
 



 

 

 جملة اإلبراهيمي
 لآلداب والعلوم اإلنسانية

 

مة نصف سنوية
ّ
 مجلة علمية دولية محك

 الجزائر -تصدر عن جامعة برج بوعريريج 

 03العدد: 

 0000 جوان

  

 

 

 

 

97970972issnر د م د

 0202 جانفي  القانوني:إلايداع 



 

 

 أ.د/ عبدالحق بوبترة

 مدير الجامعة

 
 
 
 

 

 

 د. عبدهللا بن صفية

 

 د. عبدالكريم هجرس

 د. إسماعيل ميـهوبي

 أ. بوبكر ملياني

 أ. رشيد حناش ي

 مية ديرمو أ. س

 

 

 

 

 

 :مجيع املراسالت واألحباث توّجه إىل السيد
 رئيس تحرير مجلة إلابراهيمي لآلداب والعلوم إلانسانية

 الجزائر –البشير إلابراهيمي برج بوعريريج  جامعة محمد

 00213(0)661604837اهلاتف

                799280165(0)00213 

 elibrahimi.lh@gmail.comالربيد اإللكرتوني

 



 "إلابراهيمي لآلداب والعلوم إلانسانية"مجلة 

مة نصف سنوية
ّ
 مجلة علمية دولية محك

 الجزائر  -  تصدر عن جامعة محمد البشير إلابراهيمي برج بوعريريج
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية االستشارية
 
 

                  .. جامعة الزيتونة ألاردنية )ألاردن(. أ.د/  عالء الدين أحمد الغرايبة

 البصرة   )العراق( أ.د/ محمد جواد البدراني  .... جامعة

                                  أ.د/ أحمد مسعودان  .... جامعة برج بوعريريج    )الجزائر(

                        ع . م( . إالشارقة   ) –أ.د/ صالح هويدي ناصر .... معهد التراث 

                                             أ.د/ تامر محمد عبدالعزيز .... جامعة املنيا   )مصر(

    أ.د/  عبدالقادر بن فرح .... جامعة سوسة   )تونس(

                                          أ.د/ رشيد زرواتي .... جامعة برج بوعريريج   )الجزائر(

               أ.د/ مصطفى الغرافي .... جامعة مكناس )املغرب(                                   

  أ.د/  إبراهيم مصطفى الحمد .... جامعة تكريت   )العراق(

                            أ.د/ عبدالقادر بوعرفة .... جامعة وهران   )الجزائر(

                                         أ.د/  أحمد الهادي رشراش .... جامعة طرابلس   )ليبيا(

        مينسوتا )و.م.أ( –.. الجامعة إلاسالمية عة جمأ.د/ مصطفى عطية 

                                  أ.د/ الجودي صاطوري .... جامعة برج بوعريريج  )الجزائر(

 أ.د/ رحيم حسين ..... جامعة برج بوعريريج   )الجزائر(

انأ.د/ رحمان 
َ
 عبادي  ....  جامعة القادسية  )العراق(                                        غرك

                                                 د/  محمد بكادي .... جامعة تمنراست    )الجزائر(أ. 

 القاهرة  )مصر( –محمد جبر  جميل .... جامعة املدينة العاملية د/ 

                                          ... جامعة برج بوعريريج   )الجزائر(ميلود زنكري .د/  

  د/ كمال فرشة .... جامعة برج بوعريريج    )الجزائر( 

 املحنا ... جامعة القادسية  )العراق(   د/ زينب حسين كاظم 

                                                              )الجزائر(    ج. جامعة برج بوعريريد/  بوبكر الصديق صابري ..

                               د/ غزالن هاشمي .... جامعة سوق أهراس    )الجزائر(

 د/ لخضر رفاف .... جامعة برج بوعريريج    )الجزائر(

  

          .... جامعة سطيف    )الجزائر( د/ مبروك دريدي

 الحاج بلقاسم .... جامعة برج بوعريريج    )الجزائر(د/ 

 د/ مراد قفي .... جامعة املسيلة     )الجزائر(

 د/ يوسف العايب .... جامعة الوادي   )الجزائر(

 د/ سماح بن خروف .... جامعة برج بوعريريج  )الجزائر(

 .... جامعة غرداية     )الجزائر(د/ محمد مدور 

 جامعة غليزان   )الجزائر(د/ محمد بن علي .... 

 د/ عبدالحميد بودرواز .... جامعة املسيلة  )الجزائر(

 د/ ياسين بغورة .... جامعة برج بوعريريج    )الجزائر(

 د/ غنية بوضياف .... جامعة بسكرة   )الجزائر(

 د/ زهرالدين رحماني .... جامعة برج بوعريريج   )الجزائر(

 د/ فايزة لولو  .... جامعة سوق أهراس   )الجزائر(

 د/ عبدالسميع موفق .... جامعة برج بوعريريج   )الجزائر(

 (الجزائر/  فاطمة صغير .... جامعة تلمسان    )د

د/ عبداملجيد قديدح .... جامعة برج بوعريريج   )الجزائر( 

 )الجزائر(  ناصر بركة  .... جامعة املسيلة  د/ 

                                      ة بن فرج .... جامعة برج بوعريريج     )الجزائر(د/ زوين

 د/ سليم حمدان .... جامعة الوادي    )الجزائر(

 جامعة برج بوعريريج   )الجزائر(د/  موس ى بن منصور ....  

                                              د/ عبداملالك بكاي .... جامعة سطيف    )الجزائر( 

   د/ موس ى لعور .... جامعة برج بوعريريج   )الجزائر( 

 د/ محمد يزيد سالم .... جامعة باتنة  )الجزائر(      

 )الجزائر(  2.... جامعة سطيفد/ العيدي طويل 



 شروط النشر في املجلة

كّل البحوث والدراسات   "آلداب والعلوم اإلنسانيةل اإلبراهيمي"تستقبل جملة     
العلمية املندرجة ضمن دائرة اهتماماهتا )األدبية واإلنسانية واالجتماعية(، وستسعى 

 خارجها بالّلغات الثالث )العربيةإىل نشر منجزات الباحثني من داخل اجلزائر و 
 اإلجنليزية، الفرنسية(  إذا استوفت الشروط اآلتية:

 

 أن تتسم األعمال املقّدمة باجلّدة واملوضوعية والقيمة العلمية . 
 .أن تكون املادة العلمية املقدمة أصيلة، مل يسبق نشرها، ومل ترسل للنشر إىل جهة أخرى 
  جيب كتابة البحث بلغة سليمة ودقيقة، مع االلتزام باألصول العلمية املتعارف عليها

 وخباصة فيما يتعلق بإثبات مصادر املعلومات، وتوثيق االقتباسات. 
 ( صفحة مبا يف ذلك قائمة املصادر واملراجع.02أن ال يتجاوز عدد صفحات البحث ) 
 ( يصّفف البحث وفق برنامجMicrosoft Word) ط خب(Traditional Arabic) 

 (Times New Roman)للهوامش، وبالنسبة للغة األجنبية  60للمنت و 61حجم 
 للهوامش، على أن تدرج اهلوامش يف آخر املقال. 66للمنت و  61حجم 

  ختّصص الصفحة األوىل لـ: عنوان البحث )وترمجته باللغة اإلجنليزية(، واسم الباحث
  ينتم  إليها إضافة إىل رقم اهلاتف واليريد اإللكوروي.ودرجته العلمية واملؤسسة اليت

   يرفق البحث مبلخصني للمقال )يف حدود نصف صفحة على األكثر(؛ األّول بلغة
املقال )عربية / إجنليزية/ فرنسية(، والثاي: ]باللغة اإلجنليزية بالنسبة لألعمال املكتوبة 

 إذا كانت لغة املقال إجنليزية[.باللغة العربية أو الفرنسية. باللغة العربية 
  يتبع امللخصان بالكلمات املفتاحية(keywords( واليت ال تتعّدى سبع )كلمات 20 )

 ترتب حبسب وظيفيتها يف املقال، وينبغ  أن تشملها الورمجة يف امللخص الثاي. 
  ختضع البحوث املقدمة إىل اجمللة للتحكيم العلم  السري حبسب األصول املتعارف عليها

ن.مني هنائية غري قابلة للطععلميا، وقرارات احملكّ 

 األعمال المنشورة ال تعبر إال عن آراء أصحابها
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 افتتاحية العدد
 

الث من جملة "اإلبراهيم  لآلداب العدد الثّ  سرّنا أن نضع بني يدي القارئي
املتنّوعة ضمن جماالت جمموعة من املنجزات العلمية  ، الذي يضمّ والعلوم اإلنسانية"

وذلك لتوطني هدفها األمسى الّساع  إىل خلق جسور للّتواصل العلم   ،اهتمام اجمللة
 . بشكل عامبينهم وبني املهتم بالّشأن الثّقايف و اجلاد بني الباحثني األكادمييني، 

 

حممد البشري ادر عن جامعة الصّ  "،الثالثّ "العلم  هذا النتاج  ومبناسبة
املتضّمن أحباثا يف علوم الّلغة العربية وآداهبا، ويف العلوم  ،برج بوعريريج -اإلبراهيم  

 ميكننا القول بأنّ القانونية، والفلسفة، والعلوم اإلسالمية والّتاريخ وعلم االجتماع ... 
الّطموح قواعدها وأّسست لتقاليدها العلمّية اليت ختّول هلا مشروعية ة قد أرست اجمللّ 

 ألن تكون من أبرز اجملاّلت األكادميية العربية والّدولية الرّائدة يف جماالت إصدارها.
    

مبنجزاهتم  الباحثني املسامهني كر إىل كلّ الشّ بقّدم نتهذا املقام أن  يف وال يفوتنا
العلمية يف هذا اإلصدار، وإىل كّل من جتّشم عناء الّتحكيم والّرصف وما يقتضيانه 

راجعة وتدقيق ليصل العدد الثالث إىل القارئ بالّشكل الذي انتهى إليه، فلهم من م
 مجيعا مجيل الثّناء وعظيم االمتنان.

 

األكادمييني إلرسال حبوثهم الباحثني ة إىل عو دّ تجديد الل هذه الّساحنة ونغتنم
املندرجة ضمن جماالت اهتمام اجملّلة للمشاركة يف إصدار األعداد  ،األصيلة العلمية

 القادمة وإثرائها.
 
 
 
 

 أ.د/ عبدالحق بوبترة                                         
 مدير الجامعة                                           
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   1781 وضع قبائل إقليم برج بوعريريج بعد انتفاضة المقراني
 في ضوء وثائق األرشيف الفرنسي

 

Status of the tribes of Bordj-BouArreridj after the Mokrani 

uprising 1871 Through the French archive documents 

 
  بيرم كمال  أ.د/                                               

 المسيلة )الجزائر( -جامعة محمد بوضياف                                              
 

 01/20/0202تاريخ القبول:                                02/21/2002تاريخ اإلرسال: 
 

 :ملخص
مؤثرة على بنية اجملتمع  انعكاسات اجتماعية جدّ  6706 لقد كانت النتفاضة املقراي

 ةالفعل العنيف لسلطة االحتالل الفرنسي ردّ انطالقا من  ،وتوزيعه اجلغرايف وعالقاتهاجلزائري 
فقد تزامنت وحدوث حتوالت سياسية دولية فقدت من خالهلا فرنسا نفوذها بأملانيا بعد 

، وظهرتبها سياسة توسعية لدعاة احلركة االستعمارية اجلديدة متوازية مع منو 6702حرب 
ضة املقراي حالة الركون اجلزائر. ويف الوقت الذي جعلت انتفا احلركة االستيطانية حنو

لت من جهة فرنسا فرصة هجري، شكّ ف  والتّ للجزائريني بفعل عمليات القهر واملصادرة والنّ 
لعليا ه بإقليم اهلضاب ايطرة على األراض  خاصّ ساحنة لتحقيق مزيد من املكاسب والسّ 

راي يف يخ املقحيث كانت املساندة الكبرية للقبائل للشّ  ،لتحقيق مشروعها االستيطاي
براز جوانب من إيف هذا اإلطار تندرج مسامهتنا هذه يف  االحتالل الفرنس . جهاده ضدّ 

ال جندها واليت  احية االجتماعية،تأثري وتداعيات انتفاضة املقراي على منطقة اليرج من النّ 
هجري لة التّ أاريخ احملل ، ونقصد هبا هنا مسراسات التارخيية املتعلقة بالتّ الدّ  يف كثري من
 6706اخل ، الذي مارسته فرنسا عقب بعض االنتفاضات كانتفاضة املقراي القسري الدّ 

 .6700زيد بإقليم الزاب سنة ومن بعدها انتفاضة البوا
 

 .برج بوعريريج هتجري، املقراي، قبائل، الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
Al-Mokrani uprising of 1871 had repercussions on Algerian 

society, its structure, its geographic distribution and its relations, 

given the violent reaction of the French occupation authority. With 

the growth of the colonization movement towards Algeria and at a 

time when the uprising of Al-Mokrani made a state of dependence 

on the Algerians because of oppression, confiscation, exile and 

displacement of 'on the one hand, and on the other hand France has 

provided an opportunity to achieve more gains and control over the 

land, and men in particular in the region of the Bordjbouareridj, to 

carry out its colonization project, following the great support from 

the tribes for the uprising of Sheikh Al-Mokrani and were in his 

fight against the French occupation. In this context, our 

contribution lies in highlighting aspects of the impact and 

repercussions of the Al-Mokrani uprising on the Bordj-Bou areridj 

region and on its tribes. 
 

Keywords: tribes, mokrani, bordj-bouareridj, deportation. 

 

 :تقديم
ة مرجعية يف تاريخ اجلزائر حداث وتداعيات حمطّ أانتفاضة املقراي وما صاحبها من  تعدّ  

اكنة الريفية اليت كانت كما تركت بصمات قوية يف خميلة السّ لية  اكرة اجلماعية احملويف الذّ 
ئيسية اليت ال تزال تتفاعل ساكنتها أراضيها جماال ألحداثها، ومن بني هذه املناطق الرّ 

إلمارة ند القوي لت السّ رياف منطقة برج بوعريريج اليت مثّ أوتتواصل معه قبائل و بتارخيها 
دت فيه ويالت ومصاعب مارته مبجانة بالقدر الذي تكبّ إومركز  ،املقرانيني، وحصنه املتني
 احلياة بعد االنتفاضة.

 

طرق من ومحاية للأكانت قبائل إقليم برج بوعريريج وخاصة منهم قبائل احلشم متثل قوة   
اي الواصل بني اجلزائر لطريق السّ مثل الطّ  خالل الفورة العثمانية، العسكرية واحلصون ئيسيةالرّ 

ميتد ة هامة لنشاط قبائل احلشم الذي مبنطقة برج بوعريريج وميثل حمطّ  والذي ميرّ  ،وقسنطينة
ائرة اليت ظلت القبائل الثّ رق وبايليك الوسط، وإىل مناطق رق الثانوية لبايلك الشّ الطّ  إىل

 سلطة البايلك مثل عرش أوالد دراج وعرش أوالد ماض  مبنطقة املسيلة. دات ضدّ تقوم بتمرّ 
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 1781 وضع قبائل إقليم البرج قبل انتفاضة المقراني: 
 أنّ  6710سنة لقبائل منطقة برج بوعريريج  نتقارير الفرنسية األوىل اليت دوّ ذكرت التّ  

ة بني جبل تستوطن املنطقة املمتدّ  خيمة كانت 6122احلشم وصل إىل قبائل  عدد خيم
رق وادي جمانة ( سابقا ومن الشّ toque ville) مال إىل منطقة رأس الواديموريسام يف الشّ 
مناطق برج بوعريريج وجمانة وسيدي مبارك  يف الغرب وتضمّ  وواد بنية ،إىل جبل الكاف

واير وأوالد كدية واجلعافرة واملكاية وأوالد الدّ  عديدة أمهها  فرقة ات فرقوالعناصر. وقد ضمّ 
شابة وبوخبار وأوالد عجيل وأوالد العقلة وأوالد شنييت وأوالد حنايشية وأوالد البدار والنّ 

لطة الفرنسية عدد قبائل احلشم املقرانيني سنة غار وأللعالوة وقدرت إحصائيات السّ الصّ 
 :(6)كما يل  6711
 

 6711حصائيات سكان احلشم إجدول 
 العدد املاشية العدد  كانالسّ 

 1222 األبقار 122  الفرسان

 62.222 األغنام 712  املشاة
 6722 اخليول و اجلمال 1022  كان/أطفال.نساء.شيوخالسّ 

 0222 البغال 1022  اجملموع

   6122  عدد اخليام
 

 على سكان املناطق 6716وحسب اإلحصاء الذي قامت به سلطات االحتالل سنة 
والذي ابعة حمليط برج بوعريريج التابع لقسمة سطيف ضمن مقاطعة قسنطينة العسكرية التّ 

 تقع ضمنه قبائل احلشم املوزعة يف إقليم جمانة وبرج بوعريريج والعناصر وصنادة كانت
ت عائلة أوالد مقران وخدامها ني.وقد ضمّ ي  مناطق ضمن أمالك ونفوذ املقرانوهبومرقد و 

ن بينما كانت تتكوّ  ،نسمة 6070طفل جملموع  130امرأة و 100جل ور  107ما يزيد عن 
 :(0)كالتايل6716سنة  ذ املقرانيني حمليط برج بوعريريجقبائل احلشم الواقعة حتت نفو 

 



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 01 

 

 المجموع األطفال النساء الرجال القبائل
 121 031 607 670 قبيلة البدارة

 021 601 600 600 عجيل أوالد قبيلة

 320 620 620 00 اللعالبةقبيلة 

 110 002 607 672 قبيلة الكوابر

 6370 033 160 133 ()سيدي مبارك اللعالونة

 321 660 71 626 اللعالونة قبيلة

 6630 100 367 317 أوالد خلضر

 707 333 07 030 احلناشية

 037 322 063 000 بين محود

 017 000 060 011 أوالد شنييت

 017 063 602 670 أوالد عقلة

 062 606 611 600 الزالقة

 003 301 000 322 اخلبانة

 100 011 061 600 أوالد خليف

 000 602 676 026 سنوس  أوالد

 100 011 061 600 سيدسى أوالد

 0237 113 112 060 أجانب
 ن63200 المجموع   

 

  1781بعد انتفاضة المقراني منطقة برج بوعريريجمصادرات أمالك  قبائل 
من أكثر منطقة اليرج ىل جانب انتفاضة املقراي كانت إبسبب مشاركتها القوية 

اخل  ضت ألقسى درجات القمع واملصادرة والتهجري القسري اخلارج  والدّ املناطق اليت تعرّ 
ىل إضافة إ ارخيية اليت تعرضت هلذه الفورة.غلب الكتابات التّ أالذي تغفل عنه  حتديدا،

سرة وحاشية أو الفردية للعناصر البارزة يف أالك قبائل اليرج اجلماعية املصادرة اجلماعية ألم
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على مصادرة  الذي نصّ  6700ماي  7املقرانيني وزعماء القبائل وقضاهتا اليت مشلها قرار 
 6703من  قبائل اليرجلت املصادرات األخرى ملمتلكات وا، وقد توعائلته لباشاغاا ملكية

ستة قرارات حتتوي على كل األمالك العقارية لفروع أسرة صدرت حيث  م 6776جويلية  ىلإ
هم الذين صدر يف حقّ  والد سيدي عل  بونابأوسدراتة و  سكان عني تاغروتو  ،املقراي
عبد السالم عائلته وخلضر بن العشاش   القايد حممد بننذكر من بينهم  ،60/0/6706قرار 
غري بن رحاب  وم   والصّ بيت بن التّ والسّ  حراوي بن العشاش   واحلسناوي بن العشاش والصّ 

وصودرت  .والد مسشةأوالد حي  و أعبد اهلل و ومنهم عائالت أوالد  ،وكذا فرقة عني الورك
مثل  61/0/6700 أمالك قبيلة احلشم اليت ذكر بعض أمسائهم يف املصادرة اليت جاء هبا قرار

عيد السّ  مع  بن عثمان،بوزيد بن عيشة، اجل باحي  قويدر بن بلخري  حممد بن عيسى،الصّ 
مساء فرق أوالد ىل قائمة طويلة ألإضافة إ بورحلة بن ريري عبد اهلل بن بورنو. بن ريري

 .اجلبايلية املكارطة العياض خلوف  مزيطة
 

  س  امحد  جقاض  الير  منطقة اليرج مثل قضاةساندو االنتفاضة من من ومت معاقبة 
عدي من زمورة وس  بسة مبجانة وس  حممد بن السّ بن املبارك والباش عادل س  املدي بن 

وقوائم كثرية تضمنها سجل  ،املكارطة إبراهيم بن دمحان منصورة وشيخامحد بن منصور من 
 .(3)6700مسية حلكومة اجلزائر لسنة اجلريدة الرّ 

 

  1781لى الحضنة إتهجير قبائل إقليم البرج. 
من منطقة اليرج حنو اخلارج خوفا من االنتقام الفرنس  بعد  وقعت عدة هجرات

االنتقام من كان هاجس   رق والغرب،خذت اجتاهات خمتلفة حنو الشّ وأ 6706انتفاضة 
 ويذكر احلاكم العام الفرنس  اجلنرال شانزي هلا، اكبري   عامال جانب اجليش الفرنس 

(Chanzy) عن هجرة القبائل  03/3/6701ىل عامل العاصمة بتاريخ إوجهها  يف رسالة
قبائل مقاطعيت قسنطينة  ثناء العديد منيف هذه األ ذ قال"إونسية ىل األراض  التّ إية احمللّ 

 .(1)ىل تونس"إهتاجر  والعاصمة
 

هجري بالقوة لتّ ىل سياسة اإمن مصادرة األمالك  ستعمارياالعمليات القمع  انتقلت
 فراغ إىل مناطق خارجها، واليت سببتبالتل  من مناطقهم األصليةلقبائل منطقة اليرج 
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ورة وبداية عمليات املصادرة واملتابعة كبري عقب انتهاء الثّ   املنطقة من الّسكان بشكل
كان بالسّ   الذي حلّ التأثري ىرية، ويشهد الفرنسيون أنفسهم ملدوإجراءات القهر االستعما

 . مبنطقة اليرج
 

الذي شغل منصب رئيس املكتب العريب بيرج بوعريريج بني  (Payen)ابط باين  فالضّ 
 بأنّ  (0)6700يؤكد يف مقاله حول وضع دائرة اليرج العسكرية خالل  6710-6712سنوات 
متثل شهدت فراغا بشريا رهيبا أكثر مما شهدته منطقة جمانة نفسها اليت كانت  املقاطعة

األراض  قد وجدها جيش االحتالل الفرنس  ، ويذكر أن أغلب إقليم عائلة املقراي وحشمه
ة مجاعات كثرية من قبائل احلشم بعد أن فه فقد هجرت بالقوّ فارغة وحتت حرية تصرّ 
وأمالكها باملناطق التلية مبجانة وسيدي مبارك والعناصر وعني  ،صودرت أراضيها اخلصبة

سعيدة والشالل ال مبنطقةالقاحلة  راض  املسيلةنقلهم إىل احلضنة بأ ومتّ  ،السلطان
ت بعض ر كان الذين ثاروا مع املقراي، وقدّ وه  أراض  مصادرة أيضا من السّ  (1)السوامع

اآلتني من مدينة جمانة حنو وطن  املسيلة  قبائل برج بوعريريجعدد أفراد  قارير  العسكرية التّ 
خرين وآ فرد. 170فرد ومن العناصر  070فرد، ومن سيدي مبارك حنو أوالد ماض    001ــ ب

هكتار منها  31102هلم مساحة من األراض  قدرت ب  صتمن بقية القبائل، خصّ 
 بأراض  أوالد معتوق بالسعيدة هكتار 7016هكتار بأراض  بومحادو" السوامع" و 7600
وتقع كل هذه األراض  مبنطقة احلضنة اليت كانت  اللهكتار بدوار الشّ  60701و باحلضنة

 لدائرة برج بوعريريج.تابعة إداريا وعسكريا 
 

ساد اسم احلشم يف الوثائق اإلدارية واملراسالت وحىت الكتابات األوربية، ولعل هذا  
اإلصرار من اإلدارة االستعمارية على حتول ما كان يطلق عليهم املقرانيني إىل احلشم دون 

ان هو دليل على رغبة حقيقية يف طمس هذا االسم من ذاكرة السك ،ذكر اسم املقراي
ودليل  ،ه يرتبط حبركة جهادية كانت قد لقيت صدى واستجابة واسعة منهماحملليني، ألنّ 

عبية ك  ال يكون امسها عامال يف على األسلوب االستعماري يف مواجهة رموز املقاومة الشّ 
هم فرسان املقراي الذين ينتمون  (0)روا إىل املسيلةإعادة بعثها من جديد. واحلشم الذين هجّ 

والذين اختارهم أمحد املقران خالل اشوراكه مع حسني بن خري  ،بيلة احلشم اهلالليةإىل ق
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، وأسكنهم سهل جمانة على سفوح جبل م6013الدين يف افتكاك مدينة وهران عام 
هريسان، وأصبحوا بذلك مصدر فرق احلرس واحلزم. كما ينتم  عدد من احلشم إىل أصول 

زن خالل احلكم العثماي مبناطق محزة حتت قيادة قبائل العريب اليت كونت مجاعة املخ
 .م6706عائالت املقراي. حىت عام 

 

عائالهتم إىل ض بعض ىل تعرّ إمشاركة قوم احلشم القوية إىل جانب عائلة املقراي ت أدّ 
ت مسألة االنتقام من قبائل خذأ .املعاضيدو املسيلة وبريكة و هجري حنوالتّ  (7)واملصادرةاالفرار 
ت يف هنا اعتمدأ، رغم ّيز فرنسا بني قبائل احلشم وغريهاحيث مل مت ،جانب الّتعميماليرج 

 .تقاريرها تسمية قبائل احلشم
 

فراد القبائل املهجرة من إقليم اليرج أعداد أرقام كثرية حول أمت التقارير العسكرية قدّ 
حنو وطن املسيلة ن مدينة جمانة ر عدد أفراد احلشم األتني مقدّ حيث  6701ىل احلضنة منذ إ
 .(0)فرد 170فرد ومن العناصر  070، ومن سيدي مبارك حنو أوالد ماض  فرد 001 ـب

هكتار  7600هكتار منها  31102ـ قدرت ب باحلضنة خصصت هلم مساحة من األراض 
 هكتار 60701هكتار بأراض  أوالد معتوق بالسعيدة و 7016وامع" وبأراض  بومحادو" السّ 

إىل احلضنة  قليم برج بوعريريجإ وبدأت عملية هتجري قبائل احلشم من (62).اللبدوار الشّ 
اجلماعة عن  ت إىل تفكيك هذه، أدّ ابع القهري واجلماع وامتازت بالطّ ، 6701منذ 
االجتماعية لت عملية جراحية استنزفت الكثري من قيمها وفصلها عن أوطاهنا، فمثّ  أصوهلا

 كذلك ،ستقبل منطقة االستقبالوعلى م على مستقبلها رت بذلكوأثّ  ،واالقتصادية وروابطها
األراض  اليت  كلّ   إىل بروز مظاهر عدم االنسجام مع البيئة على أساس أنّ  6701ت منذ أدّ 

منحت هلم أقل خصوبة ومردودية من أراضيهم املصادرة، وألهنا أراض  جلف تعتمد إال 
عطيات اجلغرافية عمدت فرنسا على . وباملوازاة مع هذه امل(66)يولعلى فيض األمطار والسّ 

على اختيار العمل يف هذه األراض  أو دفع  إقليم اليرج املهجرة إىل احلضنة قبائلإرغام 
، الذي خيول اإلدارة كراء أراضيهم 26/62/6711قانون  صرامة تطبيقا لنصّ  غرامات بكلّ 
 .(60)دوهنم األوربينيلألهايل أو 
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غلب مناطق اجلزائر أورات الشعبية اليت اهتزت هلا الثّ أهم م 6706عتيرت ثورة املقراي ا
عراش مع عائلة تالمحت خالهلا خمتلف األ اشعبي االوسطى فقد مثلت هيجان (63)الشرقية

جلهاد ضد فرنسا . ومن أهم املناطق اليت انتفضت وأعلنت مشاخيها ا(61)املقرانيني وحشمها
 للجزائر الشرقية وه  عبارة عن منخفض طبيع ّ اخلية املسيلة الواقعة يف املناطق الدّ  منطقة
 املسيلة الكبري. سالسل جبال  املسيلة يتخللها شطبحماط 
 

 6701املسيلة منذ  إىل من التلّ  إقليم برج بوعريريجوبدأت عملية هتجري قبائل 
وامتازت بالطابع القهري واجلماع ، أدت إىل تفكيك هذه اجلماعة عن أصوهلا، وفصلها 

، فمثلت عملية جراحية استنزفت الكثري من قيمها االجتماعية واالقتصادية عن أوطاهنا
وروابطها، وأثرت بذلك على مستقبلها وعلى مستقبل منطقة االستقبال، حبيث أدت منذ 

ض  اليت منحت األرا كلّ   إىل بروز مظاهر عدم االنسجام مع البيئة على أساس أنّ  6701
تعتمد إال على ال ا أراض  جلف املصادرة، وألهنّ  ودية من أراضيهمخصوبة ومرد هلم أقلّ 

وباملوازاة مع هذه املعطيات اجلغرافية عمدت فرنسا على إرغام  (60)فيض األمطار والسيول
احلشم على اختيار العمل يف هذه األراض  أو دفع غرامات بكل صرامة تطبيقا لنص قانون 

 (61)لألهايل أو األوربني دوهنم.، الذي خيول لإلدارة كراء أراضيهم 26/62/6701

 

تتوزع بني  اليرج  إىل  املسيلة من عدة فرق من إقليم املهجرينتتكون عناصر احلشم 
ة وتوزيعها وزيع التقليدي املرتكز على الوحدة القبلية، مت نقلها بالقوّ عدة دواوير إدارية غري التّ 

العناصر تقطن مناطق جمانة نت هذه وكا ،م6701على عدة مناطق من إقليم  املسيلة منذ 
 ية خصبة ذات طابع ملكية خاصة هلموه  أراض  تل ،والعناصر، وسيد مبارك، وصنادة

 :(60)وهذه الفرق ه 
تتكون مجاعة منطقة جمانة من فرق: مقدم، جمانة، دار زيتون، أوالد   مجانة: قبيلة -

نسمة  001خليف، بوكشاطة، القرية، حسناوة، خروبة، وقد قدر عدد املرحلني بنحو 
 هكتار. 7066املسيلة ومنحت هلم مساحة قد مت  تنصيبهم بأراض  السوامع بو 

: حناشية وهم أهل تتكون مجاعة حشم منطقة العناصر من فرق :العناصرقبيلة  -
األغلبية، وأوالد شنييت، مقدم، بليمور، أوالد خلوف، أوالد رياح، بومرقد، العناصر 
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نسمة مث تنصيب بأراض  الشالل بعرش أوالد ماض  يف   170سنارة، وقدر عددهم بـ 
 .(67)هكتار 62.077املسيلة يف مساحة 

 شوحية فرق: عني تاغروتة سيدي مبارك من : تتكون مجاعة منطقسيدي مبارك قبيلة -
  ي مبارك، ريغا، زمورة، أوالد عكر( بن أمحد، علونية، سيد)التابعة لقيادة زمورة

عيدة بعرش أوالد ماض  يف  املسيلة يف عنصر مت تنصيبهم يف أراض  السّ  072وضمت 
 هكتارا. 7016مساحة 

مزيطة، سيدي موسى، جمانة أوالد  ؛ن من فرقمجاعة منطقة صنادة تتكوّ  :صنادةقبيلة  -
الل بعرش أوالد ماض  مت نقلهم إىل أراض  الشّ  ،عنصرا 003واير، وضمت عجيل، الدّ 
 هكتار. 1707ماسحة  لة يفيف  املسي

 

املسيلة  شم املقراي مبختلف فرقهم مبنطقةوقد بلغ جمموع األراض  اليت منحت حل
منطقة بومحادو اليت كانت تضم جزء كبري عت عليهم يف عدة مواضع منها هكتار وزّ  31110

الل وموضع السعيدة اليت من عرش السوامع الذي ثار اىل جانب املقرانيني وموضع الشّ 
 ومواضع أخرى مثل  املعاضيد. ،يتواجد هبا عرش أوالد ماض 

 

ات االجتماعية لفئيت احلشم ت العالقت هذه العملية إىل تداعيات خطرية مسّ أدّ 
ى إىل إحداث خلل يف كما أفرزت واقعا اجتماعيا واقتصاديا جديدا أدّ املسيلة،   وسكان

شاط االقتصادي املرتبط باألراض  اليت مستها استقرار وتوزيع السكان من جهة، ويف وترية النّ 
هبا املقام بأراض   املسيلة، ومل  هذه العناصر من مجاعة احلشم مل يستقرّ  نّ أهذه العملية إال 

وأهايل املنطقة ملدة طويلة مما دفع بأغلبيتها إىل العودة يف فورات منقطعة حيصل اندماج بينها 
 االستقالل. بعد ما إىل قائما عقاريا مشكال لتورك واليرج وسطيف جمانة بإقليم التلّ  أراض  إىل

 

غاية هنايتها ىل إاملسيلة عائلة املقرانيني يف خمتلف فورات االنتفاضة  احتضنت أعراش
 كان ردّ  ،واملقرانيني خالل وبعد االنتفاضةهل احلضنة أالذي كان بني  التالحموبقدر هذا 

هجري والعقاب. لقد شهدت العديد هذه املنطقة بالقمع واملصادرة والتّ  االستعمار عنيفا ضدّ 
عن طبيعة الرد  (60)م6701 -م6706باط والقيادات الفرنسية بني سنوات من تقارير الضّ 

 قبائل اليرجعملية نقل ، مع اليت ثارت إىل جانب املقرانينياحلضنة ومعاملته لقبائل  ،الفرنس 
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باهلضاب العليا إىل منطقة  املسيلة  عد من إقليم جمانة وبرج بوعريريجوهتجريهم بالقوة فيما ب
م ومظاهر احلقد واالنتقا ،لت مجلة من األبعاد االستعماريةمح واليت ية الداخليةلهباملناطق السّ 

هل ه  عملية  ،قارير ومراسالت القادة الفرنسينيوالعنصرية، وتساءلت آنذاك كثري من ت
تنظيمية إلدارة احلكم املدي اجلديد باجلزائر، أم ه  عملية سياسية أم عملية انتقام مجاعية 

 جلزائريني؟.ضّد ا
 

طينة يف فإذا كانت عملية تنظيمية يف إطار املصادرات اجلماعية يرى قائد مقاطعة قسن
املسيلة من أراض  بميكن مقايضتهم  ك بالتلّ احلشم الذين هلم أمال أنّ م 00/3/6701تقرير 
كأجراء عند املعمرين األوربني   بقاؤهم بالتلّ  شم الذين ال ميلكون أراض  ميكنأن احل إال
 (.واللورين ازحون من األلزاس)النّ 

 

القرار احلكم  الذي صدر يف  ابط أنّ وإذا كانت العملية سياسية يرى نفس الضّ 
جيعل م 6701الذي اعتمد اقوراحات مقاطعة قسنطينة املقدمة سنة م  6701الفاتح جانف  

 نص:يانية الثّ  القرار يف مادته ون استثناء. ألنّ بدإقليم اليرج تشمل كل سكان  لية عامةالعم
املسيلة املوروكة من طرف قبائل  لعرش احلشم سوف يرحلون إىل أراض السكان األهايل  كلّ )

عملية ترك احلشم غري  وأنّ  (02)أوالد معتوق والسوامع وأوالد عل  بن خالد وأوالد حي (
ألّن هذه الفئة تكون خارج   ؛للقانون االستعماري نفسه ااملالك يف أوطاهنم يعتير خرق

عن البعد االستعماري  تامّ قرير تيرز بوضوح العقوبة املفروضة على إخواهنم املالك وعبارات التّ 
فات القيادة العسكرية الفرنسية يف اجلزائر عقب وصول الفرنس  لكل تشريعات وتصرّ 

 مع أملانيا.م 6702االستعماريون اجلدد إىل احلكم بعد هزمية 
 

كما جاء يف تقرير قائد  ،  ياس  واإلجراء العقايب معالعملية مجعت اهلدف السّ ا
با ومسألة و بعينية بأور العملية تزامنت مع أحداث احلرب السّ  نّ مقاطعة برج بوعريريج كما أ

 اجلزائر. ورين حنوواللّ  املهاجرين من األلزاس
 

ياسية أرادت فرنسا القضاء على املقرانيني وأنصارهم باعتبارهم ميثلون من الوجهة السّ 
وتفكيك عروش احلشم بإبعادهم  ،رقية والوسطىخالفة وقيادة هامة واسعة من اجلزائر الشّ 

ماح هلم بإعادة ترتيب بيتهم عن مواطنهم وتشتيتهم على دواوير خمتلفة وعدم السّ 
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ني يف شروط يبو ري لعملية استيطان األور ــــحضن جهة ثانية كانت يف إطار التّ ــــوم (06)السياس 
 طبيعية وسياسية مالئمة.

 

 الحضنة:بعاد تهجير قبائل إقليم البرج الى أ 
البعد م 6701 - م6706قارير العسكرية الفرنسية اليت كتب بني تتضمن الكثري من التّ 

ا خرجت عن ألهنّ  ،احلقيق  هلذه العملية اليت أثارت امشئزاز بعض الفئات الفرنسية نفسها
ا جاءت يف وألهنّ  ،ولية املتعارف عليها إىل غاية هذه الفورةواألعراف الدّ  ،نطاق املعامالت

هل ميكن  جعة بعد حرب الوحدة األملانية.كانت فرنسا يف وضع القهر والرّ   دويلّ  ظرف
أم  ؟اعتبارها جمرد رد على انتفاضة شعبية قد سبقتها عدة انتفاضات مماثلة يف مناطق أخرى
م 6706هل ه  حكم املعمرين وسيطرة الطبقة الرأمسالية االستعمارية اليت وصلت احلكم بعد 

. لقد أرادت فرنسا ؟ م6706 ريهم ودور املكاتب العربية خالل وبعد ثورةأمثال جول فريي وغ
 .(00)حتقيق مجلة من األهداف

 

يف اجلزائري مع القيادات احمللية أمثال املقراي حتطيم روح املقاومة الشعبية وتالحم الرّ  -6
قارير املتعلقة بإعادة تنظيم قيادة املقرانيني يف  املسيلة اد. وهذا ما كتبته التّ وبومزراق واحلدّ 
 .م6706قبل انتفاضة 

لت سند املقرانيني وتشتيتها عن أوطاهنا وعدم ترك فرص تفكيك القبائل اليت مثّ  -0
الصادر   لية تطبيقية لقرار اجمللس املشيخ)وه  عم النتفاضات مماثلة مثل قبائل احلشم

اعتيرت فرنسا من خالله أن الريف اجلزائري من البدو الرحل هو الذي م 00/21/6713يف 
 .خزان املقاومات الشعبية(

عامل هام تهجريها ومصادرة أراضيها باالنتقام من القبائل اليت ساندت املقراي باملسيلة  -3
ه إىل جزيرة  يني. )الكثري من هذه القبائل مت ترحيلبإلقامة مناطق  استيطان  لألورو 

 .(اجلديدة كاليدونيا
فتيت االجتماع  واالقتصادي الذي شرعت فيه فرنسا منذ فكيك والتّ تكملة عملية التّ  -1

 .شيخ  املتعلق بامللكيات العقاريةاملعروف بقانون اجمللس املم 6713فريل أ 00مرسوم 
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حكم والسيطرة على القبائل يف إطار تنظيم جديد ضمن  احلكم  املدي والقضاء التّ  -6
اليرج يف  اجلزائري. حبيث نقلت منطقة قليدية للمجتمع الرّ التنظيمات القيادية التّ على 

واملكاتب العربية ضمن احمليط العسكري إىل قيادة البلديات  ،من قيادة املقرانيني
 املختلطة حتت سلطة املتصرفني اإلداريني.

بعد   واللورين لزاسن األازحني مبيعية لعملية توطني املعمرين اجلدد النّ روف الطّ هتيئة الظّ  -0
. )وقد أشار إىل ذلك رئيس املكتب العريب ملركز برج م6702حرب الوحدة األملانية 
قارير العديدة للمتصرفني كتبت التّ ،كما  Payen")(03)"بوعريريج الضابط 

رائب اليت واكبت مشاركة أهايل منطقة دع واملصادرة والضّ قرارات الرّ إن  .(01)اإلداريني
كان والعروش من جانب بالسّ  فكيك الذي حلّ من جهة، والتّ  6706اليرج يف انتفاضة 

يف مراكز كان مبثابة ظروف مالئمة الستقطاب حركة االستيطان األوريب خر،  آ
 برج غدير  Galboi :برج بوعريريج وه  بإقليمسعة اليت استحدثت االستيطان التّ 

Lavoisier,Paul Doumer ,laBarbinais, Davoux, leCourbe, macDonald, 

Ceres, ىل بلدية إمث انتقلت  6703 وعني تاغروت اليت استحدثت كمركز استيطان منذ
 (bulletin officielle du gouvernement general .page176) 00/60/6772 منذ

مبساحة  6703وكذلك مركز االستيطان ببئر قاصد عل  الذي استحدث سنة ( 6076
وقد قدر سكان مركز عني  6703وربية وغريهم منذ أعائلة  10هكتار ضمت  3632

كما   (00).افرد 600بيني و ور نسمة ومن األ 3012ـ ب 6700تاغروت من األهايل سنة 
شجعت فرنسا الشركات الرأمسالية االستثمار يف األراض  الفالحية املصادرة من سكان 

واليت تكونت  6707ويسرية اليت استحدثت بيرج بوعريريج سنة املنطقة مثل الشركة السّ 
 62لف هكتار منها أ 02لطة الفرنسية منحها وربيني  واليت طالبت السّ أأعضاء  62من 

 يس الوادأالف هكتار بر آ 62غرب مدينة برج بوعريريج و الف هكتار تقع مشالآ
رت السلطة االستعمارية ختصيص من فيما بعد كما قرّ   Tocqueville اليت تأخذ اسم

 بية هبا.و ور أعائالت  62ىل إ 0هكتار إلسكان من  6222ىل إ  022
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 وقد ضمّ  6701نوفمير  63ىل بلدية خمتلطة يف إانتقل إقليم اليرج من دائرة عسكرية 
وربية والثانية عني أىل قرية استيطان إستة مناطق إدارية ه  عني تاغروت والذي حتول 

وحية والثالثة سيدي امبارك وبئر عيسى والرابعة العناصر مع والشّ  تاغروت مع فرقة سدراتة
ىل إادسة دوار جمانة وعني السلطان وتستمر البلدية وتاسرة واخلامسة دوار صنادة والسّ  قمور
 .6702ماي  00اية حتوهلا اىل اسم بلدية املعاضيد املختلطة يف غ

 

ويبدو اهلدف العنصري الذي خيرج عن نطاق اإلنسانية كان األكثر وضوحا يف تقارير 
فرض والتهجري لقبائل احلشم و  ف بعد اإلعدام والنّ  ،أوامر القيادات العسكرية الفرنسية

 غرامات احلرب.
 

 ي:على المجتمع المحل   انعكاسات انتفاضة المقراني 
مؤثرة على بنية اجملتمع وتوزيعه  انعكاسات اجتماعية جدّ  لقد كان لثورة املقراي

هبا عقب انتهاء الثورة وبداية عمليات  أدت إىل فراغ بشري كبري حلّ  (01)اجلغرايف وعالقاته
املصادرة واملتابعة وإجراءات القهر االستعمارية، ويشهد الفرنسيون أنفسهم حجم التأثري 

الذي شغل منصب رئيس  (Payen)ابط باين  بالسكان مبنطقة املسيلة. فالضّ  الذي حلّ 
باط املهتمني لضّ وكان من بني ا ،م6710إىل م 6712املكتب العريب ليرج بوعريريج بني 

د يف مقاله حول تعمري  املسيلة  بأن مقاطعة املسيلة خصوصا بالتاريخ واألحباث األثرية يؤكّ 
قد شهدت فراغا بشريا رهيبا أكثر مما شهدته منطقة جمانة نفسها اليت كانت متثل إقليم 

املسيلة عائلة املقراي وحشمه، ويذكر أن أغلب األراض  اليت كانت تعمرها وتسقيها عروش 
 .(00)قد وجدها جيش االحتالل الفرنس  فارغة وحتت حرية تصرفه

 

كان والفرق اليت وقفت إىل ت السّ عملية مصادرة األراض  واألمالك اليت مسّ  كما أنّ   
للسكان بإقليم  املسيلة   جانب املقراي وعرفت باملنافقني قد أدت إىل عملية هتجري مجاع ّ 

وأوالد ماض  حققت غاية وهدف فرنسا  ،وأوالد عبد اهلل ،خصوصا من منطقة السوامع
إجياد مواطن مالئمة للمستوطنني اجلدد من جانب  إطار سياسة التشتيت والتهجري و يف

وترك أراضيهم قبل  ،هاما يف هروب عروش  املسيلة التشتيت كانت انتفاضة املقراي عامال
ت إىل انقسام عرش اتبعتها فرنسا أدّ حدوث انتقام الفرنسيني منهم. وسياسة التهجري اليت 
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الظهارة  وامع، السّ قوا يف منطقتهم األصلية ببومحادووامع القبالة الذين بوامع إىل السّ السّ 
 الذين رحلوا إىل منطقة بياضه غرب املسيلة وميثلون فرقة أوالد عبد اهلل.

 

بسبب موقفهم  ،كما قامت فرنسا بتهجري فرقة الدحادحية من عرش أوالد ماض   
من فرنسا وجعلت من الذين وقفوا إىل جانبها مثل أمري مشيخة أوالد معتوق الطيب 

، قبل أن تتحول هذه القيادة إىل حميط م6700على رأس قيادة أوالد إبراهيم سنة  ،دحدوح
ت ثورة املقراي إىل هجرة . كما أدّ (07)م6701بوسعادة العسكري، ضمن حمافظة اجلزائر سنة 

املسيلة وترك أوطاهنم متجهني إىل مناطق ىل شرق ووسط اجلزائر و إكان كبري من السّ عدد  
اج وفرقة السوامع بدرجة كبرية حبيث هاجر سكان عرش أوالد درّ  (00)يف شرق ووسط البالد

، ريعةة والشّ بوعنا ،ووادي زنايت ،ةالشمرة، العلمة قامل رق اجلزائري مثل تبسة،حنو مدن الشّ 
طينية وحىت إىل تونس يف حني هاجر سكان اخلرابشة املعاضيد ونوغة حنو والسهول القسن

واشتغلوا هبا يف أعمال البناء واملذابح واحلمامات  ،وبالد القبائل ،مدن الوسط كالعاصمة
 وغريها.

 

وامع املرحلني من منطقتهم إىل مناطق كما انتقلت مجاعات أخرى من عرش السّ   
مبحيط أومال "سور الغزالن". يف حني تذكر بعض سهول سيدي عيس  ومنطقة باحلوت 

 .ىل تونس مبنطقة اجلريدإوامع فوية انتقال بعض فرق السّ وايات الشّ الرّ 
 

نسجام هلذه الفئة باجملتمع ت إىل بروز مظاهر عدم االعملية التهجري بالقوة، أدّ  إنّ  
يف ظروف  التلّ  والبيئة اجلديدة نظرا للتباين الكبري بني وضعهم كمالك أراض  خصبة يف

ديئة يف زراعية ومناخية سهلة ومكانة اجتماعية مميزة وبني الوضع اجلديد يف األراض  الرّ 
مناخ جاف ونقص يف املياه وتشكيالت اجتماعية مل يألفوا طبائعها وسلوكياهتا. كما برزت 
 مشاكل هذه اجلماعة مع أناس املنطقة حول حدود األراض  املمنوحة هلم يف الوقت الذي

راع اجلديد الذي كان من بقيت فيما بينهم يف املشاع حسب مواطنهم األصلية، وانتقل الصّ 
واألهايل إىل تنازع بني األهايل اجلزائريني حول األراض  الرديئة  املفروض أن يقع بني احملتلّ 
 مبختلف فرقهم تلية وحضنية.
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ان االقتصادي كالت عميقة يف واقع السّ ت ثورة املقراي إىل إحداث حتوّ أدّ 
ى إىل خاصة أدّ  حلضنة وقبائل اليرجا من سكان منطقة انتقام فرنسا واالجتماع ، كما أنّ 

ى بدوره إىل التأثري على املردود االقتصادي حتول يف ملكيات األراض  بني الناس، أدّ 
 .(32)راع  واحليواي للمنطقةالزّ 

 

فكيك االجتماع  للقبائل الوافدة على  املسيلة من لقد عمدت فرنسا إىل سياسة التّ 
هبدف إبقاء  ،أن أهنكتهم بضرائب احلرب القاسيةبعد برج بوعريريج األخرى احلشم وقبائل 

فيما بينهم، فقررت منح األراض  ملن خيدمها مخس سنوات بعد  األهايل يف صراع مستمرّ 
كانت قرارات استغالل األراض    لمقراي، كمالدة أصحاهبا بسبب مواقفهم املؤيّ  أن فرّ 

  بل فرنسا يف احتالل أراض  العروشاملوروكة عامال مشّجعا لبعض القيادات املؤيدة من ق
(10)املتعاونة مع فرنسا.افذة و مع بعض العائالت النّ 

 
 

 بصدق عن طبيعة املسيلة، يعيّر  شاكل أراض  حشم املقراي مبنطقةما عرف مب إنّ 
وإبعاد أية نية للمقاومة الشعبية  ،طاته لتفكيك اجملتمع اجلزائريخمطّ االحتالل الفرنس  وعن 

 6706ورة خصوصا بعد املشاركة الواسعة لسكان املنطقة إىل جانب املقرانيني يف ثورة أو الثّ 

من جمانة إىل  لني جلماعة حشم املقراي املرحّ  أن تظهر مشاكل متنوعة وكان من الطبيع ّ 
الواقع اجلديد املفروض عليهم، نظرا للتباين الكبري بني ظروف منطقة  املسيلة، من حيث 

أغلبية مراسالت  املسيلة القاسية واجلافة وتشري والظروف اجلديدة ملناخ وجغرافية معيشتهم
ات فني اإلداريني وأعواهنم ببلدية املسيلة وبلدية بريكة وبلدية املعاضيد، وه  البلدياملتصرّ 

رحلني إىل انقسم احلشم امل 6776املقراي، أنه بعد سنة  شماليت استقبلت أراضيها فرق ح
مجاعة ستارة وسيدي  لبيبان املختلطة، ويضمّ ااملسيلة إىل دوارين: دوار جمانة التابع لبلدية 

   6770ريف بن ريغ  إىل غاية مبارك وقمور والعناصر بليمور وهم حتت إمارة الشيخ الشّ 
قبائل اليرج استمرت مشاكل أراض   (30)و دوار سيدي مبارك التابع لبلدية املعاضيد.

 20/66/6020اليت متت يف إىل فورة ما بعد تقسيم األراض  فيما بينهم  املهجرة باحلضنة

أهل  -فرقة أوالد خلوف  -ه  فرقة أوالد سيدي موسى ليرج ا قبائلومشلت ستة فرق من 
وهذه الفرق كانت موزعة  ؛أوالد سيدي مبارك -أوالد ضباب  -ة شأوالد احلناي -بومرقد 
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ل نصيب كل عائلة من املسيلة وكان معدّ الل بمبنطقة الشّ   األراض  اليت منحت هلميف
 (33).)*(جابدة 0األراض  بني نصف جابدة إىل 

 

املشاكل املستجدة واملنازعات بقدر ما كان  لطة االستعمارية دور يف حلّ مل يكن للسّ 
انسحاب  ورغم ،والغرامات املفروضة على هذه األراض  ،حرصها على حتصيل اإلنتاج

اي من القرن العشرين فقد برزت مشاكل من نوع من  املسيلة يف العقد الثّ  قبائل اليرج أغلبية
ه األراض  من جهة ويف أن األهايل احملليني تنازعوا حول أحقيتهم يف هذ جديد، ذلك

عمت بني احلشم وبني اليت  عد عمليات الرهن والبيع املتعددةحدودها من جهة ثانية ب
 .(31)واليت جعلت معظم األراض  تستمر بورا دون استغالل ،سكان البلدية

 

  :ةاتمخ
الوافية راسة بالدّ  ظن مل حتإ، و 6706بعد ثورة  اليرج املهجرة إىل احلضنة لة قبائلأإن مس    

 ياسة االستعمارية الفرنسية تظل متثل ذلك الواقع االجتماع  الذي آلت إليه كل أبعاد السّ 
برج  خالل احتالهلا للجزائر، وقبائلبشع صورها أاليت متثل فيها احلقد والعنصرية يف 

اجلزائر اليت عانت قبائل للعديد من مثال ىل احلضنة منوذج و إ بوعريريج املهجرة عنوة من التلّ 
منها ما رحل بالقوة ومنها ما ارحتل خوفا من القوة كقبائل بين عامر بالغرب  ،نفسه املصري

وقبائل  املسيلة بعد انتفاضة املقراي.وامع بر وقبائل السّ اجلزائر بعد مقاومة األمري عبد القاد
ورة البشعة فرنسا لصّ وتبقى هبذه ا مبنطقة الزيبان، 6701البوازيد بعد انتفاضة البوازيد 

 .طنية اجلزائرية ويف حّق اإلنسانيةاكرة الو الذّ   االستعمارية توثق لتارخيها األسود يف حقّ 
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وهومن الضباط الذين اهتموا بدراسة آثار الرومان يف  املسيلة واألوراس  6702وبرج بوعريريج منذ 
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 يف امللف قوائم امسية ألناس احلشم املهجرين من جمانة ومناطق التل إىل خمتلف مناطق  املسيلة.
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ىل اليوم حسب إاملسيلة عامة تعادل حرث يوم باحلصان وما تزال مستعملة  مبنطقة اجلابدة -)*(

 الذاكرة احمللية.
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 الجغرافية والوصفيةمن خالل النصوص  يالزاب العثمانفي الطوبونيميا 
 )الهجيونيم(لتصوف والوالية ابي للمواقع المرتبطة تقص  

 

Toponyms in Ottoman Zab through the Geographicals and 

Descriptives Texts: Investigating the sites associated with           

the Sufism and walâya (Hagionyms) 

 
 نيد. الصادق زيا                                                        

 )الجزائر( قسنطينة -جامعة األمير عبد القادر                                           
 

 03/20/0202تاريخ القبول:                                20/20/2002تاريخ اإلرسال: 
 

 :ملخص
 باألولياءتأيت هذه الدراسة لتسليط الضوء على أحد أصناف الطوبونييما املتعلقة 

والتصوف والشخصيات املقدسة واملبجلة دينيا )الويل، املتصوف، الزاهد، الفقيه، املرابط 
ممثال يف اهلجيونيم، وقد اخورنا بالد الزاب للتقص  الطوبونيم  ملعرفتنا املسبقة  السين...(
ر الوالية يف أمساء . وتعاجل الدراسة مدى جتدّ يف العصر الوسيط اإلسالم  ل بتارخيها احمل

املواقع مبجاالت الزاب خالل العهد العثماي باالعتماد على جمموعة من النصوص اجلغرافية 
العربية منها والغربية على السواء، كمحاولة جادة للتعريف باملواقع الدينية  والوصفية واألثرية

التدرجي  للبعد الصويف يف املوقع من خالل اجلذور السابقة  ردنطقة وكيفية التجالصوفية بامل
 ....(، مقام، قبة، الال، حويطة، رجم،: )سيدي، س ، زاويةالديين -للمعلم اجلغرايف

 

   : بالد الزاب، العهد العثماي، الطوبونيميا، اهلجيونيم، التصوفالكلمات المفتاحية
 الدينية.  - املعامل اجلغرافية

Abstract: 
The study is part of the toponymy research in its part linked 

to Sufism and the Walâya, or what is called (Hagionyms). Bilād 

Zab was chosen during the Ottoman era for this toponymy 

investigation through a set of geographic and descriptive texts. 

The study aims to research the religious-Sufi monuments 
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distributed in Bilād Zab and mentioned in the Ottoman sources 

by monitoring the names of the sites preceded by the roots 

indicating Sufism and walâya: (Sidi, Si, Zaouïa, M'qam, 

Koubba...).  
 

Keywords: Bilād Zab, Ottoman era, Toponyms, Hagionyms, 

Mystique, geo-religious sites.  
 

 : مقدمة
دراستنا لبحوثنا املتعلقة باجلغرافية التارخيية لبالد الزاب، فبعد  امتداداهذه الدراسة  عدّ ت

التحوالت الطارئة على اجملال اليت تطرقنا يف فصوهلا إىل و ، (6)السابقة املتعلقة بالفورة الوسيطة
والطوبونيميا واجلماعات واملسالك خالل القرون اهلجرية التسع األوىل، ارتأينا أن نكمل 

جملاالت الزاب )الزيبان( خالل فورة العهد العثماي الستمرار  البحث يف التاريخ احملل 
عابر البارزة للتجارة يف دائرة األحداث التارخيية كأحد امل حضور هذا احليز اجلغرايف املهم

 املميز كمحطة للرحالت احلجازية )احلجية(. الصحراوية )بوابة الصحراء(، إضافة إىل دورها
 

، وبعد سلسلة من التجاذبات م61داية من النصف األول من القرن العاشر/ب
تدرجييا يف الفلك السياس  للخالفة العثمانية حتت  )الزيبان(نخرط بالد الزاب تسالسياسية، 

ذلك خالل محالت حسن آغا يف حدود  متّ وقد وصاية بايلك الشرق بعاصمته قسنطينة، 
 (3)م6006/ه000انتهى إىل ضم بالد احلضنة والزاب يف حدود  ، حيث(0)م6031/ه016

السلطة الوركية هبذا املركز ، ولتقوية نفوذ (1)مكتفيا بنشر حامية تركية بقاعدة الزاب بسكرة
ويف ظل حالة الالأمن اليت خلقها تسلط  املهم باعتباره جمجْمجًعا للرحالت التجارية واحلجية،

أعراب الصحراء كأوالد نصر بن بوعكاز ببسكرة، وعرب النمامشة باجملاالت الشرقية 
، يف (0)ارفهابسكرة واآلخر على مش مدينةإىل تشييد برجني: أحدمها داخل  للزاب، انتهت

حني تصدت حملاولة زعزعة استقرار وأمن املنطقة بفضل بعض أمراء الورك، واحتاد عائالت 
 .         (1)مناوئة على غرار عائلة بن قانة ذات النفوذ والسلطة

 

( على قلتها، مل م61/ه62إن النصوص اجلغرافية اليت واكبت بداية الزاب العثماي )ق 
(، وفيها م6002/ه000تعمرها إال رحلتني: األوىل وصف إفريقيا للحسن الوزان )تويف بعد 
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يبتدئ غربا من ختوم مسيلة، وحيده مشاال جبال مملكة جباية، وميتد شرقا إىل " جمال الزاب:
دية من تقرت بالد اجلريد اليت توافق مملكة تونس، وجنوبا إىل القفار اليت تقطعها الطريق املؤ 

. والرحلة الثانية للمؤرخ والعسكري اإلسباي مارمول كرخبال )تويف بعد (0)إىل وركلة"
سيلة اليت جيوهبا امل]الزاب[ غربا بتخوم صحراء  قليميبتدئ هذا اإل" ( وفيها:م6006/ه000

وبا ملكة تونس، وجنأعراب أقوياء، وحتده مشاال جبال جباية، وغربا إقليم اجلريد التابعة مل
 .(7)"ييتاخم الصحار 

 

وُتشكل كتب الرحلة واجلغرافيا أهم مصادر لدراسة الطوبونييما يف كل اجملاالت 
  ال املطروقاجملاجلغرافية، ملا مييزها من معطيات وحقائق تسهل على الباحث فهم جغرافية 

كما توفر له مادة علمية مصدرية خالصة ملعايشة صاحب الرحلة للحدث التارخي  أو 
الوصف اجلغرايف بغض النظر عن الذاتية واملوضوعية يف تدويناته، واليت حتتاج إىل تدقيق 
عميق خالل اإلحالة إليه. وميكن هنا عرض بعض املصادر الرحالتية واجلغرافية العربية 

بداية برحليت الوزان وكرخبال املذكورتني سلفا، أيضا مجلة من الرحالت  والغربية على السواء،
 على غرار: رحلة العياش ، واليوس الزمين للدراسة  اإلطاراحلجازية اليت تتناسب مع 

مت تعزيز دراستنا ببعض الرحالت يف حني  .واحلضيك ، والدرع ، والورثيالي، والناصري
من شاكلة: رحلة الدكتور  ة لتتبع حضور اهلجيونيم هباالغربية االستكشافية منها واألثري

 توماس شو، ولويس دوالتر، وألفريد بيس، وهنري ديفريي ، وفون مالتزان.
 

وتُعاجل الدراسة إشكالية تتمحور حول جتدر األفكار الصوفية يف الطوبونيميا ببالد 
النصوص على  اعتمادا د العثمانيمن خالل تقص  طوبونيم الزاب )الزيبان( خالل العه

اجلغرافية والرحالتية العربية للمواقع املصبوغة باجلذور الصوفية أو ما يشتهر باهلجيونيم: 
)سيدي، س ، الال، زاوية، ضريح، قبة، مقام( وغريها من جذور الوالية والصوفية اليت 

د ما يسمح به تسبق أمساء املعامل اجلغرافية. ومل خيل البحث من االقتباسات اهلادفة يف حدو 
   وجاءت الدراسة على النحو اآليت:، البحث التارخي 
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  :ماهية الهجيونيم(Hagionymes) 
Sidi; Si ; Zaouïa; M’kam; Koubba; Lala; Haouitta; R’Djem ... 

 

على أهنا أمساء املواقع )الطوبونيمات( يف جمال جغرايف معني مرتبطة بالشخصيات تُعرَّف 
 يات البالد اإلسالمية فه : الويلمت حصرها بشخصما ، وإذا (0)املقدسة واملبجلةالدينية 

 - واملتصوف، والعامل، والفقيه، واملرابط. ويف الغالب تسبق الطوبونيم أو املعلم اجلغرايف
 .(62)...(، مقام، قبة، الال، حويطة، رجم،)سيدي، س ، زاوية الديين بأحد اجلذور اآلتية:

 

 يف العصر اإلسالم  ببالد املغرب األوسط لألفكار الصوفية اليت نشأتلقد كان 
من خالل أفكار سيدي  (66)الزاب بالشبكات الصوفية منطقة املنطلق يف ربط جماالت

باإلضافة  (60)املنكرعن ألمر باملعروف والنه  لسعادة الرمحاي وزاويته بنواح  طولقة املبنية 
الرمحانية... وتبلور و القادرية، و التيجانية، ك الفورة العثمانيةخالل  الطرق الصوفية إىل بروز

ببالد الزاب واألولياء الصاحلني الصوفية الطرق أتباع ومريدين هلا، مما وسع من شبكة 
كما كان للسلطة العثمانية ؛  خاصة، وانتشرت بسببها املعامل اجلغرافية املصبوغة بالتصوف

 هاي أبدته جتاهذمن خالل االحورام ال ق الصوفيةمؤسسات الطر  الدور الفعال يف تنشيط
وحماولة التقرب إىل شيوخ الزوايا واملرابطني، وتشجيعهم بإعفاء الزوايا ومقامات األضرحة 

 .(63)واملسامهة يف بناء العديد من الزوايا واألضرحةواألربطة من املغارم والضرائب املختلفة، 
   

ت اجلغرافية والوصفية من املعطيا انطالقامن خالل التقص  الطوبونيم  الذي قمنا به 
حضور حصر  إىل خلصنااملصادر العربية والغربية للفورة العثمانية ويف هنايتها،  الواردة يف

 ، ونذكر منها:بشبكة الطرق الصوفية واألولياء الصاحلون عدد من الطوبينيمات املتعلقة
 

 : سيدي خالد -1
والذي ، يقع هذا املعلم التارخي  مبحاذاة جمرى وادي اجلدي يف أقصى الزاب الغريب

ينسب لشخصية أسطورية ه  )خالد(، وتدور املرويات على أن هذه الشخصية املقدسة 
اليت مس  هبا الطوبونيم ه  للنيب )خالد بن سنان العبس (، كما تذهب هذه املرويات إىل 

  (61)ن األخضري هو من دهلم على قيره بطريقة السر والوربيعأن الشيخ سيدي عبد الرمح
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اخلوض يف صحة هذه األسطورة من عدمها، وإمنا ما يهمنا يف هذا املقام  بصددهنا  ولسنا
 .إبراز املعلم اجلغرايف ذو الصبغة الزيارية والتيركيةهو حماولة 

 

يدانية اليت قام هبا ألفريد وعن تارخيه القدمي تشري املعطيات األثرية من خالل الرحلة امل
إىل غياب اخلرائب الرومانية م 6771( إىل الزاب الغريب يف A. L. Delattreلويس دوالتر )

(R.rعلى طول واحات ) سيدي خالد، باإلضافة لألحباث األ( ثرية لفارديVerdier )
املوقع مستحدث، ومل يكن له حضور  (، مما يرجح بأنّ P. Blanchetوبول بلونش  )
 .(01)تارخي  يف القدم

 

زال ــان غـدث ستيفـر، يتحـة باجلزائـة الرومانيـال املائيـة باألشغـه املتعلقـن أحباثـوضم       
(S. Gsell بعد تنقيبه املستمر يف نواح  سيدي خالد ومبحاذاة وادي اجلدي الذي تقع )

أشغال أو خرائب متعلقة بتوصيالت رومانية عير هذا عليه املدينة، عن غياب تام ألي 
 :ذكره يف املصادر التاليةورد قد و  .(61)املوقع

  
( مقورنا باجلذر )قير م6000/ه6670تالضحيك ، أبو عبد اهلل حممد السوس  ) -

 على نبينا وعليه الصالة والسالم قير سيدنا خالد قيل أنه نيب اهلل خالد بن سنان" سيدي(:
 ةبلغوا رساليوقيل إنه من رسل سيدنا عيسى بن مرمي عليه السالم الذين أرسلهم للقبائل ل

 . (60)أرسلها إىل قوم فقتلوه ودفن هناك وقيل غري ذلك وكان مزارا عظيما، نفعنا اهلل بيركاته"
      

 ( واصفا املوقع بدقة متناهية:م6100/ه6202تالعياش ، عبد اهلل بن حممد بن موسى ) -
القير الذي يف بالد الزاب املنسوب لنيب اهلل خالد بن سنان عليه السالم، وهذا القير اآلن "

من املزارات الشهرية يف تلك البالد تقصده األركاب للزيارة من نواح  إفريقية كلها، واشتهر 
 . (67)مره عند اخلاص والعام، والبدو واحلضر، وعليه مسجد عظيم، وحوله مدرسة"أ
 

 منتهيا عن جزم أصله النبوي:( م6060/ه6636ت)اليوس ، حممد العياش  بن احلسن  -
مث رحنا لقرية سيدي خالد وسألونا عنه النازلني عنده وأحّلوا يف ذلك هل هو نيب مرسل أو "

   .(60)نيب فقط، فقال هلم سيدي الوالد: ال علم لنا به"
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( زيادة على م6703/ه6030تالسجلماس  )الناصري، حممد بن عبد السالم التامكرويت  -
وزرنا ضريح سيدنا خالد بن سنان يف قبة صغرية يسلك هلـا مسـلك ضـيق " وصف العياش :

 ... جدا، وبإزائه مسجد مليح ومدرسة صغرية خالية من الطلية يف الوقـت، وصـومعة وخلـوة
 . (02)بئرا قليلة املاء رديئة يزعمون أن أصل مائها من زمزم"

 :األخضري سيدي عبد الرحمن زاوية -2
يستقر هذا املعلم الصويف بدشرة وسط بنطيوس، ومثلت الزاوية أحد مواقف رحالت 
ركب احلج خالل العهد العثماي للزيارة والتيرك بقير الشيخ عبد الرمحن بن حممد الصغري 

ملا اشتهر عليه من والية وعلم باطين  (06)(م6001/ه070أو م 6011/ه003تاألخضري )
، والصالة مبسجده وزيارة قيره املدفون به، حيث تتحدث (00)ظاهري وكرامات ذكرت عنهو 

إىل موطنه ببنطيوس ودفن  (03)الروايات عن نقل جثمانه من قجال )سطيف( أين تويف
بزاوية أجداده، وعليه جيتمع الضريح والزاوية واملسجد يف موقع واحد. هذا املعلم الصويف 
ميثل جتدر للصوفية والوالية يف الطوبونيميا، ليدل يف األخري على معلم كان والزال داال على 

 موقع له حمدداته، ونلتمس ذلك يف استمراريته حىت يومنا هذا.
 

تعود يف أصلها إىل زمن  عبد الرمحن األخضريسيدي اوية اليت اشتهرت باسم والز 
، الذي شيدها كمدرسة لتعليم الطلبة حممد بن عامر األخضري السلم  البسكرياجلد 

إىل مهامها األخرى كدار إضافة ،(00)وختريج حفظة للقرآن الكرمي، (01)خمتلف العلوم الدينية
ى ما ورد يف رحلة الناصري أين تبيت به األضياف من عل للضيوف وعابري السبيل ومنزل

. وحتتفظ زاوية األخضري بذاكرهتا اجلماعية من خالل مجعها ألضرحة (01)شىت الفئات
 زوجته حدة أم الفضائل التفلفاليةالعائلة يف صورة الشيخ حممد الصغري األخضري، و 

 . (00)وابنيهما أمحد وأخيه سيدي عبد الرمحن األخضري
   

 لقصور التارخيية زراكامل يف رؤيتها ميكن قصور ثالثةوأنشئ املعلم يف موقع أثري متيزه        
يشري دوالتر يف رحلته األثرية بداية ، حيث (07)وأوراللي قربزاوية األخضر بنطيوس  املخادمة

كورنثية، أعمدة قدمية، وحجارة ذات حجم كبري )تيجان( إىل املسجد، مث إىل وجود سرادق
استخدمت يف البنايات اجملاورة، باإلضافة إىل وجود آثار خرائب ليس فقط يف بنطيوس 
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، فف  املخادمة أين عثر على آثار مطحنة، وكتابات تذكارية (00)األخضري قرب زاوية
 .(32)التينية، وكتابات التينية شبيهة مبوقع قريب من بنطيوس هو أورالل

 

هذه املالحظات األثرية سبق وذكرها البكري يف نصوصه املنسوخة عن مسالك حممد 
بن الوراق يذكرها الناصري حتديدا يف مبطيوس )بنطيوس( بعد جتاوزه طرف وادي اجلدي 

بنيان قدمي حبجارة منحوتة عن يسار " احملاذي هلا بالقرب من خلوة األخضري يف إشارة إىل:
 .  (36)رى، فبتنا اصفرارا خبلوة الشيخ أيب زيد عبد الرمحن األخضري"الطريق ينسب للنصا

    

( معطيات عن موقع بنطيوس ومعلم Alfred Peaseويضيف لنا ألفريد بيس )
:"بسكرة ـاملوسومة بم 6703سيدي عبد الرمحن األخضري من خالل رحلته ببالد الزاب سنة 

كم، ييرز مبوقع بنطيوس وجود  31والواحات وصحراء الزيبان"، فبعد ذكره لبعد أورالل ب 
مسجد سيدي عبد الرمحن األخضري الصغري نسبة لوالده حممد الصغري األخضري )ت بعد 

وخالل العهد العثماي حيضر املعلم الصويف يف  .(30)إىل القبة ضافة(، باإلم6031/ه016
 واجلغرافيا باملواضع اآلتية:مصادر الرحلة 

 

مث مررنا يف الغد على قير خلوة الشيخ " ذكر القير واخللوة مقورنتني يف رحلة الضحيك : -
 .(33)العالمة اهلمام سيدي عبد الرمحن األخضري، فزرناه يف قيره رمحه اهلل ونفعنا به"

 

مررنا بقرية أمليل  " وليشانة:ووردت الزاوية واملسجد يف ماء املوائد على الطريق بني مليل   -
ظهرا مث بزاوية سيدي الشيخ عبد الرمحن األخضري، ودخلنا لزيارته وصلينا مبسجده وهو 

 . (31)إمام جامع بني علم  الظاهر والباطن له تأليف مشهور وكرامات مأثورة"
 

 (:م6000/ه6603توجاء احلديث عن قيره منفردا يف رحلة الورثالي، احلسني بن حممد ) -
وله تآليف كثرية مفيدة وهو من العارفني  األخضري زرت قير الشيخ سيدي عبد الرمحن"

 .(30)باهلل تعاىل"
 

ويف ما عدا مسجده، يضيف الناصري يف رحلته الكيرى البئر وبيت الضيافة إىل قائمة  -
 .(31)وهبا بئر عذبة قليلة املاء، ودار ومنزل تبيت به األضياف""املعامل: 
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وحتتفظ الذاكرة الشعبية مبوروث الشيخ سيدي عبد الرمحن األخضري من خالل 
مسجد ثان غري املسجد الذي جبوار مقام الشيخ عبد الرمحن األخضري، هذا املسجد 

كم عن بنطيوس  62على بعد حوايل  (30)القدمي املنسوب إليه يستقر مبوقع مسفة باملقران
. كما يوجد جبوار املسجد ضريح، كانت روايات (37)بعد وادي اجلدي، وبه سرقت منه كتبه

ومعتقدات أهل املنطقة أنه لسيدي عبد الرمحن األخضري، وكانت اخللوة والضريح مقصدا 
من عامة األتباع واملريدين، وما يرتبط هبا من عادات وطقوس كذبح الذبائح  مزارا للتيرك

طعام إئية ممثلة يف ذبح الذبائح و وتواصل عادات الزيارة الوال وإطعام الطعام حول الضريح
 ، لكن هذه العادات زالت حاليا وانتهت. (30)الطعام حول الضريح

 

 :سيدي زرزور -3
سيدي هو عبارة عن ضريح أقيم ألحد شيوخ الطرق الصوفية املعروف باملنطقة، وهو 

حيث تدور ، )وادي سيدي زرزور(وسط وادي بسكرة، الذي أصبح ينسب إليه  زرزور
أسطورية ألهل املنطقة حول انقسام جمرى الوادي إىل قسمني عند وصوله إىل مقام  روايات

، ويبقى الغموض يكتنف وجود قيره وقبته وسط الوادي. والشخصية (12)سيدي زرزور
بن عبد الرمحن  (13)/زرزر(10)وقيل أبو عبد اهلل حممد بن زرزور (16)الصوفية هو أبو العباس

(، وجده سهيل الفارس  هو من م021/ه006فارس  )ت بن سلم بن أراب بن سهيل ال
 صحب سيدنا عل  بن طالب كرم اهلل وجهه. 

 

وحممد بن زرزور فقيه وعامل مبذاهب أهل الكوفة وعلم اللغة ورواية الشعر وعلم 
النجوم واحلساب، حافظ للتفاسري، وكتب الفقه ومنها املوطأ وفقه أيب حنيفة، ودواوين 

"ما تعلق بأحوالنا ببسكرة  وذكر مقامه ببسكرة يف رحلة الورثيالي:. (11)العرب وتارخيهم
 . (10)الشيخ سيدي زرزور" ة األفاضل األحياء واألموات مثلزيار  ... فإننا بقينا فيها يومني

 

صحراء " Henri Duveyrier)بعد الورثيالي تأيت معطيات رحلة هنري ديفريي  ) قرن
لتؤكد على تواصل املعلم الصويف )قبة سيدي زرزور( من م 6712اليت قام هبا  "اجلزائر وتونس

 لبنايات مربعة الشكخالل حديثه عن وسط وادي بسكرة بالقرب من العالية، مع وجود 
 .(11)وجد قبة سيدي زرزورتطها بصاحل رايس، مث بالقرب منها رومانية، وكذا أسوار وارتبا
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 الفرنس االحتالل فورة ع هناية العهد العثماي وبداية فكرة حضور قبة سيدي زرزور م
( املوسومة بـــ: Jean Hurabielleتتكرر يف املعطيات اجلغرافية لرحلة جني هرياباي )

، واصفا شكل القبة األبيض كالبجعة، وموقعها م6770حوايل " بسكرة والواحات اجملاورة"
مة اليت كانت تقام حول الضريح يف وسط وادي بسكرة، وميرزا االحتفاالت الدينية الضخ

 .(10)أيام معينة
 

معطيات جني هرياباي جندها مكتملة وبصورة أدق عند ألفريد بيس خالل رحلته 
، حني يشري إىل موقعها مقابل لواحة خنيل العالية من اجلهة م6703لبالد الزاب حوايل 

 .(17)الشرقية للوادي
 

قبة سيدي زرزور، يستقر ضريح آخر جنهل ويف الضفة املقابلة للوادي غري بعيد عن 
عنه أية معلومة، ومل يلق حظه بعد من الدراسات األكادميية، لكن له حضور على اخلريطة 

، ونرجح أن هذا املعلم هو الوارد يف (10)الساتيليتية لبسكرة باملسمى )ضريح اللة دبارة(
، وراقو (02)(Renier)إشارة غزال ضمن أطلسه األثري انطالقا من قراءة كل من ريني  

(Ragot)(06) ين مربع  الشكل، أحدمها ءالواسع لوادي لبسكرة عن وجود بنا، يف الفضاء
أقرب إىل الضفة اليسرى، مصنوع من الطوب واحلصى، واآلخر عبارة عن قبة مرابط مبنية 

 .(52)من احلجارة الكبرية ويعلوها كورنيش أقرب إىل الضفة اليمىن
 

( رحلته املوسومة Félix Hautfortدّون الرحالة فليكس هوتفور )، م6700يف حدود 
يف أرض النخيل بسكرة"، واليت قادته إىل بالد الزيبان قبل أفول القرن التاسع عشر " :ـب

امليالدي، وفيها من املعطيات اجلغرافية اهلامة املتعلقة باملعلم اجلغرايف الصويف )سيدي 
ييرز هوتفورد قبة رائعة ه  )قبة سيدي زرزور( أو )ويل  زرزور(، فعلى مشارف واحة العالية،

 (53).بسكرة( كما يصفه، بوسط الوادي مقاوما فيضاناته يف وسطه شاخما "متحديا اخللود"
 

للرحالة ليدار  (01)إن النص الوارد يف رحلة "بوابة الصحراء: بسكرة وأرجائها"
(Leeder رغم تأخرها زمنيا باعتبار أنه قام هبا يف حدود )تقدم لنا معطيات هامة م6020 ،

حول الطوبونيم )سيدي زرزور(، فبعد حديثه بعض املظاهر االجتماعية ببسكرة متعلقة مبا 
أمساه )الدراويش(، واالحتفال حول مقام سيدي زرزور، ينتقل إىل وصف دقيق ملوقع القبة 
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رة، مشريا إىل شخصية سيدي زرزور، ومدى احورام الناس )املقام( وسط وادي بسك
ضافةإىل تيريره لألسطورة اليت تتحدث عن وتبجيلهم له ولقبته بفضل قوته الروحية، باإل

انقسام جمرى الوادي مبجرد وصوله، وحتدي القبة )املقام( لفيضانات الوادي من خالل عبارة 
 .(55)"آمنة من العدوان املتهور"

 

الفورة املعاصرة إىل حريق أتى على عدد من  خاللوتعّرضت )قبة سيدي زرزور( 
الزرايب واألفرشة واألواي الفخارية بداخله، باإلضافة إىل جزء من سقف املبىن املشيد مبادة 
اخلشب اليت كانت داخل مبىن الضريح، دون أن متتد ألسنة اللهب إىل الضريح، حيث 

. ويبقى املعلم ذو الداللة الصوفية شاهدا (01)إىل الباب الداخل أوقفت النريان بعد وصوهلا 
على جتذر أمساء الشخصيات املقدسة يف الطوبونيمات، مع تواصل الروايات الشفوية حول  
كرامات هذه الشخصية يف األوساط الشعبية احمللية، كما استمرت عادات زيارته والتيرك به 

ليت عرف املعلم عندهم يف شكله الوركييب واملنطوق لفورة طويلة. هذه املعطيات احمللية ا
، وعليه ميكن إحالة الطوبونيم ضمن (00))وادي سيدي زرزور( كما يظهر على اخلرائط

 تصنيف اهليدرونيم أو أمساء املعامل اجلغرافية املتعلقة باملاء من خالل اجلذر )وادي(. 
 

 : سيدي عقبة -4
من املواقع التارخيية القدمية إىل ظهور لقد أدى االنقطاع الطوبونيم  للكثري 

طوبونيمات جديدة على أنقاضها فرضتها مجلة من العوامل، ولعل اجلانب الديين والصويف 
من بينها، نتحدث هنا عن اختفاء تام ملوقع هتودة من ساحة األحداث التارخيية ليبقى  

لتنتقل  ،ري القدمي للموقعلدالة على التعمبفضل الشواهد ا يف الزاب الشرق  كمعلم أثري بارز
املصبوغ بالوالية )سيدي عقبة(  سالم املدينة تدرجييا من نسيجها القدمي إىل النسيج اإل

سيدي  - ال تنطبق هذه الوضعية على هتودة على اخلريطة اجملالية الريفية للزاب الشرق .
احملمدية  -عقبة فقط، بل تتعداها ملدن أخرى على غرار هجران املدينة القدمية زايب

 .  (07)كمليانة و املدية أخرى مدن إىل )املسيلة( بالبسيط الغريب )بالد احلضنة(، باالضافة
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حول شخصية عقبة بن نافع الفهري وثلة من ()إن النصوص املأثورة املنسوبة للنيب 
روايات متواترة بالعنعنة ومنقولة عن الرواية القريوانية  إىل معظمها يف تستندواليت  التابعني،

 (، ويف نصها:م011/ه333 مببلورها أيب العرب بن متيم )ت
 

عن وهب بن  اتلققرأت عن إسحـاق بن أبـ  عبد امللك عـن أبيه عــــن م»
اليت هلا هتودة كان النيب  منبه وشهر بن حـــــوشب أّن هذه البقعة امللعــونـــة

() وقال سوف يقتل هبا رجل من أميت على اجلهـاد  هنى عـــن سكنــاهـــا
ثواهبم ثواب أهل بدر وأهل أحد واهلل ما بدلوا حىت ماتوا  يف سبيـل اهلل

 إليهم. وقال شهر بن حوشب سألت التابعني عن هذه العصابة واشـــوقاه
شرون حي فقالوا ذلك عقبة وأصحابه قتلهم اليربر والنصارى بتهودة فمنها

 .(00)«يوم القيامة وأسيافهم على أعناقهم
 

يف نفوس األوساط الشعبية احمللية  اكان تأثريها كبري  ()وهذه الرواية املنسوبة للنيب 
مما أدى إىل تبلور فكر الرجل الصاحل املبشر باجلنة وأصحابه، واكتسب لذلك حمبة بني أهل 

ورفعة مكانته بأن حيشر هو وصحبه حىت يقعوا ، ()املنطقة بفضل منزلته يف مأثورة النيب 
، فتحول الضريح مث املسجد الذي بين عليه إىل منزل للزيارة والتيرك (12)بني يدي اهلل تعاىل

صوفيا دينيا به، وانتشرت أسطورته بني العامة يف بالد املغرب اإلسالم  حىت صار معلما 
 الرحالت احلجازية للتيرك بضرحيه: األرجاء، وحمطة من مواقف يوفد إليه من كلّ  بامتياز

 .  (16)"وقير عقبة ظاهر بالزاب يُتيرك به"
 

وورد هجيونيم )سيدي عقبة( يف رحلة احلضيك  مصبوغا بصفة التابع  ناصر دين 
. ومؤكدا (10)اهلل يف قرية كبرية ذات مياه وأشجار، يأخذ هبا قيره املزار واملتيرك موقعه وسطها

القيمة السنية لعقبة بن نافع، يذكر صاحب ماء املوائد تفاصيال عن اشتقاق اسم املوقع من 
إىل  ضافةمقام عقبة، ميرزا مستقره بالقرية الكبرية، واملسجد الذي بين على ضرحيه، باإل

. إن النصوص املأثورة عن النيب (13)ل بركات عقبةضأسطورة مئذنة املسجد واهتزازها بف
() ، ومنها نسب املوقع لعقبة بن نافع، كما يذكر هبا  حتضر مرة أخرى يف رحلة اليوس

املوقع واشتقاقه من قدسية املأثورات املروية عن التابع  عقبة  سما. ومنهيا جدل (11)مقامه
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ــ  بن نافع الفهري، ييرز الورثيالي وكذلك الناصري اهلجيونيم بصورته النهائية بذكر نزوله بـ
جيب وحوله قرية عجيبة ويف وسط البسيط مشهور يزار وعليه مسجد ع" )سيدي عقبة(:
 . (10)كبرية عظيمة" مئذنة ويف مسجده

 

إن النصوص الوصفية اليت أوردها الناصري يف رحلته الكيرى هلا األمهية يف إبراز التاريخ 
الوراث  لسيدي عقبة، ويف مقدمتها تفرده عن باق  الرحالة واملستكشفني بذكر املوروث 

عقبة( القابعة يف مؤخرة املسجد، وهبا يقع ضرحيه املكتوب على شباك الديين )زاوية سيدي 
"يف زاوية من مؤخرة مسجده عليه قبة صغرية  هذا قير عقبة بن نافع(:ه خبط كويف )يطل علي

. كما (11)مفروشة بزرايب، وعليه دربوز وغطاء منوع، وعند رأسه خزانة كتب متداولة قليلة"
"ذهبنا لزيارة سيدي   ممن استشهد مع قبة يف موقعة هتودة:أضرحة بعض التابعني يتفرد بذكر

وضرحيه قريب من سيدنا عقبة يف مسجد صغري...وزرنا  -فيما قيل -عسكر من أصحابه
 .(10)أيضا خارج البلد وداخل األجنة بعض أصحابه يكىن أبا دينار ]أبو املهاجر["

 

الغربية من خالل رحالهتم بعد النصوص الرحالتية العربية، تأيت بعض األقالم 
-6100الدكتور االجنليزي توماس شو )ويف مقدمتهم ، االستكشافية خالل العهد العثماي

إىل اجلزائر م 67خالل رحلته يف النصف األول من القرن ( Thomas Shaw( )م6006
لم مة حول املع"رحلة يف منطقة اجلزائر"، ويشري فيها إىل بعض املعطيات امله: املوسومة بــ

اآلثار الرومانية  (، فبعد إشارته إىل ماض  املنطقة الروماي من خاللالديين )سيدي عقبة
يف موقع بنطيوس، يذهب الدكتور شو  ما اكتشفهاملتفرقة حول املوقع هنا وهناك واليت تشبه 

إىل احلديث عن ضريح سيدي عقبة منبها إىل ماضيه البطويل كقائد إسالم ، مث كرمز ديين 
)ضريح سيدي عقبة(: قديس املكان. ويسورجع الدكتور شو األسطورة املتعلقة  من خالل

واليت تتحرك باملقولة الشعبية: "هتز براس سيدي عقبة"، من ضمن األساطري  ،مبئذنة املسجد
 .(17)اليت وردت يف النصوص الرحالتية العربية

 

تتابع الرحالت الغربية إىل بالد الزاب، ويف مقدمتهم رحلة األملاي هينريك فون مالتزان 
(Heinrich Von Maltzan) (6701-6701من خالل إحباره باجملاالت الشمالية م )

، وفيها عرج على بالد الزاب، حيث يشري ضمنها إىل سيدي عقبة يف (10)الغربية إلفريقيا
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توقرت عير شط ملغيغ، مقدما وصفا لواحتها الصغرية وخنيلها املرتب طريقه من بسكرة إىل 
بعناية، باإلضافة إىل ضريح سيدي عقبة، والذي أشار أنه امللهم والفاتح العريب، ومنه 

 . (02)استمدت املدينة تسميتها
 

 العثمانية لقبة ومسجد سيدي عقبة هنري ديفريي  تتجدد معطيات أواخر الفورةمع 
اض  إميراطوريتهم الرومانية من خالل اخلرائب وبقايا األحجار الرومانية مع حنينه مل

املالحظة يف املدينة، كما يشري إىل موقع الضريح داخل املسجد، والكتابة املنقوشة باخلط 
 .(06)()هذا قير عقبة بن نافع رمحه اهلل الكويف على شريط من الطني اليت حتمل عبارة

 

الدالة يف رحلة ألفريد بيس هلا أمهية بالغة بفضل دخوله ملعاينة إن املعطيات الوصفية 
املسجد من الداخل وخارجه، فباإلضافة إىل مواقع التدريس املتصلة باملسجد، وشكل 

، واملئذنة املربعة ومنها إطاللة رائعة للغاية اطيني االصرح املربع املرفوع بست وعشرين عمود
 األحذية ن احورام وتبجيل الضريح من خالل نزععلى املدينة وخنيلها، يتحدث بيس ع

خارج املسجد، وإىل ميني احملراب أين يستقر ضريح سيدي عقبة، ميرزا الكتابة باخلط 
 .(00)الكويف املتواترة )هذا قير عقبة بن نافع رمحه اهلل(

 

يتواصل احلضور البارز للمعلم الديين )سيدي عقبة( يف كتابات الغربيني، وهذا الرحالة 
نه املركز الديين خبالف املركز التجاري ببسكرة، واملدينة ه  مقصد ليدار ييرز املوقع على أ

املسلمني األتقياء، وبوسط املدينة جيتمعون باملسجد الكبري عند مرقد أحد أعظم رجاالت 
اإلسالم، وبه يتدارسون ويتعلمون، وخيتم: إنه )قير سيدي عقبة( املكان الذي قُتل يف هناية 

 .(03)طاف بالقرب منه، ودفن به هذا احملاربامل
 

  :خاتمة 
وقد  باملنطقة، واألولياء التصوف رجال جتدر السابق يظهر مدى عرضنا من خالل

صبغت العديد من  شخصيات مقدسة ومبجلة دينيالأمساء جتلى ذلك من خالل عدة 
الدراسة ماه  إال  الطوبونيمات مبجاالت الزاب العثماي، والنماذج املستخرجة املبينة يف

عينة بسيطة يف جمال جغرايف صغري، وهذه النتائج املتوصل إليها ميكن تعميمها بصورة كاملة 
 د كبري من الشخصيات الدينية فيهاعلى كل اجملاالت اجلغرافية للجزائر، بفضل انتشار عد
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يف  رمست: بطوالهتم، وفقههم، وعلمهم، وتآليفهم، وواليتهم، وكراماهتم، صورة خالدة
 افظة على ذاكرهتم بتشييد أضرحتهمنفوس العامة واخلاصة، وانتهى هبم إىل ختليدهم واحمل

 ومساجد بأمسائهم، وزوايا حتفظ علمهم.
 

  على غرار: مقام وزاوية ومسجد سيدي عقبة  إن املعامل الدينية الواردة يف الدراسة
 د الرمحن األخضرية ومسجد سيدي عببن نافع، مقام ومسجد سيدي خالد، مقام وزاوي

اليت أبرزهتا الدراسات العربية والغربية، قد أظهرت مدى تعلق السكان مقام سيدي زرزور، 
والدينية، حمافظة بذلك على ذاكرهتا  مبدن بالد الزاب هبذه الشخصيات الصوفيةاحملليني 

فقط  اجلماعية من خالل الزيارة والتيرك مبقاماهتم، والصالة يف زواياهم ومساجدهم، ليس
 عامل الدينية يف صورة املستكشفنيهذا بل تعلق غري احملليني )العرب والغرب( هبذه امل

واملريدين، والزوار، مما يعط  االنطباع باحورام وتبجيل كبريين ملا قدمه هؤالء بعيدا عن 
، والتخاريف الشعبية، وارتسمت صورة التبجيل احملل  يف احملافظة على املعامل األسطورة

 ة، وتوسعتها، وترميمها، وتأسيس مجعيات دينية حملية ووطنية هلا.الديني
 

 المالحق: 
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 الهوامش واإلحاالت
هـ، أطروحة دكتوراه يف 0اجلغرافية التارخيية لبالد الزاب من هناية الفتح اإلسالم  إىل هناية ق  -(6)

 . م0260اجلزائر،  -للعلوم اإلسالمية، قسنطينةر مري عبد القادالتاريخ، جامعة األ
 اهلل، دار الغرب اإلسالم ، بريوتالعدواي، تاريخ العدواي، حتقيق وتقدمي: أبو القاسم سعد  -(0)

 .022، ص م6001
 تاريخ اجلزائر يف العهد العثمايناصر الدين سعيدوي، ورقات جزائرية: دراسات وأحباث يف  -(3)

 . 107، ص م0220دار البصائر، اجلزائر، 
(4)

- Shaw. Th, voyage dans la régence d’Alger, Editeur marlin, Paris, 

1830, p. 398. 
املشهورة بالرحلة الورثيالنية، تصحيح:  نزهة األنظار يف فضل علم التاريخ واألخبارالورثيالي،  -(0)

إىل وجود . وقد أشار توماس شو م6027حممد بن أيب شنب، مطبعة بيري فونتانا الشرقية، اجلزائر، 
 :قلعة حمصنة ببسكرة

« Le bey de Constantine y a fait bâtir un château fort qui n'est armé 
que de six petites pièces de canon, et de quelques lourds mousquets  
montés sur des espèces d'affûts ». Shaw, voyage dans la régence 
d’Alger, p. 398. 

 .620، ص نزهة األنظارالورثيالي،  -(1)
 حممد األخضر، دار الغرب اإلسالم احلسن الوزان، وصف إفريقيا، ترمجة: حممد حج  و  -(0)

 .637، ص 0، ج6073بريوت، 
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 3، جم6070نشر املعرفة، الرباط، مارمول كرخبال، إفريقيا، تر: حممد حج  وآخرين، دار  -(8)
 . 610ص 

(9)  - « Hagionyme – nom propre d’un saint » .Mohand. T,« Toponymie 

et aménagement linguistique: vers une terminologie amazighe? », 

Iles d Imesli, 4-1 (2012), p. 112 .https://www.asjp.cerist.dz/en/ 

Articles/397. 
(10)

- Atoui Brahim, Toponymie et espace en Algérie, Thèse de 

Doctorat, sous la direction de Marc Cote, Université de Provence 

- Aix-Marseille I, France, 1996, p.125-128 ; Abdelffatah. N, 

«Toponymes maghrébins», Cahiers de sociolinguistique, 11 

(2006/1), p. 118; Farid. B, « Espace signe et identité au Maghreb. 

Du nom au symbole», Insaniyat,9 (1999), p. 7. 
 6ع"التحوالت اجملالية والطبونيمية لبالد الزاب"، جملة تراث الزيبان، عالوة عمارة،  -(11)

 .02(، ص 0261)
 الزاب بالد وطوبونيميا مبجتمع وعالقتها الرمحاي لسعادة الصوفية احلركة"الصادق زياي،  -(12)

الوطين حول التصوف واملتصوفة يف الغرب االسالم  احلفص "، أعمال امللتقى  العهد على
 .007، ص م0267أملانيا،  ،للطباعة والنشر نور جامعة سيدي بلعباس، دار

 6، جم6007أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف، دار الغرب اإلسالم ، بريوت،  -(13)
 .102-110ص 

أمحد ابن داود، العقد اجلوهري يف التعريف بالقطب الشيخ عبد الرمحن األخضري ويليه  -(14)
 م0267: حلسن بن علجية، دار الكتب العلمية، أم اليراهني ويليه أزهر املطالب، تح شرح
 .33ص 

(15)
 - Delattre. A. -L, « Excursion dans le Zab occidental », Recueil des 

notices et mémoires de la société archéologique du département 

de Constantine, 25/3-4 (1888), p. 273. 
(16)

 - Gsell. A, Enquête administrative sur les travaux hydrauliques en 

Algérie, Ernest Leraux, Paris, 1902, p. 121.   
 .70، ص0266، الرباط، الضحيك ، الرحلة احلجازية، تح: عبد العايل ملدبر، دار األمان -(17)
دار  العياش ، ماء املوائد )الرحلة العياشية(، حتقيق: سعيد الفاضل  وسليمان القرش ، -(18)

 .010، ص 0، جم0221مارات، السويدي للنشر والتوزيع، اإل
 .72ص، 0267باه ، منشورات بيت احلكمة، تونس، : أمحد التح اليوس ، رحلة اليوس ، -(19)
 م0263: املهدي الغايل، دار أيب رقراق، الرباط، قيقحت اصري، الرحلة الناصرية الكيرى،الن -(20)

 .062ص



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 11 

 

 يف الذي تفوق يف عصره، دار األملالدراج ، عبد الرمحن األخضري العامل الصو  بوزياي -(21)
 .62، ص م0220

 الرحلة الناصرية(، م6060/ه6600 العباس أمحد بن حممد بن ناصر )تأبو الدرع ،  -(22)
 .637،  ص م0266حتقيق وتقدمي: عبد احلفيظ ملوك ، دار سويد للنشر والتوزيع، 

 .67أمحد بن داود، العقد اجلوهري، ص  -(23)
(، دار موفم م6000 -6061فوزي مصمودي، العالمة املوسوع  عبد الرمحن االخضري ) -(24)

 .00، ص 0227للنشر، اجلزائر، 
(، دار موفم م6000-6061فوزي مصمودي، العالمة املوسوع  عبد الرمحن االخضري ) -(25)

 .00، ص 0227للنشر، اجلزائر، 
 .060الناصري، الرحلة الكيرى، ص  -(26)
وآثاره"، جملة  حياته البسكري األخضري الصغري حممد يوسف بن حسني خنفر، "العالمة -(27)

 .31(،  ص 0260) 0الذاكرة، 
 . 61"، ص والطبونيمية التحوالت اجملاليةعالوة عمارة، " -(28)

(29)
 - Delattre, « Excursion dans le Zab occidental »,p. 263. 

(30)
 - Ibid, p. 266. 

 .067الناصري، الرحلة الكيرى، ص  -(31)
(32)

 - «Ourlal, 34k. Roman remains.Ben Thios, 36k. Roman remains 

also the picturesque mosque of Sidi Abd-er-Rhman-Serir el –

Akhdar. And koubba ».Pease. A-E, Biskra and the oases and 

desert of the Zibans, E. Stanford, 1893, p. 69.     
 .70احلضيك ، الرحلة، ص  -(33)
 .010العياش ، ماء املوائد، ص  -(34)
 .70، ص نزهة األنظارالورثيالي،  -(35)
 .060الناصري، الرحلة الكيرى، ص  -(36)
يعد إعادة تأهيل وترميم مسجد سيدي األخضري الثاي مبنطقة املقران ببنطيوس الذي أمر  -(37)

اليت  البنطيوس  األخضري عبدالرمحن الشيخ العالمة مؤسسة أهداف أحد باي أمحد ببنائه
 https://www.facebook.com/AlakhdhariFondation: 0267-21-20 بتاريخ تأسست

 .32و  61أمحد بن داود، العقد اجلوهري، ص  -(38)
 .11فوزي مصمودي، العالمة املوسوع ،  ص -(39)
وقفنا على هذه الروايات كذا مرة يف زياراتنا لقاعدة الزاب بسكرة، وحدثنا أكثر من واحد  -(40)

 مقام سيدي زرزور. ض جريانه ينقسم إذا ما وصل قرب أن الوادي إذا فا
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(، اجلزء السادس من كتاب م011/هـ333التميم  )ت  بن متيم أبو العرب، حممد بن أمحد -(41)
 .  602طبقات علماء إفريقية )اخلشين(، دار الكتاب البناي، بريوت، د.ت، ص 

البيان املغرب ، (م6360/هـ060أبو العباس أمحد بن حممد املراكش  )ت. بعد  ابن عذاري -(42)
 يف أخبار األندلس واملغرب، حتقيق ومراجعة: ج. س. كوالن و إ. ليف  بروفنسال، دار

 .631، ص 6، جم6073 الثقافة، بريوت،
(، معامل اإلميان يف معرفة أهل م6000ـ/ه010الدباغ، أبو زيد عبد الرمحن بن حممد )ت  -(43)

(، مكتبة اخلاجن  م6130/ه730 ت)القريوان، اكمله وعلق عليه: ابن ناج  التنوخ  
 .010، ص 0، جم6017 ،القاهرة

رياض  (،م6276/ه101املالك ، أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل )ت حوايل  -(44)
النفوس يف طبقات علماء القريوان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسري من أخبارهم وفضائلهم 

 روس  املطوي، دار الغرب اإلسالم وأوصافهم، حتقيق: بشري البكوش، مراجعة: حممد الع
 .061، ص 6، جم6073 بريوت،

 .620الورثيالي، نزهة األنظار، ص  -(45)
(46)

- Henri. D, Sahara algérien et tunisien Journal de route, Augustin 

Challamel, Paris, 1905, p. 5. 
(47)

- Au pays du bleu : Biskra et les oasis environnantes, Augustin 

Challamel, paris, 1899, p. 54.  
(48)

- «On the high eastern bank of the river, opposite the koubba of 

Sidi Zerzour, is the little oassis of alia, whos palms ». Pease, 

Biskra and the oases and desert of the Ziban, p. 52. 
(49)

- https://www.google.dz/maps/place/ضريح+اللة+دبارة.   
(50)

- Renier. L, « Deuxième rapport de M. Renier, en mission dans la 

province de Constantine », Archives des missions scientifiques et 

littéraires,  2 (1851), p. 451. 
(51)

- Ragot. W,  « Le Sahara de la province de Constantine », Recueil 

des notices et mémoires de la société archéologique du 

département de Constantine, 16 (1873-4), p. 279. 
(52)

- Gsell. S, A.A.A, f°48 (Biskra), n° 9.  
(53)

- Felix. H, Au pays des palmes Biskra, Paul Ollendorff, Paris, 1897 

p. 49-50. 
(54)

- https://ia800209.us.archive.org/16/items/desertgatewaybis00leed 

desertgatewaybis00leed.pdf 
(55)

- Leeder. S.H, The desert gateway : Biskra and thereabouts, Cassell 

and company, London, New York, Toronto and Melbourne, 1910 

p. 223. 
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(56)
- https://www.ennaharonline.com/ نالرمح-عبد-العالمة-ضريح-حيرقون-جمهولون / 

(57)
- https://www.google.dz/maps/search/oued+sidi+zerzour/@34.884 

4397,5.6968231,12z/data=!3m1!4b1!5m1!1e4. 
 م("، جملة املعامل60-7ه/1-0عالوة عمارة، "النشاط التجاري للساحل الشرق  للجزائر ) -(58)

 .13(، ص 0227) 0قاملة، 
 .62 -0أبو العرب، اجلزء األول من كتاب طبقات علماء إفريقية )أبو العرب(، ص  -(59)
 . 13، ص 6املالك ، رياض النفوس، ج -(60)
 . 611الدباغ، معامل اإلميان، ص  -(61)
 .71احلضيك ، الرحلة، ص  -(62)
 .030، ص 0العياش ، ماء املوائد، ج -(63)
 .  71اليوس ، رحلة اليوس ، ص  -(64)
 .607و  611؛ الدرع ، الرحلة، ص 01الوثيالي، نزهة االنظار، ص  -(65)
 .031الناصري، الرحلة الكيرى، ص  -(66)
 .037نفسه، ص  -(67)

(68)
- Shaw, voyage dans la régence d’Alger, p. 399. 

 ر والتوزيعالعيد دودو، الشركة الوطنية للنشثالث سنوات يف مشال غريب إفريقيا، ترمجة أبو  -(69)
 .م6072اجلزائر، 

 .600، ص 3مالتزان، ج -(70)
(71)

- « Le tombeau de Sidi'Okba est dans la mosquée et se compose 

d'une chambre dont je n'ai vu que les murs extérieurs. Sur un des 

côtés de la porte on voit une inscription coufique en relief sur une 

bande de terre cuite et formant une ligne écrite de bas en haut,  on 

y lit : رمحه اهلل هذا قير عقبة بن نافع  , au-dessus de la porte même est une 

autre inscription ancienne aussi ; elle est sculptée en relief sur une 

planche de bois coloriée. Dans la ville on voit de temps à autre 

des pierres romaines encastrées dans les murs ». Henri, Sahara 

algérien, p. 105. 
(72)

- Pease, Biskra and the oases, p. 65-66. 
(73)

- Leeder, The desert gateway, p. 101-102. 
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 م 17و ق  م11بالمغرب ما بين ق  جتماعيةالفوارق اال في أثر الجوائح المائية
 

The effect of water disasters in social disparities in Morocco 

between the 16
th

and 18
th

 centuries 
  

 سعيد إدحمان أ.                                                             
 )المغرب( مراكش –جامعة القاضي عياض                                               

 

 07/20/0202تاريخ القبول:                                00/21/2002تاريخ اإلرسال: 
 

 ملخص:
نعكاسات اليت كانت ختلفها الكوارث الطبيعية هتدف هذه الدراسة إىل رصد بعض اال

جم عن والبنيات السوسيولوجية، وذلك بالوركيز على اآلثار اليت كانت تنعلى اهلياكل 
م، حيث  67و  م61الفوارق االجتماعية باملغرب ما بني القرنني  اجلوائح املائية ومن أمهها

  كانت تفض  تداعيتها الدميغرافية إىل إحداث تغيريات على مستوى الوراتبية االجتماعية
ات من طرف علية القوم واألغنياء واملتنفذين بوجه عام، أو ا مبزيد من احتجان الثور إمّ 

بإعادة توزيع جديد لألموال وامللكيات يتيح ارتقاء بعض الفئات االجتماعية املتوسطة 
 نتقال املشروع لألصول واملوارد.اهلرم االجتماع  وذلك عن طريق االوالدنيا يف سلم 

 

 األزمات الدميغرافية . ،االجتماعية الفوارق ،اجلوائح املائية ،املغرب :تاحيةالكلمات المف
 

Abstract: 
This study aims at monitoring some of the effects of natural 

disasters on sociological structures by focusing on the role played 

by water pandemics in the social disparities in Morocco between 

the 16th and 18th centuries. Their demographic repercussions led to 

changes in the social hierarchy, Or more revolutions by the elite 

and the rich and influential in general, or a new redistribution of 

funds and property allows the rise of some social groups medium 

and low in the hierarchy of social pyramid through the transition 

For a project of assets, resources and properties. 
 

Keywords :  

Morocco,  water disasters, social disparities,  Demographic crises . 
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 : تقديم
 ا متعددة على البىن السوسيولوجيةاجلوائح املائية من أهم العوامل اليت ختلف آثار  تعدّ 

وذلك بفعل ما يتمخض عنها من نزيف دميغرايف، يهم يف الغالب األعم الفئات االجتماعية 
البسيطة واملهمشة، اليت تفتقد آليات ووسائل مقاومة هذه الكوارث فتتسع دائرة الفوارق 

 .ثروة األغنياء وأهل احلل والعقد بذلك االجتماعية، وتزيد
 

 يف البالد، فيحدث العكس متاما ويف بعض احلاالت يقع أن تتغري خريطة توزيع الثروة
حيث تتسلق بعض شرائح اجملتمع املتوسطة وحىت الدنيا سلم اهلرم االجتماع  طريق الورام  

؛ وذلك عن طريق الوراثةال األصول على ممتلكات صرعى هذه اإلزم الدميغرافية، أو بانتق
عندما يصعب التحكم يف تداعيات هذه اجلوائح السلبية على اإلنسان واجملال، بالتايل عدم 

 متييزها ومفاضلتها بني شرحية أو أخرى بغض النظر عن خلفيتها االجتماعية.
 

سطغرافيا التارخيية يف تأكيد هذه العالقة اجلدلية بني عنصر املاء فهل تسعفنا إذن األ
 الوراتبية االجتماعية يف املغرب خالل الفورة حمط الدراسة؟و 

 

 :الجوائح المائيةاستغالل ذوي النفوذ واألثرياء ألثر  -1
لقد بات من املعلوم أن األزمات الدميغرافية النامجة عن اجلوائح املائية كانت تسفر عن 

السوسيو اقتصادي متفاوتا املستوى  إدخال تعديالت جوهرية يف البنية اجملتمعية؛ فإذا كان
بني األفراد، وحيث أن الشرائح الكادحة كانت أكير ُمتضرر من ظروف األزمة نظرا هلشاشة 
وسائل مقاومة اجلوع، فإن طبقة األغنياء كانت يف معظم احلاالت أكثر استفادة من 

تزكية واقع و  الظروف، فيسارع أفرادها إىل مراكمة الثروة. وبالتايل فرز جديد ملراكز النفوذ،
اجتماع  قائم على التعارض والصراع، مما يزيد يف توسيع هوة الفوارق على الصعيد 
االجتماع ، خاصة وأن هذه النكبات كانت ختلق أمام األثرياء فرصا ساحنة الستغالل 

 .أسوء املشاهدالفئات الكادحة يف 
 

 :ر والرفع من األسعار زمن الخصاصةحتكااال  -
 تشري إىل هذه الظواهر االجتماعيةهناك عدة خترجيات تارخيية  ال تساورنا الريبة أنّ 

م، فرصة مواتية لوجهاء بعض  6000 - 6006هـ /  000 - 001ل قحط عام   فقد شكّ 
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القبائل، والتجار األغنياء من املسيحيني واليهود املقيمني باحلواضر الكيرى واملناطق 
جتارة الرقيق، فتمكنوا من جين م ومواردهم، لدرجة أهنم تعاطوا الساحلية للزيادة يف ممتلكاهت

 .(6)ثروة طائلة
 

لذوي النفوذ السوسيو اقتصادي من أجل  تأخر سقوط املطر وسيلة أخرى لومثّ 
احتكار املواد الغذائية ووضعها يف خمازهنم، فإذا كان من الطبيع  أن يزيد سعر املواد الغذائية 

هذه املضاربة  لعادي يف فورات الرخاء نظرا لضعف احملاصيل، فإنّ أثناء القحط عن مثنها ا
تزيد الوضع سوءاً، بفعل ارتفاع األسعار ملعدالت غري مقبولة، فيحصد هؤالء من وراءها 

عسرين؛ كما حدث يف موسم حرث سنة ُـ أرباحا طائلة، ولو جاء ذلك على حساب امل
واق ، ومل أ 1م، حني عرف مثن القمح صعودا كبريا بلغ معه القمح حوايل 6003هـ / 007

 .(0)تنقشع سحب الشدة إال بعدما نزل الغيث، فحرث الناس، فوراجعت بذلك األسعار
  

وبداهة أن تيرز الفوارق السوسيولوجية حىت يف القدرة على حتمل ظروف الكارثة، كما 
  تعاي من اجلوع الفئات الدنيا تفبينما كانم،  6172هـ /  6202حدث أثناء قحط عام 
 الطيبات، والغالل الكثرية ءة بكلّ ألن بيوهتم مملو  "بصوت اجلوع" مل يشعر األغنياء واملورفني

له وأوعية مملوءة بالزيت  مما ال عدّ " . خاصة بالشعري والفول والعدس(3)وخزائنهم مملوءة
 .(1)"والعسل والزبدة

 

احتجان مزيد من  وسيلة من وسائل شكلتاليت وال نعدم اإلشارة إىل جتارة احلبوب 
من طرف التجار الكبار والوجهاء وأصحاب النفوذ الذين يدورون يف فلك  املوارد والثروة

 كية األساسية والرفع من أسعارهاالبيت احلاكم، وذلك عن طريق احتكار املواد االستهال 
احتكار املواد ب (1)أشارت إىل قيام جيش عبيد البخاري( Meteleen) (0)فماريا تري متلن

، وتزايد تدخالته يف أمور االقتصاد، ودعوته 6037الغذائية عندما أطل القحط برأسه سنة 
 .(0)مثقاال بعد أن كان سعره مبثقالني 12الناس إىل شراء القمح من مستودعاته وخمازنه، بــــ 

 

شهادات األجانب، سواء منهم األسرى والسفراء والقناصل  ورغم أننا نعلم بأنّ 
وأعضاء البعثات العلمية والطبية األوربية كانت حتاول يف أغلبها إظهار صورة قامتة عن أنظمة 
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احلكم، إال أن هذه اإلشارة حتمل هذه املرة قدرا من احلقيقة، ألننا نعلم بأن جيش عبيد 
ورا حامسا يف ضعف السلطة د (م6000 - 6000لعب يف أزمة الثالثني سنة ) البخاري
 بتدخالته يف خلع احلكام وتنصيبهم، وتوجيه شؤون االقتصاد. احلاكمة
 

ويقدم لنا أحد اإلخباريني خترجيا يفيدنا يف معرفة بعض الوسطاء واملضاربني واحملتكرين 
[ هـ 6602الناس مسغبة عام مخسني ]ملا نزلت ب"ه لألقوات، فصاحب اإلحتاف يذكر أنّ 

 كني من شرائه ويشورونه مبا شاءوااحورف رؤساء الرماة ببيع الزرع من البادية مينعون املسا 
ويبخسون الناس أشياءهم، وإذا باعوا يبيعونه مبا شاءوا، وكان من مجلتهم رجل يقال له 

 .(7)العماري"
 

ملا أزيح عن كرس   (62)املوىل املستض ء العلوي إىل أنّ  (0)وباملثل أورد أكنسوس حممد
"فاجتمع عليه بعض مساسرة م، 6017هـ / 6612احلكم، انتقل لالستقرار مبدينة أصيال عام 

وبلغ خيره بر  ...  الفنت ممن كانوا معه، فأشاروا عليه بوسق الزرع للكفار ...فظهر له الربح
عمرت املرسى لزرع وبدأ يبيعه، و ( فقصده التجار مبراكبهم، وكان يشوري اسبانالنصارى )اإل

( وجاء األعراب بالزرع وهو يشوري وخيزنه حىت جت ء املراكب فيبيع بالربح )أصيال
ومل يكن هذا السلوك ليجمر دون ردود أفعال، فأحوال البالد الطبيعية ليست يف  ،(66)الكبري"

وصل خيره إىل السلطان املوىل أحسن حال، وه  يف غىن عن هذا السلوك، فما إن 
حىت أصدر األوامر خلليفته مبراكش سيدي حممد للخروج من أجل حماربة ، (60)اهللعبد

 .(63)املستض ء وإخراجه من هذه املدينة
 

وال عجب إذا وجدنا مشاهد أخرى الستغالل حاجة الناس زمن الندرة، حيث 
حظيت باهتمام الفقهاء، فقد سئل "عمن باع ملكا يف أنصاف باطل بإكراه يف سنة اجملاعة 

، كما سئل "عن رجل أضره اجلوع (61)( هل يلزم أم ال"معاينة )عينا م قبضوا الثمنوكتبوا أهن
ال بأكثر من مثنه املعتاد ويبيع حقله يف ذلك الثمن هل يلزمه البيع إفلم جيد من يبيع له الزرع 

 .(60)بذلك الثمن أو ال يلزمه وعليه فهل يلزمه عن الزرع أو عن مثنه املعتاد"
  

امليسورين كانوا يبيعون األقوات للمنكوبني بقيمة  النوازلية توضح بأنّ هذه اإلشارات 
مرتفعة ُمقابل االستيالء على أمالكهم بسعر زهيد، وه  صورة توضح استخدام أساليب 
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غري شرعية، وتيرز يف أحط الصور، عندما نعلم بأن هذه العملية كان يصاحبها اإلدالء 
"وقع لبعض ، أنه (61) مهدي عيسى السكتايبشهادة الزور، وهو ما يفهم من قول أيب

الناس يف سنني اجملاعة املاضية على ما حك  بأنه تبايع رجالن ملكا بثمن معلوم املقدار 
ويبدو أن هذا  .(60)ويشورط املشوري على البائع له بقبض أكثر مما قبض فيقبل البائع .."

 .(67)غالال ضعيفة السكان فيها حيصد اليت اجلدب سنوات خالل شائعا كان التصرف الشاذ،
   

 الموسرين"نحو احتجان ممتلكات المنكوبين والُمعسرين" -
بعض الكوارث الدميغرافية نتج عنها مفارقة تلفت النظر؛ فه   ال ننسى اإلشارة إىل أنّ 

من جهة تبني ارتفاع سعر املواد الغذائية بصورة كبرية يف ُمقابل تراجع أمثان األصول والسلع 
ط مزيدا من الضوء على مسألة منخفضة، ومن جهة أخرى تسلّ  األخرى إىل مستويات جدّ 
حني اشورى عبد الرمحان  م،6006/هــ6633دث سنة على غرار ما ح انتقال املنافع واألصول؛

التطواي مجيع الفدان السقوي الكائن ببالد املرة  التطواي، من حممد بن قاسم العزيزي بايص
 ، بينما ارتفع وسق القمح(60)خارج تطوان، بثمن خبس قدره إحدى ومخسون مثقاال دراهم

أكد الناصري هذا وقد  .(02)"عشرإىل اثنيت عشر مثقاال وثالثة " زهر األكم صاحب حسب
  .(06)وأما األصول والسلع فلم يكن ش ء منها يبلغ عشر مثنه املعتاد"" :األمر عندما قال

 

ويبقى النموذج األمثل على هذا القول ما وقع يف احلاضرة الفاسية خالل جفاف عام  
مثقال يف األوقات العادية، إىل  6222م حني تراجع مثن الدار هبا من 6037هـ / 6602
ت اجملاعة؛ خالفا لسعر وسق القمح الذي ارتفع إىل مثقاال عندما حلّ  72أو  02حوايل 
 د الضعيف بأنّ . وقد أكّ (00)أوقية فقط 02مثقال، بعد أن كان مثنه يف وقت الرخاء  622

 .(03)"نفعهمالديار والرباع واألصول واحلل  وأكلوا ذلك ومل ي"غالبية أهل فاس باعوا 
 

وقد كان هذا األمر، يؤدي إىل مزيد من توسيع الفوارق االجتماعية، واستحواذ 
األغنياء على مزيد من ممتلكات العامة، وهو ما كان حمط استنكار من قبل العلماء، ويف 
مقدمتهم الفقيه أمحد بن سليمان الرمسوك ، الذي هنى بقوة عن ظاهرة شراء ورهن األراض  

م، يقول الضعيف خبصوص هذا الشأن  6017هـ /  6616عام  واألصول، اليت عرفها جفاف
"سنة إحدى وستني تويف سيدي أمحد بن سليمان الرمسوك  مؤلف الفرائض يف املرياث.. أنه 



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 11 

 

صول ويقول هلم حىت يفوت عام واحد راض  واألوكان ينه  )كذا( الناس عن اشوراء األ
 .(01)"ومائة وألف، وينه  عن رهنها أيضاوستني 
 

تنضاف  ،رين، عن طريق هذه الرهون اجملحفةعسُـ غنياء إلمالق املاستغالل األ واحلال أنّ  
تدنيا، وهنا نقصد ظاهرة االقوراض، اليت تأخذ بُعدًا خطرياً؛ خاصة  إليها وسائل ال تقلّ 

هذه األوضاع العصيبة، فيفقد أغلبهم القدرة على  عندما تكثر ديون األهايل يف ظلّ 
واحد منهم التخل  لدائنه عما حبوزته، من حمل أو أرض  على كلّ  تسديدها، ما يفرض

 .(00)زراعية تتجاوز قيمة الدْين يف بعض احلاالت
 

وهناك نص تارخي  للعياش ، له مغزى اجتماع  عميق ييرز معاناة سكان بعض 
 6110-6116هـ /  6200البوادي من تراكم ديوهنم يف فورات األزمات الغذائية، يهم جماعة 

قرية  سكان من قرية الند كانوا أكثر مديونية أهل اليت عاصر وقائعها، حيث ذكر فيه بأنّ 
"كان فيها رجال ركبهم الدْين أكثر من سبعني مثقاال وجنى اهلل أهل  وبأنه، تزروفت بكثري

 . (01)فلم يبلغوا أهل القريتني املذكورتني" ... قريتنا بساداهتم وجرياهنم
 

 :ألثر الجوائح المائية "التسول "كمظهر واضح -
كما حدث يف  يف ظل املعاناة اليت تعيشها العامة زمن اجلائحة، تكثر ظاهرة التسول

م[، وتفشل اخليارات اليت 6000-6000العهد السعدي املتأخر، ويف أزمة الثالثني سنة ]
اهلجرة من البوادي حنو املدن، إال أن هذه األخرية، كانت حياول اجلائعون اللجوء إليها، ك

يبكون "فقد كان الصغار مبالح فاس بدورها جتور ويالت اجلوع واستغالل املتنفذين، 
 .(00)م(6001هـ / 6631)منوذج أزمة " ويولولون ويسألون خبزا ومل يكن هناك جميب

ل هذا املهاجر إىل األحوال يتحوّ ، فف  أغلب (07)ل ضاحية املدن إىل ملجأ لساكنتهافتتحوّ 
را، كما حدث يف تضرّ  متسول، حىت وإن حاول تغيري الوجهة من مدينة إىل أخرى أقلّ 

م، حني تدفقت سيول اجلائعني من فاس ومكناس صوب 6037 -30هـ / 6602جماعة 
 (00)القصر، ووزان، والعرائش وتطوان وطنجة، رفقة أبنائهم، يتكففون بأبواب الدور واألزقة

م( هذا التخريج بنص أبلغ من 6767 – 6000عاش ما بني الرباط  ) تعزز شهادة الضعيف
"كانت دراري أهل فاس يسعون يف القصر ويطلبون بني الديار حىت كانت أي تعبري، أنه 
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يين صبية صغرية تقول متاع اهلل، لِله، على ريب، يالل  اعطين قدر ما يعط  للقطيطة أي اعط
 .(32)"وه  القطة قدر ما تعط  للهرة

 

   الكيك  ومما يؤكد استفحال هذه الظاهرة إشارة مهمة للعامل حممد بن أيب عبد اهلل
وردت يف نوازله باعتباره شاهد عيان  - (م 6000هـ /  6670ت )ولد بنواح  مراكش  -

م، واليت كان من مضاعفاهتا 6010هــ /  6613على األزمة اليت نتجت عن "عام اليبسة" 
ل خاصة من ِقبل النساء نظرا الفتقاد يد العون والغوث من أقرب السلبية اللجوء إىل التسوّ 

"وشاهدنا من تتكفف الناس زمن اجملاعة ويف دار إخوهتا ما ميأل الناس إليهن، يضيف قائال 
 .(36)العيون من املواش  واألثاث واملواعني"

 

"قوة اجتماعية بوسعها أن تسلك باجلماعات البشرية ل إىل اجلوع كان يتحوّ  الواقع أنّ 
مسالك غريبة وجتعلها تنساق على غري هدى إىل غايات جمهولة حيدوها األمل اهلاتف يف أن 

 .(30)"إلشباع اجلوع القاتل الذي يعذهبايكون هناك وسيلة ما 
 

خاصة يف العهد  -كثرة املتسولني يف الكوارث الكيرى  فكان من الطبيع  أن جند بأنّ 
قد تركت صدى واضح يف كتب األدب  -السعدي املتأخر وبعد وفاة املوىل إمساعيل العلوي

 ول املوقف الشرع  من هذه الظاهرةالفقه ؛ حيث طرحت على أهل الفتوى، أسئلة ح
ني األشخاص الذي يتخذون والتمييز بني احملتاجني الذين جيوز هلم سؤال الناس شرعا، وب

عما حيدث أثناء  (33)من التسول حرفة وجتارة. فقد سئل الفقيه حممد املسناوي الدالئ 
كثرة السؤال وانتصاهبم ]املتسولون[ يف الطرقات وتطوفهم على األبواب، فمنهم اجملاعة من  

 ضعفاءل على كونه من املساكني والمن تظهر شواهد حاله أنه من السياب، ومنهم من تد
 وهل جيب تفقد هؤالء املعوزين والبحث عنهم ليخلص من يستطاع ختليصه منهم؟ 

 

"هذه املسألة مما حارت فيه بنا األلباب، ومل ندر ما خيلص  فكان أن أجاب بقوله أن
( الغليل على وجه يتضح معه سواء قف على من شفا فيها من األمية )كذاإذ مل ن ... فيها

 .(31)"عليها بكالم جممل..السبيل، وإمنا يتكلمون 
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 ظاهرة استثنائية: ؛التراتب االجتماعي ثر الجوائح المائية في تعديلأ -1
 نسجل يف بعض احلاالت مالحظة مهمةعلى النقيض مما أشرنا إليه سابقا، فإننا 

تكمن يف الدور الذي تقوم به الكوارث الدميغرافية يف إحداث نوع من التعديل على مستوى 
التوازن االجتماع ؛ وخاصة يف فورات التطرف املناخ ، ونستشهد هنا حبجم اخلسائر 

هـ /  000كما هو الشأن بالنسبة ألواخر صفر عام  املادية اليت كان يتعرض هلا األغنياء،
"يف أوان اليرد والشتاء، وجاز عليهم ثلج مفرط حىت كاد أن جليش أمحد املنصور  م6070

.. وأتلف دواب   اجليش من ذلك، ومات منهم مجاعة ال حيصى عددهم كثرة يتلف جلّ 
د بعض جرّ  هذا الظرف الطبيع  القاس ، فمن الراجح أنّ  .(30)طائلة" كثرية ال حتصى وأموال

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية بعد فقداهنا ملواردها املالية.من مكانتها  الشخصيات
 

م، حينما تعرضت البالد 6130هـ / 6217سنة  عام ونفس األمر يسري على
ججا ْخبار من مراكش أن "لتساقطات مطرية عنيفة حيثورد يف إحدى الروايات اليهودية أنه

ما خرجوا من ديارهم  .. هجرة عظيمةوطرأ يف ليهود  نزل عجْندُهْم السابني ) السيل ( ..
)أتى( هذاك السيل يف تافياللت وهدم ججْهد  حىت حاجة. ما بقاو ال ديار وال مال.. وجا
 . (31)مائتني ومخسني دار ذي اليهود، وذي األغنياء"

 

عالوة على ذلك، كانت ُتسجل يف بعض السنوات العجاف اليت يطول أمدها، حيث 
، حاالت (30)م، أو يف أثناء بعض القحوط اليت تتزامن مع األوبئةال ينفع ادخار مال أو طعا

وفيات مرتفعة حتدث تعديال يف خريطة التوازانات االجتماعية، إذ تقدم لنا بعض املصادر 
وملا وقع هذا الطاعون ": (37)التمناريت شذرات مصدرية تنحو يف هذا املنحى، كقول الشيخ

.. وأما  كان أول ما وقع باحلواضر( 30)وألفباملغرب سنة مخس أو ست إىل ست عشرة 
أهل مراكش وتارودانت فتفرقوا له يف البادية واجلبال، فكان أكثر وقوعه هبم وانقرض جل 

بلغة  -، وهو ما أكده القادري (12)أعياهنم حىت استوىل اخلراب من ذلك على احلاضرتني "
" كان الطاعون العظيم يف [ م 6000هـ /  6221حني قال ]خبصوص وقائع سنة  -األرقام 

لفني إىل اخلمسمائة بفاس، مات فيه من بلغ فيها املوت يف كل يوم من األ هذه السنة،
 .(16)الشرفاء والفقهاء وأعيان فاس ما ينيف على الستة آالف"
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 يهودي عن صور التكافؤ االجتماع  وتسورع  املالحظة، الصورة اليت رمسها مصدر
وتراجع مظاهر الفوارق االجتماعية اليت خترج أحيانا من رحم اجلوائح املطرية، وحسبنا دليال 

م، والذي يُفهم منه الشعور 6161-63هـ /  6200-06القحط الذي حل بالبالد سنيت 
بالذنب واخلطايا، واليت وردت كثريا يف الروايات اليهودية عند تفسريها ألسباب هذه 

حتل بني الفينة واألخرى، حيث ذكر املستشرق الفرنس  اليهودي جورج األزمات اليت كانت 
"املؤمنني" تواضعوا وتعهدوا أمام املأل بأهنم لن  ( بأنّ م6076ت. -6027)( Vajda) فاجدا

 . (10)(luxe) والورف وأشياء أخرى فاخرة ألهنا تدل على البذخ يرتدوا مالبس احلرير
 

م، حدث مرة أخرى 6113 - 6116/  6203 - 6206وبفعل حدة جائحة عام 
ى فيها بني الغين والفقري ن سوّ أفكان من سر قدر اهلل وصنعه "نوع من التوازن االجتماع  

وذلك  ... منا مات جوعاإغنياء وهم عدد كبري فيها ]فاس[ من الكيراء واأل من مات فكلّ 
غنياء منهم داء يف صدورهم وخلوقهم فال يقدرون منه اهلل تبارك وتعاىل يبعث على األ أنّ 
العياش  قال بلغة ال ختلو  لدرجة أنّ  .(13)ن يسيغوا طعاما وال شرابا حىت ميوتوا جوعا.."أ

 . (11)"ون العبيد. والعبيد بلون األحرارقد صبغت واهلل األحرار بل"هذه اجملاعة  من القسم أنّ 
 

مكانة بعض األسر املسلمة مبدينة فاس، واليت كانت تلعب  وختيرنا رواية يهودية بأنّ 
أدورا مهمة على الصعيد السياس  واالجتماع ، تعرضت للوراجع بفعل الكوارث الطبيعية 

؛ بيد أن (10)اليت ضربت البالد بعد وفاة املوىل إمساعيل، بل وأدت إىل انقراض بعض األسر
 على ما ذكره.هذا املصدر مل يقدم أمساء بعض األسر كأمثلة 

 

ه يف بعض احلاالت، يستفيد بعض األفراد واجلماعات البسيطة ومن الالفت للنظر، أنّ 
من ظرفية األزمة عن طريق اإلرث؛ حيث تنتقل إليهم ملكية بعض األراض  أو األموال 
واالمتيازات، بعد وفاة أصحاهبا نتيجة اجملاعات واألوبئة، يقول صاحب اإلحياء واالنتعاش 

من مات فيها من أهل املدينة فجملة  ... اءمات فيها من الكيراء واألغني"عن مدينة فاس: 
 .(11)( على أصح ما بلغنا اثين عشر ألفا وكلهم له وراث هناك يف املدينة يرثه")فاس
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[ بواد ]شيخ الطريقة التباعية بفاس ت زاوية عل  بن حممد صاحل األندلس وظلّ 
 [ ..6037-30الزيتون "عامرة بأتباعه، إىل أن خلت يف جماعة عام مخسني ومائة وألف ]

 .(10)ومل يبق من عجقبه أحد بفاس"
 

وإذا كانت هذه اإلشارات ال تتحدث عن األفراد واجلماعات الذين ورثوا ممتلكات 
 انب، حيث ذكر بأن أحد أعيان سوسيفيدنا يف هذا اجل الضحايا، فإن املختار السوس 

ذين قضوا يف وباء حممد ابن عبد املؤمن الدياي، استحوذ على كثري من متاع أخواله ال
من أسرة سوسية  -من بني أربعة  -ثالث فروع  ، ويضيف عن نفس األزمة أنّ (17)هـ6061

مشهورة بالعلم والتدريس يف األطلس الصغري، وه  األسرة اإليديكيلية، انقرضت من جراء 
 ، بعدما كانت(10)ن الفرقة الباقية من إرث زاوية إيديكيل ومدرستهانفس الطاعون، مما مكّ 

  ستفيد من أعطيات وإنعامات املخزنال تلعب أي دور يف إدارهتما، كما أهنا أصبحت ت
 . (02)أي من اإلمتيازات املعنوية والضريبية

 

  لعاملة، وزيادة يف قيمتهاهذا الوراجع الدميغرايف يؤدي إىل نقص حاد يف اليد ا
كالعمل   ،يف ذلك املهام الشاقةمبا  نفسهم،ورفون إىل قضاء أشغاهلم اليومية بأُـ فيضطر حىت امل

زار  - (Jackson Grey) الرحالة اليريطاي جاكسون كري وقد أشار. يف األراض  الزراعية
إىل هذه املسألة بوضوح شديد، متحدثا عن اجملاعات واألوبئة  -م67املغرب يف هناية القرن 

بنسب هائلة إىل درجة اليت عرفتها هذه احلقبة، وما عرفته من "ارتفاع لثمن اليد العاملة 
ما ميكن أن يقوم به الفرد بنفسه يقوم به حىت  حدوث مساواة غري مسبوقة بني الناس. كلّ 

ر قليال عدد الفقراء الذي جنوا من الوباء صا األغنياء الذين ًأصبحوا يشتغلون بأيديهم، ألنّ 
 .(06)"وال يكف  خلدمة األغنياء

  
اجملتمع من خالل إعادة  الذي ميسّ  هذا التعديل اجلل  يظهر بشكل واضح أنّ 

عدمون، ف
ُ
"الوباء؛ بقضائه على ـتنظيمه، خلق توزيعا جديدا للثروة صعد عير مدارجه حىت امل

فروع ثرية من بعض األسر، يتيح ترقية اجتماعية مفاجئة لبعض الفقراء الذين جيهلون امتطاء 
 . (00)"ئعة اليت أصبحوا فجأة مالكني هلااخليول الرا
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هذه امللكيات كانت تتعرض للتفكك بعد العودة الدورية للكوارث  أنّ على 
احملاوالت الرامية إىل  الدميغرافية، وبالتايل اإلبقاء على حالة اخلصاص، واإلجهاز على كلّ 

وقد توصل بعض الباحثني املغاربة إىل دور الكوارث الدميغرافية  .(03)حتقيق تراكم دائم للثروة
 .(01)عية، وإعادة توزيع يف الثرواتيف إحداث حركية اجتما

 

وتبقى اإلشارة إىل أن مسألة االستحواذ على ممتلكات الغري بالغصب، كانت حاضرة 
بقوة يف فورات اجملاعات، حيث شكلت فرصة للبعض من أجل احتجان الثروة والورق  

جر االجتماع ، سواء من قبل الرعية أو اجلهات الرمسية، فقد متت مصادرة أموال التا
بوجيدة أحد أغنياء حاضرة فاس، وبيعت مجيع أصوله بأوامر من املوىل عبد اهلل يف عام 

م، عندما ترك 6006. ونفس األمر يسري على يهود مالح فاس يف جفاف (00)م6037
 . (01)األغنياء أمواهلم من شدة اخلوف الذي ساد آنذاك

 

 (Meuvret) الفرنس لقد خلص الباحث املتخصص يف دراسة التاريخ االقتصادي 
 بتجلياهتا املختلفة كانت الكوارث الطبيعية واألزمات الدميغرافية ( إىل أن6006 - 6026)

 .(00)تاريخ البشرية الفوارق االجتماعية على مرّ  توسع من دائرة
 

م كانت 67و  61ني القرنني اليت عرفها املغرب ما ب اجلوائح املائية وصفوة الكالم أنّ 
الفوارق االجتماعية وفرز جديد للثروة، واالرتقاء يف سلم اهلرم االجتماع . سببا يف إبراز 

هذا املوضوع ال زال حباجة إىل مزيد من األحباث وتوسيع دائرة اإلطالع على  واحلق أنّ 
املصادر الدفينة وخاصة كتب النوازل واملناقب وكتابات الرحالة واألسرى األوربيني، للوصول 

لم الثغرات اليت تعوري كتب التاريخ العام، وهتم مواضيع أخرى إىل معلومات قمينة بث
متداخلة مع هذا املوضوع من قبيل أثر عنصر املاء يف العوائد اإلجتماعية اليت ترتكن عليها  

 ا يف تدبري ظرفية األزمة املائيةكل طبقة اجتماعية، أو موقف السطلة املركزية والزواي
ح اجملتمع، واستقطاهبا لتوسيع دوائر الوالءات والتأييد وحماوالت كل طرف التأثري على شرائ

 .كانت سياسية أو روحية أو مها معاتكريس شرعية ما أ بغية
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 واإلحاالتالهوامش 
"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات م 61طبيعية يف تاريخ مغرب القرن الكوارث ال"استيتو حممد،  -(6)

 6077 -6070سيدي حممد بن عبد اهلل،  -العليا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية فاس 
 .600ص 

(2)- 
Vajda Georges, «Un recueil de textes historiques judéo-

marocains», Hespéris - Tamuda, 2
e
 partie, T.XXXVI, 1

e
 et 2

e
 trim 

1949, pp 101 - 101  
الفاسية، ترمجة  تأليف أخبار عائلة ابن دنان الغرناطية، ""التواريخ أو تاريخ فاسكتاب   -(3) 

جامعة عبد املالك السعدي، مطبعة  -وتقدمي شهير عبد العزيز، منشورات ك.أ.ع.إ تطوان
 .10ص  ،0220،  0اخلليج العريب، ط 

 . 00 - 07صص  كتاب التورايخ، م.س،  -(1)
Vajda, « Un receuil… »,op.cit, 2

e
 partie, p : 142 . 

م من  6036، وتعرضت لألسر يف عرض السواحل اليرتغالية سنة 6021هولندية ولدت سنة  -(0)
قبل قراصنة مغاربة، حيث مت اقتيادها إىل مدينة سال، وبعد ذلك مت نقلها إىل مكناس 

إمساعيل، وتقض  بالسجن  لك، لتدخل يف ُعهدة السلطان املوىل عبد اهلل ابنُـ عاصمة امل
ذكرة عن جوانب من احلياة م، لتكتب بعد خروجها م6013عاما، أي إىل حدود عام  60

 يف املغرب وما عرفه من كوارث طبيعية، وأحداث سياسية واقتصادية واجتماعية. اليومية
حكم املغرب ما بني عام ي، ألن السلطان املوىل إمساعيل )مس  هذا اجليش بعبيد البخار  -(1)

يتعهدون بالسمع  ( أسس جيشه النظام  من العبيد، حيث كان أفرادهم6000 - 6100
 الوالء لسلطانه، وذلك بالقجسجِم على صحيح البخاري.    والطاعة لشخصه و 

 : قصة اهلولندية ماريا تري متلنرب وحاضرته اإلمساعيليةمن تاريخ املغ"تري متلن ماريا،  -(0)
Maria Ter Meetelen  األسرية اليت عاشت مبكناس العاصمة يف النصف األول من

 .11ص ، 6001احملمدية،  -": ترمجة وحتقيق إدريس أبو إدريس، مطبعة فضالة 67القرن 
الرمحان، إحتاف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة مكناس"، حتقيق عل   عبد ابن زيدان -(7)

 . 172، ص0227، 6طالقاهرة، مصر،   -: مكتبة الثقافة الدينية ، نشر1عمر، ج 
مبنطقة سوس، تقلد منصب الوزارة يف عهد املوىل سليمان م 6001ولد حممد أكنسوس سنة  -(0)

 .م6700 تم، 60 قوية يف واملوىل عبد الرمحان، ويعتير كذلك من أهم مؤرخ  الدولة العل
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انقلب على أخيه املوىل عبد اهلل ووصل إىل سدة احلكم عدة مرات، وذلك مبساعدة جيش  -(62)
-10/   6012 -37العبيد وباشا طنجة أمحد بن عل  الريف  السلطة، وذلك  أواخر سنة 

6013  /6010 . 
ولة أوالد موالنا عل  أكنسوس حممد بن أمحد ابو عبد اهلل، اجليش العرمرم اخلماس  يف د -(66)

: أمحد ، الناشر6ج  ، تقدمي وحتقيق أحد حفدته أمحد بن يوسف أكنسوس،السجلماس "
 .021، د . ت، ص 6مراكش، ط  -بن يوسف أكنسوس، املطبعة والوراقة الوطنية

: هو ابن السلطان املوىل إمساعيل، بعد وفاته أبيه دخل يف صراع مع إخوته املوىل عبد اهلل -(60)
اليت عرفت بأزمة الثالثني سنة، حيث استقر له  6000 – 6000حول السلطة ما بني سنة 

 .طاف بعد انتصاره على مجيع خصومهاحُلكم يف هناية امل
الزياي أبو القاسم أمحد،" الورمجان املعرب عن دول املشرق واملغرب"، نشر هوداس، طبع  -(63)

 .13ص ، م6771/ هـ 6323مبدينة باريس يف املطبعة اجلمهورية،  
"، خمطوط اخلزانة العامة ، "أجوبة سيدي عيسى السكتايسكتاي عيسى بن عبد الرمحانال -(61)

 .00د، ص  0761بالرباط، رقم 
 .613نفسه، ص  -(60)
هـ بتارودانت، حيث عاصر فورة قوة الدولة السعدية يف  001أحد كبار الفقهاء، ولد عام  -(61)

فورة احنطاط دولتهم، وأهله علمه لتويل عهد السلطان أمحد املنصور الذهيب، كما عاصر 
 .هـ مبراكش 6210ماعة، وتويف سنة منصب قاض  اجل

 .6السكتاي، "م.س"، ص  -(60)
 .116التمناريت، " الفوائد اجلمة "،م.س، ص  -(67)
" "تاريخ تطوانهـ . راجع داود حممد، 6633من ذي احلجة  03عقد بيع وشراء مؤرخ بـ  -(60)

 .360، ص 0م، مج 6000 تطوان، -عهد موالي احلسنجملدان، منشورات م
وىل : مسامهة يف تاريخ الدولة العلوية إىل عهد امل"زهر األكمالريف ، عبد الكرمي بن موسى،  -(02)

   "، دراسة وحتقيق أسية بنعدادة، مكتبة الصور اجلميلة، الرباطعبد اهلل بن املوىل إمساعيل
 .022، ص 6000: ط

جعفر  ، حتقيق وتعليق"ستقصا ألخبار دول املغرب األقصىاال"الناصري أمحد أبو العباس،  -(06)
 .610، ص 0، ج 6000أجزاء،  0 صري، دار الكتاب، الدار البيضاء،الناصري وحممد النا



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 11 

 

 .160، ص 1م.س، ج  إحتاف أعالم الناس.."،، "ابن زيدان -(00)
" "تاريخ الضعيف: تاريخ الدولة العلوية السعيدة الرباط  الضعيف حممد بن عبد السالم، -(03)

 .616، ص6071، 6العماري، نشر دار املأثورات، ط حتقيق وتعليق وتقدمي أمحد
 .601"، ص "م.س الرباط  الضعيف، -(01)
 . 613و ص  1"، ص ، "أجوبة..السكتاي -(00)
 .633م.س، ص  العياش ، " اإلحياء واإلنتعاش "، -(01)
 .71 – 70كتاب التورايخ، م.س، ص   -(00)

 يهود، مبالح فاس، أصبحوا متسولنيذكر جورج فاجدا بأن حتول العديد من أحبار ال
 : بالد للحصول على قطعة خبز . راجعيتكففون الناس من باب إىل باب يف خمتلف أحناء ال

Vajda( G ), « Un recueil… », op.cit, 2
e
 partie, p : 74 . 

 .616م.س، ص  "،، "الفوائد اجلمةالتمناريتراجع  -(07)
 .100، ص 1م.س، ج ، " إحتاف أعالم الناس .."،ابن زيدان  -(00)
 .    616الرباط  الضعيف، "م.س"، ص  -(32)
يف نوازل البالد السائبة مواهب ذي اجلالل "(، هـ6670الكيك  حممد بن عبد اهلل )ت.  -(36)

 .01، ص 6000، 6بريوت، ط  -"، حتقيق أمحد التوفيق، دار الغرب اإلسالم  واجلبال
شيدي، مراجعة حممود موسى "، ترمجة زك  الر "جغرافية اجلوع"، كاسورو جوزويه دي  -(30)

 .607، ص 6002القاهرة،  -: دار اهلالل الناشر
 (م6116هــ/ 6200)ولد بالزاوية الدالئية  شيخ اجلماعة مبدينة فاس، أديب وعامل متصوف، -(33)

يف كنف أسرة اشتهرت بالعلم والصالح واملشاركة السياسية، أخذ عن الفقيه املشهور أيب 
 .   م6001هــ / 6631عل  احلسن اليوس ، والعامِل عبد امللك التجموعيت، تويف عام : 

 السؤال" زمان املسغبة من كثرةجواب عما يقع يف " الئ ، أبو عبد اهلل حممد بن أمحدالد -(31)
 .630د، ورقة  6276خمطوط خ.ع بالرباط، رقم 

، جزآن، دراسة وحتقيق ملقصور على مآثر اخلليفة املنصور"املنتقى ا"ابن القاض  أمحد،  -(30)
 .071، ص 0م.س، ج  .6071حممد رزوق، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، 

 .    02 – 10صص  كتاب التورايخ،  "م.س "،  -(31)
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هنا نتحدث عن األوبئة اليت نتجت عن األزمات املناخية، وليس األوبئة اليت انتقلت إىل  -(30)
جهة البحرية البالد عن طريق التجار واحلجاج من الواجهة الشرقية برا، أو عن طريق الوا

 .األطلسية واملتوسطية
وافد هنر درعة، عامل كبري ينتسب إىل هـبتمنارة، وهو إسم رافد من ر  001ولد التمناريت سنة  -(37)

، حيث توىل القضاء واإلمامة لعلم والصالح، عاصر العهد السعديأسرة مشهورة با
  كان الناس حيتكمون إليه ببالدهم  والتدريس مبنطقة سوس، وكان مرجعا لإلفتاء هبا حيث

 .قهاء يراسلونه لالستفادة من علمهكما كان العلماء والف
 .م 6127 – 6000هـ /  6221 - 6220ما بني  -(30)
 ، حتقيق اليزيد الراض "فوائد اجلمة يف إسناد علوم األمةال"التمناريت أبو زيد عبد الرمحن،  -(12)

 .666 - 662صص ، 0220، 0بريوت، ط -: دار الكتب العلمية نشر
حتقيق حممد "،  ألهل القرن احلادي عشر والثاينشر املثاي"القادري حممد بن الطيب،  -(16)

 .10ص ،6ج ،6000 والنشر، والورمجة مطبوعات دار املغرب للتأليف حج  وأمحد التوفيق،
(11)
- Vajda a dit «que Les fidèles s'humilient et s'engagèrent 

publiquement il ne plus se vêtirde soie et il d'autres choses 

encore » .  Voir :  « Un recueil… »,op.cit, 1
er

 partie, pp : 333. 
 ش يف تراجم سادات زاوية آيت عياش"اإلحياء واإلنتعا" العياش ، عبد اهلل بن عمر، -(13)

 .631ص د، 6133م.خ.ع. الرباط، رقم 
 .633ص  نفسه، -(11)

(11)
- Cigar Norman, «Société et vie politique à Fès sous les premiers 

Alawites (1660 - 1830) », Hesp Tam, Vol.XVIII, Fasc.unique, 

1978-79, pp 93 – 172,  p : 146 .      
، "اإلحياء : العياش م. راجع6110 - 6116/  6200 -هـ 6206خبصوص جماعة  -(11)

 .631ص م.س،  "،.. نتعاشواال
الكتاي عبد الكبري بن هاشم، "زهرة اآلس يف بيوتات أهل فاس وحتفة األكياس ومفاكهة  -(10)

اي حممد بن عبد اجلالس فيما غفل عنه صاحب زهرة اآلس يف بيوتات أهل فاس"، للكت
جزآن، املوسوعة الكـتانية لتاريخ فاس  عل  بن املنتصر الكتاي، :حتقيق الكبري بن هاشم،

 .01، ص 0ج ،0220،  6الدار البيضاء، ط - نجاح اجلديدةمنشورات مطبعة ال (،6-0)
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. 6016، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء 60"، ج ولاملعس، "السوس  حممد املختار -(17)
 .667 - 660، صص 3م.س، ج 

 .0 - 1، صص 60نفسه، ج  -(10)
(50)

- Rosenberger et Triki, « Famines..»,op.cit , p : 62 . 
(51)

- Jackson Grey a dit : «le prix de la main d'œuvre, augmente dans 

d'énormes proportions et jamais il n'y eut telle égalité entre les 

hommes. Tout ce qui était possible de faire par soi-même, le riche 

le faisait de ses propres mains, car le pauvre peuple que la peste 

avait épargné était en nombre insuffisant pour le service des 

riches». Cité par Ben Ali Driss, «Le Maroc Précapitaliste: 

Formation Economique et Sociale», Société Marocaine des 

Editeurs Réunis, Casablanca, 1983., p : 44. 
 : هذه العبارة نقال عن جاكسون روزنيرج  برنارد أورده -(52)

Jackson a dit : « La peste, en exterminant les branches aisées de 

certaines familles, donne une promotion subite à des pauvres hères qui 

ne savent même pas monter les magnifiques chevaux dont ils sont 

soudain devenus propriétaires Rosenberger Bernard, « Société, 

pouvoir et alimentation : nourriture et précarité au Maroc précolonial 

», publié avec le concours du service de coopération et d’action 

culturelle de l’ambassade de France de France u Maroc, Alizés, 

2001, p : 13. 
االحتجانات بأن " -ديثه عن اجلبال املغربية يف سياق ح -يقول أمحد التوفيق أمحد  -(53)

لألرض يف زمن اجملاعة، مل تكن تؤدي إىل تراكمات قارة للثروة ألن األسر الكبرية كانت 
معرضة لالنقراض، بسبب األوبئة، أو للتفكك عندما تبلغ توسعها األقصى وبتملكها أو 

: التوفيق أمحد،" اجملتمع املغريب يف القرن ما مجعته إىل االنتقال للغري". راجع قراضها يعرضان
("، منشورات ك.أ.ع.إ بالرباط، مطبعة النجاح 6060 - 6702التاسع عشر )اينولتان 

 .70 – 71م، صص  0266، 3الدار البيضاء، ط  -اجلديدة 
الكوارث الدميغرافية مسحت حبركية اجتماعية وإعادة هذه أكد الباحث إدريس بنعل  بأن   -(54)

ستئثار واال حتكارطة االتوزيع للثروات، ألهنا أعطت الفرصة بالوصول إىل الثروات بواس
وإمغارن " من هذه الظروف للزيادة من نفوذهم وتأمني جزء كبري حيث استفاد "القواد" و"

" قويا. حيث . وصار نفوذ "الزواياملتوفرون من ورائهممن الثروات اليت خلفها السكان ا
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سيطرهتم يف البوادي، فتوفريهم للمالجئ  قتصادي ومدّ استطاع الشرفاء تدعيم موقفهم اال
  جعلهم يوسعون قدرهتم اإلقتصادية يف األوقات العصيبة وتقدميهم العون للمتضررين،

فصارت بعض وذلك بامتالكهم لألراض  اليت تركها املتوفون بسبب اجملاعات واألوبئة. 
 .وهلا سيادة يف البادية املغربية الزوايا مثال ) الدالء، إليغ، وزان، إخل...( نافذة

-« Le Maroc précapitaliste .. », op.cit, p : 44. 

ات الدميغرافية كانت ختلق أمام األزماألستاذ العلوي العبدالوي رشيد فقد أشار إىل أن  أما  
املغربية، واألعيان بالبوادي، مث الشرفاء، فرصا ساحنة الستغالل الفالح " احلضرية "البورجوازية

: رامل. راجع دراستهيتام واألد األالقروي بشىت الطرق، واالستحواذ على ممتلكات وموار 
 املغربية خالل القرن التاسع عشر" حماولة تركيب للتاريخ االقتصادي واالجتماع  للبوادي"

 -حممد بن عبد اهلل لعليا يف التاريخ احلديث، جامعة سيديحبث لنيل دبلوم الدراسات ا
  .610-611: صص. راجع أيضا617، ص6073-6070: ك.أ.ع.إ بفاس السنة اجلامعية

رحو حياة أشارت بأن األزمة الدميغرافية، كانت تؤدي إىل حتول عدد  األستاذة يف حني أنّ 
من الفالحني املفلسني إىل مخاسني على أراضيهم، ما يفرز ظروفا شرائح اجتماعية غري 

اهلدر الدميغرايف ": اجعر  زة عن االندماج يف عملية االنتاج.قادرة على حتصيل عيشها، وعاج
م"، مكتبة الطالب، وجدة 60 -61يف املغرب خالل القرنني العاشر واحلادي عشر للهجرة 

 . 636ص  .0260، 6ط
 .121 – 120، صص 3"، ج"نشر املثاي القادري، -(55)
 .662كتاب التواريخ، "م.س"، ص   -(56)

(11)
- Meuvret Jean, «Les crises de subsistances et la démographie de la 

France d'Ancien Régime», In: Population, 1ᵉ année, n°4, 1946. pp. 643-

650; p : 648. 
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 َأْوُجُه اإلْعَجاِز الُقْرآِنيِّ ِعْنَد الُمَحقِِّقيَن ِمْن ُعَلَماِء اإلْعَجاِز؛ ِدرَاَسٌة اْسِتْقَرائِيَّةٌ 
 

Manifestations of Miraculousness of the Holy Qur'an according 

to the investigators of miracle scientists; Extrapolation study   
 

 

 طارق زينايد.                                          
 الجزائر(أم البواقي ) -جامعة العربي بن مهيدي                                       

 

 67/20/0202تاريخ القبول:                                67/21/2002تاريخ اإلرسال: 
 

 : ملخص
لقد استأثرت دراسات اإلعجاز القرآي باهتمام العلماء، فراحوا يف ذلك مذاهب 
شىت؛ كلٌّ منهم يكشف وجه اإلعجاز الذي يراه، األمر الذي جعل الدرس اإلعجازي ميتاز 

لكرمي، من هذا املنطلق ستحاول هذه الدراسة بالتوسع والتنوع يف إثبات إهلية القرآن ا
استقراء وتتبع هذه األوجه، وبيان ما قدمه حمققو علماء اإلعجاز من خترجيات بيانية ومعرفية 
وغيبية وقصصية ونفسية، وقد اعتمدت يف ذلك على استقراء الدرس اإلعجازي القدمي 

ولعل أهم النتائج  والتحليل،: الوصف ذلك باعتماد آليتني مصاحبتني مهاواحلديث، و 
: ه  أن حمقق  الدراسات اإلعجازية قد كان خالفهم يف بيان أوجه اإلعجاز املتوصل إليها

تنوعيًّا، اتفقوا على حضور اإلعجاز يف النص القرآي، واختلفوا يف بيان أوجهه،  وكذا غلبة 
جاز املختلفة، وخباصة ما الطرح البياي / البالغ  على املدرسة األشعرية يف إثبات وجه اإلع
: فه  رورة االشتغال عليهايسمى نظرية النظم، أما أهم التوصيات اليت يرى املقال ض

ضرورة إعادة قراءة الوراث الكالم  املشتغل على الدرس اإلعجازي، والعمل على تكوين 
وكذا تصورات منضبطة حول اإلضافات النوعية اليت قدمها األشاعرة واملعتزلة هلذا الورث، 

حماولة تطوير نظرية إعجازية حديثة تقوم على ما أتى به احملققون من العلماء السابقني، مع 
 ضرورة االستفادة من الدرس اللغوي احلديث.

