا!"

 شعرية الخطاب الس ردي والخيارات الل غوية:
"هند أوراس" هلا أعمال شعرية صادرة ِقبال، وليس جديدا بداية وجب التأكيد على أّن      

داللية يف مقاطع عديدة بلغة شعرية منسابة وانزياحات لغوية/ أن نضطلع يف هذه الرواية
، فاخلطاب الّسردي هّلت به روايته يعّضد وجهة نظرنامنها، ولعّل املقطع الّشعري الذي است

التفاعل ة داللية فتحت هوامش للتَّأويل و ييف الرواية أّدى دوره بكفاءة عالية، وفاعل
واستطاعت اللغة أن تكون عامال رئيسا يف استقطاب املتلّقي بكثري من احلميمية، فلم تكن 
الروائية جمّرد ساردة لألحداث بطريقة سطحية، وإمّنا شّدت عضدها بأداء لغوي أمسك 

 بناصية الّشعر يف مفاصل كثرية من الرواية:
                       صباح عقيم..                                              ، صباح آخر .." .

              فنجان قهوة مرٌّة ...                                                     

 مرمدة مألى عن آخرها بأعقاب السجائر...
                                             بقايا جسد..                                               . .. بقايا روح
            وضع شاحب..                                                . ّفف..غرفة تتأ

                       ضوء يتحامل على شقوق الّنافذة ..                                 

                         يدخل عنوة الغرفة املظلمة ..                                      

                     لست ممتّنة لتلك اخليوط الّضوئية.                                     

                                 تبّددت عتمة املكان..                                     

 .(9)يسعدين ذلك."
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ا اخلطابية إّن رواية )أشياء ليست سرية جدا( حتتفي بالّلغة الفصحى بكّل مستوياهت      
تنطق الشخصيات، وتتكشف األحداث، وتتضح البيئة، ويتعرف القارئ فَِبها )أْي اللغة( "

يف الرواية عن  ، وكثريا ما انزاحت هذه اللغة(8).."على طبيعة التجربة اليت يعرب عنها الكاتب
تراكيبها تشكيال جديدا يؤدي إىل ضربا من املألوف بإعادة "تشكيل مفرداهتا ودالالهتا و 

 ، تقول "حورية مسعودي" بطلة الرواية: (62)النَّسج فريدا من نوعه"

كان وجه الشارع  ، بالكآبةباألقفال أصابتين الوجوه اليت طّوقتين ممالّ لكن إليه الطّريق يكن مل"
التواطؤ الفظيع ، غري أّن شيئا بداخلي يرفض ذلك صار مصفرّا باهتاباردا، شيئا فشيئا 

 (66)"!ألزرع فيه أّول ألغاميذاك، واجّتهُت حنو احملّل  للطبيعة والّناس امتطيُت شغفي الطّارئ

، ووصل اخلطاب مستويات انزياحية أعلى أوّجه يف هذا املقطع لقد بلَغ التكثيف      
معتمدة يف ذلك  يرتمجها خطاب التوتّر من "االمتطاء" إىل "الّتطويق" إىل "زرع األلغام".. 

تواصل فَ ،  (60)اخليال والتخيل، ال الواقع الذي يعرفه كل الناس ويتفقون عليه"كّله  على "
 نسجها بالوترية نفسها:الكاتبة تأنّقها اللغوي، و 

مدّججًة بلغٍة ، دخلُت احملّل خلقُت خلطوايت مربّرامشيت،  على مساحة االرتباك.."     
، وتوابعها، ألقيت الّسالم، ال خلف طبقة من البودرة تبالغ يف التأنّق ووجه يبالغ يف التقّنع

 .(63)أحد..."

د ــــة بتجسيــــكفيل  الفّنية املستعملة ارات وخمتلف األدوات اللغويةـــستعاالإّن الرموز و        
وقف إجياد مساحات به حني يتطّلب امل الّرقيطاب املتعايل يف بعض تفاصيله، و هذا اخل

 :لتأثيث الّنص

 " أتساءُل أحيانا فقط يف غفلة من غبائي:
 ؟يتآكلنا اإلفالس هذا احلدّ  ؟ أإىلحرائق الغرية يضرم غيابه بداخليهل أنا جديرٌة برجل ال  -

، دخلُت طقسا وأنا انتقلُت إىل الضّفة األخرى، ، بارٌد كما هوحافة الذ اكرةعلى هو اآلن 
 (61)...اآلن سأتركُه بسالم يعايش أحالمه وآمالُه و رؤاه.." جديدا وفتحُت بابا ونافذة وبيتا
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إّن الضّفة األخرى اليت انتقلت إليها الكاتبة مل تكن إاّل حالة عشق صنعْت منها كيانا      
عشق بنت منها بيتا ونافذة وعمرا جديدا، وعرّبْت عنها هبذا الرّتكيب الفيّن  آخر، حالة

 الالّفت ..وهو كثري يف الرواية حيث نكتفي مبا ذكرناه سابقا.

شعرية روايتها بكثري من املقاطع الّسرد/طّعمت احتفت الرواية بالّسرد الشعري و  كما     
تلّقي ليعيد اسرتاحة يستظّل ببهائها املتوّقف/ستقطعة ُمستحّبة أو حمطات مبثابة أوقات م

 .يد الّنفس مع املنت كلٌّ بطريقته" جتدالثّنائي "الكاتبة/املتلّقي

ويّة تظهر بني الّلحظة و الّلحظة، بني لقد أماطت الرواية  الّلثام عن حقول "مرجان" لغ     
أّن اخليار الّلغوي الذي سرد/شعرية بامتياز خصوصا و  التوتّر واهلدوء لتشّكل حالة مجالية،

 احنازت إليه الكاتبة يف الرواية كان اللغة الفصحى إمجاال:

 "مزاُج البلدة رائق..
 الّصباحات ،املساءاُت، األوقاُت يف غاية الّسعادة.

 ال بؤَس، ال يأَس، ال تذّمر،ال فشل، ينام الّناُس يف راحة بال.
 ى كّل شيء:قال يل عامر ذات مرّة يوم كنت غاضبة ،حانقًة عل

 ال عليِك يا حورية يا مسعودي، ها حنُن معا فانسْي.."   

لقد محلت الرواية اشتغاال على جمموعة من احملاور الّداللية املتشابكة املعرّبة بدورها عن      
 قناعات "الكاتبة" ومواقفها من عديد القضايا منها:

 :المثقف وهاجس الكتابة -أ/
هّم شخصيات هذه الرواية مسكونة بالكتابة، فحورية نسخة طبق أشرنا سابقا إىل أّن أ     

ة كانت منفذها للحياة، حياهتا: األصل للروائية شاعرة وهلا أعمال شعرية صادرة، والكتاب
 تتشّبث خباليا تفكريي فأعزف عنها تأيت الفكرة بسيطة أحيانا، ،"أكتب، أحاول الكتابة

صل مع األجزاء احليوية، أنبغ، ويب ما حيّفزين على أحتّول إىل فكرة أخرى أكثر تعقيدا، أتوا
 مات، كلمات يقوهلا الّصوت، كاملةنشاط غري معتاد لقدرايت اإلبداعية، أجتّول بني الكل
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املغامرة وسط  واثقة، لكّنها أحيانا تنسحب معلنة نفورها الّتام وانغالقها بفعل الرتّسبات،
أصري كاتبة طلبا للخالص من عاملي املغلق، العامل الرتّسبات خماطرة كربى، لكّنين أريد أن 

إمكانات  بدايات، حوافز، احنرافات، حوافز، قداسات، إجراءات مستعجلة للقطع،
 زحف.  مشلولة، طريان، طريان حيث أبعد الّنقاط، حلاق دائم،

  .(63)أحاسيسها الّتضامنية جّدا..."، وأنا بعيدة عن والديت و أكتب

وإمّنا كان  الكتابة مل يكن قصرا على "حورية" بصفتها بطلة الرواية، إّن فعل ممارسة     
 اهتمام "أمحد" زوجها أيضا: 

عن اجلريدة وشارعها  الزميالت يف العمل،"...وحديث مسهب يف السياسة والّزمالء و      
)أنا والبحر( ..حىت هذا العنوان املغري سيصدم  عن كتابه اجلديدعن البحر و  ،ديدوش مراد

 رئه الذي قد يتوّقع أنّه سيقبل على وجبة دمسة ...سألتُه:قا
 ملَ البحر؟ كان عليك أن ختتار عنوانا آخر؟....-

دينة والبحر عالقا لفرط سعادته بالكتاب قضى أمحد ليلته على غري العادة يتحّدث عن امل
نا ولفرط سعاديت حبّب طارئ مل أصادْر فرحتُه وسايرتُه إىل أْن من ،غموضه يف وجهي

 .(61)منهكنْي كلٌّ يف سرير، كلٌّ يف اجتاه..."

 :   احلال نفسه لـ "عامر" عشيقهاو   
 إىل جانيب هاتفي الذي رّن بعد حلظات:، على الّسرير، استلقيُت على بطينميُت جبّثيت ر "
 ألو أهال. -
أشتغل مبكتبيت اخلاصة..صمت لربهة مّث واصل حديثه كاتٌب و  هذا هو امسي، ،عامر -

 أستمع يف ذهول مأخوذة بنربته صوته... وكنت
 بفضول أنثوّي جامع صرت أتساءل:

  (67)"هو اآلن يفعل ما يفعل؟ أم ينام؟ أم يكتب هل يقرأ؟ أم يأكل هل اآلن؟ يفعل ماذا ترى -
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 نقد الفكر/السلوك القبلي الس ائد و الت مرد عليه:
التقاليد يف الّتمّرد على العادات و غبتها عرّبت يف كثري من أجزاء هذه الرواية عن ر       

االختالالت ة، مثقفة تتجاوز كل الرّتاكمات و واجملاهرة هبا دون خوف، كوهنا مبدع
رج إاّل للثانوية أو دار "..يف البلدة مل أكْن أخ العالقاتية اليت مل تكْن يوما يف صاحل املرأة:

وال يتبّضعن  هنا ال جينْب الشوارع ، فالّنساءأو لزيارة محايت بالدوار أو املستشفى، ،احلضانة
فذلك من اختصاص الرجال فقط، ونادرا ما تظهُر عجوز متشي مسرعة، مرتبكة، فحىت 

 .(69)العجائز هنا خيجلن من الظهور أمام الّرجال..كان ذلك يزعجين و يدهشين ..."

 - شارة إليهسبقت اإل –كما أهّنا عرّبت عن تذّمرها من الطّقس الّدموي ليلة الّزفاف      
وكثريا ما كنت تشعر باألسف ملا كان حيدث جلّدهتا جرّاء زوج خائن غري مبال، وتبدي 
تضامنها املطلق معها رغم أنَّ "حورية" كانت ال تزال طفلة صغرية: "..كنُت أحّب اجلّدة 
القوية، ويومها كم كانت ضعيفة؟! كانت دموعها حارقة أهلبتين: حتّملُت اإلهانات تقول 

الّذل، حتّملُت خياناته املستمرّة مع نساء القرية املطّلقات ة، حتّملُت الّضرب املربح، و جلدّ ا
أنا اليتيمُة ال ظهر وال سند يل... كان زوجي ت، كّل ذلك ألّنين كنُت جمربًة و وحىت املتزّوجا

 .(68)بارد األحاسيس..."

قناع الزّيف املفتعل لقد حاولت الروائية تكسرَي هذا "الكلس" اجلامث على الّرقاب، ومتزيق     
يف أعلى واجهاهتا "..يف اخلالدية الّنساء ال يرتْدن غري حماّلت مكتوب  :بكّل طاقتها

وأنا واحدة ممّن يكّسرن، الّتكسري تلك مهّميت، بكّل ما أملك من مواهب،  للّنساء فقط()
سبق أّن هناك خسائر جانبية، فقد أفقد يدا أو رجمبجازفة، 

ُ
ال أو عينا، قد مع علمي امل

  .(02)")للنساء فقط( حريب املعلنة على قاعدة ، فهذهةأو قد أخرج سامل أصري كسيحة عمياء

 :الذاكرة و مداميك الرواية
للّذاكرة دورها األساس يف بناء الرواية، وتتنوّع حسب طبيعة املتون السردية، وقد تعاضد     

يف رواية )أشياء ليست سرية جدا( نوعان من الذاكرة، الذاكرة العرضية و الّذاكرة الداللية 
يتكون ال خترج عن كوهنا " نظاما  autobiographicalما يعين أنّنا أمام ذاكرة سري/ذاتية 
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اطع من حياة الفرد وذلك بناًء على مزيج من جتارب شخصية وأشياء معينة من مق
وأشخاص وأحداث متر يف وقت ومكان معينني... ومعرفة عامة وحقائق حول 

  مرتامي   أديبّ    جلنسٍ    قطبني   ميّثالن   شكالن"   الذاتية   والسرية   الرواية ومبا أّن . (06)العامل..."

فإّن  (00)"هلا   موضوعاً    إنسان   حياة   من   تتخذ   أهنا   فيه   املنضوية   اآلثار   بني   جيمع   األطراف، 
واستقطاب خمتلف األحداث  إاّل عن طريق التذّكر واالستعادةتكون  ال اآللية السردية
كبناء فاعلي ختزيين وذخائري هلا مرجعيات تؤطر التأثري الّشخصي فالّذاكرة " املخزّنة ذات

الشكلية اليت تتخذها فقد تكون الذاكرة سياسية أو اجتماعية أو تارخيية أو أدبية وهذه 
األخرية تفرتض وجود البعدين الواقعي واالفرتاضي لكي تؤدي وظيفتها الفنية داخل السرد 
على وفق الوعي باللحظة الراهنة للحاضر وهذا الوعي يظل يف حركته جاريا وال حتدده 

                                                                                      .(03)لزمن"أفكار تعسفية عن ا

 "ترتبط خبربات فريدة - عبد الرمحان بن سليمان النملةبتعبري  -إن الذاكرة العرضية        
وملموسة من املاضي، بينما تشري الذاكرة الداللية إىل معرفة اإلنسان اجملردة بالعامل من حوله 
حبيث ال ترتبط هذه املعرفة بوقت حمدد. وبناًء على ذلك، فإن الذاكرة الداللية تشري إىل 
معرفة الفرد بشكل عام مبختلف األحداث واملعلومات حول العامل، أي أهنا مبثابة قاعدة 

ومات عامة يشرتك فيها الشخص مع غريه، وهي معروفة ومتاحة للجميع وميكن التأكد معل
منها، يف حني أن الذاكرة العرضية تتكون من جتارب الفرد اخلاصة وتذكر املاضي، مع تركيز 

 .(01)حمدد على الزمان واملكان.."

على  -راج املاضي دلقد حاولت الروائية ترتيب أولوياهتا يف هذا اجلانب املتعّلق باست     
فيمتّد السري/ذايت من  -نقاط ظّله الكثرية اليت مل تتنّصْل منها الكاتبةفوضوية أحداثه و 

َتغرّي منط حياهتا بظهور "عامر" قريب " املسكن اجلديد باخلالدية"،  و احلاضر إىل املاضي ال
أحاديث صيله و َمْشىت املساعيد بكّل تفا العشيق، مّث املاضي البعيد "مرابع الطفولة يف

العودة إىل احلياة ا، مّث احلاضر" املرض الطارئ و إجناهب"أمحد" و  هتا" و قّصة زواجها بـ:جدّ 
دون ترتيب كرونولوجي صارم، مع تذّكر وقائع تأيت  عملية جراحية صعبة وناجحة "... بعد
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وهي   الطفولية.." الرّاسخ يف الّذاكرة م6892 عرضا على غرار "زلزال األصنام باجلزائر سنة
كّلها مؤشرات قائمة تثري املنجز الّسري/ ذايت أسبلْت عليها الكاتبة بعضا من قناعاهتا 
ومواقفها، وأحيانا تفسح اجملال حلديث الّنفس والّتأّمل فيما يشبه العزلة احمليلة على 

 االسرتخاء وغلق اجملال أمام فيوضات  الّذاكرة.

 :نتائج
نتائج اليت نقف عليها يف هذه الرواية اليت قدمت صورة صادقة ميكن رصد مجلة من ال      

 عن جمتمع تتجاذبه مجلة من التحوالت يف مرحلة التزال ارتداداهتا شاهدة إىل اليوم. 

ليس مبعزل عن التحوالت اليت حتيط  -مثله مثل املثقف العريب عموما -املثقف اجلزائري  -
بتعبري  -فبني هاجس ممارسة دروه العضوي  به واملفروضة عليه يف بعض األحيان فرضا،

حّرك وهاجس إثبات حضوره االجتماعي املغّيب يظّل يبحث عن هامش يت -غرامشي
 الصعبة كاليت تناولتها الرواية بكثري من التفصيل.فيه متحّديا مجلة من الظروف 

وىل بالدرجة األاستمرار إكراهات القبيلة يف اجلزائر العميقة ، واليت تظل املرأة ضحية هلا  -
ثقايف  -يعرتف كثريا بدورها احلضاري والسوسيو ال خصوصا املتعلمة يف وسط ذكوري

 جتسدُه حالة البطلة "حورية" يف هذه الرواية .    وهو ما

وجتربتها يف هذا الشأن تؤّكد فرضية ما  -من منظور الرواية طبعا -فشل زواج املبدعني  -
مل يستطع التخّلص من زوج مبدع وعشيق كاتب  يفأوقعها القدر تذهب إليه، فقد 

يف نظري على  -لكنه يبقى  هذا األمر نسبيا  تراكمات ماضيه، وال مسنونات قبيلته
فكثري من التجارب أثبتت العكس واألمثلة كثرية يف اجلزائر ميكن متابعتها  يف  -األقل

 غري هذا املوضع. 

/شكل الكتابة اليت يعيشها  ينعكس على فعلوهان صراع املبدع نفسه مع ذاته، وحالة الت -
جتسَّد يف الرواية ذاهتا، فكوُن الروائية شاعرة مل مينعها ذلك من ولوج عامل السرد  وهو ما

مل تتخلص من لكنها  أقدر على نقل معاناهتا كأنثى مبدعة، -رمبا-الذي وجدته 
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ذاهتا مبا  الرواية حىت يف"هند أوراس" وفية خلّطها الّشعري هاجس الشعر لديها، فـَ 
اخلالدية، غوغائية أحّبها، جلفة وأحّبها، قاسية وال " :ضمنته من مقاطع شعرية فيها

هي ملهميت ومعّذبيت، هي الّندم واحتمال وجودي األخري،هي  أمتىّن العيش بعيدا عنها،
 .(03)الغبار..أحّبك.."لقة.يا خالدية الّندم، والعدم، و دائريت املغ

 :تالهوامش واإلحاال
  .73 ص: ،م0220 بريوت، ،6ط هشام شرايب، أزمة املثقفني العرب، منشورات نلسن، -(6)
  .21،ص:م0267، اجلزائر،6اجلاحظية، طهند أوراس، أشياء ليست سّرية، منشورات مجعية  -(0)
  31، ص:نفسه -(3)
  .602/606نفسُه، ص: -(1)
 .611 ص:نفسه،  -(3)

 .،تقع مشال غرب اجلزائر العاصمةتُعرف اليوم بـ: "الشلف"  -)*(
  .608 الرواية، ص: -(1)
 .012 ، ص:نفسه -(7)
  .63، ص:نفسه -(9)
   القاهرة ،6ط عثمان، بناء الرواية، دراسة يف الرواية املصرية، مكتبة الشباب،عبد الفتاح  -(8)

  .688، ص: م6890
، اجمللس الوطين للثقافة 012 :العدد املعرفة،سلسلة عامل  عبد املالك مرتاض، يف نظرية الرواية، -(62)

 .603، ص:م6889والفنون واآلداب، الكويت،  
 .607الرواية، ص:  -(66)
  .306عبد املالك مرتاض، يف نظرية الرواية، م،س، ص: -(60)
  والصفحة. نفسه -(63)
 .631الرواية، ص:  -(61)
  .002 ، ص:نفسه -(63)
 .630/633 ، ص:نفسه -(61)
 .601/603نفسه، ص:  -(67)
  .71نفسه، ص:  -(69)
 .620، ص: نفسه -(68)
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 .609نفسه، ص،  -(02)
  https://ar.wikipedia.org/wiki ذاكرة سري ذاتية: -(06)

 تونس ،6ط ،بيت احلكمة ،حمّمد القاضي وعبد اهلل صولة ترمجة: السرية الذاتية، ،جورج ماي -(00)
 .021ص: ،م6880

 مصر ،0ط روبرت مهفري، تيار الوعي يف الرواية احلديثة،ترمجة:حممود الربيعي ،دار املعارف، -(03)
  .1 ، ص:6873
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 "إبراهيم الدرغوثيـ"ل "كالب الجحيم"تداخل األجناس األدبية في رواية 
  

Literary genres interference in the novel of « The Hell Dogs » 
Written by Ibrahim Ederghouthi 

                                                                 

 غنية بوضياف  د.                                                                   
 بسكرة -جامعة محمد خيضر                                                            

  

 92/88/9182 تاريخ القبول:                                14/88/9182تاريخ اإلرسال: 
 
 

  ملخص:
وهو ما جعل نظرية  ،املعاصرة مع عّدة أجناس أدبية وفنية تتداخل الرواية العربية      

األجناس األدبية من أبرز النظريات يف األدب العريب احلديث إذ تتقارب عّدة فنون إبداعية 
لذا  ،هو ما جيعل الرواية جنسا أدبيا ونثريا غري مسقريف نص واحد مشكلة نصا متكامال و 

اح من رواية تونسية إلظهار بعض مواطن االنفتبالبحث نحاول يف هذه الدراسة التقرب س
وهي رواية "كالب اجلحيم" للروائي  فيها على أجناس أخرى كالشعر واملقامة والرسالة...

 .براهيم درغوثيإ
 

 الكلمات المفتاحية: نظرية األجناس األدبية، االنفتاح الروائي، الرواية، إبراهيم درغوثي
 

 

  :Abstract                                                                          
     The modern Arabic novel overlaps with various literary and artistic 
genres. As a result, the theory of the literary genres became a 
prominent theory in the modern Arabic literature. Various literary 
creative artistic genres can elaborate a single complete text which 
makes the novel an unstable literary prosaic genre. Therefore, the 
present study attempts to spot light on the Tunisian Novel to 
demonstrate some aspects of its openness to other genres such as: 
poetry, El-makama, letter and so on. This novel is “The Hell Dogs” 
written by the novelist Ibrahim Ederghouthi.  
 

Keywords  : Literary Race Theory, Novelist Openness, the novel 

Ibrahim Ederghouthi. 
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   لقيت رواجا على الساحة النقديةقضية األجناس األدبية من أبرز املواضيع اليت تعدّ     
معهود أصبحت معه أشكال الكتابة ومواضيعها ألن منط الكتابة احلديثة شهد انفتاحا غري 

جتنيسها. حيث تتداخل أعمال عّدة متازج فيما بينها يصعب فكها و أجناسها متداخلة و 
جناس وصل األمر ببعض األعمال إىل درجة جتاوز تداخل األ فيها السردي مع الشعري كما
لف بني املنطوق ؤاإبداعي واحد ياجلمع بينها حتت سقف األدبية إىل تداخل الفنون و 

  .لكل فن مرجعيته اليت متّيزة عن غريه من الفنونواملكتوب و املصّور و 

واملعارف والفنون إذ  األدبيةعلى استيعاب كل األجناس  وتتميز الرواية احلديثة بقدرهتا      
، فلم نابع من رغبة يف إثراء جوهرها وتكثيف خطاباهتا اخرتاق الرواية حلدودها األجناسية

وتتفاعل فيه  ، بل هي ميدان رحب تتالقىبداعيا منغلقا على ذاتهإية جنسا تعد الروا
باستيعاب كل السردية  الفنون باعتبار الرواية جنسا أدبيا مرنا تسمح مساحتهاألجناس و 

. وقد أشارت كثري من الدراسات إىل أن جممل بداعية على اختالف منابرهااألصوات اإل
ت الفنون كانت متمازجة متالمحة جماال"انت تندرج داخل حلقة واحدة ألن الفنون ك

، حيث دي يف فلورنسا بإيطاليامرتابطة ببعضها حىت مت متييزها يف القرن السادس عشر امليالو 
والتصوير باأللوان والنحت وغريها وإبعادها عن احلرف اليدوية والصناعة مثل مت متييز الرسم 

قد حدث هذا التمييز بعد أن أخذ مفهوم الفن صناعة األواين واألثاث والتطريز وغريها. و 
هذا ليثبتوا أنه ال وجود لنظرية و  (6)"يتبدل ليصبح مفهوما متأصال فكرياعند األوروبيني 

قدرهتا على احتواء يثبتوا أيضا ليونة الرواية ومرونتها من جهة و  حمّددة لألجناس األدبية كما
األجناس كلها واالنفتاح عليها من جهة ثانية متجاوزة بذلك احلدود اجلغرافية اليت كانت 

 .  منيعة حتفظ خصوصية كل جنس أديب ومتيزه عن اآلخرحواجزا 

الرواية هي اجلنس األكثر حتررا ألنه جنس غري مكتمل "ن وهناك من النقاد من يرى أ      
جيهز على  ينفك، فهو جنس ما وال ضفاف أمواجه ممتدة دون شواطئال حدود له 

حلياة ذلك أن الرواية قطعة نابضة من ا (0)"قليدية القدمية ليجعلها يف خدمتهاألجناس الت
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حديث الذي خلخل أركان التتستوعب كل هواجس اإلنسان وإبداعاته يف ظل التجريب و 
 أربك اللعبة السردية .و الرواية الكالسيكية 

وحيد الذي اجلنس األديب ال")صربي حافظ( عن الرواية أهنا ونفس الرأي يقول به       
فالقوى اليت تسهم يف  مل تكتمل كل مالحمه حىت اآلنبالتايل مازال مستمرا يف تطوره، و 

 ليس باستطاعتناو  ومتحولة أمام أعيننا ... تزال فاعلة صياغة مالحمه باعتباره جنسا أدبيا ال
إلنسان الثابت ال املتحول أن الرواية لصيقة بطبيعة او  (3)"التنبؤ بكل احتماالته التشكيلية
تها من هي األقدر على ذلك ملرونروحه إبداعيا، و تستشف تستوعب كل معطيات العصر و 

اجلنس األديب القادر على اهلضم والتمّثل واإلفادة فالرواية هي ، حيث بنية عناصرها السردية
 شغف اإلنسان احلديث قد وصفه جنيب حمفوظ بالفن الذي يوفق ما بنيمن فنون أخرى، و 

ومن كل ذلك  (1)مجوح اخليال غىن احلقيقة و ما بنيباحلقائق وحنينه الدائم إىل اخليال، و 
 تثمر رؤاها .يستقيم عود الرواية و 

يكاد يتفق ور أشكاهلا هو تطور للواقع نفِسه، و تطاية هي حقيقة الواقع، و فحقيقة الرو       
النقاد على أن تداخل األجناس األدبية يقوم على الرواية أساسا يف الطرح التنظريي النقدي 

، وهو عصب اإلشكال هنائي وواضح للرواية وعناصرها القائم على فكرة عدم وجود حتديد
 .ما يسمى بأزمة املصطلح واملفهومألدبية حتت الذي تعاين منه كل األجناس ا

القوالب الفنية العامة لألدب بوصفه أجناسا أدبية ختتلف "باألجناس األدبية نقصد و       
، لكن على حسب ورها أو مكاهنا أو لغاهتاو عصأفيما بينها ال على حساب مؤلفيها 

خصيات األدبية أو بالصياغة ما تستلزمه من طابع عام ومن صور تتعلق بالشالفنية و بنيتها 
جنس األديب مهما اختلفت التعبريية اجلزئية اليت ينبغي أال تقوم إال يف ظل الوحدة الفنية لل

األجناس هو العرف األديب الذي حكم و  .(3)"اللغات واآلداب والعصور اليت ينتمي إليها
 .األدبية على مّر األزمان
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نسان ذاته، فلقد كانت ضاربة يف جذور التاريخ  إلقدمية قدم افقضية األجناس األدبية       
بقدر ما كانت األجناس األدبية ضاربة يف جذورها قي دب "كوهنا ترعرعت يف حضن األ

 -إن جاز التعبري  -دب ذاته حىت لكأهنا أعماق التاريخ، كانت أيضا ُمضارَعة يف القدم األ
جعل من الصعب، إن مل يكن من  متثل ضمريه ووعيه، ومن مث ارتبط االثنان ارتباطا وثيقا

فهما حلمة  (1)"املستحيل فصل األول عن الثاين، أو فهم طرف دون االصطدام باآلخر
  .تطورمهاافرت عوامل خمتلفة على نشأهتما و واحدة تض

اس األدبية مل تكن حديثة العهد فالّدارس لألدب العريب يدرك أن ظاهرة تداخل األجن      
شعراء منذ اجلاهلية يف قصائدهم ومعلقاهتم قصصا ومغامرات ال ال موضة العصر بل سردو 

، غري أن النقد مل يكن منشغال هبذه بتقنيات سردية من شخوص وحدث وحوار وغريها
طورة بالشكل الذي هي عليه اليوم، فكما كان الشعر ديوان الظاهرة ومل تكن الدراسات مت

 ، فالرواية بدورها ديوان احلياة .العرب

عرتاف به أن  األجناس األدبية تتطور وفق دورة احلياة فالرواية كانت أن ما ميكن اال إال     
يف  "Brunitière""برونتيريولعل من أثار ذلك هو الناقد " ،قصة والشعر كان سجع كهان
ذهب إىل أن األجناس األدبية تولد مث تنمو مث تكرب مث تشيخ "نظرية تطور األجناس األدبية 

نواميس اإلبداع يف  هي السريورة اليت حتكمو  (7)"يتولد عنها جنس آخرمث متوت وقد 
 .صورته الكلية

دبية عند )ابن طباطبا العلوي( يف كتابه "عيار جناس األكما نلمس الوعي بقضية األ     
"الشعر رسائل  :الشعر كما يقرن اخلطابة بالشعر وذلك يف قوله" إذ يقرن فن الرسالة بعرالش

ا وجدهتا متناسبة تقريبا أو بعدا شعار الشعراء كلهأئل شعر وإذا فتشت يف معقودة والرسا
رهاصات وهو ما يؤكد اإل (9)ء وخطب البلغاء وفقر احلكماء"جندها مناسبة لكالم اخلطباو 

 .اس األدبية يف رحم الرتاث العريباألوىل لقضية تداخل األجن
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براهيم الدرغوثي( انفتح يف روايته على إ)( جيد أن القارئ لرواية )كالب اجلحيمو      
 ، مما يسهم يف متوقعه يف دائرة الكتابة احلداثيةأجناس أدبية أخرى من باب التجريب

، خاصة يف مّيزت الرواية العربية املعاصرة دخوله مغامرة ما يعرف باحلساسية اجلديدة اليتو 
استشكاال ال خرتاقا ال تقليدا و الكتابة االبداعية/الروائية افرتة الثمانينيات أين أصبحت )

مغامرة خلوض األجوبة و البحث ال تقدميا للحلول و سؤال و استنساخا أو مطابقة إثارة لل
. وهذا التجريب يف الكتابة (8)(الوهمقة فيها كثري من احللم و اجملهول ال اقتناعا بالذات بطري

، ففي الرواية املعاصرة ةليت كسرت رتابة األجناس األدبياجلديدة يدخل يف عباءة احلداثة ا
تتفاعل األجناس األدبية بشكل حواري مفتوح خيرق املبدع من خالله النسق التقليدي 

 .فيه كل األجناس والفنونليخلق جنسا هجينا تتداخل 

بني املكون  (غوثي( نلحظ تلك املزاوجة اليت أحدثها )الدر كالب الجحيمففي رواية )     
الرواية مادهتا من قصة واقعية )انتفاضة  ، حيث استمدتالواقعيالروائي املتخيل واملكون 
كشفه أمام ب جرأة عالية على تعرية الواقع و فيها يربز الكاتو  (منجم الفسفاط بقفصة

 .ئ الذي ال يفرق بني ماهو واقعي وماهو من حمض اخليالالقار 

( اجلحيم)كالب  تداخل األجناس يف رواية و  وقد جاءت متثالت االنفتاح الروائي 
 : ة أمههاوفق حمطات عدّ 

ائف خمصوصة تثري درجات التعبري بوظية "ويرتبط استخدام الشعر يف الروا الشعر: /8
قد اصرة يلحظ اقرتان السرد بالشعر و املعالدارس للرواية اجلديدة/ إذ  (62)أدبية النص"تعّمق و 

وهو ما يسهم يف حتول  (كالب الجحيممجالياته يف روايته )قوة الشعر و ( الدرغوثياستثمر )
استثمار  مرونتها مكنتها منإن الطبيعة املركبة للرواية و " (:)صالح صاحل مسار الكتابة يقول

، فجعلت وجود الشعر فيها أمرا طبيعيا ونوعا من حتصيل احلاصل عّدة ميادين من املعرفة
نوعا من تعدد، و وصف الشعر واحدا من مظاهر ال، بضيه الطبيعة املركبة لفن الروايةالذي تقت

ا الشعر عند فضال عن املكانة اليت حيظى هب (66)"االستجابة التلقائية ملرونة اجلنس الروائي
 .العرب قدميا وحديثا
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تتحدث عن العالقات االجتماعية  ، فهيامللحمة( شبيهة بكالب الجحيمفرواية )      
بفضح الفساد السياسي   تتميزبالربيع العريب، و السياسية يف تونس خالل سنوات ما يسمى و 

، فكالب  من املسكوت عنه يف لغة اإلعالم( كثريالدرغوثيجبرأة مدهشة إذ يكشف )
 .ية حيوانية مفرتسة تلتهم امليت واحلياجلحيم هي كالب من حلم ودم بشري لكنها بوحش

 ( يقول :ن يوسف بعنوان )اهلاتك بأمر اهللإذ تبدأ الرواية بقصيدة شعرية لعبد الرمح
 ن لعرضي هتك  فقدت شرعيتكيام 

 من ربع قرن كئيب لعنتها طل عتـــــك
 أموالنا لك حل  فمأل بها جعبتــــــــك

 (60)خلف الحراسة دوما مستعرضا قو تك     

 تستغل ( للكالب البشرية اليتالدرغوثي) ففي استحضار هذه القصيدة إشارة من      
الظلم السياسي الذي بات مهيمنا يف جرب و التّ إذ ترصد الرواية  ظروف الناس وحاجاهتم ...

، حيث اختار الروائي تدوين ما حدث من وقائع و اشتباكات يف منطقة جملتمع التونسيا
هتميش، فالرواية ترصد الواقع  احلوض املنجمي وما تعرض له سكان املنطقة من قمع و

رسم صعود احلدث و فكار يف عرض األ احلوار ...وتفاعالته معتمدة على السرد والوصف و 
من البداية إىل النهاية بأسلوب واقعي أحيانا وواقعي غرائيب أحيانا أخرى  ويف هذا التنوع ما 

 .اخليال وردح امللل والرتابة عن القارئاب الواقع و يؤكد مرونة الرواية يف استيع

ذلك  ، فيكونبني السرد والشعر يف عّدة مواضع والدارس هلذه الرواية يلحظ تزاوجا      
من خالل التضمني أحيانا حيث يكون النص الشعري جمرد نص استدعته احلاجة إىل التعبري 

. روائية ما أو الوقوف لالسرتاحة واالنتقال إىل مستوى أخر من احلكيعن وظيفة شخصية 
ونقف على الشعر يف الرواية على ألسنة الشخصيات إما من خالل حواراهتا أو منولوجاهتا 

هلموا "الزمان  نثرا من مثل قوله على لسان حكيم ثوثة يف املشاهد املكتوبةالداخلية املب
 .(63)"، لقد صرخت يف عروقنا الدماء منوت منوت وحييا الوطنهلموا جملد الزمن
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ت أو من خالل مشاهد شعرية تقف مبوازاة املشاهد النثرية من مثل استحضار أبيا      
 (61)أليب العتاهية على لسان الراوي:

 ر أذيالهـــاـــه تجرجــإلي      أتته الخالفة منـقادة                           
 ولم يك يصلح إال لها            فلم تك تصلح إال له  

وحرية تامة  لشعر ومن الشعر إىل النثر بسالسةوقد كان الروائي ينتقل من النثر إىل ا      
لشعر اد التفاعل احلميمي بني الرواية و وعليه ساع، أن يؤثر ذلك على البناء الروائي دون

والتطلعات  ، كما أدى التداخل بينهما إىل جتسيد الرؤية الفنيةعلى حتقيق االنفتاح اجلمايل
 .ن يصدح هبا على منصة روايتهأامللتزمة اليت البد على األديب  فضال عن الرسالة الروائية

ما أ حديثالشكل باعتبار الرواية فنا ستوى ااملقامة على متتداخل الرواية و : المقامة/ 9
مة بوصفه فنا حيث نظر بعض الدارسني إىل فن املقا، ة فهي من الفنون األدبية القدميةاملقام

املقامة، أو واية بوصفها فنا له صفة الراهنية، وآمنوا باملزج بني الرواية و الر عربيا مبكرا و 
قة احلميمة العمل الروائي، إميانا ضمنيا بالعالتوظيف شكل املقامة أو بعض عناصرها داخل 

تعبريا عن التواصـل و  ـروايــة(،)الـ على األحدث األقــدم )املقامة( تأثري اللــوناليت تربط اجلنسني و 
ـة، ،و توظيفها يف مضامني مع الـماضي أدبـيا، بـحيث تتم استعـارة أشـكــال تعبيـرية قــديــمـ

( تتحاور مع كالب الجحيملغة الدرغوثي يف رواية )، و (63)ريبلعّله هوس التجو  ،معاصرة
احلاضر وتصوير الواقع، حيث  أفاد  نصوص املقامات اليت اختذها الكاتب وسيلة للتعبري عن

إذ التزم بأسلوب السجع أسلوهبا يف الطرح من تقنية املقامة وألبس نصه طريقتها يف العرض و 
ه اليت تتسم باحليلة البيانية ، فجاءت لغتُ جمتمعهواجلناس وعرف من خالهلما سرب أغوار 

تمع التونسي كالّتهميش األسلوب املنمق لتكشف عن ظواهر شىت تسربت يف أعماق اجملو 
اهلمذاين لرواية امتدادا لطريقة احلريري و وهو ما جعل لغة ا. الظلم وكبت احلريات ..و 

ملقامية لغة للواقع املر جعلت من ، فكانت اللغة ارغبة من املؤلف يف تطهري اجملتمعوغريهم 
 .خاصالتونسي بشكل نسان العريب املضطهد بشكل عام و بطل الرواية منوذجا لإل
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كان مناجم انتفاضة سمة فجعلها تدور حول موضوع حمدد )استحضر الدرغوثي املقا      
منجم الفسفاط بقفصة ( كما جعلها تدور يف مكان واحد ) (الفسفاط ضد حكم بن علي

( مما يشري إىل انا فرعيا يف املنت الروائي وهو )املقامة الفسفاطيةأنه جعل منها عنو حىت 
يت بدأ هبا ، وما يزيد من تأكيد ذلك تلك العتبة النصية الل بارزحضور املقامة بشك
مالحظة جلمهور القراء ، جمرد مالحظة فقط ال غري ، ماذا لو كتب ": الدرغوثي روايته يقول

ما كتب أمحد فارس بن يوسف بن منصور الشدياق روايته : الساق على العرب رواياهتم ك
لكن حرص الدرغوثي على كتابة رواية ال مقامة من خالل  ،(61)"الساق يف ما هو الفارياق

سارد يتماهى أحيانا مع جعل صوت ال ( هو ماحتديده للجنس األديب يف الغالف )رواية
عليها طابع احليلة واملكر والفكاهة فإن ملقامة يغلب . وإذا كانت شخوص اصوت البطل

ب عليها طابع القهر والظلم يف هذه الرواية جاءت عكس ذلك إذ يغل شخوص الدرغوثي
  .قالبا جلنس املقامةبيب الرواية فكانت قلبا لروحها و هو التحوير الذي لعب بتالواملأساوية و 

إمضاء رسل إليه وحتية ومنت و كل أركاهنا من مرسل وموردت يف الرواية رسالة ب :الرسالة /3
العدول عن األسلوب التقليدي يف هذا اجلنس يف مساعدة فعل السرد و إذ أسهم حضور 

حيضر جنس أديب ومة القائمة على الرؤية من اخللف، فيتوقف بذلك السرد متاما و تقدمي املعل
. ويف ى إضاءة جوانب خفية من الشخصية وإضفاء واقعية على األحداثأخر يعمل عل

( موجهة إىل كل رسالة على لسان السجني السياسي )عدنان احلاجيهذه الرواية جاءت ال
. العدل يف توزيع الثروة الوطنيةن أجل املطالبة حبقهم يف الشغل و من ساند احلركة السلمية م

حيث حتولت الرسالة بقوة حضورها إىل تقنية يف الكتابة الروائية يف هذا النص إذ تتحكم يف 
 حتوهلا بقدر ما يتأسس على منو حالةالذي ال يعتمد سري األحداث ونضجها و  سردمنو ال

، فجاءت اللغة ذاتية تشخص اضة سرديا للبحث عن لغة للحوار والتفاوضاالنتفالغضب و 
الحتجاجية لذلك أجدد متسكي يف احلركة ا": الة يقول الكاتب على لسان السجنياحل

ل لفض القضايا االجتماعية .... احلوار يظل الطريق األمثإمياننا بأن االجتماعية مبطالبنا و 
 (67).".. احلوار العودة إىل طاولةو  ..ا .هأطالب على هذا األساس السلطة باإلفراج  عنو 
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زامها ن التعا لألجناس األدبية اهتويف هذا الشاهد ما يؤكد دور الرواية على اختالف تشرب
 .بقضايا األمم على اختالفها

إن العنف السياسي الذي مورس يف حق احملتجني يف منجم الفسفاط ولّد عنفا  :النكتة /4
يف حق احملتجني اضطهاد قارئ من خالل ما قدمه من جرائم و أدبيا مارسه الروائي على ال

لكي خيفف الكاتب و  عل الرواية شكال من أشكال الثورة، وهو ما جييف احلوض املنجمي
معاجلة كتقنية للتخفيف من حّدة املوقف و اعتمد النكتة  اإلحساس باملأساة من الرتاجيديا و 

زعموا أن صحافيا ": رفة سوداء كما نعتها الكاتب يقولطابع ساخر فوردت الواقع بط
إن كان ينوي الرتشح  0262أجنبيا سأل الرئيس السابق زين العابدين بن علي سنة 

  .(69)"ان احلاجي بذلك. فرد عليه خائفا : إذا مسح يل عدن0261لالنتخابات الرئاسية 

( من ر الشخصية البطلة )عدنان احلاجيففي هذه النكتة مفارقة عجيبة إذ يتحول دو      
 تداول األوضاع ويف هذا ما يوحي بتقلب األحوال و مغلوب إىل غالب 

( أن تصبح جزءا من ذاكرة القارئ كالب الجحيماستطاعت رواية ): المقال الصحفي /3
ا نصوص مأخوذة يف بعض القصاصات الصحفية املبثوثة يف الرواية ألهن بفضل التوتر املوجود

تتصادم من أيديولوجيات وتيارات خمتلفة، لكن الكاتب جعلها تتماهى وتتعايش وتتحاور و 
. و تدرج املقاالت الصحفية يف هذه ها من أجل تأسيس خطاب روائي جديدفيما بين

هو اهلدف املنوط خبار والتقرير و قصد اإللى اختالف أقالمها الرواية يف أربعة مناذج ع
 .قال الصحفيبامل

شي احلدود ومما سبق نقول إن انفتاح الرواية العربية على األجناس األدبية يثبت تال      
، كما يثبت قدرهتا الكبرية على احتواء كل الفاصلة بني األجناس وسقوط احلواجز بينها

( اليت أصالتها وهو صنيع رواية )كالب اجلحيمازل عن األجناس دون طمس هويتها أو التن
 .. النكتة ،املقال، الشعر ،الرسالة ،دبية املقامةعت على مائدة إبداعها األجناس األمج
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عصبا رئيسا اتسقت يف بردة واحدة خدمت املوضوع العام الذي كان وكلها جمتمعة تآلفت و 
  .احلياة الكرميةدفاعا عن حقه يف هو قضية شعب انتفض نابضا يف الرواية و و 

 :واإلحاالت الهوامش
 روائي تونسي قاص و  -)*(

 .19، ص0223، دط اجلزائر، عني مليلة، دار اهلدى، الفنون لغة الوجدان، بشري خلف: -(6)
 . 7، ص 0221، : حركة السرد الروائي ومناخاته، دار أمية، تونسالرياحي كمال  -(0)
  .16، ص6883، 0التجنيس" جملة فصول، ج"الرواية وإشكاليات  :حافظ صربي -(3)
جملة:  - تطورهاحملة عن ظهور الرواية العربية و  آخرون:: حممد هادى مرادى و ينظر -(1)

 .620ص:، 61العدد، 6386شتاء  ،السنة الرابعة ،دراسات األدب املعاصر
 لوجنماناملصرية العاملية للنشر والتوزيع، ، الشركة عبد العزيز شرف: األدب الفكاهي -(3)

 .03، ص6880 ،6ط
   اث النقدي جدلية احلضور والغيابدبية يف الرت ألجلناس األعبد العزيز شيل، نظرية ا -(1)

 .3ص ،6330 ، 0دار حممد علي احلامي، تونس، ط
الكتابة ضد  -دياب قديد، "تداخل األجناس األدبية يف الرواية اجلزائرية املعاصرة -(7)

تداخل األنواع األدبية، املؤمتر النقد الدويل الثاين عشر، جامعة  –أجنسة األدب" 
 .398ص 6الريموك، مج

 6899 ،ابن طباطبا العلوي: عيار الشعر،حتق: حممد زغلول سالم، دار الشمال، لبنان -(9)
 82ص 

، مقاالت يف الظاهرة القصصية، دار اآلداب -: احلساسية اجلديدة دوارد خراطإ -(8)
  . 66، ص  6883 ،بريوت

دبية "تداخل االنواع واخلطابات يف الرواية املعاصرة" تداخل األنواع األ رضا بن محيد: -(62)
 .123ص  ،60املؤمتر الدويل 

 .001، ص سرديات الرواية العربية املعاصرة، اجمللس األعلى للثقافة: صالح صاحل -(66)
 .27، ص 0261، 6طابراهيم درغوثي: كالب اجلحيم، زينب للنشر، تونس،  -(60)
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 .16، ص املصدر نفسه -(63)
 . 06، ص املصدر نفسه -(61)
جممع  ،63ص:  ،حممد محد: امليتاقص يف الرواية العربية )مرايا السرد النرجسي( -(63)

 .0266 ،6ط ،ية القاسـمي)ج م(، باقة الغربيةا، أكادميهبآداالقامسي للغة العربية و 
 .21، ص املصدر نفسه -(61)
 . 79، ص املصدر نفسه -(67)
.30، ص املصدر نفسه -(69)
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 ودورها في احتواء الثورة التحريرية  شعبيةالاألغنية 
  الفكرية والخصوصيات الجمالية دراسة في المضامين 

 

The popular song and its role in containing the liberation revolution 
- Study of intellectual contents and aesthetic specificities- 

 

 د.فايزة لولو                                                             
 سوق أهراس -جامعة محمد الشريف مساعدية                                          

 99/88/9182 تاريخ القبول:                                91/81/9182تاريخ اإلرسال: 

 

 ملخص:
وهي أحد األمناط  ؛األغنية الّشعبية الّثوريةتستقصي هذه الدراسة البحثية موضوع       

استطاعت أن تنقل لنا حنن األجيال الالحقة  وقد ،التعبريية اليت أبدعتها الثقافة الشعبية
صورة حّية عن الثورة التحريرية الكربى؛ وذلك من خالل ما احتوت عليه من كثافة تعبريية 

، اجلزائري وهو يئّن حتت وطأة االستعمار الفرنسي الغاشم لّشعباملرير لواقع يف نقل ال
ي تدمع له العيون، وتنكسر له شج هلا وزنووطنية ودينية فكانت حمّملة بتعابري قومّية 

القلوب، كما كانت األغنية الثورية رسالة مشفرة بني الثوار ألجل مترير خططهم العسكرية 
والتواصل فيما بينهم، ومن جهة أخرى عملت بشكل كبري على استثارة اهلمم لدى الثّوار 

الستقالل والنصر. وبّث الروح الوطنية لديهم، وكذا حتفيزهم ألجل مواصلة املسار  وحتقيق ا
هذا؛ فضال عن الدور تأريخ الوقائع التارخيية واملعارك املختلفة اليت خاضها اجملاهدون، فقد  
 كانت األغنية الثورية ختليدا للثورة التحريرية بكل آالمها ومغامراهتا وانتصاراهتا واحتاد ثّوارها.

 

متتعت هبا األغنية  من جانب آخر؛ سنحاول الكشف عن اخلصوصية اجلمالية اليت     
الثورية على كل املستويات؛ سواء على مستوى الكثافة اللغوية أو البنية الرتكيبية أو النغمة 
املوسيقية أو اإليقاع الشعري والتصوير الفيّن، أو على مستوى التأثري يف املتلقي وإثارة مهمه 

 الوطنية والثورية، وهذا ما سنفّصل فيه يف ثنايا هذه الدراسة. 
 

 الفولكلور، الثورةالرتاث الشعيب، األغنية الشعبية، األغنية الثورية، : فتاحيةالكلمات الم
 اجلهاد، الثقافة الشعبية. 
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Abstract :  
     In this study we investigate the subject of revolutionary folk song, 
which is one of the expressive styles created by the popular culture, 
which has been able to convey to us (the succeeding generations) a 
living picture of the great liberation revolution. That is all through its 
expressive intensity in conveying the bitter reality of the Algerian 
people under the brutal French colonialism, thus these songs were 
loaded with national and religious emotional heart-breaking 
expressions. The revolutionary song was a coded message among the 
revolutionaries in order to pass their military plans and communicate 
with each other. On the other hand, they were a strong source of 
inspiration to revolutionaries and a booster of their national spirit, as 
well as they motivate them to continue the path and achieve 
independence and victory. Additionally, they played a role of dating 
the historical facts and the various battles waged by the Mujahideen, 
the revolutionary song was a tribute to the liberation revolution with 
all its pains, adventures, victories and the union of its revolutionaries. 

        On the other hand we will try to reveal the aesthetic privacy 
enjoyed by the revolutionary song at all levels; whether at the level of 
linguistic density, structure or musical tone, or poetic rhythm and 
artistic photography, or at the level of influence on the recipient and 
arouse his national and revolutionary concerns, and this is what we 
will separate In the folds of this research. 

Keywords: popular culture, popular song, revolutionary song, folklore, 
the revolution. 

 :توطئة
لكّل أّمة تراثها الشعيب الذي ميّيزها عن غريها من األمم، والذي تسعى جاهدة إىل       

مجعه واحلفاظ عليه، ذلك أنّه ميثل حلقة وصل بني املاضي واحلاضر، كما أنّه يعّد أداة 
تواصل بني األجيال، فضال عن ذلك فهو املصدر األساسي الذي حيفظ اخلصوصية 

جمموعة العناصر املادية والروحية ث الشعيب بأنّه "ويعّرف الرتا والشعوب. احلضارية لألمم
لشعب من الشعوب تكّونت على مدى الزمن، وعرب أجيال متالحقة كل جيل ينقلها إىل 

 ، بل واحلضارية والعقائدية أيضا.(6)"ات التنشئة االجتماعية والثقافيةعملي اجليل الالحق عرب
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، واملالحم البطولية، والقصص الشعبية عنوي: السريومن أشكال الرتاث الشعيب امل       
الشعبية، والشعر امللحون، واألغنية الشعبية، واألشعار الصوفية، والنثر القصري كاألمثال 

 واأللغاز واحلكايات على أنواعها.

وتعّد األغنية الثورية من أروع وأمجل ما متخضت به الثقافة الشعبية، وقد جاءت        
ات معروفة، ونعين هبا اندالع الثورة التحريرية ضّد االستعمار الفرنسي لظروف وسياق

الغاشم، فجاءت األغنية الثورية لتساير هذه الظروف وهذه السياقات، معرّبة بذلك عن 
حاالت الثّوار العاطفية والوجدانية، والوطنية واالجتماعية، ولكي تزيد من العزمية واإلرادة 

الثبات عليها؛ فضال عن تصوير املعاناة والتضحّيات، والعمل على وتقّوي اإلميان بالثورة و 
 رفع املعنويات للثّوار واجملاهدين.

لكن؛ قبل أن نتعرّف على األغنية الثورية وعن مضامينها الفكرية ووظيفتها        
قبل ذلك حناول  -االجتماعية والوطنية، وكذا تقّصي بعض خصوصياهتا اجلمالية والفّنية 

التعّرف عن األغنية الشعبية بصفة عاّمة، مث خنّصص احلديث عن األغنية الثورية باعتبار أّوال 
 هذه األخرية هي نوع من أنواع األغنية الشعبية.

 : مفهومها، خصائصها، أهدافها وغاياتها :شعبية: األغنية الأوال
 مفهومها:  -18

 (0)ُيرتمّن ويُتغىّن.ية مجع أغاٍن، واألغاين: األنشودة وهي ما األغنلغة:  -أ
: األغنية الشعبية من القوالب املوسيقية املعروفة واملهّمة، وهي من املتوارثات اصطالحا -ب

جمهولة النسب، يتناقلها الناس من جيل إىل جيل، وهي وسيلة من وسائل األفراح 
 (3)واملشاركات الوجدانية، والتعبري عن مكنون العواطف واملشاعر.

