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شروط النشر في املجلة

كّل البحوث والدراسات   لآلداب والعلوم اإلنسانية" اإلبراهيميتستقبل جملة "    
العلمية املندرجة ضمن دائرة اهتماماهتا )األدبية واإلنسانية واالجتماعية(، وستسعى 
إىل نشر منجزات الباحثني من داخل اجلزائر وخارجها بالّلغات الثالث )العربية 

 ستوفت الشروط اآلتية:اإلجنليزية، الفرنسية(  إذا ا
 

 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

 يتعلق بإثبات مصادر املعلومات، وتوثيق االقتباسات. وخباصة فيما 
 ( صفحة مبا يف ذلك قائمة املصادر واملراجع.25أن ال يتجاوز عدد صفحات البحث ) 
 ( يصّفف البحث وفق برنامجMicrosoft Word)  خبط(Traditional Arabic) 

 (Times New Roman)للهوامش، وبالنسبة للغة األجنبية  62للمنت و 61حجم 
 للهوامش، على أن تدرج اهلوامش يف آخر املقال. 66للمنت و 61حجم 

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

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

 العربية أو الفرنسية. باللغة العربية إذا كانت لغة املقال إجنليزية[.
  يتبع امللخصان بالكلمات املفتاحية(keywordsواليت ال تتعّدى س )( كلمات 70بع )

 ترتب حبسب وظيفيتها يف املقال، وينبغي أن تشملها الرتمجة يف امللخص الثاين. 
  ختضع البحوث املقدمة إىل اجمللة للتحكيم العلمي السري حبسب األصول املتعارف عليها

علميا، وقرارات احملّكمني هنائية غري قابلة للطعن.

 األعمال المنشورة ال تعبر إال عن آراء أصحابها

 



 

 

 0200 جانفي  –  20  العدد:            20املجلد:          جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 
 

 

 

 فهرس المحتويات
 29 افتتاحية العدد

 

 

رعي لإلنسان في القرآن الكريمال
ّ

 تكريم الكوني والتكريم الش
 

 (الجزائر)قسنطينة  - جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية....  أسامة بلرهمي د.
 

 

00 - 02 

 

 

 
 
ة

َ
اِعد

َ
ْصل  "ق

َ
  ألا

 
ّمِة  َبَراَءة

ّ
َها "الذ ات 

َ
ِبيق

ْ
ط

َ
َها َوت  وآثار 

َوانِ 
َ
ِمّي َوالق

َ
ِه إلِاْسَل

ْ
 يِن الَوْضِعّيِة ِفي الِفق

 

 )الجزائر(بن يوسف بن خدة  - 0الجزائرجامعة .....  أ. خالد ضو

 )الجزائر(الوادي  – الشهيد حّمه لخضرجامعة أ. نزيهة ذيب ..... 

 

 

 

02 - 24 

 " وانعكاساته البيئية والاقتصادية والاجتماعية-19فيروس كورونا "كوفيد
 بن محمد بن عبد هللا نويرة إسماعيل

 (املغرب) تازة - جامعة سيدي محمد بن عبد هللابباحت  طالب

 )العراق(العراقية  الجامعة.....  جاسم نادية سلمان نصيفد. 

 جامعة بني وليد )ليبيا(.....  زينب عبد النبي عبد السالم القذافيد. 
 

 

 
 

 

29- 02 

 

 

ثار إلاجرائي الجزاء إعمال
 
 أية: يبيةالّضر  الدعوى  في إلاداري  القاض ي ِقبل من امل

 "القضائية والاجتهادات التشريعية النصوص ضوء في تحليلية دراسة"قانونية؟ ضمانة
 

 (الجزائر)بجاية  – جامعة عبد الرحمان ميرة.....  مسينيسا بن دياب د.
 
 

 

 

00 - 90 

 

 

ظاهرة التهّرب الضريبي والتمّرد ضد السياسة الجبائية العثمانية في الجزائر 

 م(0162م/0622اني )أواخر العهد العثم
 

ــــاد محمد ..... 
ّ
 أبو القاسم سعد هللا )الجزائر( - 0الجزائر جامعة أ. وق

 

 

90 - 002 

 

 التأويل املثالي للوجود في فلسفة "جوزايا رويس"
 

 محمد بوشيبة ألاستاذ الدكتور:              كمال ذويبي         الطالب:

 0وهران جامعة – الاجتماعية العلوم كلية
 

 
000- 020 



 

 

 0200 جانفي  –  20  العدد:            20املجلد:          جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 
 

 

 

 

 بين دوائر املعرفة إلانسانية والاجتماعية آفاق توحيد املصطلحات التعليمية
 

 

 جامعة بغداد )العراق( - مركز إحياء التراث العلمي العربي.....  م. د/ غانم عودة شرهان
 

 

022- 010 

 

 لتجويد كآليةية الجزائر املدرسة  في واملستمر الدائم البيداغوجي التجديد

 الرقمنة عصر في التعليمية مليةالع
 

 (الجزائر) بوعريريج برج - إلابراهيمي البشير محمد جامعة.....  ميهوبي ماعيلد. إس

 (الجزائر) تبسة -جامعة العربي التبس ي  ..... الباحثة: ربيعي سامية
 

 

 

012- 000 

 "الفيسبوك" الاجتماعي التواصل وسيلة عبر الدعوي إلاسَلمي الخطاب

 مقارنة ليليةتح دراسة
 

 (الجزائر) أم البواقي – جامعة العربي بن مهيدي.....  د. نوال بومشطة
 

 

000- 092 

 

 أمن اللبس بين النحو العربي ولسانيات النص
 

 جامعة قطر - كلية آلاداب والعلوم -قسم اللغة العربية  ... أ. د. عبد السالم حامد  

 

090- 002 
 

 

 الدغيم إلبراهيم" ارالغ" قصيدة في التراث استدعاء
 

 (الجزائر) تموشنت عين - د. بوسغادي حبيب ..... املركز الجامعي بلحاج بوشعيب
 
 

 

002- 024 

 

 

" لـ "محمد البشير إلابراهيمي
 

ت
ْ
ل
 
تُّ وق

َ
 "ألابعاد اللغوية في قصيدة "َسك

 

 الشلف )الجزائر( -جامعة حسيبة بن بوعلي ..... د. صفية بن زينة 
 

 

 

029- 010 

 

 

 بحث في املنهج؛ ألاساس الوضعي للمدرسة التاريخية في ألادب املقارن 
 

 (جزائر)السيلة امل – جامعة محمد بوضياف.....  بوجمعة بلقليل د.
 

 

 

010- 004 

 

 

 الاقتراض البذخي في اللغة العربية وأثره في الخطاب التربوي 
 

 (تونس) جامعة قفصة ..... أ. املهدي حاجي      
 

 

 

009- 092 

 

 

غة العربّية
ّ
غوي ودوره في تعليم الل

ّ
 الانغماس الل

 

 )الجزائر( الحاج لخضر  - 0جامعة باتنة..... نادية زيد الخير  الباحثة:
 

 

091- 200 

 

 

 البَلغة التراثية واللسانيات التداولية: نحو مقاربة تأصيلية معرفية
 

 (املغرب) الرباط - املدرسة العليا لألساتذة.....  عزيز أوسوالباحث: 

 

204- 220 



 

 

 0200 جانفي  –  20  العدد:            20املجلد:          جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 
 

 

 

 

 

مقاربة مقارنة بين "جمال  الحداثة والخطاب ألادبي في النقد العربي املعاصر؛

 شحيد" و "وليد قصاب" من خَلل مؤلفهما "خطاب الحداثة في ألادب"
 

 الدكتور: محمد عروس       الباحثة: رانية قدري       

 )الجزائر( تبسة – العربي التبس يجامعة 
 

 

 

220- 260 

 

 إشكالية الدخيل الاجتماعي في اللسانيات التداولية العابرة للثقافات
 

 (جامعة الكوفة )العراق -كلية آلاداب .....  : خالد توفيق مزعلأ . م . د
 

 
 

260- 240 

 
 

ي
ّ
عر عند ابن جن

ّ
 ضرورات الش

 

 (ّسنغال)الدكار  – د. عثمان انجوغوتياو ..... جامعة شيخ أنتا جوب/ أستاذ مساعد
 

 

240- 220 

 

 الخطاب النقدي السيميائي لدى عبد امللك مرتاض
 

 )الجزائر( برج بوعريريج - جامعة محمد البشير إلابراهيمي.....  مباركية عيس ى د.
 

 

 

220- 200 

 

 الّسخرية وفق مشروع محمد العمري؛ دراسة تحليلّية نقدّية

 زاق بن دحماند. عبد الر                          الباحث: نجيم ساته 
 

 (الجزائر) بسكرة – جامعة محمد خيضر
 

 

200- 209 

 

 العقل الجزائري في خطر لـ"مبارك امليلي"؛ قراءة تأويلية
 

 )الجزائر( ميلة - املركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف..... كاملة موالي د.        
 

 

222 -  221 

 

 الفكر البَلغي عند ابن البناء املراكش ي
 

 لي بوزينة محمد             د. جلول دواجي عبد القادرد. جيال

 جامعة الشلف )الجزائر(
 

 
 

 

226- 202 

 

 مقاربة وصفية في ظل اللسانيات املعرفية ؛اللغة وعَلقتها بالنشاط الدماغي
  

 )الجزائر( 0جامعة الجزائر..... أحالم سعيدي الباحثة:    
 

 
 

202- 290 

 

 للنظرية السرديةاملرجعية النقدية والفكرية 
 

 )الجزائر( برج بوعريريج –محمد البشير إلابراهيمي جامعة ..... بوساحة سهيلة  د.
 

 

290- 100 

 

 الوعي ألانثوّي وانتكاسة املنظومة الثقافية في روايتي

 مقاربة نفسية موضوعاتية ؛"امرأة ال تجيء" و"عازب حي املرجان"
 

 (الجزائر)البويرة  -كلي محند أولحاج جامعة أ..... سف مصطفى ولد يو  د.       

 

100- 102 



 

 

 0200 جانفي  –  20  العدد:            20املجلد:          جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 
 

 

 

 

 

يات
ّ
 القرآنية القراءات في الحديث الّصوتي الّدرس تجل

 نموذجاأ( هـ666ت) الداني عمرو  ألبي" السبع القراءات في التيسير" 
 

 قسنطينة )الجزائر( –طالبة دكتوراه بجامعة منتوري .....  شريفة برحايل بودودة
 

 
102- 122 

 

 "؛ دراسة أسلوبية "عبد املجيد فرغلي ت املفارقة التصويرية في شعر جماليا
 

 هيثم بن عمار د.                    نورالدين مزروع .أ

 (    الجزائر) بسكرة –جامعة محّمد خيضر   
 

 
121- 129 

 

عرّية خصائص إلايقاع في املعارضات
ّ

  الش

  من خَلل "يا ليل الّصّب" ومعارضة شوقي لها 
 

 (تونس) جامعة تونس املنار.....  محّمد صالح الحمراوي د. 
 

 
112- 102 

 

ِة  اِفيَّ
َ
ق

َّ
َساِق الث

ْ
ن
َ
اِفّيِ الَعَرِبّيِ ِفي ِظِلّ ِصَراِع ألا

َ
ق

ّ
ِد الث

ْ
ق

َّ
ح  الن

َ
ل
َ
ْصط ( م  ِصير 

َ
َسار  َوامل

َ
 )امل

 

 (جزائرة )الير و بال -آكلي محند أولحاج  جامعة: حنان نّوي  ..... باحثةال
 

 

101- 192 

 

 
 

َمات ِوّ
َ
ق  ا ِفي َبْعِض م 

ْ
 ِح ل

َ
 ايَ ك

َّ
  ِة يَّ بِ عْ ة الش

َ ْ
ة ِة يَّ يغِ ازِ َم ألا ِرِبيَّ

ْ
غ
َ ْ
 امل

 
َ ْ
اَياِت ألا

َ
ة ِلَبْعِض ِحك ْحِليِليَّ

َ
ة ت  دراسة وصِفيَّ

ْ
 ط
َ
  ِس ل

 ْ
 امل
َ
  ِط ّسِ وَ ت

َ ْ
 رْ امل

َ
  ّيِ زِ ك

 

 ة )املغرب(خنيفر  ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني مالل .... د. محمد أمحدوك
 

 
192- 600 

 

 مظاهر التعليمية في الخطاب إلابراهيمي 
 

 )الجزائر( أم البواقي - العربي بن مهيدي جامعة.....  حميد قبايلي د.  
 

 

604- 622 

 

ــصّيــة واملقاربـة الاستقبـال نـــظرّيـة
ّ
ع أفق خرق  وجمالّية" مّي  رسالة":الن

ّ
وق

ّ
 الت

 

 )الجزائر(  0سطيف -ة محّمد ملين دّباغين جامع..... د. عّزاني العارم 
 

 

621- 620 



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
01 
 

 

 افتتاحية العدد
 

اين اخلاص مبجلة اإلبراهيمي لآلداب د الثّ ل من اجمللّ األوّ يسعدين أن أفتتح العدد 
احنة اليت السّ  وهيادرة عن جامعة العالمة حممد البشري اإلبراهيمي، والعلوم اإلنسانية، الصّ 

ة على ائمة يف استمرارية نشر البحوث العلمية اجلادّ الدّ  بيتألفصح عن رغ سأغتنمها
عن دعمي الكامل هلا ولكل ما من أيضا وأعلن من خالهلا  الغراء،صفحات هذه اجمللة 

شأنه أن يرفع من مستوى البحث العلمي باجلزائر عموما وجبامعة برج بوعريريج بشكل 
وذلك نظري ، ، كّل من موقعهايهعله بشكري اخلاص إىل القائمني ولذلك أتوجّ  خاص،

-على اختالف اهتماماهتم  -القراءة  جمتمعاعية إىل إخراج األعداد تباعا إىل جهودهم السّ 
 . يف أحسن صورة شكال ومضمونا

 

مة يف هذا العدد، فقد الحظت باإلضافة العي على املنجزات العلمية املقدّ وبعد اطّ 
ا نشر يف فيه مقارنة مب عترب من املقاالت اليت نشرتالعدد امل ،اليت متيزهاإىل القيمة العلمية 

وهو ما يعكس بشكل عام، ت ما ينشر يف غريها من اجملاّل ظر إىل بالنّ  وأابقة األعداد السّ 
لوا ترشيح الذين فضّ لدى املؤلفني األكادمييني  اليوملة اجملهذه هبا  حتظىباتت املكانة اليت 
 ف كثريا بذلك.متاحة، وحنن نتشرّ  أخرىة علميفضاءات شر فيها دون منجزاهتم للنّ 

 

علمية مادة لقارئها مت فيمكن القول بأهنا قد قدّ املنجزات مضامني هذه  يفظر وبالنّ  
واليت أذكر منها: )علوم ة، هبا اجمللّ  هتتماملعرفية اليت الفروع بعض  عة، اندرجت ضمنمتنوّ 

علم  اريخ، الفلسفة،التّ  لوم القانونية،العة، قد األديب، العلوم اإلسالمية، النّ غة العربياللّ 
 جديرة بالقراءة واالهتمام.رصينة وهي حبوث  ،(االجتماع...

  
األصيلة الراغبني يف نشر أعماهلم  د دعويت إىل كلّ أجدّ  وال يفوتين يف هذا املقام أن

ت اّل إرساهلا عرب حساب اجمللة يف البوابة اجلزائرية للمجبة، املندرجة ضمن اهتمامات اجمللّ 
A S Jمة احملكّ   P:          www.asjp.cerist.dz/revues/634   

 
 
 
 
 
 
 
 

 أ.د/ عبدالحق بوبترة                                                                      
 مدير الجامعة                                                                               
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 تكريم الكوني والتكريم الّشرعي لإلنسان في القرآن الكريمال
 

The Cosmic and the Religious Honor of Man in the Holy Quran 

  
 أسامة بلرهمي .د                     

 (الجزائر) قسنطينة - جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية                    
              Oussamablerahmi07@gmail.com 

 

 14/80/0808تاريخ القبول:                           41/80/0808: رسالتاريخ اإل
 

 

  ملخص:
نسعى من خالل هذا البحث إىل تفصيل القول يف حقيقة شرعية تناوهلا الفكر 
املعاصر على غري احململ الّشرعي، فكان البّد من البيان والتوضيح دفعا لاللتباس 

موض، وصيانة للحقائق الّشرعية عن أّي تغيري أو تبديل، فتأخري البيان عن وقت والغ
احلاجة ال جيوز، وهذا ما نريد توضيحه بالنسبة للتكرمي اإلهلي لإلنسان، فدائما ما نقرأ عن 
التكرمي الكوين وتفضيل اهلل تعاىل لإلنسان بالعقل وبتسخري املخلوقات له، دون ربط ذلك 

 .عي الّذي هو الغاية واملقصود منهتعاىل وبّينه يف كتابه احلكيم بالتكرمي الّشر كما أراده اهلل 
 

 .احلكمة ،املناسب ،العبادة ،التكرمي ،اإلنسان الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

Through this research, we seek to elaborate a statement about a 

religious fact that contemporary thought has dealt with in a non 

religious way. It was necessary to clarify this point  in order to avoid 

ambiguity and to preserve religious facts from any changes or 

modifications. Delaying truth is not permissible, and we intend to 

clarify Allah’s generosity  towards mankind. We always read about 

Allah’s kindness and favor  of  human beings with reason and 

submission of all creatures to their service without relating these facts 

that Allah’s Will as expressed in the Holly Quran; honoring man with 

worshiping and devotion ; is the ultimate objective the existence of 

man on earth.  
 

keywords: the human, preference, worship, appropriateness, wisdom 



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
01 
 

                         :                                                    مقّدمة
ض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن عرضت أمانة التكليف على السماوات واألر 

منها، وعرضت على بين اإلنسان فحملها وجتّشم عناء تأديتها، تكرميا من الكرمي وتشريفا 
من املوىل عّز وجّل ملا حباه اهلل به من تفضيل على سائر املخلوقات، فمّيزه بالعقل الّذي 

وتوعده ووعده  لك وهناههو مناط التكرمي اإلنساين والتشريف اإلهلي، فأمره مبقتضى ذ
ريق اخلري والتوحيد ويأمروهنم به إليهم رسال وأنبياء هم قادة وسادة يبّينون هلم ط وأرسل

وينهوهنم عن طريق الفساد والّشرك والّضاللة وخيّوفوهنم منه، فكان بين البشر بعد ذلك على 
 منهم ظامل لنفسهات ومنهم مقتصد و سبيلني: إّما شاكرا وإّما كفورا، ومنهم سابق باخلري 

وهذا كّله حتقيقا لوعد رهّبا اجلاري على حكمته يف ابتالء بين اإلنسان القاضي جبعل البشر 
فريقني: فريق يف اجلّنة وفريق يف الّسعري، فالّسعيد منهم من حافظ على األمانة  مجيعا على

دل فمن تكّلف ة، وهذا حّق وعواتبع الّرسالة، والشقّي منهم من خان األمانة ورّد الّرسال
ها، فالتشريف والتكرمي نعمة حتمد ا تكّلف األمانة كّلف مبقتضاّـ كّلف به، فاإلنسان ملشيئا  

 وفضيلة تشكر، وقد بنّي اهلل تعاىل عن طريق أنبيائه ورسله سبيل احلمد والّشكر فقال تعاىل:
          .(10الّنساء )﴾منتم وكان اهلل شاكرا عليماآما يفعل اهلل بعذابكم إن شكرمت و﴿
 ا كان األمر على هذا أحببنا أن نبنّي ونوّضح هذا العنوان بطرح هذا اإلشكال:ّـ ومل -
  

              :                                                      اإلشكالية* 
رمي اهلل لبين اإلنسان كثر الكالم مؤخرا يف إطار الكالم عن العالقات اإلنسانية عن تك

أّن ما كّرمه اهلل خلقا ال ميكن أن ينتقص حبال، فأحببت أن أبنّي وجهة الّنظر القرآنية و 
   ، لذا كان السؤال على الّنحو الّتايل:ينحلقيقة التكرمي اإلنسا

 ما حقيقة التكرمي اإلنساين من خالل اآليات القرآنية ؟
 

 أهمية البحث:* 
 تكمن أمهية البحث يف النقاط الّتالية: 

  .يفّصل القول يف حقيقة شرعية أعطيت مؤخرا مفهوما معاصرا مغايرا للمفهوم الّشرعيأنّه  -
 .اصد، فالوسائل هلا أحكام املقاصدأنّه يربط بني الوسائل باملق -
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                                                      الهدف من الّدراسة: * 
على أمهّية البحث والّنظر يف خمتلف  وأّما اهلدف من كتابة هذا املقال فهو التأكيد

الّصحيح بني األفكار املعاصرة، اليّت ترد علينا من هنا وهناك، فوجب البحث فيها للتمييز 
 .مشكلة األفكاراملقبول والسقيم املردود، خاّصة وأّن مشكلة العصر هي 

 

                                                     :                                                         منهج البحث* 
اعتمدت يف هذا املقال على املنهج التحليلي، وهو املناسب ملثل هذا املقال، ففيه حتليل  -

 .ّل قسمحلقيقة التكرمي وبيان أقسامه ومدلول ك
 

                                   :  ولإلجابة عن هذه اإلشكالية وضعت خطّة على الّنحو الّتايل:    خطّة البحث* 
مقّدمة: تكّلمت فيها عن أمهية البحث واهلدف من دراسته، مع بيان منهج البحث وأهّم 

                                                                         إشكاالته واليّت أجبت عنها من خالل الفروع الّتالية:                                                                           
                                                                          .الفرع األّول: معاين التكرمي لغة واصطالحا

                                                                               .الفرع الثّاين: أقسام التكرمي يف القرآن الكرمي
                                                                       .الفرع الثّالث: بني التكرمي الكوين والتكرمي الّشرعي

 . ئج والتوصيات املستخلصة من البحثخامتة: أهّم النتا
                                                                             

                                                الفرع األّول: التكريم لغة واصطالحا 
: التكرمي من الكرم، والكرم نقيض الّلؤم، والكرمي: هو اجلامع ألنواع اخلري والّشرف لغة -أ

: الّصفوح، ورجل مكرام: مكرم ، والكرمي(6)والفضائل، أكرم الّرجل وكّرمه: أعظمه ونّزهه
الكاف والرّاء وامليم أصل صحيح له بابان: أحدمها يف الّشرف "، قال ابن فارس: (2)للّناس

                               .       (3)ن األخالق"يف نفسه أو شرف يف خلق م
خالق األيظهر من خالل هذا أّن التكرمي يف اللغة من الكرم، والكرم: هو جمموعة  -

 .الفاضلة واخلصال احلميدة
                                :                            اصطالحا -ب

يتضح التعريف االصطالحي من خالل العودة لكالم املفسرين يف بياهنم لقوله تعاىل: 
لى كثري مّمن ولقد كّرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرّب والبحر ورزقناهم من الطّيبات وفّضلناهم ع﴿

 .                                    هي مرتكز االستدالل يف هذا الباب، ذلك أّن هذه اآلية (07اإلسراء )﴾خلقنا تفضيال
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وهذه الكرامة »بنّي القرطيب معامل وصور هذا التكرمي بقوله يف تفسري هذه اآلية: 
الّصورة، ومحلهم يف الرّب والبحر يدخل فيها خلقهم على هذه اهليئة يف امتداد القامة وحسن 

ممّا ال يصلح حليوان سوى بين آدم أن يكون يتحّمل بإرادته وقصده وتدبريه، وختصيصهم مبا 
، ومبثله إمجاال ذكره الطربي حيث قال يف (1)«به من املطاعم واملشارب واملالبسخّصهم 

م من اخللق، وتسخرينا بتسليطنا إيّاهم على غريه»: ﴾ولقد كّرمنا بين آدم﴿تفسريه لآلية 
كّرمه اهلل   »، ويؤّكد هذه املعاين أيضا الزخمشري يف كّشافه إذ يقول: (5)«اخللق هلم سائر

 .(1)«واملعاد والقامة املعتدلة وتدبري أمر املعاش واخلّط والصورة احلسنة بالعقل والنطق والتمييز
 

يل الكوين اخللقي لبين ونفهم من جمموع هذه التفاسري أّن التكرمي اإلهلي: هو التفض
آدم على بقّية ما خلق اهلل، بل وجعل بقّية املخلوقات مسخرة ذلوال هلم، قال تعاىل: 

وسّخر ﴿، وقوله أيضا: (8النحل )﴾واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها وزينة وخيلق ما ال تعلمون﴿

آليات لقوم  لكم الّليل والّنهار والّشمس والقمر والّنجوم مسخرات بأمره إّن يف ذلك

، فهذا هو أصل التكرمي والتفضيل، وهو كما هو واضح تكرمي جلنس (62الّنحل )﴾يعقلون
  بين آدم عن سائر املخلوقات، ولكن اإلشكال هل هذا التكرمي هو لغاية أم لغري غاية ؟. 

 

كثري ممّن يتناول موضوع التكرمي اإلهلي لإلنسان يتوقف عند هذا احلّد وال ينتقل الّن إ
 السؤال املنطقي الّذي يليه، والّذي مبدهه ملاذا ؟ ملاذا كّرم اهلل اإلنسان وفّضله على بقّية إىل

؟ وهذا يف احلقيقة تساهل قرآين، قال ... خملوقاته وسّخر له الّليل والّنهار والّشمس والقمر
بن كثري يف ، قال ا(665املؤمنون )﴾كم إلينا ال ترجعونأفحسبتم أّنما خلقناكم عبثا وأن﴿تعاىل: 

كم خملوقون عبثا بال قصد وال إرادة منكم وال حكمة : أفظننتم أنّ يأ»تفسريه لآلية: 
، قال البغوي (31القيامة )﴾أحيسب اإلنسان أن يرتك سدى﴿، وكذلك يف قوله تعاىل: (0)«لنا

اإلنسان أن  أحيسب ، إذا فلسان حاهلم يقول:(8)«أي مهال ال يؤمر وال ينهى»يف تفسريه: 
 وال هدف، هذا يناقض حكمة احلكيم بعد خلقه وتكرميه مهال وسدى بغري غاية يرتك

 ؟. كبريا  فتعاىل اهلل عّما يقولون علّوا
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 الفرع الثّاني: أنواع التكريم اإللهي لإلنسان
قد مّر معنا يف التعريف االصطالحي الّنوع األّول من أنواع التكرمي اإلنساين، وهو 

عتبار الطبيعة البشرية وتفضيلها على بقّية املخلوقات، وهذا قد التكرمي الكوين اخللقي با
يف القرآن الكرمي  عّدة مظاهر معنا طرف منها، كما أّن له دّلت عليه آيات كثرية قد مرّ 

 نذكر منها:                                                 
إذ قال رّبك للمالئكة إّني ﴿: تكليف املالئكة بالسجود آلدم عليه الّسالم، قال تعاىل -6

خالق بشرا من طني * فإذا سّويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين * فسجد املالئكة كّلهم 

، وهذا سجود على وجه (01 -06ص )﴾أمجعون * إاّل إبليس استكرب وكان من الكافرين
 . (9)التكرمة والتبجيل آلدم

                        

، قال تعاىل: ه، فهذه مكرمة آلدم وجنس البشريةخلق آدم أبو البشرية بيديأنّه سبحانه  -2
قال  ،(05 ص)﴾قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدّي أستكربت أم كنت من العالني﴿

، فلذلك خصه مل خيلق ذا روح بيديه غريهوويل خلق آدم بيده مسيسا، »الّدارمي رمحه اهلل: 
 .(67)«وشرف بذلك ذكره ،وفضله

                             

تكرمي اإلنسان بالعقل الّذي هو مناط التكليف وأصل محل األمانة اليّت كّلف هبا، يقول  -3
، يقول: (07اإلسراء )﴾... ولقد كّرمنا بين آدم﴿القرطيب رمحه اهلل يف تفسريه لقوله تعاىل: 

لعقل الّذي هو عمدة التكليف، وبه والّصحيح الّذي يعّول عليه أّن التفضيل إّّنا كان با»
ا مل ينهض بكّل املراد ّـ يعرف اهلل ويفهم كالمه ويوصل إىل نعيمه وتصديق رسله، إاّل أنّه مل

من العبد، بعثت الّرسل وأنزلت الكتب، فمثال الّشرع الّشمس، ومثال العقل العني، فإذا 
               .                  (66)«تحت وكانت سليمة رأت الّشمس ....ف

 

تسخري ما يف الكون لإلنسان: وأدلّة ذلك يف عّدة آيات قرآنية، نذكر منها قوله تعاىل:  -1
 ﴾أمل تروا أّن اهلل سخّر لكم ما يف السماوات وما يف األرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة﴿
 كرمي.     ، وما هذا التسخري إالّ دليل على التفضيل والت(27لقمان )
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دم، فما يف السماوات واألرض وهو عام لكّل بين آ ،هو التكرمي الفطري الكوينهذا 
لكّل بين آدم، وكذا العقل هي مكرمة جلنس بين آدم، وهذا ال خالف فيه،  مسخر مذللّ 

لكن هناك تكرمي ثان هو أصل ملن قبله هو غايته ومقصده، ألجله أرسل اهلل الّرسل وسّخر 
 هو التكرمي الّشرعي الوصفي، الّذي به يتفاضل الّناس وترتفع الكون لبين آدم، وهذا التكرمي

 فريق يف اجلّنة وفريق يف الّسعريدرجتهم عند موالهم وخالقهم، به ميتاز الّناس إىل فريقني 
 (51الّذاريات )﴾وما خلقت اجلّن واإلنس إاّل ليعبدون﴿ألجله خلق اهلل اخللق، قال تعاىل: 

ومعىن اآلية أنه تعاىل خلق العباد ليعبدوه وحده ال »اآلية: يقول ابن كثري رمحه اهلل يف 
شريك له، فمن أطاعه جازاه أمت اجلزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخرب أنه غري 

، وهذا النوع (62)«حمتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه يف مجيع أحواهلم، فهو خالقهم ورازقهم
لعقاب وعليه عمل بين آدم، ذلك أّن التكرمي هو مناط األمر والّنهي ومدار احلساب وا

األّول جبّلي، هو مّنة من الرمحان ليس لإلنسان فيه كسب، وال حياسب اإلنسان على ما 
ليس من كسبه، أّما الثّاين فهو من عمل اإلنسان وكسبه حتت مشيئة وإرادته، كما أنّه 

ولقد أوحي ﴿ تعاىل: ولهق ومنه يثاب، أو يعاقب ولذلك وحسنه، سوهه أيضا لإلنسان ينسب

 ( 15 الزمر)﴾وإىل الّذين من قبلك لئن أشركت ليحبطّن عملك ولتكونّن من اخلاسرين إليك
 . إلنسان سببا للعقاب وإحباط العملفجعل الّشرك باهلل سبحانه الّذي هو من عمل ا

             

             ووجه كونه تكرميا من ثالث جهات:              
األمانة على إّنا عرضنا ﴿: ا األمانة اليّت جعلها اهلل تعاىل يف بين اإلنسان يف قوله تعاىلأهنّ  -6

السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان إّنه كان ظلوما 

، وهي أعظم حّق هلل (63)وهي أمانة التوحيد والعبودية له سبحانه ،(02 األحزاب)﴾جهوال
، فجعل اإلنسان لتحقيق هذه الغاية، وهذا من تفضيله عّز وجّل (61)وتعاىل سبحانه
 .    ، فلم يتحملها غريه كما يف اآليةلإلنسان

                            

الرفع من قيمة اإلنسان فال يعّبد لغري رّب العزّة، وال  ومن جهة أخرى ما يف ذلك من -2
وهذه هي العزّة والكرامة احلقيقية، ألنّه يأوي إىل ركن يذّل لغريه سبحانه ويف سبيل اهلل، 
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 ﴾من كان يريد العّزة فلله العّزة مجيعا﴿شديد، ركن التوحيد وطاعة املعبود حبّق، قال تعاىل: 
 ﴾املنافقني ال يعلمون  العّزة ولرسوله وللمممنني ولكّنوهلل﴿، وقال أيضا: (67فاطر )
يف هذه اآلية الكرمية: أّن من   - جّل وعال -بنين »: قال الشنقيطي رمحه اهلل (،8املنافقون )

جّل  -كان يريد الِعزَّة، فإهّنا مجيعها هلل وحده، فليطلبها منه، وليتسّبب لنيلها بطاعته 
ومن ظّن أنّه يعتّز بغري ذلك  ،(65)«واآلخرة الّدنياة يف العزّ أطاعه، أعطاه  منفإّن  - وعال

وما أرسلنا ﴿ذه دعوة مجيع الرّسل، قال تعاىل: فقد خاب وخسر وذّل، لذلك كانت ه

  .          (25األنبياء )﴾من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون
 

أهّنا سبيل الّدخول إىل اجلنان والبعد عن الّنريان، فال يدخلها اإلنسان بوصفه األّول،  -3 
ة، مادام أّن األوىل لوحدها غري كافية، قال بل بوصفه الثّاين، وهذه هي الكرامة احلقيقي

إّن الّذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني يف نار جهّنم خالدين فيها أولئك هم شّر ﴿تعاىل: 

الربّية * إّن الّذين آمنوا وعملوا الّصاحلات أولئك هم خري الربّية * جزاؤهم عند رّبهم جّنات 

 ﴾أبدا رضي اهلل عنهم ورضوا عنه ذلك ملن خشي رّبه عدن جتري من حتتها األنهار خالدين فيها
خيرب تعاىل عن مآل الفجار من كفرة أهل »، قال ابن كثري رمحه اهلل: (8 -1 البيّنة)

يف نار ﴿الكتاب، واملشركني املخالفني لكتب اهلل املنزلة وأنبياء اهلل املرسلة، أهّنم يوم القيامة 

الّذين آمنوا بقلوهبم وعملوا  -عن حال األبرار  مّث أخرب تعاىل ﴾... جهنم خالدين فيها
 .                 (61)«بأهّنم خري الربيّة - الّصاحلات بأبداهنم

 

 وين وتكرمي شرعي:   انطالقا ممّا مضى فإّن التكرمي القرآين قسمان: تكرمي ك 
اء آدم البشرية أبن : جبّلي خلقي عاّم لكل الّناس، فهو معّلق جبنسالتكريم الكوني -6

 .عليه الّسالم
 

فهو معّلق بوصف : وصفي كسيب خاّص بعباد اهلل املوحدين، التكريم الّشرعي -2 
 .التوحيد والطّاعة
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 الفرع الثّالث: بين التكريم الكوني والتكريم الّشرعي
تكرمي كوين قرآن الكرمي على مرتبتني وقسمني: ّن تكرمي اهلل تعاىل لإلنسان املذكور يف الإ    

كرمي شرعي، تكرمي كوين لعموم الّناس وتكرمي شرعي خلصوص املوحدين،كما بّينت وت
الرّابط بني التكرميني، وعن متعّلق كّل منهما، ذلك أّن  -للّناظر فيها-اآليات القرآنية أيضا 

أصل التكرمي والتفضيل نعمة إهلية تستوجب شكر املنعم، وشكر املنعم واجب، وذلك 
وإذ تأّذن رّبكم لئن شكرمت ألزيدّنكم ولئن كفرمت إّن عذابي ﴿، قال تعاىل: ألصل الّنعمة ولدوامها

، وعليه فإّن التكرمي الكوين كنعمة ومّنة إهلية تستوجب شكرا ومحدا عليها، (0إبراهيم )﴾لشديد
ويكون ذلك بتحقيق التكرمي الثّاين وهو التكرمي الّشرعي: وهو حتقيق التوحيد هلل سبحانه 

الطّاعة والعبادة له وحده، فاألّول متعّلق بتكرمي ثان هو الغاية واهلدف منه وتعاىل وإخالص 
والقصد من وجوده، حيّقق جواب ملاذا عن التكرمي األّول، وهو ثابت مبا ثبت به التكرمي 

وما خلقت ﴿األّول الكوين من األدلّة، وهي الّنصوص القرآنية ابتداء، وانظر إىل قوله تعاىل: 

وما أرسلنا من قبلك من ﴿، وكذلك قوله تعاىل: (51الّذاريات )﴾ ليعبدوناجلّن واإلنس إاّل

، فغاية اخللق ودعوة الّرسل مجيعا (25األنبياء )﴾ه ال إله إال أنا فاعبدونرسول إال نوحي إليه أّن
هي لتحقيق هذه الغاية، لذلك كان التكرمي الّشرعي يف حكم املقصد والغاية، والتكرمي 

وسيلة، ولنا أّن الوسيلة إن مل تبّلغ الغاية فليست بشيء، فالوسائل هلا الكوين يف حكم ال
، وكذلك (60)أحكام املقاصد، وسقوط اعتبار املقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة

، لذلك كان من (68)فالوسيلة فرع للمقصد األصل، فإذا سقط األصل سقط الفرع بالّتبع
اين وبناء أحكام شرعية عليه دون ربطه بالثّاين، اخلطأ مبا كان فصل التكرمي األّول عن الثّ 

ففصل الّشيء عن الغاية منه هو إبطال لكليهما، كما أّن تعليق حكم مطلق التكرمي 
وهو مقتضى التكرمي الكوين هو تعليق حلكم على  - اإلنسانية -بوصف البشرية مجعاء 

لف للسنن الّشرعية ، وتعليق األحكام على أوصاف غري مناسبة خما(69)وصف غري مناسب
، ذلك أّن وصف (27)اليّت تنيط أحكامها دائما بعلل مناسبة حتّقق احلكمة من تشريعها

مامها، ألّن منه الكافر املنجس اإلنسانية وصف يقتضي يف بعضه ضّد معاين التكرمي بت
والكفر  (26)﴾إّنما املشركون جنس﴿جناسة معنوية اعتقادية( بنص آية أخرى، قال تعاىل: )
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بل هو وصف يليق  -(22)التكرمي الّشرعي -صف غري مناسب لتعليق حكم التكرمي به و 
 (27اجملادلة )﴾إّن الّذين حياّدون اهلل ورسوله أولئك يف األذّلني﴿بضّد ذلك، لقوله تعاىل: 

الّذين كفروا وحاّدوا  الكرامة هلذا القسم من الّناس وهمفجعل وصف الّذلة الّذي هو ضّد 
 تفصيل. فكيف يستقيم بعد ذلك إطالق مّسمى التكرمي دوناهلل ورسوله، 

           

ومن جهة أخرى فقد ذكر أهل األصول أّن من قوادح العّلة ما يسّمى بفساد الوضع: 
وهو اقتضاء العّلة نقيض ما عّلق هبا، فيجعل الوصف أو العّلة على حمّل وحكم غري 

، ويقصد به أخذ احلكم (23)ا ال أن ختالفهمناسب له، ألّن من شأن العّلة أن تناسب معلوهل
من غري حمّله، وقد مثله الفقهاء كما نقله اآلمدي: بتلّقي التضييق من التوسيع، والتخفيف 

 أحكام الّشرع جاءت لتحقيق احلكم ، ألن(21)من التغليظ، واإلثبات من النفي أو العكس
اإلنسانية ال يناسب  واملناسبة هي سبيل ذلك، وهذا شأن مسألتنا هذه، فمطلق وصف

 في شرعي مأمور بهمطلق التكرمي، ذلك أّن التكرمي نوعان: نوع خلقي كوين، ونوع وص
فالتوحيد هي الغاية الكربى وهي حمور التكرمي الّشرعي، فالغاية من أمانة التكليف ومن 
التكرمي هو بلوغ هذه الغاية، ووصف الكفر وصف غري مناسب لتعليق التكرمي عليه 

كما مّر معنا بل يقتضي ضّد ذلك، ألنّه ال يؤّدي إىل هذه الغاية، فتعليق احلكم   بإطالق
 ألنّه يقتضي نقيض ما عّلق به -الاملردود فقها وأصو  –عليه بإطالق هو من فساد الوضع 

وصدق هذا الكالم يف نصوص آيات وأحاديث أخرى نستيقن من خالهلا أّن الوصف 
 عّلق له بذاته يف الثواب والعقابنس األحكام الّشرعية وال تالكوين اجلبّلي ال تأثري له يف ج

إّن أكرمكم عند .. .﴿بل هو وصف طردي يف جنب األحكام الّشرعية، وانظر لقوله تعاىل: 

إّن اهلل ال »، ولقول النيّب صلى اهلل عليه وسلم: (63 احلجرات) ﴾اهلل أتقاكم إّن اهلل عليم خبري
، وكذلك قوله (25)«ن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمينظر إلى صوركم وأموالكم، ولك

أال ال فضل لعربّي على عجمّي وال لعجمّي على عربّي وال ...  »صلى اهلل عليه وسلم: 
فأبعدت هذه الّنصوص   (21)«... ألحمر على أسود وال ألسود على أحمر إاّل بالتقوى

ت األوصاف الّشرعية كّل األوصاف اجلبلّية الكونية عن تعّلق باحلكم الّشرعي، وأثب
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املؤثر يف جنس  (20)الكسبية يف تعّلقها باحلكم الّشرعي، ممّا يؤكد حقيقة أّن املناسب
األحكام الّشرعية هي األوصاف الّشرعية، وهي مناط الثواب والعقاب، وعليه كان التكرمي 

نسانية الّشرعي هو األصل والغاية، وعليه فإيراد وصف التكرمي هكذا بإطالق على مطلق اإل
دون تفصيل وبيان من حيث الغاية واهلدف منه، هو قصور وتغيري ملفهوم اآلية احلقيقي 

أفنجعل ﴿وإيهام بسواسية اإلنسان مجيعا، وهذا مناقض حلقائق القرآن الكرمي، قال تعاىل: 

قل هل يستوي ﴿، وقال تعاىل أيضا: (31 -35القلم )﴾املسلمني كاجملرمني * ما لكم كيف حتكمون

وهذه نصوص صرحية  ،(9 الّزمر)﴾ين يعلمون والّذين ال يعلمون إّنما يتذّكر أولو األلبابالّذ
فارقة مفرّقة بني نوعي البشر: املسلم واجملرم، العامل واجلاهل، فهل اجملرم مكّرم جبرمه، وهل 

     ...                                                  اجلاهل مكّرم جبهله
 

هذا الرتتيب والرتابط بينهما هو مقتضى األمانة اليّت كّلف اإلنسان حبملها يف كما أّن 
، ذلك أّن (02األحزاب ) ﴾...األرض واجلبالإّنا عرضنا األمانة على السماوات و﴿قوله تعاىل: 

من لوازم محل األمانة أن ميّد اإلنسان بالعّدة الاّلزمة لذلك، وتلك العّدة هي التكرمي بالعقل 
حبمل األمانة، والوفاء بالعهد الّذي  ااملخلوقات له، ومنه كان هذا التكرمي مشروط وتسخري

تهم وأشهدهم على بين آدم من ظهورهم ذريوإذ أخذ رّبك من ﴿أخذ عليه يف قوله تعاىل: 

 (602 األعراف)﴾غافلني شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إّنا كّنا عن هذا أنفسهم ألست برّبكم قالوا بلى
ما سيصل إليه من عبودية اهلل تعاىل كان هذا التكرمي، وهذه هي األمانة والعهد  فألجل

، وعليه كان من الّلزوم والوجوب يف ظّل قاعدة: عدم جواز (28)الّذي أمر اإلنسان حبمله
باعتبار أّن التكرمي الّشرعي هو تفصيل وتبيني ألصل - (29)تأخري البيان عن وقت احلاجة

ن من الاّلزم التفصيل يف مسألة التكرمي وربط األّول بالثاين عند الكالم كا  - التكرمي األّول
وال حيدث  (وسيلة ومقصدا)ية لتتكشف الّصورة على حقيقتها عن أصل الكرامة اإلنسان

االلتباس يف احلقيقة الّشرعية اليّت كشفت لنا عن االرتباط التالزمي بني التكرميني، فذكر 
 .  يقة الّشرعية، وتلبيس يف مفهومهاعامل احلقأحدمها دون اآلخر هو طمس مل
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                                                                                                                     خاتمة: 
 ويف اخلتام ال يسعين إالّ أن أقّدم بني يدي القارئ مجلة من النتائج والتوصيات:  -

                                                                        : النتائج
االعتقاد أّن الّشريعة اإلسالمية حاكمة وحميطة بكّل تصّرفات العبد، فتبدأ معه من أّول  -6

  .ول ملشاكله الفكرية والعملية معااخلاطرة إىل إنفاذه للفعل، فيجد فيها النتائج واحلل
 .                           عرض البيان والتفصيل غموض وتلبيساإلمجال يف م -2
 .                                          جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجةال  -3
 رعية، ألّن األلفاظ وعاء املعاينالتالعب باملصطلحات اللغوية هو إخالل باملفاهيم الشّ  -1

 .                                   معه مفهوم الّلفظن الّلفظ اختّل فإذا اختّل ميزا
احلقيقة الّشرعية مقّدمة على احلقيقية العرفية وعلى احلقيقة الّلغوية، فإذا تعارضت  -5

احلقائق كانت احلقيقة الّشرعية هي املقّدمة وهي األصل، ذلك أّن األلفاظ الّشرعية 
 .هي أصالة لبيان احلقائق الّشرعية

  

                                                               ت:            التوصيا
 ضرورة االعتناء باملصطلحات الفكرية املعاصرة، فكثري منها معاكس للمفاهيم الّشرعية                           -6
لقواعد فس االفكر صنو الفقه، كّلها من الّناحية الّشرعية من مشكاة واحدة، وختضع لن -2

 .واألصول واملقاصد الكلّية
 

 :هوامش واإلحاالتال
 .562 -567ص  ،62ج بريوت، د.ط، -دار صادر لسان العرب،حممد بن مكرم بن منظور،  -(6)
 ب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالةحتقيق: مكت القاموس احمليط،حممد بن يعقوب الفريوز آبادي،  -(2)

 .6651ص  ،م2775 -ه6121، 8بريوت، ط -مؤسسة الرسالة
 د الّسالم هارون، دار الفكر، د.طحتقيق: عب معجم مقاييس الّلغة،أمحد بن فارس بن زكريا،  -(3)

 .602 -606ص  ،5ج ،م6909 -ه6399
 : عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكيحتقيق اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب،حممد بن أمحد القرطيب،  -(1)

 .621 -625ص  ،63ج  ،م2771 -ه6120، 6بريوت، ط -مؤسسة الرسالة
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حتقيق: بشار معروف  ،تفسري الطربي(امع البيان عن تأويل آي القرآن )حممد بن جرير الطربي، ج -(5)
 .5ص  ،65ج ،م6991 -ه6165، 6بريوت، ط -وعصام احلرستاين، مؤسسة الرسالة

 ه6137، 3بريوت، ط - فةتعليق: خليل شيحا، دار املعر  ،الكّشافحممد بن عمر الزخمشري،  -(1)
  .173ص  ،م2779

 2الرياض، ط -حتقيق: سامي الّسالمة، دار طيبة، تفسري القرآن العظيممساعيل بن عمر بن كثري، إ -(0)
 .577ص  ،5ج، م6999 -ه6127

حتقيق: حممد عبد اهلل النمر وعثمان ضمريية وسليمان  ،معامل التنزيلاحلسني بن مسعود البغوي،  -(8)
 .280ص  ،8ج، ه6179الرياض،  -ار طيبةاحلرش، د

 .936الكّشاف، ص  الزخمشري، -(9)
 اجلهمي العنيد املريسي أيب سعيد عثمان بن سعيد على نقض اإلمامعثمان بن سعيد الّدارمي،  -(67)

 .09ص ، م2762 -ه6133، 6القاهرة، ط -حتقيق: أبو عاصم الشّوامي األثري، املكتبة اإلسالمية
 .621ص  ،63، جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  -(66)
 .125ص  ،0، جتفسري القرآن العظيمابن كثري،  -(62)
  تفسري القرآن العظيمابن كثري، وما بعده،  691ص  ،69تفسري الطربي، جابن جرير الطربي،  -(63)

 .188ص  ،1ج
؟ ا حّق اهلل على العبادذ، أتدري ميا معا» عن معاذ بن جبل قال: قال النيّب صلى اهلل عليه وسلم: -(61)

 ؟ قال: اهللا به شيئا، أتدري: ما حّقهم عليهقال: اهلل ورسوله أعلم، قال: أن يعبدوه وال يشركو 
دار ابن كثري  صحيح البخاري،حممد بن امساعيل البخاري، « ورسوله أعلم، قال: أن ال يعذهبم

نيّب صلى اهلل عليه كتاب التوحيد، باب: ما جاء يف دعاء ال  ،م2772 -ه6123 6دمشق، ط
   .6827، ص 0303وسلم أّمته إىل توحيد اهلل تبارك وتعاىل، رقم: 

 مّكة املكّرمة -فوائددار عامل ال ،يف إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان حممد األمني الشنقيطي،  -(65)
 .198ص  ،1ج ،ه6121، 6ط

 .158 -150ص  ،8، جتفسري القرآن العظيمابن كثري،  -(61)
حتقيق: أمحد بن عبد اهلل بن محيد، مركز إحياء الرتاث اإلسالمي ، دالقواعحممد بن حممد املقّري،  -(60)

  .329ص  ،6جمّكة املكّرمة، 
حتقيق: علي  ،اجب شرح خمتصر ابن احلاجبرفع احلعبد الوّهاب بن علي السبكي، ينظر:  -(68)

 تقّي الّدين ، وينظر أيضا: 296ص  1ج معّوض وعادل عبد املوجود، دار عامل الكتب، د.ط،
حتقيق: أمحد شاكر، دار عامل الكتب  ،شرح عمدة األحكامإحكام األحكام ابن دقيق العيد، 

  .212ص  ،م6980 -ه6170، 2ط
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مناسب: كاإلسكار لتحرمي اخلمر، والّصغر للوالية على املال  -6الوصف من حيث هو قسمان:  -(69)
حممد األمني احلكم به مصلحة كالّطول والقصر، ينظر: طردي: وهو الّذي ليس يف إناطة  -2

 ه6121 ،6مّكة املكّرمة، ط - دار عامل الفوائدضة الّناظر، مذكرة أصول الفقه على رو الشنقيطي، 
 .167ص و  395ص 

       رفع احلاجب عن خمتصر السبكي، فمن شروط العّلة: أن تكون وصفا ضابطا لعّلة، ينظر:  -(27)
 .608ص  ،1ابن احلاجب، ج

 ﴾إّنما المشركون نجس﴿ وأّما قوله تعاىل» اآلية:  هذهاهلل يف يقول الّنووي رمحه أي جناسة معنوية، -(26)
فليس املراد جناسة األعيان واألبدان بل جناسة املعىن واالعتقاد، وهلذا ربط النيّب صلى اهلل عليه 

       حيىي « أهل الكتاب، واهلل أعلماىل طعام وسلم األسري الكافر يف املسجد، وقد أباح اهلل تع
 جّدة -يب املطيعي، مكتبة اإلرشادحتقيق: حممد جن ،اجملموع شرح املهّذببن شرف الّنووي، 

   .587ص  ،2ج د.ط،
 والكافر جنس املعتقد بنّص اآلية ألّن التكرمي الشرعي فيه تزكية للنفس وطهارة لالعتقاد ابتداء، -(22)

 .رمي الشرعي بل هو ضّدهوهذا ال يستقيم مع التك
 : عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكيحتقيقشرح خمتصر الّروضة، سليمان بن عبد القوي الّطويف،  -(23)

 .102ص  ،3ج ،م6998 -ه6169، 2بريوت، ط -مؤسسة الرسالة
 .97ص  ،1ج ،شرح خمتصر الّروضةالّطويف،  -(21)
 بريوت -مجيل العطّار، دار الفكر قيق: صدقيحت صحيح مسلم،أبو احلسني مسلم بن احلّجاج،  -(25)

 حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقارهكتاب: الرّب والّصلة واآلداب، باب:   ،م2773 -ه6121، 6ط
 .6207، ص 1138ودمه وعرضه وماله، رقم: 

سلسلة األحاديث الصحيحة حممد ناصر الّدين األلباين،  األلباين يف السلسلة الّصحيحة، صّححه -(21)
 .157 -119ص  ،1جمكتبة املعارف،  ،يء من فقهها وفوائدهاوش

املناسب: هو وصف ظاهر منضبط حيصل عقال من ترتيب احلكم عليه ما يصلح أن يكون  -(20)
 حلاجب عن خمتصر ابن احلاجبرفع االسبكي، مقصودا من حصول منفعة أو دفع مفسدة، ينظر: 

 .337ص  ،1ج
 .305ص  ،9، جآناجلامع ألحكام القر القرطيب،  -(28)
حممد األمني « جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجةال خالف يف أنّه ال »قال الشنقيطي رمحه اهلل:  -(29)

 .297، ص ضة الّناظرمذكرة أصول الفقه على رو الشنقيطي، 
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 وآثار َها َوَتْطِبيَقات  َها "الّذّمةِ  بَ َراَءة   اأَلْصل  " قَاِعَدة  
 َوالَقَوانِيِن الَوْضِعّيةِ  ِفي الِفْقِه اإِلْساَلِميّ 

 

The Acquittal Rule and its Applications and effects in Islamic 

Jurisprudence and Secular Laws 
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 م لّخص:
ما األسس الشرعية والقانونية اليت تقوم عليها من اإلشكال اآليت:  انطلقن هذا البحث  

 حتديد املقصودِ ومن أهدافه  ؟وما تطبيقاهتا الفقهية والقانونية قاعدة "األصل براءة الّذّمة"
ة اليت ة والقانونيّ يان الفروع الفقهيّ ا، كذلك بهل وينّ والقان   رعي  الشّ  بيان األصلِ و  قاعدةِ ذِه الهب

، واعت ِمدن يف أغلبه املنهج  ةة والوضعيّ يف األحكام الّشرعيّ  اهتاتطبيق بعضِ وإيراِد ها ضمنن  تندرج  
براءة الّذّمة من احلقوق  ومن أهّم الّنتائج اليت توّصلن إليها البحث أنّ الوصفّي التحليلّي، 

 ه البّينة  خبالفها ونجنبنْت علي األساسّية اليت كفلها الّشرع والقانون، وهي األصل، ومن قال
ومن توصياته؛ تدعيم  األحكام الفقهّية والقانونّية املعاصرة باألصول واملبادئ القاعديّة 

 للحكم؛ وذلك ببيان القاعدة أو النّص ممّا ي عّزز  الثقة باألحكام وم صِدرِيها.
 

 قاعدة براءة الّذّمة. مبدأ الرباءة، ،القواعد الفقهية الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 
This research started from the following problem: What are the 

jurisprudential and legal foundations on which the principle of "The 

acquittal rule" is based, and what are its jurisprudential and legal 

applications? Among its objectives is to define what is meant by this 

rule and to clarify the jurisprudential and legal origin of it, as well as 

to clarify the jurisprudential and legal branches that fall within it and 

to list some of its applications in jurisprudential and secular rulings. 

The descriptive analytical approaches is adopted. The findings have 

revealed that acquittal is from basic rights ensured by Sharia and law, 

and it is the base; and whoever claims otherwise are obliged to 

provide evidence. Among the recommendations suggested : 

supporting contemporary jurisprudential and legal rulings with the 

basic principles of governance by stating the rule or the text, which 

enhances confidence in the provisions and their issuers. 
 

Keywords: jurisprudential rules, acquittal principle, the acquittal rule 
 

 :مقدمة
 تمهيد: -أوال

إنَّ األحكامن الفقهّيةن العملّية ت ستنبنط  وجوبا من األدلّة التفصيلّية املّتفق عليها أو 
املختلف فيها مع القياس واالستقراء والرتجيح، وبذلك تتوّلد  األحكام وال تتوقف دورة الفقه 

ونية؛ فهي أيضا وتواكب التطّورات والعصور، وكذلك هو الشأن بالنسبة للنصوص القان
يضبطها املستند الذي يس نُّها، وبالنظر يف مجلة األحكام الشرعّية أو القانونّية فإنّنا جند ها 

 لشرعّي والقانويّن يف إصدار حكمهتندرج  ضمنن قواعدن وضوابط عاّمة ي راعيها الفقيه  ا
 وتتمثل هذه القواعد يف النظريات والقواعد الفقهية، والقواعد األصولية.

 

؛ وهي: قاعدة األمور تتمّثل  القواعد  الفقهّية يف مخسة أسس كربى وضعها الفقهاء
مبقاصدها؛ وهي األوىل، والثانية: قاعدة اليقني ال يزول بالشك، والثالثة: القاعدة املنشقة 
جتلب التيسري، والرابعة: قاعدة الضرر يزال، واخلامسة: قاعدة العادة حمكمة، وهذه القواعد 

واحد منها  ، ويندرج حتت كلّ (6)يها مدار الفقه، أي أهنا تدخل يف مجيع األبواباخلمس عل
  نا قاعدة "اليقني ال يزول بالشك"قواعد وضوابط فرعية، ومن القواعد الكربى كما ذكر 
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 أشهر تطبيقاتومنها قاعدة "األصل براءة الذّمة" و  واليت يندرج  حتتها قواعد  فرعّيٌة عديدٌة؛
 نت ضمن بابنْي فقهّيني كبريْين مها باب املعامالت وباب اجلنايات.هذه القاعدة كا

 

إّن قاعدةن "األصل براءة الذّمة" ترجع  إىل أسس فقهّية وقانونّية ت قرُّها كمبدأ من 
 ّضوابط األوىل قبل إطالق األحكام، وجتعل ها ضمنن ال(2)املبادئ األساسّية يف نظريّة احلقّ 

عدة يظهر  أهّنا سبٌب ونتيجٌة يف الوقت نفسه، فهي م نطنلنق  بعِض وبالّنظر يف معىن هذه القا
ا، وهي نتيجة   لكل حكم ورد ضمن سياقها ومعناها األحكام اليت جيب  فيها مراعاهت 

ويتَّضح  هذا من خالل حتليل مبناها وإدراك معناها، وذلك بالرجوع إىل مستندها الشرعي 
 ا البحث.والقانويّن وهو ما سيتم تأصيله ضمن هذ

 أهمية الموضوع: -ثانيا
 تتجلى أمهية هذا املوضوع يف عّدة نقاط؛ وهي كاآليت:

 تناو له لقاعدة من القواعد الفقهية الواجب معرفتها يف إصدار األحكام واستصدارها. -
 اهتمامه باألصل الشرعي والقانوين لقاعدة فقهية مهّمة ومبدأ قانويّن أساسّي. -
 لفروع العلمّية من فقه وأصول وقواعد وتفسري.تعلُّقه جبملة من ا -

 

 إشكالية الّدراسة: -ثالثا
 ينطلق  هذا البحث من اإلشكال اآليت:

ما األسس الشرعية والقانونية اليت تقوم عليها قاعدة "األصل براءة الّذّمة" وما  -
 تطبيقاهتا الفقهية والقانونية؟

 

 ية:ويندرج حتت هذا اإلشكال التساهالت الفرعية اآلت
 ما املقصود بقاعدة األصل براءة الذمة؟ -
 ما األسس الشرعية والقانونية اليت تقوم عليها قاعدة "األصل براءة الّذّمة"؟ -
 ما هي الفروع الفقهية والقانونية اليت تندرج ضمنها هذه القاعدة؟ -
 اليت ترتتب على هذه القاعدة؟ ما اآلثار -
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 المنهج الّدراسة: -رابعا
لدراسةاملنهج الوصفي التحليلي، وذلك يف دراسة هاته القاعدة دراسة ا عت ِمدن يف هذه ا

 حتليلية وفق ما نصت عليه األحكام الشرعية واملواد القانونية الـم تعلّقة بتطبيقاهتا.

 يهدف هذا املقال إىل اآليت:أهداف الّدراسة:  -خامسا
 حتديد  املقصود بقاعدة "األصل براءة الذمة". -
 والقانوين هلذه القاعدة. بيان  األصل الشرعي -
 بيان  الفروع الفقهية والقانونية اليت تندرج ضمنها هذه القاعدة. -
 ذكر  أهم اآلثار اليت ترتتب على هذه القاعدة. -

 

 ق ّسمنْت إىل ثالثة مباحث، تتقدم ها م قّدمٌة وتليها خامتة، كاآليت:خطة الّدراسة:  -سادسا
 ومنهج دراسته وخطة تقسيمه. وفيها أمهية املوضوع وأهدافهمقدمة:  -4
 التعريف بقاعدة "األصل براءة الذمة".المبحث األول:  -0

 املطلب األول: تعريف حدود قاعدة "األصل براءة الذمة".
 وأمهّيتها.املطلب الثاين: املعىن العام للقاعدة 

 األساس الشرعي والقانوين لقاعدة "األصل براءة الذمة". المبحث الثاني: -1
 األول: األساس الشرعّي للقاعدة.املطلب 

 املطلب الثاين: األساس القانويّن للقاعدة.
 تطبيقات قاعدة "األصل براءة الذمة" وآثارها. المبحث الثالث: -1

 املطلب األول: تطبيقات القاعدة يف الفقه اإلسالمي والتشريعات الوضعية.
 .اآلثار املرتتبة على القاعدةاملطلب الثاين: 

 وفيها أهم النتائج اليت توّصلْت إليها الّدراسة ، وبعض التوصيات من خالهلا. الخاتمة: -5
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 المبحث األول
 التعريف بقاعدة "األصل براءة الذمة"

 

قبل اخلوض يف بيان أساس القاعدة وتطبيقاهتا يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية 
 يكون ذلك وفق التقسيم اآليت:البّد من تعريف حدودها وبيان املعىن العام لرتكيبها، وس

 

 المطلب األول: تعريف حدود قاعدة "األصل براءة الذمة":
لتعريف القاعدة وحتديد املقصود منها البد من تفكيك مصطلحها وتعريف  

 حدوده، وسيأيت يف الفروع الالحقة تعريف "الرباءة" وتعريف "الذمة".

 الفرع األول: تعريف البراءة:
 البراءة لغة: -أوال

 الباء والراء واهلمزة أصالن ترجع إليهما فروع الباب؛ ومها:
َفُتوُبوا ِإَلى اخللق، يقال: برأ اهلل  اخللقن يربههم برءا، والبارئ اهلل عّز وجل، قال تعاىل: ﴿ -6

 [21]احلشر:﴾ُهَو اللَُّه اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوُِّر، وقال أيضا: ﴿[51]البقرة:﴾َباِرِئُكْم
باعد من الشيء ومزايلته، من ذلك الربء وهو السالمة من السقم، يقال: برئت الت -2

وبرأت، قال اللحياين: يقول أهل احلجاز: برأت من املرض أبره بروءا، وأهل العالية 
يقولون: برأت أبرأ برءا، ومن ذلك قوهلم برئت إليك من حقك، وأهل احلجاز 

، وغريهم [21]الزخرف:﴾نَِّني َبَراٌء مِّمَّا َتْعُبُدوَنِإأنا براء منك، ومنه قوله تعاىل: ﴿ يقولون:
، فمن قال أنا [61]احلشر:﴾ِإنِّي َبِريٌء مِّنَكيقول أنا بريء منك، ومنه قوله تعاىل: ﴿

براء مل يثن  ومل يؤنْث، ومن قال بريء قال بريئان وبريئون، ومن ذلك الرباءة من العيب 
 .(3)أ، وبارأت الرجل، أي: برئت إليه وبرئ إيلّ واملكروه، وال يقال منه إال برئ يرب 

 

وأصل  الرباءة "برِئن" أو "برِئن من" ينربنأ، بـنْرًءا وبـ ْرًءا وبنراًء وبنراءًة، فهو بارِئ وبريء 
 وبنراء، واملفعول مربوء منه، ومي كن تلخيص معانيها يف اآليت:

: وي قال: بر ه؛ أي: ش ِفي وتعاىف.•   برِئن املريض 



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
11 
 

 من الشَّخص، أو بر ه منه؛ أي: تباعندن وختلَّى عنه، كقولنا: برئ من ر فقاء الّسوء. برِئن • 
 كقولنا: برئ املتهم من التُّهمة  بنرِئن من الدَّين وحنوه أو بر ه منه: خنلنصن وخال وسنِلمن منه،• 

 .(1)يعقوب وي قال خلايل السَّاحة من ذنٍب أو جرمية برِئ من التُّهمة براءةن الذ ئب من دم ابن
 

 اصطالحا: -ثانيا
انب املعاين اللغوية املذكورة سابقا، ومن املعاين  إّن املعىن االصطالحي للرباءة مل جي 

 االصطالحية للرباءة ما يأيت:
ْعذنار واإلنذار، قال تعاىل: ﴿ - ، ومنها: وبـنرناءنة [6]التوبة:﴾َبَراَءٌة مَِّن اللَِّه َوَرُسوِلِهاْلبـنرناءنة اإْلِ

ْذِن لنه  يِف م بناشرنة عمله ااِل  يـْهنا القنصل بِاإْلِ ْعِتمناد وهي اأْلنمر الصَّاِدر من الدولة اْلم ْعتنمد لندن
القنصلي يف دنائِرنة اْخِتصناصه، وبـنرناءنة االخرتاع شنهنادنة تـ ْعطى للمخرتع الَِّذي سجل اخرتاعه 

 .(5)لشيء مل يسبقه فيه أحد
 

يب، والرباءة من احلق هي خلو الذمة منه، وبراءة الذمة: خلوُّها الرباءة هي السالمة من الع -
 .(1)من الدين

 الفرع الثاني: تعريف الّذّمة:
 لغًة:  -أوال

هي من ذّم، وتنقول اْلعنرنب: ذمَّ ينذ مُّ ذمًّا ونه ون اللَّْوم  يف اإْلِسناءنة؛ ويقال: خنالك ذمٌّ، أني 
يـ قنال: ِمن التَّذنمُِّم قد قنضنْيت  منذنمَّة صناِحيب، أني أنْحسنْنت  أالَّ خالكن لنْوٌم، ونِمْنه التَّذنمُّم، فـن 

أ ذمُّ، والذ مام  كّل ح ْرمة تـنْلزم ك ِإذا ضنيَّعتها: املذمَّة ، وِمن ذنِلك ي سنمَّى أهل  الذ مة، وهم 
عهنا  ِذمنٌم وِذماٌم، ورجل ِذم يٌّ أي: الَّذين يـ ؤندُّون اجلِزينةن من اْلم ْشركني كلهم، والذ مة العنهد ونمجن

لنه  عهد، ونقنالن أنب و ع بـنْيدنة: الذ مة التَّذمُّم  ممَّن الن عهدن لنه ، والذ مة العنهد  منْنس وب ِإىلن الذ مَّة، 
د وَّ ، والذ مة األنمان  هنه ننا، وِإذا أنْعطنى الرجل  العن (0)«ويسَعى بِذمَّتهم َأْدنَاه م»ونيف احلنِديث: 

يع اْلم سلمني، ونلنْيسن هلن م أْن خي ِْفروه، ونِمْنه قنول سنْلمان: ِذّمة  أنمنانًا، جنازن ذنِلك على مجِن
ّمة منعن اأْلمان، ونهِلنذنا مس  ين املعاِهد  ِذم ياً، أِلننَّه  أ عِطين األمانن على ِذمَّة  اْلم سلمني واحدٌة فالذ 

 ؛ أني ونالن أنمنانًا[8]التوبة:﴾َلا َيْرُقُبوا ِفيُكْم ِإلًّا َوَلا ِذمًَّة، ونمنه قنوله تعاىل: ﴿اجلِْزية الَّيِت تـ ْؤخنذ ِمْنه  
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، وقنالن أنب و ع بـنْيدنة: الذ مة: منا يـ تنذنمَّم ِمْنه ، ونقنالن اْبن عنرنفنة:  وقيل: الذ مَّة العنْهد واإِللُّ احلِلف 
ِذميت؛ أني يف ضنماين، ونبِه مس ّي أهل الذ مَّة ألنهنم يِف ضنمنان  الذ مَّة: الضَّمنان، يـ قنال: ه ون يف 

 .(8)اْلم سلمني
 

الِذمَّة مفرد؛ ومجعها ِذمنم: وهي العهد وامليثاق، واألمانة والضمري؛ ي قال: فالٌن ال ِذمَّةن 
 .(9)له أو عدمي الذ مَّة؛ أي: ال ضمري له

 

 تعريف الّذّمة اصطالحا: -ثانيا
الذّمة ككلمة منفردة ليس كمعناها مركبة مع الرباءة، والذمة عند الفقهاء هي إّن معىن 

 .(67)العهد، وقيل: ما جيب أن حيفظ وحيمى، وقيل: الّذّمة هي الّتذّمم ممّن ال عهد له
 

 الفرع الثالث: تعريف قاعدة "األصل براءة الذمة":
 تعريف براءة الذمة: -أوال

 د اخللّو من املسؤوليَّة املاليَّة أو اجلنائيَّة، وبريء الذ مَّة هوهي شهادٌة تفي براءة  الذ مَّة
 .(66)سداده بعد من دنيْنه الـمنِدين إعفاء هو الذ مَّة اآلخرين، وإبراء حقوق أو الدَّْين من اخلالص

 

، (62)ة معناها تبقيه الذمة على الرباءة كما كانت؛ من قبيل االستصحابمّ براءة الذّ 
نتقال عن استصحاب احلال إال بدليل شرعي، فإن وجد دليال من أدلة الشرع وال يلزم اال

 .(63)انتقل عنه سواء كان ذلك الدليل نطقا أو مفهوم نص أو ظاهرا
 

 تعريف القاعدة: -ثانيا
هذه القاعدة هي من القواعد الفرعّية املندرجة حتت القاعدة الكربى "اليقني ال يزول 

، وأما (65)صول الفقه فهي تندرج ضمن باب االستصحاب، أما من ناحية أ(61)بالشك"
   ، وال ختلو بقية األبواب منها(61)تطبيقاهتا الفقهية فأغلبها يف بايْب املعامالت واجلنايات

 كما سيأيت تفصيل ذلك يف العناصر الالحقة.
 

األصل براءة الذمة هي استصحاب العدم األصلي حىت يرد دليل ناقل عنه، ألن العقل 
على براءة الذمة حىت يقوم الدليل كعدم وجوب صيام صفر مثال ألن األصل براءة  يدلّ 

الذمة منه، فيستصحب احلال يف ذلك وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم 
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االستصحاب وي عرف  بالرباءة األصلية واإلباحة العقلية، وقد دّل القرآن على اعتباره يف 
اللَُّه اْلَبْيَع َوَحرََّم الرِّبا َفَمْن جاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّه َفاْنَتهى َفَلُه َما  َوَأَحلَّ﴿آيات كثرية كقوله تعاىل: 

، ووجه الداللة من اآلية أنه ملا نزل حترمي الربا خافوا من [201]البقرة:﴾َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللَِّه
اكتسبوا من الربا قبل التحرمي  األموال املكتسبة من الربا قبل التحرمي، فبّينت اآلية أنَّ ما

 .(60)حالل هلم على الرباءة األصلية وال حرج عليهم فيه
 

 اءة األصلّية، أو قرينة الرباءةيقابل  هذه القاعدةن الفقهّيةن من الناحية القانونية مبدأ  الرب 
 وقد كفلْته القوانني الدولية والتشريعات الوطنية، وسيأيت بيانه.

 

 عنى العام للقاعدة وأهميتها:المطلب الثاني: الم
تندرج  قاعدة "األصل براءة الذمة" حتت القاعدة الفقهية األم "اليقني ال يزول بالشك" 
اليت تفّرعْت منها قواعد ذات صلة، وتأيت مجيع فروعها يف نسق واحد ألهنا ب نيت على 

العام للقاعدة  أصل واحد على الرغم من كوهنا خمتلفة يف املوضوع واملعىن، وسنورد املعىن
 الفرعية، ون عرّج  على ذكر أمهيتها يف جمال األحكام الفقهية والقانونية.

 الفرع األول: المعنى العام لقاعدة "األصل براءة الذمة":
 المعنى الفقهي للقاعدة: -أوال

ب ِنينت هذه القاعدة على األساس القائل بأّن اإلنسان بريء الذّمة من وجوب شيء أو 
نه مشغول الّذّمة خالف األصل؛ ألّن املرءن يولد خاليا من كل دين أو التزام أو لزومه، وكو 

  ا يطرأ بأسباب عارضة بعد الوالدةمسؤولية، وكل شغل لذمته بشيء من احلقوق إّنّ 
ولذلك مل يقبل يف شغل الذمة شاهد واحد، ما مل  ،(68)واألصل يف األمور العارضة العدم

 (69)، ولذا أيضا كان القول قول املدعى عليه، ملوافقته األصليعتضد بآخر، أو ميني املدعي
املتمسكن  ، وتعليل ذلك أنّ وعليه فالقول للم ّدعى عليه مع ميينه، ألنه متمّسك باألصل

باألصل متمسٌك بالظاهر، واملتمسك خبالف األصل متمسك خبالف الظاهر، وكل من 
  (27)ع واملدعي جتب عليه البينةيتمسك خبالف الظاهر ويريد إثبات أمر عارض فهو مدَّ 

وقد عرب عن ذلك أبو احلسن الكرخّي يف أصوله بقوله: "األصل أن من ساعده الظاهر 
 .(26)فالقول قوله، والبّينة على من يدعي خالف الظاهر"
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 مفهوم أصل براءة المتهم في القانون الوضعي: -ثانيا
جرمية أو شريكا فيها ي عد كل شخص تقام ضده الدعوى اجلنائية بصفته مرتكبا لل

بريئا حىت تثبت إدانته حبكم باّت، يصدر وفق حماكمة قانونّية منصفة، وتتّم معاملته على 
أساس أنّه بريء أثناء اإلجراءات اجلنائّية، وال يتأثّر هذا املبدأ جبسامة اجلرمية، أو حبجم 

متلّبسا باجلرمية، فكّل ذلك  األدلّة املتوفرّة ضّده، أو االعرتاف الّصادر منه، أو حىت ضبطه
 .(22)ال ينال من أصل الرباءة، وال ينقضه سوى احلكم الباّت الصادر باإلدانة

 :الفرع الثاني: أهمية القاعدة ومبّررات وضعها
 أهمية القاعدة:  -أوال

هذه القاعدة تندرج حتت قاعدة ذات أصل شرعي عظيم، ي دار عليها كثري من 
يف معظم أبواب الفقه من عبادات ومعامالت وعقوبات وأقضية األحكام الفقهية، وتدخل 

وكثري من القواعد الدائرة يف الفقه وأصول الفقه وثيقة الصلة هبا بل ناشئة عنها، ونظرا لذلك 
قيل إهنا تتضمن ثالثة أرباع الفقه، قال السيوطي: "هذه القاعدة تدخل يف مجيع أبواب 

، كما أن القاعدة يتمثل فيها (23)الثة أرباع الفقه وأكثر"الفقه واملسائل املخرجة عليها تبلغ ث
مظهر من مظاهر الرب والرمحة يف الشريعة اإلسالمية، وهي هتدف إىل رفع احلرج، حيث فيها 
تقدير لليقني باعتباره أصال، وإزالة الشك الذي كثريا ما ينشأ عن الوساوس؛ ال سيما يف 

سائل والقضايا الفقهية اليت تسري فيها هذه باب الطهارة والصالة وكذلك يف سائر امل
 .(21)القاعدة، يتجلى الرفق والتخفيف عن املكلفني

 

 :(25)ةمبررات أصل البراء -ثانيا
 محاية أمن األفراد وحريتهم الفردية ضد السلطة عند افرتاض اجلرم يف حق املتهم. -6
ض فيه اجلرم وعومل على تفادي ضرر ال ميكن تعويضه إذا ثبتت براءة املتهم الذي افرت  -2

 هذا األساس.
 يتفق هذا األصل العام مع االعتبارات الدينية واألخالقية اليت هتم حبماية الضعفاء. -3
يسهم هذا األصل يف مالفاة األخطاء القضائية بإدانة األبرياء وخاصة وأن هذه  -1

 .األخطاء تفقد الثقة يف النظام القضائي يف نظر اجملتمع
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 نيالمبحث الثا
 األساس الشرعي والقانوني لقاعدة "األصل براءة الذمة"

بعد تعريف القاعدة وحدودها، وبيان املعىن العام هلا، وبيان بعض ِحكنِمهنا يف املبحث 
 الّسابق، سنتطّرق يف هذا املبحث إىل األساس الشرعي والقانوين هلا.

 

 المطلب األول: األساس الشرعّي للقاعدة:
ضمن القواعد الفقهية الفرعية يف الفقه اإلسالمّي، حبيث ت ؤثر يف  تندرج هاته القاعدة

األحكام الشرعية يف جماهلا، وقد بّوب هلا فقهاء الشريعة هبذا االسم، واستنبطوها ابتداًء من 
مجلة من النصوص الشرعية اليت تكفل ها، ويف هذا اجلزء سيأيت تأصيلها من الّسند الشرعي 

 ن الكرمي والسنة النبوية.األصلي املتمثل يف القرآ
 

 الفرع األول: مستند قاعدة "األصل براءة الذمة" من القرآن الكريم:
وردت آيات كثرية يف القرآن الكرمي ت قرُّ مبدأ الرباءة األصليةمن خالل ما استنبطه 

ا تأويال يف اآليت:  الفقهاء من تفسريها، وسنورد أقرهبن
 

 ا مع العفو على ما مضى:اآليات التي حّرمت ما كان مباح -أوال
ّرم ما تعارف الناس على إباحته، وي صرّح  فيها رب العزة  جاءن يف القرآن آيات كثرية حت 

 باملغفرة ملا قد سلف، واألمر معيّن مبا هو آٍت؛ ومن هاته اآليات:
ْمُرُه ِإَلى اللَِّه َوَمْن َعاَد َفُأوَلِئَك َفَمن َجاَءُه َمْوِعَظٌة مِّن رَّبِِّه َفانَتَهى َفَلُه َما َسَلَف َوَأقوله تعاىل: ﴿ -6

 [205]البقرة:﴾َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن
 [22]النساء:﴾َوَلا َتنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكم مَِّن النَِّساِء ِإلَّا َما َقْد َسَلَفقوله تعاىل: ﴿ -2
 ﴾ِن ِإلَّا َما َقْد َسَلَف ِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفوًرا رَِّحيًماََأن َتْجَمُعوا َبْيَن اْلُأْخَتْيوقوله تعاىل: ﴿ -3

 [23]النساء:
 

أّن اهلل سبحانه وتعاىل ال يؤاخذ على  دّلت اآليات املذكورة أعاله وجه االستدالل:- 
ّرمه، وهذا يدخل ضمن مبدأ  اإلنسان على فعل أو ترك إال بعد أن يأيت نصٌّ يأمر به أو حي 

ه فإنَّ ما مضى قبل التحرمي حممول على الرباءة األصلية، فـني عفى عنه، ويف هذا الشرعّية،وعلي
 .(21)ِإعمال واعتبار للرباءة األصلية
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َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء ِإن ُتْبَد َلُكْم َتُسْمُكْم َوِإن َتْسَأُلوا َعْنَها قوله تعاىل: ﴿ -ثانيا

  [676]املائدة:﴾زَُّل اْلُقْرآُن ُتْبَد َلُكْم َعَفا اللَُّه َعْنَها َواللَُّه َغُفوٌر َحِليٌمِحنَي ُيَن
 

هذه اآلية ال ختصُّ الصحابة رضي اهلل عنهم دون من بعدهم، بل  :وجه االستدالل -
على ترك البحث  وقد دّلت اآلية الكرميةف رضن علينا حنن امتثال أمر اهلل واجتناب هنيه،

فتيش عما سكت عنه، وليس ذلك الرتك جهال وجتهيال حلكمه، بل إثبات حلكم العفو والت
، ويف هذا اعتبار للرباءة األصلية يف ثبوت وهي اإلباحة العامة، ورفع احلرج عن فاعله

 .(20)األحكام الشرعية أو نفيها

  [96]التوبة:﴾َما َعَلى اْلُمْحِسِننَي ِمن َسِبيٍل﴿قال تعاىل:  -ثالثا
 

قال بعض املفّسرين: ال ت فيد العموم؛ ألنَّ اللفظ مقصوٌر على أقوام  جه االستدالل:و  -
م عنيَّننين نزلت اآلية فيهم، وقال آخرون: بل ت فيد  العموم؛ ألنَّ العربةن بعموم اللفِظ ال 
 خبصوِص السَّبِب، والـم حسن هو اآليت باإلحسان، ورأس اإلحسان ال إله إالَّ اهللن، فكلُّ مننْ 

قاهلا واعتقدها، كان من املسلمني، فاقتضت نفي مجيع املسلمني؛ فدلَّ هذا اللفظ بعمومه 
على أنَّ األصلن حرمة القتِل، وحرمة أخذ املاِل وأن ال يتوجه عليه شيء من التَّكاليِف، إالَّ 

األصل  بدليٍل منفصل، فصارت هذه اآلية هبذا الطريق أصاًل م عترباً يف الشريعة، يف تقرير أنَّ 
 .(28)براءة الذ مة، إىل أن يرد نص خاص

 الفرع الثاني: مستند قاعدة "األصل براءة الذمة" من السنة النبوية:
َلْو ي  ْعَطى النَّاس  »عنِن اْبِن عنبَّاٍس رضي اهلل عنهما؛ قال النَّيبَّ صنلَّى اهلل  عنلنْيِه ونسنلَّمن:  -أوال

 .(29)«اَء رَِجاٍل َوَأْمَواَله ْم، َوَلِكنَّ اْلَيِميَن َعَلى اْلم دََّعى َعَلْيهِ ِبَدْعَواه ْم، اَلدََّعى نَاٌس ِدمَ 
ِه، أننَّ النَّيبَّ صنلَّى اللَّه  عنلنْيِه ونسنلَّمن قنالن يِف  -ثانيا عنْن عنْمرِو ْبِن ش عنْيٍب، عنْن أنبِيِه، عنْن جند 

َنة  َعَلى الم دَِّعي، َواليَ »خ ْطبنِتِه:   .(37)«ِمين  َعَلى الم دََّعى َعَلْيهِ البَ ي ِّ
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عنْن اْبِن عنبَّاٍس "أننَّ رنس ولن اللَِّه صنلَّى اللَّه  عنلنْيِه ونسنلَّمن قنضنى أننَّ الينِمنين عنلنى الـم دَّعنى  -ثالثا
ا ِعْندن أنْهِل الِعْلِم ِمنْ (36)عنلنْيِه" أنْصحناِب النَّيب   ، هنذنا حنِديٌث حنسنٌن صنِحيٌح ونالعنمنل  عنلنى هنذن

صنلَّى اللَّه  عنلنْيِه ونسنلَّمن، ونغنرْيِِهْم: أننَّ البـنيـ ننةن عنلنى الـم دَِّعي، ونالينِمنين عنلنى الـم دَّعنى عنلنْيهِ 
(32). 

 

تدّل األحاديث على أن ذّمة املدعى عليه بريئة، فال ت شغنل مبجرد وجه االستدالل:  -
آخر أو بيمينه، فلوال احلكم برباءة الذّمة الدعى الناس على شاهد واحد، مامل يعتضد ب

بعضهم حقوقا موهومة، واحلكم برباءة الذّمة وعدم شغلها بالشك يقطع مثل تلك الدعاوى 
يعين حديثن –وقال حممد فؤاد عبد الباقي يف شرح صحيح مسلم: "هذا احلديث  اجملردة،

أحكام الشرع ففيه أنه ال يقبل قول اإلنسان  قاعدة كبرية من قواعد -ابن عباس املذكور أوال
فيما يدعيه مبجرد دعواه بل حيتاج إىل بينة أو تصديق املدعى عليه فإن طلب ميني املدعى 
عليه فله ذلك وقد بني صلى اهلل عليه وسلم احلكمة يف كونه ال يعطى مبجرد دعواه ألنه لو  

بيح وال ميكن املدعى عليه أن كان أعطى مبجردها الدعى قوم دماء قوم وأمواهلم واست
 .(33)يصون ماله ودمه وأما املدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة"

 

واحلكمة يف كون البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه أن جانب املدعي 
ضعيف ألنه يقول خالف الظاهر فكلف احلجة القوية وهي البّينة وهي ال جتلب لنفسها 

رًا فيقوى هبا ضعف املدعي وجانب املّدعى عليه قوّي ألن األصل نفًعا وال تدفع عنها ضر 
فراغ ذمته فاكتفي فيه حبجة ضعيفة وهي اليمني ألن احلالف جيلب لنفسه النفع ويدفع 

 .(31)الضرر فكان ذلك يف غاية احلكمة

 : األساس القانوني للقاعدة:ثانيالمطلب ال
 والوطين، وأّكدت عليه الكثري من إّن اعتبار الرباءة أصل مهم يف الّتقنني الّدويل

احلقوق كفالة الرباءة  ، إذ أنه من أهمّ (35)اهليئات واملنّظمات املعنّية حبقوق اإلنسان
من  بيان السند القانوين هلاته القاعدةسيأيت حىت يثبت العكس، ويف الفروع اآلتية للشخص 

 التشريعات الّدولية والوطنية.
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 صل براءة الذمة" من القوانين الدولّية:الفرع األول: مستند قاعدة "األ
إنَّ املنظماِت واملواثيقن الدولّيةن تبنَّت الّدفاع عن حقوق اإلنسان، ومبدأ الرباءة األصلية 
من أهم احلقوق؛ حبيث ترتتَّب  عليه حقوق والتزامات أخرى، وقد جاءت فيه نصوص  

 ويل حلقوق اإلنسان.كثرية، لكن سنكتفي يف هذا العرض مبا جاء يف امليثاق الدّ 
 

منه؛ حيث  66نّص هذا امليثاق على كفالة أصل الرباءة يف الفقرة األوىل من املادة 
"كلُّ شخص متَّهم جبرمية ي عتربن بريًئا إىل أن يـ ْثبنتن ارتكاب ه هلا قانونًا يف  نصت على اآليت:

 .اع عن نفسه"حماكمة علنّية تكون قد و ف رت له فيها مجيع  الضمانات الالزمة للدف
 

يكفنل  هذا النّص براءة اإلنسان من أيّة هتمة حىت تـنْثب تن إدانت ه هبا، وبالّنظر يف املواد 
األخرى يف ذات امليثاق،ويف غريه من التشريعات الدولية،يتبنّي قياًسا على هذا النّص أّن 

رم  من حّق، وال ت قيَّد  حرّيـنت ه إال  وفقن بّينة ت ثبت  تقصريه يف اإلنسانن ال ي طالب  بواجب وال حي 
 ذلك األمر، ويتمُّ التعامل معه على أصلن الرباءة ما مل يقم إثبات بذلك.

 

 واألجنبية: الفرع الثاني: مستند قاعدة "األصل براءة الذمة" من الدساتير العربية
لقد كفلت الدساتري الوطنية براءة الذمة كمبدأ أصلّي وأوجبت البينة على من يقول 

سه، ومنها اليت نصت عليه صراحة ومنها ما ذكرته ضمنيا ومي كن استنباطه من خالل بعك
 بعض النصوص، وسنورد بعض األمثلة من الدساتري العربية واألجنبية على ذلك:

 

 من الدستور الجزائري: -أوال
سار املشرّع  اجلزائري وفق املبدأ الشرعّي يف هذه املسألة وعمل كسائر التشريعات 

، حبيث كفل مبدأ الرباءة األصلية ونص عليه يف الدستور والقوانني األخرى واعتربه األخرى
 .(31)حقا من حقوق الفرد، بل اعتربه أصال حلماية احلقوق واحلريات

 

كل شخص ي عترب بريئا حىّت " اآليت: على اجلزائري الدستور من 16 املادة   نصَّت
 عادلة".ت ثِبت جهة قضائّية إدانته، يف إطار حماكمة 
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ويف هذا النص كفالة واضحة ملبدأ الرباءة األصلية، وعليه فالقانون ي عاِمل املّتهمن 
على أنّه بريء حىت تقوم البّينة واحل ّجة على أن ذّمته مشغولة حبق من احلقوق أو 

 .(30)للمساءلة واحملاكمةالتفريط بواجب من واجباته، وبذلك فإنه يتعرض 
 

 الدستور التونسي: -ثانيا
املتهم بريء إىل أن تثبت إدانته يف حماكمة عادلة " اآليت: على منه 20 الفصل   نصَّ 

 .(38)"ت كفل له فيها مجيع ضمانات الدفاع يف أطوار التتبع واحملاكمة
 

من خالل هذا النص يتبنّي  أن املشرّعن التونسّي كفل حّق الرباءة األصلية؛ حبيث ال 
فقط، بل جيب حماكمته حماكمة عادلة وله حق الدفاع والبينة ميكن إدانة املتهم جملرد االهتام 

 األقوى هي اليت ي عمنل هبا سواء أكانت له أم عليه.
 

 الدستور الليبي: -ثالثا
"تصنف اجلرائم إىل جنايات وجنح وخمالفات. وال  اآليت: منهعلى 02 املادة   نصَّت

املخالفات، وال عقاب إال على جناية وال جنحة إال بقانون، وال عقوبة سالبة للحرية يف 
  صية متناسبة مع اجلرمية ومرتكبهااألفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون، والعقوبة شخ

 .(39)"واملتهم بريء إىل أن تثبت إدانته
 

إّن املشرّع اللييب وضع لكل مادة من مواد الدستور عنوانا خاصا، والعنوان الذي 
املذكورة   02على كفالة براءة الذمة؛ حبث عنون املادة  وضعه هلذه املادة يدّل داللة واضحة

 .كاآليت: مبدأ الشرعية اجلنائية وأصل الرباءة
 

 الدستور اإليطالي: -رابعا
على اآليت: "ال يعترب املتهم مذنبا إال بعد صدور حكم  همن 20نصَّت املادة 

 ، وهناك بعض النصوص األخرى فيه ذكرت هذه القاعدة ضمنيا.(17)هنائي"
 

يف النّص املذكور داللة واضحة جّدا على إعمال قاعدة األصل براءة الذّمة، وذلك 
النهائّي ال يكون إال بعد بنفي اعتبار الّذنب على املتهم قبل صدور حكم هنائي، واحلكم  

 وسائل اإلثبات مع متكني املتهم من الدفاع عن نفسه بأيّة وسيلة. كلّ   داستنفا
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 المبحث الثالث
 اعدة "األصل براءة الذمة" وآثارهاتطبيقات ق

 

بعد تأصيل القاعدة من الناحية الشرعية والقانونية يف املبحث السابق، وبيان األساس 
 ةالشرعي والقانوين هلا، يأيت يف هذا املبحث بعض تطبيقاهتا يف األحكام الشرعية والقانوني

 كما يأيت بيان بعض آثارها.
 

 ي الفقه اإلسالمي والتشريعات الوضعية.ف: تطبيقات القاعدة ولالمطلب األ
لفقه اإلسالمي والقوانني إّن قاعدة األصل براءة الذمة هلا تطبيقات عديدة يف ا

 ويف العناصر اآلتية بيان لبعض تطبيقاهتا: ،الوضعية
 

 الفرع األول: التطبيقات الفقهّية للقاعدة:
لفقه، وتندرج  أغلبها ضمن تنتفرّع من هذه القاعدة مسائل  شىت من أبواب متنوعة يف ا

املعامالت كالبيع، واإلجارة، والعارية، والوديعة والضمانات، أو ضمن اجلنايات كاالهتام 
 والغصب، واإلقرار، وغري ذلك، وهلا أمثلة كثرية، سنورد  بعضنها يف الفرعنْي اآلتينْي:

 

 بعض  مسائلها في باب العبادات: -أوال
مل هبا يف باب العبادات، وهلا مسائل  عديدة يف هذا قاعدة "األصل براءة الذمة" ي ع

 الباب، ومن األمثلة على ذلك ما يأيت:
إذا كان العجز  عن الصيام سببه موجوًدا يف اجلسد وهو املرض والعطش واحلر واجلوع  -

َفٍر َفِعدٌَّة َفَمن َكاَن ِمنُكم مَِّريًضا َأْو َعَلى َسسنقنطن وجوب  الفدية عند اإلمام مالك؛ لقوله تعاىل: ﴿

، واألصل براءة الذمة مما عدا ذلك من الكفارة وغريها وال يثبت [681]البقرة:﴾مِّْن َأيَّاٍم ُأَخَر
إال بدليل، وتنأوَّلن كون أنس بن مالك رضي اهلل عنه ملا كرب وكان ال يقدر على الصيام 

 .(16)فكان يفتدي بأنَّه  كان يفعل ذلك على وجه االستحباب
 

 عض  مسائلها في باب المعامالت:ب -ثانيا
قاعدة "األصل براءة الذمة" قاعدة م طّردة يف هذا الباب وي عمل هبا كثريا من طرف 

 الـم فِتني والق ضاة، وهلا مسائل  عديدة يف هذا الباب، ومن األمثلة على ذلك ما يأيت:
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جه عن ملكه إذا اختلف البائع واملشرتي يف مقدار الثمن بعد هالك املبيع، أو خرو  -4
مثال، أو اختلف املؤجر واملستأجر يف مقدار بدل اإلجارة بعد استيفاء املنفعة، فإّن 
القول قول املشرتي واملستأجر، والبّينة على البائع واملؤجر إلثبات الزيادة، أما لو كان 
اختالفهما قبل هالك املبيع أو خروجه عن ملكه بالبيع مثال، وقبل استيفاء املنفعة يف 

 .(12)جارة وال بّينة ألحدمها فإهّنما يتحالفاناإل
إذا ادعى املستعري رّد العارية، فإّن القولن قول ه، إِذ األصل  براءة ذّمته، وكذا لو ادعى  -0

 .(13)الوديع رّد الوديعة
 

 بعض  مسائلها في باب الجنايات: -ثالثا
ل هبا كثريا من طرف قاعدة "األصل براءة الذمة" قاعدة م طّردة يف هذا الباب وي عم

 الـم فِتني والق ضاة، وهلا مسائل  عديدة يف هذا الباب، ومن األمثلة على ذلك ما يأيت:
من بقتل أو سرقة بال ب -6  .(11)يّنة، فال حي ْكنم  عليه بشيء؛ ألّن األصل براءة الذمةـمن اهتُِّ
 وله؛ ألّن األصل براءة ذمتهرد نكإذا ر دَّت اليمني على املدَّعنى عليه فنكل، فال يقضى مبج -2

 .(15)بل تعرض على املدعي، وهي اليمني املردودة عند الشافعية
وهو حمرم فال فدية عليه؛ ألّن اهلل خصَّ املتعّمد بإجياب اجلزاء؛ يف قوله  أمن قتل صيدا خط -3

وهذا يقضي أّن ، [95]املائدة:﴾َعِمَوَمن َقَتَلُه ِمنُكم مَُّتَعمًِّدا َفَجَزاٌء مِّْثُل َما َقَتَل ِمَن النَّ﴿تعاىل:
املخطئ ال جزاء عليه؛ ألّن األصل براءة ذمته، والنص أوجب اجلزاء على املتعمد، فبقي 

 .(11)املخطئ على األصل

 الفرع الثاني: التطبيقات القانونية للقاعدة:
 انني الوضعية واألمثلة كثرية جداتتفرع عن هذه القاعدة تطبيقات عديدة يف القو 

 تمُّ ذكر بعضها يف اآليت:وسي
 

 تطبيق من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري: -أوال
 نصَّتقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري؛ حيث   من تطبيقات هذه القاعدة ما ورد يف

"يتحقق قاضي التحقيق حني مثول املتهم لديه ألول مرة من  اآليت: على منه 677 املاّدة  
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احة بكل واقعة من الوقائع املنسوبة إليه وينبهه بأنه حّر يف عدم هويته وحييطه علما صر 
 اآليت: على 620 املادة   ونصَّت..."، اإلدالء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه يف احملضر 

 ."جيوز للمتهم أو حماميه طلب اإلفراج من قاضي التحقيق يف كل وقت"
  

اجلزائري ينعدُّ املتهم بريئا ما مل تكن  هذه النصوص وما شاكلها تندلُّ على أّن املشرّع
 البينة ت طلب ممّن قّدم االّدعاءهناك بّينة صحيحة صرحية تثبت  ارتكابه للمخالفة، وتلك 

 .(10)لقرينة الرباءة اليت أقرهتا الشريعة اإلسالمية وكّرستها املواثيق الدولية وهذا تطبيقٌ 
 

 تطبيقان من القضاء السعودي: -ثانيا
 رقة:قضية س -4

خادمتان ا هتمنتا بالسرقة من بيت موكلهما، وأنكرتا إنكارا مطلقا، فطلب القضاء من 
الـم ّدعي تقدمي البينة، فقال بأنّه ال توجد بينة سوى هروب اخلادمتني من البيت، وتزامن 

 ذلك مع فقد املسروقات، فط لبن من املتهمتني حلف اليمني فحلفتا بنفي السرقة.
 

اءات املذكورة أعاله مت احلكم بإخالء سبيل اخلادمتني لعدم وجود بناًء على اإلجر 
 .(18)البينة، وحللف املدعى عليهما على نفي الدعوى

 قضية إساءة للسلطة العامة: -0
من بإساءة سلطته الوظيفية؛ بقيامه بتعذيب سجني وإحداث  أحد الضباط بالشرطة ا هتُّ

طبية، مّت التحقيق يف هذه القضية من قبل هيئة إصابات عليه، واإلصابات مثبتة بالتقارير ال
ج لعام 67الرقابة والتحقيق، وانتهت إىل اهتامه مبا نسب إليه وذلك مبوجب القرار رقم 

، وطلبت هذه اهليئة معاقبة املتهم طبقا لنص الفقرة الثامنة من املادة الثانية من هـ6160
 .هـ6160لعام  13املرسوم امللكي رقم 

 

جراءات املذكورة أعاله مّت احلكم بعدم إدانة املتهم، وذلك لعدم ثبوت بناًء على اإل
 .(19)اجلرمية يف حقة ثبوتا قاطعا، أي: لقصور البينة
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 :اآلثار المترتبة على قاعدة "األصل براءة الذّمة"المطلب الثاني: 
 متاثلت آثار تطبيق القاعدة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، لذلك سيتّم ذكر

 األثر ويأيت ضمنه التفصيل من الفقه اإلسالمي والتشريعات الوضعية، وذلك كاآليت:
 

 الفرع األول: ضمان الحرية الشخصية:
إّن أصلن الرباءة يفرض  علينا شرًعا معاملة املتهم هبذه الصفة يف مجيع مراحل الدعوى 

فلت الشريعة اإلسالمية اجلنائية، وال عربة مبدى جسامة اجلرمية حىت تـنْثب تن عليه، ولقد ك
  ه األساسية وأمهها حريته الشخصيةاحملافظة على كرامة اإلنسان، فدعت إىل محاية حقوق

 ينا يف بطن أمه إىل ما بعد مماتهبل إن تكرمي اهلل لإلنسان وحفظه حلقوقه يبدأ  من كونه جن
يا َأيَُّها ه وتعاىل: ﴿ومن األعمدة اليت تدّل على اهتمام الشريعة بأصل الرباءة قول اهلل سبحان

ْم الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن جاَءُكْم فاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْومًا ِبَجهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعلى َما َفَعْلُت

 ، فقد حّث اهلل سبحانه وتعاىل وأمر بالتبنّي قبل إطالق احلكم.[1]احلجرات:﴾ناِدِمنَي
 

على هذا املبدأ يف ضمان احلرية وعدم السماح باالعتداء سارت القوانني الوضعية 
 .(57)على الشخص أو تقييد حريته أو اهتامه بانشغال ذمته بدين أو جرمية حىت تثبت إدانته

 الفرع الثاني: عدم إلزام الم ّدعى عليه بإثبات براءته:
شغال ذمته كفلت الشريعة اإلسالمية لإلنسان براءته ابتداًء، فمن ا دُّعين عليه بان

 بء  اإلثبات على من ِادَّعنى ذلكبكفارة أو دين أو جرمية ال ي طالب بإثبات، إّنا يقع  ع
َنة  َعَلى الم دَِّعي، َوالَيِمين  َعَلى الم دََّعى َعَلْيهِ »للحديث املذكور:   .(56)«البَ ي ِّ

 

 يف الفقهي عدُّ هذا احلديث ركيزًة أساسية يف اإلثبات وخاصة اجلنائّي، وي عمنل به 
 .(52)اإلسالميّ  والقضاء

 

أّن عبءن اإلثبات  هاالقوانني الوضعية أيضا هبذا، حيث أّن املتعارف عليه فيتعمل 
 .(53)يقع على عاتق جهة االهتام، واليت تتمثل يف النيابة العامة بالنسبة للقانون الوضعي
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 الفرع الثالث: الشكُّ ي  َفسَّر  لصالح الم ّتهم:
كنم بإدا نة املتهم إال ببّينات متنيّقنة، فإذا اختل شرط اليقني أو تعرض الدليل ال حي 

 لشبهة أو شك؛ فذلك يكون من صاحله، حيث يبقى على براءته؛ ألهنا األصل، وألنّ 
 (51)اليقني ال يزول بالشك القاعدة الكربى اليت تندرج حتتها قاعدة الرباءة تنص على أنّ 

، وناْبِن منْسع وٍد، ونغنرْيِِهْم ِمنن الصَّحنابنِة  ما ر ِوين يف اآلثارويدل على ذلك  ، ونعنِليٍّ عنْن ع منرن
، ومن ذلك قنول ع منرن ْبِن اخلْنطَّاِب رضي (55)«دنْرِء احلْ د وِد بِالشُّبـ هناتِ » رضي اهلل عنهم يِف 

 .(51)«ِقيمنهنا بِالشُّبـ هناتِ لنِئْن أ عنط لن احلْ د ودن بِالشُّبـ هناِت أنحنبُّ ِإيلنَّ ِمْن أنْن أ  »اهلل عنه: 
 

تقول القوانني الوضعية أيضا بأّن الشك يفسَّر لصاحل املتهم، وهذا املبدأ من املبادئ 
 مالاملسّلم هبا يف األحكام؛ حيث جيب أن ت بىن على البّينة واليقني، ال على الظن واالحت

 .(50)عام وهو الرباءةوكل شك يف إثبات اجلرمية ي سقط  اإلدانة وي رِجع  إىل األصل ال

 اشتراط التكرار في اإلقرار: الفرع الرابع:
إىل اشرتاط التكرار يف اإلقرار يف الزىن، فعلى الـم قّر أن  (59)واحلنابلة (58)ذهب احلنفية

؛ طلًبا للتثبت يف إقامة احلد، وعماًل بواقعة إقرار ماعز بن مالك أمام يكّرر ذلك أربع مرات
: ، وذلك ما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه، (17)ه وسلم أربع مراتالنيّب صّلى اهلل علي أننَّه  قنالن

 : أنتنى رنج ٌل ِمنن اْلم ْسِلِمنين رنس ولن اهلِل صنلَّى اهلل  عنلنْيِه ونسنلَّمن ونه ون يِف اْلمنْسِجِد، فـنننادناه ، فـنقنالن
، فنأنْعرنضن عنْنه ، فـنتـن  ننحَّى تِْلقناءن ونْجِهِه، فـنقنالن لنه : ينا رنس ولن اهلِل، ِإين  ينا رنس ولن اهلِل، ِإين  زننـنْيت 

، فنأنْعرنضن عنْنه ، حنىتَّ ثنىن ذنِلكن عنلنْيِه أنْربنعن منرَّاٍت، فـنلنمَّا شنِهدن عنلنى نـنْفِسِه أنْربنعن شنهنادناتٍ   زننـنْيت 
:  «أَِبَك ج ن وٌن؟»: دنعناه  رنس ول  اهلِل صنلَّى اهلل  عنلنْيِه ونسنلَّمن، فـنقنالن  ، قنالن : الن فَ َهْل »قنالن

: نـنعنْم، فـنقنالن رنس ول  اهلِل صنلَّى اهلل  عنلنْيِه ونسنلَّمن: « َأْحَصْنَت؟  .(16)«اْذَهب وا ِبِه فَاْرج م وه  »قنالن
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 خاتمة
، ويف ختامه مي كن  عرض مجلة من  بفضل اهلل ومنن ِه وفتِحه وتوفيِقه متَّ هذا البحث 

 النتائج والتوصيات أمهها:
 

 النتائج: -أوال
براءة  الذ مَّة هي شهادة تفيد اخللّو من املسؤوليَّة املاليَّة أو اجلنائيَّة، وبريء الذ مَّة هو اخلايل  -6

 من الدَّْين أو حقوق اآلخرين.
"اليقني ال "األصل براءة الذمة" من القواعد الفرعّية املندرجة حتت القاعدة الكربى  قاعدة   -2

يزول بالشك"، أما من ناحية أصول الفقه فهي تندرج  ضمنن باب االستصحاب، وأما 
ا الفقهّية فأغلب ها يف بايْب املعامالت واجلنايات، وال ختلو بقية األبواب منها.  تطبيقاهت 

من  إّن قاعدةن "األصل براءة الّذّمة" قاعدٌة فقهّية مستنبطة من مجلة من األدلّة الشرعّية -3
 تقراء جلملة من األحكام اجلزئّيةالقرآن الكرمي والسّنة النبويّة املطّهرة، وهي عبارٌة عن اس

 لتكون بعد ذلك أساًسا ألحكام أخرى تنصدر ِوفْـقنهنا.
عنمندنْت التشريعات  الوضعّية إىل كفالة مبدأ الرباءة، واعتباره حقا من احلقوق األساسية  -1

الدولية والتشريعات االعتداء عليها، ونّصت عليه القوانني  للفرد اليت جيب حفظها وعدم
 صراحًة أو ضمًنا.العربية واألجنبية؛ 

 ت عدُّ هاته القاعدة من املبادئ األساسّية يف إطالق األحكام الشرعّية منها والوضعّية. -5
متمّسٌك  الرباءة  هي األصل وال حيتاج م ّدعيها إىل إثباهتا؛ وذلك أّن املتمّسكن باألصل -1

بالظاهر، واملتمّسك خبالف األصل متمّسك خبالف الظاهر، وكل من يتمّسك خبالف 
 الظاهر فهو مدَّع، واملّدعي هو من جتب  عليه البّينة.

إْذ تندرج  رباءة تطبيقات عديدة يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية،القاعدة أصل ل -0
 كام.ضمن عّدة فروع وت بىنن عليها مجلة من األح

يف الفقه اإلسالمي والتشريعات  اآلثار مجلة من قاعدة "األصل براءة الذّمة"ترتَّبن على  -8
الوضعية، أمّهها عدم إلزام الـم دَّعنى عليه بإثبات براءته ألهنا األصل، وأّي شّك يف البينة أو 

 األحداث فإنه ي فّسر  لصاحل املتهم.
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 التوصيات: -ثانيا
لقواعد الفقهية واملبادئ القانونية دراسًة تأصيلية حتليلية إلدراك مغازي االهتمام  بدراسة ا -6

 األحكام، وبناء منلنكنة فكريّة ونقديّة يف األصول والفروع.
بيان بتدعيم  األحكام الفقهّية والقانونّية املعاصرة باألصول واملبادئ القاعديّة للحكم؛  -2

 النسجامن الفقهيَّ وي عّزز  الثقة باألحكام وم صِدرِيها.القاعدة أو املستند أو النّص ممّا حيّقق  ا
 إثراء  الّدراساِت النظريّة ببعض األمثلة التطبيقّية خاّصة يف ختريج الفروع على األصول. -3

 

 الهوامش واإلحاالت
 

روس )د ،شرح القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعةأبو عبد اهلل احلازمي،  -(6) 
 .6ص ،http://alhazme.netصوتية قام بتفريغها موقع الشيخ احلازمي(، الدرس الثاين، 

احلق هو استئثار شخص بقيمة معينة يكفل القانون محايتها مبا يقرره من تسلط واقتضاء، بغرض  -(2)
رية العامة النظحتقيق مصلحة يعتربها اجملتمع جديرة باحلماية. ي نظنر: أمحد شوقي حممد عبد الرمحان، 

 )د.ط( ،(www.bu.edu.egجامعة بنها )املوقع االلكرتوين جلامعة بنها: ، كلية احلقوق، للحق
 6طاملدخل إىل القانون )نظرية احلق(، ر أيضا: نبيل إبراهيم سعد، . وي نظ3ص .م2779

 .38ص .م2767، منشورات احلليب احلقوقية
 هـ6399دار الفكر،  معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، بن فارس،ا أمحد -(3)

 .231، ص6د.ط(، ج) .م6909
 عامل الكتب، الطبعة األوىلمعجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عمر؛ مبساعدة فريق عمل،  -(1)

 .609ص، 6ج م.2778هـ/ 6129
 دار الدعوة )د.ط(، املعجم الوسيط،براهيم مصطفى وآخرون(، جممع اللغة العربية بالقاهرة )إ -(5)

 .11ص )د.ط(، )د.ت(.
 هـ6178 ،دار النفائس، الطبعة الثانية، معجم لغة الفقهاءحممد رواس قلعجي وحامد صادق قنييب،  -(1)

 .671ص .م6988
أبو غدة، مكتب  حتقيق: عبد الفتاحأخرجه النسائي يف السنن الصغرى، باب القود بني األحرار،  -(0)

 8، ج1031احلديث رقم:  ،م6981هـ/ 6171املطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة الثانية، 
اْلم ْؤِمن وَن َتَكافَأ  ِدَماؤ ه ْم َوه ْم َيٌد َعَلى َمْن ِسَواه ْم، َوَيْسَعى ِبِذمَِّتِهْم ». وننصُّه  كاآليت: 69ص

http://www.bu.edu.eg/
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ِفٍر، َواَل ذ و َعْهٍد بَِعْهِدِه، َمْن َأْحَدَث َحَدثًا فَ َعَلى نَ ْفِسِه َأْو آَوى َأْدنَاه ْم َأاَل اَل ي  ْقَتل  م ْؤِمٌن ِبَكا
 ، وقال األلباين: حديث صحيح.«م ْحِدثًا، فَ َعَلْيِه َلْعَنة  اللَِّه َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعينَ 

 يب، بريوتاء الرتاث العر دار إحي، حتقيق: حممد عوض مرعب، تهذيب اللغةأبو منصور اهلروي،  -(8)
 .377 -298، ص61، جم2776الطبعة األوىل، 

 .826، ص6، جأمحد خمتار عمر؛ مبساعدة فريق عمل، املرجع السابق -(9)
دار  ،، حتقيق: ضاحي عبد الباقي حممدالتبيان يف تفسري غريب القرآنشهاب الدين ابن اهلائم،  -(67)

 .687ص ـه6123الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 
 .687، ص6، جأمحد خمتار عمر؛ مبساعدة فريق عمل، املرجع السابق -(66)
االستصحاب هو احلكم بثبوت أمر يف الزمان الثاين بناء على ثبوته يف الزمان األول؛ لفقدان ما  -(62)

:  يصلح للتغيري، أو هو بقاء ما كان على ما كان نفيًا وإثباتًا حىت يثبت دليل يغري احلالة.  ي نظر 
 مكتبة الرشد ،اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاهتا على املذهب الراجحعبد الكرمي النملة، 

 .305، صم2777هـ/ 6127الرياض، الطبعة األوىل، 
دار ابن اجلوزي، السعودية، الطبعة ، حتقيق: عادل الغرازي الفقيه واملتفقه،اخلطيب البغدادي،  -(63)

 .521، ص6جه،  6126، الثانية
 دار بلنسية للنشر والتوزيعالقواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها، صاحل بن غامن السدالن،  -(61)

 .670)د.ط(، ص .هـ6160 )د.ط(، الرياض،
        علي  حتقيق: أبو إسحاق الشريازي، املعونة يف اجلدل، حتقيق: علّي عبد العزيز العمرييين، -(65)

. 39الطبعة األوىل، ص .هـ6170 ة إحياء الرتاث اإلسالمي، الكويت،عبد العزيز العمرييين، مجعي
 بد اهلل بن عنبد الـم حسن الرتكيأبو الوفاء الظفري، الوناِضح يف أص وِل الِفقه، حتقيق: عن  وي نظر أيضا:

 .18، ص2ج م.6999هـ/ 6127، الرسالة، بريوتمؤسسة  الطبعة األوىل،
حتقيق: طه عبد الرهوف سعد، شركة قيق: طه عبد الرهوف سعد، ، حتشرح تنقيح الفصولالقرايف،  -(61)

 .151ص م.6903هـ/ 6393الطباعة الفنية املتحدة، الطبعة األوىل، 
مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، الطبعة ، مذكرة يف أصول الفقهحممد األمني الشنقيطي،  -(60)

 .697ص .م2776اخلامسة، 
 127ص )د.ت(. )د.ط(،األصول املستنبطة من االستصحاب، غيث، ف بو عبد اهلل مساعد يوس -(68)
 .53ص .م6997/ هـ6166، 6طدار الكتب العلمية،  ،األشباه والنظائر السيوطي،جالل الدين  -(69)
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مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة ، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكليةحممد صدقي آل بورنو،  -(27)
 .687، صم6991/ هـ6161الرابعة، 

حتقيق: مصطفى حممد القباين تأسيس النظر )ويليه رسالة الكرخي يف األصول(، الدبوسي،  -(26)
   )د.ط(، )د.ت(.القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية، بريوت/ ،دار ابن زيدونالدمشقي، 

 .612 -616ص
والقانون دراسة تأصيلية  مبدأ األصل يف املتهم الرباءة بني الشريعةيوسف بن إبراهيم احلصني،  -(22)

 هـ6128العدالة اجلنائية(، جامعة نايف للعلوم األمنية، يف  )رسالة ماجستري تطبيقية مقارنة
 .50ص .م2770

 .56، صاملرجع السابقالسيوطي،  -(23)
 .98 -90صاحل بن غامن السدالن، املرجع السابق، ص -(21)
 .16املرجع السابق، ص يوسف بن إبراهيم احلصني، -(25)
دار الفكر للطباعة والنشر ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي، حممد األمني  -(21)

 .617 -659، ص6ج .م6995/ هـ6165والتوزيع، بريوت، )د.ط(، 
 .275، ص1املرجع نفسه، ج -(20)
وعلي حممد ، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود اللباب يف علوم الكتابسراج الدين النعماين،  -(28)

وي نظر . 602، ص67ج .م6998/ هـ6169 دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،معوض، 
   ر، دمشقدار الفكر املعاصالتفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، أيضا: وهبة الزحيلي، 

 .357، ص67ج ،هـ6168الطبعة الثانية، 
 .6331، ص3، ج6066ليه، احلديث رقم: ، باب اليمني على املدعى عمسلمأخرجه  -(29)
أخرجه الرتمذي، بناب  منا جناءن يف أننَّ البـنيـ ننةن عنلنى الـم دَِّعي، ونالينِمنين عنلنى الـم دَّعنى عنلنْيِه، احلديث  -(37)

 . وقال األلباين: صحيح.168، ص3، ج6316رقم: 
ةن عنلنى الـم دَِّعي، ونالينِمنين عنلنى الـم دَّعنى عنلنْيِه، احلديث أخرجه الرتمذي، بناب  منا جناءن يف أننَّ البـنيـ نن  -(36)

 . وقال األلباين: صحيح.168، ص3، ج6312رقم: 
 كتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليبشركة م، الرتمذي، سنن الرتمذي، حتقيق: أمحد شاكر وآخران -(32)

 .69، ص3ج، م6905/ هـ6395مصر، الطبعة الثانية، 
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النيسابوري، املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل لم بن احلجاج مس -(33)
 دار إحياء الرتاث العريبصلى اهلل عليه وسلم )صحيح مسلم(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، 

 .6331، ص3ج )د.ط(، )د.ت(.، بريوت
ية، مصر، الطبعة بعة الكربى األمري املطالقسطالين، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أمحد  -(31)

)د.ط(  دار احلديث، سبل السالم،وي نظر  أيضا: الصنعاين،  .299، ص1، جهـ6323السابعة، 
 .588، ص2ج )د.ت(،

الفنية عملية إلرساء نظرية عامة(، )حماولة فقهية و  اإلثبات يف املواد اجلنائيةحممد زكي أبو عامر،  -(35)
 .38ص، ة، )د.ط(، )د.ت(للطباعة والنشر، اإلسكندري

 )د.ط(شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، )د.ط(، دار هومة، اجلزائر، عبد اهلل أوهايبية،  -(31)
 .23ص .م2771

 ة ونظرية اجلزاء اجلنائي(، )د.ط(عبد القادر عنّدو، مبادئ قانون العقوبات اجلزائري )نظرية اجلرمي -(30)
 .17ص م.2767 )د.ط(،دار هومة، اجلزائر، 

 .م2761 سنة الصادر التونسي؛ الدستور من 20 الفصل   -(38)
 م.2761الدستور اللييب؛ الصادر سنة  من 02 املاّدة   -(39)
 .م2762، املعدل سنة م6910الصادر سنة الدستور اإليطايل  من 20الفقرة الثانية من املادة  -(17)
افظة مصر، الطبعة األوىل طبعة السعادة، جبوار حممشرح املوطأ،  أبو الوليد الباجي، املنتقى -(16)

 .07، ص2ج، هـ6332
 )د.ط(دار الفكر، دمشق، حممد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة،  -(12)

 .613، ص6ج، م2771
 .613ص ،6املرجع نفسه، ج -(13)
 .615، ص6املرجع نفسه، ج -(11)
 .615، ص6املرجع نفسه، ج -(15)
 .156، ص6، جأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي،  -(11)

 .615ص 6حممد الزحيلي، املرجع السابق، ج،وي نظر  أيضا:        
 دار اخللدونية، اجلزائرأركان اجلرمية وطرق إثباهتا يف قانون العقوبات اجلزائري، إبراهيم بلعليات،  -(10)

جويدة مهشي، قرينة الرباءة يف التشريع وي نظر  أيضا: . 665ص .م2770هـ/6128الطبعة األوىل، 
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قسم احلقوق، كلية  ،يف القانون اجلنائي( اجلزائري دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون )مذكرة ماسرت
 .26ص م.2761 -2763احلقوق والعلوم السياسية، جامعة املسيلة، اجلزائر، 

 .611 -613سابق، صيوسف بن إبراهيم احلصني، املرجع ال -(18)
 .658 -650املرجع نفسه، ص -(19)
 .23املرجع السابق، ص عبد اهلل أوهايبية، -(57)
 سنبنقن خترجي ه. -(56)
 .69، ص3الرتمذي، املرجع السابق، ج -(52)
 .55حممد زكي أبو عامر، املرجع السابق، ص -(53)

 .615وي نظر أيضا: إبراهيم بلعليات، املرجع السابق، ص          
 .668يوسف بن إبراهيم احلصني، املرجع السابق، ص -(51)
 .372، ص3، ج2588أخرجه البيهقي، باب يف املستكره، األثر رقم:  -(55)
 .566، ص5، ج28193أخرجه ابن أيب شيبة، باب يف درء احلدود والشبهات، األثر رقم:  -(51)
 .56 -57حممد زكي أبو عامر، املرجع السابق، ص -(50)
 ر الكتب العلمية، الطبعة الثانيةداعالء الدين الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،  -(58)

 .57، ص0ج،م6981/ هـ6171
 .11، ص9ج ،م6918هـ/ 6388مكتبة القاهرة، )د.ط(،  ابن قدامة املقدسي، املغين، -(59)
ْيِلّي، الِفْقه  اإلسالميُّ وأدلَّت ه   -(17)  دار الفكر، دمشق، الطبعة الرَّابعة، )د.ت(. ،ونْهبنة بن مصطفى الزُّحن

 .5099، ص0ج      
 .6368، ص3، ج6196أخرجه مسلم، باب من اعرتف على نفسه، احلديث رقم:  -(16)
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 " وانعكاساته البيئية واالقتصادية واالجتماعية-19كوفيدفيروس كورونا "
onomic 19" and its Environmental, Ec-Corona Virus "COVID
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 :ملخص
" من بني أخطر األوبئة اليت عرفتها البشرية خالل 19-كوفيد"تعترب جائحة كورونا 

وتسببت يف  إلغاء مجيع األنشطة االقتصادية والبشرية إىلت أدّ  القرون األخرية، حيث
 تقاسم األدوارل وعي دويل خسائر فادحة، خاصة على مستوى الوفيات، ويف املقابل برز

 .عرب العامل انتشارهالتحسيس خبطورة الوباء وسرعة و 
 

مها إىل أربعة حماور أساسية، فعلى ينتائج هذه الدراسة واليت ميكن تقس تلقدد تعدد
اجلانب البيئي سامهت اجلائحة يف خفض نسب االنبعاثات امللوثة نتيجة توقف األنشطة 

على التوازن البيئي والطبيعي ى إىل احلفاظ أدّ  الصناعية وكذلك وسائل النقل، الشيء الذي
كائنات احلية واألصناف النباتية خالل هذه للفرصة للتكاثر والتوالد ال وإعطاءلفرتة حمدودة، 
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وتغري  إىل خسائـر اقتصادية وخيمة "19-"كوفيد ومن جهة ثانية أدى فريوس كوروناالفرتة، 
 الجتماعية مع هذا الوباء املستجدخلصائص اميزان القوى العاملي، وكنتيجة ثالثة تأثرت ا

  مهامن تفشي الوباء، يف هذا الصدد قدمنا ّنوذجني األمر الذي حتم تدخل الدول للحدّ 
 الصني وإيطاليا. 

 

 ، البيئة، االقتصاد، اإلنسان.فريوس كورونا :يةكلمات المفتاحال
Abstract : 

Corona Pandemic  "COVID -19"  is considered one of the most 

dangerous epidemics that humanity witnessed during the last decades 

because it  led  to canceling all economic and human activities , 

caused great loses especially in mortalities .On the other side an 

international awareness   emerged in sharing the roles and sensitizing 

about the epidemic danger and its speedy spread across the world . 

This study has many results which can be divided into four basic axes. 

On the environmental side, the pandemic has contributed in reducing 

pollutant emissions rates due to stopping industrial activities and also 

transport means, the matter which lead to maintain environmental  and 

natural balance  for limited period and gives a chance for reproduction 

for living creatures and plant varieties  during this periods .From the 

other side virus "COVID -19" has led to severe economic loses and 

change in balance of power .The third result is that the social 

characteristics  were affected by this ,the matter which necessitate the 

states interference in order to limit the spread of the virus, hence we  

introduced China and Italy as case studies .  
 

Keywords: Corona Virus, Environment, Economy, Human. 
 

 :مقدمة
تعطي  2727عصفت بالعامل يف بداية العام اليت (" 69-جائحة "كورونا )كوفيد نّ إ

يتمكن من وقف انتشار  نالعامل ل نّ أدروسا ال ميكن جتاهلها، وقد يكون الدرس األبرز 
هذه اجلائحة دون التعاون والتكاتف الدويل يف مواجهتها، وتفتح الباب واسعا يف املستقبل 

 حقيقي بني حتدّ  على أمهية البحت العلمي ومحاية البيئة والرعاية الصحية، والعامل اليوم أمام
 جندة أولوياتهأة وحياة البشر على إعادة حتديد أولوياته، بوضع البيئة والصح ن تدفعه إىلأ

 .(6)ثارهاآىل عاداته القائمة مع زوال إن يعود أأو 
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ثار إجيابية على البيئة، وذلك آتشار الفريوس له نا كما أظهرت جمموعة من التقارير أنّ 
تقليص الى إىل عرب التقليل من وترية الطلب على النفط والغاز الطبيعي، الشيء الذي أدّ 

البيئة، واليت كانت تؤثر سلفا على بثات الغازات السامة والدفيئة املضرة من حجم انبعا
مت تطبيق  تقالهنا" املستجد وسرعة 19-"كوفيد نتشار فريوس كورونااومع  .الغالف اجلوي

واألكثر من  الصحي كإجراء وقائي واحرتازي لتفادي تفشي العدوى.ر حالة الطوارئ واحلج
واملالحة  املرور حركة أوقفت كما للطاقة، املتعطش والصناعي البشري النشاط قيدت أهنا هذا،

 النباتية واحليوانية. األصناف لبعض والبيولوجي اإليكولوجي التوازن أعاد ما هوو  واجلوية، البحرية
 

من هنا تتبلور اإلشكالية الرئيسية هلذه الدراسة واليت ميكن صياغتها من خالل السؤال 
على البيئة واالقتصاد  "19-"كوفيدعكاسات فيروس كوروناما هي ان"اإلشكايل التايل 
 ولإلجابة عن هذا السؤال احملوري قسمناه إىل األسئلة الفرعية التالية: واألنشطة البشرية؟

 "على النظم البيئية؟"19-كوفيد  ما تأثري فريوس كورونا 
 على االقتصاد العاملي؟ "19-"كوفيدونا ور أين يتجلى انعكاس جائحة ك 
 على األنشطة البشرية؟ "19-"كوفيدكاس لوباء كوروناأي انع 
 " ؟19-كوفيدما هي التدابري واإلجراءات املتخذة يف مواجهة فريوس كورونا" 

 

I. على البيئة  "19-"كوفيدانعكاس فيروس كورونا 
كورونا   فريوس دول العامل ملنع تفشي ا جلّ هتبسبب سياسة احلجر الصحي اليت شهد

ذلك إىل حتسن جمموعة من املؤشرات البيئية وكذلك خفض  ، أدى"19-كوفيد"د املستج
 . نسب الغازات الدفيئة يف الغالف اجلوي

 

 .في تحسن البيئة العالمية"19-"كوفيدساهم فيروس كورونا  .4
  قتصاد العاملياالعدة انعكاسات على "19-كوفيد"لظهور فريوس كورونا  كان

ان فضال عن تقليل حركة املرور األمر حيث مت توقف املصانع عن العمل وتراجع حركة الطري 
 نشطة البشرية املختلفةنبعاثات الكربون غري املتوقع الناتج عن األا خنفاضاالذي نتج عنه 

حرتاز املناخي اللذان أثرا على مناخ الوالسبب الرئيس لظاهرة االحتباس العاملي وظاهرة ا
 الكرة االرضية بشكل كبري خالل السنوات املنصرمة.
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حرتاز الهد الصني وهي أكرب مصدر لالنبعاثات الغازية املتسّببة لظاهرة احيث تش
املناخي منذ عدة سنوات اخنفاضا لالنبعاثات امللوثة مبا ال يقل عن الربع، وفقا لتقديرات 

حدة  ازدادتكما  .(2)"( "سنرت اوف ريسرتش أون اجنري أند كلري إيرCREAمنّظمة )
حركات  خنفاض ملحوظ يفايف العامل، حيث سجل  هذا الوضع يف مواقع ومناطق أخرى

 نبعاثات ثاين أوكسيد الكربون يف العامل.امن  %2 الطريان اليت تساهم بنسبة
 يسبق هلا مثيل" منذ األزمة ملمشكلة كبرية " ذ أوضح املسؤولون يف هذا القطاع أنّ إ

ب األرض، حيث ذ يعد هذا اخلرب سارا لكوكإ، 2779-2778املالية العاملية يف العامني 
تكافح العديد من الدول للتصدي للتغريات املناخية واحملاولة يف تقليص كمية انبعاثات ثاين 

ىل إامل املناخية بشكل كبري مما أدى األزمة احلالية أثرت على العو  أوكسيد الكربون، إال أنّ 
لول العام حب %15خنفاضا كبريا، بنسبة ااخنفاض واضح يف كمية امللوثات املناخية. وشهدت 

من اآلثار املدمرة  وفقا خلرباء األمم املتحدة، وذلك للحدّ  2767باملقارنة مع العام  2737
 اليت هتدد حياة املاليني من البشر واألنظمة البيئية املختلفة.

وأضاف باحثون من جامعة "ديوك" األمريكية من خالل دراسة نشرت يف دورية 
مليون إنسان قد يتعرضون خلطر الوفاة املبكرة  653"نيتشر كالميت تشينج" أن ما يقارب 

خالل هذا القرن نتيجة تلوث اهلواء بالغازات الدفيئة، وتعد هذه الدراسة األوىل من نوعها 
واليت قدرت األعداد البشرية اليت ميكن إنقاذها من خطر املوت املبكر، يف ظل اإلجراءات 

وقود األحفوري وبالتايل قللت من ال الوقائية للحكومات اليت قللت من االعتماد على
 نبعاثات ثاين أكسيد الكربون الضارة.ا

"األزمة املالية يف  كما أضاف عامل املناخ من مركز "سيسريو" لألحباث غلني بيرتز إنّ 
بسبب  نتعاش قوي يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربوناأ عِقبت بـ " 2779و 2778العامني 

نتقد املتحدث باسم منّظمة "غرينبيس" اعتها احلكومات".كما تبااإلجراءات التحفيزية اليت 
لتدابري  2727"عدم وجود مكان يف العام  يف الصني يل شو، هذه اإلجراءات، موضحا أنّ 

 تعود إىل التسعينيات".
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يتمّثل بتحويل األزمة  "اخلطر وأشار الباحث من جامعة برينستون مايكل أوبنهامير أنّ 
حالة  غري املناخي وغريها من املشكالت الطويلة املدى"، يف حني أنّ نتباه عن التالصحية اال

"احلل الوحيد هو  الطوارئ املناخية "تتطّلب اهتماًما ميتّد لعقود". ويعتقد أوبنهامير أنّ 
مور مل تسري يف هذا األ لتزام صارم بالعمل" من الدول الرئيسية. كما أنّ ااحلصول على 

خري الذي نّظمته األمم املتحدة يف مدريد يف كانون األول/ جتاه خالل مؤمتر املناخ األاال
 .(3)ديسمرب املاضي

بينما تتجه األنظار اليوم إىل قمة املناخ التالية اليت ستعقد يف غالسكو يف تشرين 
الثاين/ نوفمرب املقبل ملعرفة كيف سيعيق الوباء اجلديد اإلستعدادات هلا، خاصة بعد تأثريه 

ألمم املّتحدة حول التنوع البيولوجي املزمع عقده يف تشرين األول/ بالفعل على مؤمتر ا
 أكتوبر يف الصني.

نه  أوأضاف املدير العام ملعهد التنمية املستدامة والعالقات الدولية سيباستيان تراير، 
"األزمة منعت  نّ أكان يفرتض نقل املفاوضات التحضريية إىل روما يف شباط/ فرباير، و 

 رئيسي نشط". الصني من لعب دور
  ايفعتقدت عضو جمموعة "كاونسل أون فورين رياليشنز" األمريكية آمي مايرز جاو 

الطويل، وال سّيما فيما  ىستخالص دروس إجيابية من هذه األزمة على املداأنه "ميكن 
 نبعاثات ثاين أوكسيد الكربون".ايتعّلق بتغيري العادات وخفض 

ائع تنقل عرب البواخر يف العامل، ويف حال مت من السلع والبض % 80 وتابعت إىل أنّ 
ميكن احملافظة على بعض مزايا ، "-19كوفيد"  بعد أزمة كورونا "سالسل اإلنتاج"تقليص 
خبدمات  االستعانةوتعّد هذه األزمة فرصة للشركات لزيادة  .(1)احلاصلة" االنبعاثاتخفض 

كسر األقفال الثقافية" اليت متنع العمل واملؤمترات عن بعد، وهو ما قد يساعد رمّبا "على  
ويقول املتحدث باسم  هذه التقنيات وفقًا جلايف. استخدامالكثري من املوظّفني من 

 .(5)""غرينبيس" إننا "يف النهاية يف وسط حالة الطوارئ املناخية
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 .إلى خفض نسب الغازات الدفيئة في الغالف الجوي" 19-"كوفيد أدى فيروس كورونا .0
يف تلوث اهلواء واجلو يف  املحوظ اشهد العامل تراجع" -19ة "كوفيدبداية جائح ذمن

نبعات استعادت عافيتها وسالمتها، من جراء تقليص ااألرض   خمتلف بقاع العامل، كما أنّ 
هذه املركبات جمموعة من الغازات  اجلو، وتشمل ثي إىل تلويداملركبات السامة اليت تؤ 

النيرتوجني وغبار  وكسيد الكربون، وثاين أوكسيدالدفيئة، جند يف مقدمتها غاز ثاين أ
صحي املفروض وتشديد اإلجراءات ومن وجهة أخرى فقد عزز احلجر ال .الرباكني

إيقاف ىل حبالة الطوارئ الصارمة إ والتقيد"-19كوفيد" حرتازية للوقاية من فريوس كورونااال
ية، وهوما كان له وقع إجيايب األنشطة  الصناع وخمتلفر مجيع التجمعات البشرية وحركة املرو 

 قب األوزون.ثتساع استقرار الطقس وتراجع اعلى نقاء اجلو و 
 األبعاد على الغالف اجلوي متعدد "-19فاحلديث عن تأثري فريوس كورونا "كوفيد

جراء  ويتناغم مع إرادة اإلنسان اهلادفة وتقييمه خلطورة الوضع الذي وصلت إليه األرض من
 نشاطها ودورهتا الطبيعية السليمةمللوثة، وحيدد ماهية اسرتجاع الطبيعة لاألنشطة الصناعية ا

ر يف ذناخي ليس وليد الصدفة بل هو متجوعدم اإلخالل بالتوازن الطبيعي، فالتغري امل
ازدياد حاجة  ورة الصناعية اليت واكبت ظهور احملرك البخاري، وواكبهثفرتة ال ذالتاريخ من

ة، وكلما ازدادت احلاجة اإلنسانية والرغبة إىل مصادر الطاقة البشر اىل الطاقة األحفوري
نبعاثات الغازات السامة والدفيئة بالصعود إىل اجلو بشكل متسارع، وهي مبثابة ا ازدادت

قب األوزون، الذي يقوم مبنع مرور األشعة فوق ثتساع االعنصر املخل والرئيسي يف 
فانعقاد  ،هددة لسالمة اإلنسان واحليوانتكون قاتلة وم إىل األرض واليت قد البنفسجية

مؤمترات املناخ هي مبثابة فرصة للحد من ارتفاع درجة احلرارة، ملا كانت عليه قبل الثورة 
االستهالك البشري  الصناعية بدرجة ونصف درجة مئوية، وبالتايل نتج عن هذا اخنفاض

يف  الدول املتضررة انشغلت نّ جند أ ، وبينماوللنفط والغاز والطاقات األحفورية الضارة باجل
جراء هذه اجلائحة، جند أن هلذا الفريوس إجيابيات مجة  من إحصاء اخلسائر البشرية الفادحة

الغازات السامة )ثنائي أوكسيد  ثبعاان على املنظومة املناخية، تتمثل يف اخنفاض
وم األوىل ي 61 على مدى فرتة % 25 بنسبة( no2، وثنائي أوكسيد النيرتوجنيco2الكربون

 .وهو أكرب اخنفاض يف نظر علماء املناخ بعد احلرب العاملية الثانية ،(1)من تفشي الوباء
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II. على االقتصاد العالمي "-19تأثير فيروس كورونا"كوفيد. 
العامل إىل مواجهة أزمة مالية جديدة ذات وقع " 69 -كوفيدكورونا "دفعت جائحة  

أدخلت االقتصاد العاملي يف حالة من الركود ، فلقد 2778أكرب من األزمة املالية لعام 
االنتشار السريع لفريوس كورونا مّثل ضربة موجعة لالقتصاد العاملي  الشديد، وذلك ألنّ 

الذي كان قد يشهد حالة من االنتعاش والتعايف الطفيف من األزمة املالية السابقة، حيث 
يف االقتصاد العاملي، وتعتمد  هذه األزمة ستضفي زمخا على بعض التغيريات اليت طرأت أنّ 

 األضرار على مدى سرعة وفعالية سياسة احلكومات الحتواء العدوى.
 ي إىل أكثرإىل حدوث تباطؤ يف معدل ّنو االقتصاد العامل "منظمة األونكتاد"أشارت 

هلذا العام، هذا األمر الذي قد يكلف االقتصاد العاملي حنو تريليون دوالر، خالفا  % 2 من
 .(0)شديد عاملي اقتصادي ركود عتبة على العامل أنّ  أي ،2769 أيلول/سبتمرب يف متوقعا نملا كا

السياحة من أكثر القطاعات تضررًا بانتشار فريوس كورونا اجلديد، حيث أثّــر  وتعدّ 
سلًبا على جانيب العرض والطلب، كنتيجة طبيعية إلجراءات منع السفر وإغالق املطارات 

اء احرتازي للحّد من تفشي الفريوس، فيما عطّلت السعودية املناسك ودور الرتفيه كإجر 
 الدينية ألداء العمرة يف حماولة للحّد من انتشار الفريوس.

، فإّن التقديرات World Tourism Organisation فطبًقا ملنظمة السياحة العاملية
إلغاء العديد من األولية تشري إىل تراجع السياحة الدولية بشكل حاد بسبب حظر السفر و 

مليار دوالر أمريكي يف  57إىل  37الرحالت اجلوية، وهو ما سبب خسائر تقدر حبوايل 
 . (8)عوائد السياحة

على صعيد الدول العربية، فنتيجة للرتاجع يف الطلب العاملي احملتمل الذي قد ال يقل 
ردة له، الذي و (، ذلك مبا يشمل كل من الدول العربية املصدرة للنفط واملست% 57على )

( من % 18مسئوال عن توليد ) سوف ينعكس على مستويات الطلب اخلارجي الذي يعدّ 
 . (9)الناتج احمللي اإلمجايل، ومن مث تراجع حمتمل للصادرات النفطية وغري النفطية
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ويف ظّل تراجع معدالت الطلب العاملية، خصوًصا من الصني، وكذلك فشل جمموعة 
ر خفض إنتاج النفط، يف حماولة لضبط أسواق النفط العاملية، وإيقاف أوبك يف االلتزام بقرا

 انزالق سعر النفط ملستويات متدنية، فإنّه ي ستبعد تعايف أسعار البرتول يف الفرتة القادمة.
وتؤكد معظم هذه التقديرات على تراجع معدالت ّنو االقتصاد العاملي يف العام 

العربية خصوًصا يف ظل اعتمادها على قطاعي ، وهو ما سيؤثر على االقتصادات 2727
تباع سياسات االسياحة وصادرات النفط. ومهما يكن من أمر، فإنّه من األمهية مبكان 

 مالية ونقدية توسعية من شأهنا احلد من اآلثار السلبية النتشار الفريوس.
تج لقد زاد حجم االقتصاد الصيين من املرتبة السادسة عاملًيا من حيث حجم النا

ليصبح الثاين عاملًيا بعد الواليات املتحدة األمريكية. وطبًقا  2773اإلمجايل يف العام 
لتقديرات صندوق النقد الدويل فإّن الصني اليوم تعترب واحدة من أهم حمركات النمو يف 

 (67).2769يف  العاملي االقتصادي من النمو % 39 حبوايل منفردة االقتصاد العاملي، حيث سامهت

استفادت العديد من القطاعات من جائحة كورونا مثل شركات األدوية اليت  كما
 "19-"كوفيدتعمل على إنتاج األمصال املضادة للفريوسات مثل فريوس كورونا املستجد

على حركة األفراد يف جمال الرتفيه املفروضة  القيود تصاالت حيث أنه يف ظلّ وشركات اال
لى تطبيقات االتصال اإللكرتونية، وكذلك مقدمي فإّن الطلب من املتوقع أن يزداد ع

خدمات الرتفيه عرب اإلنرتنت. ويف ظّل السياسات النقدية التوسعية واليت من شأهنا إتاحة 
لفرصة حجم كبري من السيولة بتكلفة منخفضة، فقد يقتنص بعض رجال األعمال هذه ا

   قرتاض بسعر فائدة متدٍن للغاية.لتوسعة أعماهلم من خالل اال

حيث أصبح التسوق عرب شبكة اإلنرتنت هو  ،كذلك شركات التجارة اإللكرتونية
 ة والقفازات وسوائل تعقيم اليدينامللجأ الوحيد لكثري من األفراد، إضافة إىل مصنعي األقنع

حيث سارع األفراد إىل اقتناء هذه السلع يف حماولة حلماية أنفسهم وذويهم من اإلصابة 
 بالفريوس.
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III. 19-فيدكو "رونا و ات االجتماعية لفيروس كاالنعكاس". 
اإلنسان هو املتضرر األول من هذه اجلائحة العاملية، وخالل هذا احملور  ال شك أنّ 

 .(نموذجك  املغرب)سنربز انعكاسات هذا الوباء على اإلنسان، إضافة إىل تقدمي 

 .السلبيات واإليجابيات ؛نسانإلعلى ا "19-فيدكو "تأثير فيروس كورونا .4

تقدمها العلمي والتكنولوجي يف مجيع اجملاالت، ما تزال غري  و أّن اإلنسانية، بكلّ يبد
فإحصاءات ضحايا . جاهزة للتعامل مع مثل هذا النوع من األزمات والكوارث البيولوجية

 األمر الساعة.سواء عدد املصابني أو القتلى يف تزايد مستمر على مدار  الفريوس اجلديد
 2727مارس  66يوم  World Health Organisation ة العامليةالذي دفع منظمة الصح

إىل وصف فريوس كورونا اجلديد بالوباء. فقد بلغ عدد احلاالت املصابة بالفريوس أكثر من 
حالة، باإلضافة إىل تزايد عدد الوفيات نتيجة اإلصابة بفريوس كورونا إىل  65251016

ت املتاحة على موقع منظمة الصحة حالة وفاة، وذلك طبًقا آلخر اإلحصاءا 121655
 . (66)العاملية حىت تاريخ نشر التقرير

على عدد من األسر املغربية  2727وفقا لدراسة أجرهتا املندوبية السامية للتخطيط 
 تبني أن خطر اإلصابة بالفريوس وراء تراجع الطلب على اخلدمات الصحية فقد صرح

مات الصحية يف حالة األمراض املزمنة بسبب خلدإىل امن أرباب األسر بعدم اللجوء  17%
 % 16يف حالة األمراض العابرة، و % 53و "69 -كوفيد"اخلوف من اإلصابة بفريوس 

 % 11النسبة الستشارات ما قبل الوالدة وما بعدها وب % 56بالنسبة لتلقيح األطفال، و
الصحي جلائحة   بالنسبة خلدمات الصحة اإلجنابية. كما حيتمل أن يكون للحجر وللتهديد

كورونا تأثريات نفسية شديدة على السكان بدءا باضطرابات النوم إىل اإلجهاد ما بعد 
 . (62)الصدمة مرورا باالكتئاب ونوبات اهللع

إىل -ميشيل باشليه -يف حني دعت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة 
احلكومات ملواجهة انتشار فريوس  أن تكون حقوق اإلنسان يف مقدمة وصميم ما تقوم به 

ه بالرغم من احلاجة إىل جمموعة من اخلطوات ملكافحة الفريوس وصعوبة كورونا. وقالت إنّ 
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جهود  املوازنة يف كثري من األحيان عندما يكون من الضروري اختاذ قرارات صعبة، إال أنّ 
ألكثر ضعفا مواجهة الفريوس "لن تنجح إال مع احلرص الشديد على محاية األشخاص ا

والذين يعانون اإلمهال طبيا واقتصاديا يف اجملتمعات، من ذوي الدخل املنخفض والسكان 
ويف مصدر آخر  .(63)الريفيني املعزولني ومن يعانون من ظروف صحية أساسية وكبار السن"

مكافحة تفّشي الفريوس بطريقة فّعالة يعين أن نضمن حصول اجلميع على  أشارت أنّ 
حرماهنم من الرعاية الصحية جملّرد أهّنم ال يستطيعون دفع مثنها. وعلى  العالج وعدم

 ة إىل اجلميع من دون أّي استثناءاحلكومات أن تضمن وصول مجيع املعلومات ذات الصل
مبا يف ذلك من خالل نشرها يف نسخ ولغات ميكن فهمها بسهولة، وتكييفها لألشخاص 

ن يعاين ضعافًا يف النظر أو السمع، ومن يتمّتع ذوي االحتياجات اخلاصة، مثل األطفال وم
 . (61)قدرة على القراءة بقدرة حمدودة على القراءة ومن ال يتمّتع بأيّ 

االجتماعية والثقافية، اليت ترصد التزام الدول  وقالت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية
ال حقوق اإلنسان األخرى عمأبالعهد الدويل اخلاص: يرتبط احلق يف الصحة ارتباطا وثيقا ب

ويعتمد على ذلك، مثلما يرد يف الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف املأكل 
واملسكن، والعمل، والتعليم، والكرامة اإلنسانية، واحلياة، وعدم التمييز، واملساواة، وحظر 

والتنقل.  والتجمع التعذيب، واخلصوصية، والوصول إىل املعلومات، وحرية تكوين اجلمعيات
 فهذه احلقوق واحلريات وغريها تتصدى ملكونات ال تتجزأ من احلق يف الصحة. 

واخلدمات الصحية متوفرة بالكميات  والسلع تكون املرافق يقتضي أن الصحة يف احلقف
حىت الفئات املهمشة، أي  حة للجميع دون متييز، وبأسعار معقولة للجميعالكافية، ومتا

 . (65)أهنا حترتم أخالقيات مهنة الطب ومتناسبة ثقافيا، ومناسبة علميا وطبيا، وعالية اجلودة
وأن خطر اإلصابة بالعدوى هو السبب الرئيسي للقلق لدى األسر، حيث تشعر 

وسبب هذا القلق هو  "19-كوفيد"بة جبائحة الكثري من األسر بالقلق من خطر اإلصا
اخلوف من اإلصابة بالعدوى بالفريوس وفقدان الشغل والوفاة بسبب اجلائحة وعدم القدرة 

 على متوين األسرة واخلوف على املستقبل الدراسي لألبناء.

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html
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قرار إغالق املدارس، أدى إىل اضطرار الوالدين إىل البقاء يف املنزل وعدم قدرهتما  إنّ 
ناسب، فإغالق أن يؤثّر على املرأة بشكل غري م لى العمل، وهو إجراء من احملتملع

تكافح لتغطية نفقاهتا وتوفري الضروريات.  األسر منخفضة الدخل املدارس املفاجئ جعل
لألطفال يف األسر  استمرار تقدمي الوجبات األمر الذي حيتم على احلكومات ضمان

جبات املدعومة، كما ينبغي استخدام التعلم منخفضة الدخل الذين سيفتقدون الو 
 . (61)اإلنرتنت لتخفيف من األثر املباشر لفقدان التدريس املعتاد عرب

أوصت منظمة األمم املتحدة  ولضمان استجابة األنظمة التعليمية بشكل مناسب،
للرتبية والعلم والثقافة" )اليونسكو( الدول بأن "تعمل على إجياد حلول قائمة على 

كنولوجيا املتطورة أو البسيطة أو من دون استخدام التكنولوجيا لضمان انتظام واستمرارية الت
 بعد عنم ييف العديد من البلدان يستخدم املعلمون منصات التعلو عملية التعّلم". 

استكماال لساعات التواصل املعتادة يف الصف، وإلعطاء التمارين يف الصف، والبحوث. 
 . (60)هم استخدام األجهزة التكنولوجية يف املنزلالعديد من الطالب ميكن

على احلالة النفسية لألسر من شعورها بر هاب األماكن املغلقة  احلجر الصحي ثرلقد أ
كما تعاين من اضطرابات نفسية أخرى مثل فرط احلساسية والتوتر   واضطرابات النوم.

 العصيب أو امللل.
 من األسر لتتبع املسلسالت أو ريتأقلم مع ظروف احلجر الصحي، جلأت الكثلول

األفالم أو القراءة أو ممارسة أنشطة فكرية أو دينية أو ترفيهية، والتواصل مع األصدقاء 
 واألقارب عرب وسائل االتصال وممارسة الرياضة يف املنزل. 

 .سر المغربيةألعلى ا" 19-األثر السلوكي الذي خلفته جائحة كورونا" "كوفيد .0
ألسر البقاء يف منازهلم واالتصال باألرقام اخلضراء يف حالة ااب من أرب  76 %يعتزم

 % 15و البوادييف  %06يف املدن و % 78 منهم .69-لكوفيدظهور عالمات مشبوهة 
 اللجوء إىل مساعدة األقارب.  %4ويعتزمون الذهاب إىل املستشفى أو مركز صحي، 
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 )%(االسرة. فراد أحترام الحجر الصحي من طرف ا: درجة (4)جدول رقم 

 اجملموع القروي احلضري 
 %78.6 %69.3 %82.8 بشكل كلي

 %20.7 %28.9 %17.0 بشكل جزئي

 %0.7 %1.8 % 0.2 ال على االطالق

 %100 %100 %100 اجملموع

 2727املندوبية السامية للتخطيط  املصدر:
طوارئ ( إىل تطبيق احلجر الصحي قبل دخول حالة ال% 31عمد ثلث األسر املغربية )

 % 11 تبين حالة الطوارئ الصحية ذاحلجر الصحي من % 54وبدأ  ،الصحية حيز التنقيد
من كل   8 من صدور مرسوم القانون املتعلق بسن أحكام خاصة حبالة الطوارئ، وقد احرتمت

يف  % 69يف الوسط احلضري و 83% ( بشكل كامل قواعد احلجر الصحي% 79أسر ) 67
يف  29% يف الوسط احلضري % 60)احرتمتها بشكل جزئي،  21%الوسط القروي. بينما 

 الوسط القروي(.
وعظة من الدرس املستفاد من هذه اجلائحة هو أخذ العربة  وامل وانطالقا من هذا، فإنّ 

فقراء، وأن ما قد يصيب طرفا واحدا ميكنه  ممصري البشرية مشرتك، سواء كنا أغنياء أ أنّ 
ياة هي حلقة واحدة وسلسلة مشرتكة نتحمل فيها القسط احل أيضا أن يصيبنا مجيعا، ألنّ 

األوفر من املسؤولية، وقد طرح هذا الفريوس التاجي فكرة العمل املتواصل والتضامن بني 
األفراد واجملتمعات جنبا إىل جنب رغم اختالف األعراق، فاإلنسانية جيب أن تكون مثل 

ل اعتبار، فأغلب التوقعات  تشري إىل اجلسد الواحد، واملصلحة العليا فوق اجلميع وفوق ك
إىل أشهر، أملنا يف  أن  الفريوس التاجي لن خيتفي إال بوجود لقاح فعال، وهذا حيتاج أنّ 

لتدارك ما فات، وتقييم عالقة اإلنسان باجلو بصفة خاصة  ألشهر القادمة فرصةتكون ا
لة، بدل االعتماد وكوكب األرض بصفة عامة، مع إعطاء األولوية والسبق للطاقات البدي

على الطاقات األحفورية وذلك من أجل التخفيف من حدة التلوث، وترشيد استعمال 
 ل، بغية حتقيق التنمية املستدامة مستقبال.ثما أمالطاقات البديلة واستخدامها استخدا
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IV. 19-"كوفيد تجارب عالمية لمواجهة تفشي فايروس كورونا" 
إىل وجود تباين يف أساليب وآليات  "19-كوفيد"أدى االنتشار السريع للفريوس  

بني الدول على مستوى العامل، حيث أّن سرعة انتشار الوباء فرض هذه اجلائحة مواجهة 
على العامل أمجع والدول الصناعية الكربى حتديات كبرية يف كيفية التوزان بني احلفاظ على 

 الصحة العامة واالقتصاد.
 

 :النموذج الصيني  .4
لعزل املدن  ىبادرت الصني مبا متلك من إمكانيات كدولة عظم منذ ظهور الوباء؛

املصابة بالفريوس مثل مدينة ووهان الصينية، سعيا منها لتقدمي ّنوذج للعامل يف كيفية احلد 
 اءات بالسرعة والكفاءة واالبتكارمن انتشار فريوس كورونا وعالجه، حيث اتسًمت اإلجر 

على عكس النموذج األمريكي الذي اتسم بالرتدد  القائم على إحكام اإلغالق وعزل املدن
اجلهود الصينية يف التعاطي مع الفريوس على  انكبتوتفضيل االقتصاد على الصحة، حيث 

 إحكام اإلغالق واحلجر الكامل لألشخاص واملدن املصابة ملنع تفشي الوباء يف باقي املدن.
مليون نسمة  66عدد سكاهنا  كانت بداية الوباء من مدينة ووهان الساحلية اليت يبلغ

يف مقاطعة هويب الوسطى، حيث كان الفريوس غري معروف، وعمل العديد من املصابني يف 
 . (68)يناير 6سوق هوانان للمأكوالت البحرية باجلملة، والذي مت إغالقه يف 

منذ األيام األوىل لتفشي الفريوس حاولت الصني التعامل معه مبنتهى املسؤولية، متثل 
بتوظيف مجيع قدرات البالد التكنولوجية والبشرية للحد منه والسيطرة عليه. حيث  ذلك

فرضت  فقدأبانت عن صرامة رمبا ال ميكن ختيلها يف بلد آخر يف التعامل مع الفريوس، 
  وي على عشرات املاليني من السكانالسلطات إغالقًا كاماًل للعديد من املدن اليت حتت

 .(69)يلحقها مثل هذا اإلغالق بعجلة البالد االقتصادية لباهظة اليتبالرغم من التكلفة ا هذا
اهلواتف احملمولة يف هذا واستخدمت برجميات خاصة بتعقب اإلشارات اليت تبثها 

رب حكوماهتا حال انتقال الناس "حواجز إلكرتونية" أخرى دول وطورت املضمار مواقع  من خت 
 . (27)العزل
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دا من أهم االسرتاتيجيات اليت اتبعتها الصني للحد من مّثل العزل املبكر واحهلذا 
مليون شخص وهو  017انتشار الفريوس. لقد قيدت السلطات هناك حركة ما يقرب من 

ما يعادل ضعف عدد سكان الواليات املتحدة وكندا معاً، حيث كان فرض احلجر الصحي 
لعدوى إىل صاالت رياضية صارمًا للغاية، وبتحويل مجيع احلاالت اليت يشتبه بإصابتها با

 ومراكز احتجاز ضخمة، مع توفري رعاية صحية جيدة وفحوصات منتظمة.
رغم بروز اهتامات للصني بالتساهل يف البداية مع الوباء إال أّن السلطات الصينية 
فرضت إجراءات اإلغالق الكامل يف معظم أحناء البالد، منذ بداية يناير يف مدينة ووهان. 

ريوس التاجي إىل تقويض تلك الطموحات العاملية بزيادة اإلنتاج العاملي وأدى تفشي الف
  يف األسواق العاملية االكلي، حيث انتشر الفريوس يف معظم دول العامل وأحدث خراب

الفريوس ميكن أن يعيد إحياء املخاوف بشأن النهج الصيين  ويقول اخلرباء األمريكان إنّ 
 . (26)السري يف إدارة األزمة

مشفًى الستيعاب عشرات  61استخدمت الدولة الصينية قدراهتا اهلائلة يف إنشاء  كما
اآلالف من مرضى كورونا، وعزلت احلاالت احملتملة، واستقدمت آالف الفرق الطبية إىل 
مقاطعة هوباي للمسامهة يف هذا اجلهد اهلائل. كما مل ترتدَّد السلطات يف بكني على 

ن املؤسسات الكربى، ال سيَّما يف بؤر العدوى، هبدف إغالق آالف املصانع وغريها م
 للدولة الصينية السيطرة على انتشار الفريوس، وقد أعان على هذا فائض القوة االقتصادية

 .(22)واحتياطاهتا النقدية واملالية اهلائلة

لقد سامهت اخلصائص الصارمة للنظام الصيين يف جناحه السريع يف وقف متدد الوباء  
الدميقراطية الرائدة يف العامل مازالت تعاين من  ن والقرى الصينية، يف حني أنّ يف املد

نظامهم هو أفضل قدرة  حتديات، وهو أمر رمبا يستخدمه أنصار االستبداد ليجادلوا بأنّ 
 . (23)للتعامل مع األزمة

الصني  النتيجة اليت ميكن أن نتوصل إليها هي أنّ  منظمة الّصحة العاملية أنّ  ورأت
ظهرت أنه باإلمكان تغيري مسار املرض. بالوضع الطبيعي فإن انتشار مرض كهذا ينمو أ
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بشكل كبري ويصل إىل ذروته ومن مّث سينخفض بشكل طبيعي مبجرد إصابة مجيع 
عدد  ذلك مل حيدث يف الصني ألنّ  األشخاص املعّرضني لإلصابة أو تطور املرض. إال أنّ 

. وكدليل على (21)القضاء عليه أثناء ّنوه وتوقف مساره احلاالت مل يكن طبيعياً، الوباء مت
 ونا املستجدجناح الصني يف مواجهة الوباء أعلنت مدينة ووهان الصينية، منشأ وباء كور 

 . (25)يوًما 01البدء بالسماح للناس مبغادرهتا ألول مرة منذ عزل املدينة قبل 
( قدرهتا 19-ة كورونا )كوفيد لقد أثبتت اسرتاتيجية الصني الصنارمة يف مواجهة جائح

على مواجهة األزمة، فبعد أن وصلت اإلصابات اجلديدة املسجلة يوميًا يف ذروة الوباء إىل 
  حالة 57اآلالف يومًيا، مع مئات الوفيات، أصبح احلاالت اليومية املسجلة أقل من 

 ثر إصابة بالوباء.األمر الذي أخرج الصني من قائمة الدول األك ،حنسر عدد الوفيات كثريًااو 
" فاعليته يف التعامل مع الوباء، مع احنسار سرعة انتشاره كما أبان "النموذج الصيين

منها املباعدة االجتماعية، وإقفال مدن كبرية، من -يف الصني عقب تدابري صارمة اختذهتا 
رت وفرض قيود على السفر يف عموم البالد. كما حج -بينها ووهان اليت تعترب مهد الوباء

 . (21)املشتبه يف إصابتهم يف فنادق أو بيوت بعد حتويلها حماجر صحية
التجربة الصينية القائمة على الصرامة واإلغالق الكامل وحصر الوباء وعزل املصابني 

التعامل  يف جتربتها الصني نقلت أن بعد العامل، دول معظم على تعميمها مت الوفيات، وحرق
وقدمت مساعدات للعديد من الدول، ممّا جعل التجربة  مع الوباء ملعظم دول العامل،

 الصينية يف التعامل مع فريوس كورونا األكثر انتشاراً يف العامل أمجع، بعد أن أثبتت جناحها.

 :النموذج اإليطالي .0
، بعد أن "19-"كوفيدمأساة األوروبية يف مواجهة للّنوذج حي إىل حتولت إيطاليا 

مل وإيطاليا على وجه التحديد، لقد توغل الفريوس يف  ائحة أوروبا بشكل كااجلضربت 
كامل األراضي اإليطالية مما أدى الهنيار القطاع الصحي واخلدمات العامة، فقد أدى الوباء 

 إىل شلل كامل يف املرافق العامة وحتويل املدن والقرى اإليطالية إىل جزر معزولة.
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ع الوباء بنوع من االستهتار وعدم يف بداية األزمة تعاملت الدولة والقطاع الصحي م 
يف الصني ودول أخرى، حيث مسحت احلكومة باستمرار عليه اجلدية كما كان احلال 

النشاط التجاري والرياضي، وّنط احلياة التقليدي للمواطن اإليطايل، بدون أخذ تدابري 
 احرتازية ملنع انتشار الوباء.

، عندما كان اختبار 2727يناير  36يف  بداية ظهور الوباء يف مجهورية إيطاليا
بعد ذلك بأسبوع، عاد رجل إيطايل إىل  .(20)السائحني الصينيني يف روما إجيابيًا للفريوس

الصينية، ومت إدخاله إىل املستشفى وتأكد أنه احلالة الثالثة يف  ووهان إيطاليا من مدينة
املتأخرة يف التعامل مع ومن مث بدأت حاالت اإلصابة يف زيادة مضطربة. البداية  إيطاليا.

الفريوس واستمرار النشاط االقتصادي والرياضي واحلركة العامة للسكان ساهم يف انتشار 
الوباء، حيث استمر الشعب اإليطايل يف ممارسة نشاطه الرياضي والتجاري بدون األخذ 

أتاالنتا  بعني االعتبار املخاطر احملدقة بالصحة العامة. فلم تكن املواجهة اليت مجعت نادي
اإليطايل بضيفه فالنسيا اإلسباين يف ذهاب الدور مثن النهائي لدوري أبطال أوروبا جمرد 

املباراة ، فمباراة عادية، بل كانت )قنبلة بيولوجية(، كما وصفها العديد من املتابعني يف العامل
 يالنوملعب "سان سريو" يف مدينة مشباط/ فرباير املاضي، جرت يف  69اليت أ قيمت يوم 

 . (28)يف بداية األمر اليت تقع يف إقليم لومباردي، وهو املصدر الذي تفّشى فيه فريوس كورونا
مشجع قدموا من إسبانيا ملؤازرة نادي فالنسيا، وقضوا  2577املباراة حنو وجلبت 

ساعات طويلة من االحتفال يف شوارع ميالنو قبل التوجه عرب قطار األنفاق ووسائل النقل 
ألخرى حنو امللعب. وبعد مرور أكثر من شهر على تلك املواجهة، مجع موقع "يورو العام ا

سبورت" شهادات ملختصني بشأن دور تلك املباراة يف تزايد حاالت العدوى بفريوس  
(. وكانت إيطاليا قد شهدت تسجيل أول حالة إصابة 69-كورونا املستجد )كوفيد
 . (29)يومـبكورونا قبل تلك املباراة ب

 تقد فرانشيسكو لوفوش الطبيب املختص يف املناعة مبصحة أومبريتو يف روما، أنّ ويع
تزاحم اآلالف من  تلك املباراة كانت نقطة حتّول يف انتشار الفريوس بإيطاليا، وأوضح أنّ 

ثناءها، وبعدها كان ميدانًا خصبًا النتشار أل الساعات اليت سبقت املباراة و املشجعني خال
 .(37)يف مرحلة مل تكن فيه املنطقة يف وضع استعداد وتأهب ملواجهته الفريوس وانتقاله
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سبب رئيسي يف انتشار الوباء يف كل من إيطاليا وإسبانيا إىل  مباراة كرة القدمحتولت 
بعد أن سجلت السلطات يف إسبانيا وإيطاليا أعدادًا كبرية من اإلصابات ضمن املشجعني 

الت الزيادة اليومية لإلصابات يف إيطاليا خالل شهر وصلت معدكما الذين حضروا املباراة.
  ةمارس، وعدد الوفيات إىل ألف حال 22إصابة مؤكدة يف يوم  1577 مارس إىل حوايل

 . (36)ومن مث بدأ املنحىن يف الرتاجع
مع اشتداد األزمة أعلنت احلكومة اإليطالية سلسلة إجراءات ملواجهة الفريوس، فقد و  

يع املدارس واجلامعات يف مجيع أحناء البالد ملدة أسبوعني، وقضت مارس مج 1أغلقت يف 
مجيع األحداث الرياضية يف إيطاليا ستقام خلف أبواب مغلقة حىت  احلكومة اإليطالية بأنّ 

أبريل وهذا يشمل مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك تلك اليت مل تتأثر بعد بانتشار أمراض  3
 اجلهاز التنفسي شديدة العدوى.

، ومنعت ذارآمارس  67بتاريخ  احلكومة اإليطالية إجراءات جديدة فرضت
اإلجراءات األشخاص من مغادرة منازهلم باستثناء الذهاب إىل العمل، أو التسوق لشراء 
الطعام أو الضروريات األخرى، أو ممارسة املشي لفرتات قصرية، أو أداء مهام أساسية مثل 

لقيود، وأغلقت مجيع األعمال غري الضرورية مارس، مددت ا 22رعاية قريب مسن، ويف 
حركة داخل البالد خبالف "أسباب جتارية أو صحية غري قابلة للتأجيل ومثبتة  رت أيّ ذوح

 .(32)أو غريها من األمور العاجلة"
 

كانت حيث  يف إيطاليا  وهو ما وقعإنكار حلدوث كوراث،  كان هناكعلى مر التاريخ  
مارس أصبحت إيطاليا الدولة الدميقراطية األوىل منذ احلرب  67يف  .االستجابة متأخرًة جداً 

العاملية الثانية حتت فرض حظر التجول على الصعيد الوطين. يف غضون أيام فقط، انتشر 
الفريوس يف عموم األراضي اإليطالية، بعد ما كان أزمة يف الشمال، حتول ألزمة وطنية، مث 

   .(33)الصني، من حيث عدد اإلصابات والوفياتحتولت إيطاليا يف املرتبة الثانية بعد 

حيث -قد يكون عمر السكان أحد العوامل اليت تؤثر على معدل الوفيات يف البالد 
السكان أعمارهم  من % 23 يوجد يف إيطاليا أكرب عدد من السكان يف أوروبا، مع حوايل

عام يف  38.3ة بـ عام، مقارن 10.3العمر يف إيطاليا هو أو أكرب، كما أن متوسط  15
الواليات املتحدة. كانت العديد من الوفيات يف إيطاليا من بني األشخاص يف الثمانينيات 
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عالوة  الشديدة، للمضاعفات عرضة أكثر أهنم ي عرف الذين السكان من وهم والتسعينيات،
 % 37 حوايل مع إيطاليا، يف احلاالت من أكرب نسبة يشكلون السن كبار أنّ  يبدو ذلك، على

من احلاالت يف  % 12عامًا وأكثر، مقارنة بـ  07من احلاالت الذين ترتاوح أعمارهم بني 
JAMAمارس يف جملة  23الصني، وفقاً لورقة عن قضية الوفيات يف إيطاليا، مت نشرها 

(31). 
من الوفيات يف إيطاليا يف منطقة "لومباردي" الشمالية حيث  % 80أكثر من وقعت 

هذه  ( حالة وفاة، حيث أنّ 61098) يوليو الشهر احلايل لــــ 63يف  خر إحصائيةآبلغت 
املنطقة تعاين مستشفياهتا من عبء مذهل، أدى إىل صعوبة العثور على أسرّة للعناية 
املركزة، كما أن أجهزة التنفس يف حالة نقص، ما يؤكد عدم استعداد اجلهاز الصحي 

 والسلطات يف إيطاليا ملثل هذه الكوارث.
عمر املرضى اإليطاليني الذين متوسط  نّ أمدير معهد الصحة يف إيطاليا صرح  وقد

نظام الرعاية الصحية العامة يف  عاماً. وأكد أنّ  08توفوا بعد اختبار اإلصابة بالفريوس بلغ 
إيطاليا كان قادرًا على إبقاء الكثري من كبار السن الذين يعانون من حاالت طبية موجودة 

فريوس ضرب اجلهاز الصحي، وتساءل بعض اخلرباء عما إذا كانت القيود مسبقاً، لكن ال
 . (35)اإليطالية قد ذهبت إىل حٍد كاٍف لوقف انتشار الفريوس

وأضح أن استجابة السلطات يف إيطاليا كانت متأخرة كثرياً، فقد أغلقت احلكومة 
يف مارس،  62د يف اإليطالية معظم الشركات وحظرت التجمعات العامة يف مجيع أحناء البال

إغالق احلانات واملطاعم ومعظم احملالت  كما متوقف انتشار الفريوس،  حماولة منها ل
 .(31)التجارية، وكذلك املدارس واجلامعات، لكن يبدو أن االستجابة جاءت بشكل متأخر

إيطاليا واحدة من املراكز العاملية حلاالت فريوسات التاجية النشطة، لقد أجرت  تعدّ و 
ألف اختبارًا للفريوس حىت الوقت الراهن. ونظرًا للعدد احملدود من  617لطات حوايل الس

االختبارات اليت مت إجراهها، ي قدر أّن يكون العدد احلقيقي لألشخاص املصابني يف إيطاليا 
أكثر من ذلك بكثري، كما هو احلال يف البلدان األخرى. اإلحصائيات الرمسية يف إيطاليا 

( حالة وفاة، حسب آخر 31111( شخص، )239167ؤكد إصابة )حىت اللحظة ت
 . (30)اإلحصائيات لشهر يونيو املاضي
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 خاتمة:
"، كان له تأثري 19-تأسيسا على ما سبق ميكن القول، بأن فريوس كورونا" كوفيد

.ومع ذلكفإن له خلفية مشرقة  املختلفة سليب عموما على اإلنسان واألنشطة االقتصادية
 ،تتمثل باألساس يف احلد من النشاط الصناعي وتنقية طبقات اجلو العليا ها،جيب أال نغفل

نبعاثات الغازات السامة والدفيئة من املصانع واملعامل الكربى امللوثة للهواء مما ا واحلد من
ىل توقف حركة إتراجع إتساع تقب األوزون بشكل ملفت للنظر، إضافة  جنم عن هذا

املفروضة  فرتة احلجر الصحي وحالة الطوارئ ة البحرية منجراءالسيارات واملطارات واملالح
كل هاته اإلجراءات الوقائية كان هلا النفع األكرب يف  على جل مناطق املعمورة برمتها،

" درسا 19-احلفاظ على الغالف اجلويواملنظومة البيئية لفرتة وجيزة، وليعطي فريوس "كوفيد
من خالل تقاسم املسؤوليات املشرتكة ما بني اإلنسان  ءلإلنسانية مجعا يف إعادة رد االعتبار

البشري هلاته املوارد املتجددة يف كوكب  وعقلنة استغالاللنشاط ،والبيئة كمجال للعيش الكرمي
 ودائمة، مما حيفظ ويصون بقاءها لفرتة أطول لألجيال القادمة. ناجعة األرض بطريقة

املستفيد  نّ أال إجتماعية ونفسية، اية و قتصاداضرار أورغم ما خلفته هذه اجلائحة من 
 األكرب من هذا التأثري هو البيئة من خالل ما يلي:

اليت تتسبب ىل األرض إشعة فوق البنفسجية رور األاملانع مل تراجع متدد ثقب األوزون -
مراض اجللدية كسرطان اجللد أليف ظهور بعض اوأيضا ذوبان جليد القطبني،  يف

 شعاعات.اإل اتهوغريها، نتيجة التعرض هل
 

تكاثر بعض أنواع الوحيش وكذلك بعض األصناف النباتية واحليوانية داخل األوساط  -
 اليت كانت تعاين من التدهور واالستغالل. يةو الغاب

 

حتباس خنافض مستوى انبعاثات الغازات السامة والدفيئة اليت كانت تساهم يف االا -
 احلراري.
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قتصادية لعاملي نتيجة تراجع األنشطة االخنافض معدل التلوث على املستوى اا -
 ىل ضعف حركة املرور الربية والبحرية واجلوية.إوالبشرية باإلضافة 

 

 سؤولة.املغري ء تراجع السلوكيات البشرية واإليكولوجي من جرا ضمان التوازن البيئي -
 

" أعادت ترتيب األولويات لدى جمموعة من 19-جائحة كورونا "كوفيد بأنّ  قراراإل -
 بلدان منها املتقدمة والنامية.ال

 

 .هاإعطاء األولوية للمنظومة الصحية والعالجية املكانة احملرتمة اليت تستحق -
 

حرتازي ملثل هذه الظروف واألزمات اعتماد على التكنولوجيا احلديثة كبديل اال -
 الصحية الطارئة.

 الهوامش واإلحاالت
 .4ص. 2020األلكسو العلمية، العدد األول، ماي نشرية -(6)

https://www.arab48.com-(2)  (2020-06-18):تاريخ االطالع.2727علوم البيئة. 
 تاريخ االطالع .2727علوم البيئة، كيف أسهم كورونا يف إعادة التوازن للبيئة، موقع علوم العرب،  -(3)

24-05-2020. 
تاريخ  .https://amad.ps/ar/post مسري ظاهر، كورونا وإعادة التوازن البيئي يف الكرة األرضي -(1)

 2020-06-21 : االطالع
 :تاريخ االطالع .2727 عادة التوازن للبيئة، موقع علوم العرب،إعلوم البيئة، كيف أسهم كورونا يف  -(5)

24-05-2020 
-www .carbon brief.org -

  تاريخ االطالع: املناخ املتخصص يف حبوت carbon brief))موقع  (6)
(22-07-2020) 

هاين عبد اللطيف. أستاذ االقتصاد جبامعة سوانزي بربيطانيا. آثار كورونا االقتصادية: خسائر فادحة  -(7) 
 .21/73/2727 نشرت يف. ،ومكاسب ضئيلة ومؤقتة

 (8)-
 World Heath Organisation، WHO annonces COVID-19 out break à 

pandemic، March 12th, 2020 (accessed on March 

20th).  http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-

emergenciescor onavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-

announces-covid-19-outbreak-a-pandemic.  

https://amad.ps/ar/post
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املي وعلى أداء مؤسسات تأثريات أزمة فريوس كورونا على أداء االقتصاد الع –مرام تيسري الفرا  -(9)
 .2727مايو  3 العريب الدميقراطى املركزضمان الودائع حول العامل، 

 
(10)

- International Monetary Fund  Prolonged uncertainty weighs on Asia’s 

economy - IMF country focus, October 22nd, 2019 (accessed on March 

20th, 2020) .https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/10/18/na102319 

-prolonged-uncertainty-weighs-on-asias-economy 

 
(11)

- World Tourism Organization. Tourism and Coronavirus disease 

(Covid-19), March 17th, 2020 (accessed on March 22nd, 

2020).  https://www.unwto.org/tourism-covid-19-coronavirus 

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4613#a2) 7) 
(12)

- https://www.masrawy.com/news/Tag/932224/%D9%85%D9%8A%D 

8%B4%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%84%D 

9 %8A%D9%87#bodykeywords 
   نسان األولويّة عند التصّدي لفريوس كورونا.املصدر: باشيليت: جيب أن حتتّل حقوق اإل -(13)

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html-
(14)

 
األبعاد  6:23PM EDT 2727, 69االستجابة لفريوس "كورونا" املستجد. مارس/آذار  -(15)

 يف اإلستجابة لفريوس "كورونا" املستجد  احلقوقية
https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/339654 

(16)
 - https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?News 

ID=25668&LangID=A 
(17)

 - https://ar.unesco.org/news/lywnskw-thshd-wzr-ltlym-lmwjh-zm-kwfyd-

19-fy-zl-nqt-whd-mn-byn-kl-khms-mtlwmyn-n-lmdrs 

 ( متاح على:2727أبريل  8كورونا. آخر األرقام واإلحصاءات حول العامل، )اجلزيرة نت،  (18)-
https://bit.ly/2xcEenn 

(19)
- Timeline: How the new coronavirus spread, the virus has killed more 

than 53,000 people and infected more than 1 million worldwide, (Al 

Jazeera, April 3, 2020). https://bit.ly/3dQrSSx). 
 صني يف إختبار فريوس كورونا؟، )موقع قناةحسني، إسراء: كيف أخفقت أمريكا وجنحت ال -(20)

TRT  ،متاح على الرابط التايل:2727مارس  68بالعريب ،) https://bit.ly/3bRurSe 
 غوردون كوريرا: فريوس كورونا: كيف سيغري الوباء مفهوم األمن القومي والنشاط التجسسي؟ )موقع -(21)

BBC  ،متاح على الرابط2727أبريل/ نيسان  3عريب ،): https://bbc.in/2Ra1s4o 
(22)

-  Javier C. Hernández : China Spins Coronavirus Criss, Hailing Itself as 

a Global Leader. (The New York Taws   March 3, 2020). 
 61قاسم، حممد، صالح: كيف سيطرت الصني على فريوس كورونا املستجد؟، )موقع إضاءات،  -(23)

 https://bit.ly/348Tq0K ح على الرابط التايل:(، متا 2727مارس 

https://democraticac.de/?author=2
https://democraticac.de/?author=2
https://democraticac.de/?author=2
https://democraticac.de/?author=2
https://democraticac.de/?author=2
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/10/18/na102319-prolonged-uncertainty-weighs-on-asias-economy
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/10/18/na102319-prolonged-uncertainty-weighs-on-asias-economy
https://www.unwto.org/tourism-covid-19-coronavirus
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4613#a2
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html**
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html**
https://ar.unesco.org/news/lywnskw-thshd-wzr-ltlym-lmwjh-zm-kwfyd-19-fy-zl-nqt-whd-mn-byn-kl-khms-mtlwmyn-n-lmdrs
https://ar.unesco.org/news/lywnskw-thshd-wzr-ltlym-lmwjh-zm-kwfyd-19-fy-zl-nqt-whd-mn-byn-kl-khms-mtlwmyn-n-lmdrs
https://ar.unesco.org/news/lywnskw-thshd-wzr-ltlym-lmwjh-zm-kwfyd-19-fy-zl-nqt-whd-mn-byn-kl-khms-mtlwmyn-n-lmdrs
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Order, (Bloomberg.com, March 2020). https://bloom.bg/348nvgU 
(25)
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: الّضريبية الدعوى في اإلداري القاضي ِقبل من الم ثار اإلجرائي الجزاء إعمال
 قانونية؟ ضمانة أية

 "القضائية واالجتهادات التشريعية النصوص ضوء في تحليلية دراسة"
 

The implementation of the procedural sanction pronounced by 

the administrative judge in the tax case: what legal guarantee? 

An analytical study in light of legislative texts and jurisprudence  
 
 
 

 

 مسينيسا بن دياب .د                                         
 (الجزائر)بجاية  – جامعة عبد الرحمان ميرة                                    

        massi.bendiab91@gmail.com     
 

 

 81/44/0808تاريخ القبول:                           42/80/0808: رسالتاريخ اإل
 

 

 ملخص:
سياسته اإلجرائية إىل ضرورة جتسيد مبدأ التوازن بني  سعى املشرّع اجلزائري يف ظلّ 

إهدار وتضييع   حدّ ىت ال يتّم املغاالة يف شكل اإلجراء إىلشكل اإلجراء واحلق املوضوعي ح
جزاء إجرائي مقرتن بضمانة قانونية يكرس هبا املشرّع  وذلك جبعل كلّ  احلق املوضوعي؛

حتقيق مبدأ التوازن بني العمل اإلجرائي واحلق املوضوعي، وهذا كله للوصول إىل محاية احلق 
 املوضوعي وعدم إهدار قيمته.

 

جزاء إجرائي م ثار من قِبل القاضي  لية الضمانة القانونية املقررة قانونًا لكلّ تظهر فعا
اإلداري يف الدعوى الّضريبية خاصة، من حيث تقرير احلماية املوضوعية للحق املوضوعي 
دون املغاالة يف شكل اإلجراء عن طريق التخفيف من شّدة وقساوة آثار اجلزاء اإلجرائي 

تفعيل احلماية اإلجرائية لضمان احرتام شكل اإلجراء لنموذجه  من جهة، ومن جهة أخرى،
 القانوين وبالّتايل تقرير احلماية للحق املوضوعي.

 

لدعوى ا داري،القاضي اإل، الضمانة القانونية اجلزاء اإلجرائي، الكلمات المفتاحية:
 النموذج القانوين. ،احلق املوضوعي الّضريبية، العمل اإلجرائي،

mailto:massi.bendiab91@gmail.com
mailto:massi.bendiab91@gmail.com
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Abstract: 

In light of its procedural policy, the Algerian legislator sought the 

necessity of embodying the principle of balance between the form of 

the procedure and the substantive right so that the form of the 

procedure is not exaggerated to the point of wasting the substantive 

right, by making every procedural sanction coupled with a legal 

guarantee with that the legislator commits to achieving the principle of 

balance between procedural action and the substantive right and all of 

this is in order to achieve the protection of the objective right and not 

to waste its value. The effectiveness of the legally established legal 

guarantee for each procedural sanction raised by the administrative 

judge in the tax case in particular, in terms of determining the 

objective protection of the substantive without exaggerating the form 

of the procedure by reducing the severity of the effects of the 

procedural sanction on  the one hand, and on the other hand, activating 

the procedural protection to ensure that the form of the procedural 

respects its legal model and thus determines the protection of the 

substantive right. 
 

keywords: Procedural sanction, legal guarantee, procedural work, 

objective right, legal model. 
 

 م قّدمة:
اليت تنادي  ة التشريعيةلتحقيق اإلراد مكرسة ضمانة قانونية (6)يعترب اجلزاء اإلجرائي

اإلجرائية  األعمال ميلتقد شكلية مقتضيات من اإلجرائية القواعد متليه ما واحرتام مراعاة بضرورة
لذا جيب على اخلصم أن  وم رتبة آلثارها املقررة قانونًا؛صحيحة مطابقة لنموذجها القانوين 

ي، حىت يتفادى بذلك ترتيب يلتزم بأحكام القواعد اإلجرائية أثناء تقّدمي العمل اإلجرائ
 للحقوق. املوضوعية القانونية القيمة إهدار إىل األحيان أغلب يف يؤدي الذي اإلجرائي اجلزاء

 

جلزاء تنظيم االنظام القانوين الذي وضعه ل بالّتايل املشرّع اجلزائري من خالل يسعى
ملا متليها من شكليات  ، إىل تكريس بوادر قاعدة إلزامية احرتام القواعد اإلجرائيةاإلجرائي

نموذج القانوين املقرر هلا حسب احلالة من مي األعمال اإلجرائية وفقا للتقدتباعها لا من الب دّ 
ائي ألهم مقصد يسعى إليه جهة، ومن جهة أخرى، السهر على عدم عرقلة اجلزاء اإلجر 
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يف محاية  بية خاصة، واملتمثلن مبوجب الدعوى القضائية عامة والدعوى الّضرياملتقاضو 
 حقوقهم وعدم إهدارها.

 

ادي هبا إىل تقرير محاية املنظومة اإلجرائية سياسة ي ن اعتمد املشرّع اجلزائري يف ظلّ 
جزاء إجرائي، حىت حيقق بذلك  ني اليت تظهر يف شكل ضمانة قانونية تلحق كلّ للمتقاض

غاالة فيه وكذا ضمان عادلة قانونية جتسد مبدأ املوازنة بني احرتام شكل اإلجراء وعدم املم
هل وفق طرح اإلشكالية التالية: املوضوعية للحقوق املتنازع فيها، ومن هنا نبلوغ الغاية 

حقيق التوازن بين شكل اإلجراء والحق المشّرع الجزائري من خالل سياسته اإلجرائية في ت
 الجزاء اإلجرائي؟عند إعمال قانونية ال ةضمانالموضوعي عن طريق تفعيل ال

 

 جية البحثمنه 
، على املنهج االستقرائي ب غية حتليل واستقراء اعتمد الباحث يف دراسة هذا املوضوع

 اخلاصة بتنظّيم اجلزاء اإلجرائي قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية النصوص الواردة يف ظلّ 
حىت يتّم حتقيق  ةجزاء على حد ضمانات قانونية لكلّ  وفقا للسياسة التشريعية اليت تضع

باالجتهادات القضائية اليت  وباالستعانة أيضالتوازن بني شكل اإلجراء واحلق املوضوعي، ا
لتشريعية يف ضمان احرتام مرة سعي القاضي اإلداري إىل تكريس اإلرادة ا تب ني يف كلّ 

 ني لشكل اإلجراء ومحاية احلق املوضوعي. املتقاض
 

 أهداف البحث 
 القواعد التالية:هتدف هذه الدراسة إىل تسطري األحكام و 

يم اجلزاء من ِقبل املشرّع اجلزائري يف تنظالتنقيب يف السياسة التشريعية املنتهجة  -
إهدار احلق  جراء إىل حدّ اإلجرائي واليت تنادي إىل عدم املغاالة يف شكل اإل

جزاء إجرائي لتحقيق  وذلك من خالل تقرير ضمانة قانونية تلحق كلّ  املوضوعي؛
 إلجراء واحلق املوضوعي.التوازن بني شكل ا
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القرارات  خمتلف وحتليل استقراء لغرض اجلزائري القضائي العمل جمال على الضوء تسليط -
اليت ت بني سعي القاضي اإلداري يف ظل الدعوى الّضريبية خاصة لتكريس  ،القضائية

 فعالية اجلزاء اإلجرائي لكن دون إفراط أو تفريط فيه لغرض محاية احلق املوضوعي. 
 

 طة البحثخ 
ع اجلزائري كشكل وقائي من شّدة تظهر فعالية الضمانة القانونية اليت اختذها املشرّ 

قساوة اجلزاء اإلجرائي من ناحية تفعيل الضمانة املوضوعية حىت يتم محاية احلق املوضوعي 
)املبحث األّول(، وكذا تكريس ضمانة إجرائية تنادي بضرورة مطابقة اإلجراء للنموذج 

 للحق املوضوعي )املبحث الثاين(.  القانونية نزوال عند تقرير احلماية القانوين
 

اإلجرائي:ضمانة قانونية  حقكضمانة للالموضوعية  تكريس الحماية  المبحث األّول:
 .فعالة لحماية الحق الموضوعي

فصل فيها لغرض ضائية تطرح أمام القضاء للي عد احلق املوضوعي أساس كل مطالبة ق
القضائية ال ت قام إال من  قرير محاية قانونية هلذا احلق، علما أن هذه املطالبةالوصول إىل ت

تباع مجلة من اإلجراءات اليت حّددها املشرّع اجلزائري وفقا لقواعد إجرائية ذات خالل ا
مرة إلزامية احرتامها من ِقبل املتقاضني حتت طائلة ترتيب جزاء  خصوصية، تفرض يف كلّ 

ه عند خمالفة العمل اإلجرائي لنموذجه القانوين، مما يؤدي ذلك إىل إجرائي يتقرر إعمال
 تفويت فرصة على املتقاضي من املطالبة حبماية حقه وبالّتايل إهدار قيمته املوضوعية.

 

سعى املشرّع اجلزائري إىل تأطري سياسة تشريعية مرنة وخمففة لشّدة وقساوة النتيجة 
اء اإلجرائي، وذلك من خالل تكريس احلماية اإلجرائية اليت ترتتب عن إعمال اجلز 

حلماية احلق املوضوعي للمتقاضني، حبيث تظهر إحدى الضمانات القانونية املوضوعية ك
 طالن وإمكانية تفادي وجتنب آثارهفعالية هذه الضمانة يف إثارة القاضي اإلداري جلزاء الب

تضيات الشكلية اليت متليها متِكني اخلصوم من تصحيح اإلجراء املعيب وفقا للمقمن خالل 
قواعده اإلجرائية )املطلب األّول(، إضافة إىل إثارة القاضي جلزاء شطب القضية من اجلدول 

هذا األثر اإلجرائي من خالل إعادة السري يف للخصومة م تجنًبا   وضع حدّ الذي يرمي إىل
 )املطلب الثاين(. اخلصومة املشطوبة الختاذ اخلصوم لإلجراءات املتطلبة قانونًا أو قضاءً 
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 المطلب األّول: الدفع بالبطالن كجزاء إجرائي: عن مقتضيات الهدر وفعالية إعماله
أكثر اجلزاءات اإلجرائية إعماال حال البطالن يف القانون اإلجرائي  يشكل جزاء

ملوضوعية املطلوبة سواء ما تعلق بتخلف الشروط الشكلية أو االفة إجرائية الرتصد ألّي خم
، هبذا كرس املشرّع اجلزائري فعالية هذا اجلزاء اإلجرائي من ا لصحة األعمال اإلجرائيةقانونً 

  من جهة اءات مطابقة للنموذج القانوينإجر ضمانًا الحرتام اخلصوم الختاذ  حيث إعماله
ومن جهة أخرى، أجاز املشرّع للقاضي اإلداري تفادي إعمال هذا اجلزاء بالتخفيف من 

ضمان بلوغ احلماية القانونية املوضوعية للحق، هذا ما يتطلب يف البداية خطورته بإهداره ل
حتديد املفهوم اإلجرائي جلزاء البطالن )الفرع األول( وكذا كيفية التعامل به من ِقبل القضاة 

 الدعوى الّضريبية )الفرع الثاين(.  من ناحية العمل القضائي السيما يف ظلّ 
  

 جزاء البطالن يمي لطار المفاهالفرع األّول: اإل
أخضع املشرّع اجلزائري جزاء البطالن لنظام قانوين م نظم من خالل أحكام قانون رقم 

، حبيث تطرق املشرّع إىل تبيان (2)املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 78-79
اجلزاء املقصود جبزاء البطالن من خالل حتديد احلاالت اإلجرائية اليت يتّم تفعيل فيها هذا 

يف العمل اإلجرائي  د من توفرها)أّوال(، وكذا ضبط إعمال هذا اجلزاء بشروط قانونية الب  
املعيب حىت يتّم إعمال اجلزاء اإلجرائي وإال شكل إعماله مغاالة يف شكل اإلجراء وأدى 

 إىل تضييع احلق املوضوعي )ثانيا(.
 

 المقصود بجزاء البطالنأّوال: 
البطالن فتعددت التعاريف اليت قيلت فيه، فهناك من عرفه  تصدى الفقه لتعريف جزاء

ذلك اجلزاء املقرر على خمالفة اخلصم ألّي من املقتضيات املوضوعية "ه يف لغة اإلجراءات بأنّ 
وصف يلحق بعمل قانوين "خر بأنه ، وعرفه البعض اآل(3)"أو الشكلية لإلجراء القضائي

اج اآلثار اليت يرتبها القانون عليه لو أنه يتم معني ملخالفته للقانون يؤدي إىل عدم إنت
وصف قانوين يلحق العمل اإلجرائي نتيجة خمالفته "ه وبني من عرفه أيضا على أنّ  ،"صحيحا

لنموذجه القانوين خمالفة تؤدي إىل عدم إنتاج اآلثار القانونية اليت يرتبها على هذا اإلجراء 
 .(1)"ولو كان صحيحا
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 نصوص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، أنّ استقراء  يظهر بالّتايل، من خالل
املشرّع اجلزائري مل يتطرق إىل تعريف جزاء البطالن إّنا اكتفى بتحديد احلاالت اليت يتقرر 
فيها هذا النوع من اجلزاءات، والذي يظهر يف البطالن اإلجرائي إذا ما مّت العمل اإلجرائي 

القانوين، إىل جانب البطالن املوضوعي الذي يقع يف  خمالفة للمقتضيات الشكلية لنموذجه
 .(5)حالة خمالفة العمل اإلجرائي ملقتضياته املوضوعية اليت فرضها القانون لقبوله

 

 : شروط إعمال جزاء البطالن ثانيا
سعى املشرّع اجلزائري إىل تعزيز املراكز القانونية ألطراف اخلصومة القضائية السيما 

مة مقارنة مع املّكلف نظرا لتمتع إدارة الضرائب بامتيازات السلطة العا اخلصومة الّضريبية
من خالل تبين نظام قانوين يتأسس عليه القاضي وذلك ضعيف، القانوين الركز بالضريبة ذوامل

 17اإلداري إلثارة إعمال جزاء البطالن يف الدعوى الّضريبية، حبيث بالعودة إىل نص املادة 
املشرّع قد قيد القاضي بعدم  ملدنية واإلدارية ي فهم من خالهلا أنّ من قانون اإلجراءات ا

إمكانية إثارة مثل هذا اجلزاء على إطالقه، إّنا قيده بضرورة وجود نص تشريعي يقضي 
 الذي مت مبخالفة ّنوذجه القانوينبإمكانية إثارة جزاء البطالن فيما خيص العمل اإلجرائي 

 .(1)عن هذا األخري وحلق بالطرف اخلصم املتضررباإلضافة إىل وجود ضرر قد ترتب 
 

من قانون  17املشرّع اجلزائري اعتمد مبوجب أحكام املادة  ي فهم من ذلك، بأنّ 
البطالن ال يتقرر إثارته إال بوجود نص  على قاعدة أنّ  (0)اإلجراءات املدنية واإلدارية

جزاء البطالن ال ي ثريه  تشريعي وكذا على قاعدة ال بطالن بدون ضرر، مما يفيد ذلك أنّ 
القاضي اإلداري من تلقاء نفسه إال يف احلاالت اليت يقضي فيها املشرّع صراحة على ترتيب 

 وكذا إحلاق املخالفة اإلجرائية ضّرر باخلصم الذي تقرر البطالن ملصلحته. ،هذا اجلزاء
 

جود نص ء على و إعمال اجلزاء اإلجرائي الذي يقضي بالبطالن بنايتقّرر بالتايل 
فيها القاضي اإلداري مثل  اليت ي قرّ  (8)بتحديد احلاالتتشريعي، أين ينفرد املشرّع اجلزائري 

ة يف حتديد احلاالت اليت يرتتب سبب انفراد املشرّع هبذه املهمة التشريعي هذا اجلزاء، علما أنّ 
هذا اجلزاء  ترتتب عن إعمال اآلثار اليت ها جزاء البطالن، يعود بصفة أساسية إىل أنّ علي

 يؤدي يف أغلب األحيان إىل املغاالة يف شكل اإلجراء وإهدار احلق املوضوعي.
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ل اخلصم باملقتضيات الشكلية أو املوضوعية  تأسيسا على ذلك، ال يكفي أن خي 
اخلاصة بتقّدمي العمل اإلجرائي لرتتيب القاضي اإلداري جلزاء البطالن، إّنا يوجب املشرّع 

بطالن بدون ضرر أن ي ثبت اخلصم الذي تقرر البطالن ملصلحته بأن  حتت طائلة قاعدة ال
، عندئذ ميكن للقاضي اإلداري إثارة اجلزاء (9)العمل اإلجرائي املشوب بعيب قد أحلقه ضرر

 اإلجرائي الذي يقضي ببطالن العمل اإلجرائي املعيب.
 

ة قانونية تظهر انالقاضي اإلداري ويف إعماله جلزاء البطالن ضم ح من ذلك، أنّ يتضّ 
باعتبار أنه ال يكفي اإلتيان بالعمل اإلجرائي  ،يف تقييد القاضي بإمكانية إثارة هذا اجلزاء

أن ينص القانون على  خمالفا لنموذجه القانوين أي مشوب بعيب لتقرير اجلزاء وإّنا الب دّ 
نية منح ذلك من جهة، كما مّكن املشرّع اجلزائري من جهة أخرى، القاضي اإلداري بإمكا

للخصوم أي أطراف اخلصومة الّضريبية لتصحيح اإلجراء املشوب بعيب والذي مّت  الآج
 إعمال بشأنه جزاء البطالن بشرط عدم بقاء أّي ضرر قائم بعد التصحيح.

 

: موقف القضاء الجزائري من إثارة إعمال جزاء البطالن في ظل الدعوى الفرع الثاني
 الّضريبية

كام العامة املنظمة جلزاء البطالن يف ظل قانون اإلجراءات بإسقاط القواعد واألح
ي مبجال جزاء البطالن قد حظ الّضريبية، جند بأنّ  ية واإلدارية على سري اخلصومةاملدن

إعمال واسع وهذا ما أثبته العمل القضائي من خالل عّدة قرارات صادرة عن جملس 
ببطالن اخلربة  لس الدولة أن قضىرار الصادر عن جمالدولة، حيث بدا جليا من خالل الق

إدارة "الّضريبية لعدم إطالع اخلبري على امللف اجلبائي، حيث جاء يف املبدأ على أنّه: 
الضرائب طعنت يف مصداقية اخلربة وصحتها ونزاهتها لكوهنا مل تشارك فيها مع اخلبري الذي 

بة مما جعل جملس الدولة مل يعتمد على امللف اجلبائي ومل يشارك معه املفتش املصفي للضري
 .(67)"يستجيب ويأمر خبربة جديدة

 

نضيف يف هذا الصّدد، أنه باستقراء وحتليل قرار رقم )غري منشور( الصادر بتاريخ 
عن جملس الدولة فيما خيص بطالن إجراء اخلربة لعدم إخطار اخلبري للخصوم  23/67/2777
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املستأنف يزعم  )...( حيث أنّ "أنّه: ب ربيوم إجراء اخلربة، حبيث جاء يف حيثيات هذا القرا
عن هذا اإلجراء الذي  املشرّع الذي يسهو اخلربة أجنزت يف غياب ممثل عنه.حيث أنّ  بأنّ 

لتفات إىل الدفوع األخرى، ينبغي ربته للبطالن، وبالتايل وبدون االهو وجويب، يعرض خ
 .(66)")...( اخلبري تقرير إبطال جديد من الدعوى التصدي وبعد فيه، املستأنف القرار إلغاء إذن

 

عن السياسة اإلجرائية بين التخفيف  الثاني: جزاء شطب القضية من الجدول: المطلب
 والتشديد في إعماله

ي عّد جزاء شطب القضية من اجلدول من بني اجلزاءات اإلجرائية املقّرر إعماهلا قانوناً 
أو  خاصة ريبيةالضّ  واخلصومةالقضائية عامة  وقضاًء، وي قصد به وضع حّد للخصومة

فيها  بشكل مؤقت إىل حني أن يتقرر إما إعادة السري (62)استبعادها من جدول احملكمة
الختاذ  لعدم سعي اخلصوم ، أو تنقضي بصفة هنائيةطريق تصحيح اإلجراء املعيبعن 

جرائية سياسة إ اجلزائري ، هبذا تبىن املشرّعساعي هتدف إىل إعادة السري يف تلك اخلصومةم
يف تنظّيم إثارة إعمال جزاء شطب القضية من خالل أحكام قانون اإلجراءات املدنية 

االعرتاف للقاضي اإلداري بسلطة واسعة يف تفادي إعماله كذا واإلدارية )الفرع األّول(، و 
 هلذا اجلزاء حفاظا على احلق املوضوعي وعدم املغاالة يف شكل اإلجراء )الفرع الثاين(.

 

 ّول: سياسة المشّرع الجزائري المنتهجة إلعمال جزاء شطب القضيةالفرع األ
ي عد جزاء شطب القضية من اجلدول يف ظل السياسة التشريعية من اجلزاءات اإلجرائية 
اليت أفردها املشرّع اجلزائري بإمكانية إثارهتا من ِقبل القاضي اإلداري أو بناء على طلب 

تسجيل عريضة افتتاح رحلة اليت تتوسط إجراء املخالل  ، وذلك منمشرتك من اخلصوم
إلجراء التحقيق فيها، حبيث يقوم القاضي ما  قضيةومرحلة ما قبل إحالة ملف الالدعوى 

أمالها القانون أو تلك التأكد من استيفاء بعض اإلجراءات اليت  من بني هاتني املرحلتني
صود هبذا اجلزاء وفقا لقواعد وأحكام املق إىل تبيان املشرّع، هذا ما دفع أمر هبا القاضياليت 

قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية )أّوال(، وكذا حتديد الدواعي واألسباب اليت يتأسس عليها 
 إثارة جزاء شطب القضية من اجلدول )ثانيا(.  لقاضي اإلداري إىل جانب اخلصوم يفا
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 أّوال: المقصود بجزاء شطب القضية
ن جزاء شطب القضية يفيد استبعادها من جدول القضايا استقر الفقه والقضاء على أ

الشطب ال يلغي وال يزيل  املتداولة أمام احملكمة ووقف السري فيها، معىن ذلك أنّ 
. لذا يقصد (63)اإلجراءات بل تبقى الدعوى قائمة م رتبة لكافة آثارها اإلجرائية واملوضوعية

يا بقرار يصدره القاضي مبا له من جبزاء شطب القضية استبعاد القضية من جدول القضا
سلطة اإلدارة القضائية، وهذا القرار ال يعترب حكما قضائيا والقضية بعد شطبها ال تعترب 

 مطروحة على احملكمة ويعاد السري فيها الختاذ ما يلزم يف شأهنا.
 

ع رف كذلك جزاء شطب القضية من اجلدول من الناحية القانونية ضمن أحكام 
قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، بأنه اجلزاء الذي يرتبه القاضي بسبب عدم  من 10املادة 

قيام أو متاطل أطراف اخلصومة عن القيام باإلجراءات الشكلية املنصوص عليها يف القانون 
، مكتفيا املشرّع اجلزائري بذلك بتحديد احلاالت القانونية (61)أو تلك اليت يأمر هبا القاضي

يز س للخصومة بإثارة  سواء من وضع حدّ  واء للقاضي اإلداري أو اخلصوم على حدّ اليت جت 
 جزاء شطب القضية من اجلدول.

 

 الدواعي القانونية إلثارة القاضي اإلداري لجزاء شطب القضيةثانيا: 
جرى العمل القضائي على القيام جبملة من اإلجراءات الشكلية اليت ينبغي أن يلتزم 

إغفال املدعي عن عدم  قضائية عامة واخلصومة الّضريبية خاصة، بأنّ هبا أطراف اخلصومة ال
بضمان حسن سري  تقّدمي حماضر التبليغ واكتفاء حبضور جلسة احملاكمة فقط ليس كفيال

اإلجراءات اليت  اخلصومة القضائية عامة، وإّنا يستلزم عليه القانون أن يسعى إىل القيام بكلّ 
املرفوعة ضّده، وذلك هلدف متكينه من إعداد دفوعه اليت مت كن خصمه من تبليغه بالدعوى 

من شأن حضور اخلصم  تدحض ادعاءات املدعي من جهة، ومن جهة أخرى، جند أنّ 
أمام احملكمة له من األمهية تظهر يف تقّدمي هذا األخري تفسريات وتوضيحات تساعد 

 .(65)القاضي على الوصول إىل احلقيقة املتنازع فيها



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
11 
 

ء اإلجرائي املقرر ملخالفة جزاء شطب القضية هو ذلك اجلزا ك، أنّ يضاف إىل ذل
ا على سريها، ويتعني لواجب احلضور فالدعوى تبدأ مببادرة منه وهو األكثر حرصً  املدعي

عليه احلضور يف اليوم احملدد لنظرها وال جيوز له االعتذار بعدم علمه بامليعاد، وهلذا فإن 
وجيب أن يتحمل اجلزاء املقرر يف  (61)ا على دعواهحريصً ختلفه عن احلضور يعين أنه ليس 

ل القضايا جزاء الشطب ال يعين أكثر من استبعاد الدعوى من جدو  هذه احلالة، علما أنّ 
وز معاودة اخلصومة سريها من ما اختذ فيها من إجراءات وجيلكنه ال يؤثر على اخلصومة و 

طب أنه قد يؤدي إىل انقضاء اخلصومة لكن األثر اهلام الذي يرتتب على جزاء الش جديد.
 .(60)إذا ظلت مشطوبة فرتة معينة دون أن يبادر املدعى إىل تعجيلها

 

سلطة القاضي اإلداري في الحّد من إعمال جزاء شطب القضية في ظل  الفرع الثاني:
 الدعوى الّضريبية 

جزاء شطب القضية اتبع املشرّع اجلزائري سياسة تشريعية م شّددة يف تنظّيم قواعد إثارة 
اآلثار اليت تنتج عن إثارة هذا اجلزاء واليت تؤدي إىل تعطيل واليت تظهر يف من اجلدول، 

، جراء متاطل اخلصوم عن القيام باإلجراءات الشكلية ئية عامةالسري احلسن للخصومة القضا
عمال هذا . عندها يتقرر إ(68)أو اإلجراءات اليت يأمر هبا القاضي واليت مّت التغاضي عنها

 اجلزاء مما يؤدي بذلك إىل املغاالة يف شكل اإلجراء على حساب احلق املوضوعي.
 

ع لق جزاء شطب القضية من اجلدول على تقرير جزاء إجرائي أشد منه خطورة بقوة 
 ة واخلصومة الّضريبية خاصةالقانون والذي يؤدي بدوره إىل انقضاء اخلصومة القضائية عام

عادة السري يف يضة افتتاح الدعوى من جديد لغرض إإىل تقّدمي عر إذا مل يسعى اخلصوم 
و اليت أمر هبا القاضي كيد على القيام باإلجراء الشكلي أوهذا بعد التأ ،اخلصومة املشطوبة

(69)عندئذ تسقط اخلصومة اإلداري الذي أدى إىل شطبها،
 (2) بصفة هنائية بعد مرور سنتني 

 ضية.من تاريخ األمر الصادر بشطب الق
  

عادة السري يف اخلصومة ظهر بالّتايل، سلطة القاضي اإلداري يف متِكني اخلصم من إت
من خالل منح له مهلة إلعادة وتفادي إعمال جزاء شطب القضية من اجلدول، وذلك 



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
10 
 

القيام باإلجراءات اليت أمر هبا القاضي  مطابًقا لنموذجه القانوين أواختاذ اإلجراء الشكلي 
وهذا كله نزوال عند نية املشرّع اجلزائري يف تفادي املغاالة يف شكل اإلجراء  أثناء اجللسة،

إهدار احلق املوضوعي، ومن هنا تتجسد فعلية الضمانة املوضوعية جلزاء شطب  إىل حدّ 
 القضية يف محاية احلق املوضوعي.

 

ية كضمانة للعمل اإلجرائي: ضمانة قانوناإلجرائية  المبحث الثاني: تكريس الحماية 
 ضعيفة لحماية الحق الموضوعي

 بية خاصةالعمل اإلجرائي أساس سري اخلصومة القضائية عامة واخلصومة الّضري ي عدّ 
عمل اإلجرائي خمالف لنموذجه القانوين يتقرر قانونًا وقضاء إعمال اإلتيان هبذا ال ذلك أنّ 

ئية، وهبذا يؤدي إىل القاضي اإلداري للجزاء اإلجرائي املناسب الذي حتّدده القواعد اإلجرا
إعدام آثاره القانونية مما ينعكس سلبا على محاية احلق املوضوعي، لذا سعى املشرّع اجلزائري 

 جراء لكن دون إفراط أو تفريط فيهوفقا لسياسته التشريعية إىل تكريس محاية لشكل اإل
للوصول إىل  وهذا كله لضمان االستقرار القانوين الذي ت بىن عليه اخلصومة القضائية ككل

 تقرير محاية للحق املوضوعي.
  