 

 اُن.البـجيج  ُعلجمجاُء اإلْعججاِز؛ الـُمحجقُِّقونج؛ الكجرمُِي؛ الُقْرآنُ  اإِلْعججازِيَُّة؛ ألجْوُجهُ ا الَكِلَماُت الِمْفَتاِحيَُّة:
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Abstract: 
     The studies of the Qur'anic miracle sought the attention of 

scholars, and they went to various doctrines, each of them 

revealing the face of miracles that he sees. This made the 

miraculous lesson characterized by the expansion and diversity 

in the proof of the divine of the Holy Quran. From this point of 

view, we will try to extrapolate and follow these aspects, and to 

indicate the achievements of the investigators of miracle 

scientists of graphic, cognitive, absent, stories and psychological. 

In that, we relied on extrapolation of the ancient miracle lesson, 

and the modern adoption of two mechanisms with the adoption 

of two mechanisms, together with the adoption of two 

mechanisms. Description and analysis, and perhaps the most 

important findings: the investigators of miracle studies were 

other than their disagreement in the statement of miracles 

diversity, agreed to attend the miracle in the Qur'anic text, and 

differed in the statement of its aspects, as well as the 

predominance of the graphic/rhetorical presentation on the 

Ashaira school in proving the face of different miracles, 

especially the so-called theory of systems, the most important 

recommendations that the article considers necessary to work on: 

the need to re-read the verbal heritage working on the miraculous 

lesson, work to form disciplined perceptions about the 

qualitative additions provided by Ashaira and mouatazila to this 

inheritance, as well as to try to develop a modern miracle theory 

based on what the investigators of previous scientists came up 

with, while using the modern language lesson. 
 

Keywords: Miraculous approaches; the Qur'an; the investigators; 

the scholars of miracles; the statement. 
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ده، حىت أوائل إنَّ الباحث يف تاريخ النقد األديب منذ نشأته يف العصر اجلاهل  وما بع
ارتبط حبقلني معرفيني كبريين جدا عصر التدوين؛ أي القرن الثاي اهلجري، يدرك أنَّه قد 

: اإلعجاز؛ فأما البالغة شقت طريقها منذ القرن الثالث اهلجري أحدمها: البالغة، واآلخر
ابن آنذاك وعلى رأسهم  -القائم على املعطى اللغوي والبياي -مع أعالم النقد املنهج 

وثعلب ه( 001)ت وابن قتيبةه( 000)ت وامليرِّده( 000)ت واجلاحظه( 030)ت سالم  
، الذين رمسوا معامل الدرس النقدي املؤسَّس ملن جاء ه(001)ت وابن املعتزه( 006)ت

 واملرزباي ه(330)توقدامة بن جعفر  ه(300)ت بعدهم يف القرن الرابع، كابن طباطبا
، فهوالء بدورهم استطاعوا أن يكملوا ما بدأه ه(300)تي ، وأيب هالل العسكر ه(371)ت

ما تناثر يف »سلفهم من خالل وصل الدراسات النقدية بالبالغة وفنوهنا، حيث مجعوا 
ده عند الكتب السابقة، ووضعوا األسس واألصول، وربطوا النقد بالبالغة ربطا وثيقا ال جن

واملالحظ يف هذه الطبقة هو حضور بعض من حملات  ،(6)«غريهم من نقاد هذا القرن
الثقافة اليونانية، عند قدامة بن جعفر وابن وهب، الذي كان يف جممله استلهاما بسيطا ال 

 أثر له يف جمال التطبيق النقدي.  
 

وأما اإلعجاز فقد كان له دوٌر بارٌز يف الدفع بالنقد وتطور مباحثه، حيث ارتبط ظهوره 
األوحد يف تاريخ اللغة العربية الذي وقف العرب إزاءه مبهورين. فهو  الكتاب بالنص القرآي؛

حجة بالغة ومعجزة باهرة، مل يستطيعوا أمامه إال اإلقرار مبا فيه من حالوة، ومبا عليه من 
طالوة، ومبا يستبطنه من أسرار وحقائق معجزة، وقصص وأمثال حمكمة، وشرائع وأخالق 

ذه الدارسو  ن حمور اهتماماهتم، ومناط استدالالهتم اللغوية والنحوية والصرفية معجبة، فاختَّ
اهتمام النقد القدمي خبدمة »من الدارسني املعاصرين من جيعل والبالغية، حىت إنَّ كثريا 

الهتمام بالنواح  األدبية األغراض الدينية،  وخاصة قضية إعجاز القرآن الكرمي، أكثر من ا
 ل سالم وشكري عياد وشوق  ضيف وغريهم.منهم  حممد زغلو ( 0)«الفنية
 

وقبل التطرق إىل أوجه اإلعجاز املختلفة كما قررها القدامى واملعاصرون، البد من 
التمهيد مبجموعة من املفاهيم ذات الصلة املباشرة بقضايا اإلعجاز القرآي، وسنحاول 

 التدرج يف إيرداها، بدءا بـــــ : 
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  َِمْفُهوُم الُمْعِجَزة: 
من  مبحث املعجزات والكرامات من املباحث اليت تناولتها الثقافة العربية بالبحثيعدُّ 
اهليئات الدينية ذات التوجه النصِّ ، كأهل السنة واألشاعرة باخلصوص، وعلماء طرف 

الكالم والفلسفة اإلسالمية، واملهتمني منهم بالدراسات اإلعجازية، من هذا املنطلق 
 :املتعلقة هبذا املبحث فيما يل  اسنحاول التطرق لبعض القضاي

 

 :المعجزة لغة  * 
 مشتقة من اإلعجاز تقول: أعجزت فالنا وعجَّزته وعاجزته إعجازا، أي: جعلته

العجْجُز: نجِقيُض احلجْزِم، عجججز عجِن األجمر يـجْعِجُز وعجِجزج »عاجزا، وجاء عند ابن منظور قوله: 
وعجُجٌز: عاِجٌز، ومجرجٌة عاِجٌز: عاِجزجٌة عجِن الشَّْ ِء، )...( وجيـُقجاُل: عجْجزًا ِفيِهمجا؛ وجرجُجٌل عجِجٌز 

جْعججزجة: العجْجُز، قجالج ِسيبـجوجيْ 
جْعِجزجُة وامل

نًا ِإذا أجلفجْيتجه عاِجزاً، وامل جْعججزُ أجْعججْزُت ُفالج
ْعِجُز وامل

ج
 ِه: ُهوج امل

ٌر، والعجْجُز: الضَّْعُف، تـجُقو اْلكجْسُر عجلجى النَّاِدِر وجاْلفجْتُح عجلجى اْلِقيج  ُل: عجججْزُت عجْن  اِس ألجنه مجْصدج
ا أجْعِجز  .(1)«كجذج

 

ٌن أجي فجاتجيِن؛ وجِمْنُه قـجْوُل »لعجر مبعىن الفجْوِت وجالسَّْبِق: وقد يأيت ا يـُقجاُل: أجْعججزجي ُفالج
 (1)«أجتاه املوُت الج يـجتجأجبَّقُ وجلجِكْن      فجذاكج وجملْج يـُْعِجْز ِمنج املوِت رجبَّه     األجعشى:

 

نًا: وجده عجاِجزا، أجو »وجاء عند أيب البقاء الكفري قوله:  أعجزه الشَّْ ء: فجاتجُه، وجُفالج
صريه عجاِجزا، ومعجزة النَّيب: مجا أعجز ِبِه اخْلصم ِعْند التحدي، وجاهْلجاء لْلُمبجالجغجة 
، واملعجز (0)

اْلعججز، وجيِف احلْجِقيقجة الج يُطلق على غري اهلل أجنه مْعجزجة، أجي خجالق يف وضع اللُّغجة: مجْأُخوذ من 
اْلعججز؛ وجتجْسِميجة غجريه معجزا كـ )فلق اْلبجْحر( و)إْحيجاء اْلمجيِّت( فجِإمنَّجا ُهوج بطرِيق التَّججوُّز 

عُ  بـْ  .(1)«ْيِه ِعْند ُظُهورهوث ِإلج والتوسع من حجْيُث أجنه ظهر ِبقدر اْلُمعجارضجة واملقابلة من اْلمج
 

وقد وردت مشتقات للكلمة يف القرآن الكرمي، وقوله سبحانه وتعاىل خطابا للمشركني 
 ﴾َوِإْن َتَولْيُتْم َفاْعلُموا َأنَُّكْم َغْيُر ُمْعِجِزي اهلِل َوَبشِِّر الِذيَن َكَفُروا ِبَعَذاٍب َأِليٍم﴿متوعدا هلم: 

[ 00: ]األنفال ﴾َكَفُروا َسَبُقوا ِإنَُّهْم ال ُيْعِجُزوَن الِذيَن َيْحَسَبنََّوال ﴿ :ه تعاىل، وقول[3]التوبة: 
 [06]احلج:  ﴾َوالِذيَن َسَعْوا ِفي آَياِتَنا ُمَعاِجِزيَن ُأولِئَك َأْصَحاُب اجَلِحيِم﴿: أيضا وقوله سبحانه
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السََّماَواِت َوال ِفي اأَلْرِض ِإنَُّه َكاَن َعِليمًا َوَما َكاَن اهلُل ِلُيْعِجَزُه ِمْن َشْيٍء ِفي ﴿ ومنها قوله تعاىل:

َوَأنَّا َظَننَّا َأْن لْن ُنْعِجَز اهلَل ِفي اأَلْرِض َولْن ﴿ ، وقوله على لسان اجلن:[11]فاطر:  ﴾َقِديرًا

 .[60]اجلن:  ﴾ُنْعِجَزُه َهَربًا
 

يكاد خيرج عن   من خالل التخرجيات اللغوية واالستعماالت القرآنية، فإن اإلعجاز ال
كونه اإليقاع يف العجز، ومنه جاء املعىن االصطالح  من حيث إمنا مسيت املعجزات هبذا 

 االسم لظهور عجز املرسل إليهم عن حتدي األنبياء ومعارضتهم هلم بأمثاهلا.
 

وأما لفظة )املعجزة( مبعىن األمر اخلارق للطبيعة والعادة: فلم ترد يف كتاب اهلل، وإمنا       
َوَقال ﴿وردت لفظة )اآلية( أو )اآليات( لتدل على املعىن السابق، كما يف قوله جل وعال: 

ِإْسرائيل  َسْل َبِني﴿وقوله تعاىل:  ،[667: ]البقرة﴾الِذيَن ال َيْعلُموَن لْوال ُيَكلُِّمَنا اهلُل َأْو َتْأِتيَنا آَيٌة

َوَما َمَنَعَنا َأْن ُنْرِسل ِباآلياِت ِإال َأْن َكذََّب ﴿: ، وقوله أيضا[066: ]البقرة﴾َكْم آَتْيَناُهْم ِمْن آَيٍة َبيَِّنٍة

 .[00]اإلسراء: ﴾ياِت ِإال َتْخِويفًاِبَها اأَلوَُّلوَن َوآَتْيَنا َثُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفَظلُموا ِبَها َوَما ُنْرِسُل ِباآل
 

 باآلية متسكا باالستعمال القرآيوهلذا اشتهرت تسمية املعجزة عند السلف األول 
فرِّق يف اللفظ بينهما، فيجعل )املعجزة( للنيب، و)الكرامة( للويل لكن كثريا من املتأخرين يُ »

 .(0)«ومجاعها األمر اخلارق للعادة
 

رابع، فألف كتابا يف القرن الثالث اهلجري وبدايات اله( 321)تحىت جاء الواسط  
 " قاصدا بذلك االستعمال االصطالح  هلا."إعجاز القرآن يف نظمه وتأليفه: بعنوان
 

 :المعجزة اصطالحا* 
اعلم أن املعجزة أمر خارق للعادة »يف املعجزة عند السيوط  قوله: جاء يف تعر 

 .(7)«وه  إما حسية وإما عقليةملعارضة مقرون بالتحدي سامل عن ا
 

 للعادة، داع  إىل اخلري والسعادة: أمر خارق املعجزة»ويعرفها الشريف اجلرجاي بقوله: 
 .(0)«ار صدق من ادعى أنه رسول من اهللمقرون بدعوى النبوة، قصد به إظه

 

هلم فه  هبذا أمر خارق للعادة يؤيد اهلل هبا أنبياءه وحتدي أعدائهم هبا، حىت يتبني 
أن يكون اخلصم متمكنا من »ومعلوم يف شرط التحدي هو  صدقهم فيما يدعون إليه،
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 فقوم موسى كانوا أهل سحر وختييل ،(62)«ليت تتحداه هبا، وإال بطل التحدياجلهة ا
، يقول اجلاحظ مقررا هذه احلقيقة: فكانت العصا املنقلبة إىل ثعبان من جنس ما حيسنونه

ند قوم فرعون السحر، ومل يكن أصحابه قط يف زمان أشد وملا كان أعجب األمور ع»
استحكامًا فيه منهم يف زمانه، بعث اهلل موسى عليه السالم على إبطاله وتوهينه، وكشف 
ضعفه وإظهاره، ونقض أصله لردع األغبياء من القوم، وملن نشأ على ذلك من السفلة 

ضة السحر حىت يفصل بني احلجة والطغام؛ ألنه لو كان أتاهم بكل ش ء، ومل يأهتم مبعار 
واحليلة، لكانت نفوسهم إىل ذلك متطلعة، والعتل به أصحاب األشغاب، ولشغلوا به بال 
الضعيف، ولكن اهلل تعاىل جده، أراد حسم الداء، وقطع املادة، وأن ال جيد املبطلون 

من سائر متعلقا، وال إىل اختداع الضعفاء سبياًل، مع ما أعطى اهلل موسى عليه السالم 
  .(66)«ليرهانات، وضروب العالماتا

    

، فكان إبراء األكمه واألبرص واألعمى، وإحياء املوتى  وكان قوم عيسى أهل طبٍّ
وكذلك زمن »اجلاحظ معلال هذه املناسبة كذلك:  إعجازا هلم وحتديا فيما حيسنونه، يقول

عيسى عليه السالم كان األغلب على أهله، وعلى خاصة علمائه الطب، وكانت عوامهم 
تعظم على ذلك خواصهم، فأرسله اهلل عز وجل بإحياء املوتى، إذ كانت غايتهم عالج 
املرضى، وأبرأ هلم األكمه إذ كانت غايتهم عالج الرمد، مع ما أعطاه اهلل عز وجل من 

وب اآليات؛ ألن اخلاصة إذا خبعت بالطاعة، وقهرهتا احلجة، وعرفت سائر العالمات، وضر 
وأجدر أن ال يبقى يف موضع العجز والقوة، وفصل ما بني اآلية واحليلة، كان أجنع للعامة، 

 .(60)«أنفسهم بقية
 

وا فيه، يقول واألمر نفسه مع العرب يف الفصاحة والبيان، فجاء القرآن جبنس ما برع
، كان أغلب األمور عليهم، وأحسنها ()وكذلك دهر حممد »هذا: اجلاحظ أيضا يف 

 ، ونظم ضروب الكالم، مع علمهم لهعندهم، وأجلها يف صدورهم، حسن البيان
وانفرادهم به، فحني استحكمت لفهمهم وشاعت البالغة فيهم، وكثر شعراؤهم، وفاق 
الناس خطباؤهم، بعثه اهلل عز وجل، فتحدَّاهم مبا كانوا ال يشكون أهنم يقدرون على أكثر 
منه فلم يزل يقرعهم بعجزهم، وينتقصهم على نقصهم، حىت تبني ذلك لضعفائهم 
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واصهم، وكان ذلك من أعجب ما آتاه اهلل نبيًا قط، مع وعوامهم، كما تبني ألقويائهم وخ
، ويقول كذلك يف نص آخر: (63)«ه من اآليات، ومن ضروب اليرهاناتسائر ما جاء ب

وجاء هبذا الكتاب الذي نقرؤه، فوجب العمل مبا فيه، وأنه حتدى البلغاء واخلطباء »
عظيمة. فلم يرم ذلك أحد وال والشعراء، بنظمه وتأليفه، يف املواضع الكثرية، واحملافل ال

، ويف احليوان يقول كذلك: (61)«شبيه منه، وال ادَّعى أنه قد فعلتكلفه، وال أتى ببعضه وال 
 ال يقدر على مثله العباد ويف كتابنا املنزل الذي يدلنا على أنه صدق، نظمه البديع الذي»

 .(60)«الدالئل اليت جاء هبا من جاء به مع ما سوى ذلك من
 

وجدير باإلشارة إىل أن اإلعجاز البياي خاص بالقرآن وحده دون الكتب السماوية      
اهلل عز  فإن قيل: فهل تقولون بأن غري القرآن من كالم»خرى، يقول الباقالي يف هذا: األ

جنيل والصحف؟ قيل: ليس شئ من ذلك مبعجز يف النظم وجل معجز، كالتوراة واإل
كالقرآن فيما يتضمن من األخبار عن الغيوب، وإمنا مل يكن   والتأليف، وإن كان معجزاً 

معجزًا ألن اهلل تعاىل مل يصفه مبا وصف به القرآن، وألنَّا قد علمنا أنه مل يقع التحدي إليه 
كما وقع التحدي إىل القرآن، وملعىن آخر، وهو أن ذلك اللسان ال يتأتى فيه من وجوه 

، وبعد (61)«ه  إىل حد اإلعجاز، ولكنه يتقاربتالفصاحة، ما يقع به التفاضل الذي ين
 :(60)من ذلك ما يل  دون غريه باإلعجاز، الكرمي القرآن اختصاص أسباب ذكر اإلمجال هذا

 

ال جند يف األلسنة للش ء الواحد من األمساء ما نعرف من اللغة، وكذلك ال أننا  -
نعرف فيها الكلمة الواحدة تتناول املعاي الكثرية على ما تتناوله العربية، وكذلك 
التصرف يف االستعارات واإلشارات، ويشهد لذلك من القرآن: أن اهلل تعاىل وصفه 

، وكرر ذلك يف مواضع كثرية، وبني أنه [600]الشعراء: ﴾ِبلساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبنٍي﴿بأنه: 
  رفعه عن أن جيعله أعجميا.

 

 لو كان يف لسان العجم مثل فصاحة العرب، مل يكن اهلل لريفع كتابه هلذه املنزلة. -
 

 العربية ن أهل اليراعة فيها، ويفأن كثريًا من املسلمني قد عرفوا تلك االلسنة، وهم م -
 فقد وقفوا على أنه ليس فيها  من التفاضل والفصاحة، ما يقع يف العربية.

 مل جند أهل التوراة واإلجنيل ادَّعوا اإلعجاز لكتاهبم، وال ادعى هلم املسلمون ذلك. -



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 10 

 

أن الشعر الذي هو من أعلى الكالم فصاحة وبيانا ال يتأتى يف تلك األلسنة، على  -
 ما قد اتفق يف العربية.

 

ا سبق يتبني لنا أنَّ املعجزة ه  برهاٌن ربايٌّ ألنبيائه ورسله، حىت يثبتوا من خالل م
مث صدق دعواهم يف النبوة أو الرسالة، ويظهر صدق املعجزة عندما يتحدى النيبُّ هبا قومه، 

يعجرون عن اإلتيان مبثل الفعل اخلارق اخلارج عن نطاق الطبيعة البشرية الذي جاء به أو 
 ما يفهم منها أهنا ليست من عنده، لكنه مؤيد من اهلل هبا.جرى على يديه، مـ

 

مركب إضايفٌّ مكون من كلميت : "إعجاز"  أما مفهوم إعجاز القرآن يف نفسه، فهو
" ويعين عدم قدرة الكفار على معارضة القرآن، وعجزهم عن اإلتيان مبثله، رغم و"القرآن

اإلعجاز هو »: رفه مالك بن نيب بقولهبيانية، وعتوفر الدواع  لذلك، وامتالكهم القوة ال
 .(67)« خصومه من املشركني ليعجزهم هبااحلجة اليت يقدمها القرآن إىل

 

ورزات مفهوم القرآن الكرمي ويعرف حممد سعيد رمضان البوط  املعجز معلقا على حم
كافّة ويقصد منه ما اتصف به القرآن من البالغة والبيان اللذين أعجزا بلغاء العرب  : »بقوله

عن اإلتيان بأقصر سورة من مثله، رغم التحدي املتكرر، ورغم التطّلع الشديد لدى الكثري 
 .(60)«م إىل معارضته والتفوق على بيانهمنه

 

  َِأْوُجُه إْعَجاِز الُقْرَآن: 
من هنا تكاثرت  ،() طا كامال بإثبات صحَّة نبوة حممدإنَّ إعجاز القرآن مرتبط ارتبا

وجه هذا اإلعجاز عند الفرق اإلسالمية املختلفة، واليت يف جمملها جاءت اآلراء يف تبيان 
متضافرة لتثبت هذا اإلعجاز ال باعتبار االختالف، ولكن باعتبار التنوع، وهلذا جند 
الدارسني القدامى واحملدثني قد تنوعت أوجه اإلعجاز عندهم، حبيث جتاوزت عند بعضهم 

 :عجاز، حيصروهنا يف اآلراء اآلتيةمن علماء اإل العشرين وجها، ولكنها عند احملققني
  

أنَّ وجه إعجازه، يرجع خلصوصية تأليفه بني األلفاظ واملعاي، أو ما يعرف  :الَقْوُل األوَّلُ 
لجْت ُمْفرجدجاتُُه تـجرِْكيًبا وجزِنجًة وجعجلجْت ُمرجكَّبجاتُُه مجْعىًن بِأجْن يُوِقعج  » بالنظم، وذلك يظهر ُكلَّ بِأجِن اْعتجدج

ومن هذا الوجه كذلك الفصاحة والبيان، الذي  (02)«فجنٍّ يف مجْرتـجبجِتِه اْلُعْليجا يف اللَّْفِظ وجاْلمجْعىنج 
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اجتزت »صاحته، ماُرِويج عن األصمع  قوله: أعجز الفصحاء، وغلب البلغاء، وشاهد ف
فمها، فقالت: يا  (06)ببعض أحياء العرب، فرأيت صبية معها قربٌة فيها ماٌء وقد احنلَّ وكاء

عمِّ، أدرك فاها، غلبين فوها، ال طاقة يل بفيها، فأعنتها، وقلت: يا جارية، ما أفصحك! 
فقالت يا عمِّ، وهل ترك القرآن ألحد  فصاحًة؟ وفيه آيٌة فيها خيران وأمران وهنيان 

وَسى َأْن َأْرِضِعيِه َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمِّ ُم﴿وبشارتان! قلت: وما ه ؟ قالت: قوله تبارك وتعاىل: 

َفِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه ِفي اْلَيمِّ َوَلا َتَخاِفي َوَلا َتْحَزِني ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن 

وإمنا »ا ذكره أبو هالل العسكري يف قوله: ومن الفصاحة م، (00)«[0]القصص:﴾اْلُمْرَسِلنَي
 عن بلوغ غايته، ىف حسنه وبراعته العرب عنه، وقصورهميعرف إعجازه من جهة عجز 

، ويذكر اجلاحظ علة أخرى هلذا (03)«عته، وكمال معانيه، وصفاء ألفاظهوسالسته ونصا
اإلعجاز، ترجع إىل أن القرآن قد مجع ما تفرَّق يف كالم الناس، حبيث يستحيل على كل 

ال »جلاحظ مبينا هذه الفكرة: ل االبشر مجع ما تكلم به الناس يف نسق أو نظم واحد، يقو 
ترى أن الناس قد كان يتهيأ يف طبائعهم، وجيري على ألسنتهم أن يقول رجل منهم: احلمد 
هلل، وإنا هلل، وعلى اهلل توكلنا، وربنا اهلل، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل، وهذا كله يف القرآن، غري 

هذا الضرب سورة واحدة، طويلة  أنه متفرق غري جمتمع؛ ولو أراد أنطق الناس أن يؤلف من
ستعان جبميع أو قصرية، على نظم القرآن وطبعه، وتأليفه وخمرجه ملا قدر عليه، ولو ا

 .(01)«قحطان ومعد بن عدنان
 

ومعلوم أن النظم الذي تكلم عنه البالغيون قدميا، يتفاوت ويتفاضل الناس فيه، أمَّا 
 يف القرآن فقد وصل إىل حدِّ اإلعجاز، الذي خيرج عن طاقة البشر. 

 

 :(00)هذا وقد ذكر الباقالي عشرة أوجه ترجع إىل هذا القول 
                            

ذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه، وتباين مذاهبه خارج منها ما يرجع إىل اجلملة، و  /6
عن املعهود من نظام مجيع كالمهم، ومباين للمألوف من ترتيب خطاهبم، وله أسلوب 

ذلك أن مجيع الفنون التعبريية »رفه عن أساليب الكالم املعتاد، خيتص به، ويتميز يف تص
وللنثر  أعاريض وأوزان حمددة معروفةلنظم عند العرب ال تعدو أن تكون نظما أو نثرا؛ ول

طرائق من السجع واإلرسال وغريمها مبّينة ومعروفة. والقرآن ليس على أعاريض الشعر يف 
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رجزه وال يف قصيده، وليس على سنن النثر املعروف يف إرساله وال يف تسجيعه، إذ هو ال 
ها املشركون ملا مسعوا القرآن وهذه احلقيقة أدرك ،(01)«ملوازين املعهودة يف هذا وال ذاكيلتزم ا

ملعرفتهم خبصوصية اخلطاب األديب شعره ونثره عندهم، ويتجلى متيز اجلملة القرآنية يف 
وذلك »ول الرافع  مبينا هذا املعىن: القرآن كله، وهلذا جاء التحدي بأبعاضه وجبملته، يق

أن يعرف هلا صفة من  : يقرأ اإلنسان طائفة من آياته فال يلبثأمر متحقق يف القرآن الكرمي
احلس ترادف ما بعدها ومتده، ال تزال هذه الصفة يف لسانه، ولو استوعب القرآن كله، حىت 

ه  فيه، أو ال يرى آية قد أدخلت الضيم على  أختها، أو نكرت منها، أو أبرزهتا عن ظل 
سية، وال : وال يرى ذلك إال سواء وغاية يف الروح والنظم والصفة احلدفعتها عن ما ه  إليه

يغتمض يف هذا إال كاذب على دخله ونية، وال يهجن منه إال أمحق على جهل وغرارة، وال 
 .(00)«ع اهلل على قلوب الذين ال يعلمونميوري فيه إال عام  أو أعجم ، وكذلك يطب

 

أنه ليس للعرب كالم مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع، واملعاي  /0
اللطيفة، والفوائد الغزيرة، واحلكم الكثرية، والتناسب يف البالغة والتشابه يف اليراعة، على 

 هذا الطول، وعلى هذا القدر.
 

رف إليه من الوجوه الىت عجيب نظمه، وبديع تأليفه ال يتفاوت وال يتباين، على ما يتص أنّ   /3
يتصرف فيها ويشتمل عليها وإمنا هو على حد واحد يف حسن النظم، وبديع التأليف 
والرصف، وذلك من كل أوجه اخلطاب كالقصص واملواعظ وضرب األمثال وقصص 
األولني، فال تفاوت فيه وال احنطاط عن املنزلة العليا، وال إسفاف فيه إىل الرتبة الدنيا، إذ 

الكاتب مهما بلغت موهبته يف التصرف والتمكن يف ميادين القول املختلفة   علوم أنّ من امل
كاملدح والفخر واهلجاء والغزل والرثاء، ومع هذا ال نكاد جند من يبلغ فيها كلها مبلغا 
واحدا من املهارة والتميز، يقول حممد سعيد رمضان البوط  يف هذا الوجه من أوجه 

مهما رأيت بليغا كامل البالغة والبيان، فإنه ال ميكن أن »: لباقالياإلعجاز مقررا ما ذكره ا
  احد من البيان الرفيع الذي ميلكهيتصرف بني خمتلف املوضوعات واملعاي على مستوى و 

بل خيتلف كالمه حسب اختالف املوضوعات اليت يطرقها، فرمبا جاء بالغاية من اليراعة يف 
وبالعكس  (07)«معىن من املعاي، فإذا انصرف إىل غريه اخنذل عن تلك الغاية ووقف دوهنا
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هذا التفاوت يف كتاب اهلل تعاىل، فأنت تقرأ آيات منه يف » التام من ذلك ال ميكن أن جند
تنتقل إىل آيات أخرى يف القصة، وتقرأ بعد ذلك مقطعا يف التشريع وأحكام الوصف، مث 

احلالل واحلرام، فال جتد الصياغة خالل ذلك إال يف أوج رفيع عجيب من اإلشراق والبيان. 
 .(00)«وتنظر فتجد املعاي كلها الحقة هبا شاخمة إليها

 

 تقريب والتبعيدوالوصل والعلو والنزول، والأن كالم الفصحاء يتفاوت تفاوتًا بينًا يف الفصل / 1
 يتصرف فيه القول عند الضم واجلمعوغري ذلك مما ينقسم إليه اخلطاب عند النظم، و 
 إىل شئ، والتحول من باب إىل باب وكذلك خيتلف سبيل غريه عند اخلروج من شئ

جيعل  -تلفة والقرآن على اختالف فنونه، وما يتصرف فيه من الوجوه الكثرية، والطرق املخ
 اآلحاد. املختلف كاملؤتلف، واملتباين كاملتناسب، واملتنافر يف األفراد إىل حدّ 

 

نظم القرآن وقع موقعًا يف البالغة خيرج عن عادة كالم اجلن، كما خيرج عن عادة كالم  أنّ  /0
 االنس، فهم يعجزون عن اإلتيان مبثله كعجزنا، ويقصرون دونه كقصورنا.

 

 ع والتفريق، واالستعارة والتصريحالذي ينقسم إليه اخلطاب، من البسط واالقتصار، واجلم أنّ  /1
موجود يف القرآن، وكل  -والتجوز والتحقيق، وحنو ذلك من الوجوه اليت توجد يف كالمهم 

 ذلك مما يتجاوز حدود كالمهم املعتاد بينهم يف الفصاحة واالبداع والبالغة.
 

 حتجاجات يف أصل الديننها يف أصل وضع الشريعة واألحكام واالأن املعاي الىت تضم/ 0
والرد على امللحدين، على تلك األلفاظ البديعة، وموافقة بعضها بعضًا يف اللطف واليراعة 

 مما يتعذر على البشر وميتنع.
 

أن الكالم يتبني فضله ورجحان فصاحته، بأن تذكر منه الكلمة يف تضاعيف كالم، أو  /7
غامرا  ،النفوس، ويرى وجه رونقها باديا فتأخذها االمساع وتتشوف إليها تقذف ما بني شعر،

سائر ما تقرن به، كالدرة اليت ترى يف سلك من خرز، وكالياقوتة يف واسطة العقد، وأنت 
 ثري، وهى غرة مجيعه، وواسطة عقدهرآن يتمثل هبا يف تضاعيف كالم كترى الكلمة من الق

 واملنادى على نفسه بتميزه، وختصصه برونقه ومجاله، واعوراضه يف حسنه ومائه.
 

أن احلروف اليت بين عليها كالم العرب تسعة وعشرون حرفاً، وعدد السور اليت افتتح فيها / 0
ما ذكر من هذه احلروف يف أوائل السور من  بذكر احلروف مثانية وعشرون سورة ومجلة
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حروف املعجم نصف اجلملة، وهو أربعة عشر حرفاً، ليدل باملذكور على غريه، وليعرفوا أن 
 هذا الكالم منتظم من احلروف اليت ينظمون هبا كالمهم.

 

أنه سهل سبيله، فهو خارج عن الوحش  املستكره والغريب املستنكر، وعن الصنعة  /62
املتكلفة، وجعله قريبًا إىل اإلفهام، يبادر معناه لفظه إىل القلب، ويسابق املغزى منه عبارته 
إىل النفس، وهو مع ذلك ممتنع املطلب، عسري املتناول، غري مطمع مع قربه يف نفسه، وال 

 أن يقدر عليه، أو يظفر به. -موهم مع دنوه يف موقعه 
 

: جه العشرة اليت أوردها الباقاليمعلقا على هذه األو  يقول عبد العزيز عبد املعط  عرفة    
هذه ه  خصائص النظم القرآي كما يراها الباقالي وقد بناها على فكرة أن النظم القرآي »

خارج على املعهود من نظوم كالم العرب من ناحية تصرف أسلوبه يف تناوله للمعاي 
 .(32)«لفاظهموالتعبري عنها مع أن احلروف حروفهم، واأللفاظ أ

 

إعجازه مبا أخير به عن قصص األولني من األنبياء وقومهم وحكايات األمم  الَقْوُل الثَّاِني:
وشأن موسى واخلضر  قصة أهل الكهف،السابقة، بشكل موثق ومفصَّل، كالذي حكاه من 

َذا َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َه ِبَما َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِصوحال ذي القرنني...، يقول تعاىل: ﴿

 [3]يوسف: ﴾اْلُقْرآَن َوِإن ُكنَت ِمن َقْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلنَي
 

أن يظهر ذلك  دونإعجازه يف اإلخبار عن الضمائر يف وقت نزول القرآن، : الَقْوُل الثَّاِلثُ 
 [600: ]آل عمران﴾َتْفَشاَل ِإْذ َهمَّت طَّآِئَفَتاِن ِمنُكْم َأنقول وال فعل، ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿يف 

 َوِإْذ َيِعُدُكُم الّلُه ِإْحَدى الطَّاِئَفِتْيِن َأنََّها َلُكْم َوَتَودُّوَن َأنَّ َغْيَر َذاِت الشَّْوَكِة َتُكوُنوقوله: ﴿

َأنُفِسِهْم َلْوَلا ُيَعذُِّبَنا اللَُّه َوِإَذا َجاُؤوَك َحيَّْوَك ِبَما َلْم ُيَحيَِّك ِبِه اللَُّه َوَيُقوُلوَن ِفي ﴿ [0 ]األنفال:﴾َلكم

 .[7]اجملادلة: ﴾ِبَما َنُقوُل
 

إعجازه يرجع إىل أنَّ قارئه ال يـجمجلُّ، وأنَّ مع إكثار تالوته تزيده حالوته يف  الَقْوُل الرَّاِبُع:
 وجعله متلوًّا ال ميلُّ على طول الّتالوة، ومسموعا ال»: لنفوس، يقول ابن قتيبة ميرزا ذلكا

متجُّه اآلذان، وغضًَّا ال خيلق على كثرة الرد، وعجيبا، ال تنقض  عجائبه، ومفيدا ال تنقطع 
 .(36)«فوائده
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 خبار بالغيب وباألمور املستقبليةأنَّ وجه إعجازه يرجع إىل ما فيه من إالَقْوُل الَخاِمُس: 
وهذا مـمَّا مل تعرفه العرب، خاصة وأن كثريا مما أخير به القرآن وقع، األمر الذي يوجب 

وكقوله:  [10: ]القمر﴾َسُيْهَزُم اْلَجْمُع َوُيَولُّوَن الدُُّبر﴿ :واإلميان به، كقوله يف غزوة بدر تصديقه
 :، وقوله[00]النور: ﴾َيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي اْلَأْرِضَوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َل﴿
أنَّ غري اآليات  هذا، اإلعجاز وليس يـُْفهجُم وجه من اآليات، هاوغري  ،[0]الروم: ﴾ُغِلَبِت الرُّوُم﴿

القرآن بوجه  سور اليت ال إخبار فيها عن الغيب ليست معجزة بنفسها، بل اإلعجاز يف كلّ 
من الوجوه الظاهرة والباطنة، وهذا الوجه ليس معتيرا لوحده عند كثري ممن تكلموا عن 

إمنا حتدى بالقرآن من  ()فأما من قال إنه »: القرآي، يقول القاض  عبد اجلباراإلعجاز 
 دَّى مبثل كل سورة من غري ختصيصحيث تضمن اإلخبار عن الغيوب، فبعيد؛ ألنه قد حت
 (30)«لم أنه حتدَّى جبملته، وال ببعضهوال يتضمن كل ذلك اإلخبار عن الغيوب، وألنَّا نع

 :(33)وقد أضافت عائشة عبد الرمحن سببني آخرين غري اليت ذكر القاض  عبد اجلبار
أن كثريا مـمن هلم فضل السبق يف اإلسالم آمنوا مبعجزة القرآن، إثر نزول السور األول  -

 حتقق تلك الغيوب املستقبلية، حىت يدركوا وجه اإلعجاز فيه.منه، دون انتظار 
أن الكتب السماوية السابقة كالتوراة واإلجنيل فيها من أخبار األمم السابقة وقصص  -

ن الكتب السماوية كانت ومل يقل أحٌد أل»ء أكثر تفصيال مـما يف القرآن، األنبيا
وموسى عليهما السالم، حتديا معجزات رسِلها وآيات نبوهتم، وال علمنا أن عيسى 

 .(31)«و إصحاح من مثل التوراة واإلجنيلقومهما أن يأتوا بسفر أ
 

أنَّ وجه إعجازه، هو كونه جامعًا لعلوم مل تكن فيهم آالهتا، وال تتعاطى الَقْوُل السَّاِدُس: 
 العرب الكالم فيها، وال حييط هبا من علماء األمم واحد، وال يشتمل عليها كتاب وقال

كتاب »: ()وقال النيب  ﴾ِتْبيانًا ِلُكلِّ َشْيٍء﴿وقال:  ﴾َما َفرَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء﴿تعاىل: 
اهلل فيه نبأ ما قبلكم وخير ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس باهلزل، من تركه 

املتني، وهو الذكر من جبار قصمه اهلل، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل، وهو حبل اهلل 
احلكيم، وهو الصراط املستقيم، هو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به األلسنة، وال 

وهذا ال يكون إال عند اهلل الذي أحاط بكل ش ء علماً، وما  ،(30)«يشبع منه العلماء ...
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ومما  : اإلعجاز الكوي والطيب والعددي،يف هذا الوجه من اإلعجاز العلم  ميكن دخوله
ميكن إدراجه يف هذا الوجه أن القرآن الكرمي خطاب يصلح جلميع الناس باختالف 
مداركهم وتفاوت استيعاهبم ملعانيه،  بل وتباعد أزماهنم، فكل الناس يفهم من القرآن على 

 د عن الوصول إىل مراد اهلل تعاىلقدر ما عنده من إدراك وآليات التلق  والقرب أو البع
القرآن جار  على أسلوب يصلح أن » :رمضان البوط  مقررا هذه الفكرة ديقول حممد سعي

خياطب به طبقات الناس كلهم على اختالف مداركهم وثقافاهتم، فهو يعط  كاّل، من 
معانيه وأحكامه قدر طاقته وما يتسع له فكره؛ فإذا أراد القارئ أن يستشف منه ما وراء 

فهمه منه بطبيعته وفكره، فإن سبيله إىل ذلك ذلك وينته  يف سير أغواره إىل أكثر مما 
تهى الرجوع إىل فهم من هم أوسع منه علما وأغزر ثقافة وفهما ليبصروه مبا وراء الذي ان

 .(31)«عنده علمه من دالئله ومعانيه
 

كالمه ليس على نسق واحد من حيث   -تعاىل  -ويذكر ابن قتيبة سبب جعل اهلل 
لو  »الظهور أو التأويل، وذلك يف قوله: اإلحكام أو التشابه؛ أو العموم أو اخلصوص؛ أو 

كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا حىت يستوي يف معرفته العامل واجلاهل، لبطل التفاضل بني 
 .(30)«الناس، وسقطت احملنة، وماتت اخلواطر

 

اك ، الذي نقل أنَّ إعجازه ش ء ال ميكن التعبري عنه، وهذا اختيار السَّكَّ  :الَقْوُل السَّاِبعُ 
واعلم أن شأن اإلعجاز عجيب يدرك وال ميكن وصفه كاستقامة الوزن »: عنه الزركش  قوله

، وال (37)«الصوتتدرك وال ميكن وصفها وكاملالحة وكما يدرك طيب النغم العارض هلذا 
ت فطرته، ومتكَّن من علم  البيان واملعاي، إذن فليس يدرك هذا اإلعجاز إال من سلم

اٌر الفارس  عن  للبشر القدرة على اإلحاطة بأسراره وحقائقه، ويف هذا السياق أجاب بـُْندج
: مجْوِضِع اإْلِ  هذه مسألة فيها حيف على املعىن وذلك أنه شبيه »ْعججاِز ِمنج اْلُقْرآِن فـجقجالج

ان؟ فليس لإلنسان موضع من اإلنسان بل مىت أشرت بقولك ما موضع اإلنسان من اإلنس
إىل مجلته فقد حققته ودللت على ذاته كذلك القرآن لشرفه ال يشار إىل ش ء فيه إال وكان 
ذلك املعىن آية يف نفسه ومعجزة حملاوله وهدى لقائله وليس يف طاقة البشر اإلحاطة 

 .(30)«قول وتاهت البصائر عندهحارت الع بأغراض اهلل يف كالمه وأسراره يف كتابه فلذلك
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: إعجازه يف أوجه البالغة املتعددة، وهو قول أكثر أهل حمقق  علماء الَقْوُل الثَّاِمنُ 
أجناس الكالم خمتلفة ومراتبها يف نسبة »ز، وعلى رأسهم اخلطايب الذي يقول: اإلعجا

البليغ الرصني اجلزل، ومنها التبيان متفاوتة ودرجاهتا يف البالغة متباينة غري متساوية: فمنها 
الفصيح القريب السهل، ومنها اجلائز الطلق. وهذه أقسام الكالم الفاضل احملمود، دون 
النوع اهلجني املذموم الذي ال يوجد يف القرآن ش ء منه البتة: فالقسم األول أعلى طبقات 

به، فحازت بالغات والقسم الثالث أدناه وأقر  الكالم وأرفعه. والقسم الثاي أوسطه وأقصده،
  وأخذت من كل نوع من أنواعها شعبةالقرآن من كل قسم من هذه األقسام حصة، 

 .(12)«كالم جيمع صفيت الفخامة والعذوبةفانتظم هلا بامتزاج هذه األوصاف منط من ال
 

أنَّ إعجازه هو بصرف اهلمم عن معارضته، مع استصحاب القول بالقدرة : الَقْوُل التَّاِسعُ 
على ذلك، وهو ما يعرف يف الدراسات القرآنية واإلعجازية بفكرة الصَّرفة، واليت يعرفها 

 وغري معجزة عنها صرف اهلمم عن املعارضة، وإن كانت مقدورا عليها،» :اخلطايبُّ بقوله ه 

 .(16)«ات صار كسائر املعجزاتا خارجا عن جمرى العادإال أن العائق من حيث كان أمر 
 

القرآن، ميكن ردُّها لوجهني  : إنَّ اآلراء اليت تكلمت عن إعجازمما سبق ميكن القول
: ِإْعججاٌز ُمتـجعجلٌِّق بِنـجْفِسِه، ويدخل فيه كل مراتب اإلعجاز اليت سبق تناوهلا. َأَحُدُهَما: فقط

 عجْن ُمعجارجضجِتِه، وهو املقصود مبقولة الصَّرفة. : ِبصجْرِف النَّاسِ َوالثَّاِني
 

إنَّ الرائ  هلذه األوجه املختلفة يرى أهنا جبموعها ميكن أن تكون كلها مقصودة بإعجاز 
واحلجج  صَّ به القرآن من اآليات الباهرةالقرآن، يقول اخلطايب بعدما ذكر مجلة مـما اخت

ومعلوم أن اإلتيان »وقصصه وأوامره ونواهيه:  وشرائعه، البالغة يف لفظه ومعناه، وأحكامه
وال  م، وتتسق أمر تعجز عنه قوى البشرمبثل هذه األمور، واجلمع بني شتاهتا حىت تنتظ
 .(10)«ارضته مبثله، أو مناقضته يف شكلهتبلغه قدرجهم، فانقطع اخللق دونه، وعجزوا عن مع

 

أما ما رواه لنا التاريخ عن معارضات للقرآن الكرمي مـمن ادَّعى النبوة كمسيلمة الكذاب 
واألسود العنس  وطلحة بن خويلد األسدي سجاح بنت احلارث بن سويد التميمية، أو ما 
يُروى عن ابن املقفع واملتنيب وأيب العالء املعري، فه  ال تعدو أن تكون حمض تفاهات، ال 
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فقد وصلتنا أخبار مسيلمة  األمحق من األعراب، فما بالك بالعقالء منهم، يصدقها الغيب
زعم أن له قرآنًا نزل عليه من السماء, ويأتيه به ملك ُيسجمَّى "رمحن"، بيد أن قرآنه »الذي 

إمنا كان فصواًل ومجاًل، بعضها مما يرسله، وبعضها مما يورسَّل به يف أمر إن عرض له، وحادثة 
ي إذا ُسِئلج فيه، وكلها ضروب من احلماقة يعارض هبا أوزان القرآن يف إن اتفقت، ورأ

ا من الكهانة تراكيبه، وجينح يف أكثرها إىل سجع الكهان؛ ألنه كان حيسب النبوة ضربً 
 .(13)« فيسجع كما يسجعون

 

واملبذرات زرعاً، واحلاصدات »اذج لقرآنه املزعوم، من ذلك قوله: وقد ذكر الرافع  من
والذاريات قمحاً، والطاحنات طحناً، والعاجنات عجناً، واخلابزات خبزاً، والثاردات حصداً، 

قمات لقماً، إهالة ومسنا )...( لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل  ثرداً، والالَّ
 .(11)«واملعور فآووه، والباغ  فناوئوه املدر، ريفكم فامنعوه،

 

وهناك نقطة مهمَّة كذلك ه  موضع خالف بني علماء اإلعجاز من املتكلمني 
وغريهم، وه  حتديد القدر املعجز من القرآن الكرمي، ولعلَّ الرأي الراجح يف املسألة هو أن 
القرآن معجز بكليته وبأبعاضه، فهو معجز يف حروفه وكلماته ونظمه وسوره وآياته، فهو  

َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن من يديه وال من خلفه، يقول تعاىل: ﴿الباطل كالم اهلل الذي ال يأتيه 

، وفيما يل  نصٌّ أليب العالء [70: ]النساء﴾َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الّلِه َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثريًا
، يقول: (10)القرآناملعري يتكلم فيه عن إعجاز القرآن، ما يردُّ به عن دعوى معارضته 

)الكتاب( الذي جاء بن حممد  كٌب عن احملجَّة ومقتِد، أّن هذاوأمجع ملحٌد ومهتد ، ونا »
()  ّما ُحِذيج على مثال، وال أشبهج غريبج  (11)وه باإلرجازكتاب بـجهجرج باإلعجاز، ولق  عد

اكل ِخطجابجةج األمثال، ما هو من القصيد املوزون، وال الرَّجز من سجْهل  أو حزون، وال ش
العرب، وال سجع الكهنة ذوي األرب، وجاء كالشمس الالئحة، نورًا للُمسرَّة والبائحة؛ لو 

َوِتْلَك اْلَأْمَثاُل عصمة لراق الفادرة والصَّدجع: ﴿فهمه اهلضب الرّاكد لتصدع، أو الوعول امل

بعض اآلية، لتعورض يف أفصح كجِلم  يقدر  ﴾ وإنَّ اآلية منه أوَنْضِرُبَها ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن
، والّزهرة البادية يف جدوب   عليه املخلوقون، فتكون فيه كالشَّهاب املتأللئ يف ُجْنِح غجسجق 

؛ فتبارك اهلل أحسن اخلالقنيذاِت نج   .(10)«سجق 
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وهناك خالف آخر فيما خيصُّ حتدي اهلل العرب بالقرآن، هل كان من األقل إىل 
ُتوْا َوِإن ُكنُتْم ِفي َرْيٍب مِّمَّا َنزَّْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفْأ﴿ :من مثله، وذلك يف قوله تعاىل ورةاألكثر؛ س

َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوْا ِبُسوَرٍة ىل: ﴿، وبسورة مثله، يقول تعا[03]البقرة: ﴾ْثِلِهِبُسوَرٍة مِّن م

ُتوْا ِبَعْشِر َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأمثله، يقول تعاىل: ﴿ا بعشر سور ، صعود[37]يونس: ﴾مِّْثِلِه

ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلِجنُّ هاء بالقرآن كله، يقول تعاىل: ﴿، وانت[63: ]هود﴾ْثِلِهُسَوٍر م

      [77]اإلسراء: ﴾َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهريًا َذا اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَنَعَلى َأن َيْأُتوْا ِبِمْثِل َه
أو أن األمر على عكس هذا من األكثر إىل األقل؟ فأكثر القدامى يذهبون إىل القرآن 

يفتقر لإلثبات  حتداهم باإلتيان مبثله، مث بعشر سور، مث بسورة، وهذا على رأي سيد قطب
على الورتيب: بالقرآن كله، مث  قال املفسرون القدامى: إن التحدي كان»يقول يف هذا: 

بعشر سور، مث بسورة واحدة، ولكن هذا الورتيب ليس عليه دليل، بل الظاهر أن سورة 
 ود الحقة والتحدي فيها بعشر سوريونس سابقة والتحدي فيها بسورة واحدة، وسورة ه

نت وحقيقة إن ترتيب اآليات يف النزول ليس من الضروري أن يتبع ترتيب السور، فقد كا
تنزل اآلية فتلحق بسورة سابقة أو ال حقة يف النزول، إال أن هذا حيتاج إىل ما يثبته وليس 

التحكم  يف مثل يف أسباب النزول ما يثبت أن آية يونس كانت بعد آية هود، والورتيب 
هذا الورتيب معقول لو ساعد عليه تاريخ  حممد رشيد رضا يرى أنّ  إال أنّ  (17)«هذا ال جيوز

اء كان مرتبطا ببعض أوجه اإلعجاز: ي يف سوريت هود واإلسر التحدّ  النزول، خاصة وأنّ 
وهو ما يتعلق باألخبار كقصص الرسل مع أقوامهم وهو من أخبار الغيب املاضية اليت مل »

 .(10)«زل عليه القرآن علم هبا وال قومهيكن ملن أن
 

 كله أو بأبعاضه، يقول الباقالي:  : إن اإلعجاز حاصل بالقرآنميكن القولويف العموم 
لو مل تكن إال سورة واحدة لكفت يف اإلعجاز، فكيف بالقرآن العظيم؟ ولو مل يكن إال »

حديث من سورة لكفى، وأقنع وشفى، ولو عرفت قدر قصة موسى وحدها من سورة 
 .(02)«صهطلبت بينة سواها، بل قصة من قصالشعراء، ملا 

 

 جدير بالذكر أن بعض احملققني من العلماء قد استدرك على كثري من أوجه مالحظة :
اإلعجاز اليت أوردها األولون، ومن هؤالء ابن قيم اجلوزية، الذي عرض جمموعة من أوجه 
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ال تشكيكا يف إعجاز القرآن ولكن تصويبا ملا يراه  -اإلعجاز، فاعورض على بعض منها 
من ذلك اعوراضه على من يرى إعجاز القرآن من جهة إجيازه واحتوائه  -جمانبا للصواب

املعاي الكثرية يف األلفاظ القليلة، وكذا القول بإعجازه ملا حيويه من غرابة األسلوب، واتساقه 
الغريب، الذي خرج عن أعاريض النظم، وقوانني النثر، وأمناط األراجيز، وكذا إعجازه مبا فيه 

 اره عن علم تاريخ القرون السابقةة واجللية، والعلوم العقلية والنقلية؛ كإخبمن املعاي اخلفي
وقصص األنبياء، وإخباره مبا كان وما يكون مما وقع على حكم ما أخير به، وغريها من 

 .(06)األوجه األخرى
 

 َخاتَِمة: 
: إنَّ القرآن الكرمي كالم اهلل الذي ال يأتيه الباطل من من خالل ما سبق ميكن القول

بني يديه وال من خلفه، قد فتح الباب أمام العلماء واملتكلمني ك  يثبتوا إعجازه املطلق يف 
كل املستويات اليت يستبطنها، وأنه هو احلجة البالغة اليت أعجزت الناس، وستظل تعجزهم 

املتوصل إليها يف النقاط نا، وميكن إمجال النتائج إىل قيام الساعة، فصاحة وبالغة وبيا
 : التالية
املعجزة القرآنية ه  معجزة بيانية يف الدرجة األوىل، فه  األصل، واألوجه اإلعجازية أّن  -

 نها.                                                          ماألخرى فرع 
ة اإلسالمية أسباب ومقتضيات، لعلَّ من أمهها لظهور الدرس اإلعجازيِّ يف األم أنّ  - 

 إثبات إهلية القرآن وصدق النبوة، وتقوية اإلميان واليقني يف قلوب الناس. 
 اته.          أن اآلراء املختلفة افورقت يف تقرير أوجه اإلعجاز، واجتمعت على إثب -
لماء األشاعرة واملعتزلة يف أن الفضل الكبري يف إثراء هذا احلقل املعريف املهم يرجع إىل ع -

 الغالب دون غريهم.                                                 
يعدُّ الباقالي واجلرجاي من األشاعرة والقاض  عبد اجلبار من املعتزلة من أهم من درس  -

 املعجزة القرآنية بيانيا.
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 :اْقِتَراَحاٌت َوتَ ْوِصيَّاتٌ 
تعميق دراسة القضايا املتعلقة بالقرآن وإعجازه وعلومه، وإقامة ملتقيات وندوات وأيام  -

 دراسية يف ذلك.                                                
العمل على إعادة بعث الوراث اإلعجازي يف الثقافة اإلسالمية، وخباصة الوراث  -

    لقرآي.                                 الكالم ، والبناء عليه مبا خيدم النص ا
  لقرآي، وتوجيه طلبة العلم إليهاتوسيع النقاشات حول القضايا املتعلقة باإلعجاز ا -

 إلجناز مشاريع حبثية يف ذلك. 
                                                        

 واإلحاالت الَهَواِمشُ             
 اهلجري، وكالة املطبوعات، الكويتأمحد مطلوب، اجتاهات النقد األديب يف القرن الرابع  -(6) 

 .27، ص 6003، 6ط
يف ضوء النقد احلديث(، دار لقصيدة يف النقد العريب القدمي )يوسف حسني بكار، بناء ا -(0)

 .61، ص6070، 0األندلس، بريوت، لبنان، ط
 ، دار صادر، بريوت، لبنان0 نظور، لسان العرب،جأبو الفضل مجال الدين حممد بن م -(3)

 ."، مادة : " عجججزج 310، ص هـ 6161، 3ط
 .302، ص 0نفسه، ج صدرامل -(1)
مة، فهَّامةأي املبالغة يف اخلير عن عجز املرس -(0)   ل إليهم عن معارضته، وهذا كقولنا: عالَّ

 نسَّابة، راوية.
  املصطلحات والفروق اللغوية( الكليات )معجم يفأبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي،  -(1)

 .610، ص 6007، 0، طد املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت: عدنان درويش، حممتح
: محَّاد سالمة، مكتبة قاعدة يف املعجزات والكرامات، تحأبو العباس تق  الدين بن تيمية،  -(0)

 . 20، ص6070، 6املنار، الزرقاء، األردن، ط
: حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة ، تح3الدين السيوط ، اإلتقان يف علوم القرآن، ججالل  -(7)

 .23، ص 6001للكتاب، القاهرة، مصر، العامة املصرية 
 مد الصديق املنشاوي، دار الفضيلةعل  بن حممد الشريف اجلرجاي، التعريفات، تح: حم -(0)

 .671، ص 0221مصر، 
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عرفة، قضية اإلعجاز القرآي وأثرها يف تدوين البالغة العربية، عامل عبد العزيز عبد املعط   -(62)
 .06، ص 6070، 6الكتب، بريوت، لبنان، ط

: عبد السالم حممد هارون، مكتبة ، تح3(، جاجلاحظ، الرسائل )رسالة احلنني إىل األوطان -(66)
 .000 – 007، ص 6011اخلاجن ، القاهرة، مصر، 

 .000، ص 3املصدر نفسه، ج -(60)
 .072 - 000، ص 3املصدر نفسه، ج -(63)
 .006، ص 3املصدر نفسه، ج -(61)
: عبد السالم حممد هارون، مطبعة مصطفى البايب احلليب ، تح1اجلاحظ، احليوان،ج -(60)

 .02، ص 6010، 0وأوالده، مصر، ط
 املعارف طيب الباقالي، إعجاز القرآن، تح: السيد أمحد صقر، دارأبو بكر حممد بن ال -(61)

 . 36، ص6000، 0القاهرة، مصر، ط
 .30 – 36: املصدر نفسه، ص يُنظر -(60)
 1مالك بن نيب، الظاهرة القرآنية، تر: عبد الصبور شاهني، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط -(67)

 .12، ص6070
وجل حممد سعيد رمضان البوط ، من روائع القرآن تأمالت علمية وأدبية يف كتاب اهلل عز  -(60)

 .00، ص 6000هـ /  6102، 3مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط
، تح: 0أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركش ، اليرهان يف علوم القرآن، ج -(02)

 .00، ص 6000، 6، مصر، طالعربية حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب
 الصُّرَّة أجو الكيُس وغريمها.: هو اخليُط الذي ُتشجدُّ به اءالوك -(06)
 حممد شاكر، مكتبة السنة، القاهرةأبو املظفر أسامة بن منقذ، لباب اآلداب، تح: أمحد  -(00)

 .300، ص 6070، 0مصر، ط
: عل  حممد اب الصناعتني الكتابة والشعر، تحأبو هالل احلسن بن عبد اهلل العسكري، كت -(03)

 .6، ص6000، 6إبراهيم، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، طالبجاوي وحممد أبو الفضل 
 .000، مصدر سبق ذكره، ص 3(، جاجلاحظ، الرسائل )رسالة احلنني إىل األوطان -(01)
 .10 -30ذكره، ص مصدر سبق  إعجاز القرآن، اقالي،أبو بكر حممد بن الطيب الب يُنظر: -(00)



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 81 

 

 لمية وأدبية يف كتاب اهلل عز وجلالقرآن تأمالت عحممد سعيد رمضان البوط ، من روائع  -(01)
 .666مرجع سبق ذكره، ص 

  بريوتمصطفى صادق الرافع ، إعجاز القرآن والبالغة النبوية، دار الكتاب اللبناي،  -(00)
 .000، ص 6003، 0لبنان، ط

 عز وجل لمية وأدبية يف كتاب اهللحممد سعيد رمضان البوط ، من روائع القرآن تأمالت ع -(07)
 .  661مرجع سبق ذكره، ص

 الصفحة نفسها. -(00)
عبد العزيز عبد املعط  عرفة، قضية اإلعجاز القرآي وأثرها يف تدوين البالغة العربية، مرجع  -(32)

 .120 -127سبق ذكره، ص 
القرآن، تح: إبراهيم مشس الدين، دار الكتب  أبو حممد عبد اهلل بن قتيبة، تأويل مشكل -(36)

 .66بريوت، لبنان، دط، دت، ص  ،العلمية
       61: أبو احلسن عبد اجلبار األسد آبادي، املغين يف أبواب التوحيد والعدل، جيُنظر -(30)

 .02، ص 6012: أمني اخلويل، وزارة الثقافة، القاهرة، مصر، تح
 .03املرجع نفسه، ص  -(33)
 الصفحة نفسها. املرجع نفسه، -(31)
(، أو وقفه على الصحابة )ابن مسعود أو عل  رض  هذا األثر خمتلف يف رفعه للنيب ) -(30)

(، فمن الذين رفعوه احلاكم النيسبوري يف مستدركه، واملنذري يف الورغب اهلل عنهما
رواه باللفظ والورهيب، وممن رجحوا كونه من كالم الصحابة ابن اجلوزي وابن كثري، وقد 

مطبعة مصطفى ، ، تح: وإبراهيم عطوة عوض0السابق أبو عيسى الورمذي، السنن، ج
[ والدارم  يف سننه 0021. احلديث رقم ]600، ص 6000، 0، مصر، طالبايب احلليب

وغريمها، واحلديث ضعفه حممد ناصر الدين األلباي يف كتاب ضعيف اجلامع الصغري وزيادته 
عيفة وإن كان معناه صحيحا الورمذي وكتاب سلسلة األحاديث الضوكتاب ضعيف سنن 

 .310، ص 6006، 6بريوت، لبنان، ط ،مذي، املكتب االسالم : ضعيف سنن الور يُنظر
  عز وجلحممد سعيد رمضان البوط ، من روائع القرآن تأمالت علمية وأدبية يف كتاب اهلل -(31)

 .06مرجع سبق ذكره، ص 
 .07اهلل بن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، مرجع سبق ذكره، ص أبو حممد عبد  -(30)
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، مصدر 0أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركش ، اليرهان يف علوم القرآن، ج -(37)
 .622سبق ذكره، ص 

 . 61، مصدر سبق ذكره، ص 1جالل الدين السيوط ، اإلتقان يف علوم القرآن، ج -(30)
: حممد خلف اهلل أمحد ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، تح يب واجلرجاي،الرماي واخلطا -(12)

 .01، ص 6001، 3وحممد زغلول سالم، دار املعارف، القاهرة، مصر، ط
، مصدر 0أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركش ، اليرهان يف علوم القرآن، ج -(16)

 . 00سبق ذكره، ص 
 .07واجلرجاي، ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، مصدر سبق ذكره، صالرماي واخلطايب  -(10)
   نبوية، دار الكتاب العريب، بريوتمصطفى صادق الرافع ، إعجاز القرآن والبالغة ال -(13)

 .606، ص 0220، 7لبنان، ط
 الصفحة نفسها.املرجع نفسه،  -(11)
عارض به ينسب ياقوت احلموي يف سياق إشارته لفكرة الصرفة كالما أليب العالء يرى أنه  -(10)

أقسم خبالق اخليل، والريح بليل، بني الّشرط ومطلع سهيل، إنَّ »القرآن الكرمي، وهو قوله: 
وبة من قبيل الكافر لطويل الويل، وإنَّ العمر ملكفوف الذيل، اّتق مدارج السيل، وطالع الت

  6أبو عبد اهلل شهاب الدين ياقوت احلموي، معجم األدباء، ج« وما إخالك بناجتنج 
، من 300، ص 6003، 6تح: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالم ، بريوت، لبنان، ط

فصٌل ري، وجدت النصَّ السابق يف كتابه: الفصول والغايات )خالل البحث يف مؤلفات املع
قوت، ولكن ليس فيه أية إشارة ملعارضته القرآن به، إال غاياته جيٌم(، بإضافات مل يذكرها يا

: أبو العالء أو مـما ُدس عليه من غريه، يُنظرأن يكون للمعري كتاب آخر بالعنوان نفسه، 
 آلفاق اجلديدة، بريوت، لبنان، دطاملعري، الفصول والغايات يف متجيد اهلل واملواعظ، دار ا

 . 001 -003دت، ص
 : هو صوت الرعد.ازاإلرجاء واالرجت -(11)
 الرمحن بنت الشاطئ، دار املعارف : عائشة عبدلعالء املعري، رسالة الغفران، تحأبو ا -(10)

 .103 - 100 ص ،6003، 0القاهرة، مصر، ط
 60، دار الشروق، القاهرة، مصر / بريوت، لبنان، ط1سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج -(17)

 . 6716، صه6160
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 ، اهليئة املصرية العامة للكتاب6تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(، ج حممد رشيد رضا، -(10)
 . 616، ص6002القاهرة، مصر، 

 .600أبو بكر حممد بن الطيب الباقالي، إعجاز القرآن، مصدر سبق ذكره، ص  -(02)
علوم  يُنظر تفصيل أوجه اإلعجاز والردِّ عليها ابن القيم يف كتابه : الفوائد املشوق إىل -(06)

: وكذا 000 -011 القرآن وعلم البيان، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، دط، دت، ص
عمر حممد عمر باحاذق، أسلوب القرآن الكرمي بني اهلداية واإلعجاز البياي، دار املأمون 

 .30 – 01، ص 6001، 6للوراث، دمشق، سوريا، ط
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 إسقاطات المستشرقين والحداثيين والعقالنيين في كتابة السيرة النبوية 
 دراسة نقدية

 

Projections of Orientalists, Modernists, and Rationalists in 

Writing the Prophet's Biography: A Critical Study 

 
 ي ان يل زي د. نب                                                           

 )الجزائر( الطارف -جامعة الشاذلي بن جديد                                           
 

 01/20/0202تاريخ القبول:                                32/21/2002تاريخ اإلرسال: 
 

 .ملخص
 60/3/0260 نيوزيلندا يومبيف مدينة كرايستشريش مسلما  10 حادثة مقتل دتجدّ 

املسلمني، والباحث  على زيادة اإلرهاب ضدّ إلسالم وأثرها ااحلديث عن ظاهرة اخلوف من 
يف هذا املوضوع جيده ال ينفك عن كتابات املستشرقني يف السرية النبوية اليت دونوها 
مبناهجهم اخلاصة فنتجت عنها صورة مشوهة عن اإلسالم، وهذا ما جعلين كباحث 
أكادمي  أقف على إشكالية حقيقية متمثلة يف ماهية املنهج اإلستشراق  يف عرض السرية 

"، وما مدى مطابقته للمنهج اإلسالم  islamophoiaأثره على "اإلسالموفوبيا النبوية و 
الذي كتبت به السرية النبوية؟ فاستهدفت من خالل هذا املقال نقد ومناقشة أحد أبرز 
تلك املناهج وهو منهج اإلسقاط الذي يعين تصوير السرية النبوية على أهنا صورة قائد 

طريقة اإلسقاط  ومبنهج حتليل  مقارن استنتجت أنّ  عسكري فذ أخضع العامل لسيطرته،
ه  ظاهرة مرضية نفسية وال عالقة هلا بأبسط قواعد البحث العلم  املتعارف عليها، وهذا 
ما جعلين أوص  مبزيد من الدراسات حول هذه املناهج وترمجتها ونشرها كمسامهة فعالة يف 

 مشكلة "اإلسالموفوبيا". حلّ 
 

 إسقاط، استشراق، السرية النبوية، املنهج التارخي .: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
The killing of 49 Muslims in Christchurch, southern New 

Zealand, in two terrorist attacks on two mosques during Friday 

prayers on 15/3/2019 provoked to talk about the role of 

Islamophobia in increasing extremism and terrorism against 

Muslims  .  When we look for the cause of fear of Islam  we find 

that this is due to the fact that the writings of Orientalists 

tarnished the image of the Prophet Muhammad, peace and 

blessings of allah upon him .They used inaccurate approaches 

such as the projective approach. This research discusses them in 

a scientific way. 
 

Keywords: Projection, Orientalism, Biography of the Prophet, 

Historical Method. 
 

 :مقدمة
 فهما وصياغة وتقييمانا اإلسالم  اختلفت مناهج املستشرقني يف التعامل مع تارخي

املنهجية والفلسفية، وكذا غاياهتم من استكشاف  منطلقاهتموذلك بناء على اختالف 
حضارتنا العظيمة، فمنهم صاحب الدوافع العلمية األكادميية الصرفة، ومنهم صاحب 
 الدوافع الكنسية أو األيديولوجية أو السياسية، واملتتبع لكتاباهتم الكثرية يلحظ بوضوح غلبة

الثاي من الدوافع، ليس يف األوساط احلرة أو اإلعالمية فحسب، بل يف األوساط  نوعال
التعليمية الرمسية كذلك، مما أدى إىل تشكيل صورة  عامة عن اإلسالم واملسلمني يف العقلية 
الغربية كما أريد هلا أن تتشكل وليس كما ه  يف حقيقة األمر، ويعتير املنهج اإلسقاط  

غمض املناهج اليت أثرت سلبا يف عملية التعريف باإلسالم، حىت أن منهم من أخطر وأ
الكثري من كتب يف السرية النبوية وفق ذلك املنهج النفس  وهو ال يشعر بذلك، فكان من 
اجلدير بالذكر تسليط الضوء على هذا املنهج للمنشغلني بالدراسات االستشراقية من خالل 

لسرية النبوية مث ل يف كتابة املستشرقنيبيقاته الشائعة التعريف به والتطرق إىل بعض تط
معاجلته يف إشكالية قائمة على السؤال عن جذوره الفكرية، واألهم من ذلك معرفة مدى 

سونه، لتكون مواجهتهم مطابقته للمنهج التارخي  الغريب الذي يفتخر به املستشرقون ويقدّ 
، واملفورض أن املستشرقني التزموا باملنهج رد مبا صنعوه بأيديهم أبلغ يف احلجة وأغىن عن كل
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يف جامعاهتم، ومن أجل حتقيق  ترىبالعلم  التارخي  على أساس أنه نشأ يف ديارهم و 
وسيلة املنهج املقارن  اختاذ هذا املقال وهو نقد املنهج اإلسقاط  متّ  منساس  األدف اهل

 نهج التارخي . من خالل عرض مجلة من التطبيقات اإلسقاطية على قواعد امل
  

 :تعريف اإلسقاط -1
اإلسقاط يف لسان العرب من الثالث  اجملرد سقط مبعىن وقع، أما املتعدي باهلمزة 

 .(6)"أسقط" فهو مبعىن ألقى، كقوهلم "أسقطت الناقة إذا ألقت ولدها"
 

تعريفه االصطالح   وجدنا ولذلك دينية، أو فكرية منها أكثر نفسية عملية هو اإلسقاط
يف مفهوم رؤية الكاتب  علماء النفس أكثر من غريهم، والتعاريف املختلفة تصبّ  عند

م فيها ظروف عصره وأحاسيسه للحدث التارخي  وتفسريه له برؤيته اخلاصة اليت تتحكّ 
وهو عند علماء النفس "تفسري األوضاع واملواقف واألحداث بتسليط خيراتنا  ،ةالباطني

 (0)من خالل عملية انعكاس ملا يدور يف داخل نفوسنا"ومشاعرنا عليها، والنظر إليها 
"حيلة ال شعورية تتلخص يف أن ينسب اإلنسان عيوبه ونقائصه وتكمن خطورته يف كونه: 

ورغباته املستكرهة وخماوفه املكبوتة اليت ال يعورف هبا إىل غريه من الناس أو األشياء أو 
اللغوي واملعىن  املعىن بني والعالقة ،(3)به" مما يشعروختفيفا  لنفسه تنزيها الطالع سوء أو األقدار

االصطالح  تكمن يف اإللقاء، وكأن القارئ للنص التارخي  يلق  عليه ما يشاء من املعاي 
 عليه سياق احلدث ومكانه وزمانه فقط. د باملعىن األصل  وهو الذي يدلّ من دون التقيّ 

 

ستشراق  مع السرية النبوية، فهو واإلسقاط من السلوكات البارزة يف التعامل اال
"ومن  لكتاباهتم، قال عبد اهلل النعيم: م، هذا ما يلحظه القارئ املتفحصمرتعهم ومشرهب

املناهج اليت استخدمها املستشرقون يف كتابة السرية النبوية منهج اإلسقاط، وهو إسقاط 
الواقع املعاصر املعاش على الوقائع التارخيية الضاربة يف أعماق التاريخ فيفسروهنا يف ضوء 

 .(1)خيراهتم ومشاعرهم اخلاصة وما يعرفونه من وقع حياهتم وجمتمعاهتم"
 

 ية للمنهج اإلسقاطي.الجذور الفلسف -2
إىل تاريخ العلوم والفلسفات األوربية يف هناية  (0)تطرق املؤرخ الكبري لويس جوتشلك

الذين عنوا  (0)حلساب الرومانتيكيني (1)القرن الثامن عشر بعدما تقلص دور املادية التارخيية
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دت نظرية بعواطف اإلنسان واعتيروها القوة الدافعة يف تقرير مصري اإلنسان، وهنا تولّ 
، وهذا ما يفسر (7)د من رماد احلضارة السابقة هلا"كال منها تولّ "تناسخ احلضارات، أي أن ّ 

اعتقادهم باستنساخ اإلسالم من النصرانية، ومن مث يفسرون دينه بدينهم، ويقاربون بني 
ا عن العيوب اليت يؤخذ هب :(0)الشريعتني والعقليتني بسهولة، وحتدث املؤرخ الكبري هرنشو

 -وه  الفورة اليت راجت فيها سوق االستشراق -التاريخ يف مطلع القرن التاسع عشر 
األول: خطأ يف القصد، والثاي: نقص يف التصور، والثالث:  ؛أمهها أمورا ثالثة وذكر أنّ 

عجز يف الطريقة، مث شرح األول بكون التاريخ مل يدرس لذاته وإمنا درس ألمور سياسية أو 
 املؤرخني كانوا مسرفني يف نزعتهم احمللية وعصبيتهم الطائفية، والثالث بأنّ  بأنّ  دينية، والثاي

األسس اليت كان  كلّ   التسليم باألخبار كان من دون نقد ومتحيص، مث قال: "واحلق أنّ 
 .(62)يقوم عليها التأريخ إذ ذاك كانت معيبة وعرضة للتظنن واالهتام"

 

ه الصفات، باإلضافة إىل حالة ذهب - ومنه إعادة كتابة السرية النبوية -ارتباط التأريخ 
الساسة الغرب بأهنا عمل وطين جيب على الطبقة املثقفة  إليهااالستعمار اليت كان ينظر 

دعمه، كان له املفعول األكير على العمل االستشراق ، وبالتايل فإن نتائج أحباثهم كان 
 ميكن توقعها مسبقا.

 

 العملية اإلسقاطية في العمل العلمي. صعوبة -3
الكاتب قد ال يرى نفسه يف  أشرت يف املقدمة إىل غموض وخفاء اإلسقاط، حىت أنّ 

 منه إال من بلغ القمة يف التجرد ه ال ينجود منه، وأنّ تلك احلالة، وهذا يعين صعوبة التجرّ 
علماء التاريخ الغربيني إىل ه ومترس جيدا على املوضوعية والدقة والنزاهة العلمية، وقد نبّ 

"أما  وا عن صعوبته، قال هرنشو:عواقب الغفلة عن اإلسقاط، وأوجبوا احلذر منه، وعيرّ 
ه إىل عدم تشخيص احلركات والنظم املاضية باحلركات حذر املؤرخ الدائم فيجب أن يوجّ 

التدرج من الطريقة اليت نسري عليها لنفهم اجملهول )املاض ( ب والنظم احلاضرة، ذلك أنّ 
، وحنن إذ (66)املعلوم )جتربتنا اخلاصة بنا( هو أمر ال نستطيع التهرب منه إال بشق األنفس"

سنناقش إسقاطات املستشرقني فيما بعد، نعيبها عليهم علميا ومنهجيا وأكثر ما نعيبهم 
عليه هو عدم التزامهم هبذه القاعدة اليت أسسها علماؤهم، أما منهج احملدثني الذي ضرب 
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والذي  ،قاط من خالل قانون اجلرح بالبدعةمن ظاهرة اإلس التخلص واضعوه أروع األمثلة يف
يعين عدم قبول خير الراوي الذي تأثر مبذهبه وميله العقدي والفكري، فال حناسبهم عليه 
باعتباره منهج الكمال الذي أراد اهلل تعاىل أن يعصم به وحيه من قرآن وسنة، فال يطالب 

 إال بقانونه الذي نطق به وسطره بيديه.غري املسلم 
 

 :أنواع اإلسقاط -4
ينقسم اإلسقاط حسب مالحظة العديد من النماذج اجملموعة هلذا البحث إىل 

 اعتبارين أساسيني: 
 : ينقسم إىل إسقاط لفظ وإسقاط معىن.باعتبار مدلوله -1. 4

السرية  إسقاط األلفاظ هو إطالق بعض املصطلحات احلديثة على بعض جمريات
النبوية وشخصياهتا، ويقصد منه تقريب املفاهيم من دون املساس مبضموهنا، وهذا ال 

رستقراطية يف مكة، أي حكم األشراف مشاحة فيه، مثل تسمية شيوخ قريش بالطبقة األ
بالوراثة، وإن كان من األفضل احلفاظ على املصطلح األصل  ألنه غين باملعاي وعادة ما 

 .يكون موجزا وسهال
 

مبصطلحات تؤثر يف  عبري عن حوادث من السرية النبويةأما إسقاط املعاي فهو الت
 نت تلك املصطلحات حديثة أم قدميةمضمون تلك احلوادث ومعناها األصل  سواء أكا

 "االستعمار"ـاإلسالمية ب والفتوحات احلسابات"، "تصفيةـب بدر غزوة أسباب عن التعبري مثل
وقد يستهني بعض الكتاب يف استعمال هذه املصطلحات حبكم أهنا يف العلوم اإلنسانية 

 التعامل املطاط  مع املصطلحات واألساليب ال يقلّ  وليست يف العلوم الدقيقة، واحلقيقة أنّ 
د علماء التاريخ الغربيني على ضبط خطورة على املعىن يف جمال دون آخر، وهلذا شدّ 

: ـوفهمها على ما وردت يف وقتها، وه  العملية املسماة عندهم ب األلفاظ واملعاي،
"السمانتيات" أي مشكلة تطور املعىن، هكذا عرفها لويس جوتشلك وقال: "وبعد أن 
يكون املؤرخ قد توصل إىل أقرب معىن من معاي النص بالقدر الذي بينجته له املصادر فإنه 

 ل قد تتطلب استخدام القاموس فحسبشاكيواجه مسألة تقرير معناه ... ومثل هذه امل
 .(60)ولكن ذلك يعين القواميس املعاصرة ملؤلف الوثيقة"
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 : ينقسم إىل إسقاط نظريات وإسقاط حوادث:باعتبار مراتبه -2. 4
إسقاط النظريات هو تطبيق اخلصوصيات احلضارية العامة، وقواعد فهم احلياة اآلنية 

بإسقاط منهج التفكري الذي ستندرج حتته عدة على التاريخ، وأستطيع أن أعير عنه 
 إسقاطات لقضايا جزئية، وباألمر الكل  املنطبق على مجيع جزئيات موضوعه أو معظمها
كقوهلم يف القواعد الفقهية: "الضرر يزال"، "األمور مبقاصدها"، فعلى ضوء هذه العبارات 

بني للمجتهد حكمها يف األدلة يستطيع الفقيه واملفيت حتديد عدة أحكام ملسائل جزئية ال يت
التفصيلية، أما إسقاط احلوادث فيشبه احلكم على املسالة الفقهية الواحدة جوازا أو حترميا 

 واحلكم على احلديث الواحد بالصحة أو الضعف، إذ لكل واحد منهما تعامل خاص.
  

يث فمن اإلسقاط الفكري الذي جنده عند املستشرقني اهتامهم للمحدثني بوضع احلد
وهذا ما يشبه ظاهرة الوضع يف التاريخ ألغراض  (63)واختالق األسانيد ألغراض سياسية

سياسية ووطنية عند الغرب، قال لويس جوتشلك: "قد جيد املؤرخون أنفسهم يف أوقات 
األزمات القومية كاحلرب أو فورات التكيف اليت تعقب احلرب مدفوعني إىل إضفاء العاطفة 

، وذكر أمثلة عديدة هلذه (61)وقد يتناسون احلقيقة بعض الش ء" على قصة تقدم بلدهم،
الظاهرة، وكيف أن املؤرخني كانوا يتصرفون وفق توجهات السياسيني، وقال: 
"فالديكتاتوريون وبعض السطحيني من رجال السياسة يف البالد الدميقراطية يفضلون أن 

اخلاص هبا للوصول إىل احلقيقة، بل  ينظروا للتاريخ ال على أنه نوع من املعرفة هلا منهجها
على أنه وسيلة لبلوغ ذلك النوع من الوطنية الذي ميكن أن يقوم على نظر غري نقدي 

 .(60)لتاريخ بالدهم"
 

، وإمنا النيب  -بزعمهم  -ن يف مضانه مل يقله وبناء على ذلك فإن احلديث املدوّ 
حديث مهما أكد  مفتوح لرفض أيّ  الباب اختلقه احملدثون إرضاء للخلفاء، مما يعين أنّ 

النقاد صحته، وال يبقى أي معيار للتفريق بني األحاديث غري العقل وهوى النفس، وتساءل 
  بعد وفاته بقرن ونصف عن تأخر ظهور سلسلة اإلسناد إىل النيب  (61)إمساعيل أدهم

املتأخرين من  قال: "هذه معضلة من معضالت علم احلديث وال جواب عنها إال أنّ مث 
 .(60)احملدثني اختلقوا األسانيد ليصبغوا احلديث بصبغة علمية"
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يقال هذا الكالم يف الوقت الذي يرى فيه أي دارس ملنهج احملدثني  أهنم كانوا على 
غاية من االستقاللية والصرامة والتثبت فيما ميكن أن يؤثر على خير الراوي، ويف جمال التأثري 

هنم كانوا جيرحون من يغشى السلطان إذا كان ظاملا، فكيف مبن السياس  باخلصوص فإ
، فشتان بني هذا املستوى من االحتياط وبني وما ذكر جوتشلك (67)يؤثر يف رواية الراوي

 لة من كتابه.حتت فصل التاريخ والوطنية وفصل الوثائق املزورة واملضلّ 
  

ية يف السرية النبوية والتعبري أما إسقاط احلوادث فاملقصود به االنطالق من حادثة جزئ
عنها باملصطلحات الكامنة يف شخصية الكاتب بطريقة تؤدي إىل اخلطأ يف فهم تلك 

أي ملك أو رئيس دولة يف ال فرق فيها بينه وبني  احلادثة واخلروج بصورة عن النيب حممد 
ب السياس " تاريخ أوربا، مثل إطالق "سياسية توحيد العرب" على الرسالة النبوية و"احلز 

ببعض النساء من دون  على مجاعة املسلمني، أو إطالق لفظ "احلب" على عالقة النيب 
 ... االنتباه إىل ما سيتبادر إىل ذهن القارئ الغريب

 

  :نماذج إسقاطية -5
هذه بعض النماذج اإلسقاطية للمستشرقني ومن حذا حذوهم من احلداثيني 

من األدبيات اليت تعرضت لذلك، ومل أقصد يف هذا  والعقالنيني املتأثرين هبم مت مجعها
املقال الرد املفصل على هذه اإلسقاطات ألنه سبقين إىل ذلك الكثري من الباحثني والعلماء 
وكتبهم متوفرة، باإلضافة إىل ما ستأخذه الردود من أوراق كثرية، وإمنا قصدت مناقشة 

ملنهج  على ضوء املنهج التارخي  الفكر اإلسقاط  والتعامل معه من اجلانب الفكري وا
الغريب، وعلى لسان أربابه وآبائه، وهلذا فإنين سأعرض هذه النماذج عرضا خمتصرا على 

 شكل عناوين فقط، مكتفيا ببيان وجه اإلسقاط فيها، وهذه النماذج كاآليت:
، وجه (60)تكمن يف توحيد العرب حتت مظلة سياسية واحدة" "معجزة حممد  -

 إنكار الرسالة والنبوة.اإلسقاط: 
السحر واألرواح( للبحث عن وء من حممد إىل اجلانب الديين )"حادثة شق الصدر ه  جل -

 ، وجه اإلسقاط: استغالل السياس  للديين.(02)مكانة بني كيراء قريش"
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ل بالزواج "عالقة احلب القدمية اليت مجعت حممد الشاب بأم هانئ، ورغم أهنا مل تكلّ  -
: إسقاط الشخصية الغرائزية والعاطفية (06)ال أهنا مل تنقطع إىل آخر العمر"بسبب فقره إ
 . على شخصية النيب حممد  (00))الفرويدية(

 : إسقاط فلسفة تناسخ الديانات.(03)"تأثُر حممد بالوثنية وتقدميه القرابني للعزى" -
 شوراكية.: إسقاط اال(01)"دعوة حممد )اإلسالم( ه  انتقام من األغنياء"  -
 : إسقاط األطماع السياسية للمشاهري.(00)ن حزبا سياسيا""حممد ُيكجوّ   -
: إسقاط (01)دخول الناس يف اإلسالم" هو سبب )الصدقات( "تقدمي حممد لالمتيازات -

 املادية التارخيية.
 املنتشر يف الغرب. (07): إسقاط ملرض االكتئاب(00)"حممد مريض نفسيا" -
: إسقاط (00)الزكاة هو اإلنفاق على املشروعات احلربية والسياسية" "املقصود من مجع -

 املادية التارخيية.
: إسقاط الطروادية )نسبة (32)"غزوة بدر ه  غزوة انتقام وتصفية احلسابات مع قريش" -

 إىل مدينة طروادة اليونانية اليت سقطت وأُبيدت يف حرب انتقامية(.
 : إسقاط تناسخ احلضارات.(36)لعادات الوثنية""استلهام حممد لشعائر احلج من ا -
: إسقاط مفهوم استعمال (30)"اتساع سلطان حممد يف آخر حياته وتيسر حياة زوجاته" -

 السلطة ألغراض شخصية.
 : إسقاط املادية التارخيية.(33)قتصادية"ا"الفتوحات اإلسالمية مطالبها  -
: إسقاط اإلباحية (31)اتسم هبا نظامه"نتشار اإلسالم بسبب اإلباحية اجلنسية اليت ا" -

 الغربية.
 إسقاط اإلسالموفوبيا. :(30)اإلسالم" على العرب إجبار أجل من كانت الردة "حروب -
م من أجل جباية الضرائب هلبقاء على كفر ل لكفارج ا"تشجيع اخللفاء الراشدين  -

 : إسقاط املادية التارخيية.(31)وباخلصوص عمر"
 : إسقاط الكولونية )النزعة االستعمارية(.(30)"الفتوحات اإلسالمية استعمار عريب" -
: إسقاط فلسفة (37)"تسخري عثمان بن عفان للخالفة من أجل إثراء عائلته باملال" -

 احلكم الغربية ..
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 :تقييم إسقاطات المستشرقين -1
وموضوعية يف الطرح ليست املنهجية العلمية السليمة وما يتبعها من أمانة يف النقل 

اإلسالم دين األمانة واإلنصاف، بل ه  وازع فطري ومطلب  خصوصية إسالمية حبكم أنّ 
عقل  كامن يف النفوس السوية مهما كان دينها أو عرقها أو مكاهنا أو زماهنا، وميكن للعقل 

 كثري من األشياء من عامل الشهادةالسليم والضمري احل  أن يدرك حسن أو قبح  
وباخلصوص إذا ما ساعدت التجربة واخليرة على ذلك، ومن هنا وجد يف علماء الغرب من 
وضع قواعد لعلم التاريخ تتميز بالدقة والعلمية واملوضوعية، وال تبعد عن قواعد احملدثني يف 
متحيص األخبار، تلك القواعد ه  اليت نقلت التاريخ من فن إىل علم، وعندما تطرق 

سؤال: هل التاريخ علم أو فن؟ قال: "التاريخ منهجه علم  وتدوينه لويس جوتشلك إىل 
امللحوظة اليت تنقل كاملة جيب أن تكون من ذلك ، وقال حول األمانة العلمية: "(30)فن"

النوع الذي يتطلب شدة يف التدقيق، وجيب أن تنقل العبارة بنصها األصل  ... وجيب أن 
فقد شدد  (16)أنغلوا وسينيوبوس، أما (12)" األصلحيافظ على اإلمالء والورقيم كما جاء يف

"منذ مخسني سنة  أيضا على اجتناب الذاتية والتزام العلمية يف نقل التاريخ فقال:
استخلصت وتألفت الصيغ العلمية للعرض التارخي  منسجمة مع املفهوم العام يف أن غاية 

 (10)طة يف أن ينقل معرفة"التاريخ ليست يف أن يُعجب وال يف أن يُثري، ولكن بكل بسا
ومن هنا ميكننا التسليم بصدقية املنهج التارخي  الغريب على املستوى النظري، سواء أكان 
ذلك املنهج استفاد خطواته من مناهج املسلمني يف األندلس أم كان ذاتيا، أما على 

لسرية النبوية مع مستوى التطبيق فاألمر خيتلف، ويف املقارنة اآلتية ملا رأيناه من إسقاط يف ا
 ما قرره علماء التاريخ العلم  بيان لذلك.

 

 ضوء المنهج التاريخي الغربي كتابة السيرة النبوية على في المستشرقين إسقاطات -6.1
السرية النبوية ه  سرية رجل وقائد  الناظر يف النماذج اإلسقاطية السابقة يشعر بأنّ 

 تعمارية قبل حنو قرنني من زمانناحريب أوريب كالقادة واجلنراالت الذين سريوا احلمالت االس
وليست سرية نيب صاحب رسالة إصالحية إنسانية بالدرجة األوىل، فالسرية النبوية عندهم 

 أثر هلذه املميزات يف إخراج أمة ال مكان فيها للمعجزات وال للوح  وال للعناية الربانية، وال
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جديدة مل يعرف التاريخ مثلها قوة وصالحا وجناحا يف شىت امليادين، وإذا كانت العملية 
التأرخيية تقلب التاريخ واحلقائق إىل هذه الدرجة فنحن لسنا أمام مؤرخني وال باحثني وال 

 م جلنودهم.أكادمييني، وإمنا حنن أمام وزراء حرب أرادوا التعريف باإلسال
 

من أهم صفات البحث التارخي  العلم  أن حيافظ الكاتب على روح العصر  إنّ 
شعر القارئ أنه يعيش فعال تلك ة اليت يكتب عنها، ويصورها مبا يُ والطابع الثقايف للفور 

الفورة، قال لويس جوتشلك: "ويف الوقت الذي ال مراء فيه بأهنا )املصادر التارخيية( تعكس 
كبري اجلو الثقايف لأليام اليت صدرت فيها أو روح العصر فإن املؤرخ الذي ال يعرف   إىل حدّ 

تأثرت الوثائق  حدّ  شيئا عن تلك العصور اخلاصة بدقة ال ميكنه أن يعرف بالضبط إىل أيّ 
بروح العصر أو اختلفت معه أو أثرت فيه، وعلى ذلك يتحتم علينا دراسة روح العصر لك  

، وحتدث عن النتيجة السلبية اليت يصل (13)رة على وجهها األكمل"نفهم أي وثيقة معاص
إليها كاتب التاريخ إذا ما حاد عن هذه القاعدة فقال: "إننا لنخفق يف فهم الوثائق اخلاصة 
حني حنكم على جمتمعات مبكرة مبقاييس خلقية متطورة ومتأخرة عنها... ونورجم طرق 

، وأكد جوتشلك من خالل (11)نا لقطر آخر"حياة شعب وتقاليده ومستوياته يف دراست
وضع األشخاص واحلوادث يف غري موضعها التارخي  يؤدي أيضا إىل  املنطق السليم أنّ 

إخفاق املؤرخ يف فهم املصادر اخلاصة هبم واخلطأ املستمر يف األحكام اليت يصدروهنا 
 و كان بتعمدص يكون باخلطأ، أما ل، هذا على أساس أن تغيري حقائق النصو (10)عنهم

وبقصد إثبات أحكام مسبقة كما جنده عند إمساعيل أدهم يف قوله: "فإن كان ما ذهبُت 
إليه من الشك يف احلديث صحيحا، وهذا ما أعتقده، فهذا الشك له قيمة من الوجهة 

فإن  (11)الشك يف صحة احلديث جيعل جانبا من أصول تشريع اإلسالم ينهار" الدينية ألنّ 
 ه حتما جرمية علمية وأخالقية بكل املقاييس.جوتشلك سيعتير 

 

على كاتب التاريخ  ما له عالقة بتأثري النفس نب كلّ د على جتبدوره شدّ  واملؤرخ هرنشو
فقال: "يكف  يف إسناد صفة العلم إىل موضوع أن ميض  اإلنسان يف دراسته مع توخ  

 (10)افوراض سابق" طرح منه هوى النفس وكلأاحلقيقة، وأن يؤسس حبثه على حكم ناقد 
الذي يدفع األمراض والعلل  وه  كالدواء العقالء، كل  عند امتفق عليه راسخ، فاملوضوعية أمر

 ذاهتا. عن أي عمل علم  حىت ال ميوت، ويف التاريخ تعتير املوضوعية ه  الروح يف حدّ 
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 اإلسالميالتاريخي  المنهج ضوء على النبوية السيرة كتابة في المستشرقين إسقاطات -0. 1
مل يعرف التأريخ اإلسالم  ظاهرة اإلسقاط بالشكل الذي ظهر عند الغرب، ذلك 
ألن علم التاريخ نشأ يف حضن علم احلديث الذي يُعتير مفخرة اإلسالم يف تقص  

لت عجلة األساطري واخلرافات عن الدوران، وأجلم األخبار، وبعد ظهور اإلسالم تعطّ 
وفرضوا عليهم قواعدهم يف الرواية، ومنها التخلص من احملدثون القصاصني عن الكالم، 

هوى النفس وامليل العقدي والسياس  واملذهيب، وبق  التأريخ اإلسالم  يسري يف معظمه 
على هذه الطريق، حىت أعاد القرن العشرين للتأريخ أمراضه، فقام علماء العصر بالتصدي 

من قبل، قال الدكتور أكرم ضياء  ثون، وقاموا بالدور الذي قام به احملدّ عيوبالوكشف 
العمري: "وال يعين ذلك أن نستسلم أمام مناهج البحث الغربية، فهناك أمور حتيط هبا 
تتصل بالفكر وطابع احلضارة واملؤثرات التارخيية، فمثال يف نطاق تفسري األحداث والنظرة 

اضر، وال ميكن فصل إىل اإلنسان واحلياة جند تباينا ضخما بني اإلسالم والفكر الغريب احل
 .(17)الفكر عن املنهج"

 

تطور عير تارخيه من الوثنية إىل املسيحية إىل  -بشكل من التعميم -فالفكر الغريب 
اإلحلاد، ويف حضن هذا األخري نبت منهج البحث الغريب معتمدا على احملسوسات 

ئن املعقد روحا ونفسا واملاديات دون امليتافيزيقية، فلم تفرق األحباث بني اإلنسان ذلك الكا
وعقال وبني الفئران يف الدراسات العلمية والنفسية، وانطلقت األحباث اإلنسانية من 
املاركسية وه  فكر مادي، والفرويدية وه  فكر جسدي شهواي، وهذان الفلسفتان مها 
يت أساس احلضارة الغربية، ومها بعيدتان كل البعد عن هدي النبوات والتشريعات السماوية ال

هذه الفلسفات ال حمالة خمطئ، قال  سادت يف الشرق، وبالتايل فإنه من رام اجلمع بني كلّ 
سيد قطب: "هناك عنصر ينقص الطبيعة الغربية إلدراك احلياة الشرقية بصفة عامة واحلياة 
اإلسالمية بصفة خاصة، هو عنصر الروحية الغيبية، وخباصة يف العصور احلديثة بعد غلبة 

ملادية، وكلما كانت هذه املوضوعات اإلسالمية ذات صلة وثيقة بالفورة األوىل النظريات ا
من حياة اإلسالم كان نقص االستجابة إليها أكير يف العقلية الغربية احلديثة، فانعدام عنصر 

أن يقابله نقص يف القدرة على النظر إىل  من عناصر االستجابة للحادثة أو ضعفه ال بدّ 



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 98 

 

وهذا النقص يعد عيبا يف منهج العمل التارخي  ذاته وليس ...  جوانبهااحلادثة من شىت 
 .(10)جمرد خطأ جزئ  يف تفسري حادثة"

 

وبالعودة إىل املنهج العلم  يف كتابة التاريخ وما ينبغ  أن يكون عليه من النزاهة وترك 
و تلخيص ميل النفس، خلص لنا الدكتور قاسم يزبك الطريقة املثلى للبعد عن اإلسقاط، وه

قيم جدا، رأيت أن أجعله يف آخر هذا املقال كمرشد ومعني للطالب واملبتدئني، ألنه 
توصيف مفصل ودقيق عن املنحى اإلسقاط  الذي وقع فيه املستشرقون، قال حتت عنوان 

 لمات توافق آراءه وتصوره للحوادثجيايب": "فقد جيد املؤرخ عبارات أو ك"النقد الباطين اإل
العبارات دون وع  منه، وجيعل منها نصا خياليا ومفتعال، ويضعه يف موضع  فيستخرج هذه

النص التارخي  احلقيق  الذي مل يتمكن من الوصول إليه، بعض الباحثني يقومون بأحباثهم 
وهم تسيطر عليهم فكرة معينة عن حادث ما أو عن اجتاه خاص يف الناحية السياسية أو 

ثقافية أو الدينية ... ويدرسون حتت تأثريه األصول التارخيية االقتصادية أو االجتماعية أو ال
اليت تقع حتت أيديهم، وبذلك رمبا يفهمون هذه األصول فهما خاطئا أو ال يفهموهنا على 
اإلطالق، يف مثل هذه احلالة يرفض ذهن الباحث قبول األفكار واآلراء املتعارضة، وتكون 

ص التارخي  من احلقائق، وبذلك يتكيف النص النتيجة أال يأخذ الباحث مبا أورده الن
التارخي  ويتشكل حبسب الفكرة املسيطرة على ذهن الباحث، وقد يظن الباحث أنه يفسر 
النص تفسريا حديثا مبتكرا، ولكن احلقيقة أنه خُيضع النص لفكرته اخلاصة على حساب 

ستخراج احلقائق وليس احلقيقة التارخيية ... فينبغ  على املؤرخ أن يكون غرضه األساس  ا
إضافة ما ال وجود له على تلك األصول، وجيب أيضا أن يدرس األصول التارخيية على 
اعتبار أهنا حتتوي فقط على آراء األشخاص اليت دونوها، وعلى الباحث أيضا أن جيعل 
النص يفسر بعضه بنفسه، وخنرج من ذلك بقاعدة عامة يف منهج البحث التارخي  أال وه  

سة األصل التارخي  ينبغ  أن تبدأ بتحليل حمتوياته للوصول إىل املعىن احلقيق  الذي أن درا
 .(02)يقصده كاتب ذلك األصل، بعد ذلك ميكن له أن يبدي مالحظته أو رأيه"
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 خاتمة.
 من خالل هذا العرض ملوضوع اإلسقاط اإلستشراق  خنلص إىل النتائج اآلتية:

 اإلسقاط هو عبارة عن رؤية خاصة وغري موضوعية حلادثة تارخيية. -
اجلذوره الفلسفية لإلسقاط ترجع إىل نظريات عديدة، منها نظرية املادية التارخيية  -

 واستنساخ احلضارات.
واملبالغة يف  احملرك املباشر لإلسقاط يف الكاتبة عن السرية النبوية هو إنكار نبوة حممد  -

 بيا.اإلسالموفو 
  بري يف املمارسة العلمية الدقيقةالتناول االستشراق  للسرية النبوية يعير عن احنراف ك -

وخلل بارز يف عنصر املوضوعية، وسقط منهج  ال ترضى به قواعد التأريخ اليت وضعها  
 كبار املؤرخني الغربيني فضال عن املؤرخني املسلمني.

مية، واملوضوعية يف الطرح، والدقة يف التعبري، هو ما يشاع عن التزام الغرب باملنهجية العل -
يف جمال الدراسات اإلسالمية نظري فقط، أما تطبيقيا فيعوريه قصور شديد أثر سلبا 

 على صورة اإلسالم واملسلمني، وجعلهم يدفعون مثنه من أرواحهم غاليا.
 

آلثار املنهج اإلسقاط  السلبية على الثقافة الغربية واإلسالمية  ومن أجل وضع حدّ 
املنهج  عيوبعموما أوص  مبزيد من الدراسات االستقصائية النقدية اليت تكشف 

اإلسقاط  وبعده عن العمل األكادمي ، وكذلك نقد املناهج األخرى اليت سامهت يف تشويه 
مركز دراسات يتوىل هذا العمل مث طبع صورة اإلسالم واملسلمني، وإنشاء فرقة حبث أو 

 األعمال اليت يقوم هبا وترمجتها ونشرها يف األوساط العلمية الغربية.
 الهوامش واإلحاالت

 .0/361، صه6161، 3مكرم، لسان العرب، دار صدار، بريوت، ط ابن منظور، حممد بن -(6)
 .12، ص6007 ،3ط بريوت،، ، املؤسسة العربية للدراساتأسعد رزق، موسوعة علم النفس -(0)
 6أمحد عزت راجح، أصول علم النفس، املكتب املصري احلديث، اإلسكندرية، ط -(3)

 .03، صهـ6002
 6عبد اهلل حممد األمني النعيم، االستشراق يف السرية، املعهد العامل  للفكر اإلسالم ، ط -(1)

 .31، ص م6000
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، نال درجة الدكتوراه من جامعة كرونيل يف م6700لويس جوتشلك: ولد يف بروكلني عام  -(0)
كان رئيسا لدائرة م 6010 - 6030، ودرس التاريخ يف جامعات خمتلفة وبني سنيت م6060

 التاريخ يف جامعة شيكاغو، تنظر مقدمة الكتاب يف التهميش املوايل.
قتصاديّة ه  األساس الذي تنشأ املادِّيَّة التَّارخييَّة: نظريّة ماركسّية تعتير األوضاع املادِّيّة اال -(1)

عليه األوضاع واألفكار االجتماعّية والسياسّية، ينظر: أمحد خمتار عبد احلميد عمر، معجم 
 . 73، ص م0227، 6اللغة العربية املعاصرة، عامل الكتب، القاهرة، ط

احلّس والعاطفة على  ُرومانتيكيَّة: نـجْزعجٌة يف مجيع فروع الفن تُعرجف بالعودة إىل الطبيعة وإيثار -(0)
 ارضة الكالسيكّية، املرجع السابقالعقل واملنطق واإلعالء من شأن اخليال، وتقوم على مع

 .0/013ص 
مدخل إىل تطبيق املنهج التارخي ، ترمجة عائدة  ؛كيف نفهم التاريخلويس جوتشلك،   -(7)

 .017، ص م6011سليمان وأمحد أبو حاكمة، دط، دار الكتاب العريب، القاهرة، 
 6063ج. هرنشو، مؤرخ بريطاي حتصل على األستاذية يف التاريخ من جامعة لندن سنة  -(0)
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 .  70، ص م6007
 .077حممد حامد الناصر، مرجع سابق، ص  -(30)
 .70فاروق عمر فوزي، مرجع سابق، ص  -(37)
 .06لويس جوتشلك، مرجع سابق، ص  -(30)
 .00املرجع السابق، ص  -(12)
ومن أشهر  جبامعة باريسدرس  فرنس ( هو مؤرخ 1942 - 1854شارل سينيوبوس ) -(16)

 رجم ألكثر من لغةمؤلفاته: "تاريخ أوروبا احلديث واملعاصر"، طبع أكثر من مرة، وت
 ويكيبيديا املوسوعة احلرة على األنورنات.

 .31، صم6002، 6، دار الفكر، بريوت، طالتاريخ ومنهج البحث التارخي قاسم يزبك،  -(10)
 .631لويس جوتشلك، مرجع سابق، ص  -(13)
 .607املرجع السابق، ص  -(11)
 .600املرجع السابق، ص  -(10)
 إمساعيل أدهم، مرجع سابق، املقدمة. -(11)
 .0ج. هرنشو، مرجع سابق، ص  -(10)
أكرم ضياء العمري، منهج النقد عند احملدثني مقارنا باملنهج الغريب، مركز الدراسات  -(17)

 .1و 0، ص 6000، 6واإلعالم إشبيليا، الرياض، ط
 ، بتصرف.37يف التاريخ فكرة ومنهاج، دط، دار الشروق، القاهرة، دت، صسيد قطب،  -(10)
 .660قاسم يزبك، مرجع سابق، ص  -(02)
 



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 011 

 

 علم األديان المقارن علما إنسانيا
 

Comparative religion as a human science 
 

 

 زهرة الثابت د.                                                     
 (تونس)القيروان  - رقادة - ية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكل                              

 

 32/20/0202تاريخ القبول:                                00/21/2002تاريخ اإلرسال: 
 

 : ملخص
هتدف هذه الورقة العلمية إىل البحث يف مفهوم علم األديان املقارن ويف تاريخ نشأته  

العلم  كما هتدف أيضا إىل تبني دور هذا العلم يف بناء ذات اإلنسان. فقد تبني لنا أن هذا 
كان وسيلة إلدراك منزلة اإلنسان يف األديان السماوية، وتبني حقوقه اإلنسانية وهو أداة 

بالتعرف على مفهوم األلوهية والطقوس الدينية وصلة الدين  الفرد لكنه جوهر الدين وذلك
باألسطورة. وعلم األديان مهم أيضا ألنه أداة التعايش احلضاري بني األمم إذ هو وسيلة 

د واالختالف وهو أداة حترر الفكر اإلنساي من املسلمات القبلية اليت تعيق الفكر التعد
 وقبول اآلخر املغاير دينيا.

 

 األسطورة. ،الطقوس الدينية ،األلوهية ،حقوق اإلنسان ،: علم األديانيةحاتالكلمات المف
 

:Abstract 
This scientific paper aims to investigate the concept of 

comparative religion and its origins. It also aims to show the role of 

this science in building the human being. It has become clear to us 

that this science was a means of realizing the status of man in the 

heavenly religions and showing him human rights.It is the 

instrument of the individual, but the essence of religion is by 

recognizing the concept of divinity and religious rites and the 

connection between religion and myth. The science of religions is 

also important because it is the instrument of cultural coexistence 

between the nations. This the means of pluralism and difference 

which is the tool for liberating the thought and accepting the other. 
 

Keywords: comparative religion, human rights, divinity, religious 

rites, myth. 
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هذه الدراسة قضية مفهوم علم األديان باعتباره علما إنسانيا  تطرح: مشكلة الدراسة
لت فئة من الباحثني من قيمة هذا العلم حديثا ودوره يف بناء ذات اإلنسان بعد أن قلّ 

من اإلسالم، وهو يف األصل  ته سالحا فتاكا رام به الغرب احلطّ وأنكرت جدواه بل عدّ 
 العرب قد عرفت منذ القدمي بعض مالحمه وإرهاصاته. ليس علما مستجدا طاملا أنّ 

 

تكمن قيمة هذه الدراسة يف التعرف على تارخيية ظهور مصطلح علم : أهمية الدراسة
ف ني دور هذا العلم يف بناء ذات اإلنسان إذ أسهم هذا العلم يف الكشياألديان املقارن وتب

ح جوهر عن قيمة هذ الكائن يف الديانات التوحيدية وأماط اللثام عن حقوقه كما وضّ 
أضف  ،ن وأسهم يف انفتاح األمم على بعضها البعض وتعايشها يف سلم وأمانالدين والتديّ 

 ر الفكر اإلنساي من التعصب واالنغالق ورفض اآلخر املغاير دينيا.إىل أنه قد حرّ 
 

 هذه الدراسة إىل أمرين اثنني:هتدف : أهداف الدراسة
 .احلفر يف تارخيية مصطلح علم األديان املقارن 
 دور علم األديان املقارن يف بناء اإلنسان.نّي تب  

 

  واستنارت أيضا اعتمدت الباحثة يف الدراسة املنهج التحليل  الوصف: منهجية الدراسة
 .باملنهج املقارن

 

 حمورين أساسيني:توزعت الدراسة على : محاور الدراسة
 .تارخيية ظهور مصطلح علم األديان املقارن 
 .علم األديان املقارن وبناء الذات 

 

 مقدمة البحث
تبوأت العلوم اإلنسانية منزلة مهّمة يف حياة الفرد ألهنا الفضاء الرحب الذي يعىن 

معرفية لفهم بدراسة الواقع اإلنساي. فه  على هذا النحو مل تكن ترفا فكريا، بل ضرورة 
العلوم اإلنسانية قد ظهرت يوم فرض "ـ الواقع وآليات اشتغاله ولُكنه حقيقة اإلنسان ف

اإلنسان نفسه يف الثقافة الغربية باعتباره هو ما جيب التفكري به، وهو ما جيب أن يعرف يف 
 .(6)"آن معا
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الفلسفة اليت وقد ظهرت هذه العلوم يف القرن التاسع عشر على إثر تصدع حاصل يف 
)ما وراء  ت يف زمن ما أّم العلوم، إذ تداعت مباحثها األساسية الثالثة امليتافيزيقاعدّ 

مبحث اإلبستيمولوجيا  انفصل" ـف )القيم(. واألكسيولوجيا )املعرفة( واالبستيمولوجيا الطبيعة(
 ملختلفةاملوّحد هو مناهج البحث اوحتّول إىل علوم متعددة منفصلة عن بعضها، موضوعها 

مث استقل مبحث األكسيولوجيا ليتحّول جزء منه إىل علم األخالق مث إىل جمموعة من 
العلوم اإلنسانية املستقلة. فقد ظهر علم االجتماع وعلم النفس وعلم االقتصاد وعلم 

 وغريها. (0)السياسة وعلم التاريخ.."
  

املؤسسني للعلوم ( من أهم الرواد Dilthey( )6733-6066) ويعتير فيلهامي دلتاي
نقيضا للعلوم الطبيعية منهجا  (3)اإلنسانية، إذ هو قد اعتيرها يف كتابه "نقد العقل التارخي "

 اة والسياقات التارخيية والشخصيةمبدإ الفهم املرتبط باحليوه  تقوم على " وموضوعا،
الثالث من  ومن أهم العلوم اإلنسانية اليت ظهرت يف الربع .(1)"وبالفرد وإرادته الشخصية

القرن التاسع عشر نذكر علم األديان املقارن وقد برز للعيان على يد املفكر األملاي ماكس 
جعل تاريخ اللغة وعلمها والفيلولوجيا )فقه اللغة( مدخال ( الذي "Max Mullerموللر )

ان اهلند إذ حبث يف األديان الشرقية وحتديدا يف أدي. (0)"لدراسة األديان علما وتارخيا ومقارنة
وألف  ،(1)"وأصبح فقه اللغة اهلندوأوريب مقدمة ملقارنة األديان اهلندوأوروبية بشكل عام"

"املدخل إىل علم األديان" الذي أعلن موللر يف مقدمته أنه ـ موللر كتابا يف الغرض أمساه ب
قدسة وكتابا آخر ضخما عنوانه "الكتب امل، (0)الرئيسية يف العامل" دراسة مقارنة لألديان"

ومثلت أعمال موللر خطوة مهمة يف تأسيس هذا العلم الذي ستتثبت  لألديان الشرقية".
 (66)وميشال مسالن (62)وإمييل بورنوف ،(0)ومرسيا إلياد (7)دعائمه جبهود رودولف أوتو

وغريهم كثري. وانيرى علم األديان ضرورة ال غىن للمرء عنها يف ظل عامل تفاقمت شروره 
 املغاير دينيا. عتقد اآلخرمبت فتنه بسبب الدين وبسبب جهل األنا واحتدّ 

  

 الدور املهم الذي يلعبه هذا العلم يف بناء ذات ل هذه الورقة العلمية تبنّي ونروم من خال
 منزلته يف األديان، وهو  لنا أن علم األديان املقارن هو أداة اإلنسان لتبنّي الفرد، فقد تبنّي 

  وضعية أم كانت مساوية ،األديان خمتلف يف وممارسة عقيدةً  الدين جوهر هلكنّ  ،وسيلة
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والسع  إىل حتليل الظاهرة الدينية وسير أغوارها ومقارنتها بنظريهتا يف مرجعيات دينية أخرى 
للوقوف عند مواطن االئتالف ومواضع االختالف بينها. ألن قيمة هذ العلم إمنا تكمن يف 

ير األغوار، حماوال أن يتفكر يف األمر بطريقة حتليلية صارمة ل ويقارن ويوضح ويس"حيلّ ه أنّ 
وعلم . (60)توصل إىل توليف، عابرا من مستوى اختبار املقدس املعيش إىل مستوى فهمه"

ه وسيلة احلوار بني احلضارات وقبول التعددية واالختالف، بل األديان املقارن مهم أيضا ألنّ 
 املسلمات القبلية املكبلة. هو مطية اإلنسان لتحرير فكره من كلّ 

 

 علم األديان المقارن: حفر في تاريخية ظهور المصطلح -6
حظ  علم مقارنة األديان يف العصر احلديث ويف اآلونة األخرية باهتمام متزايد من 

 ونظمت بشأنه الندوات واملؤمترات قبل الباحثني ورجال الفكر، فألفت عديد الكتب حوله،
ما بذاته يف اجلامعات العربية على غرار ما هو موجود يف جامعات واستقل هذا املبحث عل

( اليت فتح فيها قسم خاص باألديان املقارنة Chicago) كجامعة شيكاغو"بالد الغرب. 
 ، وجامعة السوربونم6021( سنة Manchester) ، وجامعة مانشيسورم6703سنة 

(Sorbonne)،  ّقسم مس  علم األديان. كما فتح م 6770ر اليرملان الفرنس  سنة فقد قر
، وفتح كذلك بإيطاليا أول  م6062)برلني( سنة  فتح أول كرس  لعلم األديان يف أملانيا

 .(63)"م6060( سنة Milano) كرس  لعلم األديان جبامعة ميالنو
 

حىت ليغدو النبش يف داللة هذا  غري أن هذا العلم أثار مشكلة يف النشأة والتسمية
ن األمهية، خصوصا وأن هذا املصطلح إشكايل بامتياز، إذ هو يتقاطع املصطلح على غاية م

( وتاريخ Science des religionsومفاهيم أخرى جماورة له من قبيل علم األديان )
( Religions co mparées) ( ومقارنة األديانHistoire des religions) األديان

 (.Histoire comparée des religionsوالتاريخ املقارن لألديان )
 

الكثري من اخللط بينه وبني بعض العلوم األخرى اليت تعىن "هذا العلم يتجاذبه أي أنّ 
ورغم اخللط الذي قد حيصل للباحث جراء تقارب هذه  ،(61)بدراسة الظاهرة الدينية"

العلماء أن علم  الرأي الذي استقر عليه األمساء يف هذا احلقل املعريف حقل األديان، فإنّ 
( Max Muller) إمنا يعود يف أصل نشأته إىل العامل األملاي ماكس موللر األديان املقارن
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حني أطلق عبارة مقارنة األديان ألول مرة يف قوله "ملاذا نوردد عن تطبيق منهج مقارن 
و ( إمنا هcomparative religion) لفظ مقارنة األديان . ويبدو أنّ (60)لدراسة الدين"

وعند  (the comparative study of religion) خمتصر من عبارة الدراسة املقارنة للدين"
ظهوره يف األوساط العلمية يف الغرب كان هذا اللفظ مرادفا ملصطلح علم األديان أو ما 

 .(61)"(religionswissenschaft)ـ يعرف يف الثقافة األملانيةب
 

ه الغرب يف هناية املقارن إمنا هو مصطلح صكّ ومعىن ذلك أن مصطلح علم األديان 
القرن التاسع عشر، ليدل على الدراسة العلمية لألديان والتمييز بني هذا النوع من الدراسة 
 والدراسات الالهوتية اليت عرفتها املسيحية منذ نشأهتا حىت اليوم. وال خيفى على قارئ أنّ 

"جعل من اإلنسان احلكم يسة الذي هذا العلم كان نتاجا لتحرر املرء من سلطة الكن
الوحيد حلقيقة الروابط اليت توّحده مع موضوع إميانه. فهذا التوّجه العقل  بدأ يف رسم صورة 
أكثر ذاتية ملسائل املقّدس. فهو حّر لكنه منعزل، إنّه أكثر اهتماما برغباته وحاجاته 

 .(60)وبأشكال تصّوره لإلهل "
 

علم مقارنة "هذا العلم قد اتسع ليشمل تاريخ األديان ألن  أنّ  وال خيفى عليه أيضا
  .(67)التاريخ يتداخل معه بشكل كبري" األديان ال حيصر نفسه بعيدا عن التاريخ، بل إنّ 

كما اتسع هذا العلم أيضا إىل فلسفة األديان وعلم االجتماع الديين وعلم النفس الديين 
ن معني علم مقارنة األديان. الذي ميكن تعريفه الدين.. وكلها مباحث متتح م وفينيمولوجيا

بأنه العلم الذي يعىن بدراسة الظواهر الدينية واملعتقدات دراسة علمية تارخيية ووصفية 
 مقارنة للوقوف عند مواطن االتفاق ومواطن االختالف.

 

ل وما كان هلذا املبحث املعريف أن يستوي علما قائما بذاته لوال اجلهود املبذولة من قب
 Max) بعض العلماء الذين عملوا على ترسيخ مالمح هذ العلم الذي ثبته ماكس موللر

Mûller ويبدو أن القفزة النوعية يف علم مقارنة األديان جاءت على يد الباحث أبراهام .)
"حيث ألف أكثر من كتاب ليقارن بني التوراة وبني ( Abraham Geiger) جاجير
وقد صدرت   ان "ماذا أخذ حممد عن اليهودية؟"حتت عنو . وقد أصدر كتابا (60)اإلسالم

كما سعى جاجير إىل املقاربة بني  .(02)يف مدينة اليبزغ"م 6020الطبعة األوىل منه عام 
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القرآن الكرمي ليس إال نسخة مصغرة  "وخلص إىل أنّ قصص القرآن وتشريعات التوراة 
ضا سباير يف كتابه "القصص وإىل جانب تصانيف جاجير برز أي.(06)مهذبة من التوراة"

( يف كتابه "التوراة واإلجنيل Maurice Bucaille) الكتايب يف القرآن" وموريس بوكاي
 وغريهم كثري. (00)والقرآن والعلم"

 

نف  وجود بعض إرهاصاته يف تارنة األديان يف أحضان الغرب ال لكن نشأة علم مق
الفكر العريب اإلسالم ، ذلك أن هذا العلم كان جزءا ال يتجزأ من الثقافة اإلسالمية يف 

"فال يلبث القارئ لدراسات علماء املسلمني عن األديان والفكر الديين يف عصورها األوىل 
تضمنت اجلهد القرن الثالث اهلجري وما بعده، أن يالحظ توظيف علماء املسلمني ألفاظا 

املعريف املقارن للدين دون ذكر لفظ املقارنة مثل "امللل والنحل" أو "الفرق بني الفرق" 
لم ف ؛مقارنة األديان دون ذكر املصطلح و"األهواء وامللل والنحل" مبعىن أهنم وظفوا مفهوم

ة نقدية درسوا األديان واملعتقدات عير تطبيق مناهج وصفية وحتليلي بليذكروا لفظ املقارنة 
  .(03)من خالل اإلشارة إىل الفروق اجلوهرية والشكلية بني األديان وتعاليم اإلسالم"

 

علم باحث عن وظهرت مالمح علم األديان األوىل ضمن علم الكالم وهو "
وجرت حماورات بني علماء ، (01)األعراض الذاتية للموجود من حيث هو قاعدة اإلسالم"

ابن الطالع ونصراي من قرطبة وحوارات املسعودي مع أيب "كحوار املسلمني والنصارى 
زكريا النصراي وحوار بني ابن رشيق القريواي وقسيس من مراكش وحوار بني الفخر الرازي 

وبلغت املناظرات بني أصحاب العقائد واألديان ذروهتا يف عصر ، (00)وقسيس من خوارزم"
ات الصادرة يف مقارنة األديان ككتاب املؤلف املأمون ويف العصر العباس . وشاعت بعض

(01)والديانات" "اآلراء
 البغدادي منصور أليب (00)والنحل" امللل" وكتاب ،(هـ020)ت. للنوخبيت 

وكتاب  (هـ101)ت. البن حزم األندلس  (07)وكتاب "الفصل يف امللل واألهواء والنحل"
وكتاب"هداية  (هـ107)ت. البن تيمية (00)"اجلواب الصحيح ملا بدل من ديانة املسيح"

(. حبيث ميكن القول هـ006)ت. البن قيم اجلوزية (32)احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى"
وه  من أدق  إن املسلمني األوائل قد عرفوا وعن غري قصد املقارنة والتحليل والوصف

 العلم.مسات علم األديان املقارن، لكنهم مل يقننوا مباحثهم ومل يضعوها حتت مسمى هذا 
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 :علم األديان المقارن وبناء الذات -0
منزلة مهّمة يف حقول الدراسات العلمية احلديثة ألّن  احتل علم األديان املقارن

اإلنسان أحوج ما يكون إىل هذا العلم الذي عّرفه نفسه حني بنّي له منزلته بني األديان 
احمليطة به وحباجته إىل التعايش وحقوقه، وحني جعله مدركا جلوهر دينه وواعيا بقيمة األديان 

 مع اآلخر املغاير دينيا. وحني زعزع كل املسلمات القبلية اليت كبلت فكره.
 

 علم األديان المقارن ومنزلة اإلنسان في األديان/ 2-1
ال شك أن علم األديان هو علم اإلنسان بامتياز، إذ هو البوابة اليت ينفذ منها الدارس  

الكائن الوجودية يف األديان. وه  مكانة ال ميكن تبّينها إال بدراسة مقارنة إلدراك منزلة هذا 
بني األديان وخصوصا منها التوحيدية. فاملتدبر يف "العهد القدمي" نصا مقدسا يلحظ بيسر 

هذا الكائن فخلقه  أن منزلة اإلنسان يف اليهودية كانت عظيمة، ناهيك أن الرب قد كّرم
ْنسجانج عجلجى ُصورجتِنجا"سفر التكوين قوله: على صورته، فقد جاء يف  "لِنجْصنجِع اإُْلِ

وال  .(36)
خيتلف هذ املعىن يف تقديس اإلنسان عن املعىن الذي جنده مبثوثا ط  آيات "القرآن 

 . أّما يف(30)﴾َلَقْد َخَلْقَنا ُاْلِإْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم﴿الكرمي" إذ ورد يف "سورة التني" قوله: 
حيث أكرم اهلل الطبيعة البشرية، وقد أراد هلا املسيحية فيتجّلى تكرمي اإلنسان يف التجسد "

يف ابنه أن تتحد بطبيعته بدون اختالط وال انفصال، وهكذا مت احتاد املسيح نوعا ما بكل 
إنسان، واملسيح هو بوجه فريد صورة اهلل الذي ال يرى، وفيه وحده تتجلى ذات اهلل بوجه  

 .(33)مسكنة الطبيعة البشرية اليت تلبس هبا بطريقة حرة" كامل يف
 

ومن وجوه املنزلة األثرية لإلنسان أيضا يف األديان التوحيدية أن الرّب أقام اإلنسان 
عجلجى مسججِك اُْلبجْحِر وجعجلجى " سيدا على الطبيعة، وسّخر سائر املخلوقات خلدمته، إذ هو يتسلط

فالرّب قد كّرس املخلوقات  .(31)أْلْْرِض وجعجلجى ُكلِّ زجاِحف  يـجْزحجُف عجلجيـْهجا"طجرْيِ اُلسَّمجاِء وجعجلجى اُ 
إىل  يف الكون لإلنسان حىّت توفّر له سالمته وتعيله يف معيشته، وقد أملع "القرآن الكرمي"

َوُاْلَبْحِر، َوَرَزْقَناُهْم ِمَن ُالطَّيَِّباِت، َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي ُاْلَبرِّ ﴿هذا املعىن يف قوله: 

اهلُل ُالَِّذي َسخََّر َلُكْم ُاْلَبْحَر ﴿ويف قوله أيضا:  ،(30)﴾َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيًلا

َما ِفي ُاْلَأْرِض َجِميًعا ِمْنُه، ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَياٌت ِلَتْجِري ُاْلُفْلُك ِفيَها ِبَأْمِرِه، َوَسخََّر َلُكْم َما ِفي ُالسََّماَواِت َو
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ويستشف من هذه  .(30)كما شّرف القرآن أيضا اإلنسان باخلالفة .(31)﴾ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن
الدراسة املقارنة أن علم األديان حقا قد بّوأ اإلنسان منزلة مهمة، بل إن هذه املنزلة لتتوضح 

 هذا العلم قد ثّبت هذه املنزلة ملّا أقر حقوق اإلنسان ونّص عليها. أكثر حينما نلف  أن
 

 علم األديان المقارن وحقوق اإلنسان/ 2-2
إّن املتدبّر يف ثنايا النصوص املقّدسة ليتنبه بيسر إىل أن هذه املدونة ميكن اعتبارها 

العامل  حلقوق جتّوزا النص املؤسس األول حلقوق اإلنسان قبل أن ينصص عليها البيان 
اإلنسان. وما كان هلذه احلقوق أن تدرك لوال علم األديان الذي أسهم يف إماطة اللثام 
عنها. وقبل احلفر يف هذه احلقوق يغدو من األمهية مبكان أن نقف عند مفهوم حقوق 

. أّما اصطالحا (30)"من أمساء اهلل تعاىل، وهو "(37)"نقيض الباطلاإلنسان. فاحلق لغة هو "
قدرة لشخص من األشخاص على أن يقوم بعمل مينحه القانون له وحيميه حتقيقا "و فه

، فاحلّق على هذا النحو مصلحة حيميها (12)"ملصلحة يقّرها وإن كل حق يقابله واجب
 القانون قد تكون مادية كحق امللكية وقد تكون معنوية كاحلقوق املدنية.

 

وهو أحد واضع  اإلعالن العامل  حلقوق  كاسان" أّما حقوق اإلنسان فيعرفها "رينيه 
فرع خاص من الفروع االجتماعية خيتص بدراسة العالقات بني الناس استنادا اإلنسان بأهنا "

إىل كرامة اإلنسان وحتديد احلقوق والرخص الضرورية الزدهار شخصية كل كائن 
"ضمانات قانونية أّما مفوضة األمم املتحدة فقد عرفت حقوق اإلنسان بأهنا . (16)إنساي"

عاملية حلماية األفراد واجلماعات من إجراءات احلكومات اليت متس احلريات األساسية 
والكرامة اإلنسانية، ويلزم قانون حقوق اإلنسان احلكومات ببعض األشياء ومينعها من القيام 

وإن املتفحص للنصوص املقدسة ليلمس أن هذه النصوص التأسيسية  .(10)بأشياء أخرى"
 أقرت حقوق اإلنسان، وأن علم مقارنة األديان قد أسهم بشكل كبري يف تثبيتها. قد

قد كفلت لإلنسان السماوية اال للشك أن األديان ـفالدراسة املقارنة تبني مبا ال يدع جم
بعض احلقوق كحقه يف احلياة وحقه يف امللكية وحقه يف اختيار معتقده وحقه يف الزواج 

 وحقه يف الطالق.
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  إذ وهو يعتير من أهم احلقوق اليت نّصت عليها األديان السماوية  حفظ الحياة:حق"
 رم أحد منهاته على احلفاظ عليها، فال حيتعّد احلياة هبة من اهلل، وإّن اإلنسان حممول جببلّ 

وال حيق ألحد أن ينتهك حرمة االعتداء عليها وهو مدار الكون ومناط التكرمي بصفة 
 .(13)اإلنسانية"

 

ّن املتأمل يف العهد القدمي ليلحظ أنه نّص يعج بعديد اآليات اليت تعظم حق احلياة وإ
وحق حفظ النفس، رغم إنه يرشح يف املقابل بآيات القتل والعنف وإزهاق األرواح. وليس 

على ذلك أن النه  عن القتل كان من أهم وصايا موسى العشر، وأن الرّب لعن قايني  أدلّ 
؟ ، وتوعده بالضياع والتيه على سطح البسيطة، فهو القائل: ملّا قتل أخاه هابيل "مجاذجا فـجعجْلتج

لُّ عجلجْيكج لجْعنجُة اأُْلجْرِض اُلَّيِت فـج  تجحجْت ِإنَّ صجْوتج دجمج أجِخيكج يجْصرُُخ ِإيلجَّ ِمنج اأُْلجْرِض، فجُمْنُذ اآُْلنج حتِج
ْتهُ  فجاًها وجاِبـْتـجلجعجْت دجمج أجِخيكج  يـْرجهجا، وجتجُكوُن  اُلَِّذي سجفجكج ، ِعْندجمجا تـجْفلجُحهجا لجْن تـُْعِطيكج خج يجُدكج
شجرِيًدا وجطجرِيًدا يف اأُْلجْرِض"
بل إّن الرّب توّعد سافك الدم باحلساب ألن اإلنسان إمّنا . (11)

، ولعن كل من ختّول له نفسه إزهاق روح (10)خلق على صورة الرّب وخلق لتعمري األرض
التثنية: "مجْلُعوٌن ُكلُّ مجْن يـجْقُتُل صجاِحبجُه يف ُاخلْجفجاِء"ال يف سفر يف اخلفاء فقد ق

(11). 
 

ْنسجاِن ملْج يجْأِت لِيُـْهِلكج أجنـُْفسج اُلنَّاِس بجْل أّما املسيحية فقد جّرمت القتل ألن " اِْبنج اإُْلِ
" لُِيخجّلصج
اليت متنع من  (17)مث إّن هذه اجلرمية يف حق النفس ه  النجاسة احلقيقية، (10)

. وال خيتلف موقف اإلسالم من القتل عن نظريه يف اليهودية (10)دخول احلياة األبدية
َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي ﴿إذ استنكر القرآن الكرمي فعل القتل قائال:  واملسيحية،

 .(02)﴾ْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا ُالنَّاَس َجِميًعاُاْلَأْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل ُالنَّاَس َجِميًعا، َوَم
 

 :يلحظ املتأمل يف النصوص املقدسة أن املشرّع قد كفل لإلنسان حق  حق الملكية
فف  اليهودية حّرم املشرّع االعتداء على امللكية اخلاصة حينما هنى يف الوصايا  امللكية.

، وأجير السارق على رّد أضعاف املسروق حبسب (06)"الج تجْسرِقْ " العشر عن السرقة قائال:
اّل جتجُوُروا يف ُاحلُْْكِم وجالج يِف بل إنه حذر من التطفيف يف امليزان بصريح قوله: " (00)نوعه

 وحّذر أيضا من التطاول على، (03)"اُْلِمسجاحجِة وجاُْلوجْزِن، بجْل لِتجُكْن مجوجازِيُنُكْم وجِعيجارجاُتُكْم عجاِدلجةً 
 .(01)"مجْلُعوٌن مجْن يجُضمُّ خُتجمج ججارِهِ ملك اآلخر: "
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أّما يف العهد اجلديد فنقف على بعض النصوص اليت متنع جتريد اآلخرين من أمواهلم 
بشكل تعسف  وغري قانوي، ومن صور ذلك جند أن يوحنا املعمدان يطلب من جباة 

 وجججاءج بـجْعضُ قوله يف سفر لوقا: " الضرائب بأال يزيدوا على احلق املفروض على الناس بدليل
رجاِئِب ُجبجاِة اُلضَّرجاِئِب لِيجتـجعجمَُّدوا فـجقجالُوا لجُه: يجا ُمعجّلُم مجاذجا نـجْعمجُل؟ فـجقجالج هلجُْم: الج جتجْمجُعوا ِمنج اُلضَّ 

ياة وقد حّذر العهد اجلديد من السرقة ألهنا متنع دخول احل. (00)"أجْكثـجرج ممَّا فُِرضج لجُكمْ 
اُلشِّرِّيرجُة: اُْلقجْتُل  ِمنج اُْلقجْلِب ختجْرُُج اأُْلجْفكجارُ وليس "، إذ ه  من األفعال الشريرة أ(01)األبدية

وجاُلزَِّنج وجاُْلُفْسُق وجاُلسَّرِقجُة؟"
وال يكاد اإلسالم خيتلف عن اليهودية واملسيحية من حيث  .(00)

َوَلا َتْأُكُلوا ﴿أنه حّرم االعتداء على أمالك اآلخرين فقد جاء يف "القرآن الكرمي" قوله: 

اِس ِبُاْلِإْثِم َوَأْنُتْم َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى ُاْلُحكَّاِم ِلَتْأُكُلوا َفِريًقا ِمْن َأْمَواِل ُالنَّ َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِبُاْلَباِطِل

 بل إنه توّعد السارق بالقصاص حلماية املمتلكات اخلاصة. .(07)﴾َتْعَلُموَن
 

 :يقصد حبرية املعتقد "أن يكون لإلنسان احلق يف اختيار ما يؤدي إليه  حق المعتقد
ما يف إكراهه على عقيدة معينة أو على تغيري احلق اجتهاده يف الدين، فال يكون لغريه 
وتعتير احلرية الدينية من أهم احلقوق اليت تثبت  .(00)يعتقده بوسيلة من وسائل اإلكراه"

ة شعائره، فال جيوز إجباره إنسانية اإلنسان، إذ املرء حّر يف اختيار معتقده وطريقة ممارس
الدويل  القانون يف احلق هذا على التنصيص وقع وقد معني. دين اعتناق أو ما فكر اعتقاد على

، كما نّص عليه أيضا اإلعالن م6010 ويف املادة األوىل من ميثاق منظمة األمم املتحدة عام
جاء فيها قوله: "لكل شخص احلق يف  العامل  حلقوق اإلنسان يف املادة الثامنة عشرة اليت

حرية التفكري والضمري والدين، ويشمل هذا احلق حريته يف تغيري ديانته أو عقيدته وحرية 
 عنها بالتعليم واملمارسة وإقامة الشعائر ومراعاهتا سواء كان ذلك سرّا أم عالنية".اإلعراب 

 

ولكّن املتدبّر يف النصوص املقدسة يلحظ أن هذه النصوص قد كفلت حرية املعتقد 
وإن بدرجات متفاوتة. فإذا كان الدارس قد ال يعثر على هذا احلق يف اليهودية ألهنا كانت 

: النصليه جيت حماربتهم وهدم متاثيلهم مثلما خالفة لبين إسرائيل، فأجاز متشّددة مع امللل امل
احِبجُهْم وجحجطُِّموا أجْصنجامجُهمْ " . وتوّعدت اآلخر املغاير دينيا بالقتل إن هو (12)"ِاْهِدُموا مجذج

، فإن املسيحية دعت إىل احلرية الدينية يف قول بطرس ألتباعه: (16)جّدف على اسم الرب
أجْحرجارًا وجلجِكْن الج تجُكونُوا كجمجْن جيجْعجُل ُاحْلُرِّيَّةج ِستجارًا لِلشَّرِّ بجْل كجعجِبيد  لِلِه""ُكونُوا 

(10). 
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أّما اإلسالم فقد كان أكثر مرونة من الديانتني السابقتني، إذ هو قد اعورف هبذا احلق 
َلا ِإْكَراَه ﴿ :اآلية الكرمية مثلما تقرّهاإلنساي حينما رفض إكراه املؤمن الدخول يف الدين قسرا 

 .(11)﴾َمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر﴿وأضاف  ،(13)﴾يِّغِفي ُالدِّيِن َفَقْد َتَبيََّن ُالرُّْشُد ِمَن ُاْل
ومل جيير اإلسالم غريه على الدخول  .(10)﴾َلْسَت َعَلْيِهْم ِبُمَسْيِطٍر﴿قائال  رسولهبل خاطب 

فيه عنوة، لذلك كتب النيب ألهل جنران أمانا مشل سالمة كنائسهم وعدم التدخل يف 
 "وكتب رسول اهللشؤوهنم وعباداهتم وأعطاهم على ذلك ذمة اهلل ورسوله. يقول ابن سعد: 

() أن هلم ما  لألسقف بن احلارث بن كعب وأساقفة جنران وكهنتهم ومن تبعهم ورهباهنم
حتت أيديهم من قليل وكثري من يتبعهم ورسوله وصلواهتم ورهباهنم وجوار اهلل ورسوله ال 

ويستشف من   .(11)يغري أسقف عن أسقفيته وال راهب عن رهبانيته وال كاهن عن كهانته"
الدراسة املقارنة قد كشفت أن األديان التوحيدية قد أقرت حرية املعتقد حقا  كل هذا أنّ 

 يا مشروعا. إنسان
 

 يعتير الزواج والطالق من أهم احلقوق اليت كفلها اإلعالن العامل  حقا الزواج والطالق :
"للرجل واملرأة مىت حلقوق اإلنسان وقد نص عليها يف املادة السادسة عشرة منه حينما قال: 

بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب اجلنس أو الدين، وهلما 
واملتأمل يف النصوص املقدسة يف . حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند احنالله"

الثقافة اليهومسيحية ويف اإلسالم يلحظ أن هذه املدونة قد شرعت هذين احلقني قبل أن 
يصرح هبما اإلعالن العامل  حلقوق اإلنسان. فالزواج رابطة إنسانية مقدسة قد سنتها مجيع 

اوية وليس أدل على ذلك من قول الرّب على لسان آدم بعد أن خلق زوجه: الشرائع السم
ا فجِإنَّ  ِم . فـجْه ج ُتْدعجى ِاْمرجأجًة أِلجنَـّهجا ِمْنِاْمرِئ  ُأِخذجْت، هِلجذج ٌم ِمْن حلْج  "هجِذِه عجْظٌم ِمْن ِعظجاِم  وجحلْج

ُرُك أجبجاُه وجيـجْلتجِصُق بِِاْمرجأجتِِه وجيجِصريج  اِن ججسجًدا وجاِحًدا"اُلرَُّجلج يـجتـْ
(10). 

 

صوبة "املطلب األمثل للخفالعهد القدمي أقّر الزواج بل مسح بتعدد الزوجات ألن 
األمر  (17)ممّا جيعالن الرجل يشته  أن يكون له أوالد كثريونواالهتمام بضمان أسرة قوية 

ما أقرته شريعة ، ومل جتّب املسيحية (10)الذي يدعوه بصورة عادية إىل طلب تعدد الزوجات"
مت تعّدد الزوجات خالفا لإلسالم الذي كان امتدادا لليهودية يف إقرار موسى، لكّنها حرّ 
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َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها، ﴿الزواج يف سورة الروم يف آية نصها: 

ويف تشريع تعدد الزوجات  ،(02)﴾َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَنَوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة 
َفِاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن ُالنَِّساِء َمْثَنى َوُثَلَاث َوُرَباَع، َفِإْن ﴿أيضا بدليل قوله يف القرآن الكرمي: 

 .(06)﴾ا َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َذِلَك َأْدَنى َألَّا َتُعوُلواِخْفُتْم َألَّاَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدٌة َأْو َم
 

أّما الطالق والذي يقصد به حّل الرابطة الزوجية بإرادة أحد الزوجني أو باتفاقهما 
 وهو ،فتختلف الشرائع السماوية اختالفا بينا يف جتويزه من عدمه. فالشريعة اليهودية تبيحه

اِْكتجشجفج ِفيهجا عجْيًبا  تـجزجوَّجج رجُجٌل ِمْن فـجتجاة  وجملْج تـجُرْق لجُه بـجْعدج ذجِلكج أِلجنَّهُ ِإذجا : "ما جيّليه النص اآليت
ْعدج أجْن أجْصبجحجْت وجأجْعطجاهجا ِكتجابج طجالج ق وجصجرجفـجهجا ِمْن بـجْيِتِه، فـجتـجزجوَّججْت ِمْن رجُجل  آخجرج بـج  مجا

ا اُلزَّْوُج مُثَّ كجرِهجهجا اُلزَّْوُج اُلثَّ   طجِليقجةً  اِي وجسجلَّمجهجا ِكتجابج طجالج ق وجصجرجفـجهجا ِمْن بـجْيِتِه أجْو ِإذجا مجاتج هجذج
، أِلجنَّ فجِإنَُّه حُيْظجُر عجلجى زجْوِجهجا اأُْلجوَِّل اُلَِّذي طجلَّقجهجا أجْن يـجتـجزجوَّججهجا مجرًَّة ُأْخرجى بـجْعدج أجْن تـجنججَّسجتْ 

"ذجِلكج رِْجٌس لجدجى اُلرَّ   .(00)بِّ
 

أما املسيحية فتحّرم الطالق معتيرة ذلك ضربا من ضروب الزَن، فقد جاء يف سفر 
"مجْن طجلَّقج ِاْمرجأجتجُه وجتـجزجوَّجج يـجْزَنج عجلجيـْهجا"مرقس قوله: 

ز الطالق يف جوّ  فقد وأما اإلسالم .(03)
وبنّي شروطه وأحكامه يف آيات عديدة  ،(01)﴾َوِإْن َعَزُموا ُالطََّلاَق َفِإنَّ ُاهلَل َسِميٌع َعِليٌم﴿ قوله:

 .(00)من سورة البقرة
 

 علم األديان المقارن وسيلة لفهم جوهر الدين والتدين/ 2-3
 

: تعتير األلوهية ركنا أساسيا من علم األديان المقارن وسيلة لُكنه مفهوم األلوهية -أ
جبملتها وتفاصيلها، فمن عرف  "رأس العقائد الدينيةأركان الدين إذ االعتقاد يف اإلله هو 

عقيدة قوم يف إهلهم فقد عرف نصيب دينهم من رفعة الفهم والوجدان ومن صحة 
وقد أسهم علم  .(01)املقاييس اليت يقاس هبا اخلري والشر، وتقدر هبا احلسنات والسيئات"

ن مقارنة األديان يف الكشف عن األلوهية باعتبارها مفهوما جوهريا ومشوركا يف األديا
التوحيدية، إذ أشد ما يؤرق اإلنسان يف هذا الوجود التساؤل عن مبدع الكون وعن 

 صفاته وخصائصه وعن صلته باإلنسان. 
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"روبرسن مسيث" من أهم الدراسات اليت ـويعتير كتاب "حماضرات يف ديانة الساميني" ل
لسامية منها االعتقاد يف اإلله مفهوم عرفته كل الديانات ا جتل  هذه احلقيقة. ذلك أنّ 

"الصلة بني وإن عالقة اإلنسان بإهله يف األوىل ختتلف عن نظريهتا يف الثانية. إذ  والوثنية،
ويبدو أن . (00)هله يف األوىل ه  صلة عبودية أّما يف األخرى فليست كذلك"إاإلنسان و 

ن الديانة خالفا لإلله يف الديانات اآلرية، بل إ ،اإلله يف الديانات السامية كائن غييب جمرد
"النأي باآلهلة عن البشر إىل أبعد درجة ممكنة، بل كانت حتتوي السامية كانت تسعى إىل 
  .(07)على بذور األلوهية اجملردة"

 

وعالقة أبوة نلمسها يف اليهودية  وعالقة الشعوب السامية بإهلها عالقة قرىب وتواصل،
ُُكْم"حني خياطب الرّب بين إسرائيل قائال  -حبسب اعتقادهم  - ٌد لِلرَّبِّ ِإهلج ، (00)"أجنـُْتْم أجْوالج

"وليس للفرد من بين إسرائيل احلق يف أن يّدع  لنفسه أنه ابن وه  أبوة قومية ال شخصية 
( وبفعل L’incarnation) كانت بفعل التجسدعندهم  أما يف املسيحية فاألبوة ، (72)يهوه"

ن حيتل اإلله أمسى مكانة، وألن حلول الرب يف جسد املسيح. وقد خّولت هذه األبوة أل
ـ فيحظى بتبجيل املؤمن واحورامه وخياطب بألقاب إهلية ك يكون مالكا لزمام السلطة،

، وه  ألقاب سيعرفها العرب أيضا قبل اإلسالم حينما (70)و"الرجل"( 76)"السيد" و"أدون"
 .(73)خياطبون آهلتهم بألقاب مثل "رّب" و"ريّب"

 

"ملساندهتم يف بل إّن اإلله قد يستحيل ملكا أحوج ما تكون إليه اجملتمعات السامية  
مواجهة أعدائهم، وإسداء النصح هلم عن طريق الوح  أو من خالل العرافني يف األمور 

"ناصرا  وقد يصبح اإلله .(71)املتعلقة باألزمات القومية واحلكم بالعدل على قدرة البشر"
لذلك  .(70)قوة وحاميا للفقراء واأليتام وملن ال نصري له على األرض"للحق يف مواجهة ال

فإن عالقة املؤمن به ه  عالقة طاعة وتذلل وانصياع. والالفت لالنتباه أن هذا املؤمن ينظر 
"إال لذلك فهو مل يكن قادرا على حماورهتا ، (71)"على أهنا جزء من الكون املادي"آلهلة إىل ا

فرأى يف النبات والشجر واحلجر واألماكن مواضع ، (70)حمددة" من خالل أشياء مادية
ز بأنه خمتلف جذريا وكليا ال يشبه شيئا بشريا أو كونيا بإزائه "اإلهل  يتميّ لتجل  اإلله ألن 

 على حّد تعبري مرسيا إلياد. ،(77)يشعر اإلنسان أنه ال ش ء وأنه ليس إال خملوقا"
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ن جيسد اإلله يف الكون املادي احمليط به معتقدا وعليه إذن حرص املؤمن قدميا على أ 
"احلياة غري املرئية اليت تسكن النبات أو الشجر أو األحجار املقدسة جتعل الش ء أن 

ويبدو أن هذه الفكرة املبثوثة يف الدين الوثين  .(70)املقدس نفسه يبدو وكأنه كائن ح "
إسرائيل يعتقدون يف قداسة أرض كنعان القدمي قد ارحتلت إىل الديانات السامية فصار بنو 

 .(02)وصار العرب أيضا يقدسون احلرم مبكة واحلمى بالطائف ألهنا أرض الرب
 

 :علم األديان المقارن وسيلة لُكنه الطقوس الدينية والقرابين -ب
إن املتقّف  ألثر كلمة طقس يف املعاجم العربية يعدم وجود هذا اللفظ يف مظاهنا، إذ 

. كما (00)، وغض الطرف عنها ابن فارس يف مقاييس اللغة(06)منظور يف اللسانأمهلها ابن 
يغيب هذا اللفظ يف النصوص الدينية قرآنا وسنة. ولكن احلفر يف داللة هذا املصطلح يف 

( ه  سليلة اللفظة الالتينية Riteاملعاجم األعجمية جيعلنا نتنبه إىل أن لفظة الطقس )
(Ritus وه  تعين جمموعة ،) من األنشطة واألفعال املنظمة اليت تتخذها جمموعة ما خالل

"كل االحتفاالت املرتبطة مبعتقدات متصلة باملاورائ  أكثر من ، أو قل ه  (03)احتفاالهتا
 .(01)دالالهتا على جمّرد عادات اجتماعية وه  أمناط من العمل املتكرر يف نوع من الثبات"

 

يتم هبا أداء األنشطة املقدسة وتنظيمها يف إطار  الكيفية اليت"ونروم بالطقس الديين 
أوهلا التقعيد حبيث خيضع الطقس لقواعد " . ويتميز الطقس بثالث ميزات(00)احتفايل"

منتظمة متعارف عليها لدى أفراد اجلماعة، وثانيها التكرار حيث يعاد إجناز الطقس يف 
  وزيعية زمنية مضبوطةماعة وحبسب تمناسبات تتاىل يف أوقات مضبوطة من حياة اجل

 .(01)الرمزية اخلاصة" وفعاليتها دفقها املمارسات يعط  مما تتخذها اليت الرمزية الشحنة وثالثها
 

تقدمة ذات طابع ديين وتدل الكلمة إما على تقدمة ( فهو "oblationأما القربان )
وجند يف "موسوعة امليثيولوجيا واألديان" توصيفا  ،(00)م"الش ء وإما على الش ء املقدّ 

"كل ما يقدم هلل أو اآلهلة من ذبائح، ومن طعام وحل  وفواكه وغريها. للقربان، فهو 
وتؤلف القرابني جزءا مهّما من الطقوس املقدسة يف عقائد األمم قدميها وحديثها، كما أّن 

واإلله، وهو تعبري عن التضحية لإلله القربان شكل من أشكال التواصل املادي بني اإلنسان 
بش ء مثني وعزيز على القلب. أّما الغرض من القربان فهو الفوز برضا اإلله، والرغبة يف 
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وعليه إذن يبدو أن الطقوس  .(07)التقرب منه، وقد يكون طلبا لدفع سخطه وانتقامه"
تثري يف صدور أتباعها ضربا "الدينية والقرابني إمنا ه  وسائط تواصلية للتقرب من اآلهلة اليت 

فاآلهلة حتتل مكانة أثرية، إذ ه  قد اعتيرت األب ، (00)واحدا من اآلمال واملخاوف"
 .(622)وامللك والراع  واحلام  ألتباعه

 

ويبدو أن القرابني بني العرب والعيرانيني واحدة فه  إما حيوانية أو نباتية. فبنو 
"ذوات األربع الداجنة الطاهرة إسرائيل كانوا يتقربون إىل اإلله بانتقاء الذبائح من احليوانات 

.كالثريان والغنم واملاعز، أما العرب فكانوا خالفا لليهود ال (626)اليت حيل للناس أكلها"
 .(620)طعاما مألوفا وقربانا شائعا"ون حرجا يف التقرب لإلله بلحم اإلبل الذي كان "جيد

وقد كانت هذه القرابني احليوانية حترق أو تدفن أو يتم التصرف فيها مبا ال يعرضها 
وقد يكون القربان نباتا كالنبيذ الذي ال تكتمل الوليمة إال به وكاللنب الذي راج  للتدنيس.

 العرب خالفا لبين إسرائيل، حيث يغيب عندهم اللنب قربانا إهليا عمال سكبه يف قرابني
بالتشريع الوارد بسفري اخلروج والالويني والقاض  بتحرمي تقدمي كل مخري على املذبح. وقد 
يتخذ الساميون من الزيت أيضا قربانا يف طقوسهم فقد كان اليهود يصبون الزيت على 

 رب أيضا إذ كانوا يتمسحون بالصنممر شائعا بني العاألحجار املقدسة، وكان هذا األ
 .(623)وكانوا يغمسون أطرافهم يف املرهم مث ميسحون به الكعبة على ما يذكر ابن هشام

 

 :علم األديان المقارن والحدود بين الدين / األسطورة -ج
احتلت األسطورة منزلة مهمة يف حياة اإلنسان املتدين قدميا، ألهنا كانت أسلوبه يف 

"انعكاس اإلجابة عن التساؤالت اليت استغلقت على فهمه حول الكون والطبيعة إذ ه  
 وقد متلكت احلرية اإلنسان األول خصوصا ،(621)للتجربة األولية لإلنسان أمام الكون"

"صيغة جمازية لقوى روحية كامنة يف ألهنا مل تكن متثل سوى فوجد يف األسطورة ضالته 
"الكشف الرمزي بل إهّنا متثل  .(620)الوجود البشري، وه  تبعث احلياة فينا كما يف العامل"

وبذلك اتصلت األسطورة بالدين، بل . (621)لعالقات اإلنسان مع الكائنات ومع اإلهل "
واختلف الباحثون يف العالقة بني هذين العنصرين إنه من قاع األسطوري انبثق الدين. 

"نوعا من أنواع التعاليم الدينية، وه  قد نشأت  ( األسطورةCreuzer) فاعتير األملاي كروزر
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 ، وعّدها أرنست كاسرير(620)نتيجة وح  ديين أصيل تناقلتها األجيال يف صورة رمزية"
(Ernest Cassirer) (627)على توضيحه وإغنائه تعمل امتدادا طبيعيا للمعتقد الديين . 

 

وتنبه علماء األديان املقارنة أيضا إىل هذه الصلة الوثيقة بني الدين واألسطورة فاعتير 
"أن األسطورة حتتل مكان التعاليم يف مجيع النظم الدينية  (R.Smith) روبرسن مسيث

مكانة العقيدة الصارمة، أي وأن علم األساطري "يتخذ يف كل األديان القدمية  ،(620)القدمية"
واليت ال تتكون من جمرد قواعد آلداء  أن املعرفة التقليدية املقدسة لدى الكهنة والناس،

السلوكيات الدينية، تتخذ شكل حكايات عن اآلهلة، متثل هذه احلكايات التفسري الوحيد 
فيعتير  (Mircea Eliade) أما مرسيا إلياد .(662)لفروض الدين والقواعد احملددة لشعائره"

، وأن األسطورة حتك  لنا "تفجر (666)أن "مجاع الوح  البدئ  إمنا تشكله أساطريه"
 .(663)وتروي لنا "الفعالية اخلالقة اليت يقوم هبا اآلهلة" (660)القدس  يف العامل"

 

 م بني الدين واألسطورة قريبة جداوإن الدراسة املقارنة لتكشف لنا بوضوح أن التخو 
الدراسات اليت أعدها إلياد يف أعماله ودوركامي يف "األشكال األولية للحياة  ناهيك أن

الدينية" وإمييل بورنوف يف "علم األديان" إمنا انطلقت من األسطورة ألهنا ركن أساس  من 
فاألسطورة شكلت مكّونا مهّما  وعليه احلضارة اإلنسانية، وه  تعزز نظم االعتقاد والدين.