الشعبية إذن، هي أغنية شاعت وانتشرت يف املاضي البعيد، يف منطقة معينة فاألغنية       
وتبنتها اجلماهري الشعبية فأصبحت ملكا هلا، وانتقلت شفاهة دون تدوين عرب األجيال 
املتعاقبة، وقد تتعّرض هذه األغنية أثناء مسريهتا الزمنية أو أثناء تناقلها وهجرهتا من مكان 
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التغريات أو التحريفات يف كلماهتا أو يف أحلاهنا أو يف أوزاهنا لتتناسب  إىل آخر إىل بعض
منطقة من مناطق  مع تغرّي املفاهيم احلياتية واالجتماعية لكل عصر من العصور، أو لكلّ 

... النسيان ، أو النقل أوعا السم يف كاخلطأعدة عوامل  دها. هذه التغريات سببها تواج
األصلية  كلماتالكلمات بدل   إحالل إىلى تلك العوامل عدم فهم الكلمات. وتؤدّ وكذا 

 طرأت على البيئة الشعبية. اليتبعض الكلمات الدالة على املستجدات  إدخالوكذلك 

امليالد ومراحله كالسبوع واخلتان بتنوّع مناسباهتا؛ فنجد أغاين األغنية الشعبية وتتنوّع        
السمر واملناسبات   أغاينوكذلك غاين احلّنة مثال، كأغاين اخلطوبة ، ألزواج ومراحله  أغاين ا

 غايننواع من األتلك األ ...، والدرس الصيد واحلصاد العمل مثل أغاين وأغاين ،كاألعياد
 ؛كان هلا مبدع أصلي  عبالطب .األداء أوجندها مجاعية اإلبداع سواء الكلمات أو اللحن 

 يّ ت األغنية وذهب املؤلف طفظلّ ، ولكن سعة انتشارها كانت أكرب من مبدعها نفسه
إذ مل يعد هو قائل النص يف صورته األخرية، بل أصبح النص واللحن ملكا " ،النسيان

 .ألنه املبدع احلقيقي النص (1)للشعب، ومع ذلك ال ينكر أحد فضل البدء"

ة حتافظ على العادات والتقاليد واملعتقدات اخلاصّ  أهناالشعبية  األغنيةز ما مييّ  همّ أو        
اهلائل  حاملة معها هذا الكمّ ، آخر إىلوذلك لتناقلها شفاهة من جيل  ،باجلماعة الشعبية

غنية الشعبية بالعديد ز األتتميّ  ،كماباجلماعة الشعبية عرب الزمن اخلاصّ  الثقايفمن املوروث 
هولة املؤلف، متعددة املواضيع والقضايا اليت هتّم ، جمسعة االنتشارلعّل أمهها: من اخلصائص 

اجملموعة الشعبية، عرضة للتعديل والتغيري، أحلاهنا سهلة مألوفة، الكلمات يف العادة مناسبة 
  للحن والعكس ...

  :يف ما يأيت (4)مميزات األغنية الشعبية فاطمة حسني املصري هذا؛ وحتّدد     

نقض احملمول بالنسبة هلذه القضية يعترب غري  وبديهي أنّ : جيب أن تكون شائعة، أوال
فليست كل أغنية شائعة تعترب شعبية. فمن األغاين الشائعة يف الوقت احلاضر ما  ،صحيح

ل إال طبقة ضيقة يف اجملتمع. يعرب عن ميول واجتاهات تعارض االجتاهات الشعبية، وال متثّ 
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 صحيفة النسيان.. فهي ترتبط حبادثة عارضة فهي تنتشر فرتة من الزمان مث ختبو، وتطوى يف
أو ظروف مؤقتة انبثقت عنها، وبتغري تلك الظروف تفقد األغنية تأثريها يف الشعب فال 

  إال عن مواقف تارخيية معينة. تكون ضمن مأثوراته، وال تعرّب 
 اجملتمعات الشعبية. يف نييّ األمّ  بني تزدهر فهي ولذلك ن،مدوّ  ليس لألغنية الشعبية نصّ  :ثانياً 
ا تنتقل من فرد إىل آخر، ومن مجاعة إىل أخرى عن طريق الرواية، واملشافهة، ومن : أهنّ ثالثاً 

  كلها عن معىن واحدا جيعلها تظهر يف نصوص عديدة تعرّب هنا كان هلا أكثر من إطار ممّ 
خذ يتّ  م الذيالقول املنظّ  أنّ  ويساعد اللحن على سهولة حفظها وانتشارها، فال شكّ 

 بع إيقاعًا موسيقيًا على أيّ من القول املنثور الذي ال يتّ  ؛نًا أيسر يف احلفظ والنقلجرسًا معيّ 
 . شكل من األشكال

ل مبواجهة سم هبا األغنية الشعبية بقابليتها للتغيري والتشكّ مسة املرونة اليت تتّ  إنّ  رابعاً:
أو اخلاصية تساعد على بقاء األغنية يف  األمناط اجلديدة يف احلياة والتعبري عنها، هذه السمة

 ذاكرة الناس فريددوهنا كجزء من ثقافتهم العامة. 
األغنية الشعبية مبا تكتسبه من خلود، تساعد على خلود اللحن املوسيقي  : إنّ خامساً 

الذي تظهر به. فيكون هناك توازن بني األدب الشعيب، والفن الشعيب، وأعين به املوسيقى 
 ان معاً األغنية الشعبية.اللذين يكونّ  -عراملصاحبة للش

في األغاين الشعبية جمهولون، ولكن ال ميكن القول بأن األغنية الشعبية مؤلّ  إنّ  سادساً: 
ة عامّ ل اها أصبحت ملكد أن يكون قد أبدعها فرد من األفراد، ولكنّ بل البّ  -ليس هلا مؤلف

األغنية ال ميكن أن يكون من عمل الشعب بعد أن ذابت يف الرتاث الشعيب، وإبداع 
الشعب عامة، ولكنه عمل فردي القى من النجاح والرواج بني أفراد الشعب ما جعل العقل 

ل بعض  ل الشعب يف األغنية أو يبدّ اجلمعي يتبناه، فيصبح بذلك ملكًا للجميع، وقد يعدّ 
 هذه املرحلة كلماهتا وفق مقتضيات اجملتمع وظروفه، وينسى املبدع األصلي لألغنية، يف

 ، ة عن مشاعر الشعب وخلجاته وأمانيهف معربّ أغنية شعبية جمهولة املؤلّ  -األغنية تصبح حبقّ 
كما أهنا وسيلة من وسائل املرح والبهجة اليت تعينهم على إجناز عمل صعب وجيدون فيها 

.ساً لعواطفهم ومشاعرهممتنفّ 
(3) 
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 :تركيبتها -ج
األغاين الشعبية، وجدناها حتتكم إىل تركيبة تكاد من خالل اّطالعنا على بعض       

 منها هي: ، فهذه األخرية تتكّون من عناصر ثابتة يف كلّ ها مجيعاتكون موّحدة في
: األغنية الشعبية تتكّون من كلمات شعبية عادة ما تعكس ثقافة اللحن الفولكلوري – 6

موسيقية أثناء أدائها وهي  املنطقة اليت أنتجتها، هذه الكلمات عادة ما ترافقها أحلان
أحلان موسيقية هلا عالقة وطيدة باملنطقة، ففي الشرق اجلزائري مثال عادة ما تكون 

 " أو "الزورنة والفزاّع".البنديراملوسيقى املصاحبة لألغنية الشعبية هي "القصبة و 
وال   عيب: الدارجة أو اللهجة العامية هلا وقعها اخلاص يف الرتاث الشاللهجة العامي ة -0

 اللهجة ال تعكس لسان منطقة ما ميكن أبدا أن حيدث هذا الوقع بالفصحى، ذلك أنّ 
بقدر تعكس ثقافتها وبنيتها االجتماعية، لذلك جند األغاين الشعبية ختتلف من حيث 

 اللهجة من منطقة إىل أخرى.
أهّنا  األغنية الشعبية هي الذاكرة اجلماعية للشعوب، ذلكالشعبية واالجتماعية:  -3

سجل حافل باألحداث والتواريخ واملناسبات، ومن خالهلا ميكن أن نتعّرف على 
املستوى الفكري والشعوري لألمم والشعوب، إهّنا املرآة اليت تعكس بصدق املاضي بكل 
تقاليده وعاداته وطقوسه وأحاسيسه، إهّنا البوح الثقايف واحلضاري للشعوب، حىت أّن 

ففيه  (1)ردت معرفة حضارة ما؛ فاحبث عن فّن الغناء فيها"إذا أ"أحد احلكماء يقول:
 .ى الوعي الشعوبيتجلّ 

 غايتاها وأهدافها: -د
 د أهنا تتجاوز الغرض الرتفيهي والرتويح على النفسإّن املتأمل يف األغنية الشعبية جي     

لتصل إىل أغراض أخرى مرتبطة بالوجود والكينونة، ومتعلقة باهلّوية واالنتماء فهي هتدف 
إىل غرس القيم والعادات والتقاليد من خالل حّثها على التمّسك مببادئ الدين احلنيف 

وتعميق التجّذر القومي  قدمي معايري مثلى للسلوك املنضبط والتحّلي بأخالقه السمحة، وت
 ذلك من خالل لغة بسيطة وسهلة وعفوية.والوطين، كل 
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 األغنية الثورية المضامين الفكرية والخصوصيات الجمالية: :ثانيا
األغنية الثورية هي نوع من أنواع األغنية الشعبية، وهي أغان ممزوجة الكلمات بني        

ذلك أّن هذه  ؛ وإن كانت تغلب عليها العامّية مبعدل كبري،االعربية والدارجة أو العامّية، هذ
األغاين قيلت يف فرتة االستعمار، وقد كان هدفها هو العمل على إيصال معاناة الشعب 

كانت الدارجة   اجلزائري الرازح حتت وطأة االستعمار الفرنسي، وتصويره بدقّة متناهية، وقد
الثورية دورا ، فهي هلجة املبدع واملتلقي يف اآلن ذاته، وقد لعبت األغنية اللغة األنسب لذلك

هاّما يف شحذ اهلمم والنفوس بالروح الوطنية والقومية والدينية، وتعميق الوعي السياسي يف 
الوسط الشعيب، من خالل تبنّيها لقضية الثورة التحريرية فقد كان موضوعها الرئيسي 
وتيمتها األساسية، كما كانت متالمحة مع جيش التحرير وبطوالته اخلالدة، منذ اندالع 

ثورة التحريرية الغرّاء، كما شّكلت األغنية الثورية اجلزائرية مرجعا هاّما يف تاريخ املقاومة ال
الشعبّية ضّد كّل أشكال االستعمار الفرنسي. فكانت وثيقة هاّمة يف تصوير حياة اجلزائريني 

 يف تلك الفرتة بأسلوب سهل وبسيط، معربة عن األحاسيس واملشاعر املختلفة.
 

 :ار و اده -26
ال ميكن احلديث عن األغنية الثورية دون اإلشارة إىل أعمدهتا وروادها وهم: عيسى       

ار حّدة  اجلرموين، علي اخلنشلي، براهيم الشاوي، فتيحة البيضة، كلثوم األوراسية، بقّ 
احلاج بورقعة، وقد قّدم هؤالء حياهتم خلدمة الوطن بالكلمة املعرّبة، حيث زرعوا األمل و 

 ة واإلرادة واإلميان بالنصر يف قلوب ونفوس اجملاهدين والثوار.والعزمي
 

 المضامين الفكرية والوظيفة االجتماعية:  ؛األغنية الثورية -20

متّيزت األغنية الثورية بالروح الوطنية، والدفاع عن احلرية واإلميان هبا إميانا قاطعا، فقد       
سّجلت انتصاراهتا بكل أشكاله وصوره، وقد كانت مدفوعة يف هذا احلماس الفياض بروح 
دينية إسالمية، فرأت يف الغزو الفرنسي غزًوا لإلسالم ال خيتلف يف أهدافه عن احلروب 

بية اليت تعّرض هلا اإلسالم يف املشرق واملغرب. فاألغنية الثورية نابعة من آالم الشعب الصلي
ويؤّكد االنتماء الديين ي "ـصّور إال ما يدعم الواقع االجتماعليس فيها من اخليال والت
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الذي يفّضل املوت  .(7)واحلضاري والثقايف احلقيقي الذي آمن به كل مواطن جزائري أصيل"
 على الذّل واهلوان.

وميكن أن حنصر أهّم املضامني الفكرية لألغنية الشعبية، ومدى قيامها بوظيفتها 
 االجتماعية والوطنية يف النقاط اآلتية:

: األغنية الثورية كالم مشّفر حيمل دالالت ومعان كثرية، فقد كانت اإلعالم والتبليغ* 
واألجنع وسيلة يف حتقيق التواصل بني اجملاهدين فكانت الرسائل اللغة الشعبية األكثر ثقة، 

الثورية تصل عرب األغنية اليت يقوم أحدهم برتديدها حىّت يف حضرة املستعمر، باثّا فيها 
عددا من الرسائل املشفرة اليت ال يفّكها إال أهلها والعارفون هبا، إاّل يف حاالت نادرة حني 

". مثال ذلك أنه إذا أراد اجملاهدين أو "اجْلُنوَده" إخبار لبَـيُّوَعةإلخبار بذلك من قبل"ايتّم ا
ألنّه قد مّت كشفه من قبل فرنسا، فإهنم يقومون بذلك  عضهم البعض بضرورة تغيري املكان،ب

 عن طريق ترديدهم لألغنية الشعبية الثورية. على سبيل املثال:
 يْش اللِّيَله مَيِْشييَا ِبْن بُوْلِعيْد يَا ُخويَا      َسرِّْح جلِْ 

 ــــــيــــــــــــــــــــَونْبـــــــَـــــــــــــدِّْل َقشـِـــّ   اْت    ـــه رَاِهي ْمشَ ــــْلِبيعَ                      
 ففي املقطوعة دعوة إىل احليطة واحلذر وضرورة تغيري املكان، فقد مت كشفه.

: لقد كانت األغنية الثورية مرآة عاكسة لكل الفرنسي تصوير بشاعة وفظاعة االستعمار *
ما يقوم به املستدمر من وحشية يف التعذيب، وال إنسانية يف القمع واحملو، فقد أقامت 

 لذلك خطي شال وموريس الكهربائيني : 
 ـْـــَله ِوْديـــــــَـــــــــانْ نـَْبِكي ْبَكا هْلَمَّالــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      َوْدُموِعي َهاطــــ

 ْعَلى فْـرَاْنَسا َما َداَرْت ِفيَنا     َداَرِت ْلِميَنه ْوزَاَدْت الِسياَلنْ 
ففرنسا مل تّدخر وسيلة وال طريقا إلجهاض الثورة، وقهر الثوار، باملينه، بالسيالن     

 يل يف األغنية اآلتية:تصوير املعاناة والقهر والتنكأيضا جند ويف هذا السياق  املكهرب.
 َصبَّاِطي ْمَعبّـِي ِمْسَماْر      َواْلُبوْط َحارِْق رِْجَليَّا
 ًلواَلْد بَايِْتنْي بْـــــــــاَلْش        والصُّبَّا َماحْلَا ُدونِيَــّــا
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لكّنه ال يستسلم وال خيون العهد، بل يظّل متمّسكا بإميانه وبثورته حىت  املوت، داعيا      
 ىل عّز وجل أن خيّفف من معاناته، وأن ينصر الثورة واجملاهدين، يقول: املو 

 يَا َريب خْتَلَّْص َوْحِلي       يَا َريب تـُْلَطْف بِيَّا
 اهلل يـُْنَصْر َوْلَد اْلَعْربِّيه       اهلل يـَثََبْت اْلَعْقِليَّه

يخ فكرة الثورة واجلهاد : لقد عملت األغنية الثورية على ترسالترغيب في الثورة والجهاد* 
يف نفوس الشباب من أجل اسرتجاع احلرية والسيادة الوطنية، بل يف نفوس الصغار والكبار 

 :اد والتوّحد هو احلل الوحيد لذلكالنساء والرجال، مؤّكدة يف كل مرة أّن االحت
 ْبَته زَاٌدو الرَّفَّالْ َهزُّو السَّ       الْ ـــــو جِلْبَ ــــُزوْز ْذرَارِي طَْلعُ                     

 َضْربُو َضْربَه َجابُو الرََّشاْل     يَا مْحُوِدي جَنَْمه َوْهاَللْ 

: تصوير صمود اجملاهدين هو وجه آخر من التعبير عن تضحيات الثو ار وصمودهم* 
 :، وإثارة اهلمم واملشاعر لذلكوجوه الرتغيب يف الثورة

 يـَْباتُو يف اجْلَباْل اْلبَـَرْد ْعِليَهمْ      َمايـَْنه لِْرَجاْل َمايـَْنه لِيَهْم 
يَهمْ يـَلْعوِ ...  اْلُفوِشي يف اَلْكَتافْ   ـْن يف يدِّ

اجلهاد يكون بالنفس والنفيس، بالروح بالّدم،.. بكل شيء وهذا ما عملت على      
 .الثورية ترسيخه األغنية

: األغنية بأحلاهنا كان األمرالتأكيد على الصمود حتى النهاية وعدم االستسالم مهما  * 
املمتلئة باحلزن مرّة؛ وبالعزمية مرّة أخرى؛ كانت حافزا كبريا للثّوار على التمّسك باألهداف 

 لعدواملسطّرة نقصد احلرية واالستقالل، واملبادئ املرسومة، ونعين هبا الصمود أمام ا
 اَل نـَْرْنِدي اَل نـَْهزّْ ْيَديَّا   ِكي طَاُلو ااَلَيَاْم ْعَليَّا          والثبات على اجلهاد:

 َخاْويت اْلِلي يِْبيُعو فـَيَّاــــــــا        ه خُلَيَّ ـــــقُوُلو ُلِميمَ                                
 ُقولُو ُلِميَمه َماتـَْبِكيْش     رَاين مْنُوْت ْوَما نـَْرْنِديشْ                  

 بعض املوالني لالستعمار. من رغم اخليانة وثبات صادق، مية كبرية،املقطوعة حتدٍّ قوّي وعز  ففي
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اللِّي َماِفيُهَمْش النِّيْف" بالتعبري اخليانة من بعض اجلزائريني ": التبر ؤ من الخونة والعمالء *
العاّمي هي أحد األسباب الرئيسية اليت أعاقت الثورة يف حتقيق أهدافها املرسومة، لذلك  

"البَـيُّوَعة" العدّو اللدود للثّوار، كما كان هؤالء يقومون بأبشع أنواع التعذيب والتنكيل كان 
 بإخواهنم اجلزائريني، لذلك كانت الدعوة ملّحة إىل التربّئ منهم إىل يوم الدين:

 وــــــــــــــــــــــــــاتُ يَ  حْ يف  هدَ ايْ  فَ اَل وْ          ولْ عُ نْـ و مَ تُ اوْ خَ  عْ ا يَّ بَـ 
 واتُ ذَ  رْ ظَ  نَ يِف  هدَ ـــــــــايْ  فَ اَل وْ          وهْ لُ بْـ قِ  تَ اَل  مْ لَّ كَ تْ  َذاإِ 
 وـــــــــــــــــاتُ نَ بْـ  نْ و مِ ذُ وخْ  تُ اَل وْ          وهْ رُ ـــــــــــــجْ حْ ا أَ ا جَ ذَ إَ 

 وـــــــاتُ قَ وْ  عْ يَّ ضَ  رْ اطَ ى خَ لَ عْ          يب النَّ  وَ يبَّ و رَ ـــــــهُ رْ كَ 
 وـــــــــــــــــاتُ فَ  يهْ ـــــــــــــــــــــــلِ ي عْ اللِّ         امْ يَّ ى لَ لَ و عْ اتُ مَ دْ ا نَ يَ 

 واتُ يدَ لِ ي وْ لِّ خيْ وْ  وتْ ي ميُْ كِ    ولْ حُ ى الرْ لَ عْ  مْ مَ ا خيَْ جَ  انْ و كَ لُ 
 انْ طَ يالشِّ وَ  سْ فَ النـَّ  دْ وقَ يُ   ورْ مُ ى السَّ لَ عْ  وبُ عقْ يْ  وْ أَ  انْ محَْ الرَّ  امْ دَّ قُ 

: اخليانة هلا تصوير مظاهر الخيانة من قبل بعض الجزائريين رغم ما يبدو من ات حاد* 
، وما إىل ذلك، لكّنها مل يأسباهبا كالطمع واليأس من الثورة، والفقر والقهر االجتماع

تتوّقف عند املواالة لفرنسا والوقوف يف صّفها وإىل جانبها فحسب، بل تعّدى هؤالء 
التنكيل باجلزائريني وتعذيبهم أشّد التعذيب، بل والتسّلي بذلك والرتويح اخلونة ذلك إىل 

 :د تصوير ذلك يف األغنية القائلةعن النفس يف المباالة وال إحساس وال إنسانية . جن
 َلَصاْص قَالَـــــــــــــــــــــْك اَْرَواْح           نـَْعِطيْك اْلَماْل ْوتـَْرتَاحْ 

 ِخْدَمْة اْلَفاَلْح           يـَزِّيْك َمْلِخْدَمه الدُّونِيَّهيـَزِّيْك ِمْن 
 اَْلُقوِمي َحاَكْم َمْساَلنُو             ُهوَّ ْعدُّو خُّيَّانُــــــــــــــــــــــو                  
 ْب فْـرَاْنَسا بِالنِّيـــــــــــــِــّهُهوَّ ْعدُّو خُّيَّانـــُـــــــــــــــــــــــــو             حيَْ                   
ُلو ِجيُبو بِاْلْفُلوْس        ْوُهوَّ جَيْرِي ِكي الطَّاُروسْ         َعبَّتـْ

 ْوحَيَْسابـُْهْم ُهَم خَّيَّانُو      ْوُهوَّ جَيْرِي ِكي الطَّاُروْس                       
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ن بالثورة واليقني بالنصر مها الركيزتان : اإلميامهما طال الزمناإليمان يالثورة والنصر * 
األساسيتان اللتان قامت عليهما الثورة التحريرية اجلزائرية، وهو ما عملت األغنية الشعبية 
على ترسيخه يف النفوس والضمائر الشعبية، كما حرصت على التذكري به يف كل مرة، حىت 

 ال ختمد احلمّية أو ترتاجع النخوة الوطنية. مثال:
 هيدَ دِ جْ  هوَ سْ كِ   تْ سَ بَ  لْ اَل   وْ ــــالنَّ  تْ بَّ  صَ اَل  نيْ نِ سْ  هعَ بْـ سَ 
 هيدَ كِ نْ التـَّ ى مَ رَ بْـ و  يَـ سُ  ودُ نْ ا عِ مَ  اسْ بَ اَل  عْ جَ رْ يَـ  يضْ رِ مْ لْ 

 هدَ ــــــــــــــيدِ ا جْ نَ دْ اَل بْ  عْ جَ رْ تّـ   وْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنَّ  بْ صُ تْ  دَّ بُ اَل 
 ممزوج بإميان صادق بتحقيق النصر -سبع سنوات-املقطوعة تأريخ ملدة الثورةففي     

 واسرتجاع احلرية.

 الخصوصيات الجمالية لألغنية الثورية: -23
إّن احلديث عن األدوات الفنّية املوظّفة يف األغنية الشعبية إليصال مضامني اإلعالم       

لنصرة اجملاهدين، تقتضي مّنا القول أن هذا النّص والدعوة إىل اجلهاد والثورة ، وتقدمي العون 
يصبح ذا وظيفة معّينة يؤّديها يف سياق تداويل معنّي يرعى فيه الشروط والوسائل اليت تسمح 
بالتأثري يف املتلقي، وإحداث التفاعل معه، وهنا تّتكئ األغنية يف أحيان كثرية على اخللفية 

دع واملتلقي، "وميكن أن نالحظ أن أهم هذه التقنيات الثقافية والعقائدية املشرتكة بني املب
اجلمالية هي استعمال معجم أو ألفاظ أو عالمات مشحونة باإلحياء العقائدي، أو ما 
يسمى باأللفاظ العاطفي، والقيمية، والدينية والوطنية، سواء كانت أمساء أو صفات أو 

 .وما إىل ذلك (9)أفعال"

 الفنية لألغنية الثورية يف ما يلي: وميكننا أن جنمل هذه اخلصوصيات
يعّد اخليال الشعري يف األغنية الثورية أكثر مجاال، وأبلغ تأثريا، فقد  :* الروعة التصويرية

، ممّا جعل القصيد نابضة باحلياة، وناقلة رة اخليالية دون تكّلف وال تصّنععنيت بالصو 
 هذه املقطوعة: يقول احلاج بورقعة يف  .بصدق للحالة النفسية والشعورية
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 احْ رَ و جلَْ دُ مْ كَ يْ  همَ اصْ فَ الْ بِ  اتْ يَّ دِ نْ اجلُ وَ              دْ رِّ غَ يْـ  الْ بَ اجلْ فِ  اصْ صَ الرّْ  ارْ هَ نْـ  اشْ سَ نْ ا نَـ مَ 
 احْ طَ حْ و طَ وتُ صُ  ريْ غِ  ــسْ ـــــــــــــــــيلِ هْ  دَ يِف                دْ رَّ سَ مْ  انْ سَ بَ الْ فِ  نْ السِّ  ريْ بِ كْ   اشْ سَ نْ انَـ مَ 
 احْ يَ الصْ  ةْ رَ ثْـ كَ ا مْ هَ ـــــــــــــــاتْ مَّ  تْ زَ رْ غَ  ـــقْ بَّ رَ تْـ تَـ  نيْ افِ رَ اخلْْ كِ   تْ ــــــــــــــــــــــــــــدَ عْ قَـ  اءْ دَ هَ الشُّ  دْ اَل وْ  اشْ سَ نْ ا نَـ مَ 

، من خالل النقل احلّي ملظاهر التشّرد تصويرا جّد رائع ،نلمس يف هذه املقطوعة      
وهي  –يغرد هنا مبعىن البكاء بصوت مرتفع  –والعذاب والقهر، ففي اجلبال الرصاص يغّرد 

البكاء  –استعارة مكنية شبه الرصاص باإلنسان وحذف اإلنسان وجاء بإحدى لوازمه 
والعطوبني الذين ، كما جند الكناية على كثر املصابني على سبيل استعارة مكنية –بشدة 

أيضا الكناية عن قوة  واجْلُْنِديَّاْت بِاْلَفاْصَمه ْيَكْمُدو جلَْرَاْح"يف قوله "تساقطوا كالذباب 
ته يف ختليصه من ، الذي مل تشفع له شيبوالوجع الشديد لذلك الشيخ الوقورالتعذيب 

و وتُ صُ  ريْ غِ  سْ ــيلِ هْ  دَ يف  ... دْ رَّ سَ مْ  انْ سَ بَ الْ فِ  نْ السِّ  ريْ بِ كْ   اشْ سَ نْ انَـ مَ " :العذاب والتنكيل
  تْ دَ ـعْ قَـ  اءْ دَ هَ الشُّ  دْ اَل وْ  اشْ سَ نْ ا نَـ مَ أما قوله " أي قوي لشدة األمل والوجع.، "احْ طَ حْ طَ 
الحتوائه على  اتام ا، وإن كان يف علم البالغة تشبيهغلي" فهو تشبيه بـــقْ بَّ رَ تْـ تَـ  نيْ افِ رَ اخلْْ كِ 

واملشبه به ووجه الشبه واألداة" إال أننا جند فيه من البالغة ه املشبمجيع عناصر التشبيه "
، فأّي تشبيه أدّق هلؤالء ، ما ال جنده يف بعض الشعر الفصيح، ودقة التمثيلوروعة التصوير

، بال مأوى وال طعام وال دوا بالعراء والفقر والربداليتامى واملشّردين واملعوزّين الذين تشرّ 
من صورة   أّي تشبيه أدق لذلك؟ م ويليب حاجياهتم؟ أب يراعي حالتهشراب، وال 

، فكثر صياحها، وجّف حليب هاهتم ألجل الفطامالذين مت فصلهم عن أم "اخلرفان"
 أمهاهتا لكثر الصياح والبعاد والفقد والوجد؟

 مثال آخر عن روعة التصوير ودقّته يقول احلاج بورقعة :      
 ْش َعاَنــــــــــــَاتْ َقدَّاْش َعاَنْت اجلَْزَايـَْر َقَدا

 ْمرِيَضه ْوَعانَاتْ َرحْبَْت اْسِتْقاَلهلْاَ تْـَهَناتْ 
ْق َساُقوَهْم ُسوْق لَنُـيَـــــــــــاقْ   نـَْهاْر يف َمالَّ
 ِمْدَفْع َشْريَاْق  يـّْلحَّْق اْلَعبَـــــــــــــــــــــــــــــْد حلَّاقْ 
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بالراعي الذي يسوق إبله، ويف ذلك داللة على    شّبه العسكر وهم يسوقون اجلزائريني      
 جهة أخرى. من املستعمر وعنجهية إنسانيته، من جهة، ووحشية التعامل وال كثرة احملكومني،

: السامع لألغاين الشعبية ال يشّك أبدا ولو للحظة واحدة يف صدق التجربة الشعرية* 
هبا قلبه قبل أن ينطق هبا لسانه صدق التجربة الشعرية والشعورية هلا، فصاحبها قد نطق 

إنّه يذوب يف نّصه وكأنه جزء منه، وهذا ما جعل السامعني هلذه األغنية أو تلك  يذوبون 
وما حتمله من معان عميقة، وقد كان البعض  ، وإميانا بكلماهتا الصادقةفيها إعجابا وتأثّرا

 :يقول أحدهم فعال به. مع نصه ومنمنهم حني يسمع أغانيه تنهمل عيناه بالدموع تفاعال
 طّيَّارَة يَا أُمَّ جَّْنِحــــــــــــــــــــــنْي          تْـَهْز يف اْلُموَتى حْتُْط ِفْلَحيِّنيْ 
 َهِذي َحْرْب اْلْمَجاْهِديْن         َحاُروا ِفيَها اْلَقْبِطيِّــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــنْ 

 َلْكبَــــــــــــــــــــــــــــاْر         اْعُطوين لِيلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َونـَْهارْ ْشَفاين َآْه يَا 
 نْرُوْح َلْواَلِدي ْصغَـــــــــــــــــــــاْر          اْلَكْبَده رّاِهي َشْعَلْت بِالنَّـــــــــــــارْ 

ِهي َشْعَلْت بِالنَّــاْر" تصوير دقيق للحالة النفسية الصادقة للثوار اْلَكْبَده رّايف عبارة "     
 الذين حيل بينهم وبني أهاليهم وذويهم، إنه حّقا اشتعال بالنار.

: الشعر الشعيب بطبيعته ال خيضع لوزن معني، ذلك أّن لغته الوزن /* الروعة الموسيقية 
ة، ومن جهة أخرى أّن أغلب رواد عامية ال ختضع لقواعد العربية الفصحى، هذا من جه

األغنية الثورية كانوا جاهلني بقواعد القصيدة اخلليلية، فضال عن ذلك فإّن قيمة األغنية 
تكمن يف متّرده عن الفصحى واختياره للعامية أو  -والشعر الشعيب بصفة عاّمة-الشعبية 

آماهلا، لطموحاهتا الدارجة، فهذه األخرية األنسب لرتمجة الثقافة الشعبية، آلالمها و 
 وتوّجعاهتا، لكّل ما خيتلجها وما تطمح للبوح به.

يّتبعه  ، عدم وجود قالب موسيقي خاصولكن؛ ال يعين ما قلناه آنفا خبصوص الوزن      
الشعر الشعيب أو األغنية الشعبية، فهذه األخرية تتمّتع بأوزان موسيقية خاّصة ال تقّل روعة 

وفقا لطبيعة  -نقصد النغمة املوسيقية -زان اخلليلية، فهي تتغرّي وتأثريا يف السامع عن األو 
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املوضوع والكلمات، وتبعا لعمق الفكرة وبالغة املعىن، فإذا كان يعرّب عن األسى واحلزن 
زمة والوجع الشعيب من االستعمار مثال؛ فإنّه يلجأ إىل األوزان الطويلة وقد يتبع ذلك بال

 :مثلمتناّصا بذلك مع الزمة مفدي زكريا يف النشيد الوطين. ، أو األغنية طول القصيدة على
 ي دِ اَل بْ  دْ اَل وْ ا عَ و مْ قُ اَل ي تْ ادِ ي بَ يدِ سِ  ارْ هَ نْـ 

 ي ادِ نَ يْـ وَ  طْ يَّ عَ يْـ  بْ احلُْ ي وَ ادِ غَ  هيَ دْ كُ  لْ يف 
  هيَّ نِ طْ وَ ..........................................الْ اتْ ونَ يُ مْ كَ و الْ قُ رْ و حَ ادُ ي زَ ادِ قَ رْ بَـ و الْ لُ تْـ قَـ 
  يسْ غِ يْ  مْ ادَ نَ بْـ ر لَ هَ ظْ تَ  نيْ مِ  يسْ ورِ مُ  ةْ لَ بْـ قِ 
 يسْ الدِّ  ارْ مَ غْ كِ   هوشَ شُ حمَْ  يسْ ادِ دَ ي كْ اشِ غَ الْ 
ـْـــي الارِ قَ وْ  انْ يَّ صَ  يسْ رِ مْ  لْ اجَ رَ   يسْ فِ رْ سِّ
  يسْ غِ تْ  هبَ عْ اجلً  طْ حيُْ  ينْ وِ  يسْ قِ يْ وَ  رْ ظّ نْ يَـ 
  هيَّ نِ طْ وَ ................................ الْ ..........اتْ رَ ـــــــــــــــايَّ الطَ  خْ رْ فَـ  حْ يَّ طَ  يسْ ولِ بُ و الْ لُ تْـ قَـ 

  اقْ يَ نْـ لَ  وقْ سُ  مْ وهَ اقُ سَ وْ  قْ اَل  مَ يف  ارْ هَ نْـ 
     حلَّاقْ يـّْلحَّْق اْلَعبَـــــــــــــــــــــــــــــْد  اقْ يَ رْ شَ  عْ فَ دْ مَ الْ 

   ادْ يعَ  مِ يف  اوْ جَ   بْ رَ عْ لَ ا دْ اَل وْ  اقْ دَ قْ دَ  هرَ فْ الكَ 
  هيَّ نِ طْ وَ ............  الْ ............................... اتْ نَ ا فْـ بَ امْ كَ و علْ مهُْ دَ اَل  ادْ و احتَِّ لُ مْ عَ 

 

، وقد جّد مؤثر امية إيقاع"يف هناية كل مقطع بلهجتها العهيَّ نِ طْ وَ الْ ففي تكرار لفظة "     
 أضاف إىل األغنية روعة وحسنا كبريين .

 : ذه التقنية يف أغنية حزب الثوارةكذلك جند ه    
يْن ْجَهارَه ..................اهلل يـُْنَصرْ   ِحْزَب الثَـّّوارَه يل قَاُمو لَلدِّ
 رْ نـَْهاْر لَْثِننْي ِكي َحْكُمو ُذوْك َلْمَساِهيْل .............. اهلل يـُْنصَ 

 ُذوْك َلْمَساِهيْل والِبيَعا رَاِهي َمْسِفيْل................. اهلل يـُْنَصرْ 
 ....اهلل يـُْنَصرْ .ُشوُفو َوْلَد اْلَعْربِيه يف اْلُكْفرَا َدنَا َضْحوِيَا..........

 

 يف املقطوعة تذكري وتأكيد بأّن النصر يأيت من عند اهلل.     
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لغة جمتمعية ال ميكن أن تكون فصحى، وال عامّية، وإمنا  ي: لغة األغنية الثورية ه* اللغة
هي لغة خاّصة، رمبا هي أميل يف بعض احملطات إىل الفصحى، لكنها أدّن درجات 
الفصحى، وإذا قبلناها فصيحة كان هلا ذلك ملا حتمله من كثافة املعىن وإصابة الفكرة ودقّة 

تار بساطتها وعفويتها إال أهنا ال ختُ التصوير وقوة األثر. وكلمات األغنية الشعبية رغم 
 لتناسب واقعا ما، فرحا أو حزنا، لكنها " كلمات تنتقى بشكل عشوائي أو اعتباطي

ولتناسب نغمة ما مالءمة للحال، ولتناسب تصفيقا أو ترديدا من مجاعة، أو من مجهور أو 
 ألّن غايتها األوىل هي التأثري والتفاعل معها.  .(8)من واحد فقط"

أّما عن املعجم الذي صيغت منه األغنية الشعبية، فقد تنوّع بتنوّع أفكارها وقضاياها        
 :، فنجد مثالوشخصياهتا وأمكنتها متاشيا مع الظروف التارخيية اليت قيلت فيها هذه األغاين

 .، االستقالل: الثوار ، اجملاهدين ، اجلبل ، الرصاص، املعركة ، النصرالمعجم الثوري
: يسركل، الكامبا، شارل، موريس، فرانسا، الصاص، درابو، جم األجنبي المع ربالمع

 بريو، الرومي، املينا ...
 : اجلبل، الكدية، الغابة ، الدوار، الواد .........معجم مكاني
: هنار بوشقوف، هنار يف عنابة ، هنار قائع الثورية مثال: من أجل التأريخ للو معجم زماني

  مالق، هنار بوحجار ....سيدي بادي، هنار يف
: بسب التمّسك العقائدي للشعب اجلزائري، وإميانه بأّن النصر سوف يأيت من معجم ديني

ي ، يا ريب حّن عل: اهلل ينصرعند اهلل، وبإذنه يف الوقت الذي يشاء مثال
 ، غري ريب هو الستار ....، يوم القيامة، كرهو ريب والنيبريب يفرّح

لمات املعجمية اجلديدة، ال هي يف املعجم الفصيح، وال هي يف كما جند بعض الك     
اء الدالة املعجم الشعيب العامي، وإمنا السياق التارخيي والثوري هو الذي أوجدها: مثال األمس

 : القومية، البيوعة، رندى، الفالقة وهو اسم أطلقته فرنسا على الثوار .....على اخلونة
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إىل حّد قد كانت لغة األغنية الشعبية قوية جملجلة، هلا وقعها الكبري يف النفوس يصل ل      
 :البكاء عند مساعها، مثال

 َدْم الشُّبَّاْن ْمَقطَّر َمْزُروْع يِف ُكْل ثِْنيَّا
َفَكْر ِفْلَجزَايـَْر قـَْعَدْت َحيَّــــــــا  َقَداْه نـَتـْ

 اْنَسا يف النَّارْ ْدرَابُو جَنَْمه َوْهاَلْل اَلَحاُتو فْـرَ 
 أيضا األغنية القائلة:

 امْسِْحيِلي يَا ُلِميَمه   امْسِْحيِلي ِفْجَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادْ 
 مْسَاْح ْربَاْح ْلَبابَا ْولِيِدي اْلَمْكُتوْب يف اجْلِبنْي يـَْعدِّي

 ْعَلى رِْجِليَناِكي ِجيَنا ْعَلى ِعنْي ْمِلياَل  ِسْبَع يَاْم 
 ــــــــيْل اهللـــبُوُطوقَاْز ْحَرْق رِْجَليَّا َواجْلَهاْد يف َسبِــــــــــــــــــ

ولعل ما زاد يف قوة هذه األغاين هي هلجتها العامية ذات البعد الوجودي، والثقايف       
ويذهب بعمق  تهاواحلضاري، لذلك فكتابة هذه املقاطع بغري اللهجة العامية  يفقدها قيم

باللغة العربية  -أو األغنية الشعبية-كتابة النص الشعري الشعيب داللتها ذلك أن "
بل  (62)"فية جيعل النص الشعيب نصا ثانياالفصحى، وما تتطلبه قواعدها النحوية والصر 

 . جيعله نصا مبتورا ال معىن له

تداخل النصوص وتالقيها التناص هو تيمة مجالية تفّسر : الكريمالتناص مع القرآن * 
بعيدا عن ما كان يوصف بالسرقات األدبية، أو االنتحال وما إىل ذلك، ولعل القرآن الكرمي  
واحلديث النبوي الشريف يعّدان مرجعا مهّما لألغنية الشعبية، فضال عن بعض املأثورات 

 . ففي هذه املقطوعة مثال:واحلكايا الشعبية كاحلكم واألمثال واأللغاز
 ايت يَ  يفْ الصِّ  يعْ بِ الرْ  دَ عْ بَـ وْ        حْ رَ فَ الْ  عْ ـــــوقَ يُ  دْ كَ النْ  دَ بعْ   
 ايت ــــــــــــــــــــــــعَ وجْ مُ  نْ ى مِ رَ بْـ نَـ      حْ رَ اجلُّ  لْ فَ قْ يُـ  بْ طَ عْ الَ  دَ عْ بَـ  
 ايت ـــــــــــــــــــــــــــــــبَ مْ  رْ ايَـ زَ دْ  لْ ظَ تْ       حْ لَ الصُّ  عْ وقَ يُ  اكْ رَ عْ الَ  دْ عْ بَـ  
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كذا مع بعض و ،   (88)"ىسَرمع العسر ُي إنَّّى سَرمع العسر ُي فإنَّ" :قوله تعاىل مع اتناصّ  جند فيها
"، ويف احلكم واألقوال مثل :"بعد الشدة يأيت الفرج"،"احلرب سجال"، "يوم لك ويوم عليك

أن تنتهي أيام احلزن ذلك كّله تأكيد على أن النصر قادم، وأن االستعمار ال يدوم، البّد 
 . أيام الفرح واحلرية واالستقاللواملعاناة ، وتأيت

 : التناص أيضا يف األغنية كما جند
 ُقوُلو لْلمِّيَمه َما تَِبِكيْش          َوْلَدْك رَاْح لِْلُجْنْد ْوَما يـَْولِّيشْ 

 اَل قـُوَّه ْواَل مَثَـّــــــــــــــــــــه ْساَلحْ       اْح     ــــــــــُشوفُو ُشوُفو لِْلِكفَ                 
 اْح          ْوِمْن َخاَطْر ااِلميَاْن ْعِليْه ْقوِيَّهــــــِدي رَاَقْد َمْرتَ ــــــــــاجْلُنْ                 

 كثريًة ت فئًةَبَلة َغليَلم من فئة َقوَكففي عبارة "اَل قـُوَّه ْواَل مَثَـّه ْساَلْح" تشّرب لقوله تعاىل: "   

 .(60)"هبإذن الَل
 يث اعتمدت عليه يف إيصال معانيهاالرمز موجود بكثرة يف األغنية الشعبية، ح* الرمز: 

 التعبري عن مرارة الفرقة بالنار ،التعبري عن األوالد بالكبدة وترمجة املشاعر واألحاسيس: مثال
 مثال ذلك:و  العوين رمز للطعام.

 يَا َلْكَباْر           واْعُطوين لِيلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َونـَْهارْ ْشَفاين َآْه 
 نـُْروْح َلْواَلِدي ْصَغاْر         اْلَكْبـــــــــــــَده رَاِهي َشْعَلْت بِالنَّارْ 

 مثال آخر:
 اْلبَـْرْد ْعِليَهمْ  َمايـَْنا َلْرَجاْل َمايـَْنا لِيَهْم         يـَْباُتو ِفْجَبالْ 

يَهمْ   اْلُفوِشي ِفْلْكتَـــــــــــــــــــــــــــاْف         لَْعوِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن يف يَدِّ
 أي تكرار شطر بأكمله، فتصبح هناية املقطع األول بداية للمقطع الثاين، ممار: * التكرا

 :لة من جهة أخرى. مثاليزيد من قوة املعىن والدال، و حيدث نغما موسيقيا مجيال من جهة
َياَسا َتْشَعْل بِالنَّارْ   َجبِّيَنا ْعَلى َواْد اْلَعاْر        لَبـْ

َياَسا َتْشَعْل بِالنَّاْر                               ْت ْمرَارْ ـــــــــــَوْريَاقْـَنا َولَّ    لَبـْ
 ه ُدونِيَّهـــَوالصُّبَّا َماحلَْ     رَاْر     ــــــْت مْ ـــــلَّ َوْريَاقْـَنا وَ                        

 .لمأساة واملواجع  واآلالمففي املقطع تصوير حّي ل
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 النتائج واالقتراحات:
ية، نا إىل مجلة من النتائج املتعلقة باألغنية الثور هناية هذا البحث املتواضع؛ توّصليف      

 هي كما يـأيت:  وكذا بعض االقرتاحات خبصوصها
 بكل مالبساهتا وسياقاهتا. ووثيقة تارخيية لفرتة االستعمار األغنية الثورية تصوير حّي، -
األغنية الثورية مل حتظ باالهتمام والدراسة املعّمقة واملستفيضة أكادمييا ومن ذوي  -

 االختصاص والدراية.
 .الواجب احلفاظ عليه والدفاع عنهاحلضارية، ومن ة موروث ثقايف، له قيمته األغنية الثوري -
 األغنية الثورية هلا قيمة مجالية موسيقية وفنية وداللية ال ميكن إمهاهلا. -
 فاظ على اهلوية الثقافية الشعبيةالثورية البّد أن تؤدي الرسالة املنوطة هبا، وهي احل األغنية-

 زوال.واملوروث الشعيب بشكل عام، وذلك حبفظه من التمّيع والتفّسخ وال
ضرورة مجع األغاين الثورية يف دواوين شعرية مصحوبة بأقراص مضغوطة هلذه األغاين بغية  -

 احلفاظ عليها من االندثار والضياع والتحريف.
ضرورة دمج األغاين الثورية يف األجواء اإلعالمية، وهذا يتحقق بزيادة برامج الفن الشعيب  -

 يف اإلذاعة والتلفزيون .
نشر الوعي بالثقافة الشعبية عن طريق فسح صفحات متخصصة يف العمل على  -

الصفحات اليومية للجرائد، كما هو األمر بالنسبة لأللعاب، واالقتصاد واإلعالنات 
 والرياضة وتفسري األحالم .
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 وتعليمها في المرحلة االبتدائيةالخطي في تعل م اللغة العربية  -الصوتي منهج ال
 التركيبي ة إلى الوعي الصوتي الخط ي الطريقة التحليلية و  من              

 

The phonetic-linear curriculum in the didactics of the Arabic language 
At the primary school 

 From  analytic and synthetic methods to the phonetic-linear awareness 
 

 

 نجوى فيران د.                                                                  
 9سطيف -محم د لمين دب اغين                                                          

 

 93/11/9182 تاريخ القبول:                                91/10/9182تاريخ اإلرسال: 

 

 ملخ ص:
   ذلك على خلفّية ذريّة يف طرائق تعليم القراءة، و شهدت العقود األخرية تغيريات ج     

ما توّصلت إليه األحباث العلمّية اليت أظهرت أّن تطّور القراءة يف املراحل األوىل يعتمد على 
 كالوعي الصويت، معرفة احلروف والرتكيب الصويت. :مهارات لغويّة وذهنّية أساسّيةقدرات و 

فهذه القدرات األساسية تشّكل أساسا مهّما لفهم املقروء، إذ متّكن القارئ املبتدئ من 
ل وّ حتويل القدرة على فّك الرموز إىل قدرة أوتوماتيكّية. ومن أهّم النتائج الرتبويّة هلذا التح

ستوى يف م الخط ي -المنهج الصوتيوإدراج  يف نظريات القراءة هو تغري طرائق تدريسها
السيما  ذي يويل أمهّية كربى لتطوير املهارات األساسية يف القراءةتعّلم اللغة العربية الّ تعليم و 

يف الطور األّول من التعليم االبتدائي، لذا شرعت الوزارة الوصية يف تطبيق هذا املنهج بدءا 
 .0267/0269من الدخول املدرسي 

 

، مّث الوقوف خصائصهاخلّطي و  - لذلك يسعى البحث إىل التعريف باملنهج الصويت     
على مرتكزاته الرتبوية والنفسية والبيداغوجية اليت قام عليها، مع احلرص على إبراز أمهّيته يف 

 تطوير املهارات الّلغوية للطفل.
 

 طريقة التحليليةربّية، ال، تعليمّية الّلغة العاخلّطي-املنهج الصويت :تاحيةالكلمات المف
 املرحلة االبتدائّية. الطريقة الرتكيبّية، اللسانيات،
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Abstract:  
        The recent years have witnessed changes in the reading teaching 
methods, based on the findings that scientific research has shown that 
the development of reading in the early stages depends on basic 
linguistic and mental abilities and skills: phonological awareness, 
knowledge of letters and phonological structure. These basic abilities 
constitute an important basis for understanding the reader. One of the 
most important educational results of this shift in the teaching 
methods and the inclusion of the phonetic-linear curriculum in the 
level of teaching and learning the Arabic language, which attaches 
great importance to the development of basic skills in literacy. 

   The ministry has launched the implementation of this approach, 
starting from the school year 2017 / 2018.           

     This research seeks to introduce the phonetic-linear curriculum, 
and its characteristics: educational psychological and pedagogical 
foundations. One whose significance should be underlined  in 
developing linguistic skills of child.          

Keywords: The phonetic-linear curriculum, didactics the Arabic language 

Analytic method, Synthetic method, Linguistics, Primary school.    
 تمهيد:
 مرحلة التعليم االبتدائي إىل هتدف املنظومة الرتبوية من تدريس اللغة العربية يف      

إكساب املتعّلم أداة للتواصل اليومي، وتعزيز رصيده اللغوي اّلذي اكتسبه من حميطه "
  .(6)هتذيبه وتصحيحه" األسري واالجتماعي مع

 

لذلك فقد كان السعي يف ميدان فهم املكتوب إىل التحّكم أواًل يف احلروف، غري أن      
هذا اهلدف مل يتحّقق لوجود جمموعة من العقبات، فمن خالل حتليل نتائج أداء املتعّلمني 

لوحظ أّن تلميًذا،  61222للطور االبتدائي، واّلذي تأّسس على دراسة ميدانية مشلت 
النتائج مل تكن بالصورة اّليت حّددت مسبًقا، فقد سّجلت اختالالت يف أنشطة اللغة يف 
الطور األّول خاصة ميدان فهم املكتوب والقراءة، لذلك اقرتحت جمموعة من احللول بغية 

         (0)جتاوز هذه الصعوبات.
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 الخطي: المحد دات واألهداف. -المنهج الصوتي -8

 الخطي: -االنتقال إلى المنهج الصوتيدواعي  -أ  
عكفت وزارة الرتبية الوطنية على القيام بتحقيق وطين مشل عشر واليات، قصدت منه     

رصًدا أخطاء تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي من خالل أوراق االمتحان، مّث مجعت هذه 
يف املراحل األوىل، وقد  األخطاء ومّت تصنيفها وتفسريها ومقارنتها مبهارات القراءة والكتابة

 (3)تبنّي أّن أسباب تراجع التالميذ يعود إىل عدم متكنهم من املبادئ األساسية للقراءة.

وانطالقًا من نتائج هذه الدراسات املنجزة يف ميدان فهم املكتوب، عكفت املفتشية      
العامة للبيداغوجيا على إعداد برنامج تكويين لفائدة مفتشي وأساتذة التعليم االبتدائي 

 لتحسني تعّلم القراءة يف الطور األول، ومعاجلة أسباب الرتاجع والتدين.

ن تطّور القراءة لدى املتعّلم يف املراحل األوىل يعتمد على لقد أثبتت الدراسات أ     
قدرات لغوية وذهنية أساسية كالوعي الصويت ومعرفة احلروف والرتكيب الصويت، والتعّرف 
الدقيق والسريع على الكلمات لذلك تسعى القراءة يف هذه املرحلة التعليمية إىل "جعل 

دون أن  (1)وات الكلمة، والربط بينها وبني مدلوالهتا"مدرًكا ألص املتعّلم جميًدا للنطق السليم،
ننسى قدرته على التعّرف "على الرموز املكتوبة أي التعّرف على الكلمة كوحدة، وشكلها 

، وتشّكل هذه املهارات الركن األساس للقراءة إضافة إىل مهارات التمييز السمعي (3)العام"
اط الفكري، فهي عملية "يراد هبا إجياد والبصري، لذلك عّدت القراءة أهم أسلوب للنش

الصلة بني لغة الكالم والرموز الكتابية، وتتأّلف لغة الكالم من املعاين واأللفاظ اّليت تؤدي 
املعىن، وعلى هذا األساس فإّن عناصر القراءة تتكّون من املعىن الذهين، واللفظ اّلذي 

يت تكتسبها القراءة عمدت وزارة الرتبية هلذه األمهية البالغة الّ  (1)يؤديه، والرمز املكتوب"
اخلطي كأداة فاعلة لتحقيق فهم -الوطنية إىل تغيري طرائق تعليمها وإدراج املنهج الصويت

 املقروء، وتطوير املهارات األساسية يف القراءة.
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 الخطي: -من الطريقتين التركيبية والتحليلية إلى المنهج الصوتي -ب
تعّد القراءة جمموعة من األنشطة اّليت تقوم على املعاجلة اإلدراكية اللسانية واملعرفية          

للمعلومة البصرية املكتوبة، واّليت تسمح للقارئ من خالل نظام أجبدي للغة الكتابية من 
ءة فك الرتميز، الفهم، وترمجة الرموز اخلطية هلذه اللغة مث النطق هبا، فقدرة املتعّلم على القرا

تعين أنّه "باستطاعة هذا الفرد أن يربط صوتًا حبرف، وأن يعرّب عن "حرف بالصوت اّلذي 
يناسبه، والقراءة يف هذه احلالة ميكن أن تعّرف على أهّنا فّك الرموز، وتعين ثانًيا أّن الفرد 

   (7)يدرك معىن ما يقرأ، وميّيز بني هذا املعىن وذاك"
        

الفهم القرائي "عملية عقلية ميتامعرفية تعتمد على مراقبة التلميذ لنفسه  دّ يع      
والسرتاتيجياته اّليت يستخدمها أثناء القراءة وتقييمه هلا، باإلضافة إىل كوهنا عملية معرفية 
تقوم على التمييز والتنظيم واالستنتاج وإدراك العالقات، وتتطّلب قدرة التلميذ على فّك 

ملطبوعة اّليت يستجيب هلا التلميذ بصريًا، وحسن تصّور املعىن احلريف رموز الكلمات ا
غاية القراءة وهدفها، فهو نشاط تفسريي يسعى إىل إنشاء شبكة فهو ، (9)والضمين هلا"

 .العالقات بني معاين املقروء ومعارف القارئ والعالقات املقامة بواسطة التصورات النصية
 

 جت عديد الطرائق التدريسية أمهها: ولتحقيق هذه الغاية انته     

"وتبدأ بتعّلم اجلزئيات كالبدء بتعليم احلروف اهلجائية  (:الطريقة التركيبية )الجزئية -1
بأمسائها وأصواهتا، مّث تنتقل بعد ذلك إىل تعليم املقاطع والكلمات واجلمل اّليت تتأّلف 

 ، وتنحو هذه الطريقة يف اشتغاهلا أسلوبني مها:(8)منها"
 لعريب يف هناية القرن التاسع عشرشاعت هذه الطريقة يف العامل ا األسلوب الهجائي: -أ 

 ويستند هذا األسلوب إىل اخلطوات التالية:
 .عرض احلروف اهلجائية حبسب ترتيبها حرفا حرفا 
  بعد أن يتعّلم املتعّلم قراءة وكتابة هذه احلروف يشّكل مبعّية املعّلم كلمات بسيطة تتكّون

 لك احلروف.من ت
   إلنشاء كلمات أكثر يف عدد حروفهايطلب من املتعّلم تكوين مقاطع خمتلفة مثّ ضّمها 
  .يبدأ من تكوين مجل قصرية عن طريق ضّم الكلمات بعضها إىل بعض 
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متتاز الطريقة األجبدية بالبساطة والسهولة، وبنتائجها السريعة، لكّنها يف ذات الوقت       
ألهّنا ختالف طبيعة العقل يف إدراكه الكلي لألشياء مّث جتزئتها، كما أهّنا انتقدت من البعض 

، فضال عن (62)"ترّكز على التعّرف على الكلمات والنطق هبا أكثر من تركيزها على الفهم"
 تبنيها األسلوب اآليل يف اكتساب املتعّلم سرعة القراءة.