تظهر هذه اإلرادة التشريعية اليت تنادي بتفعيل محاية أوسع لشكل اإلجراء لكن دون 
ائي املساس باحلق املوضوعي إّنا فقط أن يقوم اخلصم بتقّدمي عمله اإلجر  املغاالة فيه إىل حدّ 

إجرائية تلحق جزاء عدم القبول  من حيث تقرير املشرّع لضمانةوفقا لنموذجه القانوين؛ 
الذي نلتمس فيه تارة التخفيف من شّدته عن طريق جعل املشرّع بعض العيوب اإلجرائية 

التشديد تارة و  يف إثارته ااري مقيدمقرتنة باملصلحة اخلاصة للخصوم مما جيعل القاضي اإلد
ب األّول(، إىل النظام العام )املطلفكرة خر من العيوب مقرتنة بأخرى جبعل البعض اآل

جانب جزاء عدم االختصاص الذي أورده املشرّع حتت طائلة فكرة النظام العام الذي يعترب 
 من أشد اجلزاءات اإلجرائية إعماال )املطلب الثاين(.
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 الحماية وتفعيل التكريس حتمية عن إجرائي: كجزاء القبول بعدم الدفع ّول:األ المطلب
ذي يسهر على ضمان السري احلسن للخصومة القاضي اإلداري الطرف ال ي عدّ 

مرة يتّم خمالفة النموذج القانوين املقرر  ، وذلك من خالل إنزال يف كلّ ئية عامةالقضا
 إهدار القيمة يؤدي حتما إىلالة، مما لألعمال اإلجرائية اجلزاء اإلجرائي املناسب حبسب احل

املشرّع اجلزائري قواعد  كرس  اءكل اإلجر لعدم املغاالة يف ش الذا ضمان املوضوعية للحق،
من خالل كل اإلجراء واحلق املوضوعي إجرائية من شأهنا أن تؤدي إىل حتقيق التوازن بني ش

يف ظل  املشرّع ة للحق املوضوعي، ولقد نصّ تكريس إعمال جزاء عدم القبول لتفعيل احلماي
عدم القبول كدفع ي ثار  قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أحكام وقواعد لتنظّيم جزاء

ام بصفة أولية إىل حتديد النظ تعريجيتم السإما من ِقبل اخلصوم أو القاضي اإلداري، لذا 
)الفرع األّول( انتهاء بتسليط  الذي يقضي بعدم القبول القانوين إلعمال اجلزاء اإلجرائي

جزاء عدم ي هذا النوع من اجلزاءات أالضوء على العمل القضائي السيما بإثارة إعمال 
 .)الفرع الثاين( بوجه خاص القبول يف ظل الدعوى الّضريبية

  

 النظام القانوني إلعمال جزاء عدم القبولالفرع األّول: 
تباعه من طرف ة حتدد النموذج القانوين الواجب انّظم املشرّع اجلزائري قواعد إجرائي

خمالفة للعمل  ا يلحق عن كلّ بينم ،اإلجرائية بشكلها الصحيح األعمالاخلصوم لغرض تقّدمي 
الذي يفرض مبوجب إنزاله يقضي بعدم القبول و  اإلجرائي لنموذجه القانوين جزاء إجرائي

، لذا سيتم حتديد جرائيةعلى املخالفة اإلجرائية احرتام املقتضيات الشكلية للقواعد اإل
من ِقبل القاضي  الهاملقصود هبذا اجلزاء )أّوال( وكذا حتديد خصوصية األحكام اليت ي ثار إعم

 )ثانيا(. اإلداري
 

 المقصود بجزاء عدم القبولأّوال: 
ه وسيلة من وسائل دفع ال تتعرض بأنّ  جزاء عدم القبول جانب من الفقه عرف

الدعوى لعدم توفر الشروط الالزمة  مباشرة ألساس احلق املدعى به وإّنا تستهدف ردّ 
لى أنه جزاء يرمي إىل إنكار سلطة املدعي خر من الفقه ع، كما عرفها جانب آ(27)لقبوهلا
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يف استعمال الدعوى، فهو يوجه إىل الوسيلة اليت حيمي هبا صاحب احلق حقه وما إذا كان 
شرط االستعمال غري جائز لعدم توافر شرط من شروط العامة  من اجلائز استعماهلا، أم أنّ 

من الشروط املتعلقة بذات  اليت يتعني أن تتوافر لقبول الدعوى، أو لعدم توافر شرط خاص
 .(26)الدعوى املرفوعة

 

تعرض املشرّع اجلزائري من جهته إىل تعريف جزاء عدم القبول من الناحية القانونية 
الذي يرمي  ه الدفع، بأنّ (22)من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 10ضمن مقتضيات املادة 

 التقاضي كانعدام الصفة وانعدام إىل التصريح بعدم قبول طلب اخلصم النعدام احلق يف
املصلحة والتقادم وانقضاء األجل املسقط وحجية الشيء املقضي فيه، وذلك دون النظر يف 

بأنه مل يعرف هذا الدفع ي صاغه املشرّع الذيالحظ على هذا التعريف موضوع النزاع، مما 
 م القبول.بصفة صرحية، إّنا اكتفى بتعداد احلاالت اليت ي ثار بشأهنا جزاء عد

 

 جزاء عدم القبول خصوصية إثارة إعمال  ثانيا:
ي شكل جزاء عدم القبول رفض القاضي النظر يف موضوع الدعوى لعدم توفر الشروط 

، مما يفهم بأن هذا اجلزاء يرد على العمل (23)املوضوعية للعمل اإلجرائيالشكلية أو 
 .اإلجرائي املعيب غري املستويف للشروط القانونية

 

خصوصية إثارة القاضي إلعمال جزاء عدم القبول من حيث األحكام اليت ر تظه
يوجه ضّد حبيث جند بأن هذا اجلزاء سطرها املشرّع اجلزائري ضمن سياسته اإلجرائية، 

الشروط الواجب توافرها لرفع الدعوى من صفة ومصلحة وليس ضّد موضوع املطالبة 
وفقا لتوافر الشروط   وذلك صاحب احلق حقه هبا فهو وسيلة دفاعية حيمي وبالتايل ،القضائية

، كما أنه ليس للقاضي أن يقضي من تلقاء نفسه بعدم قبول (21)املتطلبة لقبول الدعوى
، عندئذ جيب على القاضي (25)الدعوى، إال إذا اقرتن جزاء عدم القبول بفكرة النظام العام

 ن أو عند غياب طرق الطعن.أن يثريه تلقائيا السيما عند عدم احرتام آجال طرق الطع
 

أجاز املشرّع اجلزائري للخصوم إثارة إعمال جزاء عدم القبول يف احلاالت اليت جعل 
فيها املشرّع اجلزاء اإلجرائي ذو صبغة خاصة مقرتن باملصلحة اخلاصة للخصوم، عندها 
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ميكن للخصوم إثارته يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقدمي دفوع يف 
جلزاء وبالّتايل تقرير ويف ذلك تقييد لسلطة القاضي اإلداري يف إثارة هذا ا ،(21)وضوعامل

 للحق املوضوعي. محاية أوسع
 

يتّضح من ذلك، أن جزاء عدم القبول ذو طبيعة خاصة إذ أخضع املشرّع اجلزائري 
ألة إمكانية إثارته من طرف القاضي اإلداري تلقائيا يف حالة مساس العيب اإلجرائي مبس

النظام العام، والذي جيعل منه ضمانة قانونية ضعيفة للحماية احلق املوضوعي السيما عند 
القاضي هلذا اجلزاء، بينما جند فيه وجها لتحقيق  إعمال فوات آجال رفع الدعوى وإثارة

ضمانة قانونية فعالة لتقرير احلماية للحق املوضوعي من خالل اقرتان اجلزاء اإلجرائي بفكرة 
 لحة اخلاصة للخصوم يف إثارته دون القاضي اإلداري.املص

 

الفرع الثاني: موقف القضاء الجزائري من إعمال جزاء عدم القبول في ظل الدعوى 
 الّضريبية 

ي ثار جزاء عدم قبول من ِقبل القاضي اإلداري يف الدعوى الّضريبية عند أّي خمالفة 
نها أمام القضاء اإلداري، واليت جند من بيإجرائية ترصد بشأن األعمال اإلجرائية املطروحة 

يف حالة انعدامه قبول الدعوى الّضريبية واملتمثل يف إجراء التظلم  إجراء جوهري حيول
واليت جند من بينها القرار جملس الدولة يف عدة قرارات اإلداري املسبق، وهذا ما أكّد عليه 

التظلم املسبق يف "بدأ بأنه: ، والذي جاء يف امل25/72/2773الصادر بتاريخ  1579رقم 
هذا اإلجراء من النظام  مادة الضرائب )الشكوى الضريبية( إجراء جوهري من النظام العام.

العام يتعني على القاضي إثارته تلقائيا. عدم رفع الطعن املسبق يؤدي إىل عدم قبول 
 .(20)"الدعوى املرفوعة مباشر أمام القضاء

 

 دمغ العريضة يف الدعوى الّضريبيةإجراء  يف حالة خمالفة ي ثار كذلك جزاء عدم القبول
أن ب، 66/71/2776الصادر بتاريخ  6697يف القرار رقم وهذا ما أكد عليه جملس الدولة 

مام قضاة الدرجة األوىل وأمام )...( وجوب دمغ العريضة املقدمة أ"قضى يف املبدأ بـأنه: 
الصادر  68550القرار رقم ، وكذا (28)"ستئناف حتت طائلة عدم قبول العريضة شكالاال

جيب دمغ عريضة دعوى الرجوع بعد "، أن جاء يف املبدأ على أنّه: 69/67/2775بتاريخ 
 .(29)"اخلربة ألهنا دعوى مستقلة عن الدعوى األصلية
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: عن السياسة اإلجرائية لدفع بعدم االختصاص كجزاء إجرائي: اثانيالمطلب ال
 المشّددة في إعماله

املشرّع اجلزائري أحكام وقواعد إثارة جزاء عدم االختصاص جبعله حتت غطاء عاجل 
النظام العام فيما يتعلق بالدعاوى اإلدارية عامة والدعوى الّضريبية خاصة، وهذا ما يبني 

خمالفة تقع  كلّ   ، ذلك أنّ ع يف تنظّيم هذا اجلزاءالسياسة اإلجرائية املشّددة اليت تبناها املشرّ 
العمل اإلجرائي خارج نطاق اختصاص القضاء اإلداري يؤدي حتما إىل إهدار  بشأن تقّدمي

القيمة املوضوعية للحق نتيجة إعمال جزاء عدم االختصاص، مما يستوجب بالتايل حتديد 
دور لفرع األّول(، وكذلك تبيان النطاق القانوين الذي ميارس فيه هذا النوع من اجلزاءات )ا

على جتسيد فعلية هذا اجلزاء من ناحية العمل القضائي القاضي اإلداري الذي يسهر 
 السيما يف ظل الدعوى الّضريبية )الفرع الثاين(.

 

 جزاء عدم االختصاصالنطاق القانوني إلعمال الفرع األّول: 
نّظم املشرّع اجلزائري قواعد االختصاص القضائي ضمن أحكام قانون اإلجراءات 

ة قضائية باالختصاص الذي تتمتع مبوجبه بوالية املدنية واإلدارية، حبيث أخص كل جه
الفصل يف القضايا املعروضة أمامها، لذا يتوجب على اخلصم عدم خمالفة هذا النموذج 
اإلجرائي برفع دعواه أمام جهة غري خمتصة قانونًا، وإال فصل القاضي فيه قبل النظر يف 

د املقصود جبزاء عدم موضوع الدعوى جبزاء عدم االختصاص، ومن هنا الب د من حتدي
االختصاص )الفرع األّول(، إىل جانب تِبيان احلاالت اليت ي عمل فيها القاضي اإلداري 

 سلطته يف إثارة مثل هذا اجلزاء اإلجرائي )الفرع الثاين(.
 

 مقصود بجزاء عدم االختصاصأّوال: ال
بني ي عد جزاء عدم االختصاص الذي يتكفل القاضي اإلداري بإثارة إعماله من 

، واليت يتّم إثارهتا تلقائيا من طرف القاضي (37)اجلزاءات اإلجرائية املتعلقة بالنظام العام
اإلداري. ومن هنا جند جانب من الفقه قد عرف الدفع بعدم االختصاص بأنه التوجه إىل 
احملكمة بالقول والكتابة بأهنا غري خمتصة بنظر مثل هذا النزاع ألي سبب، ويتعني عليها 

 .(36)قف عن االستمرار يف نظر النزاع القائم أمامهاالتو 
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إّنا اكتفى  ،ف جزاء عدم االختصاصيتّضح من ذلك، أن املشرّع اجلزائري مل ي عرّ 
باإلشارة ضمن القواعد العامة الواردة يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية إىل مثل هذا 

ا النظام العام السيما يف الدعاوى اإلدارية من املسائل اليت يكفله اجلزاء اإلجرائي الذي ي عدّ 
عامة، مما يفتح اجملال أمام القاضي اإلداري إلثارته تلقائيا عند خمالفة اخلصم للنموذج 

 القانوين املقرر له. 
 

 االختصاصحاالت إثارة إعمال القاضي اإلداري لجزاء عدم : ثانيا
دنية واإلدارية، لكل إجراء خّصص املشرّع اجلزائري ضمن أحكام قانون اإلجراءات امل

بنماذج قانونية حتّدد املقتضيات  ،يتأسس عليه املتقاضني أمام القضاء للمطالبة حبقوقهم
الشكلية اليت ينبغي أن يتخذ اإلجراء حتت طائلة ترتيب اجلزاء اإلجرائي عند خرق هذا 

قواعد اإلجرائية، جند النموذج املقرر له قانونًا، ومن بني النماذج القانونية اليت ت نظمها ال
 مسألة االختصاص يف رفع الدعاوى اإلدارية عامة والدعوى الّضريبية خاصة.

  

املشرّع اجلزائري قد عهد صالحية النظر والفصل يف املنازعات  يتّضح بالّتايل، بأنّ 
ذات الصبغة اإلدارية للمحاكم اإلدارية، وهذا ما ي عرف باالختصاص النوعي تطبيقا لنص 

املنازعات الّضريبية  من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ومن ذلك جند بأنّ  877املادة 
 اهي األخرى تكسي طابعا إداريا مما جيعلها ختضع لوالية احملاكم اإلدارية لغرض الفصل فيه

 .(32)من قانون اإلجراءات اجلبائية 82تطبيقا لنص املادة 
 

الختصاص اإلقليمي الذي اعتربه املشرّع تد أيضا حتمية إثارة إعمال جزاء عدم امت
القاضي اإلداري أو  ،سواء والذي خيتص بإثارة إعماله على حدّ  ،اجلزائري من النظام العام

اخلصوم يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وذلك من أجل حتقيق إلزامية مطابقة شكل 
قانونًا، ولقد أحالنا املشرّع  اإلجراء لنموذجه القانوين وعدم خرق القواعد الشكلية املقررة له

 873فيما خيص أحكام االختصاص اإلقليمي يف الدعاوى اإلدارية عامة مبوجب نص املادة 
، وأخص  (33)منه 38و 30من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية إىل مقتضيات املادتني 

بعرضها  (31)ذاتهمن القانون  871كذلك الدعاوى اليت ترفع يف اجملال الضرييب يف نص املادة 
 حتت طائلة عدم االختصاص اإلقليمي على احملاكم اإلدارية.
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املشرّع اجلزائري شّدد يف صرامة  بتحليل هذه املعطيات القانونية، يتبني جليا بأنّ 
الضمانة القانونية  وقساوة إعمال جزاء عدم االختصاص النوعي واإلقليمي، مما يظهر بأنّ 

املشرّع أوىل أمهية بالغة  ق احلماية للحق املوضوعي، ذلك أنّ املمنوحة له ضعيفة جدا لتحقي
لضرورة احرتام اخلصم لشكل اإلجراء بنوع من اإلفراط والتفريط مما يعدم من جهة أخرى 

 حتقيق احلماية للحق املوضوعي.
 

في ظل  االختصاصالفرع الثاني: موقف القضاء اإلداري من إعمال جزاء عدم 
 الدعوى الّضريبية

إثارة القاضي اإلداري جلزاء عدم االختصاص يرتتب عنه  بأنّ املمارسة القضائية  تأثبت
آثار صرامة تؤدي يف أغلب األحيان إىل تغليب شكل اإلجراء على القيمة املوضوعية 

الدعوى  يف ظلّ  عن جملس الدولة للحق، وهذا ما جند له تأكيد يف عدة قرارات صادرة
يف املبدأ  والذي قضى 29/62/6996صادر بتاريخ ال 88111الّضريبية، حبيث أقر القرار رقم 

القرار املطعون فيه القاضي بعدم االختصاص يف طلب اإلعفاء الكلي  فإنّ )...( على أنه: "
 من الغرامة املفروضة من مصلحة الضرائب أخطأ يف تطبيق القانون.

 

حددت صراحة أن املادة املذكورة أعاله  - يف قضية احلال -وملا كان من الثابت 
اجلهة القضائية وهي الغرفة اإلدارية لدى اجمللس القضائي للنظر يف النزاعات املتعلقة 

 الختصاص يعود إىل اجمللس القضائيفإذن ا بالقرارات الصادرة عن نائب مدير الضرائب.
مل يطبقوا القانون تطبيقا سليما. ومىت كان   فإن قضاة اجمللس بقضائهم بعدم االختصاص

 .(35)"توجب إلغاء القرار املطعون فيهكذلك اس
 

 خاتمة
بعيد يف حتقيق مبدأ  ق إىل حدّ املشرّع اجلزائري وفّ  خنلص يف األخري إىل القول، بأنّ 

جزاء إجرائي م ثار  التوازن بني شكل اإلجراء واحلق املوضوعي، وذلك من خالل إحلاق كلّ 
إىل تكريس محاية أكثر للحق  من ِقبل القاضي اإلداري بضمانة قانونية اليت هتدف تارة

املوضوعي دون إفراط أو تفريط يف شكل اإلجراء عن طريق التخفيف من شّدة وقساوة 
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التشريعية لتفادي خطورته املهددة حلماية احلق اجلزاء اإلجرائي باالستعانة باآلليات 
ام وتارة أخرى، تكريس محاية أكثر للشكل اإلجراء لغرض جتسيد فعالية احرت  املوضوعي؛

حىت يتقرر  القواعد اإلجرائية واختاذ اخلصوم لألعمال اإلجرائية مطابقة لنموذجها القانوين
يل السري احلسن يف اخلصومة القضائية عامة واخلصومة الّضريبية خاصة للوصول إىل بالتا

 محاية احلق املوضوعي.
  

 ا يلي:فيم نبينها إىل عدة نتائجهذه الدراسة بناء على ذلك، توصلنا من خالل 
 ي يف جزاء البطالن، من خالل أنّ تظهر الضمانة القانونية اليت عززها املشرّع اجلزائر  .6

إّنا قيده بإلزامية أن يرد نص تشريعي  ة للقاضي اإلداريسلطة تقديرياملشرّع مل يرتك 
لف لنموذجه القانوين، مبعىن يقضي بإثارة جزاء البطالن خبصوص العمل اإلجرائي املخا

 للحق املوضوعي ألطراف اخلصومة الّضريبية مل يوِل اهتماما باإلجراء اوضمانً  املشرّع أنّ 
وجود اإلجراء املعيب ال يؤدي حتما إىل إثارة جزاء البطالن يف حالة  ، ألنّ املعيب
أطراف اخلصومة الّضريبية من آجال  املشرّع مّكن النص التشريعي بشأنه، وكذلك انعدام

املشوب بعيب، وذلك من خالل إعادة اختاذه صحيحا تصحيح اإلجراء ة من أجل معين
 وفقا للمقتضيات الشكلية املقررة قانونًا.

 

كفل املشرّع اجلزائري جزاء شطب القضية من اجلدول بضمانة قانونية، اليت تظهر من  .2
جهة يف أّن املشرّع مل جيعل هذا اجلزاء مقرتن بفكرة النظام العام إّنا خول إمكانية إثارته 

هذا إثارة  القاضي اإلداري أو اخلصوم، ومن جهة أخرى، أنّ ِقبل سواء من  على حدّ 
ميكن  للخصومة القضائية عامة واخلصومة الّضريبة خاصة فيد وضع حدّ الذي ياجلزاء 

 من خالل تدارك اخلصوم لإلجراء املسبب يف شطب القضية.ه تفادي آثار 
 

 هذا اقرتن قد اجلزائري املشرّع أنّ  يف تظهر إجرائية خبصوصية القبول عدم جزاء يتمتع .3
 مما ،واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون ظلّ  يف معينة حاالت يف العام النظام بفكرة اجلزاء
 القانونية الضمانة تصبح وبالتايل نفسه تلقاء من إلثارته القاضي أمام اجملال يفتح

 .املوضوعي احلق حلماية ضعيفة
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بفكرة النظام العام أمام القضاء  اختصاص مقرتنجعل املشرّع اجلزائري جزاء عدم اال .1
اإلداري، مما يؤدي ذلك إىل املغاالة يف شكل اإلجراء وإهدار احلق املوضوعي، وهبذا 
تصبح الضمانة القانونية املقررة هلذا اجلزاء غري فعالة إذ تغلب شكل اإلجراء املتمثل يف 

م تجاهل يف ذلك احلق  صالحية احملكمة للنظر يف موضوع القضية كإجراء جوهري
 .حمل الدعوى القضائية عامة والدعوى الّضريبية خاصة املوضوعي

 

 التالية: بتقدمي بعض االقرتاحاتعلى ذلك، تسمح لنا هذه الدراسة  بناء
  نقرتح على املشرّع اجلزائري أن يقوم بتنظّيم اجلزاءات اإلجرائية وفقا لسياسة إجرائية

 التوازن بني محاية شكل اإلجراء واحلق املوضوعي. حيث من خالهلا على تكريس مبدأ
  نقرتح على املشرّع اجلزائري إعادة تنظّيم جزاء عدم االختصاص بتفعيل آليات قانونية

تسمح بتصحيح إجراء االختصاص دون تفويت فرصة على املتقاضي يف املطالبة 
 رفع الدعوى. جلذا تقّدم اخلصم هبذا اإلجراء يف آخر أباحلماية حلقوقه، السيما إ

 

 الهوامش واإلحاالت
 

األثر الذي ي رتبه القانون نتيجة خمالفة النموذج القانوين لقاعدة قانونية "ي قصد باجلزاء اإلجرائي بأنه:  -(6)
معينة، والغرض من اجلزاء القانوين هو كفالة احرتام القاعدة القانونية وتوفري الضمان الكايف 

القاضي واجلزاء اإلجرائي، دار اجلامعة  صاري حسن النيداين،األن، راجع يف ذلك: "لفعاليتها
 .0، ص 2779اجلديدة، اإلسكندرية، 

، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج ر 2778فرباير 25مؤرخ يف 79-78قانون رقم  -(2)
 .2778افريل  23، صادر بتاريخ 26عدد 

إلجرائي: دراسة يف قانون املرافعات للواجب اإلجرائي ، اإلخالل بالواجب اإبراهيم أمني النفياوى -(3)
 ، القاهرةةمن حيث مصدره وطبيعته وصور اإلخالل به واألثر املرتتب عليه، دار النهضة العربي

 .231، ص 2766
، أمحد خليل، أمحد هندي، قانون املرافعات املدنية والتجارية، دار اجلامعة نبيل إمساعيل عمر -(1)

 .116، ص 2771درية، اجلديدة، اإلسكن
 .155، ص2765 اإلسكندرية، القانونية، مكتبة الوفاء املرافعات، الدفوع يف قانون ، نظريةالوفا أبو أمحد -(5)
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 .151املرجع نفسه، ص  -(1)
 ، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.79-78القانون رقم من  17أنظر املادة  -(0)
  إلجرائي واحلد من اجلزاءات اإلجرائية يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارياالقتصاد ا"، شامي يسني -(8)

 .97ص  ،2768، جانفي 5ع قوق اإلنسان واحلريات العامة،، جملة ح"البطالن والسقوط ّنوذجا
 .155، مرجع سابق، ص أمحد أبو الوفا -(9)
: بني مقاول يف التجارة ، قضية65/67/2772، صادر بتاريخ 5022قرار جملس الدولة، رقم  -(67)

 673-672 ص ، ص2773خ،  احلديدية بتلمسان ضّد: إدارة الضرائب، جملة جملس الدولة، عدد
، رقم )غري منشور(، قضية: بني مديرية الضرائب لوالية ميلة ضّد: شركة قرار جملس الدولة -(66)

  .306-319، ص ص 2773، 6التضامن، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، اجلزء 
اجلزاء اإلجرائي يف املنازعة الّضريبية، أطروحة مقّدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف  ،بن دياب مسينيسا -(62)

قوق والعلوم السياسية، جامعة القانون، فرع: احلقوق، ختّصص القانون العام لألعمال، كلية احل
 .231، ص 2727الرمحان مرية، جباية، عبد

 .610رجع سابق، ص ، مصاري حسن النيداينناأل -(63)
 ، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.79-78القانون رقم من  10أنظر املادة  -(61)
 .230، مرجع سابق، ص بن دياب مسينيسا -(65)
 .235، ص املرجع نفسه -(61)
 .377، مرجع سابق، ص إبراهيم أمني النفياوى -(60)
 ، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.79-78القانون رقم من  260أنظر املادة  -(68)
 .، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية79-78القانون رقم من  223و 268أنظر املادتني  -(69)
  .217، مرجع سابق، ص إبراهيم أمني النفياوى -(27)
 .27، مرجع سابق، ص أمحد أبو الوفا -(26)
 يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.، 79-78القانون رقم من  10أنظر املادة  -(22)
    املدنية، جملة الدراسات احلقوقية، النطاق القانوين للجزاء اإلجرائي يف اخلصومة شامي يسني -(23)

 .675، ص 2769، جوان 6، عدد 1اجمللد 
 .636، ص ، مرجع سابقأمحد أبو الوفا -(21)
 .671، ص ائي يف اخلصومة املدنيةالنطاق القانوين للجزاء اإلجر ، شامي يسني -(25)
 ، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.79-78القانون من  18أنظر املادة  -(21)
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، قضية: )ش.ع.ب( ضّد: املديرية 25/72/2773، صادر بتاريخ 1325، رقم قرار جملس الدولة -(20)
 . 620-621ص ص  ،2773، 3العامة للضرائب لوالية جباية، جملة جملس الدولة، عدد 

، قضية: )ل.ك( ضّد: إدارة 66/71/2776، الصادر بتاريخ 6697، رقم قرار جملس الدولة -(28)
 .621-623، ص ص 2772، 6اجلمارك، جملة جملس الدولة، عدد 

، قضية: بني )ب.ن( ضّد: 68/67/2775، الصادر بتاريخ 68550، رقم قرار جملس الدولة -(29)
 .678-670، ص ص 2775، 0س الدولة، عدد إدارة الضرائب، جملة جمل

(30)- LAMULLE Thierry, « La responsabilité pour faute des services 

fiscaux », Revue de Droit Fiscal, Nº 18, 2012, P 270. 
 .517، مرجع سابق، ص أمحد أبو الوفا -(36)
 22مؤرخ يف  26-76القانون رقم  من 277ستحدث مبوجب املادة قانون اإلجراءات اجلبائية امل -(32)

 (23/62/2776 بتاريخ صادر ،09عدد  ر ج ،2772يتضمن قانون املالية لسنة  ،2776ديسمرب 
 ، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.79 -78القانون رقم من  38و 30أنظر املادتني  -(33)
 ن اإلجراءات املدنية واإلدارية.، يتضمن قانو 79 -78القانون رقم من  871ة أنظر املاد -(31)
، قضية: بني 29/62/6996، صادر بتاريخ 88111، الغرفة اإلدارية، رقم قرار احملكمة العليا -(35)

 .656-618، ص ص 6993، 2)م.و.ق( ضّد: )و.إ(، اجمللة القضائية، عدد 
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The Phenomenon of Tax - evasion and Rebellion against the 

Ottoman Tax Policy in Algeria in the Ottoman Era (1700/1830)   
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 ملخص:
السياسة اجلبائية العثمانية  يعاجل هذا املقال التارخيي قضية التهّرب الضرييب والتمرد ضدّ       

( وهو موضوع يسلط الضوء على العالقة م6837/م6077ئر أواخر العهد العثماين )يف اجلزا
بني السلطة والسكان وكيف حتولت من عالقة والء إىل عداء بسبب اإلفراط يف اجلباية رغم 
سوء حالة السكان خاصة القاطنني باألرياف، وأخذت العالقة يف التوتر مبنحى تصاعدي 

التهرب من الدفع ضات، فلما حاول السكان التحايل و تفاقبل أن تتحول إىل متردات وان
  قوبلوا بالقمع وهو ما زاد يف هليب التمّرد حىت حتّول إىل انتفاضات وثورات سامهت إىل حدّ 

كبري يف إضعاف الدولة ماليا وعسكريا، وقد استفادت هذه التمّردات من جهتها من 
يادة اجلزائرية على حوض البحر الضعف الذي آلت إليه املؤسسة العسكرية وتراجع الس

، وهنا نالحظ عالقة التأثري والتأثر ما بئة واجملاعات والكوارث الطبيعيةاملتوسط وانتشار األو 
، وكل وضاع االجتماعية وحىت االقتصاديةبني األوضاع السياسية الداخلية واخلارجية واأل

زت وضعًا داخليًا صعباً هذه العوامل فرضت نفسها عن طريق التفاعل فيما بينها حىت أفر 
 .مسَّ االيالة وهّز  كيان احلكم العثماين يف اجلزائر وعجَّل بزواله

 

 .التمرد ،6837/ 6077العثماين  العهد أواخر ،الضرييب التهرب ،اجلباية حية:تاالكلمات المف
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Abstract:  
     This article addresses the issue of  tax evasion and rebellion 

against the Ottoman tax policy in Algeria during the Ottoman era 

(1700/1830) . A topic that  highlights the relationship between the 

ruling  authority and the population and how it turned from a 

relationship of loyalty to a relationship of hostility because of 

excessive  collection , despite the poor condition of the population , 

especially the countryside . When they were suppressed by power , it 

turned into revolutions, these revolutions have weakened the state 

financially and militarily. These revolutions have benefited from the 

weakness of Algerian sovereignty over the Mediterranean and the 

spread of diseases, epidemics and natural disasters, all of these factors 

interacted with each other and produced a difficult internal situation 

that shook the Ottoman entity in Algeria and hastened its demise and 

end. 
 

Keywords: Tax system, rebellion and insurrection, Ottoman era 

(1700/1830), the uprisings.  

ةمقدم  
نفقاهتا  الدول لسدّ  املورد األساسي الذي تعتمد عليه اقتصاديات كلّ  باعتبار اجلباية

العجز املايل واإلفالس شكلت أكرب  وكونه أيضا أحد أكرب موارد اخلزينة وصمام أمان ضدّ 
، لكن من الصعب الدول والشعوب يف املاضي واحلاضرالتحديات اليت واجهت وتواجه 

سقاطه على العصور احلديثة كون السياسة اليت تتبعها الدول حاليا يف جمال تناول املوضوع وإ
التحصيل الضرييب واجلباية ختتلف متاما عما كان معمول به يف الفرتة قيد الدراسة 

م( وهو ما كان سار العمل به يف كل الواليات العثمانية آنذاك مع اختالف 69م/ق68)ق
ىل طبيعة السكان أو املناخ السائد أو جغرافية طفيف من والية إىل أخرى وذلك راجع إ

، املصادر واألرشيفيات املتعلقة مبوضوع دراستنا متوفرة ومتنوعة لكن الصعوبة  خلإاملنطقة...
تكمن يف الوصول إليها ألن جلها متواجد مبصاحل األرشيف بفرنسا كأرشيف ما وراء البحار 

ارة احلربية واألرشيف الوطين بباريس، أما كس بروفنس وأرشيف الغرفة التجارية وأرشيف وز أب
سوى التنقل إىل املركز الوطين لألرشيف من  عناءعن األرشيف احمللي فالبحث ال يكلف 

 خالل سلسة البيليك وسلسلة بيت املال وسلسلة احملاكم الشرعية.
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غلب الكتابات اليت تناولت اجلانب االقتصادي يف العهد العثماين عامة واجلزائر أإن 
 تلك الفرتة خاصة عرجت على موضوع الضرائب كإحدى دعائم االقتصاد ولبناته يف

ولكنها تناولت املوضوع من خالل عرض تارخيي عام واغلبها جاءت تكرار ملعلومات 
ألن الطرح التقليدي وغياب التصورات طغى رغم ما حتمله من حقائق جديدة، و  تارخيية

ال االقتصادي للجزائر يف العهد العثماين على هذه الدراسات ما جعلنا نسهم يف اجمل
بدراسة متواضعة حتمل تصورات جديدة خارجة عن املألوف ورهية معمقة تسلط الضوء 

  على التفاعالت املتبادلة بني النظم الضريبية واألوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
 

السياسة اجلبائية العثمانية  عنفيه منا هذا البحث إىل عدة حماور أوهلا حتدثنا وقد قسّ 
واحملور الثالث تكلمنا  ،الضرييب وانعكاساتهن التهرب عيف احملور الثاين مث حتدثنا  يف اجلزائر،

 .السياسة اجلبائية العثمانية يف اجلزائر حركات التمرد والعصيان ضدّ فيه عن 
 

  ّالسياسة الجبائية العثمانية في الجزائر - ر األولالمحو: 
يف موضوع اجلباية لبأس أن نعرج قليال عن األوضاع السياسية اليت عرفتها قبل اخلوض 

اجلزائر يف الفرتة موضوع البحث ألنه ال ميكن إنكار العالقة املوجودة بني نظام احلكم 
والنظام االقتصادي، وحىت ال نصدر أحكاما سابقة للنتائج اليت نرجوها من الدراسة ميكننا 

مع العهد الرابع واألخري الذي عرفته اجلزائر خالل تتزامن دراسة الفرتة قيد ال القول بأنّ 
 ذا العهد يعتربوه (6)(م6837-م6106احلكم العثماين بالبالد واملتمثل يف عهد الدايات )

دام ألكثر من قرن ونصف قرن من الزمن، ولقد   رحلة سياسية مرت على اجلزائر، إذأطول م
إحداث نظام الدايات وهذا راجع و  (2)ظام األغواتكانت هناك رغبة جـــد ملـحة إللغاء ن

لفرتة الال استقرار اليت عرفها النظــام السياسي يف اجلزائر يف العهد السابق والتهديد املتواصل 
 .(3)الذي كان يالحق أي حاكم و املتمثل يف تكرار االغتيال

 

مـــــن خيتار ماين أصبح منصب الداي يف اجلزائر يعــــــني صاحبه من طرف السلطان العث
 م هذا مل يـسلموذلك لضمان أمنه، ورغـ (1)بـــني أعضاء جملس الدولة )من األوجاق(

 الدايات هم اآلخرون من مسلسل االغتياالت. 
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التطور الذي طـرأ على الــنظام السياسي يف اجلزائر خالل عهد الـدايات يتمثل  يف   إنّ 
 ياةعهدهتا زمنا إذ أصبح الـداي يـعني يف منصبه مــدى احلكــــون فرتة حكـــــم الداي مل حتــدد 

ويــعترب أحـمد الرتيكي أو الـطريقي أول داي من طائفة رياس البحر الذي عني يف هذا 
 .(5)املنصب مدى احلياة

 

مهما كان اختالف اآلراء حول طبيعة نظام احلكم يف اجلزائر خالل عهد الدايات و 
دنية، وقد الصبغة املكان يزاوج بني الصبغة العسكرية و النظام  إال أنه ميكن القول أن هذا 

ستقلة فــــــــيما تعلق بالــسياسة الــخاصة بالــبالد، حيث كــانوا سلك الدايات سياسة مـ
يعـقدون االتـفاقيات والـمــعاهدات ويستقـبلون الـسفراء والقناصل ويعلنون احلرب يف فرتات 

دون معــاهدات الصلح يف فرتات السلم واالستقرار بعيدا عن التوترات واالضطرابات ويعق
 أمالءات السلطة املركزية يف اسطنبول.

 

أما خبصوص الوضع االجتماعي الذي ميز اجلزائر آنذاك فيمكننا القول بأّن هناك 
يث جند ،حبالبنية االجتماعية للمجتمع اجلزائري حبواضره وأريافه وبواديه  تنوع وتباين يف 

ويكفي أن نشري يف  ،املدنعرقيا داخل )احلواضر( املدن يقابله شيوع القبلية خارج تنوعا 
هناية حديثنا عن الواقع االجتماعي ملدينة اجلزائر خالل العهد العثماين بأنه اتسم بالطابع 

الذي شكلته عدة شرائح  (société à caractère cosmopolitain)الكومسوبولويت 
وأهم ميزة ، (1)...لة وأعالج وحضر وبرانية ويهود وعبيد وأسرىاجتماعية من أتراك وكراغ

مّيزت اجملتمع آنذاك هي التعايش واالنسجام إىل حد ذوبان بعض العناصر السكانية مع 
 باقي العناصر األخرى إىل درجة أننا مل نعد نفرق بينهما وبني باقي الشرائح األخرى.

  

 ن تعتربالضرائب اليت يدفعها السكا أنوبالعودة إىل صلب موضوعنا ميكننا القول ب
، فالدولة اليت لدول وضمان استمرارها عرب العصورمن العوامل األساسية والضرورية لقيام ا

تفتقر إىل مداخيل مالية يكون مصريها الضعف والزوال، وحىت تتمكن الدولة من أداء 
ائب من املوارد األساسية مهامها والقيام بدورها البد من توفر رصيد مايل فلذلك تعترب الضر 

 خلزينة الدولة.
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متميزا جيمع بني ضرائب شرعية  يبياولقد أوجد العثمانيون يف اجلزائر نظاما ضر 
وضرائب غري شرعية، كانوا حيصلوهنا من رعيتهم تفرض على كافة أرجاء البالد، وقد وحدوا 

 الضرائب بشكل يتفق مع وحاجيات كل من منطقة.
 

بني السلطة العثمانية يف اجلزائر والسكان  العالقة اليت كانتاحثني أن يرى بعض الب
قائمة على حتصيل الضرائب ويف كثري من األحيان تلجأ اإلدارة إىل استخدام القوة يف 
استخالصها، لكن احلقيقة كانت على عكس ذلك ألن الدولة كانت تراعي أثناء فرضها 

وأيضا كانت تأخذ بعني االعتبار طبيعة  للضرائب الظروف االقتصادية واالجتماعية للبالد ،
 .(0)التضاريس واملناخ السائد يف كل جهة من البالد

 

ن وصفت باملفرطة هي إحدى الطرق املستخدمة يف واإن استخدام القوة يف التحصيل 
استخالص الضرائب يف كل الدول وعلى مر العصور وهو ما يسمى يف وقتنا احلاضر 

 رب من دالالت السيادة.اليت تعت "بالقوة العمومية"
 

 أصناف الضرائب العثمانية في الجزائر: -4
 الضرائب الشرعية: -أ

األراضي اليت انتقلت ملكيتها إىل اخلواص إما  وهي كلّ الضرائب على أراضي الملك:  -
 عن طريق البيع أو عن طريق اإلرث حيث كان يدفع أصحاهبا أصناف من الضرائب مثل:

ريبة عادة بعشر احملصول أو اإلنتاج الزراعي ويف هذا السياق : تقدر هذه الضالعشور* 
انه حمراث جتره ثوران محولة بعري من القمح وأخرى من الشعري "خيربنا محدان خوجة 

  (8)وعندما يأيت السكان مبقادير من رسومهم فان القابض يسلمهم مقابل ذلك وصال"
 .(9)أخرى مل يكن مقدار العشور موحدا فهو خيتلف من منطقة إىل

هي الضريبة املفروضة على رأس املال أي األموال املنقولة واملواشي تقتطع سنويا  الزكاة:* 
عليه الشريعة  املاعز( وفقا ملا تنص الضأن، األبقار، من املوالني ومريب املواشي )اإلبل،

  .اإلسالمية السمحاء
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حكومة واليت يتم تأجريها التابعة لل هي الضرائب املفروضة على أراضي البليكالخراج: * 
للخماسة وغريها من أراضي العرش اليت يتم مصادرهتا من القبائل العاصية واملتمردة ويتم 

 (10)بالحكور يعرف ما أو تأجريها طريق عن أو مباشرة األراضي اقتطاع طريق عن إما حتصيلها
لواقعة جنوب هي ضريبة نقدية وعينية كانت حتصل بصفة منتظمة من القبائل االلزمة: * 

 .(11)البيليك وتلك الواقعة يف املرتفعات اجلبلية النائية
هي ضريبة استثنائية خاصة تدفع إما نقدا أو عينا تفرض على قطعان املاشية الغرامة: * 

واخليول واحلمري والبغال وعلى املنتجات احمللية كالصوف والزبدة والعسل والشمع 
 .(12)والفحم...

تفرض على الرعية بغرض متوين احمللة )احلامية العسكرية( يف األرياف  هي ضريبةالمعونة: * 
وسد نفقات موظفيها تدفع عينا ونادرا ما كانت تدفع نقدا وكان يتم اللجوء إليها يف 

 .(13)حالة عدم كفاية حتصيالت الزكاة والعشور
قيام هي ضريبة سكان القبائل بصورة فردية عند ارتكاب املخالفات أو ال الخطية:* 

 .(14)بعصيان أو ارتكاب جرائم ضد القياد أو الشيوخ...كانت تدفع نقدا
متنح ألشخاص يقومون هي األراضي البور غري املستغلة  الضرائب على أراضي الموات: -

 .(15)استغالهلا مقابل دفع ضريبةباستصالحها و 
من يهود ونصارى  هي الضريبة اليت كانت تدفعها الطوائف الدينية أو أهل الذمة الجزية: -

 .(16)املقيمني يف املدينة وال تسقط اجلزية إال بالدخول يف اإلسالم أو املوت
 

 الضرائب غير الشرعية:  -ب
وهي الضرائب اليت كان يدفعها سكان املدن واحلواضر نقدا وعينا عند عوائد السكان:  -

 .(17)تغيري مقر احلامية العسكرية أو بغرض تغطية تكاليف استقبال الداي
هي ضرائب ورسوم حيصلها أمني اجلماعة أو  ضرائب النقابات المهنية والحرفية: -

وهذا األمني  ،(18)النقابة املهنية من أفراد مجاعته ويقدمها شخصيا لشيخ البلد أو اخلليفة
هو املسئول األول جلماعته أمام أمني األمناء ، وكان داخل املدينة الواحدة ستة أمناء 
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م )أمني النجارين، أمني احلدادين، أمني البنائني، أمني الربدعة"صانعو على األقل وه
 .(19)أجلمة اخليل"، أمني السراجني، أمني الشماقجني" صانعو الذهب"...(

  
باإلضافة إىل هؤالء كان هناك أمناء للجماعات املهنية مثل أمني بين مزاب، أمني       

 .(20)نفس الضريبة ويسري عليهم القانون ذاتهاجلواجلة، أمني اليهود...اخل تفرض عليهم 
 

 الرسوم المترتبة على األنشطة التجارية: -
وهي ضرائب يدفعها السفن الراسية واملغادرة مليناء اجلزائر وقدرت خبمسة رسوم المرسى: * 

 .(21)باملائة محولة السفينة الواحدة
الفالحية يدفعها  وهي رسوم تفرض على األسواق خاصة املنتجات والسلعالمكس: * 

 .(22)الباعة إما نقدا أو عينا
هي ضرائب سنوية يدفعها شيوخ القبائل والقياد يف املدن واألرياف إىل  حقوق التولية: -

الباي مباشرة عند زيارهتم للبيليك مقابل تثبيتهم يف مناصبهم أو جتديد عهدهتم، يسمى 
 .(23)حق الباشماقها اسم وهناك من يطلق علي حق القندورةأو  بحق البرنوسأيضا 

 

 :الضرائب االستثنائية )الظرفية( -ج
ضيفة هي ضرائب إضافية تفرض يف املناسبات واملواسم وخالل أوقات معينة مثل: 

واليت تقدم يف شكل مسامهات تدفعها  مهر باشاوهي خاصة بشيوخ القبائل، و الدنوش
، وهناك ضرائب (24)اص بالبيليكالقبائل اخلاصة أثناء جتديد الوسائل والعتاد احلريب اخل

اليت يدفعها سكان القبائل للباي أو للخليفة  كضريبة الضيافةأخرى ضمن نفس الصنف 
، ويضاف إىل هذه (25)عندما خييم مبوكبه قريبا من تلك القبائل أثناء اجلوالت والتنقالت

ة أو اخلليفة اليت يقدمها شيخ القبيل كضريبة الكبشالضرائب ضرائب سنوية يف املناسبات 
 الرعية خيلأو  ضريبة الفرسللداي مبناسبة عيد األضحى أو يف مناسبات دينية معينة، وأما 

فهي املسامهات املقدمة لصاحل احمللة)احلامية العسكرية( يف شكل دواب الستخدامها يف 
 . (26)جمال النقل عندما يسجل نقص على مستوى احلامية
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 للضرائب:  دوافع رفع السلطة الحاكمة  -0
جتمع أغلب الدراسات أن التوسع الذي شهدته االيالة اجلزائرية يف هناية القرن الثامن       

تعدد أصنافها دون االعتماد على م( كان سببا يف تنويع الضرائب و 68عشر ميالدي )ق
باحلكومة اجلزائرية أن تكون أداة استهالك تعيش على ما  حدامصادر اقتصادية ثابتة مما 

، فكل ما كان يتم  تنمية مرافق الدولة االقتصاديةه عليها اجلهاز الضرييب دون السعي إىلتدر 
 .(27)حتصيله من موارد يذهب يف شكل مرتبات جرايات ملؤسسات وموظفي الدولة

 

الضرائب  رفع إىل احلاكمة بالسلطة حذت بينها فيما وتفاعلت عوامل عدة جتمعت ولقد      
 الشرعية وكامل الصالحيات يف ذلك و ميكن تلخيصها فيما يلي: وتنويعها ورمبا أعطتها

 

 الجهاد البحري(: تراجع نشاط القرصنة( 
لقد ظل اجلهاد البحري موردا للرزق ومصدرا للثروة ملدة طويلة فنشيط االقتصاد 

، لكن مل يلبث هذا النشاط البحري طويال أن أصابه ئري وساهم يف تغطية العجز املايلاجلزا
واالهنيار بسبب عدم تكافؤ موازين القوى بني األسطول اجلزائري واألساطيل الضعف 
  (28)م6865 سنة اكسموث محلة وضعت لقدو  والعتاد والتسليح التدريب حيث من األوروبية

 حدا هلذا النشاط بتحطم أغلب السفن. م 6820 سنة مث معركة نافرين
 

ئم اليت مل تعد تصل إىل ميناء هذا وتسبب انقراض نشاط اجلهاد البحري وقلة الغنا
فأصبحت اخلزينة تعاين من شح   (29)م يف حتطيم االقتصاد اجلزائري69اجلزائر مع بداية القرن

 (30)كبري يف املوارد املالية مما دفع السلطة احلاكمة إىل زيادة االعتماد على املوارد الضرائبية
نهم من زيادة الداخل العام فأوعزت إىل البايات صالحية البحث عن أساليب جديدة متك

 خلزينة البيليك وذلك برفع قيمة الضرائب وزيادة التنويع فيها.
 

 تفاقم اآلفات الطبيعية: 
هو عامل ال ميكن إغفاله فقد عمدت السلطة احلاكمة إىل فرض مزيدا من الضرائب 

عرفت  لتغطية العجز املسجل يف عائدات اإلنتاج الفالحي والزراعي خاصة يف السنوات اليت
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اد يف تأزم األوضاع هو انتشار ، ومما ز (31)م6098-م6008اجلزائر فيها اجلفاف مثل 
قد ارتبطت اجملاعات باألوبئة ، و ظهور الكوارث الطبيعية واجملاعاتمراض واألوبئة و األ

اليت نتج عنها هالك العديد من السكان وتدين مستوى املعيشة  (32)الفتاكة مراضواأل
 ل ذلك جعل السكان عاجزين عن دفع ما فرض عليهم من ضرائب.وارتفاع األسعار ك

  

  ّتهرب الضريبي آثاره وانعكاساتهال -ثاني ر الالمحو: 
إن تعدد أصناف الضرائب وتنوعها سواء شرعية أو غري شرعية وثقل كاهل أعبائها      

دت ، ولقد تعد(33)على السكان جعلهم يتحايلون يف دفعها أو يتهربون كليا من الدفع
أوجه التحايل يف دفع قيمة العشور من خالل التصريح الكاذب بكمية اإلنتاج أو مساحة 
األرض املستغلة، فقررت الدولة إحداث تغيري مت مبوجبه االستغناء عن التقدير السابق لقيمة 

 اليتبالزويجة  ( وإجياد أسلوب جديد يعتمد على أساس ما يسمىعشر اإلنتاجالعشر)
هكتارات ألراضي الواقعة  5هكتارات للهضاب و 0ر بالنسبة للسهول وهكتا 62حددت بـــ

أصبحت ختضع ملساحة األرض وليس  ، أي أن قيمة دفع العشور(34)باملرتفعات الوعرة
 لكمية اإلنتاج الذي يصعب ضبطها.

 

مل يتوقف رد فعل السكان ضد السياسة اجلبائية الثقيلة عند التحايل يف الدفع والتهرب     
ألن السلطة كانت باملرصاد هلذا التحايل وسرعان ما وضعت له حدا، وهذا اإلجراء منه، 

عقد األمور أكثر فبدأت الروابط بني احلكام والرعية تتالشى وفقدت الثقة متاما، وبدأ الناس 
يشتكون من ظلم وتسلط احلكام واحنرافهم، فلم تلبث األمور أن حتولت إىل رفض ومترد إذ 

 .(35)ان سوى العصيان والدخول يف مواجهة مع السلطة احلاكمةمل يبق أمام السك
 

فلقد أصبحت العالقة ما بني السكان وبني السلطة احلاكمة عالقة دافع وحمصل 
اسة للجبايات هذا ما ترك أثارا سلبية على السكان الذين عربوا عن رفضهم هلذا السي

السياسة اجلبائية اجلائرة مل ، ولكن أكرب متضرر من هذه اجلبائية بسلسلة من التمردات
يكونوا سكان املدن ألن السلطة كانت جتلب هلم القوت يف كثري من األحيان وتقوم 
بتخفيض أسعار املواد األكثر استهالكا وتوزيع الفائض منها على احملتاجني يف أحيان 
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 أخرى، على العكس متاما من سكان األرياف الذين يعتربون أكرب خاسر وأول متضرر من 
هذه السياسة،  فالبيليك مل يقدم هلم يد العون يف فرتات اجلفاف واجملاعة بل رغم ذلك كله  

 .األزمات املالية خلزانة البيليك كانوا مطالبني بالدفع ومضافة الدفع لتعويض
  

وأمام ذلك كله رفعت القبائل املتضررة من التعسف يف جباية الضرائب العداء ضد      
ادة جمموعة من حركات التمرد والعصيان، ورفضت دفع الضرائب العينية السلطة احمللية بقي

 .(36)اليت أثقلت كاهل السكان
 

  :أثار و انعكاسات التهرب الضريبي 
 في المجال االقتصادي: -

على السكان دفع ما عليهم من مستحقات ضريبية مباشرة كانت وغري مباشرة  كان
ك...إخل( وقد شكل ذلك عبئا أثقل )كحق دخول البحر وحق التسجيل وحقوق اجلمار 

بكثري من جمموع الضرائب اليت كان يدفعها السكان يف الفرتة األوىل اللتحاق اجلزائر بالباب 
العايل فأصبح األهايل مدركني جيدا أن الضرائب قد سحقتهم الشيء الذي ولد لديهم 

 عزوفا عن الدفع يف البداية مث ما لبث أن حتول إىل هترب من الدفع.
 

ولقد كان لسلسلة التهرب الضرييب ضد السياسة اجلبائية العثمانية طيلة العهد العثماين 
إمكانياهتا  رغم املناطق اغلب وازدهار ّنو عرقلت فقد للبالد االقتصادية البنية على سليب تأثري

 وقدراهتا البشرية خاصة املناطق اجلبلية والريفية النائية أو ما يصطلح عليه مبناطق الظل.
 

وأدى التهرب الضرييب إىل إمهال األراضي والزراعية وتركها بورا وبالتايل احنصار 
األراضي اخلصبة وهذا ما أدى إىل ندرة احملاصيل الزراعية يف مقدمتها احلبوب اليت كانت 

 متثل املادة األساسية يف النظام الغذائي للجزائر يف تلك الفرتة.
 

القمح خالل هناية القرن الثامن عشر للميالد هذا وإن االرتفاع الذي شهدته أسعار 
م( عللته بعض األحباث على انه نتيجة حتمية للجراد الذي اجتاح اجلزائر سنة 68)ق

، لكن احلقيقة غري ذلك  فالعزوف عن خدمة األرض والتهرب من دفع ما يرتتب م6087
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ا باإلدارة عنها من  املستحقات الضريبية جعل القمح يسجل ندرة يف األسواق مما حد
 (37)بوجوات 1 بـ سعره الفرتة تلك يف قدر حيث األساسية املادة هذه أسعار رفع إىل العثمانية

فرنك للصاع  6فرنكا للصاع بعد أن كان  65وواصل ارتفاع سعر القمح إىل أن سجل 
 .(38)الواحد قبل اجملاعة اليت حلت بالبالد

 

لريفي باعتبارها املمون واملمول األساسي إّن قبائل الرعية تعد اضعف حلقة يف اجملتمع ا
لإلدارة العثمانية ورغم ذلك بقيت األرياف مهملة على عكس النمو الذي كانت تشهده 
احلواضر آنذاك وهذا ما كان حيس به سكان تلك املناطق وهو ما زاد يف اتساع اهلوة بينهم 

 وبني احلكام العثمانيني.
 

ئب اخنفاض يف مردود الضرائب العثمانية هذا وقد نتج عن التهرب عن دفع الضرا
م( والسبب ال يرجع إىل احنصار حركة اجلهاد 68خالل هناية القرن الثامن عشر للميالد )

البحري فقط كما صوره كثري من الباحثني املختصني يف الشأن االقتصادي بل السبب 
جتاه اإلدارة العثمانية الرئيسي راجع إىل عزوف وهترب األهايل من الوفاء بواجباهتم اجلبائية 

 اليت كانت تعول عليهم كثريا يف جمال التحصيل.
 

 في المجال الثقافي: -
ركود شبه تام يف احلياة الثقافية والفكرية نتيجة قيام العثمانيني بتفريق مت تسجيل 

العلماء والطلبة وتعطيل نشاطاهتم الدينية والثقافية بدعوى أهنم يعملون على حتريض 
عوى أهنم مل يستجيبوا ألوامر احلكام يف عمليات الوعظ واإلرشاد المتصاص السكان أو بد

 .(39)غضب األهايل، هذا وقد تعرض كثري منهم للتعذيب والقتل والرتحيل القصري
 

أمام هذه السياسة املتعنتة جتاه العلماء من طرف اإلدارة العثمانية أرغم أغلب العلماء 
 .(40)للبالد إىل اهلجرة حنو اخلارج باجتاه املغرب األقصىخاصة املتمركزين يف اجلهة الغربية 
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 في المجال السياسي: -
لقد أرغمت اإلدارة العثمانية على شن محالت عسكرية إلرغام القبائل املتهربة من 
دفع ما عليها من مستحقات ضريبية والسيما يف تلك القاطنة يف املناطق الوعرة واتبعت 

دمة القوة يف إخضاع السكان املمتنعني واملتهربني من دفع سياسة "العصا الغليظة" مستخ
الضرائب ، وقد اوجد العثمانيون آليات جديدة متكنهم من التحكم يف األسواق وضبطها 
ومراقبة العصاة عن طريق تشييد األبراج وتزويدها باحلاميات العسكرية وقد كان هلذه 

على سلسلة التهرب الضرييب انعكاسات  اإلسرتاتيجية اليت أوجدهتا اإلدارة من أجل القضاء
سلبية بازدياد نفقات البناء والتشييد والنقل واإلعاشة واإلمداد ما زاد يف العجز املايل الذي  

 كان يصيب اخلزينة.
 

وهذه األعباء املالية اإلضافية زادت من إضعاف احلكم العثماين باجلزائر ما جعله       
لى سبيل املثال قام السلطان املغريب موالي عبد الرمحن عاجزا عن صد األخطار اخلارجية فع

وهتديه جلنوب غرب منطقة وهران م 6878وقورارة وتوات سنة م 6875مبهامجة فجيج سنة 
، وهذا كله كان نتيجة الضعف الذي آل إليه احلكم العثماين باجلزائر يف تلك (41)بعد ذلك

 اخلزينة.  احلقبة وارتفاع نفقات اجليش مقابل اخنفاض واردات
 

 تهرب الضريبي  إلى التمرد والعصيانالمن  –ثالث المحور ال: 
 السلطة: حركات التمرد ضدّ  -  

م يف اجلزائر أواخر العثماين عامة وعالقة السلطة االدارس للوضع الع أنّ  الشكّ 
احلاكمة بالسكان يالحظ بوضوح اتساع اهلوة بني احلكام وسكان الريف على وجه 

م( ، وحىت نكون منصفني أمام 69لول القرن التاسع عشر ميالدي )قاخلصوص وخاصة حب
التاريخ وقبل التطرق لالنتفاضات والتمردات ضد السلطة العثمانية يستوجب علينا قبل 
ذلك التطرق للدوافع األخرى اليت غّذت هذه االنتفاضات وسامهت يف اشتعال هليبها إىل 

 ة، ومن الدوافع اليت استنتجناها نذكر:جانب الدافع املباشر وهو السياسة اجلبائي
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 فكان  ،ين عن أية مسامهة فعلية يف احلكمإبقاء احلكام العثمانيني األهايل بعيد
األتراك طبقة حاكمة واألهايل طبقة حمكومة ما تقوم به من واجبات أكثر مما 

 تتحصل عليه من حقوق.
 .)تعفن اجلهاز اإلداري وانتشار الرشوة )اهلدايا والرتضيات 
 الفة العثمانية )تكالب القوى األوروبية( وحماولة تقسيم اخل بروز اخلطر األجنيب

 .وتصفية ممتلكاهتا
  حالة الضعف واالنكماش اليت دخلت فيها املؤسسة العسكرية جراء احلمالت

 املتكررة حتطم األسطول اجلزائري يف كثري من املعارك.
 ط أكثر باألرض داخل ترتب فقدان حكومة األتراك ملصادر متويل خارجية جعلها

 .على طبقة الفالحني وصغار املالك ثر سلباأااليالة مما 
   )انتشار األمراض واألوبئة وظهور الكوارث الطبيعية واجملاعات والقحط )اجلفاف

الذي أرغم عدة قبائل عل اهلجرة كهروب أهل تلمسان إىل املغرب األقصى 
 راك.ورفضهم للعودة إىل األرض اليت حيكمها األت

  النفوذ الكبري الذي حتصلت عليه بعض العائالت اليهودية وسيطرهتا على االقتصاد
 اجلزائري واحتكارها السوق وحتكمها يف األموال مما زاد يف افتقار األهايل.

 

هذه العوامل جمتمعة معا إضافة إىل النظام الضرائيب اجلائر واملبالغ فيه كلها أفرزت  إنّ 
جلزائر يف الفرتة املتأخرة للحكم العثماين يف البالد، كانت أزمة اقتصادية عصفت با

انعكاساهتا سلبية على األرياف مما ولد اإلحباط لدى السكان وحول ضعفهم إىل قوة 
 يالة.قة من االاستخدموها يف القيام حبركات مترد وعصيان وانتفاضات يف مناطق متفر 

 

 انتفاضة درقاوة: -أ
صاحب الطريقة الدرقاوية اليت  موالي العربي الدرقاوييخ تباع الشأقاد هذه االنتفاضة 

ضة الدرقاوية يف اجلهة الشرقية وقد تزعم االنتفا ،(42)يالةلت اجلهتني الشرقية والغربية لالمش
الذي كان ينشر الدعوة  (43)املشهور بالبودايل ابن األحرش الدرقاويص يدعى خش
 .درقاوية بنواحي قسنطينةال
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وصول إىل واستطاع الم 6871ثورته ضد السلطة العثمانية بداية من بدأ ابن األحرش 
قام باستمالة سكان جيجل واجته م 6875ر من مرة، ويف سنة ثغاية قسنطينة وهددها أك

إلخضاع قسنطينة ولكنه مل ينجح فاضطر لالنسحاب إىل سطيف ومنها اجته غربا 
حرش ورغم هزميته أمام األتراك ، فرغم قصر مدة ثورة ابن األق بثورة ابن الشريفلاللتحا

والذي  (44)باي قسنطينة الباي عثمان باشاوأهايل جيجل وقسنطينة إال انه استطاع قتل 
 السلطة العثمانية. اعتربه انتصارا كبريا ضدّ 

    

الذي قاد االنتفاضة  عبد القادر بن الشريفأما يف اجلهة الغربية فقد تزعم الطريقة 
( واستطاع هو األخر هتديد وهران عدة مرات 6875/6863) ابنيالسلطة العثمانية م ضدّ 

، وبالرغم من اهلزائم املتكررة ختذ من معسكر مركزا ومقرا لثورتهيف معارك كر وفر،بعد أن ا
اليت مين هبا جيش ابن الشريف كان يف كل مرة يعيد جتميع اجملندين من جديد واهلجوم مرة 

ف هو بقاء ثورته مثاين سنوات ومل تتوقف إال حني أخرى والدليل على استماتة ابن الشري
 .(45)م6863قدوم الباي حممد بن عثمان باشا الذي قضى على مترده سنة 

 

 انتفاضة التيجانيين: -ب
، ويعود العداء بني حمد التيجانيأالشيخ مؤسسها  هم أتباع الطريقة التيجانية نسبة إىل

وهو تاريخ نفي مؤسسها إىل املغرب األقصى م 6098الطريقة التيجانية والعثمانيني إىل سنة 
من طرف السلطة العثمانية وجتدد العداء بسب إفراط العثمانيني يف حتصيل الضرائب 

، قاد هذه االنتفاضة  ابن مؤسس يت شنها العثمانيون على عني ماضيواحلمالت التأديبية ال
 لكن، ن لالستيالء عليهاالذي خرج من معسكر قاصدا وهرامحمد الكبير التيجاني الطريقة 
ىل إموت حممد الكبري انتقلت القيادة باي وهران إمخاد ثورته وبعد حسن بن موسى  استطاع

 .(46)الذي وصف بأنه كان أكثر هدوءا من أخيه أبو سمغون التيجانيأخيه 
 

وفيما يلي جدول ألهم التمردات اليت قادها  :التمردات واالنتفاضات األخرى -ج   
 :(47)اف اجلزائرية ضد السياسة اجلبائية موزعة حسب مناطق االندالعسكان األري
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 التمرد أو العصيان اإلطار الزماين اإلطار املكاين
 الصحراء الشرقية

 
 اهلضاب العليا
 اهلضاب العليا
 اهلضاب العليا

 أوراس النمامشة
 األوراس
 

 األوراس
 األوراس

 
 األوراس

 نواحي الزيبان 
 من تقرت إىل واد سوف

6088 

 
6873-6875 
6866-6862 

6863 

//// 
//// 
 

//// 
//// 

 
6873-6860-6822 

//// 
//// 

 

 انتفاضة بن قانة وبوعكاز  -
 وبن جالب

 مترد احلنانشة -
 مترد أوالد عبد النور -

 مترد جمانة -
 مترد األورارس والنمامشة -

        عصيان سيدي حيىي -
 بن سليمان وابنه عبد اهلل امحد

 والد سلطان ببلزمةمترد أ -
انتفاضة أوالد سعيد وأوالد  -

 موسى واألعشاش
 مترد النمامشة واحلراكتة -

 مترد الذواورة -
     مترد زعيم أسرة بوعكاز -

 بن سعيد
 

 :خاتمة
 هذه التمردات وحركات العصيان واالنتفاضات ضدّ  ما ميكن استخالصه من كلّ 

 ثماين:السلطة العثمانية باجلزائر أواخر العهد الع
 

   السياسة اجلبائية عجزت عن حتقيق العدالة االجتماعية واملساواة بني السكان بل زادت
يف توسيع اهلوة بني الشرائح االجتماعية جمتمعة فيما بينها من جهة وبينها وبني السلطة 

ع من احلاكمة من جهة أخرى، فقد أدى هذا إىل تقسيم السكان صنفني صنف منتف
 خر متضرر منها.آئية وقسم هذه السياسة اجلبا
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 ثر سلبا على أحد دعائم االقتصاد فقد ألضرييب الذي من املفروض أن يكون النظام ا
تدين مستوى ماعية وساهم يف ارتفاع األسعار و األوضاع االقتصادية والعالقات االجت

 املعيشة لشرحية واسعة من السكان.
 

 جديدة للثروة وكان اعتمادها الكلي  مل تعمد السلطة العثمانية باجلزائر إىل خلق منابع
 القبائل وعصيان العسكرية حلامياتا أفراد ومتردات املالية أزمتها أسباب أحد رائبالض على

يف الوقت الذي كان من املفروض التفكري باستثمار عائدات تلك الضرائب يف حتسني 
 نويع يف مصادر الثروة.اإلنتاج وزيادة احملاصيل الزراعية والعائدات الفالحية وبالتايل الت

 

  أفرز هذا النظام الضرائيب نوعني من اجلماعات مجاعة قابضة للضرائب وهي شرحية
لسكان صغرية جدا ومجاعات واسعة دافعة للضرائب وهذا ما جعل القسم األكرب من ا

 .يعيشون حتت مستوى خط الفقر
 

 ن إ، فكما هو معلوم فسيهرئة على استقرار النظام السيالقد أثرت السياسة اجلبائية املت
، ويف غياب األمن واالستقرار وانتشار هو أحد أسباب بسط السلطة والنفوذاالستقرار 

التمرد والعصيان واغتيال الدايات بسبب فرض اجلباية بالقوة جعل احلكم املركزي يف 
علة ، فهنا تتضح العالقة الوطيدة بني األنظمة الثالث املتفاديد املراتاجلزائر يهتز يف ع

 .نظام االجتماعي والنظام السياسي()النظام االقتصادي وال فيما بينها
 

ن دراسة استنتاجات ليست أحكاما هنائية أل ما توصلنا إليه من نّ إف وعلى كلّ 
اجلانب االقتصادي للجزائر سيعرف تطورا بفضل ظهور وثائق جديدة ويبقى هذا العمل 

 ل يف السياق ذاته.جهد متواضع يضاف إىل ما سبقه من أحباث تدخ
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 الهوامش واإلحاالت
 

مرت اجلزائر عند التحاقها بالباب العايل بأربع عهود، مسي العهد األول بعهد البيلربايات و البيلر  -(6)
( مث تاله 6588-6568باي يف اللغة العثمانية يعين ملك امللوك أو أمري األمراء يف الفرتة مابني )

-6519( وأما العهد الثالث فكان عهد األغوات )6159-6588ت )مباشرة عهد الباشاوا
 خر العهود كان عهد الدايات.آ( و 6106

كلمة أغا فارسية األصل استعملها األتراك كلقب شريف ومعناه العظيم أو الرئيس ويدخل يف معناه  -(2)
 .كثرية ودالالت يف اللغة الرتكية  أيضا الشيخ  أو السيد وله معاين

هنا اغتيال الدايات ايل يف دفعة املاجستري أعد مشروع مذكرة عنو  ذكر أن زميالأذا املوضوع حول ه -(3)
 .رفض حبجة أنه سياسي أكثر منه تارخييه يف اجلزائر إال أن

 .أو الطبجية  يف اجليش  اجلزائري األوجاق أو الوجاق هم كبار الضباط األتراك من فرقة الطبشيا -(1)
أطروحة مقدمة لنيل شهادة  ،( دراسة مقارنة6092/6815) رائب يف اجلزائرتوفيق دمحاين، الض -(5)

 .88 ص ،2770/2778 ،2الدكتوراه يف التاريخ احلديث واملعاصر، جامعة اجلزائر
وقاد ،"مجاعة بين مزاب وتفاعالهتا االقتصادية واالجتماعية مبدينة ملزيد من االطالع أنظر: حممد  -(1)

غري منشورة، جامعة  (" )رسالة ماجستري يف التاريخ،6077/6837ثماين)اجلزائر أواخر العهد الع
 ( 2767-2779اجلزائر ، 

اجلزائر، املؤسسة ناصر الدين سعيدوين، النظام املايل واالقتصادي للجزائر يف أواخر العهد العثماين،  -(0)
  .668ص ،الوطنية للكتاب

الشركة الوطنية للنشر  ،تقدمي إمساعيل العريب، اجلزائر، ترمجة وتعليق و محدان بن عثمان خوجة، املرآة -(8)
 .611، ص6981، والتوزيع

كيال من الشعري وثالثة اكيال من القمح على كل أضريبة العشور يف دواوير مليانة حددت خبمسة  -(9)
 ، السجل67 ،سلسلة البيليك، علبة ،انظر: م.و.أ.ج. رض مساحتها عشرة هكتاراتأقطعة 

لاير  625وأما يف بالد القبائل فنجد أن قبيلة بوغين تدفع ما مقداره  .57 -17وثيقة  ،17-57
  10أنظر أمحد شريف الزهار: مصدر سابق ،ص  .هكتارات 67عن كل 

 -
(01)

VENTURE De paradis, Alger au XVIII
eme

 siécle, Tunis:  

éd.Bouslama , 1980 ,p116 
القسنطيين أواخر العهد العثماين، القافلة للنشر  بالريف فلة موساوي القشاعي، النظام الضرائيب -(66)

  .671ص ،2765، ، اجلزائروالتوزيع
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  .670ص ،نفسه -(62)
  .667ص ،نفسه -(63)
 .683، صاملرجع السابقتوفيق دمحاين،  -(61)
  .685ص نفسه، -(65)

(16)
- E. MERCIER. « La Corporation Indigène en Mag.reb. »in R .S.A.C. 

23vol., Costontine ,1898, p326   
 .681سابق، صالرجع املتوفيق دمحاين ،  -(60)
مذكرات وليم شلر قنصل أمريكا يف اجلزائر أنظر: وليم شالر، –ملزيد من التوسع حول دور األمني  -(68)

    .17،ص6982 ،والتوزيع للنشر الوطنية الشركة ،اجلزائر العريب، امساعيل تعريب (،6821 -6861)
 .679ص محدان بن عثمان خوجة، املرآة، -(69)
اجمللة  بني التهميش واالندماج"، (6837 -6080) عائشة غطاس، "الوافدون على مدينة اجلزائر -(27)

 .610ص ،72-1العربية للدراسات العثمانية،ع
 .696ص ، املرجع السابق،توفيق دمحاين -(26) 
  .692، ص نفسه -(22)
الشركة  (،6837-6051مذكرات أمحد شريف الزهار نقيب أشراف اجلزائر ) أمحد شريف الزهار، -(23)

 .15ص ،6901الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر 
  .665ص ،املرجع السابق ،،النظام الضرائيبفلة موساوي القشاعي -(21)
 .699ص توفيق دمحاين ، املرجع السابق، -(25)
 .313ص ،رجع السابقامل ،النظام املايل،اصر الدين سعيدوينن -(21)
  .679ص ،2770اجلزائر، اهلدى، دار العثماين، العهد خالل اجلزائري اجليش بنية ،هاليلي حنيفي -(20)
م ومؤمتر اكس الشابيل الضوء األخضر هلذه احلملة ألنه وحد موقف 6865لقد أعطى مؤمتر فيينا  -(28)

العالقات اجلزائرية األوروبية وهناية االيالة  أنظر: حنايفي هاليلي، -أوروبا  يف ضرورة حماربة القرصنة 
  .2770 اجلزائر، ،الطبعة األوىل، دار اهلدى (،6837_6565)

(29)
- Moulay BELHAMISSI, Marine et Marins d’Alger (1518 – 1830) 

Alger  B.N., 1998, p011 
  11-13ص ص ،املايل النظام ناصر الدين سعيدوين، -(37)
 رئاجلزا ش.و.ن.ت. حتقيق حممد بن عبد الكرمي، االحرتاز من الوباء، مان خوجة،محدان بن عث -(36)

  .619ص ،6952
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ملزيد  ،التيفوس، احلمى الصفراء، الكولرية ،محى املستنقعات ،6893وطاعون  6830مثل طاعون  -(32)
هد القشاعي، الصحة والسكان يف اجلزائر العثمانية أواخر الع أنظر: فلة موساويمن التوسع 

( ،أطروحة دكتوراه دولة يف التاريخ إشراف 6806 -6565) العثماين إىل أوائل االحتالل الفرنسي
      .2776 جامعة اجلزائر، ناصر الدين سعيدوين،

 .615ص  ، املرجع السابق،توفيق دمحاين -(33)
-6569 زائرون اجلزائريون والسلطة العثمانية يف اجلالحللتوسع أكثر انظر: سعاد عقاد، الف -(31)

 92-97،ص ص2761 رسالة دكتوراه يف التاريخ،إشراف، دادة حممد،جامعة وهران، ،6837
 67ع يف اجلزائر خالل العهد العثماين"، جملة سريتا، لعيد، "املرابطون والطرق الصوفيةمسعود ا -(35)

 .67ص
 .690ص ، املرجع السابق،الضرائيب، النظام القشاعي -فلة موساوي  -(31)
  .36ص ،، املصدر السابقأمحد توفيق املدين -(30) 
   .698ص ،ام الضرائيب، املرجع السابق، النظالقشاعي -فلة موساوي  -(38) 
  226ص ،2770دار البصائر،  اجلزائر: اجلزء األول، ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،أبو القاسم سعد اهلل -(39) 
  ه.نفس -(17)
 .617، ص سعاد عقاد، املرجع السابق -(16)
 .620، نفسه -(12)
 .628، صاملرجع السابق دراسات وأحباث...، ناصر الدين سعيدوين، -(13)
         6952، تعليق نور الدين عبد القادر، اجلزائر تاريخ حاضرة قسنطينة ،احلاج امحد مبارك -(11)

 .61-63ص ص
  . 630، ص املرجع السابق سعاد عقاد، -(15)
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 ملخص:
فلسفة ما هي إال تفسري للحياة أو للكون أو لكليهما معا، األمر الذي  أيّ  إنّ 

يشكل أمهية ملعرفة ما هو التأويل، فقد يصعب حتديد التأويل حتديدا دقيقا نظرا لتطبيقاته 
لتفسري الفلسفي هلذه العديدة مثل تفسري نص مكتوب بلغة خمتلفة وتأويل الفرد حلياته، وا

أو تلك الفكرة الدينية، والتفسري العلمي ملصري الفرد أو الكون فكلها عبارة عن أنواع خمتلفة 
البحث عن العنصر املشرتك بني هذه التأويالت  أنه إذا متّ  من التأويالت. ويرى رويس

قة خمتلفة يف التأويل عبارة عن مسلك عقلي ميثل طري ه يتضح من خالهلا أنّ املتنوعة، فإنّ 
 التفكري، يتبعها املفسرون بصرف النظر عن املوضوعات اليت يفسروهنا. من هنا يتضح لنا أنّ 

التأويل كعملية عقلية خيتلف عن العمليات العقلية املعرفية األخرى سواء يف العالقات أو 
ات الغايات أو األهداف فالبحث عن معىن التأويل هو البحث يف الفرق بينه وبني العملي

 املعرفية األخرى.
 

 التأويل، املثالية، الوالء، الوجود، املطلق. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

Any philosophy is just an interpretation of life, universe or both, 

It is difficult to define the interpretation precisely because of its many 

applications such as the interpretation of text written in a different 

language, the interpretation of the individual's life, the philosophical 

interpretation of different religious ideas, the scientific interpretation 

of the fate of the individual or the universe. Those are all different 

types of interpretations. Royce saw that if there was a search for the 

common element between these various interpretations, it is clear that 

it would be a mental sequence that represents a different way of 

thinking, followed by interpreters regardless the subjects they 

interpret. It is clear that interpretation, as a mental process, is different 

from other cognitive processes in either cognitive relationships or 

goals. The search for the meaning of interpretation is to search the 

difference between meaning  and other cognitive processes. 
 

Keywords :Interpretation, idealism, loyalty, existence, absolute. 
 

  :مقدمة
قد سيطر على  اكبري   اهناك تعارض أنّ  Josiah Royce"()" الحظ جوزايا رويس

دراك احلسي لفلسفة، وهو تعارض بني ثنائية اإلتصنيف العمليات الفكرية طوال تاريخ ا
ا جاءت ناقصة ال أهنّ إحماوالت كثرية للتوفيق بينهما،  والتصور، وحىت وإن كانت هناك

ويقدم لنا "رويس" التأويل أو التفسري كنوع ثالث ملعرفة وغامضة ومل تكتمل بعد، 
 ا وبالتايل يكون التأويل موضوعهااملوضوعات اليت ال ميكن إدراكها إدراكا حسيا أو عقلي

خرين، وتقوم هذه بدوهنا معرفة الفرد لذاته أو لآل والذي هو عملية معرفية مستقلة ال حتقق
املفسر واملوضوع واملستفيد، حبيث تنتقل هذه العملية املعرفية على أطراف ثالثة وهي 

وغالبا ما نستعمل  ىل فكرة ثالثة تتوسطها،إمن املقارنة بني فكرتني والوصول العملية العقلية 
 Hegel" ىل هذا النوع من الفكر، وهنا جند "رويس" يقرتب من هيغلإاحلدس للوصول 

Georg Wilhelm friedrichفكرة ثالثة جديدة ويصبح " يف الفكرة ونقيضها واخلروج ب
 الفكر يف حركة دائرية ضمن املنطق اهليغلي.



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
001 
 

إىل حتليل طبيعة املعرفة، فلم ينظر  يقرتب رويس من حتليل طبيعة األشياء عن طريق
نظرية املعرفة كغاية يف ذاهتا كما فعل الفالسفة النقديون، بل اجته إىل دراسة عالقة الفكرة 

شكلة الطبيعة العامة للوجود. فكان يف هذه املسائل أقرب يتلمس فيها مدخال مل ،باملوضوع
ملن يسمون بالفالسفة بعد كانط منه إىل كانط نفسه. كان النقد الكانطي مسيطرا على 
أفكاره. وقبل حسم مسألة ما جيب أن نعرف ما الوجود. يفرض الفهم الصحيح لنظريته يف 

وجودية األخرى اليت نقدها واعتربها غري  الوجود ومفهومه الرابع له اإلبقاء على املفاهيم ال
كافية لوصف طبيعة الوجود. فنعرف من هذا النقد للواقعية والتصوف واملذهب العقلي 
النقدي ملاذا رفض وصف الوجود بأنه القائم بذاته أو املباشر أو املدرك العقلي بوصفه 

عنصرا من كل ملفهومه اخلاص للوجود  حقائق صحيحة، وندرك يف الوقت نفسه كيف ضمّ 
مذهب من املذاهب الثالثة. فالوجود احلقيقي يشبع فكرة مقصودة من وعي معني. وهناك 
عالقة غائية بني الفكرة واملوضوع الذي يقصد حتديده وحيقق معناها الداخلي اخلارجي. 

 شيء عنده على حتقيق املوضوع. ويعتمد كلّ 
 

" على دور Charles Sanders Peirce" ويشدد "رويس" حتت تأثري تشارلز بريس
التأويل يف املعرفة البشرية واحلياة، وقام بتطبيق هذه الفكرة على نظريته األخالقية؛ فالفرد 
مثال ال يستطيع أن حيقق نفسه ويبلغ كيانه الذايت احلقيقي أو شخصيته دون هدف يف 

لعليا كالصواب واخلطأ والذات ا  - احلياة، أو خطة تصبح هلا بعض املفاهيم والتصورات
فهم خطة حياته أو  نسان ال يشرع يفاإل ذات معىن بصورة عينية، غري أنّ  -والذات الدنيا 
لك ال يتحقق هذا ال عن طريق عملية تفسري نفسه لنفسه، وعالوة على ذإهدفه املثايل 

خرون خرين، فاآلآي عن طريق التفاعل مع أناس ال يف سياق اجتماعإالتأويل الذايت 
خرين على أن نفسي لنفسي، وأنا بدوري أساعد اآللة على أن أفسر يساعدونين ال حما

ىل التقسيم بدال من الوحدة، حبيث إفسهم، ومتيل هذه العملية حلد ما يفسروا أنفسهم ألن
 خر. احلياة مهمة فريدة متيزه عن اآلفرد أكثر وعيا بنفسه من حيث أنه ميتلك يف يصبح كلّ 
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لفرد كتمهيد حلل مشكلة املسيحية وكتعقيل للفكر كتاب رويس بعنوان العامل وا  ويعدّ 
واإلميان املسيحي، فإن كان العامل جتسيدا للمطلق فذلك تفسري لعالقة املسيحية بالعامل 

 ية األفراد لتحقيق اجلزاء اخللقيوالكنيسة، فحينما يناقش عالقة الفرد بالعامل، ومدى حر 
حماولة لتأسيس دين طبيعي ال يتعارض فتلك حماولة لوضع تأويل ديين لفلسفة الوجود، أو 

، وال يكون هذا إال باستبدال العقيدة املسيحية بدين طبيعي عقالين )**(مع الفكر املسيحي
أو التضحية بالفكر الفلسفي ومن هنا تصبح الفلسفة يف خدمة الدين، وهنا يظهر لنا جليا 

"هيجل"، كما يؤكد  اء بهوتعقيل املسيحية ما هو إال استمرار ملا ج "هيجل"ـتأثر"رويس"ب
ملشكالت دراسة الوجود يعترب مبثابة مقدمة ضرورية لإلميان وحلل الكثري من ا نّ أأيضا على 

ن يأيت متفقا بالضرورة مع أان هناك دين طبيعي، فمن املنطقي ن كإالدينية. فالدين قائم، و 
ان املسيحي ، وبذالك يكتسي اإلمي(6)اإلميان املسيحي التقليدي انطالقا من الفلسفة

والعقائد املسيحية أساسا فلسفيا وتصبح الفلسفة تربيرا للدين، بصورة غري مباشرة، أو إن 
رويس التأويل في فلسفته لحل بعض المشكالت الدينية  فظو  فكيفروحها دينية، 

م أ)المسيحية(  التأويل لصالح الدين والفلسفية خاصة بين الدين والعقل؟ وهل استعمل
 الفلسفة(؟لصالح العقل )

 

 التأويل عند رويس: -4
هنالك تعارض قدمي قدم الفلسفة بني اإلدراك احلسي والتصور فهناك  أنّ  "رويس" يرى

من رأى بأن اإلدراك احلسي هو املصدر الوحيد للمعرفة وهناك من قال بالتصور، وهناك من 
، وال يكشف لنا هذا التوفيق أو املزج جاء غامضا أو ناقصا حاول التوفيق بينهما إال أنّ 

نه إ "Henri Bergsonبوجود عنصر ثالث بني اإلدراك احلسي والتصور، يقول برغسون "
ليس هناك حاجة للتصور، وما التصور إال بديال مؤقتا لإلدراك، وال حيتاجه اإلنسان 

رفض رويس وجود اجلوهر الروحي  ،(2)للتفكري عموما، إال لكي يوسع ما جاء من اإلدراك"
ود اجلوهر املادي، وكما حول الطبيعة إىل اتفاق اجتماعي حول الذات إىل كما رفض وج

ليس هناك جوهر و  اعي أساس الواقع املادي والروحي،مقولة أخالقية، فالواقع االجتم
روحاين يسمى ذاتا، فالذات هدف ومهمة يلتزم الفرد بتحقيقها، بذلك ألغى شعور الفرد 
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ه بذاته إال من املقارنة مع اآلخرين، ال وجود لذات بذاته من الداخل، ال يعرف الفرد شعور 
الفرد إال يف جمتمع، ليست فكرة فطرية أو شيئا يف ذاته وإّنا حياة فعالة ال يتوقف دورها، 
تيار حي متدفق بلغة "برغسون"، وسيلة للحياة خيتارها الفرد وحيققها، ال ينفصل وجودها 

نية للطبيعة وعن النظام اخللقي الذي حيوي عن النفوس الفردية األخرى وعن احلياة الباط
هذه النفوس وتلك احلياة، ليس هناك بداية حمددة للذات أو ماهية ثابتة هلا، فالوجود أسبق 
من املاهية بلغة الوجوديني، حيقق الفرد ذاته من خالل املقارنة االجتماعية، فالذات خربة 

يا أو أخالقيا وإّنا مقولة أخالقية اجتماعية، واإلنسان صنيعة اجملتمع، ليست مبدأ معرف
ن التصور هو الطريق أاإلدراك خيدع و  لكن يف املقابل جند أنّ  جيب على الفرد أن خيلق ذاته،

 "kant" الوحيد للمعرفة ولفهم العامل أو كما يرى ذلك أفالطون وأتباعه، ولئن قال كانط
تشكيل التصورات، والعقل "العقل" وأعطى للفهم قدرة على و بثالثية "احلواس" و"الفهم"

، وإذا كان (3)نه مل يوضحها بصورة تفصيليةأك، وقام بوظيفة ثالثة للعقل إال قوة اإلدرا
ن اتفقوا على وجود احتاد بني اإلدراك احلسي و ن واملثاليو ن والربمجاتيتو ن والعقليو التجريبي

الثنائي القائم، فإن  والتصور واختلفوا يف نوعه، ومل حيددوا عنصرا ثالثا يزيل هذا التباين
يربر حاجتنا القصوى للتأويل وعلى ضرورة العمل به، فإذا كان اإلدراك احلسي جزئي  رويس

املعرفة، وكان التصور كلي املعرفة، "فأين يضع الفرد عقل جاره" مثال وما الذي يقدمه الفرد  
 .(1)كقيمة نقدية لفكرته عن عقل جاره؟

 

تأويل كنوع ثالث من أنواع املعرفة، تتم به معرفة من وجود ال نه ال بدّ أجييب رويس 
عقل اجلار، فاملوضوعات اليت ميكن إدراكها أو تصورها غالبا ما حتتاج إىل التأويل، أما إذا 

بأنه ضروري لقيام العالقات  نظرنا إىل التأويل من جانبه االجتماعي فريى "رويس"
اله باآلخرين موقف املسافر على حدود فرد يف حماولة التص االجتماعية والروحية؛ فيقف كلّ 

بني الدولتني، الدولة اليت حييا هبا والدولة اليت تقع يف اجلهة املقابلة للحدود. وال تقتصر 
حاجتنا إىل التأويل يف عالقته االجتماعية مع اآلخرين، بل حيتاجه اإلنسان أيضا لكي 

حيث يعترب الفرد املفسر  ؛يعرف نفسه، حيث يتطلب التأويل ثالثة حدود أو شروط صورية
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"أوهلا" واملوضوع املراد تفسريه "ثانيها"، واملستفيد من التفسري "ثالثها"؛ وعندما يفسر املرء 
املاضي و"األنا" نه كائن واحد، فهناك "األنا" أذاته فإنه يعتمد على هذه احلدود بالرغم من 

قد قطعه على نفسه، فإنه املستقبل، فعندما يتذكر الفرد وعدا يكون  "احلاضر، و"األنا
يفسر يف اللحظة احلاضرة، ما عربت عنه ذاته املاضية وكان الفرد يقول يف نفسه "لقد 

مت نقل التجربة ا نه إذا مأأن أقوم بفعله" وهنا يؤكد رويس  وعدت بعمل كذا، وعلي اآلن
عدة نتائج  الذاتية، واإلطار الصوري لتأويل الفرد لذاته إىل اخلارج فإنه ميكن الوصول إىل

ميتافيزيقية، فما يوضحه التأمل الباطين لألنا يكون جمسدا يف اخلارج ويف تاريخ العامل، فريبط 
ن حييا يف احلاضر ويكون على دراية أاحلاضر باملاضي وباملستقبل، ومن هنا يستطيع الفرد 

 .(5)بوقائع املاضي، أو يفسرها لفرد ما يف املستقبل
 

يعترب احد العمليات املعرفية، وإن دراسته تساعد يف  يلأو الت يؤكد رويس طاملا أنّ و 
من معرفة مكوناته واألساس النفسي  فهم البحث امليتافيزيقي لطبيعة وحقيقة اجملتمع؛ فالبدّ 

لعملية التأويل، واملتمثل يف املقارنة باعتبارها عملية فكرية وحالة شعورية واضحة، أي صورة 
التأويل عملية معرفية  نّ أإرادة التأويل، أما ثالثا فبما  املتمثل يفأولية للتأويل، واملكون الثاين 

من دراسة طبيعة جمتمع التأويل، وداللته النفسية واألخالقية ورسم صورة  اجتماعية فال بدّ 
للمثل األعلى الذي يرشد املؤول احملب للمعرفة باعتبارها قيمة أخالقية ودينية جملتمع 

لنا كثريا فكرة اجملتمع املثايل، ويوضح اخلطوط العامة مليتافيزيقا التأويل، األمر الذي يوضح 
احنراف عنه  كلّ   نّ أتأويل هو عمل الفلسفة الرئيسي، و التأويل، وهنا جيب االعرتاف بأن ال

 .(1)آلخرينإىل اسان القيام بالتأويل دون احلاجة يؤدي إليه بالضرورة فيستطيع اإلن
 

 الديني:الحقيقة الوجودية واالعتقاد  -0
ىل تأسيس حقيقة هنائية يطمئن الفلسفة والدين كالمها يسعيان إ البد لنا أن نعرف أنّ 

لدين دورا مهما يف تاريخ الفلسفة اإلنسان، وألجل أن يطمئن على وجوده فلقد لعب ا هلا
الفلسفة ولدت من رحم الدين، ألجل أن تضع حقائق  كثريا من الباحثني اعتقدوا أنّ   نّ إبل 

بقدر العقل البشري، وكذلك ألجل وضع طريقا خاصا وإنسانيا خلالصه يف هذا الوجود 
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 بري، ومن النقص، واخلرافة، والشرومهمة الدين عنده هي حترير البشر من وزر ك .(0)العامل
 .(8)والبؤس والرذيلة

 

هناك ثالثة مفاهيم خمتلفة يف أدبيات الدين الطبيعي، حبيث يعترب  أنّ  "رويس" يرى
األول منها الدين الطبيعي حبثا فيما قد يسمى "الطريق إىل معرفة اهلل من خالل املفهوم 

ن تقدمها أع يف البحث عن احللول اليت ميكن الطبيعة"، ومن خالل هذا املفهوم نشر 
التعميمات اليت يطلقها العلم الطبيعي بالنسبة للواقع اخلارجي ملشكالت الدين وينظر 

يم الثالثة للدين ليس بوصفه مذهبا أو نظرية ميكن إثباهتا من املفهوم الثاين من هذه املفاه
دراسة العامل الطبيعي، بل باعتباره نوعا من الوعي أو الشعور له قيمته اخلاصة واملميزة من 

نه متدين أإلنسانية، حيث يفهم اإلنسان على بني مراتب الشعور املختلفة لطبيعتنا ا
ن الذي يتم تقدير نظر هلذا املفهوم كنوع من اإلميالدين، ويإىل ابالطبع، وتشتاق طبيعته 

ىل الوعي الباطين واإلحساس الشعوري ملن حيتاجون إليه وبوصف اخلرب إقيمته استنادا 
الدنيوية للبشرية، أما املفهوم الثالث من مفاهيم الدين الطبيعي مع الفلسفة األساسية 

النقدي الدقيق يف عقولنا ميثل للدين، فأصبح البحث يف طبيعة األشياء يف ضوء البحث 
املوضوع الرئيسي للدين الطبيعي، وبات االجتاه الذي يدرس هذه املشكالت كما يرى 

" ونظرية العلم عند Aristotle" رويس" يتناول املشكالت اليت تناولتها ميتافيزيقا أرسطو
إىل  الفلسفات اليت نظرت ومنطق "هيجل"، بل كلّ  "Fichte Gottlieb Johannفيشته "

، فوفق املفهوم (9)تاريخ الفلسفة كمحاولة لدراسة الوجود بوصفه موجودا أو كما هو موجود
الباحث يف الدين الطبيعي يقبل املعرفة السائدة يف عصره بوصفها معرفة صحيحة  األول فإنّ 

وصادقة، وال حياول التعمق يف أسس هذه املعرفة، وإّنا يسعى لتفسري الطبيعة اخلارجية يف 
االهتمامات الدينية، أما املفهوم الثاين فينظر للدين الطبيعي بصفته صوت الطبيعة  ضوء

عن إمياهنا وتنشر مثلها العليا، وتشبع حاجياهتا، واستشارة  اإلنسانية ذاهتا اليت حتتاجه للتعبري
من يؤمن هبذه احلقيقة الدينية يكون وعيه الديين واضحا بذاته ال حيتاج إىل  إرادهتا، ألنّ 

له من التعامل مع املشكالت  دارس الدين الطبيعي ال بدّ  ربير. أما املفهوم الثالث فإنّ ت
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امليتافيزيقية الرئيسية، أي يعد الباحث ناقدا ألسس اإلميان، وكذا الطرق واملناهج اليت تنظر 
فقد يظهر لنا الباحث هذا االختالف يف املفاهيم الثالثة يف  .(67)هبا طبيعة احلقيقة للواقع

مفهوم واحد وهو الدين الطبيعي، إال أهنا يف النهاية تبقى تصب يف قالب واحد وهي 
 االهتمام بالدين، كما أهنا تربز التماثل واالنسجام بني النظام الطبيعي واملذهب الديين.

 

ويعرف "رويس" الوجود فيقول: هو ما يكون واقعا وخيتلف أو يتعارض مع ما قد 
حلظة معينة، فيظهر الوجود دائما يف هذا الصراع ويف ظل عدم  تقرتحه أفكارنا اللحظية يف

اكتمال الوعي، بوصفه ذلك الواقع الذي نفرتضه مقدما قبل أي تعريف أو حتديد معني 
ولكن تبقى الواقعة والفكر أو الواقع املباشر والفكر، مها العامالن الرئيسيان الذي يؤدي 

. فالوجود معناه (66)ود وما يوصف بالواقعيةالصراع بينهما إىل حتديد مفهومنا عن الوج
الظهور يف العامل اخلارجي مبا يعرب عن املعىن الباطن الكامل الذي تتضمنه وحدة فكرية 

، وفكرة "رويس" هي أنه ليس مثة فلسفة تقنع إذا كانت مرغمة على أن تؤكد (62)منظمة
ال إهية أي شيء ماهي لك املوجود فماجمرد الوجود يف مقابل عجزها عن تعيني ماهية ذ

 .(63)معىن ذلك الشيء
املفاهيم الرئيسية للطبيعة النهائية للوجود، أو ما يطلق عليه رويس  نّ أويرى رويس 

"احملمول الوجودي" ما هو إال تفسري لفلسفة الدين نفسها، إذ أن احلكم بأن اهلل موجود أو 
ر إذن أنا موجود" يتضمن "أنا أفك Descartes René العامل موجود أو كما قال ديكارت

معرفة معين الوجود أو معرفة ما يتضمنه احملمول الوجودي ذاته. وكما ترى معظم األديان 
الشعبية أن االعرتاف بوجود اهلل أهم من معرفة طبيعته، فبالتايل لن جيد من خيتلف معه من 

اد جملرد أصحاب العقول التقليدية، يف حني أن هؤالء الناس أنفسهم قد يتهمون باإلحل
الفكر الديين الشعيب ليس قائما  أي أنّ  ؛شعورهم بتشكيك بوجود اهلل ولو بدرجة ضئيلة

على أساس عقلي بل يستند على غرائز دفينة وعميقة يف الطبيعة اإلنسانية، ومن هنا يوضح 
املرء حقيقة ال يستفيد كثريا من االعتقاد يف وجود  اإلشكالية تكمن يف أنّ  لنا رويس أنّ 

اإلعجاب مبا هو غري قابل للمعرفة يف الالهوت، يتم  معني ال يعرف صفاته، إال أنّ  شيء
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تدعيمه إىل حد كبري بالشعور الناقص، فبمجرد احلكم بوجود كائن معني أو بوجود اهلل 
أكون قد نسبت إليه صفات، هذه الصفات يكون تعريفها كما يرى "رويس" متضمنا يف 

نا احملموالت الوجودية قيمة نسبية، وقد يتمكن الفرد من ، حيث تظهر ل(61)احلكم اجملرد
صياغة مفهوم هنائي ملعىن احملموالت الوجودية، وينتج لنا مفهوم جديد هلل، وتصور جديد 

 للعالقة بني اهلل والعامل والفرد اإلنساين، وبالتايل يتم وضع أسس جديدة للدين الطبيعي.
 

 :المفاهيم التاريخية المتعددة للوجود -1
حيدد لنا "رويس" أربعة تصورات تارخيية للوجود، حيث وقبل عرضه ملفهومه الرابع 
والذي هو املفهوم املثايل للوجود يعرض لنا ثالثة مفاهيم؛ يرى"رويس" أهنا ظهرت يف تاريخ 
الفكر الفلسفي، كما ال حظ رويس أن مفهوم الوجود يف اللغة الشعبية ال يرتكنا حتت رمحة 

 "كانط" يسميها كما أو األخرى واحملموالت سابقا إليه شرناأ كما الوجودي مولاحمل بني التمييز
الشعبية  اللغة إليه تشري اليت الطرق من العديد ظهرت كما للموضوعات"، احلقيقية احملموالت

مفاهيمهم  مصدر معرفة يف املرء فشل إذا صحيحا فهما الفالسفة فهم يصعب حيث للوجود
نظرية أرسطو  يف مقدمة مقاله عن امليتافيزيقا بأنّ  )***("teichmuller وكما قال "تيشمولر

يف الوجود تقوم يف جانب كبري منها على سلسلة القواعد النحوية اليت تستخدم يف اللغة 
 اليونانية، ويعرض رويس ثالثة منها فقط نظرا ألمهيتها يف حتديد املفهوم الوجودي.

 

 المفهوم الواقعي: /1-4
ملذهب الواقعي عن الوجود، على استقالل الواقع عن اخلربة أو الفكرة يؤكد مفهوم ا
االستقالل هو جوهر الواقع، حيث يقوم بالفصل بني الوجود واملاهية أو   اليت تشري إليه، وأنّ 

  وع املوجود أو "احملمول الوجودي"كما يقول "رويس" بني "ماذا" و"هذا" بالنسبة للموض
صورة مسبقة أي املوضوعات اليت تتصف بالوجود، فيجب ومل حيدد التعريف الواقعي ب

القيم العليا واألوهام والكائنات  التمييز بني املوضوعات الواقعية وغري الواقعية، فقد تعدّ 
 اخلرافية موضوعات غري موجودة، وقد تثبت اخلرب ماهيتها، وبالتايل ميكن القول بأنّ 

معىن  ل واألحالم اليت قد تتصورها، كما أنّ املوضوعات اخليالية تعتمد على األفكار واآلما
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احملمول الوجودي يف هذا املفهوم األول، يعترب املادة والروح من األشياء الواقعية، ويشري 
"رويس" إىل العديد من الكائنات من النمط الواقعي اليت ظهرت يف الفلسفات الواقعية 

ثال "الواحد أأليلي" و"كثرة واليت أيضا ظهرت عرب تاريخ الفلسفة، فهناك على سبيل امل
" وتعريفه Platon أفالطون و"مثل "Démocrite و"دميوقريطس "Empédocle إنباذوقليس

هلا بوصفها كائنات واقعية هلا وجود مستقل وهلا قيمتها اخلاصة هبا، و"كائنات أرسطو" 
وكل عامل  الفردية بكل درجاهتا من اهلل إىل املادة، و"طبيعة الرواقي"، و"ذرات أبيقور"،

 الكائنات املخلوقة يف الالهوت املدرسي بوصفها مستقلة عن اهلل، و"جوهر سبينوزا
Spinoza Baruchو"ذرات" أو "منادات ليبنز ،" Leibniz Wilhelm Gottfried  "

 ية"، و"املادة عقل" عن "كليفورد"و"األشياء يف ذاهتا عند كانط"، و"كائنات هربارت الواقع
 الكائنات األخالقية يف كلّ  ، وكلّ Herbert Spencer"(65) بنسرو"الالمعروف عند س

املذاهب امليتافيزيقية احلديثة، فكل هذه األنواع املختلفة يف القيمة واألوصاف من 
املوضوعات املدركة، ميكن اعتبارها وفق املفهوم األول للوجود كائنات واقعية، حيث يعترب 

 هؤالء الفالسفة واقعيني. رويس كلّ 
 

تعريف من التعاريف  املفهوم األول للوجود ال يطابق أيّ  كد من جهة أخرى أنّ ويؤ 
الشعبية للوجود، حيث أصبحت الذرات غري قابلة للرهية املباشرة، وال نعرف الواحد أأليلي 

ن منادات ليبنتز تعترب نفوسا، وأن أاملثل األفالطونية ليست جسمية، و  إال بالعقل. كما أنّ 
عند "كانط" وكائنات "هربارت" الواقعية غري قابلة للمعرفة. كما أن األشياء يف ذاهتا 

املفكرين الذين طبقوا هذا املفهوم اعتمدوا على العقل ومل يتجهوا للرهية احلسية أو استندوا 
صورة من الصور اليت تعتربها امليتافيزيقا الشعبية كافية للتعبري عن املفهوم  إىل أيّ 

ف األول للوجود مركبا من املفاهيم الشعبية الثالثة مع الرتكيز ويأيت التعري ،(61)الوجودي
 الوجود يكون وراء خربتنا املباشرة أو حتتها. على املفهوم الثاين الذي يرى أنّ 

 

 وينتهي رويس" يف حتليله هلذا املفهوم بتقدمي بعض النقد هلذا املذهب حيث يرى أنّ 
إىل نقد من اخلارج فتعريفه للوجود يتصف املذهب الواقعي يناقض نفسه بنفسه، وال حيتاج 
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 ة تفرتض التفسري العلي للكائناتبصفتني متناقضتني األوىل تفرتض الدوام والثبات والثاني
عامل احلقيقة ال يكون مستقال عن املعرفة وعن األفراد، ويقع يف قلب خرباهتم  كما أنّ 

لذات العارف أو عن الوقائع احملدودة، إنه عامل ال تنفصل فيه األفكار أو األحداث عن ا
األخرى يف الكون، إنه عامل تتوحد فيه الكائنات الروحية واملادية، وال وجود لكائنات 

. ومن هنا فالواقعية تتطلب سلوكا (60)حيادية، فكل كائن يؤثر على الكائنات األخرى
س عقليا جتاه الوصول إىل احلقيقة، فدائما ما تفرتض الفلسفة الواقعية وضوح األس

 امليتافيزيقية اليت تستند عليها.
 

اهلجوم الذي قاده "رويس" على الواقعية والذي وجه نقده يف فكرتني أساسيتني مها  إنّ 
   ىل تدمري صميم املعرفةإىل استقالل املوضوعات ينتهي إالفيلسوف الواقعي بسعيه  أنّ 

لسابقني يف هارفارد من تالميذه ا اثنني من الواقعيني كانافجاء رد سريع وقوي من جانب 
يف جملة الفلسفة عنوانه  6977قال سنة مب"مونتاجيو" حيث رد "مونتاجيو" مها "بريي" و

 6976صدره مبجلة "ذي مونست" عام أمبقال  ""بريي دحض االستاذ رويس للواقعية"، مث"

دحض االستاذ رويس للواقعية والتعددية"، وهو موقف مشرتك من كليهما ضد " بعنوان
، حيث اهتم "بريي" فلسفة (68)ة، وقد أشاد "هربرت شنيدر"و"ميد" كثريا هبذا النقداملثالي

 the ego centric بالذاتية مبقالة مهمة بعنوان "مأزق التمركز حول الذات" "رويس"
predicament"(69) يربز فيه موقفه من "رويس" واملثالية عامة اليت أفاض يف بيان ،
 أخطائها وزيفها.

 

 م الصوفي:المفهو  /1-0
"اليوبنشاد"و"الفيدانتا"، وانتقل بعدها إىل  بدأ التصوف يف اهلند حني ظهرت ديانتا

حتوت على البعض من صوره، كما أن اواليت  اكتشافه يف حماورة "أفالطون" أوربا حيث متّ 
تفسري احلياة الباطنية هلل عند أرسطو جاء قائما على مدلول صويف، وشكل بعدها التصوف 

حني امتزج ببعض مفاهيم الفلسفة الواقعية واملذهب  "Plotin ما عند "أفلوطنيعنصرا مه
املثايل، وانتقل إىل الالهوت املسيحي من خالل األفالطونية اجلديدة، كما أثر يف الفالسفة 
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مزايا من " اإلفادة d'Aquin Thomas"" "توما اإلكويين املدرسيني فحاول القديس
ملذهب األرثوذكسي، وانتقل التصوف إىل أملانيا يف التصوف دون اإلخالل مببادئ ا

 Arthur "شوبنهور الالهوت "الربوتستانيت" حيث ازداد نشر مبادئه بني العلمانيني، ويعد
Schopenhauer(27)" أحد النماذج احلديثة لتأثري التصوف يف املذهب الفلسفي. 

 

يطلق عليه احملمول  ال تكمن القيمة التارخيية للتصوف يف نظرته يف املوضوع الذي
الوجودي، وإّنا يف نظرته العميقة للمحمول الوجودي ذاته، فال يهتم الصويف بوجود 

الوجود عند الصويف يعين ما يكون وجوده وجودا  املوضوع، بل باحملمول واحلكم احلملي. إنّ 
 خالص الفرد األبدي يعتمد على هذا النقاء اجملرد للمحمول مباشرا نقيا، حيث يرى أنّ 

الوجودي، كما أنه جيعل من اخلربة كوسيلة لتعريف الواقع، فحصوله على الفكرة يكون 
 لتجرييب األصيل يف تاريخ الفلسفةبأنه ا باخلربة ال من الفكر، فالصويف كما يصفه "رويس"

" اوالوجود عند الصويف يتم الشعور به مباشرة، كما أنه ال بد من أن يكون الوجود "واحد
اج إىل التفكري، وكل ما مت االقرتاب من معرفة الواحد يقل التعارض بني ألن التعدد حيت

 التعدد وهم، وتتوقف معرفة الفرد لذاته وال يشعر إال باملطلق، ألنّ  األشياء يف العامل، ألنّ 
اكتشافه للوجود يتضمن نسيان الذات أو أن نصبح حلما أو ومها، فيسعى الصويف لتحطيم 

الوجود يعين ببساطة ما يكون  ، ويؤكد التصوف أنّ (26)وب فيهالفصل بني الواقع واملرغ
مباشرا وما نسميه لونا خالصا وصوتا خالصا، وعاطفة خالصة، تكون كلها موجودة 
مباشرة، ولكن وجودها يكون جزئيا وناقصا. وميكن القول من خالل املقارنة بني املفهوم 

هلما  ن منطقيا، وكالمها جمردان، كما أنّ الصويف للوجود واملفهوم الواقعي أن كالمها متشاهبا
نه ال ميكننا احلكم أكما  ،عن جزء من احلقيقة الكلية للوجود امنهم تاريخ طويل، ويعرب كلّ 

 .(22)عليهما إال من خالل التحليل األنطولوجي املباشر والنقدي لكل مذهب
  

 واألفكار مزيفة ،عتبار احلياة وهمولكن اإلشكال الذي تقع فيه الصوفية يتمثل يف ا
لكنه يستطيع يف حبثه أن  وبالتايل يصبح املطلق هو العدم، فحياة اإلنسان حمدودة فعال،

املطلق  عن الوجود، وعندما يعرف هدفه بالسلب، ويعتمد على املقارنة وجيد أنّ  يئايعرف ش
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الصوفية رفضت  هو غياب احملدود، فهنا يتساوى املطلق مع العدم، وكذلك جند أنّ 
دية" إال أهنا تعتمد على روحها دائما، عندما يؤسس الوجود على اخلربة الفردية "الفر 

"رويس" من هذا املفهوم فيما بعد يف شرحه ملشكلة املسيحية واليت خصص هلا   ويستفيد
 كتابني بعنوان مشكلة املسيحية.

 

 المفهوم العقلي النقدي: /1-1
ن. هو ما ميكن مالحظته حتت الوجود أو ما هو كائ يقرر العقليون النقديون أنّ 

ظروف معينة، وما يؤكد صحة هذه األفكار هو جعل اخلربة أو التجربة هي اليت حتدد هذه 
األفكار وجتعل من التجربة ممكنة، فإذا كان لدى الفرد أفكار معينة، ومل تقدم اخلربة هلا كل 

لصحته أو خطأ  امعناها وحاول البحث عن صلتها بالوجود. فإنه جيعل من الوجود معيار 
أفكاره، وبالتايل يوحد هذا املفهوم بني الواقع واملصداقية، كما ينفي مهمة البصرية يف معرفة 

للعامل الظاهر، وال حقيقة أي عامل مستقل، بل تكمن قيمتها يف إعطاء عامل وحدة معقولة 
عامل  املبادئ أو حمملوها الوجودي مستقال أو ومها أو واقعا روحيا، بل هيكون عامل هذ

مبادئه واضحة لكل الناس، وال توجد إال كائنات بالقوة، وقوانني ونظم للحقيقة 
اهلل  وموضوعات تبدو كما لو كانت يف احلقيقة واقعية، فال يطلب من اإلنسان أن يثبت أنّ 

موجود، ولكن عليه أن يسلك كما لو كان موجودا، فاهلل عندهم إما أن يكون موجودا 
 . (23)ه على اإلطالقبالقوة، أو ال وجود ل

 

وبسبب متيز املفهوم الثالث للوجود بالعنصر العقلي التأملي، دائما ما يظهر من 
 مدتستااملوجه إىل املذهب الواقعي، فقد الناحية التارخيية بوصفه نتاجا مباشرا للنقد 

قوهتا من جمموعة من  )****("Berkeley George "بركلي احلجج السلبية اليت قال هبا
ليقات املنتشرة عن طبيعة اخلربات اليت نتعرف على الوجود هبا. وحلل الصفات األولية التع

والثانوية اليت نسبها كثري من الواقعيني للمادة، إىل جمرد مركبات من املعطيات احلسية املباشرة 
ان الربهان الذي يستند عليه املفهوم العقلي النقدي للوجود بره والبناء املثايل، واحلقيقة أنّ 

من الصعب دحضه، حيث يرفض املفهوم الثالث للوجود جتاهل الوعي وهذا العنصر 
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التجرييب الذي يكون حاضرا أينما يتم احلكم بالوجود بوصفه الضمان الوحيد املمكن ألي 
ن يكون حمققا ملعىن الفكرة اليت تشري هلذا أوجودي، وإّنا يوصف بالوجود البد حكم 

يرى هذا املفهوم أن اإلعالن عن وجود موضوع معني أو أي و  .(21)الشيء حتققا جتريبيا
لديه فكرة معينة دقيقة كانت أو غري دقيقة زائلة أو كلية وتنسب  موضوع واقعي، يعين أنّ 

هذه الفكرة حقيقة وصحيحة، مبعىن آخر تكون  هلا أمهية وقيمة غائية، طاملا حتكم بأنّ 
 متوافقة مع غايتها املثالية.

 

 العقلي النقدي موقفه هذا مبجموعة من احلجج، من أمهها أنّ  ويؤكد الفيلسوف
ن إما يكون هلا وجود موضوعي، حىت و  املوضوعات االجتماعية واألخالقية والرياضية دائما

 يضع معادلة رياضية بفعل بنائي حرأدركت من طرف الفرد، فعامل الرياضيات مثال عندما 
وجودها ليس مثل  ولكنه يف الوقت نفسه يرى أنّ  يدرك مبجرد بنائها أهنا تنتمي لعامل أزيل،

"رويس" أن  ذرت "ليبنز"، وإّنا توجد كحقيقة صادقة أو كفكر ممكن التحقيق، كما يرى
عن الوجود  "أرسطو" هذا املفهوم الوجودي يعود إىل أفالطون كما يظهر لنا أيضا يف نظرية

من  ذا املفهوم عند كلّ املمكنات عبارة عن أفكار، ويظهر ه املمكن عندما صرح أنّ 
 توما اإلكويين"" و"أنسلم" يف الربهان األنطولوجي على وجود اهلل، ويف نظرية أوغسطني"

حيث ميز كانط بصورة حامسة بني  .(25)عن طبيعة اهلل، ويف نظرية اخلربة املمكنة لكانط
تسلم للذات من قسم اخلربة املمكنة والعامل الواقعي من جهة وبني العامل الصويف احملدود املس

جهة أخرى. وعلى الرغم من صعوبة هذا املفهوم األنطولوجي الكانطي اجلديد للوجود فإنه 
ن كان مفهوم الالمعروف عند إالدراسات اخلاصة بفلسفة العلم، و سيطر على الكثري من 

"سبنسر" بالرغم من لغته الصوفية يبدو لنا مفهوما واقعيا فإن عامله الالمعروف ال وجود له 
إال باملفهوم الكانطي، وقدم "جون ستيوارت مل" عرضا تفصيليا للمفهوم الثالث للوجود 
عندما عرض نظريته النفسية يف كتابه "مراجعة لفلسفة وليم هاملتون" حني عرف املادة 
بوصفها إمكانية مستمرة للحس، كما اعتمد العديد من رواد احلركة املنطقية احلديثة على 

، فمثال فكرة اجلوهر والعلة حني )*****(فناقض"فوند" .يعة احلقيقة العلميةة لطبمثل هذه النظر 
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احلقيقة املطلقة  )******(عرضه لألفكار األساسية يف العلوم الطبيعية .وحني رفض"أفيناريوس"
، ومن هنا (21)ووصل يف األخري إىل النظر للوجود بنظرة تشبه مفهوم رويس الثالث للوجود

 الوجود احلقيقي هو الذي تكمن واقعيته يف مصداقيته، كما أنّ  ين أنّ هذا املفهوم يع فإنّ 
 .ألحكام الصادرة عنه أحكاما صحيحةقيمة األحكام فيه تكمن يف جعله ل

 

الوجود احلقيقي هو  بصفتني األوىل أنّ  "رويس" ويتميز هذا املفهوم حسب نظرة
 الوجود واملمكن، أي ما ميكن هذا املفهوم يطابق بني الكلي، والصفة الثانية هي أنّ  الوجود

اخلربة احلسية حتقق مصداقية أي فكرة مبجرد رهيتها  مالحظته حتت شروط معينة، أي أنّ 
واختبارها، فتحصل على معناها وحياة فردية، ولكن عامل الوجود ككل تظهر هذه الفكرة 

ا باعتباره روفعلى أهنا كلية وعامة، "فهل ميكن وجود نوعني من الوجود، يكون كالمها مع
 (20)خر يكون ممكنا صوريا"؟ا فرديا جتريبيا وحياة حسية، واآلحدمهأصحيحا، حبيث يكون 

إشكالية هذا  للمفهوم العقلي النقدي للوجود، يتضح لنا أنّ  "رويس" ومن خالل عرض
املفهوم تتمثل يف تعريف احلقيقة أو عامل املصداقية. فإذا كان العقليون النقديون ردوا الوجود 

 ذاهتا. من معرفة ما الذي يكون أو يشكل احلقيقة يف حدّ  ىل احلقيقة، فال بدّ إ
 

 المفهوم "الرويسي" للوجود: -1
من خالل الدراسة التحليلية والنقدية والعرض الذي قام "رويس" بتقدميه للمفاهيم 

 دره لكي يكون تفسريا صحيحا للوجو الثالثة للوجود، واليت مل يكن أيا منها صاحلا يف نظ
 الوجودولئن اكتفى رويس بثالثة اجتاهات رئيسية، تصور أهنا متثل كل األفكار اليت تناولت 

مجيع  سبب االكتفاء راجع إىل أنّ  ومل يربر أيضا سبب اكتفائه هذا، إال أنه من الواضح أنّ 
 الفكر واملوضوع أو الفكر والواقعاملذاهب السابقة ناقشت الوجود من ناحية العالقة بني 

 ت كلها تدور يف منحى واحد ومل خترج من هذا املقياس الضيق من نظرية املعرفة فقالوبقي
نه ال موضوع أوأحال الصويف اخلارج إىل العدم و بالوجود الفردي للذات العارفة،  "الواقعي"

إال أنت" وال وجود حقيقي إال للمطلق ورفع العقلي النقدي من شأن الفكر، وجعل الواقع 
 األفكار، أي أنه وحد بني الوجود واحلقيقة، من هنا انتهى "رويس" إىل أنّ حمققا ملصداقية 
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هذه املفاهيم التارخيية كلها ترد الوجود لعالقة الفكر بالواقع، واحلقيقة بالوجود، والكلي 
بالفردي فقام "رويس" بتكوين مفهوم جديد للوجود مركبا من هذه املفاهيم، وهنا تظهر لنا 

  أو "املفهوم املثايل للوجود" "طلق عليه "املفهوم الرابع للوجودة وأفلسفة رويس التوفيقي
هلما دراسة نظرية األفكار، والثاين يتم سته البد أن تتحدد مبعلمني أو درا حيث اعترب أنّ 

تعريف احلقيقة له شقني  أيضا أنّ  "رويس" بتوضيح الصلة بني احلقيقة والوجود، ويرى
أحكام  منهما األحكام وطبيعتها حيث يالحظ أنّ  خيص األول ا؛أساسيني يبىن عليهم

ويتعلق  م فإهنا حتتوى على نصيب موضوعي،الصدق حلقيقة ما وبالرغم من ذاتية احلك
الثاين باملطابقة بني األفكار والواقع، حيث جند دائما الكثري من التساهالت اليت تطرح هبذا 

 .(28)عالقة متاثل وتناظر؟ الشأن، هل العالقة بني الفكر والواقع عالقة سببية أو
 

 المفهوم المثالي للوجود:/ 1-4
قق لألفكار إذا كان املفهوم العقلي النقدي للوجود قد عرف الوجود بأنه ما حي

ما يوجد أو ما هو  نه ميكن صياغة املفهوم الرابع للوجود بأنّ إالصحيحة مصداقيتها، ف
ورة فردية وحتقق هنائي، لألهداف واقعي هو الذي يشكل التعبري والتجسيد الكامل، ويف ص

املفهوم الرابع يتفق نوعا ما مع التعريف  وجند أنّ  .(29)واملعاين الباطنية لألفكار احملدودة
عاملك هو أنت وكل ما  خر على أنّ لقليل من جوانبه، حني يؤكد هو اآلالصويف ولو يف ا

وجمموع احلياة اليت تدرك  الذات اليت تشكل عاملك هي ذاتك املتكاملة والنهائية، هناك أنّ 
النقص الذي تشعر به إال  إحدى حلظاهتا اآلن أو متثل حلظة من حلظاهتا اجلزئية، وال يعدّ 

ن نستخلص هذا املفهوم من خالل أوميكن  .(37)صورة من صور وعيك يف هذه اللحظة
، ولكنه ال الذي تسعى إليه األفكار خر""اآل املفاهيم الثالثة التارخيية للوجود، فالوجود هو

 "واقعة" تطفئ األفكار، أو جمرد ضمان إلثبات مصداقيتهم. يكون مستقال عنها أو جمرد
 

املفهوم الرابع للوجود يتسق مع املفهوم الواقعي للوجود، وبالضبط يف القول  كما أنّ 
وأن يكون فرديا وخيتلف معه يف  ما يوجد ال بدّ  للموضوع سلطة على الفكرة، وبأنّ  أنّ 

ىن الفردية، كما يتسق أيضا هذا املفهوم املثايل مع املفهوم الصويف يف القول بأن حتديد مع
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وإن اختلفوا يف حتديد معىن الذات، كما يتفق مع املفهوم  "أنت" الوجود هو الذات أو هو
 "رويس" الوجود يتضمن بالضرورة ما حيقق لألفكار مصداقية. فنجد العقلي النقدي يف أنّ 

مذهب من املذاهب الثالثة، فالوجود  اص للوجود عنصرا من كلّ ملفهومه اخل قد ضمّ 
احلقيقي يشبه فكرة مقصودة من وعي معني، وهناك عالقة غائية بني الفكرة واملوضوع الذي 

رويس قد جنح يف  يقصد حتديده وحيقق معناه الداخلي واخلارجي، وبالتايل ميكننا القول بأنّ 
 مفهوم واحد وهو املفهوم املثايل. التوفيق بني املفاهيم الثالثة يف شكل

 

فحاول "رويس" أن يوضح العالقة بني العقائد الدينية واملسائل الفلسفية التقليدية 
بإقامة نظرية فلسفية عامة للوجود، فال يتم توصيف العالقة بني الدين والفلسفة بصورة 

هم كال منهما حبيث يسادقيقة إال من خالل طريق واحد يبدأ من الدين أو من الفلسفة، 
"النزعة اإلرادية  مذهبه ، حيث أنّ (36)خر، لذا جند فلسفة "رويس" أغلبها توفيقيةيف بناء اآل

من أهم املذاهب اليت تقدم  املطلقة" والذي أطلق عليه فيما بعد "الربغماتية املطلقة" يعدّ 
 لية والتوفيقيةفلسفة رويس التأوياحللول املنطقية واألساسية ملشكلة الوجود. حيث تربز لنا 

فحاول أن يقدم تأويال فلسفيا للدين من خالل معاجلة املشكالت املسيحية معاجلة 
فلسفية، وكذا التوفيق يف هذا احلل بني الفلسفة والدين وبني خمتلف املفاهيم الوجودية 

 املعروفة، من مفهوم عقلي نقلي ومفهوم واقعي واملفهوم الصويف وأخريا املفهوم املثايل.
 

 التفسير المنطقي لمفاهيم الوجود: /1-0 
 قع نسقا من النوع الذي نتحدث عنهاملفهوم الرابع للوجود جيعل الوا من الواضح أنّ 

فوفق وجهة نظر "رويس" يعىن الوجود أو ما يوصف أنه موجود، التعبري يف صور حمددة 
ودا حسب اهلدف يكون موج وهنائية عن املعىن الكلي لنسق األفكار أو عن هدفه، وإنّ 

أن  الفرض بوصفه إشباعا هلدف آخر ال يكون مطابقا لذاته على اإلطالق لذلك ال بدّ 
 يكون املطلق نسقا ذايت التعبري أو سلسلة أو جمموعة من األهداف املتحققة. بالتايل ال بدّ 

أن يكون هذا النسق ال هنائيا حيث يأخذ املطلق صورة الذات. وهو ما يسميه رويس 
 "رويس" سار يف تيار الربغماتية . ومن هنا فإنّ سابقايل للوجود والذي عرضناه املفهوم املثا
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حيث يؤكد على برمجاتيته املطلقة اليت حتاول تقدمي احللول املنطقية ملشكلة الوجود وتفسري 
بريس" "طبيعة األشياء، حبيث جنده قد ربط بني املذاهب والفلسفة والنسق الكامل وبني 

 ة بني العقائد الدينية والفلسفيةه وضح الصل"، كما أنّ James William و"وليم جيمس
 والربغماتية األمريكية. قام بالتوفيق بني املثالية األملانية حنيمشروعه الفلسفي قد اكتمل  وأنّ 

 

النقد الذي نوجهه للفلسفة الرويسية هو النقد الذي وجه سابقا إىل هيغل  إنّ 
لوجدنا أهنا فلسفلة تنزع إىل النسق املنغلق خاصة إليه  ظراهلغليني بصفة عامة، فلو أمعنا النو 

ما جنده يف األنساق النظامية يف املنطق الرويسي، كما أهنا ألبست لكل عقل جبة املطلق 
لتفسري املسيحية من خالل التأويل عنده، وحتويل الفلسفة إىل لوح حمفوظ من خالل فلسفة 

ركن من أركان الوجود، وهذا من خالل املفهوم  لّ ا عقلت كالوالء والوالء للوالء، كما أهنّ 
 املثايل للوجود الذي أعلنه "رويس".

 

 :ةمخات
نه مفهوم يكسب الوجود حياة واقعية على أيرى رويس يف هذا املفهوم اجلديد 

العكس من املفاهيم اإلنسانية األخرى اجملردة، ويقدم لنا حال إلشكالية العالقة بني الفكر 
الكثري من املسائل الدينية فإن قامت املفاهيم الثالثة بتقدمي تفسريات والواقع، ويفسر 

املفهوم الرابع قد وحد بينها، فال يوجد املوضوع بسبب  للعالقة بني الفكر واملوضوع، فإنّ 
مطابقة الفكر له، بل بسبب تعبريه عن اهلدف العقلي اجملسد يف الفكرة، فما "يوجد" يف 

ه حيقق مرادها وجيعلها ويكون جتريبيا ألنه جيسدها فرديا ألنأهدافها،  الفكرة حيقق كلّ 
خر" غريه، كما يقدم املفهوم الرابع للوجود األساس امليتافيزيقي لكثري من آتبحث عن "

املسائل الدينية، ففي الكثري من األحيان تعد مسألة وجود العامل والفرد أي عالقة األفراد 
والعامل باهلل من جهة أخرى، إحدى املسائل الدينية  بالعامل من جهة، وعالقة كل من الفرد

 حيكم العامل باعتباره وحدة واحدةاليت حتتاج إىل تفسري، فيقرر أن اهلل كائن عاقل مفرد 
 ويؤكد من جهة أخرى عن تعدد األفراد وحريتهم األخالقية.
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جاء عارض التفسريات اليت جاءت هبا التيارات احلسية يف عصره، و " وإذا كان هيغل
بنقد  أمال لكل من "كانط" و"هيغل"حيث بدجاء مك "رويس" ، فإن(32)مكمال لكانط"

يف عدم " رج بل من الداخل فسار مع هيغلااملذهب الواقعي للوجود ومل ينقده من اخل
الفصل بني الذات واملوضوع ولكنه مل يوحد بينهما متاما، ومييل "رويس" إىل تيار "اهليجلية"  

ن ممثلي "اهليجلية اجلديدة"، فلم يستخدم مصطلح العقل أو الذهن كما كثريا لذا يعترب م
عند كانط إّنا استخدم كلمة الوعي حىت يتخلص من إشكالية كانط واليت أدت إىل فصل 

نه استخدم  أويس" خاصة يف موضوع املنطق، كما الفكر عن الواقع ـوهذا ما حيتاج إليه "ر 
اخلربة قد تكون حسية أو عقلية أو نفسية أو  ألنّ كلمة "اخلربة"، ومل يستعمل" التجربة" 

 وجدانية، وحتولت العالقة بني الفكر والواقع إىل عالقة الفكر باملوضوع.
 

  قد جاء مؤكدا لنظرة "قدم العامل"كما جند أيضا أن مبحث "رويس" الوجودي 
ذا كان فالعامل ليس خملوقا من العدم، بل جاء جتسيدا لفكرة وإرادة أو هدف متحقق، فإ

العامل حينئذ هو عامل اهلل وعامل اإلنسان  العامل يعرب عن إرادة املطلق واإلرادات البشرية فإنّ 
يف آن واحد، فنجد هذا التفسري مطابقا للتفسري املسيحي، وحيل لنا إشكالية "اخللق من 

أنه قد قضى هبذه النظرية على اإلشكال الكبري الذي ظهر يف  "رويس" عدم". ويرى
رمز  حية وبالضبط يف إشكالية الطبيعة املزدوجة للمسيح، فإذا كان "املسيح اهلل"املسي

العامل إذن هو جتسيد إلرادة املطلق، وإرادات  لأللوهية و"املسيح اإلنسان" رمز للبشرية، فإنّ 
األفراد، أما تأكيده على "قدم العامل" فهذا يظهر لنا من خالل ربطه بني الفكر واملوضوع 

أ السببية يف تفسري الوجود، وبذالك يكتسي اإلميان املسيحي والعقائد املسيحية ورفضه ملبد
روحها دينية، وإن   أساسا فلسفيا، وتصبح الفلسفة تربيرا للدين، بصورة غري مباشرة، أو أنّ 

 .(33)روحها مسيحية كانت تظهر مباشرة أنّ 
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 اإلحاالت والهوامش
 

النزعة مثايل املذهب وهو امليتافيزيقي األمريكي الوحيد، ولد  جوزايا رويس: فيلسوف أمريكي هيغلي -(*)
وهو ابن لوالدين إجنليزيني  6855بوالية كاليفورنيا يف الواليات املتحدة سنة  "crass vallegيف "

، ودخل جامعة كاليفورنيا يف سنة 6819 عربا القارة األمريكية اثناء التهافت على الذهب سنة
. كتب حبثا عن الالهوت يف مسرحية "برونيوس 6805وريوس سنة ، وحصل على البكال6806

مقيدا"، نال به منحة من املال مكنته من تقضية عامني يف أملانيا، حيث راح يقرأ الفالسفة األملان 
حيث درس على يد الفيلسوف  وخصوصا شلينغ وشوبنهور، والتحق جبامعة "جيت خن"

جونز هوبنكر، يف )بلتيمور(، وكان حينها يستمع "لوتسة"، مث حصل على الدكتوراه من جامعة 
 امساعد الوليم جيمس وبعض حماضراته، عني مدرسا يف جامعة كاليفورنيا لبضعة أعوام، مث أستاذ

صار أستاذا يف نفس اجلامعة )هارفاد( وشغل كرسي اللفورد للفسفة يف جامعة هارفارد  6892ويف 
 احلديثة، اجلانب الديين للفلسفة رات يف املثالية. من مؤلفاته حماض6965. تويف سنة 6961سنة 

 ، فلسفة الوالء2، ج6روح الفلسفة احلديثة، مفهوم اهلل، دراسات يف اخلري والشر، العامل والفرد، ج
 ، مفهوم اهلل2، ج6وليم جيمس وفلسفة احلياة، مصادر البصرية الدينية مشكلة املسيحية ج

 .511املوسوعة الفلسفية، ص ودراسات أخرى، أنظر عبد الرمحان بدوي 
  the problem of christiantiy وضح "رويس" هذه املشكالت يف كتابه "مشكلة املسيحية" -)**(

 .6963سنة 
 2778، 6، ت أمحد االنصاري، املركز القومي للرتمجة، القاهرة، ط6العامل والفرد، ج جوزايا رويس: -(6)

 . 61ص 
 . 239. ص 2771د جوزيا رويس مركز الكتاب للنشر مصر أمحد األنصاري فلسفة الدين عن -(2)
 . 239املرجع نفسه، ص  -(3)
 . 616ص  ،املرجع نفسه -(1)
 612ص  ،املرجع نفسه -(5)
 . 611ص  ،املرجع نفسه -(1)
 السراي، د ت ط، العارف للمطبوعاتحسون  ر:سلمون روبرت، الدين من املنظور الفلسفي، ت -(0)

 .23ص ،2779لبنان،  - بريوت
 6روع القومي للرتمجة، القاهرة، طمحد األنصاري، املشأايا، مصادر البصرية الدينية، ت، رويس جوز  -(8)

 .27، ص2778
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 . 22جوزايا رويس: العامل والفرد، مصدر سابق ص -(9)
 الصفحة. و  املصدر نفسه -(67)

(00)
- Jasiah Royce: the world and the endviual.part tow.1901.dover.p58. 

 ي، جلنة الرتمجة والتأليف والنشر، فلسفة احملدثني واملعاصرين، ت أبو العالء عفيفأبراهام وولف -(62)
 .13، ص1936، 2القاهرة، ط 

 خرون، املركز القومي للرتمجةآل و خرون، املوسوعة الفلسفية املختصرة، ت فؤاد كامآجوناثان ري و  -(63)
 .686، ص 2763، 6ط

 . 28ص  املصدر نفسه، -(61)
ملاين انتقل من املثالية التقليدية أ ( فيلسوف6832-6888) «teichmuller»اف تيشمولر جوست -)***(

 إىل الشخصانية. 
 . 12املصدر السابق، ص  -(15)
 . 13املصدر نفسه، ص  -(16)
 . 611محد األنصاري: فلسفة الدين عند جوزايا رويس، مرجع سابق، ص أ -(17)

(18)- Herbert schmider, history of American philosophy, formbooks, 

New York 1957, p 355. 
 .36، ص 2778أمحد عبد احلليم عطية، القيم يف الواقعية اجلديدة، دار الثقافة العربية، القاهرة،  -(69)
 . 02ص  ،مصدر سابق ،جوزايا رويس: العامل والفرد -(27)
 . 610جوزايا رويس، مرجع سابق، ص األنصاري: فلسفة الدين عند محد أ -(26)
 . 05جوزايا رويس: العامل والفرد، مصدر سابق، ص  -(22)
 . 610األنصاري: فلسفة الدين عند جوزايا رويس، مرجع سابق، ص محد أ -(23)
هم أجنليزي، من املثاليني الذاتيني، إ( فيلسوف إيرلندي من أصل 6053-6185بركلي جورج، ) -(****)

( مبادئ املعرفة اإلنسانية، حماوالت بني 6879لة لتأسيس نظرية جديدة يف الرهية )مؤلفاته: حماو 
 هليالس وفيلو نوس، نظرية الرهية والدفاع عنها. ينظر املرجع نفسه نفس الصفحة.

 . 690جوزايا رويس: العامل والفرد، مصدر سابق، ص  -(21)
 . 618ع سابق، ص األنصاري: فلسفة الدين عند جوزايا رويس، مرجمحد أ -(25)

م اعماله مبادئ هأملاين من أ(: فيلسوف مثايل وعامل نفس 6927-6832) فوند فيلهم ماكس -)*****(
 الصفحة.و خالق، علم نفس الشعوب. ينظر املصدر نفسه علم النفس السيكوفيزيقي، املنطق، األ
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لنقدية التجريبية، التصور له اهم أعماأملاين من أ( فيلسوف 6891-6813) أفيناريوس ريتشارد -)******(
ن تصبح شيئا مباشرا أوقد حاولت التجربة اخلالصة عنده نساين للعامل، نقد التجربة اخلالصة. اإل

 ولكنها فشلت ألنه مل يكن متصوفا. 
 . 692ص ،مصدر سابق ،جوزايا رويس: العامل والفرد -(21)
 . 619بق، ص األنصاري: فلسفة الدين عند جوزايا رويس، مرجع سامحد أ -(20)
 . 656ص املرجع السابق،  -(28)
 . 653األنصاري: فلسفة الدين عند جوزايا رويس، مرجع سابق، ص محد أ -(29)
 . 219جوزايا رويس: العامل والفرد، مصدر سابق، ص  -(37)
 .20هبة عادل العزاوي، مرجع سابق، ص -(36)
 . 288مرجع سابق، ص حسن حنفي: قضايا معصرة يف الفكر العريب املعاصر،  -(32)
 . 618األنصاري: فلسفة الدين عند جوزايا رويس، مرجع سابق، ص محد أ -(33)
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 بين دوائر المعرفة اإلنسانية واالجتماعية آفاق توحيد المصطلحات التعليمية
 

Prospects for Standardizing Educational Terms 

between Human and Social Knowledge circles 

 

 م. د/ غانم عودة شرهان                                                     
 مركز إحياء التراث العلمي العربي                                                       

 جامعة بغداد )العراق(                                                     
        yy.edd310@gmail.com                 

 

 85/82/0808تاريخ القبول:                                  40/80/2008تاريخ اإلرسال: 
 

 مخلص:
 أمهيته يزيده االستعمال يف وتوحيده لغة، حياة أيّ  كبرية يف املصطلح ذا أمهية يعدّ 
نطاق الداللة، وال ميكن أن االستعمال، مث الفهم على  يف اللسانية الفوضى من ويضعف

يتحقق هذا األمن إال من خالل التخطيط اللغوي وقرار السياسة اللغوية املوحدة على نطاق 
الوطن العريب كما هو معمول به يف لغات متقدمة، واملصطلحات مفاتيح العلوم وهي نواة 

ستحدثة وجودها، وللمصطلح دور وأمهية يف نقل العلوم واملعرفة وتعميم املفاهيم امل
واستيعاهبا، باإلضافة إىل حاجياتنا املتنامية والالمتناهية إليه يف عصر تنمو فيه املعرفة البشرية 
يوما بعد يوم، وتتسارع فيه التطورات وتتفرع فيه العلوم، وتتعدد االختصاصات خملفة سيوال 

لحات جارفة من املفاهيم اليت هي حباجة إىل مصطلحات حتدها وتضبطها. وتعّد املصط
التعليمية من أهم املصطلحات اليت تعرتض الباحث؛ وهلذا كان موضوع هذه الدراسة آفاق 
توحيد املصطلحات التعليمية بني دوائر املعرفة االنسانية واالجتماعية لتسليط الضوء على  
كيفية انعكاس قضايا البحث املصطلحي العريب تنظريا وتطبيقا على املستوى العام ويف 

 املعرفة اإلنسانية واالجتماعية خصوصا. مستوى دوائر
 

املصطلحات اإلنسانية  املصطلح، توحيد املصطلح التعليمي، املصطلح، الكلمات المفتاحية:
 املصطلحات االجتماعية.
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Abstract: 
The issue of the linguistic term should not be subject to an 

individualistic partisan or country freedom. The differences in the 

standardization of the term, or discussions at language meetings 

sometimes reached the degree of preference to discuss Arab research 

in non-Arabic seminars in order to avoid controversy  in the call to 

amend unified terminology and occupy the linguistics magazine by 

defending its name. The attack on the term linguistics and the science 

of terminology settled in Egypt and Iraq three generations ago، and 

some linguists were busy defending the few terminology that they put 

in place. This position was one of the factors that made the translation 

movement into Arabic in the linguistic sciences delayed for several 

years. 
 

Keywords: Term, educational term, standardization of terms, 

humanities terms, social terms. 

 تمهيد:
والسبب يف  املصطلحات، بضبط مرهون االختصاصات شىت يف املعارف ضبط إنّ 

ذلك يعود إىل أّن أي جمال معريف أو علمّي حيمل يف خلجاته منظومة تصورات ومفاهيم 
مصطلحات معينٌة موضوعة من ِقبل تعكسها رموز لغوية وهي يف حقيقة األمر عبارة عن 

الذين اصطلحوا عليها. كما أّن اشرتاك هذه املصطلحات ضمن هذه املنظومة يضمن 
أصبح  أحقية استقالل وانفراد كّل مصطلح مبفهوم واحد من منظومة هذه املفاهيم، وعليه

لها للمصطلح دور أساسي وفاعل يف تكوين املعرفة مث إن أية ثقافة مهما كانت، ال تقوم
 قامة وال يستقيم صرحها، إال إذا انتجت معرفة خصبة وجديدة، توجهها وتضبطها

مصطلحات واضحة الداللة. واألمر كذلك إذا نظرنا إليه من منظور معاكس فإّن ثقافة أية 
أمة من األمم، تضطرب  ويتهلل نظامها باضطراب مصطلحاهتا وتعارض مفاهيمها؛ فاألمر 

 ط املصطلحات فهو أمر عظيم غري هني.إذا منوط يف مداره على ضب
 

 : تعريف المصطلح -4
 الباحث عن لفظة )املصطلح( يف املعاجم العربية جيد أهنا يف أصلها مصدر إنّ  لغة:

 املضارعة حرف اجملهول "يصطلح" بإبدال املضارع وزن على للفعل "اصطلح" )مبين ميمي
فتعل(، مبعىن أّن أصله هو املاضي )اصطلح( على صيغة )ا فعله ورد مضمومة(، ميما
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)اصتلح(. ومعلوم أّن العربية يف حال وقوع تاء)افتعل( بعد صاد )كما هي احلال هنا( أو 
ضاد أو طاء أو ظاء، جتنح إىل قلب مثل تلك احلروف طاء )اصطرب، اضطرب، اطرد، 

 بصيغة نيسأما فعل إبراهيم  على )قياسا بدال...(. ولعل السر الصويت يف هذا اإل
يكمن يف أّن صيغة )اصتلح( املطاوعة تربز لنا جماورة شديدة  (6)الفعل "صرب" طرب" من"اص

بني صويت التاء والصاد املتفقني يف صفة اهلمس، املختلفني يف صفات أخرى )الصاد مطبقة 
 ثراأت به ثرأله )التاء( يت اجملاور الصوت نّ إف وكثرية الرخاوة، والتاء صوت شديد وغري مطبق(،

 باألول(؛ حيث تقلب التاء إىل نظريها املطبق الذي هو الطاء احلديثة. الثاين ثرأ)ت تقدميا
 

من اجلذر اللغوي)صلح(، وقد ورد يف )مقاييس(  -كما وضحنا  -ينحدر "املصطلح"
ابن فارس أّن "الصاد والالم واحلاء أصل واحد يدل على خالف الفساد.." كما ورد يف 

السلم، وقد اصطلحوا وصاحلوا  ساد )...( والصلح:)اللسان( أّن "الصالح": ضّد الف
يف: صلح، صالحا، وصلوحا: زال عنه ظأّما )املعجم الوسيط( في واصطلحوا واصاحلوا"،

 واتفقوا عليه تعارفوا على األمر: -و. الفساد)...( اصطلح القوم: زال مابينهم من خالف
 ويعرفه اجلرجاين: طائفة على شيء خمصوص، )...( اتفاق اصطلح االصطالح: مصدر

 "االصطالح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه األول
 بني معني لفظ االصطالح بينهما. وقيل: ملناسبة آخر، إىل لغوي معىن من اللفظ وٕاخراج

 اصطلح معىن آخر إىل اللغوي األصلي معناه عن اللفظ معنيني". واالصطالح هو إخراج
 اليكون وقد املعىن يف تقارب املعنيني بني يكون وقد املراد، لبيان منهم مجهرة أو ناسال عليه
 ويتعاملون. ولكل يتحدثون ملا اختصارا معنيون قوم عليه تواضع معني لفظ االصطالح وقيل

 .(2)اصطالح وحرفة موضوع
 

 اصطالحا: -ب
م مفهوم مفرد للمصطلح، فهو عنده )علم املصطلح( حتديد معىن دقيق حاول علماء

أو عبارة مركبة استقر معناها وحدد استعماهلا بوضوح تام، وهو تعبري خاص ضيق يف داللته 
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وواضح إىل أكرب درجة  -يتفق عليه علماء علم من العلوم أو فن من الفنون  -املتخصصة 
 .(3)حمدد علم مبصطلحات اخلاص النظام سياق يف ممكنة، ويرد دائما

 

 طراز من والرسم، النطق متقاربة كلمات املفهوم هلذا فتصطنع يةاألوروب اللغات ٔاّما
(Terme( ،الفرنسية )term(اإلنكليزية، و )Termineاإليطالية ) (وTermio واإلسبانية )

( مبعىن احلد أو املدى terminus) ( الربتغالية، وكلها مشتقة من الكلمة الالتينيةTermoو)
 .(1)أو النهاية

 

 اللغات، وتوحيده حياة يف كربى : للمصطلح ٔامهيةهمية توحيدهفوضى المصطلح وأ -2
 نطاق على الفهم مث االستعمال يف اللسانية البلبلة من ويضعف أمهية، يزيده االستعمال يف

 على املوحدة اللغوية السياسة وقرار اللغوي التخطيط األمر خالل هذا يتحقق وال الداللة،
))مجعية  حيث تكون (5)متقدمة كالفرنسية لغات يف به معمول هو كما العريب الوطن نطاق

 .(1)( تقوم بوضع املصطلحات وتوحيدها((AFNOR) التنميط اللغوي الفرنسية
 

إّن انعدام التخطيط يف الوطن العريب انعكس على االستعمال اللغوي للمصطلحات 
التسميات تعم العربية يف أقطارها فتكثر  -إن صح التعبري -احلديثة خاصة؛ لذا نالحظ 

للمسمى الواحد وحيدث اخللط، وأذكر مثال لذلك: علم اللغة وفقه اللغة واللسانيات 
 واأللسنية تستعمل يف كثري من األحيان لداللة واحدة، وكذا اهليكلية والبنيوية والبنائية، وخذ

األديب والعلوم على  والنقد واألدب اللغة جمال يف املعربة أو املوضوعة املصطلحات أيضا
 وكّل ذلك والعليا، اجلامعية العلمية الشهادات اختالفها فضال عن املصطلحات يف ٔالقاب

 ومصر والعراق الشام يف اللغويني من دعوات ارتفعت ما التخطيط، وكثريا غياب عن ناتج
 واملٔوسسات اجملامع من تنبثق متخصصة جلان إىل املصطلح أمر يعهد ألن العريب؛ واملغرب

ن مع مكتب التنسيق بعد االتفاق على مناهج وضع املصطلح أو تعريبه مث اللغوية بالتعاو 
 نوعها يف املوحدة وداللتها املنتجة، املصطلحات كمية يف لغويا مثمرة إشاعته لتكون النتائج

 أو فردية لرٔوية ختضع ال هلا أن ينبغي اللغوي إّن قضيةاملصطلح .(0)لالستعمال املناسب
ات يف توحيد املصطلح أوصلت املناقشات يف االجتماعات اللغوية قطرية، واخلالف أو حزبية



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
011 
 

أحيانا إىل درجة تفضيل مناقشة البحوث العربية يف ندوات بغري العربية جتنبا للخالفات 
 عن بالدفاع اللسانيات جملة "وشغلت الثابتة، املصطلحات تعديل إىل الدعوة يف واجلدل

املصطلحات املستقرة يف مصر والعراق منذ  امسها واهلجوم على مصطلح علم اللغة وعلى
 وكان وضعوها، اليت القليلة املصطلحات عن بالدفاع اللغويني بعض وشغل ثالثة أجيال،

 عدة تتوقف اللغة علوم يف العربية اللغة إىل الرتمجة حركة جعلت اليت العوامل املوقف من هذا
 .(8)سنوات"

 

 جهة من اللغوية ري إىل تقصري املٔوسساتواليت تش التعريب جمال يف املشكلة القائمة
 الفعالة الوسائل اختاذ وعدم املصطلح تتعلق بوضع أخرى جهة من اللغوي التخطيط وانعدام

 واملستتحدثات اآلالت فنجد أمساء والدارسني، الناس ٔالسن على يشيع أن قبل إلشاعته
مقابالت بعد شيوعها، وما  والنقدية تقرتح هلا األدبية أو العلمية املصطلحات أو األجنبية

تفي بالغرض فتحدث البلبلة أو  يقرتح من مقابالت تكون أحيانا متعددة غري موحدة أو ال
التندر أحيانا ببعضها. من ذلك األمساء اآلتية: )املرناة( للتلفزيون و)اخليالة( للسينما 

ت بعد شيوع و)الطارمة( للكشك و)املذياع( للراديو و)اهلاتف( للتلفون وغريها قد وضع
 على تستقر ٔاخذت قد أّن مجلة من املصطلحات اليت وضعت حيمد األجنبية. ومما أمسائها
 .(9)الكار( أو بدالمن )األوتومبيل السيارة شيوع مثل األجنيب وتطرد األلسن

 

بعربية  ليست أشعر هبا وكٔاهنا الكثري من املصطلحات الىت العراقوهناك يف جنوب 
ارة يردد على لساهنم كلمة )حمط( مبعىن السوق، وكذلك كلمة مدام مثال يف حمافظة العم

يتسع  واليت تعين اللعابة اليت تلعب هبا البنات الصغار، وكثري من املصطلحات حقيقة ال
 الوقت لذكرها.

 

 الحقل السيميائي: -1
إدراك املفهوم اإلغريقي للحد  -حتما -( يستدعي semiotique) إّن القول مبصطلح

"semeionالذي حييل على "مسة " ( مميزةmarquee)( ،distinctveأثر ) (traceقرينة ،) 
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(lndice( عالمة منذرة ،)signe( ،)precutive )دليل (preuve عالمات منقوشة أو ،)
 .(67)(figuration) (، متثيل تشكيليEmpreinte) بصمة( esinggraveمكتوبة )

 

 بني نشأ  املوضوع املفرتض لعلم جديد،هذه العالمات )اللغوية وغري اللغوية( هي  
( semiotique) )السيميائية( يسمى العشرين، القرن وبدايات عشر التاسع القرن هنايات

 ويف مشرتك، وأمريكي ( حينا آخر، بإسهام ٔاوريبsemiollogieحينا، و)السيميولوجيا: 
 وسوسري/ والفيلسوفد فردينان السويسري اللغوي العامل يدي نسبيا، على متزامنتني فرتتني

 املعريف احلقل هذا تاريخ يف باحث أيّ  على لزاما صار بريس، فقد سندرس شارلز األمريكي
 حماضراته يف ٔاوردها اليت الرائدة دوسوسري ٕاشارة من السيميولوجيا ميالد شهادة يستعيد أن

 من نسق ّن اللغةمنه: "إ جزءا ذاهتا إال األلسنية لتشكيل جديد بعلم مبشرا العامة، األلسنية
 والطقوس والبكم، الصم ؤاجبدية للكتابة، مشاهبة فهي ومنه أفكار، عن يعرب العالمات،

 هذه كل بني األهم -وفقط-العسكرية،.. إخل. إهنا  واالشارات اجملاملة ؤاشكال الرمزية،
أن نتصور علما يدرس حياة العالقات يف كنف احلياة  -إذن-ميكننا  .(66)األنساق

 العام النفس علم من وٕاذن تماعية؛ قد يشكل قسما من علم النفس االجتماعي،االج
مبعىن عالمة/ ( semeion) )من الكلمة اإلغريقية( semiologie) السيميولوجيا سنسميه

singeهذا حتكمها. ومبا أنّ  اليت والقوانني العالمات، منه تتكون مبا ( اليت ميكن أن تنبئنا 
 املكانة وحمدد بالوجود، حقيق لكنه إليه، سئوول ما النعرف ننافإ بعد، يوجد ملا العلم

اليت  القوانني ستغدو الذي العام العلم هذا من قسما إال ليست سلفا. إّن األلسنية
 مبجال مرتبطة هذه األخرية نفسها ستجد وهكذا يكتشفها قابلة للتطبيق على األلسنة،

 .(62)البشرية" الوقائع جمموع ضمن التحديد دقيق
 

أشهر من نقض هذه املرتاجحة "السوسريية" اليت تفرتض  ليس على أّن روالن بارت
، عن قناعة منه بأّن العالمات (63)اأٔللسين" ((Deborde) ماهو "سيميولوجي يتجاوز أنّ 

أي قبل أن  ( غري اللغوية، ال تكتمل هويتها مامل يتحدث عنها لغويا؛objectauxالغريية )
إىل الشكل العكسي  ( وذهب ينقل تلك املرتاجحةverbeaux) تصبح عالمات لفظية



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
011 
 

)نظام املوضة( الذي  )األلسنية، السيميولوجيا(، جمسدا ذلك أفضل جتسيد يف كتابه اجلديد
 إال أنّه غري اللغوية، من العالمات ذلك حكم يف وما واألناقة حمضه لدراسة عامل اأٔلزياء

 على بل احلقيقية املوضة على أنّه "اليشتغل عن إذ أعرب العالمات، هذه لغوية ال جتاوز
 تأكيد ألجل- يفته املوضة. ومل أي على األزياء، كما تصورها جرائد (61)املكتوبة" املوضة
أن يطلق العنان هلذا السيل من االستفهامات اإلنكارية: "هل هناك نسق واحد  -فرضيته

)املقطعة(؟  ناع عن اللغة املنطوقةمن املرضوعات )املواد(، متسع نسبيا، يقوم على االمت
إّن"اإلنسان  -يف األخري  - ، مقررا(65)دال؟" نظام لكل احملتوم البديل هو الكالم ٔاليس

 ذلك، تتجاهل أن سيميولوجية مٔوسسة ميكن أليّ  ( والLhommeحمموم باللغة املتطوقة )
 .(61)األلسنية" من جزء أّن السيميولوجيا نقرر وأن دوسري، صياغة نعكس جيب أن رمبا

 

)ملا  وإذا كان دوسوسري يتحدث، يف الفقرة السابق بلغة تصورية، تستشرف علما 
صيغ فعل املستقبل، يف ذلك  هيمنة عليها تدلنا وجوده، ضرورة هو مبيالد يوجد!( وتتنبأ 

إال عدم اطالعه على صنيع  حتديدا(، فإّن ذلك اليعين 6967 )سنة السياق التارخيي
 الواليات املتحدة األمريكية؛ حيث يكون قد مارس فعال كان دو سوسري نده"بريس" يف

يدعو إليه، وإن مل خيلف أثرا متماسكا ميّكن الباحث من اخلروج حبوصلة تامة ملذهب يف 
 مناصفا إىل التباعد املكاين وعسر احلال الثقايف هذا العلم )وهو سر عدم معرفة سوسري له،

 الفضل هذا وتلخص عليهم؛ العلمي بفضله يقّرون مائينيالسي أّن معظم إال آنذاك..(،
 احلديث باالستخدام بورس ساندرس لشارل فعال مدينون حنن كريستيفا: ".. جوليا

 اختصاصا هذا "صارت السيميائية ساندرس وهكذا ومع شارل ،(60)السيميائيات" ملصطلح
، يف الرياضيات (68)أخرى" يضّم كّل دراسة مرجعي ٕاطار إليه بالنسبة حقيقة، إهنا مستقال

االقتصاد أو علم  أو الصوتيات أو الكيمياء أو التشريح أو املاورائيات أو األخالقيات أو
 إىل يرتد فسيح، عالمي فضاء يف العلوم كّل هذه النفس أو تاريخ العلوم ..؛ لقد ٔاغرق

 -عربها-العالمة  تتحول متالحقة، تثليثات عنه رمز( تتفرع - ٔايقونة - )قرينة ثالثي تقسيم
 حىت احللقات، متواصل عالمي مسلسل يف نفسها، على إال حتتل ال قد إىل عالمة ٔاخرى؛
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، تتأسس "اجلمعية 6919ويف سنة  العالمات. من نوعا وستني ستة حتديده جمموع بلغ
ن مٔومترات وملتقيات م العامة( وتعقد ٔامانتها ٔا. ج. غرمياس توىل الدولية للسيميائية" )اليت

 6909 ويف سنة هلا. تابعة حبث ( وتنشء فرقsemioticaحوهلا، وتصدر جملة فصلية )
 يف وأضخم وهو أعقد - بوفو، اآلخر ترايد جلوزي يصدر قاموسان متخصصان؛ ٔاحدمها

كورتاس. وقد استعصى على الباحثني العرب  وجوزيف غرمياس جلوليان -واملعاجلة املادة
إىل الوطن العريب، يف وقت  موحدة وقد انتقلت السيميائيةحىت أن يرتمجوا عنوانه بصيغة 

 هلا ؤاسست متأخر نسبيا، فهرعت الدراسات إليها وعقدت هلا الكثري من امللتقيات،
 جملة "دراسات غرار اجلزائريني" وجمالت )على السيميائيني غرار "رابطة )على مجعيات
)كما فعل  ا قواميس متخصصة(، وحمضت هل6980 - لسانية" املغربية أدبية سيميائية

التهامي الراجي اهلامشي، ورشيد بن مالك، وسعيد بنكراد( وصارت مادة من مواد الدراسة 
 كمحمد املعاصرين، العرب النقاد من كثري ينتهجه ومنهجا يف أقسام اللغة العربية وآداهبا،

ي، وصالح فضل، املقداد وعبد اهلل الغذام وقاسم املرجتي، وأنور املاكري، وحممد مفتاح،
    وعبد امللك مرتاض، وعبد القادر فيدوح، وعبد احلميد بورايو، وحسني مخري، ورشيد 

 .(69)بن مالك، وسعيد بوطاجني، وحممد الناصر العجيمي
 

 االصطالحي معايير الحدّ  -1
إن صح التشبيه، فهي خالصات معرفية  من املؤكد أّن املصطلحات هي رحيق العلوم،

متثل صورًا مصغرة وافيه للمفاهيم اليت تعرب عنها، حيث تنوب الكلمة يفرتض هبا أن 
االصطالحية الواحدة عن عشرات الكلمات اللغوية الغائبة اليت من شأهنا أن تعرف املفهوم 

 -ترمجة أو ابتكارًا  -املعريف املرجو تقدميه. وما دام األمر كذلك، فإّن وضع املصطلحات 
خاصة من حاالت الطوارئ الداللية القصوى استنفار شىت ال بّد أن ميثل حالة لغوية 

كما يعتقد أحد   -اآلليات اليت ينتجها النظام العام للغة، وعليه فمن اخلطأ أن نعتقد 
بأّن "املصطلح ال خيضع وضعه ألّي مواصفات خاصة بل إنه خيضع ملا ختضع  -الباحثني 

رب القوي الذي حيمله املصطلح يف . ألّن الن(27)له الكلمات العادية يف اللغة من سنن"
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يصنف، حبكم موقعه املعريف االستثنائي  -بال شك  -السياق اللغوي الذي ينتظمه، جيعله 
 مواصفات خاصة. -حقا  -يف خانه ما يؤخذ بعني االعتبار، وهو وضع يقتضي 

 

لقد جرت العادة أن يقّيد املصطلح جبملة من الشروط العامة اليت متيزه عن الكلمات 
يف  -اللغوية العادية، كأن يكون قصورًا ال يتجاوز الكلمة الواحدة، وميكن أن يكون 

( قصرية يعرفها معجم علم املصطلح Locution،phraseعبارة ) -احلاالت االستثنائية
، ويسميها أحد الباحثني )اجلملة (26)بأهنا "املصطلح املتكون من عدة كلمات إمالئية

 .(22)على فكر دون مرتبة التحديد والضبط واالختصاراالصطالحية( ويراها دليال 
 

أحادي الداللة، دقيقها  وأن يكون ذلقًا خفيفًا على لسان امللتقط، واضح املفهوم،
موصول الداللة االصطالحية بالداللة اللغوية، وأن يراعي خصائص البنيه الصوتية للغة، مع 

لصرفية القياسية املتعارف عليها حىت للصيغ واملوازين ا -قدر اإلمكان  -إمكانية إخضاعه 
يسهل إدراك دالالته العامة من خالل الصيغة الصرفية اجملردة، وأن يوضع حبسب طرائق 

 الوضع االصطالحي وآلياته تبعاً ألولوياهتا يف النسيج األصيل لروح اللغة ....
 

عليه وبعد استفياء جممل هذه الشروط، تبقى حياة املصطلح مرهونة مبدى االتفاق 
وحجم استعماله ودرجة شيوعه. ضمن مثل هذه الشروط اللغوية واملعرفية، يقرتح )معجم 

 . (23)مفردات علم املصطلح( توصيفاً معيارياً للمنجزات االصطالحية، حتدد املصطلحات
(: وهو مصطلح Termea employer de preference) . المصطلح المفضل4

 نة.يتضح استعماله يف مواصفات قاسية معي
 وهو مصطلح ينبغي جتنبه يف ذلك السياق. (:Terme aeviter) . المصطلح المقبول0

 

وهناك مصطلحات تقع بني املستهجنة واملقبولة تسمى )مصطلحات بديلة( وهي 
 ليست سيئة متاماً، ولكن ال حاجة تقتضيها، بل ينبغي التخلي عنها تدرجيياً. 

 

 ملا ذكرناه يف سلم التجريد االصطالحيعلى ضوء هذه املعامل العامة، استحضارًا 
نتسائل عن احملددات املعيارية املفضلة اليت جتعل املصطلح يعرب هذا السلم سريعًا من درجة 
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إىل ضوء  التقبل والتجريب إىل درجة االستقرار والتجريد، وينتقل من ظلمة )االستهجان(
 حينا آخر.  وخمتلفا   حداً حينا،)التفضيل(؟ فيجيء اجلواب من النخبة االصطالحية العربية مو 

 

أربعة قواعد ينبغي اتباعها يف ترمجة  -على سبيل املثال  -حيث حيدد مجيل صليبا 
 .(21)املصطلحات العلمية

مثال: اجلواهر  البحث عن اصطالح عريب قدمي مطابق للمفهوم اجلديد املراد ترمجته -6
 =Substance 

احلديث، فيبدل معناه قلياًل، ويطلق على  البحث عن لفظ قدمي، قريب من املعىن -2
 Intuitionمثال: احلدس =  املعىن اجلديد.

 البحث عن لفظ جديد ملعىن جديد مع مراعاة قواعد االشتقاق العريب. -3
 Personnaliteمثال: الشخصية = 

 اقتباس اللفظ األجنيب حبروفة، على أن يصاغ صياغة عربية )التعريب(.  -1
 Televisionمثال: تلفزيون = 

 

من املالحظ أّن هذه القواعد األربع ال تستنفد كّل اآلليات اليت تنتجها اللغة العربية 
القاعدة األوىل من املمكن أن تثري إشكاال عويصا بني  يف جمال التنمية اللغوية، كما أنّ 

ا إذ يصعب ورمب الباحثني )مثلما نرى الحقاً( بل من املمكن أن تنعدم هذه احلالة أصاًل،
 يستحيل العثور على حّد اصطالحي عريب قدمي مطابق متاماً للمفهوم الغريب اجلديد! 

 

حممد رشاد احلمزاوي فيبدو بني جممل الدارسني املعاصرين أكثر هوساً  لباحثأّما ا
هبذه القضية، وأعمق وعياً، وأرزن منهجاً، وأفضل استعدادًا ملدرسة الوضع االصطالحي 

حيث يقرتح  (Normalisation Standar = ation) نميطاً ومواجهته مبا يسميه ت
اسرتاتيجية شاملة لتنميط املصطلحات، تعتمد نظامًا ييسر اختيار املصطلحات، بوضع 
قواعد وقوانني منسجمة وموحدة تطبق على مجيع املصطلحات، بعد االتفاق على طرائق 

 الوضع االصطالحي ومناهج الرتمجة. 
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لدى احلمزاوي، على أربعة مبادئ )حمكومة بشرطني اثنني  (25)تقوم منهجية التنميط
 أحدمها توثيقي مرجعي، والثاين كمي وكيفي خاص بقواعد االختيار( هي:

 أي االعتماد على شيوع املصطلح ورواجه بني مستعمليه.  االطراد: - 4
 أي أن يكون احلد االصطالحي سهاًل وقصرياً وغري معقد الشكل.  يسر التداول: -0
 املالءمة: مبعىن أن تالئم الرتمجة املصطلح األجنيب، وال تتداخل مع غريها.  -1
أي كّل ما شأنه أن حيفز املستعمل على اختيار املصطلح، كبساطة الصيغة  احلوافز: -1

وتركيبه الصريف الواضح، وبعده عن الطول والغرابة  وسهولة االشتقاق منه،
 واحلوشيه والنحت الغريب املعقد. 

 

دو منهجية "التنميط" هذه تطويرا للمنهجية األوىل اليت كانت تعتمد طريقة وتب
"التوحيد" وتروم استنباط منهج لوضع املصطلح اللساين وقاعدة توحيده، واختيار )املصطلح 

 .(21)املوحد( على أساس االطراد واإلمجاع والرتاث والرتمجة الصحيحة أو املعرب الشائع
 

 وظائف المصطلح: -5
 الفعل االصطالحي جبملٍة من الوظائف املختلفة اليت ميكن تلخيصها فيما يلي:ينهض 

: فالفعل االصطالحي مناسبة علمية للكشف عن حجم عبقرية اللغة الوظيفة اللسانية - أ
ومدى اتساع جذورها املعجمية، وتعدد طرائقها االصطالحية وإذن قدرهتا على استيعاب 

 ت. املفاهيم املتجددة يف شىت االختصاصا
 

أن ميثل أحد الباحثني منزلة املصطلح من العلم مبنزلة "اجلهاز  -إذن  -فال عجب 
إذ إّن املصطلح تراكم مقويل  العصيب من الكائن احلي عليه يقوم وجوده، وبه يتيسر بقاهه،

، ألّن العلم لدى بعض الباحثني ليس يف هناية (20)يكتنز وحده نظريات العلم وأطروحاته"
وعليه فمن الصعب أن نتصور علماً قائماً دون  (28)طلحات أحسن إجنازها"أمره سوى "مص

جهاز اصطالحي، ألّن "بني العلم واملصطلح حلمًا هو كالتماهي الذي يقوم بني الدال 
واملدلول يف املسلمات اللغوية األوىل، فكّل حديث عن الدال منفصاًل عن املدلول، وكل 

عليه، بل كّل حديث عن عالقة الدوال مبدلوالهتا  حديث عن املدلول يف معزل عما يدلنا
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. وإذا مل يتوفر للعلم مصطلحه العلمي الذي (29)إّنا ينطوي على فصل بني املتالمحات"
 . (37)يعّد مفتاحه، فقد هذا العلم مسوغه وتعطلت وظيفته"

 

"نقطة  : كما أن املصطلح مفتاح العلم، فهو أيضًا أجبدية التواصل، وهوالوظيفة التواصلية - ب
الضوء الوحيدة اليت تضيء النص حينما تتشابك خيوط الظالم، وبدونه يغدو الفكر كرجل 

 .(36)االنكليزي(" املثل يقول )كما هلا وجود ال سوداء قطة عن يبحث مظلمة، حجرة يف أعمى،
 

ذلك أّن "تعمد احلديث يف أي فن معريف بتحاشي أدواته االصطالحية ميثل ضربا من 
على أّن هذه اللغة االصطالحية من شأهنا أن تفقد فاعليتها  (32)تغاضى عنه"التشوية ال ي

لغة خنبوية ال مسوغ  - إذن -التواصلية خارج سياق أهل ذلك االختصاص فهي 
الستعماهلا مع عامة الناس الذين ال يستطيعون إليها سبيال، وال أدّل على كالمنا هذا من 

 ن التوحيدي يف )اإلمتاع واملؤانسة(. احلكاية الطريفة اليت أوردها أبو حيا
 

"وقف أعرايب على جملس األخفش فسمع كالم أهله يف النحو ما يدخل معه، فحار 
وعجب وأطرق ووسوس، فقال له األخفش: ما تسمع يا أخ العرب ؟ قال: أراكم تتكلمون 

إىل االستشهاد . لقد سبقنا الدكتور عبداهلل الغذامي(33)بكالمنا يف كالمنا مبا ليس من كالمنا
هبذه احلكاية يف موقف مماثل، معلقًا على ذلك هبذا الوصف البارع: "تلك كانت حال 
فصيح أعرايب صدمته لغة اصطالح وأوحشه أن يرى اللغة تتكلم عن اللغة بعد أن كانت 

 . (31)تتكلم عن الناس واألشياء
 

 أساسية: يبدو جلياً أن عبارة ذلك األعرايب إّنا تتهجى إىل ثالثة مفاصل
 التكلم بالكالم العريب )لغة احلديث(. .6
 التكلم يف الكالم العريب )موضوع احلديث(. .2
 التكلم مبا ليس من الكالم )اللغة االصطالحية بني أصالة الدال وغرابة املدلول(. .3

 

ميانا منا مع عبد السالم املسدي بأّن الرتكيبة املفهومية للمصطلح ينبغي أن حتلل إو 
، ميكننا أن (35)هو مصطلح به، وما هو مصطلح عليه، وما هو مصطلح له الفوارق بني "ما
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نالحظ تقاطعا واضحا بني هذه العناصر الثالثة وبني املفاصل الثالثة يف عبارة األعرايب 
القدمي، مثلما نالحظ أّن "صدمة االصطالح" بلغة الغذامي، حتدث حني يعمد أهل 

احلد االصطالحي( من ذاكرته اللغوية املشرتكة  إفراغ املصطلح )أي االختصاص املعريف إىل
وملئه بداللة مفهومية جديدة )مبا ليس من كالمنا( فإذا حاول الدخيل عن هذه النخبة أن 
يفهم هذه اللغة االصطالحية مستعينا بذاكرهتا املعجمية األوىل، اعتاص األمر عليه وارتد 

 فش. حسريا، ووقع له ما وقع لذلك األعرايب يف جملس األخ
 

إّن التعامل العامي مع املصطلح كأّي وحدة معجمية )كلمة( عادية ال جدوى منه وال 
يفضي إال إىل مزيد من الطرافة الساخرة، على حنو ما تؤكده احلكاية الطريفة األخرى اليت 

األصمعي يف حواره االصطالحي )النحوي( مع أعرايب )ميثل الرباءة اللغوية وعذرية  تعزى إىل
لذي ال تشوبه شائبة اللغة االصطالحية(، يقول األصمعي: قلت ألعرايب: أهتمز الذهن ا

 .(31)أفتجر فلسطني؟ قال أين إذا لقوي إين إذا لرجل سوء، قلت له: إسرائيل؟ قال:
 

إّن حوار الطرشان الذي ال طائل منه، بني عامل متخصص يصطنع لغة االصطالح 
لناس ال يقيم فرقاً بني املصطلح املتخصص والكلمة النحوي )اهلمز واجلّر( وأعرايب من عامة ا

العادية، فهو ال يفهم من )اهلمز( غري دالالت السب والشتم والطعن، وال يفهم من )اجلر( 
 غري السحب واجلذب!. 

 

: يقوم الفعل االصطالحي بوظيفة اقتصادية بالغة األمهية، متكننا من الوظيفة االقتصادية - ت
حدات مصطلحية حمدودة، والتعبري باحلدود اللغوية القليلة عن ختزين كم معريف هائل يف و 

املفاهيم املعرفية الكثرية، وال خيفى ما يف هذه العملية من اقتصاد يف اجلهد واللغة والوقت 
 جيعل من املصطلح سالحاً جملاهبة الزمن، يستهدف التغلب عليه والتحكم  فيه. 

 

إهنا ملتقى الثقافات  الحية لغة عاملية بامتياز،: ال شك أّن اللغة االصطالوظيفة الحضارية - ث
اإلنسانية، وهي اجلسر احلضاري الذي يرتبط لغات العامل بعضها ببعض. وتتجلى هذه 

( اليت ال غىن ألية لغة عنها، حيث empruntالوظيفة، خصوصًا  يف آلية  "االقرتاض" )
غة ما، حضورا تقرتض اللغات بعضها من بعض صفات صوتية تظل شاهدا على حضور ل



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
011 
 

بفعل  -تارخييا ومعرفيا وحضاريا يف نسيج لغة أخرى، وتتحول بعض املصطلحات 
. من الصعب ان حتتكرها لغة (30)(Internaionauxإىل كلمات دولية ) -االقرتاض

معينة، ومن الصعب أن تنسب إىل لغة بذاهتا، فيتحول املصطلح إىل وسيلة لغوية وثقافية 
 مم املختلفة.للتقارب احلضاري بني األ

 

إن املصطلح هو لغة العوملة؟ وأنه   -باختصار مركز  -أال يكفي ذلك لكي نقول 
ليس كالعلوم جسور متتد بني األقوام وحضاراهتم، لذلك عّدت املصطلحات العلمية سفراء 

 بعض. األلسنة بعضها إىل
 

 علم المصطلح -0
ختلفة،كل على حدة، موضوعاً يف امليادين العلمية امل املوظفة جمموع املصطلحات صار

لعلم جديد قائم بذاته، له مفرداته اخلاصة اليت تدّل علية واليت ينيف عددها على التسعني 
(؛ أي حقل املعرفة الذي يعاجل تكوين Terminologieمصطلحاً، هو علم املصطلح )

ن ، وهو حقل م(38)أو يف مجلة احلقول التصورات، وتسميتها سواء يف موضوع حقل خاص،
 (39)وتوضيحها املصطلحات لوضع العلمية "يتناول األسس التطبيقية اللسانيات حقول أحداث

أو هو العلم الذي يبحث يف العالقة بني املفاهيم العلمية واملصطلحات اللغوية اليت تعرب 
عنها، وهو علم ليس كالعلوم األخرى املستقلة، ألنّه يرتكز يف مبناه وحمتواه على علوم عدة 

وعلم الوجود، وعلم  ا علم اللغة، واملنطق، واالعالمية )علم احلاسبات االلكرتونية(،أبرزه
أّن "علم املصطلح" ليس   -إذن  -. يبدو (17)املعرفة، وحقول التخصص العلمي املختلفة

  علمًا مستقاًل عن سواه من العلوم، بل علم متاخم جلملة من احلقول املعرفية األخرى
(، وعلم تطور دالالت semantiqueوم شىت: كعلم الداللة )حيث يقع يف مفرتق عل

(، وعلم التأثيل والتأصيل Lexicologie(، وعلم املعاجم )semasiologieاأللفاظ )
(Etymologie( وعلم التصنيف ،)Classoligie،.... )  وعليه فرمبا حق لنا أن نلقب

 "علم املصطلح" بـ )علم العلوم(.
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أّن الكلمة الدالة  حداثة عهد الفكر األوريب ذاته هبذا العلم،ومن األمارات الدالة على 
على علم املصطلح قد يعزى ظهورها األول، وباحتشام شديد،إىل هنايات القرن الثامن 

 Christian GottfriedShutعشر، يف أملانيا أواًل على يد األستاذ غوتفريدشتز =

أما  ،م6088( عام Terminologish( حيث قد أقر الصيغة النعتية )1832-1747)
( فقد ظهرت بعيد ذلك مزامحة للكلمة األخرى Terminologyالكلمة اإلنكليزية )

(Nomenclature) ( على حني يعود استعمال املقابل الفرنسيTerminologie)  إىل
، ضمن  L.S. Mercier (1740-1814)، على يد لويس سيباستيان مرسي6876سنة 
 املصطلحات تعسف مبعىن سجايل معىن يف أوردها وقد اللغوي التوليد حول له مؤلف
 ( وأصبحت حتيل على ثالثة مفاهيم خمتلفة:Terminologie) كلمة طورت مث .(41)املبهمة

 جمموعة املبادئ واألسس التصورية اليت حتكم دراسة املصطلحات. .6
 جمموعة القواعد اليت تسمح بتحقيق صناعة مصطلحية. .2
 .(42)تصاص معطىجمموعة مصطلحات ضمن جمال اخ .3

 

أّن املفهوم األول حييل على االختصاص، والثاين على  ترى الباحثة "ماريا كابري"
 .(43)املنهجية، بينما حيدد الثالث جمموع مصطلحات ميدان معني

 

مثة مسألة إشكالية أخرى تتعلق مبدى ارتباط علم املصطلح بسائر العلوم اجملاورة له أو 
 شأن ترصد "م. كابري" ثالثة توجهات خمتلفة داخل هذا العلماستقالله عنها، ويف هذا ال

النظرية العامة لعلم املصطلح "تعترب علم املصطلح اختصاصًا مستقال، من طبيعية  مقرّة أنّ 
 .(44)( يف خدمة االختصاصات العلمية والتقنيةInterdisciplinaireعابرة للتخصصات )

 

ابتداء من ثالثينيات القرن  -ملصطلح قد تطور أّن علم ا إىل (45)تشري املراجع املختلفة
 (1898-1977)تطورًا مذهاًل، حيث يعّد املهندس النمساوي أوغني فوسرت -املاضي

(EugenWuster)  مؤسس علم املصطلح املعاصر واملمثل األساسي ملا يسمى مدرسة
  6936ا ونشرها عام ، وانطالقًا من رسالته اجلامعية الشهرية اليت ناقشها جبامعة فيين(46)فيينا

حول التوحيد الدويل للمصطلحات يف جمال اهلندسة الكهربائية، واصل جهوده هلموث 
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( Infotermالذي توىل إدارة مركز املعلومات الدويل يف علم املصطلح ) H. Felberفلرب 
إضافة إىل املدرسة  بالتعاون بني احلكومة النمساوية واليونسكو. 6906حني مت تأسيسه عام 

الذي وصفه  D.S. Lotte (1950-1889)لسوفياتية اليت يتزعمها الروسي د.س. لوت ا
، بأنه األب احلقيقي للمصطلحية 6983( عام G. Rondeauالباحث غي روندو )

دون نسيان )مدرسة براغ( التشيكية، فضاًل عن جهود  (47)بوصفها اختصاصًا علمياً 
كذلك "املنظمة الدولية   -عربيًا  -قد تسمى "املنظمة الدولية للمواصفات القياسية"  اليت 

مبنظمة "إيزو"  -اختصارًا  -للتقييس" أو "املنظمة العاملية للتوحيد املعياري" أو ما يعرف 
(Iso)أمانة عامة واليت عوضت منذ سنة  ( اليت تتخذ من )جنيف( مقرًا هلا، ومن )فيينا

 .(48)6921( اليت تأسست عام ISOمنظمة ) 6911
 

أربع مراحل أساسية يف تطور علم  (P.Auger احث غريب معاصر )بيار أوجريومييز ب
 املصطلح املعاصر:

 .6917إىل 6937من-( Les originsاألصول ) . أ
 . 6905إىل  6917من  -( Lastructurationاالنبناء ) . ب
 .6985إىل  6905من -( L`eclatementاالنفجار ) . ت
 . 6985منذ  -( Leslargeshori=onsاآلفاق الواسعة ) . ث

 

ويف هذا املساق، نسجل عربيا جهد شخصيتني علميتني جزائريتني يف هذا الشأن مها 
الدكتور عبد الرمحن حاج صاحل )رئيس اجملمع اجلزائري( صاحب "مشروع الذخرية اللغوية" 
الذي باركته اجملامع اللغوية العربية وصاحب الفضل املشهود على "معهد العلوم اللسانية 

( وجملته )اللسانيات( . والدكتور عبد امللك مرتاض رئيس 6911اجلزائر" ) والصوتية جبامعة
 ( ومدير جملة )اللغة العربية(. 2776-6998اجمللس االعلى للغة العربية يف اجلزائر )
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 خاتمة
 يف ختام هذا البحث توصلنا إىل النتائج اآلتية:

اللغوي للمصطلحات إّن انعدام التخطيط فيالوطن العريب انعكس على االستعمال 
املعرفية  احلقول تطال جلّ  - إن صح التعبري - لذا نالحظ الفوضى املصطلحية خاصة، احلديثة
 . (19)وهو ما وّلد الكثري من التسميات ملسمى واحد فأحدث الكثري من اخللط العربية،

 

 يف -إن الوحدات املصطلحية اليت حيفل هبا القاموس النقدي العريب اجلديد التزال 
دون مرحلة التجريد واالستقرار، مرتددة بني درجيت التقبل )التجريب( والتفجري  -عمومها 

 . (57))االضطراب( حبسب سلم التجريد االصطالحي
 

إن تداخل احلقول املصطلحية يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد تداخل مريع، حيكمه 
نيب، أما ثانيهما فيكمن يف تفسريان أساسيان:أوهلما هو تداخلها أصاًل يف املهد األج

 .(56)تداخل تلك احلقول على مستوى الدراسة املنهجية الواحدة
 

 :الهوامش واإلحاالت
 

، املكتبة األجنلو املصرية 5ط  األصوات اللغوية، انظر مبحث )املماثله لدى إبراهيم أنيس يف كتابه: -(6)
 ( .608: 6905القاهرة، 

 . 676/ 6. 6993، 6يف األدب دار الكتب العلمية، بريوت، ط حممد التنوخي: املعجم املفصل -(2)
وينظر .589/ 2وينظر املعجم املفصل يف علوم اللغة:  68ينظر، تراث املعاجم الفقهية يف العربية: -(3)

 .212معجم علم  اللغة التطبيقي، :
(4)

- Grand Larousse de la Langue feancaise,Librairie Larousse, 

Paris,1978, Tome 7'eme p.6018 (Terme). 
 مع اللغة العربية األردين، عمانزهري غازي زاهد: سالمة اللغة وأثرها يف املناهج املدرسية، جملة جم -(5) 

 ، 61، صص2767، كانون الثاين، 31، السنة 08العدد 
 أعمال جممع اللغه العربية بالقاهرة، دار الغرب االسالمي حممد رشاد محزاوي:ينظر:  -(1)

 .515.م6988
 60-61زهري غازي زاهد: سالمة اللغة وأثرها يف املناهج املدرسية ص  -(0)
 .223. 6993حممود  فهمي حجازي: األسس اللغوية لعلم  املصطلح، مكتبة غريب، -(8)
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 .68ص ،زهري غازي زاهد: سالمة اللغة وأثرها يف املناهج املدرسية -(9)
(01)

- Julia Kristeva: La Revolution du Langage Portique, Edition du 

Seuil,1974,P 22. 
، دار 2ط ،يوسف وغليسي: مناهج النقد األديب )مفاهيمها وأسسها، وتارخيها، وتطبيقاهتا العربية( -(66)

 .93، ص 2779اجلسور، اجلزائر، 
(01)

- Ferdinand De Saussure:CoursdeLinguistiqueGenerale, 2'eme 'ed, 

ENAG / Editions, Alger, 1994, P33. 
(01)

- Rooland  Barthes ; Systeme de la Mode, Editions du Seuil, 1967 

.P 08. 
(01)

- Ibid . 
(01)

- Ibid, P 09. 
(01)

- Ibid 
 . 65ص، 6996جوليا كريستيفا: علم النص، تر .فريد الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء،  -(60)
 .91د األديب، ص يوسف وغليسي، مناهج النق -(68)
غامن عودة شرهان احلسيين التدريسي: احلقل السيميائي، حماضرة يف مركز إحياء الرتاث ينظر:  -(69)

 .37/0/2727العلمي العريب، اخلميس 
 2، م8قضية املصطلح العلمي، جملة )عالمات(، ج -محزة قبالن املزيين: املشكل غري املشكل  -(27)

 . 21، ص 6993يونيو 
 .235جم مفردات علم املصطلح، ص مع -(26)
هو الباحث اجلزائري أمحد شنه يف رسالته )املصطلح النقدي عند العرب يف القرن الثالث اهلجري(  -(22)

 .85ص 
 .222ص معجم مفردات علم املصطلح، -(23)
 .61-62، ص 6املعجم الفلسفي، ج -(21)
من التوحيد إىل التنميط جملة )اللسان  -حات حممد رشاد احلمزاوي: املنهجية العربية لوضع املصطل -(25)

 . 11-15، ص 6985، 21العريب(، تصدر عن مكتب التنسيق التعريب بالرباط، عدد
تونس  -حممد رشاد احلمزاوي: املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية، الدار التونسيه للنشر  -(21)

 . 292. ص6980اجلزائر،  -املؤسسة الوطنية للكتاب 
حممد النويري: املصطلح اللساين النقدي بني واقع العلم وهواجس توحيد املصطلح، جملة  -(20)

 . 219م.س، ص  )عالمات(، عدد خاص،
 نفسه. املرجع -(28)
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عبد السالم املسدي: املصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهلل للنشر والتوزيع  -(29)
 .66ص ،6991تونس

 . 0ص ،ملصطلح النقدي يف الرتاث األديب العريب، دار الشروق العريب، بريوت، د.تحممد عزام: ا -(37)
 . 35، ص2772عزت حممد جاد: نظرية املصطلح النقدي، اهليئة املصرية العامة للكاتب،  -(36)
 .66عبد السالم املسدي: املصطلح النقدي، ص  -(32)
، تصحيح وضبط: أمحد أمني وأمحد الزين 2أبوحيان التوحيدي: كتاب االمتاع واملؤانسة، ج -(33)

 . 639منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، د.ت، ص
 الكويت ،، دار سعاد الصباح2مقاالت يف النقد والنظرية، ط -عبد اهلل الغذامي: ثقافة األسئلة  -(31)

 . 91، ص 6993
أحباث مؤمتر )قضايا  عبد السالم املسدي: االلتباس املعريف وتربئة املصطلح، ضمن ملخصات -(35)

 .60، ص6998املصطلح األديب( مكتبة القاهرة الكربى، 
، شرح وضبط وترتيب ابراهيم األبياري، دار 3ابن عبد ربه األندلسي: كتاب العقد الفريد، ج -(31)

 . 100الكتاب العريب، بريوت، د.ت، ص 
(11)

- Alain Rey: la terminologie – nomset notions, p.90.  
( ترمجة هيئة املواصفات واملقاييس العربية 6780معجم مفردات علم املصطلح )مواصفة أيزو رقم  -(38)

 . 223، ص6985، 21السورية، ضمن جملة )الساين العريب(، الرباط، ع
 . 69األسس اللغوية لعلم املصطلح، دار غريب، القاهرة، د.ت. ص  حممود فهمي حجازي: -(39)
 2. وانظر كذلك علي القامسي: علم اللغة وصناعة املعجم، ط1ح، صمقدمة يف علم املصطل -(17)

 ، ص )ل(. 6996مطابع جامعة امللك سعود، الرياض، 
(10)

-Alain Rey:la terminologie-Nomset Notions,P.U.F,Paris1979, p.6. 
(11)

- Maria T. Cabre: la terminologie,traduit du catalan M.C. Cornier J. 

Humbly, les presses de l`universited`OttawaCanada,Armand 

Colin, Paris, 1998, p.70. 
(11)

- Ibid,p70. 
(11)

- Ibid,p30. 
 6993، يونيو 2، م8راجع: حممد حلمي هليل: أسس املصطلحية، جملة )عالمات(، جدة، ج -(15)

 . 371 - 289ص
 . 29-66مقدمة يف علم املصطلح، ص  -
 .21- 61ملصطلح، ص األسس اللغوية لعلم ا -
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 .59املعاجم واملصطلحات، ص  -
، دار الطليعة اجلديدة، دمشق 6شحادة اخلوري: دراسات يف الرتمجة واملصطلح والتعريب، ج -

 د.ت،)الفصل األخري(. 
(11)

- M.T. Cabre: La terminologie .p.22. 
(11)

- Ibid, p.59 
منشورات   ،6دور جمامع اللغة العربية يف التعريب، ط إبراهيم احلاج يوسف: يراجع على سبيل املثال: -(18)

 .2772كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، 
 .61زهري غازي زاهد: سالمة اللغة وأثرها يف املناهج املدرسية، ص  :ينظر -(19)
للعلوم ناشرون  يوسف وغليسي: إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، الدار العربية -(57)

 .579،  ص2778، 6، اجلزائر، طنشورات االختالفم
 .579ينظر يوسف وغليسي: إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، ص  -(56)
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 ملخص:
ارتباطا مباشرا حبركية التحوالت والتطورات  ط عملية التعليم يف وقتنا الراهنترتب

من املنظومات املتسارعة، خاصة يف جمال الرقمنة، واملنظومة التعليمية باجلزائر كغريها 
تأثريات الرقمنة يف طبيعة  معقدة، وحامسة، يف ظلّ  تقف أمام حتديات التعليمية العاملية

 الفلسفية، وضمن ّنطية طرائقه البيداغوجية املستحدثة. وتوجهاته  رهيتهالتعليم، 
 

تقدمي حتليل لعمليات اإلصالح التعليمي البيداغوجي يف  سنحاول خالل هذا املقال
ب جتديد بيداغوجي دائم ومستمر، يهدف إىل إنتاج تعليم قوي اجلزائر، مع اقرتاح أسلو 

قق القطيعة البيداغوجية للرتبية، جديدة رهيةومرن، حيمل  التعليم املاضي، ويسعى إىل  مع حت 
 حتقيق اجلودة والنوعية، من خالل استخدامات الرقمنة ضمن أطرها وتقنياهتا الناجعة.

 

 الرقمنة، التجديد البيداغوجي ،التعليمي الرتبوياإلصالح  ،درسةامل الكلمات المفتاحية:
 .يةودة التعليماجل
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Abstract: 
Today the education process is directly linked to the movement of 

fast transformations and development especially in the field of 

digitization. The educational system in Algeria, like other educational 

systems around the world, stands in front of complex and decisive 

challenges, in light of the impact of digitalization on education nature, 

its philosophical vision, and within the typicality of its new 

pedagogical methods. In this article, we try to analyze the pedagogical 

educational reform processes in Algeria, with the proposal of a 

permanent and continuous pedagogical reform method, targeted at 

producing strong and flexible teaching that carries a new vision for 

education  that achieves the pedagogical rupture with older education 

system  and seeks to achieve quality and eminence, through using 

Digitization within its effective frameworks and techniques. 
 

keywords:Educational reform, pedagogical renewal, digitization 

educational quality. 
 

 م ق  دم  ة:
 معية املرافقة للعملية التعليميةترتبط عمليات اإلصالح الرتبوي، جبملة املؤشرات اجملت

 اجملتمعات العاملية متر هبا اليت والتكنولوجية والعلمية واالقتصادية وأمام التغريات االجتماعية
 ىل تعقدواإلقليمية، وعلى مستوى اجملتمع اجلزائري، أين نلحظ حركية متسارعة، أدت إ

 مبدأ من انطالقا، وتكنولوجية علمية أسس على قائما الذي أصبح احلديث، اجملتمع
 .العمل وتقسيم العلمي التخصص

 

 اخنفاض وكذا منها املدارس تعاين اليت مجلة املشاكل البعض من الرتبويني يرجعو 
 كتظاظوا  الوسائل كقلة خارجية، أسباب على بالرتكيز ات التعليم لدى التالميذيمستو 

 بالعملية املرتبطة الداخلية العوامل تأثري مهملني بذلك التعليم، الفصول الدراسية، وضعف
 يف املسطرة البيداغوجية فعالية النشاطات عدم إىل ذاهتا، واليت ترجع يف أساسها التعليمية

 فأي للمدرسني، التكوين البيداغوجي يف والنقص هلا، املرافقة التقومي وإجراءات اجملال، هذا
 طرف فيلتزم كل املدرس والتلميذ، بني بيداغوجي عقد على ينطوي فعال مدرسي تنظيم
 اإلجراءات من عديدوال االقتناع، أساس على احملتملة األدوار إطار يف بقواعده منهما
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 أو املعرفة ونشر إلنتاج سواء املناسب التنظيمي اجلو إحداث يتم فقط وهبذا التقوميية،
 النشاطات يف تتمثل ضمن العملية التدريسية فالبيداغوجيا وهبذا منها، كنوالتم ،الكتساهبا

 ومتطلبات للمدرس، بالنسبة واإلشراف التعليم متطلبات أي بالعقد البيداغوجي، املتصلة
 مؤسسات مردوديةيف  تؤثر قد اليت القضايا خمتلف إليها للتلميذ، تضاف بالنسبة التحصيل

 والوسائل التعليمية. ومراجعتها والتوجيه الربامج مثل التعليم عموما،
 

خاصة أمام تطور التقنية  ،حتمية جلزائر أصبح ضرورةالتجديد البيداغوجي يف ا إنّ 
أين جند   يف العملية التعليمية، ،كآلية حيوية حديثة  رقمنةستعماالت الالاملرافقة املعاصرة، 

ت وواضح، ويف كل فكربيات املنظومات التعليمية العاملية، تستخدمها بشكل ال
التخصصات دون استثناء، ما جيعل من التجديد الرتبوي يرتكز يف املرحلة الراهنة، على 

باستخدام  ويف اآلليات والطرائق التعليمية عمليات اإلصالح والتقومي والتحديث يف املناهج،
ديد دائم كنولوجية الرقمية احلديثة، ضمن مسار جتمية احلديثة، وكل الوسائط التالتقنية الرق

التطورات احلاصلة، واملؤثرة يف نوعية ومردودية العملية التعليمية،  ومستمر، يرافق كلّ 
وانعكاساهتا من خالل طبيعة املخرجات التعليمية يف النهاية، اليت يسعى النظام التعليمي 

 اجلزائري من خالهلا حتقيق اجلودة التعليمية.  
 

، من واقع عمليات اإلصالح التعليمي العلمي ة مقالناورق يف تناولنا موضوعسننطلق 
مراحل، رهانات وحتديات التجديد البيداغوجي البيداغوجي يف اجلزائر، ولنصل إىل حتديد 

الراهنة بالنظام التعليمي اجلزائري ورهان واقع البيداغوجيا  ، ويف األخري نقوم مبناقشةيف اجلزائر
 اجلودة التعليمية يف عصر الرقمنة.

 :قراءةسوسيولوجية تربوية تاريخية .. زائرح التربوي )التعليمي( في الجاإلصال -4
تشهد املنظومة الرتبوية يف اجلزائر، ومنذ االستقالل، إىل يومنا هذا حركية متوالية يف 
 سلسلة اإلصالحات الرتبوية اليت ألزمتها، ضرورات جتاوز األزمات اليت مير هبا النظام الرتبوي

 يس املدرسة اجلزائرية إىل وقتنا الراهن. )التعليمي(، منذ تأس
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 مفهوم اإلصالح التربوي: /4-4
عملية التغيري يف النظام التعليمي أو يف جزء منه  مفهوم اإلصالح الرتبوي إىل أنّ  شريي  
 .اين اجتماعية واقتصادية وسياسيةحنو األحسن، وغالبا ما يتضمن هذا املفهوم معهي 

 (00، ص6991)مرسي، 
 

حماولة فكرية أو عملية إلدخال حتسينات على الوضع الراهن  أيّ  هبأنّ  ريشعرفه بي  
للنظام التعليمي سواء كان ذلك متعلقا بالبنية املدرسية أو التنظيم واإلدارة أو الربامج 

 (32، ص 6998)البيالوي،  التعليمية أو طرائق التدريس أو الكتب الدراسية وغريها.
 

نتقال بنظام تربوي معني من وضعية تقليدية إىل وضعية كما يعين عمليات وتدابري اال
حتمل مواصفات احلداثة مبفهومها الشامل، من مناهج وتقنيات وأساليب جديدة، وبالتايل 
جعل مضامني املناهج الدراسية متمحورة حول املعارف والتخصصات اليت هلا ارتباطات 

  مثل: التقنيات احلديثة نتجةوظيفية، ومباشرة بالقطاعات االقتصادية واالجتماعية امل
والعلوم الدقيقة، والتخصصات التطبيقية وغريها، مما يستجيب حلاجات التحوالت املعرفية 

 (628، ص2775)مسوك، .اليت تعرفها اجملتمعات املعاصرة كنولوجية واالقتصادية واجملتمعيةوالت
 

 عمليات املتابعة هو مجلة اآلليات واألساليب، اليت تتلخص يف إذن اإلصالح الرتبوي
املقارنة، املرافقة، والتقومي الدائم واملستمر، اليت تقوم هبا املنظومة التعليمية ممثلة يف املسؤولني 
عليها ومع الشركاء الرتبويني واالجتماعني الفاعلني، بغية االنتقال بالتعليم من وضع معني 

يف العملية التعليمية، اليت إىل وضع ومستوى أفضل منه، وهذا حىت نصل إىل حتقيق اجلودة 
 حتقق لنا يف اخلتام خمرجات تربوية تعليمية مأمولة.

 

 مراحل اإلصالح التربوي الذي سايرته المدرسة الجزائرية:/ 4-0
عرفت املدرسة اجلزائرية بعد االستقالل إىل غاية اليوم مجلة من اإلصالحات، الغاية منها 

هبا وجعلها تواكب سياسات التنمية ومتطلبات  حتسني وتطوير املنظومة الرتبوية، والدفع
 :أهم هذه املراحلالعصر، و 
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 من  6912يوليو  75: لقد ورثت اجلزائر غداة االستقالل يف (6907-6912) المرحلة األولى
الرتكة االستعمارية نظاما تربويا يفتقد التوازن األساسي يف هيكله العام، ويعاين اختالال كبريا 

 مدارس 71يث مل يرتك النظام الرتبوي االستعماري للجزائر سوى يف جماالت عديدة، ح
 (10، ص6989)تركي، .وطالبة فقط طالب ألف يتجاوز الستة ال املدارس استيعاب حجم وكان

 

مرحلة انتقالية حيث كان البد لضمان انطالق املدرسة من هاته املرحلة، وتعترب 
هيدا لتأسيس نظام تربوي، يساير االقتصار على إدخال حتويرات انتقالية تدرجيية مت

هد جلنة إلصالح التعليم ع   6912التوجهات التنموية الكربى، ويف هذا اإلطار نصبت سنة 
)تعميم التعليم 6911إليها وضع خطة تعليمية واضحة، ونشرت اللجنة تقريرها يف هناية 

 جيي(.التعريب التدر  مع بداية بإقامة املنشآت وتكيف مضامني التعليم املوروثة
 كما شهدت هذه املرحلة مجلة من العمليات اإلجرائية نذكر منها:  ،(70ص، 2761،)سناين
 التوظيف املباشر للممرنني واملساعدين. -
 تأليف الكتب املدرسية وتوفري الوثائق الرتبوية. -
 (678، ص2760)حيياوي، اللجوء إىل عقود التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة. -

 

املقاربة التقليدية )املقاربة باملضامني( اليت بيداغوجيا  عتمدتأيضا ااملرحلة  اتهويف ه
املدرس يشرح  فالنمط البيداغوجي هبا تقليدي حيث أنّ  ،تقوم على أساس احملتويات

مع، حيفظ، يتدرب الدرس، ينظم املسار، وينجز املذكرات، ويكون التلميذ متلقي، يست
 ا ونوعاكتساب املعرفة اجلاهزة كمّ قوم بعمليتني األوىل ا املتلقي هنا يإذن يعيد ما حفظه، 

 (59، ص2762 )سامل ومجال،واملرحلة الثانية استحضار هذه املعرفة حال املسائلة.
 

 6903: عرفت هذه املرحلة إعداد مشاريع إصالحية كمشروع (6987-6906) المرحلة الثانية 
ومشروع وثيقة  ،خطط الرباعي الثاينبداية املوهناية املخطط الرباعي األول و  ،املتزامن

، وهو 6901 - 35اليت صدرت بعد تعديلها يف شكل أمر رقم  6901 إصالح التعليم سنة
وتوحيد  ،األمر املتعلق بتنظيم الرتبية والتكوين الذي أكد على إنشاء املدرسة األساسية

 لثانوي املتخصصم اوظهور فكرة التعلي ،التعليم األساسي وإجبارية وتنظيم التعليم الثانوي
 (8 -0، ص ص2761 )سناين،.وتنظيم الرتبية التحضريية
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 ه املرحلة يف اجملال الرتبوي باخلصائص التالية:اتمتيزت هقد و 
حتديد املضامني والطرق التعليمية بالتعميم التدرجيي للتعليم املتعدد الشعب هبدف  -

 حتضري شروط التنمية العلمية للبالد.
 مات فعالة لتوجيه التالميذ خالل مسارهم الدراسي.استخدام ميكانيز  -
 جعل وسائل التعليم واملضامني التعليمية منسجمة مع انشغاالت احمليط. -

 

وبالتوازي مع العمليات التحضريية لإلصالح فقد شهد القطاع طيلة هذه املرحلة عددا 
ت القطاعات أطوار التعليم، كما مسّ  من القرارات اليت مست هيكلة املنظومة يف كلّ 

 (55، ص2771 )غياث،املرتبطة بالشهادات وبالتكوين.
 

كان املرحلة املقاربة باألهداف أو بيداغوجية األهداف، حيث   اتههقد اعتمدت و 
ذي حتول من متلقي ال تعلمامل رفقةوحيدد األهداف  ،احلاجات والوضعيات هندسي   علمامل

 .اكيفية توظيفهباحثا عن املعرفة و و ، دروسعداد املادة العلمية والهم يف إاللمعرفة إىل مس
 

 التطورات الرتبوية والعلمية اليت أدخلت  جبملة من متيزت: (6997-6986) المرحلة الثالثة
من احلياة اجلزائرية  اوجعلها جزءً  بقصد إدماجها يف احمليط االجتماعي، ،على املدرسة اجلزائرية

املرحلة هو  اتهما يطبع هو والعلمي يف البالد،  بل وقائدة لعملية التطور الثقايف والتكنولوجي
حيث مت  86-87إقامة املدرسة األساسية ذات التسع سنوات، ابتداء من الدخول املدرسي 

 (8، ص2761)سناين،.تصميها لتكون وحدة تنظيمية شاملة ومتكاملة ومندجمة
 

 ربامج املطبقة الاملرحلة حتليل وتقومي خالل هاتهمت  و قد: (2773-6997) المرحلة الرابعة 
وتطلب ذلك وضع أدوات للتقومي، كما اضطر ذلك أصحاب القرار إىل ضرورة التخفيف 
من كثافة الربامج وتكييفها حسب الوضعية اجلديدة الناجتة عن التغريات السياسية 

من خالل  6991-6993واالقتصادية اليت عرفتها اجلزائر، حيث مت ختفيف الربامج عام 
امج التعليم األساسي بدون أن تتبع هذه العملية بإعداد كتب مدرسية إعادة كتابة بر 

 (35-31 مرزوقي و تيلولني، دس، ص ص).جديدة
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 تعليم عمل باملقاربة بالكفاءات مبعىن )إىل يومنا هذا(: كان ال -2773) المرحلة الخامسة
لقدرة على أي جعل التلميذ حمورا أساسيا، فاملعلم يوجه التالميذ إىل اكتساب ا (التعلم

املشكالت، ومن مث جعل التلميذ يسعى الكتساب الكفاءات  التحليل والرتكيب يف حلّ 
 (8، ص2761)سناين،.وتطويرها، ال مجع املعارف وختزينها

 

 دة لتطبيق غايات اإلصالح الرتبويجديبيداغوجية يعترب مدخل الكفاءات مقاربة و 
 :أهم ما تتضمنه اآليتو 
دخل يف املناهج اجلديدة هو مدخل الكفاءات الذي امل : أنّ من حيث المحتويات -

يستلزم مقاربة حمتويات التعليم يف وضعيات إدماجية تكون ذات داللة بالنسبة للمتعلم 
وربط مضامني التعليم بقضايا احلياة، وربط األنشطة النظرية واألنشطة التطبيقية وتنظيم 

اهلدف من ذلك كله هو إعطاء  املناهج يف شبكات مفاهيمية بدل التعليم اخلطي، إنّ 
 ش.االتعلمات معىن وجعلها أكثر وظيفية واتصاال باهتمامات املتعلم بالواقع املع

 

تعليم  املتزايد واملتسارع املعريف كماستدعى ال: من حيث الطرائق والوسائل التربوية -
م التلميذ كيفية احلصول على املعلومات مبفرده، وهذا بالتحكم يف تكنولوجيا اإلعال

واالتصال، ويف تقنياهتا، كما تطلب تدفق املعارف تدريب التلميذ على كيفية معاجلتها ما 
 2019 )حناش وفارس، استوجب االبتعاد يف التعليم عن التلقني وتطبيق مبدأ تعلم التعلم.

 (661ص 
 

 :مراحل، رهانات وتحديات .. لتجديد البيداغوجي في الجزائرا -0
باجلزائر ضرورة تربوية حيوية، متليها التحوالت التعليمية  التجديد البيداغوجييعترب 

اجملاالت، مبا فيها  املتسارعة، خاصة يف عالقاهتا الرتابطية بتغري وتطور التقنية احلديثة يف كلّ 
 اجملال التعليمي. 

 

 مفهوم التجديد البيداغوجي: /0-4
وللتوليف  ،جديدة عملية إبداع و إنتاج شيء أو فكرةأنه التجديد ب Ravenneعرف ي  

بني أشياء موجودة من قبل توليفا جديدا، ويتميز الشيء أو املوضوع املبتكر بكونه أصيال 
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ا عملية ابتكاره فتتطلب عمليات متعددة مثل التخيل وجديدا ومرتبطا بالغرض املتوخى، أمّ 
ة والقدرة على االختيار بني قرارات متعددة للتمكن من الفعل والتنفيذ وقوة اإلراد

 (623، ص2762)خطاب، .املوصلة
 

 إىل وضع ،مألوف تجديد يف نقلة نوعية من وضع سائديف اجملال الرتبوي يتمثل الو 
ثر متعددة، وتكمن قيمة أجيابية هلا أوجه إخمتلف غري مألوف، وحتصل مبقتضى ذلك إضافة 
ملية كن من إعادة تنظيم عناصر العمت   ،الفعل التجددي فيما يقرتحه من حلول وبدائل

 (د ص، 2767)املؤشر الرتبوي، .الرتبوية وهيكلتها قصد جتديد الفعل الرتبوي
 

جديد يف األفكار والسياسيات  كلّ   إدخالبو شعرية التجديد الرتبوي بأنه كما عرف أ
بشرط أن حيدث حتسنا ملموسا يف  ،البيئة التعليمية بالفعل على اتساعهاو  ،والربامج والطرق

 (313، ص2778)أبوشعرية، .جودة اخلدمة الرتبوية
 

التجديد البيداغوجي هو عملية تربوية تعليمية حيوية، تقوم هبا اجلهات الوصية إذن 
لقطاع الرتبية والتعليم، وعلى مستوى املؤسسات التعليمية بإشراك اخلرباء والفاعلني الرتبويني 

اهتم الوظيفية املمارسني للفعل التعليمي التعلمي على اختالف مهامهم ومستويات ممارس
وذلك هبدف اإلحاطة بكل النقائص )اخللل( البيداغوجية اليت لوحظت من خالل املمارسة 
التعليمية الفعلية، وبالتايل تأثرياهتا ومردودياهتا على الفعل التعليمي، وعليه يصبح التجديد 

ارسات البيداغوجي ضرورة حتمية ملراجعة األخطاء والنقائص، واعتماد أساليب وتقنيات ومم
أخرى، أكثر وضوحا وفاعلية ألجل حتقيق أهداف العملية التعليمية التعلمية، ومن مث 

 خمرجات متثل اجلودة والنوعية التعليمية يف مستويات عدة.
 

