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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 

 ت الشروط اآلتية:اإلجنليزية، الفرنسية(  إذا استوف
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 .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

 ق بإثبات مصادر املعلومات، وتوثيق االقتباسات. وخباصة فيما يتعل
 ( 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  52للمنت و 55حجم 
 للهوامش، على أن تدرج اهلوامش يف آخر املقال. 55للمنت و 51حجم 

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

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

 العربية أو الفرنسية. باللغة العربية إذا كانت لغة املقال إجنليزية[.
  يتبع امللخصان بالكلمات املفتاحية(keywords( واليت ال تتعّدى سبع )كلمات 70 )

 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.

 أصحابها األعمال المنشورة ال تعبر إال عن آراء
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 افتتاحية العدد
 

 

تتابعة واملنتممة بإصداراهتا امل تعّد جملة "اإلبراهيمي لآلداب والعلوم اإلنسانية"
هم هبا جامعة برج بوعريريج يف التعريف باألمساء األكادميية ذات النتاج لبنة علمية تس

خبطى ثابتة حنو حتقيق مته وما تقّدمه جملتمع القراءة تسري ، وهي مبا قدّ املعريف اجلادّ 
 املعلنة منذ تأسيسها. أهدافها العلمية

 

وبني يدي اليوم العدد الثاين من اجمللد الثاين، وهو منجز يضّم توليفة من 
 خمتلف اجلامعات الوطنية والّدوليةصينة، لباحثني من املنجزات العلمية األصيلة والرّ 

من شأهنا أن تثري املكتبة وتفيد ة وباللغتني العربية واإلجنليزية، وهي أعمال جادّ 
واليت  هذه املنجزات، إليها املختلفة اليت تنتمي االختصاص املهتمني مبجاالت الباحثني

راسات راسات األدبية، الدّ ، العلوم اإلسالمية، الدّ نفساريخ، علم الأذكر منها )التّ 
ّل من أسهم يف ، وهبذه املناسبة ال يفوتين أن أسجي فائض امتناين إىل كاللغوية ...(

 .إصدار هذا العدد وإخراجه هبذه احلّلة
 
 

بوعريريج  برج جامعة عن الّصادرة اإلنسانية" والعلوم لآلداب "اإلبراهيمي جملة إنّ 
روط العلمية ن ما يصلها من أحباث علمية، وتسعى إىل نشرها حني تتوافر الشّ تثمّ 

نشر اغبني يف  األكادمييني الرّ دد، أجّدد دعويت إىل كّل الباحثني، وهبذا الصّ املطلوبة
ل حساب اجمللة يف البوابة املقبلة، وذلك بتوسّ  أعماهلم للمشاركة يف إصدار األعداد

A S J اجلزائرية للمجاّلت العلمية  P : 
   

www.asjp.cerist.dz/revues/634 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ.د/ عبدالحق بوبترة                                                                      
 مدير الجامعة                                                                         
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 وأثره في تحديد الداللة الدينية للمصطلح تفسير المصطلح القرآني بالقرآن
 

Interpretation of the Qur’anic Term with the Qur’an and its 

Effect on Determining the Religious Connotation of the term 

 
 محمد مدور  أ.د/                                                     
  (الجزائر)جامعة غرداية                                                        

   meddour.medj@gmail.com 

 

 92/05/9490تاريخ القبول:                            92/40/9490: رسالتاريخ اإل
 

  ملخص: 
املصطلح القرآين ميثل مفردة معجمية يف نسيج النص القرآين، واستعمال القرآن 

 .ويتميز ببعض اخلصوصيات للمصطلح حيمله داللة قرآنية وحيمله دالالت ومعان دينية،
 

القرآين بالقرآن وأثره يف حتديد الداللة  تتناول هذه الدراسة املوسومة بتفسري املصطلح
الدينية للمصطلح، كيفية تفسري املصطلح القرآين بواسطة القرآن والغرض من ذلك إبراز 

وتنطلق  أمهية تفسري القرآن بالقرآن وتوسيعه لينفتح على املستوى اإلفرادي واالصطالحي
 ؟يف مجيع السياقات القرآنيةالدراسة من إشكالية: هل حيمل املصطلح القرآين داللة واحدة 

 ؟وما هي طرق معاجلة تعدد دالالت املصطلح الواحد
 

وهتدف هذه الدراسة إىل إبراز أمهية منهج تفسري القرآن بالقرآن يف حتديد داللة املفردة 
 من داخل القرآن نفسه من خالل حتليل عينات ومناذج من املصطلحات القرآنية.

 

 .السياق ،فسريالت ،الداللة ،القرآن ،املصطلح الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 
     The Qur’anic term represents a lexical term in the fabric of the 

Qur’an text. The Qur’an’s use of the term carries a Qur’anic 

connotation and carries religious connotations and is characterized by 

some specifics.This study, tagged with the interpretation of the 
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Qur’anic term in the Qur’an, and its effect on determining the 

religious connotation of the term, deals with how the Qur’anic term is 

interpreted by the Qur’an and the purpose of that is to highlight the 

importance of interpreting the Qur’an with the Qur’an and expand it to 

open up on the individual and idiomatic level.The study starts from a a 

research question: Does the Qur’anic term have one connotation in all 

Qur’anic contexts, and what are the ways of treating the multiple 

connotations of one term? This study aims to highlight the importance 

of the approach of interpretation of the Qur’an with the Qur’an in 

determining the significance of the singular from within the Qur’an 

itself by analyzing samples and samples of Qur’anic terms. 
 

Keywords: the term, the Qur’an, connotation, interpretation, context. 
 

 مدخل:
إىل صراط مستقيم بلسان اهلل به هلداية الناس وإرشادهم  ىالكرمي كتاب أوح القرآن
املستويات اللسانية الصوتية والصرفية واملعجمية  ز يف كلّ وهو خطاب متميّ  .عريب مبني

والرتكيبية وهو متفرد يف ألفاظه ومصطلحاته واختياراته املعجمية ملا تتسم به من خصوصية 
 .ة ومفهومية وأبعاد معرفية وكونيةليبنائية ودال

 

ووقوفا على حقل املصطلح القرآين، نتناول يف هذه الدراسة استعانة بالدرس 
املصطلحي احلديث داللة هذا املصطلح، يف ضوء منهج تفسري القرآن بالقرآن، وهي مقاربة 

نحوية بتحليل تعاجل داللة املصطلح القرآين من خالل النصوص القرآنية ذاهتا، واألساليب ال
عينات متنوعة منه. وتنطلق هذه الدراسة من مدى فعالية تفسري املصطلح  القرآين بواسطة 

 .ائر عالقاتهالقرآن، من خالل سياقات وروده وقضاياه ومصاحباته املعجمية ومشتقاته وس
 

  :خصوصية المصطلح القرآني 
األمر حاجة األمة حاجة الدرس القرآين إىل الدرس املصطلحي تعكس يف حقيقة  إنّ 

لى األمة وكثرت ، خاصة بعد أن تزامحت املناهج اليوم ع فهم القرآن الكرمي هبذا املنهجإىل
، انطالقا من تصحيح تصحيح الفهم، واملصطلحات املقلوبة حنتاج أكثر إىل املفاهيم الغربية

كان املصطلح إذا   .فكر والواقع على صورهتا املأمولةاملفاهيم واملصطلحات، وإحالهلا يف ال
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ه بإضافته إىل القرآن ، فإنّ على مفهوم خاص يف جمال علمي معنيعامة هو اللفظ الدال 
 الوحي عامة على ألفاظ الوحي، اليت تعرب عن مفاهيم خاصة ضمن تصورات الكرمي يدلّ 

 هي غري اللغة يف الكالم العريب، ليس على مستوى اجلذور اللغة يف القرآن الكرمي إنّ 
ا اليت جرى وزها ودالالهتـــ، وليست مقيدة برميست جمرد أصوات لغوية عربيةواألصول، ول

طياهتا صفات األلوهية وروح ، بل هي كلمات ودالالت حتمل يف هبا االستعمال العريب
 فإنّ  ، ومن ثّ نورانية ومعانيها دالالت روحانية، فصارت بذلك ألفاظها مصابيح الوحي

ه له أبعاد واسعة تزيد عن دالالت وآثار األلفاظ والرتاكيب املصطلح القرآين يف داللته وآثار 
 اللغوية العادية.

  
 منهج تفسير القرآن بالقرآن: 

وهو أصل تفسريي  أبرزها تفسري القرآن بالقرآن، د أشكال وطرق التفسري، ولعلّ تتعدّ 
آن ته يف حتصيل معاين القر ، من حيث فائدأكثر أصول التفسري أمهية وخطورة ، بل هوأصيل
ال أحد  ، ألنّ املوصلة إىل فهم القرآن وتفسريه عند العلماء أصح الطرق ، ولذلك عدّ الكرمي

 :اع منها، وهذا املنهج ينقسم إىل أنو أعلم مبعىن كالم اهلل منه جل وعال
  .تفسري اآلية بنمائرها -
  .النص على بيان اآلية لآلية بتخصيص عموم أو تفسري جممل أو تقييد مطلق -
أو  وم التشابه اللفمي عند املتقدمني، سواء مبفهاملتشاهبة يف موضوع ما ع اآلياتمج -

 .عند املتأخرين بالتفسري املوضوعيمبفهوم التشابه املوضوعي املعروف 
 مجع موارد اللفظ يف القرآن الكرمي على طريقة أصحاب الوجوه والنمائر. -

ذلك راجع إىل  ر أنّ ، فالماهال متعلق هبذا املنهج ودرجة صحتهولكن يتبادر هنا سؤ 
، ومدى تصور املفسر حلقيقة ربط اآلية مبا يوضحها من القرآن ، وقدرته علىاجتهاد املفسر

تفسري اآلية بنمائرها مثال، قد ال يوصل بالضرورة إىل الفهم السليم  املفهوم، ودليل ذلك أنّ 
 :قتان لتفسري املصطلح القرآين مهاللنص. وهناك طري
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 .داللة لغوية أو عرفيةلفظ مبقتضى تفسري ال -5
ستقاة من سياق االستعمال تفسري اللفظ مبقتضى الداللة االصطالحية القرآنية امل -2

، وهذا النوع الثاين هو املنحى الذي تسري فيه هذه الدراسة إضافة إىل القرآين
 .تماد املبدأ السانكروين التزاميناع

 

 لمصطلح بين المصطلحية واللسانياتعلم ا : 
هتتم اللسانيات بدراسة لح إىل اللسانيات التطبيقية و"اعة املصطينتسب علم صن

طلح ، أما علم املصطلح فيهتم بدراسة مصوية ابتداء من الدال حنو املدلولالكلمة اللغ
 .(5)"يعرف بالتسمية والدال ف باملفهومفاملدلول يعر  ،من املدلول إىل الدال علمي أو تقين ما،

    

، فال همام الذي يطبع القرآن الكرمي كلّ مطبوع بطابع النسقية والناملصطلح القرآين  إنّ      
، وإىل دا إىل مصطلحات أخرى تتعالق معهتكاد تنمر يف مصطلح إال وجتد نفسك مشدو 

، وكما كان فهم بعض القرآن الكرمي يف عرف مل ميتد عربها إىل دالالت جديدة ضمائم
د حاته تتمايز بأضدادها وتتحدّ السلف متوقفا على فهم بعضه اآلخر كذلك هي مصطل

، والكشف عن هذه ل مواقعها من غريها من املصطلحاتخصائصها املفهومية من خال
 . (2)بالدرس املصطلحي العالئق والضمائم واخلصائص واملواقع إمنا يتمّ 

    

منهجية دراسة املصطلح داخل النص القرآين توفر أكرب قدر من املوضوعية  إنّ 
، فهي ال تعزل املصطلح عن سياقه وهذا مينح الدارس  دالالت املصطلحالعلمية يف تفسريو 

 :هما من التجرد عن اآلراء املسبقة، ومتر هذه املنهجية بثالث مراحلقدرا م
االنطالق من املصطلح عن طريق اإلحصاء واالستقراء الذي يعصم الدارس من  -5

 الوقوع يف االنتقائية والعفوية. 
معطيات حتليل النصوص ويف مقدمة ذلك  ستثمار كلّ ا حتليل النصوص حيث يتمّ  -2

وسائر ما يعني على معرفة أوضاع  ،اللغة من صرف وحنو وبالغة ومعجم علوم
النصوص املقالية والتداولية. ويف هذه املرحلة ينبغي التعرف على داللة املصطلح 
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، ومن لتطور الداليل احلاصل باالستعماالعرفية قبل االستعمال القرآين ملالحمة ال
 ث ميكن حصر السمات املكونة للمفهوم. 

وضع التعريف ومعرفة حدوده ولوازمه، والتعلم به حق العلم وهو زبدة جهد  -1
، فتفهم املصطلحات كما طلحات مفاتيح النصوصالدارس، ومن ث تكون املص

 أنزهلا اهلل عز وجل دون أن حتمل دالالت حدثت بعد النزول. 
 

  :اللغة والتفسير 
منه  د يستمدّ ورة العناية بكتب اللغة العربية نابعة من كون اللغة هي أهم مور ضر  إنّ 

فردات واملصطلحات علم امل القرآن نزل باللسان العريب فإنّ  ، ومبا أنّ علم تفسري كالم اهلل
مهية العناية هبذا احلقل املعريف وقد وعى السلف أ ، اليت ينبغي العناية هبامن أجل العلوم

، وذلك حرصا الواضح منه أو املشكل أو الغريب ، سواءتلف أنواع التأليففألفوا فيه خم
، كما أقبلوا على اللغة مجعا ودراسة ه بشكل أسهم يف حفظ الذكر احلكيممنهم على حفم

مها من الديانة إذ هي آداة واإلقبال على تفه قال الثعال ي عن اللغة العربية: "وتفهما حىت
للمفسر، قال الزركشي يف الربهان:  باللغة من األدوات الضرورية  ، ولقد اعترب العلم(1)"العلم

اب اهلل تعاىل، قال حيي ومعرفة هذا الفن للمفسر ضروري وإال فال حيل له اإلقدام على كت"
عامل : ال أوتى برجل يفسر كتاب اهلل غري ابن نملة املديين: مسعت أنس ابن مالك يقول

ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتكلم  : ال حيلّ جماهدبلغة العرب إال جعلته نكاال، وقال 
 .(1)" إذا مل يكن عاملا بلغات العربيف كتاب اهلل

      

 منهج الدراسة المصطلحية : 
تقوم دراسة املصطلح يف هذا البحث على تناول املصطلح القرآين والبحث يف معانيه     

ارة إليه فيها ــ، أو اليت متت اإلشهاــورد في ة اليتــات القرآنيـــالسياقه من خالل ــودالالت
واختيار عينات من املصطلحات القرآنية، وفهم دالالهتا يف ضوء منهج تفسري القرآن 
بالقرآن، كما أمكن االستفادة من إسهامات الدكتور الشاهد البوشيخي يف وضع اللبنات 

 ملنهج الدراسة املصطلحية.
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  وتوسيع تطبيقه:   ترسيخ مبدأ تفسير القرآن بالقرآن 
ومن القواعد املعتربة عند العلماء يف فهم القرآن الكرمي وبيانه تفسري القرآن بالقرآن، أو 

، وهذه عطف بعضه على بعض وربط بعضه ببعضو   بسورة أدق تفسري بعض القرآن ببعض
والضمائم وسائر ما  املصطلحي الذي يكشف عن العالقات القاعدة تتجلى أكثر بالدرس

 .العطف والرتابط مع عدم االكتفاء باستيعاب األصل العريب وحمتواه املعجميجيلي 
  

كافيا للداللة على معاين   ، وكثريا ما كان تفسري املفردةاللفظ القرآين لفظ لغوي
ثور والتفسري املأ (صلى اهلل عليه وسلم)، كما جند ذلك يف التفسري املروي عن الن ي اآليات

 (صلى اهلل عليه وسلم) ولويكفي لنمثل لذلك بتفسري الرس ،ليهمعن الصحابة رضوان اهلل ع
، بملم = بالشرك كيف [22]األنعام ﴾ومل يلبسوا إميانهم بظلم﴿ للفظ الملم يف قوله تعاىل:

ن شرح أزال ببيانه ذاك اإلشكال الذي حصل للصحابة يف فهم اآلية. وقد يرد يف القرآ
فكانوا جلهنم ﴿اآلية إىل معىن جزئي هو قوله ت ( فقد أشار )القاسطون بسيط للمفردة مثل

وقد حتدث الراغب األصفهاين يف مقدمة كتابه )املفردات( عن أمهية األلفاظ يف  ﴾حطبا
 م على األلفاظ القرآنية، كما حتدث عن اعتماد الفقهاء يف أحكامهلقرآنحتصيل معاين ا

م اللفمية ، ومن العلو اللفميةه من علوم القرآن العلوم أول ما حيتاج أن يشتغل ب "إنّ  قال:
، فتحصيل معاين مفردات ألفاظ القرآن يف كونه من أوائل املعاون ملن حتقيق األلفاظ املفردة

 القرآن هي لب كالم العرب و زبدته، وواسطته وكرائمهيريد أن يدرك معانيه ... فألفاظ 
 . (5)"قهاء واحلكماء يف أحكامهم وحكمهموعليها اعتماد الف

  

  المصطلح القرآني عينات منتحليل : 
نورد فيما يلي حتليل عينات عشوائية لبعض املصطلحات القرآنية وفق املنهج املذكور 

 .لإلبانة عن طرق حتصيل دالالت املصطلح القرآين بالقرآن
 

 : التفسير بالمؤشرات النحوية -0
وما نية بعدة طرق ومنها استعمال صيغة: )يفسر النص القرآين املصطلحات القرآ

رط أن يكون الفعل بصيغة ، بشصيغة فمعناها أهنا تفسر ما قبلها( فإذا جاءت هذه الأدراك
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وما يدريك لعل الساعة ﴿فإنه ال يفسرها أما إذا جاءت بصيغة املضارع  ،املاضي )وما أدراك(

ورد يف عدة مواضع من القرآن  أما يف املاضي فقد. ﴾ىّكوما يدريك لعله يّز﴿و ﴾تكون قريبا
فقد شرح هذه الكلمة )سجني(  ﴾وما أدراك ما سجني كتاب مرقوم﴿ :قوله تعاىل :مثل

وهو الكتاب اجلامع ، بيضاوي ذلك يف تبيان معىن السجني، فقد وضح اإلمام البالقرآن
لتفسر ما قبلها فقال تعاىل:  ﴾وما أدراك ما سجني﴿ألعمال الفجرة، ث جاءت مجلة 

ة أو ُمَعلَّم، يُعلم من رآه أنه ال خري فيه، كتاب مسطور بنين الكتابأي  ﴾كتاب مرقوم﴿
 . مطروح حتت األرضني، يف مكان وحش

  

ق القرآين كلمة وقد شرح السيا ﴾العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة﴿وقوله تعاىل: 
، وقد ذكر اإلمام البيضاوي أن هلذه الكلمة معىن أصلي وهو (فك رقبةالعقبة بقوله: )

: (وما أدراك ما العقبة)ما قوله ، أا مبا فسرها به من الفك واإلطعاماستعارهالطريق يف اجلبل 
احلطمة وما أدراك ما ﴿وقوله تعاىل: ، صعوبتها وثواهبا(فهي اعرتاض معناه إنك مل تدرك كنه )

(، نار اهلل نار اهلل املوقدةالسياق القرآين كلمة احلطمة بـ )فقد فسر  ﴾ةداحلطمة نار اهلل املوق
 .(1)، واحلطمة إذن هي النار اليت من شأهنا أن حتطم كل ما يطرح فيهاهلاتفسري 

 

 : طلح القرآني بالمصاحبات المعجميةتفسير المص -9
، من تفسري القرآن وره املعرفية يف الرتاث التفسريييلتمس منهج التفسري باملصاحبة جذ   

منهج حتليلي ملصاحبة هو ، ومنهج التفسري بامن أقدم طرائق التفسري الذي يعدّ  بالقرآن
، وله مبادئ تعطيه املنهجية يعمل بطريقة اعتمدها القرآن نفسه، آليات القرآن الكرمي

 .    (0)(اء هذا املنهج على مصطلح )الساعة، وسنقف يف إجر املعرفية يف التفسري
 

ث ين، فهي متسقة مع بقية الرتاكيب، ومن املفردة القرآنية هي جزء من النمام القرآ إنّ 
   در لتبيني القرآن هو القرآن نفسه، كما قال علي ، وأن أتقن مصالقرآن مبني لذاته فإنّ 

. ويؤكد هذا اإلمام (2)، ويشهد بعضه على بعض"بعضينطق بعضه بابن أيب طالب: "
مجل ، فما أُ كتاب العزيز طلبه أوال من القرآن: "من أراد تفسري ال( بقولههـ955 ــــت)السيوطي

املعىن ينبثق من داخل النص  . وهذا يقتضي أنّ (9)"ن فقد فسر يف موضع آخرمنه يف مكا
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( املعجمية نتناول مصطلح )الساعة، وإلجراء منهج املصاحبة وال يفرض عليه من اخلارج
السياقات ورصد  ، وتبني من خالل متابعةمرات نكرة 2مرة معرفة و 19فقد ورد يف القرآن 

يت اجلواب بإرجاع العلم إىل ، ويأال متكررا عن الساعةهناك سؤا أنّ  ،مصاحبات )الساعة(
العلم جاء مضافا ، ولفظ ا، قد جاءت مركبا إضافياملصاحبة القرآنية هي علم الساعة، فاهلل