 

حلروف بداًل من أمسائها حبيث يتعّلق "بتعليم الطفل أصوات ا األسلوب الصوتي: -ب
، فهذا (66)ينطق حبروف الكلمة أّوال مّث ينطق بالكلمة موصولة احلروف دفعة واحدة"
 األسلوب خيتصر على املتعّلم مرحلة تعّلم احلروف نفسها، وينتهج املراحل التالية:

  .يكتب املعّلم احلرف مقرتنًا بشيء حمسوس كصورة مثال 
   كاته املختلفة.يربط احلرف بعد ذلك حبر 
   ينتقل املعّلم إىل تكوين مقاطع صوتية خفيفة تتكّون عادة من حرفني، فكلمات

 منفصلة إىل كلمات مّتصلة احلروف.ذات حروف 
 

ومتتاز هذه الطريقة بأهّنا تربط ربطًا مباشرًا من الصوت والرمز املكتوب، ويعاب عليها     
 على كلمات أخرى.صعوبة ربط األصوات مع الكلمات مثّ تعميمها 

 

تتأّسس هذه الطريقة على مفهوم الوحدة الكّلية، فتبدأ  الطريقة الكلية )التحليلية (: -9
بتعليم الكّليات القابلة للتجزئة والتحليل إىل عناصر أصغر، مّث تعيد تركيبها، فهي ترّكز يف 

 البداية على املعىن، وهي األخرى هلا أسلوبان:
 

أيًضا بطريقة "أنظر وقل"، "حيث يبدأ املتعّلم بتعّلم القراءة ويسمى  أسلوب الكلمة: -أ
   مع االعتماد على الصور والبطاقات، (60)بالكلمة ال باحلرف وال بالصوت وال باملقطع"

كما يتّم الرتكيز على مهارات التعّرف على املفردات، فيتّم تدريب املتعّلم على استخدام 
 الحظة أوجه الشبه واالختالف بني الكلمات.السياق والصور املصاحبة للكلمات، وم

 

فكرة أّن تعليم القراءة ال يتّم إاّل من خالل يتبىن هذا األسلوب أسلوب الجملة:  -ب
اجلملة، أي إدراك الكّليات، مّث االنتقال إىل جزئياهتا، "فاجلملة تقّيم أّوال ككّل، مّث تقّدم 

  .(63)احلروف واألصوات اّليت تؤّلف كّل كلمة"الكلمات اّليت تؤلّفها، مثّ حتّلل بعد ذلك إىل 
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ويستند هذا األسلوب على استغالل خربات املتعّلم من خالل استخدام اجلمل       
 الشائعة دون إمهال الرتكيز على الكلمات وإتقان احلروف واألصوات.

 

اخلطي، وبّينت أمهيته يف تعليم وتعّلم -لذلك اقرتحت الوزارة الوصية املنهج الصويت         
 اللغة العربية، مع ضرورة تغيري املمارسات الصفية وفق مبادئه.

 

 الخطي: -في تعريف المنهج الصوتي -جـ
د اإلصالحات اخلطي يف تعليم وتعّلم اللغة العربية استكماال جلهو -يعّد املنهج الصويت      

 الرتبوية اّليت باشرهتا وزارة الرتبية الوطنية.
 

اخلطي يف تعليم اللغة العربية وتعّلمها على -رّكز دليل املكّونني املعّرف للمنهج الصويت      
 القاعدية للسانيات املفاهيم يعابالست املسّهلة حيث املفاهيم النظرية واألنشطة من اللسانيات

لذلك حرص معّدو هذا الدليل على تبسيط املفاهيم األساسية النظرية، وتقدميها يف حّدها 
 النظري إىل التطبيقي. جانبها من كما حرصوا على اقرتاح مناذج لتحويل تلك املعارف األدّن،

  

 ومّت االعتماد على اللسانيات ومفاهيمها القاعدية لتحقيق ما يلي:         
   التأسيس ملنظور جديد يف التكوين، ويف املمارسات الصفية لتدريس اللغة العربية

أساسه االنفتاح على مبادئ اللسانيات، واستثمار آليات لتطوير ديداكتيك اللغة 
 العربية وفق منظور لساين وظيفي.

  ًبا أثبتت اللسانيات أّن املنهج املتكامل يف دراسة أي لغة تتدرّج صوتًا، صرفًا تركي
 وداللة، واجلانب الصويت هو األول واألهم، وعليه تتأسس الدراسات التالية. 

 

لذلك يهدف دليل املنهج الصويت إىل إرساء معارف ومهارات منهجية للمعلم قصد      
إدماج هذا املنهج يف تعليم اللغة العربية وتعّلمها يف الطور األول من مرحلة التعليم 

املعّلم من رصد مهارات املتعّلم يف كّل من القراءة والكتابة، وبناء االبتدائي، ليتمّكن هذا 
 خطة عالجية مناسبة لتجاوز العثرات املرصودة.
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  (61): وحّددت أدوار املعّلم ضمن هذا املنهج كاآليت     
 .حتقيق مهارة القراءة من خالل احرتام التطّور الطبيعي لنمّوها عند املتعّلم 
 على حدى يف السنة األوىل ابتدائي. تقييم حتصيل كل تلميذ 
  الرصد املبكر للمتعّلمني اّلذين يواجهون صعوبات يف املهارات القرائية األساسية خالل

 مراحل اكتساب القراءة والكتابة من أجل معاجلة آنية ومناسبة هلذه الصعوبات.
 .بناء برامج عالجية وداعمة مناسبة يف مرحلة مبّكرة 

 

 ( مهّمات لتقييم مدى حتّكم املتعّلم يف القراءة والكتابة هي:7ومّت حصر سبع )         
(، مّث ربط الصامت صوت ورمزه )احلرفالوعي باألصوات واألشكال: أي معرفة ال -6

 والصائت، ليحّصل يف النهاية القدرة على قراءة وكتابة احلرف يف أشكال خمتلفة.
طعية: أي القدرة على متييز املقاطع الصوتية وأنواعها، مث قراءة التحّكم يف القراءة املق -0

 وكتابة هذه املقاطع الصوتية.
 قراءة الكلمات سواء كانت كلمات مألوفة أو غري مألوفة. -3
قراءة اجلمل قصرية كانت أو طويلة، من خالل االعتماد على القراءة اجلاهزة لنص  -1

 قصري وحتّقق فهمه.
 (.على اإلمالء )كتابة كلماتحتصيل القدرة  -3

 

اخلطي ما هو إاّل تطبيق للطريقة التوليفية اّليت استندت على الطريقتني -واملنهج الصويت     
 ها إىل الكلمات فاملقاطع فاحلروفالتحليلية والرتكيبية، واّليت "تبدأ بتعليم اجلمل والسري من

 .(63)قاطع فكلمات فجمل"بشكل حتليلي مث تعود مرة أخرى فرتّكب هذه احلروف يف م
    

ويف هذه الطريقة تقّدم للمتعّلم كلمات أو مجل من خربته، ويف ذلك إفادة من طريقة      
الكلمة واجلملة، مّث حتّلل اجلمل إىل كلمات، والكلمات إىل مقاطعها، واملقاطع إىل حروفها 

اهلجائية ولكن  ايا الطريقة"حيث يتّم التعّرف على احلروف امسًا ورمسًا، ويف ذلك إفادة من مز 
 .(61)يف تركيب كلمات جديدة" السابقة اخلطوة يف إليها توّصل اّليت احلروف املتعّلم فيها يستخدم

 

 اخلطي يف تطبيقه ضمن املراحل التالية:-وقد سار املنهج الصويت         
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 القراءة المقطعية: -8
تعّد القراءة املقطعية من الطرائق املثلى ذات املخرجات اإلجيابية، فتطبيقها يؤدي           

إىل سهولة قراءة احلرف مّث الكلمة فاجلملة، ألهّنا تقوم على معرفة احلرف مستقاّل على 
حدى، مّث وهو ضمن الكلمة، بعّدها هذه الكلمة وهي تقيم جمموعة من العالقات الرتكيبية 

 فية لتشكيل بناء أكرب هو اجلملة.والصر 
 

وحتّددها مخسة حمّددات متفاعلة هي الوعي الصويت، التطابق الصويت اخلطي،       
الطالقة، اكتساب املفردات والفهم القرائي، فهي قائمة على "هتجئة الكلمات وقراءهتا عن 
طريق الربط بني املنطوق واملكتوب من املقاطع الصوتية مث الربط بني جمموع هذه املقاطع 

 .لواحدةاملكّونة للكلمة ا
 

ومسيت هذه الطريقة باملقطعية ألهّنا تقوم على حتليل اجلمل والكلمات إىل مقاطع       
 فأصوات، مث يتّم تركيبها لتشكيل كلمات ومجل.

 

إذن إّن األساس اّلذي مّت االرتكاز عليه يف القراءة املقطعية هو معرفة املقطع الصويت،      
كن الوقوف عليها أثناء النطق، أو ميكننا نطقها ذلك إنّه "أصغر وحدة صوتية نطقية مي

، وميتاز (67)بنفسها إذ تنتج عضالت الصدر نبضة منفصلة من الضغط لكل مقطع" مستقلة
املقطع الصويت بقّمة إمساع صويت ذلك ما أّكده أمحد خمتار عمر يف قوله: "قّمة إمساع تقع 

املكّونة للمقطع الصويت أن  ، وشرط هذه األصوات(69)بني حّدين أدنيني من اإلمساع"
تشكّل من حركة طويلة أو قصرية أو أكثر من ذلك، أي "كمية من األصوات حتتوي على 

 .(68)حركة واحدة ميكن االبتداء هبا أو الوقوف عليها"
 

وينقسم املقطع العريب إىل قسمني: مفتوح ومغلق، وبالتايل يستخدم يف أشكاله       
 اخلمسة التالية:

 فتوح ) ص ح (.قصري م -6
 طويل مفتوح ) ص ح ح (. -0
 قصري مغلق ) ص ح ص (. -3
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 طويل مغلق ) ص ح ح ص (. -1
 طويل مغلق ) ص ح ص ص (. -3

 

وجيمع أغلب الرتبويني أّن القراءة املقطعية ما هي إاّل توليف بني الطريقتني اجلزئية       
اع املتعّلم من املقروء عرب آليات االستموالكلية يف تعليمية القراءة، واّليت تسعى إىل متكني 

 بني املنطوق واملكتوب.والفهم والنطق السليم والربط 
 

 الوعي الصوتي ومستوياته:  -9
رة عن وحدات صوتية يقتضي حتّقق الوعي الصويت إدراًكا بأن الكلمات املنطوقة عبا      
منطلًقا أساًسا يف  ( وليست وحدة صوتية واحدة، ويعّد الوعي الصويت)فونيمات صغرى

 تطّور القراءة.
 

 تعريفه:-أ
بأنّه: "القدرة األساسية اّليت تشّكل قاعدة هامة لفهم  (Stanovichعّرفه ستانوفيتش)      

املقروء، إذ متّكن القارئ من حتويل القدرة على فّك الرموز إىل قدرة أوتوماتيكية، وهو ما 
، فهو (02)أي فهم ما يقرأ" لمات ببعضها بعض،يف ربط الك ينتج عنه استثمار قدرته الذهنية

قدرة خاصة تتأيت من "امتالك املتعّلم جملموعة من املهارات كالقدرة على حتديد أصوات 
الكلمات املنطوقة، والقدرة على التمييز بني هذه األصوات، والقدرة على تقسيم الكلمات 

املفردة لتكوين كلمات، والقدرة املنطوقة إىل أصوات منفردة، والقدرة على جتميع األصوات 
 .(06)على حتليل الكلمات إىل مقاطع صوتية، القدرة على تقسيم الكلمة إىل فونيمات"

 

يقدم الوعي الصويت يف اإلصالحات اجلديدة كنوع من التدريب اّلذي يعّول عليه يف      
 طوقة والبنية املكتوبةلبنية املنالقضاء على صعوبات القراءة ألنّه يسعى إىل فهم العالقة بني ا

حيث يتحّدد ذلك على شكل مهارات قرائية وخطّية متس جانب اإلمالء، فمهّمة الوعي 
الصويت تتعدى املعرفة الواعية بالواجبات الصوتية كما هي مرسومة إىل"فهم العالقات 

ى النظامية بني احلروف والفونيمات وجتزئة الرموز اّليت تتكون منها الكلمات، والقدرة عل
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ويتحّقق  ،بني نطق الكلمة وهتجئتها الكلمة من خالل املزاوجة التعامل مع الرموز يف مستوى
  .(00)ذلك عن طريق تعويض املتعّلم للغة استماًعا وإنتاًجا"

 

( لدى املتعّلم من خالل قدرته على إدراك املبىن وتقاس هذه القدرة )الوعي الصويت     
والقدرة على حتليل هذا املبىن الصويت، عن طريق عزل الصويت لكلمات اللغة العربية، 

 الفونيمات عن بعضها البعض، مثّ مزج فونيمات ومقاطع لرتكيب كلمة ما.
 

 :مستوياته -ب
اخلطي مستويات الوعي الصويت عند متعّلم الطور األول  -حّدد دليل املنهج الصويت      

 : كاآليتابتدائي  
 دواء.اإليقاع والقافية مثل: مجال/كمال/ هناء/شقاء/ ة يفالوعي بالكلمات املتشاهب -6
 الوعي باملقاطع اّليت تتكون منها الكلمة من خالل استخدام آلية التصفيف أو الّدق. -0
الوعي بكيفية دمج املقاطع الصوتية من خالل مجع املقاطع الصوتية بعد مساعها  -3

 لتكوين الكلمة.
 تية.الوعي بتقطيع الكلمة إىل مقاطع صو  -1
 الوعي بكيفية التالعب باملقاطع الصوتية حذفا أو إضافة أو استبدال. -3

 

 ومن تدريباته الواردة يف الكتاب املدرسي.     
 (03):أقرأ مثّ أضع سطرًا حتت الكلمات اّليت حتتوي على صوت أنطقه وهو غري مكتوب * 

 هذه رسالة من عّمي                                      -    
 أنظر إىل هؤالء العّمال -    
 أريد ذلك الكتاب. -    

 :كّون كلمات من حروف كّل جمموعة   ومن تدريبات مزج الفونيمات لتشكيل كلمات: *
 ، ة.ر، ج، ل، ة / ه، ز، مر، ع، ضا، ة / 
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الكلمة من مقاطع، ومن أمثلة: أمجع بطاقة من اجملموعة  كما جند يف الكتاب تدريًبا لبناء *
 األوىل مع بطاقة مناسبة من اجملموعة الثانية مثّ أقرأ:

 ئَِزةُ  جُمْـ            
 هتَِدٌ                       َجا

            

 (01):وانطالقًا من السابق، ميكن النظر إىل الوعي الصويت على أساس    
 املعرفية املتضّمنة فيه من حيث بساطتها وتعقيدها.العمليات  -6
 طبيعة املهارات الصوتية اّليت يندرج فيها الوعي الصويت. -0
 توى من مستويات هذا الوعي الصويتاختالف القدرات واملهارات املتضمنة يف كل مس -3

 

 ني:وعلى أساس هذه العمليات املعرفية، حيّدد الوعي الصويت يف هذين املستوي      
: اّلذي يشري إىل القدرة على أداء املهام الصوتية اّليت مستوى الوعي الصوتي البسيط -أ

 يءوالفرز كتجز  والرتكيب تتطّلب التعامل مع الوحدات الصوتية املكّونة للغة الكالم بالتحليل
 (03)الكلمات إىل وحدات صوتية، مّت عّددها، أو كتجميع الوحدات الصوتية يف كلمات.

 ويتطّلب أداء هذه املهام عمليات معرفية بسيطة على مستوى الذاكرة.
ويتطّلب مهاًما يقتضي أداؤها عمليات معرفية معّقدة وكثرية  مستوى الوعي المرك ب: -ب

ينطق األصوات،  أحد اتفاقها يف عند املزاوجة التصويتية بني الكلمات ومنها: يف الوقت نفسه،
 منها. الكلمة بعد حذف أحد األصوات

 

 حّدد الدليل اخلطوات التالية: وإدراكه للوعي الصويت، وللوصول باملتعّلم إىل هذه املهارات   
 (.قة تتكّون من وحدات صوتية صغرى )غري قابلة للتجزئةمعرفة أّن الكلمات املنطو  -6
معرفة كيفية تقطيع الكلمات إىل وحدات صوتية صغرى، وكيفية دمج هذه الوحدات  -0

 والتالعب هبا عن طريق اإلضافة واحلذف والتعويض.مجيًعا 
أصواهتا معرفة كيفية دمج األصوات لقراءة املقاطع والكلمات، وتقطيع الكلمات إىل  -3

 .لتهجئتها
  

 (01:)لذلك يقع على عاتق املعّلم املتبيّن هلذه الطريقة يف تعليم القراءة والكتابة األدوار التالية
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ومنّظم يرّكز يف كّل مرة على مهارة أو مهارتني من مهارات الوعي تقدمي تعليم صريح  -
 الصويت كالتقطيع والدمج مثاًل.

 البدء بأنشطة تنمية الوعي السمعي مثّ التعجيل بربط األصوات باحلروف. -
استخدام احلروف واحلركات للتالعب بأصواهتا ومساعدة املتعّلم على تطبيق معرفته  -

 القراءة والكتابة.بالوعي الصويت أثناء 
 تقومي التقّدم اّلذي حيّققه املتعّلم الستثماره يف حتسني التعّلم والتعليم. -

 

 مهارات الوعي الصوتي: -جـ
 (07):اخلطي مهارات الوعي الصويت اخلطي كالتايل-حّدد دليل املنهج الصويت     

وهي مهارة تقتضي القدرة على متييز عدد املقاطع املكّونة للكلمة ويتم حتقيقها  التمييز: -
 عن طريق: الدّق، النقر، التصنيف... غادر: غا/د/ر .

  الدرس ين املقطع موضوعلوّ يصوتية، ويف هذه املرحلة  مقاطع إىل الكلمة جتزئة أي التقطيع: -
والوصول إليها يعين قدرة املتعّلم على التعّرف على الوحدات الصوتية  مهارة العزل: -

 صامت وصائت غا/َد/َر  ص ح ح / ص ح / ص ح املكّونة للمقطع من
ت اّليت تشرتك يف موقع األصوات )البداية وفيها يتم تصنيف الكلما مهارة التصنيف: -

 (الوسط، آخر الكلمة
من خالل القدرة على إزالة مقاطع صوتية أو خطّية إلدراك أمهية  مهارة الحذف: -

 مال -الفونيم حنو: مجال
وهي القدرة على تركيب كلمات انطالقًا من مقاطع صوتية أو أصوات  مهارة التركيب: -

 املقاطع: س/ع/ي/د
أي تشكيل كلمة جديدة بإضافة مقطع صويت للكلمة األصلية حنو:  مهارة اإلضافة: -

 =مساء.ماء+س
أي القدرة على تعويض مقطع صويت بآخر داخل الكلمة  (:لاالستبدا) مهارة التعويض -

 لتكوين كلمات جديدة كتعويض اجليم بالراء يف مجال / رمال.
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 الخطي: -التطابق الصوتي -3
 تعريفه: -أ

يعّرف بأنّه "إقامة العالقات بني الشكل املنطوق ) املسموع ( من األصوات اللغوية،      
والشكل املرئي املكتوب، مع حتويل األصوات إىل حروف وأشكال خطّية، كما يعين ترمجة 

 .(09)الكلمات املكتوبة إىل كلمات منطوقة باستعمال العالقة بني أصوات احلروف ورمسها"
 

ىل ربط الصورة السمعية بالبصرية، وتاليف الفروقات املوجودة بني النظامني ويهدف إ      
ذلك أّن كّل منطوق ما يقابله  اخلطي للصوتالصويت واخلطي، كما يسعى إىل التحقيق 

خطيا، دون أن ننسى أّن التطابق الصويت اخلطي كآلية اعتمدت يف املنهج الصويت اخلطي 
 سعت إىل حّل إشكالية ما ينطق وال يكتب، وما يكتب وال ينطق.

 

 مهاراته: -ب
 حّدد الدليل املهارات التالية لتحقيق التطابق الصويت اخلطي:     

 اسم احلرف ) الشكل اخلطي لصوت احلرف (.التعّرف على  -6
 (.ف يف املواضع املختلفة من الكلمةاألشكال املختلفة للحر ) على شكل احلرف التعّرف -0
 التعّرف على صوت احلرف ومتييزه مبختلف أشكاله. -3
 متييز صوت احلف باحلركات الطويلة والقصرية. -1

 

 (08)لذلك يوّظف التطابق الصويت اخلطي تعليمًيا من خالل التطبيقات التالية:      
 دمج احلروف لتكوين كلمات ونطقها. -6
 معرفة حدود الكلمات خطيا. -0
 جتزئة الكلمات إىل مقاطع. -3
 دمج املقاطع وقراءهتا. -1
 نطق أصوات الكلمة وكتابتها. -3
 القراءة الصحيحة وفق املقاطع. -1
 التعّرف على الصورة البصرية للكلمات عموًما ومقاطعها حتليال وتركيًبا.  -7



 0101جانفي   – 10العدد:       جامعة برج بوعريريج   – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

029 

 

 تقييم المنهج الصوتي الخطي. خاتمة:

 ختالالت التالية:الذي بين على اللسانيات، سجلت االمن خالل الدليل 
يف حتديد مفهوم العلم ومنهجه: "علم يدرس اللسان البشري وأصواته واليت تتحقق يف  -6

كثرية ويف صور خمتلفة" غري أن التعريف املتعارف عليه هو: "دراسة اللغة يف لغات  
  .ذاهتا ولذاهتا"، فاللغة هاهنا وسيلة وهدف

  منهجه: الوصفي املقارن، واألصل أن املنهج هو منهج وصفي حبت. -0
لى حساب أداته: اللغة احلية وامليتة، أعادت اللسانيات املركزية للغة املتداولة املنطوقة ع -3

  اللغة املكتوبة.
أقسام اللسانيات: لسانيات نظرية ولسانيات تطبيقية، واللسانيات التطبيقية هو علم  -1

 مستقّل تفرّع عن اللسانيات العامة بعد تطّورها، له آلياته ومصطلحاته ومناهجه.
يف مستويات التحليل: وهي يف اللسانيات أربعة ) صويت، صريف، تركييب، داليل ( وأض -3

  املستوى الربغمايت يف الدليل.
الثنائيات: أضافوا الشكل واجلوهر يف الثنائيات، وهي مصطلحات جاء هبا هامسليف  -1

  يف املدرسة الغلوسيماتيكية اّليت جاءت بعد لسانيات سوسري بزمن.
  Langue / Languageيف ترمجة اللغة / اللسان  -7
  املدلول عندهم: الدال+ املرجع. -9

(، مها اإلدغام والتنوين، واألصل ستة 9عتمدوا على التقطيع الصويت ) أضافوا صائتني ا -8
  قصرية ) الفتحة، الضمة، الكسرة ( وأخرى طويلة ) أ، و، ي (. 3صوائت: 

  املرئ.اجلهاز النطقي: أضافوا خمرًجا جديًدا هو فتحة  -62
التقطيع الصويت املعتمد يف الدليل هو تقطيع عروضي بدليل فك اإلدغام + كتابة  -66

التنوين، يف حني أن التقطيع الصويت اللساين هو تقطيع ال يؤمن بوجود الشدة 
 والتنوين، فتقطع كلمة حممد مثال لسانًيا 

 م  /  ح  /    م   /   د
 ص ح /ص ح/ ص ح / ص ح
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 ضًيا أي فك اإلدغام، وكتب التنوين يف حني يف الدليل قطّعت عرو 
 م   /   ح   /     م م     /   د ن

 ص ح / ص ح / ص ص ح / ص ح ص
 

ّطي يف تعليم الّلغة العربّية اخل -يّتضح لنا بعد دراسة الدليل الشارح للمنهج الصويت    
 :وتعّلمها أّن هذا املنهج اجلديد

العلم الذي بين عليه )الّلسانيات( وقع يف أخطاء تعود أساسا إىل عدم فهم مبادئ  -6
ذي جعل أضف إىل ذلك اخللط ال ،مسواء أكان على مستوى املصطلحات أم املفاهي

املصطلحية ّد من مراجعة األخطاء املعرفية واملنهجّية و ، لذا البمنه علما ضبابّيا متناقضا
 اليت وقع فيها الدليل ليستقيم الفهم.

 

، فهو موّجه ملتعّلم منوذجي له ديّة بني املتعّلمنيالفروق الفر  ال يراعي هذا املنهج -0
مهموس.....، مع خمرج الّصوت وصفاته من جمهور و  مكتسبات قبلّية يف كيفية حتديد

واقعّيا متعّلم السنة الثانية ابتدائي تصّوره هلذه على حتديد نوع املقطع الّصويت و  قدرته
 التعّلمات معدوم.

 

ذلك مبراعاة مقتضى ظر يف مبادئه وآليات اشتغاله ، و نهج إىل إعادة النحيتاج هذا امل -3
الكّل، من البسيط إىل املعّقد وهي قاعدة تربوية أمهلت يف االنتقال من اجلزء إىل 

 أنّه موّجه لتلميذ السنة الثانية ابتدائي.، خاّصة و الدليل
 

ي ائاخلّطي يطلب من مفّتشي التعليم االبتد -حىّت تتحّقق أهداف املنهج الّصويتو  -1
هو من تقع عليه مسؤولّية  ، فواقعّيا املعّلمعقد ندوات شارحة ملرتكزاته وآليات اشتغاله

بالتايل ف عاجزا لعدم فهمه هلذا املنهج و ، فقد لوحظ ميدانّيا أّن هذا املعّلم وقتطبيقه
 عجز عن تطبيقه.
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 "حفناوي زاغرـ "ل "الزائر"اشتغال النسق الصوفي في رواية 
 

The employment of the mystical pattern in  Hafnawi  Zagar’s 
novel ‘El Zair’ (The Visitor) 

 

                                     حماني أمينةأ/  :الباحثة                                                           
  أ.د/ نورة بعيو راف:ـــــإش                                                           

 جامعة مولود معمري. تيزي وزو                                                        
 

 13/11/9182 تاريخ القبول:                                85/10/9182تاريخ اإلرسال: 
 
 
 

 ملخص:
حفناوي "لـللروائي  (6)"الزائر"سنحاول يف هذه الورقة البحثية االشتغال على رواية       
، بغية استنطاق تلك األنساق الثقافية اليت اختزهلا لنا الروائي بني سطور روايته، من (0)"زاغر

خالل مقاربة ثقافية نستند فيها على مقوالت النقد الثقايف، مبا حتمله من إجراءات نسقية 
تساعد على احلفر يف النص والبحث يف املسكوت عنه والتغلغل يف عوامله املمكنة والبحث 

حفناوي ه النسق املهيمن، أال وهو النسق الصويف، فكيف استطاع الروائي يف نسق رأينا
؟ وكيف جتلى هذا النسق الصويف؟ وكيف نا معاناة اجتماعية يف قالب صويفأن يقدم ل زاغر

 سامهت هذه األنساق الصوفية يف حتريك أحداث الرواية؟ 
 

 املضمرة.: النسق، النسق الصويف، التصوف، األنساق الكلمات المفتاحية 
 

Abstarct :  
     In this paper, we will attempt to shed light on Lefnawi Zagher’s 
use of the cultural patterns in his novel ‘El Zair’(The Visitor). We will 
base our study on a cultural approach based on cultural criticism 
which helps to explore the text and unveil the implicit and examine 
the dominant pattern, namely the mystical format. We will try to 
answer questions such as: how did the novelist succeed to present 
social sufferings in a mystical format? How is this mystical pattern 
manifested? How did these mystical patterns contribute to the 
sequencing of the events of the novel? 
 

Keywords: theme, mystical style, mysticism, fused patterns. 
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النقد الثقايف من أحدث التوجهات النقدية واملعرفية اليت عرفها العامل الغريب مع  يعدّ       
هنايات القرن املاض، حيث يبحث هذا النشاط عن الثقايف داخل األديب، وقد ظهر ذلك 

يتجاوز مقوالت النقد األديب وعلى رأسها اجلمالية، إىل  "جديد"جليًا إثر الدعوة إىل نقد 
نساق الثقافية املضمرة خلف البناء اللغوي، األمر الذي دفع به إىل نقد ثقايف يهتم باأل

 التقاطع مع معارف إنسانية جماورة.
 

، فهو نظام  انصبت عليها الدراسات الثقافيةالنسق مفهوما من املفاهيم اليت يعدّ       
يف األشياء أو عطفها على بعضها وتتابعها، وبالتايل فإن مصطلح نسق ميكن حتديد معناه 

اللغة بأنظمة األشياء، أو تتابعها وتتاليها يف نظام واحد، فالنسق الصويف هنا نقصد به كل 
تلك املمارسات والطقوس واملصطلحات اليت تصب يف قالب واحد أال وهو الصوفية، ومنه 

ضمن املعىن اخلاص بالدراسات الثقافية والنقد  غلق الصويف هنا يف الرواية يشتـــفالنس
اآلخرين جزءا من بيئة   النسق هنا يرتكز على معايري وقيم تشكل مع الفاعلنيالثقايف، ف
ومنه النسق الصويف ال يستمد معناه إال داخل عالقات أخرى من شخصيات  اآلخرين،

 وأماكن وممارسات وطقوس وغريها تندرج ضمن نظام ديين واحد يعرف بالصوفية.
 

ثقافية مركزية النص واهتمت باعتبار ما يفرزه من أنظمة ولقد قوضت الدراسات ال                     
ثقافية، فالنص هذا وسيلة وأداة، وحسب مفهوم الدراسات الثقافية ليس النص سوى مادة 

الكتشاف أمناط معينة من األنظمة السردية واإلشكاليات االيديولوجية خام يستخدم 
ة حيمل داخله قدرة استيعابي وأنساق التمثيل وغريها... وملا كانت الرواية جنس أديب

 حيث تستطيع محل قضايا اجتماعية وثقافية وسياسية ودينية عديدة...واختزالية كبرية، 
لتقولبها يف ثناياها وفق جدلية بني الظاهر والباطن، بني السطحي والعميق، ختربنا بأشياء 

 بينما توكل لنا مهمة البحث والتحري عن أشياء مل تصرح لنا هبا.
 

وهنا ميكن القول أن الرواية حبث مستمر عن أفق مفتوح، أفق يتطلع للمستقبل، حىت                     
لو كان مرتبطا باحلاضر، ومهمة الروائي هي املغامرة يف جتريب األشكال اجلديدة خبلخلة 

، فهذه األخرية توظف يف جعبتها أنساق قدمية يف قوالب جديدة (3)األشكال القدمية
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، كممارسة إبداعية وفلسفية لرؤية ال باللجوء إىل التجربة الصوفيةعة، مثل ما هو احلومتنو 
الكون، واليت متثل مظهر من مظاهر احلداثة يف الرواية اجلزائرية، حيث جند العديد من 

ن الروائيني ينجذبون وألغراض فنية أو إيديولوجية إىل الرتاث الصويف، فهم جيعلون م
مجاع أجناس، خيتضن الشعر والسرد واملسرح والرسم تابيي: " حمكيهم، كما قال إيف

كما تتالقح غيه كتابات الرحلة، بطابعها  واألسطورة/ خرافة وحلما وسحرا...،
، وهبذا تصبح الرواية مدارا (1)االستكشايف، وبالتايل ميتلك بنية مفتوحة ومتعددة اخلطابات

 داخل فيها الرؤية الشعرية والرؤية الصوفية.للتجريب وجماال الحتضان الرؤية الصوفية، اليت ت
 

النسق الصويف هو مراجعة تارخيية واستحضار ملا هو الرؤية الصوفية و احلديث عن و       
عقائدي وفكري متعلق يف الواقع باإلهليات اإلسالمية يف معركة فكرية روحّية أّدت نتائجها 

ة ثراء واسعا مما كان له بالغ األثر يف إىل زعزعة العامل اإلسالمي حيث حتمل التجربة الصوفي
استمرارية قراءهتا احلضارية والثقافية املعاصرة، فالتصوف يف داللته املعجمية االشتقاقية 
مرتبط بالصوف، وهو يف محوالته االصطالحية رحلة روحانية ميارسها إنسان متصوف 

ذا املعىن علم إصالح يعتمد على التجّلي الرباين بعد أن يتخلص من براثن اجلسد، وهو هب
النفس وهتيئة الروح لتسمو باجتاه العامل العلوي، وهو هبذا يرتجم استجابة حلنني الروح إىل 

 مصدرها األول ذلك احلنني الذي يقوى كّلما قّلت سيطرة اجلسد على الروح.
 

ة ومرحلة مهمة لفهم املصطلح الصويف ومتثله خطوة أساسي بومن املعروف أن استيعا      
، لكون هذا املصطلح زئبقي تتغري دالالته املفهومية والتصورية حسب كل النسق الصويف

صويف ومقام سلوكي وجتربة عرفانية، فاملصطلح الصويف هو عبارة عن مفهوم تصوري يعكس 
مضمون التجربة الذوقية الوجدانية اليت يعيشها املريد السالك يف رحلته الروحانية من أجل 

الرباين، وينقسم املصطلح الصويف إىل دال ومدلول ومرجع، فالدال  ءاللقاحتقيق الوصال أو 
عبارة عن فونيمات صوتية، أما املدلول فهو املعىن الذي تعنيه هده األصوات، ويقصد 
مبصطلح الصويف  هي تلك العوامل اليت ال ميكن إدراكها عن طريق العقل أو االستدالل أو 

ملي، وإمنا هي مصطلحات ال ميكن استعاهبا أو التحقق الربهان أو عن طريق التجريد التأ
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منها إال عن طريق الذوق والقلب والوجدان واحلدس وتأويل املمارسة الروحانية وحتويل 
جتربتها السلوكية والعملية إىل دوال رمزية تقارب التجربة الدينية بشكل نسيب ليس إال، ويف 

ذه األلفاظ ال تعرف عن طريق منطق إن ه"هذا الصدد يقول األستاذ حسن الشرقاوي: 
العقل والنظر بقدر ما تفهم عن طريق الذوق والكشف، وال يأيت ذلك إال لسالك يداوم 
على خمالفة األهواء، وجتنب اآلثام، والبعد عن الشهوات، وإخالص العبادات، والسري يف 

، فمصطلح (3)"اطريق اهلل ...حىت تتكشف هلذا املريد الصادق غوامضها، وتتجلى له معانيه
الصويف له ظاهر خاص بعامة الناس، وباطن ال يدرك إال بالكشف والتذوق وهو خاص 
باألولياء واملريدين وال يفهمه سوى اخلاصة، وال سيما اللذين  تركوا الدنيا وزهدوا يف احلياة 

 وأقبلوا على اخللوة والتفكري يف الذات الربانية عشقا وانصهارا.
 

من حيث هو جوهر فكري، ميثل مرحلة راقية من مراحل تطور الفكر "إذن فالتصوف       
قدرهتا على اإلدراك إىل جانب النص الديين، الديين حني تتدخل القوى العقلية يف إثبات 

إهنا حركة إيقاظ للقدرة التأويلية للتفكري اإلنساين يف مواجهة جماهيل الكون وخفايا اإلنسان 
 .(6)لوصول إليه"وحقيقة اخلالق عز وجل وسبيل ا

 

 هي البحث عن اجملهول أو الالمرئي اليت أنتجها األدب الصويف  فوإحدى أم الوظائ             
والبحث عن ما وراء احملسوس من أّخص خصائص " أو كما يقول "صابر عبد الدامي":

التصوف، مث انتقلت هذه اخلاصية إىل األدب الصويف، فصار البحث عن احلقيقة والنفاذ 
 .(7)"إىل صميم األشياء، وكشف ما وراء الطبيعة، إحدى مسات األدب الصويف

 

إهنا حالة روحية، يتصل فيها العبد "سعد عيسى" عن جتربته الصوفية: " أو كما يقول      
وهي جتربة ال ختضع ملنطق العقل الواعي وإمنا هي حالة  ربه إتصال املتناهي بالالّمتناهي،ب

طن، هلا رموزها اخلاصة ومن مث فهي غربة روحية واعتزال العامل من حاالت الوجود البا
 .(8)"البشري

. 

ومما الشك فيه أن املدونة الصوفية تتمتع حبقل داليل متميز يكون أشد التصاقا         
بالتجربة الصوفية، وأبعد عن الدالالت املعجمية املألوفة، فالعبارات طبقات ملفوظية حتيل 
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الت املعقدة حيث يتداخل فيها الذايت بالروحي، الطبيعي بالغييب إىل شبكة من املدلو 
والعقلي بالالمعقول واإلنساين مبا فوقه، وعليه فالولوج إىل عامل الكتابة الصوفية يتطلب منا 
النفاذ إىل املوضوع الصويف من خالل فهم العبارة اليت تنطوي على الكثري من الرتميز وهو 

 والطقوس الصوفية اليت حتمل العديد من املشاهد واألماكن "الزائر" ةالذي ملسناه يف رواي األمر
 

، وهي العنوان الذي يلفت االنتباه، ويوجه القارئ إىل التساؤل بداية من العتبة األوىل              
وال سيما إذا ربط بالبعد الصويف، هل هو املريد كما يقال له يف عوامل  "رالزائعن من هو"

املتصوفة، أم أنه الويل الصاحل وأصحاب األضرحة ، وكما هو متعارف يف الرتاث الديين 
 قوسه الصوفيةواملتصوفة، الزائر هو الشخص الذي يتربك باألضرحة ويزورها ليمارس فيها ط

أم هو زيارة روح الويل الصاحل املتعبد وحلوهلا يف جسد املتصوف، كنوع من الرضا أو مرحلة 
من مراحل التصوف والكرامة كما يطلق عليها يف عوامل الصوفية، وملسناه يف زيارة بطلة 

مث أن هلا أن تستطيع ويف البيت "... الرواية للقرب أو بعبارة أوضح ضريح األجداد الثالث
 ، ورضعت منذ الطفولة تقديسهمنام أجدادها الثالثة وقد نشأت على حبهمالعتيق ي

 وهي تردد أمساءهم وشبت على التربك هبم والدعاء هلم واالستنجاد هبم، جتد نشوة عظمى
أم أن هذا الزائر املتصدر غالف الرواية وبالبند  أو وهي تعفر وجهها برتاب أضرحتهم..."

"...أما للطهر والتعبد وللصوفية والنقاء لشخص أخر  العريض وبالون األبيض الذي يرمز
الزائر فالبد أنه يعلم أمورا كثرية...ولكن كيف إهتدى إىل؟... من دله علي؟ من عرفه 
مبحنيت؟...إنه ليس رجأل عادياً....إنه ويل صاحل أو روح طاهر...إنه اليشبه الصورة اليت  

لفارس األمحر(...التخيل دائما غري كنت رمستها يف ذهين لكل من )السيدين() حممد( و)
الواقع، فلو كان ميت )لفارس  احلمراء( بصلة جللس يف مكانه...قد تكون الصدفة جعلته 

 (9)خيتار املكان الوسط ليته يزورين مرة أخرى، سوف أوفيه حقه من التعظيم والتكرمي..."
عجمية التعبد هنا تراودنا العديد من التساؤالت حول ماهية هذا الشخص الذي تريد 

"...اذن فمن يكون هذا الزائر ومن أين له والتقرب إليه لتوفيه حقه من التعظيم والتربيكات 
هذه املعرفة والعلم بكل أشجاين وشؤوين...ولكن ما موقفي من نصائحه وما السبيل إىل 
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من  ،(11)أن اعتربه نبوءة )اللة زينب( قد حتققت.... جيد ريباستعاهبا مث تطبيقها.....وهل 
 للقارئ أن الروائي حاول إخفاء وتضمني نسقه الصويف خالل هذه التساؤالت يتضح

، لتتحقق بالضبط التعريف عجميةويظهر ذلك جليا يف النهاية الغريبة واحملرية اليت ألت إليها 
األول للصوفية وهي أن هذه التصرفات واألحالم والنبوءات ال ميكن أن يفهم كنهها إال 

يد الذي وصل به التعبد إىل احللول يف روح الوايل الطاهر واستحضارها املتصوف واملر 
 والذوبان فيها يف أي وقت احتاجت روحه لذلك.

 

 :النسق الصوفي في الرواية 

تعترب الرواية جماال خصبا يضم الكثري من األنساق الصوفية، فهي نظام سردي حيوي       
حافل بالعادات والتقاليد واألفكار والعقائد والتاريخ، تتجاذب فيها كل أنواع احلياة البشرية 
الواقعية واخليالية، واذا حتدثنا عن رواية الزائر، فإننا نتحدث عن النسق الصويف يف العديد 

صرفات واملمارسات والدالئل واإلشارات الصرحية والضمنية داخل الرواية، تؤكد أن من الت
"...جتد نشوة النسق املهيمن يف الرواية هو النسق الديين، والذي فيه بعض الغموض 

 .(11)"عظمى وهي تردد أمساءهم ، أو هي تعفر وجهها برتاب أضرحتهم...
                   

تعددت الدالالت النسقية اليت تدل على وجود نسق صويف بني أروقة الرواية حيث                  
سواء من تصرفات الشخصيات أو من حواراهتم أو حىت وصف الروائي لألماكن بأبعاد 

"...أمل أترعرع على تربة ضرحيه، أملس وأقبل آالف  صوفية تضفي عليها الطابع التعبدي
اجلدث، كان أقرب إىل متناول يدي، وموقع قدمي  املرات، األقمشة احلريرية املكومة على
للتقرب من األولياء  عجميةهي طقوس تقوم هبا  (11)من )اللة باية( و)فارس احلمراء(...."

مشة احلريرية املسدلة على الصاحلني، أجدادها املدفونني داخل ذاك الضريح، من التعلق بأق
 فية ، يقوم هبا املريد للتقرب منهم. ، والبكاء هلم وإشعال الشموع فكلها طقوس صو قبورهم
 

وباحلديث عن النسق الصويف نرى أن الرواية اشتغلت يف البعد املكاين للنسق الصويف      
 أكثر من األبعاد األخرى.
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  :النسق المكاني/ الصوفي 

الدالالت داخلة على كل من باعتباره نظام من األجزاء و التعبدي يشمل النسق       
وكذا أماكن وجودهم، ومبا أن للصوفية طقوسًا وممارساٍت فلها  موحتركاهتالشخصيات 

 تباطها الشديد باألولياء والنساكأماكن معينة متارس فيها هذه التعبدات والعادات، والر 
أحياء كانوا أم أموات، فتعد املقابر والصوامع من أبرز األماكن اليت حتمل أبعاد صوفية  

وهي يف مبىن أضرحة األولياء الثالثة )فارس احلمراء( و )حممد  ساورهتا هذه اخلواطر"... 
 (11)"السابع( و )اللة باية(... يف الغرفة املظلمة اليت ال نوافذ هلا تضاء ليَل هناَر بالشموع...

حاول الروائي تقريب صورة األضرحة وقبور أجداد بطلة الرواية للقارئ ليستشعر البعد 
هو ليس قربًا عاديًا بل مبىن يسوده الظالم ليلى هنار، مضاء الصويف والروحاين للمكان، ف

 بالشموع، كأنه مشهد روحاين خمصص ملمارسة الطقوس الصوفية من حلول األرواح وغريها.
 

 ...أّن هلا أن تستطيع ذلك " فكان ظهور النسق الصويف املكاين من بداية الرواية       
ويف البيت العتيق ينام أجدادها الثالثة وقد نشأت على حبهم، ورضعت منذ الطفولة 
تقديسهم، وشبت على التربك هبم، والدعاء هلم واالستنجاد هبم، جتد نشوة عظمى وهي 

وبقيت تفاصيله حية يف  (15)"تردد أمساءهم، أو وهي تعفر وجهها برتاب أضرحتهم...
جأ إليه يف مناماهتا وختيالهتا طوال رحلتها الطويلة حنو املدينة تل "عجمية"نفسية بطلة الرواية 

وحنو اجملهوالت...مودعًة الوطن وضريع أجدادها الثالث، الذين طاملا تربكت هبم وأنست 
"....وداعًا موطين، بيت أهلي وأجدادي ربوع عشرييت، وقومي، وموطئ قدميك بوجودهم 

، ياركب احلمراء، وأنت ياسبعي ياقاهر ياأماه....رمحتك يارب...أين أنت يافارسي
فهي تودع املكان املقدس  (14)األعداء، أدركاين إين أخب على الطريق اليت ال أعرف....."

حنو  الذي يلبسها الطمأنينة والراحة واألمان يف أصعب حلظات حياهتا لتخطو خطوة
 نتماء.الالالالحدود ا
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   :التجلي الصوفي للشخصية/ النسق التعبدي لعجمية 
تستدعى الشخصية الصوفية بصورة متعددة خمتلفة كاختاذ الصوفية أبطاال للرواية، 
وتكون أداة للتعبري عن موقف أو رؤية ما، أو حني تنتاب إحدى الشخصيات حاالت 

مرئي بعد أن متحى حالة تشبه حاالت املتصوفة، فيهيم  يف عوامل اخليال أو املاوراء أو الال
...غفت عينها "، مثل احلاالت والتخيالت اليت تراود بطلت روايتنا (16)التعقل واملنطق

فنامت، رأت فيما يرى النائم امرأة تشبه أمها )مشس(يف مجاهلا وامتالء جسمها، واستدارة 
املتهدل يف وجهها وتورد خديها،  لوال أهنا أطول منها قليال، وهذا الشعر األشيب الغزير 

غري انتظام على كتفها هلتفت مزغردة أمها...أماه، لكن وهي تستنهضها من الرتاب 
وتضمها اىل الصدر املمتلئ الدافئ أدركت أهنا ليست األم، لكنها امرأة أخرى قريبة من 
قلبها، أليفة إىل نفسها، صاحت وهي مضطربة خجلي: اللة باية..اللة باية، أبعدهتا املرأة 

 .(17)"ها تاركة يديها على كتفي األرملة، اخرتقت دماغها بنظرة ثاقبة...قليال عن
 

وهذه املشاهد تتكرر عدة مرات يف الرواية فنجد يف البداية شخصية عجمية تعلم       
أبنائها احرتام أجدادهم والتقرب إليهم حىت لو مل يعرفوا السبب والدافع لذلك وتنهرهم حىت 

....كم....كم مسعتك هتتفي بأمساء " ماهية هؤالء األجدادعن السؤال أو التساؤل عن 
"......نعم ومن لنا  اجلدود الثالثة، فارس احلمراء وحممد السابع و اللة باية؟؟؟"

غريهم....ومبن تريدين أن أستجري...فلو مل يكونوا معنا يف احلل والرتحال، يف الضفة هذه 
ن يكونوا قد نسونا، فها أنا أدعوهم ولكن ال أو تلك هللكنا...إن كل ما خييفين هذه املرة أ

من جمبيب........أريد أن أشكو إليهم أمر أخوايل أن أستعديهم عليهم، أترجاهم أن 
 .(18)ينتقموا لنا من امللعونة زوجة اجلد، والشريرة زوجة خايل املاحي...."

 

عوة حتاول عجمية توريث هذا التصوف أو التربك باألضرحة ألبنائها، وكأهنا د
 بين ال تستعجل هذه األمور...تريث يا  الستمرارية الفكر التصويف من جيل إىل جيل

أحببهم اآلن فقط، ردد أمساءهم دون ملل....ناجيهم يف سرك، متثلهم يف خيالك، فقد 
فتظهر بعض املمارسات "، يأتونك وأنت نائم.....هكذا علمتين أمي وهكذا أفعل....
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، حب حمفوف أن حيبهم رغم أنه ال يعرف من هم ها لألطفال،الطقوسية الصوفية اليت تعلم
بالتساؤالت و تدرديد أمساءهم، أي ذكر مستمر هلم، كالتسبيح وغريها، املناجاة النفسية 
وطلب احللول واستحضارهم يف السر، ليستجاب هذا الطلب ويزوروه يف مناهم، هي يف 

غري هو بدوره وبداية نشأته الواقع أفعال وطقوس أكرب من أن يستوعبها عقل طفل ص
مل مينعوا  ملاذا...."يت مل يستوعبها، فتدفعهم للتساؤل يشكك يف مثل هذه التصرفات ال

 .(19)"عنك وعنا أذى األهل؟؟
                                

احتمت بالصمت، تشاغلت بإصالح هندامه، سألته عن أخويه، وعن عالقته بأبناء "                   
 بصره ظل معلقا بشقتيها فلم تر بد من القول: لكنه مل جيبها كان ينظر إليها بإصرار، خالته،
أن نسونا مرة فلتعلم أن ذلك كان لتقصري مين أو لذنب و إن تأخروا عنا أو حدث       

إقرتفت دون علم، أو خطإ وقعت فيه دون إرادة مث أال ترى ما يالقي أخوي من بالء غري  
ال يتجاوزون عن زلة املخطئ أو يغضون الطرف عن غلطة الساهي وهم  وملا.. . كايف

 األعلم واألدرى كما تقوليني...
إياك واخلوض يف هذا األمر، فإنك بذلك ستثري غضبهم فتجعلهم ينقمون هنرته قائلة: "

 .(21)"عليك تصري شريراً مثل خاليكما ) املاحي ( و )ساعد(
 

الرواية ضم العديد من املستويات سواء على مستوى  إن اشتغال النسق الصويف يف       
اآلداء الفردي التعبدي للشخصيات أو على مستوى سري األحداث الغريب على املستوى 

داه ، حيث جيد القارئ نفسه يف عرض ورفض للفكر التصويف وكيف كان صلزمين واملكاينا
، فتخدير العقل بالتعلم بغري اهلل دفع عجمية للبحث على شخصيات الرواية وترابطها

واإلحبار يف اجملهول، والرتبية البعيدة عن احلوار والتعليم السليم لألوالد وحماولة ختمري عقوهلم 
بعادات وتقاليد بعيدة عن مستوى إدراهم شهدنا أثرها يف هجر أبناء عجمية هلا، واألدهى 

عامل اهللوسات واجلنون  علىل واحلقيقة دفع بعجمية واألمر من كل هذا الضياع بني اخليا
 والنهاية الغامضة ال نعلم أي يف عاملنا أم يف عامل اخليال.
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حبث  لبحث يف أبعادها الصوفية هولرواية واهلذه اقراءتنا  نّ بوسعنا اآلن أن نقول إ         
قائق اليت سطحي غري متخصص ألن الصوفية فيها العديد من التفرعات واملقوالت واحل

 لبعد عنا وعن أفكارنا تارة عديدةتتماشى مع عقولنا وتوجهاتنا تارة وتكون بعيدة كل ا
هلذا النسق الصويف يف الرواية يزيل اللبس عن العديد من التساؤالت  حفناوي زاغروتصوير 

والعديد من عالمات االستفهام اليت يتخبط فيها جمتمعنا من ممارسات تعبدية مل يهضمها 
قل البشري جيدا، ألنه وببساطة ورّثت إىل األجيال ومل متنحهم فرصة ملناقشتها الع

مع  عجمية وإحكامها للمنطق العقلي عن طريق الّنهر والتخويف  والرتهيب مثل ما فعلت
الذي منعت عقله الناشئ من التساؤل  عنها ...وبررت ذلك أهنا تعلمه كما  بشرابنها 

ولد جليل  بشرها يفعلوهنا ففعلتها... ونسيت أو تناست أن علمتها أمها، وأهنا وجدت أبائ
 غري جيلها، ستجده املدينة لقمة سهلة وهذا ما حدث بالضبط. 