 :)بيداغوجيا الكفاءات( البدائل البيداغوجية المرافقة لتجديد النسق التربوي /0-0
إىل حتسني نوعية الرئيس دف اهلليمية التعح وجتديد بيداغوجية الربامج ثل إصالمي  

 املاضيالتعليم القطيعة البيداغوجية مع  حتاولرهية جديدة للرتبية التعليم، كما ميثل أيضا 
 تضع املتعلم حمور عملية التلقني وتتحدد هذه الرهية من خالل املقاربة بالكفاءات اليت

 وتعطي للمعلم استقاللية أكرب.
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 على الرتكيزيداغوجية يف النسق الرتبوي باجلزائر، سيتم ومن أجل فهم التجديدات الب
، باعتبارها خالصة ما توصل إليه التجديد البيداغوجي الراهن، والذي املقاربة بالكفاءات

 :ةاآلتي يشتمل على احملاور األساسية
ة معناها األكثر شيوعا الوسائل النامج تعين تكنولوجيا التعليم يف إدخال تكنولوجيا التعليم: -

 مبصاحبة املعلم والكتاب والسبورة واستخداماهتا يف جمال التعليم،عن ثورة االتصاالت، 
كون تكنولوجيا التعليم هي التلفاز واألفالم وأجهزة العرض واحلاسوب واألجزاء اليت ت  

وعناصر أخرى من األجهزة والربامج، وهبذا فهي طريقة منظمة يف تصميم العملية الكاملة 
وتوظف مزجيا من املصادر ، ليم وتنفيذها وتقوميها يف ضوء أهداف حمددةللتعلم والتع

 (21، ص6999)اسكندر واحلصري، البشرية وغري البشرية لتحقيق تعليم أكثر فاعلية.
 

التعليم املعاصر، يتطلب أيضا كفاءات جديدة تضاف إىل التكوين القاعدي  كما أنّ 
معتمدا على احلاسوب باعتباره وسيلة لتعميق للمعلم، مما جيعله منشطا ومؤطرا بيداغوجيا، 

املعرفة، واملدرسة اجلزائرية ضمن املقاربة بالكفاءات تعمل على إدماج الوسائل اليت ختدم 
 تقدم العلم السيما التكنولوجيات احلديثة لالتصال إدماجا كامال.

 

تلميذ الكفاءات اليت هتدف املقاربة الرتبوية اجلديدة إلعطاء ال انفتاح المدرسة على محيطها: -
متكنه يف األخري من حتديد طريقه واختيار مشروعه اخلاص يف جمال الرتبية، كما جتعله 
ناضجا وأكثر استقاللية عن حميطه، من حيث أن عليه االنتقال من املؤسسة اليت تراقبه إىل 

 ى: تقرتح معايري جديدة تسري العالقات بني الشركاء، وتعمل عل ،مؤسسة أكثر انفتاحا
وإشراك الداخليني واخلارجيني، مبا فيهم التالميذ الرتبويني بني الشركاء  توسيع احلوار *

 .درسةيف التسيري الرتبوي للماجلميع 
ات ، عالقتعلمتبادل بني املعلم واملات اجتماعية يسودها االحرتام املعالق تاجإن *

علمني، املدراء، أولياء بني امل وعالقات تشاركيةترفض العنف والالمساواة،  تضامنية،
 التالميذ، اجلمعيات، األحياء.

سهل املم، و قيِ املوجه، ضمن هاته املقاربة على دور املاملعلم ينطوي  :تغير دور المعلم والتلميذ -
ويتطلب منه اكتساب كفاءات ومهارات جديدة إضافة إىل االجتاهات  ،لسريورة التلقني
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ة، وتضم هذه االجتاهات أيضا قدرة التخاطب التقليدية يف البحث عن املعارف العلمي
 واستشارة اآلخرين، وعدم فرض رأيه والقدرة على تقييم ونقد ذاته.

  
للتلميذ أيضا أدوار جديدة يف املدرسة، حيث مل يعد العنصر الذي يتلقى املعارف و 

إطار بسلبية، فقد أعطت له املقاربة اجلديدة حق املسامهة مع املعلم يف حتضري معارفه يف 
العالقة األفقية املتفاعلة، فالتلميذ يبحث، حيلل ويستعمل املعلومة، وعلى املدرسة أن تعطي 

 (305، ص2779 )مساك،.له األدوار املنهجية املناسبة له
 

يف إطار الوحدة الكلية  (فريد عادل)اعتمادا على ما وضحه  :التغير على مستوى البرامج -
فقد أدخلت جمموعة من املقاييس اجلديدة خالل السنوات  املدعمة للنسق الرتبوي اجلزائري،

، مبنطق إعادة هيكلة جديدة للنسق، بإدخال املدى 2775، 2771، 2773الدراسية 
       املسمى بالتعليم ما قبل املدرسة )التحضريي( هبدف تعميمه على األطفال من عمر

التعليم من ستة إىل مخس سنوات، ويف مستوى التعليم االبتدائي هناك تقليص يف مدة  5
وتدريس اللغة الفرنسية كلغة الرتبية العلمية والتكنولوجية،  سنوات، وإدراج مادة جديدة هي
  وز العاملية على مستوى الرياضياتوتبين الرم ،ة ابتدائيلثأجنبية أوىل ابتداء من السنة الثا

 مع إدراج األمازيغية يف السنة الرابعة ابتدائي.
 

املدرجة يف مستوى التعليم املتوسط فتتضمن متديد فرتة التعليم من ثالثة أما التغريات 
 نبية ابتداء من السنة أوىل متوسطإىل أربعة سنوات، واعتماد اللغة االجنليزية كثاين لغة أج

وكذا تبين الرتميز العاملي واملصطلحات العلمية، وتعويض الرتبية التكنولوجية باملادة اجلديدة 
 (300،ص2779 )مساك،(.يائية و التكنولوجيةلعلوم الفيز ا)

 

 يق بيداغوجية املقاربة بالكفاءاتتطب إنّ  االنتقال من مفهوم البرنامج إلى مفهوم المنهاج: -
يستلزم التخلي عن مفهوم الربنامج، واالنتقال إىل مفهوم املنهاج، إذ األول عبارة عن 

معينة، يف حني أن الثاين يشمل   جمموعة املعلومات واملعارف اليت جيب تلقينها خالل مدة
كل العمليات التكوينية اليت يساهم فيها املتعلم، حتت إشراف ومسؤولية املدرسة خالل 

 أي كل املؤثرات اليت من شأهنا إثراء جتربة املتعلم خالل فرتة معينة. ،مدة التعليم
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 اآلتية: التساهالت على اإلجابة اولحت بالكفاءات املقاربة ااعتمدهت اليت اجلديدة فاملناهج لذا
 ما الذي يتحصل عليه املتعلم يف هناية كل مرحلة من معارف وسلوكات وقدرات وكفاءات؟ -
 ما هي الوضعيات التعليمية األكثر داللة وجناعة، الكتساب املتعلم هذه الكفاءات؟ -
 ما هي الوسائل والطرائق املساعدة على استغالل هذه الوضعيات؟ -
وم مستوى أداء املتعلم، للتأكد من أنه قد متكن فعال من الكفاءات كيف ميكن أن يق  -

 (615، ص2761 )نعمون، ؟املستهدفة
 

إذن املقاربة بالكفاءات كبيداغوجيا راهنة تطبق باملدارس اجلزائرية، تندرج ضمن 
اهتمامات العملية االصالحية التعليمية، اليت يسعى من خالهلا أصحاب القرار واملسؤولني 

ويني على اختالف مسؤولياهتم، وأيضا الشريك الرتبوي التعليمي والسيما املمارس الرتب
الفعلي للعملية التعليمية )املعلم واملتعلم(، وأيضا أعضاء املكونني للجهاز اإلداري والتفتيش 
وأيضا من خارج املدرسة ونقصد هنا الشريك االجتماعي )مجعيات، منظمات حكومية 

اهتمام بالفعل التعليمي( إىل إنتاج تعليم نوعي يتجاوز سلبيات وغري حكومية ذات صلة و 
التعليم التقليدي، وينتج بيئة تعليمية تفاعلية وتشاركية، وتقسم خالهلا األدوار بصفة 
منهجية مدروسة، وتكون أكثر انفتاحا على اجملتمع احمللي والعاملي أيضا، ألجل خمرجات 

 تعليمية نوعية.
 

 ورهان الجودة التعليمية في عصر الرقمنة: مدرسة الجزائريةالراهنة باليمية التعلالبيداغوجيا  -1
تتحدد معامل اجلودة التعليمية باملدرسة اجلزائرية، جبملة املؤشرات املرتبطة أساسا 

املقاربة  اتهذا ما يستوجب جتانسا فعليا بني تطبيقو مبخرجات العملية التعليمية، 
 التعليمية اليت توفرها تقنيات الرقمنة احلديثة. الوسائلو التعليمية البيداغوجية 

  

 مفهوم الجودة التعليمية: /1-4
بأهنا عبارة عن جمموعة اخلصائص والسمات اليت تعرب  يعرفها حممود عباس عابدين

بدقة عن جوهر الرتبية وحالتها، مبا يف ذلك كل أبعادها، مدخالت، عمليات، خمرجات 
كذا التفاعالت املتواصلة اليت تؤدي إىل حتقيق األهداف قريبة وبعيدة، وتغذية راجعة، و 
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)حافظ .املنشودة واملناسبة جملتمع معني، وعلى قدر سالمة اجلوهر تتفاوت مستويات اجلودة
 (86، ص2762حممود حممد، 

 

كما تشري اجلودة يف التعليم إىل مجلة اجلهود املبذولة من قبل العاملني مبجال التعليم 
ج التعليمي )التلميذ( مبا يتناسب مع متطلبات اجملتمع، ومبا تستلزمه هذه لرفع مستوى املنت

 اجلودة من تطبيق جمموعة من املعايري واملواصفات التعليمية والرتبوية الالزمة لرفع مستوى
)فاروق وعبد املنتج التعليمي من خالل تضافر جهود العاملني يف جمال التعليم والرتبية.

 (652، ص2771الفتاح، 
 

ميكننا القول بأن اجلودة التعليمية هي جمموعة من اخلصائص واملواصفات اليت  إذن
عاملني -إدارة-عمليات-)مدخالت جيب توفرها يف مجيع عناصر ومكونات املنظومة الرتبوية

واليت حىت حنصل يف األخري على خمرجات )التلميذ، مستوى التكوين( ذات نوعية ( وغريه
فعلي وصحيح إىل الرفع من مستوى املنظومة ككل وضمان  تساهم إذا مت تبنيها بشكل

 ستوى تعليمي الئق وحمرتم.م
 

 معايير تطبيق الجودة في المؤسسات التعليمية: /1-0
 ر جلميع أوجه النظام يف أي مؤسسةعد اجلودة أداة فعالة لتطبيق التحسني املستمت  

معينة تراعي الظروف  ةاسرتاتيجيخر يعمل وفق آنظام إنتاج  والنظام التعليمي كأيّ 
، لذا فإنه يهتم الراهناالقتصادية واالجتماعية والبناء الثقايف السائد والتطور التكنولوجي 

تكون خمرجاته متفقة واملواصفات العاملية من خالل تطبيق مجلة من املعايري داخل بأن 
 ، وتتمثل هذه املعايري فيما يلي:)املدارس( مؤسساته

مبعىن العمل على تأهيل املعلم عمليا وسلوكيا وثقافيا علمين: معايير مرتبطة بالم *
ليعمل على إثراء العملية التعليمية وفق الفلسفة اليت يرمسها اجملتمع، لذلك ينبغي أن توفر له 
فرص النمو املهين املستمر من خالل التدريب الفاعل واملستمر ويقوم هذا املعيار على عدد 

 من املؤشرات أبرزها:
 أعضاء هيئة التدريس وكفاءاهتم التدريسية.حجم  -
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 مستوى التدريب والتأهيل العلمي للمعلمني. -
 (237، ص2778)رمزي أمحد، مسامهة املعلمني يف خدمة اجملتمع. -

 

ويتضمن أصالة املناهج وجودة مستواها وحمتواها معيار جودة المنهاج الدراسي:  *
والتطورات املعرفية والتكنولوجية، حبيث تساعد ومدى ارتباطها بالواقع ومواكبتها للتغريات 

التلميذ على توجيه ذاته يف دراساته وأحباثه يف مجيع أنواع التعليم، كما جيب أن توفر املناهج 
 إنتاجويعمل على  ،الدراسية النشاط التعليمي الذي يكون فيه التلميذ حمور االهتمام

ادة وعي التلميذ ومن مث املقدرة على اجتاهات ومهارات ضرورية، األمر الذي يسهم يف زي
 التحميل الذايت للمعلومة بالبحث واالطالع مما يثري التحصيل والبحث العلمي.

 

النواحي الروحية والعقلية واألخالقية  هاملنهج اجليد تعزيز جودة  خصوصياتومن أهم 
 )يزيدات احلياة.والثقافية والعملية للتالميذ يف املدرسة واجملتمع وإعدادهم للمسؤوليات وخرب 

 ( 15، ص2762
 

مشوهلا وعمقها  ة الربامج التعليميةيقصد جبودمعيار جودة البرامج التعليمية:  *
واستيعاهبا ملختلف التحديات العاملية والثورة املعرفية، ومدى تطويرها مبا يتناسب مع 

ذي من شأنه أن املتغريات العامة وإسهامها يف تكوين الشخصية املتكاملة للتلميذ، األمر ال
ومثرية لألفكار وعقول التالميذ من خالل  ،جيعل طرق تدريسها بعيدة متاما عن التلقني

 (611، ص2771)عليمات، .املمارسات التطبيقية
 

بالنظر ألمهية التحسني املستمر وضرورة حتقيق اجلودة معيار جودة تقويم التالميذ:  *
وضع معايري قياس واضحة يسهل استخدامها يف عناصر العملية التعليمية التعلمية ينبغي 

وأن تسهم هذه  ،والقياس عليها، فتقومي التالميذ جيب أن تتنوع فيه أساليب تقومي أدائهم
األساليب يف التعليم واإلفادة من التغذية الراجعة، ويشرتط أن يتصف املقومون بالشفافية 

اقشة عالماهتم ومراجعتها، وكذلك ومتكني التالميذ من من ،والعدالة واملوضوعية يف أساليبهم
 التعليم. خمرجات وقياس التالميذ مستويات حتديد على املستخدمة التقوميية األساليب هذه قدرة
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 حيث تشمل:معيار جودة اإلمكانيات المادية واإلنفاق التعليمي:  *
 مرونة املبىن املدرسي وقدرته على حتقيق األهداف. -
 تدريس والتالميذ من املكتبة.مدى استفادة أعضاء هيئة ال -
 مدى استفادة أعضاء هيئة التدريس والتالميذ من املختربات والورشات. -
 (120، ص2770)السامرائي، حجم االعتماد املايل.مالئمة  -

 

جودة اإلدارة يف املؤسسة التعليمية تتوقف إىل حد   نّ إمعيار جودة اإلدارة التعليمية:  *
فإن فشل إدراكه للمدخل اهليكلي حنو إدارة اجلودة فمن غري  ،كبري على القائد اإلداري

جناح، ويدخل يف إطار جودة إدارة املؤسسة التعليمية جودة التخطيط  احملتمل أن يتحقق أيّ 
 ثقافة اجلودة. إنتاجسرتاتيجي ومتابعة األنشطة اليت تقود إىل اال

 

مدى وفاء املدرسة وذلك من حيث معيار جودة العالقة بين المدرسة والمجتمع:  *
ومواردها  املدرسة بني والتفاعل ه،وحاجات اجملتمع بطبيعة التخصصات وربط اجملتمع، باحتياجات

 (.661، ص2771)عليمات، .البشرية والفكرية، وبني اجملتمع بقطاعاته اإلنتاجية واخلدماتية
 

 مفهوم رقمنة العملية التعليمية: /1-1
كل ما  د الرقمنة يف العملية التعليمية على أهناعرف عبد الباقي عبد املنعم أبو زي

يستخدم يف عملية التعليم والتعلم من تقنيات املعلومات واالتصاالت، واليت تستخدم 
هبدف ختزين، معاجلة، اسرتجاع ونقل املعلومات من مكان آلخر، فهي تعمل على تطويره 

 اإللكرتونية الكتب األنرتنت، بكةش وبرجمياته، اآليل كاحلاسب احلديثة الوسائل جبميع وجتويده
 لربيد االلكرتوين، الربيد الصويتقواعد البيانات، املوسوعات، الدوريات، املواقع التعليمية وا

التخاطب الكتايب والتخاطب الصويت، املؤمترات املرئية، الفصول الدراسية االفرتاضية، التعليم 
 الفيديو التفاعليي، التعليم عن بعد، االلكرتوين واملكتبات الرقمية، التلفزيون التفاعل

 (1، ص2770 .)أبو زيد،الوسائط املتعددة، األقراص املضغوطة، البث التلفزيوين الفضائي
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التقنيات اليت تسمح بتجميع، ختزين، معاجلة ونقل وتعرف أيضا بأهنا تشتمل على 
مة، سواء كانت يف املعلومات، حبيث تعتمد على مبدأ التشفري أو الرتميز اإللكرتوين للمعلو 

 (Paquin, 1990, p7)شكل معطيات رقمية، نص، صورة أو صوت. 
 

دمج يشري إىل عمليات فهوم الرقمنة يف العملية التعليمية أن مميكن القول  إذن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع عناصر العملية التعليمية واملتمثلة يف: املدخالت 

( وعملية التدريس وغريهدات، األقسام، املخابر العلمية واملكتبة )التالميذ، املعلمني، املع
 )طرق التدريس، املناهج، املقررات الدراسية واألهداف التعليمية(.

 

رهان تحقيق و  ،الرقمنة اتاستخدامالمستمر بو التجديد البيداغوجي الدائم  /1-1
 الجودة التعليمية:

يف تطوير العملية التعليمية  ةكبري ية أدوارا  الرقمتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ارسمت
وحتسني جودهتا وحتقيق التنمية املستدامة للمجتمع، كما أهنا توفر الكثري من اجلهد 

 والوقت، فهي تعمل على:
 

توظيف تكنولوجيا  معظم األحباث والدراسات تؤكد أنّ زيادة فعالية العملية التعليمية:  -
ئمة يف عناصر العملية التعليمية، تسهم يف زيادة فعاليتها املعلومات واالتصاالت بطريقة مال

 وحتسني جودة خمرجاهتا، مما يعود باإلجياب على اجملتمع ككل.
 

من خالل الولوج للمعرفة واستخدامها يف جماالت توفير بيئة تعليمية عالية الجودة:  -
فعلية للمشكالت اليت البحث العلمي، مما يسهم يف إثراء املعرفة اإلنسانية، وتقدمي حلول 

 يتخبط فيها اجملتمع، والرقي به ملواكبة اجملتمعات املتقدمة.
 

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  إنّ تحقيق األهداف التربوية العامة:  -
 العملية التعليمية يساعد املدرسة على أداء وظائفها وحتقيق أهدافها.

 
 

رقمنة اإلدارة وتزويدها بتطبيقات  إنّ سيير اإللكتروني: تطوير اإلدارة والتوجه نحو الت -
 وبرجميات يعزز عملية التواصل بينها وبني مدخالت العملية التعليمية.
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فتكنولوجيا املعلومات واالتصال حترر العملية التعليمية من توسيع نطاق العملية التعليمية:  -
التالميذ والولوج إىل املعرفة يف أي حدود الزمان واملكان، وتسمح بالتواصل بني املعلمني و 

 وقت ومن أي مكان تصل إليه شبكة األنرتنت.
 

فالرقمنة المساهمة في بروز أنماط جديدة من التعليم على غرار التعليم اإللكتروني:  -
 العملية التعليمة بكافة حماورها تعمل على توفري بيئة تعليمية غنية ومتعددة املصادر، ختدم

لوقت واملرونة يف تلقي احملتوى، كما تعمل على إعداد جيل من الكفاءات تتميز بتوفري ا
 الوطنية قادر على التعامل مع التقنيات والتطورات اهلائلة اليت يشهدها العامل.

 

استخدام تكنولوجيا املعلومات  إنّ تطوير قدرة التعلم الذاتي والتفكير النقدي:  -
يمية التقليدي القائمة بشكل أساسي على واالتصاالت يسهم يف عصرنة العملية التعل

التلقني من قبل املعلم، إىل نظام تعليمي معاصر يرتكز على تطوير قدرة التعلم الذايت 
ذات كفاءة عالية، لديهم القدرة على والتفكري النقدي، مما يؤدي إىل تكوين إطارات بشرية 

 (651-656 ، ص ص2727)شلغوم، .التحديات اليت يعرفها سوق العمل واجملتمع ككلرفع 
 

ضرورة استخدام التعليمية اجلزائرية فإن واقع و  التطورات اليت متس املنظومة يف ظلّ و 
كنولوجية املناهج والوسائل التعليمية )التالعمليات التعليمية، خاصة ما تعلق ب الرقمنة يف كلّ 

ضرورة  أصبحالتقنية( على غرار الكمبيوتر، والشاشات التدريسية، والسبورات الرقمية، 
 لتسهيل تطبيقات العملية التعليمية. حيوية

 

ويف ظل املقاربة بالكفاءات كمقاربة تعليمية مطبقة باملدرسة اجلزائرية، فإن ممارساهتا 
اليوم تتطلب عمليات مرافقة للتغريات املتسارعة اليت مير هبا التالميذ، ويعيشون ضمنها يف 

الراهن، ما يتطلب عمليات مرافقة دائمة هلاته واقعهم االجتماعي واالقتصادي، والتقين 
 التعليمية. اجلودة واقع على نتائجه مث ومن التعليم، واقع على وانعكاساهتا احلاصلة التطورات

 

وهذا ما تقوم به كربيات األنظمة التعليمية العاملية، اليت تقوم بتغيري سياساهتا الرتبوية 
حىت تفهم بوضوح اغوجياهتا التعليمية أيضا، وتغيري بيد)املناهج ومقاربات التعليم(، 
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خصوصيات املتعلمني يف الوقت احلايل، وتستطيع حتقيق نتائج تقوميية جيدة ملستويات 
 املعريف.تقوميهم ومن مث حتصيلهم العلمي و 

 

، التعليمية عليه فاملنظومة التعليمية اجلزائرية احلالية، فإن حتقيقها للجودة تأسيساو 
املخرجات، ويف ظل التقنية املتسارعة، يبقى رهني جتديد بيداغوجي خاصة على مستوى 

 بالكفاءات، عن طريق عمليات نقدهامستمر ودائم، يتجاوز فهم وتطبيقات املقاربة 
عل أو حىت جتاوزها إىل مقاربات بيداغوجية حديثة أخرى جت ،ومن مث تطويرهاوتعديلها،

عاصر، ومع واقع الظروف االجتماعية امل الرقمي التلميذ يتكيف مع خصوصيات التعليم
 ني.تعلمواالقتصادية اليت أصبح أثرها واضحا يف انعكاساته على واقع احلياة اليومية للم

         

  بحث عن املعرفة العلمية املستجدةاليوم، تواق للتجديد فهو دوما ي املتعلم كما أنّ 
ضرورة حتمية، يف جناح ما جيعل من ضرورة التجديد البيداغوجي بشكل دائم ومستمر 

 العملية التعليمية عموما. 
 

 خاتمة: 
 ظمة الرتبوية )التعليمية( عامليااألن تعترب اجلودة التعليمية أكرب رهان تتسابق ألجله كلّ 

واجلزائر كغريها من هاته الدول، فإهنا تضع اليوم كل القواعد واآلليات، والطرائق، ألجل 
 متها الرتبوية )التعليمية(.الوصول إىل حتقيق اجلودة يف منظو 

 

وأمام التغريات املعاصرة، املتسارعة، خاصة، يف جمال التقنية، فإن التعليم باجلزائر اليوم 
 اكبة، ومن مث فهم حقيقة التغرياتبعيدا عن األزمات اليت يعانيها منذ عقود، هو رهني مو 

االجتماعية والثقافية والسيما التقنية منها، ليصل إىل تفعيل تطبيقاهتا على اخلصوصية 
 للمتعلم اجلزائري.

 

، يتطلب رقمنةاملدرسة اجلزائرية يف عصر الالرهان احلقيقي لتحقيق اجلودة التعليمية ب إنّ 
اليت تفهم وتساير متغريات ما  رتبويني، إجياد اآلليات والطرائق البيداغوجيةالفاعلني ال من كلّ 

احلديثة، على احلياة االجتماعية عموما أحدثته التطورات احلاصلة يف جمال االتصاالت 
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بشكل دائم تعليمي وذلك بتفعيل جتديد بيداغوجي  والرتبوية على وجه اخلصوص،
 اتبدائل يف ممارس ، ومن مث تقدمياليوم متعلمحىت يصل إىل فهم خصوصيات ومستمر، 

ات قق اجلودة يف خمرجحيو هذا الذي يؤسس إىل تعليم مرن وفعال، و البيداغوجي،  الفعل
 العملية التعليمية، يف مداها املستقبلي.

         

 (APAقائمة المراجع حسب ورودها في المتن بطريقة )
معوقات توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال  (،2770) عبد الباقي عبد املنعم، أبو زيد، -(6)

خدام تكنولوجيا األول حول است املؤمتر الدويل يف مناهج املواد التجارية بالتعليم الثانوي،
 مصر. املعلومات لتطوير التعليم قبل اجلامعي،

 مكتبة اجملتمع العريب. عمان، املدخل إىل علم الرتبية، (،2778) أبو شعرية، خالد حممد، -(2)
 وسائط االتصال التعليمية (،6999) أمحد كامل، كمال يوسف واحلصري إسكندر، -(3)

 االسكندرية، نور للكمبيوتر والطباعة.
 عامل الكتب. القاهرة، اإلصالح الرتبوي يف العامل الثالث، ،(6998) البيالوي،حسن حسني، -(1)
  املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر، ،2أصول الرتبية والتعليم، ط (،6989تركي، رابح، ) -(5)

 ديوان املطبوعات اجلامعية.
  مصر ملعايري التعليمية،مؤشرات جودة التعليم يف ضوء ا (،2762) حافظ، حممود حممد، -(1)

 دار العلم للنشر والتوزيع.
دواعي تبين املدرسة اجلزائرية للمقاربة بالكفاءات يف  (،2019) علي، فضيلة وفارس حناش، -(0)

 ، جملة الرتبية والصحة النفسية- مقاربة نظرية حتليلية - ضوء اإلصالح الرتبوي األخري
 .6دالعد ،5اجمللد

جملة البحوث  التجديدات الرتبوية يف العملية التعليمية، (،2762) ،سعيد أركان خطاب، -(8)
 . 35 العدد الرتبوية والنفسية،

 واملدرسية يف ضوء إدارة اجلودة الشاملة التعليمية اإلدارة (،2778) عبد احلي، رمزي أمحد، -(9)
 زهراء الشرق للنشر والتوزيع. مصر،

صالحات الرتبوية يف اجلزائر أي مفهوم لإلصالح؟ (، اإل2762) سامل، نصرية ومجال تايل، -(67)
 .6العدد ،0دفاتر املخرب، اجمللد

إدارة اجلودة الشاملة يف القطاعني اإلنتاجي واخلدمي، عمان  (،2770) مهدي، السامرائي، -(66)
 دار جرير للنشر والتوزيع.
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جملة  وواقع العوملة، املشروع الرتبوي اجلزائري بني معوقات األزمة ،(2775) مسوك، علي، -(62)
 .0، العدد5العلوم اإلنسانية، اجمللد

املدرسة وجهود اإلصالح الرتبوي يف اجلزائر"ما مدى  (،2761) سناين، عبد الناصر، -(63)
مسامهة ثقافات املدرسة يف بلورة عملية اإلصالح"، جملة احلكمة للدراسات الرتبوية 

 .0دالعد ،1والنفسية، اجمللد
أعمال  الرقمنة كآلية لضمان جودة العملية التعليمية، (،2727مارس  6)يوم ري،شلغوم، مس -(61)

 . 6جامعة اجلزائر ، كلية احلقوق،"دور الرقمنة يف اجلودة يف التعليم العايل"امللتقى الوطين 
إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الرتبوية التطبيق  (،2771) صاحل ناصر، عليمات، -(65)

 دار الشروق. عمان، وير،ومقرتحات التط
 ، دار الغرب للنشر والتوزيع.2(،الرتبية والتعليم باجلزائر،ط2771) غياث، بوفلجة، -(61)
معجم مصطلحات الرتبية لفظا  (،2771) الزكي أمحد، فاروق، فليه عبده وعبد الفتاح، -(60)

 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. واصطالحا، مصر،
 واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم اجلزائرية (،2762) يزيد، قادة، -(68)

 اجلزائر. جامعة تلمسان، مذكرة ماجستري،
 boursepedagogique pourالرتبوي، نقال عن  التجديد (،2767) الرتبوي، املؤشر -(69)

forum.com 
عامل  مصر، احلديث، اإلصالح والتجديد الرتبوي يف العصر (،6991) حممد منري، مرسي، -(27)

 الكتاب.
ضمن  -األدوار االجتماعية يف الكتاب املدرسي )د.س(، حنبيب، وتيلويل مزروقي،كرميو -(26)

 دار الغرب للنشر والتوزيع. ،6ط ،-سلسلة دراسات يف بناء وتقومي املناهج
ة دفاتر جمل اجلزائر، البيداغوجي يف الرتبوي والتجديد اإلصالح (،2779) أمينة، مساك، -(22)

 .6العدد ،1اجمللد املخرب،
حنو منظومة تربوية تنمي إبداع املتعلم يف ضوء  (،2765-2761) نعمون، عبد السالم، -(23)

ختصص اإلدارة الرتبوية، قسم علم النفس  أطروحة دكتوراه بيداغوجية املقاربة بالكفاءات،
 )اجلزائر(. 2جامعة سطيف واألرطوفونيا، وعلوم الرتبية

جملة دراسات  واقع االصالح الرتبوي يف التعليم الثانوي، (،2760ياوي، مساعيل،)حي -(21)
 ، اجلزائر.2جامعة حممد بن أمحد وهران  ،2العدد ،1اجمللد

(25) - Paquin Michel,(1990),Gestion des technologies de l’infor ation, 
les éditions agence d’arc ,canada. 
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  :ملخص

مع تزايد استخدام وسائل التواصل االجتماعي، انتقل الدعاة إىل استغالل هذا 
تذكري الناس مببادئ الدين اإلسالمي ونشر قيم التسامح، وتتناول هذه الفضاء لتعليم و 

الدراسة حتليل حمتوى اخلطاب الدعوي عرب مواقع التواصل االجتماعي، هتدف الدراسة إىل 
التعرف على املواضيع اليت يركز عليها اخلطاب الدعوي، واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها 

دت الدراسة على املنهج الوصفي، واستخدمت األسلوبني وكذلك القيم اليت يتضمنها، اعتم
املسحي واملقارن يف إطار ذلك، ومتثلت أداة مجع البيانات يف استمارة حتليل املضمون وهي 
من إعداد الباحثة، أما العينة فهي صفحات الدعاة على الفيسبوك، وتوصلت الدراسة إىل 

واضيع العبادات والسلوك واألخالق عدة نتائج أبرزها أّن اخلطاب الدعوي يركز على م
 وحيمل قيم إميانية وسلوكية لتعليم ونصح املتلقني وتذكريهم بتعاليم الدين اإلسالمي.

 

 وسيلة التواصل االجتماعي، الفيسبوك. اخلطاب الدعوي اإلسالمي، الكلمات المفتاحية:
  

Abstract:    

This study analyses the content of Islamic discourse through 

facebook and aims to identifying the topics focused on these pages in 

Islamic call, the objectives they seek to achieve, as well as the values 

contained in this discourse.This study used the survey , the 

comparative approach, and the tool analysis content on a sample of 
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pages on Facebook. It reached several conclusions, notably that the 

Islamic call focuses on the topics of worship, behavior and morality 

and carries faith values to teach and advise people on the principles of 

Islam. 
 

keywords: Islamic call, social media , Facebook. 

 مقدمة
يعرف عامل اليوم انفجارا هائال يف تكنولوجيا االتصال وتقنيات املعلومات، أفرزت 

التواصل االجتماعي اليت حولت  واقعمشهدا جديدا للتواصل واالتصال، عرب ما يسمى مب
 أقصر وقت وبأقل جهد. يف ومكنتهم من التواصل واملعرفة الناس إىل السرعة والتفاعلية، حياة

 

هذه الوسائل تستخدم يف جماالت احلياة املختلفة منها التواصل، التعليم، إبداء اآلراء 
إضافة إىل الدعوة اإلسالمية، حيث أصبح الدعاة يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي 

 .اهلل عرب صفحات وجمموعات إسالميةومنها الفيسبوك من أجل الدعوة إىل 
 

لرغم من أن هذه املواقع االجتماعية قد حتمل الكثري من التحديات والسلبيات وعلى ا
اليت تؤثر بالدرجة األوىل على القيم واملبادئ يف أي جمتمع، إال أهنا تعترب أداة فعالة يف 
جوانب إجيابية أخرى، منها الدعوة اإلسالمية، اليت ميكنها أن تستغل خصائصها املتمثلة يف 

ىل أبعد نقطة يف هذا العامل، من أجل نشرها على نطاق واسع من إل االنتشار والوصو 
 .تذكري الناس بديننا العظيم من جهة أخرىو جهة، 

 

من  ،يف اجملال الدعوي ية استخدامهاحمتوى هذه الصفحات وكيف تبحث دراسةهذه ال
بكة على ش دعويةتشمل صفحات ا مضموهنا واملقارنة فيما بينها، باعتبار أهن خالل حتليل

 التساهل اآليت:  ويف هذا الصدد نطرحالفيسبوك لدعاة من دول عربية، 
 الفيسبوك؟ عرب صفحات اإلسالمي  ما مضمون اخلطاب الدعوي

 

 وتندرج حتت هذا التساهل عدة تساهالت فرعية وهي:
 الفيسبوك ؟ صفحاتعرب  يرتكز عليها اخلطاب الدعويما املواضيع اليت  -
 ها الدعاة يف خطاهبم الدعوي؟اليت يعتمد علياألدلة ما  -
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 ما األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها اخلطاب الدعوي عرب الفيسبوك؟ -
 القيم اليت يتضمنها هذا اخلطاب؟ ما -
 ما الوسائط اليت يستخدمها الدعاة يف خطاهبم الدعوي عرب الفيسبوك؟ -
 وك؟الفيسب عرب املوجه خطاهبم يف الدعاة صفحات بني ما أوجه التشابه واالختالف -

 

 أهداف الدراسة. 4
 هتدف هذه الدراسة إىل ما يلي:

 .عرب الفيسبوك يرتكز عليها اخلطاب الدعوياملواضيع اليت  معرفة -
 .اليت يعتمد عليها الدعاة يف خطاهبم الدعوي األدلة الكشف عن  -
 معرفة  األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها اخلطاب الدعوي عرب الفيسبوك. -
 نها هذا اخلطاب الدعوي.حتديد القيم اليت يتضم -
 معرفة الوسائط اليت يستخدمها الدعاة يف خطاهبم الدعوي . -
 عرب الفيسبوك. املوجه خطاهبم يف الدعاة صفحات بني واالختالف التشابه أوجه إبراز -

 

 :أهمية الدراسة .0
النظرية يف استكمال اجلهود اليت تناولت هذا اجملال مما يسهم يف  تنبع أمهية الدراسة

تبني اهتمام الدعاة هبذه الوسائط الوصول إىل نتائج  أما األمهية العلمية فتتمثل يف، ائهإثر 
اجلديدة من أجل نشر الدعوة اإلسالمية، خاصة وأهنا تتصف بالعاملية والتفاعلية، مما قد 
يساعد على الوصول إىل كل األفراد عرب العامل، وكذا بيان أوجه القصور اليت تشوب 

 على الفيسبوك والعمل على مواجهتها.اخلطاب الدعوي 
 

 مفاهيم الدراسة.1
 الخطاب الدعوي/ 4.1

اخلطاب كما جاء يف املعجم الوسيط: "خطبه خماطبة وخطابا: كامله وحادثه ووجه 
 .(6)إليه كالما، ويقال خاطبه يف األمر: حدثه بشأنه، اخلطاب : الكالم والرسالة"
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ارة عن فن من فنون الكالم غايته إقناع يعرف اخلطاب يف اصطالح العلماء أنه "عب
املتلقني واستمالتهم والتأثري عليهم بصواب قضية أو خطأ، وهو كالم موجه إىل متلق بقصد 
اإلقناع والتأثري أو املشاركة بني طريف االتصال حوارا أو مشافهة أو كتابة للتأثري واإلقناع 

 .(2)وحتقيق مقاصد اتصالية"
 

عوة، جاء يف معجم الوسيط، "دعا بالشيء دعوا ودعوة ويف التعريف اللغوي للد
ودعاء، ويقال دعا بالكتاب ودعا الشيء إىل كذا: احتاج إليه، ودعا فالنا: صاح به 

 .(3)وناداه، ويقال دعاه إىل الصالة ودعاه إىل الدين وإىل املذهب: حثه على اعتقاده"
 

 منها:ويف التعريف االصطالحي وردت فيها تعريفات كثرية نذكر 
رسله  به جاءت ومبا به، اإلميان إىل الدعوة هي اهلل إىل الدعوة ":بقوله تيمية ابن عرفها"

 فيما أمروا. وطاعتهم به، أخربوا فيما بتصديقهم
 وحتذيرهم واقع هبم، شر أو ضاللة، من الناس إنقاذ ":بأهنا حسين الخضر محمد وعرفها

 بأس. يف الوقوع عليهم خيشى أمر من
 بأمرهم الرشد،  على وداللتهم اخلري، على الناس مجع":بأهنا الوكيل السيد مدمح وعرفها

 املنكر. عن وهنيهم باملعروف
يف  وتطبيقه إياهم وتعليمه للناس اإلسالم بليغت":بقول البيانوني الفتح أبو محمد عرفها

 .(1)"واقع احلياة
الدراسة احلالية  من خالل ما سبق من تعريفات، ميكن القول إّن اخلطاب الدعوي يف

هو عبارة عن املضامني اليت تنشر عرب مواقع التواصل االجتماعي، وتتناول بالشرح والتفسري 
خمتلف العبادات واألخالق وتعاليم ديننا اإلسالمي، باالعتماد على مصادر القرآن الكرمي 

 ا واآلخرة.الناس وتعليمهم ونصحهم للفوز بالدني حث أجل من الدين، ورجال النبوية، والسنة
 

 )الفيس بوك( التواصل االجتماعي وسيلة/ 0.1
منظومة من الشبكات االلكرتونية اليت " تعرف مواقع التواصل االجتماعي على أهنا:

تسمح للمشرتك فيها بإنشاء موقع خاص به مث ربطه من خالل نظام اجتماعي الكرتوين مع 
 .(5)أعضاء آخرين لديهم االهتمامات واهلوايات نفسها"
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فهو نوع من أنواع مواقع التواصل االجتماعي، يتميز خبصائص موقع الفيسبوك أما 
الفيسبوك هو حركة  أنّ "يرى خمرتعه التفاعل والتشارك والعاملية والتواصل غري احملدود، و 

 زيح الربيد االلكرتوين وحيل حملهاجتماعية وليس جمرد أداة أو وسيلة للتواصل، وأنه سوف ي
 .(1)"ل نواحي النشاط البشري على الشبكات االجتماعيةوسوف يسيطر على ك

 

 ومنهجها نوع الدراسة. 1
جمرد مجع هذه الدراسة تدخل ضمن الدراسات الوصفية التحليلية اليت ال تقتصر على 

، وإّنا مجع البيانات وحتليلها وتفسريها والوصول إىل نتائج لتحقيق البيانات من الواقع فقط
واهر سات الوصفية التحليلية تتجه إىل الوصف الكمي والكيفي للظوالدرا، أهداف الدراسة

، وتسعى من وراء ذلك إىل معرفة كيفية وجود الظاهرة بوصفها وتشخيص مالحمها املختلفة
 .(0) األساسية

 

األسلوب املسحي، عن طريق مسح باستخدام  الوصفي نهجاملعلى الدراسة تعتمد 
على الفيسبوك، واألسلوب املقارن الذي يسمح عينة من الصفحات الدعوية اإلسالمية 

، وتفسري الفيسبوكباستخراج أوجه التشابه واالختالف بني الصفحات الدعوية على 
 االختالفات الواردة يف ذلك.

 

 أدوات جمع البيانات. 5
حتليل املضمون، "وصف االهتمام والتفضيل حملتوى وسائل اإلعالم يف  من أهداف

، وهذا سيسمح لنا بالتحليل (8)بتأثريات وسائل اإلعالم وتطبيقاهتا"إطار الدراسات اخلاصة 
يف احملتوى والتعبري عنها يف  عالمية واكتشاف املعاين الكامنةالكمي والكيفي للمادة اإل

 شكل أعداد وبيانات.
 

إحدى أدوات مجع استمارة حتليل املضمون وهي " تستخدم الدراسة، وجلمع البيانات
ات األساسية خصوصا يف حبوث اإلعالم شأهنا يف ذلك شأن صحيفة املعلومات والبيان

 .(9)االستقصاء أو دليل املقابلة أو املالحظة أو التعميم التجرييب"
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من االعتماد على جمموعة من العوامل أمهها  حىت يكون حتليل املضمون ناجحا ال بدّ و 
 حتديد فئات التحليل اليت تتضمن فئات احملتوى وفئات الشكل.

 

 قد مت تقسيم فئات استمارة حتليل املضمون كما يلي:و 
وتشمل نوع املوضوع الذي يركز عليه الداعية يف نشر الدعوة  فئة الموضوع: -

  اإلسالمية، وتتضمن الفئات الفرعية اآلتية:
 (. التصديق بالرسل -)ونقصد هبا التوحيد، اإلميان بوجود اهللعقيدة  -
 االمتثال ألوامر اهلل( -األركان اخلمس لإلسالم)عبادات  -
أخالق  ،معامالت )ما حيدث بني املرء وأخيه يف إطار تعاليم ديننا احلنيف( -
 .تناسب مع ما أمر به ديننا احلنيفتيات سلوكو 

 منشوراهتم عرب موقع الفيسبوكالدعاة يف  األدلة اليت يستدل هباوتشمل  :األدلةفئة  -
أقوال ، الصحابة أقوال، السنة النبوية، ت الفرعية اآلتية: القرآن الكرميوتشمل الفئا

 الداعية. اجتهادات، األذكار، القصص، األئمة يف عصر التابعني
 املتمثلة يف: اإلسالميةوتشمل القيم  فئة القيم: -

)نقصد هبا القيم املرتبطة باإلميان باهلل عز وجل وممارسة العبادات اليت  قيم إميانية 
 قيم مهاريةاملساعدة(، -التضامن-)التعاون وكيةقيم سل، قيم أخالقيةأمرنا هبا(، 

 .كممارسة العبادات وغريها( )مرتبطة مبهارات يكتسبها الفرد للقيام بأعمال معينة،
األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها اخلطاب الدعوي : واملقصود هبا األهداففئة  -

 تية:املضامني الدعوية عرب صفحات الفيسبوك، وتتمثل يف الفئات الفرعية اآل
 النصح. ،التذكري ،التوجيه ،التعليم

واملقصود هبا الوسائط املستخدمة يف تدعيم املضامني  فئة استخدام الوسائط: -
 الرابط ،الفيديو ،الصورة :اآلتيةالدعوية على الفيسبوك وتشمل الفئات الفرعية 

 دون وسائط.
 

 وحدات التحليل 
ك حمل الدراسة على وحدة يعتمد حتليل مضمون الصفحات اإلسالمية على الفيسبو 

 املوضوع، واليت ترتكز على املواضيع اليت تناولتها الصفحات يف خطاهبا الدعوي.
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 . مجتمع البحث وعينة الدراسة0
اليت  ،يتمثل جمتمع البحث يف جمموع الصفحات اإلسالمية على موقع الفيسبوك

 ن دول عربية.تتضمن خطابا دعويا مرتبطا بتعاليم ديننا احلنيف، ويدرها دعاة م
 

اختيار عينة متثل  متجمتمع البحث يف هذه الدراسة ال ميكن حتديده أو حصره،  ومبا أنّ 
 هذا اجملتمع وميكن من خالهلا تعميم النتائج املتوصل إليها.

 

وتتمثل عينة البحث هنا يف ست صفحات إسالمية، وهي متثل الصفحات الرمسية 
 لست دعاة وهم على التوايل:

 مسية للشيخ عبد الرمحن السديس )السعودية(.الصفحة الر  -
 الصفحة الرمسية للشيخ صاحل بن عواد املغامسي )السعودية(. -
 الصفحة الرمسية للداعية طارق السويدان )الكويت(. -
 الصفحة الرمسية للشيخ نبيل العوضي )الكويت(. -
 الصفحة الرمسية للشيخ حممد حسان )مصر(. -
 ي )مصر(.الصفحة الرمسية للشيخ حممود املصر  -

 

 ومت اختيار هذه الصفحات لعدة أسباب وهي:
أن تكون صفحة الداعية صفحة رمسية له، وليست شخصية أو تابعة  -

 ألشخاص آخرين وبأمساء مستعارة.
 سرعة حتديث احملتوى والنشر عرب هذه الصفحات. -
 هلا صلة باخلطاب الدعوي.املنشورات عرب هذه الصفحات  -

 

قام بنشرها الدعاة عرب صفحاهتم  ة يف املضامني، اليتزماين للدراسيتمثل احليز ال
، ألهنا كانت سنة عادية بعيدا عن الظروف االستثنائية 2769سنة خالل على الفيسبوك، 
 بسبب وباء كورونا. 2727اليت عرفها سنة 
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 الخطاب الدعوي ومواقع التواصل االجتماعي. 0
 أهمية الدعوة اإلسالمية/  4.0

سالم عظيم، وهي أساس من أسس انتشاره، وركن من أركان مقام الدعوة يف اإل
ملا قام دين وال انتشر إسالم، فبالدعوة يعبد اهلل  -عز وجل-قيامه، فلوال الدعوة إىل اهلل

وحده، ويهتدي الناس، فيتعلمون أمور دينهم، من توحيد رهبم وعبادته وأحكامه من حالل 
 وحرام ويتعلمون حدود ما أنزل اهلل.

 

ة إىل اهلل تعاىل، تستقيم معامالت الناس وتتحسن أخالقهم، وتقل وبالدعو 
خالفاهتم وتزول أحقادهم، وإذا قامت الدعوة على وجهها الصحيح واستجاب الناس هلا 

 .(67)حتقق للدعاة وللمدعوين سعادة الدنيا واآلخرة
 

 خصائص الخطاب الدعوي اإلسالمي /0.0
 :(66)ئص وهييتميز اخلطاب الدعوي يف جممله بعدة خصا

 حياة بتنظيم املتصلة احلياة مناحي جلميع شامل مجعاء، للبشرية جاء عاملي خطاب -
 .األخرى الديانات عن خيتلف بذلك وهو وبغريه وبنفسه خبالقه اإلنسان

 ومييزه صحيحة هنضة باإلنسان لينهض جاء هأنّ  أي مؤثر،حمفز للنهضة و  خطاب  -
 .السليمة وفطرته نساناإل عقل خياطب وهو اخللق، من غريه على

 احلكم عاجل فإذا واألزمنة، األمكنة بتغري يتغري ال الشرعية أحكامه يف ثابت خطاب  -
 فإنه اجديد اواقع كان وإذا احلكم، نفس تأخذ القضية تبقى ما قضيةً  الشرعي

 .وتتبدل تتغري فإهنا واألساليب الوسائل أما به، خاص حكم إىل حيتاج
 العقيدة بوتقة يف املفاهيم خالل من الناس صهر على يقوم ،داع للوحدة خطاب  -

 .واحدة أمة ليكونوا اإلسالمية
 

إّن انفتاح اخلطاب الدعوي على الناس كافة يعد ضرورة، فالدعوة طبيعتها للكافة وال 
تقتصر على النخبة من أهل التدين، فقد انطلق خطاب اهلل تعاىل منفتحا على مجهور 

توجه  -صلوات اهلل وسالمه عليه  -ول الكرمي إمام الدعاة الناس من أول األمر، والرس
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ويف وقتنا احلايل تعددت األساليب والوسائط الدعوية  ،(62)خبطابه الدعوي لكافة الناس
اليت تتميز يف عمومها باجلماهريية على غرار وسائل اإلعالم ووسائط اإلعالم اجلديدة 

 :(63)ويتميز اخلطاب الدعوي اجلماهريي مبا يلي
 ومستوياهتم وأجناسهم أعمارهم واختالف املخاطبني مجهور لتنوع :والصعوبة لتعقدا -

 .واإلدراكية لثقافيةا
 أو اهلدف يف اشرتكت سواء :اجملتمع مؤسسات مجيع مع متكامل مؤسسايت عمل  -

 .العامة األعمال يف واملشاركة واإلصالح، التغيري مهمة حيمل أن عليه فالداعية اختلفت،
 اليت املقصودة التدخالت كل يتضمن فهو :عشوائي وغري ومدروس هادف جهد -

 .  املستهدنف للجمهور اخلفي أو واملستمر العلين السلوك يف تغريات حتقيق تستهدف
 هلا توافري مبا الدعوي اخلطاب وسائل تتيح :والزمان املكاين واالمتداد االنتشار سريع  -

 .اجملتمع شرائح من عدد أكرب إىل الدعوي اخلطاب مضمون إيصال من تكنولوجيا من
 .املسلم الفرد طرف من الدعوي للخطاب واالستجابة واإلدراك العرض انتقائية  -

 

 خصائص مواقع التواصل االجتماعي/ 1.0
مواقع التواصل االجتماعي، هي مواقع الكرتونية تتميز خبصائص فريدة مقارنة 

 :(61)بوسائط التواصل التقليدية وهي
 أهنا تسمح باملسامهة وردود األفعال من األشخاص املهتمني.املشاركة: حيث  -
االنفتاح: تقدم خدمات مفتوحة لردود األفعال واملشاركة والتعديل وتشجع التعليق  -

 وتبادل املعلومات.
احملادثة: تتميز بإتاحة احملادثة يف اجتاهني أي املشاركة والتفاعل مع احلدث واخلرب أو  -

 املعلومة.
رب الوصالت والروابط اليت توفرها الصفحات وتربطك مبواقع أخرى الرتابط: وذلك ع -

 للتواصل االجتماعي.
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 الفيسبوك -
هو موقع للتواصل االجتماعي جماين ومنتشر على األنرتنت، يسمح للمستخدمني 

بإنشاء صفحات شخصية وحتميل الصور والفيديو وإرسال الرسائل هبدف التواصل  
القدرة على املشاركة يف جعل عاملهم أكثر انفتاحا، ويتيح ويهدف املوقع إىل إعطاء الناس 

 هلم فرصة التواصل واإلطالع الدائم على ما جيري يف العامل.
 

ويعّد الفيسبوك من أكثر مواقع التواصل االجتماعي انتشارا، حيث يرتاده شهريا أكثر 
 .(65)من ملياري مستخدم

 

 ل االجتماعيمواقع التواصأهمية الدعوة اإلسالمية عبر / 1.0
من  - عز وجل -ميكن إبراز أمهية مواقع التواصل االجتماعي يف الدعوة إىل اهلل 

 :(61)خالل النقاط اآلتية
 إليها الوصول يصعب أماكن إىل هذه املواقع خالل من الصحيحة الدعوة وصول -

 .اخليال من ضربا املناطق هلذه اإلسالم تبليغ يعد وقد كان
 بالكتابة املعمورة أرجاء خمتلف يف املسلمني غري أو باملسلمني االتصال سهولة -

 .األسلوب تنوع مع االتصال يسر فيحصل والثابتة، املتحركة والصورة والصوت،
 الطرق معشار عشر يكلف ال االنرتنت عرب املعلومات فإرسال التكلفة، قلة -

 بالد إىل التعليمية واألفالم الدينية، واألشرطة الدعوية، الكتب التقليدية، كإرسال
 .املسلمني البعيدة والقريبة

 البالد يف املطلعني عدد مالحظة مع الشبكة، هذه مواد على املطلعني نسب زيادة -
 الناس. من كبرية بأعداد االتصال من ميكن الداعية وهذا ،األخرى

 الداعية يستطع مل فإذا غريها، إغالق عند الشبكة خالل من الدعوة أبواب فتح -
 حيضر كان من أضعاف حيضره للخري طريق الشبكة هبذه له تحف إلقاء حماضرة،

 والقاعات. املساجد حماضرات
الدعوة  على تساعده اليت الكتب من شراءه يستطيع ما ال للداعية نرتنتاأل توفر -

 .نرتنتاأل مواقع ضمن
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 الجزء التطبيقي للدراسة. 0
 تحليل وتفسير البيانات /4.0

ضمون على عينة الدراسة مت ذلك من خالل بالنسبة لتطبيق استمارة حتليل امل
استخراج املواضيع اليت هلا عالقة باجلانب الدعوي فقط، حيث أن الصفحات كانت 
مضامينها متنوعة وتنشر العديد من املواضيع االجتماعية، الرتبوية، والثقافية، وغريها من 

من اجلداول خلو  املواضيع اليت ليست هلا صلة بالدعوة اإلسالمية، لذلك يظهر يف عدد
 بعض الصفحات من مواضيع مرتبطة بالفئات احملددة سابقا.

 

بعد تطبيق أدوات مجع البيانات املتمثلة يف استمارة حتليل املضمون، على العينة اليت  
 ، نصل اآلن إىل مرحلة تفريغ البيانات وحتليلها وفق اجلداول اآلتية:مت اختيارها

 

التي يركز عليها الدعاة عبر الصفحات اإلسالمية المواضيع  يبين: 84الجدول رقم 
 على الفيسبوك

 الموضوع                  
النسبة  المجموع معامالت سلوك أخالق عبادات عقيدة الصفحات 

(%) 
 13,63 24 02 04 02 12 04 عبد الرحمن السديس

 22,72 40 01 08 05 24 02 صالح بن عواد المغامسي
 9,09 16 01 03 03 09 00 طارق السويدان
 30,11 53 14 08 09 20 02 نبيل العوضي
 11,93 21 01 00 06 12 02 محمد حسان

 12,5 22 00 03 04 13 02 محمود المصري
 100 176 19 26 29 90 12 المجموع

 / 100 10,79 14,77 16,46 51,13 6,81 (%النسبة )
 

ثر بروزا يف الصفحات اجلدول جند أن العبادات هي املوضوع األك هذامن خالل 
، تليها األخالق والسلوك واملعامالت بنسب %56,63اإلسالمية حمل الدراسة وذلك بنسبة 

على التوايل، أما املضامني املتعلقة بالعقيدة  %67,09و %61,00و %61,11متقاربة وهي 
، ومنه جند أن الدعاة يهتمون بنشر كل ما يتعلق %1,86فشكلت النسبة األقل بـ 
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، إضافة إىل األخالق والسلوك واملعامالت مع كدات وكيفية أدائها عرب موقع الفيسبو بالعبا
الغري، فيما تبقى العقيدة يف آخر اهتمامات الدعاة، وهنا نستنتج أن هذه املضامني موجهة 
بالدرجة األوىل إىل املسلمني يف بقاع األرض املعتنقني للدين اإلسالمي، واهلدف هو 

 ومي السلوك واألخالق مبا يتوافق مع تعاليم ديننا احلنيف.تصحيح العبادات وتق
 

أما من جانب قراءة اجلدول يف مقارنة بني الدعاة، جند أن أكرب نسبة من املواضيع 
وتلتها صفحة الشيخ صاحل  ، %37,66الدعوية، تضمنتها صفحة الشيخ نبيل العوضي ب 

شيخني بالدعوة إىل اهلل عرب وهذا يعكس اهتمام ال، %22,02بن عواد املغامسي بنسبة 
، مث يأيت بعدها اإلسالميةموقع الفيسبوك، وكذا استغالهلم هلذه التكنولوجيا يف نشر الدعوة 

ت املضامني صفحة كل من الشيخ عبد الرمحن السديس، حممود املصري وحممد حسان تناول
وهذا  ،%9,79، ويف األخري تأيت صفحة طارق السويدان، بنسبة الدعوية بنسب متقاربة

ميكن إرجاعه إىل أن السويدان مهتم جبانب التنمية البشرية بصورة أكرب، وهو يتنقل ويلقي 
 العمل الدعوي عرب شبكة الفيسبوك. نحماضرات يف هذا اجملال، وهذا قد يشغله ع

 

 الخطاب الدعوي عبر صفحات الفيسبوكفي  االمعتمد عليه األدلة : يبين 80الجدول رقم 
 

 الدليل                
 

 الصفحات 
 السنة القرآن

أقوال 
 الصحابة

أقوال 
 األئمة

سير 
 األذكار الصالحين

 اجتهادات
 المجموع الداعية

 النسبة
(%) 

 13,29 23 14 01 02 01 00 02 03 عبد الرحمن السديس
 23,12 40 29 00 01 02 00 02 06 صالح المغامسي
 9,24 16 09 03 00 00 04 00 00 طارق السويدان
 27,74 48 24 02 00 00 00 07 15 نبيل العوضي
 12,71 22 00 02 01 05 02 09 03 محمد حسان

 13,87 24 05 01 00 03 01 05 09 محمود المصري
 100 173 81 09 04 11 07 25 36 المجموع

 / 100 46,82 5,20 2,31 6,35 4,04 14,45 20,8 (%النسبة )
 

عليها الداعية يف نشر الدعوة إىل اهلل والتذكري  اليت يعتمد األدلةيبني هذا اجلدول 
بتعاليم ديننا احلنيف، واملالحظ أن نشر القيم الدعوية عرب صفحات الفيسبوك اعتمد كثريا 
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اليت كانت يف شكل عبارات للتذكري والنصح  ،%11,82 على أقوال وكلمات الداعية بنسبة
ة فقط للمسلمني، وبعدها بشكل كبري، وهذا دليل آخر على أن هذه الصفحات موجه

 %61,15و %27,87تأيت املصادر األخرى يف مقدمتها القرآن الكرمي والسنة النبوية بنسبة 
على التوايل، وهذه هي املصادر األساسية للقيم الدعوية واإلسالمية عموما، إضافة إىل أهنا 

أقل على تعطي مصداقية أكرب يف اخلطاب الدعوي، كما جند أن الدعاة يعتمدون بشكل 
 قد يساعدواألذكار، وهذا  وسري الصاحلني وأقوال األئمةمثل أقوال الصحابة  أدلة أخرى

، بالنظر إىل اختالف مذاهبهم وصول إىل أكرب شرحية من املسلمنييف املضامني الدعوية، وال
 ومستوياهتم االجتماعية وإدراكهم املعريف.

 

حة الداعية نبيل العوضي هي اليت ويف الشق املقارن بني صفحات الدعاة، جند أن صف
، تليها صفحة صاحل املغامسي بنسبة %20,01استخدمت أكرب عدد من األدلة بنسبة 

، يف ما تأيت الصفحات األخرى بنسب متقاربة، وهذا يعكس أسلوب كل داعية 23,62%
يف عرض املواضيع واالعتماد على توظيف األدلة من أجل اإلقناع والوصول إىل عدد أكرب 

 ن اجلمهور وتقدمي احلجج والرباهني اليت تقوي وترسخ املعلومة لدى املتلقي.م
 

صفحات األهداف التي يسعى إلى تحقيقها الخطاب الدعوي عبر : يبين 81الجدول رقم 
 الفيسبوك

 الهدف               
 الصفحات 

 المجموع النصح التذكير التوجيه التعليم
 النسبة

(%) 
 13,52 23 03 05 03 12 عبد الرحمن السديس

 24,70 42 09 05 04 24 صالح المغامسي
 12,94 22 00 11 02 09 طارق السويدان
 23,52 40 14 03 02 21 نبيل العوضي
 11,76 20 00 06 00 14 محمد حسان

 13,52 23 03 05 00 15 محمود المصري
 100 170 29 35 11 95 المجموع

  100 17,05 20,58 6,47 88, 55 (%النسبة )
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يسعى إىل حتقيقه اخلطاب الدعوي عرب  اهلدف الذيمن خالل هذا اجلدول يتبني أن 
وتأيت   %57التعليم يف املرتبة األوىل بنسبة فاقت  و، هالفيسبوك حمل الدراسة صفحات

، ويف األخري التوجيه بنسبة  %60,75مث النصح بنسبة  %27,58بــ  بعدها التذكري
أمهية الدعوة اإلسالمية يف اجملتمع،  وهي تعليم األفراد  ، وهذه األرقام تعكس1,10%

 من خالل تذكريهم بالثواب والعقابتعاليم ديننا احلنيف وتذكريهم بضرورة االلتزام هبا 
إضافة إىل نصحهم بأمهية القيم اإلسالمية وكيفية ترمجتها يف السلوك اليومي مبا حيفظ 

 تمام هذه الصفحات جبمهور املسلمنياستقرار اجملتمعات، وهذا يعكس مرة أخرى اه
 تعليمه ونصحه مبا هو صحيح يف حياته الدنيوية ليضمن جناحه يف اآلخرة. إىلوهتدف 
 

أما يف القراءة املقارنة بني الدعاة أصحاب الصفحات حمل الدراسة، فقد ركزوا مجيعا 
 األخرى. األهدافالتعليم، وتفاوتت فيما بينهم  أهدافعلى 

 

 صفحات الفيسبوك الخطاب الدعوي عبر تضمنهاي: يبين القيم التي 81الجدول رقم 

القيم اإلميانية هي أبرز ما مييز املضامني الدعوية  يتضح من خالل هذا اجلدول أنّ 
، تليها %55,37فيسبوك حمل الدراسة، وذلك بنسبة فاقت النصف وهي يف صفحات ال

، ويف األخري القيم املهارية %65,11وبعدها األخالقية بنسبة  ،%22,97القيم السلوكية بـ 
 .%1,61بنسبة 

 القيم                  
 المجموع مهارية سلوكية أخالقية إيمانية الصفحات 

 النسبة
(%) 

 11,73 21 00 03 02 16 عبد الرحمن السديس
 22,34 40 03 10 03 24 صالح المغامسي
 8,93 16 00 03 04 09 طارق السويدان

 30,72 55 08 16 10 21 ل العوضينبي
 11,73 21 00 04 05 12 محمد حسان

 14,52 26 00 05 04 17 محمود المصري
 100 179 11 41 28 99 المجموع

 / 100 6,14 22,90 15,64 55,30 (%النسبة )
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وظهور القيم اإلميانية بنسبة أكرب يتوافق مع املغزى من الدعوة إىل اهلل وهو الزيادة يف 
لدرجة األوىل، وهو األساس يف الدين اإلسالمي وتقوية اإلميان قاعدة لتكوين اإلميان باهلل با

، وهي الصورة اجلانب األخالقي والسلوكي للفرد الشخصية املسلمة السوية، ويأيت بعدها
اليت تعكس إميان الفرد وتطبيقه لتعاليم الدين اإلسالمي، أما القيم املهارة، ورغم أمهيتها يف 

 البشرية. بالتنمية األوىل بالدرجة تتعلق قيم رمبا وهي ،ضعيفة نسبتها أن إال الشخصية نتكوي
 

ويف اجلانب املقارن، جند أّن صفحة نبيل العوضي تضمنت أكرب نسبة من القيم 
تليه صفحة الداعية صاحل  %37,02اإلسالمية يف خطابه الدعوي عرب صفحته بنسبة 

قد تقاربت نسبة القيم اليت تتضمنها ، أما الصفحات األخرى ف%22.31املغامسي بنسبة 
وهذا يعكس إدراك كل واحد ألمهية املضمون القيمي يف الرسالة الدعوية وضرورة االهتمام 

 بذلك للوصول إىل املتلقي يف كل مكان وإقناعه هبذه الرسالة ومنه إحداث التأثري املطلوب.
 

 بر صفحات الفيسبوكالخطاب الدعوي ع: يبين الوسائط المستخدمة في 85الجدول رقم 

هذا اجلدول يبني مدى استخدام الوسائط املتعددة واإلحالة على روابط أخرى يف 
ائط بالشكل خمتلف الصفحات املدروسة مل توظف هذه الوس اخلطاب الدعوي، حيث أنّ 

 %67,22  بنسبة ظهر الفيديو يف حني أن استعمال ،%80,5وهنا ظهرت النسبة بـ  املطلوب،

 الوسائط                 
 الصفحات 

 النسبة المجموع دون وسائط رابط فيديو صورة
(%) 

 13,63 24 23 01 00 00 عبد الرحمن السديس
 22,72 40 29 00 10 01 صالح المغامسي
 9,09 16 16 00 00 00 طارق السويدان
 30,11 53 46 00 06 01 نبيل العوضي
 11,93 21 20 00 00 01 محمد حسان

 12,5 22 20 00 02 00 محمود المصري
 100 176 154 01 18 03 المجموع

 / 100 87,5 0,56 10,22 1,70 (%النسبة )
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، أما اإلحالة على روابط أخرى فهو شبه غائب، ورغم أن استخدام %6,07 ـوالصورة ب
هذه الصفحات مل  الوسائط املتعددة له أمهية كربى يف الشرح والتعليم وترسيخ املعىن، إال أنّ 

هذه التكنولوجيا احلديثة تتميز خبصائص جتعلها  فها بالشكل املطلوب، خاصة وأنّ توظ
 متاحة للجميع وبطرق خمتلفة.

 

كذلك نالحظ أّن الدعاة عرب هذه الصفحات مل يوظفوا الوسائط املتاحة عرب 
األنرتنت من أجل تعزيز التفاعلية والتشاركية مع املتلقني، ومعرفة رجع الصدى، مما يعزز 

لية الرسالة الدعوية وقياس مدى وصوهلا إىل اجلمهور املستهدف، وهنا جند قصورا يف فاع
 توظيف خمتلف هذه الوسائط.

 

  :النتائج العامة/ 0.0
 من خالل عرض وحتليل البيانات توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

عبادات تركز الصفحات اإلسالمية الدعوية عرب الفيسبوك على املواضيع املتعلقة بال -6
ىل مجهور املسلمني الناطقني باللغة إهذه الصفحات موجهة ، و والسلوك واألخالق

غياب اجلمهور املستهدف من غري املسلمني الذين هم حباجة إىل الدعوة و العربية، 
 اإلسالمية وتوجيههم إىل الطريق الصحيح.

 

الدعوية عرب  أبرز املواضيع اليت يركز عليها اخلطاب الدعوي يف الصفحات اإلسالمية -2
  والسلوك، وهي األساس يف الدعوة إىل اهلل  األخالقموقع الفيسبوك هي العبادات، 

 ، والركيزة األساسية لغرس القيم يف اجملتمعات املسلمة.-عز وجل-
 

القرآن الكرمي والسنة  أدلة كثرية ويف مقدمتهايعتمد الدعاة يف خطاهبم الدعوي على  -3
ل واألقوى يف إقناع الناس وإرشادهم، غري أننا جند أن كوهنما الدليل األو النبوية،  

الدعاة اعتمدوا يف منشوراهتم على أقواهلم واجتهاداهتم مبا يتناسب واملواضيع اليت 
يقدموهنا عرب صفحات الفيس بوك، ومبا أّن هذه الصفحات موجهة إىل كل الفئات 

اداهتم أكثر من وليست خنبوية أو متخصصة، فنجد أّن الدعاة اعتمدوا على اجته
 أجل تقريب األفكار والرهى وتسهيل وصول املعلومة.
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 التعليم، التذكري والنصح.يسعى إىل حتقيقها اخلطاب الدعوي: اليت  األهداف الرئيسية -1
 

 هذه الصفحات هي القيم اإلميانية القيم اإلسالمية اليت يتضمنها اخلطاب الدعوي يف -5
 األخالقية والسلوكية.

 

الوسائط املتعددة يف منشوراهتم الدعوية عرب الفيسبوك، بل كانت مل يوظف الدعاة  -1
عبارة عن نصوص فقط، ومت استخدام الفيديو بنسبة قليلة رغم أنه يسهم بشكل كبري 

 يف التوضيح والتعليم واإلقناع.
 

وتربز أساسا يف اختيارهم ،  الدعاة يف خطاهبم الدعويهناك اختالفات متفاوتة بني -0
اليت ينشروهنا عرب صفحات الفيسبوك، إضافة إىل اعتمادهم على  للمواضيع الدعوية

 األدلة التوضيحية واإلقناعية. 
 

 خاتمة
، من خالل ما تتيحه ماعي منربا هاما للدعوة إىل اهللتشكل شبكات التواصل االجت

من إمكانية النشر والوصول إىل شرائح واسعة من مجهور هذا اإلعالم اجلديد، كذلك كأداة 
يف متناول الدعاة الذين يستطيعون نشر أفكارهم الدعوية دون عناء أو تكلفة، ومن فعالة 

خالل هذه الدراسة جند أن الكثري من الدعاة يستغلون الشبكات االجتماعية ومنها 
تعاليم الدين  األفرادالفيسبوك يف نشر خطاهبم الدعوي الذي يركز يف األساس على تعليم 

وسلوك للوصول إىل جمتمعات إسالمية هلا قيم ومبادئ من عبادات وأخالق  اإلسالمي
برز هذه القيم يتم الرتكيز على القيم اإلميانية، األخالقية أتتماشى وخصوصية هذا الدين، و 

ومن خالل الدراسة ينكشف لنا أن هناك قصور يف استخدام األدلة اليت تعتمد والسلوكية، 
قرآن والسنة، واالعتماد بشكل كبري على على املصادر األصلية للدعوة اإلسالمية وهي ال

أقوال واجتهادات الدعاة، وهذا قد يربره شعبوية موقع الفيسبوك، واعتباره موقع للتواصل 
فقط وليس موقع رمسي تبىن عليه األسس الصحيحة للدعوة اإلسالمية، وقد يعتمد الدعاة 

وب وغريها من وسائط على وسائل أخرى كاملواقع اإللكرتونية الرمسية أو قنوات اليوتي
االتصال احلديثة، كذلك هناك اختالف وعشوائية يف اختيار املواضيع اليت ترتبط بالدعوة 
اإلسالمية وكأن النشر على هذا املوقع ال يكون بشكل مدروس بل هو فضاء للتواصل 

 واحلصول على التفاعل مع اجلمهور.
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 ا يلي:وعليه تقرتح الباحثة مجلة من التوصيات املتمثلة يف م
، من -عز وجل-االستغالل األمثل ملواقع التواصل االجتماعي يف الدعوة إىل اهلل  -

االختيار األمثل واملنظم للمنشورات عرب صفحات الفيسبوك مبا حيقق خالل 
 األهداف املخطط هلا.

وتوحيد اخلطاب الدعوي  املواقع االجتماعيةالتدريب على كيفية استخدام هذه  -
 دمة الدعوة اإلسالمية عرب الوسائط اجلديدة.والتخطيط اجلماعي خل

االعتماد على صفحات رمسية على الفيس بوك، تعتمد على النشر الدوري وحتيني  -
 .املعلومات اليت تنشر عن طريقها
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 أمن اللبس بين النحو العربي ولسانيات النص
 

Avoidance of Ambiguity between Arabic Grammar and Text 

linguistics 

 
 أ. د. عبد السالم حامد                                                

 كلية اآلداب والعلوم   -قسم اللغة العربية                                                 
 جامعة قطر                                                  

 

 05/40/0808تاريخ القبول:                           40/40/0808: رسالتاريخ اإل
 

 ملخص:
فيه من الوسائل والقواعد ما يكفل قدرًا كبريًا من حتديد  - وهو حنو مجلة -النحو العريب 

واملعنوية املختلفة، يضاف إىل  املعىن واإلسهام يف أمن اللبس، وذلك عن طريق القرائن اللفظية
ذلك ما يف صور االستعمال وأدواته من طرق متكني املعىن واالحتياط له. وليس اإلشكال هنا 
فيما يتكفل السياق والقرائن ببيانه والداللة عليه من أقرب طريق، إّنا اإلشكال فيما جاوز 

 مبادئ داللية كلية.مما حيتاج إىل وسائل أعم و  -كاإلحالة بصورها املختلفة   -ذلك 
 

النظر إىل لسانيات النص يفضي إىل تطوير أدوات حنو اجلملة  ومما ال شك فيه أنّ 
الداللية وإجياد معابر وحماورات بينهما، مما يكون له أثر ملحوظ يف استنباط كثري من األسس 

كثري من إشكال اللبس   واملبادئ اليت تؤدي إىل فهم أمثل للمعىن الكلي للنص وحلّ 
الغموض فيه، ما مل يكن اللبس أو تعدد احتماالت املعىن مزيّة متوّخاة وإبداًعا فنًيا مقصوًدا و 

 مل وصور التتابع وتوايل الفقراتوإثراًء للمعىن. ومن أمثلة ذلك: أسس العالقات بني اجل
 ومبادئ تفسري النصوص واسرتاتيجيات التلّقي والقراءة، والتكافؤ الداليل وعالقته باالختيار

 األسلويب ومغزاه.
 

االنسجام  ،اإلحالة ،املعىن ،لسانيات النص ،ةلحنو اجلم ،أمن اللبسالكلمات المفتاحية: 
 )السبك(.
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Abstract: 
      Arabic syntax -which is about a sentence- contains the means and 

rules that guarantee the determination of the meaning and contribute to 

the security of confusion through different verbal and moral clues; in 

addition to the methods and tools that enable understanding the 

meaning. However, the problem is not with what the context and clues 

guarantee to clarify and indicate; rather, it is concerned with what goes 

beyond - such as reference in its various forms - which requires more 

general means and overall semantic principles. Undoubtedly, the 

consideration of the linguistics of the text leads to the development of 

tools towards the semantic sentence and the creation of passages and 

dialogues between them. This issue would have a noticeable effect on 

devising many foundations and principles that lead to an optimal 

understanding of the overall meaning of the text, and solving a lot of 

ambiguities unless the ambiguity or multiplicity of the possibilities of 

meaning is an intended quality, an intended artistic creation and an 

enrichment of meaning. Examples on this issue include the foundations 

of relationships between sentences and images of sequences of 

paragraphs, principles of textual interpretation, receptive and reading 

strategies, semantic equivalence and its relationship and significance to 

the stylistic choice. 
 

Keywords: Avoidance of Ambiguity, sentence grammar, text 

linguistics, meaning,  reference, coherence. 
 

 مقدمة: 
عندما نقارن بني نظرتني خمتلفتني ضيًقا واتساًعا يف قضية املعىن وما يتعلق به من وضوح 
أو غموض ولبس، نعين نظرة النحو العام الذي هو حنو اجلملة، ونظرة ما عداه، وهو حنو 

  ٍت تبدو كلية من أمهها: اإلحالةالنص، فإن هذا يقود إىل نظرات أخرى أرحب، ومقوال
اخلاص، واملوضوع واحملمول. وال يعين ربط حدود املقابلة يف قضية البحث هنا بني حنو والعام و 
وحنو النص، تقليل أمهية النظر إىل اإلمكانات األخرى للمقابلة  -يف صورته العربية  -اجلملة 

أو نفيها، كاملقابلة يف موضوعنا بني حنو اجلملة على إطالقه واألحناء األخرى، كالنحو 
التحويلي، والنحو الوظيفي والنحو املضموين والعرفاين، وإّنا يعين ذلك اختيارًا حبثًيا التوليدي 

 غريمها. من أكثر واضح تفاوت من بينهما ملا جلية بصورة بينهما املقابلة يصح مناسبني جملالني
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 ويف هذا اإلطار احملدد لقضية البحث، تبدو لنا إشكاالت تعرب عنها عدة أسئلة مهمة:
قدمه حنو اجلملة يف قضية أمن اللبس؟ هل مثة شيء غري فكرة القرائن؟ وكيف  ما الذي

عوجلت مسألة اإلحالة وهي من أهم مسائل هذا املوضوع؟ أيكفي يف حنو النص معايري 
النصية السبعة للوصول إىل املعىن وجتنب اللبس أم وراء ذلك إضافات وطائفة أخرى من 

تكون أ ط ر اخلطاب اخلمسة عند شارول )من قال؟  املبادئ والكليات؟ هل من املمكن أن
وكيف قال؟ وماذا قال؟ ومىت قال؟ وأين قال؟( وما يتعلق بذلك من أكوان اعتقادية أو كامنة 
أو متقاربة وغريها يف أن تكون من أهم األسس اليت ي ستند عليها يف الفهم وحتديد املعىن 

بني إسهام أصول الفقه قدميًا واللسانيات  واجتناب اللبس؟ هل من املمكن أن تكون املقارنة
ولسانيات النص من جانب آخر، مفيدًة يف دراسة قضية أمن  -القانونية حديثًا من جانب 

اللبس، على أساس أن اجلانب األول )أصول الفقه واللسانيات القانونية( يقّدمان أّنوذًجا 
الداللة وتقدمي أولوية ما يساعد لضبط الداللة، يقابل لسانيات النص اليت تقوم على انفتاح 

 على الفهم على ما يساعد على اجلزم وحتديد املعىن بصورة حامسة؟ 
  

 ميكننا تقدمي حماولة لإلجابة عن مضمون هذه األسئلة من خالل النقاط اآلتية:
 

 : االصطالح والمفهوم  -أواًل 
 -فيما راجعناه  -من الصعب أن جند تعريًفا للبس عند النحاة، إذ جاء حديثهم عنه 

، وهو النكرة. أنال ترى أنَّك طابع عملي، كقول سيبويه مثاًل: "ذا  وال ي بدنأ مبا يكون فيه اللبس 
، ألنَّه ال ي ستنكنر  أن يكونن يف  لو قلت: كان إنسان حليمًا أو كان رجل منطلقاً، كنتن تـ ْلِبس 

علوا املعرفة خربًا ملا يكون فيه هذا  الدنيا إنساٌن هكذا، فكرهوا أن يـنْبدنءوا مبا فيه الَّلبس وجين
. وقد جيوز يف الشعر ويف ضعف من الكالم لكن الكفوّي من غري النحويني يف  . (6)"اللبس 

كلّياته عرف "اللبس" بقوله: " اللّْبس: بِاْلفنْتح: اخلْنْلط من بناب )ضرب( ، ونقد يْلزمه جعل 
 .(2)"الشَّْيء مشتبها بِغنرْيِهِ 

 

نا إىل املظان احلديثة هلذا املصطلح، فإننا جنده مقرتنًا مبصطلح آخر هو أما إذا رجع
( أو اللبس مسة عامة يف Ambiguity"الغموض". حيث يشار مثاًل إىل أن الغموض )
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اللغات كلها، وقد يكون سببه احتمال اللفظ أو العبارة والرتكيب ألكثر من معىن. وقد يكون 
 كما يف قول املتنيب:  -ن وهو مستهج -بسبب التعقيد اللفظي 

 أىّن يكــــون أبا البـــرية آدٌم       وأبوك والثقالن أنت حمّمد  
 

واللسانيون مييزون بني نوعني من الغموض: الغموض النحوي يف العبارات واجلمل )كما 
يف إضافة املصادر وبعض بعارات النعت أو العطف(، والغموض املعجمي الذي ينشأ عن 

ي بصوره املختلفة )كما يف مفردات: خال وقال ووجد وسّن وعنْي( أو االشرتاك اللفظ
سابري "أن  قد ذكرو  .(3)ووراء مبعىن خلف وأمام( جلل مبعىن عظيم أو حقري، )كما يف: األضداد

 اإلشارة"الرمزيني أقروا حبتمية الغموض الرمزي، لكنهم عينوا درجته النسبية بالتمييز بني رموز "

والرموز "املكثفة" اليت  تفسريًا(، أقل واملشار إليه وتتيح رخصة ملسافة بني الرمزا )اليت تقّل فيها
 .(1)تتيح تفسريات متعددة مشحونة باالنفعاالت وغري متوافقة ومتزامنة يف كثري من األحيان"

   

وعلى مستوى اخلطاب ميكن أال ي قبنل الغموض إذا تعارض مع التأويل املناسب، وهنا 
قواعد مبدأ التعاون اخلاص باحلوار الفعال املتعلقة بوضوح املعىن، وبناء على  ينبغي أن نتذكر

ذلك قد ينظر إىل الغموض على أنه خطأ يف األسلوب يساوي عدم الوضوح واإلهبام، كما 
يرد يف بعض العناوين الرئيسة للجرائد. ويف بعض االستعماالت اللغوية قد يكون الغموض أو 

أثري هزيل، وخصوًصا يف التالعب اللفظي كما يف األضاحيك اللبس مقصوًدا إلحداث ت
 واألحاجي واإلعالنات. 

 

ويف األدب ي عّد قصد اللبس )التلبيس( والغموض مسة أساسية أو جوهرية، والشعر مثاًل 
ال يقصيه بل يفضله أحيانًا، والقارئ ال يتوقع أن ي ضلَّل أو خي ْدنع بل هو ي عِمل التأويل يف 

وأهم كتاب ع ين بتطبيق اللبس أو ازدواج الداللة يف الحتماالت املختلفة للمعىن. ذهنه أمام ا
اللبس األديب هو كتاب الناقد اإلجنليزي وليم إمبسون )سبعة أّناط من الغموض(، وهذه 

 األّناط هي:
 أن تكون الكلمة أو الرتكيب اللفظي حمتماًل الحتماالت خمتلفة يف آن واحد. - أ

 ص من داللتني أو أكثر.قد تتألف داللة الن  - ب
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 قد يرجع األمر إىل التورية وهي تقوم على اجتماع معنيني. - ت
قد تتعدد معاين الكالم ال ألهنا تضيف معىن جديًدا، بل للكشف عن احلالة  - ث

 املعقدة لعقل الكاتب.
 قد يستقيم اجملاز أو الصورة البالغية ذهنًيا يف منتصف الطريق بني فكرتني. - ج
 ابتداع تأويالت للتغلب على التناقض أو التضاد الظاهري.قد ي ضطر القارئ إىل  - ح
قد يكون للكالم معنيان متناقضان فعاًل ويكشف ذلك عن انفصام يف ذهن  - خ

 .(5)املؤلف
 

صر وي عرّب عنه مبفهوم  الغموض أحيانًا ي قّيد بداًل من انفتاحه عند إمبسون، ومن مث حي 
وهلا معنيان متقابالن  ambivalentة  ضّديّ   ( )أي كون الكلمةAmbivalenceاألضدادية )

ألهنا من األضداد، كما يف: خمتار وجنْون وقـ ْرء( وهذا يرتبط بالتعبري عن مشاعر املتكلم 
  اإللباس املتعمد إلخفاء احلقيقة ومواقفه املتناقضة اليت تستلزم الشك أو املواربة والرغبة يف

التداولية حبيث يكون للكالم أكثر من وبناء على ذلك ترد هذه األضدادية بشكل وظيفي يف 
 .(1)قوة إجنازية

   

الغموض ي عّد اسرتاتيجية ومبدأ من املبادئ اليت ارتبطت  وتذكر لنا موسوعة البالغة أنّ 
هبا البالغة على مر العصور، كاللون وكتب األقوال املأثورة واخلطبة اإلقناعية واجلدلية 

مثل يف اإلشارة إىل الغموض اخلربي والغموض واحملسنات. وتفصيل الكالم عن الغموض يت
 تيسري الوصول إىل اختيار ذي معىنالرمزي، فالبالغة يف النظريات الكالسيكية هتدف إىل 

حىت ولو كان مؤقًتا وآنًيا من بني االجتاهات املختلفة اليت حيركها األمر احملتمل، وبناء على 
غة وتدريسها. ومن الناحية الرمزية ي راعى أن هذا يصري الغموض اخلربي دعوة إىل العناية بالبال

الرموز بطبيعتها غامضة ألهنا ختضع ملفارقة اجلوهر، وألهنا غري ما حتيل إليه ومتثله، وقد ق ّدمت 
إسهامات يف حبث الغموض وأثره يف هذا الشأن، من أمهها ما قدمه يف القرن العشرين كينيث 

خلربي والرمزي وبيان الطرق اليت تدعم هبا ( بتحليل أمهية الغموض ا6993-6890بريك )
 من خالهلا الناس األحداث الغامضةالرموز الشبكة اللفظية املتوافقة داخلًيا، واليت يفهم 

 . (0)وكذلك  العالقة املبهمة بني الرموز واألشياء املعنوية واملادية املشار إليها
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يما عندما تتابع حلقات الكالم الوصول إىل املعىن غاية حتليل مستويات اللغة، وال س إنّ 
ودوائره وتتعقد أبنيته، وتصبح جمااًل الحتمال أكثر من معىن ووجه للفهم أو تصل إىل درجة 
الغموض واللبس، سواء أكان ذلك على مستوى التواصل العام أم عندما ننتقل من إطار 

بيق عليها أو فهمها املعاجلة النظرية لنحو اللغة وظواهرها، ونّويل وجوهنا شطر النصوص للتط
حيث جند عقبات واحتماالت تعرتض هذا الطريق يف بعض املواضع؛ وإّنا  -وتفسريها 

حيدث ذلك لتعلق األمر بالداللة وتغري حركة الرموز والتداول، واالنتقال من نسق عالقة 
الرموز بعضها ببعض إىل نسق عالقة الرموز باملوضوع وما تشري إليه، ونسِق عالقة الرموز 
باملستعمل أو املتلقي، حيث ترتاكب املعاين وتتعقد وتتعدد مرائيها، ويكون ذلك مظنة 

أّناطًا  -على وجه العموم  -لالختالف يف فهمها ووقوع اللبس الذي ميكن أن نتصور 
متعددة له ختتلف حبسب الطبيعة واحلّيز والقصد، ويكون يف الداللة والتداول، كما قد يكون 

 يعد مصدر تشويش وإشكال يف الكالمكيب أو التنغيم. وليس كل التباس يف البنية أو الرت 
أن تعّد العدة لرصد  واصل البليغ؛ ولذلك على كل نظريةألن منه ما يعد عنصرًا من عناصر الت

 . (8)هذه الظاهرة بأّناطها ومصادرها وأن توجد الوسائل الكفيلة بوصفها وتفسريها
 

 الدراسات السابقة: -ثانًيا 
هذا املوضوع جمااًل واسًعا للنظر يف حنو اجلملة، وميدانًا للحوار أحيانًا بني هذا  مّثل

 النحو وحنو النص أو دراسته على وجه العموم، ومن أمثلة ذلك:
  تأكيد أن حتديد املعىن على وجه اليقني والقطع ليس مشغلة حنو النص؛ ألن مجيع

ن موضوًعا للدرس يف حنو النص، النصوص حمتملة املعىن أو غري حمتملة ميكن أن تكو 
وألن هناك نوًعا من النصوص قائم يف مجاله على احتمال تعدد املعىن، ومعيار القبول 
يتوىل فحص االحتمال والتعدد ال هبدف نفيه وترشيح معىن واحد من بني املعاين 

 .   (9)احملتملة، ولكن هبدف تشخيصه وحتليله

  مث جهده يف حماولة إبطال توهم  ،(67)ة يف القرائنجهد متام حسان العام يف نظريته الشهري
اللبس يف القرآن الكرمي، حيث أشار إىل أنه قد حيدث يف غري القرآن أن يأيت الكالم 



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
011 
 

 على صورته متعدد احتماالت املعىنم ْلِبًسا مث ال ينتبه صاحبه إىل اللبس فيسري الكالم 
ن أو إعرابان، ومعىن ذلك أن فيه فإذا ظفر به النحوي مل جيد إال أن يقول: فيه وجها

لبًسا لعدم وجود قرينة معينة ملعىن واحد، وقد ضرب على ذلك أمثلة تتشابه مع بعض ما 
، ووظيفة حرف اجلر )اشرتيت مزرعة وظيفة املصدر ما يعود إىل: فاهتامن أهم تصني ،سبق
ركب اإلضايف تباع بعد املرغب زيد أن يغىن(، واال -مات اجملاهد يف سبيل وطنه  -لزيد 

دار الكتب املصرية( والرتدد يف حتديد مرجع الضمري عند  -)ذهبت إىل أبناء زيد وعمر 
 أخربن زيٌد عمرًا أن أباه قادم( غري ذلك: حاورته مقتنًعا بذلك، أو احلال: احتمال صاحب

مث عقب متام على مثل هذا بقوله: "ولكن األمر خمتلف يف أسلوب القرآن، إذ يعمد 
قرآين إىل إيراد ما يؤمن به اللبس، فيتضح معه املعىن ويذهب تعدد االحتماالت. النص ال

آية قرآنية أخرى غري اليت يف  -وقد يكون هذا اإليضاح واحًدا مما يأيت: قرينة خارجية 
  ما لبيان معىن حنوي ألحد األبواباحرتاس بلفظ معني يف اآلية نفسها: إ -الرتكيب 

حدى املفردات. ولقد استخرجت  من القرآن الكرمي شواهد وإما لبيان معىن معجمي إل
هلذه الظاهرة من حيث وجدت  الرتكيب النحوي يسمح بأكثر من احتمال للمعىن 
لواحد، ولكن القرآن حيول دون اللبس بقرينة خارجية أو آية أخرى أو بلفظ معني كما 

( تعود يف مجلتها القرآن)يف الرتكيب ال يف  اللبس وكانت األسباب الداعية إىل ... شرحت
 .(66)أو تعدد املعىن املعجمي للكلمة الواحدة" دد املعىن الوظيفي للمبىن الواحدإىل تع

  
ومن األمثلة اليت ذكرها لبيان اللبس الناشئ عن تعدد معىن الكلمة املفردة كلمة 
)بدا( حيث ميكن أن تكون مبعىن )ظهر وعّن( أو مبعىن )سكن البادية(، وحني أراد 

وما ﴿النص القرآين املعىن األول أتبعها مبا حيدد ذلك على النحو الذي يف قوله تعاىل: 

وإن ﴿، وحني أراد املعىن الثاين: [20]هود:﴾نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا بادَي الرأي

. ومثال االحتمال الناشئ عن [27]األحزاب:﴾وا لو أنهم بادون يف األعرابيأت األحزاب يوّد
الوظيفة النحوية ما رجحه من أن الواو قبل "الراسخون" لالستئناف يف قوله  احتماالت

وما يعلم تأويله إال اهلل والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كلٌّ من عند ربنا وما يذّكر ﴿تعاىل: 
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؛ وذلك أنه حيتمل أن تكون أيًضا للعطف على لفظ [0]آل عمران:﴾إال أولو األلباب
وما يذّكر ﴿ملعىن االستئناف قوله تعاىل:   -يف رأي متام حسان  -اجلاللة، لكن يشهد 

 .(62)وهو أهل العلم، وإّنا كان ي ذّكرهم إمياهنم الذي اعرتفوا به ﴾إال أولو األلباب
 

ومن ذلك أيًضا تفنيده ألكذوبة الغرانيق املتعلقة بفهم فعل "التمين" على أنه مبعىن 
رسلنا من رسول وال نيب إال إذا متّنى ألقى الشيطان يف وما أ﴿)قرأ( و)تال( يف قوله تعاىل: 

؛ وذلك بناء [52]احلج: ﴾أمنيته فينسخ ما ُيلقي الشيطاُن ثم ُيحكم اهلل آياته واهلل علم حكيم
 وهو املشهور معناه على الفعل وإبقاء الصحيحة غري األحاديث عن الناتج اللبس دفع على

 .(63)االستناد إىل التناص مع آيات أخرى كثرية يف إميان قوم كل نيب، ومن خالل الرغبة
  

  ومن أمثلة معاجلة هذه املسألة على وجه العموم، معاجلتها يف نظرية اللسانيات الوظيفية
حبسب طبيعته وحيزه  -كما أمجلت  من قبل   -حيث جند اإلشارة إىل تنوع االلتباس 

ا تداولًيا وإما داللًيا، ومثال ومقصوديته. فهو من حيث الطبيعة إما أن يكون بنيويًا وإم
البنيوي: ما أمجلن ح ّب هند! وأعجبت  بأخت اجلارة الشقراء. والتداويل يكون عندما 
يتعلق األمر باإلحالة أو القوة اإلجنازية أو الوظائف التداولية. مثال اإلحالة: "تفّضل هند 

ملعتنق لإلسالم على املسلمن على غريه"، حيث حتتمل هذه اجلملة قراءتني: تفّضل هند ا
غريه من الناس، وتفّضل هي من بني جمموع الرجال، الرجلن املسلم على غريه. ومثال 

هل بإمكانك أن تغلق الباب؟ حيث حتتمل  اللبس التداويل املتعلق بالقوة اإلجنازية:
معىن: االستفهام احلقيقي ومعىن الطلب وااللتماس. ومثال املتعلق بالوظيفة التداولية ما 

دث عندما يوجد أكثر من حمور أو متحدَّث عنه كما يف: )دخل خالد القاعة فرأى حي
بكرًا جالًسا ورآه بكٌر فابتسم له وصافحه(، ومثال اللبس الداليل: رأيت  عنيـْيننْ هند؛ ألن 

 لفظ "عيين" حيتمل العينني احلقيقيتني ومعىن اجلاسوسني.

حملتمنلة، أما االلتباس الداليل فهو تعدد وااللتباس البنيوي ي عّد تعدًدا يف البنيات ا
يف املعىن. والفرق بني اللبس الداليل واللبس اإلحايل أن الداليل يكمن يف املفهوم، أما 
اإلحايل فهو يكمن يف املاصدق. والفرق بني اللبس الداليل واللبس التداويل اإلجنازي 



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
011 
 

لبس اإلجنازي يكمن يف القوة يتمثل يف أن الداليل يتعلق مبعىن العبارة أو فحواها، وال
 اإلجنازية اليت تواكب التلفظ بالعبارة.

 

اجلملة قد حتتمل أكثر من قضية واحدة، مثال ذلك:  ومثال االلتباس يف احليز أنّ 
)نافذة حجرة هند مغلقة( فهذه حتتمل معىن: هند نائمة، ومعىن: هند ليست يف 

مثل: قذف خالٌد بكرًا؛ ألن  حجرهتا. وكذلك قد يكون اللبس يف احملمول )الفعل(
 .(61)القذف قد يكون مبعىن الرمي أو الشتم

 

  شغلت قضية اللبس حيّـزًا واضًحا يف نظرية الوضع واالستعمال العربية من خالل معاجلة
صفة اإلهبام بوصفها من اللوازم الوضعية لبعض األصناف االمسية )كالعلم واملعرف بأل 

وبناء على هذا  ،(65) ض الظروف(  والفعلية وكل احلروفوالضمائر بأنواعها املختلفة وبع
 . (61)ع قدت مقارنة كذلك بني العناصر املبهمة يف اخلطاب بني النحو العريب والتداولية

 

 عناية النحو العربي بأمن اللبس: -ثالثًا 
اجلملة العربية ما مل يكن هناك جماز نوعان: قطعية الداللة، مثل: سافر زيد، وحضر 

واحتمالية املعىن، كما يف: اشرتيت  قدح ماء، وطاب زيٌد أبًا. والسبب الرئيس يف ذلك  عمرو،
أن طبيعة النظام اللغوي أن يكون ذا وحدات متشابكة قليلة العدد "ولكنها واسعة 
االحتماالت عند أداء املعىن بسبب تشابك العالقات، وهي يف اللغة نوعان: "عالقات وفاقية 

ني من النظام يف أمر ما، وعالقات خالفية تتمثل يف الفروق بني وحدة تعرب عن اتفاق وحدت
وأختها من وحدات النظام، سواء أكان هذا النظام نظام أصوات أم نظام الصرف أم نظام 
النحو. وواضح أن االتفاق يف أمر من األمور يؤدي إىل االطراد، ولكنه من جهة أخرى 

ين حدث بينهما االتفاق ... أما الفروق فهي مناط مدعاة إىل عدم التمييز بني األمرين الذ
متييز وحدة من وحدة أخرى. وميكن التعبري عن ذلك بعبارة بسيطة مثل: "االتفاق مدعاة 

 .  (60)اللبس والفروق يؤمن معها اللبس"
  

ومن اجلهود يف إزالة أمن اللبس، ما ذكره ابن هشام يف اجلهات اليت يدخل االعرتاض 
جهتها، من عدم تأمل املتشاهبات، قال: "ولذلك أمثلة: أحدها: حنو "زيد على املعرب من 

أحصى ذهًنا، وعمر أحصى مااًل" فإن األول على أن أحصى اسم تفضيل، واملنصوب متييز 
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مثل: أحسن وجًها، والثاين على أن أحصى فعل ماض، واملنصوب مفعول مثل: )أحصى كل 
صى ملا لبثوا أمًدا(: إنه من األول، فإن األمد شيء عدًدا(. ومن الوهم قول بعضهم يف )أح

ِصًيا بل حم ًْصى، وشرط التمييز املنصوب بعد أفعل كون ه فاعاًل يف املعىن كـ)زيٌد أكثر   ليس حم 
 . (68)مااًل( خبالف )مال  زيٍد أكثر  ماٍل("

 

فل فيه من الوسائل والقواعد ما يك -وهو حنو مجلة  -ومعىن ما سبق أن النحو العريب 
قدرًا كبريًا من حتديد املعىن واإلسهام يف أمن اللبس، عن طريق القرائن اللفظية واملعنوية 
املختلفة اليت تتضافر حىت إهنا لتسمح خبرق بعضها، بدليل بعض صور التأويل والرتخص. 

 ومثال ذلك:
 ومهمٍه م غربٍّة أرجــــــــــــــــاهه            كأّن لونن أرِضه مساه ه

 

 كأن لون مسائه لغ ربهتا لون أرضه، فعكس التشبيه مبالغة. وكذلك قول القائل:أي  
ــــــــق    فديت  بنفِسِه نفسي ومايل      وما آلوكن إال ما أطيــــــــــــ

 

ومن هذا الباب التقارض، أي تقارض اللفظني يف األحكام، ومن أمثلة هذا: إعطاء 
، وقول القائل الفاعل إعراب املفعول، مثل: خرق  الثوب    :(69)املسمارن

 قد ساملنن احلياِت منه القدنما      األفعوانن والشجاعن الشْجعنما
 

 ن طرق متكني املعىن واالحتياط لهيضاف إىل ذلك ما يف صور االستعمال وأدواته م
 ﴾وأرسلناك للناس رسوًلا﴿التوكيد بأقسامه وصوره املختلفة، كاحلال يف قوله تعاىل:  مثل:
، وإضافة [6 ]اإلسراء:﴾سبحان الذي أسرى بعبده ليًلا﴿، والظرف املؤكد مثل: [09اء: ]النس

، وإثبات الشيء ونفي ضده كما يف: [56]احلاقة:﴾وإنه حلقُّ اليقني﴿الشيء إىل نفسه، مثل: 
الذين ﴿، ووضع الظاهر موضع املضمر، كما يف قوله تعاىل: [26]النحل:﴾أموات غرُي أحياٍء﴿

، فلو مل يكرر [92]األعراف: ﴾كأْن مل يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيًبا كانوا هم اخلاسرينكذبوا شعيًبا 
مل يغنوا فيها وكانوا هم اخلاسرين" أي كأن مل يغنوا فيها  ا" لقيل: الذين كذبوا شعيًبا كأن"شعيبً 

عمال وكأن كانوا هم اخلاسرين وهذا يرتتب عليه إثبات الغناء هلم ونفى اخلسران. وكذلك است
واستعمال  [12]آل عمران:﴾إن هذا هلو القصص احلق﴿ ضمري الفصل بني النعت واخلرب، كما يف:
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بعض األدوات مثل: "ِمن" االستغراقية، وتكرار "ال" النافية أو الناهية إلثبات النفي أو النهي 
النافية على كل حال، مثل: ما حضر زيٌد وال خالد، واستعمال الالم الفارقة للتفريق بني )إن( 

و)إن( املخففة من الثقيلة. ومن هذا الباب أيًضا: التصريح بذكر مقتضى الكالم وعدم 
فمن مل جيد ﴿ [32، 36]القيامة:﴾فال صّدق وال صّلى. ولكن كذب وتوىل﴿االكتفاء مبا تقدم، مثل: 

افة إىل . كل ذلك باإلض[691]البقرة:﴾فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة
ظواهر أخرى مثل: أسلوب االختصاص، وضرب املثل واجلمل املفسرة، والبدل وعطف 

يسومونكم سوء العذاب ﴿وحنو:  [618]األعراف:﴾عجًلا جسًدا له خوارهلم فأخرج ﴿البيان، حنو 

   .(27)[19]البقرة: ﴾ُيذّبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم
ىن، تبقى مواضع تكون الداللة فيها ورغم هذه الطرق املختلفة لالحتياط يف املع

لكي يوضحه ويزيل  -وللنحاة جهود ال ت نكر يف هذا  -احتمالية، ويرتك ذلك للسياق 
لبسه، ومن أمثلة هذا يف مستوى املفردات: اسم الفاعل واملفعول من حنو: انقاد واختار، 

ومجع املذكر وبعض صيغ غري الثالثي كاسم املفعول واملصدر امليمي، وبعض صيغ املفرد 
ري اخليل وراميها،  السامل من املقصور واملنقوص عند اإلضافة أو اجلر، كما يف: قاضيَّ، وجم 

 والنسب إىل مثل: حّي وحّية وحياة وحيا، وكله )حيوي(. ومن ذلك على مستوى النحو: 
 ما ميكن أن يكون حااًل أو مفعواًل له، مثل: دعا ربه خوفًا وطمًعا. -
 ااًل أو نعًتا، مثل: ما رأيت  رجاًل راكًبا.ما ميكن أن يكون ح -
ما ميكن أن يكون مصدرًا مضافًا إىل الفاعل أو املفعول، مثل: أعجبنيب إكرامك،  -

 . (26)وساءين ضربك
 

تعطينا صورة لبعض أسباب  -رغم ما فيها من صنعة بادية وتكلف  -واأللغاز النحوية 
يف تراكيب الكالم، ومن ذلك أن يكون اللبس والغموض اليت من املمكن أن تتحقق وتوجد 

األمر راجًعا إىل الفصل والتقدمي والتأخري واإلخالل بالرتبة، أو غرابة املعىن املعجمي، مثل 
 البيت األول فيما يأيت:

 عـلــى منْشــويّــِه وك ِل النهــــــــــــــــــار    إذا جاء شهرن الصوِم فافِطْر     
ــ ــــــــ  ـارن آثــــاِم الربايـــــــــــا         إذا ق رنــــْت برمحتـــــــه صغـــــــــــار  فإّن كبـــــــ
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فـ"النهار" هو فرخ احل بارى، و"شهر" ظرف، والتقدير: إذا جاء النهار الذي هو فرخ 
 .(22)احلبارى يف شهر رمضان فأفطر على مشويّه وك ل

 

 ا:ومما يتضح فيه الفصل والتقدمي والتأخري أيضً 
 ِصْل حبايل فقد سئمت  اجلفاء      يا قتـــــــويل واحـــــــــفــْظ علّي اإلخــــــــــاء  

 

فـ"يا" هنا دخلت على منادى حمذوف، والنداء فصل بني املبتدأ واخلرب، و"علّي اإلخاء" 
، اجلفاء  قتويلخرب مقدم ومبتدأ مؤخر. وتقدير البيت ومعناه: ِصْل   فالن يا حبايل، فقد مسئت 

 فاصرب، فعلّي إكرامك. ويف اجلملة األخرية يتضح أمهية الوقف يف دفع التوهم واللبس.
 

 ومما يتضح فيه أمهية الوقف أيًضا قول القائل:
ـــة  رأينها  ــــــهْت أميّـــــ  واستجهلنْت سفهاهها حكماه ها          هيهـــــــاتن قـــــد سِفـــــــ

ـــــــــ ـــّفـرنْت آبـــــــاه ها أبـــــنهـ          ــرٌب تنرّدد  بيـــــــــــــــــــنهـم بتشـاجٍر   حــــــــــــــ ــــد كـــ  اههـــاـقــــ
 

ففي البيت األول كالم تام ووقف عند "استجهلت" وما بعد ذلك مبتدأ وخرب، ويف 
ي، أي قد لِبست أمّية البيت الثاين الكالم مت عند "كّفرت" وهو من الكنْفر ومعناه التغطّ 

  .(23)السالح، مث استؤنف الكالم بعد ذلك بقوله: آباهها أبناهها
 

  وليس اإلشكال هنا فيما يتكفل السياق والقرائن ببيانه والداللة عليه من أقرب طريق 
إّنا اإلشكال فيما  -كما يف اللبس الناشئ عن بعض صور اإلضافة أو النعت وغريمها -

إىل وسائل أعم واسرتاجتيات كربى ومبادئ داللية كلية، كمعايري النص  جاوز ذلك واحتاج
 األساسية اليت من أمهها التناص ورعاية املوقف واإلعالمية والقبول.

  

قد تكون بالضمري أو باإلشارة أو املوصول  -على سبيل املثال  -إن اإلحالة يف العربية 
( يف النص، لكن cohesionالسبك ) أو املعرف بأل، وقد عوجلت بوصفها من أهم وسائل

احمليل يف االستعمال والنص قد يكون أكثر من ذلك، وكل هذا تتعدد احتماالته أحيانًا حىت 
يصل األمر إىل درجة االلتباس يف الفهم. وإذا نظرنا مثاًل إىل اإلحالة بالضمري يف القرآن 

لصرب والصالة وإنها لكبرية إال على واستعينوا با﴿الكرمي فسنجد أمثلة كثرية هلا، من ذلك مثاًل: 
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فقد قيل إن الضمري يف )إهنا( إما أن يعود على الصالة أو االستعانة أو [ 15 ]البقرة:﴾اخلاشعني
اخلطاب السابق املستغرق خلمس آيات ويتضمن أمورًا كثرية منها ذكر النعمة والوفاء بالعهد 

   ورهبة اهلل.
ثم قست قلوبكم من بعد ﴿رة كما يف قوله تعاىل: ومثل ذلك جنده يف اإلحالة باسم اإلشا

"ذلك" إشارة إىل إحياء  فقد بني الزخمشري أنّ [ 01]البقرة:﴾ذلك فهي كاحلجارة أو أشدُّ قسوة
القتيل أو إىل مجيع ما تقدم من األشياء املعدودة الواردة يف سبع آيات تدور حول ذبح البقرة 

 .(21)نا أمام إحالة إىل خطاب عام ثاو خلف اإلشارةوهذا معناه أن ،03إىل اآلية  01من اآلية 
  

قالت امرأة ﴿ومن أشد أمثلة اإلحالة اختالفًا يف توجيهه قوله تعاىل يف سورة يوسف: 

العزيز اآلن حصحَص احلق أنا راودته عن نفسه وإنه ملن الصادقني. ذلك ليعلَم أني مل أخنه بالغيب 

. فقد اختلف العلماء [52 ،56 ]يوسف:﴾...ّرئ نفسي وأن اهلل ال يهدي كيد اخلائنني. وما أب
واملفسرون كثريًا يف حتديد القائل الذي حييل إليه الكالم وما يتبع ذلك من مرجع الضمري يف 

 ( بني كونه يوسف عليه السالم أو امرأة العزيز. ذلك ليعلم ... وما أبّرئ نفسيقوله )
 

كثرية، من أمهها: أيكفي حنو اجلملة   والسؤال هنا ليس سؤااًل واحًدا بل مثة أسئلة
بقواعده ومبادئه اليت أشري إىل بعضها ليحل مثل هذا اإلشكال يف الداللة وبيان اإلحالة؟ 
أتكفي قاعدة أن الضمري يعود إىل أقرب مذكور ما مل توجد قرينة تصرف عن ذلك إىل غريه  

إخوته آيات للسائلني. إذ قالوا لقد كان يف يوسف و﴿كما يف الضمري يف "قالوا" يف قوله تعاىل: 

 . [8، 0]يوسف:﴾ليوسُف وأخوه أحبُّ إىل أبينا منا وحنن عصبة
 

إننا ال ميكن أن نعاجل مسألة الغموض يف املعىن وأمن اللبس دون أن ننظر إىل بعض 
 اجملاالت الرتاثية األخرى اليت درست ذلك، وال سيما دراسة األصوليني ودراسة بعض النقاد. 

 

ومن أمهية نظرهم فيها ودقة معاجلتهم  ظروا يف الداللة على وجه العموم،ليون نفاألصو 
هلا بالغ بعضهم ووصفها ووصف مباحث النحو عندهم بأهنا متّثل حنو الداللة، يف مقابل حنو 
اإلعراب عند النحاة وحنو األسلوب عند البالغيني؛ وسبب ذلك أهنم حبثوا يف كثري من أوجه 

 النحوية اليت تؤدي إىل ذلك، ومن ذلك ما يدل على العموم، مثل: أمساء الفصائل أو املعاين
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الشرط واالستفهام واألمساء املوصولة، ولفظ كل وأمساء اجلموع املعرفة بأل غري العهدية أو 
 سياق النفي أو اإلضافة، واسم اجلنس املتصل بأل اجلنسية )كالرجل والسارق( والنكرة يف

فيما يدل على التخصيص: االستثناء والشرط والصفة والغاية  ومن ذلك الشرط أو النهي.
 هذا: االستثناء بعد مجل متعاطفة،وبدل البعض من الكل. ومن أمثلة مسائل االستثناء يف 

ِننَي َجْلَدًة َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم َثَما﴿كما يف قوله تعاىل: 

ُحوا َفِإنَّ اللََّه َوَلا َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن. ِإلَّا الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َبْعِد َذِلَك َوَأْصَل

، فقد دار البحث والنظر هنا حول حتديد املستثىن منه من بني [5 -1]النور: ﴾َغُفوٌر َرِحيٌم
تعاطفة الثالث، وهي مجلة "فاجلدوهم" ومجلة "وال تقبلوا هلم شهادة أبداً" ومجلة اجلمل امل

. ومن أوضح أبواب حبث األصوليني (25)"وأولئك هم الفاسقون"، واختلف يف ذلك العلماء
ثالث طرق: مراعاة  وسائلهم يف حتديد املعىن اليت متثلت يف بالوضوح والغموض يف الداللة صلة

   لألحكام، ومراعاة السياق جبميع صوره، ومراعاة صور عالقة اللفظ باملعين. املقاصد الشرعية
ويف هذا ترد أقسام كثرية، منها تقسيم اللفظ باعتبار الوضوح واخلفاء إىل: الواضح 
ْجمنل واخلفّي.  وعند اجلمهور طرق 

 
ْشِكل وامل

 
والغامض، وانقسام الغامض إىل: املتشابه وامل

داللة عبارة وداللة إشارة وداللة فحوى وداللة اقتضاء. ومن حيث طرق  الداللة أربعة أقسام:
الداللة عند الشافعية تنقسم الداللة إىل داللة املنطوق، وداللة املفهوم، وداللة املنطوق 
قسمان: داللة صرحية )داللة عبارة( وغري صرحية وهي قسمان: داللة مقصودة باللفظ اقتضاًء 

قصودة باللفظ وتسمى داللة اإلشارة. أما داللة املفهوم فهي تنقسم أو إمياًء، وداللة غري م
إىل: داللة موافقة )الفحوى(، وداللة خمالفة، وهي تشمل املخالفة باللقب أو الوصف أو 

 .(21)الشرط أو الغاية أو العدد
   

ومن اجلهود اليت ق ّدمت على قاعدة أصولية للتغلب على مشكل اإلحالة يف القرآن 
اقرتاح أربعة مرجحات كّلّية ميكن أن ي عتمد عليها يف حتليل ّناذج اإلحاالت، وهي الكرمي 

حيل وقرينة
 
 وهذه املرجحات: إحالته أو احملال إليه، مبنية على أربع زوايا للنظر يف العالقة بني امل

 من جهة املطابقة: املطاِبق أوىل من املخالف. -
 من جهة املسافة: األقرب أوىل من األبعد. -
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 جهة احتاد النسق واختالفه: ما يؤدي إىل احتاده أوىل مما يؤدي إىل اختالفه. من -
 من جهة العموم واخلصوص: العام أوىل من اخلاص. -

  

هذه اجلهات ال ترد كلها مع كل إحالة، فبعضها يقتصر دوره على  ومن املالحظ أنّ 
نة الذكرية دون غريها  الضمائر وأمساء اإلشارة كاملطابقة واملسافة، وبعضها يعمل مع القري

كاملسافة. وال ميكن أن تتصف هذه املرجحات بالضبط التام؛ ألن مثة عنصرًا متغريًا ال ميكن 
ضبطه هو مقتضى السياق، وألن هناك مرجحات أخرى مثل: )ال محدَّث عنه أوىل بالضمري( 

ادرًا إىل و)محل الضمري على غري الشأن أوىل( و)امللفوظ أوىل من امللحوظ( و)األسرع  تب
 . (20)الذهن أوىل(، و)املستِند إىل رواية صحيحة أوىل(

 

ومن أمثلة إعمال هذه القواعد ترجيح توجيه اإلحالة إىل األقرب مراعاة للمسافة، كما 
ومن ُيطع اهلَل والرسوَل فأولئك مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني والصديقني ﴿قوله تعاىل: 

فأولئك الثانية األنْوىل أن تعود إىل )النبيني  .[19]النساء:﴾َن أولئك رفيًقاوالشهداء والصاحلني وَحُس
والصديقني والشهداء والصاحلني(، وهذا هو الراجح لقربه، بداًل من العودة على "منن" يف 
صدر اآلية. والرتجيح بالقرب على كل حال ليس على درجة كافية من القوة كغريه من 

 د احلديث. املرج حات وال سيما معتمن 
 

أن اقذفيه يف التابوت فاقذفيه يف ﴿ومن أمثلة الرتجيح باحتاد النسق ما ورد يف قوله تعاىل: 

اليم فْلُيْلقه اليمُّ بالساحل يأخْذه عدٌو لي وعدّو له وألقيُت عليك حمبًة مين وِلتصنَع على 

للنسق؛ حىت ال ، حيث األنْوىل يف الضمائر كلها أن تعود إىل موسى توحيًدا [39]طه:﴾عيين
كما ذكر   -يعود بعضها على موسى وبعضها على التابوت، حيث إن تفريق الضمائر 

ٌل بالفصاحة وال جيوز محل نظم القرآن عليه -الزخمشري   .(28)خم 
 

والنقاد منهم حازم القرطاجين الذي أشار إىل وضوح املعاين وغموضها، ورأى أن 
وبناء على ذلك قسم داللة الكالم على املعىن الغموض قد يكون هو نفسه غرًضا مقصوًدا، 
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من هذه الناحية إىل ثالثة أقسام: داللة إيضاح، وداللة إهبام، وداللة إيضاح وإهبام. وقد بني 
 أن الغموض يف املعاين راجع إىل أحد أسباب ثالثة:  

 غموض املعاين أنفسها بسبب دقة املعىن وعمقه أو أن يكون الكالم قد ب ين على مقدمة - أ
ص رف الفهم عن االلتفات إليها أو أن يكون الكالم فيه كناية أو تلويح، واضطراب 

 صور الرتكيب الذهين أو يكون املعىن متعدد االحتماالت.
رجوع الغموض إىل األلفاظ والعبارات، كأن يكون اللفظ حوشًيا أو غريًبا أو مشرتًكا أو  - ب

 رة مفرطة يف القصر أو الطول.يكون الكالم فيه تقدمي وتأخري أو فصل، وكون العبا
 .(29)الكنايات واإللغاز كاألقاويل اليت يقصد هبا رجوع الغموض إىل املعاين واأللفاظ مًعا، - ت

    

وإذا كنا من قبل أشرنا إىل العالقة بني أصول الفقه واللسانيات القانونية حيث إهنما 
 حماولة ضبط الداللة يتشاهبان يف مقصد الوصول إىل احلكم وفق ضوابط حمددة من منطلق

فمما ميكن أن نذكره تأكيًدا لذلك النظر إىل مباين التفكري اللغوي يف القانون، وسنجدها 
 تتمثل يف املباين:

التصورية، والسببية، والتفسريية، والتعريفية، والشرطية، واالستداللية، والتبعية، والقطعية 
لغائية، واإلحالية، واملطلقة، والتقييدية. ، واإل(37))قرار، حكم، جيب، ال جيوز(، واالحتمالية

 لوضوح والعمق، واإلجياز والتفصيليضاف إىل هذا أن من أهم مسات اخلطاب القانوين: ا
 . (36)واملباشرة واإلخبار، والشرح ال التأويل، والتحديد والفصل، وعدم احلشو والتكرار

 

 رابًعا: اعتناء لسانيات النص بأمن اللبس:
أن النظر إىل لسانيات النص يفضي إىل تطوير أدوات حنو اجلملة الداللية مما ال شك فيه 

وإجياد معابر وحماورات بينهما، مما يكون له أثر ملحوظ يف استنباط كثري من األسس واملبادئ 
اليت تؤدي إىل فهم أمثل للمعىن الكلي للنص وحل كثري من إشكال اللبس والغموض فيه، ما 

حتماالت املعىن مزيّة متوّخاة وإبداًعا فنًيا مقصوًدا وإثراًء للمعىن. ومن مل يكن اللبس أو تعدد ا
 أمثل هذه األسس واملبادئ:
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 :العالقات بين الجمل وصور التتابع وتوالي الفقرات، مثل 
قيود الرتابط بني اجلمل واعتمادها على العالقات بني املعاين أو العالقات بني إحاالت  - 

دايك بني اجلملة املركبة حنو: )كان الطقس مجياًل؛ لذا ذهبنا إىل اجلمل. فقد فّرق فان 
الشاطئ( والتتابع اجلملي مثل: )كان اجلو مجياًل. ذهبنا إىل الشاطئ(، وأحيانًا أخرى ال 

 يوجد ترابط داليل بني التتابعات، مثل: ألن الطقس كان مجياًل، يدور القمر حول األرض.
 

 سياق املرجعية واإلحالة )اإلضماربكليات النص، كوحدة  طرق ربط جمموع اجلمل املفردة -
واختيار أداة التعريف، والعالقات اإلحالية واإلشارية(، وتتابع الوحدات املعجمية املرتابطة عن 
طريق إعادة الذكر واإلعادة املبسطة، ووحدة البناء الزمين والرتابط الزمين بني العناصر األساسية 

 وحدة منظور اخلرب االتصايل وحتديد املوضوع واحملمول.املكونة للنص الواحد، و 
  

اجلانبني املفهومي واملاصدقي وحاجتهما إىل اإلدراك واملعرفة. فالنحو نظام جمرد نسبًيا وال  -
يتحقق إال يف إطار وصف متكلم مثايل. وتقع العمليات النفسية الدقيقة واألبنية عند معاين 

ء أكان ذلك يف التعبري أم يف الفهم. وبناء على هذا املنطوقات خارج نطاق النحو، سوا
يصف علم الداللة كل تصورات املعىن املمكنة )األبنية املفهومية( اليت ميكن أن تعرب عنها مجٌل 
ما. وهلذا أيًضا يتجلى النحو يف صورته املبسطة باعتباره "نظاًما قاعديًا يربط الصور الصوتية 

وال يشتمل علم الداللة على معاٍن عامة ومفهومية للكلمات   )عرب أشكال اجلملة( مبعاٍن ما.
واملركبات فحسب، بل يشتمل أيًضا على العالقات بني هذه املعاين و"الواقع اخلارجي"، وهذا 
هو ما يسمى بالعالقات اإلحالية، ومثال ذلك أن مركب "الرجل القصري" مثاًل ال يعرب فقط 

ياق ما حييل إىل شخص خاص تتوفر فيه هذه القيود عن وحدة مفهومية، بل إنه أيًضا يف س
املفهومية. والتفسري اإلحايل املتمثل يف ختصيص منطوقات معينة بوحدات الواقع )األشياء 
والصفات والعالقات( يعتمد على الفهم، وعلم الداللة اللغوي له جانبان: مفهومي، وما 

لعلم تسهم فيه  النص، وهذا اصدقي، وهو حمتاج معه إىل علم إدراكي لوصف عملية تفسري
معرفة مستعمل اللغة بالعامل بدور مهم. ]فان دايك، علم النص مدخل  -إىل جانب غريه  -

 [.55 - 13متداخل: 
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مفهومي احملور والتفسري. ومفهوم "احملور" يقصد به املعلومة املعروفة اليت قد تكون واقعة أو فرًدا  -
هو املعلومة اجلديدة، ومن املمكن أن يتغري احملور باستمرار أو مسة أو عالقة، وأما "التفسري" ف

(، كانت مرحية 6)...( أي بيرت، سافر بقطار املساء )ج"يف التتابع، مثال ذلك هذه الفقرة: 
(. وقع 1(. أمطرت برنًدا )ج3(. يف صباح اليوم التايل استجّم بيرت يف مكان إجازته )ج2)ج

(. أحّس منذ البداية 1دن منظٌر مجيل على اجلبل )ج(. و ج5الفندق على حافة القرية )ج
 [. 17، 59( ... ]فان دايك، علم النص مدخل متداخل: 0بتحسن )ج

 

 :مبادئ تفسير النصوص واستراتيجيات التلّقي والقراءة، مثل 
القواعد األربع لتحديد األبنية الداللية الكربى للنصوص )احلذف، واالختيار، والتعميم،  -6

دماج(، وذلك أن أهم ما تعىن به األبنية الكربى للنصوص هو حتديد والرتكيب واإل
اهلدف منها واملوضوع الوارد فيها. واحلذف واالختيار إلغاء وحذف، والتعميم والرتكيب 

[. 81-87واإلدماج إحالل واستبدال. ]فان دايك، علم النص مدخل متداخل: 
اء املوضوع يف النص على أنه ويتعلق بذلك هرميات موضوع النص، وقد عّرف برينكر بن

 .(32)ضم معلومات متفرقة إىل املعلومة األساسية )أي إىل موضوع النص("
 . (33)مفاهيم تداولية مثل: الفائدة واألمهية واملناسبة -2
علم داللة اإلحالة وما يتيحه من إعادة البناء اجملرد للواقع وتصور فئات موجوداته  -3

وقائع، وتتكون الوقائع من أشياء ذات عالقة حمددة وعالقاهتا، فالعامل "جمموعة من ال
وعالقات متبادلة، وترتبط العوامل املمكنة بعضها ببعض بصورة متبادلة، وذلك من 

 الة يتيح إعادة بناء جمرد للواقعخالل عالقة التبادل واالنفتاح. ونرى أن علم داللة اإلح
وعالقات( بوحدات جمردة  حبيث ميكننا ربط وحدات جمردة يف اللغة )كلمات ومقوالت

يف الواقع اخلارجي؛ وذلك من خالل املعاين املفهومية لوحدات اللغة. وهكذا ّنلك 
 العناصر التالية لبنية الواقع:

 فئة عامل ممكن )م(.  - أ
 عالقة )ثنائية( حتدد بالنسبة لعناصر )م( وهي التبادل واالنفتاح )ق(.  - ب
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)ل(.  (domain)جملال ...  فئة "أشياء" ميكن أن ي تحدَّث عنها، وهي ا  - ت
 6ويف حالة وقوع جماالت العوامل املختلفة متباينة ميكن أن نفّرق بني ل

 ... وهي فئات تشّكل مًعا اجملال الكلي )ل(. 2ول
 فئة السمات والعالمات )س(.  - ث
 [.56، 57فئة الوقائع )و(." ]فان دايك، علم النص مدخل متداخل:   - ج

    

وعة من القضايا املتكاملة املرتابطة أفقًيا ورأسًيا، ومبدأ معاجلة املضمون على أنه جمم -1
( bottom-up) ()مصاحبة النص نفسه وحتليله( ومبدأ الصعودtop-downالنزول )

 . (31)واملعلومات املرتبطة به(  )مصاحبة العلم بالنص أي املعرفة

 :التكافؤ الداللي وعالقته باالختيار األسلوبي ومغزاه 
ه رغم أمهيته أن فهم املعىن وحماولة حتقيق أمن اللبس يتوقفان أحيانًا مما ال ي لتفت إلي

 على تعّرف األسلوب، ومن مقتضيات ذلك:
أنه عند وجود التكافؤ الداليل يكون من الضروري التمييز بني البدائل املعجمية  -

 والبدائل الرتكيبية حىت ي درك املراد جيًدا.
األسلوبية يتمثل يف أن التداولية تعىن يف األساس بأن أن مثة فرقًا جوهريًا بني التداولية و  -

يكون املنطوق مناسًبا ومالئًما للسياق، واألسلوبية تتجاوز ذلك حيث ت عىن بأن 
 [.601يكون املنطوق مؤثرًا. ]فان دايك، علم النص مدخل متداخل: 

ة وموقفه من األمهية مبكان معرفة ال محد دات األسلوبية، ومنها: حالة املتكلم اخلاص -
بالنظر إىل السامع، وخصائص املتكلم الثابتة ومساته االجتماعية وطبيعة املوقف 
االجتماعي، وعلى هذا ميكن يف بعض املواقف أن يصري التفسري األسلويب أكثر أمهية 

الربامجايت: أي ليس ما قيل، بل "كيف قيل" هو الذي يكون له  - من التفسري الداليل
ريد املتكلم أن يعرب عنه أو ما يقصد إليه مبنطوقه، بل اخلصائص األمهية، أي ليس ما ي

 .(35)أو السمات األولية األخرى للمتكلم اليت ت نبه إىل األمهية اخلاصة للسامع
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 خاتمة:
 كشف البحث يف مباحثه وثناياه مجلة من النتائج من أمهها:

ة، فإن لسانيات النص إذا كان أمن اللبس غاية حنو اجلملة وأمارة  ذلك حتقيق الفائد -6
غايتها حتقيق الرتابط واالنسجام )السبك واحلبك(، ومن أهم  -فيما يبدو  -واخلطاب 

اإلحالة واملناسبة  -إىل جانب الفائدة  -وسائل الوصول إىل ذلك النظر يف أمور من أمهها 
 واألمهية.

ًدا يف بعض إذا كان حتديد املعىن على وجه اليقني ليس مشغلة حنو النص؛ لكونه مقصو  -2
السياقات ووجوه االستعمال، أو اسرتاتيجية مهمة أحيانًا وال ي عّد مصدر تشويش وإشكال 

فإن هذا ينبغي أن يقّيد بالنص األديب أو سياقات  -بل إنه من عناصر التواصل البليغ 
معينة؛ ألن مستوى النص العام أو اخلطاب األصل فيه جتنب اللبس والسعي إىل فهم املعىن 

سبيل. وأما القول بأن أسلوب القرآن مثاًل يشتمل على إيراد ما ي ؤمن معه اللبس بكل 
 خاصة عند االستئناس بالتناص، فإن هذا يظل اجتهاًدا مقّيًدا ال ميكن إطالقه. 

من عناية النحو العريب بأمن اللبس تناول ضوابط األبواب النحوية وقواعد التوجيه واإلشارة  -3
بعض االستعماالت، وبيان طرق متكني املعىن واالحتياط وأثر  إىل ما يسمح بالرتخص يف

السياق. ويف رأينا أن بقاء بعض الوظائف النحوية حمتملة للتداخل بينها يف االستعمال 
وعند التوجيه ال ي عد من اللبس، وأن األلغاز النحوية باب من أبواب قصد التلبيس 

 والغموض للتعليم والرياضية الذهنية. 
بصورها املختلفة من أهم مواطن اللبس والغموض، وال يكفي يف حل إشكاالهتا اإلحالة  -1

 -كجهود األصوليني   -إسهام حنو اجلملة العريب، بل ال بد من طرق أبواب أخرى 
واإلكمال عليها، وقد ق ّدمت اقرتاحات تطبيقية جيدة يف هذا السياق تقوم على مراعاة 

 وم واخلصوص.املطابقة واملسافة واحتاد النسق والعم
لسانيات النص من أهم اجملاالت احلديثة اليت ينبغي أن ي فاد منها يف حل مشكل أمن  -5

اللبس. ومما تقدمه هذه اللسانيات يف ذلك ثالثة أسس عامة، األول: بيان عالقات اجلمل 
وصور التتابع وتوايل الفقرات وطرق ربط جمموع اجلمل بكليات النص، وما يتعلق ببعض 
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ثل: "املفهوم" واملاصدق وثنائية احملور والتفسري. والثاين: مبادئ تفسري النصوص املفاهيم م
واسرتاتيجيات التلقي والقراءة، مثل: قواعد حتديد األبنية الداللية الكربى للنصوص، وعلم 
داللة اإلحالة وما يتيحه من إعادة بناء الواقع وتصور املوجودات وعالقاهتا. والثالث: توقف 

 وحماولة حتقيق أمن اللبس أحيانًا على تعرف األسلوب.  فهم املعىن

 الهوامش واإلحاالت
 

 18القاهرة.  ،، مكتبة اخلاجني3( ط6عبد السالم هارون، )ج :الكتاب. تح ،6988 سيبويه، انظر: -(6)
 877بريوت.  ،، مؤسسة الرسالةيشعدنان درو  :. تحانظر: الكفوي، أبو البقاء، الكليات -(2)
 .615-612، علم الداللة )علم املعىن(. دار الفالح، األردن. 2776اخلويل، حممد، انظر:  -(3)
 6ط ،، موسوعة البالغة، ترمجة خنبة بإشراف عماد عبد اللطيف2761انظر: توماس أ. سلوان،  -(1)

 .99 املركز القومي للرتمجة، القاهرة.
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 . 629 )بريوت( واالختالف )اجلزائر(.

 ، عامل الكتب6ط، انيات املعاصرة، دراسات ومثاقفات، يف اللس2771انظر: مصلوح، سعد،  -(9)
 .239-235 القاهرة.

 العربية")حوليات كلية دار العلوميعد حبث متام حسان "أمن اللبس ووسائل الوصول إليه يف اللغة  -(67) 
( هو األصل األوضح املنشور لنظريته يف القرائن واألساس 19-18جامعة القاهرة، العام اجلامعي 

للدراسات الكثرية اليت أعقبت ذلك يف دراسة هذا املوضوع. انظر:  -يف الوقت نفسه  –األسبق 
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وما بعدها، وقد ذنكنر عشر دراسات يف هذا الشأن بعضها فيه تكرار وكلها ال عالقة له  22 ص
 بلسانيات النص.
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 .321، 323انظر: السابق  -(62)
 338-323، عامل الكتب، القاهرة. 2ئع القرآن، ط، البيان يف روا2777انظر: حسان، متام،  -(63)
  .638-637 ،انظر: املتوكل، أمحد، قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية -(61)
انظر يف هذا أيًضا: الفصل الثالث )أثر إهبام املعىن( يف: حامد، عبد السالم، الشكل والداللة دراسة  -(65)

 .وما بعدها 615ص  ر كنوز املعرفة، عّمان.، دا6ط ،2761 حنوية للفظ واملعىن.
 نظرية الوضع واالستعمال العربية ، اخلطاب والتخاطب يف2762انظر: صاحل، عبد الرمحن احلاج،  -(61)
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 .369انظر: حسان، متام، مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن  -(60)
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 الدغيم إلبراهيم "الغار" قصيدة في التراث استدعاء
 

The Use of Heritage in Ibrahim Al-Daghim’s Poem "laurel"  

 

 د. بوسغادي حبيب                     

 (الجزائر) تموشنت عين - المركز الجامعي بلحاج بوشعيب                        
 

                  habibalii15@gmail.com  
 

 44/40/0808تاريخ القبول:                              40/82/0808: رسالتاريخ اإل
 

 

 ملخص:
 وهي الدغيم، إبراهيم لصاحبها الغار لقصيدة التحليلو  بالدراسة البحث يتعرض

 امب حتليلها يف نستأنسسو  .وصفاته بأخالقه مشيدة وسلم عليه اهلل صلى النيب متدح قصيدة
 الشاعر استلهم كيف: التالية اإلشكالية طرح إىل اضطرتنا اليت ،التناص نظرية به جادت
 وهل اصة؟خ الغار وقصيدة قصائده معظم هبا متيزت اليت امليزة وماهي وظفه؟ وكيف الرتاث
 ومضمونا؟ شكال القصيد بناء يف السباقني من كان أنّه أم الشعراء بعض ذلك يف عارض
 

 لدراسة مّتبعني منهجني والوصف اإلحصاء باختاذ األسئلة هذه عن اإلجابة سنحاول
 .القصيدة

 

 .النثر، الشعر، تاريخال، القرآن، الرتاث، التناص، الغار قصيدة الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 
The research is attempt to study and analyze Ibrahim Al-

Daghim’s  poem of the “Laurel” ; a poem praising the morals and the 
qualities of the  Prophet ‘s ( PBUH)  .The theory of intertextuality  
was implemented and imposed on us the following problematic : how 
did the poet inspire heritage and the way he employed it? What 
characterized his poe s and  ainly “ Laurel”?  Was he  a pioneer in 
poem construction in terms of form and content. We will try to answer 
these questions through the us  of statistics and description as two 
approaches to studying the poem.  
 

keywords:Laurel poem, Intertextuality, Heritage, Quran, history, 

Poetic, Prose. 
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 توطئة:أوال/ 
الرتاث مبصادره املتنوعة موردا خصبا، ومعينًا دائم التدفق بإمكانات اإلحياء  يعدّ 

ووسائل التأثري؛ ملا حيويه من فكر إنساين، وقيم فنية خالدة، ومبادئ إنسانية حية؛ ألن 
عناصر هذا الرتاث ومعطياته هلا من القدرة على اإلحياء مبشاعر وأحاسيس ال تنفد، وعلى 

تأثري يف نفوس اجلماهري وعواطفهم، ما ليس ألي معطيات أخرى يستغلها الشاعر، حيث ال
تعيش هذه املعطيات الرتاثية يف أعماق الناس، حتف هبا هالة من القداسة واإلكبار؛ ألهنا 

 .متثل اجلذور األساسية لتكوينهم الفكري والوجداين والنفسي
 

اقات الشعرية هي مسألة غاية يف األمهية؛ عملية توظيف املوروث داخل السي الواقع أنّ 
ذلك بسبب ارتباطها باملتلقي، إذ إن مقدار تفاعل املتلقي مع القصيدة يكمن يف مقدار 

 كثريشعرية توظيف الشاعر للموروث، ومبا أن املوروث مادة جاهزة لإلفادة، فقد استطاع  
 .منظومة نصهم اإلبداعيمن الشعراء املبدعني توظيف املوروث العريب، بكل أنواعه داخل 

 

وال شك أن استيعاب الشعراء العرب احملدثني للرتاث بأشكاله املتنوعة وتوظيفه يف 
النص الشعري قد أصبح ظاهرة شائعة ومسة بارزة من مسات الشعر العريب احلديث، فما من 
شاعر عريب معاصر إال وجلأ إىل توظيف معطيات الرتاث يف أعماله، حبيث أصبح يشكل 

مًا خاصًا يف بنية اخلطاب الشعري املعاصر، فاتكاء الشاعر على موروثه وارتباطه به نظا
يكسب عمله أصالة وتفرداً، وأصالة الشاعر وتفرده يزيد مبقدار غىن الرتاث الذي يعتمد 

 .(6)عليه ويربط أسبابه به
 

ث جاء يف املعجم العريب احلديث يف مادة )ورث( أّن: "الور  فماذا نقصد بالرتاث؟
نتقل إليه مال فالن بعد اًا وإرثًة ورثًة تراثًا فالناً: واإلرث والرتاث، ما ورث وو رث ورثًا وإرث

وفاته: )ورث املال وونجد عن فالن( صار مال فالن وجمده إليه والورث: ما خيلفه امليت  
وأيضا قوله تعاىل ، [61]النمل، ﴾َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد﴿ويف القرآن الكرمي جاء: ؛ (2)لورثته"

ِتْلَك اْلَجنَُّة ﴿، وكذلك قوله: [675]األنبياء، ﴾ِعَباِدَنا ِمْن َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ُثمَّ﴿

 .[13]مرمي، ﴾َكاَن َتِقيًّا َمن ِعَباِدَنا ِمْن ُنوِرُث الَِّتي
  



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
101 
 

ديدًا املعجم العريب احلديث إذن، وفقًا ملا جاء يف القرآن الكرمي، واملعاجم العربية وحت
خلليل اجلنر، فإن كلمة الرتاث حتمل معاين عّدة، وأصل الكلمة )ورث( يدُّل  على انتقال 

 شيء ما بأكمله إىل أحد أو قبيلة أو قوم أو شعب بصورة عامة.
 

فهو املوروث اإلنساين، أو باملعىن املصطلح الرتاث " أّما الرتاث يف معناه االصطالحي:
، الذي هو كل ما تراكم خالل األزمنة من تقاليد وعادات وجتارب وفنون وعلوم اإلنساين

فمنه تراث عاملي ومنه تراث شعيب وكذلك الرتاث التارخيي، الرتاث األديب، الرتاث الديين 
ما تراكم خالل األزمنة من تقاليد وعادات وجتارب وخربات »أو هو: ؛ (3)والرتاث الصويف"

الشعوب، وهو جزء أساس من قوامه االجتماعي واإلنساين  وفنون وعلوم يف شعب من
والسياسي والتأرخيي واخللقي يوثق عالئقه باألجيال الغابرة اليت عملت على تكوين هذا 

 .(1)الرتاث وإغنائه"
 

إّن أنواع الرتاث املذكورة أعاله هي من مصادر املوروث اإلنساين، وعلى أّن هذه 
هبذا التمايز واالنفصال، فإّن بينها من التشابك والتداخل  املصادر يف احلقيقة ليست دائماً 

ما ال ميكن جتاهله، فمثاًل أيّة شخصية صوفية هي بالضرورة شخصية تارخيية، ومثل ذلك 
كثريًا من الشخصيات   كما أنّ  ميكن أن يقال من معظم الشخصيات الدينية واألدبية،

عيب أو الرتاث األسطوري فأصبحت من التارخيية، والدينية قد انتقلت اىل الرتاث الش
نفسه شخصيات تارخيية أو دينية الشخصيات الشعبية أو األسطورية بينما هي يف الوقت 

 المحه وصفاته اخلاصة اليت متّيزهكل ذلك فإّن لكل مصدر من هذه املصادر م ولكن برغم
املالمح  عن بقية املصادر، ومبقدار توافر هذه -على املستوى النظري على األقل  -

الذي حتّدده يف شخصية من الشخصيات ميكن رّدها إىل املصدر  - أو غلبتها -والصفات 
 .(5)"هذه الصفات واملالمح

ويستوجب الذكر ها هنا بأّن الرتاث هو ناتج ثقايف للشعب الذي يشمل على 
ة التجارب االجتماعية يف مستوى احلياة اليومية، ويف مستوى تنظيم العالقات االجتماعي

واالقتصادية ويف مستوى توريث هذا الناتج لألجيال القادمة من هنا ميكن أن نقول أّن 
"تراث الشعب هو التجربة املتصلة من أجيال ويف كل فرتة تارخيية، وعندما نتحدث عن 



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
101 
 

الرتاث الديين فقصدنا هي الثقافة الدينية أو ما يعتقده شعب معنّي من معتقدات دينية أو 
ة، وتشّكل الثقافة الدينية مبا هي جمموعة معطيات وطقوس ومناسك طقوس دينّية خاصّ 

 .(1)جتلّيات للفكرة الدينية"
 

واليت تعكس اهلوية التارخيية واحلضارية للشعوب واألمم، وألن الرتاث من أهّم أسباب 
فال ميكن ألمة من األمم أن تّتسم ذوي احلضارة تطّور والتجديد لألمم والشعوب، "ال

 .(0)ال إذا كانت هلا جذورها العميقة وتراثها اجمليد وتارخيها التليد"واملدينة إ
 

 التعريف بالشاعر: ثانيا/
، وهو من منطقة معرة 6909ولد أنس إبراهيم الدغيم يف مدينة محاة من العام 

فرداً، كانت طفولته  61النعمان من قرية )جرجناز(؛ نشأ يف عائلة ريفية بسيطة تتألف من 
أبناء الريف املعهودة بالشقاء واللعب واحلياة العادية. أما أحالمه فقد كانت كباقي طفولة 

بسيطة، خاصًة أن أبناء الريف يتوجب عليهم حتديد مستقبلهم من خالل جمموع الثانوية 
على عكس أبناء املدينة الذين هلم حرية االختيار لطموحهم. وما يربطه يف قريته هو دراسته 

 وشيء من الثانوية. االبتدائية واإلعدادية
 

بعدما أهنى املرحلة الثانوية دخل كلية اهلندسة املدنية يف جامعة دمشق، ولكنه مل 
يكمل ألنه مل يكن هنالك انسجام بينه وبني اهلندسة وكان إقباله على جمال آخر، فكان 
حيض ر يف كلية اآلداب وكلية الشريعة أكثر من حضوره يف كلية اهلندسة، بعد ذلك ذهب 

 األردن وأقام فيها أربع سنوات ونصف، ودرس فيها الصيدلة يف جامعة )فيالدلفيا( إىل
 .2778وخترج منها عام 

 

كاتب يف األدب السياسي، له مؤلفات شعرية عّدة أيضا   باإلضافة إىل أنه شاعر هو
منها: حروف أمام النار، وديوان أما بعد، وديوان املنفى، وكتاب كن مسلما، والعديد من 

 .(8)صائد واملقاالت املنشورة يف اجملالت والصحف العربيةالق
 

 الشاعر الدغيم واستدعاؤه للمصادر التراثية:ثالثا/ 
الدارس لشعر الشاعر إبراهيم الدغيم يلحظ أن مصادر الرتاث اليت اسرتفدها قد  إنّ 

 تنوعت وتعددت ما بني: مصادر دينية، ومصادر تارخيية، ومصادر أدبية، وقد كان هلذه
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املصادر أثر كبري يف تعميق جتربته الشعورية، وإرهاف أدواته التعبريية، ولعل اسرتفاده املوروث 
الديين خباصة، واستخدامه له أن يكون قد برز واضحًا يف صور تعامله مع الرتاث، حيث 

 النبوية العطرة، ومدى تفاعله معهالقرآن الكرمي والسرية بتتجلى طبيعة ارتباط الشاعر 
 على توظيفه وتطويره. وقدرته
 

املتأمل يف أشعار الشاعر الدغيم جيد أن خيط الرتاث الديين خيط بارز يف  بيد أنّ 
يين مث األديب ن أصيل من مكوناته؛ فاملوروث الدّ نسيج النص الشعري عنده، وأنه مكوّ 

انية، اليت اعر الذاتية ورهيته اإلنسيعدان من أكثر املصادر الرتاثية صلة والتصاقًا بتجربة الشّ 
وفر له غري قليل من الوسائل واألدوات الفنية الغنية بالطاقات اإلحيائية، وكان أكرب عون له 
على اإلبانة عن مواقفه وعواطفه. فال تكاد ختلو معظم قصائده من إحالة إليهما، سواء 

 .(9)اللة والرهيةشكيل أو على مستوى الدّ ياغة والتّ على مستوى الصّ 
 

 (48)غارقصيدة ال رابعا/

 كونن رِقاباــــــملكن القلوبن وميل .............. اباــــنن املالكننْيِ نِـصــــــــّتانن بيــــش /6
 اــــــوابــــِه األبــــيلـحا بقلـــــفاستفتن  ............... وملكت  من هذا الغراِم قليلنه /2
 اـــــّتابــــــد  الك  ــــيّ ـــــصــــتــــها تـــــتن زّملْ  .............. القوايف منذ  أنْ لي، و عققليب و  /3
 اــــــابـــــنن واتِري فأصـىّت متعّ ـــــح ..........ما كانن كلُّ الّصيِد يف جوِف الفنرا  /1
 عن مقلتنيكن فصادفن األهدابا ...........ه ــــــذي خّبْأت  ـــــؤاد  أنا الــــــهذا الف /5
دتننِي مدائحي عّلقت  بنين ا /1  كنعاباوسواين ينعلنق  غادًة و  ..................لرب 
، و  ............ال ناعسن الطّرِف الذي بايعت ه  /0  مل أك  الّسّيابايف الّنوِم كنتن
 ذهاباأشدو بذكركن جنيئًة و  .................قن طائٍر إيّن و ما ع ل ْمت  منط /8
في عطرن  هللِ  /9  ي قيم  ِمن ألوانِه ح ّجاباو  ........................ه  طْبع  الورِد خي 

 قطرات ه ، فنضنمنمت ه  فاْنسنابا ..................حاولت ه  فتحدَّرت ِمْن ال ينٍد  /67
 ب رهاننه قليب فعادن و تابا ....................المست ه أو ِكدت  لوال أْن رأى  /66
، رقَّ  /62  حىّت رأيت  و ما رأيت  شرابا ..............زجاج ه  ونصنفا إناء  احل ب 
 وعلى حواشيِه فشنفَّ و طابا ...............لكّن ماًء سالن أو كاملاِء ِمن  /63
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 فكأّّنا شرنحنْت بِه األسبابا ............ص ِنعْت على عنِي الّرحيِق كؤوس ه   /61
 يف كرّتننِي فغابن فيِه وآبا .............. أرجْعت  فيِه الطّرفن و اسرتجعت ه   /65
 خّط اجلمال  لقارئيِه ِكتابا ....................ما بنين منربِه و موضِع قربِِه  /61
 يف كل  سطٍر يشرح  اآلدابا ..........قرأْت على يدِه الّشعوب  و مل يزْل  /60
 دى يتعّلم  اإلعراباكان امل  ..................يف غارِِه اجلبلي  مل يك  خالًيا  /68
 نوٌم و دثـّرن عاريًا و م صابا ...............ِمن ) ق ْم فأنذْر( مل ي دثـ ْر عيننه   /69
 مل حيتِمْل عنها دًما و عنذابا...............حاٍف و ما ِمن حّبٍة يف مّكٍة  /27
عارِج باباـم اهلِل ( يفتح  يف ا ..........عاٍر عن الّدنيا و أّولن كل  ) بسـ  /26

ن
 مل

 يتوّزعاِن منآِذنا و ِقبابا .......................األسوداِن على خريطِة فنقرِه  /22
اصنٌر  /23  يف الش ْعِب يفتح  للجياِع ِشعابا ..........نِعمن اإلدام  اخلنلُّ حنين حم 
 رن الع ّنابالو مل جيده  السُّكَّ  ....................ما كانن عنّداٌس لِيؤمنن قلب ه   /21
 أدناه  ِمن قوِس اجلاللِة قابا ............سبحانن منن أسرى به لياًل ومنن  /25
 األصحاباوي طاِعمن الفقراءن و  ...........و ارتندَّ ِمن أعلى ليخِصفن نعلنه   /21
 ِخاللِِه ي هدي الوجودن سنحاباو  ...........كأّن الونْدقن من أعطاِفِه   خ ل قٌ  /20
ْن ه  أعراباعرباً و  ....................ل ٌق هو القرآن  هّذبن ح سن ه  خ   /28  زّكى مي 
 )بانْت سعاد ( وجدتن قلبكن ذابا ......و احلبُّ ينبدأ بالقلوِب فكّلما  /29
 مل تنِب ع ّشاً بل بننْت حمرابا .................كان الطريق  م طوَّقاً حبمامٍة   /37
 بدِم الّرضا تتحّسس  األعصابا ............ّية  املوىل هنا ال ح زنن فيِه مع /36
 يا راكًبا ال ي شبه  الرُّّكابا .................يا ) ِمنثنيّاِت الوداِع ( ويومنها  /32
ٍْر س واًعا ال كمنن  /33  باحل ب  و اإلمياِن صاغن شبابا ........منن صاغن ِمن متن
ّبابا)سعٌد( و)يثربن  ........ فكأّن كّل مهاجٍر يف أْوِسهِ  /31  ( أصبحْت خن
 يتفاوتونن نـ ًهى وال أنسابا ................تتفاوت  األقدار  بالّتقوى وال  /35
 بق باءن ِمن أثنِر السُّجوِد ت رابا ..............الّنفس  ال ترقى إذا مل تقرتْف و  /31
 دعا اخلصوم  سنرابادعائِه و ب ..............جلمعاِن ضّج رِداهه  يومن التقى ا /30
 خاباو  والرّكب  أسفلن منه  خارن  ..............دوِة الّدنيا أقامن عريشنه  بالع   /38
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ْن مل يأتِِه و  /39
ن
 قندنر  املعايل أن ت قادن ِغالبا ....................اجملد  ال ي ؤتى مل

 األنصابامن و ه األزالِمن بعدِ  .............ما كان للطّلقاِء أْن يستقِسموا  /17
ناباوبكى هلم و  ................. قند ر  رمحةً ـ  عفا و هو امل ملّا /16  هو العزيز  جن
 عن طالٍب ال ي شبه  الطُّاّلبا ................يا أيها الّرمي  الذي مل يسترْت  /12
 يِج ثياباإال وشّق على األر  .................البنفسِج زائٌر  ما حّل أزرارن / 13
 ثنواباو نِعمًة و  للعاملنين  ........................يا سّيًدا و حمّمًدا يا رمحًة  /11
 باحل ب  هم منن صّدروا اإلرهابا ......ما كانن صدٌر مثلن صدركن عامرًا  /15
 ختندقوا ِمن حولنا أحزاباو  ..................ثـنْرتن آين اهلِل يف أرواحنا كو   /11
 تقامسوا د نيا الورى أقطاباو  .....................تن بالقرآِن إنسانّيًة أحيي /10
 احلراِب ح بابايامسيًنا و  ّدمِ  ........... لو أهّنم عرفوكن العتاضوا عن الـ  /18
 لنصاحلن السيف  الّصقيل  ِقراباو  ...........ألّسسوا للخرِي أعظمن دولٍة  و /19
 ر ضابامن غرِي كأِسكن س ّكرًا و  ........ْر له مجّلت  ِشعري حنين مل أختـن  /57
، وحّبٌة تـنتنصاىب حجٌر  .................يا ليتين أ ح ٌد أون ايّن فوقنه   /56  حي نبُّ
 ال بلغت  ِكالباكْعًبا بلغت  و   .............نـ و  ومل وال بالغت  يف هذا الدُّ  /52
 دمي حب ّبكن شاباشابْت بِه و  .............أن ي عّذبن شيبًة  ما كان ريّب  /53

 

 عدد تناصات القصيدة مع نصوص سابقة:
 العدد نوع التناص
 62 االستدعاء من القرآن الكرمي

 1 االستدعاء من احلديث الشريف

 0 االستدعاء من الرتاث األديب والفين

 3 االستدعاء من الرتاث التارخيي
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 :راث في قصيدة الغاراستدعاء التّ خامسا/ 
 يني في القصيدة:الدّ  استلهام التراث /4

 ا قد أخذت مساحة من كتابة الشاعرمن يقرأ القصيدة جيد أّن الداللة الدينية فيه
قول ياعر والبيئة اليت نشأ هبا، كغريه من شعراء هذا االجتاه، ويعود هذا التأثر إىل تكوين الشّ 

يعين  ،يف الشعر العريب املعاصرالديين  إن توظيف الرتاث وشخصيات املوروث" عشري زايد:
أو يعرب هبا عن رهياه  ،عاد جتربة الشاعر يعرب من خالهلااستخدامها تعبرييًا حلمل ب عد من أب

يين يف اث الديين وشخصيات املوروث الدّ "ظاهرة استخدام الرتّ  ؛ كما أنّ (66)املعاصرة"
من أبرز مسات  الشعر املعاصر شاعت من قبل يف أي عصر من عصوره حىت أصبحت مسة

بالنسبة للشاعر هو الينبوع الدائم  -كّل العصور  يف -كان الرتاث  هذا العصر، ولقد
لبة اليت يقف عليها ليبين فوقها حاضره  تفجر بأصل القيم وأنصعها وأبقاها، واألرض الصّ امل

 كّلما عصفت الشعري اجلديد على أرسخ القواعد وأوطدها، واحلصن املنيع الذي يلجأ إليه
بعض احملاوالت اليت ت بذل اليوم "؛ فقد وجدت (62)به العواصف فيمنحه األمن والّسكينة"

 .(63)يف سبيل أّن الدين مقوم من مقومات اجملال السلوكي لإلنسان"
 

عراء املعاصرين أدركوا أّن الرتاث الديين مصدر غين وهام يتوجب عليهم نرى بأن الشّ 
ريب يصدر أ كثر من واحد عن حماوالت الستلهام الفكرة أن ال يستغنوا عنه، ويف العامل الع

ينية يف أعماهلم الشعرية، "ولقد حّدد بعض الشعراء املعاصرين منهجًا للفكرة الدينية أو الدّ 
ماوية تبحث عن احلقيقة األديان السّ  على أساس أنّ  ،قافة الدينية يف أدهبم وشعرهمالثّ 
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عقيدة املبلورة يف صورة فلسفية فقط وال يكون واألديان السماوية ال تتحدث عن حقائق ال
جمموعة من احلكم واملوعظة واإلرشادات، وإّنا يكون شيئًا أمشل من ذلك وأوسع، يكون 

 .(61)التعبري اجلميل عن حقائق الوجود من زاوية الثقافة الدينية أو االلتزام الدينة هلذا الوجود
 

لدينية هي هذه األصوات اليت استطاع شخصيات الرتاث الديين أو الرموز ا" يبدو أنّ 
راحه وأفراحه، أن يبكي هزميته أحّر قكل أ عاصر من خالهلا أن يعرّب عنالشاعر العريب امل

كيان األمة يئن  كل كان وأصدقه وأفجعه، وأن يتجاوزها يف نفس الوقت بينما ءالبكا
مل تكن تلوح فيه  قيلة، وأن يستشرف النصر ويرهص به يف األفقمنسحقًا حتت وطأهتا الثّ 

عراء العرب بارقة النصر، وأن يتغىّن للحرية أعذب الغناء وأنبله. ومن مث فقد عقد الشّ 
املعاصرون أواصر صلة بالغة بالعمق والثراء بشخصيات هذا الرتاث الديين، وأصبحت هذه 

دة املستبشرة واملهمومة، املتمرّ ؛ (65)"لعنا بوجوهها املنتصرة واملهزومةخصيات تطاالشّ 
عر العريب املعاصر، وأصبح انتشارها ظاهرة ت لفت االنتباه، كل دواوين الشّ  واخلانعة، من

خصيات الدينية اليت واملصادر الرتاثية الدينية اليت استمد منها الشعراء العرب املعاصرون للشّ 
قصص القرآن، وقصص األنبياء،  -بعد القرآن الكرمي  -وظفوها، وأهمُّ هذه املصادر 

كتب التصوف  كتب السري واألعالم والرتاجم والطبقات وبعض اب املقدس وبعضوالكت
 .(61)والتاريخ وتاريخ األدب وغريمها

 

ينية )القرآن واحلديث( يف هذا العنصر إىل استخراج االقتباسات الدّ  إذن سنعرض
على التوجه  املوظفة يف القصيدة، واليت أخذت مساحة البأس هبا يف القصيدة، مما يدلّ 

ومن االقتباسات ؛ وقيات أمحد شوقيعر الشّ ره الواضح بشااعر، ويبدو تأثّ الذي يسلكه الشّ 
 ينية اليت دّبج هبا الشاعر قصيدته ما يأيت:الدّ 

 

 االقتباس من القرآن الكريم:أ/ 
 أشدو بذكرَك َجيئًة وذهابا ...إّني وما ع لِّْمت  منطَق طائٍر : اعرالشّ  يقول

ُكلِّ  ِمن َيا َأيَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّْيِر َوُأوِتيَنا َوَقاَل﴿ قوله: ننلفي الشاعر قد اقتبس م

غة لكي ميدح هبا شخص رسول اهلل اللة على عدم امتالكه لناصية اللّ للدّ  [61 ]النمل:﴾َشْيٍء
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إال أنّه مطلوب منه أن يشدو بذكر احلبيب واإلشادة بأخالقه صباح مساء، كون منطق 
ري أوتيه وعلم منطق الطّ " يف احلقيقة ال يفهمه إال رسول أو نيب، يقول ابن عاشور: الطري

وختاليف صفري الطيور أو  ،سليمان من طريق الوحي بأن أطلعه اهلل على ما يف تقاطيع
وبالتايل أمكننا القول أّن من يريد مدح نعيقها من داللة على ما يف إدراكها وإرادهتا" 

 .(60)ه بكلمات تليق مبقام سيد الثقلنيإلي الرسول عليه أن يوحى
 

 ب رهانَه قلبي فعاَد وتابا ...: حاولته أو ِكدت  لوال أْن رأى يقول الشاعر
ُبْرَهاَن  َرَأى َوَلَقْد َهمَّْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها َلْوال َأْن﴿ :كرميةتقاطع بعض شطره مع اآلية ال البيت

الربهان من  والرهية هنا علمية ألنّ " حرير والتنوير:تّ يقول صاحب ال؛ وفيها [21يوسف: ]﴾َربِِّه
ولوال  هبا املعاين اليت ال ترى بالبصر، والربهان احلجة، وهذا الربهان من مجلته صرفه عن اهلمّ 

من  ذلك لكان حال البشرية ال يسلم من اهلم مبطاوعتها يف تلك احلالة التوفّر دواعي اهلمّ 
فالتعالق املوجود بني . (68)اله بطاعتها، والقرب منها"حسنها ورغبتها فيه، واغتباط أمث

اعر حتمل خاصية التعلق بالشيء، فسيدنا البيت الشعري واآلية الكرمية اليت استدعاها الشّ 
يوسف عليه السالم كاد أن يتعلق قلبه بالسيدة زوليخا امرأة العزيز، وشاعرنا كاد أن يتعلق 

 قلبه بعطر الورد األخاذ ويستسلم له. 
 

 فكأنّما شَرَحْت بِه األسبابا ...: ص ِنعْت على عيِن الّرحيِق كؤوس ه  الدغيم الشاعر قال 
ي َوَأْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة مِّنِّ﴿طر األول مستدعاة من قوله تعاىل: العبارة األوىل من الشّ 

نع اهلل تعاىل له جعله اعر ميدح سيدنا رسول اهلل وكأّن صفالشّ ؛ [39]طه: ﴾َوِلُتْصَنَع َعَلى َعْيِن
وحيد دهره ال ميكن أن يوجد له نظري، فقد شبهه يف األبيات السابقة بإناء احلب الذي رّق 
زجاجه احلامل للماء وال وجود للماء ومن يتذوق طعمه جيده باردا زالال استّل من أعماق 

ن يضاهيه صنع حيق، وبالتايل فإّن هذا الصنع لرسول اهلل كان متقنا وفريدا ال ميكن أالرّ 
قال الطاهر بن عاشور: )ونالصُّْنع : م ْستـنعناٌر لِلتـَّْربِينِة ونالتـَّْنِمينِة، تنْشِبيًها ِلذنِلكن ِبص ْنِع ، واتقان

 .(69)يقال ملن أنعم عليه أحد نعمة عظيمة: هو صنيعة فالن"ومنه شنْيٍء منْصن وٍع،
 في كّرتَيِن فغاَب فيِه وآبا ... رجْعت  فيِه الطّرَف واسترجعت ه  : أيقول الشاعر
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اْلَبَصَر َكرََّتْيِن َينَقِلْب ِإَلْيَك  اْرِجِع ُثمَّ﴿نالحظ يف هذا البيت اقتباس من قوله تعاىل: 

 .[1]امللك: ﴾اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُهَو َحِسرٌي
 

 نوٌم ودثّ َر عاريًا وم صابا ...: ِمن ق ْم فأنذْر لم ي دث ِّْر عيَنه  قال الشاعر
؛ حيث ﴾يا أيها املدثر قم فأنذر﴿األول من البيت مقتبس من قوله تعاىل: الشطر 

جندمها قد تفاعال يف حيثية واحدة هي التبليغ والدعوة، فالشاعر خياطب رسوله الكرمي بأّن 
الّدثار ونوم العني مل يرمها قط ألنّه منوط برسالة وجب عليه تبليغها، ألّن الغطاء والنوم من 

هية قلوهبم عن دين اهلل؛ وكذلك اآلية الكرمية ألقت بظالهلا على املعىن صفات العراة والال
 كل واملعىن.فاعل والتالقح نتج عنه متاسك واتساق يف الشّ الذي قلنا؛ فمن خالل هذا التّ 

 

  م اهلِل ( يفتح  في الَمعارِج بابا ...: عاٍر عن الّدنيا و أّوَل كلِّ ) بس   غيميقول الدّ 
اليت  اهلل( )بسم :تعاىل قوله وهي اجلبال خالهلا من تنهد عبارة عن ريالشع البيت أبان

 [37]النمل: ﴾ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ِمْن ِإنَُّه﴿: اآليةاستدعاها الشاعر من 
ها  وافتتاح الكتاب جبملة البسملة يدل على أّن مرادفهذه اآلية كما يقول ابن عاشور: "و 

فصار ذلك  لة بوصفي الرمحن الرحيمكان خاصا بكتب النيب سليمان أن يتبع اسم اجلال
 .(27)األنبياء" سنة بقايا من للمسلمني اهلل ادخره اإلسالم يف البال ذوات األمور الفتتاح سنة

 

وبالتايل فإن عبارة )بسم اهلل( أصبحت من الشعارات األساسية اليت يفتتح هبا 
األبواب، وهو مصداق لقول رسولنا الكرمي: )كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه املسلمون معارج 

 ببسم اهلل فهو أبرت( أي: أقطع أجذم؛ وهذا ما أشار إليه الشاعر.
 

 أدناه  ِمن قوِس الجاللِة قابا ...: سبحاَن َمن أسرى به لياًل وَمن قال إبراهيم الدغيم
ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ﴿على التوايل:  لقد استلهم شاعرنا من القرآن الكرمي آيتني مها

َفَكاَن َقاَب ﴿وقوله تعاىل: [ 76]اإلسراء: ﴾مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْلَأْقَصى ِبَعْبِدِه َلْيًلا

  .[79]النجم: ﴾َأْو َأْدَنى َقْوَسْيِن
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قبله وال بعده، فمن   مل تقع لنيبتني( خبصللى اهلل عليه وسلمفالناظم مدح النيب )ص
ذا الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى؛ ومن ذا الذي ع رِج به 

 فكان قريبا من سدرة املنتهى، فأي قرٍب هذا الذي كان عليه رسول اهلل من ربّه.
 

 ويفاهلل ومها )اإلسراء واملعراج( " رسول الكالم بعبارتني يف حقّ  كما نلفي اإلجياز يف
ذلك إمياء إىل أنّه إسراء خارق للعادة لقطع املسافة اليت بني مبدأ السري وهنايته يف بعض 

جربيل كان على مسافة قوسني من النيب صلى اهلل عليه وسلم  أنّ " وحاصل املعىن؛ (26)ليلة"
الدال عليه التفريع بقوله: }فأوحى إىل عبده ما أوحى{، ولعل احلكمة يف هذا البعد أن 

صفة حكاية لصورة الوحي الذي كان يف أوائل عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم هذه ال
بالنبوءة فكانت ق واه البشرية يومئٍذ غري معتادة لتحمل اتصال القوة امللكية هبا مباشرة رفقاً 

 .(22)بالنيب صلى اهلل عليه وسلم أن ال يتجشم شيئاً يشق عليه"
 

 ِخالِلِه ي هدي الوجوَد َسحاباو  —عطاِفِه كأّن الَوْدَق من أ  خ ل قٌ : قال الشاعر
 [13]النور: ﴾ِخالِلِه ِمْن اْلَوْدَق َيْخُرُج َفَتَرى﴿شطر البيت مقتبس من قوله تعاىل: 

هنا يشبه خلق الرسول بالودق الذي يتناثر منه ميينا ومشاال يلتمس اخللق منه هذا وشاعرنا 
ن خالله السحاب فإذا أصاب به من يتساقط م" الرباين؛ فمثله كمثل املطر الذيالفيض 

يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وال يعرف هذا االستبشار على حقيقته كما يعرفه الذين 
 .(23)يعيشون مباشرة على املطر"

 

 بق باَء ِمن أثَِر السُّجوِد ت رابا ...: والّنفس  ال ترقى إذا لم تقترْف قال الشاعر
َأَثِر  ِمْن ُوُجوِهِهْم ِفي ِسيَماُهْم﴿غيم من قوله تعاىل: الشطر الثاين من البيت اقتبسه الد

فهذه الصورة املشهدية للبيت توضح لنا جبالء أّن ارتقاء النفس يف ؛ [29الفتح: ]﴾السُُّجوِد
عليائها ال يكون إال بكثرة السجود والتضرع إىل الباري عز وجل، وهذا ما متثلته اآلية 

 ية وهي السجود واخلضوع هلل تعاىلمي هبذه الصفة العلحب الكر الكرمية عندما وصفت الصّ 
فقد تعالق البيت الشعري مع اآلية الكرمية من هذه اخلصيصة، اليت ال يرتقي أسباهبا إال 

 قي النقي.التّ 
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 بدعائِه ودعا الخصوم  َسرابا ...: يوَم التقى الجمعاِن ضّج رِداؤه  يقول الشاعر
ِإنَّ الَِّذيَن َتَولَّْوا ﴿ومضمونه من اآلية الكرمية الشطر األول من البيت استلهم شكله 

وهو كناية عن التقاء اجليشني املؤمن والكافر، وهنا تدخل العناية  ﴾ِمنُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن
فقد تفاعلتا كّل من البيت ؛ رهبا سبحانه وطلب اإلمداد والعونالرسولية بااللتجاء إىل 
وتثبيت األقدام ألن النصر قادم  ،اء اجلمعان وعدم اهلروب إىل الوراءواآلية عند مقصدية التق

 ال حمالة.
 

 وخابا و الرّكب  أسفَل منه  خاَر  ...:  بالع دوِة الّدنيا أقاَم عريَشه  قال الشاعر
لرَّْكُب ٱَو ْلُقْصَوىٱ ْلُعْدَوِةالدُّْنَيا َوُهم بٱاْلُعْدَوِة ِإْذ َأنُتْم ِب﴿البيت مقتبس من قوله تعاىل: 

تقول و حابة اآلية ختاطب الصّ ف. [12]األنفال: ﴾ْلِميَعاِدٱَأْسَفَل ِمنُكْم َوَلْو َتَواَعدتُّْم اَلْخَتَلْفُتْم ِفي 
أي اذكر وا يا أصحابن حم نمٍَّد إذ ك نتم بالع دونِة الدُّنيا؛ أي شنِفرِي الواِدي الذي ينِلي هلم "

{ يعين املشركنين باجلانب ٱْلق ْصونى   ْلع ْدونةِ بِٱ ونه مونٌة ونِعْدونٌة، }الواِدي عندْ  املدينةن، يقال  لشنِفريِ 
لذي ينِلي مكَّةن، وقوله تعاىل اآلخر من الوناِدي على شفري األبعِد من املدينِة، وهو اجلانب  ا

ا كانت { أي والقافلة  اْلم ْقبلنة  من الشَّام اليت كان أبو س فيان فيه}ونٱلرَّْكب  أنْسفنلن ِمنك مْ 
 .(21)أسفلن منهم بثالثِة أمياٍل كانوا ننازِلني أسفلن الوادي"

 

اعر ووظفه أحسن توظيف، حيث أّن الرسول الكرمي أقام عند وهذا ما استلهمه الشّ 
الواد، والركب )املشركون( باجلانب اآلخر منه ينتظر الفرصة، ولكن هيهات فالنصر قادم ال 

  تعاىل.حمالة وسوف يفرح املسلمون بنصر اهلل
 

 للعالميَن ونِعمًة وَثوابا ...: يا سّيًدا ومحّمًدا يا رحمًة يقول الشاعر
( ووصفه بعدة أوصاف، حيث لى اهلل عليه وسلمجند يف هذا البيت مدحا للنيب )ص

عمة رابعة وبالثواب ريف تارة أخرى وبالرمحة ثالثة وبالنّ نودي عليه بالسيد تارة وبامسه الشّ 
وما ﴿تّبعه سيكون من الفاحلني؛ وهذا ما جنده ماثال يف قوله تعاىل: خامسة، وكّل من ا

 .[670]األنبياء: ﴾أرسلناك إال رمحة للعاملني
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 االقتباس من الحديث الشريف:ب/ 
 خّط الجمال  لقارئيِه ِكتابا ...ما بيَن منبرِه وموضِع قبرِِه : يقول الشاعر

شريف القائل: )ما بني منربي وبييت الشطر األول من البيت جنده ماثال يف احلديث ال
حيث استدعاه الشاعر ليعرب عن اجلمال واجلالل الذي كان عليه ؛ روضة من رياض اجلنة(

منربه وقربه املرصعان، قال الداودي:" حيتمل أن ينقل ذلك املوضع إىل اجلنة فيكون من 
 تعاىل، فيه يؤدي رياضها، وحيتمل أن يريد بذلك أّن مالزمة ذلك املوضع والتقرب إىل اهلل

يوف وذلك حيتمل وجهني: أحدمها أّن إىل رياض اجلنة، كما يقال: اجلنة حتت ظالل السّ 
اتباع ما يتلى فيها من القرآن والسنة يؤدي إىل رياض اجلنة فال يكون فيها للبقعة فضيلة إال 

لطاعة ملعىن اختصاص هذه املعاين دون غريها والثاين: أن يريد مالزمته ذلك املوضع با
الة يؤدي إىل رياض اجلنة، لفضيلة الصالة يف ذلك املوضع على سائر املواضع، وهذا والصّ 

( لى اهلل عليه وسلمأبني، ألن الكالم إّنا خرج على معىن تفضيل ذلك املوضع، وقوله )ص
 يريد به إتيانه للصالة والطاعات ومنربي على حوضي( قريب من معىن ما تقدم، حيتمل أن

 .(25)(لى اهلل عليه وسلمعمال الصاحلة يؤدي إىل ورود حوضه )صولزومه لأل
 

 يتوزّعاِن َمآِذنا وِقبابا ...: األسوداِن على خريطِة َفقرِه قال الشاعر
مها التمر واملاء، كما يف حديث  املشار إليهما يف شطر البيت األسودانكلمتا 

وة يا ابن أخيت إن كنا لننظر أهنا قالت لعر  :رضي اهلل عنها عائشة عن عروة حيحني عنالصّ 
إىل اهلالل مث اهلالل ثالثة أهلة يف شهرين وما أوقدت يف أبيات رسول اهلل صلى اهلل عليه 

أبو عبيد  قال .وسلم نار فقلت يا خالة ما كان يعيشكم قالت: األسودان )املاء والتمر(
مر خاصة دون املاء قوهلا: األسودان، وإّنا السواد للت :يف غريب احلديث القاسم بن سالم

فنعتتهما مجيعًا بنعت أحدمها، وكذلك تفعل العرب يف الشيئني يكون أحدمها مضمومًا مع 
اآلخر كالرجلني يكونان صديقني ال يفرتقان أو أخوين وغري ذلك من األشياء فإهنم 

يف النهاية يف غريب احلديث  ابن األثري وقال ... يسموهنما مجيعًا باسم األشهر منهما
التمر واملاء، أما التمر فأسود وهو الغالب على متر املدينة فأضيف املاء إليه  :مها ثرواأل

ونعت بنعته إتباعاً، والعرب تفعل ذلك يف الشيئني يصطحبان فيسميان معًا باسم األشهر 
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اللة على شظف العيش اعر لفظة األسودان الواردة احلديث للدّ فقد اقتبس الشّ ؛ (21)منهما"
يه سيد املخلوقات، غري مقبل على الدنيا مبلذاهتا، حيث لو أرادها جلعلها اهلل الذي كان عل

 ه عدم الرغبة يف الدنيا والزهد فيها، فكان راضيا وقانعا باملوجود.حتت قدميه، وإّنا كان مهّ 
 

 في الشِّْعِب يفتح  للجياِع ِشعابا ...: نِعَم اإلدام  الَخلُّ حيَن م حاَصٌر قال الشاعر
اعر لشطره األول حديثا نبويا متعلقا بطعام اخلل، الذي هو نعم عار الشّ لقد است

( سأل لى اهلل عليه وسلم، وقد ورد أن الّنيّب )صنيام موجود، خاصة عند التقاء اجلمعالطع
رواه « نِْعمن اإلدام اخلل»أهله اإلدام فقالوا: ما عندنا إال خل، فدعا به وجعل يأكل ويقول: 

  .ا يؤتدم به أي ما يؤكل مع اخلبزأمحد. واإلدام هو م
 

حة والعافية وطول العمر مبشيئة اهلل تعاىل وهو فاالعتدال يف الطعام والشراب قرين الصّ 
وهذا هو  ،اعاتيعطي اجلسم قوة وخفة يف احلركة ومرونة وسرعة ونشاطًا على فعل الطّ 

ي اهلل عنه بعد رواية حايب اجلليل جابر رضالصّ  يقول؛ رع من العبد املؤمناملطلوب يف الشّ 
 (.لى اهلل عليه وسلمفما زلت  أحب اخلل منذ مسعت ها من نيّب اهلل )ص»احلديث: 

 

 وي طاِعَم الفقراَء واألصحابا ...: وارَتدَّ ِمن أعلى ليخِصَف نعَله  قال الشاعر
واضع، حيث كان خييط نعله ( يف قمة التّ لى اهلل عليه وسلملقد كان رسول اهلل )ص

عام وجيلس إىل الفقراء، وهذا ما أشار إليه بيت الشاعر، وصدقته األحاديث طّ ويطعم ال
النبوية فقد قالت أمنا عائشة رضي اهلل عنها: "كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

)رواه األلباين يف  "نعله، وخييط ثوبه، ويعمل يف بيته كما يعمل أحدكم يف بيته خيصف
لت ذات مرّة؛ ما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسئ.(1930السلسلة الصحيحة رقم 

 )رواه"يعمل يف بيته؟ قالت: "كان بشرًا من البشر، يفلي ثوبه، وحيلب شاته، وخيدم نفسه
 .(106رقم  الصحيحة السلسلة يف األلباين

 

يقوم خبدمة  ،بيته يفتلك صورة رفيعة وضيئة تنقل لنا كيف كان صلى اهلل عليه وسلم 
فال يطلب من غريه فعل شيء وهو قادر على أن  ؛نفسه بنفسه طاملا هو قادر على ذلك

 .(20)يفعله بنفسه

https://www.alukah.net/social/0/46468/
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أّن الشاعر قد اغرتف مادته من معني األحاديث النبوية ليدّبج هبا سطور  أيضا نالحظو 
 تلقي.املعاين اليت يريد إيصاله للم

 

 عرباً وزّكى ي ْمن ه  أعرابا ...: خ ل ٌق هو القرآن  هّذَب ح سن ه  يقول الشاعر
وصفاته احلميدة، فقد وصفه  )صّلى اهلل عليه وسلم(الشاعر يشيد بأخالق رسول اهلل 

ريفة، فعندما سئلت السيدة بأنه هو نفسه القرآن الكرمي؛ وهذا ما أّكدته األحاديث الشّ 
 (28)كان خلقه القرآن"" :( قالتصلى اهلل عليه وسلمق رسول اهلل )عائشة ما كان خل

وقالت يف موضع آخر: )كان قرآنا ميشي يف األسواق(؛ ويكفيه فخرا وعزّة أّن القرآن أّكد 
على هذا فقال: )وإّنك لعلى خلق عظيم( وهو القائل بنفسه عليه السالم: )إّنا بعثت 

 ألمتم مكارم األخالق(.
 

، وحّبٌة تَ َتصابى ...يا ليتني أ ح ٌد أَو إّني فوَقه  : يقول الشاعر  حجٌر ي َحبُّ
اعر يف هذا البيت يتمىن لو كان حجرا أو مجادا أو جبل أحد، ألنّه حييلنا إىل الشّ 

( وصاحبيه فوق هذا اجلبل، وعند ارتداد هذا األخري قال لى اهلل عليه وسلموقوف النيب )ص
. (29)( اثبت أحد فإّنا عليك نيب وصديق وشهيدانملى اهلل عليه وسلله رسول اهلل )ص

طر األول للداللة على األمنية اليت متّناها ويتمناها كل اعر ملقطع الشّ فنالحظ استدعاء الشّ 
 ( له.لى اهلل عليه وسلمواحد وهو حمبة رسول اهلل )ص

 

 شابْت بِه ودمي بح ّبَك شابا ...: ما كان رّبي أن ي عّذَب شيبًة يقول الشاعر
اعر يؤكد على عدم تعذيب اهلل سبحانه وتعاىل لرجل شاب وبلغ من الكرب عتيا الشّ 

لى اهلل عليه يف طاعته، وهذا ما أكدته بعض األحاديث النبوية، يقول سيدنا رسول اهلل )ص
(: )إّن اهلل يستحي أن يعذب شيبة شابت يف اإلسالم(؛ ومادام األمر كذلك فإّن دم وسلم

 (.لى اهلل عليه وسلمصاب من حمبته لرسول اهلل )الشاعر هو أيضا قد ش
 

صوص هي مسة لغة كتابة الشاعر اليت اختذها شعارا يف فالتفاعل والتداخل بني النّ 
ت مع اآليات القرآنية واألحاديث النبوية قصائده، حيث ألفينا العديد من األبيات قد تناصّ 

القدامى واملعاصرين، فمن  وهذه ظاهرة ليست غريبة لدى الكّتاب والشعراء؛ فةالشري
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املستحيل أن جتد نّصا ينطلق من العدم، بل البد من نصوص سابقة يغرتف منها ليعرب عن 
 املسائل والقضايا اليت يريد تبليغها للمتلقي.

 

 الحقل األدبي والفني:/ 0
تداخل "صوص وتداخلها، ويقصد به ضمني ملمحاً مهماً من مالمح تفاعل النّ يعد التّ 
ية خمتارة قدمية أو حديثة شعرا أو نثرا مع نص القصيدة األصلي، حبيث تكون نصوص أدب

 .(37)"منسجمة وموظفة ودالة قدر اإلمكان على الفكرة اليت يطرحها الشاعر
 

عر العريب من اعر العريب يشتمل على الشّ املوروث األديب للشّ "ومما جيدر ذكره هنا أنّ 
لكرمي واحلديث النبوي الشريف واملقوالت واألقوال اجلاهلية حىت يومنا هذا ونصوص القرآن ا

ب من حيث ال يدري عن طريق املشهور واملأثورة واألدب الروائي وغريها، كل ذلك يتسرّ 
 (36)"ينشئه الذي يف نصه يف إنشائه الفردي، ليتجلى فيما بعد اللغة العربية إىل أرضيته الثقافية؛

 

صة اليت تظهر من خالهلا النصوص، فإن وملا كان لكل شاعر مصادره الثقافية اخلا
أحدمها: التضمني  :اعر الدغيم الشعري يقع يف قصائده على مستوينيدارس نص الشّ 

 ص بلغته اليت ورد فيها مثل: تضمني األشعار واألقوال املأثورةتضمني النّ  املباشر، وهو
التلميح أو  ص بروحه ومضمونه عن طريقواآلخر: التضمني غري املباشر، وهو تضمني النّ 

 .اإلشارة أو الرمز
 

اعر من خالل توظيفه للنصوص الرتاثية يف هذين املستويني متفقًا مع وقد يبدو الشّ 
ص يف الداللة، النص املوروث، أو معارضا له، وأحيانًا يكون هناك تشابك وتالحم مع النّ 

ويني على رغم تباعد املسافات الزمنية بني النصني، وسوف يتناول الباحث هذين املست
 :حو اآليتالنّ 
وهو متنوع يتفاوت بني تضمني أبيات شعرية بتمامها أو شطر بيت  :التضمين المباشر أ ـ

 .شهري من نص شعري أو تضمني جزء من بيت أو استدعاء ملقولة أدبية مشهورة
اإلشارات والتلميحات من التقنيات الفنية يف توظيف  تعدّ  :التضمين غير المباشر ب ـ

اثي، وهو يتمثل يف استيحاء النص بروحه ومضمونه عن طريق التلميح أو النص الرت 
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صريح به تصرحيًا مباشراً، وإّنا جيعله الشاعر كامنًا حتت سطح اإلشارة أو الرمز، دون التّ 
وظيف تظل املعطيات الرتاثية حاضرة يف وجدان القصيدة " ويف هذه الصورة من صور التّ 

 .(32)بة املعاصرة خلفية تستدعيها القصيدة دون أن نصرح هباجر املتلقي خللفية تراثية للتّ 
 

صوص األدبية اليت استلهمها الشاعر ووظفها يف سنتحدث يف هذا العنصر عن النّ 
صني، املؤدي يف النهاية إىل نصه اجلديد، لتشري يف النهاية عن ذلك التفاعل املوجود بني النّ 

 اليل.دّ بزوغ نّص جديد له هو أيضا أفقه املعريف وال
 

 زّمْلَتها تتصّيد  الك ّتابا ...: قلبي وعقلي، والقوافي منذ  أْن يقول الشاعر
اعر قد انتزع من قصيدة )ذكرى املولد( ألمري الشعراء نالحظ يف هذا البيت أّن الشّ 

 (33)(سلوا قليب غداة سال وتابا // لعل على اجلمال له عتابا)أمحد شوقي، اليت مطلعها: 
( لكنه مل جيد الكلمات لى اهلل عليه وسلمصلدغيم بصدد مدحه لرسول اهلل )ألّن الشاعر ا

  صيد القوايف وتتبع كلمات الشعراءاملناسبة اليت تصلح للمدح فقد حار عقله وقلبه من 
 وهو ما حذا بأمحد شوقي يشري هو أيضا إىل ذلك.

 

 واتِري فأصابا حّتى تمّعنَ  ...: ما كاَن كلُّ الّصيِد في جوِف الَفرا يقول الشاعر
يف احلقيقة الشطر األول من البيت مستلهم من مثل قدمي هو )كّل الصيد يف جوف 

ذكره يف "جممع األمثال" أن ثالثة أشخاص خرجوا الذي أصل مورده أّن امليداين  الفرا(
للصيد أو القنص، فصاد أحدهم أرنًبا، واآلخر ظبًيا، والثالث محارًا وحشًيا؛ فاستبشر 

الث مها؛ فقال الثّ انب وصاحب الظيب مبا ناال وتفاخرا وتطاوال على صاحبصاحب األر 
وأما عن مضربه، فإنه ي ضرنب لكل من ي فضَّل ؛ ِد يف جنْوِف الِفرنا( فأفحمهما)ك لُّ الصَّيْ 

على أقرانه، وي قصد به أن شخًصا واحًدا قد ينفض ل مجاعًة وي غين عنهم، ويستعِمل يف كل 
له، وللرجل اجلليل القدر ينوب وحده مناب مجاعٍة، وينزل منزلة عدٍد كثرٍي حاٍو لغريه وجامٍع 

 .(31)"يف فضله وعلمه
 

 وسواَي يَعَلق  غادًة وَكعابا ...: عّلقت  بيَن الب ردتَيِن مدائحي يقول الشاعر
     الشطر الثاين من البيت مستدعى من قصيدة )تنعمت زمانا مع املرتفني( لسبط 

 .(35)ي يقول: ومل أعص يف حكمها غادة  //  كعابا وال رشا أحوراذوالبن التعاويذي، 
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 َلصالَح السيف  الّصقيل  ِقراباو  ...ألّسسوا للخيِر أعظَم دولٍة : و يقول الشاعر
نالحظ يف الشطر الثاين من البيت استخدام لعبارة )السيف الصقيل( وهي من 

 :العبارات اليت استخدمها الشعراء قدميا، من ذلك
 (31)ول البحرتي: وحيسن دهلا واملوت فيه //  وقد يستحسن السيف الصقيلق

 (30)وقال صفي الدين احلّلي: صاحب السيف الصقيل احمللى // جّرد اللحظ وألق الّسالحا
عر العريب قدميه وحديثه، وبالتايل اعر كان ذو اّطالع على الشّ مما يدل داللة أكيدة أّن الشّ 

 منها ما يصلح للقضية اليت يعاجلها. صوص فاختارتداعت له النّ 
 

 في الّنوِم كنَت، ولم أك  الّسّيابا ...: ال ناعَس الّطرِف الذي بايعت ه يقول الشاعر
 الشطر األول من البيت تناّص مع قول أمحد شوقي: 

 (38)// أسهرت مضناك يف حفظ اهلوى فنميا ناعس الطرف ال ذقت اهلوى أبدا 

 

البيتني، أّن الشاعرين خياطبان معشوقهما )النيب صلى اهلل واملعىن الذي جيمع هذين 
 عليه وسلم( وقد أخذهتما عينامها فباتا ساهرين مؤرقني، يقض مضجعهما.

 

 ويقول أيضا مصطفى صادق الرافعي:
 (39)// رمحاك يا ناعس العينني رمحاك يا ناعس الطرف كم أشكو وتظلمين 

 

 )بانْت سعاد ( وجدَت قلبَك ذابا ...قلوِب فكّلما : والحبُّ يَبدأ بالقال إبراهيم الدغيم
الشاعر عبارة )بانت سعاد( لريبط هبا وشائج بيته، فقد تداعت األفكار  دعييست

قصيدة مألت اآلفاق بذكرها وهي  ديبمن احلقل األ لهمواملعاين ليثب على مبتغاه ويست
 ئد اليت حظيتيت هي من أهم القصا)قصيدة بانت سعاد لصاحبها كعب بن زهري( ال

 باهتمام بالغ وشروح كثرية يف تاريخ الرتاث العريب، ومرجع ذلك:
 إّن هذه القصيدة يف مدح خامت النبيني. -
 إّن صاحبها جوزي هبا بردة النيب ونال هبا عفوه -
 إّن هذه القصيدة تبني موقف صاحب الرسالة املؤيد هلذا النوع من الشعر والداعم له. -
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قيلت فيها القصيدة، "فريوى أّن كعبا وجبريا ابين زهري بن أيب سلمى  أما املناسبة اليت      
( حىت بلغا أبرق العزاف فقال كعب لبجري: احلق لى اهلل عليه وسلمصخرجا إىل رسول اهلل )

الرجل وأنا مقيم هاهنا فانظر ما يقول لك فقدم جبري على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
با فقال: أال أبلغا عين جبريا رسالة على أي شيء ويب فسمع منه وأسلم وبلغ ذلك كع

ن لقي منكم  فبلغت أبياته رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأهدر دمه وقال: م غريك دّلكا
فكتب إليه أخوه جبري خيربه وقال له: اجنه وما أراك مبفلت وكتب إليه ؛ كعبا بن زهري فليقتله

ويقول له: إْن من شهد أن ال إله إال اهلل وأن  بعد ذلك يأمره أن يسلم ويقبل على الرسول
 حممدا رسول اهلل قبل صلى اهلل عليه وسلم وأسقط ما كان قبل ذلك.

 

قدم كعب متنكرا حني بلغه عن النيب ما بلغه فأتى أبا بكر فلما صلى الصبح أتى به 
عن وهو متلثم بعمامته فقال يا رسول اهلل رجل يبايعك على اإلسالم وبسط يده وحسر 

وجهه، وقال بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل هذا مكان العائذ بك أنا كعب بن زهري، فأّمنه 
 رسول اهلل وأنشد مدحته اليت يقول فيها: 

 ْد منْكبول  ــــــرنها مل يـ فن ـــــــم تـنيٌَّم إثْ     باننْت س عاد  فـنقنْليب اليـنْومن منْتبول          
 س ولن لنسنْيٌف ي ْستنضاء  ِبِه     م هننٌَّد ِمْن س يوِف اهلِل منْسل ول  إنَّ الرَّ حىت انتهى إىل قوله: 

 .(17)يب بردة اشرتاها معاوية بعد ذلك"فكساه الن
 

 كْعًبا بلغت  وال بلغت  ِكالبا  ...: بالغت  في هذا الدُّن  وِّ ولم وال يقول الشاعر
 الشطر الثاين من البيت مستلهم من قول الشاعر جرير:

 كعبا بلغت وال كالبا  / فالنك من ّنري /إرف فغض الط
النمريى إذ يدعوه أن ينكس نظره وخيفض  بيت مأثور أدرك فيه غاية اهلجاء للراعىوهو 

جبينه ذال ومهانه النتسابه إىل النمريين االذالء فهم مل يبلغوا منزلة كعب )قبيلة والدته( وال 
باحه ونام ألنه رأى انه بلغ حاجته كالبا )قبيلته( وملا كتب جرير هذا البيت أطفأ مص

النمريى خرجنا من البصرة فما وردنا ماء من مياه  وشفى غيظه من بىن ّنري ويقول الراعى
العرب اال ومسعنا البيت قد سبقنا اليه حىت اتينا حاضر بىن ّنري فخرج النساء والصبيان 
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 ير دمغ هبا الراعىن جر ومسيت بالدامغة أل .يقولون: قبحكم اهلل وقبح ما جئتمونا به
 .رالنمريى أي أصاب دماغه ويقال أنه مات كمدا من هجاء جري

 

 الحقل التاريخي: /1
يعد توظيف الشخصيات والرموز الرتاثية مسة بارزة يف شعر الشاعر إبراهيم الدغيم، 
وهي تشري إشارة جلية إىل عميق قراءته للرتاث، وقدرته على استغالل عناصره ومعطياته اليت 

 .شأهنا أن متنح القصيدة فضاء شعرياً واسعاً غنياً باإلشارات والدالالتمن 
 

ويقصد بتوظيف الشخصية الرتاثية استخدامها حلمل بعٍد من أبعاد جتربة الشاعر 
أو)يعرب هبا( عن  املعاصر، أي أهنا تصبح وسيلة تعبرٍي وإحياء يف يد الشاعر يعرب من خالهلا،

استدعاء الشاعر املعاصر للشخصيات الرتاثية احململة ببعديها: ، فضاًل عن أن رهياه املعاصرة
التارخيي والفكري يهدف إىل أن يؤدي دورًا حمددًا يف إنتاج الشاعرية، سواء أكانت 

خصية تتشابه يف موقفها مع املوقف احلاضر، أم كانت بينهما عالقة ندية، فمن الشّ 
 تتضح الصورة املراد رمسها. ذا العصر،خصية الرتاثية وشخصيات هعالقات التشابه بني الشّ 

 

املوروث األديب من أكثر املصادر الرتاثية التصاقًا بنفوس  وملا كان من الطبيعي أن يعدّ 
الشعراء وعواطفهم، فإن من الطبيعي كذلك أن تعد شخصيات الشعراء من أكثر املصادر 

ت التجربة الشعرية، ومارست اليت امتاح منها الشعراء شخصياهتم الرتاثية؛ ألهنا هي اليت عان
التعبري عنها، وكانت هي ضمري عصرها وصوته، األمر الذي أكسبها قدرة خاصة على 

 .(16)التعبري عن جتربة الشاعر يف كل عصر
 

ال شيء أدعى إىل إبراز أصالة الكاتب وشخصيته من أن يتغذى بأفكار اآلخرين 
بأسلوب يغاير االقتباس  نصوص األدبيةواستدعاء التاريخ واستجوابه يف الشعر هو تغذية لل

، وكذلك ختتلف خ وكاتب الرتاجم للحدث أو للسرية، كما خيتلف عن سرد املؤر والتضمني
تحضر الِفكنر لتكون غايته، فالشاعر يذكر التاريخ وقد يطيل يف الذكر ليحرك العواطف ويس

تلك، وهذا  ، وقد يلم ح بكلمة موحية يستدعي هبا هذه الشخصية أوذِْكرة وعربة
االستدعاء الطويل أو القصري جيعل القارئ يعيش مع األجداد، فرتسخ اهلوية وميجد الرتاث 

 .(12)صيته، وحينذاك حيس بأمهية وجودهويتلذذ املرء مباضيه اجمليد، فتقوى هبا شخ
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اعر الدغيم لألحداث التارخيية وكيفية سنتعرض يف هذا العنصر لكيفية استدعاء الشّ 
 السرية النبوية من النصوص شربفبعد قراءتنا لبعض األبيات ألفينا صاحبها كان يت هلا، توظيفه

 

 لو لم يجده  السُّكََّر الع ّنابا ...ما كاَن َعّداٌس لِيؤمَن قلب ه   يقول الدغيم:
اعر يشري إىل أّن هذا الرجل النصراين املسمى عّداس ما كان ليؤمن لوال معرفته الشّ 

وته، يقول ابن هشام يف سريته: بينما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم احلقيقية لإلسالم وحال
مثخًنا باجلراح من شدة ما القاه من أهل الطائف، حترّكت بعض العاطفة يف قليب ابينن ربيعة 
للنيب صلى اهلل عليه وسلم، فدعوا غالًما هلما نصرانيا امسه عّداس، وقاال له: خذ قطفا من 

عليه وسلم مد يده  لرجل، فلما وضعه بني يدي رسول اهلل صلى اهللالعنب، واذهب به إىل ا
   الكالم ما يقوله أهل هذه البلدة باسم اهلل مث أكل، فقال عّداس: إّن هذاإليه قائال: )

فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم: من أّي البالد أنت؟ قال: أنا نصراين من نينوى )بلدة 
 اهلل عليه وسلم: أِمْن قرية الّرجل الّصاحل يونس بن مىّت؟ بالعراق(، فقال رسول اهلل صلى

فد ِهش عدَّاس وقال للنيب صلى اهلل عليه وسلم متعجًبا: وما يدريك ما يونس؟! فقال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ذلك أخي، كان نبّيا وأنا نيّب. فأكّب عّداس على يدي 

ما، فلّما جاء عّداس قاال له: ويلك يا عداس! رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ورجليه يقبله
ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي، ما يف األرض شيء خري من 

 .(13)هذا، لقد أخربين بأمر ما يعلمه إال نيب"
 

 يا راكًبا ال ي شبه  الرُّّكابا ...: يا ) ِمنثنّياِت الوداِع ( ويوَمها قال الشاعر
 ن واقعة تارخيية هامة يف التاريخالشاعر كلمات شطر البيت األول ملقد استلهم 

اإلسالمي، وهي )ثنية الوداع( اليت تقع على مدخل مشارف املدينة املنورة )يثرب قبل 
الرسالة احملمدية(، ولقد ارتبط هذا املوقع التارخيي يف العقل اإلسالمي بأبيات شعرية أنشدها 

 ( بأبيات شعرية مازالت خالدة وهي:لى اهلل عليه وسلميب )صأهل املدينة مبجرد رهيتهم للن
 وجب الشكر علينا ما دعا هلل داع...  طلع البدر علينا من ثانيات الوداع
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 ) سعٌد ( و ) يثرَب ( أصبحْت َخّبابا ...: فكأّن كّل مهاجٍر في أْوِسِه يقول الشاعر
هـ(، الذي كان 5معاذ )ت ارتبطت األمساء الواردة يف البيت )سعد ويثرب( بسعد بن

سيدا لألوس يف يثرب قبل اهلجرة النبوية، حيث أسلم سعد على يد مصعب بن عمري 
وما  الذي أرسله النيب إىل يثرب ليعلم أهلها دينهم فأسلم بإسالمه بنو عبد األشهل كلهم.
هبا  استحضار الشاعر هلذه األحداث واألمساء الدينية إال لتأكيد القيم النبيلة اليت جاء

 ( إىل العرب وإخراجهم من الظلمات إىل النور.لى اهلل عليه وسلمرسول اهلل )ص
 

 خاتمة:
بعد هذه اجلولة املختصرة مع قصيدة )الغار( لصاحبها إبراهيم الدغيم، توصل البحث 

 إىل ما يلي:
(، ذاكرة لى اهلل عليه وسلمقيلت يف مدح النيب )ص اليتقصيدة الغار من القصائد  -

 جدة ألخالقه.أوصافه ومم
أثبتت القصيدة أّن صاحبها ذو نزعة دينية، وما متثّلها لالقتباس من القرآن  -

 واحلديث النبوي الشريف خري دليل على ذلك.
تفاوتت نسبة استدعاء األفكار من حقل إىل حقل، حيث كان لالقتباس الديين  -

 .3رخيي واالقتباس التا 0اقتباسا، واالقتباس األديب  69احلصة األكرب فبلغ 
 يبدو صاحب القصيدة متأثرا بشعر أمحد شوقي شاعر النيل. -
ص اجلديد أكسبها ابقة وتوظيفها يف النّ صوص السّ أظهر البحث أّن استدعاء النّ  -

 معاين جديدة غري اليت كانت عليها يف أصل وضعها.
يقرتح البحث حتليل قصائد الشاعر إبراهيم الدغيم بعدة مقاربات ومناهج  -

 معرفة لغة الكتابة لدى الشاعر.جديدة، بغية 
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 والهوامش اإلحاالت
 

، موقع 2767نوفمرب  68استدعاء الرتاث األديب يف جتربة فوزي عيسى الشعرية، عبد الرحيم محدان،  -(6)
 https://www.diwanalarab.comديوان العرب، 

 .6287، ص «الروس»يب احلديث اجلر خليل، املعجم العر  -(2)
 .611، ص «دراسة نقدية»فوزي ناهدة، عبد الوهاب البيايت حياته وشعره  -(3)
 .13، ص6981، دار العلم للماليني، بريوت، 2املعجم األديب، ط عبدالنور، جبور -(1)
 .01، 03عشري زايد، علي، استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر، ص ينظر:  -(5)
 .، بتصرف3ـ2العبدوين عبد العايل، العلم والدين يف اإلسالم، ص  -(1)
 . 9زكي أبوهاشم عبد اللطيف، ما هو الرتاث العريب اإلسالمي، ص  -(0)
 ، موقع بصمتنا2769أفريل  0ينظر: الشاعر أنس الدغيم، الكاتب حسن عبد اللطيف،  -(8)

https://basmatuna.wixsite.com/gazette 
 2767نوفمرب  68ينظر: استدعاء الرتاث األديب يف جتربة فوزي عيسى الشعرية، عبد الرحيم محدان،  -(9)

 https://www.diwanalarab.comموقع ديوان العرب، 
 .26ديوان املنفى، ص غيم،الد أنس إبراهيم -(67)
 ، بتصرف.1عشري زايد، علي، استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر، ص  -(66)
 ، بتصرف.0، ص املرجع نفسه -(62)
 .697كمال زكي، أمحد، دراسات يف النقد األديب، ص  -(63)
 .697، ص املرجع نفسه -(61)
 .8، 0ت الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر، ص عشري زايد، علي، استدعاء الشخصيا -(65)
 .9، ص نفسه املرجع ينظر: -(61)
 .(69/231)التحرير والتنوير،  -(60)
 .62/251، نفسه املرجع -(68)
 .61/268 ،نفسه املرجع -(69)
 .69/231 ،نفسه املرجع -(27)
 .65/66، نفسه املرجع -(26)
 .20/90، نفسه املرجع -(22)
اللغوي والعلمي(: عبد القادر ه وتناوله يف الدراسات السابقة ) القرآن الكرمي ماهيتاإلعجاز يف -(23)

 .631هـ، ص6138، 6سيبوكر، دار املعتز، ط
 .3/215، 2778، 6، دار الكتاب الثقايف، األردن، طالتفسري الكبريسليمان بن أمحد الطرباين،  -(21)

https://www.diwanalarab.com/
https://basmatuna.wixsite.com/gazette
https://basmatuna.wixsite.com/gazette
https://www.diwanalarab.com/
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 الرابط:، موقع األلوكة، 2763/2/61نة، حديث: ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجل -(25)
https://www.alukah.net/library/0/50617/#ixzz6XeqDzk5x 

 69/1/279ما مها األسودان وملاذا مسيا بذلك؟ شبكة إسالم ويب،  -(21)
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/120507 

 61/6/2760النيب يف مهنة أهله،  الشامي، أمحد بن صاحل -(20)
https://www.alukah.net/culture/0/111540 

، رقم 231ص، هـ6163مكتبة الدليل، عمان، صحيح األدب املفرد، ، حممد ناصر الدين األلباين -(28)
 .662518احلديث 

 (3190برقم ، 2777، 6، مكتبة املعارف، الرياض، طحممد األلباينصحيح سنن الرتمذي،  -(29)
 .57، ص2777، 2التناص نظريا وتطبيقيا، مؤسسة عمون، األردن، ط أمحد الزعيب، -(37)
، أبريل 2-6خيط الرتاث يف نسيج الشعر العريب احلديث، جملة فصول، العدد  ،عبد النيب اصطيف -(36)

 .681، ص6991
نوفمرب  68ينظر: استدعاء الرتاث األديب يف جتربة فوزي عيسى الشعرية، عبد الرحيم محدان،  -(32)

 https://www.diwanalarab.com، موقع ديوان العرب، 2767
 .95، ص2762، مؤسسة هنداوي، مصر، 6)ديوان الشوقيات، طأمحد شوقي،  -(33)
، تح حممد حمي الدين عبد احلميد، مطبعة السنة احملمدية، جممع األمثال ،مليداين أبو الفضلا ينظر: -(31)

 .3767رقم  2/631، 6955
 .208، ص6988، دار بريوت، 6ديوان سبط ابن التعاويذي، ط -(35)
 6ديوان املعاين، أبوهالل العسكري، حتقيق أمحد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -(31)

 .210، ص6993
 .195، ص6912، 6ديوان صفي الدين احللي، دار صادر، بريوت، ط -(30)
 6979القاهرة،  ،: سليم البشرى، مكتبة اآلدابوعليه وضح النهجهنج الربدة،  أمحد شوقي، -(38)

 (61ص
 6/05، هـ6332امعة، اإلسكندرية، ديوان الرافعي، مطبعة اجل -(39)
 .30، ص3العدد ،5قصيدة بانت سعاد وتيمة القلق، جملة جسور املعرفة اجمللد بوسغادي حبيب،  -(17)
نوفمرب  68ينظر: استدعاء الرتاث األديب يف جتربة فوزي عيسى الشعرية، عبد الرحيم محدان،  -(16)

 https://www.diwanalarab.comالعرب،  ، موقع ديوان2767
 2016 شباط - 18استدعاء التاريخ يف الشعر العريب خالل العهد العثماين  جكلي، زينب بريه -(12)

 http://www.odabasham.netموقع رابطة أدباء الشام، 
 السالم تدمري، دار الكتاب العريبحتقيق عمر عبد  ،ة النبويةالسري  املعافري، عبد امللك بن هشام -(13)

 .2/211، 6997بريوت، 

https://www.alukah.net/library/0/50617/#ixzz6XeqDzk5x
https://www.alukah.net/library/0/50617/#ixzz6XeqDzk5x
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/120507
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/120507
https://www.alukah.net/culture/0/111540
https://www.alukah.net/culture/0/111540
https://www.diwanalarab.com/
https://www.diwanalarab.com/
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" ل  "محمد البشير اإلبراهيمي   "األبعاد اللغوية في قصيدة "َسَكتُّ وق  ْلت 
The Linguistic Dimensions Al-Bashir Al-Ibrahimi’s 

 Poem «Sakete wa Kolte» 

  

 صفية بن زينة  د.                                                            
 الشلف )الجزائر( -جامعة حسيبة بن بوعلي                                             

Safou_nour@hotmail.com 
    

 42/82/0808تاريخ القبول:                              41/80/0808: رسالتاريخ اإل
 

 : ملخص
وبيان أثرها  ،إىل إبراز بعض النماذج اليت استخدمت فيها اللغة العربية الدراسة دفهت

هذا الرجل  ،العزائم يف نفوس اجلزائريني ومدّ  ،وأمهيتها يف شحذ اهلمم ،عند اإلبراهيمي
الذي حرّي الكثريين يف العديد من احملافل بالكلمة الراقية ذات األخيلة البديعية، واألساليب 

ال قكون امليلذلك ارتأيت أن ؛ املتناسقة الدقيقة، رائد الصنعة اللفظيةواأللفاظ  الرفيعة،
ملناقشة  ؛"ة في قصيدة "سكّت وقلت" ل  "محمد البشير اإلبراهيميد اللغويابعاأل"بـ  معنونا

؟ وكيف اإلبراهيمية يف نفوس اجلزائريني مدى أثرت النربة اخلطابية اإلشكالية التالية: إىل أيّ 
 .مد البشري اإلبراهيمي من الدفاع عن مبادئ اجلمعية بلسانه وقوة بيانه؟مة حممتكن العالّ 

 

، البعد اللغوي، اللغة العربية، النربة اخلطابية حممد البشـــري اإلبراهيـمي الكلمات المفتاحية:
 اإلبراهيمية.