قرآن أن ( وأكد العلم اليقني -علم الغيب  -علم اهلل  -علم الكتاب للكلمات التالية: )
وإن الساعة آلتية فاصفح الصفح ﴿: ا قال تعاىلالساعة آتية ال ريب فيها، وأخرب عن اقرتاهب

، وفعل [5]القمر ﴾اقرتبت الساعة وانشق القمر﴿: ، وقال تعاىل أيضا[25]احلجر﴾اجلميل
الوعد احلق  -حساهبم  -أجلهم )اقرتب(، والصفة )قريب(، هلما مصاحبات عدة ومنها: )

ألهنا  صاحبات احلرةخل ( وهذه املصاحبة من منط املإ ... فتح –الصبح  -نصر اهلل  -
، فاستبدال مفردة بأخرى ن هذا االستبدال ليس مطلق احلرية، ولكتقبل جدوليا التبادل احلر

، ومن إىل احلقل الداليل التصوري نفسه ال ميكنها أن يتم إال إذا كانت املفردتان تنتميان
إذا جاءتهم  حتى﴿، ومنها قوله تعاىل: يف ستة مواردمصاحبات )الساعة( جند لفمة )بغتة( 

 .[15]األنعام ﴾الساعة بغتة
 

هذه املصاحبة  وقد جاءت مفردة بغتة حاال للساعة يف ستة موارد لذا ميكن أن تعدّ 
إذ تكون درجة التوقع فيها عالية؛ فإذا  من منط املصاحبات الوطيدة نمرا لقوة االستدعاء

القرآن جيعل  نّ وإ .مسع شخص )جاءهتم ... بغتة( يتوقع على الفور مفردة )الساعة(
)الساعة( قسيما ملفردة )العذاب( يف أربعة سياقات باستعمال األداة أو وكأنه خيري بينهما 

وهذه من منط  [05]مرمي ﴾حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة﴿ :ومنه قوله تعاىل
النص  وحتدث .وعدم قبوهلا لالستبدال بعنصر آخراملصاحبات املقيدة لتالزم عناصرها 

بل ﴿: ارد فمورد التكذيب يف قوله تعاىلالقرآين عن التكذيب واملماراة والمن يف ستة مو 

: ، ومن موارد املماراة قوله تعاىل[55]الفرقان﴾كذبوا بالساعة وأعتدنا ملن كذب بالساعة سعريا
لتم ما ق﴿: مما جاء مقرتنا بالمن قوله تعاىل، و [15]الزخرف ﴾وإنه لعلم للساعة فال مترتن بها﴿

 . [12]اجلاثية﴾ندري ما الساعة إن نظن إال ظنا
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معاين ومتثل شبكة املصاحبات والعالقات املفردة القرآنية جماال لتحقق التعالق بني 
 دراسته. املراد املصطلح داللة لتفسري مقاربة متثل التعالقات هذه ،الواحد السياق ذات الكلمات

 

، ومنهم األلوسي والزخمشري والقرط ي وم القيامةالساعة تعين ي مفردة نّ ويرى املفسرون أ
، وبعد مرة 07، "وتركيب )يوم القيامة( ورد يف القرآن حيان األندلسي وغريهم لبغوي وأبووا

يوم القيامة( ومقارنتها مع دراسة ا بتتبع سياقاهتا ورصد مصاحبات )هتدبر هذه اآليات كلّ 
 : ظ عدة ميكن إمجاهلا فيما يليمالحمفردة )الساعة( يف النص القرآين خنلص إىل 

، يف حني ال يرد القرآن الكرمي( يف ن مفردة )الساعة( مع الفعلني )جاء وآتىتقرت  -5
 .فعلني متصاحبني مع )يوم القيامة(هذين ال

  تكرر السؤال عن )الساعة( يف القرآن الكرمي، وقابله إرجاع )علم الساعة( إىل اهلل -2
 .مل يقابله إرجاع علمهما إىل اهللو  ،يامة(هناك سؤال واحد عن )يوم الق يف حني

، غري أهنا وردت مصاحبة ملفردة ( مفردة )بغتة(ليس من مصاحبات )يوم القيامة -1
 موارد. ةست (1))الساعة( يف 

، يف حني ورد التصريح باقرتاب الساعة لنص القرآين باقرتاب يوم القيامةال يصرح ا -1
 موارد. (1)يف 

، يف حني ملماراة أو المن بـ)يوم القيامة(يب أو اال يصرح النص القرآين بالتكذ -5
 . (57)الساعة("ة يف هذا الشأن مصاحبة ملفردة )وردت آيات صرحي

   

مة كامال، بل قد مصطلح )الساعة( ال تعين يوم القيا ومن هذه املالحمة نستنتج أنّ 
  هلل عز وجليزه من غريه من أيام ا، لذا فهي يوم آخر له أشراطه اليت متتكون من مقدماته

 .(55)إذ حيتاج إىل مزيد تدبر وإنعام نمر ملعرفته والوقوف على أسراره
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 : مصطلح المتشابه -3
القرآن منه حمكم ومتشابه ومن هنا تتأكد أمهية البحث يف املصطلحات، ومعىن 
اآليات املتشاهبات باعتبارها ضميمة، وصفة وردت يف مقابل اآليات احملكمات يف النمم 

وتدور  قرآين، مما قد جيلي داللة املصطلح وحيدد طبيعة التعالق بني اإلحكام والتشابه،ال
مادة )ش ب هـ( على أصل واحد هو تشابه الشيء وتشاكله لونا ووضعا، واملشتبه ما 
تشابه منه مراد املتكلم على السامع الحتماله وجوها خمتلفة، وهبذا يكون التشابه قد 

 . (52)سوسة ويف معاين األلفاظاستعمل يف األشياء احمل
   

، وحيث ورد [21]الزمر﴾ل أحسن احلديث كتابا متشابها مثاني ...نّزاهلل ﴿يقول تعاىل: 
التشابه واصفا ملصطلح آيات اجته معناه إىل عدم التواطؤ بني املعاين واأللفاظ مما حيدث 

 اهبات تشاهبا كليا حقيقيايات متشيف القرآن آ التباسا يف فهم املراد من اللفظ، واملعىن أنّ 
فال ميكن أن يعلمها إال اهلل وال حياول أن يعرف حقيقتها إال الذين يف قلوهبم زيغ واحنراف 

وهو الذي يعلمه  -وهو األكثر -ويف القرآن آيات متشاهبات تشاهبا جزئيا إضافيا 
 الراسخون يف العلم برده إىل احملكمات.

 

صف القرآن للمتتبعني للتشاهبات بالزائغني عن ونستدل على معىن مصطلح املتشابه بو 
احلق، املنحرفني يف الفهم يف مقابل الثابتني عن احلق الراسخني يف العلم، إضافة إىل داللة 

فأما الذين يف قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ﴿ غة الفعل )يتبعون( يف قوله تعاىل:صي

يف املتابعة واإلصرار على جتدد الفعل وتكراره مبا  دالة على التكلف ﴾الفتنة وابتغاء تأويله
( القلوب من سيء األحوال يف األنفس وزلل ة املضارعة ويؤكده ما يلحق )بزيغتفيد صيغ

وعمال ، وهكذا خنلص إىل أن اتباع املتشابه قوال وذلك هو املقصود باتباع املتشابه، لاألفعا
 ىلذلك ارتبط ذكره مبن زاغت قلوهبم، ونأدة واالعتقادات الفاس يؤدي إىل الفتنة بني الناس

 .  (51)الراسخون يف العلم بأنفسهم عن اخلوض يف مشكالته
   

، جند داللة مصطلح )التأويل( ومن أمثلة تفسري املصطلح بالقرآن (:مصطلح )التأويل -0
ذلك خري وأحسن ﴿: : قوله تعاىلفقد جاء هذا املصطلح يف عدة آيات مبعان متقاربة منها
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 إىلد اختلف املفسرون يف معىن التأويل يف اآلية، فذهب بعضهم ـــفق .[52]النساء ﴾أويالت
 [19]يونس ﴾وملا يأتيهم تأويله﴿معناه العاقبة، وهو املعىن نفسه الوارد يف قوله تعاىل:  أنّ 

  ققويل فيهما مبعىن العاقبة والتحالتأ الراجح يف اآليتني أنّ  ومعناه ما يؤول إليه األمر، وأنّ 
وما يعلم ﴿: سري معىن التأويل يف قوله عز وجل. ويؤكد هذا املعىن تفبيان والتفسريال مبعىن ال

وما يقع من غيوب ال  ،من قبيل التحقق الفعلي والعاقبة ه، بأنّ [0]آل عمران﴾تأويله إال اهلل
ل يف يعلمها إال اهلل، واملعىن الذي يقويه سياق االستعمال القرآين وداللة مصطلح التأوي

 .    (51)القرآن عموما
 

رآن يف  العزمية مصطلح قرآين حيمل دالالت خاصة أشار إليها الق( مصطلح )العزيمة -5
)داللة الصرب، الرشد، الصواب، الثبات، استقرار النية، التصميم  :منها نذكر اآليات من كثري

مادة العزمية يف  دلّ . وتعلى العمل، املضاء يف التنفيذ، قوة االحتمال، ضبط النفس، العفو(
 ويف لغة هذيل والعزم هو اجلد ،قدام، فالعزمي هو اجلري الشديداللغة على القوة والسرعة واإل

 .[15]األحقاف﴾فاصرب كما صرب أولوا العزم من الرسل﴿:ومنه قوله تعاىل الصرب، هو العزم
  

فعل ا العقد القلب على الشيء تريد أن تفعله وهو توطني النفس على هذ :والعزيمة
، أي من  لغة القرآن هذا من )عزم األمور(، ولذلك يقال يفالواجب بأن تفعله العتقاد أنّ 

 العاقل أن يعزم عليها ويقوم هبا ، ووجب علىاليت ظهر رشدها وصواهبا ت األمور.حمكما
بت . فهو ال يثة هو الرتدد واالضطراب يف الرأي، ولذلك يقال: ما لفالن عزميةالعزمي وضدّ 
وشاورهم يف األمر فإذا عزمت ﴿: وقد خاطب اهلل تعاىل الن ي بقوله، شيء لرتدده وتلونهعلى 

  ن يشاور قومه الختيار اجتاه حمدد، فهنا أمره اهلل تعاىل أ[559]آل عمران ﴾فتوكل على اهلل
، مع التوكل على اهلل دون قبها العزم، واملضاء يف التنفيذفإذا أدت الشورى عملها جاء ع

ف أسهمت اآليات ، وملعرفة دالالت هذا املصطلح يف القرآن وكي(55)تأرجحتردد أو 
عزمية يف سياقات ، نتطرق إىل دور املصاحبات املعجمية ملصطلح الاألخرى يف توضيحه

يف أموالكم وأنفسكم  ّنلتبلُو﴿ :جند ارتباطه مبعىن الصرب والتقوى، قال تعاىل، الورود املختلفة

 قوا فإنَّالكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثريا وأن تصربوا وتّتمن الذين أوتوا  ولتسمعّن
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أي تتعرضون الشرباصي: يف معىن اآلية: " يقول الدكتور [521]آل عمران ﴾عزم األمور من ذلك
 نفسكم باملرض أو اجلراح أو التعب، ويف أتبار يف أموالكم بالبذل أو النقصلالبتالء واالخ

، وإن تتحملوا هذا االبتالء ؤذيا من أهل الكتاب ومن املشركنيموستسمعون كالما شديدا 
ب أن تعزموا عليها بصرب وقوة وعزمية وتتقوا املعصية أو الضعف فإن ذلك من األمور اليت جي

فداللة املصطلح هنا تدور حول التحمل وضبط النفس عند دواعي  .(51)"وتصدقوا فيها
ومن  الصرب والتقوىإلرادة، واالتصاف بة الشخصية وثبات اعلى قو  الغضب مما يدلّ 

 :يليت العفو والغفران، يقول تعاىلدالالت هذا املصطلح أيضا أن فضيلة العزمية تصحب فض
 ، وليس من العسري علينا أن نفهم أنّ [11]الشورى﴾ذلك ملن عزم األمور وملن صرب وغفر إّن﴿

   : ري إىل ذلك قوله تعاىلعله مما يشفضيلة العزمية تطوى بني جناحيها جمموعة فضائل ول
ذلك من عزم  عن املنكر واصرب على ما أصابك إّن الة وأمر باملعروف وانَهأقم الّص يا بيّن﴿

، لقد ذكرت اآلية هنا الصالة وفيها عبادة اهلل باإلخالص واحملافمة عليها [50]لقمان﴾األمور
ملعروف من التزام املعروف باحتتاج إىل عزمية، وذكرت األمر باملعروف والبد لآلمر الصادق 

والقيام بالنهي  األمر باملعروف حيتاج إىل حترميه، كما أن القيام بأوال، وهذا حيتاج إىل عزمية
ى ضائل تتجلّ ، هذه الف، والصرب حيتاج إىل عزميةكر حيتاج إىل صرب واحتمال وعزميةعن املن

، ث أشار ﴾لك من عزم األمورذ إّن﴿ية بقوله تعاىل: ، ولذلك ختمت اآلفيها العزمية الراشدة
حني أكل آدم من الشجرة ، إلنسان فحال بينه وبني قوة العزمالقرآن إىل وسوسة الشيطان ل

؛ أي مل جند له [555 ]طه﴾ولقد عهدنا إىل آدم من قبل فنسي ومل جند له عزما﴿: قال تعاىل
 . (50)جرةصربا أو عزمية، فلم حيرتز عن الغفلة فأنساه الشيطان عهده فأكل من الش

 

اهلل. ، والروح من أمر شيء وهو مصطلح مرتبط باحلياة، روح كلّ  (:مصطلح )الحياة -6
خملوق غاب عنا أو حضر   ى وظيفته اليت خلق ألجلها ولكلّ ، وأدّ احلياة صفة ملن هداه اهلل

تا فأحييناه أومن كان مْي﴿: امع لصفات احلياة كلها قال تعاىلوصفة كمال هلل، والقرآن ج

مصطلح  إنّ  سان بالقرآن قلبا وقالبا وعمال.. هبذا حييا اإلن[522]األنعام ﴾لنا له نوراوجع
، ومن كلية اليت تؤدي إىل مصطلح احلياةاحلياة يتبوأ مكانة مهمة ضمن جمموع املفاهيم ال
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: اإلسالم والذكر والصالة والنسك واهلداية والشهادة والروح والشريعة هذه املفاهيم الكربى
 .  (52)واآلخرة والكفر واملوت واهلالك والقتل والعمر واملستقر والدار والعيش والنشور

   

املصطلح سواء جاءت واصفة وهي الصفات اليت تفيد حكما على  :الصفات الحاكمة
وفا ، وقد جاء لفظ احلياة موصطلح واصفا هلا كالنعوت أو العيوب، أو جاء املصللمصطلح

د وردت ( ، فقحياة طيبةفمه وهو )الطيب( يف قوله تعاىل: )بل، اقرتن بنعت واحد يف القرآن
من عمل صاحلا من ﴿: صفة الطيب مقرونة باحلياة، وحياة طيبة؛ أي زكية طاهرة، قال تعاىل

وصفة )الطيب( كثري يف القرآن، فقد  [90]النحل ﴾وأنثى وهو مومن فلنحيينه حياة طيبةأذكر 
( للتعميم خل، وتنكري )حياة طيبةإ... ة واحلالل : احلياة والتحية والبلدة والكلموصف هبا

لداللة على تعدد يف ، وكذلك لمقدار هذه احلياة الطيبة ونوعها وللداللة على عدم حمدودية
 العمل الصاحل يتفاوت فيعطي اهلل عباده املومنني وحيييهم حياة طيبة على ، ألنّ مراتب احلياة

، فمن ادفات املصطلح يف توضيح داللتهمر ، وتسهم حسب مهتهم ومسارعتهم يف اخلريات
الدار اآلخرة هلي احليوان لو كانوا  وإّن﴿: د كلمة )احليوان( يف قوله تعاىلمرادفات احلياة جن

. وإىل جانب (59)قيقية اخلالدة اليت ال موت فيها؛ أي هي احلياة احل[11]العنكبوت ﴾يعلمون
الزمة للحياة اليت تفرض من الضمائم امل، و ضداد مثل املوت والنشور واهلالكاملرادف جند األ

اللته د : )احلياة الدنيا( ألن ورودها يف القرآن حاضر بشكل كبري ومن ث فإنّ نفسها هي
احلياة الدنيا(، قال الشيخ الطاهر ابن عاشور: ضحة ومكملة ملعىن احلياة، مثل: )مو 
مبعىن القريبة أي احلاضرة  فإطالق اسم احلياة الدنيا على مدة حياة األفراد ووصفها بالدنيا"

. ومعىن (27)"الوصف لالحرتاز عن احلياة اآلخرة، و  املنتمرة كىن عن احلضور بالقربغري
؛ أي استجيبوا إذا ﴾استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم﴿: احلياة يف قوله تعاىل

ل يدعو الناس الرسو  ، وإنّ ن فيه لكم احلياة الطيبة الدائمةوصواب يكو  حقّ  دعاكم لكلّ 
يدعوهم إىل عقيدة حتيي القلوب ىن من معاين احلياة يقول سيد قطب: "مع إىل احلياة بكلّ 

ىل ، ومن رق التقليد ومجود التقاليد ويدعوهم إوتطلقها من أوهام اجلهل واخلرافةوالعقول 
نف ، وقد ص(25)"للجميع حياة كرمية متكافلة عادلة، وهتيء شريعة حتيي األفراد واجلماعات
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( ضمن موسوعته )أخالق القرآن( ويوضح ذلك بقوله: ياةالدكتور الشرباصي مصطلح )احل
 اجمازياملوت، إذ قد يراد باحلياة معىن  املقصود باحلياة ليس جمرد احلياة احلسية اليت هي ضدّ "

، والعريب يقول عن الرجل صاحب اهلمة ورقة اخللق أنه وس باحلياةعلى التشبيه إلصالح النف
. ومن صفات )احلياة الدنيا( اليت (22)"املعىن هو املراد يف هذا اجملال لقلب، وهذاحي ا

خر والتكاثر يف األموال : متاع الغرور واللعب واللهو والزينة والتفاأشارت إليها اآليات هي
نيا( أهنا عطفت ، وذلك يف سياق التحقري ملكانتهما، ومن العالقات يف )احلياة  الدواألوالد

 [11 ]يونس﴾اآلخرةالدنيا ويف البشرى يف احلياة  هلم﴿ :يف قوله تعاىل )اآلخرة( مها: فمتانل عليها
 [55 ]هود﴾إليهم أعماهلم فيها نوف احلياة الدنيا وزينتها من كان يريد﴿ :تعاىل قوله يف )زينة( ولفمة

)متاع قد أضيف إىل احلياة الدنيا ألفاظ: ، و ها ضمائم إضافة)احلياة الدنيا( كلّ  وضمائم
 .(وزينة وزهرة وعرض

 

 [51]آل عمران﴾ذلك متاع احلياة الدنيا﴿ :متاع
 [22]الكهف﴾وال تعد عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا﴿: زينة
 []طه﴾عنا به أزواجا منهم زهرة احلياة الدنياعينيك إىل ما مّت ّنوال متّد﴿ :زهرة

  [11]النور﴾لتبتغوا عرض احلياة الدنياوال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصنا ﴿: عرض
 

، ملا فيه من معىن االنقياد احملورية وهو من املصطلحات القرآنية: مصطلح )االتباع( -7
ع ، واالتبا اتبعه سار وراءه :فاالتباع لغة .هلل، أو ملن أمرنا اهلل باتباعه واخلضوع والطاعة

. (21)ويقال تبعه أي قفا أثره ،القرآن املعنوي هو االقتداء واالمتثال، وهو أكثر ما جاء يف
)االتباع( تفسره اآليات الواردة فيه، وما يصحبها من مؤشرات لغوية وما  فاملالحظ أنّ 

يتصل بالسياق من سوابق ولواحق، ومصاحبات معجمية وضمائم حنوية ومؤشرات سياقية 
 .االتباع نوعان حممود ومذموم ا أنّ وقرائن حنوية، فاتضح هبذ

  
اع احملمود هو اتباع اهلل والرسل والوحي والصراط املستقيم والنور والرضوان، فهذا فاالتب

فمن تبع هداي فال ﴿: لتزام صراطه املستقيم، قال تعاىلاتباع مأمور به، اتباع هدى اهلل وا

، قال احلواريون يف أدليت يأي اقتدي برسلي واحتذ [12]البقرة ﴾خوف عليهم و ال هم حيزنون
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، أي جعل ما [51]آل عمران ﴾بعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدينا مبا أنزلت واّتا آمّننرّب﴿ قوله:
ذين اتبعوه وهذا النيب والذين براهيم لّلإأوىل الناس ب إّن﴿. وقال أيضا: يرضى اهلل إماما له

بع ما أوحى إليك اّت﴿ الرسول متبع يف قوله تعاىل: [550]األعراف ﴾آمنو معه واهلل ولي املومنني

على االتباع يف قوله تعاىل:  احلثّ  ،[571]األنعام ﴾من ربك ال إله إال هو وأعرض عن املشركني
[ 551]األنعام  ﴾فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ... اهذا صراطي مستقيم وأّن﴿

 أي اتبعوه وحده.
  