 

 :الهوامش واإلحاالت
  .6880حفناوي زاغر، الزائر، رواية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، دط، -(6)

املخادمة" غري بعيد عن نشأ وترعرع يف قرية "، 6803ديسمرب  03ولد األديب يف حفناوي زاغر:  -(0)
بسكرة باجلنوب الشرقي من اجلزائر، ينحدر الرجل من أسرة متوسطة احلال، تعلم القراءة  مدينة

والكتابة يف كتاب خاص بأسرة الكاتب، حظ القرآن الكرمي، مث انتقل اىل مدينة بسكرة لتعلم قواعد 
ادة اللغة واألدب والفقه، مث انتقل إىل تونس للدراسة يف جامع الزيتونة، اليت حتصل منها على شه

، انتقل إىل فرنسا ومكث سنة بباريس، وملا عاد إىل الوطن امتهن التعليم يف 6836التحصيل يف سنة 
 ليهاإن اندالع الثورة التحريرية انظم املدارس احلرة التابعة جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني، وإبا

وحتصل على شهادة يف علم  وبعد االستقالل عاد المتهان التعليم ثانية، تابع دراسته باالنتساب
النفس من املعهد الدويل بالقاهرة، مث انتسب إىل جامعة اجلزائر وترقى إىل أستاذ التعليم الثانوي، مث  

 ناصب التالية: التعليم التكميليكلية احلقوق اليت حتصل منها على ليسانس يف القانون، شغل امل
، انتدب اىل وزارة الصناعة كرئيس مشروع، مث عني االستشارة الرتبوية، األستاذية يف التعليم الثانوي

مساعدا مسؤوال عن التنظيم يف حزب جبهة التحرير الوطين، ورئيسا ملصلحة العالقات العربية 
والدولية يف األمن الوطين، مث رئيسا لشعبة االتصال املنظمة العربية للدفاع، مث جملس وزراء الداخلية 

، نشر قصتني يف 6819بداعية يف جمال القصة عام ابتدأ جتربته اإل ير جملة الشرطة،العرب ورئيس حتر 
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 ، أحدها حتت6831س سنة بعض أعداد جملة الشباب اجلزائري اليت كان يشرف عليها يف تون
رسالة مناضل" مث انقطع عن الكتابة بعد االستقالل حىت سنة واألخرى بعنوان : " "حنني"عنوان: 
أحبر يف  6891وأخريا ملك أرضا"، يف  سنة رطة كتب قصة "أشرف على جملة الش ، عندما6873

أشواق" قصة طويلة أمساها "غربة"، صدرت ضمن جمموعته القصصية "خضم الكتابة، فكتب 
صدرتا يف جملد واحد سنة  "، مث "صالة يف اجلحيم" و "تضحك األقدار6899صدرت سنة 

، والزائر 6882يف عرض البحر" سنة  ضياع"كتابة الرواية فصدرت له رواية ، بعدها شرع يف  6898
، عن دار املعارف 6880الفجوة" سنة كما صدرت له رواية "  ،6891واليت كتبها سنة  6880سنة 

مث توالت أعماله يف الصدور ، 6881سنة  "املكنونة، وعن نفس الدار صدرت له رواية "التونسية
 خر"، وأخرياً رواية " اإلحبار حنو اجملهول".رواية "خطوات يف اإلجتاه اآلعندما خيتفي القمر" و وهي "

 .33ص،0221 ،6ع،فة، اجلزائراوزارة الثق جملة الثقافة، إضاءات داخلية، خرقة الرواية، مفيت، بشري -(3)
 .33صاملرجع السابق ،  ينظر: بشري مفيت، -(1)
  .7ص، 6897، 6طحسن الشرقاوي، معجم ألفاظ الصوفية، مؤسسة خمتار للنشر، القاهرة،  -(3)
ت الوظائف، التقنيات(، دراسة، منشوراناهضة ستار، بنية السرد يف القصص الصويف) املكونات،  -(1)

  .02، ص: 0223حتاد الكتاب العرب، دمشق، ا
 .37ص:  ،عبد الرمحن القعود، اإلهبام يف شعر احلداثة_  (7)
 37املرجع السابق، ص:  -(9)
  .639الزائر، ص  -(8)
  .611الزائر، ص  -(62)
  .62الزائر، ص  -(66)
  637صالزائر،  -(60)
  .62الزائر، ص  -(63)
  .66الزائر، ص  -(61)
 .66_ الزائر ، ص (63)
  .31-30ص، الصويف يف الروائيحممد أداد،  -(61)
  .66رواية الزائر، ص  -(67)
  .67_61رواية الزائر، ص  -(69)
 .67رواية الزائر، ص  -(68)
 .67رواية الزائر، ص  -(02)
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 النشأة والتطور :المسرح الجزائري
 

The Algerian theater: emergence and evolution 
 

 

 د. قامسي كاهنة                                                         
 املسيلة -بوضياف جامعة حممد                                                

 

 02/12/9182 تاريخ القبول:                                14/11/9182تاريخ اإلرسال: 

 
 ملخص:

ألنه مرآة اجملتمع، يعكس أحواله وصوره،وقد قيل)أعطين  املسرح هو أبو الفنون،      
مسرحا أعطيك شعبا مثقفا(. وقد مّر املسرح اجلزائري بعدة مراحل،فقبل الثورة كان مهتما 

أما أثناء الثورة فقد لعب دورا كبريا من خالل  بالتعبري عن آالم وجراح الشعب اجلزائري،
تبنيه لنضال احلركة الوطنية وعمله على مقاومة االستعمار عن طريق حماولة إيقاظ الشعب 

 اجلزائري من غفلته وتوعيته بضرورة التحرر والتخلص من العبودية.

كما أّن األعمال املسرحية  لة بتأميم املسرح الوطين،وبعد االستقالل اهتمت الدو       
املعروضة كانت منصبة على متجيد الثورة وختليد ذكرى الشهداء،خاصة بعد تبين الدولة 

وهذا بسبب األوضاع  وبعد ذلك تلته فرتة غّيب فيها املسرح لفرتة كبرية، للنظام االشرتاكي،
االنطالق من جديد واالهتمام بواقع احلياة ه استطاع إاّل أنّ  السياسية واألمنية للبالد،

 االجتماعية للمجتمع اجلزائري.

 املسرح اجلزائري، مقاومة االستعمار، النصوص املسرحية، اللغة الكلمات المفتاحية:
 الشخصية الوطنية. اللهجة العامية، الفصحى،
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Abstract:  
       Theater is the best of arts since it reflects the society’s conditions 
and images. It is said : ‘give me theater and i will give you literate 
people’’. The algerian theater underwent several stages. Before 
revolution, it was intrigued in expressing the people’s pain and 
misery. During revolution the theater played a great role in defending 
the national movement and enphasizing on resisting colonization 
through waking Algerinas and raising their awarness about the 
neccessity  of freedom and independence. 

    After the independence, the state was interested in nationalizing the 
national theater. The exposed plays were devoted to honour the 
revolution and commemorate the martyrs,especially after the adoption 
of communism. Then, theater was absent for a while due to the 
sensitive situation of the country. However, it was capable to start 
over reflecting the social conditions. 

Keywords : the algerian theater- colonization resistence – theater 
texts- standard language-slang- national character. 

 
 مقدمة:

 يغوص يف اجملتمع من خالل معاجلة خمتلف يعترب املسرح من بني الفنون األدبية الراقية،      
وقد لعب املسرح اجلزائري دورا كبريا يف مقاومة االستعمار  ،القضايا واملشاكل اليت تدور فيه

ئري وربطه مببادئ الدين اإلسالمي  الفرنسي باإلضافة إىل عمله على تثقيف الشعب اجلزا
 أيضا على التعريف بالقضية اجلزائرية داخل الوطن وخارجه.كما عمل 

أمثال عاللو ورشيد قسنطيين وحمي  ولقد ظهر يف هذه الفرتة كّتاب ومسرحيون كثر،     
فهؤالء الثالثة وبفضل جهودهم املتواصلة قاموا بالّتأسيس للمسرح  الدين باشطارزي...،

 على تطويره وترقيته أكثر من ذلك. اجلزائري مث جاء بعدهم خنبة أخرى عملوا كذلك 
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 مفهوم المسرح: -8
لقد وردت لفظة مسرح يف القرآن الكرمي يف موضعني اثنني حيث قال  :لغة -8.8

فتعالني أمتعكن ﴿: ويف قوله أيضا ،(6)﴾ولكم فيها مجال حني ترحيون وحني تسرحون﴿تعاىل:

)لسان العرب( "املسرح يف مادة  وقد أورد ابن منظور يف معجمه. (0(﴾وأسرحكن سراحا مجيال
وهو املوضع الذي تسرح فيه املاشية  ومجعه مسارح... املسرح بفتح امليم مرعى، «سرح»

"سرحنا  كما أورده اخلليل بن أمحد الفراهيدي صاحب معجم العني بقوله: .)3(للرعي"
اح وسرحت اإلبل سرحا واملسرح مرعى السرح والسرح من املال ما يفدى به وير  اإلبل،

 .(1)واجلميع سروح"
 

ليس هلا عالقة باملسرح   ومع أّن املعاين املذكورة يف القران الكرمي ويف املعاجم السابقة،      
ألّن أخذ املاشية  إاّل أهنا تقرتب من حيث الداللة مع مفهوم املسرح، كمفهوم اصطالحي،

ومبا أّن املسرح هو فن فأكيد  فيه نوع من التحّرر والتسلية واملرح، إىل املرعى كما ورد سابقا،
 أنه سيكون هناك نوع من املرح والتسلية فيه أيضا.

 

ألنّه يستخدم يف  من الصعب إعطاء تعريف حيدد مفهوم املسرح، :إصطالحا -9.8
-EVRONOFFE N"ويعترب املسرحي الروسي نيكوالي إيفرينوف  خمتلفة،و  متنوعة سياقات

وقد اشتق من صفة  ،6800أول من استخدم هذا املصطلح عام  (6978-6831)
ومن التعريفات . (3(للداللة على ماهية املسرح" TEATRONOSTبالروسية  )مسرحي(

"شكل من أشكال الكتابة يقوم على عرض متخيل قوامه املمثل  ه:مة للمسرح أنّ املقدّ 
يقوم على ركنني أساسيني مها املمثل وهذا ما يعين أنه فّن من الفنون النثرية  .(1)واملتفرج"

)سرح( فاملمثلون يسرحون فوق خشبة  املسرح مشتقة من الفعل" وحضور املتفرجني.
.أي أّن املسرح (7)املسرح...واملسرح هبذا املعىن هو املكان الذي يقام فيه العرض املسرحي"

ومنه  املسرح، والذي يكون دائما فوق خشبة هو املكان الذي جتري فيه أحداث املسرحية،
بناء حيتوي على التجهيزات  القسم األول: "املسرح قاعدة كبرية تنقسم إىل قسمني،ـ ف

اليت تشارك املمثلني يف تقدمي الصور الفنية املسرحية  املسرحية من إضاءة ومناظر وأثاث...



 0101جانفي   – 10العدد:       جامعة برج بوعريريج   – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

022 

 

د ويزوّ  وتبلغ مساحتها نصف مساحة املنصة، والقسم الثاين: وهو باقي القاعة، النهائية،
كما ختصص جلماهري املتلقني هذه املقاعد وتطل  باملقاعد سواء يف الصالة أو يف الساحة،

.ولعل الشيء املميز يف املسرح هو مشاركة اجلمهور أحيانا يف العروض سواء  (9)على املنصة"
"شكل من أشكال الفنون  وهذا لكونه كانت مشاركة فعلية أو أن تكون مشاركة وجدانية،

وهناك تعريف تقليدي للمسرح  يشمل كل أنواع التسلية والسريك، هدين،تؤدى أمام مشا
ه "شكل من أشكال الفن يرتجم فيه املمثلون نصا مكتوبا إىل عرض متثيلي على هو أنّ 

إذن  .(8)حيث يقوم املمثلون عادة مبساعدة املخرج على ترمجة الشخصيات" خشبة املسرح،
العمل املسرحي أين يقوم فيه املمثلون بتقمص فاملسرح هو املكان الذي تدور فيه أحداث 

 أدوار معينة وفق أحداث درامية.
 

 نشأة وتطور المسرح الجزائري: -9
مل تعرف اجلزائر املسرح باعتباره نوعا أدبيا وفنا له أصوله إاّل يف مطلع القرن      

ميالده هو مرحلة "يكاد كل الذين كتبوا عن املسرح اجلزائري يتفقون على أن تاريخ العشرين
فإن اجلزائريني مل  فرغم مكوث الفرنسيني حوايل قرن يف اجلزائر العشرينيات من هذا القرن،

ّر املسرح اجلزائري مبراحل عديدة لقد م. (62)"يقلدوهم يف هذا امليدان منذ أول عهدهم
 وهذه املراحل هي كالتايل: حيث كان يسجل تطورا يف هنوضه ويف انتاجه املسرحي،

 

وقد عرف العرب بصفة عامة أشكاال شبه  :(8295-8298) ولىالمرحلة األ -8.9
إاّل أهنا   مسرحية تتمثل يف خيال الظل والقاراقوز اليت كانت تقدم يف الشوارع واألسواق،

وكل هذه األشكال الشعبية قام املستعمر مبنعها  كانت بعيدة عن املسرح مبفهومه احلديث،
كما أهنا استعملت   وهذا ألهنا كانت تنتقد سياسته يف اجلزائر، بعد احتالله للجزائر،

 وهذا ما جعل االستعمار مينعها من التداول. كوسيلة للسخرية من جنود االحتالل،

"وقد شكلت اجلزائر استثناءا خاصا ألهنا الوحيدة يف الدول العربية اليت تعرضت       
الوسائل لطمس معامل اهلوية العربية والذي استعمل شىت  سنة، 630الستعمار طويل دام 

ويف املقابل أيقظت هذه احملاوالت الشعور اجلزائري بضرورة  واإلسالمية للمجتمع اجلزائري،
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 املداح وهذا ما أدته بوضوح وقوة األشكال الشعبية الفرجوية مثل: النضال من أجل احلرية،
من جنود االحتالل وانتقد فقد سخر  القوال حيث أثبت حضوره أثناء االستعمار الفرنسي،

وهبذا الدور حقق مصداقية عالية يف نفوس اجلزائريني نظرا لنزعته التحررية  أعماهلم التعسفية،
 .(66)وهذا ما كان يستجيب ملشاعر الناس"

 

ولكن  وبالتايل شّكلت هذه األشكال الشعبية البسيطة بداية لظهور املسرح يف اجلزائر،     
املسرح قد ظهرت مبكرا يف اجلزائر وهذا على يد إبراهيم هناك من يؤكد أن بذرة 

دانينوس،"بينما يذكر الباحث الربيطاين فيليب ساداجروف احملاضر بقسم الدراسات العربية 
يف جامعة اندنري بإسكوتالندا واملتخصص يف األدب العريب أنه عثر على خمطوط ملسرحية 

 وهذا مبدرسة اللغات الشرقية واملسرحية يقول أهنا األوىل يف هذا الفن يف األدب العريب
لصاحبها اجلزائري  (العشاق يف مدينة ترياق بالعراق )نزهة املشتاق وغصة وكانت بعنوان

ويعتقد األستاذ  .م6919إبراهيم دانينوس اليت من املرجح أن تكون قد طبعت عام 
ساداجروف أن هذه املسرحية تتميز بنفس األمهية من حيث الريادة،إن مل تكن األوىل يف 
العامل العريب بالنظر إىل مسرحية البخيل اليت اقتبسها مارون النقاش واليت عرضت عام 

"فمسرحية دانينوس تبدو أكثر أصالة من البخيل ومن  ويستطرد قائال: ببريوت،م 6919
لألعمال الغربية كالبخيل  املبتكرة اليت كانت تقليدا باهتامن املسرحيات العربية  العديد

لقد وّظف دانينوس يف مسرحيته األساطري الشعبية وكتبها بأسلوب  املقتبسة من موليري.
على غرار املوشحات األندلسية واستخدم فيها لغة وسيطة بني العربية الفصحى  شاعري،

كما استعمل فيها املوسيقى إلعطائها بعدها الدرامي  لثة املنتقاة،والعامية أي اللغة الثا
 . (60)حيث تغين الشخصيات على الركح"

 

وقد مت طبع املسرحية ضمن كتاب محل عنوان)احلركة املسرحية عند يهود البالد العربية       
ر يف ريادة يف القرن التاسع عشر(.إّن العثور على هذه املسرحية ألمر يدعو إىل إعادة النظ

عندما حتدثنا عن إبراهام دانينوس املسرح العريب،يقول الدكتور أبو القاسم سعد اهلل عنها: "و 
ال وال ندري إن كانت قد مثّلت أم  .6819قلنا إنه نشر)نزهة املشتاق وغصة العشاق(سنة 
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 ومتثل قصة حب خيالية يبدو أهنا وتدور أحداثها يف العراق، وفيها أدوار نسوية أيضا،
وكان دانينوس متأثرا بالبيئة  ومن شخصياهتا نعمة ونعمان، مستوحاة من ألف ليلة وليلة،

وقد انضم إىل الفرنسيني بعد االحتالل  ولعله كان من أصل يوناين، اجلزائرية اليت ولد فيها،
ولكن عمله يظل حماولة جديرة بالدراسة وإمعان النظر  وأصبح من املرتمجني املقربني إليهم،

 . (63)اريخ املسرح واملسرحيات"يف ت
 

خاصة عند قيام السلطات االستعمارية ببناء  مث بدأ املسرح اجلزائري يتطور شيئا فشيئا،     
"قيل عن الفرنسيني إن املسرح يسري معهم حيثما ذهبوا،فهم  عدة مسارح على أرض اجلزائر
والتمثيل  ،حياهتم االجتماعيةزمة من الزمات ويعتربونه ال حيبون املسرح مبختلف أنواعه،

وال يقتصر األمر على  بل كان العسكريون ميثلون أيضا، عندهم ال يقتصر على املدنيني
يف كل مدينة احتلها الفرنسيون نصبوا خشبات املسرح  الرجال وقد مثل بعضهم دور النساء،

وكان  حىت يبكي الباكي ويفرح احملزون ويتحرك الساكن، ومثلوا عليها بأسلوهبم وبطريقتهم
 (61)اجلنود أنفسهم ميثلون وميرحون، ويؤدون دور النساء يف املسرحية بدون خجل وال وجل"

 

وقد كان  .م6933-6932بعنوان اجلزائر  ،م6933وقد كان أول عرض مسرحي عام        
فهناك من يقول بأن  سرح اجلزائري،وىل للمالنقاد حول االرهاصات األهناك اختالف بني 

كما أن هناك من يؤكد بأن  ظهور املسرح اجلزائري كان انطالقا من تأثره باملسرح الفرنسي،
"ظهرت يف العشرينيات من القرن  فبوادره للمسرح العريب دور يف قيام املسرح اجلزائري،

 .(63)املاضي، قد كانت بناء على تأثره باملسرح العريب وليس الفرنسي"
 

بل نشأ  ويؤكد أمحد بيوض عكس ذلك "أي أن املسرح اجلزائري مل يبادر بالنشأة،     
إال أهنا باءت بالفشل  على يدي احملتلني رغم حماوالت بعض املسرحيني أمثال جورج أبيض،

ألن اجلمهور مل يكن يهتم هلذا الفن الدخيل إضافة إىل قاعات العرض كانت بعيدة عن 
ويقول الدكتور سعد اهلل يف هذا الصدد: "واحلق أن مؤرخي  .(61)ناهم"مداشرهم ومقّر سك

وكلهم يلحون على  املسرح احلديث يف اجلزائر يرجعونه إىل أوائل العشرينات من هذا القرن،
أبيض على رأسها جورج  6806أنه ظاهرة جديدة وكان ذلك بعد زيارة فرقة مصرية سنة 



 0101جانفي   – 10العدد:       جامعة برج بوعريريج   – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

021 

 

األوىل ثارت العرب والثانية صالح الدين األيويب وقد مثلت هذه الفرقة مسرحيتني 
وبالتايل فاملسرح اجلزائري يف بداية تكوينه قد تأثر  .(67)واملسرحيتان من تأليف جورج حداد"

كما أنه استفاد من جتارب األمم األخرى املتمثلة يف زيارة الفرق املسرحية  بعدة عوامل،
واليت  6829ال من تونس واجلزائر سنة حيث زارت فرقة القرداحي ك العربية للجزائر،

كما كان لزيارة فرقة جورج أبيض الذي قام بعدة  استطاعت استقطاب مجهور ال بأس به،
فهذه  ،6806حيث زار ليبيا وتونس مث اجلزائر سنة   جوالت مع فرقته عرب البالد العربية

يقول عن ذلك الزيارة قد حظيت باهتمام كبري من قبل الدارسني للشأن املسرحي،حيث 
"كانت مبثابة هزة كبرية للمثقفني من الشباب اجلزائري يومئذ مما أفضى  مرتاض عبد املالك:

 . (69)بعد ذلك إىل قيام فرقة التمثيل العريب باجلزائر"
 

ومع هذه النقلة النوعية اجته أهل املسرح يف نصوصهم املسرحية إىل معاجلة خمتلف       
تزام بالقضية الوطنية مرتبطني على مستوى مضمون أعماهلم رافعني شعار االل القضايا،

املسرحية بالنضاالت اليت خاضها اجلزائريون بغية إثبات متسكهم هبويتهم املسلوبة مهما 
األهم  "إنّ  ي أدار قاعة األوبرا يف اجلزائر:الذ -يقول غابريال أوديزيو بن فكتور طال الزمن،

أن اجلزائريني بدؤوا يعربون مجاهرييا عن  ،م6802يف ميالد املسرح اجلزائري بعد سنة 
ي وأن الشعب اجلزائر  وجودهم وعن شخصيتهم بلغتهم األم، ويؤكدوهنا بواسطة املسرح،

 . (68)"جيب أن يعي خصوصية مصريه وقواه
 

املدرك حلقيقة  ومنه فاملسرح اجلزائري يعد مثرة الوعي الذي وصل إليه الشعب اجلزائري     
حيث يقول املمثل املسرحي علي ساليل املعروف بعاللو حول نشأة هذا  ،وضعه وبالده

"هو خلق مسرحا لنا حنن نعرب من خالله عن أنفسنا وبلغتنا ونعاجل فيه  الفن يف اجلزائر:
كما نكشف  مشاكلنا اليومية ونسلط من خالله الضوء على شخصياتنا التارخيية البارزة،

 .(02)فيه عن إخفاقاتنا
  
أنفس جمموعة من املثقفني والطلبة  لقد كان لعروض جورج أبيض صدى كبري يف       

املعروفة باملهذبة يف  حيث أهنم قاموا بتأسيس )مجعية اآلداب والتمثيل العريب(
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)الشفاء  هي:حيات برئاسة الطاهر علي الشريف و واليت قدمت عدة مسر  23/21/6806
"وقد  6801ومسرحية )بديع( سنة  ،6803نة و)حديقة الغرام( س ،6806سنة  بعد العناء(

حيث قدمت بعض العروض املسرحية  6800زارت مدينة اجلزائر فرقة عز الدين املصرية سنة 
وقد  .(06)مصحوبة مبجموعة من األغاين واملواويل الشرقية اليت كان يؤديها سالمة حجازي"

 القت هذه الفرقة جناحا كبريا وإقباال من طرف اجلزائريني. 
 

"أن الثابت وفق  لقد اختلف الدارسون حول البداية الفعلية هلذا الفن يف اجلزائر غري     
هو أن الوالدة الفعلية للمسرح اجلزائري بدأت مع عرض  معظم من أرّخ للمسرح اجلزائري،

 )عاللو( املعروف بكنية )ساليل علي( )الزاهية( ملسرحية )جحا( للمسرحي املتميز فرقة
بباب الوادي يف اجلزائر العاصمة أمام حوايل  بقاعة )الكورسال(م 60/21/6801وذلك يوم 

 ة جيدة على تطور املسرح اجلزائريكانت سن 6801وبالتايل فسنة  .(00)متفرجا" 6322
سنة عظيمة يف تاريخ  6801"لقد كانت سنة  حيث يقول عنها حمي الدين باشطارزي:

 . (03)املسرح اجلزائري"
  

ألن الكاتب قد  فمسرحية جحا كان هلا صدى كبري يف نفسية اجملتمع اجلزائري،       
وهذا نظرا لسياسة التجهيل اليت مارستها  استعمل اللغة العامية اليت يفهمها اجلمهور،

هذا ما جعله أميا ال يفهم اللغة العربية  السلطات االستعمارية على الشعب اجلزائري،
"كنت أكنب اللغة العامية املفهومة من  املسرحي عاللو عن ذلك:حيث يقول  الفصحى،

 .(01)فهي لغة عربية ملحونة ومنتقاة" ولكن ليست باللغة السوقية الرديئة، طرف اجملتمع،
فبفضل املسرحي عاللو الذي استطاع التعبري عن حال وطنه من خالل توظيف اللغة 

طريقة اليت يفهمها "وما ميكن مالحظته وبذلك استطاع التواصل مع اجلمهور بال العامية،
ألن السلطات  هو استعمال اللهجة العامية وهذا بسبب الواقع السياسي يف تلك الفرتة،

فوجد رجال املسرح اللهجة العامية وسيلة  االستعمارية كانت حترم استعمال اللغة الفصحى،
 . (03)لتحطيم الرقابة على اللغة الفصحى والوصول إىل اجلمهور"
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ويبدأ تاريخ املسرح احلديث يف  ومن هنا كانت البداية الفعلية لنشأة املسرح اجلزائري"    
)عاللو( ورشيد قسنطيين اللهجة العامية ألداء  حني وّظف علي ساليل 6801نظرهم منذ 

متثيليات تارخيية ونقدية.لقد استعمل اجلزائريون أيضا الفصحى وكان هلا مجهورها ومل يفشل 
ولذلك صيغت وعرضت أغلب  الفرق هو أن العامية كانت أكثر جناحا،و  املمثلون،

زواج  .وقد ألف عاللو مسرحيات أخرى نالت جناحا كبريا وهي:(01)"عاميةاملسرحيات بال
مسرحية النائم اليقظان اليت عرضت يف  ،م6801أكتوبر  01بوعقلني وقد عرضت يف 

 ... م6809ماي  61الصياد والعفريت اليت عرضت يف  ،م6807مارس 03
 

وإىل جانب مسرحية جحا لعاللو قامت جمموعة من الشباب بتقدمي أعمال مسرحية       
"وميكن أن نشري إىل أنه بعد احلرب  باللغة الفصحى إاّل أهنا مل يكن هلا أي أثر يذكر،

فية العاملية األوىل عاشت اجلزائر فرتة مزدهرة بالغناء واملوسيقى ساعدت يف بعث احلركة الثقا
يف املقاهي واألحياء  كانت تقدم استكشافات 6868إذ منذ سنة  واملسرحية يف اجلزائر،

حيث قدم املمثل عاللو  كانت احملاولة األوىل إلنشاء مسرح، 6806ففي سنة  الشعبية،
مشهدا هزليا تلته حماوالت عديدة قدمت خالهلا أعمال بسيطة يف شكل هزيل،ورغم 

اجلمهور تقبلها بسرعة فائقة،وإىل جانب هذه احملاولة قامت  سذاجة هذه األعمال إاّل أن
عندما أقدمت بعض العناصر  6800مبادرة إلنشاء مسرح باللغة العربية الفصحى عام 

تبعتها  املثقفة من الشباب على تقدمي أول جتربة مسرحية جزائرية تقدم بالفصحى،
إال أّن هذه التجربة  ألندلس(،)فتح ا مبحاوالت أخرى منها مسرحيات )يف سبيل الوطن( مث

فسرعان ما توقفت بسبب عدم إقبال اجلمهور على عروضها املقدمة  مل يكن هلا أثر،
 .(07)بالفصحى من جهة ولضعفها املادي من جهة أخرى"

 

قامت فرقة فاطمة رشدي بزيارة إىل اجلزائر  :(م8235-م8290) المرحلة الثانية: -9.9
)مصرع   ثالث مسرحيات ،اثنتان ألمحد شوقي ومها"حيث قدمت فيها  6830سنة 

ورغم أّن هذه الزيارة جاءت  )العباسة أخت الرشيد(، كليوباترة( و)جمنون ليلى( مث مسرحية
تطوره لكن كان هلا تأثري كبري على مسار  بعد تأسيس املسرح اجلزائري وانطالق مسريته،
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اليت القت فرقتها ترحابا واحتفاء  حيث استفاد الفنانون اجلزائريون من جتربة فاطمة رشدي
 .(09)كبريا من قبل اجلمهور اجلزائري،ومت تكرميها يف نادي الرتقي باجلزائر العاصمة"

 

ورشيد القسنطيين الذين  بشطارزي، وقد امتازت هذه املرحلة بربوز الثالثي عاللو،      
اإلهتمام بقضاياه وباملقاومة قاموا بتقريب املسرح إىل اجلمهور اجلزائري وهذا من خالل 

"الذين حتدوهم رغبة  فبفضل هؤالء الذين يعدون أعمدة املسرح اجلزائري السياسية والثقافية،
 .(08)ال يف الشهرة وال املال،بل يف خلق مسرح جزائري مناضل وناطق باللغة العربية" جاحمة،

 

ي مستلهمة منه عروضها اقع اجلزائر فهذه الفرق املسرحية قد غاصت يف أعماق الو       
حيث قّدم رشيد القسنطيين عدة مسرحيات منها)شد روحك( و)عائشة باندو( سنة 

"كما اجته املمثل والكاتب الرائد حمي الدين بشطارزي إىل وجهة أخرى قوامها  ،م6830
ترسيخ اهلوية العربية  اليت كان يهدف من ورائها إىل املسرحيات ذات األطروحة األخالقية،

وحماولة لفت انتباهه إىل بعض املفاسد واملنكرات   لدى الشعب اجلزائري، .(32)"ميةاإلسال
كما قّدم رشيد القسنطيين مسرحية )بابا قدور الطّماع( اليت عرضت  كشرب اخلمر وغريها.

، وبعدها أعقبها مبسرحية ثانية بعنوان )زواج بوبرما(. وهكذا استمرت 03/60/6808يوم 
دمي املسرحيات املستلهمة أساسا من الرتاث واليت تتعرض بالدرجة الفرق املختلفة يف تق

 األوىل ملبادئ الدين االسالمي وهلوية اجملتمع اجلزائري.
 

كما كان جلهود مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني دور يف االهتمام باملسرح حيث أهنا        
أفكارها الرافضة للوجود جعلت منه وسيلة لتمرير  6836ماي  23ومنذ تأسيسها يف 

وهذا من  االستعماري واحملافظة يف اآلن ذاته على املقومات الوطنية للشعب اجلزائري،
فكانت مدرسة دار  خالل تشجيع الكّتاب التابعني هلا بإنشاء هذا النوع من املسرحيات،

سرحي منوذجا يف غزارة اإلبداع امل احلديث بتلمسان ومديرها أنذاك حممد الصاحل رمضان،
إضافة إىل ظهور مجعيات ونوادي أخرى تنشط يف جمال العرض املسرحي مثل مجعية نادي 

 )فتح االندلس( وغري ذلك.  السعادة بتلمسان اليت قّدمت مسرحية
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فعرضت  وقد ركزت مجعية العلماء املسمني على تقدمي مواضيع دينية يف مسرحياهتا،   
 رباح( حملمد عبد اخلليفة وغري ذلك. )بالل بن مسرحية )عمر بن اخلطاب( ومسرحية

بانتشار  6831إىل غاية سنة  6830وعموما فقد اتسمت الفرتة املمتدة من سنة 
حيث"شهد املسرح يف هذه الفرتة نشاطا كبريا على يد  املسرح،حيث تعد مرحلة نضج له،

يطر فيس حممد واضح وحممد الثوري، وبصفة أقل حممد ولد الشيخ، القسنطيين، باشطارزي،
      وهذا بإنتاج تسع مسرحيات وهي تشرش 6833و6830أوال القسنطيين خالل عامي 

، وجاء دور باشطارزي 6830وعرضت خالل شهر جانفي  عائشة وباندو، -بوسبسي -
مسرحية فاقو والبوزريعي يف  ،6833مارس  09و ،6831ليقدم ما بني شهر ماي 

 أمثالاملسرحيون بتقدمي مسرحيات واقعية ففي هذه الفرتة اهتم الفنانون  .(36)العسكرية"
إذ عرف بطريقته الساخرة يف نقد  "رشيد القسنطيين وهو أشهر فنان يف تلك الفرتة،

 .(12)"«شابلن اجلزائر»األوضاع السائدة حىت قال عنه كاتب ياسني
 

قد "ويبدو أن التمثيل باللغة الفصحى  إذن شهدت هذه الفرتة نضوجا ونشاطا كبريين     
ولكثرة احلركة الوطنية واالعتزاز باللغة نتيجة تقدم  ابتداء من الثالثينيات، بإقبال كبري، حظي

وقد كانت هذه املدارس نفسها  املدارس العربية اليت أنشأهتا مجعية العلماء والتشجيع عليها،
ويف هذه  .(33)نية والتارخيية االجتماعية"متثل مسرحيات باللغة الفصحى يف املناسبات الدي

وهذا عن  املرحلة انتشر املسرح يف باقي املدن اجلزائرية ومل يبق منحصرا يف اجلزائر العاصمة،
كما تطرق إىل خمتلف  طريق العروض اليت كان يقدمها باشطارزي عرب خمتلف أحناء الوطن،

 كذا ما يؤكد ويثبت هوية الفرد اجلزائري.و  املواضيع اليت متس احلركة النضالية واملقاوماتية،
 

 فرتة نشاط وفرتة ركود. ومتيزت بفرتتني، :(م8245-م8230)المرحلة الثالثة -3.9
حيث كان لالقتباس من األدب العاملي يف هذه املرحلة  :(8249-8230فترة النشاط) -أ

وسليمان  الشرف، املشحاح، دور كبري فقد اقتبس باشطارزي عدة مسرحيات ملوليري منها:
الشيب والعيب جللول  كما تلتها مسرحيات ذات طابع اجتماعي مثل مسرحية: الّلوك،

فشددت  وقد شهدت هذه املرحلة اندالع احلرب العاملية الثانية، ،م6812باش جراح سنة 
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وقد حاولت مجعية العلماء املسلمني كسر هذا احلصار  فرنسا رقابتها على اجلزائريني ككل،
إال أن انتاج هذه الفرتة  تقدمي بعض العروض املسرحية ذات النزعة االصالحية، من خالل

 اتسم بالتناقص والقلة. 
ول األ وقد اتسمت هذه املرحلة بنوعني من املواضيع، :(8245 -8243فترة الركود) -ب

"أما السبب احلقيقي لركود املسرح يف هذه الفرتة هو  اجتماعي أما الثاين فهو سياسي
الذي اشتهر باألدوار النسائية،بن  6810لبعض رجاالته األوائل كإبراهيم دمحون عام  فقدانه

القسنطيين يف  د،أعقبه بعد ذلك الكوميدي الكبري رشيم6813شعبان املعروف بابن شوبان 
 . (31)"6813مث تاله حممد منصايل عام  ،م6811جويلية 20

 

سلطات وترجع كذلك أسباب تراجع املسرح اجلزائري يف هذه الفرتة إىل أن ال     
الكبري وراءها خاصة عند عرض مسرحية )فاقو وعلى  االستعمارية استشعرت اخلطر

ولقد بدأت محلة  سنة النكسة للمسرح اجلزائري،م 6837حيث كانت"سنة  النيف(،
يقودها كل من ربول وفرياكس اللذين حيث كان  املعارضة الفرنسية مع بداية هذا العام،

ففرنسا تفطنت إىل  .(33)مسيا املسرح اجلزائري باحلركة املضادة للوجود الفرنسي يف اجلزائر"
اخلطر الكبري احملدق هبا، خاصة مع تركيز جهود الفنانني املسرحيني على املواضيع اليت متس 

ئي بإعالن احلاكم العام للجزائر العقيدة واملقومات الوطنية "وتصاعدت حّدة النشاط العدا
م عن إيقاف اجلوالت املسرحية اليت كانت تقوم هبا فرقة حمي الدين 6837يف أفريل 
فكانت هذه املسرحية هي بداية  .(31)وهذا بعد عرض مسرحية)اخلداعني(" باشطارزي،

نون قام الفنا االستعمار له، غري أن املسرح وكرد فعل على قمع نكسة املسرح اجلزائري،
وهذا من خالل عرض مسرحية )دولة النساء( لباشطارزي  املسرحيون بالتصعيد أكثر،

مث قّدم  ،6838ماي  00مث مسرحية ما )ينفع غري الصح( يف  ،6839ماي  29بتاريخ 
ليعرب هبا عن جتنيد اجلزائريني يف احلرب  ،6838نوفمرب  0يف  مسرحية )احلاج قاسي حمند(

 العاملية الثانية.
ويف هذه املرحلة تأسست عدة فرق مسرحية  :(م8233-م8240المرحلة الرابعة ) -4.9

الدرامي   املركز اجلهوي  مسرح الغد، فرقة هواة التمثيل العريب، مثل فرقة املسرح اجلزائري،
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اشئة املهاجرة( حملمد صاحل رمضان كما ظهرت مسرحيات باللغة العربية الفصحى مثل )الن
وعبد الرمحان اجلياليل مبسرحية )املولد( فهذه الفرتة تعّد  املدين،مسرحية )حنبعل( لتوفيق 

كما أّن الكتاب املسرحيني اعتمدوا على االقتباس وعلى النصوص  بداية للمسرح اجلاد،
املرتمجة "فأصبح األدباء ألسنة هلذا الشعب  يعربون عن أنفسهم ويصورون حياته أكثر مما 

 (37)"قون بلسانه ويصورون آالمه وآمالهآة للشعب ينطأنفسهم، فأصبحوا مر  حياهتم يصورون

 

كما  لقد أهلمت ثورة نوفمرب قرحية األدباء، :(م8259-م8234المرحلة الخامسة ) -3.9
وقد وقف املسرح إىل  شحنت املسرح اجلزائري بنريان الثورة على احملتل والوقوف يف وجهه،

فلقد أثّرت  استخدمتها الثورة اجلزائرية خلدمتها،فهو يعد"من بني الفنون اليت  جانب الثورة،
 .(39)"ورة من خالل املواضيع اليت طرحهاالثورة التحريرية يف املسرح وأثّر هو اآلخر يف الث

   

ألن املسرح اجلزائري  يقول عبد احلليم رايس:"إن املسرح بالنسبة لنا ميثل إطارا للكفاح،    
ومن  وإننا منثل مسرحا شعبيا يعيش يف حالة حرب، يعمل يف صميم الثورة، مسرح ملتزم

ويف هذه املرحلة من الكفاح  الطبيعي بالنسبة لنا كفنانني أن نفكر يف أن نفعل كمناضلني،
نرتجم عربه  إننا فإن مسرحنا الواقعي جيب أن يكون مسرح جبهة التحرير الوطين، الوطين،

 . (38)"واقع الشعب اجلزائري
 

األشكال األدبية اجلزائرية يف الثورة ،وشكلت مبا يعرف باملقاومة لقد شاركت كل       
الثقافية لالستعمار الفرنسي، وهذا عن طريق التمسك بكينونتها وباملقابل رفض التواجد 

فكل  "يتوقف املنشغلون باملسرح اجلزائري عن رسالتهم النضالية، االستعماري يف أرضها،
دارة الفرنسية وقوانينها اجلائرة تمثيل كانوا يواجهون اإلكتابة والالذين اهتموا بالتأليف وال

وقد كان هلؤالء الرواد الفضل الكبري يف بقاء عناصر هتتم باملسرح وتكافح  بكل ثبات وعزم،
ومن هؤالء األستاذ مصطفى كاتب الذي أنشأ فرقة مسرحية من اهلواة سنة  من أجل بقائه،

وقدمت عدة أعمال داخل الوطن وخارجه  اجلزائري،أطلق عليها اسم فرقة املسرح  ،6812
مث استقرت يف فرنسا نظرا للضغوط املمارسة على كل ما من شأنه أن  ،6830حىت سنة 

وهو نداء  استجابت الفرقة إىل نداء جبهة التحرير الوطين، 6837ويف نوفمرب  خيدم الثورة،
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وكانت فرقة مصطفى   التحرير الوطين،إىل كل الفنانني اجلزائريني إلنشاء الفرقة الفنية جلبهة 
 6837كاتب يف تلك الفرتة تستعّد للمشاركة يف مهرجان موسكو للشبيبة العاملية عام 

 . (12)مبسرحية )حنو النور( لعبد احلليم رايس"
 

ومنه فقد أصبحت املواضيع اليت تعرضها الفرق املسرحية تدور وتتمحور حول قضية      
يقول مصطفى كاتب:"إن مسرحيات  والت الشعب اجلزائري،النضال من خالل تصوير بط

)أبناء القصبة( و )اخلالدون( و)دم األحرار( لعبد احلليم رايس، واليت أخرجها مجيعها 
ويته تتحدث كما توّضح عناوينها عن خمتلف جوانب كفاح الشعب اجلزائري من أجل ه

 .(16)"واستقالله
 

وولد عبد الرمحان كاكي   املعروف ببوبقرة،وقد ظهر فنانون آخرون كحسن احلسين      
وقد حتدد العمل كة النضالية ومقاومة االستعمار "وكلهم سامهوا يف إثراء املسرح ودفع احلر 

املسرحي إبان الثورة التحريرية وهو املشاركة مع الثورة والعمل على إبرازها بأعمال فنية يكون 
االميان بالثورة أعطى دفعا كبريا لكل العاملني  إنّ  املنطلق فيها الكفاح ومقاومة االستعمار،

تصّور الشعب اجلزائري البطل...  باملسرح إىل التأليف والكتابة يف موضوعات نضالية،
 .(10)"ي التف حوله كل الكتاب املسرحينيوأصبحت الثورة احملور األساسي الذ

 

عملت  -واللغة العاميةاللغة الفصحى  -أما مسألة اللغة فلم تعد مشكلة أبدا لكوهنا     
إذ"ظل يتطور  على ترقية املسرح أكثر، وقيامه بدوره يف املقاومة الوطنية ضد االستعمار،

فقد تقبل اجلميع فيما يبدو  تعد مشكلة فيه، وأّن اللغة مل ودوره يزداد يف الثقافة ويربز،
عروض ألن اهلدف من ال .(13)استعمال اللغة العربية سواء كانت فصيحة أو دارجة"

وهذا ما  املسرحية يف األخري هو التمكن من الوصول إىل اجلمهور وخماطبته مبا يفهم به،
لكن "كنت أكتب باللغة العامية املفهومة من طرف اجلميع و  أكده علي ساليل بقوله:

 .(11)فهي لغة عربية ملحونة ومنتقاة... " ،ليست باللغة السوقية الرديئة
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أو الناطق باللغة العامية،قد  املسرح الناطق باللغة العربية الفصحى،وبالتايل فإن كال من     
كما كان هلما دور كبري يف مقاومة  لعبا دورا كبريا يف تأسيس وإنشاء املسرح اجلزائري،

أما الصراع القائم بينهما فقد   االستعمار،ويف الدعوة إىل احملافظة على هوية الفرد اجلزائري،
سيحفظها التاريخ دائما  خّلد املسرح اجلزائري بعدة أعمال رائعة، كان له أثر إجيايب كونه

ومنه فاملسرح هو  أعمال كان هلا فضل كبري يف شحذ ثقافة املقاومة لدى اجملتمع اجلزائري،
"كيف يتحركون وميثلون وينطقون لغة حيوية سواء كانت عامية أو  الذي ميلي على املمثلني

ذلك أهنا كائن حي يكتسب حيويته باملمارسة  فا،ألن اللغة وسيلة وليست هد فصحى،
 .(13)واالستعمال وحرية االختيار

 

برزت أمهية  6810"مع بزوغ فجر االستقالل  :(8209-8259) المرحلة السادسة -5.9
باعتبار أّن املسرح أحد روافدها األساسية قررت احلكومة اجلزائرية  النهوض بالثقافة الوطنية،

الذي جاء  6813جانفي  9املؤرخ بتاريخ  13-60وقد مت ذلك مبقتضى املرسوم رقم  تأميمه،
فيه أن النهضة املنوطة باملسرح ذات أمهية بالغة لشعبنا وال يسمح بأن يكون املسرح بني 

.بعد االستقالل أممت اجلزائر املسرح الوطين وتقلده مصطفى  (11)أيدي املؤسسات اخلاصة"
كما مت فتح املعهد الوطين  املسرح الوطين وأنشأ مركز وطين للمسرح،وأسست فرقة  كاتب،

كما   وقد شهدت هذه الفرتة انتاجا مسرحيا غزيرا، لفن التمثيل والرقص بربج الكيفان.
"ومن املسرحيات اليت قدمها املسرح  كانت مواضيعها تتطرق إىل اجلانب االجتماعي،

 تأليف رويشد وإخراج مصطفى كاتب،)حسان طريو( من 6811الوطين يف هذه الفرتة 
أعيد تقدمي عدد من املسرحيات  6813تتحدث عن فرتة الكفاح املسلح ...ويف عام 

 )الغولة( قدم املسرح الوطين  مسرحية 6811أمثال)أبناء القصبة(و)وردة محراء يل(.ويف عام 
   .(17)وهي من تأليف رويشد وإخراج عبد القادر علولة"

فأغلب مواضيعه   رحلة مرحلة إعادة البناء والتأصيل للمسرح اجلزائري،وتعترب هذه امل     
هذه املرحلة توظيف الرتاث الشعيب وعرفت  كانت تدور حول الشعب وعن الثورة أيضا،

وكل  وذلك من خالل ما جاء به عبد القادر علولة يف مسرحياته منها ديوان الكاراكوز،
 واحد أو حكموا...
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بعد سياسة الالمركزية اليت انتهجتها احلكومة  :(8219-8209السابعة)المرحلة  -0.9
"ورغم االنعكاسات اليت تعرض هلا املسرح يف اجلزائر  اجلزائرية ضعف املسرح وتقهقر كثريا،

فقد  ،بعض العوامل اليت حققت االنتعاش يف هذه الفرتة من آثار الالمركزية...إال أنه برزت
حيث  كة املسرحية واليت جتسدت يف إقامة ندوات وأيام املسرح،بدأت باهتمام الدولة باحلر 

فعاجلت جمموعة من القضايا العالقة يف  أخذت على عاتقها مهمة تطوير املسرح اجلهوي،
ىل باإلضافة إ االخراج والتمثيل، النص املسرحي لغة ومضمونا وشكال، الفضاء املسرحي:

ومنه جند أّن الركود املسرحي يف هذه الفرتة  .(19)تنظيم اهلياكل املسرحية والتكوين املسرحي"
"ال يشهد املسرح اجلزائري احنسارا  حيث يقول مصطفى كاتب: يعود إىل العامل السياسي،

بقدر ما يعيش من اجلمود االنتقايل،وّضحتها ظروف املرحلة السياسية اجلديدة واملتعلقة 
ألنشطة الفنية امليدانية وعلى رأسها بأحداث الالمركزية على مستوى الدولة مما جعل وجيعل ا

 .(18)املسرح يف حالة امتناع ملحوظ لنتائج هذه السياسة"
 

"بعد التحول السياسي يف البالد وطالق  :(8229-8219المرحلة الثامنة) -1.9
وساعده يف ذلك اهتمام  حاول املسرح اجلزائري أن يقف من جديد، اجلزائريني لالشرتاكية،

املسرحية التابعة لوزارة الثقافة فاستحدثت املديرية الفرعية لألعمال  املسرحية،الدولة باحلركة 
واليت من مهامها تنظيم املسارح اجلهوية وتدعيمها مبختلف الوسائل، وتكوين االطارات 

مثل مهرجان املسرح املغاريب بباتنة  وترقية الفنانني واملبدعني وتنظيم املهرجانات وامللتقيات،
كما شارك املسرحيون اجلزائريون  ويف هذه الفرتة انتعش املسرح اجلزائري، .(32)"6899سنة 

"جائزة أحسن إخراج  يف احملافل العربية والدولية، حيث حصلوا فيها على عدة جوائز منها:
 ، الزيايت الشريف عياد وعزالدين جمويبالوا(ڤالوا العرب ڤيف مهرجان قرطاج مبسرحية )

. وعموما فقد عاد املسرح (36)طاف"ڤن هذا األسبوع( حملمد بن ومسرحية )الشهداء يعودو 
وجعل  وذلك من خالل إعادة هيكلة اإلدارة املركزية لوزارة الثقافة، اجلزائري إىل جمراه،

 وتشجيع اإلنتاج املسرحي وحتسني نوعيته. املسرح كفن منفصل عن الفنون األخرى،
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تقالل قد متّيز مبيزتني أساسيتني الل فرتة االسوما يالحظ أّن انتاج املسرح اجلزائري خ      
ورمبا السبب يكمن  والثانية يف اللغة الدارجة، األوىل تتمثل يف الطابع الساخر الكوميدي،

ألهنا  فالكوميديا تدور يف جمال اجتماعي واقعي، يف وجود عالقة بني الكوميديا والواقعية،
فاملسرح اجلزائري قد أوجد بعد  اجملتمع،تعاجل قضايا تتوافق أو تتعارض مع تقاليد 

 االستقالل عالقة تفاعلية بني الفنان املسرحي واجلمهور اجلزائري.
 

لقد كان لألحداث السياسية الدموية اليت (:المرحلة التاسعة)مابعد التسعينيات -2.9
غتيال بعض من عرفتها العشرية السوداء أثر كبري على املسرح اجلزائري خاصة بعد ا

باإلضافة  عز الدين جمويب، مصطفى كاتب، محي الدين باشطارزي،ك ،املخرجني واملمثلني
 بسبب الوضع السيء الذي كانت متر به اجلزائر. إىل تدمري املسارح وغلقها من طرف الدولة

 

عاد االهتمام  وبعد ذلك بسنوات وبسبب عودة االستقرار السياسي واألمين للبالد،     
"فدخل املسرح االحرتاف وذلك من خالل  بالتظاهرات الثقافية ومنها املسرحمن جديد 

 0266والثالثة  ،0229،والثانية 0221 املهرجان الوطين للمسرح احملرتف لدورته األوىل سنة
 .(30)"الرتقاء بلغة املسرح نصا ومتثيالوقد سعى الكثري من اللغويني اجلزائريني إىل ا

 

خاصة إبان  العقبات واملشاكل اليت واجهها املسرح اجلزائري،كما أنه وبرغم كل     
وأن  العشرية السوداء إاّل أنه استطاع أن يتطور ويرتقي ويوصل صداه إىل خارج البالد،

كما أن املسرح قد ارتبط بالواقع السياسي واالجتماعي للشعب  يفتك عدة جوائز وأومسة.
 ه وآالمه وكذا أفراحه.اجلزائري حبيث عكست النصوص املسرحية معانات

 

 منها: هظهور هناك عدة عوامل سامهت يف : عوامل ظهور المسرح الجزائري -3
 ،ولذلك قاموا ببناء عدة  فقد كان الفرنسيون مولعني باملسرح، التأثر باملسرح الفرنسي

وكذا  وتقدمي عروض مسرحية للجنود هبدف الرتفيه عنهم، مسارح يف املدن اجلزائرية،
 حالتهم املزاجية نظرا لبعدهم عن أوطاهنم وأهلهم.حتسني 

 ،ولعل أهم هذه الفرق هي فرقة جورج أبيض اليت كان هلا  زيارة الفرق العربية إىل اجلزائر
 خاصة أهنا كانت حتاكي واقع الشعب  اجلزائري وأحزانه. صدى كبريا أنذاك،
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 مت بتحفيز كّتاهبا على الدور الذي لعبته مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني اليت قا
ضرورة الكتابة املسرحية وكذا تشجيع املسرح،خاصة املسرح الديين والرتبوي واملسرحيات 

 اليت تتناول القضية الوطنية الداعية إىل الثورة ضد االستعمار الفرنسي.

  توّجه الكتاب اجلزائريني إىل الكتابة املسرحية بعد أن تفطنوا لدورها يف بّث احلمية
 ة وكذا إيقاظ الشعور الوطين.الوطني

  دور املدارس وكذا اجلمعيات والنوادي األدبية اليت عملت على تشجيع املواهب والعمل
 على غرس فن التمثيل عند األطفال وتالميذ املدارس.

  ظهور خنبة من املمثلني الذين عملوا على تطوير املسرح واالرتقاء به من خالل تناوهلم
 اجلزائري كرشيد قسنطيين وحمي الدين باشطارزي وغريهم.مواضيع من عمق اجملتمع 

  املسرحية.دور الصحافة املتمثل يف احلديث عن العروض املسرحية وإشهار الفرق 

 ،وهذا من خالل احلديث عن أهم املشاكل االجتماعية  اّتسام املسرح اجلزائري بالواقعية
 ئري.واالقتصادية والسياسية اليت كان يتخبط فيها الفرد اجلزا

 ،فمن املعلوم أّن الشعب اجلزائري كان يعاين من  استعمال املسرح اجلزائري اللغة العامية
لذلك فإّن املسرح الناطق باللهجة  األمية املتفشية فيه ومن اجلهل الذي خّيم عليه،

 العامية قد استقطب فئة كبرية من اجملتمع.