Abstract  :  
The study aims to show certain linguistic models  that  Bachir El-

Ibrahimi used in Arabic language. Such selective linguistic models 

were of great craft , coherence and accuracy  and left an  important 

effect on   Algerians’ e otions  by forging their will   The poe  “ 

Saket wa Kolete” was selected for  study  to answer the following 

proble atic : to what extent did El Ibrahi i’ discourse tone  influence 

Algerian’s  emotions and how did he succeed in defending Djamiet El 

Oulema’s principles  through distinguished and accurate language. 
 

keywords: the linguistic dimension, Arabic language, El Ibrahimi 

rhetorical tone. 
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 مقدمة: 
العالمة حممد البشري اإلبراهيمي ملك اللغة العربية والبيان؛ هذا البليغ الفصيح  يعدّ 

لمتصفح ألعماله مدى حذقه ومرانه يف ميدانه بعباراته العميقة وألفاظه لالذي تتجلى 
خصية املتأصلة يف ه ويتها، املتجذرة يف الدقيقة املعاين، وكالمه اللطيف بالسجع، هذه الش

دركة ملا تقوم به، التواقة للحرية، متمكن من استعماله للغة العربية بامتياز. حيث املبيئتها، 
يتعقبها تعقبا فيدقق حسن اختياره للكلمات ومييل إىل التمثيل والتوسيع يف إيراد املعىن، فهو 

، ويف هذا الصدد متفرداافظا وأديبا ولغويا حبق يعد صاحب البيان فقد ملك اللغة وأصبح ح
قال عنه أبو القاسم سعد اهلل "... مليئة بقوة البيان وبالغة األسلوب، وهو أمر قامت عليه 

، فهو خطيب مفوه ال يشق له (6)شهرة الشيخ اإلبراهيمي أيضا كحافظ وأديب ولغوي"
ما كان ن الكالم البليغ أدماء بغبار، فنجده ينسج األلفاظ على قدر املعاين عمال مبقولة الق

فأراه يغوص يف درر اللغة ويف عمق األلفاظ، فيعود حامال لفظه فحال ومعناه بكرا. "
سجعها، وينحت العناوين ويويل شطرها احلروف لتتكامل يف أمواج اللغة، وتتعاضد احنالال 

وف جتر الفعل فكلماته كربيت حمرتق إذا أومض اشتعل، وهي حر  ،وارحتاال ونضاال واقتتاال
املاضي حبكم احلب الذي أعطاه للعربية، فكانت إضافاته لطيفة يف اشتياقها ومذاقها 

  .(2)وانعتاقها وطباقها وعناقها وتالقيها وسياقها"
 

ومن أجل بيان هذه اخلصائص اليت متّيزت هبا، كتابات البشري اإلبراهيمي، انطلقت يف 
"ادراستها من اإلشكالية اآلتية: ما األبع  ؟.د اللغوية اليت تضمنتها قصيدة "سكتُّ وقلت 

 

أّما عن املنهج الذي اعتمدته يف دراسيت فهو املنهج الوصفي؛ القائم على التحليل 
 )التشكيل اللغوي للقصيدة من أجل رصد األبعاد اللغوية املتنوعة يف القصيدة واالستقراء

ية، مجالية النص الشعري، الظواهر رمزية العنوان، توظيف الصور البيانية واحملسنات البديع
 الصوتية...(.
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 :العالّمة محمد البشير اإلبراهيمي واللغة العربية 
آمن مبا حتويه العربية من  لكة لغوية رهيبة،العالمة حممد البشري اإلبراهيمي مأويت 

من  ويعد األمة بال لغة ما صنعت يوما أدبا، غة تصلح األمة وأنّ فاللّ  أسرار وإعجاز وإجياز،
األعضاء البارزين جلمعية العلماء املسلمني اليت جندت وسائل عديدة منها: املعلم واملدرسة 
والصحيفة واخلطاب والنوادي واملساجد، وكل من كانت تتوسم فيه اإلخالص للدين واللغة 

: د الدين اإلسالمي، ولغته العربيةوالوطن وذلك بغية حتقيق غايتني شريفتني مها: إحياء جم
هلما  ما يتضح يف قول البشري اإلبراهيمي إن مجعيتكم هذه أ سست لغايتني شريفتني،وهو 

ومها إحياء جمد الدين  يف قلب كل عريب مسلم هبذا الوطن مكانة ال تساويهما مكانة،
وإحياء جمد اللغة العربية باالهتمام هبا والعمل على إحيائها باعتبارها أداة فهم  اإلسالمي،

غة فنصره اهلل نصر اللّ  ليدافع عن الوطن واإلسالم،؛ ذ من اللغة سالحافقد اخت اإلسالم.
 . ا كوهنا لغة الدين وهوية اجملتمعحبفظها واإلملام مبعانيه

 

هذا اخلطيب املفوه باللفظ اجلميل واملعىن اجلليل، سعى جاهدا خبطبه وحىت بشعره 
هضة اجلزائرية يف مجيع عب اجلزائري رافق النّ وحركته اإلصالحية إىل توحيد صفوف الشّ 

وتنوع نواحيها من خالل األثر الكبري الذي شكلته  مراحلها وعلى اختالف أطوارها،
 .حق األمة اجلزائرية إبان الثورة املقاطع الشعرية اليت نظمها يف

 

فصيح وشجاعة أدبية وزاد ديين كبري وحمفوظ  لسان سجايا خطابية: الشيخ "و هب ولقد
نه حبمل بالغي مميز، وبصراحة نقدية، كما نقرأ عن لغته بأنه يراعي وفري، فاّناز عن أقرا

املستويات، من حال، ومقام ومتحدث إليه، فيجمع بني اللفظ الغريب املقعوس، واللفظ 
املأنوس، يف خرجة أسلوبية يصبح الغريب مأنوسا، واملأنوس مطلوبا، فهو بلغ القمة، ومل 

البالغة نزوال ال إنزاال، وحتس كأنه يدفعها عنه، وهي ... وتنزل منه  ي بالغ يف تقعر اللغة
  .(3)تندفع إليه، فيقع التكامل يف البىن ويتالقى املعىن يف املبىن"

 

ويقول عنه عبد امللك مرتاض: إنه أكرب أديب عرفته اجلزائر طوال القرن العشرين...إىل 
 .(5)فخرة اجلزائر عرب الزمان"إنه أمري البيان، وم" ويقول يف مقام آخر: (1)أن يصفه بالعمالق
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البشري اإلبراهيمي( الذي يقول: "اللغة العربية يف القطر اجلزائري ليست غريبة، بل هي ) وهو
يف دارها، وبني محاهتا وأنصارها، وهي ممتدة اجلذور مع املاضي، مشتدة األواصر مع 

 ويقول شعرا يف هذا املقام: .(1)"احلاضر، طويلة األفنان يف املستقبل
ْتنهن        واحلر عن جمد اجلدود م ؤمتن  نغار عن أحسابنا أن مت 

 (0)إن مل يذد أبناهه عنه، فمن؟   حن      ـــان ممتـــــولغة العرب لس  

 

  ّةالتطبيقي راسةالد: 
 :-رمحه اهلل-قال العالمة حممد البشري اإلبراهيمي 

 الوا: ثورة من حماربــــت فقــــــــوقل         ملاــــــــــــمسن ـــمة ــت فقالوا: هدنـــــــــسك   
 اربــــــــاه مســــنون واشتبــــجمال ظ      وبني اختالف النطق والسْكت للنُّهى          
 واربـولن الغــــّياشا مهـويلقاك ج      نا   ــــــاكــــــــقاك ســـــا إال البحر يلــــــا أنـــــــوم       
 اربـت ســاج البحر عصمــــوال يف ارجت بــــــــا يف سكون البحر منجاة راســــــوم   

 واربـل مـــــوار أو خبتـــــــــل مـــــــــبفت     ده    ــــــــــــــــــــــــــــــت أال أمـــــــــــــــــــــم آليـــــــــــويل قل           
 اربــــثّرار الزغــاه الــــواهن دنيـــــــــــألم     ا    ــــفــــآن عائـــجرى سابقا يف احلق ضم       
 من العمر رواها معني التجارب    وة     ــــــــــوق ربـــــــا فـــــــــــــدده عقل رســــــــــــــيس  
 اربــجنا الباطل اهلاري مبهجة ه       ره  ـــــــريـــــــــــر صـــــــــــــــر صــــــإذا ما الرياع احل       
 وجودمهو إحدى الرزايا الكوارب      ة  ـــــالف فتنــــــن سيئات)...( أحـــــــــــوم  
 اربــــم بودق من مسام العقـــعليه    ة    ـــب نقمــــــن قلمي اهنّلت سحائــــــوم       
 اربــــوث أقـــــــرة إخوان، وغــــضي بنصـــــواهن زـــــــــــد بك العجــــــا نفس ال يقعـــــفي 
 اربـــــــرمى كل ذود يف البالد خب     د   ـــــــــــر عن ذود معتـــــــرام قعود احلــــــــــــح       
 اربـــــرمى كل جنب للعباد بض    وبنْسل سكوت احلر عن عسف ظامل    
 مبا جب منهم من سنام وغارب   ة    ــــــوء قومي سفاهــــــــــبسّمن ذئب الس       

 وال سيفه املاضي كليل املضارب   د اهلل أضعف ناصرا    ـــــــــان جنــــــــــوما ك
 اربـــــــــني مبــــــــوما صنع الفار امله    مارد(   وار )ـــــــــــــومن جنده ما حط أس       
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 ق السعد للسماك مقاربــــــإىل أف       ق تسمو بأمة    ده األخالــــــــومن جن
 ترى العني مهوى النجوم الغوارب        ا   ــل مـــوم فيهوون مثــــــــوتنحط يف ق      
 رة شاربــــر اجملــــن هنــــــوان مـــــــبنش        ينال العال شعب يقاد على العلى         
 ادوا فدوى صوهتم يف املغاربـــــتن        وة   ـــاملشارقة أخرعى اهلل من عرب       
 ام األعاربـذر يف ذمــــــــوا بنــــــــــووف      ع     ـــق م سمـــتوافوا على داع من احل      
ح مآريبــــــــــح أعمــــوهم رب        ة   ــار وفضـــــــوا رأس مايل ال نضــــمه        ايل وجن 

 درت أم اخليار مشاريبـــــــإذا ما ك        وهم موردي األصفى املروي لغليت        
 

 .6956أفريل سنة  9، «البصائر»من جريدة  657نشرت يف العدد 
 

 .مجع زغرب: وهو املاء الكثري املستبحر الزغارب: -
 .حرام :بسل -

 

 :مناسبة نظم القصيدة 
زائر فسادا، واشتدت سطوة طغيانه على ا عاث املستدمر الفرنسي يف أرض اجلّـ مل

الشعب اجلزائري، هرع أبناء الوطن جملاهبة سيله اهلادم لكّل مقومات األمة اجلزائرية بكّل ما 
أوتوا من قوة، وقد تعددت سبل اجلهاد لديه، إذ اختذت مجعية العلماء املسلمني سبيل 

من أجل هدف واحد وهو  الكلمة؛ لتعبئة الشعب اجلزائري، وإذكاء روح الثورة لديه؛
اسرتجاع ما سلب منه، ماديا كان أم روحيا، حتت راية اإلسالم، يقول الشيخ العريب التبسي 

إّن اإلسالم ثورة حتتاج سيوهلا العارمة كّل من يأخذ على البشرية طريقها إىل " -رمحه اهلل  -
ّل أسلوب من لها بكالتحرر الوجداين، الذي هو من أقدس حقوق اإلنسان جياهد يف سبي

 .(8)"أساليب اجلهاد
 

وكانت كتابات الشيخ البشري اإلبراهيمي، نثرا أو نظما أحّد من السيف يف نظر 
املستعمر الغاشم؛ ال لشيء إاّل ألهّنا ختاطب الروح قبل العقل، وذلك ما مل تستطع فرنسا  

تعكس  "،وقلت   سكتُّ " وهذه القصيدة أعين كبح جلامه؛ لنفاذه السريع يف قلوب اجلزائريني،
مدى احلرص الذي كانت اجلمعية تبذله يف سبيل احملافظة على مقومات الشعب اجلزائري 
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ّل حملها كّل صور االستغراب الذي يفقد  إبان الفرتة االستعمارية، واليت أراد املستعمر أن حي 
 وقلما. الشعب اجلزائري هويته. أو باألحرى املساندة املطلقة للثورة اجلزائرية قلبا وروحا

 

 :التشكيل اللغوي للقصيدة 
سكت وقلت" أن ّنتلك يف توجهنا إليه " حناول يف قراءتنا للنص الشعري املعنون بـ

وسيلة للغوص يف مكنوناته ودهاليزه وعتمته، وملالمسة مستوياته وطبقاته الداللية، ويف 
ّم بذلك التفاعل يتتفكيك الدال واستنطاق دالالته وعالقاته الشبكية، و  قراءتنا هدف، وهو

لشعر سحر حياكي سحر للغة او " الل إنتاج جديد يؤّكد شعريته.بني النص والقارئ من خ
، تفعل فينا ما ال تفعله اللغة حني تكون تواصال حمضا أو حني تكون شياطني الشعر

اللغة هوية جمردة وإن االستعماالت هي  ألنّ  ؛الكلمات مفردة هلا دالالت معجمية حمددة
يستدعي  الشعرية القصيدة حتليل فإن وعليه .(9)الواقعية"و  الوحيدة اللسانية احلقيقة لتشك اليت

إمكانات خاصة يف سرب أغوار النص، ألن تكثيف اللغة أو اإليقاع، أو الصور البيانية من 
وبنائه  طبيعة النص، :خصوصيات الشعر، مع مراعاة خاصية االنسجام، ومن تلك العناصر

ووظيفة   القيم البيانية والصوتية املوظفةفين، واألسلوب املعتمد يف األداء، و الفكري، وبنائه ال
 .كل عنصر منها، ودرجة فعالية األدوات لتحقيق األثر املرجتى من مجاليات النص

 

وإذا كانت األلفاظ عالمات فإّن القارئ ينفذ إىل اخلطاب الشعري عرب مناطقه الرخوة 
ة اللغوية وحدة أساسية يف بنية اخلطاب، ولذلك فإّن اليت تشّكل هذه الكلمات، فالعالم

املقاربات النقدية املعاصرة ترتكن يف فّض داللة النصوص والوصول إىل بنيتها التحتية، ملّس 
فها الشاعر يف النص، وبذلك الوقوف على املعاين اليت ميكن أن تقود إليها وكيف وظّ 

 ارتباطه به كارتباط الروح باجلسمملعىن و فاللفظ جسم، روحه ا". مواطن اجلمال يف التعبري
ويقوى بقّوته، فإذا سلم املعىن واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر، وهجنة  يضعف بضعه،

ل بعضه  اختلعرج )...( وكذلك أن ضعف املعىن و عليـه، كمـا يعرض لبعض األجسام ممن ا
  .(67)رواح"، كالذي تعرض لألجسام من املرض مبرض األكان للفظ من ذلك أوفر حظٍ 
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ويقوم الشعر باستعمال الكلمات يف نسق خاص يعيد بناء اللغة على حنو نستطيع 
من خالله أن نرتجم الكلمات إىل إحياءات ودالالت تثري االنفعال وتضيء السبل وتكبح 

ص الشعري غريها يف أي نص آخر تتجاوز حدودها " الكلمات يف النّ ألنّ ؛ مجوح اآلالم
فال تكون جمرد أصوات تعرب عن مسميات أو حتاكي أشياء، بل إهنا تغدو  املعجمية املألوفة،

جزءا من الكلمات نفسها تفجر تعريفاهتا و حدودها النغمية و البنائية و دالالهتا العميقة 
 . (66)مبا يكشف عن إمكانيات يف الكلمة غري متوقعة وحقائق جمهولة داخل اللغة"

    

إىل دواٍل مول دة ملدلوالت جديدة حتّقق املغايرة ( سكت وقلت)استند النص الشعري 
يف سياقات منسجمة تسهم األّناط البالغية يف حتقيق قدرهتا على التأثري وحتويل احلقائق 

ومع ذلك ميكن القول إن البناء الصريف يوجه املتلقي إىل صور، "عرب التعبري الشعري إىل 
ت املوضوعية أو الدالالت املوجهة صفاتفهم النشاط اللغوي يف اعتبارات بعيدة وراء ال

يعمل يف إدراك مواقع املكونات الصرفية على الوجدان، واملوقع متميز متاما من طبيعة و 
 .(62)"هبااملكونات الصرفية يف ذاهتا و إن يكن يتصل 

 

  قيمة العنوان في النص الشعري:  
منح " العنوان هو ملا كان األصل يفو يضيء عنوان القصيدة جانبا مهما من بنائها ، 

فإن عنوان  .(63)النص امسه وهويته ومظهرا قصدية املؤلف وخلق أفق التوقع عند املتلقي"
ص الناص، لتمنحه داللة توحي النّ   يعد نقطة مركزية، حتيل على هوية )سكت وقلت(

؛ فهي مرحلة الرتكيز ملخصة يف شري اإلبراهيمي وتعقله قبل القولمبدى تريث الشاعر الب
يتمتع من خالل الغوص يف  ئكوت لتليها مرحلة  القول أو التلفظ فيجعل القار ة السّ عملي

اإلشارات ومعرفة جمموعة الشفرات و ، تنطاقهدراسة النص حماوال الوقوف عند أمهية اس
غوية اليت تشّكل بنيته تشكياًل جديداً ومن خالل سياق يشحن األلفاظ بعدد والعالمات اللّ 

عري، وهي اليت تشّكل حقوله الداللية اليت اليت يتفّرد هبا النص الشّ  من الدالالت السياقية
تشيها، و فكانت العرب إّنا حتلي ألفاظها تدجبها " لبىن الصغرى لبنية النص الكربى.ت عّد ا

وتزخرفها، عناية باملعاين اليت وراءها، وتوّصال هبا إىل إدراك مطالبها ... ذلك أن األلفاظ 
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النص هو إبداع  نّ أ. كما (61)أشرف من اخلادم" -الشك  -وم خدم للمعاين، واملخد
ونظم  شعري، ليس ببعيد عن )الشعرية( اليت هي عاطفية ختييلية بطبيعتها. وملا كانت  

ألن لغة " ص، وتطورات ملفوظه ومعناهاللة، يف النّ كذلك، فإننا سنبحث عن عمق الدّ 
 غة األشياء فحسبتقول هذه اللّ  أن املقصود ليسعر خاصة حمملة بقصدية دائما، و لشّ ا

 .(65)ص الشعري انطباعا مجاليا وشعريا جذابا وفاعال"ولكن لكي تنتج كل كلمة داخل النّ 
 

  ّشكيل الجمالي للنص الشعري: الت 
سكت وقلت( ملا تكتنزه من ص الشعري املوسوم بـ ) للنّ تعد مقاربة التشكيل اجلمايل

اهيمي بالصور البيانية كتابة البشري اإلبر   خصوصيات فنية للغة واألسلوب، فقد متيزت
وتية كالتوازي، والتكرار، وكل ما من شأنه إحداث التأثريات ، والظواهر الصّ والبديعية

ف أساليب ممتعة ومفيدة لتأدية املعىن العميق، ورفع القيمة اجلمالية، فالبشري اإلبراهيمي وظّ 
 وظائف من به تقوم ملا ، األديب النص يف للجمال املرتجم دور اللغة تلعب كما اجلمالية،

  ست: يف عياشي منذر حددها واليت
 . هتادالال و أمساءها لألشياء تعطي هناأ يف وتتجلى :األوىل الوظيفة
 ... عنها يتكلم اليت األشياء من املتكلم موقف رسم يف تتجلىو  :الثانية الوظيفة
  ...  تكن مل اليت ياءاألش خلق على اللغة قدرة يف تتجلىو  :الثالثة الوظيفة
 ...  معانيها إىل إضافية معاينو  معانيها األشياء إعطاء يف تتجلىو  :الرابعة الوظيفة
 مسميات من ليست معاين املعاين إعطاء على اللغة قدرة يف وتتجلى :اخلامسة الوظيفة

 أشيائها.
بنفسه  ناإلنسا معرفة دائرة يف يدخل إنساين موقف رسم يف تتجلى: السادسة الوظيفة

 (61)"مجالية صورة يف مكنونه عن به ليخرب آخر خلقا جتعله اللغة ولكن
 القارئ إدراك تشكل اللغة بتضافرها مع عناصر النص األديب ألنّ 

 فيه. اجلمال مواطن إىل وترشده
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 يعد  التضاد نوعا من األساليب الفنية احملققة للمفارقة، وقد متيز أسلوب البشري :التضاد -
سكت/ قلت( )مسالم / محارب( ) د صيغ التضاد كما تتجلى يف قوله:باعتما ياإلبراهيم

وللطباق أثر يف القصيدة وهو  ()النطق / السكت( )الحق / الباطل( )المشارق/ المغارب
 (هدنة مسالم / ثورة من محارب)توضيح املعىن وتقويته. أما املقابلة، فقد متثلت يف قوله: 

إذ األمور  اد غرضها قوة البيان، والتشديد على التبيني،فهذه الصيغ القائمة على التض
ولذلك استخدم  .اهلدف مبا تثريه من انتباه للسمع والعقل معا بأضدادها تتضح فيتحقق

الروح وبواسطتها هذه احلقيقة تؤكد أن الكلمة هي نشاط " اخلاصية ألنهذه الشاعر 
 .(60)تصبح بنية فاعلة"تتجلى األفكار واملشاعر و 

 

تثبت القراءة اإلحصائية هيمنة االسم على الفعل ، كما   :لعبارات والجمل الفعليةا -
هتيمن األفعال املضارعة واملاضية هيمنة تامة )ليس يف النص الشعري أفعال أمر( وذلك 

مية التغيري، وهو يراه أن مصريه حتمي، فهو واثق حبتد الشاعر أّن التجربة يقينية، و ليؤكّ 
يف هذا املنحى يعىن . فهو أن البناء الصريف )نشاط( مبعىن أوسعقادماً، "والصحيح 

، وهبذا املنحى يكون لكي حيدد فاعليتها ونقاط قوهتا االرتباطات املباشرةبالتقسيمات و 
 . (68)"لصريف عنصرا فعاال يف خلق املعىنالنشاط ا

   

ي فإذا بنا نتفحص ضمن هذا املنظور أّناط الرتاكيب النحوية للتعبري يف النص الشعر 
وظف البشري اإلبراهيمي عبارات عذبة أمام تشكل أويل بارز يعلنه متيز الصيغ الفعلية؛ كما 

؛ فنجد من اضي والفعل املضارعاملعاين، وجند الشاعر قد نوع يف استعماله بني صيغ فعل امل
 حطّ  ، جرى، آليت، رسا، صّر، نجا، انهلت، رمى،سكت، قلت، قالواالماضي )أمثلة 
 .يسدده، يلقاك، يقعد، تسمو، تنحط، ترى، ينال، يقاد() . ومن أمثلة املضارعرعى(صنع، 

قيم بينهما حيث نلحظ أن صيغة املضارعة تتميز يف القصيدة بسمة خمالفة للماضي  فت
منيا إال أهنما متقاربتان ، فهاتان السمتان النحويتان رغم اختالفهما ز عالقة انسجام وتكامل

تعقيد  وأثره لرتكيب النحوي خباصيات دقيقة، ملا فيه من ثراء وغموض و يز ايتم، كما دالليا
ربطها وتنظيمها. لى أنه طريقة يف تأليف الكلمات و يف إعطاء مفهوم خاص للشعر ع
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مود يف توضيح عة يف مجاليات النشاط التصويري  و ولذلك أخذت مسألة التنظيم أمهية بالغ
يستطيع أن يظفر  نقاد أن املعىن يف الشعر الالحظ بعض الالشعر العريب على اإلمجال و"

اظ املستعملة يف تشكله أو أنه يرتبط بفكرة التنظيمات الداخلية لأللفباستقالل واضح و 
مادة جديدة هذه املسألة أثارت الناقد القدمي ي أن التنظيم يعطي له غىن و أ .تكوينه

فتونا بفكرة وجعله مولغته ومعناه  مسائل جدية تدور حول تركيب الشعرووجهته إىل 
. هذه الفكرة اليت تؤلف، وفقا له، كل خصائص العبارة (69)"النظم(الرتابط املعقد أو )

 ومن مث ينبغي أن نقف عندها. ،الشعرية، وتستوعب كل معاين الرتاكيب يف الشعر
 

  ويف القصيدة صور بيانية هبدف الفصح عن املعىن املراد والداللة عليه :الصور البيانية -
إذ تساهم يف إدراك احلقائق، حيث تؤدي وظيفة إخراج اجملرد إخراجا حسيا، كما تساهم 
يف قوة التخييل، ألن احلس دائما أقوى يف التأثري، من التجريد، ومن الصور البيانية وظفت 

... عليهم بودق من سمام  ومن قلمي انهل سحائب نقمة)االستعارة كما يف قوله: 
فيا نفس ال يقعد بك العجز   وانهضي بنصرة إخوان، وغوث ): ويف مثال آخر ،العقارب(

كما ( ومن جنده األخالق تسمو بأمة... إلى أفق سعد للّسماك مقارب)ويف قوله:  .أقارب(
 .(وما أنا إال البحر يلقاك ساكنا ... ويلقاك جياشا مهول المغارب)جند التشبيه يف قوله: 

  

 :القوة السمعية إلثارة االنتباه، ملغزى القول ومنها ووظيفتها استنفار :الظواهر الصوتية -
فقد بين أسلوب اإلبراهيمي من حيث الرتاكيب على هذا اإليقاع اجلميل  :التكرار* 

ومن ما حط أسوار مارد،  ومن جنده" الناجم عن التكرير احملبب إىل النفس كما يف قوله:
ثورة : فقالواهدنة مسامل، : قالوافالتكرار يف قوله: "  وكذلك "األخالق تسمو بأمة جنده

 عن عسف ظامل( )وما أنا إال الحرعن ذود معتد ، سكوت الحر قعود من حمارب(. "
يلقاك ساكنا، وما يف  البحر جّياشا مهولن الغوارب( )وما أنا إال يلقاكو ساكنا، يلقاكالبحر 

 (. منجاة البحرسكون 
    

 .(ارب، هارب( )المضارب، المغاربمحارب، مسارب( و)س)كما يف قوله:  :الجناس* 
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وال في ارتجاج البحر  ... وما في سكون البحر منجاة راسب)كما يف قوله:  :المشاكلة* 
نجا  ... وإذا ما اليراع الحر صّر صريره)، سارب. ويف مثال آخر: راسب (عصمت سارب

 ، هارب.صّر، صريره. اهلاري( الباطل الهاري بمهجة هارب
 ، ذود.ذود رمى كل ذود في البالد بخارب( ... ود الحر عن ذود معتدحرام قع) ويف قوله:

 يهوون، مهوى. (ترى العين مهوى النجوم الغوارب ... وتنحط في قوم فيهوون مثل ما) ويقول:
 .، موارب( مواربفتل موار أو بختل موارب ... ولي قلم آليت أال أمده)ويف املثال التايل: 

    

 اإلبراهيمي يف اإليقاع الداخلي خاصية "التوازي"حيث يكمن يستخدم البشري التوازي:* 
  أثرى التعبري بنغمات نفسية أخاذةأثره يف ما حيمله من خصائص صوتية وبالغية قد 

يزيد النص و وإيقاع يعطي النفس متعة فنية مؤثرة تبعث يف الفؤاد السكينة والطمأنينة 
تعني هناية املعىن، وحتدد االنسجام  ، كما جند القافية تؤدي دورين؛الشعري قيمة فنية

 (وهم ربح أعمالي ونجح مآربي ... هموا رأس مالي ال نظار وفضة)الصويت، كما يف قوله 
 ، أعمايل، مآريب.مايل

 

معجمية، وإن  العالمة حممد البشري اإلبراهيميويتسرع من يقول إن لغة الشعر عند 
يف شعره ال ينتج مدلواًل جديدًا بل ينتج  العالقة بني الدال واملدلول تقليدية، وأن الدال

بال  البشري اإلبراهيميولو صح ذلك لكان من املمكن القول إن شعر  ،مدلواًل مألوفاً 
إن " .الصورة تركيبة لغوية قبل كل شيء، وهي تنتج من العالقة بني الكلمات !، ألن )صورة(
ذلك أن نكون على استعداد روري أن ندرس البناء الصريف بطريقة مجالية، ومعىن من الضّ 

وضعها يف حالة أقرب إىل الكمون ، أو ملباشرة املتعلقة بالبناء الصريفإللغاء الدالالت ا
د، وثراء االحتماالت املمكنة، الغموض، أي أن من واجبنا أن حنتفظ بفكرة املعىن املتعدّ و 

 .(27)" املعىن عندما جند هذه التياراتفنبحث دائما عن تيارات جديدة، ونغري
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 خاتمة:
ن العالمة حممد البشري اإلبراهيمي من خالل لغته تبليغ رسالته، ببالغة يف التعبري كّ مت

وحسن يف التأليف ومجال يف الصياغة وجودة يف التصوير الفين، فقد أتقن اختيار األلفاظ 
 اليت تعرب عن مضامني كامنة يف نفسه من خالل ما حتمله من قوة للمعاين، واليت بلغت

مراده فكان استخدامه للمحسنات البديعية متقنا وليس من باب الزخرفة اللفظية أو 
التطريزية والتكلف وإّنا استعملها ليجسد مدى إبداعه الفين، لذلك جندها قد تنوعت بني 
الطباق واملقابلة واليت حتقق ارتباطا وثيقا باملعىن، مما يعكس غزارة فكره وقدرته للولوج يف 

باستخدامه جلملة من األدوات والوسائل اليت مكنته من توصيل الرسالة اليت  عمق الداللة
يسعى إىل تبليغها من خالل اعتماده على أسلوب لغوي ساهم يف خدمة اللغة بثروة لغوية 

فمختلف الطرائق التعبريية  ،هائلة، مما مينحه فرصة االختيار واالنتقاء مبا يتناسب واملقام
 املنشود. اهلدف يبلغ أن أجل من ونفاذه، القول قوة يف الزيادة غرضها ْت،اليت و ظّفن  واإلحيائية
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 بحث في المنهج؛ األساس الوضعي للمدرسة التاريخية في األدب المقارن
 

The Historical School Positivistic Basis in Comparative 

literature: An Investigation in the Approach                                       
 

 بلقليل بوجمعة د.                                           

 (جزائر)ال مسيلةال – جامعة محمد بوضياف                                        
       Boudj.belg@gmail.com 

 

 40/82/0808تاريخ القبول:                            80/82/0808: رسالاإل تاريخ
 

 

 ملخص:
سنحاول من خالل هذا املقال أن نوضح املرتكزات الفلسفية احلقيقية لألدب 
املقارن يف مرحلته التارخيية )الفرنسية(، وذلك من أجل إزالة الغموض واخللط الذي 

ب املقارن )القرن التاسع عشر(؛ ويتجسد هذا يصاحب غالبا احلديث عن نشأة األد
 " دون متييزاخللط أساسا يف رد ظهور هذا العلم إىل عاملني مها "العنْلمنننة" و"الرومانتيكية

األدب املقارن كان  بالرغم من التناقض الواضح بني هذين العاملني. يبنّي هذا املقال أنّ 
فلسفة  إىلضعّية خالصة، ومل يكن يستند فلسفة تنويرية و  إىل - يف تلك املرحلة -يستند 

 موبوليتية(.ز ة األ ممّية )الكو األخرية يف نشر فكر  أدتهرومانتيكية، رغم الدور الذي 
 

 الوضعية. املدرسة التارخيية، املنهج العلمي، الرومانسية، ،األدب املقارن الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 
Through this article, we are trying to clarify the real philosophical 

basis of comparative literature in its historical period (French), in 

order to avoid the ambiguity and the confusion which are almost 

persistent whenever discussions about the birth of comparative 

literature (the nineteenth century) are opened. This confusion is 

essentially due to relating the birth of this discipline  to two factors; 

“Scientis ” and “Ro anticis ” without  aking distinction between 

those factors, despite being contradictory. This article states that at 

mailto:Boudj.belg@gmail.com
mailto:Boudj.belg@gmail.com
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that early time comparative literature was based on a pure positivistic 

enlightening philosophy and not on a Romantic philosophy, despite 

the role played by romanticism in spreading the idea of 

“cos opolitanis ”  
 

keywords: Comparative literature, historical school, scientific 

method, romanticism, positivism. 
 

 مقدمة:
يف تلك الفرتة الزمنية بالذات )النصف األول من عند الغرب ظهور األدب املقارن  يعدّ 

إذا اعتربنا أن  ضروريٌ  القرن التاسع عشر( أمرا مفهوما غالبا، بل هو على األرجح أمرٌ 
 األدب املقارن عنصر تشكيلي هاٌم من عناصر ما ميكن أن يسمى "روح القرن التاسع عشر

ذلك القرن الغريب، املتناقض والغامض بفعل حركيته الكبرية. واألكثر من ذلك "، األورويب
يف ذلك اخلليط من األفكار واملذاهب األدبية  -أن األدب املقارن كان يظهر أنه ميثّـ ل 

بطريقة ما الوحدة اليت أحاطت بكل تلك التناقضات: إنه تعبري عن الروح  -واإلنسانية
يت ميثل األحالم الكوزموبوليتية، وهو انبثاق ألفكار سانت بوف القومية بالدرجة نفسها ال

الرومانتيكية بقدر ما هو تصديق ملذهب هيبوليت تني الوضعي، كما أنه دليل على اهليمنة 
يف الوقت نفسه الذي ينادي بالتسامح، وهو يّدعي الدقة العلمية رغم اتسامه بعدم 

جلوهر فكرة األدب املقارن ميكنها أن تؤكد هتاف تن  ولكنَّ نظرًة دقيقة ومم نّحصةً  ... التحديد
 هذا االّدعاء املظّلل.

 

 الطابع الوضعي بوصفه شرطا بنيويا: -4
كان نتيجة لطبيعة الوعي   عند الغرب يتفق الدارسون على أن ظهور األدب املقارن

ة حيث ظهرت النزعة التارخيية، إىل جانب احلركة الرومانتيكي ؛األوريب خالل ذلك القرن
وأيضا الفلسفة الوضعية واملاركسية...ولكن، أميكن حقا أن ننظر إىل األدب املقارن هذه 
النظرة دون أن نكون قد أسأنا التقدير؟ يف البداية علينا أن حنرتس من مكر استعمال 
املصطلحات بكل هذا التعميم، على الرغم من أن ذلك هو احلاصل غالبا؛ إذ إنه يف غياب 

ي للفواعل احلقيقية، سننتهي إىل نتائج سيئة ال حمالة، لقد اعتدنا منذ حتديد واضح ومنهج
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زمن طويل على ذلك الطرح الذي يتناول أسباب ظهور األدب املقارن دائما كمقدمة 
 قصد به إشكالية املصطلح والتعريفللولوج إىل ما هو جوهري يف املوضوع، والذي ي  

ثر اجلدل حوهلا، وحنن هنا لسنا بصدد وإشكالية حدود هذا العلم وغريها من قضايا ك
 يل السنوات منذ القرن التاسع عشراالشرتاك يف جدل تلك األسئلة العصية؛ إذ إن توا

وتعاقب سقوط تلك اإلجابات املؤقتة عن تلك األسئلة الدائمة رّسخ يف األذهان قناعة 
ر جدلية تشكل هذا تفيد أهنا أسئلة لن يتم اإلجابة عنها أبدا، بل غاية طلبنا أن نسرب غو 

الفرع، إننا معنيون باستكناه فلسفته وليس أي شيء آخر، فنحن ال نقدم تارخيا لألدب 
بل نقّدم فلسفة هلذا التاريخ  -أمر متاح عرب الكثري من الكتب التعليمية وذلك  -املقارن 

 واملعرفية.نفهم من خالهلا حمدداته البنيوية 
 

بب احلقيقي يف الكثري من املغالطات املرتبطة لسّ سنبدأ من النقطة اليت ال بد أهنا ا
بظهور األدب املقارن ومنهجه خالل القرن التاسع عشر؛ إذ غالبا ما يؤخذ هذا القرن على 
أنه يشكل تيارا عاّما موحدا رغم تباين مكوناته، انبثق من جمموعه األدب املقارن، أو 

ظروف دون استثناء. واحلقيقة أن بصورة أدق أنه )األدب املقارن(كان نتيجة لكل تلك ال
هذا القرن بالذات هو أشد القرون اضطرابا، ليس فقط من الناحية السياسية؛ حيث شهد 

، وأربكت 6089الكثري من األحداث على رأسها خمّلفات الثورة الفرنسية اليت اندلعت سنة 
م الباحث أوربا بكاملها، بل على األخص من الناحية الفكرية، وإذا استندنا إىل كال

"، فإنه بإمكاننا أن نقسم هذا القرن إىل أربع حقب Franklin Baum "فرانكلينباوم
 ية، التنوير اجلديد، عامل التطورأساسية خمتلفة فكريا ومتالحقة تارخييا: الرومانتيك

أن احلقبة األوىل  - ولو على سبيل التعميم -، ويبدو )*((6)(fin de siècleوالنكسة)
ان يف مناهضتهما لدوغمائية املناهج العلمية، وللتفاهل الذين كرستهما واألخرية تشرتك

احلقبتان الثانية والثالثة، وقبلهما القرن الثامن عشر )عصر التنوير( بأكمله. ومنه فإن 
التحديد املنهجي الذي نصبو إليه ليس متعلقا بعوامل معزولة سامهت يف ظهور األدب 

 ذا "العلم" بالشكل الذي ظهر عليهكانت وراء ظهور هبنيات فلسفية كلية  باملقارن، بل 
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وحنن نعلم أن أي علم )مبا يف ذلك األدب املقارن( ال ميكن أن يقوم على فلسفتني 
متناقضتني )كالفلسفتني الوضعية والرومانتيكية( بالقدر نفسه من االعتماد، رغم أن ذلك 

ن فلسفة تبدو مناقضة لتوجهه. ال مينع إمكانية اعتماد نشوء علم ما على بعض الروافد م
(، لنضع 69اآلن، واعتمادا على اخلطوط العريضة للتوجهات الفكرية هلذا القرن )القرن

األدب املقارن يف مكانه الطبيعي واملنطقي، من خالل حتديد مرتكزاته الفكرية احلقيقية عرب 
 متحيص. ودون اال،إمج هلا أخذنا عادة بسبب واملضل لة عليها، املتعارف األسس بعض حتليل

 

يوجد هناك إمجاع على أن األدب املقارن هو علم وضعي صميم يصبو إىل اختاذ 
صرامة املناهج العلمية، وذلك هبدف الوصول إىل نتائج دقيقة ومثبتة فعليا. ورغم أن األمر 
صحيح، إال أن التعميم يف مثل هذه احلاالت يغّطي على تقسيمات حقبية مهمة انتقل 

 لفيات فلسفية خمتلفة متاما، هلذاألدب املقارن فيما بعد إىل مرحلة أكثر حداثة خبمبوجبها ا
الذي  - إىل الطابع ما بعد البنيوي الفرنسي لألدب املقارن،التارخيي الطابع  فإن االنتقال من

هو يف احلقيقة انتقال من  - متثله بصورة أساسية توجهات النقد الثقايف املقارن ومتعلقاهتا
از على الفلسفة الوضعية إىل االرتكاز على الفلسفة اهلريمينوطيقية، مع األخذ بعني االرتك

)مرحلة املدرسة النقدية األمريكية، ومرحلة  االعتبار املراحل التوسيطية بني هاتني املرحلتني
املدرسة الروسية؛ حيث تقوم األوىل على الفلسفة الشكالنية البنيوية، بينما تقوم الثانية على 

مبا أننا اآلن  ،، إننا نتكلم عن تدرٍّج حدثن من العلمية إىل الفنية. ولكنفلسفة املاركسية(ال
سنقف جهدنا على حبث هذه ، فإننا ()بصدد مناقشة أشياء ختص املدرسة التارخيية

 املرحلة، وإبراز مرتكزاهتا.
 

الدراسة  تعد املدرسة التارخيية يف األدب املقارن مثاال واضحا عن حماولة تطويع 
األدبية وإخضاعها للمنهج العلمي، حيث ميكننا أن نستدل بالعديد من األفكار اليت تبناها 
مؤسسو هذا العلم؛ لقد كان "أول من اهتم  بالدراسة املقارنة املنظمة لألدب هو "جان 

، ومن الواضح (2)جاك أمبري" ابن العامل الفيزيائي "أمبري")...( وكان يرى أن األدب علم"
ر األب يف توجه االبن توجها علميا يف املقارنة، ولكن هذا كان أيضا، وبشكل أكثر أث
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( Cuvierداللة، متاشيا مع دخول املقارنة كمنهج إىل خمتلف العلوم، فكان ظهور "كوفييه )
( يف علم وظائف Blainville(، وبالنفيل )6875-6877يف علم التشريح املقارن )

وحىت  ،(3)("6830( يف علم األجنة املقارن )Costeست )(، وكو 6833األعضاء املقارن )
وإن كان هذا اإلحلاق القصري لفرع أديب مبجال علمي أثبتت فيه املقارنة خصوبتها ال يعدو 

على حد تعبري بالدنسربجر، إال أن ذلك  fantaisie de l'esprit"(1)أن يكون "نزوة روحية 
فقط عمل على مواءمتها مع خصائص الظاهرة  مل يدفع فيما بعد إىل جتاوز هذه النزوة، بل
إسقاط مثل تلك املقارنة التطابقية اليت حيث إن األدبية اليت هي يف األصل ظاهرة متفردة، 

وكان احلل األمثل ملعضلة هذا  انتهجتها العلوم ال يقّدم أي جديد لدارس األدب املقارن.
، وهي "النزوة التارخيية" اليت أخرى اجتاحت ذلك القرن "نزوة"التطابق اآليل هو إقحام 

أعطت للمقارنة األدبية صورهتا اخلاصة واملستقلة عن كل تلك املقارنات الساذجة واجملردة 
اليت استخدمتها العلوم آنفة الذكر، الستخالص التشاهبات وبناء القوانني العامة. وبفضل 

الذي يعمل على  ين البحتمة التارخيية انتقلت الصرامة العلمية من املستوى التقنيهذه السّ 
الذي  ، إىل املستوى العل ياستخالص قوانني الظاهرة الطبيعية اعتمادا على منهج املقارنة

أصبح التشابه  يبحث عن عالقات مؤكدة يكون مبوجبها نص أديب ما عّلة لنص آخر، ومنه
صال تارخيي بني الظواهر األدبية ال يكفي لقيام املقارنة، بل يشرتط أن يكون ناجتا عن ات

حقيقي وموثق. ولكن علينا، خالل حديثنا عن هذا االنتقال من املقارنة يف جمال العلوم 
الطبيعية، إىل املقارنة يف األدب، أن ال نغفل الطابع التوسيطي الذي لعبه علم اللغة؛ حيث  
كان املنهج املقارن يدخل هذا اجملال أيضا، وخاصة بعد اكتشاف السنسكريتية 

الذي يعترب أول    Friedrich von Schlegelبية(؛ "فكتب فردريك فون شليجل)اهلندوأور 
بعنوان "عن اللغة واملعرفة عند  6878من دعا إىل "النحو املقارن" كتابه الذي أصدره سنة 

كتابه اهلام الذي حيدد ميالد "فقه   Franz Poppأصدر فرانز بوب  6861اهلنود، ويف سنة 
نظام التصريف يف اللغة السنسكريتية مقارنا بكل من اليونانية  اللغة املقارن" بعنوان "عن

وسط يف طبيعة علم اللغة ذاته؛ حيث . ويكمن هذا التّ (5)"والالتينية والفارسية واجلرمانية"
يضاف إىل طابعه املنهجي والدقيق يف البحث عن التشاهبات وتربيرها عند املقارنة، ألجل 
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كما   -ال لألدب، وهنا يظهر أن علم اللغة املقارن أهداف تقنينية، وظيفته بوصفه حام
  "D.R. Raskراسك "، و"V. Humboldt  فون هامبولت"، و"F.Bopp بوب"مارسه 

   يضا من عباءة علم اللغة التارخييقد انبثق أ -ومن خلفهم من العلماء األملان خاصة
االت العلمية املتعلقة لذلك كان أقرب إىل األدب املقارن من تلك الدراسات املقارنة يف اجمل

 Paul Van بول فان تيجم"بالتشريح واألجنة واألعضاء وغريها، وهو ما يظهر أن 

Tieghem " انتبه إليه عندما كان يتحدث عن ما أمساه بـ "الفلسفة املقارنة" اليت مهدت
لظهور األدب املقارن، وذكر أن تارخيها يعود "إىل الثلث األول من القرن، ويعود فضل 

جودها إىل فورييل، واإلخوة غرمي، وياز، وبوب، الذين أمت عملهم ماكس مولر، غاستون و 
، ويالحظ أن هؤالء العلماء األملان غالبا، كلهم (1)باري، ميشيل بريال وكثريون غريهم"

كان تأثريهم واضحا يف توجيه أحباث األدب باحثون يف علم اللغة التارخيي واملقارن. وقد  
" كتاب "فرانز بوب Michel Bréalلميا، حيث ترجم "ميشيل بريال املقارن توجها ع

Franz Bopp" علم اللغة املقارن للغات اهلندو أوروبية " املعنونGrammairecomparée 

des langues Indo-europeennes من األملانية إىل الفرنسية، بينما عكف املقارنيون "
" على استلهام تلك Gaston Paris غاستون باريالفرنسيون اآلخرون، وعلى رأسهم "

 األعمال األملانية، مفتتنني بطابعها العلمي الدقيق.
 

رغم  -لقد تبني أن ظاهرة العلم جتتاح فعال األدب املقارن، واختاذ املنهج التارخيي 
كان هو اآلخر خاضعا إلمالءات القوانني العلمية، ومنه تبلورت أركان املقارنة   - خصوصيته

سقة مع التوجه العام واهلدف املنشود الذي جاء من أجله األدب املقارن: األدبية متنا
الشرط التأثريي والتأثري، الشرط العّلي، الشرط التارخيي، شرط معرفة اللغة األصلية )رغبة 
يف احلصول على نتائج أكيدة غري مغلوطة(، هلذا ختلى األدب املقارن عن أي قيمة تقييمية 

باملقاربة اخلارجية، وهو ما يفسر اهتمامه بكّتاب الدرجة الثانية  أو نقدية لألدب، واكتفى
اهتمامه بكّتاب الدرجة األوىل، تبعا لدورهم التأثريي  -أو أكثر أحيانا من -والثالثة، مثل 

 .)وهي املراتب الثالثة اليت تشكل صلب اشتغال األدب املقارن( أو التأثري أو التوسيطي
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اليت توّجهن األدب املقارن وفق مبادئها، مل تكن النزعة  ظاهرة العلم هذه وال شك أنّ 
إذا  -الوحيدة املوجودة خالل القرن التاسع عشر، كما مل تكن النزعة األكثر بروزا آنذاك 

ولكنها كانت النزعة األكثر  - أخذنا يف االعتبار الضجيج الذي أحدثته الرومانتيكية خاصة
إْذ إن ما يسمه "باوم" باسم "التنوير اجلديد"  رسوخا يف األذهان يف فرنسا على األقل؛

الذي حنن بصدده، مل يكن إال امتدادا للتنوير الذي اجتاح القرن الثامن عشر، وطبع ذلك 
 "Montesquieu مونتسكيو"، و"Voltaire فولتري" أمثال البارزين مع أعالمه القرن كله بطابعه

هم، وقد كان أنصار هذا التنوير اجلديد وغري " D'Alembert داملبري"، و"Diderot  ديدرو"و
الرئيسيني "من أتباع مذهب املنفعة اإلجنليزي والراديكاليني الذين أشار إليهم ميل 
والوضعيني الفرنسيني وشباب اهليجليني يف أملانيا، وخليط من الواقعيني والعلماء الليرباليني 

أوغست كونت "يون من أتباع ، وملّا كان الوضع(0)واالشرتاكيني يف كل مكان يف أوربا"
Auguste Comte،"سان سيمون "وSaint-Simon " ،هم املمثلون هلذا التيار يف فرنسا

فقد كانوا هم حبق السند الفلسفي الذي أدى إىل ظهور األدب املقارن على تلك الصورة، 
ملبادئ وهذا ما ينفي إمكانية ارتباطه فلسفيا بالرومانتيكية، وهو ما يظهر من خالل جمموع ا

 .كما سيتضح  واملرتكزات األكثر اتصاال بالسمة العلمية
 

 إسهام النقد األدبي: - أ
إن ربط ظهور األدب املقارن بالتنوير اجلديد يتعدى كونه ارتباطا أماله التوافق الزمين، 
إىل اعتباٍر أهم أساسه أن الثاين يشك ل مرتكزا فلسفيا أساسيا قام عليه األول؛ فانبثاق 

وهي اليت متثل عاصمتها )باريس( عاصمة األنوار يف  -ارن من فرنسا بالذات األدب املق
مل يكن األمر الوحيد الذي حيمل داللة يف هذا الشأن، بل يضاف إىل ذلك أن  - أوربا

النقد األديب، والدراسات التارخيية )ومها احلقالن اللذان انبثق منهما األدب املقارن( كانا مها 
مل يبدأ النقد األديب لصارمة، وحىت وإن سّلمنا بأنه "وفلسفته العلمية ا نفسهما نتاج التنوير

، مبفهومه الدارج؛ أي إبداء الرأي يف األعمال األدبية حبرية كما نرى (8)"69إال خالل القرن 
، فإن ّنطا آخر من النقد كان ما يزال يقارب "Sainte-Beuve سانت بوف"عند ذلك 
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 قا من مبادئ وّناذج كلية ومطلقةاحلكم على األعمال انطالاألدب مقاربة معيارية هدفها 
عترب أن الفن ذا طابع أخالقي اليت ت، األفالطونيةوذلك تبعا لنمط من فلسفة اجلمال 
"ميكننا مبعىن ما أن ة مثل اخلري واحلقيقة واجلمال، ويهدف إىل التعبري عن قيم هنائية وموحد

... إن النظرية الرمسية  ادة لفلسفة مطلقة يف النقدنعترب أن "املذهب" الكالسيكي قد قّدم م
، ولكنها سياسية أيضا: "فولتريـ"هي ضد الرومانسية، وهي ذات طابع كالسيكي متأثر ب

فالنظام البورجوازي جيب أن حيكم يف األدب كما يف األمة، وتربوية: فإن دراسة األدب 
ضح أن النقد هبذا املفهوم هو ، ووا(9)جيب أن تعطي للشباب عادات يف النظام والوضوح"

نتاج املبادئ الكالسيكية املوروثة عن اليونان، إضافة إىل التجديدات العقلية التنويرية. وقد 
وضع األعمال  من خالل، معياريةأدى هذا النمط من النقد إىل دراسة األدب دراسة 

إليه هذه  يتنته املطروحة أمام النقد بإزاء النماذج، وتكون قيمة العمل استنادا إىل ما
، وقد مّثل هذا االجتاه كل من كظاهرة متفردة  العمل نفسه نقداملقارنة، وذلك بدال من 

حيث كان  ؛خاصة" Saint-Marc Girardin سان مارك جرياردان"و" Nisardنزار "
"منهج نزار الذي يدعي أنه "علم دقيق" ميتاز بصالبة مطلقة. إنه يأخذ الفن تلو اآلخر، 

هلذا كان نصريا متعصبا  ،(67)نته مع ذوقه املثايل، اخلسائر من قرن إىل آخر..."ويرى مبقار 
للكالسيكية، ناقما على الكتابات الرومانسية، حيث يسمي هذا النمط من الكتابة باسم 

كل ذا األدب بأنه ""، وهو ال يتحرج من تعريف هLa littérature facile"األدب السهل 
اسة، ال تطبيقا، ال اختيارا، ال عودة للقدماء، ال نقدا، ال فنا. مهمة أدبية ال تتطلب ال در 

. وهذا بسبب (66)إهنا يف النهاية ال تتطلب شيئا مما هو صعب. إهنا اشتغال عشوائي..."
ّرف الفن ما يف الرومانسية من طابع وجداين غري قابل للقياس. وانسجاما مع هذا، كان يع

، وهو بذلك يتوخى (62)ق العامة بوساطة لغة رصينة"التعبري عن احلقائاألديب على أنه "
وضوح ودقة احلامل اللغوي، متاما كما يتوخى عمومية احملتوى األديب من حيث إنه يعرّب عن  

 كل إنسان، وذلك متاشيا مع النماذج الواجب احتذاهها.
 

 "يشرح يف مقاالته أن الناقد جيب أن يهدف إىلهو اآلخر ، فقد كان "جرياردان"أما 
، ويعين ذلك عدم اخلروج عن حماولة طلب (63)أن يستخلص من اآلداب تعليما أخالقيا"
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ويعترب كتابه األهم "حماضرات  القيم املطلقة الثابتة بالنسبة لألدب، وذاك هو مقياس جودته.
" مثاال واضحا جملهوداته احلثيثة من Cours de literature dramatiqueيف األدب الدرامي 

لنقد األديب صبغة كالسيكية قائمة على تكريس "املعايري اجلمالية" بوصفها أجل إصباغ ا
قوانني مطلقة، وبفضل منهجه املقارن )الذي ال حيمل أية صبغة تارخيية أو علّية، بل ال 

" يف Les passionsيتعدى كونه "موازنة" باملفهوم الفرنسي(، حاول أن ينقد بنية "املشاعر 
لقدمي )النماذج الكالسيكية( واحلديث )النماذج الرومانسية(، حيث الدراما بني املفهومني ا

 OU DE L’USAGE حيمل الكتاب عنوانا فرعيا "أو يف استعمال املشاعر يف الدراما 

DES PASSIONS DANS LE DRAME  مناصر ويف للكالسيكية  - مثل نزار -"، وهو
"ال  -حبسبه-تحررة؛ ففي املسرح وللقواعد الكالسيكية على حساب الرومانسية املندفعة وامل

توجد حقيقة إاّل األشياء العامة واليت يشعر هبا اجلميع، ويف كل املشاعر الدرامية، ليس 
احلب أكثرها تأثريا إال ألنه األكثر عمومية، والقلب ال ينفعل إال لألشياء املشرتكة بني مجيع 

اءات، فهي غري قادرة على القيام األشخاص. أما األشياء العجيبة، وغرابة األطوار، واالستثن
بإثارة القلب، وهذه واحدة من االختالفات األساسية بالنسبة لنا بني مسرحنا القدمي 
واحلديث، فاملسرح القدمي يّتخذ كموضوع له املشاعر األكثر عمومية واشرتاكا بالنسبة 

تويه من معىن ، وهذا ما يتيح إمكانية دراسة هذه املشاعر وفق ما حت(61)للقلب اإلنساين"
مشرتك، ويتعذر ذلك مع الرومانسية اليت جتعل الفردية مقياس كل شيء، ومنه، "تصبح 
هذه االستثناءات والتهوميات رتيبة بشكل سريع، ويف احلقيقة، فإن هذه التهوميات هي، إذا 

، ألهنا تثري االضطراب يف الذهن، وتدفع إىل الغموض (65)جاز التعبري، أفعال سيئة للروح"
 بدل الوضوح واالنتظام، وهذا حبد ذاته هو جتن على العقل اإلنساين بالنسبة جلرياردان.

 

-Jean أمبري"، و"Brunetière برونتيري"ومن هذه الزاوية أمكن النظر إىل نقاد أمثال 

Jacques Ampere"هيبوليت تني "، وH.Taine " بوصفهم أوائل املقارنني ولو على سبيل
سوا نقدا فنيا، بقدر ما كانوا حياكمون األعمال وفق منطق وضعي اإلحياء، فهم مل ميار 

هيجل "و "Spinoza اسبينوزا"صارم، ويعطينا "تني" هنا مثاال على ذلك، "لقد فتنته نظم 
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Hegel"  وضع تفسري كامل لوجود وصريورة األدب، يربط الوقائع  (...)الشمولية، فأراد
 اليت تعرّب يف هذا اجملال اخلاص وع القواننياألكثر خصوصية بوقائع عامة، وباكتشاف جمم

ينظم االجتاهات الوضعية اليت اتسمت  "Taineتني "واخلالصة أن  (...) عن منطقية العامل
، فهو يؤكد على ربط األسباب باملسببات من (61)هبا الفرتة األوىل من القرن التاسع عشر"

ظة، وهي مسامهة مل تكن فاعلة خالل احملددات الثالثة الشهرية: اجلنس، البيئة، اللح
، بقدر ما كانت (60)"فان تيجم"بشكل أساسي يف ظهور األدب املقارن كما الحظ ذلك 

متنحه توجهه الوضعي أثناء عملية املقارنة. وقد وضع "تني" بعمله هذا يف إحلاق الوقائع 
كماال   اخلصوصية بوقائع عامة، ما يشبه نظرية يف األدب، وهو ما سيجد جتسيده األكثر

 ."ريين ويليك"فيما بعد )خالل أواسط القرن العشرين( عند الناقد املقارين األمريكي 
 

تقنينيا بامتياز، ورمبا   لقد كان النقد األديب يف فرنسا خالل هذه املرحلة نقدا علمويا
بستيمولوجي أهمَّ ما تأثر به األدب املقارن بوصفه ت هذه السمة احملد دة لتوجهه االكان
من النقد األديب اخلارجي الذي يبحث عن العالقات التواصلية بني النصوص األدبية  نوعا

 .القومية املختلفة
 

 إسهام التاريخ األدبي: - ب
وإذا كان هذا هو حال النقد األديب خالل القرن التاسع عشر غالبا، فإن حال   

 وإن كان التاريخ األديب ال خيتلف عن ذلك إمجاال من حيث املرتكزات الفلسفية، حىت
أكثر نشاطا وانتشارا وتأثريا بسبب موجة البحث والتقصي عن أصول اآلداب الوطنية، اليت 
طبعت علماء هذا القرن بطابعها، وقد أدى توحد املنطلقات الفلسفية إىل شبه توحد يف 

أغلبية نقاد األدب بالتاريخ األديب والعكس. وعلى  وهو ما يربراضطالعاملمارسة أيضا، 
أنه يبقى علما حديثا  ن أن ظهور التاريخ األديب سابق عن ظهور النقد األديب، إالالرغم م

حىت القرن السابع عشر مل يكن للتاريخ األديب وجود، ال بالفعل وال باإلقرار، إذ نسبيا؛ فـ"
، أما صورته األكثر بروزا، فقد ()(68)املهارة سادت يف هذا اجملال أكثر من املعرفة" إنّ 

ل القرن التاسع عشر، وهذا مواكبة النتشار النزعات القومية يف أوربا ابتداء من ظهرت خال
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، ومنه إىل تنمية هذا (69)القرن الثامن عشر، اليت أدت إىل تعميق شعور كل أمة بذاهتا
الشعور بالبحث عن التاريخ القومي الذي كان هو األصل واملنطلق، ومل يكن ظهور األدب 

بالبحث يف  ،من أجل تكميل دراسة تاريخ هذا األدب القومي إاليف احلقيقة املقارن 
امتداداته ومنابعه اخلارجية. وباإلضافة إىل أن املؤسسني األوائل لألدب املقارن كانوا مؤرخي 

أول من استخدم  "فيلمان"أدب أساسا، فهم مؤرخون باملعىن األكثر دوغمائية: لقد "كان 
تابه "صورة القرن الثامن عشر" ونشره عام تعبري "أدب مقارن" على حنو علمي يف ك

، وتعين مسة العلمية أنه كان يبحث يف التأثريات املربهن عليها من أجل بناء (27)"6820
صورة إمجالية لتاريخ ذلك القرن تتسم بالدقة واملوضوعية، ومنه انبثقت عنده دراسات أكثر 

، ألن ذلك أجدى يف توخي الدقة اختصاصا تتناول عالقات ثنائية بني آداب القارة األوربية
والتدليل، وهو ما يشّكل مسامهته األكرب يف إعطاء املقارنة األدبية طابعها، بعد أن أعطاها 

"دراسة تأثري كّتاب القرن الثامن عشر اإلفرنسيني  6829امسها، لقد كانت "حماضرته عام 
لقد كانت واحلق يقال قليلة يف اآلداب األجنبية والفكر األوريب" حماضرة يف األدب املقارن، 

الغموض، وكان البحث فيها ينتقل مسرعا من قمة إىل قمة، ومل يكن ينقصها الصواب وال 
 لفرنسي انطالقا من مركزية فرنسية، وكان مهه األكرب هو تتبع تاريخ األدب ا(26)الدقة"

ان يرغب يف متموضعة هي األخرى داخل مركزية أكرب هي املركزية األوربية، لقد "قال أنه ك
 (22)أن يبني يف إطار مقارن ما تلقته الروح الفرنسية من اآلداب األجنبية، وما رّدته إليها"

 وهو مطلب ال ميكن حتقيقه دون حترٍّ دقيق للتأثريات.
  

يعلن "يف حماضرته أنه إذا كان األدب علما، فإنه  "جان جاك أمبري"وباملثل كان 
ابق ألوانه التخصص يف فلسفة اآلداب السواء، ومن السّ اريخ والفلسفة على ينتمي إىل التّ 

"فمن تاريخ الفنون  والسبق إذن للتاريخ: ... والفنون اليت سوف تدرس طبيعة ما هو مجيل
واآلداب املقارنة عند كل الشعوب جيب أن تنبعث فلسفة اآلداب والعلوم. وحينما دعي إىل 

ة درسه االفتتاحي الذي كان حتت عنوان وربون بعد ذلك بعامني ويف هنايالتدريس يف السّ 
 "عن األدب الفرنسي يف عالقاته باآلداب األجنبية يف العصور الوسطى"، صاح أمبري قائال:
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هبذا الدرس املقارن الذي يظل تاريخ األدب بدونه  - أيها السادة -"سوف نقوم 
ن أمبري حيملها اليت كا ، وميكن أن نرى من خالل هذا االستشهاد البصائرن (23)ناقصا..."

حول "فلسفة األدب"، أو ما يسميه األمريكيون "نظرية األدب"، ولكنه كان يعترب ذلك 
إذ إن فلسفة التاريخ جيب أن ت بىن على  ؛خطوة الحقة للتاريخ األديب بوصفه حبثا تفصيليا

علم التاريخ، وهو ما عمل على تطبيقه شخصيا من خالل دراسته تاريخ األدب الفرنسي 
 قاته باآلداب األخرى.يف عال

 

، فال خيفى أنه كان "متأثرا أعظم التأثر بنظرية "داروين" يف "برونتيري فردناند"أما 
     صف الثاين من القرن التاسع عشر، وأتاحت ، وهي النظرية اليت شغلت النّ (21)التطور"

لعامِل تاريخ األجناس األسباب اليت جعلته يتتبع تاريخ الفنون متاما مثلما يتتبع ا "برونتيريـ "ل
احليوانية، ويتتبع التاريخ األديب يف مراحله باستعمال املنهج نفسه الذي يستخدمه العامِل 
حيث كان يفسر من خالل هذه العملية ظهور األجناس األدبية، مث تطورها وازدهارها، مث 

 اندثارها وتوريثها لبعض اخلصائص اليت تستمر يف األجناس األخرى.
 

ملنهج العلمي بكل دوغمائيته هو الذي يقود التاريخ األديب، ومنه األدب لقد كان ا
علماء آخرين، ال يهمنا تفصيل آرائهم، بقدر  -إضافة إىل هؤالء-املقارن، وميكننا أن جند 

 لعلمية يف معاجلة التاريخ األديبما يهمنا معرفة أهنم مهدوا لألدب املقارن بفضل مناهجهم ا
إال ألن السمة العلمية اليت كان  يتّم اللجوء إليهاألدب املقارن مل وهلذا ميكن القول أن 

تسمية لكل  -استكماال للفائدة-نطلق منها يف تتبع التواريخ الوطنية، كانت تتطلب ي  
التاريخ  لظهور نتيجة املقارن األدب ظهور يكن مل ومنه املكم لة، األجنبية والتأثرات التأثريات

 نتيجة الختاذ التاريخ األديب ذلك الطابع العلمي الوضعي. -بصورة أعمق-األديب، بل 
 

علماء تاريخ بارتباط ظهور األدب املقارن املؤسس على خلفيات وضعية  ويبدو أنّ 
فرنسيني، كان انعكاسا لطبيعة تفكري الفرنسيني ذاهتم منذ أن كان ديكارت يقرر منهجه يف 

، وقد الحظ هيغل، أثناء حديثه عن الشك والتمحيص للوصول إىل معرفة يقينية وصادقة
فلسفة التاريخ، أن الفرنسيني قد برعوا يف كتابة ما يسميه "التاريخ النقدي"، ويقصد به نقد 
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الروايات والوثائق التارخيية الكتشاف األصح منها، وذلك من أجل إعادة بناء املاضي كما 
، وال شك أن (25)قال حدث، لذلك كانت حبوثهم جتمع بني النظرة الصائبة والعمق كما

حيث يطغى ما  ؛هذه البنية العلمية للعقل الفرنسي، هي عكس ما حيدث يف أملانيا غالبا
، أو النقد الرتنسندنتايل املثايل، وهو ما سنجد الحقا أنه (21)يسميه هيغل "النقد العايل"
يخ يف أن نفهم عموما علة ظهور علم التار  -للسبب ذاته  -أنتج الرومانتيكية، وميكن 

 فرنسا، وفلسفة التاريخ يف أملانيا، اليت كان هيجل نفسه من أعالمها.
 

 ومغالطات التأسيس: الرومانتيكية -0
 بالتنوير اجلديد ونزعته العلمية قد رأينا إىل اآلن أن ظهور األدب املقارن كان مرتبطال

إىل جتاوز وهو تفسري صحيح طاملا شّكل نقطة إمجاع، ولكن هذا التفسري ما زال يف حاجة 
بعض اإلشكاالت املنهجية كي خيرج متاما من دائرة التعميم، وهي إشكاالت مرتبطة أساسا 
بدور الرومانتيكية يف التأسيس لألدب املقارن: كيف حيصل أن تّتحد الرومانتيكية مع التنوير 

يف تأسيس فرع أديب يتسم بالعلمية؟ ميكن القول إن هذه  -وهو نقيضها املنهجي-
ة احملورية مل تناقش مناقشة مباشرة، بل كان يقال دائما إن هناك عامالن مهمان اإلشكالي

، ويذكر عادة كل ()يف ظهور األدب املقارن، مها احلركة الرومانتيكية، والنهضة العلمية
ضمن العامل األول، بينما يضم " M. deStaëlمدام دو ستايل "و "سانت بوف"من 

بقا، وأحيانا أمساء أخرى مل نذكرها. ومنه كان يناقش تأثري العامل الثاين من ذكرناهم سا
الرومانتيكية بصفة جمزّئة؛ أي بوصفها عوامل معزولة سامهت يف ظهور األدب املقارن، 

تصر عادة يف عاملني اثنني: األول هو اعتبار أهنا احلاضن الرئيس ل  لنزعة الكوزموبوليتيةـ "اوخت 
 يقوالن" M. F. Guyard غويار"و"فان تيجم"كان   كما" cosmopolitanism )العاملية(

والثاين هو اعتبار أهنا مصدر للنقد األديب الداعي إىل ربط األدب مبؤلفه عكس النقد 
الكالسيكي. ويف كل احلاالت مل يكن ينظر إليها )الرومانتيكية( من خالل طبيعتها 

مبا أنه مل  ،ة إىل ذلك الوقتاإلبستيمولوجية، أو بنيتها الفلسفية، ألن ذلك مل يكن ذا أمهي
يكن هناك توجه آخر للدرس املقارن يزاحم التوجه التارخيي للفرنسيني، أما اآلن فيبدو أن 
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األمر أكثر إحلاحا، انطالقا من تعقد االجتاهات املختلفة اليت تناولت األدب املقارن مثل 
اخللفيات الفلسفية بدقة االجتاه النقدي، واملاركسي، وما بعد البنيوي، ومنه أصبحت معرفة 

 -باختصار-فهما صحيحا. وهنا سنحاول  هي الضامن الوحيد لفهم هذه االجتاهات أكرب،
أن حندد طبيعة مسامهة الرومانتيكية يف ظهور األدب املقارن، مقارنني ذلك مع مدى توافقه 

 مع املبادئ الرومانتيكية ذاهتا.
 

تقريبا حدث يف فرنسا توسع  6825 إىل أنه "ابتداء من عام "فان تيجم"لقد أشار 
الشباب من أدباء ونقاد، وحتت تأثري خمتلف األسباب  ملموس يف التاريخ األديب، ذلك أنّ 

يشعرون  اهذا اجليل، بدأو  التارخيية، والسيما تأثري الرومانتيكية اليت كانت تسيطر على كلّ 
، ويبدو واضحا (20)ا"برغبات يف االطالع أكثر اتساعا، ويظهرون اجتاها تارخييا جديد

بالنسبة لفان تيجم أن التأثري األهم للرومانتيكية كان هذه الرغبة يف االطالع على اآلداب 
األخرى وحماولة دراستها من طرف النقاد الفرنسيني، ولكنه يردف أنه "مل يبحث أحد 

عظيمة  إطالقا يف األدب املقارن مبا يف الكلمة من معىن: لقد منحونا كلهم كتبا ومواضيع
من اآلداب األجنبية. ومع ذلك فإهنم حققوا وطوروا بتعاليمهم حالة فكرية من حاالت 
األدب املقارن، قابلة للتطور الدائم املنظم، لقد كان هؤالء املتحمسون لآلداب األجنبية 

، ومهما كان تسليمنا بأن هذه احلالة الفكرية اجلديدة اليت (28)أتباعا ألممية فكرية جديدة"
ثتها الرومانتيكية، واملتمثلة يف معرفة اآلداب األجنبية، هي مسامهة حقيقية يف ظهور أحد

األدب املقارن، فإننا نصطدم حبقيقة أن هذه احلالة الفكرية كانت موجودة، وإن بطريقة 
، لقد  ومع ذلك مل يصاحبها ظهور علم األدب املقارن خمتلفة، قبل الرومانتيكية بوقت طويل

مبعرفة ، وذلك من خالل ولعهم (29)كوزموبوليتينيباء القرن الثامن عشر  كان فالسفة وأد
 "مونتسكيو"و"فولتري"أوضاع الدول األخرى من آداب وغريها، ومن ذلك ما كتبه كل من 

من كتب. وخيربنا مؤرخ  -عن الشرق وعن غريه من البالد-عن إجنلرتا مثال، أو ما ك تب 
 العامل واستغالله مل ينقطع حلظة ط أوربا يف كشفأن "نشا "بول هازار"األفكار الشهري 

ولقد واصل القرن السابع عشر يف هذا الصدد املهمة اليت ألقاها على عاتقه القرن 
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، ويعطينا الكثري من األمثلة عن ذلك من خالل األسفار، والرحالت واحلروب (37)السابق"
، إننا نتحدث هنا عن "أممية  وغريها مما أدى إىل تغريات سيكولوجية عميقة عند األوربيني

كالسيكية" كانت توّحد أوربا قاطبة من خالل إخضاعها لنموذج واحد، هو النموذج 
اليوناين الالتيين، ولغة واحدة، هي اللغة الالتينية اليت كانت لغة األدب، واللغة الرمسية يف 

، فإنه "ان تيجمف"أما  ، وهذا انعكس أيضا على نظرة األوربيني إىل العامل البعيد.أوربا
يتحدث عن أممية أخرى انبثقت من القومية اليت نادت هبا الرومانتيكية، وهذه املفارقة 

 ممية ذاته بني احملتوى التنويرياملتعلقة بتموضعات األممية والقومية، وبتمويه مصطلح األ
واحملتوى الرومانتيكي هي ما جيرنا إىل طرح سؤال مربك ولكنه جوهري: هل كان األدب 

 ؟ةالكوزموبوليتي من الناحية الوظيفية مقرتنا بربوز النزعة القومية أم بطغيان النزعةاملقارن 
 

لقد كانت الرومانتيكية تدعو باستمرار إىل القومية، وكان هذا التوجه احتجاجا على 
 ا مع الفلسفة الرومانتيكية ذاهتاالشمولية الكالسيكية، كما كان بدرجة أكرب انسجام

فان "كما سنرى، والكوزموبوليتية اليت ينسبها   واالختالف النسبية والتعدد القائمة على
وغريمها إىل الرومانتيكية هي بال شك نقيض الكوزموبوليتية التنويرية  "غويار"و "تيجم

املعيارية، وانسجاما مع هذا، مل يظهر األدب املقارن قبل القرن التاسع عشر لعدم وجود 
"األدب املقارن يصبح ميدانا  دودها، ومنه ميكن القول أنّ آداب قومية يعمل على سرب ح

العديد من  ن: األول، عندما تظهر إىل الوجودجديرا باالعتبار فقط عندما يتحقق أمرا
والثاين، عندما تتوقف الشعرية  -اآلداب اليت تعي نفسها بصفتها كذلك-اآلداب احلديثة 

ومن هنا جند أنفسنا أمام مفارقة تارخيية الوحدوية أو املطلقة عن كوهنا ّنوذجا مقبوال. 
مثمرة: صعود القومية هو الذي يضع األساس لظهور األممية اجلديدة. هذا ما استنتجه 

وهو ما وقف عليه أيضا ، (36)" حول تأثري الرومانتيكية"Joseph Texte "جوزيف تاكست
كشف أن   " عندماRene Wellekالناقد األمريكي "ريين ويليك  -وإن بشكل مقلوب-

هناك "مفارقة يف الدوافع السيكولوجية االجتماعية لألدب املقارن كما مورس خالل نصف 
، فقد ظهر األدب املقارن كردة فعل ضد القومية الضيقة اليت ميزت ()القرن املاضي
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الكثري من حبوث القرن التاسع عشر، وكاحتجاج ضد انعزالية العديد من مؤرخي اآلداب 
لكن هذه الرغبة األصيلة يف أن يعمل  ملانية واإليطالية واإلجنليزية إخل )...(الفرنسية واأل

دارس األدب املقارن كوسيط بني الشعوب وكمصلح لذات بينها غالبا ما طمسته وشوهته 
؛ إذ كان األدب املقارن (32)املشاعر القومية امللتهبة اليت سادت تلك الفرتة ويف ذلك املوقع"

 متدادات القومية يف اخلارج، بغرض تبيني التفوق القومي وتعميقه.أكثر اهتماما باال
 

من املهم مالحظة هذا الفرق، وهو أن الكوزموبوليتية الكالسيكية والتنويرية تقوم على 
 ومشولية النموذج عند الكالسيكينيالتشابه؛ أي على مجع األذواق، وتوحيدها تبعا لتوحد 

ني، وقد عرّب عن هذه الفكرة بشكل أوضح ماريو فرنسوا ولتوحد ومشولية العقل عند التنويري
 إلميان املسيحي واللغة الالتينيةأن "العصور الوسطى الغربية، املوحدة با لغويار، حني قا

هي كوزموبوليتية، ومثة تيار إنساين واحد جيمع األدباء األوربيني يف عصر النهضة )بداية 
ن عشر هو عصر الفلسفة وأوربا الفرنسية، هذه القرن السادس عشر األوريب(، والقرن الثام

. أما (33)احلقبات الثالث الكوزموبوليتية هي، دون تساو، حقبات وحدة لغوية"
الكوزموبوليتية الرومانتيكية فهي تقوم على االختالف والتعدد تبعا لتعدد القوميات 

ب مفهومها من هذا واختالفها، وال تلغي الكوزموبوليتية هبذا املفهوم القوميات، بل تكتس
القوميات ذاهتا متغرية  التعدد بالذات، إهنا غري ثابتة على اإلطالق، بل متطورة ومتغرّية، ألنّ 

أحد أكرب امللهمني -"Herder هردر"ومتطورة رغم أهنا متلك مساهتا اخلاصة كما قال 
ة، وبالتايل ؛ حيث أّكد "منذ البداية وجود ألوان عديدة من الطبيعة اإلنساني-للرومانتيكية

أكد مقولته اهلامة القائلة بتعددية احلضارات، كما أكد نزعته النسبية، ومن مّث كان إعجابه 
، وانطالقا من هذا  (31)بكل حضارة أصلية، ودعوته إىل تفهم كل حضارة من داخلها"

كانت دعوته رفقة آخرين إىل نوع من الكوزموبوليتية، حيث سعى هؤالء الكتاب إىل فتح 
للكونية اليت تتطلب تصورا مسبقا خلطوط سري التواريخ الوطنية، وذلك من أجل أن  الطريق

هذه الكونية هي ما تعرب عنها تلك األحالم  ، إنّ (35)تكون مفهومة بشكل صحيح
الطوباوية اليت طاملا راودت الرومانتيكيني يف كشف العامل البعيد، وغالبا الفانتازي، بالرغم 

 وهلم وتارخيهم الوطين، ولغتهم القومية.من أهنم أكثر متسكا بأص
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ظهور ل لطرف الذي هيئ اجملاللنا من تعيني املسؤولية األكرب ل إذن، وإذا كان ال بدّ 
األدب املقارن، فسنقول أنه القومية ال الكوزموبوليتية، على الرغم من أن الطموح األكرب هو 

الوضع ال يعرّب عن تناقض بقدر  بلوغ هذه األخرية من خالل جتاوز احلدود الوطنية، إن هذا
ان ظهور الذاتية بكل ا كّـ ما يعرّب عن حالة طبيعية لتبلور بنية الوعي الذايت؛ أي أنه مل

فيما  -ما يسميه هردر( كvolkأو الفولك )-األنا فيما خيص الفرد، واألمة مستوياهتا )
اك مقياس آخر لوعي نتيجة الظروف التارخيية سالفة الذكر، فإنه مل يكن هن (خيص اجملتمع

  تشكل جمتمعًة اجملال الكوزمولوجيهذه القومية غري وضعها بإزاء القوميات األخرى اليت 
ومل تكن من وسيلة أخرى غري التاريخ األديب لبلوغ ذلك، ومن هنا ميكن أن نفهم علة كون 

وطموحها  الوطين مبنطلقها املقارنة، األحباث فاحتة هي (Imagology) األدبية الصورة دراسات
 ت الكتاب الفرنسينيرحال عندما اعترب أن "سعيد علوش"وهو ما أشار إليه الكوين، 

 ي، مما يزيد يف تفخيم صورة األنامسيطرة على اخليال الفرنس"وأعمال املستشرقني كانت 
الصورولوجية كانت بداية شرعية لتخيل الدرس  واختزال صورة اآلخر، وميكن القول بأنّ 

كما   (31)عن الشرق عامة" "ديفرنوا"ان ماري كاري خاصة، ومع دراسات املقارن، مع ج
 الداعية "هردر"، ومشبعة بأفكار رومانتيكية "مدام دو ستايل"ميكن أن نفهم كيف تكون 

" De L’Alle agne أملانيا "عن الشهري كتاهبا أخرى جهة من تكتب وكيف القومية، إىل
، ومن خالهلا تدعو إىل التفتح على ة األملانية(، لتصف لنا قومية أخرى هي القومي6867)

 القوميات واآلداب األخرى.
 

 مدام دو ستايل والمبدأ القومي/الكوزموبوليتي: - أ
بدقة من خالل  لة الرومانتيكيةضتلخص هذه املع "مدام دو ستايل" احلقيقة أنّ 

تب  إهنا تك :أعماهلا، وهي من خالل ذلك أيضا تلخص دورها يف ظهور األدب املقارن
 De la literatureكتابا عنوانه "األدب يف عالقاته بالنظم االجتماعية 

considéréedansses rapports avec les institutions sociales( "6877)  لتبني أن
إذ إن األديب ابن بيئته، وهو ما يؤكد  ؛طبيعة األدب تتحدد انطالقا من احلالة االجتماعية
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، وهذا هو األثر األبلغ الذي للفروقات اليت بني اجملتمعات على الفروقات بني اآلداب تبعا
، أما من اجلانب اآلخر، فقد كانت "بسعة أفقها يف النقد، وكثرة تلقته عن الروح األملانية

اطالعها على اآلداب األجنبية، وشغفها بدراسة مظاهر الفكر اإلنساين يف خمتلف 
وة إىل اخلروج من نطاق األدب الواحد اللغات... كانت بكل ذلك ذات أثر كبري يف الدع

وهو اجلانب األكثر بروزا عند احلديث عن تأثريها يف ظهور األدب ، (30)يف النقد والتحليل"
املقارن، لقد كانت داعية أصيلة لالنفتاح على اآلخر وجتاوز احلدود، ليس فقط من خالل  

ون مثاال معرّبا عن نظرهتا " الذي يعده الكثري De L’Alle agneكتاهبا األشهر "عن أملانيا 
 Pierreالكوزموبوليتية، ولكن أيضا من خالل شخصيات روايتها كما الحظ "بيار ماشريي

Macherey ؛ حيث إهنا يف روايتها "كورين"Corinne("6870 قد "أبدعت، على الصورة )
عنها  اليت هي صورهتا الذاتية، شخصية كورين، "الغريبة اجلميلة": إجنليزية املولد، ختلى

أهلها، أصبحت يف ظروف غامضة، إيطالية بالتبين، حقيقية أكثر مما هي يف الواقع بالرغم 
من ختفيها الذي فرضه عليها تنكرها، شكل مستعار، عرضة لالهتام، ذلك أن القصة 

اإليطالية اليت متزج بني طبائع الشمال وطبائع اجلنوب، مكتوبة -املخصصة هلذه اإلجنليزية
ية من أجل مجهور لغته فرنسية. هذه الغريبة "مجيلة"، إذًا هي مثرية لالهتمام باللغة الفرنس

، وهي احلالة اليت كانت (38)من وجهة نظر املتخيل الروائي، بسبب كياهنا الكوزموبولييت"
عليها "دو ستايل" نفسها إذا علمنا أهنا كانت منفية عن فرنسا من ِقبل نابليون، وقد 

د السويسرية الفرنسية صالونا اجتمع فيه مفكرون وأدباء من اختذت لنفسها على احلدو 
. وميكن أن نقول مع "بيار ماشريي" ثانية، وكخالصة ملنهجها، أهنا (39)خمتلف أحناء أوربا

قد توصلت "إىل صياغة أطروحة نظرية مبتكرة تنّص على أنه ال ميكن أن تكون هناك هويّة 
املعّقدة الذي جيمع بني الثقافات ويبقي يف  ثقافية إال داخل هذا النظام من العالقات

الوقت نفسه على فروقها وتناقضاهتا. على هذا املبدأ أسست نزعتها الكوزموبوليتية 
، وكانت بذلك سّباقة إىل إدخال هذا النمط من التفكري الرومانتيكي األملاين (17)الفكرية"

األدب املقارن الذي  إىل فرنسا، ومنه كانت تشارك من حيث ال تدري يف تأسيس علم
 سينبثق فيما بعد، متخذا منهجا نقيضا للمنهج الرومانتيكي.
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 سانت بوف وإشكاالت التصنيف الفني/ العلمي: - ب
ا الشخص اآلخر الذي محل مشعل الرومانتيكية، وكان يوصف دائما بأنه عامل أمّ 

 بوف" ناقد الفرنسي املعروف "سانتأساسي يف ظهور األدب املقارن، فلم يكن إال ال
ولكن، وخالفا لـ "مدام دو ستايل"، مل يكن هذا الناقد رومانتيكيا باملعىن الكامل للكلمة؛ 

يف الشق األول من حياته(، والعلموية )يف نقدية تأرجحت بني الرومانتيكية )إذ إن جهوده ال
  الشق الثاين منها(، وهذا ما جيعل من حماولة موضعته حماولة ناقصة باستمرار، "إنه مثقف

كالسي جديد، إنه أيضا رومانسي "ملهنم"، ومنهجي سابق على "تني"، وأبيقوري 
. ولكن ما يهمنا حنن هو إسهاماته الرومانتيكية، واليت تتمثل أساسا يف اختاذه (16)تأثريي"

ذلك األسلوب الشاعري يف النقد، الذي يتميز بالقرب من الذاتية والفنية، والبعد عن 
"، أو Portraits Littérairesما جتسد يف طريقة "الصور األدبية املناهج والنماذج، وهو 

السري الذاتية اليت كتبها جملموعة من األدباء، وكان عليه إّذاك "لكي جيد الوحدة اإلمجالية 
للوصف، أن يستعمل حدسه كشاعر، وموهبته على التجاوب، ويصبح النقد مبفهومه هذا 

عل ذلك من أجل أن ينفذ إىل داخل املبدع الذي ، وهو يف(12)"خلقا وابتكارا مستمرين""
يف نقدي أحاول أن ألصق " :ة األمثل ملعرفته معرفة صادقةتلك هي الطريق يدرسه، ألنّ 

 (13)أحاول أن أرتديهم وأن أضاهيهم" أحضنهم، روحي بروح اآلخرين، أنفصل عن نفسي،
ن ميارس يف أملانيا مع هذا النمط من النقد يذكرنا بنمط مشابه يف جمال التاريخ كا إنّ 

 وخاصة مع املؤرخ اهلريمينوطيقي الرومانتيكي "فريدريك شاليرماخر "هردر"،
Schleiermacher Friedrich("6018-6831 الذي كان يدعو ،)-  من أجل فهم مرحلة

إىل االنغماس فيها كأننا جزء منها، وهو املوقف نفسه الذي اختذه بإزاء األعمال  - معينة
ث يستلزم فهم قصدية املؤلف انغماسا يف نفسيته ووضعه التارخيي بعيدا عن كل األدبية؛ حي

تأثري قد يأتينا من احلاضر، وهذا ما حدا به أن يستعمل اهلريمينوطيقا )التأويل( كمنهج 
لدراسة التاريخ؛ إن الفهم عند "سانت بوف" كما عند "شاليرماخر" قضية تأويل ال قضية 

 س )املبدِع بالنسبة لـ"سانت بوف"هي يف الشيء املدرو منهج، وذلك من خالل التما
 والتاريخ واملبدع كليهما بالنسبة لـ"شاليرماخر"(، واستبطانه من أجل بلوغ حقيقته.
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وإذا كان هذا باختصار هو اجلانب الرومانتيكي يف "سانت بوف"، الذي ظهر يف 
 Portو"بور روايال ثالثينات القرن التاسع عشر من خالل كتابيه: "الصور األدبية"،

Royal ّحتوال حدث صوب العلمية، وهو التحول الذي أعاد "سانت بوف" مرة  "، فإن
أخرى إىل حظرية التفكري النقدي الفرنسي الغالب، املؤسَّس على الروح التنويرية، ويبدو أن 

ن ما لبداية أفول الرومانتيكية، وطغيا -زمنيا-هذا التحول مل يكن اعتباطيا، بل كان مواكبا 
يسمى "التنوير اجلديد" كما أسلفنا أعاله، لقد قِبل سانت بوف "مستسلما بأن يكون 
مراقبا دون أفكار مسبقة، رجال يعرف القراءة ويعل مها لغريه. وهكذا، بعد "أمبري 

Ampere وضع تصورا لرتتيب الوقائع باملنهج العلمي، نوعا من "التاريخ الطبيعي" يكلل ،"
واقرتح كحجر أساس نظريته حول األ سر الروحية اليت تعمل على أكوام املالحظات، 

الرتتيب عرب التاريخ حسب السمات البارزة، وهي الطريقة املتبعة لتصنيف النبات 
، وقد رأينا كيف  (11)واحليوانات. النقد "البويف" يف شقه اآلخر يتطلع إىل علموية "تني""

جلنس، والبيئة، واللحظة الزمنية. أما كان "تني" يصنف األعمال األدبية وفق عوامل ا
 "سانت بوف" فال يبتعد عن ذلك يف حديثه عمَّا يسميه "األ سنر الروحية".

 

حتديد "بوف" هلذه األسر الروحية هو  وإذا استندنا إىل كالم حممد غنيمي هالل، فإنّ 
البحث عن  "نظريته اليت وضعها تقود حتما إىل أكرب مسامهة له يف األدب املقارن؛ ذلك أنّ 

عناصر تكوين الكاتب خارج نطاق أمته: إذ قد ينتمي الكاتب إىل أسرة فكرية عاملية يف 
، ولكن هذا الكالم جيعل من أطروحة غنيمي (15)اآلداب، وهذا جوهر األدب املقارن"

هالل مربكة للغاية؛ إذ إنه يضع يف البداية سانت بوف إىل جانب مدام دو ستايل حتت 
ومانتيكية وتأثريها يف ظهور األدب املقارن، ولكنه يفاجئنا ببيانه أن الذي مظلة احلركة الر 

مّهد لألدب املقارن هو اجلانب العلمي من "سانت بوف" ال اجلانب الرومانتيكي، وقد  
كان أحرى به أن يضع "بوف" ضمن عامل "النهضة العلمية"، وليس ضمن عامل "احلركة 

 ح فقط ارتباكا منهجيا يف التصنيفإن هذا ال يوضالرومانتيكية"، ومهما يكن من أمر، ف
بل يوضع أيضا صعوبة إجياد عوامل رومانتيكية حّقة من الناحية امليتودولوجية سامهت يف 

 ظهور األدب املقارن.
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بعد عرض املسامهة الرومانتيكية يف ظهور األدب املقارن يتضح أهنا مسامهة مل تتجاوز 
نتباه إىل اآلداب األجنبية، وهذا بالضبط ما مثّلته "مدام دور هذه الرومانتيكية يف لفت اال

دو ستايل"، وهي التلميذة املخلصة للفكر األملاين، وينجر عن هذه املسامهة، لفت االنتباه 
أيضا إىل دور التاريخ األديب بوصفه آلة األحباث القومية وفوق القومية معا، ماذا غري ذلك؟ 

يعة هذه املسامهة، سنجد أهنا مسامهة ال متس صلب ال شيء تقريبا. وإذا دققنا يف طب
األدب املقارن، بل فقط متّدنا بنور ضئيل ميكن أن يضيء لنا جانبا من اجملال الذي ظهر 
فيه األدب املقارن، وهلذا كان دور الرومانتيكية مبالغا فيه دائما. إننا اآلن نتكلم عن 

لقوام املنهجي، وال نتكلم عن األعراض اليت العناصر البنائية يف األدب املقارن مشكَّلة يف ا
تصر على هذا املستوى يف هتيئة اجلو العام لظهور هذا العلم، هلذا ليس األهم أن نتكلم  خت 
عن دور الرومانتيكية يف لفت االنتباه إىل التاريخ األديب )رغم أن األدب املقارن يف هذه 

ية ممارسة هذا التاريخ األديب؟ لقد كانت املرحلة ينسب إىل التارخيية(، بل أن نتكلم عن كيف
ممارسته من قبل الفرنسيني ختضع دائما للطابع الوضعي من خالل التأكيد على عالقة 

؛ حيث ال يعلو كالٌم على (11)األسباب باملسببات، واعتماد نظرية "التأثريات األدبية"
ادة أمثال "كانت الوثائق والتمحيصات، وذلك عكس املنهج الذي كان ميارسه األملان ع

Kant و"فيشته " Fichteو"هردر" Herderو"شاليرماخر " Schleiermacher و"دلتاي "
Dilthey،"  الذين كانوا يعاجلون التاريخ بوصفه قضية معايشة )هذا املصطلح يستعمله

دلتاي بكثرة يف إطار منهجه التارخيي التأويلي(؛ أي قضية عاطفة، ال عقل، قضية ذاتية، ال 
 ةة، إنه دائما قضية مل تكتمل بعد، ولن تكتمل، ألننا ننطلق من منظورات ذاتيموضوعي

ويعين ذلك بالنسبة إىل هؤالء أننا "عندما نتذوق عمال فنيا فإننا نكون على تواصل من نوع 
 .(10)ما مع الشخص الذي صنعه، وهو يتحدث إلينا، وهذا هو املبدأ"

 

فان ـ"ولعل احلرص الشديد لإلدراك، "لقد أدرك "فان تيجم" هذه احلقيقة غاية ا
( للمقارنة باملعىن Positivisme، هو ما دفعه إىل التعليم على الطابع الوضعي )"تيجم

ن نفرغ كلمة "مقارنة" من كل داللة فنية، ونصب عليها معىن أحيث ينبغي  ،العلمي
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ألول أمثال الرعيل ا، وهو الرأي الذي وافقه عليه كل نقاد هذه املدرسة من (18)"علميا
 عن "هردر" ه ما قاله "فان تيجم"، ويرتبط ب"فرنسوا غويار"... "بول هازار"، ،"بالدنسربجر"

حيث يرى أن األخري "نادى بالتاريخ األديب القائم على اختالف املواهب والعناصر، إال أن 
إثبات  ، ألهنا ال تقوم على(19)هذه الطريقة ال تؤدي ... إىل األدب املقارن على اإلطالق"

 العالقات باألدلة، وهذا انسجاما مع املبادئ الرومانتيكية اليت يتبناها "هردر".
 

 خاتمة:
 التعليم األهم الذي ميكن استخالصه من خالل هذا العرض هو التأكيد على أنّ  إنّ 

األدب املقارن قد أريد له من طرف مؤسسيه الفرنسيني أن يكون ِعلما باملفهوم الدقيق 
يكن تأطري هذا العلم بالنزعة التارخيية ليغرّي من األمر شيئا مادامت النزعة للكلمة، ومل 

ذاهتا، وهذا أمر مفهوم متاما إذا  العلمية قد اجتاحت حىت الدراسات التارخيية يف حدّ 
أخذناه يف سياقه الزماين واملكاين، بل إنه كان وسيظل من أهم مسّلمات كل حديث عن 

قارن، وقد كان هذا التوجه املنهجي الوضعي األصيل لعلماء البنيات التأسيسية لألدب امل
املقارنة الفرنسيني هو املنطلق الذي انطلقت منه كل املدارس املقارنية الالحقة يف نقدها 
للمدرسة التارخيية الفرنسية، من خالل حماولة استبدال هذا املرتكز الوضعي للفرنسيني 

األمريكية وخاصة عند أهم أعالمها "رينيه مبرتكز آخر شكالين نقدي تارة )املدرسة 
ويليك"(، أو مبرتكز سوسيولوجي ماركسي تارة أخرى )املدرسة الروسية وعلى رأسها الناقد 
"فيكتور جريمونسكي"(، أو حىت مبرتكز هريمينوطيقي مثلما يظهر يف املمارسات املقارنية ما 

 بعد البنيوية. 
 

حل خيوطه هو ذاك املتعلق باالدعاءات ولكن التناقض الذي عمل هذا البحث على 
الكثرية الساذجة اليت ت رجع ظهور األدب املقارن إىل عاملني مها: الفلسفة الوضعية 
والرومانسية كليهما، ودون أي متحيص يف ذلك، وهذا التناقض يعود أساسا إىل التعميمات 

املقال، ميكن أن  اليت تقود النقاش يف هذا اجملال، ومن خالل تفصيلنا للقول خالل كلّ 
ذاهتا اليت  نركن إىل قناعة مفادها أن حل ذلك التناقض مير حتما عرب توضيح فكرة "الدور"
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ترتبط بظهور األدب املقارن، ويرتتب عنه أن نفصل بني دور التفكري الوضعي العلموي يف 
ة من ظهور األدب املقارن، ودور الفلسفة الرومانسية؛ فاألدب املقارن قد اقرتن بالوضعي

الناحية املنهجية اقرتانا أساسيا، ومل يكن ممكنا من أجل ذلك ظهور األدب املقارن قبل 
القرن التاسع عشر، وهذا الطابع الوضعي العلموي هو الذي أعطى يف األخري لألدب 
املقارن الفرنسي شكله املميز وأدواته التطبيقية وحىت ب عده اإليديولوجي. أما الفلسفة 

م تكن من الناحية املنهجية حتمل أي إسهام يف ظهور األدب املقارن، مبا أهنا  الرومانسية، فل
مبستوى  الغريب اخليال تغذية يتعدّ  مل دورها إن بل الوضعية، للفلسفة املنهجي النقيض كانت

آخر من الوعي باآلخر قوامه املنجزات األدبية األجنبية اليت أصبحت تصّنف يف دوائر قومية 
 القومية احمللية، وقابلة للدراسة بصفتها املتميزة تلك مثلما كان يفعل "غوتةموازية للدائرة 

Goetheوبالتايل فإن احلديث عن دور "مدام  لنقاد الرومانسيني األملان غالبا." وغريه من ا
دوستايل" يف ظهور األدب املقارن جيب أن يكون خمتلفا كليا عن احلديث عن دور "جان 

 تني" تبعا للمرتكزات الفكرية واملنهجية لكل واحد من هؤالء. جاك أمبري" أو "هيبوليت

 الهوامش واإلحاالت
 

، تر: أمحد محدي حممود، اهليئة املصرية العامة 3باوم: الفكر األوريب احلديث، ج -ل-فرانكلني -(6)
 )بتصرف(.66، ص6989للكتاب، مصر، 

  القرنة هناية ــمى "أزمـــغموضا، فإن ما يسة األوىل أشهر من أن تشكل ـــإذا كانت املراحل الثالث -)*(
La crise de fin de siècle  مل تكن هي األخرى من اخرتاع "باوم"، بل كانت مفهوما منتشرا "

 Jacques Jean Chardinمن الكتب، فكتب "جان جاك شاردين نسبيا، ومتت مناقشته يف عدد 
 anglaiseErnest_Dowsonجنليزية وأزمة هناية القرن اإل (1867-1900)"كتاب "إرنستداوزن

(1867-1900) et la crise de fin de siècle   وكتب " ج. ريتشارد ، "J. Ricard  "
(، وقبلها بسنة ظهر كتاب 6897" ) Histoires fin de siècleكتاب "تواريخ هناية القرن 

". وهي  fin de siècle" حتت عنوان " هناية القرن Humbert de Gallier  "أومبري دو جالييه
 كلها كتب تعرّب عن حالة فكرية وشعورية صعبة ومشرتكة عاشتها أوربا يف تلك الفرتة.
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سنستعمل هنا أمساء املدارس منسوبة إىل مناهجها ال إىل أماكن ظهورها، وذلك تفاديا للخلط  -(**)
"املدرسة الفرنسية"، الذي ميكن أن حيدث ارتباكا يف الفهم؛ ومنه سنورد اسم "املدرسة التارخيية" بدل 

و"املدرسة النقدية" بدل "املدرسة األمريكية"، و"املدرسة املاركسية" بدل "املدرسة الروسية"، ألن 
التصنيف على أساس املناهج يعطينا رهية أوضح حول اجتاه املدرسة وخلفياهتا مهما كانت جنسيات 

ل التنوّع املعقد الجتاهات الدرس ، وظاهر أن دافع هذا اإلجراء منهجي حبت يف ظاملنتسبني إليها
املقارن حىت داخل املدرسة الواحدة؛ حيث جند مثال أن املدرسة الفرنسية تقّسم عادة إىل تقليدية 
وحديثة وهو احلال نفسه بالنسبة للمدرسة األمريكية تقريبا، وما ميّيز املدرسة الفرنسية احلديثة هو أهنا 

للمزيد حول هذه  .ريكية منه إىل املدرسة الفرنسية التقليديةذات طابع نقدي أقرب إىل املدرسة األم
املدارس وغريها، وتوجهاهتا املنهجية ينظر: عبد النيب اصطيف: اجلديد يف نظرية األدب املقارن، جملة 

 .17-30، ص2771، سوريا، أفريل 566املعرفة، ثقافية شهرية تصدرها وزارة الثقافة السورية، عدد 
األدب املقارن والدراسات املعاصرة لنظرية األدب، جملة فصول، اهليئة املصرية العامة أمينة رشيد:  -(2)

 .57، ص6983)عدد خاص باألدب املقارن(، مصر، 3، عدد3للكتاب، مج
(3)

- Fernand Baldensperger; le mot et la chose, revue de littérature comparée , 

librairie ancienne Honoré champion- Édouard champion, paris, 1921, p14 . 
(4)

- Ibid, p7. 
 6مشتاق عباس معن: املعجم املفصل يف مصطلحات فقه اللغة املقارن، دار الكتب العلمية، ط -(5)

 .66، 67، ص2772لبنان، -بريوت
 .20د ت، ص ،املكتبة العصرية، بريوت سامي،األدب املقارن، تر:سامي مصباح احل بول فان تيجم: -(1)
 .56، املرجع السابق، ص3باوم: الفكر األوريب احلديث، ج -ل-فرانكلني -(0)
 .8ص ،6981 باريس، -، بريوت2ط كييت سامل، منشورات عويدات، تر: النقد األديب، وفيللو: كارلوين-(8)
 .21املرجع نفسه، ص -(9)
 .28املرجع نفسه، ص -(67)

(11)
- Désire Nisard : Etudes de critique littéraire, Michel Lévy frères, Libraires- 

éditeurs, Paris, 1858, p03. 
(12)

- Abbé Camille Roy: La critique littéraire au dix-neuvième siècle, 

I pri erie de l’Action sociale, li itée,  Québec, 1918, p87  
 .37، صالسابقاملرجع ، وفيللو: النقد األديب كارلوين -(63)

(14)
- SAINT-HARC CIRARDIN: Cours de litterature dramatique, 

troisiemeedition, Tome : 01, Charpentier, Libraire- Editeur, Paris, 1830, 

p 08,09. 
(15)- Ibid, p11. 
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  املصرية العامة للكتاب، القاهرة ب. برونيل وآخرون: النقد األديب، تر: هدى وصفي، اهليئة -(61)
 .01، 03، ص6999مصر، 

 . )بتصرف(.20، 21بول فان تيجم: األدب املقارن، املرجع السابق، ص -(60)
 .15برونيل وآخرون: النقد األديب،املرجع نفسه، ص -(68)
()-  ميكن أن نالحظ هنا هذه املفارقة ذات املعىن: يؤرَّخ عادة النبثاق النقد األديب مبفهومه احلقيقي

داية القرن التاسع عشر، ذلك أنه أول من صبغ النقد صبغة فنية مع أعمال سانت بوف خاصة ب
اإلبستيمولوجية  الناحية من األنسب نظرنا يف هي )اليت والتنويرية الكالسيكية املمارسة عكس ذوقية،

، أما التاريخ األديب، فقد انبثق مبفهومه احلقيقي خالل القرن التاسع عشر لظهور األدب املقارن(
ختلص من تلك السمة الفنية والذوقية اليت كانت طاغية عليه فيما سبق، إىل أيضا؛ أي عندما 

الطابع العلمي التمحيصي. ومنه كان األدب املقارن نتاج النقد األديب مبفهومه الكالسيكي 
كما كان نتاج التاريخ األديب مبفهومه   -برغم ابتعاد هذا املفهوم عن حقيقة النقد-والتنويري األقدم 

ينظر: حممد غنيمي هالل: حول حتوالت منهجي التاريخ والنقد تسم بالعلمية.للمزيد األحدث امل
 .16، 17، ص2770، القاهرة، مصر، 8األدب املقارن، هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 20،28، ص6909، ، دمشق2، دار الفكر، ط6احلركات القومية، جتاريخ نور الدين حاطوم:  -(69)
 )بتصرف(.

 اهرة، مصر، الق6الطاهر أمحد مكي: األدب املقارن أصوله وتطوره ومناهجه، دار املعارف، ط -(27)
 .11، ص6980

 .23بول فان تيجم: األدب املقارن، املرجع السابق، ص -(26)
 3كلود بيشوا، أندريه م. روسو: األدب املقارن، تر: أمحد عبد العزيز، مكتبة األجنلو املصرية، ط -(22)

 .31، 35، ص2776ر، القاهرة، مص
 .30املرجع نفسه، ص -(23)
 ، القاهرة، مصر8حممد غنيمي هالل: األدب املقارن، هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط -(21)

 .12، ص2770
من حماضرات يف فلسفة التاريخ، تر: إمام عبد الفتاح إمام، دار  6هيغل: العقل يف التاريخ، ج -(25)

 )بتصرف(..01، ص2770، بريوت، لبنان، 3والتوزيع، ط التنوير للطباعة والنشر
 .01املصدر نفسه، ص -(21)
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()- ل: األدب املقارن، املرجع السابقورد ذكر العامالن هبذه الصورة يف كتاب حممد غنيمي هال 
، أما فان تيجم فقد جعلها عنصرا فرعيا حتت عنوان: األممية اهلريمينوطيقية، وحماوالت 36ص

قارن األوىل. ولكن غالبا ما يذكر تأثري النقاد الرومانتيكيني خاصة مدام دو ستايل األدب امل
وسانت بوف دون أي متييز منهجي، حيث ميتزج ذكر هؤالء مع ذكر النقاد اآلخرين باعتبار أن 
اجلميع سامهوا يف ظهور األدب املقارن، وهذا ما جنده عند ماريو فرنسوا غويار: األدب املقارن، تر: 

 .66، ص6988باريس،  -، بريوت2ري زغيب، منشورات عويدات، طهن
 .23بول فان تيجم: األدب املقارن، املصدر السابق، ص -(20)
 .21املصدر نفسه، ص -(28)
 .32ينظر: كلود بيشوا، أندريه م. روسو: األدب املقارن، املرجع السابق، ص -(29)
 جنيب املستكاوي تر: جودت عثمان وحممد، 6065-6187بول هازار، أزمة الضمري األوريب  -(37)

 .65، ص6918، القاهرة، مصر، 6مطبعة الكاتب املصري، ط
(31)

- Claudio Guillén, The Challenge of Comparative Literature, Translated 

by Cola Franzen, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 

and London, England, 1993, p27,28. 
()- .يقصد القرن التاسع عشر 

(، اجمللس الوطين 667رينيه ويليك: مفاهيم نقدية، تر: حممد عصفور، سلسلة عامل املعرفة العدد  -(32)
 .372، 376، ص6980للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 

 باريس -، بريوت2ط ماريو فرنسوا غويار: األدب املقارن، تر: هنري زغيب، منشورات عويدات، -(33)
 .62، ص6988

 ، طنطا3حممد جمدي اجلزيري: نقد التنوير عند هردر، دار احلضارة للطباعة والنشر والتوزيع، ط -(31)
 .612، 616، ص6999مصر، 

(35)- see : Claudio Guillén, The Challenge of Comparative Literature, op, cit, 

p27. 
 ر البيضاء، الدا6املقارن: دراسة منهجية، املركز الثقايف العريب، ط سعيد علوش: مدارس األدب -(31)

 .58، ص6980بريوت، لبنان،  -املغرب
 .11حممد غنيمي هالل: األدب املقارن، املرجع السابق، ص -(30)
بيار ماشريي: مبن يفكر األدب؟ تطبيقات يف الفلسفة األدبية، تر: جوزيف شرمي، املنظمة العربية  -(38)

 .11، ص2779، بريوت، لبنان، 6ة، طللرتمج
 )بتصرف(. .32كلود بيشوا، أندريه م. روسو: األدب املقارن، املرجع السابق، ص -(39)
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 .11املرجع نفسه، ص -(17)
 .15ب. برونيل وآخرون: النقد األديب، املرجع السابق، ص -(16)
 .30وفيللو: النقد األديب، املرجع السابق، ص كارلوين -(12)
 .19. برونيل وآخرون: النقد األديب، املرجع السابق، صب -(13)
 .07، صنفسه املرجع -(11)
 .11حممد غنيمي هالل: األدب املقارن، املرجع السابق، ص -(15)
للمزيد حول هذه النظرية ومتظهراهتا ينظر: حممد مدين: املقارنة املغلقة: قراءة يف حتوالت نظرية  -(11)

 وما بعدها. 29، ص2773، املنيا، مصر، 6هلدى للنشر والتوزيع، ط"التأثريات األدبية"، دار ا
 ، بريوت، لبنان6لنشر والتوزيع، طإيزايا برلني: جذور الرومانتيكية، تر: سعود السويدا، جداول ل -(10)

 .622، ص2762
 .67املرجع السابق،ص سعيد علوش: مدارس األدب املقارن: دراسة منهجية، -(18)
 .26ص املصدر نفسه، -(19)
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 االقتراض البذخي في اللغة العربية وأثره في الخطاب التربوي
 

Lavish Borrowing  in the Arabic Language and its Effect on the 

Educational Discourse 

 

 أ. المهدي حاجي                                          
 (تونس) جامعة قفصة  -التطبيقية في اإلنسانيات لدراساتالمعهد العالي ل            

                                   mahdi.hajji21@gmail.com   
                

 81/82/0808تاريخ القبول:                            40/80/0808: رسالتاريخ اإل
 

 ملخص:
 اليت   (lavish borrowing) نعرض يف هذه الورقة العلمية ظاهرة االقرتاض البذخي

  (Lexical borrowing)املعجمي باالقرتاض (lexical field) املعجمي احلقل يف تعرف
الناتج عن الرتف والبذخ اللغوي والذي يزيد عن احلاجة والضرورة، حماولني يف ذلك تتّبع 

يف ذلك عن األسباب اليت تقف وراء تناميها يف األوساط التعليمية والرتبوية دون أن نغفل 
رصد مظاهر البذخ فيها وحماولة تبنّي جتلياهتا الّلغوية والرتكيبّية، وذكر تأثرياهتا املعجمية يف 

وتبنّي تأثريات عوامل اإلعالم  (eductional speech) الّلغة العربية ويف اخلطاب الرتبوي
بوي وتطّورها اخلطاب الرت يف تنامي هكذا ظواهر معجمّية يف واهليمنة الثقافية والسياسّية 

 .معجميا ولغويا
 

 .: االقرتاض املعجمي، االقرتاض البذخي، احلقل املعجمي، اخلطاب الرتبويالكلمات المفتاحّية
 

Abstract:  
The following paper tends  to relate  excessive lexical  borrowing   

seen as Lavish and  luxurious  and being more than necessity. . We try 
to trace  the causes behind  its spreading    pointing  to its linguistic  
presence  in educational discourse  and lexis  and list    the  impacts   
of information means,  political and cultural hegemony  in the 
manifestation of this lexical phenomenon and its linguistic 
development  in educational discourse.. 

  

Keywords: Lavich borrowing , Lexical borrowing, Need borrowing, 

Lexical field, educational discourse  
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 مقّدمة:    
( Lavish borrowingنعرض يف هذه الورقة العلمّية إىل ظاهرة االقرتاض البذخي )

اليت تعرف يف البحوث املعجمّية باالقرتاض الناتج عن الرّتف والبذخ اللغوي، والذي يزيد 
عن احلاجة والضرورة، حماولني يف ذلك تتّبع أسباب تناميها يف اخلطاب الرتبوي، دون أن 

ذلك عن رصد مظاهر البذخ فيها وتفّهم جتّلياهتا الّلغوية والرتكيبّية، وتعّرف تأثرياهتا  نغفل يف
الّلغويّة يف املتداول الّلغوي الّتعليمي وتبنّي تأثريات عوامل اإلعالم والّسياسة والثّقافة وغريها 

 يف تنامي هذه الظواهر املعجمّية وتطّورها داخل الفضاء الرتبوي. 
 

 ة االقرتاض البذخي يف الّلغة العربية وحبث تأثريها يف اخلطاب الرتبويفمعاجلة ظاهر 
(educational speech)  تفرض علينا لزاما الّتساهل عن مصادر هذا الصنف من

االقرتاض ومظاهره اللغوية املختلفة، وحتّتم علينا البحث يف مستويات حضوره والسؤال عنه 
نظر يف مقابلها العريب، وهو ما يفرض علينا أيضا الّنظر يف بتتّبع مظاهره اللغوية والرتكيبّية وال

األسباب الكامنة وراء تنامي هذه الظاهرة املعجمية يف لغة ثرية كالّلغة العربية، ويدعونا إىل 
الّتساهل عن دواعي حضور مقرتضات غري ضرورية يف اخلطاب الرتبوي العريب الراهن 

لبحث يف تأثرياهتا الّلغوية والرتبوية أساسا والّتساهل وتناميها على حنو بات يثري فينا رغبة ا
عن انعكاساهتا وأثرها يف الفرد املتعّلم والفضاء املدرسي، ليكون سؤالنا بذلك عن احللول 
الرتبويّة والبدائل البيداغوجّية والتعليمّية اليت من املمكن أن حتول دون تفشي هذه الظاهرة 

 .يف اخلطاب الرتبوي العريب مستقبال
  

ولعل حماولة فهم ظاهرة االقرتاض البذخي والّتطرق إىل مظاهرها يف اخلطاب الرتبوي 
ورصد أسباهبا وفهم تأثرياهتا، هي الغاية اليت تشّدنا يف هذه الورقة العلمّية وتدعونا إىل 
اعتماد منهج املالحظة واالستقراء والتحليل واالستنتاج لنصل يف النهاية إىل تبنّي حلول 

ل قد تفيدنا يف املستوى الرتبوي وحنن لزاما علينا أن نقرتض من لغات أخرى وندع وبدائ
لساننا العريب حيتّك هبا لضرورات أملتها علينا روح العصر الراهن ودعتنا إىل األخذ هبا 

 والّسري على خطاها.
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لذلك كان أن قّدرنا حتليل ظاهرة االقرتاض البذخي يف حماور أساسية، فقد رأينا أن 
ناول يف احملور األّول ظاهرة االقرتاض البذخي ونعرض إليها انطالقا من النظر يف ظاهرة نت

االقرتاض املعجمي ككل، مث نعاجل يف احملور الثّاين من عملنا أسباب هذا الرّتف الّلغوي يف 
الّلغة العربية ونبحث يف مظاهره لنعرض إثر ذلك إىل تأثرياته يف املستوى الرتبوي ونطرح أثره 
يف الفرد املتعّلم واجملتمع املنتمي إليه وخنتم حبثنا بعرض أسباب تنامي هذه الظاهرة يف 
اخلطاب الرتبوي، دون أن نغفل أثناء ذلك عن تقدمي بدائل وحلول نقّدر كوهنا قد تكون 

 الّلغوية وتثريها. مفيدة لنا يف الفضاء الرتبوي وتزيد لغتنا حتصينا وتقيها من الشوائب
 

اخلوض يف مبحث االقرتاض البذخي وتأثرياته يف املستوى الرتبوي قّدرنا أن  وحنن نروم
نعتمد على مراجع معجمّية ولسانّية، فاخرتنا من املعاجم العربّية ما خيدم مسعانا، واعتمدنا 
منها معجم املعاين اجلامع، مث استندنا إىل جمموعة من املقاالت والّندوات اليت اهتمت 

كان أن استندنا إىل مقال إبراهيم بن مراد الصادر عن جملة املعجمّية بظواهر االقرتاض، ف
سنة ألفني وواحد بعنوان "املقولة الّداللّية يف املعجم"، ومقال جودي مرداسي الصادر عن 
جملة الّذاكرة العدد اخلامس بعنوان"آليات توليد املصطلح" ...إخل، أّما بالنسبة إىل املراجع 

إلجناز هذه الورقة العلمّية جمموعة من املراجع على غرار كتاب  األجنبّية فقد وظّفنا
الطيب البكوش  وكتاب  sociolinguistique, concepts de base (Moreau)»مورو

(Taib baccouche( )l’e prunts en arabe moderne.).إخل.. 
 

ن خنوض يف لكن ما ميكن اإلشارة إليه يف سياق تقدمينا هلذه الورقة العلمّية أنّنا وحن
ظاهرة االقرتاض البذخي ونبحث يف أثرها يف الّلغة العربية ويف املستوى الرتبوي، قد واجهنا 
مجلة من الصعوبات البحثّية، لعّل أبرزها ندرة املّادة املقّدمة يف شأن هذه الظاهرة املعجمية 

 lexicalرغم كثرة الكتب واملقاالت اليت عرضت لظاهرة االقرتاض املعجمي )

borrowing وقّدمت قراءات من شأهنا أن تسهم يف مّد املهتّم بالّشأن املعجمي )
مبجموعة من املواقف واآلراء اليت تّتصل بأسباب االقرتاض الّلغوي وتبحث يف مظاهره 

 وتعرض إىل أنواعه وتدرس مستوياته الّلغويّة.
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، لعّلنا نسهم لذلك سيكون اهتمامنا يف هذه الورقة العلمّية بظاهرة االقرتاض البذخي
يف حتليلها وتفكيكها وتقدميها بشكل خيدم البحوث املعجمّية ويثريها، وحيّرر خطاباتنا 

 الرتبوية من هكذا شوائب لغويّة.
 

 في ظاهرة االقتراض المعجمي: -4
نستقرئ املنجز الّلغوي العريب فنلحظ توفّر اللغة العربية على آليات توليد معجمّية 

شتقاق والنحت واالقرتاض وغريه، وهو ما قد يدفعنا إىل اإلطناب خمتلفة حنو الرتمجة واال
 خالل البحث فيها، وحيول دون خوضنا يف مسألة االقرتاض البذخي.

 

اخرتنا أن نقصر اهتمامنا يف هذه الورقة العلمية يف ظاهرة االقرتاض البذخي  لذلك
 (Need borrowing) دون أن نغفل ربطها بظاهرة االقرتاض الضروري أو اقرتاض احلاجة

لضرورة منهجّية، تقتضي اخلوض يف ما هو غري ضروري انطالقا ممّا هو ضروري، قد أملته 
، وفرضته (6)احلاجة الّلغوية واقتضته الزامّية سّد خانة معجمّية فارغة بعبارة فتحي مجيل

 استجابة حلاجة اصطالحّية وضرورة علمّية ملّحة.
 

اقرتاض احلاجة فيما اطلعنا عليه يعرّب عن رغبة علماء هبذا املعىن أمكننا أن نقول، إّن 
املعجم يف مسايرة روح العصر ومواكبة املفاهيم واملصطلحات املستحدثة يف اجملاالت العلمّية 
املختلفة، وهو يف املعجم العريب وغريه من املعاجم قاعدة من قواعد التوليد يف املعجم وله 

"من أيسر قواعد التوليد القرتاض املعجمي عند املتكّلم فا ،(2)دور يف تطّور الّلغة واملعجم
إّما  التواصل مع الواقع والتأثري فيه امخة الّلغات، حيّل معضلةاستعماال وخاّصة يف البيئات املت

 .(3)"ىاضطرارا وإّما حبثا عن تعبريية ينشدها يف تقليد ّناذج أخر
 

ة حتدث يف لغة من الّلغات إّما وهذا يف اعتقادنا يفّسر كون االقرتاض عملّية معجميّ 
  من اجملاالت أو افتخارا وتقليدا اضطرارا حلاجة عند مستعمل الّلفظ املقرتض يف جمال

لذلك رأينا أّن االقرتاض يف الّلغة قد تّوزع إىل  صنفني، األّول ضروري حلاجة ماّسة والثاين 
يصّنف الّدارسون  هلذا" :بذخي لرتف لغوي وحماكاة وتقليد. يقول احلبيب النصراوي

( ويتعّلق بتسمّية األشياء dénnotatifاالقرتاض مبفهومه العام إىل صنفني: أحدمها إبالغي )
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( وهو غري ضروري يرجع connotatifواملفاهيم اليت تظهر يف بلدان أجنبية، وآخر إحيائي )
. وهو (1)نة حضاريا"إىل رغبة املتكّلم يف الّتأقلم مع واقع اجملتمعات الرّاقية ومفاهيمها املهيم

ما يعين يف تفسرينا أّن ظاهرة االقرتاض البذخي غري ضرورية، فالفرد يف تقديرنا لذلك مثلما 
يفرط يف أكله ولباسه قد يفرط يف كالمه ولغته ليفتخر ويعرّب عن الّرفاهّية والرّتف والّتطاول 

 . (5)وحيّقق ظاهرة االقرتاض البذخي أو املفرط والكثري
  

اول خالل العنصر الالحق الذي رأينا تسمّيته بـمظاهر االقرتاض البذخي  لذلك سنح
أن نرصد مظاهر االقرتاض البذخي ونالحظ مظاهر االفتخار والرتف يف املفردات املقرتضة 

 يف املستوى الرتبوي دون حاجة إليها.
 

 مظاهر االقتراض البذخي: -0
ا وتراكيبها يف مجيع املستويات نتتّبع ظاهرة االقرتاض البذخي فنلحظ دخوهلا مبفرداهت

الرتبوية واإلعالمية والثقافّية وغريها، وهو ما جيعل من حماولة حصر مظاهرها املعجمية أمرا 
عسريا، لذلك سنحاول وحنن نعرض إليها أن حنصر اهتمامنا يف رصد مفرداهتا وتراكيبها يف 

ر هذا الرتف الّلغوي يف اخلطاب الرتبوي دون سواه، حماولني يف ذلك أن نربز تأثري ظواه
 خطاب املعّلمني واملتعّلمني داخل األطر الرتبوية العربّية.

 

 اقتراض المفردات والعبارات: /4- 0
لعّل أّول ما يشّدنا خالل حبثنا يف أثر ظاهرة االقرتاض البذخي يف الّلغة العربية يف 

نبية على غرار اخلطاب الرتبوي، هو زخم حضور املفردات املقرتضة من الّلغات األج
الفرنسية واألنقليزية، لذلك سنعمل يف هذا العنصر على رصد بعض هذه املقرتضات على 
وجه البذخ والرّتف ال غري حماولني يف ذلك عرض مقابلها الّصحيح يف الّلغة العربية، وتبنّي 

ضها يف تأثرياته الّلغوية يف اخلطاب الرتبوي العريب، لنحّلل يف عناصر الحقة تأثريات اقرتا
 املستوى الرّتبوي.

 

فاملفردات املقرتضة على سبيل البذخ ال احلاجة الحظنا من خالل استقرائنا للخطاب 
، إذ أّن تتّبعنا للمتدوال الّلغوي الرتبوي يف مجيع ا تغزو الّلغة العربية بشكل الفتالرتبوي أهنّ 

رها املكّثف، وهو ما يعين مثل هذه العبارات وحضو  وبني كّل أطرافه يربز لنا تواتر مستوياته
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( تعيش يف للمتعّلمني )تالمذة أو متعّلمني يف اعتقادنا أّن الّلغة العربية يف احمليط التعليمي
صراع مرير ودائم مع الّلغات املقرضة )الفرنسية واألنقليزية أساسا( لغات الّتعليم املفروضة 

العربية تتداخل  أنّ مثال ا الحظن قدالّلغات، ف وتعاين من تداخل بغيض ومتواصل مع هذه
  (1)الفرنسية مثّ  األنقليزية مع املشرق يف تتداخلو  مثّ األنقليزية العريب املغرب بلدان يف الفرنسية مع

 

فمثال وجدنا أّن الّلغة العربية يف تونس تتشابه مع الّلغة العربية يف كافة األقطار العربية 
. يقول نقليزيةيف األخذ من الفرنسية واألاألخرى، وذلك يف نوعية املقرتضات البذخّية و 

خترتق الّلغات كّلها، يف األطراف ويف املركز، الّلغات األوروبية  " :حسن حنفي يف ذلك
إّما حديثا أو تعبريات أو مصطلحات، يف لبنان وسورية واملغرب  خباّصة األنكليزية والفرنسية،

اخلليج، واليمن والسودان، ومصر تنتشر العريب تنتشر الفرانكفونية، ويف العراق، واألردن، و 
األنغلوفونية، وعلى الرغم من وجود املقابل العريب، إاّل أّن التعبري أو املصطلح األجنيب أيسر 

وهو ما يفّسر يف  .(0)على الّلسان وأقرب إىل الّذهن، طبيعة واصطناعا، جهال أو تكّلفا..."
الواردة على العربية من الّلغتني الفرنسية تقديرنا هلذا الرّأي هيمنة املقرتضات البذخّية 

 واألنقليزية لعوامل استعمارية وسياسية وغريها، سنعمل على ذكرها يف عناصر الحقة.
 

لذلك فإّن مالحظتنا للخطاب الرتبوي تؤّكد حضور مفردات علوم االّتصال احلديثة 
ويّة، وهو ما يعين ومصطلحاهتا وما يّتصل هبا من نصوص وأسانيد يف خمتلف املراحل الرتب

أنّه من املمكن أن نعثر على مفردات من قبيل "أنرتنيت"، و"إمييل"، و"كومبيوتر"، ونرصد 
"كامريا" و"فوتوشوب" و"قالريي" وغريها، ونعثر  :ّتصل مبيدان التصوير وأدواته حنوعبارات ت

 على مفردات تعود إىل العلوم اإلنسانية من قبيل "إبستمولوجيا" و"أنطولوجيا"
يف املراحل الّتعليمّية و"أكسيولوجيا"...إخل، وجند أّن النصوص واألسانيد الرتبويّة اليت تتداول 

قد تضّمنت هي أيضا مفردات من احلياة العامة حنو "كوافري" و"كويف شوب"  املختلفة
حنو مفردة "شبكة االتصال" أو  و"سييت سنرت"...إخل، وذلك برغم وجود املقابل العريب

لعنكبوتية" لعبارة "األنرتنيت" ومفردة "احلاسب اآليل" لعبارة "الكمبيوتر" ومفردة "الشبكة ا
 . (8)"اهلاتف" لعبارة "التلفون" وغريها
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وهكذا تواترت املقرتضات البذخية وغزت اخلطاب الرتبوي بشكل أضحت فيه أصال 
"مارسي"  وصار األصل فيه فرعا، فمثال إذا نظرنا إىل عبارة "شكرا" وجدنا أّن مفرديت

إىل  وآنيا هلا، وكذلك األمر إن نظرناو"ثانكيو" قد حّلتا عوضا عنها، وأضحتا بديال يوميا 
الكرة الكبرية" ومفردة "بارون" الذي نعين به يف العربية عبارة "مفردات من قبيل "تالون" 

 كلمة "فوت"  وعبارات "بورصة" و"بوسطة" و"كبسولة" و"سالطة" وغريها.و 
 

رنا يفّسر دخول البديل األجنيب يف املتداول الرتبوي واقتحامه املعجم وهذا يف تقدي
العريب وغزوه للمراحل التعليمّية املختلفة بديال للمقابل العريب يف الّلغة الرتبوية، فصارت 
بذلك مثال املفردات الّدالة على األلوان بديال للمصطلحات املعجمّية العربية يف جماالت 

( rouge(، و"روج" )marronالرسم، وأضحت املفردات التالية "مارون" )الفنون التشكيلّية و 
رغم وجود مسميات  (9)...إخل، متداولة ومألوفة(peige(، و"باج" )pistacheو"بيسطاش" )

 لأللوان يف العربية. 
 

ذلك أّن ظاهرة االقرتاض البذخي وفق تقدير إيناس مزوغي تتواتر أيضا خبالف األلوان 
 ,tranquille, costumé , trafiqué:ظهر حنولّدالة على احلالة وامليف املقرتضات ا

parfumé, refusé…(67) وهو ما يعين أّن العبارات الفرنسية واألنقليزية  تدخل يف مجل ،
 عربية فتخّل هبا دون أن تثريها أو تسهم يف إثراء املعجم العريب.

 

وها كل اخلطابات املكتوبة فاملزوغي قد الحظت شيوع املفردات املقرتضة بذخيا وغز 
والشفوية سواء، فقد وجدنا أهّنا قد عمدت يف حبثها إىل حماولة حصر مفردات االقرتاض 
البذخي فألفتها منتشرة يف مجيع جماالت احلياة من معامالت إقتصادية واجتماعية يومية 

ملا الحظناه  ، وهو ما يعين يف تقديرنا(66)وسياسية وإعالمية وتواصل تربوي تعليمي أو غريه
من مفردات مقرتضة بذخيا يف الّلغة العربية أّن كّل البلدان العربية تشرتك يف معظمها حنو 
مفردات :"إمييل" و"أنرتنيت" و"تالفون" و"واتساب"...إخل، غري أّن العربية التونسية تبقى 

ضات :"جّل املقرت متمّيزة عنها وهلا ما يفردها من مقرتضات بذخية، يقول الطيب البكوش
 .(62)املدروسة مشرتكة بني البلدان العربية، لكن الكثري منها خيّص العربية التونسية"
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ونسي مثال ذلك أنّنا لو الحظنا املقرتضات البذخية املتداولة يف اجملال الرتبوي الت
"بطاقة  اي" رديفا ملفردة:"اكسيكلي" يف مقابل عبارة "رفت"، و"بيلوجدنا عبارات من قبيل

 و"تابلو" عوضا عن مفردة "سبورة" بارة "كويب" يف مقابل مفردة "نسخة"،عدخول"، و 
و"ستيلو" بديال عن كلمة "قلم"...إخل، تتواتر احلضور يف املتداول الرتبوي اليومي وحىت 
ضمن حصص الّلغة العربية نفسها، وهذا يف تقديرنا يعكس أثر االقرتاض البذخي من 

 ي، وهو ما سنعرض إليه خالل عناصر الحقة من حبثنا.الّلغات األجنبية يف املستوى الرتبو 
 

 اقتراض التراكيب والجمل: /0-0
يب ومجل نستقرئ اخلطاب الرتبوي العريب )الشفوي والكتايب( فنلحظ تواتر تراك

بفعل آلية االقرتاض البذخي، فقد وجدنا مثال أّن تركيب "قيد  أجنبية ضمن لغته العربية
 under construction  اقتداء بالرتكيب األنقليزي "حتت اإلنشاء" اإلنشاء" يعرّب عنه برتكيب

بينما الرتكيب "أثناء التحليل اخلتامي" يعرّب عن  en construction والرتكيب الفرنسي
 en deniére analyse  الرتكيب العريب "يف الّتحليل الّنهائي" حماكاة للرتكيب الفرنسي

ركيب "إذا فشلت" يعرّب عنه برتكيب "يف حال وت in the funal analysis واألنقليزي
وعبارة "اخلامتة" يعرب عنها  in case it failedفشلت" بالنظر إىل الرتكيب األنقليزي 

 .(63)...إخل end resultبالرتكيب "احملصلة النهائية حماكاة للرتكيب األنقليزي 
 

لقواعد الّنحوية يف فهذه الرتاكيب يف تقديرنا استعماالت تركيبية خاطئة ال تراعي ا
الّلغة العربية، وتقحم من قبل متكّلميها دون تعريبها، ويتّم حتويرها صوتيا وإبدال حروفها 

 tuer le temps/ passer leالالّتنية حبروف عربّية، لذلك جند تراكيب من قبيل: قتل الوقت 

temps وتركيب  احلب النظيف l’a our propre    تركيب احلب الذي يقابله يف  العربية
 . (61)الطاهر أو احلب الصايف

 

ومن الرتاكيب املقرتضة بذخيا ويتم استعماهلا بتحويل األصلي الالّتيين إىل حروف 
استعمال لرتاكيب أنقليزية حنو "كويف شوب" الذي يعىن  أيضا ما الحظناه من عربّية نذكر

ربية "طفل رضيع"، وتركيب به مفردة "مقهى" يف العربية، وعبارة "بييب" اليت تقابل يف الع



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
111 
 

"سوبر ماركت" الذي يقابل يف العربية تركيب "متجر كبري"، وتركيب "ويب سايت" أو 
"واب سايت" الذي يقابل الرتكيب العريب "موقع إلكرتوين"، ومفردة "ديسكو" اليت تقابل 

تقابل الرتكيب العريب "مكان جتمع الشباب للرقص ومساع املوسيقى"، ومفردة "شامبوا" اليت 
، وهو ما يعين حلول هذه الرتاكيب (65)الرتكيب العريب "سائل صابوين لغسيل الشعر"...إخل

 عوضا عن املقابل الرتكييب العريب الصحيح وتداوله يف اخلطاب الرتبوي.
 

فما نالحظه يف شأن  هذه الرتاكيب واجلمل املقرتضة بذخيا هو كوهنا ال ختضع عادة 
اجملاز باعتبارها آليات توليد معجمي متعارف عليها يف املعجم  إىل الرتمجة أو التعريب أو

، وإّّنا  يقع حتويل حروفها الالّتنية إىل (61)العريب ومتداولة بني علماء املعجم يف الّلغة العربية
سنأرناِسل كن عرب اإلمييل، والرتكيب  :يف مجل وتراكيب عربية خمتلفة حنوحروف عربية يتّم دجمها 

اِسل كن عرب الربيد اإللكرتوين، و"نـنْلتنِقي يِف الك ويِف ش وْب"، والرتكيب الصحيح الصحيح سنأ ر 
ْقهنى"، و"بنضنائِع  م تـننـنو عنٌة يف الس وبـنْر منارْكنْت"، والرتكيب العريب الصحيح هو 

ن
"نـنْلتنِقي يف امل

ْتجنِر الكنِبرِي"، وهو ما أثّر يف اعتق
ن
يِف امل ادنا يف الّلغة املتداولة بني األطراف "بنضنائٌِع م تـننـنو عنة ٌ

 الرتبويّة وخصوصا املتعّلمني منهم.
 

باالقرتاض البذخي من الّلغتني  تكتف مل غري أنّنا الحظنا أّن الّلغة العربية يف تونس مثال
الفرنسية واألنقليزية حبسب ماذكرنا بل يقرتض متكّلميها بشكل يومي من لغات أخرى  

ه من املمكن أن نعثر على تراكيب أو مفردات تعادل تراكيب عربية كاإليطالية مثال، إذ أنّ 
"موضة"  ومفردة احلمام"، "مغطس العريب الرتكيب تقابل اليت "بانو" حنو: اإليطالية من مقرتضة

اليت تعين يف العربية "ما يستجّد من طراز جديد يف املالبس واألحذية وغريها"، وعبارة 
 .(60)...إخل املستعملة" "املالبس أو القدمية" "األشياء التونسية ربيةالع يف تعين اليت "روبافيكا"

   

فالّلغة العربية بتونس يف تقديرنا مل تكتف باألخذ البذخي من اللغات الفرنسية 
إليطالّية واألملانية واألنقليزية بل أخذت يف ما الحظنا من لغات التنّية أخرى حنو ا

تقدير إيناس املزوغي على اختالف نوعها تعكس حركة  ، ذلك أّن املفرتضات يفواإلسبانية
مرور الكلمات وتكشف عبورها من لغة إىل أخرى ومن حضارة إىل أخرى وتربز احتكاك 

، غري أّن ما نلحظه يف سياق حتليلنا لظاهرة االقرتاض البذخي يف الّلغة العربية (68)الّلغات
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د تنامى حضورها يف املتداول الّلغوي ورصد أثرها يف املستوى الرتبوي أّن هذه الظاهرة ق
وخباصة املتداول التعليمي ألسباب تّتصل باإلعالم، وتعود إىل اهليمنة الثقافية والسياسية 

ك سنعمل ما وّلد تأثريات متعّددة يف املستوى الرتبوي ومتداوله الّلغوي، لذل وغريها، وهو
العربية واملستوى الرتبوي أساسا ونربز هذه الظاهرة البذخية يف الّلغة  على إثارة مظاهر تأثري

 أسباهبا يف العناصر الالحقة من البحث.
 

 عوامل تنامي ظاهرة االقتراض البذخي في الّلغة العربية: -1
من املالحظ يف اعتقادنا أّن ظاهرة االقرتاض البذخي من الظواهر املعجمّية الطارئة 

وتتعّلق باهليمنة الثّقافية والّسياسّية على اخلطاب الرتبوي العريب لعوامل تعود إىل اإلعالم 
وأخرى تّتصل بنفسّية املتعّلم وتعود إىل ظروفه االجتماعية، لذلك سنعرض يف سياق هذا 
العنصر إىل هذه العوامل، وحناول حتديدها وغايتنا يف ذلك أن نربز مدى إسهامها يف تنمية 

 ظاهرة االقرتاض البذخي يف لغة اخلطاب الرتبوي العريب.
 

 الخطاب اإلعالمي وأثره في تنمية ظاهرة االقتراض البذخي في الّلغة العربية: /1-4
يعّد اخلطاب اإلعالمي يف اعتقادنا من الوسائل املسهمة يف تنمية ظاهرة االقرتاض 
البذخي يف الّلغة العربية وتسّرب مفردات أجنبية يف اخلطاب الرتبوي العريب بشكل آين 

الّلغة "االقرتاض الصوتية والصرفية والنحوية والداللية. فـ ويومي ودون خضوعها لقواعد
. ذلك أنّنا قد الحظنا أّن وسائل (69)اهلجينة هي القاعدة والّلغة الفصحى هي االستثناء"

اإلعالم من تلفاز وراديو وفايسبوك وانرتنيت وجمالت وجرائد تسهم يف تسّرب املقرتضات 
وضا عن الّلغة العربية الفصحى يف املستوى وتفضي إىل تنامي لغة هجينة ع ،البذخية

حيح مهجورا، إذ تتوّلد مفردات وتعابري أجنبية إىل الرتبوي، فيصري اخلطأ مألوفا ويصبح الصّ 
جانب مفردات الّلغة األصلية وتعابريها، ومن ذلك ما تعّلق باألفعال العباريّة، وهي األفعال 

نا يف ذلك أن نذكر منها مظهرين، األّول يتمّثل املقرتنة بأدوات تتبعها وتتعّدى بواستطها، ول
الفعل بأداة غري اليت يتعّدى يف تعدية الفعل بأداة واألصل فيه التعّدي بنفسه، والثاين تعدية 

ومثال املظهر األّول تعدية الفعل "أّكدن" باألداة "على" )أّكدن على اخلنرب( وأصله أن  هبا
 insisterج عن النسخ أو الرتمجة احلرفية من الفرنسية )يتعّدى بنفسه )أّكدن اخلرب(، وهذا نات
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sur)  ومثال املظهر الثاين تعدية الفعل "أثّر" باألداة "على" بدل تعديته باألداة "يف" واألصل
" ال "أثّر علنيه" وهذا ناتج عن نسخ الرتكيب الفرنسي )  . inffuer sur")(27)"أثـّرن فيه القول 

 

سهم يف تقديرنا ملا يف عمليات النسخ احلريف من مظاهر لذلك فإّن وسائل اإلعالم ت
جتاوز لقواعد الّلغة العربّية يف دمج املفردات والعبارات األجنبية يف اخلطاب الرتبوي وتفضي 
إىل تدين احلصيلة الّلغوية وتؤّدي إىل تسّرب األخطاء الّلغوية والرتكيبية يف اخلطاب الرتبوي 

وسائله املقروءة واملسموعة واملرئية سلطة كبرية يف كّل مناحي ومتداوله الّلغوي، فاإلعالم ب
، وهو ما يفضي يف تقديرنا إىل انتشار ظواهر البذخ املعجمي (26)احلياة ويف مقّدمتها الّلغة

ويسهم يف ترّدي الّلغة العربية يف املستوى الرتبوي سّيما وأّن اخلطاب اإلعالمي يلتقي يف 
مل النفسّية واالجتماعية وغريها، ويؤّدي إىل تفشي ظواهر نظرنا مع عوامل أخرى كالعوا

 .ى إىل حتليله يف العناصر الالحقةاالقرتاض البذخي يف الّلغة العربية، وهو ما سنسع
 

 العوامل الّنفسية واالجتماعية ودورها في االقتراض البذخي: /1-0
ظ تأثري العوامل نستقرئ املتداول الّلغوي الذي حتدث فيه املقرتضات البذخّية فنلح

"املتأّمل للواقع النفسّية واالجتماعّية يف املتكّلمني الفاعلني ضمن املستوى الرتبوي ذلك أّن 
الّلغوي العريب اليوم يلحظ عّدة تغيريات متالحقة أبرزها تفشي ظواهر لسانية يف البيئة 

ثنائية الّلغوية، والتعّدد العربية الواحدة، ممثلة يف التداخل الّلغوي، واالزدواجية الّلغوية، وال
، ولعّل االقرتاض البذخي يف (22)الّلغوي وغريها، اليت أثرت بشكل مباشر على العربية"

تقديرنا من بني الظواهر الّلسانية الناجتة عن عوامل نفسّية واجتماعّية، فارتباط لغة بأخرى 
 .(23)أساسا للمتكلم عّيةواالجتما النفسّية باحلالة مورو تقدير يف يّتصل أشكاله اختالف على

 

ذلك أنّنا الحظنا أّن املتعّلم قد يبحث عن املكانة والتفّرد والتمّيز واخلصوصية الّذاتّية 
داخل الفضاء الرتبوي، فيدخل مقرتضات بذخية يف خطابه التعّلمي اليومي، إذ املتعلمون 

تالك لغتهم لكلمة املتحدثون بلغة ما قد يشعرون باحلاجة إىل االقرتاض ليس بسبب عدم ام
للمفهوم أو املوضوع املعين يف الكالم، ولكن العتقادهم أّن الكلمة املساوية يف الّلغة املنبع 

الّلغات احمللّية يف  وهو ما يفّسر يف اعتقادنا تبينّ  هي األفضل مكانة واألعظم شأنا،
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 ّلغة الفرنسيةات والعبارات من الاملستعمرات الفرنسّية بإفريقيا أعدادا ضخمة من املفرد
، ومن املمكن (21)وذلك برغم وجود مصطلحات أصلّية تعرّب يف هذه الّلغات عن معانيها

 توظيفها يف خطاباهتا الرتبوية وتعويد متعّلميها على استعماهلا ونطقها وكتابتها.
   

 ة:التبعّية الثقافّية والّلغويّة ودورها في تنامي االقتراض البذخي في الّلغة العربيّ  /1-1
بعد أن أشرنا يف العنصر الّسابق إىل دور العوامل الّنفسية واالجتماعّية يف تنامي ظاهرة 
االقرتاض البذخي يف الّلغة العربية، وأبرزنا أثرها يف املستوى الرتبوي وحّددنا إسهامها يف 

  ظامهايف نسيج الّلغة العربية ون تدين احملصلة الّلغوية وشيوع األخطاء الّلغوية والرتكيبّية
أثر التبعّية الثقافّية والّلغويّة يف تنامي هذه الظاهرة، حماولني يف  نبحث خالل هذا العنصر يف

 للهويّة العربية. ات القيمّية والثقافّية احملّققةذلك إبراز تأثرياهتا الرتبويّة سيما يف املستوي
 

اطقيها بالظروف الثقافّية أّن الّلغة تّتصل بالثّقافة واهلويّة وتتأثّر بتأثّر ن فما نالحظه
والسياسّية، فتونس وغريها من البلدان العربّية واإلفريقية قد خضعت كما هو معلوم إىل 
حقبة استعماريّة توّلدت عنها تبعّية لغويّة وثقافية متظهرت أساسا يف إلزامّية تدريس لغة 

 دارة والطب وغريهاة واإلاملستعمر )الفرنسية/ األنقليزية( وضرورة استعماهلا يف جماالت الرتبي
لقد ذكر حسن حنفي أّن عامل تدريس الّلغة األجنبية قد تكاتف مع عوامل الشعور و 

بالنقص أمام األجنيب املستعمر، فأسهم يف انتشار املفردات واملصطلحات األنقليزية 
غرب العريب "يف لبنان وسورية وامل :ة رغم وجود املقابل العريب. يقولوالفرنسّية يف الّلغة العربي

تنتشر الفرانكفونّية ويف العراق واألردن واخلليج واليمن والسودان ومصر تنتشر األنغلوفونية 
وعلى الرغم من وجود املقابل العريب، إاّل أّن التعبري أو املصطلح األجنيب أيسر على الّلسان 

 إىل م األجنيبوأقرب إىل الّذهن طبيعة واصطناعا، جهال أو تكّلفا، وتدفع عقدة الّنقص أما
  .(25)ستكماهلا"هذه الظاهرة إلخفائها أو ال

 

وهذا يف نظرنا يفّسر تكاتف العوامل النفسية مع ماهو ثقايف ولغوي إلعالء شأن 
الّلغات األجنبية يف األوساط الرتبويّة العربية وإثبات جدارهتا يف اخلطاب الرتبوي اليومي 

الحظنا أّن ظاهرة إقبال الّناشئة يف العصر احلاضر مقابل الّلغة العربية األم، ذلك أنّنا قد 
على تعّلم الّلغات األجنبية قد أضحت يف مجيع جماالت التعليم وفرضت يف جّل اخلطابات 
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 (21)األجنبية الّلغات هذه مع العربية تعيشه الذي املرير الصراع أنّ  يعين ما وهو العربية، الرتبوية
ءة الّلغوية لدى املتعّلمني داخل الفضاء الرتبوي وأسهم قد وّلد يف تقديرنا قصورا يف الكفا

يف ضعف اجلانب القيمي والثّقايف وأفضى إىل اغرتاب الفرد املتعّلم عن ثقافته ولغته يف 
حميطه الرتبوي، ذلك أّن النظر إىل الفرنسية مثال بكوهنا لغة النخبة واعتبار العربية مقابل 

قد أّدى يف اعتقادنا  ،(20)للّشعر وال جتاري التقّدم والّتنميةذلك لغة العاّمة اليت ال تصلح إالّ 
إىل ضعف لغتنا العربية برغم ثرائها املعجمي، وأبعد املتعّلمني عن اإلقبال على تعّلمها 

   مقارنة بتعّلمهم لّلغات األجنبية االستعماريّة.
ة ومعجمّية بناء على ذلك نعتقد كون ظاهرة االقرتاض البذخي تؤّسس لّتبعّية لغويّ 

للغات أجنبّيةكالفرنسية باعتبارها لغة استعمارية واألنقليزية لكوهنا لغة استعمارية مّث لغة 
العصر، وهو ما ولّد ضغطا على الّلغة العربية وبات يهّدد كياهنا املعجمي ويبعدها عن 

عجمّية اليت صميم اهلويّة العربّية، إذ مل تعد الّلغة العربية يف نظرنا مع هذه االخرتاقات امل
 صائص اليت متّيز اجلماعة العربيةتشّوش بناها الّلغوية والرتكيبية قادرة على جتسيم جمموع اخل

فلغة التعليم كما اخلطاب اإلعالمي والنفوذ االستعماري والعوملة صارت هتّدد كيان العربية 
ّديات اليت تواجه وقد تقصيها تدرجييا، وهو ما جعل احممد جربون يعترب لغة الّتعليم من التح

، وهذا يدعونا (28)اهلويّة العربية يف العصر الراهن إىل جانب العوملة ونفوذ النموذج الغريب
أنّه حلماية لغتنا العربية وصون هويتنا ال بّد يف تقديرنا من اتّباع سياسة  ضرورة إىل القول،

راكيب العربّية ومجلها تربويّة تقي جماالتنا الرتبوية من مظاهر االقرتاض البذخي، وحتمي ت
ومفرداهتا من العبارات الواردة يف حشوها دون فائدة وبال إفادة تذكر، اتباعا للخطابات 
اإلعالمّية غري املدروسة وافتخارا باملنهج الغريب ولغته، ومبا أّن الرتبية جمال شديد الّصلة 

المي إلنتاج لغة عربّية من ترشيد سياساهتا التعليمّية وتوجيه اخلطاب اإلع بالّلغة فال بدّ 
سليمة واالبتعاد عن املقرتضات البذخّية اليت ال تفيد متكّلميها بشيء دون استحضار 

 املقابل املعجمي الصحيح. 
 

وهنا نعتقد كون مصطلح االقرتاض البذخي قد ال يفي بتوصيف ما نالحظه من 
خطابنا اإلعالمي املتلفز أو  انسالخ لغوي يف مستوياتنا التعليمّية وخطاباتنا الرتبويّة، أو يف

املكتوب أو الفايسبوكي، فقد بات خطابا هجينا ال يستجيب ومقتضيات ضرورة احلفاظ 
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على الّلغة باعتبارها احملّدد األّول لنجاحنا الرتبوي والتعليمي، فال سالمة للغتنا العربية من 
الرتبوي، وضبط هذا االنسالخ إاّل برتشيد اخلطاب اإلعالمي وتوجيهه خلدمة اخلطاب 

أسس براجمه وتوجهاته الّلغوية حفاظا على سالمة معجمها من املفردات املعرّبة عن 
 االنسالخ الثقايف واحلضاري.  

 

 خاتمة:
خضنا خالل هذه الورقة العلمّية يف ظاهرة االقرتاض البذخي يف اللغة العربية، وأبرزنا 

املفردات والرتاكيب اليت تعرّب عن البذخ  مظاهرها الّلغوية والرتكيبية، وأشرنا إىل ّناذج من
الّلغوي، فخلصنا إىل خطإ إدماجها يف اخلطاب الرتبوّي ورصدنا تأثريها الّسليب يف 
املتعّلمني، فتبّينا تأثرياهتا الّلغوية والثقافّية والتعليمّية، مّث طرحنا يف سياق ثان أهم العوامل 

ّينا مدى تأثريها يف الّلغة العربية واهلويّة، وقّدرنا املسهمة يف تنامي هذه الظاهرة املعجمّية، وب
يف ختام حبثنا يف أسباب هذه الظاهرة املعجمّية ضرورة التّنبه إىل السياسة الرتبويّة حلماية 
لغتنا وصون معجمها من ظواهر ال تعدو أن تكون سوى نشازا يف النظام املعجمي وال 

ّية الرتبويّة، ذلك أّن عملية االقرتاض البذخي يف حتّقق املعىن والّتعبري املرجو خالل العمل
تقديرنا ال متّت للحاجة املعجمّية بصلة وختتلف كما أشرنا سابقا خالل عناصر حبثنا عن 
ظاهرة االقرتاض الضروري الذي خيضع لقواعد حنوية وإمالئية وصوتية ويسهم يف حتويل 

 قصدا. وحتّقق داللة لتفيد العريب املعجم إىل الفارسي أو الالّتيين أصلها من الّلغويّة املقرتضات
 

واالقرتاض البذخي هبذا املعىن عملّية انسالخ لغوي تفيد هجر مستعملي العربية 
ملفردات لغتهم واستعماهلم ملفردات غربّية غري معرّبة من الفرنسّية واألنقليزية واإليطالّية 

ة خطابات هجينة وتفتقر إىل قواعد وغريها، وهو ما جيعل من خطاباهتم الرتبويّة والتعليميّ 
 عتقادنا انسالخات لغويّة معجمّيةسالمة الّلغة وشروط احرتام املعىن املراد، ويعكس يف ا

تعرّب عنها املقرتضات املستعملة يف اخلطاب الرتبوي على سبيل البذخ واالفتخار والتقليد ال 
 احلاجة والضرورة.
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 ملخص:
هو إكساب املتعّلم  -ال سيما بالنسبة للعربية  -إّن اهلدف الذي يرومه معّلم الّلغة 

واألحوال  املقامات القدرة الفعلية على تبليغ أغراضه باللغة اليت قد اكتسبها، وذلك يف كلّ 
وهذا لن يتأّتى حتقيقه إاّل إذا اكتسب املتعّلم لّلغة املعّينة الكفاءة اللغوية  اخلنطابية املتنوعة؛

الالزمة من أداء صويت ومفردات وتراكيب، تنتمي إىل ما تعارفه الناطقون هبا وضعا 
زها فكرة املنوطة بذلك؛ ولعّل أبر  واستعماال. وذلك باستخدام مجلة من اإلجرات الفّعالة

 االنغماس اللغوي، وربطها بطائفة من األسس واملعايري النابعة من ثقافة اللغة )العربية(.
 

هذا الطرح حرّي بنا أن ننطلق من إشكالية حمورية حناول مناقشتها واإلجابة  ويف ظلّ 
 عنها يف هذه الورقة البحثية وهي: 

م اللغة العربية امللكة اللسانية، اليت ما هي مجلة األسس واملعايري الفّعالة لتحصيل متعلّ  - 
متّكنه من إحكام مهارة التصرف يف البىن والرتاكيب والدالالت اللغوية يف خمتلف 

 املواقف الوظيفية التواصلية؟ 
ما هي أهم السبل واإلجراءات الواجب استثمارها فعليا إلبراز دور االنغماس اللغوي  - 

 ع استعماهلا والنهوض هبا؟يف تعليم اللغة العربية من أجل توسي
 

 االنغماس اللغوي، اللغة العربية، الكفاءة اللغوية. الكلمات المفاتيح:
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Abstract: 
The aim of the language teacher - especially of Arabic -  is to 

provide the learner with practical ability to communicate his needs in 

the language that he has acquired, in varied rhetorical situations and 

situations; this will not be achieved unless the learner of a specific 

language acquires the necessary language proficiency from verbal 

performance, vocabulary and compositions, belonging to what the 

speakers know as status and use  that is by using a number of effective 

procedures entrusted with that. Perhaps the most prominent of them is 

the linguistic immersion idea, and linking it with a set of foundations 

and standards stemming from the language (Arabic).   In this proposal, 

it is essential to start from this questions : - What is the set of effective 

principles and criteria for the Arabic language learner’s achievement 

linguistic competence which enable him to tighten the skill of dealing 

with structures, and linguistic connotations in various communicative 

functional situations ? - What are the most important means and 

procedures to be invested effectively to highlight the role of linguistic 

immersion in teaching Arabic language in order to expand and 

advance it use ? 
 

Keywords: linguistic immersion, Arabic language, linguistic competence. 
 

 :مقدمة
 رتبوية الفّعالة يف تعليم اللغاتيعّد االنغماس اللغوي من أحدث األساليب التقنية ال

 ّية.حيث يساعد املتعّلم على اكتساب اللغة اهلدف يف مدة زمنية وجيزة وبطريقة مرنة وح
واالنغماس اللغوي مفهوم يتصل بتعليم اللغات، حيث يقصد به املمارسة الفعلية 
التعليمية الرتبوية اليت تفرض االستعمال احلقيقي للغة العربية كلغة مصدر، يف خمتلف 

ذلك من أجل إتاحة  األحوال اخلطابية اليت تطرأ يف احلياة اليومية لدى املتعّلم؛ كلّ 
عربية الفرصة الستبطان النسق اللغوي العريب الفصيح، الذي ميكنه من املتخصص يف اللغة ال

 اكتساب ملكة هذه اللغة، وحتقيق ملكة التواصل الوظيفي هبا.
وعليه فاالنغماس اللغوي أسلوب يروم "حتسني وتطوير الكفاءة اللغوية، يف لغة ما، أو 

 . (6)مستوى لغوي ما"
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اب العلمي على مستوى التبليغ ويشري بشري إبرير يف خضم حديثه عن اخلط
البيداغوجي أنه يعاين من عنت ناتج عن بعض اإلشكاالت، وعّد عدم حتقيق االنغماس 

 . (2)اللغوي أحد هذه املعضالت

إّن ما ميّيز تعلُّم اللغة األصلية عن تعّلم اللغة األجنبية، هو أن األّول حيصل يف ظروف 
م لغته األصلية كجزء ال ينفّك عن ّنّوه العقلي طبيعية. فالطفل مثال يف سّن مبّكرة ينتعلّ 

واملعريف واالجتماعي والسيكولوجي، وكوسيلة للتعامل مع أفراد جمتمعه. بينما خيتلف األمر 
بالنسبة لتعلُّم الّلغة األجنبية)الثانية(، حيث أن متعلم اللغة الثانية يكون قد تعلم يف وقت 

ثانية اليت يتعلمها ال تعّد جزءا جوهريا من ّنوه الفكري سابق لغته األصلية، وبالتايل فاللغة ال
 . (3)واملعريف والثقايف وبالتايل فتعلمها يكون يف ظروف رمسية

 :مفهوم االنغماس اللغوي 1.

 في الوضع اللغوي: 1.1.
االنغماس مصدر مأخوذ من اجلذر اللغوي )غ.م.س( الذي أفاضت املعاجم العربية 

اللغوية، فنجد ابن فارس يذكر أّن "الغني وامليم والسني أصل يف شرح معناه من الناحية 
واحد صحيح يدّل على غطُّ الشيء. يقال: غمست الثوب واليد يف املاء، إذا غططته فيه. 
ويف احلديث: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلناء" )...( وميني غموس 

 .(1)قال قوم: معناه أهنا تغمس صاحبها يف االمث"

ومنه فمادة غمس تدل على التغطية والتعمق والتغلغل يف الشيء. وغري بعيد عن هذا 
املفهوم نلفي ابن فارس يعرض ملادة لغوية أخرى ال تنأى يف مفهومها وداللتها عن معىن 
"غمس" أال وهي "غمر" الدالة على التغطية والسرت، ومنه مسي املاء الكثري الغمر، ألنه 

 . وهذا ما يفّسر استعمال الباحثني فيما بعد اللفظني مبفهوم واحد.(5)يغمر ما حتته

: إرساب الشيء يف الشيء السَّّيال أو الندى أو يف ماء أو  وجاء يف اللسان: "الغْمس 
وقد انغمس فيه واغتمس.  صبغ حىت اللقمة يف اخلنل ، غمسه يغِمس ه غنْمسًا أي منقنلنه فيه،
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وهبذا  .(1)"ة احلرب أو اخلطبذا رمى الرجل نفسه يف ِسطن واملغامسة: املماقلة، وكذلك إ
 يكون معىن )غمس( إطالة البقاء يف املوضع والتعمق واالندماج يف الشيء واالختالط به.

ويف خضم  هذه التحديدات فإّن لفظة االنغماس تّتفق مع ما يهدف إليه تعليم اللغة 
 ثقافية للغة املراد تعلمها.العربية، حيث ميتزج املتعلم بالبيئة اللغوية وال

 :في الوضع االصطالحي 2.1.
( مبصطلحات أخرى linguistic immersionيقرتن مصطلح "االنغماس اللغوي" )

 "الغمر اللغوي"، "احلمام اللغوي"تدنو من مفهومه وإن كانت تتفاوت يف الداللة منها: 
 "حممية التعليم"...

 

ارات اللغوية لدى الدارسني؛ حيث يستخدم ويعّرف بأنه "أسلوب تدريسي لتنمية امله
املعلمون ودارسو اللغة املستهدفة وهي اللغة العربية يف أثناء الدراسة دون استخدام أية لغة 

  ن أية لغة أخرى يف أثناء التدريسوسيطة؛ هبدف االعتماد على استخدام اللغة العربية دو 
أو يف املواقف اللغوية املختلفة اليت أو خارج القاعات الدراسية، أو يف الرحالت اخلارجية 

. وبعبارة أخرى فاالنغماس اللغوي هو طريقة حديثة لتعليم اللغة (0)يتعرض هلا الدارسون"
اللغوية  العربية يف النشاطات الصفية التعليمية، حيث يكتسب املتعلمون املهارات

(linguistic skills) خارجه أو التعليمي فالص داخل اصلوالتو  واالتصال لإلدراك الضرورية 
حيث يستهدف هذا األسلوب )االنغماس اللغوي( إىل جعل املتعلم قادرا على إتقان 

   واستخدام اللغة العربية بطريقة وظيفية تفاعلية تسمح له باالندماج يف جمتمع اللغة املتعلَّمة.
 

 تعليم اللغة العربية في إطار البعد الوظيفي التواصلي: .2
ىل أّن العامل الرئيسي يف تباين طرق التدريس هو البعد الصوري يذهب الباحثون إ

)الشكلي( والوظيفي للغة املتعلمة، إذ البد على متلقي اللغة أن يوازن بني ثنائية الشكل 
اللغوي والوظيفة اللغوية أثناء اكتسابه للغة، وبالتايل يتمكن من التعبري عّما يدور حوله 

 بشكل يسري.
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دمي ذلك القدر من الرتاكيب اللغوية أو الوظائف اللغوية لكل ويقصد بالتوازن "تق
دارس أو جمموعة من الدارسني حسب حاجتهم وهذا ما جيعل الطريقة تتسم باملرونة 

يف املضمار نفسه إىل أنه يف ظل الفلسفة الوظيفية التواصلية  "يالدن". وتشري (8)الكبرية"
 ثالث مراحل، األوىل ويكون "تقدمي جيب إحداث نوع من التوازن الذي يتمظهر لنا يف

القواعد اللغوية وطريقة نطق األصوات، يف الوقت ذاته الذي تقدم فيه الوظائف اللغوية، )مث 
تضاف اسرتاتيجيات احلوار/ احلديث يف املوقف املناسب(. أما يف املرحلة الثانية فيمكن أن 

يف املرحلة الثالثة يزداد االهتمام يصبح التوازن بني املكونني )الشكلي والوظيفي( مساويا. و 
. وهو ما رّكز عليه املنحى الوظيفي يف قضية تعليم اللغة (9)باملكون الوظيفي بشكل كبري"

العربية، حيث صّب اهتمامه "على تبسيط املعلومة النحوية والتعرف على فلسفة الرتكيب 
طروحة، مما يزيد الرصيد اللغوي وتشرب تكويناته الداللية، وحماولة حماكاة أّناطه الرتكيبية امل

عند الناطقني بالعربية ومتعلميها، ويسهم يف تنمية األسلوب وتوسيع القاموس الشخصي 
الوظيفية تضمن احملاكاة النحوية  لألفراد وضبط سلوكهم اللغوي بطريقة حيوية متفاعلة؛ ألنّ 

 .(67)املباشرة للبيئة اللغوية اليت ينشأ هبا الفرد"
غة يف سياقها التواصلي الطبيعي ووظيفتها املرجعية، من خالل ى اللّ أي الرتكيز عل

ك اللغة، ما لالتعرض املباشر ملواقف خمتلفة، وكذا االحتكاك املباشر بالناطقني األصليني لت
ميكن املتعلم من اكتسابه ملهارات اللغة العربية كلغة ثانية، ألن اهلدف النهائي الذي يسعى 

 (. native speakerه هو أن يبدو كالناطق األصلي )متعلم اللغة إىل حتقيق

 (:native speakerمفهوم الناطق األصلي ) .1
يشري هذا املصطلح إىل الشخص الذي حيكم التصرف يف بىن اللغة بطريقة معينة؛ ويف 

 د األحكام النحوية بطريقة مثاليةعرف اللسانيني يدل على الشخص القادر على حتدي
 ايل.بوصفه النموذج املث

متعلمي اللغة الثانية "ال يصلون إىل قدرة الناطق األصلي إال  ويتفق الدارسون على أنّ 
النظام اللغوي باللغة الثانية عند املتعلم ال ميكن أن يتطابق مع  يف حاالت نادرة. مبعىن أنّ 
، مرّد ذلك أّن استعمال وتوظيف الناطق غري األصلي للغة (66)النظام اللغوي عند الناطق"

 اهلدف ما هو إال حماكاة للناطق األصلي.
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 بعض أسس الطريقة )المنهجية( الوظيفية التواصلية: .1
من بني ما توصلت إليه أحباث اللسانيات التطبيقية ما بات يعرف بالطريقة الوظيفية 

من األساليب احلديثة املنتهجة يف تعليم اللغة؛ حيث هتدف إىل حتصيل  التواصلية، اليت تعدّ 
 لة اتصال لتحقيق أغراضه املختلفةم القدرة على استعمال اللغة املتعلَّمة باعتبارها وسياملتعلّ 

إذ يتعنّي على املعّلم أن يسري يف تعليمه "على أساس التدرج الوظيفي التواصلي من خالل 
عليمية، وتعتمد طريقة التدريس هنا على خلق مواقف أنشطة متعّددة داخل الوحدة التّ 

. إذ (62)الستعمال اللغة مثل: توجيه األسئلة، وتبادل املعلومات واألفكار" واقعية حقيقية
يتمحور تركيز املعّلم يف هذه احلال على إكساب املتعّلم الكفاية التواصلية وليس فقط متكينه 

 من القدرة أو امللكة النحوية.

 لة من املبادئ أبرزها:على مج وتقوم الطريقة الوظيفية التواصلية املتبعة يف تعليم اللغة العربية
 ملتعلم العربية. مراعاة خصوصية العملية التعليمية التعلمية، وذلك بالنظر إىل البعد الثقايف - 
"دراسة اللغة"، فاألول يرتكز يف أساسه على معرفة وجوب التمييز بني "تعلم اللغة" و - 

عن الذات يف كالم  نظامها اللغوي املشتمل على أجهزهتا الفرعية وتوظيفها يف التعبري
متصل خدمة لألغراض التواصلية. بينما دراسة اللغة تنبين على دراسة كل مستوى على 

 .(63)حدة دراسة حتليلية
ضرورة إشراك متعلم العربية يف العملية التعليمية، حيث مينح متعلم العربية فرصة  - 

... وغريها مما  املختلفةاالستفسار وطرح السؤال والرد وإبداء الرأي والتعبري عن موافقه 
 من األغراض املستعملة يف املواقف اليومية. يعدّ 

مراعاة صفة استمرارية التعلم عامة، وتعلم اللغة العربية خاصة، إذ جيب أن تقوم على  - 
املمارسة الفعلية املستمرة اليت تتجاوز حدود الزمان واملكان؛ وذلك بالنظر ملا تنطوي 

 واملمارسة، والتعزيز، والتجريب.ن عملية التعلم كالتدريب، عليه من عمليات أخرى تكوّ 
"الرتكيز على األداء التواصلي، وتشجيع النشاط التواصلي واللغة الوظيفية اليت تشخص  - 

مواقفن لغويًة حياتيًة، مع تدريب املتعلم على استعمال رصيده اللغوي استعمااًل سياقيًّا 
 .(61)مناسًبا"
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 واصلي:خصائص الخطاب الت .5
 The principle ofيستند اخلطاب التواصلي إىل مبدأ أساس أال وهو مبدأ التفاعل )

interaction الذي حييل على املسامهة يف األفعال وردود األفعال، أو مبصطلحات )
( بني الباث )الباث ني( Responsesواالستجابات  stimuliesاملدرسة السلوكية )املثريات 

( حول موضوع ما أو مواضيع خمتلفة باستعمال العناصر اللسانية وغري واملتلقي )املتلقني
 اللسانية. وبالتايل فاخلطاب التواصلي حيكمه التعاون بني أقطابه يف سياق تفاعلي.

وذهب حممد نظيف إىل حتديد بعض امليكانيزمات اليت ينبين عليها اخلطاب التواصلي 
 :(65)ال احلديث عنها سنوجزها فيما يأيتاملرتكز على مبدأ التفاعل بصفة جوهرية، مفصّ 

تعّد هذه امليزة أوىل اآلليات املفع لة واحملر كة (: Participatingخاصية المشاركة ) -أ
للحوار أو للخطاب التواصلي، واملنظ مة له من خالل إبداء وتبادل اآلراء واألفكار 

 واألحاسيس بني أقطاب اخلطاب.

يقتضي كّل (: Content and the relationship) خاصية المضمون والعالقة - ب
التواصلية  األهداف وحتقيق البعض؛ ببعضهم تربطهم معّينة عالقة ممثليه بني تواصلي خطاب

 هلذا اخلطاب تتوّقف على وجود )إرسالية( أو موضوع احملتوى املتناقل بني الباث واملتلقي.    

طاب التواصلي التفاعل وإنتاج مزيد هذه اإلرسالية من شأهنا أن ختلق بني ممثلي اخل
من اإلرساليات املتبادلة بينهم، اليت قد يهدف أصحاهبا من خالهلا وعرب العالقة اليت 
تنِصل هم ببعضهم البعض إىل التأثري واإلقناع أو األمر أو جمرد نقل اخلرب. كل هذا لن يتأّتى 

 خلطاب.حتقيقه إالّ من خالل تفعيل اإلرسالية بني طريف )أطراف( ا
 

ويويل ياكوبسون أمهية كبرية لعاملي تنوع املتحاورين وتكّيفهم املتبادل أثناء دائرة 
(، ودورمها املفصلي يف مضاعفة الشفرات Radius of communicationالتواصل )

 . (61)الثانوية ومتايزها ضمن أعضاء اخلطاب التواصلي وضمن القدرة اللفظية ألعضائه
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وي قصد هبا أّن كّل قطب من (: Double codingلسَّننية )خاصية االزدواجية ا -ج
أقطاب املخطط التواصلي )اخلطاب( له سننا أو شفرة خاصة به، وبذلك تتجاوز هذه 

( codeاحلقيقة الطّرح الذي قّدمه جاكبسون يف خطاطته التواصلية اليت جتعل الشفرة )
 (. The receiver( واملرسنل إليه )The Emitterواحدة بني املرِسل )

وإذا كان ياكوبسون قد أقّر بأحادية السَّّنْن انطالقا من أحادية اللغة املشرتكة بني 
صّرحاً بذلك يف خضّم حديثه عن ماملرِسل واملتلقي، كوهنما يتبادالن املصطلحات نفسهما. 

ن الظواهر املّتصلة بطبيعة اللغة وحتليل اجلوانب االجتماعية لبلوغ مستوى يضمن االنتقال م
أحدمها إىل اآلخر، أي "صياغة شفرة كلّية من نوع معنّي، قادرة على التعبري عن اخلصائص 

 . (60)جانب" املشرتكة للبىن اخلاصة الناشئة عن كلّ 
  

إّن عصر تكنولوجيا املعلومات قد قلب املوازين وأحدث طفرة نوعية وتغيريا يف املفاهيم 
ا تعّلق بعنصر السَّّنْن بني املخاِطب وإبطاال لبعض احلقائق واملسلمات ال سيما م

واملخاطنب؛ إذ أصبح اخلطاب التواصلي بينهما يتميز بسمة االزدواجية السَّننِنيَّة، كون 
اإلرساليات بني العناصر الفاعلة فيه تتعّدى صياغتها باللغة الواحدة، حيث ميكن أن يكون 

ت، ومنه يكون لكّل واحد شفرته املضمون املرسنل واملتبادنل بني ممثلي اخلطاب بعّدة لغا
شفرة لسانية ميكنها أن تـ فنكَّك ويـ عناد تشفريها  اخلاصة به. وعالوة على ذلك فإّن كلّ 

 . (68)جمّدداً، من منطلق أّن كّل شفرة حتتوي على طائفة من الشفرات الثانوية املتمّيزة

بط هذان يرت(: Production and interpretationخاصية اإلنتاج والتأويل ) -د
الرباديغمان بعنصر الّسنن بشكل أساس، فعندما يقوم املرِسل بعقد الّسنن أو تشفري 
اإلرسالية، فإنه يستخدم ّنوذج اإلنتاج الذي يراعي أثناءه املرِسل تفعيل الكفايات خارج 

 لسانية كاجلانب اإليديولوجي والثقايف والنفسي. 

 هبا املتلقي من أجل فهم حمتواها قومّسنن اإلرسالية اليت ي أّما عملية حل وتفكيك
فإهّنا تندرج يف إطار ّنوذج التأويل الذي يساعد على التفاعل والتجاوب مع ما يستلزمه 

 اخلطاب التواصلي أثناء عملية احلوار.
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وميكن أن نصوغ هذه العملية وفق اخلطاطة اآلتية لتوضيح كيفية حدوثها بني 
 املشاركني يف اخلطاب التفاعلي:

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

فالتأويل يف حقيقته، إعادة إنتاج لإلرسالية، حيث تصدر قيمته من كونه تأويال 
لإلرسالية من جهة، ونتاجا لقدرات عقلية من جهة أخرى، جعله لإلرسالية حمال للتواصل 

 . (69) من جهة ثالثة

 التكامل الوظيفي بين الملكة اللغوية والملكة التواصلية: .0
 ال والتواصل هو اهلدف احلقيقي الذي نشأت من أجله اللغة، فإنّ إذا كان االتص

الغرض األساسي من تعليم اللغة العربية للناطقني هباهو متكينهم من االتصال والتواصل 
الفعال باللغة العربية؛ وهذا لن يتأتى حتقيقه إال إذا اكتسب متعلم اللغة العربية كلغة ثانية 

 اصلية هلذه اللغة.القدرة اللغوية والكفاءة التو 

 خطاطة تمّثل عملية إنتاج وتأويل الخطاب بين أقطاب العملية التواصلية

 لالمرس  

 مرحلة اإلنتاج
 األداء

 
 رساليةاإل

 
 

 اإلرسالية
 

 مرحلة إعادة اإلنتاج
 مرحلة التأويل

 فك التشفير
 القدرة إعادة التشفير

 المتلقي

 األداء

 القدرة التشفير
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 ويف ظل هذا الطرح جدير بنا أن نفرق بني املصطلحني الواردين يف حقل تعليم اللغات:

 :الملكة اللغوية *
حينما نتكلم عن الكفاية أو امللكة اللغوية يف النظرية اللسانية التوليدية التحويلية، فإنه 

 داء أو اإلجناز الكالمي.ال مناص من احلديث عن القطب الثاين هلذه الثنائية، وهو األ
 

فالقدرة اللغوية تشري إىل تزويد وإكساب املتعلمني "املهارات اللغوية اليت جتعلهم 
قادرين على فهم طبيعة اللغة، والقواعد اليت تضبطها وحتكم ظواهرها، واخلصائص اليت 

 .(27)تتميز هبا مكوناهتا، أصواتا ومفردات وتراكيب ومفاهيم"

ة الضمنية بقواعد اللغة اليت هي قائمة يف ذهن كل من يتكلم اللغة وبذلك فهي "املعرف
؛ أي ما (26)يف حني أن األداء الكالمي هو االستعمال اآلين هلذه املعرفة يف عملية التكلم"

يتحدث الفرد به فعليا ضمن سياق معنّي. وعليه فهذه القدرة اليت متكنه من إنتاج وتركيب 
ستعمال الفعلي هي عبارة عن قواعد كامنة يف ذهن اإلنسان. وإبداع مجل وتفهمها أثناء اال

من هذ املنطلق يويل اهتمامه الكبري بدراسة الكفاية اللغوية من ناحية أهنا  فتشومسكي
 تلك القدرة اجملردة على إنتاج اجلمل.

ومن تابعه يقتصر على الكفاية النحوية  تشومسكيإن مفهوم الكفاية عند      
(grammaticale competence أي "املعرفة املفرتضة بالقواعد النحوية اليت يعترب من ،)

استطاعة الفرد أن يقوم بعدد كبري من  -إن مل يكن من مهامها الرئيسة  –أوضح مظاهرها 
فيستطيع من خالهلا توليد تراكيب لغوية كثرية دالة على معىن  (22)التوليدات والتحويالت"

ويل ما يعرض له من صيغة إىل صيغ متنوعة من ناحية واحد من جهة، كما متّكنه من حت
، اليت تدرس (23)أخرى. ويعترب الفاسي الفهري هذه امللكة نسق كّلي للتمّثل الذهين للغة

نظام القواعد املوجود ضمن مقدرة اإلنسان على استعمال اللغة بشكل متجّدد وبطريقة 
. ويؤيد هذا الرأي ما ذهب إليه (21)إبداعية، والذي يسمح له تكّلم اللغة وفهم تراكيبها
"املعرفة اللغوية املخزونة اليت يكتسبها  الفاسي الفهري عند حتديده ملدلول افرتاض القدرة بأنّ 
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، حبيث (25)متعّلم اللغة هي عينها اليت يستعملها بصفة غري واعية يف فهم وإنتاج اللغة"
غة املتعلم وغري املنتمية إليها. وهذا ما يعتربها صاحلة يف احلكم على املتواليات املنتمية إىل ل

)القدرة اللغوية(  تشومسكيإىل اقرتاح مفهوم جديد ينّص على مفهوم  هايمسدفع 
 ويتجاوزها إىل الكفاية التواصلية أو االتصالية.

 :الكفاية التواصلية *
، حيث أّكد على هايمسيعود استخدام هذا املصطلح إىل اللساين األمريكي ديل 

، وأضاف إليهما مصطلح الكفاية لتشومسكيالقدرة اللغوية واألداء الكالمي مفهومي 
التواصلية، اليت تفيد "القدرة على اإلنتاج، لكّنها حمكومة بالوضع االجتماعي للمتكلم 

؛ وهوما يّتجه إليه احلاج صاحل مؤّكدا أّن التصّرف يف الكالم )امللكة اللغوية( ال (21)واملتلقي"
رى هذا التمّرس يف ميكن أن يقتصر ع لى اجلانب النحوي التصريفي فقط، وإّّنا جيب أن جي 

إطار الكالم الطبيعي والتخاطب احلقيقي؛ حيث يويل حال اخلطاب الطبيعي أمهية بالغة يف 
 .(20)ترسيخ األبنية )مفردة ومركبة( يف أذهان املتعلمني

 ا النوع من امللكاتن أيضا إىل هذويف إشارة ذكية من صاحب املقدمة جنده قد تفطّ 
فهو مل يكتف باإلقرار على تعّلم ملكة اللغة عن طريق احلفظ واالستعمال الذين تزداد هبما 
رسوخا وقّوة، بل هذا يف نظره يفتقر "إىل سالمة الطبع والتفّهم احلسن ملنازع العرب 

القدرة على . أي (28)"ومراعاة التطبيق بينها وبين مقتضيات األحوالوأساليبهم يف الرتاكيب 
 .(29)تبليغ كل األغراض املمكنة يف أحوال خطابية معّينة

وقد امتّد تأثري مفهوم الكفاية التواصلية حسب بعض الباحثني إىل تعليم الكتابة 
واإلنشاء باللغة األجنبية، إذ و ّظف فيها "فظهر املنهج الذي يقوم على إجناز مهام تواصلية 

تعّلم مبا يشبه القوالب الكتابية اليت تساعده على التصرف حمّددة كتابة تساعد يف تزويد امل
يف كثري من املواقف)...( ذلك أن حتدد املهام التواصلية املطلوبة مث تقدم أمثلة موقفية 

وهو ما يساعد املتعلمني على حتصيل املهارات اللغوية املالئمة والالزمة  (37)ّنوذجية هلا"
 .(36)تحدثي اللغة املستهدف تعليمها""اليت متكنهم من االتصال املثمر مب
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   لفظية( من جانب النحو والصرف فقط)ال ومنه فاالهتمام جبانب السالمة اللغوية
أي إكساب املتعلم القدرة على تطبيق القواعد النحوية دون القواعد البالغية، بقطع النظر 

في النوع األول اهلدف عّما تقتضيه احلال اخلطابية يف تعليم العربية يعّد تعليما ناقصا. ف
إىل األصل، أما يف  همنها إكساب املتعلم القدرة على االنتقال من األصل إىل الفرع ومن

النوع الثاين فاهلدف منها هو إكسابه القدرة على إحكام التصرف يف البىن اللغوية حسب 
 ما يستلزمه املقام.

 عربية:االستعمال الفعلي للغة مرتكزا ناجعا في تعليم اللغة ال .0
يذهب احلاج صاحل إىل أن املشاكل اليت تطرحها قضية "تعليم اللغة العربية" حمصورة        
ال تستجيب ملا يقتضيه االستعمال  -حسبه  - يف املناهج التعليمية، ذلك أهنا أساسا

. كون الغاية اليت (32)الطبيعي للغة من تنويع التعبري حسب مقتضى األحوال اخلطابية الفعلية
ومها كل تعليم للغات احلية هو "حتصيل املتعلم على القدرة العملية على تبليغ أغراضه ير 

بتلك اللغة ويف نفس الوقت على تأدية هذه األغراض بعبارات سليمة أي من تلك اليت 
 .(33)تنتمي إىل ما تعارفه الناطقون هبا أوضاعا ومقاييس"

كفاءة التطبيقية اليت متكنه من توصيل  ومعىن هذا الكالم أّن اهلدف هو إكساب املتعلم ال
كل ما يكّنه من غرض باللغة اليت تعلمها، ومتكينه من إجناز ما تعّلمه بطريقة آنية ضمن 
سياق معنّي، حيث يعود املتعّلم املتكّلم بشكل طبيعي إىل القواعد الكامنة ضمن كفايته 

؛ أي التأدية الفعلية (31))قدرته( اللغوية كلما استخدم اللغة يف خمتلف ظروف التخاطب
 ولكن بشكل صحيح سليم من األخطاء لتلك القدرة على إنتاج اللغة يف عملية التكلم

 وبعبارة أخرى يكون موافقا لقواعد اللغة املتعلَّمة اليت تواضع عليها أصحاهبا.

فاللغة ليست فقط وضعا وإّنا أيضا استعماال فعليا لذلك النظام املوضع من األدلة يف    
 اقع اخلطاب، وهي حقيقة تفّطن إليها علماء اللغة القدامى.و 
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 هو األصل أما املكتوب ففرع عليه وينطلق احلاج صاحل من حقيقة مفادها أن املنطوق
االستعمال  فاملنطوق وبالتايل املسموع هو الذي جيب أن يعود إليه املتعلم للغة، ألنّ 

 .(35)الطبيعي للغة يرتكز على املشافهة بالدرجة األوىل

وهذا املبدأ هو ما مل يعكف على تطبيقه وترسيخه اللسانني واملربون العرب، إذ جندهم      
"قد حصروا كل شيء يف اللغة األدبية املكتوبة وباألحرى اللغة األدبية الكالسيكية )...( 

 .(31)"ةواحلديث بالعربي النطق تعلمه أن فالبيداغوجية العربية ما زالت تعلم الطفل الكتابة قبل

 أنجع الطرق لتحصيل الملكة اللغوية لدى متعلم اللغة العربية: .0
قبل أن نعرض جلهود العلماء احملدثني يف اقرتاحهم وحبثهم للطرق والكيفيات احلديثة 
يف حصول امللكة اللغوية وتعليم اللغة، حري بنا أن نعرض هلا عند العلماء العرب القدامى 

 دون.وعلى رأسهم العالّمة ابن خل

 املعامل يف حتصيل امللكة اللغويةلقد طرح ابن خلدون يف مقدمته منهجا دقيقا بني  
يقول: "فاملتكلم من العرب حني كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم، يسمع كالم أهل 
جيله وأساليبهم يف خماطباهتم وكيفية تعبريهم عن مقاصدهم)...( في لقَّن ها كذلك، مث اليزال 

لذلك يتجدد يف كّل حلظة ومن كّل متكّلم، واستعماله يتكّرر إىل أن يصري ذلك مساعه 
 ؛ وبالتايل فتحصيلها يكون عن طريق مهارة السماع وتكراره.(30)ملكة وصفة راسخة"

اللغة يف  فامللكة يف نظر ابن خلدون ال حتصل إال عن طريق تكرار الفعل اللساين، ألنّ 
مقصوده. وتلك العبارة فعل لساين ناشئ عن القصد بإفادة  تعريفه هي "عبارة املتكل م عن

 ، وذلك مبراعاة تأليف املفردات للتعبري عن املعاين املقصودة إلفادة السامع. (38)الكالم"

إليه مناهج اللسانيات  مث يواصل حتديده هلذه الكيفية مشريا إىل أحدث ما توصلت
ه: "ووجه التعليم ملن يبتغي هذه امللكة ويروم أال وهو فكرة االنغماس اللغوي، بقول التطبيقية

حتصيلها  أن يأخذ نفسه حبفظ كالمهم القدمي اجلاري على أساليبهم من القرآن واحلديث، 
وكالم السلف، وخماطبات فحول العرب يف أسجاعهم وأشعارهم، )...( حىت يتنّزل لكثرة 
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.(؛ مث يتصّرف بعد ذلك يف حفظه لكالمهم من املنظوم واملنثور منزلة من نشأ بينهم )..
التعبري عما يف ضمريه على حسب عباراهتم، وتأليف كلماهتم، وما وعاه وحفظه من 

 .(39)أساليبهم وترتيب ألفاظهم، فتحصل له هذه امللكة هبذا احلفظ و االستعمال"

وبناء على ما قّدمه ابن خلدون، فامللكة اللغوية تنشأ لدى الفرد باعتماد مهارة 
ومالحظة األساليب والطرق التخاطبية ألفراد  -باعتباره أبو امللكات اللسانية  -السماع 

عشريته، والكيفيات اليت يعرّبون هبا عن مقاصدهم وأهدافهم، مّث جتديد ذلك السماع الذي 
 ختتلف هلجته من قبيلة إىل أخرى قرنه وربطه بعاملي الزمان واملكان، ألن كّل متكّلم

ال ينطق كاملتكلم احلجازي أو األسدي، أو املضري. أضف إىل فاملتكلم التميمي مثال 
ذلك أن االختالف يف التأدية الصوتية يؤدي إىل اختالف املدلوالت، وبالتايل يتكون لدى 

 املتعلم ثراء لغويا ينّمي ملكته اللغوية ويقويها.

مية، وهي )الثابتة( تأيت املرحلة الفعلية الدينا وبعد حتقيق هذه اخلطوات الْستاتيكية
مرحلة املمارسة واستعمال ما يسمعه يف واقع اخلطاب، والعمل على تكريره من خالل 
حفظ كالم العرب القدمي املستعمل، املأخوذ من النصوص اللغوية الفصيحة الراقية )وهي 
القرآن واحلديث وكالم السلف وخماطبات فحول العرب شعرا ونثرا(؛ فابن خلدون يويل 

يت التكرار واملمارسة ملا هلما من دور يف استحكام امللكة اللسانية ورسوخها أمهية كبرية لوسيل
(، أي linguistic competence) يدا حتصل له هذه امللكة اللغويةلدى املتعلم، وهنا حتد

القدرة على الرتكيب اللغوي السليم؛ متجاوزا إياها إىل التصرف يف التعبري عّما يدور يف 
من غرض باختاذ تأليف كالم العرب وعباراهتم ّنوذجا ينسج على نفسه وذهنه وما يكّنه 

 منواله أثناء التخاطب الفعلي )التداول(، وهو ما ي عرف بامللكة التبليغية
(communication alcompetence ؛ أي "القدرة على استعمال لغة ما يف خمتلف)

 وية إىل النجاعة التبليغية.، مبعىن جتاوز السالمة اللغ(17)األحوال اخلطابية لشىت األغراض"
وعليه جند احلاج صاحل يفرق بني نوعني من امللكة اللغوية، تسريان يف خطني متوازيني 
دون أن تطغى إحدامها على األخرى. أوالمها ملكة السالمة اللغوية املؤسَّسة على إحكام 
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راوحة من الفرع إىل الّتصرُّف يف م ث ل اللغة؛ أي أن يكتسب الطالب القدرة على االنتقال وامل
 األصل والعكس صحيح. 

وهذا يكون على مستوى املعجم والقواعد، أو التصرف يف بىن اللغة الداخلية كنظام. 
ِكم الطالب التصرف يف البىن اللغوية حسب ما  أما ثانيهما هي القدرة على التبليغ، إذ حي 

انب الشفهي كونه ميّثل القسط . وذلك بالرتكيز على اجل(16)تستلزمه احلال اخلنطابية )املقام(
 األكرب من االستعمال احلقيقي الذي يرتاءى فيه توظيف اللغة.

مسألة االكتساب اللغوي عند صاحب املقدمة قد أخذت بعدا ثنائيا من  وهكذا فإنّ 
التنظري والتطبيق، معز زا بذلك "مبدأ االرتياض باملعاودة فيكون اكتساب احلدث اللساين 

، لرتويض (12)ملمارسة والتكرار أي هو منتوج الفعل مضروبا يف الزمن"حمصول معادلة ا
 جهاز النطق.

 االنغماس اللغوي ودوره في تنمية الملكة اللغوية لمتعّلمي اللغة العربية: .2
شيء رهني االنغماس واالستعمال كما تؤكد ذلك  لغة هو قبل كلّ  إّن اكتساب أيّ 

احلديثة، ويراد باالنغماس اللغوي البيئة اللغوية اليت الدراسات اللسانية واألحباث العلمية 
ه "اإلقامة يف الوسط الذي يتكّلم يوضع فيها املتعلم الكتساب اللغة املراد تعّلمها؛ مبعىن أنّ 

. وهو ما يذهب إليه عبد الرمحن احلاج صاحل معتقدا (13)أهله اللسان الذي يريد املرء تعّلمه"
غة ال تنمو وال تتطور إال يف بيئتها الطبيعية. ملكة اللّ  هو أنّ أّن أعظم شيء أثبته العلماء، 

ويف هذا الصدد يقول: "فمن أراد أن يتعّلم لغة من اللغات فالبد أن يعيشها وأن يعيشها 
)...(  يف حبر أصواهتاينغمس  هي وحدها ملّدة معينة فال يسمع غريها وال ينطق بغريها وأن

 .(11)لتظهر فيه هذه امللكة"
عدنا إىل حتديد ابن خلدون وصياغته للنموذج املثايل العريب األصيل يف تنشئة  وإذا

حصوهلا يف عصور الفصاحة كان  امللكة اللغوية واستعماهلا يف واقع اخلطاب، يرتاءى لنا أنّ 
طبعا وسليقة، بينما يف العصور املتأخرة أصبح حتصيل هذه امللكة بالتلقني والتعلُّم، أو كما 

 نسبية )امللكات الصناعية الكسبيةمد األوراغي يف تصور نظريته اللسانية اليصطلح عليه حم
 .(15)اليت تنشأ بالوضع واالختيار وتنتقل باالكتساب
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ويف هذا السياق قّدم ابن خلدون اقرتاحا آخر، وهو أن يصطنع املربون مناخا لغويا 
حىت يتسىّن له تعّلم اللغة  الطبيعي، مّث يقوموا بوضع الناشئ أو املتعلم وسطهبسليما شبيها 

 ، أي بوضع املتكلم يف بيئة لغوية شبيهة بالبيئة الطبيعية للغة املتكلَّمة(11)تعّلما تلقائيا عفويا

(10)("language immersion) "بالغمر يف اللغة ي عرف ما وهو
 .اللغوي االنغماس أو 

ة يف املراحل األوىل للتعليم غة العربيوغري بعيد عن هذه الرهية يف إطار متكني وتعزيز اللّ 
اقرتح عبد القادر الفاسي الفهري "فكرة اإلغماس املبكر"، حيث حّدد فرتته ابتداء من 
مراحل ما قبل التمدرس، مث من السنة األوىل ابتدائي إىل مثان أو تسع سنوات، معتربا إياها 

راحل وجاهزيته لتعلُّم الفرتة األساسية لإلغماس؛ مربّره يف ذلك ليونة ذهن الطفل يف هذه امل
 .(18)لغات متعّددة، وال سيما ما يتعلق بتعلُّمه اللغة األم

حصول امللكة يعتمد على جانب   وهكذا نصل من خالل كالم ابن خلدون إىل أنّ 
كبري من الدربة واملران العايل بواسطة احلفظ املتكرر للفصيح من كالم العرب، حىت يتشكل 

ا عليه تراكيبهم وعباراهتم فيقيس هو عليه أثناء تعبريه عن يف ذهنه النموذج الذي صاغو 
سان العريب إّّنا هو بكثرة مقاصده وغاياته. ويف هذا السياق يلّح على "أّن حصول ملكة اللّ 

احلفظ من كالم العرب، حىت يرتسم يف خياله املنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم فينسج هو 
 .(19)عهم وخالط عباراهتم يف كالمهم"عليه. ويتنّزل بذلك منزلة من نشأ م

راسات اللسانية التطبيقية يف حقل تعليمية اللغات، قد جند من وإذا عدنا إىل الدّ 
بتعليم اللغة العربية  -يف حدود اطالعنا-الباحثني من يربط فكرة االنغماس اللغوي غالبا 

قني باللغة ذاهتا للناطقني بغريها؛ وهذا يف نظرنا أمر جمانب للصواب، ذلك أّن الناط
)العربية( قد تغيب عنهم مهارة التحكم يف ملكتها، ال سيما يف املواقف التواصلية، وهو ما 
نلحظه يف املراحل التعليمية املختلفة حيث يعاين املتعلم من صعوبة التواصل باللغة العربية يف 

سلبا على ملكتهم املؤسسة التعليمية، مردُّ ذلك كله إىل ضعف ملكتهم اللغوية مما ينعكس 
التواصلية، علة ذلك "تأرجح الطفل املتعّلم بني ما يسمعه يف املدرسة ويتلقاه من لغة عربية 

وبني ما يشيع يف حميطه ويتلقاه من هلجات قد تكون قريبة من اللغة الفصيحة أو  ،فصيحة
 .(57)بعيدة متاما، كل هذا يشكل اضطرابا يف تعّلم اللغة العربية"
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املتعّلم )الناطق باللغة العربية( إىل إنتاج أساليب لغوية هجينة تتداخل وهو ما يقود 
فيها املستويات اللغوية األدىن )من هلجة عامية دارجة( وألفاظ أجنبية للغات أخرى  
كالفرنسية أو اإلجنليزية مثال باإلضافة إىل ألفاظ عربية فصيحة، يتم التواصل هبا يف سياقات 

 داخل املؤسسة التعليمية )املدرسة/اجلامعة(. خمتلفة ال سيما يف القسم

 اخل املؤسسات التعليمية املختلفةوللتحكم يف استعمال اللغة العربية الفصيحة د
وتوظيف االنغماس اللغوي يف تلك املؤسسات؛  وذلك ال  وجب االنطالق من استحداث

ة بدءا بالتقدمي يف يتأتى حتقيقه إال باالعتماد على جمموعة من األدوات واخلطوات اإلجرائي
املرحلة األوىل مهارة املشافهة واحملادثة على القراءة والكتابة، "وهذه الطريقة تكسب املتعلم 
املفردات واجلمل والعبارات يف سياقات تواصليٍة واقعيٍة..، ومنطق هذه الطريقة أن التعليم 

وهي ممثلٌة يف مواقف  الصحيح ال يتم إال باالتصال املباشر مع اللغة اهلدف والتفاعل معها
لغويٍّة ماديٍة ملموسٍة، ومن أسسها، أن يرفض عند تعّلم اللغة الفصحى، استعمال الدارجة 

 .(56)أو أية لغة وسيطة أخرى"

كذلك استثمار أدايت املشاركة واحملاكاة من خالل التفاعل واالندماج مع الناطقني 
التكنولوجية املختلفة؛ من أشرطة بالفصحى، أو من خالل الربامج املوجودة يف الوسائل 

فيديو خاصة باخلطب والقصائد واإللقاءات الشعرية "اليت تعرض األشعار العربية بلغٍة عربيٍة 
معاصرٍة تّتسم بنوع من البساطة والوضوح... وكذا استعمال املؤثرات الصوتية، وموسيقى 

 .(52)اليت يسمعها"مصاحبة اليت جتعل املتعّلم يركز على املادة اللغوية املسموعة 

وبالتايل فهما أداتان تؤثران يف املتعلم كبريا كان أو صغريًا، تسمح له مبطابقة 
 وترسيخ املناويل اللسانية الفصيحة لديه. (53)االستعماالت اللغوية املتاحة

وعليه يظهر دور احملاكاة والتكرار يف تثبيت النطق الصحيح السليم للبىن والرتاكيب 
 ية وهو ما ينعكس إجيابا يف السلوك اللغوي للمتعلم وجودة أدائه.اللغوية العرب
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 اهتمام الدرس اللساني الوظيفي بالقدرة التواصلية: .48
اخلطاب أو الفعل التعليمي هو تواصل بالدرجة األوىل بني أطراف العملية  إنّ 

يف خمتلف التعليمية، اليت هتدف إىل حتقيق مستعمل اللغة القدرة التواصلية التفاعلية 
السياقات االجتماعية. فهذه القدرة اليت تتضمن القواعد الرتكيبية والداللية والتداولية يف 

السامع من حتقيق أغراض تواصلية معّينة بواسطة  -منظور الوظيفيني هي اليت متّكن املتكلم 
 .(51)اللغة، حيث يتم اكتساب النسق الثاوي خلف اللغة واستعماالهتا

الوظيفي يهتم بدراسة اللغة الطبيعية يف عالقتها بالوظيفة التواصلية كما أّن النحو 
هدفهما  التفاعلية بني املتخاطبني، إذن فاجلامع بينهما هو حتقيق وظيفة التواصل أي أنّ 

واحد من منطلقني خمتلفني؛ ومن مّث ميكن استثمار أفكار ومعطيات الدرس اللساين 
 .(55)الوظيفي يف تعليم اللغة العربية

وقد اجته الباحثون إىل التأكيد على أّن "القدرة التواصلية ملستعمل اللغة الطبيعية ذات 
طابع قاليب تتفاعل قوالبها فيما بينها ومستقلة عن بعضها البعض يف نفس اآلن، وهي 
مخسة قوالب وهي؛ القالب النحوي، والقالب املنطقي، والقالب املعريف، والقالب 

. تتكاتف وتتكامل مجيعها لتكوين ملكات القدرة (51)دراكي"االجتماعي، والقالب اإل
قالب يتمتع  كلّ   التواصلية لدى متكلم اللغة، حيث "تتفاعل فيما بينها على أساس أنّ 

 . (50)خرجا لباقي القوالب" -باستقالل مبادئه وإوالياته لكنه يشكل دخال 

 .عوامل ضعف الملكة اللغوية لدى متعلِّم اللغة:44
خلدون يف مقدمته إىل أمهية مهارة السماع، حيث أرجع فساد ملكة اللغة  يشري ابن

وسبب فسادها أّن الناشئ من اجليل، صار يسمع يف العبارة عن »إىل هذه املهارة إذ يقول: 
)...( فاختلط عليه األمر وأخذ  املقاصد كيفيات أخرى غري الكيفيات اليت كانت للعرب

 .(58)«انت ناقصة عن األوىلمن هذه ومن هذه فاستحدث ملكة وك
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وعندما ّنحص قوله هذا جنده ينسحب على الوضع الراهن للغة العربية؛ فاملتعلم 
يسمع مفردة من العربية وأخرى من لغة أجنبية وثالثة من هلجته احمللية )العامية( مشكال 
بذلك تركيبا هجينا غري صحيح وال فصيح، وهو ما يصطلح عليه يف الدرس اللساين 

 ( الدال "على حتويرlinguistic interferenceبيقي "التداخل اللغوي" أو )التط
(remaniementللبىن ناتج عن إدخال عناصر أجن ) ً(59)"بية يف جماالت اللغة األكثر بناء 

إفراديا أو تركيبيا، الذي أسهم بشكل أو بآخر يف  حيث ميكن أن يكون تداخال صوتيا أو
 ضعف امللكة لدى املتعلم.

احلاج صاحل  ة النظر هذه هي ما يتبناها الدارسون والباحثون احملدثون، ومنهمووجه
أّن ضعف امللكة يف اللغة اليت يتصف هبا غالبية الطلبة يف املرحلة اجلامعية، إّّنا  الذي يرى

يعزى إىل مدى مشاركة العاميات واللغات األجنبية للغة العربية يف املستويات والبيئات 
خل اللغوي(، ولذلك نراه يلح على ضرورة استثمار ما توصل إليه البحث املتنوعة )التدا

 .(17)العلمي يف اجملال الرتبوي والنفسي واللغوي

 :النتائج والتوصيات
 بعد هذه الرحلة البحثية نصل إىل: 
 تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ينبغي أن يرتكز على الطبيعة الوظيفية للغة. أنّ  - 
صيل ملكة اللغة العربية ال ينحصر يف اجلانب التنظريي فقط وإّّنا يتحقق من أّن حت - 

 خالل الواقع االستعمايل )التطبيق(.
االهتمام بامللكتني اللغوية والتبليغية على السواء دون تفضيل إحدامها على األخرى يف  - 

نظريات اللسانية تعليم اللغة العربية، واالستفادة مما ثبتت صحّته بالدليل العلمي من ال
 والرتبوية يف اكتساب اللغة.

" مكانه الصحيح يف جمال تعليم اللغات عموما االنغماس اللغويوجوب إعطاء " - 
واستثماره يف تعليم اللغة العربية ألبنائها الناطقني هبا ولغري الناطقني هبا على وجه 

 اخلصوص.
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، بتوظيف الوسائل مية جديدةرقيف صيغة  مادة المحادثةوعليه نوصي بضرورة إدراج  - 
التكنولوجية احلديثة من جهاز العرض للصور امللونة والفيديوهات مع إدخال املؤثرات 
الصوتية اليت تساعد على جلب انتباه الطفل، يف املراحل التعليمية األوىل للمتعلم؛ ملا هلا 

تفعيل القدرة  من دور يف ترسيخ امللكة اللغوية ويف صقل األداء اللغوي وبالتايل يتمّ 
 التواصلية لدى متعلم اللغة العربية.
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 ملخص:
 عرفية يف املوروث الثقايف العريبب امليعترب الدرس البالغي العريب القدمي من أهم املشار 

 وإذا كانت البالغة تدرس اللغة كوسيلة للتخاطب وحتصيل الفهم واإلفهام، فإننا نرى بأنّ 
هي األخرى تدرس اللغة يف سياق  Linguistique Pragmatiqueاللسانيات التداولية 

ال؛ أي أهنا ال تدرس التخاطب، ولذلك ع ر فنْت بأهنا علم يهتم بدراسة اللغة يف االستعم
اللغة يف ذاهتا وألجل ذاهتا، بل تدرس االستعمال اللغوي يف سياق ختاطيب حمدد. ومن هذا 

  اويل يف موضوع الدراسةمثة اتفاق بني الدرس البالغي والدرس التد املنطلق، يتضح أنّ 
إجرائية حبيث يتحصل أنه إذا كانت البالغة تتخذ من علم البيان واملعاين والبديع آليات 

اللسانيات التداولية اختذت من نظرية األفعال اللغوية  ملقاربة اللغة يف سياق التخاطب، فإنّ 
واالستلزام التخاطيب ومتضمنات القول بنية مفاهيمية إجرائية لدراسة االستعمال اللغوي. 

غية احلاصل بني املفاهيم البال هذا ما يوجه البحث حنو التفكري يف التداخل املعريف ولعلّ 
حقل معريف على حدة يف دراسة اللغة  والتداولية، وكذا اآلليات اإلجرائية اليت يعتمدها كلّ 

 داخل مقام التواصل والتخاطب.
 

 البالغة القدمية، اللسانيات، اللغة، املقام، التأصيل املعريف.: يةحاتالكلمات المف
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Abstract: 
The ancient Arabic rhetorical knowledge is considered one of the 

most important cognitive fields in cultural heritage. While discourse 

analysis studies language as a communication tool to achieve 

understandability, pragmatics studies language in context of discourse. 

Therefore, it was defined as a science concerned with the study of 

language in use. That is, it does not study the language for itself and 

for its own sake, but rather the linguistic use in a specific 

communicative context. From this standpoint, it becomes clear that 

there is an agreement between the rhetorical lesson and the pragmatic  

lesson in the subject of the study. That is to say, if the rhetoric lesson 

takes from the science of rhetoric, meanings, and ingenuity procedural 

mechanisms to approach language in the context of discourse, then 

pragmatics  takes from the theory of action linguistics and 

communicative imperative and its implications to study language use. 

It seems that studying cognitive interference is worth searching 

especially between rhetorical and pragmatic concepts and the 

procedural mechanisms separately adopted by each field of study 

while dealing with the language within the denominator of 

communication and discourse. 
 

Keywords: ancient rhetoric, linguistics, language, context, and 

epistemology. 
 

 مقدمة:
املتعلقة بالدرس اللساين   املوروث اللغوي العريب مجلة من األسئلةيطرح البحث يف

دخل الرئيس ـ  هذا ما جيعل اللغة امل اللغة تعّد بيت الكون وكينونته، فإنّ  احلديث. وما دام أنّ 
للحفر يف جذور الرتاث اللغوي. وبناء عليه، تأسس هذا البحث من أجل تسليط الضوء 

الغة العربية الرتاثية واللسانيات التداولية الغربية، وذلك من على األصول املعرفية بني الب
خالل التعريف بكل من البالغة والتداولية، وعقد مقارنة بني املفهوم الذي أ عطي لكل 
واحد منها، وأيضا إبراز التداخل احلاصل بني البنية املفاهيمية اإلجرائية للبالغة والتداولية يف 

اق التخاطب. هذا باإلضافة إىل البحث عن األسس واملبادئ إطار مقاربتهما للغة يف سي
 التداولية يف املنت البالغي الرتاثي.
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 حّد اللسانيات التداولية والبالغة التراثية.. 1

 حّد وحدود التداولية أوالتداوليات. - أ

هذا الدرس تفرع إىل  املتمعن يف سريورة الدرس اللساين احلديث سيتبدى له بأنّ  إنّ 
ريين خمتلفني خالل القرن العشرين، حبيث "أضحت شروط االستعمال عنصراً اجتاهني كب

مهما يف الدرس اللغوي احلديث، وتعد رمبا الفاصل احلاسم يف تقسيم البحث اللغوي يف 
اللسانيات الغربية إىل حبث يهتم باملعىن الشكلي الصوري الذي تبنته البنيوية، وحبث يهتم 

ويبدو أن هذا االجتاه األخري )االجتاه التداويل(   .(1)لتداولية"باملنحى الوظيفي الذي تبنته ا
كّرس مقاربة جديدة للغة حبكم انفتاحه على عدة حقول معرفية متباينة، ولعل هذا ما 
أكده فرديناند دوسوسري بقوله " إن نشاط املتكلم ينبغي أن يقوم بدراسته عدد من العلوم 

 .(2)" بقدر عالقته بهعلم اللغة  إالّ  وإن مل يكن هلا مكان يف
 

 ما ميكن أن نسجله حول فكرة "من اللسانيات إىل اللسانيات التداولية" هو أنّ  إنّ 
هذه األخرية بفعل تداخلها مع باقي العلوم املعرفية، استطاعت  أن تتجاوز البنية املفاهيمية 

وراحت هتتم باإلجناز اليت جاءت هبا اللسانيات البنيوية، بل اعتربهتا مفاهيم بنيوية تقليدية، 
اللغة ظاهرة تواصلية تبليغية، وميكن  اللغوي اجملسد يف التواصل والتخاطب، إميانًا منها بأنّ 

عن التصور الصوري املغلق ذي إجراءات بنيوية خالصة، إىل التصور االستعمايل  أن تبتعد
إن العلم الذي التداويل الذي هو جوهر اللغة اإلنسانية. وعلى هذا األساس، ميكن القول" 

اختذ اللغة موضوعًا له ـ أعين اللسانيات البنيوية خصوصًا ـ مل يستوعب كل املسائل املتعلقة 
باللغة، باعتبار هذه األخرية هي الوسيط األكرب بني اإلنسان والعاملن، ومن هنا ختلى عن 

التداولية  جزء هام من مهامه بذلك التضييق املفاهيمي الذي اختذته شعارًا اللسانيات غري
عموماً، وهي تراهن على أن"موضوع اللسانيات احلقيقي والوحيد هو دراسة اللسان يف ذاته 
ومن أجل ذاته"، وكانت الرتمجة العملية هلذه العبارة السوسريية ـ يف كثري من ساحات 

 .(3)التنظري، ويف املمارسات ـ أن ساد تصور شكلي ملاهية اللغة والدراسات اللغوية"
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اللسانيات التداولية متحت أغلب  إلشارة يف هذا السياق إىل التأكيد على أنّ وجتدر ا
" املتمثلة يف  لفلسفة التحليليةوخاصة "ا مفاهيمها اإلجرائية من صلب حقول معرفية متباينة

فلسفة اللغة العادية اليت تشرتك معها يف بعض األسس العلمية نظرية كانت أو إجرائية. 
  ويل املعاصر مصدر واحد انبثق منهمعريف غزير كالدرس التدا حبيث أنه"ما كان لدرس

ولكن تنوعت مصادر استمداده؛ إذ كان لكل مفهوم من مفاهيمه الكربى حقل معريف ميتح 
منه مادته العلمية وتصوراته عن اللغة والتواصل اللغوي؛ "فاألفعال الكالمية" مثالً، مفهوم 

لفلسفة التحليلية" مبا احتوته من مناخ وتيارات تداويل منبثق من مناخ فلسفي عام هو "ا
وقضايا، وهو أول مفهوم تداويل انبثق إىل الوجود، وكذا مفهوم "نظرية التخاطب" الذي 

حتديدا، وأما "نظرية  Paul Griceانبثق من الفلسفة احلديثة، ومن فلسفة بول غرايس 
 رية القوالب" على التحديدومن "نظاملالءمة" فقد ولدت من رحم "علم النفس املعريف"، أ

 .(4)وهكذا..."
 