باع املشركني، فهذا اتباع ا االتباع املذموم فهو اتباع اهلوى ، واتباع السبل املتفرقة واتأمّ 
ا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني يا داوود إّن﴿منهي عنه بصيغ النهي واملنع، كقوله تعاىل: 

وال تتبعوا السبل ﴿ :وقوله أيضا [21]ص﴾ك عن سبيل اهللالناس باحلق والتتبع اهلوى فيضّل

   هذا الفعل من جزاءب على ما يرتتّ  على ذلك ، ويدلّ [551]األنعام﴾فتفرق بكم عن سبيله
 )فتفرق بكم عن سبيله( . )فيضلك عن سبيله( و يف قوله:

 

 خاتمة 
ه من خالل ، والكشف عن دالالتسة  كيفية تفسري املصطلح القرآينتناولت هذه الدرا
موعة ، وقد قامت الدراسة بتحليل جمقرآن يفسر بعضه بعضاال ، فإنّ النصوص القرآنية ذاهتا

: العزمية والساعة واآلية والكتاب واحلياة واالتباع واملتشابه ... ة مثلمن املصطلحات القرآني
و تشري إليه، والبحث أ رآنية اليت يرد فيها ذلك املصطلح،وذلك بالعودة إىل السياقات الق

ألضداد ، والرتادف وارات اللغوية واملصاحبات املعجمية، من خالل املؤشعن دالالته
وتتمافر لية والبعدية املتصلة باملصطلح ائر السياقات القب، وسوالضمائم واإلضافة والعطف

ىل جمموعة نتائج ، ومن خالل هذه اإلجراءات توصلنا إذه العناصر لتشكل املعىن املفرتضه
 : نوردها فيما يلي

 منهج تفسري القرآن بالقرآن هو األصل يف التفسري. -5
 ، ويرتبط بعضه ببعض. القرآن الكرمي يفسر بعضه بعضا -2
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سوابق  لعناصر اللغوية يف توضيح الدالالت اليت يتضمنها املصطلح منتسهم ا -1
 .ولواحق وضمائم

 . معاصر له جذور معرفية يف الرتاث التفسري باملصاحبة املعجمية منهج -1
، املكونة من مصطلحات اليت تشاركه داللته داخل أسرته املفهومية طلحاملص يكتسب -5

 يف نفس اجملال الداليل.
 يح هلا عالقة وطيدة مع باقي املصطلحات ذات الفروع واجلذور.املصطلحات املفات -1

 

 واإلحاالتالهوامش 
 

 م2752، مدخل إىل علم املصطلح واملصطلحية، دار األمل، تيزي وزو، اجلزائر، لعبيدي بوعبد اهلل -(5)
 .02ص 

 2727 - 72 - 51يو org  . almultaka.، القرآن الكرمي والدرس املصطلحي .مرجع الكرتوين -(2)
 .21 : 17 :الساعة

   ، تح: عمر الطباع، شركة دار األرقم بن أيب األرقممساعيل الثعال ي، فقه اللغةإأيب منصور بن  -(1)
 . 29، ص م5999/  5ط بريوت 

 .292/  5ص ، بريوت.براهيم، دار املعرفةإالفضل تح: حممد أبو  الزركشي، الربهان يف علوم القران، -(1)
  1هاين، مفردات ألفاظ القرآن، تح: صفوان عدنان داوودي، دار القلم دمشق، طالراغب األصف -(5)

 51، ص م 2772
وي أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار ، تفسري البيضاالدين ابن عمر الشريازي البيضاوي: ناصر ينمر -(1)

 .512و 515و 557/  1ج  .2777/  5الرشيد. دمشق، ط
م  2752/  5، طلبنان - ، بريوتملصاحبة املعجمية، دار الكتب العلميةاحملسن عطية، ا لواء عبد -(0)

 .519ص 
 .255ص ، مطبعة عيسى البايب احلل ي، مصر، 511الرضي، هنج البالغة، اخلطبة الشريف  -(2)
 .1/501لقرآن، عامل الكتب، بريوت، ص اجالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم  -(9)
 .509، ص مرجع سابق ،صاحبات املعجمية، امللواء عبد احملسن -(57)
 .525، ص ينمر: لواء عبد احملسن، املرجع نفسه -(55)
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اسات العلمية ، مؤسسة البحوث والدر ينمر: أحممد الينبعي، مفهوم اآلية يف القرآن الكرمي -(52)
  .552، ص 5/2751ط ،)مبدع( فاس، املغرب

 . 551، ص حممد الينبعي، املرجع نفسهأينمر :  -(51)
، دراسات مصطلحية لحي للقرآن الكرمي مفهوما ومنهجا، آفاق تطوير الدرس املصطفريدة زمرد -(51)

لعلمية ومعهد الدراسات املصطلحية  جملة تصدر بالتعاون بني مؤسسة البحوث والدراسات ا
 .15، ص 2751 – 2755عدد مزدوج  ،املغرب

 5لبنان ، ط - بريوت ،، دار الرائد العريبلقرآنينمر: الدكتور أمحد الشرباصي، موسوعة أخالق ا -(55)
 .55/ 1، م5925

 .1/55أمحد الشرباصي، املرجع نفسه، ص  -(51)
 .1/50، الشرباصي، املرجع نفسهأمحد : ينمر -(50)
لطباعة والنشر والتوزيع ، دار السالم لاحلديث، مفهوم احلياة يف القرآن و ينمر: حممد األمحدي -(52)

 .512، صم5/2755ة طوالرتمجة، القاهر 
 .512ينمر: حممد األمحدي، املرجع نفسه، ص  -(59)
 .117/  55 .الدار التونسية للنشر والتوزيع ،الطاهر ابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير -(27)
 .5925/  55، طالشروق، بريوت، دار سيد قطب، يف ظالل القرآن -(25)
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 يرل رتشاردمن وجهة نظر اإل (م0992 / هـ 696)معاهدة يافا 
 

The Treaty of Jaffa )626 ah / 1229A.D( from Earl Richard’s Point of View 

 
 اتالشعيبخليل سعد  د.                                                          

 جامعة مؤتة )األردن(                                                             
Saad20090310@yahoo.com 

 

 

 42/45/9490تاريخ القبول:                          00/44/9490: رسالتاريخ اإل
 

 :ملخص
يرل رتشارد د طبيعة وجود اإليهدف هذا البحث إىل الوصول ألقرب صورة تارخيية حتدّ 

وترتكز مشكلة ، اإلجنليزي ضمن قوات احلملة الصليبية السادسة واألعمال اليت قام هبا
دعى فيها توقيعه ملعاهدة يافا مع ال رسالة إىل أوروبا ارسالبحث على قيام اإليرل رتشارد بإ

ة معاهد وهذا على خالف ما تورده مجيع املصادر التارخيية اليت تؤكد أنّ  السلطان الكامل
يافا قد جرى توقيعها من قبل اإلمرباطور فريدرك الثاين والسلطان الكامل، وكان من أهم 

جاءت كرد فعل حلرمان فريدرك  ة اإليرل رتشاردرسال أنّ  النتائج اليت توصل إليها الباحث
 .الثاين من قبل البابا

 

 الصليبيون، اإليرل رتشارد، معاهدة يافا.الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 
This research aims to reach the closest historical picture defining 

the nature of the English Earl Richard’s presence among the forces of 

the Sixth Crusade and the deeds he carried out. The research problem 

is based on the Earl Richard ‘s letter sent to Europe claiming to have 

signed the Jaffa Treaty with Sultan Alkamel, and this is contrary to 

what is reported by  historical sources that the Jaffa Treaty was signed 

by Emperor Frederick II and Sultan Alkamel, and one of the most 

important findings of the research is  that the letter of the Earl Richard 

came in response to the excommunication of Frederick II by the Pope. 
 

keywords: Crusaders, Earl Richard, Treaty of Jaffa. 
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 مقدمة
ا يرل رتشارد اإلجنليزي إىل أوروبل جزء من الرسالة اليت أرسلها اإلتتناول الدراسة حتلي

ل األحداث اليت أّدت يف هنايتها إىل توقيعه معاهدة س فيه رتشارد تسلوهو اجلزء الذي بنّي 
يرل رتشارد يف بيت املقدس ضمن قوات طان الكامل، وذلك أثناء تواجد اإليافا مع السل

رتشارد يف رسالته إبرامه  يرلاإلاحلملة الصليبية السادسة، وتكمن مشكلة البحث يف اّدعاء 
افا مع السلطان الكامل األيويب، وإبرام اإلمرباطور فريدرك الثاين معاهدته قبل معاهدة ي

رتشارد مع امللك الناصر داود ملك الكرك، وهذا على عكس ما تورده املصادر  يرلاإل
قد جرى بني اإلمرباطور م 5229/ هـ121توقيع معاهدة يافا عام  التارخيية اليت تؤكد أنّ 

لكامل، ومل ترد هذه الرسالة إاّل يف كتاب "التاريخ الكبري" للمؤرخ فريدرك الثاين والسلطان ا
 مىّت الباريسي، لذلك كان لزاماً التعريف هبذا الكتاب ومبؤرخه.

 

ه من مواليد والذي يبدو من امسه أنّ م 5201/ هـ105لقد تويف مىّت الباريسي عام  
معلومات عن تاريخ اجنلرتا ، وأورد هذا الكتاب (5)باريس أو ممن درسوا فرتة كبرية فيها

وفرنسا وعموم أوروبا خالل فرتة احلروب الصليبية حيث تناول الكتاب أحداث الفرتة 
حداث اليت حصلت يف أوروبا ه أكمل بقية األأي أنّ م 5201 -5215/ هـ105 -112

مىّت قد اختصر هذا الكتاب  وتوقف عندها تاريخ ويندوفر يف كتابه "ورود التاريخ" علمًا أنّ 
 .(2)يف كتاب آخر مساه "التاريخ الصغري"

 

مىّت الباريسي قد سجل أحداثه بناًء على شهادته املباشرة، حيث يوجد  وال يتضح أنّ 
مىّت  تشابه كبري بينه وبني روجر أف ويندوفر صاحب كتاب ورود التاريخ، لذلك يُعتقد أنّ 

 ب ويندوفرالباريسي قد استعان به يف بعض األحيان أو حصل على جزء من كتا
واستخدمه للتأكد من بعض املعلومات أو زيادة اإلحاطة هبا، باإلضافة إىل أخذه العديد 

 .(1)من املعلومات من مصادر غربية خمتلفة
 

لوبه ال أس املؤلف راهب ورجل دين يف دير القديس ألبان إال أنّ  وعلى الرغم من أنّ 
يف تأريخ ، حيث ال نشاهد دقة (1)صرهسلوب املؤرخني من رجال الدين يف عأمييل كثرياً إىل 
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 5217-5219حداث احلملة الصليبية السابعة خالل الفرتة من أ قّدماألحداث لديه فهو ي
، ث يعود ويورد حوادث عن احلملة م5257-5219عشرة سنني عن تارخيها الصحيح وهو 

باريسي ، وبذلك يمهر خلط يف املعلومات لدى مىّت ال(5)السابعة وفق تأرخيها الصحيح
بسبب اعتماده على مصادر متنوعة وغري مدققة بشكل جيد، باإلضافة إىل عدم دقه 

 الروايات اليت كانت تصله.
 

     Friedrich II ومييل املؤلف يف كتاباته إىل اإلمرباطور األملاين فريدرك الثاين 

ي التاسع ه كان حمرومًا كنسيًا من قبل البابا غريغور ( على الرغم من أنّ م5257 -5591)
Gregory IX (5515- 5215ويبدو أنّ م )  قناعات مىّت الشخصية باإلمرباطور مرد ذلك

 .(1)الكاتب قد اعتمد على مصادر رومانية يف تدوينه هلذا الكتاب أو أنّ 
 

وقد جاءت معمم أحداث كتاب مىّت الباريسي عن تاريخ ملوك إجنلرتا وفرنسا ورجال 
، ودور امللوك ورجال الدين يف حتقيق التمويل (0)مع البابويةالدين وصراع اإلمرباطور فريدرك 

الذي كان يطلب من قبل الصليبيني يف الشرق، ودور بعض اجلزر واملدن األوروبية املميزة يف 
، وذكر بعض احلوادث اليت متثل دخول املغول إىل القسم (2)متويل الصليبيني يف الشرق
 .(9)الشرقي من القارة األوروبية

 

رتشارد اليت أوردها مىّت الباريسي يف كتابه فقد وردت يف  يرلاإلرسالة  خيصّ  مافيو 
من هذه الرسالة واليت تناولت تفاصيل  اوقد تناول البحث جزء 115 -151الصفحات 

ذلك من خالل ذكر نص الرسالة قوله، و  رتشارد على حدّ  يرلاإلمعاهدة يافا اليت أبرمها 
يت تتناوهلا وكما أوردها املرتجم ُسهيل زّكار يف كتاب مقّطع على حسب املواضيع ال بشكل

 ملىّت باريس. بريالتاريخ الك
 

جنبية مبقارنتها باملصادر التارخيية األث قام الباحث بالتعليق على موضوعاهتا وذلك 
حتت مفرداته  والعربية، وقد أورد الباحث النص األصلي للرسالة وميزه من خالل وضع خطّ 

)) (( دة عليه باستثناء مالحمات الباحث اليت ذكرت بني قوسيني مزدوجني زيا ومل تتم أيّ 
حتليل النص ومقارنته باملصادر العربية واألجنبية للوقوف على  داخل نص الرسالة، وقد تّ 

 احلقيقة التارخيية.
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وقد ُشّق على الباحث تعريف مجيع أمساء األماكن اليت وردت يف نص الرسالة بسبب 
الالتينية هي اللغة اليت   اللغة ل املرتجم باللغة اإلجنليزية، على الرغم من أنّ يرادها من قبإ

ا هذا الكتاب، وهذا راجع إىل كون املرتجم قد ترجم الكتاب عن اإلجنليزية وترك هبكتب 
مساء أعلى  املصطلحات اليت مل يفهما كما هي، األمر الذي أضاع بعض املفردات اليت تدلّ 

جنليزي الذي املرتجم اإل جعل أمر حتديد بعضها فيما بعد صعباً، ألنّ املدن والبلدات مما 
 جنليزية.تينية قد كتبها وفق لفمه هلا باإلترمجها عن الال

 

مرباطور فريدرك الثاين مل إلا ت يف جمملها على أنّ وقد خلصت الدراسة إىل نتائج دلّ 
ة فعل للحرمان الكنسي رتشارد جاء كرد يرلادعاء اإل نّ أعلم هبذه الرسالة، و  يكن على

 فريدرك الثاين من قبل البابا.اإلمرباطور الذي كان واقعاً على 
  

 يرل رتشاردمعاهدة يافا من وجهة نظر اإل: 
 

كورنوول وكونت بواتو إلى النبالء، وإلى المبجلين  يرلإ"من رتشارد 
يرل أوف إو  ،Rivers .Bدي ريفر  والسادة المحبوبين في المسيح ب.

وروبرت الكاهن، صحة  Beaulieuوراعي دير بيوليو  ،Devonديفون 
ه بالنسبة للشدة العظيمة إن   الرغبات الطيبة، مع عواطف مخلصة: وكل  

واألسى الذي تعيشه األرض المقدسة، وبشأن المشكلة الصعبة المتعلقة 
 ... ها وتخليصها منذ الفاجعة عند غزةبإعادت

 

ن يوجهون هذه الرسالة إىل الغرب وهم شخاص الذييبدأ رتشارد رسالته بتحديد األ
شخصان اإليرل رتشارد من كورنوول وهي مقاطعة ساحلية يف جنوب غرب إجنلرتا إىل 

رتشارد إجنليزي، والشخص  يرلاإل ، وهي تشري إىل أنّ (57)الغرب من هنر تامار وديفون
 اجلزء الغريب من يف ه مدينة بواتو مركز مقاطعة بواتيالثاين هو فرنسي وهو كونت بواتو وتعترب

وتقع مدينة ديفون  جه رتشارد رسالته إىل إيرل ديفون، ويو (55)فرنسا على خليج بسكي
على القناة وهي مركز مقاطعة دارمتور يف جنوب غرب إجنلرتا ودارمتور هي مقاطعة مطلة 

إلجنليزية من اجلنوب وعلى قناة برستول من الشمال وحدودها الغربية مع مقاطعة  ا
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، وإىل راعي دير مدينة بيوليو وتقع مدينة بيوليو يف اجلزء الشمايل الغريب من (52)كورنوول
وروبرت  ، وإىل شخص يسمى دي ريفر(51)فرنسا جنوب مدينة لومان ومشال مدينة بواتيه

األرض املقدسة  رتشارد أنّ  يرلاإلالكاهن اللذان يبدوان من أمسائهما أهنما إجنليزيان، وحيدد 
خر وقعة عند غزة بني املسلمني وجيش آوقعتها عند غزة، وقد كانت ة منذ فاجعتعيش 

اإليرل رتشارد  ، وبذلك الوصف فإنّ (51)م5592/ هـ520احلملة الصليبية الثالثة وذلك يف عام 
 إجناز قد حتقق منذ احلملة الصليبية الثالثة اليت كانت إجنليزية بشكل واضح. ال يرى أيّ 

  

ن وعارفين بالصدق إلى قرب هذه لقد وصل رجال عقالء ومجربي 
تكشف  أن الحالية لرسالتنا يمكن إنما بعيد، من أخبار ووصلت المواضع،

خبيثة،  لتفاسير الفرصة تعطي قد فإنها إليكم، مفتوح الطريق أن وبما سرنا،
هي اآلن نائمة،  ن األشياء سوف يجري إيضاحها فيهاكثيرًا م  لذلك فإن  

الوقت الذي ابتعد فيه الملوك والممالك  والكذب يغطي قعر قلبنا. فمنذ
ها كانت مقسمة وهي بأيدي متملكين ظالمين وغير عن القدس، وألن  

توقف )) عادلين، لقد شعرنا بحزن كبير وال يمكننا ان نلتزم الصمت
   .((الباحث عن نقل النص لعدم وجود عالقة بينه وبين موضوع البحث

النبالء الذين  واًل إلى هنا، أن  وبسبب هذا الوضع، وجدنا عندما وصلنا أ
 ... ا العون لنا، قد شرعوا بالمغادرةيمكن أن يقدمو 

 

إىل هنري الثالث ملك  ةيدرك الثاين إىل أوروبا كتب رسالعندما عاد اإلمرباطور فر 
 (55)إجنلرتا حيدثه فيها عن اإلجنازات اليت حققها واليت من مجلتها استعادة بيت املقدس

 قد تلقى أوامر من بعض اللوردات وهم الذين وجه هلم رتشارد رسالته رتشارد ويبدو أنّ 
وروبرت الكاهن(   Beaulieuوراعي دير بيوليو  ،Devonيرل أوف ديفون إو  ،Rivers)ريفر 

أو من هنري الثالث حليف البابا القوي بعد ذلك تقضي بأن ينسب هذا العمل لنفسه  
خبار من بعيد"، أو أن مراسالت البابا مع أليزي وهذا ما يقصده بقوله "وصلت كونه إجن

هم على عدم التعاون مع اإلمرباطور فريدرك الثاين الذي ضّ الصليبيني يف الشرق واليت حتُ 
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 يرلاإلرتشارد أو أن  يرلاإلنه عدو املسيحية قد بلغت أالبابا باخلروج على القانون و  اهتمه
ما إىل أوروبا قد تلقى أوامر من البابا رتشارد عندما نقل رسالة اإلمرباطور للبابا بعد عودهت

 يرلاإل، وقد خبأ (51)تقضي بأن ينسب هذا العمل لنفسه من خالل كتابة هذه الرسالة
  (50)هذه الرسالة ومل يطلع عليها اإلمرباطور عندما استقبله يف أوروبا بعد عودته من الشرق

ى إمكانية كذبه يف هذا رتشارد يؤكد عل كما تدل عبارة "والكذب يغطي قعر قلبنا" أنّ 
نافار وهو الرسالة، ث يبدأ رتشارد بعد ذلك بتأكيد أنه عند وصوله إىل عكا وجد ملك 

قد غادروا عكا وهم الذين انعقدت عليهم أمال رتشارد ومرافقيه يف  هفريدرك الثاين ومرافقي
 رض املقدسة.ليت خرجوا من أجلها وهي حترير األمساعدهتم يف حرهبم ا

 

(( 055نقاذ ))هنا قطع في النص ويكمل النص في الصفحة إ ن  وبدا أ 
تجعل الجراحات من دون وسائل عالجهم، واألسف من دون وسائل 
المواساة، ألننا عندما كنا متوقعين لدى وصولنا إلى هنا، القيام بالتعاون 

 ارى جهدنا، حسبما هو مفروض علينامع بقية الصليبيين، ببذل قص
قام لالهانات التي لحقت بالصليب من قبل أعداء بموجب عهدنا، باالنت

، وإعادتها بعد ذلك الصليب، وبمهاجمة أراضيهم، واحتاللها بعد ذلك
 .ذلك إلى وضع صالح

  

لقد اتسم الموقف الصليبي في أوروبا وفي الشرق برفض كبير لهذه 
، وانحصرت أعداد المؤيدين في األلمان والقبارصة أتباع (52)تفاقيةاال

يرل ، وتؤكد عملية إرسال اإلمبراطور فريدرك الثاني لإل(59)اطوراإلمبر 
أوروبا برسالة للبابا تقضي بتعهده بتنفيذ التزاماته  رتشارد بعد عودتهما إلى

موقف البابا كان ال يزال رافضًا إلجراءات اإلمبراطور  تجاه الكنيسة أن  
رض إلى األ ه، لذلك علل رتشارد سبب قدوم(27)في األرض المقدسة