ن امليثيولوجيا وما فيها بناء أسطوري ديين وغري ديين، تدفع الباحث من للنص الديين بل "إ
علماء مقارنة األديان إىل التعرف اجلاد على األساطري اليونانية أو الكنعانية أو البابلية أو 

 .(661)الفرعونية"
 

وإن املتدبر يف ثنايا "العهد القدمي" أو "العهد اجلديد" ليلحظ أن األسطورة أثثت 
الديين املقدس كأحسن ما يكون التأثيث، فقصة اخللق يف سفر التكوين تتقاطع مع النص 

يف قصة سقوط و   صورة اخلالق أو يف فعل اخللققصة اخللق يف التكوين البابل  إن يف
معانيها من  ، وقصة الطوفان يف التكوين التورايت إمنا متتح(660)اإلنسان واجلنة املفقودة

وقصة ميالد  د موسى شبيهة بقصة ميالد سرجون األكديملحمة جلجامش، وقصة ميال
 املسيح تتقاطع مع قصة ميالد بوذا وحمنة إسحاق اليهودي شبيهة بقصة فركسوس

(Phrixus .اليونانية وحمنة أيوب إمنا استقت معانيها من األسطورة السومرية ) 
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مكّون من وعليه إذن فالدراسة املقارنة أقامت الدليل على أن األسطورة إمنا ه  
مكونات الدين، بل ه  "تنشأ عن املعتقد الديين، وتكون امتدادا طبيعيا له، فه  تعمل 
على توضيحه وإغنائه، وتثبته يف صيغة تساعد على حفظه وعلى تداوله بني األجيال، كما 

 .. أهنا تزوده بذلك اجلانب اخليايل الذي يربطه إىل العواطف واالنفعاالت اإلنسانية
 .(661)حياهتا" وتاريخ سريهتا هلا وتكتب أمساءها وتعطيها اآلهلة صورة ترسم اليت ه   فاألساطري

 

 :علم األديان المقارن والتعايش الحضاري/ 2-4
الذاتية ألنه خمتلف و"االختالف مدعاة إىل  ما فتئ اآلخر املغاير دينيا ميثل أزمتنا

 (660)وتورث العداوة والبغضاء" اجملادلة واملنازعة، واملنازعة حتمل على التعصب والتحزب
لذلك ظل اإلنسان يعيش يف أجواء مشحونة بالكراهية واحلقد والعنف الذي "مل يعد 
حمصورا داخل دائرة اجملتمع الواحد، وإمّنا أصبح شائعا على صعيد الكرة األرضية 

بّد لعلم . لذلك كان ال(660)ألن عاملنا "أصبح مليئا بالعنف ومهّددا بالعنف" ،(667)بأسرها"
األديان أن يظهر ليدرأ هذا اخلطر احملدق باإلنسانية، فالدراسة املقارنة لألديان التوحيدية 
مثال تثبت مبا ال يدع جماال للشك أن النصوص املقدسة ناهضت التعصب ونبذ اآلخر 

 ودعت إىل التسامح الديين واحورام معتقد اآلخر، بل إهنا أقرت التعايش معه. 
 

د القدمي نصا يلحظ أن اليهودية ال توردد يف التأكيد على ضرورة احورام فاملتدبر للعه
  التأسيس  اليهودي يف مواطن كثريةالغريب رغم خطاب العنف الذي يرشح به النص 

ءج يِف "الج ُتضجاِيْق غجرِيًبا أِلجنَُّكْم تـجْعلجُمونج مجشجاِعرج اُْلغجرِيِب فـجقجْد ُكْنُتْم ُغرجبجا فنلف  يف سفر الالويني:
" ِديجاِر ِمْصرج
كما أحل العهد القدمي أيضا على حسن معاملة النزيل مثلما توضحه اآلية  (602)

" ءج يف أجْرِض ِمْصرج "أجِحبُّوا اُلنَّزِيلج فجِإنَُّكْم ُكْنُتْم نـُزجالج
اليهود مل يكن يضريهم عبادة  . مث إنّ (606)

، بل إن (600)وقيتوم ورمانو األوثان والتماثيل فقد كانوا يف عهد موسى يعتقدون يف مولوخ
د ال يأيت بنتيجة موسى قد صنع متثال احلية النحاسية خلالص شعبه ولعّله "أدرك أن التشدّ 

سليمان فلم يكن  . أما(603)فاضطر إىل أن يغمض عينيه عن ولع شعبه باآلهلة األغراب"
اُلصَّْيُدونِيِّنيج وجمجْلُكومج ِإلجهج  ميانع وجود آهلة غري يهوه فهو قد عبد "عجْشتجاُروتج آهِلجةُ 

" اُْلعجمُّونِيِّنيج
ويستشف من  .(600)، واعتقد يف كموش إله املؤابيني وملولك إله بين عمون(601)
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ل كان أمرا مشروعا حىت حيصل هذا أن التعدد العقدي يف اليهودية زمن األنبياء األوائ
 االنسجام داخل اجملتمع اليهودي.

 

أّما املسيحية فقد أكدت على مفهوم التسامح الذي اتصل باحملبة جوهر الكلمة ومتام 
اءجُكْم أجْحِسُنوا (601)الشريعة ، وه  حمبة لآلخر وللعدو خاصة عمال بقول املسيح: "أجِحبُّوا أجْعدج

يـُْبِغُضونجُكْم"ُمعجامجلجةج اُلَِّذينج 
واحملبة اقورنت مبعىن التحمل الذي يضمن قبول االختالف.  ،(600)

وقد تدّعمت فكرة االعوراف باآلخر يف وثيقة "يف زماننا هذا" اليت أبرمها اجملمع الفاتيكاي 
"وإذا ما كانت عير القرون  الثاي وأقر فيها ضرورة احورام املسلمني وقد جاء فيها ما يل :

ت العديد من اخلالفات والعداوات بني املسيحيني واملسلمني فإن اجملتمع يهيب قد اندلع
هبم بنسيان املاض  وأن جيتهدوا بإخالص يف حماولة للفهم املتبادل وأن يقوموا حبماية ونشر 

 .(607)العدل االجتماع  والقيم األخالقية والسالم واحلرية من أجل كافة البشر"
 

يف تعاىل باألديان السابقة له دون تفريق بينها بدليل قوله أّما اإلسالم فقد اعورف  
آَمَن ُالرَُّسوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِِّه َوُاْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباهلِل َوَمَلاَئَكِتِه َوُرُسِلِه َلا ﴿القرآن الكرمي 

هذا االختالف ألنه حقيقة ال ميكن وقد أقر اإلسالم  .(600)﴾َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َبْيَن ُيَفرُِّق
 (632)"َلْو َشاَء َربَُّك َلَجَعَل ُالنَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َوَلا َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفنَيالتفص  منها عمال باآلية: "

ومعىن ذلك أن اإلسالم يؤمن بالتعددية ويرفض املركزية الدينية اليت جتير العامل على اعتناق 
دين واحد باعتباره الدين األصيل، بل إن املسلم صار حياور يف أرضه اآلخر املغاير دينيا 

الذي كان  ()يهوديا كان أم مسيحيا أم جموسيا أم وثنيا وذلك تأسيا بالرسول حممد 
 ع اليهود والنصارى بكل مرونة. يتعامل م

 

  :علم األديان المقارن وتحرير الفكر اإلنساني /2-5
يبدو أن قيمة علم األديان املقارن مل تكن تكمن فقط يف إقدار املرء على تبني منزلته 
وحقوقه يف األديان السماوية وعلى كنه جوهر دينه عقيدة وممارسة وإدراك قيمة التعايش مع 

دينيا. إذ يبدو جليا أن هذا العلم مهّم ألنه مّكن اإلنسان حديثا ويف ظل  اآلخر املغاير
العوملة من معرفة ذاته بذاته، حينما دفعه إىل التفكر يف الوجود وفيمن حوله، فحرره من 

 غلق على ذاته ومعتقده ينف  اآلخراالنغالق على ذاته ورفضه اآلخر املغاير دينيا ألن "املن
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 أن يكون خمتلفا عنه، إذ االختالف يف نظره هو نقيض اهلوية وضدها وال يعورف له حبقه يف
. لذلك يعمل هذا (636)الذي يتهّددها، ويعمل على استتباعها أو تسخريها أو تصفيتها"

اإلنسان على تقبل اآلخر باعتباره قدرا ال مفر له منه "فريى فيه مكمال ومماثال، وقد 
ر عن فوارق اللغة أو العرق أو الدين أو الثقافة يتماهى معه أو يتوحد، وذلك بصرف النظ

 .(630)أو أي انتماء آخر"
 

وأن غريها  ،وهكذا مل يعد اإلنسان يفاضل بني األديان مدعيا أن ديانته ه  األصيلة
ما دام  ألن علم األديان املقارن إمنا ينهض على هذا األّس،يستوجب النكران والرفض، 

األكير التجربة اإلنسانية. يقول "دوركامي" يف هذا الصدد: "ال وجود يف العمق إذن  مشغله
كلها جتيب وإن بطرائق خمتلفة عن  أي ؛لديانات خاطئة، فكل األديان صحيحة يف شكلها

. وبذلك فقط يسهم علم األديان املقارن يف (633)وضعيات مقدمة للوجود اإلنساي"
خا حق االختالف إذ "الكونية ال تتجلى يف املماثلة، وإمنا يف تقويض املركزية الثقافية مرس

د أركاهنا من خالل االنفتاح على املغايرة اليت ال تؤدي إىل حمو اهلوية بقدر ما توطّ 
. باختصار إن علم األديان املقارن يسهم بشكل كبري وعلى هذا النحو يف (631)اآلخر"

 جتعل من املرء "ال تستهلكه هوية معينة، وال تثبيت معامل النظرة املنفتحة على اآلخر اليت
تستنفد كينونته صفة خاصة، وال ينطق حبقيقته اسم واحد أو رمز واحد. بل هو ميلك هوية 
واسعة مركبة، هلا وجوه خمتلفة وأبعاد متعددة، إنه عني وجودية واحدة، ولكنها ذات نسب 

 .(630)وإضافات ال حتصى"
 

 :خاتمة
لقد اتضح لنا وحنن نتقصى قيمة علم األديان املقارن يف حياة املرء إىل أن هذا العلم 
اإلنساي قد أسهم حّقا إسهاما فعاال يف بناء ذات اإلنسان. إذ بواسطة هذا العلم فقط 

ن يتعرف إىل منزلته يف الوجود وأن يدرك احلقوق اليت منحتها إياه األديان أاستطاع اإلنسان 
كما تنبه املرء كذلك إىل جوهر دينه الذي انبىن على ممارسة الطقوس وإتيان السماوية.  

كما أدرك أيضا قيمة هذا العلم يف االنفتاح   ،الشعائر وتنبه أيضا إىل صلة األسطورة بالدين
على اآلخر ودوره يف خلخلة الثوابت اجلاهزة اليت عطلت العقل عن التفكري ليقتنع أن اهلوية 
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خر وأن األديان وإن اختلفت فإهنا تتفق يف أن ديدهنا األكير هو اإلنسان ال تكتمل إال باآل
 ومنزلته يف هذا العامل. 

 

لذلك أضحى علم مقارنة األديان من أهم العلوم اإلنسانية اليت حتظى باهتمام متزايد 
يف أوساط الباحثني، بل إن احلاجة إىل هذا العلم تغدو ملحة يف زمننا الراهن الذي كثرت 

ه الفنت واشتد فيه التعصب واحتدت فيه موجات التكفري باسم الدين حىت غدا اآلخر في
هو اجلحيم ألنه خمتلف عن األنا واالختالف مرفوض. لذلك كان ال بد من ظهور هذا 

ويف ظل  -العلم لرأب الصدع بني الذات واآلخر. بل إننا لنرجح أن هذا العلم قادر 
 حد بعيد يف التقريب بني األديان ويف رتق الفتق بني على أن يسهم إىل -حتديات العوملة 

وإمخاد نار الفنت، فنت اإلرهاب واحلروب  امللل والنحل وألم الشروخ بني املذاهب والطوائف
  املقدسة باسم الدين.
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« Il n’y a donc pas, au fond, de religions qui soient fausses. Toutes 

sont vraies à leur façon : toutes répondent, quoique de manières 

différentes, à des conditions données de l’existence humaine ». Emile 

Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, p.3.  
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 . 13 – 10، صص.0260تونس 

 .70 – 76عل  حرب، نقد احلقيقة، صص. -(630)
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 من الكائن الخطابي إلى الكائن التأويلي التحليل الثقافي:بستيمولوجيا إ
 

Epistemology of Cultural Analysis: 

From the rhetorical object to the hermeneutical object. 

 

 فتحي منصوريةأ.                                                              
 )الجزائر( تبسة –جامعة العربي التبسي                                                  

 

 17/20/0202تاريخ القبول:                                02/21/2002تاريخ اإلرسال: 
 

 :ملخص
تتخارج أبعاد هذا البحث ضمن إمكانية احلفر داخل ممكنات اخلطاب الثقايف 

نية اإلنسان من منظور للبحث عن إنسا - خاصة يف شقه النقدي األديب - املعاصر
ل املعىن داخل هذه الذات رغبة منها يف اإلقامة يف العامل د طرائق تشكّ ؛ حيدّ بستمولوج إ

واجوراح ما ميكن اجوراحه من معان تكفل هلا مشروطية حتقيق الفعل التأويل  باعتباره فعال 
، حتتاج دوما إىل وسائط معرفية تزيل اللبس عن افية مبهمةيتنامى داخل حركية ثق وجوديا

، دون أن تعتدي على مفهوميته البشرية اليت اعتدى عليها الرسالة اإلفهامية للكائن البشري
، مث النظر يف إمكانية حتديد مفهوم التحليل ب بوصفه فعالية معرفية غري بريئةسلفا اخلطا

ها مرحلة ما بعد ن اسوراتيجيات احلفر املعريف اليت أنتجتالثقايف باعتباره اسوراتيجية جديدة م
 دود بني خمتلف احلقول اإلنسانيةما يعرف بتجاوزية احل ، خاصة يف ظلّ احلداثة الغربية

 :ويوركز هذا البحث على نقاط ثالث مهمة ه 
 .الثقافة واملعرفة: مفاهيم وحتديدات -
 .ائن اخلطايب إىل الكائن التأويل من الك -
 .بستمولوجيا التحليل الثقايفإيف  -

 

باألساس مع ، يستعني البحث باسوراجيية التحليل الثقايف املتصلة وملقاربة هذه القضايا
، ولذلك للكشف عن البنيات القابعة خلف هذه اخلطابات واملسؤولة الفوكوية األركيولوجيا

 عن توجيه املعرفة النقدية داخلها.
 

 مابعد احلداثة، املعرفة، الكائن اخلطايب، الكائن التأويل الثقافة،  :يةالكلمات المفتاح
 .األركيولوجيا
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: Abstract 
The dimensions of this research fall within the possibility of 

digging within the possibilities of contemporary cultural 

discourse - especially in the apartment of literary criticism - to 

search for human humanity from an epistemological perspective; 

identifies ways of forming meaning within this self in order to 

reside in the world and propose what can be wound from the 

meanings to ensure conditionality The hermeneutic act as an 

existential act growing within a vague cultural movement, 

always needs cognitive media to remove ambiguity from the 

conceptual message of the human being, without prejudice to its 

human concept previously attacked by discourse as an innocent 

cognitive activity, then consider the possibility of defining the 

concept Cultural analysis as a new strategy of knowledge drilling 

strategies produced by the post-modern Western, especially in 

the light of what is known as cross-border between the various 

human fields, and this research focuses on three important points 

are / • Culture and knowledge: concepts and limitations. • From 

the rhetorical object to the hermeneutical object. • Epistemology 

of cultural analysis. To approach these issues, the research uses a 

strategy of cultural analysis that is essentially related to 

phycochemical archaeology, and therefore to uncover the 

structures behind these discourses responsible for channeling 

critical knowledge within them.  
 

Keywords  : culture, knowledge, rhetorical being, hermeneutical, 

postmodernism, archaeology. 
 

 :مقدمة
د املنظومات املعرفية والثقافية لإلنسان عير طرائق عدة لتشكيل املعىن وبناء الوع  تتحدّ 

د الدال املفهوم  إلنسانية اإلنسان ضمن هذا الوركيب املعقد الذي يأخذ يف احلسبان ويتحدّ 
هذا الوركيب يساير  ، ويظلّ اخلاضعة لصراع النماذج املعرفية وحتوالهتانوازع الذات اإلنسانية 

خمتلف احلاالت املعرفية لإلنسان منذ حالته األوىل وإىل غاية حالة االنتشاء املعرفية أو بلوغ 
 الذروة يف تشكيل الوع  وبناء اإلطار الثقايف الفعال.
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قديا متواصال وذلك ألجل حترير ، حيتاج اإلنسان إىل بناء املعرفة بناء نعلى إثر ذلك
زج هبا يف تارخيية خمتلف التشكيالت اخلطابية من مناطق العتمة والسذاجة املعرفية وإعادة ال

ذلك عير توفري جهاز فعال للمعاجلة اإلبستمولوجية اهلادئة والواعية ألجل  ؛ يتمّ الذات البشرية
خلة أو إرباك مفاهيم  ضمان انتقال سلس من مرحلة إىل مرحلة أخرى دون إحداث خل

 يؤدي إىل فقدان حلقة من حلقات هذا التواصل.
 

ناقش أسئلة حمددة تتعلق بطبيعة العالقة بني يل البحث اأيت هذيتأسيسا على هذا، 
؛ على اعتبار من أن هذا األخري يسعى إىل اجوراح ما واإلنسان وبني الثقافة واإلنسان املعرفة

من املعاي والتأويالت  ية اإلنوجاد ضمن شبكة رمزيةميكن اجوراحه من معان تعطيه أهل
رأس ماله "تشكل ، هذا ألن اإلنسان أصبح اليوم يتنامى داخل حمصلة أبعاد رمزية املتعددة
 الذي يسعى للمحافظة عليه وحتيينه كل ما وجد إىل ذلك سبيال. "الرمزي
 

 :مشكلة الدراسة -
 :جمموعة من األسئلة أمههاميكن مأسسة إشكاالت هذا البحث ضمن     

 ما ه  املعرفة وما ه  الثقافة ؟ 
 ما عالقة اإلنسان باملعرفة والثقافة ؟ 
 كيف يبين اإلنسان مفاهيمه يف ظل مشروطيات معرفية وثقافية معينة ؟ 
  ّد العالقة بني اإلنسان واملنظومات املعرفية والثقافية اليت تتحوطه ؟كيف تتحد 
  تنتجه هذه املنظومات ؟ما طبيعة اإلنسان الذي 
 كيف يبين اإلنسان منطا حتليليا ثقافيا ما لتشكيل شبكاته الرمزية ؟ 
 كيف يسهم النقد املعريف والثقايف يف صنع منظومات معرفية وثقافية موجهة ؟ 
 كيف ينتج اإلنسان انطالقا من هذا التحليل فعال نقديا ثقافيا متحررا وهادفا ؟ 

 

 :أهمية الدراسة وأهدافها -
تكمن أمهية هذه الدراسة يف الكشف عن األنساق املعرفية والثقافية اليت تعتدي مفهوميا 

، حيث تستعني املعىن املركب والتداويل للحياة على بشرية اإلنسان وجتعله عاجزا عن إنتاج
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تشاركية بني صر يهدف إىل ربط عالقة تواصلية و التحليل الثقايف كنموذج معريف معا بآليات
 وشبكة الرموز اليت حتاول استهدافه.اإلنسان 

 

 :مفاهيم وتحديدات ؛والمعرفةالثقافة  /1
تصطدم الذات اإلنسانية غداة مراحل تشكلها بعديد املفاهيم واالصطالحات الشائكة 
اليت ال تشري إىل معىن حمدد ومعني بقدر ما تفتح الباب واسعا أمام تضارب التفسريات 

. ويظل هذا التضارب واردا خاصة على على تنوع مرجعياهتاية واجلماعية والتأويالت الفرد
مستوى النظرية املعرفية املعاصرة نظرا للصراع احملتدم بني مناذجها املعرفية املختلفة اليت حياول  

، وإعطاء بعد ما من األبعاد املختلفة هلذه منها نزع عباءة احلقيقة عن اآلخرمنوذج  كلّ 
بستمولوج  يعاجل إحتتاج عملية تفكيكها إىل استجماع وع   الدوال املفهومية املركبة اليت

 ، وحتوالت املفاهيم بصورة خاصة.املعرفية بصفة عامةحتول الظاهرة 
 

تطور )أو »تعين  (culture) ثقافةالفلسفية أن كلمة  الالنديعتقد صاحب موسوعة 
ملكات  أنّ  ، أي(6)«ملكات العقل أو اجلسد بدربة مالئمة، بعض امللكات (نتيجة تطور

بفعل الثقافة كشرط ونتيجة يف  اإلنسان املختلفة وه  يف حالة تطور تصل إىل ذروة التحقق
والتطور الواع  يف ملكات ، ونفهم من هذا التعريف أن هناك حالة ما تسبق هذا التحقق آن

صل  ذج األ، وه  احلالة الساكنة اليت ال تنتج منوذجا معينا بقدر ما حتافظ على النمو اإلنسان
، وهذا التنظيم الذايت واالجتماع  للفرد، وهو النموذج البدئ  الذي يقع خارج لإلنسان

ه   "ثقافة"، تغدو يف نظرنا  ميزة ترفضه الثقافة وتعلن معه القطيعة، وعليهالنموذج بالذات 
 فإنّ  لذلك، (0)«، حسه النقدي وحكمهشخص متعلم، وكان قد طور هبذا التعلم ذوقه ميزة»

حس  ، وإن أية ثقافة أو تفكري وممارسة ثقافيةأي ذوق يصل إليه اإلنسان إمنا هو نتيج
، وهذا األخري يقوم بنمذجتها نقدي هو بالضرورة ناتج ثقايف، فالثقافة تنتج احلس النقدي

 وقولبتها يف إطار كليات أو منظومات مشولية.
 

ن هذا املفهوم قد استعصى غري أن املتتبع ألدبيات الفكر الفلسف  املعاصر سيجد أ
، خاصة إذا اعتيرنا أن هناية القرن التاسع عشر ريف له نظرا الرتباطه بعلوم أخرىإعطاء تع

وبداية القرن العشرين شهدت ظهور علوم خمتلفة ومناذج معرفية جديدة أدت إىل نضوج 
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انت الفورة أوائل الستينات من القرن املاض  ك أنّ ب. غري أننا نعتقد أفكار وبنيات جديدة
دخلت املفردة واملفهوم »، حيث فيها هذا املصطلح حبلته اجلديدةالزمنية اخلصبة اليت ظهر 

عا للعالقة اليت تربطه ، وتأرجح مفهوم الثقافة تبجنليزي يف حقبة الثورة الصناعيةاملعجم اإل
انتمى إىل الفكر ه خيتلف عما إذا ، فإذا كان انتماؤه إىل علم األنثروبولوجيا فإنّ بفكر معني

عل التعريف ، وإمنا جتقافة ال تستعص  على التعريف وحسب، والثلبنيويالبنيوي أو ما بعد ا
ن الثقافة بوصفها أذاته انعكاسا مؤسسا )بالفتح والكسر معا( للبنية الثقافية ذاهتا، وهذا ش

ة أمرا مؤسسة ختصصية تفرز آلياهتا اخلاصة وه  آليات جتعل من دميومة الثقافة اخلاص
مرتبطة بفكر آخر يقع الثقافة ليست جمرد آليات  ، ونفهم حنن من هذا التعريف أنّ (3)«حتميا

؛ إمنا ه  قبل ذلك نظام مغلق من العالمات واإلشارات له بنيته اخلاصة خارجها فحسب
يوي مغلق نظام بن -أي الثقافة  -ا على هذه الصورة ، فكأهنّ وقواعده املعرفية اليت يشتغل هبا

إال مبا ينتجه من مشروطيات ضرورية لبناء املفهوم وضبطه  ، وال يعتدّ  حييل إال على دواخلهال
 وجعله حمددا بنسقه الذي ال قيمة للجزء فيه إال بانتظامه داخل الكل.

 

اإلنسانية املتعددة ، ألنه متعدد ومرتبط بأشكال املمارسات مصطلح عائم "الثقافة" إنّ 
ئما من نستطيع القبض على مفهوم واحد للثقافة ألهنا تتحرك دا ؛ إذ إننا الداخل اجملتمع

ذاهتا  الثقافة يف حدّ  أية حماولة للتعريف ستبقى قاصرة ألنّ  . إنّ الداخل إىل اخلارج والعكس
 ذا النظام إلعطاء تعريف حمدد هلاستبقى مرتبطة بنظامها اخلاص والبد من االخنراط يف ه

ل نظاما دالليا حمدودا حبدود ا تشكّ غري بريء هلا ألهنّ وهذا ما سيعط  يف نظرنا تعريفا 
  وهم تستدرج به دارسها لينخرط يف نسقها املخاتل.، وما ادعاؤها املوضوعية إاّل (1)نظامه

 

أن نتفهم »، فهو يعين حسب كولر الدراسات الثقافية غري ذلك طبعا ا مصطلحأمّ 
، وكيف تكون افيةتشتغل املنتجات الثق، كيف ثقافة بنوع خاص يف العامل احلديثوظيفة ال

اد واجلماعات من خالل عامل متنوع الكيانات الثقافية مشيدة ومنظمة من أجل األفر 
(، والشركات media industries، والصناعات اإلعالمية )وجمتمعات متمازجة، وقوة الدولة
دراسات تتضمن ال، الدراسات الثقافية من حيث املبدأ ، فإنّ متعددة اجلنسيات ...، وهكذا

، وجند كولر حسب هذا (0)«، فاحصة األدب بوصفه ممارسة ثقافية خاصةاألدبية وتطوقها
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؛ ذلك أن ة شامال ملفهوم الدراسات األدبيةالتعريف جيعل من مفهوم الدراسات الثقافي
ة االهتمام كان يف البدء يتعلق بدراسة األدب أو النظرية األدبية دون التطرق للخلفية الثقافي

غوي مجايل حييل على معىن ، فكانت النظرة إىل النص ترتكز على كونه جمرد نسيج لصوصللن
، وقد تزامن هذا الطرح مع ولوج الدراسات األدبية عاملا جديدا وإجنازا ضخما مع أو أكثر

 املؤلف صاحب النص إىل النص نفسه الشكالنيني الروس الذين نقلوا حمور الدراسة من
، إىل أن أجهزت البنيوية خاصة يف طورها الفرنس  بروزه الكبري مع وعرف هذا االجتاه

هتمام ، فظهر االدراسة وقلبت املفاهيم قلبا خطريامقوالت التفكيك على هذا النمط من ال
الذي استفاد من كل  ، مث ظهرت الدراسات الثقافية والنقد الثقايفبالقارئ ووضعياته املختلفة

ة الفكرية والثقافية هلذه دا من الدراسة يتعلق أساسا باخللفيهذه األطروحات وقرر منطا جدي
 ، وذلك بالبحث عن طرق تطبيقية لتفكيك اخلطابات واألنساق املعرفية املختلفة.النصوص

 

( savoirأن املعرفة ) وسوعة الفلسفيةاملريى صاحب ، فأما فيما يتعلق مبفهوم املعرفة
، القابل للصياغة يف عبارة املفكرة بالفكر املوضوع ة الذات ؛ عالقرفحالة العقل الذي يع»

حيث يركز هنا على طبيعة ، (1)«أو قضية يسلم بصحتها ألسباب عقلية وقابلة للتبادل
، وبني موضوعها فكار واألنساق الداللية املتعددةالعالقة بني الذات كخزان أنطولوج  من األ

، وهذه العالقة البد وأن تربطها منظومة يلعملية القراءة والتأو الذي يكون يف الغالب عرضة ل
حموهلا املعريف عقلية تتمثل يف شبكة من التصورات والتشكيالت اخلطابية املتنوعة اليت ترتفع مب

 ، حيث ميكن مثة احلديث عن نظرية للمعرفة وعن اجتاهاهتا املختلفة.إىل مصاف النظرية
 

شكلت منطا معينا من التفكري ظهر لقد مر العقل الغريب احلديث بعديد املراحل اليت 
 "Thomas Moor توماس مووردس عشر مع رجل الدين اإلجنليزي "منذ بدايات القرن السا

مث أعقبت جهود هذا الفيلسوف مراحل عدة كان أمهها ظهور فلسفة األنوار اليت أخذت 
رحلة مل ه امل، إال أن نظرية املعرفة يف هذد للمعرفةعلى عاتقها جعل العقل هو املصدر الوحي

، مث حتول اوزه حنو عدمية احلقيقة مع نيتشه، بل اضطرت إىل جتتقف عند هذا التصور كلية
النظر إىل التحليل الثقايف مع مدرسة فرانكفورت األملانية الذي تزامن مع ظهور فلسفة 

ه من جديد مبا ئ؛ كل هذه املراحل حاولت تفكيك منظومة العقل الغريب وإعادة بناالتفكيك
 يوافق متطلبات وخصوصيات كل مرحلة.
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  :/ من الكائن الخطابي إلى الكائن التأويلي2
تعوري املعرفة أنواع من املساءلة، ولبناء الفعل النقدي املتحرر، يكف  حتريك املعرفة 

 ، والبناء هنا ليس عكس اهلدم ، فالتحليل الذي تبنته هذه الدراسة ليس هدماجينالوجيا
ك حجز الزاوية يف النص أو اخلطاب، ومحله ، إمنا بتحريمن أجل هدم من أجل بناء أو بناء
، غري أن الرهان يكمن ينالوجيا مهمة جدا يف هذا الطرح. إن أسئلة اجلعلى تفكيك نفسه

، أي كيف نبين إنسانا وحنن التأويل يف كيفية االنتقال من العملية التأويلية إىل بناء اإلنسان 
 نؤول الثقافة ؟.

 

فة الغربية وه  تنتقل من حقبة إىل أخرى حاولت تفكيك خمتلف السلطات إن الثقا
، هذا ألن األزمة اليت اإلنسان الغريب على إنتاج اخلطابالثقافية اليت حتد دائما من قدرة 

 طرحت نفسها حبدة ه  عدم قدرة اإلنسان الغريب على تفكيك اخلطاب الذي ينتجه وفق
، فحني كتب رجل ا إشكالية تأليه بالدرجة األوىلإهن؛ شروط معينة يف حقبة زمنية معينة

، كان يقصد من وراء ذلك حترير كتابه املعروف "يوتوبيا" Moor الدين املسيح  موور
حترير الدين كمعطى معريف من قبضة الوسطى من سلطة االستئثار بالدين، و إنسان القرون 

ل خطاب احلداثة ، وملا تشكلكسلطة سالبة إلرادة الفرد األوريب، لذالكنيسة باعتبارها 
راحل والفورات الزمنية ، مل يقفز اإلنسان الغريب قفزا عشوائيا على خمتلف املالغربية فيما بعد

حالة ، ويف هذا الكالم إاخلطاب املساءاليت هلذه األنساق ، بل أسس نوعا مناملتالحقة
سان الغريب التحرر من ، إال أنه يف كل األحوال استطاع اإلنعلى مفهوم القطيعة املعرفية
لتحرر من آليات وا ك إشكاالت متأسسه كل أمكن له ذلك،سلطة إنتاج اخلطاب وف

اإلنسانية تتقدم وتتأخر وفق جدلية أخرى ميكن وصفها »، على اعتبار أن اهليمنة اخلطابية
راعا ال ، فصراع الكلمات مع األشياء للقبض عليها كان دائما صدلية اجلرح واحلكمةجب

، ألن األشياء وكأهنا تند عن املنطق والعقل واملعقولية والعقالنية إال ليبدأ من جديد ينته 
، وهذا الصراع بني الكلمات واألشياء ناتج عن (0)«واحلساب والعقال واالمتالك وامللك

، كان لزاما على اء من املعاي والنصوص واخلطابات، لذلكإميان عميق بأن العامل كتلة صم
، بل تتعداها ، فالكلمات التصف األشياء نفسهاح معان معيرة حلياته العاديةاإلنسان اجورا 
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 ل تسمية واحدة وإطار لغويا واحدا، فه  ال تقبإىل ظالهلا، واألمر نفسه بالنسبة لألشياء
األمر بالنسبة ، وكذلك مكانات لغوية أخرى أكثر انفتاحابل تسعى إىل التوزع على إ

دائما إىل حتريكها  ة ال تقبع خلف املقوالت أبدا، بل تسعىمعرف؛ فه  للمعرفة التأويلية
. إال أن هناك منطا اريخ وحتريرها من منسيات الثقافةوالزج هبا ضمن حركية اإلنسان والت

 ا كامال من وهم الواقعة اخلطابيةمعينا فقط من القراءات نستطيع به حترير اإلنسان حترير 
ا إىل مشروطيات وهذا النوع من القراءات حيتاج أيض،  ودجمه ضمن إطار الواقعة الثقافية

إشكاليات القراءة ال تقف عند حدود اكتشاف الدالالت يف »، مث إن معرفية خمصوصة به
سياقها التارخي   الثقايف الفكري، بل تتعدى ذلك إىل حماولة الوصول إىل املغزى املعاصر 

ال له مشروطيات معرفية خمصوصة مث، فالنص الوراث  (7)«للنص الوراث  يف أي جمال معريف
، إال أن الرهان يكمن يف كيفية إبداع تلك املعاول كونه أنتج يف فضاء ثقايف خمصوص   ،به

من حيث ه   -القراءة  »، فـــ عاصر من هذا النصالصلبة اليت نستطيع هبا حترير املغزى امل
لوج  ومن أفق خي  أيديو تتحقق يف احلاضر بكل ما تعنيه الكلمة من وجود ثقايف تار  -فعل 

، بل ه  قراءة تبدأ من طرح ذلك أن أي قراءة ال تبدأ من فراغ، ومعىن معريف وخيرة حمددين
ها عملية القراءة أسئلة تبحث هلا عن إجابات ، وسواء كانت هذه األسئلة اليت تتضمن

اءة ، وه  أن طبيعة األسئلة حتدد للقر صحيحة أو مضمرة، فاحملصلة يف احلالتني واحدة
، إال أن هذا ة ه  قراءة متارس التأويل وتنتجه، مث إن القراءة اليت تبحث عن إجاب(0)«آلياهتا

الكالم يتعارض نوعا ما مع السمة األساسية للمعرفة الشمولية يف كوهنا معرفة مطلقة وتقدم 
ي ؛ إننا نفهم املطلق هنا على املستوى التصور ولية مستغرقة يف الزمان واملكانإجابات مش

، لذلك فالقراءة اليت تسعفنا ى املستوى املفهوم  اإلجرائ  هلاالتجريدي للمعرفة وليس عل
، فاملفاهيم  وليس األوليف إنتاج اإلنسان التأويل  ه  تلك اليت تقع على املستوى الثاي

، بينما تستطيع التحرر من هذا واحد هو املشورك التجريدي األول تتطور وفق مشورك بنيوي
اج مستوى ، فاملعرفة التأويلية ليست نتى تكوينها اجلزئ  املتفرد، لذلكلتحافظ علاملطلق 

 ، بل ه  نتاج تفاعل حاصل بينهما يف مجيع نطاقات فهمواحد من هذين املستويني
، فمفهوم احلداثة مثال حىت وإن ظل متصال مبستواه اإلنسان لتحوالت املعىن املقصود

لعمليات مفهمة جتزيئية فكت ارتباطه الكل   التجريدي األول فإنه الشك قد خضع
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، والنناقش يف هذا ذف به داخل حركية الفهم والتأويلباملانفستو / البيان األول الذي ق
نوع وختتلف من ، فهذه املقصدية تتاملنتجة هلذا النوع من املفاهيم الصدد مقصدية القراءة

آليات واعية بذاهتا »إهنا ستنتج ، فإن ه  أعلنت عن سؤاهلا املضمر  فأفق معريف إىل آخر
ورها بإعادة صياغة آليات القراءة، وبذلك وقادرة على استنبات أسئلة جديدة تقود بد

املضمر فتكون آليات مضمرة ، أما آليات القراءة يف حالة السؤال تكون القراءة منتجة
وتقع من مث يف  ،خفاء طابعها األيديولوج  النفع ، تتضافر غالبا مبظهر املوضوعية إلبدورها

، إال أننا نرى ضرورة التفاعل بني الكل  واجلزئ  (62)«أسر ضيق النظرة والتحيز غري املشروع
، لقد تعرضت العديد من اخلطابات إىل رة، ويف احلقيقةللتغلب على حدية املقاصد املضم

 ، ومل تستطع التحرر من وهمهنا سقطت يف فخ املقصدية املضمرةخطر االستالب نظرا أل
 .رادة التأويل ضمن أفق مغلوط تارة، ومتحيز تارة أخرىالوثوقيات املطلقة اليت كبلت إ

 

إن اإلنسان اخلطايب الذي مل يتحرر بعد من وهم اخلطاب املتعايل فوق الواقع والتاريخ 
؛ نقول موضوعية تاج معرفة تأويلية خصبة وموضوعيةال ميكنه بأي حال من األحوال إن

، والرهان يكمن يف إنتاج اإلنسان الثقايف دَن من التشارك اإلنسايلقدر األحفاظا على ا
 ، ومقصديات القراءة املضمرة.ةالذي ال يعتد مبغلوطات املعرفة وأهواء اجلماعة اخلطابي

 

    :بستيمولوجيا التحليل الثقافيإ/ في 3
األيديولوج  فهو ؛ فأما بستيمولوج تتحدد املعرفة يف فرعني أساسيني: األيديولوج  واإل

نتاج تأويل حمدود حمكم بنظرة قيمية مسبقة جتعل من فعل قراءة العامل فعال نسقيا موجها 
، وهذا النص األول إمنا هو النص األصل  الذي يقع يف انه األولحيمل يف بذوره نص بي

 ملة لهلنظام األبوي للثقافة احلا، ألنه نص يتشكل حوله اتخيل وال ميكن حتريفه أو زحزحتهامل
، وهذا ما جيعل من ثقافته احلاملة له ثقافة خطابية فهو بذلك نص صلب ال يقبل التفتيت

وال ( 66)«تتعاىل عن الشؤون اليومية» ة غري بريئة، فه  بذلكنسقية موجهة بفعالية معرفي
 ا ليست فرعية والهتتم باجلزئيات، أي أهنبأن تناقش فرعيات اخلطاب اليوم  تسمح لنفسها
يديولوجيا البحث عن خطاب تعميم ، وهو خطاب خماتل، نسق ، مهمني وذو ألن غاية اإل

 بعض النماذج األخرى قصد التمويه، لذلك ، غري أنه يقبل بأن يستعريمنوذج صلب واحد
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؛ لقد استعارت ر احلداثة قد اتسمت هبذه اخلصيصةيرى بعض الدارسني أن الثقافة يف عص
لعريض ، فصار هذا النموذج العنوان اجتاهني العقالي والتجرييبمن االالنموذج امليكانيك  

، ورغم أن مليتافيزيقا وبناء نسق مضاد هلا، حبجة تقليص مساحة اللبحث يف العلوم اإلنسانية
ابع األسطوري عن املعرفة هذه احلجة منطقية بعض الش ء خاصة فيما خيص نف  الط

لنماذج ويل اإلنسان إىل برنامج قيم  تتقاذفه ا، إال أن هذا ليس ميررا كافيا لتحالبشرية
ت الفكر األوريب ؛ فلحظة ماركس مثال تعد حلظة خطرية يف أدبيااملعرفية من جانب إىل آخر

هناية كل »؛ حيث وبالرغم من أن املاركسيني أعلنوا يف الكثري من احملطات احلديث واملعاصر
وه  يف  -، (60)«على الضرورات ، وسيطرغوراب، بناء عامل حرر من الضغوطأشكال اال

 احلقيقة دعوة صرحية إىل حترير اإلنسان من النموذج اإليديولوج  وإعطائه الفرصة لقول كلمته 
ل هو نسق ، إال أهنم ما لبثوا أن أدخلوه يف نسق متحو -باعتباره سيد الكزن بال منازع 

ن حني جعلوه خاضعا . إهنا حماولة قتل أخرى تعرض هلا اإلنساالتفسري املادي للتاريخ
 ، بل ليس أكثر من بيدق داخل لعبة حمكمة الغلق.ت البنية االقتصادية واالجتماعيةلتحوال

 

بورديو وهو من مفكري ما بعد احلداثة أن رأس مال الثقايف الذي  بيري لذلك، يعلن
كرأس ، أي أن يتجاهل يف حقيقته  رس عنفا رمزيا مبجرد أن يعورف بهميا»أنتجته هذه املرحلة 

، وهذا العنف الرمزي يتشكل من مفهوم (63)«مال ويفرض كسيادة تستدع  االعوراف
دوات التحليل االجتماع  السلطة كمقدار كبري من املعرفة متارس فعلها األبوي يف احتكار أ

 ، ويف صناعة وتزييف الوع .والثقايف
 

املعرفة، ويفتح يف كل مرة بستمولوج  فهو غري ذلك متاما، إنه فرع حياور اإل أما الفرع
، وقد تعاظمت احلاجة يف الدعوة إىل هذا مسافات معنوية للتأويل وبناء التاريخ واإلنسان

، واليت طالبت بتفكيك السلطة البنيوية 6017د ثورة الطالب يف فرنسا سنة الفرع خاصة بع
، وليس قتله واصالة للتاريخ باعتباره حدثا مت، وإعطاء فرصاخلاضعة للتفسري املسبق للحقيقة

 واستبعاده كما فعل فالسفة العقالنية ومن بعدهم نقاد البنيوية.
 

نية قد أدى التصادم احلاصل بني البنيوية وما بعد البنيوية إىل ظهور طبقات معرفية تكتو 
، فبعد أن كان االهتمام يف بادئ األمر منصبا على املؤلف جديدة أفرزهتا طبيعة املرحلة



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 019 

 

 ، حتول االهتمام مع الشكالنينيجتماعية أكثر من النص يف حد ذاتهية واالوأحواله التارخي
، وقد تزامن هذا الطرح مع ظهور لسانيات سوسري اليت الروس إىل البحث عن علم لألدبية

إجنازات حققت اللسانيات »، فقد ة يف طبيعة الدرس اللسانس احلديثأحدثت قفزة نوعي
، أو على مستوى تقنيات مستوى املنهج والرؤية نظرية وإبستمولوجية مهمة، سواء على

، حتولت إىل منوذج متثيل  تتطلع العلوم ل، وبفضل هذا اإلجناز العلم وإجراءات التحلي
أسست ملرحلة جديدة يف تاريخ الفكر  وهذه اإلجنازات، (61)«اإلنسانية إىل االحتذاء به

 النقدي الغريب املعاصر اصطلح عليها مبرحلة البنيوية خاصة يف طورها الفرنس .
 

 طرق أحدثت انقالبا مفاهيميا كبريا يف 6017ثورة الطالب يف فرنسا سنة  قلنا إنّ 
يات ، وباخللفت إىل االهتمام باخلطاب بدل النص، فقد دعالتعامل مع النصوص األدبية

، فتعاظمت جتليات لرموز لغوية لسانية حبتة املعرفية والثقافية للنصوص األدبية بدل كوهنا
، وظهر االهتمام أول إخل ... بذلك احلاجة إىل تفسري النص ثقافيا واجتماعيا وأنثروبولوجيا

، مث ما لبث أن برز إىل الوجود  العملية التأويلية هلذه النصوصمرة بالقارئ كطرف مهم يف
 تيار آخر يعىن بدراسة اخللفية الثقافية للنصوص أال وهو تيار النقد الثقايف.

 

، وه  أنساق تضمنها النصوص األدبيةأن هناك أنساقا خفية ت يعتقد رواد هذا التيار
، هذا ألن ا وإرجاعها إىل مكوناهتا األصليةخماتلة وجب الكشف عنها وحتليلها وتفكيكه

   تتلبس هبذا املكون أكثر من غريه، واإليديولوجيا الفين واللغويديب يزخر باجلمال النص األ
الدراسات األدبية يف احلقيقة أصبحت قاصرة قصورا واضحا يف استخراج هذه البىن  مث إنّ 

على  ليست مقيدة أو ملتزمة مبفهوم ما للموضوع األديب الذي جيب»وحتليلها ألهنا 
دراسات الثقافية بوصفها تطبيقا لتكنيكات ، لقد نشأت الالدراسات الثقافية أن ترفضه

 (artefacts) ، إهنا تعاجل الصناعات / املنتجات ديب على املواد الثقافية األخرىالتحليل األ
ت باألحرى بوصفها موضوعات موجودة، بطريقة ، وليسقافية بوصفها نصوصا ميكن قراءهتاالث

، قد حترز تقدما العكس من ذلكاسات األدبية، على ، كما أن الدر بسيطة، ميكن تقديرها
، وعندما تكون األعمال مرتبطة مدروسا بوصفه ممارسة ثقافية خاصةعندما يكون األدب 

الدراسات األدبية ال تقبل إال الدال  ؛ أي أنّ ، وهذا هو الفرق بدقة(60)«خبطابات أخرى
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 هذه النصوصاملختلفة اليت تتخذها هتمها الدوال األخرى أو األشكال  األديب للنصوص وال
ل األديب ملختلف املواد عكس الدراسات الثقافية اليت هتتم أكثر ما هتتم بأدوات التحلي

متطورة من مرحلة ما ، ميكن اعتبار تيار النقد الثقايف مرحلة لى أساس هذا التفريق، وعالثقافية
م اكوراثها ية وعديستوعب متغريات ما بعد البنيوية برفضها للعقالنية التنوير »، ألنه بعد البنيوية

أي اليت تؤمن بوجود أسس مطلقة ألي ش ء( أو باحلدود التقليدية بالتوجهات األساسية )
، وهنا جيب القول (61)«بني التخصصات واملوضوعات أو ما هو معتمد أو رمس  يف الثقافة

عتمادا ، بل اعتمد عليها اجتاهات النقدية ملا بعد البنيويةالنقد الثقايف مل يتخل عن اال أنّ 
، وهذه االجتاهات تتمثل أساسا يف (60)«نقد الثقافة وحتليل النشاط املؤسس »مباشرا يف 

ومفهوم  ...،حليل النقدي األديب عند: بارط، ديريدا، بول دميان، ليفيناسمنهجيات الت
ند جيل دولوز وفيليكسغتاري  وجورج ، ونقد املفاهيم وبنائها عاحلفريات عند ميشال فوكو

، وكذلك مفهوم  التناص واإلنتاجية عند جوليا  مفهوم احلوارية عند باختنيباطاي، و 
 إخل.  ... كريستيفا

 

اسورشدوا يف »، حيث إهنم بالتحليل الثقايفإن أعمال هؤالء تندرج ضمن ما يعرف 
، بل ا بعد احلداثة والنسوية ومابعدهاحتليالهتم بالنظريات املعاصرة كالبنائية وما بعد البنائية وم

رمينوطيقا وما واهل وأيضا بالتارخيانية اجلديدة واملادية الثقافية ونظريات التفكيك عند جاد دريدا
يف التحليل النفس  ، بل وكثريا ما استعانوا باألساليب واالجتاهات النقدية بعد الكولونيالية
ولة ، وحما قدر ممكن من التعمق يف التحليل، وذلك هبدف الوصول إىل أكيرعند جاك الكان

وقضاياه، مع األخذ ربط هذه األفكار مبشكالت التغري االجتماع  والثقايف يف العامل املعاصر 
البعد ، متطلبات املستقبل ويف الوقت نفسه عدم إغفال يف االعتبار، يف كثري من األحيان

كما متثل يف  Genealogy of cultureجينالوجية الثقافة( التارخي  فيما يعرف باسم )
تشه مث يف أعمال ميشيل فوكو ومن بعدمها بعض مفكري مابعد احلداثة من أمثال تفكري ني

قايف ، وكل هؤالء املفكرين جتمعهم خصيصة التحليل الث(67)«جون بودريار وفرانسوا ليوتار
، ميكن القول أن التحليل الثقايف حتليل مرحتل بني على اختالف ميادين اشتغاهلم. لذلك

، لذلك يبدو ني كل النماذج التحليلية السابقةمنوذج مركب جيمع ب، فهو العلوم واملعارف
 ، ألنه متعدد الرؤى واألدوات معا.نوعا من املمارسة النقدية الصعبةاالشتغال عليه 
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افيا بستمولوجية التحليل الثقايف سيمكننا من نقد الثقافة السائدة نقدا ثقإن التأسيس إل
تلك خاصية املرونة يف التعامل مع تعقيدات الظاهرة ، ألنه ميشامال ودقيقا يف الوقت نفسه

ريف لقضايا ؛ قلنا إبستمولوجية ألننا هندف من خالل هذا الطرح إىل تفعيل الفرع املعيةالثقاف
 ، والبعد كل البعد عن التحليل امليكانيك  هلذه الظاهرة.النقد األديب املعاصر

 

 :خاتمة
   :التاليةيف خامتة هذا البحث، نتوصل إىل النتائج 

 هذا ألن الوجود ل مراحل حياته الوجودية والفكريةحيتاج اإلنسان إىل املعرفة والثقافة يف ك ،
لوالء املعريف والثقايف لإلنسان هو الذي يكفل له بناء إنسانيته بناء إبداعيا خاليا من سلطة ا

، وهو اذج للمعرفةمن سلطة النموذج الس ، وهذا ما يكفل له اخلروجللنماذج املعرفية املتسلطة
 النموذج البدئ  الذي ال يفسر إال ظواهر بسيطة وحمدودة.

 

 يصعب حتديد مفهوم للمعرفة والثقافة مبعزل عرفة والثقافة حبقول إنسانية شىت، لذلكترتبط امل ،
 متيزمها عن غريمها ، وهذا من اخلصائص اليتذي ترتبط به وتتشابك مع أيقوناتهعن املكون ال
 رهيبا ومعقدا.  تشابكا معها ويتشابكان األخرى باملفاهيم يتعالقان فهما مفهومان ،من املفاهيم

 

  تنتج املعرفة والثقافة أشكاال من البىن الواعية والالواعية واليت تشكل على اإلنسان نوعا من
، لذلك على اإلنسان يف بناء نسق مفهوم  حيايت متنوع السلطة اخلطابية اليت تكبل إرادته

حوار مع املعرفة والثقافة لتبادل السلطات وختفيف حدة النسقية واإلقصاء الذي  الدخول يف
يولده مركز حيال مركز آخر؛ كل هذا ألجل إنتاج اإلنسان الثقايف الذي يستطيع التحاور مع 

 ذاته ومع شبكاته الرمزية احمليطة به.
 

  ّكونه تحليلية األخرىواالسوراتيجيات الاملناهج  يطرح التحليل الثقايف نفسه كبديل لكل ،
النماذج التحليلية املختلفة بصيغة الوركيب املنهج  بني أدوات املعرفة على  جيمع بني كلّ 

، وتكون معرفته املنتجة باألساس معرفة مركبة تنتج بدورها الف حقوهلا الثقافية واإلنسانيةاخت
 ة.مشروع العقل املركب الذي سيجيب حتما على كل أسئلة اإلنسان الوجودي

 



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 011 

 

 واإلحاالت هوامشال
 

: ، منشورات عويدات، بريوت/باريبس، تع6: موسوعة الالند الفلسفية، م، أندريهالالند -(6)
 .016 ص. 0226، 0محد، طأخليل 

 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. -(0)
 3الرويل ، ميجان والبازع  سعد: دليل الناقد األديب، املركز الثقايف العريب، املغرب، ط -(3)

 .612ص  .0220
 .616ينظر: املرجع نفسه، ص -(1)
ناثان: مدخل إىل النظرية األدبية، تر: مصطفى عبد السالم، اجمللس األعلى للثقافة ، جو كوللر -(0)

 .11.10 . ص ص0223، 6ط
 .6013 ،  صأندريه: موسوعة الالند الفلسفيةالالند ،  -(1)
 .02ص ،6003 ،0ط بريوت، ،اجلامعية للدراساتملؤسسة ا ،اجلراحات واملدارات سليم دولة: -(0)
 3، طإشكاليات القراءة وآليات التأويل، املركز الثقايف العريب، املغرب: نصر حامد أبوزيد -(7)

 .21، ص6001
 : الصفحة نفسها.املرجع نفسه -(0)
 ، نفسها.نفسه -(62)
 6لقاهرة، ط، اللثقافةإجيلتون، تريي: فكرة الثقافة، تر: شوق  جالل، اجمللس األعلى  -(66)

 .10، ص0220
لوفيفر، هنري: هناية التاريخ، تر: فاطمة اجليوش ، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، دط  -(60)

 .12، ص0220
  3ط ،بورديو، بيري: الرمز والسلطة، تر: عبد السالم بنعبد العايل، دار توبقال، الدار البيضاء -(63)

 .06، ص0220
 ، اجلزائر إسوراتيجية التأويل )من النصية إىل التفكيكية(، منشورات االختالفة، حممد: بوعز  -(61)

 .63، ص0266، 6ط
 .10، صكوللر، جوناثان: مدخل إىل النظرية األدبية  -(60)
 320.327، ص صالرويل ، ميجان والبازع  سعد: دليل الناقد األديب -(61)
 .320، صاملرجع نفسه -(60)
 التحليل الثقايف، تح: روبرت وشنو ورفاقه، تر: فاروق أمحد مصطفىجمموعة مؤلفني:  -(67)

 .املقدمة من 7، ص 0220ورفاقه، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، دط، 



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 011 

 

 قيم المواطنة ورهان التعايش السلمي
 

The values of citizenship and the challenge of peaceful coexistence 
 

 براهيميد. أم السعود                                                                   
 جامعة الجلفة )الجزائر(                                                                   

 

 63/20/0202تاريخ القبول:                                27/21/2002تاريخ اإلرسال: 
 

 ملخص                      
ىل تسليط الضوء على طبيعة العالقة بني املواطنة والتعايش إهتدف هذه الورقة البحثية 

السلم  الذي أصبح مهددا يف عصر متيز بيروز وتفاقم النزاعات والصراعات العرقية والدينية 
املواطنة وقيمها لتوطيد العالقات واملادية والسياسية. وقد أدى هذا الواقع اىل املراهنة على 

بني األفراد وتسوية اخلالفات اليت أصبحت تشكل خطورة كبرية على أمنهم وهتديدا 
الستقرار ومتاسك اجملتمعات مما يؤثر سلبا على مسارها حنو التنمية االجتماعية 

لنظريات واالقتصادية. ولتفسري العالقة بني التعايش السلم  واملواطنة، أشارت األدبيات وا
السوسيولوجية إىل أثر بعض القيم االجتماعية مثل املساواة والعدل، املشاركة الدميوقراطية 

كشروط أساسية ال ميكن من دوهنا حتقيق   ،للجميع يف احلياة العامة، االحتكام إىل القانون
 السلم والوئام االجتماع . 

  

 ميوقراطية، املساواة، القانون.: قيم املواطنة، التعايش السلم ، الدالكلمات المفتاحية
  

Abstract: 
This article aims to shed light on the nature of the relationship 

between citizenship and Peaceful coexistence that is threatened 

by the emergence and exacerbation of ethnic, religious, material 

or political conflicts. This reality has led to a focus on citizenship 

and its values to strengthen relationships between individuals 

and resolve disputes that pose a real threat to their security and 

damage to the stability and cohesion of societies, which has a 
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negative impact on social and economic development. Among 

the constituent elements of the concept of citizenship, literature 

and sociological theories refer to equality and justice, to the 

democratic participation of all in public life and to submission to 

the law as fundamental conditions without which peace and 

social harmony cannot be realized.              
 

Keywords: the values of citizenship, Peaceful coexistence, 

democracy, equality, law. 

 مقدمة 
ترتبط املواطنة مبفهومها املعاصر، مبنظومة متكاملة من احلقوق وااللتزامات اليت يصعب 
جتزئتها واليت تنظم احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية للمواطنني وتتضمن قيم حمورية 
يت مشوركة بني جمتمعات العامل تتمثل يف قيم احلرية، واملساواة والعدل، املشاركة الدميقراطية ال

تعتير أساس كل هذه القيم. ونظرا خلطورة التحوالت السوسيوثقافية الطارئة وما أفرزته من 
تعددية دينية، مذهبية، إثنية، جغرافية ولغوية اليت أصبحت السبب األساس  للنزاعات 
والصراعات ومصدر الفنت بني أفراد اجملتمع الواحد مما أدى اىل زعزعة االستقرار والسلم 

وعليه فإن املؤسسات السياسية واملنظمات احلقوقية أصبحت تراهن على ترقية  االجتماع .
مفهوم املواطنة وحماولة تفعيل قيمها ضمن اجلهود اليت تبذهلا حنو حتقيق السلم والوئام داخل 
اجملتمعات. وهذا إن دل على ش ء فإنه يدل على قدرة املواطنة على احتواء االختالف 

وعلى بناء جمتمع متجانس حيمل خصائص مكوناته دون الناس  والتصادم واالحتقان بني
حناول فيما يل  تعريف املواطنة والكشف عن اآللية اليت تعمل هبا من  .إقصاء إسقاط أو

جنبية النظريات واألدبيات العربية واأل أجل حتقيق السلم االجتماع  وذلك باالعتماد على
 اليت أجنزت حول هذا املوضوع.

 

 : مبررات البحث وتحديد المفاهيمالمحور األول
 أهمية البحث -6

ىل العالقة بني املواطنة والسلم االجتماع ، هذا إتكمن أمهية البحث يف كونه يتطرق 
األخري الذي أصبح من أهم القضايا الراهنة اليت ينشغل هبا السياسيون أصحاب القرار 
وعلماء االجتماع على املستوى الوطين والعامل  وذلك بالنظر اىل ظاهرة التفكك 
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سلمها. ولذا فإن تأكيد االجتماع  اليت باتت تضرب يف عمق اجملتمعات وهتدد استقرارها و 
قيم املواطنة يف القضاء على الصراعات والنزاعات اليت تنخر كيان  ؤديهالدور الفعال الذي ت

اجملتمع وتعيق رحلته حنو التنمية االجتماعية واالقتصادية، يعتير من األمور ذات األمهية 
 البالغة يف ميدان البحث العلم .

 

 أهداف البحث -0
 واطنة ودوره يف تكوين الشخصية الوطنية.تعريف مفهوم امل -أ

 حتديد قيم املواطنة األساسية يف حتقيق السلم االجتماع . -ب
 إبراز أمهية السلم االجتماع  يف النهوض بالتنمية االجتماعية واالقتصادية. -ج

 

 اإلشكالية -3
التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية ه  اهلدف املشورك الذي تسعى   ال شك أنّ 

ما بوسعها من إمكانيات بشرية  اجملتمعات اىل حتقيقه، موظفة من أجل ذلك، كلّ  كلّ 
هذه األخرية قد تكون بدون جدوى يف غياب درجة معينة من االستقرار  ومادية، غري أنّ 

عات املتخلفة اليت أهنكتها الصراعات العرقية والسياسية والسكينة وذلك ما يثبته حال اجملتم
والدينية واملذهبية وعطلت إقالعها حنو الّتقدم، عكس اجملتمعات املتطورة اليت متيزت بدرجة 

ز قيم معينة تعز  ما تقوم به من جهود من أجل ترسيخمعينة من السلم االجتماع  بفضل 
تزاهنم. فما ه  أبرز هذه القيم؟ وما الذي متاسكهم وا لديهم روح املواطنة وحتافظ على

 ىل التقدم والرفاهية؟  إجيعل منها سبيال حنو التعايش السلم  ومنه 
 

 تحديد المفاهيم -1
 مفهوم المواطنة /1-6

املواطنة ه  الوضع الذي يكون  ىل أنّ إ، (6)يشري املعجم املوسوع  ملصطلحات الوربية
املواطنة الصاحلة تعين التعاون مع أفراد  فيه املرء متمتعا حبقوقه وواجباته كمواطن، وأنّ 

ليها املرء لتحقيق النشاطات اليت تعتزم القيام هبا. أما قيام املرء إاجلماعة اليت ينتسب 
ينبغ  أن يكون بدافع من الذات  ةيف بيئته بطريقة إجيابية وبناء بواجباته ومسؤولياته املدنية

                               وبقناعة وليس بدافع اخلوف أو التظاهر باألشياء.              
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ولقد استخدم مصطلح املواطنة يف علم االجتماع لإلشارة اىل التزامات متبادلة بني 
األشخاص والدولة، فالشخص حيصل على بعض احلقوق السياسية واملدنية نتيجة انتمائه 

ىل جمتمع سياس  معني، لكن عليه يف الوقت نفسه أن يؤدي بعض الواجبات وااللتزام إ
صفة املواطنة تتمثل كذلك يف قدرة أفراد اجملتمع مهما   ا أنّ كم  .(0)املسؤوليات بالعديد من

كان مستواهم االجتماع  واالقتصادي والثقايف، على التفكري الناقد واملشاركة يف عمليات 
حل املشاكل، حيث تعتمد احلكومات الدميقراطية على الرؤية الناقدة ملواطنيها واسهاماهتم 

 ام السلطة من قبل اهليئات احلكومية. فراط يف استخدوقاية من اإلللالذكية 
 

وهناك من يعرف مفهوم املواطنة باعتباره العالقة بني الفرد والدولة مبوجب القانون 
احلقوق، والواجبات الذي حيدده النظام السياس  يف تلك الدولة، وتتمثل هذه العالقة يف 

والوالء للدولة ويف  والفرد املدي. حيث أن واجب املواطن هو االنتماء لكل من الدولة
املقابل يكون واجب الدولة هو محايته من املخاطر الداخلية واخلارجية وتأمني العيش الكرمي 
له، ومنحه احلقوق السياسية واملتمثلة يف حق االنتخاب، والورشح لالنتخابات، وتويل 

 .(3)املناصب احلكومية العامة وغريها
 

 :مفهوم التعايش السلمي /1-0
ما له عالقة  داخل اجملتمعات اإلنسانية، عن غياب كلّ  التعايش السلم  يعير مفهوم

بالعنف مثل اجلرائم الكيرى املنظمة كاإلرهاب والنزاعات العرقية والدينية والطائفية اليت غالبا 
ش ىل مفهوم التعايإىل اعتبارات اقتصادية وسياسية وثقافية. وقد نشري إما ترجع أسباهبا 
يعكس درجة معينة من االتفاق واالنسجام بني أعضاء اجملتمع، غري أنه  السلم ، أمام واقع
التعايش السلم  بني املواطنني على أنه بالضرورة تطابق آرائهم وتوجهاهتم ال يصح فهم 

ورات واملواقف يف احلياة األفكار والتص يفالختالف ا. ف(4)حول خمتلف القضايا اليت هتمهم
على تنويع الرؤى وإثراء االقوراحات البناءة، عندما جيري أمر طبيع  وقد يساعد  اليومية

ذلك يف جو من االحورام املتبادل بعيدا عن التصادم والنزاع اهلدام. ولعل احلمالت 
ذلك، فبالرغم من اختالف الرأي حول  لىاالنتخابية يف الدول املتقدمة خري مثال ع
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يهة بني األفكار واأليديولوجيات املرشحني إال أهنا جتري داخل أجواء من املنافسة النز 
  .االحورام املتبادل بدون اخلروج عن إطار التعايش الّسلم  ومقتضياته واليرامج يف ظلّ 

 

ه توفر االستقرار االجتماع  داخل بلد ما، حبيث وغالبا ما يعرف التعايش السلم  بأنّ 
مع حتديد  ،واقتصادياينعكس ذلك إجيابا على الوضع الداخل  للدولة، سياسيا وأمنيا 

  أبعاده:
ثنية الذي يهدف إىل حتقيق السلم بني خمتلف املكونات اإل (Ethnique) ثيناإل - أ

                                               .للمجتمع والعرقية والدينية والطائفية
                .ىل حتقيق السلم بني طبقات اجملتمعإالبعد الطبق  الذي يسعى  -ب
شري إىل االندماج والتكامل بني املواطنني واملواطنات والنظام يالبعد السياس  الذي  -ج

 . (0)السياس  ومؤسسات الدولة
 

 المواطنة، النشأة، الفكر والممارسة المحور الثاني:
 النشأة والتطور  -1

وقد ارتبط  القدميةىل احلضارات إا يعود مفهوم املواطنة تارخييّ : المرحلة األولى -أ  
ولعل أقرب معىن  ا واقتصاديا،بوجود اجملتمعات املكتملة اجتماعيا وسياسيّ  (1)ا وجوده

لت إليه دولة املدينة عند اإلغريق، واليت ملفهوم املواطنة املعاصرة يف الّتاريخ القدمي هو ما توصّ 
حيث مت توزيع األدوار داخلها على  ألثينا منوذجا له، يةميوقراطلت املمارسة الدّ شكّ 

ر مفهوم املواطنة. ما تطوّ ميقراطية كلّ املؤسسات واألفراد، وكلما زادت جماالت املشاركة الدّ 
يناميكية اجملتمعية اليت أثريات الدّ سع نتيجة التّ مفهوم املواطنة ونطاقه قد اتّ  ومبعىن آخر فإنّ 

ىل داللته إنها هذا املفهوم حىت وصل ر ضمشهدت حركات سياسية واجتماعية خمتلفة، تطوّ 
لطة الة وصوال إىل تداول السّ ياسية الفعّ األفراد يف املشاركة السّ  إقرار حقّ املعاصرة من خالل 

 .نسانيةإل عن الفطرة اة سعيا لتحقيق اإلنصاف والعدل واملساواة اليت تعيّر ووظائفها العامّ 
 

قليدي الذي املواطنة من املفهوم التّ ىل انتقال مفهوم إحوالت اجلذرية ت التّ وقد أدّ 
ولة القومية احلديثة ياس  اإلغريق  والروماي، تلبية حلاجات الدّ استمد جذوره من الفكر السّ 
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هضة ىل فكر عصر النّ إىل املفهوم املعاصر للمواطنة الذي يستند إعب فيها، ونضال الشّ 
لطة عب هو مصدر السّ ون الشّ عوة ألن يكوالتنوير وأطروحات حقوق اإلنسان واملواطن والدّ 

ورتني ياسية خاصة بعد الثّ ثابت يف احلياة السّ  وإقراره كحقّ  ،ك مت ترسيخ مبدأ املواطنةلوبذ
امن عشر باعتباره أحد سع نطاق ممارسته تدرجييا منذ القرن الثّ األمريكية والفرنسية، واتّ 

   .(0)ميقراطيةكائز األساسية للعملية الدّ الّر 
                             

ة، مبنح احلقوق وإقرار ول الغربيارتبط مفهوم املواطنة يف الدّ  :الثانية المرحلة - ب
غرية يف أوروبا يف العصور ول املدنية الصّ بني أفراد اجلميع، ومت استخدامه يف الدّ املساواة 

اسع عشر والعشرين، حيث استخدامه يف اجملتمعات الرأمسالية يف القرنني التّ  الوسطى مث امتدّ 
بعد احلرب  عمل على تنظيم حقوق وواجبات املواطن املختلفة تدرجييا خاصة يف بريطانيا

بقات "املواطنة والطّ  هري، حتت عنوانكتابه الشّ  (7)انية وذلك عقب نشرالعاملية الثّ 
ريا شامال استوعب األساس ظاستطاع من خالله أن يضع إطارا ن االجتماعية" والذي

دها على أهنا جمموعة من احلقوق متارس من قبل األفراد يف لفكرة املواطنة حيث حدّ  رجع ّ امل
               ل يف:                   ن من أربعة جماالت تتمثّ س  وأهنا تتكوّ شكل مؤسّ 

عبري والفكر والرأي التّ  خصية وحرية* اجملال املدي: يشمل املساواة أمام القانون واحلرية الشّ 
                         .                 امللكية وإبرام العقود ين وحقّ والدّ 

د املناصب واملشاركة من خالل القوى تقلّ  االنتخايب وحقّ  ن احلقّ ياس : يتضمّ * اجملال السّ 
لطة السياسية أو  ياسية املوجودة يف اجملتمع باعتبار املواطن عضوا فاعال يف السّ السّ 

يف تكوين أو  ة، واحلقّ يياسية احمللّ االنتماء لألحزاب السّ  وحقّ  ،لطةالسّ كناخب يف هذه 
                                 ضال بامسها.قابات أو اجلمعيات والنّ االنتماء للنّ 

مان حية والضّ ليم والرعاية الصّ يف التعّ  ن احلقّ اجملال االجتماع  واالقتصادي: يتضمّ  *
                              االجتماع  وتكافؤ فرص العمل.                         

ة لشعب ما والذي تعتمد ن احورام أسلوب حياة وعادات سلوكيّ قايف: يتضمّ * اجملال الثّ 
قايف هلذه اجملتمعات نوع الثّ عليه اجملتمعات يف تفسري سلوكيات أفرادها مما يزيد من التّ 

 قافة الوطنية.  ىل املشاركة الكاملة يف الثّ إإضافة 
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 والممارسة الواقعية  المواطنة بين الفكر الفلسفي   -2
ارخيية جارب واألحداث التّ ر نتيجة التّ دفة، بل تطوّ مل ينشأ مفهوم املواطنة مبحض الصّ 

خمتلفة  ا أفرز معان  ممّ  ة،ن األزمات االجتماعية واالقتصاديىل اخلروج مإللبشرية يف سعيها 
والتيارات للمواطنة فكرا وممارسة ال ميكن استيعاهبا مبعزل عن احمليط اليت نضجت داخله 

يديولوجية والوربوية اليت سامهت يف بلورته. وملا كان مفهوم املواطنة الفكرية والسياسية واإل
وفق  طبيقه، يتمّ حتديد أبعاده وكيفية ت ميقراطية احلديثة، فإنّ ظرية واملمارسة الدّ ا يف النّ حموريّ 

ومدى  ،ياس  يف دولة معينة من جهةظام السّ ولة مبوجب قانون النّ العالقة بني الفرد والدّ 
 وع  املواطنني وحرصهم على أداء الواجبات واستيعاب احلقوق من جهة أخرى.  فاملواطنة

ظر بغض النّ  األفراد يف األمن والعدالة واملساواة رورة حقّ معيارية، تعكس بالضّ  اباعتبارها قيم
أي وانتخاب من عبري عن الرّ هم يف التّ بق  وحقّ ين واملذهب واالنتماء الطّ عن اجلنس والدّ 

                        .(0)السياسية لطةميثلهم على قمة السّ 
 

 آلية عندما تتحقق الرغبة يف ذلك فاملواطنة ليست وضعية جاهزة ميكن جتليها بصورة
وإمنا ه  سريورة تارخيية وديناميكية مستمرة وسلوك يكتسب عندما تتهيأ له الظروف 
املالئمة، وه  ممارسة يف ظل جمموعة من املبادئ والقواعد، ويف إطار مؤسسات وآليات 

، وإذا كان من الطبيع  أن ختتلف نسبيا (62)تضمن ترمجة مفهوم املواطنة على أرض الواقع
ة إىل أخرى، ومن زمن إىل آخر بسبب اختالف الثقافات هذه املتطلبات من دول

واحلضارات، والعقائد والقيم، ومستوى النضج السياس ، فإنه ال بد من توفر جمموعة من 
املقومات األساسية املشوركة ووجود حد أدَن من الشروط اليت يتجلى من خالهلا مفهوم 

بغريهم، ومبحيطهم السياس  واالقتصادي  املواطنة يف احلياة اليومية للمواطنني، ويف عالقاهتم
املواطنة مبفهومها العصري ه  عبارة عن قيمة أخالقية  وعليه فإن واالجتماع  والثقايف.

ولة يف بيئة جمتمعية واجتماعية وسياسية وسلوك حضاري ميارسه األفراد واجلماعات والدّ 
ىل حتقيق العدل إمة هتدف حمفزة على العمل والعطاء وتعمل على بناء عالقات منظّ 

يف بناء الوطن  واملساواة بني املواطنني يف مجيع جماالت احلياة وبذلك يصبح لكل فرد، احلقّ 
                        .(66)ومستقرة متع حبياة آمنةكرميةفاع عنه فضال عن التّ والدّ 
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د على أرض الواقع وبذلك فإن املواطنة بصفة إجرائية، ه  ممارسة ميدانية تتجسّ 
سات وبالقانون ويعورف أفراده حبق اآلخر وبكل داخل جمتمع دميوقراط  يؤمن باملؤسّ 

 خصوصياته مهما كانت طبيعتها. فعندما يشعر املواطنون باملساواة أمام القانون فإنّ 
سامح الذي ينجم ي اىل االحورام املتبادل والتّ زاعات مما يؤدّ ضامن يزداد بينهم وتقل النّ التّ 

ع  املشورك حنو حتقيق املصلحة العليا االجتماع  يف أكمل صوره مما يشجع السّ لم عنه السّ 
للمجتمع. وهبذا يصبح مفهوم املواطنة ليس باملعىن القانوي فقط بل باملعىن القيم  اخللق  

 لم .عايش السّ الذي يكون أساسا صحيحا يقوم عليه التّ 
 

 يش السلمي عاالث: دور قيم المواطنة في تعزيز الت  المحور الث  
 يموقراطية لمي والد  عايش الس  الت   -1

أدَن من  ر حدّ دون توفّ   لمعايش السّ إنه من غري املمكن احلديث عن التّ 
باع سياسة تؤمن بفكرة تّ اويعرف بأنه عبارة عن ها سياس  يف الواقع، ميوقراطية. فمفهومالدّ 
حد باإلضافة إىل اداخل اجملتمع الو فاهم بني األفراد دية املذاهب اإليدلوجية وإمكانية التّ تعدّ 

واحلث على خلق  قافات كافة،لم  بني األديان والثّ ش السّ ـــــــــعايعوة إىل حتقيق التّ ضرورة الدّ 
 (De Tocqueville)"دو توكفيل" اىل والفضل يعود م،مف األلغة حوار وتفاهم بني خمتل

ويعتير  (60).لم االجتماع يف أواخر القرن التاسع عشر مع إقرانه بالسّ  يف تطوير هذا املفهوم
وأعظم القيم اإلنسانية اليت  عايش وهو من أهمّ لم االجتماع  نتيجة القدرة على التّ السّ 

م ورفاهية شعوهبا، حيث ال ىل تقدّ إناضلت وال تزال تناضل من أجلها األمم يف سعيها 
اريخ لم االجتماع  وقد أثبت التّ ت وازدهارها يف غياب السّ ر اجملتمعاجمال للكالم عن تطوّ 

فاهتا الكارثية على حياة بين البشر يف كل جوانبها االجتماعية واالقتصادية أثر احلروب وخملّ 
 عاون بني أفراد اجملتمع تعدّ لم  والتّ عايش السّ فالتّ  قافية والسياسية على مدى العصور.والثّ 

ال ميكن للمواطنة أن و  ،ىل الوطن الواحدإمن العناصر األساسية اليت يقتضيها انتماؤهم 
إال بتساوي مجيع املواطنني يف احلقوق والواجبات من خالل إتاحة  لم أن حيلّ تكون وال للسّ 

ر املواطنة يف كثري من اجملتمعات ولقد ارتبط تصوّ ، دون أي متييز. نفسها أمام اجلميع الفرص
وترات االجتماعية ويل ملواجهة التّ ة للمجتمع الدّ هات العامّ وجّ نوات األخرية بالتّ السّ  خالل
سبة لتماسك ياسية والعنف واإلرهاب والعنصرية اليت أصبحت ظواهر خطرية بالنّ والسّ 

د باهنيار أسس العالقات الدولية واستقرار الكثري من اجملتمعات اإلنسانية، كما أصبحت هتدّ 
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ة، تعد إطارا يستوعب اجلميع عامل . فاملواطنة باعتبارها مرجعية دستورية وسياسيّ ضامن الوالتّ 
نوع ل التّ خرين وتقبّ ىل احورام اآلإسة حاضنة لكل فئات وأطياف اجملتمع، تدعو ومؤسّ 
أحد وه  بذلك تضع  قصاء ضدّ مييز والتهميش واإلوال متارس التّ  ،ةعدد بأشكاله كافّ والتّ 
ق عف واالنقسام وحتقّ ائفية واملذهبية والعالئقية وتنه  حالة الضّ ا للصراعات الطّ حدّ 
هوض بالواقع ماسك للمجتمع وتفتح اجملال أمام إطالق احلريات العامة والنّ التّ 
 (13)ميقراط .الدّ 

 

 لم االجتماعي.قيم المواطنة وترقية الس   -0
 ق قدم والرّ عجلة التّ ورمها يف دفع لم االجتماع  ودلم  والسّ عايش السّ نظرا ألمهية التّ 

ل يف الوركيز على قيم املواطنة من أجل رة خطة اسوراتيجية تتمثّ اعتمدت اجملتمعات املتطوّ 
نة عدد من العناصر املكوّ  وذلك من خالل تفعيل ،واحلفاظ عليه لم االجتماع ترقية السّ 

ل، تفعيل املشاركة يف ميوقراطية، تفعيل املساواة والعدملفهوم املواطنة أبرزها: تفعيل مبادئ الدّ 
 احلياة العامة واالحتكام للقانون.

 

 يمقراطية                                                         تفعيل مبادئ الد   -أ
ظر عن عقيدهتم أو النّ  عددية املفتوحة أمام كل املواطنني، بغضّ بناء جمتمعات التّ  نّ إ

واالجتماعية يف هذه املرحلة اليت تتعاظم فيها جوانب التباين قافية أصوهلم العرقية والثّ 
ماسك االجتماع  واحملافظة عليه ريق الوحيد لتحقيق التّ دية يف أساليب احلياة، هو الطّ والتعدّ 

د أنه توجد اآلن مصلحة واضحة اجتماع . ومن املؤكّ نظام  ا أليّ باعتباره هدفا جوهريّ 
توافر فيها آليات جديدة أكثر سية دميقراطية جديدة تجلميع دول العامل خللق أنظمة سيا

قافة والعقيدة وتعكس االعوراف حبقوق اآلخرين املغايرين يف الفكر والثّ  ،مة وعدالءمال
عصب والعنصرية وحتقيق مبدأ احلرية للجميع على حنو متكافئ من أجل مواجهة نزعات التّ 

عددية ميقراطية والتّ إقامة جمتمعات الدّ  احلاجة باتت ملحة للدعوة اىل والعنف. ومن مث فإنّ 
    (61)كافؤ بني املواطنني واحورام اآلخر.والتّ 

                                     

امية ومنها اجملتمعات العربية، أصبحت يف مثل هذه الظروف، مطالبة فاجملتمعات النّ 
والعنف واإلرهاب ورفض اآلخر من مييز ياس  والتّ حرك حنو جتاوز ظواهر االستبداد السّ بالتّ 

ولذا ينبغ  أن تركز جهودها  ،أجل حتقيق هنضة حضارية إنسانية وإرساء دميقراطية حقيقية
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هنية العقالنية ومناقشة القضايا واختاذ القرارات فكري العلم  والذّ على تنمية مهارات التّ 
 املبادرة بالبحث العربية إاّل  ه ال خيار أمام اجملتمعاتأنّ بميكن القول و  .(15)بشكل دميوقراط 

عليم والتّ  ،عن رؤى وطنية بديلة إلصالح هذه اجملتمعات بصفة عامة وأحوال احلياة املدنية
طور رات املوجة اجلديدة للتّ بصفة خاصة من منظور متكامل يقوم على أساس تصوّ 

يف واحلضاري قدم الثقاسق التعليم ، باعتباره قاطرة التّ ارخي  لوظيفة النّ االجتماع  التّ 
الم والدميقراطية وتلبية احتياجات العصر من طاقات مبدعة والفضاء األمثل لبناء ثقافة السّ 

 .(61)ونيةبعية والقصور واإلحساس بالدّ رة من قهر التّ قة، متحرّ وخاّل 
 

 المساواة والعدل -ب
املساواة عايش السلم  مها مثرة طبيعية تنجم عن حالة التّ و يبدو واضحا أن االستقرار 

إمنا  -بكل أشكاله-راع ل منها اجملتمع، بينما الصّ واالحورام املتبادل بني األطراف اليت يتشكّ 
بيع  أن تتأثر هو نتيجة حتمية لسياسة اإلقصاء واالضطهاد داخل اجملتمع. فمن الطّ 

عدة لبية واالجيابية، فهناك عوامل مسااخلية يف أي جمتمع مبختلف العوامل السّ العالقات الدّ 
على منو تلك العالقات وتوثيق أصوارها وترشيد مسارها وهناك عوامل أخرى داخل اجملتمع 

عايش السلم  وإثارة الفنت واخلالفات ضرار بالتّ أو خارجه، تلعب دورا سلبيا يف اإل
ىل اليقظة إرة ومن هنا حتتاج اجملتمعات املهتمة باستقرارها ووحدهتا الوطنية زاعات املدمّ والنّ 
ة املساعدة على محاية سلمها من ىل تفعيل املبادرات واليرامج الوقائية والعالجيّ إ  و والوع
 .(60)صدع وتعزيز وحدهتا وتضامنها وهذا ينطبق على جمتمعاتنا العربيةالتّ 

 

جه لبناء أوطاهنا عايش السلم  وتتّ عوب تنعم باالستقرار والتّ فقد جند أن بعض الشّ 
عوب العربية اليت تعاي أخرى الفنت والصراعات مثل الشّ  مها بينما تعاي شعوبوصنع تقدّ 
ش. فلو درسنا يفها وسوء واقعها املعاخلية لتكرس بذلك ضعفها وختلّ راعات الدّ من الصّ 

جتربة اجملتمعات املستقرة واملنسجمة من جهة واجملتمعات املضطربة من جهة أخرى، لوجدنا 
وع األول تتوفر "أركان اجملتمعات. فف  النّ وعني من أن هناك مسات متقابلة بني هذين النّ 

نسان ومصاحل القوى ة وعدالة حاكمة واحورام حلقوق اإللم والوئام من سلطومقومات السّ 
، بينما (67)واالستقرار" لمالسّ  وصنع محاية على املساعدة العوامل ىلإ إضافة املختلفة والفئات

تتوافر احلصانة  وال واملقومات األركان تلك األحيان أغلب يف تنعدم أو تضعف الثاي، النوع يف
 هناكه.إ  الفرصة لضرب استقرار اجملتمع و راعات مما يعطخطورة الفنت والصّ  واملناعة ضدّ 
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  ةالمشاركة والمسؤولي   -ج
ط و فرص جلميع مكونات اجملتمع بأن تنيف احلياة العامة هو إتاحة ال باملشاركة املقصود
واجتماعية وثقافية دون أي متييز، والعمل على استفادة كل سياسية واقتصادية مبسؤوليات 

شاط الثقايف ة مع إطالق حرية اإلبداع الفكري والفين، وحرية النّ املواطنني من اخلدمات العامّ 
أن العام بشكل مباشر كتويل املناصب املشاركة يف تدبري الشّ  واالجتماع ، وانتهاء حبقّ 

فية غري مباشرة كاالخنراط حبرية يف األحزاب السياسية، العامة وولوج مواقع القرار، أو بكي
مثيلية على ياسات املتبعة، واملشاركة يف انتخاب أعضاء املؤسسات التّ أي حول السّ وإبداء الرّ 

واملشاركة باملفهوم الواسع، "تعين توفري فرص االخنراط ( 60)املستوى احملل  والوطين واملهين
فكري حرية التّ  ا يستدع  درجة عالية منممّ لقائ  يف خمتلف جماالت احلياة العامة وحقوهلا، التّ 
ميقراطية اليت قايب واجلمعوي، يف إطار الدّ ياس  والنّ شاط السّ عبري، وحرية االنتماء والنّ والتّ 

 .لطاتيادة واملصدر جلميع السّ عب هو صاحب السّ يكون فيها الشّ 
  

اقات يكون اجملال املتكافئة للمشاركة أمام كل الكفاءات والطّ فعندما تتاح الفرص 
ياسية واالقتصادية واالجتماعية خب السّ وع  الذي يضمن فعالية النّ نافس النّ مفتوحًا للتّ 

طور ، مما يساهم يف خلق واقع ينشد التّ والثقافية، ويضف  احليوية على املشهد الوطينّ 
 .(02)املتواصل واالرتقاء املستمر"

 

 االحتكام للقانون  -د
ضفاء صفة املواطن على الفرد، بل ن ترسانة القوانني واملؤسسات وحدها ال تكف  إلإ

متع باحلقوق ومحايتها من الوسيلة الوحيدة للتّ  وىل مقتضياهتا هإاالحتكام احلقيق   نّ إ
الوطن  دون هوادة من أجل رق ّ الجتهاد ل لوالء يفورض استعداد كل األفرادا اخلرق. كما أنّ 

لم والوئام. ضحية من أجل رفع رايته بني األمم والعمل على توجيه مساره حنو السّ والتّ 
ل من أفراد خيتلفون عن بعضهم البعض من حيث نسانية بطبيعتها، تتشكّ فاجملتمعات اإل

هم قد يشوركون يف مجلة بقة االجتماعية واللغة والوظيفة ....اخل، لكنّ ين واملذهب والطّ الدّ 
ن الواجبات واحلقوق فاهتم اليومية، تتضمّ يم واملبادئ يلتزمون هبا يف سلوكهم وتصرّ من الق

املعورف هبا ويعتير جتاوزها احنرافا صرحيا مما يقتض  تصحيح املواقف وتقوميها بقوة القانون. 
زاعات مين، يساعد يف تسوية النّ وع من االلتزام يأخذ شكل العقد االجتماع  الضّ فهذا النّ 
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مشاكلهم ذلك أن األمر  ات، باعتباره املرجعية اليت تعود إليها األطراف املختلفة حللّ واخلالف
ىل إفق عليها ضمنيا داخل اجملتمع واليت يؤدي جتاوزها اهات املتّ يتعلق بالقيم واملعايري واالجتّ 

يف حني أن احورام العقد  ،ىل منطق القانونإما يوصف باالحنراف الذي يستدع  االحتكام 
ل حكم القانون يف ميثّ و. (06)لم االجتماع تماع  ينجم عنه االستقرار والوئام والسّ االج

لم االجتماع  من خالل حتقيق ة لتحقيق السّ رة أحد أهم العوامل الرئيساجملتمعات املتحضّ 
العدالة واملساواة يف احلقوق والواجبات بني خمتلف اجلماعات واألفراد، ويعين حكم القانون 

حىت ون أو العرق و ين أو اللّ ظر عن االختالف يف اجلنس أو الدّ النّ  متساوين بغضّ اس أن النّ 
 أن األنظمةبراسات العلمية فوذ السياس . وقد أثبتت الدّ املوقع االجتماع  أو النّ  عن
عها اختالفاهتا وتنوّ  وإدارة استيعاب من نتمتكّ  وصرامته، للقانون احتكمت اليت ميوقراطيةالدّ 

 جيابيا أمثر مع الوقت "شراكة حقيقيةإق تفاعال هتميش، األمر الذي حقّ دون إقصاء أو 

فقد فشلت  كتاتوريةاألنظمة الدّ  أما ،االجتماع  لموالسّ  االستقرار يف اسبب كانت وطنية وثقافة
منطلقا لالستبداد  -نوع واالختالفالتّ -عها واختالفها، بل جعلت من يف استيعاب تنوّ 

ى إىل حرمان ، مما أدّ (00)ا من املساواة والعدل وسيادة القانون"والظلم بعدما حرمت شعوهب
 نمية املختلفة.طور يف ميادين التّ لم االجتماع  والتّ شعوهبا من نعمة االستقرار والسّ 

 

 :خاتمة
ياس  املعاصر هو مفهوم بق أن مفهوم املواطنة كما استقر يف الفكر السّ سال ضح ممّ يتّ 

سلوك ، ومنها  قانوي، ومنها ما هو ثقايفّ  منها ما هو ماديّ ة أبعاد متنوعة، شامل له عدّ 
تأثر بعدة عوامل تاملواطنة يف دولة ما، "فا. يّ أيضًا ما هو وسيلة أو غاية ميكن بلوغها تدرجي

وبعقائد اجملتمعات وبقيم  ق  احلضاريياس  والرّ ضج السّ منها القانون الوطين والنّ 
ممارسة  إال أنّ  .(03)جامع وثابت ملبدأ املواطنة"احلضارات، ومن هنا يصعب وجود تعريف 

اجع عنها دون عملية غري مكتملة األركان وحمفوفة خبطورة الورّ  ىاحلقوق والواجبات، تبق
تطلب بناء تم؛ فعملية بناء هذا الوع  العام ترسيخ ثقافة املواطنة يف الوع  االجتماع  العا

والقانونية إىل جانب نشر ثقافة املواطنة  ياسيةقواعد قانونية تضمن حقوق املواطنة السّ 
يبدو أن اجملتمعات و  رصد أي انتهاكات للحقوق.ميقراطية، فضاًل عن وجود آلية لوالدّ 
عايش يه قيم املواطنة يف حتقيق التّ ن تؤدّ أالذي ميكن ور الكبري دت من الدّ مة تأكّ املتقدّ 
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ويف حماصرة موجات العدوان فكك االجتماع  والسياس  السلم  ويف مقاومة عمليات التّ 
 راعات املسلحة. والصّ 

 

زاعات الميذ أساليب تاليف النّ بية للمواطنة يف تعليم التّ ر دور الورّ وهنا ميكن أن نتصوّ 
امية وحل هذه ب العنف الذي بدأ ينتشر بصوره خميفة يف كثري من اجملتمعات النّ وجتنّ 
وبثقافتهم وقيمهم الدينية  ،املعرفة باآلخرينليمة عن طريق تنمية باملناهج السّ يتّم زاعات النّ 

قت قدرا كبريا من املواطنة الفاعلة والفعالة ميقراطية حقّ ول الدّ فالدّ  والفكرية واالجتماعية. 
لم ، أما اجملتمعات اليت تتهاوى فيها مكانة عايش السّ التّ و لشعوهبا، كانت أساسا لالستقرار 
ة العطاء وفقدان الوطنية ويتالشى الوالء مما يورتب عنه قلّ قيم املواطنة الفاعلة، تضعف معها 

لم االجتماع ، وما تشهده منطقتنا العربية من ثورات شعبية يف األمن واالستقرار والسّ 
ىل البحث إى هبم عور باملواطنة، األمر الذي أدّ ول كان من أهم أسبابه ضعف الشّ بعض الدّ 

 عنها ما وراء البحار. 
 ت الهوامش واإلحاال
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 في كتابات مشال فوكو  السلطة المشتركةالمثقف و 
 

The intellectual and shared power in writings Michel Foucault 

 

 هرموشأ. اعمر                                                             
 )تونس( جامعة صفاقس -قسم الفلسفة                                                

 

 14/22/2222تاريخ القبول:                                22/12/2211رسال:تاريخ اإل
 

 :ملخص 
ل اجتماع للجنس البشري يف بناء أوىل مستعمراته على األرض مث ارتبطت السلطة بأوّ 

 ولذلكبدأت تتطور بتطور اجملتمــعات وتنظيـــماهتا اليت مل تكن مبعزل عن السلــطة تقريبا، 
ما شغل الفالسفة وما تزال كذلك، لكن يف الغالب عندما جيري  تعد مسألة السلطة أهم

تزل ... أي ختن أجهزة اجليش واألمن واحلروب إىل األذها احلديث عن السلطة يتبادر
فمفهوم السلطة  من األحيان تقورن باملقاومة،أجهزة الدولة، لكوهنا يف الكثري  السلطة يف

 االجتماع  وأالقانوي  وأاحتل حيزا هاما يف التأصيل الفلسف  سواء من اجلانب السياس  
هيه إذ جنده ميارسها سواء كان حمكوما فالسلطة حمايثة لإلنسان منذ بداياته األوىل حىت تنا

 .أو حاكما يف شىت جماالت احلياة وهذا مايسمى باملشورك أي السلطة املشوركة
                                      

سياسية والبحث الفلسف  س فوكو نفسه من أجل إخراج السلطة من احللقة الكرّ 
السلطة موضوعا سياسيا، حيث وقف عند بينتها رافضا أن تكون  ،إىل دائرة الواقعدافعا هبا 

على يد ميشال فوكو هذا  متّ قد حملال عالقاهتا الدياليكتية  و  ،اإلسوراتيجية وآليات عملها
مكان فللطبيب  نتشرت السلطة باملفهوم املشورك فأصبحت شاخصة يف كلّ ول مرة فاأل

، فالسلطة متأصلة يف ... هسلطة ميارسها على مريضه ولألستاذ سلطة ميارسها على تالميذت
 اجملتمع متارس من نقاط مشوركة ال حصر هلا فه  ال ترى وال تتكلم. 

 

هلذا كان موضوعنا  عاد كثرية،فالسلطة كمصطلح يعلمه اجلميع لكن يف جوهره أب
استنطاق حقيقة السلطة حول مفهوم السلطة يف فلسفة ميشال فوكو حيث حاولت 

مهمته صياغة خمتلف القطاعات جسدته املاركسية والوجودية و ر املثقف الذي دو املشوركة و 
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حيث يري فوكو أن املشكل السياس  األساس  بالنسبة للمثقف ليس يف  ،اليت يتواجد فيها
انتقاد املضامني األيديولوجية اليت قد تكون مرتبطة بالعلم حيث جيب املمارسة العلمية 

 .سامهة جديدة ملفهوم املثقف والسلطةكو ماملصحوبة بإيديولوجية صائبة هبذا قدم فو 
 

  .اجملتمع ،الذات ،اخلطاب، املشورك، املثقف ،السلطة الكلمات المفتاحية:
Abstract: 
    The Authority was associated with the first meeting of mankind in 

the construction of its first colonies on earth and then began to evolve 

with the development of societies and their organizations that were not 

isolated from power. The question of power has been the most 

crucialconcern of philosophers since ever. However, mostly when it 

comes to power, it comes to recall the army, security and wars This is 

what reduces power in the state apparatus. 
 

    The concept of power occupied an important place in the 

philosophical rooting, both from the political, legal and social side. 

The authority is sympathy for man from the very beginning until the 

end, as we find it practised whether he was ruled or ruling in various 

areas of life. This is called common power. Foucault devoted himself 

to driving power out of the political circle and philosophical research 

motivated by it. 
 

    This was done at the hands of Michel Foucault for the first time, 

and the authority spread in the universal concept and became found 

everywhere. The doctor has authority over his patient, and the 

professor has authority over his pupils.  In society, they are practiced 

by countless common points. They do not see or speak. 
 

     Power as a term that everyone knows but in essence has many 

dimensions. Our topic is about the concept of power in the philosophy 

of Michel Foucault. Itattempts to question the truth of the common 

authority, and the role of intellectuals embodied in Marxism and 

existentialism and his task to formulate the various sectors in which he 

exists, where Foucault believes that the main political problem  For 

the intellectual not to criticize the ideological implications that may be 

associated with science where scientific practice must be accompanied 

by a correct ideology Foucault made a new contribution to the concept 

of intellectual and power. 
 

Keywords: power, Intellectual; The shared, Self,  the society. 
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 :مقدمة
قد كانت معظم اهتمام بالغة، فبعند فوكو  هموضوع السلطة وخطاب حظ لقد 

تاريخ اجلنون مؤلفاته تتكلم عن السلطة  وعندما يتساءل هو شخصيا عن ما حتدث عنه يف 
، فلم تكن الوضعية  السياسية اليت  فال جيد نفسه تكلم إال عن السلطة، أو يف مولد العبادة

فف  اليمني مل يكن  ،ة ال من جهة اليمني أو من اليساركانت سائدة تطرح مشكلة السلط
 أي من خالل ألفاظ قانونية؛ ، السيادة...يطرح إال من خالل ألفاظ الدستور ا املشكلهذ
، فالسلطة يف االشوراكية د طرح من خالل ألفاظ جهاز الدولةا من جهة املاركسية فقأمّ 

، ويف الرأمسالية الغربية يدين ف أعدائها باالستبدادية الشموليةالسوفييتية كانت ملقبة من طر 
 لية السلطة مل ختضع أبدا للتحليل، لكن آلسلطة على أهنا سيطرة طبقة معينةااملاركسيون 

 يومية.النضاالت الأي انطالقا من  6017فلم يشرع يف القيام هبذا العمل إال بعد سنة 
 

هو  -ظاهريا  -السلطة كمصطلح ف ؛يتهقمنا باختيار هذا املوضوع للدراسة ألمه
الدراسات املقدمة  ، كما أنّ وهره له عدة أبعاداجلميع، ولكن يف ج واضح الداللة لدى

ض وهذا ما دفعنا إىل طرح بع ه  قليلة جدا،ل فوكو اشعند ماملوضوع  حول هذا
ما عالقتها ؟ و كيف جتلت حقيقة السلطة يف فلسفة فوكو: التساؤالت املؤطرة للمقال منها

ماهو دور املثقف املشوركة؟ و اهلرمية إىل السلطة باملشورك؟ وكيف كان االنتقال من السلطة 
 يف بناء السلطة املشوركة؟  

 

 :مفهوم السلطة  
لفرد أو لنسق من وجهات  ،النفوذ املعورف به كليا السلطة مفهوم أخالق  يشري إىل

ياسية أو أخالقية أو ، وقد تكون السلطة سنظيم مستمد من خصائص معينة مؤداةالنظر ولت
ووجود جهاز للسلطة شرط جوهري لتطور  ،نفوذ، ويتوقف ذلك على جمال العلمية...

السلطة دورا هاما يف ظروف البناء االشوراك  حيث  ؤديوت التطبيق التارخي  االجتماع .
 .(6)جيابيا يف شؤون اجملتمعإيتم إشراك مجيع الشعب العامل 

 

الثقة يف السلطة أو  انوقد تؤدي إساءة استخدام السلطة يف التحليل النهائ  إىل فقد
، وقد أكد املؤمتر الثاي والعشرون هلا اليت تؤدي إىل عبادة الشخصيةإىل العبادة العمياء 
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 سلطة القادة وبني عبادة الشخصية للحزب الشيوع  السوفيييت االختالفات الواسعة بني
لدائب يثارية للشعب واحلزب بالعمل ادمة اإلاخلوبني أن السلطة ينبغ  اكتساهبا بفضل 

ينصت للرأي  ن، على املرء لك  حيتفظ بالسلطة أفة عميقة باملهمة اجلاري تنفيذهاومبعر 
، ويشكل النقد ن يظل على اتصال مباشر باجلماهري، وأن يعتمد على جتربتها، وأالعام

، أما السلطة (0)ىل عبادة الشخصيةإالذايت الشرط الذي حيول بني السلطة وبني حتوهلا 
يم القبل  الذي سبق ى اخلصائص األساسية للدولة كتنظيم يتميز عن التنظالعامة فه  إحد
لعائلة وامللكية اخلاصة أصل اان "اجنلز" أول من كشف أمهيتها )، وقد كظهور الطبقات

، والسلطة منفصلة عن الشعب وتدافع عن مصاحل املستغلني وهم األقلية يف والدولة(
ة املوظفون واجليش احلكم بالنسبة إليهم مهن ، وميارس األشخاص الذين يصبح(3)اجملتمع

املؤسسات الرئيسية اهلامة امللحقة بالسلطة العامة ه  احملاكم والسجون ، و .والبوليس..
 .(1)وغريها من املؤسسات العقابية

 

 :مفهوم السلطة عند فوكو 
من قبل الدارسني، على عكس  انال مفهوم السلطة عند فوكو عناية ودراسة وحبث

 فما ه  السلطة عنده؟ ،املناح  األخرى يف فلسفته
 

خضوع  ال أعين السلطة أي جمموعة املؤسسات واألجهزة اليت تضمن" يقول فوكو:
، كذلك ال أعين بكلمة سلطة منط من اإلخضاع الذي هو على املواطنني يف إطار دولة ما

من  اعام اوأخريا ال أعين بكلمة سلطة نظام العكس من العنف، إمنا يتخذ شكل قاعدة
جهة اهليمنة ميارسه عنصر أو جمموعة على عنصر آخر أو جمموعة أخرى )...( وكذلك 

تجمد تفعلها واليت  تعين كلمة سلطة االسوراتيجيات اليت بواسطتها تفعل موازين القوى
 .(0)االجتماعية واهليمنات القانون وصياغة الدولة أجهزة يف املؤسس  تبلورها أو ،العامة خطتها

 

لها الفيلسوف، يف مثل لغة كلمة سلطة كلمة ملتبسة كباق  الكلمات اليت يستعم  نّ إ
ىل إ ، فيعتمد فوكوع أساسا من أصل السلطة أو هويتها، وهذا اللبس ناباخلطاب، واملعرفة

ون السلطة تك نجموع املؤسسات واألجهزة، أي ينف  أمتعريف السلطة بنفيه أن تكون ك
، كما ينف  دولة معطى أساس  يف مفهوم السلطةمعادلة للدولة، ولكن ال ينف  أن تكون ال
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أن الدور أن تكون السلطة مساوية للعنف واإلخضاع واهليمنة وذلك ألن فوكو ال يرى 
 .(1)اجيابيإ ا، بل يعط  للسلطة دور الوحيد للدولة هو العنف

 

، خاصة ما ة عوامل تارخيية، فكرية وسياسيةنتيجحتديد مفهوم السلطة عند فوكو كان 
ية الثانية وظهور ، خاصة احلرب العاملسياسية الكيرى اليت عرفتها أورباشهدته األحداث ال

بالنسبة  6017كالستالينية( نسبة اىل ستالني والنازية والفاشية وأحداث ماي أنظمة مشولية )
فهناك عوامل فكرية  ،عن العوامل التارخيية ا.كذلك بعيد(0)أمريكا عامةخاصة وأوربا و  لفرنسا

حيث   ،ثال ميكيافيل  ونيتشه وماكس فييرال ينكرها فوكو وتتعلق مبفكرين وفالسفة أم
 .(7)بدور ميكيافيل  يف كونه عاجل موضوع سلطة األمري من زاوية عالقات القوى يعورف
 يل مفهوم السلطة قائال:فيلسوف القوة واإلرادة" كذلك يف تشكيعورف بدور نيتشه "وأيضا 

نيتشه  نيتشه هو الذي جعل من عالقة السلطة اهلدف األساس  للخطاب الفلسف  ..."
هو فيلسوف السلطة وهو الذي استطاع التفكري يف السلطة دون االنغالق يف النظرية 

ه خاصة يف مسألة كما جند عامل االجتماع ماكس فيير الذي ال ينكر تأثري  .(0)السياسية
 الديين. االنضباط وأصله

 

الدولة مصدر  فالسلطة إذن كما قلنا سابقا ال حيصرها فوكو يف الدولة وال يرى أنّ 
يرى الوركيز فقط على سلطة . ولكنه ال يقلل من أمهية سلطة الدولة، إمنا (62)السلطة
 ىلإ، بذلك فقد تعدى فوكو االنتقال من مفهوم السلطة القائم على عالقات القوى الدولة

 اوانقطاع ، هذا االنتقال الذي ال يعتير حتواليتناول فنون احلكم وأشكال الدول فهم واقع
 .(66)ملفهوم السلطة اعيوتوس بل تعديال

 

 لطة الهرمية إلى السلطة المشتركةمن الس: 
ارتبطت السلطة بأول اجتماع للجنس البشري يف بناء أول مستعمراته على األرض مث      

ذ تعد إ. (60)بتطور اجملتمعات وتنظيماهتا اليت مل تكن مبعزل عن السلطة تقريبابدأت تتطور 
، وذلك ألمهيتها يف ة أهم ما شغل الفالسفة منذ األزل، وما تزال كذلكمسألة السلط

تنظيم وتكوين النظام الذي تقوم عليه من أجل توفري الراحة واألمن لرعاياها لكن يف 
األمن واحلروب ذهان أجهزة اجليش و السلطة يتبادر إىل األالغالب عندما جيري احلديث عن 
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 كثري من األحيان تقورن باملقاومة، لكوهنا يف الما خيتزل السلطة يف أجهزة الدولةهذا 
نب السياس  والقانوي اما يف التأصيل الفلسف  سواء من اجلافمفهوم السلطة احتل حيزا ه

ايته األوىل حىت تناهيه إذ جنده ميارسها سواء  ، فالسلطة حمايثة لإلنسان منذ بدواالجتماع 
 .السلطة املشوركة أي باملشورك سمىي ما وهذا احلياة جماالت شىت يف حاكما أو حمكوما كان

      

كرس فوكو نفسه من أجل إخراج السلطة من احللقة السياسية والبحث الفلسف  
، حيث وقف عند بياناهتا ضا أن تكون السلطة موضوعا سياسيادافعا هبا إىل الواقع راف

على يد ميشال فوكو هذا مت  قدليات عملها حملال عالقاهتا الدياليكتية و آاإلسوراتيجية و 
فللطبيب  ألول مرة فانتشرت السلطة باملفهوم املشورك فأصبحت شاخصة يف كل مكان

، ولألستاذ سلطة ميارسها على تالمذته، فالسلطة متأصلة يف سلطة ميارسها على مريضه
 .(63)، فه  ال ترى وال تتكلممشوركة ال حصر هلاجملتمع متارس من نقاط ا
 

، يف املستشفيات ويف جمال الطب مبعىن السلطة موجودة يف أسفل اجملتمع، يف املدارس
. ال يف القصر احلكوم  أو على املستوى السياس  (61)أن السلطة متارس أكثر مما متتلك
، ففوكو ال ينظر سياس  بل تأيت من األسفل رد هرمفقط مبعىن أن السلطة ليست جم

للسلطة من األعلى ألن هذه النظرة تفيد أن السلطة يف يد أجهزة الدولة ومؤسساهتا اليت 
ختضع املواطنني هلا مما يعين أن فوكو يتجرد كليا من هذا التحديد السلطوي اهلرم  التقليدي 

من جمموعة املؤسسات وأجهزة تؤ  إي ال أعين بالسلطة" يف قوله: وهذا ما صرح به فوكو
خضاع قد يكون له وال أعين بالسلطة كذلك منطا لإل خضوع املواطنني يف دولة معطاة

ي ال أعين هبا منظومة عامة للسيطرة ميارسها إبتعارض مع العنف، شكل القاعدة وأخريا ف
 وجه واحد فه  ا. فالسطة متعددة األوجه ليس هل(60)عنصر أو جمموعة على أخرى"

ظاهر فه  ليست ثابتة يف وامل تماع  مما جيعلها متعددة األشكالخاضعة للجسد االج
. (61)سوراتيجية ضمن صراعات احلياة"السلطة جمهرية ختورق العالقات االف" شكل واحد

 حد ذاهتا سلطة، والعالقة اليت ومن هذا فالعالقة اليت جتمع قائد اجليش بضباطه تعد يف
فالسلطة  ،قة اليت جتمع األب بأوالده سلطةوالعال ،سلطة له ورفمع رجل الكنيسة باملعجت

 .(60)عالقات القوى املتعددة للسلطةب املتصلهلا جماهلا 
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 عالقة املرحلة األوىل مرحلة ويف حلظة ويف كلّ  د يف كلّ وهذا يعين أن السلطة تتولّ 
فالسلطة مشوركة ليست ، هة مما جيعلها متجسدة يف كل مكانج ، فه  تأيت يف كلّ بالثانية

فه  ختلق كل  ،تسري يف اجلسد االجتماع  بأكمله بنية فوقية منعكسة ملا هو تعسف  بل
ش ء بل حتتوي الكل ال لش ء إال ألهنا فعل مشورك، مما يعين أهنا ليست مؤسسة بل تعتير 

إسوراتيجية معقدة يف جمتمع  ، فه  تعير عن وضعيةقوة معينة يتوفر عليها بعض الناس
 .اقتسامها  ميكن أن تنتزع أو يتمّ ، كما أهنا المعني

 

لعالقات غري املتساوية السلطة ال حصر هلا متارس ضمن شبكة التفاعل بني ا إنّ 
خرى ال ميكن أن خترج عن نطاقها )عمليات ، كما هلا فاعلية مع عالقات أواملتحركة
ذه العالقات فليس هلا دور ( مبعىن أهنا مالزمة هلفية، عالقات جنسيةعمليات معر  ،اقتصادية

، فما يشكل املبدأ األساس  والنواة املولدة للسلطة هو مبدأ املنع بل هلا دور اإلنتاج مباشرة
عالقات السلطوية ه  عالقات ال، فوب خمتلف مجوع اجلسد االجتماع الشمولية الذي جي

دد وجتدد ، فمن غري املمكن أن توجد سلطة دون أن حتكقائمة على مبدأ القصد املشور 
، وال ميكن أن نرجع السلطة وتوجيهاهتا إىل الفرد وأهدافها اليت تسعى إىل حتقيقها مقاصدها

أو اجملتمع أو اهليئة اليت تتوىل احلكم أو التملك بل تعود يف جمملها إىل تدابري خاصة 
على  عتماداالتكتيكات واالسوراتيجيات أكثر من وتقنيات أعمال فه  تعتمد على ال

م بتطبيق كل ما مسلمة امللكية، فهذه األخرية تعين اخلضوع التام مما جيعل اخلاضع هلا يقو 
، فالبعض يؤثر صفة من التأثري على الطرف اآلخر ، مبعىن أن هناكهو صادر من جهتها

 ، مبعىن ال وجود للعنف التام.على البعض دون أدَن نوع من العنف
 

تستغين عن احلرب يف مجيع املقاومة مما جيعلها ال  ال يتصور فوكو السلطة خارج إطار
ود أنواع من ، حيث يبني وجة يف مجيع شبكات السلطة املشوركة، فاملقاومة متمركز األحوال

باختالفها سواء كانت على شكال اهليمنة أ، فهذه املقاومات تقاوم املقاومات والنضاالت
تدين أشكال االستغالل اليت تفصل  ، وتلك اليتثين أو االجتماع  أو الديينإلاالصعيد 

رد بنفسه ويضمن بالتايل خضوعه الفرد عما ينتجه وتلك اليت حتارب كل ما يربط الف
ثورة بل جمرد رفض ن وجدت النضاالت وخمتلف أشكال املقاومة ال تعتير إ، و (67)خرينلآل
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ية بل تعمل ش ء مل تعد تعمل وفق البنية الفوق ، فالسلطة قد اخورقت كلّ ملظاهر اهليمنة
السلطة تسري  وهذا يعين أنّ  ،معدات مقورنة بالبنية االجتماعيةوفق مكونات بسيطة و 

بشكل أفق  ال هرم  تأيت من حتت، وهلذا جند السلطة نفسها يف مواجهة عدة نقاط من 
احلقل  ال يف ظلّ إفال وجود للمقاومات  ،املقاومة كوهنا منتشرة يف الشبكة االجتماعية

االسوراتيج  للعالقات السلطوية فنقاط املقاومة ومراكزها منتشرة بكثافة متفاوتة يف الزمان 
 .(60)وتشغل بعض نقاط من اجلسد وبعض أمناط السلوك ،واملكان واألفراد

 

، وإمنا متس عدة نقاط ست حكرا على املستوى السياس  فقطالسلطة لي هذا يعين أنّ 
فالسلطة  ...،زاعات وانقسامات أسرية واملمارسات اليومية من نمن الشبكات االجتماعية 

ول إليها السلطة يف هناية على املستوى الذهنية السياسية قائمة على أساس اهليمنة اليت تؤ 
متتلك عالقات وهلا مؤسساهتا اخلاصة اليت تعمل خارج فه  ، أما السلطة نفسها املطاف

ه ال يضع املقاومة يف مقابل فوكو أنّ  هبذا يقرّ ، و ع للهيمنةنطاق احلقل السياس  اخلاض
 ع اسوراتيجيا يف عدة نقاط مشوركة ويف كل صوب يفلكون السلطة تتوزّ  (02)جوهر السلطة

جهاز الدولة حسب ، فلم تعد السلطة تتموضع داخل مستويات متباينة من شبكة السلطة
راسة آليات عمل السلطة ىل أكثر من هذا، حيث اهتم بدإ و"فوك"، ويذهب املفهوم السائد

 املشوركة وحتقيقها.
 

 :العالقة بين السلطة والمثقف 
( spécifique( وبني املثقف املتخصص )universelمييز فوكو بني املثقف الكوي )

حمله   وحلّ ، قد وىّل لعدالة وضمري اجملتمع وممثل الكلعصر املثقف مالك احلقيقة وا ويرى أنّ 
 .(06)عصر العلم املتخصص يف ميدان حمدد وجمال معني

 

خصص وليد املثقف الكوي له تاريخ طويل جسدته املاركسية والوجودية، واملثقف املت
" الدور األساس  يف إظهاره إىل العلن 6017 ، وكان ألحداث "ماياحلرب العاملية الثانية

، أما املثقف املتخصص فهو مثال ه  صورة ممتازة للكاتب والكتابة صورة املثقف الكويف
للعامل الذي جتسده صورة العامل الذري "اوهناينر" الذي ناضل ضمن ميدانه العلم  وهو 

، فهو الذي ة، فاملثقف املتخصص يتميز بصفاتالفيزياء النووية خالل احلرب العاملية الثاني
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، وهو الذي ال يعط  دروسا وال يقوم حمددةيف قطاع حمدد وحول موضوعات يشتغل 
عية جديدة، وليس ، إمنا يقدم أدوات العمل ويوضح مسألة معينة أو يبني وضالعام بالتوجيه

، وهو الذي يستطيعه هنائيا مع دعوى منا مرتبط جبهاز املعلوماتإتاج و نمرتبطا جبهاز اإل
، وهو احمللل والناقد ألنظمة ملهقظة سياسية ونظرية يف ميدان عالشمولية والكلية وميارس ي

تحويل أو التغيري من خالل ميدانه ، وإمنا الالقوانني واقوراح احللول همته سنّ الفكر وليست م
 .(00)يتواجد فيها اليت القطاعات كل يف خمتلف تدخل صياغة ه  املثقف مهمة نإف وبالتايل

 

للمثقف ليس هو أن ينتقد  املشكل السياس  األساس  بالنسبة نّ إ" يقول فوكو:
املضامني اإليديولوجية اليت قد تكون مرتبطة بالعلم، أو أن يعمل حبيث تكون ممارسته 

ملمكن إنشاء سياسة ذا كان من اإبل هو أن يعرف  ،ديولوجية صائبةالعلمية مصحوبة بإي
لنظام ، فاملشكل هو ليس تغيري وع  الناس أو ما يوجد يف ذهنه بل تغيري اجديدة للحقيقة

دورا يف تغيري  يؤدين املثقف إوبالتايل ف .(03)السياس  واالقتصادي واملؤسس  للحقيقة
 نه يتمتع بسلطة.إاألمور السياسية واالقتصادية ف

  

فوكو قد قدم مسامهة جديدة مبفهوم املثقف والسلطة، هذه املسامهة  نّ إعلى كل ف
 اليت تشكل فلسفة فوكو مبميزاهتا. ، ه ن اللغة واخلطاب واملعرفة والذاتوغريها يف ميدا

 

  :السلطة والذات 
لبية خاضعة متت صياغة الذات يف األحباث السابقة عن تاريخ اجلنسانية يف صورة س      

جيابية وأصبحت إ، أما يف أحباثه عن تاريخ اجلنسانية فأحدث صورة ملختلف طرائق التوضيع
نينيات إلحدى اجملالت اللندنية يف الثما ، فلقد صرح(01)هلا دور فعال يف املعرفة والسلطة

 .(00)إي أريد يف املستقبل أن أدرس عالقات السلطة باالنطالق من تقنية الذات""
 

السابقة عن تاريخ اجلنسانية يعين دراسة تقنيات الذات أو تكنولوجيا الذات فاألعمال 
ولكن اجلانب  ،مكانتها، وإمنا كانت املعارف والسلطة ه  اليت تعني هلا الذات لممل هت

رة مثال يف "الكلمات ، فلقد كانت حاضئب هو الذات الفاعلة أو املمارسةاملهمل أو الغا
ارها جتربة ، ولقد حاول تشكيلها يف مواقع االنفصال باعتبيف صورة اإلنسان واألشياء"
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بل أو ذات كلية جندها يف كل مكان  ، فليس هناك ذات مسؤوليةلة علميةأوممارسة ومس
شكل إما عير ممارسات اإلخضاع تضيع فتل وتتكون عير خمتلف ممارسات التو الذات تتشك

 .(01)والسيطرة أو عير ممارسات التحرر واالستقاللية واإلبداع
 

طاب أو يف ، كما أنه ليس هناك نظرية يف اخلوعليه فليس هناك نظرية يف الذات
، فالذات شكل وليست (00)التاريخ ، وإمنا هناك مفاهيم تتشكل عيرالسلطة أو يف املعرفة

، شكل غري ثابت وقد تكون هناك عالقات بني خمتلف أشكال الذات لكن ليس جوهرا
حالة تقيم الذات مع نفسها  ، فف  كلّ ات الواحدة عير أشكاهلا املختلفةهناك حضور للذ

ات ، وهو ما يسمح  بالقول بالشكل التارخي  للذغريها أشكاال خمتلفة من العالقاتومع 
 .(07)السلطة -عير خمتلف املمارسات والتجارب وعير عالقات املعرفة

 

الذات ه  حصيلة خمتلف املمارسات اخلطابية وغري اخلطابية وه  بذلك  لذا نقول أنّ 
ن شاتني" مع فارق أساس  عواالختالف مما يقرهبا من مفهوم "فيختضع ملبدأ الكثرة والتعدد 

وختضع لعالقات املعرفة والسلطة وما جنده أن فوكو أنكر هو كون الذات عند فوكو تارخيية 
 جهة أخرى أن الذات بناء مند ، ولكن أكرق أو "ككوجيتو"الذات كجوهر وكوع  مفا

هناك معنيان  ، أي أنّ والتذويت ضيعبناء هذه تداخل عمليتني مها التو نفهم من عملية الو 
، وذات متعلقة هبويتها اخلاصة عيةللغري بواسطة املراقبة والتب ذات خاضعة؛ لكلمة الذات

. وبالتايل فالسلطة وفق املفهوم اجلديد فعل من أفعال (00)بواسطة الوع  أو معرفة النفس
س إال على ذوات حرة اآلخرين هلا عالقة مباشرة بالذات، ولذلك فالسلطة ال ميكن أن متار 

اعل مؤقت فان من جيل دولوز" جمموع متففاعلة وعاقلة، وبذلك تكون الذات كما يقول "
الثين واختالف املسالك أهنا شبكة عالقات وسريورة تكون تلك العالقات ألهنا لون من 

هذه الذات  وعالقة القوى بارتباطاهتا بعالقة الذات بذاهتا. ،الرغبة واملتعة واملعرفة والسلطة
سات ملمار الشكل املتعدد واليت تقيم عالقات خمتلفة مع املعرفة والسلطة أو مع اه  

 ، فما عالقتها باخلطاب؟اخلطابية وغري اخلطابية
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 ن السلطة والمجتمعالعالقة بي: 
، هذه السلطة من حتليل للسلطة صفة اجملتمع االنضباط استعمل فوكو يف أكثر 

احليوية باعتبارها تدير حياة السكان وتستخدم خمتلف أشكال االنضباط، من أمهها مراقبة 
ما هو مهم يف اجملتمع االنضباط  هو  إنّ  .(32)الفحص واالمتحانوسلطة املعيار وتقنية 

يورتب عن هذا  ،له االنضباطات وخمتلف تقنياهتافكرة اجملتمع ذاهتا، أي اجملتمع الذي تشكّ 
االنضباط الذي يصنع األفراد الذين يشكلون اجملتمع االنضباط ، واجملتمع الرأمسايل يف نظره 

و من الناحية ، سواء من الناحية االقتصادية أواملعيار تمع االنضباط واملراقبةهو جم
، بل تنتج األفراد كذلك أو الية يف نظره ال تنتج السلع فقطن الرأمسإاالجتماعية ولذلك ف

 .رة أدق اإلنسان االجتماع  املنتجبصو 
 

لفوكو ليس وحدة مقسمة إىل اثنني، بل وحدة مقسمة إىل  ن اجملتمع بالنسبةإلذا ف
كما أنه ليس للسلطة مركز اجلسد االجتماع  حتورفها السلطة،   موزعة على ،عدة أجزاء

، بل مبجموع فئاته من خمتلف املؤسسات اليت حتكمها د بطبقة معينةلك اجملتمع ال يتحدّ فذ
 .(36)خمتلف عالقات السلطة

 

 :العالقة بين السلطة واإلستراتيجية 
نه  إاليت ه  عالقات حربية فات القوى ال يفصل السلطة عن عالق "كوو ف"إذا كان 

كلمة اإلسوراتيجية بثالث   "فوكو"د كذلك ال يفصلها عن اإلسوراتيجية والتكتيك وحيدّ 
معاي فاملعىن األول يعكس الوسائل املستخدمة لبلوغ غاية معينة، املعىن الثاي يتعلق 

  على اآلخرينل من خالهلا التأثري، اليت حياو ف هبا أحد أطراف العالقةليت يتصرّ بالطريقة ا
املعىن الثالث هو األساليب املستخدمة يف جماهبة ما حلرمان اخلصم من وسائله القتالية 

 .(30)وإرغامه على االستسالم
 

قة السلطة وإسوراتيجية يعتقد فوكو أن املعىن الثالث هو األساس  مادام جيمع بني عال
ر السلطة خارج وّ ، كما ال يتصر السلطة خارج املقاومةو ال يتصوّ ، وذلك ألن فوكاجملاهبة

املقاومة أهنا  ، ولكن طبيعة هذهلطة توجد املقاومة، فحينما توجد السإسوراتيجية احلرب
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، فالسلطة وجودة يف كل مكان من شبكة السلطة، فنقاط املقاومة مليست خارج السلطة
 .(33)زئيةخمتلفة ج سلطات وليدة بل ،معني اجتماع  أو اقتصادي عامل أو طبقة وليدة ليست

 

ر، فه  عالقة قوى متارس السلطة ليست جوهرا أو ليس هلا جوه ويورتب على هذا أنّ 
ا ليس القمع ، وال امتياز طبقة عن طبقة ودورهعير نشاط، فالسلطة ممارسة وليست ملكية

ن إ، فيرى فيها البعض إال الوجه السالب، فالسلطة احلديثة واليت ال فقط بل اإلنتاج كذلك
 .(31)واإلنتاج بأهنا تتميز أيضا باإلجيابو يرى فوك

 

 :عالقة السلطة بالمعرفة 
لتوضيح العالقة بني السلطة واملعرفة علينا أن نتخلى عن تصورنا الذي جيعلنا نفصل        

، وبني السلطة كمجال للقهر والشر والقيام كمجال للحرية والقيمة واألخالقيةاملعرفة  ني ب
ن  إاملعرفة و  .(30)بني املعرفة والسلطة دون املساواة بينهما بتصور جديد يقوم على اجلمع

، والسلطة إن كانت تنتج املعرفة إال أهنا ليست لطة فه  ليست سلطةكانت متلك الس
طة بدون تأسيس ال توجد عالقة سلف ،معرفة، فالسلطة واملعرفة تقتض  إحدامها األخرى

 .(31)تقيم لذات الوقت عالقة سلطةال توجد معرفة تفورض وال مناسب حلق املعرفة، و 
 

، ه  القياس ال من املعارفيثبت فوكو هذه العالقة من خالل دراسته لثالث أشك
ملدنية اإلغريقية فمنه خرجت الرياضيات اليونانية فالقياس يربط با ؛والتحقيق واالمتحان

تحان هو والتحقيق منه خرجت العلوم التجريبية منذ عصر النهضة إىل يومنا هذا، واالم
األساس الذي من خالله طهرت العلوم اإلنسانية واليت تشكل القطعة األساسية يف السلطة 

 .(30)االنضباطية
 

، ولقد ركز السلطوية اليت جتسد هذه املعارف املقصود هنا هو إظهار خمتلف العالقات
د بشكل مباشر هذه العالقة مثل الطب النفس  والتحليل النفس  فوكو على علوم جتس

بيار ريفيار" منوذج ملثل هذا التوجه والدراسات اليت تؤكد وعلم اإلجرام، ولعل دراسته عن "
، وأنه من غري املمكن أن تكون هناك معرفة املمكن ممارسة السلطة دون معرفة أنه من غري

يتمثل يف نص  السلطة -ولعل هذا النموذج احل  لعالقة املعرفة  .(37)ال تصدر عنها السلطة
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أمه احلامل وقعت جرمية حيث قتل ريفيار  6030جويلية( ) يونيو 3فيار وذلك أنه يف بيار ري
عديدة لعل أمهها العالقة السيئة اليت جتمع األب باألم ولك  يثأر  ىأخته وأخاه حتت دعاو 

ة ولقد حكم على ريفيار باإلعدام مث ريفيار ألبيه من معاملة أمه اجلائرة عمد إىل هذه اجلرمي
 .احلياة بالسجن مدى

 

 خاتمة:
 ىل النتائج التالية:إمن خالل التعرض هلذا املوضوع بالبحث توصلنا 

 

بالسلطة واخلطاب مستغرقا حيزا كبريا من كتاباته حيث يعط   "فوكو" قد كان اهتمامل -
وتتميز  ،وه  جمموعة من عالقات قوى ضمن اسوراتيجيات حمددة ،جيابياإللسلطة دورا 
ومنتشرة بل ه  ممارسة مبعثرة  ،ال تتجسد يف مركز أو مؤسسة أو ذات ،بكوهنا منتجة

 .فوق اجلسد االجتماع  كله
 

 ال يفصلها عن املقاومة .و ، ال يفصل السلطة عن اإلسوراتيجية فوكو إنّ  -
 

فوكو يف حتديده ملفهوم السلطة كانت له عدة عوامل تارخيية سياسية فكرية، فهو  إنّ  -
قات من أمهها عالقاهتا باملعرفة فهناك من العلوم ما جيسد هذه يربط السلطة بعدة عال

 املثقف بنيفوكو ز العالقة، وعالقاهتا باجملتمع كما أيضا هلا عالقة مع املثقف حيث ميّ 
ة واالقتصادية ، فاملثقف له دور مهم يف تغيري األمور السياسيالكوي واملثقف املتخصص

 .فهو يتمتع بالسلطة
 

تمىن فوكو حتقيقه هو دراسة السلطة من خالل الذات فالذات ه  حصيلة لعل ما كان ي -
، هاته وه  تارخيية وختضع لعالقة السلطةخمتلف املمارسات اخلطابية وغري اخلطابية 

 .االذات اليت يعتيرها فوكو خطاباألخرية اليت هلا عالقة مباشرة بالذات، 
 

لفكري، سواء من حيث الكم مبكانة خاصة يف اإلنتاج ااخلطاب عند فوكو حظ   -
، نظام اخلطاب، أو من كيولوجية املعرفةمبجموعة من الدراسات أمهها ار ويتعلق ذلك 

 .جماال للتحليل والدراسة الفلسفيةحيث التفكري الذي جعله يف نظرنا 
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 عويض في دعاوى المسؤولية اإلداريةسلطة القاضي اإلداري في تقدير الت  
 

The authority of administrative judge to estimate compensation 

in administrative responsibility lawsuit. 

 
                                              د. سماح فارة                                                    

 قالمة )الجزائر( - 1145ماي  7جامعة                                                   
 

 00/20/0202تاريخ القبول:                                00/21/2002تاريخ اإلرسال: 
 

 ملخص:
تقرير يف الفضل بعد اإلصالحات اليت محلتها الثورة الفرنسية لقد كان للقضاء اإلداري 

عن  امنزه الذي يعتيرو  فكرة لصيقة بشخص امللكقبال  كانت  حيث  ،مبدأ مسؤولية الدولة
قد سار القضاء اإلداري يف تكريس املسؤولية اإلدارية  خبطوات ، و اخلطأ وبالتايل ال يسأل

ولة عن نشاطاهتا اخلاطئة، وصوال إىل تقرير مسؤوليتها حىت بداية بتقرير مسؤولية الدّ  متتالية
هذا ألمر عند ، ومل يقف امىت كان نشاطها ينضوي على خطورة عن نشاطاهتا غري اخلطئية

ي غري اخلاطئة مىت أصرفات القانونية املشروعة حىت التّ  بل طال االجتهاد القضائ ّ  احلدّ 
 هو املساواة أمام األعباء العامةو  اها عن اإلخالل مببدأ دستوريّ سا إيّ ت باألفراد، مؤسّ أضرّ 

املسؤولية اإلدارية تقرير إذا كان و  ،القضاء اإلداري يعتير ضمانة لألفراد حبقّ  ومن هنا جند أنّ 
حتصيل هذا األخري ال يكون إال وفق قواعد  نّ فإعويض، رر عن طريق التّ يستتبع إصالح الضّ 

سها القضاء اإلداري املقارن وخاصة الفرنس ، وباجتهاد من القاض  اإلداري ومبادئ كرّ 
قاض  قواعد مكتوبة يف القانون اإلداري غالبا يعتمد عليها ال توجد ه العتبار أنّ على ا

وفقا  ومبادئ العدالة ،ا يبحث ويستنتج القواعد من املبادئ العامة للقانوناإلداري، وإمنّ 
لطات اليت يتمتع هبا نتساءل عن حدود السّ  عند هذا احلدّ ، و اإلنشائيةلوظيفته االجتهادية و 

 ص القانوي. عويض يف قضايا املسؤولية اإلدارية أمام غياب النّ القاض  اإلداري يف تقديره للتّ 
 

عويض، فعل رر، التّ عويض، حرية القاض  اإلداري، الضّ : دعوى التّ الكلمات المفتاحية
 ة القاهرة. املضرور، فعل الغري، القوّ 
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Abstract: 
After the reforms brought about by the French Revolution, the 

administrative judiciary was credited with deciding the principle of 

state responsibility, as it was previously an idea close to the person 

of the king who is considered his home for error and therefore does 

not ask. Its wrongful activities, up to the determination of its 

responsibility even for its non-wrong activities whenever its 

activity was dangerous, and the matter did not stop at this point but 

rather the legal endeavor extended to the legitimate legal actions 

i.e. non-wrong when it harmed individuals, establishing it for 

violating a constitutional principle which is the Equality before the 

general burden, and here we find that the administrative judiciary is 

the guarantee of the right of individuals, And if the report of 

administrative responsibility entails repairing the damage through 

compensation, then the collection of the latter is only in accordance 

with the rules and principles enshrined in the comparative 

administrative judiciary, especially the French, and with the 

diligence of the administrative judge, given that there are no written 

rules in the administrative law that are often relied upon by the 

administrative judge, Rather, it searches and deduces the rules from 

the general principles of the law and the principles of justice in 

accordance with its discretionary and structural function, and at this 

point we ask about the limits of the powers that the administrative 

judge has in his estimation of compensation in administrative 

responsibility lawsuit before the absence of the written text. 
 

Keywords: lawsuit compensation, freedom of the administrative 

judge, harm, compensation, other do,  act of the injured , the majeur 

force. 

 

 مقدمة:
فاع عن احلقوق الفردية الدّ  ه الفضل الكبري يفتلقد كان للقضاء اإلداري منذ نشأ

ولة، بعد أن  على ذلك من تقريره ملبدأ مسؤولية الدّ  ومحاية احلريات األساسية، وال أدلّ 
ايل ه عن اخلطأ وبالتّ هذا األخري منزّ  كانت هذه األخرية فكرة لصيقة بشخصية امللك، وأنّ 

 ال يسأل.
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وإمنا  مكانه، يستقر مل هأنّ  جند الفرنس  ولةالدّ  جملس قاده الذي احملمود طورالتّ  هذا أمامو   
وصوال  ولة عن نشاطاهتا اخلاطئة،بداية بتقرير مسؤولية الدّ  وحتقيقا للعدل، سار يف سبيل احلقّ 

إىل تقرير مسؤوليتها حىت عن نشاطاهتا غري اخلطئية مىت كان نشاطها ينضوي على خطورة 
ي صرفات القانونية املشروعة أالتّ  بل طال االجتهاد القضائ  حىتعندئذ ، ومل يقف األمر 

وهو املساواة  سا إياها عن اإلخالل مببدأ دستوريّ ت باألفراد، مؤسّ غري اخلاطئة مىت أضرّ 
 أمام األعباء العامة، ومن هنا جند أن القضاء اإلداري يعتير ضمانة لألفراد حبق.

 

عويض، غري أن حتصيل رر عن طريق التّ تقرير املسؤولية اإلدارية يستتبع إصالح الضّ  إنّ 
سها القضاء اإلداري املقارن وخاصة  وفق قواعد ومبادئ كرّ هذا األخري ال يكون إاّل 

ه ال قواعد مكتوبة يف القانون اإلداري الفرنس ، وباجتهاد من القاض  اإلداري باعتبار أنّ 
امة ا يبحث ويستنتج القواعد من املبادئ العغالبا يعتمد عليها القاض  اإلداري، وإمنّ 

 للقانون ومبادئ العدالة.
 
 

عن مدى سلطات القاضي اإلداري وما وصل إليه اجتهاده وعلى هذا األساس نتساءل 
 في إرساء قواعد ومبادئ جزاء للمسؤولية اإلدارية؟

 ة التالية:  ساؤل سنعتمد املنهج الوصف  التحليل ، وفق اخلطّ لإلجابة عن التّ 
 عويضلتّ املبحث األول: أحكام عامة يف قضاء ا

 عويض بقضاء اإللغاء وطبيعتهاملطلب األول: مدى ارتباط قضاء التّ           
 عويض                   املطلب الثاي: مسائل متعلقة بدعوى التّ           
 عويضاملطلب الثالث: مدى حرية القاض  يف دعوى التّ           

 رر أساس التعويضاملبحث الثاي: الضّ 
 ب للمسؤولية اإلداريةرر املرتّ املطلب األول: شروط الضّ           
 رراملطلب الثاي: أنواع الضّ           
 د األضرارد األسباب وتعدّ املطلب الثالث: تعدّ           

 ررعويض جزاء الضّ املبحث الثالث: قواعد التّ 
 عويضاملطلب األول: طبيعة التّ           
 عويض    التّ  املطلب الثاي: كيفية          
 عويضاملطلب الثالث: مدى تأثري بعض العوامل على التّ          

 خـاتـــمة 
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 عويضالمبحث األول: أحكام عامة في قضاء الت  
 ة عن القرار اإلداري غري املشروعإذا كان قضاء اإللغاء يهدف إىل هدم اآلثار املورتب

ب هذا القرار اإلداري غري املشروع تسبّ ال تكون كافية إذا  "هذه الوسيلة "دعوى اإللغاء فإنّ 
هذا القضاء ال يطال أبدا األعمال املادية  بأضرار ملن صدر يف حقه، ضف إىل ذلك فإنّ 

 ب فيها اإلدارة بأضرار للغري.اليت تتسبّ 
 

ايل نصل إىل حمدودية قضاء اإللغاء يف محاية كاملة حلقوق وحريات األفراد، لوال وبالتّ 
عويض مكمال لإللغاء بل فتح أفقا ما كان ليفتح يف قضاء اإللغاء االعوراف بطريق التّ  أن متّ 
عن اإلخالل مببدأ املساواة أمام األعباء العامة زيادة و  ،املسؤولية عن املخاطرق األمر بويتعلّ 

ين خيتلف باختالف ءمن القضا نطاق كلّ  ة لذلك جند بأنّ عن املسؤولية عن اخلطأ، ونتيج
 منهما.دور كل 

 

عويض بداية وسنقتصر يف هذا املبحث على تبيان بعض األحكام العامة يف قضاء التّ        
وء على بعض املسائل اإلجرائية مبدى ارتباطه بقضاء اإللغاء وحتديد طبيعته، مث تسليط الضّ 

 عويض. عويض، وأخريا يف مدى حرية القاض  يف قضاء التّ املتعلقة بدعوى التّ 
 

 طبيعتهو  عويض بقضاء اإللغاءألول: مدى ارتباط قضاء الت  المطلب ا    
عويض بقضاء اإللغاء مث نبحث يف طبيعة قضاء سنتناول أوال مدى ارتباط قضاء التّ 

 عويض ثانيا.التّ 
 الفرع األول: مدى ارتباط قضاء التعويض بقضاء اإللغاء             

ن صدر مل من خالل إسقاطنا للقواعد العامة يف القضاء اإلداري ميكننا الوصول إىل أنّ      
  ويضا للقرار اإلدارياحلق يف رفع دعوى قضائية واحدة إلغاء وتع ،القرار اإلداري يف حقه

 ، وميكننا الوصول إىل النتائج التالية:(6)ني مستقلتنييأو رفع دعو 
 

  عن يف دعوى اإللغاء أو عدم قبول فوات ميعاد الطّ  مستقلتني فإنّ يف حالة رفع دعويني
عويض عن القرار اإلداري، ويقتض  عوى شكال يبق  الباب مفتوحا للمطالبة بالتّ الدّ 
ركن اخلطأ املوجب  توافر عدم أو توافر على للوقوف رعرض ملدى مشروعية القراالتّ  ذلك

 .(0)عويض وقضاء اإللغاءني قضاء التّ للمسؤولية، يف هذه احلالة ليس هناك تالزم ب
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  ّالوضع  ظر يف املوضوع فإنّ يف حالة رفع دعوى واحدة أو دعويني مستقلتني ومت الن
 يكون كاآليت: 

إلغاء  إلغاء القرار اإلداري ال يورتب عليه حتما احلصول على تعويض ذلك أنّ  إنّ  -
عويض التّ  إىل ييؤدّ  ال كلوالشّ  كاالختصاص اخلارجية العيوب من لعيب اإلداري القرار

العيب ليس مؤثرا يف موضوع القرار فالقرار سليم يف مضمونه حمموال  على أساس أنّ 
أما القرار  .(3)اخلطأ املوجب للمسؤولية على أسبابه، والعيب هنا بسيط ال يرتق  حلدّ 

 بب واحملل والغاية يؤدي إىل التعويضاإلداري امللغ  لعيب من العيوب املوضوعية كالسّ 
 . (1)والعيب هنا جسيم يعتير خطأ موجبا للمسؤولية ،مؤثر يف موضوع القرار العيب ألنّ 

وسالمته وبالتايل ال تعويض طاملا ال  ،عدم إلغاء القرار اإلداري هو تقرير بصحته إنّ  -
 .(0)يوجد خطأ

 

 عويضالفرع الثاني: طبيعة قضاء الت        
القضاء الكامل، وهو قضاء عويض وصف يطلق الفقه الفرنس  على قضاء التّ 

زاع  ن النّ أ، ويكون للقاض  اإلداري يف ششخص ّ  اإلدارة حبقّ  ع يطالب فيه املدّ  شخص ّ 
إلغاء القرار املطعون فيه دون  لطة على خالف قضاء اإللغاء الذي يقف عند حدّ كامل السّ 

 نصبّ أن يأمر اإلدارة بفعل ش ء أو االمتناع عن عمل ش ء، إذ سلطة قاض  اإللغاء ت
عويض فقط على حبث مشروعية القرار اإلداري املطعون فيه، وال يعين وصف قضاء التّ 

للقاض  سلطة كاملة يف النزاع  وإمنا يعين أنّ  ،ل لقضاء اإللغاءبالقضاء الكامل أنه مكمّ 
عويض بوصفها قيد مبيعاد دعوى اإللغاء، ويتبني من ذلك أن دعوى التّ املتعلق به ودون التّ 

 : جوانبها عن دعوى اإللغاء كما يل  يف كلّ  لقضاء الكامل تستقلّ من دعاوى ا
 

حمل  دعوى اإللغاء هو اختصام القرار اإلداري فإنّ  فبينما حملّ  من حيث احمللّ  أوال:
غالبا  خصية يف صورة تعويض نقديّ عويض هو املطالبة حبق من احلقوق الشّ دعوى التّ 

أو مركز قانوي مكتسب وسواء كان هذا  ،شخص  ذايت نتيجة االعتداء على حقّ 
أو املركز القانوي املكتسب أو يف  عدي يتمثل يف مساس القرار اإلداري بذلك احلقّ التّ 

 ادر عن اإلدارة.ي الصّ العمل املادّ 
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ر سبة لدعوى اإللغاء ه  والية رقابة مشروعية للقراوالية القضاء اإلداري بالنّ  : إنّ ثانيا
ره إال يف حدود صدي لبحث مدى مالءمة إصدادون التّ يف األصل اإلداري املطعون فيه 
عويض تتناول حبث مشروعية القرار سبة لدعوى التّ سلطة القاض  بالنّ  معينة، يف حني أنّ 

للوصول إىل التقرير بتوافر ركن اخلطأ يف مسؤولية اإلدارة التصدي جلانب املالءمة يف 
ه يتعني عليها مثال أن دارة إصدار القرار إال أنّ اإل إصدار القرار مبعىن أنه إذا كان من حقّ 
 حبجة أنّ  اخ  يف إلصدارهصاحب الشأن من الورّ  تصدره يف وقت معقول حىت ال يضارّ 
 لإلدارة سلطة تقدير مالءمة إصداره. 

 

دعوى  ر لرفعها، يف حني أنّ دعوى اإللغاء ختضع يف رفعها للميعاد املقرّ  إنّ  ثالثا:
 املطالب به. قادم املقررة للحقّ إال مبدة التّ عويض ال تتقيد التّ 

 

ى طريف للحكم الصادر يف دعوى اإللغاء حجية مطلقة مبعىن أنه يتعدّ  : إنّ رابعا
عوى والغري، يف حني أن احلكم ذ يف مواجهة الكافة أطراف الدّ عوى، فهو ينفّ الدّ 
  تتعدى الغريزاع والادر يف دعوى التعويض له حجية نسبية تقتصر على أطراف النّ الصّ 

ذلك ال حيول دون قيام هذا الغري برفع دعوى تعويض عن األضرار اليت تكون  غري أنّ 
 . (1)قد أصابته هو اآلخر

 عويضالمطلب الثاني: مسائل إجرائية متعلقة بدعوى الت  
طرق لبعض عويض كما سبقت الدراسة، ارتأينا التّ ظر إىل خصوصية دعوى التّ بالنّ 

ق األمر مبسألة ميعاد رفع دعوى واليت تطرح عادة ويتعلّ  ،املتعلقة هبااملسائل اإلجرائية 
 عويض يف الطلب القضائ  كما سيأيت بيانه.عويض وتقادمها، ومسألة ذكر مبلغ التّ التّ 

 

 عويضالفرع األول: ميعاد رفع دعوى الت  
من قانون اإلجراءات  020و 700إن ميعاد األربعة أشهر املنصوص عليها يف املادتني 

لب القضائ  إللغاء القرارات اإلدارية ال يسري على طلبات املدنية واإلدارية، املتعلقة بالطّ 
، ويعود ذلك يف إقامتها طبقا للقواعد العامة مادام احلق مل يسقط ،عويض اليت جيوز رفعهاالتّ 

القرار اإلداري  نشررر والذي ال يورتب حتما على عويض منوط بوقوع الضّ إىل أن طلب التّ 
شريعية رر يورتب على تنفيذ القرار، ضف إىل ذلك انعدام احلكمة التّ ن الضّ إأو تبليغه، بل 
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مة مبوجب من حتديد رفع دعوى اإللغاء بأربعه أشهر وه  استقرار املراكز القانونية املنظّ 
 سبة لدعاوى التعويض. القرارات اإلدارية بالنّ 

 

حني  عويضاجلزائري أن تعرض ملسألة ميعاد رفع دعوى التّ  ولةالدّ  كانت الفرصة جمللس
 .(0)احلق حياة مدة بقيام قائمة أمامه املعروضة ويضالتعّ  دعوى يف القضائ  عنالطّ  ميعاد جعل

  

 ويضعالفرع الثاني: تقادم دعوى الت
 دعوى تبقى وبالنتيجة ،القانون حيددها ةمد مبرور إال تتقادم ال احلقوق بعض إن

من القانون  633ع اجلزائري يف املادة ، غري أن املشرّ املتعلقة هبا قائمة مع قيام احلقّ  التعويض
قصريية أشار إىل أن دعوى التعويض تسقط بانقضاء املدي يف الفصل املتعلق باملسؤولية التّ 

، غري أن القضاء اإلداري وحتديدا ق  قرار مخسة عشر سنة من يوم وقوع العمل الضارّ 
 رر.ابق الذكر طبق امليعاد املذكور يف املادة أعاله من تاريخ اكتشاف الضّ ة السّ ولجملس الدّ 

 

من التطبيق  وقد ارتأى األستاذ بن شيخ آث ملويا استبعاد نصوص القانون املديّ       
 .(7)عاوى يف املادة اإلداريةفيما يتعلق بتقادم الدّ 

 

ه استبعد قواعد القانون املدي من تالقضاء اإلداري منذ نشأ ونؤيده يف هذا الطرح ألنّ 
الذي يعتير حجر الزاوية يف بناء صرح القانون  (Blanco)التطبيق، وهذا مكرس يف قرار 

س القضاء اإلداري ن يؤسّ أقصريية، وألجل ذلك نتمىن اإلداري خاصة يف جمال املسؤولية التّ 
عد القانون املدي جتد يف اجلزائر لقضاء مسؤولية إدارية تقصريية متميزة ومستقلة عن قوا

 أصلها يف القانون اإلداري. 
   

 عويض في الطلب القضائيالفرع الثالث: شرط ذكر مبلغ الت  
ويستطيع  املطلوب، عويضالتّ  بتقدير القيام احلقوق ذوي أو الضحية جانب من يشورط

وقبل الفصل عوى القضائية د املبلغ املطالب به أثناء الدّ ع  يف دعوى التعويض أن حيدّ املدّ 
عوى القضائية، وقد ب على عدم تقدير املبلغ رفض الدّ يف املوضوع من طرف القاض ، ويورتّ 
رر نه وقبل تعويض الضّ إ"حيث  كمة العليا سابقا بقوهلاأشارت إىل ذلك الغرفة اإلدارية باحمل

. ومن خالل (0)رر وكذلك تقييمه املايل"قدير حتديد جمال الضّ يشورط تقديره ويشمل هذا التّ 
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 عويضنة ملبلغ التّ ولة جند أهنا متضمّ استقراء بعض القضايا اليت عرضت على جملس الدّ 
 .(62)واألمثلة يف هذا الباب كثرية

 

 عويضالثالث: مدى حرية القاضي في قضاء الت   المطلب
عويض يتمتع بسلطات أوسع عن قاض  القاض  يف دعوى التّ  عرفنا فيما سبق أنّ 

  هذا اجملال بالقضاء الكامل، وعلى هذا األساس سنتناول مدى حرية اإللغاء لذلك مسّ 
 عويض أوال مث حدود هذه احلرية ثانيا كما يل :قاض  التّ 

 

 عويضور اإليجابي للقاضي في قضاء الت  الفرع األول: الد  
صوص اليت عويض أمام غياب النّ يتمتع القاض  اإلداري حبرية واسعة يف جمال قضاء التّ 

د القاض  دد ال يتقيّ كما سنرى الحقا، ويف هذا الصّ من سلطاته بصفة عامة و  دّ وحت تقيده
يف حالة  كما أخرى قضائية جهات طرف ر مناملقدّ  بالتعويض أو وجدت إن صوصإال بالنّ 

وبعد دعوى رجوع  ،اض  اجلزائ  بدفع تعويض لضحية ماف من طرف القاحلكم على موظّ 
ف دفع تعويض ف املوظّ  فيها أن اخلطأ الذي كلّ تبنّي  ،ف على إدارتهمرفوعة من طرف املوظّ 

جديد  من يقيم أن اإلداري القاض  يستطيع منه جزء يف ولو لإلدارة، وينسب يعود حيةللضّ 
 د من القاض  اجلزائ . عويض احملدّ عويض الذي يدفع للموظف، شريطة أال يفوق التّ التّ 

 

جديدة كاألمر خبيرة تسمح له  كما متتد حرية القاض  إىل األمر بإجراءات حتقيق
 .(66)عويضرر حمل التّ بتقدير صحيح للضّ 

 

 عويضالفرع الثاني: حدود حرية القاضي في قضاء الت  
عويض، فإن إرادة رر القابل للتّ إذا كان للقاض  اإلداري احلرية الواسعة يف تقييم الضّ 

ميكن للقاض  اإلداري حية تستطيع أن تضع هلا حدودا، إذ ال املشرع وإرادة األطراف الضّ 
ل إرادة ع يف قضايا معينة، كما تشكّ د من قبل املشرّ عويض احملدّ أن مينح تعويضا يفوق التّ 

القاض  ال حيكم  األقصى للتعويض ذلك أنّ  ا حلرية القاض  بتحديدها احلدّ حية حدّ الضّ 
 .(60)بأكثر مما يطلبه اخلصوم
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 خالصة: 
ه فيما يتعلق ، إال أنّ ومتميز عن قضاء اإللغاء مستقلّ عويض قضاء التّ  األصل أنّ 

عويض لقاض  التّ  فإنّ  بشأهنا، قضائ ّ  حكم يصدر مل إذا فإنه اإلدارية القرارات عن عويضبالتّ 
حبث مدى مشروعية ومالءمة القرار إلجياد اخلطأ أساس للمسؤولية، أما إذا صدر حكم 

اخلطأ يف القرار فإذا كان بسيطا مل يستحق عويض طبيعة قضائ  باإللغاء فرياع  قاض  التّ 
عويض ال يقاس على ض عليه، كما رأينا أن ميعاد رفع دعوى التّ عويض أما اجلسيم فيعوّ التّ 

يتعلق بتقادمه وإال  ااملضرور فيما إذا وجد نصّ  ميعاد دعوى اإللغاء، وإمنا يقاس على حقّ 
يف جمال  واليت منصوص عليها ،عويضلتّ ق القاعدة العامة فيما يتعلق بتقادم دعوى افإنه تطبّ 

عويض قاض  مشروعية وقاض  مالءمة عند ، كما رأينا أن قاض  التّ قصرييةاملسؤولية التّ 
ي عن الضرر حرّ ي املسؤولية، فإن له حرية واسعة يف البحث والتّ البحث يف اخلطأ املؤدّ 

 عويض املطالب به.لغ التّ حية بتحديدها مبص، وإرادة الضّ ه يف ذلك إال النّ وتقييمه وال حيدّ 
 

 عويضالمبحث الثاني: الضرر أساس الت  
س رر مناط املسؤولية اإلدارية، فال تعويض بدون ضرر، وألجل ذلك كرّ يعتير الضّ 

التعويض، من حيث شروطه  رر حملّ القضاء اإلداري جمموعة مبادئ وقواعد متعلقة بالضّ 
د األسباب املؤدية لضرر واحد وتؤثر فيه، كتعدّ رر ل على الضّ وأنواعه وكذا العوامل اليت تتدخّ 

 فصيل اآليت:د األضرار الناجتة عن خطأ واحد. على التّ وتعدّ 
 

 ب للمسؤولية اإلداريةرر المرت  المطلب األول: شروط الض  
 :ـب عتد به يف التعويض، ويتعلق األمررر املالقضاء اإلداري على شروط يف الضّ  لقد استقرّ    

 

 رر المباشراألول: الض  الفرع        
Le droit à réparation n’ouvert que s’il existe un lien de causalité 

assez directe entre le dommage et le fait dommageable. 