ليس  تقدمي تعريف جامع مانع هلا أنّ بإىل اإلقرار  ويدفع التساهل عن حّد التداوليات
 ًا إىل تعدد تعريفاهتا واختالفهابستمولوجية أدى حتمتنوع خلفياهتا اإل سهال، ذلك أنّ  أمرا

ِمعون على منسلًّمة  اله،من زاوية اشتغ واحد اصطلح عليها إذا كان الباحثون كلّ  فإهنم جي 
وإذا تساءلنا عن املعىن  .(5)االستعمال اللغوي" مفادها أن التداوليات علم يدرس

أنه  االصطالحي للسانيات التداولية، فإننا جنده يتداخل ومستويات الدرس اللساين، كما
أن ذلك  يوظف كل ما توصلت إليه باقي مستويات هذا الدرس فيما هو خارج لغوي.

كان الرتكيب ـ  الدراسات اللغوية توزعت "يف القرن العشرين بني تركيبية وداللية وتداولية فإذا
syntaxe كلمات أو مجل أو متتاليات مجلية  يهتم بدراسة العالقات بني العالمات، ـ  

  sémantiqueقصد حتديد القواعد اليت حتكم نظام هذه العالقات وكانت الدالاليات 
 )...( هذه العالمات حباالت األشياء يف اهتمامها باملعىن يف عالقته باملرجع تعاجل عالقات

التداوليات ستمثل الضرورة اليت تسمح بتوجيه وضبط استعمال هذه العالمات يف  فإنّ 
املستوى  التداوليات تبدأ مقاربتها اللغوية من حيث انتهى بأنّ  ضحومنه، يتّ  .(6)املقام"

)...(  Pragmatiqueأن "مصطلح التداولية يف أصله األجنيب  الداليل والرتكييب. ويبدو
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، ويعين العمل أو Pragma املبنية على اجلدر Pragmaticusيعود إىل الكلمة الالتينية 
التداولية ت عرَّف عمومًا بكوهنا "جمموعة  ويشري فيليب بالنشيه إىل أنّ  Action"(7) الفعل

كذلك الدراسة اليت تعىن باستعمال اللغة، وهتتم   )...( وهي من البحوث املنطقية اللسانية
. وتعرف أيضًا بكوهنا (8)عابري الرمزية والسياقات املرجعية واملقامية"بقضية التالهم بني التّ 

. وإىل جانب (9)"وتواصلية واجتماعية يف نفس الوقت"دراسة للغة بوصفها ظاهرة خطابية 
داولية يف سياق حديثه عن خمتلف التّ هذا املعىن اصطلح الفيلسوف شارلز موريس على 

التداولية جزء من السميائية اليت تعاجل العالقة بني  خصصات اليت تعاجل اللغة بقوله: "إنّ التّ 
 .(11)العالمات ومستعملي هذه العالمات"

 

مفهوم التداولية حيمل يف طياته ثلة من  يتحصل إذن من خالل هذه التعاريف أنّ 
 اللغة، السياق واملقام ة، استعمال)اللساني حنو: ك نهه وحتدد ت عر فهاملفاهيم املركزية اليت 

التخريس يف هذه املفاهيم ومقاربتها من  اخلطاب والتواصل، مستعملي العالمات(. وإنّ 
حقل معريف يندرج ضمن الدرس  التخاطبية، يبنّي بأن التداولية زاوية املعرفة اللسانية

بقصد  الستعمايل مراعيا يف ذلك سياق ومقام االستعمالاللساين، ويتخذ اللغة يف بعدها ا
دالالت. وعليه، أمكننا القول إن التداولية مل من معان و  تبيان ما ي ضمره االستعمال اللغوي

 هت بوصلتها صوب اللغة وناطقيهاتعد ترى يف اللغة ذلك الكيان البنيوي، بل إهنا وجَّ 
ختصص " الدرس التداويل ن اإلقرار على أنّ ميك مراعية يف ذلك أحواهلم ومقاصدهم. ومنه،

كيفية استخدام الناس لألدلة اللغوية يف صلب أحاديثهم وخطاباهتم كما يعىن  لساين يدرس
"لسانية احلوار  فهي إذن .(11)"تأويلهم لتلك اخلطابات واألحاديثمن جهة أخرى بكيفية 

 .(12)أو امللكة التبليغية"
 

 والتلفظ نيات التداولية ترتبط أساسًا بالتخاطباللسا يستشف من هذا القول، أنّ 
و"على الرغم من اختالف وجهات النظر بني الدارسني حول التداولية، وتساهالهتم عن 
القيمة العلمية للبحوث التداولية وتشكيكهم يف جدواها فإن معظمهم يقر بأن قضية 

ف على القدرات اإلنسانية التداولية هي "إجياد" القوانني الكلية لالستعمال اللغوي والتعر 
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)...( وقد نقول يف تعريفها: بأهنا نسنٌق معريف استداليل عام يعاجل  للتواصل اللغوي
على اعتبار  ،(13)"واخلطابات ضمن أحواهلا التخاطبيةامللفوظات ضمن سياقاهتا التلفظية، 

صفه نقطة التلفظ هو النشاط الرئيس الذي مينح استعمال اللغة طابعها التداويل، بو " أن
  ق يف اخلطاب: من مرسل ومرسل إليهالتحول باملمارسة الفعلية هلا، مما يبلور عناصر السيا

 يرتبط بالتداولية ارتباطا وثيقا . وهبذا، يكون التلفظ(14)كما أنه يتحدد به القصد واهلدف"
أطراف التخاطب من أجل خلق حوار تواصلي تؤطره فرتة زمنية  فهو فعل لغوي يقوم به

 امللفوظات اللغة وفق الدرس التداويل هو ربطام تواصلي حمددين. وعليه، يكون حتليل ومق
 إجنازها. بسياقات

 

ار التداولية أعطت للغة تصورًا جديداً، حيث أعادت االعتب يستخلص إذن أنّ 
اللسانيات  لنت يف الدراسات اللسانية السابقة عليها. ذلك أنّ للوظيفة التواصلية اليت أ مه

لية "انطلقت )...( من فكرة جريان الكالم على األلسن، أي من التلفظ ذاته كعملية التداو 
 إىل الطرف اآلخر اخلطاب ختص الفرد، تربز ممارسته للغة إىل القصد من إيصال الرسالة أو

ألن  L’interaction linguistiqueوالتأثري فيه ضمن ما يدعى بعنصر التفاعلية اللسانية 
لية تواصلية )منطوقة باخلصوص( حيتاج إىل مستمع يوظف كّل اآلليات عم املتكلم يف كلّ 

الذهنية إلدراك العالمة اللغوية والعالمة غري اللغوية، والتوّصل إىل استيعاب ما تتضمنه من 
دالالت، وهبذا تكون ظاهرة التواصل البشري مالزمة لإلنسان، ويف الوقت ذاته يقوم بتأويل 

 وهبذا .(15)"نه قوانني احلال والسياق من شروطة انطالقا مما تتضماحملاور الداللية والنحوي
جوانبه، الشيء الذي  تكون التداولية تركز باألساس على االستعمال الفعلي للغة من كلّ 

"الكفاءة ـ حيتم على املخاطب امتالك مجلة من املعارف حول اللغة، أو ما اصطلح عليه ب
يات التداولية فتحت أمام الدرس اللساين احلديث جماال ساناللسانية". وهبذا كله، تكون اللّ 

آخر للبحث يف اللغة، الشيء الذي جعلها مل تعد توصف بأهنا سلة ملهمالت اللسانيات  
 كما دأبت بعض الدراسات إىل تسميتها.
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 :حّد البالغة التراثية - ب
ب يستلزم احلديث عن مفهوم البالغة اإلشارة إىل أصوهلا وامتداداهتا، إذ تذه

 جماالت معرفية ميكن نشأة البالغة ارتبطت بأربعة الدراسات البالغية املعاصرة إىل أنّ 
 .(16)القرآن وإعجازه، اللغة وتقعيدها، الثقافة األجنبية وتأثريها" حصرها يف: الشعر ونقده،

ا خبصوص حّدها االصطالحي، فإنه من الصعب أن نقف عند تعريف موّحد؛ حبيث أن أمّ 
والسياسية. فقد جاء عند  د والبالغيني كانت تصاغ بناء على خلفيتهم املذهبيةتعاريف النقا

ابن املقفع فّسر البالغة تفسريًا مل يضاهيه فيه أحد، إذ قال:  صاحب "الصناعتني" أنّ 
"البالغة اسم ملعان جتري يف وجوه كثرية. منها ما يكون يف السكوت. ومنها ما يكون يف 

. وهناك من جعلها يف تطابق (17)شعراً. ومنها ما يكون خطباً"االستماع. ومنها ما يكون 
املعىن للفظه وقوته، حيث "ال يكون الكالم يستحق اسم البالغة حىت يسابق معناه لفظه 

. وورد كذلك عند (18)ولفظه معناه، فال يكون لفظه إىل مسعك أسبق من معناه إىل قلبك"
؟ فقال: "يف اللسان" فيم اجلمال سئل: "النيب صلى اهلل عليه وسلم صاحب العمدة، أن 

قال قال: قليل يفهم وكثري ال يسأم. و )...( وسئل بعض البلغاء: ما البالغة ؟ ف يريد البيان
سئل آخر فقال: معان كثرية يف ألفاظ قليلة. إجاعة اللفظ وإشباع املعىن. و  آخر: البالغة

وسئل بعض األعراب: من  جياز.وقيل ألحدهم: ما البالغة ؟ فقال إصابة املعىن وحسن اإل
وقال خلف األمحر: البالغة حملة دالة.  أبلغ الناس؟ فقال: أسهلهم لفظاً، وأحسنهم بديهة.

 .(19)"غة كلمة تكشف عن البقيةوقال اخلليل بن أمحد: البال
 

البالغة تعرب عن قوة املعىن الذي ي عربَّ عليه  يستشف إذن من كل هاتيك التعاريف أنّ 
لة )اإلجياز(، فهي ختص اجلانب الفين يف صناعة الكالم الذي يتجاوز املألوف بألفاظ قلي

واملتواضع عليه إىل ما هو انزياحي إبداعي. وهبذا املعىن فهي ال هتتم باملعىن التقريري، وإّنا 
جتئ إىل معىن هو تاليه وردفه يف الوجود فتومئ به إليه، وجتعله داال عليه شريطة أن يطابق 

ضى احلال. ويقال أهنا مسيت بالبالغة ألهنا تنهي املعىن إىل قلب السامع الكالم مقت
 واهلم واملقام الذي يتواصلون فيهفيفهمه. ومن هذا املنطلق فهي تراعي أطراف التواصل وأح
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الوظيفتني  على اعتبار أن وظيفتها األساس هي الوظيفة التأثريية اليت جعلها اجلاحظ متتد يف
ومن هذا املنطلق، يتضح أن البالغة تدرس اللغة يف بعدها  .اإلخبارية واحلجاجية

االستعمايل اجلمايل، مراعية يف ذلك مدى مطابقة املقال ملقتضى احلال. ويف هذا يقول عبد 
)...( الدالالت  "فاشتمل هذا العلم املسمى بالبيان على البحث عن الرمحان بن خلدون:

 .(21)" هي للهيئات واألحوال واملقاماتاليت
 

وإن ما وجب التنبيه إليه يف سياق حديثنا عن أسس البالغة عدم إغفال الركائز 
الكالم واملقام ومستعملي الكالم، حبيث أن عناصر البالغة  األساسية اليت تقوم عليها وهي

"لفظ ومعىن، وتأليف لأللفاظ بينها قوة وتأثريًا وحسنا، مث دقة يف اختيار الكلمات 
مواقعه وموضوعاته وحال السامعني والنزعة النفسية اطن الكالم و األساليب على حسب مو و 

اليت تتملكهم وتسيطر على نفوسهم ـ فرّب كلمة حسنت يف موطن مث كانت مستكرهة يف 
غريه ـ ورب كالم كان يف نفسه حسنا خالبا حىت إذا جاء يف غري مكانه وسقط يف غري 

اعتماد اللفظ  تتأسس البالغة علىعالوة على ذلك،  .(21)مسقطه خرج عن حّد البالغة"
املناسب يف املعىن املناسب، داخل سياق مناسب. كما أهنا، تنزاح عن التعبري التقريري إىل 

مراعية  ى بطرق شىت وحيتمل دالالت متعددةالتعبري االنزياحي الذي جيعل املعىن الواحد ي ؤدن 
وب والعقول. وقد أقّر هذا ابن يف ذلك غاية تزينه وتنميقه من أجل أن يكون له وقع يف القل

لأللفاظ يف األذن نغمة لذيذة كنغمة أوتار وصوتاً  األثري بقوله: "من له أدىن بصرية يعلم أنّ 
وهي على ذلك هلا يف الفم أيضًا حالوة العسل ومرارة احلنظل،  منكرًا كصوت محار، وأنّ 
مقاربة لالستعمال  . وهبذا التحديد، تكون البالغة(22)الطعوم"جتري جمرى النغمات و 

اللغوي من زاوية بالغية فنية، تراعي أطراف التخاطب وأحواهلم ولغتهم ومقام ختاطبهم. 
وصف الطّرق اخلاصة يف استعمال اللغة وتصنيف وظيفتها ميكن حصرها يف " يه، فإنّ وعل

ملتكلم األساليب حبسب متّكنها يف التعبري عن الغرض تعبريًا يتجاوز اإلبالغ إىل التأثري يف ا
أو إقناعه مبا نقول أو إشراكه يف ما حنّس به، وغايتها مد املستعمل مبا تعتربه أجنع طريقة يف 

 .  (23)بلوغ املقاصد"
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 الجهاز المفاهيميو التداوليات امتداد للبالغة في المفهوم  .2
اتضح من خالل تعريفنا للتداولية والبالغة أهنما وإن تباينا من حيث املرجعيات 

املفهوم اللغوي واالصطالحي، إذ  منهما، فإهنما ائتالفا وتطابقا من جهة لاملؤسسة لك
وجدنا عند ابن منظور يف تعريفه اللغوي السابق للتداولية أهنا مأخوذة من التداول الذي 
يعين التناقل. والتداول والتناقل كالمها يدالن على معىن التخاطب الذي يقتضي عادة 

الدراسة من  ة مل تبتعد عن جمال الدراسات اللغوية، وإّنا غرّيتطرفني، مما يعين أن التداولي
رها اللغوي معىن اإليصال ذه بالنسبة للبالغة اليت أنخنذن جداخلية إىل خارجية. والشيء نفس

، وهذان املعنيان يقتضيان طرفان على األقل؛ ألنه ال ميكن أن يتم اإلبالغ (24)واإلبالغ"
واملالحظة نفسها ميكن قوهلا بالنسبة للتعريف  ومستقبله.إال إذا و ِجد م رِسل البالغ 

والبالغة، ذلك أهنما اشرتكا يف موضوع الدراسة  (25)داولية"االصطالحي لكل من التّ 
اللغوية. وإذا أردنا أن نعقد مقارنة بني التعريف االصطالحي الذي قدمته فرانسواز أرمينكو 

قول البالغيني، فإنا لن جند فرقا كبريا بني  للتداولية والتعريف الذي ميكن أن نستشفه من
. (26)"للسانية والسياقات اليت تتم فيهاالتعريفني. تقول أرمينكو: "التداولية دراسة األفعال ا

 البالغة هي مطابقة الكالم ملقتضى احلال مع فصاحته. يقر البالغيون بأن
 
 

فعال، وكذلك السياقات أن التداولية هي دراسة لأل يتحصل من قول فرنسواز أرمينكو 
اليت وأجنزت فيها تلك األفعال؛ مما يعين أهنا ال هتتم ببنية الفعل من الناحية الصوتية أو 
املعجمية أو الرتكيبية، وإّنا تعطي األمهية للمعىن الذي ميكن أن يأخذه الفعل داخل السياق 

وراء خطابه، وهذا يعين  التخاطيب، أي أهنا تدرس القوة اإلجنازية اليت يتوخاها املخاِطب من
التداولية هتتم أساسا بدراسة عالقة اللغة بسياق التخاطب؛ أي أهنا حتاول فهم  أنّ 

رمينكو بأهنا ياق الذي است عِملت فيه، ومن مثة عّرفتها أمدلوالت اللغة انطالقًا من السّ 
ة الكالم . أما فيما خيص تعريف البالغة بأهنا "مطابق(27)دراسة خضوع القضايا للسياق""

البالغة هي األخرى ال هتتم  ملقتضى احلال مع فصاحته"، فيكشف هذا التعريف أنّ 
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بالكالم حلظة تشكله من الناحية الصوتية واملعجمية، وإّنا تراعي املعىن التداويل الذي 
اللغة من املنطلق التخاطيب التداويل.  يكتسيه يف السياق. وهبذا، تكون هي األخرى تدرس

"مقتضى احلال" يف القول أعاله هو السياق أو املقام الذي لزم الكالم أن  ـواملقصود ب
الكالم الواحد ميكن أن يؤدي  يطابقه من أجل أن يكتسي داللة واحدة؛ على اعتبار أنّ 

 دالالت خمتلفة تتماشى والسياق الذي و ّظف فيه.
 

ية اشرتكتا يف التداولية والبالغة العرب بناء على تلك املعطيات أمكننا القول إنّ 
مراعاهتما ألطراف التخاطب وأحواهلم أثناء ختاطبهم، إذ ركزتا بشكل مباشر على الكيفية 
اليت يوصل هبا املتكلم قصده ملخاطِبه، وأيضًا الطريقة اليت يفهم هبا املخاطنب مقصود 

أطراف التخاطب هم الذين يتحكمون يف توجيه املعىن املقصود  خماطِبه؛ على اعتبار أنّ 
طريف التخاطب احتال  وليس الكلمات نفسها. وعلى هذا األساس، مسح لنا القول إنّ 

مت تعريف التداولية بأهنا "فرع من  وعليه، مكانة مهمة من لدن املنظرين للبالغة والتداولية.
)...( أو هو دراسة معىن  قاصد املتكلمعلم اللغة يبحث يف كيفية اكتشاف السامع م

 .(28)املتكلم"
 

ويف سياق احلديث عن أطراف التخاطب يف الدرس التداويل والبالغي، نوّد اإلشارة 
إىل أنه إذا كانت التداولية اْستقت مادهتا من علم النفس املعريف كرافد معريف، ومنه نظرت 

الغة هي األخرى مل تغفل ذلك الب إىل اجلانب السيكولوجي ألطراف التخاطب، فإنّ 
اجلانب، بل قاربته ولو بطريقة غري مباشرة يف سياق احلديث عن املعاين وكيفية ترتيبها يف 

إن  النفس ومراعاة مقتضى احلال يف التخاطب. يقول حممد العمري مؤكدا هذا الزعم
ل واملتلقي حاولوا البالغيني "العرب وإن مل يهتموا كثريًا بالدراسة النفسية واألخالقية للمرس

أن يدرجوا حتت عنوان املقام واحلال، مالحظات كثرية فيما ينبغي للخطيب أن يكون عليه 
. واملعىن نفسه جنده عند اإلمام عبد القاهر اجلرجاين يف  (29)أو يراعيه من أحوال املستمعني"

قد استعملوا  وإن كانوا مل يستعملوا النظم يف املعاينابه" دالئل اإلعجاز" حيث يقول: "كت
فيها ما هو مبعناه ونظريه، وذلك قوهلم: إنه يرتب املعاين يف نفسه وينزهلا ويبين بعضها على 
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البالغيني أعطوا التفاتة كبرية  . يستخلص من قول عبد القاهر اجلرجاين أنّ (31)البعض"
اين يف لكيفية جريان املعاين يف األنفس ونظمها، ذلك أهنم كانوا يراهنون على ترتيب املع

النفس قبل أن يتم التلفظ هبا، حبيث إنك "إذا فرغت من ترتيب املعاين يف نفسك مل حتتج 
إىل أن تستأنف فكرًا يف ترتيب األلفاظ بل جتدها ترتتب لك حبكم أهنا خدم للمعاين 

علم مبواقع األلفاظ الدالة عليها  العلم مبواقع املعاين يف النفس، وتابعة هلا والحقة هبا، وأنّ 
 التداولية والبالغة العربية يتقطعان يف مجلة من املبادئ أوهلا منه، يتحصل أنّ  .(31)يف النطق"

 التداولية مصطلح "السياقية" أو الذي به أنطلنقن بعض الدارسني والباحثني على« السياق»
 شأهنا شأن البالغة. (32)املقامية" نظراً لكوهنا تربط اللغة بالسياق""

 

صل بني التداولية والبالغة العربية من جهة التعريف اللغوي وإن التداخل احلا
واالصطالحي، وتداخلهما أيضًا يف بعض األسس البانية لكل منهما هو ما يدفعنا إىل 

فإذا كان مفهوم "متضمنات  املفاهيم التداولية و ِجدن معناها يف املباحث البالغية. أنّ باإلقرار 
يتعلق برصد املعاين الضمنية واخلفية يف اخلطاب  يف اللسانيات التداولية (33)القول"

التواصلي، وذلك من خالل" االفرتاض املسبق" الذي حييل على ما هو معروف ومتفق عليه 
يف أي عملية ختاطبية. وأيضا "األقوال املضمرة" اليت ميكن للخطاب أن حيتويها داخل 

 «اإلجياز»ي خاصة يف مبحث البالغ د، فإن هذا املفهوم جند حمتواه يف الدرسسياق حمدّ 
حبيث أنه إذا كانت "متضمنات القول" هي تلك املعاين اليت يسكت عليها طريف اخلطاب 

از" هو اآلخر جيري علههذا النحو حبيث أن اإلجياز ألهنا معلومة ومعروفة بينهما، فإن "اإلجي
تكناثِرِة حتتن اللفِظ القليل مع اإل" يف الكالم هو

 
، وهذه (34)بانة واإلفصاح"مجع اْلمنعناين امل

املعاين قد تكون معروفة لدى املتخاطبني وقد يكون املقام التخاطيب هو الذي حيددها، نظرا 
لكون البالغة "تقتضي استخدام اإلجياز مع الذكي اعتمادًا على سرعة فهمه وقدرته على 

لنسبة ألسلوب استيعاب ما حتمله األلفاظ القليلة من املعاين الكثرية، وكذلك الشأن با
رح واإليضاح، إما طلباً لتمكني املخاطب من الفهم اإلطناب، فبالغته تستلزم اإلسهام بالشّ 

كل تالميذ " عبارة: . فإذا أخذنا مثال(35)إن كان غبّياً، وإما لتنزيله منزلة قصار العقود"
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بق بني العبارة حتمل معىن ضمين مس صريح، فإنّ  دالالهتا بشكل فاطمة جنحوا" دون إثبات
فاطمة متتهن مهنة التدريس. ويف تقديرنا ميكن أن نقول إن هاته العبارة  املتخاطبني، وهو أنّ 

 بني متثَّل يف كون فاطمة مدر سةمبفهوم تداويل، بني املتخاط ،قوإن كان فيها افرتاض مسب
 طريف اخلطاب غايتهما هي ففي اآلن ذاته فيها إجياز. وما يوضح ذلك هو أنه مادام أنّ 

حتقيق الفهم واإلفهام، فإن املتكلم يف هذه احلالة وّظف اإلجياز بدل اإلطناب ألنه مل يقل: 
"كل تالميذ األستاذة فاطمة جنحوا". وهبذا تكون االفرتاضات املسبقة بني أطراف 
التخاطب تنبين على اإلجياز واإلطناب؛ فاملتكلم عندما يدرك بأن خماطنبه قادر على 

از، أي أنه على بّينة باملسلمات اليت جتمعه واملتكلم، فإنه يوّظف استيعاب أسلوب اإلجي
اإلجياز، وإذا أدرك أنه لن حيصل الفهم بأسلوب اإلجياز وظف أسلوب اإلطناب. وبذلك  

 يكون قد عدل عن االفرتاض املسبق الذي جيمعه وخماطنبه.
 

طلح عليه بناء على هذا التوضيح، يبدو أن مثة ترابط وتداخل وثيق بني ما اص
البالغيني يف  وما اصطلح عليه التداوليون مبتضمنات القول، حبيث أنّ  البالغيون باإلجياز

إطار تنظريهم ملباحث البالغة مل يقصروا نظرهم يف الوقوف على املعىن الواحد للعبارة، وإّنا 
يف السياق فظ الواحد أو العبارة منية اليت ميكن أن يؤديها اللّ راعوا املعاين املتعددة الضّ 

وكل هذا يعين، يف نظرنا، أهنم نظروا إىل اللغة يف استعماهلا وتوظيفها كأداة  التخاطيب،
البالغيني  االستعمال اللغوي قد خيتلف من خماِطب إىل آخر، فإنّ  للتخاطب. ومادام أنّ 

ته أطراف التخاطب. ولعل هذا املبدأ أقرّ ت يتغري بتغري املقام التخاطيب و جعلوا الكالم درجا
"أوجز تعريف للتداولية وأقرب  الدراسات اليت اهتمت بالدرس التداويل، إذ أكدت على أنّ 

ألنه   in interaction أو يف التواصل  in useبه إىل القبول هو: دراسة اللغة يف االستعمال
املعىن ليس شيئًا متأصاًل يف الكلمات وحدها، وال يرتبط باملتكلم وحده، وال  يشري إىل أنّ 

اللغة بني املتكلم والسامع يف  negotiation سامع وحده، فصناعة املعىن تتمثل يف تداولال
 .(36))مادي، اجتماعي، لغوي( وصوالً إىل املعىن الكامن يف كالم ما" سياق حمدد
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 L’i plication conversationnelle االستلزام التخاطيب أما خبصوص  مفهوم 
الناس يف حواراهتم قد يقولون  بدء عند غرايس هي أنّ كانت نقطة العند بول غرايس فإذا "

ما يقصدون، وقد يقولون أكثر مما يقولون، وقد يقصدون عكس ما يقولون، فجعل كل مهه 
)...(، فما يقال هو ما تعنيه الكلمات  إيضاح االختالف بني ما يقال)...(، وما يقصد

تكلم أن يبلغه السامع على حنو غري والعبارات بقيمها اللفظية)...( وما يقصد هو ما يريد امل
مباشر اعتماداً على أن السامع قادر على أن يقيم معرباً بني ما حيمله القول من معىن صريح 

البالغيني  ، فإنّ (37))...( فنشأت عنده فكرة االستلزام" )...( وما حيمله من معىن متضمن
عند حديثهم عن مبحث بدورهم مل يغفلوا هذا اجلانب من االستعمال اللغوي وخاصة 

"اجملاز واالستعارة والكناية"؛ حيث جعلوا اجملاز هو"استعمال اللفظ يف غري ما وضع له يف 
اللفظ  . وميكن تفسري هذا القول بأنّ (38)أصل اللغة مع قرينة مانعة من إرادة املعىن األصلي"

وسري، ويراد به معىن يف اجملاز حيمل معىن لغويًا خاصًا به؛ أي مدلواًل بتعبري فردناند دوس
 د فيه معنيني: ما يقال وما ي قصدآخر عن طريق العدول عن املدلول اللغوي، وبذلك جن

حيث يكون املعىن األول هو ما تعنيه قيمة اللفظ املباشرة، واملعىن الثاين هو ما يريد املتكلم 
أن نقوله عن  إيصاله ملخاطنبه من خالل ذلك اللفظ بطريقة غري مباشرة. واألمر نفسه ميكن

عبارة هلا معىن صريح ويقصد هبا غري ذلك املعىن، بناء على  االستعارة اليت تقوم على إطالق
أن املخاطنب قادر على أن يقيم عالقة داللية ينتقل هبا من املعىن الصريح إىل املعىن الضمين 

ل التايل متثيال ومن أجل توضيح هذا نأخذ املثا املسكوت عنه أو الداللة االستعارية للعبارة.
 وم على سيف الدولة يقول:يقول املتنيب وهو يصف دخول رسول الرّ  ال حصراً.

 

 إِلى اْلبْحِر يْسَعى َأْم ِإَلى اْلبْدِر يَ ْرَتِقي     َأقْ َبَل يَْمِشي ِفي الِبساِط َفَما َدرى 
 

وفيه  «إىل البحر يسعى أم إىل البدر يرتقي» اهد عندنا يف هذا البيت هوفموطن الشّ 
نالحظ أنه تضمن معىن مصرحًا به هو تشبيه سيف الدولة بالبحر والبدر، ولعل هذا املعىن 

)املخاطنب( من  ليس هو مقصود املتنيب، وإّنا قد قصد معىن مسكوت عنه وت رك للمتلقي
املتنيب يف هذه احلالة عارف بأن مستمعنه له القدرة على أن ي قيم  أجل استقصائه؛ ألنّ 
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 باجلود والعطاء والضياء والعظمة به إىل املعىن املقصود وهو أن ممدوحه يتمتع عالقة تنتقل
وهذا املعىن املسكوت عنه هو ما أطلق عليه بول غرايس باملعىن املستلزم حوارياً، نظراً لكون 
االستلزام احلواري كما عّرفه األستاذ العياشي أدراوي هو" ما يرمي إليه املتكلم بشكل غري 

ويظهر كذلك  .(39)ال مستمعه يتجاوز املعىن الظاهر لكالمه إىل معىن آخر"مباشر، جاع
التابع للداللة األصلية  التخاطيب، باعتباره "املعىن حضور مفهوم االستلزام احلواري أو

يف البالغة العربية ضمن مبحث "الكناية"؛ نظرًا لكون هذه األخرية يتم فيها  (40)"للعبارة
 عبارة أخرى. وميكن أن نوّضح حضور مفهوم االستلزام احلواري إطالق عبارة وإرادة معىن

)...( أن يريد  "الكناية يف الكناية انطالقا من تعريف عبد القاهر اجلرجاين هلا إذ يقول:
املتكلم إثبات معىن من املعاين فال يذكره باللفظ املوضوع له يف اللغة ولكن جيئ إىل معىن 

هو طويل » ئ به إليه، وجيعله دلياًل عليه، مثال ذلك قوهلم:هو تاليه وردفه يف الوجود فيوم
نؤوم »عنون كثري الضيوف، ويف املرأة: ي« وكثري رماد القدر»يريدون طويل القامة  «النجاد

واملراد أهنا مرتفة خمدومة هلا من يكفيها أمرها. فقد أرادوا يف هذا كله كما ترى « الضحى
فنه يف الو   .(41)جود"معىًن آخر من شأنه يرد  

 

يتبنّي إذن انطالقا من قول عبد القاهر اجلرجاين أن البالغيني مل يكونوا غافلني عن 
املعىن الذي ي ؤدَّى بطريقة غري مباشرة، )التخاطب غري املباشر(، ويظهر هذا بشكل واضح 

عندما يريد أن ي عرّب عن معىن أو  بني  القسمات من خالل قول عبد القاهر أن املتكلم
ب خماطنباً، فإنه ال يعرب عنه أو خياطبه بالعبارة التقريرية الظاهرة، وإّنا يستعمل العبارة خياطِ 

اليت تستلزمه وتدل عليه بطريقة ضمنية غري مباشرة، وهذا هو جوهر "االستلزام التخاطيب" 
يف الدرس التداويل. إىل جانب هذا، اهتم البالغيون العرب باالستعمال اللغوي الذي 

يف علم املعاين، وكذلك  "اخلرب واإلنشاء" خاطب املباشر، وذلك من خالل مبحثييؤسس للت
 يف مبحث "احلقيقة".

 

بقي لنا أن نقف عند أهم نظرية انبنت عليها التداولية بشكل رئيس، وهي اليت  
. ونوّد اإلقرار منذ (42)هبا عننون أوستني كتابه""نظرية األفعال الكالمية" و ـها باصط ِلح علي
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 غي الرتاثي وخاصة يف علم املعاينهذه النظرية حضرت بقوة يف الدرس البال دء على أنّ الب
ونبدأ من  إذ شكل منطق اشتغاهلا آليات اشتغال مبحثي اخلرب واإلنشاء يف الدرس البالغي.

حيث بدأ أوستني حبثه العلمي الذي قّسم مجل اللغات الطبيعية إىل قسمني: مجل وصفية 
سًا بوصف حدث أو حالة معينة وحيكمها معيار مقامي جتلى يف ثنائية وهي اليت تقوم أسا

"الصدق والكذب"؛ أي أهنا تكون صادقة إذا كان معناها يطابق الواقع اخلارجي وكاذبة إذا  
كان عكس ذلك، واجلمل اإلجنازية وهي اليت ال تصف الواقع، وإّنا تتجاوزه إىل إجناز 

 هني، نداء إجنازي )أمر،كون مشتملة على فعل أن ت وي شرتط فيها أفعال يف الواقع،
...(، وأن يكون زمن الفعل هو زمن احلاضر، وأن يكون قائل اجلملة املتكلم استفهام

 هذا التقسيم نلفيه عند البالغينيفإن  ذا أمعنا النظر يف الدرس البالغي. فإ(34)املفرد"
 ميثل اجلمل اخلربية اليت وخاصة يف تقسيمهم الكالم إىل"خرب وإنشاء"، حيث جعلوا اخلرب

وجعلوا اإلنشاء ميثل اجلمل  ني وهي اليت حتتمل الصدق والكذب.متاثل الوصفية عند أوست
اإلنشائية اليت تناظر اإلجنازية عند أوستني وهي اليت ال حتتمل الصدق والكذب. وميكن 

اجلملة هي  امسح للفقراء"؛ يالحظ أن هذهقول قائل: " توضيح هذا الكالم باملثال التايل
مجلة إجنازية وإنشائية يف اآلن نفسه؛ ألهنا أواًل ال حتتمل الصدق أو الكذب، وثانياً كوهنا ال 
تِصف  شيئاً يف الواقع اخلارجي، بل حت ِْدث فيه فعالً؛ على اعتبار أن فعل )امسح( لن يتحقق 

م نجنزًا يف الواقع.  إال بعد التلفظ به، وبذلك يكون املتكلم أجنز وأنشأ فعاًل بكالمه مل يكن
وعلى هذا األساس، أْطِلقن عليها باإلجنازية يف التداولية وباإلنشائية يف البالغة. أما قوله 

هتطل األمطار بقوة"؛ فيالحظ أن هذه العبارة هي مجلة وصفية بتعبري أوستني وخربية " مثال:
ا، وبذلك فهي صادقة خرب  تقدمت كذلك ألهنا أواًل تصف الواقع و بتعبري البالغيني، وقد مسي

إذا كان املطر يهطل بقوة وكاذبة إذا كان عكس ذلك، وثانيًا كون مضموهنا سابق وموجود 
 قبل التلفظ هبا.

 

أوستني قسَّم الفعل اللغوي  لنظرية األفعال الكالمية فإنه إذا كان ويف إطار التأصيل
)الفعل املتضمن  إجنازي"فعل قويل" يتم إطالقه يف مجل مفيدة وصحيحة حنوياً، و"فعل إىل"
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يف القول( وهو الذي يقوم به املتكلم أثناء تلفظه، وقد ع دَّ هذا النوع، باتفاق الباحثني 
الفعل التأثريي")الفعل الناتج عن القول( وهو األثر سني، جوهر النظرية ككل، وأيضاً "والدار 

دثه كالم املتكلم يف خماطنبه. فإن هذا التقسيم املنهجي جن د له صدى بصيغ أخرى الذي حي 
عند البالغيني؛ إذ جند فعل القول متثل فيما اصطلح عليه ب"اإلنشاء غري الطليب" وهو 
الذي ال يستدعي مطلوبًا غري حاصل وقت الطلب؛ أي أنه عبارة عن مجل مفيدة ذات 
بناء حنوي سليم وذات داللة شأنه شأن فعل القول. وجند كذلك الفعل اإلجنازي والتأثريي 

ال يف "اإلنشاء الطليب" الذي يستدعي مطلوبًا غري حاصل وقت الطلب يف اعتقاد متث
املتكلم وقت الطلب. واملطلوب ههنا هو اإلجناز الذي يتوخاه املتكلم من املخاطنب، وأيضاً 
التأثري الذي حيدثه فيه بعد تلفظه بالفعل الطليب أو االجنازي. فقوله مثال:  قّلْل من 

املتكلم استدعى من خماطنبه طلبا )فعال إجنازيا( غري حاصل وقت يتبنّي أن  الضجيج.
 الطلب )التقليل من الضجيج(. وبِأنمره هذا يكون قد أحدث فيه تأثرياً. وقد أمجع البالغيون

التمين، النداء(.  االستفهام، النهي، )األمر، صيغ خبمس يؤدى الطليب اإلنشاء هذا أن على
 .(33)ليت أطلق عليها أوستني باألفعال اإلجنازية"ويبدو أن هذه الصيغ نفسها هي ا

 

 األبعاد التداولية في المتن البالغي التراثي.  -3
"املالءمة" حظي يف الدرس التداويل بأمهيةكبرية نظرًا لكونه يتوافق واألسس  مفهوم إنّ 

بدأ اإلجرائية اليت انبنت عليها التداولية، وقد ع دَّ قاعدة أساسية أدرجها غرايس يف "م
التعاون" الذي وجب على املتخاطبني مراعاته إن راموا إجناح العملية التخاطبية، وأيضاً كونه 
مييز بني األغراض الكالمية وجيعل لكل غرض مقامه؛ حيث يكون مقام الشكر ليس هو 

ويبدو يف تقديرنا أن مضمون هذا املفهوم  مقام التعزية ومقام التهنئة ليس هو مقام التوبيخ.
ال خيفى يف منت مفتاح علومه حيث يقول: " هـ(626)ت ويل جنده عند السكاكيالتدا

عليك أن مقامات الكالم متفاوتة، فمقام التشكر يباين مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين 
مقام التعزية، ومقام املدح يباين مقام الذم، ومقام الرتغيب يباين مقام الرتهيب، ومقام اجلد 

ن مقام اهلزل، وكذا مقام الكالم ابتداء يغاير مقام الكالم بناء على يف مجيع ذلك يباي
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االستخبار أو اإلنكار، ومقام البناء على السؤال يغاير مقام على اإلنكار؛ مجيع ذلك 
معلوم لكل لبيب، وكذا مقام الكالم مع الذكي يغاير مقام الكالم مع الغيب، ولكل من 

شرعت يف الكالم، فلكل كلمة مع صاحبتها ذلك مقتضى غري مقتضى اآلخر. مث إذا 
مقام، ولكل حد ينتهي إليه الكالم مقام، وارتفاع شأن الكالم يف باب احلسن والقبول 

. (34)الذي نسميه مقتضى احلال" وهو مصادقة الكالم ملا يليق به، واحنطاطه يف ذلك حبسب
خاطنب هو أن يناسب ولعل هذه العبارة األخرية تؤكد أن معيار قبول الكالم من لدن امل

 .(36)املقال املقام، وإذا خالف ذلك، حسب السكاكي، احنط كالم املتكلم ومل ي فهم"
 

 اً من لدن البالغيني والتداولينيطريف التخاطب لقيا اهتماماً كبري  سبقت اإلشارة إىل أنّ 
طبية ألنه ال ميكن أن نتصور العملية التخا ويف تقديرنا بديهي أن يكون ذلك االهتمام،

التخاطب  بأطراف اهتم القدمي البالغي الدرس أن على يؤكد الذي وإن التخاطب. طريف بدون
متخري اللفظ. ال يكلم سيد  )...( اجتماع آلة البالغةهو إقرار أبو هالل العسكري بأن "

 األمة بكالم األمة. وال امللوك بكالم السوقة. ويكون يف قواه التصرف يف كل طبقة.)...(

 .(34)منازهلم" قدر على عليهم واحلمل طاقتهم. بقدر قوم كل إفهام على ألمرا ومدار
 

وإذا كان بول غرايس وضع ضمن "مبدأ التعاون" بني املتخاطبني قاعدة "الكم" اليت 
تنصُّ على ضرورة مفادها أن تكون مبادرة املتكلم على قدر حاجة سامعه، من أجل أالّ 

ويغىب معناه. فإن مضمون هذه القاعدة أيضًا وردت  يكث ر الكالم وي ساء فهمه، أو يقل
عند ابن طباطبا العلوي أثناء حديثه عن الشعر وما ينبغي أن يكون عليه إذ يقول: "وينبغي 
للشاعر أن يتأمل تأليف شعره، وتنسيق أبياته، ويقف على حسن جتاورها أو قبحها فيالئم  

بني متامه ال جيعل  بني ما قد ابتدأ وصفه و و بينها لتنتظم له معانيها، ويتصل كالم ه  فيها، 
 (34)إليه" القولن  يسوق   الذي املعىن السامعن  فينسي فيه، هو ما جنس من ليس حشو من فضال

 

أما إذا عدنا أدراجنا إىل مفهوم االستلزام احلواري أو التخاطيب عند بول غرايس، الذي 
فيكفينا من أجل إبراز حضوره يف سعى من خالله إىل وضع حنو كلي للعمليات التخاطبية، 

الدرس البالغي الرتاثي أن ّنعن النظر فيما ورد عند عبد القاهر اجلرجاين يف "دالئل 
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الكالم على ضربني: ضرب أنت تصل منه إىل الغرض بداللة اإلعجاز" حيث يقول: "
)...( وضرب آخر أنت ال تصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده، ولكن  اللفظ وحده

دلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه يف اللغة مث جتد لذلك املعىن داللة ثانية ي
)...( أوال ترى أنك  على الكناية واالستعارة والتمثيلتصل هبا إىل الغرض ومدار هذا األمر 

إذا قلت: هو كثري رماد القدر، أوقلت: طويل النجاد، أو قلت يف املرأة: نـنؤ وم الضحى: 
ع ذلك ال تفيد غرضك الذي تعين من جمرد اللفظ ولكن يدل اللفظ على فإنك يف مجي

معناه الذي يوجبه ظاهره مث يعقل السامع مع ذلك املعىن على سبيل االستدالل معىن ثانيا 
هو غرضك كمعرفتك من كثري رماد القدر أنه مضياف ومن طويل الن جاد أنه طويل القامة 

وإذا كنا قادرين  .(34)فة خمدومة هلا من يكفيها أمرها"ومن نؤوم الضحى يف املرأة أهنا مرت 
على أن نقول بأن بول غرايس باستلزامه التخاطيب كان يقصد أن يف العمليات التخاطبية ما 

لى دراية هبذا املعطى ميكن أن نسميه باملعىن ومعىن املعىن، فإن عبد القاهر اجلرجاين كان ع
ا هنا عبارة خمتصرة وهي أن تقول املعىن ومعىن وإذا قد عرفت هذه اجلملة فهحني قال: "

املعىن نعين باملعىن املفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغري واسطة ومبعىن املعىن أن 
 .(45)تعقل من اللفظ معىن مث يفضي بك ذلك املعىن إىل معىن آخر"

 

بعاد بناء على ما سبق، يتحصل أن املنت البالغي الرتاثي حضرت فيه األسس واأل
التداولية، ذلك أنك إذا أحمصت النظر يف جل املصنفات البالغية ستجد، بال مرية، أن 
الناقد البالغي ما كان ليسكت عن مفاهيم ذات بعد تداويل يف إطار إرسائه للمبادئ 

 ملعىن، االستعمال، املعىن الظاهرالبالغية حنو )السياق، املقام، اللغة، الوظيفة، املنفعة، ا
لباطن، املتكلم، املخاطنب، اإلخبار، الفهم واإلفهام..إخل(. وهذا ما يرّجح بالكاد أن املعىن ا

البالغيني كانوا على بي نة باجلانب الوظيفي الرباغمايت الذي تؤديه اللغة. وعليه، نستطيع 
القول إن البالغيني القدامى شأهنم شأن التداوليني يف ربط اللغة باجلانب السوسيولوجي 

وجي اللذين يتدخالن يف فهم وإدراك اللغة داخل السياق التخاطيب. وبذلك ح ّق والسيكول
لنا اإلقرار على أن اللسانيات التداولية لقيت تربة خصبة يف املوروث البالغي العريب، بل 

 .(45)ميكن التأكيد على أن الدرس التداويل اسم جديد للدرس البالغي الرتاثي"



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
111 
 

 

 خاتمة: 

ي ستنتج أن الدرس البالغي العريب القدمي زخر جبملة من  تأسيسا على ما تقدم،
املعطيات ذات البعد التداويل الصرف. حبيث توضح من خالل عقد مقارنة بني املفهوم 

سة اللغة يف مقام بدرا ارتبط اللغوي واالصطالحي للتداوليات والبالغة أن حّدمها
مية للتداوليات والبالغة، وأيضا إىل التداخل احلاصل بني البنية املفاهي التخاطب. إضافة

صحيح أن التداولية   احلضور البارز ألسس ومقومات الدرس التداويل يف املنت البالغي.
كعلم قائم األركان مل حيضر بصورة مكتملة يف األحباث البالغية الرتاثية، لكن يف اآلن ذاته 

كن أن نقر بأن التداولية  حبلت هاتيك األحباث بزاد معريف ال ميكن االستهانة به. وعليه، مي
له يف املشهد البالغي؛ مبعىن أن  كعلم لساين حديث حضر ممارسة وغاب اجلانب التنظريي

البالغيني تناولوه يف م دارساهتم بشكل عرضي دون أن يقفوا عنده ويضعوا له امسه 
ن هذا  وضوابطه، وجيعلونه علمًا مستقالن بذاته شأنه شأن باقي علوم اللسان العريب. وإن كا

كله يدل على شيء فإّنا على كون الدرس البالغي الرتاثي متقدم عن عصره، إذ استطاع 
 يف هذه الزاوية أن يساير حداثة الدرس اللساين الغريب بالرغم من أنه درس تراثي قدمي.

 

 الهوامش واإلحاالت
 

ي ومنتصر أمني عبد تقدمي وإشراف حافظ امساعيلي علو  التداوليات وحتليل اخلطاب حبوث حمكمة، -(1)
 .161، ص: 2114، 1الرحيم،دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عمان، ط

 .156عن: محو احلاج ذهبية، نفسه، ص: نقال -(2)
.27- 26 غة، ص:ـعود صحراوي، التداوليات علم استعمال اللـتداويل، مســاز املفاهيمي للدرس الــيف اجله -(3)  
 .32 نفسه، ص: -(4)
غوي )د،و،ل(. وجاء يف لسان وقفنا على معناها اللغوي، فمعلوم أهنا مأخوذة من اجلدر اللوإذا  -(5)

وسلم، مل يتداوله بينك وبينه الرجال  "حد ثين حبديث مسعته من رسول اهلل، صلى اهلل عليه العرب
ا؛ )...( اللهم أدلين على فالن وانصرين عليه.ندال عليهم ويدالون علين أي مل يتناقله الرجال

)...( ندال عليه ويدال علينا أي  اإلدالة: الغلبة... يقال أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم
)...( ويقال: تداولنا العمل واألمر بيننا مبعىن تعاوناه فعمل هذا مرة وهذا  نغلبه مرة ويغلبنا أخرى
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ناها تتخذ املعىن الدال على مرة". وإذا أمعنا النظر يف املعاين اليت يقدمها هذا اجلدر اللغوي ألفي
التناقل والتحول، وعدم االستقرار على حال معني، وأيضاً املشاركة واملبادلة؛ مما يعين أهنا حتيل على 
طرفني أو أكثر. فالتداول مثال يشي بأن هنالك طرفان يتبادالن أطراف احلديث بغية حتقيق هدف 

يه. ومن هنا، يتضح أن الطرفني تبادال ما. ويقال: دل فالن عالن على شيء؛ مبعىن أحاله عل
 أطراف احلديث من أجل غاية مقصودة حيددها مقام التخاطب.

 .23، ص: ما التداوليات، عبد السالم إمساعيلي علوي، التداوليات علم استعمال اللغة -(6)
 .158، ص: 2111، 7باديس هلوميل، التداولية والبالغة العربية،جملة املخرب، ع -(7)
 .18سه، ص: نف -(8)
 .19نفسه، ص:  -(9)
 .158باديس هلوميل، التداولية والبالغة العربية،جملة املخرب، ص:  -(11)
 .158ص:  باديس هلوميل، التداولية والبالغة العربية، -(11)
 .158نفسه، ص:  -(12)
 .32ة، ص:علم استعمال اللغ التداوليات صحراوي، يف اجلهاز املفاهيمي للدرس التداويل، مسعود -(13)
 الكتاب اجلديد دار عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، -(14)

 .27، ص: 2114، 1املتحدة، بريوت، ط
 .162أمني عبد الرحيم، ص:  منتصرتقدمي حافظ إمساعيلي علوي و  التداوليات وحتليل اخلطاب، -(15)
التفكري البالغي عند العرب أسسه من محادي صمود يف كتابه:  نشري هنا إىل ما ذهب إليه كل -(56)

حممد العمري يف كتابه: . و 2111، 3بريوت، ط دار الكتاب اجلديد، وتطّوره إىل القرن السادس،
 . 2111، 3البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا، إفريقيا الشرق، املغرب، ط

 1981، 1بريوت، ط دار الكتب العلمية، قميحة، حتقيق مفيد أبو هالل العسكري، الصناعتني، -(17)
 .23ص: 

 .75ص:  ،1968 ،1بريوتج حتقيق فوزي عطوي، دار صعب، البيان والتبني، اجلاحظ، -(18)
املكتبة  وآدابه ونقده، حتقيق عبد احلميد هنداوي، ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر -(19)

 .212ص:  ،2117 ،1ج، بريوت العصرية،
 .488، ص: 2115 ،1القاهرة، ط عبد الرمحان بن خلدون، مقدمة، دار اهليثم، -(27)
 45، بريوت، ص:6ار الكتب العلمية، طالبيان والبديع، دجواهر البالغة يف املعاين و  مشي،أمحد اهلا -(25)
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 .3، ص: 2554، 5ط علم املعاين، دار النهضة العربية، بريوت،،نقال عن: عبد العزيز عتيق -(22)
دار الكتاب  مّحادي صّمود، التفكري البالغي عند العرب أسسه وتطّوره إىل القرن السادس، -(24)

 .34ص: ، 2111، 3بريوت، ط اجلديد،
صاحب أساس البالغة إذ قال:" بلغ ـ أْبِلْغه  سالمي وبـنل غه. وبـنلنْغت  ببالغ  وردهنشري هنا إىل ما أ  -(11)

غن اهلل  به فهو مبلوغ به. )...( وأْبلغت  إىل فالن: فعلت  به ما بـنلنغن به األذى اهلل: بِتنْبِليغِه )...( وبلن 
" ا، وما هو ببليغ ولكن يـنتنبنالغ  واملكروه البليغ.)...( وتنبالغن يف كالمه: تعاطى البالغة وليس من أهِله

 ( يتضح51-49ص:  ،1989 بريوت، حممود بن عمر الزخمشري، أساس البالغة، دار الفكر،)
يؤدي معىن اإليصال واإلبالغ،مما يعين، أنه يستلزم « ب،ل،غ»من خالل هذا التعريف أن جذر 

طرفني على األقل حلدوثه، فقوله مثال: "أبلغه سالمي وبّلغه"؛ معىن ذلك أن هناك طرفان يتبادالن 
 اّلسالم ) مرسل حتية السالم ومستقبلها(.

يف سياق تشخيصه ملفهوم التداولية من الزاوية اللغوية  يرجح األستاذ طه عبد الرمحان هذا الطرح -(24)
أما عن املعىن االصطالحي الذي نستعملها فيه، فقد أردنا أن يكون موصواًل » واالصطالحية بقوله

هبذا املدلول اللغوي وصال،ألن هذا الوصل هو الذي جيعل أوصافهاإلجرائية مألوفة ومقبولة، وينقل 
هو وصف  )...( عندنا املبثوثة يف هذا املعىن األصلي.وعلى هذا، فالتداول،إليها اإلنتاجية املوروثة و 

لكل ما كان مظهرًا من مظاهر التواصل والتفاعل)...(، وهو وصف  لكل ما كان نطاقًا مكانياً 
املركز الثقايف  ، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث،)طه عبد الرمحن«. وزمانيًا حلصول التواصل والتفاعل

 (.233ص:  ،2الدار البيضاء، ط العريب،
 5املقاربة التداولية، ترمجة سعيد علوش، املؤسسة احلديثة للنشر والتوزيع، ط فرانسوز أرمينكو، -(26)

 .46، ص:5444
 .34نفسه، ص: -(24)
 2552 حممود أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، دار املعرفة اجلديدة، مصر، -(24)

 .52ص:
 الت املعرفية ولدى علماء العربيةنقال عن: منال النجار، مفهوم الرباغماتية ونظرية املقام يف املقو  -(24)

 .45التداوليات علم استعمال اللغة، ص:
 دار املعرفة صححه حممد رشيد رضا، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، عبد القاهر اجلرجاين، -(45)

 . 34ص:  ،5444 بريوت،
 .33نفسه، ص:   -(45)
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من هنا يسمح املفهوم املوحد للسياق بنمو تداولية نكو هذا الطرح بقوهلا: "ترّجح فرانسواز أرمي -(42)
حمضة، يكون موضوعها معاجلة ما يعود يف اللغات الطبيعية إىل الشروط العامة للتواصل". املقاربة 

 .34التداولية، فراسواز أرمينكو، ص:
مفهوم تداويل إجرائي يتعلق برصد مجلة من الظواهر املتعلقة " Les Implisitesمتضمنات القول  -(44)

 . جبوانب ضمنية وخفية من قوانني اخلطاب، حتكمها ظروف اخلطاب العامة كسياق احلال وغريه"
 (.43 ص: ،اللغة علم استعمال التداوليات مسعود صحراوي، التداويل، للدرس يف اجلهاز املفاهيمي(

   دار الفكر، بريوت أمنب، البالغة الواضحة البيان واملعاين والبديع، علي اجلارم و مصطفى -(43)
 .554-553 ، ص:2555

 .44 علم املعاين، ص: عبد العزيز عتيق، -(44)
 2552 آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، دار املعرفة اجلديدة، مصر، ،حممود أمحد حنلة -(46)

 .53ص:
 .44 نفسه، ص:  -(44)
 بتصرف. ،245البالغة، أمحد اهلامشي، ص:  جواهر  -(44)
 .25ص: االستلزام احلواري يف التداول اللساين، ،العياشي أدراوي -(44)
 نفسه، الصفحة نفسها. -(35)
 دار املعرفة صححه حممد رشيد رضا، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، ،عبد القاهر اجلرجاين -(35)

 ، بتصرف.42ص: ،5444 بريوت،
 لقادر قينيينأوستني، نظرية أفعال الكالم العامة كيف ننجز األشياء بالكالم، ، ترمجة عبد اجون  -(32)

 .5445 إفريقيا الشرق،
 .82العياشي أدراوي، االستلزام احلواري يف التداول اللساين، ص:  -(34)
أستاذه  أن نشري هنا إىل أن سورل، يف إطار تطويره للموروث اإلبستمولوجي الذي خّلفه ميكن -(33)

أوستني وخاصة نظرية األفعال الكالمية، قّسم األفعال اللغوية االجنازية إىل أفعال إجنازية مباشرة 
وغري مباشرة. "فاألفعال اإلجنازية املباشرة عنده هي اليت تطابق قوهتا اإلجنازية مراد املتكلم، فيكون 

وهو يتمثل يف معاين الكلمات اليت معىن ما ينطقه مطابقًا مطابقة تامة وحرفية ملا يريد أن يقول 
تتكون منها اجلملة، وقواعد التأليف اليت تنتظم هبا الكلمات يف اجلملة، ويستطيع السامع أن يصل 
إىل مراد املتكلم بإدراكه هلذين العنصرين معاً. أما األفعال غري املباشرة فهي اليت ختالف فيها قوهتا 

زي يؤدى على حنو غري مباشر من خالل فعل اجنازي آخر" اإلجنازية مراد املتكلم، فالفعل اإلجنا
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. ويف تقديرنا أن فحوى (45-45آفاق جديدة يف الدرس اللغوي املعاصر، أمحد حممود حنلة، ص )
هذا الكالم كله أفاض فيه البالغيون يف سياق احلديث عن املعاين غري املباشرة اليت تؤديها صيغ 

املتكلم يستعمل أفعال إنشائية طلبية ويقصد هبا غري الذي تدل اإلنشاء الطليب، إذ أقّروا على أن 
 عليه يف أصله اللغوي ) خروج  األساليب اإلنشائية الطلبية عن مقتضى الظاهر(.

 2ط يعقوب السكاكي،مفتاح العلوم، ضبطه وعلق عليه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، -(34)
 .564-564، ص: 5444

    ديث عن حضور مفهوم املالءمة يف الدرس البالغي نستحضر ههنا ما ورد عندويف سياق احل -(11)
ة يف موطن حديثه عن مظان ابن رشيق القريواين من أن بشر بن املعتمر ذكر يف صحيفته  خاص

املعىن ليس بشرف بأن يكون من معاين اخلاصة وكذلك ليس يتضع بأن يكون من الكالم بأن "
مدار الشرف مع الصواب واحرتاز املنفعة ومع موافقة احلال مع ما جيب لكل .. و إّنا  معاين العامة

العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القريواين، تح عبد احلميد ) مقام من املقال"
. وعليه، تكون البالغة اهتمت باملقام (010، ص:0هنداوي،املكتبة العصرية، بريوت، ج

 ملعىن يف إحراز املنفعة أواًل، ومطابقة املقال ملقتضى احلال ثانياً. التخاطيب، حيث حصرت شرف ا
 .24أبو هالل العسكري، الصناعتني، ص:  -(34)
عيار الشعر، دققه عباس عبد الساتر وراجعه نعيم زرزور، دار  حممد أمحد بن طباطبا العلوي، -(34)

 ، بتصرف.524ص: ،5442، 5الكتب العلمية، بريوت، ط
 .254 :لقاهر اجلرجاين، دالئل االعجاز، صعبد ا -(34)
 .544نفسه، ص: -(45)
يف هذا السياق نود اإلشارة إىل مجلة من الدراسات اليت ذهبت إىل أن اللسانيات التداولية هلا  -(45)

 أصول يف البالغة العربية القدمية. نوردها على النحو اآليت: 
البالغة سلطة أمام النص، وت وقع الشعري  يقول حممد العمري يف هذا السياق: "ومن مث تصبح -

يف شرك الوظيفة، اخلطابية، أي اإلقناع يف كل حالة بالوسائل االحتمالية املتاحة. ومن هنا 
يكون احلديث عن املرسل حديثًا عن املتلقي يف نفس الوقت، أو هو يف احلالتني مظهر لشيء 

يف البالغة العربية، وهو بعد جاحظي  «األساسية» واحد. )...( إن هذا البعد هو أحد األبعاد
يف أساسه.)...( وحتظى نظرية التأثري واملقال حاليا بعناية كبرية يف الدراسات السيميائية، ومن 

حممد العمري العربية حتت عنوان: التداولية". )« البالغة» مث الشروع يف إعادة االعتبار إىل
 (.111البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا، ص:
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متقدمني ألف سنة « املقام» يقول متام حسان:"لقد كان البالغيون عند اعرتافهم بفكرة -
باعتبارمها أساسني متميزين من « املقال»و« املقام»تقريبا على زمنهم ألن االعرتاف بفكريت 

أسس حتليل املعىن يعترب اآلن يف الغرب من الكشوف اليت جاءت نتيجة ملغامرات العقل 
اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار  ،متام حسان) سة اللغة".املعاصر يف درا

 (.111، ص 1110البيضاء، ط
وخنلص إىل أن أوستني يوصل تقاليد قينيين يف مقدمة كتاب أوستني: " عبد القادريقول  -

جون ) التفكري البالغي اخلطايب اإلغريقي، كما هو واضح األثر على التفكري البالغي العريب".
 رمجة عبد القادر قينيينأوستني، نظرية أفعال الكالم العامة كيف ننجز األشياء بالكالم، ت

 (.1، ص0110فريقيا الشرق، إ
ينتمي التداولية الغربية باملالءمة". ""التفت عبد القاهر إىل ما عرف يف  يقول حممد سويريت: -

النحو  ،حممد سويريتاحلداثي الغريب".)السكاكي إىل ما عرف اليوم يف الغرب باجملال التداويل 
افريقيا الشرق، الدار  م تقريب توليدي وأسلويب وتداويل،العريب من املصطلح إىل املفاهي

 (.111 -101، ص 1111البيضاء، 
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 :ملخص
تني  اثة يف األدب من وجهيت نظر خمتلفهتدف هذه الدراسة إىل معرفة جتليات احلد

وليد قصاب" اللذين مجعهما كتاب واحد حول موضوع "ومجال شحيد" " من بني كلّ 
والوقوف على األدوات  موقفهما ظهاروذلك بإ يف مفهومهما للحداثة،واحد، وتبحث 

ية والنقدية اليت اعتمدا عليها يف قراءهتما للقضايا الثقافية والنقدية املعاصرة وخاصة املفهوم
 يؤدي إىلمنهما والدور الذي  قضية احلداثة يف األدب، وكذا التعرف على مرجعية كلّ 

دار بينهما والذي يّبني  من خالل التعقيب الفكري الذي توجيه رهيتهما للموضوع
 .التأسيسية هلذه القضية اودوافعهماأليديولوجية  توجهاهتما

 

   ات النقدية، املرجعية، مجال شحيد، األدب، األدو ةاحلداث المفتاحية:الكلمات 
 وليد قصاب.
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Abstract: 
This study aims to determine the manifestations of modernity in 

literature from two different points of view, between "Jamal Shaheed" 

and "Walid Kassab" that were collected in one book under one topic. 

It also examines the concept of modernity by showing their positions 

and standing on the conceptual and critical tools they relied on in their 

reading of contemporary cultural and critical issues, especially the 

issue of modernity in literature as well as knowing each other's 

reference and the role that leads to directing their vision of the subject 

through the intellectual commentary that took place between them, 

and unveiling their ideological orientations and their foundational 

motives for this issue. 
 

Keywords: modernity, literature, monetary tools, reference, Jamal 

Shahid, WalidKassab. 

 :مقدمة
هذا  نّ إة يف اخلطاب العريب املعاصر، إذ شكلت احلداثة موضوعا ذا أبعاد متعدد

على األلسن وحضورا يف اجملال النقدي والتداويل، وشكل إطارا  تداوالاألكثر  املصطلح يعترب
إضافة إىل حقل  ،معرفيا مركزيا للسجال واحلوار بني عموم املشتغلني يف حقل األدب والنقد

القراءة اليت سنخصها  الثقافة واملنخرطني يف عامل الفكر واحلضارة. ومن أجل ذلك فإنّ 
قدما إسهامات معتربة اللذين )مجال شحيد ووليد قصاب( بناقدين  بالتحليل والعرض تتعلق

"خطاب احلداثة يف  ـــــــــفيما خيص املوقف من احلداثة، وخاصة يف كتاهبما املشرتك املوسوم ب
ماهي األدوات  اإلشكالية التالية:األصول واملرجعية"، وهذا ما جعل الدراسة تثري  ؛األدب

اليت بىن عليها كال الناقدين  ملرجعيةهذه القراءة؟ وما هي ا دة يفاملعتمالنقدية، والبنائية 
 رهيتهما للموضوع؟ وما النتائج املتوصل إليها؟

 

 وما جيب اإلشارة إليه أننا عملنا يف هذا البحث على التعامل املباشر مع املدونة
الغاية من واملراجع األخرى واليت هي كثرية ومتاحة حىت حنقق  النقدية بعيدا عن املصادر

البحث وهي اإلطار املنهجي املعتمد على الوصف والتحليل والرتكيب واملقارنة، وذلك ما 
 .جعل قائمة املراجع تبدو قليلة، والقضية مقصودة لذاهتا
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 :"جمال شحيد"تجليات الحداثة من وجهة نظر أوال: 
 الحداثة والشعر العربي الجديد. 4  

انت وليدة حمطات معرفية، ومرجعيات خمتلفة، منها حداثة الشعر العريب املعاصر، ك إنّ 
ما يتسم بالطابع العريب الذي يثبت هويته، ومنها ما يعرب عن اآلخر املختلف من حيث 
عامل التأثري والتأثر، لذلك حددت مرجعية الشعر العريب يف ثالث مسارات متثلت يف 

مرجعية الثقافة الغربية والتأثر واقع اجملتمع العريب نفسه مبا فيه من حتوالت وتغريات، مث »
يف طرحه هلذه  "مجال شحيد"، لكن  (6)«بفكره وحداثته وأخريا املرجعية الثالثة وهي الرتاث

امللهم الوحيد للعرب يف امليدان  والغرب ه بأنّ  وىل والثالثة، ويقرّ القضية، يتجاوز املرجعية األ
نشأ »هلا يف جتارهبم الشعرية، يقول: اإلبداعي، وهو الذي فتح آفاقا رحبة، ساروا على منوا

التجارب  وعلى الغربية، احلضارة على وتعرفوا األوروبية، اللغات أتقنوا مستنريون، عرب مثقفون
الشعرية فيها، وساعدت ترمجة النظريات الشعرية يف العامل، وترمجة عدد من دواوين الشعراء 

عرية لدى الغرب وعلى إبداع شعر عريب البارزين يف الغرب ويف العامل على توسيع اآلفاق الش
وكأن "شحيد" أراد هبذا القول أن يثبت حقيقة مفادها ، (2)«جديد يتماشى مع روح العصر

العرب ال ميلكون شعراء مثقفني إال من خالل انفتاحهم على احلضارة األوروبية. لقد  أنّ 
بوادر التجديد   أنّ  ىنفو هية" و"أبا متام"، و"أبا العتا نفى هبذا "بشار بن برد"، و"أبا نواس"،

لقد أراد أن يقحم وأن يذيب  .شعراء املولدين يف العصر العباسيكانت مع حركة هؤالء ال
ال ميكن أن نتصل »الكيان العريب يف الغريب وهذا ما جتسد يف قول عبد الرمحان اليعقويب: 
 .(3)«باحلداثة دون حتديد عالقتنا باآلخر ودون حتديد صورتنا يف وعي اآلخر

 

من طرح تساهل يتماشى  يستعرض "شحيد" بدايات التجديد الشعري، فكان ال بدّ 
أساس اعتمد "شحيد" يف تصنيفه لبدايات هذا التجديد؟  مع طبيعة هذه البداية: على أيّ 

هل اعتمد يف ذلك على الريادة الزمنية؟ أم على الريادة اإلبداعية؟ واألمر خمتلف متاما. 
، وهي عمليا اليت شقت الطريق للحركة 6911ثارة يف الالذقية عام ظهرت جملة قي»يقول: 

الشعرية اجلديدة مع على الناصر وأورخان مسري، ولكن لسوء حظها صدرت يف مدينة ريفية 
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، جملة "قيثارة" مل يقف عندها طويال على (1)«صغرية ونائية آنذاك، لذا بقي تأثريها حمدودا
الطريق لظهور جملة "شعر" يف »ها؛ ألهنا مهدت ليإالفضل الكبري يعود  الرغم من أنّ 

ليواصل ويسهب حديثه  ،(5)«بريوت، اليت نشأت على أيدي جمموعة من السوريني اخلمسة
 الفضل يف التجديد الشعري. ويوكل هلا كلّ  ،الطويل يف جملة "شعر"

 

قيثارة"، وإذا لقد اعتمد هبذا على الريادة الزمنية يف تصنيفه، ومل يذكر بتاتا أمهية جملة "
 يف، صحيح أنه مهم ألغراض الدراسةكان الزمن ليس هو الفيصل احلقيقي للتصن

بوادر التجديد وأوىل القصائد من حيث الزمن   والتحقيب والتاريخ، فلماذا إذا مل يذكر أنّ 
فهو أول من نشر قصائد نثرية  ،6897الشاعر السوري على الناصر مواليد »كانت مع 

  6936د يف ديوانه )قصة قلب(، مث أتبعه بديوان )الظمأ( يف سنة بالتحدي 6928سنة 
"السريـال"  ملشرتكديواهنما ا"، يف أورخان ميسر"السوري  روالشاع "الناصر يعل" يعد لذلك

ا التجديد احلرية يف الشكل الشعري، من دون أن يغرقا يف التنظري لقضاي اأول من مارس
، وما يؤكد حقيقة التصنيف الزمين (1)«بوعي وبرهيةقصيدة النثر  والتأصيل، وأول من كتب

الريادة الزمنية تقضي للشعر والفكر وهو نوع من حماكاة » اليت يثبت فيها أنّ  مقولة أدونيس
، مث يلتفت إىل (0)«)اخلالق األول(، وفوق ذلك فإن القيمة الفنية ال تكمن يف البدء الزمين

االنتقال من الدور اإلهلي إىل »مضموهنما   "أدونيس" لفتة مبتسرة ويذكر له نصني فقط،
مل  املاذالعريب؟أين جهود "أدونيس" رائد احلداثة يف الشعر ، (8)«الدور اإلنساين يف التاريخ

السيما يف الشعر أليست احلداثة األدبية و  يفصل كثريا "شحيد" كالمه يف هذا الباب؟
مل يعر »"شحيد" قوله: ويف تعقيب "وليد قصاب" على ما جاء به  أدونيس؟ أساسها

الدكتور شحيد إال التفاتة يسرية يف الفصلني اخلامس والسادس بشكل خاص، حيث أورد 
إشارات ألدونيس ويوسف اخلال وغريمها، وهي إشارات ال جتلو حقيقة احلداثة األدبية، أو 

 دراسته حىت "مرجعية األدب احلداثي" اليت محل عن أبعادها وتوجهاهتا بل مل جتل تكشف
ب احلداثي مل يكن حبثه عنواهنا، وما أورده من شذرات عن هذه املرجعية أو عن مالمح األد

تم "شحيد" هذا ، مث خي(9)«وجهة احلداثة األدبية بشكل عميق ودقيق لوجيمرتابطا منسقا 
الشعري العريب، يقول:  شهداء احلداثيني الذين توسطوا املالعنوان بذكره جمموعة من الشعر 
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نسي احلاج، جربا إبراهيم أ ال حصرا أدونيس، حممود درويش، ذكر بينهم متثالأ ،هم كثر»
، وبالتايل يرى "مجال شحيد" يف (67)«جربا، بدر شاكر السياب، عبد الوهاب البيايت...

، لكنه مل يوفيهم حقهم يف الدراسة اليت تبني واقع هؤالء خنبة مثلوا الشعر احلداثي العريب
 علت منهم خنبة.احلداثة األدبية اليت ج

الرواية  خالل ردود املفكر السوري "مجال شحيد" تبني لنا أنّ  نم والرواية:الحداثة . 0
العربية مبعناها احلديث ظهرت عندما أصيبت بوخز احلداثة، وكانت مع "فرانسيس املراش" 
و"سليم البستاين"؛ لتصبح نوعا أدبيا راقيا وحمرتما، مث جاءت رواية "زينب" مع "حسني 

أصبحت الرواية العربية اآلن أهم نوع أديب يف األدب العريب، ال بل »هيكل" يقول: 
، ما يلفت االنتباه أن بداية الدراسة يف (66)«أصبحت معيارا أساسيا يف الكتابة احلداثية

مجال شحيد" قد عنون قضيته  مسألة "الرواية واحلداثة" كانت غري مرضية حلد ما؛ ذلك أنّ 
عمود الفقري للحداثة" ومل يعرها بتلك الدراسة املستفيضة، اليت تبني جبالء واقع بـــ "الرواية ال

قد قدم مفاهيم عرضية للرواية العربية احلديثة، وهي  ،الرواية العربية يف خماض تطورها
جمهودات ال ميكن إغفاهلا، ولكنه مل يشر لتلك االلتفاتات اليت قدمها على األقل "جرجي 

التارخيي االجتاه الروائي »الت الكبرية اليت مرت هبا، ألن للرواية وللتحو  زيدان" يف تنظرياته
الذي قدم سلسلة من الروايات التارخيية اليت تضم يف ثنايا  ظهر على يد جرجي زيدان،

احملطات  كذلك يذكر ومل ،(62)«واملغرب املشرق يف اإلسالمي التاريخ أطراف القصصي البناء
عريب جتاربه اجلديدة، باإلضافة إىل أكرب حدث وهو ظاهرة الكتابة اليت خاض فيها الروائي ال

توجهت جتارب »نقديا أكثر جرأة من غريه حيث  سردياوالتجريب؛ ألهنا شكلت حدثا 
منها إىل األنواع السردية العربية القدمية تريد أن تتفاعل معها وتستعري تقنياهتا، وذهبت 

 ىل تأسيس قواعد جديدة يف الكتابةوهي تسعى إجتارب أخرى حنو جديد الروايات الغربية 
وبالتايل  (63)«ليسري التجريب والتأصيل جنبا إىل جنب يف التجربة الروائية العربية اجلديدة

 فالرواية العربية سلكت طرائق متعددة يف التجريب اليت تعترب مبثابة إرهاصات كربى هلا.
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 الحداثة في اللغة: .1
ة كمسألة أساسية، ومتثل إشكالية انتقال العرب، واملسلمني إىل طرح اليوم اللغة العربيت  

عن طريق  بعادهاأجتلياهتا، و   كلّ العرب وصلتهم احلداثة يف مصاف األمم املتقدمة؛ أي أنّ 
، حبيث يتمثلون العصر، وينخرطون فيه بالكشف والعطاء واإلبداع، وهذا ما مثله لنا اللغة

 ".داثة يف اللغة"جتليات احل"مجال شحيد" يف قضيته 
 

بدأ "شحيد" حديثه عن التطور مستندا إىل مقولة "حسني املرصفي" ودواعيه للتجديد 
حسني املرصفي كتب كتابا )رسالة الكلم »يف مفردات اللغة، بأبعاد حداثية، حيث يقول: 

وكان … الثمان( شرح فيها معاين الكلمات اآلتية: األمة، الوطن، احلكومة، العدل، الظلم 
شرحه أن يتجاوز املعاين القاموسية والفقهية؛ ليعطي هذه املفردات أبعادا حداثية، تتالءم يف 

ني سبب هذا التطور، ويرجعه يف كل مرة إىل بمث يواصل حديثه وي ،(61)«مع روح العصر
"اللغة بأهلها  االحتكاك بالغرب، مستذكرا قول الشيخ "إبراهيم اليازجي" الذي يؤكد فيه أنّ 

بسبب االحتكاك بالغرب اضطرت اللغة »م وهترم هبرمهم"، يقول "شحيد": تشب بشباهب
 (65)«العربية إىل جتديد شباهبا، وأساليبها؛ ألهنا وجدت نفسها مقصرة يف جماالت عدة

 من األيامتطور اللغة العربية مل يتوقف يف يوم  إنّ : »يف تعقيبه قائال "وليد قصاب"ليلحقه 
واشتقوا كلمات جديدة ملواكبة احلضارة  اطلحات وألفاظوقد حنت العرب على الدوام مص

ومستجدات العصر، ومل جتمد العربية أبدا خالل مسريهتا الطويلة وتارخيها املديد كانت وما 
املرجعية اليت استند  إنّ  ،(61)«النمو والتوالد ىسبب خصائصها البنائية الذاتية قادرة علبتزال 

 جمموعة من األعالم، وهم "املرصفيمتمثلة يف  امتياز،حيد" هي مرجعية تارخيية بإليها "ش
اليازجي، طه حسني"، لكن الدواعي الغربية اليت كانت حاضرة دائما مثلت ركيزة أساسية 

 أثناء معاجلةالسياق  واعيدا هتفرض له،رجعية حتمية م، ومثلت "مجال شحيد"يف فكر 
 املطروحة.بالضرورة إىل اللبس يف الفكرة واليت أدت  قضية اللغة،

 

سنة التطور تنطبق على  بأنّ »أن يقول:  القضيةكان غرض "شحيد" من توظيفه هلذه 
 العربية اآلن كما يكتبها اجلاحظ اللغة العربية كما تنطبق على اللغات األخرى فال نكتب
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بل …وعبد احلميد الكاتب، وال نكتبها كما كتبها أمحد فارس الشدياق، أو حممد املويلحي
دد باملعىن التطور الذي حتدث عنه مل حي   إنّ . (60)«شكل الذي بلغته يف تطورهانكتبها بال

تطور اللغة من حيث »وعان من التطور: نتطور المس اللغة العربية؟ هناك  الدقيق، فأيّ 
اإلضافة إىل قواعدها، أو ترمجة املصطلحات العلمية، والسياسية، واالجتماعية، والتطور 

شاعر بابتكار وخلق ألفاظ مستحدثة، تصبح مع الوقت من  الثاين هو قيام أديب، أو
من وراء سرده هلذه املقوالت  "شحيد" كان هدف  ،(68)«ضمن مفردات اللغة اليت يكتب هبا

أن يبني فقط الدعوات الصرحية للتطوير، والتجديد يف اللغة، فلو نظر إىل تطور اللغة من 
تبطت ارتباطا وثيقا بلغة واحدة، وبفرتة زمنية احلداثة العربية ار  منظور حداثي ملا تناسى أنّ 

. دي اإلشراقي"ر السهرو "و"ابن عريب" واحدة، وهي فرتة وجود كبار الصوفية الفالسفة، أمثال
بينما كان »ويف موضوع اللغة يورد أيضا رأيا غريبا حيدث به مفارقة عجيبة، فيقول: 

يهملون إىل حد كبري مدلول األقدمون يف معظمهم يولون صوتيات اجلملة أمهية كربى، و 
مفردات اجلملة متوخني موسيقى العبارة ووقعها، صار احملدثون أزهد يف تعاملهم مع 

 دحكم جائر خبصوص الصوتيات فإننا جنده وباستفاضة عنأيضا  هذا و ، (69)«الصوتيات
"ابن جين" وأهل اللغة بصفة عامة، أما املدلوالت فقد كان للقدامى قصب السبق يف 

ق هلا، وقد وجدنا "ابن جين" كذلك يف "اخلصائص" و"اجلرجاين" يف "الدالئل" التطر 
االنتقال من املفردة يوضحون مدلول املفردات، بل قد ذهب كثري من النقاد يف دراستهم إىل 

العلوم" مفتاح ، ومن بني هؤالء "القرطاجين" يف "املنهاج" و"السكاكي" يف "اجلملةإىل 
 " هؤالء كلهم تطرقوا للمدلوالت الفردية واجلملية.الشعر عيارو"ابن طباطبا" يف "

 

صالة به اللغة، وقادنا إىل ثنائية األ لقد صّور لنا "شحيد" مظاهر الصراع الذي ع نيت     
املستوى اللغوي األمسى  املتصلبون يف الدين اإلسالمي يظنون أنّ » واملعاصرة، يقول "شحيد"

أما الطائفة الثانية فهي طائفة  ،ما ورد يف لغة القرآن نفسهمي، كللغة العربية هو املستوى القد
املتشنجني يف اللغة، والذين ال يؤمنون بالتطور اللغوي املعاصر، مع أهنم يعرفون متام املعرفة 

ليصل إىل نتيجة  (27)«ن اللغات اجملاورة مفردات كثريةالعرب بعد الفتوحات قد اقتبسوا م أنّ 
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  ضرغلبهم احلنني إىل املاضي، فهو دائما أفضل من احلاالعرب دائما ي مفادها أنّ 
ن حنفي" يف كتابه "قضايا معاصرة يف فكرنا يقول "حس .والقسطاس يف اللغة هو القدمي

األصالة أساس الفكر واملعاصرة إحساس بالواقع؛ فالنقطة األساسية لالنطالق »املعاصر" 
ة اآلخر دون االرتكاز على فكر وأي انطالق من فكر وثقاف ،حنو املعاصرة هي األصالة

، اللغة العربية مهما (26)«األمة وثقافتها األصيلة يؤدي إىل االنزالق حنو التغريب والتبعية
بلغت أوج تطورها سيبقى احلنني للماضي يشدنا كل حني، فال خري يف أمة متلصت من 

 العريب. تراثها؛ ألن اللغة هلا مساهتا اخلاصة وال مفر إال بالرجوع إىل تراثنا
 

أما فيما يتعلق باملستوى اللغوي الذي جاء يف القرآن الكرمي ومن دعاته املتصلبون 
فالرد على هذا القول يستحضر أبرز  ،للدين اإلسالمي هم الذين يقفون يف وجه تطور اللغة

دليل ينفي به كالم "شحيد" وهو مقولة املستشرق اجملري "عبد الكرمي جرمانوس" الذي 
 اإلسالم سندا هاما للغة العربية، أبقى على روعتها وخلودها فلم تنل منها إن يف»يقول: 

األجيال املتعاقبة على نقيض ما حدث للغات القدمية املماثلة، كالالتينية؛ حيث انزوت 
متاما بني جدران املعابد ولقد كان لإلسالم قوة حتويل جارفة، أثرت يف الشعوب اليت اعتنقته 

من  ا خيال هذه الشعوب؛ فاقتبست آالفالقرآن الكرمي أثر عميق يفحديثا، وكان ألسلوب 
ويواصل "شحيد"  ،(22)«ت قوة وّناءدازدانت هبا لغاهتا األصيلة فازداالكلمات العربية، 

حديثه عن اللغة احلداثية العربية مربرا يف هذه املرة ظاهرة الفتة للنظر وهي أمهية اللغة 
ى متسلحا مبقولة "جربان خليل جربان" الذي يؤكد يف  العامية، ودورها مع اللغة الفصح

يربز "شحيد" لاألمة، وأدىن مرامي ذاهتا العامية. أن اللهجات العامية أقرب إىل فكركالمه 
ب إىل استخدام بعض التعابري اوأجد أن جلوء العديد من الكت»رأيه من خالهلا قائال: 

ظاهرة طبيعية، تفرض نفسها، وليس وصمة واجلمل العامية، السيما يف الرواية واملسرح، هو 
، صحيح أن (23)«عار على جبني لغة الضاد، كما طاب لبعض جهابذة اللغة أن يقولوا

استخدام التعابري، واجلمل العامية ليس وصمة عار على جبني لغة الضاد، ولكنه ليس 
وهذا ما  ظاهرة طبيعية بقدر ما هو ظاهرة فنية، تستدعيها ظروف الكتابة ودواعي النص،
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إذا كنت أتفق مع »ذهب إليه "وليد قصاب" يف تعقيباته على "شحيد"، حيث يقول: 
الباحث أن الكاتب والسيما يف الرواية واملسرح قد يضطر إىل استخدام بعض التعبريات 
واجلمل العامية فإنين أرى يف الوقت نفسه أن ذلك مقيد بضرورة فنية ختدم النص ولكن 

تغلب العامية الفصيحة، أو أن يصبح احلوار كله بالعامية كما هو اإلكثار من ذلك حىت 
 .(21)«حاصل عند بعض الكتاب فهو ظاهرة مرضية من غري شك

 

 وليد قصاب:نظر تجليات الحداثة من وجهة ثانيا: 
يف الفصل الثاين من املبحث وهو بعنوان "حداثة احلضور يف التنظري النقدي" يتوقف 

احلضور" اليت شاء أن يسميها هكذا؛ ليلتمس ملمحا من  "وليد قصاب" عند "حداثة
مالحمها على اعتبار أن التعدد يف مفاهيمها أفضى إىل أهنا مالمح عامة، ولكنه ارتأى أن 

خمتلف توجهاهتا احلداثة احلاضرة يف »خيتار ملمح العلمانية؛ ليخوض يف دراسته قائال: 
ة، ووجودية، يوحد بينها مبدأ عام يشكل ما ليبريالية، وماركسية، وقومي ؛ومنابعها الفكرية

قسم فصله إىل  ، وقد(25)«القاسم املشرتك، وهو مبدأ العلمانية "حممود أمني العامل"مساه 
عدة عناوين متفرعة، وكل عنوان محل يف مضامينه رسالة أيديولوجية، بينت التوجهات اليت  

 كان يرمي إليها يف خطابه.
 

 الحداثة عقيدة فكرية: .4
 جاهزةتكون هنايات قد إىل ت متفحصة وعميقة؛ للوصول بداية تستدعي تأمال كلّ 

سلفا، أو قد تكون مقرتحة من لدن القارئ، الذي بدوره ميتلك هذه املهارة يف إعادة إنتاج 
"وليد قصاب" خالف املألوف يف كتاباته، وختم كل قضية مبجموعة من  .جديدنص 

ا النوع من الكتابة يلجأ إليه بعض الكتاب؛ لدوافع التساهالت ليتبعها بدراسة أخرى، وهذ
 براغماتية، قد تكون إقحام القارئ، وجعل فكره ينخرط يف هذه الكتابات دون غريها.

 

يبدأ "وليد قصاب" بتعريف للحداثة معتمدا على خلفيات أيديولوجية، متثلت يف 
عاما، على الرغم من جمموعة من اآلراء، لرموز، وأدباء، ونقاد؛ ليستجلي منها مفهوما 

  وم سيضل غامضا، ويلبسه لباس الشكهذا املفه اعرتافه الصريح يف فصله األول بأنّ 
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احلداثة قضية فكرية أكثر منها اجتاها فنيا، أو مذهبا »ويعرتيه التشويش يقول يف تعريفه: 
 يدا خمالفا لكل ما سبق عن الكونأدبياـ إهنا صفة أيديولوجية معينة، تقدم تصورا جد

احلداثة تطرح علينا زاعمة أهنا »ويقول أيضا:  ،(21)«نسان، واحلياة، بل عن اإلله نفسهواإل
ما  دين سابق، ولكنه يدمر كلّ  دين جديد، وهو دين ال ينطلق من مشكاة أي

ليست كما تومهها البعض، مدرسة يف  عنهاإذن احلداثة اليت أراد التكلم . (20)«سلف
ا هي ذلك الشيء األوغل، واألعمق، واألخطر، إهنا نظرة مشولية الكتابة والشعر، والنقد، إّن

به  تسرتألدب والفن ما مها إال غطاء تا للكون واإلله، واإلنسان؛ مبعىن أنه أراد القول: بأنّ 
 عناوين للحداثة، ونسب هلا مفاهيماختار . وهبذا احلداثة للوصول إىل مراميها، وأهدافها

 ادية.إحلمتعلقة بقيم 

 اثة العلمانية:الحد .0
رغم إفرازاهتا -: هل احلداثة نوان إىل سؤال جوهري مفادهتقودنا تسمية هذا الع

ب هذا املفهوم من جوان "وليد قصاب"درس ارتبطت باجلانب العلماين فقط؟  -الكثرية
من األقوال لـــ "آالن  مبجموعةيف عرضه حتصن ، حيث متعددة، ختضع لرهيته اإلسالمية

بأن فكرة العقلنة، والعلم، مها أقوى تصور للحداثة،  ليثبت فكرته فيها  تورين" الذي يبني
تدعو  ،بأن احلداثة اليت تتبىن هذا الذي تدعي أنه عقلنة وعلم»حول هذا امللمح، قائال: 

ىل كثري إويواصل حديثه مستندا  ،(28)«صراحة إىل إحالل هذا العقل أو هذا العلم حمل اهلل
هكذا »ليت تدعم رهيته، ويف كل مرة يبدي تعقيبا له، مثال يقول: من األقوال، واآلراء، ا

 (29)«بل والعياذ باهلل عن موت اإلله مع الدين، قطيعة تعلن احلداثة الغربية باستمرار عن
العلمانية ال تعين موت اإلله، وال تعين خفاء الدين من القارة األوروبية، وال تعين أيضا أن 

لمانية بامتياز كما صورها "القصاب"، ألنه يف هناية املطاف احلداثة الغربية هي نزعة ع
فصل الدين عن »بأهنا مانية جزئية واليت عىن هبا عبد الوهاب املسريي لاقتصر على ع

 ومل يتعرض .(37)«الدولة، وعدم التدخل يف حياة اإلنسان اخلاصة واحرتام الدين والقيم
 ثة األدبية باعتبارها معطى فكرياطرح احلداملفهوم العلمانية الشاملة اليت تناسب  القصاب

 .ما تلّبس هبا من علمانيةيؤسس للمعرفة بدال من إقصائها بسبب 
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 صرت على امتداد القارة األوروبيةن العلمنة انتإ»مبارك":  يويف هذا يقول "عل
 تمر يف شكل إميان حر تطوعيومستعمراهتا االستيطانية، ومنذ هذا مل خيتف الدين، بل اس

والدولة والعلوم  بل إن حترر اجملتمع… حمل التدين القسري، الذي كان سائدا من قبل  حلّ 
، غري (36)«من هيمنة الدولة والتعليم من هيمنة الدين قد وجد تنظريا له يف حترر الدين ذاته

احلداثة بكلمة، وهي اإلحلاد، وجيعلها محلة إحلادية  فن "القصاب" يف تصوره الفكري يردأ
إذا كانت احلداثة هي اإلحلاد أال يعين هذا أن مجيع »سؤال الضروري، هو: مدمرة وال

مؤمن حقيقي  كلّ   الشعوب اليت سبقت األديان السماوية كانت شعوبا حداثية؟ أال يعين أنّ 
ينتج اإلحلاد  معاد للحداثة بامتياز على رغم كلمات متقاطعة ال تقول شيئا كثريا؟ كيف

تساوقها ثورة تقنية، وصوال إىل ثورة املعلومات اليت ال يستغين تبعها أو توحدة ثورية علمية 
 ن احلداثة فلسفة علمانية إحلاديةبأ»يصل القصاب إىل نتيجة قائال: ، ل(32)«عنها املؤمنون

إن دل وهذا  .(33)«من القيم، واملعتقدات اإلسالمية تعادي األديان، وتتنكر هلا، وتسخر
اليت ترفض بتاتا التعامل مع احلداثة باعتبارها  اإلسالمية ةرهياليدل على مرجعيته وهي فإّنا 

علمانية تقصي الدين، وإّنا الرهية اإلسالمية للحداثة تتعلق باجلمع بني القيم الذاتية من 
 جهة واالستفادة من معطيات العلم والتطور من جهة أخرى.

 الحداثة في الشعر: .1
ضور يف اإلبداع الشعري" يواصل يف الفصل الثالث من الدراسة، وهو "حداثة احل

"وليد قصاب" متديد أيديولوجيته املدعاة بـــ "احلداثة تساوي اإلحلاد"، ويطبقها على ّناذج 
تبع إن املت»من الشعر العريب احلديث، ويعتربه احنرافا فكريا، وعقديا، وفنيا، يقول يف ذلك: 

ذج من االحنراف الفكري د فيه ما ال حصر له من ّناجيحلركة الشعر العريب احلديث 
 األمة، ودينها، وثقافتها، ولغتهاوالعقدي والفين اليت متثل حتديا صارخا مباشرا لقيم 

 يف نظره ّناذج تبوح بأفكار خطرية، والنماذج اليت اختارها "القصاب" هي (31)«وذوقها
يت وجهها إن هذه التهم اخلطرية ال. (35)«اإلحلاد، والقلق والعبث، والسأمالشك، و »متثل: 

، وجند التجزيء"القصاب" جيب أن تكون هلا قاعدهتا، وأن ختضع ملنطق التعميم، ال 
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الباحث هنا يتحصن بعينات قليلة؛ ليعممها على حركة الشعر العريب ككل.فهل الشعر 
برمته محل مضامني اإلحلاد والسخرية باألديان؟ وعلى هذا جند حماكمة  اثيالعريب احلد

أمام هذه التهم اخلطرية أقول: إن األمة العربية هلا قيم »مه قائال: "مجال شحيد" على كال
وكذلك  ،بالضرورة عن وجهة نظر واحدة تعربأحيانا كثرية، وال  ومتناقضة، متعددة، ومتباينة،

 (31)«األمر بالنسبة للدين، فال يوجد فيها دين واحد، بل فيها األديان اإلبراهيمية الثالثة
 ، فجاء هبذا املكون:طاب احلداثي من وجهة نظر إحلاديةمح اخليرصد "وليد قصاب" مال

 

 اإللحاد واالستهتار باألديان: -
املرجعية اليت استند إليها "وليد قصاب" هي رهية إسالمية  أنّ إىل أشرنا فيما سبق 

اإلسالم دين األمة العربية فلم وظف صيغة اجلمع بدل املفرد؟ أيَّ أديان  بامتياز ومبا أنّ 
 ريب احلديث اليت تسخر من األديانإن ّناذج الشعر الع»ث عنها القصاب؟ يقول: يتحد

العبث  االجتاه حدّ ا األمر قد بلغ عند شعراء هذ ل إنّ وتستهرت بالعقائد ال تكاد حتصى، ب
إىل  نادا، واست(30)«منقطع النظري ابالذات اإلهلية واالستهتار بلفظ اجلاللة نفسه استهتار 

أوردها "القصاب" فإنه يدلل عليها بعبارة موت اإلله لـــ "نيتشه"؛ ليتحرك هذه الرهية اليت 
هذه املقولة مثلت املبدأ الوحيد واألوحد للكفر، واليت سار على  من خالهلا، ويثبت بأنّ 

يورد بعضا من التربيرات ، مث ات خمتلفةعبري منواهلا شعراء عرب، راحوا يرددوهنا على صور، وت
ترتدد على ألسنة العشرات من شعرائه أمثال  اليتلشعر العريب احلداثي ايف هلذه العبارات 

ابر عصفور" فيقول عنه أن ذكر ج، مستشهدا بقول "أن اهلل مات، أو قتل ؛والعياذ باهلل
اخلالق البارئ الذي  اإلله وليس أو اإلنسان املتأله، )كذا( اإلله البشري عنالكالم »بأن 
األيديولوجيا دائما  و التربيرات اليت ذكرها لن تغري شيئا؛ ألنّ لكن هذا الدفاع، أ (38)«نعرفه

 بدأ القصاب جانبه التحليلي . لذلكسباقة، وغالبة، وإّنا أوردها فقط لغاية يف نفسه
بالوقوف على شيخ احلداثيني مجيعا، وهو "أدونيس"، الذي تأثر بـــ "نيتشه"، أميا تأثر يف 

 ه باسم "اإلله امليت"قضية وصف اإلله، فقد عنون جمموعة ل
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 فيقول عنه، أنه قال:»
 اليوم حرقت سراب السبت سراب اجلمعة

 اليوم طرحت قناع البيت
 وبدلت إله احلجر األعمى، وإله األيام السبعة

 (39)«بإله ميت
 

مهما احتج حمتج بأن هذه االستشهادات »يقول يف نتيجته حول قصائد "أدونيس": و 
قناع، ترتدي دالالت أخرى، فإن أقل و  فيها مجيعا رمز، أمقطوعة عن سياقها، أو أن اهلل

ما يقال فيها أهنا متعمدة مصطنعة، وهي يف أغلب األحيان ال تؤدي وإن محلت على 
حممل الرمز، والقناع، غرضا فنيا هاما، يسوغ هذا التجاوز العقدي، وهذا استهتار يف 

 .(17)«احلديث عن أقدس األشياء، اهلل عز وجل
 

 رائد احلداثة األدبية بامتياز، حداثي يف اللغة الشعرية، وحداثي يف اإلبدالأدونيس 
 أدونيس ل يف هذه القصيدة، يرى أنّ السياق، واملتأم املعريف، وحداثي كذلك مع دواعي

 لقدمي، طريقة فجرها املد احلداثييوظف أسطورة متوزية، ولكن بطريقة ختتلف عن الفكر ا
وأجازوا حكما قطعيا بأن أدونيس رجل إحلادي، فاألسطورة  الذي مل يتقبله بعض النقاد،

فها األدباء أسطورة هالمية يف شكلها وزئبقية يف حتركها وحربائية يف تلوهنا، كيّ »التموزية 
، مث "النكسة"و "املوت"و "اجلفاء"لتناسب القالب الطافح الغامق فعاجلوا هبذه األسطورة 

وينتقل إىل رمز آخر، وهو الشاعر ، (16)«ديدأعادوا نفخ وبث وبعث الروح فيها من ج
ما جاءت  "حممد الفيتوري"، ويتهمه باهتام خطري، وهو السخرية من األديان، وتكذيب كلّ 

حفظ القرآن الكرمي، ونذر ليكون »هذا الشاعر  به، على الرغم من اعرتافه الصريح بأنّ 
 رية"خادما لكتاب اهلل عز وجل، فيقول يف قصيدته "من أجل عيون احل

 زيف… كذب 
 هبتان… وهم 

 ليس على األرض سوى اإلنسان
 العبد األكرب… الطاغية 
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 ويقول أيضا يف قصيدته "حدث أرضي":
 القدر السيد عبد يتأله ألنّ 
 ات مظلةوءوالنب

 .(12)«والديانات تعليه
 

شعر "الفيتوري"؛ ليوجه له هذا االهتام، قائال: ا من مقتطفات أورد "القصاب" بعض 
هو ابن شيخ من شيوخ الطريقة و ذا هذه السخرية الفاقعة من األديان يف شعر الفيتوري، ملا»

إن املتتبع لدواوين ، و (13)«له أن يكون داعية إىل القرآن واإلسالم؟ ريدن الشاذلية الصوفية، أ  
"حممد الفيتوري" ال جيب أن يقرأها من وسطها، أو من هنايتها، للحكم عليها، هكذا فعل 

مع أشعار "الفيتوري"؛ ليوجه له هذا االهتام الصريح، واملعلن، يف سخريته  "القصاب"
باألديان، مقتطفات أوردها؛ خلدمة أيديولوجيته، فلو اخرتنا مثال قصيدة من قصائد 

 "الفيتوري" بعنوان "يوميات حاج إىل بيت اهلل احلرام"، اليت يقول فيها:
 على الرفات النبوي كل درة عمود من ضياء»

 صب من قبة الضريحمنت
 حىت قبة املساء
 على املهابة اليت

 ختفض دون فذرك احلياة
 ةرامسة على مدار األفق أفقا عالي

 من األكف والشفاه
 متوج باسم اهلل

 احلمد هلل
 والشكر هلل

 واجملد هلل
 وامللك هلل

 يا واهب النعمة، يا مليك كل من ملك
 . (11)«لبيك ال شريك لك
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ا يف تناقض كبري عندما اختار "الفيتوري"؛ ليوجه له هذه قصاب" هنوليد لقد وقع "
الفيتوري" شاعر ملحد؟ أم أنه إن "االهتامات، فعلى أي رأي سيستقر القارئ؟ هل يقول 

داعية ورجل دين؟ أم أنه كان مسلما مث حنا منحى إحلاديا، وراح جيسده يف هذه القصائد؟  
قاطعا بدعوته الصرحية لإلحلاد؛ ألجل  كل هذا مل يبينه "القصاب"، لقد أصدر عليه حكما

 دعم مكونه "اإلحلاد واالستهتار باألديان".
 

إن األيديولوجيا العامة اليت يسبح هؤالء »يأيت دور "مجال شحيد" يف تعقيبه، قائال: 
الشعراء يف فضائها هي علمانية تفصل بني الشأنني الديين والدنيوي، وال يعين أن هذا 

 ال يقرأ كما يقرأ النص الالهويت يضاف إىل ذلك أن النص الشعريالفصل معاداة للدين، 
 ، هي وسائل يستخدمها النص الشعريألن الرتميز والتلميح واألسطورة، واستخدام اجملاز

مث إن قراءة النص الشعري ليست باألمر اهلني؛ إذ  ،(15)«وتتحمل أكثر من تفسري وتأويل
ما وضوابط، مستدعية بذلك السياق الذي بدوره إن قراءته مثل كتابته متاما، تشرتط أحكا

ميتلك تلك املهارة يف حتديد الداللة. والبد أيضا أن حندد أي نوع من القراء يتبع 
"القصاب"، هل هو قارئ مستهلك قرأ هذه النصوص كبقية الكتابات مكتفيا بقراءهتا 

 بذلك عن إعجابهعا، ونقدا، معربا وفهمها؟ أم هو قارئ متذوق، تابع هذه النصوص إبدا
مل ينتهج هنج هؤالء القراء، إنه مؤول، وناقد، وقاض، أراد إن "القصاب" أو رفضه هلا؟

ترسيخ فكرة معينة؛ فجاء بنصوص شعرية، أّوهلنا على منطق أيديولوجيته، وهي رهيته 
 اإلسالمية، اليت ترفض بتاتا التعامل، وتذوق هذه النصوص، اليت يعتربها داعية لإلحلاد.

 مقارنة :اثالث
ناقدان أدبيان سوريان كتبا عن خطاب احلداثة، كل حسب توجهاته ومرجعياته ورهاه 
اخلاصة، شاء الباحث األول "مجال شحيد" أن يشرح احلداثة مبقوالت حداثية، واختصرها 

 .اإلحلادالعلمانية و  ، وهيالغربية "القصاب" بكلمة مجعت حداثة عربية بأطرها
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 بينهما يف هذا اجلدول:وميكن بيان املقارنة 

 
 

 عناصر المقارنة
 خطاب الحداثة في األدب:

 عند "جمال شحيد" 
 خطاب الحداثة في األدب: 

 عند "وليد قصاب"
 
 

 التشابه

 صعوبة حتديد املفهوم صعوبة حتديد املفهوم مفهوم احلداثة

 احلداثةأمهية الشعر يف متثل خطاب  أمهية الشعر يف متثل خطاب احلداثة أمهية الشعر

توظيف املعجم 
 اللغوي

 

 إمكانية توظيف الفصحى والعامية
  

 إمكانية توظيف الفصحى والعامية

 
 

 االختالف

 احملدد الزمين: العصر العباسي احملدد الزمين: العصر احلديث التجديد يف الشعر
 

 الرواية
أمهيتها يف متثل خطاب احلداثة ودور 

 التجريب يف تشكلها.

 

 ماما يف الدراسةمل يعرها اهت

 مرتبطة بالتطور احلضاري لألمم مرتبطة بالعالقة بالغرب احلداثة يف اللغة 

 

 املرجعية
حضور املؤثر الغريب يف تشكيل 

التصور النقدي لكل قضايا اخلطاب 
 األديب املتعلقة باحلداثة

حضور املؤثر العريب اإلسالمي يف 
تشكيل التصور النقدي لكل قضايا 

  املتعلقة باحلداثةاخلطاب األديب

أسس املرجعية 
 الفكرية

 

 الكونية الثقافية
 

 املركزية العربية اإلسالمية

 

املنظومة املصطلحية 
 املوظفة

 قاة من احلداثة الغربية: احلداثةمست
وت اإلله، الرواية، ـــب، مــــالتجري

 اإلله ...

 مستقاة من الثقافة العربية اإلسالمية
 الدين املتمركزة حول الذات:

 اإلحلاد، اإلميان، الكفر، اهلل..
 

 النماذج التمثيلية
انتقاء ّناذج ختدم الرهية الفكرية: 
 أدونيس، بدر شاكر السياب،مثال.

انتقاد النماذج اليت تسري يف املسار 
 الغريب: الفيتوري، أدونيس مثال.
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 خاتمة
نة بني خطاب احلداثة يف ظل املقار  بعد الدراسة اليت جالت بنا يف حقل النقد األديب

 :يف األدب بني "مجال شحيد" و"وليد قصاب"،ميكن التوصل إىل النتائج اآلتية
استند"مجال شحيد" يف معاجلته لقضية احلداثة يف الشعر العريب على رهية غربية تؤمن بأن  -

 ما مت إنتاجه وفق أسس حداثية، كان مصدره املؤثر الغريب.

 نظور "مجال شحيد" عندما أصيبت بوخز احلداثة الغربية.تشكلت الرواية العربية من م -

مل يعط "مجال شحيد" حق الرواية العربية يف خماض تشكلها تلك الدراسة املستفيضة اليت  -
تبني واقعها العريب يف حتوالهتا مع جرجي زيدان، وقضية التجريب اليت كانت أكرب مسار 

 هلا يف مسريهتا الفنية.

يف اللغة من وجهة نظر "مجال شحيد"، مسارات متفرعة، متثلت  اختذت قضية احلداثة -
األوىل يف مبدأ التطوير، وحتددت الثانية بثنائية األصالة واملعاصرةـ، وجتسدت الثالثة يف 

 مبدأ استخدام اللغة العامية يف جوار الفصحى.

دة حيث جعل متثلت احلداثة عند "وليد القصاب" يف رهية فكرية مغايرة متاما للرهى السائ -
منها قضية أيديولوجية أكثر منها قضية نقدية، وأن مالمستها للجوانب اإلبداعية إّنا كان 

 تسرتا لدوافع علمانية براغماتية.

اقتصر مفهوم احلداثة العلمانية يف نظر "القصاب" من زاوية حمددة؛ وهي فصل الدين عن  -
 اب تطرح فكرة اجلانب األديب.الدولة، وجتاوزه للنظرة الشمولية رغم أن قضايا الكت

احلداثة تساوي اإلحلاد عند "وليد القصاب" الذي شاء أن يعممها على قضايا شعرية  -
 ليثبت فكرة مفادها أن كل ما جاءت به احلداثة إّنا هو سخرية واستهزاء باألديان.

، يف كان "أدونيس" و"حممد الفيتوري" من النقاد الذين وجهت اهتامات "القصاب" إليهم  -
 قضية اإلحلاد اليت جسدهتا أعماهلم الشعرية، واليت أوحت بفكرة موت اإلله.
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إن "القصاب" كان قاضيا أكثر من ناقد، وهذا ما جعله يغفل عن دواعي السياق الذي   -
كتبت فيه أشعار "أدونيس" و"حممد الفيتوري"، استنادا إىل ّناذج متثيلية قابلة للتأويالت 

 ى دراسة مستفيضة ألعماهلما.العديدة وليس بناء عل

أنار كتاب "خطاب احلداثة يف األدب" مرجعية كل من "مجال شحيد" و"وليد قصاب" يف  -
تعاملهما مع هذا اخلطاب، فاألول غلبت عليه نزعة ثقافية غربية، أما الثاين فتبنيه للتصور 

 اإلسالمي يف األدب والنقد فرض عليه تعامال من نوع آخر.

إال وله عدته وثقافته، ومرجعياته اخلاصة، ويبقى جمال احلداثة يف األدب جماال  ناقد إّن كلّ  -
 رحبا يتسع ألكثر من دراسة، وأكثر من حكم.
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 إشكالية الدخيل االجتماعي في اللسانيات التداولية العابرة للثقافات
 

 

The Problem of Social Intruder in Cross-cultural Pragmatics  

 
 األستاذ المساعد الدكتور: خالد توفيق مزعل                                

 )العراق( جامعة الكوفة -كلية اآلداب                                  
 khalid.alhasnawi@uokufa.edu.iq     

 
 

 00/80/0808تاريخ القبول:                                  85/80/2008تاريخ اإلرسال: 
 

 ملخص:
يسلط هذا البحث الضوء على إشكالية جتلت يف اللسانيات التداولية العابرة 

مصطلح )الدخيل االجتماعي(. وهو الشخص الذي للثقافات، اصطلح عليها الدارسون 
يعيش يف جمتمع غري جمتمعه األصل، فتظهر عنده إشكاالت يف أثناء التواصل اللغوي مع 

اد اجملتمع اجلديد، هذه اإلشكاالت أغلبها ينتج عن جهله بثقافة اجملتمع مبا ينطوي عليه أفر 
مصطلح الثقافة من عادات وتقاليد ومعتقدات وشعائر وممارسات موروثة عن األجيال 

تواصل السابقة وغري ذلك من أّناط التفكري اليت يسبب اجلهل هبا إشكاالت على صعيد ال
ىل الفشل يف إقامة عالقات مع أبناء اجملتمع، وقد يسبب ماعي إقد تصل بالدخيل االجت

 شكالية حمط أنظار التداولينياإل هذا الفشل مشكالت أكرب من ذلك. ولذلك كانت هذه
فقصرها بعضهم على ضعف الكفاية التداولية عند الدخيل االجتماعي. يف حني ذهب 

 قافية( عنده.ث ىل أهنا تكمن فيما مساه ضعف الكفاية )البنيإ آخرون
 

 خيل االجتماعي، االختالف الثقايفالتداولية العابرة للثقافات، الد الكلمات المفتاحية:
 اللكنة التداولية، الفشل التداويل.
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Abstract: 
The aim of this research is to shed  light on the problem of 

(social intruder) in cross-culture pragmatics. According to this 

approach we can interpret the pragmatic failure regarding its 

relation with our pragmatic efficiency and cognitive environment 

in general, which involves dealing with discourse as a dynamic 

and changing from one context to another rather been defined 

before understanding the process. The researcher ends with this 

pragmatic approach to study intercultural communication and its 

problems. According to this approach, communication process 

becomes restricted to the interpretive relation principle, while, 

within local pragmatics, it is restricted to the criterion of 

cooperative principle. 
 

Keywords: cross-cultural pragmatics, social intruder, cultural 

difference, pragmatic accent, pragmatic failure. 

 
 مقدمة

يات قطعت أشواطًا من التطور حىت ليس خباٍف على امللم بالدرس اللساين أنَّ اللسان
بلغت مرحلًة من النضج العلمي. ففي مطلع القرن العشرين ظهرت البنيوية، ووجهت 

مسة مركزية يف الدرس  اهتمامها حنو النظام اللغوي على حساب الكالم، ومنحت البنية
لية عن كتفت بنفسها، وانغلقت على اللغة ذاهتا. ومل ختتلف التوليدية التحوياللساين؛ فا 

سابقتها كثريًا؛ إذ وجهت اهتمامها حنو البنية أيضا، ولكنها فرقت بني ضربني من البنية 
هي الوجه  أحدمها بنية عميقة تكمن يف ذهن اجلنس البشري قاطبة، واألخرى بنية سطحية

املتجلي منها. هذا التوجه محل الباحثني على التنقيب عن خمرج حنو التجديد، فبدأت بوادر 
ىل الكالم واملتكلم؛ فكانت التداولية هي إ الستينيات من القرن املنصرم إثر التفاهتم ذلك يف

ىل التجديد والتطور، بوصفها مقاربة ت عىن بلغة اخلطاب اليومي املنجنز.وما إالسبيل األجنع 
أصبحت واحدًة من أبرز اجتاهات  وينجزون دراساهتم فيها، حىت لبث اللسانيون يعنون هبا،

طاب؛ إذ قامت على أسس نظرية وتطبيقية رصينة استمدهتا من اللسانيات حتليل اخل
وفلسفة اللغة وعلم النفس املعريف. وبناء على ذلك صنفت على أنواع هي: التداولية 
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اخلطية، والتداولية املعرفية، والتداولية املدجمة. ولكنها مل تستقر على ذلك، فسرعان ماوجد 
رى حنو اللسانيات التداولية، فظهرت يف مثانينيات القرن التطور والتجديد سبيله مرة أخ

العشرين اللسانيات التداولية العابرة للثقافات. وكان السبب الرئيس يف ظهورها إشكاالت 
التواصل اليت جتلت عند أطراف اخلطاب الذين ينتمون اىل ثقافات خمتلفة، والسيما تلك 

 تلك املشكالتية الواحدة. فرصد الدارسون الثقافات العابرة حلدود البلد الواحد والقوم
واصطلحوا عليها جبملة من املصطلحات كان أبرزها وأكثرها إشكاليًة هو )الدخيل 

يل من الوقوف عند هذه اإلشكالية متمثلة يف املصطلح  االجتماعي(. من هنا كان ال بدّ 
عابرة للثقافات. وقد الدال عليها؛ لبيان آثارها يف التواصل اللغوي من منظور التداولية ال

 اعتمدت يف ذلك على بيان املراد بالتداولية العابرة للثقافات من حيث ظهورها، وبيان حدّ 
املصطلح عند الدارسني وحدود عمله. مث بيان املراد مبصطلح الدخيل االجتماعي، وتقصي 

مثلة البحث يف ّناذج من اإلشكاالت الفرعية الناجتة عن سلوك )الدخيل االجتماعي(، مت
خيل االجتماعي على صعيد األمر. قايف يف إجناز الطلب عند الدّ بإشكالية االختالف الثّ 

 وإشكالية االختالف الثقايف يف إجناز االعتذار، وإشكالية اللكنة التداولية عنده.
 

ي إشكاالت املصطلح اللساين وبعد، أقول إنَّ هذا البحث هو خطوة يف طريق تقصّ 
ولية، فأرجو أن أكون قد وفقت يف إجنازه اىل ما ينتفع به اآلخرون. املعاصر يف جمال التدا
 واهلل من وراء القصد.

 

  مدخل:
( من أبرز املصطلحات اليت Social Outsiderي عد مصطلح )الدخيل االجتماعي: 

ه املصطلح املركزي عين هبا رواد التداولية العابرة للثقافات؛ ولعلنا ال جنانب الدقة إذا قلنا إنَّ 
الذي تنطوي فيه كثري من املصطلحات يف هذا االجتاه التداويل. ولكي نظفر بفهم دقيق 
لإلشكالية العلمية الكامنة يف مصطلح الدخيل االجتماعي، ال بد لنا أوال من الوقوف عند 

حاطة به؛ بوصفه اجتاًها تداولًيا قائًما برأسه. ومن مث التداولية العابرة للثقافات، واإلمصطلح 
 ف على موضع )الدخيل االجتماعي( فيها تنظريًا وتطبيًقا.الوقو 
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 التداولية العابرة للثقافات 
هي مقاربة جديدة يف  Cross-cultural pragmaticsالتداولية العابرة للثقافات 

يف  Cultural Difference)الدرس اللساين املعاصر، ت عىن ببيان أثر )االختالف الثقايف:
 ىل ثقافات خمتلفة، والسيما أثره يف حدوثإب الذين ينتمون التواصل بني أطراف اخلطا

 ىل االختالف الثقايف. إ( العائد pragmaticfailure)الفشل التداويل:
 

ولو تتبعنا أصول هذا االجتاه من الناحية الزمنية جنده قد ظهر يف مثانينّيات القرن 
قد األول من القرن احلادي العشرين يف أوربا، وتطور يف التسعينّيات، ومن مث نضج يف الع

والعشرين بعدما أخذت موضوعاهتا تضرب بعمق يف الدراسات البني ثقافية 
intercultural studies ا ثلٌَّة من هب ؛ إذ مترَّسعلى صعيد املمارسات التنظريية والتطبيقية

 ولية. األحدث يف اللسانيات التدا قاربةاللسانيني يف خمتلف أرجاء العامل، وباتت تـ عند امل
 

ىل أنَّ هناك ثالث مقاربات ي درس بوساطتها إمايكل كالين  سرتايليذهب اللغوي األ
أثر الثقافة يف اخلطاب املنطوق أو املكتوب، تلك املقاربات تسري على النحو اآليت: املقاربة 
األوىل منها ذات طابع مقارن، ويتم ذلك عن طريق مقارنة خطاب املتكلمني األصليني بني 

وأخرى يف موضوعات معينة. واملقاربة الثانية هي مقاربة بني لغوية، ويكون جمال  ثقافة
عملها )اللغة الثانية(. وفيها ي عىن الباحثون بدراسة اخلطاب عند املتكلمني غري األصليني 

ز يف اللغة ز يف اللغة األوىل واخلطاب املنجن عن طريق بيان العالقة بني اخلطاب املنجن 
ية(، والفرق بينهما عند املتعلمني. أما املقاربة الثالثة فهي مقاربة للتفاعل املكتسبة )الثان

ى وتقارن بني مستويات التواصل يف خطابات الناس من ذوي العابر للثقافات؛ إذ تتقصّ 
زة يف لغات خمتلفة أم جن نْ كانت تلك اخلطابات م  أاخللفيات الثقافية واللغوية املختلفة، سواء 

. وهذا االجتاه األخري هو الذي ي صطلنح عليه بـ)التداولية (6)خاطبنييف إحدى لغات املت
العابرة للثقافات(. وي عىن غالبا بدراسة أوجه االختالف يف خطاب )الدخيل االجتماعي( 

 .(2)مع املتكلمني األصليني للغات الطبيعية
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حقل  ىل أنَّ إذهب اللغوية البولندية ويرزبيكا وعلى حنو أكثر حتديًدا من ذلك، ت
التداولية العابرة للثقافات يعتمد على ثالث وجهات نظر: األوىل ترى أنَّ الناس يف 

تلك االختالفات تبني  لنا قيًما  السياقات املختلفة يتفاعلون بصورة خمتلفة. والثانية ترى أنّ 
ا الثالثة فتكمن يف تلك الطرق ثقافية متنوعة، فضال عن أفكار ووجهات نظر متنوعة. أمّ 

تنوعة يف الكالم؛ فأساليب التواصل املتنوعة البد من أن تكون معللة، أي أهنا حتدث عن امل
سلويب وما يرافقه من الدراسة بعد رصد ظاهرة التنوع األأسباب معينة تكون هي موضع 

 .  (3)غموض ووضوح
 

وبناء على ما تقدم نقول إنَّ مصطلح )التداولية العابرة للثقافات( يـ عند جديدًا على 
الساحة اللسانية؛ لذا مل ينل حظَّه الوافر من الصيت كما كان ألنواع التداولية األخر عند 
اللسانيني العرب، وميكن االستدالل على ذلك بندرة املؤلفات اليت وقفت عنده يف الدرس 

 اللساين العريب. 

تعريف  لعل أبرز تعريفني وضعا ملصطلح التداولية العابرة للثقافات مها المصطلح: حدّ * 
اللغوي الربيطاين جورج يوول، والتعريف الذي وضعته هلا اللغوية الربيطانية جيين توماس. أما 

ا هافقد عرَّفيوول  دراسة توقعات خمتلفة بني جمتمعات خمتلفة فيما خيصُّ تكوين ))بأهنَّ
 من . يف حني عرَّفتها توماس من زاوية املمارسة الفعلية على حنٍو أكثر تفصيالً (1)((املعىن

ضربًا من التواصل يقع بني شخصني أو أكثر من أي مكان كان، ال ))سابقه بوصفها 
يتشاركان اللغة أو اخللفية الثقافية الواحدة، ومن مثَّ هو ال يقتصر على التفاعل اللغوي 
والثقايف بني السكان األصليني وغري األصليني يف بلد معني؛ بل قد ميتد إىل االختالف 

بيدن أنَّ ثقافتيهما  ،ويتكلمان اللغة نفسها ،خصني يعيشان يف البلد نفسهالثقايف بني ش
وهو يضمُّ على سبيل املثال العالقة بني العاملني واملديرين، أو اخلطاب األكادميي  .خمتلفتان

 . (5)((الذي يتلقاه الطالب الوافدون إىل اجلامعة لتوهم
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عليها التداولية العابرة للثقافات من األسس اليت تقوم  نفهم من هذين التعريفني أنّ 
أهنا ال تقتصر يف حبثها على مقاصد املتكلم فحسب، بل ال بد هلا من أن تتجاوز ذلك اىل 

 إمكانات املتلقي )الذهنية وغري الذهنية( يف االستدالل والتواصل.

 مصطلح الدخيل االجتماعي 
خيل االجتماعي وأثرها من أبرز موضوعات التداولية العابرة للثقافات هي إشكالية الد

هو الفرد أو اجلماعة القادمة من بلد ذي ثقافة ما  جتماعييف عملية التواصل. فالدخيل اال
شخاص عيد العرب دويل، مثال على ذلك األإىل بلٍد آخر حيمل  ثقافًة م غايرة، هذا على الص

أو  ،أو للعمل ت،واملؤمترا ندواتال املشاركة يفأو  ،أو الدراسة ،القادمون من أجل السياحة
هرباً من احلروب واالضطرابات جوء لتحسني املعيشة، أو اللّ أو طلب اهلجرة  ،للتبشري الديين

واليمن إىل أوروبا وغريها.  االعرب من العراق وسوري واطننيالداخلية، كما هي حال هجرة امل
ر ذي ثقافة وهو أيضًا الفرد أو اجلماعة القادمة من مكاٍن ذي ثقافة معينة إىل مكان آخ

 بلدهم على الصعيد احمللي يف البلد الواحد، كما هي حال انتقال األفراد بني مدن  خمتلفة
 .(1))الصراعات الطائفية( كما حصل يف العراق نتيجة أو اهلجرات بنوعيها الفردي واجلماعي

 

ا حتصل يف السياق التواصلي العرب وأكثرها وضوًحا شكاالت أما أبرز هذه اإل فإهنَّ
ألعراف التداولية اللغوية ىل اإ -يف العادة- خاضًعا تماعيإذ يكون هذا الدخيل االج ؛يلدو 

لغته استعماالت والثقافية جملتمعه األصلي الذي أتى منه، األمر الذي يؤثر بصورة جلية يف 
جمتمع لغوي أساليبه اخلاصة يف تداول  الثانية اليت يتواصل عربها. ومن املعلوم أنَّ لكلّ 

االسرتاتيجية نفسها  عتمدتكلَّها مع اآلخرين، وليس بالضرورة أنَّ اجملتمعات اللغوية   مقاصده
يف تداول املقاصد وإيصاهلا؛ األمر الذي يوجب على متكلمي اللغة الثانية أن يأخذوا هذا 
األمر على وجه من األمهية إذا ما أرادوا أن ينخرطوا يف هذه اجملتمعات اجلديدة. وحبسب ما 

ج يوول أنَّ البشرن ميَّالون إىل سلوك طرائق منتظمة عندما يتعلَّق األمر يف استعمال يرى جور 
اميع اجتماعية وكوهنم يتَّبعونن اللغة. ويرجع هذا األمر إىل حقيقة كون الناس أعضاء يف جم

 ّناطاً سلوكية متوقعة داخل اجملموعة احمللية. ومن مثَّ فمن السَّهل علينا أن نكون مؤدبني وأنأ
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نسعى لقول أشياء مناسبة عندما نكون ضمن جمموعة اجتماعية حملية مألوفة، بيدن أنَّنا 
نَّنا إف وليس من سنخ ثقافتنا، عندما نكون يف حميط اجتماعي غري مألوف أو غري حملي

 . ومن اجلدير بالذكر أنّ (0)غالبًا ما نكون يف ريبة مما نريد قوله وخنشى قول شيء خاطئ
بفكرة التداولية العابرة للثقافات قد واجه هو اآلخر إشكالية من هذا القبيل يول الذي ع ينن 

يقول ))عندما قطنت  يف اململكة العربية السعودية ألوَّل مرة كنت  ميَّااًل إىل استعمال اللغة 
 How areالعربية لإلجابة عن األسئلة حول صحيت )اليت هي مرادفة للسؤال اإلجنليزي "

you  ل  إجابيت الروتينية املألوفة "" مبكافئ ميثokay"و "fine  خبري(. غري أنَّين حلظت =( "
يبونين غالبًا بعبارة هلا املعىن احلريف لعبارة ) م جي   praiseعند سؤايل النَّاسن سؤااًل م شاهبًا فإهنَّ

to God احلمد  هلِل(. عندها تعلمت  استعمال التعبري اجلديد رغبًة مين  يف أن أكونن =( ) 
م ناسبًا من النَّاحية التداولية يف ذلك الس ياق. مل يكن النَّمط األوَّل جلوايب "خاطئاً" )مل 

 socialتكن مفردايت وألفاظي غري صحيحة( ولكنَّه  أوصلن فكرة كوين دخياًل اجتماعيًا 
outsider  أجاب بصورة غري متوقعة. بتعبري آخر، لقد متَّ نقل أكثر مما قيل. يف البدء مل

أكن عارفًا بذلك: تعلمت بعض الصَّيغ اللغوية يف اللغة دون أن أتعلم تداولية استعماهلا 
ل، فإنَّ و . فضاًل عمَّا ذكره يو social insider))(8)بشكل منتظم من قبل أصيل اجتماعي 

" )= خبري( بالنسبة يل بوصفي متكلمًا عربيًا ي عدُّ ناجتًا عن fine" و"okayهذا اجلواب "
وال خيفى أنَّ السبب يف  يل. رتياحهبعدم اذلك يوحي  ومن مثَّ قد خر،مشاعر اآل يف ةٍ برود
عموًما، واملنظومة االجتماعية الدينية على نَّ املنظومة االجتماعية العربية أ يعود إىل ذلك

قصوى.  (ثقافية دينية)و (اجتماعية)للتحية ورد ها أمهية  انت عطيوجه اخلصوص، كلتامها 
أنَّ معرفة اللغة  املشار إليها يف أعاله لو يو  نفهم من جتربة ىل أنإلتحليل يقودنا هذا ا ولعلّ 

ينبغي أن ت شفع مبعرفة السياقات التداولية والثقافية اليت ت نجز  ؛ إذاألخرى وحدها ال يكفي
 يف ضوئها الصياغات اللغوية. 

       

أولئك املهاجرين الذين مشكلة الدخيل االجتماعي تظهر غالبًا عند  من هنا جند أنَّ 
ىل العيش يف بلدان أخر فيكون الشَّخص دخيال على ثقافة البلد اجلديد، ومن مثّ إينتقلون 

 يواجه مشكالت يف كيفية بناء عالقاته مع اآلخرين. وقد وجد الدارسون أنَّ مشكالت



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
111 
 

بادل يف كيفية بدء احلديث مع اآلخر يف موضوع ما، أو ت -يف املقام األول -تكمن هؤالء
احلديث معه على صعيد احملادثات غري الرمسية )االعتيادية(، أو يف األحاديث السريعة 

ىل إجناز ذلك، وما اإلجابات املناسبة إمثَّ هم ال يعلمون كيف يبادرون  املختصرة، ومن
لذلك احلديث؟ ومىت؟ وأين؟ ومع من؟ ومن مث فإنَّ املوظف أو األجري املهاجر الذي ال 

ا من دون الع بتلك املهارات، فإنَّه عاجاًل أم آجاًل سيجد نفسه وحيدً يستطيع االضط
 . (9)أصدقاء حينما يغادر عمله

 

بني املتكلمني األصليني باللغة م 2771في مقاربة أجرهتا اللغوية السويدية آمجر عام ف
شريات وجدْت أنَّ املتعلمني للغة السويدية وإن كانوا يستعملون امل ،السويدية وغري األصليني

 ار )حسنا، انت تعرف بأن، أنت ترىتداولًيا يف سياق الكالم بصورة عفويَّة على غر 
بالطبع، يف جانب ما( وغريها، فإنَّ الناطق األصلي بالسويدية قد يستعمل هذه املشريات 
ألغراض تداولية خمتلفة ال يدركها الناطق غري األصلي بالسويدية. فاملتعلمون قد يستعملون 

ليعربوا بوساطتها عن حريهتم  ؛ريات يف بعض السياقات بطريقة غامضة وغري حمددةتلك املش
من عدم إدراك قصد املتكلم أكثر من كون استعماهلم هلا يعرب  عن التزامهم بقواعد التأدب 
يف تبادل احلديث مع اآلخر على غرار ما هي عليه عند املتكلمني األصليني. وهي ظاهرة 

واصل اليت تعرتض سبيلهم نتيجة ضعف خربهتم يف مقاصد قد تعود إىل ضغوط الت
االستعمال اليت ال تسعفهم حينما يتواصلون مع املتكلمني األصليني. وتعل ل آمجر هذه 
م يستعملون هذه املشريات من دون وعي  الظاهرة بأن هؤالء املتعلمني للسويدية إما أهنَّ

م جيهلون كيفية اس  .(67)تعماهلا أصال عند املتكلمني األصلينيبوظيفتها التأدبية، وإما أهنَّ
 

فضاًل عن أسباب أخرن غريها أكثر  -ويف ضوء هذه األسباب اليت ذكرناها سابًقا
تتجلى لنا صعوبة التواصل عند الدخيل االجتماعي مع اآلخر، والسيما  -عمًقا وتعقيًدا

خلاصة. وال بد لنا من أن على صعيد إجناز الطلب، أو االعتذار، أو ممارسة اللكنة التداولية ا
 نقف على ذلك يف ضوء الشواهد الدالة عليها.

 



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
111 
 

 األمر( في إنجاز فعل الطلب جتماعيإشكالية الدخيل اال( 
رب فتض ؛تتكلم جيين توماس على السلع ذات الطابع اجملاين يف الثقافات املختلفة

تطلب عود ثقاب  )السجائر(. ففي بريطانيا من املمكن أنمثاال لذلك )بعيدان الثقاب( و
من اآلخر بصورة مباشرة من دون اتباع اسرتاتيجية هتذيب تعتمد مقدمات مطولة حىت وإن  

سلعة زهيدة شبه تـ عند ا. ويف مقابل هذا فإن السيجارة يف الثقافة الروسية كان الشخص غريبً 
ا. ولكن لو أن جمانية؛ لذا بإمكانك أن تطلبها من اآلخر مباشرة حىت وإن كان غريبً 

ا يف بريطانيا، وطلب سيجارة من شخص بريطاين باسرتاتيجية الطلب املباشرة ا روسيً شخصً 
اجتماعي على صعيد التواصل؛ ألن  -نفسها املعتمدة يف روسيا، فإنه سيقع يف فشل تداويل
ض عرِ في   ؛ىل قواعد التهذيب يف الطلبإالربيطاين سيعتقد أنَّ هذا الشخص الروسي يفتقر 

هو  هإعراض الربيطاين عن إجابة طلب الروسي سريى حينها أنَّ  وقت نفسه إنَّ . ويف ال(66)عنه
 سلوك يفتقر اىل التهذيب أيًضا.

 

 بني أطراف اخلطاب ال يتوقف علىم التعاون اعدان من اجلدير بالذكر هنا أنَّ و 
عن التحول يف البىن  قد يتمخَّض يف إجناز الطلب بني اجملتمعات، بل الثقايف ختالفاال
احملادثة اليت دارت  ذلك ومثال ،املقاصد التداولية املعتادة؛ فينتج عنه اختالف يف كيبيةالرت 

(. S( وبائعة من سنغافورة ويرمز هلا بالرمز )Jبني متكلم أصلي باالجنليزية، ويرمز له بالرمز )
متجر وقد جرت احملادثة يف  .ع دَّت فيها البائعة فظة غري متعاونة يف نظر املشرتي اإلجنليزي

 يف سنغافورة على النحو اآليت:
 ج: هل لديك عدد كاٍف من الطوابع، من نوع الطوابع ذات املائة وثالثني سنتا؟ -6
 س: ليس هناك كثري منها. ع د بعد مخس ساعات. -2

 )عاد )ج( بعد مخس ساعات وسأل جمددا عن الطوابع(     
 س: ع د غدا. -3
 نا عدت.ج: ولكنك قلت يل بأن أعود بعد مخس ساعات، وها أ -1
 س: ما تزال غري موجودة. -5

 )س: تلتفت لتتأكد من وجودها أو عدمه مع البائعني اآلخرين ممن هم يف هناية املتجر(
 س: ع د غدا. -1
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البائعة )س( كانت فظة، وقد انبعث ذلك من استعماهلا  )ج( أنَّ  رىيف هذه احملادثة ي
قالت: )عد بعد مخس ساعات(.  يف السطر الثاين، حينما ةً الطلب بصيغة )األمر( جمردَّ بنية 

وذلك يف السطرين الثالث والسادس.  ا()ع د غدً  ئلةً قاكررت صيغة األمر وبعد ذلك عادت ف
 إنَّ ة يف احملادثة، بل رئيسا مل يكن هو املشكلة الاألمر جمردً صيغة استعمال  أنَّ  ا يبدو يلوم

( لطفا، عذراات )كلمالمثل  االعتذار مع األمرصيغة من صيغ  عدم استعمال البائعة )س(
، كان هو السبب الرئيس وراء امتعاض السيد )ج( أو ما شابه ذلك (ال تؤاخذين) أو عبارة

. على الرغم من التلميح الذي تضمنه كالم )ج( بأن )س( البائعةمل الربيطاين من سلوكها
 . (62)تِف بوعدها فيما يتعلق بتوفري الطوابع بعد مخس ساعات يف السطر الرابع

 

قد يكون منشؤه احلوار ذلك مثل ينقل )هوف( رأي اللغوي الصيين )يل ونغ( بأنَّ و 
املكافئ لكلمة  االختالف االجتماعي على صعيد الثقافة واللغة. ودليله على ذلك أنَّ 

(sorry( يف الثقافة الصينية هي )عفوا /duibuqi وهي تعين أنك ليس بإمكانك أن تنظر )
كبري االعتذارات   ىل حدّ إى االعتذار واخلجل. وهو أمر جيسد ىل أحد ما بعينيك دليال علإ

ىل أنَّ ما خيدم حال الصدام عندما يكون إ، وعلى وجه التحديد يذهب يل ونغ الضمنية
ه يـ عند دخيال اجتماعًيااالعتذارات فإنّ  هافي مبا التهذيب باسرتاتيجيات عامل غري املشرتي

(63). 
 

الناطق األصلي باإلجنليزية  ل الطلب وجدت أنّ ويف دراسة قامت هبا ييتس عن أفعا
  أة فعل )األمر( يف حاالت التواصلسرتالية يستعمل صيغًا غري مباشرة لي خف ف من وطألا

سرتالية غالبًا ما تظهر لصينيني الناطقني باإلجنليزية األيف حني جند نظراءهم من أولئك ا
 . (61)شرةمبا خلفيتهم الثقافية يف صيغ )األمر( عندهم فتكون

 

 الدخيل االجتماعيخنلص مما تقدم إىل أنَّ مصدر هذه االشكاالت نابع من جهل 
 ايكون هلذه املشكلة بعدً قد . ومن مثَّ املختلفة بقوانني اخلطاب املعتادة عند اجلماعة احمللية

 هو أساسه. إن مل يكن ال ينفصل  عن البعد التداويل اللساين اثقافيً 
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 على صعيد إنجاز )االعتذار(  جتماعيإشكالية الدخيل اال 
ىل آخر، ومن أوضح األمثلة إ خيتلف إجناز االعتذار من ثقافة اىل أخرى، ومن جمتمع

جرت أحداثه يف بني  يطايل هنرتهولزل عن موقفذلك الشاهد الذي ساقه اللساين اإلعلى 
    ( Gية )وامرأة بريطانية. ففي صباح يوم ما عمدت السيدة الربيطان /عربييهوديرجل 

إىل التسوق من أحد احملال التجارية كما هي  –وهي متكلم أصلي باللغة اإلجنليزية  –
عادهتا كل يوم، وبينما كانت خترج بطاقة التسوق من حقيبتها اصطدمت من دون قصد 

 ةغاللب ،. فكانت ردة فعلها الطبيعية أن قالْت له: أنا آسفةغري بريطاين( وهو Yبالسيد )
 نك االعتذار على األقل؟!امكبإ( التفت إليها قائالً: سيديت، Yيدن أنَّ السيد )العربية، ب

 

( نفسه قد وصل متأخرًا عن الوقت احملدَّد لالجتماع Yويف موقف آخر نرى السيد )
( الذي هو بريطاين األصل، ومن مثَّ هو ناطق أصلّي باللغة اإلجنليزية، وبينما Wمع السيد )

ومن مثَّ جلس. أبدى  ،رفة االجتماع قال: لقد تأخر الباص( داخل غYيسري السيد )
 .(65)( امتعاضه بوضوح متمتماً مع نفسه: هؤالء ملن ال يعتذرونن أبداً؟!Wالسيد )

 

يرينا هذا الشاهد كيف أنَّ طرق االعتذار املتعارف عليها يف اجملتمعات ينبغي أن ت نجنز 
. ولعلنا نستطيع أن نفهم اء الثقافة الواحدةمبا يناسبها من أفعال كالمية متعارفة بني أبن

طريق فهم  ( الربيطانية يف احلادثة األوىل عنG( اعتذار السيدة )yسبب عدم فهم السيد )
تقدمي  أنّ  األول فقد أفاد احلدثىل تأخريه يف احلادثة الثانية. ذكره السبب الذي أفضى إ

ية، يف ربيطانعتذار يف الثقافة الاال شر فحسب يعدُّ كافيًا لتحقيق قصدفعل اعتذارٍي مبا
يف احلدث ي نجز االعتذار  حني جند  أنَّ جمرَّد ذكر السبب الذي أفضى إىل اخلطأ هو الذي

يف الوقت  -، ويشريإذ حيقق على ما يبدو اعتذارًا ضمنيًا )فعل تعبريي غري مباشر( ؛الثاين
. ولعلَّ هذا ما يفسر لنا العلة اىل أنَّ احلادث مل يكن مقصوًدا، بل أنَّه وقع عفًوا -نفسه

يف املوقف الثاين بقوله )لقد تأخر  ه( السبب الذي أفضى إىل تأخري Yوراء ذكر السيد )
( wويف الوقت نفسه يفسر لنا امتعاض السيد ) .الباص( حني تأخر عن موعد االجتماع

 . (61)الربيطاين من ذلك
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 اجملتمع الياباين أن تقدم االعتذار وعلى الصَّعيِد نفسه جند أنَّ من أدبيات الثقافة يف
مرارًا وتكرارًا يف سياقات واسعة النطاق. ومثال على ذلك ينقل هنرتهولزل ما ذكره اللغوي 

، وهو مواطن أمريكي جاء إىل اليابان وأقام (توم)الياباين هريوكو كاتوكا من حادثة عن 
ت تلك هي املرة األوىل اليت فيها، ويف إحدى عطل هناية األسبوع استأجر توم سيارة، وكان

يقود فيها سيارة يف اليابان، ولكنَّه كان سائقا ممتازًا يف الواليات املتحدة، وعلى الرغم من 
فثمَّة طفل  .ذلك فقد وقع يف حادث يف اليابان وهو يف طريقه متَّجهًا إىل بيت صديقه

ثناء مرور توم يف أالزقاق يف يف الشارع خارجاً من  يافع يف الرابعة من عمره تقريبًا كان يعدو
ذلك املكان. كان توم يقود بسرعة أقل من احلد املسموح به هناك وكان ينظر إىل الطريق 

ا المسْت الطفل بشكل طفيف فأسقطته  ،وقف السيارة مباشرةألذا فقد  ؛حبذر إال أهنَّ
توم أرضاً. أوقف توم السيارة مباشرة وطلب من أحد املارة االتصال بالشرطة. شعر 

ومن مثَّ  ،ليس هناك ما ميكن فعله أكثر من ذلك باألسف جتاه الطفل، بيدن أنَّه وجد أنَّ 
حاول نسيان احلادث. وبعد بضعة أيام مسع توم من ضابط الشرطة أنَّ أهل الطفل 

 .مستاهون من موقف توم جتاه احلادث
 

 عل أهليتمخَّض عندنا سؤال وهو ما السبب الذي ج املوقف األخرييف ضوء هذا 
ا ألهل جابة عن ذلك تكمن يف أنَّ توم مل يقدم اعتذارً الطفل ممتعضني من موقف توم؟ واإل

يف مثل  - بذنبه؛ ألنَّ الشَّخص يف اليابان ومل يزر الطفل يف املشفى، حىت أنَّه مل يقرّ  ،الطفل
ألسف شعر با توم وعلى الرغم من أنَّ  .ا بذنبهيقوم باالعتذار مباشرة مقرً  -هذا املوقف

فصاح بذلك أو إجنازه مباشرًة فإنَّ ذلك مل يكن كافياً عند ثناء كالمه من دون اإلأضمناً يف 
 . (60)اليابانيني

 

اختالف الثقافات يف جمال  يوضحويف مكان آخر يسوق لنا كاتوكا موقفًا آخر 
وهو  –في صباح يوم ما يف إحدى الشركات اليابانية حيث يعمل بوب ف .االعتذاريات

بدوام جزئي، وكان قد أجنز مستندًا ملكتب رئيسه يف العمل. دقق رئيسه  -طن أورويب موا
املستند بعناية فائقة، فوجد فيه خطًأ كبرياً. وكان الرئيس قد أخرب بوب أنَّ املستند ينبغي أن 
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سبيل إىل معاجلة  عندهم بسرعة. بيدن أنَّ املستند تأخر؛ ألنَّ بوب بالنهاية مل يكن قدَّ ي  
ه قد لمات اخلطأ يف املكتب. وفيما يتعلق باخلطأ املوجود يف املستند، فقد حلظ بوب بأنَّ الك

هبدوء  ه )الياباين(أوضح بوب تلك األمور لرئيس .وقع عن طريق زميله وليس عن طريقه هو
مشريًا إىل أنَّه مل يكن على خطأ، ويف أثناء االستماع  ، اللغة اليابانيةوأدب عاٍل مستعماًل 

األعذار، أجنزه ال أريد مساع مثل هذه : وفجأة قال له باإلجنليزية ،وب بدا رئيسه ناقماً إىل ب
عطين إيَّاه قبل أن متضي إىل بيتك اليوم. غادر بوب مكتب رئيسه وهو يشعر أمرة أخرى، و 

باالستياء. مل يفهم ملن أصبح رئيسه مستاًء؛ إذ إنَّه مل يرتكب خطأ ومن مثَّ مل يعرف بوب 
نع إزاء هذا املوقف. ولعلَّ الذي حدا باملدير إىل هذه احلال هو أنَّ بوب مل يعتذر ماذا يص

ويشعر  ،صادقاً  يف نظرهم عند اليابانيني جيعل الشخص يف مثل هذه املواقفمنه؛ فاالعتذار 
ويريد التعاون مع اآلخرين. بيدن أنَّ بوب بدال من هذا حاولن أن خيلص نفسه  ،باملسؤولية

 . (68)ن خيلي مسؤوليته من اخلطأمن الذنب وأ
 

 ( اللَّكنة التداوليَّةإشكالية) عند الدخيل االجتماعي: 
ل يف تطوير التواصل بني الثقافات على فهم مميزات اللكنة التداولية و ل جورج يو عو  ي  

(pragmatics accent) ا عند نفسنا. ويرى يول أنَّ أ، ليس عند اآلخرين فحسب وإّنَّ
 . (69)((قوله دون يصالهإ يتمّ  نفرتضه ما أنَّ  إىل ت شري اليت حديثنا مميزات)) هي ةالتداولي اللكنة

ترى ييتس أنَّ اللَّكنة التداولية تكمن يف طريقة النُّطق يف أثناء التواصل، فالطريقة اليت 
ما هي إال مشريات جتس د القيم الثقافية يف  ،وكذلك السكوت ،ز الكالم بوساطتهانجن ي  

فإذا كانت اجلماعة اللغوية قد توارثت ا! ومن مثَّ هي حتمل يف طيَّاهتا معىن تداوليً  ؛التواصل
طرقًا أو سننًا يف الصَّمت فيما بني أفرادها يف أثناء الكالم وهذا الصمت يكون له معىن أو 

ا من لدن املتكلمني مغزى، فإنَّ الصَّمت عند متعلم اللغة األخرى قد يسبب تفسريًا خمطوءً 
ني يف أثناء التواصل. فعلى سبيل املثال، ي فسنر الصَّمت الطويل غري املعتاد يف األصلي

ل يف حال ورود ستعمن الثقافات الناطقة باإلجنليزية بأنَّه رفض أو اعرتاض أو نقد. وغالبا ما ي  
م حينما  الصمت عندخبار السيئة أو عدم الرتحيب بعودة شخص ما. أما األ اليابانيني فإهنَّ
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م مييلون اىل الصَّمت قبل أن يباشروا احلديث. وهذا إينتقلون  ىل التحدث باإلجنليزية فإهنَّ
ىل تفضيل السكوت على إالصَّمت قد ي فس ره املتكلم األصلي باإلجنليزية بأنَّه متهيد يشري 

الثقافات جنليزية؛ فرد يف بعض البلدان الناطقة باإلهذا األمر غري مطَّ  . بيدن أنَّ (27)تواصلال
موحًا هبا سرتاليا ترى أنَّ الوقفات يف أثناء الكالم قد يكون مسأصلية )األم( يف أمريكا و األ

ىل الصَّمت يف هذه احلال على أنَّه إر نظن ىل أخرى. ومن مثَّ ال ي  إيف حال التحول من لغة 
ىل تنوع إأثناء التفاعل؛ بل هو أمر يعود  أمر سليب وكأنَّه عالمة على انقطاع التواصل يف

 .(26)نابع الثقافات الناطقة باإلجنليزيةم
 

ذكر  فيه احلكاية اآلتية: تكلري كرامش يف هذا الشأن مثااًل ت اللغوية األملانيةوقد أورد
"أ رِسلن أحد الطالب األمريكيني من أصل أفريقي إلجراء مقابلة مع زوجة سوداء تعيش يف 

صلن الطالب هبا هاتفياً من املكتب . اتَّ (املنخفضاحملدود )أحد األحياء الفقرية ذات الدخل 
الذي يعمل فيه. وعندما وصل إىل سكن السيدة وطرق الباب قابله الزوج الذي فتح له 

 : قائاًل  حنوهالباب وعلى وجهه ابتسامة، وتقدم 
Husband: So y're gonna chek out ol lady, hah? - 

 إذن تريد زوجيت يف شيء ما. هه؟  -
 - Student: Ah, no. I only came to get some information. They called 

from the office. 

 قد اتصلوا بكم من املكتب؟ ف ؛جئت فقط للحصول على بعض املعلومات ،الآه،  -
- (Husband, dropping his smile, disappears without a word and calls 

his wife.) 

دون أن ينبس ببنت شفة لينادي من هب يف هذه احلال ختلى الزوج عن ابتسامته، وذ
 .(22)زوجته"

  

فشل يف أن يظفر قد  الطالب إذا دققنا النظر يف هذا احلوار فإنَّنا ندرك بوضوح أنّ 
وطريقة النطق اليت متيز اإلجنليزية  ،بالقصد من إشارات الزوج املساقية )نغمة الكالم

 check'و 'wife'بدال من  'ol lady'كما ينطق هبا السود، واختيار األلفاظ مثل   مريكيةاأل

out'  بدال من'visit')بيد  .مع أمريكي أفريقي مثله آلًفا )تعاونًا(أن يبدي ت قصدالزوج . ف
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بلغة إجنليزية رمسية مثلما ينطق هبا البيض، وبذلك أظهر انتماءه  تكان استجابة الطالبأنَّ 
روى الطالب فيما بعد، أنَّ املقابلة كانت إىل ثقافة أكادميية ال متتُّ بصلٍة لثقافة الزَّوج. و 

أنَّه  قد خ ّيلن لكال املتحاورين الشروط الالزمة ب. وهذا يوحي (23)رمسية جدًا وغري مرضية
إلشباع رغباهتم القصدية التواصلية؟ فالرجل العجوز أراد بأسلوبه احلواري هذا أو باستعماله 

مع شخص آخر  ( العرقياالنتماءقافة )ثو  (نعاو الت)لكنة اخلطاب العامي أن حيقق مبدأ 
أنَّه لكي ب فكَّرافرتض سابقًا أنَّه سيشاركه هبما أيضا. والشاب األكادميي افرتض سابقًا أو 

عليه أن خيتار أو وينجز غرضه من الزيارة يكسب ثقة الشخص املسن الذي يقف أمامه 
مها عادة من مسية اليت يتكلَّ يشبع قصده التواصلي هذا بأن خيتار لكنة خطابه باإلجنليزية الر 

نَّه إالبيض املسيطرة أو "املركزية" ف ا أكادمييًا جيداً. ومبا أنَّ التعليم خاضع لثقافةتلقوا تعليمً 
يكون بلغتهم أو لكنتهم التداولية يف اخلطاب. وهذا األمر نفسه ال يعدُّ ألول وهلة 

سود والبيض يف هذا البلد فإنَّه ولكن بسبب الصراع الثقايف أو صراع اهلوية بني ال ؛مشكلة
 العرقيَّة يف موعاتاجملومن مثَّ ال يكون أمام أفراد لبًيا. حياٍن منحى سبعض األقد يأخذ يف 

 هذه الدول املتنوعة الثقافات سوى االنغالق على نفسها أو التقوقع واالنعزال عن اآلخر
جل البقاء واحلفاظ على شعور بضرورة الصراع مع اآلخرين من أ املهيمن، فيتولد عندهم
. وهذا األمر جعل من الطالب األمريكي دخياًل على جمتمع السود هوياهتم الثقافية الفرعية

 .على الرغم من أنه يشاطرهم األصول نفسها
  

ما  اتلثقافل العابراليت تصيب التواصل  م فمن املشكالت األ خرن وعالوة على ما تقدّ 
)تداولية بـ . وهو ما ي عرفاللغة الثانية املكتسبة يف ة التداوليةمن آثار اللكن اللغة األم ختل فه

بر اعالعملية التواصل  أثناءيف اليت تظهر اللغة الوسطى، أو لكنة اخلطاب غري األصلي( 
ا قد تفضي أحياناً  ىل( إاإلشارات املساقية)عن  اكلري كرامش يف حديثهتشري  . اتلثقافل أهنَّ

بني أناٍس ينتمون إىل ثقافات عرقية أو ست عِملت يف التواصل إذا اإىل استنتاجات خمتلفة 
  بني املتحاورين. مثال على ذلك قومية خمتلفٍة، وقد يسب ب  هذا األمر سوء فهٍم حقيقيٍّ 

بني عميل آسيوي وحماسب بريطاين بأحد  باللغة اإلجنليزية اليت حدثت تلك اجملاهبة اللفظية
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يقوم به املتكلم  ذيال نربؤدي اليوحيث  ،وت غري املتوقعة، حيث نربة الصالربيطانية البنوك
 :(21)اآلسيوي إىل سوء فهم وإحباط عند املتحدث الربيطاين الذي يتحدث اإلجنليزية الرمسية

 Customer: Excuse me.                                            لو مسحت.      -
  .Cashier: Yes sir                                          نعم سيدي.               -
  Customer: I want to deposit some Money        أريد أن أودع بعض النقود.  -
 .Cashier: Oh. I see                             حسنا أنت تريد استمارة إيداع إذن   -

Ok. You `ll need a deposit form then. 
 ,Customer: Yes, No, No                    ستمارة اخلطأ أجل، ال، ال، هذه اال -

This is the wrong one. 

بعدها يعلو صوت املتحدث باإلجنليزية اآلسيوية وينخفض عندما ينطق كلميت بعض 
يف  عند اآلسيوي وهذه الكلمة األخرية تتسم ببعض ارتفاع الصوت some Moneyالنقود 

 moneyجنليزية الربيطانية صوته عندما ينطق بكلمة الوقت الذي خيفض املتحدث باإل
/ أودع(. وعندما يستعمل املتحدث باإلجنليزية (depositالنَّرب على كلمة اآلسيوي ويزيد 

الربيطانية نسقه التأويلي املتداول يظن أنَّ متحدث اإلجنليزية اآلسيوية يتكلم بطريقة 
ده، بينما لو كان احملاسب آسيوياً ويشعر من نربة صوته بشيء من العداء ض )مقصودة(؛

مثل العميل ملا أحسَّ يف نربة صوته بشيء من العداء أو الغلظة. وقد يكون العميل الذي 
يتحدث اإلجنليزية اآلسيوية خرج باستنتاجات خمطوءة من حديث احملاسب املتحدث 

 :على النحو اآليت احلديث عاودانباإلجنليزية الربيطانية. مثَّ ي

 ?Cashier: Sorry                                                          آسف؟  -
 .Customer: I got my account in WEMbely  يل حساب يف ومبلي.         -

   .Cashier: Oh you need a GIRo form then         .اتريد استمارة حوالة إذً  -

 .Customer: yes GIRO form             أجل استمارة حوالة.                   -
 ?Cashier: Why didn`t you say so first timeملاذا مل تقل ذلك منذ البداية؟  -
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 .Customer: Sorry Didn`t KNOW              آسف. مل أكن أعرف.        -

 ?Cashier: ALLRIGHT                                                  حسناً؟  -
 .Customer: Thank youشكراً.                                                     -

ا مفتاح الوصول إىل موقف املتكلملكنة املتكلم التداولية إًذا  ومن  .قد ت فسَّر على أهنَّ
العميل اآلسيوي  )الدخيل االجتماعي( مثَّ فهي جزء من سلوكه املقصود. وقد يفهم

ا عالمة (GIROزية علو نربة احملاسب عند نطقه بكلمة املتحدث باإلجنلي / حوالة( على أهنَّ
 Allوأنَّ ارتفاع نربة صوته عندما نطق بعبارة  ،على توتره وعدم قدرته على ضبط أعصابه

RIGHT .ا حماولة لزجره  على أهنَّ
 

لية، من نستنتج مما سبق أنَّ اللكنة التداولية تؤث ر أحيانًا يف سريورة العملية التواص
ا قد تفضي إىل استلزامات أحيث  تداولية غري مقصودة، فعلو صوت العميل حوارية هنَّ

ألفعال الكالمية؛ استلزم أو أحدثن فعاًل تأثريياً يف ذهن ااآلسيوي وتشديداته يف أثناء لفظه 
 سلوٍك عدائٍي من قبل العميل، األمر الذي عرقل عملية التواصل بينهما لىالربيطاين ينمُّ ع

 هم. افتسوء اليف وتسبب 
 

 خاتمة:
يات التداولية خلص الباحث من الوقوف عند إشكالية الدخيل االجتماعي يف اللسان

 ىل جمموعة من النتائج، نلخصها باآليت:العابرة للثقافات إ
العامل الرئيس يف  ىل أنَّ )االختالف الثقايف( بني أطراف اخلطاب يعدّ توصل البحث إ -6

بة أقل منه يعود الفشل عي يف إقامة التواصل مع اآلخر، وبنسفشل الدخيل االجتما
ىل ضعف اجلانب اللغوي عند الدخيل االجتماعي من حيث جهله بتنوع التداويل إ

 سياقات االستعمال يف لغة اآلخر. 
ال تقتصر التداولية العابرة للثقافات على البحث يف مقاصد املتكلم، بل هي مقاربة  -2

قاصد املتكلم وسبل االستدالل على تلك املقاصد عند جيتمع فيها البحث عن م
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املتلقي. وهذا جيعلها مقاربة ذات طابع مشويل تأخذ باحلسبان عناصر العملية 
 التواصلية كلها، سواء الرئيسة منها أم الفرعية.

تتحكم املرجعيات االجتماعية والدينية والعرقية يف السلوك اللغوي للفرد الدخيل يف  -3
وعيه؛ لذا هو جيهل أو ال يعي للوهلة األوىل أنَّ  هنا متجذرة يف الجمتمع آخر؛ أل

الطرف اآلخر يف التواصل متحرر منها، وال خيضع هلا. وقد يدرك آثارها يف التواصل 
 ىل البحث عن أسبابه.قوع الفشل التداويل عنده؛ فيعمد إبعد و 

جناز الطلب يف ق إخيفق الدخيل االجتماعي يف بعض املواقف اليت جيهل فيها طرائ -1
إزاء بعض األشياء؛ فيخفق يف استعمال الطلب بطريقة مباشرة أو غري  الثقافات األخر

مباشرة. وقد يكون اإلخفاق يف إجناز الطلب ناجًتا عن جهله خبصوصية الشيء 
 املطلوب يف ثقافة اآلخر.

اختالف طرق إجناز االعتذار مشكلة أمام الدخيل االجتماعي يف بعض  ي عدّ  -5
فات. ففي بعض الثقافات يكون االعتذار ليس باستعمال صيغة لغوية معينة، بل الثقا

بذكر السبب الذي أفضى اىل احلدث. فضال عن كثرة صيغ االعتذار يف بعض 
ذي يصعب على الدخيل الثقافات وتنوع استعماهلا من سياق اىل آخر، األمر ال

 حاطة به.االجتماعي اإل
لقصرية يف أثناء التواصل سبًبا للفشل التداويل عند قد تكون ثقافة الصمت والوقفات ا -1

الدخيل االجتماعي إذا مارسها يف بعض اجملتمعات اليت ترى يف ذلك عالمات دالة 
 على عدم رغبة الدخيل االجتماعي يف التواصل.

ميثل االنتماء العرقي عائًقا أمام الدخيل االجتماعي للتواصل مع اآلخر يف بعض  -0
 اجملتمعات.

جتماعي عمَّا هي عليه عند اآلخر اختالف اللكنة التداولية عند الدخيل اال يفضي قد -8
 التفاهم. سوء مرحلة ىلإ ما وصل سوًءا إذا األمر ىل فشل التواصل وانقطاعه، وقد يزدادإ
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 ملخص:
من  يكنْ عب إن مل الّشعر جمال ضّيق يتقّيد بقيود ويتحّدد حبدود، لذلك كان من الصّ 

حنوها وصرفها وأصوهلما املألوفة ِطْبقن ما ع هد  ؛الّشاعر فيه بقواعد الّلغةاملستحيل أن يلتزم 
يف الكالم املنثور. فهو فّن يستلزم استقامة الوزن وتناسب اإليقاع ودقّة الّتصوير واستصفاء 

 لشاعر لنفسه ما ال يعذر فيه غريهرّخص ايحذلق يف الّصنعة. ومن هذا الباب األلفاظ والتّ 
ّما كان ابن جيّن يف طليعة ـعند الّلغوّيني والعروضّيني بـ "ضرورة الّشعر". ولرف فنشأ ما ع  

من تصّدوا هلذا الفن حتليال وتعليال وتقعيدا يف مواطن شىّت ال يتأّتى للكثري الوقوف على 
جّلها فضال عن كّلها، وال يتهّيأ للجميع االنتفاع من غرره، ومل يفرد هلذا الفن تصنيفا وكان 

 هبذا العمل من غريه، اعتمدنا هذا البحثن اّلذي يهدف إىل إبراز موقفه من هو األوىل
الضرورات، ومل  أشتات املسائل الّضروريّة وأشكاهلا اعتمادا على آرائه اليت ذهبت أْيدي سبا 

 يف كتاباته املتنّوعة املتعّددة.
 

 .ضرورة الّشعر، ابن جيّن، النحو، الّصرف، العروض الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
Arabic Poetry represents a restricted area with constraints and 

limits. That is why it is difficult, if not impossible, for the poet to 

comply with it to the norms and basics of grammar and of morphology 

as it is easy to do so with prose. It is an art that demands constant 

rhythm, harmonic cadence, strict rhyming, intermittent 

representations, meticulous wording and a precious style. It is in this 

sense that the poet, on his own initiative, gives himself the means to 

go beyond or to ignore some morphosyntactic rules.This is how 

appears what linguists and specialists of prosody na e ‘‘License of 

Poetry’’ It refers to the per ission that the poet grants to hi self by 

changing the pronunciation or even the spelling of a word to remain 

within the framework of prosody and of versification. Considering 

that, Ibn Djinnî is one of the first linguists who attribute to this 

delicate phenomenon a predominent position in his analysis and 

argumentations without dedicating a book  to it. We have found it 

useful to collect the core part of his theories and opinions related to 

this matter in his complex and diverse work, in order to make it a 

unified and affordable study. 
 

keywords: Licenses of Poetry, Ibn Djinnî, Grammer, Morphology, 

Prosody. 

 :تقديم
ورة الّشعريّة موضوع اعتىن به علماء العربية القدامى واختلف موقفهم جتاه الضر  إنّ 

هذه الظّاهرة ومنهجهم يف معاجلتها. فذكره بعض الّنحاة يف فصل أو فصول كما فعل 
وبعضهم اآلخر قد أفرد له كتابا خاّصا كما فعل املربّد. فكان ذكر سيبويه  ،سيبويه يف كتابه

مل يتقّصها إذ مل يكن غرضه عْرض الّضرورة بذاهتا وإّنا ساقه الكالم هلذه املسألة ذكرا جمتزّا 
إىل ذكرها ضمن ما ذكر من األبواب اليّت يتفرّع منها هذا الباب. وأقدم كتاب أّلف يف 

د من بني ما فقد قِ هـ، وهو كتاب ف   285ضرورة الّشعر كتاب أيب العّباس املربّد املتوىف سنة 
 هـ فاستقلّ  318إلسالمّي. مّث جاء أبو سعيد الّسريايّف املتوىف سنة من كتب الرّتاث العريّب ا

واستقصر ما وجد يف كتاب سيبويه من هذا املوضوع أثناء قيامه بشرحه، فانطلق من 
يأيت مبا يشفي الغليل يف هذا املوضوع. رجاء أن إشارات سيبويه ليضع مؤلَّفا يتوسع فيه 
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على كتاب املربّد املفقود فيما بعد، فكان هذا  وكان خالل تأليفه هلذا الكتاب قد وقف
ن سبق أبا الفتح الكتاب من ع منِد تصنيفه فيما يبدو. فلم يكن ممن اعتىن بالّضرورة من 

هـ إاّل هؤالء علما بأن ابن جيّن قد عاصر الّسريايّف اّلذي  392عثمان بن جيّن املتوىف سنة 
ا كانت دراسة ضرورة الّشعر عند ابن كان على طبقة شيخه أيب علّي الفارسّي. فمن هن

جيّن دراسة يف أهم الغاية والّضرورة ألنه من أوائل من أولوا هلذه املسألة عناية خاّصة. 
فاملشهور من أمهات الكتب اّليت عاجلت هذا املوضوع متأخر عن عصر ابن جيّن مثل "ما 

هـ و"ضرائر الّشعر" البن عصفور  126جيوز للّشاعر يف الّضرورة" للقزّاز القريوايّن املتوىّف سنة 
هـ. فابن جين وإن مل يفرد للّضرورة تأليفا فقد عقد هلا بابا يف  119اإلشبيلّي املتوىّف سنة 

وال ؟". وليس ّشعر من الّضرورة ما جاز للعرب أمتسائال: "هل جيوز لنا يف ال "اخلصائص"
رة جتاه هذه الظاهرة يف كتبه وقوفه على هذه املسألة هنا سوى جزء ضئيل من وقفاته املبعث

املتباينة املورد واملشرب من لغة وحنو وصرف وقراءات وأدب مثل "سر صناعة اإلعراب" يف 
اللغة، و"الّلمع" يف الّنحو، و"املنصف" يف الّتصريف، و"احملتسب" يف تبيني وجوه شواذ 

يف خمتلف  القراءات واإليضاح عنها، و"الفسر" يف األدب؛ فقد كان ابن جيّن يتطّرق
 تصنيفاته إىل هذا املوضوع كّلما سنح له بذلك املوقف الّلغوّي.

 

ومجلة القول فإن حبثنا يهدف إىل إبراز موقف ابن جيّن من قضّية الّضرورات ويسعى 
إىل إعمال منهج يقوم باحتواء آرائه وأفكاره يف هذا املوضوع اعتمادا على إشاراته املتفّرقة 

وقضاياها يف كتبه حبيث يتشكل من هذا البحث نسيج متالحم إىل أّناط هذه الظاهرة 
 متكامل ميّثل خالصة نظرية ابن جين يف "ضرورة الّشعر".

 

بأهنا ما وقع يف الّشعر  -كما يقول حممود مصطفى   - وقد عّرف العروضّيون الضرورة
فروا مما ال جيوز وقوعه يف النثر، وقال صاحب املمتع يف علم الّشعر وعمله: "وقد اغت

 .(6)الضرورة يف الّشعر، ومل يغتفروها يف غريه"
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 :ضرورة الّشعر عند الّنحاة والّلغويّين .4
كبرية للّضرورة يف الّلغة العربّية وخاصة يف شعر   ةً مَّ هن حاة من لقد أوىل الّلغويون والنُّ 

ا فجر تدوين الّلغة وم العرب. وهذه احلقيقة تتجلى يف ثنايا كتبهم وحوايا مؤلّفاهتم منذ
را إالّ أن عدد تصانيفه ما زال . بيد أن إفراد تصنيف يف هذه الّناحية وإن ابتزغ مبكّ ايتعّلق هب

ضئيال يف القرون املتتالية. وأقدم كتاب وجدناه اعتىن باملسألة بصفة الفتة للنظر كتاب 
بلغ  سيبويه حيث جند صاحبه يقف من هنا ومثنَّ ليعاجل مسألة ضروريّة تشرحيا أو تعليال، وقد

به األمر إىل أن يفرد له بابا خاصا قال فيه: "هذا باب ما حيتمل الشعر: اعلم أنه جيوز يف 
الشعر ما ال جيوز يف الكالم من صرف ما ال ينصرف، يشّبهونه مبا قد حذف واستعمل 

 حمذوفاً، كما قال العّجاج ]الرجز[:
 قـنوناِطناً منكَّةن ِمْن و ْرِق احْلمنى

أتبعه سيبويه بأمثلة شعريّة كثرية يذكر أحيانا الشاهد وال يتعّمق يف حتليله  يريد: احلمام"، مثّ 
ويرميه أحيانا على عواهنه. قال يف الباب: "ورمبا مدوا مثل مساجد ومنابر، فيقولون 

ع على غري واحده يف الكالم، كما قال الفرزدق ]البسيط[:  مساجيد ومنابري، شّبهوه مبا مج 
قناد  الصَّينارِيفِ تـنْنِفي يندناهنا احلْن   صنى يِف ك ل  هناِجرنٍة      نـنْفين الدَّنناِنرِي تـننـْ

 

وقد يبلغون باملعتّل األصل فيقولون: رداد يف راّد، وضننوا يف ضّنوا، قال قعنب بن أم 
 صاحب ]البسيط[:

 ضنِنن وامنْهاًل أنعناِذلن قنْد جنرَّْبِت ِمْن خ ل ِقي     أنين  أجود  ألقواٍم وإنْ 
 

ومن العرب من يثّقل الكلمة إذا وقف عليها وال يثقلها يف الوصل، فإذا كان يف الشعر 
فهم جيرونه يف الوصل على حاله يف الوقف حنو: سبسّبا وكلكالّ، ألهنم قد يثقلونه يف 
الوقف، فأثبتوه يف الوصل كما أثبتوا احلذف يف قوله: "لنفسه مقنعا"، وإّنا حذفه يف 

 لرجز[:الوقف. قال رهبة ]ا
بُّ اخْل ل قن األنْضخنمَّا  ضنْخٌم حيِ 

 .(2)"ادّ يروى بكسر اهلمزة وفتحها. وقال بعضهم: "الض خنّما" بكسر الضّ 
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سيبويه يضع هنا اللبنات األوىل هلذا األ ْهلوب كعادته يف كتابه ممّا جعله  نالحظ أنّ 
ختتم الباب مببدأين من األصل يف كثري من األعاريب واألبنية ومسائل النحو والّلغة. وقد ا

مبادئ الضرورة أساسني قائال: "وحيتملون قبح الكالم حىت يضعوه يف غري موضعه، ألنه 
 مستقيم ليس فيه نقيض، فمن ذلك قوله ]الطويل[:

 وقّلما      وصاٌل على طول الصُّدوِد يند وم   ِت فأطونلِت الصُّدودن دْ دن صن 
 .وصالٌ  ما يدوم   وإّنا الكالم: وقلَّ 

 

لوا ما ال جيري يف الكالم إال ظرفًا مبنزلة غريه من األمساء، وذلك قول املرار بن وجع
 :(3)سالمة العجلي ]الطويل[

 ن ِسونائِننا"الفحشاءن من كان منهم      إذا جلسوا منَّا وال مِ  وال ينطق  
 

مث قطع الكالم خبطاب فصل فتح للمتأخرين باب هذا الفّن مبصاريعه عندما قال: 
يضطرون إليه إال وهم حياولون به وجهاً. وما جيوز يف الشعر أكثر من أن  يءٌ "وليس ش

 .(1)أذكره لك ههنا، ألن هذا موضع مج نل"
وممن حفل بالضرورة بوجه خاص من الّنحاة والّلغوّيني أبو حّيان األندلسّي املتوىف سنة 

ن لسان العرب"، هـ يف كثري من املواقف ضمن تأليفه اّلذي مسّاه "ارتشاف الضرب م 015
فقد عقد بابا واسعا عن الضرائر يف آخر الكتاب ابتدأه بقوله: "جيوز للشاعر يف الضرورة ما 

هـ يف مواضع  966، وبعده جالل الّدين الّسيوطي املتوىف سنة (5)ال جيوز لغريه يف الكالم"
الضرائر: "أي شىّت من كتابه املوسوم بـ "مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع" قال يف بداية باب 

هذا مبحث األمور اليت جتوز لضرورة الشعر وال جتوز يف غريه )جيوز للشاعر( أن يرتكب )ما 
 .(1)ال جيوز يف االختيار("

 

الّضرورة كتاب "ضرورة  هر يف عنوانه لفظ  ظن  هلذا املوضوعِ  غن رن ولكّن أّول كتاب فـن 
 ، وهو مفقود مل يصل إلينا.م 898هـ /  285الّشعر" أليب العّباس املربّد املتوىف سنة 

 

ما وصل إلينا يف  لن ميكن أن نذكر كتبا ثالثة هّن األّس واملصدر هلذا الفّن، يـ ْعدنْدنن أوّ 
 .هذا املوضوع كتبا مستقّلةً 
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 ه : 100يرافي المتوفى سنة لهّن: ضرورة الّشعر ألبي سعيد السّ أوّ 
لعّل كتاب املربّد املفقود وأصل هذا الكتاب جزء من شرح الّسريايّف لكتاب سيبويه. و 

يف ضرورة الّشعر كان بني يدي الّسريايف عندما يشرح كتاب سيبويه، فنقل منه الكثري 
واستخرج من حباره الكنوز والدرر. ومن هنا تبدو أمهّية هذا الباب يف كتاب الّسريايّف؛ فقد 

أنّه عندما وصل إىل تعّود الّسريايّف أن يلتصق كثريا بعبارة سيبويه وهو يشرح كتابه، غري 
"باب ما حيتمل الّشعر" يف كتاب سيبويه، مل يعجبه تقصري سيبويه يف شرح ضرورات 
الّشعر، فأنشأ كتابا كامال يف هذا املوضوع، وحتّرر متاما من القضايا اّليت طرحها سيبويه يف 

ا ومناقشة هذا الباب، وراح يتعّقب الّضرورات الّشعريّة بأنواعها املختلفة، ويفيض يف شرحه
أحكامها واالستشهاد عليها. بل إنّه نسي متاما تعّلقه بسيبويه، فقسم كتاب "ضرورة 
الّشعر" إىل عّدة أبواب. ويف ذلك يقول: "اعلم أّن سيبويه ذكر يف هذا الباب مجلة من 
ين هبا الفرقن بني الّشعر والكالم، ومل يتقّصه؛ ألنه مل يكن غرضه يف ذكر  ضرورة الّشعر لري 

  هذا الباب باألبواب اّليت تقّدمتورة الّشاعر قصدا إليها نفسها، وإّّنا أراد أن يصل ضر 
فيما يعرض يف كالم العرب ومذهبهم يف الكالم املنظوم واملنثور. وأنا أذكر ضرورة الّشاعر 

، من الزّيادة، واحلذف، والبدل، والّتقدمي والتأخري، وتغيري اإلعراب عن (0)مقسمة بأقسامها"
ه، وتأنيث املذكر وتذكري املؤّنث. غري أنه عاد يف خامتة هذا الباب األخري، إىل بعض وجه

 عبارات سيبويه يشرحها ويعّلق عليها، ويفّسر األشعار اّليت ذكرها سيبويه يف هذا املوضوع.
 

بتتّبع  -كما يال حظ رمضان عبد التّـّواب   -وميتاز كتاب الّسريايف يف "ضرورة الّشعر" 
 .(8)املختلفة لشواهد الّضرورات، وذكر آراء العلماء يف فهمها وخترجيها الّروايات

 

 ه : 140الثّاني: ما يجوز للّشاعر في الّضرورة للقّزاز القيروانّي المتوفى سنة 
هذا الكتاب من أقدم ما أّلف يف ضرورة الّشعر، فهو موضوع يرتبط بنظرة علماء 

خلصائص لفظّية  من حيث وجوب خضوع كّل منهمانثر، العربية القدامى إىل لغة الّشعر وال
 ربية يستشهدون باملنظوم واملنثوروتعبرييّة واحدة. وانطالقا من هذه الّنظرة، أخذ علماء الع

على قضايا الّلغة والنحو، بيد أهّنم سرعان ما الحظوا وجود بعض الّتغيريات، يف البنية أو 
 ن العربية وقواعدها العاّمة.نن ف هبا عن سن الرتكيب أو اإلعراب، يف بعض لغة الّشعر، تنحر 
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از يف مقدمة كتابه هذا إىل موضوع الكتاب، والغرض منه فقال: "هذا  وقد أشار القزّ 
كتاب أذكر فيه إن شاء اهلل، ما جيوز للّشاعر عند الضرورة من الزّيادة والّنقصان، واالتساع 

دال، وما يتصل بذلك من احلجج عليه يف سائر املعاين، من الّتقدمي والّتأخري، والقلب واإلب
وتبيني ما مير من معانيه، فأرده إىل أصوله، وأقيسه على نظائره، وهو باب من العلم، ال 
 يسع الّشاعر جهله، وال يستغين عن معرفته، ليكون له حجة ملا يقع يف شعره، ممّا يضطرّ 

 .(9)إليه، من استقامة قافية، أو وزن بيت، أو إصالح إعراب"
 

غرض اّلذي يرميه القزّاز تعليمّي، كما يظهر يف العبارة الّسابقة، ويعزز ذلك قوله فال
بعدها: "وذلك أّن كثريا ممن يطلب األدب، وأخذ نفسه بدراسة الكتب، إذا مّر به بيت 
لشاعر من أهل عصره، أو لطالب من نظرائه، فيه تقدمي أو تأخري، أو زيادة أو نقصان، أو 

من األصول املؤلّفة يف الكتب، أخذ يف الّتشنيع عليه، والطّعن على  تغيري حركة عّما حفظ
علمه، واإلمجاع على ختطئته، ولو نظر بعني احلّق، لعلم أّن ذلك ال خيرج إاّل من وجهني: 
إّما أن يكون ذلك جائزا؛ لعلل تغّيبت عنه، مل يبلغ الّنهاية من علمها، وهو كذلك، وومهه 

أو أعاد نظره فيه، رجع عنه إىل الصواب، وختطاه إىل ما ال مطعن  اّلذي لعّله إن نّبه عليه،
 .(67)فيه من الكالم؛ إذ كان غري معصوم من اخلطإ، وال ممنوع من الزلل"

 

فالقزاز إذن يرشد يف هذا الكتاب شعراء عصره إىل ما جيوز هلم عند الضرورة وما ال 
املعرفة، يف مآخذهم على هؤالء  جيوز، كما يلفت نظر نقادهم إىل حتّري الّدقة، وتقّصي

 .(66)الّشعراء
 

 ه : 002الث: ضرائر الّشعر البن عصفور اإلشبيلّي المتوّفى سنة الثّ 
(: "يعترب هذا الكتاب من أهّم ما أّلف يف هذا املوضوع 0 قال حمّقق الكتاب )ص

ادر يف الحتوائه على كثري من الّضرورات الّشعريّة واستقصاء مؤلّفه لعدد كبري من املص
احلصول على مادة الكتاب ولغزارة الّشواهد النحويّة اّليت حيتوي عليها، ولبنائه على خطة 
حمكمة يف الّتصنيف وترتيب املوضوعات". وكتاب "الّضرائر" من املصادر األساسّية اّليت 

هـ يف كتابه "خزانة األدب".  6793عّول عليها العالّمة عبد القادر البغدادي املتوىف سنة 
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وقد أشار هو إىل ذلك يف مقدمة الكتاب ونقل عنه يف مواضع كثرية، األمر اّلذي يشري إىل 
أمهّّية الكتاب ومكانته ضمن كتب األدب والّلغة. يقول ابن عصفور يف بداية الكتاب: "إّن 
أئّمة الّنحوّيني كانوا يستدّلون على ما جيوز يف الكالم، مبا يوجد يف الّنظام. واالستدالل 

ال يصّح إاّل بعد معرفة األحكام اّليت خيتّص هبا الّشعر، ومتييزها عن األحكام اّليت  بذلك
 .(62)يشركها فيها الّنثر"

 

وقد بسط ابن عصفور القول يف الضرورة يف كتابني له آخرين ومها املقّرب وشرحه 
"باب ما جيوز  جلمل الّزجاجي ممّا يدل على اعتنائه هبذا املوضوع اعتناء قليل الّنظري. قال يف

: "اختلف الّنحويّون يف شرح اجل منلرورة الّشعر"، الباب األخري لللّشاعر أن يستعمله يف ض
 وز للّشاعر ما ال جيوز يف الكالمالّضرائر اجلائزة يف الّشعر. فمنهم من جعل الّضرورة أن جي

 أصل، أو ا، وأن يكون يف ذلك ردُّ فرع إىلبشرط أن ي ضطرَّ إىل ذلك، وال جيد منه بدّ 
تشبيه غري جائز جبائز. فهؤالء ال جييزون للّشاعر يف شعره ما ال جيوز يف الكالم، إاّل بشرط 

ل باب من أبواب أن ي ضطرَّ إىل ذلك. هذا الظاهر من كالم سيبويه، وقد صرّح به يف أوّ 
ّوزوا االشتغال. ومنهم من مل يشرتط يف الّضرورة أن ي ضطّر الّشاعر إىل ذلك يف شعره، بل ج

له يف الّشعر ما مل جيز له يف الكالم، لكون الّشعر موضعا قد أ لِفت فيه الّضرائر. وإىل هذا 
 .(63)ذهب ابن جيّنّ ومن أخذ مبذهبه"

 

فالّتأليف يف موضوع الّضرورة قليل جّدا ال تتجاوز ما ذكرنا عن القدماء، إاّل أنه قد 
هـ   6638ه الّشيخ حمّمد سليم املتوىف سنة استأنف تأليفه بعض املتأخرين واحملدثني فوضع في

هـ   6313كتاب "موارد البصائر لفرائد الّضرائر" والّسيد حممود شكري األلوسّي املتوىّف سنة 
 .(61)كتاب "الّضرائر وما يسوغ للّشاعر دون الّناثر"

 

 أنواع الضرورات عند ابن جّني .0
لّشعريّة اهتماما تشهد بذلك  لقد اهتّم أبو الفتح عثمان بن جيّن مبوضوع الّضرورة ا

وهو كتبه املختلفة، األمر اّلذي أّداه إىل أن يفرد له بابا خاصا يف كتابه اخلصائص، أال 
باب يف هل جيوز لنا يف الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أْو ال ؟". فموقف ابن جيّن من "
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الضرورة، وهو من الضرورة موقف هام جعله أهال بأن عّول عليه ابن عصفور يف كالمه عن 
أجّل من صّنف فيها. وابن جين من أحق من يرجع إليه يف املادة إذ أن كتبه من أقدم 
الكتب اليت وقفت على هذا الفن وأطنبت يف حتليله وتـننـنّقده. ويكفيك برهانا أن هؤالء 

سبة الّثالثة األوىل ذكرناهم واّلذين محلوا راية الّتصنيف يف الّضرورة على طبقات ثالث بالنّ 
الن معاصران له إاّل أّن السريايّف ِقْرٌن لشيخه وأستاذه أيب علّي الفارسّي البن جيّن. فاألوّ 

، والقزّاز على رتبة تالميذه. أّما األخري (65)اّلذي كثريا ما كان يقارنن بينهما من حنوّيي زماهنم
ا يدّل على وهو ابن عصفور فقد تأّخر عنه بقرنني ونصف. وكل هذا إن دّل على شيء فإّن

أن آراء ابن جين أساس يف معرفة املسائل املتعّلقة بالّضرورة. وقد طّبق نظريّاته يف نصوص 
 شعريّة دامغة نفهم خالهلا الّضرورات بأشكاهلا وأنواعها:

 

 الّزيادة .4.0
إذا استنبطنا آراء ابن جيّن يف الّضرورة نرى بأهنا تظهر يف أحوال خمتلفة تكون بزيادة 

حتريك الّساكن وتثقيل اخلفيف، وزيادة حرف لإلشباع أو اإلطالق، وفّك اإلدغام حركة أي 
 املتبادلني. ومجع املعتّل، وإصحاح إليه، التنوين بإحلاق ينصرف ال ما وصرف الّتضعيف، إظهار أو

 

 ومن ذلك حتريف ألفاظ العدد كما أنشده أبو زيد يف نوادره ]الرجز[:
قـنْتل  م ْسِلٍم تعمُّ  س ون عددناعنالنم ن  دا      م ْذ سنننة ومخِن

بكسر امليم من مخسون. قال ابن جيّن: "وعذره وعلته عندي أنه احتاج إىل حركة امليم 
أنه   يكون بني أمرين: إما أن ي ظنَّ  مخننسون؛ ألنه كان إلقامة الوزن، فلم ير أن يفتحها فيقول:

ح ال يسكن خلفة الفتحة، وإما ألن املفتو  األصل فتحها مث أ سكنت، وهذا غري مألوف؛ كان
أن يقال: إن األصل السكون فاضطر ففتحها، وهذا ضرورة إّنا جاء يف الشعر، حنو قوله 

 م ْشتنِبِه األنعالِم لنمَّاِع اخلْنفنقْ                             ]الرجز[:
 .(61)أي: اخلْنْفق، وهذا أمر خيتص به ضرورة الشعر"

 

 جاء عنهم قوله ]الرجز[: ومن الزّيادة التثقيل كما
 أو عنيـْهنل       كأنَّ مهواها على الكنْلكنل   بِبازٍل وجناءن 
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ل، مث أطلق وهو يريد الوقف. وهذا يوافق بيت يريد: العيهل والكلكل، فنوى الوقف فثقّ 
 الكتاب ]الرجز[:

 مَّاخن األضْ  قن اخل ل   ا حيبُّ مً خْ ضن 
أحدمها:  شذوذان؛ هذا "ويف جيّن: ابن قال أطلق. مث لفثقّ  األضخم، يريد: اهلمزة، فتح فيمن

 .(60)التثقيل يف الوقف، واآلخر: إجراء الوصل جمرى الوقف؛ ألنه من باب ضرورة الشعر"
 

ومن زيادة حرف ما قال ابن جين يف "م تَّكناًء" على إشباع فتحة الكاف من "متَّكأ": 
 وقد جاء حنو هذا البن هنْرمة يرثي ابنه ]الوافر[:

 مب ْنتـنزناحِ  جالِ ذم  الر   نْ مِ تن من الغنونائِل حني تـ ْرمى      ون فأن
 يريد: مب ْنتـنزنح، وعليه قول عنرتة ]الّرجز[:

 يـنْنبناع  ِمْن ِذفْـرنى غنض وٍب جْسرةٍ 
قال أبو علّي الفارسّي: أراد يـنْنبنع، فأشبع الفتحة، فأنشأ عليه ألًفا. قال أبو الفتح: "ولعمري 

 .(68)تص به ضرورة الشعر وقلما جييء يف النثر"إن هذا مما خت
 

 ومن الزّيادة فك اإلدغام حنو قول قعنبالغطفاين ]البسيط[:
 وإن ضنِنن وا ألقوامٍ  ي      أين  أجود  قِ ل  مهال أعاذلن قد جرّبِت من خ  

 يريد: "ضننُّوا" فأظهر التضعيف. ومثله قول اآلخر ]الّرجز[:
 ْجلنلِ انحلْنْمد  هلل العلي  األن 
 . ومثله قول الشاعر ]الوافر[:(69)يريد: "األجّل"، وإّنا جييء مثل هذا لضرورة الّشاعر

 ِضض يين بْـ شىّت      فالزنمي اخلصَّ واْخِفِضي تـن  ي وإن شنْكلكِ إنَّ شكلِ 
 .(27)ا ضرورة، إلقامة الوزن"ينض ي، فزاد ضادّ بْـ قال ابن جيّن: "فإنه أراد: تـن 

 

لعوض واملعوض منه أي بني البدل واملبدل منه للضرورة كما مجع وجيمع الّشاعر  بني ا
بني "يا" وامليم املشّددة، وإّنا امليم يف آخر االسم عوض من "يا" يف أوله، فالّلهم يعين: يا 

 اهلل، إالّ أن الّشاعر مجع بني الطرفني املتبادلني يف قوله ]الرجز[:
 ينا اللَّه مَّ ينا اللَّه مَّا :ا      أق ول  ِإين  ِإذنا منا حندنٌث أنلنمَّ 
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 : "وال جيمع بينهما إال يف ضرورة الشعر". ومنه قول الفرزدق ]الطويل[:(26)قال ابن جيّن 
 مه نا نـنفنثنا يف يفَّ ِمْن فنمنونْيِهمنا      عنلنى النَّاِبِح اْلعناِوي أشندَّ رِجنامِ 

 فجمع بني امليم والواو، وإّنا امليم بدل من الواو.
 

ومنه تنوين ما ال ينصرف، قال ابن جين: "فلم نر العرب صرفوا: "قصباء، وطرفاء، 
وحلفاء" يف نثر. فأما النظم, فإن ص رِفت فيه فال حجة يف صرفها؛ ألنه جيوز يف الشعر 

 . وذلك قوله ]الكامل[:(22)ما ال ينصرف للضرورة" صرف  
 ارِ قوادم  األْكون  ْن      جيًشا إليكن عن تيْنكن قصائٌد ولنيدفـن أْ تن لن فـن 

 

 ومنه إجراء املعتل جمرى الصحيح، حنو قوله ]الطويل[:
 تراه وقد فات الرُّماة  كأنه       أمام الكالِب م ْصِغي  اخلد  أنْصلنم  

 

 وكذلك قوله ]الوافر[:
ِم اْلعباطِ أنبِيت  على منعاري فاخراٍت      هبّن م لنوَّ   ب كندن

 .(23)معارين بإجراء املعتل جمرى الصحيح ضرورة" قال ابن جيّن: "هكذا أنشده: على

 الّنقصان .0.0
 ويكون عند ابن جيّن بنقص حركة أو حرف أو كلمة ختفيفا للوزن.

 فأما نقص حركة فكقول األخطل ]الطويل[:
 ِبرناِجِع منا قنْد فناتنه  ِبِودنادِ       صنْفق ه   ونمنا ك لُّ منْغب وٍن ونلنْو سنْلفن 

 .(21)أصله: سلنف بفتحها، سكنها لضرورة الوزن -ن الالم بسكو  -وسنْلفن 
 

قال يف موضع آخر: "وأّما مألك، فإنه أراد: مألكة، فحذف اهلاء ضرورة كما حذفها 
 اآلخر من قوله ]البسيط[:

 ِإنَّا بـنن و عنم ك ْم الن أنْن نـ بناِعلنك ْم      ونالن ن صناحلِنك ْم إالَّ عنلنى نناحِ 
 . وقال ]الطويل[:(25)أراد: ناحية"

 يناالشَّْأِم اْلِبالندن اأْلنقناصِ تـ قناِذف ه  الرُّوَّاد  حنىتَّ رنمنْوا ِبِه      ونرنا ط ر ِق 
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 . ومن ذلك قول رهبة ]الرجز[:(21)"أراد: وراء طرق الشام فقصر الكلمة"
 وصَّاينن العنجَّاج  فيما وصَّين

 "يريد: فيما وصاين، فأسقط األلف".
 

: "اْلِفْعل يف التـَّعند ي ِإىلن اْلمنْفع ول ِبِه على (20)حرف جّر قال ابن جيّن ويف حذف 
ضنْربـننْيِ: فعل م تـنعندٍّ بِننفِسِه ونفعل م تـنعندٍّ حِبرف جر فاملتعدي حِبرف اجلْنّر حننْو قـنْولك: منرنْرت 

ِجبت بكرا، فحذفت : منرنْرت زيدا ونعن بزيد وننظرت ِإىلن عنْمرو ونعنِجبت من بكر، ونلنو قلتن 
يًعا يف منوِضع نصب  حرف اجلْنّر مل جيز ذنِلك ِإالَّ يف ضنر ورنة شعر غري أنن اجلْنارّ  وناْلمنْجر ور مجِن

 بِاْلِفْعِل الَِّذي قبلهمنا".
 

: "واعلم أن هذه الالم اجلازمة ال تضمنر إال يف ضرورة (28)وقال يف إضمار الم اجلزم
   حيذف إال يف الضرورة، قرأت على أيب علي، قال: أنشد الشعر كما أن حرف اجلر ال 

 أبو زيد ]الطويل[:
يب  ِلدنْعونٍة      ونالن تنْسمنع  الدَّاِعي ونينْسمنْعكن منْن دنعنا  فـنت ْضِحي صنرِيًعا منا جتِ 

، وقال اآلخر  ]الطويل[:   أنْي: ونْلينْسمنْعكن
 ونلنِكْن ينك ْن لِْلخنرْيِ ِمْنكن ننِصيب      فنالن تنْستنِطْل ِمين  بـنقناِئي ونم دَّيت  

 أْي: لِينك ْن".
 

 اإلخراج على األصل أو الّتحقيق. 1.0
يريد ابن جيّن باإلخراج على األصل رجوع احلرف األصلّي يف صيغة الكلمة أو يف 
ذاهتا، الذي حيذف عادة عند تصريف الكلمة وإظهاره إلقامة الوزن الّشعرّي على وجه 

: "وقوهلم: "أنا أ كرِم" حذفوا اهلمزة اليت كانت يف (29)ويف ذلك يقول ابن جيّن  الضرورة.
م", فحذفوا الثانية كراهة اجتماع رِ كْ "أكرم"؛ لئال يلتقي مهزتان؛ ألنه كان يلزم: "أنا أهن 

اجتمع مهزتني. مث قالوا: "ن ْكرِم ، ونت ْكرِم، وني ْكرِم " فحذفوا اهلمزة، وإن كانوا لو جاءوا هبا ملا 
مهزتان, ولكنهم أرادوا املماثلة، وكرهوا أن خيتلف املضارع فيكون مرة هبمزة وأخرى بغري 



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
111 
 

وقد  ،املفردة مهزة، حمافظة على التجنيس يف كالمهم. وإذا كانوا قد حذفوا اهلمزة األصلية
 جاء يف كالمهم مثل: "يـ ؤنفْـعنل" أنشدوا ]الّرجز[:

 ألن يـ ؤنْكرنمنا فإنه أهلٌ 
 لى األصل ضرورة. وقالت ليلى األخيلية تصف قطًّا ]الطويل[:فجاء به ع

لَّْت عنلنى حصٍّ ِظمناٍء كنأننَـّهنا      ك رنات  غ النٍم يِف ِكسناٍء م ؤنْرننبِ   تندن
أي: متخذ من جلود األرانب, فقوهلا: "م ؤرننب" على حد قوله: "يؤرننب", ومثاله: "مؤفعنل" 

 وهو كـ "يؤكرنم"".
 

 يف هذه القضية عن حتقيق اهلمزة وإخراجها على أصلها، وذلك  ويتكلم ابن جيّن 
 ]الوافر[:(37)كقول سراقة البارقي

 أرِي عيينَّ ما مل تـنْرأنيناه       ِكالنننا عنامِلٌ بِالتـُّرَّهناتِ 
وأصله  ورواه أبو احلسن تـنرنيناه  على زحاف الوافر، فخفف أري، وحقق ترأياه كقولك: تـنْرعنيناه،

على أن "مفاعلننت" حلقها العصب بسكون المها؛ فنقلت إىل "مفاعي لن"، ورواية  "ترأياه"
 أيب احلسن: "مبا مل تـن" مفاعيل؛ فصار اجلزء بعد العصب إىل النقص.

 

 : وقرأت على أيب علي يف نوادر أيب زيد ]الطويل[:(36)قال
 العيشن يـنْرءن ونينْسمنع   أمل تـنْرءن منا النقـنْيتن ونالدَّْهر  أنْعص ٌر      ومنن يـنتنمنلَّ 

فأخرجه على أصله. وزاد قائال وهو يقصد: "يرآك" يف البيت األخري: وقرأت عليه عنه أيًضا 
 ]البسيط[:

 ش  م نقلٌب إذ ذاك أفناننايْ عن هنْل تـنْرِجعننَّ لنيناٍل قنْد منضننْين لنننا      والْ 
 انناــــانن أْزمن ــــاِمعٌة أنْزمن ــــوالدَّار  جن    ا   ا وهبجِتهــــإذ حنن يف غ رَِّة الدُّني              

ْنآنن ـــــعن نيِ بالبن  مث َّ اْستنمنرَّ هبا شنْيحان  م ْبتنِجٌح                       اك مبا يـنْرآك شن
 

املعتّل  ما ال ينصرف وإجراءِ  الّتضعيف وصرفِ  إظهارِ  كاّل من  جيّن  كذلك ابن    دُّ ع  ويـن 
 عا من اإلخراج على األصل.جمرى الّصحيح نو 
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 لصْ الفَ . 1.0
الفصل يف مصطلح ابن جيّن هو التقدمي والّتأخري عند غريه، وهو ممّا يقع فيه ضرورة 

 الّشعر. فمن ذلك قول ذي الرمة ]البسيط[:
 كنأننَّ أْصواتن ِمْن إيغاهلنَّ بننا      أوناِخر امليِس أْصونات  اْلفنرنارِيجِ 

امليس من إيغاهلّن بنا أصوات  الفراريج، ففصل بني املضاف أي: كأّن أصوات أواخِر 
 واملضاف إليه حبرف اجلر، لضرورة الشعر، ومنه قول الّشاعر ]الكامل[:

 يـ قناِرب  أْو يزيل   كنمنا خنطَّ اْلِكتنابن ِبكنف  يـنْوًما      يـنه وِديٍّ 
 أي: "بكّف يهوديٍّ". وقوله ]الطويل[:

 ِب منْن الن أنخنا لنه       إذنا خنافن يـنْوًما نـنبـْونًة فندنعنامه نامه نا أنخنونا يف احلْنرْ 
 أي: مها أخوا من ال أخا له يف احلرب، فعّلق الظرف مبا يف "أخوا" من معىن الفعل ألنّ 

 معناه: مها ينصرانه ويعاونانه. وقوله ]الطويل[:
 باحل ر  أجدنر   مه نا خ طَّتنا ِإمَّا ِإسناٍر ونمنٍَّة      وإمَّا دم والقتل  

 .(32)ففصل بني "خطّتا" و"إسار" بقوله "إّما"، ونظريه: هو غالم إّما زيد وإّما عمرو
 

 لدَ البَ  .5.0
ا قراءة احلسن: "أننِْبِهْم" كـ "أعطهم"، فعلى إبدال اهلمزة ياء على قال أبو الفتح: "أمّ 

"، وهذا ضعيف يف اللغة؛ " كـ "أنْعطنْيت  ه بدل ال ختفيف، والبدل ألنّ  أنه يقول: "أننـْبـنْيت 
. ومن البدل اّلذي استعمله الّشعراء ضرورة قول (33)عندنا ال جيوز إال يف ضرورة الشعر"

 أحدهم ]الوافر[:
 بقاٍع      ي شنج ج رأسه بالِفهر واِجي وكنتن أذلَّ ِمن ونتندٍ 

 يريد: واجئ، فأبدل اهلمزة ياء، وأجراها جمرى الياء األصلية.
 ا قول ابن هرمة ]البسيط[:وحنو من هذ

ا  إن الس باع لنتـنْهدنا عن فرائسها      والناس ليس هباٍد شرُّهْم أنبندن



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
111 
 

ال يقاس إال  -يف رأي ابن جيّن  -، فأبدل اهلمزة ياء ضرورة، ومجيع هذا يريد: ليس هبادئٍ  
 ]البسيط[: (35)، كما أبدهلا اآلخر، وهو حّسان بن ثابت يف قوله(31)أن يضطر شاعر

ْيٌل رنس ولن اهلل فاحشًة      ضلَّْت ه ذيٌل مبا سنالنْت ومل ت ِصبِ   سالنْت ه ذن
 والّشاهد هنا قوله: "سالت" بإبدال اهلمزة من "سألْت".

 

 ومن البدل وضع املؤنث مكان املذكر وكذلك العكس. وأنشدوا ]الّطويل[:
اء  ِمْن ك ل  جناِنبِ أنتـنْهج ر  بيًتا بِاحِلجناِز تنلّفعنْت      ِبِه اخلْنْوف    وناألْعدن

. وال شك أن الّشاعر جتنب التذكري اّلذي هو األصل هنا وتعمد (31)أراد املخافة فأّنث
التأنيث لضرورة الشعر وإن كان النحاة يرجعون مثل هذا يف باب احلمل على املعىن. ويف 

 مثله قال لبيد ]البسيط[:
اِئْل بنىِن أنسنٍد منا هنِذِه الصَّْوت        يأيُّها الرَّاكب  اْلم ْزِجي منِطيَّتنه    سن

. ومن تذكري املؤنث، وهو (30)ث الصوت ألنه أراد االستغاثة على حّد تعبري ابن جيّن فأنَّ 
 أقل وقوعا يف شعر العرب من عكسه، قوله ]املتقارب[:

 فنالن م ْزننٌة وندنقنْت ونْدقـنهنا      ونالن أنْرضن أنبـْقنلن إبـْقناهلننا
. فلو قّدر أن األرض مؤنث هنا كما هي احلال يف (38)باألرض إىل املوضع واملكان ذهب

أصلها لوجب تأنيثها ألن الّلفظة تقدمت عن الفعل اّلذي يعود ضمريه املسترت الفاعل 
 إليها، فمال إىل تذكري الفعل محال على املعىن ومراعاة للوزن الّشعري ضرورة.

 

 تغيير جهة اإلعراب. 0.0
ّلب الّشاعر جهة اإلعراب فيورد الرتكيب على غري وجهه املألوف ممّا ت عارض  وقد يق

القواعدن. وقد وقف ابن جين يف مواضع خمتلفة على هذه القضّية منّبها على وجه الّضرورة 
فيه. ومنه قوله يف إقامة الّصفة مقام املوصوف: "وال يقال: عندي ثالثة ظريفني، إال يف 

ة مقام املوصوف، وليس ذلك يف حسن وضع االسم هناك، والوجه ضرورة إىل إقامة الصف
 لتجري "شهداء" على "أربعة" وصفا عندي: ثالثة ظريفون. وكذلك قوله: "بِأنْربـنعنٍة ش هداءن"
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فهذا هذا. فأما وجه قراءة اجلماعة: "بِأنْربـنعنِة ش هداءن" باإلضافة، فإّنا ساغ ذلك ألهنم قد 
 .(39)مال األمساء"استعملوا الـ "شهداء" استع

 

م معرفنٌة ونكرٌة جعلتن  اْسم "كنانن"  وقال يف تنكري املسند: "فنِإذا اْجتمع يف اْلكنالن
اْلمعرفنة، وخربها النكرنة، تنقول: كنانن عنْمرو كنرميًا، ونالن جيوز: كنانن كرمٌي عمرا، ِإال يف ضنر ورنة 

 الّشْعر. قنالن اْلقطناِمي ]الوافر[:
 اعنافنرُّق ينا ضباعنا      ونال ينك موقٌف ِمْنك الودن قفي قبل التـَّ 

يًعا معرفتني كنت  هنا. فنِإن كناننا مجِن فنجعل "موقف" ونه ون نكرنة امْسهنا و"الوداع" ونه ون معرفنة خنربن
، تنقول: كنانن زيد أنخناك، ونإِ  ن ِفيهنا خم نرّيا أنيهمنا ِشْئت جعلته اْسم كنانن ونجعلت اآلخر اخلْنربن

 .(17)ِشْئت قلت: كنانن أنخ وك زيدا"
 

ونمثله يف تغيري جهة اإلعراب قوله يف ضمري املنفصل املنصوب "إيّا": "تقول: رنأنيـْت ك، 
ونال تنقول: رنأنْيت إيّاك، ألننَّك تقّدر على اْلكناف، ونر مبَّنا جناءن ذنِلك يف ضنر ورنة الّشْعر، قنالن 

 حنىتَّ بلغْت إيَّاكنا عرٌي حتمل  األنرناكنا      ِإلنْيكن  كأتتْ          الراجز ]الرجز[:
. ونقنالن أ ميَّة ]اْلبنِسيط[:  ي رِيد حنىتَّ بلغتكن

 اريرِ هن يف دهر الدَّ  الوارث اْلبناِعث اأْلنْمونات قد ضمنت      إيَّاه م  األنْرض  بِ 
 روة الّشعريّة.، ففصل وحاد عن جهة اإلعراب الصحيحة ألجل الض(16)أني: قد ضمنتهم"

 

وذكر عثمان بن جين مسألة أنه وجب أن يعود الضمري أبدا على لفظ الغيبة ال 
احلضور، وذلك قولك: أنت الذي قام أخوه، وال تقول: أخوك، إال يف ضرورة شعر، وأنا 

جل الذي الذي قام صاحبه وال تقول: صاحيب إال ضرورة. وإّنا ذلك ألن التقدير: أنا الرَّ 
 جل الذي قام أخوه، كما قال طرفة ]الطويل[:وأنت الرَّ قام صاحبه، 

 ة املتوق دِ خشاٌش كرأس احليَّ       ذي تعرفونه  الَّ  ب  رْ الضَّ  ل  ج  أنا الرَّ 
الفصيح". وقد جاء أيضا احلمل يف  ومل يقل: الذي تعرفونين، قال: "وعلى هذا كالم العريبّ 

 مل[:مثل هذا على املعىن دون اللفظ؛ قال الّشاعر ]الكا
 سنامِ  ذاتِ  غرين  ت  تغلبن كْ رن تـن ا      ون نن قن كرا بالْ وأنا الذي قّتلت  بن 

، ومل يقل: قـن  لن تن فقال: قتلت 
 .، ألنه محله على معناه للّضرورة وترك األصلن (12)
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 خاتمة
تكّفل هذا البحث بإملام ما صدر من ابن جيّن يف كتاباته من أنواع الضرورات الشعرية 

ا يف سبيل حتقيق هذا اهلدف أن الضرورة جزء من آراء ابن جيّن وأشكاهلا. وقد الحظن
من الضرورة مما ال وجه له فيها النحويّة والصرفّية ألنه ال يكاد يلم مبسألة حىت ذكر ما ميت 

ن عالّشعر عند ابن جيّن  يف اإلعراب أو التصريف أو حنومها. لذلك فال تقّل شأنا ضرورات  
ستقالّ. بل إن كتب ابن جيّن من املصادر الباكرة األصيلة يف هذا غريه ممن أفردوا هلا كتابا م

اجلانب ألنه من أولئك األوائل اّلذين وقفوا على تلك املسائل وع نوا هبا عناية بالغة. ولو 
ِسْفرا  - ال حمالة -ح ْدنا تتّبع مسائل الضرورة وما يتعّلق هبا يف كتب ابن جيّن لفّرعنا منها 

لدقائق الّلغة وحكم العرب يف  لضرورة عند ابن جين استكشافٌ ا نفيسا. واستكشاف  
 مجماري كالمهم وسعة منطقهم وشتات وجوه االحتجاج يف لغتهم. ولو ال ضيق املقا

يف هذه الع جالة لعرضنا بعد التنويعات مبحثا عن آراء ابن جيّن يف الضرورة الّشعرية  لواملقا
 ة:واليت ميكن أن جنملها يف الّنقاط الّتالي

 

د رأينه ابن  مالك الضرورة فن شعرّي: وقد خالف ابن جين يف رأيه هذا سيبويه الّذي أيّ  -
فيما بعد إذ رأى أن الضرورة ال تكون إاّل باضطرار الّشاعر واالحتياج إليه لعارض 

مجهور النحوّيني الذين مل يشرتطوا  ابن جيّن اّلذي أصبح رأين  رأي   . وقد غلبن عروضيّ 
 طرار الّشاعر إليه يف شعره.يف الّضرورة اض

 

نسب كل ما خيالف املألوف أو فيها حىت ال ي   ها واملبالغةِ تقييد الضرورة وعدم إطالقِ  -
الّلهجات أي أهنا لغة  فبعض ذلك يرجع إىل اختالف ؛ينفلت من القاعدة إىل الضرورة

 ، وبعضها اآلخر يعّد شذوذا ال ضرورة.صحيحة وإن خالفت املعهود
 

ر؛ فما جيوز هلذا يف أمر م واملتأخّ ، واملتقد  د  واملولَّ  حُّ الق   الضرورة العريبُّ  يستوي يف عمل -
 الضرورة جاز لذاك، وال يؤثر يف ذلك الزمان أو املكان.