المقدسة بأنه لخوض حرب ضد المسلمين واالستيالء على القدس 
 وإعادتها إلى الصليبيين الصالحين.
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 قدم الجيش ورئيسه، وكونت بريتانيرأينا ملك نافار، الذي كان آنذاك م
وجدناهما على الرغم من أنهما كانا على علم مسبق بموعد وصولنا قبل 

  ... غادرا مع حشد كبير جداً عكا، قد  خمسة عشر يوماً من وصولنا إلى
 

 21يوم األربعاء  (25)بدأ اإلمرباطور فريدرك الثاين رحلته إىل الشرق من ميناء برنديزي

وكان معه جمموعة من األمراء ورجال الدين وأربعون م 5222حزيران  22/ هـ125رجب 
مها مثامنائة ر قوا، وقد سبقتها قوات أخرى أرسلها اإلمرباطو (21)، وستمائة فارس(22)سفينة

، ولكن عندما غادر اإلمرباطور قربص إىل عكا مل يكن (21)ف من املشاةفارس وعشرة اآل
، وحىت القوات اليت كانت برفقة اإلمرباطور فريدرك الثاين عند جتوله يف (25)معه قوات تذكر

، وعاد اإلمرباطور فريدرك (21)األرض املقدسة مل تزد عن مخسمائة فارس وهي قوات قليلة
 .(20)م5229/ أيار هـ121الثاين من عكا إىل أوروبا يف مجادى الثانية 

 

قائد اجليش ه رأى ملك نافار وهو فريدرك الثاين يغادر عكا وبرفقته د رتشارد أنّ وحيدّ 
ه قد وصل خرب قدوم رتشارد وجيشه هلم قبل مخس عشرة يوم من نّ أوكونت بريتاين علمًا 

فريدرك الثاين مل يكن حباجة للقوة العسكرية اليت مع  على أنّ  تاريخ مغادرهتم وهذا يدلّ 
ع االتفاق، وقد جاء وصف رتشارد لضخامة جيش فريدرك إّما من أجل رتشارد ألنه قد وقّ 

رتشارد قد كان  تفاقه الذي أبرمه وأنه مل يكن يف حاجة إىل إبرامه، أو أنّ اقيمة  التقليل من
 االنطالقيزي عندما أعلن اإلمرباطور عزمه على برفقة القوات الصليبية اليت جتمعت يف برند

لنقلها بسبب ضخامة  ايف احلملة الصليبية السادسة حيث مل جتد هذه القوات سفن
 ، ومن املؤكد أهنا وصلت عكا بعد وصول فريدرك الثاين هلا.(22)عددها

 

أنهما قد عمال شيئًا ما، عقدا نوعاً  قبل أن يغادرا، وفي سبيل أن يبدوو 
 ... ع الهدنة مع الناصر، صاحب الكركا من أنو 

  

ملك نافار وهو فريدرك الثاين قد عقد هدنة ولكن هذه اهلدنة أبرمت  يؤكد رتشارد أنّ 
امللك  مع امللك الناصر داود صاحب الكرك، وهذا خمالف للمصادر التارخيية اليت تؤكد أنّ 

، وكانت عملية (29)ليبينيهدنة مع الص أيّ  الناصر داود ووالده املعمم عيسى قد وقفا ضدّ 
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م عيسى وابنه الناصر التجسس اليت نفذها الرهبان والنساء تنقل كامل املعلومات للمعمّ 
رتشارد  نّ أ، ويبدو (17)داود عن السفارات القائمة بني السلطان الكامل وفريدرك الثاين

رامه االتفاق حاول يف رسالته التقليل من قيمة العمل الذي عمله فريدرك الثاين من خالل إب
ود بينما أبرم هو االتفاق مع السلطان الكامل، أو رمبا اعتقد رتشارد مع امللك الناصر دا

 املعمم عيسى الذي كان حيكم دمشق ذلك لوقوع القدس حتت سيطرة الناصر داود ابن
د قد نقل دار حكمه من دمشق إىل الكرك بعد أن الناصر داو  وتؤكد املصادر التارخيية أنّ 

يويب حيث أعطى دمشق مراء البيت األأالكامل بإعادة توزيع املدن على  ه السلطانقام عم
وجعل الكرك وما يتبعها د للملك األشرف و اصر دام عيسى وابنه الناليت كانت للمعمّ 

 .(15)دو للناصر دا
 

بعد تسليم السلطان الكامل القدس لفريدرك الثاين حيث  وكان هذا اإلجراء قد تّ 
د يف دار حكمه دمشق عند بلوغه خرب تسليم و لتارخيية وجود الناصر داملصادر اتؤكد ا
رتشارد قد قدم بعد مغادرة فريدرك الثاين لألرض  يرلاإل، ومن املمكن أن (12)القدس

 املقدسة حيث كانت الكرك دار حكم الناصر داود.
 

يف ولقد تبادل اإلمرباطور فريدرك الثاين الرسل مع املعمم عيسى من أجل إدخاله 
  (11)املنوي إبرامها مع السلطان الكامل ولكن املعمم عيسى رفض ذلك االتفاق االتفاقية

أحد من الصليبيني ورمبا ادعى  اتفاق مع فريدرك الثاين أو أيّ  ومل يوقع ابنه الناصر داود أيّ 
رتشارد خماطبته للناصر من أجل التمهيد ملخاطبة السلطان الكامل وإبرام اهلدنة معه كما 

 ف خيربنا يف رسالة بعد قليل.سو 
 

يه عن جميع األسرى الذين أسروا االتفاق بموجب ذلك بوجوب تخل   وتم  
عند غزة، الذين كانوا مسجونين لديه، أو تحت سلطانة، وذلك مع بعض 

  .األراضي المشموله بشرط الهدنة
 

يدرك الثاين فر اإلمرباطور جنبية على شروط اهلدنة بني لقد اختلفت املصادر العربية واأل
م الكامل القدس لفريدرك ت على أن يسلّ ح الباحثون أهنا نصّ والسلطان الكامل واليت رجّ 
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سوارها باإلضافة إىل الناصرة وبيت حلم ومدينة اللد أبقى خراب، وال جيدد تبشرط أن 
دة ، وأن يعقد سالم مل(15)، وتبنني(11)واملنطقة الواقعة بني الناصرة وعكا والسهول التابعة هلا

، وأن يطلق امللك (11)م5229/ شباط 21/ هـ121ربيع األول  22عشرة سنوات اعتبارًا من 
تبادهلم يف  األسرى الذين تّ  ، وتشري املصادر أنّ (10)الكامل ما عنده من األسرى الصليبيني

هم أسرى كانوا يف سجون الطرفني وغالبهم من بقايا أسرى م 5229/ هـ121معاهدة يافا عام 
، ومن املمكن أن (12)م5225/ هـ152الصليبية اخلامسة عند دمياط اليت انتهت عام  احلملة
قد قصد جبملة أسرى غزة هؤالء األسرى وذلك لعدم معرفة رتشارد مبواقع املدن  درتشار 

 املصرية وما جاورها.
 

ن أ، و (19)وطرابلس أنطاكيةكما اتفق الطرفان على عدم وصول إمدادات صليبية إىل 
األقصى بأيدي املسلمني وال  ماهو داخل احلرم من الصخرة املشرفة واملسجد يكون كلّ 

، وأن (17)الصليبيون إاّل للزيارة فقط مع أحقية إقامة شعائر اإلسالم من صالة وآذان هيدخل
ن إىل األماكن و للمسلمني، ويأيت احلجاج املسيحي تكون مجيع القرى التابعة لبيت املقدس

م بالقدر الذي يسمح هلم به، مع منعهم من محل السالح أو املقدسة ليؤدوا عباداهت
اء القرى ناستث ، ويتمّ (15)السكىن داخل املدينة ووجوب الرحيل عنها بعد انتهاء الطقوس

بني عكا والقدس وذلك حىت ال يقاتلهم أحد من  اليت تقع على طريق احلج الصلي ي
هجوم على مصر  ثاين بعدم القيام بأيّ ، كما تعهد فريدرك ال(12)املسلمني عند مرورهم منها

، كما ال يسمح للمسلمني بسكىن املدينة املقدسة بل يبقوا (11)حىت املساعدة فيه أو
االتفاقية كانت شخصية وسرية بني فريدرك والكامل ومل يعلم  ، ويؤكد فيليب أنّ (11)خارجها

 .(15)بتفاصيلها من الطرفني إاّل العدد القليل
 

أعطى ابنه وإخوانه رهائن، وأثبت شرطًا هو مهلة وكضمانة على ذلك 
أربعين يومًا من أجل تنفيذ شروط الهدنة، والذي حدث أنه قبل انقضاء 

عد تلك المدة، غادر الملك المذكور والكونت، دون االهتمام بالمو 
  .المتفق عليه، أو بشروط الهدنة
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منهما على أن يتموا  كلّ   بعد أن ت االتفاق بني السلطان الكامل وفريدرك الثاين أقسم
بالتقومي امليالدي وعشر  ، حيث اعتربت فرتة املعاهدة وهي عشر سنوات(11)االتفاق املربم

 21/ هـ121ربيع األول  22بالتقومي اهلجري اعتبارًا من يوم السبت  اربعني يومأسنوات و 

ذن ، ث استأ(10)م5219شباط  21/ هـ111رجب  50ربعاء وحىت يوم األم 5229شباط 
اإلمرباطور فريدرك السلطان الكامل يف الذهاب إىل القدس حيث أرسل معه القاضي مشس 

 اصغري  ا، حيث عقد فريدرك جملس(19)فريدرك الثاين ةقاضي نابلس وكلفه مبالزم (12)الدين
ى به قسيسًا بيده اإلجنيل يهم أة القدس ث زار املسجد األقصى ور للبحث يف شؤون محاي

"حنن مماليك السلطان امللك الكامل وعبيده  جد األقصى فطرده وقالبالدخول إىل املس
وقد أقام فريدرك  ،(57)ق علّي وعليكم هبذه الكنائس على سبيل األنعام منه"وإمنا تصدّ 

/ هـ121ث إىل عكا ث إىل أوروبا يف مجادى الثانية  (55)ليلتني يف القدس ث غادرها إىل يافا
لتنفيذ  ربعني يوماً بني الطرفني كما مل حتدد مهلة األدل الرهائن ، ومل يتم تبا(52)م5229أيار 

 أشهر من سريان املعاهدة، ويبدو أنّ  ةاإلمرباطور قد غادر بعد ثالث االتفاق، علمًا أنّ 
إلبطال هذا االتفاق حيث قال  اً ربعني يوموضع شرط الرهائن ومهلة األ درتشار  يرلاإل

 .املوعد مما جيعل االتفاق باطال فريدرك قد غادر قبل متام رتشارد أنّ 
 

 وخالل تلك المدة، وبالتحديد عشية عيد القديس ديونيسيوس
Dionysius، ،وصلنا إلى عكا 

 

يذكر ابن االثري أن هناك قوات صليبية أخرى وصلت بعد فرتة قصرية من وصول 
ديس ، وموعد عيد الق(51)م5222/ هـ125فريدرك الثاين وحيدد وصول هذه القوات يف عام 

اإلجنليز والفرنسيني يف احلملة السادسة   عام، ومبا أنّ  تشرين أول من كلّ  9ديونيسيوس يف 
، فمن املمكن أن يكون اإليرل رتشارد (51)كانوا معارضني لسياسة اإلمرباطور فريدرك الثاين

من ضمن هذه القوات اليت يبدو أهنا كانت ترى يف اإلمرباطور فريدرك الثاين شخصية ال 
مراض اليت أصابت هذه القوات يف ة القدس، بسبب قلة اإلمدادات واألجمد استعاد تستحق
على اإلمرباطور، األمر الذي جعلة  ا، وبسبب احلرمان الكنسي الذي كان واقع(55)برنديزي

 .(51)تتوجيهج نفسه بنفسه يف القدس عندما رفض رجال الدين يتوّ 
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، بناء على نصيحة عامة كما كنا قد أخبرناكم من قبل، وقمنا على الفور
من الجميع، فبعثنا إلى الناصر المذكور، نسأله عما إذا كان سيستطيع 

وتلقينا  ،لك المذكورعملها مع الم مراعات الهدنة معنا، وهي الهدنة التي
جوابًا منه، بأنه على استعداد لفعل ذلك إذا كان ممكنًا، وذلك بسبب 

ف يربح قلياًل منها، وعلى هذا ه سو احترامه لملك نافار المذكور، مع أن  
بانتظار استكمال الموعد المتفق عليه، لنرى  بناء على نصيحة النبالء قمنا

النتيجة، وعند انتهاء الموعد، تلقينا رسالة أخرى منه، بأنه ال يستطيع 
 .لتزام باالتفاقية المتقدمة الذكرشكل من األشكال اال بأي  

 

ا الدخول يف االتفاقية مع فريدرك الثاين كما بينّ م عيسى رافضًا لفكرة إذا كان املعمّ 
ه من املؤكد أن ابنه الناصر داود قد رفض ذلك خاصًة بعد حالة التصاحل هذا سابقاً، فإنّ 

 د عن دمشق وقبوله حبكم الكركاليت سادت البيت األيويب اليت أدت إىل تنازل الناصر داو 
سل مع الناصر داود على الرغم من أن قد تبادل الر  دولكن هذا ال ينفي أن اإليرل رتشار 
 املصادر التارخيية ال تشري إىل ذلك.

 

وعند سماعنا بهذا، قمنا بموافقة من الجميع، بحمل ))هنا االنتقال إلى  
(( المتقدمة الذكر، وعند سماعنا بهذا، قمنا بموافقة من 056 صفحة

(( 056الجميع، بحمل ))تكرار في الجملة األخيرة في بداية الصفحة 
أنفسنا إلى يافا، لنتولى، مع جميع الحيطة الممكنة، تحسين أوضاع 

 األرض المقدسة، التي تدهورت كثيراً لألسباب المتقدمة الذكر.
 

يف حماولة  (59)، ويافا(52)، وقيسارية(50)لقد قامت قوات فريدرك الثاين بتحصني صيدا
أن يكون رتشارد من ضمن  ، ومن املمكن(17)منه حلث السلطان الكامل للقبول باالتفاق

اليت  عملية التحصني سبها لقواته أو أنّ هذه القوات أو عرف عن عملية إعادة التحصني فن
 رتشارد كانت عقب التحصينات اليت قام هبا اإلمرباطور فريدرك الثاين. يرلاإلقام هبا 
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قبل سلطان وقدم إلينا إلى هذا المكان رجل صاحب رتبة وسلطة، من  
نا دكان راغبًا بالدخول في هدنة معنا، إذا أر   هموال نا بأن  مصر، وأخبر 

ذلك، وبعد سماع ما تولى عرضه علينا وفهمنا تمامًا لذلك، وإثر طلبنا 
نعمة الرب، قمنا بناء على نصيحة دوق بيرغندي، والكونت  خالصإ بكل  

وولتر دي بريين، ومقدم االسبتارية، والنبالء اآلخرين، ال بل في الحقيقة 
   .ة على شروط الهدنة المتقدم ذكرهاجزء الرئيسي من الجيش، بالموافقال

عند البحث يف السفارات اليت قامت بني السلطان الكامل واإلمرباطور فريدرك الثاين 
إىل صقلية  (15)ا بدأت عندما بعث السلطان الكامل األمري فخر الدين شيخ الشيوخجند أهنّ 

ع أخيه املعمم عيسى لعرضها على اإلمرباطور فريدرك قضية السلطان الكامل م تواليت محل
التحالف الذي  السلطان ضدّ الثاين من أجل إقناع اإلمرباطور للقدوم إىل عكا والوقوف مع 

خيه املعمم عيسى مقابل منح اإلمرباطور بيت املقدس وبعض فتوحات صالح أقام به 
اخل البيت األيويب بدأ السلطان التصاحل د ولكن بعد أن مات املعمم عيسى وتّ  ،(12)الدين

، حيث كثرت السفارات بينه وبني االتفاقالكامل يف حماوالت عدة لتخلص من هذا 
 (11)ًا ملاء وجهه يف أوروبامذي طالب بضرورة تنفيذ االتفاق حفاإلمرباطور فريدرك الثاين ال

 يدرك الثاين.مع اإلمرباطور فر  االتفاقامللك الكامل بالكاد قبل  األمر الذي يوضح أنّ 
 

وهذا ال ينفي وجود اتصال بني السلطان الكامل وبعض الصليبيني الذين كانوا 
بعضهم قد طلب من امللك الكامل مساعدهتم يف القبض  معارضني لفريدرك الثاين بل إنّ 

 ، ومن املمكن أن يكون رتشارد من ضمنهم.(11)على اإلمرباطور فريدرك الثاين
 

بوجود اتصال بينه وبني السلطان الكامل راجع إىل  رتشارد يرلاإلولكن تصريح 
السلطان الكامل من أرسل له برسول  ه ادعى بأنّ حماولته لرفع من قدره ومقامه خاصًة أنّ 

يطلب منه توقيع االتفاق وهذا كان حال السلطان عندما أرسل من قبل لفريدرك الثاين يف 
والكونت وولرت دي بريني  دوق برغندي وهم هموافقة اإليرل رتشارد ومرافقي أنّ صقلية، كما 

سبتارية والعديد من النبالء وقسم كبري من اجليش على هذا االتفاق كانت مباشرة ومقدم اإل
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ومن دون استخدام السفراء للحصول على مكاسب أكثر للصليبيني، وإذا كانت بنود 
والناصر داود كما يدعي املعقودة بني فريدرك الثاين  االتفاقيةاالتفاقية يف أغلبها نفس بنود 

على علم  إبرامها مع رتشارد يدلّ  رتشارد فكيف للسلطان أن يربمها مع رتشارد، حيث أنّ 
 السلطان هبا ويؤكد موافقته عليها.

 

نجاز، علمًا بأنها هدنة تستحق د وصولنا قضية صعبة اإلمع أنها بدت عن
 .، وتقدم منافع إلى األرض المقدسةالثناء

 

اليت كان  اآلمالصعوبة قبول االتفاق عند وصوله راجع إىل شارد إن سبب تعليل رت
 ر إليها يف بداية رسالته، وأنّ يعقدها على جيش اإلمرباطور فريدرك الثاين الكبري واليت أشا

م منفعة للصليبيني يف األرض املقدسة وهي املنفعة اليت مل يدركها قدّ يألنه  جاءلالتفاق  قبوله
 رتشارد. يرلاإلعندما وقعها اإلمرباطور فريدرك الثاين حبسب رأي  غالب األمراء الصليبيني

 

ألنها مصدر للبهجة، واألمان للناس الفقراء، والمسافرين، ومفيده 
ومقبولة من قبل الطبقة الوسطى من السكان، وصالحة ومشرفة لألغنياء 
ولرجال الدين. كما أنه لم يظهر لنا لدى نظرنا إلى األوضاع المتدهورة 

حداث المحيطة، أننا ال يمكننا آنذاك أن نستخدم أنفسنا بشكل لأل
نافع أكثر من العمل على تخليص األسرى التعساء من األسر، ألنه كان 
هناك نقص بالرجال واألشياء )مع أننا وحدنا بقينا ومعنا مال من حولنا( 
وكان من الممكن اإلفادة من أيام الهدنة، بتقوية وتحصين المدن 

 .حت مدمرة، في وجه المسلمين وضدهمتي أصبوالقالع ال
 

فريدرك والسلطان الكامل وعربوا اإلمرباطور لقد رفض الكثري من الصليبيني اتفاقية  
كرامة املسيحية كانت تقتضي أن   نّ إهم وغضبهم بعدة طرق فبعضهم قال "عن استيائ

كما فعل   السيف ال عن طريق االستجداء واالستعطاف تؤخذ القدس من املسلمني حبدّ 
، ويف اليوم الثاين لتتويج فريدرك نفسه كملك على القدس وصل إىل (15)فريدرك الثاين"

القدس رئيس أساقفة قيسارية ليفرض عليها احلضر مما دفع فريدرك الثاين إىل ترك القدس 
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ومل يقبل  ةوالكراهيواعتبار ما حصل إهانة حيث توجه إىل عكا اليت وجدها مليئة باحلقد 
دون موافقتهم ورضاهم  تفاقيةلالاإلمرباطور فريدرك الثاين من توقيع  هات فيها ما فعلالبارون
نه وقعت صدامات بني حرس اإلمرباطور فريدرك وبعض العسكر احملليني لذلك قام أحىت 

الء أنه ال قيمة بقال الن حنيواجه الغضب والرفض  حيثفريدرك بعقد جملس ليشرح موقفه 
لقى الناس أمعاء أ، وقد (11)روم من الكنيسة ومطرود من رمحتهالعمل حيققه إمرباطور حم

 .(10)احليوانات وروثها على موكب اإلمرباطور فريدرك الثاين عند شروعه مبغادرة عكا
 

هنا حتقق األمان أيع على هدنته مع السلطان الكامل ويعلل رتشارد سبب موافقة اجلم
ل الدين وختلص األسرى من أسرهم، وهي غنياء ورجاللفقري واملسافر ويستفيد منها األ

رض املقدسة ريثما حيني الوقت للقيام بعمل عد يف إصالح املدن واحلصون يف األتسا
عسكري بواسطتها، وقد ذكر رتشارد ذلك ليعطي شرعية وقبول هلذه االتفاقية اليت كانت 

ض املقدسة ويف ر ن قبل الكثري من الصليبيني يف األمرفوضة يف حال عقدها فريدرك الثاين م
ه هو ومن سباب اليت دفعت رتشارد إلعالن أنّ عتبار هذا الرفض أحد األاأوروبا، كما ميكن 

 معه من اجليش قد وقعوا االتفاق وذلك يف حماولة منه إلضفاء الشرعية والقبول هلا.
 