 :خاتمة
، فكما  أن للمسرح يف اجلزائر جذور متتد إىل أعماق التاريخ لص إىلويف األخري خن     

مث تبلورت بعد ذلك إىل فن مسرحي  له بدايات أوىل جتّلت يف بعض التقاليد الشعبية، كانت
فقد كان اد وقيامهم بتأسيس هذا الفن وإرساء دعائمه قائم بذاته وذلك بوقوف بعض الروّ 

ريبا إىل روح شعبه ما جعله وسيلة فّعالة يف ترويج املسرح اجلزائري مسرحا شعبيا ارجتاليا ق
وقد ساهم يف البناء  من خالل مواضيعه املختلفة وصموده، الثورة ونشر الوعي بني األهايل،

إذ خطا حنو االزدهار بعد ذلك ليحتل مكانة عربية وعاملية يف  الثقايف واألديب للجزائر،
 الساحة الفنية واألدبية.
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 :الهوامش واإلحاالت
 .16 النحل، -(6)
 .09األحزاب، -(0)
 .629ص، 0221 ،3ط لبنان، -بريوت دار صادر، لسان العرب، ،ابن منظور -(3)

 .033ص ،0223 ،6ط لبنان، ،بريوت دار الكتب العلمية، ،كتاب العني ،الفراهيدي -(1)
مكتبة  العرض،املعجم املسرحي مفاهيم ومصطلحات املسرح وفنون  ماري إلياس وحنان قصبان، -(3)

 .101ص ،6887، 6ط لبنان، لبنان،
 .101 نفسه، -(1)
 .03ص ،6896 بريوت، دار الكتاب اللبناين، مدخل إىل املسرح العريب، قواس هند، -(7)
 .28ص م(،-)د دار فلور للنشر والتوزيع، املكان املسرحي، شكري عبد الوهاب، -(9)
 .0223 مان،عَ  ،للنشر ار أسامةد واملصطلحات املسرحية،موسوعة أعالم املسرح  البكري وليد،  -(8)

 .033ص
 1ط اجلزائر، البصائر، دار ،6831-6932 ،3تاريخ اجلزائر الثقايف، ج سعد اهلل أبو القاسم، -(62)

  .161ص ،0228
 0222 )دط(،، اهليئة املصرية العامة للكتاب مسرح الطفل يف الوطن العريب، اجلابري محدي، -(66)

 .628ص
  .03ص ،0261 اجلزائر، ،دار هومة املسرح اجلزائري نشأته وتطوره، بيوض أمحد،  -(60)

  .102ص مرجع سابق، سعد اهلل أبو القاسم، تاريخ اجلزائر الثقايف، -(63)
  .162ص نفسه، -(61)
 التنويردار  دراسة تطبيقية يف اجلذور الرتاثية وتطور اجملتمع، املسرح اجلزائري، ثليالين احسن، -(63)

 . 31صت(، -)د ،6ط اجلزائر،
 0263 اجلزائر، ،0ط غرناطة للنشر والتوزيع،دار  املسرح اجلزائري نشأته وتطوره، بيوض امحد، -(61)

  07-01ص 
 .100ص مرجع سابق، سعد اهلل أبو القاسم، تاريخ اجلزائر الثقايف، -(67)
 6890 دار احلداثة، اجلزائر، التأثري والتأثر، الثقافة العربية يف اجلزائر بني مرتاض عبد املالك، -(69)

  .98ص
  .12ص مرجع سابق، املسرح  اجلزائري النشأة والتطور، بيوض أمحد، -(68)
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  .06ص مرجع سابق، املسرح اجلزائري، ثليالين أحسن،  -(02)
  .82ص مرجع سابق، الثقافة العربية يف اجلزائر بني التأثري والتأثر، مرتاض عبد املالك، -(06)
  .33ص مرجع سابق، املسرح اجلزائري، ثليالين أحسن، -(00)
  .11ص املرجع السابق، بيوض أمحد، -(03)
 )د.م( اجلزائر املؤسسة الوطنية للكتاب، ، املاضي واحلاضراملسرح اجلزائري بني رمضان بوعالم، -(01)

  .61ص
  .33ص ،0222، 6ط ،مطبعة هومة اجلزائري،النص املسرحي يف األدب  ،جالوجي عزالدين -(03)
  .103ص مرجع سابق، سعد اهلل أبو القاسم، تاريخ اجلزائر الثقايف، -(01)
 . 37ص ،0227 قسنطينة اجلزائر، ،0ط ،دار هباء الدين ملسرح يف اجلزائر،ا ملباركية صاحل، -(07)
  .636ص ،6871 تونس،ليبيا  منطلقات فكرية،الدار العربية للكتاب، سعد اهلل أبو القاسم، -(09)
  .79صبيوض أمحد،املسرح اجلزائري نشأته وتطوره،مرجع سابق، -(08)
 0263، 6ط املثقف اجلزائري، زائري يف النقد العريب املعاصر،صورة املسرح اجل محداوي مجيل، -(32)

  .61ص
  .91ص مرجع سابق، النص املسرحي يف األدب اجلزائري، جالوجي عز الدين، -(36)
 0228 )دط(، اجلزائر، ،دار األصالة حاب الرفض والتحرر،األدب اجلزائري يف ر  نور سلمان، -(30)

  .08ص
  .107ص مرجع سابق، تاريخ اجلزائرالثقايف، سعد اهلل أبو القاسم، -(33)
  .629ص مرجع سابق، املسرح اجلزائري نشأته وتطوره، بيوض أمحد، -(31)
 .93ص نفسه، -(33)
  .01ص اجلزائر، عني مليلة، دار اهلدى، إطالالت مقاربة لألدب اجلزائري احلديث، دحو العريب، -(31)
  .398ص ،0222 ط(،-)د اجلزائر، وزارة الثقافة، تاريخ األدب اجلزائري، الّطمار حممد،  -(37)
  .68ص ،6890 اجلزائر، ،3ع جملة آمال، مالمح عن املسرح اجلزائري، بوكروح خملوف،  -(39)
  .612ص مرجع سابق، املسرح يف اجلزائر، ملباركية صاحل، -(38)
  .612صملباركية صاحل،املسرح يف اجلزائر،مرجع سابق، -(12)
  .616ص نفسه، -(16)
  .679ص نفسه، -(10)
  .132ص مرجع سابق، ،6898 -6932تاريخ اجلزائر الثقايف  سعد اهلل أبو القاسم، -(13)
 .03ص مرجع سابق، نشأته وتطوره، املسرح اجلزائري بيوض أمحد، -(11)
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 .69ص مرجع سابق، شكالية الكتابة املسرحية يف اجلزائر،إ قادة حممد، -(13)
 .677ص  مرجع سابق، املسرح اجلزائري نشأته وتطوره، بيوض أمحد، -(11)
 .01-03ص املرجع السابق، ،سرح اجلزائري بني املاضي واحلاضرامل رمضاين بوعالم، -(17)
 0227خمطط ماجيستري، الدالية أمنوذجا، -االنتاج الداليل يف العرض املسرحي مفتاح خملوف، -(19)

 .19ص ،0229
 .678ص، 6891، 6ط لبنان، بريوت، ،الدار العاملية ،أحداث ثقافية فرحات أمحد، -(18)
 .0221 ،6ط باتنة، شركة باتنيت، ،0222املسار املسرحي اجلزائري إىل سنة  عمرون نور الدين، -(32)
 .17ص مرجع سابق، املسرح اجلزائري، بيوض أمحد، -(36)
 .36صنفسه، -(30)
 

 :قائمة المصادر والمراجع
 .0221، 3ط لبنان، بريوت، دار صادر، ،لسان العرب، ،ابن منظور -(6)
 دار أسامة للنشر والتوزيع، موسوعة أعالم املسرح واملصطلحات املسرحية، البكري وليد، -(0)

 .0223 ط(،-)د األردن، عمان،
 .0261 اجلزائر، ،دار هومة املسرح اجلزائري نشأته وتطوره، بيوض أمحد، -(3)
الشركة الوطنية للنشر  ،3جملة آمال،ع مالمح عن املسرح اجلزائري، بوكروح خملوف، -(1)

 .6890 اجلزائر، والتوزيع،
 ط(-)د املصرية العامة للكتاباهليئة  مسرح الطفل يف الوطن العريب، اجلابري محدي، -(3)

0222. 

دار  دراسة تطبيقية يف اجلذور الرتاثية وتطور اجملتمع، املسرح اجلزائري، ليالين احسن،ث -(1)
 .ت(-)د ،6ط اجلزائر، التنوير،

 6ط ،مطبعة هومة دراسة نقدية، النص املسرحي يف األدب اجلزائري، ،جالوجي عزالدين -(7)
0222. 

 مكتبة املثقف اجلزائري صورة املسرح اجلزائري يف النقد العريب املعاصر، محداوي مجيل، -(9)
 .0263، 6ط

 .اجلزائر عني مليلة، دار اهلدى، إطالالت مقاربة لألدب اجلزائري احلديث، دحو العريب، -(8)
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 .0222 ط(،-)د اجلزائر، وزارة الثقافة، تاريخ األدب اجلزائري، الّطمار حممد، -(62)

 .0227 قسنطينة اجلزائر، ،0ط ،دار هباء الدين املسرح يف اجلزائر، باركية صاحل،مل -(66)

بالتعاون مع  دار احلداثة، الثقافة العربية يف اجلزائر بني التأثري والتأثر، مرتاض عبد املالك، -(60)
 .6890 ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،

 دار البصائر، ،6831 - 6932، 3ج الثقايف،تاريخ اجلزائر  سعد اهلل أبو القاسم، -(63)

 .0228، 1ط اجلزائر،

 .6871 ،ليبيا الدار العربية للكتاب، منطلقات فكرية، سعد اهلل أبو القاسم، -(61)

 .م(-)د دار فلور للنشر والتوزيع، املكان املسرحي، شكري عبد الوهاب، -(63)

 هيم ومصطلحات املسرح وفنون العرضاملعجم املسرحي مفا ماري إلياس وحنان قصبان، -(61)
 .6887، 6ط لبنان، مكتبة لبنان،

 خمطط ماجيستري الدالية أمنوذجا،-االنتاج الداليل يف العرض املسرحي مفتاح خملوف، -(67)
0227-0229. 

 دار األصالة للنشر والتوزيع، األدب اجلزائري يف رحاب الرفض والتحرر، نور سلمان، -(69)
 .0228 ط(،-)د اجلزائر،

 .6896بريوت، دار الكتاب اللبناين، مدخل إىل املسرح العريب، قواس هند، -(68)

املؤسسة الوطنية  املكتبة الشعبية، املسرح اجلزائري بني املاضي واحلاضر، رمضان بوعالم، -(02)
  .اجلزائر)د.م( للكتاب،

 6891، 6ط لبنان، بريوت، الدار العاملية للطباعة والنشر، ،أحداث ثقافية فرحات أمحد، -(06)

 .0223 ،6ط لبنان، ،بريوت دار الكتب العلمية، ،كتاب العني ،الفراهيدي -(00)

 6ط باتنة، شركة باتنيت، ،0222املسار املسرحي اجلزائري إىل سنة  عمرون نور الدين، -(03)
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 (بين األحناف والشريف التلمساني)الغموض الد اللي عند األصولي ين 

Scholars’ connotation ambiguity  :according to Elahnaf and Etelmsani 

 

 الطيب جدي  .د                                                                     
 جامعة غرداية                                                                       

 

 13/12/9182 تاريخ القبول:                                12/11/9182تاريخ اإلرسال: 

 

 :ملخ ص
األصل يف وضع الّلغة هو اإلفهام والّتفاهم، وتتعدد أساليب الّلغة بني أفراد اجملتمع       

الواحد، لذلك جند أحيانا احملذوفات والّتورية والكناية فنتساءل عن كيفية بلوغ املعىن، وال 
يف كثري من األحيان ما جند الّلفظ الغامض يف تواصلنا مع  هبل إنّ  ،هذا فحسب نقف عند

اآلخرين، ومبا أّن اخلطاب الّشرعي نزل بلغة العرب، فهو كذلك ال خيلو من األلفاظ 
 .الغامضة ولذلك قسم األصوليّيون األلفاظ حسب معيار الغموض والوضوح

 ن.و األصولي ،الّداللة ،: الغموضالكلمات المفتاحية
 

  

Abstract: 
     People use different styles of language to convey meanings such 
as: ellipses, puns and metaphors. In a language, a word, a phrase or a 
sentence is ambiguous if it has more than one meaning. The qoran 
which is written in Arabic language is full of ambiguous expressions; 
therefore, el fiqh scholars have classified words according to the 
criterion of clarity and ambiguity. 
 

Keywords: ambiguity. Connotation. El fiqh scholars 
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 مقد مة:
أقسام ومراتب الّلفظ من حيث وضوحه يف الّداللة على  األصولّيني كما تناولوا إنّ   

األحكام، فإهّنم فّصلوا يف األلفاظ غري الواضحة داللتها، لكّنهم مل يفردوا هلا بابًا مستقال 
 إاّل ويُردف باحلديث عن اإلمجال يف مدوناهتم، وإمّنا أينما وجدنا حديثهم عن البيان

هم من حتليل لأللفاظ الغامضة وما يدور وسنحاول من هنا أن جنمع بعض ما جاء عند
 حوهلا. فكيف قسم األصوليّيون الّلفظ مبعيار الوضوح والغموض؟ 

وانطالقا من هذه اإلشكالّية، فإّن أمهّية اإلجابة عنها تكمن يف فهم علم شريف، من      
 العلوم الّشرعّية، وليس هذا فحسب بل حىّت علوم العربّية أمجع.

ون أّن فهم الّسامع للكالم متوقف على فكرة املقاصد، لذلك جندهم يرى األصوليّ       
يتكلمون عنها، ويتوقفون عندها جلعلها سبيال للتطلع إىل األحكام، كما جند ذلك متاما 

إّن القصد ذو أمهية كبرية يف أيِّ تفسرٍي نظري ملعاين الوحدات »عند جون الينز اّلذي يقول:
 ذه الفكرة هي اّليت ميَّزت بني الواضح، وغامض الّداللة.وه .(6)«الكالمّية الّلغويّة.

فالقصد معيار استخدمه األصولّيني، فعملوا جاهدين لبلوغه، فإن مل يبلغوه فذاك هو       
وذهب   اإلمجال اّلذي يطلق على اللَّبس أو الغموض يف داللة األلفاظ على األحكام،

، وعلية فاأللفاظ (0)«بطبيعته غامض الّداللة. كل لفظ يف الّلغة:»كريسبوس الرِّواقي إىل أنّ 
دائما حباجة إىل ما يقرهنا لتحديد املقصود منها. فعند األصولّيني كل ما حيتمل أكثر من 
معىن فهو غامض الّداللة؛ ألّن تعدَُّد احتماالت املعىن هي تسمية األصولّيني للغموض 

يت داللته على احلكم خفاًء لذاته أو الّلفظ اّلذي خف»، وقد يسمى باملبهم وهو:(3)الفينِّ 
لعارٍض، فتوقف فهم املراد منه على شيء خارجي غريه، وقد يزول اخلفاء باالجتهاد فيفهم 

 . (1)املراد، وقد يتعذر زواله إال ببيان من الّشارع

ومنه متَّ تقسيم األصولّيني لأللفاظ إىل واضحة الّداللة وغامضة الّداللة،كما قسَّموا       
 غامضة إىل مراتب بالّتدرج وهم يف ذلك فريقان.ال
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 أو ال: مراتب الغموض الد اللي عند األحناف.
األحناف مراتب وضوح األلفاظ تقسيما رباعيا، فكان للغموض عندهم تقسيم  قّسم   

 : اخلفي، املشكل، اجململ، املتشابه. يقابل سابقه، وهو رباعي أيضا،

 جهة الّلفظ ذاته أو عرض خارج عنه: هو ما خفي املقصود منه إّما من الخفي -6 
هو اسم ملا اشتبه معناه وخفي املراد منه بعارض يف » ( عرَّفه ب:هـ182تفالسرخسي)

 (3)«.الصِّيغة مينع نيل املراد هبا إال بالطّلب

 على معناهفظ الظّاهر يف داللته اللّ » ويقول صاحب تفسري الّنصوص عن اخلفي بأنّه: 
ولكن عرض له من خارج صيغته، ما جعل يف انطباقه على بعض افرداه نوع من غموض 
وخفاء، ال يزول إال بالطّلب واالجتهاد، فيعترب الّلفظ خفيا بالنِّسبة إىل هذا البعض من 

 (1)«األفراد.

 فاخلفي هو  قسم من الغموض الّداليل، فهو خاصٌّ من عامٍّ، فكّل خفٍي غامضُ        
الّداللة وليس كلُّ غامٍض خفي، أّما عن كيفّية رفع الغموض عنه فهي كما ما سبق بإمعان 

 الّنظر واالجتهاد والّرجوع إىل الّنصوص األخرى املتعلِّقة مبسألة احلكم.

، وخفي معناه فإنّه بذلك حملُّ اختالٍف بني اخلفي ال يعرف املراد منهومبا أّن        
والسَّارُق والسَّارقُة فاقطعوا أيدَيُهما جزاًء مبا كسبا َنَكاًل من اللَِّه قوله تعاىل:﴿اجملتهدين ومن أمثلته 

 (.39﴾ )املائدة/ واللَُّه عزيٌز حكيٌم

فلفظ الّسارق هو آخذ املال املتقّوم اململوك للغري خفية من حرز مثله، وهو ظاهر  
لقاضي يف حكمه على الّداللة على معناه. فحد السارق قطع اليد دون خالف، لكن ا

الذي يأخذ  -النشال  -جيد  لفظ السارق خفي يف الطرار  بعض األفراد من آخذي املال،
 املال بنوع من املهارة واخلفة، يف يقظتهم، على حني غفلة منهم.
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ولفظ الّسارق أيضا خفي يف الّنباش؛ اّلذي ينبش القبور ويأخذ املال على أكفان        
ليه فال بدَّ من الّنظر ، وعمنهما باسم آخر هو سبب الّسرقة كلّ   املوتى. فكان اختصاص

وربط هذه األلفاظ بعالقات بينها لتوضيح املعىن املراد، فإذا كان الّسارق يسرق  ،والّتأمل
ممّا جيعله أخطر من  واألعني نائمة، فإّن الطرار سارق وزيادة ألنّه يسرق والكل يراه،

حبدِّ القطع. وكذلك النباش فامسه اّلذي اختص به ال مينع  كونه الّسارق، لذلك ُحِكم عليه 
سارقا وإمّنا هو سبب سرقته وهو النبش، والكفن ممّا ترغب عنه الّنفوس وتنفر منه هذا 
باعتبار الّسرقة علنا، وهناك من اعترب الّسرقة هنا خفية، يتقي النباش فيها األعني فيحمل 

 .(7)على الّسارق مبعناه املطابقي

ليس »ومن أمثلته أيضا، قوله صلى اهلل عليه وسلم يف حرمان القاتل من املرياث:       
 طأ، أو الّدال عليه، أو احملرِّض، فلفظ القاتل غري واضح باعتبار القتل اخل(9)«لقاتل مرياث.

أو واجبا   أو القتل غري احملظور... ألنّه من جهة أخرى كان مباحا كالقصاص، وغريه.
 (8)دِّ من جهة القاضي.كإقامة احل

فالقتل لفظ عام، وال يتعنيَّ املراد باحلديث إاّل بالّتأمل واالجتهاد، فالّشافعي يرتكه  
؛ منها ه بشروطٍ على عمومه ويرجِّح احلرمان، أّما احلنفية فيعلِّقون ذلك باملباشرة مع إحاطت

ة هلي املباشرة منعت فإذا توفرت مع السببي أاّل يكون القتل عداًل كالقصاص، أو حداً...
من املرياث، أّما املالكّية فدقَّقوا على معنيني يرتكز عليهما الكالم يف احلرمان من املرياث 

 القصد والعدوان، فإن حصل القتل باعتبارمها، وكان القاتل مكلفا، منع املرياث.           ومها:

ما حييط به، عن طريق  وهذا هو املراد باخلفي، اّلذي حيتاج إىل الرتّكيز على كلِّ  
االستدالل العقلي، وإمعان الّنظر. فغموضه ناشئ عن مزية وهي إّما زيادة على املعىن اّلذي  
كان الّلفظ ظاهرًا فيه، وإّما لنقصان عليه. فإن كان األّول وجب على اجملتهد إحلاقه مبا 

 (62)ظهر، وإن كان الثّاين فال يلحقه به، ألنّه ال ينطبق عليه.
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: هو الّلفظ اّلذي دخل يف أشكاله وأمثاله، وهو حيتمل بالوضع معان شكلالم -0
متعدِّدة، واملراد عند إطالقه واحد، لكّنه غري معنّي، وقد يعنّي بدليل مييزه عن غريه من 

اسم ملا يشتبه املراد منه بدخوله يف »  ( فيه بأنّه:هـ182ت) أشكاله حيث يقول السرخسي
  (66).«بدليل يتمّيز به من سائر األشكالأشكاله على وجه ال يعرف املراد إال 

فالغموض يف املشكل يلج من الّصيغة نفسها، ألهّنا حتتمل أشكاال كثرية، والّدليل       
جتهاد، كما نقل األستاذ اخلارجي هو اّلذي حيصل به املراد، وال يكون ذلك إاّل بالّتأمل واال

اّلذي  صاحب )املرآة( -من املتأخرين  -صاحل تعريف املشكل عند أيب زيد  حممد أديب
أّما املشكل فما خفي مراده، حبيث ال يدرك إال بالّتأمل إّما لغموض يف املعىن، أو » يقول:

  .(60)«الستعارة بديعة.

واملشكل، فال فرق، نقول: حق هو، لكن فقد يقول قائل: إّن االجتهاد يف اخلفي        
االختالف يف سبب الغموض ودرجة االجتهاد، فالّسبب يف اخلفي هو من جهة انطباق 
صيغته على بعض األفراد أو عدمها، مع اختالف األفراد يف املسميات واألوصاف 
  واالجتهاد يف البحث عن زيادة املعىن أو نقصانه، أما املشكل فسبب غموضه الّصيغة

 وعليه فدرجة الّتأمل واالجتهاد يف األخري تكون أقوى منها يف اخلفي. 

بسبب يكون غموض املشكَّل من تعدد املعىن، كما يف األلفاظ املشرتكة، وقد يكون  
 .اجملاز، اّلذي شاع استعماله

 

  :بعض األمثلة  ليتضح مفهوم املشكلوللزيادة على ما قلناه نضرب       
نساؤكم حرٌث لكم فْأتوا حرثكم أنَّى شئتم وقدِّموا ألنفسكم واتَّقوا اللَّه واعلموا ﴿ قال تعاىل: -6

 (.003﴾ )البقرة/ُمَلُقوُه وبشِّر املؤمنني أنَّكم
فلفظ)أّّن( حيتمل معنيني، فيستعمل مبعىن كيف، ومبعىن أين، فإذا مُحل على األّول دلَّ      
الكيفّية؛ أْي بأيِّ كيفّية شئتم، أّما إذا مُحل على الّثاين دّل على املكانّية؛ أْي يف أيِّ على 
لفظ شئتم، فيدخل يف ذلك املوضع املكروه، وبالّتأمل والبحث عن املراد يكون موضعٍ 
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احلرث هو القرينة اّليت حتدَّد املقصود؛ ألّن احلرث هو موضع ابتغاء النسل وال يطلب من 
 (63)غريه.

 (.23﴾ )القدر/ليلة القدر خرٌي من ألِف شهٍر﴿ قال تعاىل: -0 
فاملدقِّق يف لفظ )ألف شهر( جيده حيتمل مفهومني، ألف شهر متوالية أو غري         

ألنّه يؤدي إىل تفضيل الّشيء على نفسه بثالث »كذلك، املعىن املراد هنا هو غري متوالية، 
 (61)«يت يتضمنها ألف شهر.ومثانني مرة، عدد ليايل القدر الّ 

 

 :المجمل -3
يراد به ما ال يعرف به مراد املتكلِّم،)...( ]وهو[ ما » ( بأنّه:هـ330تيعرفه األمسندي)      

 (63)«يراد به شيء معنّي لكّن الّلفظ ال يعيِّنه.
 

ومعىن هذا الكالم أّن اجململ لفظ غامض الّداللة، ومعلوم أّن املراد واحد احرتازا من        
وهذا تناقض، وقوله  الوقوع يف غري املمكن، إذا دّل على املعاين املختلفة والّسياق واحد.

الّسامع  معنّي هذا بالّنسبة للمتكلِّم، ألّن املراد عنده حقيقي، والّصيغة ال تعّينه هذا باعتبار
 ألّن الّداللة عنده إضافية.

الّلفظ املرتّدد بني حمتملني فصاعدا على الّسواء)...( وهو إّما يف املفرد،  » وهو: 
 .(61)«كالعني والقرء)...(، أو يف املركب، كرتّدد اّلذي بيده عقدة الّنكاح بني الويل والّزوج.

ألّن  يغته فال تعويل عليها يف ذلك؛وما حيتاجه اجململ لتعيني املراد هو القرينة، أّما ص 
هو كل لفظ ال يعلم املراد منه مبجرده، بل يتوقف فهم مقصوده على أمر » اجململ كما قلنا:

 (67)«خارج عنه، أّما لقرينة حال أو قرينة لفظ آخر وإّما دليل منفصل.

لفظ ال » فاجململ: وقد يفهم املراد منه من املتكّلم نفسه إذا طلب منه تعيني ذلك، 
 .(69)«يفهم املراد منه إاّل باستفسار من اجملِمل وبيان من جهته.
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 وهو ثالثة أنواع: 
(.فلوال الّتفسري اّلذي 68﴾ )املعارج/إنَّ اإلنسن ُخِلَق هلوًعا؛ كقوله تعاىل﴿الّلفظ الغريب -

﴾ وًعاوإذا مسَّه الشَُّر جزوًعا وإذا مسَّه اخلرُي َمُنيلي لفظ اهللوع يف قوله تعاىل:﴿
 ( َلَما ُعرف املراد.02_68)املعارج/

الّلفظ املنقول؛ وهو اّلذي كان يدّل على معىن مّت نقل إىل غريه ليشملهما معا، أو قد  -
يستغين عن األّول، كالّصالة مثال اّليت كانت تعين يف الّلغة الّدعاء فنقلها الّشرع إىل 

  معناها املستعمل عندنا.  
 وتعّددت عليه األلفاظ؛ كاملشرتك اّلذي انسد فيه باب الرتجيح._ الّلفظ اّلذي تزامحت 

 مثل لفظ)املوايل(؛ املشرتك بني املعِتقني واملعَتقني حقيقة واستعماال.

ومات قبل  -وله مواٍل اعتقوه ومواٍل اعتقهم- فلو أوصى إنسان بثلث ماله ملواليه 
فهو جممل ال يزول غموضه إاّل  ه.أن يبني اّلذين أرادهم كانت الوصية باطلة جلهل املوصى ل

 ِمل وهو املوصي نفسه. من اجمل

وعّرفه . (68)«هو اسم ملا انقطع رجاء معرفة املراد منه ملن اشتبه فيه عليه» المتشابه: -1
اسم ملا انقطع رجاء معرفة املراد منه ملن اشتبه فيه عليه؛ وذلك »بعض األصولّيني بأنّه:

 (02)«اخلفاء.لتزاحم االستتار وتراكم 

وهو الّلفظ اّلذي ال يدّل بصيغته على املراد منه، وليس مثة قرائن لفظية أو حالية  
تبينه، واستأثر اهلل بعلمه فلم يفسره، ولذلك كان أعلى رتبة يف غموضه حبيث ال حيتمل 

 البيان أصال ال بطلب وال تأمل وال بيان متكّلم، فقد انقطع رجاء معرفته يف الدنيا.

 نوعان: وهو  
نوع ال يعلم معناه أصال، ألنّه مل يوضع يف كالم العرب ملعىن معني، مثل احلروف  -       

 ...-كهيعص   -املقطعة يف أوائل السور: حم 
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يدُّ الّلِه فوق ونوع يعلم معناه لغة، لكن ال يعلم مراد اهلل منهم ،كقوله تعاىل:﴿ -      

 (.23/﴾ )طهالرَّمحن على العرش استوىله تعاىل:﴿(. وقو 62 ﴾ )الفتح/ جزء من اآليةأيديِهم

ويف هذا املقام ال يسعنا إاّل أن نقول: إّن املتشابه هو أعلى مراتب الغموض وهو      
إّن (: »هـ782تموجود يف اآليات واألحاديث املتعّلقة بالعقائد واألصول، يقول الّشاطيب)

، وجيب الّتسليم به لذلك جند (06)«يف القرآن ماال يعقل معناه أصال، كفواتح السور.
 األصولّيني مل يهتموا به إاّل من حيث إنّه قسم من أقسام غامض الّداللة.

ومن خالل ما سبق خنلص إىل أّن الغموض يف املشكل من الّصيغة ذاهتا، ويف اخلفي      
ألمر خارجي عارض بسبب الّتطبيق على األفراد ومشول الّلفظ، الغموض يف املشكل يزول 
بالّتأمل والّنظر يف الّصيغة، ومالحظة الّسياق وغري ذلك من القرائن، ويف اخلفي يكون 

 نقصان؟. البحث يف العارض اّلذي نشأ عنه اخلفاء؛ أزيادة هو أم

وأخريا تبنّي لنا أّن الغموض يف الّلفظ درجات، فاخلفي أقّل درجة يف اإلهبام لوضوح      
لّتطبيق لفظه العام على بعض أفراده لكان يف عداد واضح معناه ابتداء، ألنّه لوال العارض 

الّداللة، واملشكل يليه يف اخلفاء النفتاح اجملال فيه لالجتهاد، واجململ أكثر غموضا منهما 
النغالق باب االجتهاد فيه، بتزاحم املعاين وتواردها على صيغته دون رجحان معىن على 

 يوب.آخر، واملتشابه ال يعلمه إاّل عاّلم الغ

 ثانيا_مراتب الغموض عند الجمهور.
ما ال يفهم منه عند اإلطالق معىن، وقيل: ما احتمل أمرين ال » : هو:المجمل_6     

ما أفاد مجلة من األشياء،)...( فعلى هذا جيوز أن »وهو: .(00)«مزية ألحدمها على اآلخر
، وقيل: ما أفاد شيئاً من مجاعة من املسّميات قد أمجلت حتته يسّمى العموم جممال مبعىن أنّ 

 (03)«مجلة أشياء، وهو متعنّي يف نفسه والّلفظ ال يعيِّنه
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هو ما ال يعقل معناه من لفظه ويفتقر »  ( يقول يف اجململ:هـ171توها هو الشريازي)     
 .(01)«يف معرفة املراد إىل غريه

، وهذا ما أمجع (03)«ال يكون متضح الّداللة»ومن خالل ذلك تبنّي لنا أّن اجململ      
عليه األصولّيون، من خالل تعريفهم له، وهو متعنّي يف ذهن املتكّلم لكن صيغته ال تعينه 

 يف ذهن الّسامع، وبذلك يكون حباجة إىل بيان.

مل يكن راجحا يف أحد » فالغموض يف اجململ بسبب االحتمال فيه، وزد على ذلك     
 ه.، فافتقر لبيانه إىل غري (01)«املعنيني

)األنعام/ جزء ﴾ وَءاتوا حقَُّه يوَم َحَصاِدِهإّن اإلمجال كما يكون يف األقوال، كقوله تعاىل:﴿     
 (.616من اآلية 

فهذا جممل ال يفهم من ظاهر الّلفظ جنس احلق وال قدره، فال ميكن امتثاله وال »      
ك[أن يقضي الّنيب »]األفعال؛ ، يكون أيضا يف (07)«استعماله أاّل مبا يقارنه مبا يفسِّره.

صلى اهلل عليه وسلم يف عني حتتمل حالتني احتماال واحدا، مثل أن يروى أّن رجال أفطر 
فأمره الّنيب صلى اهلل عليه وسلم بالكفارة، فإنّه جممل، فإنّه جيوز أن يكون أفطر جبماع، 

» بدليلوجيوز أن يكون أفطر بأكل؛ فال جيوز محله على أحدمها دون اآلخر إاّل 
(09). 

ذهب أغلب األصولّيني إىل أّن املتشابه غري مّتضح الداللة فهو واجململ  المتشابه:_0
وأّما »( بني ذلك مع اختالف اجلمهور يف ترتيبه، حيث يقول: هـ171سواء، فالشريازي)

املتشابه: فاختلف أصحابنا فيه: فمنهم من قال: هو واجململ واحد. ومنهم من قال: 
استأثر اهلل بعلمه ومل يطلع عليه أحد من خلقه. ومن الّناس من قال: املتشابه  املتشابه ما

هو القصص، واألمثال، واحلكم، واحلالل، واحلرام. ومنهم من قال: املتشابه: احلروف 
اجملموعة يف أوائل السور مثل املص، واملر وغري ذلك. والصحيح هو األّول؛ ألّن حقيقة 

 .(08)«وأّما ما ذكروه فال يوصف بذلكاملتشابه ما اشتبه معناه. 
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( يقف هـ776تويف وسط هذا الّتضارب بني األصولّيني يبدو أّن الشريف التلمساين)      
موقف املساواة بني اجململ واملتشابه؛ ألنّه مل يذكر لفظ املتشابه مع املراتب األخرى، وأغناه 

 د يف ذكره وترتيبه فوق اجململ.اجململ عنه، فلو كان املتشابه عنده كما قالوا، ملا تردّ 

أّما من يظّن أّن املؤول غامض الّداللة، فهذا وإن نظر من منظورين؛ األّول باعتبار ما         
كان، فإنّه يطلق على الظّاهر غامضا؛ فال حجة له يف ذلك، ألّن األصولّيني ذكروا ترتيبا 

الظّاهر احملتمل الّتأويل -الثّانية الرتبة الّنص،-الرتبة األوىل» لأللفاظ عامة وخرجوا منها بــــ:
 (32)«أحدمها كالقرء وحنوه من غري ترجيح وظهور يف املرتّدد بني احتمالني، الّلفظ-الرتبة الثّالثة

يؤول »ـ( فإّن املؤول كان ظاهرا مث ُتؤوِّل فـــــه179ت) فمن خالل ما ذكره اجلويين       
أّما الّنظر إليه باعتبار ما هو كائن؛ أي بعد حصول  ،(36)«الظّاهر ويسّمى ظاهرا بالّدليل

الّتأويل، فما فائدة الّتأويل بالّدليل املنفصل؟ وهل هذا يعين بقاؤه غامضا؟ إن اعتربنا الظّاهر 
صرف الّلفظ عن االحتمال الظّاهر إىل احتمال مرجوح به، العتضاده »غامضا. فما فائدة 

 .(30)«اّلذي دل عليه الظّاهربدليل يصري به أغلب الّظن من املعىن 

وهذا ما جعل التلمساين ال يوافق أولئك اّلذين جعلوا املتشابه مشرتكا بني اجململ        
 (33)«إىل الوضوح منه إىل اخلفاء أقرب» وبذلك أدرجوه يف خانة غامض الّداللة وهو واملؤّول،

ه، ألنّه راجح فيه، إاّل أّن يف املعىن اّلذي ُتؤوِّل في»ألنّه قريب من الظّاهر وهو واضح 
 .(31)«رجحانه ملا كان بدليل منفصل كان يف اتضاح داللته ليس كالظّاهر

هذا هو تقسيم اجلمهور لواضح الّداللة، فمنهم من جعله قسما واحدا، ومنهم من       
 جعله قسمان، ومنهم ومن جعله ثالثة.

هو اجململ، وبذلك كان الغامض عندهم فأّما عدم الّتقسيم فهو ملن يرى أّن املتشابه       
 (.هـ776تمفردا، وال يوجد تفاوت يف الغموض، وهو كما رجحنا ما ذهب إليه التلمساين)
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أّما عند اّلذين جعلوا الغامض قسمان، مها املتشابه، واجململ، فاملتشابه هو ما ال يرجى      
ي هو حمل اتفاق بني األصولّيني. معرفة املراد منه يف الدنيا، وهو أعلى مرتبة من اجململ الذ

 إاّل أّن بيانه ال يكون إاّل من اجملِمل نفِسه عند احلنفّية، وقد يكون بالقرائن عند اجلمهور.
 

وأصحاب الّثالثي اّلذي يشمل املتشابه واجململ، واملؤّول؛ هذا األخري اّلذي اختلف      
مراتب الغموض، فيه أمتضحة داللته أم غري متضحة؟ فهناك من أدرجه يف 

 (33)( يدجمه مع متضح الّداللة.هـ776توالتلمساين)

 

 نماذج عن االختالف في اإلجمال  -3
اختلف األصولّيون يف إمجال بعض الّنصوص الّشرعّية، وكما كان هذا االختالف       

 عامًّا، كان موجودا يف نفس املذهب أيضا، وهاهي بعض الّنماذج يف ذلك:
 (03)النساء/﴾ ُتُكماُحرِّمت عليكم ُأمََّهإضافة األحكام الّشرعّية إىل األعيان: كقوله تعاىل:﴿ -أ

 .(23)املائدة/﴾ ُحرَِّمت َعَلْيُكم امَلْيَتَةوقوله تعاىل:﴿
 

فذهب القائلون باإلمجال إىل أّن العني ال توصف بالّتحليل والّتحرمي، وإمّنا توصف هبا       
املتعِّلقة هبا، ولعني مذكورة وعلى خالفها األفعال، وليس بعض األفعال أوىل من األفعال 

 (31)بعض، فافتقر إىل بيان ما حيرم منها، فكان اإلمجال.

 

أّما اجلمهور مبا فيهم التلمساين فرّدوا ذلك؛ ألّن األحكام الّشرعّية إذا أطلقت دلَّت      
ر بالعرف والسياق، ألّن العرف والّسياق يداّلن ويعينون املضم»على التَّصرفات املقصودة، 

 .(37)«على أّن املضمر هو املعىن املقصود من األّم وهو االستمتاع، ومن املّيتة هو األكل
 

رُِفَع َعْن أَُميِت مار: كقوله صلى اهلل عليه وسلم:)الكالم اّلذي يتوّقف صدقه على اإلض -ب
 .(39)اخَلطَأُ والنِّْسَياُن(

 

اّلذي يعني املضمر يقول: »فذهب من ذهب إىل اإلمجال، لكن اجلمهور احتّجوا بأّن       
وبذلك  .(38)«العرف يف مثل هذا رفع املؤاخذة به؛ أي ال تؤاخذ أميت خبطأ وال نسيان

 يكون الّلفظ متضح الّداللة فال إمجال.  
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اَل ِنَكاَح ِإالَّ ) م:: مثل قوله صلى اهلل عليه وسلدخول الّنفي على احلقائق الّشرعّية -ج
 .(16)اَل َصاَلَة ِإالَّ ِبَفاحِتَِة اْلِكَتاِب() :، وقوله أيضا(12)ِبَويلٍّ(

 

فمن يراها جمملة حيتّج بأّن هذه احلقائق موجودة دون الّشروط اّليت عّلقت هبا، وعليه      
 مجال.يتعنّي اإلضمار، فيحتمل املضمر الّصحة كما حيتمل الكمال، ومع هذا وقع اإل

 

أّما التلمساين فريى أهّنا ليست جمملة وال حاجة لإلضمار؛ ألّن احلقائق الّشرعّية يصح      
 تعّلق الّنفي هبا، وما يوجد منها دون شروط فليس بنكاح شرعي وال صالة شرعّية.

 

يتعنّي نفي الّصحة؛ ألنّه إذا انتفت »كما يوجد من يسلم باإلضمار فيحتّج بأنّه      
  ما نفعانتفت الفائدة منه، والعرف يف مثل هذا نفي الفائدة كقوهلم: ال علم إال الّصحة

وأيضا: ملا تعذر نفي احلقيقة وجب أن حيمل الّلفظ على أقرب اجملازات، وما يصري احلقيقة  
كالعدم أوىل وأقرب إىل نفي احلقيقة مما ال يصريها كذلك، وإذا انتفت الّصحة كان أقرب 

 ...(10)«فإضمارها أوىل إىل نفي احلقيقة،
 

 ثالثا: أسباب الغموض الد اللي عند التلمساني
حيتاج كّل إنسان إىل لغة يعرب هبا عن مراده، والّتواصل مع غريه وغايته يف ذلك الفهم       

واإلفهام، وعليه وجب أن يكون الكالم واضحا يف أصله لتحقيق املراد، لكن قد يصطدم 
وذلك ألسباب قد تكون متعّلقة بأطراف اخلطاب، فيكون سبب الّسامع ما ال يفهم مراده 

تارة قصور املتكّلم عن البيان، وتارة إدراك قوة الّسامع حبيث يفهم بأدّن »اإلمجال فيها: 
إشارة، فيتكل املتكّلم على ذلك، فيقتصر على اإلمجال، وتارة األمران: قصور املتكّلم وقوة 

 .(13)«اصراً عن البيان أو قادراً عليهالّسامع، فال يبايل املتكّلم كان ق
 

فهذه هي األسباب اخلارجّية بالّنسبة لأللفاظ، أّما األسباب املتعّلقة باأللفاظ فهي ما        
 سنناقشه يف هذا املبحث.

 

يقع الغموض الّداليل من جهتني؛ من جهة الّلفظ ومن جهة املعىن. يرجع ذلك إىل        
الّلفظ املعىن دون احتمال يف داللته لغريه، مل يقع غموض  معيار االحتمال، فإن طابق

(11)بسبب الّلفظ.
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ينقسم الّلفظ إىل مفرد ومركب، وعليه فقد يكون االحتمال متعّلق بالّلفظ املفرد، وقد       
يكون متعلقا باملركب، أو يكون لدورانه وترّدده بينهما. فكّل هذه األقسام جيمعها سبب 

 .واحد وهو االحتمال
    فظ املفرد غامضا إذا ثبت احتمالهيكون اللّ  أسباب الغموض في الل فظ المفرد: -6  

  ومن مظاهره: 
: معلوم أّن املشرتك حيتمل معنيني، وقد يكون االشرتاك بني االشرتاك يف نفس الّلفظ -أ

 ( باالشرتاك يف اجلوهر. هـ776تحقيقة وجماز، أو بالنقل...وهذا ما يسّميه التلمساين)
 .(009)البقرة/ جزء من اآلية ﴾ َثَة ُقُروءُت يرَتبَّصَن بأنُفِسَهنَّ ثالاوامُلطلَّقومثاله قوله تعاىل:﴿

 

فالقرء يف الّلغة مشرتك بني الطّهر واحليض، ومع هذا االحتمال وقع الغموض، فمن       
القرء »بأنّ  (، استدلوا على ذلكهــ776تيرى أنّه الّطهر وهم اجلمهور مبا فيهم التلمساين)

مفردا حيتمل الّطهر واحليض، فإّن مجع على أقراء فاملراد به احليض، كقوله صلى اهلل عليه 
)...( وملا مجع  . وإن مجع على قروء فاملراد به الّطهر،(13)وسلم:)دعي الصالة أيام أقرائك(

لحنفّية رأي وكان ل .(11)«القرء يف اآلية على قروء دّل على أّن املراد به الّطهر ال احليض
لو صح هذا ملا اختلف الّصحابة رضوان اهلل »آخر فهم يقدحون يف قول اجلمهور بأنّه 

عليهم يف ذلك، فإهّنم أهل الّلغة، وأعرف هبا، فلّما اختلفوا دّل ذلك على بقاء االحتمال 
 .(17)«حالة اجلمع، كما كان حالة اإلفراد

الّداليل يف األلفاظ املفردة، فإّن اّلذي فاالشرتاك جبميع أنواعه سبب يف الغموض       
. (19)«قال: هو الّطهر، قال خصمه: بل احليض؛ وهو حقيقة فيهما؛ ألنّه من األضداد»

أن الّتعّلق بألفاظ األضداد يصري الكالم فيه مبعىن » وبذلك يكون الكالم يف هذا السبب:
 .(18)«أكثر أنواعهالكالم يف اجململ، ويصعب على املتعلِّق به حتقيق مقصوده يف 

(. 00)النساء/ جزء من اآلية ﴾ وال تنِكُحوا ما نكَح َءابآُؤُكم من النِّساءومثاله أيضا قوله تعاىل:﴿     

فلفظ الّنكاح مشرتك بني الوطء والعقد، لذلك اختلف األصولّيون يف حكم زواج االبن من 
 (32)منكوحة األب.
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مشرتكة  . فصيغة الفعل(033)البقرة/ جزء من اآلية ﴾ بَوَلِدَهاال ُتَضارَّ واِلَدٌة وقوله تعاىل:﴿      
بني البناء للفاعل والبناء للمفعول، لذلك جند أّن أهل العلم اختلفوا يف إرضاع األم ولدها 
هل هو حق هلا، أم حق عليها؟ فإن كان األّول فليس لألب أن ينقله إىل غريها دون 

ذلك. ففي وسط هذا االختالف يعرتض أحد  رضاها، أما الثّاين فله أن جيربها على
 (36)الفريقني باالشرتاك يف الّصيغة.

 

، ومثاله لفظ )املختار( (30): وهو االشرتاك يف هيئة الّلفظ وصورتهاالشرتاك يف الّتصريف-ب
 (33)للفاعل واملفعول.

 

   تعاىل:كما يندرج حتت الّتصريف االشرتاك يف املادة دون الّصورة، كما يف قوله       
. فالفعل فيه كما يف املثال الّسابق حيتمل البناء (090)البقرة/ ﴾وال شهيٌد وال ُيَضارَّ كاِتٌب﴿

كما حيتمل   لّشهادة إذا دعي إىل ذلكأي ال ميتنع كاتب من الكتب وال شهيد من ا للفاعل؛
 (31)البناء للمفعول الّنائب عن الفاعل؛ أي أّن الّداعي ال يضّر هبما يف وقت شغل أو عذر.

 

أّما صيغتا )تضار( و)يضار( فهما مشرتكان يف البناء للمعلوم ُتَضارِْر، والبناء »      
ما قصده  ، وهذا(33)«هرة.للمجهول ُتَضاَرْر وسبب هذا االشرتاك يف الّصيغة الّسطحية الظّا

 التلمساين باالشرتاك يف املادة.
وحتديدا  الغموض يف الّلفظ املفرد، فيما سبق عرضنا أسباب :االشرتاك من جهة الّلواحق -ج

املتعّلقة بالّصيغة نفِسها، وسنتعرف على سبب الغموض املتعّلق بلواحق الّلفظ من لواحق 
 نطقّية، وخطّية. 

 

الّتعريف( بني العهد واجلنس، ومثل )ياء التصغري( بني مثل )الم : »الل واحق الن طقي ة -
ومثال ذلك قوله  .(31)«الّتحقري والّتعظيم، و)ياء الّتأنيث( بني الّتأنيث الّلفظي واملعنوي

صلى اهلل عليه وسلم: )ُخِلَق اْلَماُء َطُهورًا ال يـَُنِجُسُه إالَّ ما َغيـََّر َلْونَُه أو َطْعَمُه أو 
ال األلف والاّلم للعهد؛ ألّن احلديث ورد على سبب معنّي وهو بئر . فيق(37)رحَِيُه(

بضاعة، فلفظ املاء ال اشرتاك فيه، وإمّنا هو يف الحقه وهي الم الّتعريف، وكذلك يف 
 (38). ملا مرَّ هبما.(39)قوله صلى اهلل عليه وسلم:)أَْفطََر احْلَاِجُم َواْلَمْحُجوُم(
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ق الّلفظ من نقط وتشكيل فيكون الغموض بسبب : وهي ما يلحالل واحق الخطي ة -
 (12)«أحوال عارضة هلا ]األلفاظ[ بعد حتصلها كاالشتباه بسبب اإلعجام واإلعراب.»

روي: أّن رجال سأل الّنيب صلى اهلل عليه وسلم فقال:) ِإينِّ ابـْتَـْعُت ِقاَلَدًة ِفيَها َخَرٌز     
 . بالصاد املهملة. (16)ه وسّلم: ال، َحىتَّ تـُْفَصَل(َوَذَهٌب ِبَذَهٍب. فقال الّنيب صلى اهلل علي

أّن هذا احلديث قد روي يف رواية أخرى: َحىتَّ تـَْفُضَل بالضاد »فاحلنفّية يقولون:      
املعجمة خمففة، أي يكون يف الّذهب فضل على مقدار الّذهب املضاف مع الّسلعة، وملا  

مل يصدرا عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم لتنايف كانت القّصة واحدة، علمنا أّن الّلفظني معا 
معنييهما، وأّن الّلفظ الوارد عن الّنيب صلى اهلل عليه وسّلم واحد معنّي يف نفسه جمهول 

وهذا هو املقصود بالغموض بسبب االشرتاك من جهة الّلواحق . (10)«عندنا فال حيتّج به
 :ّتغيري احلركي، ومثاله ما رويبه الوحتديدا الّنقط. أّما الغموض بسبب الّتشكيل ويقصد 

 . مبنيا للمفعول.(13))أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نـََهى َعْن بـَْيِع احَلِب َحىَت يـُْفَرَك(

فتقول احلنفّية: قد نقل يف رواية أخرى )َحىتَّ يـَْفرَِك( مبنيا للفاعل ومعناه إىل يصبح      
الرِّواية والّلفظ واحد ثبت االحتمال يف الّلفظ،  فريكا، ويبلغ حد األكل، فإّن مع اختالف

 (11)فوجب أاّل حيتّج به.

 َو َلَك يَا َعْبُد بن َزْمَعةَ ومثاله أيضا : قوله صلى اهلل عليه وسلم لعبد اهلل بن زمعة:) هُ      
 .(13)اْلَوَلُد لِْلَفرَاِش َولِْلَعاِهِر احلَْْجُر، َواْحَتِجيب ِمْنُه يَا َسْوَدُة (

الرِّواية هو لك عبٌد بالتنوين، وابن زمعة »فقضى به البن زمعة، ومن خيالف ذلك يقول:    
منادى مضاف، ولذلك أمر سودة باالحتجاب منه ولو أحلقه بزمعة ملا أمرها باالحتجاب 

 .(11)«من أخيها

( اّليت تضيق من نسبة الفهم لدى هـ776تهذه هي األسباب اّليت حّددها التلمساين)     
 لّسامع يف الّلفظ املفرد.ا
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: كما يكون االشرتاك اللفظي يف املرد يكون  أسباب الغموض في الل فظ المرك ب -0
)اشرتاك  ما يسّمى وهو أي أّن الصِّيغة الرتّكيبّية حتتمل معنيني يف الّلفظ املرّكب؛ كذلك

. فاّلذي (037)البقرة/ جزء من اآلية﴾ النَِّكاِحأو يعُفَوا الذِّي ِبَيِدِه ُعْقَدُة مثل قوله تعاىل:﴿. يف(الّتأل
 (17)بيده عقدة الّنكاح مرتّدد بني الّزوج والويل.

حيتمل أن ». فهذا الرتّكيب (23)النور/ جزء من اآلية﴾ اُبواإلَّا الَّذين ت﴿ ويف قوله تعاىل:      
بعد توبته، وأن يكون استثناء من مجيع اجلمل املتقدمة، ويلزم جواز قبول شهادة القاذف 

. وعليه يكون الرتّكيب دّل على عدم قبول (19)«يكون استثناء من اجلملة األخرية فقط
 شهادة القاذف بعد توبته، وبسبب االشرتاك يف الّتأليف فللمعارض االعرتاض بسببه.

كّل ما يتصّوره العاقل فهو كما يتصورّه فإّن لفظ )هو( يعود تارة إىل »كقولك:      
 .(18)«وتارة أخرى إىل العاقلاملعقول 

 أسباب الغموض في الل فظ المترد د بين اإلفراد والتر كيب: -3
يندرج حتت هذا القسم نوعان: إّما أن نأخذ الكالم على أنّه مركب وهو مفرد، أو أن       

نأخذه على أنّه مفرد وهو مرّكب. فاألّول يسّمى: تركيب املفّصل، أّما الثّاين فيسّمى: 
يتعّلق بوجوده وعدمه أي بوجود الرتكيب وعدمه، وهذا »املرّكب. حيث إّن االشتباه  تفصيل

 يظن معدوما ويسّمى تفصيل املرّكباآلخر ينقسم إىل ما ال يكون الرتّكيب فيه موجودا ف
 .(72)«وإىل عكسه ويسّمى تركيب املفّصل

 

 واحدا، ومثال : هو كما قلنا تركيب قولني منفصلني وجعلهما قوالتركيب المفص ل -أ
استدالل من يرى أنّاملسح على العمامة، أو مسح الّناصية ال جيزئ مبا روي:) َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى 

 .(76)اهلل عليه وسّلم َمَسَح بَِناِصَيِتِه ِوَعَلى اْلَعَماَمِة(
 

فيحتمل أن يكون هذا يف وضوء واحد، وحيتمل أن يكون يف وضوءين، مسح بناصيته »    
وضوء ومسح على العمامة يف وضوء، ومع هذا ال دليل على املنع من االقتصار على يف 

 (70)«أحدمها.
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أنت ركبت ما هو مفّصل، وذلك أنّه »وعليه يُرّد على من يرى أّن أحدمها ال جيزئ بــــ:      
 .(73)«صلى اهلل عليه وسلم مسح على العمامة يف وضوئه مرة، ومسح بناصيته مرة

  : وهو أن يأخذ مرّكب فيفصله. ومثاله قوله صلى اهلل عليه وسلممرك بتفصيل ال -ب
فاحلنفّية يستدلُّون به على جواز الوضوء بنبيذ الّتمر، فحكم  (71)مَتَْرٌة طَيَِّبٌة َوَماٌء َطُهوٌر()

 و مرّكبواملاء الطهور يتوضأ به، فالّنبيذ يتوضأ به، فيفّصل ما ه»على الّنبيذ بأنّه طهور، 
 . (73)«ّصحيح أّن الّنبيذ جمموع من املاء والّتمرة، وإمّنا ذلك كقولنا: الطني ماء وتراببل ال

ترجع على كثرهتا إىل أمر واحد »هذه هي أسباب الغموض من جهة الّلفظ، وهي        
مث إهّنا تنقسم إىل ما يتعّلق باأللفاظ وإىل ما يتعّلق  وهو عدم الّتمييز بني الّشيء وأشباهه.

اين. واألّول ينقسم إىل ما يتعّلق باأللفاظ ال من حيث تركبها وإىل ما يتعّلق هبا من باملع
حيث تركبها، واألّول ال خيلو إّما أن يتعّلق باأللفاظ أنفسها وهو أن تكون خمتلفة الّداللة 

ة فيقع االشتباه بني ما هو املراد وبني غريه، ويدخل فيه االشرتاك والّتشابه واجملاز واالستعار 
وما جيري جمراها، ويسّمى مجيعا باالشرتاك الّلفظي، وإّما أن يتعّلق بأحوال األلفاظ موهي 
إّما أحوال ذاتية داخلة يف صيغ األلفاظ قبل حتصلها كاالشتباه يف لفظ املختار بسبب 
الّتصريف إذا كان مبعىن الفاعل أو املفعول، وإّما أحوال عارضة هلا بعد حتصلها كاالشتباه 

 اإلعجام واإلعراب.بسبب 

واملتعّلقة بالرتّكيب تنقسم إىل ما يتعّلق االشتباه فيه بنفس الرتّكيب كما يقال كّل ما      
  املعقول وتارة أخرى إىل العاقليتصّوره العاقل فهو كما يتصّوره فإّن لفظ هو يعود تارة إىل

ر ينقسم إىل ما ال وإىل ما يتعّلق بوجوده وعدمه أي بوجود الرتّكيب وعدمه، وهذا اآلخ
يكون الرتكيب فيه موجودا فيظن معدوما ويسمى تفصيل املركب وإىل عكسه ويسمى 

 جيمع أسباب الغموض من جهة الّلفظـ( ه776ت) . وعليه فالتلمساين(71)«تركيب املفّصل
فخرج من ذلك ستة أسباب: اشرتاك اجلوهر، اشرتاك الصيغة، اشرتاك الّلواحق، اشرتاك 

 ركيب املفّصل، وتفصيل املرّكب.الّتأليف، وت
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 رابعا_ قرائن التر جيح.
 والعقلّية الني إىل أقسام، فمنها الّلفظية،قّسم األصوليون القرائن املرجحة ألحد االحتم      

 .(79)... والتلمساين قّسمها إىل أربعة: لفظّية، وسياقّية، وحالّية، وخارجّية(77)واحلالّية
 

اّليت تكون متعّلقة بنفس الكالم، فرتفع الغموض. ومثاهلا يف قوله : وهي القرينة الل فظية -6
القرء إذا مجع »فــــ (.009)البقرة/ جزء من اآلية﴾ ُت َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِهنَّ َثَلَثَة ُقُروٍءاَوَاْلُمَطلَّقتعاىل: ﴿

كان الّلفظ   على قروء فاملراد به الّطهر ال احليض، واجلمع قد خيتلف باختالف املعاين، وإن
املفرد مشرتكا، أاّل ترى أنّه العود مشرتك بني اخلشبة ومجعه إذ ذاك أعواد، وبني آلة الغناء 
ومجعه إذ ذاك عيدان، وكذلك األمر مشرتك بني القول املخصوص ومجعه إذ ذاك أوامر، 

 .(78)«وبني الفعل ومجعه إذ ذاك أمور

بالقرء الطّهر، وهو أّن األطهار مذكرة  كذلك استدّل به اجلمهور على أّن املقصودو       
وعليه وجب خمالفة العدد املضاف إليها هلا، فتكون بذلك ثالثة أطهار، أما احليض فمؤنثة 
وبالّتايل ال تثبت الّتاء يف العدد املضاف إليها؛ أي ثالث حيض، وعليه فاآلية تدّل على 

 (92)األطهار.