رر والنشاط ال يقوم إال بوجود عالقة سببية مباشرة بني الضّ أعويض فاحلق يف التّ 
ظر تيجة العادية بالنّ رر هو النّ أكد من أن الضّ بالتّ  ، ويقوم القاض  اإلدارياإلداري الضارّ 

 .(63) للقرب بني الوقت واخلطأ أو الواقعة املعنية
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  (le préjudice doit certain)  رر األكيد أو اليقينالفرع الثاني: الض  
أكد من ثبوت الضرر، ويستنتج ذلك القاض  اإلداري بسلطة واسعة يف التّ  يتمتع إذْ 

رر مفورضا وأال دد، على أال يكون الضّ استقر القضاء اإلداري يف هذا الصّ  من الوقائع وقد
رر حمققا رر احتماليا أو ممكنا،  يف حني يعتير الضّ رر مستقبليا وأال يكون الضّ يكون الضّ 

ى إىل خسارة يف كسب أو تفويت فرصة وأكيدا إذا كان حاال أو ثابتا يف املستقبل كأن أدّ 
 د أمل.مؤكدة ال جمرّ 

 

 رر الخاص وغير العاديلفرع الثالث: الض  ا
(Le préjudice doit en plus être spécial et anormal)  

        

ابقني حسب ما استقر عليه االجتهاد القضائ  رطني السّ أمجع الفقه على وجوب الشّ 
رر اخلاص وغري العادي يف املسؤولية غري يف املسؤولية اخلطئية، وقد زاد بعضهم شرط الضّ 

. يف حني قال البعض اآلخر بلزومه يف املسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساواة أمام (61)اخلطئية
ل جمموعة قليلة من األفراد أضرار نشاط رر بأن تتحمّ األعباء العامة، وتنشأ خصوصية الضّ 

ادرة عن القرار ، وتطبيقا لذلك فإن األضرار الصّ عام يف حني ينتفع منه اجملتمع ككلّ 
 ، عكس القرار الفردي أو القرار الفرديّ نظيم  ال تشكل ضررا خاصا وغري عاديّ التّ 
 . (60)ادر تنفيذا لقرار تنظيم الصّ 

 

 قدير بالمالرر القابل للت  الفرع الرابع: الض  
عويض املسؤولية تقتض  التّ  قدير باملال، ذلك أنّ جيب أن يكون الضرر قابال للتّ 

عويض باملال، أي عن األضرار املادية الواقعة األضرار القابلة للتّ عويض ال يكون إال عن والتّ 
على األشخاص، والضرر  عن األموال املنقولة والعقارية، ضياع العائد، االعتداء املاديّ 

عويض عن األضرار واآلالم واالضطرابات يف ظروف اجلمايل واآلالم املادية، كما أمكن التّ 
 . (61)األحياء املعنوية

 لخامس: االعتداء على مصلحة مشروعةالفرع ا
رر املؤدي للتعويض أن يكون قد وقع على مصلحة يشورط بعض الفقه يف الضّ 

رر الذي ميكن مشروعة كاالعتداء على مركز قانوي مشروع أو مصلحة مالية مشروعة فالضّ 
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ن إإذ  . وهذا شرط بديه (60)رر الذي خيل مبركز قانوي حيميه القانونعويض عنه هو الضّ التّ 
 حيم  إال احلقوق واملصاحل املشروعة. القانون ال

 

 المطلب الثاني: أنواع الضرر المرتب للمسؤولية
 وضرر معنوي رر إىل ضرر ماديّ ينقسم الضّ 

 رر الماديالفرع األول: الض  
أو مصلحة مالية ويقوم  خص يف حقّ رر الذي يصيب الشّ رر املادي الضّ يقصد بالضّ 

خص أي على الشّ  االعتداء على املال سواء كان عقارا أو منقوال، ويف شكل اعتداء ماديّ 
ذت أشكاال خمتلفة كإتالف ضرر بدي، وهذه االعتداءات ميكن تقييمها باملال ولو اختّ 

مال، احلرمان من كسب، عدم القدرة على العمل، مصاريف االستشفاء...، ويقوم 
وذلك بتحديد اخلسارة  ،مة املالية للمضروريض بإصالح اخلسارة اليت حتملتها الذّ عو التّ 

 .(67)عويضواملبلغ املطالب للتّ 
 

 رر المعنويالفرع الثاني: الض  
الضرر املعنوي فهو كل ضرر ميس مصلحة غري مالية مشروعة، غري أنه يف أغلب 

اء على العاطفة دونه كاالعتداألحيان يستتبع الضرر املعنوي ضررا ماديا، وقد يكون 
ولة الفرنس  أمدا طويال يرفض التعويض عن الضرر ،  وقد ظل جملس الدّ والشعور والوجدان

ض احلكومة وقد كان الفضل ملفوّ  6016نوفمير  01املعنوي إىل غاية حكمه الصادر يف 
(Heunmann)  الذي حشد أ مام اجلمعية العمومية للقسم القضائ  مجيع احلجج بشأن

كم حني تلقون وراء ظهوركم هبذه ولة وختم حججه بنداء صارخ" إنّ نقد قضاء جملس الدّ 
انتظار  تستجيبون وبعد طول -نظرية عدم التعويض عن الضرر املعنوي - النظرية البالية
ة مهمة القاض  اليت تقوم على استخالص دقّ  ، وتؤدون بكلّ مري القانويلتطلعات الضّ 

، وهنا ختلى عن حاجة اجتماعية يتعني إشباعها"عبري القانوي ه  التّ القواعد القانونية اليت 
 .(60)ولة عن تزمتهجملس الدّ 

 

 د األضرارد األسباب وتعد  المطلب الثالث: تعد  
من وجود عالقة مباشرة بني نشاط اإلدارة اخلاطئ أو  لقيام املسؤولية اإلدارية البدّ      
عويض، غري رر الذي أصاب طالب التّ املسؤولية والضّ بب يف حيح الذي ميثل ركن السّ الصّ 
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ف القاض  )نشاطات(، فكيف سيتصرّ  رر الواحد قد يقع نتيجة عدة أسبابأن الضّ 
 اإلداري أمام هذا الوضع؟

 

 ية لضرر واحدد األسباب المؤد  الفرع األول: تعد  
رر عدة أسباب تصعب هنا مهام القاض  وقد انقسم إذا تداخلت يف إحداث الضّ 

 إىل نظريتني: الفقه يف إجياد احللّ 
رر الذي أحدثته جمموعة من ظرية أن الضّ : وفقا هلذه النّ نظرية تعادل األسباب -أوال

هذه األسباب متعادلة يف  كلّ   رر وأنّ ف أحدها ملا وقع الضّ األسباب، حبيث لو ختلّ 
رر بنسبة ب للضّ إحداثه، تؤخذ كلها مع اعتماد القاض  هنا لتقنية حماسبة كل مسبّ 

 اشوراكه فيه كما سنرى الحقا. 
ظرية املقدمات اليت سامهت يف إحداث : ال تعري هذه النّ نظرية السبب المنتج -ثانيا
رر اهتماما، حيث تركز على السبب املنتج أي املؤدي للضرر وفقا للمجرى العادي الضّ 

 .(02)لألمور
 

ل إىل نظرية السبب د حتوّ وقد أخذ القضاء اإلداري املقارن بالنظريتني غري أنه ق
 مه الوقائع.د مبا تقدّ نظرية يتحدّ  . وإن كان يف رأي  جمال تطبيق كلّ (06)املنتج

 

 الفرع الثاني: تعدد األضرار عن السبب الواحد
     ادر يفوقد ناقشت هذه اجلزئية احملكمة اإلدارية العليا يف مصر يف حكمها الصّ 

نت حمكمة أول درجة يف حكمها املطعون فيه ... مىت بيّ " وجاء فيه 6006مارس  60
عن  ه ال تثريب عليها إن ه  قضت بتعويض إمجايلّ عويض، فإنّ رر املستوجب للتّ عناصر الضّ 
طالب  وبينت وجه أحقية ةعنصر على حد دة، ما دامت قد ناقشت كلّ أضرار متعدّ 

 ".عويض فيه أو عدم أحقيتهالتّ 
 

القضاء اإلداري الفرنس  الذي يبتدع احللول  وجتدر اإلشارة إىل اخلالف اجلوهري بني
ص، إميانا منه باستقاللية قواعد القانونية من املبادئ العامة للقانون فيما مل يوجد به النّ 

على عكس القضاء اإلداري املصري  ،(Blanco) كر يف قرارالقانون اإلداري كما سلف الذّ 
د األضرار الناجتة كما يف مسألة تعدّ   الذي يعتمد يف مواطن عدة على قواعد القانون املدي
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إذا مل يكن " من القانون املدي بقوهلا 006املادة  عن سبب واحد بأن اعتمد على نصّ 
عويض مقدرا يف العقد أو بنص يف القانون فالقاض  هو الذي يقدره، ويشمل التعويض التّ 

طبيعية لعدم الوفاء ائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون نتيجة ما حلق الدّ 
ائن رر نتيجة طبيعية إذا مل يكن يف استطاعة الدّ ر يف الوفاء به، ويعتير الضّ بااللتزام أو للتأخّ 

رر غري بالضرر املباشر دون الضّ  اعتدّ  دد جندهويف هذا الصّ  أن يتوقاه ببذل جهد معقول"
 . (00)ررالضّ  أحدث الذي أللخط طبيعية نتيجة كان ما بأنه املباشر للضرر معيارا ووضع املباشر

 

رر املعتد به قضاء يشورط فيه أن يف حني استقر القضاء اإلداري يف فرنسا على أن الضّ 
 يكون مباشرا وأصبح مبدأ عاما كما سلفت اإلشارة إليه.

 

 خالصة: 
عويض يف دعاوى املسؤولية اإلدارية، وتنتف  رر أساس التّ الضّ  أنّ برأينا فيما سبق 

بانعدامه غري أن للضرر املعتد به قضاء شروط بأن يشكل اعتداء على مصلحة املسؤولية 
 ا وغري عاديأن يكون ضررا خاصّ  مشروعة، وأن يكون مباشرا وأكيدا ويف أحوال أخرى

ر القضاء اإلداري املقارن سار حنو توسيع نطاق وأن يكون قابال للتقدير باملال، كما أن تطوّ 
عويض عن األضرار املادية، ووضع املعنوية إىل جانب التّ  عويض بأن عوض عن األضرارالتّ 

د األضرار عن وكذا يف حال تعدّ  ،د األسباب املؤدية لضرر واحدقواعد قضائية يف حال تعدّ 
 بب الواحد. السّ 

 

 ررعويض جزاء الض  المبحث الثالث: الت  
بعد اإلقرار بوقوع الضرر القابل للتعويض تطرح مسألة طبيعة التعويض وهذا ما 
سنتناوله أوال، مث تطرح مسألة كيفية التعويض ثانيا، وأخريا يثور التساؤل حول مدى تأثري 

 عوامل أخرى على التعويض ثالثا، كما يل : 
 

 المطلب األول: طبيعة التعويض
 ا كما يل :شكال سنتناوهلأيتخذ التعويض عدة  
 



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 081 

 

 الفرع األول: التعويض النقدي
ولئن كانت اإلدارة ملزمة على حتمل تبعات نشاطاهتا اليت أضرت بالغري، وحىت وإن  

ل تبعاهتا ه من باب العدل أال يتحمّ كانت تسعى يف ذلك إىل حتقيق املصلحة العامة، فإنّ 
العام من خدمات، وإذا كان دفع مه املرفق ع اجملتمع ميا يقدّ ارة فرد أو عدة يف حني يتمتّ الضّ 
 . (03)نقدا وبالعملة الوطنيةعويض يتم عادة التّ 

 

عويض سيتم على حساب املصلحة العامة مما يعين ل يف أن التّ لسبب عمل  يتمثّ 
حتقيق مصلحة خاصة لألفراد على حساب هدم تصرفات إدارية متت ومن املصلحة العامة 

 .(01)اإلبقاء عليها من ناحية
 

عويض العيين يتناىف مع قاعدة عامة مقررة يف الدستور وه  ناحية أخرى فإن التّ ومن 
 استقالل اإلدارة عن القضاء حبيث ال يستطيع القاض  توجيه أوامر لإلدارة.

 

 الفرع الثاني: التعويض العيني
 ظام الفرنس  يف حالة االعتداء املاديّ قدي يف النّ عويض النّ غري أنه يستثىن من التّ 

ع القاض  اإلداري بسلطات واسعة يف مواجهة فقد اإلدارة كل شرعية هلا يتمتّ حيث ت
 6000فيفري  27ادر يف الصّ  00/600جوع إىل القانون اإلدارة وله أن يوجه هلا أوامر، فبالرّ 

االستئنافية  اكم اإلدارية واحملاكم اإلداريةمن قانون احمل  L 8-2الفقرة األوىل من املادة 
أعطى للقاض  اإلداري سلطة توجيه أوامر لإلدارة تسمح بأمر اإلدارة احملكوم عليها باختاذ 

 . (00)رورةبها بالضّ عويض إذا كان القرار القضائ  يتطلّ تدابري تنفيذ تأخذ مفهوم التّ 
 

عويض العيين مىت كان ممكنا على سلك سبيل التّ  كما درج القضاء اإلداري املصريّ 
عويض ذلك أنه لإلدارة أن اعورافه بعدم أحقيته يف إصدار أوامر لإلدارة على سبيل التّ مع 

هذا موروك لتقديرها مىت رأت أنه حيقق  وأنّ  ،تلجأ للتعويض العيين كلما كان ذلك ممكنا
عويض احلكم بالتّ  املصلحة العامة بطريقة أفضل، واعتير يف قرار للمحكمة اإلدارية العليا أنّ 

 .(01)عويض العييناطئ مىت أبدى املدعى عليه استعداده للتّ النقدي خ
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 عويضالمطلب الثاني: كيفية الت  
دد مسألة املبدأ الذي يعتمد عليه القاض  اإلداري يف تقدير تثور يف هذا الصّ 

 تان سنناقشهما.عويض، والتاريخ الذي يبدأ احتسابه منه، ومها املسألتان اللّ التّ 
 

 عويضالت  الفرع األول: تقدير 
قاعدة تعويض "عويض مراعيا يف ذلك د مقدار التّ القاض  هو الذي حيدّ  األصل أنّ 

ص، إال أن يف حالة عدم وجود النّ  "املضرور عما فاته من كسب وما حلقه من خسارة
ع ملقدار عويض مثل حتديد املشرّ د قيمة التّ ع إذا تدخل وحدّ القاض  يلتزم مبا يقدره املشرّ 

 فني.حالة حوادث العمل للعمال واملوظّ عويض يف التّ 
 

 Principe) مبدأ التعويض الكلي عليه يف القضاء اإلداري املقارن كما أنه من املستقرّ 

de la réparation intégrale)،  ّاملقدر استنادا إىل  التعويض الرئيسيعويض ويشمل الت
ويكون يف شكل ريع دائم مدى احلياة يف حالة االستقرار النقدي أو  ،عناصر موضوعية

عويض يف شكل رأمسال يف الغالب إلهناء عندما يكون املضرور طفال أو عاجز، ويعط  التّ 
منح ئيس  بإمكان القاض  عويض الرّ ولتمكني املضرور منه، وإضافة للتّ  ،دين اإلدارة هنائيا
عويض والتّ  (00)عن سوء نية واضحة من طرف اإلدارةفع أو كتأخري الدّ  تعويضات ملحقة

عويض عن هذا رر املعنوي ،وإن كان التّ رر املادي والضّ يكون كما أشرنا سابقا عن الضّ 
ا بلغ ذلك أن املعنويات واألدبيات ال تقوم مبال، غري أن القاض  يف األخري يبقى رمزيا مهمّ 

القاض  ال حيكم  العامة اليت تقض  بأنّ طبقا للقاعدة  يتقيد بما يطلبه المضرورتقديره 
اليت  يراعي بعض الظروف والمالبساتوالقاض  يف تقديره  .(07)بأكثر مما يطلبه اخلصوم
 ...  كحالة املضرور الصحية أو جنسه أو حالة األموالصاحبت الفعل الضار ّ 

 

 عويضالفرع الثاني: تاريخ تقدير الت  
ولة رر فكان مسلك جملس الدّ أساسه الضّ أما بالنسبة للتاريخ الذي يقدر على 

األضرار ق بني الفرنس  يف البداية من تاريخ وقوع الضرر، غري أنه عدل عنه وأصبح يفرّ 
ظلم أو احلكم بتقدير األضرار من تاريخ القرار اإلداري بعد التّ  واعتدّ  الواقعة على األشخاص

رر ر الضّ فيقدّ  واقعة على األمواللألضرار السبة م، أما بالنّ القضائ  إن مل يكن هناك تظلّ 
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رر والعلم به وهذا ما أخذ به القضاء اإلداري اجلزائري يف قرار سابق من تاريخ وقوع الضّ 
 . (00)كر، فإذا كانت أشياء ضاعت فمن تاريخ ضياعهاالذّ 

 

 عويضالمطلب الثالث: مدى تأثير بعض العوامل على الت  
 املقرر للمضرور كما يل : عويضقد تتدخل بعض العوامل لتؤثر يف التّ 

 الفرع األول: فعل المضرور ذاته
خفيف من املسؤولية أو اإلعفاء منها وتتجسد فهو كقاعدة عامة سبب من أسباب التّ 

أو    وال عالقة لإلدارة هنا فعل الضارّ املتسبب يف ال هاألخرية إذا كان املضرور هو وحدهذه 
ل اإلدارة أية مسؤولية إليه هنا ال تتحمّ لكنه غري منتج كما سبق اإلشارة  ،كانت سببا

وتكون معفاة من التعويض، غري أنه إذا كان نشاط اإلدارة قد زاد يف الضرر فتتحمل هذه 
عويض الذي يكون رر الواقع على املضرور ويقدر التّ األخرية جزءا من املسؤولية بقدر الضّ 

 جزئيا على أساسه.
 

 الفرع الثاني: فعل الغير
إذا سبب عمله ضررا للغري دون أن يكون لإلدارة إسهام فيه فيتحمل األمر كذلك و 

، غري أنه إذا اشورك مع اإلدارة فهنا   تبعا لقواعد املسؤولية املدنيةعويض الكلهذا الغري التّ 
بنسبة أضراره رفان الغري واإلدارة كل عويض الكل  مضمون للمضرور ويتحمله الطّ أيضا التّ 
من حيث توزيع االختصاص   أن هذا الوضع يطرح إشكاالتدها القاض ، غرياليت حيدّ 

فقد أوجد القانون والقضاء اإلداري حال يت املضرور بني قضائني خمتلفني، القضائ  وتشت
رر يتمثل يف حتميل اإلدارة العامة التعويض الكل  مث الرجوع على املشورك معها يف الضّ 

تيسري على  اإلدارة أو ال وهذا احللّ  وال فرق هنا إن كان الغري من أعوان ،بنسبة خطئه
 املتقاض  املضرور.

 

 الفرع الثالث: القوة القاهرة
ويشورط حىت تعتير احلادثة قوة قاهرة أن تكون الواقعة غريبة عن اإلدارة وغري متوقعة 

بة ب على القوة القاهرة اإلعفاء الكل  إذا كانت وحدها مسبّ وال ميكن جتنب آثارها، ويورتّ 
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عويض جزئيا لإلدارة عما لكن إن ساعد فعل اإلدارة وزاده فعل الغري فيكون التّ رر، و للضّ 
 بق ذكرها.سببته وللغري كذلك وفقا للقواعد السّ 

 

 ابع: الحالة الطارئةالفرع الر  
ويشري األستاذ أمحد حميو إىل احلالة الطارئة ويعتيرها خاصة بالقانون اإلداري، ذلك أن 

بينهما ويوضح الفرق يف أن احلالة الطارئة ناجتة عن حدث جمهول ق القانون املدي ال يفرّ 
شاط اإلداري، يف حني أن القوة القاهرة ناجتة عن حدث معلوم وخارجة عن داخل النّ 

ساس اخلطأ شاط اإلداري، ويعتير احلالة الطارئة حدثا معفيا من املسؤولية القائمة على أالنّ 
 . (32)تقوم مسؤولية اإلدارة فيها عن املخاطريف األنشطة اليت  ويف حني أهنا ال تعف

 

 خالصة:
عويض يف املسؤولية اإلدارية عنها يف من خالل ما سبق الحظنا اختالف قواعد التّ        

القواعد العامة املعروفة يف القانون  املدي بالنسبة للقضاء اإلداري الفرنس ، مع  بقاء 
ة على أحكام القانون املدي، يف أحوال عدّ اعتماد القضاء اإلداري املصري واجلزائري 

فرأينا أنه  إلجيايب للقاض  اإلداري وكيف أن مسلكه متطور،اور الواضح و واملالحظ أيضا الدّ 
نه وضع قواعد أيف حاالت معينة، كما  بالتعويض العيينّ  قدي لنجده يقرّ عويض النّ التّ  أقرّ 

خلصنا للحديث عن بعض العوامل إن  مستقرة يف  كيفيات تقدير التعويض وتارخيه ،وأخريا
 رت يف مسؤولية اإلدارة العامة بالتخفيف واإلعفاء.وقعت أثّ 

 

 خاتم   ة:
ر القضاء اإلداري يف جمال املسؤولية اإلدارية إىل درجة أصبح ميكن معها مجع لقد تطوّ 

 االجتهاد وحتصيله يف خالصات ونظريات، بدءا من تكييف املسؤولية اإلدارية وتأسيسها
 .أو تقصرييّ  أو قانوي نتيجة إخالل تعاقديّ  ه عن عمل ماديّ إىل خطئيه وغري خطئيّ 

 

وخمتلف لكنه مكمل لقضاء اإللغاء  ،زس القضاء اإلداري يف اجتهاده لقضاء متميّ كرّ 
ه بقواعد متميزة عنه من حيث نطاق سلطات القاض  يف كل عويض، وخصّ هو قضاء التّ 

 عوى وتقادمها.رفع الدّ منهما، وكذا من حيث مواعيد 
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سها قد املالحظ من خالل ما سبق دراسته أن أركان املسؤولية اإلدارية أو أسّ  إنّ 
رر، قد وتنتف  بانعدامه املسؤولية اإلدارية وهو الضّ  ،ختتلف غري أن العنصر الفاعل فيها

 بهلالعتداد  روط الواجب توفرها فيهأصل له االجتهاد القضائ  يف قواعد: من حيث الشّ 
ووضع قواعد تنري  ،رر املادير املعنوي إىل جانب الضّ كما وسع يف نطاقه لالعوراف بالضر 

د األضرار عويض يف حال تعدد األسباب املؤدية للضرر، وتعدّ القاض  اإلداري يف تقديره للتّ 
 يف دعاوى املسؤولية اإلدارية.

 

فيما يتعلق بتقدير   ّ وأخريا وصلنا إىل أن القواعد املقررة من طرف االجتهاد القضائ
رة يف القانون املدي وهذا يف فرنسا، مع بقاء التعويض، ختتلف عن القواعد العامة املقرّ 

  ة على أحكام القانون املديوكذا اجلزائري يف أحوال عدّ  اعتماد القضاء اإلداري املصريّ 
قدي لنجد أنه قد عويض النّ لطات املتطورة للقاض  اإلداري بدءا باعتماد التّ كما رأينا السّ 

عويض العيين، لنصل ل يف اعتماده التّ وغري متوقع وإن كان مقيدا يتمثّ  ،سلك مسلكا جديدا
عويض املطالب لطات الواسعة للقاض  اإلداري يف كيفيات تقدير التّ إىل التأكيد على السّ 

صوص إن وجدت، لننته  يف األخري إىل به، وكذا تاريخ استحقاقه طبعا مع مراعاة النّ 
ثت قد تؤدي إىل وإمنا قد تعوريها ظروف إن حدّ  ،ولة ليست مطلقةمسؤولية الدّ  القول بأنّ 

إعفائها أو التخفيف من مسؤوليتها، ويتعلق األمر بفعل املضرور ذاته أو فعل الغري، وكذا 
   القوة القاهرة واحلالة الطارئة.
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 واإلحاالت اله وام  ش
حيث يتم مراجعة القرار اإلداري يف عيوبه من حيث الشكل ومن حيث املوضوع، انظر ملزيد  -(6)

من التفصيل انظر مذكرتنا حول املسؤولية اإلدارية عن اخلطأ املرفق  دراسة مقارنة، مذكرة 
ماجستري شعبة القانون العام ختصص مؤسسات دستورية وإدارية، قسم العلوم القانونية 

 وما بعدها.  30، ص 0220-0221، قاملة، 6010ماي 7معة واإلدارية، جا
الوضع هنا قريب من دعوى فحص املشروعية منه إىل دعوى اإللغاء، فالتثبت من وجود  -(0)

عيب يف القرار اإلداري ونقصد به العيب املؤثر يف أثره ويتعلق األمر بالعيوب املوضوعية 
 لى خطأ يرتب املسؤولية اإلدارية. فتشكل قرينة قاطعة على قيام القرار اإلداري ع

جابر جاد نصار، مسؤولية الدولة عن أعماهلا غري التعاقدية )قضاء التعويض(، القاهرة، دار  -(3)
 وما بعدها. 030النهضة العربية، القاهرة، ص 

 وما بعدها. 10مساح فارة، مرجع سابق، ص  -(1)
ال القانون العام، منشأة املعارف يف جمعن الدكتور أمحد حممود مجعة، منازعات التعويض  -(0)

 وما بعدها 017، ص0220سكندرية، اإل
 وما بعدها. 017أمحد حممود مجعة، نفس املرجع، ص  -(1)
ر مبرجع األستاذ حلسني بن شيخ آث ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، اجلزء انظر القرا -(0)

 وما بعدها. 030، ص 0220ئر، األول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزا
 نفس املرجع، نفس الصفحة. -(7)
 .630، ص6000 اجلزائر، ،ديوان املطبوعات اجلامعية رشيد خلويف، قانون املسؤولية اإلدارية، -(0)
 626 وما بعدها، وص 06 حلسني بن شيخ آث ملويا، مرجع سابق، صلالستزادة ينظر:  -(62)

 وما بعدها.  030وص ،ما بعدهاو 
 .630رشيد خلويف، مرجع سابق، ص -(66)
 الصفحة.و  هاملرجع نفس -(60)

(13)
- Gunnel FIDENTI et Hélène VOILET. La responsabilité 

administrative. Www. arpe- paca.org 
(14)

- www. Fr. wikipedia. Org / la responsabilité de l’administration 

française. 
(15)

- Rachid ZOUAIMIA et Marie Christine ROUAULT، Droit 

administratif, collection droit pratique, BERTI édition, 2009, 

p288. 
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سليمان حممد الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب الثاي، قضاء التعويض وطرق الطعن يف  -(16)
 .120ص ، 6001األحكام دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، القاهرة، 

(17)  
- Rachid ZOUAIMIA. Op.cit. p 288. 

 .010، ص 6000 أمحد حميو، املنازعات اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، -(67)
 .110 سابق، صمرجع  الطماوي،سليمان حممد  -(60)
 0220عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املسؤولية اإلدارية، دار الفكر اجلامع ، اإلسكندرية،  -(02)

 .001ص 
 .102، ص مرجع سابقسليمان حممد الطماوي،  -(06)
 .030وص  020محد حممود مجعه، مرجع سابق، ص أ -(00)
 .000مرجع سابق، ص  حميو،أمحد  -(03)
 وما بعدها. 000ص ،0227 دار النهضة العربية، اإلداري، وسيط القضاء أنور أمحد رسالن، -(01)

(11)
-  Jean-Pierre DUBOIS. La responsabilité administrative. CASBAH 

édition. Alger. 1998. p111. 
 .601وص  601 سابق، صأمحد حممود مجعة، مرجع  -(01)

(11)
- Rachid ZOUAIMIA. Op-cit.p293. 

  . 000سابق، صأمحد حميو، مرجع  -      
 وما بعدها. 076أنور أمحد رسالن، مرجع سابق، ص  -(07)

(19)
- Jean-Pierre DUBOIS. Op.cit.p108 et p109. 

اإلدارية وخاصة مرجع  املسؤوليةمن  اإلعفاءق ذكرها أشارت إىل حاالت بمجيع املراجع السا -(32)
 وما بعدها. 002سابق، صالاألستاذ أمحد حميو، مرجع 
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 السترجاع مصادر المعلومات: فعالة الخدمة المرجعية الرقمية أداة
 طلبة الدكتوراه )أدب عربي( بالمركز الجامعي بريكة تجربة

 

Digital Reference service as an effective tool to retrieve  

the information sources: The experience of  PhD students at 

the University center of Barika 

 
 عطية الدين بدر د.                                

 باتنة )الجزائر( – بريكة ،المركز الجامعي سي الحواس                                  
 

 21/20/0202تاريخ القبول:                                20/21/2002تاريخ اإلرسال: 
 

 ملخص
يهدف البحث إىل معرفة درجة وع  طلبة الدكتوراه أدب عريب باملركز اجلامع  بريكة 
خبدمات املعلومات عن بعد ممثلة يف اخلدمة املرجعية الرقمية، واليت تقدمها بعض مكتبات 
اح  اجلامعات العربية، ومن مث تدريبهم على التعامل مع اخلدمة ومناقشة ردود أفعاهلم من نو 

 ئلة والفائدة املرجوة منهامتعددة تشمل سهولة االستخدام، األشكال املفضلة، طبيعة األس
 ومت اعتماد املنهج الوصف  وأدوات املالحظة واملقابلة جلمع البيانات.

 

وتلخصت أهم النتائج يف عدم وجود معارف قبلية لدى الطلبة باخلدمة املرجعية 
 بهم الشكل اآلي يف تقدمي اخلدمةاستخدامها فضل أغلالرقمية، وبعد تدريبهم على 

مات رقمية ختدمهم يف مسار إجناز ويسعون من خالهلا إىل احلصول على مصادر معلو 
 أطروحاهتم. 

 

مكتبات  ،أدب عريب ،طلبة الدكتوراه ،اخلدمة املرجعية الرقمية: ةالكلمات المفتاحي
 .املركز اجلامع  بريكة ،اجلامعات العربية
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Abstract: 
The research aims to know the degree of awareness of the 

Ph.D. Arabic literature students at the Barika University Center 

with Online information services represented in the digital 

reference service provided by some Arab university libraries, 

And then train them to the service and Discussing their reactions 

about: usability, Favorite formats, nature of the questions and 

The desired benefit. Data collection tools included Observation 

and interview. 
 

The most important results include the fact that students are 

not aware of the digital reference service. After training them to 

use it, they prefer the direct form of the service. Moreover, they 

aim to obtain digital information sources that help them to design 

their theses. 
  

Keywords: Digital reference service, PhD students, Arabic 

literature, Arab Universities Libraries, Barika University Center. 
 

 : ةمقدم
اليريد اإللكوروي  استخدم حيث ،6071 سنة الرقمية املرجعية اخلدمة أشكال أول ظهرت 

مرجعية عير  ، وذلك عندما أنشأت مكتبة جامعة مرييالند للعلوم الصحية خدمةهايف تقدمي
Electronic Access to Reference Service اليريد اإللكوروي أطلقت عليها

(6) 
خدمة مرجعية تقدم »األمريكية اخلدمة على أهنا  وعرفت مجعية املراجع واملستفيدين

غالبا يف الوقت الفعل ، حيث يستخدم املستفيد أي تقنية انورنيت لالتصال  الكورونيا
 .(0)«مبوظف  املراجع دون احلضور شخصيا للمكتبة

 

ن خدمات املعلومات الرقمية ه  إف ALAحبسب مجعية املكتبات األمريكية و 
اخلدمة املرجعية اليت تعتمد على استخدام التقنية وخاصة احلاسب اآليل للتواصل من »

خالل االنورنيت بني املستفيد وأخصائ  اخلدمة املرجعية دون احلاجة للذهاب بشكل 
م ، ويعود تاريخ بداية تقدمي اخلدمة إىل أواسط العقد التاسع من عا«شخص  للمؤسسة

عندما بدأت املكتبات األكادميية يف تقدميها عير اليريد االلكوروي، مث تطورت مع  (3)6072
 (1)وزيادة احتياجات املستفيد فضال عن تطور مهارات املكتيب. 0.2ظهور الويب 
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ة إن تزايد تقدمي اخلدمة املرجعية الرقمية عير مواقع املكتبات اجلامعية عموما والعربي
شكاالت ألجل دراستها، ولذلك نسعى عير هذه الدراسة يثري العديد من اإلمنها باألخص 

 أثرها الوع  هبذه اخلدمة واستكشاف إىل معاجلة جانب مهم جدا يُعىن مبعرفة درجة
 "طلبة الدكتوراه أدب عريب باملركز اجلامع  بريكة". نظر وجهة من وفائدهتا
 

 إشكالية الدراسة 
امعية يف الوطن العريب إىل تقدمي اخلدمة املرجعية بادرت العديد من املكتبات اجل

ضعف وع  املستفيدين بأمهية هذه اخلدمة أثر سلبا على »الرقمية، ويشري شاهني أن 
لذلك نفورض عير هذه الدراسة أن عدم وع  الطلبة عموما وطلبة  (0)«استخدامها

 استخدامها. تقليل يف يساهم هبذه اخلدمات الدكتوراه على وجه اخلصوص
 

أدب عريب مدى استفادة طلبة الدكتوراه  هندف إىل معرفة ،تأسيسا على ما سبق
من اخلدمة املرجعية الرقمية، واليت تقدمها العديد من املكتبات باملركز اجلامع  بريكة 

 اآلتيني: سؤالنيمن خالل اإلجابة على ال اجلامعية العربية
 

  ؟املرجعية الرقميةما مدى وع  طلبة الدكتوراه باخلدمة  -
 وماه  الفوائد املرجوة من استخدامها؟ -

 دراسةأهمية ال  
يؤمل أن تقدم نتائج الدراسة مؤشرات تساعد يف زيادة وع  الطلبة والباحثني باخلدمة 
املرجعية الرقمية على اعتبار أهنا أهم خدمة ميكن أن تقدمها املكتبات اجلامعية عير 

االقوراحات املقدمة القائمني على مكتبات اجلامعات اجلزائرية مواقعها، كما يؤمل أن تفيد 
لالستثمار األمثل يف اخلدمة، وكذا إمكانية إدراج دورات تكوينية تساعد الطلبة والباحثني 
على اسورجاع املعلومات من البيئة الرقمية عموما، وتكوهنم على كيفية التعامل واالستفادة 

 مية.القصوى من خدمات املعلومات الرق
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  دراسةأهداف ال 
هو اإلجابة عن اإلشكال السابق، إال أننا  دراسةلعل الغرض األساس  من هذا ال

 وبشكل أدق ميكننا حصر هذه األهداف يف:
 

م اخلدمة املرجعية العربية اليت تقدّ  اتكتبات اجلامعم أهم مواقعحماولة الوقوف على  -
 .الرقمية

  .هذه اخلدمة اجلامع  بريكة على استخدام تدريب طلبة الدكتوراه أدب عريب باملركز -
 فائدة اخلدمة املرجعية الرقمية بالنسبة للطلبة حمل الدراسة، وحتديد التعرف على -

 أثناء استغالهلا. هماإلشكاالت اليت تواجه
 .مة لتحقيق االستغالل األمثل للخدمة املرجعية الرقميةتقدمي االقوراحات الالز  -

 

 دراسة وأدواتهامنهج ال 
من أجل التعريف باخلدمة املرجعية الرقمية ، الوصف  بأسلوب حتليل املنهج  اعتمادمت 

 وقياس وع  أفراد العينة هبا، وكذا مستوى رضاهم بعد التعامل مع اخلدمة.
  

وفيما يتعلق بأدوات مجع البيانات، فقد مت االعتماد على املالحظة باملشاركة وذلك 
لرقمية بشكل تطبيق  كأحد حماور مقياس البحث أثناء تقدمي درس اخلدمة املرجعية ا

اعتماد املقابلة هبدف احلصول على معلومات تتعلق بوع  عينة الدراسة  الوثائق ، كما متّ 
التعامل باخلدمة املرجعية الرقمية وكذا األشكال املفضلة لالستخدام ومدى الرضا عن نتائج 

 اخلدمة.مع 
 

 الدراسات السابقة 
كانت ركيزة للقيام و  ناأقرب إىل موضوعاليت تكون  بعض الدراساتلقد سعينا إىل مجع 

 هبذا البحث، وسنستعرضها على النحو اآليت:
  

وع  طلبة الدراسات العليا واملوسومة بـ:  0261، سنة سليم بن مسلم المحروقيدراسة  -
  (1).جبامعة السلطان قابوس باخلدمة املرجعية الرقمية واستخدامهم هلا
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ان قابوس باخلدمة طالتعرف على وع  طلبة الدراسات العليا جبامعة السلهدفت إىل 
وواقع استخدامها والصعوبات اليت  ،املرجعية الرقمية اليت تقدمها املكتبة الرئيسية للجامعة

  ممثال يف ح، واعتمد الباحث على املنهج املسهااملعلومات يف تقدمي أخصائ تواجه 
طالب وطالبة، ومنهج حتليل املضمون عير  363 ـة املقدرة باملوجه ألفراد العين االستبيان

كما  حتليل صفحات الويب اخلاصة بتقدمي اخلدمة واإلحصاءات الصادرة عن املكتبة،
 قسم املراجع.   منموظفني مخسة معاعتمدت املقابلة اليت أجريت 

 

ضعف وع  طلبة الدراسات العليا باخلدمة املرجعية الرقمية، حيث  ،نتائجالومن أهم 
برز أ، ومن املفضلة، وكان اليريد االلكوروي أكثر األشكال % 61بلغت نسبة االستخدام 

نقص الكوادر البشرية املؤهلة ووجود نقص يف  األسباب اليت حتد من استخدام اخلدمة
 عملية التسويق للخدمة.

، واملوسومة بـ: اخلدمة املرجعية الرقمية يف املكتبات 0260سنة  حمدأجابر جميلة دراسة  -
 (0).األكادميية يف لبنان: دراسة تقوميية

 

املكتبات األكادميية يف لبنان بهدفت إىل التعرف على واقع اخلدمات املرجعية الرقمية 
حتاد الدويل لمبادئ التوجيهية للخدمة املرجعية الرقمية الصادرة عن االلاستنادا  هاوتقييم

. اعتمدت الباحثة املنهج الوصف  عير استخدام IFLAجلمعيات ومؤسسات املكتبات 
اعتمدت على املنهج و  هبدف تقومي واجهات اخلدمة، املالحظة املباشرة ملواقع املكتبات

 .التجرييب عير استخدام التجربة املستورة هبدف تقومي ممارسات اخلدمات املرجعية الرقمية
 

من أهم سسات التعليم العايل يف لبنان، و مكتبة تابعة ملؤ  43تكونت عينة الدراسة من 
     إليها أن نسبة املكتبات األكادميية اليت توفر خدمة مرجعية رقمية ه  املتوصلالنتائج 

 .لبنان ال تزال يف مراحلها األوىلوأن اخلدمة املرجعية الرقمية يف  % 19
 

 0266سنة  ،Adeniyi Oluwatoyin Sowoleو  Fehintola Onifadeدراسة  -

 بـ:واملوسومة 
 Reference Services in a University Library: Awareness and Perceptionـ

of Undergraduate Students.
(8)  
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يف نيجرييا باخلدمة  Abeokutaمدى وع  طلبة الزراعة جبامعة  معرفةهدفت إىل 
ومت اختيار عينة  املرجعية، واكتشاف الصعوبات اليت يواجهوهنا أثناء استغالهلم للخدمة،

 طالب باالعتماد على أداة االستبيان جلمع البيانات. 022م ضعشوائية ت
 

املرجعية اليت  باخلدمة دراية على ليسوا املبحوثني الطلبة غالبية النتائج أنّ  وتظهر
 أن املكتبة تقدم اخلدمة، فهم ال يفرقون بني يدركون الذين ملكتبة، وحىت أولئكا تقدمها
 ال املرجعية، كما أن نسبة كبرية من املبحوثني وبني اخلدمات املرجعية املصادر استخدام

 من احتياجاهتم وتلبية البحث عمليات تعزيز على قادر مسؤول اخلدمة املرجعية أنّ  يرون
املعلومات، وتشري هذه النتائج إىل أن كفاءة ومهارة القائمني على تقدمي اخلدمة تؤثر بشكل  

 كبري على استخدامها من طرف املستفيدين، وعلى ثقتهم يف االستفادة منها. 
 

  املوسومة بـ:، و 0221سنة Maryellen Allen و Cheryl Deeدراسة  -
A Survey of the Usability of Digital Reference Services on Academic 

Health Science Library Web Sites.
(9)
 

 

املقدمة عير مواقع املكتبات  الرقمية املرجعية اخلدمات نوع هدفت الدراسة إىل حتديد
 من املبحوثني متكن سهولة ومدى الطبية يف كل من الواليات املتحدة األمريكية وكندا،

مكتبة تقدم اخلدمة على  660 ومشلت الدراسة قائمة بـ اخلدمات واستخدامها، هذه حتديد
يتلقون تكوينا يف علوم املكتبات  اطالب 61اخلط، ويتم تقييمها من قبل عينة قصدية تظم 

طالب مسجل، ومت مجع البيانات  00مبا فيها مقياس اخلدمات املرجعية الرقمية من أصل 
لتسجيل أنشطتهم أثناء تصفح باستخدام أدوات متنوعة منها جلسات مع املستجوبني 

 املواقع املدروسة.
 

 الرقمية املراجع خدمات يفيدون بأنّ  % 07.1 املشاركني معظم ومن أهم النتائج أن
 أهنم إىل تشري اخلادم سجالت لكن للمكتبات، الرئيسية الصفحات من مباشرة ربطها مت

 الباحثتان إىل أن املكتبات جيدوها، ورغم ذلك تشري أن قبل روابط بأربعة املتوسط يف تنقلوا
إجيادها  من الطلبة يتمكن حىت خدماهتا متييز يف ما حد إىل جيد بعمل املدروسة قامت

 بسهولة، كما أن ختصص الطلبة )علم املكتبات( أثر على سهولة التعامل مع اخلدمة.
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 اإلطار النظري للدراسة -1
 دمة يف املؤسسات الوثائقية حاليااخلدمة املرجعية الرقمية من أهم اخلدمات املق تعتير

وه  ال تقتصر فقط على اإلجابة عن استفسارات املستفيدين، وإمنا تتعداها إىل املهام 
خاصة مع بروز العديد من اخلطوط اإلرشادية، واملعايري اليت  (62)،واخلطوات الالزمة ألدائها
إىل كل ما يتعلق  التطرق بشكل متسلسل لذلك سنحاول فيما يل  توضح كيفية تقدميها،

 باخلدمة نظريا.
 

 مفهوم الخدمة المرجعية الرقمية -6.6
علومات أو املستفيد وأخصائ  املتعرف على أهنا عملية اتصال مباشر وآي بني 

نورنيت، ويهدف من خالل ذلك شبكة األ برنامج آيل باستخدام أحد برامج احملادثة عير
تساؤالته أو إرشاده إىل مصادر املعلومات اليت تساعد مساعدة املستفيد يف اإلجابة عن إىل 

 (66)يف الوصول إىل اإلجابة.

 

على منظومة من اخليراء والوسطاء واملصادر اليت يتم تقدميها لسد حاجة  وتدلّ 
املستفيدين على اخلط املباشر، وحتدث اخلدمة املرجعية الرقمية يف حالة تلق  السؤال رقميا 

لكن الوقت املستغرق لإلجابة عن استفسارات املستفيدين ينظر  (60)،واإلجابة عنه رقميا
إليه كثريا كقضية أساسية إلرضائهم، وه  غالبا خارج سيطرة املكتبة نظرا إلمكانية حدوث 

أو بسبب كثرة الطلبات، لذلك جلأت بعض  (63)،تأخريات بسبب اختناقات يف اجملرى
رة وتقدمي إجابات عنها وتوفريها على موقع املكتبة توفري قائمة باألسئلة املتكر إىل املكتبات 

يستخدمها املستفيد قبل طرح سؤاله فإن توفرت إجابة ال يقوم بطرح السؤال وبالتايل 
 تقليص الضغط على أخصائ  املعلومات.

 

 أشكال الخدمة المرجعية الرقمية -0.6
نورنت من ات احلديثة يف شبكات االتصاالت وعلى رأسها شبكة األمسحت التقني

فمنها ماهو  استخدام أكثر من أسلوب يف تقدمي اخلدمة املرجعية الرقمية للمستفيدين،
تفاعل  مباشر بني املستفيد واختصاص  املراجع ومنها غري ذلك، وعلى هذا األساس ميكن 

 تقسيم أشكال تقدمي اخلدمة املرجعية الرقمية إىل شكلني أساسيني: 
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بفارق زمين واضح ما بني السؤال واإلجابة  تتمّ و  تزامنية:الخدمة المرجعية الرقمية الال . أ
 (61)عليه وتشمل:

حيث يرسل املستفيد رسالة إىل  الخدمة المرجعية الرقمية عبر البريد اإللكتروني: -
وتأخذ هذه اخلدمة شكلني ومها: رسالة اليريد  ،املكتبة تتضمن االستفسار املرجع 

 منوذج لليريد اإللكوروي. وتعبئة استمارة أو اإللكوروي العادي،
وه  نوع متقدم من أمناط اخلدمة املرجعية  استخدام النظام الخبير والذكاء الصناعي: -

الرقمية، يقوم النظام بتلق  االستفسار وحتويله إىل اختصاص  املراجع املناسب حىت 
خلاصة مث يعاود النظام أرشفته واالحتفاظ بنسخة منه يف القاعدة املعرفية ا جييب عليه،

 به ملا يف ذلك من توفري الوقت وختفيف األعباء على اختصاص  املراجع .
اليت يتم طرحها  عبارة عن قوائم تشتمل على األسئلة :FAQقوائم األسئلة المتكررة  -

يتم حفظ تلك األسئلة وإجاباهتا  ،بشكل مستمر واليت سبق وأجابت عليها اخلدمة
وجتنب تكرار البحث عن اإلجابة على لتوفري الوقت واجلهد  على هيئة قوائم،
 االستفسار نفسه.

 

تستخدم هذه الطريقة يف تقدمي اخلدمة تقنية  (60):الخدمة المرجعية الرقمية التزامنية . ب
( لتوجيه االستفسارات إىل أخصائ  املراجع يف اتصال مباشر وتفاعل . Chatالدردشة )

للمكتبات أن تستعني هبا لتقدمي هذه وتتوافر منتجات جتارية متعددة األغراض ميكن 
 اخلدمة. وهناك أشكال لتقدمي هذا النوع من اخلدمة نوجزها فيما يل :

الدردشة يف اجتاهني بشكل مباشر، وتتيح هذه الطريقة إجراء حوار مع أخصائ  املراجع  -
 Messagerieباستخدام نافذة الدردشة، ويطلق عليها بالدردشة املباشرة والفورية )

instantannée.) 
ب من أخصائ  املراجع إىل املستفيد مباشرة بدال من قيامه بكتابة يإرسال صفحات الو   -

العناوين اإللكورونية لتلك الصفحة، وتعتمد هذه الطريقة على ما يسمى بتقنية الدفع 
(Technologie Push.) 
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(، حيث يسمح هذا األسلوب بعرض عملية تصفح Co-browsingالتصفح املشورك ) -
ات الويب على برنامج املتصفح اخلاص باملستفيد يف الوقت نفسه، األمر الذي صفح

يتيح للمستفيد إمكانية متابعة ما يقوم به املكتيب، وكذلك عرضه لكيفية استخدام مصادر 
 املعلومات اإللكورونية.

  :أهداف الخدمة المرجعية الرقمية -3.6 
تطبيق اخلدمة املرجعية الرقمية إىل ضمان حتقيق  عيرمبختلف أنواعها  تسعى املكتبات

 (61):األهداف اآلتية
  تقدمي خدمة مرجعية متميزة لكل فئات املستفيدين مبا فيهم الذين ال يستطيعون

 احلضور إىل املكتبة والذين ليست لديهم الرغبة باحلضور.
 اخلية تقدمي خدمة مرجعية سهلة للمستفيدين داخل املكتبة من خالل حمطة عمل د

 متصلة باالنورنت.
   حتقيق فعالية أكير يف األداء للموظفني من خالل توزيع األعمال على املتخصصني يف

 كل فروع املكتبة.
 ألسئلة املتشاهبة إىل نقطة معينةضمان جودة اإلجابة عن طريق حتويل ا . 

  الجوانب التي يجب مراعاتها عند تقديم الخدمة المرجعية الرقمية -1.6
وه  فرع من مجعية املكتبات » RUSAأصدرت مجعية خدمات املراجع و املستفيدين 

 (60)«خطوط إرشادية خاصة بتطبيق اخلدمة املرجعية الرقمية 1998سنة  ALAألمريكية 
 (67)مساعدة املكتبات على تنفيذ وحتسني اخلدمات املرجعية الرقميةمنها هو الغرض و 

 وتشمل عدة جوانب نذكر منها: 
 

  على املوقع اخلاص  ة املكتبةاإلعالن عن سياس عيرحتديد جمتمع املستفيدين بعناية
 حتديد القضايا الفنية املتعلقة مبوثوقية املستفيدين.باخلدمة، وكذا 

 ستفسارات اليت ميكن جيب حتديد مستوى اخلدمة من خالل حتديد نوع األسئلة واال
 .اإلجابة عنها
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جمموعة من املعايري اليت  IFLAجلمعيات املكتبات االحتاد الدويل ا كما يقدم أيض
ينبغ  مراعاهتا عند التخطيط خلدمة مرجعية رقمية، وقد ترمجت إىل العربية من طرف رضا 

 وتشمل: (60)،0227حممد النجار سنة 
 .تدريب العاملني على مهارات التعامل مع مواقع الويب على الشبكة العنكبوتية العاملية 
  عض املهارات اليرجمية مثل تصميم صفحات الويب ٕوإدارة قواعد بإكساب العاملني

 .البيانات
  ّيوم  حتديد الوقت الذي تستغرقه املكتبة يف الرد على االستفسارات املرجعية أن يتم(

 .أسبوع ...(
  حتديد اجلمهور املستهدف، هل سيتم توفري اخلدمة للمستفيدين املنتمني للمكتبة أم أهنا

 .ستتاح للجميع
  أو  ، حتديد مرجع املعلومةيف اإلجابات، أشكال اإلجابة املقدمةتوضيح املعلومات

 (02)اإلحالة إليه.
 

كما حتتاج إىل عدة عناصر لتقدميها بشكل فعال مثل توفري جمموعة من األعمال 
واألعمال الببليوغرافية، إضافة ألجهزة اتصاالت اإلرشادية املرجعية كالقواميس واألدلة 

 (06)نيت فعالة.وخطوط انور 

 :نظم إدارة الخدمة المرجعية الرقمية -0.6
ظهور أول نظام للخدمة املرجعية  0222مؤمتر مجعية املكتبات األمريكية لسنة  شهد

رس نظام غومكتبة الكون OCLCطور كل من  0220، ويف عام LSSIالرقمية وقدمته شركة 
املكتبات وهو يف الوقت احلايل أشهر وأكير نظم لتقدمي اخلدمة املرجعية الرقمية التعاونية بني 
يعتير و  Point Question،(11) "نقطة األسئلة ـــإدارة اخلدمة يف العامل، وهو معروف ب

ظهور هذا النظام نقطة تارخيية فاصلة يف جمال اخلدمة املرجعية الرقمية، ألنه أول نظام 
ولعل   ،(03)املرجعية بشكل متكاملمتكامل يصمم للمكتبات وميكنها من تقدمي اخلدمة 

 .أهم ما أضافه النظام هو التعاون بني املكتبات يف تقدمي اخلدمة املرجعية الرقمية
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أبرز املكتبات اليت تعتمد على نظام نقطة األسئلة يف تقدمي اخلدمة املرجعية من و 
ومت افتتاحها ، SINDBADالرقمية ه  املكتبة الوطنية الفرنسية، واليت تطلق عليها تسمية 

شخص، وتتم اخلدمة حاليا  602بفريق عمل يضم حوايل  0220للعمل رمسيا يف نوفمير 
 (01).عير الدردشة، واستمارة اليريد وكذا االتصال الصويت

 :الدراسة الميدانية -0
 .مع أفراد العينةهذا اجلزء من البحث إىل حتليل البيانات اجملمعة عير املقابلة  يف سنتطرق

 :عينة الدراسة -6.0
مت اختيار عينة قصدية، وتشمل كل طلبة السنة أوىل دكتوراه بقسم اللغة واألدب 

طالب(، مقسمة على أربع  60العريب، معهد اآلداب واللغات يف املركز اجلامع  بريكة )
، ويرجع سبب اختيار هذه العينة لكون (26)ختصصات كما هو موضح يف الشكل رقم 

اليرنامج  إطارالباحث مسؤول عن تدريس مقياس البحث الوثائق  هلذه الفئة، وذلك يف 
املسطر من طرف الوزارة الوصية الذي ينص على تكوين طلبة الدكتوراه يف جمموعة من 

 املقاييس مبا فيها مقياس البحث الوثائق .
 

 

25% 

25% 25% 

25% 

 يوضح توزيع العينة حسب التخصص: 01الشكل رقم 

 لسانيات عامة

 لسانيات تطبيقية

 نقد حديث معاصر

 أدب عريب
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، متثلت املرحلة األوىل من الدراسة (26رقم )بعد حتديد العينة كما هو موضح الشكل 
استخدامها سابقا  يف التعرف على مدى وع  أفراد العينة باخلدمة املرجعية الرقمية، وهل متّ 
 من طرفهم ألغراض البحث العلم ، هذا ما سنناقشه يف النقاط املوالية.

 :المرجعية الرقمية وعي عينة الدراسة بالخدمة -0.0
طرح مجلة من األسئلة على الطلبة للوقوف على مدى  هذا املؤشر متّ ألجل حتليل 

معرفتهم باخلدمات اليت تقدمها املكتبات اجلامعية عير مواقعها، ومت التوصل إىل النتائج 
 املوضحة يف الشكل املوايل.

 
 

 
 

هلم االستفادة من اخلدمة أن جل الطلبة مل يسبق  (20رقم )يتضح من خالل الشكل 
احملروق  حيث خلصت إىل  مسلم بن وهذا ما يتفق مع نتائج دراسة سليم املرجعية الرقمية،

كما تتفق مع  من أفراد العينة مل يستخدموا اخلدمة املرجعية الرقمية من قبل، % 71أن 
 دراية على اليسو  املبحوثني الطلبة اليت بينت أن غالبية Fehintola Onifade نتائج دراسة

وميكن إرجاع ذلك إىل التكوين القبل  لبعض املكتبة،  املرجعية اليت تقدمها باخلدمة
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التخصصات العلمية على غرار األدب العريب، حيث ال تدرج أي مقاييس هتتم بالبحث 
الوثائق  واسورجاع مصادر املعلومات سواء يف طور ليسانس أو طور املاسور، كما أن 

اجلامعية املتواجدة يف اجلامعات اليت درس فيها الطلبة سابقا مل تقم بالدور املنوط املكتبات 
 هبا يف جمال تكوين املستفيدين على اسورجاع املعلومات ومصادر الوصول إليها.

 

اخلدمة املتاحة على مواقع املكتبات اجلامعية العربية غري  تسميةمن جانب آخر ف
، وهو يف العادة غري واضح وغري مفهوم لعامة موحد، وخيتلف من مكتبة إىل أخرى

كما هو موضح يف املستفيدين وباألخص يف اجملاالت األدبية، حيث جندها بعدة مسميات  
 .(26 رقم)اجلدول 

 

 : يوضح المسميات المتعددة للخدمة المرجعية الرقمية21الجدول رقم 
 مقابله باللغة االنجليزية االسم باللغة العربية

 املكتيباسأل 
 اسأل سؤال
 اسأل اليريد
 اسألنا

 اسأل مكتبتك

Ask a librarian 

Ask a question 

Ask an E. mai 

Ask Us 

Ask your library 

 

 عير مواقع املكتبات اجلامعية ايكون متاحلخدمة ليبدو أن عدم تقدمي شرح مفصل 
وكذا عدم االتفاق على مصطلح موحد لتسمية اخلدمة قد يفهم من طرف املستفيد على 

، لذلك مت أهنا ختص معلومات االتصال باملكتبة واحلصول على عنواهنا ال أكثر وال أقل
 تدريب أفراد العينة على اخلدمة كما هو موضح يف العنصر املوايل.

 برمجة حصة تدريبية ألفراد العينة: -3.0
مت برجمة حصة تدريبية بعنوان اخلدمة املرجعية الرقمية للطلبة حمل الدراسة، حيث كانت 
مدة احلصة ثالث ساعات، مت يف جزئها األول التعريف باخلدمة وحتديد خمتلف طرق 
تقدميها، وتوضيح أمهيتها يف خدمة البحث العلم ، ليتم بعد ذلك عرض جمموعة من 
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تقدم اخلدمة مع الوركيز على املكتبات اليت تنتم  إىل األمثلة ملكتبات جامعية عربية 
 (20 رقم)جامعات تدرس ختصص األدب العريب ضمن أقسامها كما هو موضح يف اجلدول 

 وشرح أساليب االستفادة منها.
 

 : يوضح صفحات الخدمة المرجعية الرقمية لبعض المكتبات العربية22الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد ذلك فسح اجملال للطلبة من أجل جتريب اخلدمة والتعامل معها سعيا للحصول 
أغلب األحيان امتالكية )مبقابل مادي( وال ميكن الوصول على مصادر معلومات تكون يف 

إليها دون اشوراك ودفع مبالغ مالية. بعد مرور أسبوع مت جتميع بيانات املقابلة واليت نناقشها 
 يف العناصر املوالية.

 

 :األشكال المفضلة لتقديم الخدمة لدى عينة الدراسة -1.0 
فإما أن تكون استمارة  يفضلها أفراد العينة،اليت ونقصد هنا حتديد أشكال االتصال 

أو أن  ،ساعة 17هم، ويتم بعدها اإلجابة عن االستفسار يف حد أقصاه بريد متأل من طرف
لة يطرح فيها املستفيد انشغاالته تكون عير مراسلة اليريد االلكوروي للمكتبة من خالل رسا

الشكالن ميثالن اخلدمة املرجعية غري التزامنية أو غري املباشرة، كما ميكن أن يفضل و 
السمع   عن طريق الدردشة أو االتصال حمادثة فوريةاملستفيدون الطريقة املباشرة يف شكل 

كما توفر العديد من املكتبات قائمة باألسئلة الشائعة وسط املستفيدين وتقدم   ،واملرئ 
، وكانت النتائج كما نفسها ن تتوفر كل األشكال يف املكتبةأوميكن  نها،إجابات مسبقة ع

 .(23رقم )هو موضح يف الشكل 

 رابط تقديم الخدمة اسم المكتبة الجامعية
 http://www.cl.cu.edu.eg/?page_id=230 مكتبة جامعة القاهرة

 http://clib.uobaghdad.edu.iq/?page_id=15035 جامعة بغداد مكتبة

  https://bit.ly/2RfWFON مكتبة جامعة السلطان قابوس

  http://libanswers.qu.edu.qa/ask مكتبة جامعة قطر

https://eservices.ksu.edu.sa/CentralLibraryE مكتبة جامعة امللك سعود

Services/Login.aspx  

https://www.library.uaeu.ac.ae/ar/forms/ask جامعة اإلماراتمكتبة 

alibrarian.shtml 
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أن أغلب املبحوثني يفضلون الشكل اآلي  (23 مرق)الشكل خالل من  يتضح
هو اليريد االلكوروي ما خيتلف مع نتائج دراسة احملروق ، حيث كشفت أن )املباشر(، وهذا 
إىل أن الطلبة يرغبون يف احلصول على إجابات  ويرجع ذلك املفضلة،أكثر األشكال 

نظرا  ساعة 17مباشرة عن األسئلة اليت يطرحوهنا دون احلاجة لالنتظار ملدة قد تتزيد عن 
، أما الشكل غري اآلي فتتم جناز أطروحاهتم ومقاالهتم العلميةإالرتباطهم بوقت حمدد يف 

السؤال بعد مدة زمنية معينة، لذلك وجب حتديد أقصى مدة للرد، وهنا عيره اإلجابة على 
قد جيد املستفيد نفسه جميرا على انتظار اإلجابة لوقت غري حمدد وقد تكون مدة طويلة 

 تنته  بعدم احلصول على أي إجابة.
 

 سهولة التعامل مع الخدمة -0.0 
 اخلدمة املرجعية الرقميةعامل مع نسعى يف هذه النقطة إىل معرفة مدى سهولة الت

وحتديد أهم الصعوبات اليت قد تواجه أفراد العينة أثناء التعامل مع اخلدمة، وكانت النتائج  
 كما هو موضح يف الشكل املوايل.
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مع اخلدمة من  إجيايب بشكل تعاملوا املشاركني فإن معظم (21رقم )حسب الشكل 
أن التدريب الذي تلقاه أفراد العينة  النتائج تظهر ذلك ومع وطرح األسئلة، التصفح جوانب

االستخدام يف حالة عدم تكوين  صعوبة إىل بوضوح يشري مما جيابية،قد ساهم يف هذه اإل
 .املستفيدين على أساسيات التعامل مع اخلدمة املرجعية الرقمية

 

 اجه صعوبات يف التعامل مع اخلدمةورغم ذلك تبقى نسبة ضئيلة من املبحوثني تو 
 اخلدمات تصميم حمور الوركيز عند دائما االستخدام سهولة تبقى قضايا لتايل جيب أنبا

 .الرقمية، خاصة ملكتبات اجلامعات اجلزائرية اليت تسعى إىل تقدميها يف املستقبل املرجعية
 

 :الطلبةطبيعة األسئلة المقدمة من طرف  -1.0
طبيعة األسئلة اليت قاموا بطرحها أثناء  يف هذا العنصر مت استفسار أفراد العينة حول

 ى غرار األسئلة البحثية، توجيهيةتعاملهم مع اخلدمة، وتتوفر العديد من األنواع عل
 بيبليوغرافية...، وكانت النتائج على النحو املوايل.
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 يوضح سهولة التعامل مع الخدمة: 04الشكل رقم 
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أن أغلب أفراد العينة يوجهون أسئلة مباشرة يكون ( 20رقم )كشفت نتائج الشكل 
البحث عن مواجع يف موضوع معني، وهذا ما يعكس حاجة املستفيدين من الغرض منها 

املكتبات على العموم، إذ أن اهلدف الرئيس  من استخدامها هو احلصول على مصادر 
معلومات ختدم موضوع حبثهم، رغم ذلك تطرح نسبة متوسطة من أفراد العينة أسئلة 

خرى للحصول على املعلومات، فيما توجيهية يسعون من خالهلا إىل توجيههم حنو مرافق أ
تواجه نسبة ضئيلة من أفراد العينة مشاكل تقنية يف التعامل مع مواقع املكتبات، وهذا ما 
يدفعهم إىل طرح أسئلة تقنية يسعون من خالهلا إىل التغلب على الصعوبات اليت تواجههم 

 أثناء التصفح.
 
 
 
 
 
 
 

 :الرقميةالفائدة المرجوة من الخدمة المرجعية  -0.0
بعد تعامل أفراد العينة مع اخلدمة املرجعية الرقمية املقدمة من قبل املكتبات املوضحة يف 

مدى عن استفساراهتم، سعينا إىل معرفة  إجاباتوتلق  معظمهم  (20رقم )اجلدول 
 املقدمة، وكانت النتائج على النحو املوايل. اإلجابات منالعينة  أفراد استفادة
 
 
 
 

57% 33% 

10% 

 يوضح أنواع األسئلة المقدمة عبر الخدمة: 05الشكل رقم 
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أهم فائدة من اخلدمة  كل أفراد العينة متفقون على أنّ   أنّ  (21رقم )يبني الشكل 
املرجعية الرقمية ه  احلصول على مصادر معلومات تكون يف أغلب احلاالت امتالكية 
)مبقابل مادي(، ويرجع ذلك حلصوهلم على بعض املراجع املتاحة يف قواعد بيانات جتارية 

ملنهل، وهذه القواعد ال ميكن االستفادة منها إال باالشوراك فيها املنظومة، وقاعدة ا دارمثل 
مقابل مبالغ مادية حمددة، وألن أغلب املكتبات اجلامعة وباألخص يف جامعات اخلليج 

 يستخدموهنان على اخلدمة املرجعية الرقمية و العريب متلك اشوراك يف هذه القواعد، فاملسؤول
هلم عير اخلدمة  إرساهلا غراض املستفيدين ومن مثللبحث وحتميل املراجع اليت ختدم أ

 املرجعية الرقمية.

 فعالية نتائج الخدمة المرجعية الرقمية: -7.0
تسعى كل مكتبة إىل إرضاء مستفيديها عير تقدمي خدمات معلوماتية ذات جودة عالية 

ميكن  مرضية نتائج، وبالتايل عدم توصل املستفيدين إىل اخلدمة املرجعية الرقمية مبا يف ذلك
معاجلة درجة  تمن قبل املكتبات حمل الدراسة، لذلك مت ه اخلدمةذه ذتنفييف  فشال هاعتبار 

فعالية النتائج املتحصل عليها من قبل أفراد العينة بعد جتريبهم للخدمة، وجاءت النتائج كما 
 هو موضح يف الشكل املوايل.
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نتائج  ( أنّ 0/60أفراد العينة )اعتيرت نسبة متوسطة من  (20رقم )حسب الشكل 
التعامل مع اخلدمة املرجعية الرقمية كانت مرضية نوعا ما، هذه النتيجة منطقية باعتبار أهنا 
جتربتهم األوىل يف التعامل مع مثل هذه اخلدمات، كما أن أغلب املكتبات اليت تقدم اخلدمة 

جيدة وتشورك يف العديد من وخاصة التابعة لدول خليجية منها متتلك إمكانات تكنولوجية 
قواعد البيانات العاملية، ما يسمح هلا بتوفري املعلومات املطلوبة من قبل املستفيدين يف أسرع 

( إجابات غري مالئمة 3/60وقت ممكن، ورغم ذلك تلقت نسبة ضئيلة من أفراد العينة )
ثر مباشرة على عن األسئلة املطروحة، وهذا ما يؤكد أن طبيعة السؤال وطريقة صياغته يؤ 

 اإلجابات املقدمة.
 

( أكدوا أهنم مل يتلقوا إجابات عن 0/60املبحوثني )من  نسبة صغريةإن حقيقة أن 
شرط طرح األسئلة  ،ويوح  إىل إمكانية االستفادة القصوى من اخلدمة مشجع، أمرأسئلتهم 

املناسبة وتقدمي الطلبات املقدور عنها، كما أن تقدمي نفس الطلب ملكتبات متعددة قد 
 إجابات من مكتبات أخرى. إحدى املكتبات حىت ولو مل نتلقيعطينا إجابات مرضية من 

 لدراسةومقترحات االنتائج العامة  -3
جتربة التعامل مع اخلدمة املرجعية  عنأفراد العينة راضون نوعا ما ميكن القول أن أغلب 

، وعموما الرقمية، وهم يتوقعون أن تتحسن نتائجها بالتعود على استغالهلا بشكل دوري
 .يف النقاط املواليةللدراسة وأهم مقورحاهتا ميكن حصر النتائج العامة 
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 :النتائج العامة -6.3
  ّطلبة الدكتوراه حمل الدراسة ليس لديهم معارف مسبقة باخلدمة املرجعية الرقمية كل. 
  ّخمتلفة سميات التعبري عن اخلدمة املرجعية الرقمية يف كل املكتبات حمل الدراسة مب يتم

 .ميكن فهمها من قبل غري املختصني يف جمال املكتبات واملعلوماتال  وغري موحدة،
 ة إىل تدريب تطبيق  حول أساليب التعامل مع اخلدمة املرجعية حيتاج الطلبة حمل الدراس

 الرقمية حىت ميكنهم استخدامها بالسهولة املطلوبة.
  يفضل أغلب الطلبة حمل الدراسة الشكل املباشر )اآلي( لتقدمي اخلدمة وهذا بعد

 .قيامهم بتجريبها على مواقع جمموعة من مكتبات اجلامعات العربية
  تعاملهم مع اخلدمة املرجعية الرقمية احلصول على مصادر معلومات يتوقع الطلبة من

 متنوعة تفيدهم يف مسار إجنازهم لرسائل الدكتوراه اخلاصة هبم.
  بعضتبقى املدة املستغرقة للرد عن استفسارات املستفيدين غري واضحة متاما، مبا أن 

 .الطلبةات اليت طرحها بعض املكتبات حمل الدراسة مل ترد على االستفسار 

 :مقترحات الدراسة -0.3
 :على ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، ميكن اقوراح ما يل 

  على  مكتبات اجلامعات العربيةضرورة توحيد مسميات اخلدمة املرجعية الرقمية مبواقع
، كما وجب وضع خمطط تسويق  يساهم يف تعريف أن تكون التسمية معروفة وواضحة

بقواعد التعامل مع هذه اخلدمة ويرفع من وعيهم بالفائدة املرجوة من الطلبة والباحثني 
 استخدامها.

  عقد دورات تدريبية منتظمة أو حىت إدراجها ضمن املقررات الدراسية للطلبة غري
املختصني يف جمال املعلومات ويف خمتلف املستويات )ليسانس، ماسور، دكتوراه(، حيث 

ال البحث الوثائق  وأساليب اسورجاع املعلومات هتتم هذه املقررات بتكوينهم يف جم
 الرقمية، وميكن أن تلعب املكتبة اجلامعية دورا مهما يف هذا اجملال.

 ة توفري اخلدمة املرجعية الرقميةاجلزائرية بأمهي اتتوعية العاملني بكل مكتبات اجلامع 
 . املستفيد اوجعلها أولوية من أولويات املكتبة لتحقيق رض
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 حورام وقت املستفيد من طرف املكتبات اجلامعية اليت تقدم اخلدمة حىت تبقى البد من ا
قة متواجدة لديه، خاصة وأن أغلب املستفيدين هم من الطلبة والباحثني وبالتايل ثال

 .هميلإفالوقت أمر مهم جدا بالنسبة 

 :خاتمة
من توجه يشكل موضوع اخلدمة املرجعية الرقمية حمور اهتمام كبري نظرا ملا نالحظه 

شبه كل  للمكتبات حنو استغالل البيئة الرقمية لتقدمي خدماهتا، ولعل أبرز ما حيول دون 
توفري اخلدمة بشكل دقيق وفعال هو عدم الوع  بأمهية اخلدمة من جهة ونقص روح املبادرة 

 .لدى املكتبيني من جهة أخرى
 

تكنولوجيا  الستغالل الفوائد من العديد البحث هذا نتائج تظهر عام وبشكل
 جل تقدمي خدمات املعلومات عن بعد املعلومات من طرف املكتبات اجلامعية أل

وباألخص اخلدمة املرجعية الرقمية، ولعل أهم فائدة ميكن استنتاجها ه  االستغالل األمثل 
أو باألحرى تعظيم استغالل مصادر املعلومات الرقمية اليت توفرها هذه املكتبات جراء 

جيابيا على مستوى خرجي  لبيانات التجارية، وهذا ما يؤثر إلعديد من قواعد ااشوراكها يف ا
 اجلامعات العربية عموما واجلزائرية على وجه اخلصوص.
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 أنموذج ا "عالوة بوجادي  "ل" الحجر عين" رواية :الجزائري ة الر واية في الوصف اشتغال
 

The description works in the Algerian novel 
Ain Al-Hajar novel as a model 

 
 

 د. أحمد محمد البزور                                                           
 (األردن)جامعة الزرقاء الخاصة                                                           

 

 00/23/0202تاريخ القبول:                                23/20/0202 تاريخ اإلرسال:
 

 ملخ ص:
 جمالِ  يف اإلبداعّية الّتجارب أهمّ  من واحدة على الّضوء تسليطإىل  الّدراسةُ  هذه تسعى
 وخصوبة جنضو  من به تتسم ملا ،(6)"عالوة بوجادي" جتربة إهّنا اجلزائر، يف الّروائّية الكتابة
 فاعلة وركيزة املوقف، عن للتعبريِ  وسيلة الّرواية يف الوصف أنّ  تؤّكد رؤية من وتنطلق وعمق،

 مع ويتداخل الّسرديّة، البنية تشكيل ُمكّوناتِ  من رئيسًيا مكّونًا بوصِفهِ  الروائّ ، العملِ  يف
 الوصف جتّليات رجْصدج  الباحثُ  حاول وقد والّتوضيح، للّتفسريِ  ُمهّمة وأداة العناصر، مجيع

 وقد والّداللّية، الثقافّية أبعاده لبيان الّتكاملّ ؛ املنهجِ  منظورِ  من الّروايةِ  يف اشتغاله وآليات
"  احلجر عني" رواية يف الوصفج  أنّ  يف متثّلت والّتوصيات الّنتائج من عدد   إىل البحثُ  خلص
 االسورجاع تقنية خاللِ  من واضًحا األمر هذا ويظهر شىّت، وأساليب تقنيات عير يشتغل
 الّتابو وكسر واألغنية، الّسينمائ ، واملشهد الّتتابع ، واملسح والقطع، واحللم، والّتذكر،
 .الثقايفّ  املكّون واستدعاء

 

 املشهد ،احللم ،الثقايفّ  الّنسق ،الّتابو ،الوصف ،الرواية ،الّسرد :المفتاحية الكلمات
 .اخلرافة ،الّسينمائ 

Abstract: 
   This study is seeking to shed light on one of the most 

important, creative experiments in the fieldof narrative writing in 

Algeria, it is the experience of "Bojadi Alawah".For its maturity, 

fertility and depth. It abuts on a vision which confirms that the 

description in the novel is a means of expressing the situation. It 
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is an active pillar in the narrative work, as a major component of 

the formation of the narrative structure, and interferes with all 

the elements. Moreover, it is and an important instrument for 

explanation and clarification. The researcher had tried to monitor 

the manifestations of the description of the mechanisms of 

working in the novel from the perspective of the integrated 

approach, to show its cultural and semantic dimensions. The 

research came up with a number of findings and 

recommendations saying that the description in the novel "Eye of 

the stone" suspected through various techniques and methods, 

and this is clearly shown through the technique of recalling and 

remembering, dreaming, cutting, sequential scanning, semantic 

scene, song, breaking a taboo and calling the cultural component. 
 

Keywords: Narration, novel, description, taboo, cultural theme, 

dream, cinematic scene, myth. 

 (0):الر واية ملخص 
 االستعمار من واالستقالل الثورة بعد اجلزائريّ  الواقع ختتصر" احلجر عني" رواية
يف تقدمي حبكتها إىل  ، تستند"احلجر عني"هو املكان املسمى  هاأحداث مسرحو  الفرنسّ ،

 يف خيتلج ما وكلّ  الّشخصيات وكذلك وتفاصيلها، واألحداثِ  باألمكنةِ  العلم متام عليم راو  
 تارًكا الّتفاصيل، كلّ  يرصد الّسينمائّ ، املشهدِ  يف الكامريا مقام يقوم وكأنّهُ  ورهاصد

 (واملهّمشني املتمركزين) الّصراع قطيب الّرواية متثّلت وقد هذا والّتأويل، الّتعليق حرية للُمتلق 
 الواقعِ  وتأثرياته على الفرنس ّ  االستعمار ترسبات جمسدة ،(واليروليتاريني اليرجوازيني)و

 الّسلوكياتو  اللغة، ازدواجّية ومن خالل تخّلف،الو  فقرال بُعيد االستقالل بالنظر إىل اجلزائريّ 
 يتضّورون الذين والّضعفاء البسطاء األفرادِ  على املال وذوي واملتنفذين املهيمنني نع الصادرة
 الطبق . الّتفاوت حالةوهو ما جيسد  املظلمة، األكواخِ  يف اوأمل جوًعا

 

 املأساة عمق كذلك ويصّور اجلزائرّي، للواقعِ  مأسويًا وصًفا "عالوة بوجادي" يُقّدم
 اخلرافات العودة إىل خاللمن  ،وإظهار بعض سلبياهتا اجملتمع ثقافة بتعريةِ  الّرواية تقوم كما

 الّصاحلني األولياءِ  بأضرحةِ  كاالستغاثةِ  ،واجلهل الّتخلفِ  على القائمة الّسائدة والعادات
 الّشيخ"يف املتمثل بوجهني وظهوره ،الضريح حارس وصف خالل من ،منهم العون يد وطلب
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 أحابيله. يف ضحية" الزهرة" وقعت واليت املفرطة، اجلنسّية وشهوته اخلبيث وسلوكه" الذوادي
 إليها نظر اليت الكيفّية وعن ،الّروايةِ  يف يالّذواد الّشيخ واقعِ  يف الّتدقيق حاولنا ما وإذا

 القمع أصوات لتحقيقِ  الوحيد واملنفذ املنير نّهإ القولِ  من ساعتئذ مناص فال ،والعلم للثقافةِ 
الذي  "يالذواد"عن  الصادر لّتواطؤل ريتنكّ  أن للقارئ ميكن ال هنا ومن نفوذها ومتكني

 اجلزائرية الّشخصية منوذج  مّثال اللذان ونادية مصطفى تعّلم يف غري الراغب ميثل النموذج
 ومقاومة الواقع تعرية يف الرواي استمرارِ  على دليل الّتعليم مواصلة إنّ  إذ والواعية، املثقفة
 واالحنطاط للتخلفِ  هو معادلٌ  مواصلته وعدم الوطن، الزدهارِ  موضوع  ومعادلٌ  اخلرافة،
 األّمة هذه عن اهلل رفعه ... فطومة يا ذهب العلم: "فطومة خماطًبا يالذواد يقول حيثُ 

 تعليمه إكمالعلى  وحتثّه مصطفى حفيدها فطومة تدعو ،بالعكس والعكس (3)"اجلاحدة
 يفّ  بق  ما تتوقف أدعك ولن القدمني، حايف عنك يقول من يأيت لن" هبأنّ  قائلة ودراسته
 . (1)"الّدراسة عن انقطعت إذا معك أعيش لن إنين والديك بدماء وأقسم نبضي عرق

 

فهو شخصية رافضة للواقع  احلجِر، عني أبطالِ  من بطل الليل ّ  احلارس" عّبة" يعدّ و 
 حياهتم أفنوا الذين الثائرين أحد كونه اجلزائرية، الثورة لوقائع عيان شاهد نّهُ إ حيث ؛القائم
 يكن مل ألنّه متأسًفا اليدين، صفر خرج أنّه إالّ  الّتضحية هذه كلّ  ومع الوطن، أجلمن 
 شهادة هو مبثابة واألحداث للوقائعِ  سرده أنّ  كما شهيد،مليون  والّنصف املليون من واحًدا
 الذي اخلارج  مظهرهم من جانب إظهار على الراوي حرصوقد  ،اخلونة بعض ضدّ  دامغة
 .وطنيني ليسوا أهنم على يدل

 

 كان بل ،واالجتماع  الّسياس  سياقه عن مفصوالً  أو منعزالً  اخلطاب يكن مل
 عن بإنسانّية وعيّر  اجملتمع، لتحوالت املؤرخ بدور "عالوة بوجادي" قام حبيث معه، ُمتفاعالً 
 بتسليطِ  الّرواية يف حرًجا يتورّع ال الرّاوي إنّ  إذ جرأة، بكلّ  وتشّوهاته وتساؤالته مهومه
 األنثى جبسد الّرواية شخصيات احتفاء عير وفاضحة، واضحة جنسّية مشاهد على الّضوء
 للمسوخ رمزًا متثل" مسرية" إنّ  إذ واألخالق ، القيم ّ  االنسالخ حالة لتمثل الفاتن،

 يف مسرية وجدت وعليه الّشرفاء، إغراء إىل األصوات القامعة وبتوسلها سعت ،األخالق ّ 
 من الّرغم على والكرامة لعزّةا رمز ،"فطومة" اجلّدة املقابل يف ساذًجا، غرًاشخصا  مصطفى
 الشيخ مع شرعية غري عالقة تُقيم ألن هاأطماع هامحلت" نفيسة الّسيدة" حني يف فقرها،
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 بالّنسبة نفسه األمر الّسعادة، هلا لبجي يالذ وتدجيله خبرافته املطلق إلمياهنا يالذواد
 فهو خمتلف، نوع   من ها خيانةولكن خبيانته، احلجر عني لدى املعروف بلقاسم، س  لزوجها

بعض الشخصيات  زيف الرواية كشفت كما االستعمار. عسكرِ  مع عاملالذي كان يت
 ثبوت لعدم ذلك الّشرفاء، مبظهر الناس أمام الذي يظهر سليماي بس ة ممثل النافذة
 له فداء كبش غدا الذي بلقاسم س  مصاهرة بعدم حريًصا جعله ما وهذا خيانته،

 خالل من ذلك والفوقّية، االستعالء مبظهر الرواية يف ظهر أمحد والقاض   ،اخلونة وألصدقائه
 .احلجر عني يف املهمشني من وواحًدا ومعدًما فقريًا لكونه الليلّ ؛ احلارس نسب رفضه

 

 :مقدم ة
 متعددة موضوعات تتناول أهّنا حيثُ  من الّسرديّة، األشكال أهمِّ  من تعدّ  الّرواية أنّ  مبا

 وقد هذا وتفسريه، الواقع توصيفِ  يف دور   من هلا ملا والّدارسني؛ الّنقادِ  باهتمامِ  حظيتْ  فقد
 إذ األديب، العمل أركان من أساس  ركن والوصف والثّقافة، والرؤى لألفكارِ  حاملة غدتْ 
 بأنّه الوصف تعريف ميكننا لذلك األجناس، وبقّية امللحمة ويف والرواية الشعر يف بثّ ي إنه

" احلجر عني" رواية يف الوصف اشتغال ورغم. (0)"والّشخصيات لألشياءِ  تشخيص  " عمليةُ 
 اومل الفّنية، وقيمته يتناسب اّلذي الّدرسِ  من حظّه ينل مل أنّه إالّ  الّروايةِ  يف كبري   جلزء   ومتثّله
 فانتقينا لعملنا، شاملة تقنية على الوركيزِ  يف فّكرنا حبثنا، مدار لتكون "احلجر عني" رواية اخورنا

 ملا أخرى جهة   ومن جهة ، من هذا الّرواية، يف اشتغاله وآلية مجالياته عن حبثًا الوصف؛
 وعلى الّرواية، ملقّومات وامتالكها وعمق، وخصوبة نضوج   من" احلجر عني" رواية به تتسم
 دراسة   بأي حتظج  مل "احلجر عني" رواية أنّ  إالّ  الوصف موضوع يف الدراسات كثرة من الّرغمِ 
 نرى ال الوصف موضوع تناولت اليت الدراسات كثرة وعلى االنتباه، يسورع  ما وهذا نقديّة،
 املوازية الّدراسات بابِ  من هانعدّ  أن ميكن اليت الّدراسات من عدد   إىل اإلشارةِ  من مناًصا

 (1)"الروائية اهلل نصر إبراهيم جتربة يف الوصف: "احلصر ال املثال سبيل على نذكر واملساندة،
 سليمان روايات يف الوصف مجاليات"و، (0)"النهر عصافري رواية يف الوصف اشتغال"و

 الوصف"و (62)"اجلزائريّة الّرواية يف الوصف شعريّة"و ،(0)"الّرواية يف الوصف"و، (7)"القوابعة
 لقيت اليت الّصورة الستكمال البحث يسعى ذلك على وبناء ،(66)"احلديثة العربية الّرواية يف
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 الوصف موضوع تناول يف اجلّدة البحث يّدع  ال هذا، كلّ  ضوءِ  وعلى الّدارسني، هؤالء عناية
 ."عالوة بوجادي" بالّروائ  اهتّمت اليت الّدراسات جمال يف مستحدثًا عمال يعدّ  أنّه إالّ 

 

 :البحث مشكلة -
 يف وتنزيله حصره وعسر للوصِف، مفهوم حتديد صعوبةِ  يف البحث مشكلة تكمن

 تكمن كما ،نص الروائ ال يف املتعددة الّسردية للعناصر نظرًا الّرواية، يف واحدة تقنية
 .الّروائّية املكّونات تشكيل إطار يف بالّسرد الوصف عالقة يف املشكلة

 

 :البحث أهم ية -
 الوصف عالقة على األضواء يلق  أن ميكن أنّه يف البحث هذا أمهّية تتجّلى
 الوصف ّ  اخلطاب خصوصّية قضّية يف احلوار ملف فتحه يف تظهر كما الّسردية، باملكّونات
 استكماال يعدّ  أنّه يف أمهّيته تكمن ذلك إىل باإلضافة ،"عالوة بوجادي" اجلزائري للروائ ّ 
 .الوصف تناولت اليت احلديثة األدبّية الّدراسات من لسلسلة

 

 :البحث أهداف -
 اشتغاله وآلية الّسردية املكّونات داخل الوصف  اجلمال استظهار إىل البحث يهدف

 .عميًقا فهًما الّدفينة مكنوناهتا وفهم أغوارها، وسير ،"بوجادي" الروائ  رؤية خالل من وذلك
 

 

 :البحث أسئلة -
 يتجّلى وكيف الوصف؟ هو ما: أمهها من الّصدد هبذا تطرح عديدة أسئلة هناك
 الّسؤال ويبقى الّسردية؟ باملكّونات الوصف عالقة وما ؟"احلجر عني" رواية يف الوصف
 الوصف هل: الّتساؤل ميكن أخرى نظر زاوية ومن الّرواية؟ يف الوصف أمهية ما ،قائًما
 بالظهور يلح الذي والسؤال واملخبوءة؟ الّدفينة املعاي وكشف الّروائ  الّنص فهم يف يسهم
 وإزاء للواقع؟ وانعكاسا إسقاطا ميثل "احلجر عني" رواية يف الوصف هل: هو ذلك بعد
 الّرواية؟ يف الوصف دور ما: السؤال يطرح ذلك

 

 البحث منهج -
 الّنقد من اإلفادة البحث سيحاول املنهج  واإلحكام الّنظريّ  الّضبط يف زيادة
 أنّ  الباحث اعتقادِ  يف يرجع إمنا ذلك يف والّسبب وحتليلها، الّرواية قراءة يف الّتكامل 
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 يف أطراف هناك يبقى فسوف موقعه من باألدب منها كلّ  يستفرد عندما الّنقديّة املناهج"
 ذلك وعلى ،(60)"واحد منهج خالل من إالّ  ترى ال اليت العني إليها تصل ال األدب كيانِ 
 مسة تُعدّ  اجتاه   من أكثر ويف جمال   من أكثرِ  على األدبّية الّنصوص وانفتاح الّتعدديّة فإنّ 

 يف األفق ضيق يكون أال على الباحث سيشجع الّتكامل ّ  املنهج فإنّ  لذلك وتبًعا علمّية،
 اليت -حدة على كلّ - املناهج من كثري حال عليه هو ما خبالف املنقود، الّنصّ  مع الّتعاملِ 
 للباحثِ  سيسمح الّتكامل ّ  املنهج أنّ  كما األديّب، الّنص جتاه واالستبداد القمع متارس
 .الّنص ممكنات مع يتناسب مبا وطبًعا األديّب، الّنص حرّية مع تتوازى اليت حريّته عن الّتعبري

 
 

 األدبي العمل في الزمة بوصفه الوصف: 
 باحملاكاةِ  مفهومهُ  ارتبط وقد نثرًا، أم كان شعرًا لألدبِ  ُمالزًما عنصرًا الوصف يُعدّ 
 الّناقد إليه يشري ما ذاته وهذا األديّب، العملِ  يف مهمّ  بنائ  عنصرٌ  أنّه كما والّتصوير،
 عناصر مجيع ترافق بنائّية تقنية الوصف" فـ( philibbe Hamon) هامون فيليب الفرنس 
 يظلّ  هذا ومع فّنية، صورةِ  يف املوصوف بتجسيدِ  الّروايةِ  يف يقوم إنّه إذ ،(63)"الّسردي الّنص
  الوصف؟ هو ما: الّسؤال

 

: جعفر بن قدامة يقول لذلك والبالغيني، النقاد من كبري باهتمام الوصف حظ  وقد
 تقاربه لوال إليه أميل أكادُ  تعريف وهذا ،(61)"واهليئات األحوال من فيه مبا الّش ء ذكر" بأنّه
 أنّ  باختصار ويعين االلتباس، حدّ  يبلغ أن يوشك تقاربًا الّسابق حلميداي تعريفِ  مع

 .األشياء تصوير الوصف
 

 والس رد الوصف: 
 عالقة والّسرد الوصفِ  بني العالقة أنّ  البدري الّناوي أمحد الباحث يعتير أنْ  غرو ال
 من الّسرد خيدم" الوصف بأنّ : يقول حيث ،خالف وال ،والباحث ألتق  وأخالين تكاملّية،

 أنّ  نستنتج هذا ومن ،(60)"املعنويّة أو منها املادية وهيآهتا أحواهلا باملرويات، التعريف جهة
 الثقافّية األبعاد يدرك أن القارئ يستطيع خالله ومن للّسرِد، مكّمل عنصرٌ  الوصف
 طبيعة وحتديد واألزمنة، واألمكنة األحداث ملعامل إدراكه كذلك للّشخصّيات، والّنفسّية
 .الّروائ  الّنص يف مراميها واستجالء اللغة
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 الحجر عين رواية في الوصف اشتغال: 
 حيث من بالوصف الواضح هااحتفاء يالحظ" احلجر عني" رواية يف الّناظر إنّ 

 الّشعب تاريخ يسرد الوصف خالل من "عالوة بوجادي"و واألحداث، واألماكن الّشخصيات
 معان   حيمل وهو اجلزائريّ  بوجود ارتبط "احلجر عني"و وانشغاالته، ومعاناته ومهومه اجلزائري
 واليأس اخليبة عنوان هو نفسه الوقت ويف باجلزائر، الّتعلق إىل يرمز إنه إذ داخله، يف متناقضة
 شخصية خالل من والفكرة، الرؤية هذه "عالوة بوجادي" بلور وقد والقهر، واملوت واألمل

 والّسجون الّتمرد.. العشق.. الفتوة.. البعيد الّزمن احلجر عني: "بقوله الليل ، احلارس" عّبة"
 إالّ  الّصفيح عّشة وما اإلنسان، واغتيال واالنسحاق الّذل زمن الغامشة، القوة حكم انقضى
  .(61)"والّسنني األيام توايل مع ويكير باستمرار ديتجدّ  إمّنا القدمي اجلرح أنّ  على دليل

 

 أن الّنهاية يف القارئ يستطيع حبيث هلا، فضاءً " احلجر عني" من تتخذ الرواية إنّ 
 اجلزائريون عاشها اليت الةاحل يصف أن "عالوة بوجادي" أراد وقد هلا، تفصيلية خريطة يرسم
 وإذا االسورجاع، طريق عن املاض  حنو زمنًيا يسري هنا احلدث فإنّ  لذا، االستقالل ديبع

 تواجه كانت ما منها األوصاف، من كبرية جمموعة نستخلص فإننا الرواية يف متعّنا
 برطوبة املعّبق الّنسيم بعمق تنّشق: "واألحداث املكان تواجه كانت ما ومنها الّشخصيات

 يف الغارقة" الالفيل" عن بسرعة ليبتعد خطاه من يوّسع وأخذ رئتيه، مبلء زفره الفجر،
 االقوراب وجمرد للخوف، جتسيًدا ميثل الّنصّ  يف" الفيلال" وجود إنّ  إذ. (60)"والّرهبة الّصمت
 جتاوزًا وميثل ممنوع، منها االقوراب أنّ  ذلك إىل باإلضافة والرهبة، الّذعر الّنفس يف يثري منها

 من عليها تبدو اليت للحالة توصيف الغارق صمتها أنّ  كما للخطر، فاعله يعّرض صارًخا
 احملظور منطقة تصنيف  حتت يقع املكان هذا خيص ما كل ألنّ  وشّدة، وغلظة قسوة

 . املاض  للزمن االرتداد تقنية خالل من الّسرد على يشتغل هنا الوصف فإنّ  وعليه واملمنوع
 

 على وشاهًدا مؤّشرًا ويبدو ،"احلجر عني" رواية يف األوضح الّدور املكان ؤّديي
 املركزيني والفقراء، األغنياء بني الفاصلة اهلّوة حلجم وتسجيال والقيم، املعايري اختالل

 العفنة الروائح خياشيمه يف وتوّضحت" ديزاندجيان سييت" من اقورب كّلما: "واملهّمشني
 بأكواخه احل  له وبدا احل ، أكواخ بني املنتشرة والقاذورات الزبالة أكوام من املنبعثة
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 الّنص يف املطروح املكان إنّ . (67)"وزرئًيا معتما املتالصقة القصديرية اخلشبية وعششه
ا بؤسا يتضورون أناس بداخله ويرزح العيش، مقّومات أدَن يفتقد الّسابق

ً
 ومن وجوًعا، وأمل

 الشخصيات خالل من ذلك للّشخصية؛ العامة املالمح دحدّ  قد املكان فإنّ  املنطلق هذا
 هنا املكان وصف نّ وإ هذا البائسة، الّشخصية مقابل املورفة ةالّشخصي واملختلفة، املتمايزة
 على وبناءً  املهّمشة، والطّبقة املتمركزة الطّبقة بني الّصراع لقطيب موضوعًيا معادال شّكل
 املكان فإنّ  كذلك ،(60)"هبا يرتبط الذي املكان طبيعة تفّسرها الّشخصّية حياة" فإنّ  ذلك
 حماصر الرواية يف الوصف فإنّ  سبق ما إىل باإلضافة. (02)"للّشخصّية العامة املالمح حيدد"

 املساس أو ختطيها للرّاوي حيقّ  ال اليت بالتابوهات عليه اصطلح ما أو املمنوعات من مبزيد
 يف املمنوعات تتنامى كيف وباألحرى التابو يتجّلى كيف: اآليت السؤال نطرح لذلك هبا،
 ؟"احلجر عني" رواية

 

 أفعال من الثقافية احملّرمات ه  التابوهات أنّ  الصدد هذا يف إليه اإلشارة جتدر وما
 إليه التنبيه جيرِ  مل ما أنّ  غري جتاوزه، اجملتمع يقبل ال الذي األمحر اخلطّ  هو والّتابو وكالم،
 أنّ  جًدا املعروف ومن والكيف، الكم حيث من آلخر، جمتمع من خيتلف التابو أنّ  هو

 .الّدين السياسة، اجلنس،: ه  ومناقشتها جتاوزها حيظر اليت املشهورة التابوهات
 

 الحجر عين" رواية في التابو تحطيم": 
 فإنّ  هلذا املاجنة، واملشاهد الفّجة األلفاظ خالل من الرواية يف يتجلى التابو حتطيم إن
 قّدم وقد جنسًيا، هبا واالحتفاء الفاتن األنثى جسد وصف يف حرجا يتورّع ال الراوي
 كان متعتها، قّمة يف كانت" :يقول حيث اجلسدية، مسرية مبواصفات تعريفيا سجال للمتلق 
 اللحظة أنّ  يف معّذب شكّ  هناك وكان )....( أحضاهنا بني يضرب الفائر اللدن جسدها
 على هنا يشتغل الوصف أنّ  نستنتجوغريه  السردي امللفوظ هذا من ،(06)"ومهًا ليست
 عاطفية شحنة" مسرية" الراوي أعطى لذلك فاضحة، جنسية مشاهد عير التابو كسر

 أنّ  كّله ذلك وخالصة ،يف عالقته بسمرية" مصطفى" إحساس عاجل كما بالغة، وجنسية
 خصوصية تكمن هنا من ومصطفى، مسرية تعوري اليت والعارمة اجلاحمة الرغبة عن تعيّر  الصورة
 اجملتمع  يقدسها اليت السلوك قيم على والثورة ،ممنوع كل وحتطيم السائد خرق يف الرواية
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 اإلباح  التوظيف من اجلدوى ما: هو ذلك بعد بالظهور يلحّ  اّلذي السؤال أنّ  غري
 للحشمة؟ ومنافية للحياء خادشة ومفردات وصور تعابري يف اجلنس  والوصف للمفردات

 

 الجنسي إلى السياسي من التابو: 
 فقط األخالق  احملرم يف احلديث به يقصد ال التابو كسر بأنّ  هنا أنوه أن يب جيدر
 له والسبب بكثري، الديين على يتفّوق السياس  التابو أنّ  جيد" احلجر عني" رواية يف فالّناظر
 كما التابو هذا تكسر مل الرواية إنّ  إذ ،التارخيية املرحلة تلك يف السائد بطبيعة عالقة
" احلجر عني" رواية يف التابو يغدو لذلك وتبًعا ،تعريته - باألحرى - توّلت بل يوراءى،
 . (00)الذات لتأكيد وسيلة اجلنسية املمارسة تصبح إذ بذاته، قائما مطلبا

 

 الروائ  لعمله خدمة اجلنس ، املشهد توظيف من متكن قد عالوة بوجادي أنّ  يتضح
 ثنائية إنّ . النفسية حلاالته الكاتب وع  مدى عن نتساءل الرواية قراءة بعد أننا حىت

 ذلك على للداللة بعناية اختيارها متّ  فقد الوصف، على هابظلّ  تلق  واملمنوع املسموح
 على القيم  الّسقوط بليتغلّ  والرغبات، القيم بني" مصطفى" نفس يف املشتعل الّصراع
 املكبوتات وتفريغ التطهري من نوع ه  ما بقدر شهوة أجل من ليست فاملمارسة. املسموح

 تضطرم شبقية، أنثى وه  مرّوعة فاجعة املشهد أدمي على" مسرية" صورة ارتسمت وقد هذا
 البطولة أنّ  يف هنا االنتباه يستلفت الذي إنّ  إذ اضطراما، وأحشائها جسدها يف الشهوة
 الوصف خالل من العليم الرّاوي يعمق وهكذا مصطفى، دون اجلنسية املمارسة يف لسمرية
 يطوي صمت، يف حيّبها كان: "اجلنس على موارب باب احلبّ  بأنّ  حساساإل املتلق  لدى

  (03)"الّصيفّية العطل يف والفواكه اخلضر سوق يف بعمله التحق منذ ضلوعه بني لواعجه
 يف جاء روايته بطل مصطفى منها يعاي اليت النفسية للحالةِ  الراوي قّدمه الذي الوصف وإنّ 

 جسد وراء واالنصياع املفرطة الشهوة يف سقوطه نتيجة منه، يُعاي كان الذي الّصراع سياق
 واللذة ناحية، من هذا القيمو  املبادئ مع اصراع ذلك يف وعاَن قاسى إنّه إذ الفاتن، مسرية

 الّشخصية صورة إظهار يف الوصف على يعتمد هنا والراوي .أخرى ناحية من الغريزة وإشباع
 أدمي على ترتسم الشخصية صورة إنّ  إذ للماض  واالرتداد االسورجاع تقنية خالل من

 اضطراما وأحشائها جسدها يف الشهوة تضطرم شبقية شخصية وه  مروعة فاجعة الّنص
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 باالكتشاف جذىل بنظرة ورمقته: "العليم الراوي قول يف ذلك ويتضحُ  األنثى، وباألخص
 هلذه الكبرية األمهية تكمن وعليه. (01)"هلا حدّ  ال نشوة يف اخللف إىل برأسها طرحت املثري،

 الشخصية تؤدي هلذا واحلركة، احلياة من نوعا الرواية عناصر على أضفت كوهنا الشخصية
  .(00)"األحداث حوهلا تدور اليت املعاي وجمال األفكار، مركز إهّنا إذ" الرواية، بناء يف أساسيا دورا

 

 للمالمح املستمر االستدعاء عير جنس  بعد من" مسرية" شخصية الراويلقد تناول 
 احلب بأنّ  االحساس املتلق  لدى الراوي يعمق وهكذا للشهوة، املثرية واملشاهد اجلسدية
 موضوع ويقوم املضمر، النسق على تعتمد الراوي وفنية واملتعة، اللذة على موارب باب
 الفتاة شخصية لمتثّ " مسرية" كانت. لديه إبداع  سردي كأساس باللذة املتلبس احلب
 خالل من اإلثارة، على والقدرة واإلغراء اإلغواء يف كبريا ودورًا قدرة متلك وه  البغ 

 يف طمعا خلفها، يركض" مصطفى" من جعلت اليت واملغرية الفاتنة، اجلميلة امواصفاهت
: األمر هذا حول مشاهدات من الراوي لسان على نلمس وهنا لرغباته، تلبيةو  ،جسدها

)...(  عناية يف ملتفا أبيضا وسرواال ،)...( مأكما بدون صيفيا قميًصا ترتدي كانت"
 ظروف من ختللها وما" مصطفى" عاشها اليت احلياة طبيعة إنّ . (01)"النظر تبادله ولبثت
 صورًا الّشخصية هذه نفسية يف شّكلت واحلرمان، والظلم والقهر الكآبة بني متنوعة وأحوال
 األم حنان من طفولته منذ حرم كذلك يتيًما، "مصطفى" عاش ولقد لألنثى، ومتنوعة خمتلفة
" مصطفى" نظرة يف مهما منعطفا ميثل األمر وهذا احلنان، كلّ  وأعطته رعايته جّدته وتّولت
 من واضح بشكل جتّسد احلقيقة هبذه والوع  األنثى، إىل النظر لديه تطور إذ لألنثى،
 أحالمه يف: "عنه الرّاوي يقول الّشرقية، واألفالم الروايات يف األبطال بأولئك إعجابه خالل
 هذا من اللقطة يسرق الشرقية، العاطفية واألفالم الروايات يف البطل دور يتقمص كان

 .(00)"خياله اندفاعات بكلّ  يعيشه واقعا ذلك من يؤلف القصة، تلك من واملوقف الفيلم،
 

 إنّ " بقوله يونغ كارل يؤكده ما وهذا الوحيد مالذه تبدو" مصطفى" عند األحالم إنّ 
 أكتشف الفقري، الشاب البطل أنا": "إليه حباجة احلامل يكون نفس  تعويض على يدل احللم
 الرقص وحفالت املآدب أقيم البطلة، لقصر اجملاور القصر أشوري طائلة، وثروة عريقا أصال
 شرير يد من البطلة أنقذ خارقا، عمال آيت الفقري، الشاب البطل أنا عشق ، يف تقع البطلة
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 اإلذاعات يف امس  كاتبا، شاعرًا، موسيقارًا، فنانا، أصريُ  الفقري، الشاب البطل أنا حاقد،
 واخليال احللم تقنية على الوصف ينهض. (07)"واجملالت الصحف يف وأخباري وصوري
 نفس يف املتكونة الّنفسية الصراعات هذه لتفريغ احلُلم طاقة استغالل فإنّ  لذا اجملّنح،

 من أيقظه عندما مالحظته ميكن ما وهذا تحقق،ال مينع بعائق اصطدامه نتيجة مصطفى
 وحتقيق عنها اإلفصاح يراد ال لرغبة حتقيق هو احللم"و الطاولة، على القهوج  نقر اغفاءته
 لذا ،(32)التعويض  أو التكميل  بالّدور يونغ مسّاه ما وهذا ،(00)"ومكبوتة مقموعة لرغبة
 ليصف احللم جاء ذلك على وبناء يوتوبية، بصورة الواقع أحداث عن عيّر  مجيال احللم كان
 .له وخمالفا مناقضا وصفا الواقع

  
 متنقلة كامريا حيمل وكأنّه آخر، إىل مكان من املوصوف حركة مبتابعة الراوي قام
 يف اجّتاه كلّ  يف يتنقل الراوي فإنّ  التصور هذا من وانطالقا نظره، حتت يقع ما كلّ  واصفا
 بني ممّيز تداخل يف وشوارعها حملالهتا ،احلجر لعني طبوغرافيا تتابعيا مسحا مقدما الرواية
 بعض يقّدم أنه حيث األصوات، هلذه تناوب حركة يف الشخصيات وصوت الراوي صوت

 مهيمنا مرزوق سيدي ضريح يبدو املقابلة الّتلة فوق"  :وتسميتها األماكن لتاريخ التوضيحات
 لعني القدمي التخطيط أنّ  تذكِّر العتيق، اجلامع مئذنة تنتصب املدينة وراء وإىل املدينة، على
 االستعمار من املكان حتّول حالة حيمل الوصف هذا. (36)"آرنو سانت تدعى كانت احلجر
 وقد وفكرية، ثقافية بإشارة تّشع موحّية، داللة واملئذنة الّضريح حيمل كما االستقرار، إىل

. اإلسالم  الّدين على القائم اجلزائرية، الّشخصية معتقد إظهار على هنا الوصف ساعد
 راح االستعمارية التسمية على حافظ الذي احل  ديزاندجيان وسييت: "الراوي يقول حيث
 . (30)"اجلدد النازحني وعشش أكواخ من إليه ينضاف مبا باستمرار ويتوسع يكير

 

 وشقاء بؤس من للمكان القاس  الوضع صورة تشكيل يف ساهم الوصف إنّ 
 اليريء وجهها فوق تأهل.. أعماق  يف الطّفلة وأدت ،اخلايل الّزمن احلجر عني: "وحرمان
 بأسوارها زالت ما ه  ه  احلجر عني" ،(33)"وخزيك ومذلتك وجتيرّك طغيانك تراب

 املنطلق هذا ومن ،(31)"مقموع أو قامع إما سكاهنا األمل، تئد البشر، تسحق وطواغيتها
 .القمع دميومة على للتأكيد باملاض ، الراهن بربط الرؤية نظام تعرية الراوي أجاد

 



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 111 

 

 على تتحّرك وكأهنا األحداث نرى جتعلنا" احلجر عني" رواية يف الوصفية الّصور إنّ 
 الليل  احلارس" عّبة" قّصة وخباّصة الرواية، يف القّصة تتداخل ما كثريا هلذا سينمائية، شاشة
 رفض هلكنّ  أبيها، من طلبها وقد ،"أمحد س " القاض  بنت" رشيدة" عشق يف يقع اّلذي
 فكوى املركز، سجن إىل أخذ أمره كشف وحني اهلرب، على اتفقا ذلك وبعد له؛ تزوجيها
 يعتمد توظيفا" يالذواد الشيخ" الراوي فوظّ  وقد حديدي، ضيببق اليسرى رجله القاض 
 .احلنيف الدين به نادى عما واالختالف املفارقة على

 

 وصفّية مشاهد يُقّدم الرّاوي أنّ  ريب بال سيالحظ" احلجر عني" رواية يف الّناظر إنّ 
 بـ تسميتها ميكن فيما هلا، تقنية" التتابع  املسح" من يتخذ خمتلفة، ولقطات متعددة

 حماوال آخر، إىل مكان من الواصف بانتقال تتمّ  اليت" الّصورة تلك ،"البانورامية الّصورة"
 الوصفية العملية إنّ  إذ. (30)"املوصوف املشهد يف ودجمه رؤيته، مدى يف يقع ما كلّ  رصد
 مثّ  ،"احلجر عني" بـ املتمثل العام، املدينة فضاء من بدًءا باالشتغال تبدأ الرواية يف

 واملقهى والكوخ، بلقاسم، س  فيلال" بـ الرواية يف تتجّلى اليت األخرى، بالفضاءات
 اخلضر سوق مرزوق، سيدي ضريح ورشيدة، مسرية غرفة الداخل ، واحلوش واملطبخ، والشارع،
 املركز سجن أمحد، س  القاض  بيت  العسكر، مراكز عّبة، الّشيخ صفيح عّشة والفواكه،
 ". الريف يف سليماي س  منزل جناة، منزل السينما، ديزاندجيان سيت قسنطينة، املستشفى،

 

 األنثى ختصّ  اليت االجتماعية، القضايا من العديد الرواية يف الوصف كشف قدل
 لذا األنثى، شخصّية إبراز الرواية هذه يف "عالوة بوجادي" حاول وقد االجتماع ، وحضورها
 االجتماعية الّنواح  يف متعددة مبواقف وارتباطها األنثى واقع لنا يكشف أن الراوي حاول
 إهنا": "مسرية" وه  البغ ، األنثى روايته يف الرواي عليها اشتغل اليت النسوية الّنماذج ومن
 يلهب الذي الشاب أنّ  يف حلمها إىل حتنّ  عشقها، يف واحوراقه عذابه إىل حتنّ  فقط

 االستدعاء على يقوم تكرارٌ  هو لسمرية الراوي ووصف .(31)"مصطفى ليس جسدها
 مسرية كانت" :الّشبق  التهييج يف يسهم أن شأنه من وهذا اجلسدية، للمالمح املستمر
 الراوي توظّيف أنّ  إليها أخلصُ  اليت فالنتيجة ،(30)")...( أكمام بدون خفيًفا فستانا ترتدي
 أنّ  حبيث عليه، املسّلطة القمع صنوف خمتلف من فنيا اجلسد ليحرر نّصه يف اجلنس ّ  املعجم
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 وعيه يف الراوي عيّر  كما للواقع، تصوير مبثابة اجلنس  والفعل اجلنسية األعضاء بذكر اجملاهرة
 فه  ثقافية شخصيات الرواية، فشخصّيات والعادات، املوروث ثقل من متحررًا اجلنس 
 . املتناقضة الناس الو حأو  الثقايف، الواقع عن ليكشف الراوي، ورائه من ختّفى الذي القناع

 

 وإحساسه مسرية اجتاه مشاعرهفيه  يصفالذي  الّداخل  مصطفى حوار خالل ومن
 معامل رسم يف تسامه النفس فمناجاة منها، يعاي اليت النفسية احلالة ظهرت جتاهها الكبري

: الّشهوات أمام ضعيففهو  ،القوة إىل يفتقر ما غالًبا أنه لنعرف مصطفى شخصية
 ثالثة منذ.. ال. ليال   ثالث منذُ  حدث؟ مىت غرفتها؟ إىل الطاقة تلك من تسللت أحقيقة"

 على يشتغل أنّه يتضح الوصف هذا من وانطالقًا. (37)"القدم يف موغلة قرون منذ. عقود
 الفاصلة الكبري اهلوة مقدار لنا يظهر هنا ومن باجلنون، أشبه هنا األمر إنّ  إذ اهلذيان، تقنية
 الوصف فإنّ  املنطلق هذا ومن والّضياع، باالستالب تشعر جعلها مما والواقع الّشخصية بني

 هلذا مصطفى اإليه آل اليت احلالة رسم استطاع النفس يف ما استكناه على القائم هنا الّنفس 
 واملضطربة القلقة النفسية احلالة مع مالئمة االسورجاع تقنية على هنا الوصف اشتغال فإنّ 

 احملتوى لتقدمي امهم اتكنيك الرواية يف غدا الداخل  احلوار فإنّ  التقنية هذه إىل واستناًدا
 .الّشخصية تعانيه يالذ الّصراع نتيجة االستبطاي املكّون يستدع  جعله ما وهذا الّنفس ،

 

 قد" نادية" أختها فإنّ  األخالق ، واملسوخ الطيش حالة مثّلت" مسرية" كانت وإذا
 من بالّرغم واالحتجاج الرفض على درةاوالق الواعية األنثى مثّلت قدف نقيضة، بصورة ظهرت
 زوج اصطياد يف الّدائبة وحماولتها سليماي، س  ابن" جعفر" مبصاهرة للفوز أّمها اندفاع
 بأهنا أخيرهتا أن حلظة فرًحا تبدِ  ومل ترفضها، أمها تصرفات وأغلب لنادية، سلطة وذي غين

 يوافق" الشخصية وعدمي أبيه حيال ضعيًفا بدا الرواية يف وجعفر سليماي، س  ابن ستتزّوج
 أنّ  يتضح السردي امللفوظ خالل من. (30)"شيًئا هو يقول وال أبوه يقوله ما على تردد دون
 جعفر خطوبة أنّ  تتأكد أن نادية أرادت هلذا. فاعلةال وغري املهزوزة، الشخصية ميثل رفجع
 لكن هلا، حّبه من تتأّكد أن وتريد عروًسا، له يشوريا أن قررا والديه ألنّ  وليس برغبته مّتت
 س  أنّ  حيث املفيد، جانبه سوى الزواج هذا أمر من يهمهما ال ونفيسة بلقاسم س 

 نادية زواج إنّ . (12)"املدينة يف املنهار مركزه عميد أن املصاهرة هذه خالل من يريد" بلقاسم



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 118 

 

 من بلقاسم س  أسرة إلنقاذ الوحيد السبيل هو احلجر عني يف القوية األسر ىحدإ من
 من يُعّري ومنوذًجا قناًعا الّشخصيات من اخّتذ الرّاوي أنّ  نستنتج هذا ومن حمتملة، هجرة
 مصطفى" نفيسة" رفضت الذي الوقت فف  ازدواجيته، ويفضح املتخّيل اجملتمع خالله

 غري اتعالق اليت أقامت" مسرية" عن رضاها أبدتْ  لفقره ابنتها من لّزواجالذي تقّدم ل
 . األغنياء أبناء مع شرعية

 

 املكافحة األنثى" فطومة" مثلت حني يف احلبيبة، األنثى الرواية يف" رشيدة" ومثّلت
 اجلزائري للثائر منوذًجا ميّثل الليل  احلارس وعّبة الطّامعة، األنثى مثّلت" نفيسة"و واملناضلة،
 لوصفه مفارقا وصفا قّدم الذي امسه معىن عن أبعد هو يالّذواد الّشيخ واسم املهّمش،

 من للكشف الراوي يستخدمه كقناع جتّلى فقد العالية، فنيتها الرواية أكسب ما وهذا
 تبدو اليت صورته إنّ  إذ ونواهيه، ألوامره ينصاع الذي اجملتمع،جزء من  جهل عن خالله
 .وداعر كنتهم إىل هذا الّدين رجل حتّول وقد مضادة، أخرى صورة لتظهر تتغرّي  نقية

 

 متأثّر الوصف  اشتغاهلا أنّ  الحظنا الّشخصيات أمساء على كّلية نظرة ألقينا إذا
 وس  ورشيدة، وفطومة، نفيسة،" حنو من فأمساء منها، ومستمدة اجلزائرية، والبيئة بالثقافة
 الكاتب أنّ  واضحة داللة تدل األمساء إنّ  إذ الثقافة، هذه تغلغل عن معيّرة" وعّبة بلقاسم،
 إظهار على الوصف ساعد ما وكثريا به، احمليط اجلزائري الوسط من شخصياته يستق 

 من شرعيتها تستمدّ  الذوات املضطهدة نّ إ حيث الّشخصيات، بني والتناقض االختالف
 األولياء بيركة حيظى يالّذواد كون اخلاطئة، الّدينية املفاهيم توظيف جاهدة وحتاول هؤالء

 مل مريًضا كان اخلثري: "وخرافة تدجيال ويعتيرها بيركاته يؤمن يكن مل مصطفىو  ،الّصاحلني
 يالذواد الّشيخ من واحدة كلمة لكن الفرنسيني، مستشفى وال الفرنسيني دواء فيه يفد

 سوء.. السحر.. والّسوء الشر عني.. األمراض غالبية يدواي قدميه، على يقف جعلته
 املواربة يف ممعن مضمر، ثقايف وبعد نسق ينكشف هنا. (16)"العنوسة.. والطالع البخت

 هذه أنّ  على الّشعيّب، الوجدان يف جبذورها ضاربة عليه، ه  مبا الثقافة إنّ  إذ والتخف ،
 وانساق استلهمه ثقايف موروثجزء من  ه  ما بقدر يالذواد الشيخ إنتاج ليست اخلرافة
 بوجادي" أجاد ذلك وعلى يستدعيه، ما بقدر الواقع يلغ  ال الرّاوي فإنّ  هلذا  الّناس، وراءه
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 دميومة على للتأكيد باملاض  الرّاهن بربطه ذلك الرؤية، نظام تعرية هذا وصفه يف "عالوة
فضح  إىل والتاريخ الراهن الواقع يف النظر يتحول النحو هذا وعلى ،الثقافةهذا اجلزء من 

 وقد وتدجيل، كذب يالذواد الّشيخ عمل أنّ  يعتير مصطفى كان ما كثريًا لذلك ،إدانةو 
.. اجلاهل الّشيخ أيّها حكيم أنت: "الّسخرية من كثري على الباطين النفس  خطابه انطوى
 . (10)"التاريخ أعماق يف ضارب تقليد خالصة أنت.. جاهال وال أمًيا، لست ال.. األم 

 

 االستعمارغاب  عندما انتهت قد الشعبية العامية الثقافة رواسب أنّ  يعتقد من خيطئ
 بذلك له صلة ال مبتدع هو وما ديين تراث  هو ما بني ملحوظ تواطؤ مثّة وعليه الفرنس ،
 احلياة تضيق عندما" هلذا الّشعبية، املعتقدات تغلغل إىل يشري ما وهذا الثقافة، وبتلك الّدين
 الّضريح صوب ونساؤهم عجائزها تيّمم وكرب، بالء يصيبهم أو احل  سّكان أعني يف

 باملكّون يستعري عندما والراوي. (13)"علينا فّرجها مرزوق سيدي يا: لوعة يف ويصحن
 .الوع  مستوى عن يكشف لك  له احلجر عني يف الّناس متثل كيفية لقارئه يبني الثقايف
 التسليم خالل من ذلك العجائبية، بالواقعية تسميته ميكنما  على الوصف يشتغل وهنا

 الواقع  غري املكون دمج يتمّ  حبيث ،ثقافةال مكونات من أساس  مكّون اوبأهنّ  باخلرافات
 من شكل عن أسفر الذي الثقايف باملوروث الدين عالقة عن الوصف كشف لذا بالواقع ،
 املكان يصبح وهكذا البسطاء، الّناس ضدّ  ومعنويا ماديًا املنتفعني الّدين رجال بني التواطؤ
 للمجتمع نقًدا "عالوة بوجادي" يقّدم الوصف هذا خالل ومن. اخلرافة موطن بكونه امدان

 بدليل ،هموتقاليد معاداهت على يده واضًعابعيد االستقالل  "احلجر عني" بـ الّناس ولسلبّية
 مع مواجهة يف دخلواي مل احلجر عني سّكان وباألحرى الرواية شخصيات معظم أنّ 

 .يهاعل يثوروا أو اهيقاومو  ومل تقاليده،خلف  انساقوا فقد اجملتمع،
 

 

 الكشف مسبار الوصف: 
 من مجيال يظهر الذي القبيح كشف "احلجر عني" رواية يف الوصف استطاع قد
 غطاءً  إال" ليس الّشخصية يف ظاهرا يبدو الذي اجلمال هذا إنّ  إذ سوأته، وإظهار اخلارج،
 وصف مع متاًما يتساوق ما وهذا ،(11)"العاّمة الّذائقة على هيمنتها رلتمرّ  األنساق؛ به تتقنع
 واخلالصة. (10)"وجالال مهابة تزيدهُ  بالّشيبِ  ةاملوخط اللطيفة، بلحيته" يالذواد الشيخ"
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 الثقايف املكّون استدعاء على هذا وصفه يف يعتمد الرّاوي أنّ  ه  هنا تأكيدها نود اليت
 أنّ  تعتقد فطومة اجلّدة كانت وهلذا الثقافة، واقع عن الكشف يف سامهتْ  مهّمة كتقنية
 الواضح ومن ،(11)"الفراش يف وتقلباته الطويل وصمته شروده بسبب حفيدها أصابت اعين
 .إدانته أجل منتأّتى  سرديًا، واستدعائه الثقايف املكّون على الوصف اشتغال أنّ  هنا
  

 الزهرة أنّ  حيث الزواج، يف" احلجر عني" عادات بعض على الوصف يطالعنا كما
 هلا وأشعلن غّسلنها صديقاهتا، من زفّة يف احلّمام إىل وذهبت" أمحد خطيبها من تزّوجت
 الراوي فسلط ،(10)"والبهجة الزغاريد من جوّ  يف احلّنة هلا ووضعن البخور وأوقدن الّشموع
 بدم امللّطخ العروس قميص استعراض" وهو العادات هذه جوانب من جانب على الضوء
 يذهب الراوي أنّ  املالحظ إنّ . (17)"بالفحولة للعريس ويشهد بالّشرف هلا ليشهد عذريتها
 إنّ  إذ الذكورة، هيمنة عير اللحظة هذه يعيش زال ما الذي العريب، اجملتمع حنو بالقارئ
 .بذكوريتها مزدهية ذكورية نيرة هنا السائدة النيرة

 

 والخفاء التجلي بين الثقافي الموروث: 
 اهلذ اجلزائري، الوراث من جزًءا يشّكل الذي الّشعيب الفلكور من جانباالنص  يقّدم

 وحزهنا آالملها مع وحيدة شبه تعيش اجملنونة بايةف الّشاوية، األغنية "عالوة بوجادي" فوظّ 
 كان عقلها باية فقدت حني لذلك وخميلتها، وجداهنا يف تسكن اليت األغنية سوى جتد فال

 غناء أّما ،غريها حتفظ ال أهنا لو كما احلزينة الشاوية األغنية ترداد عن يكفّ  ال لساهنا
 من الراوي أراد. األيديولوجية الناحية وإظهار الثوري بالوع  ارتبط فقد والفالحني العمال
 خالل من ذلك االستقالل، ديبع اجلزائري للواقع مفارقة صورة يقّدم أن األغنية خالل
 اوصف سوى األغنية تكن هلذامل التناقض، من حبالة أصيب إذ القيم، تفاوت عن كشفها
 "بوجادي" إدراك على دليل إالّ  لألغنية االستخدام هذا وما واالجتماعية، النفسية للحالة
 اليومية الناس حياة من مهما جزًءا تشّكل إهنا إذ الثقايف، الوجدان يف تؤديه الذي للدور

 . الفكرة بإيصال بتلقائية وتقوم االجتماعية،
 

 للقارئ من خالله يقّدمل جاء الوصف، يف الغنائية اجلزائر ثقافة الراوي توظيف إنّ 
 نّصه من مناسب ومبكان فائقة، بعناية يقّدمها هإنّ  إذ ،هذه الثقافة إليها تنتم  اليت الطبقة
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 فبعضها الّشخصية، إليها تنتم  اليت الطبقة ولبيان واحلدث، للموقف يستجيب ومبا الروائ ،
 حبييب.. هاليل: "وأصدقاؤها مسرية أقامتها اليت الّصاخبة الّسهرة من ذلك ويظهر طربا جاء
 : نيوالفالح العمال يف ويظهر حزينا، واآلخر ،(10)"هو فني ديايل

 (02)"خمّبل حرير وصدرك صدري        يهّبل والرقيق الرقيقة أنت"

 

 إىل لقطة من الفوري االنتقال" وهو القطع، تقنية روايته يف "عالوة بوجادي" يستخدم
 لفقرة بداية نفسه الوقت يف كانت الوصفية الفقرة فيها تنته  كلمة كلّ  حبيث ،(06)"أخرى
 إنّ  إذ مضامينه، وإدراك الّنص فهم يف يسهم بنائ ، بدور الرواية يف الوصف ويقوم أخرى،
 بصير الطويلة ساعاهتا حتت يرزحون سليماي س  مزرعة يف يعملون كانوا اّلذين العمال
 تفضح اليت الوسيلة الوصف كان حيث العّمال وصف يف الرّاوي أسهب لذا القهر،ضّد 
 وجريهما سليماي وس  بلقاسم س  سقوط يظهر أن أيًضا "عالوة" أراد وقد .سليماي س 
 يدل الذي اخلارج  مظهرهم من جانب إظهار على حرص وقد واملطامع، املكاسب وراء
 الفالحني من اخلّماسني حياة الوصف كشف وقد زائريني،مثل بقية اجل ليسوا أهّنم على
 سلطة ميّثل وحده الذي سليماي س  مزرعة يف والشقاء البؤس واقع حتت يرزحون اّلذين
 يضطرب كاإلرهاب، جو خيّيم حىّت  املزرعة تدخل وه  سيارته هدير سمعيُ  أن ما" قامعة

 عن الفالحني أبناء ويبتعد نشاطاهتن، يف الفالحات تضطرب أشغاهلم، يف الفالحون
 يكّلم والفالحات، الفالحني حتّيات على يردّ  ال ساخطتان، عيناه ناقم، وجهه طريقه،
 حيتقر فهو ،سليماي س  مشاعر تصوير إظهاره على الراوي حيرص ما. (00)"بازدراء اجلميع

 حّية صورة الوصف خالل من الراوي يعط  كذلك باحورام معهم يتعامل وال الفالحني
 منها يعاي اليت واملعاناة البؤس مدى تظهر صورة للقارئ يقّدم كما والقهر، لالستغالل
 س  سلوك فّسر هنّ إ حيث وتوضيحية، تفسريية وظيفة لوصفل فإنّ  وعليه الفالحون،
 واجلور والقمع عسفتال معاي عن الكشف هنا الوصف ووظيفة القامع، الّسلطوي سليماي

 جّسد ذلك على "عالوة" والفالحات، الفالحني على املمارس التعامل خالل من تظهر اليت
 يف كذلك الوصف وساهم والعّمال، اإلقطاعيني يف املتمثلة االجتماعية الطبقة الوصفب

 س  من الزواج قبول بعدم لزوجته يتذرّع سليماي س  أنّ  حيث عنه، املسكوت كشف
 كما قدميا حركيا يصاهر أن ميكن ال -مثلما يصف نفسه  - القدمي اجملاهد كون بلقاسم
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 لكنه ذلك يفعل من الوحيد ليس أنه صحيح"و ،إداريا نظيفة غري أشياء يف متورط أنه
 الّتصفية على داللة الّسكني حضور فإنّ  وبذلك. (03)"الّسكني فيه وسيمسحون ضعيف
 لقطيب املسلكّية احلقيقة بوساطتها تنكشف اجلرمية، حضور على فارقة إشاريّة عالمة وه 

 لتعميق واالستمراريّة، الّدميومة من نوع على الّصورة هبذه مبقية والثوريني احلركيني بني الّصراع
 من نزل اخالص سيكون جعفر من نادية زواج أنّ  نستنتج إذن. الواقع بفداحة اإلحساس
 بيد أداة مبثابة بلقاسم س  إنّ . بلقاسم س ب احلجر عني أهايل ثقة لكسب السماء
 يف منها فرّ  أن بعد احلجر عني إىل بالعودة نصحوه" فقد بإرادهتم وجوده يرتبط أصدقائه
 أن األمر أّول من مدرًكا كان لقد. الوظيفة له ضمنوا اّلذين وهم لالستقالل األوىل السنوات
 يف هلم يتمكن حىّت  وأيّدوه هناك وضعوه لقد. اهلل لوجه ذلك يفعلوا مل األصدقاء هؤالء
 هنا من. (01)"وأعماهلم مبصاحلهم يتعّلق فيما والتسهيالت اخلدمات طلب املناسبة اللحظة
 مصلحة الوطن ضدّ  وأصدقائه بلقاسم س  بني واضح وحتالف تواطؤ عن الوصف كشف

 من العديد هلم مقّدما ،ألمرهم ميتثلاخلونة الذين  أدوات من أداةبذلك  بلقاسم س كون لي
 . فداء كبش غدا هذا كل من الرغم وعلى املكاسب، حتقيق لقاء التنازالت

 

 مسرية وصف يف خاصة اللغة جتلت إذ احلدث، منو مع متساوقة اللغة لقد تبّدت
 يف مفرطة وسوقية شبقية مفردات على احتوت ولقد املألوف، واخوراق الشذوذ مبظهر
 فنية لوحة ترسم أن استطاعت اللغة أنّ  للقارئ وبدت املشهد، اقتدار يف نقلت كما البذاءة
 لذلك الرفض فعل عن معيّرة ،شعبية داللةب الكلمات املستخدمة جاءت فقد .(00)مؤثرة
 أنّ  ويبد إذ الشتيمة، حدّ  إىل واحلنق بالقهر ممتلئ طابع ذات ثقافة عن كشف الوصف فإنّ 

منه  ورغبة محاسة أكثر نصه ليجعل منها يكثر فهو الفّجة، والّتعابري باأللفاظ ولوع الروائ 
 .فردية ذهنية واستجابات صور تقدمي على تساعدف املتلق ، إىل أقرب األلفاظ هذه جعل يف

 

 للحدث جًدا دقيقة تفاصيل روايته يف "عالوة وجاديب" تقدمي ومن املالحظ أيضا
 وهو االستقصاء مبدأ ذلك يف موظفا ،الّتعبريي الوصف عير ومشاعرها لشخصيةلو  واملكان

 لبنت وعشقه مصطفى على جرحه قّصة سرد الذي عّبة، الليل  احلارس لسان على جنده ما
 يف وقع كيف التفاصيل، ألدقّ  ذكره خالل من اجلمال رائعة كانت اليت أمحد س  القاض 
 يدعى اهلزّية أحد وبني بيين القاض  أمام معركة نشبت" :تزوجيه القاض  رفض وكيف حّبها؟
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 كابويا فرأيت القاض ، دار أمام مارًا كنتُ  احلجر، عني يف األكير اهلّزي هو وكان كابويا،
 قبضة من الشاب صتُ خلّ  يتفرجون، حوهلما والناس وركال ضربا يشبعه شاب فوق بارًكا

 تتابع القاض  ابنة كانت أرضا، وطرحته عراك، يف ودخلنا الصفعة، فرددتُ  صفعين كابويا،
 فسمعتُ  القاض ، بدار أمرّ  كنت مساء وذات عشق ، يف فوقعت منزهلا، طاقة من العراك
 مثل فتاة.. الصوت مصدر صوب تلفتُ  عّبة،.. عّبة: حذر يف ينادي رقيقا، نسويا مهًسا
 نالأ أن أبًدا لنفس  أمسح مل ... إليها أتسلل صرتُ  مشدوًها، فيها أحّدق رحتُ  القمر،
 تأثيثه يف وأخذت منزال وأجرت عمل عن وحبثتُ  أبيها، من أخطبها أن فّكرت عّفتها،
 يلومنا لن أىب فإن أبيك من سأخطبك: قلت أقبل، مل احلجر عني من هنرب أن اقورحتْ 
 وخيطباه القاض  إىل ليذهبا احلجر عني أفاضل من اثنني كّلمت التقاليد جرت وكما أحد،
 الطرق قطاع من أزوجهن لك  عل ّ  نّ يه بنات يل ليس: القاض  أجاب يل، ابنته يف

 وجدت عندها من خارج وأنا صباح وذات اهلرب، على والبنت أنا اتفقنا واللصوص،
 بنت مع عّبة هرب بذكر يكتف  أن باستطاعته كان الراوي. (01)"انتظاري يف البوليس
 القّصة أحداث  املتلق يشارك أن أجل من التفاصيل هذه لكلّ  ذكره يف والسبب القاض ،
 ويبدو واهلامش املركز: متناقضتني نظر وجهيت من أوضاًعا لنا صففقد و  احلوار كذلك
 مسرحة على ينهض درام  ببعد وميهدها احلكاية عبة ويواصل يلتقيا، أن ميكن ال أهنما

 العينني حمّمر الوجه كاحل كان القاض ، وجاء املركز سجن إىل أخذت: "واألفعال األحداث
 مثّ  أمحر، أصبح حىت وتركه الكانون ترك حديديا، وقضيبا كانونًا حيمل كان الغضب، من

 وهم رباط  وأوثقوا كرس  فوق فأقعدوي البوليس رجال إىل وأشار القضيب، فيه وضع
 عيين أغمضت احملّمر، القضيب بطرف ماسكا القاض  واقورب بالضحك، يضجون

 . (00)"اليسرى رجل  يف فكواي شفيت، على وعضضتُ 
 

 املتتابع السينمائ  املشهد إىل أقرب مشهديًا وصًفا يقّدم أن استطاع الّسابق الّنصّ  إنّ 
 إليها آل اليت احلالة خالهلا من ليظهر واللمس والّسمع البصر حاسة على ذلك يف معتمًدا
 من السينمائ  املشهد تقنية على هنا الوصف واشتغال الّسجن، يف الليل  احلارس عّبة
 أنّ  نرى سبق ما إىل باإلضافة املتلق ، أمام ماثل وكأنه املوصوف الّش ء من جتعل أن شأهنا
 بقدر كثريًا اخلارج  الشكل حيث من وعّبة القاض  شخصية على الضوء يسّلط مل الراوي
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 وإن والكره، واخلوف احلزن من خمتلطة مبشاعر لتتمثّ  اليت النفسية احلالة على وتركيزه اهتمامه
 التنشئة أساليب ومنها العائلية، للحياة خاّصة أمناط وجود منها رئيسة مسات الفقر لثقافة

 قد الذى واالستسالم، الالمباالة من ملحوظ قدر شيوع مع واألنوثة الذكورة وعالقات
 صدق ويبدو منه، فكاكال  قدرًا الفقر باعتبار والرفض، التمرد حاالت بعض على حيتوى
 لعبة منك جعلت القذرة: "مصطفى مع وزهرة عّبة الشيخ حوار خالل من املالحظة هذه
 (07)"أنفة ذوو لكننا صحيح، فقراء حنن ..بالسجائر زنديك تكوي وأنت وقتهامن  ،لتزجية
 يف" نفيسة" الّسيدة على" فطومة" اجلدة فعل رّدة فلننظر وضوًحا أكثر األمر يصبح ولك 
: منزع الصير قوس يف يبقج  مل أنه حيث وجهها، يف ورمتها املريلة نزعت وقد الرواية، هناية
 تشتم  أن لكن جائز، سبب بدون وجه  يف تصرخ  أن.. جائز أنا تشتميين أن"

 الواقع زيف على الشاهد واملهيمنة املستحوذة الطبقة تغدو هنا ومن ،(00)"فال مصطفى
 .الفقراء حقّ  واغتصاب اخليانة على القاطع والدليل

 

 :خاتمة
 الراوي حنا حبيث اجلزائر، تاريخ من مهم جزء عن عيّر  احلجر عني رواية يف الوصف إنّ 
 عمق خالله من يتضح مؤثرة، شعورية لقيم حامال الوصف غدا وقد ،تسجيليا منحى
 واألغنياء الفقراء واملركز، اهلامش بني الّصراع لقطيب موضوعًيا معادال شّكل هأنّ  كما الثقافة،
 الرواية يف الوصف وعكس والريف، واملدينة ،والفالحني قطاعينيواإل ،والثوريني واحلزبيني
 املكونات عن الكشف يف أيضا أسهم وقد ،بعيد االستقالل واجلوع والفقر املأساة حالة

 خالل من التعبريي الوصف على الراوي اعتمد لذلك واملكان، كالّشخصية الّسرديات
 واملشهد الشعيب واملوروث الثقايف للمكّون واالستدعاء واحللم كاالسورجاع متعددة تقنيات

 حركات تتبع خالل من التتابع  باملسح يسّمى ما أو البانورامية والّصورة السينمائ 
 حوار من لوفةاملأ احلياة ملسات الرواية متاسك من زاد ولقد اآلخر، تلو الواحد الّشخصيات

 الوصف يف املباشرة الطّريقة الغالب يف يلتزم الّرواية يف والّسرد. مجيلة واقعية ومالمح عام 
 على يشرف إذ الّروائ ، الّنص داخل الكاتب نائب وهو ش ء بكلّ  ليمالع الرّاوي جتعل اليت

 ال أننا أخريًا ذكره ينبغ  وما. بذلك املتلق  يشعر أن دون هنايتها إىل بدايتها من الّرواية
 .األديبّ  الّنص صّ خت دراسة يف الّنهاية بنقطة نؤمن
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 الهوامش واإلحاالت
اجلزائر، باإلضافة إىل روايته  -، بالعلمة سطيف 6006روائ  وكاتب مسرح ، من مواليد  -(6)

 (.6073«)ليلة أمحيدة العسكري»معنونة بـ  تلك له رواية
. والرواية تقع يف م6077عالوة، بوجادي: عني احلجر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  -(0)

مئتني ومخس عشرة صفحة من القطع املتوسط، وموّزعة على مثانية أرقام بدياًل عن احلروف 
اليت من خالهلا تتشكل اجلمل والكلمات، وكّل رقم جيّسد عنوانا وفصال جديدا، ولعّل نظرة 

مضامني الرواية كافية للكشف عن ربط مؤلفها هذه األرقام  ارئ الرواية علىيها قسريعة يلق
ببعضها وانسجامها ومتاسكها، ولعّل تفسري جلوء الراوي إىل الورقيم ليعنون فصول روايته 

إىل  "ةبوجادي عالو "، ليشري الروائ  أكثر من رقميعود إىل أّن الشخصية يف الرواية ليست 
والرواية معنية كما امسها دّل عليها بـ "عني احلجر" إسقاطا على الواقع ، هامشية الّشخصية
د االستقالل، ومبثابة منوذج مصغر للمكان اجلزائري، الذي يرزح حتته صراع ياجلزائري برمته بع

 .آنذاكالطّبقات وتفاوهتا بشكل ملحوظ 
 .01بوجادي، عالوة، ص  -(3)
 .060ـ  020نفسه، ص  -(1)
 ، املركز الثقايف6003ـ  0حلمداي، محيد: بنية النص السردي من منظور النقد األديب، ط -(0)

 .70الدار البيضاء، ص 
، منشورات وزارة 0260ـ  6مشعل، نداء: الوصف يف جتربة إبراهيم نصر اهلل الروائية، ط -(1)

 الثقافة األردنية، عّمان.
، مذكرة لنيل شهادة 0261 النهر الكبري، سعو، سعيدة: اشتغال الوصف يف رواية عصافري -(0)

 املاجستري يف ميدان اللغة واألدب، جامعة العريب بن مهيدي، اجلزائر.
 ، رسالة ماجستري0261ن القوابعة، القوامسة، آمنة: مجاليات الوصف يف روايات سليما -(7)

 جامعة مؤتة، الكرك.
، جملة رؤى 0261منوذًجا: بدري، أمحد الناوي،  انكسار الظل الوصف يف الرواية، رواية -(0)

 ، اجلزائر.3فكرية، ع 
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف 0267شعرية الوصف يف الرواية اجلزائرية: هامل، نعيمة،  -(62)

 ، اجلزائر.بلقايد ميدان اللغة واألدب، جامعة أبو بكر
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، كلية العلوم اإلنسانية 0220ـ  6ثة ، طالرياح ، جنوى: الوصف يف الرواية العربية احلدي -(66)
 واالجتماعية، تونس.

 .61، دار نون، اإلمارات، ص 0260عبد املوىل، حممد عالء الدين: يف النقد التكامل ،  -(60)
 .7، بيت احلكمة، قرطاج، ص0223، 6ط سعاد الوريك ، :يف الوصف ، تر هامون: فيليب، -(63)
 .632ص ،بريوت العلمية، دار الكتب عبد املنعم خفاج ، :تح الشعر،نقد  قدامة: جعفر، ابن -(61)
 .00مرجع سابق، ص منوذًجا: بدري، أمحد الناوي، ف يف الرواية، رواية انكسار الظلالوص -(60)
 .37عالوة، بوجادي: عني احلجر، مصدر سابق، ص  -(61)
 .0نفسه، ص  -(60)
 .62ـ  0نفسه، ص  -(67)
، اهليئة املصرية 6071ـ  6قاسم، سيزا: بناء الرواية، دراسة مقارنة لثالثية جنيب حمفوظ، ط -(60)

 .663العامة للكتاب، القاهرة، ص 
 .621مؤسسة اليمامة، صمطابع  شعرية املكان يف الرواية اجلديدة، حسني، خالد حسني: -(02)
 .62عالوة، بوجادي: عني احلجر، مصدر سابق، ص  (06)
 .60نفسه، ص ينظر:  -(00)
 .01نفسه، ص  -(03)
 .62نفسه، ص  -(01)
 .620، صاملصرية، مكتبة الشاب، املنرية عثمان، عبد الفتاح: بناء الرواية ـ دراسة يف الرواية -(00)
 61ص عني احلجر، بوجادي، عالوة  -(01)
 .01ص  نفسه، -(00)
 .01نفسه، ص  -(07)
 13ص بريوت، دار الفارايب، صفوان، مصطفىتر. ،0223 األحالم، تفسري سيجموند: فرويد، -(00)
 .31بغداد، ص ،وزارة الثقافة ،6071مسري عل ،  يونغ، كارل جوستاف: األنسان ورموزه، تر. -(32)
 .30عالوة، ص  -(36)
 .00نفسه، ص  -(30)
 .06نفسه، ص  -(33)
 .00نفسه، ص  -(31)
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 .637حسني، خالد حسني: شعرية املكان يف الرواية اجلديدة، ص  -(30)
 .631عالوة، ص  -(31)
 .16نفسه ص -(30)
 .00نفسه، ص  -(37)
 .601نفسه، ص  -(30)
 .601نفسه، ص  -(12)
 .03نفسه، ص  -(16)
 .01نفسه، ص  -(10)
 .01نفسه، ص  -(13)
 .000، املركز الثقايف، الدار البيضاء، ص 0220ـ  3الغذام ، عبد اهلل: النقد الثقايف، ط -(11)
 .10عالوة، بوجادي، ص  -(10)
 622نفسه، ص  -(11)
 .660نفسه، ص  -(10)
 .607نفسه، ص  -(17)
 .616نفسه، ص  -(10)
 .600نفسه، ص  -(02)
 621ص للكتاب، العامة اهليئة املصرية ،6000 ،فزيونيةمىن: فّن املونتاج يف الدراما التل الّصبان، -(06)
 .600بوجادي، عالوة، ص  -(00)
 .672نفسه، ص  -(03)
 .607نفسه، ص  -(01)
 660ـ  660نفسه، ص ينظر: املصدر  -(00)
 10ـ 16نفسه، ص  -(01)
 .11نفسه، ص  -(00)
 .623نفسه، ص  -(07)
 .021نفسه، ص  -(00)
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 يخ أحمد ديدات"الروابط الحجاجي ة"و"العوامل الحجاجي ة" في مناظرات الش   حجاجي ة تكرارِ 
 

The Argumentative role of the repetition of 

"the argumentative links" and "the argumentative factors" 

in the debates of Sheikh Ahmed Deedat. 

 

 محم د األمين مصد ق. د                                             
  بسكرة )الجزائر( -جامعة محم د خيضر                                                       

 

 21/22/2222تاريخ القبول:                                24/12/2211تاريخ االرسال:
 

  ملخص: 
حشد الشيخ أمحد ديدات يف مناظراته الدينّية أمام العلماء النصارى مجيع األدلّة 

 حلضور بصّحة القضايا اليت يطرحهاواليراهني الاّلزمة إلعالء موقفِه، وترجيح كّفته، وإقناع ا
ودحض مزاعم خصومه. فحفلت املناظرات بعدد كبري من الروابط احلجاجّية والعوامل 

حيث  ؛من أمهّيتها وفعالّيتها ممّا زادالنّص  جلميع املناظرات  احلجاجّية اليت تكّررت يف الفضاء
كت بني أجزاء خطابه، وربطت بني حججه، ووّجهته حنو الطريق الذي يريده، فكان سب

هلذه العناصر دور حجاجّ  كبري يف مدار سع  املناظر املسلم هلدم أركان الديانة املسيحّية 
 وتقويض مبادئها.

 

 ناظرات؛ أمحد ديدات.امل: احلجاج؛ العوامل؛ الروابط؛ التكرار، الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 
Sheikh Ahmed Deedat  has gathered in his religious debates with 

the Christian scholars all the necessary pieces of evidence and proofs 

to uphold his position. He persuades the audience of the validity of the 

issues he raises and refuses the allegations of his opponents. The 

debates were filled with a large number of "argumentative links" and 

"argumentative factors" that were repeated in the textual space of all 

the debates, which increased their importance and effectiveness. It tied 

the parts of his speech, and linked his arguments, and directed him 

toward the path he wanted, so these elements had a major 

argumentative role in the Orbit of the quest of the Muslim debater to 

drop the pillars of Christianity and undermine its tenets. 
 

keywords: The argumentation; the factors; the links; therepetition the 

debates; Ahmed Deedat. 



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 119 

 

 تمهيد:
يوّظف احملاجج مجلة من األدّلة واليراهني اليت يرتّبها ترتيبا معّينا، وميتاح من احلقول 

طاقة حتّرك املعرفّية املختلفة، من بينها البالغة اليت تتمّثل أمهّية وسائلها يف ما توفّره من 
وجدان املتلّق . ومن بني أهّم الوسائل البالغّية احلجاجّية الّتكرار الذي ارتبط يف الّدرس 
الّنحوي بالتوكيد الّلفظ ، وهو عند البالغّيني مرتبط بالتوكيد لنكتة: كتأكيد اإلنذار، أو 

سانّيني النصّيني اإليغال أو زيادة املبالغة وغريها، كما كان هلذه الظّاهرة حضور قوي عند اللّ 
  (6)يف دراساهتم، فتناولوها من جوانبها املختلفة الشكلّية والداللّية والتداولّية واحلجاجّية.

 

 ي املعاي، وترفع من قيمة النصوصكما يعّد التكرار من التقنّيات التعبرييّة اليت تقوّ 
ملكّررة ال حتمل الداللة نظرا ملا تضفيه عليها من قيمة داللّية وموسيقّية فنّية. والّصورة ا

الّسابقة نفسها، بل حتمل دالالت  جديدة مبجّرد خضوعها لظاهرة الّتكرار الذي يؤّدي 
وللتكرار قدرة   .(0)رسائل خفّية متنّوعة عن طريق الوراكم الفيّن للحرف، والكلمة واجلملة

ا املتكّلم إذا كبرية على التأثري يف قلوب وعقول املتلّقني، وخدمة القضايا اليت يعرض هل
 أحسن توظيفه يف كالمِه.

 

وينطلق حبثنا من إشكالّية رئيسّية: ما القيمُة اإلقناعّية اليرهانّية الـيت أضفاها تكرار 
الدينّية مع  )**(الشيخ أمحد ديدات )*(الروابط احلجاجّية والعوامل احلجاجّية يف مناظرات

 القساوسة املسيحّيني؟
 

 وأنواعه:أو ال: مفهوم التكرار 
 مفهوم التكرار: -1      

: الُرُجوعُ »جاء يف معجم لسان العرب: لغة :  -أ  والكجرُّ مجْصدجُر كجرَّ عجلجْيِه يجُكرُّ كجرًّا  ... الكجرُّ
: الُرُجوُع عجلى الشَّْ ِء، وجِمْنُه التَّْكرجارُ  ... وُكُرورًا وتجْكرارًا أجعجادجُه  وكجرَّرج الّشْ ءج وجكجرْكجرهُ  ... وجالكجرُّ
وجكجرَّْرُت عجلجْيِه احلجِديثج كجرًّا، وجكجرجْرُت »وجاء يف معجم أساس البالغة:  .(3)»مجرًَّة بـجْعدج ُأْخرجى

 .(1)»عجلجْيِه تجْكرجارًا، وجكجرَّرج عجلجى مسجِْعِه كجذجا وجكجذجا، وجُيكجرُِّر عجلجْيهِ 
 

 يف معاي: الرجوع، واإلعادة تدورمن خالل النظر يف املعاجم جند أّن مادة الّتكرار 
 والعطف، والبعث. 
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 اصطالحا:  -ب
؛ ومبفهوم أوضحج وأكثرج (0)«إعادة ذكر لفظ أو عبارة أو مجلة أو فقرة»التكرار هو 

يأيت املتكلم بلفظ  مّث يعيده بعينه سواء أكان الّلفظ مّتفق املعىن أو خمتلفا، أو »جالًء أن 
اتّفاق املعىن األول والثاي، فإن كان مّتحد األلفاظ يأيت مبعىن ويعيده، وهذا مع شرط 

واملعاي، فالفائدة يف إثباته تأكيد ذلك األمر وتقريره يف النفس، وكذلك إذا كان املعىن 
مّتحدا، وإن كان اللفظان مّتفقني واملعىن خمتلفا، فالفائدة يف اإلتيان به للداللة على 

 التكرار غالبا هو التأكيد. فاهلدف الذي يأيت من أجله (1)«.املعنيني
 

يقّسم الباحثون الّتكرار إىل أقسام عديدة ختتلف باختالف النظريّة  أقسام التكرار: -2
 الّلغويّة اليت تتناولُه، وأهّم أقسامه ما يأيت:

 

ويقصد به تكرار الكلمات دون تغيري، مثل قولك: جاءي الرجُل  التكرار المباشر: -أ
 إضفاء طابع االستمرارية يف النص وأكرمت الرجلج. وهلذا النوع من التكرار دور كبري يف
 (0)وحتقيق التماسك بني أجزائه والنسج بني وحداتِه.

 

الصيغة، مثل ويعين تكرار العنصر املعجم  مع ش ء من التغيري يف  :التكرار الجزئي -ب
قولنا: "تتكّون احلكومات من الناس وتستمد سلطاهتا من احملكومني"؛ حيث تعود 

ما جعلهما وهو الكلمتان "احلكومات واحملكومني" إىل مادة واحدة وه  احلكم؛ 
 (7)مّتسقتني.

 

وهو تكرار املعىن مع اختالف اللفظ، وقد يتكّرر يف النص أكثر من مرة   الترادف: -ج
 ليث، وهزبر، ومحزة، وأسامة، وسبعى أكثر من كلمة، مثل قولك: وعلى مستو 

  (0)وغضنفر، وقسورة، وكلها أمساء لألسد.
 

ويقصد به االتّفاق يف احلروف بني كلمتني أو أكثر مع االختالف االشتراك اللفظي:  -د
 لكثرييف املعىن، مثل كلمة "العّم" اليت تعين "أخا األب"، وقد تستخدم مبعىن اجلّم ا

 (62)وكلمة العني اليت تأيت مبعىن عضو اإلبصار، وتأيت مبعىن عني املاء.
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 ثانيا: الروابط الحجاجي ة والعوامل الحجاجي ة:
 الروابط الحجاجي ة: -1

كّل لفظ  ميّكن من ربط قضّيتني، أو مجلتني، أو أكثر »الرابط يف أبسط تعريفاته هو 
الّلغة تتمّيز بوظيفة حجاجّية فالتسلسالت اخلطابّية ؛ وألّن (66)«لتكوين قضايا ومجل مرّكبة

حمّددة بواسطة بنية األقوال الّلغوية، وبواسطة العناصر اليت مّت تشغيلها، والّلغات الطبيعّية 
تتمّيز باحتوائها على مؤّشرات لغويّة خاصة باحلجاج، فالّلغة العربّية مثال حتتوي عددا كبريا 

 إىل قيمتها احلجاجّية، مثل: لكن  ميكن تعريفها إاّل باإلحالةمن الروابط احلجاجّية اليت ال
  (60)بل، إذن، ألّن...اخل.

 

ويقّسم التداولّيون الروابط احلجاجّية إىل روابط منطقية، مثل: )و، أو...(، وروابط 
غري منطقّية، مثل: )بل، لكن...(. وقد دعا كثريون إىل إلغاء هذا التصنيف؛ ألّن الروابط 

املنطقّية تـُرجدُّ عموما إىل املنطقّية من وجهة النظر الداللّية.غري 
(63) 

 

 العوامل الحجاجي ة: -2
إّن أغلب الّدراسات اليت تكتس  الصبغة احلجاجّية مل تتعّرض للعوامل احلجاجّية 
بشكل جوهري، بل تناولتها بطريقة عرضية وغري مقصودة وغري متأنّية. وتنحصر أغلب 

   (61)ناولت العوامل احلجاجية يف ثالثة اجّتاهات:التعريفات اليت ت
 اجّتاه عّدها عنصرا مساعدا إلظهار املنحى احلجاجّ  يف الّلغة لتحقيق جّل وظائفها. -أ

 اجّتاه يراها أدوات تسهم يف حتقيق عملّية اإلقناع. -ب
  اجّتاه جعلها العماد يف عملية التواصل. -ج

 

  األدوات مثل: رمبا، تقريبا الّلغة العربّية مجلة من وتضم مقولة العوامل احلجاجّية يف
 ن األساليب اللغويّة، مثل: احلصركاد، قليال، كثريا، ما، إاّل ...اليت تندرج يف مجلة م

 (60)والتوكيد، واالستثناء، والنف ، والشرط.
 

 ثالثا: حجاجي ة التكرار في مناظرات الشيخ أحمد ديدات:
سنبحُث الدورج الذي قام به تكرار الروابط احلجاجّية الثالثة "لكن، ألّن، بل" 

 ديداتوالعوامل احلجاجّية الثالثة "النف ، القصر احلصر، الشرط" يف مناظرات الشيخ أمحد 
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بعّده تكرارًا لُه أثر حقيق ٌّ وفاعٌل وحاسٌم يف سْبك وحبِك أواصر اخلطاِب احلجاجّ  عند 
دات يف الشّقني الّلفظ  والداليّل، فهو ميّثل آلّية حجاجّية تتحّقق من خالهلا الّشيخ أمحد دي

 جج املسلم أمام خصومه املسيحّينيمزيّة زيادة الشحنات اإلقناعّية، وترجيح كّفة احملا
 واستمالة اجلماهري احلاضرة يف قاعات املناقشة، واجلماهري املتابعة يف مجيع أحناء العامل.

 

 الحجاجي ة: تكرار الروابط -2
توزّع تكرار الروابط احلجاجّية يف مناظرات الّشيخ أمحد ديدات وفق ما هّو مبنّي يف      

 اجلدول اإلحصائ  اآليت:
 

 

 

 تكراره الرابط الحجاجي المناظرة
 

 املناظرة الكيرى
 

 03 لكنّ 
 10 ألنّ 
 0 بل

 مناظرة العصر
 

 02 لكنّ 
 60 ألنّ 
 0 بل

 أخطر املناظرات
 

 0 لكن
 60 ألنّ 
 6 بل

 

مناظرة ستوكهومل 
 األوىل

 

 63 لكن
 1 ألنّ 
 3 بل

مناظرة ستوكهومل 
 الثانية

 60 لكن
 0 ألنّ 
 0 بل
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 التحليل:
نستشف من خالل اجلدول السابق حتّقق التماسك بني أجزاء اخلطاب احلجاج  

احملاججني النصارى، عن طريق اإلقناعّ  يف مناظرات الّشيخ أمحد ديدات الدينّية أمام 
صا حرف االستدراك "لكن" ط احلجاجّية "لكن، ألّن، بل" خصو توظيف حشد من الرواب

الذي يتّم توظيفه ليتوّسط قضيّتني متناقضتني، وحرف التعليل "ألّن" الذي يأيت للتفسري 
ء الكالم ألفاظا والتوضيح، وال شّك يف أّن الروابط احلجاجّية حُتّقق تناغما واّتساقا بني أجزا

  تنساب وتتضافر، وتورّتب وتنتظموعبارات؛ مما حييل على اّتساق األفكار واحلجج اليت
فُتسهم يف ترجيح كّفة احملاجج املسلم، الذي يبّز خصومه ويلجمهم بالدليل القاطع  

 كالسيف البّتار، واليرهان الساطِع كالشمس يف رابعة النهار.
 

حلجاجّ  "لكّن" )وظّفه الشيخ أمحد ديدات اثنيت عشرة وداللة تواتر توظيف الرابط ا
ومائة مرّة( كثرة القضايا واملسائل اليت مّت بسطُها وتناوهلا يف املناظرات، خصوصا املناظرة 
الكيرى مع القّس األمريك  املثري للجدل جيم  سواجارت؛ وهذه القضايا تتعارض 

 وضيح هذه التناقضات وجتليتها، وتوتتشاكس؛ ولذلك فال بّد من الشرح واالستدراك
خصوصا وأّن مجيع املناظرين النصارى ججنحوا لرم  الشبهات دون دليل وال برهان؛ ولذلك 
فاحملاجج املسلم مضطر لتقدمي أفضل ما ميلك من حجج للرّد عليهم وتبكيتهم، ورّد 

 افوراءاهتم ونقض حججهم، وبيان ُهزاهلا وهتافتها.
 

ج  "ألّن" )جرى توظيفه مثانية وسبعني مرّة( يف معرض وجاء استخدام الرابط احلجا
 الشرح والتفسري والتوضيح الذي احتاج إليه العاّلمة أمحد ديدات من وجهني:

: لتعليل ُحججه اليت يبسطها، وبيان مدى صّحتها وقبوهلا من خالل محلها على وجوه  أو ال 
 برهانّية هلا سند عقل  ونقل ، ومنطق  برهاي.

لرّد حجج اخلصوم املسيحّيني وبيان زيفها وضعفها وهتافتها، عن طريق رّدها باألدلة  ثاني ا:
الدامغة واليراهني الواضحة واحلجج الوازنة، حىت ال يورك أّي فرصة خلصومه يف خداع 

 اجلماهري اليت كانت حاضرة بقّوة يف قاعات املناقشة.
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ة نسبّيا مقارنة بالرابطني أّما الرابط احلجاجّ  "بل" فجاءت مواضع توظيفه قليل
اآلخرين )وظّفه العالمة املسلم مخًسا وعشرين مرّة( يف مجيع املناظرات؛ ذلك أّن الرابط 

 - طبًعا -ا يف مواضع عديدة. وهذا ال ينف  "لكن" أغىن عنه حبكم أنّه يرد لإلبطال أيض
يف مواطن خمصوصة أمهّيته البالغة يف سبك اخلطاب احلجاج  الِديدايت؛ ألنَّ توظيفه جاء 

وبدقة  رّجحت كّفة الّشيخ يف معرض تناوله للقضايا اليت جرى التحاجج حوهلا، والّسجال 
 الفكري يف إطارها، والتناظُر يف مدارها.