وقد رأينا من الموائم أن نذكر أسماء األماكن والمناطق التي أعطيت 
ذلك قد يكون متعبًا لكم، ونحن  لهدنة مع أن  إلينا، بموجب شروط ا

نفعل ذلك خشية أن يقوم بعضهم بموجب تفسير شرير، فيعزو أعمالنا 
هناك  المجيدة إلى غيرنا، أو أن يقوم بفساد وتآمر بتشويه سماتهم، ألن  

  .رفضوا الموافقة على شروط الهدنة قد -مع أنهم قلة –بعضاً 
 

قليل املدن والبلدات اليت خضعت مبوجب  يذكر رتشارد كما سوف نتطرق بعد
رض املقدسة فرتة يف األ ااالتفاق للصليبيني بشكل مفصل وهذا داللة على أنه كان موجود

توقيع االتفاق وأنه على علم باملواقع اجلغرافية جلميع البلدات والقرى يف مملكة بيت املقدس 
القوات اليت كانت تسري مع  ه كان من ضمنأو لديه مستشارين من الصليبيني، ورمبا أنّ 

فريدرك واليت تنقلت بني يافا وصيدا وعكا والقدس ومرت بالعديد من املدن اإلمرباطور 
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يد أن ينسب هذا العمل ه ال يُر والبلدات ويعلل رتشارد سبب ذكره هلذه البلدات والقرى بأنّ 
الشكوك حول  تفاق إىل غريه وهو يقصد هنا اإلمرباطور فريدرك ولكنه يُزيلوهو عقد اال

هناك بعض مرافقني له كانوا يرفضوا  القارئ يف رسالته بأنّ  انتباهمقصده من خالل لفت 
 رتشارد خياف أن ينسبوا هذا العمل ألنفسهم. هذا االتفاق وبالتايل فإنّ 

 

وهذه الشروط هي كما يلي: إن األراضي التي أعطيت بناء على شروط 
 ((057ال الى صفحة رتشارد ))هنا االنتق يرلالهدنة مع اإل

 

هذا االتفاق قد وقع معه من قبل السلطان الكامل حيث يالحظ  هنا يؤكد رتشارد أنّ 
القارئ يف نص الرسالة إدخال رتشارد صفة األنا على هذا العمل الذي نسبه يف أول 

سبتارية وعدد من النبالء  والكونت وولرت دي بريين ومقدم اإل الرسالة  لدوق بريغندي
 رتشارد. يرلاإلا نسب هذا العمل لشخص ويؤكد هن

 

هي هذه: المنطقة الجبلية لبيروت، مع األراضي واألجزاء المفصولة  
 لقاتها، وقالع: الشقيفمع متع Saidالعائدة لها، وجميع منطقة السعيد 

 واسكندرون Lekaytوالقرين، والقلعة الجديدة مع متعلقاتهن، واللقية 
هن، وأراضي كل ( واللد  مع متعلقات?) Becheetوبشيت  ،Lebetولبوة 

 .من الجبال والسهول
 

كانت منطقة بريوت يف تلك الفرتة خاضعة للصليبيني وكان حيكمها جون الذي كان 
، وبعض هذه املناطق والقالع اليت (12)على تنافس كبري مع وكالء اإلمرباطور فريدرك الثاين

جع التارخيية وهي مناطق يف اجلزء الغريب ذكرت يف الرسالة مل يتم ضبطها يف املصادر واملرا
 من بالد الشام وبعضها يتبع للصليبيني قبل معاهدة يافا.

 

رتشارد منطقة السعيد نسبة إىل السعدية وهي أرض  يرلاإلومن املناطق اليت ذكرها   
رنون وهي قلعة أ، والشقيف هي شقيف (19)هبا ماء يف بالد بين كالب أي بالد الشام

 (07)يف كهف من اجلبل قرب بانياس من أرض دمشق بينها وبني الساحلحصينة جّدا 
والقرين قلعة مونتفورت الصليبية اليت تقع يف وادي القرن الذي هو ملتقى واديان قادمان من 
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قرية الُبقيعة وبيت جن وهذا الوادي هو احلد اجلنويب جلبل عامل وقلعة قرين بنيت عام 
، والقلعة اجلديدة هي القلعة اليت بناها (05)ن األملانيةمن قبل قوات تنميم التوتو م 5222

وهي جنوب غرب قرية ترشيحا الواقعة مشال شرق عكا  Judynالتوتون واليت تسمى جّدين 
 Betliggeاليت يرجح الباحث أهنا بيت لقيا  Lekayt، واللقية (02)كم منها22وعلى بعد 

سكندرونه إلسكندرون أو اإ، و (01)دسعمال القأقع يف الغرب من رام اهلل وهي من اليت ت
فراسخ، وبينها  حبر الشام وبينها وبني بغراس أربعة وهي مدينة يف شرقي أنطاكية على ساحل

بياض وهو اسم  هاملقصود لبونة وهي اسم سامي معنا، ولبوة و (01)وبني أنطاكية مثانية فراسخ
 .(05)تل من تالل جبل عامل

 

، واللد وهي قرية قرب بيت املقدس من (01)لةوبشيت من قرى فلسطني بماهر الرم
، واللد (02)ميل منها 51، وتقع يف اجلنوب الشرقي من يافا وعلى مسافة (00)نواحي فلسطني

على رتشارد  يرلاإل، وجاء (09)من املدن اليت سيطر عليها الصليبيون مبوجب معاهدة يافا
ا من أجل حصر املدن الصليبية يف العديد من املدن الصليبية يف االتفاقية اليت أبرمهذكر 

 عطى معاهدته قيمة أكرب من معاهدة فريدرك الثاين.تُ لشرق بعد املعاهدة أو من أجل أن ا
  

( ?) Tabar وقد تخلوا أيضًا عن أراضي بلدة تورون مع متعلقاتها، وطابار
 Amostو ،Ramaوراما  ،Amabelوقالع  ،Benaerومتعلقاتها، وقلعة 

باتجاه الشرق، مع جميع الواقعة فيما وراء النهر  ،Hybileوكذلك قلعة 
 .متعلقاتهم

 

تسمى تورون أو تبنني أو قلعة احلصن، وهي مقابل صور وعلى بعد سبعة عشر ميالً 
قليم إجبل ويسمى طابور ويقع يف  Tabar ، وطابار(27)إىل اجلنوب الشرقي من بانياس

د هذا اجلبل أربعة أميال إىل الشرق من اجلليل وبنيت على سفحه الغريب قرية دبّورية ويبع
وهي على بعد ميلني من بيت  (22)أو رامة من قرى بيت املقدس Rama، وراما (25)الناصرة

 (21)هي عاموص وهي بليدة قرب بيت حلم من نواحي بيت املقدس Amost، و(21)حلم
 .(25)هي حبلة من قرى عسقالن Hybileو
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ذلك جبل الطور، واللجون كما استسلمت قلعتا صفد والناصرة وك
وقلعة بيت جبرين مع متعلقاتهم، ومع جميع القرى العائدة  ،Aschalisو

 ليهمإلى بيت اسبتارية القدس يوحنا، وكذلك ما هو معروف أنه عائد إ
القائمة على  يأي المتعلقات بالقدس وببيت لحم، وكذلك جميع األراض

 لقدس إلى لد  رامابيت لحم، ومن االطريق التي تقود من القدس إلى 
توجب أن تكون في أيدي  ومن اللد إلى يافا، مع جميع القرى التي

 .الصليبيين
 

  (21)عن سطح البحرم 177تقع الناصرة يف قلب اجلليل األدىن على جبل ارتفاعه 
املسيح قد صعد إىل السماء من  نّ أويقع جبل الطور أو جبل الزيتون شرقي القدس ويعتقد 

كم وأراضيها جزء من 52جون بني حيفا وجنني وتبعد عن جنني وقرية اللّ ، (20)هذا اجلبل
، وقلعة بيت جربين هي القلعة اليت تشرف على الطريق بني غزة (22)أراضي قرية أم الفحم

، ولد راما (29)م5511 -5515وعسقالن من ناحية اخلليل وقد بناها الصليبيون خالل الفرتة 
وهي املمر الذي يربط يافا الساحلية بالقدس  (97)قدسأو راما أو رامة من قرى بيت امل

أو الرملة اليت تقع بني يافا والقدس، ورمبا قصد بيافا قرية يافة الواقعة على  (95)وعرفت براماثا
 .(92)الطريق من عكا إىل القدس واليت تتبع الناصرة

 

وجرى أيضًا تسليم مدينة القدس إلى الصليبيين، ومثل ذلك بيت لحم  
، وجميع األراضي التي من حول القدس وجميع القرى، التي جرت أيضاً 

 لقديس لعازر، بيت عنيا، بيت صيداتسميتها في شروط الهدنة، وهي ا
 ،Becheleو ،Bethamusوبيت عاموس  ،Derphatو Wissewurchو

 Bersamul وبيرسامول ،Kokabi وكوكبي ،Anon وعنون ،Bethic وبيتك
 ،Kipsaو ،Bebeو ،Bethuame وبيت أمي ،Kikaiو ،Bebritو
 ،Tolmaو ،Clepstaو ،Athacanaو ،Horeb وحوريب ،Bethitو
 Soroboozو ،Tabliو ،Bethsaphauو ،Bertapsaو ،Argahogaو

واألرض المسماة في  وجميع متعلقاتهم ((052))هنا االنتقال إلى صفحة 
 .تقسيمات القدس، وما هو معتمد على الطريق الذي هو هناك
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ينة القدس للصليبيني حيث أرسل السلطان الكامل من نادى بالناس ُسلمت مد
القرى الواقعة على  ىمل تسلم القرى احمليطة بالقدس سو ، ولكن (91)للخروج من القدس

، وقد استثنت العديد من املصادر العربية القرى (91)طريق احلج الصلي ي بني عكا والقدس
مع اخلليل ونابلس والغور وطربيا ، (95)لمنياحمليطة مبدينة القدس وأبقتها بأيدي املس

 .(90)، وجعلت احلكم يف القرى احمليطة بالقدس لوايل مسلم يقيم يف مدينة البرية(91)يضاً أ
 

والقديس لعازر وبيت عنيا هي العيزرية وهي على بعد ميل واحد من جبل الزيتون 
ت يف العهد اجلديد باسم ، وذكر (92)اهلل أنقذ فيها القديس لعازر ومسيت هبذ االسم ألنّ 

صود هبا دلفيت ووردت عند فيتلوس باسم دفقة وهو اسم قوامل Derphat، و(99)بيت عنيا
ه رمبا كان مكاهنا اليوم سرابية اخلادم عربي معناه سوق املواشي وذكر بعض العلماء أنّ 

 Beittelamusم امليس أهي بيت  Bethamus، وبيت عاموس (577)بالقرب من وادي املغارة

، وكوك ي (575)منها وهي قرية يف الغرب من القدس Lسقط حرف أاملرتجم قد  ويبدو أنّ 
Kokabi وبريسامول(572)هي كوكبا من قرى غزة ، Bersamul  هي بيسيمون من قرى قضاء

يرجح الباحث  Bethuame، وبيت أمي (571)هي كوتيا من قرى غزة Kikai، و(571)صفد
قرية عني قينيا  ةاليت تقع يف رام اهلل مبحاذا Bituimenليبيني أهنا بيتونيا املعروفة عند الص

كم من 1هي بيتيت من قرى البرية يف لواء رام اهلل وعلى بعد  Bethit، و(575)يزيعإودير 
يرجح  Horeb ، وحوريب(570)هي بيت عانون من قرى اخلليل Anon، وعنون (571)البرية

 عن ميل مسافة يبعد والذي Hebron هنا وادي اخلليل الذي كان يسمىأالباحث 

بوغوس وبيت أهي قطّنة يف الشمال الغريب من القدس بني قرييت  Athacanaو   (572)القدس
 (557)ميل مشال غرب القدس 2  على بعدالواقعة هي قرية ليفتا  Clepstaو (579)عنان

يت ب Bethsaphau، و(555)هي بيت إكسا وتقع يف الشمال الغريب من القدس Bertapsaو
يرجحها الباحث  Sorobooz، و(552)صفافا من قرى بيت جاال يف القدس وهبا قلعة صليبية

كم واملعروفة بقرية العنب اليت حتوي على 51غوش اليت تبعد عن القدس هنا قرية أبو أعلى 
 .(551)كنيسة صليبية
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 لهدنة الكبرى. وجميع هذه المناطقحسبما هو موجود ومشرح في ا
م ذكرها، مسموح للصليبيين القيام فيها، التي تقد   والقالع الموجودة

بتحصينها أثناء الهدنة، إذا ما رغبوا، ولسوف تجري إعادة النبالء 
ي إطالق األسرى أيضًا مع جميع األسرى والفرنسيين فهؤالء سوف يجر 

 .سراحهم من على الجانبيين
 

امللك الكامل بشكل رتشارد قد أشار إىل هدنة اإلمرباطور فريدرك الثاين و  يبدو أنّ 
غري مقصود عند قوله "اهلدنة الكربى" ومن املستبعد أن يصف رتشارد هدنة فريدرك الثاين 

مُسح يف االتفاقية بني اإلمرباطور فريدرك الثاين والسلطان  وامللك الناصر باهلدنة الكربى، وقد
املفاوضات كصيدا أثناء فرتة اإلمرباطور الكامل بتحصني وترميم املدن اليت استوىل عليها 

، بينما ذكر اإلمرباطور فريدرك الثاين يف رسالته اليت وجهها إىل امللك هنري (551)وقيسارية
للصليبيني إعادة بناء التحصينات للقدس وقيسارية وعكا واللد وصيدا  ه حيقّ الثالث بأنّ 

ذكر هبا  ، مما يؤكد إطالع رتشارد على هذه الرسالة واعتماد ما(555)وقلعة القديسة مرمي
يف االتفاقية تبادل األسرى بني اجلانبني اإلسالمي والصلي ي مبا  عند إعداده لرسالته، كما تّ 

 .(551)فيهم بقايا األسرى من احلملة الصليبية اخلامسة عند دمياط
 

يقنا إلى وفور الفراغ من إعداد الهدنة المتقدمة الذكر، أخذنا طر 
مل، قمنا بناء على نصيحة يام من دون ععسقالن، ولكي ال تمر األ

 .بالشروع بتحصين قلعة كبيرة هناك جميع مقدمي الصليبيين
  

، وكان (550)لقد قام اإلمرباطور فريدرك الثاين وقواته بإعادة حتصني مدينة عسقالن 
 تفاق ألنّ ضغط على السلطان الكامل لقبول االهذا اإلجراء كمحاولة من اإلمرباطور لل

براج واخلنادق يف املدن سوار واألالقيام ببناء أي حتصينات على األ نص االتفاق اشرتط عدم
اخلاضعة للصليبيني إاّل اليت كانت ختضع للصليبني من قبل أو ما قام به فريدرك الثاين من 

 .(552)إصالحات قبل توقيع االتفاقية
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وارسلنا من ذلك المكان، رساًل إلى سلطان مصر، إلقناعه باقسام يمين 
راعات الهدنة المذكورة، إذا مارغب بفعل ذلك، ولكي يرسل بالتعهد بم

 .قت ذاته األسرى الذين تقدم ذكرهمفي الو 
 

بإرسال رسل إىل السلطان الكامل يؤكد تردد السلطان يف قبول  دقيام رتشار  إنّ 
االتفاقية معه وهذا خمالف ملبادرة السلطان بالطلب من رتشارد توقيع االتفاقية معه يف بداية 

ا طلبه حلف اإلميان بني الطرفني فراجع لعلم رتشارد بقسم اإلمرباطور فريدرك ته، أمّ رسال
 الثاين والسلطان الكامل على تنفيذ االتفاق بينهم.

 

يدرك الثاين وقد جرت عملية تبادل األسرى بني الطرفني قبل مغادرة اإلمرباطور فر 
ربيع  22اعتبارًا من  رض املقدسة، حيث اعتمدت مدة املعاهدة وهي عشرة سنواتلأل

، وقد غادر اإلمرباطور فريدرك الثاين عكا إىل أوروبا يف (559)م5229شباط  21/ هـ121األول 
ي بعد ثالث أشهر من توقيع املعاهدة وهي فرتة  أ، (527)م5229/ أيار هـ121مجادى الثانية 

 كافية لتبادل األسرى بني الطرفني.
 

جواب، من عيد  لديه، دون إعطاء أي  ولقد قام لسبب ال نعرفه بحبس رسلنا 
  .(شباط - 9القديس أندرو حتى يوم الخميس بعد عيد تطهير مريم العذراء )

 

رتشارد وهو من عيد القديس أندرو  يرلاإلمن خالل مقارنة التاريخ الذي حيدده 
وحىت يوم اخلميس بعد تطهري مرمي م 5222تشرين ثاين  17/ هـ121حمرم  5الذي يصادف 

مع تاريخ سريان االتفاق بني  5229شباط  2/ هـ121ربيع األول  1ء الذي يصادف العذرا
شباط  21/ هـ121ربيع األول  22اإلمرباطور فريدرك الثاين والسلطان الكامل وهو من 

 هـ121مجادى الثانية رض املقدسة وهو درة اإلمرباطور فريدرك الثاين لألوتاريخ مغام 5229
 يتبني ما يلي:م 5229أيار 

اإلمرباطور فريدرك  ثناء وجودأرتشارد والسلطان متت  يرلاإلعملية تبادل الرسل بني  .5
رتشارد من ضمن القوات  يرلاإلن يكون أحتمال ارض املقدسة مما يعطي الثاين يف األ
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الصليبية اليت راسلت السلطان الكامل وطلبت منه مساعدهتا يف القبض على اإلمرباطور 
 بقاً.اسها يلإ فريدرك الثاين وقد أشرنا

 يرلاإلسرية السفارات بني اإلمرباطور فريدرك الثاين والسلطان الكامل واطالع  إنّ  .2
على عالقة قوية  رتشارد عليها من خالل املعلومات الدقيقة اليت ذكرها يف رسالته تدلّ 

رتشارد واإلمرباطور فريدرك الثاين، ويؤكد ذلك االستقبال الكبري الذي حمي  يرلاإلبني 
، أو أنه كان (525)رتشارد من قبل اإلمرباطور فريدرك الثاين عند عودته ألوروبا يرلاإلبه 

 يقوم بنقل كلّ  يرل رتشارد مالصق لإلمرباطور فريدرك الثاين والذيهناك رجل لإل
 يرل رتشارد.التفاصيل لإل

ا يف هإلي رتشارد قد ُأشري يرلاإلعملية حبس الرسل يف تلك الفرتة اليت أشار إليها  نّ إ .1
رسل اإلمرباطور فريدرك الثاين اليت مياطل هبا السلطان  ساس أهناأاملصادر التارخيية على 

 .(522)الكامل من أجل عدم توقيع االتفاق
 

ه خالل هذا الوقت، حسبما وجدنا في رسائله قام بناء على غير أن  
نصيحة أعيانه، فأقسم بالمحافظة على الهدنة المذكورة، ولقد بقينا 

ذا الوقت كله في عسقالن مواظبين على نيتنا في بناء القلعة خالل ه
م العمل فيها كثيراً، وذلك بفضل الرب، إلى مة الذكر، حيث تقد  المتقد  

ه في الوقت الذي نرسل فيه هذه العروض، قد جرى تزينها، وقد أن   حد  
أحيطت كليًا بسور مزدوج، وبأسوار عالية وشرفات، مع أربع أحجار 

شيء عائد إلى قلعة، ما عدا  ة منحوتة من الرخام، وكل  مربعة وأعمد
حباط، خالل إسوف ينتهي بمشيئة الرب، من دون  خندق من حولها،

 .شهر من عيد الفصح
 

مدينة عسقالن أثناء وجوده يف  لقد قام اإلمرباطور فريدرك الثاين وقواته بإعادة حتصني
فروا خنادق دفاعية بطول بوابات رض املقدسة حيث أعادوا بناء قلعتها وأبراجها وحاأل

توقيعه لالتفاق مع  رتشارد أنّ  يرلاإل، ويؤكد (521)املدينة من أجل تأمني عملياهتم العسكرية
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رتشارد كان  يرلاإلالسلطان الكامل قد جرى أثناء وجوده يف عسقالن مما يشري إىل أن 
بارة "ما عدا خندق من يعمل ضمن القوات اليت يقودها اإلمرباطور فريدرك الثاين، وتؤكد ع

هذه القوات لعسقالن اليت حوهلا، سوف ينتهي مبشيئة الرب" إىل متام االتفاق قبل مغادرة 
 رتشارد. يرلاإلالعمل يف آخر خندق هبا عند كتابة رسالة  مل ينته
 

الهدنة  وهذا لم يعمل لسبب جيد، هو بما أننا لم نكن متأكدين بأن  
شغل وقتنا في البناء وفي تحصين هذه  سوف تثبت، رأينا أنه من األفضل

القلعة، حتى إذا ما خرقت الهدنة بموجب أي ))هنا ينتقل النص إلى 
(( حادث، يمكننا أن نمتلك في التخوم وعند المدخل نفسه 052 صفحة

ألراضيهم، هذا المكان، الذي كان من قبل تحت حكمهم، ويكون لنا 
 هناك الضرورة إلى التراجع مكانًا حصينًا لاللتجاء إليه، إذا ما دعتنا

وكذلك الذين سوف يبقون هناك، لن يكون لديهم مسوغ للخوف من 
المحاصرين يمكنهم أن يقطعوا جميع  ه صحيح أن  نتيجة الحصار، ألن  

المساعدات، والمؤن ويحولوا دون وصولها إليهم، مع ذلك يمكن 
 م أيضاً هم بالبحر، وفي أيام السللجميع الحاجات الضرورية أن تصل إلي

هذه القلعة لن تكون من دون فوائدها، بما أنها المفتاح  نحن نعتقد أن  
والملجأ في البر والبحر لمملكة القدس، وهي ستكون في الوقت نفسه 

 تخريب وتدمير لمصر وللمناطق الجنوبية من البالد.
 