 ق اّلذي ورد فيه الكالم، مثاله يف قوله تعاىل:: وهي مراعاة الّسياالقرينة السي اقي ة -0
  .(32األحزاب/جزء من اآلية )﴾َوَهَبْت َنْفَسَها ِللنَِّبِي َومَرَأًة مُّْؤِمَنًة ِإْن﴿

فسياق اآلية يرجِّح أّن املراد البضع، وذلك أّن اآلية سيقت لبيان شرفه صلى اهلل »      
 .(96)«عليه وسلم على أّمته ونفي احلرج عنه

. والتلمساين يوافق (90)«قريبة من الّسياقّية وهي ال تنضبط»: هي القرينة الحالي ة -3
 .(93)«أّما األحوال فال سبيل إىل ضبطها»( اّلذي قال: ه179تاجلويين)

وهي موافقة أحد املعنيني لدليل منفصل من نص أو قياس أو : »القرينة الخارجي ة_ 1
 .(93)ه(121)تة عند الرازي . وهذا قسم من أقسام القرين(91)«عمل
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 وميّثل التلمساين هلذا الّنوع من القرائن بأجزائه على الرّتتيب:
مثال عن الّنص: احتجاج اجلمهور على أّن القروء هي األطهار، بدليل قوله تعاىل:       

فأمر بطالقهن .» (26)الطالق/جزء من اآلية ﴾ َأيَُّها اْلَنِبىُّ ِإَذاَطلَّْقُتْم اْلنَِّسآَء َفَطلُِّقوُهنَّ ِلِعدَِّتِهنَّا َي﴿
طالقا يستعقب عّدهتن وال ترتاخى العّدة عنه، ولذلك قرأ ابن مسعود:) لُِقُبِل ِعدَّهِتِنَّ (، 

 .(91)«وليس ذلك إاّل يف الّطهر ال يف احليض، فإّن الّطالق يف احليض حرام
 

عّدة ملا كانت مأمورا هبا كانت إّن ال»كقول اجلمهور:   أّما مثاله يف موافقة القياس      
عبادة من العبادات، والّشأن يف العبادة أّن احليض ينافيها، وال تتأّدى فيه، فضال عن أن 

خبالف الّطهر، فالقياس  ال تصّح مع احليض تتأدى به، أاّل ترى أّن الّصالة والّصيام والّطواف
كان كذلك وجب محل القروء يف اآلية يقتضي يف العّدة أهّنا تتأّدى بالطّهر ال احليض، وإذا  

 .(97)«على األطهار ال على احليض

وعن موافقة عمل الصحابة: ميثِّل هلا التلمساين باحتجاج العلماء على وجوب غسل       
َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى  ْالَِّذيَن َءاَمُنَوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى ْالصََّلَواِة َفْاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم أيُّها ياالرجلني لقوله تعاىل:﴿

؛ بالّنصب فتكون معطوفة على (21)املائدة/ جزء من اآلية﴾ َواْمسُحوْا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْمْاْلَمَراِفِق 
مل ينقل عن الّصحابة والّتابعني رضوان اهلل عليهم إاّل »الوجه واليدين، ال على الرأس. ألنّه

 .(99)«الغسل ال املسح

 عند األحناف إّما: خفي، أو مشكل القول: إّن اللفظ من حيث غموضهوخالصة       
أو جممل، أو متشابه على الرّتتيب، وكّل قسم يقابل قسيمه من األلفاظ من حيث الوضوح. 
أّما عند التلمساين فالغامض قسم واحد وهو اجململ، ويسمى املتشابه، إاّل أّن فيه خالف 

 ة بينهما وعدمها.بني وسط اجلمهور أنفسهم يف املساوا

ولغامض الّداللة أسباب قام التلمساين جبمعها وتصنيفها، وهي ستة مذكورة أعاله، كما     
أّن اجململ أو الغامض عنده ميكن أن يتجلى ويضبط املراد منه من طرف املتكّلم نفسه أو 

 بالقرائن، على خالف األحناف اّلذين يرون أّن بيانه من املتكلِّم فقط.   
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 السيرذاتيالعتبات النصية للخطاب السينوغرافيا في 
 أنموذجاعتبة اإلهداء في)سيرة المنتهى( لواسيني األعرج 

 

Scenography in the textual thresholds of autobiographical discourse 
The threshold of dedication in (biography of the end) Wassini Laaerj 

 

 نعيم بن أحمدد.                                                          
 )الجزائر( المسيلة –محمد بوضياف جامعة                                            

 

 15/12/9182تاريخ القبول:                                 84/81/9182تاريخ اإلرسال: 

 

   :ملخص
مصطلح )السرية الّذاتية( يثري يف الذهن تصّورات كثرية، نتيجة تعالقه مع مصطلحات      

، وهو أدب يدور حول )ومجيعها تدخل ضمن ما ميكن تسميته )األدب الّشخصي أخرى.
تتم وفق اآلليات اليت  ذايتمقاربة اخلطاب السري شخصية الكاتب، وجتاربه. لذا فإن 

اعتمدها مانغانو و شارودو، من خالل مفهوم السينوغرافيا والذي يعترب التخاطب عملية 
مسرحية يكون املمثلون هم املتخاطبني،حيث يسعى كل واحد منهم إىل أن ينحت لنفسه 

ن السينوغرافيا تعد مظهرا صورة وحيرص يف الوقت نفسه على تثبيتها أثناء التخاطب. كما أ
من مظاهر التفاعل بني النص والسياق، وطريقة يكتسب هبا الكاتب بعدا تفاعليا،وميد من 

 خالهلا قنوات احلوار بينه وبني القارئ.
 

  الكلمات المفتاحية:
 خاطب.تال ،التفاعل ،السينوغرافيا ،ليل اخلطابحت ،العتبات النصية، السرية الذاتية     

 

Abstract : 
     The Autobiography evokes many perceptions, resulting from 
its intersection with other terms. This genre revolves around the 
writer's personality and his experiences. Thus, the approach of 
the autobiographical discourse is in conformity with the 
mechanisms adopted by Maingueneau and Charaudeau, through 
the concept of scenography which considers the discourse like a 
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process of theater ,the actors are speakers. Where each one tries 
to improve its positive image during the conversation. 
  Scenography is an aspect of the interaction between text and 
context, of how the author acquires an interactive dimension and 
expands the channels of dialogue between him and the reader. 

Keywords : 
Autobiography, the textual thresholds, Analysis of discourse, 
Scenography, Interaction, Conversation. 

 

 :مدخل
ومن بني أشهر ، ف اليت حاولت ضبط مصطلح السرية الذاتيةهناك العديد من التعاري     

اّلذي يعّد من (Philipe.Lejeune)  هذه التعاريف اّليت ينبغي التطّرق إليها فليب لوجون
 به شخص واقعي عن وجوده اخلاصقوم أبرز املنظرين هلذا الفّن"حكي استعادي نثري ي

 .(8)وذلك عندما يرّكز على حياته الفردية وعلى تاريخ شخصّيته بصفة خاّصة "
 

تطّرقوا إىل السرية الذاتية بعد فليب لوجون: إليزابيت بروس  ومن بني املنظرين الذين     
السريذايت انتقدت التعريف  ((Elhzabeth Bruce بروس إليزابيتف وجورج غوسدورف.

املنطلقات املنهجية اليت بنت عليها الناقدة نظريّتها  دّ وميكن أن نع الذي تقدم به )لوجون(،
املتعلقة بالفعل السريذايت نابعة أساسا من تصور تارخيي ملقولة اجلنس األديب، فهي تعاملها 

 يت تشملها يف ظّل املواضعات المعاملة املؤسسة الكالمية اليت ال تُفهم حقَّ الفهم إالّ 
 .(9)خمتلف التطورات اليت جتتاحها عرب أطوار الزمن املتالحقة وكذلك بالقياس إىل

 

فيصهر تعريفه للسرية الذاتية مبا هو أعّم  (George Gusdorf) أما جورج غوسدورف    
إّن الذي يكتب عن نفسه صانعا من ابات الذاتية ويف هذا الصدد يقول: "وهو الكت وأمشل،

لنّصه يكون قد أتى عمال سريذاتيا وعلينا أن نصّدق املعيّن باألمر نفسه بدال  ذاته موضوعا
.لذا فمحاولة الوصول إىل املفهوم العميق للّسرية (3)"ق ناقدا موجودا أو سيوجدمن أن نصدّ 

الذاتية هو مبثابة البحث املضين يف طلب مفاتيح الّشخصية واستحضارها، بفضل اعتصار 
 .(4)الفكرالّذاكرة، وإعمال 
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على الّتعريف الذي وضعه فيليب لوجون  (Georges May) وقد اعرتض جورج ماي    
 يء من التصّلب والتجّمد املفرطنيعن هذا املفهوم  اّلذي فيه ش عندما طالب باالستعاضة

فما خنسره من دقّة يف هذا اجلانب نغنمه صّحة يف  بل من اجلزم املفرط، مبفهوم أكثر مرونة.
 .(3)اآلخراجلانب 

 

الّصيغة السردية للّسرية ) واملالحظ من كّل ما سبق أّن الّتعاريف مجيعها تركز على:      
 الذاتية. تطابق الكاتب والسارد والشخصية.احملكي االسرتجاعي.حمكي احلياة الواقعي(.

ملوضوع وهبذا يّتضح أّن خمتلف اآلراء اّليت تناولت الّسرية الذاتية يف األدب العريب قاربت ا
من ثالث زوايا: إشكالّية السرية الذاتية، أو الرّتمجة الّشخصية،أوالرتمجة الذاتية يف حّد ذاهتا. 

والسرية الذاتية . أو من حيث احلداثة والّتبلور الفيّن  وذلك من حيث القدم والوجود،
تلّبست باعتبارها أقرب األجناس األدبية إىل الرواية، كانت واحدة من هذه األجناس اليت 
 بلبوس الّرواية حىّت تفرّع من جنسها نوع مسّاه )جورج ماي( بـ"السرية الذاتية الروائية"

(5). 
 

من هنا سنحاول الولوج إىل اخلطاب السريي من خالل مقاربته وفق مفاهيم حتليل      
اخلطاب اليت سنها دومينيك مانغانو وباتريك شارودو، أما التساؤل الذي سنطرحه 

هل تكفي املعرفة باللغة اليت كتب هبا النص، وكذا  هلذا البحث هو كاآليت:كإشكالية 
التزود بكفاية موسوعية، والقدرة على وضع النص يف خانة األجناس أداة لفهمه وكذا سائر 
 النصوص، أم ينبغي أن يضاف إىل ذلك بعد ميّكننا من استجالء معاين ومقاصد حمجوبة

 ونعين بذلك السينوغرافيا؟. 
 

ومن مث مفهوم  ولإلجابة عن هذا التساؤل ينبغي التطرق إىل حتديد مفهوم اخلطاب،     
السينوغرافيا وتبيان مدى التعالق بينهما لتحديد متظهرات السينوغرافيا يف العتبات النصية 

 للخطاب السريذايت.
 

 :تحليل الخطاب -8
ع الطرق التوزيعية جاء مصطلح حتليل اخلطاب عن طريق )هاريس( ويعين به توسي    

 املاضيوبأواسط الستينيات من القرن  التقليدية لتشمل ما فوق اجلمل من وحدات،
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تنولوجية التواصل ارتسمت مالمح احلقل احلايل لتحليل اخلطاب من خالل علم أ
والتحليل التحادثي ذي النزعة اإلثنية املنهجية )غارفنكال( واملدرسة  ،)غامربز،هاميز(

  ظريات التلفظ، واللسانيات النصيةإىل هذا منو التيارات التداولية، ون الفرنسية. يضاف
وكذا أعمال يف جماالت أخرى كأعمال )ميشال فوكو( الذي يذهب بتاريخ األفكار حنو 
دراسة آليات التلفظ، و)ميخائيل باختني( فيما يتعلق خاصة بأجناس اخلطاب والبعد 

 .(0)التحاوري للنشاط اخلطايب
 

ونتيجة  تنوعت مدونات حتليل اخلطاب بسبب تداخل الكثري من االختصاصات،لقد      
وبني خمتلف تيارات حتليل اخلطاب.  لفتح احلوار بني خمتلف الفنون اليت تتناول اخلطاب،

األعمال اليت تدرج يف اخلطاب يف تيار  :أوال؛ التمييز بني بعض األقطاب الكربى مكنأ
ل األعمال اليت تعطي مكانة خاصة لدراسة وضعيات التواص ثانيا: .التفاعل االجتماعي

 طي املكانة األوىل للتنظيم النصيثالثا: األعمال اليت تع .اللغوي ومن مث ألجناس اخلطابات
 .(1)أو رصد وامسات التلفظ

 

ز النقاد يف األنواع اخلطابية بني لقد تعدد إذا مفهوم مصطلح اخلطاب، وبذلك ميّ     
والثقايف وبني اخلطاب  واخلطاب االقتصادي، واخلطاب اإلشهاري،اخلطاب السياسي 

وقد وسع جينيت من هذا املصطلح ليصبح معادال  (،(discours narrativeالسردي 
ملصطلح قصة ألنه يف الوقت نفسه دال من خالله تتشكل احلكاية، وفيه يتجلى نشاط 

واملهم يف  ل زاوية إنتاجه وتلقيه،أما من ناحية النشاط التلفظي فينظر إليه من خال الراوي.
 .(2)ذلك هو التواصل السردي بني القائلني يف النص )الشخصيات، الراوي، املروي له( 

 

ففي التحديد األجناسي الذي  " خمتلف عن أي مصطلح آخر،إّن مصطلح "رواية سرييّة   
اجلنس األديب اّلذي ما يرفع أّي مظهر من مظاهر االلتباس إذ حيّدد طبيعة  ،األعرج(اختاره )

وال شّك أّن القارئ يدرك امليثاق  ينخرط فيه الكتاب والذي حنن بصدد االشتغال عليه.
السري ذايت اّلذي أعلن عنه الكاتب )أو الّناشر( على صفحة الغالف األوىل حيّدد طبيعة 

 اجلنس وأسلوب الّسرد يف آن واحد ذلك أّن األمر يتعّلق بسرية ذاتّية تكتب روائيا.
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 سيرة المنتهى...عشتها كما اشتهني..( :ملخص المدونة( 

يات من آبثالث عتبات، أوهلا « سرية املنتهى» سريته الروائيةيقدم واسيين األعرج ل     
ومقطع البن عريب من كتابه « حديث اإلسراء»وكذا  سورة النجم عن سدرة املنتهى،

للروائي « تقرير إىل غريكو»وثالثها من « اإلسراء إىل املقام األسرى أو كتاب املعراج»
 :من حياته مقسما إياها إىل أعمدة اليوناين كازنتزاكيس. مث يسرد لنا فصوال 

 

 اجلد الروخو: العمود األول: .7

عراجه. وتسجل الرواية حلظة خروج الكاتب من الدنيا يصطفي ابن عريب الكاتب مل   
وحلاقه بالشيخ األكرب. وعرب هذا العروج تتواىل احلكايات الكربى، وأول ذلك هو حكاية 
اجلد البعيد الروخو املرتبط بالتاريخ األندلسي الذي شغل الكاتب يف أكثر من رواية .لكن 

حكايات الرواية، وفيها حكاية املرأتني  سيحضر أيضًا ليثري –والد الوالد  –اجلد األقرب 
اللتني أجلأمها اجلد )نينوت وممات( مما حيفظ الكاتب من طفولته اليت سيطغى حضورها يف 

 .الرواية، مثلها مثل املراهقة
 

، أما الشخصيات الصوفية( –التاريخ  –)السرية  تدفق السرد وتشتبك أعمدة الروايةي     
، األب الشهيد. اجلدة حنا فاطنة واألم )ميما ميزار( اجلدانحملورية فهي أسرة الكاتب: ا

جمموعة من النساء املتخيلة والواقعية: ذات  باإلضافة إىلواألخ عزيز واألخت زوليخا. 
الشعر األمحر وشافية قارة ومينا وديانا ، ويف املعراج الصويف والتكوين الروحي للكاتب تتواىل 

يتعالق عنوان الرواية مع سدرة املنتهى.  و  ي السالك. شخصيات ابن عريب وسريفانتس وموال
كما جند يف الرواية اإلشارة إىل تربة املنتهى: القرب، وكذلك غيمة املنتهى: حلظة املوت اليت 

نور، ويتقدم الكاتب لبسها الكاتب يف معراجه، ومشى على أرضها يف غمرة شالالت ال
نار )يتغراو( حيث نزل اجلد البعيد ، ويبلغ الكاتب يف معراجه جبل الموالي السالك

قمة اجلبل حيث يرى الصوفيني  –مية األندلسية. ومثة يف عش النسر)الروخو( بعد اهلز 
يرقصون كما يف احلضرة وبينهم املسيحي واليهودي يف إشارة إىل وحدة األديان، فاجلميع 

 .يد بالالتينية والعربية والعربيةيتبادلون األناش
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موته أمام تابوت فيه من ال يشبهه، ويبلغ الكاتب يف إسرائه مع جده  يواجه الكاتب     
  الروخو حيث يرى غرناطة، ويبدأ عمود التاريخ يف الرواية. بعدها يعود عمود الصوفية

جراحاته الداخلية وهو خيطو إىل النور، فريى « الغرفة الزجاجية»حيث يتلمس الكاتب يف 
ميضي العاشقان يف عامل املعراج، تبدو اجلدة )حنا معشوقته ذات الشعر األمحر. وبينما 

فاطنة( وتقود احلفيد الذي يبدع حلكاياهتا هنايات خمتلفة عما ترويه هي، إىل مقام الشيخ 
األكرب ابن عريب، وحوله: احلالج والبسطامي واجلنيد وغريهم. وعلى ابن عريب وعلى اجلدة 

إىل نقطة نور فيه. وتكاد تغيب  يقص الكاتب حكاية الكتاب الذي هرب حنوه ليتحول
عندما جتلت غرناطة للكاتب وجده الروخو، يتغىن اجلد هبا ويتأسى و  .الصوفية عن الرواية

 غ الكاتب وجّده حلظة سقوط غرناطةد السؤال األندلسي، وعندما يبلوهكذا يتجدّ . عليها
يسرد اجلد تظاهره باملسيحية ليحافظ على املكتبة، وكذا وصول املوريسكيني إىل الضفة 

  .األخرى، و ما يتصل باألكراد واملغاربة

اجلد الروخو واحد من أهم الشخصيات اليت يستعيدها األعرج يف سريته مستعرضاً    
لة على احلاضر بطوالته وأجماده. لقد حاور الكاتب جده ليقوم مبساءلة التاريخ واإلطال

وعرب هذه الشخصية املثالية، يلج الكاتب إىل مرحلة اخلروج من  ،والواقع من خالله
حداث. مث يرتك الكاتب جّده وجمده الغابر، ليقف أمام حاضر األندلس وما كان فيها من أ

أو ماٍض قريب، أبطاله هم اجلدة واألم واحلبيبة واإلخوة... مجيعهم أموات، لكنهم يعودون 
يف حياة الكاتب ليصنعوا له طفولة جديدة، طفولة ُحرم منها باستشهاد أبيه، ليصبح ظهراً 

طفال والفتيان اجلزائريني الذين خسروا آباءهم مكشوفًا غري حممي، شأنه شأن جيل من األ
 تلبية لنداء الواجب األكرب.

من الرواية يبدأ باألم )ميما أميزار( اليت نذرت نفسها لرتبية الكاتب  :العمود الثاني .2
وإخوته بعد استشهاد والده. ومما يستعيده الكاتب من حضور األم يف طفولته، مرافقته هلا 

لزعر »ام اخلالة وردة( حيث يتلبس الطفل الذي تدعوه شقيقته إىل محام النساء )مح
بالشيطان. ومن املعراج والذكريات يرى الكاتب أسرته، حيث تتوىل األم سرد « احلمصي
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قصتها مع األب وقصة األب مع الفرنسية ميا، كما ستتوىل قصة حممد، وحيث يتوىل 
الكاتب املناجاة اليت تقطع  الكاتب قصة شقيقه عزيز الذي قضى عليه السرطان، فزجّ 
 السرد. أما األخت زوليخا، فتعري جرحها السري يف قصتها. 

اجلّدة حّنا مثّلت رافدًا معرفيًا  للكاتب، إضافة إىل األم أميزار وغريمها  . العمود الثالث:3
وكذا كتاب )ألف ليلة  .تعان هبا الكاتب لتوثيق معلوماتهممن شّكل مصادر أساسية اس

 لذي غري حياته رأسا على عقب.وليلة( ا

: يأيت فيه األهم يف قصة مينا، حبيبة املراهقة، القديسة اليت ترمى يف بيت . العمود الرابع9
 يت عرفها الكاتب يف فرتة مراهقتهعيشة( بعد أن غدر هبا حبيبها، وهي املرأة ال) الدعارة

 لكاتب مستقبال.لكن مينا ستتعدد وستظهر يف خمتلف النساء اللوايت مألن حياة ا

هلذا الرجل الذي  عن حبه الكبري سريفانتس: حيث يتحدث واسيين. العمود الخامس: 9
،والذي يعده من الثوابت الكتابية  -اجلزائر -عاش يف الرتبة نفسها اليت عاش فيها واسيين 

 يف عامله الروائي مثل بقية األساسيات واألعمدة  يف سريته.

مث خيتم  يعود الكاتب فيه إىل املعراج وإىل النزوع الصويف يف الرواية. العمود السادس: .1 
الكاتب بفصل )بعض ما خفي من سرية عشتها كما اشتهتين(، وهو ما جاء شهادة على 

 الرواية، رمبا كان موقعها األفضل خارج الرواية.

 مفهوم السينوغرافيا: -9

 من املفاهيم املستعملة يف فن املسرح منذ القدمي (La scénographie) السينوغرافيا  
. وقد شاع تعبري السينوغرافيا يف فن تزيني املسرح والديكور بالرسمفبالنسبة لليونانيني هو 

مسارح العصر احلديثفي هناية مخسينيات القرن العشرين، وكان هدف السينوغرافيا هو 
مبا ضمته من فنون املعمار واملناظر  تطويع حركة الفنون التشكيلية واجلميلة والتطبيقية

وطرق استغالهلا يف الفضاء املسرحي اعتبارا لفن املنظور، مما أعطى وجها  واألزياء املسرحية،
 .(81)جديدا لتعامل كل هذه الفنون مع الكلمة والعبارة واملنولوج والديالوج واحلوار
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حادي املعىن للنص فحسب، بل  فالسينوغرافيا ترى مهمتها ال كرسم أو تزويق مثايل وأ     
كجهاز خاص يهدف إىل اإلضاءة على النص واألفعال اإلنسانية، وإىل إظهار حالة من 
العرض والبيان الكالمي امللفوظ، وليس كمكان ثابت وعلى حتديد وإقامة معىن لإلخراج يف 

لإلخراج،أي التبادل بني احلّيز والنص. وهكذا تعترب السينوغرافيا نتيجة ملفهوم سيميولوجي 
 .(88)التنسيق بني خمتلف املواد املسرحية املرتابطة هلذه األنظمة،وخصوصا للصورة والنص

 

، فاالستعارة (12)السينوغرافيادها ضمن مصطلح املشهد/ا )دومينيك مانغانو( فيحدّ أمّ       
يستخدم مفهوم  املسرحية قوية احلضور لدى حمللي اخلطاب مستفيدين من التداولية.

املشهد باستمرار لإلحالة على الطريقة اليت مبقتضاها يبين اخلطاب تصوره ملقام تلفظه 
الشخصي، فنجد )شارودو( يتحدث عن اإلخراج املسرحي بالنسبة للفضاء الداخلي 

أما  لالتصال، بينما )أ.روفيز( فتتحدث عن اإلخراج املسرحي خلطاب الرتويج العلمي،
سفي )حيث يصور الفيلسوف جريان الفكر يف صلب )كوستا( فتتحدث عن املشهد الفل

النص نفسه(. )مانغانو( يلجأ إىل مصطلح املشهد على صعيد أعلى للتلفظ، بالنسبة لنوع 
 جناس العلمية تسخر املشهد العلمياألجناس األدبية تسخر املشهد األديب، واأل، اخلطاب

ن اخلطاب. وهذه فمصطلح السينوغرافيا هو الذي يدل على املشهد املؤسس من لد
كحلقة مفارقة جيب على  السينوغرافيا ال جيب تصورها كإطار موضوع سلفا بل كسريورة،

التلفظ أن يضفي فيها الشرعية على مقام التلفظ الذي جيعلها أمرا ممكنا )املتلفظ واملتلفظ 
ما  ستغنم الشرعية من خالل -وفق مانغانو –وهذه السينوغرافيا  املشارك،املكان، الزمان(.

 يبلوره النص الذي يفصح عن نفسه عربها.
 

وبني  سنحاول هنا أن نكشف عما بني املسرح الذي نشأ يف رحابه هذا املفهوم،     
وإعادة تشكيله وفق ما  اخلطاب من شبه سوّغ لبعض حمللي اخلطاب تلقف هذا املفهوم،

قطة يتقاطع فيها  يالئم خصائص اخلطاب كي يصبح أداة تعتمد يف حتليله،فالسينوغرافيا ن
املتمثل يف زرع احلياة يف  –. وهذا ما جيعل عمل السينوغراف (83)كل من املسرح واخلطاب

من  –الركح وشحن اإلطار املشهدي بدالالت رمزية وجعله طرفا فاعال يف الفعل املسرحي 
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قبيل ما جيريه القائل على أطر اخلطاب اجلاهزة من حتويرات تتمثل يف عدوله عما يرتبط 
إىل مشاهد أخرى  (Scènes énonciatives) بأجناس اخلطاب من مشاهد تلفظية

من أطر  على وجه أعم، وجبه أجناس الكالم وأوضاع التلفظوهو فعل تتحول مب .حادثة
املعاين اليت يدور عليها اخلطاب  جاهزة وهياكل جامدة إىل فضاء ومكون حّيني يناسبان

ن ضربا من التفاعل بينه وبني متقبله الذي وجد نفسه وخيلقا ،وخيدمان املقاصد املضمنة فيه
 حيال مشهد تلفظي غري متوقع.

 

ألهنا  فالسينوغرافيا مثال جيد على ما بني املؤسستني اللغوية واالجتماعية من تعالق،       
يف اآلن ذاته موقف فكري خمتلف ومتوضع داخل اخلطاب،وبعبارة أخرى هي خروج على 

 .genre))(84)( واجلنس (typeماعية وعدول عن مراسم النمط أعراف املؤسسة االجت
 

 السينوغرافيا وتأويل النصوص: -3
التأويل ممارسة ال تستأثر هبا النصوص املكتوبة، وال يتفرد هبا إنسان عن غريه، فالتأويل      

وعمل متواصل تنهض به الذات   مالزم لإلنسان يف كل نشاط يقوم به، فهو ممارسة يومية،
كلما صادفت عالمة أو فكرت يف موضوع أو حتدثت مع غريها أو تكلمت مع نفسها. 

 ل شيء عالمة وكل عالمة حتمل معىنالتأويل ال يفارق اإلنسان ألن مداره املعىن، فك
وجهد االنسان منصب على تأويل العالمات واستخالص معانيها بدءا من االبتسامة، إىل 

 النظرة، إىل اخلطاب.
 

 د حامل ملعىن ثابت يودعه املتكلمجمر  -أي ملفوظ  –لقد ساد الظن بأن امللفوظ      
ويكون الظفر به يف إمكان كل من يشارك ذلك املتكلم، فيكفي أن يعرف التلقي ألفاظ 

وحيل بينه  اللغة وقواعدها حىت يكون املعىن يف متناوله. فإذا أشكل عليه جزء من امللفوظ،
سياق اخلارجي، وهذا ما جيعل للسياق وفق هذا التصور دورا وبني املعىن جلأ إىل ال

وفق هذه -ذلك يصبح املعىن . فالسياق إذا مما حييط بامللفوظ ويقع خارجه، وب(83)ثانويا
 الذي يستخرجه املتلقي من امللفوظ مطابق لذلك الذي تصوره املتكلم وعرب عنه. -النظرة

ويقوم بأنشطة  فيها املتلقي معارف شىت، فهو حلظة يستنفر أما الفهم فهو أعقد بكثري،
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ويبحث يف امللفوظ عما ينشئ به السياق  فهو يبين مجلة من الفرضيات، ذهنية متنوعة،
فاحلديث عن معىن خارج ذلك  الذي مل يعد موجودا خارج امللفوظ، وإمنا بات من صلبه

يكسب السياق باطل، فمعىن امللفوظ خيتلف باختالف السياق. فالسياق هو الذي 
امللفوظ وجودا حقيقيا باعتباره خطابا جيري يف زمن معني وفضاء خمصوص. كما ال يلغي 
هذا التصور دور اللغة يف تأويل امللفوظ، وال جيرد الوحدات اللغوية من املعىن، ولكنه 
يضيف إليها كفايات أخرى كالكفاية املوسوعية وهي كفاية تكسب املتزود هبا معرفة 

. (85)ب الكفاءة اللغوية ممتلكها القدرة على استعمال اللغة وتصريفهامثلما تكس بالكون،
من خالل الكفاية املوسوعية يكتسب الفرد بالتدريج على معارف غري متناهية، ومن خالل 
هذا الرصيد ميكن للفرد أن ينشئ ما شاء من امللفوظات، كما يتمكن من فهم ما يوجه له 

 . (80)من خطابات
  

ال تقل أمهية عن الكفايتني اللغوية  (Compétence Générique) والكفاية األجناسية   
واملوسوعية، سواء يف إنشاء امللفوظات أو يف فهمها وتأويلها. فمعرفة جنس اخلطاب الذي 
ينتمي إليه امللفوظ يساعدنا على إدراك منزلته من سائر امللفوظات وخمتلف األجناس اليت 

سن التعامل معه وفهمه يف ضوء ما تقتضيه مراسم اجلنس وأعرافه، فالكالم ترد إليها، وأن حن
تعد مبثابة أطر وقوالب جتري فيها  بل نتلقاه يف شكل أجناس خطابية، ال يوجد مادة خاما،

( منح أجناس اخلطاب دورا .Bakhtine.لذا جند )باختني(81)حمادثاتنا وسائر خطاباتنا
تكلمني وتيسري عملية الفهم، واعترب إخراج الكالم وصبه يف مهما يف حتقيق التواصل بني امل

فالعارف بأجناس اخلطاب إذا مسع كالم اآلخرين أو  أجناس خطابية أمرا يتعلمه اإلنسان،
قرأ خطابا من اخلطابات استطاع من الوهلة األوىل أن يعرف جنس ذلك الكالم، وأن يقدر 

والنهاية اليت سينتهي إليها. لذا يصعب احلجم الذي سيستغرقه، والصورة اليت سيتخذها 
التواصل يف جمتمع تنعدم فيه مقولة األجناس، وجيهل أفراده أن الكالم ينتظمه عدد من 

. لذا (82)األجناس، ويضطر املتكلم إىل أن يبحث يف كل مرة عن جنس يسكب فيه خطابه
ن التفاهم بني فمن أدوار الكفاية األجناسية حتصني عملية التواصل، وضمان حد كبري م

الكفاية  ،)الكفاية اللغوية املتكلمني،وترتيب هذه الكفايات على النحو الذي جاءت عليه
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فاألمر قائم على  ،هنا حتضر متتالية يف عملية الفهمالكفاية األجناسية( ال يعين أ املوسوعية،
 فاهماألخرى إذا ما انعدمت لدى التفاعل بني تلك الكفايات جيعل الواحدة منها تعوض 

وجيعل فهم النص عملية ميكن أن تتم وفق مسالك خمتلفة. فقد تكون اللغة هي السبيل إىل 
الوقوف على معىن النص، أو قد يتم من التعرف على جنسه، وقد تلتقي الكفاية املوسوعية 
والكفاية األجناسية وجتتمعان على فهم الكالم يف حاالت يتعذر فيها على املرء فهم معىن 

وهبذا تعدو عملية الفهم عملية معقدة ال يقدر عليها  عتماد على كفايته اللغوية.النص باال
دون أن يعين ذلك أن الكفاية الواحدة  الفرد إال إذا تزود بكفايات متنوعة على قدر وفرهتا،

 إذا مل تتوفر يصبح الفهم مستحيال.

 السينوغرافيا وتحليل الخطاب: -4
يعد )مانغانو( أبرز من استثمر مفهوم السينوغرافيا يف حتليل اخلطاب، واعتمده يف قراءة      

العديد من النصوص، مستفيدا يف ذلك من جمهود باحثني سبقوه مل جير مصطلح 
حيث يسعى كل  السينوغرافيا على أقالمهم، ولكنهم رأوا يف التخاطب عملية مسرحية،

رة وحيرص يف الوقت نفسه على تثبيتها أثناء واحد منهم إىل أن ينحت لنفسه صو 
ولئن كانت فكرة استعارة تشبيه احلياة مبسرح كبري قدمية، إال أهنا كانت منطلق  التخاطب.

دراسات كثرية يف جمال التخاطب، إذ اشتق منها مسألة الشبه بني املسرح والكالم، ويعد 
فاعلية الرمزية(، حيث يعترب ( من رواده والذي يطلق عليه )الت/Goffman)إرفني غوفمان

احملادثات اليت تدور بني األفراد جماال تتشكل فيه الذات ويبىن فيه النظام االجتماعي. ومن 
هنا فاحملادثة حتقق التفاعل االجتماعي األمثل. لذا فدراسة سلوك الفواعل االجتماعية 

 .(91)حملادثةوكيفية متثل العامل يقوم على دراسة ما يدور بني األفراد من ضروب ا
 

)ماء الوجه( أو الوجه اإلجيايب وضده الوجه السليب، املركز الذي  (face)ويعترب مفهوم      
انطلق منه )غوفمان( يف دراسة التفاعل اخلطايب واستند إليه يف بيان القواعد واألعراف اليت 
جتري يف إطارها احملادثات، ومن خالله كشف عما يوليه املتحدث من اهتمام بالصورة اليت 

فراد عندما يتخاطبون حيرص كل واحد منهم تسويق صورة فاأل يريد أن يقدمها عن نفسه.
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عن نفسه )الوجه اإلجيايب( يظهر من خالهلا يف مظهر الئق وصورة حمرتمة تعلي من قيمته 
 .(98)لدى اآلخرين

 

وملا كان التفاعل اخلطايب شبيها مبا جيري على املسرح فقد استثمر )غوفمان( مفاهيم      
 (Acteur )املمثل ولة يف وصف احملادثات وحتليلها من قبيلمسرحية بدال من تلك املتدا
( (performanceاملستمع، ومصطلح التمثيل لحي املتكلم و الذي يستعيض به عن مصط

(،وحىت مصطلح ماء الوجه قد استلهمه (conversation /talkالذي يؤثره على احملادثة 
غوفمان من املسرح والذي حييل على القناع الذي يرتديه املمثل أثناء التمثيل. فالوجه الذي 
حيرص املتكلم على الظهور فيه ما هو إال قناع خيتاره من مجلة األقنعة بعناية ويرتديه حىت 

ء من طرف الغري. وقد أسند يهدد وجوهه الشخصية وال يتعرض للحكم القاسي أو االعتدا
( تكون له يف احلياة، وأوكلوا له دورا (statut socialالدارسون إىل الفرد منزلة اجتماعية 

rôle)والسن ،اجلنس تتمثل يف: ( يضطلع به يف احملادثة، واعتربوا منزلة الفرد حمددة بعوامل 
 .(99)، واحلالة العائليةواملهنة

 

ت منطلق تصور عملية التلفظ عند )مانغانو( باعتبارها نوعا إن األفكار السابقة كان      
من اإلخراج املسرحي للنص، واعتبار السينوغرافيا مظهرا من مظاهر التفاعل بني النص 

وميد من خالهلا قنوات احلوار بينه  والسياق وطريقة يكسب هبا الكاتب نصه بعدا تفاعليا،
صل يف احملادثة الشفوية ويف اخلطاب وبني القارئ. فالتفاعل بني أطراف اخلطاب حا

املكتوب بشىت أنواعه، لكن يف اخلطاب الشفوي يكون التفاعل مباشر ويف اخلطابات 
 .(93)املكتوبة مؤجل

 

وهبذا تصبح السينوغرافيا أداة من خالهلا ينشئ الكاتب داخل النص سياقا متخيال       
وال هو باإلطار  ووضعا تلفظيا ال يدخل حتت طائلة اجلنس الذي ينتمي إليه ذلك النص،

اجلاهز بل السينوغرافيا مما ينشأ يف صلب النص، ويكون خاصا به، فاخلطاب مهما كان 
اء موجود سلفا ومستقل عنه، وإمنا اخلطاب ينشئ لنفسه نوعه ال ميكن أن يتم يف فض

وضعا تلفظيا، وهو ما نعنيه بالسينوغرافيا اليت هي شرط اخلطاب ونتاجه يف الوقت 
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. من هنا فالسينوغرافيا هي مما يأسر به املتكلم خيال املخاطب وحيقق بفضله فعل (94)نفسه
 ويتجنب األعمال املهددة ملاء الوجه.االقناع، كما أهنا طريقة خيفي هبا املتكلم مقاصده 

   

 العتبات النصية والسينوغرافيا: -3
تعد العتبات النصية مبحثا مهما يف جمال السرد الروائي حيث تواترت جهود كبار      

من أمثال ليو هويك، جريار جينيت، شارل غريفال، فليب  املنظرين والنقاد الفرنسيني،
ميتريان، وغريهم من الباحثني الذين سعوا إىل ضبط حدودها لوجون، كلود دوشي، هنري 

وإبراز خمتلف  النظرية وبلورة صور عالقتها بالنص الروائي من جهة وبالقارئ من جهة ثانية،
الوظائف اإلشهارية، واإلغرائية والتفسريية واإلفهامية والرمزية، اليت ختدم هبا النص يف بعديه 

العتبات والنصوص احملاذية مندجمة يف فضاء النص مسيت فإذا كانت  اجلمايل والداليل.
وإن كانت تفصلها عن فضاء النص مسافة فضائية  (،(péritextes عتبات ونصوص حميطة

 (.(Epitextes مسيت نصوص حماذية الحقة
 عتبات ونصوص حميطة خارجية ؛واليت تقسم إىل قسمني العتبات والنصوص المحيطة:* 

ويندرج فيه كل مما جنده مثبتا يف صفحة الغالف اخلارجية كالعنوان واسم املؤلف والتعيني 
)الصفحة األخرية(.  باإلضافة إىل حمتويات الصفحة الرابعة اجلنسي وصورة الغالف...

والنصوص  التقدميي واخلطاب اإلهداء من كال وتشمل داخلية حميطة ونصوص
احلواشي، عالوة على التذييل وهلذه العتبات عالقة وطيدة والعناوين الداخلية و  التوجيهية

 مبنت الكتاب. 
كاالستجوابات الصحفية واحلوارات واالعرتافات أو النصوص المحاذية الالحقة: * 

 .(93)الشهادات
 

ليست العتبة النصية جديدة فبعض الروائيني يوردون يف قصصهم عبارات ونصوص      
 متهيدية، تومئ إىل املنت باعتبار هذه العتبات مسة من مسات احلداثة.أما اخلطاب التقدميي

Discours Préfacial)فهو ما يسبق النص من مقدمات تكون من وضع املؤلف ) 
(Préface auctoriale) ه، أو من وضع غري Préface allographe)) وتكتب واملؤلف ،
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.ويكون مدارها يف العادة على Préface posthume))(95) وفاته ال يزال حيا أو بعد
التعريف باألثر وبالظروف اليت كتب هبا واملادة اليت احتوى عليها. أما الغاية من وضعها 

فاملقدمات ختتلف باختالف  فهي إبراز قيمة الكتاب وجدة حمتواه وتأمني قراءة جيدة له، 
كتاهبا. وطبيعة الكتاب ونوع اختصاصه من العوامل اليت جتعل هذه املقدمة ختتلف عن 

ولقد اختلفت مواقف النقاد واألدباء من استحضار أو إقصاء اخلطاب التقدميي يف  غريها.
األساس  افتتاحيات النصوص اإلبداعية وانقسمت اآلراء بني مؤيد للمقدمة باعتبارها العتبة

اليت حتملنا إىل فضاء املنت املركزي الذي ال تستقيم قراءتنا له إال باالطالع عليها. وبني من 
أو باقي األشكال األخرى  يرى بأنه ال جدوى من احتواء الكتاب على حمطة التقدمي،

لكن رغم هذا املوقف الرافض للمقدمات والداعي إىل التخلي عنها إال أن  لالستهالل.
 .(90)مل يعزفوا عن هذا األمر وبقي اخلطاب التقدميي حقيقة نصية ملموسةالكتاب 

 

البحث يف أصناف اخلطاب التقدميي ووظائفه أمر فصل فيه الباحثون، إال أن اتصاف      
ذلك اخلطاب بتنوع سينوغرايف جيعل مشاهد التلفظ فيه خمتلفة، ظاهرة مل يلتفت هلا أغلب 

قدميي على سينوغرافيات متعددة يكمن يف طبيعة اخلطاب الدارسني. فانفتاح اخلطاب الت
التقدميي نفسه، واملتمثل يف قيامه بالضرورة على أعمال تنتهك قاعدة التأدب وهتدد 

 .(91)الوجهني اإلجيايب والسليب لكل من الكاتب والقارئ
 

( الذي يعد من أهم الشروط (Principe de coopérationكما تنسف مبدأ التعاون       
. فوجود املقدمة يف حد (92)الواجب توفرها كي تنجح احملادثة ويتم التواصل مهما كان نوعه

ذاته يضع القارئ يف موضع حرج وجيعل التواصل بينه وبني الكاتب غري متكافئ. وهذا ما 
انتبه له )ج.جينيت( حيث اعرتف بأن من أكرب سيئات املقدمة أهنا تؤسس للحظة تواصل 

يل أعرج، مادام الكاتب يقرتح فيها على القارئ التعليق القبلي على نص غري متكافئ وبالتا
مل يعرفه بعد، لذلك فإن العديد من القراء يفضلون قراءة املقدمة بعدما يعرفون عن أي 

 .(31)شيء يدور النص
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املقدمة باعتبارها لونا من استباق اخلطاب بالنص الذي يلحقها جيعلها نوعا من     
عل الكاتب إما مشيدا بكتابه والظهور مبظهر املتباهي بنفسه، وإما الظهور التعريف به، وجي

متواضعا معرتفا بوجود أخطاء. لذلك فهو يلتمس العذر من القارئ، ومما ال شك فيه أن 
اإلساءة حاصلة يف احلاتني ففي احلالة األوىل قد يزعج الكاتب القارئ ورمبا نّفره من قراءة 

واالعرتاف بالتقصري والتماس العذر من القارئ فيه إراقة ملاء وجه  الكتاب.  وكذلك التواضع
. وكثريا ما جيمع الكاتب (38)الكاتب اإلجيايب من شأهنا اإلنقاص من شأن الكاتب وقيمته

 يف املقدمة بني الكربياء والتواضع وبذلك جيمع بني لونني من اخلطاب.
 

سراف يف التواضع والذهاب بعيدا عتذار واإللتأدب واملبالغة يف االمن قلة ا إن التباهي      
يف التأدب هي أيضا أفعال من قلة التأدب. لذلك السينوغرافيا تعد طريقة أفضل وألطف 
متكن املقدم من أن يبلغ مقاصده من غري أن يقوهلا، ويعرب عما يريد من جون أن يفصح 

ول الكشف عنه من عن ذلك ومن غري أن يسيء إىل صورته أو جيرح قارئه. وهذا ما حنا
 خالل نص )سرية املنتهى( عشتها كما اشتهتين لواسيين األعرج. 

 

 العتبات النصية في سيرة المنتهى: -
، واليت لن نقف عندها عتبة العنوان: سيرة المنتهى )عشتها ...كما اشتهتني( -8

على أهنا هداء خاصة اليت بدت لنا ذا يروم تسليط الضوء على عتبة اإلطويال ألن حبثنا ه
 فيما يشبه الرسالة.

 عتبة اإلهداء:  -9
يعترب اإلهداء من بني العتبات النصية اليت مل يعرها اخلطاب النقدي العريب باال، ومل    

يلتفت إىل تنويعاهتا وتعددها واختالفها عرب الزمان واملكان. فاإلهداء ممارسة اجتماعية 
خماطبا معينا، فاألثر األديب ال خيلو من  داخل احلياة األدبية يستهدف الكاتب من خالهلا

. وفق (39)قصدية سواء يف اختيار املهدى إليه،أو يف اختيار عبارات اإلهداء وشكل ديباجته
شكر  هذا يعترب اإلهداء من بوابات النص األديب،فقد يرد على شكل اعرتاف وامتنان،

دت نوعا من االختفاء شه وجتدر اإلشارة إىل أنه بتطور هذه العتبة النصية، وتقدير.
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لوظيفتني أساسيتني من وظائف اإلهداء ويتعلق األمر بالوظيفة االجتماعية املباشرة أي 
 .(33)املادية، وشكلها املتطور باعتبارها رسالة مديح

 

إن اإلهداء ميكن القارئ من أن يتبني مالمح الذات الكاتبة وهواجس الكتابة ومهومها      
خلق جسر من التواصل بني النص والقارئ.لكن يف اآلن ذاته ال  فالكاتب عن طريقه حياول

خيلو من معطيات توجه إسرتاتيجية الكتابة،إذ يستثمر الكاتب يف اإلهداء بعض املالمح 
 السريذاتية، وبعض التفاصيل الديداكتيكية أثناء صياغته.

 

عادة ما يستغل الكاتب اإلهداء ليضمنه تأمالته الفلسفية أو ملساته الفنية،واليت متكن     
من العبور إىل فضاء النص.كما أن اإلهداء مكون نصي من املكونات اليت تروم حتقيق 
تواصل خفي مع املهدى إليه ومن مث القارئ الذي سيحاول بال شك معرفة الرابطة اجلدلية 

هداء. كما أن لكل روائي مربره لطبيعة االستحضار املتعدد لصيغ بني النص ومضمون اإل
وكذا جتنب اإلطناب، واالعتناء جبماليات التعبري،مما يضفي على  اإلهداء وكذا حملتوياته،
أو طابع الرسائل وهو ما سنحاول استثماره يف دراستنا هذه لعتبة  اإلهداء طابع الربقيات،

 يت ترتاوح هنا بني السردي والنص الديين:وال اإلهداء عند واسيين األعرج.
 تقدمي شكر هلذه املرأة اليت ال توجد إال يف خميلة واسيين. إهداء إلى ميترا: - أ

من القرآن الكرمي، احلديث النبوي الشريف، كتاب املعراج البن عريب، اقتباسات:  - ب
 لكزانتزاكي. مقطع من الكوميديا اإلهلية لدانيت، مقطع من تقرير إىل غريكو

علي برمضان إلكوخو دي اإلهداء أو الرسالة الموجهة إلى الجد المورسكي:    -ج
 .(34)أملرييا واملسمى الروخو

 

وعليه فإن إهداء اخلواص  تعكس عتبة اإلهداء نوع العالقة بني املهدي واملهدى إليه.    
أم من يقوم على إهداء الكاتب كتابه إىل أشخاص خاصني سواء أكانوا من دائرة األسرة 

 خارجها وقد وظف واسيين منط إهداء اخلواص:
إن هذا اإلهداء موجه إىل أشخاص )من العامل الواقعي أو التخييلي(، لكن بنية اإلهداء   

هنا ال تقوم على الثنائية الضدية املتمثلة يف جدلية احلضور والغياب. بل يف تعمد ذكر 
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البعدي والذي سنتناوله الحقا. لقد وقد بّرر ذلك يف االستهالل  ،واسيين من غابوا فقط
استحضر واسيين الوجوه احلميمة يف هذا اإلهداء تقديرا هلا، كما تشكل نقلة يف اإلهداء 
من العام إىل اخلاص، وذلك بالوصول إىل اجلد الذي ميثل تلك الشخصية ذات املكانة 

قذ من املوت عندما  االعتبارية املرموقة، اجلد األول املوريسكي القادم من غرناطة الذي أن
كانت حماكم التفتيش حترق املكتبات، ومت حرق مكتبته من قبل اإلسبان، واليت أنقذته هي 
اخلادمة )عبدة( حيث أعطته قطعة خشب وقالت له اذهب وال تلتفت وراءك، حىت وجد 

 نفسه يف الضفة األخرى )اجلزائر(.
 

خو خمطئا عندما قال بذلك.. ومل  يكن جدي الساليل الرو مل))هذا اجلد الذي قال عنه     
يكن أمامي من حل سوى االنتساب حلبييب وجدي اللغوي دون كيخويت/سريفانتس الذي 

 (33)(( أكد مثل الروخو أننا يف النهاية ال نفعل شيئا سوى أن ننحت معىن حلياة متر بسرعة.
 

االستعانة من هنا ميكن النظر إىل اإلهداء من زاوية تواصلية خاصة، وذلك عرب      
مبعطيات نظرية التواصل اليت ترى أن هناك أربعة عناصر ثابتة ينهض عليها فعل اإلهداء 
باعتباره ممارسة تواصلية: املرسل )املهدي(، املرسل إليه )املهدى إليه(، الصياغة التعبريية 

 .(35)األثر املقصود على املهدى إليه )الشكل التعبريي(،
 

 ن أن يصدر من مرسل حنو مستقبلهداءات اخلاصة ال بد مففي هذا النوع من اإل     
عرب قنوات تواصلية تتخذ أشكاال خمتلفة يف ارتباطها باجملالني الزماين واملكاين، وحىت 
النفسي. هذا اإلهداء الذي يصدر من هذه الصفحة البيضاء إال أنه ينتظم يف قنوات 

لتواصل املرغوب فيه بني تواصلية ذات مقامات تداولية خاصة يتحقق من خالهلا ا
 املرسل/الكاتب وبني املرسل إليه املهدى إليه، وهو ما جيعل اإلهداء مير مبرحلتني مها:

رسالته /خطاب اإلهداء عن  يعمد املرسل /الكاتب من خالهلا إىل إرسالمرحلة البث: -
ومكانية،ذاتية طريق عملية الرتميز )الكتابة اخلطية( وذلك باالستناد على متغريات زمانية 

 .(30)وموضوعية
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املهدى إليه فك الرموز اليت ينطوي عليها نص /وهنا حياول املستقبلمرحلة االستقبال: -
اإلهداء، ويعمل على فهمها والتقاط اإلشارات الدالة )القريبة أو البعيدة(، وباالستناد 

 .أيضا على متغريات زمانية ومكانية، ذاتية وموضوعية مشرتكة بني الطرفني
 

فإننا نتجه إىل  إننا عندما نفكر يف اإلهداء اخلاص بوصفه حلظة تواصلية خاصة،     
 واسيني األعرج(التفكري يف األطراف الفاعلة أثناء عملية التواصل: الكاتب وهو هنا )

وهو بذلك يقصد إقامة تواصل لساين رمزي  )الجد الروخو(، يهدي مؤلفه إىل املهدى إليه
إليه، ومن مث حيدث التواصل املقصود لدى املهدى إليه. ومن أجل حتقيق له عالقة باملهدى 

كان ال بد من أن يكون بني املرسل واملرسل إليه حد أدّن من  فعال هلذه العملية التواصلية،
املعارف املشرتكة، لكننا هنا نلحظ أن اجلد شخصية متخيلة، فواسيين ال تربطه به سوى 

ممن فروا من حماكم التفتيش اإلسبانية بعد سقوط حضارة رابطة النسب من بعيد كونه 
املسلمني يف األندلس. املسافة بينهما بعيدة، وال يعرف واسيين عن اجلد إال ما كانت ترويه 

 له عنه جدته )حنا فاطنة(.
 

ومادامت عملية االتصال جتعل من املرسل الكاتب يقبل على ترميز إهدائه، ال بد من      
وهنا فال ميتلك  ن املستقبل هنا هو القارئ بدال من اجلد الذي مل يعد موجودا،اإلشارة إىل أ

القارئ احلرية املطلقة يف صنع املعىن،وإمنا متر صناعة املعىن عرب الشفرات اليت هي شرط 
التجربة االتصالية، وذلك ال يتم إال بوضع حدود للرسائل اليت ميكن تبادهلا بني املرسل 

ل األديب ليس جمرد جمموعة من امللفوظات وإمنا شبكة من الشفرات اليت واملرسل إليه فالعم
وهنا نعود لقضية االخالل مببدأ التعاون  .(31)جتعل العالمة املوجودة تقرأ كنص خاص

 فاملرسل إليه غائب.
 

تستمد مقوماهتا من بنية التفاعل  فاآلداء اإلهدائي هو يف جوهره فاعلية اجتماعية،      
بني األفراد واجلماعات إهنا نتاج مشرتك بني طرفني أو أكثر. من هنا ميكن االجتماعي 

اعتبار فعل صياغة اإلهداء مبثابة ممارسة تلفظية تستهدف بلورة خطاب ممكن بني طريف 
وليس مثة معان اجتماعية وداللية ملثل هذا اخلطاب  اإلهداء، يف إطار موقف تواصلي ما،
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التعبريية الثاوية يف سطور اإلهداء، والقائمة داخل هذا دون التحديد املسبق لإلمكانات 
السياق. وميكن حتديد وضعية اخلطاب اإلهدائي بكونه جمموع الظروف اليت حيدث بداخلها 

يصبح بذلك احمليط االجتماعي الذي جيد فيه الفعل  . وهو(32)فعل العملية التلفظية
 فاخلطاب اإلهدائي اخلاص ن بعضهم.والصورة اليت يكوهنا املتخاطبون ع اإلهدائي موقعه،

 لى عالقات اجتماعية ونفسية معينةجيب أن ينظر إليه بوصفه تعبريا عن وقائع مبنية ع
فالكاتب يتقصد املهدى إليه مما يقتضي وجود عالقة خاصة بني تربر استهداف الكاتب/ 

 املهدي للمهدى إليه دون غريه.
 