 

 تكرار العوامل الحجاجي ة:  -2
توزّع تكرار العوامل احلجاجّية يف مناظرات الّشيخ أمحد ديدات وفق ما هّو مبنّي يف      

 اإلحصائ  اآليت: اجلدول
 

 التكرار األداة العامل الحجاجي المناظرة

 
 املناظرة الكيرى

 

 الّنف 
 

 01 ال
 00 مل
 70 ليس

 القصر واحلصر
 3 إمّنا
 0 إاّل 

 الشرط
 60 لو
 03 إذا

 
 مناظرة العصر

 

 الّنف 
 00 ال
 00 مل
 06 ليس

 القصر واحلصر
 60 إمّنا
 0 إاّل 

 الشرط
 60 لو
 7 إذا



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 111 

 

 
 
 
 
 

 التحليل:
جنح العالمة أمحد ديدات إىل تكراِر العوامل احلجاجّية املختلفة اليت وظّفها يف مجيع 
مناظراته أمام احملاججني النصارى، وهذِه العوامل ه : "الّنف ، والقصر واحلصر، والشرط" 

 أخطر املناظرات

 الّنف 
 17 ال
 10 مل
 61 ليس

 القصر واحلصر
 0 إمّنا
 3 إاّل 

 الشرط
 7 لو
 3 إذا

مناظرة ستوكهومل 
 األوىل

 الّنف 
 17 ال
 01 مل
 60 ليس

 القصر واحلصر
 0 إمّنا
 0 إاّل 

 الشرط
 00 لو
 0 إذا

مناظرة ستوكهومل 
 الثانية

 الّنف 
 10 ال
 37 مل
 01 ليس

 القصر واحلصر
 1 إمّنا
 0 إاّل 

 الشرط
 00 لو
 1 إذا



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 111 

 

بعّدها تقنيات  هاّمة ُتسهم يف توضيح وجتلية اخلطاب اإلقناع ، وكذا تقييد اإلمكانيات 
 للخطاب الذي يتّم عرضه يف إطار املناظرة. احلجاجّية 

 

وكانت حّصة األسد من ناحية ورود هذه العوامل احلجاجّية للمناظرة الكيرى اليت 
جرت بني الشيخ "أمحد ديدات" والقّس األمريك  "جيم  سواجارت"، يف حني جاءت 

وبريج" يف الدرجة "مناظرتا ستوكهومل" الّلتان مجعتا بني احملاجج املسلم و"باسور استانل  ش
 األقّل من ناحية حضور العوامل احلجاجّية.

 

وسبب حصول املناظرة الُكيرى على القسم األكير من الروابط احلجاجّية والعوامل 
احلجاجّية يعود أساسا إىل كوهنا أكير مناظرة خيوضها الّشيخ أمحد ديدات يف قاعة كيرى 

د كان حريًصا جّدا على االنتصار حبضور آالف األشخاص من مسلمنيج ومسيحينيج، وق
فيها وتوجيه ضربة قاصمة للدين املسيح  الذي يعتنقه أكثر من مليار ونصف مليار 
شخص يف العامل، كما أهّنا فرصة كبرية للتعريف باإلسالم احلقيق ، وعليه فقد بذل الّشيخ 

جيم  أقصى جهده وقّدم أفضل ما ميلك من تقنيات حجاجّية إقناعّية، خصوًصا أّن 
سواجارت كانج قسًّا بروتستانتيا شهريا يشاهد براجمه ماليني املسيحيني، كما أنّه شخص 
متمّكن وهزميته ليست سهلة مطلقا، وال ريب يف أّن اندحاره وسقوطه أمام احملاجج املسلم 
سيكون له وقع كبري يف مجيع أحناء العامل هذا من جهة، ومن جهة أخرى الكّم الكبري من 

اليت أثارها القّس املسيح ، واليت توّجب على الشيخ نسُفها ودحرها حبكم أنّه كان الشُّبه 
املناظر الثاي )وضعية دفاع ورّد(، وهذه احلجج بالطبع لن يتكّرر ذكر أغلبها يف املناظرات 

 الاّلحقة حىت تلك اليت تناولت املوضوع نفسه، مثل مناظرة ستوكهومل األوىل.
 

كما أّن هذه املناظرة عرفجت جولة حجاجّية أخرى يف فورة األسئلة واألجوبة اليت 
عرفت أخذا وعطاًء بني املناظرين مل تشهده املناظرات األخرى، على الرغم من أّن هذا 
الوقت خمّصص لإلجابة عن أسئلة اجلمهور حول موضوع املناظرة، لكّن الشيخ استغلها 

ل للحديث عنها خالل الوقت الذي خّصص له؛ لذلك فقد  لبسط مسائل مل ُيسعفه اجملا
 كان يتوّسع كثريا يف اإلجابات اليت يقّدمها.  
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وكانْت حّصة األسد لعامل الّنف  "ال، ومل، وليس"؛ حيث تكّرر احلرف األّول ثالثة 
( كرّة يف املناظرة الكيرى واثنتان 01(، منها سّت وتسعون )003وتسعني ومائيت مرة )

( كرّة يف مناظرة العصر، يف حني تساوت املناظرات الثالث األخرى تقريبا يف 00ومخسون )
 مدى تواتر هذا احلرف النايف.

 

(، من بينها سبع 213ا احلرف الثاي فجرى تكراره ثالث عشرة ومائيت مرّة )أمّ 
ا ( مرّة يف أخطر املناظرات، أم10( مرّة يف املناظرة الكيرى، ومخٌس وأربعون )00وسبعون )

( من بينها اثنتان ومثانون 610الفعل اجلامد النايف "ليس" فتكّرر اثنتني وسّتني ومائة مرّة )
( حالة يف املناظرة الكيرى، وهوج رقٌم يفوق املواضع اليت ورد فيها هذا العامل احلجاج  70)

 (. 72يف باق  املناظرات األربع جمتمعًة والبالغ مثانني )
 

كبري جّدا من امللفوظات احلجاجّية النافية يف مساحة نصّية وال شّك يف أّن هذا قدٌر  
ضّيقة؛ فجميع املناظرات اخلمس استغرقت بضعجة ساعات  فقط، لكّن الشيخ أمحد ديدات 
شحنها حبشد كبري من العوامل احلجاجّية، وأحيانا يكّرر احلرف الّنايف بشكل متتابع أكثر 

 (61)مرّات متتالية يف موضعني.من مرّة، مثل تكرار حرف النف  "ال" ثالثج 
 

واحتّل الّشرط الرتبة الثانّية يف قائمة العوامل احلجاجّية اليت وظّفها الشيخ أمحد ديدات 
يف مناظراته، وسطجت املناظرة الكيرى على النصيب األكير من هذا احلضور مبجموع مثان  

 (36)دى وثالثني حالة ، مث مناظرة ستوكهومل الثانية بواقع إح(17)وسّتني حالة شرطّية 
 . (00)وتساوت مناظرة العصر ومناظرة ستوكهومل األوىل بواقع سبع وعشرين حالة 

 

وحتّقق أسلوب الّشرط بواسطة احلرف "لو" واالسم "إذا"؛ حيث تكّرر احلرف "لو" 
 (10)، منها سبع وأربعون (70)تسًعا ومثانني مرّة   الشرط المتناع اجلواب الذي يفيد امتناع

 (00)تقامستها مناظرتا ستوكلهوم األوىل والثانية، يف حني تكّررت "إذا" مخسا وسبعني مرّة 
 حالة شرطّية وردت يف املناظرة الكيرى. (03) منها ثالث ومخسون

 

أّما أسلوب القصر واحلصر فجاء حضوره قلياًل نسبّيا مقارنة بالعاملني احلجاجيني   
يف املناظرة  (62)حالة منها عشر حاالت   (11)ا وأربعني اآلخرين، ومل يتجاوز جمموعه أربعً 
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وسبٌع  يف أخطر املناظرات (20)ر، ومخٌس حالة يف مناظرة العص (61)الكيرى، وسّت عشرة 
 يف مناظرة ستوكهومل الثانية. (21)يف مناظرة ستوكهومل األوىل، وستٌّ  (20)
 

ودوُر هذا العامل احلجاجّ  يف جتلية اخلطاب اإلقناع  منوٌط باالختيار والتوظيف ال      
بالكثرة والتواتر، وهذا ما حتيل إليه حاالت تكراره املتوازنة يف كل املناظرات؛ حيث ال نلف  
تفاوتا كبريا بني مناظرة وأخرى باستثناء مناظرة العصر، كما أّن قلة تكراره مسّوغة بسيطرة 

 ل  النف  والشرط الذين كان هلما احلضور الطاغ  يف املناظرات. عام
 

 خاتمة:
 خنلص يف ختام هذا البحث إىل النتائج اآلتية:

  جنوح احملاججني النصارى لرم  الشبهات الكثرية اخلطرية، حّتم على احملاجج املسلم
 تقدمي أفضل ما ميلك من حجج للرّد عليهم وتبكيتهم.

 روابطج حجاجّية كثرية أمهّها ثالثة "بل، لكن، ألّن" نجثرها بشكل  وظَّف احملاجج املسلم
 متباين يف خضّم املساحة النصّية ملناظراته الدينّية اخلمس.

  أسهم تكرار الروابط احلجاجّية يف اّتساق وانتظام وتضافر أفكار وحجج املناظر
 املسلم، فرججحت كّفته أمام خصومه.

 هاّمة أسهمت يف توضيح وجتلية اخلطاب اإلقناع ،  مثّلت العوامل احلجاجّية تقنيات
وكذا تقييد اإلمكانيات احلجاجّية للخطاب الذي يتّم عرضه يف إطار مناظرات الشيخ 

 أمحد ديدات.
  كانت السطوة يف احلضور التكراري للرابط احلجاج  "لكّن" على حساب الرابطني

ني احلجاجّيني اآلخرين "بل، ألّن"، والعامل احلجاج  "النف " على حساب العامل
 "القصر واحلصر، الشرط".

  حصلت املناظرة الُكيرى على النصيب األكير من الروابط احلجاجّية والعوامل
 د ديدات أمام املناظرين النصارىاحلجاجّية؛ إذ تضّمنت زبدة حجاِج الشيخ أمح

تناظر حوهلا.
ُ
 حبكم اشتماهلا على أهّم املواضع اخلالفّية امل
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 حاالت:الهوامش واإل
  سة يف قصيدة جاهلّية، جمّلة فصولينظر: سعد مصلوح، حنو أجرومية للنص الشعري، درا -(6)

 .600، ص: 6006، جويلية 0و 6، ع 62مج 
ينظر: ميلود نزار، اإلحالة التكرارية ودورها يف التماسك النّص  بني القدامى واحملدثني، جملة  -(0)

 .   6م، ص:0262، جانف  11علوم إنسانية، باتنة، اجلزائر، ع 
()- كثريا من املناظرات الدينّية أمهّها مخس مناظرات ه  مدار  لقد خاض الشيخ أمحد ديدات

دراستنا؛ "املناظرة الكيرى" مع القّس األمريك  جيم  سواجارت، وموضوعها "هل الكتاب 
شوبريج وموضوع املقّدس كلمة اهلل؟"، مناظرتان يف ستوكهومل مع القّس السويدي استانل  

األوىل "هل اإلجنيل كالم اهلل؟"، وموضوع الثانية "هل عيسى إله؟"، و "مناظرة العصر" مع 
القس الفلسطيين "أنيس شروش"، و"أخطر املناظرات، هل مات املسيح على الصليب؟" مع 
 اليروفيسور اليريطاي "فلويد كالرك". ينظر: أخطر املناظرات، هل مات املسيح على الصليب؟

 رك، تر: عل  اجلوهري، دار البشريمناظرة بني الشيخ أمحد ديدات واليروفيسور فلويد كال
القاهرة. وينظر: مناظرة العصر بني العالمة أمحد ديدات والقس الدكتور أنيس شروش، تر: 
عل  اجلوهري، دار الفضيلة، القاهرة. وينظر: املناظرة الكيرى يف مقارنة األديان بني القس 

 كتبة النافذة، اجليزة، مصروالشيخ ديدات، تقدمي وتح وتع: حممود عل  محاية، مسوجيارت 
م. وينظر: مناظرتان يف ستوكهومل بني داعية العصر أمحد ديدات وكبري قساوسة  0220، 0ط

 السويد ستانل  شوبريج، تر: عل  اجلوهري، دار الفضيلة، القاهرة.
()-  دينة بومباي بوالية كجرات غرب اهلند، والتحق يف م 6067ُولد الشّيخ أمحد ديدات عام

 يتلّق الشيخ تعليما رمسّيا قبل مل"دربن".  ، وعاش يف مدينة6000بوالده يف جنوب إفريقيا عام 
غادر الطفل ديدات املدرسة؛ حيث عمل يف وظائف عديدة، من  6031التاسعة، ويف سنة 

بينها بائعا يف دكان رجل مسلم جبوار معهد لتعليم الاّلهوت النصراي؛ حيث كان يدخل يوميا 
يف مناقشات مع الطلبة الذين كانوا خيتلفون إىل احملل ويّوجهون إليه أسئلة حمرجة، وشاءت 

ر احلق" الذي غرّي حياته؛ إذ بعد قراءته صار يرّد الصدف أن يعثر الشيخ على كتاب "إظها
كثريا   ضخا ،مّث دخل ميدان الدعوة اإلسالمّية وصار حماضرا ومناظراعلى افوراءات املبّشرين 

من املناظرات مع العلماء والقساوسة، كما أّلف مئات الكتب يف الدفاع عن اإلسالم والرّد 
 بعد صراع مع املرض. 0220سنة -رمحه اهلل–شيخ على املسيحّية. وبعد مشوار حافل تويّف ال
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ه(، لسان  066حممد بن مكرم بن عل  األفريق  ت  ابن منظور )أبو الفضل مجال الدين -(3)
 .0/630العرب، دار صادر، بريوت، دط، دت، 

هــ(  037ت  اخلوارزم  الزخمشري )جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر -(1)
 .012-030، ص: م2006، 6أساس البالغة، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط

ّص  بني النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقّية على السور صبح  إبراهيم الفق ، علم الّلغة الن -(0)
 . 0/02، م0222-ه6،6136املكّية، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

 6أمحد مطلوب، معجم النقد العريب، منشورات دار الشؤون الثقافّية العامة، بغداد، ط -(1)
 .302، ص: م6070

الداودي، الورابط النص  بني الشعر والنثر، دار جرير للنشر والتوزيع ينظر: زاهر بن مرهون  -(0)
 . 661، ص: م0262-ه6136، 6عّمان، ط

ينظر: مجيل عبد اجمليد، البديع بني البالغة العربية والّلسانيات النصية، اهليئة املصرية العامة  -(7)
 . 70، ص: م6007للكتاب، القاهرة، دط، 

 ن. ينظر: املرجع نفسه، ص -(0)
، 0ينظر: عزّة حّممد شبل، علم لغة النّص، النظرية والتطبيق، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط -(62)

 .610ص:  ،م0220 -ه6132
آن روبول وجاك موشالر، التداولية اليوم، علم جديد يف التواصل، تر: سيف الدين  -(66)

 .010، ص: م0223، 6دغفوس وحممد الشيباي، دار الطليعة، بريوت، ط
 ه6101، 6ينظر: أبو بكر العزاوي، الّلغة واحلجاج، العمدة يف الطبع، الدار البيضاء، ط -(60)

 .01، ص: م0221
 .010ينظر: آن روبول وجاك موشالر، التداولية اليوم، ص:  -(63)
ينظر: عز الدين الناجح، العوامل احلجاجية يف الّلغة العربية، مكتبة عالء الدين، صفاقس  -(61)

 .60-60، ص: م0266، 6ط
ينظر: قدور عمران، البعد التداويل واحلجاج  يف اخلطاب القرآي املوجه إىل بين إسرائيل  -(60)

 .31، ص: م0260، 6عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، ط
    جارت والشيخ ديداتينظر: املناظرة الكيرى يف مقارنة األديان بني القّس سوا -(61)

 .621، 620ص: 
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 "آفاق نقد عربي معاصر"قراءة في كتاب  ؛التفاعلي عند سعيد يقطينالنقد 
  

The interactive criticism at Said Yactine: a reading in  

"Horizons of contemporary Arabic criticism" 
 

 

 م ة برج  راوي د.                                  
 )الجزائر( سوق أهراس -محمد الشريف مساعدية جامعة             

 

 20/23/0202 تاريخ القبول:                               12/12/2019 رسال:تاريخ اإل
 

 ملخص:
 ، من خالل ترمجة ونقل املناهجافة الغربيةالثقمراحله بالنقد و ارتبط النقد العريب يف خمتلف 

لك صار حضور . لذيانا أخرىأح ، وتطويعها مبا يناسب اإلبداع العريبوالنظريات الغربية أحيانا
املنجز الغريب اليوم أمرا شائعا ودارجا يف احملصلة النقدية العربية اليت وجدت نفسها غري قادرة على 

  .اإلشاحة عنه نظرا لثراء هذا املنجز وتنوعه
 

ومن أبرز مناذج املثاقفة النقدية منوذج الناقد سعيد يقطني، وتتمثل آخر حمطة من حمطات 
املثاقفة النقدية عنده يف الدعوة إىل مسايرة األشكال الرقمية والتفاعلية يف األدب، نظرا لرواج ذلك 

ى انشغال سعيد يقطني التطورات التكنولوجية احلديثة. وقد جتلّ  يف الساحة النقدية الغربية يف ظلّ 
مجاليات ىل إل دخم :بالنقد التفاعل  يف عدد من مؤلفاته مثل: "من النص اىل النص املورابط

فف  ظل  .العربية حنو كتابة عربية رقمية" مستقبل الثقافةاألدب التفاعل " وكتاب "النص املورابط و 
، تتبلور منطلقاتهإعادة النظر يف كثري من أطروحاته و يد يقطني للمنجز النقدي العريب و نقد سع

اكبة الثورة املعلوماتية من ، وضرورة مو ي، وتطوير الوع  النقددعوته إىل جتديد األدوات النقدية
 أجل تأسيس رؤية نقدية جديدة "تفاعلية".

 

عند سعيد يقطني من خالل   وتسعى هذه الدراسة إىل رصد مشروع النقد التفاعل 
 .نقد عريب معاصر"فاق آكتابه "

 

 .التجريب ،الكتابة الرقمية ،النقد التفاعل  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

 Arabic criticismin its various stages was associated with Western 

criticismand culture through the translation and transfer of Western 

curricula and theories sometimesand adapted it to suit the Arab 

creativity at other times. 
 

Therefore, the presence of Western achievement today is common in 

the Arab criticismoutcome, which found itself unable to annotate 

because of the richness and diversity of this achievement. 
 

One of the most prominent models of intellectualcriticism  

is Said Yaktine critic model, where the last station of 

literacycriticismfor him is to call for keeping pace with digital and 

interactive forms in literature. Due to the popularity of this in the 

Western criticalarena in light of modern technological developments. 
 

Said Yaktine's preoccupation with interactive criticism has been 

evidenced in a number of his works, such as: “From the coherent 

text:introduction to the aesthetics of interactive literature”. Moreover, 

the book entitled ”Coherent text and the future of Arab culture 

towards digital Arabic writing”. 
 
 

In light of S.Yaktine's criticism of the Arab criticalachievement and 

reconsideration of many of his theses and premises, His call for the 

renewal of criticaltools crystallizes and develops critical awareness, 

and the need to keep pace with the information revolution in order to 

establish a new criticalvision interactive. 
 

This study seeks to monitor S.Yaktine's interactive criticism project 

through his book Horizons of Contemporary Arabic criticism. 
 
 

keywords: Interactive Criticism - Digital Writing - Experimentation. 

 

 مقدمة 
الكثري من  عنه اجنرّ انفتاح النقد العريب على النظريات واملناهج النقدية العربية  إنّ 

 قنهم من تطر فم ،ل اهتمام النقاد العرب املعاصرين، اليت أصبحت حمالتبعات واملشكالت
أّما  وغريها. ، ومنهم من انصرف إىل االنشغال بإشكالية املنهج ...إىل إشكالية املصطلح

العريب احلديث واملعاصر  فقد ارتأى إعادة النظر يف مسار النقد "سعيد يقطني"الناقد 
، جتديد األدوات النقدية والوع  النقدي قوف على تعثراته، من أجل التجديد، والو وتقييمه
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ومتثل طموحه يف إرساء معامل مشروع النقد التفاعل   سيس رؤية نقدية جديدة،ساعيا إىل تأ
وضوع من خالل . ممّا يقودنا غلى مناقشة املابة الرقمية والتفاعلية يف األدبوالكت

؟ أم أنه  العرب تأسيس فكر نقدي له خصوصية هل استطاع الناقد :اإلشكاليات التالية
؟ ما ه  األسس اليت ارتكز عليها النقد العريب بيةة تطبيق مقوالت وأسس مناهج غر خالص

 احلديث واملعاصر ؟ وما ه  أفاقه ؟
 

 :واقع النقد العربي -1
تميزة، فلم يكن هدفه من ذلك امل تهضية النقد العريب بطريقق "سعيد يقطني"طرح 

كما  .النظر اليت ننظر من خالهلا إليه تدقيق زاويةرصد ووصف مساره، وإمنا سعى إىل "
، ويستدع  ذلك إجناز قراءة نقدية علمية للرؤية لب البحث رؤية نقدية جديدة بديلةيتط

،  ا يراع  خصوصيتها وسياقها من جهةالنقدية املتحققة، ومعاينة حدودها وتقييمها تقييم
أراد  (6)كما يستدع  من جهة ثانية تعيني األفاق اليت نرم  الوصول إليها أو استشرافها

فكان تطرقه ملساره ، ألدوات النقديةمو بالنقد العريب من خالل جتديد االس "سعيد يقطني"
إىل ، وحديثه عن مطبات وتعثرات النقد العريب مل يكن بغرض الوصول ذو غاية حمددة

رؤية  فاق اليت ترم  إىل حتقيقالقول بقصور ذلك النقد وعجزه، وإمّنا أراد الوقوف عند اآل
 نقدية جديدة حتمل رهان النقد التفاعل .

 

يدل على منهجية ، ممّا راسته بطرح جمموعة من اإلشكالياتد "يقطني"سعيد استهل 
ماذا نريد من وراء هذه القراءة ؟ هل واضحة يف التحليل، واليت تيرر وجهة نظره اخلاصة "

أننا نريد االنتهاء إىل أنه دون  أم ... "ه جيدإنّ "املسار النقدي لنصل إىل قول ينبغ  تقومي 
جدوى هذا وإذا انتصرنا هلذا التصور أو ذاك فعلى أي أساس ؟ و ما  .؟ . املستوى املطلوب

؟ ما الذي حيدد  "ما األسس واملقاصد اليت تتحكم يف قراءة النقد العريب (0)؟ لكاحلكم أو ذ
؟ هل تنشد القراءة  والتحليلمنطلق القراءة وغاياهتا ؟ واألسس اليت ننطلق منها يف الوصف 

وغريها من األسئلة  (3)قد العريب يف الواقع الكائن ..."الن بوضعيةسؤال يتصل اإلجابة عن 
   .أبعاد املوضوع املعرفية والعلمية اليت يرى الناقد أهنا أساسية لصياغة موقفه واإلحاطة بكلّ 
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العريب من  قه لواقع النقد، حيث كان تطر قةمناقشة اإلشكالية بطريقة معمّ  أراد الناقد
لذلك  .املسبقةالسياقات واالبتعاد على األحكام  ، واإلملام بكلّ أجل تقص  جذور القضية

الوثيق بالنقد الغريب منذ  ق أوال لعالقة النقد العريب باخللفية املعرفية الغربية نظرا الرتباطهتطرّ 
الغرب( اليت خطت خطوات خر )نفسهم مباشرة أمام معرفة اآل، "حيث وجد العرب أنشأته
جدا يف جمال حتليل اإلنسان والتاريخ واجملتمع وخمتلف النشاطات اليت جنمت عن بعيدة 

غريبة عن حميطه عالقة اإلنسان بالعامل وكان على املثقف العريب أن يتفاعل مع هذه املعرفة ال
ابعها العديد من حتمل عبئ االنفتاح عن الثقافة الغربية وتصل من من (1)وسياقه الثقافيني"

ية والتعرف على الّلغات ، وذلك من خالل البعثات العلملدارسني والباحثني والنقاد العربا
 .، باإلضافة إىل اإلستعانة بأعمال املستشرقني حول الثقافة العربيةاألجنبية، والورمجة

  

 : (المتقطع / المتحول) النقد العربي والنقد الغربي -2
صور االحتكاك العريب بالنقد الغريب من خالل ثالث إبداالت  "سعيد يقطني"درس       

 (خيية لألدب )املرحلة الالنسوينةالدراسة التار  -" تتمثل يف 
 (املضامني وأبعادها اإلديولوجية )الواقعيةدراسة  -            

 (0)التأويل )البنيوية( وما بعدها"الوركيز على األشكال ونظريات  -            
 

حيث سعى الناقد من خالل دراسته ملا أمساه "إبداالت" إىل تقص  دور كل منها      
ل لك من أجل استخالص طريقة التفاع، وذالوع  واملمارسة النقدية العربيةومدى تأثريه يف 

نظريه  مسار النقد العريب بانفتاحه على "سعيد يقطني"مع املعرفة الغربية واستثمارها. فوسم 
 ."لنهضة ب"املسار املتقطعالغريب منذ عصر ا

 

ق  النقد الغريب يف خمتلف مراحله، والذي يصل الناقد بعد دراسة متأنية لطبيعة تل     
ال إىل أخر أو مرجعية ويقصد به عدم وجود انسجام يف االنتقال إبد ،"االنقطاع"ـ وصفه ب

داخل  الش ء الذي يعين أّن هذه اإلبداالت ال تتحقق على أساس طبيع  و إىل أخرى 
ديب العريب، وتبعا لتبدل جماالت اإلبداع، وتبلور لالجتاهات النقدية اليت متارس يف الواقع األ

أي أن االنفتاح على املعارف واملناهج الغربية يبدو متسارعا واليا   (1)اجتاهات جديدة فيه
لغربية يتم تلق  النظريات ا ، حيث اليلمس الناقد أيضا "تفاوتا زمنيا" بني اإلبداالت كما
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أي  ،فيه بقوره زمنية معتيرة، بل وجتاوزها إىل غريها إاّل بعد تداوهلا يف وسطها الذي ظهرت
وهذا ما يذهب  .النظرية وتلقيها يف النقد العريبهناك فارق زمين طويل يفصل بني ظهور 

ية العربية قبل ما منذ بدأت مشاركيت للحياة النقد ...أيضا " "سعد البازع الناقد "إليه 
، لكنها عانت منذ البدء باكتشاف أن  عة احلال، وه  مشاركة متواضعة بطبييقارب العقدين

كثريا من النقد العريب الذي أطلعت عليه ومتثل يف بعض أشهر أقطابه يقوم على الكثري من 
ختصص الناقد باألدب  إنّ  (0)"هج الغربية واالستعجال يف متثلهاالتهالك على النظريات واملنا

وهذا احلكم  ،شف مدى قصور النقد العريبي ودراسته لألداب الغربية جعله يكتاإلجنليز 
لكن هذا  ية يف استثمارها للمعرفة الغربيةنابع أساسا من إطالعه على عدة جتارب نقدية عرب

 .لتفاعل اإلجيايب مع النقد الغريبال ينف  إقراره بوجود حماوالت نقدية عربية قد جسدت ا
 

لتفاوت الزمين واالنقطاع الذي مييز طريقة االنتقال من نظرية إىل ا أنّ  "يقطني"ويرى 
ل دون حتقيق ئبل إلغاء اإلبدال السابق واالستغناء عنه هنائيا، ممّا ميثل عائقا حا أخرى،

وعدم مواكبة األحباث احلديثة املتداولة على الساحة الغربية كالكتابة الرقمية  ،انفتاح فعال
( الال خط ، أو املتعدد Hypetescteتعين بالنص املورابط ) حيث "تطورت األحباث اليت

جند  ،مدارس ال حصر هلا يف هذا االجتاه، وهناك أدبيات واجتاهات و اخلطية بصورة مذهلة
يف إنتاج اإلبداع العريب والدراسة األدبية العربية ما يزال مبنأى عن االهتمام بالوسيط اجلديد 

جيابية مع النقد إ عل بطريقةالسبب الرئيس  يف عدم التفا أي أنّ  (7)"وتلق  اإلبداع التفاعل 
يعود إىل التأخر يف عملية االستقبال والتسرع يف استثمار  خر إصداراته،آالغريب ومالحقة 

ر عن ، ممّا أدى إىل التأخنتقال من نظرية إىل أخرى دون وع تلك املعارف الغربية واال
اإلجنازات ثقف الذي يظل مبنأى عن التعامل مع فامل .الّلحاق بالركب احلضاري "..

ليديا يضل يف رأي  مثقفا تق ،ا كانن العمل من خالهلا يف جمال ختصصه، أيّ وعاجلديدة 
  (0)"مهما كان عطاؤه يف اختصاصه

 

، وإمنا العريب باخللفية املعرفة الغربية على رصد عالقة النقد "د يقطنييسع"ومل يقتصر 
، وذلك هبدف تبيني تطوراته منذ بداية القرن العشرينالنقد الغريب و تطرق أيضا إىل مسار 

 ل" ألنّ وقد أطلق عليه مصطلح "املسار املتحوّ  ،بني النقد العريب والنقد الغريب أوجه التفاعل
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اإلبداالت يف تواترها التارخي   املعرفة النظرية الغربية عبارة عن إنتاج مستمر أو متحول " ألنّ 
الكم  على صريورة من التطور الذايت الطبيع  القائم على الوراكم وتداوهلا تبني 

 .طور مستمر وذات إنتاجية ومردوديةاألمر الذي جعل املعارف الغربية يف ت (62)"والنوع 
 

، حمدّدا هدفه من ذلك ات وحتوالت املسار النقدي الغريبتطور  "د يقطنييسع" يرصد
اليت حالت دون االستفادة من تلك النظريات وغاياته، واقفا عند العوائق واألسباب 

واملناهج الغربية، وحتديد السبيل الذي ينبغ  انتهاجه من أجل النهل من منابع النقد الغريب 
على أشكال جديدة من التفاعل اإلجيايب الذي  ىل "اقوراح رؤية نقدية جديدة تبىنساعيا إ

ن اإلنقطاع إيل ري مسارنا جيعله ينتقل م، وتغيير وعينا ومعرفتا بالنص واجملتمعيساهم يف تطو 
يبدو طموح الناقد واضحا من خالل تعرضه لطبيعة النقد العريب وتطورات  (66)"التحول

 .ملتمثل يف حتقيق نقد عريب تفاعل النقد الغريب وا
 

بالشكالنيني الروس  ءايف احلركة النقدية الغربية ابتدوقف الناقد عند احملطات الكيرى 
اللسانيات بفضل ، وكذلك تأثري وحققوا رواجا كبرياأعماهلم فيما بعد  الذين ترمجت

صاصات ، مث ظهرت البنيوية وكان هلا صّدى كبريّا مع ظهور اختحماضرات دي سوسري
بداالت قد اختذت النص األديب جماال للدراسة ، وكل هذه اإلجديدة تقوم على أسس بنيوية

أيضا  "يقطني"ويرى  .علم  للنصحنو التحليل ال وقد عرفت البنيوية شيوعا نظرًا الجتاهها
قد ألهم ، حيث تطرق الناظهرت االجتاهات ما بعد البنيوية أنه بتالش  النزعة البنيوية قد

ات النقدية واالنسجام ، موضًحا التفاعل القائم بني خمتلف االجتاهبدال وروادهإإجنازات كل 
إن هناك ه وليس بالغاءه "كامتداد ل  ، حيث يكون التحول من إبدال إىل آخرفيما بينها

ويكون  ،إىل آخر حيث يبدو التطور طبيعيا عوامل عديدة حتدد التطور واالنتقال من إبدال
ورة نالحظ أنّنا أمام ، من خالل هذه الصري بناء على ما حتقق يف حقبة سابقة التجاور

ئ، ومن البنية القار  ، ومنه إىل السياق ومن الراوي إىلمسار متحول: فمن النص إىل التناص
لنقد الغريب إّن هدف الناقد من رصده ملسار ا (60)"ومن النص إىل املورابط إىل الوظيفة،

، واملتمثل يف يز على أسباب ذاك التطور والتحول، يكمن يف الوركوالذي وصفه باملتحول
تفادة من بل االس .وحتوهلا طبيعيا دون قطيعة بينها التفاعل بني خمتلف املناهج والنظريات
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، نظًرا لتلق  معرفة نظرية نشأت يف وهذا ما يفتقد إليه النقد العريب .خمتلف العلوم األخرى
مر األ ي جعل تفاعل النقد العريب ناقًصاذلعلم  ال، وغياب الوع  املعريف وامناخ مغاير متاًما

 .الناقد إىل وصفه باملسار املتقطعى بالذي أدّ 
 

أسس عملية رصينة ومن ، تقوم على اقوراح رؤية نقدية عربية بديلة "سعيد يقطني"أراد 
ته بالنقد الغريب ، فلم يقف عند عالقأعاد النظر يف مسار النقد العريبلك أجل حتقيق ذ

أجل اإلملام  ، منك إىل الغوص أكثر يف جذور القضيةذل ى، وإمّنا تعدوأشكال التفاعل
، وأنطلق من قد العريب اجلديد بالنص العريبلن، فبحث يف عالقة ابكل جزئيات املوضوع

، كل ما أنتجه العريب بغض النظر عن الزمن أو ه مفهوم النص "نقصد بالنص العريبحتديد
إال إذا أعادت اجلنس أو النوع ذلك ألن أية ممارسة نقدية جديدة ال تكسب مشروعيتها 

من  وكان هدف الناقد (63)..."صرًا ، سواء كان قدميا أو حديثا أو معاالنظر يف كل إبداع
ذي يعتمد على ال) الوقوف عند هذا املفهوم هو البحث يف نتائج تعامل النقد العريب اجلديد

، وتقص  مدى جناح القراءة النقدية مع اإلبداع العريب قدميه وحديثه (خلفية معرفية غربية
ذلك دراسة ثالثة ، وقد استدعى ى أدوات مستوحاة من النقد الغريباجلديدة اليت تستند عل

، وثانيا وضع اليد على أهم ن رصد حتوالت النص العريب احلديثخطوات "البد لنا أوال م
قد ، لنتمكن ثالثا من الوقوف عند كيفية رؤية هذا النيا املتعلقة بالنص العريب القدميالقضا

اية مما اعتمد الناقد على رسم خطوط اشتغاله منذ بد (61)."لذلك اإلبداع يف مرآته اخلاصة
 .يقته املتميزة يف الطرح والتحليلبني طر 

 

نص العريب احلديث منذ عصر إىل أهم التحوالت اليت طرأت على ال "يقطني"تعرض 
واستمر يف  ، حركة التجديد اليت شهدها الشعر، كما ظهر الشعر احلر، واملتمثلة يفالنهضة

كما  .ة خمتلفة تنوعت اجتاهاهتارب عربيمواكبة التغريات االجتماعية ممّا أدى إىل ظهور جتا
لك الرواية اليت القت جناحا كبريًا وكذ ،ات أيضا القصة القصرية واملسرحيةمشلت هذه التطور 

 هلك إىل النص القدمي لتقص  مالحم. وعاد الناقد كذقد تعددت املوضوعات اليت تناوهلاو 
. وكان تطرق الناقد غين وجماالته متعددة شعرا ونثرا ل إىل أن اإلبداع العريب القدميفتوصّ 

، لك  يتمكن من بلوغ ن أجل تشكيل صورة لإلبداع العريبللنص العريب قدميا وحديثا م
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: كيف تعامل النقد اجلديد مع النص العريب يف ثلة يف مناقشة اإلشكالية التاليةغايته املتم
 ظل تطوره ؟ وكيف نظر إليه يف مرآته اخلاصة ؟ 

 

وال يف قضية النقد العريب اجلديد، والذي اتكأ على لطرح هذا املوضوع خاض الناقد أ
على  ، حيث وجد أنه ما يزال يف مراحله األوىل بالرغم من مرور زمن طويلخلفية غربية

لك فهو يعرف نوًعا من التفاوت بني وعالوة على ذظهوره ولكن مل يكتمل نضجه "
عدين وإىل جانب هذين امل .اإلقبال عليه والتعامل معهية يف األقطار واجلامعات العرب

 (60).."بصورة أو بأخرى بالفكر الغريب املتحدين جنده ما يزال عبارة عن عمل أفراد تشبعوا
ساسية ريب مل حيقق بعد تفاعال  إجيابيا، ومل يكتسب املبادئ األأن النقد الع "يقطني"يرى 

 .ذولة يف تأسيس العديد من اجملالتاجملهودات املب، بالرغم من  تطورهاليت تسهم يف
 

واقع النقد العريب اجلديد بعد دراسة متأنية، جعلته له الصورة اليت رمسها الناقد ذإّن ه
، لكن ي اجلديد الذي عرف تبلورا وتطورايصفه بقصوره وحمدوديته يف مساءلة النص الشعر 

 .نقدية وحتليل نصوص مفردة دراسات تحيث ظهر  ،تعلق بوضعية الروايةخمتلف فيما ي األمر
    

لكيفية تعامل النقد اجلديد مع اإلبداع العريب قدميا وحديثا  "سعيد يقطني"تطرق  إنّ 
، نظرًا لكونه ود يف مواكبة تطورات النص العريبوسير أغواره، والذي وصفه بالعجز والرك

  جعل النقد العريب عاجزًا عن، ممّا ن االنفتاح والتفاعلق العديد من اإلجنازات يف ميداحقّ 
ألصل ، األمر الذي دفع بالناقد إىل مناقشة معمقة كشف خبايا ذلك اإلبداع ومضمراته

حيث يربط قصور النقد العريب اجلديد بالصعوبات اليت تواجه  .القضية وتوضيح امللتبس فيها
، وامللتبسة اصةة أكادميية هلا مصطلحاهتا اخلالباحث الذي يتلقى معرفة نظرية نابعة من فئ

لدى املتلق ، ضف إىل ذلك عدم التكامل بني األحباث والتواصل بني اجلامعات وهيمنة 
الباحثني  الدراسات ذات الطابع الفردي. وبالتايل غياب مبادئ وأسس يشورك فيها كلّ 

مردودية حتليل النصوص الشعرية  "سعيد يقطني"كما يربط  ويعتمدوهنا يف ممارستهم  النقدية.
: "تنحصر األهداف القريبة فيما يل السردية باألهداف اليت تسع  الدراسة إىل حتقيقها  أو
 .إبراز كفاية أو عدم كفاية اجلهاز املفاهيم  والتصوري املستعمل يف التحليل -
 ( 61)إبراز البنيات املميزة للنص والكشف عن خصائصه البنيوية " -
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بوهلا تقدمي مناذج كلية ، وقطلق منهايدة "تتصل بالنظرية املنأّما األهداف البع
من خالل صياغة هذه األهداف إىل القول بضرورة  ىالناقد يسع أي أنّ  (60)"وجتريدية
 نظرية املستوحاة من النقد الغريباملتعلقة باملعرفة الاز على أرضية متينة يف التحليل و االرتك

 أن يكون نقل تلك املعارف دقيقا وواع. وبالتايل البدّ 
 

، حيث عالقة املمارسة النقدية بالتخصص ، وه أيضا لنقطة مهمة "يقطني"تطرق  لقد    
ية أدبية جديدة يعتير إمكانية حتقق تلك األهداف القريبة والبعيدة مشروط بوجود رؤية نقد

، حيث يرى الناقد فروع ، يف ظل تطورا العلوم األدبية وانقسامها لعدةترتكز على التخصص
أن غياب هذا التصور يف املمارسات النقدية العربية حال دون حتقيق تلك األهداف اليت 

، والتمييز بني ا بالنسبة إلينا فانعدام التخصصأمّ أن تسعى إليها أي ممارسة نقدية "جيب 
وتأويل أي نص،  العامل األديب والناقد األديب جيعل املشتغل بالنص األديب قادرًا على فهم

   ى، ومن عنصر من التحليل إىل غريهسريع االنتقال من قضية إىل أخر  ، فهوأي ظاهرة
، هذه االنتقاالت قد جتعلنا أمام دارس يقدم حتليالت أو تطبيقات يف ومن جنس إىل نوع

عشوائية التحليل  إنّ  (67)جس معرفية أو منهجية"ابط وال هوامستويات متعددة بال ر 
 املمارسة النقدية والنص ناقد إىل القول بعدم وجود تفاعل حقيق  بنيوالتأويل دفعت بال

فغياب التواصل ال  ،طاع اليت متيز مسار النقد العريباالنق ةمس "يقطني"األديب، حيث يلمح 
، وإمّنا يتجسد أيضا على مستوى املمارسة االنتقال من نظرية إىل أخرى فحسبن يف مكي

 .أخرى دون انسجام وميررات منهجية من قضية إىل النقدية الواحدة وسرعة االنتقال
 

، ال يعين أنه استفاد من تكاك النقد العريب بالنقد الغريب، بل ارتباطه الوثيق بهإن اح
ه غري إجيايب هذا التفاعل أنّ  "يقطني"ه وطبق مناهجه ونظرياته بشكل تام، وإمّنا يصف مناهل

العريب وعجزه عن دراسة النص العريب قدميا وبالتايل يصل إىل نتيجة مفادها قصور النقد 
ت نقدية تتسم بالتجزيء وحديثا نظرًا لغياب الوع  النقدي ممّا أدى إىل ظهور ممارسا

 يا تاريخ األدب واألجناس األدبية، وعدم االهتمام بعدة قضايا أساسية كقضاواالختزال
تاحه على علوم أساسية  ، وعدم انفليل ظاهرة إىل أخرىغياب االنسجام يف االنتقال من حت

وغريها من النتائج اليت توصل إليها الناقد واليت اجنرت  رية املعرفة واالنثروبولوجية ...كنظ
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      عن التفاعل الناقص بني النقد العريب والنقد الغريب "وه  املالحظات اليت متهد الطريق
ه وممارسته من ل يف وعيحملاولة استكناه السبل اليت متكن هذا النقد من التحو  "يقطنيـ "ل

"التوزع" والتبعية إلجنازات املرحلة العابرة إىل كيان نسق  يراكم "نوعيا" واقع "االنقطاع" و
، وهنا نصل مع الناقد إىل صلب أطروحته رف واإلضافات النظرية والتحليليةاخليرات واملعا

ومن مث االنتقال  ،د األديب والعلم األديبيف الكتاب وه  ضرورة الفصل بني مفهوم  النق
 .(60)...إىل قيم "الفعل" مث "التفاعل"من مظاهر"االنفعال" 

  

، ورصده لطريقة النقد العريب بالدراسة والتحليل ملسار "سعيد يقطني"إّن تعرض 
، مل يكن طلباته ومواطن إخفاقهتلوقوف عند متعامل النقد العريب اجلديد مع النص العريب وا

جبدية وأمهية بعض املمارسات  ، ألنه يقرّ بعجز هذا النقد وقصورهإىل القول هبدف الوصول 
التفاعل اإلجيايب  قوراح رؤية نقدية عربية جديدة تقوم علىاوإمّنا يطمح إىل  النقدية العربية،
 ، ممّا جعل مقاربته ذات طابع خاص ومتميز.والوع  النقدي

 

 :سعيد يقطين ورهان النقد التفاعلي -3
يف مسار النقد  لنظرإىل النقد التفاعل  من خالل إعادة ا "يقطني"جتسدت دعوة 

، حيث جند دة تقوم على أسس علمية ووع  نقدي، مقورًحا رؤية نقدية جديالعريب وتقيمه
 ."حالت دون حتقق "نقد عريب تفاعل  الناقد يبحث يف األسباب والعوائق اليت

 

يعتيرها األساس الذي يربط ، اليت دراسته من جمموعة من الوسائط انطلق الناقد يف
 :، وتتمثل يفعريب باملعارف والنظريات الغربيةالنقد ال

 .منتوجا قابال لالستهالك والتداولالكتاب أو اجمللة باعتبارها  -" 
نقدية الورمجة اليت يقوم هبا باحثون أو دارسون عرب واليت من خالهلا يتم نقل املعرفة ال -  

 .الغربية إىل اللغة العربية
 (02)"واألساتذة إىل جامعات أجنبيةمن الطالب  وتبدو يف بعثة العديد ،البعثات الثقافية - 
  

العوائق هذه الوسائط إىل تقص  األسباب و  من خالل تركيزه على "يقطني"يهدف 
وسيط واليت أدت إىل عدم حتقيق التفاعل اإلجيايب  واألسباب الكامنة على مستوى كلّ 
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 ، ساعيا إىل جتاوزها حتديد آفاق نقد عريبواملناهج الغربية بشكل تامظريات واستثمار الن
 .معاصر يقوم على أسس نقدية جديدة

 

مواكبة الدوريات والكتب األجنبية، رغم عجز الباحث العريب عن  أنّ  "يقطني"يرى 
عف قل ندرهتا، ممّا أدى إىل ضنإن مل   الوسط العريبىل قلة تداوهلا يفإ، والذي يعود أمهيتها

عمال ، وعدم ترمجة بعض األىل غياب املتخصصني يف ذلك اجملال، باإلضافة إحركة الورمجة
. فمسامهة نفتاح على كافة اللغات األجنبية، وكذلك عدم االاألساسية وأمهات كتب النقد

ذا ما ينطبق على البعثات ، وهبدو ضئيلةالكتب واجملالت األجنبية يف عملية التلق  ت
 يستفيد منها الباحث بشكل تام يف االنفتاح على املعارف الغربية "نستنتج ، اليت الالعلمية

وال نبالغ أن هذه الوسائط تظل قاصرة عن جعل تفاعلنا مع النظريات والثقافات األخرى 
يربط الناقد أسباب ضعف التواصل ومواكبة ما يزخر به  (06)"جه األكمليتحقق على الو 

 .بغياب رابط متني للثقافةونظريات النقد العريب من مناهج 
 

إىل ضعف استثمار املعارف فر والبحث يف العوائق اليت أدت احليستمر الباحث يف 
، يعتيرها أساسية مل أخرى، وإمنا ركز على عواحيث مل يقف عند الوسائط السابقة ،الغربية

عنه "االختزال جر ، ممّا ينالتعامل مع تلك النظريات الغربيةتتعلق بغياب الوع  العلم  أثناء 
لك كامنا يف املزج بني النظريات والتوفيق بني إطارات نظرية متعددة دون النظري: وجند ذ

البعد الذرائع :  منها وإسوراتيجيتها ... التساؤل عن خلفياهتا ونقط اختالفها وحدود كلّ 
ام إّن انعد (00)"األحيان من أفكار موجودة سلفايف هذا العائق جند االنطالق يف أغلب 

، مع استخدامها يف سياق م جزئ  للنظريات النقدية الغربيةالوع  النقدي أدى إىل فه
، ضف إىل ذلك لفة دون التساؤل عن إمكانية ذلكمغاير والربط بني آليات ملناهج خمت

مبادئ وأسس النظرية  علىاالنطالق من معرفة جاهزة وتوظيف النتائج املتوصل إليها يدل 
استقبال اآلخر كثريًا ما يتحول إىل نوع من االستهالك "فـ روح العلمية يدل على غياب ال ممّا

ية نتيجة االعتماد على جاهز  ،ؤدي إىل ضمور القدرة على اإلبداعأو التهالك الذي ي
 .(03)"املعطى الغريب
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 "سعيد يقطني"الغوص يف مسار النقد العريب، ودراسة خمتلف متفصالته جعل  إنّ       
 يصل إىل نتيجة مفادها حمدودية النقد العريب سواء يف تلق  املعرفة الغربية أو يف طريقة

، كما سعى دى بالناقد إىل البحث يف أسباب ذلك، ممّا أاستثمارها يف دراسة النص العريب
تها ميكن حتقيق رؤية ، اليت بواسطفاقوضع من خالل اقوراح جمموعة من اآلإىل جتاوز هذا ال

جتديد بني وعينا باملسار النظري الغريب: ويستدع  " ، حيث االنطالق منجديدةنقدية 
وجتديد طريقة التفاعل مع  ،  بكيفيات إنتاج األفكار وتطورها، من جهة أوىلهذا الوع

لغريب يدعو الناقد إىل السري على هنج النقد ا ،(01)"ه النظريات الغربية، من جهة أخرىهذ
ن أجل جتاوز أزمة النقد ، اليت تقوم على التساؤل املستمر م والتحل  بروح البحث العلم

 .العريب ومواكبة التطورات احلديثة
 

ن أجل جناح عملية التلق ، حيث أيضا إىل اعتماد منهجية حمددة م الناقد اكما دع
أي جيب حصر جمال  ،يشورط فيها: اعتماد الباحث ختصًصا واحًدا، وزاوية نظر حمددة

 "وعندما ينطلق إىل التحليل يكون .ختلف تفاصيله لتكوين موقف خاصمب البحث واإلملام
 تفاق واالختالف، واالجمهزًا بالعدة النظرية األساسية، ومبوقف شخص  يؤهله ملمارسة النقد

( ط ميكن أن نتحدث عن تفاعل إجيايب، ألن عالقة الباحث )العريبويف هذه احلالة فق
إّن اعتماد هذه األسس  ،(00)..."وليست عالقة استنتاجاملعرفة الغربية تعدو عالقة حوار، ب

الوع  اليت اقورحها الناقد يف التعامل مع املناهج والنظريات النقدية الغربية حيكمها 
 .ديد يتسم باجلدية وحيقق مردودية، ممّا جيعل النقد العريب اجلاإلبستيمولوج 

 

لواقع النقد العريب، وحتديد ن خالل تفحصه ، مإىل النقد التفاعل  "يقطني"يدعو 
جتديد الوع   ،بطريقة فعالة قائمة على التجديد الغريب النقد ملسايرة فاقاآل مجلة من

 ، فالسائد يف الفكر العريب أنّ ي يربطه الناقد بالوع  االجتماع اإلبستيمولوج  الذ
ته، وهذا ما هبا يف دراس ماعية وإمنّا يتأثرالباحث ال يستطيع االنفصال عن الظروف االجت

إىل اعتماد النقد الذايت "واضح أن فتح حوار جاد لقرن جديد  اجتاوزه ودع "يقطني"أراد 
: األنا د الذات )يتجاوز منطلق الثنائياتيستدع  جتديًدا على املستويات مجيعها جتدي

، والعمل على االنطالق مع وع )تغيري النظر يف كل املسلمات(واآلخر(، وجتديد املوض
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، ومن االنتقال من االنفعال إىل الفعل فمىت ميكننا العامل ...املبدع مع الذات ومع  التفاعل
ضع أنفسنا على االنفعال إىل التفاعل ؟ هذا هو السؤال الذي يعلمنا اجلواب عنه نكون ن

يتطلب جتديد الوع    - سب سعيد يقطنيحب -فالتفاعل اإلجيايب  (01)"عتبة القرن اجلديد
دية بديلة هلا إىل أغوار املعرفة الغربية واستثمارها جبدية لتأسيس رؤية نق كخطوة أوىل للولوج

 .هاؤ مقوماهتا ومباد
 

ية جديدة تقوم النقد التفاعل  ال يقف عند اقوراحه رؤية نقد على املؤلفرهان  إنّ 
، وإمنّا يتعداه إىل الدعوة إىل مواكبة ما يروج يف على التلق  الفعال، ورسم الطريق إىل ذلك

دب وسريه حنو املظهر ، أدت إىل جتديد مفهوم األاحة الغربية من تطورات تكنولوجيةلسا
ماذا  ت اليت تفرضها الوسائط املتفاعلة، والكتابة الرقمية "ويف نطاق هذه التحوالاإللكوروي

اؤه لتواكب موضوع األدب التفاعل  فينفتح آدل وظيفته و سيكون مصري الناقد؟ هل ستتحوّ 
لك لبالغة ، ويؤسس لذبقيا والذكاء االصطناع  والتواصلالسرينيطملعلومات و على نظريات ا

على طريقة السؤال يف " يقطني"يعتمد  (00)"دة هتتم باألدب التفاعل جديدة ولعلوم جدي
، وهذا مبثابة دعوة للناقد العريب ملسايرة األشكال ملوضوع التفاعل واإلبداع الثقايفطرحه 

 األدب.الرقمية والتفاعلية يف 
  

 :املورابطمن النص إىل النص " هباإلبداع التفاعل  يف كتاب "يقطني"تبلور اهتمام 
هذا الكتاب الذي يرم  إىل حتقيق مقصد أساس  خل إىل مجاليات اإلبداع التفاعل ".مد
صيل معرفة أوىل عن النص من املبدع واملتلق  العربيني إىل تكوين فكرة وحت دفع كلّ  هو

جتريب  "التفاعل  وعن الوسائط املتفاعلة، وإىل خوض غمار"التجريب إلبداعوعن ا املورابط
ساء معامل جديدة يف أراد الناقد إر  .(07)"أي يف التواصل ،امرة جديدة يف اإلبداع والتلق مغ

بالرغم من الفاصل  - النص املورابط  - عريف بالشكل اجلديد للنص األديب، والتالفكر العريب
م إلكورونيا النص املقدّ يفصلنا عن ظهوره يف الغرب، وميكن تعريفه بأنه " الذي الزمين
الصوت والصورة والوسائط باإلضافة إىل االستعانة ب ،تصال بالشبكة أو دون االتصال هباباال

أي يتحول النص األديب  (00)"ر التام للقارئ الفعال واملتفاعل، ويشورط فيه احلضو املتعددة
 .ر هام بل يصبح شريًكا يف الكتابةيصبح للقارئ دو إىل اإللكورونية و لصيغة الورقية من ا
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، والوقوف عند تعثراته مقورحا رؤية نقدية ناقد النظر يف مسار النقد العريبإن إعادة ال
"ويف سياق  .ولة النهوض بالفكر النقدي العريبجديدة رهاهنا التفاعل دليل على متيزه يف حما

 رائًدا يضع أقدامنا على أول الطريق حنو املعرفة راسخة موثقة "دسعي"الثقافة العربية يبدو 
إن  (32)، يف طريق عالقة الثقافة واللغة واألدب بالواقع االفوراض  ..."واثقة من مساراهتا

يف جمال االهتمام بالكتابة الرقمية كسبيل ملواكبة التطورات احلديثة ومسايرة  "يقطني"بروز 
ل ، فهناك عدة حماوالت ودراسات عربية حو فرده يف هذا اجملالرات ال يعين تآخر االبتكا

 ل، شكّ الت قليلة العدد حبيث ميكن القول: لدينا نقد تفاعل وه  ماز األدب التفاعل  "
نظرية أو لدينا منهج نقدي تفاعل  له مالحمه املميزة ومن هذه الدراسات ما أجنزه كل من 

 .(36)وأمحد فضل شبول ومسر ديوب"  حممد أسليم وزهور كرام وفاطمة اليريك
 

وغريه من النقاد العرب لالهتمام باألدب التفاعل   "عيد يقطنيس"إّن انصراف 
والدعوة إىل ضرورة إدخال التكنولوجيا احلديثة يف جمال األدب دليل على مدى أمهيته ودوره 

قراءة د مسالك ال، حيث تتعدّ صر جديد بتوظيف خمتلف االبتكاراتيف االنفتاح على ع
مات حيث يفتح هذا املوضوع النص على عالن الربط بني عدة عناصر وجزئيات "وميك

فالنص  (30)"ص مشكلة جزًءا من نسيجه العامختورق الن ،متعددة لغوية بصرية أو صوتية
 .صوص أخرى متفاعلة مع بعضها البعضيصبح منفتًحا على عدة ن

 

كتاهبا "مدخل إىل   يفألدب التفاعل  أيضا بأمهية ا "فاطمة اليريك "الباحثة  تقرّ  كما
ظهور  ، من خاللدعم العملية اإلبداعية وتطويرها يف أداه" والدور الذي األدب التفاعل 

التطورات التكنولوجية لألدب "وهذا ما سوّغ انتشار  " يف ظلّ ما يطلق عليه "تعدد املبدع
ضاء النقد األديب بعد ظهور فيف  هطريق الذي بدأ يشقّ  ،مصطلح )الكتابة اجلماعية(

بداعية ملية اإلإذ حترر املبدع من النظرة التقليدية السابقة اليت ترى الع ()األدب التفاعل 
اإلبداع صار عملية مجاعية يشورك فيها عدد من املبدعني  وعليه فإنّ  ،(33)"معاناة شخصية
 واملتلقني أيضا.

 

، إاّل أنه ما يزال يف اإلبداع والنقد التفاعل يف جمال بالرغم من اجملهودات املبذولة 
 .التعريف بأسسهو اوالت التأسيس له مراحله األوىل، وحم
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 :خاتمة
، حيث استعان اقع النقد العريب بالوع  واجلديةاتسمت مقاربة سعيد يقطني لو 

، حيث انطلق من رصد طرح اإلشكاليات للتعبري عن موقفهمبنهجية حمكمة قائمة على 
، ساعيا إىل تقييم اإلجناز عاصر وعالقته باملرجعية الغربيةد العريب احلديث واملمسار النق

ن النقد استكناه الطرق والوسائل اليت متكّ  واستخالص ما يعورضه من عوائق و النقّدي العريب
القصور، من أجل االنتقال من واقع االنقطاع والتبعية إىل واقع العريب من جتاوز العجز و 

  استثمار املعارف الغربية. وبالتايل السمو بالنقد العريب الوع  النقدي يف ل وجتديدالتحوّ 
، وقد تبلورت دعوته التجديدية إىل مشروع النقد ن خالل تأسيس رؤية نقدية تفاعليةم

 .اكبة النقد العريب للفكر العامل التفاعل  كرهان ملو 
    

 واإلحاالت الهوامش
 6نقد عريب معاصر، دار الفكر، دمشق، سوريا، طآفاق  :سعيد يقطني وفيصل درّاج -(6)

 .66ص .0223
 .61ص املرجع نفسه. -(0)
 .والصفحةاملرجع نفسه  -(3)
 .02ص .املرجع نفسه -(1)
 .06ص املرجع نفسه. -(0)
 .07صاملرجع نفسه. -(1)
الدار  ،املركز الثقايف العريب ،(الغرب يف النقد العريب احلديث) خراستقبال اآل سعد البازع : -(0)

 .20ص .0221، 6، طاملغربء، البيضا
 .00ص فاق نقد عريب معاصر.آ :سعيد يقطني وفيصل درّاج -(7)
، املركز (مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعل ) سعيد يقطني: من النص إل النص املورابط -(0)

 .32ص .0220 ،6ط ،ءالدار البيضا الثقايف العريب،
 .30ص آفاق نقد عريب معاصر. فيصل درّاج:سعيد يقطني و  -(62)
 .31ص املرجع نفسه. -(66)
 .12صاملرجع نفسه.  -(60)
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 .13ص. املرجع نفسه -(63)
 .13ص املرجع نفسه. -(61)
 .11ص املرجع نفسه. -(60)
 .10ص املرجع نفسه. -(61)
 .10ص املرجع نفسه. -(60)
 .02ص املرجع نفسه. -(67)
السرد  ، ضمن كتاب:سعيد يقطني وآفاق النقد العريب املعاصر شرف الدين ماجدولني: -(60)

  .00ص، 0263 ،6ط، بريوت ،منشورات ضفاف ،يات يف أعمال سعيد يقطنيوالسرد
 .01ص، سعيد يقطني وفيصل دراج: آفاق نقد العريب معاصر -(02)
 00ص، املرجع نفسه -(06)
 .00ص، املرجع نفسه -(00)
 .60ص، سعد البازع : إستقبال اآلخر -(03)
 .10ص  آفاق نقد العريب معاصر، :يقطني وفيصل درّاجسعيد  -(01)
  .11ص ،املرجع نفسه -(00)
 .01ص ،املرجع نفسه -(01)
 .03ص ،املرجع نفسه -(00)
 .60ص، : من النص إىل النص املورابططنيسعيد يق -(07)
 مدخل إىل األدب التفاعل  عامل الكتب احلديث لتقنية : األدب واإبراهيم أمحد ملحم -(00)

 .60ص ،0263 ،6األردن ط
اليات اإلبداع التفاعل  ضمن  : محئة لربط الثقافة بالفضاء التخيل : خطوة جريسعيد الوكيل -(32)

 .620ص، د والسرديات يف أعمال سعيد يقطني: شرف الدين ماجدولني السر كتاب
  .20صإبراهيم أمحد ملحم : األدب والتقنية ،  -(36)
 آليات السرد وسحر القراءة، رؤية للنشر والتوزيع؛ لبيبة مّخار: شعرية النص التفاعل  -(30)

 .36ص ،0261، 6ط  ،القاهرة
الدار البيضاء، املغرب  ،، املركز الثقايف العريبفاطمة اليريك : مدخل إىل األدب التفاعل  -(33)

 .670ص ،0221، 6ط
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 تجل ي المنهج السيميائي في الخطاب الن قدي األدبي الجزائري
 

The manifest of the semiotic approach in the Algerian 

 literary criticism 
   

 د. أحمد سايحي                                                
 )الجزائر(سيدي بلعباس  -جامعة جياللي اليابس                                
 

 13/21/2222تاريخ القبول:                                21/12/2019رسال:اريخ اإلت
 

 

 ملخص:
السيميائية من أهم االجتاهات اليت شغلت حيزا كبريا يف الساحة النقدية سواء  تعدّ 

الغربية أو العربية واليت حاولت أن تكشف عن خصائص األجناس األدبية املختلفة، فه  
هتتم بكل جماالت الفعل اإلنساي، إهنا أداة لقراءة كل مظاهر السلوك اإلنساي، وقد كان 

يف اجلزائر من خالل املمارسة السيميائية اليت قام هبا عدد من  حضور االجتاه السيميائ 
النقاد البارزين تنظريا وتطبيقا وترمجة حيث حاول أصحاب هذا االجتاه التأسيس هلذا املنهج 
عن طريق نقل املعرفة السيميائية الغربية مبختلف اجتاهاهتا ومدارسها هذا من جهة، ومن 

االجتاه وقدرته على فك شفرات النصوص، وإذا نظرنا جهة أخرى إثبات مدى فاعلية هذا 
إىل املمارسة السيميائية فإننا نعثر على مجلة منها قام هبا ثلة من نقادنا أمثال: عبد امللك 
مرتاض، عبد احلميد بورايو، اجلياليل حالم، رشيد بن مالك، السعيد بوطاجني، حسني 

 مخري، عبد القادر فيدوح ...
 

املمارسـة  ،التحليـل السـيميائ  النّصـاي ،اخلطـاب النقـدي ،السـيميائية: الكلمات المفتاحي ة
 .السيميائية

 

Abstract: 
Semiotics is considered to be one of the most important 

literary trends that occupied a large space in the western and 

Arabian criticism field alike. It attempts to find out the 

characteristics of different literary genres. Therefore, it deals 

with all areas of human act. It is a tool to interpret all aspects of 

human behaviour. In Algeria, the presence of  the semiotic trend 
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was through the semiotic practice done by a number of eminent 

critics  in terms of theory, practice and translation. The followers 

of this trend tried to set the pillars of this approach through the 

transmission of the western semiotic knowledge with its various 

trends and schools on the one hand. On the other hand, they tried 

to prove to a far extent the effectiveness of this trend in decoding 

texts. And if we look at the semiotic practice ,we find a set of 

works done by our critics like: Abdelmalek Mortad, Abdelhamid 

Bourayou, Rachid BenMalek, Said Boutadjine, Hocine 

Khemri Abdelkader Fidouh... 
 

Keywords: Semiotics, critical discourse   , textual semiotic analyses 

semiotic practice. 
 

 ُمفتتح:
ما بعد البنيوية مع أنّه نشأ مع البنيوية ويف النقد يعّد املنهج السيميائ  من مناهج 

ارّة تواجهنا عند احلديث على هذا املنهج ه  قضية املصطلح، فتأحضاهنا ولعّل القضية اليت 
 ، وتارّة أخري باملنهج السيميائ وتارّة باملنهج السيميوطيق  يسّمى باملنهج السيميولوج ،

 وهذا املصطلح األخري مصطلح عريب.
 

 واختالفهاوالسبب الرئيس يف تعّدد املصطلح يرجع أساّسا إىل تعّدد الروافد الثقافية 
عن مصطلح )السيميولوجيا(، ومن نقل "دي سوسري" أو مدرسة جنيف آثر  فمن نقل عن

الثقافة األجنلوسكسونية آثر مصطلح )السيميوطيقا(، غري أّن بعض النّقاد العرب آثر أن 
يبحث يف تراث  لغتنا العربية عن كلمة مناظرة للمصطلح الغريب أو تؤدِّي بشكل تقرييب 

   مياء(، واشتّق منها )السيميائية(وبة يف العلم احلديث فاختار )السيالداللة اللغوية املطل
 .(6)ومن املالحظ أّن املصطلح األخري قد شاع استخدامه بني نّقاد بالد املغرب العريب

 

أو « ما ه  السيميولوجيا؟»ومهما اختلفت تسمية املصطلح، فاملهّم أن نبحث عن  
 «.؟املنهج السيميائ »ما هو 
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 ُحدود الُمصطلح والمفهوم: المنهج ،  السِّيميائي 
املنهج السيميولوج ، أو السيميائ ، أو السيميوطيق : هو املنهج الذي يهتّم بدراسة 
حياة العالمات اللغوية وغري اللغوية يف النص دراسة منتظمة، وينطلق من الوركيز على 

عن املنهج البنيوي سوى  العالقة بني الدال واملدلول، وهو من هذه الوجهة ال يكاد خيتلف
يف أنّه يهتّم باإلشارات غري اللغوية اليت حتيل على ما هو خارج النص مبا يف ذلك الدال 

 .(0)واملدلول واملرجع
 

كلمة منقولة عن اإلنكليزية يعيرَّ عنها »والسيميولوجيا أو السيمياء ه  أيًضا 
 («.Sémiitics( و )Sémiologyمبصطلحني اثنني، مها )

 

( أي اإلشارة semeoinاملصطلحان منقوالن عن األصل اليوناي ) وهذان
ه  علم اإلشارة الّدالة مهما كان نوعها وأصلها، وهذا يعين أّن  -تعريفا -والسيميولوجيا

النظام الكوي بكلَّ ما فيه من إشارات ورموز هو نظام ذو داللة، وهكذا فإّن السيميولوجيا 
ات وعالئقها يف هذا الكون ويدرس بالتايل تّوزعها ه  العلم الذي يدرس بنية اإلشار 

 .(3)ووظائفها الداخلية واخلارجية
 

ومن هنا فالسيميائية أو السيميولوجية تويل أمهية لدراسة الرموز واإلشارات وأنظمتها 
 حىت ما كان منها خارج اللغة اليت تشكِّل احليَّز الداخل  للخطاب.

 

  من المنهج إلى اإلجراء:المنهج السِّيميائي  في الخطاب ،  النَّقدي  الغربي  والعربي 
ت السيمياء ينطلق التحليل السيميائ  من حيث ينته  التحليل اللغوي، ولذلك عدّ 

؛ الذي أسهم يف تلك احلركة اللسانياتية (1)جزًءا من اللسانيات على خالف "دي سوسري"
لتنظري للسيميائية أو الكيرى اليت سادت يف أوربا يف مطلع القرن العشرين إىل ا

وإذ  فإنّه من املمكن أن نتصّور علما يدرس حياة »السيميولوجية، حينما صرّح قائال: 
( )علم الدالئل( وليس sémiologieالدالئل يف صلب احلياة االجتماعية ونقورح تسميته )

األلسنية سوى قسم من هذا العلم العاّم والقوانني اليت يكشف علم الدالئل، سيكون 
 .(0)«طبيقها ممكنا على األلسنيةت
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حيب منذ اآلن قلب األطروحة السوسريية؛ ألّن »لريّد عليه "روالن بارت" بقوله:   
اللسانيات ليست جزًءا من علم العالمات، بل السيميائية وه  اليت تشكِّل فرًعا من 

 .(1)«اللسانيات
 

ات من القرن يمع الستين هذا ومل يظهر االجتاه السيميائ  بوصفه منهًجا نقديا إالّ   
العشرين وذلك بعدما أخذت البنيوية يف االحنسار نتيجة انغالقها على النص، وإلغائها لكل 

 .(0)املالبسات والسياقات املتنصّلة بفضائه اخلارج 
 

يف فرنسا األثر العاّم يف وقف املّد البنيوي م 6017وعلى هذا األساس، كان ألحداث   
رة السيميولوجية أو فيما يطلق عليه )السيميائية(، كمنهج ونظرية ومضاعفة النقد وبدء ثو 

 يقة تركيبية يف كثري من املفاهيمجاءت نتيجة علمية النقد الصارم للنظرية البنيوية، تتبىّن طر 
هتدف إىل القراءة املفتوحة على نقيض »وه  وريثة اللسانيات البنيوية يف منطية جديدة 

 .(7)«يل القراءة وفق قواعد موضوعة سلفا، بقراءة فاعلة منفعلةالبنيوية اليت تدعو إىل تأص
 

هذا وقد استعمل أوار السيميائية يف النقد األديب، ابتداء من مطلع ستينات هذا القرن   
بفرنسا خصوًصا، حيث برز عمالقة النقد السيميائ  "روالن بارت"، "جوليان غرمياس" 

 ..."جوليا كريستيفا"، "جريار جينيت"
 

، حيث عرفت احلركة (0)أّما السيميائية يف الوطن العريب فقد انتقلت خالل الثمانينيات  
النقدية املعاصرة رّجة قوية بعّد تسّرب املنهج السيميائ  إىل العامل العريب وتغلغله يف 

، فانكّب عدد من النّقاد على التلقِّ  النظري النقدية للنصوص الشعرية والروائيةاملمارسات 
 ئ  والتطبيق  ملعطيات هذا املنهج اجلديد خاّصة من بوابة املغرب العريب املعاصر. اإلجرا

 

وهذا من خالل األقالم اليت أسهمت يف هذا احلقل، نذكر على سبيل املثال ال احلصر    
كّل من: )حممد مفتاح، وعبد الفتاح كليطو، وحممد املاكري، والسعيد بنكراد( من املغرب  

ومسري املرزوق ( من تونس، وإىل )عبد امللك مرتاض، وعبد القادر فيدوح )وعل  العش ، 
رواينية( من اجلزائر )وعبد اهلل الغّذام ( من رايو، ورشيد بن مالك، والطّاهر وعبد احلميد بو 

  (62).بنانيون، عراقيون ومصريون أيًضا.السعودية، )وحممد خري البقاع ( من سوريا، وهناك ل
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يف النقد العريب املعاصر إاّل يف صورته  -حىت اآلن -علم غري موجودوملا كان هذا ال  
اإلجتزائية من خالل بعض التجارب، فإّن اشتغال أغواره يف فرنسا على يد عمالقة النقد 
السيميائ ، يّسر نقله إىل اجلزائر من طرف الباحث "عبد امللك مرتاض" يف مطلع 

متطّورة حتاول أن تكون كلّية »اعتبارها بالنظرية إىل إرساء قواعد هذه  الذي دعاالثمانينات 
النظرة، مشولية النزعة، حبيث تتسّلط على كّل ما هو لغة وخطاب ونص وداللة وتركيب 
وتأويلية ومدلول وكّل هذه املصطلحات اليت كان معجم اللسانيات يعّج هبا قبل ظهور هذا 

 .(66)«العلم
 

سيميائ  تفكيك  لـ )حكاية مجال بغداد( مثالً حتليل « ألف ليلة وليلة»فف  كتابه   
فلتكن هذه حماولة منهجية لدراسة »أفصح الباحث عن تأثّره بالدراسات الغربية قائال: 

الوراث العريب السردي، ولتكن قبل كّل ش ء، مدرجة إلثارة السؤال ومسلكه الستخدام 
ن فخِّ التقليد الذي ابتلينا به اجلدال ولتكن أيًضا دعوة إىل التجديد، ابتلتنا ولكن بعيدا ع

هذه النظريات اليت نقرؤها يف لغاتنا األصلية طورًا، ونقرؤها مورمجة طورًا آخر، فإذا عدواها 
 .(60)«تسري كالسموم اليت تتسّرب يف أجسامنا...

 

أّما ما نّود حنن، فهو أن »ولتأكيد إفادته يف جماالت النقد السيميائ  أضاف قائالً:   
لنظريات الغربية القائم الكثري منها على العلم كما نفيد من بعض الوراثيات نفيد من ا

وهنضم هذه وتلك، مّث حناول بعد ذلك عجن هذه مع تلك عجينا مكينا، مّث بعد ذلك 
 .(63)«حناول أن نتناول النص برؤية مستقّلة مستقبلية

 

يف هذه املعاجلة يف  كان هذا على املستوى املنهج ، أما إجرائيا فقد استفاد الباحث  
، مستمدًّا نظرياته من النقد العامل  ورّواده ممّا يشكِّل تقنياته «تقنيات السرد»كثري من 

نّود أّن نقدَّم نبذة صغرية عن »املستمّدة من الثقافة النفسية قاصّدا إفادة غريه هبا، وقائالً: 
احلديثة، فالعمل السردي أو هذه التقنية القصصية للقارئ غري املتمكِّن من اللغات الغربية 

علم السرد الذي يتحّدث عنه، فيتخذ له موضوًعا للبحث، هو علم مكمِّل لعلوم السردية 
 .(61)«اليت تشمل كّل ماله صّلة هبذه التنقية اليت تعّد أّم التقنيات األخرى
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وقد قام بدراسته هذه من خالل العديد من املستويات؛ فقد درس يف )املستوى األّول(  
بوصفه مفهوًما أسطوريًا واقعًيا فهو رصد للواقع الذي « مجال بغداد»احلدث يف حكاية 

يفض  تالمحها إىل تشكيل ماّدة حكائية يف حّد ذاته، ومثل هذا التصّور جعله يرى بأّن 
العمل احلكائ  أو العمل السردي بوجه عاّم يقوم على شبكة من املعطيات اللسانياتية 

 قيد ومن العسري الفصل بني عناصر هذه الشبكة العجيبة.والفّنية شديدة التع
 

احلدث احملظور، احلدث »ومن هنا جند بأّن الباحث قدم ضروبا للحدث أمّهها:   
 .(60)«املسحور احلدث اجملهض، احلدث املانع، واحلدث العتيق، وغريها...

 

بنيويا وأثار من خالهلا كما اعتمّد على آلية "احليَّز" كتقنية أخرى اشتغل يف ضوئها   
مصطلحات مثل "املكان"، "الفضاء"، "اجملال" مث تعامل مع هذه التقنية وفق )املنهج 

 .(61)املركّب(...
 

ويف مقاربته املنهجية )للحدث( جنده قد تأثّر واستفاد من آراء "فالدميري بروب" يف   
مبا فيها احلكاية الشعبية مؤلفه )مورفولوجية احلكاية( خاّصة يف دراسة احلكاية الشعبية 

 .(60)العربية  ويف طبيعتها حكايات "ألف ليلة وليلة"
 

أّما يف املستوي الثاي، فقد درس عامل الشخصية يف "ألف ليلة وليلة" معضًدا منهجه  
جبداول إحصائية مستخلًصا من خالهلا أمساء الشخصيات ودرجاهتا مرتبة حبسب تواتر 

 .(67)ردودها يف النص احلكائ 
 

كما اعتمّد على تقنيات السرد يف "ألف ليلة وليلة" معتيرًا عنصر السرد عنصرًا أساسًيا  
يف األنسجة الروائية ومستفيدا من منهجيات عنصرية معتمّدة يف النقد املعاصر ذلك بتطبيق 
مقاييس موضوعية ومعايري نوعية تتمّتع بدرجة عالية من الكلّية والشمولية ويبدو ذلك من 

االرتداد، التداخل، الرؤية من اخللف، الرؤية »ما استخلصه من قواعد السرد خالل 
 .(60)«..املستوياتية أو املصاحبة، املونولوج الداخل  والتعّددية السردية

 

ليتطّرق بعدها إىل دراسة )الزمن( كمفهوم معّقد مكّثف والذي احتّل يف النص الروائ   
احلكائ  حيـَّزًا كبريًا يف النقد العريب احلديث، مّث تناول جمال خصائص البناء يف لغة السرد 
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ولغة احلوار، باإلضافة إىل تناوله عنصر )اإليقاع( يف النص السردي. وبذلك اكتملت 
ليل اخلطاب من خالل مدّونة "ألف ليلة وليلة"، واّتضحت معامل اإلفادة من دراسته يف حت

 املنهج السيميائ  يف صورهتا اجملزّأة واملرّكبة بإجراءات من البنيوية واألسلوبية واإلحصائية. 
 

هذه الدراسة ممارسة أخرى يف حتليل اخلطاب الشعري كانت أكثر نشاطًا وفعالية  تلتو     
 الشعري وحتليله وجتّلت ذلك يف كتابه املوسوم بـ )دراسة سيميائية تفكيكية يف جمال التنظري

، وقد حّدد "مرتاض" يف كتابه هذا  (02)"حملمد العيد آل خليفة"(« أين ليالي»لنص 
ويقع يف ثالثة عشر  -«أين ليالي؟»اضطرّتنا إىل تناول هذا النص وهو »منهجه بقوله: 

البناء اللغوي، ومن حيث احليِّز الشعري، ومن  من تفكيك املدلول ومن حيث -وحدة
حيث الزمن الشعري، مّث من حيث الوركيب اإليقاع  وخصائصه عير هذا النص، فكان ال 

باإلضافة إىل   ( 06)«مناص من تناول كّل عنصر من هذه العناصر يف فصل مستقّل بذاته
ان ميانية للشاعر حتليل مرّكب لقصيدة أشج -قصيدة القراءة -كتابه )شعرية القصيدة

 اليماي "عبد العزيز املقاحل"(.
 

كما توجد بعض اجلهود النقدية )السيميائية( عند الدكتور "عبد القادر فيدوح" من  
 خالل كتابه )دالئلية النص األديب دراسة سيميائية للشعر اجلزائري(.

 

املصطلح   الدكتور "يوسف وغليس " بأّن الناقد "فيدوح" فشل يف تنظيم جهازه ىوير  
إذ استعمل مصطلحيني ملفهوم واحد )الدالئلية والسيميائية( حبيث غاب عنه بأّن الدالئلية 

(، كما ازدادت األمور تعقيدا عندما استعمل الناقد مصطلحات sémiotiqueتقابل كلمة )
 (00)أخرى أثناء املمارسة للداللة على املفهوم نفسه كالسيميولوجية والسيميوطيقية والتأويلية

 

ورغم هذا التداخل االصطالح  املفهومايت فنجد الناقد واضح يف اختياره املنهج  إذ   
مل يعّد حيمل الراية اإليديولوجية اليت اعتمدت بنية اخللل االجتماع  »يصرَّح بأّن النص: 

مظهرًا هلا، وال البطاقة االستنطاقية االستبارية واالستخبارية، بوصفها علبة سوداء تساعدنا 
على استكشاف عبقرية الذات الواعية الفردية واجلماعية: إمّنا حماولة الكشف عن غموض  

، ومن هنا (03)كينونته االحتمالية صفة ممّيزة له ضمن إجراء تنظيم والدته املتجّددة...(
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استفهام  ال « رهان»ويدخل مع النص يف « النص جواب جاهز»يعورض على مقولته 
 ظريني: )سيميائية النص األديب(، )البعد التأويل  للسيميائية(.ينته ، يوطئ له مبدخلني ن

 

واملتتبِّع للكتاب جيد بأّن الناقد يف اجملال التطبيق  قد عرض قصيدة جزائرية قدمية من   
خالل تتّبع )ضمري الشعر اجلزائري من خالل بكر بن محّاد يف نونّيته(، كما حاول فّك 

وحلمته، وحتليل البنية السطحية، ودراسة إيقاع  شفرات القصيدة من خالل فضاء النص
وضمن »القصيدة الداخل  واخلارج  باإلضافة إىل الوزن، ويف هذا الصّدد يقول "فيدوح": 

هذا اإلطار جاءت قراءتنا لنص "بكر بن محّاد" حماولة ملقاربة نص قدمي يف ضوء أساليب 
 .(01)«القراءة التأويلية... وأدوات حديثة، وه  حماولة أيًضا ملقاربة تصّب يف قالب

 

لينتقل بعدها إىل )شعرية األقالم الغّضة( لدراسة اجليل الصاعد اجلديد حيث يقول:   
لنا يف شعرية اجليل اجلديد ما ييرهن على البنية العميقة للتغيري بالسؤال وما يعيد الصّلة »

تضّمنت فاعليتهم الشعرية  بني الناص وإفرازاته من خالل التأسيس املغاير يف توقيعاهتم، وقد
جرأة التمّرد على الواجهة جاذبية اهتمامهم التعبري عن ذات األنا يف سبيل دفع نبض 

من ذلك أجدي أحاول يف هذه الوقفة استقراء أدب »... ويقول:  «.الواعية اجلماعية...
 .(00)«اجليل اجلديد، وحماولة معرفة أبعاد رؤيته للحياة ومتّرده عليها...

 

دراسة اجليل الصاعد اجلديد من خالل قصائدهم أمثال "سعيد هادف"، "خرية محر و   
العني" "عاشور فين"...( مث يشرع يف دراسة مسات تلك النصوص وخصائصها، كسمة 

 )التشاكل( و)التشابه( وغريها من عناصر الدرس السيميائ .
 

نتجاهلها، وقد قّدمت ومن األمساء )السيميائية( اجلزائرية األخرى اليت ينبغ  أاّل  
"الطّاهر رواينية" من خالل أطروحته لنيل درجة دكتوراه  إسهامات نقدية نذكر الدكتور

الدولة املوسومة بـ )سرديات اخلطاب الروائ  املغاريب اجلديد، مقاربة نّصانية تطبيقية يف 
 سلكه يف البحثبأّن الباحث أبان مآليات احملك  الروائ (، واملتصفَّح ملقّدمة الدراسة جند 

وقد »وترسم خطوط حتليلية للمدّونة الروائية املغاربية اجلديدة حيث يقول يف ذلك: 
اعتمدت يف دراستها منهًجا يستنّد إىل نظرية احملك ، وما أجنزته السرديات يف هذا اجملال 
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 بدًءا بوراث الشكالنيني الروس، ولكينَّ آثرت اجلمع بني توجيهني يزاوجان بني املقاربة
للداللة السردية يف الرواية، ويف  M. Balالشكالنية والتأويلية، ممثلني يف دراسة "مايك بال" 

 .W. krysinski»(01)الدراسة السيميائية التعاقبية للرواية احلديثة "لفالدميري كريز نسك "  
 

وحتديًدا  ، وولعه به جعله يعود ثانية إليهونزوع الباحث حنو التحليل السيميائ  النّصاي  
إىل ما أجنزه "فالدميري كريز نسك " من سيميائية تعاقبية يف كتابه )ملتقى العالمات 

Carrefour des Signes لفرج احلوار" لكّنه ال « املوت والبحر واجلزر»( فيقارب به رواية"
 .(00)يستقّر على ذلك حىت ينتقل إىل معمارية النص يستعني هبا على القراءة والتحليل...

 

ىل جانب "الطّاهر رواينية" نذكر أيضا األستاذ "حسني مخري" من خالل دراسته إو   
يف  «titrologie»العنوان والدالالت( اليت أّسست لعلم العنوان « ما تبقى لكم)»الرائدة 

... مع سحبه على رواية "غسان كنفاي" من باب جتاوز الدراسة  اخلطاب النقدي اجلزائري
حميطه )العنوان، اإلهداء، التوطئة، عالمات الوقف،...( وكذلك السيميائية للنص إىل 

دراسته )سيميائية اخلطاب الروائ ( اليت تعرض لرواية "عبد امللك مرتاض" )صوت الكهف( 
ة/ اخلنجر يف إطار برؤية سيميائية تتقّصى مسات: )الصوت/الكهف، العقد/ احلقد، املرأ

 .(07)()نظام األشياء
 

األستاذ "حسني مخري" النقدي األستاذ "رشيد بن مالك" الذي قّدم كما جند توأم   
للكاتب « عائشة»دراسات سيميائية عديدة يف الرواية اجلزائرية كتحليله السيميائ  لقّصة 

 .(00)"لواسيين األعرج" سيميائية النص الروائ « نوار اللوز»"أمحد رضا حوحو"، و
 

" )السيميائية jean claude coquetك  باإلضافة إىل ترمجة كتاب "جان كلود كو   
رصد ألهّم »مدرسة باريس( حيث أعلن املورجّم يف مقّدمة كتابه بأّن هذه الدراسة ه  

اليت ينتم  إليها "غرمياس" بل إنّه من  (32)«اإلجنازات السيميائية اليت حّققتها مدرسة باريس
 أبرز أعالمها.

 

ائيات السردية( والذي يهدف من خالله إىل باإلضافة إىل كتابه املوسوم بـ )السيمي   
بوصفها خيارًا منهجيا مغايرا للمناهج « السيميائية»القاء خدمة أخرى من الضوء على 
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ليست نسخة حرفية أو مطابقة « سيميائية عربية»النقدية التقليدية هبا يساعد على تطوير 
 .(36)للسيميائية يف الغرب  على حّد تعبريه

 

جنازات ّصص مدخاًل نظريًا لقراءة بعض اإلللكتاب جيّد بأّن صاحبه قد خواملتفحَّص   
السيميائية العربية الراهنة ومعاجلة مشاكلها العالقة، ويف القسم التطبيق  تناول جمموعة من 
النصوص السردية بالدرس والتحليل، كنص )النصيحة( اليت أسداها الفيلسوف "بيدبا" 

تغريبة صاحل  -اللوزليلة ودمنة" "البن املقفع"، ورواية )نوار كما ورد يف "ك دبشليم" "للملك
 .اصف جزيرة الطيور( جلياليل خالص(ري( "لواسيين األعرج"، ورواية )عو فبن عامر الزو 

 

     وما دمنا يف اجملال السيميائ  السردي فال بّد أن نشري إىل إسهامات األستاذ   
اد املؤسِّسني للحركة السيميائية يف اجلزائر، وقد واحد من الروّ »"عبد احلميد بورايو" كونه 

ظهرت دعوته إىل هذا التّيار يف وقت مبكَّر من خالل الدروس اليت كان يلقيها... يف بداية 
الثمانينيات... وفيها يعلن الباحث عن متردِّه على الوضع النقدي يف اجلزائر وتصدِّيه 

نستمّد أغلب أدواتنا املنهجية »... ويقول أيًضا:  (30)«للنصوص السردية بالدرس والتحليل
من نصوص تنتم  يف أغلبها لنفس املدرسة السيميائية، واليت ميكن أن نطلق عليها املدرسة 
الغرمياصية ذات التّوجه الشكالي، واليت كان هلا اليد الطويل يف تطوير السرديات )أو علم 

امتدادها يف الدراسات السردية احلديثة عير السرد( منذ الستينيات حىت اليوم، وكان هلا 
 .(33)«دوائر البحث العلم  يف الشرق والغرب

 

 ه )املسار السردي وتنظيم احملتوىوهذا ما جنده يف أطروحته املقّدمة لنيل درجة الدكتورا  
دراسة سيميائية لنماذج من حكايات ألف ليلة وليلة(، أضف إىل ذلك أعماله النقدية 

ال السيمياء السردية جند كتابني مورمّجني مها: )الكشف عن املعىن يف النص األخرى يف جم
النظرية السيميائية السردية( وه  جتربة خاّصة يف مواجهة مسألة ترمجة  - السردي

كما أهّنا جتربة واكبت مرحلة البحث عن املصطلح العريب املناسب يف ميدان   ،املصطلحات
السرديات  )الكشف عن املعىن يف النص السردياآلخر ، و (31)السيميائيات على حّد قوله

التطبيقية(؛ حيث عاجل التحليل اجلمايل ومكّونات احلكاية الشعبية، إضافة إىل مقاربته 
 .(30)اخلطابية لقّصة الغراب والثعلب ومقاربته السيميائية حلكاية الصّياد والعفريت -السرد
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بوطاجني" من خالل كتابه )االشتغال باإلضافة إىل كّل ذلك جند الباحث "السعيد   
نة( الذي حّدد فيه الورسيمات واية غًدا يوم جديد بن هدوڤة عيّ دراسة سيميائية لر  -العامل 

املوضوع(  -املوضوع( )األرض -املوضوع( )الزاوية  -املوضوع( )الكتابة  -العاملية )املدينة 
من خالل تّوصله إىل اقوراح مثلثني  ،(31)كما حّدد املثلثات العاملية املوضوع(، -)املدينة 

عاملني شّيدمها على حتّول بعض املمثِّلني، ومنهم "ابن القائد" و"املعلِّم" إىل ذوات صغرى 
 .(30) هلا برناجمها السردي، وهلا أيًضا انتماءاهتا املتشعبَّة واملتناقضة...

 

"السعيد بوطاجني" حيث ويف هذا الصدد جند الباحثة "سليمة لوكام" تقيِّم جتربة    
نرى أّن جتربة مثل اليت هنض هبا "السعيد بوطاجني" وظّفت النظري واستثمرته »... تقول: 

إجرائًيا خليقة بأن تعد من اجلهود اليت تؤسِّس بال ريب إلشاعة الفعل النقدي يف اجلزائر 
اليت تكرِّس  الذي طاملا ظّل حبيس املنابر األكادميية، وسجني نظرة "أعط القوس باريها"

حضور شرط  التخصيص والتجويد وتقص  هاوي مجع القواس، أو راغًبا يف بريها على 
 .(37)«النحو الذي جتعل استعماهلا ممكنا ووافيا بالغرض

 

هذا وجند مالمح السيميائية أيًضا يف كتابة )السرد ووهم املرجع، مقاربات يف النص 
الل قراءته لنماذج روائية كرواية )االنطباع السردي اجلزائري احلديث( وتتجّلى ذلك من خ

ذاك احلنني( "للحبيب و) األخري( "ملالك حّداد"، ورواية )متيمون( "لرشيد بوجدرة"،
و)ذكريات وجراح( "لعبد احلميد بن هدوڤة"، وهذه األخرية درسها من خالل السائح"... 

أديب من ثنائية الثابت ثنائية الثابت واملتحّول كمفهوم سيميائ  حبيث ال خيلو أّي نص 
واحلركة، أي احلالة والتحّول باملفهوم السيميائ ، أو السردية إذا أردنا حتديد املصطلح 
واألدوات اإلجرائية املنتهجة حديثا يف حتليل البىن النّصية إىل بنيات متآلفة تشكِّل جمتمعة 

 .(30)النص أو ما يسّمى النسيج يف الورمجة الدقيقة
 

ت أخرى للكاتب املغتال "خبيت بن عودة رمحه اهلل"، و"أمحد شريبط" فضاًل عن دراسا
و"عبد القادر فهيم شيباي" من خالل كتابه )السيميائيات العاّمة أّسسها ومفاهيمها( 
والسيميائيات العاّمة يف نظرة ه  فضاء نظري ملساءلة قوانني املعرفة السيميائية وحدودها... 

تحليالت اخلاّصة، وتسعى لطرح مجلة من املقوالت العاّمة وه  فلسفة للمفاهيم تعف عن ال
 .(12)اليت تشرف على احتواء خمتلف الوقائع السيميائية
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 : ُمختتم
كان من خالل     االجتاه السيميائ  يف اجلزائروختاما نصل إىل أن حضور وجتلِّ 

املمارسة السيميائية اليت قام هبا عدد من النقاد البارزين تنظريا وتطبيقا وترمجة حيث حاول 
أصحاب هذا االجتاه التأسيس هلذا املنهج عن طريق نقل املعرفة السيميائية الغربية مبختلف 

وقدرته  اجتاهاهتا ومدارسها هذا من جهة، ومن جهة أخرى إثبات مدى فاعلية هذا االجتاه
على فك شفرات النصوص، أمثال: "عبد امللك مرتاض"، "عبد احلميد بورايو"، "أمحد 
طالب"، "أمحد يوسف"، "اجلياليل حالم"، "موالي عل  بوخامت"، "رشيد بن مالك" 
"السعيد بوطاجني"، "قادة عقاق"، "حسني مخري"، "عبد القادر فيدوح" ... وتبقى هذه 

لبواكري األوىل لتأسيس خطاب سيميائ  جزائري يتماشى اآلليات مبثابة اللبنات وا
 وخصوصية النقد العريب.

 

 واإلحاالت الهوامش
، دار 6إبراهيم عبد العزيز الّسمري: اجتاهات النقد األديب العريب يف القرن العشرين، ط -(6)

 .070، ص م0266اآلفاق العربية، القاهرة، 
 املرجع نفسه: الصفحة ذاهتا. -(0)
 .601، ص 6070 ،ار طالس، د6ط مازن الوعر: دراسات لسانية تطبيقية، -(3)
 .071 -070إبراهيم عبد العزيز الّسمري: املرجع نفسه، ص  -(1)
فرديناند دي سوسري: دروس يف األلسنية العامة، تر: صاحل القرمادي وآخرين، الدار العربية  -(0)

 .301، ص 6070 بريوت، للكتاب،
حالم اجلياليل: املناهج النقدية املعاصرة من البنيوية إىل النظمية، مقال جملة املوقف األديب  -(1)

 .071، نقاًل عن/ إبراهيم عبد العزيز الّسمري: املرجع نفسه، ص 32 -07ص 
 .071إبراهيم عبد العزيز الّسمري: املرجع نفسه، ص  -(0)
 مطبعة النجاح اجلديدة، 6واملقوالت،عيون املقاالت،طإبراهيم عبد اهلل: التفكيك األصول  -(7)

 .36، ص 6071الدار البيضاء، 
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يوسف وغليس : النقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية، د.ط، املؤسسة الوطنية  -(0)
 .   633، ص م0220للفنون املطبعية، الرغاية، اجلزائر، 

حفناوي بعل : التجربة العربية يف جمال السيمياء، حماضرات امللتقى الوطين الثاي للسيمياء  -(62)
 .   611، ص 0220أفريل  61 -60والنص األديب، منشورات جامعة بسكرة، اجلزائر، 

 6ط حملمد العيد،« أين ليالي»دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة  -عبد امللك مرتاض:  -(66)
 .06ص، 6000 املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،ديوان 

  («ال بغدادمج»عبد امللك مرتاض: ألف ليلة وليلة )حتليل سيميائ  تفكيك  حلكاية  -(60)
 .66د ت، ص  ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،

 .66عبد امللك مرتاض: املرجع نفسه، ص  -(63)
 .71عبد امللك مرتاض: املرجع نفسه ،ص  -(61)
 .60ص  عبد امللك مرتاض: املرجع نفسه، -(60)
ينظر: عبد امللك مرتاض: األلغاز الشعبية اجلزائرية، دراسة يف ألغاز الغرب اجلزائري، د.ط،  -(61)

 .73، ص 6070ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
 .03ص  ،عبد امللك مرتاض: ألف ليلة وليلة -(60)
 .06ص  املرجع نفسه: -(67)
 .07ص  ،عبد امللك مرتاض: ألف ليلة وليلة -(60)
ينظر: موالي عل  بوخامت: الدرس السيميائ  املغاريب، دراسة وصفية نقدية إحصائية يف  -(02)

 ان املطبوعات اجلامعية، بن عكنونمنوذج  عبد امللك مرتاض وحممد مفتاح، د.ط، ديو 
 .00 -06، ص 0220اجلزائر، 

، منشورات احتاد الكتاب 6األدب اجلزائري املعاصر، طمحر: دراسات يف فيصل األ -(06)
  .66 -62، ص 0220اجلزائريني، اجلزائر، 

 .630 -631يف الالنسونية إىل األلسنية، ص النقد اجلزائري املعاصر يوسف وغليس : ينظر: -(00)
، ديوان 6عبد القادر فيدوح: دالئلية النص األديب، دراسة سيميائية للشعر اجلزائري، ط -(03)

 .20، ص 6003املطبوعات اجلامعية، وهران، 
 .33املرجع السابق: ص  -(01)
 .13 -10املرجع نفسه: ص   -(00)
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يف  -نظرية تطبيقية  -الطّاهر رواينية: سرديات اخلطاب الروائ  املغاريب، مقاربة نّصانية  -(01)
 ، د ص.0226-0222جامعة اجلزائر،  آليات احملك  الروائ ، أطروحة دكتوراه دولة،

 063، ص0220، تونس، د.ط، دار سحر املغاريب: تلق  السرديات يف النقد سليمة لوكام: -(00)
 .637 -630صيوسف وغليس : النقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية،  -(07)
 .630 -637املرجع نفسه: ص  -(00)
، دار الغرب للنشر 6جاك كلود كوك : السيميائية، مدرسة باريس، تر: رشيد بن مالك، ط -(32)

 .20، ص 0223والتوزيع، وهران، 
 .20ص  ،0221األردن  ، عّمان،دار جمدالوي ،6، طالسيميائيات السردية رشيد بن مالك: -(36)
 .016سليمة لوكام: تلق  السرديات يف النقد املغاريب، ص  -(30)
عبد احلميد بورايو: املسار السردي وتنظيم احملتوى، دراسة سيميائية لنماذج من حكايات  -(33)

 .26ص ،6001 -6000 جامعة اجلزائر، )خمطوط دكتوراه(، قسم اللغة العربية، ليلة وليلة، ألف
 6، النظرية السيميائية السرية، طعبد احلميد بورايو: الكشف عن املعىن يف النص السردي -(31)

 ، املقدمة.0227دار السبيل، بن عكنون، اجلزائر، 
 عبد احلميد بورايو: املرجع نفسه. -(30)
 هدوڤة عيَّنة البن« غًدا يوم جديد»السعيد بوطاجني: االشتغال العامل ، دراسة سيميائية  -(31)

 .667ص .0222، دار هومة، عني مليلة، اجلزائر، 6ط
 .310سليمة لوكام: تلق  السرديات يف النقد املغاريب، ص  -(30)
 .313ص  املرجع السابق: -(37)
 6السعيد بوطاجني: السرد ووهم املرجع، مقاربات يف النص السردي اجلزائري احلديث، ط -(30)

 .610، ص 0220منشورات االختالف، اجلزائر، 
 منشورات االختالف ،6ط مفاهيمها،أسسها و  السميائيات العاّمة اي:عبد القادر فهيم الشيب -(12)

 .20، ص 0262اجلزائر، 
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 ة ائر الجزائريصريدة البج غة في المدونة الشعرية ف  يسمات الل  
 (م1151 - م1148و) (م1131 - م1135)

 

language features in the Algerian newspaper albasair  

(1935-1939) and (1947-1956) 

 

 سمير جريديد.                                                
 (الجزائر) برج بوعريريج -جامعة محمد البشير اإلبراهيمي                      

 

 15/21/2222تاريخ القبول:                                22/11/2019رسال:تاريخ اإل
 

 ملخص:
اجلزائرية يف  جريدة البصائر يف اللغة يف املدونة الشعرية (،خصائص)يعاجل البحث مسات       

 (هـ6300،ه6311) والثانيـة (،م6030،م6030) - (ه6307،ه6301) األوىل سلسلتيها:
عّرف باجلريدة وجتارهبا الشعرية تعريفا موجزا، وذكر أهم تعاريف  إذ (؛م6001،م6010)

مع إعطاء مناذج  تلك اللغةوبعضا من أمهيتها، مث ذكر خمتلف امليزات اليت اتسمت هبا  اللغة
 ، ليخلص إىل أهم النتائج املتوّصل إليها، واليت تضمنتها اخلامتة.تطبيقية

 

 .جريدة البصائر اجلزائرية، ةاملدونة الشعري ،(، اللغةخصائصمسات) :الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 
      This study deals with language features in the poetic corpus of 

the Algerian newspaper Albasair in the series: The first (1354H-1358H) 

(1935-1939A.D), and the second: (1366H-1375H) (1947-1956A.D) 

where a brief definition of the newspaper and its experiences were 

given, and also the most important language definitions were 

mentioned and some of its important ones. Then different features 

which characterized its language were mentioned by providing 

practical models, ending with  results achieved that were included 

in the conclusion. 
 

Keywords: features, language, poetic corpus, the Algerian Bassair 

Newspaper. 
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 مقدمة:
 :سلسلتيــها يف - مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني اللسان ح جريدة البصائر تعدّ       
 م(6001م،6010)-هـ(6300ه،6311) والثانية  ،م(6030م،6030)-ه(6307ه،6301) األوىل

ت املنطلق مصدرا مهما من مصادر األدب اجلزائري عموما والشعري خصوصا؛ إذ كان
، الدارسون لألدب العريب احلديث، واملصدر املهم  يف مجع دواوين األساس الذي انطلق منه

عديد الشعراء اجلزائريني، من أمثال حممد العيد آل خليفة، وأمحد سحنون، وعبد الكرمي 
 جتربة شعرية (007والربيع بوشامة ...، فقد ضمت مثايج وعشرين ومخسمائة )العقون، 

 إىل املطوالت.  ،إىل القصيدة ،اوحت ما بني النتفة إىل املقطوعةر 
 

)يكف  أن  : اخلطبرية العربية، مثلإىل جانب ذلك، قد حوت عديد الفنون النثه  و      
 واملقاالت األدبية اليت تتناول خمتلف القضايا. نذكر حممد البشري اإلبراهيم  أمنوذجا لذلك(،

 

واحلق يقال بشهادة الدارسني لألدب العريب اجلزائري، أن هذه اجلريدة مل تكن 
إعالمية فحسب، بل كانت جريدة أدبية راقية بامتياز، هذا إذا ما استثنينا السنوات األخرية 

إخبارية ال أكثر، ألسباب  اديةحندرت فيها إىل جمرد جريدة عمن السلسلة الثانية، اليت ا
 ليس هذا جمال ذكرها.

 

 وقد اخورنا حنن دراسة شعرها يف سلسلتيها األوىل والثانية، وفق العنوان اآليت:
 جريدة البصائر اجلزائــرية"مسات اللغة يف املدونة الشعرية فــ   

 ."م(6001-م6010م( و)6030-م6030)
 

والشعري  أمهيتها بالنسبة إىل العمل األديب عموما،فما هو مفهوم اللغة؟ وماه      
 ةـريـر اجلزائـائصـــجريدة الب ات اللغة يف املدونة الشعرية يفوماه  أهم مســ خصوصا،

 ؟(م6001-م6010) و م(6030-م6030)
 

 وألجل حماولة اإلجابة على اإلشكالية اليت تضمنها املقال، قسمناه إىل العناصر اآلتية:     
 التعريف بالبصائر يف سلسلتيها تعريفا موجزا، -أوال
 التعريف باللغة وذكر أمهيتها، -ثانيا
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 مسات اللغة مع التأصيل النص  من املدونة، -ثالثا
 اخلامتة اليت تتضمن أهم نتائج الدراسة. -رابعا

 

 التعريف بجريدة البصائر: -أوال
املعير عن آرائها اجلزائريني، ولسان حاهلا و سلمني ه  اجلريدة الرابعة جلمعية العلماء امل      

 السنة، الشريعة وه :  صدرت تباعا،وهذا بعّد اجلرائد الثالث السابقة اليت وأهدافها،
 وقد كانت أسبوعية يف كلتا السلسلتني. ،(6)الصراط

 

 (2):م(1131م، 1135ه(/)1357ه، 1354)البصائر في سلسلتها األولى  -أ   
 ه6307،م6030 وانتهاء يف سنة ،ه6301 ،م6030 أربع سنوات بدًءا منوقد صدرت يف      

(3) ( جتربة شعرية600ت تسعا وتسعني ومئة )عدد، وضمّ  (672) صدر منها مثانون ومئة
 

، نذكر بعضهم على سبيل املثال ال احلصر: عبد احلميد ركتب خالهلا عدة كّتاب ألّفوا النثو 
       فرحات ،رك بن حممد امليل ، الطيب العقيبمبابن باديس، حممد البشري اإلبراهيم ، 

الدراج   أمحد بن عل  مرحوم، محزة بوكوشة، بن الدراج ، أمحدبن ذياب، أبو يعل  الزواوي،
 .(1)عبد احلفيظ الثعاليب، املك  الشاذيل، وإمساعيل بن عل  القل 

 

حممد العيد آل خليفة، أمحد سحنون، حممد وأما الشعراء الذين نظموا فيها، فمنهم:                       
 .وغريهم...  الشبوك ، أمحد بن ذياب، حممد جّفال التبس ، والعباس بن الشيخ احلسني

 

وأما مكان الصدور فكان يف املطبعة العربية يف اجلزائر العاصمة أوال، مث أصبح يف       
االمتياز الشيخ  السنوات كان صاحبمدينة قسنطينة، باملطبعة اإلسالمية اجلزائرية، ويف كل 

حممد خري الدين، وقد حدث تغيري يف املدير املسؤول ورئيس التحرير للجريدة؛ إذ يف البداية  
كان الشيخ الطيب العقيب، مث أصبح فيما بعد الشيخ مبارك بن حممد امليل  هو املدير 

أكتوبر  00 املوافق لــ ،(71املسؤول ورئيس التحرير، وذلك بدءا بالعدد الرابع والثمانني )
أن اجلريدة قد ضمت ثروة هو م. واحلاصل 6030إىل غاية توقفها خريف سنة  ،م6030

 .أدبية من النثر الفين والشعر اجليد يف خمتلف اجملاالت
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 :(0) م(1151م، 1148م(/ )1385ه،1311)البصائر في سلسلتها الثانية  -ب
وصدر منها واحد وستون م( 6010ه،6311) صدرت يف مثاي سنوات بدًءا من

 .م6001 أي ضعف أعداد السنة األوىل، وقد توقفت سنة ؛عدد (316)وثالمثائة 
 

، حيث نشر فيها الكتاب، والشعراء مثل: حممد العيد وه  مثل السلسلة األوىل كذلك 
ا آل خليفة، عبد الكرمي العقون، أمحد معاش الباتين، حسن محوتن، وغريهم، وضمت تسع

 .جتربة شعرية (300)وعشرين وثالمثائة 
 

وأما املدير واملسؤول  ،ملطبعة العربية باجلزائر العاصمةوأما مكان الصدور فقد كان يف ا 
وصاحب االمتياز ورئيس التحرير فهو الشيخ حممد البشري اإلبراهيم  طوال سنوات 

 ، الذي مجع  بني كل املسؤوليات.(1)صدورها
  
 

 وذكر أهميتها: باللغةالتعريف  -ثانيا
وال يعنينا تتبع خمتلف التعاريف للغة من حيث ماهيتها يف القدمي، أو احلديث عنها  

اليت  -حروف، أمساء، أفعال-بقدر ما يهمنا هنا أّن اللغة ه  األلفاظ أو الكلمات 
يستعملها الشاعر يف التعبري ونظم القصائد، سواء أكانت عامة أم ذاتية؛ أي النظر إىل 

 اللغة هنا بعّدها وسيلة هلا أمهيتها يف العمل الشعري خصوصا واألديب عموما. 
 

اللغة ه  الظاهرة األوىل يف كل عمل فين يستخدم الكلمة أداة للتعبري. ه  أول »فــــــ 
فتاح الذهيب   النافذة اليت من خللها نطل، ومن خالهلا نتنسم. وه  املش ء يصادفنا، فه

وه  الظاهرة » ،(0)«كل األبواب، واجلناح الناعم الذي ينقلنا إىل شىت اآلفاق  الذي يفتح
األوىل اليت ينبغ  الوقوف عندها عندما نتحدث عن األدب؛ ألن األدب ال ميكن أن 

يكون يف الواقع قد فرغ من أداء عمله  أداء كلماته، يتحقق إال فيها وحني يفرغ األديب من
 .  (7)«األديب

 

واحلقيقة أن "عز الدين إمساعيل" ليس الوحيد الذي ذهب إىل عّد اللغة الظاهرة األوىل  
اليت ميكن التعامل معها عند احلديث عن األدب، بل هناك باحثون آخرون يتبنون الرأي 

العنصر األول يف كل عمل »نفسه؛ فهذا الباحث اجلزائري "حممد ناصر" يذهب إىل جعلها 
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أول عنصر يتعامل معه » -عنده  -، وه  كذلك (0)«داة للتعبريفيّن يستخدم الكلمة أ
 ، اليت يبدعها.(62) «الشاعر أثناء التجربة الشعرية

ومن وجه آخر يذهب بعضهم إىل جعلها أداة لإلبداع أو عنصرا أساسيا فيه؛ فــــ 
ميع اللغة ه  الصورة اليت يظهر يف إطارها اإلنتاج األديب، وه  أداة للتعبري األديب جب»

عنصر أساس  يف اخللق األديب حىت أن كثريا من النقاد يرون »، وه  (66)«أنواعه وأشكاله
 .(60)«أن سر التعبري األديب إمنا هو العبارة ذاهتا

قبل قليل، بل  مثلما مّر بناإىل اللغة بعّدها أداة للتعبري فقط  ومل تقتصر نظرة الباحثني
ونقل األفكار والعواطف، ووعاء حلفظ التجارب   أداة هامة للتوصيل،»إن هناك من عّدها 

والذكريات، وبالتايل فه  وسيلة راقية لربط الصالت بني البشر، هلذا فه  تؤدي وظيفة 
اجتماعية أساسية يف حياة الناس، تقرب بينهم مبا تقوم به من دور كبري يف الكشف عن 

أداة »وه  ،(63)«قضاياهالعامل الداخل  لكل فرد، واإلبانة عن مشاكل اجملتمع وعرض 
 .  (61)«الغري وجتسيد الوجود الشعريإيصال األفكار إىل 

لنقل  -كذلك-بل ه  أداة  أو أداة لنقل األفكار فحسب، واللغة ليست وسيلة  
رموز حلاالت نفسية، ه  مادة »ألمهيتها؛ ذلك أهنا احلاالت النفسية ورمسها وإبرازها 
 .  (60)«عقلية، هلا داللتها على الكالم النفس  الداخل للفكر، فللصوت اللغوي وظيفة 

إبرازا ألمهيتها، إال أننا نورد آراء أخرى  - بعّدها أداة -ورغم أن يف حديثنا عن اللغة  
إذا أردت التعرف على اإلطار احلضاري لشعب من الشعوب يف »مكانتها، فـ  يف إظهار

يعيش نبض  -إذا صح هذا اجملاز  -زمن من األزمان فادرس لغته. فف  عروق اللغة 
 .  (60)«حقل لألدباء، والنقاد والّلسانيجاتّيني والبالغيني»، وه  (61)«العصر

وال نطيل احلديث عن اجلانب النظري كما أومأنا، لتكون معاجلتنا للغة باإلشارة إىل  
الشعر يف  (*)[ودورا خطريا]للغة قيمة كيرى » رأي الشيخ صاحل الذي يذهب فيه إىل أنّ 

ألهنا أداته اليت يكتسب هبا وجوده فنا بني الفنون، فإذا كانت األلوان أداة الرسم، واحلجارة 
 .(67)«واألدوات اجملسمة أداة النحت، فإن اللغة ه  أداة الشعر
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وأما إذا حنن عدنا إىل احلديث عن خصائص اللغة الشعرية يف املدونة بسلسلتيها 
 تتصف وتتميز جبملة من اخلصائص اليت ستتضح الحقا.األوىل والثانية، وجدنا أهنا 

 

 سمات اللغة مع التأصيل النصي من المدونة: -ثالثا
 يف سلسلتيها األوىل والثانية مسات اللغة يف املدونة الشعرية للبصائر ميكن إمجال أهم

 فيما يأيت: سواء أكان ذلك يف الشعر الذايت أم يف الشعر اجلمع ،
 

 التقرير والمباشرة: -1
 رهذه خصيصة أساسية برزت وظهرت وسيطرت على لغة املدونة الشعرية يف البصائ 
 يف الشعر العام أم الذايت. أكان ذلك سواء

بيان كتايب يُعّده أحدهم لشرح أمر »لكن ما معىن التقرير واملباشرة؟ لنبدأ باألول فهو  
ن اجلزئيات مث الوصول ما، أو قضية، وقد يكون التقرير مجاعيا، ومن صفاته التفصيل، وبيا
 .(60)«إىل نتائج، وال يقتض  العناية األسلوبية بقدر ما يقتض  التوضيح

وإذا كان إيراد مفهوم التقرير هنا بشكل عام، حناول هنا أن نفصل احلديث عن التقرير  
يف جمال الشعر؛ "فالبيان الكتايب" هنا هو الشعر، واملراد بـ"أحدهم" هو الشاعر، وإذا كان 

 التقرير أحيانا مجاعيا، فهذا التقرير )األثر( ليس مجاعيا، وإمنا فرديا. 

مث الوصول إىل النتائج  ،مادا على التفصيل وبيان اجلزئياتاعت ووظيفة التقرير الشرح، 
 دون وجوب العناية باألسلوب، بل وجوب التوضيح للفكرة املراد إيصاهلا.

معناها إيراد األفكار واحلقائق وتقدميها إىل القارئ والسامع  -هنا  -إذن، فالتقريرية  
 ة فه  إيراد املعىن بطريقة صرحيةوأما املباشر  وال لبس. بشكل واضح جل  ال غموض  فيه
 ليس فيها إحياء أو تلميح أو ترميز.

ولقد نظر النقاد اجلزائريون الذين تناولوا الشعر اجلزائري احلديث إىل هذه اخلاصية نظرة  
 استهجان، وعّدوها نقيصة تنقص من قيمة الشعر من الناحية الفنية.
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 ر حممد العيد آل خليفة يصف لغتهافهذا حممد ناصر، وبعد أن يورد أبياتا للشاع 
، ويواصل احلط من قيمتها (02)«لغتها تقريرية مباشرة، جمردة من أي إحساس فين»بقوله: 
 ملسة فنيةيتضح لنا من لغة هذا النص كيف جاءت تقريرية مباشرة خالية من أية »قائال: 

فه  مجلة من احلقائق الفكرية، يسوقها الشاعر يف لغة نثرية باهتة مثل قوله: وقالوا مهوم  
اللغة الشعرية املستخدمة هنا ال تثري يف املتلق  أي إحساس رغم كوهنا  ... إنّ  كلها ووجائع

تعاجل موضوعا ذاتيا. ألن األلفاظ والوراكيب تفتقد التصوير واإلحياء اللذين مها من ُأسس 
 .(06)«للغة الشعريةا

 

ويواصل حممد ناصر انتقاد اللغة التقريرية املباشرة يف الشعر اجلزائري احلديث، موسعا 
 (00)حكمه ليشمل شاعرين آخرين رفقة حممد العيد آل خليفة مها: حممد السعيد الزاهري

 جافةريرية فقد استخدموا مجيعهم، لغة تق»، ليصدر رأيه حوهلم قائال: (03)وأبو اليقظان
ألفاظها وصفية مباشرة تقف عند املعىن املعجم  احملدد للفظ، هتدف إىل إيصال الفكرة 
أوال وقبل كل ش ء. وذلك أمر جيعل املتلق  مير على النصوص الثالثة دون أن حُترك فيه 

 .( 01)«أدَن عاطفة، ودون أن يشد انتباهه تعبري مدهش هنا أو هناك

 -شعراء املدونة الذي هو أحد  -ث عن مفدي زكريا وهذا عبد امللك بومنجل يتحد
ال نظن أن الدارس لشعر مفدي زكريا حيتاج إىل »واصفا أغلب شعره بالتقريرية، إذ يقول: 

... إنه الشعر اليت تؤدي  جهد كبري ليكتشف أن معظمه مثقل بالتقريرية واخلطابة والوضوح
احة ووضوح، حيث ال يتكلف املتلق  اإلبالغية يف دقة وأمانة، يف صر  فيه اللغة مهمتها

جهدا يف االستكشاف وال سعيا نشيطا يف االستطالع عما وراءها من اخلفايا ذات السحر 
 ن غموضها الساحر ومجاهلا املستوراللذيذ، بل تقوده مباشرة ليحصل على املعاي جمردة م

لتلق ، وال معىن فتحرمه لّذة االكتشاف، وتغرقه يف فراغ رتيب، حيث ال جهد يبذله غري ا
 .  ( 00)«يستفيده غري املعىن املباشر

وحنن ال جنزم أن »ويواصل حديثه عن ذلك الشاعر واصفا شعره بالتقريرية إذ يقول: 
شعر مفدي خال من اجملاز، فما من شعر إال وفيه جماز، ولكن ميكن أن نسجل يف 

شر خيلو متاما من اجملاز أو أرباع شعره هو شعر تقريري مبا اطمئنان أن ما ال يقل عن ثالثة
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حيوي جمازات تقليدية قريبة ساذجة أكثرها جيري على ألسنة العوام حىت ليمكن أن نعدها 
من جممل شعره غري مقدار ال يتجاوز فيه الربع  -إذن  -يف حكم اجملاز امليت. فال يبقى 

ياة، وهذا هو ظهر فيه اجملاز شعريا موحيا، على درجات متفاوتة من العمق واخلصوبة واحل
اجلزء التعبريي الذي ساهم يف شهرة الشاعر، وأنقذ شعره من اجلمود واالندثار، وهو اجلزء 

 .(01) «الذي يستدل به معظم الدارسني

وهذا صاحل خريف كذلك يذهب إىل عد مسة التقريرية واملباشرة عيبا أو نقيصة، ويقرهنا 
وإذا كان األسلوب »صرح بقوله: باحنطاط املستوى وجيعلها نتيجة من نتائجه، فهو ي

التقريري املباشر من نتائج احنطاط املستوى، ومن مسات النهضات الفكرية يف بداياهتا، فإن 
 ملأخذ ال حتتاج إىل صور أو حتليقاملضامني اليت تطرقها هذه النهضات عادة تكون قريبة ا

فه  مضامني دينية إصالحية وعلمية إرشادية، واجلو التقليدي حمدود األفق األمر الذي 
 .   ( 00) «حيتم التقريرية

إنه »إجيابيا يف اللغة إذ يقول:  اأما الطاهر حيياوي فيجعل التخلص من التقريرية أمر 
، أن يدفع بتطور [ياالجتاه الوجدا]آنذاك استطاع  مبراعاة اإلطار العام للغة الشعرية السائدة

 .(07) «اللغة الشعرية السائدة، حنو التخلص من التقريرية اليت ارتبطت بلغة املعجم

وإذا كنا قد قررنا يف بداية احلديث عن التقريرية واملباشرة، بأن النسبة الكبرية جدا من 
عر األشعار قد اتسمت بتلك اخلاصية يف البصائر ،اليت تعد أغزر املصادر الشعرية للش

اليت مُتثّلها البصائر ]أن أغلبية الشعراء يف املرحلة اإلصالحية »اجلزائري احلديث، إضافة إىل: 
مل يستطيعوا تقدمي مناذج فنية ترتق  يف لغتها إىل ما جيب أن ترتق  إليه لغة  [أحسن متثيل

شيئا من أن هذا الشعر ال يساوي -نتيجة الوقائع السابق ذكرها  -، فهذا يعين (00)«الشعر
 ناحية لغته التقريرية املباشرة!.

ومن خالل -إننا نقرر معهم أن لغة الشعر اجلزائري احلديث والسيما اإلصالح  منه 
ه  لغة تقريرية مباشرة يف أغلبها، ولكن ننظر إىل األمر على أنه  -البصائر موضوع الدراسة

لتلك السلبية يف نظرهم، نعّده إجيايب، وليس سلبيا كما ذهبوا إليه، وأّن ما أوردوه تسويغا 
حنن دليال على ما ذهبنا إليه، فالشعر من الناحية الزمنية كان ضمن إطار النهضة األدبية 
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اجلزائرية احلديثة، بل هو نفسه صانعها. فمن حقه إذن أن تكون لغته تقريرية، وهذا جتاوبا 
ىل أن املضامني اليت مع ما قاله صاحل خريف الذي أوردناه قبل قليل، والذي يذهب فيه إ

 تطرقها النهّضات واجلو التقليدي حيّتم التقريرية.

وعندما يذهب حممد ناصر إىل أن متيز اللغة الشعرية بالتقريرية واملباشرة عائد إىل 
 -إال يف أحايني قليلة جدا- مفهوم الشعر ورسالته يف احلياة، فلم يكن الشاعر اإلصالح 

ايل هبدف إثارة اإلحساس الفين لدى املتلق  بقدر ما كان ينظر إىل اللغة يف جانبها اجلم
 .  (32)يهدف إىل إيصال أفكاره إليه

ولكن نقول: أليس استعمال األلفاظ بسمتها اليت ذكرت لتحقيق الغاية واهلدف أمر 
إجيايب حيسب لتلك اللغة ، فالشعر  ليس للمتعة الفنية فحسب، أو ما ميكن أن نطلق عليه 

 ل إن أحسن الشعر هو ما مجع بينهما معا: الوظيفة واإلمتاع."الفن للفن"، ب

فاأللفاظ التقريرية املباشرة حُتقق إيصالج الفكرة وإقناع املتلق  هبا، وإيصاُل الفكرة 
واإلقناع هبا حُيّقُق اإلحساس الفين ويُثري املتلق  ويؤثر فيه، على األقل يف تلك املدة، اليت 

ع  املقام الذي قيل فيه. مث إن املتلقني الذين ُوّجهت إليهم قيل فيها ذلك الشعر، فهو يرا
 عها، بل نكاد جنزم أهنم يطلبوهناتلك األشعار يُعجبون ويتأثرون بتلك الطريقة ويتجاوبون م

ولو مل يكن األمر كذلك ملا استمر الشعراء يف قول الشعر بتلك اللغة، مث ما الذي يدل 
حينما كان يلق  قصيدته، مع اإلشارة إىل أن  ،شاعراوب اجلموع وانفعاهلا مع العليه جت

 أغلب قصائد املدونة أو نسبة ال بأس هبا، قد ألقيت يف مناسبات مجعية العلماء أو غريها.

الذي نال حقه يف  -ولك  نُدّلل على ذلك نورد حادثة إلقاء حممد العيد آل خليفة 
ائده وكيف أثرت يف املتلقني إلحدى قص -النقد واملؤاخذة على لغته من قبل حممد ناصر
عندما ألقى حممد العيد قصيدته العصماء »ولو مل تكن مجيلة ملا كان هلا ذلك األثر،فـ 

البالغة مائة وثالثني بيتا وقف الطيب العقيب وقال للحاضرين "إنين  ،(36)"استوح شعرك"
 شاب من شبابنا يف هذا األسبوع فقد قّبلت رأس ما قّبلت رأس خملوق إالّ  اهللو منذ خلقين 

، واليوم أقّبل رأس شــــاب آخر نبغ يف [اليالورثــي]برع يف فن اخلطابة وهو الشيخ الفضيل 
. ولقد الحظنا تأثري هذا النص (30)«اذ حممد العيد"وصل الغاية منه هو األستـ الشعر حىت
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ا ويعُضده ما الشعري يف املرسجل واملرسل إليهم معا، فأثار النفوس وهّز الّسواكن، يؤكد هذ
القصيدة كان هلا وقع كبري على احلاضرين  ويبدو أنّ » أورده أبو القاسم سعد اهلل حني قال:

حىت لقد قال كاتب املقال، وهو فرحات بن الدراج ، زميل الشاعر يف مدرسة الشبيبة: 
...  "كان للقصيدة تأثري عميق  على نفوس احلاضرين، فبكى الناس وبكى الشاعر معهم

 .(33)«ل مرة شاهدت فيها شاعر العروبة واإلسالم يف اجلزائر يجبك  ويُبك "هذه أو 

قصيدة "استوح شعرك" اليت يقول فيها حممد العيد، قاصدا من وهذه بعض أبيات 
 وطنه اجلزائر:  

 مْن عهد )ُعقبةج( والُغزاة الّتبعِ              ت حّ  ساملــــــفجنِت الّدهور وأن
 زعــــالم مل تتزجعْ ـباق  على اإلس            الّزعجازع ثابتهجا أنت يف وسط 

 عـــــواه األرفـــــــى يف مستــــنتهبامل            بُوركت مْن وطن تجسامى فاْلتجقى
 عـــوم الُلمّ ـــــٌة مثل النُّجــــــوشجبيب              ةــــالئك ِطيبج ــــــه ِشيٌب كاملـــحيمي

 أن جْيمعوا من مشْله املتجصجدّعِ               عواـــ)الشَّمال( وأمجمِشلوا بيّرهم 
 

فاألزمان  ن( مقررا عدة حقائق،)الوط فهذه أبيات يتحدث فيها حممد العيد عن اجلزائر     
منذ عهد الفاتح عقبة بن نافع مرورا بالغزاة بعده، ورمبا كان يقصد  ،وهو حّ  سامل ،مرت

حيميه مبارك  ورغم هذه اهلجومات فهو ثابت متمسك باإلسالم،اإلسبان والفرنسيني، 
وأن  ،حيموه وكل بلدان الشمال اإلفريق الذين أمجعوا أن  ،أبناؤه من الشيوخ والشّباب

جيمعوا بينهم وأن يوحدوا أوطاهنم، واحلقيقة أن هذه األبيات تتحدث عن موضوع من 
 ( بيتا.632لة اليت ضمت مئة وثالثني )موضوعات كثرية مشلتها هذه التجربة الشعرية الطوي

فهل ميكن أن نصف لغة هذه األبيات بالتقريرية واملباشرة، وكذلك بقية أبيات 
 نرجح أن حمّمدا ناصر قد يفعل ذلكوحطّا من شأهنا ومرتبتها، و  القصيدة األوىل استخفافا

 إن فعل ذلك جمانب له. -على كل حال  -والصواب 

 ا باهتة ال إحياء فيها وال تصويرلى لغة الشاعر نفسه بأهنولو كان األمر كما حكم ع
وملا أبكت صاحبها واملتلقني، أليس يف ذلك  ،ا تأثري عميق على نفوس احلاضرينملا كان هل

 إثارة لإلحساس الفين، أليس فيها إحياء أدى إىل البكاء.
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أن تُرمى هبا لغة وال منقصة ميكن  لتقريرية املباشرة ليست رزيئةاللغة ا إننا نعتقد أنّ 
الشاعر، بقدر ما ه  صفة متيزها، وكانت عن قصد ووع  من أصحاهبا لالنسجام بني 

 األهداف املرجوة وطبيعة اللغة اليت حتققها.

وال نكتف  باملثال السابق، بل نورد مثاال آخر للشاعر نفسه، وهو قصيدة "يف يوم 
 ومما جاء فيها قوله: ،، اليت ألقاها على مجوع احلاضرين(31)باتنة العظيم"

 اــــــزفُّ هلا الّتحايــــــا نــــوجئناه          اـــــايـــــــو باتنة املطـــــــــا حنــــحثجْثن
 اــــــــا شذايـــّم على عواطفنـــــتن          اتــــــــــــــا هتانئ طّيبـــــــــــــوهنديه
 اـــــــنا خبجايـوامنج يف جواحنِ ــــــكج           اتــــريـــــع ذكــــــــرها روائــــوجنجْذك

 اـــفواصل من حمامدها جالي          اتــــُد ساطعـــــونتلو والّشواه
 اـــــزايــدان فائقة املـــــــعلى الُبل          دارج إحسان  وُحْسن أليستْ 

 

جميئه لوالية باتنة، إذ إنه قدم فاللغة تقريرية مباشرة، يتحدث فيها الشاعر عن سبب 
لتحيتها وهتنئتها هتانيحارة صادقة تدل على العواطف اجلياشة جتاهها، ويذكر روائع 
الذكريات اليت عاشها فيها وانطبعت وترسخت يف ذاته ووجدانه، تاليا الشواهد الساطعات 

غة يف هذه اليت تدل على مزاياها وحمامدها الظاهرة اجللية، ولكن هل ينقص اتسام الل
األبيات بالتقريرية واملباشرة من قيمتها؟ ال، فتقرير احلقائق واضحة جلية ال غموض فيها أمر 
حيمل على اإلجيابية ال على سبيل السلبية، فما فائدة الغموض؟ خصوصا وأن القصيدة 
رة نظمت لتلقى،  فهل يستعمل الشاعر لغة تقريرية مباشرة إلقناع اجلمهور والتأثري فيه، وإثا

إحساسه الفين وإمتاعه، أم هل يستعمل اللغة املقابلة هلا )املوحية املصورة( دون إيصال 
 املعىن إىل املتلقني والتأثري فيهم.

، وذلك ما نتبناه - يف رأينا - يقول: إّن الرأي األول هو الصوابإن منطق األشياء 
ــروا إلقاء الذين حض ما ذكره أحد النقاد ،وأن ما يدل على ما نعتقد صحته وصوابه حنن

هتتز بالتصفيق بني احلني  وكانت جوانب احملفل»قائال:  ،"سعد اهلل أبو القاسم" القصيدة
 وفيه هنايات ممدودة فيه خشونة ونيرات متقطعة، وكان صوت الشاعر منغما، هدارا. ،واآلخر

 .  (30)«البعيدبالياء يف القافية يتالشى معها الصوت كما يتالشى قصف الرعد يف األفق 
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فهل يهتز احملفل بالتصفيق لو مل تُثر أبيات القصيدة بلغتها التقريرية املباشرة اجلمهور 
 اف، أمل يأت التصفيق من اإلمتاع؟إثارة فنية، جتلت يف اإلعجاب الدافع إىل التصفيق واهلت

ا فم ،هو إثارة اإلحساس الفين واإلمتاعفإذا أدت اللغة إىل حتقيق اهلدف منها، و 
هدف التقرير  ويرية، مث إنالضري يف أن تكون تقريرية مباشرة بدل أن تكون إحيائية تص

هو إثارة املتلق  وإمتاعه آنيا وحلظيا ألن القصيدة تُلقى، فهل  - هنا - واملباشرة يف اللغة
يُفّضل للشاعر أن يقدم املعىن جاهزا لسامعيه، ليتأثروا به، أم هل يقّدمه غائرا غامضا فال 

 .حيدث االنفصال بينهما الأ فال يسمعون له بقية األبيات األخرى، ويتيهون معه، به، أثرونيت
لوجد أهنا تصور وتوح   ،األبيات بعد االنتهاء من إلقائهاولكن لو تأمل القارئ 

  ، وهو ما ال يتاح له عند اإللقاءمبعان ميكن أن يكتشفها بإعمال الفكر وإمعان النظر
أليس يف األبيات السابقة إحياء بافتخار الشاعر واعتزازه "بباتنة"، أليس فيها إحياء بتمسك 
الشاعر جبزء من وطنه، وذلك دعوة خفية للتمسك بالوطن رغم كيد االستدمار وسعيه 

 لبث اليأس فيه ويف شعبه ودينه ووطنه.
 

تسعى إىل إيصال احلقائق وهل ميكن املساواة بني "التقريرية واملباشرة" يف اللغة اليت 
 ة يف األدب والشعر خصوصا؟العلمية من رياضيات وفيزياء وعلوم طبيعية، باللغة التقريري

اإلجابة ال، ألن احلقائق العلمية، ولو أعدنا قراءهتا آالف املرات ملا أثارت فينا اإلحساس 
فلغته رغم أهنا  الفين جبماهلا ألهنا خالية من العواطف واألحاسيس واإلمتاع. أما الشعر

تثري فينا االنفعال والتجاوب الذي جتسد  -إذا كانت التجربة صادقة حقا - تقريرية مباشرة
 يف التجاوب والتصفيق.

 

، أو إحيائية تصويرية من جهة أخرى؟، أوج ليسْت مىت كانت األلفاظ تقريرية مباشرةمث 
 طريقة استخدامها من ِقبل الشاعر ه  اليت تعطيها صفتها؟

 

على أن اإلمتاع  -وهذا أمر منطق   -ى أننا ولألمانة العلمية املوضوعية، حنيل عل
 واإلثارة الفنية ليست على درجة واحدة من التأثري واحلدوث، فالتفاوت حادث ال حمالة.

 
 
 

 األلفاظ املستعملة واملعاي املتولدة عنها ه  ما كان يطلبه اجملتمع وأخريا نقول: إنّ 
سواء أكان حممد  - )املتلق ( آنذاك، وذلك ما كان يفضله فال سبيل أمام الشاعراجلزائري 
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 :(31)أن حييد عما يريده الشعب اجلزائري، فهو يصرح قائال -العيد أم غريه 
 ربَّابُ ــــــــُب والـــــوري ال زيْنـــــــوُشع       أيّها الّشعُب أنت موِضع ِشْعري

 

 :(30)أليس هو القائلوهذا الشعر مسّخر خلدمته، 
مجُ ــــــان خلاطـــــفك         ّ ــــــــرج يف الدنيا جِنيــــــالشِّع جعلتُ   انِ ــــــــــــري كالورُّ

 انِ ــــــــــــــلى مكــــه ألراه يف أعـــــــــب        وملأْكِفــْف عن استنهـــاض شْعيب
 

 : (37)قومه بشعره وغريه، فهو يقولوهو ُيسّخر شعره ويُقّيض كلماته ملن ال ينفع 
 أُقـجّيُض له جيشا من الكلماتِ     نفع قومه وقلت هلم: من يـجْعُش عن

والشعراء قد لّبوا ما كان يريده الشعب وجنحوا فيه من ناحية إيصال األفكار وحتقيق       
الشاعر التعبري الفين اجلميل على تفاوت فيما بينهم، بل على تفاوت فيما بني قصائد 

 نفسه، بل على تفاوت بني أبيات التجربة الشعرية نفسها.
اليت أصدرها على لغة الشعراء  ويظهر أن حممد ناصر قد جانب الصواب يف أحكامه

اإلصالحيني، يف نقطة التنقيص من القيمة اجلمالية للغة التقريرية املباشرة، وه  يف نظرنا 
 آراءه وأبرزنا موضع اخلطإ فيها. أحكام غري موضوعية، وقد سبق لنا أن أوردنا

 ن، سواء أكانوا تالميذ، أم شعراءوقد نس  أو تناسى أن ذلك ما كان يطلبه اجلزائريو 
أم مدّرسني،أم شيوخج حركة إصالحية...،إىل غري ذلك، فهل حيق للشاعر أن يراع  يف 

 شعره هذه احلقيقة أم ال؟.
 

 السهولة والوضوح:  -2
اخلصائص وأكثرها انتشارا وسيطرة وظهورا على لغة املدونة وهذه الظاهرة ه  أوضح 

ة يف فهم الشعرية على اإلطالق، والدليل على ذلك أننا نقرأ أشعار املدونة، فال جند صعوب
، إال يف حاالت استثنائية نادرة جدا، وهو ما سيظهر يف حينه ألفاظها وإدراك معانيها

ول تلك التجارب الشعرية، إذ إن أبعد جتربة الحقا، وهذا على الرغم من بعدنا عن زمان ق
أي  م6001، أي حوايل مثانني سنة، وأقرهبا إلينا كتبت سنة م6030شعرية تعود إىل سنة 

عن قرائها   -يف أغلب األحيان - حوايل ستني سنة، ومعلوم أن اللغة كلما بعدت زمنيا
 كانت أبعد يف وضوحها إليهم.
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 إذ كانوا يعلمون سهولتها ووضوحهاالشعراء، والقضية واقعة متعمدة مقصودة لدى 
 درا، وذلك بذكر معناها يف اهلامشولذلك مل يعمدوا إىل شرح بعض األلفاظ القليلة إال نا

 وبعض هذه الكلمات الغامضة يف املدونة، ه : 

"شصار" و"رئي ": من اجلن،  خنافر كاهن عريب، وقد وردت الكلمتان يف قصيدة -أ
 ، حملمد العيد آل خليفة، إذ يقول:(30)الغيوب""صوت من غيابات 

   ا نادراــــــــثا يل طريف         قْف يب ُأحجدِّثك حديـ
 بعض الليايل شاعرا        ن يفـــــــــــــاجلّ   ُ ـــــــأتى رئِيّ 
 ٌر إْذ أتى )خجناِفرا(         اـــــــــــــــو شجصج ـــا هــــــــــكأمن

 

 (12)تسمع، وهذا يف قصيدة "يا شرق خْذ حذرك!! العيرة بسقوط احلبشة" تجْأذجُن: -ب 
 ومما جاء فيها قوله:

 نُ ـــــــــمنج الّتعازي تْنبُس األلسُ       ما عندنا حوٌل سوى مجا به

 حجرجى عجسجى أُْذٌن لكْم تْأذنُ        مــــــشْكواك فأمسِْعوا األحرارج 

الّلطيُم: املسك، وهذه األلفاظ يف قصيدة  -الّتْأومي: التعطيش - اخلّيم: الطبع والسجية -ج
 .  (16)"توديع احلجاج الكرام إىل بيت اهلل احلرام"

 والوضوح ا النسبة الكبرية من كلمات التجارب الشعرية للمدونة، فتتميز بالسهولةوأمّ 
للتعبري عما يف  [الشاعر]بالسهولة سهولة األلفاظ والوراكيب اليت يلجأ إليها »واملقصود 

نفسه من معان وما يف خياله من صور... إّنك تقرأ شعره فال حتتاج معه إىل قاموس 
ينجدك يف تفسري الغامض من األلفاظ وال حتتاج إىل كّد ذهين للوصول إىل ما يريد من 

 . (10) «املعاي، فهو شعر قريب من النفس لبعده عن التكلف من ناحييت األسلوب واملعىن

ان الكالم السابق مقصورا على حممد العيد آل خليفة، فإننا نسقطه حنن على وإذا ك
إذ  ،لعيد الذي احتل شعره حيزا مكانيا ال بأس فيه يف املدونةشعر املدونة، ومنهم حممد ا

(، جتربة شعرية، وجدنا مخس عشرة 022ميكننا القول: إنه من ضمن أكثر من مخس مئة )
 صعبة اليت شرحت يف اهلامش.قصيدة فقط ضمت بعض األلفاظ ال
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ن التقريرية واملباشرة مالسهولة والوضوح إمنا ه  ناجتة وقد ذهب أحدهم إىل أن ظاهرة 
 .  (13)ومتولدة عنها

ودالئلها يف املدونة الشعرية، فيكف  أن نذكر بعض وأما أمثلة السهولة والوضوح 
الذي حيصر هو الكلمات حتصر، بل أن األبيات اليت تؤيد رأينا وتدعمه، وه  أكير من 

 الغريبة اليت ذكرناها آنفا.

ويف أمثلتنا هذه حاولنا أن تكون من خمتلف السنوات، وذلك تأكيدا ملا ذكرنا ونفيا 
 (11)القتصار الظاهرة على سنة دون أخرى، فهذا أمحد سحنون يف قصيدته "مناجاة البحر"

 عض أبياهتا:يستعمل ألفاظا واضحة سهلة ال غرابة فيها، إذ يقول يف ب
 مْ ــــــــم ِحكج ــــــــــِلُمْجتجِليك وك ـتج        رًا حويْـــــــــُم ِعبـــــــحُر كــيا ب

ْوت منج األُمـــــــــــن وك       كم قد طوْيت منج الُقرو  مــــــــــــمْ حمج
ت وكْم ضجمجْمتج منج        كم قد حويت من الرُّفجا

 الرِّممْ  )*(
مْ ـمـــــجـنج ما جــــرى ُمنــــ         ْمــــــــخ تجضج ـــــــت تاريـــــــــــأن   ـُذ الِقــــدج

فألفاظ األبيات السابقة واضحة سهلة ال غموض فيها؛ إذا ميكن للقارئ العادي 
 بله املتخصص فهم معانيها ومدلوالهتا دون العودة إىل القاموس.

الشيخ عبد احلميد بن باديس يف قصيدته املوسومة بـ وهذا عبد الكرمي العقون يرث  
    ، فيستعمل ألفاظا سهلة واضحة يف احلديث عن (10)"جّدد احلزن ذكرى عبد احلميد"

 ابن باديس، إذ يقول:
 فجججرجى يف فِم  حُلُوُن نجِشيدِ          جّددج احلزُن ذِْكرى )عبد احلميد(      
 ودـــــــــــذا تـُرجاث  خُمّلد  يف الوج          ايلــــــالّليس ننسى على توجايل ــــــلي      
يـجيْ ـــــــاثال يف نفوســــــم         وهو حتت الثرى رجِهنُي حلُُود          نجاـــــــــنا ما حج
 دـلِّ عنيــــــم وجأْودجى مبجْكر ك           كيف ننسى جماهدا كافح الظّلـ      
اه لدى الظَّالم الّشديد          من ُسبجات  عميق   أيقظ الشعب        وهجدج

واحلقيقة أن الظاهرة )السهولة والوضوح(، شائعة منتشرة وال نشك يف أن قارئ شعر 
 املدونة، سيجد صعوبة أو عناء يف اكتشاف األمر بنفسه.



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 191 

 

عاد  إن متيز اللغة الشعرية يف املدونة بالبساطة والوضوح أمر :وخالصة ما ميكن قوله
ومراعاة مستوى  ومقصود، أملتهعدة أسباب منها: أن هذا الشعر كان ينشر يف الصحف،

اجلمهور متاشيا مع القاعدة البالغية مطابقة الكالم ملقتضى احلال، واحلرص على إيصال 
الفكرة وإقناع  اجلمهور هبا، إضافة إىل التأثر بالشعر العريب القدمي من حيث استعماله لغة 

اليت نرجح  -ة قريبة من اجلمهور آنذاك، كما كان لبعض اآلراء النقدية بسيطة واضح
األثر الواضح يف بروز هذه الظاهرة، فقد ذهب أبو هالل العسكري  -اطالع الشعراء عليها

األديب الذي مييل إىل اإلغراب يف اللفظ أديب ملتوي احلس، ال يصدر عن »إىل أن 
 .   (11)«ذوق، وال يعير فيه صاحبه عن طبع

إن أمر السهولة والوضوح أمر إجيايب، مادامت اللغة تكتف  بذلك و جتتزئ به، وال 
  وحماربته اللغة العربية الفصحى تنزل إىل درجة االبتذال واإلسفاف يف زمن االستدمار

 مكاهنا. وحماولته إحالل العامّية
 

 االقتباس من القرآن الكريم: - 3
اآلخرين، وهو إما اقتباس لفظة أو مجلة أو معىن، وما االقتباس هو األخذ من كالم 

 يهمنا حنن هنا، هو اقتباس األلفاظ املفردة أو اجلمل، ما ُدمنا نتحدث عن اللغة.
والعائد إىل لغة املدونة جيد اقتباس شعرائها من لغة القرآن الكرمي أمرا شائعا ظاهرا 

ر إلدراك ذلك، واألمثلة على فشّو جلّيا، ال حيتاج إىل عناء أو إعمال فكر أو إمعان نظ
 هذه الظاهرة كثرية جدا، نذكر منها على سبيل املثال، ال احلصر ما يأيت الحقا.

 ، يقول فيهما:، اليت نقتطف منها هذين البيتني)*(لـ "شاعر" (10)فف  قصيدة
 تنـجّفس من جديدْ  أملٌ       رىــــــما تـــــــــهذا الرّبيع ك

 دْ ــــدي أويعيـــــرجمْحاُن يُب      والرْ كْم يأمُل اإلنسان 
 

 .   (17)﴾ِإنَُّه ُهَو ُيْبِدُئ َوُيِعيُد﴿فُجملتا"يُبدي ويعيد"، مقتبستان من قوله تعاىل: 

 :(10)ويف بيت أمحد معاش الباتين الذي يقول فيه

 يف صميم الصحراء نجْسًيا نجِسيَّا     وِخياٌم تناثرت فوق سوح  
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َفَأَجاَءَها اْلَمَخاُض ِإَلى ِجْذِع النَّْخَلِة َقاَلْت َيا ﴿إمنا يقتبس نسيا من قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

 . (02)﴾َلْيَتِني ِمتُّ َقْبَل َهَذا َوُكنُت َنْسًيا مَّنِسيًّا
 

جند االقتباس من ألفاظ القرآن الكرمي واضحا يف  (06)وعلى لسان البصائر نفسها
        البيت اآليت:

 ـحج وأُْهِديكم سبيل الّرشادِ      مّرعاٌم علّ  أُولِيُكْم النُّْصـ

َوَقاَل الَِّذي آَمَن َيا َقْوِم اتَِّبُعوِن َأْهِدُكْم ﴿فكلمتا "سبيل الرشاد" مقتبستان من قوله تعاىل:      

 .(00)﴾َسِبيَل الرََّشاِد
 

هذه املدونة، وهذا ما جنده وتستمر ظاهرة االقتباس جلية واضحة من قبل الشعراء يف 
 ، حملمد بن عمر، وذلك حينما يقول:(03)يف قصيدة "رّد حتية البصائر"

 ـِه أهلج القرى وأهلج البوادي       وجدجعْت التّباع هْنج رجُسول  اللْـ 
 

 

َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا ﴿فـ "أهل القرى" مقتبسة من اآلية الكرمية:       

 َأَفَأِمَن َأْهُل اْلُقَرى (91)ِكن َكذَُّبوا َفَأَخْذَناُهم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن َن السََّماِء َواْلَأْرِض َوَلَعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ

 . (01)﴾(91)َأن َيْأِتَيُهم َبْأُسَنا َبَياًتا َوُهْم َناِئُموَن 
     

ورسالة الشرك عنوان كتاب  - (00)قصيدته "رسالة الشرك"وهذا حممد بن بسكر يف 
 يقتبس من القرآن الكرمي، عندما يقول: -ألفه الشيخ مبارك امليل  رمحه اهلل 

 والّشرجرِ  نْوًعا فنْوًعا مباِض النَّابِ            تـجلجّقّفْت كجعجصجا ُموسى مظاهرجه   
 

َفِإَذا ِهَي  َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأْن َأْلِق َعَصاَك﴿فـكلمة "عصا" مقتبسة من قوله تعاىل:       

والذي جعلنا نرجح اقتباس كلمة "عصا" من القرآن الكرمي أهنا  .(01)﴾َتْلَقُف َما َيْأِفُكوَن
إضافة إىل أّن الشاعر وغريه من  جاءت يف اآلية اليت تتحدث عن النيب موسى عليه السالم،

 للقرآن الكرمي. شعراء املدونة كانوا حافظني
 

وقد كان االقتباس من القرآن الكرمي أداة من أدوات احلفاظ على اللغة العربية حّية يف 
األذهان والضمائر واالستعمال، ويف الوقت نفسه التعريف باإلسالم الصحيح وحفظه يف 

 الوجدان اجلمع  للشعب اجلزائري والعمل به.
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 االقتباس من الحديث النبوي الشريف: -4
إن العائد إىل املدونة الشعرية يف جريدة البصائر اجلزائرية جيد أن االقتباس من السنة 

قليل جدا إذا ما قورن باالقتباس من  -من خالل األحاديث النبوية  -النبوية الشريفة 
القرآن الكرمي، حيث إننا ملنعثر إال على أبيات قليلة جدا، فمثال جند قول الشاعر جلول 

 يقول: (00)ى قصائدهالبدوي يف إحد
 فُكونُوا هلا أُْذنا صجاغجيهْ       نصائٌح مْن ُمْهججيِت ُصْغتها
 فقْد كْنتُم الِفرقة النَّاِجيَّهْ        وأمَّا أجْبُتم ِلدجاع ج اهُلدجى

 

ستفورق أميت ثالثا وسبعني » :فالشاعر رمبا اقتبس الفرقة الناجية من قول الرسول      
الذين هم  :الفرقة الناجية. قال عليه السالمفرقة كلها يف النار إال واحدة. قيل ومن هم أي 

 .(07)«رواه الورمذي - على ما أنا عليه وأصحايب
    

 ، ألمحد سحنون اليت يقول فيها:(00)قصيدة "التلميذ" وأما      
 فمجاُل اخلْلق عنواُن الّرشاد     )خالِق الّناسج خبُلق  حسجن (

    (12)«خبُلق حسن الناس وخالق» : قوله من حسن( خبلق الناس )خالق الشطر يقتبس إمنا
فإن  ،قتباس من السنة النبوية الشريفةوإذا رجعنا إىل البحث عن تفسري هذه القلة يف اال    

 القرآن الكرمي حتفظ مثلإىل أن السنة النبوية الشريفة ال  -تقديرنا يف  - األمر يرجع
 فيصعب رسوخها يف الذهن وحفظها،  وألن القرآن يقع يف املرتبة األوىل يف كل ش ء.

 

ولعل شعراءنا احتذوا حذو الّنحاة حذو الّنعل بالّنعل فورمّسوا خطاهم، إذ إّن 
االستشهاد باحلديث النبوي الشريف يقّل عند مجهور النحاة، وقد ساد االعتقاد أن 

 ، إمنا ُرويت معىن ال لفظا.()أحاديث النيب 
 
 

 االقتباس من الش عر العربي القديم: - 5
 )اجلاهل  القضية هو أن االقتباس من الشعر العريب القدميالش ء الظاهر يف هذه 

ولعله كان متوقعا من هؤالء الشعراء الذين ارتبطوا »اإلسالم، األموي، العباس ( قليل جدا، 
بالوراث األديب العريب القدمي واستقوا منه، وتأثروا به هذا التأثر القوي أن جت ء لغتهم 



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 199 

 

ات معقدة، أو غريبة، أو بائدة، قد تلجئ القارئ من الشعرية تبعا لذلك مشتملة على مفرد
حني آلخر إىل العودة إىل القواميس واملعاجم حبثا عن معىن هذه الكلمة أو تلك. ولكن 

 .(16)«الذي يالحظ يف لغة الشعراء اإلصالحيني هو ما متتاز به من بساطة، ويسر، وسهولة

تضمن أشعار املدونة أللفاظ معقدة والعلة يف قلة االقتباس من الشعر القدمي، و عدم 
أو غريبة وجدت يف الشعر القدمي وخصوصا اجلاهل ، راجع إىل األسباب اليت ذكرناها يف 

 أثناء احلديث عنها، فال مدعاة إىل ما قيل هناك هنا. تفسري ظاهرة الوضوح واملباشرة
        ذا حممدفإذا كان االقتباس قليال، فإنّا ال نعدم أن نستشهد مبا يدلل عليه، فه

 ، يقول:(10)بن بسكر يف قصيدته "قصدنا طريق احلياة جبد"
 تُصدُّ املغريج وُتْدي احلليفا            وجصْيحاُت )مجعية العلماء(

ْعنجا أُنُوف             نــــــــولك نضاٌل ِبغجرْيِ سالح               اـــحِبجدِّ البيان ججدج

 والذي يقول فيه: ،(13)اقتبسها الشاعر من بيت جرير يف اهلجاء "جدعنا أنوفا" فجملة      

 وجضجغجا البجِعيُث جدعُت أْنف األْخطجلِ          ّلما وضعُت على الفرزدق مْيسجِم 

 يقول فيها: اليت ،(11)وهذا حممد العيد آل خليفة يف دفاعه عن شاعرية الرصايف ينظم قصيدة

 أبوكم يف عواقبه ِعقابا...!؟         أجِقّلوا الّلومج عْنُه فكيفج جُيْزى
 
 

 ، اليت يقول فيها:(10)فجملة "أقّلوا اللوم" اقتبسها من قول الشاعر عروة بن الورد يف قصيدته
 ونجاِم ، فإْن مل تشته  الّنوم فاْسهجرِي       أِقّل  علّ  الّلوم يا ابنة منذرِ 

 المتانة والجزالة والقوة: -1
خصيصة تدل »لقد متيزت أغلب لغة املدونة باملتانة والقوة يف الصياغة اللغوية، وهذه 

عل متكن ظاهر من اللغة العربية ومفرداهتا ومن قواعد اللغة العربية حنوا وصرفا، واطالع 
واسع على الوراث العريب السيما مصادره األصلية مثل القرآن الكرمي، واألحاديث النبوية 

دب العريب القدمي شعرا، وخطبا وأمثاال، وقصصا. وهذا ما جعل معجمهم الشريفة، واأل
الشعري ثريا واسعا، ولغتهم صحيحة سليمة، وهو أمر متيزت به اللغة الشعرية يف هذه 
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املرحلة متيزا واضحا، فإن الشعراء اإلصالحيني مل يتساهلوا يف استخدام لغة ضعيفة أو 
 .    (11)«ائري قبل بداية احلركة اإلصالحيةركيكة كما هو الشأن يف لغة شعر اجلز 

أي أّن أسباب اتصاف اللغة بالقوة عائد إىل االطالع الواسع على الوراث العريب 
القدمي يف مصادره األصلية، وإىل التمكن من قواعد اللغة يف النحو والصرف الذي يعصمهم 

النحوية والصرفية أمر يؤدي إىل من الوقوع يف اخلطأ واللحن، ذلك أن عدم اإلملام بالقواعد 
 ركاكة يف التعبري، فضال عن تغيري يف املعاي.

سنتحدث عنها  -إن الّسالمة من األخطاء النحوية والصرفية واللغوية اليت ه  حمجْمدة
ه  اليت جعلت اللغة تتميز بطابع القوة واملتانة واجلزالة، هذا إضافة على االطالع  -الحقا 

قد تركت بصمات واضحة يف »والعناية به، وهذه العناية بالقرآن الكرمي على القرآن الكرمي 
أساليب الكتابة لدى األدباء اإلصالحيني الشعراء منهم والكتاب على حد سواء، فقد 
 طبعتها بطابع القوة واملتانة وأكسبتها جزالة يف التعبري، وأسرا يف الوركيب، وهو أمر شهد به

أثار إعجاب أمثال الدكتور زك  مبارك، واألمري شكيب  و فحول الكتاب يف املشرق العريب
. ونلمس أثر القرآن الكرمي يف الشعر (10) أرسالن، وجورج حداد، وأمحد زك  أبو شادي

 .  (17) «اجلزائري بصفة جلية يف التعبري والتصوير معا

 منتشرة يف األوىل أم  يف الثانيةواألمثلة من املدونة الشعرية يف البصائر سواء أكانت 
متانة صياغة النص مع عذوبة يف » نيرز بعضا منها بعد أن نعّرف جزالة األلفاظ اليت ه 

وه  العبارات املنسوجة باملفردات الرصــــــينة على أسلوب كبار  اللغة ولذاذة يف السمع.
 واألمثلة على ذلك كثرية، وهذه بعضها: ،(10)«الذين أجادوا الكِلم حبسب املقامالبلغاء 

 حملمد العيد آل خليفة، نذكر األبيات اآلتية:  (02)فف  قصيدة "ومن العلم للمواطن تاج"   
 ودّوى الذّكُر حوهلا والضاد        أْحدجقْت بالشبيبة األْعضجاد

   اجليادْ  ادُ ــــر وصاىف به اجلِيج         صافحج الغرُّ يوم حفلتها الُغرْ                
 

 احلاج يقول: ، اليت ألقاها الشاعر الناشئ عثمان بن(06)الرسول"ويف قصيدة "مهرجان   
 مْ ـــــــــويف يوم حفلك حيلو الّنغ          مْ ــــــك طاب الثنا والكلـــــــــــــملثل   
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 مْ ــــــــــــبذكرى العال تتبارى األم         ولك يا مهرجان الرسولــــــــــوح   
 وضْع فوق هجاِم السماء العجلمْ           هّلْل وكيّر  رقــــــــــــــا أيها الشـــــــفي   
 رمْ ـــــــــــــا حمتــــّر لنـــــــــــا أغـــــــــــر يوم         ل على صفحات العصووسجّ               
 دمْ ــــــا يف القـــــــدنــــــجم رناـــــــــتذكّ            تْ ـــــــــــمض اِج به ذكرياتــــــــــون              

 

 حنس بقوة يف الوركيب ومتانة فيه فنحن عندما نقرأ هذه األبيات، واألبيات السابقة
ن أو دليل، إذ إننا نعتقد أن كل من يقرأها حيس مبا ذهبنا ليست يف حاجة إىل برها وه 

 إليه وأومأنا إليه.
 