ل اليت متت من قبلقلعة عسقالن وأبراجها عملية االصالح  رتشارد أنّ  يرلاإليبني 
رتشارد من تثبيت املعاهدة مع  يرلاإلمتت لعدم تأكد  فيها،واليت ساهم  ،القوات الصليبية

السلطان الكامل ولكي تكون قاعدة يشن منها الصليبيون يف مملكة بيت املقدس عملياهتم 
 مصر. العسكرية ضدّ 

 

وقمنا بعد هذا في يوم عيد القديس جرجس، بعدما جرى الحلف على  
وفقاً - دما جرى تثبيت الهدنة، فاستقبلنامن الجهتين، وبعالسالم  ةمراعا

جميع األسرى الصليبيين، الذين كنا نتوقع وصولهم  -لشروط الهدنة
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وننتظرهم منذ وقت طويل، وبعد إكمال جميع هذه المسائل، قمنا 
بتوديع األرض المقدسة بسالم، وفي يوم عيد العثور على الصليب 

انتهى نقل النص لعدم )) ة إلى الوطن،المقدس، أقلعنا من عكا للعود
  ((عالقة له بموضوع  البحث وجود أي  

 

 هـ121ول مجاد األ 20رتشارد يوم عيد القديس جرجس الذي يصادف  يرلاإلحيدد 
لتبادل األسرى وتثبيت اهلدنة بينه وبني السلطان الكامل، كما  اموعدم 5229نيسان  21

م 5229أيلول  51/ هـ121شوال  21ذي يصادف حيدد يوم العثور على الصليب املقدس ال

 موعداً ملغادرته من عكا إىل أوروبا وهذا يبني لنا ما يلي:
إن عملية تبادل األسرى قد متت أثناء وجود اإلمرباطور فريدرك الثاين يف األرض  .5

 هـ121نية فريدرك الثاين قد غادر عكا يف مجادى الثا املقدسة حيث أثبتت املصادر أنّ 
اإلمرباطور فريدرك قد غادر قبل  رتشارد بأنّ  يرلاإلالدعاء  وهذا مناف  م 5229أيار 

 عملية تبادل األسرى.
قد ت قبل  -يف حال حدوثه –إن توقيع اإليرل رتشارد لالتفاق مع السلطان الكامل  .2

مغادرة اإلمرباطور فريدرك الثاين لألرض املقدسة وهذا يدل على عدم معرفة اإلمرباطور 
ين هبذا االتفاق أو عدم وجود هذا االتفاق خاصًة أن امللك الكامل بالكاد فريدرك الثا

اتفاق قد أبرم بني السلطان الكامل  أيّ  وقع اتفاقًا مع اإلمرباطور فريدك الثاين، ولو أنّ 
وأي أمري صلي ي آخر يف تلك الفرتة فسوف يعلم به اإلمرباطور فريدرك الثاين من خالل 

تفاق مع أي قائد صلي ي دون اتوجد له أي منفعة من توقيع ي ال السلطان الكامل الذ
 االتفاق. هذا من للسلطان مصلحة حتقيق دون أو اإلمرباطور عهدة يف االتفاق هذا وضع

 

رض املقدسة قد متت بعد مغادرة اإلمرباطور فريدرك الثاين ارد لألرتش يرلاإلمغادرة  إنّ  .1
وصول توجيهات بابوية أو أوامر من  لألرض املقدسة بثالث أشهر مما يثري الشك حول

رتشارد تقضي  يرلاإلإىل  -الكارهني لإلمرباطور فريدرك الثاين-بعض زعماء أوروبا 
بتحويل النصر األملاين املتمثل بالسيطرة على القدس إىل شخص إجنليزي غري حمروم من 

 رتشارد. يرلاإلالكنيسة وهو 
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 :خاتمة
رسلها أرتشارد اليت  يرلاإليافا يف رسالة  إن حتليل القسم الذي يتحدث عن معاهدة

إىل أوروبا واليت أوردها مىت باريس يف كتابة التاريخ الكبري ومقارنتها باملصادر العربية 
 واألجنبية اليت تناولت معاهدة يافا يقود إىل عدة نتائج وهي:

م املصادر دراج مىت الباريسي هلذه الرسالة يف كتابة راجع إىل عدم تدقيقه يف معمإ إنّ   .5
اليت استخدمها يف كتابه أو بسبب ميله إىل القوات اإلجنليزية والفرنسية اليت شاركت 

 يف احلملة الصليبية السادسة وواجهت مصاعب كبرية.
 

جنليزي كان من ضمن القوات اإلجنليزية والفرنسية اليت إرتشارد فارس  يرلاإلإن   .2
 الشرق.تأخرت يف برنديزي لعدم توفر السفن لنقلها إىل 

 

والدينية يف أوروبا  الكبرية العلمانية رتشارد وبني بعض القيادات يرلاإلوجود اتصال بني   .1
 يف فرتة توقيع معاهدة يافا أو بعد عودته إىل أوروبا قد ساهم يف كتابة هذه الرسالة.

 

ذكر رتشارد التحصينات للمدن وأمساء العديد من املناطق والقرى يف رسالته  إنّ   .1
إّما على اطالعه على الرسالة اليت أرسلها  ا داخلة ضمن املعاهدة يدلّ باعتباره

حتوت على بعض الك اإلجنليزي هنري الثالث واليت اإلمرباطور فريدرك الثاين إىل امل
 أكثر يف أوروبا. مساء هذه املناطق أو بسبب رغبة رتشارد يف منح معاهدته قبوالأ

 

ع االتفاق أثناء وجوده يف عسقالن أمر مستبعد رتشارد بقيامه بتوقي يرلاإل ادعاء إنّ   .5
رتشارد كان من ضمن قوات اإلمرباطور اليت تقوم بعملية التحصني يف  وذلك ألنّ 

عسقالن، ولو متت عملية تبادل الرسل مع السلطان الكامل لعلم هبا اإلمرباطور 
 فريدرك الثاين.

 

وتوقيعه للمعاهدة مع رتشارد لضخامة قوات فريدرك الثاين  يرلاإللقد جاء وصف   .1
 على فعله. امل يكن اإلمرباطور جمرب  يالناصر داود هبدف التقليل من هذا العمل الذ

 

أشهر من سريان  ةمغادرة اإلمرباطور فريدرك الثاين لألرض املقدسة كانت بعد ثالث إنّ   .0
 توقيع االتفاق بينه وبني السلطان الكامل.
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صون قد متت بعلم من اإلمرباطور فريدرك عملية حتصني يافا وعسقالن وبعض احل إنّ   .2
 الثاين ومبشاركة بعض القوات اإلجنليزية والفرنسية وذلك قبل توقيع املعاهدة.

 

ع السلطان الكامل املعاهدة مع اإلمرباطور فريدرك الثاين بعد مماطالت كثرية لقد وقّ   .9
رسان على صعوبة أن يوقع السلطان مع غريه من الف وسفارات متعددة مما يدلّ 

الصليبيني ولو حدث هذا لدخل هذا االتفاق يف عهدة اإلمرباطور الذي حاز على 
 تاج مملكة بيت املقدس.

 

رتشارد  يرلاإلعملية اخللط يف أمساء املدن واحلصون والقرى اليت ذكرت يف رسالة  إنّ   .57
 ليني.املقدس واستعانته ببعض الصليبيني احمل مملكة بيت جبغرافية الكبرية تؤكد عدم معرفته

على احتمالية التدليس والكذب  رتشارد تدلّ  يرلاإلورود بعض العبارات يف رسالة  نّ إ  .55
رتشارد كان خياف من أن  يرلاإل ت انتباه القارئ إىل أنّ اليت كان خياف منها، ويلفَ 

 يُدّلس عليه كما َدّلَس هو على اإلمرباطور فريدرك الثاين.
 

إىل أوروبا من قبل اإلمرباطور  تهرتشارد بعد عود يرلاإلاالستقبال الذي حمي به  نّ إ  .52
فريدرك الثاين وتكليفه من قبل اإلمرباطور فريدرك الثاين حبمل رسالة سالم للبابا تؤكد 

 رتشارد. يرلاإلو  على قوة العالقة اليت كانت تربط اإلمرباطور فريدرك
 

م بادعاءات رتشارد إنه من املستبعد متامًا أن يكون اإلمرباطور فريدرك الثاين قد عل  .51
بعد مغادرة اإلمرباطور فريدرك  معاهدة يافا مع السلطان الكامل هتوقيعاملتمثلة ب

 رتشارد. اإليرل، وهذا واضح من خالل قوة عالقة اإلمرباطور مع لألرض املقدسة

 
 
 
 
 

 اإلحاالت والهوامش
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ق: املوسوعة الشامية يف تاريخ ، دمش17ار، اجمللد، ترمجة: سهيل زكّ التاريخ الكبيرباريس، مىّت:  -(1)
 .529، 5، صم2775احلروب الصليبية، 

 .105، 107، 12، 0، 5التاريخ الكبري، ص -(2)
، دمشق: املوسوعة الشامية يف 19ار، اجمللد ، ترمجة: سهيل زكّ ورود التاريخويندوفر، روجر أوف:  -(1)

 .0، 1التاريخ الكبري، ص ؛0. ص0، 1، صم2777تاريخ احلروب الصليبية، 
 .5التاريخ الكبري، ص -(1)
 .5791 -5795، 5720، 5712، 5750، 922، 171 -172، 197، 12التاريخ الكبري، ص -(5)
 121، 211 -212، 227، 251، 275، 515، 510، 572، 52، 19 ،11التاريخ الكبري، ص -(1)

111 ،115- 119 ،522 ،5712 ،5517  ،5527. 
 515، 522، 575، 155،101، 222، 99، 11 -15، 51، 11 ،20، 52-51التاريخ الكبري، ص -(0)

102 ،007 ،202. 
   019، 152، 152، 172 -171، 501، 121، 121، 101، 299، 225التاريخ الكبري، ص -(2)

050 ،272 ،251 ،250 ،205 ،292 ،299 ،911 ،5572 ،5779 ،5752 ،5750 ،5752 
5711 ،5572 ،5512- 5515 ،5511- 5552. 

 5721، 912، 912، 225، 051 -079، 150، 521، 122، 197 -122ريخ الكبري، صالتا -(9)
5701. 

 .21، بريوت: مكتبة لبنان، د. ت، صأطلس العالم نصر، حممد سيد وآخرون:  -(57)
 .21أطلس العامل، ص -(55)
 .21أطلس العامل، ص -(52)
 .21أطلس العامل، ص -(51)
الروضتين في أخبار الدولتين النورية املقدسي الدمشقي:   أبو شامة، أبو القاسم شهاب الدين -(51)

 .175، 171، ص م5990، بريوت: مؤسسة الرسالة، 5، ط1: إبراهيم الزيبق،ج، تحوالصالحية
 .291، 292ورود التاريخ، ص -(55)
، دمشق: 11ار، اجمللد، ترمجة: سهيل زكّ حروب فريدرك الثاني ضد اإليبيلييننوفار، فيليب دي:  -(51)

 .11، صم5992املوسوعة الشامية يف تاريخ احلروب الصليبية، 
 .112التاريخ الكبري، ص -(50)
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، بريوت: دار 2، ط 1، ترمجة: السيد الباز العريين،جتاريخ الحروب الصليبييةرنسيمان، ستيفن:  -(52)
 2ط ، ترمجة: السيد الباز العريين،الحروب الصليبية ؛ باركر، أرنست:112، صم5927 الثقافة،

 .511، صم5901وت: دار النهضة، ري ب
(59)- 

Kantonrowicz. Ernst: Frederick The Second (1194- 1250), translated:  

Lorimer, E.O, London, 1931, p781. 
 .112التاريخ الكبري، ص -(27)
توسط مع برنديزين مدينة يف اجلنوب الشرقي من إيطاليا، تشرف على مضيق ميسا ملتقى البحر امل -(25)

 ؛09أطلس العامل، ص البحر االدرياتيكي، وهي جنوب مدينة باري،
Janathan Riley- Smith:The Atlas of  The Crusaders, London: First 

Published, 1991, p94, 95. 
 .12حروب فريدرك الثاين ضد اإليبيليني، ص -(22)

-
(23)

Frederick The Second (1194- 1250), p176 
 .11؛ حروب فريدرك الثاين ضد اإليبيليني، ص202ود التاريخ، ص ور  -(21)
 .12اإليبيليني، ص  حروب فريدرك الثاين ضدّ  -(25)
مارة الكرك إ؛ غوامنة، يوسف حسن درويش: 12اإليبيليني، ص حروب فريدرك الثاين ضدّ  -(21)

 .259، صم5927منشورات بلدية الكرك،   ، الكرك:األي وبي ة
 5 ، القسم5 ، حتقيق: مصطفى زيادة،جالسلوك بذكر األمم والملوكمحد بن علي: أ ،املقريزي -(20)

 .222مارة الكرك األّيوبّية، صإ؛ 151م، ص5950
؛ ابن واصل، مجال 15اإليبيليني، ص ؛ حروب فريدرك الثاين ضدّ 211، 255ورود التاريخ، ص -(22)

 1 حممد ربيع وآخرون، ج، حتقيق: حسننيمفرج الكروب في أخبار بني أيوبالدين حممد: 
 .211م، ص5900القاهرة: مطبعة دار الكتب، 

 ، حتقيق: سامي الدهانزبدة الحلب من تاريخ حلبابن العدمي، كمال الدين عمر بن أمحد:  -(29)
؛ مفرج الكروب يف أخبار بين 279، دمشق: املعهد الفرنسي للدراسات العربية. د. ت، ص1ج

، حتقيق: كنز الدرر وجامع الغرر: واداري، أبوبكر بن عبداهللالد ؛ ابن آيبك270، ص1أيوب، ج
 .212، ص5902، القاهرة: مطبعة إحياء الكتب العربية، 5، ط0سعيد عاشور، ج

 مرآة الزمان في تواريخ األعيان، مشس الدين أبو املمفر املعروف بـ سبط ابن اجلوزي: ابن اجلوزي -(17)
 -111ص  م2751العاملية،  ، دمشق: دار الرسالة5، ط2حتقيق وتعليق: حممد بركات وآخرون، ج

 .251، صاأليّوبّيةمارة الكرك إ؛  112
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 .250، 251، ص1مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب، ج  -(15)
 211، ص1؛ مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب، ج112، ص 2مرآة الزمان يف تواريخ األعيان، ج -(12)
   291، ص0، جالغرر؛ كنز الدرر وجامع 152، 111، ص2يان، جمرآة الزمان يف تواريخ األع -(11)

، دار 51، جالبداية والنهاية ابن كثري، أبو الفداء امساعيل بن عمر بن كثري البصري الدمشقي:
تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير مشس الدين حممد بن أمحد:  الذه ي، ؛510، صم5921الفكر، 

، بريوت: دار التاب 5عمر عبد السالم التدمري، ط ، حتقيق:(634 -690واألعالم حوادث )
 .21م، ص5992العريب، 

Wiegler. Paul: The Infidel Emperor and his struggles Against The Pop, 
p133. 

  151، ص5؛  السلوك بذكر األمم وامللوك، ج515، ص1مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب، ج- (11)
 .210، صوب يف مناقب بين أيوبلشفاء الق

 .155، ص52الكامل يف التاريخ، ج  -(15)
 .215، ص5؛  السلوك بذكر األمم وامللوك، ج599، ص52الكامل يف التاريخ، ج   -(11)
 .155، ص 5؛  السلوك بذكر األمم وامللوك، ج151، ص 2، ق2سبط ابن اجلوزي، مرآة، ج -(10)
 .151، ص5السلوك بذكر األمم وامللوك، ج  -(12)

The Infidel Emperor and his struggles Against The Pop, p136, 137.  
 .215، ص 1مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب، ج  -(19)
، حتقيق: جمموعة من نهاية األرب في فنون األدبمحد بن عبد الوهاب: أين النويري، شهاب الد -(17)

  مع اهليئة املصرية العامة للكتب ، القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة باالشرتاك5، ط29ساتذة، جاأل
 .151، ص5؛  السلوك بذكر األمم وامللوك، ج555، صم5921

، بريوت: دار 5، ط1، جالكامل في التاريخيب الكرم  اجلزري: أابن األثري، أبو احلسن علي بن  -(15)
  212، 215، ص1؛  مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب، ج125، صم5920الكتب العلمية، 

، بريوت: 1، علق عليه: حممود أيوب، جخبار البشرأالمختصر في ، إمساعيل بن علي: ءلفداأبو ا
 .515ص م،5990، دار الكتب العلمية

 5901، عمان: مكتبة احملتسب، األنس الجليل بتاريخ القدس والخليلاحلنبلي، جمري الدين:  -(12)
 .171ص

 .222، صاألّيوبّيةمارة الكرك إ -(11)
 .111، ص1؛  مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب، ج291اريخ، صورود الت -(11)
 .15اإليبيليني، ص حروب فريدرك الثاين ضدّ  -(15)
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 .211، ص1مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب، ج  -(11)
  ؛ احلنبلي151، ص5ج السلوك بذكر األمم وامللوك، ؛ 125، ص 57ج الكامل يف التاريخ،  -(10)

، القاهرة: 5، حتقيق: مدحية الشرقاوي، طوب في مناقب بني أيوبللقشفاء ابراهيم: إمحد بن أ
م 5229شباط  52، بينما حدد ويندوفر بداية املعاهدة 212، صم5991مكتبة الثقافة الدينية، 

 .291ص ورود التاريخ،
القاضي مشس الدين، سامل بن يوسف بن صاعد القرشي، كان مشهوراً وكبري القدر عند ملوك بين  -(12)

ذيل تذكرة وب، وقد عمل أوالده وأحفاده من بعده يف قضاء نابلس، احلسيين، حممد بن علي: أي
 .25، بريوت: دار الفكر، د. ت، ص5، حتقيق: حسام الدين املقدسي، جالحفاظ

 .211، ص1مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب، ج  -(19)
 .215، ص5كر األمم وامللوك، ج؛  السلوك بذ 211، ص1مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب، ج  -(57)
؛ كنز 250، ص2؛ مرآة الزمان يف تواريخ األعيان، ج12اإليبيليني، ص حروب فريدرك الثاين ضدّ  -(55)

 .151، ص5؛  السلوك بذكر األمم وامللوك، ج291، ص0الدرر وجامع الغرر، ج
The Infidel Emperor and his struggles Against The Pop,p141. 

 .222، صاألّيوبّيةمارة الكرك إ ؛151، ص5لوك بذكر األمم وامللوك، جالس  -(52)
 .117، ص57الكامل يف التاريخ، ج  -(51)

-(51) The Infidel Emperor and his struggles Against The Pop, p135. 
مفرج الكروب يف  ؛15اإليبيليني، ص ؛ حروب فريدرك الثاين ضدّ 211، 255ورود التاريخ، ص -(55)

 ؛211، ص1ار بين أيوب،جأخب
The Infidel Emperor and his struggles Against The Pop, p133. 

 .215، ص5؛  السلوك بذكر األمم وامللوك، ج211، ص 1مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب، ج -(51)
املختصر  ،215، ص1مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب، ج ؛117، ص57الكامل يف التاريخ، ج -(50)

؛ األنس اجلليل بتاريخ القدس 155، ص5؛ املقريزي، السلوك ج512، ص 1خبار البشر، جأ يف
 .152، ص5واخلليل، ج

 .292، 202؛ ورود التاريخ، ص112، ص57الكامل يف التاريخ، ج  -(52)
 .292، 202ورود التاريخ، ص -(59)

Stevenson. W. B: The crusade in the east Abriefhstory of the wars of 

islam with the iatins in syria during the twelfth and thirteenth centuries, 

combridge university press, 1968, p303. 
 .225، صاأليّوبّيةمارة الكرك إ؛  209ورود التاريخ، ص -(17)
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 احب املمفربن محويه اجلويين الص األمري )فخر الدين( يوسف بن حممد بن عمر بن علي بن حممد -(15)
خلق، ذا مكانة عند أمراء من أسرة أصلها من بلدة جوين بنيسابور، كان فاضاًل أديبًا وقورًا على 

 111ص ،5السلوك بذكر األمم وامللوك، ج ،م5257هـ/ 110، قتل على يد الداوية عام ببين أيو 
 .502، ص51ج البداية والنهاية،

 115، ص5السلوك بذكر األمم وامللوك، ج ؛271، ص1وب يف أخبار بين أيوب، جمفرج الكر  -(12)
 .210وب يف مناقب بين أيوب، صلشفاء الق

 حسان عباسإ، حتقيق: وفيات األعيان وأنباء الزمانابن خلكان، أبو العباس أمحد بن حممد:  -(11)
 .17، ص117 -125؛ الذه ي، تاريخ اإلسالمي 95،521، صم5912 ، بريوت: دار الثقافة5ج

Frederick The Second(1194- 1250), p185 ؛  Wiegler,The infidel Emperor, 
p135, 136 ؛Stevenson. W.B, The crusaders, p310. 