 

ًة وإن صدر من العريّب اخلالص، فمن الضرورة ما  - ليست كّل ضرورة م ستحسنًة وال معتنربن
 .ومنها ما هو مردودٌ  ما هو مقبولٌ  هو حسن ومنها ما هو قبيح، ومن الضرورة كذلك
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 الهوامش واإلحاالت
 

هـ  6122لعصرية، ، بريوت، املكتبة ا6حممود مصطفى، أهدى سبيل إىل علمي اخلليل، ط -(6)
عبد الكرمي الّنهشلّي، املمتع يف علم الّشعر وعمله، حتقيق منجي الكعيب، ليبيا  .621م، ص2776

 .32م، ص 6908هـ / 6398تونس، الدار العربية للكتاب،  –
 م6988هـ / 6178، القاهرة، مكتبة اخلاجني، 3سيبويه، الكتاب، حتقيق عبد الّسالم هارون، ط  -(2)

 .29–21، ص 6جـ 
: "الشاهد فيه على ايف يف شرح أبيات سيبويه، وقال السري "أي: من غرينا:"قال ابن جين يف الفسر -(3)

 أنه جر "سوائنا" ومكنه وهو غري متمكن".
بن جيّن أبو الفتح عثمان، الفسر، اإلصدار األّول، موسوعة الشعر العريب، مؤسسة حممد بن راشد ا

      السريايف أبو حممد يوسف بن أيب سعيد احلسن بن عبد اهلل/  27ص ، 2779آل مكتوم، 
ية بن املرزبان، شرح أبيات سيبويه، حتقيق حممد علي الريح هاشم، القاهرة، مكتبة الكليات األزهر 

 .282، ص 6، جم6901هـ / 6391دار الفكر،  –
 .32-36، ص 6كتاب سيبويه، جـ  -(1)
، بريوت، دار 6أبو حيان األندلسّي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، حتقيق حممد عثمان، ط -(5)

 .195، ص 3الكتب العلمّية، جـ
 .203، ص3توفيقية، جـالسيوطي، مهع اهلوامع، حتقيق عبد احلميد هنداوي، مصر، املطبعة ال -(1)
هـ 6175، بريوت، دار النهضة العربية، 6السريايف، ضرورة الّشعر، حتقيق رمضان عبد التواب، ط -(0)

 .33م، ص6985
 .1-5رمضان عبد التواب، "مقدمة حتقيق ضرورة الّشعر للسريايف"، املرجع الّسابق، ص -(8)
ان عبد التواب وصالح الدين اهلادي، الكويت، دار القزاز، ما جيوز للّشاعر يف الّضرورة، حتقيق رمض -(9)

 .99العروبة، ص 
 .677 -99املرجع الّسابق، ص  -(67)
 .21/21انظر: "حتقيق ما جيوز للّشاعر يف الضرورة"، ص  -(66)
هـ  6172، بريوت، دار األندلس، 2ابن عصفور، ضرائر الّشعر، حتقيق السيد إبراهيم حممد، ط -(62)

 .66م، ص 6982
  ، بريوت، دار الكتب العلمّية6ابن عصفور، شرح مجل الزجاجي، حتقيق فواز الّشعار، ط -(63)

 .610، ص 3م، جـ 6998هـ / 6169
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 .0وانظر: مقدمة التحقيق، ص  -(61)
نقل ياقوت احلموّي يف معجم األدباء أنه "كان يقال: النحويون يف زماننا ثالثة: واحد ال يفهم   -(65)

، وواحد يفهم بعض كالمه وهو أبو علي الفارسّي، وواحد يفهم مجيع كالمه بال كالمه وهو الّرّماينّ 
أبا    أستاذ وهو الّسريايّف". وقال فيه: "قرأت خبط الشيخ أيب حممد بن اخلشاب: كان شيخنا، يعين

 علي، وأكثر حتققًا بالرواية منصور موهوب بن اخلضر اجلواليقي يقول: "أبو سعيد أروى من أيب
 علم الرواية. انظر:ياقوت احلموي منه فيها" على أنه كان يقدم أبا سعيد على أيب علي يفوأثرى 

م 6993هـ / 6161، بريوت، دار الغرب اإلسالمّي، 6معجم األدباء، حتقيق إحسان عّباس، ط
. ويذكر الّسامرّائي يف كتابه "ابن جيّن النحوّي" أبا سعيد السريايف 6821/  868، ص 1/  2جـ

ن عيسى الرماين وأبا علي الفارسّي كأشهر النحويني يف عصر ابن جيّن، كما ذكر الضرورة وعليا ب
الشعرية كإحدى أهم العلل اليت الحظته العرب يف كالمها يف رأي ابن جيّن. الّسامرائي فاضل 

 .672/682م، ص 2779هـ / 6137، عمان، دار عمار، 2صاحل، ابن جين النحوي، ط
اجمللس  ،وزارة األوقاف ،ب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، الكويتابن جين، احملتس -(61)

 .20، ص2/ جـ 81، ص6م، ج6999هـ / 6127األعلى للشئون اإلسالمية، 
 .672/201، ص 6ابن جيّن، احملتسب، جـ  -(60)
 .317، ص 6املرجع الّسابق، جـ  -(68)
 .339، ص6م، جـ6951هـ / 6303ء الرّتاث القدمي، إحيا دار القدس، ،6ط ابن جيّن، املنصف، -(69)
  6، جـم2777/ هـ 6126، بريوت، دار الكتب العلمّية، 6ابن جيّن، سّر صناعة اإلعراب، ط -(27)

 .221ص 
ا ِإالَّ 663. وقال يف الّلمع )ص 238/  673، ص 2املرجع السابق، جـ  -(26) (: "ونالن جيوز اجْلمع بنينهمن

 ".شناِعر أنن يْضطنرّ 
 .607، ص 6املنصف البن جيّن، جـ -(22)
 .3/13، 6/259، 2/319، القاهرة، اهليئة املصريّة العاّمة للكتاب، 1ابن جيّن، اخلصائص، ط  -(23)
 (:6/26. قال املؤّلف يف موضع آخر عن نفس البيت )310، ص6انظر: ابن جيّن، املنصف، جـ -(21)

 اجِع ما قد فاته  ِبرِدنادِ وما كل مبتاع ولو سنْلفن صنْفق ه       بر 
 ولكنه اضط ر فخّفف املفتوح، وهذا عندهم من الشاذ". ،"قالوا: أراد سنلنفن 

 .265، ص 3ابن جين، اخلصائص، جـ  -(25)
 .655، ص 3املرجع الّسابق، جـ  -(21)
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     قال. 56ابن جين، الّلمع يف العربّية، حتقيق فائز فارس، الكويت، دار الكتب الثّقافية، ص  -(20)
 (: "ال جيوز مررت زيدا، وأما قوله:161ابن هشام يف مغين الّلبيب )ص 

 فضرورة"....    يارن ومل تعوج وامترُّون الدّ   
 .19-2/18سّر صناعة اإلعراب،  -(28)
 .692، ص 6املنصف البن جيّن شرح كتاب الّتصريف، جـ -(29)
 .629-628، ص 6احملتسب، جـ -(37)
 .629بق، ص املرجع الّسا -(36)
 .120-121، ص 2راجع: ابن جيّن، اخلصائص، جـ -(32)
 .11، ص 6احملتسب، جـ -(33)
 .307-319، ص 2سر صناعة اإلعراب، جـ -(31)
 .97، ص 6احملتسب، جـ -(35)
 (.2/160(، اخلصائص )6/20املرجع الّسابق ) -(31)
 (.6/25سر صناعة اإلعراب ) -(30)
ي: "وال أرضن أبقلِت اْبقاهلا" وصال ال قطعا؛ ويف هذه الرواية خنرج (. وقد رو 2/163اخلصائص ) -(38)

 من تذكري املؤنث إىل ضرورة إبدال مهزة القطع وصال.
 (.6/676احملتسب ) -(39)
 .30-31الّلمع يف العربّية البن جيّن، ص  -(17)
 673املرجع الّسابق، ص  -(16)
 .38، ص 2ابن جين، سّر صناعة اإلعراب، جـ -(12)
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 الخطاب النقدي السيميائي لدى عبد الملك مرتاض
 

Semiotic Critical Discourse of Abd al-Malik Murtad 

  

 د.مباركية عيسى                                    
 )الجزائر( برج بوعريريج - جامعة محمد البشير اإلبراهيمي

                    issambarkia@yahoo.fr 
 

 41/82/0808 تاريخ القبول:                                82/80/0808اإلرسال:  تاريخ
 

 ملخص:
الناقد "عبد امللك مرتاض" أحد النقاد اجلزائريني الذين خاضوا يف جمال النقد  يعدّ      

األديب بصفة عامة، والدراسات السيميائية بصفة خاصة، ومؤلفاته اليت خصها يف هذا 
وفق مفاهيم  جتاههتمامه هبذا اجلانب، رغبة منه يف حماولة بلورة هذا االاجلانب تؤكد ا

 وإجراءات مرتاضية.
 

السيميائي لدى  الخطاب النقدي"وعليه ستقارب هذه الدراسة موضوعها املوسوم بـ      
 من حمورين: "عبد الملك مرتاض

 الغربية. السيميائي يف بيئته جتاهاحملور األول يتناول اجلهاز املفاهيمي لال -
يتضمن الكشف عن السيميائية يف بيئتها و يعترب جوهر هذه الدراسة،  ؛احملور الثاين -

 العربية، خصوصا تلك اجلهود التنظريية والتطبيقية عند مرتاض يف هذا اجملال.
 

 سيميائية، اخلطاب النقدي، عبد امللك مرتاض.الالكلمات المفتاحية: 
 

Abstract: 
Abdelmalik Mertaad is one of the Algerian critics who have 

studied the field of literary criticism in general, and the field of 

semiotic studies in particular. His works emphasize on this 

aspect in order to develop an approach according to certain 

Mertadi's concepts and procedures. Therefore, this study will 

bring the subject of "Semitic critical discourse of Abd al-Malik 

Murtad" along two themes. The first adresses the conceptual 
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device of the semiotic approach in its Wertern environment. The 

second is the substantive area of this study, will includes finding 

out both the theoretical and the practical part of Arabic semiotic 

approach in its environment, especially those of Abdul Malik 

Murtad. 
 

Keywords: semiotics, critical discourse, Abdul Malik Murtad.  
 

 مقدمة:
ات النقدية يف العصر احلديث، وأصبح التطور يف مناهج النقد لقد تعددت االجتاه

أمرا ملحوظا وملموسا بكثرة خاصة عند األوروبيني، ويف خضم هذا التعدد من االجتاهات 
حاول النقد األديب املغاريب أن جيد له مكانة بني هذه املناهج احلديثة  النقدية املتباينة،

لتفاعل مع الغرب، وكذا توفر الكتب واجملالت واملعاصرة، وهذا عن طريق املثاقفة وا
املتخصصة يف هذا اجلانب، وهو األمر الذي ساهم يف ظهور عدة حماوالت عربية خاصة 

  .املغاربية يف هذا اجملال سواء على مستوى التنظري أم على مستوى التطبيق
 

اقد اجلزائري ومن بني هذه احملاوالت العربية املغاربية نذكر التجربة النقدية لدى الن
"عبد امللك مرتاض"، حماولة منا تسليط الضوء على مشروعه النقدي، مع تضييق دائرة 

 ".حث يف جانب معني واملتمثل يف : "االجتاه السيميائيالب
 

ويف سياق حتديد إشكالية هذه الدراسة، ميكننا أن نطرح بعض األسئلة اليت من 
 بة النقدية لدى هذا الناقد.خالهلا ميكننا أن ّنيط اللثام عن تلك التجر 

فهل استطاع "مرتاض" بلورة هذا املنهج النقدي مبفاهيم وإجراءات "مرتاضية"، أم أنه  -
 اكتفى بالتزود من مشاربه الغربية ؟

 وكيف جتلت معامل هذه النظرية عنده ؟ -
 وفق الناقد يف تطبيق هذا املنهج ؟ حدّ  إىل أيّ و  -

قدية يف هذا اجملال، علينا أن نقوم بعملية مسح يف وحىت يتسىن لنا معرفة جتربته الن     
 .مؤلفاته اليت خصها يف هذا اجلانب، حىت تكون الرهية مستنرية وواضحة
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بداية وقبل أن نشرع يف احلديث عن النظرية السيميائية يف البيئة النقدية العربية عند      
وحىت يتسىن لنا معرفة هذه  "عبد امللك مرتاض"، علينا أن نعرج عليها يف بيئتها الغربية،

 النظرية أكثر ينبغي علينا أن نشري إىل نشأهتا ومفهومها مع أبرز روادها.
 

 السيميائية في بيئتها الغربية:  -4
 ( أول من بشر مبيالد علم جديد يهتم6963-6850" )"فرديناند دي سوسري يعدّ      

أي "علم العالمات"، وعن  (،sémiologieالسيميولوجيا بدراسة العالمات، وأمساه بـ : )
  يف صلب احلياة االجتماعيةنستطيع أن نتصور علما يدرس حياة الدالئل : »ذلك يقول

وقد يكون قسما من علم النفس االجتماعي وبالتايل قسما من علم النفس العام، ونقرتح 
، أي علم الدالئل وهي كلمة مشتقة من اليونانية سيميولوجيا sémiologieتسميته 

(sémion مبعىن دليل، ولعله سيمكننا من أن نعرف مما تتكون الدالئل والقوانني اليت )
تسريها، وملا كان هذا العلم غري موجود بعد فإنه ال ميكن أن نتنبأ مبا سيكون، ولكن حيق له 
أن يوجد ومكانه حمدد سلفا، وليست األلسنية سوى قسم من هذا العلم العام والقوانني اليت 

الدالئل سيكون تطبيقها على األلسنية ممكنا، وستجد األلسنية نفسها  يكشف عنها علم
 .(6)«ضمن جمموعة الظواهر البشريةملحقة مبيدان حمدد املعامل مضبوط 

 

السيميولوجيا بذلك هي علم العالمات، وهو العلم الذي اقرتحه "فرديناند دي وعليه ف
 جاء به.سوسري" كمشروع مستقبلي لتعميم "علم اللسانيات" الذي 

 

 لريبط هذا العلم باملنطق (6961-6837" )شارل ساندرس بريسكما جاء األمريكي "
يف نفس الفرتة اليت كان خيطط فيها "سوسري" للخروج به، حىت اختلط على الدارسني يف 

  ر هلذا العلمحتديد من األسبق منهما يف اخلروج بالفكرة، وقد خرج "بريس" بتصور آخ
( الذي ال ينفصل عن املنطق، وعن هذا يقول: semioticsميوطيقا سيأطلق عليه تسمية )

ليس املنطق مبفهومه العام إال امسا آخر للسيميوطيقا، والسيميوطيقا نظرية شبه ضرورية »...
، واملعىن من هذا أن املنطق يتجلى يف العالمة من خالل (2)«أو نظرية شكلية للعالمة

صرت دراسته على اجلانب التطبيقي، يف حني جند العالقة بني الدال واملدلول، وقد اقت
 "سوسري" ركز على اجلانب النظري.
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بريس( فيمكن القول )سوسري/ سيميوطيقا(،االختالف يف التسمية )سيميولوجيا/عن 
األمريكيون  أما السوسريية، بالتسمية منهم التزاما السيميولوجيا مفردة يفضلون األوروبيني» بأن

  .(3)«يلسوف األمريكي شارل ساندرس بريساليت جاء هبا املفكر والففيفضلون السيميوطيقا 
 

( مصطلحان مرتادفان، أو سيميوطيقاا سبق يتضح أن مصطلح )سيميولوجيا/ومم      
وأنساقها، سواء   ميكننا القول بأهنما وجهان ملفهوم واحد، وموضوعهما هو دراسة العالمات

 احلياة االجتماعية.  نطاق غري لغوية يفأم  لغوية كانت هذه العالمات
       

 السيميائية في البيئة العربية )الجهود التنظيرية والتطبيقية عند "عبدالملك مرتاض"(: -0
أهم النقاد املغاربة الذين خاضوا يف الناقد اجلزائري "عبد امللك مرتاض" من أبرز و  يعدّ 

ري دليل على ذلك كتاباته جمال النقد األديب عامة، والدراسات السيميائية بصفة خاصة، وخ
املتعددة واملختلفة يف هذا اجملال اليت حاول من خالهلا التعريف باملنهج السيميائي، كما 
جنده يطبق هذا املنهج على جمموعة من النصوص واألعمال األدبية املتنوعة، وال يقتصر يف 

ا ميكن (، وممعني، بل يطبقه على النص بشقيه )القدمي واحلديثتطبيقه على جانب 
مالحظته يف مشروعه النقدي تلك املزاوجة بني اإلطار النظري وبني املمارسة التطبيقية اليت 

 يعكف املؤلف من خالل تطبيق آلياته النظرية على نصوصه املختارة.
 

 ( جند:ال )الدراسات السيميائيةومن أهم ما كتبه يف هذا اجمل
 [.6981بنية اخلطاب الشعري ] -
 [.6993ليل سيميائي حلكاية محال بغداد ]ألف ليلة وليلة: حت -
 [.6991شعرية القصيدة، قصيدة القراءة ] -
 [.6995]يائية مركبة لرواية "زقاق املدق"معاجلة تفكيكية سيم حتليل اخلطاب السردي: -
 [.6991مقامات السيوطي: حتليل سيميائي ] -
 [.6990نظرية النص األديب ] -
 [.6998يف نظرية الرواية: حبث يف تقنيات السرد ] -
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 ز فيها البنيوية إىل ما بعدهاوهذه الكتب السالفة الذكر، جند صاحبها يتجاو 
 باألحرى تبنيه للمنهج السيميائي، وإن كان يف بعضها يزاوج بني السيميائي والتفكيكي.و 

 

بدأ مساره النقدي السيميائي من خالل " »وهناك من يقول أن "عبد امللك مرتاض
، فهو أول  (1)«ل بغداد، وهي إحدى حكايات ألف ليلة وليلةحتليله السردي حلكاية محا

كتاب حاول من خالله جتسيد معامل الدرس ضمن مشروعه، ويف سياق حديثه عن هذا 
فلتكن هذه حماولة ممنهجة لدراسة الرتاث العريب، ولتكن قبل  : »املنهج )السيميائي( يقول

 دعوة إىل التجديدولتكن أيضا  كل شيء مدرجة إلثارة السؤال ومسلكه الستضرام اجلدال،
 .(5)«هذه النظريات اليت نقرهها مرتمجةولكن بعيدا عن فخ التقليد الذي ابتلينا به يف 

 

فإننا نراه يتناول نصا " شعرية القصيدة، قصيدة القراءة"إذا انتقلنا للحديث عن كتابه و 
نجده خيضع هذه القصيدة شعريا يتمثل يف ) قصيدة أشجان ميانية ( لـ "عبد العزيز املقاحل" ف

إىل حتليل وفق منهج مركب )سيميائي تفكيكي(، وما ميكن مالحظته يف كتابه هذا أنه 
اولة إسقاطها يسعى جاهدا إىل الوقوف على أهم املفاهيم األساسية للمنهج السيميائي، وحم

نود أن نتوقف لدى هذه املفاهيم » ما يؤكد على ذلك قوله:على نصه الشعري، و 
ائية األربعة، واحدا واحدا، لنعرف هبا تنظريا أوال مث خنلص من بعد ذلك إىل ممارسة السيمي

 .(1)...«أشجان ميانية"التطبيقات عليها من حد نص "
 

صه السابق، فهي تتمثل يف  وأما عن املفاهيم السيميائية األربعة اليت أشار إليها يف ن
 األيقونة، القرينة، الرمز، اإلشارة(.) كل من:

 

(؛ اليت هي عالمة حتيل على iconاأليقونة لنسبة للعنصر السيميائي األول )اوب
اليت جند فيها "مرتاض" يقرتح بديال  ؛املوضوع مبوجب اخلصائص اليت ميتلكها هذا املوضوع

هلذا املصطلح، ويفضل تسميته مبصطلح )املماثل(، ويف سياق توضيحه للعالقة القائمة بني 
بديال ملصطلح ع الذي حييل عليه، جنده يوظف املصطلح الذي يراه املاثول )الدليل( واملوضو 

... فالعالقة اليت تربط بني ما نطلق علية املماثل واملمثال له عالقة »"أيقونة"، فيقول: 
 .(0)...« أو للمظهر اخلارجي مشاهبة ومماثلة للعامل اخلارجي،
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رة أو مالصقة مع ( وهي اليت جندها تنسج عالقة مباشindiceالقرينة أما عن )
موضوعها، ويقرتح بديال هلذا املصطلح ويفضل تسميته بـ :)العلية( هذا االسم الذي يأخذه 
من مصطلحات النحاة العرب، وهذا ما وجدناه يف نصه اآليت الذي يعرف فيه مصطلح 

القرينة عبارة عن عالقة علية توضع بني حدث ليسانيايت والشيء املدلول :»القرينة فيقول 
ه، فيكون رفع صوت ما بصورة غري مألوفة قرينة للوقوع حتت وطأة عدوان، كما أن علي

، والنار هي العلة، والعالقة فالدخان إذن معلول (8)«الدخان يف مألوف العادة، قرينة للنار
 الناجتة عنهما عالقة علية.

 

يتخذ  الرمز»جده يورد له تعريفا فيقول: (، فنsymbole)الرمز  عن مفهوم أما احلديث
له أثوابا شىت ويتشكل يف أشكال خمتلفة: جمسدة حية، أو ناطقة مسموعة، أو خرساء 

، ويضرب أمثلة (9)...«منظورة كالنار العربية، والكتابات اإلشهارية، والكتابات الشعارية 
 هلذا العنصر من بينها: أن األسد رمز للقوة والشجاعة، والقلم رمز للعلم أو الكتابة ...

 

إهنا : »( بقولهle signalاإلشارة أمهية العنصر السيميائي األخري )يشري إىل يف حني 
جمال سيميائي شاسع املضطرب، بعيد املأتى، حبيث ال ميكن ألحد من الكتاب، وال ألحد 

اإلشارة قد  ، ويرى أنّ (67)«لي النصوص باملقاربات السيميائية، أن يستغنوا عنه ...من حمل
هي إما )صوتية أو بصرية(، أما عن األوىل واليت تدرك بالسمع  تكون لغة غري طبيعية، ف

 .بالبصر كإشارات املرور ودالالهتاكمختلف األجراس، والثانية اليت تدرك 
 

حيتويان على الكثري  ويف هذا اجلانب أيضا هناك كتابني آخرين "لعبد امللك مرتاض"
على نصوص سردية يعمل على من هذه املمارسة النقدية اليت ذكرناها، حبيث جنده يشتغل 

 مقاربتها سيميائيا، وهذان الكتابان مها: 
 حتليل اخلطاب السردي: معاجلة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق املدق.  -    
   مقامات السيوطي: حتليل سيميائي مركب للمقامة الياقوتية. -    
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ليات واإلجراءات اآلفنجده يشتغل فيهما بالتطبيق والتحليل معتمدا على أهم 
 كسيميائية التشاكل وسيميائية األلوان(.السيميائية )

 

 ومن أعماله األخرية اليت اهتم فيها بالتنظري هلذا املنهج نذكر كتابيه :     
   .نظرية النص األديب -       

 .يف نظرية الرواية -       
 

 الوطن العريبصطلح السيميائية يف فنجده يكشف الغموض واللبس الذي يكسو م 
بالتحديد يف فصله الرابع املعنون بـ: ، و (نظرية النص األدبيخصوصا يف مؤلفه األول )

 إشكالية، مما مسح بتعدد تسمياته "النص والسيميائيات األدبية"، فقد وقع هذا املصطلح يف
ية فنجد مثال: )السيميائية، السيمائية، السيميائيات، السيميوطيقا، السيميولوجيا الدالئل

وخري  ومن بني املصطلحات اليت يفضلها "عبد امللك مرتاض" مصطلح )سيميائية( ...(،
 حرج يف دليل على ذلك عناوين مؤلفاته اليت حتمل مثل هذا املصطلح كما رأيناه سابقا، وال

يميائية  منهم قصد التوضيح أكثر: )ألف ليلة وليلة: دراسة سنيأن نستشهد بواحد أو اثن
 بعنوان: )دراسة سيميائية تفكيكية لنص أين ليالي(.  آخرتفكيكية(، و 

 

مفهوم السيميائية آت، كما  إنّ »( فيقول: كما أننا جنده يورد هلا تعريفا )السيميائية
هو معلوم من تركيب ) س و م ( الذي يعين فيما يعين ) العالمة ( اليت يعلم هبا شيء ما  

 .(66)«كالثوب، وإنسان كالوشم...
 

 ه مصطلحا خاصا به" ويتخذنرى أنه يفضل تسمية "السيميائية ريففمن هذا التع
 ملكون األساسي ملصطلح )سيميائية(ويرى أن لفظة )مسة( هي األصل االشتقاقي وا

أن األمم عرفت » ويتحدث عن أمهية هذه اللفظة من خالل تلك اإلشارة اليت يرى فيها:
   ، واستخدام اللونها )اإلشارة(مفهوم "السمة" وتعاملت معه من املظاهر اليت رمبا أمه

إبداء التأمل ة والتعبري عن مناسبات األفراح و إقامة الطقوس املتعلقة مبمارسة الشعائر الدينيو 
، ويف (62)«والتوجع لدى حدوث األتراح، وال سيما اإلغريق والعرب يف ثقافتهما الكبريتني

به )نظرية النص األديب( كيف تبنيه هلذا املصطلح )مسة( نراه يوضح يف موضع آخر من كتا
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عند الغرب  مان ذلك عند العرب أخيوض يف العودة إىل أصل هذا املصطلح سواء أك
(، فيشري إىل جهود )بريس( يف هذا املضمار، خصوصا فيما يتعلق بأنواع )القدماء واحملدثني

 السمات واليت حيددها يف ثالثة أنواع: 
 (qualisigneالسمة الوصفية )»  -
 (sinsigne) فردية السمة ال -
 .(63)«(légisigneالسمة العرفية ) -

 

(، فنجده يتناول موضوع السيميائية، يف جانب في نظرية الروايةأما عن مؤلفه اآلخر )
ه يشري إىل جهود  اللغة والفلسفة والسيميائية (، فنراوانبه، وكان هذا اجلانب بعنوان )من ج

يفهم للغة، كما يشري إىل جهود علماء )ابن جين( يف تعر و )أفالطون(كل من )سقراط( و
اللسان يف فهمهم وتفسريهم للظاهرة اللغوية ودراستها بطريقة سيميائية تسعى إىل التحكم 

ن هذه السمات فيقول عن يف السمات الطبيعية والسمات االصطناعية، ويوضح كال م
لدالة على وشكان وهي اللغة التبليغية اليت يكون بثها دون قصد، كدكنة السماء ا»األوىل: 

اليت تنصرف إىل كثري من : »أما عن السمة االصطناعية فهي تلك ،(61)«هطالن املطر...
األشكال، واإلشارات الصوتية و  ،والرسوم التبليغية اليت منها اللغة اللفظية، املظاهر التعبريية أو

، كما ميز بني السمات البسيطة (65)«ق طبول وجبة السحور يف رمضان...مثل د
 والسمات الرتكيبية أو املركبة.

 

ومن خالل التقسيمات السالفة الذكر نراه يربط بني السيميائية ودراسة النص الروائي 
 ن عدد ضخم من الرتاكيب والصياغاتوليكن النص الروائي حبذافريه، هنا مركبا م: »فيقول

 .(61)«أي أنه مركب من تسلسالت طويلة من السمات املتداخلة
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 خاتمة:
"، خاصة يف النقدي لدى "عبد امللك مرتاض طاببعد هذه اجلولة يف رحاب اخل 

ميكننا أن خنرج مبجموعة من النقاط املتوصل إليها كخالصة هلذه التجربة  اجملال السيميائي
 واليت نوجزها فيمايلي:

السيميائية هج النقدية املعاصرة كالبنيوية و لقد اهتم "عبد امللك مرتاض" باملنا -
 كان أكثر حظا من املناهج األخرى  اهتمامه باملنهج السيميائي كية ... إال أنّ والتفكي

 بيةوهذا ما حملناه يف أغلب كتاباته، فطبق معظم مبادئ وآليات النظرية السيميائية الغر 
 آراء بديلة ومتعددة تتناسب مع الفكر العريب.لكنه اقرتح مصطلحات و 

 

ه النقدية من عدة مرجعيات عربية برجوعه استلهم الناقد "عبد امللك مرتاض" أفكار  -
للموروث العريب، ومرجعيات غربية حيث بدا متأثرا بأفكار "دي سوسري" ومفاهيم كل 

 ." و"كورتيس"من "غرمياس
 

ما ميكن مالحظته على أغلب مؤلفاته يف هذا اجملال أنه يزاوج بني اجلانب النظري  -
 نصوصه سواء أكانت شعرية أم سرديةوالتطبيقي، وحياول إسقاط األبعاد النظرية على 

 قدمية كانت أم حديثة.
 

 ئ الرتاث يف ضوء املناهج احلديثةمن خالل جتربته أن يستقر  لقد استطاع "مرتاض" -
وخصوصا يف مقارباته السيميائية، والغرض من هذا كله هو حماولة التوفيق بني ماهو 

 جربته على الرتاث العريبثي بتحداثي و ما هو تراثي، من خالل اإلفادة مما هو حدا
إعادة قراءة هذا الرتاث بطريقة حداثية؛ أي أنه يسعى إىل الربط بني املفاهيم احلديثة و 
الرتاث العريب، بغية الوصول إىل منهج سيميائي عريب يستند إىل الرتاث وميسك بكل و 

 ما هو حداثي.
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  ملخص:
، وذلك وفق من حيث املاهية واالجّتاهات واآللياتتطارح الّسخرية يروم البحث 

البحث ،  كما طرح "البالغة اجلديدة بني التخييل والّتداول"يف كتابه مشروع حممد العمري 
فّيات اليت اعتمدها حممد العمري يف عدة إشكاالت نوجز منها: ماهي املنطلقات واخلل

؟، هذه االستفهامات كفن أديبحتليله للّسخرية؟ ما اّلذي أضافه حممد العمري للّسخرية  
وفق املنهج الوصفي القائم على آليات الّتحليل واالستقراء. وقد أفضى  مناقشتهاسيتم 

 متوآليات أسهنذكر منها: متّكن حممد العمري من وضع تصورات  عدةالبحث إىل نتائج 
كما أعطت نـنفنًسا جديدا لتطارح  يف بلورة الّسخرية لدى اجلاحظ كفن قائم بذاته،

 .الّسخرية، وإفرادها بدراسة جديّة هادفة
 

 حممد العمري. ،الّتوريط ،الّذهول ،االلتباس ،اجلدّ  ،اهلزل ،الّسخرية الكلمات المفتاحية:
 

Abstract:  
The research aims to activate the topic of Irony according to 

Muhammad Al-Amri in writing the new rhetoric. Therefore, the 

research sought to treat the Irony in terms of what it is, its directions 

and mechanisms. It also poses several problematics for instance: What 

platforms and backgrounds Muhammad Al-Amri adopted in his 

analysis of Irony? What did he add to irony as a literary genre? All 

these  were discussed following the descriptive approach.The research 
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concluded that Muhammad Al-Amri was able to develop perceptions 

and mechanisms that gave  a significant incentive in treating irony and 

singled out it with serious and meaningful study. 
 

Keywords: irony;  humor;  seriousness;  confusion;  amazement;  

implication; Muhammad Al-Amri. 
 

 مقدمة: 
جا منقطع الّنظري سيان يف تاريخ األدب ال شّك أّن الّسخرية من الفنون اّليت لقيت روا

العربــي أو الغربــي، وقـــــد رام البحث تقصي العانية اّليت حظي هبا هذا الفن فوجد مرّدها إىل 
نذكر منها: قوة الّتأثري يف الّنفس حيث ترتك الّسخرية أثرا بالغا يف نفس  عديدةعوامل 

ّساخر(، كما تشتغل الّسخرية على تفعيل أعلى املتلقي ال يزول بزوال املنبه )نص الّرسالة ال
درجات الّلغة، واستنطاق أقصى درجات الّداللة، نظرا الستحكام املوقف، وبلوغه ذروة 

انفالت جلزيئات اخلطاب الّساخر سواء بغري قصد أو عدم توقع  الّتطارح، لذا فإّن أيّ 
هذا يعىن أّن الّسخرية من سيؤدي إىل انفجار أيديولوجي يـ هنوِر املبىن ويشتت املغزى، و 

ظّل الطّريق  أصعب الفنون األدبية، فهي يف أبسط معانيها هزل يسلك طريق اجلّد فإنّ 
 عدها أن نتساءل ما هي الّسخرية؟ ، ولنا ب!انقلبت الّسخرية على نفسها يف مشهد ساخر؟

 

واقع  أكيد أّن اجلواب ال يتحقق يف بضعة أسطر، فإذا قلنا تعمل الّسخرية على تقرير
مضحك، كذلك ميكننا  –ما من خالل استثارة دفينه، وحماورته ضمن مشهد نقدي هازئ 
ي روح عن طلبته  Socratesاإلحالة إىل الطّريقة الّتلقينية املثلى للّسخرية، فقد كان سقراط 

فيسائلهم بطريقة تثري الّضحك وتستفز الشعور ألّن ظاهرها يوحي بأّن سقراط جيهل 
ه من طلبته، كما أثبت علم الّنفس احلديث أّن املعلومات حينما تؤخذ اجلواب ويتلّمس

 بطريقة اهلزل والّضحك فإهّنا ترتسخ يف الّذاكرة مدى طويال.
 

وقد تضّلع سقراط يف الّسخرية شوطا كبريا حيث قّسمها إىل صنفني، يتعّلق الصنف 
نف الثّاين مع تداولية احلياة األول بإدارة العملية الّتحاوريّة اهلادفة، يف حني يتماهى الصّ 

باعتبار الّسخرية الزمة احلياة ال ميكن االستغناء عنها. إّن مثل هذا الّتطارح الفلسفي 
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العميق اّلذي رهن الّسخرية بنظام احلياة، وتفعيل إدارة العملية الّتخاطبية جعل الفيلسوف 
ذ املثايل للّسخرية يسم سقراط باألستا Soren Kierkegaardاألملاين سورن كريكي جور 

 دون منازع.
 

وذلك "على لسان  Platoكما جند للّسخرية مكانة ذات بال يف مجهورية أفالطون 
اورة الستدراج أحد األشخاص الذين وقعوا فريسة حماورات سقراط، وهي طريقة معّينة يف احمل

 .(6)إىل االعرتاف جبهله" شخص ما حىت يصل
 

 Aristotleفالطون، فقد عّدها أرسطو كذلك مل تغب الّسخرية عن تلميذ أ

االستخدام املراوغ للغة، وهي عنده شكل من أشكال البالغة، ويندرج حتتها املدح         "
 .(2)يف صيغة الّذم، والّذم يف صيغة املدح"

 

ال شّك أّن أرسطو شّق للّسخرية طريقا يف البالغة فكان تصوره هلا مبوازاة مستجّداهتا 
 يف العصر احلديث.

 

أّما يف بداية العصر احلديث وعند الغرب حتديدا، فقد ظّلت الّسخرية ت راوح مكانتها 
جنليزية كانت اإل" اليونانية عدا تطور طفيف تدالكته القواميس واملعاجم باعتبار أّن الّلغة

ا سخرية من حيث اجلوهر  غنية مبفردات جتري على االستعمال الّلفظي، مبا ميكن احتساهب 
 .(3)، يهزأ، يعرّي، يغمز، يتهكم، يزري، حيتقر، يهني"مثل: يسخر

 

الرامي    Rene Wellekولعلنا ال نكون جمانبني الّصواب إذا سّلمنا برأي رينيه ويلك 
إىل أّن فريديريك شليجل هو أول من أدخل مصطلح الّسخرية يف جمال األدب، ومل تكن "

ستخدام شليجل للمصطلح خيتلف (، واhammanهامان هناك أيّة إشارة إليه، سوى عند )
طّوره يف أول القرن عن املعىن البالغي القدمي، وعن فكرة تراجيديا عند سوفوكليس، الذي 

يف النظرية  ، حيث صارت له أمهية كربى(connop thirualكونوب ثرول التاسع عشر )
 .(1)النقدية"
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بغض  خطوة جادة Friedrich Schlegelميكن اعتبار صنيع فريديريك شليجل 
الّنظر عن جمازفاهتا الكرونولوجية، حيث اسّتلت الّسخرية من احلقل القاموسي والفلسفي 

آلية نقدية ال يستهان هبا يف  -أي الّسخرية -والبالغي القدمي، وأعادت بلورهتا حىت غدت 
وعي جلّي بالفوضى الكاملة مطارحات شليجل للّسخرية أهّنا " اجملال األديب، ومن بني

ة وهي وعي بالذات بدرجة عالية، ألّن الّسخرية عنده حماكاة ساخرة، فهي اهلزل الالهنائي
السخرية  الغامض الذي حياول أن يرتفع فوق إبداع اإلنسان وفضيلته ونبوغه، كذلك تقرتن

 Dantéودانيت  Pindar)بشعر الشعر( الذي جيده عند بندار عنده )بالشعر الغامض( و
 .Goothe"(5)وجوته 

 

ق منظور شليجل أّن الّسخرية فوضى تتجاوز كافة األنظمة لتكون هي قمة يّتضح ونف
يق الّسخر الّنظام، حيث تعمل على تفعيل الّزخم اإلبداعي لدى اإلنسان واستثارته عن طر 

يف الّسخرية  على جتاوز منجزاته باستمرار، وبذلك جتد الدينامية ضالتها منه، ومن مثنَّ حتفيزه
طاقة داللّية مكثّفة، ورهية فلسفية عميقة، واّليت تؤدي بدورها إىل فتح املتوخية للشعر بعّده 

 باب الّتأويل على مصرعي التوريات املتمخضة عن الّسخرية.
 

بعد عرض اإلطار العام اّلذي ميثل جمموعة تصورات، ورهى تبلورت ضمنها الّسخرية 
 فـــــي هذا  وت الّسخريةــل استــــلدى الغرب هالنا أن نعرف مآهلا يف تاريخ األدب العريب، فه

 .األخري فنا، أم بقيت شذرات مبثوثة يف كتب البالغة ودواوين الشعر؟
 

من  لقد حفل األدب العريب القدمي بالّسخرية، بل وعجت مؤلفاته بتطارح نصوصها
أليب عبيدة  "لصوص العرب" للمدائين، "األكلة"ذلك على سبيل الذّكر ال احلصر كتاب 

 سة، والّتعصب، واهلجاء والّنقائضوارات اخلطابة والشعر القائمة على احلماناهيك عن ح
غري أّن اّلذي كان يعزو الّسخرية يف ذلك الّزمن املتقدم، استعماهلا من قبل املبدين والّنقاد  
كوسيلة دعم لألغراض الّسالفة الذكر، وليس امتثاهلا كغاية يف حّد ذاهتا منها، ومن أجلها 

الّسبب بالّذات مل تقم الّسخرية يف األدب العريب القدمي كفن قائم بذاته إليها، وهلذا 
؟، عدا بعض احملاوالت الرّائدة واملتفردة للجاحظ، حيث خّص الّسخرية !مستوف آللياته
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بكتب على رأسها البخالء اّلذي حيمل طابع الّسخرية انطالقا من عنوانه، فاملتصفح 
حىت يستويف آخر دفة منه، نظرا لرباعة تصويره وإثارة للكتاب ال يكاد جيره على مغادرته 

ولك يف هذا الكتاب ثالثة أشياء: اجلاحظ يف مقدمة كتابة اخلالء " أسلوبه الّساخر، يقول
تبني حّجة طريفة، أو تعّرف حلية لطيفة، أو استفادة نادرة عجيبة، وأنت يف ضحك منه 

 .(1)إذا شئت، ويف هلو إذا مللت اجلّد"
 

ع هذا القول نستشف أّن اجلاحظ من األوائل املتحرين رشدا لفن الّسخرية، وعلى وق 
فقد أومأ قبل كّل شيء إىل حجاجية الّسخرية باملعىن احلديث، مثّ كشف عن الّتحفة السنّية 
ألسلوب الّسخرية، يف حني ختم اجلاحظ قوله بالوقوف على الّنوادر العجيبة اليت تبعث يف 

قدر ما تدفعهم إىل ملكة الّتطهري، فقد كان اجلاحظ يسخر بشّدة نفوس املتلقني احلرية ب
 من البخالء، ويكثر الضحك عليهم إىل درجة التهكم.

 

إّن سعة أفق اجلاحظ بفّن الّسخرية وحتكمه يف دواليبها احليوية، دفع حممد العمري إىل 
هتمام الكايف من قبل الّتسليم باآلراء املفضية إىل أّن الّسخرية يف العصر احلديث مل تلق اال

 .!ال من رهان اجملازفات املعيارية؟الّنقاد واملبدعني، وهو قول ال خيلو بطبيعة احل
 

وقوف مطوال على  فعاال دفع مبحمد العمري إىل الولرمبا تعّد هذه اآلراء معّوال
 الّسخرية لدى العرب القدماء، اجلاجظ، حازم القرطاجين...، وتطارحها ضمن مشروع

 كما عنرنفنه  الغرب سيان القدماء أو احملدثني منهم.  الّسخرية
 

وتبعا ملا مّت تطارحه يروم البحث تفعيل مدار الّسخرية ونفق أفق الدكتور حممد العمري 
يف كتابه البالغة اجلديدة بني الّتخييل والّتداول، وعليه سعى البحث إىل تقصي ماهية 

ّتكميم، وكذا رصد االجتاهات الكربى الّسخرية اّليت ظّلت مضمارا متشعبا يستعصي ال
للّسخرية لدى الغرب وبيان صدى العرب القدماء فيها، كذلك مل يغفل البحث عن تطارح 
اآلليات اليت خّصها حممد العمري لتحليل السخرية اجلاحظية، وقد توسل البحث املنهج 

برزها: ما اّلذي الوصفي القائم على آليات الّتحليل واالستقراء،  كما طرح عدة إشكاالت أ
هل استقرت الّسخرية لدى املبدعني  ،باعتبارها فنا أدبياأضافه حممد العمري للّسخرية 
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 االجتاهات الكربى للّسخرية؟والّنقاد على مفهوم موحد؟، كيف تعامل حممد العمري مع 
هل ميكن أن يكون للّسخرية تراكمات وآليات وهي تعمل على تقويض الرّتاكمات كّلما 

 ا ذلك؟.هتيأ هل
 

 ماهية الّسخرية: .4
ستنتهي هبا إىل  فأي حماولة لتعريفها، تعّد الّسخرية من الفنون اهلالمية اّليت ال تقبل الّتكميم

  :مصطلح الّسخرية يف حّد ذاته فهو نوع من اخلنق الفيّن، ولرمبا يرجع ذلك إىل
 الصراع.، والصد، و (0)الغضب، واالنتقام، واخلضوع"حييل على ظاهرة " أوال:
: ورود املصطلح بصيغة املصدر الصناعي احلامل لداللة العلمية، وهذا يدل بصورة ثانيا

  مباشرة  على وجود آليات تشتغل ضمن تيكنيك معني.
 اّتصاف مصطلح الّسخرية بالدينامية وذلك لالعتبارات اآلتية: ثالثا:

 يف اآلن نفسه.أ/ بلوغ الّسخرية ذروة احلجاج كوهنا حتمل طابع اهلزل واجلّد 
 ب/ تنفتح الّسخرية على الـّتأويل وتفّعله يف أقصى درجاته.

ج/ ختتلف الّسخرية باختالف املواضيع، ولكّل موضوع حججه واستبياناته وتكنيكه 
دفع  اخلاص وهذا ما جعل الّسخرية سخريات تستعصي الّضبط األكادميي، مما

 ة السخرية وجرياهنا على األلسنةظرغم كثرة استخدام لفسليمان الشبانة إىل القول "
وورودها يف القرآن الكرمي يف أكثر من إحدى عشرة آية إاّل أهّنا مل حتظ بتعريف 

نظرا لكون مدارها مستمر احلركة، مغناطيسي اجملال جيذب   (8)اصطالحي جامع مانع"
ى عتبة كّل من دار بفنلنِكِه، كذلك هو مرتامي األطراف، لذا ألفينا الّدارسني واقفني عل

 .- أي مدار السخرية -العجز يف اإلحاطة به خربا 
 

ما ينبغي ل ولسنا نظن أنّنا أحطنا يف هذا التعريف بكهذا ما نأى باملازين إىل القول "و 
 .(9)أن حياط به، أو أقمنا كّل املعامل واحلدود"

 

ن أمام هذه الصعوبة حياول بعض الّدارسني توضيح معامل الّسخرية، وبسط مفهومها م
ذلك حماولة الدكتور حممد العمري فقد تقصى املخاتلة اّليت جعلت من الّسخرية حلقة 



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
101 
 

دينامية متنامية املفاهيم، فوجد مرجعها إىل احلقول األدبية/ السيكولوجية/ الّسياسية املتبنية 
للّسخرية، فاختالف املنطلقات وتباين آليات االشتغال جعل الرّكون إىل مفهوم موحد 

طلبا يستحل، إاّل أّن هذا الّتشعب مل مينع حممد العمري من اإلحاطة بالّسخرية للّسخرية م
اّلذي راح  D.C Muekeاعتمادا على جهود دارسني آخرين على رأسهم دي سي ميوك 

يشخص األسباب املؤدية إىل اضطراب الّسخرية وتعتيم صحوها، رغم أهّنا وليدة املصدر 
 الصناعي الدال على العلمية.

 

ني ما تراءى للباحث ميوك عدم إرساء الّسخرية على تراكمات فكرية وفنية فمن ب
وإجرائية من شأوها أن توّجه الفّن وحتّدد جمال اشتغاله. عالوة على ذلك احتواء الّسخرية 
على جمموعة فنون قائمة بذاهتا ومستقلة عن بعضها البعض نسبيا مما زاد يف نسبة احتماهلا 

ن حوهلا، مبعىن تقويض الرّتاكمات كّلما هتيأت هلا فرصة واختالف وجهات الّنظر م
فهو ال  –الّسخرية مفهوما غري مستقر؛ مطاطا وغامضا لّتشكل، وهو املعّول اّلذي جعل "ا

يعين اليوم ما كان يعنيه يف القرون السالفة. وال يعين نفس الشيء من بلد إىل بلد. وهو يف 
ؤرخ والناقد األديب. فيمكن أن يتفق ناقدان أدبيان الشارع غريه يف املكتبة، وغريه عند امل

اتفاقا كامال يف تقديرمها لعمل أديب غري أّن أحدمها قد يدعوه عمال ساخرا، يف حني يدعوه 
 .(66)أو غامضا" أو فكاهيا  أو مفارقا أو حواريا أو حىت عمال هزليا -هجائيا -الثاين عمال 

 

إحكام وثاق املفهوم املطاطي للّسخرية  -كما أشرنا سالفا-وقد حاول حممد العمري 
حيث حذا به املطاف بعد طول تدبر إىل جلوة األثر الّساخر إذ ألفاه يشتغل باستمرار 

نا أخرى. وعليه ضمن ثنائية ضدية يطبعها الّتضارب والّتناقض، والّتشابك والّتصاحل أحيا
 .(62)ئ"خر غري تقاطع بنية ضدية مع انفعال هاز آشيئا فالّسخرية ليست "

 

اهلزء نتاجا مؤثرا صادرا  يتضمن هذا املفهوم للّسخرية عّدة تطارحات من بينها: يعدّ 
عن مقاومة بنية ألخرى، حيث يظهر أثر هذه املقاومة يف اهلزء باعتباره مكونا بالغيا وليس 

 مكونا بنائيا.
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ا جبهود وانطالقا من املكون البالغي قام حممد العمري بتفعيل آليات الّسخرية مهتدي
   املستندة بدورها على البالغة القدمية املتوخية إحداث  Beda Alleman مالباحث أليما

كذلك تنبين الّسخرية على فارق   (63)مفارقة شفافة بني الرسالة احلرفية والرسالة احلقيقة""
 لباطين احلامل للّرسالة املقصودةجوهري بني الّضحك/ اهلزل املغرض املتماهي يف احلزن ا

يقول جان كوهن"... غري أّن الضحك ال يستمر أكثر من حلظة قصرية، وحاملا ينطفئ جيد 
)املتهكم( نفسه من جديد أمام كون عبثي. هلذا فإّن احلزن، كما نالحظ أحيان كثرية 
   يتخفى يف أعماق اهلزيل؛ أسرع إىل الضحك منه كما يقول فيغارو خوفا من أن أضطر 

 .(61)إىل البكاء عليه"
 

بغية  ،ضحك عرضي وحزن مقصود ؛ج الّسخرية طريف الثنائية الّضديةكذا ت دمه
         استهداف واقعة ما، وإحداث تغيري جوهري مينع إمكانية جتّددها. وهذا ال يتأتى 

 زيادة نسبة االحتمال أو الّتوقع إاّل بتحويل واقع الّسخرية إىل عامل افرتاضي يعمل على
 ّساخر دون أن تكون هي / هو.وجعلها مبوازاة املنت ال

 

ويّتضح ذلك بالعودة إىل تصور كوهن حيث يستبني معامل الّضحك/ اهلزل يف حني 
    ينتسف احلزن اّلذي يشكل قوام مغزى الّسخرية ومدار استمراره، وهذا ما نأى بأليام 

ا لغياب إىل القول: " النص الساخر املثايل هو الّنص الذي تكون السخرية فيه افرتاضية نظر 
 ، على أنّنا ال نسلم مع أليمان بالّتغييب الكّلي للقرائن، وإّّنا نقرّ (65)القرائن غيابا كليا"

 بالّتغييب الّنسيب الطردي اّلذي يبقي على خيط رقيق يربط بني ظاهر السخرية وخفّيها.
 

يرى حممد العمري يف القرائن دورا فاعال يف متييز االستعمال االستعاري عن 
على طابع اإلخفاء يف املفارقة وتصبح هي الّساخر حيث يرتكز هذا األخري " مالاالستع

يعتمل  (61)املنعوتة بالشفافية: املفارقة املميزة للّسخرية هي إخفاء شفاف أي وظيفي"
إحداث نوع من االلتباس املفضي إىل احلفاظ على أثر القرائن الشفافة املنوط بسّر تعلق 

 ظاهر الّسخرية بباطنها. 
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عودا على بدء فإّن ما تطارحه حممد العمري بشأن نسبية القرائن، وضآلة املؤشرات 
قدر من ك فيها "الّدالة عليها، فهو معول خيص الّسخرية املكتوبة أو الكاريكاتورية، إذ ي رت 

يف التعامل  احلرية للخيال، فهي تستهدف قراء خاصني متالفية الرقيب )...( وتكمن قوهتا
 .(60)يا اليت ال يستطيع املستهدف نفسه التنكر هلا علنا"مع القيم العل

 

كر هلا علنا" تزايد ال يستطيع املستهدف نفسه التننستشّف من العبارات األخرية "
القرائن أو البؤر املتوخية هلدف الّسخرية يف اخلطاب الّساخر الّشفوي  إمكانات ظهور

حركات اليدين دور القرائن اخلارجية املباشر، حيث متثل نربات الصوت، وتعابري الوجه، و 
 يف حممول الّرسالة الّساخرة. ساعدة على جلوة القرائن املغيبةامل

 

بعد عرض املادة األولية اّليت تشتغل ضمنها الّسخرية، وهي كما أكدنا سلفا قابلة 
مد لعملية إعادة الّتكرار الالهنائي نظرا لتشعب جماالهتا واّتساع آلياهتا، وهذا ما هال حم

العمري إىل حماولة االقتصار على اجملال البالغي واألديب للّسخرية ليس من باب تكميمها 
وإّّنا من ناحية توخي الّدقة والتزام الّتخصص بغية الوقوف على نتائج متلّمسة / ميكن وضع 

 اليد عليها.
 

 باعتبارها وسيلةطّابع األديب واجلديل للّسخرية "فقد حافظ حممد العمري على ال
  إخبارية تشاكس كل صور اجلمود والغفلة والنقص واالستبداد وتستفزها، وثورة على كل 

 .(68)يشيء اإلنسان، وخيفي أو يلغي قدراته املبدعة وسعيه الدائب للتحرر" ما
 

يبدو أّن املفاهيم اّليت حاول من خالهلا حممد العمري الّتقرب إىل الّسخرية من ركنها 
ح الفلسفية، وإال كيف نفسر إيراده ملفهوم الّسخرية عند موريي األديب مل ختل من الّرو 

H.Morier " :اته، ووعوده الصادقة غري املوفاةإّن كّل ما ميّزق اإلنسان، وكّل تناقضالقائل 
 .(69)ومثاليته املتضاربة مع سلوكه تكون مصدرا للّسخرية"

  
ري يتساءل مع انطالقا من هذه الفلسفة احلائرة ملفهوم الّسخرية راح العم

طبيعة السخرية: هل هي صورة بالغية؟ أم هي جنس عن " Jankelvithجانكيليفيتش 
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 طريق وسط بني الفلسفة واألدبهى جانكيليفتش إىل أّن السخرية "، وقد انت(27)أديب؟"
)...( هي طريقة للتعبري، إهّنا تبّلغ أو توصل )...( دون أن تبّلغ أو توصل. ولكّنها تتوجه 

 .  (26)إىل وسط اجتماعي بدونه ال يبقى معىن لتورياهتا" بالضرورة
  

ومالك ذلك أّن الّسخرية يطبعها الّتناقض شئنا أم أبينا، فهي قائمة قبل كّل شيء 
 اجج، وعرضها على طاولة املفاوضاتعلى فكرة تقويض الّتسليم بالّدعاية اّليت يثريها احمل

لة تتوّسل خاطب املفضي إىل اجلدل فإهّنا ال حماوألّن الّسخرية حتتل موقعا متمركزا يف التّ 
تماعية املتضمنة لطريف املصدر املفّعل لوجهة النظر(، والشرحية االجعلى الّدوام الفلسفة )

 املرسل / املتلقي( وخباصة املتلقي فعليه مدار الّسخرية وجلوة تورياهتا.السخرية )
 

يت معتمة حلّد الّلحظة جند حممد العمري وضمن اإلطار العام هلذه الّدراسة اّليت بق       
   يف غمرة رهان مشويل ال خيلو من اجملازفات، حيث نأى به الّتقارب الغريب العريب املغرى 

الغربية، وإقحامها  الّسخرية حول وآراء مفاهيم من تطارحه ما يستثمر فراح الّسخرية جمال يف
يستوعب مفهوم السخرية، كّل ما قدمناه؛  "ي العريب دون مواربة حبجة أنّه يف املوروث البالغ

كّل اجملال الذي تغطيه املصطلحات العربية التالية: اهلزل، االستهزاء، التهكم، اهلجاء يف 
معرض املدح، الّتعريض، الّتوجه، القول باملوجب، أسلوب احلكيم، االستخدام، نفي الشيء 

 .(22)مة سخرية نفسها"هذا فضال عن كل  بإجيابه، اإلهبام) عند بعض البالغيني،
 

ي للبالغة العربية وتنوعه يربر مشروع حممد العمري، حيث حلعّل كثرة اجلهاز املصطل       
قام بإجراء مقابلة رصد من خالهلا وسائط التقاء السخريتني، وسنقف على هذا الّتماس 

 حني تنطنر ِقننا إىل االجتاهات الكربى للسخرية لدى الغرب.
 

 لكبرى للّسخرية:االّتجاهات ا .0
أدرك الّدارسون الغربيون أّن اإلحاطة بالّسخرية مطلبا ال ي راد إن مل يستحل، فعمدوا 

الّدارسون الّتوليفة إىل وضع اجّتاهات كربى تشتغل ضمن مدارها الّسخرية، وقد حترى هؤالء 
ة بغية توسيع إمكانات الّسخرية، واخلروج من دائر  -االجّتاهات الكربى -املصطلحية 

 االختالف اّليت تكتنفها.
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 :التقويضيةالّسخرية / 4.0
تتبىن الّسخرية التقويضية املشروع الدريدي القائم على اهلدم وإعادة البناء، فهي تعمل 

أي تفنيد القضية من حيث إثباهتا، ويتفرع  عرض احلجج املضادة للقضّية املراد تبليغها،على 
 هذا االجتاه إىل منحيني:

 

  من اجملاز املتجلي  باعتبارها نوعا خاصايتطارح الّسخرية : لي المجازيالتداو المنحى   
يف البعد الّتداويل احلواري الّلفظي املنوط حبركية القرائن اخلارجية بعّدها ملمحا لغويا 
معربا عن داللة ما، وخري من ميثل هذا االجّتاه برأي حممد العمري الفيلسوف كريبرا 

 .Kerbrat Orecchioniأوريكشيوين 
 

  :يتمثل يف جهود جان كوهن املّتكئة بدورها على رهى المنحى الّنفسي الظاهراتي
/ االستخفاف/ الالمباالة واملفضية               ها تصعيد القيمة الوجدانية للضحكقدمية مفاد

، وقد و سم هذا املنحى بالّنفسي الظاهرايت نظرا إلظهاره (23)إىل احملاكاة املرآوية للرّتدي
خبايا الّنفس، وغلقه باب التأويل، كما أقصى نسب االحتمال، ومع ذلك يأخذ 

 الـتأويل فيه جماٍر عّدة.
 

مبعىن  (16 :الفرقان)﴾َأَهَذا اّلِذي َبَعَث اهلل َرُسواًل﴿قوله تعاىل:  تقويضومثال الّسخرية 
الكرمي توخى  قرآنترّدي منزلة الّرسول عليه الصالة والّسالم يف نظر املشركني. يف حني أّن ال

 الّضد، أي رفع منزلة الّرسول عليه الصالة والسالم ووصفه بالّتواضع واحللم.
 

ويف معرض الّتصادي بني رواد هذا االجتاه الغريب والعرب القدماء ألفينا اجلاحظ واقفا 
 ي إىل عرض القضية وضّدها املقصودمن خالل اهلزل املفض تقويضعلى لباب الّسخرية 

" قلت: أذكر يل نوادر البخالء اجلّد وهذا صريح يف كالم اجلاحظ اهلزل فحواهمبعىن أّن 
واحتجاج األشّحاء، وما جيوز من ذلك يف باب اهلزل، وما جيوز منه يف باب اجلد، ألجعل 

 .(21)اهلزل مسرتاحا والراحة مجاما"
 

يا تعليمية ميثل األساس املعريف للسخرية باعتبارها آلية حجاجية وبيداغوجزل إذن "فاهل
متصلة بطبيعة الّنفس اإلنسانية حيث تتجاذب طاقتان: اجلد واهلزل. واعتبارا لذلك فاهلزل 
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بعيد عن العبث والالمسؤولية. بل هو على العكس من ذلك وسيلة لشحن الّنفس بالطاقة 
 .(25)وجتديد نشاطها لتعيد سعيها اجلاد"

 

يف اجتاه الّسخرية مفارقة، فقد سار وال ينفك حازم القرطاجين هو الّتايل من الّتضلع 
قوانني مقنعة فيما يتعلق بالطريقة اجلدية، وما إىل األمام وذلك من خالل تقعيد "هبا شوطا 

 . (21)يتعّلق بالطريقة اهلزلية، وما يتعّلق هبما معا"
 

 الّسخرية استرجاع: /0.0
على "القائمة )ثابة إجراء مكمل لنظرية اجملاز وهي مب ،Sperberنادى هبا سبريبر 

املفارقة الّداللية(، من جهة، وألنّه من جهة ثانية، يكشف اجلانب احلواري يف السخرية 
 .(20)وجيعله يف املقدمة فتظهر بذالك حيويتها"

 

أحد املواقف  ويّتضح لباب االسرتجاع يف تصادي الّسخرية مع موقف منخرم، أيّ 
معه، ومن األمثلة الّدالة على الّسخرية  حايل واآلخر منصرم مّت اسرتجاعه قصد إجراء حوار

 .(19 :الدخان)﴾َت الَعِزيُز الَكِريُمُذْق ِإنََّك َأْن﴿ اسرتجاع قوله تعاىل:
 

الّسالم لقي أبا تنضح اآلية بداللة الّتهكم والتوبيخ، ومفادها أّن الرسول عليه الصالة و 
  ﴾ْوَلىأَأْوَلى ُثمَّ َأْوَلى َلَك َفَف ًأوَلى َلَك﴿اهلل تعاىل أمرين أن أقول لك  إنّ " جهل فقال له:

 نت وال صاحبك من شيءفنزع ثوبه من يده وقال: ما تستطيع يل أ قال: (31/35 :القيامة)
ولقد علمت أين أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكرمي، قال: فقتله اهلل يوم بدر وأذلّه وعرّيه 

 .(28)"﴾لَكِريُمُذْق ِإنََّك َأْنَت الَعِزيُز ا﴿بكلمته وأنزل: 
 

َوَلَقْد ِاْسُتْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن َقْبِلَك َفَحاَق ِباّلِذيَن ﴿ه اآلية يتجلى قول احلّق تعاىل ومبوازاة هذ

 (.67 :األنعام)﴾َسٍخُروا ِمْنُهم َما َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئوَن
 

للموقف  املةاحل جاعاالسرت  سخرية على فأحاال والسخر االستهزاء اآلية هذه يف اجتمع        
برسل من قبل حممد عليه الصالة والسالم( + املوقف احلايل )االستهزاء السابق )االستهزاء 

 بالّرسول عليه الصالة والسالم(، فتولد من هذين اهلزءين هزء ثالث حاق بالذين سخروا. 
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 :محاكاة تقويضيةالّسخرية  /1.0
القيمة احلجاجية إذ تتجلى  ة التقويضية،التقاء احملاكاة املرآوية مع احملاكاتنهض من 
ِإْن ﴿ثال ندّلل به عليها قوله تعاىل ، وخري م(29)بني اإلجياب والسلب"منها يف اجلمع "

 حماكاةإذ عمدت اآلية الكرمية إىل  (38: هود)﴾َتْسَخُروا ِمنَّا َفِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُروَن
 عليه باملثل مما يؤدي إىل تفنيدهليه السالم، وكذا الّرد املوقف الّساخر للكفار من نوح ع

 ذاته. وجعل املوقف الّساخر يلعب ضدّ 
 

 آلّيات تحليل السخرية الجاحظية َوفق منظور محمد العمري: /1
أفرد حممد العمري الّسخرية اجلاحظية بثالث آليات متفاعلة على حّد قوله، وهي 

يلمح الّدارس ألول وهلة أّن هذه اآلليات عبارة عن الّتوريط، حيث  -الّذهول  - االلتباس
خصائص دقيقة ومرّكزة للّسخرية اجلاحظية، ذلك أّن اآلليات تشتغل حتت لواء منهج 
معني، وهي جزء مؤصل فيه، كما أهّنا قاسم مشرتك بني مجيع الّدارسني الذين ينهجون 

 املنهج نفسه.
 
 

 االلتباس: /4.1
أ هبا حممد العمري تطارحه لكتاب خبالء اجلاحظ، وهي االلتباس أول خاصية بد يعدّ 

آلية إن صّح الّتعبري على قدر كبري من الغموض واإلرباك الّداليل نظرا لقبوهلا أكثر من معىن 
ظاهري، وقلة االحتمال يف تفسريها الباطين، مما جيعل السّياق املشحون هبا مثريا للغرو 

أثناء قراءة كتاب البخالء سؤال حرّينا حملمد العمري "ع رض لنا والقول  والّتناقض، فكثريا ما
يف اإلجابة عنه: أكان اجلاحظ خبيال؟ وهو يسخر من البخالء؟، ويرسل الضحك عاليا من  
كثرة من أعماهلم، وينسب إليهم كّل ما حيط القدر، ويسقط املروءة، ولكنه يف غضون 

ل وأنّه احلزم بعينه، والّتدبري ذلك ّكله، يلقنهم احلجج على حسن االتصاف باّدخار املا
 .(37)الذي هو عماد احلياة املّتزنة الفاضلة"
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وط بتماهي املدح والّذم العمري مضان البخالء املن هولعّل االلتباس أحسن ما خّص ب
ال ألجل املصاحلة بني الغرضني، وإّّنا بغية استشفاف اجلانب اإلجيايب اّلذي جعل  يف البخل

 يا، ومبعثا للغرو واحلرية يف اآلن نفسه.من البخل مدارا دينام
 

لقد أبدى اجلاحظ جرأة فّنية عالية جتلت يف مطواعية شخصياته، وكفاءهتم احلجاجية 
يف تربير لوذهم إىل البخل ولو بشكل نسيب، غري أّن موطئ اخللل لدى البخالء يكمن على 

االلتباس بالنسبة يف سيطرة اهلوى على العقل، وهذا هو مصدر "حّد رأي حممد العمري 
 .(36)لبعض القراء الذين ينظرون إىل سعة معرفة البخيل وتنوع مصادر احتجاجه"

 

 عن الحجة(: الّذهول ) /0.1
هو طريق موازي لاللتباس، يكثر فيه سيطرة اهلوى، وتتغلب فيه الشهوات الّنفسية 

ات الّرمزية على العقل، كذلك يفتح الّذهول جماال لتواشج األوصاف املادية والّتفسري 
اجلميلة، ويظهر ذلك يف أسلوب االسرتسال الذي سلكه أبو عبد الرمحان يف وصف الرّأس 
حيث جاد واستجاد يف اخلروج عن املألوف املتوخي للوهم العلمي، ومن الّتفسريات الّرمزية 

كان أبو عبد الرمحن يعجب لرأس قول اجلاحظ "اّليت جعلت أبا عبد الرمحان يهيم بوصف ا
رهوس وميدحها ويصفها )...(، وكان مّسى الرأس عرسا ملِا جيتمع فيه من ألوان طّيبة. بال

وكان يّسميه مرّة اجلامع ومرّة الّكامل. وكان يقول: الرأس شيء واحد، وهو ذو ألوان 
عجيبة. وطعوم خمتلفة. وكّل ِقدر وكّل شواء فإّّنا هو شيء واحد والرأس فيه الّدماغ، فطعم 

دة، وفيه العينان وطعمهما شيء على حدة، وفيه الشحمة اليت بني أصل الّدماغ على ح
األذن ومؤّخرة العني وطعمهما على حدة، على أّن هذه الشحمة خاّصة أطيب من املخ 

..(  .وأنعم من الزّبد )...( ويقول الرأس سّيد البدن، وفيه الّدماغ، وهون معدن العقل ).
باب األلوان. والّنفس هي السامعة الّذائقة. وإّّنا كما أّن النفس هي املدركة، والعني هي 

ويف   األنف واألذن بابان. ولو ال أّن العقل يف الرأس ملا ذهب العقل من الضربة تصيبه
 .(32)الرأس احلواس اخلمس )...( واشّتقوا من الرأس الرياسة والرئيس"
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يء مركزي يف ّل شفقد عمل اجلاحظ من خالل هذه الّتفاصيل الّدقيقة على جعل ك
الرأس(، كما متّكن من تفعيل مدار الّذهول باعتباره سلطة لشهوة القراءة بال العّينة املختارة )

 منازع، حبيث مل يعد بإمكان املتلقي فرز اجلّد من اهلزل.
 

وضمن هذا األفق املعتم واملغري الستمرارية القراءة تتماهى احلجج الومهية والعلمية 
اإلقالل من األكل( حثه على الّتشبه أبو عبد الرمحن ابنه باالقتصاد )قنع اخلاطلة " فلكي ي

افية، غري أّن ذهوله باملالئكة؛ فقلة األكل تقرب من عيش املالئكة أي تضمن الّسمو والشف
هي طول العمر الذي  احملتوى( ومتسكه بالشكل )+( جعله يورد فضيلة أخرىعن القيمة )

 .(33)ّنسيم"يتمّيز به الضب وهو يعيش بال
 

االقتصاد يف األكل رهني بضمان احلياة( املفارقة الّتكميلية الّساخرة ) حيث تؤدي هذه
القياس الفاسد )...( الذي تقود إليه ول، وحيوية املنّبه القائم على "إىل استمرارية الّذه

الشهوات. فهذا القياس بارز صريح أحيانا، وخفي خافت أحيانا أخرى )...( إّن األمر 
تعلق حبجج وحيل وفوائد تتصف بالطرافة والّلطف والندرة، منطلقها املفارقة اليت يبديها ي

 .(31)البخيل الذي يرى البعيد الغابر. ويعمى عن القريب الظاهر مندفعا وراء شهواته"
 

 على أهّنم أناس ليسوا من الفقراءلقد صور اجلاحظ خبالءه يف العديد من احملطات 
من الّدهاء اّلذي هو سليل الغباء، فعلى الّرغم من أّن حججهم لكنهم على قدر كبري 

استطاعوا إضفاء الطّابع  -أي البخالء -خاطلة وتربيرهم منتزع من اتّباع اهلوى إاّل أهّنم 
احليوي على تطارحاهتم فاستأثروا باملتلقي وورطوه يف حلقتهم، كما ورطوا اجلاحظ نفسه 

 أحيانا كثرية.
 

 الّتوريط: /1.1
غي علينا الّتنويه بادئ األمر إىل الوثاق احملكم بني اآللّيات اّليت تطارح هبا حممد ينب

العمري الّسخرية اجلاحظية فمن االلتباس امللف بظاهرة البخل إىل الّذهول املتوخي 
للمفارقات املعللة تعليال خاطال، بعدها انتقل العمري إىل بيت القصيد وهو تفنيد احملاجج 

ومربراته يف مشهد ساخر، ومالك األمر يكمن يف مرافقة البخل واالحتفاء الّساخر حلججه 
به من حيث تقويضه، إذ يعمد الرّاوي إىل إثارة حوارات ظاهرها متجيد للبخل يف حني 
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بالوسائل اليت جتعله أكثر ّتطهري، من ذلك إمداد االعوجاج "يرتبط خفيُّها بآلّيات ال
نّه يقول له: أنظر أين سيوصلنا منطقك؟، إّن اعوجاجا، حىت يكشف نفسه بنفسه، وكأ

اإلحلاح على تقليل األكل إىل احلّد األقصى سيوصل اإلنسان، كما سبق، إىل أن يصري ضبا 
يعيش بالّنسيم، حسب املتداول. كما أّن عدم اإلطعام خوفا من الفقر سيوصل إىل احلرص 

 .(35)على ذرة الّتنب من علف الّدابة وهذا منتهى احلمق"
 

وعليه جند الّذهول اّلذي بلغ ذروته يف اآللية الّسابقة قد أخذ يف الرّتاجع فاسحا 
الطريق مللكوت العقل فشخصيات اجلاحظ أدركت يف هناية املطاف أّن هدر العمر يف 

 .!االحتياط من الفقر هو الفقر عينه؟
 

نكيليفتش ومن الالّفت للنظر يف هذه اآللية الّساخرة فعل الّتصادي بني اجلاحظ وجا
عوجاج على الظهور كما هو بصراحة وخشونة لكي ينفجر. "إّن السخرية ترغم اال القائل:

 .(31)إهّنا ترغمه على االعرتاف على نفسه بنفسه"
 

دفع وهذا دليل على تكمن اجلاحظ من آليات الّسخرية يف وقت جّد مبكر، مما 
 .األدب العريب إىل اعتباره عميد فّن الّسخرية يف تاريخ ببعض الّدارسني

 

 خاتمة:
 أفضى البحث بعد الّدراسة والّتطارح إىل نتائج مجام نوجزها يف اآليت: 

  إىل تكميمها.لتعريفها ستؤدي حربائيا فأي حماولة ية معىن مطاطّيا/تبني لنا أّن للّسخر 
   ّخرية )جتوزا( على استيعاب حممولكما اّتضح لنا أيضا قدرة الفنون الفرعية للس 

 هات الكربى للّسخرية الغربية.االجتا
 للبالغة. البيان والبديع بالنسبة، بالّنسبة للّسخرية ما ميثله ميثل اهلزء، االستخفاف، اهلزل 
 السهل املمتنع(، مما جعل سلوب االسرتسال الفكاهي احملكم )متيز كتاب البخالء بأ

وهذا دليل على سعة  الّنقاد واملبدعني يف العصر احلديث يلهثون خلفه دون الظفر به،
ولعّل انتضال حممد العمري  أفق اجلاحظ مبقتضيات فّن السخرية يف وقت جّد مبكر.

الّسخرية اجلاحظية كأّنوذج للّدراسة دليل على صحة الرأي الرّامي إىل أّن الّسخرية يف 
 العصر احلديث مل تلق االهتمام الوافر من قبل املبدعني والّنقاد.
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 من تأصيل الّسخرية يف املوروث العريب وال أدل على ذلك           متّكن حممد العمري
 من اآلليات املستحكمة اّليت أفردها العمري للّسخرية اجلاحظية.

 رغم تعرض حممد العمري للّسخرية بالطرّح الّنقدي اجلّدي واهلادف، إاّل أّن دراسته     
آليات مفّعلة للحجاج والّتداول ك  مل تبتغ بلورة الّسخرية كفن قائم بذاته، بل توختها

يف ذاهتا منها ومن أجلها إليها، وهذا ما جعل الّسخرية  مبعىن مل حتظ الّسخرية بعناية
 أمدا طويال أرضا من دون مالك.

 ظّل هذان امللمحان  حصر حممد العمري دراسته للّسخرية بني التخييل واإلقناع، وقد
لّتخيل ه عن الّسخرية ما يشري إىل معامل امن الّتعتيم، فليس يف مبحث على قدر كبري

 من الّدراسة.    واإلقناع أو يوضح حدودمها
  رواجا منقطع الّنظري كونه مطواعا، ورديف املصدر الصناعي مصطلح الّسخرية لقي

احلامل لداللة العلمّية، لذا مل يشهد مصطلح الّسخرية فوضى مصطلحية أثناء مقابلته 
 .ironie/ irony للمصطلح األجنيب:
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 العقل الجزائري في خطر ل "مبارك الميلي"؛ قراءة تأويلية
 

The Algerian Mind in Danger "Mubarak El Melli" 

An Interpretive Reading 

 
 كاملة موالي د.                                                   

 )الجزائر( ميلة - صوف المركز الجامعي عبد الحفيظ بو                               

   moulaikamla3000@hotmail.com 
 

 

 40/40/0808تاريخ القبول:                          84/48/0808: رسالتاريخ اإل
 

 

  ملخص:
م يف تشخيص من الذين شاركوا مبقاالهتم وحتليالهت« مبارك بن حممد امليلي»األستاذ 

راح جيلجل بآرائه يف غري مواربة وال  لذلك ،مة، واقرتاح الدواء الناجعالداء الذي أمّل باأل
نشر جبريدة املنتقد، جامعا فيه إىل جانب الذي "العقل اجلزائري يف خطر"  خوف يف مقال:

اسي واإلصالح ، والزعامة يف النضال السيلبليغة اهلادفة واخلطابة املؤثرةالقدرة على الكتابة ا
الفلسفة اليت تطبع تفكري مبارك امليلي فلسفة واقعية تنبع من تفكري إنسان  .االجتماعي

مستوعب أسباب معاناة بالده، فلسفة تلح على متتني الصلة بني الفكر والعمل املطعم 
هذا ما سنحاول البحث فيه يف  .ر العقل ميزة اإلنسان وأداة عملهبالنزعة العقلية، باعتبا

 ه الورقة العلمية.هذ
 

 تأويل. ،الثقافة ،اخلطر ،الفكر ،العقل ،اجلزائر ،مبارك امليلي الكلمات المفتاحية:
 

Abstract:  
Professor “Mubarak bin Muha  ad al-Mili” was one of those 

who participated with their articles and analyses in diagnosing the 

disease that afflected the nation, and proposed an effective remedy. In 

his article ‘ The Algerian Mind in Danger’ , published in El 

Mountakid Paper,  not only his objective rethoric influential  capacity 

manifested, but also  his leadership in political activism and social 

reform. The philosophy that imprints Mubarak Al-Milli thinking is a 



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
110 
 

realistic philosophy of a person who understands the causes of his 

country's suffering, a philosophy that insists on strengthening the link 

between thought and action infused with mental inclination because 

the mind is  the hu an’s characteristic and his  tool of action and this 

is  what we attempt study through this paper. 
   

keywords: Mubarak Al-Melli Algeria, mind, thought, risk, the 

culture, interpretation. 
 

 مقدمة:
ة واجلزائري خاصة ببيئته ومكوناهتا من دين ولغة وتقاليد ارتبط العقل العريب عام

 لتكوين قيمًا عليااعتربها اجتماعية ونشأة حمافظة، وتشكلت عنده منظومة من القيم اليت 
يف تكوين عقله وأفكاره منظومة أخرى تتحكم فيها أحداث  تشرتككما ا،لديه وعيال

 ة االستعمار اجلزائر خالل فرت تارخيية ومنعطفات خربهتا األجيال كظهور الصحافة يف
سامهت بفاعلية يف بعث النهضة الفكرية واإلصالحية احلديثة. فقد  صحافة وطنية عربية،

عاجلت كثريًا من املوضوعات احلساسة، منها: الدعوة إىل تعليم األهايل، وفتح املدارس 
ة االحنطاط األخالقي العربية ألبناء املسلمني، والتنديد بسياسة املستعمرين واليهود، ومقاوم

من ضمن أعضاء مجعية « مبارك بن حممد امليلي»هو األستاذ  والبدع واخلرافات. وها
 لذي أمّل باألمةالعلماء املسلمني الذين شاركوا مبقاالهتم وحتليالهتم يف تشخيص الداء ا

لعقل "ا واقرتاح الدواء الناجع لذلك، راح جيلجل بآرائه يف غري مواربة وال خوف يف مقال:
اجلزائري يف خطر" نشر جبريدة املنتقد. فأي خطر هذا الذي يداهم عقل الفرد اجلزائري؟ 

 ومن وراءه وهل من حل لرد هذا اخلطر؟
 

 الحركة الثقافية في الجزائر إبان االستعمار الفرنسي:/ 4
منذ أن وطأ االستعمار الفرنسي األراضي اجلزائرية أخذ خمططه الكولونيايل يتسرب إىل 

ياة الثقافية، تعمق تدرجييا طيلة القرن التاسع عشر لكن مع بداية القرن العشرين استطاع احل
 :(6)أن حيقق نتائج ملموسة، وذلك على شكل صور منها

جلزائريني، وكانت هذه الرسالة اليت تقدم يف االرسالة احلضارية اليت حتملها فرنسا إىل  -
" حيث جيعلون من أوربا مركز اإلشعاع "املركزية األوربية شكل يستند إىل ما يسمى
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ارة العربية اإلسالمية هي حضارة متخلفة أدت رسالة يف زمن مضى ضاحلضاري، واحل
 يف كافة األصعدة. ركود وتأخرإىل  حتولتسرعان ما 

أما الصورة الثانية، فهي تقدمي اجلزائر يف أحلى األوصاف بصفتها بلدا سياحيا يتوفر على  -
 اع األوربيني بضرورة االلتحاق ببلد تسوده اخلريات والثروات.مناظر خالبة إلقن

صورة اجلزائر بلد التيين، وجزء ال يتجزأ من فرنسا األم. هي فكرة الفرنسي "لويس  -
تاريخ برمته بإسناد اجلزائر إىل اليغري لبرتراند" الذي أراد أن جيعل اجلزائر قطعة من فرنسا 

  على املدى القريب وال البعيد.بلده. وهي الفكرة اليت مل تتحقق ال
 

ت مجيع طاقاهتا يف الغزو دفرنسا قد استنف ما ميكن استخالصه من هذه الصور أنّ 
األوربية وال الدعوة اإلدماجية  الثقايف للجزائر، فلم تعد ال فكرة اجلزائر التينية وال املركزية

ميكن أن يتحقق يف غياب قادرة على إقناع اجليل اجلديد ألهنم أدركوا بأن االستقالل ال 
 الوحدة الوطنية.

 

 افة في الدعاية ألفكار مبارك الميلي:صحدور ال/ 0
صدرت جريدة "املنـتقد" لصاحبها الشيخ عبد احلميد بن باديس، وهي  6925يف عام 

تصدرها  شيء لوطن قبل كلّ اأحد و  ق فوق كلّ جريدة سياسية هتذيبية انتقادية، شعارها احل
اجلزائرية صبيحة اخلميس من كل أسبوع. كان هدف اجلريدة هو تسليط خنبة من الشبيبة 

الضوء على أخطار املستعمر وحماربة بدع وضالالت رجال الطرق الصوفية اليت خدرت 
جويلية  73، فصدر أول عدد منها يف ري واحنرفت به عن اإلسالم الصحيحاجملتمع اجلزائ

ينة قسنطينة. ويف افتتاحية العدد األول هـ مبد6313ذي احلجة سنة  66م املوافق لـ 6925
"باسم  :د أن يعرف دعوته للناس فكتب يقولأراد ابن باديس أن يبني أهدافه وغاياته وأرا

الّله، مث باسم احلق والوطن، ندخل عامل الصحافة العظيم، شاعرين بعظمة املسؤولية اليت 
وها حنن …  إليها ساعونصعب يف سبيل الغاية اليت حنن  نتحّملها فيه، مستسهلني كلّ 

املنتقد جريدة سياسية هتذيبية  .نعرض على العموم مبادئنا اليت عقدنا العزم على السري عليها
 أحد والوطن قبل كل شيء...". انتقادية، شعارها احلق فوق كلّ 



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
111 
 

 دفاعلل واجهة وجعلها لتطويرها فرصة البصائر جريدة حترير بإدارة تكليفه كان وقد
 الطبيعية هاور جس ملد وجسرا شعبهاأفراد  خمتلف بني والربط ،اجلمعية فومواق أفكار عن
 وعامل الكتابة غمار خوض على الشابة األقالم لتدريب وفضاء ،والعريب اإلسالمي العامل مع

 مستهم كما" اإلصالح حزب" أصحاب وإخوانه امليلي مبارك عند الصحافة لكن. الصحافة
 خالل من العقدي اإلصالح عملية يف فعالية راألكث الوسيلة كانت الشهاب جريدة

 اجملتمع يف العقدي اإلصالح منرب مثلتا واللتني فالشهاب، املنتقد جريدة حول التفافهم
 يكونوا أن العلمية هلذه تصدوا الذين املصلحني على كان. ومناقشته أسبابه طرح وبداية

 إىل حتتاج كانت الظروف ألنّ  مناقشتها، كيفية ويف العقدية للقضايا طرحهم يف حذرين
 .(2)املعاجلة يف الليونة

 

 عنوان حتت له مقاال امليلي مبارك الشيخ دون س،دالسا العدد 6925 أوت 71 يوم يف
 االستيطان ميارسها اليت املسخ مظاهر خطر إىل االنتباه ليلفت" خطر يف اجلزائري العقل"

 أطلقها اليت الدعايات تلك اصةوخ ،الوطنية اهلوية عناصر على القضاء أجل من الفرنسي
 من للجزائريني التنكر وتكرارا مرارا فرنسا حاولت حيث ،األمة تاريخ خبصوص ديغول أبناء

 أية بينهم توجد ال مبعثرة قبائل جمرد اجلزائريني بأن تفيد معلومات مترير على احلرص خالل
 اخلطر ناقوس دق على يصر امليلي مبارك العالمة جعل ما وهو وتارخيية، اجتماعية روابط

 اجلزائر حترير يف بوعي سامهوا رجاال أجنبت اليت الوطين اإلصالح منظومة ضمن والعمل
 .العامل يف اجلامعات أكرب يف تدرس ثورة ضمن

 

 قراءة تأويلية للنص:/ 1
يفيد صعوبة القول بإمكانية استنتاج مفهوم ما للنص.  "راستيي"كتابات لتتبع امل إنّ 

ساس إىل طبيعة املوضوع، الذي ما فتئ يطوره، وهو الداللة التأويلية ويرجع ذلك باأل
للنص. وقد أدت طبيعة هذا املوضوع إىل جعل تفكريه مرتبطا بقضايا القراءة والتأويل. 

اآلليات اليت حنثها بعد تأمل إبيستيمولوجي عميق، أو اليت ابتدعها، ال  كلّ   ولذلك فإنّ 
مثة ال ميكن احلديث عن آليات التأويل أو عن مفهوم خترج عن إطار ذلك التفكري. ومن 
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مفهوم القراءة  النص عنده، إال انطالقا من استنباطهما من مفهوم القراءة عنده. بيد أنّ 
 إجراءاته: أشكال مث وآلياته، اإلبيستيمولوجية خلفياته أدركت إذا إال يتضح أن ميكن ال عنده،
 

 الخلفية اإلبيستيمولوجية:أ/ 
 نوان:داللة الع 

يتحقق تأويل أي  نص أديب بفضل عملية التفاعل بني القارئ والنص، و"هذا التفاعل  
نه يضمن التواصل املطلوب بني الطرفني.. والقارئ أجبعل القراءة فاعلة ومنتجة كما  كفيل

وما  واإلشاراتيف عالقته بالنص يكون موجهًا بطريقة ما من النص عرب جمموعة من الصيغ 
 النص يقمع نشاط القارئ ويوقفه يعين أنّ  يتضمنه النص املقروء. لكن هذا الذلك مما  إىل

 .(3)بل هناك جمال يتحرك فيه القارئ أيضا"
 

 :البنية العميقة 
( عرب قراءة تأويلية هدفها  !!يتناول هذا البحث مقال )العقل اجلزائري يف خطر 

نص، واليت تنتمي ضرورة إىل بنية الكشف عن الدالالت العميقة الثاوية يف البنية الداخلية لل
خارجية أكرب منها، وال ت غي ب  القراءة يف مراحلها األخرية رصد تأثري مرجعياهتا الواقعية على 
تلك البنية الداخلية، فضاًل عن تشخيصها للتغيريات اليت طرأت على املراجع بعد أن 

النص امتلك جمموعة من  ما أنّ حتّولت إىل دوال يف عامل النص اللغوي املتخيَّل واحلقيقي. ك
التقنيات الفنية اليت أسهمت يف صياغة صورة ذلك العامل، صياغة شعرية متميزة تتناسب 

 بدقتها مع دقة اللحظة التارخيية احلرجة، املتأز مة، اليت ولد فيها املقال.
   

يت ينشط بتفاعل العقل اإلنساين مع مكونات البيئة اليت يعيش فيها واألطر اجملتمعية ال
من خالهلا ينضج ويتطور؛ وتشمل البيئة املعنية عناصر طبيعية وأخرى اجتماعية وثالثة 
تكنولوجية ورابعة فكرية، فيما تشمل األطر اجملتمعية النظم السياسية واالقتصادية والتعليمية 

ربه على دراسة كل والقانونية، ويف العادة، جيد كلّ   إنسان نفسه أمام خيارات متعددة جت 
منها وتقييم أمهيتها، وحتليل أبعادها وتبعاهتا احملتملة على حياته ومستقبله، وما يسعى إليه 
من أهداف، علمًا أن بعض اخليارات حتتاج إىل قرار سريع، وبعضها اآلخر حيتاج لوقت قد 
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 وء ما يتوصل إليه العقل من نتائجية التقييم املتعلقة به. ويف ضلمىت ت ستكمل عيطول ح
طئ خيتار  اإلنسان األنسب أو األفضل أو األقل خسارة من اخليارات املتاحة له، وحني خي 

اإلنسان يف االختيار، يتعلم يف العادة من أخطائه، إذ يقوم العقل يف حاالت كهذه بتعديل 
طريقة دراسته للخيارات املتاحة وتقييمه ألمهيتها وتبعاهتا، ما ي ضعف احتماالت اخلطأ 

 .نجاح يف املستقبلويقوي احتماالت ال
 

 :الداللة اللسانية 
اختار الشيخ مبارك امليلي عنوانا حيتاج إىل الكثري من التأمل لقراءته قراءة متأنية 

ثابتة مفيدة )العقل(: مبتدأ مرفوع  جاء العنوان مجلة امسية تقرتب من احلقيقة املقصودة،
الرفع. )يف(: حرف جر.  ه يفبالضمة الظاهرة على آخره. )اجلزائري(: نعت تابع ملنعوت

اسم جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره. وشبه اجلملة من اجلار واجملرور )يف خطر(  )خطر(
يف حمل رفع خرب. اجلملة إخبارية بسيطة الرتكيب قوية الداللة. الشيخ امليلي كان ذكيا جدا 

 .( !!ميت تعجبيف اختيار مفردات عنوانه فلم تكن ال مبهمة وال معقدة. ختم العنوان بعال
 

مواضع  عالمة التعجب هي إحدى عالمات الرتقيم سهلة الكتابة واالستخدام،
 النفسي الضغط أو النفسية احلالة لعرض العالمة تستخدماستعماهلا واضحة فهي يسرية، 

 .اإلثارة أوجه من آخر وجه أي أو الفرح، الغضب، اخلوف،: عن ينجم أن ميكن الذي
 

كما  واملدح والرغبة، والدهشة، الرهبة، :ومنها املؤثرة؛ نفعالاال مواقف بعد كما توظف
 الناس أنّ  املشكلة. املؤكدة اجلملة أو تعجب، هناية يف غالبا هذه الرتقيم عالمة ت ستخدم

 هذا .إليها حباجة تكن مل ولو حىت مستمرا استخداما التعجب عالمات استخدام حتب
 اليت األدبية الكتابةِ  يف أو الرمسية، املراسالت يف ال مقبول، غري االستخدام من النَّوع

 تستخدم أن جيب لذا. وغريها… الش عر الر وايات، القصرية، القصص املقاالت، تتضمن
 الوقت يف وسيئا صعبا أمرا القراءة جتعل الكثرية التعجب عالمات. برعاية التعجب عالمة
 يف واإلفراط. خمالفة تعد كثرهتا األخرى، الرتقيم عالمات مثل مثلها وهي. نفسه
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 وبعد األوىل التعجب عالمة ستقرأ أنت. تأثريها فيقل هبا القارئ اهتمام يصرف استخدامها
 .تأثريها بذلك فتفقد تتجاهلها،: أي األخرى، التعجب عالمات على الرتَّكيز تفقد ذلك

  

منه  وذلك لتأكيد اخلطر ودهشته ،استعمل الشيخ مبارك امليلي هذه العالمة مرتني
وكذلك استغرابه ملا آل إليه العقل اجلزائري من تفكري غري سليم لألسف. عندما يتدىن 
مستوى تفكري كثري ممن يتصدرون املشهد السياسي واإلعالمي، يزداد اخلطر على اجملتمع 
مبقدار ما يعيش عدد متزايد من أبنائه حتت وطأة الشعور مبؤامرات ىف كل مكان، ويشري 

مستوى تفكري اجلزائريني، وأن هذا  ناك عددا من األسباب أدت إىل تدينالشيخ إىل أن ه
لكن ما يلفت االنتباه أن شيخنا  .التدين يف مستوى التفكري يؤدى إىل الضرر باجملتمع

اختار من معجمه لفظة العقل بل الفكر، فلماذا العقل وليس الفكر؟ هل يرى أن العقل 
األمان لعالجه والتكفل به. أم أن الفكر مل يكن هو من تضرر وجيب اإلسراع إلجياد حبل 

 له قيمة بالنسبة له هلذا راح يركز على العقل؟
 

 تعاىل اهلل طاعة يف العقل هذا يستخدم أن وأمره العقل، فيه وركب اإلنسان اهلل خلق
 يصف وكان كثرية، آيات يف العقل أمهية إىل الكرمي القرآن نبه خملوقاته، وقد يف يفكر وأن

 النهى أولو إال منها يستفيد ال آياته أن إىل ينبه وكان يفقهون، وال يعقلون ال بأهنم ارالكف
 معددا" الروحاين الطب" كتابه يف (1)الرازي بكر أبو قال .السليمة العقول وهي واأللباب

 املنافع من به ونبلغ لننال به وحبانا العقل أعطانا إّنا - امسه عز - الباري إن: "العقل منافع
 وأنفع عندنا، اهلل نعم أعظم وأنه وبلوغه، نيله مثلنا جوهر يف ما غاية واآلجلة العاجلة
  ...علينا وأجداها لنا األشياء

 

وصرفناها يف الوجوه العائدة  ،حليوان غري الناطق حىت ملكناهافبالعقل فضلنا على ا
به عيشنا، ونصل به منافعها علينا وعليها، وبالعقل أدركنا مجيع ما يرفعنا، وحيسن ويطيب 

إىل مرادنا، فإنا بالعقل نلنا صناعة الطب الذي فيه الكثري من مصاحل أجسادنا، وسائر 
الصناعات العائدة علينا، النافعة لنا، وبه أدركنا األمور الغامضة البعيدة املستورة عنا، وبه 

 كاهتاوسائر الكواكب وأبعادها وحر عرفنا شكل األرض والفلك، وعظم الشمس، والقمر 



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
111 
 

 .الذي هو أعظم ما استدركنا، وأنفع ما أصبنا -عز وجل  -وبه وصلنا إىل معرفة الباري 
ما هو (.5)"وباجلملة، فإنه الشيء الذي لواله كانت حالتنا حالة البهائم واألطفال واجملانني

 العقل وماهو الفكر؟ هل مها خمتلفان أم أهنما شيء واحد؟
 

حِلْجر  والنُّهى، ضّد احل مق؛ والعاقل هو اجلامع ألمره "العقل هو ا ورد يف لسان العرب:
ورأيه، مأخوذ من عقـنلت  البعري إذا مجعت  قوائمنه؛ والعاقـل من حيبس  نفسه ويردُّها عن 

ومس  ين العقل  عقاًل ألنَّه يعِقل  صاحبنه  …واعتــ قـِلن لسانـ ه إذا ح ِبسن وم ِنعن الكالم  …هواها 
أمَّا يف القرآن الكرمي فلم تنرِْد كلمة "العنقل" كاسم، بل وردنت  (1)"…هالكعن التورُّط يف امل
لو كان ع ما ألَفينا عليه آباَءنا، َأَوبما أنَزَل اهلل، قالوا بل نّت ِبعواوإذا قيل هلم اَت﴿بصيغة الِفعل: 

 .)607)سورة البقرة: ﴾ا وال يهتدونئلون شيم ال َيعقآباؤه
 

دركات املختلفة". ـ  قول: "ليس العقل إال جمموعة من املالذي ي Hume ويعرفه هيوم
  (0)دفق من الشعور أو الوعي"بأنه "فإنه يعرف العقل  William James أما وليام جاميس

 مبعىن يفهم. intelligere من الفعل (intellect us): ويف الالتينية
  

 (anima) ولفظن  العنقل، على ( (mensلفظ فأطلقوا والروح، العقل بني الرومان ميــز وقد
معرفتها، وهو مرادف . أما الفكر فهو إعمال العقـل يف األشياء للوصول إىل (8)على الروح 

ومــ قابل للحدس ، (meditation)والتأمُّـل ( (reflexionللنظر العقلي
(9) (intuition). 

 

 يستخدم عندما له مرادفا" اجلابري" اعتربه الذي احلد إىل بالعقل أحيانا وخيتلط
 رباعيته يف" عقل" بدل" فكر" لفظة استخدام بإمكانه كان أنه إىل يشري فهو". أداة"كـ

 اليوم الشائع االستعمال يف تعين" الكلمة هذه أنّ  لوال ،"العريب العقل نقد"بـ املعروفة
[ أي] خالهلا، ومن هبا، ي عرب اليت واألفكار اآلراء مجلة أي وحمتواه، الفكر هذا مضمون
 وطموحاته املذهبية ومعتقداته األخالقية مثله عن وأيضا ومشاغله، اهتماماته عن شعب،

 .(67)" واالجتماعية السياسية
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 :الداللة العميقة 
الفلسفة اليت تطبع تفكري مبارك امليلي فلسفة واقعية تنبع من تفكري إنسان  إنّ 

لى متتني الصلة بني مستوعب أسباب معاناة بالده، متطلع إىل معايشة عصره، فلسفة تلح ع
الفكر والعمل املطعم بالنزعة العقلية، باعتبار العقل ميزة اإلنسان وأداة عمله، والعقل من 

العقل أعم من الفكر  ناحية أخرى هو القوى الروحية اليت هبا يكون التفكري والنظر. وألنّ 
حياول إعمال  ق باجلزائري إذا ملدكلته احلقيقية، وينبه إىل خطر حماختاره حىت حيدد مش
 عقله بالطريقة الصائبة.

 

 المناط الجامع: 
فاملناط الذي هو مبثابة نواة داللية للنص، يتألف ليس من املقومات القاموسية اليت 

ومن املقومات اليت مينحها  -(66)واليت سبق لغرمياس أن مساها باملقومات النووية -تشكله 
قومات الزمة، وهي اليت ترتادف مع إياه السياق النصي؛ بل يتألف بالنسبة له من م

املقومات النووية عند غرمياس أو القاموسية عند إيكو؛ ومن املقومات التابعة، اليت تتجاوز 
املقومات السياقية النصية عند غرمياس إىل املقومات اليت يؤشر عليها السياق اخلارجي، أي 

أنواع التسنينات االجتماعية إىل املقومات املوسوعية )وفق مصطلح إيكو( واليت تتصل بكل 
 مؤثتة انطالقا من ّنطي املقومات وقد وصف شكل حتول املناط إىل سياقات ،والثقافية(

. وهي  (62)بفضل مقوالت احلقل الداليل، اليت حددها يف املناط اجلامع، واجملال، مث البعد
لموضوع الدينامي كما هو واضح عبارة عن مؤوالت ذهنية تعريفية، تولد السياقات املرتاتبة ل

  ر للمناطات، واليت ميكن أن تتحدداملناط اجلامع: ويشكل القسم االستبدايل األصغ
مثل املناط اجلامع /التبغ/ مثال، الذي يشمل املناطات الفرعية من  داخله، ذاتيا وحسب.

نوع: السيجارة. السيجار. الغليون.. ويتميز املناط اجلامع بكونه، حني يدخل يف تكوين 
 ما، يشكل عاملا دالليا مصغرا..نص 

 

من بني أهم املفاهيم املهمة اليت تناوهلا املنهج التأويلي مفهوم يسمى )وجهة النظر 
الطوافة أو اجلوالة(، وهي "اليت تتيح للقارئ أن يغري اجتاهه مع تغري مسار احلبكة.. كلما 

يزر عندما قال: إن اقتضى األمر ذلك، دون أن يضيع هذا االجتاه. وهذا ما أشار إليه أ
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القارئ يشكل وحدات كلية خالل عملية مشاركته يف إنتاج املعىن. فإذا وقع ما ينايف هذه 
الوحدة فإن على القارئ أن يقوم مبجموعة من املراجعات اليت تعيد لألشياء تآلفها 
وانسجامها. فإذا عجز عن فعل ذلك، فانه يكون قد عجز عن إقامة االتصال احلقيقي مع 

، مما يؤدي إىل عجزه عن فهمه، وبذلك حدث عدم تطابق بني أفق توقع القارئ النص
. ومثل هذه الطريقة يف (63)وأفق توقع النص، أدى إىل ضجر القارئ وعجزه عن الفهم"

القراءة "تعين أن عملية تعديل األفق تستمر منذ بداية القراءة وحىت االنتهاء منها، ألن 
 .(61)يد النظر يف معانيه"القارئ معرض يف كل حلظة أن يع

 

متيز نص الشيخ مبارك امليلي جبمل وآيات قرآنية وضعت مابني قوسني،وأثناء قراءيت 
املتكررة للنص شعرت بأن الشيخ جعلها كذلك للفت انتباه القراء وإقامة اتصال حقيقي 

لتحليل بني النص والقارئ، إهنا متثل مفاتيح ألفكاره اليت يقصدها، وبالفعل يف حماوليت ل
وجدت أن ما جاء مابني قوسني ميثل إحداثيات مهمة لفك شفرات هذه الشفرات هي لغز 

هو كالم فيه كثري من  (65)اجلزائري. وقوله: )وهو الصانع احلكيم( لاخلطر الذي يداهم العق
احلكمة واليقظة، نابع من تشرب قرآين، وإدراك بالعقيدة اإلسالمية، ألن اهلل سبحانه وتعاىل 

لق اإلنسان عبثا خاليا من املصلحة، "بل خلق كل شيء بقدر وجعل له جهيت صالح مل خي
َتْنِزيُل  حم ﴿يقول اهلل سبحانه وتعاىل:  .(61)وضرر حىت أشرف األشياء وهو العقل"

ا ِإلَّا ِباْلَحقِّ َوَأَجٍل ُمَسمًّى َما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَم اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّه اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم 

، خلق اهلل سبحانه وتعاىل الكون [(6،2،3): األحقاف]﴾َوالَِّذيَن َكَفُروا َعمَّا ُأْنِذُروا ُمْعِرُضوَن
ومافيه من آيات باحلق، وهو ما تقتضيه احلكمة وهو داللة على وجود الصانع احلكيم 

؛ أي ألهل العقول السليمة (62 :النحل)﴾نذلك لآليات لقوم يعقلو يفإن ﴿الباهر بقدرته 
الصافية من ظلمة الغفلة والشهوات، إن معرفة جانب املصلحة ومتييز النافع من الضار 

 . ويقصد بالسعادتني أو الدارين الدنيا واآلخرة.يؤدي إىل نيل السعادتني والفوز بالدارين
 

ننال السعادتني يف  جمد اإلسالم ال يعود إال بالعمل بأحكام الكتاب والسنة حىت
الدنيا واآلخرة، وبذلك جيب على كل مسلم أن يؤدي واجبه حنو اهلل باملعرفة والشكر، وحنو 

تباعه وحمبته والصالة عليه وعلى آله ابتصديقه وطاعته و  صلى اهلل عليه وسلم رسوله
 لذا ال جيب أن ننحرف عن ملة رسولنا الكرمي. .وصحبه
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انية كان الشيخ قد وضعها بني قوسني، وهو ال حيب )وال عذر جلاهل( وهي عبارة ث 
التفكري ، وهذا يعين أنه قادر على اهلل ميز اإلنسان بالعقل له، ألنّ أن يعذر اجلاهل جله

 ساء من املسلمني التفقه يف الدينفالواجب على الرجال والن ومعرفة اخلطأ من الصواب؛
هنم خلقوا ليعبدوا اهلل ويطيعوه الغفلة؛ أل وأوعدم السكوت على اجلهل، وعدم اإلعراض 

بالغفلة واإلعراض؛ بل ال بد من سبحانه وال سبيل إىل ذلك إال بالعلم، والعلم ال حيصل 
"إن اهلل مل يبق لك هذه الصبابة  ويف هذا الصدد يقول: أهل العلم حىت يتعلم اجلاهل،سؤال 

فكثريا ما تقول إذا مر  من العقل إال لشعورك بعض الشعور باملسافة اليت بينك وبني غريك
بك اخرتاع غريب وأنت )وال عذر جلاهل( جتهل االخرتاع العريب قاتلهم اهلل ما فاهتم إال 

 .(60)نفسك وبين جنسك" حيلة املوت ترمز بذلك إىل إكبارك ما تراه من غريك واستضعاف
 

 :داللة اآليات القرآنية 
وهي اآلية الكرمية  ﴾ويقيموا الصالة وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدين حنفاء﴿

َلْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِرِكنَي ﴿ اخلامسة من سورة البينة، نزلت باملدينة،

َوَما َتَفرََّق   ُتٌب َقيَِّمٌةِفيَها ُك   َرُسوٌل مَِّن اللَِّه َيْتُلو ُصُحًفا مَُّطهََّرًة ُمنَفكِّنَي َحتَّى َتْأِتَيُهُم اْلَبيَِّنُة 

َوَما ُأِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّيَن   الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإلَّا ِمن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبيَِّنُة

 .[(5...6) سورة البينة]﴾َمِةَوَذِلَك ِديُن اْلَقيِّ لصََّلاَة َوُيْمُتوا الزََّكاَةُحَنَفاَء َوُيِقيُموا ا
 

وما أرسلنا من قبلك من ﴿ كقوله: ﴾وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدين﴿ :وقوله    

: وهلذا قال: حنفاء  أي [ (25: األنبياء(﴾رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون
ويؤتوا ) ف عبادات البدنوهي أشر  (ويقيموا الصالة) ،متحنفني عن الشرك إىل التوحيد

، أو: األمة أي: امللة القائمة العادلة (وذلك دين القيمةوهي اإلحسان إىل الفقراء. ) (الزكاة
على وقد استدل كثري من األئمة كالزهري والشافعي هبذه اآلية الكرمية . املستقيمة املعتدلة

ا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّيَن ُحَنَفاَء َوَما ُأِمُروا ِإلَّ﴿ :وهلذا قال ؛األعمال داخلة يف اإلميان أنّ 

 .﴾َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِة لصََّلاَة َوُيْمُتوا الزََّكاَةَوُيِقيُموا ا
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من  كان بريئا[ 6]البينة:{ َلْم َيك نِ من قرأ سورة }»، قال: عن أيب جعفر عليه الّسالم
 ه عليه وآله وسّلم، وبعثه الّله عّز وجّل مؤمناّمد صّلى اللّ ، وأدخل يف دين حماملشركني

 .68«وحاسبه حسابا يسريا
 

من قرأ هذه »، أنّه قال: نيّب صّلى الّله عليه وآله وسّلمومن خواص القرآن: روي عن ال
 .(69)السورة كان يوم القيامة مع خري الربيّة رفيقا وصاحبا ، وهو علّي عليه الّسالم.."

 

 َلْم ُثمَّ َواْلُمْمِمَناِت اْلُمْمِمِننَي َفَتُنوا الَِّذيَن ِإنَّ﴿ الربوج سورة من أخرى آية أدرج وقد

الذين فتنوا  إّن﴿قوله تعاىل:  وتفسري ﴾(67)اْلَحِريِق َعَذاُب َوَلُهْم َجَهنََّم َعَذاُب َفَلُهْم َيُتوُبوا

الدينار إذا : أي حرقوهم بالنار. والعرب تقول: فنت فالن الدرهم و ﴾املممنني واملممنات
. ويسمى الصائغ الفتان، وكذلك الشيطان، وورق لكور لينظر جودته. ودينار مفتونأدخله ا
أي فضة حمرتقة. ويقال للحرة فتني، أي كأهنا أحرقت حجارهتا بالنار، وذلك فتني، 

)مث مل يتوبوا( أي من قبيح صنيعهم مع ما أظهره اهلل هلذا امللك اجلبار الظامل  .لسوادها
وهلم عذاب . )( لكفرهمفلهم عذاب جهنم) الغالم.من اآليات البينات على يد  وقومه

: وهلم عذاب ار. وقد تقدم عن ابن عباس. وقيل( يف الدنيا إلحراقهم املؤمنني بالناحلريق
: هلم . وقيلأحرقوا املؤمننياحلريق أي وهلم يف اآلخرة عذاب زائد على عذاب كفرهم مبا 

والنار دركات  .كالسعري  ؛ق. واحلريق: اسم من أمساء جهنمعذاب ، وعذاب جهنم احلري
. فاألول وكأهنم يعذبون بالزمهرير يف جهنم، مث يعذبون بعذاب احلريق. وأنواع وهلا أمساء

 .(27)عذاب بربدها ، والثاين عذاب حبرها
 

 :داللة األبيات الشعرية 
  وظفها مبارك امليلي يف نصهاليت باإلضافة إىل األقوال املأثورة واآليات القرآنية الكرمية
أبياتا تتحدث عن النيب املصطفى جنده جلأ إىل الشعر ليستدل به يف متتني فكره، فاختار 

وعن القرآن الكرمي فكانت أبياتا صادقة جامعة، األبيات الشعرية  صلى اهلل عليه وسلم
ل عن القرآن: ه يقو نه مسيحي، وي نسب إىل اإلحلاد، إال أنّ أورغم ( 26)نظمها شبلي مشيل

"إن يف القرآن أحواال اجتماعية عامة، وفيها من املرونة ما جيعلها صاحلة لألخذ هبا يف كل 
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 يكّن حمجوبات عن الرّيب والفواحشمكان وزمان، حىت يف أمر النساء، فإنه كلفهن بأن 
وأوجب على الرجل أن يتزوج واحدة عند عدم إمكان العدل، وأن القرآن فتح أمام البشر 

واب العمل للدنيا واآلخرة، ولرتقية الروح واجلسد بعد أن أوصد غريه من األديان تلك أب
 .(22)األبواب، فقصر وظيفة البشرية على الزهد والتخلي عن هذا العامل الفاين"

 

مشيل( مل يكن من أهل األدب والشعر، حيث كان باحثًا  يوبالرغم من أن )شبل
فإنه أبدع « فلسفة النشوء واالرتقاء»هم، وهو صاحب وطبيًبا ينحو منحى الفالسفة يف آرائ

قصيدة رائعة، أعرب فيها عن عظمة النيب، وما حباه اهلل به من نعمة الفصاحة والبيان، اليت 
 :(23)متثلت ىف القرآن الكرمي، من روائع وعظات وأحكام، فيقول

اه  لِ      دى قرآنهِ ــــــّمد يف س  ـــــــن حمـــــدع مِ   لحمة الغاياتِ ما قند حنن
 هنل أنكفرّن مب حكم اآلياِت ؟!!     هِ ــــــدينـــــرت بــــــــِإيّن وِإن أنك  قند كنف

 ِحكٍم رنوادِعن لِلهوى وعظاتِ     ا حنونت يف ناِصِع األلفاِظ ِمنأنو م
 اداتِ ـــــــــوا العمرانن بِالعما قّيد              وا هباـــــــــم عنقلــــــــــــٍع لنو أنهنّ ــــــــــــشنرائون 
ِإنّ ــــــــــــــــعمن املـــــــــــنِ   الفنصاحنِة م صطفى الكلماتِ     هــــــــــدير وناحلكيم  ون

 الغاراتِ  يف النصرِ  حليف   بنطل           والدهارنجل احِلجا رنجل  السياسنِة 
 اتِ ـــامـــــونِبسيِفِه أنحنى على اهل             ىـــــــبالغِة القرآِن قند خلنب النهبِ 

 حٍق أو آتِمن سابٍق أو ال              ال  يف كل  الونرىــــــــدونِه األنبطِمن 
 

يف هذا املقام ال نريد التساهل حول سبب استحضار أبيات شعرية لشاعر مسيحي 
ائن طقوس ليستدل هبا يف أن اجلزائريني انزاحوا عن عقيدهتم الصحيحة، وأصبحوا ره

وعادات شيطانية ال متت لإلسالم بصلة، بل يهمنا أن هذه األبيات شرحت احلال السائد 
بوصف دقيق بكالم بليغ. ميكن تلخيص مظاهر الضعف الذي ساد يف فرتة االستعمار 

 :(21)فيما يلي
 .غياب سياسة تتبناها الدولة يف جمال الرتبية والتعليم، مما ساعد على سيادة روح الفوضى -
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احملضة ليحل حملها السحر والتدجيل والشعوذة وانتشار  عدم االهتمام باملواد العلمية -
 املرابطني والطرقية.

 التصوف صار سطحيا بعدما كان يف القدمي فكرا عميقا. -
 

 خاتمة:
 اجملتمع يف العقدي الحنراف كسبب امليلي مبارك ناقشها اليت القضايا أهم ومن

 : هي اجلزائري
 دع وضالالت رجال الطرق الصوفية اليت خدرت اجملتمع اجلزائري واحنرفت به حماربة ب

 عن اإلسالم الصحيح.
 وأتلفته واخلرافات األوهام عليه خيمت الذي اجلزائري، العقل تأهيل إعادة . 
 والسنة الكتاب وهي األصلية الدينية مبصادره اجلزائري املسلم ربط.  
 بالتوعية والرجوع إىل  )ال الطرق الصوفيةاألشخاص )رج هؤالء عن القداسة إزالة

 .العقيدة الصحيحة
 واألشراف الطرق وشيوخ العلماء بعض بني قائما كان الذي التحالف فك 

 . هؤالء أيدي يف مطواعا وجعله بالدين أضر الذي التحالف هذا واملرابطني
 

العقل عن راهن  !!( خطر يف اجلزائري العقل) مقاله يف امليلي مبارك الشيخ يكشف
  ، وكل ما يعتمل يف حلظته الراهنةاجلزائري وهويته العربية، ويسائل الواقع الثقايف اجلزائري

هذه اللحظة احلافلة باالضطرابات واالنقسامات والصراعات واالهنيارات، باحثا عن 
األسباب والدوافع اليت أوصلت عقله ووعيه إىل هذا الوضع الذي بلغ مرحلة خطرية من 

لتشويه، حمذرا من االستمرار يف هذه احلالة اليت تتخبط فيها املفاهيم، ويسيطر التشويش وا
اخلرايف على العقلي، وتتسع دوائر الفقر واجلهل واألمية والتطرف والتشدد حتت وقع 
الفساد. متسائال: ما الذي أصاب العقلية اجلزائرية لتنقطع صلتها عن منجزها، وختتفي 

  إىل ما آلت إليه اآلن من مكانة متأخرة؟ مميزاهتا شيئا فشيئا، وتصري
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 والهوامش اإلحاالت
متابعات يف الثقافة واألدب دراسة، منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني، دار  انظر خملوف عامر، -(6)

 وما بعدها. 60، ص2772، 6هومه، ط
 6اجلزائر جامعة ة،عقيد دكتوراه العقدي، اإلصالح يف وجهوده امليلي مبارك الشيخ أمينة، مطعم -(2)

 .امللخص ،2767 ،6اجلزائر جامعة اإلسالمية، العلوم كلية
 1، جملة األقالم، عدد نقد العريب احلديثامساعيل علوي امساعيل، أثر استقبال نظرية التلقي على ال -(3)

 .37ص ،6998سنة 
ولد يف الرَّي  لكيمياء،من األئمة يف صناعة الطب ويف ا فيلسوف، أبو بكر، حممد بن زكريا الرازي، -(1)

م، من 925 -هـ 363وتويف  فيها سنة  وسافر إىل بغداد بعد سن  الثالثني، م،815 -هـ 256سنة 
ت رِجم إىل الالتينية، وله تصانيف مسَّى ابن  أيب  وهو أجلُّ كتبه، مؤلفاته: احلاوي يف صناعة الطب،

 .كتابًا 232أ صنْيبعة منها 
 :املوضوع رابط .67 ص ،العرب عند العقل مقام ،انقدري حافظ طوق: انظر -(5)

https://www.alukah.net/culture/0/64948/#ixzz5dAKescXp 

 .233، ص 67، ج 2773ابن منظور، لسان العرب، حرف العني )عقل(، دار صادر، بريوت،  -(1)
 -

(1)
 Paul Edwards, Editor, The Encyclopedia of Philosophy New 

York: Macmillan Publishing, 1967, Vols. V & VI, p. 337. 
 .150، ص 6998مراد وهبة، املع جم الفلسفّي، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ،  -(8)

(9)
- Paul Edwards, Editor, The Encyclopedia of Philosophy (New 

York: Macmillan Publishing, 1967), Vols. V & VI, p. 337. 
 وحدة العربيَّة، بريوتحممَّد عابد اجلابري، نقد العقل العريب: تكوين العقل العريب، مركز دراسات ال -(67)

 .66، ص 6، ج 5ط 
(11)

- A.H.Greimas & J.Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné, 

Tome1, ed. Hachette, Paris 1979, p.334. 
(12)

-
  
F.Rastier, Sémantique interprétative, ed. PUF, Paris 1987, p.334.

 

 .26ص ،6998، سنة 1غسان السيد، ظرية التلقي والنقد العريب احلديث، جملة األقالم، عدد  -(63)
 .68املرجع نفسه، ص -(61)
 .25ص  ،6925، أوت 71ائري يف خطر، جريدة املنتقد، اجلزائر، العددمبارك امليلي، العقل اجلز  -(65)
 .25املصدر، نفسه، ص -(61)
 .25نفسه، ص -(60)

https://www.alukah.net/culture/0/64948/#ixzz5dAKescXp
https://www.alukah.net/culture/0/64948/#ixzz5dAKescXp
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ل وعقاب الشيخ الصدوق أيب جعفر حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي، ثواب األعما -(68)
 .651، ص 5ط األعمال، دار طليعة نور،

 .315، ص 8، ج 2771 الربهان، مؤسسة األعلمي، بريوت، تفسري، هاشم البحراين السيد -(69)
 http://www.e-quran.comالرابط:  ف اإللكرتوين، تفسري سورة الربوجالقرطيب، املصح -(27)

م(، مسيحي لبناين من طالئع النهضة العربية. خترج من الكلية 6960 - 6857)شبلي مشّيل،  -(26)
 يس لدراسة الطب، مث استقر يف مصربريوت، مث توّجه إىل بار  الربوتستنتية / اجلامعة األمريكية يف

، وكان أول من أدخل م6881أقام يف اإلسكندرية، طنطا، مث القاهرة. أصدر جملة )الشفاء( سنة 
نظريات داروين إىل العامل العريب من خالل كتاباته يف املقتطف، مث مؤلفه )فلسفة النشوء 

لكنها  6961وسى صحيفة أسبوعية امسها املستقبل سنة واالرتقاء(. كما أصدر هو وسالمة م
 أغلقت بعد ستة عشر عددا.

 .872حمب الدين اخلطيب، كتاب احلديقة جمموعة أدب بارع وحكمة بليغة، املكتبة السلفية، ص  -(22)
  على الرابط: 66/76/2765 حممد مجعة، رسول اهلل يف عيون الشعراء النصارى، يوم -(23)

http://islam.ahram.org.eg/NewsQ/4788.aspx 
 .63،61 متابعات يف الثقافة واألدب دراسة، ص انظر خملوف عامر، -(21)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://islam.ahram.org.eg/NewsQ/4788.aspx
http://islam.ahram.org.eg/NewsQ/4788.aspx
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 ص:ملخ
البالغة يف نظر البلغاء ليست أمرا مستقاّل عن اللغة بل هي األمر الذي يساعد اللغة 
على أداء وظيفتها اليت هي التعبري واإلبالغ، وهي شاملة لعنصري اللغة: اللفظ واملعىن، وال 

 ري إىل الوظيفة األساسية للبالغةشّك أّن يف اشتقاق لفظة البالغة من مادة "بلغ" ما يش
 ذًا وصل إىل املخاطب وانتهى إليهبلغ الشيء: وصل وانتهى، وبلغ الكالم: إ ذلك أن

واإلبالغ: هو اإليصال، وكأّن الذي يوصل ما يف نفسه من األفكار إىل املخاطب هو البليغ 
ما هي نظرته إىل مباحثها وموضوعاهتا ناء املراكشي؟ و فما مفهوم البالغة عند ابن الب حّقاً.

ن والبديع واملعىن وهي علوم البالغة الثالثة وما يندرج حتتها من وما موقفه من البيا
 مصطلحات؟ هذا ما ستجيب عنه الورقة البحثية هذه.

 ابن البناء املراكشي.لبديع، الفكر البالغي، االبالغة، البيان، املعىن،  الكلمات المفتاحية:
Abstract:  

Rhetoric in the eyes of rhetorics is not independent of language, 

but it is the element that  helps language to perform its function, which 

is expression and reporting. It is inclusive of the two elements of the 

language: the fonn and meaning, and there is no doubt that the 

derivation of the word rhetoric is from the ter  “ Balagha” in Arabic 

which means  "reached".  It refers to the basic function of eloquence 

that   it reached the addressee and ended up, and the report: it is the 

receipt, as if the one who delivers his own ideas to the addressee is 

really eloquent. What does  the concept of rhetoric  mean according to 
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Ibn El Banaa El Marakechi? What is his  view on rethoric and position 

on  its investigations and topics and what is its position on the the 

three statement related to rethoric ; the exquisite meaning and the 

meaning, which is the three sciences of eloquence and the terminology 

under which it falls? That's what this paper will answer. 
Keywords: Eloquence, Statement, Meaning, Exquisite, Rhetorical 

Thought, Ibn al-Banaa Marrakchi. 

 

 ند ابن البناء: البالغة ع -1
قال ابن البناء عن البالغة: "أن يعبّـرن عن املعىن املطلوِب عبارًة يسهل هبا حصول ه يف 

، وهذا التعريف على وجازته فيما يبدو ينحو إىل (6)النفِس متمّكنًا من الغرِض املقصوِد"
بعيدا عن  اللغة الطبيعية اليت تتسم باجلمال الفين وسهولة التواصل بني املبدع واملتلقي

والتعقيد، ويقول الدكتور عبد املالك مرتاض ما يقرب من ذلك يف  أسلوب الفلسفة واملنطق
املقصود: "إّن أفصح الكالم وأبلغه لو يلقى يف متلّقني ال يفهمون لغة ذلك الكالم ملا كان 

اّثني له أيُّ تأثري، وإذن فال بّد من تضافر متلّقني بلغاء باملقدار الذي يشرتط فيه وجود ب
بلغاء، يتذّوقون الرسالة األدبية املتلّقاة، ويتحّسسون مجاهلا، وإالّ فإّن مجالية األدب تفقد كّل 
معىن هلا إذا ظّلت أحادية اجلانب من أجل ذلك قامت كّل البالغات عرب تاريخ اآلداب 

 .(2)اإلنسانية الطويل على تكافؤ اإلرسال والتلقي"
 

البالغة والفصاحة والبديع جيد أنّه قد فّرق بينها  والباحث يف حديث ابن البناء عن
وأعطى هلا مفاهيم حمّددة تدّل على متّيز فكره عن معاصريه، فحازم ال يفرد للبالغة تعريفا 

"إنَّ علمن البالغِة يشتمل   حمددا بل ترد عنده مقرتنة بكلمة علم فيقول يف املوضع األول:
"ومعرفة  طرِق التناسِب يف  يقول يف موضع آخر:، و (3)على صناعنيتنْ الشعِر واخلطابِة"

املسموعاِت واملفهوماِت ال يوصل  إليها بشيٍء من علوم اللسان إاّل بالعلِم الكل ِي يف ذلك 
 .(1)وهو علم  البالغنِة الذي تندرج  حتت تفاصيِل كّلياتِِه ضروب  التناسِب والوضِع"

 حتته عشرةن أجناٍس وهي: اإلجياز   ويرى السجلماسي أّن "البالغةن جنٌس عاٍل ضمَّ 
" ، املظاهرة ، التوضيح ، االتساع ، االنثناء ، التكرير   .(5)التخييل ، اإلشارة، املبالغة ، الّرصف 
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ومل يهتم ابن البناء بالتعريف العام للبالغة الذي ينّص على أن: "البالغةن مطابقة  
ا برأي اجلاحظ الذي يرى بأّن األديب الكالِم ملقتضى احلاِل مع فصاحِتِه" فقد كان متأثّر 

عليه أن يكون قادرا "على صياغة كالمه يف مستوى فهم السامع، وثقافته، ومرتبته 
االجتماعية، وذلك ألّن الناس من هذه الوجهة على درجات متباينة، وعلى األديب أن 

أن  يراعي أحوال مجهوره، وحياول أن يصوغ أدبه باألسلوب الذي تستطيع معه كل فئة
تشارك يف فهمه واستساغته من حيث أهليتها لإلدراك، وألفتها أللوان من التعبري واللفظ 

، ويتفق (1)ولصنوف من املعرفة والثقافة، وإاّل طاش سهمه واخطأ الغرض الذي يسعى إليه"
دية هذا مع ما يراه بيري جريو يف "أنّه إذا كانت البالغة فّنا للتعبري األديب فإهّنا أيضا أداة نق

تستخدم يف تقومي األسلوب الفردي كما تستخدم يف تقومي فّن كبار الكّتاب، وعليه ميكن 
القول بأّن األسلوبية بالغة حديثة ذات شكل مضاعف، إهّنا علم التعبري، وهي نقد 

 (0)لألساليب الفردية؛ أّما كلمة أسلوب فهي تعين طريقة للتعبري عن الفكر بواسطة اللغة"
يف جوهره عّما جاء عند ابن البّناء الذي يهتّم اهتماما كبريا بتحسني وال خيتلف هذا 

 األسلوب خدمة للمتلقي.

 ابن البناء والبيان: -0
اقرتنت كلمة البيان عنده بكلمة "علم"، وهو ما يعين أّن البيان له قواعد وأصول  

حد بطرق خمتلفة حتكم مسريته وتوّجه فهمه، وعلم البيان هو علم يعرف به إيراد املعىن الوا
مع وضوح الداللة عليه، والداللة يف مفهومها اخلاص والعام من ضمن الرتاكيب يف الكالم 
وأساليبه املتفاوتة يف اإلطالة والقصر، يف الوضوح والغموض، يف الغرابة واأللفة، يف 

نه:"العلم  ويعّرفه بأ (8)االنسجام والتنافر، يف مراعاة املقاييس النحوية والصرفية أو خمالفتها
الذي مييّـز  بني الكّلياِت واجلزئياِت، ومييّـز  بني جزئياِت ك ل يٍّ وجزئياِت ك ّليٍّ آخرن حىت ال 
خيتِلطن شيٌء بشيٍء، وال يشتنِبه  يف العلِم شيٌء ممّا يشتِبه  يف الصناعِة، ولذلك تتميّـز  احلكمة  

؛ فالعلم عنده روح احلياة، ألن (9)اعِة"من الشعِر واجلدُّ من اهلزِل يف العلِم وتشرتك  يف الصن
استكمال اإلنسان العتقاداته، وأعماله، وأخالقه، إّّنا هو بالعلم الذي يقّسمه ّإىل ثالثة 
أقسام حسب مراتب اإلدراكات اإلنسانية، وهي:"مرتبة احلس، ومنها العبارة باللسان عّما 
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لنفس بالوهم من مدلوالت يف الضمري، ومرتبة الفكر التخييلي، ومنها ما حيصل يف ا
األلفاظ، ومرتبة العقل الروحي، ومنها املعقوالت الثابتة الدائمة، ومنها ما يستشرف على 
مشارق األنوار الفائضة على الباطن من قبل احلق، اليت هي مفتاح باب ارتباط اخللق 

 ن الثانية مقصدراتب الزائلة؛ فكأباحلق، ومسالك األمساء احلسىن يف العامل الثابت هبا يف امل
 .(67)والثالثة مبدأ، واألوىل الحق"

ومل يقصد بالعلم معرفة لوازم الشيء واإلحاطة بقوانينه، وضوابطه، كما تـ ع وِرفن عليه 
سابقا، لذلك جتد علم البيان عنده يرتقي عن الصناعات املكتسبة فهو "شيء يفيضه احلق 

ستفادة من إنسان، إّّنا حيصل من من عنده على األذهان ويشهد به العقل الصريح ال با
الرَّْحَمُن ﴿املخلوقني التنبيه على العلم الذي عّلمه اهلل خلقه، والشاهد على ذلك قوله تعاىل:

َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهْم ُقْل ُأِحلَّ ﴿ وقوله تعاىل: ،(66)﴾َعلََّمُه اْلَبَياَن ،َخَلَق اْلِإْنَساَن ،َعلََّم اْلُقْرَآَن

ا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم ُم الطَّيَِّباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اْلَجَواِرِح ُمَكلِِّبنَي ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَّا َعلََّمُكُم اللَُّه َفُكُلوا ِممََّلُك

نده يشمل فنون ؛ فعلم البيان ع(62)﴾َواْذُكُروا اْسَم اللَِّه َعَلْيِه َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َسِريُع اْلِحَساِب
القول املختلفة اليت ميتلك املبدع التعبري فيها بدون سابق تعليم ومعرفة ويقصد بذلك ملكة 

 اإلبداع، واملهارة اللغوية اليت يفيض هبا احلق تبارك وتعاىل على من يشاء من خلقه.
: ويفّرق ابن البناء بعد ذلك بني صناعة البديع والبالغة والفصاحة، وعلم البيان قائال

"إّّنا هي من جهِة االستدالِل باأللفاِظ على معانيها، فهين راجعٌة إىل كيفينِة العبارِة 
واألساليِب يف البياِن، وعلم  البياِن إّنا هو من جهِة وجِه الداللِة والدليِل، فهو راجٌع إىل 

ها بلفٍظ أو مل املعاين من حيث  هي واضحٌة فيِه، ومشاكلنة  األموِر من جهِة حقائِقهنا عبـَّرن عن
، ولذلك يكون  الكالم  عند اخلاصَِّة بالكالِم البديِع، ويكون  عند العاّمِة بكالِمها املبين   يـ عنربَّ

 .(63)على غرِي اللغِة وعلى غرِي اإلعراِب"
ويقرتن البيان عنده كذلك بكلمة "صناعة"، وذلك يف قوله:"مىت أ ْطِلقن البيان  على 

وعلم  البياِن فوقنها، فإطالق   فصناعة  البديِع هي صناعة  البياِن، التبيان ،القوِل وحدنه  الذي به 
وميكن توضيح ذلك بأّن اهلدف األّول للمبدع  ،(61)علم  البياِن على الصناعنِة غري  سديِد"
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هو البيان، بيان ما يف نفسه للمتلقي، أو السامع أو املخاطنب، مّث تأيت بعد ذلك درجة 
م بالتزيني والتنميق وما إىل ذلك من ضروب البديع، إلخراجه يف صورة اإلبداع يف الكال

ينبهر هلا من حيث البيان واإلبداع. واملتعارف عليه أنّه ال تكفي معرفة قوانني البيان وال 
قوانني البديع أن تصنع من أيٍّ كان فّنانا مبدعا، بل ال بّد من توفّر عنصر امللكة الفطرية 

 ناعة، وال يوجدها العلم على حّد تعبري ميخائيل نعيمة يف غرباله.   اليت ت وجد هذه الص

، وذلك  ويبنّي ابن البناء بعد ذلك أّن صناعة البيان تنحصر، وعلم البياِن ال ينحصر 
"املرجوحن ال يؤثر يف الراجح الختالِف مرتبِتِهما  لوجود قاعدة يف علم البيان تنّص على أن

يدفع  الضعيفن طبعًا وعقالً، وكذلك اإلمكان  اليقدح ، إّّنا  يف القّوة والضعِف، والقويُّ 
يقدنح  وجود  املمكِن ال إمكان ه، فإّن إمكاننه  عدم ، والعدم  ال يقدنح  يف املوجوِد، وكذلك 

ِة لبياِن جزئياِت العلوِم كّلها هين من علِم البياِن"  .(65)سائر  القواعِد الكّلينِة املشرتكن

ء مع أقطاب املدرسة املغربية يف عصره على أّن علم البيان يشمل فنون ويتفق ابن البنا
القول املختلفة وأنّه علم كلٌّيٍّ مشويلٌّ ختدمه الصناعات املكتسبة املتمثّلة يف أساليب النظوم 
املختلفة، فالسجلماسي  ينّص يف مقّدمة كتابه على أّن مقصده من تأليف كتابه 

اليت تشتمل  عليها الصناعة  املوضوعة  لعلِم البياِن، وأساليِب هو:"إحصاء  أساليِب النظوِم 
البديِع، وجتنيس ها يف التصنيِف وترتيب  أجزاِء الصناعِة يف التأليِف على جهِة اجلنِس والنوِع 
ومتهيد  األصِل من ذلك للفرِع وحترير  تلك القواننِي الكّلينِة وجتريد ها من املواِد اجلزئِينِة... 

هذه الصناعة امللّقبة  بعلِم البياِن وصنعِة البالغِة والبديِع مشتملٌة على عشرِة  فنقول أنّ 
؛ وهم بذلك خيتلفون عّما جاء عنه عند السكاكي الذي حّدده (61)أجناٍس عاليٍة..."

قائال:"هو معرفة  إيراِد املعىن الواحِد بطرٍق خمتلفٍة بالزيادِة يف وضوِح الداللِة عليه، وبالنقصاِن 
، واعتربه قسيم (60)يحرتز بالوقوِف على ذلك عن اخلطِأ يف مطابقِة الكالِم لتماِم املراِد منه"ل

 علم املعاين، وأحلق هبما احملسنات املعنوية واللفظية.    

وال خيتلف مدلول البيان عند ابن البناء والسجلماسي مع ما كان عليه عند عبد 
بيان وصفا للكالم البليغ، فيقول عنه عبد القاهر القاهر اجلرجاين وسابقيه حيث اعتربوا ال
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اجلرجاين: "إّنكن ال ترى علمًا هو أرسخ  أصاًل وأبسق  فرعاً، وأحلى جىًن، وأعذب  ورداً، 
، ويصوغ   وأكرم  إنتاجا، وأنور  سراجًا من علِم البياِن، الذي لواله مل تر لسانك حيوك  الوشين

حتف يِه بالعلوِم وعنايِتِه هبا، وتصويرِِه إيّاها لبقينت كامنًة  ...والذي لوالالدرَّ  احل لى، ويلِفظ  
 .(68)مستورًة، وملا استبانت هلا يدن الدهِر صورًة"

ومل حّيدد علماء البيان املتأخرون مدلوال لعلم البيان، فقد اكتفى عبد القاهر اجلرجاين 
، وقد (69)ط يف معناهبذكر منزلته وما تعرض له من الضيم، وما دخل على الناس من الغل

، ولطائٌف  أشار إىل جوهر البيان الذي يكمن يف"دقائٍق وأسراٍر طريِق العلِم هبا الروينة  والفكر 
مستقاها العقل ، وخصائصن ومعاٍن ينفرد  هبا قوٌم قد هدوا إليها ودنّلوا عليها...وأهّنا السبب  

 بعضاً، وأن يبعدن الشأو  يف ذلك هيف أن عرنضِت املزية  على الكالِم، ووجبن أن يفض لن بعض  
، حىت ينتهي األمر  إىل اإلعجاِز"  رتقنى، ويِعزَّ املطلب 

 .(27)ومتتدَّ الغاية ، ويعلو امل

أّما الرّماين فيعّرف البيان بقوله:"هو اإلحضار  ملا بِه يظهر  ملا بِه متيّـز  الشيِء من غريِه 
ناء عند تعريفه ملصطلح التوضيح الذي يقول ، وهذا املفهوم ذكره ابن الب(26)يف اإلدراِك"

األجلى من األلفاظ راِك، وال يكون  إاّل باألفصِح و "هو إحضار  املعىن للنفس بسرعِة إد فيه:
وأحسنها إبانة ومسموعاً"، مّث يشري إىل تسمية الرماين له بـ "حسن البيان" وقال بعد 

، ويستشهد له بشاهد (22)ديع"ذلك:"وهذا النوع هو عمود البالغة، ومادة أساليب الب
 الرماين اليت ذكره حلسن البيان ويضيف إليه شواهد أخرى من القرآن ومن األقوال النثرية.

والباحث املتأّمل لنصوص ابن البناء الدائرة حول مصطلح البيان جيد أنّه يشغل حّيزا  
فة، وقد قرنه بكلمة كبريا من فكره، فهو يأيت مبعىن اإلبانة واإلحاطة بأساليب النظم املختل

علم، وأتى مبعىن التوضيح وأشار إىل أنّه عمود البالغة، ومادة أساليب البديع، ويأيت مبعىن 
"إّّنا جعلته يف التفصيل  التفصيل لذلك يذكره حتت تفصيل شيء بشيء، وبّرر ذلك بقوله:

 (23)يل  كل  شيٍء"ألن اهلل وصف كتابه بأنّه "بياٌن للناِس"، وبأنّه "تبيان  كّل شيٍء" و"تفص
وأتى بشواهد دالة على حسن البيان، ويتفق مدلول كلمة البيان عند ابن البناء مع ما كانت 
عليه عند أوائل النقاد يف الدرس البالغي فهو يدّل على تلك "امللكِة اليت خلق اهلل  عليها 
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لول   ه من بين جلدتِِه، فمداإلنسانن كائنًا قادرًا على التعبرِي عّما يف نفِسه والتأثرِي فيمن حولن 
بني يدي القرآِن ويف فجِر القرِن األوِل هو ملكة  التعبرِي ونتاج   كلمِة البياِن االصطالِحي  

 .(21)هذه امللكِة من فنوِن القوِل"

واجلاحظ من أوائل من استخدموا مصطلح البيان، فقد عّرفه يف كتابه "البيان والتبيني" 
لكّل شيٍء كشفن لكن قناعن املعىن، وهتنكن احلجابن دون الضمرِي  بقوله:"البيان  اسٌم جامعٌ 

ألنَّ مدارن األمِر والغايةن اليت إليها جيري القائل  والسامع   ... حىت يفضي السامع  إىل حقيقِتهِ 
 .(25)البيان " هو فذلك املعىن عن وأوضنْحتن  اإلفهامن، بلغتن  شيءٍ  فبأي   واإلفهام ، الفهم   هو إّّنا

ا استعمل ابن البناء البيان وصفا للملكة األدبية اليت وهبها اهلل لفئة من الناس كم
متتلك آليات القول، واملهارة يف صنع األساليب الفّنية، وتلوين العبارات األدبية، وهو علم  

 كّلي تشرتك فيه كل الفنون البالغية على تباينها الذايت.

 الفصاحة عند ابن البناء:  -1
، ويبدو من خالل تعريفه هذا (21)" أن يكونن اللفظ  مشاكاًل  للمعىن"هي:الفصاحة 

للفصاحة أّن اهتمامه منصب على اجلانبني اللفظي واملعنوي وأنّه ال بّد من التشاكل 
والتوافق والتطابق بينهما حىت يتحّقق حسن البناء الذي يتّم مبوافقته للعقل وجريانه على 

ات فصاحة الكالم عنده يف"أن يكونن لفظ ه  فصيحًا لسهولِة النظام الطبيعي، وتتمّثل مقّوم
خمارجِه، وعذوبِتِه يف السمِع، وسهولِة تصّوِر معناه ، وحسِن مبانِيِه باملشاكلِة العقليِة، والنظاِم 
، واتساِع الفهِم يف لوازِمه فهو العايل الدرجِة، الرفيع  املنزلِة، النهاية  يف الطبقاِت  الطبيعي 

إذا  للفظ ؛ فالفصاحة عنده وصفٌ (20)ِة، ولذلك احِتيجن إىل معرفِة الكالِم وطبقاتِه"الشريف
املتلقي  متكن إذا لمعىنول السمع، يف وعذوبة املخرج، يف سهولة من الصويت التوافق فيه حتّقق

ومها متشاكالن يف بناء واحد منتظم ال  وللفظ واملعىنمن إدراكه وفهم معناه بسهولة ويسر، 
 وال التواء، تدل عليه لوازمه، فيّتسع فهمه، وبذلك يرتفع إىل أعلى طبقات الكالم. تعقيد

 وقد اعترب علماء البالغة قبله الفصاحة وصفا يطلق على الكالم والكلمة واملتكّلم
 باإلضافة إىل أّن  وهي عند ابن البناء وصف للكلمة فقط ومل يلتفت إىل وصف املتكّلم 
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ثرن اهتماما من علماء مدرسته الفلسفية املغربية مبصطلح الفصاحة إذ مل ابن البناء ي عتنبـنر  أك
يذكره سوى حازم الذي يرد عنده جماورا ملصطلح البالغة وال يقف عنده بتعريف وال حتديد، 
بل يشري إليه حني يتحّدث عن حسن موقع الكالم من النفوس إذ اعتربه شرطا من شروط 

الفصاحة والبالغة جاءتا  حديثه عن إعجاز القرآن بنّي أنّ  ، ويف أثناء(28)البالغة والفصاحة
على درجة عالية يف القرآن الكرمي كّله دون فتور، أو تفاوت بني آياته وسوره، أما كالم 

 .(29)العرب فيقع فيه الفتور والتفاوت
قبل ابن البناء،  (37)وقد نالت الفصاحة عناية فائقة يف الدرس النقدي والبالغي

تناول الفصاحة بعد فراغه من علمي املعاين والبيان ناظرا فيها من:"جانِب فالسكاكي 
الفصاحِة املعنويِة، وهو خلوص ها من التعقيِد، ومن جانِب الفصاحِة اللفظيِة وهو أن تكون 

 (36)الكلمة  عربّيًة أصيلًة، جاريًة على قواننِي اللغِة سليمًة من التناف ِر بعيدًة عن البشاعِة..."
   تعرف من قبل عند علماء البالغةاخلصوصية اليت منحها السكاكي للفصاحة ملوهذه 

فعبد القاهر اجلرجاين مل يفّرق أيضا بني البالغة والفصاحة، وأرجع األمر إىل النظم، والذي 
ال يتحّقق ملن يريده "بغرِي تناولِِه للمعىن من اجلهِة اليت هي أصّح لتأديته وختتارن له اللفظن 

   (32)أخصُّ بِه وأكشف  عنه  وأمتُّ له وأحرنى بأن ي ْكِسبنه  نـ ْباًل، وي ظِهرن فيه مزيًة"الذي هو 
كما مل يتأثّر عبد القاهر اجلرجاين بتفريق ابن سنان بني الفصاحة والبالغة الذي قال 
فيه:"الفصاحة  وصٌف مقصوٌر على األلفاِظ والبالغة  ال تكون إاّل وصفًا لأللفاِظ مع 

"الفصاحةن متام   ، وقد كان تفريع ه مكّمال ملا بدأه العسكري الذي أشار إىل أنّ (33)املعاين"
آلِة البياِن، فهي مقصورٌة على اللفِظ، ألنَّ اآللة تتعّلق  باللفِظ دون املعىن، والبالغة  إّّنا هي 

ن له جهدا ، إاّل أّن ابن سنان كا(31)إهناء  املعىن إىل القلِب، فكأهّنا مقصورٌة على املعىن"
 م بتصنيفها وتبويبها وذكر شروطهاملحوظا يف باب الفصاحة فقد أحاط مبا قيل فيها، وقا

وبّرر سبب اهتمامه هبا يف بداية كالمه قائال:"إيّن ملّا رأيت  الناسن خمتلفنين يف ماهيِة الفصاحِة 
على الناظِر  ، وقرّبت  ذلكن لنًة من بياهِناوحقيقِتها، أنْودنْعت  ِكتايب هذا ط رنفًا من شأهِنا، ومج  

 .(35)وأوضحت ه  للمتأم ِل..."
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وكان اجلاحظ سّباقا إىل اعتبار أّن للفصاحة معنيني اثنني: األول يرتبط بسالمة النطق 
ممّا يشوب أصوات احلروف ويعّطل خمارجها الصحيحة، والثاين: يرتبط بنقاء اللغة، وخلّوها 

اللسان القرشي، وقواعد لغة القرآن كأّنوذج أرفع من املفردات والصيغ الشاذة عن أصالة 
مفهوما حمّددا بل كانت تلتبس لديه  ، فلم يكن للفصاحة عند اجلاحظ(31)لتلك األصالة

 مبدلول البيان والبالغة حىت استخدم األلفاظ الثالثة مبعىن واحد.

يف ويروي صاحب الطبقات أّن "أبا ذهيب اهلّذيل كان فصيحا كثري الغريب متمكنا 
 ، فالفصاحة عنده صفة لأللفاظ وحدها وليست للمعاين أو مها معا.(30)الشعر"

وخالصة ذلك أّن ابن البناء أوىل الفصاحة اهتماما واضحا حيث قام بتعريفها وذكر 
مقّوماهتا سواء كان ذلك يف اللفظ أو يف املعىن، أو كليهما وذكر أنّه بتوفر تلك املقّومات 

ق مع نظام اللغة الطبيعية، وقد قصد حبسن البناء خلوه من ضعف يكون حسن البناء املّتف
 ستوى الرتكييب والصويت والداليلالتأليف وتنافر الكلمات، واخللوص من التعقيد، فيتآزر امل

ليحّقق بذلك مجال اللغة الطبيعية ويسمو به إىل مرتبة عالية وهذا ما يالحظ من خالل 
ا، فقد نظر إليها نظرة تنبع من إدراكه لطبيعة اللغة تعريفه للفصاحة وما ذكره من شروط هل

 األدبية وما جيب على األديب أن يراعيه فيها.

 : البديع وموقف ابن البناء منه -1
كانت كلمة بديع تطلق على كّل ما فيه طرافة ومجال، فقد كان عبد القاهر اجلرجاين 

 بيان الساحر، وعن الصنعة الفاخرةيف كتابيه الدالئل واألسرار يبحث عن البالغة العالية وال
والنظم البارع، وأين يكون احلسن واإلحسان واإلبداع واإلفتتان، وفيم تتمّثل خصائص 

 .(38)اجلودة ومظاهر الرباعة
   

يل يف اخلطاب سواء أّما البديع عند ابن البناء فيحمل معىن األدبية، مبعىن التمّيز اجلما
 غري شعر، وال يغدو التقابل بني الشعر وغري مشعرا أ منثورا وسواء أكان مأكان منظوما أ

املخّيل وهو  القول بني يغدو ولكّنه والنثر، الشعر بني مألوف هو ما مع يتطابق عنده الشعر
املنثور، ويظهر  مم أالشعر والقول غري املخّيل وهو غري الشعر، سواء أكان ذلك يف املنظو 
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غري الشعر فيحمل احلكمة أو هو قابل حلملها  الشعر عنده ال ميكن أن حيمل احلكمة أّما
ومن هنا تأيت التفرقة بني الشعر وغري الشعر ال تتصل بالقيمة اجلمالية، فكالمها يشمله 
البديع وكالمها تتمّثل فيه األدبية لكّن أحدمها "الشعر" ال حيمل إاّل اجلهل والباطل، أّما 

 . (39)و قابل ألن حيمل احلق واحلكمةاآلخر غري الشعر سواء أكان منظوما أو منثورا فه
وقد أحدثت جهود نقاد الغرب اإلسالمي ثورة جديدة وانقالبا جذريا يف مفاهيم 
النقد والبالغة، ويف قضايامها، فأعطت نفسا جديدا، ساهم يف بناء الدرس البالغي 
والنقدي ووجهت مساره توجيها صحيحا سليما، ويبدو هذا جليا يف كيفية تعامل نقاد 
الغرب اإلسالمي مع صناعة البديع، وصناعة البيان إذ وضعوا عناصر علمية لتحديد 
الصناعة البديعية، والصناعة البيانية، ومّيزوا فيما بني علم البديع وعلم البيان، وبني 
املصطلحات اليت تنضوي حتت كّل علم وصناعة فكانت أحباثهم ودراساهتم متمّيزة بالّدقّة 

   ت الزائدة، واملصطلحات املتداخلةجمر دة الدرس البالغي من املرتادفا والتحديد، واملرونة
 وم القرآن والتفسري، وأصول الفقهكما كانت أحباثهم تغرتف من درس اإلعجاز، وعل
 الشيء الذي بلور الدراسات القرآنية والبالغية والنقدية.

عربية، وتفّوقها على لقد كان البديع عند القدماء يذكر لبيان أسرار تراكيب اللغة ال 
 (17)سائر اللغات لذا جندهم يقفون على ألوان من االستعارات، والتشبيهات والكنايات

"والبديع  مقصوٌر على  فاجلاحظ نّبه إىل أّن اللغة العربية تسمو على سائر اللغات بالبديع:
ديع عنده ميزة ، فالب(16)العرب، ومن أجِلِه فاقت لغت هم كلَّ لغٍة، واربت على كل  لساٍن"

 خاصة بالعرب والعربية.

فال غضاضة إذن إذا ما سار نقاد الغرب اإلسالمي على هنج علماء اللغة والنحو 
       وعلماء البالغة والنقاد القدماء، وعلماء اإلعجاز، أن نالحظ اهتمامهم بعلم البديع

يمن على حيث صار مصطلح البديع يه -خالل عصر كلٍّ من ابن البناء والسجلماسي-
عناوين كتبهم ومؤلفاهتم النقدية منطلقني من حتديد الداللة املصطلحية، وجماالت البديع 
وقضاياه، وظواهره وعالقته ببديع القرآن وإعجازه، ويرجع ذلك إىل انبهارهم ببديع القرآن 
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وأسلوبه، ونظمه، وصوره، لذا حاولوا أن يؤّصلوا له كعلم جديد مستعينني بعلم املنطق 
لسفة، وعلم الكالم، وكان هدفهم هو صياغة نظرية نقدية جديدة تسهم يف بلورة والف

وهو اهلدف الذي ترمي إليه -وتطوير الدرس البالغي والنقدي، وتقّرب أسرار اإلعجاز
من ذوي االختصاص وغريهم من عامة الناس، وتوّجه املسار النقدي  -جهود ابن البناء

آنية، واحلالة هذه أّن األدب العريب وقتئذ قد عرف توجيها سليما مواكبا للدراسات القر 
ركودا، لذا كانت جهود نقاد الغرب اإلسالمي القّيمة قد أبعدت الباحثني واملهتمني عّما 

ا "ونبدأ  حديثـننن  عالل الغازي عن ذلك: يث يقول د.هتدف إليه عناوين الرتاث النقدي ح
القدماِء، ومل ينتنِبه إليِه احملدثون، وهو عناوين    نا منإىل خطٍأ تارخييٍّ منهجيٍّ حلِقن باإلشارِة 

كتِب القرِن الثامِن يف املغرِب، حيث أبعدنِت الدارسنين عن املضامنِي احلقيقيَِّة، اليت متّثل  يف 
إْذ  املضمونيَِّة، واملنهجيَِّة واألسلوبيَِّة ما هتدف  إليه عناوين  الرتاِث النقدي ، بعِدها و دالالهِتا

ننا عن الوقوِف قضى ال عنوان  البديعيُّ على املضموِن النقدي ، فأبعدن القارئن، وبالتايل أبعدن
، فاملنزع البديع يف (12)على عامٍل خاٍص وجديٍد من الدرس النقدي اجلديد املمتع اهلادف"

 و"منهاج البلغاء وسراج األدباء" جتنيس أساليب البديع"، و"الروض املريع يف صنعة البديع"
جنت على أهداف ومقاصد مؤلفيها، وبالتايل على الثورة اليت كان من  -يف رأيه-هاوغري 

املمكن أن حتدثها يف الدراسة العربية احلديثة لو أّن القارئ اطّلع على هذه الكتب ليقف 
على متّردها على تلك العناوين املسجوعة واملوّجهة، أو املوحية بأهّنا تدور يف الفلك البالغي 

بديعي خصوصا، يف حني أهّنا متّثل منظورا آخر، ومنهاجا فريدا، ومشولية يف عموما، وال
االصطالح، ما كان لغريها من كتب القدماء أو املعاصرين يف الشرق كـ"الطراز"و"معاهد 

، ورمّبا كان د.عالل الغازي حمّقا يف تنبيهه إىل (13)وغريها أن يكون كذلك التنصيص"،
حلق األدب العريب من طرف النقاد القدماء، وعدم انتباه  اخلطر املنهجي التارخيي الذي

احملدثني إىل عناوين املؤلفات اليت هيمن عليها مصطلح البديع خالل القرن الثامن اهلجري، 
ومتّرد مؤلفات الغرب اإلسالمي على الكتب البالغية الشرقية اليت عنونت بعناوين مسجوعة 

ج اليت توّصل إليها واليت ميكن حصرها يف: القضاء موحية، إاّل أنّه يؤاخذ على بعض النتائ
على املضمون النقدي، وإقصاء القارئ من الدرس البالغي اجلديد، املمتع واهلادف، وكون 
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تلك املؤلفات جنت على أهداف مؤلفيها، وعلى الثورة اليت كان من املمكن أن حتدثها يف 
 استه مّدعيا تفّوق املنزع البديع عليه.، وقد أقصى الروض املريع من در (11)الدراسات العربية

فاملضامني البالغية املغربية وإن هيمن عليها مصطلح البديع فلم يقض عليها، بل جنده 
   ذوققد أغناها، إذ غرّي املسار النقدي من االبتذال، واالعتماد على الفطرة والسليقة وال

هر البالغة، حيث ظّل مواكبا إىل املسار األسلويب العلمي، كما غرّي قضايا النقد، وظوا
للنص البالغي اإلهلي، ومنتعشا حتت ظّل الدراسات القرآنية، واإلعجازية اليت أسهمت 

 إسهاما فّعاال ورائدا يف بناء الدرس النقدي والبالغي. 
 اضطراب املناهج، وكثرة التفريعاتأما إقصاء القارئ من الدرس النقدي، فمرجعه إىل 

 واللغوية. النحوية التخرجيات كثرة إىل ويرجع وعدم حتديد مصطلحاهتا، والتقسيمات البالغية،
أما كون املؤلفات جنت على أهداف مؤلّفيها، وعلى الثورة اليت ميكن إحداث ها، فإذا 
صّحت هذه النتيجة فال تعّمم على كافة املؤلفات البالغية والنقدية، فقد تنطبق على بعض 

 .(15)وال تنطبق على مؤلفات الغرب اإلسالمي -حنطاطخالل عصور اال- املؤلفات الشرقية

وباعتبار أّن جهود ابن البناء تنطلق من اعتبار البديع مساويا أو مرادفا للبالغة، فإّن 
املقام يتطّلب حتديد ومناقشة مفهومه ملصطلح البديع، ومناقشة العالقة اليت تربطه بعلمي 

لقرآنية، خصوصا منها تلك اليت هتتم بدرس البالغة والنقد، ومناقشة عالقته بالدراسات ا
اإلعجاز، وذلك للوقوف على ما أسداه نقاد الغرب اإلسالمي من جهود خدمة للقرآن 
الكرمي، وإغناًء للدرس البالغي والنقدي، وتقوميا لبعض املزالق املنهجية اليت وقع فيها بعض 

 النقاد القدماء، وتصحيحا لبعض املفاهيم البالغية.

درس البديع عند نقاد الغرب اإلسالمي يقوم على املنهج العلمي، والفلسفي لقد كان 
-"زيادة املنة وفهم الكتاب والسنة عند ابن البناء"-واملنطقي وذلك لفهم درس اإلعجاز

والرتاث الشعري واللغوي، كما يالحظ تفرّع مصطلح البديع إىل مصطلحات صغرى 
 سليٌم.تنضوي حتت بابه إالّ أنّه تفرٌّع منطقٌي 
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وقد كان اهلدف الذي أّلف من أجله "الروض املريع" و"املنزع البديع"، وهو وضع 
منهج علمي جديد لعلم البديع وصناعته، ومزج البالغة والنقد باملنطق والفلسفة، وعلوم 

دراسات اإلعجاز، حىت يدرك ذوو االختصاص أّن اإلعجاز  -خصوصا منها-القرآن
 ، واألوضاع االجتماعية والسياسيةزمنة والثقافات واملفاهيمسيبقى قائما مهما تغرّيت األ

سرّه ومجالية التصوير القرآين، وفحوى أبعاد احلرف لناس حقيقة اإلعجاز و ويدرك بسطاء ا
 الذي يتكون منه النص القرآين.

كما جتدر اإلشارة إىل أّن نقاد الغرب اإلسالمي قد تعاملوا مع املصطلحات البالغية 
فق عناصر علمية مضبوطة، مع التسّلح بعلم املنطق والفلسفة أثناء وضع بيقظة وحذر و 

 مصطلح ما، ليسلموا من كثرة الدالالت، وتعدد التفريعات، وذلك باتباع املراحل التالية:
ضرورة االنطالق يف حتديد املصطلح من األصل اللغوي للكلمة، فاالستعمال اجلمهوري  - أ

 االستعمال عند اللغويني املنظرينني الوضع و الشائع، حىت ال يكون هناك انفصال ب
 وعند عامة الناس املمثلني للجمهور.

حتديد أوجه االستعمال، والعالقة بني املعىن اللغوي اجلمهوري للكلمة وبني املعىن  - ب
وحتّمل الدالالت اليت حّددت  الصناعي النظري، يف تبلور الكلمة، واستعدادها لتقّبل

اءت مصطلحات البديع، والبيان عند نقاد الغرب ، لذلك ج(11)جل خدمتهاأمن 
اإلسالمي متمّيزة بالتحديد واملرونة والتكامل والتجانس، هذه املسميات أعطت 

 املصطلح حركية تساعد العلماء على مناقشة الصورة الفنية.
مشاكلة اللفظ الذي وقع عليه االختيار ليكون مصطلحا بديعيا أو بيانيا للمعىن، إذ   - ت

 .(10)جانبا اللفظ واملعىن يف بلورة املصطلح: وضعا وتصّورا وداللةروعي فيه 
االعتماد على الفلسفة واملنطق يف حتديد مفهوم املصطلح الداليل، وهذا يتيح  - ث

للمصطلح فرصة التعاون بني الفلسفة واألدب خدمة للغة والفكر من أجل إرساء 
وكلمة ومجلة يتطّلب  قاعدة للتنظري النقدي املبين على أساس علمي: "فكل صوت،

تأييدا منطقيا يكفل وجوده، ألن كّل واحد منها تعبري عن الفكر املطلق، وباخلضوع 
 .(18)ألحكام العقل، تفّسر اللغة من حيث هي كائن حي"
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هكذا استطاع النقاد املغاربة رصد املعامل األساسية ملنهجهم اجلديد قصد ختليص 
يت ع ِهدت عند النقاد والبالغيني القدماء، إىل أن املصطلح البديعي من خلط املرتادفات ال

جاء نقاد الغرب اإلسالمي، حيث صار املصطلح عندهم يكتسي مسة علمية، قابال للداللة 
 املصطلحية، بعيدا عن كّل التباس معنوي.

 مسار مصطلح البديع:  -5
كما -إذا كان املفهوم اللغوي ينطبق على كّل جديد وحديث، وخمرتع، ال على مثال

فإّن يف البالغة مصطلحا علميا من املصطلحات الثالثة اليت انقسم إليها علم  -تقّدم
البالغة بعد السكاكي، حيث أصبح علما يعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية املطابقة 

  اللغوي واالصطالحي السم البديع؛ فالعالقة واضحة إذن بني املعىن(19)ووجوه الداللة
 بني البديع والبالغة والنقد بفين الشعر والنثر قائمة. فارتباط العالقة

 

كأهم موضوع -وعندما خطا األدب والشعر باخلصوص بعد نّص القرآن املعجز
خطواته اجلديدة، وهو يتأثّر باللون احلضاري والثقايف الذي عرفه  -للدرس البالغي النقدي

كان النقد يتتبع تلك   اجملتمع العباسي، فأعطاه صورة العصر اليت أحدثتها الكتب،
فيما يراه  اخلطوات، فريصد عناصرها، ويتعارك الدارسون من أجل وضع اجتاهاهتا، كلٌّ ّ
صوابا، حىت كان من جمموع ما كتبوا ذلك الرتاث اخلالد الذي مّسي حينا "بيانا" ومّسي 
أحيانا "بديعا" كما مّسي بالغة وفصاحة، وهي ألقاب ومصطلحات ال تبتعد كثريا يف 

، ومن هذا نستنتج أّن ارتباط عالقة مصطلح (57)دلوهلا كما ال تبتعد كثريا يف موضوعهام
البديع بفينَّْ الشعر والنثر، وِعْلمنْي البالغة والنقِد، قد أّدى إىل تقسيم األدب العريب إىل 

 اجتاهني متباينني: اجتاه قدمي  واجتاه حديث وبتعبري آخر: القدماء واحملدثون.

حدنث قبيل العهد العباسي على يد بشار بن برد، وابن فقد ابتدأ ا
 
الجتاه الثاين امل

هرمة، ومروان بن أيب حفصة، ومطيع بن إياس، وغريهم من خمضرمي الدولتني ومن جاء 
، مع ما ميكن رصده من تباين بني شعراء األحقاب (56)بعدهم من صّناع الشعر العريب

لصناعة الشعرية:"فلّما كان القرن  الثاين اهلجري الالحقة من اعتدال أو إغراق يف حمسنات ا
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أخذن الشعر  العريبُّ يلبنس  رويدًا ثوبًا من الزُّخر ِف، والتنسيِق قصدن تـنْوِشينِتِه حبًلى وزخاِرفن ال 
ذلك هو الذي وقعن عليِه فيما بعد  اسم  البديِع أو  عهدن له هبا على هذا النحو...

فرق يف مدارسة الرتاث األديب الشعري بني استعمال ، وميكن التماس ال(52)اللطيِف"
املصطلح عفوا، وبني استعماله انطالقا من رأي الدارسني فيه فيما بعد، فقد عرف القدماء 
الطباق ومراعاة النظري واألرصاد واملشاكلة واالستطراد والعكس والتبديل والرجوع والتورية 

غري ذلك من املصطلحات اليت جندها مبثوثة ، و ام واللف والنشر واجلمع والتقسيمواالستخد
 يف أشعارهم وأقواهلم، وكذلك يف الذكر احلكيم.

 (53)ومع أهّنم مل يقصدوا إليه فقد جاءهم عفوا، وغزا شعرهم وأقواهلم يف يسر وأناة
 ابق، أو تقابل، فترتك لفظة للفظةألّن العرب ال تنظر يف أعطاف شعرها بأن جتّنس أو تط

كما يفعل احملدثون ولكنها تنظر يف فصاحة الكالم وجزالته، وبسط املعىن   أو معىن ملعىن،
 .(51)وإبرازه، وإتقان بنيه الشعر، وإحكام عقد القوايف، وتالحم الكالم بعضه ببعض"

كما أهّنا ت فاِضل  بني"الشعراء يف اجلودة واحلسن بشرف املعىن وصّحته، وجزالة الفظ 
لتدرجيي الذي تعّرض له مصطلح البديع عرب مساره التارخيي ، لكّن التغيري ا(55)واستقامته"

خاضع لتطّور اجملتمع العريب يف العصور الثالثة: اإلسالمي، واألموي والعباسي، وقد انعكس 
هذا التغيري على الشعر والنقد والبالغة، والدراسات اليت هتتم بإعجاز القرآن، فانتقل 

 ار يرتدي ثياب التكّلف امللّون بألوان الزخرف.اإلبداع من املطبوع إىل املصنوع، حيث ص
وهكذا أصبح للبديع مصطلحه اخلاص بني املصطلحات، فبينما كان يطلق عند 
اجلاحظ ومن قبله فرياد منه علم البالغة بكل أقسامها، فإذا بالبديع بعده حياول أن يتخذ 

والبيان عند ابن املعتز وما  لنفسه استقالال نسبيا عن البالغة، لكّنه ظّل عالقا بعلمي املعاين
ذكره من البديع واحملاسن خليط ع دَّ بعضه أخريا من علم املعاين كااللتفات واالعرتاض 
وجتاهل العارف، وبعضه من علم البيان كاالستعارة وحسن التشبيه والتعريض والكناية، 

ي جعل ، بل مل يستقّل حىت عند السكاكي نفسه الذ(51)وبعضه من البديع االصطالحي"
منه علما تابعا لعلمي املعاين والبيان، ومل يفرد له بابا خاصا كما فعل شرّاح املفتاح فيما 
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بعد، مثل اخلطيب القزويين يف تلخيصه، ومع ذلك ورد يف أنواع تكاثرت واختلف النظر يف 
تكاثرها، وتنّوعها من دارس إىل آخر، حىت وقع املصطلح بني يدي السجلماسي وابن البناء 

ند نقاد الغرب اإلسالمي فأعطوه طابعا خاصا، إذ صار عندهم يّتسم بصبغة تراجعية وع
عن االستقالل الذي عرفه على يد املتأخرين بعد ابن املعتز والسكاكي الذي يقف يف نقطة 

 بداية التحول من مفهوم إىل آخر، يف دنيا حتديد علم البالغة ومن ضمنها "البديع".
 

هور"املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع" للسجلماسي وكان ال بد من انتظار ظ
و"الروض املريع يف صنعة البديع" البن البناء املراكشي ليقف الدارس على إطالق حيرتس 
من حيث املنهج للتفريق بني"علم البيان" يف إطالقه العام أيضا، وبني"صناعة البديع" يف 

الذي حيمل داللة البالغة والنقد كما نرى ذلك مفهومها اجلديد، بعد إعطائها املفهوم العام 
انطالقا من منهاج حازم وتركيزا على املنزع للسجلماسي وروض ابن البناء يف إطار التجنيس 

 والتناسب وذلك من خالل حمورين رئسيني:
 أ ـ التنظري الفلسفي املنطقي، وبالطبع ما عرفه النقد والبالغة من تطور.

 ب ـ التطبيق العملي.
 

خالل رصد مصطلح البديع وتتبعه عرب املسار التارخيي، يستنتج الباحث أنّه كان من 
بدأ يأخذ استقالال نسبيا عن علم البالغة  -خصوصا عند اجلاحظ ومن قبله-يف بدايته

واستمر املصطلح عند ابن املعتز عالقا بعلمي املعاين والبيان، إاّل أنّه يالحظ أن املصطلح 
اد الغرب اإلسالمي، حيث مّيز هؤالء النقاد كاّل من علمي البيان أخذ طابعا خاصا عند نق

 والبديع وأعطوا هذا األخري مفهوما جديدا  ينسجم وداللة البالغة والنقد العربيني.

 عالقة البديع بإعجاز القرآن:  -0
ه واستعماالت البديع، أساليب معرفة من بدّ  ال واإلعجاز، البديع بني اجلامعة العالقة ملعرفة

وخيص البحث  ومصطلحاته، فمنها: عند بعض النقاد، وعند املهتمني بإعجاز القرآن،
التشبيه واالستعارة، الكناية، الغلو، املماثلة، املطابقة، التجنيس املقابلة  بالذكر هنا الباقالين:

يل املوازن املساواة اإلشارة اإليغال التوشيح، رّد العجز على الصدر، التقسيم التفسري، التكم
 لعكس التبديل، االلتفات االعرتاضالتتميم، الرتصيع املضارعة التكافؤ، السلب واإلجياب، ا

 .(50)الرجوع التبديل، االلتفات، االعرتاض، الرجوع، التذييل االستطراد، التكرار االستثناء
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واملالحظ هنا إقحام بعض املصطلحات البيانية كالتشبيه واالستعارة والكناية والغلو يف 
على علم البديع، ألّن العالقة بينهما هي  -كعلم كّلي  -م البديع، وهيمنة علم البيانعل

عالقة عام خباص، ترجع أصوهلا إىل الدراسات اللغوية والقرآنية واألدبية، إذ وّظف املهتمون  
كل مقّومات الدرس اللغوي، والبالغي والّنقدي من أجل فهم أسرار اإلعجاز، وحقيقة 

وتوجيه القضايا النقدية توجيها يواكب  -لسبيل سارت جهود ابن البناءويف هذا ا-بيانه
وينسجم مع أحكام اآلداب اإلسالمية، وقضاياها وظاهرها، وما تنضوي عليه هذه اآلداب 

 من دقّة يف التعبري وصّحة يف التفكري، ما تنم عليه من صور فّنية، وحماكاة بديعية.

"هل  عجاز، جتعل الدارس يتتساءل مع الباقالين:إّن العالقة بني علم البديع وعلم اإل
يكمن إعجاز القرآن من جهة ما يتضمنه من البديع؟ وهل اإلعجاز يقتصر على البالغة 

 (58)وحدها ؟ وهل ألبواب البديع فائدة يف معرفة اإلعجاز؟

فقد ذكر أهل الصنعة ومن صّنف يف هذا املعىن من صنعة البديع ألفاظا، حنن 
 (59)نّي ما سألوا عنه، ليكون الكالم واردا على أمر مبنّي مقّرر وباب مصّور"نذكرها، مث نب

َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما ﴿فمن البديع يف القرآن، قوله عّز ذكره:

َوَلْم َأُكْن  َواْشَتَعَل الرَّْأُس َشْيًباَعْظُم ِمنِّي َقاَل َربِّ ِإنِّي َوَهَن اْل﴿وقوله: (17)﴾َكَما َربََّياِني َصِغرًيا

 ، وقد يكون البديع من الكلمات اجلامعة احلكيمة، كقوله تعاىل:(16)﴾ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقيًّا
ُسوا ِمْنُه أَفَلمَّا اْسَتي﴿ ، ويف األلفاظ الفصيحة كقوله تعاىل:(12)﴾َوَلُكم ِفي القصاِص حياٌة﴿

ْم ِفي َقاَل َكِبرُيُهْم َأَلْم َتْعَلُموا َأنَّ َأَباُكْم َقْد َأَخَذ َعَلْيُكْم َمْوِثًقا ِمَن اللَِّه َوِمْن َقْبُل َما َفرَّْطُت يًّاَخَلُصوا َنِج

ويف  ،(13)﴾ُيوُسَف َفَلْن َأْبَرَح اْلَأْرَض َحتَّى َيْأَذَن ِلي َأِبي َأْو َيْحُكَم اللَُّه ِلي َوُهَو َخْيُر اْلَحاِكِمنَي
َوُأِمْرُت َأْن  َوَلُه ُكلُّ َشْيٍءِإنََّما ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلَبْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها ﴿األلفاظ اإلهلية كقوله:

 .(11)﴾َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي

إّن ما ميّيز الكلمات البديعية يف الذكر احلكيم كوهنا جامعة لألحكام الشرعية 
 ، وكوهنا منظمة وموجهة للسلوك اإلنساين حنو الطريق املستقيم.والعقديه
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ويدرك املهتّم بعلم البديع كما يدرك املهتّم بقضايا اإلعجاز وضروبه أّن اإلعجاز  
كامن فيما تتضمنه النصوص القرآنية من أساليب البيان والبديع وبراعة النظم، وحسن 

الفكر، كما تتحّدى سواهم وإن أوتوا الديباجة من أساليب تتحّدى عباقرة اإلبداع، و 
ضروب الفصاحة والبيان، وعلت كعوهبم يف فنون التعبري ومست قرائحهم وتفّتقت، ومتّيزت 
أذواقهم، وتنوعت، فالقرآن ال يقتصر على بالغته وحدها، وإّنا هو إعجاز يتمّيز 

صر على فهم بالشمولية، واخللود، والسهولة والوضوح، كما أن فائدة علم البيان ال تقت
النص القرآين، والنبوي، وتذّوقهما واستخراج األحكام منهما، وما تنم عليه النصوص 
القرآنية والنبوية من مجال، وإّنا هتدف إىل تقوية اإلميان، والزيادة يف املّنة، وإغناء الدرس 

 البالغي والنقدي، وتوجيه قضايا النقد والبالغة ولتواكب روح الشريعة السمحاء.
هل ألبواب البديع فائدة؟ وهل  ساهالت اليت ميكن أن تطرح يف هذا اجملال:والت

اإلعجاز اليستدل عليه إاّل مبعرفة صنعة البديع، وعلم البيان؟ وهل يستطيع من أدرك صنعة 
 البديع والبيان أن يأيت ولو بصورة فّنية معجزة تتضمن كّل حقائق اإلعجاز وأسراره؟

بقوله:"وقد قّدرن مقّدرون أنّه ميِكن  استفادة  إعجاِز  وهذا ما جييب عنه الباقالين 
القرآِن من هذه األبواِب اليت نقلناها، وإنَّ ذلك ممّا ميِكن  االستدالل  بِه عليِه وليس كذلك 
عندنا، ألنَّ هذه الوجوهن إذا وقعن التنبيه  عليها أنِمنن التوصل  إليها بالتدريِب، والتعّوِد والتصنُِّع 

 التحمُّل  له، وأمكننه  ننْظم ه  كالشعِر الذي إذا عرنفن اإلنسان  طريقنه  صحَّ منه   هلا، وذلك
:إّن إعجازن القرآِن ميكن  أن يعلمن منها فليس ممَّا يقِدر  البشر  على التصنُِّع  والوجوه  اليت نقول 

 .(15)له، والتوصُّل  إليِه حباٍل"
من أبواب البيان، وصّحة االستشهاد والنتيجة من هذا إمكان استفادة إعجاز القرآن 

بديعه، ألّن بالغة بالغة البشر إىل بالغة القرآن و  به عليه، واخللوص إىل استحالة وصول
البشر أدىن مهما مست، فهي مل ترق إىل بالغة اإلعجاز، حيث إن بالغة البشر ليست 

تراها غنّية بالتكّلف فطرية، وليست خالدة، حيث ميكن التوّصل إليها بالدربة، والتعليم، لذا 
والتعّسف، قابلة للتفاضل والتفاوت، أما بالغة القرآن فقد جاءت متسمة بالكمال، ومتام 

 االتصال، موّجهة املسار النقدي حنو املسار الصحيح.
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 موقف البلغاء والنقاد من البديع:  -0 
دباء كانت صناعة البديع تغرتف من بديع القرآن واحلديث النبوي الشريف وصار األ

والنقاد يربطون قضايا النقد األديب، بقضايا اإلعجاز القرآين، ألهّنم وجدوا فيه ما يشبع 
هنمهم الفكري، واألديب والعقدي والفلسفي، لذا جاءت دراساهتم وحبوثهم مثمرة ومتنوعة، 
وقد كانت مواقفهم حول هذه الصناعة متباينة فمنهم من وقف منها موقف الرضا ومنهم 

ها موقف الرفض ولكل فريق ما يؤيّد قوله ويزّكي حّجته؛ فما هي أسباب من وقف من
 والنقدي؟ البالغي الدرس على اخلالف انعكاس مدى وما املتباينة؟ املواقف هذه يف اخلالف

من البديع: كان العرب يستعملون يف إبداعهم أساليب البيان ه 151موقف ابن رشيق 
لى الفصاحة والبيان والبديع، ومل يعرفوا قواعد الشعر والبديع عفوا، ألهّنم فطروا وجبلوا ع

يف الكتاب  -صلى اهلل عليه وسّلم-والعروض والنحو والبالغة، هلذا كانت معجزة الرسول 
املبني الذي نزل بلغتهم اليت نبغوا فيها، وأبدعوا وتفّننوا، فأظهر القرآن عجزهم وضعفهم إذ 

ه، أو آية فانبهروا ببيانه، وفصاحة كالمه، وحالوة حتّداهم باإلتيان ولو بأقصر سورة من مثل
أسلوبه، وجزالة ألفاظه فبدهوا ينسجون على منواله، وحياكون تعابريه وأساليبه، فبدا عليهم 
أثر التكّلف والتصّنع وجهد التعّسف، وإن كان الشعر يتدّفق من ألسنتهم كاجلدول الرقراق 

القوايف، وكشفوا املعاين وشاكلوا األلفاظ أحكموا سابا، فجّنسوا وطابقوا وقابلوا و من
كّل ذلك كان قبل أن متتزج فطرهتم وسجيتهم بلوثة الداخلني من الفرس -والءموها
، أو  يقول ابن رشيق: -وغريهم "والعرب  ال تنظر  يف أعطاِف شعرِها بأن جتّنسن أو تطابقن

ن، ولكن نظرنها يف فصاحِة الكالِم تقابلن، فترتكن لفظًة للفظٍة أو معىًن ملعىًن كما يفعل احملدثو 
ينِة الشعِر، وإحكاِم عنْقِد القوايف، وتالح ِم الكالِم  وجزالِته وبنْسط املعىن وإبرازِِه وإتقاِن بِنـْ

، فابن رشيق ينطلق من حتديد األسس اليت تنبين عليها صناعة الشعر عند (11)بعض ه  ببعٍض"
ووضوح الداللة،  ومشاكلة األلفاظ للمعاين لسليقة،القدماء، وقد حصرها يف العفوية، وا

وتالحم أطراف الكالم، وتالحم أجزاء البيت، وهي األسس اليت وضعها النقاد والبالغيون 
لصناعة الكالم وهي مستوحاة من األسس اليت قام عليها اإلعجاز وهو ما يدّل على تفاعل 

 قضايا اإلعجاز مع قضايا البالغة والنقد.
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ن إىل علم البديع وصناعته وخلب لّبهم فوّشوا به شعرهم ونثرهم، وقد تفّطن احملدثو 
فابن رشيق يوّجه الكتاب والشعراء احملدثني وينّبههم حىّت ال تكون صناعة البديع عندهم 
مقصودة لذاهتا، خمّلة بتلك األسس اليت وضعها العرب القدماء يف شعرهم حفاظا على 

 ادا به عن احلشو واإلطناب الذي ال فائدة فيه.األثر األديب من التكّلف والتعّسف وابتع

وأبدع البديع عند ابن رشيق ما ورد عن طبع وبديهة ومل يتجاوز البيت أو البيتني يف 
القصيدة، يستدّل بذلك على جودة شعر الشاعر، وصدق حّسه، وصفاء خاطره، فأّما إذا 

يّتجه البّتة أن يأيت من أكثر من ذلك فهو عيب يشهد خبالف الطبع، وإيثار الكافة، وليس 
  قصد، كالذي يأيت من أشعار حبيبالشاعر قصيدة كّلها أو أكثرها متصّنع من غري

فيذهب إىل جزالة اللفظ، وما ميأل األمساع منه، مع التصنيع احملكم طوعا وكرها، يأيت 
األشياء من بعد ويطلبها بكلفة ويأخذها بقّوة، وأما البحرتي فكان أملح صنعة، وأحسن 
مذهبا يف الكالم يسلك منه دماثة وسهولة، مع إحكام الصنعة وقرب املأخذ، ال يظهر 

 .(10)عليه كلفة وال مشّقة"

هكذا يستشهد على شعر الشاعر، وجودته وحسنه، وصدق إحساسه، وتأثريه وصفاء 
خاطره، وأبينه مبا ورد يف القصيدة متدفقا منسابا عن الطبع والبديهة، ومبا كان بعيدا عن 

لتصنع، وخاليا من التكّلف، فكان الطبع والسليقة يف القصيد أوىل من التصنع، وعليه يقوم ا
 احلكم النقدي االنطباعي.

إاّل أّن ابن رشيق نّوه ببديع ابن املعتز الذي فاق شعراء عصره مبا يتمّيز به نظمه من 
ن:"وما أعلم  شاعراً قرب املأخذ، وخّفة الصنعة، ورنّة القوايف واألوزان ولطيف الصور والبيا

أكملن وال أعجبن تصنيعًا من عبد اهلل ابن املعتز، فإّن صنعتنه خفيفٌة لطيفٌة، ال تكاد  تظهر  
يف بعِض املواضِع إاّل للبصرِي بدقائِق الشعِر، وهو عندي ألطف  أصحاِبه شعراً، وأكثر هم 

م قوايفن وأوزاناً، وال أرى وراءنه غ    (18)ايًة لطالِبها يف هذا الباِب"بديعًا وافتناناً، وأقرهب 
ويصنف ابن رشيق الشعراء الذين فتنوا بصناعة البديع، وكّرسوا جهدهم خلدمتها، وطلب 
أفانينها معتمدا يف ذلك مقياس الطبع والبديهة وما ورد عن طريق الفطرة والسجية وتارة 
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 سها مع الداللة واملعىنفاظ وجتانيعتمد مقياس الصنعة، والدربة اليت تقوم على انتقاء األل
وتقوم على التشديب والتهذيب واحلوك:"ويعدُّ مسلم  بن  الوليِد أّولن من تكّلفن البديعن من 

حدثنِة قبل مسلم 
 
صريع  -املوّلدين وأخذن نفسنه بالصنعِة وأكثرن منها، ومل يكن يف األشعاِر امل

 .(19)"ن يبطئ  يف صنعِتِه وجييد ها: كاإالّ النبذ  اليسرينة ، وهو زهري واملوّلدين -الغواين

ه(، فلم خيرج عّمن سبقوه من البالغيني والنقاد 305أّما أبو هالل العسكري )ت 
القدماء يف حتديد مفهوم البديع، حيث أّكد أّن القدماء مل يعرفوا هذه الصنعة إاّل ما جاء 

أي علم - العلم عن طريق البديهة والسجية، وأثبت أّن احملدثني هم الذين ابتكروا هذا
ووضعوا مصطلحاته، إذ ذاك شرع يشرح أساليب البديع واستعماالته ومصطلحاته  -البديع

مث أضاف إليها مصطلحات جديدة منها: التشطري واجملاورة والتطريز واملضاعف 
واالستشهاد والتلّطف، كما بنّي حسن البديع وقبحه وشذب الزوائد وهّذب ما يستحق 

اليت ادعى من ال رويّه له وال رواية عنده أّن  (07)ه أنواع البديعفهذ" التهذيب، يقول:
ألّن هذا  -وذلك ملّا أراد أن يفحم أمر احملدثني - احملدثني ابتكروها، وأن القدماء مل يعرفوها

النوع من الكالم، إذا سلم من التكّلف وبرئ من العيوب، كان يف غاية احلسن، وهناية 
لكتاب فنونه، وأوضحت طرقه وزدت على كما أورده اجلودة، وقد شرحت يف هذا ا

املتقّدمون سّتة أنواع: التشطري، اجملاورة، التطريز، املضاعف، االستشهاد، التلطف، وشذبت 
 .(06)على ذلك فضل تشذيب وهّذبته زيادة هتذيب"

فلم يفت العسكري التحّدث عن قضية نقدية انبثقت عن الفلسفة اإلسالمية، أال 
الكالمي" الذي كان له ارتباط وثيق بعلم الكالم الذي حبث مسألة كالم وهي "املذهب 

 أصول الّدين، والدفاع عن العقيدةاهلل، وخلق القرآن، مستخدما طرق االستدالل على 
وذلك من أجل تفّهم حقيقة اإلميان ومضمون العقيدة كما وردت يف الكتاب والسنة 

هبما معا، وهذا هو الغرض من تأليف ابن البناء  والدفاع عنها باألدلّة العقلية والنقلية أو
 للروض املريع.
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فبتأثري القرآن وخاّصة آياته املتشاهبة اندفعت الفرق الدينية حتاجج وجتادل وتدافع عن 
 عامل، فنشأ كما يقول ابن خلدون:العقيدة، وصفات اهلل، وتناقش عالقة اإلنسان بال

 فدعا ذلك إىل اخلصاِم والتناظرِ  ا اآلي  املتشاهبنة ،خالٌف يف تفاصيِل العقائِد أكثر  مثارِه"
هكذا تأثّر الفكر  .(02)واالستدالِل بالعقِل زيادًة إىل الّنقِل، فحدثن بذلك علم  الكالِم"

 قضايا الفلسفية والعقدية وتالحقتالنقدي بالفكر الفلسفي، ومتازجت القضايا الّنقديه بال
 تذاذ بأساليب البديع والبيان.وذلك من أجل فهم إعجاز القرآن واالل

ويشري العسكري إىل أّن ابن املعتز قد أقحم" املذهب الكالمي" يف الباب اخلامس من  
كتابه "البديع" وقال:"ما أعلم  أيّن وجدت  شيًئا منه يف القرآِن، وهو ي نسب  إىل التكّلِف 

ْعِلِه من البديِع ومثال ه: لوال العمل  مل يطلِب العلم ، ولوال  العلم  مل يكن عمٌل، وألن أدعن وجن
 ، وأنشد قول عبد اهلل الفرزدق )طويل(:(03)احلقَّ جهاًل به أحنبُّ ِإيلنَّ من أن أدنعنه  ز هداً فيه"

 وأ خرنى ي عاِصيهنا اهلنونى في ِطيع هنا رميٌة    ـــــــــ: نفٌس كامرٍئ نفسانِ  ل  ـــــــــلك        
 (01)تشفع  للّندنى     إذا قنلَّ من أحرارِِهنَّ شِفيــع هنا ونفس كن من نفسنْيكن         

 

موقف ابن البناء من البديع: ولتحديد موقف ابن البناء من البديع ال بد من اإلجابة 
ديع"؟ عن التساهالت التالية: ما غرض ابن البناء من تأليف كتابه الروض املريع يف صنعة الب

هي الضوابط اليت وضعها هلا؟ وما الفائدة من معرفة هذه ؟ وما وما موقفه من صناعة البديع
الصناعة؟ وما مدى عالقتها بإعجاز القرآن؟ وكيف استطاع ابن البناء أن ميّيز بني علم 

وما اجلديد الذي  قسام البديع عنده؟البيان، وصناعة البديع؟ وما سبب تعّدد واختالف أ
 قّدمه الروض املريع؟

ة عن غرضه من تأليف كتابه الروض املريع:" فغرِضي أن لقد عرّب ابن البناء صراح
أقر بن يف هذا الكتاِب من أصوِل صناعِة البديِع، ومن أساليِبها البالغيَِّة، ووجوِه التفريِع 

لٍّ" لٍّ، وتأليفاً غرين ممِ  ، فإّن قوله: "أصول صناعة البديع" ال خيرج عن معنيني (05)تقريبًا غري خمِ 
ابط والقواعد اليت حتكم صناعة البديع، والثاين: النصوص اليت تستخرج إثنني: أوهلا الضو 

 منها هذه الصناعة.
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فقد نظر ابن البناء يف القرآن الكرمي كما نظر فيه البالغيون القدماء، ووقف أمام 
إعجازه وبالغته مثلما وقفوا، وحّللوا آياته وبسطوا الكالم فيها، وقرّبوا معانيها فاكتشفوا 

ذي ال مياثله بديع، والبيان الذي ال حياكيه بيان، وهو ما عرّب عنه بقوله:" قنص رنْت البديع ال
دونن بالغِتِه وبراعِته الفهوم ، واحنصنرنْت حتتن كل ياتِِه وجزئياتِه مجيع  العلوِم، وعنجنزنْت عن 

 .(01)تنصنوُِّر ك ْنِه عجائِِبِه، وضروِب غرائِِبِه األذهان "
البناء أدرك أّن تقريب الصور البالغية واألساليب البديعية هو  وخالصة هذا أّن ابن

املوصل إىل تلك الغاية السامية، واملقصد النبيل، وال يتّم ذلك إالّ بالوعي املنطقي، والقواعد 
اليت حتكم صناعة البديع، وعلم البيان، مع إدراك العالقة احلميمية اليت جتمع بني هذا 

جاء كتاب الروض مبنيا على أسس صناعة البديع، وعلم البيان العلم، وتلك الصناعة، لذا 
 مميزا الضوابط اليت حتّد موضوع الصناعة وحتكم قواعد البيان.

وبذلك ال خيرج مفهوم البديع عند ابن البناء عن اعتباره ظاهرة مجالية تفرزها حمسنات 
ن:"صناعة  البديِع أسلوب اخلطاب ومعناه وظاهرة صناعية تنطوي حتت علم البيان، فعنده أ

ترجع  إىل صناعنِة القوِل وداللِتِه على املعىن املقصوِد، ومستند ها علم  البياِن، وهو شيٌء 
ي ِفيض ه  احلقُّ من عنده على األذهاِن ويْشهند  به العقل  الصريح  ال باستفادٍة من إنساٍن إّّنا 

َعلََّم  ،الرَّْحَمُن﴿ خلقنه"، قال تعاىل:حيصل  من املخلوقني التنبيه  على العلِم الذي عّلمنه  اهلل  

، ومعىن ذلك أن البيان موهبة فطرية يهبها اهلل ملن (00)﴾َعلََّمُه اْلَبَياَن ،َخَلَق اْلِإْنَساَن ،اْلُقْرَآَن
يشاء من عباده تنمو وتكرب مع صاحبها بالدربة والتمّرن على أساليب البيان باالطالع 

ه يف تاريخ العربية قدميها وحديثها، مّث يقول: "وصناعة  البديِع على ما جاء به فحوله وأرباب
لفاِظ على معانيها، فمرِجع ها كيفيَّة  ا هي من جهِة االستدالِل باألن والفصاحِة والبالغِة إّنّ 

العبارِة واألساليِب يف البياِن، وعلم  البياِن إّّننا هو من وجِه الداللنِة والدليِل، فمرِجع ه إىل 
 من حيث  هي واضحٌة فيِه، وم شاكنلنِة األموِر من جهِة حقائِقها، ع بـ رن عنها بلفٍظ أو املعاين

، ولذلك يكون البيان  عند اخلاصَِّة بالكالِم البديِع، ويكون  عند العاّمِة بكالِمهنا املبيِن   مل يـ عنربَّ
 وحدنه  الذي به التبيان   القولِ  على غرِي اللغِة وعلى غرِي اإلعراِب، ومىت أ طِلقن البيان  على

، فالبديع عنده شامل جلميع فنون (08)فصناعة  البديِع هي صناعة  البياِن، وعلم  البياِن فوقنها"
 البالغة أو مبعىن آخر: هو اجلديد املخرتح أو البديع يف احلسن املتناهي فيه.
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تقسيمه البالغة والواضح أّن ابن البناء ومعاصريه من املغاربة اختلفوا مع السكاكي يف 
إىل علوم ثالثة، فقد استقل عنده علم املعاين، والبيان، وأحلق هبما احملسنات وإن كان ال 
يسّميها بديعا"وإذا تقّررن أنَّ البالغةن مبرِجعنيـْهنا والفصاحنةن بنـنْوعنيـْهنا...ممّا يكس و الكالمن ح لَّةن 

ٌه خمصوصٌة كثريًا ما ي صار  إليها لِقنْصِد التزينِي ويرقّيِه أعلى درجاِت التحسنِي، فهنه نا وجو 
حتسنِي الكالِم، فال علينا أن نشرين إىل األعراِف منها وهي قسمان: قسٌم يرجع  إىل املعىن 

املشاركة ، املشاكلة ، ومراعاة   "املطابقة ، املقابلة ،-مّث يذكر  من األول-وقسٌم يرجع  إىل اللفِظ"،
، وردُّ النظرِي، واملزاوجة  واللف  وا ، واجلمع  والتفريق  والتقسيم ...ومن الثاين:التجنيس  لنشر 

 .(09)األعجاِز على الّصدوِر،والقلب  واألسجاع  والفواصل  والرتصيع "

ويتفق ابن البناء مع القدماء يف مفهوم البديع الذي يدّل عندهم على اجلّدة والطرافة 
راف من الظواهر البالغية كما هو عند ابن يف خواص التعبري الفيّن، وكّل ما يكون حمّل استط

املعتز واجلاحظ الذي يقول عنه: "والبديع  مقصوٌر على العرِب، ومن أجِلِه فاقت لغت هم كلَّ 
 (87)، وبشار  حسن  البديِع"عرِهِ لغٍة، وأنْربنْت على كل  لساٍن، والرّاِعي كثري  البديِع يف ش

 عرب دون غريهم من األمم.فالبديع عند اجلاحظ خاصية مقصورة على ال

فقد استعمل ابن البناء البديع مبعىن الشموليه، واستخدمه مبفهومه الواسع الذي يضم 
يف ثناياه الظواهر البالغية مبختلف أقسامها، فمضمون كتابه هو البالغة ال البديع كعلم 

الروض ان "مشتق من علوم البالغة كما قد يتوّهم بعض الدارسني من فهمه اخلاطئ للعنو 
"، فليس املقصود هنا بالبديع فنون البديع اليت أكثر املتأخرون من املريع يف صنعة البديع

ذكرها وإّّنا البالغة كّلها ومل يكن يف ذلك وحيد زمانه يف هذا االجتاه بل كان كمعاصره أيب 
ع  القاسم السجلماسي يف"املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع"، الذي مل يستعمل البدي

 خمتلفة فهو تارة: الفن، األسلوب كرافد للبيان واملعاين بل جاء عنده يف عّدة مواضع مبعاين
 الصنعة، الرأي اجلديد، الرأي اخلطأ واجلديد يف خطئه، الصنف.

وخالصة ما سبق: إّن البديع هو البالغة يف أمسى درجاهتا، فاألسلوب املتمّيز هو 
ها البديع وبالتايل تكون الفنون البالغية كلها فنونا الذي يؤدي إىل البالغة وهو الذي يعطي
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لتحقيق درجة اإلبداع، فالتشبيه واجملاز والكناية والطباق والفصل والوصل والقصر  وغريها 
من الفنون إّّنا هي أوعية حياول املبدع أن يصّب فيها ابتكاره وإبداعه ونبوغه وقد ينجح 

ا هناك فنون حتاول أن حتّقق البديع، وأن حتّقق وقد ال ينجح، فليس هناك فنون بديعية إّنّ 
البالغة يف أبدع صورها، ومن مّث حنسُّ مبدى اخلسارة اليت حلقت الدرس البالغي باالحنراف 
إىل ما مسي بفنون البديع مبعىن ختصيص فنون بعينها تسمى "البديع"، بينما املقصود من 

 .(86)داع واالبتكار والتميُّز والفن اجلميل"الفنون البديعية" الفنون اليت حتاول حتقيق اإلب
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 مقاربة وصفية في ظل اللسانيات المعرفية ؛اللغة وعالقتها بالنشاط الدماغي
  

Languge and its Relation with Brain Activity 
 A Descriptive Approach in the Light of Cognitive Linguistics 
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 :  ملخص
وقد لقيت  زته الساحة اللسانية من مستجدات،اللسانيات املعرفية من آخر ما أفر  تعدّ 

واملعريف العام  ن أثر بالغ يف فهم النشاط العصيبصدى واسعا بني الباحثني ملا هلا م
لإلنسان، وهي هتتم بدراسة الظاهرة اللغوية وعالقتها بالدماغ وحتاول الكشف عن أهم 

يؤديها هذا العضو احلسي وطريقة معاجلته للمعلومات اليت ترد إليه وخمتلف  الوظائف اليت
العمليات اليت حتدث على مستواه وذلك استنادا إىل تقنيات وجتهيزات خاصة ومتطورة  
كالتصوير اإلشعاعي أو الرنني املغناطيسي، لذا تتطرق هذه الدراسة إىل حماولة الكشف عن 

 يف مقاربة وصفية من منظور اللسانيات املعرفية. عالقة اللغة بالنشاط الدماغي 
     

 اللغة، الدماغ، بروكا، فرنيك.     كلمات المفتاحية:ال
 

Abstract: 
    Cognitive Linguistics is one of lastest developments in linguistic 
studies . It got momentum among researchers because of its profound 
impact on the understanding of the  nervous activity and  human 
cognition.It is also interested in the study of the  language 
phenomenon and its relation with the brain. This study attemps to 
detect the most important functions performed by this sensory organ 
and the way it receives and processes information that occur at  its 
level based with special techniques and advanced equipement such as 
radiography and resonance functional magnet to find out the relation 
between language and mind activity through a descriptive approach 
and from cognitive linguistics dimension.    
                                                                         

Keywords: Language, Brain, Broca, Wernick.  
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 تمهيد: 
 رضه يف األاللغة خاصية إنسانية ميز هبا اهلل  اجلنس البشري عن باقي خملوقات تعدّ   

وهي ظاهرة اجتماعية وأداة للتواصل كما اتفق على هذا مجهرة العلماء مبختلف اجتاهاهتم 
وحقبهم اليت عاشوا فيها فهي على حد قول ابن جين "أصوات يعرب هبا كل قوم عن 

نظام بشري غري غريزي لتبليغ األفكار " ، فيما عرفها األمريكي سابري بأهنا(6)أغراضهم"
سوسري فريى بأهنا  أما (2)الرغبات بواسطة رموز مستحدثة بطريقة إرادية"واألحاسيس و 

من التواضعات االجتماعية الضرورية ونظام قائم من العالمات اليت تستخدم  جمموعة
اللغة هي الوسيلة األوىل للتواصل والتفاهم بني األفراد وهي  ، ومن هنا خنلص بأنّ (3)للتواصل

ها ختزن املعلومات واملعارف وحتول الصور الذهنية إىل رموز اآللية العقلية اليت عن طريق
ودالالت لدى املتواصلني املرسل واملستقبل معا، وقد حظيت اللغة منذ القدمي باهتمام كبري 
من طرف العلماء واللغويني يف دراسة ظواهرها وحتليلها وحماولة الكشف عن آلية عملها 

لغة من اللغات البشرية ومن بني القضايا املركزية  وذلك النظام املعقد الذي تنطوي عليه كل
اليت طرحت قضية عالقتها بالذهن والفكر وإن كانت وسائل الدراسة يف ذلك الزمن 
تقليدية وغري مساعدة على احلصول على نتائج علمية دقيقة، فقد ساهم التطور العلمي 

انية املتعلقة حبقيقة اللغة ويربز والتكنولوجي وما أفرزه من أجهزة تقنية يف ترقية األحباث اللس
اإلدراكية(  الذي حموره اللغة اإلنسانية يف -ذلك خاصة يف جمال اللسانيات املعرفية)العرفانية

 فما، وراء املمارسة اللغوية التواصليةعالقتها بالدماغ والعمليات الذهنية العصبية اليت تقف 
 حقيقة اللسانيات العرفانية؟ هي

 

 انيات العرفانية:أوال: ماهية اللس
إذا كانت اللسانيات هي التخصص الذي يتخذ من اللغة موضوعا للدراسة فإن 

عقلية ليست متواطئة مع ظواهر  عتبارهااللغات الطبيعية با اللسانيات املعرفية تقوم مبقاربة
ة اللسانيات املعرفي ، وحتت تسمية(1)الكربى املختلفة أساسا يف عالقتها مع املعرفة التغيريات

نظريات  لتيارات اليت تتقاسم هدفا مشرتكا وهو اقرتاحعلى اإلملام مبجموع ا حيدث توافق
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صرحية مع  بطريقةلغوية ال تكون عامة وإجرائية فقط ولكن تكون قابلة أيضا للتمفصل 
م ويف هذا املنظور يكون نظا ،للدماغ لوظيفية للذهن أو البنية العصبيةللبنية ا النماذج العامة

مكونا للذهن البشري  بالنسبة للساين باعتبار أنه يشكل للغة هو موضوع الدراسةقواعد ا
باملقاربة الطبيعية، ويف  بأخرى حضور فيزيائي يف الدماغ وتدعى هذه املقاربة وله بطريقة أو

فسري وعند هدف العلوم املعرفية هو الوصف والت إنّ " تعريف للسانيات املعرفية يقول أندلرز:
االستدالل  ،اللغة اسية وقدرات الذهن البشري من حيثاألس التصنيفاتاللزوم تصنف 

 .(5)التخطيط" ،الرتابطات احلركية ،اإلدراك
  

سات اليت تتناول واللسانيات العرفانية فرع قائم مبنهجه التحليلي ضمن جمموعة الدرا
ركزية يف ممن اللغة قاعدة بوصفها قدرة ذهنية  االشتغال الذهين وسريوراته العامة متخذة

 .(1)هبا من عالمات وترميز وتشفري وتعبري وتفكري...إخل حميط اإلدراك وما يرتبط
 

والفرضيات الثالثة للغة يف اللسانيات العرفانية اليت ميكن لإلطار اللساين االسرتشاد 
 (0)هبا يف التعامل مع اللغة هي:

 اللغة ليست قدرة إدراكية مستقلة. -
 اللغة رمزية بتطبيقها. فاهيم مما يعين أنّ النحو هو عملية خلق للم -
 املعرفة باللغة تأيت من االستعمال اللغوي. -

 

دور اللسانيات التوليدية يف قيام هذا العلم، وخاصة مع العامل من اإلشارة إىل  والبدّ 
األمريكي نعوم تشومسكي من خالل حتديده ملوضوع اللسانيات بأنه امللكة اللغوية اجملردة 

رتك فيها مجيع البشر واليت هي خاصية ذهنية جمردة موجودة يف العقل البشري واليت يش
: (8)ودراسة الدماغ وبنياته سيساعد على فهم هذه امللكة ويقول تشومسكي يف هذا الصدد

الدماغ بنيته ومستوياته كل على حدة اخلاليا وجتمعاهتا الشبكات العصبية يفيد  دراسة إنّ 
 يف فهم الطبيعة  اللغوية.

  

والطريقة اليت اعتمدها تشومسكي هي حماولة تفسري املظاهر األساسية الستعمال 
اللغة ضمن اإلجراء التوليدي الذي يشكل األوصاف البنوية حيث كل تفسري مركب من 
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، واليت يعرفها (9)والذي أطلق عليه هذا اإلجراء  كفاية حنوية خواص صوتية وداللية وبنيوية
للفرد بقواعد اللغة، إهنا نظام عقلي حتيت قابع خلف السلوك الفعلي  بأهنا املعرفة الباطنية

، إذن وحسب (67)ويقابله األداء الذي هو االستعمال الفعلي للغة يف املواقف احلقيقية
لية وهي مستقرة نسبيا من احلاالت االنتقا تشومسكي فالكفاءة النحوية هي خاصية للدماغ

النحوية يتضمن تعليمات ألجل أجهزة األداء اليت  ءةمللكة اللغة فكل تعبري تولده الكفا
بفضل اندماجها   غية ال تكون مؤهلة لتكون لغة إالحتتوى فيها الكفاية وهذه احلالة الدما

الذهن وال  الكفاءة هي خاصة ذهنية وشيء جمرد موجود يف ، أي أنّ (66)يف أجهزة األداء
اء واليت يقصد هبا أجهزة النطق اليت تلعب ال إذا  اقرتن بأجهزة األدإميكن أن يسمى باللغة 

 ذلك أنّ  ،ملعتقدات واإلحاالت على شكل كالمدورا يف اإلفصاح والتعبري عن الرغبات وا
كما يبني تشومسكي يف هذا الفصل أن "أجهزة األداء  تقع حتت   سد يف الكالم،اللغة تتج

هكذا فمن املعقول أن واذا كان األمر  )قصدي( نوعني عامني: نطقي )إفصاحي(، وإدراكي
يقدم  املعلومات والتعليمات لألجهزة  ولد يتضمن مستويني بينيني واحدنفرتض أن التعبري امل

، فاللغة إذن خاصية ذهنية (62)النطقية واألخر إدراكي يسعى إىل إدراك البيانات اللغوية"
ة عن ا ناجتمرتبطة بالدماغ وهي تتضمن كل تعبري لغوي ما ببنية سطحية أو تفسريا صوتي

صدار التمثيل إونطقية حيث يقوم هذا األخري ب األداء اليت تتمايز بدورها إىل إدراكية أنظمة
بتفسريه بالتعرف على داللته، ويدخل اجملموع املعقد واملتشابك من  الصويت ويقوم اآلخر

الكفاية وأنظمة األداء يف حتقيق السلوك اللغوي البشري وهو موضوع صاحل للنظريات 
 .(63)علمية الطبيعية اليت ميكن أن تاخدنا إىل موقع متقدم جدا يف الدراسات اللغويةال

 

 وانطالقا من الطرح السابق ذكره الذي حددنا فيه ماهية اللسانيات املعرفية حناول يف
الكشف عن طبيعة العالقة بني اللغة والنشاط الدماغي وأهم العمليات الذهنية  ما يلي

فهم اللغة واستعماهلا كذلك من منظور لساين معريف، وهو األمر الذي الكامنة لدى إدراك و 
 .التشرحيية للدماغ وأبرز مكوناته يفرض علينا يف البداية تقدمي وصف للبنية
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 ثانيا: بنية الدماغ وأهم مكوناته:
يف اجلهاز  يدا من حيث البنية والوظيفةر تعقالعضو األكثر أمهية واألكثهو  الدماغ

يف العمليات احلركية  ذلك أنه يتحكم نسانالعصيب وهو مبثابة احملرك األساسي جلسم اإل
كالتصوير   جهزة خاصةأ حثون باستعمالوالسلوكية، وقد متكن البا والفكرية واالنفعالية

مللكة اللغوية والكالم، ومن اإلشعاعي إظهار حقيقة البيانات العصبية وعالقتها املباشرة مع ا
 نحاول حتديد أهم املناطق املشكلة للدماغ وعالقتها باللغة: سخالل التصوير اإلشعاعي 

                                                                                   

 المخ: -4
من األلياف العصبية يغطيه نصفان كرويان متناظران ومرتبطان مبجموعة  ماغمعظم الد

إىل  ال خمتلف املعلومات من نصف دماغيتسمى باجلسم اجلاسئ وهي اليت تضمن انتق
 ض الوظائف اإلدراكية مثل القراءةللدماغ وهو يتحكم ببع وميثل املخ دعامة ميكانيكيةآخر 

خليالية واألحاسيس وتسمية األشياء، وفيما يهتم النصف األمين باجلوانب اإلبداعية وا
ن النصف األيسر من الدماغ  يعمل وفق ّنط حتليلي وهو الذي يتحكم  يف إالنفعاالت فوا

بروكا وفرنيك، وقد يكون هذا ما صرح به عامل  ه للمنطقتنيئاحتوا غة من خاللاستعمال الل
حنن نتحدث " :6885األعصاب الفرنسي يول بروكا عندما أعلن مقولته الشهرية يف سنة 

منطقة  - أمام شق سيلفيان عرفت بامسه للمخ حمددا منطقةالكروي األيسر  بالنصف
(61)"-بروكا

حمددا يف النصف  كارل فرينيك يف رأيه،   خلف بروكا عامل األعصاب األملاينوقد  
وهذا يدل على أمهية النصف  (65)"-منطقة فرنيك- عرفت بامسه  أيضا عينه منطقة أخرى

 ول يوضح صورة لنصفي الدماغ:                                                                             األيسر وعالقته املباشرة باللغة، والشكل األ
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 ءىصفي الدماغ يتوسطهما الجسم الجاسلن(: صورة 4)الشكل

 

ويالحظ على سطح املخ أنه مغطى بقشرة خمية جمعدة ذات أخاديد أو شقوق 
اليني من  اخلاليا العصبية، "ويربز أخدودان  كبريان  عديدة، وهي حتتوي يف األغلب على امل

 من القشرة املخية سامها يف رسم تضاريس كل نصف وقسمه إىل أربع فصوص ومها
إىل  ند، وهو شق ينحدر من أعلى الدماغشق روال األخدود املركزي أو ما عرف باسم

 .(61)لفيان"أسفل  وأمام مقدمة الدماغ، واألخدود اجلانيب  أو ما يعرف بشق سي
                             

كما يتكون الدماغ من أربع فصوص متكاملة، وخيتص  كل فص بوظيفة أولية 
ووظائف أخرى ثانوية، فالفص األمامي أو اجلبهي وظيفته هي التحكم حبركة عضالت 

كري اجلسم اإلرادية كاللسان واحلنجرة والوجه وصوال إىل القدم كما يتحكم بعمليات التف
وهي املنطقة املسؤولة عن برجمة وتنسيق احلركات العضلية  ا، وفيه تقع منطقة بروكاالعلي

لة اخلاصة املتعلقة بإنتاج أصوات الكالم أي أهنا تقوم بتنظيم األشكال النطقية املتسلس
                           وعليه فهي من أهم مناطق إنتاج الكالم.                  (60)أثناء نطقهابأصوات الكلمات يف و 
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أما الفص العلوي اجلداري فهو مسؤول عن اإلحساس واإلدراك وهي وظيفته 
ويف الفص اجلانيب أو الصدغي تقع منطقة السمع األولية أو ما عرف بتلفيف  (68)األساسية

هيشل ومناطق الرتابط السمعي، وعليه فإن الوظيفة الرئيسية املوكولة هلذا الفص هي السمع 
وخلف تلفيف هيشل تستقر منطقة فرنيك وهي املنطقة املسؤولة عن فهم اللغة وإدراكها  
كما تقع يف هذا الفص مناطق الذاكرة اخلاصة بالكلمات املكتوبة واملقروءة ومكاهنا يف 

 .(69)التلفيف اهلامشي الفوقي ويف التلفيف الزاوي
                                                             

وآخر هذه الفصوص هو الفص القفوي، وهو يقع يف اجلزء اخللفي من كل نصف  
 . (27)كروي ووظيفة هذا الفص الدماغي هي اإلبصار

                                             

 ويوضح الشكالن اآلتيان صورة هلذه الفصوص ومناطق اللغة الرئيسية يف الدماغ
 

 
 

 للفصوص الدماغية واألخدودين روالند وسيلفيان(: صورة 0)الشكل
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 : صورة للمناطق الرئيسية المسؤولة عن اللغة في الدماغ(1)الشكل
 

 المخيخ: -2
يتموقع املخيخ يف اجلزء اخللفي من الدماغ وقد جاءت تسميته "باملخيخ" والذي هو 

واملخيخ" هو  تصغري لكلمة "املخ" لكوهنما متشاهبان يف الشكل خيتلفان يف احلجم،
املسؤول عن حتقيق التوازن للجسم ويتحكم يف تنسيق وتنظيم حركاته كما يشرف ترتيب 
وتوقيت االنقباضات العضلية وفقا للتوجيهات اليت تصدرها املنطقة احلركية يف الفص اجلبهي 

خيخ وامل( 26)إىل العضالت كما أنه يشارك القشرة املخية يف العمليات العليا كاللغة والتفكري"
هو مايسرتو هذه العضالت يوجهها وينظمها وهذا يبني لنا عن أمهيته  يف اجلهاز العصيب  
ككل وأي تلف يف هذا اجلزء من الدماغ يفضي إىل خلل وعجز يف القدرات احلركية 

ة هذا لإلنسان مثل املشي أو الوقوف أو الكالم، ومن العيوب الكالمية اليت تظهر بأذي
 الكالمية األخرى املرتبطة به )كتقطع الكالم والتلعثم فيه(.  عاهاتاجلزء عسر التلفظ وال
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        صورة للمخيخ :(1)الشكل
 

 جذع الدماغ: -1
اجلزء الثالث يف الدماغ هو اجلذع وله ثالثة  أقسام: الدماغ األوسط والقنطرة والنخاع 

شكل رئيسي بالوظائف يتحكم ب ور يف عملية أو آلية  الكالم فهواملستطيل، "وهلذا اجلزء د
اإلدراكية كالتنفس وفيه وحدة مضغوطة من األعصاب تستقبل األحاسيس السمعية 
والبصرية واللمسية وهي كما نعهدها مداخل اللغة مث يعمل على تنقيتها وتنظيم املعلومات 

 (22)املدخلة إليه وتنسيق العمليات العصبية مع كل من املخ واملخيخ يف اجلهاز العصيب"
                                        يبني صورة مقطعية جلذع الدماغ:                   (5)كل رقموالش
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 : صورة لجذع الدماغ(5)الشكل
 
 

                                               :  للغة : المقاربة العصبيةثالثا
الوقت الذي نستخدم فيه اللغة  الدماغ عالقة وظيفية دقيقة ومعقدة ففي غة و بني الل

للتواصل يوميا هناك عدة عمليات مرتاكبة حتدث مع حترك عشرات العضالت واليت قد ال 
ننتبه إليها يف جتسيد عدة مهارات كالنطق واالستماع وكذلك القراءة والكتابة، وعليه 

يت ال يزال يكتنفها وال فاملعاجلة العصبية للغة من أعقد العمليات اليت يقوم هبا الدماغ البشري
إذ ليس من السهل اخلوض يف احلديث عن العلميات اللغوية وليس من السهل الغموض "

مهارة حمطة خاصة هبا  الفصل بني مهارات اللغة عند ربطها باجلهاز العصيب، فليست كلّ 
معزولة عن املهارات األخرى بل إهنا قد تشرتك بأكثر من حمطة لتفضي إىل الغرض 

اليت حتدث حلظة ترمجة أفكارنا إىل كلمات  فما هي العمليات العصبية والذهنية ،(23)املنشود"
                                                                                وكيف حتللها وتدركها فيما بعد؟ معنا لسلسلة من اإلشارات الصوتيةوحلظة استقبال مسا
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 ية التواصل تظهر فيها البينة الدماغية: صورة لعمل(0)الشكل
 

( aيكون فيها الطرف األول) متثيلة لشخصني يف وضعية تواصلية يوضح الشكل صورة
( b( مستمعا يف املرة األوىل والعكس يف املرة الثانية يصبح )b) متحدثا والطرف الثاين

ية اللغوية ( مستمعا وهذا يف عملية احلوار وتبادل احلديث، وهذه العملaمتحدثا و)
 التواصلية يف ممارستها تستلزم املرور بعمليتني متناسقتني:                                              

 فهم هذه اللغة. -6
 التكلم واستعمال اللغة يف التواصل.  -2

 يلي: عن اللغة يف الدماغ كما عام عرب املراكز العصبية الرئيسة املسؤولة بشكلذلك يتم 
 

 
 

 : عملية التواصل بشكل عام(4)لمخططا
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وهذا ما حيدث يف عملية التواصل حيث تتم معاجلة أي مثري مسعي أو بصري من 
طرف املخ والذي حياول فهم هذه املثريات استنادا إىل منطقة فرينيك، أما يف توليد الرد عن 

ولة عن ذلك وهذا هي املسؤ هذه املثريات وإنتاج الكالم، فإن الدماغ يلجأ إىل منطقة بروكا و 
 ت أربع أساسية )االستماع، الكالمالعام للغة واستعماهلا وحنن نعلم أن اللغة مهارا التفسري

مهارة لغوية ما مييزها كما هي  لكلّ متعلقة ببعضها البعض ومتناسقة و  القراءة والكتابة( وهي
 حال املناطق الدماغية املوكولة هبا، فكيف حتدث هذه املهارات: 

                          

 االستماع: -أ
 عملية االستماع يف الدماغ ميثلها املخطط اآليت:

 

 
 : عملية االستماع في الدماغ(0)المخطط

 

يستقبل الدماغ من البيئة اخلارجية األصوات اللغوية عن طريق  جهاز االستقبال   التفسير:
ت العصبية يف جذع السمعي يف اجلسم وهو األذن يف شكل ذبذبات على مستوى الوصال

الدماغ واليت تنقل املعلومات على حنو مرمز عرب املسارات العصبية السمعية، مث تنقل بعدها 
تلفيف هيشل ومناطق الرتابط  الة اللغوية إىل حمطتني مركزيتني يف القشرة املخية مهاالرس

األصوات  السمعي احمليطة به بواسطة األعصاب  واملسارات السمعية ويتم التعرف على هذه
ومتييزها من حيث طبيعتها )لغوية أو غري لغوية( وهذا وفق معارف خمتزنة يف هذه املنطقة 
بعد استحضارها حلظة وصوهلا للتحليل، ليأيت دور منطقة فرنيك املتواجدة يف الفص 
الصدغي إلدراكها وإعطاء داللتها بعد حتليلها اعتمادا على املعجم الذهين املخزن فيها 

وي على معطيات لغوية خمتلفة من ّناذج صوتية وكلمات وتصورات ومفاهيم والذي حيت
 تقارن ما وصل إليها هبا، وهكذا تتم عملية االستماع والفهم.