البصائر فحسب، بل إننا وجدنا األمر نفسه وال يقتصر األمر على السلسلة األوىل يف 
 يف السلسلة الثانية اليت نورد بعض األمثلة منها.

 

 لعبد الكرمي العقون اليت يقول فيها:( 00)فهذه أبيات من قصيدة "حتية البصائر"
 الف واحتادـــــــــــفيْغدو يف ائت        مْشل شعب يف شجتات   تؤّلفُ             
 ودادــــــاد على احمّلبة والــــــــــُتش         ُروحج جمجْدـــــــوتـُْنشئ للبالد صُ             

 خري فادِ  - ستصبح للجزائر         وتبعُث يف الشبيبة روح عزم
 ادـــــمثار جهودها يوم احلص          ة سنْجينـــتدّل على مؤسس            

 ادــــــم إىل اآلمال هج ــــــشعاره          ايلــــــــللمع دّل على دعاةــــــت                  
 ؤاديــــــــــها فـــــان يُهشُّلـــــبأحل          لساُن العلم والعلماء تشدو            

 

 ئعة يف قصائد املدونة ومقطوعاهتاواحلقيقة أن ظاهرة القوة واجلزالة واملتانة ظاهرة شا
الذي قلنا إنه  ،آن الكرميفنكتف  مبا مثّلنا به، ولعلها منتشرة أكثر حني االقتباس من القر 

إحدى الوسائل اليت أدت إىل متيز اللغة هبذه اخلاصية، إضافة إىل السالمة من األخطاء 
 النحوية والصرفية واللغوية اليت أسهمت يف متانة اللغة.

 

 العام ية واألجنبية:استعمال الفصحى واالبتعاد عن  - 8
لقد انعدمت األلفاظ العامية أوالّدارجة من جهة واألجنبية كذلك، ويف املقابل كانت  
كل األلفاظ املستعملة من قبل شعراء املدونة على اختالف جنسياهتم وشهرهتم وكمية 

 شعرهم فصحى )النسبة إىل الفصحى املقابلة للعامية وليست نسبة إىل الفصاحة(.
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  اللغة اليت نزل القرآن هبا، وه  املتمثلة يف نصوص الوراث األديب يف ه» فالفصحى
العصر اجلاهل  واإلسالم ، وه  اللغة املستخدمة يف األعمال األدبية يف اآلماد التالية 

وه  اليوم  للعصر اإلسالم ، واليت اصطنعت يف األمور اجلدية، كما أهنا لغة القبائل أصال.
، واجلامعات، والصحف، واإلذاعة وغدت لفظة الفصحى تعين لغة التأليف، واحملاضرات
 . (03)«األدبية يف مقابل العامية

 

والفقرة األخرية ه  اليت تعنينا يف هذا املوضع، فالفصحى ه  املقابل للعامية اليت 
لغة احلديث اليوم  بني العامة من الناس وه  عادة خلط من هلجات ولغات خمتلفة »ه : 

وقوانني تضبطها، ألهنا تلقائية متغرية تبعا لتغري الناطقني هبا والظروف  وال ختضع لقواعد
  مدعاة إلعطاء أمثلة عن الظاهرة، وال(01)«احمليطة هبم، وه  ظاهرة طبيعية يف كل اللغات
 مادامت األلفاظ العامية قد انعدمت يف املدونة.

 

 السالمة من األخطاء الن حوية والص رفية والل غوية: - 7
سلمت لغة الشعراء الذين كتبوا يف البصائر األوىل أو الثانية من األخطاء اللغوية لقد 

وهذه  لنا مع خمتلف القصائد واملقطوعاتوالصرفية والنحوية، ومل جند أخطاء خالل تعام
السالمة كانت إحدى اخلصائص اليت متيزت هبا لغة البصائر، ويف الوقت نفسه إحدى 

تلك اللغة بالقوة واجلزالة واملتانة؛ إذ ال ميكن أن تكون اللغة  األسباب اليت أدت إىل اتسام
قوية وتعابريها وصيغها متينة إذا وجدت هبا تلك األخطاء، وهذه من املميزات اليت حتسب 

بكثرة خصوصا عند الشعراء  ك أن تلك األخطاء قد كانت منتشرةللبصائر وشعرائها، ذل
وذلك ألسبـــاب خمتلفة تناوهلا بعض الباحثــني  ،(00)من جيل السبعينيات يف اجلزائر الشباب

 .(01)بالدراسة والتفسري

لتخلو لغة املدونة من تلك األخطاء، هذا اخللو  فقد تضافرت تلك العوامل مجيعا
الذي كان سببا يف الرق  باللغة العربية الفصحى وإخراجها من حالة الضعف واجلمود 
والركود، الذي كانت تعانيه قبل ظهور احلركة اإلصالحية اليت أخذت على نفسها تطوير 

عمال األدبية اليت كانت وتطبيقا من خالل األ ،من خالل نصوصها التأسيسيةاللغة: تنظريا 
 تنشر يف صحفها، سواء أكان ذلك نثرا أم شعرا.
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 خلو لغة المدونة من ألفاظ البذاءة والمجون:     -1
وجدنا خلوها  ها األوىل والثانية،يسلسلتيف ائر إىل لغة املدونة الشعرية يف البص بالعودة     
يف  وتتجرأ واالحنراف. والعهر، الرذيلة، حول أجواء حتوم لغوية بذيئة استخدام مفردات»من 

 (00)«الرغبات اجلنسية املكبوتة بألفاظ، وتعابري ليس فيها مسو الشعر وال مثاليته عن اإلفصاح

 

وال نطيل احلديث كثريا عن األسباب اليت أدت إىل ذلك، فاألصل أّن البصائر لسان 
إضافة إىل أن القائمني عليها حركة إصالحية من أهدافها خدمة الفضيلة وحماربة الرذيلة، 

وكذلك الشعراء ذوو ثقافة عربية إسالمية متنعهم من اخلوض يف تلك املوضوعات واستخدام 
 اللغة البذيئة اليت تعيّر عنها.

 

 خاتمة:
وه  غاية ووسيلة يف  -لغة املدونة الشعرية كانت لغة فصحى  وصفوة القول: إنّ 

وكان ذلك اإلطار اللغوي العام الذي كتبت به أشعارها، ألسباب  ،امّيةال عـ - الوقت نفسه
يف  - صاحبة اجلريدة -بأهداف مجعية العلماء املسلمني عديدة البحث، تعلقت أساسا 

م ألهن لذلك آثروا الفصحى على ما سواها خدمة اللغة العربية والعمل على ازدهارها ورقّيها،
مة اليت تقوي أوصال األخوة والتواصل بني أهنا الدعا -وهم حمقون يف ذلك-يعتقدون 

 خمتلف األشقاء العرب، وتقوي كذلك ارتباط اجلزائريني بالدين اإلسالم .
 

 وه : تلك اللغة خبصائص ومميزات عديدة ويف ذلك املدار اللغوي )الفصحى( متيزت
أّن التجربة التقريرية واملباشرة اليت رأينا أن تلك اخلاصية ال تشكل نقيصة أو ِهنجة، ذلك 

الشعرية إذا ضعفت فاألمر اليعود إىل األلفاظ يف حّد ذاهتا، بل يعود إىل التجربة الشعرية 
نفسها من حيث عناصر أخرى فيها كانعدام االنفعال وشح األفكار، وعدم الرغبة يف 

وقد  القول، بل التكلف فقط استجابة ملناسبة مل يكن فيها الشاعر مستعدا لنظم الشعر،
ومها حملمد العيد  ،األثر الواضح يف القوة واإلقناع على ما ذهبنا إليه بقصيدتني كانا هلمادللنا 

 آل خليفة، ومل يكن األمر عائدا إىل اللغة يف حد ذاهتا.
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كما متّيزت بالوضوح والسهولة، إذا مل يسع أصحاهبا إىل االقتباس من الشعر اجلاهل  
يها، لذلك كان االقتباس قليال جدا من الشعر القدمي بألفاظه الغريبة عن البيئة اليت وجدوا ف

ويعنتُّ لنا أّن الشعراء اجلزائريني  مبختلف أطواره من اجلاهل  واإلسالم  واألموي والعباس .
قد حذوا حذو الشعراء القدماء الذين كانوا يوظفون األلفاظ املستعملة اليت يفهمها العامة 

اجلزائريني جُيانفون األلفاظ الصعبة الغريبة احلوشية اليت واخلاصة آنذاك، لذلك ألفينا شعراءنا 
 تستغلق على اخلاصة بـجْلهج العامة.

 

وهذا لطبيعة ألفاظه ومكانته وأثره يف  كان االقتباس من القرآن الكرمي كبريا، لقد
نفوس الشعراء اجلزائريني واملتلقني على حد سواء، على عكس االقتباس من السنة النبوية 

 الذي كان يسريا جدا.الشريفة 
 

من نتائج االقتباس من القرآن الكرمي أن تلك اللغة اتسمت بالقوة واملتانة واجلزالة، إىل 
جانب عوامل أخرى أسهمت يف متيز لغة املدونة هبذه السمة، وه  يف حد ذاهتا تعد 

وذلك أثر خصيصة مميزة للغة املدونة، وه  خلوها من األخطاء النحوية والصرفية واللغوية، 
اث العريب القدمي مبختلف من آثار التعليم اجليد وامللكة اللغوية اهلائلة الناجتة من دراسة الور 

والنصح والتوجيه واإلرشاد الذي كان يوجهه إىل الشعراء بعض شيوخ احلركة  ،أقسامه
اإلصالحية مثل الشيخني عبد احلميد بن باديس، والبشري اإلبراهيم ، والالفت كذلك خلو 

 لغة املدونة من استعمال ألفاظ الفحش والبذاءة والكالم القبيح.
 

أن لغة املدونة قد توافقت وانسجمت مع أهداف مجعية العلماء  وإذن، فاحلاصل
املسلمني اجلزائريني ومبادئها يف الدفاع عن العربية واإلسالم وخدمتها، وهذا دليل الصدق 
بني املبدإ املسطّر والعمل املنّفذ، وهو أمر طبيع  يف حركة دينية فكرية أدبية تستند يف 

 يف، الذي حيث على الصدق يف القول والفعل. منطلقاهتاإىل الدين اإلسالم  احلن
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 اإلحاالت والهوامش
نظرة على تاريخ الصحافة العربية اجلزائرية، جملة  :وسع أكثر يراجع: مقال عل  مرحومللت -(6)

 .61إىل66ص من  م،6007ماي -أفريل ،11العدد اجلزائر، الثقافة،
  للتوسع والتفصيل يراجع: -(0)

ديوان املطبوعات  م6001 -م6036 ون النثر األديب يف اجلزائرامللك مرتاض: فنعبد  -      
 .032ص، م6073اجلامعية، اجلزائر، 

، رصد لصور م6010 - م6732عبد امللك مرتاض: أدب املقاومة الوطنية يف اجلزائر  -         
 .031ص، 0، جـم0220، اجلزائر، دار هومةاملقاومة يف النثر الفين، 

دار  ،م 0220 ،3، طم6001إىل م 6710 حممد ناصر: الصحف العربية اجلزائرية من -       
 .070 إىل 000 الغرب اإلسالم ، بريوت، لبنان، ص من

، رصد لصور املقاومة م6010-م6732عبد امللك مرتاض: أدب املقاومة الوطنية يف اجلزائر  -(3)
 .031-030ص ص ،0جـ ،يف النثر الفين

ص من  م،6001م إىل 6710يراجع: حممد ناصر: الصحف العربية اجلزائرية من للتوسع أكثر -(1) 
 .310إىل 310

 6000أشار الدكتور أبو القاسم سعد اهلل إىل أمحد توفيق املدي بصفته رئيسا للبصائر سنة  -(0)
ف عليه يف كل لكن املتعار  ،60ص م،0262 سبتمير 61 وذلك يف جريدة النصر اجلزائرية،

ورمبا يكون   ،  هو رئيس حتريرها يف كل السنواتهو أن حممد البشري اإلبراهيم ،الدراسات
 .ألنه كان يف املشرق العريب آنذاك ،توفيق املدي بتسيريها شفويا فقطكّلف أمحد 

ومثالنا على ذلك: كبري اللغويني أبو الفتح عثمان بن جين يف كتابه: اخلصائص، حتقيق حممد  -(1)
 العلمية، بريوت، لبنان، دون تاريخ.عل  النجار، املكتبة 

 ره الفنية واملعنوية، دار العودةعز الدين إمساعيل: الشعر العريب املعاصر، قضاياه وظواه -(1)
 .011ص، م1111بريوت، لبنان، 

 .10ـ 11، ص ص0911، 1األدب وفنونه، دار الفكر العريب بريوت، ط إمساعيل: عز الدين -(8)
، اجتاهاته وخصائصه الفنية، دار م6000-م6000حممد ناصر: الشعر اجلزائري احلديث،  -(9)

 . 111ص، م6070، 6الغرب اإلسالم ، بريوت، لبنان، ط
 .111ص، اجتاهاته وخصائصه الفنية-احلديث حممد ناصر: الشعر اجلزائري -( 01)
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 املعارف للنشر والتوزيع، الرباط حكيم عل  األوس : مفاهيم يف األدب والنقد، مكتبة -(0)
 .11، صم0981، 1طاملغرب، 

 .18صاملرجع نفسه،  -(1)
(، املطبعة م0911 -م 0911حممد ناصر بوحجام: أثر القرآن يف الشعر اجلزائري احلديث ) -(1)

 . 011ص، 0، جــــــم0991، 0طالعربية، غرداية، 
 . 018صاملرجع نفسه،  -(1)
 .11ص، م0911حممد غنيم  هالل: النقد األديب احلديث، دار هنضة مصر، القاهرة، -(01)
 .011صعز الدين إمساعيل: الشعر العريب املعاصر، قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية،  -(01)
 ، دار هومة، عني مليلةعبد امللك مرتاض: األدب اجلزائري القدمي )دراسة يف اجلذور( -(01)

 .000ص، م1111 اجلزائر،
 األصل هو "دور خطري" ولكن نصبناها تبعا لتغري احملل اإلعرايب. -)* (
 نية حتليلية، دار البعث، قسنطينةدراسة ف -حيىي الشيخ صاحل: شعر الثورة عند مفدي زكريا -(67)

 .313ص ،م6070، 6اجلزائر، ط
 111ص،6000، 0، طبريوت دار الكتب العلمية، ألدب،املعجم املفصل يف ا حممد التوجن : -(09)
 .111صحممد ناصر: الشعر اجلزائري احلديث،  -(11)
 .118صاملرجع نفسه،  -(10)
 .119 - 118ص صيراجع: املرجع نفسه،  -(11)
 .181- 119ص صيراجع: املرجع نفسه،  -(11)
 .180ص، مد ناصر: الشعر اجلزائري احلديثحم -(11)
املوازنة بني اجلزائريني مفدي زكريا ومصطفى الغماري، دراسة نقدية أسلوبية موازنة، دار  -(11)

 .90ص، م1101، 0قرطبة للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط
 .ن ملرجع نفسه، صا -(11)
 .110ص، 6071صاحل خريف: الشعر اجلزائري احلديث، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  -(11)
 دار االستقالل، بعدالطاهر حيياوي: تشكالت الشعر اجلزائري احلديث من الثورة إىل ما  -(18)

 . 89ص ،م0266 ،6األوطان، اجلزائر، ط
 .180صحممد ناصر: الشعر اجلزائري احلديث،  -(19)
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 .181صيراجع: املرجع نفسه،  -(11)
 .11ص، م0911سبتمير  11، 81حممد العيد آل خليفة: جريدة البصائر، العدد  -(10)
وقد راجعنا نص الطيب  ،10صأبو القاسم سعد اهلل: شاعر اجلزائر حممد العيد آل خليفة،  -(11)

 .111صم، قسنطينة ،اجلزائر،  0911العقيب بأعيننا يف جملة الشهاب: أكتوبر 
وقد راجعنا نص فرحات بن الدراج  بأعيننا  ،10ص املرجع نفسه، .أبو القاسم سعد اهلل -(11)

 .111 صاجلزائر،  ،قسنطينة م،0911يف جملة الشهاب: أكتوبر 
 .11ص، م0911سبتمير  11، 181جريدة البصائر: العدد  -(11)
 .01صأبو القاسم سعد اهلل: شاعر اجلزائر حممد العيد آل خليفة،  -(11)
 م6000، اجلزائر، ة، الشركة الوطنيةالعيد آل خليفحممد العيد آل خليفة: ديوان حممد  -(11)

 .20ص، م6010 أكتوبر 02 ،66حممد العيد آل خليفة، البصائر، العدد  وكذلك: ،016ص
 .23 صاملصدر نفسه،  -(30)
 .66 ص، حممد العيد آل خليفة: الديوان -(37)
 .8ص، م0911مارس  11، 01جريدة البصائر: العدد  -(19)
 .1ص، م0911 ماي 19، 10املصدر نفسه: العدد  -(11)
 .11ص، م0918جانف   91،10املصدر نفسه: العدد  -(10)
أبو القاسم سعد اهلل: حممد العيد آل خليفة رائد الشعر اجلزائري يف العصر احلديث، دار  -(11)

 .101ص، م0911 ،1طاملعارف، مصر، 
 .181صحممد ناصر: الشعر اجلزائري احلديث،  يراجع : -(11)
 .11ص، م0911نوفمير  88،11جريدة البصائر: العدد  -(11)

 أضفنا )من( حىت يستقيم الوزن ،ورمبا سقطت سهوا. -(*)
 .11ص، م0918أفريل  11 ،11جريدة البصائر: العدد  -(11)
 1طاملصرية، مصر،  األجنلوبدوي طبانة: أبو هالل العسكري ومقاييسه البالغية، مكتبة  -(11)

 .011ص، م0911
 .11ص، م0918أفريل  11، 001جريدة البصائر: العدد  -(11)

 دون ذكر االسم احلقيق . ُوّقعت القصيدة هبذا اللقب )شاعر( -(*)
 .01سورة اليروج، اآلية:  -(18)
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 .11ص، م0911فيفري  01، 111جريدة البصائر: العدد  -(19)
 .11سورة مرمي: اآلية  -(11)
 .10ص، م0911جانف   01، 10جريدة البصائر: العدد  -(10)
 .18سورة غافر، اآلية:  -(11)
 .11ص، م0911فيفري  11،01جريدة البصائر: العدد  -(11)
 .91و 91سورة األعراف، اآليتان:  -(11)
 .11صم، 0918مارس  011،00جريدة البصائر: العدد  -(11)
 .001سورة األعراف، اآلية:  -(11)
 .11ص، م0911جانف  01 ،1جريدة البصائر: العدد  -(11)
أو جامع  -دستور العلماء  بن عبد رب الرسول األمحد نكري:القاض  عبد رب النيب -(18)

 .11ص ،1جــــ ،م1111، 0،طدار الكتب العلمية، بريوت ،-العلوم يف اصطالحات الفنون
 .11ص، م0911سبتمير  11، 8جريدة البصائر: العدد  -(19)
: شعيب األرنؤوط، وآخرون، إشرافاحملقق:  ،مسند اإلمام أمحد الشيباي: دأبو عبد اهلل أمح -(11)

 .180ص ،11جـــــ ،م1110 ،0ط عبد اهلل بن حمسن الورك ، مؤسسة الرسالة،د. 
 .181، 181صص حممد ناصر: الشعر اجلزائري احلديث، اجتاهاته وخصائصه الفنية،  -(10)
 .11ص، م0911نوفمير  01، 11جريدة البصائر: العدد  -(11)
جرير بن عطية اخلطف : ديوان جرير شرحه وقدم له مهدي حممد ناصر، دار الكتب  -(11)

 .111ص ،م1119 ،1ط العلمية، بريوت، لبنان،
  .11ص، م0911جويلية  11، 11جريدة البصائر: العدد  -(11)
أبو سعيد عبد امللك بن قريب، األصمع : األصمعيات، حتقيق قص  احلسني، دار اهلالل  -(11)

 .11ص ،م1111 بريوت، لبنان، الطبعة األخرية،
 .001ص، الفنيةه وخصائصه اجتاهاتحممد ناصر: الشعر اجلزائري احلديث،   -(11)
 حممد ناصر يف اهلامش أقواال تظهر إعجاهبم بلغة األدباء اجلزائريني.يذكر  -(11)
 .11ص، الفنية ه وخصائصهاجتاهات - حممد ناصر: الشعر اجلزائري احلديث -(18)
 .101ص، 0جـــــــحممد التوجن : املعجم املفصل يف األدب،   -(19)
 .11ص، م0911ديسمير  11، 0جريدة البصائر: العدد  -(11)
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 .11ص، م0911جوان  1، 11املصدر نفسه: العدد  -(10)
 .11ص، م0911أوت  0،  1املصدر نفسه: العدد  -(11)
 .181ص ،1جــــــحممد التوجن : املعجم املفصل يف األدب،  -(11)
 جملة اآلداب، قسم اللغة العربية عبد اهلل بوخلخال: الدعوة إىل العامية أصوهلا وأهدافها، -(11)

 .081ص، م0991، 10العددجامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، 
 .111ص، الفنيةه وخصائصه اجتاهاتحممد ناصر: الشعر اجلزائري احلديث، يراجع:  -(11)
 .111صاملرجع نفسه، يراجع:  -(11)
 .370ص املرجع نفسه، -(11)
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 "الستار الجواريأحمد عبد "الدكتور  في منظور العربي تيسير النحو
  يسير""نحو الت   كتاب قراءة في

 

Facilitating Arabic grammar in the Perspective of 

 Dr. Ahmed Abdel Sattar Al-Jawary: 

Reading in the book "nahow al-taissir" 

 
 

 توم يعيس  ى  .أ                                                           
 )الجزائر( بسكرة  -جامعة محمد خيضر                                                

  

 03/21/0202تاريخ القبول:                                61/20/2002تاريخ اإلرسال: 
 

 ملخص:
ظهرت حماوالٌت كثرية لتيسري النحو العريب وجتديده يف العصر احلديث، مشلت 

 -6001) دكتور "أمحد عبد الستار اجلواري"وموضوعاته وقضاياه. وتُعد حماولة المناهجه 
واحدة من تلك احملاوالت الرائدة يف هذا اجملال؛ أسهم فيها  –رمحه اهلل  –( م6077

صاحبها جبملة من اآلراء اجلادة واملثمرة دون أن يتعصب لرأي أو يتحّيز ملذهب معني، بل  
يل واالختصار، وتذليل الصعب من مباحث النحو، ومتهيد كان هدفه السع  إىل التسه

الوعر من مسالكه. وذلك بالتحّرر من القيود اليت وضعها املتأخرون والعودة بالنحو إىل 
 منابعه األوىل كما كان يفهمه القدماء. 

 

طار سنحاول الوقوف على نظرة "اجلواري" للتيسري النحوي، والتعرف على اإل هذا يف      
أهم القضايا اليت تناوهلا يف هذا الشأن حماولني الوركيز على األسس اليت اعتمد عليها يف 

 منهجه يف تيسري النحو والتجديد فيه. 
  

 .تيسري حنوي، جتديد حنوي، منهج حنوي، اجلواري:  الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
      Many attempts to facilitate and renew Arab grammar 

appeared in the modern era, including its methods, topics, and 

issues. And one of the pioneering attempts in this field is Dr. 

Ahmed Abdel Sattar Al-Jawari’s attempt - may God have mercy 

on him - in which its owner contributed to a group of serious and 

fruitful opinions without being prejudiced by a view or biased 

towards a specific doctrine, but his goal was to seek to facilitate 

and shorten, and to overcome the difficult from Grammar 

investigations, and paving the rugged paths. By liberating the 

restrictions imposed by the latter and returning to their first 

sources as the ancients understood. 
 

      In the context of the above proposition, we will try to stand 

on the "Al-Jawari" view of grammatical facilitation, and identify 

the most important issues he addressed in this regard, trying to 

focus on the foundations upon which he relied in his method of 

facilitating grammar and renewal therein. 
 

Keywords: grammatical facilitation, grammatical regeneration 

grammatical approach, Al-Jawari. 

 مقدمة:  
التيسري النحوي اجتاه ساد يف الدراسات النحوية املعاصرة، بداية من فورة األربعينات 
واخلمسينات من القرن املاض ، إذ ظهرت حماوالت عديدة تدعو إىل إصالح النحو وتيسريه 

الدعوة إىل التيسري  النحوي يف العصر  وقد كان السبب  وراء ظهور تلك والتجديد فيه،
احلديث شعور أولئك الكتاب والعلماء حباجة اللغة العربية إىل تلبية حاجات املتكلمني هبا 

 يف مواجهة مستجدات احلضارة الغربية احلديثة.
 

من خالل مؤلفه: "حنو  عبد الستار اجلواري لتيسري النحووكانت حماولة الدكتور أمحد 
ومؤلفات أخرى له؛ واحدة من تلك احملاوالت اليت مل خيرج فيها صاحبها عن  التيسري"

حدود ما وضعه القدماء من علماء العربية. كان قد أسهم فيها جبملة من اآلراء اجلادة 
واملثمرة دون أن يتعصب لرأي أو يتحّيز ملذهب معني، بل كان هدفه السع  إىل التسهيل 
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احث النحو، ومتهيد الوعر من مسالكه. وذلك بالتحّرر واالختصار، وتذليل الصعب من مب
 من القيود اليت وضعها املتأخرون والعودة بالنحو إىل منابعه األوىل كما كان يفهمه القدماء. 

  
 

 موقف الدكتور الجواري من النحو العربي:/ 1
منذ وقت مبكر  وقضاياه، وضرورة جتديده وتيسريه عين الدكتور اجلواري بالنحو العريب

( م6010 -6777من حياته العلمية، فطرح أول حماوالته متأثرا بأستاذه "إبراهيم مصطفى" )
 عددا من املسائل يف تيسري النحو وما طرحه يف كتابه: "إحياء النحو". وقد تناول اجلواري

يف   ومعناه واإلعراب، والعوامل، ومنهاج النحو ، وعالمات اإلعراب... وضّمن هذه املسائل
)حنو  كتابيه: )حنو الفعل( و  ، مث قام بتأليفم6010كتابه: )حنو التيسري(؛ الذي ألفه عام 

قد ضّمن ، وكان به: )حنو املعاي(قام بتأليف كتام 6070، ويف العام م6001القرآن( يف عام 
كتبه هذه كثريا من مقورحاته يف التيسري النحوي، كما نشر آراء أخرى له يف حبوث 

  .(6) اجملالت والدوريات اليت يصدر معظمها عن اجملامع العلمية واللغويةومقاالت يف
 

 منهج الجواري في التيسير النحوي:/ 2
  :(0)تتمثل يف اعتمد اجلواري يف بيان منهجه يف التيسري النحوي على جمموعة من الركائز

 

العالقة يف تقسيماته الدائمة على أساس من التصنيف  هتذيب النحو من الشوائب -
 املنطق ، وبيئات العصور الكالمية.

 

العودة بالنحو إىل معانيه، والربط بينهما بإطار موحد ال أن تؤخذ احلدود والرسوم  -
 وعالمات اإلعراب أساسا لفهم هذا النحو الذي جاء مواكبا لذائقة العرب يف البيان.

 

من ينابيعه األوىل دراسة واعية تبتعد عن أسباب االحنراف، ليعود النحو    دراسة النحو -
 كاّل  منسجما ال جمّرد أخالط جُمّمعة.

 

 ظالله، فنخضع بذلك النحو للقرآن الرجوع إىل القرآن الكرمي واستنباط قواعد النحو يف -
واهد ال القرآن للنحو، واعتماد هذا امللحظ أساسا جامعا، ال أن نرجع إىل الش

 املصطنعة، أو األشعار املنتحلة، أو الصيغ املتكلفة.
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تطوير وسائل تعليم النحو، ومناهج تعليمه بالشكل الذي يالئم ركب احلضارة يف فكر  -
 حديث جينبهما العجز  والكسل.

 

إعداد املعلمني املتخصصني للمهمات املتقدمة إعدادا يتسم بالوع  واإلدراك الشامل  -
ال يقوم على اإلجياز  واالختصار فحسب، بل على تذليل املصاعب ملشكالت النحو، 

    .(3)ة والشكليةعن السطحي ابفهم عميق بعيدالعربية من خالل معرفة العلوم 

 

 مظاهر التيسير  والتجديد النحوي في كتابه "نحو التيسير":/ 3
فيه أربعة  يعّد كتاب اجلواري "حنو التيسري" أول مؤلفاته يف التيسري  النحوي؛ عرض

عشر موضوعا بارزا من موضوعات النحو اليت اعتيرها نظرية قائمة يف التيسري، وه : تيسري 
النحو، ومعىن النحو، والنحو واإلعراب، والعامل، ومنهجية التجديد يف النحو، وأصول 

 إلعراب والبناء، وعالمات اإلعراباإلعراب، والرفع، والنصب، واجلزم، واخلفض، وا
 .(1)ملنع من الصرف، ودراسة اجلملةوالصرف، وا

 

وقد حاول اجلواري يف كتابه هذا أن يضع تصورا لتيسري النحو العريب، وذكر أّن دراسة 
النحو العريب بصورته األوىل دراسة عميقة وواعية؛ حبيث ال تغفل عن غايته، وال تتجاهل 

باألسلوب النفس  أسباب احنراف النحو، وذهب إىل أّن إصالح النحو ال بد أن يستهدي 
يف دراسة اللغة، وتدريسها؛ ألنه يعىن بالعالقات بني األلفاظ املفردة عندما يتألف منها 
الكِلم. وال بد من إدراك ما ينبغ  أن حيذف من أجزاء النحو، وما ينبغ  أن يبقى من 

   يف الشاذ من الكالم والغريب منه األبواب النحوية؛ ألّن هناك أبوابا وضعت للضرورة
 .(0)وليس للحاجة إليه لطبيعة اللغة

   

إّن هذه املوضوعات اليت طرحها اجلواري للتيسري النحوي جديرة بأن تستحق جهدا 
متميزا يف فرز الشوائب العالقة واألوضار اليت حلقتها نتيجة تأثر املتأخرين من النحاة ببيئة 

النحو لغزا، ومسائله املنطق واجلدل والفلسفة، وأساليب علماء االحتجاج، حىت عاد 
 .(1)أحاج ، وقواعده كليات معماة
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 أهم قضايا التيسير النحوي عند الجواري:/ 4
انصبت جهود الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري يف جوانب مهمة يف التيسري 

 النحوي، من أبرزها:
 

وال تتجاهل أن يدرس النحو يف صورته األوىل دراسة واعية عميقة، ال تغفل عن الغاية  -
أسباب االحنراف عنها، مث تعرف ما اختلط هبا من أمور بعيدة عن طبيعتها حىت جعلتها 

 .(0)أخالطا جممعة ملفقة ال حتقق غرضها وال تبلغ غايتها
   

ضرورة االعتماد على القرآن الكرمي يف وضع قواعد النحو ملا فيه من أسلوب سهل سلس  -
متسلسل بالغ غاية القوة واليراعة واالنسجام، ولو أهنم فعلوا ذلك لكانت صورة النحو غري 

 -كما يصفه اجلواري  -كرمي لكون القرآن ال .(7)الصورة، ولكان أقرب إىل األذهانهذه 
 ب فيه هلجاهتا وطرائقها املتعددةي تلتق  فيه روافد العربية كلها وتنسااخلالد الذ النهر

وأسلوبه أمثل صورة من صور التعبري العريب وأروع مثل  -أي القرآن الكرمي  -فكانت لغته 
ويضرب بعض األمثلة، ومن ذلك جم ء خير )ما( النافية العاملة عمل  .(0)من مثله البيانية

َما َأَنا ﴿)ليس( مقورنا بالباء يف أغلب أحواله والسيما حني يكون مشتقا. حنو قوله تعاىل: 

فهو أسلوب خاص يف االستعمال القرآي، وليس كما  (07.)املائدة،﴾.َيَديَّ ِإَلْيَك ِلَأْقُتَلَك ِبَباِسٍط
يراه النحاة، من أهنا ترفع امسا بعدها وتنصب خيرا، بل إّن اقوران خيرها بالباء هو األصل يف 

. ﴾َما َهَذا َبَشًرا﴿هذا التعبري، وقد ورد يف القرآن جمردا من الباء يف موضعني: قوله تعاىل: 
قال اجلواري: "ولعلنا لو أردنا أن  ،(0 )اجملادلة،﴾ُأمََّهاِتِهم َما ُهنَّ﴿وقوله تعاىل:  ،(36)يوسف،

نعاود النظر يف هذه القاعدة النتهينا إىل أّن خير )ما( النافية يقع جمرورا بالباء يف أغلب 
السيما حني أحواله والسيما حني يكون مشتقا، ويقع منصوبا شأن أخبار النواسخ بقّلة و 

 .(62)يكون جامدا غري مشتق"
  

عدم إخضاع النحو لقوانني الفقه واملنطق اليت خترج بالنحو عن طبيعته وتبعده عن الطريق  -
 لمنطق أمر خيرج بالنحو عن طبيعتهالذي رسم له. يقول: "واحلقيقة إّن إخضاع النحو ل

  .(66)ويبعد به عن واقع حاله، ذلك أّن النحو صورة جمردة، ال حيكم فيها إال الفكر اجملّرد"
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أساس النحو ، إذ "يكاد النحاة مجيعا يتفقون على أّن  -يف نظره  -ا دراسة اجلملة ألهنّ  -
    بع وهو هبذا يتّ  ،(60)الكالم هو اللفظ املركب املفيد فائدة حيسن السكوت عليها..."

فاملراد بالنظم  .(63) هـ( الذي جعل النظم هو  تركيب الكالم106عبد القاهر اجلرجاي )ت 
تركيب الكالم وبناؤه وترتيب أجزائه بعضها مع بعض، والوركيب  –كما يرى اجلواري -

ليس حمض رصف لأللفاظ على الصورة املعهودة يف العربية خباصة، كأن يُؤتى باجلملة 
االمسية مبدوءا فيها باملبتدأ مث جياء بعده باخلير، أو يُؤتى بالفعل مث يتلوه فاعله ]...[ وليس 

هو توّخ  معاي  -كما يقول اجلرجاي-وحده هو النظم، وإمنا النظم  ترتيب األلفاظ
وهو هبذا يقّرر أنه "ينبع  أن تكون  .(61)النحو، وذلك بإرادة معىن كل لفظ يف موضعه

 .(60)دراسة اجلملة وطبيعتها أول ما يتوجه إليه االهتمام وتنصرف إليه العناية"
   

املؤثر يف الدارس، ألن كل إصالح ملنهج الدرس ضرورة االهتمام باألسلوب النفس   -
النحوي، وكل تيسري  يراد هلذا النحو  ال بّد أن يستهدي باألسلوب النفس  يف اللغة ويف 
تدريسها، واألسلوب النفس  يعىن قبل كل ش ء بالعالقات اليت تقوم بني األلفاظ املفردة 

 .(61)حني يتألف منها الكالم
    

باإلعراب والكشف عن معانيه وأحواله من رفع ونصب وجّر وجزم؛ فإّن وجوب العناية  -
  .(60)الدرس والفهم من موضعها إىل ويعيدها الدارسني، أذهان ماثلة يف جيعل معاي النحو ذلك
  

ويقول اجلواري: "لعل يف معىن اإلعراب عند أوائل أهل العربية ما يقرب لنا الغاية 
 ويهدينا إىل الوسيلة، ذلك أن أصله يف اللغة اإليضاح والبيان، وهو كما يقول ابن جين 

  .(67)هـ(: "اإلبانة عن املعاي باأللفاظ"300)ت 
 

 القرآن":من املسائل اليت تناوهلا اجلواري يف كتابه "حنو و 
عدم اشوراط جم ء )قد( قبل الفعل املاض  يف مجلة احلال، وهو بذلك خيالف النحاة  -

 -رمحه اهلل  -الذين قالوا باشوراط جم ء )قد( قبل مجلة الفعل املاض  احلالية، واستدل 
. ﴾َأْنُفُسُهْم ُظْلًما َوُعُلوًّاَوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها ﴿بأمثلة من القرآن الكرمي، حنو قوله تعاىل: 

قجنجتـْهجا( اليت مل ُتسبق باحلرف )قد((61 )النمل، . والشاهد فيها قوله: )وجاْستـجيـْ
(60).  
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كما يرى -واألمثلة اليت وردت فيها مجلة احلال املاضوية غري مسبوقة بـ )قد( كثرية 
قال ( 07 )البقرة،. ﴾َوُكْنُتْم َأْمَواًتا َفَأْحَياُكْمْيَف َتْكُفُروَن ِباهلِل َك﴿ومن ذلك قوله تعاىل:  -اجلواري

: وقد كنتم، ولوال إضمار )قد( مل جيز مثله يف  -واهلل أعلم  -هـ( : "املعىن 020الفراء )ت 
( 617 )آل عمران،﴾الَِّذيَن َقاُلوا ِلِإْخَواِنِهْم َوَقَعُدوا َلْو َأَطاُعوَنا َما ُقِتُلوا﴿ وقوله تعاىل: .(02)الكالم"

  .(06)هـ(: "أي قالوا وقد قعدوا عن القتال..."037قال الزخمشري )ت 
 

كما    الكرمي، وهو يرد على سبيل النعت كثري يف القرآن  على أّن الوصف باملصدر استدلّ  -
 من القرآن الكرميل هلا مثّ  ،(00)ه يأيت خيرا، ويأيت وصفا للفعل أو بيانا له يف مواضع كثريةأنّ 

وقوله ( 10)آل عمران،﴾ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَقَصُص اْلَحقُّ﴿ منها جم ء املصدر نعتا كما يف قوله تعاىل:
ومنها جم ء املصدر وصفا للفعل أو  ،(67)يوسف،﴾َوَجاُؤوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب﴿تعاىل: 

. ومن (606)آل عمران،﴾َوُقُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْمالَِّذيَن َيْذُكُروَن اهلَل ِقَياًما ﴿بيانا له كقوله تعاىل: 
 .(601)البقرة،﴾الشهُر احلراُم ِبالشَّْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص﴿جم ء املصدر خيرا قوله تعاىل: 

 

 أهم آراء الجواري في التيسير النحوي: /5
آراء كثري من النحاة املتأخرين، ورأى أنه من الضروري  -رمحه اهلل  -ناقش اجلواري 

التحّرر من قيودهم، والعودة بالنحو إىل فهم القدماء له، ويرى أنّه من الضروري يف وضع 
 إطار ضيق ومعىن حمدودمسلك أولئك املتأخرين وحصره ب قواعد هذا العلم االبتعاد به عن

 عها يف الوركيب.هو تغيري أواخر الكلم حبسب مواق
 

وهو القصد إىل أساليب العرب يف  ،واري أن يظل النحو يف أيسر صورهويريد اجل
الكالم؛ ملفوظا كان أو مكتوبا، بعيدا عن االحنراف ليعود هذا العلم، باعتباره فنا من فنون 

 (03).عربيااحلياة إىل مكانه، فيصبح وسيلة من وسائل التطور الفكرّي والتقدم االجتماع  
 وقد طبق اجلواري هذا الذي دعا إليه على إعراب األمساء واألفعال. 

 

 فيما يخص األسماء: /أوال
يرى اجلواري بأّن مراتب األمساء يف الكالم خمتلفة؛ فقد تأيت ُعمدا حبيث ال يتم 
الكالم من دوهنا، وهذا النوع من األمساء من حقه أن يُرفع على ما سواه. ومنها ما يقوم يف 
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مقام الذيل الذي ال مكان له بذاته، وهذا ال يستحق إاّل اخلفض )اجلّر(، أما الكثرة  الكالم
الكاثرة من األمساء فه  األوساط، وهلذا الضرب منها أوسط مراتب اإلعراب، وأخفها 

  (01)مؤونة وأسهلها يف التلفظ وهو النصب.
 

يكون كذلك إال إذا كان  فالرفع عند اجلواري ُيشعر بعلو مرتبة اللفظ يف التعبري وهو ال
ُمسندا إليه أو ُمسندا، واألمساء اليت ال خترج عن أحد طريف اإلسناد هذين؛ ه : املبتدأ 
والفاعل ونائبه واسم كان، وكل منها ُمسنٌد إليه أو موصوف، وخير املبتدأ وخير إّن، وكل 

  (00)منهما ُمسند.
 

مقّيد بقيود، وال يضاف إىل أحد ويرى اجلواري أّن اإلسناد نوعان: إسناد بسيط غري 
طرفيه ما يصرف معناه إىل وجه دون آخر، وهذا النوع من اإلسناد هو الذي يستحق طرفاه 
الرفع، حنو قولنا: )زيٌد قائٌم( فإذا قّيدناه بزمن من األزمان أو مبعىن من املعاي؛ صار هذا 

الرفع إىل املرتبة اليت تأيت املعىن املضاف شريكا يف صفة اإلسناد، فينزل به ذلك عن مرتبة 
ينصب خير املبتدأ إذا دخلت على اجلملة االمسية  ولذلك .(01)بعدها وه  مرتبة الّنصب

سند يف مثل هذه 
ُ
)كان( أو إحدى أخواهتا، كقولنا: )كان زيٌد قائًما(، ويرى اجلواري أّن امل
أننا لو قدمنا املسند  احلال ليس لفظ ) قائما( وحده وإمنا هو: )كان قائما( كالمها، بدليل

إليه املوصوف لقلنا: )زيٌد كان قائًما(، واملسند يف هذه احلال مل يستقل مبوقعه، ومل ينفرد 
بوظيفته، وإمنا استعان عليها هبذا الذي يسميه النحاة: )الفعل الناقص(، وتسميه اللغات: 

   .(00)الفعل املساعد
 

ريه من معاي احلروف املألوف دخوهلا كالتوكيد وغ  أما املسند إليه فيدخله قيد آخر
على اجلملة االمسية فيصري املسند إليه حينئذ هو واحلرف كأهنما ش ء واحد يؤديان املعىن 
اإلسنادي معا، وهذا بتضح يف املسند إليه إذا أكد بـ )إّن( كأن نقول: )إّن زيًدا قائٌم(، أو 

ا اة بـ )إّن( من حيث أثرها فيمإذا أضيف إليه حرف من حروف املعاي اليت يلحقها النح
   .(07)بعدها، مثل: كأّن، وليت، ولعلّ 
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املرتبة الثانية من مراتب اإلعراب أو هو املرتبة  - يرى اجلواريكما -هو أّما النصب ف
الوسطى فيه، وعالمته األصلية ه  الفتحة، ويرى اجلواري أّن املعىن الذي يوجب النصب 

 ميكن أن يتفرع إىل  ثالثة معان: 
 

 نتيجة ناشئة عن قيام الفاعل بالفعل.النصب يف االسم يكون  كأن معنى المفعولية: -أ
 

البيان أو التوكيد الذي ال يطابق املوصوف أو املبنيَّ أو املؤكَّد، وقد  أو معنى الوصف: -ب
مساه اجلواري بـ : )التابع الناقص( أو )التابع املخالف(، ويظهر هذا املعىن يف املصدر الذي 
يؤكد الفعل أو يبنّي نوعه أو عدده أو زمانه أو مكانه أو سببه، وكذلك يف احلال اليت تصف 

، ويف التمييز الذي يبنّي بعض حقيقة االسم، وفيما يسمى املصاحب هيئة االسم فحسب
أو املفعول معه الذي يعطف على ما قبله عطفا ناقصا ال يعين التشريك يف احلكم، وإمنا 

  .(00)يعين جمرد املقارنة واملصاحبة، ويف هذا التابع املخالف ميكن أن يدخل املستثىن بـ )إاّل(
  

"وهو وقوع االسم يف مكان يستحق الرفع لو انفرد باإلسناد، ولكنه  المعنى السلبي: -ج
مل ينفرد بوقوعه موقع املسند أو املسند إليه فلم يستحق الرفع، وإمنا تدنت مرتبته إىل 
الوسطى، وذلك مالحظ يف خير )كان( وأخواهتا، ويف اسم )إّن( وأخواهتا؛ حيث استعان 

واستعان املسند إليه باحلرف احلرف املشبه بالفعل فلم اخلير  املسند بالفعل الناقص فُنصب، 
ومن هذا املعىن السليب أيضا أن يقع يف موقع التبعية  .(32)يستحق الرفع واحنّط إىل الّنصب"

، حنو: )مررت به جالسا(، ومتييز اجملرورالناقصة السم خمفوض كحال اجملرور يف حنو قولنا: 
  .(36))مررت بعشرين رُجال(

 

 ق من مصطلح اجلرّ اخلفض: فريى اجلواري أنه أدَن مراتب اإلعراب ولذا رآه أدوأما 
  .(30)إذ ليس يف هذا األخري  داللة على وقوع االسم هذا املوقع اإلعرايب

 

م حال أخرى لج وإمنا هو عج  –كما يرى اجلواري   –وليس اخلفض علم اإلضافة فحسب 
  .(33)ه  اخلفض باحلروف

 

واخلفض على سبيل اإلضافة يعين أّن االسم املخفوض ليس بذي مكان يف الكالم 
ال مكان لزيد من الكالم وال  -مثال  -إال مكان النسبة إليه، فقولنا: )قرأت كتاب زيد (  
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وظيفة له إال أنه منسوب إليه الكتاب، والكالم قد يقبل االستغناء عنه مث يبقى كالما ذا 
عليه، وهو من هذا الوجه يقابل االسم املرفوع الذي ال كيان فائدة، حيسن السكوت 

 .(31)للكالم بدونه، وال غناء له عنه
  

يف حال مساها: "املفعولية غري  -كما يرى اجلواري   -وأما اخلفض باحلروف فيكون 
املباشرة" أو "غري الصرحية" وتتمثل يف األمساء اليت تقع بعد حروف اخلفض، إذ ه  أوىل أن 

 -مثال  -مفاعيل من بعض ما مساه النحاة مفاعيل. فقولنا: )ذهبُت إىل البيت(  تسمى 
فإّن البيت مفعول مبعىن انتهاء الغاية، "وحق املفعول أن يكون يف املرتبة الوسطى إذا قام 
بذاته، وجترد لوقوعه هذا املوقع من الكالم، فإذا استعان على املفعولية، مبعىن آخر  أسف 

 .(30)"أدَن من اخلفض مرتبة يف اإلعرابمن مرتبة النصب، وليس  إىل مرتبة أدَن
   

ويرى اجلواري أّن من أقوى األدلة على أّن األمساء املخفوضة بعد احلروف إمنا ه  
يف  -مفاعيل أّن النحاة يذكرون يف باب املفعول به أنه إذا حذف حرف اخلفض أو اجلّر  

ينتصب االسم على التوسع تارة، وعلى التشبيه باملفعول به مرة، وعلى  -بعض احلاالت 
َواْقُعُدوا َلُهْم ُكلَّ نزع اخلافض تارة أخرى، والشواهد على هذا كثرية، كقوله تعاىل: ﴿

  .(20)التوبة، ﴾َمْرَصٍد
 

حني هبذا رّد اجلواري ظاهرة اإلعراب يف األمساء إىل املعاي اليت تعير عنها تلك األمساء 
تنزل من السياق منزال خاصا، أو عندما تقع من الكالم  موقعا بعينه، وليست هذه الظاهرة 

أثرا لعامل لفظّ ، أو نتيجة لتأثري كلمة يف أخرى، أو أثرا للتجرد من  -كما يزعم النحاة   -
 ذلك العامل أو من هذه الكلمة.

 

 فيما يخص األفعال:  /ثانيا
به، وهو هلذا يستحق الرفع، ألنه عمدة مثل اخلير، وكالمها يرى اجلواري أّن الفعل خُيير 

وملا كان موقع الفعل من اإلسناد ثابتا ال يكاد يتغري  فإّن هذا املوقع مل يقتض  .(31)مسند
أن يتغري آخره، ويرى أّن تصرف الفعل يف معانيه يتخذ سبيال آخر  هو سبيل الداللة على 

تصرف يصدق على املضارع فقط، "وذلك أنه ال يدل األزمنة املختلفة، وهذا النوع من ال
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وعليه فإّن تصّرف  .(30)على زمن حمدود حبدود، وبذلك يتخلص املضارع من دواع  البناء"
الفعل املضارع يف معىن الزمن هو ما يقابل تصّرف االسم يف وقوعه املواقع املختلفة من 

عىن املضارعة احلقيق  كما يراه الدكتور فهذا م .(37)الوراكيب؛ كالفاعلية واملفعولية واإلضافة
اجلواري، وليس ما ذهب  إليه النحاة القدماء. وأما الفعل املاض  فريى اجلواري بأّن "زمنه 
حمدود، ال يعرض له تغرّي أو تبّدل، كما يعرض ملعىن الزمن يف املضارع، وهلذا السبب 

  .(30)استحق الفعل املاض  البناء
 

أبعد صيغ األفعال عن موجب اإلعراب، وأقرهبا إىل  مراأل ويرى اجلواري "أّن فعل
معىن احلرف وأحقها بالبناء؛ ألنه يؤدي معىن من املعاي حقها أن تؤدى باحلرف، وهو 
خال من معىن الزمن، جمرد ملعىن الطلب، فهو يشتمل على معىن احلدث مقورنا 

ويرى أنه ال عيرة بقول النحاة إنه يدل على االستقبال، ألّن الذي يدل على  .(12)بالطلب"
االستقبال أو احلال أو املاض  هو الفعل الدال على اخلير، أما اإلنشاء والسيما الطلب 
فليس فيه من إثارة من معىن الزمن حبال، فإذا قلتج ملخاطب: )اُدُخل( فإّنك تطلب منه 

منه القيام بالفعل ليس غري، فإذا استجاب فإنه يقوم بفعل  فعل الدخول، أي: أنك تطلب
   .(16)مستقل عن فعل الطلب"

 

د معانيه اليت يصلح للداللة عليه واملضارع ينصب إذا حمض ملعىن االستقبال، وهو أح
ويذهب اجلواري إىل أّن العوامل اليت زعم النحاة أهنا  .(10)ض وعلى معىن احلال، ومعىن امل

  .(13)ع "كلها متحض الفعل ملعىن االستقبال"تنصب املضار 
 

  (11)وأما جزم املضارع فريى اجلواري بأنه يكون إذا دل الفعل على احلال واالستقبال     
 ويدل حينئذ على أحد املعاي:  املضّ  أو الطلب أو الشرط.

 

إىل معىن ا( عليه ألهنما ينقالن معناه ّـ أما معىن املضّ :  فيكون حني دخول )مل( و)مل - أ
 املاض  فيستحق السكون أو قطع احلركة عنه ليكون كاملبيّن.

 : )ليذهْب زيٌد( أو )ال( الناهية، حنوطلب: فيكون إذا تقدمته الم األمروأما معىن ال -ب
 حنو: )ال تذهْب(، وهذان احلرفان ينقالن املضارع إىل معىن فعل األمر، فُيبىن مثله متاما.
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"صيغة فعلية ختالف باق  الصيغ يف داللة  -ا يرى اجلواري كم -وأما معىن الشرط: وهو - ج
الفعل، وه  احلدث والزمن، ألّن الفعل يف مجلة الشرط معلق حدوثه أو وقوعه، فهو ليس 
تام الداللة. فقولك: )إْن تذهْب أذهْب( تعلق ذهابك على ذهاب املخاطب، فلم يقع 

ذهابه بأداة الشرط، وهذا الذهاب ال منك وال من املخاطب، وإمنا علقت ذهابك ب
 عل غري مستحق ملعىن الرفع والنصبالتعليق وما يتبعه من نقص يف الداللة جيعل الف

وقد استدل اجلواري على   .(10)فيقتض  ذلك قطع احلركة عن آخره، وذلك هو اجلزم"
صحة رأيه هذا جبملة الشرط اليت يكون فعل الشرط فيها ماضيا، فالنحاة يرجحون رفع 

فيها إذا كان مضارعا؛ ألنه تعلق بفعل حمقق الوقوع، فهو يف حكم ما وقع من  اجلواب
 قال ابن مالك :   األفعال.

   

 (11) وبعد ماض رفعك اجلزا حسن ... ورفُع بعد مضارع وهجن

 

 -رمحه اهلل  -هـ( 672وهذا أسلوب عريب فصيح يف كالم العرب، ذكره سيبويه )ت 
 واستدل عليه بقول زهري:   يف الكتاب،

               

يقوُل ال غائٌب مايل وال حجرِمُ  وإْن أتاُه خليٌل يوم مسألة ...
 (10) 

 
 

وأما البناء يف املضارع فلم  ُيسّلم به اجلواري ويرى بأنه يكون لدواع معنوية يف  -
املعاي املتعددة، وال الفعل، بأن يكون مدلول الزمن فيه حمدد املعىن، حبيث ال يتصرف يف 

   (17)تدخله األزمنة الطويلة، وهذا غري  قائم يف الفعل املضارع املتصل بنون النسوة.
 

أما عن املضارع املؤكد بالنون فيصف اجلواري القول ببنائه بأنه قول متهافت، ودليل  -
"أّن الفعل املسند يف زعمهم إىل ألف االثنني، أو واو اجلماعة، أو نون  - كما يرى-ذلك 

اإلناث، أو ياء املخاطبة متفق على أنه معرب، وليس مثة علة ظاهرة مقبولة عقال أو نقال 
  (10)للتفريق بني هذا وبني الفعل املسند إىل مفرد.
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 خاتمة:
التيسري النحوي واحدة من احملاوالت تعّد حماولة الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري يف 

اجلليلة والناجحة يف هذا اجملال؛ إذ مل تتعّد الوراث النحوي العريب، ومل خترج عن حدود ما 
وضعه اخلليل بن أمحد وسيبويه، والفراء وغريهم من علماء اللغة العربية األوائل، اتسمت 

حريصا على  -رمحه اهلل  -يها فيها آراؤه باجلدة يف العرض والطرافة يف النتائج، وكان ف
إرساء النحو العريب على قواعد متينة، ترصد عالقاته القائمة بني النحو ومعانيه، وتنظر إىل 

األصول اإلعرابية إىل أحوال املعاي النحوية يف األساليب، وأجزاء الكالم، وقضايا  ضمّ 
" آراء جديدة اّتسمت اإلسناد. وقد ضّمن مؤلفاته يف النحو؛ ومنها كتابه "حنو التيسري

 بالغرية على الوراث وبالوفاء للقرآن الكرمي واللغة العربية.
 

 :الهوامش واإلحاالت
 جديد والتيسري فيه، رسالة ماجسورعايد بادي العتايب، النحو العريب وقضية الت ينظر: ستار -(6)

 .600، ص 0220اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية، لندن، 
إبراهيم أمحد سالم الشيخ عيد، جهود اجلواري النحوية بني األصالة والتجديد، جملة ينظر:  -(0)

حممد . وينظر: 306، 302 ، ص0260، يناير 60العدد  ،جامعة املدينة العاملية، ماليزيا
دط ، ري، مطبعة اجملمع العلم  العراق حسني الصغري، حنو التجديد يف دراسات الدكتور اجلوا

 .10، ص6002العراق،  ،بغداد
ينظر: حممد حسني الصغري، حنو التجديد يف دراسات الدكتور اجلواري، مطبعة اجملمع  -(3)

 .  10، ص 6002العلم  العراق ، د ط، بغداد العراق، 
.  وينظر: أمحد عبد الستار اجلواري، حنو التيسري دراسة ونقد 30ينظر: املرجع نفسه، ص  -(1)

 .613م، ص6071 -هـ 6121منهج ، مطبعة اجملمع العلم  العراق ، دط، بغداد، العراق، 
ينظر: سالم عبد اهلل عاشور، االجتاهات احلديثة يف حماوالت جتديد النحو العريب يف ضوء  -(0)

 .610م، ص0220امع ، دط، غزّة، فلسطني، علم اللغة احلديث، مكتبة الطالب اجل
 .31ينظر: حممد حسني الصغري، حنو التجديد يف دراسات الدكتور اجلواري، ص -(1)
  دراسة ونقد منهج ، مطبعة اجملمع العلم  العراق  :أمحد عبد الستار اجلواري، حنو التيسري -(0)

 .66م، ص6071 -هـ 6121ط، بغداد، العراق، د
 .60عبد الستار اجلواري، حنو التيسري، ص ينظر: أمحد  -(7)
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 ينظر: املرجع نفسه، ص نفسها.   -(0)
 ط، بغدادأمحد عبد الستار اجلواري، حنو القرآن، مطبوعات اجملمع العلم  العراق ، د -(62)

 .00ص -م6001 -هـ 6301العراق، 
 وما بعدها. 12ينظر: أمحد عبد الستار اجلواري، حنو التيسري، ص  -(66)
 .600أمحد عبد الستار اجلواري، حنو التيسري، ص  -(60)
ينظر: عبد القاهر اجلرجاي، دالئل اإلعجاز، قراءة وتعليق حممود حممد شاكر، مكتبة  -(63)

 .10دت ، ص  اخلاجن ، دط، القاهرة مصر،
 تملؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريو ينظر: أمحد عبد الستار اجلواري، حنو املعاي، ا -(61)

 .00، ص0221لبنان، 
 .603ينظر: أمحد عبد الستار اجلواري، حنو التيسري، ص -(60)
 ينظر: املرجع نفسه، ص نفسها. -(61)
 .1ينظر: أمحد عبد الستار اجلواري، حنو املعاي، ص  -(60)
 تط، بريوت، لبنان، دابن جين، اخلصائص، حتقيق حممد عل  النجار، املكتبة العلمية، د -(67)

 .  30، ص 6ج
 .01ينظر: أمحد عبد الستار اجلواري، حنو القرآن، ص  -(60)
أبو زكرياء الفراء، معاي القرآن، حتقيق أمحد يوسف جنايت وحممد عل  النجار، دار  الكتب  -(02)

 .01، ص 6العلمية، د ط، بريوت، لبنان، د ت،  ج
 د عوض، مكتبة العبيكان، وعل  حممعادل أمحد عبد املوجود قيقالزخمشري، الكشاف، حت -(06)

 .101، ص 6، جم6007 -هـ 6167،  الرياض، العربية السعودية، 6ط
جملة  ،ينظر: أمحد عبد الستار اجلواري، نظرة أخرى يف قضايا النحو، )الوصف باملصدر( -(00)

 .62م، ص 6071، جانف  26، اجلزء30اجملمع العلم  العراق ، العراق، اجمللد 
 .  00ينظر: أمحد عبد الستار اجلواري، حنو التيسري، ص  -(03)
 .   10، 17ص  املصدر نفسه،ينظر:  -(01)
 .00نفسه، ص  املصدرينظر:  -(00)
 .72، 00نفسه، ص  املصدرينظر:  -(01)
وينظر: إبراهبم أمحد سالم الشيخ عيد، جهود اجلواري . 72ينظر: املرجع نفسه، ص  -(00)

 .300النحوية بني األصالة والتجديد، ص 
 .    72، ص ينظر: أمحد عبد الستار اجلواري، حنو التيسري -(07)
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 . 77، 70ينظر: أمحد عبد الستار اجلواري، حنو التيسري، ص  -(00)
وينظر: إبراهبم أمحد سالم الشيخ عيد   .77أمحد عبد الستار اجلواري، حنو التيسري، ص  -(32)

  .303جهود اجلواري النحوية بني األصالة والتجديد، ص
 .77ينظر: أمحد عبد الستار اجلواري، حنو التيسري، ص  -(36)
 .01ينظر: املرجع نفسه، ص  -(30)
 ينظر: املرجع نفسه، ص نفسها. -(33)
 .07، 00، ص ينظر: أمحد عبد الستار اجلواري، حنو التيسري -(31)
 .     07املرجع نفسه، ص  -(30)
 ط،  بغداد ، العراقأمحد عبد الستار اجلواري، حنو الفعل، مطبعة اجملمع العلم  العراق ، د -(31)

 .03، 00م، ص 6001
 .00املرجع نفسه، ص  -(30)
 .  01املرجع نفسه، ص  -(37)
وينظر: إبراهبم أمحد سالم الشيخ عيد  .07ص حنو الفعل، ، أمحد عبد الستار اجلواري -(30)

   . 300جهود اجلواري النحوية بني األصالة والتجديد، ص 
 .  00، ص حنو الفعل، أمحد عبد الستار اجلواري -(12)
 .00املرجع نفسه، ص  -(16)
 .30املرجع نفسه، ص  -(10)
 املرجع نفسه، ص نفسها. -(13)
 بعدها.وما  17ينظر: املرجع نفسه، ص  -(11)
 . 02، 10املرجع السابق، ص  -(10)
ينظر: ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تعليق الشيخ قاسم الشماع   -(11)

 .    363، ص 0الرفاع ، دار القلم، د ط، بريوت لبنان، د ت، ج
مصر  ينظر: سيبويه، الكتاب، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجن ، دط، القاهرة، -(10)

 .11، ص3م، ج6000 -هـ 6160
 .00، 01ينظر: أمحد عبد الستار اجلواري، حنو الفعل، ص  -(17)
وينظر: إبراهبم أمحد سالم الشيخ  .00ينظر: أمحد عبد الستار اجلواري، حنو الفعل، ص  -(10)

 .307، 300عيد، جهود اجلواري النحوية بني األصالة والتجديد، ص
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 الفكر النَّحوي العربيالحمل على المعنى في 
 

 

The appending on the meaning in the Arabic grammatical thought 

 
 د. محمد ي  زيد سالم                                                            

 (الجزائر) الحاج لخضر -1 جامعة باتنة                                                  
 

 60/20/0202تاريخ القبول:                                27/21/2002تاريخ اإلرسال: 
 

 ملخص:
يكتسب هذا البحث أمهيته من منطلق أنَّه يعاجُل مسألًة حنويَّة ودالليَّة يف الوقت نفسه 
متمثلة يف" احلمل على املعىن" و"احلمل على اللَّفظ"، اليت استأثرت على اهتمام النُّحاة 
واللُّغوين واملفسرين على حد سواء قدميًا وحديثًا، حيث جعلوها رائزًا يُعتمد عليه يف الُوقوف 
على دالالت الكالم املختلفة يف سياقات  خمُصوصة، ويف توجيههم لكثري من األحكام 
واألعاريب توجيهات صحيحة تتواءم مع الصناعة النَّحويَّة العربية. وغايتنا من هذا املقال 

احلمل على اللفظ" يف الدَّرس النَّحوي ى أمهيَّة" احلمل على املعىن" و"وقوف عله  ال
 ب هلذه الظاهرة الفريدة والبارعةالعريب، وكذا بيان اإلرهاصات األوىل لتوظيف النُّحاة العر 

 سباإلضافة إىل الُوقوف على أولويَّة" احلمل على اللَّفظ" على"احلمل على املعىن" أو العك
 نبيِّنه يف حتليلنا للموضوع.وهذا ما س

 

 النَّحو.؛ ؛ القاعدةاحلمل؛ املعىن؛ اللَّفظ الكلمات المفتاحيَّة:
 

Abstract: 
This research gains its importance because  it addresses  a 

grammatical and semantic issue at the same time. It is 

represented in the appending in the meaning and the appending 

in the articulation. It has attracted the attention of the 

grammarians, linguists and thinkers alike in the past and the 

present. They made it a base to understand the different 

meanings of speech through specific contexts, and in directing 
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them to many of the provisions and conjugations to the correct 

directions that fit with the Arabic grammatical industry. 
  

The purpose of this article is to find out the importance of 

appending on meaning and articulation in the Arabic grammar 

lesson, as well as identifying the Signs of the employment of this 

unique and Brilliant phenomenon by the Arabic grammarians, as 

well to determine the placements where the priority is given the 

"appending on the articulation", or vice versa. This what we will 

find out from our analysis of this subject.             
 

Keywords: the appending, the meaning, the articulation, the rule  

grammar. 
 

 مهاد: 
 بذل النُّحاة القدامى جهوًدا مضنية يف سبيل بناء قواعد النَّحو العريب واستقصاء

قوانينه وضبط وأحكامه، وكان االستقراء املتوسِّع سبيلهم يف بلوغ تلك الغاية، غري أنَّ اللُّغة  
العربية معروفة بديناميتها النشطة وحيويتها املتجدِّدة، إذ ال مُيكن ترويضها وفًقا لضوابط 

ضعة التَّقعيد أو إعادة تفصيلها حبسب مقاييس عقلية صارمة، لتكون يف هناية املطاف خا
تطويعها لسلطان القواعد لنظام حمكم قادرعلى ضبط ظواهرها يف خُمتلف جتلياهتا الكالميَّة و 

، ونتيجة لذلك فقد استقرَّ يف ُعرف (6)واألحكام اليت يتألَّف منها ذلك النِّظام والضوابط
 البدَّ أن تتَّصف بالعموم، ولكنَّها ليس من الضروري أن تتَّصف" النُّحاة أنَّ القاعدة

بالشمول؛ أي: أن تكون عامَّة ال كلِّية، ومعىن ذلك أنَّ القاعدة البدَّ أن تنطبق على مجهرة 
حتَّم مع هذا أن تشملها مجيعا فال يشذُّ عنها ش ء، وقد عيرَّ بعض ـُـ ُمفرداهتا، وليس من امل

  .(0)"أصحاب املناهج يف املاض  عن ذلك بقوهلم: إنَّ الشذوذ ييرِّر القاعدة
  

أنفسهم أمام بعض  -أي النُّحاة- عند طردهم للقواعد النَّحوية وجدواولكن 
املليحة واليت ال مُيكن ردُّها أو إنكارها، ممَّا اضطرَّهم إىل  النُّصوص املسموعة الفصيحة

 اللُّجوء لقواعد أخرى، وكان احلمل على املعىن من تلك القواعد اليت جلأ إليها النُّحاة بكثرة.
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 الحمل على المعنى:مفهوم  -1
استعمل النُّحاة القدامى" احلمل على املعىن" يف سعيهم إىل بناء نظام عام للُّغة العربية 
وجعلوا منه وسيلة ومطيَّة لتسويغ خروج كثري من األمثلة عن العربية، يف حماولة منهم 

وكان أسلوب احلمل  إلحلاقها باللُّغة، لتنظيم القاعدة النَّحويَّة، ومن مثَّة اطرادها وشيوعها،
أكثر األساليب استخداما من قبل النُّحاة القدامى، فعلَّلوا به كثريًا من املسائل " على املعىن

 .(3)"اليت خالفت األمناط اللُّغوية املطَّردة
 

ومعىن ذلك أنَّ االستعمال ال حُييط حبقيقة الش ء كاملًة، بينما تصوُّر املعىن والدَّاللة 
حوية قادر على تفسري املستعمجل وغري املستعمجل واإلحاطة حبقيقة الظواهر  يف الصِّناعة النَّ 

 .(1)كاملة غري منقوصة والكلِّيات دون اجلزئيات
  

قد يُعطى الش ء حكم ما أشبهه يف معناه أو يف لفظه أو  "بقوله: "ابن هشام"وعرَّف
 .(0)"فيهما

 

متوهم يتصوَّره العريب وحيمل محل االسم على معىن "كما يراد "باحلمل على املعىن":
م يفضلون مصطلح احلمل  الكالم عليه، لذا قال النحاة عنه:)احلمل على التوهم( إالَّ أهنَّ
على املعىن يف النُّصوص القرآنية تأدبا، وله مظاهر كثرية أبرزها العطف على التوهم وهو 

 . (1)"باب واسع
 

تركيب آخر لشبه  بني اللَّفظني محل لفظ على معىن لفظ آخر، أو تركيب على " أو هو
أو الورَّكيبني يف املعىن اجملازي، فيأخذان حكمهما النَّحوي مع ضرورة وجود قرينة لفظية أو 

. لكن قد يوجد (0)"معنوية تدلُّ على مالحظة اللَّفظ أو الورَّكيب اآلخرين، ويؤمن اللُّبس
حيتمل نفسه الّنحويَّة، ويف الوقت اللُّبس يف لفظ ما أو تركيب يكون صحيًحا من النَّاحيَّة 

 ، ويف هذه احلالة البدَّ من توافُّر جمموعة قرائن ترجح معىًن على معىًن آخر. أكثر من معىن
                                         

القول الذي كان مُيكن أن يُقال معجًما أو صرفا أو إعرابا، ولكنَّه مل " ف بأنَّهكما ُعرّ 
اختزاٌل لعناصر مغيَّبة يف اللَّفظ حاضرة يف " ومبعىن آخر يعتير"احلمل على املعىن":. (7)"يُقل

. وهذا يعين أنَّ (0)"البنية تتمثَّل يف أنَّ األصل هو محل معىن لفظ أوَّل على معىن لفظ ثان  
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 الثاي على األوَّل لوجود قرينة "احلمل على املعىن" يتمُّ بني لفظني متشاهبني، فنحمل معىن
م جيرون الش ء جمرى الش ء إذا شاهبه" وذلك  .  (62)"ألهنَّ

               

 االستعمال اللُّغوي بصفة  عامَّةويالحظ أيضا أنَّ كال اللَّفظني موجود على مستوى 
العرب كما تُعىن " ، وألنَّ (66)"محل الش ء يف بعض أحكامه ال خيرجه عن أصله" وذلك ألنَّ 

 امها بالشعر تارًة وباخلُطب أخرىهبا وتُراعيها، وُتالحظ أحكبألفاظها فُتصلحها وهُتذ
وباألسجاع اليت تلتزمها وتتكلَّف استمرارها، فإنَّ املعاي أقوى عندها وأكرم عليها، وأفخم 

فكان العرب حيملون على املعىن أو يستغنون عن بعض األلفاظ؛ .(60)قدرًا يف نفوسها"
أنَّ كل مجلة صحيحة حنويًا  "وجتويد املعىن، على اعتبارهبدف الوصول إىل سالمة الورَّكيب 

تعدُّ مجلة مستقيمة، ولكن احلكم على هذه االستقامة باحلسن والكذب يتعلَّق باملعىن الذي 
احلمل " . وعرَّف بعضهم "احلمل على املعىن" بقوله:(63)"تفيده عناصر اجلملة عندما تورابط

وم هبا العنصر الداليل لعالج كثري من املخالفات على املعىن وسيلة من الوسائل اليت يق
لون من ألوان احلركية يف صياغة املعاي، وضرب من ضروب اخلروج  "؛ ألنَّه ميثِّل(61)"اللَّفظية

 أن يكون ظاهره مالقيا لباطنه عن األصل يف تشكل الكالم، إذ األصل يف كالم العرب
اظه وتشكلها، هذا موجب اللُّغة على مبعىن: أن تكون حركة املعاي فيه وفق حركة ألف

أوضاعها، غري أنَّه قد تكون املعاي ه  اليت تأخذ بأعنَّة الكالم، فتصرفه ومتتلك حركات 
ا ج ء هبا  اإلعراب فيه، على الرَّغم من األلفاظ املنطوقة، واليت ال يراد معناها وحدها، وإمنَّ

حُيمل الكالم يف تشكُّله وحركة إعرابه على  إشارات ملعان  كثرية  حيكمها بناء الكالم، وحينئذ  
ا املعىن الذي  املعىن ال على اللَّفظ، فيكون عامل اإلعراب ليس هو اللَّفظ املنطوق، وإمنَّ
جرى يف النفوس، وهذا من قبيل إعمال بنية غائبة يف اللَّفظ حاضرة يف املعىن، ويف هذا 

تم فيه التطاول واالستشراف حنو زيادة حفاوة باملعىن الذي تأسس عليه الكالم، إذ ي
. فاحلمل على املعىن يف ظاهره يبدو خروجا عن النظام اللُّغوي، لكنَّه يف الوقت (60)"املعىن

. (61)"املعىن فوضوي يف عدم انتهاء احتماالته "ذاته يقع يف صلب هذا النظام، ذلك أنَّ 
وبناًء عليه "فاحلمل على املعىن" شأنه عجٌب فهو" اخلصم واحلكم" من جهة عدوله عن 
األصل والقاعدة يف الظاهر على األقل، ومن جهة أخرى تعليل هلذا العدول والتَّفسري، وال 
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؛ أي: إىل اللغة وخصيصتها البارزة، مثَّ أليست ذلك، إذا قمنا بإرجاعه إىل رمحه عجب يف
. ذلك أنَّ "احلمل على املعىن" ينتم  يف الوقت نفسه (60)ا واصفة وموصوفة؟اللغة ه  أيض

إىل اللُّغة املوصوفة، وه  اليت يستعملها املتكلِّم، واللُّغة الواصفة ه  اليت يعتمدها النَّحوي 
 يف جتريده للقوانني احملددة للنِّظام اللُّغوي بصفة عامة. 

                                                                                                

من أسدِّ وأدمِث مذاهب العربية، وذلك أنَّه " ومن مثَّة اعتير "احلمل على املعىن":
. كما (67)"موضع ميلك فيه املعىن عنان الكالم فيأخذه إليه، ويصرفه حبسب ما يؤثره عليه

ختريج الش ء وبيانه وتفسريه مبراعاة معىن ملحوظ فيه، غري ظاهر يف لفظه، فهو  "يُقصد به
، ذلك أنَّ األصل هو أن تعطى (60)"من قبيل إعمال بنية غائبة يف اللَّفظ حاضرة يف املعىن

الكلمة من األحكام حبسب ما تستحقه من النَّاحية اللَّفظية، ولكن قد ينظر إىل معناها 
  وتُعامل حبسب ذلك.

                                                                                        

أن يكون الكالم يف معىن كالم " وذهب البعض إىل أنَّ املقصود "باحلمل على املعىن":
آخر، فُيحمل على ذلك املعىن، أو يكون للكلمة معىن خيالف لفظها، فيحمل الكالم على 

اللَّفظ، وبذلك يكون احلمل على املعىن: ما ليس محال على اللَّفظ، وال محال  املعىن دون
 .(02)"على املوضع أو احملل

                                 

  :(06)وللحمل على املعىن وجهان   
 املتكلِّم اعتماًدا على اعتقاده من جهة ارتباطه مبا يفهمه املخاطجب من لفظولهما: أ

الغرض من الكالم  "فاملخاطب يؤوِّل اللَّفظ على أساس العالقات اللُّغوية واعتقاده؛ ألنَّ 
 .                           (00)"إفادة املخاطب

من جهة ارتباطه باملعىن عند املتكلِّم، واملتكلِّم هو العامل الفعل ، واألوَّل يف ثانيهما: 
املخاطجب يف إجنازه  للكالم دون أن يعين ذلك الكالم، لذلك يُراع  املتكلِّم حضور 

التطابق بينهما، فلو كان ذلك كذلك ملا كان للحمل على املعىن من ميرِّر ومن هذه الزاوية 
 مُيكن اعتبار احلمل على املعىن مظهرًا من مظاهر التفاعل بني املتكلِّم واملخاطجب واللغة.

    
                                                                                 



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 111 

 

 البدايات األولى لتوظيف النُّحاة القدامى لظاهرة الحمل على المعنى:                                              -2
إىل اهتمام النُّحاة باملعىن  - كما هو معلوم  - ُتشري ظاهرة "احلمل على املعىن"

سرياهتم وخترجياهتم وحتليالهتم وتعليالهِتم وتأويالهتم، كما واعتدادهم به يف خُمتلف تف
تكشف هذه الظاهرة عن العالقة الوطيدة بني النَّحو العريب واملعىن. وعليه ميكن أن نفورض 

ه "أنَّ املعىن هو  . (03)"ما يفسِّر مفهوم احلمل على املعىن ويسريِّ
       

"احلمل على املعىن" هو شيخ القراء  إىلأنَّ أوَّل من تطرَّق  -حسب اطالعنا -ويبدو
مسعت " أنَّه قال:"أبو عمرو بن العالء"، فقد روى" األصمع " عن "أيب عمرو بن العالء" 

! رجال من اليمن يقول: فالن لغوٌب جاءته كتايب فاحتقرها، فقلت له: أتقول: جاءته كتايب
فحمله على املعىن وقد جاء  " :"أبو عمرو بن العالء"قال . (01)"قال: نعم أليس بصحيفة؟

،" فأبو عمرو (01)؛ أي إنَّه: محل لفظ الكتاب على معىن الصحيفة(00)"كثري يف كالمهم
 عريب إىل وعيه بذلكبن العالء" يسأل عن علة تأنيث الفعل مع أنَّ الفاعل مذكر، فأومأ ال

]...[ تلك   ألنَّ الكتاب يف املعىن صحيفة وه  مؤنثة، فكأنَّه أنَّث الفعل مراعاة للمعىن
والتنقل من معىن إىل  "وعلى هذا األساس نفهم قوهلم: .(00)كانت بداية احلمل على املعىن

]...[ ال ننكر احلمل على املعىن يف كالمهم وال التنقل من معىن إىل  معىن كثري يف كالمهم
 لتذكري "أيب عمرو بن العالء"تعليل  "أبو عبيدة معمر بن املثىن". كما نقل (07)"...[معىن]

 السماُء منفطرة "، إذ قال:[67]املزمل، اآلية: ﴾السََّماُء ُمْنفِطٌر ِبِه﴿ )السماء( يف قوله تعاىل:
. فحمل (00)"السَّقف، تقول: هذا مساُء البيتِ  -معناها -، ألنَّ جمازها- التاء -ألقى اهلاء

 معىن السماء على معىن السَّقف.  
                                                                                        

 ﴾َوِجئُتَك ِمْن َسَبٍإ بَنبٍإ َيِقنْي﴿ أبو عمرو بن العالء" على املعىن قوله تعاىل:كما محل"
 . (32)ألنَّه جعله امسا للقبيلة محالً على املعىن، فورك صرف)سبأ(؛ [00النمل، اآلية: ]

                                       

احلمل على املعىن"، ومحل عليها إىل ظاهرة " "اخلليل بن أمحد الفراهيدي"وتعرض 
، فقد علَّل [606النساء، اآلية: ]﴾اْنَتُهوا َخْيٌر َلُكم﴿ بعض املسائل، كما يف قوله تعاىل:

كأنَّك حتمله على ذلك املعىن، كأنَّك قلت: انتِه وادخل فيما هو " انتصاب)خريًا( بقوله:
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أنَّك حتمله على أمر  آخر، فلذلك  انتِه، خري لك فنصبته؛ ألنَّك قد عرفت أنَّك إذا قلت له:
انتصب، وحذفوا الفعل لكثرة استعماهلم إيَّاه يف الكالم، ولعلم املخاطجب أنَّه حمموٌل على 

 .(36)"أمر حني قال له: انتِه، فصار بداًل من قوله: ائِت خريًا لك
                                                

ومن ذلك أيضا تعليله جم ء جواب الطلب جمزوما كجواب الشَّرط، كما يف قولك: 
علم مكان ايتين ُأكرمك، فاملعىن: إْن تأتين أكرمك، وإذا قلت: أين بيتك؟ فاملعىن: إْن أ

ثنا، فإنَّ معىن  بيتك أزرك؛ ألنَّ قولك: أين بيتك تريد به: أعلمين، وإذا قلت: ليته عندنا حيدِّ
ثنا، وهو يُريد ههنا: إذا متىنَّ ما أراد يف األمر.  هذا الكالم هو: إْن يكن عندنا حيدِّ

 -مين والعرضيقصد األمر والنه  واالستفهام والت - هاإنَّ هذه األوائل كلّ " قال"اخلليل":
. فهذه االستعماالت وإن بدت خارجة عن (30)")إْن( فلذلك اجنزم اجلواب فيها معىن

ا يف احلقيقة تتنزَّل ضمنها وليست ظاهرة شاذة منعزلة، إذ  أصول الكالم العريب، إال أهنَّ
 . (33)"ليس احلمل على املعىن وتنزيل الش ء منزلة غريه بعزيز يف كالمهم"

                                                                                            

وسار"سيبويه" يف ركاب أستاذه يف االعتماد على ظاهرة احلمل على املعىن من أجل 
تفسريه  لبعض الظواهر اليت تبدو يف ظاهرها خمالفة لألحكام النَّحويَّة املقرَّرة، كما جاء يف 

 )الرجز(:     (31)قول الشاعر

هُموُر                  ُـ هل تعرف الدار يـُعجقِّيهجا امل            
ج
 وُر     والدَّْجُن يجوًما والعججَّاُج امل

 ................       لِــُكـلِّ رِيـح  فِـــيــِه ذجيـــٌل مجـْســُفــور ........                  
                  

 )فيها( فيه(، ومل يقل:) ر، مثَّ أشار إليها بقوله:افقد بدأ الشاعر باحلديث عن الدَّ 
فلجأ" سيبويه" إىل" احلمل على املعىن" قائال:) فيه( ألنَّ الدَّار عبارة عن مكان فحمله على 

من أفضل وسائلهم مثَّ توسع النُّحاة يف االعتماد عن "احلمل على املعىن"، وغدا . (30)ذلك
 "ابن جين". وتابعه (31)"وهذا كثرٌي جدًّا" يف التَّعليل والتَّفسري والتأويل، حىت قال"امليرد"عنه:

 :"ابن يعيش". وقال (30)"واحلمل على املعىن واسع يف هذه اللُّغة جدا" يف ذلك، قال:
                                            .(37)"واحلمل على املعىن كثري"
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يف أكثر من موضع أنَّ "احلمل على املعىن" ال يقتصر على لون " ابن جين"كما أكَّد 
   غور يف العربية بعيد، ومذهب نازٌح فسيحٌ  -النوع -هذا الشرج" معنيَّ من الكالم بل إن

يث املذكر وتذكري املؤنَّث، وتصوُّر قد ورد به القرآن وفصيح الكالم منثورًا ومنظوًما، كتأن
معىن الواحد يف اجلماعة، واجلماعة يف الواحد، ويف محل الثاي على لفظ قد يكون عليه 

 .(30)"األوَّل أصال كان ذلك اللَّفظ أو فرًعا
                                        

يُفثْج، وال يُؤىب، وال احلمل على املعىن حبر ال ينكش، وال " وقال يف موضع آخر:
 . (12)"]...[يُغرض، وال يُغضغض

                                                                                         

وسيلة يلجأ " عبارة عن ومسألة "احلمل على املعىن" كما يُفهم من كالم "ابن جين"
ي لفهم املعىن املراد تبليغه عن طريق املشاهبة احلاصلة بني إليها املتكلِّم للتعبري ويوظفها النَّحو 

 وسيلة منهجية جلأ إليها النُّحاة "هو أو. (16)"املعىن األصل  املتداول، واملعىن احملمول عليه
أو باألحرى فرضتها طبيعة اللغة عليهم، عندما تبنيَّ هلم أنَّ كثريًا من الكلمات حتمل 
مستويني: أحدمها: غري منطوق به، واآلخر: منطوق به، لكن غري املنطوق به يتحكَّم يف 
املنطوق ويُوجِّه تفسريه؛ ألنَّه مراد حكًما وتقديًرا فكان اصطناعهم هلذه الوسيلة اليت تقوم 

 .(10)"ة ما قد يبدو على أنَّه خمالفة يف السلوك اللُّغوي لقواعدهم املوضوعةمبعاجل
                               

احلمل على املعىن يف الشعر كثري، ومن " هــ(:101)ت"ابن رشيق القريواي"وقال 
 .(13)"مؤنثاأنواعه التذكري والتأنيث، وال جيوز أن ُتؤنِّث مذكرًا على احلقيقة، وال أن تذكر 

                                                 

فاألصل هو أال يُؤنث مذكر حقيق ، وال أن يذكر مؤنث حقيق ، مثَّ استدرك على 
 الطويل(:                                                                                 ) (11)ذلك بإيراد بيت أليب ربيعة املخزوم 

 فجكجانج جِمجينِّ ُدونج مجْن ُكْنُت أجتَِّق      ثجالجُث ُشُخوص  كجاِعبجاِن وجُمْعِصرُ 
 

ثالُث شخوص( حيُث أتى باسم العدد مذكرا مع أنَّه ) الشاهد يف البيت هو قوله:
 ىل معدود مذكر، ولو أنَّه أتى به على وفق ما يقتضيه االستعمال العريب، لقال:مضاف إ

)ثالثة شخوص( بالتاء، ولكنَّه راعى املعىن، وذلك بأنَّه أراد بالشخوص هنا النساء، بدليل 
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ثالث نساء ( فلمَّا أراد ) كاعبان ومعصر(، ولو أنَّه ذكرها بلفظ النساء لكان يقول:) قوله:
 )البسيط(:               (10)وكقول الشاعر ساء عاملها معاملة ما هو يف معناها.بالشخوص الن

 وجِإنَّ ِكالجبًا هجِذِه عجْشُر أجْبُطن      وجأجْنتج بجرِيٌء ِمْن قـجبجائِِلهجا العجْشرِ 
                     

أن  )عجْشُر أجْبُطن (، واألبطن: مجع بطن، والبطن مذكر، فوجب الشاهد هنا قوله:
)عشرة أبطن(؛ ألنَّ اسم العدد من ثالثة إىل عشرة يُؤنث مع املذكر، ويذكر مع  يقول:

املؤنث، إالَّ أنَّه يف هذا البيت حذف التاء نظرًا إىل محله على املعىن، فقد قصد بــ)البطن( 
أيضا  القبيلة، بدليل ذكره القبائل، والقبيلة مؤنثة، يُقال للقبيلة: بطن من بُطون العرب. ومنه

 )الطويل(:                                                                (11)قول الفرزدق
ــْدتـجيِن الج ختجُونـجنِـ     نـجُكْن ِمـثْــلج مجـْن يجا ِذئـُب يجصطجِحبجـاِن                  تـجعجشَّ فـجِإْن عجــاهج

 

)مجْن( وأراد معىن  ثىن الضمري العائد على)يصطحبان( حيث إنَّه  الشاهد هنا يف قوله:
 التثنية؛ ألنَّه قصد نفسه والذئب فجعله ونفسه مبنزلتهما يف االصطحاب.

 

 )الوافر(: (10)ونظري ذلك ما جاء يف قول ذي الرمة
ــالِفجــةج وجأجْحــسجنُــُه قـجــذجاالج   وجمجــيَّــُة أجحـسجُن الثَـّـقجلجيــِن وجْجًهــا     وجسج

 

 ملؤنث، وهذا من احلمل على املعىن)أحسن( وإن كان جاريا على ا الشاهد فيه تذكري
 )ميَّة(، فأمَّا اإلفراد الراجح يف قوله: أال ترى أنَّه قال:)أحسن الثقلني(، وهو خير عن

وأحسنه قذاال( وإن كان ما تقدَّم تثنية يف معىن مجع، فذلك من قبيل أنَّه موضع يكثر فيه )
)هو أحسن فىًت يف النَّاس( وإن كان األصل هو اجلمع، والواحد  احد، كقوهلم:استعمال الو 

 واقٌع موقعه فورك األصل ووجب الوضع على اإلفراد.
 

وسيلة داللية بارعة تكشف عن " ومن هنا تظهر أمهيَّة "احلمل على املعىن" يف كونه:
اتِّساع هذا املعىن الذي حُيمل عليه دور املعىن أو الداللة يف التقعيد النَّحوي، أيًّا ما كان 

 .(17)"الكالم
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 أيُّهما أولى؟ ولماذا؟     إذا اجتمع الحمل على المعنى والحمل على اللَّفظ: -3 
 من الظواهر املشهورة عند العرب، فهو -كما سبق أن ذكرنا  - احلمل على املعىن

فقد رأيت غلبة " جين":، ويف هذا الشأن يقول"ابن (10)"أكثر يف كالمهم من أن حُيصى"
ا ج ء به له ومن أجله، وأمَّا غري  املعىن للَّفظ، وكون اللَّفظ خادما له، مشيًدا به، وأنَّه إمنَّ

 .(02)"]...[ فأمٌر مستقر وغري مستكره هذه الطريق من احلمل على املعىن
 

ويرى بعض النُّحاة أنَّ "احلمل على املعىن" ال يصح إالَّ بعد استغناء اللَّفظ ومتام 
الكالم، أمَّا ما يأيت حمموال على املعىن قبل متام الكالم فهو من قبيل ضرورة الشعر، قال 

 .(06)"اعلم أنَّ الش ء ال جيوز أن حُيمل على املعىن إالَّ بعد استغناء اللَّفظ" :"امليرد"
 

 ما جاءي غري زيد  وعمٌرو" فلفظ" واستغناء اللَّفظ مبعىن متام الكالم، وذلك حنو قولنا:
)زيد( مضاف إليه عطف عليه لفظ)عمرو( املرفوع، وكان األصل أن يتبع املعطوف عليه يف 

)غري( حتمل  )عمرو( على معىن قولنا: ما جاءي إالَّ زيٌد، ألنَّ  اإلعراب، لكن مُحل لفظ
 .(00)()إالَّ  معىن

 

  فظ"وهذا يعين أنَّ "احلمل على املعىن" ال يصح إال إذا صحَّ "احلمل على اللَّ  
وخاصَّة إذا كان ذلك يف كالم اهلل تعاىل؛ ألنَّ يف "احلمل على اللَّفظ" احوراما لظاهر النَّص 

مل على القرآي، وعليه فال يصحُّ اللُّجوء إىل "احلمل على املعىن" إالَّ إذا امتنع حصول "احل
احلمل على اللَّفظ " حويني، ذلك أنَّ تكاد تكون حمل اتِّفاق بني النّ  اللَّفظ"، وه  مسألة

واملعىن أوىل من احلمل على املعىن دون اللَّفظ، وجرُي الكالم على معىن واحد أوىل من 
 . (03)"التنقل من معىن إىل معىن

  اللَّفظ موجود يف القرآن الكرمي فإنَّ "احلمل على املعىن" دون استغناء لكن رغم ذلك
 َت ُتْسِمُع الصُّمَّ َوَلْو َكاُنوا اَلنَيْسَتِمُعوَن ِإَلْيَك َأَفَأ َوِمْنُهْم َمْن﴿ كما جاء يف قوله جلَّ يف عاله:

 )مجْن( والضمري يف يستمعون عائد على معىن" :"حيَّانأبو "، قال[10يونس، اآلية: ]﴾َيْعِقُلوَن
َوِمَن الشََّياِطنِي َمْن ﴿ والعود على املعىن دون العود على اللَّفظ يف الكثرة، وهو كقوله:
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، ومعىن اآلية: من يستمعون إليك إذا قرأت القرآن، وعلَّمت [70]األنبياء، اآلية: ﴾هَيغوُصوَن ل
 . (00)"الزركش ". ووافقه يف ذلك اإلمام (01)"الشرائع

                                    

وقد حتدَّث النُّحاة عن "احلمل على املعىن" يف مقابل "احلمل على اللَّفظ"، فذهبوا إىل 
إنَّ األوىل هو أن حُيمل على اللَّفظ قبل املعىن، لكنَّه إذا اجتمع احلمالن بدئ "باحلمل على 

تكره االنصراف عن الش ء مثَّ الرجوع إليه العرب " اللَّفظ" قبل "احلمل على املعىن"؛ ألنَّ 
]...[ ولذلك يكرهون احلمل على  بعد ذلك يف معانيهم فلذلك يكرهونه يف ألفاظهم

  .(01)"اللَّفظ بعد احلمل على املعىن
 

إذا محلت على املعىن مل تكد تراجع اللَّفظ ]...[؛ ألنَّه  "أنَّ العرب "ابن جينِّ "وذكر
    . أمَّا(00)"إذا انصرف عن اللَّفظ إىل غريه ضُعفت معاودته إيَّاه، ألنَّه انتكاٌث وتراجعٌ 

إذا مُحل على اللَّفظ جاز احلمل على املعىن، وإذا مُحل على املعىن " فقال: "ابن احلاجب"
 الرجوع إليه بعد اعتبار اللَّفظ ؛ ألنَّ املعىن أقوى فال يبعدضعف احلمل بعده على اللَّفظ

 . (07)"ويضعف بعد اعتبار املعىن القوي الرجوع إىل األضعف
                       

. كما (00)"إذا اجتمع احلمالن فاألوىل أن يُبدأ باحلمل على اللَّفظ" :"حيَّانأبو "وقال
 :                                                                                              (12)قسم كالم العرب إىل ثالثة أقسام  ه 

 ما طابق فيه اللَّفظ املعىن، حنو: قام زيٌد، وزيٌد قام، وهو أكثر كالم العرب.                              -1
 ما غلبت فيه حكم اللَّفظ على املعىن، حنو: علمُت أجقجام زيٌد أم مل يقعد.                                   -2
 (16)ما غلب فيه املعىن على اللَّفظ، حنو: اإلضافة للجملة الفعليَّة كما يف  قول الشاعر -3

جِشيبج عجلجى
      الصِّبجا )الطويل(:                 عجلجى ِحنيج عجاتـجْبُت امل

                             

إذ القياس أن ال ُيضاف إىل الفعل، لكن لوحظ املعىن وهو املصدر فصحت  
قبل "احلمل على املعىن" كثرية، كما يف قوله  وأمثلة جم ء "احلمل على اللَّفظ"اإلضافة. 
 ﴾َصاِلًحا نُّؤِتَها َأْجَرَها َمرََّتْيِن َوَأْعَتْدَنا َلَها ِرْزًقا َكِرمًياوَمْن َيْقُنْت ِمْنُكنَّ هلِل َوَرُسوِلِه َوَتْعَمْل ﴿تعاىل: 

)مجْن(، مثَّ أنَّث )تعمل( محال على  يقنت( أوال محال على لفظ) ، فذكَّر[36]األحزاب، اآلية: 
 فحمل يف الكل على املعىن.                                                                                        ())مجْن( أيضا؛ ألنَّ املراد هبا نساء النيب  معىن
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وتعمل( بالتاء ) )من( )ومن يقنت( باملذكر محال على قرأ اجلمهور" :"أبوحيَّان"قال 
تقنت( بالتاء محال ومن ) ]...[ وقرأ اجلحدري واألسواري ويعقوب يف رواية محال على املعىن

. وقرأ "محزة" و"الكسائ ")يقنت( و)يعمل( بالياء على التذكري محال على (10)"على املعىن
يقنت( بالتذكري على اللَّفظ، و)تعمل( بالتأنيث ) اللَّفظ فيهما، وقرأ الباقون من السبعة:

)مجْن(  تذكري لفظ. وذكر "الفارس " أنَّ من قرأ بالياء محل الفعل األول على (13)على املعىن
 )مجْن( ألنَّ  )تعمل( أنَّه محل الفعل على معىن: ألنَّه لفظ مذكر، أمَّا حجة من قرأ بالتاء

)مجْن(، ومن أنَّث محل  )مجْن( يُراد به التأنيث، أي: أنَّ من ذكر محل الكالم على لفظ
 .    (11)() ألنَّ الكالم موجَّه لنساء النيب)مجْن(؛  الكالم على

                                                                        

َبَلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلِل َوُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعْنَد َربِِّه َواَل َخوٌف َعَلْيِهْم ﴿ ويف قوله تعاىل:    

)مجْن( مفرًدا على  االسم املوصول ، أجري الضمري على[660]البقرة، اآلية: ﴾نَواَل ُهْم َيْحَزُنو
)أسلم( املستور، وتقديره )هو( وجعل اآلخر حمموال على  لفظ الواحد يف األوَّل، وهو ضمري

)مجْن( على املعىن جاء ما يعود عليها مجعا، ومثل هذا ما ُنطق به مذكرا  املعىن، فإذا محلت
  )مجْن(، مثَّ  مجع من بعد على املعىن ظمثَّ أُنِّث، ويف اآلية ذكر الفعل مفردا مذكَّرًا على لف

مجْن( )" ، فحمل مرة على اللَّفظ ومرة على املعىن، وهذا جيد؛ ألنَّ (َواَل َخوٌف َعَلْيِهْم) فقال:
 . (10)"تكون مجيًعا على لفظ الواحد وكذلك االثنان

                                                  

وهو حمسٌن( وهذا يعين أنَّه ال ) أسلموا(، مثَّ بعد ذلك )بلى من وال جيوز أن نقول:
 . (11)جيوز االبتداء باحلمل على املعىن قبل احلمل على اللَّفظ

                                                                           

َوِمَن النَّاَس َمْن َيُقوُل آَمنَّا ِباهلِل وِبالَيوِم  اآلِخِر ﴿ ونظري ذلك أيضا ما جاء يف قوله تعاىل:

)مجْن(، وهو اإلفراد والتَّذكري  ، فقد أعاد الضمري على لفظ[27]البقرة، اآلية:  ﴾ِبُمْؤِمِننَيهم َوَما 
)وما هم مبؤمنني(  )من يقول( مثَّ أعاده فيما بعد على معناه، وهو اجلمع فقال: فقال:

بــ)مجْن( يف اآلية اجلمع، لكن مُحل الكالم على لفظه يف األوَّل مثَّ محل على املعىن فاملقصود 
َوِإنَّ ِمْن َأْهِل الِكَتاِب َلَمْن ُيْؤِمْن ِباهلِل َوَما ُأْنِزَل ﴿ . واألمر نفسه يف قوله تعاىل:(10)فيما بعد

 ﴾َوَمْن ُيْؤِمْن ِباهلِل َيْهِد َقْلَبُه﴿ ذا قوله:، وك[600آل عمران، اآلية: ]﴾ِإَلْيُكْم َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيِهْم
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 ]التوبة﴾َوِمْنُهْم مَّْن َيُقوُل َأْئَذْن ِلْي َواَل َتْفِتنِّي َأاَل ِفي الِفْتَنِة َسَقُطوا﴿ ، وقوله:[66]التغابن، اآلية: 

   اللَّفظ".، فف  هذه اآليات الكرمية جاء "احلمل على املعىن" بعد "احلمل على [10اآلية: 
                               

 "احلمل على اللَّفظ" بعد لكن يبدو أنَّ ما ذهب إليه النُّحاة من عدم جواز ُورود
 قرآن الكرمي ُيضعف ذلك يف موضعنياحلمل على املعىن" ال يصلح دائما، فقد ورد يف ال"

َوَيْعَمْل َصاِلًحا ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر َوَمْن ُيْؤِمْن ِباهلِل ﴿ األوَّل يف قوله تعاىل:

ل: ، فجمع محال على املعىن، مثَّ قا[66]الطالق، اآلية: ﴾َخاِلِديَن ِفْيَها َأَبًدا َقْد َأْحَسَن اهلُل َلُه ِرْزًقا
ملعىن، وما ورد به التنزيل ليس ، فحمل على اللَّفظ بعد احلمل على ا(َقْد َأْحَسَن اهلُل َلُه ِرْزًقا)

 بضعيف، فثبت أنَّه جيوز احلمل على كلِّ واحد منهما بعد اآلخر من غري ضعف.
                                                                                                      

ِفي ُبُطوِن َهِذِه اأَلْنَعاِم َخاِلَصٌة ِلُذُكوِرَنا ا مَوَقاُلوا ﴿ أمَّا املوضع الثاي فهو يف قوله تعاىل:

 ] األنعام ﴾َوُمَحرٌَّم َعَلى َأْزَواِجَنا َوِإْن َيُكْن َمْيَتًة َفُهْم ِفيِه ُشَركاُء َسَيْجِزْيِهْم َوْصَفُهْم إنَُّه َحِكيٌم َعِلْيٌم

وحمرٌَّم على ) اللَّفظ فذكَّر، فقال:)ما( مثَّ راعى  )خالصًة( محاًل على معىن ، فأنَّث[630 اآلية:
"احلمل على املعىن" قبل "احلمل على اللَّفظ" يف هذه  "حيَّانأبو ". وقد ردَّ (17)أزواجنا(

ذكر أنَّه مل يوجد  -رمحه اهلل -وكان قد سبق لنا أنَّ شيخنا علم الدين العراق " اآلية، فقال:
اللفظ بعده إال يف هذه اآلية، ووعدنا أن حنرِّر يف القرآن محل على املعىن أوال مثَّ محل على 

ذلك يف مكان، وما ذكره قاله مك ، قال: اآلية يف قراءة اجلماعة أتت على خالف 
ا يبتدأ أوَّال باحلمل  نظائرها يف القرآن، ألنَّ كل ما حيمل على اللفظ مرة وعلى املعىن مرة إمنَّ

َفَلُهْم ﴿ ، مثَّ قال:[10]البقرة: ﴾َمْن آَمَن ِباهلِل﴿ على اللفظ مثَّ يليه احلمل على املعىن، حنو:

، هكذا يأيت يف القرآن وكالم العرب، وهذه اآلية تقدَّم فيها احلمل [10اآلية:  ]البقرة، ﴾َأْجُرُهْم
ُكلُّ َذِلَك َكاَن ﴿ )وحمرَّم(، ومثله: )خالصة( مثَّ محل على اللَّفظ، فقال: على املعىن فقال:

ا اسم جلميع ما  يف قراءة نافع ومن تابعه، فأنث على معىن [37]اإلسراء:  ﴾َسيُِّئُه )كل( ألهنَّ
 )كل( وكذلك: فذُكِّر على لفظ ﴾ِعْنَد َربَِّك َمْكُروًها﴿: تقدَّم ممَّا هن  عنه من اخلطايا، مثَّ قال

اْسَتَوْيُتْم َعَلْيِه َوَتُقوُلوا ُسْبَحاَن َمْن َسخََّر َلَنا َهَذا ا َعَلى ُظُهوِرِه ثمَّ َتْذُكُروا ِنْعَمَة َربُِّكْم ِإَذا وِلَتْسَتُو﴿

)ما(  )ما( ووحد اهلاء محال على لفظ محال على [63]الزخرف، اآلية: ﴾َوَما ُكَنا َلُه ُمْقِرِنني
)هذا اجلراد قد ذهب فأراحنا من أنفسه(، مجع األنفس ووحد اهلاء  وحك  عن العرب:
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أنَّ اهلاء للمبالغة، أو اليت يف املصدر كالعافية، فال يكون التأنيث وذكرها، ومن ذهب إىل 
)ما( وعلى تسليم أنَّه محل على املعىن فال يتعنيَّ أن يكون بدأ أوال باحلمل  محال على معىن

 )ما( متعلقة بفعل حمذوف وذلك الفعل مسند إىل ضمري على املعىن مثَّ اللَّفظ، ألنَّ صلة
)ما استقرت يف بطون األنعام(، بل الظاهر أن يكون  يكون وقالوا:)ما( وال يتعنيَّ أن 

التقدير: ما استقر، فيكون محال أوال على التذكري مثَّ ثانيا على التأنيث، وإذا احتمل هذا 
 .   (10)"اللَّفظ على باحلمل مثَّ  أوال املعىن على باحلمل بدأ أنَّه على دليال يكن مل الراجح وهو الوجه

                   

وجهان: أحدمها: أن يكون مصدرًا  ( خجاِلصجة)" وقد ذكر"الفارس " أنَّه جيوز يف
كالعافية والعاقبة، واآلخر: أن يكون وصًفا، وكال الوجهني حتتمل اآلية، وجيوز أن يكون ما 

، وجيوز أن يكون الصفة،   كثرةوأُنِّث على املعىن؛ ألنَّه  يف بطون هذه األنعام ذات خلوص 
 .(02)"واملراد به: األجنَّة واملضامني، فيكون التأنيث على هذا

        

بناًء على ما مرَّ مُيكن القول أنَّ: احلمل على املعىن ال يعين العدول عن احلمل على 
ا هو وسيلة ومطيَّة يُلجأ إليه للتَّعبري عن معىن آخر غري  اللَّفظ يف كلِّ حال  من األحوال، إمنَّ

 األوَّل الذي يؤديه احلمل على اللَّفظ.املعىن 
 

 الهوامش واإلحاالت
جاسم محد الفهيد، احلمل على املعىن من الوجهة البالغية، جملة كلية دار العلوم، جامعة  -(6)

 .670، ص م0266، 07عالقاهرة، مصر، 
 .607، ص م0220ط(،  )د متام حسان، اللغة العربية بني املعيارية والوصفيَّة، عامل الكتب، -(0)
عبد الفتَّاح حسن عل  البجة، ظاهرة قياس احلمل يف الُلغة العربية بني ُعلماء اللُّغة القدامى  -(3)

 .016ص، م 6007/هــ6160، عمان، األردن، 6، طدار الفكر واحملدثني،
    اعيةة العلوم اإلنسانية واإلجتمينظر: وئام احليزم، تأويل اللفظ واحلمل على املعىن، كليج  -(1)

 .33، صم 0220)د، ط(، تونس، 
ملكتبة ابن هشام، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، حتقيق: حممد حم  الدين عبد احلميد، ا -(0)

 .000، ص0، جم6006/هــ6166د، ط(، صيدا، بريوت، ) العصرية للطباعة والنشر،
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 ر صفاء للنشر والتوزيعحوية، داكرمي حسني ناصح خالدي، نظرية املعىن يف الدراسات النَّ   -(1)
 .000. صم0221/هــ6100 ، عمان،6ط

حممد أشرف ميروك، ظاهرة احلمل على املعىن يف الدِّراسات النَّحوية، رسالة ماجستري، كلية  -(0)
 .1م، ص6070دار العلوم، القاهرة، 

 .10وئام احليزم، تأويل اللَّفظ واحلمل على املعىن، ص -(7)
 .01املرجع نفسه، ص -(0)
ابن األنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النَّحويني البصريني والكوفيني، حتقيق:  -(62)

 م0220/ ــه6107 ، لبنان،ط(، بريوت )د ة العصرية،حممد حم  الدين عبد احلميد، املكتب
 .630، ص6ج

 .660، ص6املصدر نفسه، ج -(66)
 دط() املكتبة العلمية، دار الكتب املصرية، حممد عل  النَّجار، ابن جين، اخلصائص، حتقيق: -(60)

 .060، ص6ت(، ج )د
 امة لدار الكتب والوثائق القوميةعبد الكرمي جاد الكرمي، االختصار مسة العربية، اهليئة الع -(63)

 .10م، ص0221، القاهرة، 6ط
حممد عويس مجعة حممد صيرة، احلمل على املعىن، دراسة حنوية داللية يف ضوء شعر  -(61)

م 0260، 71املفضليات واألصمعيات، جملة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر، ع
 .310ص

حممد عبد الفتاح اخلطيب، املعىن وتشكله يف الدرس النَّحوي، قراءة يف كتاب احملتسب يف  -(60)
هــ  300 :م أيب الفتح عثمان بن جين املتوىفتبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، لإلما

 .00ت(، ص)د، ط(، جامعة األزهر، )د كلية اللغة العربية،
رط واإلنشاء النَّحوي للكون، حبث يف األسس البسيطة حممد صالح الدين الشريف، الشَّ  -(61)

 م0220 د، ط(، تونس،) ورات كلية اآلداب، جامعة منوبة،املولدة لألبنية والدالالت، منش
 .00، ص6ج

 .30وئام احليزم، تأويل اللَّفظ واحلمل على املعىن، ص -(60)
ي عنها، حتقيق: عل  جند ابن جين، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح -(67)

 .00، ص6م، ج6071هـــ/6121) د، ط(، القاهرة،  ،ناصف وآخرون، دار سزكني
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 العربية، تأسيس حنو النصحممد الشاوش، أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النَّحوية  -(60)
. وينظر: 100، ص6، جم0226/هـــ6106، منوبة، تونس، 6املؤسسة العربية للتوزيع، ط

 ، القاهرة6أبو موسى، مراجعات يف أصول الدرس البالغ ، مكتبة وهبة، ط حممد حممد
 .00، صم0220/هــ6101

عل  عبد اهلل حسني العنبك ، احلمل على املعىن يف العربية، ديوان الوقف السين، مركز  -(02)
 . 32م،  ص0260هــ/6133، بغداد، 6البحوث والدراسات اإلسالمية، ط

 .06، تأويل اللَّفظ واحلمل على املعىن، صينظر: وئام احليزم -(06)
اإلسورباذي، شرح الرض  على الكافية، شرح الرَّض  على الكافية، تعليق: يوسف حسن  -(00)

 .036، ص6ج ،م6001، بنغازي، 0عمر، منشورات قار يونس، ط
 ، عمان6عزام عمر الشجراوي، الفكر البالغ  عند النَّحويني العرب، دار البشري، ط -(03)

 .70.  وئام احليزم، تأويل اللَّفظ واحلمل على املعىن، ص70، صم0220
. سر صناعة اإلعراب، حتقيق: حممد حسن 161، ص0، ج010، ص6ج اخلصائص، -(01)

 ، بريوت6حممد حسن إمساعيل، وأمحد رشدي  شحاتة عامر، دار الكتب العلمية، ط
. 107، ص0اخلالف، ج. اإلنصاف يف مسائل 01، ص6، جم0222/هــ6106لبنان،

 دمشق ،6حسن هنداوي، دار القلم، ط حققه:التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، 
        االقوراح يف أصول النَّحو، ضبطه وعلَّق عليه: .671، ص1ج ،م6000/ هــ6167

 . 663، صم0221 هــ6100، 0، دار البريوي، طعبداحلكيم عطيَّة
يف طبقات األدباء، حقَّقه: إبراهيم السامرائ ، مكتبة املنار،  ءابن األنباري، نزهة األلبا -(00)

 .30، صم6070/هــ6120، الزرقاء، األردن، 3ط
دراسة وحتقيق وتعليق: عادل أمحد عبد املوجود أبو حيَّان األندلس ، تفسري البحر احمليط،  -(01)

 . 160، ص6ج م6003/هــ6163 لبنان،، بريوت، 6وآخرون، دار الكتب العلمية، ط
. وينظر: حممد يوسف 671، ص1ج ينظر: التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، -(00)

 جامعة القاهرة، مصر حبلص، احلمل على املعىن عند النُّحاة العرب، جملة كلية دار العلوم،
 .630ص ،م6000، 60ع

 .161، ص0ابن األنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ج -(07)
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 )د، ط( أبو عبيدة، جماز القرآن، عارضه بأصوله وعلق عليه: فؤاد سزكني، مكتبة اخلاجن ، -(00)
 .001، ص0مصر،) د، ت(،ج

 3حممَّد هارون، مكتبة اخلاجن ، طعبد السالم  :نظر: سيبويه، الكتاب، حتقيق وشرحي -(32)
نباري، اإلنصاف يف مسائل . وينظر: ابن األ003، ص3، جم6077/هــ6127القاهرة، 
 .162، ص0ج ،اخلالف

 .071 - 073، ص6سيبويه، الكتاب، ج -(36)
 .01، ص3، ج6املصدر نفسه، ج -(30)
 حممود حممد شاكر، مكتبة اخلاجن  اجلرجاي، دالئل اإلعجاز، قرأه وعلق عليه: أبو فهر -(33)

 .060)د، ت(، ص )د، ط(، القاهرة،
 . 672ص ،0ج ،الكتاب سيبويه، ينظر: ي الفقعس .نسبه سيبويه إىل منظور بن مرثد األسد -(31)
 .672، ص0ينظر: املصدر نفسه ،ج -(30)
امليرد، املقتضب، حتقيق: حممد عبد اخلالق عضيمة، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، جلنة  -(31)

 .007، ص0، جم6001/هــ6160، القاهرة، 0إحياء الوراث، ط
 .103، ص0ابن جين، اخلصائص، ج -(30)
 هوامشه وفهارسه: إميل بديع يعقوبابن يعيش، شرح املفصل للزخمشري، قدَّم له ووضع  -(37)

 .330، 303، ص3،جم0226/هــ6100، بريوت، لبنان، 6دار الكتب العلمية، ط
 . 166، ص0ابن جين، اخلصائص، ج -(30)
 .130، ص0املصدر نفسه، ج -(12)
حممد الصبح  البعزاوي، احلمل على املعىن يف كتاب سيبويه من خالل مقوليت اجلنس  -(16)

 . 70، صم0221والعدد، جملة آداب القريوان، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تونس، 
وء شعر حممد عويس مجعة حممد صيرة، احلمل على املعىن، دراسة حنوية داللية يف ض -(10)

 .310-311املفضليات واألصمعيات، ص 
ابن رشيق القريواي، العمدة يف حماسن الشعر، وآدابه، ونقده، حقَّقه وفصله، وعلَّق  -(13)
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 االختالف والمجاراةبين : شعر المديح عند ابن خاتمة األنصاري
 

The poem of praise to IbnKhatima Al-Ansari: 

Between the difference and the simulation 
 

 
 د. م  داني زي ق م                                    

 سوق أهراس )الجزائر( -جامعة محمد الشريف مساعدية                     
 

 00/20/0202تاريخ القبول:                                60/20/2002تاريخ اإلرسال: 
 
 

 ملخص:
هتتم هذه الدراسة بقصيدة املديح عند الشاعر ابن خامتة األنصاري الذي عاش يف 

(، وقد كتب ابن خامتة ديوانه خبط يده وقسمه بنفسه هـ002تآخر العصر األندلس  )
حبسب األغراض، ووصل إلينا كامال كما هو، ولعل الالفت يف الديوان هو إعراض الشاعر 

اهلل عّز وجل والثناء وشكر يف قسم املديح عن مدح امللوك واألمراء والوزراء، واجته إىل مدح 
دح أي شخصية بعينها من عصره، رغم ، ومل يتضمن م()عليه، وإىل مدح الرسول حممد 

 .صلته الوطيدة بوزراء دولة بين األمحر كأيب احلسن اجلّياب ولسان الدين بن اخلطيب
 

ه  موضوعات مدائح ابن خامتة وخصائصها؟ وهل تأثرت مبوجة التصوف  فما
 والزهد املنتشرة يف تلك األيام؟ وهل كانت للطبيعة األندلسية حظوة يف شعر املدح عنده؟
وما أسباب إعراضه عن مدح شخصية بعينها، رغم أن املدح يف الشعر األندلس  كان ذا 

 شأن كبري، يف ظل كثرة األمراء وامللوك واخللفاء؟
 

 ؛ الطبيعة؛ التصوفاملديح؛ الشعر األندلس ؛ ابن خامتة األنصاري الكلمات المفتاحية:
 املناجاة.
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Abstract: 
This study is concerned with the poem of praise by the poet 

Ibn Khatima Al-Ansari who lived at the end of the Andalusian 

era (d. 770 AH). 
 

Ibn Khatima wrote his collection of poems in his handwriting 

and divided it according to poetic subjects  . Furthermore, he 

reached us completely as it is. 
 

Perhaps the most remarkable is the reluctance of the poet in 

the praise section from praising the kings, princes and ministers, 

and he went to praise the Almighty God and praise him, and to 

the praise of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and 

did not include praise of any particular character from his era, 

despite his close relationship with the ministers of the Bani Al-

Ahmar state, as Abu Al-Hassan Al-Jayyab and Lssan Al-Din Bin 

Al-Khatib 
 

The study examines the topics and characteristics of the 

praises of IbnKhatima. Was it influenced by the wave of Sufism 

and asceticism prevalent in his era? Was the poetry of praise 

influenced the poetry of praise with Andalusian nature? What are 

the reasons for his reluctance to praise a certain personality, 

although praise in Andalusian poetry was of great importance, 

because of the large number of kings and princes. 
 

keywords  : Praise; Andalusian poetry; IbnKhatima Al-Ansari; 

Nature; Sufism; Prayer. 

 مقدمة: 
املدح يف الشعر العريب مكانة مرموقة منذ القدمي، رغم ارتباطه بالتكّسب  ارتقى فنّ 

املايل والتزّلف من أجل حتقيق احلظوة لدى املمدوح، وإن كانت هناك بعض االستثناءات يف 
عوف  بن سنان واحلارث من مثل مدح زهري بن أيب سلمى هلرم بن تاريخ الشعر العريب القدمي،
 .() ومدح حسان بن ثابت للنيب

 

سبيل »وقد وضع اخلطاب النقدي الوراث  تصورات  ملعايري جودة فن املدح فرأى أن 
وأن جيعل  اإليضاح واإلشادة بذكره للممدوح أن يسلك طريقة -إذا مدح ملكا  -الشاعر 
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التقصري والتجاوز  -معانيه جزلة وألفاظه نقية غري مبتذلة سوقية وجيتنب مع ذلك 
، وهناك من يعتير التطويل يف املدح هجاء، وأما (6)«والتطويل، فإن للملك سآمة وضجرا

جيب أال ميدح رجل إال »القرطاجين فيلخص موقفه النقدي من صناعة املدح بقوله:  حازم
باألوصاف اليت تليق به، وجيب أن تكون ألفاظ املديح ومعانيه جزلة مذهوبا هبا مذهب  

متينا وأن تكون فيه مع ذلك فخامة يف املواضع اليت يصلح هبا ذلك، وأن يكون نظما ال
 .(0)«عذوبة
 

وأما الرؤية املعاصرة للمدح فقد متيزت مبوقف غري متجاوب معه، حىت قال أحد 
وليس بني فنون الشعر العريب فن طرأ عليه من التبدل واالحنطاط ما طرأ على »الدارسني: 

 (3)«بني هذه الفنون ما ينفر منه ذوقنا احلديث كما ينفر من هذا الفنفن املديح، وليس 
ذلك أن معظم ما نظم فيه على طول »ويواصل نقده هلذا الفن وبش ء من احلدة قائال: 

الشعر العريب ذي التاريخ الطويل قد تلبس بالكذب والنفاق واملداهنة وامللق، واالصطناع 
هذا الكم األكير من املديح اجلزاف هو السبة األوىل  األدائ  والتكلف التعبريي، حىت صار

ويرى البعض أن هلذا املوقف ما ييرره، فالشعر العريب بكل  ،(1)«يف جبني تراثنا العظيم
أغراضه وفنونه، ينبغ  أن يبقى معيّرا عن الفطرة السليمة للعريب، واجلبّلة السامية للمسلم 

الصالة والسالم هو املديح الذي يصور احلقيقة ال  واملديح الذي اهتز له النيب الكرمي عليه»
يتجاوزها، فاإلسالم يريد من الشعر أن يظل يف إطار احلقيقة، والفن الذي حيمل احلقيقة يف 

قال   عليه الصالة والسالم ، فف  األثر أن النيب(0)«أذهان الناس مقّدر يف ظل  اإلسالم
 قال: «قل وأنا أمسع» قال: قال: نعم،«هل قلت يف أيب بكر مثال ؟: »حلّسان
  

 وثجاي اثننِي يف الغجاِر املِنيِف وقجد 
 وكانج ردفج رُسوِل اهلِل قجد عجِلموا 

 

 طجافج العجدُُّو بِِه إْذ يجْصعجدج اجلجبجال 
 ِمنج البـجرِّيجِة مل يـجْعِدْل بِِه رجُجال

  

. (1)«قلتصدقت يا حسان هو كما »حىت بدت نواجذه وقال:  ()فضحك رسول اهلل 
كان ال يعاضل بني الكالم، وال »ويرى عمر بن اخلطاب أن زهريا صاحب شعر جيد ألنه 

 فجعل الصدق يف املدح معيارا جلودة شعره. (0)«يتبع حوشيه، وال ميدح الرجل إال مبا فيه
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وأما يف الشعر األندلس  فقد كان املدح ذا شأن، يف ظل كثرة األمراء وامللوك 
، لكن (7)«مدائحهم حمشوة بالتملق واالستجداء على طريقة املشارقةكانت »واء، واخللف

هناك من شعراء األندلس من قصم ظهر هذه القاعدة، إذ مل يتضمن مدحيه مدح شخصية 
كان الدارس للمدائح األندلسية يرى أن » ما، بل اجته مبدحه اجتاها مغايرا متاما، فإذا

الدارس ملدائح ابن خامتة  ، فإنّ (0)«لوكهمعظمها موجه إىل أمراء األندلس وخلفائه وم
جيد أهنا موجهة مجيعها للذي رأى أنه أحق باملدح والثناء؛ اهلل عز  (*)األنصاري األندلس 

، فكان القسم األول من ديوانه موسوما بـ: )املدح ()وجل، وموجهة إىل الرسول حممد 
والنعماء( وبتوّسِل مقاربة  وصفية والثناء وما ينتظم يف سلكه من التنبيه على مواقع اجلودة 

لقضايا املديح عند ابن خامتة وحتليلية ألسباهبا والتأثريات اليت أوجدهتا، نطرح التساؤالت 
مدائح ابن خامتة عن مدائح باق  الشعراء؟ وهل كانت للطبيعة األندلسية  مبج متيزت اآلتية:

د املنتشرة يف تلك األيام؟ حظوة يف شعر املديح عنده؟ وهل تأثرت مبوجة التصوف والزه
 وما أسباب إعراضه عن مدح شخصية بعينها؟

 

 حضور الطبيعة األندلسية: -1
اختذ الشاعر الطبيعة األندلسية سبيال إىل التنبيه على آالء اهلل تعاىل ونعمائه. فتأمل 
وتدبر وتفكر، ودعا إىل االعتبار، وكان استثماره يف شعر الطبيعة الفتا، حىت شكل أهم 

ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت واأَلْرِض َواْخِتالِف ظاهرة يف مدائحه، وكأنه يستحضر قوله تعاىل: ﴿

الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَُّروَن   ألوِلي األْلَباِب اللَّْيِل َوالنََّهاِر آلَياٍت

   ، يقول (62)﴾ِت واألْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِرِفي َخْلِق السََّماَوا
 ابن خامتة وهو يرسم بالكلمات لوحة فنية غاية يف اإلطراف: 

 فلو كنتج ذا عجْينني كنتج اْلُمناجيا       تسامجْت  لكج األكوان جُتْلجى عجراِئًسا        
 هلا ِمْنكج ُكفًؤا إْن خجطبتج ُمكافيا        ا أرىـــــادْت أال ُكفٌء ُيكايف ومــــــون        
قً ــــــاِر حمُ ــــــــــــــاُل البجهـــــــا بـــــــــوإالّ فم          ياــــــــالُل مجآقــــــوقد كجحجلجْت منُه الظِّ         اــــــدِّ
 ياــــــرج قانـــــــدِّ الورِد أمحــــــــوما باُل خج         خضرج ناِصًعاوما باُل ُصدِْغ اآلِس أ        
 بجواكيا وُن القجْطِر ظجْلنج ـــــــإذا ما ُعي         وامسًاــــــــِر تُلفجى بج ــــــــــوِر الزَّهــــــــــــــوما لِثغ        
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ــــــــحتْ   ومِلْ طــــــــرَّزج الــــــــيرُق الغجمــــــــامج وجوجشَّ
ــــــآليل  ــــــعج نجظُمهــــــاومــــــا ل ــــــهِب ُرصِّ  الشُّ

ـــــــــدعج رجْقُمهـــــــــا  ومـــــــــا لبطـــــــــاِح األرِض أُب
ـًــــــــا  ومـــــــــا حلِجمـــــــــاِم األجيْـــــــــِك تجشـــــــــدو تجرمنُّ
لجــــــــْوفـجُر الكــــــــفَّ خائًِفــــــــا ــــــــبجضج النـَّيـْ  ومِلْ قـج

 

 

 ســــــــوامجُه البجْطحــــــــاءج بيًضــــــــا مجواِضــــــــيا 
ـــْت صـــدوُر األُفـــِق عجنهـــا حجواليـــا  فأمسج
 فراقــــــــــْت أســــــــــاريرًا ورقَّــــــــــْت حجواِشــــــــــيا

فـــــو تجعاِطيـــــاومـــــا لُِقـــــد  وِد الُقْضـــــِب هتج
ــــطج السُّْوســــاُن مُينــــاُه راِجيــــا ومِلْ بجسج
(66) 

إنه خياطب مسلما وقد تاه يف دروب الغفلة واملعصية فعدل الشاعر عن أسلوب  
 التأنيب القاس  إىل أسلوب العتاب الرقيق، بالتذكري بأنعم اهلل وعظمته املتجلية فيما خلق.

 

األندلسية، ويغورف منها صورا تشكل فيما بينها مشهدا حرّي فيلتفت إىل الطبيعة 
 مبن يراه ويتأمل فيه أن يسّبح اهلل اخلالق، ويشكره على نعمه.

 

حتضر يف هذا املشهد أزهار البهار والنيلوفر والسوسن، وبدا الشاعر حماورا للجمال 
ق، محام األيك املبثوث يف الطبيعة من خالهلا، وحضرت أيضا بطائح األرض، وصدور األف

ل التأثري يف صناعة وقدود القضب، وشدو الطري، يف حماولة فنية من الشاعر لتنويع أشكا
فكان السمع والبصر واإلحساس، تتظافر فيما بينها لتبنّي جزءا يسريا من  هذه اللحظات،

َما َأَفَحِسْبُتْم َأنَّ﴿هيا  ماهذا سدى!؟ ال وربك  عظمة اخلالق سبحانه. وبعد، هل ُخلق كلّ 

 .(60)﴾َخَلْقَناُكْم َعَبًثا َوَأنَُّكْم ِإَلْيَنا َلا ُتْرَجُعوَن
 

 لقد صاغ لنا الشاعر يف هذا الفضاء الداليل السؤال املهم يف نظره: مِلج خلق اهلل كل هذا؟
 

ــــــــْت ُســــــــدى ــــــــُب هــــــــايت ُكلَّهــــــــا ُخِلقج  أحتسج
ــــــــــــــــــــــــذَّة  ؟  وأنَّ ُقصــــــــــــــــــــــــاراها لِلجْهــــــــــــــــــــــــو  ول

ـــــــــْرِب أفصـــــــــُح  ـــــــــاُء الُع ـــــــــافجمـــــــــا ُخطب  واِعًظ
ــــــــــــــــــِد أردُع زاِجــــــــــــــــــرًا  وال صــــــــــــــــــفجحاُت اهلِْن
 وال ُلطـجــــــــُف اإلْحســـــــــاِن أحســـــــــن مجوِقًعـــــــــا

 

 لغــــــــــري اعتبــــــــــار ؟ ال وجرجبِـّـــــــــكج ماِهيــــــــــا! 
ــــــكج اْلمجراِميــــــا  لقــــــد أخطــــــأ التَّقــــــديُر ِمْن
 ِمــنج الطَـّـرِي يجْشــدو لـجـْو فجهمــتج اْلمجعانِيــا
ـــْرِق يـجْبـــُدو لـجــْو علمـــتج النَّواِهيـــا  ِمـــنج البـج

يـجْذكو لـو عرفْـتج األياِديـا ِمنج النَّورِ 
(63) 
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إذ  جييب عن هذا السؤال يف قصيدة أخرى جرت جمرى وصف الطبيعة األندلسية،
ينظر الشاعر حوله فريى األرض قد ازّيّنت وأنبتت من كل زوج هبيج، وخلع عليها الربيع 

 رداءه األمجل بألوانه وبدائعه وعطره وأرحيه وجداوله ومذانبه وسجع أطياره: 
ـــــــــــــــدجبَّج  وحُمجلَّـــــــــــــــلِ  ـــــــــــــــنيج ُم  األرُض ب
 والزَّهــــــــــــُر بــــــــــــنيج مــــــــــــورَّد  وُمــــــــــــوجرَّسِ 
ُه  ــــــدج  واملــــــاُء قــــــد صــــــقجلج النَّســــــيُم ِفرجْن
ـــــــــُه علـــــــــى أدواِحهـــــــــا  ُلوِيجـــــــــْت مجذانُِب
 مــــــا ذاكج ســــــجُع نســــــيِبِه يف ِظلِّهــــــا
 أهــــــــــــاًل بأيَـّـــــــــــاِم الرَّبيــــــــــــع وِطيِبهــــــــــــا
ــــــــــائالً  ــــــــــٌن أرجقُّ ِمــــــــــنج الــــــــــِوداد مشج  زجمج

 

ـــــــــــوَّج  وُمكجلَّـــــــــــلِ  والـــــــــــرَّوُض بـــــــــــنيج    ُمتـج
ـــــــــْندجلِ  ـــــــــك  وُمصج  والنَّشـــــــــُر بـــــــــنيج ممُجسَّ
ـــــــحْت منـــــــُه الريـــــــاُض مبُْنصـــــــلِ   فتوشَّ
ــــــــــِل   فــــــــــاختْلنج بــــــــــنيج ُمنجطَّــــــــــق  وخُمجْلخج
ــــــــــ   لكنَّــــــــــُه وجســــــــــواُس هاتيــــــــــكج احْلُِل
 أنْـــــــــــِس اخلليــــــــــــِع ونُزهـــــــــــِة اْلُمتجبتِّــــــــــــلِ 

 (61)وألـــذُّ ِمـــْن عْصـــِر الشـــباِب األوَّلِ 
طول تسعة وعشرين بيتا على الّنهج نفسه، سياحًة بني ملكوت  ومتتّد القصيدة على 

 ذي األضرب املتنوِّعة املتناسقة اهلل، ميتِّع الشاعر بصره ويشّنف أذنه بكلِّ هذا اجلمال
والشِّعر األندلس  يقدِّم لنا لوحات  تنمُّ عن امتزاج الّشاعر بالطّبيعة وصدق عاطفته حنوها »

، فما بالك لو كانت الطبيعة (60)«ن جنواه وخفقة قلبهوتشخيصه هلا حىّت أصبحت لسا
 طريقا إىل شكر اهلل وتعظيمه: 

 !انج ُمبِدِعها العجل ِّ أجْوصاُفها، ُسبحج  ُلْطٌف ِمن اإلْحسجاِن أْعججزجِت الورجى 
 

إنّه بيت القصيد اّلذي اختتم به الّشاعر، ألّن فيه العيرة والعظة، من بدائع خلق اهلل. 
َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَما استحقاقه العبودية والّشكر والذِّكر والطّاعة ﴿ودالئل 

َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَما َباِطًلا َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا َفَوْيٌل ِللَِّذيَن و﴿ (61)﴾الِعِبنَي

، ويف قصيدته هذه يتأّسى الشاعر باألسلوب القرآي يف الوعظ والّتنبيه (60)﴾اِرَكَفُروا ِمْن النَّ
الّنظر يف العامل »وأْكرم به من أسلوب ال ينفِّر وال يعسِّر فاهلل دعا يف القرآن الكرمي إىل 

العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه، مّث إيل العامل الّسفل  وهو األرض، وكيف 
وهّيأها بالبسط ملا يراد منها وتثبتها باجلبال وأودع فيها املنافع وأنبت فيها من كّل  بسطها

صنف حسن من أصناف الّنبات على اختالف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته 
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وأّن ذلك تبصرة إذا تأّملها العبد املنيب وتبّصر هبا، تذّكر ما دّلت عليه مما أخيرت به الّرسل 
حيد واملعاد، فالّناظر فيها يتبّصر أوال، مث يتذّكر ثانيا، وأّن هذا ال حيصل إال لعبد من التو 

 . (67)«منيب إىل اهلل بقلبه وجوارحه
 

وميض  الّشاعر وفّيا ملنهجه هذا يف االستعانة بالطبيعة وما حوتـه تـدليال علـى قـدرة اهلل 
 يف قصيدته األخرى اليت مطلعها: 
ا شجقَّْت على األرِض السَّ  فاْلمجْح سجناها أو تـجنجسَّْم طيبجها ماُء ُجيوهبج

(60) 

 

 وت من ماء السماء، وتضّوعت أرجياإذ يصف الّشاعر يف قصيدته األرض وقد ارت
وتلّونت مخائلها باألزهار والورود، مسورسال يف وصف ما تسمع األذن من أغاريد األطيار 
وترانيمها، وما تراه العني من مشاهد احلسن ومالحمه، إىل أن يصل إىل املقصد والغاية، وهو 

 .. هل ميكن أن حياط بالّنعم؟  الدعوة إىل الّتأمل والّتدبّر والشكر، لكنْ 
 فجلَّ اخلطيُب هبا ِلسانج األْوججسِ  ُف عن إْحصائِهانِعجٌم يضيُق الوجصْ 

 رسِ ــــق  أو أخْ ـــــره من ناطــــــوِبُشك    من صجدجع اجلميُع حِبجْمِدِه  فـ :   ُسْبحانج 
ًة لــــــــوامتدَِّت األطالُل ساج               سِ ـــــــم  أْو أقْـعج ـــــــــباهِلا من قائِ ــــــــــــــحبِ     ه ــــــدج
طيُع من املُـ     وُر وزايلْت ـــــِت الطيــــــــفإذا تـجراججعج              

ُ
ا بانج امل   ــــســــأْغصاهنج

 ويجقوُل ذا:سجججدت ِلذِْكِر ُمقجدِّسِ            فيقوُل ذا: سجِكرْت لنغمِة ُمْنِشد         
ْوقِ ــــــــــُكٌـّل يُفـ           خيجْفى عجلى نجظجِر  اللَّبيِب األْكيجسِ           ـجقُّ ال ــــــــــواحل هِ ـــــــوُه ِبذج

 

استطاع الشاعر أن يطوِّع شعر الطبيعة لغرضه؛ هاه  األطالل تسجد شاكرة هلل 
احلّ  واجلامد، الناطق  بحانه جبباهلا القائمة والقعساء، بل إن اجلميع يصدع حبمده،س

اللََّه َيْسُجُد َلُه َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اْلَأْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َأَلْم َتَر َأنَّ واألخرس ﴿

ا َلُه ِمْن ُمْكِرٍم َواْلِجَباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ َوَكِثرٌي ِمْن النَّاِس َوَكِثرٌي َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمْن ُيِهْن اللَُّه َفَم

 ومن يسجد لذِْكر مقّدس. وشتان بني من يسكر لنغمات منشد، ،(02)﴾للََّه َيْفَعُل َما َيَشاُءِإنَّ ا
 

، يبث من خالله مشاعر طهرالقد وفّر شعر الطبيعة البن خامتة فضاًء نصيا يعبق 
 ، فتتجلى تلك العالقة الوثيقة بينه وبني اخلالق.لهالعبودية هلل، وينشد ترانيم الشكر واحلمد 
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 مدح الرسول: -2
سخَّر الشاعر فضاءات  واسعًة من قصائد قسم املديح ملدح الرسول حممد عليه صالة 

أحق باملدح، ولعل هذا ما جعل الشاعر يدير ظهره ملدح  -نظره-اهلل وسالمه، فهو 
أما حاجتهم إليه »، وحاجة اخلالئق للنيب عليه الصالة والسالم عظيمة (**)شخصية أخرى

ن حاجتهم إىل الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبداهنم، وأما يف الدنيا فأشد م
حاجتهم إليه يف اآلخرة فإهنم يستشفعون بالرسل إىل اهلل حىت يرحيهم من ضيق مقامهم 

لكل  ،(06)«اجلنة الشفاعة فيشفع هو هلم وهو الذي يستفتح هلم باب فكلهم يتأخر عن
 هذا عدَّ الشاعر بعثة النيب حممد عليه الصالة والسالم أنفسج نعمة وأعظمج هبة: 

 

ــــــــْت  ايــــــــا نِعمــــــــًة نـجُفسج ــــــــى خِبجــــــــرْيِ اليرج  كجفج
ـــــــرج الرُّْســـــــِل مجْوِهبجـــــــةً  يـْ  كفـــــــى بِبـجْعِثـــــــكج خج
ـــــــــتجمس    رجُســـــــــوُل مُيْــــــــــن  حجبانـــــــــا ُكـــــــــلَّ ُمْل
ــــــــِه   محججــــــــى مِحــــــــى احلــــــــقِّ إْرغامــــــــاً ِلُمْبِطِل

ُــــــــــوٌر ِلُمق ، ِحــــــــــرٌز ِلُمحــــــــــوِرًس،ن  تــــــــــِبس 
 أعِظـــْم بـــِه مـــن ُهـــدًى لِْلُمقتِفـــني، نجـــدىً 
لَّت يف الُوجوِد )ُضًحى(  آياُت ُجود  جتج

ـــِس!   فـــأعجزج الشـــكُر عْنهـــا ُكـــلَّ ِذي نـجفج
ـــــْت ِكـــــال الثَـّقجلجـــــنْيِ: اجلِـــــنَّ واألنـــــسِ   عمَّ
ـــــــــْدي كفانـــــــــا ُكـــــــــلَّ ُمْلتجـــــــــبجسِ   ونُـــــــــوُر هج

يُن  ـــــــْرُك يف مـــــــْأمتج  والـــــــدِّ  يف ُعــــــــُرسِ فالشِّ
، نـُْعمـــــــــــى ِلُمبتـــــــــــِئسِ   مُيْـــــــــــٌن ِلُمنـــــــــــتجِكس 
ــــــــــّنِكسِ   لِْلُمْعتجفــــــــــني، رجدًى لِْلُمْلِحــــــــــِد ال

ا ِفئُة التَّْضليل يف )عجبِس(  (00)ظجلَّْت هلج
 

إنه املدح الذي نقرأه وحنن ال نشعر بالتكّلف وال حنّس بامللل، ال ُيضجرك تطويل وال 
ن الدالالت املوحية بتقدير كبري ملكانة ُيسئمك تفصيل. يزدحم هذا النص مبجموعة م

الرسول األكرم، فهو اخلري والنعمة واهلبة، وهو الُيمن والنور واهلدى وهو الذي وقى وبّصر 
ولو مجعت كل أوصافه ونظمتها إىل بعض »ومحى وطّهر، حما رسم اإلفك، وأقام احلق 

ما هبذا اإلنسان األعظم، كما واعتيرهتا بأسرارها العلمية لرأيت منها كونا معنويا دقيقا قائ
أن  -واحلال هكذا -، فحقُّ للشاعر(03)«يقوم هذا الكون الكبري بسننه وأصول احلكمة فيه

 يعلن شوقه إىل حبيبه، ويبسط لنا تشّوفه إىل )طيبة( مدينة رسول اهلل:
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جِطـــــْ  عجلـــــى
ـــــين وجْخـــــد امل ـــــْل يـُبـجلُِّغ  بـــــل هج

ــــــــلَّ الُقلــــــــوُب بــــــــهِ  ْعهــــــــد  طالجمــــــــا حج  ِلمج
يِن والــــــــــدُّنْيا وُقطِبهمــــــــــالُِعمــــــــــ  دِة الــــــــــدِّ

ـــــل  ألفضـــــِل النَّـــــاِس مـــــن حـــــاف  ِلُمْنتجِع
ـــــــــــــيِِّد اإلرســـــــــــــال قاِطبـــــــــــــةً   ألمحــــــــــــد  سج

 

ـــــلجمِ   ــــْحِط املـــــزاِر إىل رجبْـــــع  بـــــذي سج  شج
ـــــــــْن ُجســـــــــوِمهمِ  ـــــــــانُوا عج  خُمجيِّمـــــــــنيج وب
ـــــرمِ  ـــــرجِف األصـــــل ِّ والكج  وُمْنتهـــــى الشَّ
 وأكــــــرِم الرُّســــــِل مــــــن بــــــاد  ِلُمْختجــــــِتمِ 

ـــــــ ـــــــِق اهلِل ُكلِّهـــــــمِ حُمجمَّ ْل د  خـــــــرِي خج
(01) 

 
 

مث يعمد الشاعر مسورسال يف تصور رحلة طويلة إىل طيبة، رحلة حيوطها احلب 
 والشوق، ويلفها الوجد واجلوى:

نـاً   يا حاديج العـيس حنجْـوج القـوِم ُمرهتج
ِفيجــــتْ   رفقــــاً بنــــا يف بقايــــا أنُفــــس  خج
ـْقِم مُمْتجهنـاً   أُلحِلفج اجلسـمج ثـوبج السُّ
 وأشِربج الوجدج قجليب واجلوى كجبـدي
ــــــرِّ ثـجـــــرىً   إن مل أُحــــــطَّ ركــــــايب يف أب
مـــــــــــةً   ُذالًّ وخجوفـــــــــــاً وإْشـــــــــــفاقاً ومجْندج

 

ــــمِ   ــــوُق مــــن غجــــْور  إىل هتج  يرمــــ  بــــِه الشَّ
ْتـــــــز مـــــــن العجـــــــدمِ  جنايـــــــا فلـــــــم متج

 عجـــــــِن امل
 وأذرفج العجــنْيج صــوبج األْدُمــع السُّــجمِ 
 !والسُّهدج ججْفـين وأنـواعج الشـجوِن دجمـ 
ـــــــــر فيـــــــــِه وجْجنجـــــــــيت وفجمــــــــــ   حـــــــــىتَّ أعفِّ

 (00)عجلــى مســاوئج قــد زلَّــْت هبــا قجــدم 
 

 

ويف سبيل معهد رسول اهلل، يُتحّمل التعب والّنصب، واملرض والسقم وُيشرجبج القلُب 
فمن ذا من شعراء »هر والشهد، بل الدموع الشجون الوجدج، والكبُد اجلوى، واجلفُن السَّ 

 ومعلمه، مث هو ال يكاد يذوب وجداعامل اإلسالم كله يوشك أن يبلغ مدينة نبيه وقائده 
.مث يبعث شاعرنا بتحيته ثنايا نسيم (01)«وتذوب معه يف نار الشعر كلماته وأبياته وقوافيه؟

الم يسري ومير جبانب طيبة، ويسأل من فيها أن ينسموا ذلك النسيم، وأن يردوا عليه بس
 غري منصرم وال منقطع:

 

 يـــــــــا طجْيبجـــــــــةج الطَّيِّبـــــــــنيج، اهللج أنُشـــــــــدْكم
ـــــــــــــالُمُكم  عجســـــــــــــاُكم أْن ُتواُلوهـــــــــــــا سج
 وإْن تـجُعــــــــــــــْدُكم فحيُّوهــــــــــــــا فـجعجْودجهُتــــــــــــــا

 

 أما سجرجْت نسمٌة من جانـب )العجلجـِم( 
 ُمْنتجِســـــــمِ حـــــــىتَّ يجبـــــــنيج الرِّضـــــــا ِمْنهـــــــا لِ 

ـــــــرِمِ  ِمـــــــينِّ بـــــــردِّ  ســـــــالِم غجـــــــرْيِ ُمْنصج
(00) 

  

وتطفح نصوص مدح الرسول عليه الصالة والسالم، هبذه العاطفة الصادقة ذلك أن 
 ويعرف زك  مبارك ليس يف هذا املدح استجداء وال تكّلف وال طلب حظوة وال تكسب،
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من فنون الشعر اليت أذاعها التصوف، فه  لون من التعبري عن » املدائح النبوية بأهنا فن:
األدب الرفيع؛ ألهنا ال تصدر إال عن قلوب مفعمة بالصدق العواطف الدينية، وباب من 

، إهنا نصوص تنفتح على الصدق واإلميان، فتتعانق يف مدح خري اليرية قيم (07)«واإلخالص
 اإلميان واحلب لتشكل لنا عوامل الطهر والسمّو الروح :

ـــفح اخلـــدِّ مطَّـــرِد   ـــْفِح دجمـــع  ِبسج  مـــن سج
ــــقم مجنْ   هبــــيتونـجْهــــِب شــــوِق أبــــاحج السُّ

ـــــفج قاِصـــــية   ـــــبيٌل تـــــؤدِّي ِحْل ـــــْل سج  فـجهج
 إىل البشــــــرِي النَّـــــــذير اْلُمْجتجــــــ  كجرجمـــــــاً 
ــــــبٌب  ــــــُه سج ــــــريح لجْثُم ــــــْن يل بِلجــــــْثِم ضج  مج
 روٌض كجســاُه الرِّضــى مــن ِطْيِبــه ِخلجًعــا

 
 
 

ــــدِر مــــنعجِكسِ    وقجــــْدِح وجْجــــد  بطــــ ِّ الصَّ
، والقجْلـــُب يف تـجعجـــسِ   فاجِلْســـُم يف تجعـــب 

 اهلُــــدى مــــن رجْوضــــِة الُقــــُدسِ إىل مجقجــــرِّ 
ـــــراج اْلُمنـــــرِي األشـــــرِف النُّـــــُدسِ   إىل السِّ

 ، ـــــــــــــاهلِل مـــــــــــــؤتجِنسِ ِلُكـــــــــــــلِّ ُمنقطـــــــــــــع   ب
 (00)حمُِبٌّ ِمْن هجواُه ُكِس  ىفـجلجْيسج يـجْعرج 

  

إنه الّدمع املسفوح، والّشوق املنهوب، واجلسم املعلول، جوًى وحّبا ولوعة وأسًى، فهل 
مقام اجملت  املختار، البشري النذير، السراج املنري إىل الروضة املعطار: إىل  إىل هناك من سبيل

 :  (32)«ما بني بييت ومنيري روضة من رياض اجلنة»
 ياليـــــــــتج ِشـــــــــْعري وأيَّـــــــــام  تـُثجبِّطـــــــــين
 هل أكحجُل اجلفنج من تـُْرب  بِـِه عجبـقٌ 
ـــــــــُغ اخلجـــــــــدَّ مـــــــــن تجعفـــــــــريِه وجطـــــــــراً   وأُبْل

 

ــقجْتُه كــؤوُس العجْجــزِ   مل يجِكــِس  ومجــْن سج
 وأرُشـــُف الثَّغـــرج مـــن أضـــاللِِه اللَِّعـــسِ 
ــــوطئ نـجْعــــل  طــــاهر  ُقُدســــ  ــــوقاً ِلمج  شج

  

ويعلو صوت الرجاء واألمل يف وجه زمن العجز، هل تكتحل األجفان برؤية املقام 
الكرمي؟ فأرشف ثغر تربته! وأقض  وطري من ذلك الثرى الطاهر فأضع خدي عليه .. فإنه  

 شريفتني!!كان موطئ قدمني 
 

يف صورة احملب الذي  لنا الشاعر يف مدحه للنيب عليه الصالة والسالم اوهكذا بد
لنعمة بعثته قدرها، املدرك ألثرها، فتواكبج األثر الديين مع التقدمي  يأسره الشوق، العارف

وقد حيدث أن يتواءم املوقف اجلمايل مع املوقف الديين، وال جيد » اجلمايل يف تناغم لطيف،
مصداقا لقول  -لفنان أو الشاعر أية صعوبة يف ذلك، وذلك يف مرحلة اإلميان الكامل ا

 .(36)«)ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به( املصطفى:
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 حضور الرؤية الصوفية:  -3
يف مدحه للنيب الكرمي يف صورة احملب الذي يأسره  -كما رأينا -إذا كان الشاعر بدا 

 عن حبه هلل ولرسوله بطريقة أخرى الشوق، فإننا سنرى يف اخلطوة اآلتية كيف عير الشاعر
متيزت فضاءاهتا النصية بوجدانية مشرقة  بسمو الروح، ونقاء النفس، وطهارة الباطن، ييرز  

 املتصوفة فراح ينسج على منواهلم كل هذا يف نصوص يبدو الشاعر فيها متأثرا بأحوال
 . ويقتف  أثرهم

 

والشاعر يف هذا يواكب موجة من التصوف ظهرت يف مقابل حياة البذخ واإلسراف 
كان مسلك التطرف عند األندلسيني يف اإلقبال على »يف اللهو اليت عرفها األندلسيون، إذ 

 البعد عن املتعة احلسية كلمنهل اللذات، الذي ازدمحوا لورده، دافعا إىل طرف آخر بعيد  
وانعكست هذه احلياة  ،(30)وه  املتعة الروحية اليت كان مثرهتا ظهور النسك مث التصوف

 ، فغدا صدى خفقاهتا، ولسان حاهلاالروحية ذات األثر الكبري على الشعر األندلس 
فللصوفية أدب غزير، ختالف خصائصه خصائص األدب اآلخر، ومن خصائصه السمو »

د اخليال، وغموض ، واملعاي النفسية العميقة، واخلضوع التام إلرادة اهلل القوية، وبعالروح 
، وقد عرفت "أملرية" مدينة ابن خامتة، جمموعة من املتصوفة من أشهرهم (33)«املعاي الرمزية

من بني شيوخ ابن خامتة زهاد  ، ورأينا أنّ (31)أبو عبيد اهلل الغزّال على عهد املوحدين
ومتصوفة، فانطبعت مسحة شعرية صوفية يف بعض قصائده. ويف إحداها يتحدث الشاعر 

 حب دنيوي ويعلن:  عن احلب العظيم الذي يتجاوز كلّ 
 

ـــــــربُت كـــــــأسج اهلجـــــــوى وجحـــــــدي ُمعجتَّقـــــــةً   شج
ــــــــقُّ لــــــــهُ  ــــــــْن يجُكــــــــْن عاِشــــــــقاً ِمثلــــــــ  حيج  فجمج

ـــــيب فيـــــهِ  ـــــاجم قجل ـــــْن هج  يل ُشـــــُغلٌ  يف وجْجـــــِه مج
 وجــــــــــٌه إذا انتجســــــــــبجْت ُكــــــــــلُّ الُوجــــــــــوِه إىل
ــــــى ِخــــــلٍّ أُفاِوضــــــهُ  ــــــا هلــــــفج نـجْفســــــ  عل  ي

 

يعـــــــاً  –والعاشــــــقونج   ـــــــرِبوا -مجج  فجْضــــــلجها شج
ـــــــــــــــوا ـــــــــــــــايل أقـــــــــــــــامج احلجـــــــــــــــ ُّ أْم ذجهب  أالَّ يُب
 عـــْن ُكـــلِّ ُشـــغِل، فـــال يـُـــْزري بـــكج الرَّغجـــبُ 
 ُحســــــــن  فجمــــــــا ِلِســــــــواُه احُلْســــــــُن ينتســــــــبُ 

لجــى  ــديثج لجيـْ  (30)فـجُيصــف  يل كجمــا جيــبُ حج
  

لن جيد القارئ املطّلع على ش ء من أساليب الشعر الصويف صعوبة يف التعرف على 
اجلو الصويف الذي يسبح فيه هذا النص، إذ اختذ الشاعر رموزا صوفية لإلبانة عن حبه 
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ويعيرون »وعشقه، فيقول )شربت(، ومن مجلة ما جيري يف كالم الصوفية الذوق والشرب: 
بذلك عما جيدونه من مثرات التجل  ونتائج الكشوف .. وأول ذلك الذوق مث الشرب مث 

 ووفاء منازالهتم يوجب هلم الشرب االرتواء، إن صفاء معامالهتم يوجب هلم ذوق املعاي،
 .(31)«ودوام مواصالهتم يقتض  هلم االرتواء

 

 : الصوفيةنه ومل يبق بدونه، وأنشد ومن صار له الشراب غذاًء مل يصير ع
 عجبــــت ملــــن يقــــول ذكــــرت ريب
 شـــربت احلـــب كأســـا بعـــد كـــأس

 

 فهــــل أنســــى فــــأذكر مــــا نســــيت 
 (30)فمــا نفــذ الشــراب وال رويــت

   
فهو  إنه احلب الذي ال يبايل صاحبه برحيل احل  أو مكوثه مثلما يبايل اآلخرون،

 خارج أبعاد املكان والزمان، حبٌّ خيورق احلجب ويهتك السور. 
 

تبّصر الشاعر بأحوال الصوفية، من خالل توظيفه الالفت لرموز اليت ُدرِجج ويظهر 
 : يم الذي يريد أن يبثه خللٍّ صف ّ عن السر العظ( 37)استعماهلا يف األدب الصويف، كقوله

 أبثُّـــــــه ِســـــــرَّ ُحْســـــــِن جـــــــلَّ ُمضـــــــمجرُهُ 
 ِسرٌّ من احلُْْسِن لو جُيلجى سجناُه عجلى

 أمْسجعجهـــــــــاأو قيـــــــــلج يف أُُذِن صـــــــــمَّاءج 
ــــطَّ يف وجْجنجــــيْت مجْيــــت  ألنشــــرجه  أو خج

 

 عـــــْن أن ُتطالعـــــُه األقـــــالُم والُكتُـــــبُ  
 أْعمجـى ألبصـرج مــا قـجْد وارجِت احلُُْجــب 
ــــُه أخــــرٌس دانــــْت لــــُه اخْلُطجــــُب   أو رامج

ـــــــبُ  ـــــــِه يجِث وقـــــــامج للحـــــــنِي يف أثواِب
(30) 

على ما يكون مصونا مكتوما بني  -كما يقول القشريي -عند القوم  يطلق لفظ السر 
العبد واحلق سبحانه وتعاىل يف األحوال، وعندهم السّر ألطف من الروح، والروح أشرف من 
القلب، فهو السر ذو املضمر اجلليل، الذي يرتّد به األعمى بصريا، واألصم مسيعا، تدين 

 اخلطب العصماء لألخرس! بل إنه حيي  املوتى!
 