 ؛ تاريخ احلروب الصليبية17(، ص117 -125تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم حوادث ) -(11)
 .117، ص1ج

 .112، ص 1تاريخ احلروب الصليبية، ج  -(15)
 .119، ص 1خ احلروب الصليبية، جتاري  -(11)
 .555احلروب الصليبية، ص   -(10)
 .55اإليبيليني، ص  حروب فريدرك الثاين ضدّ  -(12)
 ، بريوت: دار صادر2، ط1، جمعجم البلدان عبداهلل الرومي: احلموي، ياقوت، شهاب الدين أبو -(19)

 .225ص م،5995
 .151، ص1دان، جلمعجم الب -(07)
  12، 15، ص5995، كفر قرع: دار اهلدى، 5، قسم5،جبالدنا فلسطينصطفى مراد: الدباغ، م -(05)
 .519، ص5، ق5بالدنا فلسطني،ج -(02)
 .102، ص2، ق2بالدنا فلسطني،ج -(01)
 .522، ص5معجم البلدان، ج  -(01)
 .512، ص5، ق5بالدنا فلسطني،ج -(05)
 .220، ص5، ق5؛ بالدنا فلسطني،ج129، ص5ج معجم البلدان، -(01)
 .57، ص5ج معجم البلدان،  -(00)
 .111، 115، ص5، ق1بالدنا فلسطني،ج -(02)
 .11اإليبيليني، ص حروب فريدرك الثاين ضدّ  -(09)
 15، صم5992،: سعيد البيشاوي، عمان: دار الشروقتر ،تاريخ بيت المقدسيعقوب:  الفيرتي،- (27)
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 .12، ص5، ق5بالدنا فلسطني،ج -(25)
 .52، ص1دان، جمعجم البل  -(22)
، ترمجة وتعليق: جالل حسين عبد احلميد وصف األرض المقدسةجمموعة من الرحالة اجملهولني:  -(21)

 .572، صم2751 ، رام اهلل: دار الشيماء للنشر والتوزيع،5سالمة، ط
 .05، ص1معجم البلدان، ج  -(21)
 .11معجم البلدان، ص  -(25)
 .111، 115، ص2، ق0بالدنا فلسطني،ج -(21)
 .55، ص2، ق2بالدنا فلسطني،ج -(20)
 .501، 502، ص2، ق1؛ ج252، ص5، ق5بالدنا فلسطني،ج -(22)
 .177، ص2، ق1بالدنا فلسطني،ج -(29)
 .52، ص1معجم البلدان، ج  -(97)
 .105، ص5، ق1بالدنا فلسطني،ج -(95)
 .512، ص5، ق5ج بالدنا فلسطني، -(92)
 .111، ص1يوب، جمفرج الكروب يف أخبار بين أ  -(91)
  210ص ،وب يف مناقب بين أيوبل؛ شفاء الق215، ص1مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب، ج -(91)

 .151، ص5السلوك بذكر األمم وامللوك، ج
 215، ص1؛ مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب، ج275، ص1زبدة احللب من تاريخ حلب،ج -(95)

  151، ص5لوك بذكر األمم وامللوك، جالس ؛210وب يف مناقب بين أيوب، صلشفاء الق
 .217، ص2جخبار البشر، أاملختصر يف 

 .125، ص57الكامل يف التاريخ، ج -(91)
 210ص ،وب يف مناقب بين أيوبل؛ شفاء الق215، ص1مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب، ج -(90)

 .217، ص2خبار البشر، جأ؛  املختصر يف 151، ص5وامللوك، جالسلوك بذكر األمم 
 .51وصف األرض املقدسة، ص -(92)
 .511، 512، ص2بالدنا فلسطني،ج -(99)
 .519، حاشية 05وصف األرض املقدسة، ص  -(577)
 .510، ص2، ق2ج بالدنا فلسطني، -(575)
 .157، ص5، ق5ج بالدنا فلسطني، -(572)
 .552، ص5، ق5ج بالدنا فلسطني، -(571)
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 .157، ص5، ق5ج بالدنا فلسطني، -(571)
 . 105، 107ص 2ق ،2ج بالدنا فلسطني، -(575)
 .157، 119، 211 -217ص 2ق ،2ج بالدنا فلسطني، -(571)
 .211، ص5، ق5ج بالدنا فلسطني، -(570)
 .05، 15، 15وصف األرض املقدسة، ص  -(572)
 .570، ص2، ق2ج بالدنا فلسطني، -(579)
 .571، 572، ص2، ق2ج بالدنا فلسطني، -(557)
 .571، ص2، ق2ج فلسطني، بالدنا -(555)
 .502، ص2، ق2؛ ج252، 255، ص5، ق5ج بالدنا فلسطني، -(552)
 .552، ص2، ق2ج بالدنا فلسطني، -(551)
 .210وب يف مناقب بين أيوب، صل؛ شفاء الق11اإليبيليني، ص حروب فريدرك الثاين ضدّ  -(551)
 .291 -292ورود التاريخ، ص -(555)
 .151، ص5وامللوك، جالسلوك بذكر األمم   -(551)

The Infidel Emperor and his struggles Against The Pop, p136- 137. 
مدينة عسقالن منذ القرن الرابع الهجري وحتى نهاية القرن السادس رشق، كفاح باسم:  -(550)

اجستري غري منشورة يف ، عمان: رسالة مإلى الثاني عشر الميالدي( -الهجري )الحادي عشر
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 طرق التجارة ومسالكها بالمشرق اإلسالمي
 ميتها في حركة التجارة العالمية أواخر العصر الوسيطوأه

 

Trade Routes and their Crossings in the Islamic East And its 

Global trade Movement in the Late Medieval EraImportance in the   
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 )الجزائر( قالمة - 0205ماي  2جامعة                                                  

            rabah8662@gmail.com    
 

 09/40/9490تاريخ القبول:                               92/43/9490: رسالتاريخ اإل
      

 ملخص:
د اإلسالمية يف هتدف هذه الدراسة إىل البحث عن واقع الوضع االقتصادي للبال

خالل احلديث عن مسالك التجارة العاملية بني أواخر العصر الوسيط من املشرق اإلسالمي 
رق الداخلية أم الط ، سواء على مستوىقبيل وصول الربتغاليني إىل الشرقالشرق والغرب 
ن حيث ، والدور الذي كانت تلعبه طرق التجارة اليت متر بالبالد اإلسالمية ماملوانئ التجارية

وتداعيات الصراع االقتصادي بعد اكتشاف الربتغاليني  ،مهية االقتصادية إقليميا وعامليااأل
 لطريق رأس الرجاء الصاحل.

 

املرتتبة  اإلسالمي املشرق منطقة يف املزرية االقتصادية األزمات إليها املتوصل النتائج ومن
العاملية إىل رأس الرجاء  جارةية إثر حتول أغلب نشاطات التعن تلك التهديدات الربتغال

وخيمة أدت إىل كساد احلركة التجارية باملنطقة  يةالصاحل وما جنم عن ذلك من آثار اقتصاد
 .يف املوانئ اإلسالمية وتدهور احلياة االجتماعية وإفالس اخلزينة املالية وغريها من التداعيات

 

 ملوانئ.ا ،األزمات املشرق، ،التجارة، الطرقمفتاحية: الكلمات ال
 

Abstract: 
This study aims to research the reality of the economic situation 

of the Islamic countries in the Islamic East in the late Middle Ages by 

talking about global trade routes between the East and the West prior 

to the arrival of the Portuguese to the East, whether at the level of 

internal roads or commercial ports, and the role that trade routes that 
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passed Islamic countries in terms of regional and global economic 

importance, and the repercussions of the economic conflict after the 

Portuguese discovered the Cape of Good Hope road. Among the 

findings are the miserable economic crises in the Islamic Mashreq 

region resulting from these Portuguese threats following the 

transformation of most global trade activities to the Cape of Good 

Hope, and the resulting dire economic effects that led to the depletion 

of commercial traffic in the region in Islamic ports, deterioration of 

social life, bankruptcy of the financial treasury and others. Of the 

fallout. 
 

Keywords: Trading, Roads, Orient, Crises, Ports. 
 

 مقدمـــة: 
حالة الصراع العسكري والسياسي بني الشرق اإلسالمي والغرب املسيحي، اليت  إنّ 

االقتصاد  ميزت القرون الوسطى مل تؤد إىل انقطاع العالقات التجارية بني اجلانبني، ألنّ 
صفة يكمل العاملي كان يرتكز على شبكة من الطرق البحرية والربية موزعة بني العاملني ب

حالة العداء بسبب احلروب الصليبية األوىل يف املشرق جعلت  ، إال أنّ بعضبعضها ال
 ة حصوهلم على منتجات هذه التجارة، فصعب من مهماألوروبيني مبنأى عن جتارة الشرق

، واالعتماد على و البحرية عرب األراضي اإلسالميةوجعلهم يتحاشون الطرق التجارية الربية أ
 ، إال أنّ باألراضي البيزنطية احملاذية هلا، مرورا أوروبا وفارس واهلنديت تربط بني الطرق الربية ال

هذا الطريق الربي أصبح غري آمن وحمفوفا بكثري من املخاطر، بعد أن سيطر املغول على 
 آسيا الصغرى وبالد فارس.

وبذلك أصبح استعمال الطرق التجارية اليت متر عرب األراضي اململوكية خيارا حتميا 
األمر الذي دفع  ،انئ اإلسالمية يف البحر األمحر واألبيض املتوسط عرب املو لألوربيني

األوروبيني إىل البحث عن وسائل حترير هذه التجارة من أيدي املسلمني فكان السبيل إىل 
يف الشرق ويربطها مباشرة ذلك هو ضرورة إجياد طريق حبري يوصل إىل مصادر التجارة 

الرجاء  ة الكشوف اجلغرافية عندما اجتاز الربتغاليون رأسوهو ما توجت به حرك ،بأوروبا
 الدينية مسار العالقات وكان ذلك حدثا تارخييا بارزا غرّي  ،الصاحل ووصلوا إىل اهلند

والسياسية واالقتصادية بني الشرق والغرب، وكشف عن أسلوب جديد من أساليب الصراع 
 بيانه. برز مساهتا كما سيأيتأصادي من قتا هذه املرحلة فقد كان االحتكار االبينهما أمّ 
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اإلسالمي  املشرق قوى مع األوروبية القوى صراع كان هل نسأل جيعلنا عرضه متقدّ  ومما
يف بداية العصر احلديث بدافع التعـصب الديين النابع من احلقد الصلي ي من أجل احلرب 

، أم  نشر الديانة املسيحية الكنيسة يفمن انتشار اإلسالم وحتقيق رغبة  املسلمني واحلدّ  ضدّ 
كان بسبب حتول ميزان القوة من الرب إىل البحر واالعتماد على أسلوب االحتكار 

 االقتصادي كأسلوب جديد من أساليب الصراع بني العاملني اإلسالمي واملسيحي؟.
  

لذلك هتدف هذه الدراسة إىل بيان أمهية طرق التجارة الربية واملائية اليت متر بأقاليم 
 ملشرق اإلسالمي ث إىل أوروبا وخلفية الصراع بني العامل الشرقي والغريب.ا
 

 مسالك التجارة العالمية بين الشرق والغرب قبل وصول البرتغاليين إلى الشرق: -0
كانت التجارة العاملية بني الشرق والغرب قبل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصاحل متر 

انئ شحنها يف املوانئ الشرقية إىل غاية وصوهلا إىل عرب طرق برية وحبرية انطالقا من مو 
املوانئ األوروبية، حيث يتم توزيعها على مستهلكيها يف أوروبا، فتعددت هذه الطرق برا 

 وحبرا، وكانت الطرق البحرية مسالكها كاآليت:
 

فقد كان الطريق األول نقطة بدايته من الصـني إىل اهلند، ث إىل املوانئ اإلسالمية يف 
اخلليج العريب حيث تبدأ فروعـه من البصرة ث بغداد ث يتفرع يف اجتـاهني حنو الشمال إىل 
ديار بكـر، وحنو الغرب إىل دمشق، ومن دمشق إىل املوانئ اململوكية الواقعة على سواحل 
البحر األبيض املتوسط الشرقية )صور وصيدا وبريوت( تسري مبحاذاة الشريط الساحلي إىل 

 الصحراء إىل مدينة القاهرة كما أن هذا املسلك يتجه أيضا من دمشق مشاال إىل غزة ث يعرب
 .(5)حلب ث آسيا الصغرى ومنها إىل القسطنطينية

 

أما الطريق الثاين فهو طريق حبري أيضا ميتد من أقصى الشرق عرب احمليط اهلندي إىل 
يف الصحراء ويصل عرب  البحر األمحر ومن البحر األمحر يتفرع إىل طريقني األول يتوغل

النيل إىل القاهرة أو اإلسكندرية والطريق الثاين ميتد عرب سيناء إىل دمشق، ث املوانئ 
املسافة الطويلة اليت تقطعها السفن، باإلضافة إىل عوائق التيارات  املتوسطية الشرقية، إال أنّ 
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اب املرجانية يف البحر البحرية، والعواصف اهلوائية السائدة معمم أيام السنة، وكذلك الشع
 تقدم فن املالحة اإلسالمية األمحر، تصعب بصفة مستمرة عبور هذا املسلك، إال أنّ 

ل من هذه الصعوبات، وصار هذا املسلك شريان واالعتماد على السفن الكبرية قد ذلّ 
يته االقتصاد اململوكي يف بداية نشأة الدولة، بعد أن فقد الطريق الربي عرب آسيا الصغرى أمه

 .(2)نتيجة التهديدات املتزايدة اليت صار يقوم هبا املغول يف تلك الفرتة
 

وميتد الطريق الثالث وهو طريق حبري من الصني واهلند إىل هرمز يف اخلليج العريب أو      
هذا املسلك مل يكن آمنا بسبب أعمال القرصنة  إىل عدن وجدة عرب البحر األمحر، إال أنّ 

ل البحرين وقطر واخلليج العريب، واهلند والسند من قبل قبائل امليد املستمرة على سواح
 ، هذا فضال عن صعوبة املالحة فيه.(1)والكرج

 

ا الطريق الرابع فكان بريا ينطلق من آسيا وعرب اهلند وجباهلا إىل خبارى ث يتفرع إىل أمّ 
البحر األسود وموانئه والثاين إىل  يتجه األول منها إىل حبر قزوين وبالد البلغار، فرعني:

هذا املسلك كان حمفوفا باملخاطر بسبب  خصوصا القسطنطينية، ومنها إىل أوروبا، إال أنّ 
احلروب اليت كانت قائمة بني العثمانيني والبيزنطيني والدول األوروبية، باإلضافة إىل 

 .(1)وجرياهنا الصراعات املستمرة بني اإلمارات الرتكمانية
 

 ية الداخلية:الطرق التجار  -0-0
 لبالد اجملاورة للثغور اململوكيةفتتوزع على األراضي اململوكية ومناطق نفوذها، وعلى ا

احمليط  إىل الساحل حماذاة الغرب حنو يتجه الذي الطريق الشبكة هلذه الرئيسية الطرق وكانت
الداخلية  الواحات عرب اجلنوب حنو ميتد الثاين والطريق باألندلس، الشرق يربط الذي األطلسي

 إىل السودان الغريب، والطريق الثالث ميتد مبحاذاة النيل إىل قوص ث أصوان، وبالد النوبة.
 

وهناك طريق آخر كانت تنقل عربه البضائع القادمة عرب البحر األمحر وهو مير عرب النيل     
 .(5)توسطإىل عيذاب، ث إىل قوص، ث إىل القاهرة ث إىل رشيد واإلسكندرية على البحر امل
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يف استقبال القوافل  ر والنيل، فقد كان ملكة دور مهموإىل جانب هذه الطرق عرب األمح     
  اإلسكندرية أو إىل دمشق أو حلبالتجارية القادمة من احلبشة والنوبة، ث تنقل إما إىل

وقد كانت القوافل احململة بالبهارات ترد إىل دمشق عرب طريق مـكة وهرمز، كما كانت 
ب مقصدا للتجـار الفرس، وهكذا زخرت أسواق بالد الشـام مبختلف السلع اهلندية حل

والفارسية، والصمغ والسجاد، واألقمشة اليت كانت تعرف طريقها إىل املوانئ املتوسطية، ث  
 .(1)إىل أوروبا

 

محر وبفضل هذه الشبكة من الطرق التجارية العاملية وحمطاهتا البحرية على املتوسط واأل     
اليت كانت مبثابة حمطات عاملية للتجارة، جعلت مصر واملناطق اجملاورة هلا تشهد حالة من 

   الرخاء االقتصادي بفضل عوائد هذه التجارة اليت متر عرب أراضيها. 
 

 الموانئ التجارية اإلسالمية: -0-9
لروافد الرئيسية املوانئ التجارية يف احمليط اهلندي والبحر األمحر واألبيض املتوسط ا تعدّ 

يف الطرق التجارية بني الشرق والغرب، وقد حازت األقاليم اإلسالمية على هذا االمتياز 
االسرتاتيجي يف حركة التجارة العاملية، وأمهها دولة املماليك، ومن أجل ذلك كان املماليك 

ملوانئ اليت أكثر املتضررين من حتويل مسار التجارة الشرقية إىل رأس الرجاء الصاحل، وأهم ا
 نشطت هبا حركة التجارة بني الشرق والغرب هي:

 

ميناء القاهرة الذي يقع على النيل، وكان يستقبل السلع اليت ترد من اإلسكندرية 
 لية واألجنبية من الشرق والغربودمياط، وبفضله احتوت أسواق القاهرة خمتلف السلع احمل

بية، والسلع الفارسية، وبفضل هذا النشاط فقد كانت ترد إليها األقمشة اإليطالية واألورو 
التجاري غدت أسواق القاهرة مستودعا ملختلف السلع التجارية العاملية، وقد شدد املماليك 
املراقبة على األجانب يف القدوم إىل أسواق القاهــرة عرب النـيل أو عـرب الرب خمافة اتصاهلم 

زامحتـهم يف جتارة الصني واهلند، فكانـت السلطنة، أو م مبلوك احلبشة، والتحالف معهم ضدّ 
القاهرة نقطة ارتكاز اجلهاز العسكري واإلداري اململوكي من أجل التحكم يف جتارة البحرين 

 .(0)األمحر واملتوسط
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أما ميناء اإلسكندرية فقد شهد هو اآلخر حالة من الرخاء والنشاط التجاري، شبيهة 
 على البحر األسود. حبالة موانئ اهلند والصني والقسطنطينية

 

وقد اشتملت اإلسكندرية على أشهر أسواق البهارات يف العامل، وكانت تأتيها من 
آسيا، كما كانت تأتيها األخشاب واألقمشة من أوروبا والسجاد من فارس والذهب من 
السودان، فكانت اإلسكندرية نقطة ارتكاز التبادل التجاري العاملي، حيث تستقبل خمتلف 

تجارية من أوروبا والسفن العربية واملغربية، حيث تتم اإلجراءات اجلمركية على السفن ال
 .(2)السلع، وقد أعطى املماليك تسهيالت مجركية للتجار املسلمني مقارنة باألوروبيني

 

ـا ميناء بريوت فقد كان من أشهر املوانئ اليت شهدت إقباال منتمما من قبل أمّ 
والقاهرة، بسبب بعدها عن أعني السلطة املركزية اململوكية يف  األوروبيني مقارنة باإلسكندرية

القاهرة، فقد كانت بريوت مركز استقبال التجار القادمني من دمشق وحلب ومحاة وبعلبك 
واحململني مبختلف عروض التجارة املشرقية، فكانت بريوت من أشهر املوانئ اململوكية على 

 .(9)املتوسط واملرفأ الرئيسي لبالد الشام
 

ميناء طرابلس من أشهر املوانئ اليت أقيمت هبا الوكاالت التجارية األجنبية  كما يعدّ 
والقاصدين  التجار خمتلف مقصد طرابلس ميناء فكان والقطلونيني، واجلنوبيني ةللبنادق التابعة

 .(57)من املدن الشامية
 

اململوكية املصرية إىل خمرجا للـتجارة  ميناء دمياط الواقع على النيل كان يعدّ  كما أنّ 
املـتوسط، وكـان يستقبل القوافل التجارية القادمة عرب الرب ومنه إىل موانئ البحر األمحر كونه 

 ء إقباال من قبل التجار البنادقة،كما شهد هذا املينا( 55)يناء حبريا وهنريا لوقوعه على النيلم
 والسكر. النسيج جتارة يف كبريا نشاطا فعرف الفرنسيني، والتجار القبارصة يوحنا القديس وجالية
 

ا ميناء هرمز فكان احملطة الرئيسية البحرية لبالد السند واهلند، كما شهد إقباال من أمّ 
قبل التجار العرب القادمني من بالد الشام، والتجار الفرس واألرمن، كما عرفت به جتارة 

 .(52)اجلمركية امللح رواجا كبريا فنشطت به حركة التجارة بسبب التسهيالت
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فاشتملت أسواق هرمز على خمتلف أنواع السلع من البهارات والتوابل، واألخشاب 
 اللؤلؤ، واألسلحة واخليول العربية واألنسجة وغريها من خمتلف السلع من الشرق والغرب.