 

مثيرات 
 سمعية

مسارات 
مسارات  األذن عصبية

مسارات  تلفيف هيشل عصية
 منطقة فرنيك عصبية 
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 )التحدث(: الكالم -ب
 ويتم الكالم وفق املخطط التايل:

 
 : عملية الكالم في الدماغ(1)المخطط

 

 ذلك يتطلب الكثري من الشرح ألنّ  كيف نتكلم؟ لنجيب عن هذا السؤال فإنّ التفسير: 
هناك عمليات دقيقة تقف خلف إنتاج الكالم وتتم عرب عدة خاليا عصبية دماغية واليت 

املنطقة املسؤولة عن  لكننا سنحاول تبسيط األمر قدر اإلمكان، "إنّ  تتدخل يف هذا األمر،
نطقة بربجمة الكالم هي بروكا واملوجودة يف الفص األمامي اجلبهي حيث تقوم هذه امل

ا تضع خطة لنطق الكلمات وتنسيق احلركات الالزمة لنطق أصوات الكلمات تباعا مبعىن أهن
إىل منطقة القشرة احلركية حيث تقوم هذه األخرية بتحفيز العضالت املسؤولة عن  وترسلها

ة ضيح هذه العمليولتو  ،(21)التنفس والتصويت والرنني واللفظ، للقيام باالستجابة املطلوبة"
بنطق اجلملة: "جنح الطالب يف مسابقة الدكتوراه" فلنطق هذه اجلملة  أكثر نعطي مثاال

حتدث سلسلة من العمليات املعقدة والدقيقة يف جزء ضئيل من الثواين ففي البداية يفكك 
الدماغ هذه اجلملة إىل أصغر وحداهتا مبعىن  أنه يفككها إىل فونيمات )حروف أو أصوات 

على الرتتيب مث  فونيم وخصائصه من الذاكرة ية لكلّ دعاء الصورة الصوتلغوية( ويتم است
تقوم منطقة بروكا بربجمة وتنسيق احلركات الالزمة لنطقها على التسلسل، مث ترسل هذه 
الربجمة إىل القشرة احلركية يف الدماغ لتقوم األعصاب القحفية بعدها بتوصيل األمر إىل 

نك وكذلك اجلهاز التنفسي والذي يعمل باملوازاة مع عضالت النطق  كالفم واللسان واحل
عضالت النطق ومن خالل دخول وخروج اهلواء فيه وانضغاطه واهتزاز األوتار الصوتية 
داخله يتم حدوث األصوات املطلوبة على التسلسل والرتتيب ليتم يف األخري تشكيل اجلملة 

  املراد نطقها وبالتايل هكذا تتم عملية إنتاج الكالم.

مسارات  منطقة بروكا
 عصبية

القشرة 
 الحركية

مسارات 
 عصية

الجهاز 
 النطقي

مسارات 
 الكالم عصبية 
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 القراءة: -ج
 حتدث مهارة القراءة وفق املخطط اآليت:

 

 
 (: عملية الكتابة والدماغ4المخطط )

 

وتتم هذه املهارة بشكل خاص على مستوى الفص القفوي الذي حيتوى على  التفسير: 
مناطق اإلحساس البصري ومناطق الرتابط البصري اليت تساهم يف عملية اإلبصار، فشبكة 

حفيزات أو املثريات اخلارجية أشكاال كانت أو حروفا وتنقلها عن طريق العني تستقبل الت
عصب اإلبصار واملسارات البصرية األخرى إىل منطقة اإلبصار الرئيسية يف الفص القفوي 

ماغ  كالذاكرة مثال، مث يف اليت  تدرك هذه الومضات مبعانيها بعد حتفيز مناطق أخرى يف الد
يز نوع احلروف والكلمات ومعانيها جمتزئة استنادا إىل ّناذج الرتابط البصري اليت مت مناطق

 البعض لفهم  النص املقروء كامال خمتزنة يف الذاكرة البصرية تقيس عليها مث تربطها ببعضها
وهكذا تتم عملية اإلدراك البصري ملا هو مكتوب وهنا تكون قراءة صامتة للنص املكتوب 

القراءة باستخدام الصوت جهرا فإننا نضيف إىل  وإن أردنا تفسري القراءة اجلهرية أي
العمليات السابق ذكرها عملية الكالم وذلك بالعودة إىل منطقة بروكا والقشرة املخية احلركية 

 لنطق وتركيب األصوات الالزمة للنص املراد قراءته.
                                   

 :     الكتابة -د
 الكتابة وعالقتها بالدماغ:مهارة  (5)يوضح املخطط رقم

 
 : عملية الكتابة وعالقتها بالدماغ(5)المخطط

مثيرات بصرية 
أشكال، )

..(حروف  
 مسارات عصبية

منطقة الترابط 

+ البصري
 الذاكرة البصرية

مسارات 
 عصية

القشرة +بروكا 
 الحركية

مسارات 
 عصبية 

نطق )الجهاز النطقي
( النص المقروء  

منطقة اإلدراك 
 البصري 

مسارات  الذاكرة البصرية بالموازاة  مع  
مسارات  القشرة الحركية عصية

 عصبية 

عضالت العين 
والذراع واليد 

 واألصابع



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
111 
 

 : التفسير
يقة ظم فيه األصوات وفق قواعد دقتتعرف الكتابة على أهنا "عبارة عن نظام لغوي تن

تصور الكلمات بشكل حيدد معانيها، وإذا كانت  حتدد كيفية رمسها وضبطها مبا جيعلها
فالكتابة لألفكار واملعاين واملشاعر عملية تدوينية عن طريق  القراءة عملية استنطاقية

اللتني   ال ختتلف كثريا عن مهارة القراءةومن الناحية العصبية مهارة الكتابة  (25)الرموز"
يتدخل فيهما مناطق اإلدراك البصري يف الفص القفوي املوجود يف الدماغ والذي يعمل 

ري أن عملية الكتابة حتتاج إضافة إىل العني إىل بصورة متوازية مع الذاكرة البصرية، غ
عضالت الذراع واليد واألصابع يف تنفيذها ألخذ القلم وحتريكه ببطء وانسجام مع الورقة 

من الكتابة والقراءة يتطلب معرفة اخلصائص  ومهارة كلّ ، أو الكراس لكتابة النص املطلوب
دود وإدراك املسافات بينها وكل هذا من حيث الشكل واحل بصريا املميزة للكلمات واحلروف

يعتمد على الوظيفة البصرية للعني وتناسقها مع حركة اليد باإلضافة إىل ضرورة توفر القدرة 
    العملية الكتابية. اجلمل اخلاصة يف استعادة احلروف والكلمات من الذاكرة عند تشكيل على

   

                                         خاتمة:                                          
   يف ختام هذه الدراسة خنلص إىل جمموعة من النتائج أمهها:

بتفسري عالقة اللغة بالدماغ ووظائفه  رفية هي التوجه األحدث الذي يعىناللسانيات املع -
يسي عي أو الرنني املغناطوذلك بتوظيف تقنيات وجتهيزات حديثة  كأجهزة التصوير اإلشعا

وهذه األجهزة من شأهنا أن تطلعنا على حقيقة البيانات العصبية وعالقتها املباشرة   الوظيفي
مع املمارسات اللسانية وكيفية حتليل املعلومات اللغوية وتفسريها ومتكننا من احلصول على 

 معلومات  مهمة يف فهم واكتساب اللغة عامة. 
                                       

صوص هي الفص اجلبهي يتكون الدماغ من بنية تشرحيية معقدة ميكن تقسيمها إىل أربع ف -
القفوي حيث خيتص كل فص بوظيفة أولية وهذه الفصوص تعمل واجلداري والصدغي و 

 متكاملة فيما بينها يف األداء والفهم اللغويني.
 

ك مسؤولة عن فهم اللغة فرني اللغة مها بروكا وفرنيك، فمنطقة أهم منطقتني مسؤولتني عن -
من خالل استقباهلا لألصوات اللغوية عرب مراكز االستقبال )العني واألذن( يف شكل 
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ذبذبات تنتقل إىل منطقة فرنيك لتحليلها وفهمها، أما منطقة بروكا فهي املنطقة املسؤولة 
 عن توليد االستجابة الكالمية ونطق اللغة. 

                                                          

البنية التشرحية للدماغ متكاملة ككل وإن أي إصابة يف منطقة الدماغ وخاصة املناطق  -
املسؤولة عن اللغة سيفضي إىل خلل وعجز يف القدرات احلركية واللغوية لدى اإلنسان 

ا من العاهات عسر التلفظ واحلبسة والتلعثم والتأتأة وغريهبوميكن أن ّنثل هلا يف هته احلالة 
 الكالمية األخرى املرتبطة باجلهاز العصيب الدماغي. 

     

تربط بني اللغة والدماغ عالقة وظيفية دقيقة ومعقدة ففي الوقت الذي نستخدم فيه اللغة  -
للتواصل يوميا هناك عدة عمليات مرتاكبة حتدث مع حترك عشرات العضالت واليت قد ال 

 رات كالنطق واالستماع وكذلك القراءة والكتابة.ننتبه إليها يف جتسيد عدة مها
 

يف عملية االستماع يتم استقبال األصوات على شكل ذبذبات من احمليط اخلارجي عرب  -
األذن ويتم انتقاهلا عرب السيالة العصبية إىل تلفيف هيشل ومنطقة الرتابط  السمعي وهي 

 همها من طرف منطقة فرنيك.املسؤولة عن  حتليلها ويتم فيما بعد التعرف عليها  وف
 

عملية الكالم تنطلق من منطقة بروكا )يف الفص األمامي( اليت تربمج آلية نطق اجلمل  -
الالزمة وترسلها إىل منطقة القشرة احلركية وهذه األخرية تقوم بتحفيز العضالت املسؤولة  

 عن القيام باالستجابة املطلوبة.
 

إلدراك البصري يف الفص القفوي املوجود يف الدماغ  مهارة الكتابة تتحكم فيها مناطق ا -
والكلمات من  والذي يعمل بصورة متوازية مع الذاكرة  البصرية  الستعادة شكل احلروف

ا حركات اليد يف عملية تشكيل احلروف والكلمات يف شكله الذاكرة، كما تعتمد على
داء الصويت هلا أو إعادة القيام هذه  العمليات األ النهائي، أما يف مهارة القراءة فتضاف إىل

 مبهارة الكالم السابقة.
                              

األحباث املتعلقة بتفسري حقيقة اللغة من املنظور املعريف  أنّ إىل ويف ختام القول نشري 
ال تزال متواصلة وهو ميدان جدير باالهتمام والبحث فيه يستلزم تضافر جهود كثري من 

                                       ونتائج أكثر دقة وتفصيل يف هذا الصدد. الباحثني  للوصول إىل تفسريات و الدارسني
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 ملخص:
لظهور علم السرد مجلة من املعارف الفكرية والنظريات النقدية، هذا العلم الذي  مهد

 دراسات اليت قّدمت حلقل الشعرياتال لشعرية؛ وذلك باعتبارمن فروع ا اعّده النقاد فرع
من الشكالنية  فاإلسهامات اليت قّدمتها كلّ  ؛مبثابة اإلرهاصات األوىل للدراسات السردية

الروسية، والبنيوية الفرنسية، من خالل النشاطات النقدية اليت قّدمها نقادها؛ واليت كان هلا 
لق علم السرد وأصبح له ممثلون ومشتغلون يف حقله ريادة بلورة علم السرد، حيث انط

كان هلا دور واليت  النظريات واملعارف سأحاول أن أتبع هذه النقدي من خمتلف األقطار. 
بفضل فّعال يف هتيئة املناخ للنظرية السردية يف الظهور واالستتباب على الساحة النقدية، 

 تودوروف، وروالن بارت :لسردي، من مثلاليت قّدمها رّوادها، واملتعلقة باحلقل ا اجلهود
 علم السرد.يف هم، ممن كانت هلم نشاطات فّعالة وجريار جنيت، وغري 

 رجعية النقدية، الشعرية والسردية: النظرية السردية، األبعاد الفكرية، املالكلمات المفتاحية
 التلقي واإلجراء. 

Abstract:  

     The emergence of narration science paved the way for a whole 

range of intellectual knowledge and critical theories Such a science 

critics considered a branch of poetics because of  those studies that 

were introduce to the poetic field as the first pillars of the narrative 

studies. The contributions made by the Russian formalism and the 

French structuralism through the activities of its critics; who were 
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pioneers in the development of the science of narration that expanded 

everywhere and got reperesentatives .through this paper we attempt  to 

trace  these theories that have had an effective role in creating the 

environment for the narrative theory to emerge in the critical arena, 

thanks to the efforts made by its pioneers and their effective 

contributions to the narrative field; such as: Todorov, Roland 

Barthes,Gerard Genet, and others. 

Keywords: Narrative theory, intellectual dimensions, critical 

reference, poetic and narrative, reception and procedure. 
 

 :مقدمة
النظرية السردية باعتبارها معرفة من املعارف اإلنسانية ال ميكن أن تكون قد نشأت 

بستيمولوجية اليت كانت مبثابة املعارف وأّن هلا مرجعياهتا وجماالهتا اإل، فال بّد من عدم
انفتح النقد التارخيية السابقة هلا يف الظهور، واليت أسهمت يف بلورهتا وتشكيلها؛ ولقد 

العريب احلديث واملعاصر وتفاعل مع خمتلف النظريات وكذا املناهج النقدية السائدة يف 
وانبىن على أسس ومرتكزات النقد الغريب الذي يتميز بعمقه وثقل مرجعيته موطنها آنذاك، 

الفكرية واإلبستيمولوجية، فهو حيتاج لكثري من الشرح والتدقيق أثناء عملية نقله حىت يتسىن 
للقارئ العريب أن يستوعبه، هذا األخري الذي حيمل معرفة خمالفة وخمتلفة وحمددة مبرجعية 

بية، لذلك سنحاول تتبع خمتلف اآلراء الفكرية والنقدية اليت كانت مبثابة مغايرة للمرجعية الغر 
املفهوم واإلجراء، حبسب  واليت حتتاج إىل تناول نقدي ميسّ مرجعية لبلورة نظرية للسرد، 

املدارس والنظريات املتعلقة هبذا التوجه النقدي، الذي مييل أكثر إىل النظرية األدبية منه إىل 
املتقاطعة يف وهو بدوره حيتاج إىل تبيان ومناقشة هلذه النظريات املختلفة و ي، اخلطاب النقد

 مجلة من العناصر واملرجعيات.
 

  :األبعاد الفكرية والنقدية التي بلورت النظرية السردية /4
 خاصة فيما يتعلق باجلانب السردي  تشهد الساحة النقدية منذ أفالطون وأرسطو،مل

بعض  The Republicجلمهورية ايف كتابه   Platoأفالطونأّي جديد يذكر؛ فقد "أبدى 
الذي  Aristote املالحظات الدالة على السرد، والذي جعله مقابال للتمثيل، أما أرسطو
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وصفا لبنية   The Poeticsاعترب احلكي نوعا من طرائق احملاكاة، فقدم يف كتابه فن الشعر
والصمت إىل غاية أواخر القرن التاسع  ، حيث ساد نوع من التحّجر(6)احلبكة الرتاجيدية"

عشرة وبدايات القرن العشرين؛ أين بدأت تقّدم بعض الدراسات واملمارسات النقدية، اليت 
ميكن اعتبارها مبثابة اجلهود التمهيدية خلوض غمار الدراسات واملمارسات النقدية إزاء 

 Fabliauxابليوهات" للف Joseph Bédierبيدييه من ذلك "دراسة جوزيف النص السردي،

  Les fabliauxالفرنسية، وحماولته التمييز بني عناصرها الثابتة وعناصرها املتغرية، يف كتابه  
بإمكانية  Einfache Formenيف كتابه أشكال بسيطة  André Jollesوقيام اندريه يول 

 Lordالقول أّن النصوص السردية املعقدة تنبع من أشكال بسيطة وكتاب لورد راجلن

Raglan   البطلThe Hero"(2)؛ عن السمات األساسية ألبطال األساطري. 
   

كذلك قيام النقاد الفرنسيني واإلجنليز واألملان بالبحث يف موضوعات سردية من 
وكلود    Jean Pouillonمن جان بيون املسافة السردية، ووجهة النظر، عند كلّ  :مثل

، وبريسي Henry James جيمسوهنري   Claude-Edmonde Magnyإدموند ماين
ووين ك.بووث   Norman Friedman، ونورمان فريدمان Percy Lubbockلوبوك

Wayen C.Booth  واألهم من ذلك البحث البنيوي يف األساطري على يد كلود ليفي
، وميكن اعتبار هذه الدراسات مبثابة اإلرهاصات Cloude Lévi-Strauss "(3)شرتاوس

 راسات السردية.األوىل لالهتمام بالد
 

غري أّن املرجعية النقدية األكثر فعالية واليت سّجلت حضورها القوي والفّعال يف بلورة 
ن الروس يف عشرينيات و ت، هو ما قام به وقّدمه الشكالنيالنظرية السردية وعلم السرديا

، فمن خالل Poetics of Fiction "(1)القرن العشرين؛ من خالل "تطوير شعرية التخييل
لنشاطات النقدية اليت قّدمها نقاد هذا االجتاه، حتولت طريقة تناول النصوص السردية اليت  ا

كانت ت عىن بنصوص مفردة ليكون االهتمام بالنص السردي العام؛ مع الشكالنيني الروس 
لكتاب  6958جنليزية يف عام يا متاما بعد أن نشرت الرتمجة اإلصار "نشاط علم السرد منهج

جيا احلكاية الشعبية واكتسب العديد من صفات العلم، كذلك عندما ن شر بروب مورفولو 
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، والذي خ ّصص كلية 6911الفرنسية عام   Communicationsعدد خاص من جملة
  Claude Bremondأصدر كلود برميون 6903للتحليل البنيوي للنص السردي، ويف عام 

   Le messageأه يف مقالتهاستكمل فيه ما بد  Logique du Récitمنطق النص السردي
 قام "تودوروف 6101ويف عام  )نسبة إىل بروب(، تشكيل الرتسيمة الربوبية إلعادة

Todorov  "وسن حاول أن ن ربز  (5)برتمجة فرنسية للعديد من نصوص الشكالنيني الروس
 ردية.الس النظرية عليها استندت نقدية مرجعية أهم باعتبارها الروسية الشكلية املدرسة جهود
 

 :الشكالنية الروسية /4.4
حاولت الشكالنية الروسية باعتبارها نظرية من الّنظريات النقدية اهليمنة على الساحة 
النقدية؛ فقد فرضت نفسها من خالل املمارسات الفّعالة اليت قام هبا روادها يف النظرية 

، ولقد (1) أكثر نظرية"األدبية، "وامتلكت حقا قويا باملطالبة بأن تكون األساس لتناول أديبّ 
 بعيدا عن نظرية الفن السائدة" نوعية يف تاريخ النظرية النقدية سّجلت هذه النظرية نقلة

وظهرت "كردة فعل على الذاتية  (0)السابقة عليها، وهي نظرية كانت قائمة على احملاكاة"
يرباليني يف القرن والرمزية اليت تصّدت هي نفسها للنقد الواقعي واإليديولوجي للمفكرين الل

ولقد رفضت الشكالنية "املناهج النقدية غري التصنيفية واالنتقائية، اليت   (8)التاسع عشر"
ورفضت أيضا "النزعة الروحانية املرتهلة  (9)كانت قبل قد استحوذت على الدراسة األدبية"

السمو ، وسعت إىل (67)اليت غلبت على النظرية األدبية للرومانسية يف أواخر أيامها"
بالدراسة األدبية، خملصة إيّاها من ذلك اإلرهاق واإلجهاد النقدي الذي عانته من جرّاء 

 نهج التارخيي والنفسي واالجتماعياملمارسات اليت تتبع فيها املناهج خارج نصّية، مثل امل
)...( إهنا قطيعة مع ممارسات  فربزت إىل الوجود كمرحلة "تطورية معينة يف تاريخ الشعرية

)...( هي مرحلة ما بني هنجني معرفيني يف الدرس  دمية يف العلم، وبداية حلقبة جديدةق
، ورغم أّن هذه املدرسة بدأت يف النشاط والتحرك منذ احلرب العاملية األوىل، يف (66)األديب"
على أبعد تقدير، إاّل أنّه مل يكتب هلا االنتشار والتوّسع خارج احلدود الروسية إاّل يف  6965
، وكذا قيام الشكالنيين الروس :والذي حيمل عنوان "فكتور ارليخ"مع صدور كتاب  6955

بنقل أعمال هؤالء الشكليني من الروسية إىل الفرنسية؛ األمر الذي أتاح للنقاد يف  تودوروف
 خمتلف البالد فرصة االطالع عليها والقيام بالدراسات واألخذ منها.
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س إىل العناصر داخل نصّية، وقد سعوا هبذا إىل كانت وجهة النقاد الشكالنني الرو 
؛ الكتشاف اخلصوصية األدبية (12)"إجياد علم أديب؛ أي األدبية كما يصفها جاكوبسون"

، ورغم هذا االنفصال الشبه كلي مع املعارف والنظريات النقدية اليت كانت (13)للنصوص"
بقت هذه النظرية بعضا من سائدة، ولفرتة طويلة، قبل ظهور الشكالنية الروسية؛ فقد أ

عالقاهتا، وخباصة مع حقل الشعرية، وهي "صالت ال تنكر، بني املدرسة الشكالنية 
 .(14)الروسية، وبعض االجتاهات السابقة يف الشعرية الروسية"

 

، لترتك (15)وتزامن تاريخ ظهور الشكالنية الروسية مع تاريخ "احتضار فلسفة التاريخ"
ة، فقد جاء دور استتباب العلوم؛ علمنة األدب، فمع الشكالنية اجملال للجوانب العلمي

" ال ميكن احلديث عن هذا V.Zhirmunsky  "فيكتور زيرمونسكي وفقا لـ –الروسية 
املنهج واألعمال النقدية اليت تستقيم بواسطته، سيكون "احلديث عن مهام جديدة للدرس 

شكالية املنهج الشكلي ال تكمن يف ، فإ(16)العلمي، عن جمال جديد للمشكالت العلمية"
القضايا اليت عاجلها نقاد هذه املدرسة؛ اليت تعددت وتنوعت، كوهنا تطرقت إىل مواضيع 

اإلشكالية مرتبطة بتلك  واألسلوب، والعروض، واألصوات...؛أدبية، من مثل اللغة 
ة هلذه الصعوبات اليت ستفرزها املمارسة العلمية، وما يرتتب عنها من مشكالت متامخ

العملية، وال يعين هذا أّن الشكالنيني الروس قد اهتموا جبانب علمية األدب وأمهلوا املنهج 
الذي ي تبع يف املقاربات النقدية؛ فقد "كانوا أكثر اهتماما باجلوانب املنهجية، وأكثر 

 .(17)انشغاال بوضع أساس علمي لنظرية األدب"
 

 :البنيوية الفرنسية /0.4
الفرنسية يف بلورة النظرية السردية، وت عترب بعدا مرجعيا ال يقّل أمهية  سامهت البنيوية

عن املدرسة الشكلية الروسية، ولقد صعد تيار البنيوية يف فرنسا يف الستينيات من القرن 
العشرين، هذه الفرتة  اليت شهدت تغيريا يف وضعية النظرية األدبية، "والعامل احلاسم هلذا 

طالع النقاد ا، بعد (18)نهجية البنيوية، على جممل العلوم اإلنسانية"التغيري هو تأثري امل
الفرنسيني على الدراسات النقدية اليت عرفتها الساحة النقدية يف خمتلف الثقافات، خاصة 
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"فردينان دي سوسري"؛ فبدأت تظهر  الدراسة اللغوية البنيوية اليت قّدمها اللغوي السويسري
ة للمنهج البنيوي واليت ينعكس فيها أثر تأثّر الّنقاد الفرنسيني النشاطات النقدية املقّدم

بالدراسة السوسريية، وكذا اإلقبال الواسع والرتحيب هبذا املنهج الذي فتح الطريق أمام 
األدب للدخول إىل اجملال العلمي والتجرييب، ومن خالل الدراسات واإلجراءات النقدية اليت 

ين توسلوا يف دراساهتم هبذا املنهج النقدي، وكانت هذه قّدمها النقاد الفرنسيني، الذ
املقاربات واملمارسات النقدية اليت قّدموها؛ مبثابة تأسيس نظري للبنيوية الفرنسية؛ وذلك من 

نظرا  خالل ما قّدمه نقادها، من أمثال: روالن بارت وتزفيتان تودوروف وجريار جنيت
اج النقدي الذي قّدمته دراساهتم النقدية، للنظرية الرتباطهم القوي هبذا املنهج، وكذا الّرو 

األدبية الغربية وكذا العربية؛ وجد هؤالء النقاد األدب من أكثر الظواهر اليت تتناسب مع 
التناول البنيوي؛ ألّن "دراسة األدب البنيانّية، املرتبطة بأمساء روالن بارت وتزفيتان تودوروف 

 تأويل األدب بل كانت تسعى يف حبث بناه وطرائقهوغريهم، مل تكن تسعى ل وجريار جنيت
)...( تطوير شعريات تكون من األدب مبنزلة الّلسانيات من اللغة، وال تسعى بالتايل يف 
تفسري ما تعنيه األعمال الفردية، بل حتاول تبيان نسق احملسنات واألعراف اليت متّكن 

 الغوي االهتمام باألدب كونه تركيب، ا(19)األعمال من أن يكون هلا من األشكال واملعاين"
و"اللغة من وجهة نظر سوسري تعّد نظاما داال تكون فيه العالقات بني العناصر اليت تشكل 
النظام حامسة. فإن األدب أيضا ميكن أن يعّد جمسدا جملموعات تنظيمية من القواعد 

دراسات الفرنسية هلذا ، وقّدمت أوىل ال(20)واألنظمة الرمزية اليت متّكن األدب من أن يّدل"
احلقل النقدي البنيوي السردي، تطبيق عامل اإلناسة الفرنسي كلود ليفي شرتاوس علم اللغة 

، حيث (21)البنيوي السوسريي يف دراسة ظواهر مثل األساطري، والطقوس، عالقات القرابة"
كبينة مكتفية اعترب هذه الظواهر مبثابة أنظمة دالة؛ ولكشف حقيقتها البّد من النظر إليها  

لفي بذاهتا قادرة على تفسري نفسها من خالل عالقاهتا الداخلية مع عناصرها؛ فبتأثري "
" اختذت اإلسرتاتيجية البنيوية، اليت تبلورت يف اللسانيات وانتقلت بفضله إىل شتراوس

نيوية من جماهلا الذي ، حيث قام هذا األخري بنقل الب(22)األنثروبولوجيا، مكانة مرموقة"
 إىل العلوم األنثروبولوجية. تبلورت فيه اللسانيات
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من  T.Todorov تودوروفوميكن اعتبار اجلهد الذي قّدمه الناقد الفرنسي "تزفيتان 
أبرز اجلهود النقدية اليت تسم املدرسة الفرنسية، ولقد كان جلهده صدى واسعا لدى كثري 

لتفصيل للوقوف على اسهاماته من نقاد السرد املعاصر، وسأخّص نشاطه النقدي بنوع من ا
بظهور علم السرد، واقرتح  6919الفعالة للنظرية السردية؛ بدئا: لقد تنبأ هذا الناقد سنة 

 (23)؛ وذلك لتدريس علم مل يوجد بعد، أاّل وهو علم القصة"La Narratologieلتسميته 
ظرية كان مع رغم أّن بعض النقاد من رأى أّن ميالد هذه الن (24)أي علم النص السردي"

، ونظرا ألّن علم (25)، لـ "فالدميري بروب"6928ظهور كتاب "مورفولوجيا احلكاية" سنة 
 السرديةالسرد نظرية متخّصصة للّنص السردي فهي تبحث "فيما تتقامسه كل الّنصوص 

Narratives الفعلية أو املمكنة، وفيما ميكنها أن ختتلف عن بعضها البعض بوصفها ،
...( وإىل توصيف نظام القواعد الالئق باملقام السردي، والذي حيكم إنتاج ) سردية انصوص

، فاهتمام النظرية السردية منّصب على تلك اخلطابات (26)الّنصوص السردية ومعاجلتها"
املكتوب منها أو الشفاهي، املسرودة اليت حتتوي سردا، هبدف متييز هذه األخرية من تلك 

ل اجلوانب اخلارجية اليت تسهم يف تشكيل النصوص؛ فال اليت ال حتتوي عليه، مهملة ك
تبحث حول املعىن الذي حتمله، وال الوظيفة اليت تؤديها هذه النصوص، وال تتبع تاريخ 
نشأهتا، تويل اهتمامها وعنايتها لتلك القواعد والقوانني اليت حيتكم إليها النص السردّي يف 

 "الّلسان هبا هذه القواعد والقوانني؛ أو ما يسمىتشكيل بنيته السردية؛ والطريقة اليت تصاغ 
حتقيق بعض من تلك  مهمة يتوىل الذي األخري هذا .(27)السردي" الكالم مقابل يف السردي

القواعد اليت تتحكم يف تشكيل البنيات السردية، لكن يف نصوص مفردة، بينما يقوم 
 الم السردي اإلحاطة هبا.الّلسان السردي باستدراكها يف النصوص اليت ال يستطيع الك

 

 توسال يف دراسته باملنهج البنيوي" من الدراسة اللغوية للشعر، متودوروفانطلق "
ذلك أّن "موضوع الدراسة اللغوية للشعر ليس جمموع الظاهرات التجريبية )األعمال األدبية( 

بنيويا بل بنية جتريدية )األدب(، لكن إدخال وجهة نظر علمية يف أي جمال يكون عندئذ 
 صيات هذا اخلطاب النوعي؛ األدبية، فالبحث يف البنية اللغوية للشعر عن خا(28)دائما"
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فغاية الدراسة الكشف عن القوانني والقواعد اليت جتعل من اخلطاب األديب خطابا متمايزا 
عن باقي اخلطابات؛ ألنّه "ليس العمل األديب ذاته هو موضوع الشعريات، فما تستنطقه هو 

هذا اخلطاب الّنوعي الذي هو اخلطاب األديب. وكل عمل أديب عندئذ ال يعترب خصائص 
 .(29)إال جتليا لبنية حمّددة وعامة، ليس العمل األديب إال إجنازا من إجنازاهتا املمكنة"

 

، اليت ترى يف "النص األديب الطريقة األولى :تتبع هذه الدراسة إحدى الطريقتني     
فالكشف على ، (30)نص فردي جتليا لبنية جمردة" تعّد كلّ  لثانيةاو موضوعا كافيا للمعرفة،

املميزات اليت متيز اخلطاب األديب ميكن أن تكون باالشتغال على النص األديب ككل وحماولة 
تتبع هذه الظاهرة اللغوية، أو البحث واالشتغال على مستوى النص املفرد الواحد؛ كونه بنية 

 الظاهرة. هلذه النوعية اخلصائص استخالص الداخلية أجزائها سطةبوا تستطيع بذاهتا، مكتفية
 

 ففي الطريقة األوىل "يكون العمل األديب املوضوع األساسي والوحيد، والذي سندعوه
 (31))...( التفسري؛ الذي يسمى أحيانا التأويل، القراءة الدقيقة أو حىت النقد املنصف"

حقيقة النص املدروس بغض النظر عن فاملهم حسب "تودوروف" الوصول إىل معىن و 
املصطلح الذي يوظفه الناقد، سواء كان التفسري أو التأويل، أو النقد. فاهلدف الذي يسعى 

 فسه يتكلم؛ أي إنه إخالص للموضوعإليه الناقد املتتبع للطريقة األوىل، "هو جعل النص ن
ت التارخيية لآلخر، مث يف النتيجة حمو للذات، بل جمرد معىن خاضع لالحتماال

 على العناصر واملؤثرات اخلارجية ، فهذه الطريقة تتطلب عزل النص األديب(32)والنفسية"
"البنيوية  " أنّ تودوروفواالكتفاء بعناصره وبنياته الداخلية يف تفسري معناه، حيث يرى "

ى تعطي يف كل ميدان أمهية للخطاب النظري، فإهنا يف الدراسة األدبية ستدّعم النظرية عل
 .(33)حساب التفسري"

 

بعيدا عن النصوص األخرى، من  يقة الثانية، النص األديب املفردويقارب الناقد يف الطر 
نفس اجلنس األديب؛ ألهنا ال تقارب النص يف هذه احلالة من أجل حتديد الوظيفة اليت 

 تصنع يؤديها أو ماهيته ومعناه، فما تسعى إليه استنباط اخلصائص واملميزات األدبية اليت
"هدف هذه الدراسة هو نقل  ، ألنّ العلمفرادة احلدث األديب، متوسلة، هذه الطريقة، 
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العمل األديب تعبري  العمل إىل عامل يعّد جوهريا؛ إنه عمل فك املغاليق والرتمجة، ذلك أنّ 
عن شيء، وهدف مثل هذه الدراسات هو الوصول إىل هذا الشيء من خالل النظام 

 .(34)الرمزي الشعري"
 

 (35)" إىل اجملال السردي صاغ "ّنوذجه للبنية السردية وفقا للّنحو"تودوروفوملا انتقل "
ناقد ّنوذجه السردي من منطلق مغاير وخمتلف، ووفقا لقضايا متعلقة  حيث أقام كلّ 

" حلقل السرديات، توّسل تودوروف"بالسرد؛ ففي املؤلفات النقدية األوىل اليت قّدمها 
  Littérature et signification"األدب والداللة"ففي كتابه املبكر " باملنهج البنيوي؛

ليقوم بتوصيف  ليفي شتراوسعند  homologicale schème استخدم ترسيمة التناظر
 .(36)يف العادة" واعتباطية وتوصل إىل أّن هده الرتسيمة أنتجت أوصافا جتريدية للغاية احلبكة،

 

استحدث بواسطة النحو الذي أقامه، طريقة جديدة " نحو الليالي العشرويف كتابه "
لتفسري العمل األديب؛ فكانت املدونة اليت اختارها لتطبيقاته النقدية؛ حكايات جيوفاين 

ساسية من هذه احلكايات تفسري جوانب أإىل ، اليت سعى فيها  J.Boccaccioبوكاشيو
ليت تنّظم هبا جزئيات من )...( للطرق ا ؛ وهو "حنو احلبكة(37)لعلم السرد" ووضع أساس

شىت األصناف يف رواية ما إلحداث آثار تشويقّية وأدوار ومقطوعات حبكة وّناذج 
. وحتدث عن املظاهر الثالث يف  حتليل النص األديب، منها املظهر (38)موضوعاتية ورمزية"

 ؛ والذي يضم اجلمل واأللفاظالداليل؛ أي مضمون العمل السردي، واملظهر اللفظي للنص
واملظهر الثالث املتمثل يف البعد الرتكييب؛ ويتوصل بواسطته إىل "الروابط الكائنة بني 

 .(39)الوحدات السردية"
 

  (40)" يف حتليل النص األديب على املظهر الرتكييب؛ أي الرتكيبية السرديةتودوروفورّكز "
، ذلك (41)بالسرد")...( أكثر األبعاد أساسية وأكثرها ارتباطا  كونه يعترب "هذا البعد من

عناصر وأجزاء مركبة، قابلة للتحليل والتجزئة؛ يقوم الناقد بتفكيكها هو النص السردي  أنّ 
إىل وحدات، حياول أن يكشف على العالقات اليت تربط بينها، واقتصر يف حديثه يف هذا 

ز البعد، على نوع واحد من النصوص اليت ختضع للنظام الرتكييب؛ أي االنتظام الذي ميي
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القصة امليثولوجية )...( سنمّيز هلذا الغرض بني أّناط ثالثة، منها الوحدتان األوليتان عبارة 
عن أبنية حتليلية، والثالثة معطاة اختباريا؛ وهي اجلملة واملقطع والنص على وجه 

 ن الروس؛ وهي احلافز.و غر وحدة سردية، تناوهلا الشكالني، وحتدث عن أص(42)اخلصوص"
 

ذا احلافز إىل سلسلة من اجلمل األساسية، مساها مجلة سردية؛ وهي وقد اختزل ه
واليت تتضمن نوعني من  (43)"اجلمل اإلخبارية؛ العبارات السردية اخلاصة باألحداث"

الفاعلني، ومساندين إليها، واضعا يف اعتباره أن  :ـاملكونات اصطلح على تسميتها ب
مح بالتعرف على العناصر املوضوعية "الفاعلني وحدات ذات وجهني؛ فهي من جهة، تس

)...( وهي من جهة أخرى، حتتل بالنسبة للفعل مكانة  بشكل دقيق يف املكان والزمان
، وذكر أمساء الفاعلني، أو اإلشارة إليها مبا يّدل عليها؛ يؤدي إىل حتقيق الوظيفة (44)معينة"

كائنات ما يتطابق املرجعية، يف النص القصصي؛ حيث ميكن أن يوجد يف الواقع من ال
وهذه الشخصيات الفاعلة يف السرد، ويتحقق ذلك من خالل اندماج اجلمل السردية يف 
"متتاليات أو مكونات سردية صغرى تشكل بدورها متتاليات أكرب ومكوناهتا األولية عبارة 

  ىل الشخصيات بوصفها أمساء؛ حيث نظر إ(45)عن أمساء األعالم، النعوت، واألفعال"
 صائص املنسوبة إليها بوصفها نعوتا، وإىل أعماهلا بوصفها أفعاال.وإىل اخل

 

" كنوع من اجلملة املمتدة اليت جتمع الديكامرونقصة يف " وميكن بالتايل قراءة كلّ  
؛ فقد اعترب النص السردي مبثابة اجلملة يف القواعد (46)هذه الوحدات بطرق خمتلفة"

عاهلا وصفاهتا اليت تتميز هبا، عناصرا هلذه النحوية؛ وجعل من الشخصيات السردية وأف
تباع الطرق التحليلية املتبعة يف النحو للجملة، غري االنص السردي(؛ ومن مثّ حتليلها باجلملة)

ال تكون  هذه املميزات اليت متتاز هبا هذه الشخصيات؛ مثل األمساء اليت وضعت هلا، أنّ 
 تتصف هبا، أو من األدوار العملية اليت ثابتة ومالزمة هلا، فهي تكتسبها من الصفات اليت

تؤديها؛ والنعوت تعكس حالة الفواعل اليت تكون عليها، يف حني تربز السمات اخلصال 
ا األفعال؛ فهي تظهر حسب الدور اليت متلكها الشخصيات؛ وكذا جنسها البشري. أمّ 

 .  (47)أن يعاقب" شائنا، عمال يرتكب أن موقفا، "أن يعّدل فيكون إما والوظيفة املنوطة بالفاعل؛
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وملا صاغ "تودوروف" القواعد النحوية املتعلقة باخلرب؛ أي النحو اخلربي، انطلق من      
مفهوم خاص للنحو له بعد كويّن، حبيث يتجاوز قيود اللسانيني ليدرس مجيع الظواهر، يف 

أّن البنية الواحدة اعتقاده أّن قوانني هذا النحو تستند إىل حقيقة سيكولوجية واحدة مؤداها 
شرتط أن يتخذ أي خرب من ، كما ا(48)نفسها توجد يف كل الظواهر اللغوية وغري اللغوية"

 :(49)ية صيغة من الصيغ النحوية؛ أيأاألخبار 
 )ما حدث(،  الصيغة اإلخبارية -
 )ما جيب حدوثه، وفقا لإلرادة االجتماعية اجلمعية(، صيغة الوجوب -
 صيات حدوثه(، )ما تود الشخ صيغة التمين  -
 ، ()إذا فعلت)أ(، سأفعل )ب( صيغة الشرط -
 ، ()إذا حدث)أ(، سيحدث)ب( صيغة التنبؤ -
 )اإلدراك الذايت واخلاطئ لشخصية أو أخرى(. وصيغة التوهم -

  
 اليت أجراها على قصص الدكامريون واقرتاحه لنحو السرد، انطالقا من التطبيقات

)...( فيمكن  تكون منها النص السردي"يطمح إىل كشف التحوالت الرتكيبة اليت ي
للتحليل أن يتبع نصا حمددا يف تركيبه الكلي، ولكن من ملخصات ال تأخذ بعني االعتبار 

، ويقوم بتوضيح املقرتحات األولية، للطريقة اليت (50)لغة السرد وال عالمات التلفظ"
حتليل  نّ إ" :ولهلذي يتوخاه من هذه الدراسة بقسيتناول هبا، هذه الروايات، واهلدف ا

احلكي يسمح لنا بعزل وحدات شكلية متثل مشاهبات مثرية لالنتباه مع أجزاء اخلطاب 
 .(51)االسم، والفعل والنعت" :عامة؛ وهذه الوحدات هي

 

واستمر "تودوروف" يف مؤلفاته ومقاالته النقدية اليت قّدمها حلقل السرديات يف بلورة 
التحوالت  "ية السردية؛ حيث قّدم يف "مقالتهراء للنظر املفاهيم اليت يرى فيها إسهاما وإث

Les transformations  ّاجلدولية يف الّنص  ما، وهو الّتحول، لتفسري الروابطمفهوما مه
تني متميزتني يف يالسردي)...( وحىت تكتمل املتتالية السردية ال بّد أن تشمل مجلتني إخبار 

دث عنها هي مبثابة حلقة وصل "تصل حلقتني ، وهذه التحوالت اليت حت(52)عالقة حتويلية"
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 ا الوصل والفصل بني الذات واهلدفتناّصيتني على املستوى البنيوي نفسه؛ ومها عمليت
)...(  وبعامة فإهنما ينطلقان من وضع أويل إىل وضع هنائي يشكل تناقضا أو تباينا معه

 وليست نصية داخليةويالت تناّصية القصص الشعبية واألساطري، يعتربون التح وودارس
األحداث املعنية اليت تضفي صالبة على الوظائف اليت تؤلف العناصر  ، فإنّ لبروبفوفقا 

)اليت ميكن أن  التغيريات األساسية ألية قصة شعبية ميكن أن تتغري من قصة إىل أخرى، وإنّ 
ا( هزلي ينظر إليها على أهنا ختضع لتطور خاضع للتاريخ، حبيث يصبح الرائع نسبيا والبطل

 .(53)"تعترب حتويالت
 

" بفضل ما قام به، أن ميّد النظرية السردية، بقواعد تتحكم يف حنو تودوروفاستطاع "
النص السردي، ليصبح هلذا األخري قواعد وقوانني تضبط بناءه، مثله يف ذلك مثل باقي 

قّدمها مبثابة  العلوم، اليت متلك جهازا ينّظمها وتتحرك وفقه. كما كانت هذه الدراسات اليت
 :(54)"مصدر إهلام للعديد من علماء السرد، انظر على سبيل املثال

ومقالته  Some Aspectsوكتابه "بعض جوانب"  Teun Van Dijkفان ديك  تون -
 ، Narrative macro-structures األبنية السردية الكربى"

 A Grammar of Storiesوكتابه "حنو القصص"  Gerald Princeجيرالد برنس  -
 ، Aspects of a grammar" جوانب نحوومقالته "

  و"شعرية احلبكة" La syntaxe narrativeوكتابيه "الرتكيب السردي"  توماس بافيل -
Poetics of Plot  The، 

  Elements  of  Narrativics"عناصر السرديات" وكتابيه Gérard Genot تجين جيرار -
 ". Grammaire et Récit "والنحو والنص السردي

فالسرديات مل تولد من عدم؛ ولكن األعمال اليت تستوحى منها أو اليت جتد نفسها 
وهنا إشارة إىل التطورات اليت شهدها واقع  (55)فيها تتوزع بشكل غري متعادل يف الزمان"

و"جريار "تودوروف" ريفات اليت وضعها كل منالقص والسرد منذ أفالطون وأرسطو إىل التع
 :   يف كتابه Récit"القصة = احلكاية =  رد؛ حيث أّن تودوروف جعلجنيت" لعلم الس

Grammaire du «Décaméron» ,paris, 1969.   
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 وجريار جنيت اعترب القصة = اخلطاب السردي. يف كتابه:
Figures 3, paris, 1972, « Discours du récit repris et précisé dans nouveau 

discours du récit », paris, 1983. 

لنظرية السردية؛ ألّن "علم السرد، وإن  لعترب جهود الناقدين ذات أمهية تومع ذلك 
كانت الشفهية هي موضوعه، إاّل أنّه يعطي لنفسه موضوعا ليس النصوص يف ذاهتا، ولكن 

ألنّه "يدرس ؛ (56)ّنوذجا معينا من العالقات اليت تتجلى فيه، واليت حتّدد الطريقة السردية"
كل ووظيفة السرد، كما حياول أن حيدد القدرة السردية، وبصفة خاصة، السمة طبيعة وش

املشرتكة بني كل أشكال السرد، وما جيعلهم خمتلفني عن بعضهم البعض ويشرح السبب يف 
 .(57)القدرة على إنتاجهم وفهمهم"

 

فهو علم يهتم بكل ما ينطقه اللسان السردي ككل ليصل من خالل حتليله للقواعد 
وانني اليت حيتكم إليها هذا الّلسان ويشّكل منها متونه السردية؛ األمر الذي يؤدي هبذا والق

العلم لالهتمام حىت بالسرود غري األدبية، فبحث اخلصائص اليت تشرتك فيها أنواع السرد 
املختلفة اليت تفّرق بني السردي والالسردي، حيث ال ميكن استنباطها من نص واحد 

ي بعض هذه اخلصائص، لكن ليس كلها، بل تتعداه إىل أشكال سردية والذي ميكن أن حيو 
خمتلفة؛ فهو ال يسعى إىل بلورة قاعة حيتكم إليها نوع واحد من السرود غايته إكساب كل 
نوع من هذه املسرودات تقنيات وأدوات إجرائية خاصة هبا جتعلها متمايزة عن باقي السرود 

تملة بني القصة والنص السردي، والسردية والنص األخرى، كما "يركز على العالقة احمل
أي الكشف عن التحوالت اليت حلقت بالقصة أثناء عملية انتقاهلا من صورة  (58)السردي"

 شفوية إىل متوضعها يف نص أديب.
 

 تلقي النظرية السردية في الفكر النقدي العربي:. 0
طلحيا يف ترمجتها إىل أو السردية من املفاهيم اليت اكتسبت تعددا مصعلم السرد  

اللغة العربية، وكذا عدم استقرارها، نظرا للتحول والتعديل السريعني من حني إىل آخر؛ فقد 
 السرديةتواتر استعمال املفهومي جبملة من املصطلحات، من مثل "علم السرد، السرديات، 

  :، فاملالحظ أنّ (59)"الناراتولوجية السردولوجية، يات،املسردية، القص القصصية، نظرية القصة،
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هذه الرتمجات املتعددة مل خترج عن نطاق اجلذرين اللغويني "سرد"و"قص"، الذي حيمل   -
 كال منهما داللة التتابع واملتابعة واالستمرار والتسلسل.

 

أيضا اجملال االشتغايل للسردية قد مت حتديده، واتفق على مفهومها العام من قبل اهليئات  -
  فرع من أصل كبري هو الشعرية Narratologyباألمر؛ "فالسردية والندوات املعنية 

Poetics   اليت ت عىن باستنباط القوانني الداخلية لألجناس األدبية واستخراج النظم اليت
؛ إذ يكاد نقاد السرد (60)حتكمها والقواعد اليت توجه أبنيتها وحتدد خصائصها ومساهتا"

الشعرية مع السردية، ويرون أّن "السرديات  العرب األوائل يتفقون على تداخل حقل
 السردي ضمن علم كلي هو البويطيقاباعتبارها اختصاصا جزئيا يهتم بسردية اخلطاب 

اليت تعىن بأدبية اخلطاب األديب بوجه عام، وهي بذلك تقرتن بالشعريات اليت تبحث 
ساس اجلوهري من السردية والشعرية ينطلق من األ وما دام كلّ  (61)يف شعرية اخلطاب"

هة؛ أي للبويطيقا؛ فهي ستكون جماال لدراسة السرد من جهة ودراسة الشعر من ج
شعرية الشعر، واقتصارها على اخلطاب األديب فقط سيوقعها تتولد منها شعرية السرد و 

يف جمال التخصص؛ بعدما كانت تسعى إىل الشمولية من خالل انفتاحها على جماالت 
بية أخرى تستطيع من خالهلا الوصول إىل السرد حيثما كان خمتلفة، وكذا أّناط خطا

ووجد، كما أّن هذا التوسع يسمح هلا بالتقاطع مع خمتلف النظريات السياقية من مثل 
 علم النص والسمياء وعلم األدب، وحتليل اخلطاب وغريها.

  
ضورا ولقد استطاع علم السرد العريب، رغم حداثته بالنسبة للنقد األديب، أن حيقق ح

متمايزا واهتماما متزايدا من أهل اختصاصه واملشتغلني يف نطاقه وبالتايل "فال ميكن عزل 
  جمال النقد األديب، واللسانياترصيده االصطالحي عما تراكم من رصيد اصطالحي يف

واللسانيات االجتماعية أو ما يسمى )علم اللغة االجتماعي(، واللسانيات النفسية، وعلم 
، أما جمال (62) ذلك من العلوم واحلقول املعرفية ذات الصلة بتطور هذا العلم"السمياء، وغري

اشتغال السردية فهو واضح وجلي؛ كوهنا "تبحث يف مكونات البنية السردية للخطاب من 
راو، ومروي، ومروي له، وملا كانت بنية اخلطاب السردي قوامه تفاعل املكونات أمكن 

 (63)وداللة" اخلطاب السردي أسلوبا وبناء الذي يعىن مبظاهر التأكيد أّن السردية هي العلم
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مع وضوح جمال اشتغال علم السرد، جيد الناقد العريب صعوبة يف التعامل مع مصطلحات 
 هذا العلم؛ وذلك راجع لعدة أسباب من بينها:

ميّس النقد العريب احلديث واملعاصر مل ينشأ نتيجة تطور الفكر العريب الذي ميكن أن أّن  -
ه نتيجة عمليات املثاقفة ه د عن نقد أديب جديد، بل كان نشو النقد العريب القدمي أو تولّ 

اليت جرت بني كل من الثقافة العربية والثقافات األوربية املختلفة؛ األمر الذي أوقعه يف 
 وضع حرج وسليب يف آن واحد يقوم يف معظمه على األخذ دون العطاء. 

 

م يتطلب الّتمكن واحلصول على أداة، إذا ما امتلكها الراغب يف ولوج أي علم من العلو  -
الدخول والولوج يتسىن له التجوال يف أعماقها ودخوهلا ما رغب واستطاع؛ هي 

 تطرق إىل خمتلف العلوم والتخصصاتاملصطلح الذي كلما امتلكه مستعمله متّكن من ال
القصوى، فهي جممع حقائقها مفاتيح العلوم مصطلحاهتا، ومصطلحات العلوم مثارها فـ"

واحد منه عما سواه. وليس من مسلك يتوسل به  املعرفية وعنوان ما به يتميز كلّ 
مقام جهاز  اإلنسان إىل منطق العلم غري ألفاظه االصطالحية حىت لكأهنا تقوم من كلّ 

من الدوال ليست مدلوالته إال حماور العلم ذاته ومضامني قدره من يقني املعارف 
؛ فأمهية املصطلح النقدي واضحة املعامل، إذ به يقاس تطور العملية (64)األقوال وحقائق

عن مرحلة متقدمة من النضج والتأمل لفها، وظهوره يف أية حضارة ينم "النقدية، أو خت
لذا جند أهل االختصاص يف جمال علم املصطلح والنظرية النقدية يؤكدون  .(65)والوعي"

واألسس املوضوعة خصيصا للتعامل مع املصطلح النقدي  على ضرورة التقيد بالضوابط
احلداثي، كونه مستورد من ثقافة اآلخر، دون االنسياق للرتمجة والتعريب متناسني 
خصوصية املصطلح اليت كان يتمتع هبا يف موطنه األصلي، لكن من الصعوبات اليت 

مجلة من تواجه البحث العلمي العريب، صعوبة احلصول على مصطلحات تعرب عن 
 املفاهيم العلمية اليت هي بطبيعة احلال مستجلبة يف جمملها من الثقافة الغربية.

 

مشكلة املصطلح بشكل عام تظهر عند حماولة الباحث العريب ترمجة مفاهيم معينة أو  -
حماولته التعبري عن داللة بعض املصطلحات اليت تواجهه أثناء ممارسة العملية النقدية 

أو كتابيا، فأمام ذلك الكم اهلائل من املصطلحات يقف  التعبري شفويسواء كان ذلك ا
هذه املصطلحات جاهزة لالستعمال إال أّن فكر  الباحث عاجزا، فعلى الرغم من أنّ 
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الباحث ال حيوي خلفية داللية أو معرفية هلذه املصطلحات، وال جيد هلا يف ذهنه 
ّتم على الناقد "البحث يف تاريخ مقابالت مفهوميه دقيقة تعرّب عنها، األمر الذي  حي 

املفهوم مباضيه وحاضره، وضرورة استقراء تاريخ املفهوم، خالفا ملا ذهبت إليه النظرية 
 De point deاملصطلحية التقليدية من أّن املفاهيم ال بّد أن تدرس من منظور تزامين

vue synchroniqueر تعاقيب )...( بالتايل البّد من أن تدرسها من منظو  " فحسب
De point de vue diachronique ألهنا هتتم باملفاهيم عامة اهتمامها بالتسميات؛ "

فكون النظريات واملفاهيم املعرفية يف تطور مستمر فال يسمح للمرتجم بعزل املصطلح 
عن مفهومه التارخيي الذي اكتسبه، كما ينبغي عليه أن حيصر نفسه بني دفتني أثناء 

وهذه  )...( ونقل املصطلحات؛ فهو إما أن يعود "إىل الرتاث أو غريه قيامه بعملية ترمجة
الظاهرة تكاد تعمم على الرتمجات اليت تقام يف العلوم اإلنسانية مجعاء، حيث يقوم 
املرتجم عادة بعمليتني خمتلفتني يسعى من خالهلما إىل إعطاء مصطلحه الدخيل على 

نظومة املصطلحية، وبالتايل يلجأ أوال إىل سلسلة املصطلحات العربية امسا حيمله يف امل
املصطلح الرتاثي العريب ويبحث فيه عن مفهوم يتناسب وهذا الدخيل، ويكون ذلك 
"إما باحلفاظ على املفهوم القدمي )...( أو بإعادة تعريفه وهو موضوع يف سياق ترمجي 

املرتجم إىل  هي جلوء -غري الرتاث-على القارئ وحده أن يكشف ذلك، والدفة الثانية 
صياغة املصطلحات باستعمال طرق وآليات تسهم يف بلورة داللة املصطلح من مثل 

)...( وهذه اآللّيات اليت مكنته من توليدها )...( يكون  "اجملاز، االشتقاق، والرتكيب
املرتجم قد استعملها بصورة أكثر ترديدا يف سبيل وضع مقابالت للمصطلحات الواردة 

، ومن هنا تظهر الذاتية، ويبدأ املرتجم يف املفاضلة واملقارنة بني (66)باللغة املصدر"
املصطلحات، وتبين مصطلح دون آخر، األمر الذي يؤدي إىل التعدد املصطلحي 
للمفهوم الواحد؛ على اعتبار اشتغال املرتجم الفردي، مما يزيد من حدة األزمة 

 املصطلحية، دون التخفيف منها. 
 

 من بينها:وهناك أسباب أخرى 
"عدم التزام الكثري من املرتمجني واللسانيني واملؤسسات التعليمية واألكادميية والثقافية  -

والصحفية باجلهود املشرتكة املثمرة يف هذا اجملال، مما أدى إىل ظهور أكثر من مقابل ترمجي 
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للمصطلح الواحد، وغياب ضوابط مشرتكة وموحدة يف كيفية وضع املصطلح وترمجته 
وكذا ضعف تعميم املصطلحات اليت توصل إىل االلتفاف حوهلا وصعوبة  .(67)عريبه"وت

لى انتشار فادة منها، مما ساعد عاإلتداوهلا وانتشارها إال يف حدود ضيقة يصعب تداوهلا و 
اعتماد القواميس واملعاجم غري املتخصصة. يكاد، إذا، الدارسون االجتهادات الفردية و 

يف املصطلح النقدي أو على األقل اضطراب وصعوبة يف التعامل يتفقون على وجود أزمة 
مع مجلة من املصطلحات، خاصة املصطلحات الدخيلة على الثقافة األصلية، واملوظفة يف 
االختصاصات احلداثية اليت استجلبت إىل الثقافة العربية ودعت إىل الدراسات املتوسلة يف 

ناهج والنظريات؛ فاألزمة املصطلحية "ترجع إىل ممارساهتا واشتغاهلا على النصوص هبذه امل
يف نقل املصطلح النقدي إىل العربية من ناحية، أو فشل فهم داللته من جانب املتلقي  فشل

كل هذا سببته األزمة الفكرية بالدرجة األوىل، هي األزمة الثقافية   (68)من ناحية أخرى"
 ما أوقعنا يف كل هذه الفوضى الداللية.العربية؛ فسوء استخدام مفردات احلداثة الغربية هو 

 

 :خاتمة
ما ميكن أن خنتم به: أّن الناقد العريب املعاصر يعيش يف صراع دائم، حياول إزالة هذا 
الغموض واللبس الذي خييم على مصطلحات النقد العريب ككل، ونقد السرد بصفة 

تواجهه صعوبة  خاصة، وإذا حاول الباحث تتبع خطوات التحليل النقدي للنص السردي
يف التعامل مع مصطلح نقد السرد، ال سّيما من حيث عملية حصر معناه وداللته اليت 
و ضع هلا، ولقد أرجع البعض هذه الصعوبة إىل ضعف يف مستوى الباحث املبتدئ أو 
املتلقي النقدي، وأهم من ذلك تناسي املرجعية النقدية أو الفكرية اليت انطلقت منها النظرية 

  يع التخصصات ميلك خصوصية حضاريةّن املصطلح يف مجإالقول ة؛ لذلك ميكن السردي
كما أنّه نتاج فكر اكتسب داللته من احمليط الذي ولد فيه؛ فتناسي الناقد العريب هذه 
اخلصوصية احلضارية واجلذور الفلسفية واملعرفية اليت ميتلكها املصطلح؛ األمر الذي دعت 

صطلح يف ظل النظرية احلديثة؛ اليت ترغم الباحث يف هذا إليه خمتلف الدراسات حول امل
اجملال، بضرورة الوقوف على جذور املصطلح والقيام بعمليات استقراء من أجل الفهم قبل 

 التلقي واالستثمار. 
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 ظومة الثقافية في روايتيالوعي األنثوّي وانتكاسة المن
 مقاربة نفسية موضوعاتية ؛""امرأة ال تجيء" و"عازب حي المرجان

 

Female Consciousness and the Setback of the Cultural System in 

“a Wo an does not Co e” and “a Celibate of El ordjane City” 

Novels; A Psychological Objective Approach 

 
  مصطفى ولد يوسف د.                                                         

 (الجزائر)البويرة  -جامعة أكلي محند أولحاج                                           
ouldyoucefmustapha@gmail.com 

 

  42/82/0808تاريخ القبول:                              80/82/0808تاريخ اإلرسال: 
 

 :ملخص
استجالء  جلطي، لربيعة املرجان" حي و"عازب كبري لغنية جتيء" ال "امرأة الّروايتان حتاول

استمرار منظومة القمع الذكوري و  املواطيّن لدى الّنخبة املثقفة الّساحقة،مدى العقم الثقايف و 
هزائمّية املثّقف باملقابل تتجلى و  املثقف اإلقطاعي الذي ميثل اخلط األفقي هلا. يف ظلّ 

وبالّتايل تستقرئ الّروايتان معطى  اهلامشّي املأزوم وجوديا، الذي ميثل خّطها العمودّي،
اليت  ،الّتمييّعيةوقية و ىل درجة السّ إاحندارية خميفة للمشهد الّنخبوي البؤس املعريف يف ظل 

الّساخطة على و  امللتزمة عرب الكتابة الّنسائية الوعي املعريّف،حتول دون وثبة املواطنة احلقة و 
 الوعي النخبوي املؤكلس.

 

 .املواطنة، قطاعياملثقف اإل، نثويالوعي األ: الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 

The two novels ‘a woman does not come’ of Ghania Kebir and ‘ a 

celibate of Elmordjane city’ of Rabiaa Djalti tend to show the extent 

of cultural sterility and the absence of citizenship in the overwhelming 

majority of the cultured elite, and the continuity of male suppression  

system under the umbrella of cultured feudal that represents its 

horizontal line. On the other side, the failure of the marginalized 
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cultured and the existentially troubled is manifested, and that 

represents its vertical line. Hence, the two novels highlight the 

knowledge misery datum, under a terrifying decline of the elitist act to 

the level of vulgarity and dilution that stands against the genuine 

citizenship jump and the cultural awareness, through a committed 

female writing that is outraged against the limed elitist awareness.   
 

Keywords: female consciousness, feudal cultured, citizenship. 

 :م الّنخبةقي سرد الهامشّي وانهيار- 4
ال ميكن ألّي دارس أن يلّم بعامل الّرواية دون العودة إىل حميطه الثقايف واالجتماعي 

قايف، والّسيكو بالوعي ألنّه يستجيب ألرضية الواقع املتعددة األبعاد، ميتزج فيها الس سيو  بالثّ 
ة إىل جتاوز املعطى ، وباحلاضر املستغرق يف متاهات العصرنة وجتاذبات القيم الّساعيالّتارخيي

احلداثي املتسم باملادية املتوحشة، فتحولت القيم الثقافية واإلنسانية إىل مكون هامشي، مما 
حذا بظهور أّناط فكرية وسلوكية تؤسس لالحنطاط املعريف وحىت السلوكّي؛ ومتجيد الّتفكري 

املعرفة لتحقيق  فتمّخض عن ذلك ظهور االقطاعية الثّقافية اليت حتتكر االنتهازي العقيم،
واملتواطئ مع خطاب  مآرب املثقف االقطاعي املصنف يف تعامله القهري يف خانة الّسليبّ 

 يثين على املتفّوق وينتقد الفاشل. االنتهازية الرّافض لكل هنضة صحيحة،
 

حيث يصنع األستاذ  قطاعي،ال جتيء" صورة مكشوفة للمثقف اإل يف رواية "امرأة
جل ليس له عالقة بالرّ  وفق منظور نرجسّي غري حممود العواقب، اجلامعي جمدا زائفا،

املقّيد للمرأة عرب حمظورات الذي هو نتاج اجملتمع احملافظ و  ،الّتقليدي الذي ميثل االقتداء
؛ بذلك املتشبع بقيم املواطنة ال بالّرجل احلداثيّ و  (6)حرميّية حرمتها من ممارسة فعل املعرفة

ويستباح مبمارسة القهر املعريف الذي حّل حمّل املنع املعريّف، الذي  يتالشى احملظور احلرميي 
كان أستاذا جامعيا يف الستني من العمر، تعرفت به يف »كان تقليدا يف اجملتمع احملافظ: 

 اجتهت إليه وحيته بنظرات بريئة ... وهو يالحق موظفة باجلامعة ... أحد امللتقيات الوطنية
فعيناه تتجوالن يف  ... كادت نظراته تلتهمها ... سي األخرىالتفت إليها وبعدها ن ...

سلوكية ذكورية شاذة بعيدة عن وقارية  فأنتج هذا الوصف تركيبة (2)«تضاريس جسمها...
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وبالّتايل استمرت النظرة االستعالئية  املثقف باعتباره مدافعا عن املسألة األنثويّة يف الغالب،
سلطة الّتفوق  -بعيدا عن الّتعميم-حيث ميارس األستاذ اجلامعي جتاه املرأة عرب القهر املعريف،
الوعي الّرجل الذي ترىب يف لسلطة الذّكورة اليت ترسخت يف  العلمّي كمعادل موضوعي

الواضح أنه مل »حميط ال يساعد على االنعتاق من املوروث املصاحب للنظرة الدونية للمرأة: 
نه واثق من حنكته يف إغرائهن...وهذا طبع  يكن رجال يشعر بالضعف جتاه الفتيات...أل

 .(3)«كثري من األكادمييني الذين يدخرون كل املفردات احللوة للطالبات واألستاذات...
 

جتلت األبعاد اإلقطاعية يف الّرواية من خالل اكتساب اآلخر عرب احتكار املعرفة بدل 
إلغرائي املتسم قطاعية، فكان الفعل اار األرض كما هو معروف يف عصر اإلاحتك

افرتقا على ابتسامته احملتالة اليت تعد بأشياء »بالّتمويهية للوصول إىل امللكية املطلقة للجسد: 
 .(1)«غامضة

 

ث أبدعت حي ،داريالعلمي إىل سلطة القرار اإل تفوقلقد اتسع ذلك اإلدراك بال
عن  ... حبثت»تبدو الّساردة متشنجة، وهي تسرد تفاصيلها:  ؛أشكاال جديدة من اهليمنة

مكتب نائب العميد املكلف بالّدراسات العليا فدهلا عليه أحد الدكاترة الذي أصر على 
جاءها  ... متتم له بأن شابة مجيلة جدا وافقة ... دخل املكتب مبتسما ... اصطحاهبا إليه

 جبوارها جلس .. وعاد إليه ذلك اخلبث الرجايل األول ... كان مرتبكا ... يبتسم
بأنه أستاذ جامعي مريض حيمل عقد معلم االبتدائي الذي تغري حاله عندما ..فهمت 

 .(5)«أكمل دراساته العليا..
 

قطاعي يف تشكيل ذاته غري الّسوية، فقد هذه الفقرة مدى هشاشة املثقف اإل تظهر
" لتعطيل le visible وّظف العناصر اجلاذبية من مكتب وأثاث أو ما يسمى "املرئي

 جلس جبوارها على األريكة الفخمة...سأهلا:»ي: الضمري األخالق
 أعجبك ديكور املكتب؟؟ -

 أجابته وهي تتجول بعينيها يف مكتبه:
 .(1)«نعم ال بأس به -
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 وهو يؤطر أحداثها قطاعي،ّنوذج الّسليب للمثقف اإلاستمرت الّرواية يف رسم األ
ة الثقافية اليت تقبل غياب االستعداد للمواطن يف ظلّ  ،أصبح عالمة على الّتعيني الذكوريف

 ذكوري يف عالقته بالفضاء األنثويخبطاب املعرفة والّسيادة العلمية، وتعادي الّرهاب ال
ضور املرأة  حيث مازال الّتنشيط البدائي للذهنية الّرجالية الّرجعية الرافضة لكل استجابة حل

 espaceي "يف ظل تعاطي الّرجل لإلرث الذكوري كفضاء نوستاجل ؛كرفيق علمي أو معريف

nostalgique :احلب تلك العاطفة »" ال أثر لصوت املرأة إاّل للمتعة واالستغالل اجلنسّي
اإلنسانية النبيلة اليت مات من قوهتا اإلنسان العريب القدمي صار املثقف املعاصر يستخدمها  
كتأشرية لدخول حياة شابة بريئة سيستثمر وضعها ليشوه براءهتا وطهرها فتصبح جمرد 

 .(0)«اقطة مثلهس
 

 ارتكزت الّرواية على الكون الّسردي اجملسد يف الّتحليل الّسلوكي حيث متارس الّساردة
قطاعّي ليصبح موضوعا للّتحليل بدل االكتفاء املثقف اإل حتليال نفسيا على شخصية

يل مل أخت»، فتنتقل بنا من االهتمام بالّذات إىل االهتمام بالّسلوك: (8)هلا بالعرض الّسريي
نائب العميد الذي يغري الطالبات بالدراسات العليا هو معلم االبتدائي نفسه الذي  أنّ 

تقدم يف املراتب لكنه  وأصبح أستاذا جامعيا، شوه براءتنا ذات مرحلة أكمل دراساته العليا،
 .(9)«مل يرتق أخالقيا ظل اإلنسان الذي ال مبادئ له وال قيم وال إنسانية...

 

انطالقا  قطاعي بكل طاقته الّسلبية لتحقيق رغباته املشبوهة،ف اإللقد احتفظ املثق
ومن جهة أخرى حالة  من قدرته اهلائلة يف املناورة اليت هي طبيعة فيه، هذا من جهة،

كنت أتأمله حني كان يطلب منا أن نضع رهوسنا على »االستالب اليت جيد فيها ضحاياه: 
يشرب القهوة مع زمالئه وزميالته يضحكون الطاولة وأن نصمت أو ننام، خيرج للفناء 

وقبول  ... ويتبادلون النظرات اخلبيثة أّما حنن فعلينا وضع الرأس على الطاولة والصمت
 .(67)«االنكسار دون مقاومة

 

وهو دال خيتزل حالة القهر، ويؤّنث مسار  عرب هذا املقطع حتددت هوية الّضحّية،
تتحّمل حتمية اخلضوع بشىت الوسائل، ففي عمر  وعي الّساردة املصدوم، وهي مطلوبة بأن
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اذا مل أفهم يوما مل»الزهور والطفولة يتم القمع عرب الرّتهيب أو ما أمسيه "الّرهاب املدرسي": 
طؤوا على أن يشوهوا صفاءنا، وحيولوا االندفاع الذي ولدنا به اتو شابه املعلمون يف زالهتم و ت

 (66)«مد معلمي كل صباح أن يدخل هبا القسمإىل خوف من املدير، ومن العصا اليت تع

جتاوز الوضع الّنرجسي  فيتحول الرهاب املدرسي يف الكرب إىل ترهني الّشرف من أجل
ويف املقابل  ىفعل التقمص آلية قد حتقق املبتغقطاعي املشلول إنسانيا، فيكون للمثقف اإل

 كل ذات معتزة بنفسها.  قناعّي الّضروري يفإلحساس بالذات يف غياب الّسند اإلينهار ا
 

إّن روعة اإلحساس باّلسلطة كفيل بتوفيق اإلحساس بالدناسة واحتقار الذات يف 
ساهم هو وأمثاله يف خلق كل التناقضات اليت نعيشها »..حلظة خضوع اآلخر/الضحية: 

 .(62)«هو ببساطة ّنوذج عن دناءة اإلنسان وأنا أتوقع منه كل شيء
 

ومن  تأسست على العنصر البيولوجي باعتبار الضحية أنثى، يف ظل عالقة اهليمنة اليت
مثّة كان االستحواذ على الفضاء املعريف كاستمرارية طبيعية للعقلية الذّكورية اليت مل تتخلص 
بعد من االستغالل املفضوح آلليات القمع الّنفسّي اليت كانت مشروعا أبديًا للّرجل 

اهن أو احلاضر الديناميكي، حيث الطليعية املتخندق يف رجعية مكّيفة لتستجيب للرّ 
مكسب له، على الرغم من الوجوه املنتمية للّزمن البائد اليت تناور عبثا إلحالل املبادئ 

عندما خيطفين الشرود إىل عوامل »...الّرجعّية املتعارضة النفتاح الوعي على املواطنة: 
خلاطئة، أفهم ملاذا وجد األستاذ الذكريات وأعود إىل أيام االبتدائية وسلوكيات املعلم ا

وأتفهم ضعف  ... والطبيب الذي يستغل مريضة تعاجل عنده ... اجلامعي الذي يبرت طالبة
 .(63)...« كلهن صنيع املعلم ليعدد العشيقات ... املسؤول

 

 اجلديدة اليت تّشيد جمدها معرفياإنّنا أمام سيكولوجية الّرفض الكلي للوضع الذكورة 
قلت من منظور تقليدي إىل منظور معريف يف ظاهره، ولكّنه امتداد للتقليدي يف ومن مثة انت

باطنه، فيبقى املقدس أو القدسي "الذكر" سيد الفضاء االجتماعي والثقايف ويبقى اهلامشي 
فكان اصطناع الفضاء للمرأة كتمويه ذكوري لبث  "األنثى" خارج لعبة املعركة الوجودية،
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تمع التائه بني استمرارية املخزون الثقايف املقصّي للمرأة كذات ا جديدة يف جسد اجملحرو 
 استمرارها. آليات ابتكار يف جتتهد اليت األبوية العالقة حمل املواطنّية العالقة وإحالل مستقلة،

 

فإّن يف  ،تتهم املعلم بوصفه صنيع الذكورة إذا كانت الّساردة يف رواية "امرأة ال جتيء"
وباملقابل تتجه الرواية  جان" رهية أخرى بعيدة عن املثقف اإلقطاعي،رواية "عازب حي املر 

إىل تبين رهية جديدة جتاه املعلم عرب تقدميه ككائن مثايل ّنطي السلوك ال يصنع االستثناء 
فعرب شخصية "الزبري كروفيت" نتعرف على حالة غري معزولة للكائن  الثقايف أو االجتماعي،

البورتريه اجلسدي أنّه أّنوذج إنساين منحط مورفولوجيا:  اهلامشي، حيث يبدو من خالل
أمي هي اإلنسانة الوحيدة اليت ال أشعر باحلرج حياهلا حني تضع كفها على رأسي الضخم »

أعانقها حبرارة دون اخلوف من أهنا ستشمئز من  ... أو حني تعانق جسدي الضئيل املشوه
مقابل النرجسية للمثقف االقطاعي يف رواية ه متثيل حي للدونّية يف إنّ  (61)«بشاعة صوريت

 "امرأة ال جتيء".
 

" فهو مستخلص من املبادئ اليت le portrait des valeursأّما البورتريه القيمي "
الكتب ضروريات  ... نصف راتيب الشهري أصرفه يف شراء الكتب»...يؤمن هبا: 

ال تقرأ يالزبري..هذا العصر  الناس هنا».. ويف موضع آخر جند قول صديقه:  (65)«أيضا...
..  يا رجل عصر القراءة ودعه العامل ... ليس عصر القراءة وال عصر الكتب والروايات

عصر األخالق واملروءة والشهامة والفروسية الذي نقرأ عنه كل يوم، ونغرق فيه، وتؤمن به 
 .(61)«مث املوت..مهنة املعلم اآلن ال جتلب سوى الفقر واإلهانة واملهانة والشفقة.  انتهى

 

إذا كانت صورة املعلم يف "امرأة ال جييء" قامتة نلتقط فيها كل ما هو دينء 
 لية على العجز يف مسايرة احلاضريف "عازب حي املرجان" عالمة استدالا فإهنّ  ومدنس،

والعيش يف شرعية زائفة، تتحول األمنية إىل  واالكتفاء بتلقي اهلزائم على أكثر من مستوى،
الكتب أصبحت كثرية »... "Fétichisteعاطفي، والكتب إىل نشاط فتيشي "رصيد 

نظر حبنان إىل تراكم كتيب ا ... ومرتاكمة حىت يف الشقة األخرى اليت ورثتها عن املرحومني
ويتسع هذا النشاط الفتيشي إىل الّصور:  (60)«املتزايدة حويل يف كل مكان من الشقة...



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
101 
 

د هناك مكان أبيض من جدران الصالون خال من وجه كثرت صور اجلميالت حىت مل يع»
مث من قال إين عازب؟! الصالون  ... حتت كل صورة كتبت اسم صاحبتها بعناية ... مجيل

 .(68)...« حبر متالطم بالنساء اجلميالت أقصده بعد أن أهني واجيب
 

تنبثق شخصية "الزبري كروفيت" وسط عزلة كانت مبثابة دائرة مغلقة حالت دون 
نتيجة اإلحساس بالنقص جتلى عرب الضرر النفسي يف تقييم  التواصل الطبيعي باآلخرين،

الّذات، ومن مثة التقليل من شأهنا، وهي عالمة من عالمات االنقباض أو االكتئاب املرضّي 
فسعت للخروج من هذا االحساس بالدونية  depression mélancolique"(69)املزمن "

عن العجز  اهلويايّت بينها وبني شخصية "عباس" ألهّنا ترى يف ذاهتا إىل إجراء عملية تعويض 
آه...يعود »ويف األخرى النجاح واالقتدار وبالتايل حتقق االستالب الذايت:  العجز والفشل،

عباس...ياله من إحساس رائع لرهيته...أضحى يشغل أكثر فأكثر مكان األخ األكرب يف 
السن...أحس أنه أكرب مين جبيلني ال شك بسبب  حيايت وكياين مع أننا متقاربان يف

 .(27)«شخصيته القوية وجتاربه الكبرية يف احلياة..عباس ال يعرف اخلوف وال الرتدد...
 

" la dépersonnalisation" شخصية عباس بتعاظم كروفيت" "الزبري شخصية تنسحب
ة النفسية حتت تأثري فتصبح تابعة هلا للتخفيف من وطأة االنزعاج النفسي، فتتحقق التبعي

مهما فعل لن أغضب منه...كيف يل أن أغضب منه؟ »عباس الّشخصية املكتملة: 
تذكرت وحنن تالميذ كيف كان عباس يدافع عىن ...إنّه دوما محاسي وقويت..إنّه عباس 

 .(26)«أخي الكبري..
 

وقة لقد تأسست العالقة بني الزبري كروفيت وعباس على مفهوم الصداقة املثالية مط
عند "الزبري" فاقدا لشخصيته بفعل  نضج الّنفسيالة غري طبيعية تنم عن قصور يف الهب

مضاعفة اإلحساس بالدونية أمام "عباس"، ومن مثة تضررت الّصورة الذاتية يف غياب 
املقاومة، وهي صورة املثقف املستلب العاجز عن التواصل باآلخرين، يعيش أكثر من تصدع 

أنا ال »فيفضي ذلك إىل ترسيخ مسار االنكسار دون مواجهة:  نفسي وعاطفي وثقايف،
أريد أن أمحل أحدا أتعاب الذاكرة كما مّحالين إياها والدي...ال أريد أن آيت باألطفال إىل 
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هذا العامل الذي يسوده اإلرهاب والقتل اجلماعي...أريد يل حني تنتهي مديت على 
ة الشاعر والفيلسوف العريب القدمي "أيب األرض..أن تسافر روحي حرة..أنا قريب من رهي

 .(22)«العالء املعري"
 

إن شخصية "الزبري" رمز للمثقف املتنصل عن إجناز املهام الثقافية والتوعوية، ألنه مل 
يرتب على االستحقاقات الوطنية واالجتماعية والفكرية، فكان السقوط يف حمكي اهلامشي 

ليات السلوكية والفكرية تصب يف رهية تشاهمية، تشهد املخري ال املفروض، ومن مثة كل املتوا
 على جتربة اهلزمية دون مواجهة.

 

أّما يف رواية "امرأة ال جتيء" فقد تأسست العالقة بني األستاذ اجلامعي والطّالبة على 
جتربيت مع الدكتور الذي »...مفهوم اجلنس وإن تنوعت الطرائق يف صياغة اهلدف املنشود: 

 جعلين أفهم أن هناك من يعامل الطالبة على أهنا عاهرة...« معلمي»له: مازلت تقولني 
فمن خالل امللتقيات...تراهم )أي الكتاب( يتكالبون على البنات...يغرقنهن يف أحالم 

 .(23)«الشهرة والنجاح...فيجعلون من املتلقي األكادميي ملتقى محيميا...
 

طاعي اجملسد يف شخصية األستاذ اجلامعي قأّنوذجني من املثقفني، املثقف اإلننا أمام إ
كان ": »nostalgique" يسعى إىل إعادة ماضيه الشبايب بإيعاز من الّنوستلجّية أو احلنينّية

أخذ يتكلم عن نفسه، شهاداته واملناصب اليت  ... أستاذا جامعيا يف الستني من العمر
لطالبة يف وسيما هبا بدو ليت يتقلدها.. والكتب اليت ألفها، وأسفاره للسياحة وكل ميزاته ا

 .(21) «الثانية والعشرين مادام مل يبق له شيء من ميزات الشباب
 

واملثقف الّسليب الذي ينهل من أكثر من منهل ثقايف ومعريف وال يستمر ذلك يف اختاذ 
موقف ما جتاه حميطه أو قضية مصريية، فاقتصر وجوده على بناء منظومة حلمية فاقدة 

جيابية لصديقه "عباس"، وبالتايل بدأ عنصرا ميتا يف معادلة ملنحنيات اإليتتبع ا للنجاعة، وهو
فرض الذات اليت تعدد حضورها السليب، فكان جمموع حياته متحفا تراجيديا ملسلسل 

يسقط الزبري على األرض هامدا...عيونه »العذاب النفسي الذي انتهى باملوت احلقيقي 
 .(25)«شاخصة حنو الالمتناهي
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 في غياب المثقف البصير: -0
يا ووجوديا، فاملعريف ال يكفي لبناء ـــمثقف املأزوم نفســـيف الّروايتني استجالء لل

ا يستدعي الذات املتأصلة واملناضلة اليت ، وإّنّ homme clair voyantاإلنسان البصري 
قطاعي ذو منزع ، وذات منحى تضحيايت، فاملثقف اإلتتسم بطبيعة فلسفية وجدلية

سلطي، بارع التمويه واالدعاء، ال يستجيب إاّل ألسئلة الشهوة كما يظهر يف رواية "امرأة ت
جسيته املتعاظمة أمام "، واملكتسب لديه تأمني مصادر اإلشباع اجلسدي ونر يءال جت

لتذلل والتملق الكالمي ني املثقف االنتهازي يستنزف طاقته يف أوعية ااحلالضعفاء يف 
أسري حدوده  ألنه أراد ذلك، ،اهلامشي فال صوت لهثقف السليب أو أّما امل .واملنافقة
حيث يشكل اإلحساس بالنقص واالهنزامية مساره االحنداري، فيصبح الكون  الضيقة،

على الرغم من وعيه  الذايت مركز عامله، وموطن شقائه، ألنّه يفتقد للنضج االجتماعي،
ة وإّّنا حتمية طبيعية، ال جمال لتغيريها كما هو املعريف، وبالتايل فالعالقة مع اآلخر غري جدلي

 وتنم عن ضعف الشخصية الّشأن يف رواية "عازب حي املرجان" بني الزبري وعباس،
  القهر والعزلة وإقصاء الذات طوعافاملثقف السليب اجملسد يف شخصية الزبري مسكون ب

جتلى يف احلوارات الداخلية  وهذه الطبيعة االنغالقية مفتوحة على اهلذيان والوسواس املرضي،
من قال إين عازب؟ الصالون حبر متالطم بالنساء »...اليت قدمت صورة مهزوزة للزبري: 

هني واجبايت، أدخل غليه للمتعة واملغامرة...إنه ملهاي يكفي أن أاجلميالت أقصده بعد أن 
 .(21)«أجلس قبالة صورة حلسناء ما، حىت أشعر حبضورها األنثوي اجلبار...

 

" تنسم عن تشطط الذات عن الواقع nature déliranteهذه الطبيعة اهلذيانية "
"déréel"  وانقطاع اجتماعي ال يساعد على احتالل الفضاء السسيو ثقايف واجملاهبة باملقابل

الطبيعة االنفتاحية لشخصية األستاذ اجلامعي اليت ال تؤشر بالضرورة على احتضان اآلخر 
الواضح أنه مل يكن رجال »سياسيا، وإّّنا استغالله عاطفيا وجسديا ثقافيا واجتماعيا أو 

 .(20)«يشعر بضعف...ألنه واثق من حنكته يف إغرائهن وجرهن إىل اإلعجاب املزيف به...
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إذا كان املعلم يف رواية "امرأة ال جتيء" ذا صورة قامتة ما لبث ارتقى علميا ليصبح 
قطاعي، حيث حتقق له ثقف اإلقي، وينذر بشيوع املأستاذا جامعيا، مع هزالة رصيده األخال

سلطة املعرفة أو الشهادة ممارسة القهر النفسي باعتبار اآلخر ملكية مطلقة له، فإن املعلم 
طاب يف رواية "عازب حي املرجان" امتداد للهامشي الذي يأىب أن يتحول إىل مركز استق

اعي والسياسي واألخالقي، يف ظل للنهوض بوعيه االجتم اآلخر الذي يتوق إىل املعرفة
جملتمع تنويري يقوم على وكال األّنوذجني ال يؤسسان  ،نامي ثقافة اخلراب واهنيار القيمت

 .فتلتقي األنوثة املضطهدة باملثقف السليب يف القهر املعريف ،املواطنة
 

 :خاتمة
املثقف  ال ريب أن الّروايتني تؤسسان ملنظور يستنفر الرأي العام حول انكماش دور

 غال على ذاته الضيقة أو االنعزالالذي احنصر يف تلبية حاجاته اخلاصة، وبالتايل االشت
فكانت رواية "امرأة ال جتيء" كتابة شديدة االنتقاد للمثقف االقطاعي، تكشف املسكوت 
عنه، مستقصّية القهر الذكورّي على املرأة، وهذه املرة وسط حميط أكادميي هو األجدر 

 ة على املعرفة يتواصل نزيف القيمادئ املواطنة، ولكن باستباق الذكورية التقليديبتحقيق مب
وتنحط العالقات بني املرأة والرجل، فتنشأ معاناة جديدة للمرأة تقوم على االبتزاز، فرمست 

 الّنفاقي وإن أغالت يف توصيفاهتاالّروائية مستقبال قامتا للمجتمع الذي يشجع الّتواصل 
 .وسلوكاهناك كيانات ثقافية نزيهة تؤمن باملشروع املواطين فكرا باعتبار أّن 

 

أّما يف رواية "عازب حي املرجان" فقد ختّلى املثقف عن االستحقاق الثقايف 
شيم ذاته والعيش خارج دائرة الصدقية، فكان امتهان اإلذالل  والّتوعوي، مكتفيا بتقوية هتن

 لنفوذ والكلمة األخريةاألكمل صاحب اعالمة على سقوطه يف تبعية مطلقة لألعلى، و 
 وبالتايل فهو كائن حمتجز يف عامله اهلذياين، عاجز عن إدارة حياته فما بالك بإدارة اجملتمع.

 

يرتك العمالن انطباعا بأّن املثقف اجلزائري يعاين نوبات نفسية غري مصرح هبا فاقًدا 
ه، ويرضى بوضعه اهلامشي، ولكنه للنضج اجلديل، يتقن باقتدار املناورة والتباكي على حال

يرتصد الفرص لتحقيق مآربه اخلاصة، وباملقابل يبقى اجملتمع بال قيادة فعلية فيصبح مرتعا 
لكل ما هو رجعي ومتخلف، وطبعا نستثين فئة من املثقفني الذين يقدمون صورة مشرقة يف 

 كل أشكال القيم.فيه  زمن تدهورت 
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ىن منه، واملتعلق يف عوامل أحالم اليقظة، وإّّنا ليس بطال من يبتز الّضعيف أو األد
البطل من يتجاوز ذاته ليتحصن شقاء اجملتمع، ويبحث عن حلول إلعادة إنتاجه وفق 

 عن إشباع الرغبة اآلنية  تتعارض مع كرامة اإلنسان بعيدامنظومة قيمية جديدة ومستمرة ال
 واألفكار املشوهة.
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 ملخص:
هتدف هذه املداخلة إىل الكشف عن الظواهر الصوتية املوجودة يف كتاب التيسري يف 

   لوم العربية وهو القراءاتالقراءات السبع للداين، حيث خّصه صاحبه لواحد من أهم ع
كتاب إشارات صوتية ميكن إسقاط بعضها على الدراسات احلديثة لل هذا الـخكما ت

ومقارنتها هبا لنصل إىل بعض نقاط االشرتاك بني الدراسات الصوتية الرتاثية والدراسات 
احلديثة اليت بنيت على أسس علمية ووسائل متخصصة سعت للكشف عن الكثري من 

الختالف بني الدرسني القدمي املظاهر الصوتية، كما تسعى الدراسة إىل إبراز نقاط ا
واحلديث، ومن مجلة األسئلة اليت تطرحها هذه الورقة البحثية هي: ما معامل التفكري الصويت 

متكنت الدراسات الرتاثية من حتديد  حدّ  إىل أيّ  كتاب التيسري يف القراءات السبع؟يف  
 اخلصائص الصوتية اليت اعتمدها الدرس الصويت احلديث؟

 

 .الصويت احلديثالدرس  الرتاث الصويت، الصوت، كتب القراءات، علم احية:مفتالكلمات ال
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:Abstract 

The aim of this research is to reveal the acoustic phenomena 

found in the book of "Teyseer fi al-Qira'at al-Sab'a" facilitation in the 

seven modes of recitation  by Al-Danny, as its author summarized one 

of the most important Arabic sciences, namely Readings. This book 

also included sound signals, some of which can be dropped on the 

recent studies and compared to them to reach some common points 

between the heritage and modern studies that were built on scientific 

bases and specialized means that sought to reveal many sound 

appearances. The study also seeks to highlight the differences between 

the ancient and the recent lessons.  Among the questions posed by 

reseasch paper are: What are the features of the phonological thinking 

in the bookof Facilitation in the seven readings? To what extent have 

heritage studies identified the acoustic characteristics of the modern 

audio lesson? 
 

Keywords: Sound science, Qur'anic Reading books, Sound heritage 

modern Audio lesson. 

 مقدمة:
فهو كتاب مقدس حيتاج إىل »ارتبطت الدراسات الصوتية العربية بالقرآن الكرمي، 

ألسنة مهذبة مدربة على نطق اللغة العربية نطقا سليما، فعن أيب الدرداء رضي اهلل عنه قال: 
، وقد (2)«(6)أرشدوا أخاكم"مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم رجال يلحن يف كالمه فقال: "

أفادت الدراسات الصوتية إفادة عظمى من القراءات القرآنية وتنوعها واختالفها؛ حيث 
تضاعفت املالحظات واإلشارات إىل مسات األصوات وإىل قوانني ائتالفها وطرق حتققها، 

سمات وكان لعلماء القراءات والتجويد اطالع بفحص األصوات العربية وما تتسم به من ال
واخلصائص حسب ما كان يتوفر لديهم من اجلهاز املعريف يف التحليل واملقابلة واملقارنة، 

 .(3)ولقد كانت من تبعات انتشار مكانتها ضمن املستويات اليت تتناول الظاهرة اللغوية
 

وتشغل الدراسات الصوتية العربية حيزا مهمًّا يف الدراسات اللغوية احلديثة، ذلك ملا 
ثر واضح فيها، خاصة يف ظل تواجد تقاطع بني هذه الدراسات، كما أن اللغويني هلا من أ

إذ يقرُّ فريث: "بأن »يد الدراسات العربية الرتاثية، الغربيني يقّرون أن علم األصوات كان ول
علم األصوات شّب وّنا يف أحضان لغتني مقدستني مها العربية والسنسكريتية"، ويعلن 
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للغربيني يف الدراسة الصوتية قائالً: مل يسبق الغربيني يف هذا العلم برجسرتاسر سبق العرب 
 . (1)«والعرب -يعين الربامهة -إال قومان من أقوام الشرق ومها أهل اهلند

  
والدرس الصويت عند العرب مرتبط بعلم التجويد والقراءات ارتباطا وثيقا، لذلك مل       

قرآنية، فكانت جّل الدراسات الصوتية يف الرتاث تستقل الدراسات الصوتية عن القراءات ال
العريب مرتبطة هبا، ويعترب الداين واحد من أهم علماء القرن الرابع الذين فاقت مصنفاته 
املائة وعشرين كتابا بعضها حمقق وبعضها ضائع أو خمطوط، كانت كلها دراسات صوتية 

وتية كثرية كاإلظهار واإلدغام ويعترب مؤلفه التيسري من أهم كتبه، إذ ذكر فيه مسائل ص
مؤلَّفه   والفتح واإلمالة، والتحقيق والتسهيل، والوقف وغريها من املسائل اليت بسطها يف 

كما أن العلماء من بعده تقيدوا مبا يف كتابه فلم خيرجوا عنه، ومل تكن هلم إضافات إال يف 
 هـ(.833هـ( وابن اجلزري)ت597)ت القليل منها كصنيع الشاطيب

 

لعّل هذه املسائل الصوتية املبسوطة يف كتب القراءات أفادت الدراسات الصوتية و 
احلديثة فكانت املنطلق األساسي هلا، فهمَّ الدارسون إىل قراءة ما جاء يف هذه املدونات 
القدمية، وطّوروا بعدها املباحث الصوتية فتشكل الدرس الصويت العريب إىل أن وصل إىل ما 

 هو عليه اليوم.
 

 لمبحث األول: التعريف بالمؤلِّف ومصّنفاتها
 (5)المطلب األول: التعريف بالمصنِّف

هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الداين، اإلمام احلافظ، اجملّود 
(، أخذ العلم عن كبار هـ306املقرئ، احلاذق، عامل األندلس، األموي ولد يف قرطبة سنة )

كمكة ومصر والقريوان، فكان أحد أئمة   (1)ىل املشرقعلماء عصره وروى عنهم ورحل إ
. (0)علوم القرآن ورواياته وتفسريه ومعانيه وطرقه وإعرابه. كما كانت له معرفة بعلوم احلديث

 مات أبو عمرو يوم نصف شوال سنة أربِع مئة، ود ِفن ليومه بعد العصر مبقربة دانية. 
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 مصنفاته: المطلب الثاني:
طت به ابعضها مشهور أحري من الكتب يف عدد من العلوم، أّلف الداين الكث

الدراسات واألحباث، ومنها كتاب)جامع البيان يف السبع(، وكتاب )التيسري(، وكتاب 
)التحديد يف اإلتقان والتجويد(، وكتاب )االقتصاد يف السبع(، و)إجياز البيان يف قراءة 

(، و)احملتوى يف القراءات الشاذة(، ورش( و)التلخيص يف قراءة ورش(، و)املقنع يف الرسم
وكتاب )طبقات القرّاء(، و)األرجوزة يف أصول الديانة(، وكتاب )الوقف واالبتداء(، وكتاب 

 .(8))العدد(، وكتاب )التمهيد( وغريها من املؤلفات
   

ل َمٌع من الظواهر الصوتية في كتاب التيسير في القراءات السبع في  المبحث الثاني:
 ات الصوتية الحديثة:ضوء الدراس

 

اخرتنا يف هذا املبحث إرهاصات من الدرس الصويت يف التيسري، واليت كانت مبثوثة  
يف ثنايا كتابه حني عرض لظواهر القراءات القرآنية عند القرّاء ووجوه اختالفهم فيها، 

ا وتتمثل هذه اإلشارات يف: باب "تسهيل اهلمز" و"اإلدغام" و"خمارج األصوات"، إلبرازه
 وحتديد مفاهيمها عند أيب عمرو الداين ومقارنة بعضها مع ما وصل إليه الباحثون احملدثون. 

  

 تسهيل الهمز بين التيسير في القراءات والدراسات الحديثة المطلب األول:
ويعترب هذا املبحث من اختصاص القرّاء، وقد وقع بينهم اختالف يف اهلمزة 

 النفس، إخراجا سهالحقه أن خترج مهزته مع »املهموز ،  يذكر أبو عمرو أن (9)وتسهيلها
بغري شدة وال ك لفة وال عنف وال صعوبة، وذلك ال يتحصل للقراء إال بالرياضة الشديدة 

 شري إليها بالصدر إن كانت مفتوحةوالدرس املشبع، واهلمزة إذا س ّهلت وج ِعلت بنين بنْي أ
ة، وإن كانت مضمومة ج علت كالواو وإن كانت مكسورة جعلت كالياء املختلسة الكسر 

املختلسة الضمة، من غري إشباع. وتلك الكسرة والضمة هي اليت كانت مع اهلمزة، إال أهنا 
ككثري -. ويذهب حممود السعران(67)«مع اهلمزة أشبع منها مع احلرف اجملعول خلنًفا منها

داين يف أن صوت اهلمزة إىل مفهوم يكاد يكون خمالفا للذي ذكره ال -من الصوتيني احملدثني
حيدث هذا الصوت بأن تسد الفتحة املوجودة بني » جهري سهل املخرج. قال السعران:
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 يسمح للهواء بالنفاذ من احلنجرة الوترين الصوتيني، وذلك بانطباق الوترين انطباقا تاما فال
ة حمدثا صوتا بضغط اهلواء فيما دون احلنجرة؛ مث ينفرج الوتران فينفذ اهلواء من بينهما فجأ

انفجاريا. ومهزة القطع ال هي باجملهورة وال هي باملهموسة، وبذلك تكون صوتا صامتا 
 .(66)«حنجريا انفجاريا

 

وقد حتدث الداين عن التسهيل بني اهلمزة واحلرف الذي ينطق بعدها وحّدد أحواله 
  ال غري إّنا يكون يف حال الوصل، والتسهيل إلحدى اهلمزتني يف هذا الباب»بقوله: 

لكون التالصق فيه. وحكم تسهيل اهلمزة يف البابني: أن جتعل بني اهلمزة وبني احلرف الذي 
منه حركتها ما مل تنفتح وينكسر ما قبلها، أو ينضم، فإهنا تبدل مع الكسرة ياء، ومع 

 الضمة واوا، وحتركان بالفتح واملكسورة املضموم ما قبلها ت سّهل على وجهني: 
 سورة على حركة ما قبلهامك تبدل واوا -
 وجتعل بني اهلمزة والياء وحركتها  -

، والثاين مذهب النحويني، وهو أقيس . وهلذه احلاالت (62)«واألول مذهب القراء وهو آثر 
 البحثية. الورقة هذه يف لذكرها املقام يتسع ال والشروط التفصيل من الكثري الداين اليت ذكرها

 

 تيسير والدراسات الحديثةاإلدغام بين ال المطلب الثاني:
حرفا واحدا مشددا  -مثلني أو متقاربني-اإلدغام ضد اإلظهار وهو النطق حبرفني»و

عليه، وغالبا ما يكون احلرف األول يف األصل ساكنا والثاين متحركا دون أن يكون بينهما 
 .(63)«فاصل، مث تتم عملية إدغام الساكن األول يف الثاين

 

اإلدغام يف مؤلَّفه هذا تعريفا واضحا لإلدغام، وإّنا أشار إىل  ومل يذكر الداين تعريف
  إّنا أفردت مذهبه يف هذا الباباعلم، أين»نوعيه إدغام املتقاربني أو املثلني؛ يقول الداين: 

يف إدغامه احلروف املتحركة اليت تتماثل يف اللفظ، وتتقارب يف املخرج ال غري، وهي تأيت 
. ويكون هبذا القول قد (61)«ة واحدة، ومنفصلة يف كلمتنيعلى ضربني: متصلة يف كلم

 ذكر ضريب إدغام املتقاربني واملثلني ومها: 
 اإلدغام املتصل: أن يكون الصوتان يف كلمة واحدة. 
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 اإلدغام املنفصل: أن يكون الصوتان يف كلمتني. وهو عند الصوتيني اإلدغام الكبري.
ضرب من التأثري الذي يقع يف »لراجحي، فاإلدغام ب إليه عبده اوهذا التقسيم نظري ما ذه

 األصوات املتجاورة، وهو ال يكون إال يف نوعني من األصوات: 
 أن يكون الصوتان ِمثلني كإدغام الكاف يف الكاف يف مثل: سْككنر =سكَّر - أ

، مث فصَّل يف (65)«أن يكون الصوتان متقاربان كإدغام الالم يف الراء من: قْل رنب   - ب
 ام املثلني واملتقاربني.أضرب إدغ

 

كما ذكر الداين إىل اإلدغام الصغري: وإدغام الذال يف )إذ( عند ستة حروف: عند 
 وهو اإلدغام الصغري. (61)اجليم، والزاي، والسني، والصاد، والتاء، والدال

 

حناٌل بني »وقد أشار الداين إىل مصطلح قريب من اإلدغام وهو اإلخفاء؛ إذ يقول: 
. وهو وصف صويت دقيق هلذه الظاهرة (60)«دغام، وهو عاٍر من التشديداإلظهار واإل

النون الساكنة هلا حاالت أربع، إما أن تكون مدغمة، أو مظهره، أو  الصوتية؛ فاملعروف أنّ 
)تسمع غنتها فقط( ويكون ذلك حبسب قرب خمارج  مقلوبة إىل صوت امليم، أو خمفية

ملخرج تظهر معها، واألصوات قريبة املخرج تدغم األصوات من خمرجها، فاألصوات بعيدة ا
 ، الشني، السنيالقاف، الكاف، اجليموأصوات اإلخفاء: )-فيها، أما أصوات اإلخفاء

فتكون وسطا ( 68) -الصاد، الزاي، الضاد، الدال، التاء، الطاء، الذال، الثاء، الظاء، الفاء(
 .(69)ة من النون وهي الغنةبني اإلدغام والظهور، وهي احلالة اليت تبقى معها بقي

 

 المطلب الثالث: مخارج الحروف الحلقية في التيسير ونظرة المحدثين لها
باب املخرج من أهم املسائل اليت اختلف حوهلا اللغويون وعلماء القراءات، فكثرت له 

موضع اخلروج. يقال: خرج خمرجا حسنا، وهذا »هو: لغة عندهم تسميات كثرية. واملخرج 
هو النقطة اليت يتم عندها االعرتاض يف جمرى اهلواء واليت يصدر »اصطالحا:  .(72)«خمرجه

 .(26)«الصوت فيها
 

وقد أشار الداين إىل حروف احللق بدقة وذكر أهنا ستة، وذلك عندما ذكر اختالف 
ومن خلف بإدغامهما فيهما بغري غ ّنة، حنو قوله تعاىل: )»راء يف الياء والواو، فأورد أنّ الق
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(...والباقون: يدغموهنا فيهما، ويبقون الغنة، 13 الروم:( )يومئذ يّصّدعون(، و)8 البقرة:( )يقول
فيمتنع القلب الصحيح مع ذلك. وأمجعوا على إظهارها عند حروف احللق الستة، وهي: 

 . (22)«اهلمزة، واهلاء، واحلاء، والعني، واخلاء، والغني
 

: املخرج األول: هو أقصى (23)ج يف احللقوهذه احلروف الستة مقّسمة إىل ثالثة خمار 
احللق، وخيرج منه حرفان مها: اهلمزة واهلاء واملخرج الثاين: هو وسط احللق، وخيرج منه 
حرفان مها: العني واحلاء. واملخرج الثالث: هو أدىن احللق وخيرج منه حرفان مها: الغني 

 على أساس اآلالت اليت تعتمد واخلاء املعجمتان. بينما ترى الدراسات احلديثة اليت تنبين
على التشريح العضوي والصويت جلهاز النطق أن األصوات تنقسم من حيث املخارج إىل 
عشرة فقط بدل عشر، وليس هذا مبحثنا بل إن الدراسات الصوتية احلديثة قّسمت 
احلروف الستة اليت ذكرها الداين والذي وضعها يف خانة احلروف احللقية، إىل كون حريف 

 .(21)هلمزة واهلاء حنجريني؛ واحلاء والعني صوتان حلقيان، واخلاء والغني حرفان حلقوميانا
 ونشري يف املخططني اآلتيني إىل االختالف بينهما:

 

 
 

 : حروف الحلق عند الداني84المخطط
 

حروف 
الحلق عند 

 الداني

 اهلمزة
 اهلاء

 العني
 احلاء

 اخلاء

 الغني
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 : حروف الحلق في النظام الصوتي المعاصر80المخطط

 
اين احللق مقّسما إىل ثالثة، أقصى هذا هو االختالف يف املخارج؛ حيث جعل الد

احللق، ووسطه، وأدناه وجعل لكل خمرج منها حرفني. بينما اختلفت املصطلحات عند 
فلم »احملدثني والتقسيمات الشكلية هلذه األصوات كما ذكرنا. أما من حيث الصفات 

ها القدماء تتغري األصوات الستة يف صفاهتا بني القدماء واحملدثني عدا صوت اهلمزة اليت عدّ 
وت، ال هو باجملهور وال جمهورة، وهي عند احملدثني على خالف، عّدها بعضهم ص

 .(25)«باملهموس
 

 الرَّوم واإلشمام: المطلب الرابع:
مها حالتان تلزمان الصوت عند الوقف على الصوت يف الكلمة، والوقف هو: قطع 

تلزمه تغريات إما يف احلركة  النطق عند آخر الكلمة اختيارا جلعلها آخر الكالم، وغالبا
 . (21)حبذف أو روم أو إمشام

 

 صوت باحلركة حىت يذهب معظم صوهتاهو تضعيفك ال»الداين حّد الّروم  وذكر
فتسمع هلا صوتا خفيا يدركه األعمى حباسة مسعه. وأما حقيقة اإلمشام فهو ضمك شفتيك 

رهية العني ال غري، إذ هو بعد سكون احلرف أصال، وال يدرك معرفة ذلك األعمى، ألنه ل

الحروف 
 الحنجرية

•  الهمزة

•  الهاء

الحروف 
 الحلقية

•  الحاء

•  العين

الحروف 
الحلقومية 

(اللهوية)  

•  الخاء

•  الغين
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.ويتفق حتديد علماء اللغة املعاصرين يف هذين املصطلحني (20)«إمياء بالعضو إىل احلركة
ومفهومها مع تعريف الداين، كما جند أّن احملدثني من دارسي األصوات العربية أمهل أغلبهم 

ه القدماء عنها دون اإلشارة إىل ظاهرة )الروم واإلمشام( ومن أشار إليها منهم، ذكر ما قال
، فالروم عند احملدثني وقف باختالس احلركة األخرية، أي (28)أن يأيت بشيء يستحق الذكر

. وكذلك اعتربوا اإلمشام بأنه ضرب من التخفيف للحركات (29)بتخفيفها دون إمتامها
. وحنن اليوم ال جند من متكلمي (36)لكنهم قصدوا حالة الضم فقط (37)القصرية األخرية 

العربية الفصحى من حيرص على نطق الروم واإلمشام يف وقفه حىت بدا ذلك غريبا على 
 .(32)املسامع، إال عند نفر قليل من علماء القراءة الذين متسكوا بالرواية

 

 خاتمة: 
بعد هذا العرض املختصر وجدنا احتادا بني الدرس الصويت عند الداين وهو واحد من 

تجويد، والدراسات الصوتية احلديثة لدى الباحثني، واشتمل أهم أعالم علم القراءات وال
األمر مفاهيمهم ومصطلحاهتم، وكذا مضامني حبوثهم املتمثلة يف خمارج احلروف وغريها من 
الظواهر الصوتية التطبيقية اليت امتازت به الدراسات اللغوية العربية خاصة. فعلى الرغم من 

إذ استخدم القدماء وسائل حمددة تعتمد على اختالف الوسائل املستخدمة بني هؤالء 
املالحظة اجملردة ملخارج األصوات، واعتماد احملدثني على وسائل متطورة يف اجلانب الصويت 
واعتمدوا على الدراسة الصوتية اآللية، إال أن جهودهم تكاد تكون واحدة؛ فالنتائج اليت 

لقدماء، فكانت االختالفات بينهم توصل إليها احملدثون هي حمض انبثاق ملا توصل إليها ا
جمرد اختالف يف تقسيمهم لبعض املخارج أو صفات بعض األصوات، أو يف تغيري 
املصطلح املستخدم الذي قد يكون معرّبا أو مرتمجا أو أجنبيا، وما أ ثِْبتن يف ثنايا كتب 

 املستشرقني كربجشرتآسر وغريه خري دليل على ما ذهبت إليه دراستنا.
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 "؛ دراسة أسلوبية "عبد المجيد فرغلي قة التصويرية في شعرجماليات المفار 
 

The Aesthetics of the Pictorial Paradox in Abdel-Majid Farghali 

Poetry  - a stylistic study  -  
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 :ملخص
 يت توسل هبا الشاعر يف شحن أساليبه وحشد املعاين فيها، ولعلّ تتعدد الوسائل ال      

وسيلة أسلوبية اختذها ف انة متميزة يف تشكيله اإلبداعيأبرزها املفارقة اليت احتلت مك
، فجاءت ، لذلك أردت الكشف عن هذه الظاهرةلطاقاهتا التعبريية اهلائلة وإبداعية للتعبري

ى الفروع املختلفة للبالغة الرتاثية، وذلك بإبراز وفق املنهج األسلويب الذي اعتمد عل
 النص الشعري. يفوأثرها الكبري  امجالياهت

 

 .مجالية، مفارقة، خطاب، شعر، أسلوبية الكلمات المفتاحية:
 

Abstract:  
        The means by which the poet begged constructing style and 

infusing meanings in them are so varied. Perhaps the most prominent 

paradox that occupied a distinguished position in his creative 

formation  and considered it as a stylistic and creative means to 

express its tremendous expressive energies. As such  we want to 

reveal this phenomenon within the line of the stylistic approach that 

relies on the different branches of rhetoric heritage by highlighting its 

aesthetics and its great impact on the poetic text. 
 

Keywords: aesthetic; Paradox; Speech, poetry; Stylistic. 
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 :تمهيد
ثني، فألّفوا كانة عالية لدى الدارسني العرب القدامى واحملدحظيت البالغة العربية مب

اليت تشرح أهّم أبواب هذا العلم، ومن أشهر أبواهبا باب البيان وباب املعاين فيها املصّنفات 
اللذان يهتّمان باألساليب البالغية، وطرائق توظيفها يف النص األديب الشعري، أو النثري. 

 اليا فنّيا أصبح يطلق عليه يف الدرس النقدي احلديث املفارقة.موّلدة هبذا احلضور بعدا مج
 

إّن املتأمل الواعي للدرس البالغي جيد دراسة مفّصلة لدى علماء البالغة وما تناولوه 
من حتليل وتفصيٍل يف درس املفارقة الصورية اليت تدخل يف معاجلة األعمال الشعرية اليت 

 يب املفارقة الشعريةيرس م  خبياله الواسع خمتلف أسال افتنت صاحبها بالطبيعة واجلمال فراح
ويناسق ما بني صور استعارية وأخرى تشبيهية وأخرى جمازية، مستعينا يف الوقت ذاته برموز 
شعرية، حماوال يف األخري إيصال معانيه عن طريق انزياحات لغوية تصويرية تعكس اجلانب 

 الفيّن والبالغي للشاعر والنص معاً.

ا ظاهرة شعرية ال تكتفي بأن تكون عاوهلذا  رضة يف النص وطارئة تـ ْقرتح  املفارقة ذاهت 
لتشكيلية واملضمونية، وإّّنا ارتبطت بكل العناصر املكونة للخطاب الشعری على مالحمه ا

متغلغلة يف أعماق بنيته لتمنحه االختالف املنشود من خالل كسر السائد وحماولة منحه 
 املغايرة واحلداثة.

  مفهوم المفارقة: -4
 ، ويأيت مصدر على وزنيني )مفاعلةاسم مفعول من )فارق( على وزن فاعل لغة:

، مصدره: ف  ْرق، والفرق القسم، واجلمع أفراقمفارقة(، وفعال فراق. وجذورها الثالثي فـنرنقن
ريق والفرق الفلق من الشيء إذا انفلق منه.. وفارق الشيء مفارقة وفراقا: باينها.. والفرق تف

ما بني الشيئني حني يتفرقان، والفرق الفصل ما بني الشيئني، فرق يفرق فرقا: فصل.. 
 .(6)والفرقان القرآن وكل ما فرق به ما بني احلق والباطل
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حنو يقدم فيه  عبارة عن ل ْعبنة لغوية ماهرة وذكّية بني طرفني على» وفي االصطالح:
دعوه إىل رفض معناه احلريف، وذلك لصاحل بطريقة تستثري القارئ، ت صصانع املفارقة الن

معناه اخلفي الذي غالِبًا ما يكون املعىن الضد وهو يف أثناء ذلك جينْعنل اللغة يرتطم بعضها 
 .(1)«يهدأ للقارئ باال إال بعد أن يصل إىل املعىن الذي يرتضيه ليستقّر عنده ال حبيث البعض

 

فظ الواحد لذا ميكن أن تقرأ قراءات تعدّد أوجه املعىن الل»فإن املفارقة  ؛وعليه
متشّبعة؛ ليظهر هلا معان واحتماالت جديدة فتظهر ازدواجّيات اللفظ، انتقاال من املعىن 
السطحي إىل املعىن العميق املقصود فيتبّدى أّن املعىن السطحي ليس هو املقصود؛ وإّّنا 

 . (3)«لبحث عنهاالداللة العميقة اليت يريد الكاتب أن يوصلها وحياول القارئ ا
 

وركحاً على ما سبق فإّن األساليب املفارقية تتماهى مع الرتاكيب البالغية اجملازية؛ ألّن 
ذهن القارئ يشذ عن نسقية البحث  فتجعل واإلشارة، اإلمياء املمّيزة األساسية خصائصها من

احبه دغدغة خلف أقنعة املفارقة اليت تنّشيه وتفتنه حنو فضاءات رحبة من التأويالت، فيص
شكل من األشكال »وهكذا تبقى املفارقة  ،(1)شعورية عميقة كّلما انتقل من إحياء إىل آخر

البالغية اليت تشبه االستعارة يف ثنائية الداللة، فاملفارقة يف كثري من األحيان تراوغ الرقابة 
 .(5)«مغايرا قوال اطّياهت يف أهّنا حتمل بيد على السطح قول النظام السائد نفسه، بأهّنا تستخدم

 

وتربز أمهية املفارقة يف الشعر عموما ويف شعر الوجداين خصوصا على أهنا من أهم 
خصائصه، وتعترب طبيعة فيه وجوهرا أصيال حيدد ماهيته فهي تدفع الشعر إىل حتقيق املغايرة 

خالل املرجوة والظفر بطاقات تعبريية جديدة حتيي هبا اللغة، فشعرية املفارقة تتشكل من 
قدرة الشاعر عن إضفاء طاقة تعبريية شعرية تكتنز داخل بروح خصبة وثرية قائمة على 

 .(1)الرتكيز والدقة واملفاجأة يف آن واحد
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 المفارقة على مستوى الصورة:              -2

  :تمهيد لمفهوم الصورة 

فاظ إّن الصورة بشكل أدق وأمشل، هي الشكل الفين الذي يتخذ فيه الشاعر األل
والعبارات يف سياق بياين خاص ليعرب  عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكامنة يف 
القصيدة، مستخدما طاقات اللغة وإمكاناهتا يف الداللة والرتكيب واإليقاع واحلقيقة واجملاز 
والرتادف والتضاد... وغريها من وسائل التعبري الفين، وهبذا تكون األلفاظ والعبارات هي 

لتكون ، (0)الشعرية الصورة يف املتمثل الفين الشكل ذلك منها يصوغ اليت األوىل الشاعر ةماد
واسطة الشعر وجوهره، وكل قصيدة من القصائد وحدة كاملة تنتظم يف داخلها وحدات »

متعددة هي لبنات بنائها العام، وكل لبنة من هذه اللبنات تشكل مع أخواهتا الصورة الكلية 
 .(8)«الفين نفسهاليت هي العمل 

والصورة الشعرية هي أحد أبرز األدوات الشعرية اليت يوظفها الشاعر يف صياغة جتربته 
الشعرية، وهو حينما ميارس عمله اإلبداعي، يرتكز على خمزونه الثقايف، ويستند إىل ما 
تكتنزه ذاكرته من معان وصور وأفكار، مث يعيد تشكيل ذلك الركام من األحاسيس 

والصور وفق رهيته اخلاصة وحسب مقاصده الفنية والداللية، ولعل هذا ما نلحظه واألفكار 
وما نلفيه عند "عبد اجمليد فرغلي" من خميلته القوية اخلصبة القادرة على الرتكيب واالستيحاء 

 وإعادة البناء وخلق اجلديد من املوضوعات الشعرية القدمية.

ط بالعاطفة؛ إذ الصورة الشعرية يف ولعّل أهم شيء يف الصورة الشعرية حني ترتب
حقيقتها الفّنية شاشة كبرية تنعكس فيها عواطف الشاعر وانفعاالته اّليت ال ميكن أن 
يتحدث عنها إالّ باإلشارة إىل شيء يف العامل املادي. وهلذا ال يصح بأي حال من األحوال 

املسيطر على الشاعر يف  الوقوف عند التشابه احلّسي بني األشياء دون ربط التشابه بالشعور
نقل جتربته الشعرية، وكّلما كانت الصورة أكثر ارتباطا بذلك الشعور كانت أقوى وأصدق 

 .(9)وأعلى فّنا
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 المفارقة للصورة االستعارية والتشبيهية:  - أ

فكالمها يتمّيز بثنائيات داللية مكّونة من السطح »يتوافق أطر االستعارة مع املفارقة، 
ة ينبثق منها املعىن السطحي الدال العميق، واالستعارة تستبدل األلفاظ والعمق، فاملفارق

السطحية بالعميقة؛ ليكون املعىن العميق هو الداللة اليت يصفها الشاعر ممّا يؤّدي إىل 
 .(67)«إضفاء مجاليات فّنية للنصوص املكتوبة واملقروءة

الصور ختفي إدراك إن املتأمل الواعي يف أسلوب املفارقة التصويرية يلفي بعض 
 ورة الشعرية من خمزونه الالشعوريمضموهنا الشعوري، حني يعتمد الشاعر على تشكيل الص

ا إّنويف هذه احلالة يكون من اخلطأ التعامل مع الصورة على الدالالت الظاهرة املباشرة، و 
 :(62)، ولنتأمل قول الشاعر يف وصف بلده مصر(66)جيب استكناه ما خفي منها

 

 يمن           ي الغ           رام  ببه           ا و  ف تن           ت  
 وه              ل بب               ديلها يحل               و اله ي               ام    

  
 أ ح         سُّ بحّبه         ا يغش         ى كي         اني

 كم             ا فعل             ت بش             اربها الم              دام    
  

 َوَخْم        َرة  ح بِّه        ا ال ص        حو منه        ا
 ول               يس يِفي               ق  منه               ا م س               تهام    

  
 لق     د ملك     ت عل     ي زم     ام نفس     ي

 
 

 فف              ي ي              ديها القي              ادة والزَِم              ام  
  

قّنعة، اليت تستعري ألفاظا مكان غريها، موحية باملعاين ملجلأ الشاعر إىل االنزياحات ا
على  اعتمادهالعميقة، فالنظم التصويرية الرتكيبية تكون رديفة للمفارقة، فمن عبقرية الشاعر 

يف غاية اجلمال، فكان تصوير امرأة طريقة التجسيد؛ جّسد الشاعر بالده مصر كأهنا 
لنفسية اليت باح هبا وجده وقلبه؛ وذلك يف الشاعر يعتمد على عمق املفارقة الشعورية ا

وصف الوطن بوصف املرأة الفاتنة وما تّتمع به من سحٍر ومجال، وهذا ما خلق حركة 
وحيوية تستحوذ على مشاعر القرّاء، لتجعلهم يف األخري يسعون يف الكشف عن مفارقات 

 استعارية جّذابة ترتاوغ بني السطح والعمق.
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ية عند علماء البالغة بالتشخيص وهو أن يصّور لنا الشاعر وتسّمى هذه التقنية الفن
احملسوسات املادية غري احلّية أو اجملّردة من احلياة على هيأة كائن متمّيز بالشعور واحلركة 

. ويستخدم لإلشارة إىل خلع الصفات واملشاعر اإلنسانية على األشياء املادية (63)واحلياة
 .(61)والتصورات العقلية اجملّردة

 :(65)مث ال يلبث الشاعر أن يصرّح هبذا احملبوب الذي هو وطنه )مصر( قوله

 ب                      الدي متّيمت                      ي غرام                      اً 
بّ              اً ل              يس يَ ْع              ر وه انفص              ام      وح 

  
 أردِّد  ف    ي الك    رى اْس    مك م    ن حن    ينٍ 

 وف         ي ص         حوي إذا اش         تدَّ الضِّ         رام  
  

 ض      رام  الح      بِّ ف      ي َكبِ      ِدي وقْلبِ      ي
 ور وِحي...ه          ل بح بِّ          ك م          ن ي          الم    

  
 عَش   قت  ب   ك الفِض   يلَة ف   ي وج   ودي

 وم           ن يْعَش           ْق ي  لَ            ّذ لَ           ه  الغَ            رام    
  

ولعّل هذا التصريح األخري فّك من املراوغة الفكرية اليت تتضمنها املفارقة، فالقارئ من 
الوهلة األوىل يلفي أنّه مع غزٍل عذري، لكّنه مع هذا التصريح املباشر )بالدي( يتفّهم 

ين موّجه إىل بلدة الشاعر)مصر(. وتظلُّ قصائد الفرغلي تتسربل للقارئ أنّه مع شعر وط
بثياب االستعارات من تصرحيية ومكنية معلنة اندماجها باألسلوب احلديث للمفارقة 
املعتمدة على الثنائيات اجملازية واحلقيقة، فكان أسلوبه يفوح مبختلف الدالالت اخلفّية 

 :(61)العميقة، قوله

 رِش ل قيَ           اوح           ين أرَاَد ربُّ الع           
 أت             اَح َس             بيَلها لن             ا واس             تَجابَا  

  
 وهأن            ذا أتيت            ك ي            ا ب            الدي

 وأش       ق إلي       ك م       ن أف       ق الس       حابا  
  

 وط         ائرِتي تحلّ         ق  ف         ي س         َماها
 ولح             ن  أزيزِه             ا َه             ّز الّرحابَ             ا  
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فتتعاىل املفارقات التصويرية عند الفرغلي، لريسم أمتعها يف شكل )تنافر لفظي( مجع 
صوت الطائرة املدّوي أن يكون حلنًا مجياًل يبتهج به السامعون؟ ال بعض األلفاظ، فكيف ل

 ىن والذي أفاد داللة شوق أهله لهشّك أّن هذا التنافر اللغوي خلق مفارقة تصويرية يف املع
وهنا يشعر  ؛وهو قادم إىل بالده فاعترب ذلك الصوت املدّوي للطائرة حلن يتمّتع به حمّبوه

 ومن مثة يتمتع بلّذة الكشف عن ألفاظ املراوغة.  القارئ جبماليات املفارقة
 

وقد تتمايز االستعارة التصرحيية يف شعر الفرغلي حبللها املفارقية اجلديدة موحية مبعاٍن 
، ولنذكر قوله خياطب (60)جمازية بعد مرورها باملعىن السطحي وصواًل إىل خفاياها املكنونة

 :(68)وطنه
 ونيل         ك حول        ه جنّ        ات ع        دنٍ 

 
 

 م    ن س    حرها العج    ب العجابَ    اح   وت  
  

فالصورة االستعارية واضحة يف صدر البيت )جّنات عدن(، واليت حاول فيها الشاعر 
أن ينتزع املخبوء ويبوح باملكنون، ولعّل املقصود جبّنات العدن ما يتعّلق بالبساتني واألشجار 

هان تّتقد للكشف عن وهنا تتجّلى أثر املفارقة يف جعل األذ ،اخلضراء اليت حتيط بنهر النيل
 سر مجال هذه الصورة وكشف ما حتتويه من املعىن العميق.

 

ومن التفّنن الرائق يف استخدام أسلوب املفارقة جيعله الشاعر يف صورة استعارة  
 :(69)مكنية، نذكر قوله يف وصف الريف

 

 عش    قت  ت    راَب الرِّي    ف من    ذ لمْس    ت ه
 بحّس      ي وأحض      ان الغص      ون س      واتر    

  
 َن الع     ْيِن أرض     اً لحبِّ     هفرش     ت  جف     و 

 وروض         اً ب         ه غنّ         ى ه         زار  وش         اعر    
  

إّن املتمّعن يف هذا األسلوب املفارقي لالستعارة املكنية يكشف سّر هذا اجلمال 
الفيّن، السيما مع املعىن املكىّن )ملسته حبّسي(، )فرشت جفون العني أرضا(، وكالمها إشارة 

 إىل حّبه العميق اجتاه وطنه. 
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من ّناذج ذلك نذكر بيتني لقصيدة له "بني  بعض التشبيهات الغريبة كما جتّلت
 : (27)أحضان الطبيعة"، قوله

 َولَق            ْد دن            ا وق            ت  الحَص            ادِ 
  

 وق                    د تأّهبَ                    ْت الرَج                    ال
  

 والقْم                  ح  ج                  يٌش َخاض                  عٌ 
  

 ه            و والمناِج            ل  ف            ي ن            زال
  

؟ وما املقصود  فقد جعل الشاعر للقمح صورة جيش، وهل يكون القمح جيشاً 
؟ ولعّل هذا إن دّل على شيء فإنّه يدّل على املعىن العميق الذي جيعل من عظمة  اجليشب

ويف  حقول القمح واتساعها وضخامة السنابل وطوهلا كأهّنا جيش تواجه مناجل الرجال.
 :(26)قصيدة من الشعر احلر، نذكر قصيدته بعنوان كلمايت ليس للبيع

 ما ك ْنت  ألْعِرفَ 

 أّن الحسَّ متاع

 ي ْشَرى  قد

 يوماً أو ي باع

 كالَّ ال هذا َكان 

 وال ذاك

 الحسُّ هنا نبضة  قلبٍ 

 يتحّرق

 شوقاً للكلمة

 تفرخ  أغصاناً في الّروض
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الشْعِري  الدوح  

 على أرِض الواِقع
 

 : (22)إىل أن يقول

 كلماِتي أنواٌر 

 من شمسٍ 

 بكٍر عذراء

 تستيقظ في كلّ 

 صَباح في بشرٍ 

 للشاعر ية يف هذه املقطوعة املستّلة من قصيدة طويلةتتكّثف املفارقات التصور 
ْكر احلسُّ ي ْشرنى ويباْع(، )تـنْفر خ  أغصناناً(، )من مشنٍْس بن رئ املتأمل يف الكلمات اآلتية: )فالقا

قات تصويرية، بني مفارقة معرّبة عن احلس من خالل تشبيه عذرناء(، تتّضح له عدة مفار 
 سبيل مفارقة استعاريةملادي الذي يباع ويشرتى على الشيء املعنوي )احلس( بالشيء ا
الكلمة كأهنا طري يفرخ وينجب  عبد اجمليد فرغلي"" ومفارقة أخرى من خالل جتسيد

صغارا، لكن من نوع آخر وهم األغصان، وهبذا التنافر احلاد يف عبارة )تفرخ أغصانا( تتوّلد 
 عر فرغلي كلماته حتمل دالالت مكثّفة. املفارقة االستعارية، اّليت تعود فائدهتا على أّن ش

كما استخدم الشاعر مفارقة تصويرية بني تشبيه واستعارة، فاألوىل )كلمايت أنوار( 
ر عذراء( على على سبيل تشبيه بليغ زاد من قّوة املعىن ووضوحه، بينما الثانية )من مشٍس بك

د ذاهتا وإّّنا هي املرأة ؛ فالشمس ال يقصد هبا الشمس احلقيقية يف حسبيل استعارة مكنية
العذراء اليت مل تتزّوج بعد، وكل هذه الصور جاءت ما بني معىن سطحي وآخر  ةاجلميل

 عميق يقصده الشاعر على سبيل مفارقة تصويرية.
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 التراسل الحّسي المفارقي: - ب

يظهر عنصر املفارقة احلسية للكشف عن أثر االنزياح يف بناء الصور فهو وسيلة 
الشاعر بني أشياء خمتلفة، وفق أبعاد أسلوبية مجالية متعّددة، فالوظيفة  عظمى جيمع فيها

 .(23)اجلمالية للغة الشعرية هي السمة اخلاصة اليت متّيز الشعر عن غريه من الرسائل القولية

تتداعى احلواس بشكٍل مكّثف عند عبد اجمليد فرغلي تتخّفى وراءها معاين يوظّفها 
 :(21)نذكر قوله لنا الشاعر بصورة مفارقية.

 أص         دقت ها عْم         ِري وأعجب ه         ا
 أنّ        ي ص        َبوت  لَه        ا وأعش        ق ها  

  
 أش     َهى إل     ّي م     ن الش     َذا عبق     اً 

 تلث         ام  ثْغ         ِري ح         يَن َيس         رق ها  
  

 وس             رقت ها بفِم             ي أطوق ه             ا
 ي      ا طي      َب م      ا أْوَح      ى مطوق ه      ا  

  
فهل  ففي هذا النص الشعري تتمازج الصور احلّسية، مشّكلة صوراً مفارقّية موحية،

لكن الشاعر استخدم مفارقة حّسية مفيدة معىن  ،تكون السرقة بالفم؟، بالطبع فاجلواب: ال
؛ فالسرقة فعل خاص باليد وليس بالفم، ولكن الشاعر ذكرها بفعل الفم إشارة امتناقض

 مدى اختالسه للقبالت وحّبه الشديد هلذه املرأة. 

 المفارقة للصورة الكنائية:  -ج

أطلق وأريد به الزم معناه مع قرينة ال متنع من إرادة  الفظ» مفهومها تعدُّ الكناية يف
. وقد قنّسم القدماء الكناية إىل قريبة وبعيدة، وإىل كناية عن صفة أو (25)«املعىن األصلي

موصوف أو نسبة بناء على عّدة اعتبارات، كاعتبار الوسائط بني املعنيني فيها، وكيفية 
 .(21)وبإدراك املراد منها واملطل
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التقنيات املفارقية مع أساليب البالغة القدمية »ولكن يف عصرنا احلديث تكاملت 
)الكناية االشارية( فتحيا من سباهتا العميق، بدراستها دراسة حديثة، فقد أصبحت 

 . (20)«)املفارقة( تتوجيا ملصطلح الكناية وأحيتها وبّثت احلياة فيها

باعتباره أحد أعمدة القصيدة  والنقدالتجاهل  تعّرض الشاعر يف عقده السادس لقسوة
بقصيدة من نفس  (28)العمودية، فقال ردًا على مهامجيه حلفاظه على القصيدة العمودية

 :(29)جنس شعرهم: بعنوان "يا نابغة العصر"

 مهاًل يا نابغَة العْصرِ 

 أيا ذاَت المتربِّع فْوق منصَّة

 إصدار األحكاِم الفوريّة

 جوفاء المضم ون

 هاًل يا أبرهة العصرم

 بلقيس غريب األنواء

 فَ َلْسَت على برج األدب الع ْلوي

 تقّدر أوزان الشعراء

 «َوَلْسَت علْيِهم بم سيِطر»

 استخوذ منه على فكر الّنجباء

 كأّنك تمِلك  في َيِدَك مقاليد األمر

 أو النَّهي

 على روح خواطَر كّل األدباء



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
111 
 

الكنائية العميقة بإحياءاهتا املختلفة، عاطفية لقد ساعد يف ظهور مثل اللغة الرمزية 
 لهالشاعر الغاضبة أمام التهميش األديب، الذي يعيشه والنقد والتهكم الذي يتعّرض 

فخاطبهم خصومه بلغة هتّكمية، ولقد كان العنوان كايف لنقده بقوله )مهال يا نابغة العصر( 
صفة حسنة للرجل، لكن الشاعر قاهلا السيما وقد محل مفارقة رمزية كنائية رائعة؛ فالنبوغ 

 بتهكم قصد لفت االنتباه عليه. 

لترتاسل املفارقات الرمزية الكنائية يف نّصه اهلجائي موّجها هجاءه إىل خصمه بقوله 
)مهال يا أبرهة اإلبداع العصري(، مضم نا بذلك رمزا تراثيًا املتمثل يف )أبرهة( وهي داللة 

رعان ما وبأسلوب مفارقي يردف معها كلمة ا)إلبداع على الطغيان والتمّرد، لكن س
العصري(، لتخلق يف األخري ثنائية تصويرية بني )التمّرد، اإلبداع( ترتّصع بسطح لفظي 

 يوحي مبعىن خفي، وهو مدى غرور خصم الشاعر بنفسه، وكل ذلك جاء بصورة هتّكمية.

يوحي خلصومه أن  ولعّل رفض الشاعر واضح من املعارضة الشديدة اجتاهه، فكأنه
التكلم عن نظام القصيدة القدميه؛ ذلك أّن يف نقدهم ليس له معىن، بل وليس هلم احلق 

يف سلكه إّي اجتاه أديب يريد. وهنا تكمن أمهية  اع الشعري يرجع إىل حرّية الشاعراإلبد
ر يف القدرة على رسم الصورة األدبية وبشكل غري مباش»أسلوب املفارقة الكناية وفنيتها 

وفق حليلة يلجأ إليها الشاعر يف نقل املفردات من داللتها األصلية إىل دالالت أعمق وأقدر 
 .(37)التعبريعلى 

جتديد املعاين وابتكارها، وتوسعة األفكار وتوليدها، مها أمران ال يتّمان »وهكذا فإّن 
 يتم بتحنيطها إاّل بواسطة جتديد اللغة والتبحر يف معانيها؛ على حني جتديد اللغة نفسه ال

 ما هي جائمة يف الصياغات الشائعةفاحملافظة عليها كما هي قابعة يف املعاجم، وك
 حنراف هبا عن التعابري الرّتيبة، أو االاالنزياحون توليد أو جتديد؛ ولكن بد والرتاكيب القائمة،

اجملاز لتفجري واالستعماالت التعليمية املبّسطة، والتوّسع من خالهلا يف استعمال االستعارة و 
 :(32). ولنتأّمل قوله خماطبا حمبوبته(36)«معان جداد، وبثق أفكار مل تك قائمة فيها قبال
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 ج     ودي عليّ     ا ببس     مٍة فيه     ا المن     ى

 
 

 
 وكف   اك مكث    ي ف   ي الع    ذاب الناص    بِ 

  
 أو م    ا كف     اِك وق     د أَص     ْبِت َمَق     اتِِلي

 ي         ا خي ْ         َر قاتل         ٍة بس         هٍم ص         ائبِ   
  

لقد أراد الشاعر هبذا القتل أن عنمنْته  هذه املعشوقة هبواها فمىت كان القتل فيه خري؟ 
صاحبه إن  هاحلب والتنعُّم بعذابه ومبوتفهو قتيل بني يديها لكن هذا القتل من نوع آخر إنّه 

 وقد جاء ذلك كّله بصورة كنائية زادت من روعة املعىن وقّوته. ،حصل له ذلك

 خاتمة:

؛ وذلك شحن الطاقة اجلمالية للنص الشعرييف فعاال  ال ريب يف أن للمفارقة دورا
، وهذا رق للعادة وخارج عن حدود املألوفألن القارئ من طبعه أن ينجذب إىل ما هو خا

، فالقارئ  فالقارئ إذن لشعر عبد اجمليد فرغلي ده الشاعر من خالل نصوصه الشعريةما أك
يات اليت كانت معينة على صنع يالحظ أن التشبيه والكناية وتراسل احلواس من بني أبرز البن

، اليت استطاع الشاعر من خالهلا أن ينتقل من بالداللة ة وتشكيل مجاليتها يف شعرهاملفارق
 التأويل.  إىل شديدة القارئ حاجة أصبحت وهلذا ،والتعدد الغموض إىل والوحدة وضوحال من

إلبراز التناقض  وأخريًا نستشف أّن املفارقة التصويرية فن يستخدمه الشاعر املعاصر
      بني طرفني متقابلني أو بني ما املعىن السطحي واملعىن العميق، وقد استعان الشاعر 

 عبد اجمليد "فرغلي" هبذه التقنية الفّنية إلبراز هواجس نفسه وآماله.
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  الّشعريّة خصائص اإليقاع في المعارضات
  من خالل "يا ليل الّصّب" ومعارضة شوقي لها 

 

Rhythm Characteristics in Poetic Oppositions through "Ya 

Laylou Essabi" and shawki’s opposition to it 
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  00/80/0808تاريخ القبول:                                80/80/0808تاريخ اإلرسال: 
 

 ملّخص:
الكربى وربطناه باملعارضات جعلنا احلديث عن اإليقاع يف هذا اجملال األطروحة 

باعتبارها شكال نظمّيا يقوم على حسن االتّباع واحتذاء املنوال. وقد حاولنا تذليل صعوباته 
حّدا ورصدا، مستأنسني مبقاربتني إيقاعّيتني الختبار قدرهتما على إضاءة عتمته. فأتينا 

روض ظّنا أنّه حييط بواحدة ضاربة يف قدمها. وهي املقاربة العروضّية اليت تستأنس بالع
باإليقاع ويستغرق كافّة املنجز اإلبداعّي سابقا والحقا. وأخذنا مقاربة أخرى هلا صلة 
باحلداثة وهي موسيقّية العّياشي. ولوحظ أّن املقاربة األوىل تنّمط اإليقاع، على إقرارنا 

نتنا من وسوم إيقاعّية بفاعلّية الّزحاف يف تبديل مالحمه وإن مبقدار. وتبنّي أّن الثّانية قد مكّ 
متباينة. إاّل أهّنا ال تطال من اإليقاع إاّل مقدارا ضئيال. ولذلك عقدنا هلا صلة باملعاجم اليت 
مّكنتنا من استجالء الّتغاير بني الّنموذجني املتخرّيين يف مراتب القّوة والّضعف اليت عجزت 

 املوسيقى عن اإلبانة عنها.
 

 ضعف. بات، تغاير، خّفة، ثقل، قّوة،ثمعارضة، : الكلمات المفاتيح
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Abstract: 
We have made of  rhythm  the major element in this thesis and we 

have linked it to the opposition as a systematic form based on good 

follow-up and modeling. And we tried to set and to overcome 

difficulties and observation, employing two rhythmic approaches to 

test their ability and to light its opacity. We brought a very ancient one 

assuming that the symptomatic approach and domesticates the 

performances, thinking that it surrounds the rhythm and takes all the 

creative achievement then we took another approach related to 

modernity, which is Ayachi's music. It was noted that the first 

approach involved rhythm, based on our recognition of the 

effectiveness of crawlers in altering their features, even by a measure 

and it turned out that the second enabled us to have different rhythmic 

signs. However, it does not reach the rhythm except for a small 

amount. Therefore, our contract is related to the dictionaries, which 

enabled us to clarify the contrast between the two models that were 

chosen in the ranks of strength and weakness that music was unable to 

express about.  
 

Keywords: Opposition, stability, differentiation, lightness, weight, 

strength, weakness. 
 

 مقّدمة: 
ع، على أهّنا مل تصب منه نشري يف البداية إىل كثرة الّدراسات اّليت تناولت اإليقا 

اإليقاع يف الّسجع العريّب حماولة حتليل »قّدرنا أنّه األهّم، مكتفني بـ مقتال. ونصطفي منها ما
صناعة الّشعر »و (2)«اإليقاع يف الّشعر العريب احلديث خليل حاوي ّنوذجا»و (6)«وحتديد

نظريّة إيقاع الّشعر ، و"(3)«يّ عند أيب متّام ومكّوناهتا: يف قراءة القدامى ويف الّنّص الّشعر 
يف »منها لفاعلّية املتخرّي، ومنها . أّما املقاالت فقد ارتأينا االكتفاء بقدر يسري (1)العريّب"

. وقد اتّفقت هذه اإلسهامات الّنقديّة املتنّوعة املشارب على أّن اإليقاع (5)«مفهوم اإليقاع
. وهي رهية (1)لّدقيق اخلاضع لصرامة الّنظامهو هذه احلركة املتعاودة القائمة على الّتناسب ا

. وسار سريهم فالسفة العرب باحتذاء (0)هلا ما يرفدها عند فالسفة اإلغريق مثل أفالطون
مناويلهم واإلقرار مبا توّصلوا إليه من حماوالت حّد. إاّل أّن الّدراسات الغربّية احلديثة قد 

يف  وهنري ميشونيك (8)ميل بنفنيستخرجت عن هذا الّتصّور وميكن اإلقرار بإسهام إ
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. إذ أقّر بصعوبة حّده (9)تطوير هذا املبحث. ويعترب الثّاين عالمة مضيئة يف درس املفهوم
. وهي رهية تلّقفها بعض (67)وجعله قرين املعىن وحال الّذات املتلّفظة بتقّلباهتا ارتياحا وتوتّرا

اإليقاع يف ث نبيل رضوان حول "ّصّي ودليله حبنّقادنا إلثرائها وجتريب آلّياهتا على املنجز النّ 
اّلذي دّل فيه « حنو إيقاعّية عربّية حديثة»كتاب ، و (66)مدّونة سان جان بريس الّشعريّة"

صاحبه على عسر اإليقاع خلّلة يف رصده، ويف كيفّية الّرصد، ويف تباين املرصود وأثره 
ر لتفعيالت تتناوب تناوبا حمّددا. بل عن كونه جمّرد تكرا»كّف اإليقاع   . وهكذا،(62)فينا

تصبح بعدا آخر يف الّلغة، ال يلتقطه الّسمع وحده. ذلك أنّه يغزو الوعي واإلدراك معا يف 
  لّصورة الّصوتّية فحسب، بل ينبثقذات الّلحظة. مبعىن آخر، إّن اإليقاع ال يتوّلد عن ا

. ويعّلق الّشاهد (63)«فيما بينها -أيضا عن شبكة العالقات الّداللّية اّليت تقيمها الكلمات
بكون احلديث عن اإليقاع والظّفر حبقيقته وحصر مكّوناته وجتّلّياته ال يكون إاّل جمازا. وهذا 

ّده إىل نظام صارم دقيق، ألنّه يستوجب تعديل كّل نظريّة إيقاعّية تزعم فضل تسييجه ور 
دد واالنتظام، ويستدعي نظريّة يتجاوز احلصار الّصويّت والعروضّي، ويتجاوز مضايق الع»

 .(61)«اخلطاب يف مشولّيتها
 

وتزداد صعوبة هذا املبحث بربطه بشكل نظمّي وهو شعر املعارضات، باعتباره مّياال 
أساسا إىل احتذاء املناويل وإظهار براعة الاّلحق يف الّنسج على منوال سابقه، مراعيا وحدة 

تاريخ الّنقائض يف »ة من الّدراسات الّنقديّة منها لالبحر والّروّي والقافية. وقد وضعت له مج
 (61)«املعارضات يف الّشعر األندلسّي دراسة نقديّة وموازنة»و، (65)«الّشعر العريبّ 

معارضات يا ليل الّصّب: الّسمات املشرتكة »و (60)«املعارضات الّشعريّة: أّناط وجتارب»و
املعارضات يف »و (69)« الّشعر العريبّ تاريخ املعارضات يف»و، (68)«واخلصائص املمّيزة

املعارضات »و ،(26)«معارضات شوقي مبنهجّية األسلوبّية املقارنة»، و(27)«الّشعر اجلاهليّ 
ادة من مقال الباحث . وميكن االستف(22)«الّشعريّة يف القصيدة العربّية تارخيها ومضامينها

اتّباعّيني ظم "اعترب فيه شعراء هذا النّ  اّلذي (11)الّنقيضة غرضا شعريّا مهّمشا"عمر اإلمام "
 .(21)مثّلوا سنة العرب الّشعريّة القدمية"
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ولعّل ما دفعنا يف هذا املهاد الّنظرّي إىل البدء بتعريف املعارضة لغة واصطالحا 
 والّسعي إىل تعّقب تارخيّيتها، استدالال ألمهّّيتها يف املنجز الّشعرّي العريّب. وسنبدأ بـ:

 عارضة:تعريف الم 
عارضته مبثل ما صنع، إذ أتيت إليه مبثل ما »: جاء يف قواميس الّلغة ما يلي: لغة –أ

أن حياكي األديب يف أثره » وورد أيضا أّن املعارضة (25)«أتى إليك، ومنه اشتّقت املعارضة
. ومّت االقتصار على (21)«األديّب أثر أديب آخر حماكاة دقيقة تدّل على براعته ومهارته

الّتعريفني دون غريمها، على كثرة الّتعاريف املتعّلقة هبذا املفهوم، لقرهبما من املعىن  هذين
احلقيقّي له. ونعتقد أّن الّتعريف على سبيل االصطالح ميكن أن يكون ذا جدوى يف إضاءة 

 هذا الّشكل الّنظمّي وتقريبه من أذهان دارسيه. 
 

أن »القول اآليت: تعريفات أبرزها  : نعقل هلذا الّشكل الّنظمّي عّدةاصطالحا – ب
يقول شاعر متأّخر عن شاعر متقّدم قصيدة مشاهبة لقصيدة يف الغرض واملوضوع مع 

. وجند رهية (20)«االلتزام بالوزن والقافية وحركة حرف الّروّي، وعندئذ تكون املعارضة تاّمة
املعارضة »أّن  ومدارها فيها تطاول على هذا الّنوع الّشعرّي ميكن االستئناس هبا يف احلّد.

ليست فّنا مبدعا وال يعرتفون بالقصيدة املعارضة بأهّنا ذات قيمة فنّـّية وجودة عالية، ألّن 
الّشاعر املعاِرض إّّنا أراد أن يثبت مبعارضته مدى قدرته على تقليد الّشاعر املعارنض بألفاظه 

. وقد (28)«قصيدة املعارضةومعانيه. ويكون مهّه االرتقاء بقصيدته فنّـّيا إىل مستوى ال
تارخيّية ظهور املعارضات الّشعرية، تدالال  طالحا الوقوف عنداستوجب مّنا احلّد لغة واص

. وصارت املعارضة  منواال دااّل على فحولة ن منه شعراءعلى أهّنا قد أصبحت فّنا قد متكّ 
 الّشاعر املعاِرض.

ث عن املعارضات عند األوائل وتظهر هذه األمهّية يف احتفاء كتب األخبار باحلدي
كان امره القيس قد تزّوج »ما رواه أبو عبيدة وهو اآليت:  بدءا بفرتة اجلاهلّية. إذ ورد فيها

واحد منهما  امرأة من طيء حني كان جارا هلم، فنزل به علقمة الفحل الّتميمّي. فقال كلّ 
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مره القيس قصيدة لصاحبه: أنا أشعر منك. وحتاكما إىل زوج امرئ القيس، فأنشدها ا
 طويلة أّوهلا:

عذَّبِ 
 
  خليّلي مرّا يب على أم جندب         نـ قنض  ل بنانناِت الف ؤاِد امل

 مثّ أخذ يف وصف حصانه فأطال، وممّا جاء يف هذا الوصف:
 فنِللساِق أ هلوٌب ونلِلسنوِط د رٌَّة          ونلِلزنجِر ِمنه  ونقع  أنهونجن م تعنبِ 

  

 علقمة قصيدة طويلة من البحر والقافية أّوهلا: مثّ أنشدها

 التجنب هذا كل حًقا يك منْذهنب          ومل غري يف اهِلجران من ذنهنْبتن 

  ووصف فرسه أيضا وهو يطرد الّصيد حىّت انتهى إىل قوله:

 املتحل ــبِ  الرائحِ  كنمنر   ِعنانـــِه      مي رُّ  من ثانياً  فأدركهنّ 

 .(29)«لقيس له: علقمة أشعر منكفقالت زوج امرئ ا
 

ولئن عّلق الّنقاد هذه احلادثة بقدم املعارضة الّضاربة جبذورها يف بدايات الّشعر األوىل 
، فإهّنا تبّث فينا احلرية. إذ جنرب على طرح مجلة من اإلشكالّيات من (37)أيّام اجلاهلّيني

د؟ أال يقتضي أن يكون الّنّص أوكدها: هل ميكن احلديث عن معارضة يف ذاك الّسّياق احملدّ 
املعاِرض الحقا زمنّيا ومبسافة من الّنّص املعارنض؟ أال يفرتض األمر أن يكون الّنّص املعارض 

 قد استوى ّنوذجا أعلى للجميل الّشعرّي اّلذي يسّلم به؟.

 إّن احلادثة تقول إّن الّنّص الثّاين املعاِرض أفضل من املعارنض يف الوعي الّنقدّي. إالّ 
أنّه الح يف هذه الّرواية أّن الّنّص املعارض مل يرتق إىل مرتبة الّنموذج اجلمايّل األعلى. وليبلغه 
جيب أن تكون مثّة فسحة زمنّية لتتكّرس مجالّية الّنّص وليغدو من عيون الّنصوص. إاّل أنّنا 

أقرب إىل نقف يف هذا اجملال حيال نّصني متزامنني قائمني على تداعي اخلواطر، بل مها 
العصر اجلاهلّي مل يكن  املناظرة الّشعريّة. وقد عرّب أمحد أمني عن ذلك مبّينا أّن الّنقد يف

على قواعد فنّية وعلى ذوق منّظم ناضج، إّّنا هو حملة اخلاطر، والبديهة احلاضرة ... »مبنّيا 
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دائّي ساذج، هذا وكما ينفعل الّشاعر بعواطفه فيشعر، ينفعل الّناقد حبّسه فينقد، وكالمها ب
 .(36)«يف أدبه، وهذا يف نقده

وشهد هذا الّشكل أوجه يف القرن األّول اهلجرّي يف شعر الّنقائض مع جرير واألخطل 
. إذ تبنّي أّن عمر كان كلفا مبعارضة أشعار مجيل ونورد تدالال على ذلك (32)والفرزدق

 ا: رائيتيهما الّشهرية. إذ يقول مجيل يف رائّيته اّليت مطلعه
؟              أبْن يل: أغاٍد أنت، أم متهّجر    (33)؟أغاٍد، أخي، من آِل سلمى، فمبكر 

 

 ويعارضه عمر بقصيدته اّليت مطلعها:
 (31)فمهجر؟ فنم ْبِكر            غداة ن غٍد، أم رائحٌ  أنِمْن آِل نـ ْعِم أنْنتن غنادٍ 

 

نواس يف ميمّيته اّليت افتتحها  ونذكر أّن أبا متّام يف العصر العّباسّي قد عارض أبا
 الّنواسّي بقوله:

! ما فعنلنْت بِك األيّام ، ضنـامنْتِك ، واأليام  ليسن ت ضام    يا دار 
 فريّد الّتمامّي  قائال:

 ِدمنٌن أنملنَّ هِبا فنقالن سنالم                 كنم حنلَّ ع قدنةن صنربِِه اإِلملام       
 : خاّصة يف رائّيته اّليت مطلعهارضة شعر أيب الطّّيب املتنيبوولع بعض الّشعراء مبعا

ْياًل ِمْن فنوارِِسها الّدْهر      ونحيداً وما قـنْويل كذا ومنعي الّصرب     أ طاِعن  خن
 إذ احتذاها ابن هانئ األندلسّي يف نسجه لقصيدة رائّية مطلعها:

 بنو العباس  هْل فتحْت مصرتقول              فقْل لبين العباس  قْد قضيَّ األمر  
 

ويبدو أّن بعض الّشعراء قد شغفوا باملعارضات يف الحق العصور، لتبلغ أوجها يف 
الربدة" للبصريّي حمّفزة للّنسج على منواهلا فعارضها قصيدة " عصور االحنطاط. إذ صارت

باء املشرق . ويبدو أّن األندلسّيني قد كانوا أكثر معارضة ألنفسهم وألد(35)أعالم مشهورون
لعلي احلصرّي  (30)يا ليل الّصّب"يف تدبّرنا لكّم معارضات قصيدة ". ونرصد (31)اقتداء هبم

 ومغربا.  مشرقا وأطرافا، مركزا الّشعراء عارضها إذ األّول. على الّتربيز يف الاّلحق رغبة فينا يثري ما
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قّدرنا أنّه إيقاعها. وهذا الولع باملعارضات دفعنا إىل البحث يف سّر مجالّيتها اّليت 
يت أشاد باعتبارها القصيدة املعارنضة الّ  (38)يا ليل الّصّب"ولذلك، اخرتنا قصيدتني: األوىل "

قد بلغ معارضوها أكثر من تسعني شاعرا وشاعرة، ولعّل العدد الكبري »هبا أحدهم قائال إنّه 
الء الّشعراء الّنسج على من الّشعراء ما يؤيّد )...( بأّن تفّوق احلصرّي وإبداعه حدا هبؤ 

ألمحد شوقي. وسنقارهبما إيقاعّيا  (17)مضناك جفاه مرقده""، والثّانية قصيدة (39)«منواهلا
باختبار جدوى املقاربة العروضّية، أّوال، بالّنظر يف إيقاع اإلطار حبرا ورويّا وقافية، على أن 

 بـ: البدء وسيتمّ  الّنظمّي. الّشكل هذا يف اإليقاعيّ  وثرائها املوسيقّية املقاربة وبةخص نعرّج على
 

 فاعلّية المقاربة العروضّية في شعر المعارضات: -4
حصر األوائل اإليقاع  يف الوزن العروضّي اّلذي مّثل أداة لوقاية الّشعر من الّتالشي يف 

ولذلك، أحّلوا على  .(16)«يتقّوم به الّشعر ويعّد من مجلة جوهره» ما ليس منه. وهو ممّا
لسببني رئيسيني: يرجع األّول إىل كون الوزن يعّمق اإليقاع ويرفده. وهذه مهّمة »لوزن ا

أوىل. أّما املهّمة الثّانية، وهي أكثر أمهية من األوىل، فتتجّلى يف دوره الّتمييزّي. إّن الوزن 
ر حني حيّل يف اخلطاب يقيه من الّتالشي يف ما ليس منه أي إنّه يضع حّدا فاصال بني الّشع

. (12)«وما ليس بشعر. ال سيما الّنثر الّفيّنّ اّلذي يستعري من الّشعر أغلب خصوصّياته
وفرضت القصيدة منواال رمسّيا  يبعث االرتياح يف نفس الّذات املبدعة والّذات املتلقية معا، 

ة . إاّل أنّنا سنحاول اختبار أدوات هذه املقاربة العروضيّ (13)على تسّلطه وقواعده املسطورة
إيقاعّيا بالبدء بـفاعلّية البحر وتغيرياته لنثين جبدوى الّروّي والقافّية ومل نفصل بينهما لتقديرنا 

 بوشائج القريب بينهما وفق اآليت:
 

 إيقاعّية البحر: –أ 
فّصل النّـّقاد الّنظر يف البحور، فاستحسنوا منها بعضها وقرنوها باهليبة والوقار مثل 

. وقد برهنوا (11)ني لرهيتهم بكثرة ركوب الّشعراء هلذين البحرينالّطويل والبسيط، مستدلّ 
على درايتهم هبذا الّتمايز بني األوزان بقول ناقد قد فّصل فيه مراتب فضلها بسبطها 

. ويعّد البحر احملدث من البحور (15)وجعدها، ولّينها وشديدها، وضعيفها ومعتدهلا، وقويّها
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ة القدمية، بل إنّه يف حكم املعدوم. وهذا ما يؤيّده القول األقّل حضورا يف القصائد العربيّ 
أّول ما ميكن أن يسرتعي االنتباه أّن أمثلة هذا البحر وشواهده تكاد تكون متحدة »اآليت: 

يف كّل كتب العروض وهي عبارة عن أبيات منعزلة غري منسوبة ألصحاهبا تبدو عليها 
األدب ودواوين الّشعراء عن أمثلة أخرى ال نكاد الّصنعة والّتكّلف، فإذا حنن حبثنا يف كتب 

. ويعّلق هذا الّشاهد بكون املتدارك مل ينل حظوته قدميا، ألنّه شقيق (11)«نظفر بشيء
فاعلن" يف األّول، على أن "فعولن" يف الثّاين و"املتقارب يرتّكبان من مخاسّية ساذجة. وهي 

يوصفا بالبساطة ومها دون البحور املرّكبة. إنّه تتكّرر الّتفعيلتان أربع مرّات يف كّل مصراع، ل
من األعاريض الّساذجة املتكّررة األجزاء، وإّّنا » ائي إىل أهّنمامذهب حازم القرطاجين الرّ 

. إذ انصرف عنه فحول الّشعراء ومل (10)«تستحلى األعاريض بوقوع الرّتكيب املتالئم فيها
 احلصرّي اّليت مطلعها: حني قّلدوا قصيدة»هم صوبه إالّ يوّلوا وجوه

 .(18)«أنِقينام  السَّاعِة منْوِعد ه ؟          يا ليل  الّصبُّ مىتن غند ه    

فقد تعّودوا على ركوب حبور عّلقت بأغراض اجلّد مثل الّطويل والبسيط، معتربين بقية 
مواطن حسنه. البحور األخرى أليق مبقام الّشويعر. إاّل أنّه بالّتبّصر جبدوى زحافه نشّد إىل 

واملعلوم أّن الّنظرة إىل الّزحاف كانت متباينة الّرهى. فهناك من استحسنه وهناك من 
فـنْعل ن". أي وال عّلة له. إذ تتحّول تفعيلة "فنِعل ْن" إىل "استهجنه. وهلذا البحر زحاف واحد 

وجوده  يتحّول فيها الوتد إىل سبب خفيف. وعندها نكون إزاء حبر بال وتد. وهذا ما يندر
وال أثر له يف الّشعر العريّب. إذ ال وجود لبحر شعرّي ال يضّم وتدا عدا حبر اخلبب. وهذا 
الّتغيري جار جمرى الّزحاف ألنّه ال يلتزم يف آخر األبيات. واستحسن عروضّيون هذا الّتغيري 

 . (19)سملوسيقّيته ورأوا أّن  البحر اّلذي تكون تفاعيله ) فـنْعل ْن( يسّمى بدّق الّناقو 

إذ رصدنا تفاوتا  ّزحافات يف املنوالني املقرتحني.وسيتّم اعتماد اإلحصاء لتبنّي نسبة ال
يف حضور  هذا الّتغيري يف الّنموذجني املقاربني، ليمّثل يف الّنموذج املعارنض مثانية ومائتني 

ن، ويف وقد تنّوعت مواقعه وتباين عدده. فهو يف مطالع الّصدور اثنان وسّتو %. 35بنسبة 
مطالع األعجاز مخسة ومخسون، ويف أعاريض األبيات أحد عشر، وال أثر له يف األضرب. 
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ولذلك، يكسب هذا الّزحاف الّصدور أناقة أكثر من بقّية املواقع األخرى. أّما الّنموذج 
فهو يف مطالع الّصدور عشرة، ويف %. 25املعاِرض  فقد حوى مثانية وثالثني تغيريا بنسبة 

عجاز سبعة، وال أثر له يف األعاريض وال يف األضرب. وال يشّذ دور الّزحاف يف فواتح األ
هذا الّنموذج عن سابقه بتحلية الّصدور وبّث اخلّفة فيها. وهذا اإلحصاء جيعلنا نذهب إىل 
القول إّن الوعي هبذا الّزحاف كان أكثر أمهّية يف الّشعر األقدم يف زمنه. وقد يعود هذا إىل 

ظّل يفرض سلطانه. واملالحظ أّن هذا الّزحاف بدا شّغاال أكثر  يف نّص  وعي عروضيّ 
احلصرّي ومتنوّع املواقع مطالع وأعاريض وفواتح أعجاز، قياسا إىل الّنّص املعاِرض بفّك 

. إاّل أنّنا نربّر  (57)الرّتابة ودفع امللل، خلقا للّتنوّع. وهذا ما استحسنه النّـّقاد قدميا وحديثا
أضرب األبيات بنفور العروضّيني من ورود هذا الّتغيري يف هنايات األبيات لثقله ندرته يف 

وهذا الّتباين يف مواقع هذا الّزحاف يف املقرتحني ويف عدده ستزاد  واق له.وعدم تقّبل األذ
 فاعلّيته اإليقاعّية بعقد صلة جتاوب بينه وبني الّروّي والقافية. وسندرس هذا يف اآليت:

 ة الّروي والقافية:إيقاعيّ   -ب 
اهتّم الّشعراء بأرويتهم وخترّيوا هلا احلروف املناسبة، وهبا مّسوا قصائدهم. ويبدو أّن روّي 
الّنموذجني القائمني على املعارضة هو الّداّل اّليت حتظى بأمهّية بالغة يف املدّونة الّشعريّة 

امليم والباء والّنون والالّم والّداّل فأصوات الرّاء و »ليه القول اآليت: القدمية. وهذا ما نّبه إ
حتظى بأكرب نسبة يف االستخدام رويّا عند شوقي، وعند عاّمة شعراء العرب اّليت درست 

جتيء رويّا بكثرة »يم أنيس مّدعيا أّن هناك حروفا . وهو قول سبق إليه إبراه(56)«أشعارهم
 ، الالّم ، امليم، الّنون، الباءءوإن اختلفت نسبة شيوعها يف أشعار الّشعراء وتلك هي: الرّا

عّدة أصوات »احلروف يف القافية اّليت عّدها . واستحسن مزيّة هذه (52)نيالّداّل، الّسني، الع
تتكّرر يف أواخر األشطر أو األبيات من القصيدة، وتكّررها هذا يكون جزءا هاّما من 

الّسامع ترّددها، ويستمتع مبثل هذا املوسيقى الّشعريّة. فهي مبثابة الفواصل املوسيقّية يتوّقع 
. وورود هذا الّروّي مضموما يزيده (53)«الرتّدد الذي يطرق اآلذان يف فرتات زمنّية منتظمة

رنينا ويقرّبه من الوصالت املوسيقّية اّليت حتدث نغما قويّا واضحا يف الّسمع. وملوضع الّضّمة 
 اع.شأو يف إبانة شّدة الّصوت و قوته وتأثريه يف األمس
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وهكذا، فإّن االحتكام إىل صفة احلرف ودرجة انفتاحه وطبيعة حركته مينح القارئ 
القدرة على تبنّي ملمح إيقاعّي معنّي، خيّيل إليه أنّه واحد أحد يف القصيدتني. فهذا الروّي 
يشّد إىل ضمري مّتصل يف زّي هاء مضمومة تتضوّع آهة لثقل الّنطق هبا. فيخصب اجلهر 

ّدال هبمس اهلاء وختصب القّوة ببعض الوهن. وللّروي صلة متينة بقافيته حيسن اآليت من ال
اختبار جدوامها اإليقاعّية بوضعهما املوضع املتمّكن من القول القادر على أسر أمساع 

 متقّبليه وإرضاء سلطتهم الّنقدية املكّرسة ملعايري صارمة إبداعا وتقّبال.
باعتبارها ميزة خاّصة بلساننا وأمارة تربيز يف القول فقد أعطى النّـّقاد القافية حظوهتا 
مركز ثقل مهّم يف البيت، فهي حوافر الّشعر » الّشعرّي توقّعه وختصب فاعّيته، ألهّنا

اشرتطوا أن  . ولذلك،(51)«ومواقفه، إن صّحت استقام الوزن وحسنت مواقفه وهناياته
ركزها ويف نصاهبا وعدم إكراهها على تكون مطواعة بعيدة عن القلق والّنشاز بإحالهلا يف م

 رورة تناغمها الّصويت والّداليلّ . وأّكدوا ض(55)اغتصاب األماكن والّنزول يف غري أوطاهنا
 فها املعىن حبّقه والّلفظ بقسطهاملوعود به املنتظر، يتشوّ »حتقيقا ملالحة القصيدة. فإذا هي كـ

فرضت نظاما صوتّيا صارما مل تشّذ عنه . ويبدو أهّنا قد (51)«وإاّل كانت قلقة يف مقّرها
(. -vvية يف غزلّية احلصرّي )القصيدتان، على تباينهما زمنّيا. إذ مثّلت البنية الّصوتّية الّتال

(. ولذلك، ال ميكن الّنبش يف -vv) ولعلّها البنية املماثلة ملعارضتها عند أمحد شوقي
يهما. وإّّنا ّنذجت تقّبل املتلّقني ووحدهتم إمكانات إيقاعّية هائلة آتية من فاعلّية القافية ف

 على مساع الوقع عينه بوسم مضبوط دقيق. 
لوحظ أّن الّنظريّة العروضّية يف القصيدتني توحي بالثّبات. ولذلك، وردتا على  إذن،

 تاّما. أّما الّروّي فهو الّدال البحر نفسه. وهو املتدارك احملدث اّلذي ال يرد يف عرفه إالّ 
فنِعلن" ن أن حتيد عنها. وصورهتا "ة بنية صوتية واحدة ترد عليها يف قافلة األبيات دو وللقافي

وند ه " يف ّنوذج أمحد شوقي. وهذا ما جيعل "ِعد ه " يف قصيدة احلصرّي وا. فهي "فيهم
احلديث عن إيقاع متأّت من العروض ضربا من املتاهة، وال فائدة ترجى منه، لوقوفنا عند 

صارم مل حيد عنه القصيدان الحتكامهما إىل فّن املعارضة. ولعّله ما دفعنا إىل متاثل إيقاعّي 
جتريب ممكنات أخرى  للبحث عن ثراء إيقاعّي باختبار  مثار الّنظريّة املوسيقّية بعد تطويعها 

 وجعلها خادمة للقصيدتني. وقد ومسنا هذا القسم بـ:
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 إيقاع الّتنوّع:  - 0
 القائمني على فّن املعارضة موسيقيا، بالبدء باختزالّية سننظر يف مقاربة الّنموذجني

الّرهية العروضّية وثراء املقاربة املوسيقّية وجتاوز سكونّية األوىل واإلقرار حبيويّة الثّانية، لنرصد 
 بعدها صلة املوسيقّي بالّداليّل. 

 نمطّية العروض وحيويّة الموسيقى: –أ 
فنِعلن" يف الّنموذجني. فهي قدمي صورة ّنطّية لتفعيلة "على تلقد بنانن أّن العروض جيربنا 

(. إاّل أّن مقاربتهما موسيقّيا خترجنا من -vvمقطعان قصريان متتاليان ومقطع طويل )
 االختزالية إىل اإلبانة عن ممكنات إيقاعّية منها:

 اإليقاع الموسيقيّ  الوزن العروضيّ 
 )تك تك دم( فنِعل نْ 
 س() تك تك تك ا فنِعل نْ 

 

(. أي استغراقها ملقطعني طويلني. ولكّن  - - أّما فـنْعلن فلها يف العروض الّصورة اآلتية )
 هذا الّزحاف يتجّلى يف صور إيقاعّية متنّوعة حلظة االستئناس بالّنظريّة املوسيقّية، منها:

 اإليقاع الموسيقيّ  الوزن العروضيّ 
 ) دم تك اس( فـنْعل نْ 
 () تك اس تك اس فـنْعل نْ 
 ) تك اس دم( فـنْعل نْ 
 ) دم دم(  فـنْعل نْ 

 

ميكن أن نقّدر أّن العروض ميكنه إخفاء بعض املمكنات اإليقاعّية فنصمت عنها 
ونعجز عن إخراجها من اخلفاء إىل الّتجّلي. وهذا عائد إىل طبيعة البحر احملدث ببساطته  

قاربة املوسيقّية، وإن مبقدار، بعض وبتفعيلته املتماثلة اجملافية للرّتكيب. وقد وفّرت لنا امل
األدوات املثمرة اّليت تظهر خصوبتها اإليقاعّية اّليت بّينت أنّه يتجّلى متعّددا، ال واحدا. 
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فكشفت أّن لـ"فِعلن" شكلني موسيقّيني، ولـ"فـنْعلن" أربعة أشكال. ويكمن ضمور الّتنوّع يف 
حاف واحد، وال أثر فيه لعّلة تطّرد يف كون البحر احملدث صايف الّتفعيلة ال يلحقه إاّل ز 

األعاريض واألضرب. وهناك سبب آخر ميكن االستئناس به. وهو قّلة مقاطع الّتفعيلة 
املتكّونة من ثالثة، لتجعل اإليقاع قرين الرّتابة والبساطة فيعسر الّتنويع الّنغمي والظّفر 

ة املوسيقّية تبّصرنا حبيوية اإليقاع. وهذا مبمكنات إيقاعّية أوسع. إاّل أنّنا نقّر بأّن هذه املقارب
 ما سيدرس الحقا.

جتربنا املقاربة املوسيقّية على االعرتاف بأّن اإليقاع كثرة وتنوّع. ولذلك، ال جند دورة 
إيقاعّية مماثلة لألخرى. وباالحتكام إىل ترتيب العناصر نتوّقف عند تغاير يف عناصر 

ف عنده باختيار البيت الطّالع للقصيدتني وبيتهما اخلتام الّدورات اإليقاعّية منها ما سنتوقّ 
 بالبدء بقصيدة احلصري:

                  ــــــــــــد ه    يا ليل  الّصـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ مىت غـــــــــنـــــــــــــــ
 اس تك تك دم تك تك دم دم تك اس تك اس تك 

 ــــــــــــــــــــــــد ه  أنِقينام  الّساعــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة منْوعــــــِــــــــــــ                                 
 تك تك تك اس تك تك دم تك تك دم تك اس دم                              

               ــى     فعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك سالم  الّله منتـــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــ
 تك تك تك اس تك تك دم تك اس دم تك تك دم 

 ــــــــــــــــــــر د ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِك م غـــــــــــــنــــــــــــــــــغىّن باأليــــــــــْــــ                     
      تك اس دم تك اس تك اس تك تك تك اس تك تك د                     

                  

 ي فاآليت:وسنثيّن بقصيدة شوق
               ـد ه        م ْضناكن جفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  منرقــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــ

 تك اس دم تك تك دم دم تك اس تك تك دم
 ــــــــــــــوَّد ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  ورحَّمن عــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبكـــــــــــــــــــــــــــــــــ                      
 تك تك دم تك تك تك اس تك تك تك اس تك تك دم                      
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                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي احلــــــــــــــــ ـــــــــــــب  وبينك ما  بـنْييِن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تك اس دم تك اس تك اس تك تك تك اس تك تك دم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  واٍش يـ ْفســـــــــــــــــــــــِـــــــــــــــــــــد ه  ال يقــــــــــْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              
 دم تك اس تك تك دم تك دم تك اس تك اس تك تك دم                       

 

سيقّية داخل نقف يف البيتني املختارين من شعر احلصرّي على تنوّع يف العناصر املو 
( يف البيت الطّالع. ويغين البيت اخلتام هذا الّثراء مبا ورد من تغاير 0، 1، 5، 2، 6الّدورات )

(. وندعم هذا الّتمايز مبا صادفناه من خصوبة إيقاعّية يف 0، 1، 5، 3، 6يف الّدورات )
 (0، 1، 3 ،6) قصيدة شوقي. فبيته الفاحتة غيّن الّتباين يف عناصره املوسيقّية يف الّدورات

(. ومىت 0، 5، 3، 2، 6لتفّوقه يف البيت اخلتام بزيادة يف الّتغاير اّلذي مّس الّدورات اآلتية )
قارنّا بني تغاير العناصر املوسيقّية يف األبيات املصطفاة عند الّشاعرين، ندرك قدرة املوسيقى 

وجب الوقوف عند صلة  على حتقيق ثراء إيقاعّي. ولرصد فاعلّية هذه املقاربة اإليقاعّية
 املوسيقّي بالّداليّل لصلة اإليقاع املتينة باملعىن اّلذي ال ينفك عنه لعمق الوشائج بينهما.

 

 صلة الموسيقى بالمعنى: -ب 
ال يكون اخلوض يف عالقة املوسيقى باملعاين إاّل باالستئناس مبالمح إيقاعّية ميكن أن 

لّذات املتلّفظة. ولن نغامر كثريا يف البحث عن تكون مثمرة يف اإلبانة عن صلة اإليقاع با
هذه الوسوم. وإّّنا قدرنا أن نرّكز منها، أّوال، على ملمح اخلّفة والثّقل. مّث نتوّسل مبلمح 

 القّوة والّضعف لبيان ما يف الّنموذجني من تغاير. وسنبدأ بامللمح األّول:
 

 الخّفة والثقل: /4ب. 
. وال ميكن اإلقرار بدورة (50)دودة إىل الّنظام بدقّةاعترب اإليقاع حركة متعاودة مش

إيقاعّية ما مل حتصل هذه اخلصلة. وقد الح أّن دارسيه قد عقلوا منه ثنائّية اخلّفة والثّقل 
 قصد الظّفر ببعض املعىن. وسنفتتح القول بـ:

 

 ملمح الخّفة: /4. 4ب. 
مقطع  ،مقطع قصري قصري، )مقطع ها اخلّفةقّسمت اخلّفة حبسب املقاطع إىل مراتب من

طويل منفتح أو منغلق( فخّفة اخلّفة )مقطع قصري، مقطع قصري، مقطع قصري، مقطع 



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
111 
 

طويل منفتح أو منغلق( مثّ اخلّفة الثّقيلة )مقطع طويل منفتح أو منغلق، مقطع قصري، مقطع 
المسّية طويل منفتح أو منغلق(. ونعترب هذا اّتساعا جديدا يف جمال اإليقاع. أّما اجلمل ا

فدالّة على الثّقل، خاّصة، مىت كانت وصفّية يف حني اقرتنت اجلمل الفعلّية الّدالّة على 
احلركة باخلّفة، وكذلك املصادر املشتّقة من أفعاهلا. فيكون وزهنا " فعالن". ورئي إىل أّن 

م أنواع الكلم ميكن أن يفيدنا يف رصد مواطن اخلّفة والثّقل. فالفعل املاضي حامل لوس
. وهناك بعض العكاكيز األخرى (58)اخلّفة باعتباره قد اقرتن بإمتام الفعل اّلذي مل ينجز بعد

استعمال حروف الّتشبيه وبعض حروف اجلّر وواو رّب والم االبتداء » الجتناب الثّقل مثل
. وباالحتكام إىل العناصر املوسيقّية (59)«وحروف الّتنبيه ومهزة االستفهام وما أشبه ذلك

حت بدايات مطالع األبيات يف القصيدة املعارضة قائمة على وسم اخلّفة. وهذا ما ال
استملحته املؤّسسة الّنقديّة عربّيها وغربّيها، وإن كّنا ال نعدم بعض الثّقل يف مجلة من مطالع 

 هذه األبيات املنتقاة:
 اعنـــــــــِة منْوِعـــــــــــــــــــد ه  ينا لنْيل  الصَّبُّ منتنــــــــــــى غــنـد ه        أنِقينام  السَّ 

 

إاّل أّن كافّة مقاطع األبيات كّلها خفيفة ألهّنا مقرتنة بالغزل واملدح معا. والعادة أن 
تكون الّنهاية ثقيلة، تعبريا عّما تشعر به الّذات من عنت. إاّل أّن هذه الّنماذج املختارة 

تكون صادمة للمؤّسسة الّنقديّة، حىّت تعيد الّنظر فيما خترج بنا عّما ألفناه من هذه الّنهاية ل
 .(17)أرسته من قوانني صارمة آن األوان ملعاودة الّنظر فيها وتطويعها ألفق الّنصوص

 

وقد تظافرت بعض العكاكيز اليت توّسل هبا احلصري لصنع اخلّفة مع األفعال املاضية 
االستئناف لدرء الثقل. أّما الّنّص املعاِرض لداللة االرتياح. فاستعمل أدوات االستفهام وفاء 

فقد غلبت عليه اخلّفة أكثر. فلئن كانت املعاجم دالّة على األمل، فقد تعاضدت معها 
الّصيغ للزّيادة فيه. وعليه، أجرب شوقي على استعمال واو االستئناف لتبديل ملمح الثّقل 

عددا تسعة عشر. وتتجلى رغبته يف خفًَّة. ونستدّل لذلك بكّم األفعال املاضية اليت بلغت 
صناعة اخلّفة يف وفرة الواو اليت قاربت اثنيت وعشرين أداة منها: )وبكاه ورّحم عّوده،  
ويذيب الّصخر تأّوهه، ويناجي، ويتبعه، ويقيم، ويقعده...(. أّما الفاء فتعاودت مخس 

ة والفت النتباه فأشرت(. وهذا حمّقق للخفّ  فنبا، فأىب، فعساك، )فأقول،مرّات، منها: 
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القارئ إليها. ويبدو أّن اخلّفة تلوح أكثر يف أعاريض األبيات ويف أضرهبا الواردة على بنية 
عروضية متماثلة أساسها فعلن. ولئن اشرتك الّنموذجان يف اخلّفة فإّن مقاديرها قد متايزت 

ّتنوّع اإليقاعّي وتغاير بينهما، ممّا يدّل على أّن للّذات املتلّفظة دورا يف اإلبانة عن هذا ال
  رقد، رقّ ) نّص عن نّص آخر إيقاعّيا. فالّنموذج املعارنض حوى سبعني فعال ماضيا

نصبت، عّز، شفعت، كسب...(، قياسا إىل األفعال املضارعة اليت جتاوزت املائة. ورصدنا 
وعلى ورّق، ويرصده، وكفى، وال أتعّبده، ) وفرة للواو البالغة ما يقارب الّسبعني عددا

فلعّل، فعالم، فبكاه، فمدى...(، وحلرف اجلّر ) خّديه...(، وللفاء ما يفوق الثالثني كّما
أقيام الّساعة موعده؟، أحمّبك يدخل ) به، بدمي...(، وللهمزة استفهاما قدر) الباء نصيب

جملسه؟، أهذا مسجده؟...(، لتشاع اخلّفة يف غرض املدح الذي يعرف باجلّد. إاّل أهّنا تظّل 
 ما دون خّفة غزل شوقي. ويظهر اإلحصاء تباين وسم اخلّفة يف القصيدتني ومتايز مواقعه.

إذ نرصد تباينا حلضور اخلّفة يف قصيدة احلصري نفسها موقعا وعددا ونسبة. وهو ما 
 يوّضحه اجلدول اآليت:

 نسبتها عددها مواقع الخّفة
 %33 32 املطالع

 %88 80 األعاريض

 %11 15 مطالع األعجاز

 %677 99 األضرب

وهكذا، بدا وسم اخلّفة مثمرا يف الكشف عن طبع اإليقاع الذي يرفض الّنمذجة. إذ  
بدت اخلّفة متجلية يف أضرب األبيات إعالنا عن ارتياح املتكّلم يف خامتة ملفوظه. ويسعفنا 

بتقلص العدد بالكشف عن معاناة الّشاعر يف مطالع أبياته ويف فواتح أعجازها، ليبّصرنا 
اخلّفة. ويرصد بعض الّتغاير بني األعاريض  واألضرب، لتلوح الثّانية أكثر خّفة قياسا إىل 
األوىل. وهذا الّتمايز يف ملمح اخلّفة يف القصيدة املعارضة عينها حيّفز إىل تقّصيه يف قصيدة 

 شوقي باعتماد اجلدول اآليت:
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 نسبتها عددها مواقع الخّفة
 %10 9 املطالع

 %677 69 ضاألعاري

 %13 66 مطالع األعجاز

 %677 69 األضرب

يهبنا اجلدوالن فرصة القول إّن لون اخلّفة متبّدل يف القصيدتني، بل يصل حّد الّتمايز 
فيهما. إذ الحت قصيدة شوقي أكثر خّفة من قصيدة احلصرّي يف مطالعها وأعاريضها، 

يقاعّي مرّغب يف دراسة ملمح آخر وفواتح أعجازها، ويف أضرهبا. ويبدو أّن هذا الوسم اإل
 له صلة باملعىن وهو وسم الثّقل لنتدبّره يف العنصر الاّلحق.

 ملمح الثّقل: /0.  4ب . 
مىت نظرنا إىل مطالع الّنّص املعارض، أدركنا أهّنا صادمة. فقد استحسن أن تكون 

م ْضنناك". جأ هبذا الثّقل: "ّية نفا. إالّ أنّنا باالحتكام إىل العناصر املوسيق(16)البدايات خفيفة
ونالحظ أّن كثافة األفعال املضارعة دالّة على امليل إىل الثّقل. أي إّن الفعل بصدد اإلجناز 
ونفس املتلّفظ متعّلقة بإمتامه قصد بلوغ االرتياح. وتعضد هذه األفعال اجلمل االمسّية الّدالّة 

 أّن هذا اإليقاعم يبدو ضامرا يف على كثافة الوصف وقطع احلركة. وهذا جالب للثّقل. إالّ 
الّنّص املعارض رغم سعي احلصرّي املتعّمد إىل تنويع هذا الّثقل فنجده يف مطالع األبيات أو 

برزت فيه قصيدة  يف حشوها. فقد أفادنا اإلحصاء بتمايز ملمح الثّقل عند الّشاعرين. إذ
 صيغة املضارع، والحت هناياهتا يا ليل الّصّب" أكثر إيغاال باعتماد ما يفوق مائة فعل يف"

أكثر ثقال لورود قوافلها على هذه الّصيغة مبا يفوق اخلمسني فيضاعف وسم الثقل يف نّص 
احلصرّي مقارنة بنّص شوقي الذي ال خيلو من أفعال مضارعة. إاّل أهّنا ال تطال كثافتها يف 

رض الغزل املوسوم باخلّفة. الّنّص املعارض. وكأّن نوع الغرض املدحّي يبدو أكثر ثقال من غ
وال شّك أّن هذا امللمح اإليقاعّي جمرب لدارس الّنموذجني على اإلقرار بالّتنوّع اإليقاعّي 
وثرائه. وأّن نّصا خيتلف يف مالحمه اإليقاعّية عن نّص آخر. والح أّن مقاطع القصيدتني قد 
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اّل أّن اإلحصاء قد كشف أّن اقرتنت بصيغ أفعال يف املضارع لتسم الّنهايات بثقل الثّقل. إ
قصيدة احلصرّي الحت أكثر ثقال يف ملمح إيقاعها من قصيدة شوقي. وميكن اعتماد العّد 

 لتعّقب تغاير هذا الّلون اإليقاعّي يف اجلدولني اآلتيني بالبدء باألّول ) الّنّص املعارنض(:
 

 نسبتها عددها مواطن الثقل
 %10 10 املطالع

 %62 62 األعاريض

 %30 55 واتح األعجازف

 %77 7 األضرب

قصيدة شوقي( )وسنثين جبدول ثان يرصد هذا الوسم اإليقاعّي يف القصيدة املعارِضة 
 بصورته اآلتية:

 الّنسبة العدد مواطن الثّقل

 %53 67 املطالع

 %77 77 األعاريض

 %30 70 فواتح األعجاز

 %77 77 األضرب
 

 الّنّص املعارنض اّلذي يشهد ضمورا يف األعاريض يتجّلى ملمح الثّقل أكثر كثافة يف
لينعدم شغله يف األضرب. إاّل أّن الّنّص املعاِرض بدا مغايرا لسابقه. إذ اشتغل فيه الثّقل 
بعطالته يف األعاريض والّضرب، على فاعلّيته الّنسبّية يف املطالع ويف فواتح األعجاز. وهذا 

القصيدة عينها مبواقعها املتغايرة وبني القصيدتني  منبئ بإيقاع متبّدل امللمح عينه داخل
القائمتني على املعارضة، على اتّفاقهما يف إيقاع اإلطار حبرا ورويّا وقافية. وملزيد إثراء هذا 
املبحث حيسن بنا أن نعرّج على رصد ملمح إيقاعّي آخر قائم على القّوة واالسرتخاء 

 بـ:واختبار مدى فاعلّيته اإليقاعّية بالبدء 
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 ملمح القّوة والّضعف: /0ب . 
يرتبط اإليقاع باملعىن ارتباطا وثيقا. ولذلك يتدبّر منه ما كان شّغاال، خادما له وما له 
صلة مبا يعايشه املبدع من قدرة على الفعل أو العجز عنه. وميكننا االحتكام إىل عالمات 

عالمتان »ّدم" و"التك" ألهّنما دة على تدبّر هذا الوسم. ومنها "الالرّتقيم املوسيقى املساع
اصطالحّيتان تتخّللهما سكتات  زمنّية ومتّثالن مواضع القّوة يف الّدم، والّضعف يف التك 
)...( وقد اصطلح العرب على استعمال هذه العالمات اخلاّصة لتحديد أماكن القّوة 

كون لالسرتاحة والّضعف يف اإليقاع، أّما السكتات اجلزئّية اليت تتخّلل الدم والتك فت
.وسنقيم جدولني لضبط كّم العالمات املوسيقّية (12)«العرضّية أو لتجميل الّتوقيع

 الستثمارها يف رصد جتلّيات اإليقاع يف الّنموذجني املختارين قّوة وضعفا. وصورهتما اآلتية:
 

 ّنوذج علي احلصرّي: -

 كم عالمات الّسكت كم عالمات الّتك كم عالمات الّدم البيت

 75 65 71 لبيت الطّالعا

 71 61 75 البيت اخلتام
 

 ّنوذج أمحد شوقي: -

 كّم عالمات الّسكت كم عالمات الّتك كّم عالمات الّدم البيت

 71 61 71 البيت الطّالع

 70 65 75 البيت اخلتام
 

صلته بتواتر عالميت "الّدم" وسيتّم استئناسا باجلدولني البدء برصد ملمح القّوة ل
 " كثافة وندرة وفق اآليت:الّتك"و
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 ملمح القّوة: /4. 0ب.  
يرصد ضعف ملمح العنف يف اخلطاب باالحتكام إىل قّلة العناصر املوسيقّية احلاملة 

الّدم" اّليت مل تتجاوز سّتا يف متخريَّ األبيات من وندرة عالمة "( تك دمللصورة اآلتية )
لّدورات اإليقاعّية فيهما. فهي مخس تك" مطلقا على ا. وقد هيمنت عالمة "الّنموذجني

نا نقف على جرب للقّوة عشرة عالمة أو فوقها. ولعّله ما ألبس اإليقاع  وسم الّضعف. إالّ أنّ 
الّداّل املضمومة الواردة يف قوافل األبيات الّدالّة على الّشّدة وقّوة الوقع وتناسبه  باستدعاء

أقيام الّساعة ّدالّة على اإليقاع الّصاعد )ال وتعاوده املنتظم يف شعريهما، واالستفهامات
ة" مقطّعيادة واملبالغة مثل "موعده؟( يف قصيدة احلصرّي، وبعض املفردات القائمة على الزّ 

مطّوقة" يف شعر شوقي. فالّشاعران يصنعان القّوة صنعا فيشيعان نفسا غنائّيا كأنّه احتفاء و"
درار عفوه يف الّنّص املعارنض، أو يف شكل وصالت موسيقّية برتضية ممدوح يصعب است

بوصال معشوقة تطلب فال تدرك يف الّنّص املعاِرض. ولوحظ أّن بقّية عناصر الكالم تبدو 
فاضحة لوهن هذه املقاربة وجترب مقاربيها على عقد صلة هلا مبا يثريها. فقد الح أّن حلال 

ه القّوة صنعا، على أهّنا ال املتكّلم دورا يف اإلبانة عن امللمح اإليقاعّي اّلذي صنعت في
حتجب عّنا ما يعيشه املتلّفظان يف غرضيهما املختلفني من قلق إزاء جفاء متقّبل اخلطاب 

الّضعف، جريا على الّسنن القدمية اليت تستوجب عشوقة. فصبغ اإليقاع بلون ممدوحا أو م
على إلف اإليقاع  مادحا ذلوال وعاشقا يرّق له قلب حاسده، ألّن القارئ العريّب قد تعّود

 احلزين الذي يأخذ مبجامع قلبه. وسيتّم تقّصي ملمح آخر ضديد له صلة باملعىن وهو:
 

 ملمح الّضعف:  /0. 0ب .
باالحتكام إىل العناصر املوسيقّية اآلتية )دم تك(. وهذه  ميكن رصد هذا اإليقاع

تفضح هذا الوسم  الّصورة ال أثر هلا يف الّنموذجني. إاّل أّن داللة "تك" على الضعف
اإليقاعّي. إذ غدا تواترها يف الّنموذجني الفتا لالنتباه. فهي يف النموذج األّول مخس عشرة 

قدار يف هذا الوسم. ويعضد يف طالعه وسّت عشرة يف ختامه. وميايزه الّنّص الثّاين وإن مب
حرقة و" صبابة" من "الّتك" يف حتقيق الضعف املعاجم. فهي يف نّص شوقي مقدودة دور "
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بني"  وقروح  وجروح. وهذا داّل على الوهن واإلفراط يف كسوة الكالم وسم الّضعف. أّما 
معّذبه" مسّهده" و"تنّهد" و"أّرق" و"تأّوهه" و" أفعال الزّيادة والكلمات املأخوذة منها "

اال فكّلها دالّة على الزّيادة يف داللة احلزن ليغلون ملمح الّضعف يف ضعفه. ويبدو شوقي غزّ 
بدويّا قد أبلى العشق عظامه وشّفه الوجد. وكأنّه يستعيد ّناذج من شعر قدمي ال حميد عنها 

 بغية استدرار عطف متلّقني قد ألفوا الّتلّذذ بعذابات العّشاق البدوّيني الّشكائني البّكائني.
 

رّي ونقّدر أّن أحصاء عالمات الرتقيم املوسيقّي وجتاوهبا مع املعجم أبانت قلق احلص
اله مستعمال استفهاما اّلذي قد هّده ما بلغ ممدوحه من وشاية أقلقت راحته فأرق ملا ن

املمدوح الذي يكشفه  أتراك غضبت ملا زعموا" لفضح حاله املوتّرة خشية بطشإنكاريّا "
وطمى من حبرك مزبده". ولذلك وهنت حركته ووسم إيقاعه بالّضعف. إاّل أّن هذا العجز "

فهو شاعر يعيش أمل فراق  د يف وسم الّضعف أكثر من احلصري.زاإيقاع شوقي قد 
معّذبه"  القلب "حريان ألنّه سامجة، ودموعا وحنوال سهادا فصادف برء منه ما اّلذي املعشوقة

 العريّب وتعّود عليه املبدع إلرضائه. املتلّقي ألفه وهذا ملمح إيقاعيّ  مقروح اجلفن مسّهده".و"
 

 خاتمة:
هذا املقال إىل اإلقرار بصعوبة دراسة اإليقاع بطبعه الزّئبقّي يف شكل خنلص يف قافلة 

شعرّي يبين قاعه اإليقاعّي باحتذاء منوال سابق واالنشداد إليه وزنا وبنية، والتزاما بالّنظام 
الّصارم. إاّل أّن اإلجراء قد كشف عن متايز يف فاعلّية املقاربات اإليقاعّية يف رصد اإليقاع 

فلئن أبانت املقاربة العروضّية عن عسر يف إخراج إيقاع الّنموذجني يف غاية  واملسك به.
الثّراء، على ما أتاحته الّزحافات من بعض الّتغاير اآليت من الّزحاف بتغرّي مواقعه مطلعا 
وحشوا ومقطعا. إذ لوحظ أهّنا حجبت بعض اإليقاعمات الّشّغالة يف القصيدتني. إاّل أّن 

ة أثرت هذه الفاعلّية وبدت أكثر ثراء عند إجرائها على قصيدتني من املقاربة املوسيقيّ 
املعارضة الّشعريّة. ففّكت التماثل يف هذه األشكال الّنظمّية من نسج على املنوال 
باالحتكام إىل بنية الّنّص املعارنض حبرا ورويّا وقافية. فلئن عرف البحر اخلبب باخلّفة 

كان أعلق بالقصائد اّليت تغىّن وباألغراض الوجدانّية، فإّن والّسرعة وهو من ركض اخليل وقد  
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معناه يف الّنموذجني داّل على املعاناة وفرط األمل بتنوّع مراتبه. فضعف إيقاعه وثقل وطؤه 
على املبدعني. ولذلك مّت االحتماء باملوسيقى لتخّطي هذه الّرتابة لنصادف إيقاعا متبّدل 

روضّية صمتت عنه. فإذا حنن أمام خّفة وإن كانت مصنوعة يف الوسوم نرّجح أّن املقاربة الع
فتتكّثف الّنوى احلاملة لومسها بعض املواطن. وقد ترّدك العناصر الّلفظّية إىل الّشعور بالقّوة 

 تك دم(.)
 