تستخدم فيه املادة الشعرية للرمز عن »أن الشعر الصويف ومهم أن نشري هنا إىل 
، وهذا (12)«احلقائق، وهو شعر مؤّول، ال يُقصد ظاهره، وإمنا له حمامل حيمل عليها وتليقبه

إىل ما وراء تلك األستار واحلجب  ما ينبغ  أن يستحضره معنا القارئ يف حماولتنا للتسلل
 : يقول يف القصيدة نفسها
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 له مجْعىًن ُيشاِهُده يف ُكلِّ ُحسن  
 ال يجطمُع الطَّْرُف أن حيجْظجى مبْلمجحجة  

 

 قـجْلٌب خجال عنُه إفـٌك واحمَّجـْت رِيـجبُ  
ــــــــدُه أربُ   ِمــــــــن ُحســــــــنِه ولِغجــــــــرْيِ ِعْن

 
 

ل لفظة "يشاهده" داللة تتفتح على فضاء اخلطاب الصويف، ويراد بلفظ إذًا تشكّ 
 ان، وهو ما كان الغالب عليه ذكرهاإلنسالشاهد عند أهل التصوف ما يكون حاضرج قلب 

حىت كأنه يراه ويبصره وإن كان غائبا عنه، فكل ما يستويل ذكره على قلب صاحبه فهو 
املديح فيقول يف يشاهده. وميض  الشاعر يف إضفاء أجواء صوفية على نصوصه يف قسم 

 : مطلع قصيدة أخرى
اُل ُلطِفكج بنيج النـَّْفِس والنـَّفجِس  هجْدِيكج بنيج النَّاِر والقجبجسِ وِسرُّ  جمج

(16) 

 

فإذا توقفنا عند كلميت النْفس والنفجس ألمكننا جتاوز املعىن السطح  هلما إىل معىن 
آخر ميكن تأويله تأويال رمزيا صوفيا، وهذا اجلانب من التحليل جعل أحد الباحثني يقول 

يتخذ من الرمز أداة للتعبري  الشعر الصويف أو اإلهل  اجلامح خبياله والغامض مبعانيه،» إنّ 
 .(10)«عن مضمونه وحقائقه، وقّل أن يفهمها إال أصحابه أو من يؤولونه

 

 لعبد، ومذموما من أخالقه وأفعالهفالنفس عندهم ما كان معلوال من أوصاف ا
والنفجس هو ترويح القلوب بلطائف الغيوب، فكأن الشاعر أراد أن يقول إن العبد يصبح يف 

 . اء نقص وكدر، ومناشدة كمال وصفاءجمال لطف اهلل بني اعور 
 

ويف مناســبة أخــرى، وبينمــا الشــاعر يــدير احلــديث علــى اخلمــرة وأدواهتــا وأوصــافها علــى 
 : سّر السّر(و) ، يذكر) روح الروح(،طريقة شعراء الصوفية

 أِدْر كــــــؤوسج الرِّضــــــا نــــــاراً عجلــــــى عجلجــــــم
 وْلتجْجُلهــــــا بنــــــتج دجنٍّ ُعْمُرهــــــا ُعُمــــــري
ـــــــــماِل يجـــــــــدٌ   مجْشـــــــــُمولجًة نجســـــــــججْتها للشَّ
ــــا غــــريج ُروِح الــــرُّوِح مــــن قـجـــدجح    فجمــــا هلج

 

ــــــــــــرج يف لجــــــــــــذَّة  بتَّــــــــــــا  يـْ  ِلُمكتجــــــــــــتمِ  ال خج
ـــيِب بـــاللَّمجمِ   تجْســـتجدرُج العجقـــلج ِفعـــلج الشَّ
ــــــدجمِ   وأْلطجفتهــــــا أُكــــــفُّ اللُّطــــــِف يف الِق

ـــر ِمـــْن قـجــدمِ  ـــُر ِســـرَّ السِّ ـــا غجيـْ وال هلج
(13) 

  

توفر هده األبيات قدرا كبريا من أجواء الصوفية اليت تتداخل فيها اإلحاالت بعيدة 
 إشراف: السر ما لك عليه وقالوا»تلوح إال لصاحبها، يقول القشريي:  املرام  اليت ال تكاد
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السّر ما ال إطالع عليه لغري احلق، وعند القوم على موجب مواصفاهتم، ومقتضى وسّر 
 .(11)«أصوهلم جند أن السر ألطف من الروح، والروح أشرف من القلب

 

وقد اختذ الشاعر هذا الفضاء النص  ذي املسحة الصوفية مقدمة لقصيدته، ليوفر 
غرضه األصل  وهو من التجاوب مع  للقارئ احلّيز النفس  ذي التوتر العايل، الذي ميّكنه

 ومدح الرسول عليه السالم. الثناء على اهلل
 

ويستثمر شاعرنا اخلطاب الصويف بطريقة أخرى، حينما يسّمط قصيدة ألحد مشايخ 
 : ومنها )***(الصوفية وهو ابن اخليم 

ــوُر واحلُجــبُ   منــكج التجلِّــ  ومنَّــا السِّ
ـــــُب   وأنـــــتج أنـــــتج الَّـــــذي أْبغـــــ  وأطَِّل

 

 وكــــل نُعمــــى فجِمــــن ُعليــــاكج تُرتجقــــبُ  
يـــــا مجْطلبـــــاً لـــــيسج يل يف غجـــــريِِه آربُ 

 

 إليكج آلج التَّقصِّ  وانـْتجهى الطَّلبُ  
 

 يا حاضـراً ِسـرُُّه ِعْنـدي، ويف، ومجعـ 
ـــــعِ  ـــــين ُحْســـــُن ُمرتجب  تـــــاهلِل مـــــا راقج عجْي

 

ـــرج ذِْكـــرِكج أُْملـــ  أْم ِســـواُه أِعـــ     أغجيـْ
ـــْرأى أو ِلمُ   ْســـتجمجعِ وال طجمجحـــُت ِلمج

 إالَّ ملعىًن إىل ُعلياكج ينتجِسبُ  
 : إىل أن يقول

ِتــهِ  ــْل لْلُمحــبِّ ســروٌر بعــدج تـجْرحج  هج
تِـهِ   ِجْسـٌم تجفـاَنج وقـجْلـٌب رجْهـُن قـجْرحج

 

ــــه   ــــدري بِلجفحِت ــــوى صج  آه  لوْجــــد  كج
 ولجْسُت أعججُب مـن ُحـيبِّ وِصـحَِّته

 من ِصحَّيت إمنَّا ُسْقم  هو العجججُب! 
 

 حملــــــــــُة ُحســــــــــن  صجــــــــــحَّ ُمــــــــــْدنـجُفهاهلِل 
 قجْد ِمـتُّ عجنهـا ولكـْن لجسـُت أُْنصـُفها

 

ــــرجْت ِبقلــــيب فـجتجصــــريف  تجصجــــرُّفها    سج
ـْــفج نفســـ ج لـــو جُيْـــدي تـجلجهُّفهـــا   واهلج

فجُع )احلرجُب(   غجْوثاً، وواحجرجيب لو يـجنـْ
 

 يالْيــتج ِشــعرْي ويف دجْهــري خُمالجفــةٌ 
 أو رمحـــــــــٌة أو ُحنـــــــــوٌّ أو ُمالطفـــــــــةٌ 

 

ـــــْرىب أو ُمعاطجفـــــٌة   ُهم يلج قـُ ـــــْل ِمـــــنـْ  هج
ضـــ  الزَّمـــاُن وأشـــواق  ُمضـــاعجفةٌ   ميج

يا  لجلرجاِل وال وجْصٌل وال سجبُب! 
(10) 
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إهنا قصيدة تطفح وجدانية ورقة، اختذت التصوف لبوسا، ولكْن بعيدا عن تلك الرموز 
ابن خامتة من الشاقة، وتشعر وأنت تقرأها أهنا كيان شعري واحد لشاعر واحد، إذ متكن 

جماراة ابن اخليم  يف بسط مشاعر احملبة اإلهلية يف نسيج شعري بدا على ضرب من التناسق 
 ابن خامتة كان حقا بصريا بأحوال الصوفية وأساليبهم.  واالنسجام، مما يدل على أنّ 

 

وقد واكب الشاعر معاي القصيدة األصلية اليت أفادت من تراث الشعر العذري 
 ويتخذ من لغته املفعمة بالطهارة الصويف يتوسل ... بأسلوب احلب العذري، كأن التعبري»

 .(11)«بيال إىل التعبري عن احلب اإلهل ومن موضوعاته اليت تيرز معاناة العاشق س
 

عارض  (10)ويظهر تأثّر الشاعر بأعالم التصوف يف متجيده اهلل سبحانه يف قصيدة
 بشعراء التصوف. والفنية الروحية صلته مما يؤكد ،**()**قصيدة أليب مدين شعيب األندلس  فيها

 

 المناجاة والدعاء: -4
متيزت مدائح ابن خامتة حبضور الفت لشعر املناجاة والتضرّع والدعاء، وال غرو يف 
ذلك، فكما أّن الشاعر يثين على اهلل تبارك وتعاىل، ويتدبر آياته، ويشكر نعمه، فحري به 

واإلقالة والتوبة عنه، يف جّو من التذلل واالنكسار، فينقطع إىل أيضا أن يسأل املغفرة 
 مناجاة شعرية مع اخلالق سبحانه.

  

 : عاء واالستغاثة، وإظهار العبوديةوقد أفرد الشاعر قصيدة كاملة لتكون قصيدة الد
 يا من يُغيُث الوجرى ِمْن بعِد ما قجِنطُـوا
ــــــــبب   م بجْســــــــطج أرزاق  بــــــــال سج  عجــــــــوَّْدهتج

ـــــدجر   وُعـــــْدتج   بالفضـــــِل يف ِورد  ويف صج
ـــــا ـــــوِف هلج  فجضـــــائُل ارتجبطـــــْت ُشـــــمُّ األُن
فجـــتْ   يـــا مـــن تجعرَّفـــت بـــاْلمجْعروِف فاعورج
 وعاِلمــــــــــــاً خبفيَّــــــــــــاِت األُمــــــــــــوِر فجــــــــــــال

 

ــطوا  ـْم ِعبـاًدا أكـفَّ الفجْقـِر قـد بجسج  ارحج
 ســـــوى مجيـــــِل رجـــــاء  حنـــــوُه انـْبجســـــطوا
 باجُلوِد إن أْقسجطوا واحلِْلِم إْن قجسجـطوا
ــــــْعب  لِقجيــــــِد اجُلــــــوِد يـجــــــْرتبطُ   وُكــــــلُّ صج
ــــــــطُ   جِبجــــــــمِّ أنعامــــــــِه األطــــــــراُف والوسج

وجْهــــٌم جيــــوُز عجليــــه، ال وال غجلجـــــطُ 
(17) 

هاهو يبتدئ بتمجيد اهلل تعاىل، فهو املغيث، وهو الرحيم وهو الرزاق وهو ذو   
الفضل، وهو اجلواد، وهو احلليم، وهو ذي النعم اليت ال حياط هبا، وكأن الشاعر بدأ هبذا  
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ك  يطرق باب اإلقرار واالعوراف، فُيفتح له، فيدعو بعد ذلك، وقد أبان صدقه، فيندفع 
 ا العفو والقبول: بعده طالبا املغفرة راجي

 عجْبــــــٌد فقــــــرٌي ببــــــاب اجلــــــوِد ُمنكِســــــرٌ 
 مجْهمـــــا أتـــــى لِيجُمـــــدَّ الكـــــفَّ أْخججلجـــــهُ 
 يا واسعاً ضاقج خجطُو اخلجْلِق عن نِعجم  
 وناِشـــــــــــــراً بيـــــــــــــِد اإلمْجـــــــــــــاِل رجمْحجتجـــــــــــــهُ 
 ارحجْم عباداً بضجـْنِك العجـْيش قـد قجِنُعـوا

 

ـــغطُ    مـــن شـــأنِه أن يُـــوايف ِحـــني يجنضج
ــــــــــــُرطُ قجبــــــــــــائٌح وخجطايــــــــــــ  ا أْمُرهــــــــــــا فـُ

 منـــُه إذا خجطبــــوا يف وجْصــــِفها خجبجطُــــوا
ـــــــنجطُ   فلــــــيسج يجلحــــــُق منــــــُه ُمْســــــرفاً قـج

فأيـْنجما سجقجطوا بنيج الـورجى لجقجطـوا
(10) 

 ، والعبد ال يتصرف إال بإذن سيدهيُظهر الشاعر اخلنوع والعبودية، فيقول )عبٌد( 
يتا، مطيعا وعاصيا، معافا الوجوه .. صغريا وكبريا، حيا وم وحتقيق العبودية يكون من كلّ »

، لكن تلك اخلطايا ختجله من أن يرفع كفيه (02)«بالروح والقلب واللسان واجلوارح ،ومبتلى
 بالدعاء: فارحم يا رب، وأقِل العثرة، واغفر الزلة، مث خيتم القصيدة ببيان مطلق العبودية:

ْلُك ليسج ِسوى 
ج
 وكلُّ شج ء  يـُرججَّى بـجْعدج ذا شجطجُط!  حنُن العجبيُد وأنتج امل

 

ليستحيل النص مبجاميعه إىل فضاء شعري يعبق إميانا، ويتضوع حبا هلل والطمع يف 
 مطّيةج املناجاة واالستغاثة واالنكسار. -ليصل إىل الغاية  -رمحته، امتطى صاحبه 

  
 أخرى ثِقل الذنوب اليت أعيت كاهله ونأى عن محلها :  ويشكو الشاعر يف مناسبة

عجــد  قجعــدتْ   إليـكج يــارّب شــكوجى ُمبـْ
 غجرَّتْـــــــُه ُغـــــــرَُّة ُدنيـــــــا بالصِّـــــــبا فصجـــــــبا
ـــــــهِ  ـــــــِغ مْأرب  يـــــــا رّب ُرمحـــــــاكج يف تـجْبلي
 أنـــا الفقـــري فـجُعـــْد بالفجْضـــِل يـــا أمجلـــ 

 

 بــــــِه اخلجطايــــــا فلجــــــْم يـجــــــنـْهجْض ِلُمْلــــــتجِمسِ  
ــــــــــــْتُه   بتجهــــــــــــويِن اهلجــــــــــــوى فـجنجِســــــــــــ وأنَّسج

 فـجُلطفــكج اللُّْطــُف يف تيســرِي كــل عجِســ 
 (06)فقجْد دجعجْوُتكج عن ُعـْدم وعجـْن فـجلجـسِ 

  

ويعلن التوبة شاكيا خطايا أقعدته، ودنيا غرّته، وهوى نفس أنساه ذكر ربه، مرحتال بنا 
 يف دروب الدعاء واألمل يف االستجابة.

 

شّكلت فضاءات املناجاة والدعاء ملمًحا مهًما يف مدائح ابن خامتة، إذ أبرزت لنا 
املدارات الرئيسة هلا املتمثلة يف: احلب واخلشية، واخلوف والرجاء، فعيّر الشاعر عن احلب 
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والرجاء بالثناء واحلمد، وعير عن اخلشية واخلوف بالدعاء والتضرع، ولعل هذا يتجلى يف 
 ة حينما يقول يف افتتاح إحداها مثنيا على اهلل جّل يف عاله: القصيدة الواحد

ــــــــاُل ُلطِفــــــــكج بــــــــنيج الــــــــنـَّْفِس والــــــــنـَّفجسِ   جمج
ـــــْيُب ُجـــــوِدكج قـجــــْد عجـــــمَّ الوُجـــــودج هُلـًـــــى  وسج
ـــــن    فجمـــــا عجســـــى أن يُطيـــــلج القـــــولج ذو لجسج
ـــــــــــت   ٌر ِلُمْلتِف ُـــــــــــوراً فجـــــــــــال ِســـــــــــتـْ ـــــــــــرتج ن  بـجهج
ـــــــحجتْ  ـــــــاحلِْلِم واإلمجـــــــاِل فاتَّضج ـــــــدتج ب  وُع
 فالُكــــــــــــلُّ حُمتِفــــــــــــٌل يف احلمــــــــــــِد ُمبتهــــــــــــلٌ 
 وأمّيــــــــــــا نِعمــــــــــــة  مــــــــــــْن قبــــــــــــُل نجْشــــــــــــُكرها

 

ـــــــــــبجسِ   ـــــــــــْدِيكج بـــــــــــنيج النَّـــــــــــاِر والقج  وِســـــــــــرُّ هج
ـــــــــبجِجِس  ـــــــــْوًدا وُمْن ـــــــــِجم  جج ـــــــــنْيج ُمْنسج  مـــــــــا بـج
ـرجسِ   أو ما عجسى أْن يُطيلج الصَّـْمتج ذو خج
 وِفْضــــــــتج جــــــــوداً فــــــــال ُعــــــــْذٌر ِلُمْلــــــــتجِمسِ 

ــــــلج ا الِــــــكج ِمْث ــــــْبِح يف الغجلجــــــِس ُحلــــــى مجج  لصُّ
ُمــــــــــــــْرتجِئسِ  ــــــــــــــرؤوٌس كج  ُســــــــــــــْفٌل كُعلــــــــــــــو  ومج

ــتجِقسِ  ــكِر وجْل ــكُر ِمْنهــا وُشــكُر الشُّ والشُّ
(00) 

  

وجيول الشاعر يف دروب نعم اهلل وآالئه، فيشكرها وحيمدها، ويثين عليه مبا عرفه من 
وهو سبحانه  غاية اخللق واألمر أن يُذكر وُيشكر فال ُيكفر،»جود ونور وِحلم ومجال فـ 

شاكرا ملن شكره فذكره سبب لذكره وشكره سبب لزيادته من فضله، فالذكر  ذاكر ملن ذكره،
للقلب واللسان، والشكر للقلب حمبة وإنابة، وللسان ثناء ومحد للجوارح طاعة 

، ويضف  ابن خامتة على النص أجواء احتفالية ترانيمها احلمد وأناشيدها (03)«وخدمة
 .ى النعمة حيتاج إىل الشكر!الشكر، والشكر عل

 

 ويف آخر القصيدة ينقلنا الشاعر إىل أجواء الضراعة واالبتهال والدعاء وطلب العفو:
 به اخلطايا فلم ينهض مللتمس إليك يارّب شكوى مبعد قعدْت 

 

فتتجلــى لنــا التوظيفــات الدالليــة الــيت تتقّلــب بــني محــد اهلل وطلــب مغفرتــه، وشــكر  
 عفوه، وحّبه واخلشية منه، واالحتفال واالبتهال.النعم والرجاء يف 

  

 سبب إعراض الشاعر عن مدح شخصية أخرى: -5
جدير أن نشري أن حمّقق الديوان قد استدرك شيئا من شعر ابن خامتة يف مدح الوزير 

 : الذي مجعه ورتبه بنفسه، ومما قاللسان الدين ابن اخلطيب مل يْثبته الشاعر يف ديوانه 
ــــــاأقــــــوُل  ــــــدَّمع نْصــــــُب ُعيونِن ــــــنْيُ ال  وعج

ـــــــــــا بـــــــــــهِ  ـــــــــــاٌء أْم بِنـــــــــــاٌء مسج  أهـــــــــــذي مسج
 

 والحج لُِبســـــــــــــــــــــتاِن الـــــــــــــــــــــوزارِة جانِـــــــــــــــــــــبُ  
 (01)كواكُب غضَّْت عن سجناها الكواكبُ 
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أما قسم املديح فلم يتضمن مدح أي شخصية بعينها، ال من وزراء بين األمحر 
ن أن نسوقها مستمد من شخصية وأمرائهم وال من غريهم. ولعل أوىل التفسريات اليت ميك

ابن خامتة نفسه، إذ بدا من خالل سريته أنه مل يكن يطلب رياسة وال حظوة سياسية وال 
عطاًء ماديا، فأعرض عن مدح األمراء الذي عادة ما يأخذ لبوس التملق والطمع واحلظوة 

ادرا نه نأي طموح يف هذا اجلانب حىت إ -من خالل سريته  -والتكسب، ومل يعرف عنه 
 .)أملرية( ما يغادر مدينة

  

ورمبا كان تكوينه الديين، البارز يف شعره، ذا أثر يف ذلك، فعدل عن مدح امللوك إىل 
مدح ملك امللوك جل شأنه، وعدل عن مدح البشر إىل مدح خري البشر حممد علية الصالة 
والسالم، وكان ميله إىل التصوف والعلم بأحوال املتصوفة عامال إضافيا ليسمو مبدحه إىل 

 حمبة اهلل والثناء عليه وشكر نعمه. أعلى مراتب الطهر؛ 
 

غري أن هناك تفسريا حمتمال آخر ال ينبغ  أن نغفله، وهو يتعلق بطبيعة األحوال 
السياسية يف تلك احلقبة، وما آلت إليه األندلس، فمملكة غرناطة ه  آخر أرض ال يزال 

موجودة وحتّف املسلمون حيافظون عليها آنذاك، ورغم اهلدوء النسيب، إال أن التهديدات 
 -بل ويف شعره كله  -بأهلها، واخلطر حمدق، فكأن بالشاعر يهرب من واقعه يف مدحه 

 فال نكاد جند أثرا يف ديوانه ميت بصلة إىل عصر الشاعر إال ما جاء عرضا وقليل ما هو.
 

 خاتمة:
اختلفت قصيدة املديح عند ابن خامتة مقارنة مبدائح شعراء عصره، فإهنم قد نظموا 
شعرا يف مدح األمراء واخللفاء والسالطني، وخصصوا جزءا من شعرهم للمديح النبوي مثلما 
فعل لسان الدين بن اخلطيب، وابن زمرك وغريمها، بيد أن ابن خامتة كتب ديوانه بنفسه 

 يورد فيه شيئا من مدح األمراء وأهل احلكم، وجاءت مجيع ملو وقسمه حبسب األغراض 
 قصائد قسم املديح يف الثناء على اهلل وشكره، ومدح الرسول صلى اهلل عليه وسلم. 

  

شكلت الطبيعة األندلسية اليت افتنت هبا الشعراء حىت صارت حاضرة يف أكثر أغراض 
-يف الثناء على اهلل سبحانه -اختذ  فضاء مهما يف شعر املديح عند ابن خامتة، فقد الشعر،

طريقًة للتعبري عن احلمد والشكر، فرأينا   من ِجسر التفّكر يف آياته وبدائع صنعه يف األندلس
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كيف أّن شعر الطبيعة قام بدور أساس  يف جّل قصائد هذا القسم، إذ انطلق من خالل 
 ملكوت اهلل.هذا الشعر واعظا بآيات الكون وبدائع صنع اخلالق، والسياحة يف 

 

وأما مدحه للرسول صلى اهلل عليه وسلم، فقد تعانقت فيه قيم احلب واإلميان لتشّكل 
عوامل الطهر والسمو الروح ، ال يضجرك فيه تطويل وال يسئمك تفصيل، ومتيزت بعاطفة 
صادقة، فمدحه هنا ال متّلق فيه وال تكّلف، وقد استعان الشاعر بوصف الرحلة ومشقاهتا 

من أجل زيارة املدينة املنورة، وه  من واحدة من  ليبني مدى تصيره وجلده ومصاعبها،
 عناصر املديح النبوي الشائعة يف األندلس.

 

بدا الشاعر بصريا بأحوال الصوفية ورموزها ولغة انفعاالهتا، من خالل توظيف خطاب 
بغية التجاوب  صويف متّيز بالوجدانية الرقيقة املشرقة، وفّرت أجواًء ذات توتر عاطف  عال  

مع الغرض األصل  وهو الثناء، الذي وفّر له فضاًء من نوع آخر متثل يف شعر املناجاة 
والدعاء وقد حاز على مساحة الفتة. وتأثر ابن خامتة بشعراء متصوفة فعارض بعض 
قصائدهم، ومّخس بعضها، يف جتربة تش  بانصهار الرؤية الصوفية الواحدة وإن تعددت 

 ها.مظاهرها ونصوص
 

أبرزج الثناُء والشوُق من جهة، واملناجاة والدعاء من جهة أخرى املداراِت األساسيةج يف 
مدائح ابن خامتة املتمثلة يف: احلّب واخلشية، واخلوف والرجاء، وخلع الشاعر على بعض 

إليه. لقد تعددت سبل الشاعر ودروبه  الدعاء إىل اهلل واالبتهال قصائده كاملة لباسج 
 أبعد ما ميكن الوصول إليه من تأثري على املتلق ، فتنوعت عنده أشكال للوصول إىل

التأثري، مستعينا بالطبيعة األندلسية حينا، وبالرؤية الصوفية حينا آخر، ومبجاراة بعض 
 أدبيات صناعة املديح النبوي اليت تبلورت يف الشعر األندلس .

 

 يكن طالب حظوة أو رياسة وأما سبب عدوله عن املدح بصيغته املعروفة، فألنه مل
باإلضافة إىل ميله إىل التصّوف وش ء من الزهد، والسبب اآلخر الذي يفرض نفسه هو 
عدوله التام عن واقعه زمانا ومكانا، فال أثر يف هذا القسم، وال حىت يف باق  شعره ما يدل 

و احلال على عصره؛ عصر بين األمحر، وال موطنه مدينة )أملرية(، ويبدو أن سبب ذلك ه
املوردية اليت آلت إليها بالد األندلس، واحنصارها يف رقعة مملكة غرناطة املهددة يف كل 

 على واقعه. حني. فكأن بالشاعر يف شعره يتعاىل
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قومية للطباعة ، الدار ال0حممد النويه : الشعر اجلاهل ، منهج يف دراسته وتقوميه، ج -(3)
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وتويف  يعرف تاريخ حمدد لوالدته جعفر، ويعرف بابن خامتة، عاش إبان مملكة بين األمحر. مل
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اليت دارت بينهما وبعض األشعار. أثىن عليه معاصره  -املثبتة يف كتاب اإلحاطة -الرسائل
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الطبع، جيد القرحية، بارع اخلط، ممتع اجملالسة، حسن اخللق، مجيل العشرة، حسنة من 
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أبو مدين شعيب األندلس  التلمساي، من مشاهري املتصوفة يف القرن السادس، أقام  -)****(
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 شيخ الصوفية عبد القادر الكياليالعلماء وحّفاظ احلديث، توجه إىل احلجاز واتصل ب
ُنسبت إليه كرامات كثرية وقيل عنه: أحد أعاظم الطريق اجملمع على جاللتهم وواليتهم 
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 لممارسات الل غوية في الجزائرا واقع
 

The situation of  linguistic practices in Algeria 
 

 ارة مسعدأ. س                                                            
 )الجزائر( وزو _ تيزي -جامعة مولود معمري                                            

 

 02/20/0202تاريخ القبول:                                21/20/2002تاريخ اإلرسال: 
 

 ملخص:
 قع الّلغوي يف اجلزائر وممارساتهمن خالل هذا املقال تسليط الّضوء على الوا سنحاول

أهّم هذه املفاهيم اّليت متّخضت عن  والعوامل املؤثّرة يف بلورته مث ننتقل إىل عرض وضبط
  ّصة بالّنسبة للباحثني الّلغوينيخا هذه املمارسات الّلغوية، ملا هلا من أمهّية يف فهم أبعاده

 االجتماعية، وتعليمية الّلغة، فالباحث يف هذه الّتخصصات البدّ والّلسانيات انيات الّلسيف 
له من معرفة هذه املصطلحات اليت جتّسد الواقع الّلغوي يف اجلزائر، وينظر يف أسباهبا وآثارها 

على خمتلف علوم آلثارها الّسلبية  املناسبة ويعط  احللول سواء يف شقها االجيايب أو الّسليب،
دون معرفة ال ختفى على أحد، وال يتأتى ذلك  هذه اآلثار باتتللغة العربية، خاصة وقد ا

 .مفاهيمهضبط هذا الواقع و 
 تداخل. ،ثنائية ،زدواجا، هجني ،عاّمية ،فصحى ،لغوية ممارسات الكلمات المفتاحية:

  

Abstract: 
Through this article, we will seek to shed light on the 

linguistic reality in Algeria and its practices, and the factors 

affecting its development, then we will move to presenting and 

controlling the most important of these concepts that have 

resulted from these linguistic practices, because of its importance 

in understanding its dimensions, especially for linguistic 

researchers in linguistics, Social linguistics, and educational 

learning of language. The researcher in these disciplines must 

know these terms that embody linguistic reality in Algeria, and 

looks at their causes and effects, whether in its positive or 
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negative split, and gives solutions to its negative effects on the 

Arabic language in particular, which are now hidden. one does 

not come without knowing this fact adjust its concepts. 
 

keywords: language practices, Classical, slang, Linguistic Hybrid, 

Diglosslia, bi linguism, Interference. 
 

 مقد مة:
 لعل أمهها يكمن يفواقع املمارسات الّلغوية يف اجلزائر بعدد من اخلصائص، و  يتسم

 كاملازيغية والفرنسية وغريمهاة  اليومي املختلفة يف احلياةاستعمال خليط من األمناط الّلغوية 
والذي يرجع إىل عّدة عوامل  ،اّليت تأثرت وبشكل بارز هبذا التداخل الّلغة العربية إضافة إىل

قة هبذا االصطالحية املتعلّ  أدى إىل بروز عدد من املفاهيم مماثقافية وتارخيية، ودينية...، 
من خمتلف الّتخصصات   كثر  باحثني بالّدراسة والّتحليل من قبل حظيتاجملال، واّليت 
لكّن املالحظ يف أغلب  تطبيقية على اختالف فروعها،والّلسانيات ال العامة كالّلسانيات

يف ضبطها ضبطا  اوّتشويش من جهة بني هذه املصطلحات االّدراسات أّن هناك خلط
اليت كثريا الّلبس بني املفاهيم املتقاربة و وإزالة عرضها سنحاول لذا  ،من جهة أخرى صحيحا

يسهل للباحثني االّطالع عليها مىت  ما ينتاهبا الغموض يف أذهان طلبة العلم، وهكذا
دون أن ننسى رصد بعض احللول لسلبيات هذا الواقع الّلغوي خاصة رورة، اقتضت الضّ 

 : أمهها جمموعة من التساؤالتوننطلق هلذا من  يتعّلق بالّلغة العربية الفصحى، افيم
يت تتعّلق به ضمن ة الّ ه  املفاهيم االصطالحيّ  وما ماذا نقصد مبصطلح املمارسات الّلغوية؟

الواقع اجلزائري؟ وما هو واقع هذه املمارسات يف اجلزائر وما العوامل املوجهة له؟ وما اآلفاق 
 ؟لّلغة العربية اأكثر استقرار املستقبلية لواقع لغوي 

 

 أو ال: واقع الممارسات الل غوية:
عّدة  نظرا لوجود اجملتمع اجلزائري من بني اجملتمعات اّليت تتمّيز بالّتعّدد الّلغوي؛ عدّ ي

: الفصيح والعاّم  يهاالّلغة العربية مبستويارس أفراده يومّيا، فهو مي بني لغات حمّلية مستعملة
املواطن اجلزائري ومبجّرد أن ينتقل من حميطه ف .والفرنسية املازيغية )أو املازيغيات( إضافة إىل

إىل بذل جهد ثقايف ليتمّكن من الّتواصل يف مضطرا  جيد نفسه إىل بعض املناطق غريالصّ 
 . وسطه الّلغوي اجلديد
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ة الّلغوية ومن املعلوم أنَّ املمارسة الّلغوية ه  تفاعل اجتماع ، أي "استعمال األنظم
مع تداخل اإلشارات والعالمات والّرموز حسب اختيار املتكلم الذي يقوم هبذا الّنشاط 
وجتدر اإلشارة أنَّ هذا األمر يقتض  ملكة وقدرة على استعمال الفعل الكالم  وفق 

وهذا األخري يرتبط أساسا ببعد  (6)مقتضى احلال، وتتقّرر هذه امللكة وتكتمل باالكتساب"
 نابع عن موروث ثقايف وديين وتارخي .اجتماع  

 

 وجماالت استعماهلا كما يل :  يف اجلزائر املمارسةوميكن حتديد األمناط الّلغوية 
 

 "  وه  الّلغة الّرمسية يف اجلزائر، ومقّوم من مقّومات الّشخصية ة الفصحى: الل غة العربي
 الوطنّية، وتعتير:

 يف الغالب؛ة ياسيّ لغة اخلطابات الّرمسّية والسّ  -     
 باستثناء بعض ختصصات الّتعليم العايل؛ لغة الّتعليم -
 .عند الّسواد األعظملغة الثّقافة والكتابة األدبية  - 
 

   وختتلف من منطقة إىل  وه  الّلغة األّم ألغلب اجلزائريني :ارجةأو الد   ة العام يةالعربي
 تعتير: كما أخرى،  
 ؛لغة االستعمال اليوم  -
 .بني عامة الناس بل وكثريا ما يلجأ إليها اخلاصة لغة اخلطاب الّشفه  -

 

  :اختلف يف خط كتابتها بني اخلط العريب  متنّوعة شفوية وه  هلجاتالمازيغيات
الورقية، امليزابية...( وه  الّلغة األّم لبعض الشاوية، )القبائلية،  والالّتيين والّتيفيناغ

 عمال الّشفه  اليوم  ملناطقها.اجلزائريني وتعتير لغة االست
 
 

 كما أهنا وميكن اعتبارها الّلغة األجنبية األوىل بالنسبة للجزائريني،   ة:غة الفرنسي  ل  ال
 اخلدماتية، واإلنتاجية املعامالت اإلدارية واالقتصادية يف الكثري من القطاعات تتصدر
 عليم العايل(.  التّ الّتكوين املهين، عليمية )التّ  وبعض الّتخصصات ناعية،والصّ 

 

 :ميثل الكالم  ة(والفرنسيّ  عامية واملازيغيةوال فصحى)ال خليط من الّلغات الهجين الل غوي
 تمّيز بـ:وي (0)"ووسائل اإلعالم ينيالّصحاف العام ألفراد اجملتمع وجنده كذلك عند بعض
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 .عدم االلتزام بقواعد الفصحى -     
 .الّلغوي اهءامليل إىل استخدام الشائع من األلفاظ واملصطلحات، مهما كان انتما -      
 .الّلجوء إىل االقوراض من العاّمية والّلغات األجنبية -     

 

 ثانيا: العوامل المؤث رة في بلورة الواقع الل غوي في الجزائر:
 ه : يف ثالثة حماور ياجلزائر الّلغوي الواقع  بلورة ميكن تلخيص أهّم العوامل املؤثّرة يف

 

 العوامل الت اريخية .1
 ممثلة يف مان،وه  عوامل متجذرة يلّخصها الّتاريخ العريق لألمة اجلزائرية على مّر الزّ 

، وميكن ويف اجلزائر بصفة خاصة ةاملغرب العريب عامّ  وتنوعه يف طبيعة التواجد السكاي
للجزائر  الفتح اإلسالم  الذي أنارو احلضور األمازيغ ، يف لسانيا هذه العوامل  حصر

إىل طمس  سعى الذي الفرنس  االحتالل االحتالل وخاصة وحقب ،دروب الّتقدم واالزدهار
 ةسياسة لغوية استعمارية يف مقّدمتها منع تعليم الّلغة العربيّ  فرض اهلّوية الوطنية من خالل

ة استعماريا حبتا ال يعورف فرنسيّ عليم أيام احلكومة ال"كان التّ إذعليم، واحلّد من نظام التّ 
ليس هذا فقط  ،(3)بالّلغة العربية، وال يقيم لوجودها أي حساب يف مجيع مراحل التعليم"

بل سعت إىل القضاء على الّلهجات العربية من خالل تعميم استعمال الفرنسية يف خمتلف 
إىل إجياد أجيال حمرومة  ما أدىة وارع بأمساء فرنسيحافة وتسمية الشّ امليادين كاإلعالم والصّ 

 ة الفصحى بشكل كبري. الّلغة العربيّ  توراجعفمن املعرفة وجاهلة بثقافتها ولغتها الوطنية، 
 

تكتسح  زالتعلى الّرغم من حصول اجلزائر على االستقالل، إاّل أّن الفرنسية ما 
ميدانا واسعا من جمال املمارسة الّلغوية يف اجملتمع اجلزائري، "ورغم كثرة استعمال الّدارجات 

غة ل  احلال يف الّلغة الفرنسية، وه إال أهّنا ليس هلا توجيه تأثريي يف الوضع الّلغوي كما هو
 الّلغة العربيةائق هلا على حساب أجنبية، لكن حبكم العوامل السوسيو ثقافية، والّتعميم الف

اجملتمع، وتّتسع بشكل كبري دائم خاّصة يف الّسنوات  علىأضحت مستعملة وهلا تأثري 
 (1)يستند بصورة جوهرية إىل اعتبار احلداثة" علما أّن اخلطاب الّناطق بالّلغة الفرنسية األخرية،

 ما أثر بشكل كبري يف بروز نوع من اهلجني الّلغوي أيضا. ذاوه
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 عوامل ثقافية: .2
لكثري من ة مرتبط بنظرة سوسيو ثقافية، فاإّن استعمال الّلغة الفرنسيّ إىل أشرنا أن سبق 

أن  جيهلون أو يتجاهلونغات األجنبية على أهّنا لغات العلوم والّتطور، و لّ لإىل ا ينظر  الناس
ّلذي  العلم  والثقايف، وا ارخيية وباألخص االستعمارية ه  اّليت أّدت إىل الّتخلفالعوامل التّ 

 الّتطور احلاصل يف اجملال التقينة وعجزها عن مسايرة جلمود الّلغة الوطنيّ  احتمي سبباكان 
بذل  حيتاج إىل األمرفة، البعض بأّن العلوم ال ميكن تدريسها بالّلغة العربيّ  يّدع وليس كما 

ة اّليت العربيّ  امعاتمجة وليس األمر مستحيال، فقد عرفناه يف نظم بعض اجلاجلهود يف الورّ 
وقد  كسورية والّسودان وبعض املدارس العليا يف اجلزائر،  تدّرس خمتلف العلوم بالّلغة العربية

، إال أن ذلك مل احة العلمية اجلزائريةالعديد من الوجوه البارزة يف السّ  تعميم ذلكدعا إىل 
امل  حىت ال رشيدة تواكب الوضع الع رؤيةيؤخذ على حممل اجلّد، ألنه يف احلقيقة حيتاج إىل 

 العوملة وتبعاهتا الثّقافية يف تعميق هوة هذا اخلالف الّلغوي.  تزيد 
 

 عوامل دينية: .3
يف اجلزائر، وإن كان هذا بشكل كبري يف  وشيوعهاالعربية  قوة سر يتساءل البعض عن     

وهو العامل الّديين فالّلغة  فاألمر له عالقة بعامل أقوى من كّل العوامل، أال مستواها العاّم 
العربية مرتبطة أشّد االرتباط بالّدين اإلسالم  ـــــ اّلذي انتشر يف املنطقة منذ القرن الّسادس 
ة للميالد ــــ فه  وعاؤه، وهو األمر نفسه اّلذي جعل االستعمار الفرنس  حيارب الّلغة العربيّ 

اإلبراهيم : حممد البشري يقول  لشأن، ويف هذا ابشّدة، فهو قبل كل ش ء استعمار صلييب
للعرب  افرس وهو عدوّ  وسببها االستعمار الفرنس  العروبة يف اجلزائر أساسها "مشكلة
ــــ أّن االستعمار الفرنس   مع اإلجياز ... وبيان ذلك ــــ ولغتهم ودينهم اإلسالم وعروبتهم

ة ... وعلى حمو الّلغة العربيّ  صلييب الّنزعة، فهو منذ احتّل اجلزائر عمل على حمو اإلسالم
م جعلهم حيافظون مبا ــريني بدينهـــبث اجلزائــتش ومن الثّابت أنَّ ، (0)ألهّنا لسان اإلسالم"

حتديد مكانتها كوهنا لغة الّدين ومقّوم و  ةأتيح هلم من وسائل بسيطة على الّلغة العربيّ 
 ة.خصية الوطنيّ للشّ 
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 المتعل قة بالممارسات الل غوية في الجزائر:المفاهيم االصطالحية  ثالثا:
نائية دية واالزدواجية والثّ بالّتعدّ  سبق ميكن وصف الواقع الّلغوي اجلزائري ن خالل مام

عاقب الّلغوي، وفيما الّلغوية اّليت تؤدي يف أغلب األحيان إىل حدوث الّتداخل الّلغوي أو التّ 
 هلذه املفاهيم. امصطلحي اضبط أيت نقدمي

 

 (: Multilinguismeد الل غوي )الت عد   .1
هو قدرة الفرد على الّتعبري بأكثر من لغة واستعماهلا بشكل سليم، ويقال عن الّدول 

 "جون ديبوا"هّنا متعّددة الّلغات، وهو املعىن اّلذي أورده إاّليت يتكّلم أفرادها بأكثر من لغة 
jean dubois))  يف قاموس الّلسانيات بقوله: "الّتعّدد الّلغوي: عندما جتتمع أكثر من لغة

يف جمتمع واحد، أو عند فرد واحد ليستخدمها يف خمتلف أنواع الّتواصل، واملثال املشهور 
وهو ما جنده يف  (1)هو دولة سويسرا حيث الفرنسية واإليطالية واألملانية ه  لغات رمسية"

مد لغتني رمسيتني، العربية، واملازيغية، ويتعدى األمر على مستوى اجلزائر أيضا فه  تعت
األفراد حبيث جندهم إضافة إىل الّلغتني الّسابقتني يتحّدثون بالّلغة الفرنسية اّليت يعود 
انتشارها وبشكل واسع إىل العامل الّتارخي  االستعماري اّلذي سبق ذكره، كما يتّم 

وميكن إدراج مصطلح التعّدد  وخمتلف املعامالت اإلدارية الّتعليم بعض جماالت اعتمادها يف
 لغتني فقط. يتقنونالّلغوي حتت مصطلح االزدواجية الّلغوية عند وجود أفراد 

 

 (:bi linguismeة الل غوية )ي( /الث نائDiglossliaاالزدواجية الل غوية ) .2
اختالفات واضحة عند الباحثني يف   ودوجنظرا ل ضبط هذين املصطلحني يصعب

كتبهم ومقاالهتم، فعند ترمجة املعىن الّلغوي لكال املصطلحني إىل العربية نالحظ للوهلة 
ومعناها  Diيتكّون من سابقة يونانية  Diglosslia"فاملصطلح  معىن متطابقااألوىل أّن هلما 

فحاصل الوّرمجة:  ،للحالة iaحقة الالمعناها لغة، و  glossl و مثىن أو ثنائ  أو مضاعف
وتعين  biفيتكّون من سابقة  bi linguismeصفة أو حالة لغة مثناه أو مضاعفة، بينما 

الّدالة على السلوك املمّيز أو  ismمبعىن لغوي، والاّلحقة   lingualمثىن أو مضاعف، و
 .(0)احلالة أو الّصفة، واحلاصل: سلوك لغوي مثىن أو مضاعف"
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إىل الباحث األمريك  "شارل فريغيسون"  Diglossliaالفضل يف شحذ مفهوم  يعودو
(charles ferguson سنة )م 6000( :يف مقال له مسّاهdiglossiaword وهذا بعد ،)

والكتاريسوفا يف هاييت، والكريول  دراسته لعّدة أوضاع لغوية يف العامل كالّلهجة الدميوتيك 
االزدواجية الّلغويّة وضع مستقر " نية يف سويسرا وغريها فيقول:الفرنسية واجلزء الناطق باألملا

نسبيا، توجد فيه باإلضافة إىل الّلهجات الرئيسية للغة األم لغة ختتلف عنها، وه  مستعملة 
بشكل متقن، وهذه الّلغة مبثابة نوع راق يستخدم وسيلة للّتعبري عن أدب حمورم )مبعىن أن 

 اقية عن طريق الوّربية الّرمسيةومؤّسسة(... ويتّم تعّلم هذه الّلغة الرّ يكون له قواعد مضبوطة 
وهكذا فقد حّدد  ،(7)"اجلماعات يف أحاديثه االعتيادية ولكن ال يستخدمها أي قطاع من

"فريغسون" اخلطوط العريضة للمصطلح وقصد به االزدواج الّلغوي، أي الّتنوعات املختلفة 
 .لّلسان الواحد

 

( يدل bi linguisme)" مصطلح  بقوله أنَّ ي مارتينيه إىل الّرأي نفسه ويذهب أندر 
على االزدواج الّلغوي، وقد  Diglossliaيف جذوره الّلغوية على الثّنائية الّلسانية، ويدل 

وصل إىل هذه القناعة من العودة إىل جذر كّل مصطلح من املصطلحني، إذ ذهب إىل 
ة ( يتماثل مع مفردة لسان يف الّلغتني اإلجنليزي lingnuالقول بأّن عنصر لسان )ألسونة 

بل يوح  مبعىن تنوّع  ( ال يفرض مفهوم الّلسان احلقيق gloss، وأّن مصطلح )والفرنسية
 .(0)"الّلسان الواحد

 

ليشمل ( fishman) Joshua املفهوم األمريك  "جوشوا فيشمان"وقد طّور هذا 
أمناطا لغويّة خمتلفة من نفس املستوى من حيث االستعمال، وهنا يستوقفنا مصطلح الثّنائية 

 الّلغوية بوصفه مظهر من مظاهر الّتعّدد الّلغوي، فما الفرق اجلوهري بني املصطلحني؟ 
 

الفرق و يعتيرمها وجهان لعملة واحدة  والثنائية جند فيشمان عند توسيعه ملفهوم االزدواج
كمن يف االستعمال على مستوى الفرد أو اجملتمع، فيقول: "ثنائية الّلغة صفة ممّيزة يالوحيد 

للّتصّرف الّلغوي على املستوى الفردي أّما ازدواجية الّلغة فإهّنا خاّصية من خصائص الّتنظيم 
فراد، بينما الّلغوي على مستوى اجملتمع، ثنائية الّلغة ه  مسة االستخدام الّلغوي من قبل األ

 .(62)"ف معّينة لّلغات أو هلجات خمتلفةازدواجية الّلغة وصف لتخصيص اجملتمع لوظائ
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العرب يف ترمجة هذين املصطلحني نتيجة لنقلهما عن لغات  ورمجونوقد اختلف امل 
إذا كانت الّلغتان هلجتني للغة واحدة كأن ب حممد اخلويل إىل القول بأنه: "خمتلفة، فقد ذه

 vertical جة عالية فصيحة وهلجة عاّمية حمّلية فتدعى هذه الثّنائية ثنائية رأسيةتكون هل
Bilingualism  د هلجة عالية ه  الّلهجة الفصيحة... وجاء مفهوم الرّأسية من وجو 

 .(66)وأخرى أقل شأنا وعلّوا ه  الّلهجة العاّمية أو احملّلية"
 

 نفسها إطار الّلغة يف ه  وجود مستويني الّلغويةهناد املوسى إىل أّن االزدواجية  ويذهب
ويقصد بذلك الفصحى والعاّمية يقول: "إنّنا نؤثر اخّتاذ االزدواجية يف هذا املفهوم من تقابل 
شكلني أو مظهرين أو مستويني لغويني يف إطار العربية نفسها، وذلك أن اّلذين اختاروا 

مستلزمات املصطلح، مّث إّن االزدواجية ماّدهتا االزدواجية يف هذا املطلب أكثر، والغلبة من 
وقد استقّرت هذه املاّدة يف العربية بداللة جلّية على االقوران واملشاكلة. شأن العربية  جالّزو 

...  وهلجاهتا، أو الفصحى والعاّمية. وهذه املاّدة يف الطّبيعة تش  بتوحيد العرق والّساللة
طلق العدد حىت نطلق على متقابالت األضداد كاخلري والّشر أّما الثّنائية فإّن أّس داللتها م

والّنور والظالم والفقر والغىن، وذلك أشبه بالّتقابل البعيد بني الّلغات املتباينة. وهكذا تكون 
ه  املقابل  -عندنا -على حني تكون الثّنائية  Diglossiaاالزدواجية عندنا مقابال عربيا لـ 

      بالقول أّن االزدواجية ه  مقابل  وعليه فإنّنا نرّجح .Bi lingualism"(60)العريب لـ 
وه  تتعامل مع أشكال الّلغة الواحدة بينما ال ميكن الّتحدث عن وجود  Diglossialلـ 

ثنائية إال يف حال إتقان الفرد أو جمموعة من األفراد للغتني خمتلفتني، من نفس املستوى  
ومنه فإّن الثنائية  ع الّلهج  للغة واحدة )املستوى العاّم (وليس كما هو معتقد من أهنا التنوّ 

الّلغوية ه  القدرة على إتقان لغتني خمتلفتني بنفس الّدرجة من اإلتقان، سواء كان ذلك 
على مستوى الفرد أو اجلماعة، ومتّثل هذه الوضعية يف الواقع الّلغوي اجلزائري الّلغتني العربية 

غية باعتبار اعتماد هذه األخرية لغة رمسية يالعربية الفصحى واملاز  والفرنسية بصفة خاّصة، أو
على مستوى  ألخرىالعاّمية ا اللهجاتثانية بينما متثل االزدواجية الّلغوية الفصحى وخمتلف 

 القطر اجلزائري.
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 :(Interference)الت داخل الل غوي  .3
 طريق االقوراض والّتقليدينتج عن و  الّتداخل هو نتيجة للوضعيات الّلغوية الّسابقة

ميس الّلغة يف خمتلف مستوياهتا الّصويت والّصريف والّنحوي واملعجم  وكذا الّداليل، وهو و 
 ّلغات احلّية مهما كانت إال أّن اللغة العربية قد وضعت له قوانني مضبوطة فحافظتلمالزم 

العرب بالعجم فيها عن طريق احتكاك  ر الّلحنو ظه بشكل كبري منذ بداية على نظامها
 .زمن الفتوحات اإلسالمية

 

 على الّسلوكيون سيطر عندما العشرين القرن من األول الّنصف يفقد ظهر كمصطلح 
 ختتلف ال لفظية عادة بوصفه الكالم إىل نظروا والّلسانية، "حيث الّنفسية الّدراسات ميدان
 املرء يتكلم والّتكرار والّتعزيز، حىتباملران  اكتساهبا حيث من األخرى الّسلوكية العادات عن

 ونتيجة. .. املش  الطفل يتعلم كما يذكر، متاما فكريا جهدا يبذل أن دون ويسر بسهولة
 إىل شعورية ال بصورة عناصرها بعض ينقل الطّالب فإنّ  األّم، بالّلغة الّتكلم عادة لتأصيل
أي أن يستعمل املتكّلم أصوات أو كلمات أو تراكيب من  ،(63)يتعّلمها" اليت اجلديدة الّلغة

 لغته األم يف لغة أخرى. 
 

 مبا Uriel- weinriche "فانريش" عن أخذا الّتداخل "كالف  جان لويس" وعّرف
 عناصر إدخال عن ناتج ( للبىنRemaniemen) حتوير على الّتداخل لفظ يل : يدل

 الّصرف من كبريا وجزءا لفونولوج ا الّنظام جمموع مثل بناء األكثر جماالت الّلغة يف أجنبية
وهذا وارد يف ، (61)"...) الّزمن الّلون، القرابة،(  املفردات وبعض جماالت والورّكيب،

الفرنسية يف  بعض الكلمات أو اجلمل املمارسات الّلغوية يف اجلزائر، حينما يستخدم املتكّلم
 يف الّلغوي الّتداخل يؤدي يثذلك على املستوى الّصويت ح كان  سواء ،حديثه بالّلغة العربية

 ختالفيف ا واضحا هذا ويبدو املتكلم كالم يف أجنبية هلجة ظهور إىل الصويت املستوى
 يف موجودة )الفونيم( الصوتية الوحدة كانتوإن   التنغيم يف كال الّلغتني حىتو  والقافية الّنير
 تلك ظهور إىل صوتيا ويؤدي خيتلف نطقها نعلى حد سواء إال أ الثّانية والّلغة األم الّلغة

 بعض عند احلال هو كما" ةعاّميالوهذا حيدث أيضا بني الّلغة العربية و األجنبية  الّلهجة
 بسبب اخلطأ خيتلف وقد اخلارج، يف ينطقوهنا مثلما الكلمات بعض يكتبون الّتالميذ حني

 .(60)"الّلهجة عن العربية يف خمتلفة الكلمة تلك كتابة كانت إذا ذلك
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وهو ما يسمى باالقوراض حني يدمج  حيدث الّتداخل أيضا على املستوى املعجم 
عند الّسؤال عن  cavaيف كالمه كاستعماله لكلمة  األجنبية الكلماتبعض املتكّلم 

، أو استعماله للداللة على كل آلة تشتغل مبحّرك machineاألحوال أو كاستخدام كلمة 
 املتعلم يستخدمها . "وقدللّداللة على معىن "إطالقا" وغريها من األمثلة  jamaisلكلمة 
 والّلغة األوىل الّلغة تضمّ  عندما أيضا ويكون الثانية باللغة يتكلم وهو األم اللغة يف مبعناها
 إىل مييل قد لثّانيةا الّلغة متعلم فإن خمتلقني، ستعمل مبعنينيت ولكنها واحدة كلمة الثّانية
 .(61)األم" اللغة يف مبعناها الكلمة تلك فهم

 

هو ما حيدث عند تداخل الفصحى والعامية يف الوضعيات الّتواصلية اّليت تفرض على 
 عض العبارات من الّلغات األجنبيةاملتكّلمني استعمال الفصحى، وكذلك عند اقوراض ب

اليرامج إىل  نشطوفيون وماوجند هذا الّتداخل أكثر شيوعا لدى لغة الّصحافة إذ مييل الّصح
وهو ما  ،اقوراض كلمات من الّدارجة أو الّلغة الفرنسية أثناء ممارستهم للغة العربية الفصحى

فئات اجملتمع  ىيدخل أيضا ضمن اهلجني الّلغوي، وذلك راجع إىل استعماهلا الشائع لد
 فة واّليت تكون مستهدفة باخلطاب.املختل

 

 خاتمة:
هذه الظواهر اّليت ختّيم على خمتلف املمارسات الّلغوية يف اجلزائر أثّرت بشكل كبري  إنّ 

خاّصة على متعّلم الّلغة العربية، إذ يؤدي احتكاكه بعّدة لغات يف خمتلف يف هذا امليدان 
 وأهم هذه الظواهر ه :  وكذا استعماهلا،تعامالته إىل الّتأثري على اكتسابه الّصحيح هلا 

 اخللفية الدينية املتمثلة يف مبادئ الدين اإلسالم  احلنيف؛ -
 ؛ى اجملتمع إثر تعاقب احلضارات املختلفةاليت تراكمت عل املوروثات التارخيية -
 التأثريات السياسية خاصة من اجلانب الفرنس ؛ -
جملتمع واليت ترى أّن الّلغة العربية غري صاحلة املفاهيم اخلاطئة عند شرحية واسعة من ا -

 ملواكبة الّتقدم.
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أكثر جناعة  لذا البّد من الّنظر يف واقع املمارسات الّلغوية، والبحث عن سبل
حىّت تنال مكانتها الالّئقة هلا يف جمتمعنا اجلزائري اّلذي هو  ةتسخريها خدمة لّلغة العربيّ ل

 .إلسالم جزء ال يتجزأ من العامل العريب ا
 

 :من أمهها وعليه خنلص إىل بعض الّتوصيات يف هذا السياق 
اليت تعمل على توحيد  لى اجلهود والظواهر االجتماعية كاالشهاراتضرورة الوّركيز ع -

 ؛لغة الوطن
ال تكون إاّل بلغة الوطن، فمجتمع املعرفة ال يكون وال  توطني املعرفة العلمية اليت -

 ؛فال تطور وال منّو بعيدا عنها ألّن األمم احلّية حّية بلغاهتا الوطن،يستقيم أمره إالّ بلغة 
إنزال كّل لغة من الّلغات املمارسة يف اجلزائر حسب وظيفتها االجتماعية والّسياسية  -

 ؛والعلم  والثّقايف يينوالثّقافية، وهذا بالّنظر إىل البعد الوطين والدّ 
باعتبارها لغة اجلزائريني  مكانتها الّدستورية الفعلية)العربية( إعطاء الّلغة الّرمسية األرجح  -

 ؛عامة وه  لغة االنسجام الطبيع  والعفوي ولغة الّتفاهم احلضاري
الّلغات األجنبية لغات أجنبية فقط، نستفيد منها ال نعمل على  األنسب اعتبار -

 ؛بيةبل ه  لغات الّتفتح ووسيلة لنقل العلوم إىل العر جعلها ضرائر للغة العربية 
 .االهتمام بتدريس الّلغة العربية مبا ال جيعل من العاّمية ركيزة يف ذلك -

 

 -وما ينجر عنها من تداخل وتعاقب - تبقى ظاهرة الّتعدد واالزدواج والثنائية الّلغويةو 
 أن بنا اجلدير ، ولكناليت يشهدها واقع املمارسات الّلغوية يف اجلزائر ظاهرة ال مناص منها

سهم يف تطويرها من خالل ناإلجيايب اّلذي جيعل من الّلغة العربية األساس، و جانبها  نستغل
 عن طريق الوّرمجة.وتعدد امليادين اجملالت  على تنوع االستفادة من خمتلف الّلغات األجنبية
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 00/20/0202تاريخ القبول:                                03/21/2002تاريخ اإلرسال: 
 

 ملخص: 
تُروُم هذه الورقة البحث يف متججْظُهرجات املنهج النَّقدي والبالغ  عند النَّاقد املغاريب حممد بن 
شرف القريواي، من خالل حماولة التَّعرُّف على جانب املفاهيم واملقاييس واألسس النقديّة اليت 

 واألمويني والعّباسينياجلاهليني استطاع أن يطوِّرها إىل منهج نقدي طبَّقه على شعر طائفة  من 
وبعض الشعراء املغاربة واألندلسيني، وِاخّتذ من عديد القضايا األدبّية الكيرى قاعدة بىن عليها 

تِلقاءج جزئيّات   -يف رؤيته النقديّة  -نظريّته ومنهجه الّنقدي الذي احتكم إليه؛ كما وجَّه عنايته 
ينّية األخالقّية، أو حىت باخلضوع إىل السِّمات اتصلت ببعض املسائل البالغّية أو اللُّغويَّة أو  الدِّ

الّشكليَّة والفنيَّة تارًة أخرى، وكلها معايري استقاها يف جمملها من نظره يف نقد بعض السَّابقني 
واملعاصرين له من أساتيذه وأنداده. مُثَّ إنَّ مدعاة تطرُِّقنا هلذا املوضوع ودراسته على وجه الّتحديد؛ 

املؤكد بأّن ما خلَّفه هذا الّناقد  املغاريب مل يكن جمرَّد وقفات قاِصرة وال حملات عابرة يف  هو اقتناعنا
حقل الدِّراسات األدبّية والّنقديّة املغاربّية القدمية؛ وإمّنا حاول جاِهدًا أن ُيسِهم يف تأسيس منهج 

 جِلدَّة واالبتكار.نقدي مغاريب يطبعه الوضوح ويجِسُمُه اإلبداع والتَّفرُّد، وتوشِّحه ا
 

 .القريواي ؛املفاهيم؛ بن شرفا ؛منهج ؛معايري الكلمات المفتاحية:
  

Abstract: 

    This paper aims at examining the manifestations of the critical 

and rhetorical approach of the Maghreb critic Mohamed Ben 

Sharaf al Kairouani, by identifying  some of the concepts, 

standards and critical foundations that he was able to develop 

into a critical method applied to the poetry of a group of 

ignorant, Umayyad, Abbasid, and some Moroccan and 
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Andalusian poets. Many of the major literary issues were the 

basis on which he based his theory and the critical approach to 

which he had invoked;  Li formal and technical features at other 

times, all of the standards and foundations gleaned in its entirety 

from its consideration of the criticism of some former and his 

contemporaries from Osativh and his peers.  It is our conviction 

that what was left by this Maghreb critic was not merely a 

standstill or a passing glimpse in the field of literary and critical 

Maghreb studies; rather, he tried very hard to contribute to the 

creation of a curriculum that is critically important. Uniqueness, 

novelty and innovation. 
 

Keywords: standards; Ibn Sharaf; Maghreb; Concepts; al Cyrene. 
 

 مقدمة: 
 تـجْعِرُف العالقُة بني النَّقد والبالغة تواشجًا وتداخاًل كبريين، حيث جيعل من إمكانّية
الفصل والتَّفريق بينهما أمرًا عسريج التَّطبيق؛ كيف ال ومها يشوركان معًا يف نقطة االنطالق 
ويف جمال ونطاق العمل، لذلك ُعدَّت البالغة بعلومها بالغًة نقديّة، والنَّقد مبخرجاته 

 وأحكامه نقداً بالغيَّاً.
 

بالغيَّا، حلقه النجقد املغاريب يف  ولقد ُعدَّ النَّقد العريب القدمي يف جممله نقدًا معياريّاً 
األساس الّنظري  ذلك، حيث ُعينج  بوضع املعايري النَّقديّة على مقتضيات البالغة، واِلتمس

ممَّا ورثه من القوالب الشعرية القدمية اليت كان الشَّاعر يبين على أساسها نتاجه هلذه املعايري "
وذجج الشِّعري الذي مثَّلج مرجعيَّته الّنقدية؛ الشِّعري، لذلك جعل من القصيدة اجلاهلية األمن

ألهّنا مجعت اخلصائص الفنيَّة اليت يُقاس عليها الشعر، وهذه اخلصائص أجوجبج النقد القدمي 
 .(6)"توافرها يف القصيدة العربّية

 

ُعنـ ج كغيـره من نقاد البيئة املغاربّية  :-)*(ابن شرف - وممَّا هو قمنٌي بالذِّكر، أنَّ ناقدنا
يف هذا التَّأسيس ويف هذه الرؤية الّنقديّة اليت ارتضاها، على كثيـر   من اآلراء والطُّروحات 
واملعايري اليت انطلقت من البالغة والنَّقد معاً، إذ ال ميكن أن تقوم ألي دراسة قائمة مجاملجْ 

نهج النَّقدي والبالغ ، وأهم عناِصرمها تبحث يف مستويات ومقاييس ومفاهيم امل
من  - دراسًة وحتليالً  -وخصائصهما اجلوهريّة اليت ِامْنجازجا هِبجا. وهذا ما نرنو الوصول إليه 
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خالل احملاور اليت ستناقشها هذه الورقة البحثيَّة تِبجاعاً. وقد انطلقنا يف إعدادنا هلذه الورقة 
هذا التساؤل املنطق : ماه  أهم املعايري الّنقديّة اليت  البحثيَّة من إشكالية كيرى جسَّدها

 ؟ رجات البالغة العربيَّة وعلومهايسري وخم استطاع ناقدنا "ابن شرف" أن يطوِّرها إىل منهج
 

 مالمح النَّقد التَّطبيقي المعياري عند ابن شرف القيرواني: -1
 معايير البالغة االستعاريَّة: /1-1

بالبالغة وعلومها، حيث عدَّها معياريّة تعليمّية هتتم بدراسة لقد اهتم ابن شرف 
؛ ألهّنا من أبرز عالمات اإلبداع وأهم معايري شبيه واستعارة وكناية..الصور البيانية من ت

اجلودة يف جوهر الشعر وروحه. وملَّا كانت االستعارة من أهم األلوان والصور البالغية عند 
مستوى خمتلف من اللغة من جهة، ومظهر من مظاهر  العرب؛ استطاعت أن "تتحقق يف

. كما ُعين القدماء (0)"الشعر القائمة على استبدال املعىن بتغيري اللغة من جهة أخرى
باالستعارة باعتبارها من أهمِّ وأبرِز وسائل الشاعر يف مجع وتكوين صوره، فأعلوا من 

دِّعاء، أي ادِّعاء دخول املشّبه يف قيمتها وأظهروا فضلها، ألهّنا أكثر حتقيقًا لعملية اال
. وألّن هلا أيضًا القدرة على (3)جنس املشّبه به، وأكثر قدرة على حتقيق املعىن املطلوب

خلق الصور الفنّية البارعة باعتبارها الوسيلة العظمى اليت جيمع الذِّهن بواسطتها يف الشعر 
 .(1)أشياء خمتلفة مل توجد بينها عالقة من قبل

 

تعارة يف علم البيان، جماز لغوي عالقته املشاهبة دائمًا )تشبيٌه ُحِذفج منه أحد واالس
طرفيه(. كما تتفق تعريفات البالغيني العرب هلا حول مبدأ عام حيكمها، وهو النقل من 
احلقيقة إىل اجملاز، أو من األصل إىل غريه؛ فقد قام اجلاحظ بذكرها يف كتابه البيان 

      . وكذلك احلال عند (0)تسمية الش ء باسم غريه إذا قام مقامه والتبيني وقال بأهّنا
ابن قتيبة القائل: "..العرب تستعري الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان املسمى هبا 

. معىن هذا أنَّ االستعارة أكثر وعياً لطبيعة (1)بسبب من اآلخر، أو جماوراً هلا أو ُمشاكاِلً"
ممكن إىل التعبري  اوزًا باللغة من التعبري مبا هوباخليال؛ ألهّنا متثل جتالصورة الفنّية وعالقتها 

ا أيضًا املرحلة األكثر عمقًا يف إحساس  باملخالف وه  أعلى درجات الشِّعريَّة؛ وألهنَّ
 .(0)الشاعر باملادة اليت يشكلها



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 181 

 

ومن األمثلة التطبيقية اليت ذكرها ابن شرف واستحسنها من استعارات الشعراء 
وكانوا يقولون يف الفرس السَّابق: » األوائل قوله يف بعض استعارات امرئ القيس وأمهها: 

 .(7)«يلحق الغزال ويسبق الظَّليم، وأمثال هذا حىت قال: "مبنجرد  قيد األواِبِد هجيكجل"
   

اِفُتنِتج كغريه من النُّقاد القدماء  "ابن شرف"والذي نستشِّفه من هذا الذي تقّدم أّن 
جاء به امرؤ القيس من صور بالغيَّة سجواٌء كانت مؤّسسجة على املشاهبة )التشبيه  مبا

واالستعارة( أو مؤّسسجة على املناسبة )الكناية واجملاز املرسل(، وقد أورد يف مقامته )مسائل 
مل يكن قبله مجن فطن هلذا، وبىن من بعده على هذه » االنتقاد أو أعالم الكالم( قوله: إنَّهُ 

ارات واالستعارات، فحسنت به أشعارهم ِجدَّاً، وسلكوا مناهجها قصدًا فتطرَّزت اإلش
. وللتَّدليل على هذا املعىن، ألفينا ابن شرف (0)«اهلم، وكانت األشعار قبلها سواذجأقو 

عن استعارة "قيد األوابد" الواردة يف قول امرئ القيس  -كما سبق االشارة إليه-يتحدَّث 
 وهو يِصُف فرسه:

وقجد أغتدي والطَّرُي يف وُُكنجاهِتجا         مبُْنجرجد  قـجْيدج األجوجاِبِد هجيكجلِ 
(62) 

 

 ""قيد األوابد إذ إنَّ املعىن األصل  الذي حتاول هذه االستعارة التوصُّل إليه وحتقيقه
أنَّ هذا الفرس قادٌر على منع األواِبد من اإلفالت والذَّهاب، وهذا لسرعته اليت يستطيع 

، وهو معىن يتوّصُل إليه القارئ أو املتلق  عن دج الطَّريدة فال تـجْفلجُت ِمنهمن خالهلا أن يـُقجيِّ 
 طريق نوع  من القياس. كما أنَّ يف البيت كناية عن البكور "وقد أغتدي والطري يف وكناهتا"
ِليجِته وه  كناية عن صفة، ويف الكناية توضيح للمعىن من خالل الرَّمز، وإبراز املعىن وجتْ 

 مرفوقاً بدليله ومشفَّعاً بشاهده وحجَّته.
 

ل قوله: "وقد ض النُّحاة، من خالــــدُّ هذا البيت حمل شاهد عند بعـــــكما يُع
األغلب أن رع للتحقيق، وهذا قليل الورود، و مع الفعل املضا قد"" أغتدي" حيث وردت

 تأيت للتوقُّع.
 

 معيار بحث الصُّورة الفنيَّة: /1-2
كما  ويف الشعر خباّصة، بالصورة الفنّية يف األدب بعامة، ُعين األدباء والنُّقاد لقد
من  ،القدمية واحلديثة ديّة والبالغيةحقل الدِّراسات األدبّية والنق مبكانتها اخلاصَّة يف حظيت
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حيث جمال البحث والعناية واالهتمام بتحديد ماهيتها ووظيفتها يف العمل األديب، غري  
مْكمن االختالف احلاصل يف هذا الشأن، هو صعوبة حتديد املفهوم املانع واجلامع هلا  أنَّ 
ا  -أي الصورة الفنيَّة  - اليت هلا جذور يف النَّقد  من املصطلحات النقديّة الواِفدة،ذلك أهنَّ

، إاّل أّن ما ورد ذِكرُه من لفظ للصورة أوبعض مشتقاهتا على ألسنة بعض النقاد (66)العريب
اً، ويـُعجدُّ اجلاحظ أوَّل من استعمل مادَّة الصورة يف جمال األدب و  األدباء القدامى قليل جدَّ

، وكأنَّ املراد (60)«ضرٌب من الّنسج، وِجنٌس من التَّصوير»دَّث عن الشعر بأنَّه: حني حت
 تلك العملية الذِّهنية اليت تصنع الشعر. -هنا  -بالتَّصوير عنده 

 

إعجاب النُّقاد املغاربة بالصُّور الفنّية اليت تركت بصماهتا على ويتجلى لنا بوضوح 
الذي تفطَّن  "ابن شرف" ناقدنا وخباصَّة للدراسة، الذي أخضعوه الشعري اخلطاب مستوى

مسائل  - إىل أمهيَّة الصورة الفنيَّة يف الشعر فضمنها مقامته -كغريه من األدباء والنقاد  -
واخليال أساس   الصورة ه  أساس ُكلِّ عمل فين ألنَّه أدرك أنَّ  ؛-االنتقاد أو أعالم الكالم

كل صورة، والصورة ابنة اخليال الشعري الذي يتألَُّف عند الشعراء من قوى داخلية، تفرق 
حني تريد خلق فنٍّ   ها وتركيبها لتصّبها يف قالب خاصالعناصر وتنشر املواد، مث تعيد ترتيب
ا تعمل على تنظيم جديد مّتحد ومنسجم، والقيمة ا لكيرى للصورة الفنّية تكمن يف أهنَّ

التجربة اإلنسانية الشاملة، للكشف عن املعىن األعمق املوجود يف اخلري واجلمال من 
حيث املضمون واملبىن، بطريقة إحيائيَّة  ِخْصبجة
، يتمازج فيها الشكل باملضمون يف (63)

 .(61)ن جوانب التجربة الشعريةسياق بيان خاص أو حقيق  كاشف ومعيرِّ عن جانب م
 

ومن األمثلة التَّطبيقيَّة اليت أوردها ابن شرف وناقش فيها قضيَّة الصورة الفنيَّة البديعة 
قوله يف شعر صريع الغواي أبو الوليد مسلم بن الوليد األنصاري، أحد الشعراء املبدعني 

عذجٌب امه ُمصجنَّع، وغجزجلُُه ُمستج كالمه ُمرجصَّع، ونظ»غاء املفلَّقني؛ حيث قال إنَّ: والُبل
 .(60)«هه بزهري والنابغةومجلة شعره صحيحة األصول قليلة الفضول، وشبَّ  ،ُمستجغرجب

 

ونستجشُِّف من نص ابن شرف أنَّ اللغة الشعريَّة اليت ِامْنِازج هبا الشاعُر تتِسُم بكثرة 
، وسبقه بشار -أي البديع -البديع، فهو أوَّل من تكلف يف شعره واستكثر منه يف قوله 

إىل استعمال البديع؛ إال أنه مل يبلغ شأوج مسلم  فيه، وقد عجدَّ العلماء هذا التصجنُّع 
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عز 
ُ
والتكلُّف إفسادًا للشعر، إذ تجِبعجُه يف ذلك الشعراء مثل: أيب متَّام والبحوري وابن امل

ا حجبَّذها . غري أنَّ ابن شرف مل يجُذمَّ طريقة تأليفه ونظمه ل(61)وغريهم لشِّعر وإمنَّ
ا  واستملحها ومل يكن البجتَّة ِضدَّ إغراِبِه وُعُدولِه، ألنَّه يعلم يقينًا أنَّ عنايته بالبديع إمنَّ
جاءت تلبيًة حلاجات احلياة العباسية، لتتمّثل هذه األلوان البديعية اليت تتواءُم وتتوافق 

ف. لذلك قال عنه األستا     كان  :حجنَّا الفاخوري يف تاريخ أدبه ذوحياة الرَّفاهية والورَّ
"... صائغًا ماهرًا للكالم، وصانعج ألفاظ  بالغًا يف اللَّباقة، فهو يفهم الشعر على أنَّه 

صياغة مجيلة، وصقٌل متفق بـجرَّاق، فـجُيْبِطئ يف النَّظم، ويتوفَّر على زخرفته"
(60). 

 

عن  لة الصورة الفنيَّة األدبّية، ما قالهومن اآلراء الّنقديّة اليت خجصَّ هبا ابن شرف مسأ
وأمَّا أبو فراس بن محدان، ففارس هذا امليدان، إن شئت ضربًا »أيب فراس احلمداي: 

 وكان أشعجرج النَّاس يف اململكة مجلجكج زمانًا ومجلجكج أواناً، وطعناً، أو ِشئت لفظًا ومعىًن،
 .(67)«هضال تعارض، واألسريَّات اليت ال تُناوأشعرهم يف ُذلِّ امللجكجة، وله الفخريَّات اليت 

 

وبصوره الفنيَّة املبتدعة  "أيب ِفراس"، نص ابن شرف أنَّه كان ُمعجباً بالشَّاعر ونتبنيَّ من
اليت حواها ِشعره، خاصَّة وهو يتحدَُّث عن مشاِعره وأحاسيسه، فقد كان وجدانيًا يصف 

يعتِلُج يف صدره من آالم وآمال، فكان الشعر ما يقُع حتت بصره من حوادث ووقائع، وما 
 ُه اهلل عن املسألة بعزَّة امللكعنده "أهلُوجة يتلهَّى هبا، وبلسمًا يُداوي به جراحاته، وقد أغنا

ا فخر بقومه وعشريته، فقال:   ونعيم الدَّولة، فلم ينظم املدح وال اهلجاء، وإمنَّ
فجالج أجنجا مجدَّاٌح وجال أجنجا شجاِعُر"  نجطجْقُت بفضل  وامتجدجْحُت عشريجيت       

(60). 
 

كما أشار ابن شرف إىل تفوق احلمداي يف قضية ُحسن الكالم الذي امتازت به 
ه لأللفاظ، ومجال تعبريه وسالسته، إذ فيه من ته الشعرية، وهذا جلودة معانيه و لغ دقة ختريُّ

فيه، وهذا يعين أنَّه  الرِّقة والسُّهولة ما اجلزالة وِشدَّة األْسر يف موضع الشِّّدة، كما فيه من
قجْد اهتّم بالصِّياغة الّلفظّية اجليدة للمعىن البليغ، فجُكلٌّ من اللفظ واملعىن له قيمته الكبرية 

شعره مشهور سائر » :-لذي يتوافق وما قاله ابن شرفا -عنده. لذلك قال فيه الثعاليب 
والعذوبة، والفخامة واحلالوة، واملتانة، ومجعج رجوجاُء بني احلسن واجلودة، والسهولة واجلزالة 

لِك، ومل جتتمع ه
ُ
 املعتزاهلل بن ذه اخِلالل قبله إاّل يف شعر عبدالطَّبع، ومِسجة الظّرِف، وِعزّة امل
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وأبو فراس يـُعجدُّ أشعر منه عند أهل الصَّنعة، ونـُقَّدِة الكالم، وكان الّصاحب يقول: "بدئ 
 .(02)«ِلك" يعين امرأ القيس وأبا فراسمج مبج الشعر مبجِلك، وُختِ 

 

لِّل  وحىت نُؤكِّد ما ذهب إليه ابن شرف من استحسان لشعر الشاعر، رأينا لِزام أن نُدج
من جيِّد شعره، وجوجقجع اختيارُنا على الميته اليت يقول فيها -على ما تقدَّم  -

(06) : 
ِلْيــٌل والعجــزجاُء ــــُمصج      ْيــــايب جج  ـلُ ــــْوفج يُِديْــــــــُل       وظجنّـِ  بِأجنَّ اهللج سج ــــــمجِج
ــــاُة خمجُوفج ـــــِجرجاٌح حتججامج               ُهمجا ودجِخيْ     ـٌة    ـــــــاهجا اأُلسج  ـلُ ــوُسْقمجاِن: باِد ِمنـْ
ُـولُ سج     اُب ِإاّل ِعصجـابجٌة   تـجنجاسجاِي األجْصحج               اً وحتج  تـجْلحجُق بِاأُلْخــرجى غجدج

 

 معايير تصنيف الشِّعر والشُّعراء: /1-3
مسائل االنتقاد أو  -لقد ورد ذكر أمساء طائفة من الشعراء يف مقامة ابن شرف     

عن طريق ختريُّ خجطٍّ منهج  اعتمد فيه املؤلِّف على انتقاد ودراسة  -أعالم الكالم 
الشعراء الذين سبق تناوهلم يف كتايب "طبقات فحول الشعراء" البن سالم اجلمح ، وكذا 
"الشعر والشعراء" البن قتيبة، فأورد نُتفًا من أشعارهم ونبذًا من أخبارهم مركزًا على من 

جلاهل  وصدر اإلسالم وما يليهم من أخبار شعراء العصر اشتهر منهم من شعراء العصر ا
األموي فالعباس ، ُمعلقًا عليها مبا يوح  به املقام، غري أنَّ اجلديد الطَّارف الذي ُعدَّ 
إضافة حممودة البن شرف هو عنايته بذكر طائِفة من شعراء املغرب واألندلس إىل جانب 

ه وابن هانئ وابن درَّاج القسطل  وعل  املشارقة، فألفيناه يتحدَّث عن ابن عبد رب
يف سياق ضجمَّ فيه أبا متَّام والبحوري وابن  أرزي التونس ؛ كما تعرَّض للّصنوبري واخلجبـجزْ 

 الرُّوم  واملتنيب.
 

وقد تعرَّض ابن شرف بالنقد ملا ال يقلُّ عن مثانية وأربعني شاعرًا ينتمون إىل خمتلف 
زل العذري الذين حتّدث عنهم جمتمعني يف طبقة خاّصة  العصور األدبّية، عدا شعراء الغ

كما فعل من سبقه من النقاد األوائل، وذلك سبب أخذه مبقياس االختصاص يف نوع 
معني من الغرض الشعري وهو الغزل، حيث مل يذكر من شعراء الغزل املاجن الذي كان 

ا النَّوع من الغزل بالنظر إىل حيمل رايته عمر بن أيب ربيعة أحداً؛ وهذا ألنَّه كان مُيجُّ هذ
 إباحيته وجمونه.
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كما اعتمد املنهج التارخي  الذي يُعىن بالتحقيب الّزمين والورتيب التسلسل  وهو 
يرُصُد أخبار الشعراء وشعرهم، من جاهليني، فمخضرمني مُثَّ أمويني فعّباسيني، وخيتم 

مصنفاهتم ومظاهنم النقدية،  بشعراء العصر األندلس  الذين أغفلهم النقاد املشارقة يف
على الرُّغم من أّن ابن شرف قد تعرَّض باحلديث عن بعضهم فقط، إذ ذكر مخسة أو 
ستة منهم ال أكثر. فقد اقتطف من ُكلِّ عصر ساقه ثلة من الشعراء؛ إاّل أّن املالحظ أنَّه 

 وى يفمل يجزِْد حديثه عنهم على كلمات موجزة، وقد تكون هذه الكلمات غري ذات ججد
وأمَّا الرَّاع  ُعبيد فجُجِبلج على وْصِف اإلِبل، وشجغجله هواها »باب النقد كقوله يف الرَّاع : 

عن الشعر يف ِسواها، ِسوى التعلُّل بالّنزر القليل فصار بالرَّاع  يُعرف ونجس ج مالجه من 
لنظرة علمّية  . وُكلُّ هذا يدعونا إىل القول بأّن عمل ابن شرف كان خاِضعاً (00)«الشَّرف 

 .عماًل عفوياً عشوائياً اعتباطياً منطقية حتُكمه وتنظِّمه، وأنَّه مل يكن قجطُّ 
 

ُه مثل:  مُثَّ إنَّ القمني باملالحظة أنّه وظَّف اسم الشُّهرة لكل شاعر معروف  ختريَّ
مسَّيت  قال أبو الرَّيَّان: لقد» اخلبز أرزي وغريهم، بدليل قوله:املتنيب، وامللك الضِّليل، و 
 وال لت: ال أعنتك بأكثر من املشهورينفق» . وقوله أيضاً: (03)«املشاهري وأبقيُت الكثري

 .(01)«أذُكُر رأيجك إاّل يف املذكورين
 

كما أنَّه قام بالتمثيل الشعري لبعضهم دون اآلخرين بطريقة ميكن أن نقول عنها 
ا اختياريَّة عمديًَّا وليس اعتباطّياً، مُثَّ إنَّه ُعين بإبراز ما يتميـَُّز به ُكلُّ شاعر يف الشعر  إهنَّ

لبالغ  وغريه، على حنو تعميم  يتضمَُّن احلكم واخلير على السَّواء، ُمرِكزًا على اجلانب ا
كان حريصاً فوعلى اجلوانب اجلمالية اليت تتسِّم هبا أشعارهم املختارة الواردة يف مقامته، 

أشدَّ احلِرص على احلكم على الشعراء حبسب ما تتوافر عليه نصوصهم من جودة أو 
وهو  ،حلديثا النقدبه  ىبذلك يهتمُّ بدراسة الّنص من أجل النَّص وهو ما ناد رداءة. وهو
 ."اجلمج "وال سيَّما  ذي كان سائِداً عند أنصار القدميْشُجُب مقياس الزَّمن البذلك يج 

 

قد وسَّع من أعطاف القول يف ذِكره لعديد الشعراء ومن  "ابن شرف"املالحظ أنَّ 
خمتلف العصور واألزمنة إىل غاية عصره، خاّصة وهو يُقدِّم إشارات سريعة وخاطفة عن 
بعض الشعراء، وتوقفه عند بعضهم، وال شكَّ أنَّه كان قاِصدًا ذلك. ونأخذ من األمثلة 
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ولقد ُخصَّ بأوفر نصيب من »عبد: العجلى قوله يف طرفة بن العلى إشاراته املختصرة 
 كمةالشعر، على أنزر نصيب من العمر، فمأل أرجاء ذلك الّنصيب بصنوف  من احل

 .(00)«وأوصاف  من ُعلوِّ اهلمَّة
 

والذي نتبيَّنه من هذا النَّص املقتضب أنَّ ابن شرف قد أطلق حكمه النقدي على 
اجلودة، فعلى الرُّغم من أنَّه مل يـُعجمِّر طوياًل  شعر طرفة بن العبد الذي يرى أنَّه يتميَّز مبعيار

     إاّل أّن الشعر الذي قاله كان كافيًا ألن يرفع من مكانته إىل مصافِّ الشعراء الكبار 
 على أنَّ طرفة من أصحاب املعلقات؛ حيث أمجع النقاد -بسبب جودته ال كثرته  -

غريب يف ألفاظه، وتراكيبه قويّة ويتخلَُّلها وتغُلب على شعره البداوة اخلالصة، حيث ُيكِثُر ال
شيٌئ من الغموض واإلهبام، كما تعدَّدت أغراض ومواضيع شعره، حيث نظم يف احلماسة 
واهلجاء والفخر واحلكمة، أمَّا عن حكمته يف شعره، فقد استمدَّها من حياته، وحميطه 

ه عن احلياة واملوت، ويرى  وتقاليده، وكذا من طريقة معاملة أهله له، وحتدَّث غالبية حكم
 .(01)أنَّه ال بُدَّ أن يستفيد اإلنسان من حياته، فال حياة بعد املوت

 

كما جُييد طرفة الوصف يف شعره مقتصرًا فيه على بيان احلقيقة مع مقصديَّة  يف 
اكيب، واسورسال  يف حوش  اللَّفظ، وخف  املعىن، وكذلك   القول، ومعاظلة يف بعض الورَّ

 ومن معلَّقته: .(00)هجاؤه على ِشدَّة وقعهكان 
ٌل بِبُـْرقـجـ        ِد        تـجُلوُح كجبجاِق  الوجْشِم يف ظجاِهر اليجدِ ـــــــــــــــــج ــِة ثـجْهمـــــــخلججولجةج أجطْــالج
 دِ ـــــِلْك أجسجًى وجتججلَّ ولُـــونج ال تـجهْ ــــــــُوُقوفاً هِبجا صجْحـــيب عجلج َّ مجِطيـَُّهــْم        يـجقُ       

 

 معيار عدم التَّناسق بين األلفاظ وأثره على البنية اإلفراديَّة:  /1-4
لقد ُعين ابن شرف باملنهج الذَّوق  الذي ينظر إىل عدم توازن املعىن مع املقام، أو 
الّلفظ مع املعىن، أو حىت ثقل البنية اإلفرادية على اإليقاع، إذ يرى أّن مثَّة من الشعر ما 
ميأل املسامع مبا حيمله مبناه من فخامة وجزالة، ولكن ال تتعجَّل إىل قبوله واستحسانه 

فإن كان يف البيت ساكن، فتلك احملاسن، وإن كان »ث وتفتش عن معناه حىت تبح
. وكذلك احلال إذا مسعت شعرًا مبتذل األلفاظ (07)«خالياً، فاعُدْدُه جسمًا بالياً 
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فكم من معىن » والكلمات، فال تتعجل يف إطالق حكمه عليه بالّضعف واالستصغار،
 .(00)«عجيب يف لفظ  غري غريب 

 

سألة قوله: إّن من وناقش فيها هذه امل "ابن شرف"ومن األمثلة التَّطبيقّية اليت أوردها    
 جماورة الكلمة ما ال يُناسبها، وال يُقارهنا، مثل قول الُكميت: »عيوب الشعر 

 .(32)"« تكامل فيها الّدلُّ والشَّنجبُ حىت      ـــــــــــــــــــــــــــــــ"ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

"الشَّنب" متنافرتان، وال ميكن اجلمع بينهما حبال فاملالحظ أن كلمتا "الدَّل" و
، وال وقع إىل جانب الكلمة ما  لتباعد معنييهما. "كما أنَّ الكالم مل جير على نظم 

 ، وأن يوضع على رسم ُيشاكلها، وأّول ما حيتاج إليه القول أْن ينظم على نسق 
. كما ضرب لنا مثاًل على ذلك ببيت جرير الذي أثرت يف رونقه ومجاله (36)املشاكلة"

 لفظة واحدة كانت ثقيلة على القصيدة كلها، وهو قوله:
ــزجْأتج ِبغجرْيِنجا يجا بـجــْوزجعُ  ْ هج  وتقوُل بـجْوزجُع قجْد دجبـجْبتج على العجصجا        هجالَّ

 .(30)«يدة كلها هبذه اللَّفظةلجت القصفـجثـجقُ  »
 

 معيار تتبع المعاني الشعري ة ونقدها:  /1-5
إنَّ فكرة نقد املعىن من أهم األفكار واملفاهيم النقديّة اليت ختتلف داللتها تبعاً 
الختالف السيِّاقات اليت ترِد فيها هذه املعاي، سواء كانت أفكارًا جمرَّدة أو كانت فنّية 

واألحاسيس فإهّنا ختضع جملموعة من املقاييس واملعايري النقديّة اليت مفعمة بالعواطف 
حدَّدها علماء النقد والبالغة ملعرفة جيِّد هذه املعاي من رديئها وصحيحها من سقيمها. 
وهذه املقاييس واملعايري النقديّة إمنا جاءت استجابة ملتطلبات العصر، وما طرأ على 

فبعد أن كان األعرايب ال يقول إاّل على قرحيته، وال يعتِصم اجملتمع العريب من تغريات... 
 قرحيةإاّل خباِطره، وال يستق  إاّل من قلِبِه وخاطره، تفشَّت جماهدة الطّبع، ومغالبة ال

فتصّدى علماء البالغة والنقد لكل ما من شأنه أن يقلب بالغة الكالم عّياً، وبيانه 
واملعايري واألحكام النقديّة اليت يتمُّ هبا متييز الكالم غموضاً؛ فعملوا على استنباط املقاييس 

 .(33)والتقصري يف معانيه بكشف مواطن الضعف يف ألفاظه البليغ اجليِّد من املنغلق الرَّديء،
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ولقد ُعينج ابن شرف بتتبع عيوب الشعراء وسقطاهتم من خالل حتري الشواِهد 
املعنوية ونقدها، وهذه "األخطاء غالبًا ما كانت الشعريّة وحتديد مواطن أغالط الشعراء 

، أو قل (31)"ملخالفتهم لعرف اللغة وقوانينها نتيجة جلهلهم باحلقائق والوقائع التارخيّية أو
ملخالفتهم للقيم واألعراف والعقائد. فمن ذلك اخلطأ املعنوي الذي وقع فيه زهري بن أيب 

زهري بن أيب سلمى »حيث قال عنه إّن:  -ة ء اجلاهليالذي يُعدُّ من أشعر شعرا -سلمى 
على ما وصفناُه به وجوجصفه غرينا، من العلو والرِّفعة يف هذه الّصنعة من مذهَّبته احلكمّية 

 ومعلقته العلمّية: 
 رأيُت املنجايا خجْبطج عشواء  مجْن ُتِصْب         مُتِْتُه ومجن خُيِطئ يـُعجمِّر فـجيـجْهرجم

عشواء، على أننا ال نطالبه حبكم ديننا ألنّه مل يكن على  وقد غلط يف وصفها خببط
إنَّ قول زهري » . وقد عجلَّق عليه ابن شرف قائاًل:(30)«شرِعنا، بل نُطالُِبه حبكم العقل

ا يِصحُّ لو أّن بعض الّناس ميوت وبعضهم ينجو، وقد علم زهري أّن «خجْبطج عجشواء ؛ إمنَّ
ا دخل الوهم عليه موُت قوم  اعتباطاً وموت آخرين هوماً، فظنَّ  املنايا ال ختطىء شيئاً، وإمنَّ

 .(31)«من ظنَّ  إصابتها، فجبعد الصَّوابطول العمر سبُبُه أخطاء املنيَّة، وسبُب ِقصرِه 
 

أن  -الذي أخطأ يف املعىن حسبه  -يُطالب زهرياً  "ابن شرف"والذي نستِشفُُّه أنَّ 
شعره، كما حجثَُّه أن حيورزج من  عيرحُيجكِّم عقله ومنطقه وهو يُطلق ُحْكمجه وجتاربه اإلنسانية 

 يف بالغة الكالم.ه  األساس األّول  زهذا االحوراالوقع يف اخلطأ تأدية املعىن، ألّن مِسجة 
 

وهو يتحرَّى الصَّواب يف التعبري عن خمتلف األفكار  –بنفاذ بصريته  –فابن شرف 
ا حجكَّمج ذهنه، وفرض شخصّيته، وأدخجل  واحلقائق، مل ُيسايِّر تلك اآلراء اجلاهزة، وإمنَّ

يـُنجُه ُمنجبِّهاً بأنَّ ُكلَّ ش ء يقع بإذن اهلل تعاىل، واملوت ليس  يف وسِعِه أن ُيصيب سلوكه، وتجدج
أو خُيطئ، ولكنَّه ُموججٌَّه بأمر إهل ٍّ ُيصيب من يكتُبه اهلل عليه، وينأى عمَّن يؤّجل إىل زمن 

ِل الُعمر ِلَكْي َلا َيْعَلَم َبْعَد ذْنُكْم َمْن ُيَردُّ ِإَلى َأرواهلُل َخَلَقُكْم ُثمَّ َيَتوفَّاُكْم َوِم﴿. قال تعاىل: (30)آخر

أن نُؤِكده هاُهنا أنَّ هذا املعىن ال  مُثَّ إنَّ الذي ينبغ . (37)﴾ َعِلْيٌم َقِدْيرَشْيَئًا ِإنَّ اهلَلِعْلٍم 
ال يعين أّن املنايا تصيب النَّاس من غري  -مع أنّه جاهل   -إشكال فيه؛ ألّن قائلها 

متيٍّز أحدًا سواء كان ال  -املوت  - تقدير من اهلل تعاىل وُحكمه، وإمّنا املراد منه أنَّ املنايا
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كما علَّق أيضًا عن بيته  صغريًا أم كبرياً، بل تضرُب وتعم وال خُتطُئ أحدًا دون اآلخر.
 يقوُل فيه:الذي اآلخر 

 ومجْن ال يجُذْد عجْن حجْوِضِه ِبِسالجِحِه      يـُهجدَّْم ومجْن ال يجْظِلِم النَّاسج يُْظلجمِ 
قواًل ينقضه جريان العادة، وشهادة املشاهدة. وذلك أنَّ جتاوز يف هذا احلق الباطل، وبىن »

الظلم وعرة مراكبه، مذمومة عواقبه يف جاهليته وإسالمنا، فحرَّض يف شعره عليه، وإن  
ا أشار إىل أنَّ الظلم يرهب فال يظ ألنَّ  ،ردطّ يفهذا مقياس ينفسد، وأصل ليس  لم.كان إمنَّ
انتقم منه باحليلة واملكيدة. وقد يظلم الظامل من الظلم مل يرهبه من هو أضعف منه، ورمّبا 

ا يضرب مبا ال ينخرميغلبه فيكون ذلك سبب هالكه مع قباحة الّسمة بالظلم.   واملثل إمنَّ
  .(30)«يهّدم، ومن ال يدفع الظلم ُيظلم() وقد كانت له مندوحة واتساع يف أن يقول:

 

ألنّه جعل من الظُلم  -مثلما المه ابن شرف  -وعليه، فإننا وإن ُكّنا نلوم زهريًا 
قاعدة جيب أن تتبع، وهذا ما يُناقض العادة وخُيالف العقل والّسويّة، كما أّن االتصاف 
بصفة الظلم ليست من املزايا اليت تستوجب مجدح الرَّجل وال الّرفع من شأنه، ألّن الظلم 

 ال يولِّد إال الظُلم.
 

هو  -اليت كان زهري جزءاً منها -ت بني القبائل والعشائر الغالب على هذه الصِّال إنّ 
"التنافر والتنازع، وانتشار االضطراب السياس  واالقتصادي وكان لقوة القبيلة وشدَّة بأِسها 

ولذلك  م صورة صالهتا مع القبائل األخرىوقدرهتا على الغزو واإلغارة، األثر البالغ يف رس
 .(12)ن قبيلته وحيم  مِحاها ِبشعره، ويُنافح عنها بقريضهمتثل زهري هبذا البيت ليذود به ع

 

 التَّفسير النَّفسي في نقد ابن شرف: -2
مل يعرف ابن شرف معامل التحليل النفس  الفرويدي وال مصطلحات علم النَّفس 
 العيادي، اليت يعرفها الّعام واخلاص اليوم، غري أنَّه كان ميلك فرجاسجة ِحسيَّة قويَّة، يعرف من
خالهلا نفسيَّات الشعراء عن طريق قراءة نقدية يف منظوماهتم وأشعارهم، لذلك ألفيناه 
استـجغجلَّ بعض املفهومات النَّفسّية اليت حاول على إثرها تفسري بعض الظَّواهر الشعريَّة على 

وقد ضرب أمثلة كثرية من الشعر العريب القدمي المرئ القيس  حنو ال خيلو من طرافة.
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وسحيم وغريه، وال سيَّما يف الغرض الغزيل؛ حيث يستشهد  بأبيات المرئ  والفرزدق،
 القيس اليت يقول فيها:

جــــــاِء حجااًل عجلجى حجالِ ــــــدجمجا نجامج أجهلُ ـــــوُت ِإلجيهجا بـجعْ ــــمسجج 
 هجا      مسُوَّ حجبجاِب امل

 رجى السُّمَّارج والنَّاسج أجْحوجايل فـجقجالجْت: حلججاكج اهلُل ِإنَّكج فجاِضِح       ألْستج تـج  
لناموا فجمجا ِإن حجديث وال ِوصجـال  ر    ـــــــــــْفــُت هلججا بِاهلل ِحْلفجة فجاِجــــــحجلج           

(16) 
 

لقيس، نراه يُؤكِّد على أنَّه  قد هذه األبيات من شعر امرئ اإنَّ ابن شرف وهو ين
ُ القّدر عند النِّساء » " من تلك، وعلى وعند نفسه، )...( فجحجصجلج على "لك الويالتهنيِّ

طرود، غري مرغوب يف مواصلته، وال م"حلاكج اهلل " من هذه، فشهدج على نفسه أنَّه مكروُه 
 .(10)«حمروص على معاشرته 

 

وقد أشار من خالل هذا الّنص إىل نقطة مهِّمة يف حياة الشاعر أال وه  عقدة 
 أرَّقت حياته وه  حالة مرضيَّة عيّرت عنها هذه األبيات، اليت جُيِسدهاالنَّقص اليت شابته و 

وسيلة لتجسيد التنازع واملعارضة واملساومة، وهلذا احلوار " ألفى فيه الشاعر حوار شكل على
وجه خارج  بني الشاعر وحبيبته وجوجْجٌه داخل  بينجُه وبنيج نفسه. فجِفيه تعبرٌي عن األخذ 

م جيلو به الشاعر ضمريه، دون أن ينجل َّ له. واملرأة ُهنا أيضاً، ه  تلك والرَّد والتَّخاص
الثَّمرة الشَّهيَّة احملرَّمة، احملاطة بأشواك مصطنعة. وحواره معها حوارًا وجدانّياَّ، بل هو حوار 

" إنَّك فاضح  "حلاكج اهلل حني قالت: بل أفصحت عنه ملرأة،ا إليه أشارت اجتماع  أخالق 
وهكذا نعثر  اً، بل خجوفاً ال تُصدُّه ُكره وألسنتهم، فه  فاالفتضاح تبدو خالله عيون النَّاس

 .(13)على أّول رمز يف هذه األبيات، وهو املرأة اليت ترُمُز إىل احلياء واحلشمة االجتماعيني
 

إىل نتيجة مؤدَّاها أنَّ امرأ القيس من  -من خالل ما تقّدم  -إنَّ ابن شرف يتوّصل 
أولئك الشعراء الذين جاهروا باحملرَّمات العتبارات ِعدَّة. وينطلق ابن شرف فُيفسِّر هذه 

 من االحنراف يف غريزته اجلنسيَّةالظاهرة تفسريًا نفسيَّاً، فيقول: إنَّ الشاعر كان ُمصابًا بنوع  
ج القّدر عند » بدليل أنَّه كان   .(11)«النِّساء وعند نفسههجنيِّ
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 خاتمة: 
 إنَّ من مجلة النَّتائج املوضوعّية اليت أفضت إليها هذه الورقة البحثّية ه :  
 ا، وحلقه النجقد املغاريب يف ذلكإّن النَّقد العريب القدمي يف جممله نقدًا معياريًّا بالغيَّ   -   

 حيث ُعينج  بوضع املعايري النَّقديّة على مقتضيات البالغة وعلومها.
يف هذا التَّأسيس ويف هذه  -كغيـره من نقاد البيئة املغاربّية- ُعنـ ج ناقدنا ابن شرف  -   

من اآلراء والطُّروحات واملعايري اليت انطلقت من  قديّة اليت ارتضاها، على كثيـر  الرؤية النّ 
 قد معاً.البالغة والنَّ 

كما ُعين ابن شرف باملنهج الذَّوق  الذي ينظر إىل عدم توازن املعىن مع املقام، أو   -    
 الّلفظ مع املعىن، أو حىت ثِقل البنية اإلفرادية على اإليقاع. 

اعتمد ابن شرف يف رؤيته النَّقديّة على معايري تصنيف الشِّعر والشعراء، و أخضع  -    
إىل النَّظرة العلمّية املنطقية واخلجطِّ املنهج  احملكم السَّليم، مثَّ إنَّ  طريقته يف كلِّ ذلك

ما حُيمجُد البن شرف من ِجّدة يف تصنيفه وترتيبه للشعراء وانتقاده أشعارهم، هو ذكره 
لطائفة من شعراء املغرب واألندلس الذين مل يكن هلم أثٌر يف الدِّراسات النقدية 

مبعيار اجلودة الفنّية يف الشعر وجعله أساسًا يعتمد عليه يف  املشارقية، وكذلك عنايته
تقييم أشعار الشعراء وإنزاهلم املنزلة اليت يستحقوهنا، وبالّتايل يـُعجدُّ معيار جودة الشعر 
ِر املعايري اليت حتدِّد مقدرة الشاعر الفنّية ومدى ُحسِن نجسِجِه وبراعة  من أحكجِم وأقدج

يأخذ بعني االعتبار سرية الشعراء وأنساهبم، ومل يُعنج بعنصر نظمه. وهلذا ألفيناه مل 
العنعنة املعتادة يف الدِّراسات النقديّة القدمية، حيث إنّه أخذج الّنص مبعزِل  عن حياة 

 تقاليده.ه وحميطه و قائِلِ 
ُعينج ابن شرف بتتبع عيوب الشعراء وسقطاهتم من خالل حتري الشواِهد الشعريّة  -

 أغالط الشعراء املعنوية ونقدها.وحتديد مواطن 
نظريَّة حتليل نفسيَّات  إنَّ ابن شرف من أوائل النقاد املغاربة الذين ُعنوا وتنبَّهوا إىل -

، باعتبار أنَّ احلالة النفسيَّة للشاعر ُمهمَّة ِجّدًا يف تفتيق العملّية اإلبداعية الشعراء
؛ إاّل -أي علم النَّفس-ة هبذا العلم وإبرازها، رغم أنَّه مل يُوظِّف املصطلحات اخلاصَّ 

أنّه أشار إشارات  قارب من خالهلا هذه النظريَّة عن طريق طروحاته وآرائِه حول 
ا-كااِلدعاء والشُّذوذ، وعقدة الّنقص  -بعض الشعراء  هذه اللُّمُح أي  - ، ولو أهنَّ

 ما تزال حباجة ملحَّة إىل ش ء من التَّحليل والتَّفسري املنهج  العميق. -واإلشارات
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 والهوامش اإلحاالت
عادل بوديار، املعايري النقديَّة يف كتاب املوازنة بني شعر أيب متام والبحوري لآلمدي، رسالة  -(1)

 .600، صم0220، قسم اللغة العربية وآداهبا، اجلزائر - أم البواق ماجستري، املركز اجلامع  
()-  هو أبو عبد اهلل حممد بن أيب سعيد بن أمحد بن شرف اجلذام  القريواي، ولد يف أواخر

يف مدينة القريوان. وتلقى فنونًا من املعارف يف م 6222/ هـ302القرن الرابع حنو سنة 
جمالسها األدبية على أساتذة كبار أمثال أيب احلسن القابس ، وأيب عمران الفاس  وأيب عبد 
اهلل القزاز وأيب إسحاق احلصري. ومل يكن ابن شرف حيس جبذوة األدب والشعر تتقد يف 

ء حضرته، إذ كان شاعرًا جميداً صدره حىت تاقت نفسه إىل بالط املعز، فصار أحد شعرا
متصرفاً يف فنون الشعر. وقد مجعته الصلة يف ذلك اجمللس بابن رشيق فكانت بينهما منافسة 

ربدت مساء القريوان اثر زحفة األعراب عليها، غادرها ابن شرف إىل املهدية أوخصومة. وملّا 
ة مث األندلس اليت ظل يف صحبة املعز وابن رشيق. مث مل يلبث أن اختذ سبيله إىل صقلي

 (.م6210/هـ112مقيماً هبا حىت أدركه املوت حنو سنة )
 ، طبعة كلية اآلداب1، ق6عل  بن بسام الشنوريين، الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، مج -         

 .633ص ،القاهرة
 .666ص، 0261 ،د الويل وحممد العمري،دار توبقالبنية اللغة الشعرية، تر:حمم جان كوهن، -(0)
 كر، مطبعة املدي بالقاهرة وجّدةعبد القاهر اجلرجاي، دالئل اإلعجاز، حتـ: حممود حممد شا  -(3)

 .030، صم6000
 .13ص م6070وآخرون، )د.ط(، بغداد،  اجلايب أمحد تر: الصورة الشعريّة، دي، س  لويس -(1)
 دار الفكر للطِّباعة والنشررون، عبد السالم ها حتـ:أبو عثمان اجلاحظ، البيان والتبيني،  -(0)

 .600/603ص )د.ت(،
 يم مشس الدين، دار الكتب العلميةابن قتيبة الدينوري، تأويل مشكل القرآن، حتـ: إبراه -(1)

 .620م، ص0220
الصورة الفنّية يف شعر ذي الرِّمَّة، )أطروحة دكتوراه غري منشورة(، جامعة  خليل عودة، -(0)

 .71م، ص6070القاهرة، القاهرة، مصر، 
 طبعة كاربونيل، )د.ط(، اجلزائر شرف القريواي، مسائل االنتقاد، حتـ: شارل بال، ابن -(7)

 . 77م، ص6003



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 191 

 

 .70املصدر نفسه، ص  -(0)
 .033، ص م0263، اجلزائر، يف شرح املعلقات العشر، دار هومةحممد بوزواوي، الوجيز  -(62)
 0الفنيَّة يف الشعر اجلاهل ، مكتبة األقصر، عمَّان، طعبد الرمحن نجْصرجت، الصورة  -(66)

 .60، صم6070
 3جـ لبنان، ،-، دار ومكتبة اهلالل، بريوت3حي  الشام ، ط حتـ:اجلاحظ، احليوان،  -(60)

 .636/630ص ،م6000
دار  -دراسة يف النظرية والتطبيق  -عبد القادر الرباع ، الصورة الفنيَّة يف النقد الشعري  -(63)

 .60، صم6071، 6العلوم للطباعة، الرِّياض، ط
 .01ص ،6001 ، املركز الثفايف العريب،6ط صاحل بشرى، الصُّورة الشعرية يف النقد احلديث، -(61)
 .01ابن شرف، مسائل االنتقاد، مصدر سابق، ص -(60)
 .002/ 060، ص0260، اجلزائر، 0، طي، موسوعة شعراء العرب، دار هومةحممد بوزواو  -(61)
نَّا الفاخوري، تاريخ األدب العريب،املكتبة البولسية، لبنان، ط -(60)  .70، صم6070، 60حج
 .00، صم6001، القاهرة، 6حممد بن شرف، أعالم الكالم، مطبعة النهضة، ط -(67)
 .606حممد بوزواوي، موسوعة شعراء العرب، مرجع سابق، ص -(60)
  0حتـ: حممد حم  الدين عبد احلميد، طحماسن أهل العصر، الثعاليب، يتيمة الدَّهر يف  -(02)

 .00)د.ت(، ص مطبعة السعادة، القاهرة،
يوان، حتـ: سام  الدَّّهان، ج -(06) ، طبعة املعهد الفرنس  للدراسات 6أيب فراس احلمداي، الدِّ

 .670/673، صم6011العربّية، بريوت، 
 .32ابن شرف، مسائل االنتقاد، ص -(00)
 .71املصدر نفسه، ص -(03)
 .71املصدر نفسه، ص -(01)
 .06املصدر نفسه، ص -(00)
 م6076، 1، دار العلم للماليني، بريوت، ط6عمر فروخ، تاريخ األدب العريب، ج -(01)

 .630/631ص
 .303حممد بوزواوي، موسوعة شعراء العرب، ص -(00)
 .670ابن شرف، مسائل االنتقاد، ص -(07)



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 191 

 

 .670املصدر نفسه، ص -(00)
 .602املصدر نفسه، ص -(32)
أيب عبد اهلل املرزباي، املوشَّح يف مآخذ العلماء على الشعراء، حتـ: حممد حسني مشس  -(36)

ين، دار الكتب العلمّية، بريوت/ لبنان، )د.ت(، ص  .032الدِّ
 .30ابن شرف، أعالم الكالم، ص -(30)
يري بالغة املعىن يف الوراث النقدي ميلود مصطفى عاشور، مقاييس فصاحة الّلفظ ومعا -(33)

 .73، دار نشر يسطرون للطباعة والنشر، )د.ت(، ص-دراسة فنّية حتليلية  –والبالغ  
 .317أمحد بدوي، أسس النقد األديب عند العرب، ص -(31)
 .33ابن شرف، أعالم الكالم، ص -(30)
 .31املصدر نفسه، ص -(31)
حممد مرتاض، النقد األديب القدمي يف املغرب العريب،نشأته وتطوره حىت القرن السادس  -(30)

 .600، صم0260اهلجري، مقاربة تارخيية فنية، دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر، 
  .02سورة الّنحل، اآلية  -(37)
 .600ابن شرف، أعالم الكالم، ص -(30)
العوامل املؤثرة يف ِصالت القبائل العربّية مع بعضها قبل اإلسالم،  زينب فاضل مرجان، -(12)

 .636، صم0260جامعة بابل/ كلية الوربية، العدد التاسع، أيلول، 
 الشايف، منشورات حممد عل  بيضون امرؤ القيس، الدِّيوان، ضبطه وصححه: مصطفى ع -(16)

 .601/600، صم0221، 0دار الكتب العلمية، بريوت/ لبنان، ط
 .610ابن شرف، مسائل االنتقاد، ص -(10)
  لة املرجع يف أعالم األدب العريبإيليا حاوي، امرؤ القيس شاعر املرأة والطبيعة، سلس -(13)

 .00م، ص6002لبنان،  –، دار الثّقافة، بريوت6ط
 .610املرجع نفسه، ص -(11)
 
 
 
 

 



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 191 

 

 منتِفضة" صور الجملة الفعلية المحو لة بحذف الفاعل في ديوان "قصائد
 دراسة في ضوء المنهج الت حويلي "؛مصطفى محم د الغماري  "ل

 

Forms of the sentence transformed by the deleted subject 

in the poems "Gassaide Mentafida" by Mustapha Med Elghemari 
 

 وهيبة بوشليق أ.                                         
 )الجزائر( محمد بوضياف      المسيلةجامعة                                              

 

 07/20/0202تاريخ القبول:                                61/21/2002تاريخ اإلرسال: 
 

 :ملخص
استغلوا ورمجوا و فرا بالغا، تأثّر بعض الّلغويني العرب باملنهج الّتحويل  الّتوليدي تأثّ 

أفكاره يف دراسة اجلملة العربّية استغالال واسعا، تعّدى اجلانب الّنحوّي البحت إىل 
أسلوبّية، خاّصة وأّن بعضا من املفاهيم األساسّية اّليت جاء هبا تتقاطع مع ة و مقاربات بالغيّ 

ت الّتحويلّية من الّنظرية الّلسانية العربّية األصيلة، كمفهوم اجلملة احملّولة، والعمليا مفاهيم
الـتّأخري، الزّيادة، احلذف.....اخل، ولالقوراب من كنه هذه قدمي و اّليت ختضع هلا، كالتّ 

منها على الّنّص الّشعرّي اجلزائرّي، ويتعّلق األمر  الّتحليلّية، حاولنا تطبيق جانب االجراءات
ملصطفى حمّمد  "قصائد منتِفضة"باجلملة احملوَّلة باحلذف )صور حذف الفاعل( يف ديوان 

 الغماري، وذلك بغية الكشف عن البنية العميقة.
 

  احلذف، الفاعل، اجلملة احملّولة، الّتحويل، قصيدة.الكلمات المفتاحية:  
 

Abstract: 
Some Arab linguistics are very interested in Transformational 

and Generative Linguistic School and have translated it into 

arabic by taking advantage of it in the study of the Arabic 

sentence in a very broad way, having gone beyond pure 

grammatical towards stylistic rhetorical approaches. especially, 

and that a number of questions that came out, intersect with real 

Arabic rhetorical grammatical questions, like the transformed 

sentence and the transformative operations subject to it, like 

transformation by permutation, addition, and deletion …etc. 
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      To study the analytical procedures  we tried to apply a part 

on the on the algerian poetic text which concerns the phrase 

transformed by deletion in the poems "Gassaide Mentafida" by 

“Mustapha Med Elghemari”. 
 

       Our choice in this was in order to know the main types and 

forms of the sentence transformed by deletion (the deleted 

subject) and to discover its deep structure. 
 

Keywords: Delete, Subject, Transformed sentence, Transformation, 

Poem. 

 تمهيد: 
: هو صفة ومصطلح "احلذف" ،ليت تصيب الدّوالمن الّتحّوالت ا مقولة "احلذف"

م يلجأ أثناء كالمه إىل فاملتكلّ  ،(6)م وليس صفة للّدالملن يقوم بفعل احلذف وهو املتكلّ 
يع أنواع املباي االستغناء عن بعض العناصر الّلغوية عمدة كانت أم فضلة، وهو يصيب مج

 كما يصيب أيضا مجال بُرّمتها.  رفيةالصّ 
 

وليس أمر احلذف أمرا ملقى على عواهنه؛ إذ ال يقوم له مقام يف الّلغة دون سابق 
ستساغا من العنصر احملذوف من جهة، وجيعل احلذف أمرا مُ  دليل يهتدي به الّسامع إىل

 جهة أخرى، أو يقوم مقام هذا الفراغ الوظيف .
 

شرط البّد  -حسب الّتسمّيات املختلفة للّدارسني  -فالّدليل أو القرينة أو الّسياق
 منه، ومىت كان غيابه يف الكالم وجب العدول عن احلذف إىل الذّكر.

 

ه( القرينة شرطا ضروريّا يف الّتعّرف على حذف 016ت) وقد جعل "ابن هشام"
العناصر األساسّية للوّركيب الّنحوي ومجال بأْسرِهجا دون العناصر الُفضلة
أن هذا ليس  ، إالّ (0)

 .(3)ه ال ميكن أن نقّدر حمذوفا مهما كان نوعه ما مل يوجد دليلباملنهج السليم، ألنّ 
 

َماَذا ﴿ :وجلّ  قوله عزّ ا حايل أو مقايل، فف  إمّ ليل الذي ُيسوّغ احلذف نوعان: الدّ 

، فف  عبارة )خريا( يتبادر إىل أذهاننا أن هناك [32]سورة النحل، اآلية: ﴾َأْنَزَل َربُُّكْم، َقُالوا: َخْيًرا
اجتزاء لفعل تقديره: أنزل خريا، واملعّول عليه يف تقدير هذا الفعل، هو وجود قرينة لفظية أو 
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القرطاسج واهلل" أي "أصجابج " تسمع صوت سهم أصاب القرطاس فتقول:مقالية، وقد 
"، والقرينة هنا حالية.  الِقرطاسج

 

" خالف حنو: نع حذف املوصوف يف حنو: "ة الدليل امتُ وألمهيّ  رأيُت رُجال أبيضج
. فبالقرينة نستغين عن عناصر ال طائل من ذكرها على مستوى البنية (1)"رأيُت رُجال كاتًِبا

طحية، وهبا نتعّرف على موضع العنصر احملذوف يف البنية العميقة أو املقدَّرة، فه  إذا السّ 
 .(0)تسبق احلذف وحضور العنصر احملذوف سابق لغيابه يف احلركة الّذهنية للمتكّلم

 

   حويلي:ظاهرة الحذف عند الن حاة العرب من المنظور الت 
بني الّتحليل الّنحوي الّتحويل  والّتحليل الّنحوي العريب من حيث  ه  تشابُ  نقاطهناك 

، وكما قّسم افوراض أصول مقّدرة للبىن املنطوقة على مستوى اجلملة احملّولة ككل
حويالت إىل: حتويالت التّ  (0911)يف كتابه "البىن الوّركيبية" chomsky)) تشومسك 

الّنحو العريب أيضا، قاعديت "الواجب" و"اجلائز" اللّتني إلزامّية وحتويالت غري إلزامية، جند يف 
  ختضع هلا كثرٌي من الّظواهر اليت متّس الوّراكيب العربّية، ومنها ظاهرة "احلذف".

 

حويل باحلذف على التقديرات اعتمد الّنحاة والبالغيون يف تفسري قاعدة التّ 
. فاالعتماد على ظاهر الّلفظ (1)والتوجيهات الّنحوية حلاجة الوّركيب العريب إىل ذلك

غوية اهرة اللّ الكايف لتفسري الظّ   ءب ليس بالشّ والعناصر الّلغوية، كأحوال املتكّلم واملخاطج 
 القاهر اجلرجاي" و"عبد (ه300و"ابن جيّن") (ه672 "سيبويه" )تـوفهم معناها؛ ف

اإلشارة إىل ( و"ابن هشام" وغريهم، مل يكتفوا بوصف الظاهرة فقط من خالل ه106)ت
دور سياق احلال واملقال يف استساغة احلذف وأمهيته يف الكشف عن معاي الوراكيب 
ودالالهتا، وأنه ميرّر للجوء العرب إىل هذه األساليب يف استعماالهتا، وإمّنا راحوا يفّسرون 
اجلانب اخلفّ  منها بالرجوع إىل األصول املقّدرة، والوقوف على جوهر الفرق بني ذكر 

 .(0)ق هبذا اإلجراءعنصر اللغوي وحذفه، واستخرجوا أحكاما تتعلّ ال
 

وذلك أّنك رأْيتج صورة »ويف هذا اجملال يقول "سيبويه" يف باب حذف املبتدأ: 
شخص فصارت آية لك على معرفة الّشخص فقلت: "عْبُد اهلل وريّب"، كأّنك قُلت: "ذاك 
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تلك الّدقّة يف تقدير العنصر احملذوف وحتديد ، فأنظُر إىل (7)«عبُد اهلل" أو هذا "عبُد اهلل"
موضعه، وذلك حىت تتوافق العالقات الّداخلية بني عناصر الوركيب الظّاهر مع القواعد 
الّلغوية اجملّسدة واملكنونة يف الوركيب الباطن، أو بعبارة أخرى"تقدير العنصر احملذوف يكون 

 الوّركيب الظّاهر.تبعا للّصحة الّنحوية والّداللّية اليت تظهر يف 
 

ويف عالقة العنصر احملذوف سواء كان امسا أو فعال أو حرفا ومهما كانت وظيفته 
 "سيبويه" يف مواضع كثرية أن كثرة اكيب يبنيِّ ة يف العبارة، فف  عالقته بداللة الورّ حويّ النّ 

إىل ى ب أدّ  صار معناها معلوما لدى املخاطج اكيب حىّت وتداول بعض الورّ  (0)استعمال
 (62)اكيبر ذلك سلبا على سالمة الورّ حذف عناصر ميكن االستغناء عنها دون أن يؤثّ 

اهر، والغرض الذي بّينه "سيبويه" ويكف  أن تبقى معلومة األثر يف العناصر املوجودة يف الظّ 
 .(66)عهم يف الكالم ، واإلجياز واالختصارجلوء العرب إىل احلذف هو توسُّ يف 

 

غوية من خالل العناصر غري اللّ خر مل يكتف بتحليل ظاهرة احلذف "ابن جيّن" هو اآل
أويل بتقدير العناصر احملذوفة مراعيا يف ذلك استقامة فسري والتّ ، وإمّنا اعتمد على التّ فقط

يف الفرق بني تقدير جنده يقول يف "اخلصائص" يف باب "ا، وإثر ذلك ا ودالليّ الكالم حنويّ 
ه إىل أن يقوده إىل ف نظرُ ا املوضع كثريا ما يستهوي من يضعُ هذ» اإلعراب وتفسري املعىن":

)أْهلجكج والّلْيلج( معناه )احلْجْق أْهلكج قْبل  ، وذلك كقوهلم يف تفسري قولنا:نعةإفساد الصّ 
اللْيِل(، فرمّبا دعا ذلك من ال ُدربة له إىل أن يقول )أْهلكج والّلْيِل( فيجرّه، وإمّنا تقديره: 

اِبِق الليلج  )احلجْق أجْهلكج   .(60)«وسج
 

ق يف اللة من خالل التعمّ للدّ  ا "عبد القاهر اجلرجاي"، فنجده يويل أمهية كبريةً أمّ 
واهد على ، ووقوفه عند حتليل  ظاهرة احلذف أحد الشّ (63)غة العربيةدراسة اجلانب اخلف  للّ 

مع لغة احلديث اهرة "ابن جيّن" قد تعامال يف تفسري هذه الظّ وذلك، وإذا كان "سيبويه" 
ص غة الراقية؛ لغة النّ العادية يف أغلب األحيان، فإن "عبد القاهر اجلرجاي" قد تعامل مع اللّ 

ص الشعري، فجاء مْنحجاه منحى مجاليا، متثل يف الكشف عن بعض أسرار النظم القرآي والنّ 
 .(61)ومواطن اجلمال مستعينا بوسائل لغوية وغري لغوية
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أن الوقوف على دقائق ظاهرة احلذف من أجل إبراز قيمتها ويؤّكد حسن البحريي 
يتطّلب قدرة خاّصة لدى املفسِّر؛ إذ ليس اهلدف من درس مسائل هذه الظّاهرة يف رأي 
اجلرجاي هو وصفها أو اإلحساس هبا فحسب، بل حتليلها لتحديد أسباب العدول عن 

ر استخدام أبنية م يُؤثِ يت جتعل املتكلّ مييز بني األغراض املختلفة الّ كر إىل احلذف، والتّ الذّ 
 . (60)احلذف يف أشكال اخلطاب املختلفة

 

غوية املختارة على ياغة اللّ م يبنّي العالقة الوطيدة بني الصّ ويف حديثه عن غرض املتكلّ 
 . (61)فسية الكامنة يف نفسه أو ذهنهاللة النّ بني الدّ طحية و مستوى البنية السّ 

 

يف معاجلة قضية احلذف يف إشارته إىل أن  ابقني" مل خيالف السّ و"عبد القاهر اجلرجاي
. وقد (60)الذّكر هو األصل، وإلعادة بنية احلذف إىل صورهتا األصلية جيب تقدير احملذوف

 :(67)نع محل الكالم على ظاهره إىلأرجع أسباب الّتقدير إذا امتُ 
  

 م. أن يكون امتناع  تركه على ظاهره، ألمر يرجع إىل غرض املتكلّ  -6
يادة من أجل الكالم أن يكون امتناع الكالم على ظاهره، ولزوم احلكم باحلذف أو الزّ  -0

 . [67سورة يوسف: اآلية:]﴾فصرٌب مجيٌل﴿ :قوله تعاىلنفسه، كاملبتدأ يف 
 

سا مستفيضا الذين درسوا ظاهرة احلذف در من الّنحاة احد و  "ابن هشام األنصاري"        
" تشومسك "األخرى تلتق  مع بعض أفكار   كتابه "مغين اللبيب"، ومالحظاته ه  يف

قت باحلذف أو التقدمي كتطّرقه إىل البنية الباطنية أثناء حتليله لكثري من الوراكيب، سواء تعلّ 
 . (60)غة و تركيبهاه واقع اللّ مُ تِّ والتأخري أو غري ذلك مما حيُ 

 

حيح قدير الصّ الهلا مسلك التّ خى من قدير جنده قد وضع أسسا يتحرّ ويف قضية التّ       
ة وهذه حويّ ناعة النّ للمحذوفات، وه  مبنية على مراعاة أمرين أساسيني مها املعىن والصّ 

  :(06)، وميكن إمجال تلك األسس فيما يل (02)فق عليها يف عرف النحاةاملسألة متّ 
ئ يف مكانه األصل  لئال خيالف األصل من ر الشّ ُمقدَّر: القياس أن يقدَّ ـالبيان مكان  -3

 وجهني: احلذف، ووضع الش ء يف غري حمله.
 ، لتجِقّل خمالفة األصل.ينبغ  تقليل املقدر ما أمكن -1
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إذا استدعى الكالم تقدير أمساء متضايقة، أو موصوفة وصفة مضافة، أوجار وجمرور  -0
فال تقدر أن ذلك حذف دفعة واحدة، بل على  إىل الرابطمر عائد على ما حيتاج مض

 التدريج.
 ينبغ  أن يكون احملذوف من لفظ املذكور مهما أمكن. -1

وزاد "ابن هشام" يف التوضيح حول قضية األولوية يف تقدير العنصر احملذوف بني كونه     
 مبتدأ أو خيرا.

 

ويف وضع البىن املفورجضة    
الوركيب  ضة ألنّ حيتمل أكثر من بنية مفورج أثناء التقدير قد   )*(

ب ذلك، وهذا ما الحظناه عند حناتنا، كاملثال الذي أورده "ابن هشام" يف باب يتطلّ 
 وهو حيتمل:« ِسْرُت طويال». يف قوهلم: (00)ةاملنصوبات املتشاهبِ 

 سرت سريا طويال. -6
 سرت زمنا طويال. -0
 سرته طويال. -3

 

ال يكف  إلدراك معناها فإّن ذلك  ،ناها املقدَّرةإىل بُ  نرِجعلو اكيب، هناك بعض الورّ 
 لوال معرفة سياق احلال اّلذي قيلت فيه.

 

أمهية احلذف ومل يُفتهم أن يدرسوه  -ثنا عن بعضهم فقطوإن حتدّ  -لقد أدرك القدماء 
از  صار اإلجية جوانب، فالعرب كانت متيل إليه كثريا يف كالمها حىّت ة ومن عدّ دراسة جادّ 

مع  -العرب واعلم أنّ »ويف صدد هذا يقول "ابن جيّن":  زة يف العربية،واالختصار مسة مميّ 
إىل اإلجياز أميل، وعن اإلكثار أبعد، أال ترى أهنا يف حال إطالتها وتكريرها  - ما ذكرناه

 .(03)«ه تلك احلال ومالهلانة باستكرامؤذِ 
  

هذه الّسمة على مّر العصور، فالظاهرة  بيع  أن تبقى العربية حمافظة علىوكان من الطّ 
مل تغب عن لغة العصر احلديث بشعرها ونثرها، يف مستواها العادي أو الراق ، ويبقى 

تا عراء إىل استعماهلا ميال ملفِ جوء إليه، إذ مال الشّ موذج األمثل يف إبراز قيمة اللّ عر النّ الشّ 
من له  يدركها إالّ  لني يف لغتهم لغاية الم األوّ لالنتباه فهو يُِبنّيُ أّن اهتمامهم به يوازي اهتما

ع ب القارئ إىل تتبّ الراق ، فاحلذف هو وسيلة إحيائية جتذِ  ملكة يف تذوق أساليب الفنّ 
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عراء مسلكا للهروب من فس من جهة، ومن جهة أخرى جيد فيها الشّ املعاي املكنونة يف النّ 
 عرية.رورة الشّ تقتضيها الضّ ة غة وقوانينها؛ فهو إذا ظاهرة لغويّ قيود اللّ 

 

إّن اإلحياء الذي يهدف إليه »دة احلديثة يقول أحد الباحثني: ته يف القصيوعن أمهيّ 
، بل إنّه يلجأ أحيانا إىل ءح بكل ش اعر أاّل يصرّ ب من الشّ بناء القصيدة احلديثة يتطلّ 

وينّشط خيال املتلّق   إسقاط بعض عناصر البناء الّلغوي ممّا يُثري اإلحياء ويقّويه من ناحية،
وكان طبيعّيا يف » ويضيف قائال: ،(01)«رةمن ناحية أخرى لتأويل هذه اجلوانب املضمج 

الّشعر احلديث، وبعد أن أصبح ألسلوب احلذف و اإلضمار فلسفته اجلمالّية وغاياته الفنّية 
دورها البارز  يف االجّتاهات الّشعرية والّنقدية احلديثة، أن حيتّل أسلوب احلذف و اإلضمار

بني أدوات اإلحياء الّشعريّة يف القصيدة العربية احلديثة، حبيث ال تكاد قصيدة حديثة ختلو 
 .(00)«خدام هذا األسلوب على حنو آو آخرمن است

  

ديوان "قصائد منتِفضة"  للّشاعر اجلزائرّي املعاصر "مصطفى الغماري" هو منوذج حّ  
هلذا الّشاعر، وحسن استغالله ألسلوب احلذف يف مواطنه ينبئ عن الّذوق الفيّن الرّاق  

، وقد أصاب كما أشرنا من قبل مجيع هاملطلوبة، وقد طغى بنسبة كبرية على مستوى قصائد
عناصر الكلم: االسم، الفعل، واألداة، وأصاب مجال وأشباه مجل، كما أنّه مل يعور نوع مجلة 

 .... يرية، اإلنشائية، املعطوفة، املنفية، املؤكدةدون آخر، وإمّنا مّس مجيع أنواع اجلمل: اخل
 

مل تشمل مجيع أنواع اجلمل، ألهّنا  "صور حذف الفاعل"دراستنا املتعّلقة بتحديد 
امة، فه  مجلة أساسية تكف  دراستها لتوضيح طبيعة اقتصرت على اجلملة اخليرية املثبتة والتّ 

عوارض يطرأ على األنواع األخرى من هذه الظّاهرة )حذف الفاعل(، فما يطرأ عليها من 
 جهة، ومن جهة أخرى املقام ال يّتسع لتفسريها وحتليلها كاملة.

 

وسيّتضح األمر أكثر يف العملية الّتحليلية اّليت رّكزنا فيها على الّدراسة الّنحوية مع 
 حتديد بعض دالالت الصور و األمناط املدروسة مراعاة ألمهية اجلانب البالغ .

  

  حاة والبالغيين إلى ذلك:حذف الفاعل ونظرة الن  صور 
 د إليه واألسباب الداعية إىل ذلكالبالغيون عند أسرار حذف املسنوقف الّنحاة و 

واألغراض البالغية املستشفة مدّعمني مالحظاهتم بشواهد من النص القرآي والشعري، وقد 
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حظة نسجلها على أفكار الفاعل وهذه املالكيز عندهم ما بني حذف املبتدأ و تفاوت الور 
ح صاحب ، فقد صرّ "عبد القاهر اجلرجاي"و "ابن جيّن ـ"البالغيني، وبعض الّنحاة األوائل ك

نص على و  وقد منع الشيخ عثمان بن جيّن من الّنحاة حذف الفاعل،»وله: راز" بق"الطّ 
. (01)«مقاليةاستحالة ذلك، واملختار هو املنع من حذفه من غري داللة تدّل عليه حالية أو 

جند له  "ابن هشام"، و(00)عبد القاهر اجلرجاي حتّدث عن حذف املبتدأ دون الفاعلو 
 .(07)يف ثنايا احلديث عن شروط احلذف ومظاهره "ُمغين اللبيب"إشارة إىل حذفه يف 

  

 رين منهم( جيعلون للحديث عن حذف الفاعل بابا مستقالّ املتأخّ وعموما فإن الّنحاة )
ون ا البالغيّ حوي فقط، أمّ حليل النّ للمجهول، ويكتفون بالتّ  يف إطار مجلة الفعل املبين

فيتحّدثون عن حذف املسند إليه بصفة إمجالية دون الفصل بني املبتدأ والفاعل، كاخلطيب 
، وصاحب "الطراز "يتحدَّث عن (00)القزويين الذي راح يبنّي الغرض من حذف املسند إليه

ور األخرى، ويضرب أمثلة من القرآن الكرمي، معقِّبا  عن مجيع الصّ مستقاّل حذف الفاعل 
على ذلك بتقدير الفاعل وإظهاره على الّسطح مبيِّنا بالغة القرآن يف حتقيق ظاهرة اإلجياز 

، وبشرط أال خيّل (32)االستغناء عن احملذوف مادامت القرينة قائمة كنباحلذف، وأنه مي
وذلك إمنا يكون حبذف ماال خِيلُّ باملعىن، وال ينقص  »...يف ذلك احلذف باملعىن ، ويقول 

من البالغة، بل أقول لو ظهر احملذوف لنزل قْدُر الكالم عن علّو بالغته، و لصار إىل ش ء 
 .(36)«مسورّك مسورذجل...

 

 حذف الفاعل يف اللغة العربية يأيت على صورتني:و 
َكالَّ إَذا َبَلَغِت ﴿ كقوله تعاىل: ،داللة ت عليهحذف الفاعل إذا دلّ  الصورة األولى:

 فحذف فاعل )بلغت(»راز ، ويف هذا يقول صاحب الطّ [01]سورة القيامة، اآلية: ﴾الَتراِقي
الية الغرض: )النفس(، وليس مضمجرا ألنّه مل يتقّدم له ظاهر يفسِّره، وإمنجا دجّلْت القرينة احلو 

 .(30)«  عند املوت إالج النفسُ ال يبلغ الوراقعليه، ألنه يف ذكر املوت، و 
 

ه  نوع من الّتحويالت غري اإللزامية يف الّنحو رة و هذه الصّ نشرُي هنا إىل أّن و       
 الّتحويل . أي هو حذف جائز.  
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حذف الفاعل نوع من الّتحويالت اإللزامّية أي الواجبة، وتتمّثل يف "وه  الص ورة الثانية:  
كثري من الّنحاة   .ض موضع إسناده بنائب الفاعليعوَّ "، والذي لفعل مبين للمجهول
كبعض   ورة، بل جيعلون هلا بابا مستقالّ يف هذه الصّ  "حذف الفاعل"حيصرون احلديث عن 

، إّن حذف الفاعل للفعل املبين للمجهول ميّثل صورة واضحة عن العملية (33)الشروح
صورة واسعة االنتشار يف الّتحويلّية اليت تصيب الفاعل من جهة، ومن جهة أخرى ه  

 ّضح هذه العملية الّتحويلّية كثري من الّنحاة.غوي، وقد و االستعمال اللّ 
 

بعه وجوب حذف الفاعل للفعل املبين للمجهول يتْ  معروف يف الّدرس الّنحوي أنّ 
هو ما ُغرّي عن »ل األصل، وجاء يف تعريفه: وجوب تغيري يف الفعل املبين للمعلوم الذي ميثِّ 

 ، ووجوب هذا الّتغيري يتبعه وجوب تغيري العملية اإلسناديجة(31)«ألجل حذف فاعله صيغته
                                                                                           منثِّل هلا يف املخطط التايل:                                                                                     وه  كّلها عملّيات حتويلّية ثانويّة تابعة لعملّية حتويلّية أساسّية.

      
                                                                                                                                                        

                                                                    حتويل يف صيغة الفعل                                                                           
                                                                                                                                        

 عمليات                                                                               
 حتويلية            حتويل يف العملية اإلسنادية   حذف الفاعل       عملية حتويلية أساسية     

      صغرى                                                
                                                                                                                                                                   

 حتويل يف احلركة اإلعرابية                                                                             
 للمسند إليه اجلديد                                                                       

       

قواعد صرفية جيرى فف  ما خيّص حتويل صيغة الفعل استنبط العلماء يف إطار ذلك 
فيما خيص حتويل العملية ، و (30)الصيغة األصلية هلماا تبعا للزمن املاض  واملضارع، و باعهاتّ 

حيل حمله املفعول به الفاعل احملذوف وعالمته الرفع، و اإلسنادية فاملسند إليه األصل  هو 
املفعول لعلة نصب رفع الفاعل و " امليّردقد علجّل "يأخذ عالمته ويصري نائب فاعل، و ف

بس رُِفعج بة لرفع الفاعل ونصب املفعول، وه  أمن اللّ لغياب العلة املوجِ ، و (31)التفريق بينهما
 املفعول به، وهذا يقع على مستوى مجلة فعلها مبين للمعلوم ومتعدٍّ. 

 فما هو العنصر الن حوي الذي تنقل إليه وظيفة المسند إليه في جملة فعلها فعل الزم؟    
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 "ابن مالك" يف شرح ألفيته:يقول 
ــــــــــــــــرِي   وقابٌل من ظجْرف  أو ِمْن مجْصدجر      أو حجْرِف ججّر بِنيجابِة حج

 وال يُنوُب بْعُض هجِذي إْن ُوِجْد      يف اللَّْفِظ مْفُعوٌل به وقْد يرِدْ 
 

مفعول به ناب عن الفاعل إذا خال ِفْعُل مجا ملج ُيسّم فاعله من »قال "ابن النَّاظم":        
صول الفائدة، بتخصيص ظرف، متصّرف، أو مصدر كذلك، أو جار وجمرور بشرط ح

  .(30)«، أو تقييد الفعل بغريهنائب الفاعل
 :"صور الت حويل بحذف الفاعل في ديوان "قصائد منتِفَضة 

 حذف الفاعل إذا دل  عليه دليل: /أوال
الغاية منه اإلجياز، واملالحظ لغرض بالغ  و  ورةيلجأ املتكّلم إىل استعمال هذه الصّ 

نة هو خلّوها من صورة حذف الفاعل إذا دّل عليه دليل  من خالل دراستنا لنصوص املدوّ 
 وع هو عدم حاجته إليهإىل هذا النّ اعر بب وراء عدم ميل الشّ كما أشرنا سابقا؛ ولعّل السّ 

 ا.و األمر كان عفويّ 
  

 حذف الفاعل للفعل المبني للمجهول: /ثانيا
ة، وبلغ عددها للمجهول بصورة جليّ  لقد شاعت صورة حذف الفاعل للفعل املبينّ        

يت اقتضتها من مخسا ومثانني مجلة، واندرج حتتها شكالن تنّوعت أمناطهما تنوّع املواقف الّ 
 جهة، ومن جهة أخرى اقتضتها الّضرورة الّشعرية.

 :حذف الفاعل للفعل الماضي المبني للمجهول. الش كل األو ل 
  الية:ل له باملعادلة التّ منثّ و      
 
 

وعدد مجل هذا الشكل هو مخسون مجلة، اندرج حتته أربعة أمناط، حددناها تبعا حلالة       
 نائب الفاعل، فمرّة يرد امسا ظاهرا ومرة يرد ضمريا مستورا وهكذا. 

  أنماطه:
 كان عددها أربعة أمناط نوردها فيما يل :      

 فعل ماض مبني للمجهول + نائب الفاعل+ املتّمم.
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 النمط األول: -
 

 

  أغراضها على مستوى قصائد الديوانورد هذا النمط يف تسع عشرة مجلة تنوعت 
 منثل هلا باألبيات الشعرية التالية:

ِار مجْن ملْج يـُْعذجرِ  ذُِكرج احُلسجنْيُ فقيلج: رجْفض ذِْكرُُه      والّرْفُض يف إْعذج
(37) 

فجملة "ذُِكرج احُلسجنْيُ" مجلة حموَّلة حبذف الفاعل وجوبا ونائب الفاعل فيها هو       
هن، واضحة "احُلسجنْي" وطبيعته اسم ظاهر، والبنية العميقة هلذه اجلملة معلومة يف الذّ 

 املعامل، يكف  تقديرها يف صورة واحدة غري متعددة، وعملية الّتحويل متت كمايل :    
 

 مبين للمعلوم + الفاعل + املفعول به.فعل ماض  
 

 البنية العميقة           احُلسنْيج                             ذكجرج أْنصجاُر احُلسني             
 

ذُِكرج أْنصجاُر احُلسني  احُلسنْيج            
 

 مرحلة متوسطة                                           
 احُلسنْيُ  Øذُِكرج             

 
 البنية السطحّية                                ذُِكرج احُلسنْيُ                               

 

كر حادثة قتل "احلسني" فيها ذ  ومعىن هذا البيت مرتبط بالسياق العام للقصيدة، ألنّ 
اعوا املسجد األقصى وباعوا ن بمبطور عندما نربطها مز" ما ال تكف  شرحه هذه السّ الرّ من "

يف يت حتمل يف ظاهرها الّسالم، و الّ  إغراءاهتمليبية، و ججْريًا وراء ُدعاة الصّ  دينهمعقيدهتم و 
 باطنها اآلالم.

ما سبقه من أبيات أخرى ومن خالل معىن البيت )أنظر هامش الصفحة السابقة( و 
 حذف الفاعل هو الحتمال سببني: يف القصيدة، فإنّ 

 ب به، فال حاجة لذكر الفاعل هنا.لعلم املخاطج   -6
 لضيق مقام ذكره. -0

 املتّمم. -)إسم ظاهر(+ املتّمم فعل ماض ي مبني للمجهول + نائب الفاعل 
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 مط نفُسه يف قول الشاعر:والنّ 
ُقِطعْت مييُنك ِحنْيج أمْثجرج كجفُّها       نجْصال يُراُش به الفناُء ِلمْعشر    

(30) 
معىن الكاف" و صل "مري املتّ هو الضّ م و ورد نائب الفاعل امسا ظاهرا متبوعا مبتمّ        

ف ذِ حُ جبملة فعلية حملها مضاف إليه؛ و  مان متبوعااجلملة ال يتم إالج بإضافة ظرف الزّ 
يعتير هذا و  ه رْمُز للفناء و الّدمار من خالل معىن البيت.الفاعل هنا حتقريا له واستصغارا ألنّ 
  .يوانالّنمط أكثر األمناط ورودا يف الدّ 

 اني:مط الث  الن   -
 
 

 اعر:كيب يف سبع حاالت، كقول الشّ وورد هذا الوّر       
مُحِّْلتج من أْمِر الّسماِء أمجانًة        تذجُر اجلبالج الصُّمَّ واحجةج ِعثـجرْيِ 
(12) 

 

ّلكج أْمُر السَّمجاِء أمجانجًة.    أصل الوركيب احملّول هنا هو: محج
                       

"أْمِر" هو الفاعل احملذوف للفعل "مّحل"، وهذا الوركيب يشبه الوركيب احملول املبين 
للمجهول عند الّتحويليني الغرب، فالفاعل عندهم يظهر ولكن تتغري وظيفته الّنحوية يف 

لسطحية، ورغم ذلك يبقى فيه ما يدل على أنه هو الفاعل احلقيق  من الناحية البنية ا
 املعنوية، كاملثال التايل:

                                       
 
 
 
 

 هو القرينة اللفظية الدالة على الفاعل. Par l'élève التركيب:
  

قبل الفاعل  إظهار حرف اجلرّ »ابق أن الّتحويليني يعمدون إىل نالحظ على املثال الس
ر يف بنية املبين للمجهول، اعتمادا على رأيهم القائل بوجوب وجوده قبل احلقيق  املؤخّ 

م / م -فعل ماض مبني للمجهول + نائب الفاعل )ضمير متصل(+ املتم   املتم 

L'élève écrit la leçon 

La leçon est écrit par l'élève 
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البنية السطحية مستساغا، على حني الفاعل احلقيق  يف البنية العميقة، مما جعل ظهوره يف 
ولو رجعنا إىل البيت  (16)«مل جيز النحاة التقليديون ذلك لعدم وجود هذه القاعدة عندهم

الشعري السابق لوجدنا أن "الفاعل" "أمر الّسماء"، هو فاعل جمازي والفاعل احلقيق  
 واملنطق  هو "اهلل".

 

يف مجلة "محججلجكج أمُر الّسماء أمانة" ونالحظ أيضا أن الوركيب األصل  للبيت الشعري 
ل إىل هو تعّدي الفعل إىل مفعولني اثنني األول منها ضمري املخاطب"الكاف" الذي حتوّ 

كيب املبين ب هو"التاء"، فاملفعول به يف الوّر صل للمخاطج نائب فاعل يف صيغة ضمري رفع متّ 
ة، واحلكم نفسه يف حوية املضبوطللمجهول يكتس  خصائص الفاعل حسب القاعدة النّ 

 .(10)حالة تعّدي الفعل إىل ثالثة مفاعيل
 

ذف الفاعل هنا املسلم يف زماننا هذا، وحُ  ( تعود على العريبّ تلّ وتاء املخاطب )محُ 
ين لج العرب املسلمني أمانة الدّ نا نعلم أن اهلل عزوجل هو الذي محّ كلّ ف ب به،لعلم املخاطج 

ونشرها وتعليمها للبشرية مجعاء، وقد يكون الفاعل اإلسالم  والعمل بأحكامه وعباداته، 
 ذف هنا لعظمته أيضا.حُ 

 

 النمط الثالث: -
 
 

 عدد مجل هذا الّنمط ه  إحدى عشر مجلة كقول الشاعر:و 
ُجزِرجت..وفْضلج ججزائِر مْل جُيْزجرِ إّي أرى خجْلف الِقناِع جزائرا      

(13) 
ــر زة         ذُِكـــرت وكل غريزةِ ُشهجداؤهجا ُشهداُء كل غجري  (11)ملُ تذكج

 

  للمجهول جاءت يف صورة مجلة صغرى نالحظ هنا أّن اجلملة الفعلية املبين فعلها
وهلا حمل من اإلعراب، وسبق وأن أشرنا إىل أننا لن حندد الدراسة باجلملة الكيرى دون 
الصغرى، فكليهما حيتاج إىل بيان حىت تتوضح العملية التحليلية للجملة احملولة حبذف 
الفاعل، وقد وقعت نعتا يف الشاهدْين السابقنْي تقدير كل واحد على الورتيب: )جزائًرا 

 ذكورة( وهاتان اجلملتان خاليتان من متّمم.غريزة م -جمزورة

 املتّمم -فعل ماض مبني للمجهول+ نائب الفاعل)ضمير مستتر(+ املتّمم/ 
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، كجملة صلة لفعلية مل يكن هلا أي حمل إعرايبويف مشهد آخر جند أن اجلملة ا
 املوصول يف قول الشاعر:

وُربَّ قلم  أبجانج عن اليّت ذُِكرت      فكانْت يف الّزمان ُعوارا
(10) 

وهذه حالة أخرى من احلاالت واحلكم الّنحوي الستتار نائب الفاعل هنا هو اجلواز 
وفسره  ،اسند الفعل هنا إىل ضمري الغائبةو  اليت يكتس  فيها نائب الفاعل خصائص الفاعل،

 ما قبله من الكالم.
 : للمجهول ضاّما ملتّمم ومن األبيات الشعرية اليت جاء فيها تركيب اجلملة املبين
لك ُقطّعجت أْعشجاراتـُْزج  إلْيه ُخطا الوجالِء و إهّنا         من دون ذج 

(11) 
 

 :الن مط الرابع -
 

          
، كقول الشاعر:  وورد هذا الّنمط يف تسع مجل 

ِقيلج مجْهُر حتججرُّرِ  إالَّ وُجوٌه من ُدًمى مقُبوحجة            أو من ِدمجاء  ..
(10) 

 

نائب الفاعل ورد مجلة مقول القول، وه  كما نعلم ترد مفعوال به للفعل املبين 
 للمعلوم يف صيغة القول.

 

، وقد مّسى ابن هشام هذا الباب [32]سورة مرمي، اآلية/﴾قال إّني عْبُد اهلل﴿ :كقوله تعاىل
، فإن (17)«حملها الّنصب إن مل تُنْب عن فاعل»"باب احلكاية بالقول أو مرادفة" وه  مجلة 

نجابجْت عن فاعل فمحلها الرفع، وه  كثريا ما تضم امسا مرفوعا وظيفته الّنحوية خيرا للمبتدأ 
ّما ُبين  ـحمذوف، وسنرى ذلك يف حذف املبتدأ، وأصل الفعل"قيلج": قال؛  قُِلبجْت عيُنه ياجًء ل

" وجتُنبا للثقل حذفت للمجهول وأصل بنائه للمعلوم قبل أن  يّتحول إىل قال هو "قُِولج
 .(10)الكسرة واستبدلت الواو ألًفا مع فْتح ما قبل اآلخر

 

 :ومنثل له باملعادلة:؛ حذف الفاعل للفعل املضارع املبين للمجهول الشكل الثاني 
 
 
 

 اليت وردت يف الديوان هو: ثالث وثالثون مجلة. وعدد مجل هذا الشكل

م /       م -فعل ماض مبني للمجهول + نائب الفاعل ) جملة( + املتم                                 املتم 

م -فعل مضارع مبني للمجهول+ نائب الفاعل+ املتمم/   املتم 
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  أنماطه:
ل ما عدا منط نائب كل األوّ كل ثالثة أمناط ه  نفسها يف الشّ اندرج حتت هذا الشّ 

ستخدام ايوان، وكان غرض الشاعر من الفاعل الوارد مجلة مقول القول، فلم ترد يف الدّ 
من استخدام الفعل املاض  املبين أسلوب مجلة الفعل املضارع املبين للمجهول هو نفسه 
من؛ فجملة الفعل املاض  تفيد للمجهول، والفرق الكائن بينهما هو الفرق يف داللة الزّ 

ا مجلة الفعل املضارع فكما هو معلوم تفيد الّتجّدد اإلخبار بأحداث مضت وانقضت، أمّ 
"مل" اليت تنف  يف واالستمرارية، وقد خترج عن هذه الداللة يف بعض الصيغ كصيغة النف  بـ 

 الزمن املاض ، وهذا ال يعنينا يف هذه الدراسة. 
 

 :النمط األول -
  

 
 وورد هذا النمط يف اثنا عشر مجلة كقول الشاعر:

ُر الّنواهُق ُتْكــــــــــــــــــــرجمُ ــــــــــــهلِل واحُلمْ          وهُتاُن خيُل اهلِل يف إْخبجــــــــاهِتجا               
(02) 

 وتـُهجاُن أْفراُس الّشهيِد فجمجاهلججا           ِمْن حجاِكِمنيج غرُي دجْعوجى تـجْلُطمُ              
 ـــمٌ ـــــرجٌم أْم مجْغنجـــــــــــــــوجْهٌم ُيشجاُد أجمجغْ    وتـجــــارًة         .. ه  تجارجًة ُحْلٌم يـُرجادُ              

 

 أهانج بُنو اخلُنوعِ " مجلة حمولة بنيتها العميقة "هُتاُن خيُل اهلل يف إخباهِتا هللفجملة و"
تقدير الفاعل احلقيق  كان اعتبارا ملا فهم من األبيات القبلية خيلج اهلل يف إخباهِتا هلل" ، و 

 ا للخوف منه أو استحقارا له لعدم ذكره. ذف يف البيت إمّ وحُ هلذا البيت، 
 

وهذا الوركيب مل يكتف فيه الفعل بالتعلق باملفعول به )نائب الفاعل( وإمنا زاد يف 
تعلقه بشبه اجلملة من اجلار واجملرور، فتعّلُقه باألول هو تعلق ثانوي والتعلق بالثاي تعلق 

"املعىن املقصود" واكتسب الفعل قوته وهذا غري ما  أوأساس ؛ فبه مّتت "فائدة الكالم" 
املعىن  تفى الفعل بنائب الفاعل يف إيصالنالحظه يف الشطر األول من البيت الثاي أين اك
 ويف حذف الفاعل يف الشطرين إهانة املقصود، واملتّمم املضاف إليه هو للتعريف فقط.

 واستحقارا له.

م/ م -فعل مضارع مبني للمجهول + نائب الفاعل )اسم ظاهر( + املتم   املتم 
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                                          النمط الثاني:  -
                                           

 
 وعدد حاالت هذا الّنمط هو أربع حاالت، كقول الشاعر:      

تـجْهِصُرونج هُتتجصجُرونجاأتراُكْم جنيتْم الّنْصرج بجْل أنْــ        مُتْ كجمجا 
()*(06) 

 

 )تـُْهتجصجُرونج( مجلة حمولة؛ معادلتها كالتايل: 
 املتّمم. -( + نائب الفاعل )واو اجلماعة مجهولفعل مضارع مبين لل

 

تـجْهِصرونج" "هُتتجصجُرون" وه " جلملة املرتبطة بــوجلأ الشاعر إىل حذف املفعول به من ا
، فاجلملتان فيهما نوع من الغموض اليفهم إال الفعل، أو يثبته فقطن يبني معىن ألنه يريد أ

 بتتبع األبيات القبلية هلذا البيت، وجيعل يف طياته إهانة لعمالء الصليبيني.
  

 ومت الّتحويل جبملة )هُتتصُرون( كما يل : 
   يـجْهِصُرونجُكمْ         
   ُكْم   Øتـُْهتجصجُر         
   تـُْهتجصجروْن        

 الفاعل احملذوف قد يكون ضمري مجع أو مفرد حسب سياق البيت. 
 

 يف مجلة املبيناطب بصيغة مجع املذكر السامل، و واملفعول به يف األصل هو ضمري خم
اي يف حتديد صيغة ح الثّ من خالل االقورا ل إىل واو اجلماعة )نائب فاعل(، و للمجهول حتوّ 

ل إىل نائب الفاعل ب املفعول به عندما يتحوّ كتسِ ه ال ياملفرد الغائب(، نالحظ أنّ الفاعل )
ى سالمة تتحرّ  يستقيم املعىن و وإمّنا حىّت  عدد،وع، والمن حيث النّ  خصائص الفاعل األصل ّ 

 وع والعدد تتبعه يف اجلملة املبنية للمجهول.كيب، فإّن خصائص املفعول به من حيث النّ الوّر 
 الث:مط الث  الن   -
    
 

 مط مبايل :ل هلذا النّ وعدد مجل هذا النمط هو مخس عشرة مجلة، و منثّ      

 املتّمم -فعل مضارع مبني للمجهول+ نائب الفاعل)ضمير متصل(+ املتّمم/

م/ -فعل مضارع مبني للمجهول + نائب الفاعل ) ضمير مستتر( + املتم 

                                                     املتمم
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جاُء يـُْرسجُل صجّيًبا ِمْدرجارجا
نجا قجْطرجًة ِمْن قجْطرجة             وامل الّسالِِبيـْ

(00) 
 

ضمريا مستورا جوازا تقديره هو  لة هنا: "يـُْرسجُل ِمْدرجارجا"، ورد نائب الفاعلاجلملة احملوّ 
اجلملة باملراحل ت هذه احلال الثانية "ِمْدرجارجا"، ومرّ م هو احلال األوىل: "صجّيًبا"، و املتمّ و 

 الية:الّتحويلية التّ 
جاُء صجّيًبا ِمْدرجارجا.

 يـُْرسجُل امل
 

جاءج صجّيًبا ِمْدرجارجا. Øيـجْرِسُل 
 امل

 
جاءج صجّيًبا ِمْدرجارجا.

 يـجْرِسُل اهلل امل
 

جاءج.
 يـجْرِسُل اهلُل امل

البيت ب به ،فمن يرسل املاء غري اهلل؟، ويف هذا ذف الفاعل هنا لعلم املخاطج وحُ 
 تعبري عن أحد مظاهر النفس اخلبيثة اليت يّتصف هبا اليهود.