من غري أن نالحظ خروجها عن  عند واسيين األعرج، ال ميكن أن نقرأ العتبات النصية      
املألوف سواء فيما تعلق بشكلها وحمتواها أو فيما اتصل ببثها وتقبلها. فمن العادة أن 

لكن املدونة اليت بني أيدينا خلت منه ومت  القارئ خاصة يف التقدمي، يكون املخاطب هو
 (.(postfaceاالستعاضة عنه باإلهداء، وكذا باالستهالل البعدي 

 

إن النفاذ إىل مقاصد العتبات يف )سرية املنتهى( غري ممكن ما مل نأخذ املشهد       
غري  العتبات النصيةالتلفظي الذي يؤسسه الكاتب بعني االعتبار فاملعاين اليت تضمنتها 

وهو ما يؤكد من جديد أن  منفصلة عن الطريقة اليت توخاها املؤلف يف إخراج املعاين.
ه ال ينفك عن طريقة وإمنا هي املعىن نفس السينوغرافيا ليست جمرد أسلوب لتمرير املعىن،

 la scène. فال هو باملشهد الشاملوهي مشهد تلفظي ينشأ صلب النص .إخراجه

englobante) وال هو باملشهد األجناسي )la scène générique))(40)  الذي يدخل يف
على شكل )رسالة( يف السرية الذاتية أمر ال يربر طائلة اجلنس ومرامسه. فمجيئ نص 
 وال يفسر بكونه يرجع إىل جنس بعينه هو العتبات بانتمائه إىل منط من اخلطاب خمصوص،

ظاهرة ال ميكن فهمها إال إذا جعلناها  -إن صحت التسمية-وغرافيا الرسالة وإمنا سين
اال( الرسالة مساحة للحوار بسبب من معاين النص ومقاصد كاتبه. وهلذا اعترب )أالن في

.كما أن هذه (41)سواء كان واقعيا أو متخيال مصطنعا، وسواء مت الرد على الرسالة أم مل يتم
يتمثل  العتبة النصية ليست موجهة لعموم القراء مثل العنوان، بل ختاطب مجهورا أقل،
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بني العنوان  أساسا يف فئة القراء )املتلقي هنا هو قارئ النص(. فعلى الرغم مما يوجد
والعتبات من قواسم مشرتكة توهم ظاهريا بالتماثل ومع ذلك حتتفظ كل واحدة منهما 

 داخليا جبوانب أخرى خاصة متيزها عن األخرى.
 

 عد مظهرا من مظاهر توظيف الرسالةت الرسالة يف هذه املدونة اليت ندرسها، سينوغرافيا    
من غريه، فقد تكون الرسالة جنسا من ولكنه خيتلف عن مظاهر أخرى، يدعونا لنميزه 

أجناس اخلطاب قائما بذاته مهما اتسعت حدوده وكثر جمال التصرف فيه. ورمبا كانت 
الرسالة عنصرا مدرجا يف جنس آخر وسيما يف األجناس السردية، وهي ظاهرة قدمية يف 

يب، من خالل والذي ال خيفى أن واسيين من أشد املعجبني بالرتاث العر  .(42)الرتاث العريب
إن ظاهرة )) وهو ما يؤكده بقوله: استلهامه وتوظيفه، وكذا ميله إىل كتابة العناوين املطولة،

العناوين املطولة هي تقنية عربية أصيلة، فمن خالهلا يقوم الكاتب بتلخيص ما سيحدث يف 
الفصل. وهذا ما جنده يف أمهات الكتب العربية القدمية عند املسعودي والقلقشندي 

غريمها، فحىت سريفانتس نفسه أخذها من الثقافة العربية وقد اعرتف بذلك وهو يكتب و 
عن طريق العنونة يدخل القارئ يف مناخ عريب ألهنا )) كما يردف قائال:.(43)((دون كيشوت

عادة سردية عربية: تلخيص ما سريد، ميكن إحلاقها بالعتبات، ألن هذه العتبة إيضاحية 
العامل الذي سيأيت، وهي ليست غريبة بل هي حماوالت إلزالة تعطي ما هو أساسي يف 

الغرابة عن النص، يدخلك يف عامل مث حتاول أن تكتشف اجملموع من خالل تلك 
 لكن هذا الرأي يتعارض مع قول جينيت الذي سبق ذكره آنفا. .(44)((اإلشارات

 

هي باجلنس املوظف يف  ليست الرسالة يف مقدمة الرواية السريية إطارا أجناسيا، وال     
كما أهنا ليست جمرد إطار للمقدمة وإمنا هي سينوغرافيا أي مشهد  خدمة جنس آخر،

تلفظي ، ولكن املؤلف وظفه على حنو جياوز ما هو معهود لدى بقية كتاب السرية الذاتية 
  عتبة نصية لكتاب سرية ذاتية الذين سبقوه، مما يوهم بأننا بصدد رسالة جوابية وليست

إىل وضع تنحت فيه  وقد اختار املؤلف وضعا ختاطبيا خيرج عن كونه موجها للجد الغائب،
لغتها فيها من الود  ،الرسائل املتبادلة بني األصدقاء صورة تقرتب من تلك اليت نصادفها يف
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من الرسالة تكشف عن  األمناط ألن بعض والعاطفة ما خيرجها عن إطار العتبات املعتادة.
 .(45)ل الرتسلي غري احملدودة سواء أكانت واقعية أم متخيلةإمكانات الشك

 

إن أبرز ما تدور عليه عتبة االهداء هو تلك العالقة الغريبة اليت تربط واسيين باجلد       
حبييب ))الذي مل يره قط، والذي كان يسمع عنه فقط من خالل اجلدة )حّنا فاطنة(: 

تستحق أكثر  املسمى الروخو. دي أملرييا،وموالي اجلليل، سيدي علي برمضان ألكوخو 
من هذا يا جدي األعظم، أحنين اآلن لظلك العايل الذي لبسته طوال حيايت، وختفيت فيه  
كلما أصابتين قسوة اليأس، ومس اخلوف والربد ظهري. أقبل آثار خطواتك القلقة اليت 

أحيانا بشكل  تركتها على الساحل املنسي،وعلى صخور جبل النار، وسلكتها بعدك،
 ويف أحيان أخرى بثقة القلب... أعمى،

 

لو وجدت عمري كله شبيها  لك وحدك يا جدي أوجه خويف وطفوليت العارية.      
لك وأنا أهتيأ للقائك بقلب  بلحظة واحدة، من حياتك السخية، سأكون أسعد حفيد

هت، ولكنين وشوق كبري إىل الرتبة اليت شربت من دمك وعرقك، وشكلتين كما اشت صغري
 (46).((عشتها كما اشتهيت

 

ولذا فمقولة  ،لفاملتضمنة يف اإلهداء سينوغرافيا اصطنعها املؤ  بدت لنا الرسالة      
الرتسل ينظر إليها من خالل لسانيات التلفظ واخلطاب، ويف إطار الدراسات التداولية اليت 

)الرسالة/الرتسل( ميثل قدميا أهم مقام هتتم باللغة باعتبارها نشاطا اجتماعيا، ألن هذا املقام 
تعقدت فيه أوضاع التخاطب األديب املنظمة ألوضاع التواصل االجتماعي، وهو املقام الذي 

. وهو ما يؤكد أن التفاعلية (47)فيه عن ضروب التفاعل احلواري االجتماعي يعرب الكالم
(L’interactivité صفة مالزمة للخطاب تتجلى ) احملادثة الشفويأحسن ما جتلى يف 

ولكن هذا ال يعين جترد اخلطاب املكتوب منها، وإن نشأ يف غيبة من املتلقي. فكل عملية 
تلفظ هي ضرب من التبادل الضمين أو الصريح بني متلفظني آخرين موجودين بالقوة أو 
بالفعل. وهي دائما تفرتض حضور عون تلفظي آخر يتوجه املتلفظ بالكالم وفيضوء العالقة 

  تربطه به ينشئ خطابه.اليت
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فالقارئ يرى يف عتبة اإلهداء إىل اجلد الدافع إىل نشر وكتابة هذه النصوص أو       
 باألحرى السرية الذاتية، هو حرص الكاتب على نقل بعض من حياته الشخصية واملعرفية.
فالذات تتمكن من التنفيس عما جييش يف صدرها من تناقضات ذاتية، حياول الكاتب 

 .(48)ها بطريقة مكثفة يف خطاب اإلهداء الذايتصوغ
 

فالتهجري القسري الذي تعرض له اجلد على يد حماكم التفتيش وحماولة قتله، عاشها     
احلفيد واسيين أيضا ملا وضع امسه يف القائمة السوداء أثناء العشرية السوداء من طرف 

  اهلجرة يتشارك فيها اجلد واحلفيد)حراس النوايا( كما يسميهم واسيين. وبالتايل فمحنة 
"محنة الكتاب  اجلد الذي هاجر سرا إىل اجلزائر، كذلك واسيين الذي هاجر إىل فرنسا.

هو ما يربط بني اجلد واحلفيد. ومما الشك فيه أن يف مشهد اإلهداء ما يتماشى " لكتابةوا
احلواري يف استحضار اجلد مع سينوغرافيا الرسالة وما يعمقه أال وهو البعد التفاعلي واملنزع 

 بة خاصةوخماطبته،حنن هنا إزاء وضعية تريد رد االعتبار هلذا اجلد الذي يكن له واسيين حم
من أقدم أجناس الكتابة وأكثرها أصالة يف األدب وأقواها ))لقد مت توظيف الرسالة ألهنا: 

 .(49)(( داللة على اخلطاب ينطلق من اإلنسان ويعود إليه
 

وهنا نصل إىل أن اإلهداء صار فنا قائم الذات من منظور الروائي احلداثي، إذ مل يعد       
الروائي مكتفيا باإلهداء املباشر احلايف واخلايل من عناصر اإلثارة واجلذب،بل صار وجهة 

 نظر يف احلياة.
 

 :((postfaceاالستهالل البعدي  -3
املتعارف عليه يف مقدمات السرية أن يقدم الكاتب ما يرمي إليه بكتابة سريته الذاتية.    

حيث قدم لنا شروحا حول كتابته للسريةيف إطار  ولكن الكاتب تركه لالستهالل البعدي
عشرون سنة وبضع الوقت. رمبا احتاجت )) حفظ ماء الوجه، ومن األمثلة على ذلك:

رية خاصة: سرية املنفى، اليت أعادت تشكيلي، وصنعتين جزئيا العشرون سنة وحدها إىل س
وأنا يف حالة وعي قصوى ومسؤول بقوة عن أفعايل وآرائي وكتابايت. هلذا ما كتبته يف هذه 

اخرتت يف هذه السرية الذين مل يعودوا  السرية، هو جزئية صغرية من حياة مشتعلةوما تزال.
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يلة وشيدوا جوهريا حيايت، بل أعطوها معىن:اجلد بيننا وال يعرفهم أحد، أو القلة القل
  مينا، امرأة احلرائق، سريفانتس املوريسكي، الروخو، اجلدة حّنا فاطنة، أمي ميما أميزار،

 .((سيد الصنعة الروائية واملخيال. هؤالء شكلوا املادة اخلام اليت صنعتين حياتيا
 

ألهنا تساعد  ذات أمهية استثنائية،إن اإلرساليات النصية املوجودة يف حميط النص     
 :القارئ على فهم النص

مل أعمل يف هذه السرية فقط على ما أسعفتين به الذاكرة وحدها، والذاكرة يف هذه ))       
 ((احلاالت تسعف ألن األمر ال يتعلق بتفاصيل هاربة ولكن جبوهرصنع حيايت ..

يف عمق هذه األسئلة اليت  رمبا نبتت السريةماذا يعين أن يصبح املرء كاتبا ؟... ))       
 .(50(()ال كحياة فرديةكيف أكتبين كيف أقولين؟ بال خوف وال تردد؟ تشغلين،

 

وبالعودة إىل مفهوم منزلة الفرد اجتماعيا نلحظ جلوء واسيين إىل سينوغرافيا العتبات     
من اشرتك معه يف هذه  النصية ممثال يف اإلهداء، مث االستهالل البعدي وذلك للحفاظ على

 الرحلة احلياتية:
ألن الكاتب يف النهاية ليس وحده صانع سريته. هناك من اشرتك معه فيها إنسانيا ))       

وعاطفيا أيضا، وسلمه قلبه وجسده ومحيمياته، بل وحياته أحيانا. هل من حق الكاتب 
يف هذا وال حل يل السريي أن يقول ما يشاء باسم احلرية وقت مايشاء؟ ال نصيحة يل 

 .(51(()سوى أن يقول ما يشاء من دون أن يؤذي غريه
 

أما خبصوص انتهاك قوانني اخلطاب، يؤكد غرايس على أن املتكلمني املتفاعلني       
يراعون بشكل منوذجي )غري ثابت( لدى التبادل الكالمي القواعد التحادثية فهذه القواعد 

من القواعد املستمدة من الكفاءة اللغوية. إذ ميكن أن هي يف الواقع قابلة لالنتهاك أكثر 
يكون هناك تفاوت من جهة املؤلف بني املقصدية األولية، وتلك اليت سيمنحه إياها 

رمبا جلهل املؤلف باآلثار اليت ميكن أن تقحمها صيغة  -عند لوجون –القارئ. ومرد ذلك 
 . (52)ني القارئالتقدمي اليت اختارها، أو لوجود حتققات أخرى بينه وب
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 وعليه ومما سبق نتوصل إىل أّن:   

ما باهلروب من قضية إ –بشكل عام  -النقد العريب تعامل مع تعريف السرية الذاتية  -
أو التعامل بطريقة اشرتاطية )فالكاتب ال ميكن أن يغطي حياته كلها  ،التعريف كليا

لكن املالحظ هو التأثر  .خة(، أو حماولة إجياد تعريف جامعمن الطفولة إىل الشيخو 
 اجللي مبا قدمته التعريفات املختلفة هلذا الفن لدى النقاد الغربيني.

، والعوامل وتاريخ الثقافة ،لة تربط السرية الذاتية بالتاريخ: تاريخ الكتابةوجود ص -
 االجتماعية اليت أسهمت يف نشأهتا وانتشارها.

باعتبارها ثانوية وعرضية، ألن شغله   النقد العريب قدميا لطاملا أمهل العتبات النصية -
كذا فيما خيص اخلطاب و  نصي،-لعمل الروائي مبا هو خارجالشاغل كان ربط ا

التقدميي. لكن الدراسات النقدية احلديثة فتحت الوعي على مفهوم العتبة ليصبح بناء 
 .فه الدالليةنصيا له خصائصه الشكلية ووظائ

زمة للخطاب تتجلى أحسن ما جتلى يف ( صفة مالL’interactivitéالتفاعلية ) -
احملادثة الشفوي، ولكن هذا ال يعين جترد اخلطاب املكتوب منها، وإن نشأ يف غيبة 

 من املتلقي.
 النص على أشكال من اخلطاب متعددةالسينوغرافيا غري تعدد اخلطاب الذي يفتح  -

تبادلة بني ولكن ذلك يتم على سبيل التضمني، مثلما جند يف صلب الرواية رسائل م
الشخصيات، أو بيانات أو مكاملات هاتفية. فمثل هذه اخلطابات تشكل جزءا من 

أفعال الشخصية.  الرواية وتساق على أهنا مكون من مكونات احلبكة وفعل من
عليها عامل من عوامل إغناء النص وانفتاحه على غريه من النصوص  واحتواء الرواية

ا السينوغرافيا فمدارها على التلفظ، وهي من وهي مما حيصل يف مستوى التلفظ. أم
النص كالركح )يف املسرح( الذي يتم من خالله عرض الكالم، هبا يكون اخلطاب 

 وبدوهنا يتالشى.
إذا كان تعدد اخلطاب تفاعال يكون بني النص ونصوص أخرى، فإن السينوغرافيا  -

 ويكتسب وجاهته.  تفاعل بني الفكرة وإطارها، فمن الفكرة يستنبط املشهد التلفظي
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الرسالة يف عتبة اإلهداء سينوغرافيا اصطنعها واسيين واستعاض هبا عن املشاهد  -
كي يضفي شرعية على ما حيمله إىل القارئ من  التلفظية املتداولة يف عتبات النصوص

 جتارب ذاتية ورؤى خمتلفة.
 

ولكنه فعل مجايل  ليست تنضيد معلومات فردية) )السرية وفق رؤية واسيين األعرج:       
إذا كانت  لذا فالسرية والسرية الذاتية حتديدا،.(53(()؟إال ما الفرق بينها وبني التاريخأيضا، و 

يف النهاية صراحة شديدة القسوة على كاتبها قبل قارئها، فهي ليست أسرارا يتم الكشف 
وعرض عنها بشجاعة تثري شهية القراء والنقاد على حد سواء، وفضح خفايا النفس 

 قلقة ورمبا مريضة احلميمي أمام اآلخرين بشكل استعراضي، إلرضاء ذات خاصة وعامة،
لكنها فرصة قد تتاح مرة واحدة يف العمر، لالنتصار هلذه الذات اليت مرت عرب جتارب 

لكنها ال تشكل أبدا درسا منوذجيا  حياتية فيها من اجلمال واملخاطر ما يستدعي تدوينها،
ل فرد مساره الذي قد يكون أهبى مما رويت، وأجرأ مما أسررت ،وأنبل مما لآلخرين ألنه لك

حكيت. هي جمرد حماولة انتساب للحرية واحلب والنور، ولكل ما مينحنا فرصة البحث عن 
واختبار مدى استحقاقنا  معىن لعبورنا كنيازك يف مساوات هذه الدنيا قبل التحول إىل رماد،

لكنه شديد البهاء ويستحق أن نعيشه  احة. امتحان قاس،حلياة ليست دائما سهلة أو مت
 ونصاب بدواره.
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 فلسفة الخطاب اإلصالحي  النَّهضوي  عند محمَّد عبده

Philosophy of renaissance speech according to Mohamed Abdou 
                                                    

 سليمان لبشيري .د                                        
 )الجزائر(بسكرة  -جامعة محمَّد خيضر                                         

 

 82/12/9182تاريخ القبول:                                 80/81/9182تاريخ اإلرسال: 

 

 ملخَّص:
 احلديث نزعة حنو اإلسالميّ  يف الفكر العريبّ  هضويّ النَّ  اإلصالحيّ  شكّل اخلطاب

 ذمُ  اإلسالميّ  ّن ما شهده العامل العريبّ إإذ  ؛ياتحدِّ غيري فرضتها العديد من التَّ جديد والتَّ التَّ 
جنم عن عدَّة ذي الّ و  قايفّ الثَّ و  احلضاريّ على املستوى دهور فول والتَّ األُ دين هو عصر املوحّ 

االت، زاده األمر اجملشىتَّ يف  ذايتٍّ  إبداعٍ  عن أيِّ التَّاّم لت يف العجز متثَّ منها ة داخليَّ ، واملع
الّذي أدَّى إىل حتّجر الفكر  والرّكود اجلمود مات لتجاوز ذلكانعدام اآلليات واملقوّ سوءا 

أي الغرب من منطق  ر؛اآلخ هل فيما يفرضتمثّ امل ارجيّ اخلعامل وتدنِّيه ِضْف إىل ذلك ال
 والتَّناطحات ات اخلالفاتتداعيَّ  ناهيَك عن ،احلضاريّ  رطوّ التَّ  مم يف زماحكّ يطرة والتَّ السَّ 
 .الكربى مقدمتهامار ديت كان االستة الّ ة واالجتماعيَّ ياسيَّ السِّ 

 

يف العصر احلديث  حيّ الاإلص يّ هضو ونتيجة هلذه العوامل ظهر اخلطاب النَّ  لذا 
ل ذي أصبح يشكِّ الّ  خول يف املعرتك احلضاريّ ين من أجل الدّ حامال لواء العودة إىل الدِّ 

 واإلسالميّ  ة اإلنسان واجملتمع العريبّ ة شهدهتا نفسيَّ أزمات حادَّ  ة يف ظلِّ يَّ ة تارخيحتميَّ 
البّد أن تنطلق من اجلانب  صالح" بأّن ضرورة اإلاألفغاين ينمجال الدِّ "وجد  آنذاك. إذ

 دحممَّ "أّما تلميذه  .فوس واجملتمعالنُّ  السِّياسّي، أي إصالح الّسياسة، إذ هبا ميكن إصالح
مرتكزا يف ذلك على  ،بيةنطالقا من اجملتمع والرتَّ اآخر لإلصالح  ىفقد سلك منح "عبده

 .ة يف اإلسالمذي قوامه الوسطيَّ الّ  يينّ جديد الدِّ التَّ 
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إنَّنا سنعمل على ، فهضويّ لإلصالح النَّ  كأمنوذج  "د عبدهحممَّ "وإذ يستوقفنا هنا 
  اإلصالحيّ  هضويّ مشروعه النَّ  انتدهبايت ة الّ ة يف ضوء الوجهة الفكريَّ مقاربة هذه اإلشكاليَّ 

 يت:حو اآلعلى النَّ  -بويّ الرتَّ و  االجتماعيّ -
 

ضرورة اب هضة من بجيعل من الفرد واجملتمع بادرة اإلصالح والنَّ  "د عبدهحممَّ " إذا كان     
ز على اإلصالح يركِّ  هيت جعلتغات الّ رات واملصوّ واجملتمع، فما هي املربِّ  يف النَّفس إصالح ما

 ؟اإلسالميّ  ة يف العامل العريبّ كسبيل لتحقيق هنضة حضاريَّ   جتماعيّ اال بويّ الرتَّ 
 

 حممَّد عبده، النَّهضة، اإلصالح، املشروع النَّهضوّي.: تاحيةكلمات المفال
 
 

Abstract :  
    The renaissance reformist discourse in the modern Arab-Islamic 

thought formed a tendency towards renewal and change posed by 
many challenges; what has been witnessed in the Arab-Islamic world 
since the Almohad Era is the fall and decline on the level of 
civilization and culture which resulted from different factors, 
including internal ones represented in a complete inability of any 
self-creativity in various fields. This was exacerbated by the lack of 
mechanisms and constituents that led to the solidification and decline 
of thought, in addition to the factor of what the other imposes, 
namely, the West of the logic of domination and control of 
civilization development, not to mention the repercussions of 
differences and political polarizations which led a big destruction. 

   As a result of these factors, the renaissance reformist discourse 
emerged in the modern era with the banner of returning to religion in 
order to enter the civilizational battle, which became a historical 
inevitability in the face of severe crises experienced by the psyche of 
man and the Arab and Islamic society at that time. Jamal al-Din al-
Afghani found that the need for reform must start from the political 
side, that is, policy reform. By which we reform soul and society. His 
student, Muhammad Abdou, took another course of reform starting 
from society and education, based on religious renewal, which was 
based on the centrality of Islam.                                                                                                                         
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    As "Mohamed Abdou" as a model for Renaissance reform, we 
will work to approach this problem in the light of the intellectual 
orientation mandated by his project of Renaissance reform – social 
educational - as follows:                               

    If Mohammed Abdo makes the individual and society a gesture 
of reform and renaissance out of the necessity of reforming oneself 
and society, what are the justifications and formulas that made him 
focus on social educational reform as a way to achieve a civilized 
renaissance in the Arab Islamic world?                                         

Keywords:                                                                                        
     Mohamed Abdo, Renaissance, Reformation, Renaissance Project.                                
 

 م فتتح:
بوّي والسِّياسّي االجتماعّي من أهّم معامل امل       شروع يعترب اإلصالح بشّقيه الدِّييّن الرتَّ

" ودعا املسلمني إىل تطبيقه، كما كان حمليطه دور يف النَّهضوّي اّلذي سطَّره "حممَّد عبده
بناء شخصيته، ولتكوينه العلمي دور يف حماولته إلحياء األمة، باإلضافة إىل الظروف اليت 
عاشها واليت سامهت يف بناء منظومته اإلصالحية، ومن هذا املنطلق سنتطرق إىل أهم 

اليت متحورت إصالحاته حوهلا ونقصد بذلك دعوته لإلصالح الديين والرتبوي وكذا اجلوانب 
 مناداته بضرورة اإلصالح االجتماعي والسياسّي.

 

  محمد عبده" اإلصالحيمشروع عوامل بلورة": 

كانت هناك العديد من العوامل والظّروف اّليت ساعدته يف بناء شخصيته والّسري هبا 
متقّدم، سواء كانت متعّلقة مبجتمعه أو باألحداث السِّياسيَّة، أو حنو بناء عامل عريّب 

 بالكتب واملطالعات اّليت أثَّرت عليه، وتتمثَّل هذه العوامل فيما يلي:
 

 أ. العوامل االجتماعيَّة:
وهي حملة نصر أكثر املناطق املتعرضة  "حممَّد عبده"كانت املنطقة اّليت يعيش فيها 

حممد "للظلم واالستبداد، فأصبحوا أهل القرية يهجروهنا ويفرون منها بسبب الظلم، وأسرة 
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كانت أكثر األسر اليت عاشت هذا النوع من الظلم، فسجن أبوه يف تلك الفرتة  "عبده
ام، وبعد وفاة حاكم حبجة أنّه من الذين ميلكون السالح وأنه حيرض أهل القرية على احلك

 يته الذي مل جيد منه سوى اجلدرانمنطقة حملة نصر خرج والده من السجن وعاد إىل ب
 .(6)قاسية نوعا ما "حممد عبده"فكانت طفولة 

 

 ب. العوامل الثقافية:

عن طلب العلم ورجوعه إىل مسقط رأسه وزواجه وبعد  "حممد عبده"بعد عزوف 
 "حممد عبده"إحلاح والده وإصراره عليه بضرورة عودته إىل طلب العلم عرفت حياة اإلمام 

 (*)التصوفواعتناقه  "خضر"مرحلة جديدة ِملؤها السعادة، وذلك عند التقائه بالشيخ 
ومل أجد إماما يرشدين إىل ما ُوِجهت إليه نفسي إال "بقوله:  "حممد عبده"وهذا ما يعرب عنه 

ذلك الشيخ الذي أخرجين يف بضعة أيام من سجن اجلهل إىل فضاء املعرفة، ومن قيود 
التقليد، إىل إطالق التوحيد... هذا هو األثر الذي وجدته يف نفسي من صحبة أحد 

ية البحرية وهو مفتاح من أهل "كنسية أورين" من مدير  "درويش خضر"أقاريب، وهو الشيخ 
سعاديت إن كانت يل سعادة يف هذه احلياة الدنيا، وهو الذي رد يل ما كان غاب من 

كان له   "خضر"أي أن الشيخ  ،(0)"عزيزيت، وكشف يل ما كان خفي عين مما أودع يف فطريت
الثقافية، وكان سبب يف إخراجه من اجلهل والتحجر  "حممد عبده"الفضل الكبري على حياة 

 ."حممد عبده"إىل النور والعلم والتقدم، وهذا ما أصبح سر سعادة 
 

فكان  "األفغاين"تأثر تأثرا كبريا بأستاذه  "حممد عبده"األستاذ اإلمام  كما جند أنّ 
يف النشاط  "األفغاين"خياطبه بكلمة )موالي املعظم(، وهذا ما دعاه إىل االشرتاك مع 

 . (3)السري الذي أنشأه أثناء إقامته مبصر
 

 ج. العوامل السياسية:
وترعرع فيها كانت حتت احلكم اإلقطاعي حيث   "حممد عبده"القرية اليت ولد فيها  إنّ 

كانت واقعة حتت سيطرة احلاكم وظلمه وجربوته، وخاصة أسرته وذلك ألهنا كانت ذات 
 حممد"ولذا كان ظلم احلاكم وتسلطه عليها كبريا، ألن  طبقة اجتماعية مرموقة يف القرية
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وأسرته مبكانتهما االجتماعية شكال عائقا أمام احلاكم والسلطان من حتقيق أهدافه  "عبده
 أنواع الظلم واالستبداد والتعسف والوصول إىل الرعية، وبالتايل مارس عليهما السلطان كل

إىل التفكري يف الثورة للتحرر من التسلط واخلضوع، وهذا ما  "حممد عبده"هذا ما دفع 
فيما بعد، وكذا ال خيفي علينا  "حممد عبدهلـ "شكل رادفا ودافعا قويا لإلصالح السياسي 

 "حممد عبدهلـ "لالستعمار وحماربته له، وأثرها يف التوجه السياسي  "حممد عبده"مناهضة 
 .(1)ي للدولة واحلكومة وإعادة هيكلتها وضبطهاويف دعوته إىل ضرورة قيام بإصالح سياس

  

  ياإلصالحتمظهرات المشروع: 
 مفهوم اإلصالح عند محمد عبده:في أوال. 

مستمد من القرآن الكرمي وذلك انطالقا من  "عبده"حممد مفهوم اإلصالح عند  إنّ 
، فاآلية الكرمية آية عظيمة تدل (3)"َما ِبَأنُفِسِهْمِإنَّ اللََّه ال ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا قوله تعاىل: "
 ، ال يغري ما بقوم من خري إىل شرلكمال عدله، وكمال حكمته -سبحانه-على أن اهلل 

 ومن شر إىل خري، ومن رخاء إىل شدة، ومن شدة إىل رخاء حىت يغريوا ما بأنفسهم.
 

حماولة تغيري األوضاع اليت  تعين "حممد عبده"وبالتايل فاإلصالح من وجهة نظر اإلمام 
يعيشها العامل الغريب واإلسالمي وإصالح واقعه، وتكون النقطة اجلوهرية واألساسية يف هذا 
اإلصالح هي اإلنسان بوصفه الوحدة األساسية يف اجملتمع وبوصفه كائنا فعاال يف هذا 

 اجملتمع وعليه فصالح الفرد يف صالح اجملتمع.
 

 موعة من األهداف هلذا اإلصالح تتمثل فيما يلي:جم "حممد عبده" ولقد وضع
خالل فهم  هذا من ر من قيود التقليد وفتح باب االجتهاد، ويتمّ العمل على التحرّ  أ.

ويتم  لسنة وهبذا يتحرر الفكر اإلنساين، انطالقا من الكتاب واالدين على طريقة السلف
إمكانية االستفادة من  هذا من خالل إعمال العقل وتوظيفه يف فهم مسائل الدين مع

 .  (1)احلضارة األوروبية
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إصالح أساليب اللغة العربية وذلك من خالل جتاوز الركاكة يف التعبري واالحنطاط  ب.
اإلصالح اللغوي جيعل "بقوله:  "حممد عبده"الذي عرفته الكتابات العربية وهذا ما يؤكده 

عصور الركاكة والعجمة اليت غرق  حاضرنا اللغوي واألديب امتدادا لعصرنا الذهيب وختطي
 .(7)فيها أدبنا يف الشكليات والزخارف واحملسنات..."

 

يدعو إىل ضرورة رجوع الكتابات العربية اليت شهدهتا يف عز  "حممد عبده"من هنا فإن 
ازدهارها حيث كانت تتميز هذه الكتابات بأساليبها اللغوية الراقية وتعبريها الدقيق وفصاحة 

قة املعاين هذا من جهة، ومن جهة أخرى جتاوز هذه العصور الغابرة اليت شهدت األلفاظ ود
ركاكة يف التعبري ودخول مصطلحات أعجمية على القاموس العريب، كما شهد هذا العصر 
اهتمام الكتاب بالزخارف اللغوية واحملسنات البديعية كاالهتمام بالشكل وإمهاهلم للمضمون 

 حيث تكمن الفائدة.
 

 صالح احلكومة والدولة. إالسياسي: حيث ركز جهوده على  االصالحج. 

 ثانيا. اإلصالح الديني:
هي فكرة اإلصالح الديين اإلسالمي، حيث  "عبدهحممد " إن املسألة اجلوهرية يف فكر     

أخالقيا، أي إصالح  من ورائها دفاهلان اهتمامه وك استحوذت هذه الفكرة على جلّ 
إىل التسامح الديين وإىل االجتهاد يف الرأي وإىل التفكري املستقل عن  "فكان يدعو  ،البشر

كل سلطة إال سلطة العقل، وهو الذي صرح غري مرة أن املباحث التقليدية اليت يقضي فيها 
 تنفع الناس يف أعماهلم ويف تدبريشيوخ األزهر أعمارهم ال تعدل جهد ساعة واحدة إذ مل 

 .(9)"حياهتم
 

من خالل دعوته إىل ضرورة  تتجلى "حممد عبده"إن مظاهر التجديد الديين لدى  
التعايش السلمي بني األديان ونبذ أشكال التعصب والعنف الناتج عن الصراعات الدينية 

إىل  تهاإلصالح الديين يف دعو  يظهر هذاومن جهة أخرى  ،وضرورة إحالل التسامح الديين
لزومية االجتهاد يف الرأي، وذلك بواسطة العقل بعيدا عن أي تأثري من سلطة أخرى غري 
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هذه السلطة، ويرى أن هذا االجتهاد جيب أن يكون نافعا للناس ويساهم يف إصالح 
 حياهتم وتدبري شؤوهنا، عكس ذلك االجتهاد التقليدي الذي كان لدى شيوخ األزهر.

 

غاية معينة وحنو حتقيق  كان موجها حنو  "حممد عبده"ند هدف اإلصالح الديين ع إنّ 
حترير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة ": هوهذا ما نلمسه  يف قول ،هدف
واعتباره  ،والرجوع إىل كسب معارفه إىل ينابيعها األوىل هذه األمة قبل ظهور اخلالف، سلف

ل من خلطه وخبطه، لتتم ضمن موازين العقل البشري اليت وضعها اهلل لرتّد من شططه، وتقلّ 
حكمة اهلل يف حفظ نظام العامل اإلنساين وأنّه على هذا الوجه يعّد صديقا للعلم، باعثا 

يف  على املبحث يف أسرار الكون، داعيا إىل احرتام احلقائق الثابتة، مطالبا بالتعويل عليها
 .(8)"أدب النفس وإصالح العمل... كل هذا أعده أمرا واحدا...

 

يرفض فهم الدين فهما تقليديا كما فهمه املشايخ وأولوه، بل جيب  "حممد عبده"إّن 
اهلل عليه  ىالرسول صل"فهم الدين على طريقة فهم سلف األمة، أي الصحابة يف عهد 

قبل ظهور النزاعات، ألّن نبع الدين يف ذلك الوقت كان نبعا صافيا نقيا مل يتطرق  "وسلم
إليه الزيغ والبدع يف البشر هبدف حفظ الدين من الشطط واللغو وكذلك حفظ اإلنسانية 

 وهبذا يصبح العلم والدين يسريان جنبا إىل جنب على أسرار الكون. 
 

 ثالثا. اإلصالح التربوي عند محمد عبده:
إىل حتقيقها  "حممد عبده"يعترب مشروع اإلصالح الرتبوي من أهم االجنازات اليت سعى 

يف سبيل النهوض باألمة وحتقيق ازدهارها، فقد كان هدفه يتمثل يف التجديد الذي خيرج 
اجملتمع اإلسالمي من معضلة اجلمود والتقليد. وقد كانت بداية اإلصالح لدى اإلمام 

عوة اإلصالحية اليت سعى إليها تقوم على التغيري والتجديد ومتثلت انطالقا من األزهر فالد
لصاحل األزهر  امالي ايف تدريس أهم العلوم احلديثة وعلوم السلف. كما خصص مبلغ

 .(62)والقائمني عليه وكذا خصص راتبا للمعلمني
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حنو  فقد رأى اإلمام يف األزهر الطريق املؤدي لتحقيق الرتبية الصحيحة والسري باألمة
م يف حماولة منه إلحيائها بشكل معاصر، لذلك هدف إىل حترير الفكر من اجلمود التقدّ 

والتقليد وبناء منظومة تربوية تسعى إىل االستفادة من خمتلف العلوم اجلديدة، وتقوم على 
، فاإلصالح الرتبوي عنده يقوم على مواكبة متغريات الواقع (66)تربية العقل وهتذيب اخللق

على ثوابت ومقومات األمة خاصة هويتنا املتمثلة أساسا يف الدين واللغة، ويعتربه وحيافظ 
 أكثر من ضرورة لقيام حضارة أي أمة تطمح للتقدم والتألق.

 

إىل استعادة مكانة األزهر ألنه يعتقد بأنه هو الكفيل  "حممد عبده"وقد سعى اإلمام 
ن العقل اإلسالمي، فاألزهر عنده ليس بنشر الدعوة اإلصالحية لألمة اإلسالمية وكذا تكوي

 .(60)جمرد مكان للتدريس أو العبادة بل هو ذا أمهية كبرية يف سبيل إيقاظ األمة
 

وهنا يظهر جليا اجلانب اإلصالحي الذي برز فيه األستاذ من خالل االهتمام جبميع 
هضة احلقيقية ال تكون إال الن األمور املتعلقة باألزهر من الناحية املادية واملعنوية، إذ اعترب أنّ 
ه إىل االهتمام لذلك توجّ و  (63)برتبية األمة وتعليمها فهما وسيلتان يف سبيل حتقيق اإلصالح

، من منطلق أنه ساهم يف ارتقاء األمة وكذا انتشار الوعي فيها، وألنه يدرك مدى املسجدب
 يف الرتبية والتعليم. ؤديهالدور الذي ي

 

وأكثرها حكمة، هي  "حممد عبده"كما جند أيضا أن من أهم األعمال اليت عين هبا 
بناء مكاتب ميكن من خالهلا تسهيل عملية التعليم، كما عمل اإلمام على جتديد األزهر 
فقام بتجديد األروقة وكذا اإلنارة، مما جدد العديد من األمور اليت من شأهنا أن تساعد كل 

 .(61)ألزهر وأعمالهاملكلفني على أمور ا
 

هدف اإلمام من الرتبية والتعليم هو إثارة الوعي واحلكمة لدى األمة  كل هذا ألنّ 
مما توجب على رجل اإلصالح أن يكون حكيما  ،الذي الزمها خالل الفرتات املاضية

 بأحوال الناس وتداعياهتم وهبذا حياول البحث يف احللول وهذا ما كان يسعى إليه اإلمام.
  

هي العصا السحرية اليت من خالهلا ميكن أن يكتمل كل  "عبده"سب حبإن الرتبية 
من خالل الدعوة وهو ، (63)ناقص وكذا من شأهنا أن تغري احلياة وجتعل السليب إجيايب
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الرتبية اجلانب الذي ينري الفكر ويساعد األمة على يف إلصالح اجلانب الرتبوي رأى 
هبا هي الرتبية  الرتبية اليت كان يعىنو  حلياة وتفاصيلها.اكتساب كل ما هو جديد يف فهم ا

اليت تستند إىل أصول الدين وتقوم على أهم أساسياته، هذا ألن الشريعة اإلسالمية تقوم 
 على مجلة من املبادئ واليت من شأهنا أن حتافظ على األمة اإلسالمية وتصوهنا.

 

بالطبقية يف التعليم من خالل تقسيم اجملتمع إىل طبقات  "حممد عبده" لقد نادى
متثلت يف طبقة العامة وطبقة الساسة وطبقة العلماء، وقد متثلت كل منهما يف خنبة من 
الناس، فالعامة متثل أهل الصناعة والتجارة وغريهم مما يتميزون باألعمال البدوية، والساسة 

العلماء هم أصحاب احلكمة والرتبية، فاإلمام  هي الفئة اليت تعمل يف إطار الدولة، أما
سعى إىل هذا التقسيم ليوضح قيمة العلم إىل كل طبقة ومكانته. وهو ال ميانع من االرتقاء 

 .(61)من الطبقة الدنيا إىل العليا
 

... وهي عبارة  أن اإلنسان ال يكون إنسانا حقيقيا إال بالرتبية: ""حممد عبده"ويرى 
... فإذا ترىب أحب نفسه ألجل أن حيب غريه، وأحب غريه ألجل أن  احلقيقيةعن السعادة 
، فبني اإلمام أن الرتبية هي اليت تساعد اإلنسان على فهم ذاته كما (67)"حيب نفسه

تساعده على التحرر من اخلرافات والبدع، فاإلنسان يثبت نفسه من خالل الرتبية فهي 
 .القاعدة اليت ينطلق منها حنو العامل

 

إن اهلدف الذي كان يسعى إليه اإلمام من وراء إنشاء املدارس اجلمعية هو إعانة "
أبناء الفقراء وحماولة تعليمهم والوقوف معهم، أي أن هدف اإلمام هو إتقان العمل وكذا 
أن يتعلم مجلة األخالق بإخالص وأمانة... فهي هتدف إىل تكوين اخلصال احلميدة لدى 

اإلجنازات يف حماولة ب، فمن خالل الدعوة اإلصالحية لإلمام اليت جاءت حمملة (69)"اجملتمع
، لذلك كانت السري وسط زحام املاضيرفض وضع لألحسن والنهوض حبال األمة، تغيري ال

 التحرر من التقليد والسري حنو التجديد. ته قائمة علىدعو 
 

والذي يتمثل يف  متت عملية اإلصالح لدى اإلمام على طريقة اإلصالح الصوري
واالنتقال من حال الفوضى إىل النظام مع ضرورة توسيع دائرة  ،إعادة بناء احلياة االجتماعية
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العلوم واملعارف، والذي يتمثل يف إصالح اجلانب األخالقي بتهذيب اخللق واالرتقاء مع 
 .(68)حسن الفهم

 

ألمور اليت من شأهنا اإلحاطة بكافة ا ةحاولمبعملية اإلصالح عند األستاذ قامت  لقد
استعادة مكانة األزهر واالستفادة منه يف حتسني أمور الدولة والنهوض حبال األمة، وقد عرب 

 .(02)"إن نفسي توجهت إىل إصالح األزهر منذ أن كنت جماورا فيهعنه بقوله: "
 

واملقصود من ذلك هو أن اإلمام سعى إىل تغيري أحوال األزهر وتعديله ليكون منربا  
لنشر العلم واملعرفة يف اجملتمع، فالرسالة اليت جاء هبا اإلمام هتدف إىل حتسني أحوال الناس  

 .  قيمةكما هتدف إىل التجديد والتحرر من األساليب والطرق الع

 اإلصالح االجتماعي:رابعا. 
لإلملام باجلانب االجتماعي والسياسي أيضا يف سبيل  "حممد عبده"لقد سعى اإلمام 

إيقاظ األمة وحتقيق النهضة املطلوبة منها، فاجلانب االجتماعي أحد اجلوانب اليت تطرق 
 إليها فاآلفات االجتماعية كثرت سلبا ووجب احلد منها ومعاجلتها انطالقا من:

 

اإلمام اللبنة األوىل والقاعدة األساسية اليت تساهم يف ارتقاء حيث يعتربها . األسرة: أ
ه تركيزه عليها إلصالحها وإقامة أسس وقواعد تقوم عليها الرتبية مها، لذلك وجّ األمة وتقدّ 

 .(06)األسرية، فاألسرة أمنوذج متمثل يف قيام احلضارة
  

نه دروسا حتاول أن تلقّ فاإلنسان ولد وهو حماط باألسرة اليت تعينه على التجارب وكذا 
يف احلياة، وكذا من أهم األمور اليت عاجلها هي املرأة ومكانتها داخل األسرة واجملتمع بشكل 
عام، فهي من أهم القضايا اإلصالحية اليت عاجلها وشهدها العصر، فاإلمام حاول أن 

كسائر يتخلص من األفكار الرجعية حول مكانة املرأة اليت مل تكن هلا قيمة واعتبار  
 .(00)املخلوقات واالنتصار على تقاليد املاضي

 

ومن خالل هذه القضايا سعى اإلمام إىل فك اجلمود والتخلف الفكري، وسعى إىل  
نسوية وضع مدارس لتعليم البنات وإعانة الفئات البحتسني ظروف املرأة مع تشجيع تعليمها 
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جلهل والقضاء على األفكار البالية أجل تنوير العقول وحماربة االيت هلا حظ يف التعليم من 
 .(03)اليت سامهت يف ركود األمة

 

ت إىل الفوضى أحد األسباب اليت أدّ هو أّن الطالق " حممد عبده"كما بنّي األستاذ 
 : هي للحد من هذه الظاهرة متثلت يف مواد قانونية اطريق سنّ  وقدوالفساد االجتماعي، 

  :القاضي الشرعي أو املأذون الذي يقيم يف دائرة ر ضعلى الزوج أن حيالمادة األولى
 اختصاصه ومييزه باتفاق الذي بينه وبني زوجته.

 :جيب على القاضي أو املأذون أن يرشد الزوج إىل ما ورد يف الكتاب  المادة الثانية
 والسنة مما يدل على أّن الطالق ممقوت عند اهلل.

 :إذا أمر الزوج بعد مضي أسبوع على نية الطالق فعلى القاضي أو املأذون  المادة الثالثة
 أن يبعث حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة ليصلح بينهما.

  :اإذا مل ينجح احلكمان يف اإلصالح بني الزوجني فعليهما أن يقدما تقرير المادة الرابعة 
 للقاضي أو املأذون.

 :ق إاّل إذا وّقع أمام القاضي أو املأذون وحبضور ال يصح الطال المادة الخامسة
 . (01)شاهدين وال يقبل إثباته إالّ بوثيقة رمسية

 

ف واألوضاع ومن خالل األحكام اليت وضعها اإلمام بدافع التخلص من الواقع املتخلّ 
 .(03)التعدد الذي كان مفهومه خاطئا املزرية اليت عاشتها املرأة يف ظلّ 

 

تربز أمهيتها ضمن ولوقد جاءت جّل هذه احملاوالت إلعطاء املرأة قيمة داخل اجملتمع، 
املشروع النهضوي لديه، إىل جانب اجلوانب اليت طرق إليها يف سبيل التخلص من األفكار 

 ة واخلرافات اليت عرفتها األمة العربية.ميقالع
 

املنفعة تكون تمع جسد واحد، و بنّي أّن اجملأما فيما خيص التكافل االجتماعي فاإلمام 
 . (01)عامة لصاحل األمة مجعاء فال سبيل إىل املنفعة اخلاصة يف جمتمع يسوده العدل واملساواة
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 أنانية أوأمهية التكافل وحتقيق العدل بني اجلميع دون متييز  بنّي  "حممد عبده"فاألستاذ 
األمة وختلصها من الرذائل  تعنيف، للجميع الفائدةلذلك سعى إىل املنفعة العامة اليت حتقق 

 ور وقيام النهضة. طفيها واليت من شأهنا أن تعيق التوالعديد من الصفات اليت ال خري 
 

ت عليه الشريعة ملا نصّ  احاول أن يربط القضايا االجتماعية وفق "حممد عبده"فاإلمام 
، وهو ما ر إسالميمعاجلتها مبنظو  حاولجلوانب االجتماعية و إىل اق اإلسالمية، لذلك تطرّ 

على هنوض األمة من أزمتها واستعادة مكانتها بني األمم مع احملافظة على يراه مساعدا 
، أي (07)لة، فالشريعة ختفف على الناس وتعينهم يف فهم احلياة بشكل أفضليجذورها األص

 األصالة واملعاصرة وحل املشاكل االجتماعية بروح إسالمية وعصرية.أن اإلمام مزج بني 
 

تعدد الزوجات، وحاول تقدمي عدة أفكار تسعى إىل احلد من  مسألةاإلمام  هعاجل ومما
هذه الظاهرة مستندا إىل ما جاء يف الدين اإلسالمي، فاإلسالم حاول معاجلة هذه الظاهرة 

اشرتط العدل لقيام التعدد، كون اإلسالم منح التعدد الذي ال يتعدى األربعة وهذا ف
 .(09)للضرورة

 

حاول اإلمام دراسة هذه الظواهر بنظرة إسالمية ال تسمح بالظلم وكذا للوصول لقد 
 إىل أمة يسودها العدل والتكافل.

 

 . اإلصالح السياسي: خامسا
أنه من اجلوانب اليت هتم  "حممد عبده"تعلق باجلانب السياسي والذي رأى يأما فيما 

النهضة، فقد تطرق اإلمام إىل مبدأين أساسيني مها: الشورى والقانون، إذ يعتربمها من 
أفضل القوانني  نّ إالقواعد النظامية اليت تساعد على ارتقاء األمة، لذلك يوضح لنا "

 الشورىئ وأعظمها فائدة هو القانون الصادر عن رأي األمة العام، أعين املؤسس على مباد
 .(08)"وأن الشورى ال تنجح إال بني من كان هلم رأي عام جيمعهم يف دائرة واحدة

 

مبعىن أن اإلمام نادى بضرورة الشورى كوهنا تساهم يف مجع الرأي العام مع احرتام 
 عن رأي األمة وال يكون ذلك إال من خالل الشورى واالتفاق. االقانون الذي يكون صادر 
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 لذا نادى بالتحرر وبنّي  ،اإلنسان حر احلرية على اعتبار أنّ "عبده" مسألة كما عاجل 
. فاإلمام (32)ى احلرية إىل إحلاق الضرر باجملتمعدها فال عدل يف أن تتعدّ و وحد ،احلرية أمهية
ووجب أن تكون هناك عالقات حتكمهما  ،والناس سواسية ، أن احرتام الغري واجببنّي 

 األخالق الفاضلة.
 

عاجل قضية رأس املال فهو ال حيبذ استغالل املال باملال فهو قد اإلمام  جند أنّ كما 
الفساد إىل ال باملال من األمور اليت تؤدي كما بني أن استغالل امل  ،يرفض االحتكار

، فاإلمام (36)ألصحاب املال يصبحوا ضحية هبالك احملتاجني حىت واحنالل اجملتمع وكذا يؤدي
فالنهضة اليت يدعو إليها هي رسالة هتدف إىل حتقيق مكارم  ال حيبذ كل عمل مشني

وقيامها ضرورة حتمية لتخليص اجملتمع من األفكار البالية وكذا  ،األخالق وتنبذ الفساد
 الركود واالحندار الذي ميزه.

 

فهو مثال  ،بني دور احلاكم يف قيام احلكومة والدولة بشكل عام ويف هذا املساق
الصفات اليت ختوله أن يكون مميزا، فإن كان حاكما من ى جبملة أن يتحلّ املطلوب و  ،اجملتمع

أصيل الرأي يتميز بالعدل وحسن القصد قاد األمة حنو التحرر والعدالة أما إذا كان جاهال 
 .(30)سيء الطبع أسقط األمة مما يكثر فسادها

 

من ترتب عنها ما ت اجملتمع يف تلك الفرتة و القضايا السياسية اليت مسّ اإلمام عاجل 
بع سرية لفاضل هو الذي يتّ أنَّ اجملتمع ا مبينا ،ىل معاجلة هذه القضايا، لذلك توجه إأضرار

يذهب إىل املصلحة العامة اليت من شأهنا أن تعود بالربح على كافة اجملتمع ، و اإلسالم
طبعا يف  وذلك، (33)وتشجعه على التقدم والتطور ألن أوامر اهلل هي مبادئ اجملتمع البشري

 .الشريعةوالدفع إىل حتقيق وعي حقيقي مبقاصد اإلنسان  ظل تكريس حلرية
 

التمتع حبقوقه  يف أن يبني حق اإلنسان حاول اإلمام  أنّ  ،وخالصة القول يف هذا املقام
لذلك وجب التمييز  ،واجباتمن  ىالشرع أن يؤدبه أمر  أشار يف الوقت نفسه إىل ما كما

احلكومة يف ظل  ه اجتاهعلى الشعب التزام وما ،بني ما على احلكومة القيام به حنو الشعب
 .(31)همايالتوافق بني كل
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 م ْخَتَتم: 
  " من خالل مجلة القواعد اليت قدمهاحممد عبدهومن هذا خنلص إىل أن اإلمام "

حاول اإلحاطة جبميع اجلوانب ومعاجلة خمتلف املشاكل اليت ميكن أن تعرتض الفرد أو 
األمة. وتلك هي أهم املعامل البارزة يف اجلانب اإلصالحي للفرد الذي على أساس منه تقام 

ال  أشار إىل أنّه ، والذيحبسب "عبده" أمور السياسة واجملتمع، بل حىت قضايا االقتصاد
تقوميا تربويا سليما. كما أنَّه حاول أن  الفرد من األمر شيئا ما مل يتم تقومي أن يغريِّ  ميكن

جلوانب إىل اريعة اإلسالميَّة، لذلك تطرَّق ا نصَّت عليه الشَّ مبيربط القضايا االجتماعيَّة 
يساعد على هنوض األمَّة من قد معاجلتها مبنظور إسالمّي عقائدّي ممَّا  حماوالاالجتماعيَّة 

 ا واستعادة مكانتها بني األمم مع احملافظة على جذورها.أزمته
 

 الهوامش واإلحاالت:
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 . 11-13، ص ص 6893لبيب رزق، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
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 اإليقاع وجماليته في الشعر
 

The esthetic of rhythm in poetry 
 

         د/ هدى بن حليس                                                                                          
 وراســان بــد/ سليم                                                                  

 عة محمد بوضياف المسيلة )الجزائر(جام                                                      
 

 91/12/9182تاريخ القبول:                                 83/89/9182تاريخ اإلرسال: 

 

يعد اإليقاع من أهم املباحث النقدية اليت تدعم القيم اجلمالية يف النصوص  ملخص:
، انطالقا من يعايشها العصرالتطورات الكبرية اليت الشعرية حبيوية متس مجيع مكوناهتا ضمن 

يوضح املتلقي دور تكاملها مع أحاسيس وذلك بأن عناصره اللغوية والعروضية والبصرية، 
املبدع يف تعميق الرؤية وبث احلركة، مما يبني وعيه وابتعاده عن العشوائية يف رصف 

ه عنصر وعليه تطرح اإلشكالية اآلتية: ما هو الدور الوظيفي لإليقاع باعتبار  الكلمات.
 مجايل حيقق فنية النص؟

 

 اإليقاع، اجلمالية، املتلقي، النص. الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 
      Rhythm is one of the most important critical issues which support 
esthetic values in the poetry texts with vitality that affect all of its 
components within the great developments of the era, based on its 
linguistic and visual elements. The receiver should clarify the role of 
integration with the sense of creativity in deepening vision and 
broadcasting movement, thereby demonstrating awareness and 
avoidance of the randomness in paving of words. The following 
problematic therefore arise: What is the role of the rhythm as an 
esthetic element that achieves the art of the text?  
 