 بط املوسيقى ببقّية عناصر الكالمإاّل أّن هذه األدوات الّصارمة تستدعي تعديال بر  
وّجع  لغضب املمدوح أو املتفّجع  لشرود املعشوقة. وتثري املعاجم ومنها حال املبدع املت

هذا الّضعف بداللتها على فرط الوجع. وهذا ال يبخس هذه الّنظريّة اإليقاعّية مزيّتها يف 
إثراء اإليقاع اّلذي ظّل حبيس مقاربات حاولت تنميطه وجعلته أقرب إىل املقّدس ال ميكن 

ذه احملاولة أّن البحث يف إيقاعها يدعونا إىل إعادة الّنظر يف املساس به. ولعّل األهّم يف ه
متعّلقات هذا الّنوع الّشعرّي مثل الّنقائض واالقتباس والّسرقات الّشعريّة واملوازنات، وما 

 الّتناّص".يسّمى حديثا بتقاطع الّنصوص أو "

 الهوامش واإلحاالت
حماولة حتليل وحتديد، تونس، نشر وتوزيع مؤّسسات املسعدّي، حممود، اإليقاع يف الّسجع العريّب  -(6)

 .6911عبد الكرمي بن عبد اهلل، 
 .2775، دار احلوار حاوي ّنوذجا، سوريّة،الورتاين، مخّيس، اإليقاع يف الشعر العريب احلديث خليل  -(2)
 الّنّص مى ويفصناعة الّشعر عند أيب متّام ومكّوناهتا: يف قراءة القدا الوهاييّب ،حمّمد املنصف، -(3)

ىل أمحد وينظر إ .2775 - 2771، كلّية اآلداب مّنوبة، الّسنة اجلامعّية: الّشعرّي، جامعة مّنوبة
حّد جان مورو" أّن جّل اّلذين كتبوا يف اإليقاع اقتفوا أثر أفالطون إذ " احليزم يف قوله اآليت: "زعم

   6ط ،صامد دار صفاقس، ّذات،ال وكتابة اإليقاع شعرية من :ضمن احلركة" اإليقاع بانتظام
 37ص ،2765

  .6901العّياشي، حمّمد، نظريّة إيقاع الّشعر العريّب، تونس، املطبعة العصريّة،  -(1)
 32ع ،جلامعة الّتونسّية، كلّية اآلدابحولّيات ا الّطرابلسّي، حمّمذ اهلادي، يف مفهوم اإليقاع، تونس، -(5)

6996.  
  .06ة اإليقاع يف الشعر العريب، ص: العّياشّي، حمّمد، نظريّ  -(1)
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صناعة الّشعر عند أيب متّام ومكّوناهتا: يف قراءة د املنصف الوهاييّب يف أطروحته "ينظر إىل حممّ  -(0)
  .03القدامى ويف الّنّص الّشعرّي، جامعة مّنوبة ، ص: 

(1)
- Benveniste (Emile) : Problèmes de linguistique générale 1, Tunis, 

Cérès Editions, 1995, pp: 324 – 332 
(9)

-Meschonnic, Henri, Critique du rythme anthropogie historique du 
langue , Editions Vardier, 1982 

  35 - 31، صص: 2761، 6الورتايّن، مخيس، حنو إيقاعّية عربّية حديثة،  تونس، دار مسكيلياين، ط  -(67)
(11)

- Radhouane, Nebil, Le ryth e dans l’œuvre poétique de Saint – 
Jon- Perse, Faculté des lettres de Tunis, 1984 - 1985 

  .371ص: و  0، ص: به "حنو إيقاعّية عربّية حديثة"ينظر إىل مخّيس الورتايّن يف كتا  -(62)
أجنزوه وما هفوا إليه، الّدار  اليوسفّي، حمّمد لطفي، الّشعر والّشعريّة الفالسفة واملفّكرون العرب ما -(63)

 .12 -16، صص 6992العربّية للكتاب، 
  .93، ص2765، 6، طوكتابة الّذات، صفاقس، دار صامد احليزم، أمحد، من شعريّة اإليقاع -(61)
  6951، 2الّشايب، أمحد، تاريخ الّنقائض يف الشعر العريّب، القاهرة، مكتبة الّنهضة املصرييّة، ط  -(65)
 ازنة، لبنان، دار الكتب العلمّيةلبخارّي، يونس، املعارضات يف الّشعر األندلسّي دراسة نقديّة مو ا -(61)

6906.  
  6998، ّناط وجتارب(، القاهرة، دار قباءالّتطاوّي ، عبد اهلل، املعارضات الّشعريّة ) أ -(60)
خلصائص املمّيزة، شهادة حمّمد ناجي، معارضات ليل الّصّب، الّسمات املشرتكة وا ابن أمحد، -(68)

  .6997 -6989الّتعّمق يف البحث، جامعة تونس األوىل، كلّية اآلداب، الّسنة اجلامعّية: 
  .6983، 6، دار الفرقان، طارضات يف الّشعر العريّب، بريوتنوفل، حمّمد، تاريخ املع -(69)
  .6911، يوليو 2، مج6سصريّة، اجلارم، علي، املعارضات يف الّشعر اجلاهلّي، جمّلة الكتاب امل -(27)
، أكتوبر. 3، مج6الّطرابلسّي، حمّمد اهلادي، معارضات شوقي مبنهجّية األسلوبّية املقارنة، عدد -(26)

  .6982نوفمرب. ديسمرب، 
 ، جمّلة املنهل، عّز الّدين، املعارضات الّشعريّة يف القصيدة العربّية تارخيها ومضامينهااملفلح -(22)

  .2771، أكتوبر ونوفمرب، 02، عام 18، مج 173عدد  الّسعوديّة،
 اآلداب والعلوم اإلنسانّية بسوسةاإلمام، عمر، الّنقيضة غرضا شعريّا مهّمشا، جمّلة موارد، كّلّية  -(23)

 .6990العدد الثّاين، 
 . 17م ن، ص  -(21)
 6987 ،دار الّرشيد كويت،ابراهيم السامرائّي، ال، حتقيق مهدي املخزومّي و 6اخلليل، العني، ج -(25)

  206ص: 
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       6909جمدي وهبة وكامل املهندس، معجم مصطلحات العربّية يف الّلغة واألدب، لبنان،  -(21)
  .273ص: 

دراسة وصفّية نقديّة(، جمّلة كلّية الرّتبية ت الّشعريّة يف عصر العباسّيني )درويش، العريب، املعارضا -(20)
  .05، ص:  2777، 2، ع1)القسم األديّب(، مج

 1بنكه ساز، أنعام، األسلوب واألسلوبّية يف املعارضات، جمّلة الرّتاث األديّب، السنة األوىل، ع -(28)
  11 - 15، صص: 6995

         6982، حتقيق أمحد حمّمد شاكر، دار املعارف، مصر، 6ابن قتيبة، الّشعر والّشعراء، ج -(29)
  .227 – 268ص ص 

 .08لعريّب، املرجع نفسه، ص درويش ا -(37)
. 119 -118ص ، 6910، 1، بريوت، دار الكتاب العريّب، ط2أمني، أمحد، الّنقد األديب، ج -(36)

وصل إلينا. وهلذا اخّتذ مثال  الّشعر اجلاهلّي هو أقدم شعر»وينظر إىل قول حمّمد عزّام يف اآليت: 
ضمن كتاب  الّنّص الغائب « ضات شعر قبلهّنوذجا( ينبغي احتذاهه، دون أن جتد فيه ذكرا ملعار و)

      2776جتّلّيات الّتناّص يف الّشعر العريّب "دراسة"، دمشق، منشورات احّتاد الكّتاب العرب، 
نّص املعارضة وإعادة إنتاج املعىن دراسة بني الّسابقني مقال حممود موسى ". ويرفد الكتا612ص 

 .698، ص 2761، مايو 09الّنقد األديّب، ع يف معارضات اإلحيائّيني، جمّلة عالمات يف
اهلادف  18- 10األسلوب واألسلوبّية يف املعارضات"، صص: ينظر إىل قول أنعام بنكه ساز يف " -(32)

 اّليت كانت هلا دوافعها وعواملهاأّما العصر األموّي فقد اشتّدت فيه العصبّيات القبلّية »إىل اآليت: 
سياسّية والثّقافّية. وسبب هذه العوامل بأمجعها بزوغ فّن جديد من منها العوامل االجتماعّية وال

املعارضات مّسي بالّتناقض. ومن أشهر شعرائها جرير والفرزدق واألخطل، وممّا قاله الفرزدق يف 
 إحدى قصائده وهي من املتقارب:

 بور لدى الفرقـــــــدعرفــــــــــــــــــــــــــت املنازل من مهــــــــــــــدد       كوحي الزّ 
 قصيدة على نفس الوزن أو البحر املتقارب وبنفس القافية أي الّداّل املكسورة قائال: فأجابه جرير يف

 «فلم حيظ فيهم ومل حيمـــــــــــــــــد        زار الفرزدق أهل احلجــــــــــــاز  
ت بعد على نطاق واسع، كما ( قد عرفمل تكن ) املعارضات»حمّمد عزّام هذا الرّأي بقوله: وأّيد  

 .615ضمن الّنّص الغائب، ص « الّنقائض( يف العصور اجلاهلّية واإلسالمّية واألمويّةعرفت )
 .10بثينة، مجيل، الّديوان، بريوت، املكتبة الثّقافّية، د ت، ص  -(33)
 .627 أبو ربيعة، عمر، الّديوان، بريوت، دار صادر، د. ت، ص:  -(31)
. 39، ص:6991وذينة، حمّمد، قصيدة الربدة ومعارضاهتا، احلمامات، منشورات حمّمد بوذينة، ب -(35)

 وميكن الّنظر إىل القول اآليت ألنعام بنكه ساز:
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املرجع « أّما العصر املسّمى بعصر االحنطاط فهو عصر ازدهار املعارضات وأشعار احملاكاة والّتقليد»
  57املذكور سابقا، ص 

  .619حمّمد، الّنّص الغائب جتلّيات الّتناّص يف الّشعر العريّب، ص عزّام،  -(31)
حممد املرزوقي واجليالين ابن احلاج حيي، علي احلصري القريواين، تونس، اجملمع الّتونسي للعلوم  -(30)

 . 221 -269، ص 2778واآلداب والفنون بيت احلكمة، 
وقد أشار هذا الباحث إىل مجع هذه القصيدة بني  .688عزّام، حمّمد، املرجع املذكور سابقا، ص  -(38)

سبب نظمه هلا أّن وشاية بلغت األمري حمّمد بن طاهر »واالعتذار، مرّكزا على املدح فـالغزل واملدح 
( تّتهم احلصرّي بشتمه )...( فنظم هذه القصيدة ميدح صاحبه، ويدفع ه155صاحب مرسية )

 «.عن نفسه
. ويقول حمّمد  00ات يف الّشعر األندلسّي دراسة نقديّة موازنة، ص: البخارّي، يونس، املعارض -(39)

صرّي الّناس وحّرك عواطفهم لـ املرزوقي واجليالين بن احلاج حيي عن هذا القصيد الذي شغل به احل
يتلّقفه الّشعراء شرقا وغربا يقّلدون حبره وموضوعه، وحياولون تزيني قصائدهم بروائع معانيه، ورّقة "

علي ص، املعدومة الّنظري" ضمن كتاب "ومبانيه، فلم يدركوا شأوه، وال وصلوا إىل نغمه املرقألفاظه 
 .619، ص 6901، 1احلصرّي دراسة وخمتارات، تونس، الّشركة التّونسّية للّتوزيع والّنشر، ط

 225 ابن احلاج حيي، علي احلصرّي القريواين، املصدر املذكور سابقا، صص:املرزوقي، حمّمد و   -(17)
 دار غزل شوقي حول أرق احلبيب»عزّام فحوى هذه القصيدة قائال: لقد  وفّصل حمّمد .221

، ومناجاته الّنجم واحلمائم، ورغبته ف آهاته احلّرى اليت تذيب الّصخروعطف عائديه عليه، ووص
 .689 -688الّنّص الغائب جتلّيات الّتناّص يف الّشعر العريّب، صص «. يبتهيف رهية خيال حب

 .213، ص 6911القرطاجيّنّ، حازم، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تونس، دار الكتب الّشرقّية،  -(16)
اليوسفّي، حمّمد لطفي، الّشعر والّشعريّة الفالسفة واملفّكرون العرب ما أجنزوه وما هفوا إليه، الّدار  -(12)

دخل إىل الّشعر العريّب احلديث . وينظر أيضا إىل حمّمد اخلبو، م51، ص6992العربّية للكتاب، 
 .53 -52، صص 6995لبدر شاكر الّسّياب ّنوذجا، تونس، دار اجلنوب للّنشر، 

عبيد، حامت، الّتجديد يف الّشعر العريّب املعاصر: من مجالّية الّنموذج إىل مجالّية الفرد، جمّلة رحاب  -(13)
  .65، ص2771أفريل،  –، مارس 57املعرفة، الّسنة التاسعة، ع

 .217القرطاجيّن، حازم، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص   -(11)
 .259القرطاجيّن، حازم، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص  -(15)
 660  - 661، صص 6902، 1، طّشعر، لبنان، بريوت، دار القلمأنيس، أبراهيم،  موسيقى ال -(11)
أيضا، إىل جابر عصفور يف  . وينظر، 218دباء، صالقرطاجيّن، حازم، منهاج البلغاء وسراج األ -(10)

 1مفهوم الّشعر دراسة يف الرّتاث الّنقدّي، القاهرة، مؤّسسة فرح للطّباعة والّنشر، طكتابه "
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اجلاهلّية به "نظريّات الّشعر عند العرب ). وينظر إىل مصطفى اجلوزو يف كتا695، 6997
 .36، ص6988، 2باعة والّنشر، طوالعصور اإلسالمّية(، بريوت، دار الطّليعة للطّ 

 .660، ص أنيس، أبراهيم، موسيقى الّشعر -(18)
 .668م ن، ص  -(19)
تغيري بسيط حازم القرطاجيّن بقوله إنّه : " ينظر إىل رهية جابر عصفور  إىل الّزحاف وقد ساير فيها -(57)

ابة )...( وبذلك ميكن أن يلّون  االّطراد الّصويّت للوزن، فيقضي على ما ميكن أن يقع فيه من رت
تكون للّزحاف وظيفة مجالّية )...( وذلك أمر جيعل الّتنوّع اّلذي حيدثه الّزحاف مرتبطا بغاية مجالّية 
تّتصل بتدّفق الوزن وطوله وتنّوعه يف نفس الوقت، فضال عّما ينطوي عليه الّتدّفق والّتنوّع من 

 .699الّشعر: دراسة يف الرّتاث الّنقدّي، ص خصائص تتمّيز هبا تشكيالت الوزن الواحد" مفهوم 
 6986الّطرابلسي، حمّمد اهلادّي، خصائص األسلوب يف الّشوقيات، منشورات اجلامعة الّتونسّية،  -(56)

  11ص 
 .205أنيس، إبراهيم، موسيقى الّشعر، ص  -(52) 
  .203أنيس، إبراهيم، موسيقى الّشعر، ص  -(53)
نظريّات نظر إىل مصطفى اجلوزو يف كتابه ". وي271املذكور سابقا، صعصفور، جابر، املرجع  -(51)

 .18الّشعر عند العرب ) اجلاهلّية والعصور اإلسالمّية(، ص
اجلاحظ، البيان والّتبني، حتقيق عبد السالم حممد هارون، القاهرة، مكتبة اخلاجني للطّباعة والّنشر  -(55)

 .638، ص 6998، 0والّتوزيع، ط
، عّلق عليه غريد الّشيخ، بريوت، دار الكتب ي، شرح ديوان احلماسة أليب متّاموقي، أبوعلاملرز  -(51)

 .62، ص2772العلمّية، 
  .06العّياشّي، حمّمد، نظرية اإليقاع يف الّشعر العريّب، ص -(50)
 .655م ن، ص -(58)
 .651م ن، ص -(59)
 .652ص ، العّياشّي، حمّمد، نظرية اإليقاع يف الّشعر العريبّ  -(17)
وأّما إيقاع الّشعر فال يكون العنصر األّول فيه ثقيال وال يكون إالّ خفيفا. ينظر إىل قول حمّمد العّياشي: " -(16)

وذلك خضوعا منه إىل طبيعة الّلغة ومقتضياهتا" ضمن نظريّة إيقاع الّشعر العريب، تونس، املطبعة 
 .652، ص 6901العصريّة، 

 حى، أطروحة دكتوراه، جامعة قرطاجيقاع يف الّشعر والّنثر يف العربّية الفصبنسالمة، نادرة، اإل -(12)
  .695، ص 2778 - 2770املعهد العايل للغات بتونس، س/ج: 
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 م ْصطََلح  الن َّْقِد الثّ َقاِفيِّ الَعَرِبيِّ ِفي ِظلِّ ِصَراِع األَْنَساِق الث ََّقاِفيَّةِ 

)  )الَمَسار  َوالَمِصير 
 

The Term Arab Cultural Criticism Under The Conflict of 

Cultural Patterns (Path and fate) 

 
 : حنان نّوي الباحثة طّالبةال                                     

  (جزائرة )الير و بال -آكلي محند أولحاج  جامعة                                     
  

h.noui@univ-bouira.dz  
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  ص:ملخّ 
  اّليت يدة؛ تتصّدرها: إشكالّية احلداثةيشتكي مصطلح الّنقد الثّقايف العريّب من إشكاالت عد

اجنّر عنها صراع خفّي بني نسقني ثقافيني خمتلفني، ممّا جعل واقع ذلك املصطلح ينضح 
ت، وعليه يكون مصري هذا املصطلح، يف ظّل ذاك الّصراع؛ مرهونًا مبا ستسفر عنه بالتّناقضا

اسرتاتيجياتنا املستقبلية هبذا الّشأن، لذا ارتأينا أْن نعمد يف هذه الورقة البحثّية إىل تناول املسألة 
بعض الّنماذج  بنظرة نقديّة، يف حماولة منّا لتقييم واقع مصطلح الّنقد الثّقايف العريّب )ممّثاًل يف

 ننظر يف مساره، وكذا مصريه.، حبيث املختارة(
 

 احلداثة ،األنساق الثّقافّية ،املصطلح العريبّ  الّنقد الثّقايّف، صطلحم الكلمات المفتاحية:
 .هليمنة الثّقافّيةاالعوملة، 

Abstract:   
The Term Arab cultural criticism encounters many problems,  

among them modernity is the most  important  and serious problem, 
which causes a hidden conflict between two  cultural patterns. 
Actually, this caused a lot of contradictions in the term itself, so the 
term’s fate is interrelated by what our future strategies will result in 
this regard.  Accordingly, we decided to handle this paper of research 
critically, trying to evaluate the reality of the Term Arab cultural 
criticism (represented in selected models), and we have to take 
consideration its fate and its path. 

 

Keywords: cultural criticism, Arabic term, Cultural patterns, 
Modernity, Globalization, Cultural Hegemony. 
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 مقّدمة:
حيّـزًا، ضمن دائرة انشغاالت الكثري من  (مصطلح الّنقد الثّقايفّ ) تشغل مسألة

ّل مكمن هذا املهتّمني بالّدراسات املصطلحّية العربّية يف عصرنا الرّاهن، ولع ؛الباحثني
اإلقبال؛ هو أّن اإلشكاالت اّليت تطبع مسار املصطلح يف وطننا العريّب، تكون أكثر حّدة 
يف جمال العلوم اإلنسانّية، باملوازاة مع نظرياهتا يف جمال العلوم الّدقيقة، وعلوم املاّدة؛ ذلك أّن 

ين وشائج مبسألة اهلّوية، العلوم اإلنسانّية أوثق  صلة بثقافة، وفكر األّمة، واألكيد أّن هلذ
ولعّلنا لن جنانب الّصواب إذا قلنا: إّن مصطلحات كّل من الّدراسات الثّقافّية، والّنقد 
الثّقايف؛ تشّكل مدّونة خصبة ملن عمد إىل تتّبع إشكاالت مصطلح العلوم اإلنسانّية يف 

 الوطن العريّب.
 

قايف؛ عن صورة شديدة يكشف االّطالع على واقع املصطلح يف جمال الّنقد الثّ 
الّتعقيد؛ ذلك أّن مصطلحتنا يف هذا اجملال، باتت أقرب إىل املصطلح اهلجني، منها إىل 

املصطلح العريّب الّصميم، واألرجح أّن سبب ذلك هو ممارساتنا املصطلحّية غري الواعية  
ة، مدعومة ففي وقت كان من املفروض أْن ننتج معارف علمّية مطبوعة بطابع اهلّوية العربيّ 

مبصطلحات عربّية رصينة ودقيقة، آثرنا أْن نويّلن أوجهنا قبل الغرب، نتلّقف معارفه 
 ومصطلحاته، من دون منهجّية علمّية صارمة؛ حتدو ذلك.

 

لقد تسّببت تلك الّتناقضات اّليت تكتنف واقع مصطلح الّنقد الّثقايّف؛ يف إذكاء صراع 
ألرجح أّن صراًعا كهذا سيهّدد مسار املصطلح يف هذا خفّي بني نسقني ثقافيني متباينني، وا

 يف ارتأينا أْن نعمد اجملال، مما يعين أّن مصريه جينح حنو اهلجنة، وتغريب اهلّوية العربّية، وعليه
: يفهنا نبلورها سألة، واّليت امل هاملتعّلقة هبذ إىل حماولة البّث يف مجلة من الّنقاط ،مقالنا هذا

 :كما يلي  ؛نهجاملاف، هداأل شكالّية،اإل
 

يف ظّل أنساق ثقافّية متباينة  ّنقد الثّقايّف العريبّ صطلح المكيف كان مسار  اإلشكالّية:
 مصريه؟ ؟ وكيف سيكوناملظانّ 
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 األهداف:
 العريّب. لّنقد الثّقايفّ صطلح امتقييم واقع  -
 العريّب. لّنقد الثّقايّف يف الوطنصطلح اممناقشة بعض إشكاالت  -
 يف ظّل تباين أنساقه الثّقافّية. الّنقد الثّقايّف؛صطلح مسار ممي رهية حول تقد -
 .الّنقد الثّقايف العريبّ  صطلحميف جمال  ،تبنّي ما قد يسفر عنه صراع األنساق الثّقافّية -

 

حرًصا مّنا على حتقيقة الّنتائج املسطّرة سلًفا؛ سنعمد إىل منهٍج نقدّي، نقّلب من  المنهج:
 اليّت يتمحور حوهلا هذا املقال.  ،ّنظر يف أبعاد القضّيةخالله ال

 

 واقع مصطلح الّنقد الثّقافّي العربّي: -4
واإلشكاالت  من بني أكثر القضايا الّشائكة، تعّد القضية املصطلحّية يف الثّقافة العربّية؛

ٍد تنّد عن املعاصرة، اّليت مل يلِف هلا الباحثون واملختّصون مستقرّا؛ على الّرغم من جهو 
احلصر، ولعّل أكثر ما يلوح يف أفق هذه القضّية؛ هو تلك الّضبابّية اّليت تلّف أرجاءها 
حبيث ال يكاد الباحث يتبنّي فيها سبياًل واضًحا، وهذا من شّدة الّتناقضات اليّت تطبع 

ربّية يف مسارها، بل إّن الباحث املتبّصر ليقف مشدوًها أمام فداحة ما نقرتفه حبّق الّلغة الع
هذا اجملال، ولعّل مصطلح الّنقد الثّقايّف يشهد على ذلك، حبيث ينضح واقعه مبا ال يدع 

 جمااًل للشّك؛ بأّن ممارساتنا املصطلحّية يعوزها االمتثال لضوابط املنهجّية العلمّية.
 

إّن واقع مصطلح الّنقد الثّقايّف لدينا؛ واقٌع يبعث على القلق بإزاء ممارساتنا غري 
ملنطقية جتاه القضّية املصطلحّية، وإْن كان من غري الاّلئق استصغار اجلهود املبذولة يف هذا ا

أْن تعمل اجلهات الوصّية على  -رمّبا-الّصدد، أو حىّت الّتشكيك فيها، فإّن الواقع يفرض
كّنا   تغيري اسرتاتيجياهتا، نظرًا لكون تلك اّليت عهدناها مل تثبت جناعتها حلّد اآلن، وهذا إذا

نروم حقًّا تبنّي مالمح قضّيتنا املصطلحّية، على الّنحو اّلذي يرتقي بالّلغة العربّية يف جمال 
املصطلح، وألّن احلديث ههنا سيتمحور حول واقع مصطلح الّنقد الثّقايّف العريّب؛ فاملقام 

؟ وما أبرز يستدعي البّث يف حقيقة هذا املصطلح أّواًل؛ فماذا نعين مبصطلح الّنقد الثّقايفّ 
 اإلشكاالت اّليت يشتكي منها وطننا العريّب، يف هذا اجملال؟



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
111 
 

 ماهّية مصطلح الّنقد الثّقافّي: /4-4
رٍح علميٍّ أن يقوم مبعزٍل يت ال ميكن ألّي صالّلبنةن الّ يعّد ما من شّك يف أّن املصطلح 

من دون االعتماد  ،سارا ميقوم هلا ِقوام، أو أن ميتّد هل كن لفروع املعرفة أنْ عنها، إْذ ال مي
يكاد املصطلح ميّثل العنصر " وتبًعا لذلك واضحة الّداللة، ،رصينة ،على مصطلحات

الّلغوّي األساس اّلذي يقيم لّلغة حيويتها ويعيد هلا هيبتها، يف أّي تراجع يهّدد كياهنا، 
و ما خيّوله ، وه(6)"عالوة على عامل االستعمال األدائي لنظامها الكامن وألغاض تواصلّية

 ألْن يفرض لنفسه حيّـزًا داخل سجّل االسرتاتيجيات اّليت ختّصصها الّدول لتطوير لغاهتا.
 

كان مصطلح الّنقد الثّقايّف لفظًا خمصوص الّداللة واالستعمال، فهذا يعين أنّه إذا  
ة مصطلٌح كغريه من املصطلحات، وتبًعا لذلك؛ يكون لزاًما علينا تبنّي مفهوم املصطلح بصف

وعلى عاّمة، من باب الكشف عن ماهية ذاك املصطلح، اّلذي حنن بصدد احلديث عنه، 
العموم فإّن "املصطلح عالمة لغويّة تقوم على ركنني أساسيني، ال سبيل هلما إىل فصل داهّلا 

، أو الّتسمية (Form)عن مدلوهلا الّضميّن، أو حّدها عن مفهومها، أحدمها الّشكل 
(Désignation)خر املعىن ، واآل(Sens)، أو املفهوم (Notion)،  أو الّتصّور(Concept) 

 (2)؛ أي الوصف الّلفظي للمتصّور الّذهين"(Définition)يوّحدمها الّتحديد، أو الّتعريف 
وهنا جتدر اإلشارة إىل أّن املصطلح؛ يستقي خصوصّيته من خصوصّية اجملال املعريف اّلذي 

 ينتمي إليه.
 

/ Terme)ولة لتقّصي داللة لفظة يف حمابعض املراجع األجنبّية، عدنا إىل إذا ما 

Term) يف الّلغتني: اإلجنليزيّة والفرنسية، فاألمر لن خيتلف كثريًا عّما ورد يف تلك املراجع ،
يف كتابه املوسوم بـ :  (Helmut Febler-فيبلره.)العربّية، ففي الّلغة اإلجنليزيّة ألفينا 

(Terminology Manual) بقوله:   يعّرفه   
«A term is any conventional symbol representing a concept defiend in 

a subject field»
        (1)

.  
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رمز مّتفق عليه؛ ميّثل املصطلح " وهو تعريف قد يصّح أْن ترمجه إىل العربّية بعبارة:
الّدقة ما يغنينا عن مرجٍع آخر ، وتعريف كهذا له من ()مفهوًما حمّدًدا يف جمال معريّف معنّي"

 يف الّلغة اإلجنليزيّة. 
  

موسهم قا يف وزمالهه (Jean Dubois -جون دو بوا) ناجديف الّلغة الفرنسية؛ و 
(Dictionnaire de Linguistique) عريف الّتايلالتّ ن وردو ي: 

«  le ter e ou unité ter inologique est l’unité signifiante constituée 

d’un mot (terme simple) ou de plusieurs mots (terme complexe) qui 

désigne une notion de façon univoque à l’intérieur d’un do aine» 
(1) 

 

وحدة دالّة؛ مكّونة من لفظة )مصطلح  :"املصطلح أو البنية املصطلحّيةّن إأي 
عن مفهوٍم ما داخل  -ثابتبشكل -بسيط(، أو جمموعة ألفاظ )مصطلح مرّكب(؛ تعرّب 

، وهو تعريف قريب جدًّا من سابقه، مع إشارة هؤالء إىل الفرق بني املصطلح ()جمال معنّي"
 البسيط، واملصطلح املرّكب.

     

بناًء على الّتعريفات الّسابقة؛ نتوّصل إىل أّن مصطلحات الّنقد الثّقايّف: ألفاظ من 
قايف، يتّم اخّتاذها للّتعبري عن املفاهيم املتداولة، ضمن ونْضِع املختّصني يف جمال الّنقد الثّ 

مؤّداها، ضّيقة يف استعماهلا وتداوهلا، و  نطاق ختّصصهم؛ أي إهّنا ألفاظ دقيقة يف داللتها
يف لغة  اتيت تتبّوأ مكانة األيقونالّ  )املصطلحات( غويّةالوحدات اللّ  هذهتكون وعليه 

لكّل ختّصص فإذا كان ، ذاك الّتخّصصجمال  نشأ، ويّتسعي منهايت الّ  ّنواةالمبثابة  الّتخّصص
ملفاهيمّي داخل هذا اإلطار ينشأ حقل مفاهيمّي، ويف فلك هذا احلقل ا؛ فعامإطاره ال

 .يت تشّكل الّسجّل املصطلحّي لذاك الّتخّصصالّ هي  تسبح جمموعة املصطلحات
 

   آليات صناعة المصطلح في الوطن العربّي: /4-0
ى على باحث مطّلع حبيثيات الّدرس املصطلحّي العريّب أّن منظوماتنا قد ال خيف

االصطالحّية؛ منظومات هّشة، حيث غدت الّتعارضات، والتّنقضات مسة تطبع واجهتها 
كما -يف وطننا العريّب؛ تستند إىل آليات مضبوطة  ولئن كانت منهجّية صناعة املصطلح

جلهات الوصّية، أو باألحرى أغفلته، وهو أّن اآلليات ، فإّن أمرًا مهمًّا فات ا-يظّن الكثريون
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ينبغي أْن تصّنف حبسب الّتقنيات، غري أّن اّلذي حيدث؛ هو خلٌط عجيب بني آليات 
تلك الّتقنيات، وإْن كانت ممارساتننا يف هذا امليدان تكاد تنحصر يف حماولة قولبة ما نقرتضه 

 من مصطلحات، كي تبدو مبلمح املصطلح العريّب.
  

كشفت لنا إطاللة عجلى على أهّم ما أورده الباحثون واملختّصون خبصوص اآلليات 
عن وضع معّقد، تكتنفه مواقف متباينة ، ومتضاربٌة  ،العريبّ املعتمدة يف صناعة املصطلح 

   ه: املصطلحّيةي: علي القامسي، يف كتاب(على سبيل الّتمثيل، ال احلصر) نذكر من أولئك
أسسه العلمّية وتطبيقاته العملّية(، حممود فهمي  -/ علم املصطلحصطلحمقّدمة يف علم امل-

رجاء وحيد دويدي، يف كتابه: )األسس الّلغويّة لعلم املصطلح(، وكذا:  حجازي يف كتابه:
فالغريب يف األمر أّن تلك  عمقه الرّتاثي وبعده املعاصر(،-)املصطلح العلمّي يف الّلغة العربّية

سها من لدن الباحثني، من دون أّي امتثال خلصوصّية املصطلح اآلليات؛ يتّم تكدي
الّشيء، ليس   اسرتادوطبيعته، ولعّله من اجملدي أْن نتحّدث هنا بلغة االقتصاد فنقول إّن: 

 .كاخرتاعه، وصناعته، ليست  كصناعته
 

يف ظّل غياب منهجّية دقيقة، واسرتاتيجّية عملّية جتّنبنا فوضى الّصناعة املصطلحّية 
يت تتسّبب يف تعتيم كّل رهية ترنو إىل حتقيق مسعى تبعاهتا، تستمّر هيمنة تلك الّضبابّية الّ و 

، مبا يف ذلك مصطلحات الّنقد الثّقايفّ رصينة موّحدة، عربّية صناعة وتداول مصطلحات 
منهجّية واضحة فاحلقيقة أنّنا "ال نستطيع أْن ننجح يف وضع املصطلحات مادمنا نفتقر إىل 

وشاملة دون منهجّية دقيقة  ،ودقيقة ،تكون تاّمة ألّن املعرفة ال ميكن أنْ  هلذا الغرض حمّددة
يت متكاملة، تعتمد عليها يف مواجهتها لكّل متطّلبات احلياة العلمّية واحلضاريّة وغريها. الّ 

 ، فاحلرّي بنا إذن؛ إعادة الّنظر يف منهجيتنا.(5)البّد هلا من وعي شامل ومسؤولّية تاّمة"
 

آليات صناعة املصطلح يف الوطن العريّب ال يف أّن  ؛رهيتنا حول هذه الّنقطة تتلّخص
قنيات، لكّل واحدة منها آليتني اثنتني ت سب الّتقنيات؛ حيث أّن لنا ثالثبّد أْن تبّوب حب

: آلية الرّتمجة، وآلية الّتعريب(/ تقنية الّتوليد تضمّ وهي: تقنية االقرتاض املصطلحّي )
آلية  :تضمّ االشتقاق، وآلية اجملاز( / تقنية االبتكار املصطلحّي ) آلية :تضمّ ) املصطلحيّ 
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، كما نشري ههنا إىل أّن هذه الّتقنيات بآلياهتا؛ ميكن االستعانة فيها (الّنحت، وآلية الرّتكيب
االرجتال؛ فإذا افرتضنا أّن  -االقتباس -الّتأويل -الّتضمني -الّسماع -هي: القياس بوسائل

قنّية توحي بداللة الّصرامة، كما أّن اآللية توحي بداللة االلتزام؛ فإّن الوسائل املساعدة التّ 
 هي ما خيلق شيًئا من املرونة.

 

 أهّم إشكالّيات مصطلح الّنقد الثّقافي في الوطن العربّي: /4-1
يشتكي من عّدة إشكالّيات   ؛مصطلح الّنقد الثّقايفمن الثّابت واملعروف أّن واقع 

، وهذا يف وقت كان من املفروض -إْن صّح تقديرنا–طًئا و ري أّن إشكالّية احلداثة أشّدها غ
أْن ال ت طرح إشكالّيٌة من هذا القبيل البّتة، فاختالل اسرتاتيجّية املوازنة بني كّفيّت القدامة 

ّمس واحلداثة؛ ما هو إاّل إعالن صريح لتيهان مل حنسن الّتحّكم يف مدارجه، حيث ر حنا نتل
له حلواًل، يف جنبات مقارباٍت، تفتقد إىل املنهج الّصحيح يف أبسط وصف هلا؛ إْذ إّن 

من صميم تراثنا، أو كان وافًدا صرفًا، ال طائل منه   -أّي فكر-الّتلّقي الّساذج للفكر، "
حىّت وإْن متّرسنا فيه وأتقناه؛ ذلك أّن الّسذاجة يف تلّقي الفكر يالزمها بالّضرورة إغفال 
للعوامل الّتارخيّية، الّسياسّية، والثّقافّية.. اّليت تكون قد لعبت األدوار األساسّية يف نشوئه 

 ، ولذلك تبعاته طبًعا.(1)وتبلوره"
 

إّن مكمن االضطراب اّلذي يلّف واقع املصطلح يف جمال العلوم اإلنسانّية، بصفة 
على -على وجه اخلصوص يعود عاّمة، ومصطلحات الّدراسات الثّقافّية والّنقد الثّقايّف 

 الوطن العريبّ إىل ذينك القطبني املتعارضني الّلذين يتجاذبان قضّية املصطلح يف  -األرجح
وهذا يف ظّل تغييب منهجية توازن بينهما؛ "فالثقافة  ومها: قطب القدامة، وقطب احلداثة،

ة من الّرهانات العربية لألسف مل تفلح يف بلورة مالمح خاّصة هبا، وظّلت أسرية جمموع
 ّتحديثاملّتصلة بغريها، ومن املعلوم أّن لذلك أسبابه الكثرية، منها ما يتعّلق بكيفيات ال

الّداخلي للثّقافة  سيجنّ الوهذا االصطراع مّزق  ،املاضيومنها ما يتعّلق بطبيعة الّصلة مع 
ىل منهجّية صارمة ، فما أحوجنا إ(0)"العربّية، وأدخل يف ممارساهتا عناصر متضاّدة ومتعارضة

ة ماضينا قداماحلاصل بني  ،املّد واجلزرهذا تقينا تبعات  ، منهجّيةيف جمال االصطالح
   !وحداثة حاضرنا
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لعّلنا لن جنانب الّصواب إذا قلنا إّن وطأة هذه اإلشكالّية، ال تتمّثل يف عدم قدرتنا 
طربة هبذا الّشأن، فإذا كان على املوازنة بني كّفتيها، بقدر ما تتمّثل يف إيدولوجيتنا املض

منظورنا لقطب القدامة يتلّخص يف مفهوم الرّتاث )مع جدل عميق حول هذه الّنقطة(؛ فما 
اّلذي جيعل منظورنا للحداثة يقتصر على احلضارة الغربّية فحسب؟ إذا كّنا نرى أّن 

احلضارة منظوماتنا االصطالحّية ال بّد أْن تستقي معاملها من إرث أجدادنا، وإفرازات 
الغربّية، يف الوقت عينه؛ فما حمّلنا حنن؟ هل جيوز أْن نكتفين مبحاولة الّتوفيق بني ذينك 

 القطبني املتعارضني فقط؟  أليس هذا إقصاًء لذواتنا؟
 

واقع املصطلح يف يت شّوهت الّسعي إىل سّد الثّغرات الّ  رمّبا سيكون من عزم األمور
فمىت  حتول دون إحراز خطوات حنو األمام جوةكّل ف  تْن كانفإ جمال الّنقد الثّقايّف أو غريه،

إىل مىت سنظّل على  صطلح؟ ولعّل احلرّي بنا أْن نقف لنسائل أنفسنا:امل ذاكسيستقّر حال 
هل مّث ينتهي بنا إىل االنسالخ عن ثقافتنا؟  ،مسنِْت الّتبعّية عاكفني؟ ألن يكون هذا نفًقا

ملخرجات علمّية لسنا أصحاهبا، لنرميها فيما بعد  قـ ْربانابّية م مرونة الّلغة العر دّ قن قل أنْ يع
"إّن إشكالّية املصطلح لدينا اليوم تعرب عن جوهر أزمة يعانيها العقل بتهمة العجز؟ 

وميارسها الّلسان، وحتمل خلفيات الّتاريخ، وحتّدد تقاسيم اهلّويّة، ومسار الثّقافة، قبوال 
كيف سيقوم ملنظومتنا االصطالحّية ِقوام يف ف ،(8)ًفا، وإنكارًا"ورفًضا، ووالًء، ومعاداة، وتعري

 ؟ خمتلفِة املظاّن، متباينِة املضامني ى بني أنساٍق ثقافّيةٍ ظّل صراٍع غري متكافئ القو 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 تأثير تباين األنساق الثّقافّية على مصطلح الّنقد الثّقافّي: -0
 من املعروف أّن احلدود اجلغرافّية باتت اليوم أوهنن من أْن تشّكل حاجزًا ميكن له أنْ 

أمام هذا الواقع اّلذي نشهده، واقٌع  ؛حيول دون امتزاج شعوب العامل؛ فكرًا وثقافةن وتعاماًل 
ملتحّكم يف زمام ي فرض إلزامّية االنفتاح على اآلخر، خاّصة إذا كان اآلخر يشغل موقع ا

االنغالق   ع قدة   ؛وثقافيًّا علميًّا والرّتاجع الّتخّلف أسباب أخطر بني من ولعلّ  ،العلميّ  اإلنتاج
، أو الّذوبان يف فلك حمموالته الثّقافّية ال يعين البّتة تقليد املتفّوقهذا  بيد أنّ على الّذات، 

  الوقوع يف شنرك اهليمنة الثّقافّية. إىل -ال حمالة-ومرجعياته الفكريّة؛ فكّل ذلك سيؤّدي 
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 ّتقوقعالقد يكون االنفتاح على فكر اآلخر، من موجبات هذا العصر؛ ذلك أّن 
واالنغالق على الّذات جملبة للّتخّلف، بيد أّن ذاك االنفتاح؛ جيب أْن يكون حمكوًما 

وليس ثقافة االستهالك، وعليه يكون الّرضا باسترياد مصطلحات  املعتدلة، بقوانني: املثاقفة
علمّية؛ ذات مرجيات ثقافّية، وفكريّة مباينة للثّقافة األصل، من دون بصمة تكييف سبًبا 

 ترّهل الّنسق الثّقايّف املستقِبل، وضعفه أمام الّنسق الثّقايّف الوافد، ومن مثَّ سيطفو نسق يف
"وهكذا فإّن اختالف ثقافة ما ليس أمرًا بسيطًا، أو ساكًنا على غريب على الّسطح، 

(، ومتغرّي ومفتوح دائًما لتأويل حمتمٍل إضايّف Ambivalentاإلطالق، إّّنا أمر تناقضّي )
، ولعّله يكون لزاما علينا ههنا تبيني ماهّية (9)صارًا فإّن هذا هو فضاء اهلجنة ذاهتا"واخت

الّنسق الثّقايف، كي نتبنّي ما قد يسفر عنه صراع نسقني متباينني، على صعيد مصطلح الّنقد 
 الثّقايّف يف وطننا العريّب.

  

 :مفهوم الّنسق الثّقافيّ / 0-4
راع اخلفّي اّلذي حيدث داخل نطاق جغرافيا العرب رمّبا يكون احلديث عن ذاك الصّ 

بني نسقني ثقافيني متباينني، يف جمال مصطلح الّنقد الثّقايّف؛ حديثا يستدعي الوقوف بدًءا 
جيري استخدام كلمة )الّنسق( كثريًا يف اخلطاب عند مفهوم )الّنسق الثّقايّف(، وإْن كان "
تعين ما   تشّوه داللتها. وتبدأ بسيطة كأنْ  جة قدالعاّم واخلاّص، وتشيع يف الكتابات إىل در 

 ( Structureكان على نظام واحد، كما يف تعريف املعجم. وقد تأيت مرادفة ملعىن )البنية
الّنسق ، إاّل أّن مصطلح )(67)"مصطلح دي سوسري ( حسبSystem أو معىن )الّنظام

خارج جمال الّنقد الثّقايف، وما له قايّف( حمدود االستعمال، حبيث أنّا قلياًل من نسمع به الثّ 
 صلة من دراسات ومقاربات.

 

إذا كان من البديهيات أْن تنشأ الّلغة يف إطار مجاعة لغويّة، وأْن تنفرد كّل جمموعة 
لغويّة بأعراٍف، ومعتقداٍت، وقيٍم، ومرجعياٍت فكريّة، وعقديّة، تنصهر مجيعها لتشّكل 

ة، فسيكون من املسّلمات القول إّن وظيفة الّنسق الثّقايّف الّنسق الثّقايّف اخلاّص بتلك اجلماع
"يتحّدد الّنسق عرب وظيفته، وليس عرب وجوده تربز كهالة حتيط بكيان اجلماعة الّلغويّة، إْذ 
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اجملّرد، والوظيفة الّنسقّية ال حتدث إاّل يف وضع حمّدد ومقّيد، وهذا يكون حينما يتعارض 
طاب، أحدمها ظاهر، واآلخر مضمر، ويكون املضمر نسقان أو نظامان، من أنظمة اخل

، وعليه فإّن أّي نسق ثقايّف غريب ينجح يف اخرتاق تلك (66)ناقصا أو ناسخا للظّاهر"
اهلالة؛ سيتغلغل إىل أعماق كيان اجلماعة الّلغويّة، ويعبث بتوّجهات أفرادها، من ذلك: 

وصّدهم عن املصطلح، اّلذي يكون إقباهلم على املصطلح، اّلذي ال ميّت لثقافتهم بصلة، 
 وليد ثقافتهم.

  

من بني أكرب اهلفوات اّليت قد تؤخذ على املختّصني بوضع وصناعة املصطلح يف 
الوطن العريّب، مبا يف ذلك االجتهادات الفرديّة للباحثني؛ هي جتاهلهم حلقيقة أّن ما من 

 مرجعايات فكريّة، أو حىّت مصطلٍح، إاّل وحيمل يف طّياته شحنة ثقافية، كما ويستند إىل
خلفات عقدية، وألّن هذه الّصناعة، قد وّلت وجهها ِقبل الوافد األجنيّب، فاحلرّي بالقائمني 

؛ الّتعامل مع إشكالّية احلموالت املضمرة، حني تلّقف أّي مصطلح -أفراًدا وهيئات-عليها
يف -نقرتضها، يتّم تداوهلا أجنيّب، بيد أّن اّلذي حيصل هو أّن املصطلحات األجنبّية اّليت 

مشوبة بشحنات ال توائم املستقّر اّلذي آلت إليه، وهو ما خلق نوعا من املغالبة  -األغلب
بني الّنسق الثّقايّف، اّلذي و جد فيه املصطلح األجنيّب، مع الّنسق الثّقايّف، اّلذي انتهى إليه 

 سيفرض هيمنته. وال شّك أّن الّنسق األقوى هو اّلذي
 

 -على األجح-صراع األنساق الثّقافّية صراع وّلدته سياسات العوملة الثّقافّية إّن 
واألكيد أنّه يسفر عن غالٍب ومغلوٍب، ولعّل الّنسق املغلوب ما كان لينهزم لوال ختييم ثقافة 
اهنزامية على عقول أفراد اجلماعة الّلغوية، مع العلم أّن ذلك االهنزام الثّقايّف هو يف األصل 

من خّطط ثقافة )املركزية الغربّية(، حيث يعمل الطّرف املهيمن على إضعاف الطّرف جزء 
األنساق "الثّاين إيديولوجًيا، كي تسهل عليه عملية فرض نسقه الثّقايّف املضمر، وعليه فإّن 

الثّقافّية هي جمموعة من األدوات الّرمزيّة اّليت تتحّكم يف سلوك أفرادها، أو هي جمموعة 
، وبذلك يكون بروز أنساق ثقافية متباينة من أخطر (62)"ت الّضبط والّتحّكمميكانزما

 األسباب املؤدية إىل االنسالخ الثّقايف. 
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  مسار مصطلح الّنقد الثّقافّي العربّي في ظّل تباين األنساق الثّقافّية: /0-0
يت ال تنتج املعارف رمّبا يكون من الغيّن عن البيان التّنبيه إىل حقيقٍة مفادها أّن األّمة الّ 

العلمّية؛ ستستوردها حباٍل من األحوال، وإْن كانت حقيقة كهذه، قد ال تتناىف مع مبدأ 
املثاقفة، وحوار الثّقافات، فإّن الّذي حيدث يف وطننا العريّب حالًيا، بعيد كّل البعد عن ذاك 

تتضارب فيها  ،دة الّتعقيد"يكشف املسار اخلاّص بتطّور الثّقافة العربّية صورة شدياملبدأ، إْذ 
واملرجعيات، وال يأخذ هذا الّتضارب شكل تفاعل  ،واملفاهيم ،واملناهج ،الّتصّورات، والّرهى

إّّنا يتمّثل ملعادلة اإلقصاء، واالستبعاد من جهة، واالستحواذ الّسليّب واالستئثار من  ،وحوار
 ل دون حتديد مساٍر واضحٍ احفما أثّر على منظوماتنا االصطالحّية؛ وهو ، (63)جهة ثانية"

 .عربّية مّتزنة وسليمة قودنا إىل توليد وتداول مصطلحاتوانتهاج هنٍج بنّي ي
  

لعّل إنكار حقيقة أّن الّلغة؛ قد تلجأ عرب مسريهتا احلضاريّة إىل اقرتاض كلمات 
تأخذ وتعطي، و"إذا   -أيّة لغة-ومصطلحات من لغات أخرى، تزّمت ال طائل منه، فالّلغة 

كانت الّلغات احلّية يف عمومها تأخذ وتعطي، بناء على مبدأ الّتأثري والّتأثّر اّلذي متارسه 
الّلغات على بعضها البعض؛ فإّن الّلغة العربّية مل تعد تعطي بنفس الّزخم والثّراء اّلذي عرفته 

، وهو (61)ر القليل"اآلن تأخذ كثريًا، وتكاد ال تعطي إاّل الّنز  أيّام الّنهضة العلمّية قدميًا، فهي
ما يعين أنّنا اخرتنا اهلامش عند متوضعنا يف مصفوفة اإلنتاج املعريّف، لنفسح اجملال، ونفتح 
الباب على مصراعيه؛ أمام ما يعرف باملثاقفة اجلارفة، اّليت مل نكن هلا ندَّا، فكانت الّنتيجة: 

ال متّت لثقاتنا، وال  استقبال آيّن ملصطلحاٍت ذات شحنات ثقافّية، ومرجعيات فكريّة،
 لفكرنا ِبِصلنٍة.

  

ينضح الّسجّل املصطلحّي جملال الّنقد الثّقايّف، يف وطننا العريّب، بنزر غري قليل من 
املصطلحات الّدخيلة على الّلغة، والثّقافة العربّيتني، وإذا كّنا يف جماٍل، له وثيق الّصلة 

ل مصطلحات من قبيل: )اإلثنوميثودولوجيا بثقافتنا مثل: الّنقد الثّقايّف؛ نعكف على تداو 
/Ethnmethodology)-  /اإلنتلجنسيا(Intelligentsia)- /املرتوبول(Metropolis)-  

 -(Ghetto)الغيتو/ -(Imageology)الّصورولوجيا / -(Colonialism)الكولونيالّية/
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 -(Epidemiology)األبدمييولوجيا/ -(Doxa)الّدوكسا/ -( Feminism)الفيمينيزم/
إىل أيّن نّتجه مبمارساتنا (؛ حّق لنا أْن نتساءل حينها؛ فنقول: Imperialism)اإلمربيالّية/

 ؟املصطلحّية يف هذا اجملال
 

جزًءا من ممارساتنا املصطلحّية يف جمال الّنقد  إنّ  قد ال جنانب الّصواب إذا قلنا:
موقع املقتبس فإذا كان يصّح أبًدا،  الثّقايّف؛ يّتجه حنو اهلجنة، والغربة الّلغويّة، وهو أمر؛ ال

طنْمسن معامل اهلّوية، وهنْدمن صروح  فإنّ علينا مبدأ الّتماهي فرًضا،  اّلذي حنن فيه؛ ي فرض
خاّصة إذا ، البّتةيس من عزم األمور اآلخر ل مصطلحاتاخلصوصّية الّلغويّة؛ حنين تلّقف 

، تلقى رواًجا كبريًا بني مجهور ألفيانا أّن املقاِبالت اهلجينة )املصطلحات الّدخيلة(
الّدارسني، والباحثني، وكذا الّنقاد، إذا ما قورنت باملقاِبالت الّصرحية )املصطلحات 

 يف اجلدول الّتايل: وهو ما ستوّضحه بعض األمثلة،الفصيحة(، 
  

 المصطلح األجبيّ  فصيحالمصطلح ال لّدخيلالمصطلح ا
 Doxa البديهي -املعتقد املسّلم به الّدوكسا

 Ethics الّنظام األخالقيّ  اإليطيقيا

 Patriarchy حكم األب -األبويّة البطريركّية

 Infomedia ثقافة الوسائط املعلوماتّية ثقافة اإلنفوميديا

 Feminism احلركة الّنسويّة الفيمينيزم
 Cultural Ecology الثّقافة البيئّية اإليكولوجيا الثّقافّية

 Imageology ميط الثّقايّف لآلخرالّتن الّصورولوجيا
 Epidemiology األمراض الثّقافّية األبدمييولوجيا

 Intelligentsia الطّليعة املثّقفة جنسيااإلنتل
 Cultural Dynamics احلراك الثّقايفّ  الّديناميكيا الثّقافّية

 Ethnmethodology منهجّية اجلماعة اإلثنوميثودولوجيا
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ليه من خالل هذا الّرصد، )واّلذي اقتصر على ّناذج خمتارة(، حول إذا صّح ما ذهبنا إ
حقيقة اإلقبال على تداول املصطلح الّدخيل، بالّرغم من توفّر املصطلح الفصيح؛ تأّكد لنا 

حمنة العربّية ال تتمّثل يف جيوش األلفاظ واملصطلحات الوافدة من عامل احلضارة " أنّ 
ا أمام ب، بل إّن حمنتها احلقيقية تتمّثل يف اهنزام أبنائها نفسيًّ امي فحساملعاصرة إىل عاملها النّ 

؛ أّي إّن (65)"ةغات األجنبيّ ات للّ اهم واستسالمهم يف جمال العلوم بالذّ غوي الدّ حف اللّ الزّ 
ّكز على ترت إشكاالت مصطلح الّنقد الثّقايّف، بل وحىّت مصطلح اجملالت األخرى، ال 

 .وى االستعمال أيًضامستوى الوضع فقط، وإّّنا مست
 

قد ال خيتلف باحثان حول حقيقة أّن الثّقافة العربّية املعاصرة، ثقافة يتلّبسها إغواء 
أيديولوجّي حبضارة الغرب، ولعّل تلك الّنماذج اّليت ذكرناها آنًفا، دليل من أدلّة إقبالنا 

واء يف جمال الّنقد املصطلحات األجنبّية، كي تبدو حبّلة عربّية، س املبالغ فيه على قولبة
الثّقايّف، أو غريه من اجملاالت، إْذ "ال ريب أّن اهتمام املؤّسسات الّرمسّية باملصطلح العلمّي 
يف الرّتاث ضعيف، وأنّه متأثّر بالّتصّور العام الّسائد للمسألة املصطلحّية مفهوًما وجماالت 

دخل، ويدخل إىل الّذات  فاملصطلح اّلذي هو موضع اهتمام هو املصطلح األجنيّب، اّلذي
، ولعّل هذه املسألة ما كانت لتصبح ( 61)وما يلحق به من موجبات الّتحديث والعصرنة"

 خطرية، لو أهّنا مل تداِن حدود اهلّوية، ومل تذِك صراع األنساق الثّقافّية.
 

 تغد ، فقدلّيةكوا تبّية تسبح اليوم يف أيديولوجّية الّشيء املؤسف أّن الثّقافة العر 
يف حضارتنا  امل نعرف إىل تداوهل ةفصيح ةعربيّ  تا، إّما مصطلحاحلديثة اتناصطلحم

سّببنا يف مع ثقافتنا دلياًل، وتبًعا هلذا ت امل جند إىل تكييفه ت دخيلة؛سبياًل، وإّما مصطلحا
االصطالحّية؛ وعليه لن جنانب الّصواب  اومنظومته جّل فروع املعرفة، ساريف مخلق فجوة 

اّلذي يلّف مسار مصطلح الّنقد الثّقايّف لدينا  الّتعارض ذاك جزًءا منذا قلنا إّن إ -رمّبا-
ىل ثقافة االستهالك أّن الّتعامل مع اآلخر ال حيتكم إىل قانون املثاقفة، وإّّنا إ يعود سببه إىل
 باتت هتّدد كياننا. اّليت والّتبعّية، هذه
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ي عزى  تنا االصطالحّيةاحيكم منظوم ،أّن فشلنا يف انتهاج منهج قومي يبدو لبعضٍ قد 
ن قصر البصرية االعتقاد أّن م"غري أنّا نرى أنّهيف حماكاة الّنموذج الغريّب، إىل إخفاقنا 

ة تتعامل أوضاعنا املزرية مرّدها فشلنا يف تبيّن مظاهر الغرب، بل لغياب حركّية هنضويّة إبداعيّ 
فإذا كنّا  ،(60)ذاجة ودون تقديس"كما تتعامل مع املخزون احلضارّي دون س مع الغرب

 تهامقرونة بنهضة شاملة ملنظوم يف جمال معريّف ما )كالّنقد الثّقايف(ة نسّلم بداهة أّن الّنهض
حتكمها اصطالحات  ،خصبة ارفتعنّي علينا الّنهوض إلنتاج معفإنّه ياالصطالحّية؛ 
؛ فال ينا شّر الّتقليد األعمىتق ،ة ممنهجةيف إطار بوتقة اصطالحّية توافقيّ  ،واضحة الّداللة

، فمىت أو تعّظمها ،أو تقّدسها، وال ترفض معطيات ثقافة اآلخر ،تقصي أصول ثقافتنا
 سنعمد إىل تدارك هفواتنا؟

 

  مصير مصطلح الّنقد الثّقافّي العربّي في ظّل تباين األنساق الثّقافّية: /0-1
لعريّب  كشف لنا عّدة فجوات يف ا الّنقد الثّقايفّ إذا كان االطالع على مسار مصطلح 

منهجياتنا، فاألرجح أّن إبقاء احلال على حاله؛ سيودي مبنظوماتنا االصطالحّية يف هذا 
، ومنه ع موم اهل جنة املصطلحّية يف كافّة غويّة على املدى البعيدلّ الربة اجملال، إىل مصيدة الغ  

فيها إىل نتيجة خطرية، وهي: أّن  ةأفضى تعارض األنساق الثّقافيّ األوطان العربّية، اّليت "
، وعليه فإّن مصري (68)الثّقافة العربّية احلديثة أصبحت ثقافة مطابقة، وليس ثقافة اختالف"

مصطلح  الّنقد الثّقايّف لدينا، يتموضع على كّف وعينا القومّي، فإْن حنن سارعنا إىل تدارك 
سار مصطلحاتنا امتداد قومي، يف هذا الوضع، وقّومنا اعوجاج ممارساتنا املصطلحّية؛ كان مل

اجملال، أّما إْن حنن متاطلنا يف استدراك هفواتنا، ورأينا أّن الوضع طبيعّي؛ حبكم ما تفرضه 
 احلداثة )املزعومة(، والعوملة )الزّاعمة(؛ فمّد الّتحّول الثّقايّف سيكتسح إيديولوجياتنا.

 

وطن العريّب، مرهون مبا ستفصح عنه احلقيقة أّن مصري مصطلح الّنقد الثّقايّف يف ال
إذا كّنا نروم حّقا الّتخّلص من هاجس االضطراب املصطلحّي اسرتاتيجياتنا يف قادم األيام، ف

يف هذا اجملال، والبقاء مبأمن من عصف العوملة الّلغويّة والثّقافّية؛ فال مناص من أْن جنعل 
رجات ذاك الفرع مطبوعة بطابع اهلّوية العربّية،  ما استطعنا إىل ذلك -من خالل احلرص  خم 
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على أْن تكون مصطلحاته عربّية صميمة، حىّت وإْن كّنا نقرتضها، "فاملصطلح كيان  -سبيال
لسايّن يشحن مبعاٍن؛ تتقّيد باألطر الثّقافّية للمجموعة الّلسانّية اّليت تستعمله، ولذلك فهو 

 .(69)لثّقافّية، وإجنازها احلضارّي"عالمة دالّة على تارخيها، حيمل يف طّياته جتربتها ا
 

رمّبا لن يكون من الّرجاحة يف شيء، االّدعاء أنّنا نستطيع االستغناء عّما نستورده من 
مصطلحات يف جمال الّدراسات الثّقافّية والّنقد الثّقايّف، ومن مّث االكتفاء مبا ننتجه حنن 

تغيري على ما نقرتضه من فواقعنا يثبت عكس ذلك، غري أنّه مبقدورنا إضفاء بصمة 
مصطلحات تكييًفا وحتويرًا، بدل إقحامها عنوة يف معجم لغتنا، فبالّنظر إىل حقيقة أّن 
"املعرفة اّليت هي خالصة املمارسات العقلّية لإلنسان؛ تتشّكل ضمن أطر ثقافّية، وحضاريّة 

سبب احلاجة، أو حمّددة، وتدخل يف عالقة حوار ومثاقفة مع أطر ثقافّية وحضاريّة أخرى، ب
، يتبنّي أّن احليلولة دون اهنزامنا أمام اهليمنة الثّقافّية ال تتمّثل يف غلق (27)بفعل االتصال"

باب االقرتاض الّلغوّي بصفة عاّمة، واملصطلحّي منه على وجه الّتحديد، إّّنا يف وضع 
 اسرتاتيجيات تثبت أّن لنا قّوة حضوريّة يف هذا اجملال.

 

ّصواب إذا قلنا: إّن حتديد مصري مصطلح الّنقد الثّقايّف يف وطننا قد ال جنانب ال
العريّب؛ حيتاج إىل مقاربة عميقة، ذات رهية استشرافّية دقيقة، أّما عن الّتنّبؤ مبالمح هذا 
املصري )وهو ما نفعله هنا؛ ألّن املقام يضيق بنا لغري ذلك( فال يعدو أْن يكون جمموعة 

ما ميكن أْن ختطأ، مع وجوب اإلشارة إىل أنّا نرى أّن ه جنة فرضيات ميكن أْن تصيب، ك
املصطلح يف جمال العلوم اإلنسانّية، أشّد خطورة من هجنة نظريه يف العلوم الّدقيقة، وعلوم 
املاّدة، لذا فاألجدى لنا أْن ال جنازف برهنه على هامش أولوياتنا، إْذ "ينبغي أْن يكون 

 .(26)شأن أعمق، وهّم أهّم" للّتعامل مع مثل هذه املصطلحات
 

 ذي ال يقبل بوافد أجنيبّ هو ذلك الفكر الّنقدي، الّ  -حنن العرب-إّن أشّد ما يعوزنا 
 علينا ي فرض املثاقفة مبدأ مع ثقافتنا، فإْن كانبانسيابّية  فيّ تكلي ،قبل متحيصه وغربلته

بنا أْن ال نقحم  يّ فاحلر  (،)مثاًل: مصطلح الّنقد الثّقايف املصطلح الّلجوء إىل اقرتاض ضرورة
 وعليه فإنّ  ،خنضعها ملنظومتنا االصطالحّية عنوة وأاملصطلحات املقرتضة يف ثقافتنا قسرًا، 
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"ما حتتاجه الثّقافة العربّية اآلن هو أْن تراجع ذاهتا مراجعة انتقاديّة، لتخلص إىل تصفية 
أتلف، وتكّون نسيًجا معرفًيا يت تستعني هبا، عسى أركاهنا أْن تاملنظومة االصطالحّية الّ 

تتجانس فيه الفروض، ويّتضح فيه املصطلح، وتستقّر فيه إجراءات املنهج، لتخلص إىل 
 .(22)ثقافة تتكافأ فيها اإلجراءات بالّنتائج"

 

  خاتمة:
تأسيًسا على كّل ما سبق، نؤّكد أّن القّوة احلضوريّة لّلغات، إّّنا تقاس مبدى ثراء 

ات، كما وأّن ذلك الثّراء مرهون مبدى مسامهة األّمة يف معني فروع خمزوهنا من املصطلح
املعارف، وعليه فإّن هاجس االضطراب املصطلحّي اّلذي يشّوش على جمال الّنقد الثّقايّف 
يف الوطن العريّب، سيزول شيًئا فشيئا حينما تكون لنا بصمة  إجناز يف هذا اجملال، أي إّن 

ا مصطلح الّنقد الثّقايّف لدينا ما هي إاّل انعكاس لركودنا اإلشكاالت اّليت يتخّبط فيه
مصطلح وألنّنا عكفنا يف هذه الورقة البحثّية على تقييم مسار الفكرّي يف هذا امليدان، 

وكذا حماولة الّتنّبؤ مبصريه يف كنف تلك  يف ظّل صراع األنساق الثّقافّية، الّنقد الثّقايّف العريّب،
 وّصلنا يف اخلتام إىل مجلة من االستنتاجات، نبّينها فيما يلي:األنساق املتباينة، ت

 املصطلح عنصر لغوّي بإمكانه أْن يعيد لّلغة هيبتها يف أّي تراجع يهّدد كياهنا. -6
 منهجّية صناعة املصطلح يف وطننا العريّب، منهجّية ترزح حتت وطأة اهلالمّية والّضبابّية. -2
لحات، على أهّنا ّنط واحد، فذلك ما أّدى إىل خلط بني من اخلطأ الّتعامل مع املصط -3

 اآلليات، يف وقت كان جيب تبويبها تبًعا لتقنيات معّينة.
الّتقنيات اّليت جيب أْن تبّوب حبسبها اآلليات هي: تقنّية االقرتاض املصطلحّي )آلّية  -1

شتقاق، وآلية اجملاز( الرّتمجة، وآلية الّتعريب(، وكذا تقنّية الّتوليد املصطلحّي )آلية اال
 مثّ تقنّية االبتكار املصطلحّي )آلية الّنحت، وآلية الرّتكيب(.

بإمكان القائمني على وضع وصناعة مصطلح الّنقد الثّقايّف العريّب االستعانة بوسائل  -5
مساعدة، خللق شيء من املرونة، ومن مّث الّتخفيف من حّدة الّصرامة اليّت تفرضها 
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لياهتا، وهذه الوسائل هي: االقتباس، الّتضمني، القياس، الّسماع الـتّقنيات مع آ
 الّتأويل، االرجتال.

ينضح واقع مصطلح الّنقد الثّقايّف العريّب بالكثري من اإلشكاالت، أخطرها: إشكالّية  -1
 القدامة واحلداثة.

القدامة  مصطلح الّنقد الثّقايّف العريّب قضّية يتجاذهبا قطبان متعارضان، قطب قضّية -0
 وقطب احلداثة، وهو ما خلق صراًعا بني نسقني ثقافيني متباينني.

تعاين الثّقافة العربّية املعاصرة، يف جمال املصطلح عاّمة، ومصطلح الّنقد الثّقايّف على وجه  -8
 اخلصوص، من إغواء أيديولوجّي حبضارة الغرب. 

يت تتحّكم يف سلوك أفراد اجلماعة الّلغويّة الّنسق الثّقايّف جمموعة من األدوات الّرمزيّة، الّ  -9
 من أعراف، وقيم، ومرجعيات فكريّة، وخلفيات عقديّة... وغريها.

تربز وظيفة الّنسق الثّقايّف كهالٍة، حتمي كيان األّمة، وتعّزز وجودها، وأّي جسم غريب  -67
 القيمّية والفكريّة. أفرادها، بتوّجهات ويعبث الّلغويّة، إىل أعماق اجلماعة خيرتقها سيتغلغل

من أكرب اهلفوات اّليت وقعنا فيها حني تلّقف مصطلحات الغرب إغفال حقيقة أّن  -66
 املصطلح حيمل شحنة ثقافّية.

 صراع األنساق الثّقافّية وجه من أوجه سياسات اهلّيمنة الثّقافّية على الّشعوب. -62
ار تكتنفه الكثري من الّتعارضات مسار مصطلح الّنقد الثّقايّف يف الوطن العريّب مس -63

 والّتناقضات. 
 الّصراع اخلفّي الّدائر بني نسقني ثقافيني خمتلفّي املظاّن، متباييّن املضامني، يهّدد هّوية -61

 مصطلح الّنقد الثّقايّف يف الوطن العريّب، وجينح به حنو اهل جنة.
 راع؛ حيّدده مدى وعينا القومي.مصري مصطلح الّنقد الثّقايّف العريّب يف ظّل ذاك الصّ  -65
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 .69-68، اجلزائر، ص2767

ختالف ، منشورات اال6يوسف وغليسي، إشكالّية املصطلح يف اخلطاب الّنقدي العريب اجلديد، ط -(2)
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er 

édition, 1994, p480.    
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، احّتاد الكّتاب العرب 90إبراهيم كايد حممود، املصطلح ومشكالت حتقيقه، جمّلة الرّتاث، ع -(5)
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 .62، ص 2773
 .90، ص 2767، دار األمان، الّرباط، 6، طّية واملرجعيات املستعارةعبد اهلل إبراهيم، الّثقافة العرب -(0)
 2779، مركز الّرسالة، مصر، 6اهليثم زعفان، املصطلحات الوافدة وأثرها على اهلّوية اإلسالمّية، ط -(8)

 ، )صفحات الّتقدمي: وائل خريت محد(.0ص
د.ط  -إضاءة توثيقّية للمفاهيم الثّقافّية املتداولة-مسري خليل، دليل الّدراسات الثّقافّية والّنقد الثّقايف -(9)

 .23دار الكتب العلمّية، لبنان، د.ت، 
 ، املركز الثقايّف العريبّ 3، ط-نساق الثّقافّية العربّيةقراءة يف األ-ي، الّنقد الثّقايفعبد اهلل الغّذام -(67)

 .01، ص2775اململكة املغربّية، 
 .00صاملرجع الّسابق نفسه،  -(66)
مسري خليل، دليل الّدراسات الثّقافّية والّنقد الثّقايف؛ إضاءة توثيقّية للمفاهيم الثّقافّية املتداولة  -(62)

 .51ص
 .79عبد اهلل إبراهيم، الثّقافة العربّية واملرجعيات املستعارة، ص -(63)
داب والعلوم اإلنسايّة عّباس الّصوري، بني الّتعريب والّتوحيد، أعمال ندوة قضايا املصطلح يف اآل -(61)

 .99، مكناس، ص6(، ج2777مارس  66-67-79)مكناس: 
 .17، ص2761، اجلزائر، 26ع ،زكريا خملويف، واقع اللغة العربية يف عصر العوملة، جملة األثر -(65)
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 .612، ص-عمقه الرّتاثي وبعده املعاصر-رجاء وحيد دويدي، املصطلح العلمّي يف الّلغة العربّية -(61)
 .61شنويف ميلود، ما تبّقى لنا: حترير العقول، ص -(60)
 .79عبد اهلل إبراهيم، الثّقافة العربّية واملرجيات املستعارة، ص -(68)
 .613، ص2763األمان، الّرباط،  ، دار6خليفة امليساوي، املصطلح الّلساين وتأسيس املفهوم، ط -(69)
 .29ص جيات املستعارة،عبد اهلل إبراهيم، الثّقافة العربّية واملر  -(27)
، )صفحات الّتقدمي: وائل 0اهليثم زعفان، املصطلحات الوافدة وأثرها على اهلّوية اإلسالمّية، ص-(26)
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 اْلَمْغرِبِيَّة ةِ يَّ يغِ ازِ مَ اأْلَ  ةِ يَّ بِ عْ ة الشَّ ايَ كَ حِ لْ ا ِفي بَ ْعِض م َقوَِّمات  
  يِّ زِ كَ ْر مَ الْ  طِ سِّ وَ ت َ م  الْ  سِ لَ طْ أْلَ دراسة وصِفيَّة َتْحِليِليَّة لِبَ ْعِض ِحَكايَاِت ا

 

In some of the Moroccan Amazigh Folk Story Components 
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 :ملخص
عبّية احلكاية الشّ  شعوب العامل، عرف أمازيغ األطلس املتوّسط املركزيّ  على غرار كلّ 

 كوهنا جتّسدغم من  على الرّ لكن، و تناقلوها جيال بعد جيل. و مبختلف أشكاهلا وأّناطها، 
ما تزال موضوعا بكرا، ويف حاجة  إاّل أهّنافهّية، ة الشّ قافة األمازيغيّ مظاهر الثّ أبرز أحد 
ألخطار   العقود األخرية تتعّرض يف ال سّيما أهّنا باتت صني.الرّ  إىل البحث األكادمييّ  ماّسة

استحضارها رهني مقامات  أضحىحيث  ؛استدامة أدائها ألدوارها ووظائفها كثرية تتهّدد
 . ويف ظّل هذا االحنسار الكبريوالفولكلوريّة ةة والفنّـيّ قافيّ باملناسبات الثّ أساسا  ترتبطضّيقة 

خصائصها  الّنبش يف وذلك عربفخ يف روحه، ، والنّ مزيّ أمسال الرّ الرّ  هذالتثمني  دراستنايت تأ
ذا هب األطلسيّ  والوقوف على مدى ارتباط اإلنسان األمازيغيّ  ا...دالالهتومضامينها و 

 ... ا وترفيهّيانفسّيا وبيداغوجيّ  املوروث احملّلّي العريق
  

األدوار  األطلس املتوّسط املركزّي، ،ةاألمازيغيّ  بّيةاحلكاية الّشع الكلمات المفتاحية:
 .الّشكل واملضمون الوظائف،و 
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Abstract: 
Like all the people around  the world, the Berbers of the Central 

Middle Atlas knew the popular tale in its different forms and features, 
and passed it on from generation to another. Although it embodies one 
of the most striking manifestations of oral Berber culture, it is still a 
virgin subject and in urgent need of in-depth academic research. Even 
more so since during the last decades, it has been seriously threatened, 
and will inevitably reduce the sustainability of the exercise of its roles 
and functions; as its evocation becomes the object of narrow 
sanctuaries linked to cultural, artistic and folkloric events. In light of 
this great decline, this study comes to value this symbolic capital, and 
to blow into its soul, through exhumation in its characteristics, 
contents and connotations ... and to stand on the extent of the Atlantic 
Amazigh person's connection to this ancient local heritage 
psychologically, pedagogically and entertaining .... 

 

keywords:The popular Amazigh tale, Middle Atlas Central, The roles 

and the functions, Formal and content components. 

 :تقديم
ة مائزة من خالل مراحل تراكميّ األمازيغّي  عيبّ ا أبدعه املخيال الشّ كوهنا نتاجا فكريّ ل

ومن مثّ ، املغريبّ  قايفّ الثّ  املوروثة منزلة القلب من يّ طلساحلكاية األ تّتخذ، تارخيه الّطويل
متاسك  وآية على وجدانه اجلمعيّ و هبويّته املغريّب سك اإلنسان شاهدا على متّ ها استمرار  ميّثل

م، ال سّيما يف العقود هتمااألمر اّلذي جيعلها تفرتض دوما العناية واال، بنائه االجتماعيّ 
تعايل ة و ورة املعلوماتيّ ضجيج الثّ ارتفاع  بسببتعرف احنسارا كبريا أمست  األخرية، حني

 وجمتمعالعوملة  رياحقافات الوافدة مع غلبة الثّ ، فضال عن صرخات العصرنة يف الفنون
 هذا اجلنس األديبّ حلق  اّلذي "لمالظّ "رفع جانب من لراسة هذه الدّ  ولذلك تأيت املعرفة.

تعكس منسّية  ةفنّـيّ  عالماتة راقية و من رموز اجتماعيّ  يقوم عليها مل ،واالعرتاف له باجلميل
قراءة ومن مّث فهي تسعى إىل تقدمي ، ط املركزيّ باألطلس املتوسّ  ثقافة اإلنسان األمازيغيّ 

ىل استنادا إ ،خصائصها وأّناطها ووظائفها ، من خالل البحث يفاهنالرّ  هايف وضعفاحصة 
 إشكالّية. وميكن بلورة نطقة، واّليت متّكنا من مجعها وتدوينهاالّسارية يف املبعض احلكايات 

ة ة األمازيغيّ عبيّ ما خصائص احلكاية الشّ  :اآلتية ساهالتالتّ  من خاللراسة هذه الدّ 
 والوظائف الالتما الدّ و ؟ وكيف ميكن تصنيفها وحتديد أّناطها؟ ط املركزيّ باألطلس املتوسّ 

 ؟نِبِ بنائها الّسرديّ ولن  يت يكشف عنها حمتوى أحداثهاالّ 
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 ابقة راسات السّ ظريّة والدّ هات النّ الموجّ  -4
لفحص إشكالّية الّدراسة، ولكون البحث يف املوضوع ينفتح على العديد من القضايا 

... كان حريّا بنا الّتوّقف عند بعض اجلوانب األساسّية اّليت  الثّقافّية والّتارخيّية واحلضاريّة
قا من مفهوم احلكاية الّشعبّية األمازيغّية، ووصوال إىل ثّلة من ستنري بعض غياباته، انطال

 الّدراسات الّسابقة اليت حبثت يف زواياه املظلمة.
 

 ةة األمازيغيّ عبيّ الحكاية الشّ  في مفهوم -4-4
صطلحنات منفن ا كانت ملـّـ

 
ديد نس، (6)"ومِ يح الع ل  اتِ "امل حتديًدا  مفهوم "احلكاية"حناول حتن

ته حقيق وسنقوم بداية باستكشاف .وتفاصيلهمعاملِه  مجيعن  ا مستوفنيم صطلحيًّ لغويّا و 
 .الّلغويّة املعاجمالّداللّية، كما بسطتها بعض 

 

 واصطالحا الحكاية لغة - أ
من حكى حيكي كقولك حكيت فالنا وحاكيته: فعلت مثل عند ابن منظور احلكاية 

فالنا وحاكيته فعلت مثله : "حكيت ابن سيدة األندلسيّ  وعند. (2)فعله أو قلت مثل قوله
ما احتكى ذلك يف صدري أي ما وقع فيه، وحكى حيكي اخلرب حكاية و أو قلت مثل قوله، 

يء حكاية: الشّ  ىحكيف املعجم الوسيط، . و (4)"وصفه، وحكى عنه الكالم، أي نقله أي
ما  أتى مبثله، وحاكاه شاهبه يف القول أو الفعل أو غريمها، وحكى احلديث نقله. واحلكاية:

كى ويـ قنّص، وقع أو خت     :هجة؛ تقول العرب: هذه حكايتنا، واحلكيّ ّيل. واحلكاية: اللّ حي 
فظة لل غويّ دلول اللّ يتبنّي من خالل هذه الّتحديدات املعجمّية أّن امل.(1)النّمامة املهذار

ة لوقائع احلقيقيّ اهجة، ووصف م، واللّ والتكلّ  ،ينوس بني املماثلة وفسيح؛ إذ شاسعحكاية 
 ذا يقصد منها اصطالحا؟فما أو اخليالّية.

 

صل حبدث قدمي ينتقل عن طريق ذي يتّ اخلرب الّ هي  ، يف االصطالح الّنقدي،احلكاية
هي خلق حّر للخيال  إبراهيم، نبيلة لسان على لنقل أو من جيل إىل جيل، فويّةواية الشّ الرّ 

قصصّي الثر إهّنا ذلك األ. (5)عيّب ينتجه حول حوادث مهّمة وشخوص ومواقع تارخيّيةالشّ 
 يها يف حدوثها الفعليّ يروي أحداثا خيالّية ال يعتقد راويها ومتلقّ و ينتقل مشافهة، اّلذي 

 .(1)والعربة الوقت وتزجية سليةالتّ  إىل هتدفو  خارقة، وكائنات وحيوانات لبشر عادة تنسبو 
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ي الكلمة املنسوبة ، يف هذا الّسياق، حتديد املقصود مبصطلح "الّشعبّية"، وهوينبغي
. غري أّن هذه و إىل الّسواد األعظم من الّناس(إىل الّشعب: الّشعيّب )املنسوب إىل العاّمة أ

 بالّشعب خاّصة   الّنسبة ال تؤّدي املدلول االصطالحّي الّدقيق للحكاية الّشعبّية، ألّن املرادن 
يس الّشعب عاّمة، وعاّمة الّناس "الّشعبّية" هو عاّمة الّشعب ولـم، واملراد به  الّناس وعاّمتـ  

خالف اخلاّصة، فيكون مدلول "الّشعبّية" حمّددا يف طبقة من الّناس دون اخلاّصة وفوق 
 بة للعاّمةالعاّمة. ومن مّث نستنتج أّن للخاّصة آداهبا وفنوهنا وأمثاهلا، وكذلك األمر بالّنس

 "ةعبيّ شّ ال"ـو مست احلكاية بولذلك  ... حيث حيتفظون ألنفسهم بأنشطتهم وآداهبم وفنوهنم
، فاستوعبت ذلك احلشد اهلائل من الّسرد الرتباطها مبخيال الشعب إبداعا وخلقا وسردا

القصصّي اّلذي تراكم عرب األجيال، واّلذي حّقق بواسطته اإلنسان كثريا من مواقفه 
ن . وم(0)ومعارفه، وليس وقفا على مجاعة دون أخرى، وال يغلب عليها عصر دون آخر

ا ب ِنينت على الواقع طورا، وعلى اخليال طورا آخر، وعلى اخليال املمزوج أهنّ الباحثني من يرى 
 ، وهو حال احلكاية الّشعبّية األمازيغّية.(8)اا ثالثً بالواقع طورً 

 

 ةِ يَّ يغِ ازِ مَ اأْلَ  ةِ يَّ بِ عْ الشَّ  ةِ ايَ كَ حِ الْ َمْفه وم   - ب
واألمازيغّية ة، ة عامّ عبيّ احلكاية الشّ يت تواجه الباحث يف ات الّ عديدة هي اإلشكاليّ 

عبري دة لشكل التّ ة احملدّ سمية العلميّ أوالها تلك املتعّلقة باملصطلح نفسه )التّ خاّصة، ولعّل 
  ط أّي منهاة، يصعب إسقاهن تسميات ومصطلحات عدّ (، إذ تتبادر إىل الذّ فهيّ الشّ 

مصطلح من هذه  كلّ   ّيما أنّ ال س "؟"فنّ  م"غرض" أ مفهل يطلق عليها "جنس" أم "نوع" أ
ومن .خنرأحيانا أ  عميم أحيانا، واخللط بينها غلب عليها التّ يدلوالت قد اختذ م املصطلحات

، يف حني ال تعدو تكون (9)مثال على اخلرافة مسة جنس أديبّ ذلك أن أطلق بعض الباحثني 
بقدر ما  ،وال ذاك ذااآلخر هب عند البعض تتحّددال بينما آخرين،  عندخاّصا ّنطا أو نوعا 

مسألة  صارت. وهكذا عاّمة عبيةاحلكاية الشّ اّليت تنفتح عليها وضوعات املهي موضوع من 
 . يف ذاهتاحقيقّية ة عبّية إشكاليّ تعريف احلكاية الشّ 
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وإىل ما جاء به ، (67)جنس""ة سان يف مادّ صاحب اللّ  وباالستناد إىل ما قّدمه
يف  وىل باالستعمالهو األصطلح سها، يبدو أّن هذا امليف املاّدة نف (66)"املعجم الوجيز"

 ؛ ومن مثّة ميكن إبعادأعّم من مصطلح "نوع" ألنّه، حتديد طبيعة احلكاية الّشعبّية
هذا  أبعد ما تكون عناستعماهلما  "، ما دامت سياقاتغرض"و "فنّ "مصطلحي 

كان اجلنس امسا جامعا ا  ّـ "وملوهو ما سبق وعرّب عنه سعيد يقطني حني قال: . (62)اجملال
ية ة هي اخلاصّ ها إىل جنس حمّدد، كانت اجلنسيّ ه دة مشرتكة من حيث انتماألنواع متعدّ 

ة عبيّ ال ختتلف احلكاية الشّ و  .(63)دة تندرج ضمن جنس معنّي"يت جتعل أنواعا متعدّ ابتة الّ الثّ 
ذي الّ  نفسه كليّ الشّ  البناءعلى  تقوم، فهي العاملّية اتة كثريا عن منظومة احلكاياألمازيغيّ 

داته على احلكاية تنطبق عناصره وحمدّ  ؛ حيثةفهيّ النقاد يف خمتلف اآلداب الشّ هلا رمسه 
أمساه حممد أقضاض "مواثيق  العاملّية، ومن ذلك ماكايات احلتنطبق على  اكم  ة،األمازيغيّ 
 قاطعاتالتّ و  ،اتناصّ التّ و  ،البنيةو  ،القفلو  ،العتباتو  ،الوظيفةو  ،املتلّقيو  ،اويالرّ  احلكي":

ارس أن ينطلق الدّ يف  (Greimas) مدرسة غرمياس تهقرتحوتستجيب أيضا ملا ا. (61)ةاحلكائيّ 
حزمة وظائف تتآلف فيما بينها، فتؤّلف الّسرديّة والية تة، واملقطع أو املمن املقطوعة القصصيّ 
ة االستقالليّ  :اليةالتّ الث الثّ يتمّيز املقطع أو املتوالية باملواصفات حيث وحدة معنويّة كربى، 

 .(65)خوص يف الفعل القصصيّ ة، وتغيري الشّ حّوالت املكانيّ ة لألحداث، والتّ سبيّ النّ 
 

 دالجة ة األمازيغيّ قافيّ احة الثّ يثري يف السّ "ما يزال ةعبيّ احلكاية الشّ "مصطلح  غري أنّ 
، منطقة إىل أخرى من ات اّليت تشري إليهاملصطلحاختالف ، وذلك راجع إىل ا كبريافكريّ 

" أو "تِيميِننْي"( اّليت تؤّدي يف الوقت  " أو "أ مينْيْ ومن أمثلة ذلك: " تناْمِنيْت" )ج. "ِإمينْيْ
فضال عن اختالف ، نفسه معىن احلكاية، واخلرافة، واألسطورة، والّنادرة، والّنكتة...

 اتاملعجم أهمّ إّن  . حىّت (61)ا أصيال أم دخيالصطلح أمازيغيّ املما إذا كان الّدارسني في
؛ حيث جند يف املعجم ة نفسهابس ذاته والفوضى املصطلحيّ اللّ  تشهديف املغرب  ةاألمازيغيّ 

      ة ييْ مِ ، ه  اسْ قَّ ينْـ ، ج. تِ تْ يسْ ق  انْـ ، احلكاية = تن يسْ ق  ئِ : صَّ : "حكى، قن العريّب األمازيغيّ 
 ينْ يوِ دِ يمينْ ، ج. تِ يتْ دِ يمينْ ا، تِ رن زْ يمْ ، ج. تِ يتْ رِ زْ يمْ ، تِ اسْ فن ينْـ ، ج. تِ تْ وسْ ف  انْـ ، تن ينْيْ مِ ج. ه  
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الفرنسّي لألطلس  -يف املعجم األمازيغّي وهو ما جنده أيضا  .(60)"نيْ انِ ين يدْ ، ج. تِ تْ انْ ين ادْ تن 
 :كثريةة  ل منه أجناس أدبيّ ، حيث فتح باب احلكاية لتدخّ مليلود الطايفي املتوّسط

 - Lqisat: histoire, conte, récit, affaire, fait divers, (lqist n wuššen d 

yinsi (le conte du chacal et le hérisson
01)

(
)
. 

 

" تْ ااّلسْ : "تن كثرية لتعرّب عن املضمون نفسه، مثل  مصطلحات أخرىأ حلقت هبا وقد 
 تنانـْق يْسْت"و  "،اديتْ احن و"تن "تْ يثْ دِ "حلْْ فضال عن  ،((raconter": كّرر )سْ لْ )من الفعل "أن 

الرّائج استعماهلا  "وتْ اه  شن امْ "تن األطلسّي املركزّي، و غويّ ع اللّ نوّ لتّ يف اائدة "السّ تْ يسْ قِ لْ "و
" نيْ نِ رْ دّْ  نْ يوْ الِ ون : "ئِ هايقولون عن األمثال املستنبطة من حيث، أمازيغ القبائل باجلزائر لدى

 بعد  مل حيسم ، ةاملغربيّ  غّيةوبالّنسبة للمعهد امللكّي للثّقافة األمازي ائرة أو احلّية(.)األقوال السّ 
( "أ ِميْي"هلا يف املصطلح الّنهائّي للحكاية؛ إذ أْوردن   و"تناحناِجيْت")ج. تِيح وجنا( )ج. أ ِمينْيْ

سني(، و"تنانـْف وْسْت" )ج. تِينـْف وِسنْي(( ْسْت" )ج. تناالَّ ، بينما خّصص للحكاية (69)و"تناالَّ
ْسْتتناْمك وْنْت" )امل (Le conte merveilleuxالعجائبّية )  tallast/صطلح املرّكب: "تناالَّ

tamgunt/  .) 
 

 ةِ يَّ يغِ ازِ مَ اأْلَ  ةِ يَّ بِ عْ الشَّ  ةِ ايَ كَ حِ الْ  يخِ ارِ تَ  نْ ب مِ انِ وَ جَ  -4-0
 ةِ يَّ بِ عْ الشَّ  ةِ اين كن احلِْ بيت تثبت مدى اهتمام األمازيغ ة الّ ارخييّ اإلشارات التّ  ديدة هيع

يف البوادي  ، يقول حممد شفيق،اتاجلدّ  تزال؛ إذ ال ورواية وحفظاإبداعا وحكيا  ةِ يَّ يغِ ازِ من اأْلن 
يت أوردها امللك ة ذائعة الصّ ة حكاية شعبيّ غة األمازيغيّ يقصصن على أحفادهن باللّ 

هذا اجلنس . بيد أّن (27)ى "األسد احلقود"الفيلسوف "يوبا الثاين" يف كتابه "ليبيكا" تسمّ 
( على يد مستمزغني م69 يف فرتة متأّخرة )ق. ز إاّل دوين بشكل بار التّ مل تعرف  األديبّ 
(، Emile Laouste، وإميل الووست )(René Basset: رونيه باسيه )، مثلنيأوروبيّ 

 Leblan deولوبالن دو بريبوا ) ،(Rivièreريفيري ) والقسّ ، (ArsèneRouxوأرسينرو )
Prébois...) يف عبد العزيز بوراس مثل:  ،ومع باحثني أمازيغ يف هناية القرن املاضي

 ا نْ وجن ثيح  يف " وعائشة بوسنينة ،ا"جن يدْ يحِ "تِ  يف اضيوحممد الرّ  ،"ريْ امِ و ونن محُّ  نْ  ييْ مِ "ه  
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يت راسات الّ الدّ تلك قليلة جدا هي املركزّي، ط ... وعلى مستوى األطلس املتوسّ "يفْ ر  
يت  على األطروحة الّ ثر إاّل فلم نع ،ة هبذه املنطقةعبيّ احلكاية الشّ  ودراسةحاولت مجع وتدوين 

م لنيل شهادة الدّكتوراه يف الّلسانيات من كّلية اآلداب 2761سنة  فايزة مجايلتقّدمت هبا 
إىل األدب األمازيغّي خل ادالكتاب "مو  ،(نْ ريْ ق  ة عند إيشْ عبيّ )احلكاية الشّ  فاس -سايس 

املنشورة على املقاالت ة قليلة من فضال عن قلّ  ،(26)سعيدي مولوديباألطلس املتوّسط" ل
ة ة األمازيغيّ عبيّ احلكاية الشّ مستوى املواقع اإللكرتونّية وبعض اجملاّلت الورقّية، مثل: "

 ة ة األطلسيّ ة األمازيغيّ عبيّ قراءة يف احلكاية الشّ و"لعيسى ناصري،  "طباألطلس املتوسّ 
 ...محان باحوسعبد الرّ ل "ئب ّنوذجاوالذّ  القنفذحكاية 

 

 ةِ يَّ سِ لَ طْ اأْلَ  ةِ يَّ يغِ ازِ مَ اأْلَ  ةِ يَّ بِ عْ الشَّ  ةِ ايَ كَ حِ لِلْ  الك برى َمات  اَْلم َقوِّ  -0
أبرز من على أّن  العاملّيةة عبيّ احلكاية الشّ اهتّمت بيت راسات الّ فق خمتلف الدّ تتّ 

املصدر، وصعوبة حتديد موطن نشأهتا وجمهولّية ، فهيّ داول الشّ التّ العراقة، و خصائصها 
األطلسّية؛ حيث جند الرّاوي يبدأ الّشعبّية جند صداه أيضا يف احلكاية  األّول...، وهو ما

 انْ "نَّ " )حيكي األّولون أو الّسابقون(، اورن و  زْ ميْ "أنْر تْـق يْسْن : حكايته دائما بعبارات من قبيل
)قال  نيْ نِ يرْ وِ زْ - اغْ  يسْ وِ  ، نّانْ )قالوا لك( اشْ - انْ ، نَّ " )قال األّولون أو الّسابقون(اورن و  زْ ميْ 

مساهتا بسط ومن أجل . ، و"نَّانانْك أنْيْت نَّانناْك" )قال لك أهل القول(..."اّلذين سبقونا(
 باملنطقة املمّيزة الكربى وخصائصها البارزة، اعتمدنا على حزمة من أشهر احلكايات

 .مضموينّ و  شكليّ متكاملني،  نظورينممن خالل وسقناها 
 

 ِحَكايَاِت اْلَمْدر وَسةِ ِبطَاَقٌة تَ ْقِديِميَّة  ِللْ  -0-4
يقوم منت هذه الّدراسة على حزمة من احلكايات الّشعبّية األمازيغّية الّسائرة يف 

مّت استقاهها من عّدة مقابالت شفهّية أ جريت على  واّليتاألطلس املتوّسط املركزّي، 
مت مستوى منطقة البحث، وتأّكد منها البحث بعد رجوعه إىل نص األطروحة اّليت تقدّ 

ية اآلداب سايس، جامعة سيدي حممد سانيات من كلّ هبا فائزة مجايل لنيل الدكتوراه يف اللّ 
 .(22)ه، فاسبن عبد اللّ 
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 ص       لخصائا    

 الحكايات    

 
 نوعها 

  شخصّياتها
 انويّةالثّ  ئيسةالرّ  أهّميتها ووظيفتها

 

"َأْدْجن وْن" 
 )اْلِجّن(

 خرافّية
 غرائبّية
 هزلّية

ب ألا
 والبنت

 ، وزوجة واألباألمّ 
ة واجلنّـيّ  واألخت،

 األوىل، واجلنّـّية الثّانية 

ة بيداغوجيّ  -وظيفة ترفيهّية 
 (ألخالق الفاضلةبا)التحّلي

 
"ِإْزْم ْد ْتْمطُّوْط" 
 )األسد والمرأة(

 
 ة خرافيّ 

 هزلّية 

 
املرأة 
 واألسد

 
وصديقة  األهل، واالبن
 املرأة

ة وظيفة بيداغوجيّ 
ة )جزاء اإلحسان أخالقيّ 

هو اإلحسان، وجزاء 
 كبري(شر ّ  رّ الشّ 

 

"تَاْجِضيْضْت ْن 
وَغانِيْم" )عصفورة 

 القصب(

 
 ةخرافيّ 

 هزلّية 

 

البنت 
 واألب
 واألسد

 قريبة األب، واحلصان
وعصفورة  "يرْ ارٍ تن "ة يّ واجلنّـ 

 ،والبغال القصب
 واألحصنة

 

 ة وظيفة بيداغوجيّ 
 إناسّية 

 ةترفيهيّ  
 

ْد َواْر  "ب ونِّيتْ 
ة نِّيْت" )ذو النّ يّ 

الحسنة وذو النّ ّية 
 الّسّيئة(

 
 

 ةاجتماعيّ 
 جاّدة
 واقعّية

"ب ون يْت" 
ة )ذو النّـيّ 
  احلسنة(

)ذو  يتْ نِ  ونارْ و 
 النّـّية الّسّيئة(

 
 

القاضي، وأب "وناْر 
 ن يْت" )ذو النّـّية الّسّيئة(

 
 

ة )إّّنا أخالقيّ  -ةبيداغوجيّ 
  اتيّ األعمال بالنّـ 

 لخري(لّدائم لنتصار ااالو 

 

ْن ْد وْغيُّوْل"  "أ وشّْ
 )الّذئب والحمار(

 

 يةخرافّ 
 هزلّية

ئب الذّ 
ي( لِ ي عْ م  )عْ 

 واحلمار

 

ئبة عاة، والذّ ، والرُّ ل  حَّ الرُّ 
 (وبْ نُّ )زْ 

 
 سلية واملتعة(ة )التّ ترفيهيّ 

 
"تَاْجِضيْضْت ْن 
ؤ لِّي" )عصفورة 

 الغنم(

 
 خرافّية

 ةهزليّ  

 

 
عصفورة 

 مالغن

 والعصافري ،الوحوش
 بيهة، والفيلوالعصفورة الشّ 

اعي والرّ  ،واخلروف ئب،والذّ 
 واحلّداد، واجلرو، والفرس

 والكلب، واحلّصاد

 

 ةبيداغوجيّ 
  نفسّية -ةترفيهيّ  

 سلية واملتعة()التّ 
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"تَاْمطُّوْط ْن 
ونْ ْزَداْم" )زوجة 

 الحطّاب(

اجتماعّية 
  جاّدة
 واقعّية

احلطّاب 
وزوجته 
 )عيشة(

 

 امللك، وأبناء احلطّاب
 وزوجة امللك، والّضيوف

 

 ة أخالقيّ ، ةبيداغوجيّ 
 ةترفيهيّ 

 
"تَاْمْفرَّاْط ْن يِيْغْد" 

 )كانسة الّرماد(

 
خرافّية 

 ةهزليّ 

زوجة  البطلة،
األب  

األخت  
 امللك 

 
 ألختاألب، األّم، ا

 اجلنّـّية، امللك، األمري

 
 نفسّية، ةترفيهيّ ، ةبيداغوجيّ 
 واملتعة(سلية )التّ 

"ْكَراْض ْن 
يْمدُّوَكاْل" 
)األصدقاء 

 الّثالثة(

 

 اجتماعّية
 جاّدة
 واقعّية

 
األصدقاء 

 الّثالثة

 
 

----------- 

 
 ةترفيهيّ  -ة بيداغوجيّ 

 ةأخالقيّ 

 

 (: جدول تقديمّي للحكايات الّشعبّية األطلسّية المدروسة )عّينة الّدراسة(4 )ج.
 

 اْلَمرَْكِزيِّ  طِ سِّ وَ ت َ م  الْ  سِ لَ طْ اأْلَ بِ  ةِ يَّ يغِ ازِ مَ اأْلَ  ةِ ايَ كَ حِ لْ لِ  ة  يَّ لِ كْ الشَّ  اَْلَخَصِائص   -0-0
 األطلسّيةة ز هبما احلكاية األمازيغيّ ني تتميّ تاللّ  ةقاوالعر  ةهيّ افالشّ  يتنْ خصيصن فضال عن 

تّتسم أيضا خبصائص شكلّية كثرية مرتبطة مبجموعة من الوسائط الّسيميولوجّية اّليت تيّسر 
رة حتصيل أبعادها الّتصّورية والوظيفّية، وحبزمة من األكسسوارات الّدرامّية اّليت حتّفز سريو 

ّططها توتّرا وتأّزما، فضال عن  على غرار   عديدةأخرى ة مسات شكليّ دينامّيتها الّسرديّة ومت 
 :، ومن أمثلة ذلكاّليت تشاكلها ةاقي األجناس األدبيّ احلكايات الّشعبّية العاملّية وب كلّ 

 

  غالبا ما تكون هذه الّسمة آلّية مِّ األ   ةِ غَ اللّ  االقتضاب  والبساطة  واالعتماد  على :
الّسائد يف إحدى مناطق األطلس املتوّسط املركزّي  غويّ ع اللّ نوّ التّ  خاّصة للتعريف وتعليم

موشوم  مبعجمٍ و . وذلك يف إطار قالب لغوّي بسيط ...(نْ ضْ ابْ رن مْ وإِ ، انْ اين زن إِ و ، نْ ريْ قِ شْ )إِ 
 باحملّلّية واملباشرة.

 

  ُّملا يف ذلك من مرونة وسرعة االنتقال، كانت  :المؤلِّفِ  ولّية  ومجه   الطّابع  الّشفهي
الّرواية الّشفويّة صفة مالزمة للحكاية الّشعبّية األمازيغّية األطلسّية، وهو ما يزيد املستمع 
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مياءات واألساليب اجلاذبة اّليت يعتمدها. واإلالرّاوي وجه مبالمح  وانفعاال ألنّه يستعنيتأثّرا 
وهي ليست ملكا خاّصا، بل جمهولة املؤّلف، عريقة ضاربة يف القدم، وجدت بوجود 

فقدان من  عندسيان، لف والنّ للتّ  ومنذورة ،قصانادة والنّ ذلك تشوهبا الزيّ لو . (23)اإلنسان
 هو ةتنا اإلفريقيّ ز يف قارّ فقدان عجو  : إنّ يف ذلك القائلقد صدق و ذاكرته.  هبا يف حيتفظ

 .(21)مبثابة إحراق مكتبة بأكملها
 

    أو نييّ فني واألمّ وبني املثقّ ، أةة واخلاصّ العامّ  يف أوساط سواءوالّذيوع :  االنتشار ،
 غار والكبار...بني الصّ 

 

    َيةِ على مستوى  يدةٍ عِ سَ  بنهايةٍ  االلتزام  ِقَيمِ  انتصار  ) ةِ ودَ ر  المسْ  األحداثِ  بِن ْ
ب تتغلّ  )عصفورة القصب( "يمْ انِ وغن ْن  تْ يضْ ضِ اجْ في حكاية "تن : ف(رّ على الشّ  رِ يْ خَ الْ 

)ذو النّـّية احلسنة وذو النّـّية "يتْ ن   ارْ ون  دْ  يتْ ون  ويف حكاية "ب   ،على سطوة األسد البطلة
بذلك و ...ّيئة(" )ذو النّـّية السّ يتْ ن   ارْ ون "على  " )ذو النّـّية احلسنة(يتْ ون  ب  "ينتصر الّسّيئة(، 

 ة.العامليّ الّشعبية احلكايات مذهب ة يف بنيتها املورفولوجيّ  تذهب
 

   َتوظيف الكائنات : حيث تعمد إىل َعَجائِِبّيةٌ  - َغَرائبّيةٌ  في األغلبِ  اث  دَ حْ األ
و"تنارِيْر" )الغول أو  (25)ك"تناِغيْلْت" )الغولة( نية والقوى اخلارقة واألبطال املثاليّ اخلياليّ 

ومتّثل الّصورة الشرّيرة والّشخصّية اهلّدامة ذات اخللقة البشعة اّليت تثري  ...حش الضاري(الو 
الّنفور والّرهبة واخلوف. وحتيل إىل اخنراط اإلنسان األمازيغّي األطلسّي يف واقعه 
االجتماعّي ورغبته العارمة يف إصالحه، حىت باهلروب إىل الفضاء الّسردّي للحكاية 

ث ميكنه أن حيّقق ذاته باالنتصار على كائناته املخيفة والظّاملة، كما حتيل الّشعبّية، حي
)عصفورة القصب( وحكاية  "يمْ انِ وغن ْن  تْ يضْ ضِ اجْ حكاية "تن على ذلك شخصّيات 

 قع ومقّنعة بزّي عجائيبّ "أنْدْجن وْن" )اجلّن(. وتكون تلك الّشخصّيات مستعارة من الوا
   تصادم مع الّشخصّيات احلقيقّية الواقعّية )احلكام مثال(. حىّت ال يقع الرّاوي يف صراع و 

    يفوز دوما ذو النّـّية  "يتْ ن   ارْ ون  يتْ ا ن  رَّ "تْـ من أمثلته: : َمَحلِّي   ي  بِ عْ شَ  بمثلٍ  االخِتَتام(
 احلسنة(، و"ْونَّا ِتريناْن ك وْل دناتِيْزر ي ك وْل" )اّلذي يريدها كّلها يرتكها كّلها( يف حكاية
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-يمِ كْ سْ ا وْ جن ودْ ي   دْ  نْ يْ أن  اسْ "غن و ،ة احلسنة وذو النّـّية الّسّيئة("ب ون يْت ْد وناْر ن يْت" )ذو النّـيّ 
 ْثرو )هذا نتاج تربيتك الفاسدة( يف حكاية "أنْدْجن وْن" )اجلّن(، و"دنايـْْتّجيالن  "وضْ ي  حْ أن  منّْْ 

"ِإْزْم ْد جلرح وال يربأ جرح الكالم( يف حكاية جنارِيْح ْوْردنا يـْْتج ي كاْر وناوناْل" )يربأ أثر ا
 مْتْطُّوْط" )األسد واملرأة(.

 

  : وهو األسلوب الذي تستند إليه غالبا احلكاية الّشعبّية  األنسَنة  والّتْشِخيص 
أنسننة  ، ومن أمثلته:كليلة ودمنةو الفونتني وليلة و ألف ليلة  حكايات على غراراألطلسّية 

ْن ْد يِيْنِسي" ، " )عصفورة القصب(يمْ انِ وغن ْن  تْ يضْ ضِ اجْ تن " حكاياتاحليوانات يف  و"أ وشّْ
 ..." )عصفورة الغنم(يل  و  نْ  تْ يضْ ضِ اجْ تن "، و)الذئب والقنفذ(

 

  حكايات األنبّياء والّرسل )يوسف : إضافة إىلاإلْساَلِميِّ  يِ ينِ الدِّ  دِ عْ لب   اسِتْحَضار  ا 
حيضر الّنفس الّدييّن اإلسالمّي على امتداد وموسى، وعيسى، ونوح... عليهم السالم(، 

الة على النيّب ه والصّ اوي حكايته وينهيها بذكر اللّ إذ يبدأ الرّ احلكاية الّشعبّية األمازيغّية؛ 
 الن ؤ  اتْـ يسن قِ لْ  تْ يْ أن  كْ  سْ يب  ا رْ كَّ تْ يْـ  غْ -ارن ه  حيم، محن الرّ ه عليه وسّلم: "بسم اهلل الرّ صّلى اللّ 

و"نـْزُّوْر ْريب  ه ْر ،" )ندعو الّله أن ال جيعلنا من أهل األكاذيب والتّـّرهات(تْ اين ضِ حْ مْ لْ  تْ يْ أن 
اتْـؤ الن أنْيْت ْلْمْحِضيناْت" نـْزُّورْ   والتّـّرهات( نبدأ بأهل األكاذيب )نبدأ باسم الّله وال أنْيْت ْلِقيسن

 " )أعانكم الّله(يب  رْ  نْ اوْ يعن  نْ – كْ أن )لنرفع سورة الفاحتة(، و" اْغ فناحْتنا"-تن -و"أنْسينا
" )هذا ما أتانا سبحانه يب  ا رْ شن ه  ك أن  دْ  –ا ين أن و"، " )صّلوا على الّنيّب(يب نّْ  فْ خْ  تْ -االَّ زَّ و"

 الة، والّصوم، ورمضان، والّسحورزيادة على حضور معجم دييّن طافح )الصّ  ...وتعاىل(
 د صّلى الّله عليه وسّلم...(.والّرزق، والّصدقة، وضيف الّله، وسيدي ريّب، والّنيّب حممّ 

 

   ِرغبة اإلنسان األمازيغيّ : كانت الشَّْخِصّيات  خليٌط من اإلْنِس واْلجنِّ والَحَيوان 
ذي دفعه إىل تبيّن شخصيّات خارقة وغريبة وبأمساء غيري ملّحة، األمر الّ يف التّ  األطلسيّ 

رغم ّر، وبني احلّق والباطل، لشّ راع بني اخلري واأغرب، وجعل هلا عاملا جمهوال جيري فيه الصّ 
رد، وذلك هية ومتعة السّ ال يرتبط بواقع معروف، وال بعصر حمّدد إاّل من حيث الرّ  أنّه

ومن بني هذه الّشخصّيات: معا. واحملّليّ القومّي  البعدينيت تتجاوز ة الّ راجع لطبيعة القصّ 
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... فضال عن شخصّيات آدمية رنفذ، والذئب، واحلما"تنارِيْر"، و"تناِغيْلْت"، واألسد، والق
حمّمد...(، أو من خالل وظيفتها ئها الّشخصّية املعروفة )عيشة، و حتضر تارة بأمسا

   االجتماعّية )األب، واألّم، الّزوجة، القاضي، امللك،...(.
   َيتجّلى ذلك يف َدوي  قائٌم على األنِشَطِة الِفاَلِحيَِّة: بَ -اء  اْلَمَكانيُّ َعَجائبي  الفض

   .جبلّي )املرعى، واملرج، والغابة، والّسفح...( -يادة أمكنة ذات طابع قروّي س
   َوقت اجلدّ كان هار  ألّن النّ  :مْ وْ للن َّ  ادِ دَ عْ تِ سِ واال رِ مَ الي السَّ يَ لَ الرَِّوايَِة مرتبٌط بِ  ن  مَ ز 

كالم )وقد يكون هو الّسبب نفسه اّلذي جعل األفارقة يسّمون احلكاية الّشعبّية " والعبادة
، نظرا للّدور الكبري اّلذي ما فتئت تقوم أنثى يف األغلب األعمّ ارد السّ  ّماكانـلو  الّليل"(.

 قيم اجلماعة )الّصدق، والّشجاعة به يف بيتها؛ حيث كان على عاتقها تربية األبناء على
اء لفض أسطورة موازيةفقد تبلورت والّتضحية، واالستقامة...(، وتقريبهم من الّلغة األّم، 

فكانت لتدرأ عنها هذا  هار يفقد شعره،ة يف النّ عبيّ شّ الكاية احلمن يسرد  تقول إنّ احلكي 
 . ليال اخلطر الّداهم تفّضل رواية حكاياهتا

 

 اْلَمرَْكِزيِّ  طِ سِّ وَ ت َ م  الْ  سِ لَ طْ اأْلَ بِ  ةِ يَّ يغِ ازِ مَ اأْلَ  ةِ يَّ بِ عْ الشَّ  ةِ ايَ كَ حِ لْ لِ  ة  يَّ ونِ م  ضْ مَ الْ  ص  ائِ صَ خَ لْ اَ  - ت
يتماهى  ،دة ومتباينةقضايا متعدّ املركزّي ط باألطلس املتوسّ  ة  األمازيغيّ  احلكاية   اجل  تع

، ومن والقيميّ  فسيّ وسيولوجّي بالنّ السّ يتداخل فيها البعد و  ،اليلّ الفكرّي والدّ املضمون فيها 
 :بني هذه القضايا

 

    حيث تستهدف وكاً ل  س  وَ  عاً مَ تَ جْ م  وَ  ةً رَ سْ أ   يِّ سِ لَ طْ اأْلَ  يِّ يغِ ازِ مَ اأْلَ  عِ مَ تَ جْ م  الْ  ة  يّ ورِ ذك :
 (وأبا... ،وزوجا ،اوشابّ  ،طفال) جلالرّ الذّكر/حتسني صورة  الّسارية باملنطقة احلكايات لّ ج

. ومن أمثلة ذلك: حكاية وعجوزا...( وأّما، ،قليل من شأهنا )زوجةوتشويه صورة املرأة والتّ 
 جل مركز احلياة وسبب رخاء األسرةّليت جتعل الرّ ا "تناْمطُّوْط ْن ونـْْزدناْم" )زوجة احلطّاب(

 .وحكاية "أنْدْجن وْن" )اجلّن( حيث تبدو قسوة زوجة األب مهيمنة على حنان األب
ا ممّ  ،رجل مزواج األطلسيّ  جل األمازيغيّ الرّ  والقول إنّ  وجاتد الزّ ظاهرة تعدّ واالنتصار ل
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)حكاية "أنْدْجن وْن" )اجلّن(  هايةيرة يف النّ رّ وجة الشّ وجات وهالك الزّ بني الزّ كبريا تطاحنا   خيلق
 .وحكاية "عيشة تناْمزّاْنْت" )عيشة الّصغرية((

 

   َ حكايات ) : حيث تقوم أغلب احلكايات على ثنائّيات تقابلّيةرِّ الشَّ وَ  رِ يْ خَ الْ  ل  اب  قَ ت
 يِيْنِسي" )الذئب/القنفذ( دْ  نْ و"أ وشّْ  ذو النّـّية الّسّيئة(،" )ذو النّـّية احلسنة/يتْ ن   ارْ ون  دْ  يتْ ون  ب  "

 .(و"ِإْزْم ْد وْغيُّوْل" )األسد / احلمار(...
 

   َبسبب تداخل املألوف مع  :ةِ يَّ ئِ اكَ حِ الْ  ينِ امِ ضَ مَ الْ ى لَ عَ  فِ وْ خَ الْ تِيمِة  ة  نَ مَ يْ ه
، والواقع والاّلواقع، ومن أمثلة ذلك: سطوة األسد والغولة معقولواملعقول والاّل  ،الغريب

 " )عصفورة القصب(يمْ انِ وغن ْن  تْ يضْ ضِ اجْ تن وف البطلة وأبيها منهما يف حكاية "مقابل خ
 )اجلّن(.ب وجمهول يف حكاية "أنْدْجن وْن"واستحضار عامل اجلّن مبا هو غريب وعجي

 

   َما دام الرّاوي واملتلّقي كالمها اأَلَمازِِيغيِّ  انِ سَ لإلنْ  يِّ حِ اَل الفِ  دِ عْ ب   ى الْ لَ عَ  كيز  لترّ ا :
فضاء وسيادة احلطب، و عي، الرّ و ، ، والقنصيد)الصّ ميان إىل هذه البيئة البدويّة الفالحّية ينت

 .البادية واجلبل...(
 

  َبية األمازيغّية، ال سّيما يف بعض أصنافها )احلكايات عاحلكاية الشّ : تلتقي اصُّ نَ لت ّ ا
أبرز األمثلة اّليت  ، ومنةالكثري من احلكايات العامليّ  االجتماعّية وحكايات احليوانات( مع

لطان السّ "مع حكاية  حكاية "تناْمطُّوْط ْن ونـْْزدناْم" )زوجة احلطّاب(تشهد على ذلك 
   ، وحكاية )تناْمْفرناّط ْن يِيْغدْ "ألف ليلة وليلة" اث العريبّ املوجودة يف كتب الرتّ  "يادوالصّ 

(La balayeuse des cendre( "اّليت تقابل حكاية "ساندرياّل ))Cendrillon.العاملّية ) 
يت وإىل اخلصائص الّ  باعد اجلغرايفّ إىل التّ  اّلذي يرجع يف جانب كبري منه قايفّ نوّع الثّ تّ ال فرغم

وجود هجرات أو حروب، إذ  إىل افرتاضال حنتاج ، فإنّنا (21)االجتماعّية بيئاتالمتتاز هبا 
 .(20)كايات وسهولة انتقاهلاحلاتفسري انتشار ل عبدٌ  ىشرت أن ترسون سفينة، أو ي   فقط يكفي

عمقها و ، ّيةعبّية العاملقافات الشّ ة يف تعاملها مع الثّ قافة األمازيغيّ ويدّل ذلك على مرونة الثّ 
ة صوص احلكائيّ العديد من النّ . غري أّن (28)تفّتحها وقدرهتا على املثاقفةو الكويّن واإلنسايّن، 

 الفرتة منها للعربّية املشرقّية بسبب ةربيّ من نظريهتا األوروبّية الغهي أقرب ة األمازيغيّ 
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لقرنني قبل  ،على األقلّ  ،تعودواّليت رفتها املنطقة، عيت ة الّ ارخييّ جارة التّ والتّ  يّةاالستعمار 
ألمازيغ، من لرسة ومتّكنوا، رغم املقاومة الشّ  ،مالّيةومان إفريقيا الشّ عندما اجتاح الرّ  ،امليالد

 .(29)فرض لغتهم وثقافتهم
 

  َوالكرم  مثل: الّصدق، والّشجاعة، :ةِ لَ اضِ الفَ  مِ يَ قِ الْ الم ث ِل اْلع ْلَيا وَ بِ  ة  ادَ شَ إْلِ ا
)قيم الّصدق واإلخالص يف حكاية  واإليثار... ،ضحيةوالتّ  ،والفطنة ،واحلبّ  ،واإلخالص

فس والّشجاعة ، وقيم الثّقة بالنّ ة احلسنة وذو النّـّية الّسّيئة()ذو النّـيّ " يتْ ن   ارْ ون  دْ  يتْ ون  ب  "
 ." )عصفورة القصب(...(يمْ انِ وغن ْن  تْ يضْ ضِ اجْ تن والفطنة يف حكاية "

 

  َاحلكاية الّشعبّية ص تشخّ  : حيثاأَلْطَلِسيِّ  يِّ يغِ ازِ مَ اأْلَ  اعيِّ مَ جَ الْ  انِ دَ جْ وِ الْ  ف  صْ و
خبربات وجتارب األطلسّي  د اإلنسان األمازيغيّ تاقبيلت"، وتزوّ مهوم القبيلة "مجاعت/

، وهو ما حتيل عليه مضامني متنحه اإلحساس باالنتماء إىل اجلماعة متعّددةفات وثقا
 ." )األسد واملرأة((وطْ طُّ متْْ  دْ  مْ زْ " )عصفورة القصب( و"إِ يمْ انِ وغن ْن  تْ يضْ ضِ اجْ تن حكاييت "

 

احلكائّية يف منطقة األطلس املتوّسط  تتباين احملتويات ة،يّ ونملضمورغم كّل هذه األبعاد ا
 اآليت: ن اإلطار العامّ عال خترج  ولو أهّناائد، السّ  لواقع االجتماعيّ ل تبعاة إىل أخرى من فرت 
 
 

 ة اجتماعيّ  محتويات ةسياسيّ  محتويات أخالقّية محتويات
 :صراع اخلري والشرّ 

حيث تأيت اخلامتة معرّبة 
 عن تطّلعات اإلنسان

يف انتصار  األطلسيّ 
اخلري وحتقيق العدالة أو 

 .املالأو  اهاجلامتالك 

ضحية يف سبيل اجلماعة التّ 
عور باالنتماء جتسيد الشّ و 

لذلك حنو القبيلة والوطن، 
اوي بني احلواضر ينتقل الرّ 

 والقرى متجاوزا كلّ 
 .ه يف بلد واحداحلدود كأنّ 

معاجلة قضايا 
سوسيوثقافّية واقتصاديّة  

الفقر واجلوع  كثرية:
لم والعدل واملساواة والظّ 

 ...واحلريّة

 

 (: المضامين الحكائّية الّشعبّية األمازيغّية باألطلس المتوّسط المركزيّ 0 ج.)
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 اْلَمرَْكِزيِّ  طِ سِّ وَ ت َ م  الْ  سِ لَ طْ اأْلَ بِ اْلَمْغرِبِيَِّة  ةِ يَّ يغِ ازِ مَ اأْلَ  ةِ يَّ بِ عْ الشَّ  ةِ ايَ كَ حِ الْ  يف  نِ صْ تَ  -0-1
 عاّمة ةعبيّ رس للحكاية الشّ دا يت تواجه كلّ الّ الّصعبة صنيف من املطّبات سؤال التّ  يعدّ 

 ...احملتويات تاحلكايات، وتشابك تاألنواع، وتداخل تدوتعدّ  ،صنيفاتالتّ  تكثر ولذلك  
الثّنائي الذي جاءت به تقسيم ، الياقيف هذا السّ  املقرتحة،صنيفات التّ  من بني أهمّ  ولعلّ 

على األساطري  تبعا ملوضوعها وهدفها: حكاية واقعية وأخرى خرافّية تعتمد ،ليلى قريش
 . (37)القدمية
 

كايات فتكون احلول أو الغاية...، املوضوع أو الطّ الّتصنيفّي متعّلقا ب عياروقد يكون امل
 نّدروالفكاهة والتّ أوالفطنة واالعتبار، أاحليوانات،  عاطفّية، أو حكايات وأ، ، أو غيبّيةةدينيّ 

احلكايات على أغلب واء نصوص صنيف غري ثابت الحتهذا التّ  لكنّ ّن... اجلحر و سّ أو ال
. وهو ما جعل بعضهم يذهب إىل حصر واحد ئيّ حكانسق هذه العناصر جمتمعة يف 

احلكاية الّشعبّية يف األشكال اآلتية: احلكاية الغريبة املثرية للخيال، واحلكاية األسطوريّة 
العالئق احلميمّية بني  املعنّية باجلنّـّيات، واحلكاية الواقعّية، واحلكاية املاجنة اّليت تكشف عن

 لذلك يبدو كلّ . و (36)اجلنسني، واحلكاية الكّلّية، واحلكاية الغنائّية، واحلكاية الفخريّة
. وبناء على ذلك، ميكن ، مهما كان املعيار الّتصنيفيّ تصنيف أمرا ال خيلو من تعّسف

ة ّديّ يرتبطان جب ،ينإىل صنفني كبري  ّيةة األطلسة األمازيغيّ عبيّ تصنيف احلكاية الشّ  "جتاوزا"
وتتدّخل  ،م فيه احليواناتوتتكلّ  يكثر فيه اخليال،هزيّل نوع يوجد  ؛ إذاحلكاية ومدى فائدهتا

هو الّصنف األكثر سيادة و ، ويغلب عليه طابع اخليال واألسطورة اجلنّـّيات والغيالن، فيه
، وإن  العربهادف تستخلص منه جاّد و نوع آخر يوجد ألطفال. و وانتشارا، وما يفّضله ا

 جإظهار حج ، أحيانا،د منهقصن ي  و  هم،ا يفّضله الكبار يف جمالسهو ممّ كان فيه بعض اللّ 
 نيلطرفحد اتثبت أل، فوجنيوبني الزّ أة للقبيلة اخليّ املشاكل الدّ  جوء حللّ عند اللّ  ،دامغة

بالغة )ما يسّمى يف ال ذي ترويه احلكايةكل الّ ها بالشّ حلّ من مث و  ،ةحدوث مثل هذه القضيّ 
الّشعبّية باألطلس املتوّسط ة .ومن أمثلة احلكايات األمازيغيّ احلجاجّية "احلجاج باإلخبار"(

 صنيف:ذا التّ هل املركزّي اّليت تستجيب



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لة مجل

 
 

 

 
111 
 

 ةجادّ ات الحكايال ةهزليّ ات الحكايال
 تْ يضْ ضِ اجْ تن حكاية ") ةخرافيّ  اتحكاي -

)عصفورة القصب(، وحكاية  ("يمْ انِ وغن ْن 
 ويّل" )عصفورة الغنم( نْ  تْ يضْ ضِ اجْ تن "

وحكاية  اْط ْن يِيغْد )كانسة الّرماد(وتناْمْفرَّ 
 "أنْدْجن وْن" )اجلّن(.

 دْ  مْ زْ حكاية "إِ ) اتحيوانات الحكاي -
 ولْ يُّ غْ أن وحكاية " ،" )األسد واملرأة(وطْ طُّ متْْ 
، وحكاية (" )احلمار والقنفذيسِ نْ يِ  دْ 

 "تناْمطُّوْط ْن ونـْْزدناْم" )زوجة احلطّاب(؛

 
 

 ارْ ون  دْ  يتْ ون  ب  حكاية ") ةاجتماعيّ  اتحكاي -
  ة احلسنة وذو النّـّية الّسّيئة()ذو النّـيّ  "يتْ ن  
 نْ  ضْ ارن كْ " حكايات تربويّة أخالقّية -

 " )األصدقاء الثالثة(.الْ وكن دُّ ميْ 
 

 

 المركزيّ  المتوّسط سِ ة باألطلَ ة األمازيغيّ عبيّ تصنيف الحكاية الشّ (: 1 )ج.
 

 اهَ ف  ائِ ظَ وَ وَ اْلَمرَْكِزيِّ  طِ سِّ وَ ت َ م  الْ  سِ لَ طْ أْلَ باِ  ةِ يَّ يغِ ازِ مَ اأْلَ  ةِ يَّ بِ عْ الشَّ  ةِ ايَ كَ حِ لْ ا ة  يَ مِّ هَ أَ  -1
وثقافاهتم  األمازيغمن معتقدات  اجزءيف كوهنا  عبّيةالشّ أمهية احلكايات  تتجّلى

يف ويلة الطّ للتعبري عن حكمته وجتربته األطلسّي  عيبّ الشّ وعاداهتم، حيث ابتدعها اخليال 
يف إثراء الّلغة األّم، وتنمية اإلحساس  صار يعتمد عليهاو تصوير احلياة وأّناط العيش. 

ة، واحملافظة على املوروث ة، وتأصيل العالقات االجتماعيّ قافيّ القيم الثّ  وترسيخباجلمال، 
ة سامهت يف إجياد احللول املناسبة جلملة من املشكالت االجتماعيّ ومن مّث فقد  اجلماعّي.

 ويرتبط ة.قافيّ ة والثّ ، كما مألت فراغا كبريا يف احلياة األدبيّ احملّليّ  يت ختّبط فيها اجملتمعالّ 
وما ، فقد كانت كثرية وخمتلفةة هبذه املنطقة مبا تؤّديه من وظائف  عبيّ الشّ  اتوجود احلكاي

فحضرت  وحتضريه خلوض غمار احلياة، اإلنسان األمازيغّي األطلسيّ تساهم يف تكوين تزال 
 ومن خالل البحث يف املوضوع...  اواجتماعيّ  ،اوسياسيّ  شؤون القبيلة تربويّا، يف كلّ 

الحظنا اختفاء الكثري من هذه احلكايات؛ إذ مل يبق متداوال منها إاّل الّنزر القليل يف بعض 
ؤّديها القرى واملداشر الّنائية، وهو ما يعين ضمور جزء كبري من الوظائف الكثرية اّليت كانت ت

 لقرون طويلة خلت. 
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 اْلِبَنائِيَّة   اَْلَوِظيَفة  اْلِبيَداغ وِجيَّة   -1-4
 ة للحضارةالقيم املعنويّ و صّورات واملعتقدات بالتّ  ةرتبطيف عمومها ماحلكاية  ما دامت

 لفاضلة والتمّسك بالقيم الّساميةاحلكاية الّشعبّية األطلسّية تعّلم الّتحّلي باألخالق افإّن 
العناية بالطّفل األمازيغّي هبذا اجملال اجلغرايّف معرفّيا ووجدانّيا ومهاريّا، يف أفق فتساهم يف 

جعله رجال / امرأة صاحلا)ة( ألسرته وجمتمعه.خاّصة أّن عامله منفتح على واقع مرير وبيئة 
 هانات والّتحّديات اّليت يطرحهاصعبة، والّتعامل معه حيّتم جتاوز الّصعوبات وخمتلف الرّ 

 ّباقة إىل احتواء الوضع وتصحيحهت احلكاية الّشعبّية هبذه الرّبوع األطلسّية هي السّ فكان
حيث اجتهت إىل تربية الّنشء تربية متوازنة عرب إشباعه باألبعاد القيمّية املثالّية من حفاظ 
على العادات والّتقاليد، وتكريس انتصار احلّق واخلري، ونبذ الظّلم والفساد يف األرض 

ذو النّـّية الّسّيئة( وحكاية و  " )حكاية ذو النّـّية احلسنةيتْ ن   ارْ ون  دْ  يتْ ون  ب  " )حكاية
 " )حكاية عصفورة القصب((.يمْ انِ وغن ْن  تْ يضْ ضِ اجْ تن "

 

وللّتأكيد على ضرورة التحّلي باألخالق احلميدة والصفات الّسمحة، تصّور احلكايات 
)عصفورة القصب(، و"تناْمْفرَّاْط ْن يِيغْد"  ("يمْ انِ وغن ْن  تْ يضْ ضِ اجْ تن حكاية ")األطلسّية )

)كانسة الّرماد(( البطل كأنّه شخصّية مثالّية، فتدفع املستمع / الطّفل األمازيغّي للّتأثّر هبذه 
ألّن وظيفة القّص تتمّثل يف دعمه للمعتقدات، والقيم االجتماعية الّشخصّية والتأّسي هبا. 

كما تّتسم ( 32)...احلضاريّ يف حمافظته على استقرار النمط املوروثة، والعادات، والتقاليد، و 
الرّتبويّة، فتربز بعض عيوب اجملتمع األمازيغّي  -بالطّابع الّنقدّي ذي الغاية الّتعليمّية 

... وحتاول  األطلسّي وجانبا من آفاته االجتماعّية كالغدر والظّلم واخليانة والّنميمة
 يتْ ون  ب  " )األصدقاء الثالثة(، وحكاية "الْ وكن دُّ ميْ  نْ  ضْ ارن كْ إصالحها بشىّت الوسائل )حكاية "

ال هتتّم بإبراز العيوب كما أهّنا  ... " )ذو النّـّية احلسنة وذو النّـّية الّسّيئة(يتْ ن   ارْ ون  دْ 
فحسب، لكّنها تشري من ناحية أخرى إىل بعض القيم  للمجتمع األمازيغي األخالقّية

مؤّدية إىل احلياة اهلادئة اليت ميكن أن يعيشها الفرد يف  ّساكنة احملّلّيةالراها ت اإلجيابّية اليت
 . (33)تفاهل تامّ 
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نَاِسيَّة   -1-0  اَْلَوِظيَفة  ااْلْجِتَماِعيَّة  اإْلِ
تعّد احلكاية خزّانا واسعا للموروث الّشفوّي وللرّأمسال الاّلمادّي، وهي آلية فّنية 

مازيغّي باألطلس املتوّسط هبويّته وأصله يف مواجهة  ومجالّية يتشّبث من خالهلا اإلنسان األ
كّل أشكال االستالب والّتدجني الثّقافّيني. فتساهم يف تثقيفه مبا حتمله من أخبار وثقافات 
الّسابقني، سواء كانت ماّدية )امللبس، واملأكل، واملشرب...(، أو ال ماديّة )املعتقدات 

املثلى...(. وتوّضح احلكايات املدروسة جوانب والعادات، والقواعد األخالقّية، والقيم 
متعّددة من ثقافة اإلنسان األمازيغي هبذه املنطقة، وترسم صورا كثرية لبعض طقوسه 
وممارساته اليومّية وأشغاله اليدويّة االعتياديّة: االرتباط الدائم بالّسهل واجلبل، واألعمال 

البقر، وحتضري األطعمة، وجلب ة البدويّة كصناعة الّصوف، ورعي الغنم و الفالحيّ 
احلطب...، وغريها من املمارسات اّليت تعكس احلياة احلقيقّية ألهل األطلس املتوّسط 

" )عصفورة القصب( يمْ انِ وغن ْن  تْ يضْ ضِ اجْ تن املركزّي، وهو ما ينفتح عليه فضاء احلكي يف "
 و"أنْدْجن وْن" )اجلّن(.  

 
 

  تْرِفيِهيَّة  اَْلَوِظيَفة  السِّيك و  -1-1
تليّب احلكاية الّشعبّية لإلنسان األمازيغّي باألطلس املتوّسط املركزّي حاجات نفسّية  
كثرية؛ فهي تنّفس عن مكبوتاته ورغباته اّليت ال ميكن أن يعرّب عنها يف الواقع، لتعارضها مع 

يث متّكنه القيم اجملتمعّية أو ألهّنا خترج عن حدود القدرة الّذاتية احملدودة لطبيعته البشريّة، حب
من حتقيق أحالمه وأهدافه بسرعة خارقة، وختلق له عاملا مثالّيا تزول فيه كّل العوائق اّليت حتّد 
من حتقيقه لذاته. وال شّك أّن اخليال املغرق يف تصوير الّرفاهّية هبذه احلكايات هو نتيجة 

ظهور احلكاية )حكاية  مباشرة للحرمان الكبري اّلذي كانت تعاين منه الطّبقات الّشعبّية إبّان
"تناْمطُّوْط ْن ونـْْزدناْم" )زوجة احلطّاب(، أو حني تـنغنيّـرن جانب من تفاصيلها الّسرديّة، وهو ما 

 ، هبذا املعىنةعبيّ احلكاية الشّ تكون ف. (31)ميكن إدراجه ضمن ما يسّمى "أحالم اليقظة"
الم كانت أصال يف نشأة الكثري األح أنّ  كان ي عتقد  غبات املكبوتة؛ إذ  عن أحالم الرّ  اتعبري 

وتزخر احلكاية الّشعبّية . (35)عبّيةيت جندها اآلن يف احلكايات الشّ من األحداث أو الوقائع الّ 
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" باخليال الواسع والّشخصّيات املتنّوعة اّليت أبدعها اإلنسان تَانْ قِّيْستْ األطلسّية أو "
لّنفس وتطييب اخلاطر وطمأنة األمازيغّي هبذه املنطقة. ولذلك كانت وسيلة لتهدئة ا

ا كان الفقر من الّظواهر االجتماعّية اّليت عاىن منها وجترّع ويالهتا، فقد سعى ّـ القلوب. ومل
دوما إىل تغيري الوضع إىل األحسن، ولكّنه مل يكن يستطيع ذلك، فكان ينحو بالّتايل حنو 

، ولريسم لنفسه صور البيت اّلذي عامل احلكاية الّشعبّية للّتعبري عن أحالمه ورغباته الّدفينة
حيلم به خبدمه وأثاثه ومأكوالته املتنّوعة )حكاية زوجة احلطّاب "تناْمطُّوْط ْن ونـْْزدناْم" اّليت  

 كانت حتلم بقصر مثل ذلك اّلذي هو للملك(.
 

 تعتبـنر  احلكاية  يف جمتمع األطلس املتوّسط املركزّي وسيلًة ترفيهّيًة أساسيًَّة، خصوصاً يفو 
أوقات الفراغ الّطويلة وروتني احلياة لدى اإلنسان األمازيغّي هبذه املنطقة، لذا سامهت يف 
تسليته وإسعاده منذ أقدم العصور، حيث كانت العائالت األمازيغّية جتلس بعد كّل عشاء 

كثريا . و للّسمر يف فرح وشوق لتستمع للحكايات الّشعبّية احلافلة باألحداث والّنوادِر املسنل يَّةِ 
ما كانت مواضيع هذه احلكايات تتمحور حول البخل واملكر واخلداع واحليلة، وتؤّديها 

" )حكاية الّذئب ولْ يُّ وغْ  دْ  نْ شّْ شخصّيات آدمّية وحيوانّية يف قالب هزيّل ساخر )حكاية "أ و 
خمتلف واحلمار((. وقد ال تكون املتعة والرّتفيه من احلكاية املسّلية فقط، بل قد ترد أيضا يف 

 صنوف احلكايات، وخالل مراحلها املختلفة، وحىّت يف االرتباط العاطفّي اّلذي يظلّ 
 مشدودا بني الرّاوي واملتلّقي.

 

وعلى الّرغم من تعّدد هذه الوظائف، فهي تتكامل وتتداخل فيما بينها، ألّن احلكاية 
ّدي دورا بيداغوجّيا الواحدة قد تؤّدي وظيفة سيكولوجّية لدى مجاعة معّينة، بينما قد تؤ 

لدى مجاعة أخرى، وقد تكون باعثا على الّتسلية والرّتفيه لدى مجاعة ثالثة، وقد تؤّدي 
الوظائف مجيعها يف حلظة واحدة لدى مجاعة رابعة. وهو ما يدّل على تعّددية األبعاد اخلفّية 

 " وانفتاحها على عوامل غري حمدودة. تَانْ ّقيْستْ ل"
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 اتٌ اجَ تَ نْ تِ اسْ  -1
د فحصنا لوظائف احلكاية الّشعبّية األطلسّية، وتوقّفنا عند بعض أبعادها الوظيفّية بع

 والّداللّية، توّصلت الّدراسة لالستنتاجات الّتالية:
  

  ّط يف األزمنة الغابرة رواجا وازدهارا  ة باألطلس املتوسّ ة األمازيغيّ عبيّ عرفت احلكاية الش
قدير ا القت التّ يت حتيا فيها، كما أهنّ روف الّ ا وجدت الفضاء اخلصب والظّ كبريين، ألهنّ 

ث باتت اهن، حييف الوقت الرّ  انقلب رأسا على عقبذي يها، األمر الّ من رواهتا ومتلقّ 
ادر القليل النّ  ما خالوتراجع اإلقبال عليها  ، ترّتب عنه خفوت صوهتاتراجعا كبريا تعرف

ابع ة ذات الطّ والت الفرديّ بعض احملاضمن ، و القصّية املداشرالّدواوير و بعض  يف
 .املعزول األكادمييّ 

 

  ما شّد اإلنسان األمازيغّي األطلسّي للحكاية الّشعبّية مبنطقة البحث هو ارتباطها الوثيق
بواقعه اليومّي وممارساته الّتقليديّة، وهو ما جتّسده تلك املوضوعات اّليت قامت مبعاجلتها 

ذها الرّاوي منّصة اجتماعّية لإلصالح والّدعوة مثل الفقر، والظّلم، واليتم...، حيث اختّ 
 إىل إزالة كّل احلواجز اّليت تقف عائقا أمام حتقيق الفرد لذاته.

 

  ّة األخرىعبيّ ة األلوان الشّ مع بقيّ املركزّي ط ة باألطلس املتوسّ عبيّ تتقاطع احلكاية الش 
ما  ناطقمة يف باقي ة األمازيغيّ عبيّ ، ومع احلكايات الشّ )املثل، واحلكمة، والزجل...(

 ة.العامليّ  ات، وحىت مع احلكايأطلق عليه "تنامناْزغنا"
 

  عند  قوسيّ والطّ  واخلرايفّ  فكري األسطوريّ ة مبنطقة البحث عن التّ عبيّ احلكاية الشّ تعرّب
، وذلك قبل أن ينتقل إىل ةبيعيّ ة والطّ واهر البشريّ عامل مع الظّ يف التّ  اإلنسان األمازيغيّ 

بيداغوجّيا ونفسّيا وتثقيفّيا  وقد ارتبط هبا ة.ة العلميّ وغوس والوضعيّ واللّ  مرحلة العقل
 ا...يّ وترفيه واقتصاديّا

 

  احلديثة ةقافيّ الثّ و  ات العلمّيةمع املستجدّ اليوم عبّية استخدام املوروثات الشّ ال يتعارض 
ة يكّملها، ألّن دراسة الرّتاث، بوصفه حقيقة اجتماعيّ ميكن أن يستدجمها و بل 

 ه يف احلاضر وأصدائه يف املستقبلا هي دراسة يف أبعاد املاضي وتّرسباتة، إّنّ موضوعيّ 
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 من خالل هذا املوروث وتواصل أجياله عرب جمتمع كيان أو جتسيد إاّل  وليس أليّ 
اقتالع جذورها ب أن تستلب أّمة هو يواجه أيّ قد  خطر ربال سّيما أّن أك .منالزّ 

 ى تراثها وثقافتها.وطمس هويتها واالستيالء عل
 

 اتٌ يَ صِ وْ ت َ  -5
أدائها  استدامةل من نني األخرية لتهديد كبري سيقلّ يف السّ الّشعبّية ض احلكايات تتعرّ 

 األطلسيّ  هبا اجملتمع األمازيغيّ  ميرّ ما انفّك يت ة الّ غيري املستمرّ لوظائفها نتيجة سريورات التّ 
ذات  ّيةة والفنّـ قافيّ املناسبات الثّ قة مرتبطة ب يف مقامات ضيّ أضحت ال تستحضر إاّل  حيث

الّتشجيع راسة بحنسار، توصي الدّ ويف ظّل هذا اال. الطّابع الفولكلورّي االختزايّل والّتبسيطيّ 
االقتداء و  ،(وحتليال اوتدوين اعمج)هبذه املنطقة ة عبيّ الشّ  ةيف جمال احلكاي على البحث

ز يت تتميّ وارق... الّ اوية والطّ ل والشّ يف وسوس والقبائة األخرى كالرّ باملناطق األمازيغيّ 
(، لذا ، والّرواية، واملسرح...ةة )القصّ رديّ السّ  اتالكتابسائر ر يف طوّ اكم والتّ بق والرتّ بالسّ 

 دوين، ردا لكلّ أليف والتّ ضال بالكتابة والتّ ل من أجل العمل والنّ كتّ أخذ العربة والتّ  وجب
  وصدور القوانني املنّظمة هلا ةغة األمازيغيّ اللّ ما بعد ترسيم  مرحلة وكسبا لرهان ،اهلجمات

  باالنقراض.دة قافات املهدّ غات والثّ اليونيسكو من اللّ يف الوقت اّلذي صّنفت فيه من لدن 
ة ة األطلسيّ عبيّ ضرورة استثمار وسائل اإلعالم املختلفة يف نشر احلكايات الشّ توصي ب اكم

 ، باعتبارهاعرضها على خشبات املسرحونّية أو أو كارتة ومل ال بلورهتا يف مسلسالت دراميّ 
يف املناهج  هادجم والعمل على، ةاملغربيّ األمازيغّية واهلويّة احلضاريّة قافة مرآة عاكسة للثّ 

ة ثقافيّ أخالقّية واجتماعّية و  ومعايري يّ قيم نسقمله من حتا ، ملاملدرسّيةاألنشطة و  الّتعليمّية
 لألجيال القادمة.

 

 ةٌ مَ اتِ خَ 
ة باألطلس املتوّسط املركزّي، يف قافة األمازيغيّ راسة حافظة الثّ فتحنا يف هذه الدّ  لقد

، فتوّصلنا إىل أّن احلكاية اث الّشعيّب الاّلماّديّ أهّم عناصر الرتّ أحد حماولة مّنا للبحث يف 
كما اكنة احملّلية، وتعرّب عن أفكارهم وتصّوراهتم،  راسة تعكس حياة السّ ة مبنطقة الدّ عبيّ الشّ 
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ط أمازيغ األطلس املتوسّ  هاقد عرفف. كثرية  حتمل قيما ومضامني سيكواجتماعّية وتارخيّية
إىل جيل حفظا  جيالمشافهة ة. وتناقلوها ة أو هزليّ يّ منذ زمن بعيد، سواء كانت جدّ املركزّي 
ل تشكّ  اغم أهنّ ور  قعيد.دوين والتّ أ خضعت للجمع والتّ  ،منوإبداعا. وبعد ردح من الزّ ونقال 

)مجعا وتدوينا موضوعا بكرا  زالتما  إاّل أهّنا، املغربّية األصيلةقافة أحد أبرز مظاهر الثّ 
 وقد جاءت دراستنا، يف هذا اإلطار . واألكادمييّ  قديّ النّ  نيفن سبة للمحرتن بالنّ ودراسة( 

باط شديد بواقع من ارت افحص بعض أبعادها الوظيفّية والّتصّوريّة، ملا هل لتعمل على
 .نسان األطلسيّ اإل
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  مظاهر التعليمية في الخطاب اإلبراهيمي
 

Didactics Aspects of Brahi i ‘s Discourse 

 
 حميد قبايلي د.                                                      

 )الجزائر( أم البواقي - العربي بن مهيدي جامعة                                      
   

            hamidkebaili1961@gmail.com 
 

 41/82/0808: تاريخ القبول                           00/08/0808: رسالتاريخ اإل
 

   ملخص:
متثل التعليمية أهم جمال من جماالت اللسانيات التطبيقية وهي هتتم باللغة بوصفها 
ممارسة بيداغوجية غايتها تأهيل املتعلم الكتساب املهارات اللغوية، حتتاج يف مسرية  تطورها 

لدراسات ا -ه الدراسات ذإىل االطالع على احلصيلة العلمية للدراسات اللسانية كون ه
تسعى يف جوهرها إىل إجياد التفسري العلمي الكايف لكثري من العوائق اليت تواجه  -اللسانية

م الكثري من احللول ملشاكل التعليم ا العلم علما حديثا قدَّ ذه احلدث اللغوي للمتعلم. ويعدّ 
حال  - الدراسات الغربية - لعربية اليت رأت يف دراسات اآلخريف الدراسات الغربية وحىت ا

 -جمال التعليمية -ا اجملال ذملشاكلها البيداغوجية متجاهلة كل ما قّدمته القرائح العربية يف ه
مل يكن هذا بدءا بابن خلدون ووصوال إىل العالمة اجلزائري حممد البشري اإلبراهيمي. حيث 

ال األخري مصلحًا أو مرشدًا فحسب، بل هو أكثر من ذلك؛ إذ يعد مفكرًا ومنظرًا يف جم
الرتبية والتعليم، وقد ساعدته ثقافته الدينية، وجتربته التعليمية وسياسته الرشيدة كعنلٍم من 

على ضبط بعض آليات التعلم اليت اكتسبها  أعالم مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني،
 باخلربة واملراس من أرقى املؤسسات التعليمية العربية.

 

 .اخلطاب، اإلبراهيمي ،ميةمظاهر، التعلي :احيةالكلمات المفت
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Abstract:   

Didactics is the most important field of applied linguistics and it 

is concerned with language as a practice of pedagogies aimed at 

qualifying learners to acquire language skills. It needs in its 

development process to know the scientific results of the linguistic 

studies that seek to find out  the sufficient scientific explanation for 

many of the    learners’ linguistic obstacles . This science is a recent 

science that has presented many solutions to didactic problems in 

Western and even in the Arabic studies that saw in the Western studies 

a solution to its own problems in the Pedagogy ignoring all of the 

Arab classes that offered in this field starting from Ibn Khaldoun to 

the Algerian scholar Mohammad Al-Bashir Al-Ibrahimi. The latter 

was not only a favor or a guide, but more , he was a thinker in 

didactics . Its religious culture background and his experience helped 

him to be one of the figures in the Algerian Muslim Scholars 

Association helped him to control some of the learning mechanisms 

that he gained with experience from the most prestigious Arab 

educational institutions. 
            

keywords: aspects, didactics, discourse, Brahimi. 
 

 مقدمة:
ذ للباحث عالمة الفا الذتأيت هذه الدراسة للبحث يف اجلهود التعليمية اليت قدمها ه

ولتأخذ هذه  ،العريب الذي ينبهر بالدراسات الغربية يف هذا اجملال، وجيهل هذه اجلهود
األعمال أيضا بعدها احلضاري واإلنساين. يف التأريخ هلذه العلوم. ولتوضيح أبعاد مضامني 

 مظاهر التعليمية يف اخلطاب اإلبراهيمي ينبغي طرح أسئلة دقيقة وهادفة.
  

ضوء اللسانيات اخلطاب اإلبراهيمي نظرة جديدة يف الدرس اللغوي يف  هل محل -
 ؟التطبيقية احلديثة

مدى شكلت مظاهر التعليمية يف اخلطاب اإلبراهيمي لبنة رئيسة يف إجناح  إىل أيّ  -
 العملية التعليمية يف مدارس مجعية العلماء؟

 لتعليمية عند اإلبراهيمي؟ما تأثري العوامل الدينية والعقلية واالجتماعية يف العملية ا -
 هل جنح اإلبراهيمي يف حتديد العناصر الرئيسة يف العملية التعليمية وأجاد توصيفها؟ -
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 وسيتم تناول املوضوع من خالل اخلطة التالية:
 العملية التعليمية عند اإلبراهيمي وجوانب بنائها:

 اجلانب الديين -
 اجلانب العقلي -
   اجلانب االجتماعي -
 يمي يف العناصر األساسية يف التعليم:مقوالت اإلبراه -
 املعلم -
 املتعلم  -
 املادة التعليمية -
 املدرسة -

 العملية التعليمية عند اإلبراهيمي وجوانب بنائها: -أوال
العالمة حممد البشري اإلبراهيمي عنلنما من أعالم اإلصالح الرتبوي يف اجلزائر. إذ  يعدّ  

 م.ي عد مفكرا ومنظرا يف جمال الرتبية والتعلي
 

 بل هي أيضا لسان ناطق يريب ويعلمالثورة ليست سالحا فقط،  يرى اإلبراهيمي أنّ 
وقد كان املتمثلة يف التعليم والعلم "االستقالل والتحرر لن يأيت إال بوسيلته الفعالة  ألنّ 

ذلك التحرر لن يأيت إال إذا هيئت وأعدت وسيلته فال ميكن أن تسبق  اإلمام مقتنعا أنّ 
 .(6)"إال العلم بأوسع معانيه -يف رأيه -وما الوسيلةغاية وسيلة 

 

، إذ هو نوع من االستقالل والتحرر من االستعمار فهو يرى يف العلم وسيلة لتحقيق 
أنواع اجلهاد تشكل املدرسة ميدانه واملعلمون جماهديه. وقد حاول حممد البشري اإلبراهيمي 

يف وجه الشعب اجلزائري مبا يف ذلك  اآلفات اليت تعيق العلم وتسد أبوابه حماربة كلّ 
االستعمار الروحاين املتمثل يف مشايخ الطرق الذي كان يسعى إىل جتهيل األمة لئال تفيق 

الئحة داخلية ختص أعمال   -بعد أن كلفه إخوانه أعضاء اجمللس اإلداري -بالعلم، فوضع 
 :(2)مي منهااجلمعية، وقد كان من بني تلك األعمال، أعمال ختص اجلانب التعلي
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 الشروع العاجل يف التعليم العريب للصغار. -
جتنيد املئات من التالميذ املتخرجني ودعوة الشبان املتخرجني من جامع الزيتونة للعمل يف  -

 تعليم أبناء الشعب.
 العمل على تعميم التعليم العريب. -
ستخدامها يف مطالبة احلكومة الفرنسية االستعمارية برفع يديها عن املساجد واملعاهد ال -

 تعليم اللغة والدين.
 

وقد ساعدته ثقافته الدينية، وجتربته التعليمية وسياسته الرشيدة كعنلم من أعالم مجعية 
العلماء املسلمني من ضبط بعض آليات التعّلم اليت مكّنته منها خربته الطويلة اليت اكتسبها 

ونس وهذا ما مكنه من إرساء من خالل جتربته التعليمية يف بعض الدول العربية كسوريا وت
 مجلة من القواعد واألسس الرتبوية والتعليمية، فكانت دعوته إىل القيام بثورة ثقافية شاملة.

 

ينظر حممد البشري اإلبراهيمي إىل التعليم على أنه هدف يراد منه إحداث جمموعة و 
إّنا هو " وليد  من التغيريات يف الواقع االجتماعي واالقتصادي، وكل جديد حيصل يف األمة

التطورات، واحلوادث املفاجئة؛ اليت تعمل على تكوين العامل كله تكوينا جديدا وأن أول ما 
 .(3)"يات طبعا جديداتفعله احلوادث، طبع األفكار والعقل

 

، وهذا األمر حتققه عملية الرتبية و السليم يتطلب التكيف مع الواقعوألن النم
اإلبراهيمي على بناء الطفل يف مراحله األوىل يف جمموعة  والتعليم، فقد عكف حممد البشري

 من النواحي رأى أن أمهها على اإلطالق الناحية الدينية.
 

 بناء الجانب الديني: -4
، وقد دعا بواجبهم  اجتاه جمتمعهم وأبنائه ميثل الدين الوازع األساس للمعلمني للقيام 

أمامكم مباحث "ماله صلة بالدين فيقول:  براهيمي إىل تركيز املعلمني علىحممد البشري اإل
، وذلك لكون (1)"أجماده فأحيوها حتيوا هبا وحتيواالتاريخ اإلسالمي، وعربه وعضاته، وسري 

، وقد كان البشري اإلبراهيمي على وعي بقيمته إلسالمي جزءا من الوطن وشعبهالتاريخ ا
 جلهل إىل العلم واحلرية.ودوره يف توحيد صفوف الشعب اجلزائري واخلروج به من دائرة ا
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 ن وفضائله، وآداب اإلسالم، وحكمهأمامكم حقائق الدييقول يف موضع آخر: " 
)...( أمامكم اللغة وعلومها وآداهبا؛ فاحبثوا ونقبوا واحدوا ركاهبا، واسعوا  فاشرحوها وبينوها

بل بغري مة: أنه ما غرد بللبيان فضلها، وسعيكم لتعليمها، وأشربوا قلوب أوالد هذه األ
. وبالتايل يعترب الدين واللغة يف نظره أهم مقوم من مقومات بناء الرتبية والتعليم (5)"حنجرته

 عند اإلبراهيمي.
 

 بناء الجانب العقلي:   -0
ألهنا ركز اإلبراهيمي على مراعاة القدرات العقلية للمتعلم أثناء العملية التعّلمية، ذلك 

وجب تكييف العملية التعليمية مع هذه القدرات  ، وبالتايلختتلف حسب املراحل العمرية
بتقدمي معارف تناسب املتعلمني وذلك من خالل " تلقني الصغار أبسط القواعد يف أسهل 

واحلرص على إشراهبم معىن ما  من نفوسهم بالتمرينات التطبيقية الرتاكيب، مث متكينها
)...( والتشجيع على  سهميقرهون، واالجتهاد يف تربية ملكة الذوق واالستنتاج يف نفو 

 .(1)"التكلم أمام الناس مبا ميليه اخلاطر، من غري اعتماد على وحي معلم أو كتاب
 

وتقر الرتبويات احلديثة أن التعليم حيقق أهدافه املرجوة حيث ما كان قائما على 
 املقدمات واالنتقال من السهل إىل الصعب، و مراعاة اجلوانب العقلية واإلدراكية.

 

 

 ء الجانب االجتماعي: بنا -1
مل يقصد حممد البشري اإلبراهيمي من الرتبية والتعليم بناء الفرد فقط إّنا حث على 
تربية وبناء األفراد خدمة للمجتمع وأراد أن تظهر نتائج الرتبية والتعليم يف سلوكات مجيع 

فيحسن  أفراد اجملتمع " فاملسلم ال يكون مسلما حقيقيا )...( حىت تستقيم اجتماعيته؛
، وبالتايل فرتبية الفرد وتعليمه (0)"ىن احلياة  وتقديره لوظيفته فيهاإدراكه لألشياء، وفهمه ملع

 هي تربية للمجتمع وزرع للقيم األخالقية فيه،  وعامل من عوامل بنائه.
 

ويف إطار بناء هذه اجلوانب رّكز اإلبراهيمي على املرحلة االبتدائية وأمهيتها يف التعليم 
 : (8)، وحّدد جمموعة من األسس للرتبية والتعليم ميكن مجعها يفعموما
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 الرتبية يف البيت قبل املدرسة. -
 الرتبية قبل التعليم. -
 الرتبية تكون يف الصغر. -
 الرفق باملتعلمني. -
 دراسة ميول األطفال. -
 .القدوة احلسنة -
 التحذير من القسوة والعنف. -

 

رق إليها حممد البشري اإلبراهيمي حناول وللتعمق يف جمموع القضايا التعليمية اليت تط
إدراج كل قضية من هذه القضايا ضمن عناصر العملية التعليمية كما حددهتا الرتبويات 

 احلديثة وكما اهتم هبا اإلبراهيمي.
 

 مقوالت اإلبراهيمي في العناصر األساسية في التعليم: -ثانيا
 الم علِّم: -4

كبريا وجعله حمرك العملية التعليمية باعتباره املريب   اهتم اإلبراهيمي باملعل م اهتماما 
، وهو املسئول عن صناعة عملية. وبالتايل فهو حجر الزاويةواملوجه والقائد يف هذه ال

أي أبنائي املعلمني، إنكم يف زمن كراسي املعلمني فيه أجدى على األمم األجيال يقول: "
وكراسي املعلمني فيه أمنع جانبا وأعز قبيال  من عروش امللوك، وأعود عليها باخلري واملنفعة،

من عروش امللوك، فكم عصفت العواصف الفكرية بالعروش، ولكنها مل تعصف يوما 
 .(9)بكراسي املعلم"

 

أوىل العالّمة البشري اإلبراهيمي أولوية للمعلم، وأبدى اهتمامه به، وقد برز ذلك يف   
 ذي يقوم بعملية الرتبية والتعليمتمع والوحيد الكتاباته، ال لشيء إال ألنه دعامة النشء واجمل

ة، وانظر إىل حىت ألنه عند اإلبراهيمي مبثابة اجملاهد، واللبنة األساس اليت تقوم عليها املدرس
... فهم أشبال الغاب ومحاة الثغور، عمار  أما دعائم هذا البناء»وصفه هلم قائال: 

أبناهنا املعلمون املستحقون ألجر اجلهاد،  املدارس، وسقاة املغارس، مربو اجليل وأئمته،
 . (67)«وشكر العباد
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 فقد أنزله منزلة يستحّقها على جالء قدره، وسعة جهده، وقد رأى اإلبراهيمي أنّ 
وظيفة املّعلم ليست تربوية فحسب، بل له أدوار أخرى يف جمتمعه كالتوجيه، والتثقيف، وكّل 

لعقول، لذلك وجب عليه أن يتزود من كل علم ما من شأنه أن يضفي احلياة يف النفوس وا
 .بسهم؛ حىت يكون فعله له، ال عليه

 

مجلة من الوظائف، اليت جيب على املعلم أن يؤديها حبرص وأمانة ويبني اإلبراهيمي 
أمامكم العلم بآفاقه املتسعة؛ فبينوا : »ملعرفة للمتعلمني بأناة، إذ يقولولعل أمهها: تقدمي ا

الغافلني عنه واملتخلفني عن ركبه؛ أن يشمروا ويسارعوا، وأن يتمسكوا ورغبوا، وأهيبوا ب
 .(66)«بأسبابه، ويأخذوه عن أقطابه

 

يقويهم يف الدينيات : » وواجبه حنوهم  يقول اإلبراهيميوعن عالقة املعلم باملتعلمني 
مهم علمًا وعماًل، ويف القرآن حفظا وفهما، ويروض ألسنتهم على القراءة واخلطابة، وأقال

عن اإلنشاء والكتابة، وعقوهلم على التفكري الصحيح، ويصوغهم صياغة أخالقية متقاربة 
. من هنا كانت (62)« ...ويشرف هبم على علوم احلياة من باب الرياضيات والطبيعيات

قيمة املعلم كبرية يف نظر اإلمام البشري اإلبراهيمي؛ ألنّه يدرك أن صالح أي أمة تكمن يف 
ا، ويف تشريف العامة هلذه النخبة، كوهنا تغذي النشء والبالد مبا فيه صالح صالح معلميه

 .حلياهتا، ونفع يف أمورها
 

 الذي ال ي قص ر يف أداء واجبه واملعل م احلق يف نظر حممد البشري اإلبراهيمي: هو املعلم
 واجب ي عدّ التقصري يف ال إنّ جرمية مضاعفة. حيث قال " ألن التقصري بالنسبة للمعلم ي عدّ 

قص ر يف غرينا ـ  امل جرميتني، ألنّ  جرمية من مجيع الناس، ولكن يف حقنا يضاعف مرتني، فيعدّ 
أما حنن فحالنا  ()... ال يعدم جابرا أو عاذرا، فقد يغطي تقصريه عمل قومه، أو حكومته

ملا ينفع حال اليتيم الضائع اجلائع، إذا مل يسع بنفسه مات، فإذا قصرنا يف العمل ألنفسنا و 
 .(63)أمتنا ويرفعا فمن ذا يعمل هلا؟..."

 

ويشرتط يف املعلمني جمموعة من الصفات اليت جيب التمسك هبا، وينبه حممد البشري  
 اإلبراهيمي ويؤكد عليها وأهم هذه الصفات:
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العدة يف الشدائد والعون يف امللمات، وهي بالتقوى وإخالص العمل هلل. فهي "التحلي  -أ
، وهي مبعث القوة واليقني، وهي معراج وهي متنزل الصرب والسكينة أنينةوالطم مهبط الروح

 .(61)الفنت" يف القلوب على وتربط املزالق، يف القدم تثبت اليت وهي السمو إىل السماء،
 

العمل مبا علم: حىت يكون قوله مطابقا .اإلميان العميق بشرف العلم والتعّلم والتعليم -ب
ألن املعلم ذ منه وال أن يقتدى به يف علم. "لفا له فليس بأهل ألن يؤخلفعله، فإن كان خما

ال يستطيع أن يريب تالميذه على الفضائل إال إذا كان هو  -كما يقول اإلبراهيمي-
فاضال، وال يستطيع إصالحهم إال إذا كان صاحلا، فهم يأخذون عنه بالقدوة أكثر مما 

 .(65)«يأخذون عنه بالتلقني
 

ذلك ي نف رهم من  ، وعدم استعمال القسوة معهم ألنّ تحلي باللني مع املتعلمنيرورة الض -ج
ليحذر املعلمون الكرام من سلوك تلك الطريقة التعلم ويبعدهم عنها، إذ يقول: "جلسات 

العنيفة اليت كانت شائعة بني معلمي القرآن، وهي أخذ األطفال بالقسوة والرتهيب يف 
. (61)، وغرست فيه رذائل مهلكة"ة هي اليت أفسدت اجليلطريقحفظ القرآن، فإن تلك ال

 وبالتايل فالقسوة سلوك يهلك املتعلم بدل تعليمه حسب رأي حممد البشري اإلبراهيمي.
 

ذلك  ويشري حممد البشري اإلبراهيمي إىل ضرورة مراعاة ميول املتعلمني ورغباهتم ألنّ  
طفال باالختالط هبم، وليكن بينهم  يفتح نفوسهم على التعلم "وليدرس املعلم ميول األ

، ويزرع بينهم نصائحه، ويرّد الناد منهم يفيض عليهم عطفه، ويوزّع بشاشته كأخ كبري هلم
درس امليول ميّكن املعلم من إصالح الفاسد منها، ومن غرس أضدادها  عن احملجة برفق. إنّ 

جتاهل ميول  رتبية أنّ . وتؤكد الدراسات احلديثة يف علوم ال(60)من الفضائل يف نفوسهم"
 ورغبات املتعلمني قد يكون عائقا رئيسا أمام التعلم واكتساب املعارف.

 

ويلقي حممد البشري اإلبراهيمي على عاتق املعلمني وظيفية أخرى، حيث يتحمل 
مكمال للمدرسة يف  املعلم مسؤوليته داخل املدرسة ويتحمل مسؤولية البيت الذي يعدّ 

يت بتقاسم املسؤولية مع ضع وحالة اجملتمع اجلزائري مل يسمح للباجملتمعات احلية لكن و 
البيت عند األمم احلية هي أخت املدرسة. كلتامها مكّملة لألخرى، فالتلميذ  "إنّ  املدرسة،
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بينهما يتقّلب بني عاملني من عوامل التثقيف والتهذيب. أما البيت عند أّمتكم فهي ضرة 
قعائد البيوت  ألنّ  .، وما تزرعه هذه تقلعه تلكاملدرسة، ما تبنيه هذه هتدمه تلك

من هذه القواعد ما دمن جاهالت. قعائد البيوت هّن قواعدها، وويل لبيوتنا جاهالت. و 
 وارمحتاه لكم من هذه احلالة وهذا املوقف، وال أب يؤيّد ويناصر، وال أم تعني وتؤازر)...(و 

عبء ألقته املقادير على كواهلكم، وأي أي  -يا رعاكم اهلل -إذا كان األمر كذلك فانظروا 
 .(68)عهد يف أعناقكم جيب أن توفوا به هلا" واجب تؤّدونه لدينكم ولغتكم وأّمتكم، وأيّ 

 

، يهتم أيضا بوضع راهيمي بدور املعلم داخل املدرسةفباإلضافة إىل اهتمام اإلب 
 ودة التعليم. التعليم خارج املدرسة ويضيف إىل املعلمني مهام أخرى من أجل ضمان ج

 

 المتعلِّم: -0
ا كان حممد البشري اإلبراهيمي قد اهتم باملعلم اهتماما كبريا باعتباره حمرك العملية ذإ 

ون املتعلم العنصر املستهدف اهتمامه باملتعلم ال يقل عن دلك االهتمام ك التعليمية، فإنّ 
لم، ولبناء اجملتمع يقول ا التعليم، والوعاء الذي حيمل املعارف لتحقيق غايات التعذمن ه
إنكم يا أبناءنا مناط آمالنا، ومستودع أمانينا، ن ِعدُّكم البشري اإلبراهيمي يف خماطبتهم "حممد 

حلمل األمانة، وهي ثقيلة، والستحقاق اإلرث، وهو ذو تبعات، وذو تكاليف، وننتظر 
   .(69)منكم ما ينتظره املدجل يف الظالم من تباشري الصبح"

اإلبراهيمي باملتّعلم تبدأ من املراحل األوىل؛ أي من الطفولة، فقد أدرك  عناية إنّ 
اإلبراهيمي أنه ال تضيع أمة من األمم حظوظ الطفولة والناشئة من الرعاية والعناية، إال 

  رية يف صالحها وجناحها وفعاليتهاويفوهتا حظ االستفادة من الرجولة، ألن هذه األخ
نوعية الرعاية والرتبية اليت ت قدم إىل الناشئة، وحتقيق ذلك يعتمد كبري على   متّوقفة إىل حدّ 

على الطريقة الرتبوية السليمة اليت أشار إليها، كمعرفة نفسياهتم وفطرهتم وميوهلم وقدراهتم 
 النفسية والبدنية، العقلية والروحية. 

 

م على بناء بناء األمة يقو  ألنّ  ،علم يكون يف مراحل طفولته األوىلاالهتمام باملتو 
املتعلمني يف املراحل األوىل، وقد اهتم باملرحلة االبتدائية أكرب من اهتمامه باملستويات 
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شباب األمة هم عمادها، وهم مادة حياهتا، وهم سرُّ بقائها، وخري األخرى. إذ يقول: "
ب شباب األمة املتعلمون املثقفون، البانون حلياهتم وحياة أمتهم على العلم؛ وصفوة الشبا

املتعلم املثقف، هم املتشبعون بالثقافة اإلسالمية العربية واملقدمون هلا، ألهنم هم احلافظون 
، وهم املثبتون لوجودها، وهم املصححون لتارخيها، وهم وماهتا، واحملافظون على مواريثهاملق

. ويقدم حممد البشري اإلبراهيمي للمتعلمني مجلة من (27)الواصلون ملستقبلها مباضيها"
 :(26). ميكن إمجاهلا يفائص اليت تساهم يف ترسيخ املعرفةاملبادئ الرتبوية واخلص

 إنفاق أكرب وقت يف طلب العلم والتفرغ له. -
 أخذ العلم من أفواه الرجال وبطون الكتب والسفر يف سبيل حتصيله. -
 ضرورة تدوين العلم ألنه أكثر حفظا وبقاء. -
 العلمي. جديد يظهر يف اجملال وجوب التعرف على كلّ  -
 استثمار كنوز العلم بالبحث واملطالعة وكثرة املناظرة واملراجعة الدائمة. -
 عدم االكتفاء مبا يتلقاه من دروس وضرورة البحث واالطالع. -
اولة االطالع على غريها من عدم االكتفاء باملادة املوجودة يف الكتب املدرسية وحم -

 يف خمتلف اجملاالت. الكتب
 يف طلب العلم وعدم تضييعها. استغالل أوقات الفراغ -
 عدم االكتفاء حبفظ املتون وحدها، وحفظ كل ما يثري وينمي امللكة اللغوية. -
 االبتعاد عند طلب العلم عن املناقشات احلزبية واخلالفات السياسية. -

 المادة المعلَّمة:  -1
يت تساهم يف وال اعتىن حممد البشري اإلبراهيمي باملادة اليت ت علَّم وت لقَّن للمتعلمني

، وحدد جمموعة من املواصفات يف هذه املادة ميكن وتكوينهم معرفيا وتربويا ونفسيا بنائهم
 أن جنملها يف:

أصالة املادة العلمية باالعتماد على ما صح وثبت بالدليل، واالبتعاد عن القشور ومما ال  -
 .(22)فائدة منه
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نتعلم ديننا ولغتنا ليم، فالصواب أن "الرتبية والتع االعتماد على اللغة العربية كأساس يف -
هذا ال يعين إلغاء ، و (23)"وفنون، من البدايات إىل النهاياتوكل ما خيدمها من علوم 

 .اللغات األخرى
واألمة حتتاج تعليما عربيا ن حيث النظام والقوة والفعالية "مسايرة العصر يف التعليم م -

. (21)يم الفناء، وحتمله ندر املوت..."يساير العصر وقوته ونظامه ال تعليما حيمل جراث
 وهذا يعين ضرورة مسايرة املادة العلمية لروح العصر.

 القرآنن القرآنن، تعاهدوه باحلفظو ها يقول: "ه أساس العلوم كلّ  ألنّ حفظ القرآن الكرمي -
 .(25)بالتالوة ..."وأحيوه 

ه من الكتب السهلة واقرهوا غري  اعتماد الكتب السهلة ذات احملتوى املبسط يقول: "... -
املبسوطة يف ذلك العلم )...( وسينتهي اإلصالح الذي تقوم به إدارات جامعاتنا إىل 

. وبالتايل (21)اختيار كتب سهلة ممتعة يف كل علم تفرض عليكم قراءهتا ومطالعتها"
 يسعى هذا اإلصالح إىل التسهيل.

دب واحلكمة واألخالق وجوب تنوع املادة العلمية من املعارف العامة كالتاريخ واأل -
 .(20)والرتبية والطبيعيات والرياضيات وعدم االقتصار على اللغة وعلوم الدين

تلقيه، ويف  االنقطاع للعلم والتبتل إليه، وإنفاق الوقت الكثري يف حتصيله واالجتهاد يف -
 بات، إال إذا انقطعتم لطلب العلمإّنكم ال تضطلعون هبذه الواج": هذا الصدد يقول

لتم إليه تبتيال، وأنفقتم الدقائق والساعات يف حتصيله وعكفتم على أخذه من أفواه وتبت
 طالعة، وكثرة املناظرة واملراجعةالرجال، وبطون الكتب واستثرمت كنوزه بالبحث وامل

 .(28)"ووصلتم يف طلبه سواد الليل ببياض النهار
 .يف ذلك األوقات بتقسيم راجعةوامل املناظرةو  واملطالعة بالبحث العلم صيلحت من االستزادة -
للقاء العكوف على أخذه من أفواه الرجال وبطون الكتب، والرحلة يف سبيله العلم  -

إن أسالفكم كانوا يعدون الرحلة يف سبيل من شروط  العلماء واملشايخ، إذ يقول
 . (29)«الكمال فيه
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وكانوا  كانوا يقيدون، وأنتم ال تقيدون»وجوب تقييد العلم ونسخ األصول ...  -
.  (37)«ينسخون األصول بأيديهم ويضبطوهنا بالعرض واملقابلة، حرفًا حرفًا وكلمة كلمة

 .فتقييد العلم وتدوينه أحفظ للطالب والقارئ، وهلما ولغريمها أبقى
 .وجوب التعرف على اجلديد من العلم الواسع، واآلراء املفيدة من الكنب -
بيع القلم  إنّ : »البحث؛ ويف ذلك يقول التهاون يف اإلخالص يف طلب العلم، وعدم -

 .(36)«واللسان، أقبح من بيع اجلندي لسالحه
 .االستعداد القوي واهلمة البعيدة، والنفس الكبرية يف طلب العلم، واإلميان به -
عدم االعتماد على حلق الدروس وحدها، واالعتماد معها على حلق املذاكرة الفردية  -

 .واجلماعية
لكتب املقررة لوحدها، واالعتماد على غريها من الكتب املبسوطة عدم االعتماد على ا -

 وبذلك جنح أسالفنا ، وجوب االستزادة من روافد نافعةامليسرة، موجها كل طالب إىل
يرجعون بالرواية الواسعة، واحملفوظ الغزير وينقلون اجلديد من العلم، والطريف »إذ كانوا 

تايل يظهر من خالل هذه املواصفات اليت وبال (32)«من اآلراء، واملفيد من الكتب
حددها اإلبراهيمي اهتمامه الكبري هبذا اجلانب من جوانب العملية التعليمية. ومل يقتصر 

 على هذه اجلوانب فحسب بل اهتم كذلك ببناء وتشييد املدارس.

يقدم اعتىن اإلبراهيمي باملادة العلمية اليت ت علَّم وت لقُّن للطالب وركز على انتقاء ما 
 إذ ليس كل من يكتب بالعربية»للمتعلمني من مواد تبين املتعلم: نفسيا، وذهنيا، وخلقياً؛ 

أو يتثقف بالثقافة الفرنسية، وال كّل من يستطيع أن خيطب يف اجملتمع، أو حيز من العلوم 
 .(33)«ضروبا، يسمى مثقفاً، أو عاملاً، أو مصلحاً وهو يف ذاته وشخصيته من احلقيقة

 

 م للمتعلمني ما ينفعهم يف حاضرهمبوجوب مسايرة العصر وأن يقد ده يقرّ كما جن
 ومستقبلهم، وينشئ عقوهلم على التفكري الصحيح، ويصوغهم صياغة متقاربة، إذ يرى أنّ 

املواضيع »دها الصنعة بإمدادها، ما دامت امللكات ال تكفي فيها القرحية والطبع حىت مت
، مث تتمازج، مث تتمايز، فمن الواجب أن ننحت من هذا تتجدد، واملعاين تتوارد وتتشابه
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ونقرأ مما سبق: أن اإلبراهيمي يرى أن تربية ملكة من  (31)«املعدن القدمي جوهرة ونصقلها
امللكات ال تقوم على املألوف أو اجملنرت، وال على أساس عشوائي للمدخالت التعلمية، بل 

هلا العقل ويضيف عليها، بعد أن يتمّكن جيب حتديد املادة، واختيارها؛ حبيث يستأنس 
منها املتعلم، وتتخامر يف ذهنه وتتمايز؛ فجودة املخرجات رهينة جبودة املدخالت، وميكن 
تلخيص مضمون املادة العلمية اليت جيب أن يتلقاها طالب العلم كما يراها اإلبراهيمي يف 

 :النقاط التالية
وثبت بالدليل، واالبتعاد عن القشور ومما ال  صحّ  باالعتماد على ما ،أصالة املادة العلمية  -

 فائدة من ورائه.
 اللغات األخرى. االعتماد على اللغة العربية كأساس يف الرتبية والتعليم، وال ينايف تعلم -
 مسايرة العصر يف التعليم من حيث النظام والقوة والفعالية  -
 حفظ القرآن الكرمي ألنه أساس العلوم كلها  -
 ب السهلة ذات احملتوى املبسطاعتماد الكت  -
وجوب تنوع املادة العلمية من املعارف العامة؛ كالتاريخ واألدب واحلكمة واألخالق   -

 .والرتبية، والرياضيات والطبيعيات
 

 المدرسة:  -1
لقد أدركت مجعية العلماء املسلمني دور املدرسة يف البناء والتطوير. يقول اإلبراهيمي: 

  شك، إال يف قلوب ران عليها اجلهلعصر باملدارس، ما يف هذا "حياة األمم يف هذا ال
وغان "أي غطى" عليها الفساد، ونفوس ختم عليها الضالل، وضب على مشاعرها 
املسخ، وطال عليها األمد يف الرق، فصدئت منها البصائر، وعييت األبصار، فتغري نظرها 

. وبالتايل فاملدرسة هي أساس (35)يف احلياة ووسائلها، فرضيت بالدون، والذت بالسكون"
املدرسة يف الرتبويات بناء اجملتمعات ألهنا حتارب اجلهل والفساد وتقضي على الضالل. و 

املؤسسة اليت تنفذ األهداف اليت يريدها ويرمسها اجملتمع وفقا خلطط ومناهج " :احلديثة هي
 .(31)حمددة وبرامج، وعمليات تفاعل وأنشطة مربجمة"
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كان رائدًا من رواد التوجيه الرتبوي وقدم   البشري اإلبراهيمي على أنّ  ال خيتلف اثنان
للشعب اجلزائري يف أحلك أوقاته فرص التحرر من سلطة التعليم الفرنسي، وجتلى ذلك من 

ببناء  –كما طالب صديق  دربه عبد احلميد ابن باديس  -خالل دروسه، ووعظه، مطالبا 
والتّعلم فيها؛ إذ كان يرى أن العلم ال بد أن املدارس وقد حرص على وجوب إنشائها، 

ينهل من املدارس وأن املدرسة وحدها القادرة على حتقيق غايات التعلم، وهي للمتّعلم خري 
احلياة بالعلم »لٍم بال مدرسة، بل إن مورد ومعني وقد ربط احلياة بالعلم، وأالَّ حياة لع
اية إىل احلياة الشريفة...أما إرواء العقل واملدرسة منبع العلم ومشرع العرفان، وطريق اهلد

والروح، وإرضاء امليول الصاعدة هبما إىل األفق األعلى، فالتمسهما يف املدرسة، ال يف 
القصر، وال يف املصنع، ولو تباهت األبنية املشيدة بغاياهتا...ألسكتت املدرسة كّل 

فوس هي املدرسة تلك فأساس بناء اجملتمع، وتذكية العقول وهتذيب الن .(30)«منافس
 .اجلوهرة املتناسقة؛ ألن فيها نظام وترتيب واملتعلم فيها يبين نتائجه على مقدمات

 

  :آراء اإلبراهيمي، والتربية الحديثة -ثالثا
املعرب الذي مير فيه  -يف رأي العالمة اإلبراهيمي  -ال تعدو أن تكون املدرسة 

مة، ومما ال شك فيه أن املعارف واملهارات وهتدف هذه املدارس لتحقيق أهداف وغايات األ
والسلوكات، متطورة ومتجددة ومستمرة، وحتتاج إىل الصقل والنقل والتطوير ملواكبة 

 التطورات احلاصلة يف اجملتمعات. 
 

  و بناء للمنعة الدينية والدنيويةبناء املدارس ه ويرى حممد البشري اإلبراهيمي أنّ  
 بالبناء للخري واملنفعة واجلمال والقوة، وما عدا هذه األربعة واألمم تتفاضل وتتعاىليقول: "

فهو فضول عابث، ال يدخل يف قصد العقالء، وقد بىن أسالفنا لكل أولئك جمتمعة 
نفعة، وأعلوا احلصون مظهرا ومتفرقة، بنوا املساجد  مظهرا للخري، وشادوا املدارس مظهرا للم

موا أطراف الفخر، ومجعوا حواشي اجملد، وحازوا ، ومسكوا القصور مظهرا للجمال، فضللقوة
آفاق الكالم، وقادوا احلياة بزمام، وأنشأوا بذلك كله للحضارة اإلنسانية ّنوذجا من املدينة 
الفاضلة اليت ختيلها حكماء اليونان، ومل حيققها ساسة اليونان، وإّنا حققها من ساد 

 .(38)"لعدل، وقاد بالعقل، وأولئك آبائيبا
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ا يشري إىل ّناذج املدارس يف الدولة األموية يف الشام واألندلس، وّناذج وهو هن
املدارس يف الدولة العباسية يف العراق. هذه النماذج اليت مل تغب عن بال رواد مجعية 

أما دون العاملون املخلصون ملهنتهم "العلماء. وأساس صالح هذه املدارس هم املعلمون اجلا
سكه أن يزول، وتصونه أن خيتل أو حيول، فهم أشبال الغاب، ومحاة دعائم هذا البناء اليت مت

الثغور، ع ّمار املدارس، وس قاة املغارس، مربو اجليل وأئمته، أبناهنا املعلمون املستحقون 
ألجر اجلهاد وشكر العباد، الصابرون على عنت الزمان، وجحود اإلنسان، وكنلنب 

قدمون على كثرة اخل ّوان، 
 
احلق، وحاصة الشق، وألسنة  وقلة األعوان،جيشالسلطان، امل

، وبالتايل فبناء املدرسة لوحده غري كاف إّنا تقوم املدرسة  بواجبها يف وجود (39)"الصدق
ِجد اجملتهد الذي يعمل على البناء والتشييد أيضا.

 
 املعلم امل

 

 خاتمة:
ة العلماء لقد اهتم حممد البشري اإلبراهيمي يف إطار مشروع اإلصالح داخل مجعي

املسلمني بإصالح اجملتمع يف الكثري من النواحي الدينية واألخالقية ، ومل يكن هذا االهتمام 
مقتصرا على تلك اجلوانب فقط إّنا تعداها إىل االهتمام بالعملية الرتبوية التعليمية يف مجيع 

رك العملية ، حيث اهتم باملعلم باعتباره حم أقرهتا جهود التعليمية احلديثةنواحيها اليت
التعليمية وحّدد له جمموعة من الصفات العلمية واألخالقية لكي يقتدي به املتعلمون، كما 

، وأعطاه أيضا بعض النصائح هتم باملتعلم كونه متلقى التعليم، والوعاء الذي حيمل املعارفا
دم ، وعمال يف طلب العلم، وتنويع معارفهاليت تساعده يف طلب العلم كاستغالل وقته كا

االقتصار على ما ي قدَّم له يف حلقات الدروس والكتب املدرسية. وطبعا مل يغفل املادة 
تعلَّمة فاهتم هبا هي األخرى، وحدد هلا جمموعة من الصفات كالتنوع والسهولة وضرورة 

 
امل

 حفظ القرآن الكرمي ومواكبة التطورات احلاصلة يف اجملال العلمي.
 

األساسة واملكونة للعملية التعليمية إّنا تعداها إىل ومل يتوقف عند هذه العناصر  
  كل ذلك وضعية اجملتمع اجلزائرياحلديث عن املدارس وبنائها وتشييدها. وقد راعى يف

حتريره علميا ليؤهله  وحاول أن يرسم له وضعا تعليميا خاصا ميكن من خالله أن يعمل على
 .لنيل حريته
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 النّ  صيّ  ة والمقارب ة االستقب ال ن   ظريّ ة
 الّتوّقع أفق خرق وجمالّية "ميّ  رسالة"

   

The ReceptionTheory and Textual Approach 
 “ Mey’s letter” and the aesthetic of breaching horizon of expectation  

 
 د. عّزاني العارم                                

  (الجزائر)  0سطيف -جامعة محّمد لمين دبّاغين                            
azanilarem@gmail.com 

 

 41/40/0808تاريخ القبول:                       80/40/0808: رسالتاريخ اإل
 

 ملخص:
ى صعيد التنظري واملقاربة عت نظرية االستقبال أن تقدم تنويعة نقدية ثرة علاطاست

النصية ضمن طروح ما بعد البنوية، ويف خيار متقصد مع ياوس تتحدد جمموعة من اآلليات 
 ن أفق التوقع إىل خرق أفق التوقعاإلجرائية ملقاربة النصوص وخاصة عندما تتحقق النقلة م

توى نص أديب وعليه، ما هي اآلليات اليت تتم هبا قراءة خرق أفق التوقع، حتديدا على مس
ينتمي إىل أدب الرسائل؟ ما هي جمموع النتائج اليت نتحصل عليها من خالل مقاربة خرق 
أفق التوقع يف رسالة أدبية من مي إىل آل الرحياين؟ ما هي مجالية خرق أفق التوقع حسب 

 هذه األوراق.  خالل  من ريه من األسئلة نتبّينهاالنص املقارب؟ هذا وغ
       

 مجالية ة،صيّ النّ  املقاربة ع،وقّ التّ  أفق خرق ع،وقّ التّ  أفق االستقبال، ةنظريّ  مفتاحية:ال الكلمات
 . عوقّ التّ  أفق خرق

Abstract: 
The reception theory of Jauss presented mechanisms that 

contribute to study texts moving from horizon of expectation to 

breaching this horizon. Therefore,  what are the different mechanisms   

that  help us in reading the violation of horizon of expectation 

precisely in a literary text belonging to epistolary literature? What are 

the results of breaching horizon of expectation study in a letter from 
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May Ziada to Amine Al Rayhani? What is the aesthetic breaching 

horizon of expectation deducted from the studied under text? 
 

Keywords: Reception theory, horizon of expectation, breaching 

horizon of expectation, textual approach, aesthetic of breaching 

horizon of expectation. 

 

 أصل الحكاية و ميالد الّنص:   -4
ي إليها نبأ وفاة قد نعو  (6)، حيث مي زيادةم6917إهنا القاهرة، حتديدا أواخر سنة 

لرحياين بالفريكة بلبنان أبرقته إىل آل ا ، فراحت حتيك نسيج خطاب رسلي(2)أمني الرحياين
خ الرتسل العريب يف العصر احلديث، ميالد ، يشهد تاريتلك األسيقة للتعزية، ويف ظلّ 

حيث األخوة  ة مع أصل احلكاية األول بني مي وأمنيالوشيج هذا امليالد قد مدّ  . إنّ النص
األزمة اليت مرت هبا إىل ما بعد أيام و مذ سنوات خلت  ملتحررة من قيود األواصر الدمويةا

 مي بنزر من السكينة واالستقرارفاعل لتحظى ، إذ كان الرحياين يؤكد حضوره الاألديبة مي
ة اليت ووري فيها الرحياين هي السن، و م6917يت كتب هلا أن تغيب بتاريخ هذه الفاعلية ال

 :   الثرى، ومما جاء يف كتاب مي
 6917القاهرة يف أواخر سنة "

 -           الفريكة-أسرة الرحياين            
 ؟فقيد الشرقيدي وفقيدكم و يف فقيا آل الرحياين أيف وسعكم أن تعزوين 

 (3)"مي
 

لنص ضمن ما يطلق عليه فن الرسائل، غرضه التعزية، وحسب عدد تتحدد هوية ا
ا ، ليكون هذكننا القول بأنه نص موجز للغاية، غري أنه يستحق االهتمام مقاربة، ميأسطره

 .تيةمفتاح الوصل مع احلكاية اآل
  

 ميالد المنهج: أصل الحكاية و  -0
، فتحدد على مستوى طروحها الّنقدية جلديدكونستانس األملانية لتقدمي ا  سعت مدرسة

املؤرّخ األديب هانس ، إنّه الّناقد و (1)املعاصرين بذلك جزء منها على يدي أحد أقطاهبا
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ا األخري جبهوده إىل ، لقد سعى هذHans Roberte Jauss م6990-م 6926روبرت يــاوس
املفاهيم بعد تلقي، فتمايز بأهم املصطلحات و املسامهة يف تأسيس قضايا نظرية ال

ن كان إمعدَّلة و  تناوهلا كمعطيات ياوسيةجذورها من املعاجلات السابقة له، و  استخالص
من أهم املعاجلات املرتبطة السميَّة بياوس ما يصطلح عليها الكثري من إضافاته وتوجيهاته، و 

، فتأيت طروح هذا األخري Horison d’attente" ظرية التلقي باسم: "أفق التوقععليه يف ن
 . اصرمن باب اإلعالن على أن هناك دائما اجلديد يف باب النقد الغريب املع

 

هذه األخرية  إال أنّ  ،ل الّنص لدى املتلقي جتربة جديدة، يشكحسب نظرية ياوس
داعي جمموعة من انطالقا من بعض املعطيات اليت يبىن هبا النص تسمح بتعند قراءهتا و 

، من املتداعى هو ما يسميه ياوس بـ "نسق اإلحاالت" ، ذلكفكار تتزامن وفعل القراءةاأل
األخري ما ترسب يف الذهن  األخري، أنه قابل للتحديد املوضوعي، منبعه األول و  خاصية هذا

الذي  التوقع"أفق قراءة للتجارب اإلبداعية السابقة، ذاك هو "كمكتسبات جراء عملية ال
بل للتحديد املوضوعي نسق اإلحاالت القا" :ميا عند ياوس على أنهبطه مفاهييأيت ض

: ظهر فيها عن ثالثة عوامل أساسية بالنسبة ألي عمل يف اللحظة التارخيية اليتالذي ينتج و 
موضوعات ألديب الذي ينتمي إليه هذا العمل، مث أشكال و مترس اجلمهور السابق باجلنس ا

غة العملية اللريا التعارض بني اللغة الشعرية و أخل، و ال ماضية تفرتض معرفتها يف العمأعم
 . (5)"عامل اليوميالبني العامل اخليايل و 

  

حمصورا بني  ، فإنه يكون بذلكأثناء قراءتنا للتجربة اإلبداعية" إذا حتقَّق "أفق الّتوقع
فقا و و اجلديدة مع أفق التجربة القدمية،  ، فإما أن يشرتك أفق التجربةموقفني ال ثالث هلما

إما أن خيالف أفق اته. و اجلديدة رمسيا مشرتكتني يف األفق ذلذلك تكون التجربة القدمية و 
اجلديد يستدعي بالنسبة للقارئ )أو السامع(  النص"ـــــربة اجلديدة أفق التجربة القدمية، فـالتج

كنها يف اليت مييت عودته عليها النصوص السابقة و التدبريات الجمموعة كاملة من التوقعات و 
لة يسمي روبرت ياوس ، يف هذه احلا(1)"أن تعدل أو تصحح أو تغري أو تكررسياق القراءة 

 باعث على تعديل أفق توقع القارئ التخييب هذاهذه الوضعية "ختييب أفق التوقع"، و 
 . (0)"القراءة "قوامها الدائم هو خلق أفق توقع وتعديله وخلق اجلديد دائما خبصوصه؛ ألنّ 
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اجملال العلمي اليت نقلها ياوس من ائية "أفق التوقع" / "ختييب أفق التوقع"، و ثن"تبقى 
ه من أهم الفرص اليت يتيحها ؛ ألنّ صة للّتعلم بالنسبة للباب األديبفر  إىل اجملال األديب

يل أفق النص األديب بني الفينة واألخرى، مثلما التعديل هو خلق فرص التعلُّم بواسطة تعد
، إهنا تشبه جتربة التجربة احلياتية" عامل التقدم األهم يف العلم كما يف عهي "خيبة الّتوق

نحن ال ندخل حقيقة ف ،ائق يف طريقه إال حني اصطدامه بهبوجود ع رجل أعمى ال حيسّ 
ني نالحظ أن فرضياتنا كانت خاطئة، حبيث يكون دحض " إال حيف عالقة مع "الواقع

 .(8)"لصها من الواقعجيابية اليت نستخ، التجربة اإلأخطائنا
 

دبية القدمية ما يسميه ياوس يتحدد جرّاء ذلك األفق اجلديد املخي ب ألفق التجربة األ
الذي ميكن لتلقيه أن  العمل اجلديد"املسافة" وهي فارقة "بني أفق التوقع املوجود قبال و  ــــــبـ

، هذه (9)"ل مرةلتجارب جديدة يعرب عنها ألو " سواء مبعارضته يؤدي إىل "حتول األفق
يكون  هلذا األخري أن، و (67)""االنزياح اجلمايل ــــــ، يسميها بـقر بذلك ياوساملسافة كما ي

يأيت على صور متباينة عند التلقي، فقد يكون ، فمقيسا بردود فعل اجلمهور وبأحكام النقاد
كان يف حالة   جناحا فوريا، أو رفضا واستنكارا، أو استحسان أفراد، أو تفهما تدرجييا وإن

"االنزياح اجلمايل" املقيس بردود فعل ـــــإذا مسيناها بتأجيل، ويف هذا الصدد يقول ياوس: "
ان أفراد أو تفهم تدرجيي أو استنكار استحساجلمهور وبأحكام النقاد جناح فوري، رفض أو 

 .(66)"أن يصبح مقياسا للتحليل التارخييبإمكان هذا االنزياح  ، فإنّ مؤجل
  

تجربة السابقة من ، بني ما تقدمه الأفق التوقع والنص قيمة هذه املسافة بنيتكمن 
صية الفنية اخلالصة اخلاربة األدبية اجلديدة إىل حتديد "" مع التجأشياء مألوفة و"حتول األفق

توجهه حنو  حترر الوعي املتلقي من إرغام إعادةلعمل أديب ما، فكلما تقلصت هذه املسافة و 
تسلية منه إىل جمال  المل أقرب من جمال كتب فن الطبخ أو ، كان العجمهولةأفق جتربة بعد 

ل م ْنتنسنًخا يف أشكال مألوفة ويرسخ .. فهو يليب الرغبة يف رهية اجلما كتب فن األدب
 . (62)احلساسية يف عاداهتا ويصادق على أماين اجلمهور"
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مية علمية فكار قدمل تأت فكرة أفق التوقع من العدم بقدر ما هي تطوير لبذور أ
أت إليه .. الذي جل "أفق التوقع وفلسفية، وهو ما يقر به ياوس شخصيا، إذ قال: إنّ 

عا يف مقاما رفي Karl manheim الذي ميثل منذ كارل ماهناميشخصيا يف تأويلي لألدب و 
أقام عليه دراسته  Karl R . Popperكارل بوبر   . كما أنّ بديهيات العلوم االجتماعية

األنساق النظرية اليت يستهدف مشروعها تأصيل بناء يمولوجية لـ "القوانني الطبيعية و بستاإل
حظة ذلك بتناوله مسألة املالما قبل العلمية للمارسة اليومية، و  النظرية العلمية يف التجربة

التجربة ما العلمية انطالقا من مسلمات "أفق التوقعات".. ففي نظر بوبر أن منهج العلم و 
كل مالحظة تفرتض دوما نوعا من   مية يشرتكان يف كون كل فرضية مثلها مثلقبل العل

الذي تكتسي املالحظة بدونه أي معىن و  " تلك اليت تكون أفق التوقع الذي ال"التوقعات
 .(63)ا إذن قيمة كوهنا مالحظات بالذات"مينحه

  

سنخ على رسم تن ؛ ألنه م نْ ديب ثابتا، فإما أن يكون أفق توقع النص األهكذا هي احلال
   التوقعات، وعليه بة اجلديدة خمي با لكلّ إما أن يكون أفق التجر آفاق إبداعات سابقة، و 

فيما بني "األفق" و"خرقه"، كيف هو الشأن مع "رسالة مي" وهي تعزي هبا آل الرحياين؟ 
ق التوقع يف ، فكيف حتقق خرق أفذلك؟ إذا كان ذلك كهل ميكننا تلمس خرق أفق التوقع

 ؟تحققة من خالله لدى ذائقة التلقيما هي اجلماليات املا األّنوذج الرسلي؟ و هذ
  

 خرق أفق التوقع: أصل الحكاية مع النسيج الّرسلي و  -1
أفقه صورة منتسخة  ، غري أنّ يشكل املكتوب الذي أنتجته مي جتربة رسلية جديدة

جنده خيطو  الرسليعلى مستوى هيكل األّنوذج  ؛ ألنهرب القدميةعن جمموع أفق التجا
صلى اهلل عليه  كتوب من الرسول، مطى أفق اخلطابات الرسلية السابقة، وبيان ذلكخ
حممد رسول اهلل  من" :، جاء فيهااهلل عنه يعزيه يف ابن له قد ماتسلم إىل صحايب رضي و 

 د إليك اهلل الذي ال إله إال هو، أما بعد فعظم اهلل، فإين أمحسالم عليك:إىل معاذ بن جبل
أنفسنا وأهلينا وموالينا من مواهب  لك األجر، وأهلمك الصرب، ورزقنا وإياك الشكر، مث إنّ 

، مث افرتض اهلل السنية، وعوارفه املستودعة، ّنتع هبا إىل أجل معدود، وتقبض لوقت معلوم
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ى، والصرب إذا ابتلى، وكان ابنك من مواهب اهلل اهلنية، وعوارفه علينا الشكر إذا أعط
عة، متعك به يف غبطة وسرور، وقبضه منك بأجر كثري: الصالة والرمحة واهلدى، إن املستود

صربت واحتسبت، فال جتمعن عليك يا معاذ خصلتني: أن حيبط جزعك صربك، فتندم 
ثواب مصيبتك، قد أطعت ربك، وتنجزت موعوده، عرفت  ، فلو قدمت علىعلى ما فاتك

 يرد ميت، وال يدفع حزنا، فأحسن اجلزاء أن املصيبة قد قصرت عنه، واعلم أن اجلزع ال
 .(61)"يذهب أسفك ما هو نازل بك فكأن قدلوتنجز املوعود، و 

  

ي ذكرى أفق هيكل جنده حيي يف املتلق تجريب اجلديد لتعزية آل الرحياينإن أفق ال
ْرِسل، إهنا مي، وي ستهل املكتوب بتحديد ما يزا رسلي قدمي

 
ل سواده حيكي عن حتديد امل

. يف م6917فكان أواخر سنة  ان، فإذا هبا القاهرة مكان خط الرسالة، كما حيدد الزماناملك
ْرسنل إليه، حيكي السواد الالوقت عينه

 
آل الرحياين، ومكان ، إنه رسلي عن ضبط حدود امل

تواجدها فكانت الفريكة، ولقد ذكرت مي "آل الرحياين" ليكون الوقع آكد حيث آل 
 تستثن مي يف مكتوهبا أحدا منهم وهذا من متام مل،كماس يف فردهمالرحياين يف مجعتهم ولي

 .بالغة اإلرسال، وأخريا يأيت نص التعزية
  

، ال يكفي أن نقول بأنه رسم أفق جتارب قدمية، حني تلقيهخط على إن أفقا جديدا
هيئ يف اآلن ذاته يقرأت من قبل، بل حري بنا أن نشري أنه و  قظ ذكرى أشياء رسليةيو 

ألفق املألوف املؤسس على التكرار، بالنسبة لكل مبعثها هذا ا قي حلالة شعورية بعينهااملتل
 . يدا على صعيد هيكل رسائل التعزيةحتد سواء اجلديدة على حدالتجارب القدمية و 

    

 خرق أفق اإلرسال: أقنوم التعزية و  -أ
يقوم هذا  ، حيثالرسلي الذي يعد الركيزة األساس يأيت نص التعزية بعد اهليكل

. (65)ْيت فالنا أ عنز يه تـنْعزِيةاألخري على أقنوم أصوله من عزَّى حىت قالت العرب فيه عنزَّ 
، إىل أن هذا األقنوم خيتلف رة البنية الرتكيبية للنص الرسلي، مع التنبيهيشكل أقنوم التعزية بؤ 

ْرِسليف ال
 
، حيث فعل بية الفعليةله ضمن البنية الرتكي، فقد جيعصورة اليت يوردها عليه امل
 حنن ، أو ضمري املتكلم اجلمعين إما ضمري املتكلم املفرد أناالتعزية يسند إىل أحد الضمري 
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قد يأيت األقنوم وهبذا يكون الفعل "عنزَّى"، وهو يرتع يف نعمى صوريت "أ عنز ي"، أو"نـ عنز ي". و 
نتعثر يف النسيج  التعزية نية تركيبة امسية كأن يكون مصدرا. وإىل جانب ذكر أقنومضمن ب

هو ْرِسل و ـ  ألصل يف تركيبته تثبيت املاو ، لرسلي مبا نطلق عليه خبط اإلرسال، "من.. إىل.."ا
ْرسنل إليه على حنو "يقوم ب

 
 . ْرسنل إليه"ـ  ْرِسل أ عنز ي املـ  أنا املتقدمي تعزيته إىل امل

 

حيث أفق  رسلية السابقةجملموع النماذج ال ، يؤكده تاريخ التلقيبيان ما سيق إنّ 
ها هو أبو القاسم يعزي أحدهم، فكتب إليه ، فلقدمية مبين على ما ألفه املتلقيالتجربة ا

لى يقيننا بأن ، فآثرنا كتابنا هذا إليك يف تعزيتك ع"ترامى إلينا خرب مصابك ... :قائال
 .(61)"ويهدي إىل األوىل بشيمتك واألزيد يف رتبتك ،عقلك يغين عن عظتك

  

زِينِتك"، لقد وقع اسم تـنعْ ثبت تاريخ التلقي أقنوم التعزية، وقد ورد بصيغة املصدر "أ
حيث أن  جمرور حلرف اجلر "يف"، فهو أقنوم صريح اخلطية وبائنها. كما ثـ ب ت أفق اإلرسال

ْرِسل / أبو القاسم هو من يعزي ال
 
آثرنا كتابنا فل إليه / أحدهم الذي فقد ما فقد، "م ْرسن ـامل

، فإننا نتوقع أن أفق التجربة رسائل التعزيةإذا ما قرأنا املزيد من إليك يف تعزيتك". و  هذا
، التجربة اجلديدة لألديب على تركيبة أفق التجارب السابقة، وبيان ذلك اجلديدة سيبىن

، كتب إليه مع شخص فقد عزيزا عليه م6889 - م6831األريب الفذ عبد اهلل فكري  
اهلل الذي ال يقابل بغري لكنه أمر أن أكاتب سيدي معزيا...، و  علي . يعزّ ." :قائال

 .(60)"ذي ليس له عدة سوى الصرب الكرميقضاهه الالتسليم، و 
  

جربة السابقة أليب القاسم تكرارا، وذلك على قد ثبت أفق الت أفق التجربة اجلديدة إنّ 
ْرِسلكذا أفق اإٍلرسامستوى أقنوم التعزية "معزيا"، و 

 
ن ، هو م/ عبد اهلل فكري ل حيث امل

ْرسنل إليه الذي متثله لفظة سيدي، واحلدث بينهما هو أكاتب معزيا، و 
 
هبذا تكون يعزي امل

 نعيد التأكيد على النصرسال ضمن مسار ) من .. إىل .. (، و قد ارتسمت خطية اإل
 فكري أنا عبد اهلل"قول: باله ميكننا القول: أن النص أراد "أ كناِتب  سني دي م عنز يًا"، حىت أنّ 

 . أعزي سيدي"
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أفق التجربة القدمية واجلديدة مكرر  احلكم بأنّ حبسب التجربتني ال ميكننا سوى 
ل قراءة املزيد من رسائل التعزية، وحاملا نصل عندما نواص بالنسبة لتاريخ اإلنتاجية والتلقي

ار أفق التجارب كر ت وقع يف النص الرسلي الذي أنتجته كتجربة جديدة، نتإىل مكتوب مي
دة مطلقة تظهر فجأة يف ال يكون ذا ج السابقة؛ ألن "العمل األديب حىت يف حلظة صدوره

فضاء يباب، فبواسطة جمموعة من القرائن واإلشارات املعلنة أو املضمرة ومن اإلحاالت 
، فكل عمل ه ِيءن سلفا لتلقيه على حنو معني.. اليت أصبحت مألوفة يكون مجهوره الضمنية

خيلق منذ ئ بأعمال أخرى سبق له أن قرأها ويكيف استجابته العاطفية له و كر القار يذ 
يف هو ، وهبذا سنتعثر بأقنوم التعزية و (68)بدايته توقعا ما لتتمة احلكاية ووسطها وهنايتها"

ْرِسل، و 
 
ْرِسل /حالة تصريف كما شاء امل

 
هي مي و  أما أفق اإلرسال فسيتحدد على صورة امل

رْ تع
 
ذا سيكون أفق جتربة مي اجلديد والتجارب القدمية هبسنل إليه / آل الرحياين، و زي امل

من توقعنا ستتوطن مشاعر املألوف عند التلقي، و هبذا مشرتكا؛ ألنه سيؤسس على التكررا، و 
أنا مي أكتب إليكم ألعزيكم " :يك صورة النسيج الرسلي وفق صيغةالسالف ميكننا أن حن

، هكذا ستكون خطية يتكم يا آل الرحياين يف موت أمني"عز / نكتب نعزيكم / أكتب لت
أخضعا أفقا ، فالقاعدة أن نصان قدميان قد 6917يج الرسلي الذي كتبته أواخر مي يف النس

يا كرار األفق مع ّناذج ستأيت الحقا، غري أن مي تقول: "جيعلنا نتوقع ت جتربتيهما إىل املكرر
سنعيد ضبط تركيبة املقطع  ،هنا تقول "تعزوين"آل الرحياين أيف وسعكم أن تعزوين"، إ

ْرسنل إليه ، أما خط اإلرسالرسلي، فأقنوم التعزية متوفر
 
ْرِسل هي مي زيادة، وامل

 
ال فلدينا امل

ْرِسل هو من يطلهو آل الرحياين
 
ْرسنل إليه، غري أن امل

 
، لقد خرقت مي ب التعزية من جهة امل

أفق التجارب السابقة يدة حيث حاكت مي "عزوين"، و سال يف التجربة الرسلية اجلدأفق اإلر 
أنا مي " :هد أنا أعزيك / نعزيكم / تعزيتكم...، وكأين هبا تقول بصيغة أخرى أوضحيش

 .الرحياين يف موت أمني الرحياين" زيادة أيف وسعكم تعزييت يا آل
  

 منتسخا لرسلية القدمية لدى أيب القاسم وعبد اهلل فكري بقيإذا كان أفق التجربة ا
لدى مي زيادة قد خضع للتصحيح، فقد قامت مي يف نسيجها  ةفق التجربة اجلديدفإن أ
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 السابقة األدبية التجارب لكل فاخال اجلديدة جتربتها أفق بناء يف الاإلرس أفق بتعديل الرسلي
ن التلقي حىت ألفته هبذا تكون قد عدلت أفقا شهد مسارا تركيبيا مكررا على مدار تاريخ مو 
 /نسيج مي يف التعزية أكتب ألعزيكمباتت تتوقع من كل نسيج رسلي مبا فيه ئقة التلقي و ذا

لكن مع مي زيادة إليكم، و  -/ نكتب لتعزيتكم ...، فيتحدد أقنوم التعزية مين أكتب معزيا
 مجالية ستنتج لن حيصل معإن الذي اط إرسال: منكم ... إيلَّ. و تخييب خبال نقرأ سوى ال

 . (69)ظل شرط درس األدب "بوصفه عملية جدل بني اإلنتاج والتلقي" يف إال التلقي
 

"تعزوين" باتت حمدثة خرق أفق التوقع يف  هي مجالية خرق أفق التوقع مع مي؟ إنّ  ما
ل جتارب غريبة عن احلياة يقدم .. االستثنائي الباهر يف شكوهبذا التخييب "، تاريخ التلقي
متدد املسافة امللحقة  رق أفق التوقع لدى املتلقي، حبيث أن خصيصة خ(27)اليومية..."

إين أنا املرسل أعزيك/ ب القدمية املؤسسة على التكرار "بوعي التلقي بني أفق التجار 
إين أنا ني أفق التجربة اجلديدة املعدل "بالفقيد آل املرسل إليه"، و  / تعزيتكم يفنعزيك

ْرسنل إليه"، مما أدىرْ ـ  امل
 
إىل "حتول األفق" من خالل التعديل بدل  ِسل عزوين يا آل امل

مينح ذلك ذائقة التلقي  سافة الفارقة بني األفق القدمي واألفق اجلديدبقدر اتساع املالتكرار، و 
  ندهاش / االنبهار / اللذة، ونضيف احلرية / التعجب / ورمبا حىت الرفض / االستنكاراال

ية أمام هذه املفارقة تكون مجالو  تيجة خرق أفق التوقع لدى املتلقي،كمشاعر متولدة ن
هذه املسافة املفرتضة  هو أنّ االنزياح اليت يدركها القراء ويبقى احلاصل مع ذلك دائما وأبدا "

ألسلوب جديد يف الرهية حيسها اجلمهور املعاصر مصدر لذة أو دهشة أو حرية و ميكنها 
عدلة هبذا باتت الصيغة امل، و (26)"هور الغد كلما حتولت سلبية العمل..أن تزول بالنسبة جلم

مانعة من تلبية الرغبة يف أن يرى املتلقي اجلمال  يف النسيج الرسلي لدى مي "عزوين"
 . سخت يف املشاعر عرب تاريخ التلقيتر  ًخا يف أشكال مألوفةم ْنتنسن 

 

 أقنوم التعزية وخرق أفق النسبة والترتيب:  -ب
سالة أيب القاسم يف يث ر ح الرسلي لتجارب السابقة لألّنوذجعود على بدء إىل ا

عزك اهلل صربك على ما أخذه ، فليحسن أ، جاء فيها: "ترامى إلينا خرب مصابك ...التعزية
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نفسك ما وفر لك من ثواب الصابرين. وأجزل من ليتمكن من منك وشكرك ملا أبقى لك و 
 عنز ي، والذي دل  دَّدن يف البنية الرسلية تركيب "ترامى إلينا"إذ، حتنن (22)"ذخر احملسنني

تـ منثـــ ل امل
لوارد يف صيغة اجلمع "نا"، يف حني حت ند د  تركيبة "أخذه منك" اعليه هو ضمري املتكلم و 

و الضمري اهلاء املتصلة بالفعل ه عنزَّى منسوبا إليه الفقيد، والدليل الذي يثبت ما ذكرـ  امل
نْفق ود / امليت

" فتعود كاف املتصلة حبرف اجلر "منلضمري ال، أما ا"أخذ" وتعود على امل
 عنزَّى / آل الفقيد، و  على أنتن أي

رتكيبية هو نسبة الفقيد إىل األساس يف هذه البنية الامل
ي أهنا ستبىن على تركيبة النسبة يتوقع املتلق نتقال لقراءة جتربة رسلية أخرىعند االذويه. و 

يان ذلك رسالة التعزية اليت خطها قلم بأساسها هو نسبة املفقود إىل ذويه، و  للتذكري فإنّ و 
ا ضمنته من قد ورد كتابك مبخته يعزيه يف أخيه الذي مات فقال: "بديع الزمان إىل ابن أ

 ذلك، من حالك، وسألت اهلل بقاءك تظاهر نعم اهلل عليك، وعلى أبويك، فسكنت إىل
 وسداد ثغرهأيدك اهلل وارث عمره، وأن يرزقين لقاءك، وذكرت مصابك بأخيك... وأنت 

عم العوض بقاهك، وأبوك سيدي أيده اهلل، وأهلمه اجلميل، وهو الصرب، وآتاه اجلزيل، وهو نو 
املفقود منسوب لذويه وبيان  . إنّ (23)"األجر، وأمتعه بك طويال، فما سؤت بديال، والسالم

صل م عنز ي التاء الواردة فاعل وهي ضمري متـ"ذكرت مصابك بأخيك"، ميثل ال :ذلك عبارة
 عنزَّىـ  م عنز ي، يف حني حت ند د  تركيبة "أخيك" الفقيد منسوبا إىل املـبالفعل "ذكر" تقديرها أنا ال

الكاف املتصلة ، يف حني الضمري وتفصيلها أن "أخ" متثل الفقيد وقد ورد اسم جمرور بالباء
نسبة  ائمة علىكيبية القالبنية الرت  هبذا ميكننا القول بأنّ عنزَّى، و ـ  ت على املبــــ "أخ" قد دلّ 
ذلك األفق بين على  ا أنّ مبأفقا مشرتكا بني جتربتني سابقتني، و قد شكلت  الفقيد إىل ذويه

قارئ يقبل على الّنص  ك سيصنع األلفة لدى ذائقة التلقي، وهلذا كان "كلّ ذل فإنّ  التكرار
ـا باب العمل جيعله حيمل أحكاما يطرق هب ور مسبقله خلفية معرفية تؤدي إىل تكوين تصو 

 .، إهنا األلفة وال شيء آخر سواها(21)"ارئ توقّعا جيعله يف حالة انفعالاألديب، فيعيش الق
     

لى هو يتأسس عاملزيد من تلقي النماذج الرسلية يتم توقع أفق التجربة اجلديدة و مع و 
ق التجارب اهد التارخيي هو ما ثبته تاريخ التلقي يف أفالشبنية نسبة املفقود إىل ذويه و 

ل عنزَّى موصوال بالضمري الداُـّ م عنز ى مث املـمبنيا على ال السابقة فيكون تركيب النسيج الرسلي
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خل(. إ ..رابطة بني الفاقد واملفقود  )أخ/ابن لى صلة معينةبناء ع على نسبة املفقود للمُّعنزَّى
 -تاريخ التلقي حسب  -، فإن املتلقي ملرحلة اليت ستقرأ فيها رسالة ميحال بلوغ او 

 ذويه إىل منسوب الفقيد الرحياين ،السابقة التجارب مع املشرتك نسبةال أفق توقع إىل سيطمئن
. (25)"وفقيد الشرق وفقيدكم فقيدي، يف "تعزوين الرسلي: نسيجها يف مي تقول ذي هي هاو 
ت من مي عدل هبذا الصنيع تكونمي مع عبارة "فقيدي" خترق أفق التوقع لدى القارئ و  نّ إ

ن يسطر يف النسيج ، إذ حسب أفق تاريخ التلقي من املفروض أأفق التجارب السابقة
لكن مي غريت يمة ال تشاطرها النسبة بنية أخرى، و " كبنية تركيبية يتالرسلي عبارة "فقيدكم

 فت اخلرق على مستوى أفقمل تكتف هبذا بل ضاعلنسبة وقالت "فقيدي"، و يف أفق ا
 .يف املرتبة الثانية آل الرحياين، مث الشرق مث ،الرحياين أوالا وفقيدها/الرتتيب حيث رتبت نفسه

  
استطاعت مي بواسطة  سافة بني أفق التجارب القدمية واجلديدةبقدر اتساع امل

مال منتسخا إىل حصول االندهاش اليت هبا ينتفى اجلق مجالية االنزياح و التخييب أن حتق
لكن يتوقع أفق التجارب السابقة مكررا، و  كان ؛ ألن هذا األخريوالتعجب لدى املتلقي

 لتوقع على مستوى جتربتها اجلديدة، إن هذا يف زاوية ما يؤكد أنّ رسالة مي ثبتت خرق أفق ا
تأويلها سلسلة مستمرة دبية املتعاقبة حيث يصبح تاريخ فهم النصوص و تاريخ التلقيات األ"

 . (21)"رات الراهنة اليت تتغري دائماتظاآفاق االنالتداخالت بني أفق النص املاضي و من 
 

وب إىل آل الرحياين بغرض مي قد رمست خطية مكت ، أنّ وخامتة حكي احلكايات
من حكي عن لكن به ما يقال مقتضبا، موجزا، قصريا، و  ، فكان نسيجا رسلياتعزيتهم

 ق جمموع التجارب الرسلية القدميةتصحيح أفخرق أفق توقع املتلقي من خالل تعديل و 
، فصنعت بذلك مجالية كانت ذائقة التلقي قد ألفتها على مستوى بعض البىن الرتكيبيةو 

 دهشة.  و  ،االنزياح، مما زاد القارئ امتاعا، إعجابا
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