 

 :مالحظ ات 
ن نعتيرها احملّولة حبذف الفاعل ميكن أالفعلية املبين فعلها للمجهول و  إّن أمناط اجلملة -6

أصلها إىل بنية عميقة واحدة منثل هلا باملعادلة صور منطوقة تعود يف و  ،مناذجا لبىن سطحّية
 الّتالية:

 
 

 الفعل يف البنية العميقة قد يكون الزما أو متعّديّا.و 
 

إذا كان الفعل الزما يف البنية العميقة، فإّن ظهوره يف البنية الّسطحية بصيغة الفعل املبين  -0
 أو صفته يف قوله:للمجهول يتطّلب نائب فاعل،  قد ذكر صاحب األلفية طبيعته 

ــــــــــــــــــــــــــرِي أو     قابٌل من ظجْرف  أجْو ِمن مْصدجر          و          ــــــــــرِف جرٍّ بِنيجابجِة حج حج
(03) 

وٌل بِه وقجْد يـجـــــــــــــــــــرِدْ ــــــوال يُنوُب بعُض هجذي إْن ُوِجــْد             يف الّلفظ مْفعُ  
 

)  فعل مبني للمعلوم + الفاعل + املفعول به )لفعل متعد 
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ظرف، متصّرف أو مْصدٌر  »أنّه إذا مل ينب عن الفاعل مفعول به ناب عنه أي 
كذلك، أو جار وجمرور، بشرط حصول الفائدة بتخصيص النائب عن الفاعل، أو تقييد 

سْ  ،(01)«الفعل بغريه
ج
ِجد" أو" ِصيمج يجوم الّسبت"، و"ُغِضب غجضجٌب كقولنا: "ُجلسج أمجام ج امل

ِس شديٌد"، و
ُ
 مقبولة من الّناحّية الّنحويّة والّداللّيةء"، فمثال: "صجام الرَُّجل"، "ُرضِ  عن امل

وغري مبهمة، فإذا قلنا: "ِصيم"، حيدث التباس واملعىن غري تام حىّت نُلحق به ما يفّك هذا 
 اإلهبام لدى املخاطب.

 

العلة يف و   ُيستعمل منها املبين للفاعل،ملأفعال مالزمة للبناء للمفعول، و  ورد يف الّديوان -3
فاعلها معلوم يف غالب العادة وهو اهلل  ذلك على حسب رأي صاحب الكافية هو أنّ 

 .(00) من أمثلتها يف استعمال العرب: "ُجّن"، "ُسّل"، "زُِكم"...تعاىل، و 
 

 عددها قليل ليس بكثري قول الّشاعر:مما ورد يف الّديوان و و 
 (01)أنـُْتم تْشُرُدونجاِدّي منُكْم و       ـوجْر       إذ جُتجنُّ الِذئاُب باألمْحجِر ال

 

 فالفعل "جُتنُّ" هو من األفعال املالزمة للبناء، وكقول الّشاعر أيضاج:
نجا، فـجهجْل إالّ ِدماٌء ُتْسكجبُ      واستْيأُسوا ِمّنا فُجّن ُجُنونـُُهم        ِفيـْ

 (00) 
 

عوارض تطرأ عليها ه  يف حّد للجملة املبين فعلها للمجهول احملّولة حبذف الفاعل  -1
تغرّي صيغة ت حتويلّية، ثابتة كحذف الفاعل و ذاهتا عملّيات حتويلّية، فهناك إذا عملّيا

 ه :نادية، و أخرى عارضة غري ثابتة و الفعل، و تغرّي العملية اإلس
 الّتقدمي و التأخري، كقول الّشاعر: -أ

أْغِدْق مبُنتـجهجِل اخلُلوِد ُعقارا            ِحيـْزجْت إلجْيكج ِمنج اخلُلوِد مجتجاِرفٌ 
(07) 

 

 زيادة بعض األدوات حلاجة الّشاعر إليها يف تأدية املعاي، كقول الّشاعر: -ب
فإمّنـجا         ُخِلق الّسالُح حِليدجر و لِعْنورج اعِرْض ِسالحجكج يجا ججباجُن 

(00) 

ا: "ُخِلق الّسالُح حِليدجرة خوهلأصل اجلملة قبل دغرُض "إمّنا" هنا هو الّتوكيد؛ و و 
 زيادة "إمّنا".عمليتان حتويليتان: حذف الفاعل و لِعْنورجة"؛ حلقت هذه اجلملة و 
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طبيعتها إّن اجلملة اليت تناولناها بالّدراسة فيما خيّص صورة حذف الفاعل مل نراع فيها  -0
 أكثر؛ كقول الّشاعر:إمّنا اعتمدنامها االثنني حىّت تّتضح الّصورة صغرى، و  وإن كيرى أ
 (12)فُتغِربُ  تـُْغرى بتسليجِة الغريبِ ملْج تجزْل           الُغرباُء ِمنك، و  تجسجّلتِ و 

 

 للمجهول يف حمّل نصب الفعلية "تـُْغرى بتسليجِة الغريِب" مجلة فعلية فعلها مبين فاجلملة
 ملج تـجزجْل".خير لـ "

 

أهم مجهول حلاجة لفظّية ومعنويّة، و لقد استخدم الّشاعر أسلوب الفعل املبين لل -1
 األغراض اليّت استدعت ذلك ه :

 علم املخاطب بالفاعل. -أ
 استهجان ذكر الفاعل.احتقار و  -ب
 القافية.املقام بذكره، ومراعاة الوزن و  ضيق -ج

 

عان جديدة للجمل كاملضاف متنوعة أضافت ماجلملة املبنّية للمجهول كثرية و متّممات  -0
شبه أغلب اجلمل جاء الفعل فيها متعّلق ب، والنعت، و احلال، واجلار واجملرور، و إليه، والظرف

و تعّلق أساس  يف متام إمّنا هكن تّعلقا ميكن االستغناء عنه، و مل ياجلملة من اجلار واجملرور، و 
التأخري الذي جلأ إليه الّشاعر، فكثري منه جاء املعىن، ودليل ذلك هو أسلوب التقدمي و 

 الفعل عناية به نظرا ألمهيته.  مقّدما على
 

وختاما، نستنِتج أّن حتليل ظاهرة "احلذف" يف العربّية يتوافق إىل حّد بعيد مع الّتحليل 
اّلذي جاء به املنهج الّتحويل  عند تطبيق العملّيات الّتحويلّية هلذه القاعدة الّتحويلّية، ورأينا 

 نة الّشعريّة اليت اّليت درسناهاوأمناطها يف املدوّ  "حذف الفاعل"هذا الّتحّقق يف دراسة صورة 
اليت فعلها  "اجلملة احملّولة"هو الّتحليل اخلاص بنمط حذف الفاعل يف  وأدّق حتليل لوِحظ

: فعل املكّونة من "اجلملة األصل". فالبنية العميقة هلذه اجلملة ُتظهر لنا "مبيّن للمجهول"
اخلاّصة هبذه القاعدة تظهر لنا  اإللزام " الّتحويل"مبين للمعلوم+ الفاعل، وبعد مراحل 

البنية الّسطحّية البنية الّسطحّية املكّونة من: فعل مبين للمجهول + نائب الفاعل. وهلذه 
متعّددة استطعنا أن نرصجدها من خالل الّتحليل اّلذي ُقمنا به على قصائد  أمناط وصور

 ".قصائد منتِفضة"ديوان 
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 حلذف حمّققة بذلك أغراضا ودالالتكثر اجلمل اّليت تعوريها ظاهرة ااجلملة الّشعريّة أ
اعل للفعل حذف الف طفى الغماري جلأ الّشاعر لظاهرةملص "قصائد منتفِضة"ويف ديوان 

ذكرها البالغّيون والّنحاة توافقت معها جتربة الشاّعر الّشعريّة  املبين للمجهول ألغراض
فاملعروف أّن "الغماري" شاعر ملِتزم مبعاجلة قضايا وطنه وأّمته، لذا ، والّشعوريّة إىل حّد بعيد

 ما تزخر به العربّية من أساليب الفاعل صراحة مستغاّل  واضع كثرية عن ذكرجنده حتّرز يف م
كاستعمال اجلملة احملّولة حبذف الفاعل للفعل املبيّن للمجهول. فهو مل يذكر الفاعل إّما 

 استهجانه ومن مّث تعّمد عدم ذكرهالستحقاره و  وخجاطب به، ألعلم امل وللخوف عليه، أ
 وغريها من الّدوافع.

 

 واإلحاالت الهوامش
القاهرة  -لوجنمان -العاملية ، الشركة املصرية لب: البالغة العربية، قراءة أخرىحممد عبد املط -(6) 

 .061ص:  ،6/6000ط
 مد حم  الدين عبد احلميد، بريوتحتقيق حممغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام:  -(0)

6001 ،0/133. 
طاهر سليمان محودة: ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي، الدار اجلامعية، اإلسكندرية  -(3)

 .630، ص: 6000
 .0/103 ابن هشام: املرجع السابق، -(1)
 .061املطلب: البالغة العربية، قراءة أخرى، ص:  حممد عبد -(0)
 دار رؤى حتليلية احلميد السيد: دراسات يف اللسانيات العربية: املشاكلة، التنغيم، ينظر: عبد -(1)

 .600و  600 ص: .0223 عمان، مكتبة احلامد،و 
لإلطالع أكثر على ذلك ينظر: سيبويه يف الكتاب، وابن جيّن يف اخلصائص، عبد القاهر  -(0)

 ... اإلعجازاجلرجاي يف دالئل 
 .  632/ 0، 6حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، طسيبويه: الكتاب،  -(7)
ظرية "احلذف لكثرة االستعمال"؛ إذ فّسر أنواعا شىت من احلذف يف يعتير سيبويه صاحب ن -(0)

. وما يؤكد 37 ص: الصيغ والوراكيب. ينظر: طاهر سليمان محودة يف كتابه: ظاهرة احلذف،
 «.يف الكالم لكثرة استعماهلم كثري وما حذف: »0/632ذلك قول سيبويه  يف الكتاب، 
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لقد حدد سعيد حسن حبريي جمموعة عناصر جيب مراعاهتا يف قضية احلذف حىت تشكل  -(62)
، والعالقة بني ناصر الوركيب الذي يقع فيه احلذفع -) أ يف جمموعها حدثا كالميا وه :

على إدراك العنصر  قدرة املخاطب -بالعنصر احملذوف والعناصر القائمة تركيبا ودالليا. 
املوقف الكالم  الذي جييز صحة الوركيب  -دقصد املتكلم من احلذف.  -جاحملذوف. 

. ينظر: سعيد حسن حبريي: عناصر النظرية الّنحوية يف  (الواقع فيه احلذف أو عدم صحته
األجنلو كتاب سيبويه: حماولة إلعادة التشكيل يف ضوء االجتاه املعجم  الوظيف ، مكتبة 

 .000، ص: 6/6070املصرية، ط
 .623 - 620)م.س(، ص:  طاهر سليمان محودة: -(66)
 .072 - 6/000ابن جيّن: اخلصائص، حتقيق: حممد عل  النجار، املكتبة العلمية، -(60)
أعمال ، الجتاه العقل  بني اجلرجاي وتشومسك يُنظر إىل كمال عطاب: الّنحو العريب وا -(63)

، باملكتبة الوطنية باحلامة، منشورات اجمللس 0226أفريل،  01ـ . 03 النحو،ندوة تسيري 
 .310ص:  ،0226األعلى للغة العربية، اجلزائر 

 للتوسع يف الفكرة: ينظر مباحث دالئل اإلعجاز.  -(61)
سعيد حسني حبريي: دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة، مكتبة زهراء  -(60)

 .001ق، القاهرة، )د.ط(، ص: الشر 
 نفسه.  -(61)
 .000املرجع نفسه، ص:  -(60)
عبد القاهر اجلرجاي: أسرار البالغة يف علم البيان، ت: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب  -(67)

 .000 – 001، ص: 0220/ 6العلمية، بريوت، ط
 أسرار البالغة يف علم البيان: القاهر اجلرجايعبد .600 عبد احلميد السيد: )م.س(، ص: -(60)

 .000 - 001، ص: 0220/ 6ت: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
 .600ينظر: طاهر سليمان محودة: )م.س(، ص:  -(02)
 .020إىل  023/ 0ابن هشام: )م.س(، ينظر:  -(06)

مل يُتكلم به على حد تعبري ه  بىن مفورضة ألهنا بىن جتريدية ذهنية غري منطوقة، فه  متثيل  -)*(
 سعيد حسن البحريي.

 .0/113ابن هشام: )م.س(،  -(00)
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 .6/73ابن جيّن: اخلصائص، -(03)
 6000عل  عشري زايد: عن بناء القصيدة العربية احلديثة، مكتبة الشباب، القاهرة،  -(01)

 .16ص:
 .13املرجع نفسه، ص:  -(00)
  : حممد اليمين : الطراز، مراجعة وتدقيق إبراهيم العلوياإلمام حي  بن محزة بن عل  بن  -(01)

 .6000 -6160/ 6لبنان، ط –عبد السالم شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت 
ث عن حذف املبتدأ ، إذ اقتصر احلدي«القول يف احلذف»ينظر: دالئل اإلعجاز يف باب  -(00)

)إكثاره عن أمثلة حذف املبتدأ به فقط، ويعلل سعيد حسن البحريي ذلك أو املفعول 
شيوع تفسري خاطئ له أو غري دقيق لدى السابقني  جلية إىلإشارة » ( أن يف ذلك خاصة

«. العمل على إدراك أسراره ودقائقه ولطائفهإىل عدم االكتفاء بالوصف فقط بل والدعوة 
 .007الداللة، ص: و ينظر إىل: دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية 

 .001و  000وص: 107 - 0/100 ينظر إىل ابن هشام: )م.س(، -(07)
وتبويب وشرح: عل  بو ملحم، دار اخلطيب القزويين: اإليضاح يف علوم البالغة، تقدمي  -(00)

 .00ص:  ،0222الطبعة األخرية،  ،ومكتبة اهلالل
 .006 العلوي: الطراز، ص: -(32) 
 .011املرجع نفسه، ص:  -(36)
 .006 املرجع نفسه، ص: -(30)
ينظر: شرح ابن الناظم: على ألفية ابن مالك، ت: حممد باسل عيون السود، دار الكتب  -(33)

سن بن عيسى ينظر شرح األمشوي على األلفية أليب احل، و 6/0العلمية، بريوت ـــــ لبنان، ط
ب الفهارس: حسن محد بإشراف: إميل بديع يعقوب، دار الكتقدم ووضع اهلوامش و 

     ما بعدها، ورض  الدين االسوراباذي: شرح الكافية و  6/61لبنان، م -العلمية بريوت
 .631 -1/630، م6/6007لبنان، ط -البن احلاجب، دار الكتب العلمية

 .1/633االسورباذي: شرح الكافية البن احلاجب،  -(31)
ما بعدها، وشرح  و  6/160ما بعدها، وشرح األمشوي، و  610ينظر شرح ابن الناظم، ص:  -(30)

 ما بعدها.و  1/630لالسوراباذي:  الكافية
 .6/00، لكتب العلمية، بريوت ـــــ لبنانامليرّد: املقتضب: حتقيق: حسن محد، دار ا -(31)
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 .610شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، ص:  -(30)
منتفضة، أسرار من كتاب النار، منشورات احتاد  ري: ديوان قصائدمصطفى حممد الغما -(37)

. ومعىن هذا البيت أن 00، قصيدة ليلى املقدسية، ص: 0226 ديسمير زائريني،الكتاب اجل
ا ذكره  أنصاره فذكرو 

ج
 ا قتله وقاتليه، رفض الذين باعوه"احلسني بن عل  كرم اهلل وجهه" مل

تـجُروا عن الذين ارتكبوا يف حقه وحق اإلسالم هذه اجلرمية  ذكر ذلك مقدمني أعذار واهية تجسج
الشنعاء اليت تطعن يف اإلسالم قبل الطعن يف شخصياته العظام، وأعذارهم املقدَّمة  

قتل احلسني فيها من وحقائقهم امللفقة غري مقبولة؛ال تقبلها أحداث التاريخ. وذكر حادثة 
 كف  شرحه هذه السطور.يال  الرمز ما

. وهذا البيت جاء بعد حديث الشاعر عن عقر ناقة 30 الديوان: ليلى املقدسية، ص: -(30)
 عن من يطعن يف عقيدة اإلسالم و"الناقة" رمز مثود، إذ استعمل هذه احلادثة رمزا للتعبري

 من املعاي بيت الكثرياهلالك، وحيمل هذا الفالطعن فيها الجيلب إال اخلزي و  للعقيدة
 الباطنة.الظاهرة و 

ا له. والشاعر هنا خياطب العريب، وعظم األمانة اليت محّ 01الديوان: ليلى املقدسية، ص:  -(12)
 اإلسالم.اهلل إياه وه  أمانة 

 .612ص:  ،0221/ 1، االسكندرية، طالنجار: أحباث لغوية، دار الوفاءنادية رمضان  -(16)
. وإىل حممود سليمان ياقوت: 606ينظر شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، ص:  -(10)

 .    071ص:  ،6007النحو التعليم ، دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية، مصر، 
 .02الديوان: قصيدة ليلى املقدسية، ص:  -(13)
 . 01الديوان: قصيدة ليلى املقدسية، ص:  -(11)
. عورا: البئر اليت ال يستقى منها، ينظر: لسان العرب 10الّديوان: قصيدة شهادة، ص:  -(10)

 . 336، مادة: عور، ص: 62، م0220/  6البن منظور، دار صادر للطباعة والنشر، ط
 .16الديوان: شهادة، ص:  -(11)
 .31الديوان: قصيدة ليلى املقدسية، ص:  -(10)
 .101 ـــــــ 6/103ابن هشام : املغين، -(17)
 .631 -1/633االسوراباذي: شرح كافية ابن احلاجب، م -(10)
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أنصار اإلسالم  ، ومعاي هذه األبيات أن03الّديوان: قصيدة يا أيّها الّشهداء، ص:  -(02)
نراها هُتان وحتاصر، أما من  )خيل اهلل( يف فلسطني وأنصار عقيدته من اجملاهدين واملناضلني

خل، وليس ذلك فقط يف إهانة الكرماء إ ُهم دون ذلك من عمالء الصهاينة تكرم وتعّزز ...
  جسده وتشويهه حتت أعذار واهيةبالّشهيد يف ّد بأعدائهم إىل املتاجرةبل وصل احل

لذي يصون تا، فمن ذا اه مل يكفه ذلك وراح  يتاجر به ميفمن ساعد يف قتل باطلة ىودعاو 
اإلخبات: اخلشوع  أخبت هلل: خشع... . اإلخبات:من )خبت(:!؟ حقوق شعبه يا ترى
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 يستوبياخطاب الد  
 جاللته األب األعظم" لحبيب مونسي من خالل نماذج روائية غربية" في رواية

 

Dystopia 's speech in the novel "His Majesty the Great Father" 

by Habib Mounsi, through Western narrative models Dystopia speech 

 
 عبد الواحد رحال د.                                        

  (الجزائر) تبسة -جامعة العربي التبسي                                          
 

 60/20/0202تاريخ القبول:                                60/21/2002تاريخ اإلرسال:  
 

 ملخص: 
 يف مقدمة كتابه( Neil Postman) قايف األمريك اقد الثّ بناًء على رؤية النّ 

"Amusing Ourselves to Death"  حول اخليال الديستويب يف الرواية الغربية، واتكاًء
الت وعلى ضوء متثّ  -حتاول هذه الدراسة " Dystopia"هج النظري ملصطلح النّ على 
يستوبيا يف رواية الوقوف على متظهرات عوامل الدّ  - يستويبموذج الغريب للخيال الدّ النّ 

"جاللته األب األعظم"، وتكشف عن انزالقات اجملتمع اإلنساي املستقبل  الباحث عن 
ؤال التايل: هل اختالف املرجعيات بذلك اإلجابة عن السّ عامل يوتويب موهوم، حماولة 

يستويب، وبالتايل يف بناء تصور ديستويب حول مآالت ر يف ختليق اخليال الدّ قافية يؤثّ الثّ 
ياق أفقا حبثّيا حول راسة أن تفتح يف هذا السّ مستقبل اإلنسان املعاصر؟ ويُفورض هبذه الدّ 

اهن العريب، وكذا احلفر يف حقل احلداثة  وبنية الرّ يستويبالتواشج بني عناصر اجملتمع الدّ 
 وائية العربية انطالقا من مقولة "ارحتال املفاهيم". الرّ 

   

 : ديستوبيا؛ يوتيوبيا؛ جمتمع؛ مستقبل؛ ديكتاتورية.الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 
Based on the vision of the American cultural critic (Neil Postman) 

in the introduction to his book "Amusing Ourselves to Death" about 

the dystopian fiction in the western novel, and based on the theoretical 

approach to the term "Dystopia", this study tries - in light of the 

representations of the Western model of the dystopian fiction - to 
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stand on the manifestations of worlds The dystopia in the novel, "His 

Majesty the Great Father", reveals the slippages of the future human 

society searching for a delusive utopian scientist, in an attempt to 

answer the following question: Does the difference in cultural 

references affect the creation of the dystopian imagination, and thus 

the construction of a dystopian conception of the future prospects of 

modern man? In this context, this study is supposed to open a research 

horizon on the interdependence between the elements of the dystopian 

society and the structure of the Arab world, as well as the excavation 

in the field of Arab novelist modernity, based on the concept of 

“migrating concepts”. 
 

Keywords: Dystopia, Utopia, Community, future, Dictatorship. 
 

 مقدمة: 
س على معطيات اجتماعية يتأسّ  ،يستوبيا متثيل سردي لعامل مستقبل  افوراض الدّ 

قة، والقمع وسياسية تتناىف وانتظارات اإلنسان املعاصر، مثل الفقر اجلماع  وفقدان الثّ 
يستويب عامله الروائ  انطالقا من واقع إشكايل راهن، فبعد قوة البوليس ، ويبين اخليال الدّ 

عور باألمان تدمريية عنيفة يبدأ العامل يف إعادة بناء نفسه من جديد ووفق نظام ال مينح الشّ 
ا وباوية، إال أن معامل هذيستويب يبّشر بالطّ الفكر اإليديولوج  يف اجملتمع الدّ  ورغم أنّ 

اجملتمع ميكن قراءهتا على أهنا حتذيرات سياسية تدفع القارئ إىل اإلحساس بإمكانية 
وتنقذ  ،فكري يف خلق مسارات بديلة قادرة على مواجهة هذا املستقبلاحلدوث، ومن مثة التّ 
 هايات املرعبة. النّ خطر اجملتمع اإلنساي من 

  

 األعظم" يتموضع يف نسقنيته األب يستوبيا يف رواية "جاللخطاب الدّ إذا كان و 
ومتركز العقل، ونسق مجايل  كنولوجيا، وأنشطة احلوسبةالتّ ره مقوالت نسق معريف تؤطّ 

ؤال فإن السّ رد الروائ ، يتشّكل من عناصر األدب وفضاء املتخيل الذي يؤطّر مشهدية السّ 
ميكن صياغته  يستويب اإلشكايل الذي يدفع هبذه الورقة البحثية إىل احلفر يف اخليال الدّ 

يات الرواية الغربية يف وضع ت من فنّ كالتايل: إذا كانت رواية " جاللته األب األعظم" امتصّ 
على رؤية  -من ناحية أخرى -كأتيستويب املستقبل ، فهل اتّ ري للمجتمع الدّ إطار تصوّ 

 ةة واقتصاديوعقائد ورؤى اجتماعيّ  مستمدة من املرجعيات الغربية مبا تستبطنه من فلسفات
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أم أهنا حاولت رسم مآالت اإلنسان املعاصر وفق ما متليه مرجعية الكاتب وثقافة بيئته 
ومنه يتم قافة من خصوصيات ختتلف عن ثقافة اجملتمع الغريب؟ وجمتمعه مبا حتمله هذه الثّ 

ي املشهد ل /افوراض  ضمن حدود إسقاطات اخليال العلم  الذي يغذّ خلق مستقبل تأمّ 
اهن، والّتمثيالت املتعلقة وقع الذي يربط بني متثيالت الرّ واية عير فعل التّ يستويب يف الرّ الدّ 

نبؤ هبا  كاًء على قوانني اخليال اليت ميكن التّ باملستقبل اعتمادا على معطيات احلاضر، واتّ 
 ، والذي يعمل وفقا للقوانني(0)عبري عن اخليال االستعادي باملفهوم الكانط كصيغة للتّ 

مثيالت املستقبلية(، حيث ابقة والتّ مثيالت السّ الربط بني التّ ابط )اخلاصة بالورّ  يقيةاإلمير 
 التوتاليتاريا. البشعة حتت وطأة  االفوراضيةم صورة املدينة تتضخّ 

 

 :يستوبياالد   مفهوم -1

"dystopia"  مصطلح( يوناي، يتكون منdys أي "مريض" أو "س ء" أو "غري )
ًئا ل يكون فيه كل ش ء سيّ ؛ ويشري إىل مكان متخيّ وتعين "مكان" ((toposطبيع " و

 معىن إىل  بنيتها اإليتيمولوجية خالل حتيلنا من  ممّا يعين أن كلمة  )ديستوبيا( ،(1)تقريًبا
 أو الفاسد(. اجلجحيم  املكان(

 

ظهر أول استخدام معروف ملصطلح »( فقد utopiaيستوبيا نقيض يوتوبيا )الدّ و 
dystopia  ّياسة، فف  خطاب أمام اليرملان اليريطاي من قبل جون يف نقد رجال الس

، بل فيد جًدا أن ال نسميهم يوتوبيني، من املا. قال ميل: "رمبّ 0818ستيوارت ميل عام 
هو  Utopianى عادة . ما ُيسمّ caco-topiansأو  dys-topiansجيب أن يُعرفوا باسم 

، فالديستوبيا (1)«ء جًدا(ه أفضل هلم هو )س ّ دو أنّ أمر جيد وال ميكن تطبيقه؛ لكن ما يب
املدينة الفاضلة(، وتتميز فيه ظروف احلياة بالبؤس ) رؤية جملتمع معاكس للمجتمع اليوتويب

 والفقر والقمع والعنف واملرض. البشريّ 
 

بعيد، يشري إىل نوع من القصص  إىل حدّ  هو مصطلح أديبّ  "ديستوبيا"ومصطلح 
را مظلما تفقد فيه ئة، وتقدم حوهلا تصوّ اخليالية اليت تتناول جمتمعات مستقبلية ختييلية سيّ 

ل سياسية وء على مسائط فيه الضّ البشرية حريتها وإنسانيتها، يف الوقت الذي تسلّ 
ستبداد اليت دينية، ويف هذا االستشراف حتذير من أشكال اال واجتماعية واقتصادية أو

 خاء االجتماع .مولية باسم الرّ متارسها األنظمة الشّ 
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 "0981يستوبيا. فرواية "وائر األكادميية ال متيز بني مناهضة اليوتوبيا والدّ وبعض الدّ  
قادهتا  ألنّ  ؛ه  رواية ديستوبية (،George Orwell)للكاتب اإلجنليزي جورج أورويل 

ات يستخدمون خطاب اليوتوبيا لتيرير قيادهتم باسم خلق جمتمع طوباوي، وتعتمد أدبيّ 
ول واأليديولوجيات يف خلق جربة اإلنسانية خبصوص فشل الدّ يستوبيا على ما أفرزته التّ الدّ 

ول اشد، وغالًبا ما ختتزل هذه الدّ عامل يوتويب، وإخفاقها يف حتقيق أدَن مستويات احلكم الرّ 
هاية إىل عواقب ي يف النّ حرية اإلنسان يف بعض املثل العليا اليت يؤدّ  واإليديولوجيات

 .(1)«ةاستبدادية وحىت مشوليّ 
 

 : يستوبيعناصر المجتمع الد   -2

يستوبية ه  جمتمعات مستقبلية أو جمازية/ افوراضية، فإهنا إذا كانت اجملتمعات الدّ 
ور باخلوف، فحّكامها يّدعون الطوباوية ـــعأبرزها الشّ  من ديد من اخلصائصـــتشورك يف الع
 فف  رواية "جاللته األب األعظم" ، (1)ةـــوبا قاتلــــطن عيــعاء يف احلقيقة يستبلكن هذا اإلدّ 

ويف ذلك إحالة  -جال جل املعجزة/ األب األعظم" الذي يشري إىل املسيح الدّ يظهر "الرّ 
(، للكاتب اليريطاي "روبرت هيو بينسون" Lord of the Worldالعامل" ) ربّ "إىل رواية 

(Robert Hugh Benson) -  ّو"األب األعظم"  جال،حيث حيكم األرض املسيح الد
، ليبّشر بعامل "0981"( يف رواية Big Brotherاألخ األكير" )يعكس كذلك صورة "

واحدة تدين دولة توّحد جيعل الكرة األرضية »على  مبينّ  (Utopian world)يوتويب 
ولكن هذا احللم يصري فيما بعد  (1)«اآلدمية فيها واحدة الوجود واالعتقادبفكرة واحدة، و 

»يستوبيا تسعى إىل تغيري احللم اليوتويب إىل كابوسالدّ » ذلك ألنّ جمرد وهم، 
يف حني ، (1)

تتقاطع فات اليت من أهم الصّ  ولعلّ . وباوي يقوم على االنسجام والتصاحلأن اجملتمع الطّ 
 يستوبية:فيها اجملتمعات الدّ 

 

 حك م االجتماعي:بقي/ الت  ظام الط  الن   -أ
غبة يف فرض القيود االجتماعية، مثل يستويب ه  الرّ صور الدّ مة املميزة حلاالت التّ السّ 

حكم قابة والتّ ارم للمجتمع كوجه من وجوه الرّ بق  الصّ قسيم الطّ استعمال سياسة التّ 
بقة االجتماعية وخصائصها قسيم حتديد مالمح الطّ خالل هذا التّ  االجتماع ، حيث يتمّ 
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ديدة تسلب حرية قابة الشّ وهذه الرّ  .بقات بشكل صارماليت متّيزها عن غريها من الطّ 
"ألدوس  اإلجنليزي للكاتب (،Brave New World) رواية يف كما املواطنني
بشكل وحدات عددها بق  ظام الطّ تعيني النّ  حيث يتمّ   (Aldous Huxley)هكسل "

     دة، ولكل جمموعة تسميتها وخصائصها االجتماعية والوظيفية ( متماثلة وموحّ 111)
 اا وفكريّ قة األعلى مستوى اجتماعيّ ب( الطّ (Betasخبة احلاكمة، و( متثل النّ Alphas) ــفـ

 مون باألعمال املكتبية واإلداريةيقو ( Gammasومنهم العلماء وأعضاء احلكومة، و)
( عامة Epsilons)ب جمهودا فكريا، و ( يقومون باألعمال اليدوية اليت ال تتطلّ (Deltasو

ظافة مثال، ويتم تكوين هذه عب وه  األغ  واألسفل مستوى ومنهم عمال النّ الشّ 
بقات من خالل ختصيب البويضات البشرية إلنتاج األجنة املتماثلة، مما جيعل املواطنني الطّ 

ايل ( بكميات كبرية، وبالتّ Deltasو  Epsilons. وقد مت إنتاج )(8)موحدين قدر اإلمكان
شخصية مميزة، فقط سيكونون سعداء طاملا حصلوا على أقراص "سوما" وهو  تفتقر إىل أيّ 

اعة والوالء وإبقائهم يف خمدر مضاد لالكتئاب توّزعه احلكومة إلخضاع اجلماهري على الطّ 
واية( بأهنا  " )بطل الرّ John the Savageالعامل" لـ "سعادة ظاهرية، وقد وصفها "قائد 
 عوب"ين أفيون الشّ إعادة ساخرة لعبارة ماركس "الدّ » كاملسيحية، لكن بال دموع، وه 
 .(9)«عبفاآلن أصبح األفيون هو دين الشّ 

 

هات، بل حاضنات إلكورونية خترج األجّنة وال يوجد يف هذا اجملتمع آباء وال أمّ 
دريب املخصص لكل طبقة ك  تناسب وظائفها فيما لطبقتها، فيتم التّ لتجعلها مناسبة 

 .(01)دريبات يزرعون فيهم كراهية الكتب والورودبعد، وه  سعيدة بدورها، ويف هذه التّ 
 

يستويب على ثالث طبقات: "احلزب س اجملتمع الدّ " يتأسّ 0981أما يف رواية "
ة اهلرم قمّ   ( ، وميّثل "األخ األكير"(Proles "، و"طبقة برولز"اخل "، و"احلزب اخلارج ّ الدّ 

 .(00)ظاميف هذا النّ 
 

كان، ميلك االمتيازات ٪ من السّ  1يشكل نسبة اخل : )الطبقة العليا(، حلزب الدّ ا -
جن و رمبا عذيب والسّ ض للتّ س عليه، فقد يتعرّ جسّ قابة والتّ ه ليس حمصًنا من الرّ والقرارات لكنّ 

 حموه من التاريخ.
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سياسات لنفيذ املباشر الوظائف اإلدارية، والتّ  بقة الوسطى ويتوىّل ميثل الطّ  "احلزب اخلارج ": -
 عليهم االمتناع عن سون على بعضهم البعض، يتعنّي س عليهم كما يتجسّ التجسّ  الدولة، يتمّ 

 بقة العليا. ام ألوامر الطّ ممارسة اجلنس ما مل يكن ذلك ألغراض اإلجناب. واالنصياع التّ 
 

 ملهام الوضيعةال الذين يؤدون انيا تتكون من العمّ بقة الدّ (: ه  الطّ (Prolesطبقة  -
يبقيهم  ،بعيًدا عن اإلنسان املتحضر دينة،وتسكن خارج امل كان،من السّ  % 81وتشكل نسبة 

إبقاؤهم  (، ويتمّ prolefeedياضة واملواد اإلباحية )احلزب على الورفيه بالكحول واملقامرة والرّ 
ة أفكار حول حياهتم أو اجملتمع الذي يعيشون فيه. وإذا شّكل دون تعليم، ال ميتلكون أيّ 

   (01).، يتم قتله وتبخريهولةأحدهم خطرا على الدّ 
 

جاللته األب حيضر بقوة يف رواية " ظام الصارم يف تقسيم اجملتمع الديستويب،هذا النّ 
 ية ينقسم إىل ثالث وثالثني طبقةعن دولة عاملاألعظم" فمجتمع الرواية الذي هو عبارة 

ومتثل القوة والسلطة، وتعمل باسم "األب (the priesthood) أعالها "طبقة الكّهان" 
لطبقة العلّية" اليت تتميز األعظم" من أجل خالص البشرية، يليها "جملس العسكريني"، مث "ا

 ة معزولة تتكون من العربوه  طبق بالذكاء ومنهم العلماء، وأدناها "طبقة اخلدم"،
كاثر، وجعل تستخدمها الشركات املنجمية يف مراكز عمل إجبارية، مقابل حق العيش والتّ 

ساء يف معسكرات قرب هذه املراكز وما ينتج عن االختالط من ذريّة يساق إىل أماكن النّ 
 ميتا ه من دخل هذه املراكز لن خيرج منها إالخمّصصة إلنشاء طبقة عاملة بديلة، ألنّ 

جل املعجزة" مينح فرصة االرتقاء من طبقة إىل أخرى ملن ثبت والؤه، بعد أن تفرض الرّ "و
   .(01)عليه رقابة صارمة

 

طبقة جملس مكون من حكيم يعينه على أداء املهام كاهن عسكري   إدارة كلّ ويتوىّل 
ومريب، وهلم يف كل شهر حج إىل قاعة االجتماع املشرفة للتزود بالطاقة احليوية من األب 

الطبقات  األعظم، باعتباره القوة العظمى للدولة العاملية، واملشرف على مراقبة وبرجمة كلّ 
توى وطبيعة كل طبقة، ويتم ذلك باستخدام عقول وتسيريها وفق قوانني تتناسب مع مس

من أجل فك رموز الطبقات حىت تعطينا » األب األعظم"يقول "تعمل متخصصة حاسوبية 
طبقة، وقد أضفت شيئا جديدا حىت يتناسب الدين  اللحظة الدساتري اجلديدة لكلّ 
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لفكري الذي هذا التناسب مطلوب نظرا للقسط ا .. طبقة حظها منه والطبقات، فتنال كلّ 
أسبوع، ومّت  برجمة العقول البشرية مرة كلّ  ، كما تتمّ (01)«واحدة منها ه لكلّ ءنتوىل إعطا

نشر شاشات عمالقة يف املراكز ليظهر وجه "األب األعظم" واعدا متوعدا، كما هو احلال 
" حيث جند املدينة تغوص يف ملصقات لرئيس احلزب مكتوب عليها 0981يف رواية "
يف حني تراقب شاشات (Big Brother is watching you)  األكير يراقبك""األخ 

 .العرض احلياة اخلاصة والعامة للسكان
 

 : وتفك ك األسرةفقدان المجتمع المدني   -ب
لت حالة اضمحالل للمجتمع اإليديولوجيا الشمولية يف اجملتمع الديستويب شكّ 

ممّا جعل إمكانية احلديث عن  ،التنظيمية للدولةاملدي، وذلك النعدام االستقالل عن األطر 
إال مبا ميكن  ،جمتمع مدي غري ممكن، حبيث ال يسمح للمواطن باالخنراط يف دواليب احلكم

أن يكون امتدادا لسلطتها اليت تتأسس على تصورات إسوراتيجية موجهة أساسا ضد 
ت اجلوسسة لرصد اجملتمع، وتعكس الرغبة يف اهليمنة عليه من خالل تكريس مؤسسا

األفكار واإليديولوجيات املخالفة، وأحيانا املؤسسة الدينية اليت توظفها كأداة  لتنفيذ نوع 
جاللته " من السيطرة الروحية والقانونية على اجملتمع باسم الدين، كما هو احلال يف رواية

ة األب األعظم" حيث مّت تأسيس معبد رئيس  توىل وضع التشريعات اجلديدة للدول
ألب األعظم" ورمز ، واملعبد ليس مؤسسة دينية مستقلة، إمنا هو امتداد لـسلطة "ا(01)العاملية

وقد اعتمد العمل على »، وليكون املركز الذي تنطلق منه التعاليم اخلاصة لإلكراه القسري
الكتاب املقدس جلاللته وتبويب ما جاء فيه على شاكلة النصوص القانونية لتأخذ الديانة 

والقانون، فال تعزل الدين  ،يدة طابع الشمول، فتتضمن توجيه احلياة العقائدية، واحلياةاجلد
 .(01)«عن الدولة وال الدولة عن الدين

 

وإذا كان من مسات الديستوبيا، الغياب التام للمجتمع املدي حبيث تنعدم اجملموعات 
، قد جعلت هذه الفئات االجتماعية (0981) رواية االجتماعية إىل جانب الدولة،  فإنّ 

  "رابطة الشباب ملكافحة اجلنس"مبثابة أقسام فرعية للدولة وحتت سيطرة احلكومة، مثل 
اليت ه  عبارة عن وكالة مراقبة يف احلكومة، ومتثل مفتاح التحكم والسيطرة على حياة 

 املواطنني وصوال إىل أفكارهم.
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فز على رموز املسيحية وجعل الصليب يتم الق (Brave New World) ويف رواية
اليت متت صناعتها ألول مرة دون االعتماد على ( (Henry fordمنوذجا لصناعة سيارة فورد 

 T ، اليت متثل طراز فورد"T"، حيث قطعت قمة الصليب ليتم تغيريه إىل(01)العمل اليدوي
الدين الذي ميكن من خالله السيطرة  والتخطيط املنظم مهاوهبذا تصري اآللة  يف إجنلورا،

 والتحكم يف املواطنني.
  

، وتتمحور يف طقوس شبه دينية قد تؤسس الدولة  لعبادة الشخصية وبدال عن ذلك
 حول شخصية مركزية، وعادة ما تكون رئيس دولة أو حكومة، مثل "األخ األكير" يف رواية

إال من خالل ملصقات لوجهه يف  "، وهو الشخصية األسطورية اليت ال تظهر أبدا 0981"
تلعب الصور والرموز اليت تستخدمها الدولة دورا يف دعم هذه »حيث  مكان كلّ 

الدولة  "أوشنياــ "احلاكم الغامض لو"األخ األكير" هو ، (08)«اإليديولوجيا اليت تقمع التاريخ
اليت جتعل الدين  مرادفا الستعمال السلطة املطلقة ، وكلمة األخ األكير صارتالدكتاتورية

هو الدولة، والدولة ه  الدين، ويتم تطبيق هذا املبدأ بالقوة، على أساس أن حكم 
 الديستوبيا العلمانية  ال ميكن أن  توفر روابط اجتماعية خارج دائرة السلطة احلاكمة.

 

يتم القضاء على مؤسسة األسرة كما هو احلال  ،ويف سياق اضمحالل اجملتمع املدي
، حيث يتكاثر األطفال يف املخابر بشكل مصطنع يف (Brave New World) يف رواية

غياب مفهوم "األم" أو "األب"، ويف جمتمعات ديستوبية أخرى، حني تتواجد األسرة فإن 
يتم تنظيم  حيث، "0981"، كما يف رواية جود يكون يف خدمة الدولة وبقائهاهذا الو 

واية بشكل خاص، ييرز عداء الدولة لألمومة  األطفال للتجسس على والديهم، ويف هذه الر 
 .(09)كسمة شائعة

  
ويف رواية "جاللته األب األعظم" ألغت الدولة نظام الزواج واستبدلته بنظام يتقاطع  

املفهوم احليواي الذي تتالشى يف تراكيبه مفاهيم األسرة والرابطة العائلية، حىت »كلّية مع 
منهم قطع الغيار يف صارت الوربية مهمة املؤسسات املختصة، اليت حتتضن اللقطاء فتصنع 

بناء اجملتمع وصناعة أفراده على اختالف  ، ومن هؤالء األطفال يتمّ (11)«ةدوالب الدول
صار حديث األسرة حديث شعوب »ويف ظل هذا البناء االجتماع   مستوياهتم وأدوارهم،
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وأصبح اليوم ضربا من العيب ال يقبل  ،غابرة عرفت نظاما اجتماعيا حافظ على بقائها دهرا
اء يقمن باحلمل مدة األشهر التسعة مقابل مبالغ عليه أحد من الناس، وأصبحت النس

مله من ترابط حي، ومن هنا اضمحل مفهوم األسرة مبا (10)«تقدمها مؤسسات احلضانة
االحندار، يقول  اجملتمع حينما يبلغ هذه الدرجة من التفكك فإن مآله الواضح أنّ و عاطف ، 

ى سجالت الكوارث واطلعت عل»طل رواية "جاللته األب األعظم" الفىت موسى" ب"
فوجدت على رأسها االنتحار حىت رأيت مولد مؤسسات عاملية تتزعم االنتحارات الفردية 

 .(11)«واجلماعية
 

  :يديولوجيا السياسيةاأل -ج 
 املاركس  ألتوسري الفيلسوف صاغها اليت االجتماعية" والوظيفة "األيديولوجيا نظرية يف

 )(Louis Pierre Althusser يف كتابه "األيديولوجيا وأجهزة الدولة األيديولوجية" 

((Ideology and Ideological State Apparatuses  ّميكن أن اإلنسان  اتضح أن
والرواية كاآللة"، " ويستجيب جبسمه أيضا الذي يصري"خيضع لسيطرة الدولة بوع  "عقل 

فالسيطرة على هذه النظرية،  الديستوبية تعّد مبثابة اجملتمع االفوراض  الذي تنطبق عليه
تلقني أيديولوج   خالل من إال حتقيقها ميكن ال اجلسم على السيطرة وتعزز تضمن اليت العقل

ضمن قيم ومعتقدات أيديولوجية سائدة يف  ،حيّول اإلنسان إىل كائن سهل االنقياد واإلنتاج
"سهلة  تنتج عقوال، وهادفة إىل خلق أجهزة اجتماعية ميكن أن (11)الدولة الشمولية

والتالعب مباض   "منضبطة"، وهذه اإليديولوجيا تكون حمّصنة من خالل الدعايةاالنقياد" و
فتعمل على طمس احلقيقة وصوغ األشخاص واجملتمع إلضعاف الوع  بالذات واهلوية، 

العقل يف قالب جديد عن طريق غسل األدمغة، فُيسّخر اإلعالم مبا ميتلكه من وسائط 
 .حديثة تسمح له بورويج األخبار وبث الدعاية مبا خيدم أغراضه السياسية تياوتكنولوج

 

فف  رواية "جاللته األب األعظم" يصري اإلعالم من أقوى األسلحة سيطرة على 
ترسيخ القناعات عن طريق  ،البشرية بسبب قوته على قلب املسّلمات وتغيري حقيقة األشياء

توجيه اخلطوات حنو اهلاوية، تصنع رأيا سلبيا يف جوهره يف »فالصحافة تساهم  ،املوهومة
 .(11)«تقدمّيا يف مظهره، ختدع به الطاقات العاملة



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 119 

 

واألديان، وعلى   ،والثقافات  ،و"الرجل املعجزة" الذي يّدع  الثورة على احلضارات
فروضة علينا باسم تعالوا حنّطم القيود امل»ألنظمة التقليدية، ينادي: أشكال ا كلّ 

مث حنرقها يف النار املقّدسة اليت ستظهر يف   ، تعالوا نقلب كراس  احلكم ...اإليديولوجيات
 ق كتبنا كلها، حنرق عاداتناكل مكان لتلتهم ركام احلضارات والثقافات واالفوراءات، حنر 
"الرجل املعجزة" يف هذا ، (11)«لنولد من جديد كما ولد آدم طيب العنصر صايف العجينة

أفكار تأخذ طابع املعتقد الذي يهدف إىل حتويل اهلوية العاملية  يشري إىل ،ردياملقطع الس
، وينطوي هو اآلخر على نوع من مناهضة لأليديولوجيات املعاصرةإىل هوية روحية 

ذاته  وتّدع  احلق اإلهل ، وهذا يف حدّ  .. يديولوجيا اليت تتكئ على ترسيمات روحيةاإل
من الدين طابعه وقوته، ويّدع  احلقيقة املطلقة، وهذا من يستمد  ،تيرير أيديولوج  ديين

، وبالتايل القداسة  عجيا الدينية أكثر خطرا ألهنا تدّ مسات أية أيديولوجيا، ولعل اإليديولو 
وع   صورةبلوره يف تالوع  الديين الشعيب و وتستغّل  الدين، غطاء حتت االستبداد ستكرّ 

تزييف ه  والغاية  ،خماطبة العاطفة بدل العقل عن طريق أيديولوج  سياس  واجتماع ،
  .عبادة اإليديولوجيا نفسها إىل عبادة الشخصيةالوع  وملكة التفكري، وحتويل اإلنسان من 

 

" حيث القاعدة الرياضية اجلديدة املخالفة 0981رواية "ذلك مت تصويره بشكل مثري لو 
، بل تساوي ما يريده 11وأهنا يف الواقع ال تساوي  (11)(1=1+1للمنطق، ومفادها أّن )

 Double)، إنه "التفكري املزدوج" قع وعلم الرياضياتاوليس ما تريده احلقيقة والو  املتسلط

thinking)  الذي جيعل املرء يؤمن بالش ء وبنقيضه يف الوقت نفسه دون أن يشكل ذلك
دية، واجلهل هو القوة وقد صارت هذه عقبة عقالنية، فاحلرب ه  السالم، واحلرية ه  العبو 
( اليت ترسخ مبدأ Alternative truth القاعدة حتيل إىل سلطة فرض "احلقيقة البديلة")

وحشو  ،ممارسة اإلرهاب الفكريواجلمع بني املتناقضات القائمة على  ،التضارب الفكري
  حىت ولو كانت على  يقني من خطئه عقول الناس مبا تراه السلطة الديكتاتورية صوابا

الذي ميثل " 0981" يف رواية "Oberly" لذلك كان بشرية، املنطق مسة يصبح ال حيث
أثناء " Winston Smith"املتمرد على احلزب احلاكم  البطل يطلب منأداة الدكتاتورية 

 اخلضوعباط ذايت، وأن يتقن عملية أن يكون متعقال وصاحب انضوضعه حتت التعذيب، 
ويؤمن بأن الواقع ال يراه إال العقل املنضبط، وليس هو كل ما يتّم إدراكه كموضوع خارج  

  .قائم بذاته
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 اإلكراه االقتصادي : -د 
، مع تم فيه احلفاظ على توازن اجملتمععاملا ي "Brave New World"حتدد رواية 

يتم تصميم البشر والبضائع اليت و  ،وسائل اإلنتاج بالتوازي معالتحكم يف وسائل التكاثر 
يف يتم إنشاء األشخاص من أجل حتقيق أغراض معينة،  بشكل متكافئ، كمايصنعوهنا 

 تشجيعهم على االستهالك للحفاظ على دورة احلياة. يتمّ الوقت الذي 
 

إذا كانت البىن االقتصادية يف اجملتمعات الديستوبية ختتلف من جمتمع آلخر، فإهنا و 
غالبا ما ترتبط مجيعا بالعناصر اليت يقّدمها الكاتب يف عمله الروائ  كمصدر لالضطهاد 

أحد ولذلك يصري االقتصاد املخطط اخلاضع لسيطرة الدولة، أو الشركات الكيرى الفاسدة 
اذ على السلع الذي يعتمد على الرقابة االجتماعية عير االستحو اجس الديستوبيا، و و ه

 نتاج.واخلدمات ووسائل اإل
 

فيصعب  ،" يقوم االقتصاد على احتكار السلع يف السوق السوداء0981فف  رواية "
وإذا كانت االقتصاد خاضع للسيطرة املركزية،  احلصول عليها من طرف الطبقة الدنيا ألنّ 

 بة احلاكمة اليت تنغمس يف املتعةنتاج لكن الحتظى هبا سوى النخاإلالسلع تشهد وفرة يف 
وتقبل على االستهالك بال هوادة، ألنه يُنظر إىل وفرة البضائع كسبب لتعرض اجملتمع إىل 

، مما حيّتم على غالبية السكان العمل جملرد إطعام أنفسهم،  وال املدّمرة لإلنتاجالفوضى 
جيب إنتاج »ماهري، ألنه يهدد وجودهم لذلك خاء اجلترغب قيادة احلزب يف حتسني ر 

 . (11)«، لكن جيب عدم توزيعهاالبضائع
 

الذي تعلن  ،داخل اجملتمع الديستويبخيضعان لسياسة التوجيه اإلنتاج واالستهالك  إنّ 
 حروب واملنافسة على املواد اخلامفيه الدولة عن هناية األسواق باعتبارها سببا رئيسيا لل

امل هلا أغراض اقتصادية مباشرة، وعليه يتم ختطيط مجيع األنشطة بشكل فحروب الع
 اليت ال تسمح للمبادرات الفردية مركزي، فالصناعات واملؤسسات الزراعية مملوكة للدولة

والفئة العريضة »صغرية من أعضاء احلزب الداخل ، ويعود تدفق الفوائد فقط على جمموعة 
، مما يدفع هبا إىل يدفعاهنا إىل التفكري يف مصريها منتعيش يف الفقر، ألن الورفيه واأل

األشياء، وميلك كل  ، أو ضد "احلزب" الذي صنع كلّ (18)«األقلية املميزة التحرك ضدّ 



 0202جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "إلانسانيةآلداب والعلوم "إلابراهيمي لمجلة 

 

 

 110 

 

يتحكم يف  مثلمااملعلومات، فهو يتحكم يف احلاضر، وألنه ميلك القدرة على التزييف 
إذ  يئة رغم العمل الكثريسسياق يعيش الناس ظروفا اقتصادية املاض  واملستقبل، ويف هذا ال

 حالة العوز ه  األفضل لإلبقاء على االستقرار. أنّ 
 

نطاق  توسيع الرواية يعتمد على تمعجم» ( فإنّ Brave New World)أما يف  رواية 
نسبة )(، Fordismباسم " الفوردية" ) معروفة أصبحت اليتو  - تنظيمهاو  اإلنتاج وسائل

 وكفاءته اإلنتاج كمُّ  حيظى حيثالتابعة لشركة فورد(  Ford Lincolnإىل فورد لينكولن 

 لدولة غالبا ما تسيطر عليهل مصدر عيوب اجملتمع، فااالقتصاد يشكّ  كيرى، إال أنّ  بأمهية
فنجد شخصيات الرواية وه  تعيش مع الرعب تفكر يف عدم املشاركة يف اهليكل 

، وتبدو سياسة (19)«يعمل لصاحل طبقة النخبةه يدرك بأنّ اجلميع  االجتماع  باعتبار أنّ 
الشركات الكيرى اليت حّلت حمل احلكومة يف وضع  لكوكذ ذات نطاق واسع ،اخلصخصة 

 .ملساءلةللرقابة واالقرارات دون أن ختضع 
 

 الديانة مكانة "الفوردية" منحت ، World New "Brave" يف ،التصنيع" "فلسفةو
 إىل ،االجتماعية األسئلة مجيع على اإلجابة على قادرا اقتصاديا منهجا باعتبارها اجلديدة
 ، الرجل الذي أتقن خط التجميع واإلنتاج باجلملةمت استبدال اهلل بـ "فورد" أنه درجة

 "التكنولوجيا بـ يسمى ما تطبيق درجة إىل التكنولوجية مو لعلل قصوى أمهية يويل فاجملتمع
 وقيادة اجملتمع بعث يف املولودين" "األطفال واستعمال اخلصيب غرفة ودور اإلجنابية"
 واجلنس مالعل طريق عن ممكًنا أصبح األسرة إلغاء حىت املادي، الرخاء ونشر اإلنتاج،
 تعتير حيث ،االستهالك زيادة هو كله ذلك من الرئيس  واهلدف ،االنتشار واسع الوروحي 

 جمتمع يف االستهالكية املادية هاجس يعكس ما وهذا ،اجملتمع ضد جرمية االستهالك" قلة"
"World New Brave" توفري بغرض االستهالك على يساعد ال ما كلّ  جيّرم الذي 

 غري بالتقدم يؤمن جملتمع قوي جائ ه تصوير على تنطوي الفوردية الرؤية وهذه ،السعادة
 .والتخطيط بالعلوم يسورشد الذي احملدود
 

 حتت األوليغارشية حكم تنتقد اليت "1984" يفOrwell" "  رؤية عن ختتلف الرؤية هذه 
 .العامل ومصري للمستقبل قوية رسائل حيمل فكالمها ،الرؤيتني اختالف مع ؛"احلزب" قيادة
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جاللته األب األعظم" رواية "أدبيات االقتصاد يف  الغربية فإنّ وعلى غرار الديستوبيا 
اقتصادية بعينها كما هو  منظومةهبا تواجه لوإن كانت ال حتمل فلسفة اقتصادية واضحة 

م  استخدا» ا تطرح مفهوم اإلكراه االقتصادي من منظوراحلال يف الروايتني السابقتني، إال أهنّ 
، وأكثر هذه الطبقات معاناة هم العرب الذين تعرضوا (11)«الطبقات الدنيا استخداما كليا
إسكاهنم  ، ومتّ (10)«مناجم الذهب، وحقول احلشيش»يف  إىل التطهري واليرجمة على العمل

يف معسكرات ضخمة، يساقون إليها يف شاحنات حمروسة، والزّج هبم يف دوامة من 
لدولة العاملية حتت قيادة انع االعقاب، الذي يستهلك حياهتم يف العمل القمع  يف مص

هكذا استطاع »الطبقة احلاكمة،  اليت تستهدف زيادة اإلنتاج لصاحلاألب األعظم" "
لدولة من ورائها جاللته أن جيّند اإلنسان، بعدما سلبه إنسانيته يف مهمات شاذة جتين ا

 منمكاشفة البعد االقتصادي جملتمع الرواية  "مونس "، لقد حاول (11)«األرباح الطائلة

 عامل  معسكر إىل حتولت اليت "جانريو دي ملدينة "ريو الداخلية للحالة وصفه خالل
  الدنيا الطبقات ومن األرضية الكرة أطراف من حشدت اليت باألجناس يعجّ  ،ضخم
 .(11)العمل ساعات انتهاء بعد مساء كلّ  والنساء الرجال من شتاتا تضم عنابر إىل للتتحوّ 

 

  األشخاص على أهنم عاجزون وضعفاء النظر إىل الديستوبيا، يتمّ  واملوألنه يف ع
سائر الطبقات تستمر يف العمل واحلركة  »فإن  ،حيث يتم اضطهادهم وفق نظام دقيق

قال كما - ، وهذا االنضباط (11)«كعادهتا دون أن تبدل أو تغري شيئا من نظام حياهتا
من املمكن التحكم الدقيق يف »هو األداة اليت جعلت  -Michel Foucault) ) "فوكو"

لشيوخ الذين مت فصلهم عن ، فحىت ا(11)«عمليات اجلسم والذي يتحقق بطرق خمتلفة
ينتظرون املوت يف أقبية ، ا يزالون حتت سيطرة العقل اجلبارلعجزهم ومرضهم م»العمل 

املرض و الزمن ، وأجسادهم أكلها (11)«واجلرذاناملسارب القذرة يعيشون على القمامة 
 والتشوه واجلوع.

 

تؤدي إىل توسيع السيطرة اليت تتخذ طابعا اقتصاديا يف الرواية، هذه اإلجراءات  إنّ 
متّرد  حبيث ميكن القضاء على أيّ  ،للسيطرة على العقلكوسيلة احلكومية على اجلسم  

ن البشري، ولضمان مسامهته يف الرفاهية يكون للدولة سيطرة كاملة على الكائ وبالتايل
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يؤمن بإخالص بإجراءات الدولة، هذا هو السياق لاالقتصادية للدولة جيب أن يتم تلقينه 
الذي تلعب فيه اإليديولوجيا دورًا هائاًل يف جعل البشر يقبلون بوظائفهم االقتصادية 

  واالجتماعية بطواعية.
 

  البطل الديستوبي: -3  
طل البطل الديستويب شخصية متمردة على النسق االجتماع  تتجلى فيها مالمح الب

يبحث عن القيم األصيلة يف واقع اجتماع  مضطرب من حيث السلوك »اإلشكايل الذي 
  تمعهوالقيم، وهو يتصف بقدر من الوع  الفكري العميق، لكنه عاجز عن إصالح جم

الفردية متثل جزًءا من التصور املثايل  ة، وهذه البطول(11)«وعن القدرة عن التعامل معه
أسئلة املؤسسات البريوقراطية والنظم الشمولية املعّززة  وتطرح على أرض الواقع ،للطوباوية

 Winstonوهذا النموذج ميثله كل من ، مبستوى تكنولوج  أكثر تطورًا مما لدينا اليوم

Smith's" "" و"0981يف رواية "John the Savage" يف رواية "Brave New World "
 .ه األب األعظم"و"الفىت  موسى" يف رواية " جاللت

 

نة متميزة داخل النظام ومنوذج البطل يف الرواية الديستوبية، عادة ما يتمتع مبكا
، الذي ع والسيطرة الصارمةالذي يتميز بالقم ، لكنه يشعر باإلحباط من النظاماالجتماع 

موسى" ميثل فىت فيحاول إما تغيريه أو إسقاطه، فـــــــ "ال ،تعبري عن الفردالحيظر حرية الفكر و 
األب األعظم" يف إحدى حلقات احلكم الديكتاتوري للدولة العاملية جزءا من منظومة "

 يعمل موظًفا يف وزارة احلقيقة ""Winstonوكذلك   يف كنفه وعاش حتت رعايته،ترىّب  فقد
The Ministry of Truth))، تزييف حقائق التاريخ، وتغيري البيانات ب يقوم حيث

 سوراتيجية وأهداف احلزب واحلكومةلتتماشى مع إ ،املوثقة على مدار الساعةواملعلومات 
 ."big Brother"وبالتايل هو جزء من منظومة 

 

املولود بشكل طبيع  يف الوحيد   كونه  يف تكمن فرادته فإنّ  "John the Savage" أما
بعيدا عن " Savage"جمتمع ولد أفراده عن طريق التخصيب االصطناع ، وقد نشأ يف حممية 

 (18)الدولة العاملية" بلندن، مستغرق يف التأمل والفلسفة ومعاي احلرية والشعور الديينجمتمع "
يقيم وزنا للمشاعر اإلنسانية، بل يعبد التكنولوجيا ويؤمن باملادية والرأمسالية  يف جمتمع ال
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يف أحد حواراته  "John the Savage"يقول  ،نة والتكنولوجيايكعقيدته امل ،االستهالكية
ومع ذلك فمن الطبيع  اإلميان بالرب عندما تكون وحدك، وحيدا يف الليل تتفكر يف »

حتديًا للمجتمع الديستويب، فكان هو الشخصية  -هو اآلخر -ولذلك جنده ميثل (19)«املوت
غفه إضافة إىل ش، (11)األقرب لتقمص دور البطولة يف الرواية، باعتباره حيتل دورا رئيسيا فيها

وه  مفاهيم مت نسياهنا ورفضها من  ،والتاريخ والعواطف بشعر شكسبري الذي يرمز إىل الفن
 طرف جمتمعه الذي صار بقاؤه على قيد احلياة مشروطا بالتخل  عن احلب واملشاعر

هلا لو أنكم تركتم أنفسكم تفكرون يف الرب، فلن تسمحوا »واالنغماس يف املتعة اجلسدية، 
  .(10)«املتع املرذولةباالحنطاط يف 

 

وجود سلطة ديكتاتورية يفورض وجود وع  حامل خبلق واقع مغاير، نابع  وال شّك بأنّ 
، والذين عادة ما يضع يسوا حتت السيطرة الكاملة للدولةن جمموعة من األشخاص الذين لع

، فف  رواية ، على الرغم من أنه ال يزال يفشل يف تغيري الواقعأملهالديستويب بطل الفيهم 
األب األعظم" فهم طبقة "العلماء" جاللته "، أما يف رواية "Proles" هم طبقة "0981"
 ".Deltas"، هم طبقة "Brave New World"يف رواية و 

 

 بقول: ،والتحريض على الثورة "Proles"أمل يف هنوض طبقة  ""Winston فلدى
 للوقوف فقط حيتاجون للتآمر، حتتاجوا لن قوهتم، يدركوا أن فقط أمكنهم إن اليرولز لكن»

 صباح قطع إىل احلزب تفجري فبإمكاهنم أرادوا إذا الذباب، ينشّ  حصان مثل أنفسهم وهز
  .(11)»الغد

 

مث  ،يف مذكراته السريّة ظورةعلى احلزب يبدأ بكتابة أفكاره احمل ""Winstonإن مترد 
 إميانويل ألفه الذي ق"والتطبي النظرية بني النخبوية "اجلماعة نسخة من كتاب حصوله على
 ويقع الفكر، شرطة قبضة يف النهاية يف ليقع للحزب"، ةاملعادي "األخوة قائد غولدشتاين

 "الكبري األخ" حبّ  على جيير حينما هزميته ويعلن أفكاره عن يتخلى حىت التعذيب حتت
، انتهى الصراع. لقد فاز النصر على يرام كل ش ء على ما، كان  كان على ما يرام»و

 John the"، فإن ذا كان مترده قد انتهى إىل الفشل، وإ(11)«نفسه. لقد أحب األخ األكير

Savage"  ، كان يرى الغالبية العظمى من مواطين الدولة العاملية ما زالوا طفوليني طوال
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ي كانت ذ"السوما" ال االجتماع " وخمّدر حياهتم من خالل استخدام "التكييف" و"التعزيز
 يستسلم هلذه األخالق وعليه أاّل  وكان يربط حرية اجلنس باإلهانة، سببا يف وفاة أمه،

واالستقرار  ،املخدرات واجلنس( اليت ترسخها الدولة العاملية لتحقيق السعادة املزيفةاملشوهة )
 .الذي يضمن بقاء الدولة العامليةاالجتماع  

 

نضاله يف ومساندته  ،" للتمردDeltasهو اآلخر حتريك عمال"حياول " John"وجند
 اهلمج "منبوذا وأطلق عليه اجملتمع اسم "حىت صار  السعادة املزيفة كهدف هنائ . ضدّ 

  لذي ال يستطيع مقاومته أو تغيريهبقيم تعّد غريبة عن اجملتمع ا -هو اآلخر -ألنه يؤمن 
 .النتحار شنقاعن طريق افيجد سالمه يف هناية الرواية 

 

مصريها كان  "شعور الفردانيةفيها "الشخصيات اليت تأصل  نّ أهو  ما ميكن مالحظته
 ضغط اجملتمع الديستويب السادي ، الذي ال يورك أي جمال للمقاومة. الفشل يف ظلّ 

 

يف رواية  "الفىت موسى"ومالمح التمرد والفردانية هذه، تنهض هبا أيضا شخصية 
األب األعظم" لكن مآالت شخصية البطل هنا جاءت مغايرة متاما ملا ورد يف  جاللته"

يصطدم بعامل يتمثل  "األب األعظم"نقضاء عزلته يف قصر ابعد ف الروايتني السابقتني،
عامل خيلو من مسات  ؛"John the Savage" عامل" و Winston Smith'sمالمح عامل "

ريفض منطق ف، (11)البشرية واألحاسيس الشخصية، حتول أفراده إىل آالت وسط آلة ضخمة
نظام عامل  متسلط على الشعوب بقيادة بين إسرائيل وحياول  هذا الواقع الذي يكرسه

وعلى خالف ، إىل دائرة التمرد على هذا النظاماستقطاب اآلخر  - هو أيضا -موسى 
يستعيد فخللق عامل جديد، مستعينا بالعلماء  يتمكن من إعداد املهمشني ،السابقنيالبطلني 

اجملتمع إنسانيته من خالل احلب الذي مينحهم ذلك، على غرار الفتاة دينا اليت صنعوها 
 اة رقيقة حتب موسىلتتحول من قاتل آيل إىل فت (11)على هيئة امرأة مجيلة قاسية القلب

بطلق شعاع  على يد   "األب األعظم"إسقاط النظام، بعد مقتل وتنته  مغامرة البطل ب
العثور على نسخة من القرآن الكرمي لتكون  كاهنه، واستعادت اإلنسانية حريتها بعد أن متّ 

 دستور البشرية مجعاء. 
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             John"بانتحار  اإن صورة البطل الديستويب تعكس صدى الفشل واملوت، بدءً 

the Savage"  بفشل  وانتهاًءWinston Smith's" "منذ الذي كان يرى نفسه "ميتا ،"
فإنه كان يعكس رمزية احلياة، ولعل هذه املفارقة جاءت موجهة  "الفىت موسى"البداية، أما 

، اليت تبشر باإلسالم كدين حيمل الرؤية اإلسالمية اليت تبناها "حبيب مونس " بفعل
 م.لإلنسانية العدالة واحلرية والسال

 

  :خاتمة

بعد مقاربة رواية "جاللته األب األعظم" حلبيب مونس  مقارنة بأشهر النماذج الروائية 
الديستوبية اليت عرفتها الكتابة الروائية الغربية، ميكن إجياز أهم ما خلصت إليه هذه الدراسة 

 يف النقاط التالية:
مصطلح يشري إىل مدينة فاضلة الديستوبيا عكس اليوتوبيا، وتعين املدينة الفاسدة وهو  -

إىل منوذج فاسد )عكس اليوتوبيا(، وعادة ما  هذا اخللل تعاي خلال وظيفيا، حييلها
 السيطرة االجتماعية القمعية.أنواع تتميز باحلكم االستبدادي أو أي نوع آخر من 

 

العربية يف إىل الثقافة ( كمفهوم) نشأ مصطلح الديستوبيا يف الثقافة الغربية، مث انتقل  -
 اجلزائر بفعل انفتاح وع  الكتابة الروائية.

 

تؤسس رواية "األب األعظم" حداثتها باالتكاء على النموذج الروائ  الغريب ذي   -
 التموقع العامل ، وتستدع  منه ثيمات ديستوبية ذات محولة عاملية، مما جعلها تتجانس

ليت تتشاكل معها حىت ، ا"0981يف مضموهنا خصوصا مع رواية " -إىل حد بعيد -
 السيطرة والتحكم.   مسّمياتيف 

 

على الرغم من أن "مونس " وضع جمتمع روايته يف املستقبل، إال أنه مل يدقق الوركيز  -
الذي مل   "Orwell" )اخليال العلم (، ويف هذا يتقاطع مع على التقدم التكنولوج 

 ها يف إحكام السيطرة، أما يكن غرضه ختيل تفاصيل التكنولوجيا، بقدر اهتمامه بتأثري 
"Huxley" .فإنه خالفهما حني ذهب بعيدا يف ختّيل التقدم العلم  يف جمتمع روايته 

 

املخيال الديستويب يرفض احلقيقة التارخيية، فف  الروايات املدروسة ركز كتاهبا على إلغاء  -
 .ا مع اسوراتيجية التحكم اجملتمع ماض  اإلنسان، متاشي
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اخليال الديستويب هو نقد لصنيعة العقل املادي والعوملة املتوحشة، وإيديولوجيات  -
خطورة األفكار إىل األنظمة االستعمارية، ولعل تأويل هذا النقد حييل إىل التنبيه 

" حيذر من Huxleyومشاعر الكراهية واالستهانة بالشعوب، فإذا كان " ،الشمولية
" حيذر من هتديدات النموذج الستاليين Orwellفإن " الرأمسالية االستهالكية، استفحال

مونس " فإنه ينّبه إىل الكارثة اليت يتجه حنوها العامل إذا ما مولية، أما "ذي النزعة الش
 وقع حتت تأثري العقيدة الصهيونية املاسونية.

   

" تتأسس على إحكام السيطرة على العامل عن طريق اللذة )أي إشباع Huxleyرؤية "  -
من "مونس "  غبات املادية لإلنسان(، وجعله يعيش سعادة موهومة، أما رؤية كلّ الر 
 " فإهنا  تتجه حنو إحكام السيطرة عن طريق إحلاق األمل باإلنسان وترهيبه.Orwellو"

 

إن اهلدف من وضع القارئ ضمن تصور مستقبل  ديستويب، هو دفع اإلنسان املعاصر  -
أبقى على مشاعر الكراهية واألنانية املادية، وإن إىل إدراك مآالت الراهن، إذا ما 

 العزوف عن مقاومة هذا الواقع يعين ختّل  اإلنسان عن مسؤوليته جتاه مستقبل األجيال.
 

اخليال الديستويب الغريب توجهه ثقافة )الالّيقني( اليت المتتلك حلوال ألزمة اإلنسان  -
م أو إىل االنتحار، وهذه الرؤية املعاصر، لذا ينته  البطل الديستويب إىل االستسال

(، كما تؤكدها أيضا 11قاليت ظهرت يف عشرينيات )الغربية، تعززها رواية "تيار الوع " 
"الفلسفة الوجودية" اليت ظهرت فيما بعد، وأيضا الرواية اجلديدة الفرنسية، وكل هذه 

أما اخلطاب على فلسفة العبث والقلق واحلرية،  تتأسس يف حقيقتهااألمناط الثقافية 
 تبطن رؤية إسالمية مشبعة باليقنيفإنه يس ،"جاللته األب األعظم" الديستويب يف رواية

كما جاء يف   -يكون احلل الوحيد  حىتب )الّنقل على العقل(، يتغلتسعى إىل و 
ب الروح على املادة، وهذا ما جعل بطل الرواية غلّ يهو القرآن الكرمي، الذي  -الرواية

 تورية الدولة العاملية بقيادة "األب األعظم".ينتصر على ديكتا
 

قد يفتح أمام القارئ أفقا أوسع للبحث يف هذا  بتساؤلميكن هلذه الدراسة أن ختتم  -
هل الديستوبيا استشراف للمستقبل، أم ه  حماكاة للواقع اإلنساي املعاصر؟ السياق؛ 
 .الواقع؟خطر هذا كن لألدب أن ينقذ العامل من وهل مي
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 البعد الحجاجي وبنيته اإلقناعية في خطابات البشير اإلبراهيمي
 دراسة في عيون البصائر

 

The Argumentative Dimension and Its Persuasive Structure in 

Al-Bachir Al-Ibrahimi's Speeches - A Study in the 

 " aiyoune elbassaaire " 
 

 دريمنورالدين  أ.د/                                                     
 )الجزائر( جامعة الشلف                                                      

 

 03/20/0202تاريخ القبول:                                00/21/2002تاريخ اإلرسال: 
 

 ملخص:
دت جماالت استعمال متّيزت خطابات البشري اإلبراهيم ، بأهنا حجاجية، وقد تعدّ 

 اآلخرينلغرض إقناع اليت ألق  فيها اخلطاب؛ ختلفة، املظروف احلجاج فيها، حسب ال
نابعة من غريته على وطنه، وما خّلفه املستعمر الغاشم، هدفها واعية الشيخ هذه حماولة و 
لفورة(، إن على مستوى ف من اجلزائريني يف تلك ااملثقف وغري املثقّ يف املتلق  ) لتأثريا

 هاسرّ يخ وفق اسوراجتية لغوية ال يدرك الشّ  بناهاوقد  مستوى املعتقد والقناعة. السلوك، أو
خصائص اخلطاب األديب لدى البشري اإلبراهيم ، من وجهة  تبنّي  راسةالدّ ذه ه ،سواه

 خطاباته.وع من حجاجية، وإبراز البنية اإلقناعية يف هذا النّ 
 

  راسة.احلجاج، اخلطاب، اإلقناع، املثقف، الدّ الكلمات المفتاحية: 
 

Abstract: 
Al-Bashir Al-Ibrahimi's speeches were distinguished as 

argumentative, and the fields of argumentation using them 

varied, according to the different circumstances in which the 

speech was made, for the purpose of persuading others, and this 

sheikh's conscious attempt stemming from his jealousy over his 

homeland, and what the brutal colonial successor succeeded, 

aiming to influence the recipient (the intellectual and not The 

intellectual from the Algerians of that period), at the level of 

behavior, or the level of belief and conviction. The Sheikh built 

it according to a linguistic strategy whose secret is only aware of 
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it, this study shows the characteristics of literary discourse 

among Bashir Brahimi, from an argumentative point of view, 

and highlighting the persuasive structure in this type From his 

speeches. 
 

keywords  :argumentative, discourse, persuasion, intellectual, study 
 

 مقدمة: 
وع األديب يف أوائل "، وقد ظهر هذا النّ املقالة فنّ دت الفنون األدبية وكان منها "تعدّ 

القرن العشرين، تصاغ من خالله األفكار بلغة سلسة وأسلوب واضح، وقد حتمل يف طياهتا 
بعدا سياسيا أو اجتماعيا أو إصالحيا، واشتهر يف هذا الفن العديد من الكّتاب على غرار  

   املنفلوط ، وحممود عباس العقاد، وحممد عبده، ومصطفى لطفاألفغايين مجال الدّ 
 ، فأبدعوا فيهبظالله على كّتاب جزائريني -آنذاك  - وغريهم كثري، وقد ألقى هذا الفنّ 

يخ " الشّ عية العلماء املسلمني اجلزائرينيس مجمؤسّ " امل لواء هذا الفن يف اجلزائروكان ح
 البشري اإلبراهيم .

 

منهجية إهّنا مدرسة ذات أسلوبية قّل مثيلها يف " قيل عن مدرسة عيون البصائر
خطابنا العريب املرسل، فه  تضرب جبذورها يف أعماق الوراث العريب القدمي، يف الوقت 
الذي تبسط أغصاهنا املتعددة على فروع املعرفة احلديثة، وه  نسج فريد من األدب، جيمع 

 حبان، وعقالنية أيب عثمان اجلاحظبني حكمة قس بن ساعدة األيادي، وفصاحة س
حلميد الكاتب، وأناقة عبارة توحيدي، إىل جانب رشاقة أسلوب عبد اوإشارات أيب حيان ال

 ع ، غري أهّنا تزيد على ذلك كّلهحسن الزيات، ورمزية مصطفى صادق الراف أمحد
خبصوصيات أخرى، ه  أهّنا جزائرية العزمية يف التصدي لالستعمار، ومغاربية االلتزام يف 

ية املنهج يف علم أصيل احلضاري، وإسالمالدفاع عن احلرية، وعروبية االنتماء يف الت
 .-رمحه اهلل  -، كان فارسها بال منازع الشيخ البشري اإلبراهيم  (6)"التصحيح العقدي

 

سمت بصبغة ّما كانت خطابات الشيخ حتمل كّل هذه املزايا، فه  ال حمالة قد اتّ ـل
لنا أن نطلق على بعضها خطابات حجاجية، ألهّنا تنوعت من حيث  حجاجية، فجاز

جماالت استعماهلا من قبل صاحبها، يف ظروف خمتلفة، لغرض إقناع اآلخرين، فه  حماولة 
املثقف وغري املثقف من اجلزائريني يف تلك الفورة(، إن على اعية جادة للتأثري يف املتلق  )و 
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يخ خطاباته وفق اسوراجتية لغوية وقد بىن الشّ  مستوى املعتقد والقناعة. مستوى السلوك، أو
 متنوعة. تال يدرك كنهها إال هو، يف جماال

 

يخ البشري إىل البحث يف خصائص اخلطاب األديب لدى الشّ  راسةالدّ تروم هذه 
لدى ع من اخلطاب اإلبراهيم ، من وجهة حجاجية، وإبراز البنية اإلقناعية يف هذا النوّ 

 ماذج من عيون البصائر.من خالل دراسة بعض النّ   يخالشّ 
 

 عيون البصائر:لمحة عن  -1
 ، وه  يف البشري اإلبراهيمحممد ه  إحدى اآلثار النفيسة اليت خّلفها شيخ اجلزائر 

يخ يف السلسلة الثانية من من املقاالت االفتتاحية اليت كتبها الشّ  األصل عبارة عن جمموعة
"، وقد أصدرت مجعت بعد ذلك وطبعت حتت مسّمى "عيون البصائر البصائر، مثّ جريدة 

ني اجلزائريني من قبل مجعية العلماء املسلم 6010لسلة الثانية من جريدة البصائر سنة السّ 
، وينتظر يأضحت مدرسة أدبية لغوية حتتذى، ويشتاق إليها القارئ املنتهى قبل املبتداليت "

وحيصل عليها رغم الفقر واجلور، جملة متنوعة عاملية، مبا حتمله من صدورها بفارغ الصير، 
الفصاحة والبيان، وأضحت قطوفة  ةيان رفيع، ولسان سريع، فكانت جمللغة ساحرة، ومن ب

ايف، جملة كانت قوام وجودنا اي، ووضوحها الصّ اجلنان، يف منطها العايل، ويف بياهنا الدّ 
، كيف (0)"جر زاوية أمننا الثقايف واحلضاريوالتارخي ، وحاملعنوي، وأساس امتدادنا الفكري 
 نني متواليات، بفضل حنكة كّتاهباالغاشم، وأرقته شهورا وس ال وقد صمدت يف وجه العدوّ 

حيفة أيضا عن االجتاه اإلصالح  الذي تبنته اجلمعية، يف أبعاده وقد عيّرت هذه الصّ 
 ...( ويف الغالب األعمّ ياسية، واألدبية والعلميةوالسّ ة، ينية واالجتماعية، والثقافياملتنوعة )الدّ 

يخ البشري اإلبراهيم ، وقد القت استحسانا شديدا من قبل تفتح املقاالت بقلم رئيسها الشّ 
 .(3)املشرق واملغرب، بسبب جودة حمتواها ومضموهنا، ورق  أسلوهبا

 

 : (1)يل  ومن بني اخلصائص املميزة ألسلوب تلك املقاالت ما
 العرض املنطق  واملنهجية الدقيقة -
 ياغة والتعبري عن الفكرةاجلمع بني مجال الصّ  -
 الرسالّية -
 خرية احلادة واللهجة العنيفة عند املناقشة.السّ  -
 ظاهرة االقتباس والتضمني.  -
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 مفهوم الحجاج -2
دعوى ميرّرة بغرض إقناع دت مفاهيم احلجاج، وإن اتفقت على أنّه ينطلق من تعدّ 
احلجاج جنس خاص من اخلطاب، يبىن على قضية خالفية، يعرض فيها املتكلم " فاآلخرين

دعواه مدعومة بالتيريرات عير سلسلة من األقوال املورابطة ترابطا منطقيا قاصدا إقناع اآلخر 
طه عبد الرمحان ، وحّده عند (0)"أو سلوكه جتاه تلك القضية موقفهأثري يف والتّ  بصدق دعواه،

أي  .(1)"خمصوصة، حيّق له االعوراض عليها منطوق به موّجه إىل الغري إلفهامه دعوىكّل "
 م.إنّه خطاب قائم على احملاججة بني املتلق  واملتكلّ 

 

 مالمح الخطاب الحجاجي: -3
   :احلديثةراسات أن نلّخصها يف املخطط اآليت وفق ما جاء يف الدّ ميكن 

 الدعوى                                                                      
 املقدمات                                                                             

 التيرير                                                                                               
 الدعامة                                                                                              

 مؤشر احلال                                  داخل النص                                              
 االحتياطات                                                                                            
 الربط املنطق                                                                                             

 القيمة احلجاجية                                      مالمح اخلطاب احلجاج                           
 قوانني اخلطاب                                                                                           

 
 السياق                                                                       

 خارج النص                                           
 العالقة بني املتكلم واملتلق                                                                       

 

ويف ظّل هذه املالمح ميكن للمتكّلم أن يستعمل عدة أنواع من احلجاج، يف سياق 
حياول أن يقنعها هبا، وهو يف ذلك قد يلجأ  خاطب مع املتلق ، انطالقا من الفكرة اليتالتّ 

 إىل استخدام آليات خمتلفة من اإلقناع، ومنها:
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 اآلليات النفسية واالجتماعية. -
 اآلليات املنطقية. -
 اآلليات اللغوية. -

 

 مالمح الحجاج في خطابات البشير اإلبراهيمي: -4
لبصائر، جبملة من متّيزت جّل خطابات البشري اإلبراهيم  اليت مجعت يف عيون ا

اخلصائص اليت جعلتها صاحلة ألن تكون نواة دراسة حجاجية بامتياز، بفضل تنوع أسلوب 
عقلية، منطقية، لغوية...(، إضافة ) تضمنها جلملة من احلجج املختلفةيخ يف تقدميها، و الشّ 

 (0)"اته حني قال "ال خطاب بغري حجاجمحان على خطابإىل ذلك صدق مقولة طه عبد الرّ 
  يخذلك كّله تنوع ثقافة الشّ  فال يكاد خيلو خطاب من خطاباته من حجاج. وأكثر من

فقه ولغة وحنوها، ومنطق، وفلسفة(، وسعة اّطالع على  فقد ضرب حبظ وافر يف كّل علم )
 كثري من العلوم واملعارف. 

 

حناول أن نيرز يف هذه الدراسة التطبيقية لبعض خطابات الشيخ، تلك املالمح 
 اجية اليت أقرها الدارسون احملدثون، على النحو اآليت:احلج

 

 مكو نات الحجاج داخل النص: /1-6
يخ ح لعيون البصائر تطالعه، عدة قضايا جوهرية، دعا إليها الشّ : إّن املتصفّ الدعوى -

" ذلك جلّيا يف عناوينها من ذلك: "من احلقائق العريانةاإلبراهيم  يف مقاالته، ويظهر 
األخذ مبطالب اجلمعية وعلى رأسها حق األمة يف التعليم العريب، ويف املساجد ودعوته إىل 

 ، إمجاال  مّث يفّصل يف كّل مطلب على حدة(7)وأوقافها، ويف القضاء اإلسالم  وإصالحه
" ودعوته أبناء اجلزائر إىل التشّدد الطلبة املهاجرين يف سبيل العلم إىل أبنائ ومنها أيضا: "
جلزائر "اللغة العربية يف ا مه واحلرص على نيله، ومنها كذلك:والصير على تعلّ يف طلب العلم 

ف وال ضغينة " ودعوته إىل إقرار العربية لغة للجزائريني، بال خالعقيلة حرة، وليس هلا ضرّة
" ودعوته لألمة اجلزائرية أن حتافظ عليه بينهم. ومنها أيضا "معهد عبد احلميد بن باديس

يخ ال ختلو من دعوى اكلة جند مقاالت الشّ اه وأهدافه، وعلى هذه الشّ وعلى هنجه وحمتو 
 ين أو العلم أو االجتماع أو اإلنسانية.     لقضية بعينها سواء يف جمال الدّ 
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يخ مبنية بناء منطقيا، منطلقا من : جاءت جّل مقدمات مقاالت الشّ المقدمات - 
يقنع املتلق  مبا يطرحه من أفكار  بديهيات ومسلمات ليبين حجاجه فيها، ألنّه بصدد أن

ورؤى وحقائق، وقد متّيزت كّل مقالة عن أخرى حبسب موضوعها، ويف ما يل  بيان بعض 
 مقدمات من مقاالته:

 :(0)"مدارس مجعية العلماءمقالة "* 
 يف اجلزائر.ظالم اجلهل الذي صرّيه املستعمر وصفه للمدارس على أهنا جنوم تض ء  -
املدرسة منبع العلم واملعرفة، وفضلها يعلو على  حياة األمم باملدارس، وأنّ  ذكره بأنّ  -

 فضل املصانع والقصور واحلدائق املشّيدة.
ذكره بأن كّل بناء خاو، وسيزول إاّل مبىن املدارس الذي يعمر ويستمر ما دامت  -

 احلياة مستمرة.
 :(62)"واعظة ألبنائنا املعلمني األحراركلمات * مقالة "
 ذكره بأّن التعليم أمانة يف عنق أعضاء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني. -
بسط املستعمر هليمنته، ودعوته لتجاوز  ذكره للصير وجماهبة الشدائد واحملن يف ظلّ  -

 عاب واحملن اليت سيالقوهنا ال حمالة من قبل املستعمر.الصّ 
 وسيطر على أهلها احلرمان والفقر ذكره ملكانة املعلم يف حياة قد ملئت باجلهل، -

 ومنع سكاهنا من تلق  العلم واملعرفة.
 .(66)"ف ذهنني يف معىن التعليم العريب* مقالة " اختال

 ذكره لفضائل العربية، ورؤية األمة اجلزائرية هلا. -
 ذكره ملكائد املستعمر الفرنس  اليت اختذها سالحا حملاربة العربية، وثين عزمية أهلها. -
 ذكره لنظرة اجلمعية إىل العربية، ورؤية املستعمر هلا. -

يخ يف خطاباته على صدق ما يدعو إليه، بدليل أنّه مل تكد : لقد برهن الشّ التبريرات -
 دافع عنها ا أو طرحها للنقاش أوختلو مقالة من مقاالته من تيريرات لكّل قضية كتب عنه

نوردها كدليل ملا ذهبنا إليه مشفوعة بالتيريرات ماذج اليت ونتبنّي ذلك من خالل هذه النّ 
 اليت أوردها يف خطاباته:
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 يخ دعواها ومقدماتهأن يقّدم الشّ  ، وبعد(60)"ف  مقالة "الكلمة األخرية لألمةف
 يسورسل يف ذكر امليررات، وه  على النحو اآليت:

ظرة وعلى هذه إّن االستعمار شيطان، فال بّد للجزائريني أن ينظروا إليه هبذه النّ  -
 الصورة.

م، وأن 6010ماي  7بسطة املستعمر الغاشم ومتسكه باجلزائر، والتذكري بأحداث  -
 يخ البشري اإلبراهيم .اجلزائريني مل يسلموا من خبثه كما عيّر الشّ 

  

 ، يقّدم الشيخ دعواه ومقدماته(63)"اكلنا االجتماعية الشبان والزواجمن مشويف مقالة "
 رات قضيته، وه :مثّ يشرع يف ذكر ميرّ 

ما فوق الثالثني، ومجلة املشاكل املورتبة  عزوف الشباب عن الزواج، وتأخريه إىل سنّ  -
عن هذا التأخري عند كّل من الفئتني ) الذكور واإلناث(، وما ميكن للجزائر أن ختسره 

 أخري.بفعل هذا التّ 
 جون أبناءهم يف فورة مبكرّة جّدا، وما ينجرّ يزوّ  واج يف البادية وكيف أن أهلهاطبيعة الزّ  -

 يخ إىل االعتدال والوسطية يف هذا األمر.واج املبكر، ودعوة الشّ عن الزّ 
صح هلا، مبا يعود عليها وعلى اجلزائر باملنفعة كيز على فئة بعينها، وحماولة تقدمي النّ الوّر  -

 العامة واخلاصة معا.
 

مقاالته جبملة من الشواهد واليراهني، والغاية من ذلك   : ال يفتأ الشيخ يدعمالدعامة -
كّله إقناع املتلق  مبا يهدف إىل إيصاله له، فلم تكد خطاباته ختلو من شواهد وأدلة على 

"من  ع خطاباته، ومن ذلك ما جاء يف مقالةما طرقه وعاجله يف جماالت تنوعت بتنوّ 
 :(61)"مشاكلنا االجتماعية الطالق

ا أخذوه من كتب ين، بسبب جفاف الفقه عند الفقهاء، ملحبقائق الدّ  جهل املسلمني -
 تعّلم األحكام وال تعّلم احلكم كما عيّر اإلبراهيم .

وجوب أخذ الفقه من القرآن والسنة وعلماء السلف، أو كتب العلماء املستقلني  -
 املستدلني اليت تقرن املسائل بأدلتها.

وت ودمارها، وقد تكون املرأة ال دخل هلا يف الق سبب يف خراب البياحللف بالطّ  -
 إىل ذلك اليمني بصلة. وال متتّ  ،تصبح يف عداد املطلقات، وه  ال تعلم شيئافذلك 
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 احلال اليت ينشأ عليها الولد الذي حرم عطف أحد أبويه.العواقب الوخيمة للطالق، و  -
 

علماء الدين عن الضالل  عواقب سكوتأيضا ما جاء من أدلة يف مقالة " ومن ذلك
  ضية مجلة من املقدمات والتيريراتم الشيخ اإلبراهيم  هلذه القا قدّ ـمّـ ، ل(60)"يف الدين

 ضّمنها العديد من األدلة واليراهني، وه :       
حّق العامة على العلماء دعوهتم إىل التمسك بالدين، ألّن لعلماء اإلسالم سلطان على  -

 وينفذ إىل نفوسها.   بسهولة والعامة ختضع له ين اإلسالم ،روحانية الدّ الروح، مستمّد من 
قد بلغت مبلغها، واستمر احلال  يب عوة إىل الدين اإلسالم  يف عهد النّ كانت الدّ   -

، وهو دليل صريح على وجوب -رضوان اهلل عليهم -حابة على ذلك يف عهد الصّ 
 ين احلنيف.الدّ  اس إىل اهلداية وااللتزام بتعاليمدعوة النّ 

 وما حصل يف أمر البيعة(.عير امتداد التاريخ اإلسالم  ) ذكر وقائع حدث -
جالني والسحرة، ففسدت بذلك احة من العلماء والفقهاء، أّدى إىل انتشار الدّ خلو السّ  -

 عقائد املسلمني وأخالقهم.
 

بفضل استخدامه غة جعله فارسا فيها علو كعب اإلبراهيم  يف اللّ  : إنّ مؤشر الحال -
وتوظيفه ألساليب لغوية ال حيسن استعماهلا إال هو، والغرض من ذلك كّله، إقناع املتلق  

 ومن ذلك: ائقةباألساليب الرّ  ته حافلةوجاءت مقاال بتطبيق ما دعا إليه يف خمتلف خطاباته،
ماء املطلولة، مقشعر األرض من بطش لم، مطّرز احلواش  بالدّ يوم مظلم اجلوانب بالظّ قوله "

األقوياء، مبتهج السماء بأرواح الشهداء، خلعت مشسه طبيعتها فال حياة وال نور، وخرج 
عند األقالم فال تصوير وال شهره عن طاعة الربيع فال مثر وال نور، وغبنت حقيقته 

فردات الغريبة ذات ، فتأمل مع  هذه العبارات الرنانة والتشبيهات البديعة، وامل(61)"تدوين
م(، كبيت جوانبه 6010ذكرى الثامن ماي )ر لنا ذلك اليوم يخ يصوّ املعاي اجلليلة، فالشّ 

ظلم املستعمر ليل ألقى بظلمته على اجلزائريني، وأّن كثرة  مظلمة بسب غياب النور، وكأنّ 
على يد الء للمنزل، وه  كناية عن كثرة القتلى الذين لقوا حتفهم ماء صارت كالطّ الدّ 

ش املستعمر، وأّن األرض جتّسدت يف شكل إنسان وارتعشت خوفا، من بط املستدمر، وأنّ 
هداء داللة على نقاء نفوسهم اليت قدموها ماء املعىن البعيد( فرح بأرواح الشّ السّ سقفه )
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احة املليئة بالقتلى على أهنا مدينة بال تضحية للوطن، مّث صّور لنا ذلك املشهد املريب والسّ 
رين عن مس فانعدمت احلياة فيها، وصّور عجز الكّتاب واملصوّ ياة غابت عنها الشّ ح

 وصف املنظر نتيجة هلوله. بلغة بديعة ووصف ال يداَن بأسلوب كاتب مقتدر.
 

يخ اإلبراهيم  ذكيا يف طرحه جلملة القضايا اليت تناوهلا، فقد كان الشّ   االحتياطات: -
با لردود املتلق  املتوقعة االحتياطات أثناء إلقائه خلطاباته، حتسّ وضع يف احلسبان العديد من 

ثونا عن العدل فإننا مثال ال حصرا، ما جاء يف مقالة "حدّ عة، ومن ذلك وغري املتوقّ 
 ن املصادر اليت يتأتى منها العدل، فهو يفتتح خطابه بتساؤل عن العدل مّث ع(60)"نسيناه

غري عادلة، فنجده يقّدم خطابه عن فرنسا الرائدة يف العلم فرنسا ظاملة  وهو يعلم يقينا بأنّ 
ورة احلقيقة لفرنسا ذاك املستعمر ... وغري ذلك، مّث يقّدم لنا الصّ  واملعرفة واألدب والفنّ 

 تلك املفارقة بني احلنظل والعسل الغاشم، وينتقل بعدها بتقدمي دليل حسّ  حني يذكر
 عقلية ولغوية وغريها.ة وبراهني كثرية ويعقب ذلك كّله بأدلّ 

 

بط املنطق  بني أجزائها، فحني : من خصائص خطابات اإلبراهيم  الرّ بط المنطقيالر   -
يعاجل أية قضية كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية، أو ثقافية، إاّل وجدنا أجزاء اخلطاب 

 نا عليه يف مقالة "أرحاممتماسكة متسلسة وفق عرض منطق ، نذكر من ذلك، ما وقف
، وهو يدعو من خالل هذا العنوان إىل توحيد األمة اإلسالمية حتت لواء (67)"تتعاطف

واحد وهو اإلسالم من شرقها إىل غرهبا، حىّت ال تكون لقمة سائغة يف فم املستعمر 
د قوة األمة يف توحيدها، ويسرد براهني الغاشم، مّث انيرى يذكر األدلة واحلجج اليت تؤكّ 

فرق واالختالف بني املسلمني، لينته  االستعمار يسعى إىل بّث دسيسة التّ واقعية على أن 
ألّن املستعمر سيعمل على وأدها ال  ؛عوى جيب أن تؤخذ على حممل اجلدّ إىل أّن هذه الدّ 

 حمالة ملا هلا من فائدة ترجتى.
 

لة : كانت غاية اإلبراهيم  من خطاباته يف عيون البصائر، حتقيق مجالقيمة الحجاجية -
 أصنافها، وقد ضمنها قيمة حجاجية من األهداف من خالل القضايا اليت عاجلها مبختلف

لذلك جاءت كّل خطاباته حجاجية بكّل ما حتمله كلمة احلجاج من معىن، ونذكر من 
 ، اليت ضّمنها قيما حجاجية وه :(60)""فلسطني تصوير الفجيعةمقالته 
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وأهّنا مسرى  ،جزائري لفلسطني؛ ألهنا أوىل القبلتني، وفيها املسجد األقصى حّب كلّ  -
 ، وأهّنا مهبط األنبياء عليهم السالم.رسول اهلل 

 اغتصاب اليهود ألرض فلسطني. -
 فلسطني عربية األرض والدم. -

 

 مل يلجأ البشري اإلبراهيم  يف إقناع خصومه أثناء خطاباته إىل قوةقوانين الخطاب:  -
السالح، بل احتكم إىل قوانني اخلطاب، واخّتذ من قوة قلمه وإبداع فكره سبيال إلقناع 

 كّل خطاباته، ومن ذلك مقالته "حمنة مصر املتلق ، انطالقا من مجلة احلجج اليت ساقها يف
، واليت يصّور فيها معاناة الشعب املصري من ويالت املستعمر اإلجنليزي، ويشبه (02)"حمنتنا
مبحنة الشعب اجلزائري ومعاناته هو أيضا من ويالت املستعمر الغاشم، وليثبت أمل حمنته 

معاناته استوقفته عدة حجج منطقية ولغوية، استعان هبا ليوصل فكرة أّن ما أخذ بالقوة ال 
 يسورد إال بالقوة، ضمن حوار هادئ عّودنا عليه الشيخ يف خطاباته.

 

 مكونات الحجاج خارج النص: /4-2
: ويقصد به تلك الظروف احمليطة باخلطاب حلظة إنتاجه، فالزمن الذي كتب فيه السياق -

عايشها الشيخ أثناء كتاباته، فالسياق  الشيخ مقاالته حييل ال حمالة إىل الظروف اليت
التارخي  يثبت معاناته هو والشعب اجلزائري من وطأة االستعمار، أضف إىل ذلك الشعوب 

األخرى من ويالته، فإذا تأّملنا خطاباته فجّلها عاجل قضايا حساسة:  العربية اليت عانت ه 
إما دينية، أو اجتماعية أو إنسانية، أو سياسية... وغريها، فصّور الشيخ بصدق ما عايشه 
آنذاك وقد ضمن جّل خطاباته أبعادا حجاجية، من أجل أن يقنع املتلق  مهما كانت 

 عرب، السياسيون، احلكام... وغريهم(. عب اجلزائري، الصفته )املستعمر، الشّ 
              

 براهيم  هو املتكّلم يف خطاباته: غالبا ما يكون البشري اإلالعالقة بين المتلقي والمتكل م
أّما املتلق  فيختلف من مقالة إىل أخرى حبسب املقام الذي قيل فيه اخلطاب والسياق 
الذي كتب فيه، ولكن خطابات الشيخ جاءت بعربية فصحى وأسلوب رائق سلس، وإبداع 

اجها، والشعب يخ هدف اإلقناع من وراء إنتفين ال مثيل له، فكيف ميكن أن حيقق الشّ 
باته( يعاي األمرّين الفقر واجلهل، لكن وعلى الرغم من تراثية أحد املتلقني خلطااجلزائري )
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يخ خياطب شعبه حبسب مقام معرفته وإدراكهم، لذلك جند لغته يف اخلطابات لغته، فالشّ 
لة اليت وّجهها إىل عامة الشعب اجلزائري، لغة سهلة واضحة املعاي واألفكار )مثال مقا

فة، فالشيخ يرفع من موّجهة إىل الطبقة املثقّ (، أّما إن كانت "دروس الوعظ يف رمضان"
واعظة ألبنائنا املعلمني كلمات مقالة " حدته اللغوية، ويقّوي أسلوبه الرصني )مثال:

ظر يف العبارة فليمعن النّ  -كحالنا اليوم -(، وأّما من أراد أن يقرأ عيون البصائر األحرار"
شروطا، ال بّد من توافرها ملن أراد القيام لقراءة هذا الكتاب ودراسته، قواعد و تية: إّن "اآل

هبذه الرسالة العلمية، فمضمون الكتاب حيتوي على رموز قرآنية، وإحياءات معرفية، وألغاز 
حل  باستعداد سياسية، واستعارات جمازية، وال بّد ملن رام اإلقدام على هذه املهمة من التّ 

ختط  الصعاب، وكشف أسرار  نسلح بأدوات معرفية معينة، متّكن مفكري خاص، والتّ 
صابرة مثابرة لقراءة تراث  ، فيجب على كّل دارس أن يتحلى بروح علمية(06)"احلجاب

 وأن يعمل جاهدا على كشف مكنوناته.  يخالشّ 
   

 آليات المحاججة عند البشير اإلبراهيمي: -5
على سبق وأن قلنا إن خطابات الشيخ جلها اتّسم باحلجاج، فكان لزاما أن يعتمد 

مجلة من اآلليات اليت حتقق هدف اإلقناع من خالل اخلطاب، وبنظرة فاحصة خلطابات 
 الشيخ جنده قد اعتمد على اآلليات اآلتية:

 

  :اليت تقوم على خاصية التدعيم، والذي يتحقق بدوره بفضل طبيعة  اآلليات المنطقية
 ة:األدلة اليت ساقها الشيخ يف خطاباته من أجل احملاججة، ومن تلك األدلّ 

 

ورات فكان األشبه أن أقول: أثر األزهر يف الثّ : ويظهر ذلك يف قوله "األدلة التاريخية -
 ين والدنيا، على األباطيل يف الدّ اس الثوراتاملصرية؛ ألّن األزهر حقيق عليه أن يعّلم النّ 

 لى احلاكمني من األمراء الفاسدينورات املتتابعة يف مصر عوألّن األزهر ساهم بالفعل يف الثّ 
وعلى املتحكمني من املستعمرين الغاصبني، ولعمر احلق إذا مل يكن األزهر معهدا لتعليم 

 (00)"شر، فماذا عسى أن يكونعلى أهل الّ ورات ر، وميدانا لتنظيم الثّ ورات على الشّ الثّ 
فبنّي الشيخ الدور الريادي لألزهر يف قيام الثورات املتعاقبة يف مصر رّدا على طمع املستعمر 

 الغاصب أو احلاكم الفاسد.
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هّون عليك ومن ذلك ما سقاه يف بيان داللة "االستعمار"، إذ يقول ": األدلة اللغوية -
الكلمة العربية اجلليلة اليت ترمجوا هبا ملعىن خسيس، مادة هذه فإّن املظلوم هنا هو هذه 

هو أنشأكم من األرض " عمري، والعمران ويف القرآنا التّ الكلمة ه  العمارة، ومن مشتقاهت
"، فأصل هذه الكلمة يف لغتنا طيب، وفروعها طيبة، ومعناها القرآي أطيب هاواستعمركم في

 ألسنة خاصتنا وعامتنا إاّل العمارة الدرقاوية، ولكن وأطيب، وال ننكر من استعماالهتا يف
ت الدخول يب إىل املعىن الغريب اخلبيث، ظلم هلا، فاستحقّ إخراجها من املعىن العريب الطّ 

 رّي هذه الكلمة بغيضة إىل النفوسمن هذا الباب، واإلدراج حتت هذا العنوان، فالذي ص
معناها اخلارج ، وهو معىن مرادف لإلمث ثقيلة على األمساع، مستومخة من األذواق، هو 

 ره، والقسوة، واالنتهاكرقة، والشّ هب والسلم والتعدي، والفساد، والنّ والبغ  واخلراب، والظّ 
فّسرها آثاره وتنجل  عنها والقتل، واحليوانية... إىل عشرات من مئات هذه الرذائل ت

 املعىن اللغوي لكلمة االستعمارد ، فانظر إىل براعة الشيخ اللغوية، حني حدّ (03)"وقائعه
واستعماالهتا اليت تدّل على الطيب من األشياء، مّث بنّي أن هذه الكلمة اكتسبت معىن 

... ومجيع تلك  وهو اإلمث والبغ  -يف نظرنا  -جديدا يف إطار ما يعرف بالتطور الداليل 
 يخ أو مل يذكرها.املعاي اليت ذكرها الشّ 

 

والقرآنج القرآنج، تعاهدوه باحلفظ وأحيوه بالتالوة، وربوا ومن ذلك قوله " األدلة الدينية: -
 ين واألخالقألسنتكم على االستشهاد به يف اللغة والقواعد، وعلى االستشهاد به يف الدّ 

 (01)"يف االعتبار بسنن اهلل يف الكون وعلى االستظهار به يف اجلدل وعلى االعتماد عليه
ل على أّن القرآن حمل شواهد متنوعة بتنوع اجملاالت اليت تساق فيها فنّبه من خالل هذا القو 

اعية ال حميد له األدلة، فاللغوي ال مناص له من االستشهاد به، ومثله الفقيه واحملّدث، والدّ 
 امغة فعليه بالقرآن.عن االستدالل به، واجملادل إن أراد احلجة الدّ 

 

إّن العريب الفاتح هلذا الوطن جاء ويتجّلى ذلك يف قوله " األدلة الحسية والمادية: -
 العدل هو الذي أخضع اليربر للعربباإلسالم ومعه العدل، وجاء بالعربية ومعها العلم، ف
م هو ، ال تسليم االجورام، والعلالحورامولكنه خضوع األخوة، ال خضوع القوة وتسليم ا

  معا بأن العدل كان ليل املادي واحلسّ يخ بالدّ الشّ ، فأثبت (00)"الذي طوّع اليربرية للعربية
 سببا يف خضوع اليربر يف الفتوحات اإلسالمية، وأن العلم هو من طوّع اليربرية للعربية.
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: أو ما يعرف بالقياس املنطق ، وقد وظّفه اإلبراهيم  بكثرة يف األدلة القياسية -
ن قال إن اليربر دخلوا يف اإلسالم مذلك يف هذا النص الذي يقول فيه "خطاباته، ونلتمس 

طوعا فقد لزمه القول بأهنم قبلوا العربية عقوا، ألهنما شيئان متالزمان حقيقة وواقعا، ال 
ميكن الفصل بينهما، وحماول الفصل بينهما كمحاولة الفصل بني الفرقدين، ومن شهد أن 

حبسن اجلوار وشهد ات يف بعض اجلهات فقد شهد للعربية اليربرية ما زالت قائمة الذّ 
ية يف بعض قرن لإلسالم بالعدل واإلحسان، إذ لو كان اإلسالم دين جيرية وتسّلط حملا اليربر 

ص قياسان منطقيان، ذكره بإّن اليربر دخلوا طواعية يف فف  النّ  (01)"فإن تسامح فف  قرن
 بقايا اليربرية بوا وأصبحت لغتهم العربية، والثاياإلسالم من غري قوة، ونتيجة ذلك أهنم تعرّ 

 يف بعض أقطار اجلزائر يورتب عنها نتيجة بأن اإلسالم دين عدل.
 

 زدواج.وعمادها: اإلحالة، والتكرار واالاآلليات اللغوية: 
 ال تكتف  بذاهتا من حيث التأويل العناصر احمليلة كيفما كان نوعها" كل  وه  اإلحالة: -

عالقة "؛ وحّدها أمحد املتوكل بأهّنا (00)إذ البّد من العودة إىل ما تشري إليه من أجل تأويلها"
املتخّيل أو يف خطاب سابق/ وما حييل عليه اخلطاب إن يف الواقع أو يف  ،تقوم بني اخلطاب

 اخلارجية.واإلحالة  اخليةتنوعت بني اإلحالة الدّ  يخ،وه  كثرية يف خطابات الشّ  ،(07)"الحق
 

من أراد أن لبعدية( يف خطابات الشيخ، قوله "القبلية وامن أمثلة اإلحالة الداخلية )
فأزعم  خيدم هذه األمة فليقرأها كما يقرأ الكتاب وليدرسها كما يدرس احلقائق العلمية، ...

 ، )وه  إحالة قبلية( أراد الشيخ(00)"وفهمتها أنين جرّبت ودرست، وأنين قرأت هذه األمة
من خالل قوله أن يبني فضل خدمة األمة وعلى أي وجه يكون، فأشار بلفظ األمة، مثّ 

فظ نفسه يف سياق احلديث عن خدمة األمة، وغايته من ذلك حتقيق الربط أحال عليه باللّ 
بدأ املعهد يف قوله " املنطق  الذي يسهل عرض األفكار يف اخلطاب. ومن اإلحالة البعدية،

شاط، ولكّنه نشاط ف ما تبدأ به مشاريعنا، قويا جّياشا باحلركة والنّ سنته األوىل على خال
خ إىل طبيعة املعهد اليت اكتساها ، فأشار الشي(32)"جهة واحدة، من املدير واملدرسني من

أويل كيف ستكون هذه " وه  إحالة بعدية تفتح لدى املتلق  أفق التّ بلفظ "على خالف
     ومهات.   امع التّ ساؤالت وتذهب عن عقل السّ تزول معه التّ  ذكر لفظ قويالطبيعة، إال أن يُ 
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إحالة عنصر ناد أهّنا "ويرى األزهر الزّ اإلحالة اخلارجية: وه  اإلحالة املقامية، أّما 
لغوي إىل عنصر إشاري غري لغوي موجود يف املقام اخلارج ، كأن حييل ضمري املتكلم املفرد 

  بعنصر غري لغوي هو ذات املتكلملغوي إحايل إىل ذات املتكلم، حيث يرتبط عنصر
وميكن أن يشري عنصر لغوي إىل املقام ذاته يف تفاصيله، أو جممال، إذ ميثل كائنا أو مرجعا 

. ومن ذلك قوله "ال معىن للشمول يف القوانني، مامل يصاحبه (36)موجودا مستقال بنفسه"
يس مّنا فمن البالء ليس مّنا، ومنفذه لطبيق والتنفيذ، وإذا كان واضع القانون مشول يف التّ 
"، ويقصد إحالة خارجية تشري إليها عبارة "واضع القانون ليس مّنا، ه  (30)"تطبيقه علينا

 ص بعنصر لغوي.املستعمر الفرنس  الغاشم، فأشار إليه وهو خارج النّ 
 

 البصائربشري اإلبراهيم  يف عيون وه  خاصية ملسناها يف بعض خطابات ال كرار:الت   -
يا شباب ، كعبارة "وقد تنوع بني التام واجلزئ ، فمن التام، أن يعيد العبارة بلفظها ومعناها

اجلزائري كما متثّله يل  ابالشّ اجلزائر هكذا كونوا أو ال تكونوا" اليت وردت يف مقالة "
ه يخ على تكرارها فحسب بل أراد أن يلفت انتبا، أربع مرات، ومل يأت الشّ (33)"اخلواطر

الشباب إىل أمر مهم، وهو ما جيب أن يكونوا عليه، خاصة وأن املستعمر قد بسط 
فظ دون يقصد به تكرار اللّ ف التكرار اجلزئ أما  هيمنته، واشتد عود اجلهل والفقر يف اجلزائر.

وخّص اهلل له "وع يف خطابات الشيخ، ومن ذلك قو املعىن، وقد وقفنا على مناذج من هذا النّ 
املباركة، أولئك الذين زادوا، على التهنئة بالعيد هتنئة العربية بالبصائر، وهتنئة البصائر بتحياته 

" ال يعين بأن للفظ نفس ، فتكرار لفظ "هتنئة(31)"املكانة اليت تبّوأهتا يف القلوبجبهادها وب
 ياق. املعىن، بل تغرّي معناها انطالقا من السّ 

 

ر بنية لغوية يف خلطابات البشري اإلبراهيم ، كأن تتكرّ سج اللغوي ويتعلق بالنّ  زدواج:اال -
خطاب واحد، من حنو قوله: عيد: لو عدت على قوم  باخلفض والدعة، أو جدت عليه 

افق بشكرك، ولكنك عدت سان اخلافق بذكرك، والقلم الدّ عة، لوجدت مين اللّ باليسر والسّ 
 . (30)"من أمس مس ويوم شرّ عليه بنهار كاسف الشّ 
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 :         خاتمة
يخ البشري اإلبراهيم ، بلغة تراثية راقية، وأسلوب سلس، أكسبها امتازت خطابات الشّ  -

ذلك أبعادا حجاجية، كانت الغاية منها حتقيق اإلقناع لدى املتلق ، الذي تنوع داخل 
عب اجلزائري، املستعمر، احلكام، العرب،... وغريهم(، وقد استخدم خطاباته )الشّ 

 يخ آليات متنوعة لذلك الغرض.لشّ خالهلا ا
قضايا دينية أو اجتماعية أو سياسية، أو  هامتنوعة عاجل في اإلبراهيم جاءت خطابات  -

 ثقافية، أو تعليمية، وأعمل خالهلا حجاجا لغويا ومنطقيا، حبسب ما يقتضيه اخلطاب.
نات لمكوّ نها ليخ البشري اإلبراهيم  طابعا حجاجيا، بفضل تضمّ اكتست خطابات الشّ  -

 ارسون احملدثون.ها الدّ احلجاجية اليت أقرّ 
 

 واإلحاالت الهوامش
عيون  3آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيم ، مجع وتقدمي أمحد طالب اإلبراهيم ، ج -(6)

 .20، ص6000البصائر، دار الغرب اإلسالم  بريوت، الطبعة األوىل، 
حماضرات يف الوربويات واإلسالميات، صاحل بلعيد، خمير املمارسات اللغوية يف اجلزائر  -(0)

 .670، ص0260
(، أبو القاسم سعد اهلل، دار الغرب اإلسالم  6010 -6001ينظر: تاريخ اجلزائر الثقايف ) -(3)

 .600، ص62، ج0220بريوت، الطبعة األوىل، 
الطبعة  ،الفين عند البشري اإلبراهيم ، بيت احلكمة، اجلزائر: عبد امللك بومنجل، النثر ينظر -(1)

 .30، ص0220األوىل، 
النص احلجاج  العريب دراسة يف وسائل اإلقناع، حممد العبد، جملة فصول، اهليئة املصرية  -(0)

 .11، ص12، العدد 0220للكتاب، 
 البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل الداراللسان وامليزان، طه عبد الرمحان، املركز الثقايف العريب،  -(1)

 .006، ص6007
 .063اللسان وامليزان، طه عبد الرمحان، ص  -(0)
 .   17، عيون البصائر، ص3ينظر: آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيم ، ج -(7)

 .077املصدر نفسه، ص -(0)
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 .011املصدر نفسه، ص -(62)
 .076املصدر نفسه، ص -(66)
 .077نفسه، صاملصدر  -(60)
 .003املصدر نفسه، ص -(63)
 .000املصدر نفسه، ص -(61)
 .327املصدر نفسه، ص -(60)
 .333املصدر نفسه، ص -(61)
 .302املصدر نفسه، ص -(60)
 .100املصدر نفسه، ص -(67)
 .130املصدر نفسه، ص -(60)
 .102املصدر نفسه، ص -(02)
 .21املصدر نفسه، ص  -(06)
 .100املصدر نفسه، ص  -(00)
 .021املصدر نفسه، ص -(03)
 .021املصدر نفسه، ص  -(01)
 .020املصدر نفسه، ص -(00)
 .021/020املصدر نفسه، ص  -(01)
 .020املصدر نفسه، ص -(00)
 .063املصدر نفسه، ص  -(07)
 .002املصدر نفسه، ص  -(00)
 .020املصدر نفسه، ص  -(32)
 .170املصدر نفسه، ص  -(36)
 .172املصدر نفسه، ص  -(30)
 .020املصدر نفسه، ص  -(33)
 .170املصدر نفسه، ص  -(31)
 .172املصدر نفسه، ص  -(30)
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  األنساق الثقافية في رواية الخيال العلمي الجزائريةصراع 
 نموذجا ""جاللته األب األعظم

 

Cultural conflict Systems in Algerian Science fictionnovel 

"His majesty the greatest Father" as a sample 

 
 هالليفاطمة : الباحثة                                                   
 فارس لزهر/ د.أ إشراف:                                                      

 )الجزائر(تبسة  -جامعة العربي التبسي                                                
 

 00/20/0202تاريخ القبول:                                07/21/2002تاريخ اإلرسال: 
 

 ملخص:
من خالل قراءة األنساق الثقافية املضمرة  ،يدرس البحث رواية اخليال العلم  اجلزائرية

للكاتب  "حبيب  "طاب الروائ  "جاللته األب األعظموحتديد الصراع القائم بينها يف اخل
انطالقا من البنية اللغوية املشفرة اليت حتمل رؤية الكاتب وثقافته، ليطرحها يف  مونس "،

 أنساق متصارعة ومفارقة  تقودها اآللة يف مقابل العقل البشري.
  

 .صراع ، خطاب،شفرة ،نسق ،علم ،خيال ،:رواية الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 
The research examines the Algerian science fiction novel by 

reading the cultural patterns embedded and indentifying the 

conflict between them in the narrative discourse of His Majesty 

the Great Father of the writer Habib Munci ; based on the coded 

linguistic structure that carries the vision of the writer and his 

culture ,to put it in conflicting  and paradoxical  patterns led  by 

the machine as opposed to the human mind. 
 

 

Keywords: novel, fiction, science, pattern, code, discourse, conflict 
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  مقدمة:   
اخلطاب الروائ  سنعمل يف هذا البحث على قراءة األنساق الثقافية املراوغة يف هذا 

الدالالت اليت تتمظهر يف بنية فنية متزج بني ما هو لغوي وما هو علم ، هذه املشبع ب
 ومقصده من الكتابة الروائيةكاتب االزدواجية اجلمالية تأىب التصريح املباشر عن رؤية ال

فتورك مهمة الكشف عن املسكوت عنه للقارئ؛ من خالل بنية نصية سطحية حتمل يف 
 طياهتا جدل وصراع ألنساق ثقافية مضمرة تقول الكثري كلما زاد عمقها بفعل التأويل.

 

ذلك أنه انتقال من خطاب فين  ؛بستيمولوج إإن احلفر الثقايف للخطابات هو حفر 
هلا بفعل تطور إىل خطاب داليل منسق ثقافيا يعير عن التفاعالت االجتماعية وحتو  مجايل

فالرواية اخليالية اليت بني أيدينا حتوي يف بنيتها العميقة مضمرات نسقية  ،اجملتمعات البشرية
وتأويل هذه األنساق باعتبارها مكونات ثقافية  ،ظرة الكاتب وحاملة ألفكاره ورؤاهمتعلقة بن
 .نساقحيتاج إىل تأويل ثقايف عميق يبني نتائج هذه األ للمجتمع

 

يديولوجيا بامتياز، إذ ينطلق هذا اخلطاب إخطابا  ومتثل رواية "جاللته األب األعظم"
ل القراءة الثقافية هلذا وسنبني هذا من خال ،يديولوجية ذات شحنات داللية كثيفةإمن بؤرة 
 :باختصار العلم  اخليال ورواية العلم  اخليال مفهوم على سنعرج ذلك وقبل الروائ  اخلطاب

 

 :الخيال العلمي/الرواية التكنولوجية-1
أدب اخليال العلم  يف القرن العشرين، فهو أدب حديث النشأة والتأسيس  ظهر

لكونه مرتبط أشد االرتباط بالتقدم الذي شهدته البشرية يف هذه الفورة خاصة يف جمال 
النوع من األدب يقول ولوج  ساهم بشكل كبري يف بلورة هذا العلوم؛ إذ أن التقدم التكن

األسباب اليت كانت » " مبينا أسباب ظهور وانتشار هذا النوع من األدب:"حممود قاسم
وراء انتشار هذا األدب كثرية منها أسباب حضارية واجتماعية وأسباب تتعلق بالتطور الذي 

فقد كرجس  هو عني هذه األسباب وغريها.وألن الكاتب  يشهده البشر والكائنات والعلوم،
 .(6)«بوية اخلاصة والعامةو قلمه لتجسيد حلمه وإبداعه وخياالته لصناعة ط
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أدب له  ،"أدب اخليال العلم "هكذا إذا برز نوع جديد من األدب أطلق عليه 
مسات وخصائص متيزه عن غريه من اآلداب، إنه األدب الذي يالمس املشكالت اخلاصة 

اإلنسان، وهذا ما اليتجلى إال عند   ويبحث يف األسئلة املستقبلية اليت قد تواجه بالكونية
إن أدباء اخليال العلم  هم الذين يتأملون ويصوغون املستقبل الذي لن » كتاب هذا النوع
وألن املستقبل أهم من املاض  وألننا نطمح إىل  خاصة املستقبل البعيد، يعيشه أحد منا،

أكثر من رغبتنا يف العودة إىل البارحة فإن القارئ والكاتب يلتقيان معا  احلياة يف هذا الغد
فوق بساط منسوج من خياالت متجادلة ستكون فيه العلوم والتقنيات أكثر تقدما مئات 

إذن فاخليال والتقنية واستشراف املستقبل ه  من أبرز مسات  (0)«املرات مما نعهده اآلن
 أدب اخليال العلم .

 

 علم  فإن األمر سيبدو شبه مستحيلحتديد مفهوم شامل ألدب اخليال الإذا أردنا 
ومنهم من  ،قدم البشرية فمنهم من يرى أنه أدب قدمي ؛وذلك راجع إىل سببني حول نشأته

يرى أن هذا النوع من األدب قريب ومرتبط بأنواع أدبية أخرى يصعب الفصل بينها  
اآلداب السومرية القدمية  »اخليال العلم  إىل إذ تعود جذور أدب  كاألسطورة واخلرافة؛
 فف  نص مصري عثر عليه يعود إىل واملصرية، واآلداب اآلشورية، كملحمة جاجلامش،

ويف املهاهبارتا اهلندية القدمية  ،عن رحالت خيالية إىل كواكب أخرى سنة حديث 1222
 (3)«فينة الفضاء يف أيامناقدم الشعراء تصورا فانتازيا لرحلة العمر على منت سفينة شبيهة بس

خيال يتعامل مع مكتشفات » يف حني جند يف معجم اكسفورد أدب اخليال العلم  هو
وبالتايل فإن ارتباط هذا النوع من األدب  ؛(1)«وخمورعات علمية حديثة بطريقة متخيلة

 بالتقنية والتقدم التكنولوج  هو ما ييرر حداثته.
 

 إىل ارتباط هذا األدب وتداخله مع أنواع أدبية أخرى ا عن السبب الثاي الذي يعود أمّ 
 جمال لإلبداع يف األسلوب الكتايب وفرصة إلظهار املقدرة البيانية.» فاألسطورة ه 

تستطيع أن  ،عن الواقعية وعن التأثري اخلطايبالتخييل واالبتعاد  األسطورة مبا فيها من طابع
من أهم  ع التخييل واالبتعاد عن الواقعيةفطاب (0)«تستهوي األدباء وأن جتذهبم إىل ميداهنا

 مسات األسطورة وه  السمات ذاهتا اليت جندها يف أدب اخليال العلم .
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عمل أديب يتحرر من منطق الواقع واحلقيقة يف »اليت ه   الفانتازيا األدبيةوكذلك 
وتتحرر من الواقع ؛ فالفانتازيا أيضا تستند إىل اخليال (1)«مبالغا يف افتتان خيال القراء سرده

  .شأهنا شأن األسطورة
 

ذلك النوع من األدب الروائ  الذي » ويذهب جمدي وهبة إىل أن اخليال العلم  هو:
يعاجل بطريقة خيالية استجابة اإلنسان لكل تقدم فيالعلم والتكنولوجيا سواء يف املستقبل 

وجود حياة يف األجرام  كما جيسد تأمالت اإلنسان ككل يف احتماالت القريب أو البعيد،
 .(0)«السماوية األخرى

 

إذن فإثارة اخليال وبث العجب يف نفس القارئ مها العنصران املشوركان بني أدب 
 وبالتايل فإن الفصل بينهما أمر غاية يف الصعوبة.، خليال العلم  والفنتازيا العلميةا

 

روائ  باعتباره فإننا سنتحدث عن اجلنس ال وإذا حتدثنا عن أدب اخليال العلم ،
فرواية  اجلنس الذي احتوى هذا النوع من األدب وكان سببا رئيسا يف انتشاره وازدهاره،

"الرواية التكنولوجية" يف سياق حديثه عن  اخليال العلم  أو مايسميها عبد اهلل الغذام 
مد يف تعت» عالقتها باخلطاب الثقايف ختتلف عن الرواية العلمية إذ يرى أن الرواية العلمية

بينما تأخذ  ،وشخوصها تأيت من املؤسسة على اخلطاب العلم  املؤسسايت، معظمها،
الرواية التكنولوجية بأطراف املهمش العلم  والشخوص املتمردة ،وتسعى إىل التعامل 
الواقع  مع األشياء كمقابل للخيال العلم  الذي ينشغل مع عوامل الكون املتنائية ومع  

هكذا مثلت الرواية  ،(7)«اطوريات على كواكب ال واقع هلا...كائنات متخيلة يف إمير 
 الوعاء احلاوي للخيال العلم  بطريقة فنية مجالية متزج بني جمازية اللغة وعلميتها.

 

 :"األنساق الثقافيةتجليات "دراسة تطبيقية  -0
  في محتوى النص الروائي: 

خبمس رسائل انتحارية  "حبيب مونس "عظم للكاتب رواية جاللته األب األ تبدأ
 حيث وضعوا حدا حلياهتم البائسة اليت ؛طرف أشخاص من خمتلف بلدان العاملمكتوبة من 

الراوي الرجل املعجزة الذي سيخلص  امث يقدم لن ،أصبحت ال تطاق حتت سيطرة اآللة
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يسمى العقل  البشرية من الذل واهلوان ومن القدمي واملاض  ليصبحوا آالت ميرجمة حتت ما
بعد أن أحدث تغيري شامل للبشرية مجعاء وقسمها إىل ثالث وثالثني  ،جلبار للرجل املعجزةا

طبقة آخرها طبقة العمال وهم "العرب" وهذا مت من خالل اجملالس الثالث الكيرى اليت 
 يورأسها الرجل املعجزة :جملس ديين، جملس عسكري، جملس تربوي.

 

رواية الذي ينتم  إىل الطبقة األخرية يستحضر العقل اجلبار الصيب موسى بطل ال
حيث يتخذه الرجل املعجزة ولدا له بعد احلاح "اشتار" التابعة حلرميه اليت رأت يف الصيب 

يتلقى موسى  موسى كل معاي اإلنسانية اليت أصبحت ضربا من املاض  بعد النظام اجلديد،
وزيف هذا النظام فيحاول باكتشاف مغالطات  الرعاية والتعليم بأعلى التقنيات أين يبدأ

ويصدم باكتشاف احلقيقة املرة  ،خالل رحلة استكشافية عير العامل البحث عن احلقيقة من
 آالت مسرية من قبل العقل اجلبار من خالل اطالعه على حال البشرية اليت أصبحت

  أن يعيد هذه اآلالت إىل طبيعتها وإنسانيتها وما فطرت عليه منذ آدم  فيحاول "موسى"
ويبدأ مهمته مع جمموعة من املنبوذين واملهمشني من رجال ونساء مت استغالهلم  أبو البشرية،
قبل أن  ... جلهم شيوخ كان هلم شأن ووظيفة أطباء ومهندسني وعسكريني ورميهم،

بعد أن أزال عنهم موسى القشرة السحرية اليت مت رمسها يف  تنقلب حياهتم رأسا على عقب،
جل املعجزة مث تكلل حماوالهتم بالنجاح ويتم القضاء على الر  .اجلبارقل أدمغتهم من قبل الع

الذي كان ميثل ذراعه  األمين ويستبدل نظام العقل اجلبار بنظام  "من قبل الكاهن "جوراس
ل زمان خر كان مألوفا لدى موسى العريب وغريه من املنبوذين العرب وتعاليمه صاحلة لكآ

  .ومكان وهو الدين اإلسالم 
 
 

 :سلطة المركز"الرجل المعجزة"/تمرد المهمش"المنبوذ" /2-1
إنه صراع مضمر بني املركز  األنا واآلخر، كشف التحليل الثقايف للخطاب صراعي

املتمثل يف "الرجل املعجزة" صاحب السلطة والدولة العاملية اليت يتغىن فيها بكل ماهو مبهر 
تعالوا إىل مدينة جديدة، ال سيد فيها وال » وخادم للبشرية وهذا املقطع يدل على ذلك:

وأبناؤكم ومواليكم  مسود إىل دولة ال حتمل من معاي الدولة ما ألفتموه أنتم وآباؤكم،
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تعالوا حنطم القيود املفروضة علينا باسم اإليديولوجيات، باسم  وحكامكم من قبل ..
خيدر العقول ويصرفها  افلالديانات، واجلنسيات وباسم كل كاذب قام يوما يف حمفل من احمل

، وبني املهمش املتمثل يف املنبوذين (0)..« تعالوا .. عن طهارهتا إىل دنس التخمني واالفوراء
والشيوخ والعجزة الذين مت استغالهلم كما هو حال "عبد اجلليل" الذي التقاه "موسى" وراح 

فعرضت على اآللة  يت،تعثرت صح» يسرد له املصري الذي آل اليه بعد هذا النظام اجلديد:
ولكن األمور مل  ،وحتويل  إىل نظافة العنابر ،فأصدرت أمر طردي من العمل داخل املنجم،

فطلبت سحب ملف  من القوائم الرمسية وشطب  تتحسن فعرضت على اآللة مرة اخرى،
فأمر طرد الشيخ عبد اجلليل صادر من  ؛(62)«ورميت خارج السياج ،نير واملطعمعل ج يف الع

لة وأن هذا الطرد مل يتم إال بعد أن مت استغالله كليا والتأكد من أن قواه قد خارت ومت اآل
 عجزه والدليل هو مثوله أمام اآللة مرتني.

 

توظيفا مقصودا  توظيفه الكاتب رادأ اجلليل إذا هو متثيل لنسق ثقايف ضمينالشيخ عبد
هذا ليعير عن دولة  يتجاوز كلّ وإمنا األمر  ،ة ليس فقط على التهميش واالحتقارللدالل

 وهذا ال يتأتى إال بسحق اآلخر واستغالله استغالال كليا. ،صلحة العليا والنظام اليراغمايتامل
 

وبطريقة ذكية يتالعب الكاتب هبذه األنساق املهمشة اليت مثلها الشيخ عبد اجلليل 
واهلوان إىل نقطة القوة  وآخرون  ليحول هذا املهمش من نقطة الضعف -كما ذكرنا-

فتحمل هذه األنساق مرة أخرى معان الشموخ واألمل والعزمية بعد أن كانت  ،والشموخ
 صورة ضدية مفارقة هلذه ، كل هذا يرمسه لنا الكاتب يفمل وتعير عن االستسالم والتبعيةحت

 النظام فهذا املهمش سيكون نقطة التغيري والبداية وهو من سيقوم بالثورة ضدّ ، األنساق
إىل هذه الغلطة  وه  الفجوة اليت مل ينتبه إليها الرجل املعجزة وأتباعه فيتفطن "موسى"

 .. لقد جنوت يا عبد اجلليل» اجلليل":يقول خماطبا الشيخ "عبد الفادحة يف نظام اآللة،
وكل الذين طردوا من العمل  ... جنوت ألنين أجزم اآلن أن امسك قد حم  من ذاكرة العقل

 .(66)«أحرار حرار ..أوفصلوا على الطريقة ذاهتا 
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 وخيرج عنالروائ  العلم   الضعيف رمزا للقوة يف هذا اخلطابهكذا يصبح املنبوذ و 
دولة مرهون بشباهبا أوال ومنهم تستمد قوهتا وهم وحدهم  تطور كلّ  ذلك أنّ  ،املألوف
يري لكن يف هذه الرواية ينطلق الكاتب مما هو مهمش ن على التمرد وإحداث التغو القادر 

فاملعروف أن الشيوخ والعجزة واملرضى  ،مله السردي أو يف واقع اجملتمعاتسواء يف عا
ولكن هنا حتدث  ،ألسباب بيولوجية صحية واجتماعية يصعب عليهم إحداث التغيري نظرا

 وحيمل وشيوخها ومعتوهيهااملفارقة يف الرواية ويصبح خالص البشرية على يد مرضاها 
وهو ما استبشر به "موسى" عند استحضاره للمرأة اليت  النسق داللته املفارقة والعميقة

وبادرت يف سلوك اخلطوات  فقد حققت احللم الذي راودي منذ زمن،» يقول: ربته"اشتار"
 شر خريا مع هذا فإي أستب البشرية من اهلوان ولكن الطريق مايزال طويال. يصاألوىل لتخل

وهو قادر على إبطال مفعوهلا وقت ما يريد  اآللة. منألن عقل اإلنسان أقوى وأشرف 
وستكون حركتنا عند املنطلق سهلة هينة ،ولكنها ستنقلب إىل أهوال حاملا يفطن جاللته 

وخالص البشرية متوقف يف هذه  .. إىل التحول الذي أحدثناه يف أقبية املدينة املهجورة
 .(60)«يوخها ومرضاها ومعتوهيهاالساعة على ش

 

أن إن قراءة هذا اخلطاب والبحث يف هذا النسق تأخذ أبعادا أخرى، فالكاتب أراد 
ويضعه يف الواجهة بانتقاله إىل بنية مركزية منفتحة تكسر  ،يعيد للمهمش مركزيته املسلوبة

الشيخوخة ) ش ء بعد أن كان يف بنية مهمشة مغلقة ال ينتظر القارئ منها أفق توقع القارئ
 .(توح  بالنهاية والعجز

 

النسق املفارق الذي يصبح فيه املعتوه واملريض والعاجز عالمة دالة ترفض التهميش ف
إذ يسعى املركز  ،يمة الضد بني املركزية واهلامشيةتيضع متلقيه ألول وهلة أمام » النص جيعل

االنسجام بني اجملموع الذي ينتم  حتقيق حالة  إىل حتقيق دميومته حبركتني أساسيتني مها:
؛ أي أن (63)«إليه املركز/النظام أوال، ومن مث التخلص من اهلامش الذي حياول خرق النظام

األنا "املنبوذين" يولد صراعا ليس فقط بني األنا واآلخر  ـاحتقار اآلخر "الرجل املعجزة" ل
حريتها وخالصها مما يدفعها و ا وجودهو  صراع تبحث فيه عن ذاهتا ولكن بني األنا وكينونتها،

جزءا من اجلهاز العقل   األنا يف علم النفس يعدّ  إىل التمرد وفرض الذات يف الواقع ذلك أنّ 
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األنا االستيعاب مبا فيها  ـتشمل املهام العديدة ل» الذي يربط بني الشخص وواقعه إذ
الواقع واستخدام مبدأ االستيعاب الذايت واإلدراك الذايت والسيطرة واحلركية والتكيف مع 

هذا يقدمه  كلّ   ومنه أصبح للمنبوذ قوة داخلية تدفعه إىل التمرد ونبذ الظلم ،(61)«الواقع
جنمعهم  .. مكان سنعتمد على جتنيد املنبوذين يف كلّ » الكاتب يف نسق مضمر مثله املنبوذ

 .(60)«وحريتها .. أشالئها خالصها للبشرية على استعدادا لالنطالقة الكيرى ونقدم ننظمهم.
قيام اجملتمعات وتطورها مرتبط برجاهلا  وه  انطالقة شارك فيها كال اجلنسني ألنّ 

ميسحن  وانقلبت بعض العجائز إىل داعيات للفكرة اجلديدة ..»ونسائها على السواء 
يتحدثن إىل هذه ويطمئن تلك، حىت مت  اخلوف من العيون، ويزلن الوحشية من الصدور ..

إنه بعث جديد بعث إلنسانية اإلنسان وخالصه من آلة العقل اجلبار للرجل  ؛(61)«البعث 
فالكاتب أراد أن يبني أن التغيري حيدث من  ،معاي احلياة والوجود املعجزة الذي سلب كلّ 

الذات اليت متلك عزمية وإرادة دون النظر يف تصنيفها أو مستواها أو جنسها وعمرها وانطلق 
 ضيح فكرته وتأكيدها.من املهمش املنبوذ لتو 

 

اب كذلك يطرح الكاتب نسقا آخر ينطلق فيه من العلمية اليت متيز هبا هذا اخلط
 ؛ ويبني هذا من ومتييزها على اآللة رغم التقدم التكنولوج يتمثل يف فكرة القدرة البشرية

 ، حيث يتغلب املنبوذ  والشيخ والضعيف على اآللة  املتمثلة يف العقلخالل نسق املهمش
العقل  جدا لكن رغم هذا كله يتميز عنها اجلبار الذي يتميز بذكاء خارق وبرجمة ذكية

 البشري بإرادته وعزميته وفطرته اإلنسانية السليمة وهو ما ال يتأتى لآللة.
 

 تهميش األنوثة /تمركز الذكورة:                                                           /2-2
والكشف عن هذا النسق يكون  ،بسلطته على رواية اخليال العلم  النسقلقد هيمن 

ثقافة الكاتب نفسه من خالل تفكيك رموز اللغة املشكلة للخطاب الروائ ، ومن خالل 
الروائ  هو عامل من األنساق  اإلنسان والوجود اإلنساي، فاخلطاب وخيرته بقضايا

خل والتضاد هو ما يولد ثنائيات ضدية متثل وهذا التدا املتشابكة واملتضادة يف آن واحد،
يمة "األنثى/الذكر" اليت تستدع  ضمنيا "الغياب/احلضور" تحد ثيمات الرواية ومنها أ

فحضور  ،مقابل طغيان النسق الذكوري ومتركزه حيث نلمح وجود النسق األنثوي املهمش يف



 0202 جوان  –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 

 111 

 

 مستوى اخلطاب الروائ و حضور على اخليالية العلمية حلبيب مونس  ه املرأة يف الرواية
غياب املرأة على مستوى البنية  ،اللغة لكن هو غياب يف اآلن نفسه حمصور يف حضور

 العميقة للخطاب، حيث تتحول فيه املرأة إىل آلة للذة واملتعة فقط وتغيب عن باق 
بيولوجية أو غريها وهو حال إحدى  وأوظائفها األخرى سواء كانت وظائف اجتماعية 

أنا هنا ملتعة » الوع  غائبةالرواية عندما قابلها "موسى" ألول مرة وأخيرته وه   الفتيات يف
 .(60)«تكونت هلذه املهمة خدمة للسادة ،اب، أنا أثاث من أثاث هذه العربةالرك

بني األنثى املرأة واملرأة األنثى، صراع بني البنية  ،هو صراع نسق  بني احلضور والغياب
تنتقل فيه من  عميقة تتخذ فيه املرأة صورة جديدة مغايرة وحمايدة،السطحية للغة والبنية ال

، حركة مثلتها طبيعة الذات البشرية للمرأة كما فطرت عليها واليت احلركة إىل السكون
له النظام اجلديد والتقدم منحتها حركية وسريورة يف شؤون احلياة كلها، وسكون مثّ 

جعل منها سلعة لتأخذ بذلك املرأة شكال جديدا غري مألوف  و التكنولوج  الذي مجد املرأة 
 -الزوجة-ليست املرأة ه  األم  ...» :عبد الوهاب املسريي يف هذا الصددكما يقول 

احلبيبة اليت نعرفها واليت هلا دور مستقل داخل إطار اجلماعة اإلنسانية الشاملة  -األخت
ا ه  ش ء جديد متاما ومع هذا يطلق عليه اليت تضم الذكور واإلناث والصغار والكبار وإمن

 .(67)«اصطالح املرأة
 

فهذا التصوير للمرأة كأثاث يعكس النظرة الدونية هلا، وحيصر وظيفتها يف املتعة يف  
حىت أهنا سلبت املرأة  ،ء وتيرجمه بناء على أوامر السلطةعامل تقوده اآللة وتفعل به ما تشا
وهذا ما جنده يف النص عندما قابلت "اشتار" الصيب  ،أبسط حقوقها البيولوجية والغريزية

 ن صريهتا اآللة للمتعة واإلغراءأ"موسى" اليريء الذي بعث فيها معاي األنوثة واألمومة بعد 
األمومة فيها.  وجود ... تعود هبا االبتسامة اليريئة إىل حقيقة الوجود، وجود األنوثة فيها»
 مل تعرف ساعة آالم احلمل اخلفيف الثقيل؟ وه  وكيف تستطيع املرأة ان تعرف ذلك ..

وتنمو  .وال هزات الوضع القاتل؟ لورى مثرة حية تسقط من حتتها ؟وال وجع املخاض املضين
 .(60)«مامهاأت يف جدول األيام املتدفق دافعة سيل املسرا ،يوما بعد يوم

 



 0202 جوان  –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 

 111 

 

أنثوي يصارع هكذا تفقد املرأة وظيفتها املعهودة وتأخذ صورة جديدة حيملها نسق 
نسق آخر ذكوري متسلط حتت نظام عامل  جديد يستمد قوته من التقدم التكنولوج  

فانقلبت املوازين وأصبحت املرأة  ،رة االختالف واخلصوصية بني البشرالذي قضى على فط
يف هذا اخلطاب رمزا للدونية واللذة واجلسد وفقدت معىن املرأة واألنثى والزوجة واألم  

األم الزوجة واملرأة » ج  واجتماع  وقبله كمفهوم فطري بشري وبسقوط:كمفهوم بيولو 
تسقط األسرة ويوراجع اجلوهر اإلنساي املشورك ويصبح كل البشر أفرادا طبيعيني لكل 

طدم بالذرات كل إنسان مثل الذرة اليت تص ؛لحته اخلاصة وقصته الصغرى اخلاصةمص
اللذة واإلعالنات مبفردهم  لة وقطاع واجلميع جياهبون الدو  ،األخرى وتتصارع معها

وتسود الواحدية  ،سوية اجلميع باحليوانات واألشياءويتم ت ،ويسقطون يف قبضة الصريورة
وه  الغاية  ،(02)«السائلة اليت ال تعرف الفرق بني الرجل واملرأة أو بني اإلنسان واألشياء

 املنشودة من النظام العامل  اجلديد.
 

 آخر امضمر  اة هبذه الصورة يعكس نسقفنجد هذا التوظيف للمرأ وجتاوز األمر احلدّ 
على هذا من خالل مقطع يف  إنه نف  األنوثة احلقيقية وحصرها يف اجلسد فقط ونستدلّ 

جلست احلسناء دون أن » بالفندق وقابلته خادمة الغرفة "هيلينا" الرواية عندما نزل "موسى"
تربيتها و  ،لم الفىت أن ذلك من برناجمهافخذيها، وعحتاول رد طرف الثوب الذي انزاح عن 

نظراته  هفارتدت إلي .إىل عينيها باحثا عن شعلة احلياةينظر  وظلّ  ،وإعدادها فلم يلتفت إليه
 .(06)«خائبة منعكسة على زرقة شفافة حتمل إليه برودة اإلحساس، وفتور الشعور

 

يقوده الرجل  اللغوي اجلمايل يف الرواية خيف  نسقا مضمرا متعاليا ومتحكما، النص إنّ 
صرخة اجلسد ونداء  فاملسكوت عنه يف هذه الرواية هو وحيصر مهمة املرأة فيما يراه وحيدده،

أطرقت برهة »األنثى احملرومة اليت تبحث عن ذاهتا املغيبة كما هو حال مضيفة الطائرة 
وظلت صامتة التدري من أين  ،ا عن خيط رفيع يسمى الذكرياتكرهتباحثة يف مخول ذا 

ألهنا التتذكر شيئا إمنا سيقت إىل هذا املكان لتؤدي وظيفة  ،فليس هلا ما تقوله ... تبدأ
 .(00)«حمددة سخرت هلا بعدما أعدهتا آلة التحضري وجهزهتا مبواصفاهتا 
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ردي فقط ليس من منطلق ف ،وته جعل من جسد املرأة رهينة لهإن هيمنة الرجل وجير 
ه  اليت أنتجت نسقا ذكوريا له من » ذلك أن الثقافة اجلمعية ،لكن كثقافة ذكورية مجعية

له األمسى واألرقى، واألفضل وهلا ما دون  ،الثقافة ومن اجلسد غري ما للمؤنثاللغة ومن 
رأة عن الفعل  للمرأة حيث عزلت امل ، وهذا اخلطاب أكد هذا من خالل الغياب(03)«ذلك

احلياة الثقافية والسياسية عزال تاما، وحصرت مهمتها يف اجلسد كنسق أنثوي حاضر بقوة 
 يف الرواية.

 القولبة وتهميش العربي: /2-3
على غرار النسق األنثوي والنسق املهمش يف الرواية جند نسقا مغايرا بأبعاد إيديولوجية 

هذه  ،ما يعرف اليوم بالعوملة وهو ،املعجزةية اليت نادى هبا الرجل مضمرة إهنا الدولة العامل
الدولة اليت تسعى إىل القولبة وإعادة الصياغة للبشرية بنظام عامل  جديد يبدو خادما 

يدعو إىل املساواة وخدمة اإلنسان ويضمر  ،ية يف ظاهره لكنه خمادع يف باطنهلإلنسان
إىل دولة الحتمل من  .سودالسيد فيها وال م ة جديدة،تعالوا إىل مدين» استغالل البشرية

تعالوا  ... وأبناؤكم ومواليكم وحكامكم من قبل ،ألفتموه أنتم وآباؤكم  الدولة مامعاي
واجلنسيات وباسم كل   ،باسم الديانات ،فروضة علينا باسم اإليديولوجياتحنطم القيود امل

دنس التخمني  كاذب قام يوما يف حمفل من احملافل خيدر العقول ويصرفها عن طهارهتا إىل
 .(01)«واالفوراء...تعالوا..

 

اخلطاب  ويرفع الستار عن لغة إن الغوص يف هذه الرواية يكشف لنا خبايا السطور،
 امضمر  الكنها عميقة الداللة، إذ نلتمس يف هذا املقطع نسق ،اليت تبدو سطحية الوركيب
الذين يشكلون اليوم  ،الديانة البائدة للعرب كنعم كانت تل:»يبدو سطحيا للوهلة األوىل 

ح فالنسق املضمر هنا نستنتجه من خالل طر  ؛(00)«الطبقة الدنيا من النظام االجتماع 
رغم  ؟العرب آخر طبقة يف النظام اجلديدملاذا جعل النظام اجلديد للرجل املعجزة  :التساؤل

 دون استثناء.أنه نظام يدعو إىل املساواة ويسعى إىل العاملية اليت تعين الكل يساوي واحد 
بقية يف الرواية هو توظيف مقصود فمفهوم الطبقة والط ،نه العريب املهمش يف هذه الروايةإ

 :حيث أن انب االجتماع  واالقتصادي أكثر؛خاصة أن هذا املفهوم متعلق باجل
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تقسيمات الطبقة االقتصادية نتائج ثقافية فأعضاء طبقات بعينها متيل أن يكون هلا ل»
إخل  ، وحساسية مجالية متشاهبة ..وأساليب حياة، وقيم ية ومناصب،يممستويات تعل

 .(01)«وخيتلفون من هذه اجلوانب عن أعضاء من شرائح اقتصادية أخرى
 

  والديين كنسق فتصنيف البشرية إىل طبقات هو تصنيف يكشف عن التمييز العرق
لية حنو وحتولت عينه اآلأشار إىل العقل اجلبار فارتفع منه أزيز رفيق » :خمادع يف الرواية

أمريكا  -الشاشة وقال: الرجل من الطبقة اخلامسة يف النقطة الثالثة عشر من االرض 
طبقة اخلدم وهو من جالية كانت  .الصيب فينتم  إىل الطبقة الدنية أما ،قدميا - اجلنوبية

 .(00)«تعيش هناك
 

وه  طبقة العرب اليت حيث أن بطل الرواية الصيب موسى ينتم  إىل الطبقة الدنية 
وطبقات الشعوب  » :ولة العاملية يقول الرجل املعجزةجعلها الرجل املعجزة آخر طبقة يف الد

رغبات الطبقة السفلى بكلمة كما صنفناها ال تسبب لنا ضيقا وال حرجا ألننا سنليب 
 ..م حبسب احلاجة وكلما ارتقينا عرفنا ما نقدّ  ،أو برغيف خبز مغموس يف العرق ،واحدة

 .(07)«واأليادي لكم ممدودة ،عداد ذلك فاملخازن أمامكم مفتوحةوعلى الكهان اآلن إ
 

وه  تصوير حلال العرب وما  ،لك من أمرها شيئاطبقة ال مت ،طبقة تعيش الذل واهلوان
يعيشونه يف الواقع بعيدا عن عامل اخلطاب من ختلف وتشتت وتبعية لآلخر املهيمن الذي 

يقول  ،ط معيشهم للسيطرة عليهم وهتميشهمالعريضة لدستور حياهتم ومنوضع هلم اخلطوط 
واجب اتباعها يف ففيه اخلطوط الرئيسة ليرامج ال ،انظروا يف كتايب املقدس» ملعجزة:الرجل ا
واتركوا الطبقة  .طبقة من الطبقات أطوارها ويف كلّ  طور من ويف كلّ  ،مؤسسة تربوية كلّ 
فهم لألرض وإليها  .تعرف شيئا عن العلم والتعلم ب الخرية لتكون خادمة فحساأل

هو طرح حلالة العريب يف قالب نسق  متظهر يف صورة اجتماعية طبقية، أراد . (00)«يعودون
لرجل املعجزة  سوسيولوج  طبق  ومتييز عرق  متعصب مثله ا الكاتب معاجلتها وفق صراع

 ا وثقافيا ال متلك من أمرها شيئا. العريب كفئة مقصية تابعة اجتماعيو  ،كقوة عاملية متحكمة
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 :خاتمة
رواية "جاللته األب األعظم" ه  رواية زاخرة  نّ إهلذه الدراسة ميكن القول  كحوصلة

لكنها تضمر دالالت  ، اللغة كبنية سطحية فنية مجاليةتتمظهر يفثقافية مراوغة بأنساق 
هلذا اخلطاب الروائ  باكتشاف  ومسحت القراءة الثقافية ،متخفية على مستوى البنية العميقة

من الرجل  له كلّ والذي مثّ  ،ز يف مقابل النسق املتمرد املهمشالنسق السلطوي املتمرك
، إىل جانب وجود نسق متضاد ومضمر ضعيفاملعجزة كقوة متحكمة واملنبوذ كمهمش 

حضور األنثى حمصور يف لغة اخلطاب  من األنثى املهمشة والذكورة املتمركزة، إذ أنّ  مثله كلّ 
 ب ضمنيا ومهمش من طرف الذكورة اليت مثلها الرجل املعجزة وخادمه جوراس.ه مغيّ لكنّ 

كذلك تتطرق الرواية يف موضوعها العام إىل مصري اإلنسانية حتت النظام اجلديد   
 العريبفظهرت القولبة االجتماعية للمجتمع  ،جسده العقل اجلبار للرجل املعجزةالذي 

ة وتضمر العرقية يعرف بالدولة العاملية اليت تنشد املساوا حتت ما خاصة والغريب عامة
وهذا هو منظور  ،اه يف جعل العرب آخر طبقة عاملياوهذا ما حملن ،والتطرف والتعصب

الة الوطن العريب خاصة واألمة الكاتب الذي أراد متريره عير خطابه الروائ  يف وصف ح
من حالة تبعية وضعف وتأخر اقتصادي وفكري جعلها تلجأ إىل اآلخر  سالمية عامةاإل

 .وحتذو حذوه ماملتقدّ 
 

كما محلت الرواية رؤية دينية تكمن يف ضرورة العودة إىل تعاليم الدين اإلسالم  اليت 
والذي  ،م وتطور تكنولوج آلت إليه البشرية من تقدّ  ما رغم كلّ  ،تصلح لكل زمان ومكان

 النظام اجلديد الذي مثلته اآللة وصل هبا إىل نف  إنسانية اإلنسان وإعدام البشرية باسم
فرؤية الكاتب يف هذا اخلطاب رؤية مرتبكة ومتوترة من هذا الطغيان املادي السلطوي 

 .والسع  إىل الكمال الذي يفقد البشرية فطرهتا وإنسانيتها
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 واإلحاالت الهوامش
 

 61، ص6003، دط ،الدار العربية للكتاب ،اخليال العلم  أدب القرن العشرين :قاسمحممود  -(6)
 والصفحة. املرجع نفسه -(0)
 0261 ،دمشق ،اهليئة العامة السورية للكتاب ،جماز العلم وأدب اخليال العلم  :مسر الديوب -(3)

 .67ص
 (4)

- Oxford.advancedlearns dictionary of current english hornby with 

apcowie oxford university, press1974, p760. 
 النهضة املصرية يف األدب النقدي،دراسات أدبية اخليال احلرك   :عبد الفتاح الديدي -(0)

 .11ص ،6002
 .602ص بريوت، دار الكتاب اللبناي، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، سعيد علوش: -(1)
 .03ص ،6017ط ،بريوت ،مكتبة لبنان ،مصطلحات األدبمعجم  :جمدي وهبة -(0)
املركز الثقايف العريب  ،اءة يف األنساق الثقافية العربيةالنقد الثقايف قر  :عبد اهلل حممد الغذام  -(7)

 .32ص ،0220ط
 دار الغرب للنشر والتوزيع جاللته األب األعظم اخلطر اآليت من املستقبل، حبيب مونس : -(0)

 .11ص ،0220 وهران،
 .670ص املرجع نفسه، -(62)
 .والصفحة املرجع نفسه -(66)
 .601ص املرجع نفسه، -(60)
املؤسسة العربية  ،الثقايف يف الشعر اجلاهل  منوذجامجاليات التحليل  :يوسف عليمات -(63)

  .13ص ،0221ط ،لبنان ،بريوت ،للدراسات والنشر
تر: وفاء ابراهيم ورمضان  ،مبدئ  للمفاهيم الرئيسةيف متهيد النقد الثقا :أرثر أيزابرجر -(61)

 .612، ص0223، 6ط ،القاهرة ،اجمللس األعلى للثقافة، اجليزة ،سطاوي
 .673ص املرجع السابق: جاللته األب األعظم، -(60)
 .026ص املرجع نفسه، -(61)
 .606ص املرجع نفسه، -(60)
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للطباعة عبد الوهاب املسريي: قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى، هنضة مصر  -(67)
 .32ص ،0262، 0ط ،القاهرة ،والنشر والتوزيع، اجليزة

 .00ص املرجع السابق: جاللته األب األعظم، -(60)
 .32ص املرجع السابق: قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى، -(02)
 .601ص املرجع السابق: جاللته األب األعظم، -(06)
 .600ص املرجع نفسه، -(00)
  الدار البيضاء ،املركز الثقايف العريب ،املرأة واللغة ثقافة الوهم :عبد اهلل حممد الغذام  -(03)

 .10ص ،0221، 3ط ،املغرب
 .11ص املرجع السابق: جاللته األب األعظم، -(01)
 .603ص املرجع نفسه، -(00)
 .  70ص ،ثقايف متهيد مبدئ  ملفاهيم رئيسةالنقد ال :املرجع السابق -(01)
 .06ص املرجع السابق: جاللته األب األعظم، -(00)
 .16،10ص املرجع نفسه، -(07)
 .11ص املرجع نفسه، -(00)
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