Keywords: Rhythm, esthetic, receiver, text. 
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يعد االيقاع واحدا من املباحث اليت عين هبا املتقدمون واملتأخرون نظرا ملا له من أمهية      
يف حتديد مجالية النص الشعري، فقد عين املتقدمون العرب باإليقاع من خالل عنايتهم بعلم 

الفراهيدي مستلهما ذلك من إيقاعات احلدادين، فحدد العلم وبني العروض الذي أبدعه 
ضوابطه ورخصه وسار املتأخرون عنه على هنجه، فلما كان العصر احلديث وجاء ما يسمى 
بالشعرية كان لإليقاع موقع مهم، بل كان مربط الفرس، و كل ذلك إمنا هو دليل على أمهية 

قال حبول اهلل حناول أن نبني مفهوم االيقاع هذا املبحث النقدي واللغوي، ويف هذا امل
حتديد القيمة اجلمالية من خالل االيقاع، كما نبني أنواع  ومفهوم اجلمالية ومعايري وأمهيته

 اإليقاع من عروضية وبصرية، كل ذلك بغية الوصول إىل اجلمالية املنشودة.
 

 مفهوم اإليقاع وأهميته في الشعر: -0
اتفاُق األصوات وتوقيعها "يعين ، )ع ق و(مصطلح مشتق من اجلذر اللغوي اإليقاع 

فنا يف إحداث إحساس مستحب باإلفادة من جرس األلفاظ وتناغم "مشكال  (6)"يف الغناء
اإلبداع  يف قيمته تتمثلو  (0)"العبارات واستعمال األسجاع وسواها من الوسائل املوسيقية

 حمققا االنسجام بينهاالشعري بتمثيله أهم ركائزه مبا مينحه من فنية تشرتك عناصره يف بّثها 
كل من الشاعر والقارئ دعما للتوجه يف عامل " فيهب لـجلذب املتلقي بأشكال خمتلفة، 

فقد يصادف القارئ أثناء تلقي القصيدة  (3)"واسع إىل ما ال هناية من اإليقاعات املمكنة
تغريات على مستوى اإليقاع، كاملزج بني األوزان، أو انزياحات لغوية مثل التقدمي والتأخري 
أو تكثيف أصوات حمددة أو تكرارات لعناصر لغوية بشكل حمدد، وقد يواجه جغرافية غري 
مألوفة لديه فيما خيص سطح الورقة الشعرية، مما يثري فجوات تدفعه إىل تفسري كل ما 

مما يؤكد قدرته على حتقيق اإلفهام الذي يكون يلتقي الشاعر بالقارئ، حيدث يف النص ل
على مستوى العقل، وحتقيق االستحسان والقبول على مستوى اإلحساس والذوق، مع 
تقدمي تعليل احلكم على اإلبداع، انطالقا من معايري للتقومي اجلمايل تربز أثناء الدراسة 

 التطبيقية لعناصره.
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 ة:مفهوم الجمالي -9
قيمة كبرية، بدليل أهنا ذكرت يف القرآن مشتقة من كلمة اجلمل اليت تتوفر على 

بديُع السَّمواِت ﴿كقوله عز وجّل يف مجال الكون:   الكرمي يف مواضع عدة مبتعلقات متشعبة،

إن اهلل جميل ): -صلى اهلل عليه وسلم-كما وردت يف حديث للرسول   (1)﴾واألرِض
فهو من صفات اهلل عز وجل، وقد حامال التشجيع على التجمل  (3)(يحب الجمال

من "مصدر من اجَلمال وهو كـ اللغة وقد وردت يفانشغل هبا الباحثون على مر العصور، 
الفعل مَجَُل بضّم امليم، مُجل مجاال: أي َحُسن َخلقه وُخلقه فهو مجيل واجلمع مُجالء، وهي 

 (1)"مجيلة واجلمع مجائل.

 

لدى الرؤية يسر أي أنه يسّر حملض كونه "ذلك الذي  النقدي يف االصطالحويعين      
وقد انبثق مصطلح  (7)"موضوعا للتأمل، سواء عن طريق احلواس، أو يف داخل الذهن.

بابا من أبواب الفلسفة يبحث يف اجلمال "الذي يعترب ، علم الجمال"اجلمالية" عن 
اعتبار "يف ثالثة حماور كربى هي: ( PLATO) (أفالطون)فلخصه  (9)"ومقاييسه ونظرياته.

الفن حماكاة للجمال، ونشأة املتعة اجلمالية من االنسجام والتوافق بني شكل العمل الفين 
مؤكدا  (8)"ومجال الفكرة وارتباط اجلمال األصيل يف جذوره ارتباطا وثيقا بالفكرةاألصيلة

وظيفة اإلبالغ "املضمون، ُمتجاوزا على وظيفة اإلمتاع والرضا الناجتة عن تالؤم الشكل مع 
غي بوللوصول إىل احلكم على مجالية اإلبداع ين( 62)"والتوصيل، إىل اإلبالغ واإلمتاع معا

ليس صفة خاصة  الجمال"ناتج عن التَّأّمل أي أن ال االنفعال الجمالياالنطالق من 
بالشيء يف ذاته، ولكنه االسم الذي نعطيه لقدرة هذا الشيء على إيقاظ الشعور باجلمال 

، الذي يعين الحكملتحديد مث االنتقال إىل تبيني وسائل هذا التأمل  (66)"يف النفوس
تتالقى فيه عناصر متعددة ( 60)"تقدير أثر فيّن من حيث مفهومنا الذَّوقي لشروط اجلمال"

فهو ال يعتمد على أحوال املتعة أو االنفعال  (63)تنوعة وخمتلفة باختالف األذواقوم
مثة قيم فنية متعددة بالنظر إىل التناسب العقلي والعاطفي والعملي ليصل "االختياري بل 

فالعقل يعمل على التفكري والتأمل لينتج الوعي، والعاطفة تعىن  (61)"إىل قيم اجلمال
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باإلحساس الذي خيضع له الذوق، ويصل اجلانب العملي بينهما، باإلفهام والذوق مع 
ظاهرة واحدة بسيطة، بل جمموعة ظواهر مرتابطة، "حتكيم احلالة النفسية، فاجلمالية ليست 

ويف ( 63)"در وحده أن يعطي احلياة قيمة ومعىنتعكس مجيعها قناعة بأن التمتع باجلمال يق
 ما يشبه إىل حد بعيد جداأحباث البالغة العربية. هذا

  

الذي يرتبط ارتباطا  "الشعرية" ويتقاطع مفهوم هذا املصطلح مع مصطلحات أخرى كـ                  
املتشكلة يف بنية  ضمن شبكة من العالقات "وثيقا مع األدب من خالل اللغة، حبيث تنتج 

كلية كخصيصة عالئقية، تنمو بني مكونات أولية مستها األساسية أّن كال منها ميكن أن 
يقع يف سياق آخر دون أن يكون شعريا، لكنه يف السياق الذي تنشأ فيه هذه العالقات 
ويف حركته املتواشجة مع مكونات أخرى هلا السمات األساسية ذاهتا، يتحول إىل فاعلية 

لتفاعلها بالرتتيب الذي خيتاره املبدع، مؤديا إىل  (61)"للشعرية ومؤشر على وجودهاخلق 
 "الفن"كما يشرتك مصطلح  .أويلبقراءة عميقة تقوم على التتنشيط التخييل لدى املتلقي 

 ية باستخدام الوسائل اليت حتققهاالتطبيق العملي للنظريات العمل" يف هذه املعاين باعتباره
كالتصوير واملوسيقى  والعواطف وخباصة عاطفة اجلمال، املشاعر إلثارة االنسان يستعملها واليت

مبا يتوفر عليه الفنان من قدرات فنية يف جماله، تستفز املتلقي وتضطره إىل  (67)"والشعر
 ية، ويعزز جتربة املؤلف اجلماليةكشف خباياه، مما يطور خربته النقدل حتديد حجمه اجلمايل

"ال ينظر إىل اجلمال إال مبنظار اإلحساس اجلمايل، منزها عن أي غاية أخرى، الفين فالنقد 
 (69)دون اعتبار للمجتمع أو األخالق، ومن غري أن يذعن للتقاليد واألعراف وااللتزام."
 فيتداخل الفن مع اجلمال فاألول كمادة تطرح على املتلقي واجلمال كأثر يرتكه الفن فيه.

  
 اقد الذي يفّتش عنها فيما يتلقاهمفاهيم اجلمالية والفنية والشعرية بالقارئ النترتبط إذن     

العالقة اجلدلية بني اإلبداع تتمحور مجيعها حول عملية التلقي اليت تنبين ضمن مما جيعلها 
والتأسيس النقدي، فالفن يف هذا البحث حمدد بالشعر الذي يؤثر يف املتلقي، بسعيه إىل 

القراءة "كتمل إال بقراءته، ألن تالتعرف على ما يتوفر عليه من مجال وشعرية وقيم فنية ال 
العقــــل، يرسله املؤلف إىل  هي العالقة امللموسة بني املبـدع واملتلقي، وكل إبداع هو من إنتاج
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ـل ويسعى جاهدا للوقوف على داللته اليت تتالءم مع السياق القارئ، الذي يتأثر هبذا العمـ
كتأكيد على جدية العالقة بني   (68)"بعيدا عن انفتاح التأويل اخلارج عن مضمون النص

يف كتاب "االنبعاث" لـ اإلبداع الذي ميثله املؤلف والتلقي الذي يعىن بالقارئ، وقد ورد 
دعا فيه إىل تطوير حساسية منوعة ال "حديث عنهما أين )Peter Walter( )والتر بيتر(

 ازن على جمال خربة واحد دون غريهإىل إغراق الذات دون وعي أو الرتكيز بشكل غري متو 
كما وهكذا يصبح املقرتب اجلمايل تأمليا، مما يعكس طموحا مألوفا حنو الثقافة الشخصية،  

وجود إدراك الوحدة احلميمة بني املوضوع  (GEORGE BRAMLEY))بريملي(اّدعى 
 (02)"كخاصية للشعر، والشعور يشكل اللغة-بني الشعور والتعبري احلساس عنه-والشكل

إذن تقوم الدراسة اجلمالية على املبدع واملتلقي واإلبداع، مع الرتكيز على دور القارئ يف 
املضمون الداليل لإلبداع الناتج عن إيقاظ اجلانب النفسي لديه. وألن الوقوف على 

موضوع البحث يعىن باإليقاع وما يؤديه من مجالية يف النص، ستتم اإلشارة إىل معايري 
 من خالله. حتديدها 

 معايير تحديد القيمة الجمالية للنص الشعري من خالل اإليقاع: -3
العوامل أو التقنياتاليت يُوفرها اإليقاع وتدخل يف بناء القصيدة، املقصود باملعايري تلك       

لتشكل حجة اإلقناع بقيمته، فلكل إبداع أسراره اجلمالية اخلاصةبه، ولعل أمهها 
 (06)«التماسك، واجلدة أو األصالة.»
 التماسك: /3-8

مبُْسرتخيِه وال بادن متماسك، أراد أنه مع بدانته متماسك اللحم ليس "يُقال يف اللغة،      
َفِضِجِه، أي أنه معتدل اخللق كأن أعضاءه ميسك بعضها بعضا ليفيد الرتابط  (00)"ُمنـْ

 واالنسجام التام.
  

يشكل املقياس األساسي الذي مييز اإلبداع على املستوى " ويعين اصطالحا، ما     
للمتلقي، حبيث اجلمايل، الذي يكون ناجحا بقدر ما يستطيع إبراز مثل ذلك التماسك 

أهم عنصر يعد اإليقاع و  (03)"يقاس االكتمال بالعالقة الواضحة بني املشروع وحتقيقه
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إذا رجعت إىل نفسك علمت علما ال "فـ  ،يف الشعر يساعد على حتقيق التماسك النصي
يعرتضه الشك أن ال نظم يف الكلم وال ترتيب حىت يُعّلق بعضها ببعض ويبىن بعضها على 

إذ يسعى الشاعر إىل توظيف أحاسيسه وأفكاره  (01)"هذه بسبب من تلكبعض وجتعل 
حيقق إيقاعا داال يتالءم فيه الرتكيب اللغوي مع املعىن، فيكون التماسك وفق ترتيب 

أجود الشعر ما رأيته متالحم "، مما يستثري القارئ، ألن واالنسجام على أحسن وجه
فرِغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا واحدا، فهو ما األجزاء سهل املخارج، فُتعلم بذلك أنه قد أُ 

الذي ( 01)"الّنّساج احلاذق"وقد ُشّبه الشاعر بـ  (03)"جيري على اللسان كما جيري الدهان
ختلب به العقول وُتسحر به األلباب ملا يشتمل عليه من دقيق اللفظ "خيرج نصه يف بناء 

جسدا وروحا، فجسده النطق وروحه ولطيف املعىن، وإذ قالت احلكماء إن للكالم الواحد 
معناه، فواجب على صانع الشعر أن يصنعه صنعة متقنة، لطيفة مقبولة حسنة، جمتلبة حملبة 

واملتفرس يف بدائعه، فيحسه  مستدعية لعشق املتأمل يف حماسنه، إليه، والناظر بعقله له، السامع
(07)"جسما وحيققه روحا، أي يتيّقنه لفظا، ويبدعه معىن

يُبني الناقد أن التماسك  وهنا 
 ألنالقائم بني الشكل واملعىن الذي حيققه اإليقاع، هو املسؤول عن استمالة املتلقي، 

وظيفته تتمّثل أساسا يف تنظيم وظائف املخ لدى كلٍّ من الفّنان واملتلقي، مبا جيعلهما يف "
افه، لوال حالة شعورية واحدة تكشف هلما معا عن واقع جديد مل يكن من السهل اكتش

حمققا أعلى درجات التفاعل  (09)"انتظام عناصره املبعثرة يف سياق تلك البنية اإليقاعية
التأويل الستنطاق الدالالت اليت تتوافق مع السياق  فّعل املتلقي تقنيةوالتكامل النصي، فيُ 

من ( 08)"ارتدادية من اجلزء إىل الكل، ومن الكل إىل اجلزء"على أن تكون القراءة ، العام
وبالتايل الوقوف  (32)"إىل الربهنة على صدق الفروض وصحتها وسالمتها"أجل الوصول 

 .على اجلمالية اليت يرمي إليها التناسق اإليقاعي
 

إن التماسك ضروري يف النص الشعري بصوره املختلفة أي أن توفره الزم يف النص       
ملتغريات. ويف هذا ما حييلنا إىل جواز القدمي واجلديد معا، رغم االختالف الواقع بفعل ا

 اعتبار اجلدة واألصالة معيارا من معايري بّث البعد اجلمايل يف النص الشعري.
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 الجدة أو األصالة: /3-9
أما األصالة فهي من  (36)"مصدر اجلديد، واجلديد ما ال عهد لك به"اجلدة يف اللغة       

يبدو بأن ما  (30)"هو به ال يزال وال يفىن األصل، ويقال إن النخل بأرضنا ألصيل، أي"
جيمع هذين املصطلحني هو التناقض، لكن احلقيقة أهنما يتفقان فيما يتعلق بالشعر على 

فما هو جديد اليوم ( 33)"خيص أصالة العمل الفين يف حلظة تارخيية ما"اعتبار أهنما ما 
ية والفكرية واجلمالية، كونه النص حوار له شروطه الثقاف"ألن سيكون يف املستقبل قدميا، 

حوار بني خطابني: خطاب أديب وآخر نقدي، وفقا لقدرة القارئ وخرباته اللغوية واجلمالية، 
شبكة من التشكيالت "على أنه فاإليقاع يرتبط بتجربة الشاعر  (31)"واستجاباته القرائية

ا يشكل بعضها جزء والعالقات اليت قد يتبلور بعضها يف حبور متميزة، قائمة بذاهتا بينم
حلميا من تشكالت إيقاعية أوسع لكنه يكون طبيعيًا ومألوفًا لألذن املتلقية. مث إنه يف 

ت إيقاعية أخرى متتلك بنيتها بعضا من الشروط تارخيية معينة قد يتسرب إىل تشك
خصائص البنية اليت كان هو جزء منها ويتأسس يف البنية اإليقاعية يف مواقع جديدة 

، وضمن هذه الفكرة تظهر خاصية املسافة اجلمالية الناجتة (33)"القات جديدةمشكاًل ع
خالل مسرية  عن جتاوز ما تعود عليه القارئ، فاإليقاع الشعري قطع شوطا كبريا من التطّور،

وهو موجود  إبداعا وتعبريا عن روح الثقافة وسياقاهتا ورؤاها، وهو أكثر الدروس تارخيية طويلة،
 بأشكاله املختلفة، تطويعا خلدمة الدالالت اليت تتالءم مع معطيات العصر.يف احلاضر 

 

 مستويات اإليقاع: -4
يقدم يف النص الشعري ثالثة مستويات، اثنني يقومان على عناصر اللغة، أحدمها ال      

ميتثل لنظام حمدد وهو اإليقاع اللغوي، واآلخر مقنن خيتص باإليقاع العروضي، أما األخري 
ال يعىن باللغة من أي جانب كونه يقوم على الصورة املرئية اليت تتجسد على سطح  فهو

 الصفحة الشعرية وهو ما ميكن تسميته باإليقاع البصري. 
 اإليقاع اللغوي: /4-8

فال حيتكم إىل قاعدة خارج االنتظام العروضي الذي يشغل جزء منه فقط،  ينتج
تنبع شكال مقوما أساسيا يف التأثري اجلمايل العام للنص، حمددة، بل يستند إىل التنوع م
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من عموميتها ويتحول هبا إىل صوت "عندما يرتفع الشاعر هبا موسيقاه من اللغة، 
شخصي، ينظمها من خالل رؤيته وموهبته يف أغىن األشكال تأثريا مستثمرا دالالهتا 

فيجتهد القارئ بتشغيل تراكماته  (31)"وأصواهتا وعالقات بنائها وإيقاعها على حنو فريد
الثقافية للوصول إىل مراميها، فتتحقق اجلمالية حىت مع عدم اخلضوع إىل هذا األخري، 

عنه لكنها أثبتت شعريتها ووجودها يف ساحة الشعر، وإن دل  افقصيدة النثر خارجة متام
 هذا على شيء فهو أمهية اللغة يف بث اجلمالية. 

 

 :جزاء نصه اللغوي ألب رتّ امل أحاسيس املبدع، حاملة واملشاعر،الفكر  تعرب اللغة عن عناصره
وكل منها يتفرع إىل عناصر تنبثق  الرتكييب والبالغي، هي الصويت، على ثالثة مستويات املوزعة
 التكامل النصي والتفاعل الداليل ضمن السياقلكنها تنتظم مجيعا باألصوات، ولينتج  عنها،

حُمتاجا إىل اإلحاطة باملعاين اليت تتميز بالتنوع، مما  يف آثارها بذهنه،الرتكيز " على القارئو 
 مالية.تسهم يف منح اجل (73)"يؤكد األمهية العملية لألصوات وما ينبع منها من دالالت

 

 الصوتي: -أ
يتألف النظام الصويت يف اللغة العربية من مثانية وعشرين صوتا صامتا تتوزع بني 
اجلهر واهلمس ومن ستة صوائت، قصرية وطويلة، لكل منها وظائف تعبريية تربز عند 

وكلما استغلت إمكانياهتا تبعا للسياق، تعّززت اجلمالية عند اجتماعها يف سياق معني 
املوسيقي )الصويت( واجلمال التعبريي، الذي ينتج من التالقح اجلمال "االنسجام بني 

الصحيح بني احلروف، واكتشاف املخزون االنفعايل واإليقاعي، خصوصًا حني 
حرف ما على النص، ويتكرر يف دوامة األحاسيس املستيقظة واملنسابة، فيسيطر  يسيطر

 (39)"اً من التناغماتإحساس متناغم على اللغة، وجيعلها طيعة متاماً، خالقاً عامل
 

 التركيبي: -ب
يستغل تشارك الوحدات اللغوية املرتابطة مع بعضها البعض يف نقل االنفعال للجمهور، ف   

الشاعر القيم التعبريية اليت تتوفر عليها األصوات أثناء كتابة النص، ليجعلها قابلة للوصف 
والتأويل، ويفحص القارئ مكونات النسيج اللغوي املتكررة من حروف املعاين إىل املقاطع 
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 فاأللفاظ"حُيّرك النسق الشعري ليقف على دورها يف متاسك النص الذي يُعّمق التجربة، مما 
املفردة تقرع األلفاظ املفردة اجملاورة هلا سابقا والحقا، وينجم عن تقارعها املتناسق لغة 

 ترتقي بالنص إىل قمة الفنية. (38)"موسيقية مجيلة
 

 البالغي: -جـ
هلا مصادر نغمية متنوعة، منها ما ينبع من تقنية  تعد البالغة من أهم مستويات اللغة،    

الذي ال خيلو من  البديعوأخريا  التوازيكانزياح لغوي، وأسلوب  التقديم والتأخير""
 معاين احلسن.

 

وعليه تتحدد الفعالية اجلمالية لإليقاع اللغوي بتأويل استخدام عناصر اللغة للتعرف                                           
الصوامت والصوائت مع  برتدد السياق، ختدم من إحياءات تبثه وفقا ملا ،وتأثرياهتا على قيمها

ظاهريت التنوين واإلدغام على املستوى الصويت، مث التكرار يف بنية النص انطالقا من حروف 
املعاين فالكلمات مث اجلمل والعبارات والالزمة على املستوى الرتكييب، بعدها الرتكيز على 

 ، التوازي والبديع.اجلانب البالغي الذي حيتوي فنية تنبع من أساليب التقدمي والتأخري
 

 العروضي: اإليقاع /4-9
إىل جانب ما تتوفر عليه اللغة من تنوع موسيقي حيتوي الشعر على إيقاع منتظم 

خصائص فنّية، حُتّددها العالقة "وهو ذو  (12)"حيكمه العروض وحده"قابل للقياس حبيث 
 (16)"الرؤية العاّمة للقصيدةالعضوية بني وحدات الّنص اللغوية وبني املوضوع الذي تُعربِّ عنه 

 فتزداد أمهيته كمولد داليل يتفاعل مع معاين التجربة الشعرية.
 

 :تتمّثل يف األوزان والقوايف، باإلضافة إىل نظام الوقفات فيما تعلق بالشعر احلر. عناصره 
 (10)"ما بنت عليه العرب أشعارها، وقد وزن الِشْعر وزنا فاتّزن."يعين يف اللغة:  الوزن: -أ

تتواتر بني احلركة  (13)"من تكرار ظاهرة صوتية على مسافات معينة"ينشأ ا اصطالحا، فأمّ 
، ويزيد أو ينقص يف الشعر العموديبعدد وشكل حمددين تنتظم بالتفعيالت اليت والسكون 

 تأثري أسلويب عرب التكرار النغمي، والتأثري البنائي يف بناء النص الشعري"له   يف شعر التفعيلة
 كما يغيب يف قصيدة النثر.  (11)"على منط وزين حمدد )حبر موحد أو تنويع يف األوزان(
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ا يدخل عليها من لكل حبر أشكال إيقاعية متنوعة، نظرا مل الترخيصات العروضية: -
زحافات وعلل، تكسر رتابة اإليقاع وهلا دور هام يف االنسجام مع نفسية الشاعر، ملا 

باألسباب دون  الزحافوخيتص  احلذف والبطء بالتسكني،حيققه من سرعة النطق عند 
األوتاد، وهو نوعان مفرد يدخل على حرف واحد من التفعيلة، ومركب باجتماع نوعني 

تنقسم إىل علل زيادة فتلحق األسباب واألوتاد،  أما العلةمن املفرد يف تفعيلة واحدة، 
 ألوزان، وتنقسم علل النقصانوهي خاصة بالبحور اجملزوءة، كمقابل للنقص الذي يلحق ا

 جتري جمرى الزحاف. (54)إىل الزمة وأخرى غري الزمة،
 

 القافية: -ب
آخر " (ه672 ت) (الفراهيدي)متثل عند  (11)"عالمة هنائية للبيت صوتا ومعىن" هي     

 تشكلالدارسون، و  يتفق عليهما  وهذا( 17)"ساكنني يف البيت وما بينهما واملتحرك قبل أوهلما
عنصرًا أساسيًا ومهمًا يف البيت الشعري، تقع يف ضربه الذي ميثل آخر تفعيلة، كفاصلة 
موسيقية مبا حتققه من توازن صويت ناتج عن التكرار املنتظم، فتمّتع املتلقي إيقاعا ومتنح لذة 

ري املعىن باتفاقها مع التجربة، منشئة أبعادا مجالية، كما تعد من املعارف اليت تناولتها الكث
  أشكاهلا من الدراسات فيما تعلق بأصواهتا وأوزاهنا، متوفرة على ستة حروف، وتعددت

 فهي باعتبار احلركة تكون مطلقة بتحرك الروي ومقيدة بسكونه. 
 

هكذا هي القافية بوجهها التقليدي أما احلداثي، فال ختضع لنظام ثابت، بل يفتح 
التفاعل الصميمي بينهما وما يفضي "اجملال للتنوع الذي ينعكس على املتلقي ويؤثر فيه بـ 

، وهذا ما يوجد يف الشعر املعاصر خاصة (19)"إليه من قدرات خالقة تشبع إحساسه وتغنيه
 خذ القافية تسمية الوقفة التامة.شعر التفعيلة أين تأ

 

 الشعرية: الوقفة -ج
تشغل مكان القافية يف شعر التفعيلة، الذي ال يشرتط متام املعىن بانتهاء السطر 

خيرق قانون التوازي الصويت الداليل، وهو " الذي يقوم عليه هذا النوع من الشعر، مما
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فهي من " (18)"حنوية وأخرى دالليةالقانون القاضي بأن تقع الوقفة الصوتية معززة لوقفة 
فما مينح املعىن التام  (32)"جهة ما يقدم معىن تاما، ومن جهة أخرى ما احنصر بني وقفتني

أين يكتمل املعىن والرتكيب والعروض، وهذا متوفر يف الشعر  الوقفة التامةيتمثل يف 
لذي يكون ويف السطر الشعري ا العمودي الذي يقوم على استقالل البيت عن غريه،

مكتمل الوزن فال يلجأ إىل التدوير، ومنتهي الرتكيب، مستقل الداللة فال خيضع إىل 
أما املقصود باحنصار املعىن بني وقفتني فهو يعين استخدام الشاعر لظاهريت التدوير التضمني.

باألول امتداد التفعيلة، حيصل  فيقصد( 36)والتضمني، اللتني يُطلق عليهمااسم التجاوزات،
الكالسيكي بوجود كلمة واحدة هلا جزء يف الصدر وآخر يف العجز، هذا االمتداد  يف الشعر

مل يعترب أبدا عيب، ويف الشعر احلر يتمثل يف تقاسم التفعيلة بني سطرين لالستمرارية وإلغاء 
ويقصد بإلغاء احلدود غياب الوقفة الوزنية إىل أن تكتمل الداللة والرتكيب، تبعا  (30)احلدود.

 .(33)"عيبا إذا مل ينتج مجالية يف النص"لتجربة مبدع الشعر احلر، لكنه يصبح 
 

امتداد القافية، ينظر إليه على حنو صحيح كعيب فيها، وهو عبارة "يعين ف التضمين أما     
يتألف على سبيل املثال يف وضع الفعل يف بيت واحد والفاعل أو  عن معرب حنوي وداليل
هذا يف الشعر االكتمال الصويت ويغيب الداليل والرتكييب فيتوفر  (31)"املكمل يف بيت آخر
مما فيقع بني األسطر بتحقق الوقفة الوزنية مع غياب الداللية والرتكيبية، العمودي، أما احلر 

منقادا مبقتضيات النحو ال "يجد املتلقي نفسه يُعيز السطر إىل غريه إلمتام املعىن، ف
للوصول إىل الوقفة التامة. ويف تآلف جمموعة من  (33)"يمبقتضيات التشكيل العروض

بنية موسيقية أكرب من السطر وإن ظلت حمتفظة بكل "األسطر ما ينتج "مجلة شعرية" كـ 
واكتماهلا يوافق ما يصح أن  (31)"خصائصه، وقد متتد أحيانا إىل مخسة أسطر أو أكثر

لُتكّون بنية موسيقية مكتفية بذاهتا "تتحدد عند هنايتها الوقفة التامة يكون ضربا يف الوزن، 
إيقاعا " فيؤديان (37)"وإن مثلت يف الوقت نفسه جزئية من بنية عضوية أعم هي القصيدة

حمدثا حالة من التوتر  (39)"مغايرا له صيحة املغامرة وحجة التجربة واملمارسة وألق اخلروج
لوقفة ويتوقع اكتمال الداللة، "فيضطر إىل االشتداد إىل السطر عند املتلقي الذي ينتظر ا
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املوايل مرتقبا ضالته متشوقا إىل مكمل لداللة السطر وبني حدوث التوقع إيقاعيا، وخيبة 
 يؤدي اإليقاع وظيفته اجلمالية. (38)الظن يف ذلك دالليا"

 

نواع الشعر، العمودي واحلر وقصائد فيكون التأثري اجلمايل لإليقاع العروضي بتعدد أ               
النثر والنصوص اليت تتفاعل هبا مجيع األشكال السابقة، مع العناصر العروضية اليت تضم 
الوزن، التفعيلة، القافية، الوقفة، باإلضافة إىل الرتخيصات العروضية )الزحافات والعلل( 

 وجوازات التدوير والتضمني. 
 

ة عناصر غري لغوية كعالمات الرتقيم والبياض يف الشعر ومما يساعد على حتديد الوقف    
 املعاصر اللذان ينتميان إىل ُعّدة اجملال املكاين الذي يُدركه البصر فيتشكل اإليقاع البصري. 

 

 اإليقاع البصري: / 4-3
بالصورة البصرية، وهي "الشكل املتعني مبقدار ما هي املتخيل الذهين الذي تثريه  يُعىن     

العبارات اللغوية، مع ضرورة التمييز بني األنواع املختلفة للصور يف عالقاهتا بالواقع غري 
اللغوي، ملقاربة مالحمها التقنية ووظائفها اجلمالية، فهي توجه أهم اسرتاتيجيات التواصل 
اإلنساين كبؤرة إلنتاج املعىن يف الثقافة املعاصرة والشاعر املتمكن منها يستغلها إلدارة 

 قراءة التفاعلية للنص. أثناء ال( 12)ملواقف لصاحله، باستثارة احلساسية اجلمالية للمتلقي"ا
 

الختالف أنواع الشعر مع التطور التقين وتأثريه يف احلقل الفين واجلمايل أثر كبري على و      
فأصبح تذوق املتلقي الناقد، الذي يعتمد التأويل من أجل الوقوف على مقاصد الشاعر 

التشكيل البصري عضو حيوي يف النص الشعري، ينقل مسات األداء الشفهي إىل املتلقي "
يقوم على "كنظام إشاري، ألنه اليت تدفع إىل استخدام البصر بدل األذن   (16)"عرب الكتابة

باستغالل جتليات الشكل الطباعي كعناصر دالة تسهم يف إنتاج ( 10)"عالمات غري لغوية
العمل الفين عملية تشكيلية مرتبطة بعمليتني: وجدان فرد وبناء "اجلمالية النصية، ألن 

خارجي، أي أهنا ترتبط بعاملني، عامل الفنان والعامل املادي، وعامل الفنان يعتمد على أعمال 
املادي يعتمد على مظهر خارجي تتموضع به األشياء يف  تأملية تشكيلية انصهارية، والعامل

الرؤية "لـتنعكس روح الفنان املليئة باملعاين الغامضة من خالل الشكل ألن  (13)"العامل
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بالعني تتعدى إىل مفعول واحد، ومبعىن العلم تتعدى إىل مفعولني، فالرؤية النظر بالعني 
وعليه يؤول القارئ كل ما تقع عليه عيناه ليصل إىل الداللة الفنية استنادا إىل  (11)"والقلب
فتتم  القراءة  (13)الدعامة اليت يقوم عليها الشعر"واخليال باعتباره "كأداة وظيفية الصورة  

وال سبيل يف ذلك إىل "البصرية للخطاب بتأويل شكله وفق ما يالئم لغته وطبيعة التجربة، 
طى مهما بدا ثانويا وبسيطا ومهمال يف هذا السياق، ألن إمكانية الوصول إىل جتاوز أي مع

قراءة مجالية تنتجها سياسة التلقي ال ميكن أن تكتفي بالشروط التقليدية يف التلقي أمام 
مستجيبًا للتغري والتطور يف الواقع ( 11)خطاب شعري يتطور ويتعقد ويتشكلن باستمرارّ 

د الفجوة اليت أحدثها ضعف الصلة بينه وبني املبدع، لغياب س"وعلى املتلقي املعاش، 
 .(17)"الوظيفة اإللقائية اليت كانت تربز القيم اجلمالية ومسات األداء الشفهي للملقي

 
 

 عناصره: -
تربز مساته اإليقاعية بكيفية توزيع البياض والسواد على الصفحة الشعرية، واستخدام 

 النص والرسم.عالمات الرتقيم واملزاوجة بني 
 
 
 
 
 

 إيقاع البياض والسواد: -أ
أبدع الشعراء أمناطا جديدة، تساير تطور الواقع، للوعي جبمالية توزيع البياض والسواد     

ينجم "على سطح الصفحة الشعرية الذي خيتلف بني الشعر العمودي وغريه، ففي األول 
بالثبات ملا يتالءم مع البنية البياض يف البناء التناظري القائم على التوازي، يتميز 

ملا يتوافق مع أما يف غريه سواء شعر التفعيلة أو قصيدة النثر فيتشعب البياض  (19)"العروضية
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذا األمر ال يقتصر على إحساس الشاعر، بعيدا عن االنتظام، 

 ".نبر الخطيالمنت القصيدة فقط بل يتعداه إىل اهلامش باإلضافة إىل خاصية "
 

 عالمات الترقيم: -ب
 ية، مما يسهل الوقوف على الداللةتعمل على توجيه القارئ إىل املعىن صوتيا يف الكتابة اخلط
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 :المزاوجة بين النص والرسم -ج
إن التجاور بني اللغة والرسم يتوسَّل وثوقية إيصال الداللة إىل املتلقي بفعالية عرب "    

دالليني: أحدمها مرئي واآلخر مقروء، مثلما يِشم احملب رسم القلب الدال تقدميه إطارين 
 لتتدعم ُسبل الشاعر يف تبليغ املعاين للقارئ.  (18)"على احملبة إىل جانب اسم حمبوبته

  
يتحدد التعبري اجلمايل إليقاع الفضاء الشعريعلى سطح الصفحة الشعرية من خالل      

واستخدام عالمات الرتقيم اليت حتيل إىل شفوية النصوص، مع  الصراع بني البياض والسواد،
ظاهرة التشكيل مع الرسم يف لوحات هندسية وطبيعية تنتج عن توزيع الشعراء لكلماهتم، 

 أو استنادهم إىل متخصصني يف جمال الرسم.
 

 خاتمة:
يكتمل إال مع نتج من اجلمع بني مفاهيم اإليقاع واجلمالية عالقة، حتيل إىل أن النص ال  -

اجلمالية مسألة  القارئ الباحث عن تفسري الستمتاعه به، كشريك يف اإلبداع، لتشغل
 التذوق الفين كنتاج للتواصل بني املبدع واإلبداع واملتلقي. 

 

يعد احلكم اجلمايل مبحثا نقديايهتم بتحكيم الذوق عن طريق تأويل القارئ شعوره  -
 اإلحساس واإلدراك. صول إىل مجالية اإلبداع يتم بواسطةأي أّن الو  ذهنيا إلدراك املضمون،

  

يشكل اإليقاع ثروة خمتزنة يف النصوص الشعرية، ويعد قيمة فنية متغرية من جتربة إىل  -
اخلروج عن القاعدة، لتنتج مسافة مجالية تدفع املتلقي إىل تفسري أخرى، مما يؤدي إىل 

 اللذة باستخراج مكامن التجربة.االنزياح، مما ينقلها من السكون، فتتحقق 
 

يشكل اإليقاع ُمؤسِّسا مجاليا، ملا حيققه من خروج عن املألوف بفعل التطور مع  -
على مستوى اللغة )الصوت، الرتكيب والبالغة(، مث العروض املتجسد يف التماسك بالتكرار 

عالقة عناصره )الوزن، الزحافات والعلل، جتاوزات التدوير والتضمني، القافية، الوقفات( 
نبعث من اهليئة 

ُ
بأنواع الشعر )العمودي، احلر، النثر واملمزوج( وأخريا الفضاء النصي امل

  )البياض والسواد، عالمات ترقيم، الكتابة مع الرسم(. املكانية اليت تلتقطها العني
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 الهوامش واإلحاالت:
 1مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط/ جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مادة )و ق ع(، -(6)

 .6232ص: ، م0221
 .11ص:  ،م6891، 0لبنان، ط/ -دار العلم للماليني، بريوتجبور عبد النور: املعجم األديب،  -(0)

(1) - RICHARDS. I. A.: Practical criticism a study of literary judgment  Principles of 
Literary Criticism, Broadway house, Second Impression (with a few alterations(, 
London-Great Britain,1930, p: 231. Original text: «it gives both poet and reader 

a firm support, a fixed point of orientation in the indefinitely vast world of 

possible rhythms. » 

 . 626سورة األنعام اآلية:  -(1)
مسلم بن احلّجاج، النيسابوري: صحيح مسلم، تح: نظر بن حممد الفارايب، دار طيبة، اململكة  -(3)

 .33هـ، ص:6107، 6، ط/6العربية السعودية، مج/

 193(، ص: ج م ل، مادة )9، ج/0ط/ ،لسان العرب، دار املعارف، مصرابن منظور:  ر:ينظ -(1)
املأساة اجلمالية الرومانسية اجملاز الذهين، تر: عبد ر. ف. جونسن: موسوعة املصطلح النقدي  -(7)

 .070، ص ص: م6893، 0، ط/6، مج/دراسات والنشر، بريوتالواحد لؤلؤة، املؤسسة العربية لل
 ، مادة )ج م ل(.631يُنظر: جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، ص:  -(9)

 .63ص:  ،م0263، 6، ط/احلديث، الدار التونسية للكتاب منصور قيسومة: مجالية الشعر العريب -(8)
وليد إبراهيم القصاب: أثر املتلقي يف التشكيل األسلويب "يف البالغة العربية"، ندوة الدراسات  -(62)

 .113، ص:هـ6130، سالمية، الرياضالبالغية الواقع واملأمول، جامعة الغمام حممد بن سعود اإل
بنية اللغة الشعرية، تر: حممد الويل وحممد العمري، دار توبقال، الدار ينظر: جان كوهن:  -(66)

 .68، ص: م6891، 6املغرب، ط/-البيضاء
 91جبور عبد النور: املعجم األديب، ص:  -(60)
 .93ينظر: املرجع نفسه، ص:  -(63)
لبنان -بريوت ينظر: امانويل كنت: نقد ملكة احلكم، تر: غامن هنا، املنظمة العربية للرتمجة، -(61)

 .87، ص: م0223، 6ط/
 6ر. ف. جونسن: موسوعة املصطلح النقدي املأساة اجلمالية الرومانسية اجملاز الذهين، مج/ -(63)

 .096ص: 
 .61، ص 6897، 6ط/ ،لبنان-ة األحباث العلمية، بريوت، مؤسسكمال أبو ديب: يف الشعرية  -(61)
 . 723مادة )ف ن ن(، ص: جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط،  -(67)
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 0، ط/0لبنان، ج/-حممد التوجني: املعجم املفصل يف األدب، دار الكتب العلمية، بريوت -(69)
 .180، ص: م6888

(19) - Vu: JEAN- PAUL SARTRE: Qu’est-ceque la littérature? Editions Gallimard, 
Paris, 1948, p: 99. 

texte original: «la lecture qui est ,nous l’avons vu, la relation concrète entre 
l’écrivain et son public- soitunecérémonie de reconnaissance analogue au salut, 
c’est-à-dire l’affirmationcérémonieusequ’auteur et lecteursont du même monde 
et ontsurtoute chose les mêmes opinions. Aincichaque production de l’espritest 
en même temps un act de politesse et le style est la suprême politesse de 
l’auteurenvers son lecteur; et le lecteur, de son coté,  ne se lasse pas de retrouver 
les mêmespenséessont les siennes et qu’ il ne demande point à en acquérird’ 
auteur,  maisseulementqu’onluiprésente avec magnificence cellesqu’il a déjà .» 

ر. ف. جونسن: موسوعة املصطلح النقدي املأساة اجلمالية الرومانسية اجملاز الذهين ينظر:  -(02)
 .321-323-322-078-083، ص: 26مج/

 6مسائل فلسفية، دار األمان، املغرب، ط/ينظر: كمال بومنري: مقاربات يف اجلمالية املعاصرة،  -(06)
وما بعدها، يرى "راينر روشليتز" بأنه توجد ثالثة معايري تدخل يف حتديد  663ص: ، م0267

قيمة اإلبداع اجلمالية، وهي: التماسك، العمق، اجلدة أو األصالة. ولقد استغنيت عن جانب 
 ق كونه امتداد للتماسك فهو ال خيرج عن فكرة حتقيق التوافق بني الشكل واملضمون.العم

 .1021، مادة )م س ك(، ص: 11، ج/3ابن منظور: لسان العرب، مج/ -(00)
 .661-663كمال بومنري: مقاربات يف اجلمالية املعاصرة، ص ص:  -(03)
 3، تح: حممود حممد شاكر، مكتبة اخلاجني، مصر، ط/اجلرجاين: دالئل اإلعجازعبد القاهر  -(01)

 .33، ص: 6ج/ .م0221
 اجلاحظ: البيان والتبيني، تح: عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرةعمر بن حبر، -(03)

 .17، ص: م6889، 7، ط/6مصر، ج/
لبنان -العلمية، بريوتعيار الشعر، تح: عباس عبد الساتر، دار الكتب ابن طباطبا العلوي:  -(01)

 .66م، ص:  6890، 6ط/
 .601املرجع نفسه، ص:  -(07)
-علوي اهلامشي: فلسفة اإليقاع يف الشعر العريب، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت -(09)

 .30، ص: م0221، 6لبنان، ط/

 .91، ص: م0267، سورية، دار عقلعصام شرتح: نزار قباين حبث يف علم اجلمال النصي،  -(08)
منشورات االختالف، حممد صابر عبيد: شيفرة أدونيس الشعرية، سيمياء الدال ولعبة املعىن،  -(32)

 .00ص: ، م0228، 6اجلزائر، ط/
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 .313، مادة )ج د(، ص: 7، ج/6ابن منظور: لسان العرب، مج/ -(36)
 .98مادة )أ ص ل(، ص: ، 0، ج/6املرجع نفسه، مج/ -(30)
 .661كمال بومنري: مقاربات يف اجلمالية املعاصرة، مسائل فلسفية، ص:  -(33)
بسام قطوس: اسرتاتيجيات القراءة: التأصيل واإلجراء النقدي، مؤسسة محادة ودار الكندي،  -(31)

 .63-60، ص ص: م6889إربد، األردن، 
-العلم للماليني، بريوتكمال أبو ديب: جدلية اخلفاء والتجلي، دراسات بنيوية يف الشعر، دار   -(33)

 .623-621، ص ص: م6878، 6لبنان، ط/
عدنان حسني العوادي: لغة الشعر احلديث يف العراق بني مطلع القرن العشرين واحلرب العاملية  -(31)

 .28، ص: م6893، العراق، 373الثانية، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم سلسلة دراسات 
(17) - look: I. A. RICHARDS: PRACTICALCRITICISMA Study ofLITERARY 
JUDGMENTPrinciples of Literary Criticism, p: 227. 

 Original text: «The defect of the view is that it regards poetic rhythm as a character 
of the sound of the words apart from their effects in the mind of the reader. The 
rhythm is supposed to belong to them and to be the cause of these effects. But 
the difference between good rhythm and bad is not simply a difference between 
certain sequences of sounds; it goes deeper, and to understand it we have to take 
note of the meanings of the words as well. This point, which is of some practical 
importance» 

عصام شرتح: ملفات حوارية يف احلداثة الشعرية )حداثة السؤال أم سؤال احلداثة؟(، دار األمل  -(39)
 .061، ص: م0260، 6سورية، ط/-اجلديد، دمشق

النفسية ألساليب البالغة العربية، املؤسسة اجلامعية عبد اجمليد عبد احلميد ناجي: األسس  -(38)
 .16، ص: م6893لبنان، -اسات، بريوتللدر 

يُنظر: راشد بن محد بن هاشل احلسيين: البىن األسلوبية يف النص الشعري، )دراسة تطبيقية(، دار  -(12)
 .08، ص: م0221، 6احلكمة، لندن، ط/

، سة يف التطور الفين للقصيدة العربية حىت العصر العباسيدرا نور الدين السد: الشعرية العربية -(16)
 .97-91: ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د.ت، ص ص6ج/

 . 1908-1909مادة )و ز ن(، ص ص: ، 33، ج/1مج/ابن منظور: لسان العرب،  -(10)
 .30كمال أبو ديب: يف الشعرية، ص: -(13)

بني القيم اجلمالية واإليقاعية، جملة عالمات، النادي األديب عبد اهلل السمطي: قصيدة النثر  -(11)
 .003، ص: م0262، نوفمرب 76ج/، 69الثقايف جبدة، اململكة العربية السعودية، مج/
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ينظر: موسى األمحدي نويوات: املتوسط الكايف يف علمي العروض والقوايف، املؤسسة الوطنية  -(13)
 وما بعدها.  03، ص: م6893، 3للكتاب، اجلزائر، ط/

(46)- MOSTEFA HARAKAT: Dictionnairecomparé des théories du versarabe-
françaismétre, rythme, Edition- Afaq, Alger, 2008, p85: Texte original: «la rime 
est un marquage terminal du vers par le son et le sens.» 

العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، تح: حممد أبو علي احلسن ابن رشيق القريواين األزدي:  -(47)
 .636، ص: م6896، 3، ط/6لبنان، ج/-حمي الدين عبد احلميد، دار اجليل، بريوت

القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية، منشورات احتاد حممد صابر عبيد:  -(48)
 .98ص: ، م0226سورية، -الكتاب العرب، دمشق

فاطمة حممود عبد الوهاب: يف البنية اإليقاعية للقصيدة العربية احلديثة، قراءة يف نصوص  -(49)
 .31ص: ، م0228وزارة الثقافة، اجلزائر، موريتانية، 

 .72جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص: (50)-
(41)- MOSTEFA HARAKAT: Dictionnairecomparé des théories du versarabe-

françaismétre, rythme, p: 32. 
(42) - Ibid.: pp: 32-33. 
(41) -Dictionnaire de L'Académie francaise−5ème, Editions eBooks France, 1978, 
pp: 1156 .  
(45) - MOSTEFA HARAKAT: Dictionnairecomparé des théories du versarabe- p32 

 .89ص:  ،0223 ،6ط/ ،القاهرة دار الفجر، العريب،العروض وإيقاع الشعر  عبد الرمحان تربماسني: -(33)
 بريوتعز الدين إمساعيل: الشعر العريب املعاصر، قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، دار الثقافة،  -(31)

 .629ص:  دت،
 .629املرجع نفسه، ص:  -(37)
الدار  والثقافة، املركز الثقايف العريبحممد بنيس: حداثة السؤال خبصوص احلداثة العربية يف الشعر  -(39)

 . 01، ص: م6899، 0املغرب، ط/ - البيضاء
 األردن-دجلة، عماناجلواهري، دار ينظر: مقداد حممد شكر قاسم: البنية اإليقاعية يف شعر  -(38)

 .71، ص: م0229 ،6ط/
 .23، ص: م6887، 6ط/ القاهرة، دار الشروق، قراءة الصورة وصور القراءة، صالح فضل: ينظر: -(12)
(، املركز الثقايف 0221-6832حممد الصفراين: التشكيل البصري يف الشعر العريب احلديث ) -(16)

 .61-63، ص ص: م0229، 6املغرب، ط/-العريب، الدار البيضاء
 .63، ص: املرجع نفسهينظر:  -(10)
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 6مصر، ط/-وفاء حممد إبراهيم: علم اجلمال "قضايا تارخيية ومعاصرة"، مكتبة غريب، القاهرة -(13)
 .92، ص: م6880

 .6337، مادة )ر أ ى(، ص: 67، ج/23ابن منظور: لسان العرب، مج/ -(11)
ينظر: حامت الصكر: بعض مشكالت توصيل الشعر من خالل شبكة االتصال املعاصرة، موقع  -(13)

 .61:23، الساعة: م0261سبتمرب  09حامت الصكر، 

 .19حممد صابر عبيد: شيفرة أدونيس الشعرية، سيمياء الدال ولعبة املعىن، ص:  -(11)
 .079(، ص: 0221-6832احلديث )حممد الصفراين: التشكيل البصري يف الشعر العريب  -(17)
 .669-667عبد الرمحان تربماسني: العروض وإيقاع الشعر العريب، ص ص:  -(19)
 .73ص (، 0221-6832)حممد الصفراين: التشكيل البصري يف الشعر العريب احلديث،  -(18)
 

 قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكرمي

 المعاجم: 
 .6888، 0، ط/0ج/ ،األدب، دار الكتب العلمية، بريوتحممد: املعجم املفصل يف التوجني،  .6

 .م0221، 1مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط/جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط،  .0

 ، د ت.0لسان العرب، دار املعارف، مصر، ط/ ،ابن منظور .3

 .م6891، 0لبنان، ط/-بريوتدار العلم للماليني، عبد النور، جبور: املعجم األديب،  .1
 

 المراجع:
 .م6880، إبراهيم، وفاء حممد: علم اجلمال "قضايا تارخيية ومعاصرة"، مكتبة غريب، القاهرة .1
إمساعيل، عز الدين: الشعر العريب املعاصر، قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، دار الثقافة،  .2

 لبنان، د.ت.-بريوت
 والثقافة، املركز الثقايف العريببنيس، حممد: حداثة السؤال خبصوص احلداثة العربية يف الشعر  .3

 .م6899، 0املغرب، ط/-الدار البيضاء
 .م0223، 6، ط/العريب، دار الفجر، القاهرةتربماسني، عبد الرمحان: العروض وإيقاع الشعر  .4
 .6889، 7ط/، 6ج/ ،مكتبة اخلاجني، القاهرةهارون، اجلاحظ: البيان والتبيني، تح: عبد السالم  .5
 .0221، 3ط/مصر،  مكتبة اخلاجني، ، تح: حممود شاكر،: دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، .6
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احلسيين، راشد بن محد بن هاشل: البىن األسلوبية يف النص الشعري، )دراسة تطبيقية(، دار  .7
 .م0221، 6احلكمة، لندن، ط/

اخلفاء والتجلي، دراسات بنيوية يف الشعر، دار العلم للماليني أبو ديب، كمال: جدلية  .8
 .م6878، 6لبنان، ط/-بريوت

 .م6897، 6لبنان، ،ط/ -أبو ديب، كمال: يف الشعرية، مؤسسة األحباث العلمية، بريوت .9
 دراسة يف التطور الفين للقصيدة العربية حىت العصر العباسي السد، نور الدين: الشعرية العربية .11

 يوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د.ت.، د6ج/

شرتح، عصام: ملفات حوارية يف احلداثة الشعرية )حداثة السؤال أم سؤال احلداثة؟(، دار األمل  .11
 .م0260، 6سورية، ط/-اجلديد، دمشق

 .م0267، سورية، دار عقلشرتح، عصام: نزار قباين حبث يف علم اجلمال النصي،  .12
(، املركز الثقايف 0221-6832البصري يف الشعر العريب احلديث )الصفراين، حممد: التشكيل  .13

 .م0229، 6املغرب، ط/-العريب، الدار البيضاء
عبد الوهاب، فاطمة حممود: يف البنية اإليقاعية للقصيدة العربية احلديثة، قراءة يف نصوص  .14

 .م0228وزارة الثقافة، اجلزائر، موريتانية، 
القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية، منشورات احتاد عبيد، حممد صابر:  .15

 .م0226سورية، -الكتاب العرب، دمشق
منشورات االختالف، عبيد، حممد صابر: شيفرة أدونيس الشعرية، سيمياء الدال ولعبة املعىن،  .16

 .م0228، 6اجلزائر، ط/
لبنان، -عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بريوتعيار الشعر، تح: عباس العلوي، ابن طباطبا:  .17

 .م 6890، 6ط/
العوادي، عدنان حسني: لغة الشعر احلديث يف العراق بني مطلع القرن العشرين واحلرب العاملية  .18

 .م6893، العراق، 373الثانية، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم سلسلة دراسات 
 .م6887، 6مصر، ط/-دار الشروق، القاهرةفضل، صالح: قراءة الصورة وصور القراءة،  .19
، 6األردن، ط/-قاسم، مقداد حممد شكر: البنية اإليقاعية يف شعر اجلواهري، دار دجلة، عمان .21

 .م0229
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قطوس، بسام: اسرتاتيجيات القراءة: التأصيل واإلجراء النقدي، مؤسسة محادة ودار الكندي  .21
 .م6889إربد، األردن، 

العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، تح: حممد حمي القريواين، أبو علي احلسن ابن رشيق:  .22
 .م6896، 3، ط/6لبنان، ج/-الدين عبد احلميد، دار اجليل، بريوت

 .م0263، 6ط/قيسومة، منصور: مجالية الشعر العريب احلديث، الدار التونسية للكتاب، تونس،  .23

 6ط/مسائل فلسفية، دار األمان، املغرب، بومنري، كمال: مقاربات يف اجلمالية املعاصرة،  .24
0267. 

ناجي، عبد اجمليد عبد احلميد: األسس النفسية ألساليب البالغة العربية، املؤسسة اجلامعية  .25
 .م6893لبنان،  -للدراسات، بريوت

والقوايف، املؤسسة الوطنية نويوات، موسى األمحدي: املتوسط الكايف يف علمي العروض  .26
 . م6893، 3للكتاب، اجلزائر، ط/

النيسابوري، مسلم بن احلّجاج: صحيح مسلم، تح: نظر بن حممد الفارايب، دار طيبة، اململكة  .27
 .هـ6107، 6، ط/6العربية السعودية، مج/

-بريوتاهلامشي، علوي: فلسفة اإليقاع يف الشعر العريب، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  .28
 .م0221، 6لبنان، ط/

 

 األجنبية المترجمة:
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