 

مصوع وسواكن بالسودان على البحر األمحر حمل توريد بضائع  اءكما كان مينا
حبرا عرب النيل والبحر األمحر، وبرا عرب النوبة، وأهم السلع الواردة إليهما  احلبشة إىل القاهرة

 .(51)العسل والشمع وغريها
 

ا ميناء قاليقوط يف اهلند فقد كان معقل التجار العرب والفرس، واستطاع العرب أمّ 
رير السيطرة على هذا امليناء حليازهتم على مصادر األحجار الكرمية واللؤلؤ والبهارات واحل

وخشب الصباغ، وغريها من البضائع، فكان السوق الرئيسي هلم يف اهلند، كما شهد رواجا  
عرف  كما وهرمز، وجدة مكة ومن اململوكية، املوانئ من القادمة األوروبية السلع ملختلف كبريا

 ليه تعود منه حمملة مبختلف السلعنشاطا واسعا يف تبادل السلع، إذ كانت السفن اليت ترد إ
النحاس والفضة والزعفران وماء الورد وغريها، كما شهدت الشواطئ الساحلية اجملاورة له ك

 .(51)الطبية والعقاقري اللؤلؤ عن حبثا املنطقة جتوب اليت العربية السفن فيه أسهمت كبريا نشاطا
 

وقد كان ميناء )ديو( يف اهلند مركزا جتاريا ملختلف السلع القادمة من األراضي 
، مثل الذهب والفضة واألسلحة والزجاج واألحجار الكرمية، واألنسجة القادمة من اململوكية

بالد فارس، والبهار واخلشب واحلرير القادمة من الصني واهلند، فكانت ديو سوقا رائجة 
 .(55)ملختلف اجلاليات العربية

 

ليت كان كما متيز ميناء )سيالن( بتجارة األعشاب الطبية، واألحجار الكرمية والقرفة ا
 .(51)أغلب املتاجرين فيها من العرب واهلنود والفرس

 

 ني حلب والقسطنطينية، وكانت مركزوقد شهدت تربيز أيضا نشاطا جتاريا بينها وب
ا فقدت أمهيتها بسبب النزاعات بني العثمانيني واملغول يف البحر التجار الغربيني، إال أهنّ 

يت تنقل إليها من هرمز، وجوز الطيب والقرفة اليت األسود، وأشهر جتارهتا احلرير واللؤلؤ ال
 .(50)تأتيها من الصني
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هذا عن أهم املوانئ العاملية اليت متر عربها التجارة العاملية بني الشرق والغرب، إىل 
جانب موانئ أخرى مثل مكة اليت كانت تصلها السلع األوروبية من بالد الشام، والسلع 

تأتيها من خمتلف األقاليم مثل الذهب واحلرير واألحجار اهلندية من عدن، فكانت السلع 
 الكرمية واألقمشة.

 

وكذلك عيذاب اليت تستقبل التجار القادمني من النوبة واحلبشة واليمن، وقوص 
 .(52)الواقعة على الشاطئ الشرقي للنيل اليت تعد من أهم املراكز اجلمركية اململوكية

 

 ة العالمية في البالد اإلسالمية:األهمية االقتصادية لطرق التجار  -9
لقد شهدت طرق التجارة العاملية الرابطة بني الشرق والغرب رواجا كبريا، مما جعل 
األقاليم اجلغرافية اليت متر عربها يف آسيا وشرق أفريقيا وسواحل البحر املتوسط ومصر ذات 

ل القوى املسيطرة أمهية إسرتاتيجية بالغة على املستويني السياسي واالقتصادي، كما جع
على هذا املوقع االسرتاتيجي تعرف حالة الرخاء االقتصادي، ومن أشهر هذه القوى اليت 
برزت على الصعيد العاملي هي دولة املماليك، اليت حازت على معمم املناطق اإلسرتاتيجية 

 ث توزع يف أسواقها على مستهلكيهاواحملطات الكربى هلذه التجارة يف مصر والشام، حي
ومن أشهر عروض هذه التجارة، جتارة التوابل اليت احتلت الصدارة يف خمتلف السلع الشرقية 
مثل القرفة وجوز الطيب والفلفل وغريها من التوابـل إىل جانب البخور والعطور، وخمـتلف 
العقاقري واللنب واألقمشة احلريرية والسجاد واألحجار الكرمية والعاج واألخشاب، وقد أقبل 

بـيون على خمتلف هذه السلع بإحلاح كبري، واليت كانت تعد موادا أساسية تستعـمل يف األورو 
خمتلف أنواع األطعمة واألدوية، واألثاث املـنزيل وتزيني الكنائس ومواد الزينة للنساء 

 .(59)األوروبيـات وغريها من األغراض
 

افية الربتغالية  وقبل حتويل هذه التجارة عن مسالكها التقليدية بعد الكشوف اجلغر 
كانت تسلك عدة طرق برية وحبرية انطالقا من مصادر شحنها شرقا يف احمليط اهلندي إىل 
مراكز استقباهلا وتوزيعها يف األسواق األوروبية، إال أهنا اعتمدت يف معمم نشاطاهتا على 

ندرية : عرب البحر األمحر ث إىل القاهرة عرب السويس، وإىل اإلسكألولا طريقني رئيسيني:
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: عرب اخلليج العريب وهنر الفرات إىل حلب ث إىل والمسلك الثاني إما برا أو عرب النيل.
املوانئ الواقعة شرقي البحر األبيض املتوسط إىل موانئ مصر والشام، حيث يستقبلها التجار 

 ية.األجانب مثل البنادقة واجلنويني، وغريهم من الذين حيملوهنا بدورهم إىل األسواق األوروب
 

 التجــارة الــيت متــر مبنــاطق نفــوذهم وبــذلك اســتحوذ املماليــك علــى معمــم مســالك هــذه
األمر الذي جعل األوروبيني يتنافسون يف إقامة عالقـات جتاريـة مـع دولـة املماليـك، وكـان يف 
مقـدمتهم البندقيـة وجنـوة وأراغونـة، كمـا اهتمـت هـذه الـدول يف عالقتهـا بدولـة املماليــك إىل 

االقتصـــادية برعايـــة شـــؤون جالياهتـــا املســـيحية الكاثوليكيـــة املتواجـــدة علـــى  جانـــب مصـــاحلها
 .(27)األراضي اململوكية

 

وهذا ما جعل املماليك حيوزون يف مناطق نفوذهم على أشهر املدن واملوانئ التجارية 
ذات الطابع العاملي، خالل فرتة قيام حكمهم قبل اكتشاف الطريق البحري عرب رأس 

، فقد كانت مدينة القاهرة قبلة ملختلف التجار املسلمني واألوروبيني الوافدين الرجاء الصاحل
دورا كبريا يف  أّدتإليها، فاحتلت القاهرة مكانة جتارية عاملية بارزة بني املدن اإلسالمية اليت 

حركة هذه التجارة، كما كانت القاهرة مركزا وسطا لتوزيع السلع الشرقية إىل أوروبا، وتوزيع 
ع األوروبية إىل الشرق، األمر الذي جعل االتفاقيات األوروبية التجارية مع املماليك أن السل

 .(25)تكون القاهرة مركزا للتبادل التجاري بني الشرق والغرب
 

، وقد (22)فاحتضن ميناء القاهرة الوكاالت واحملالت التجارية وأماكن لتخزين السلع
صيل النفقات اجلمركية بالقاهرة قياسا بالنشاط اهتمت اإلدارة اململوكية بصفة خاصة يف حت

التجاري هبا إذا ما استثنينا ميناء اإلسكندرية الذي مل يقل أمهية عن ميناء القاهرة، وذلك 
لقرب املسافة مبيناء اإلسكندرية الواقع على املتوسط، وبني ميناء القاهرة على النيل، ونمرا 

ا من قبل األجانب األوروبيني ممن التجار أو لقرب اإلسكندرية فقد شهدت إقباال متزايد
احلجاج القادمني إىل األماكن املقدسة يف فلسطـني، فأقـام باإلسكندرية كثري من القناصل 
والسفراء األوروبيني، كما أقيمت هلم كثري من الفنادق يف األحياء املخصصة هلم، لذا كانت 

أمهية  يقل ال واسعا اقتصاديا نشاطا شهدت حيث مبصر التجارية املدن أكرب من اإلسكندرية
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عن املدن التجارية األوروبية املتوسطية مثل البندقية وجنوة ومرسيليا، ال سيما يف النصف 
 من أكرب املدن التجارية املصرية الثاين من القرن اخلامس امليالدي، حيث كانت اإلسكندرية

 .(21)اجلمركة على حركة التجارة هبا طائلة من عوائد أمواالعلى اخلزانة اململوكية  اليت تدرّ 
 

وإىل جانب القاهرة واإلسكندرية فقد كانت مدينة رشيد أيضا ذات طابع جتاري 
وعسكري، فإىل جانب طابعها التجاري فقد كانت ترسو هبا البحرية اململوكية، مما جعل 

ت اليت املماليك يشددون على السفن األجنبية يف دخول هذه املدينة، إال بعض التسهيال
ة ذات الطابع املتميز يف عالقتها مع السلطنة ــت للسفن التجارية التابعة للبندقيـقدم

 .( 21) ااململوكية اقتصادي
 

ومن أشهر املوانئ اململوكية املتوسطية أيضا ميناء دمياط املزدوج هنرا وحبرا، الذي  
ية للمتوسط ق منه السلع والبضـائع من مصر إىل املدن والسواحل الشرقكانت تسوّ 

واألناضول وكريت وقربص، كما يربـط بني القوافل الربية إىل املوانـئ الواقعة على البحر 
األمحر ، ونمـرا ألمهية دمياط التجارية فقد شهدت إقباال متزايدا من قبل التجار األجانب 

 .( 25)من جنوة والبندقية و فلورنسا واليونان
 

كان ممرا للتجارة املـملوكية   ى البحر األمحر مـيناء السويسعل ا أشهـر املوانـئ اململـوكيةأمّـ 
بـمصر مع بالد احلجاز واليـمن ، حيث يستقـبل ميناء السـويس خمتلف البضائع والسـلع اليت 
تورد من جدة إىل عدن فتحـمل من السويـس عن طريق القـوافل الربية إىل القاهرة ث إىل 

ء السويس فقد أمهيتـه التـجارية بعد أن ظـهر الربتغاليون يف مينا اإلسكندرية عرب النيل، إال أنّ 
حمله ميناء  وحلّ ( 21)امليـاه الشرقيـة باحمليط اهلندي، فأصبح ميناء حربيا للبحرية اململوكية

الطور والقصري، حيث أصبح هذا األخري يستقبل البضائع التجارية األسيوية القادمة إىل 
دورا مهما يف حركة  ؤّديلقصري إىل جانب السويس والطور يميناء ا اجلزيرة العربية، وظلّ 

 التجارة اململوكية خالل القرنني اخلامس عشر والسادس عشر امليالديني.
 

برزت وإىل جانب املوانئ اململوكية املتوسطية، واملوانئ الواقعة على البحر األمحر فقد 
طت حركة التجارة اململوكية شّ القوافل التجارية اإلفريقية القادمة إىل مصر اليت ن أيضا
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وتزويدها مبختلف السلع اإلفريقية مثل العاج والصمغ والتمر اهلندي والرقيق واجللود من 
داخل إفريقيا، وأشهرها قوافل دارفور وسنار القادمة إىل أسوان أحد موانئ النيل، ث إىل 

زودهتا مبختلف الفنون  جتارة مصر مع أفريقيا الداخلية قد كما أنّ  ،(20)القاهرة عرب أسيوط
والزجاج، وإىل جانب العالقات  ،الصناعية املعدنية مثل النحاس، والصناعات النسيجية

القوافل املغربية القادمة من املغرب العريب على  نشطتالتجارية اإلفريقية مع املماليك فقد 
حركة  حركة التجارة بني املغرب واملشرق من خالل الشريط الساحلي للحج أو التجارة

ملا حتمله من خمتلف السلع ذهابا وإيابا يف  ،التبادل التجاري بينهما بفضل هذه القوافل
قون ما حيملونه من البضائع املغربية يف املدن والقرى املصرية واحلجاز مواسم احلج، فيسوّ 

ة يتزودون مبختلف البضائع املشرقية من احلجاز والشام وخمتلف السلع اهلندي وبالد الشام ثّ 
 اليت جيدوهنا هبذه األقاليم.

 

وإىل جانب الطريق الساحلي الذي تسلكه قوافل احلج املغربية فهناك طريق آخر 
تسلكه قوافل فزان املغربـية اليت تتجه عرب الصحراء الغربيـة مرورا عرب الواحات إىل أسيــوط ث 

 .(22)منها إىل القاهرة
 

 تجارة العاملية يف العصور الوسطى، إال أنّ اال يف حركة الاملغاربة دورا فعّ  أّدىقد ل
التفكك السياسي والفنت والثورات الداخلية والتحرش األجن ي قد حجب دور املغاربة يف 

 اربة إىل أقاليم املشرق اإلسالميى إىل هجرة كثري من املغحركة التجارة العاملية، كما أنه أدّ 
وقد استقطب االزدهار االقتصادي يف فأسهموا مسامهة متميزة يف حركة التجارة باملشرق، 

مصر يف عهد املماليك كثري من التجار، حيث يذكر ابن خلدون عن النزوح الذي شهدته 
بالد املغرب حنو مصر من أجل املشاركة يف الرخاء االقتصادي الذي عرفته مصر إبان القرن 

اء باملغرب ينزعون من الفقر  اكثري   اخلامس عشر قبل االحتكار الربتغايل ما نصه: )حىت أنّ 
 .(29)من الثقلة إىل مصر لذلك، وملا يبلغهم من أن شأن الرفاه مبصر أعمم من غريها(

 

فكان للمغاربة دور كبري يف حركة التجارة مبصر ملا نقلوه معهم من خمتلف احلرف 
والزراعة وغريها من األنشطة التجارية واملهنية، كما كان املغاربة وسطاء جتاريني عن طريق 
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عمليات االسترياد والتصدير بني املوانئ املصرية الواقعة على البحر األبيض املتوسط مثل 
رشيد ودمياط، أو املوانئ الواقعة على البحر األمحر مثل السويس والقصري، فكان املغاربة 

 .(17)من رواد حركة التجارة بني املوانئ اإلسالمية واألوروبية
 

 التجارة العاملية يف منطقة املشرق اإلسالمي، فقد وإىل جانب املغاربة ومشاركتهم يف
املتوسط وعلى  اجلاليات األجنبية األوروبية دورا متميزا يف حركة التجارة على موانئ أّدت

بالرمو ونابويل اإليطاليني رأسهم البنادقة واجلنويني والفلورنسيني، وكذلك جتار أنكونا و 
 هبم، ال سيما مبدينة اإلسكندرية ا فنادق خاصةوغريها من اجلاليات األجنبية، فقد كانت هل

ونمرا ملكانة املشاركة األجنبية يف جتارة مصر، أعطت السلطة اململوكية امتيازات إضافية هلذه 
 .(15)جالية قساوستها اجلاليات بأن تتخذ هلا كنائس بفنادقها، وكذلك رخصت لكلّ 

 

فقد كانت للجاليات الكربى واستمرت هذه االمتيازات إىل غاية العهد العثماين، 
للجنوبيني كنيسة القديسة للبنادقة كنيسة القديس )مشيل(، و أكرب الكنائس، فقد كان 

 .( 12))مارياك(، وألهل بيزا كنيسة القديس )نيقوال(
 

اجلنوبيني من أكرب املتعاملني التجاريني األوروبيني، فقد  وقـد كان التجار البنادقة و 
 األوروبية األسواق إىل بتسويقها تقوم حيث الشرقية، التجارة ممعم على حتوز سفنهم كانت

حيث يقبل علـيها خمتلف التجار األوروبيـني مثل األملان واإلجنليـز وغريهم، فتباع السلع 
 .(11)للمستهلكني لتباع التجزئة جتار على أوروبا أحناء يف توزع ث العلين، املزاد أسـواق يف الشرقية

 

 يف التجارة الشرقية مع املماليك بندقية وجنوة ودورمها املتميز باشرتاكهماونمـرا ألمهية ال
فكانت من أكرب املتضررين من حتويل طريق التجارة العاملية من طرف الربتغاليني إىل رأس 
الرجاء الصاحل وحرمت الـبندقية من عوائـدها وأرباحها اخليالية من جتارة الشرق، حيث 

رخائها االقتصادي من خالل حيازهتا على أكرب سهم من هذه عرفت البندقية قبل ذلك ب
لفـرتة طويلة من الزمن قبل ( 11)ت البندقية مملكة الذهب يف العامل املسيحيالتجارة و"ظلّ 

اكتشاف الربتغاليني لطريق رأس الرجاء الصاحل لذا كان البنادقة واجلنوبيني من أكرب 
كما سعت   ،قها التقليدي بعد الكشف الربتغايلاملنشغلني بإعادة التجارة الشرقية إىل طري
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البندقية إىل احلفاظ على امتيازاهتا التجارية يف حوض البحر األبيض املتوسط بعد سقوط 
 .(15)السلطنة اململوكية على أيدي العثمانيني

 

على انتعاش احلياة االقتصادية جلمهورية البندقية ورخائها من عوائدها  وليس أدلّ 
عملة البندقية كانت متداولة يف هناية القرن اخلامس عشر وبداية القرن السادس  التجارية أنّ 

 عشر امليالديني يف مصر.
 

وأمام هذه احلركة التجارية الواسعة بني الشرق والغرب، وما شهدته املوانئ اإلسالمية 
ق التجار املسلمني الذين كانوا روادا هلا وعلى رأسهم على املتوسط واألمحر، فقد حقّ 

املماليك رخاء اقتصاديا طيلة قرون من الزمن يف املشرق اإلسالمي، فقد شهدت مصر 
اململوكية حياة الثراء والبذخ وتشييد القصور والقالع، وكثري من املعامل احلضارية، كاملساجد 
واملدارس، وإبداع الصناعات واحلرف والفنون وازدهار احلياة االجتماعية يف تلك الفرتة من 

منها يشكل عاصمة هلذه التجارة، لذا  جارة العاملية، اليت كانت املدن اململوكية كلّ عوائد الت
جند مبجرد ما إن فقد املماليك هذا االمتياز االسرتاتيجي سرعان ما تدهورت السلطنة 
اململوكية، وكانت أول األقاليم اإلسالمية اهنيارا إثر حتول التجارة العاملية إىل رأس الرجاء 

هنيار االقتصاد اململوكي، فاهنارت على إثره احلياة السياسية واالجتماعية وساءت الصاحل، وا
أحواهلا الداخلية، فساء النمام الداخلي للسلطنة، فلجأ آخر السالطني املماليك إىل 
أساليب التعسف واملغاالة يف الضرائب، والتالعب بالعملة من أجل تدارك الوضع كما 

 سيأيت بيانه.
 

 اإلسالمي: المشرق على وآثره الصالح الرجاء رأس إلى العالمية التجارة طريق تحول -1
عمل على م 5192الـذي قـام به الـربتغاليـون لرأس الرجاء الصاحل يف صائفـة  العـبور إنّ 

تغيري الوضع االقتصادي يف املشرق اإلسالمي، بعد أن وصل الربتغاليون إىل اهلند، عرب 
يلهم احلجم األكرب من التجارة العاملية اليت شهدها املشرق الطريق البحري اجلديد، وحتو 

اإلسالمي عن طريقها التقليدي عرب مصر والشام والبحر األبيض املتوسط، كان له األثر 
 البالغ يف احلياة االقتصادية للمنطقة.
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من املعاناة  فاستطاع األوروبيون حتقيق حلمهم يف السيطرة على هذه التجارة، واحلدّ 
ادية األوروبية، بسبب ارتفاع أسعار السلع الشرقية من جراء الضرائب اجلمركية االقتص

الباهمة اليت تتعرض هلا هذه السلع يف مناطق عبورها إىل مناطق استهالكها يف أوروبا، وقد 
غاىل املماليك يف فرض هذه الضرائب، ألنه كان حبوزهتم أغلب شبكة طرق هذه التجارة برا 

ه الضرائب تفوق أغلب األحيان األسعار احلقيقية للسلع، ملا تتعرض وحبرا، فقد كانت هذ
 له من مضاعفات مجركية إىل جانب نفقات نقلها.

 

فقد كان املماليك يفرضون رسوما مجركية على السلع القادمة إىل السويس من مناطق 
إنتاجها عند تفريغها من السفن، ث تفرض عليها رسوم مجركية أخرى عند شحنها يف 

إلسكندرية وكثريا ما كانت هذه الرسوم تساوي سدس قيمة السلع، باإلضافة إىل نفقات ا
املماليك قد اشتطوا يف فرض هذه الرسوم إال أهنا مل تقلل من أرباح التجار  نقلها، ورغم أنّ 

 .(11)األوروبيني العاملني هبذه التجارة وتوريدها إىل أوروبا من حتقيق أرباح طائلة
 

 م اجلمركية وحدها هي اليت ترهق التجار واملستهلكني األوروبيني فإنّ ومل تكن الرسو 
احتكار السالطني املماليك لبعض أنواع السلع، ومضاعفتهم لرسوم اجلمركة قد زاد يف 
تكلفة السلع، فقد اتبع بعض السالطني سياسة احتكار جتارة التوابل، مثل السلطان 

ضي مبنع شراء التوابل من غري خمازن يقم 5122برسباي الذي أصدر مرسوما يف عام 
السلطان، األمر الذي أدى إىل ارتفاع أسعار جتارة التوابل، وأصناف أخرى مثل احلرير 
الذي كانت تـجارته تعرف رواجا كبريا، ومن آثار هذا االحتكار أن أصبح التجار 

 517إىل  األوروبيني يـحصلون على القنطار الواحد من الفلفل األسود بسعر يصل أحيانا

دينارا بسبب سياسة االحتكار اليت اتبعها السالطني املماليك، وقد كان القنطار منه قبل 
 .(10)دينارا يف اإلسكندرية 27دينارا يف القاهرة، و 57ذلك بسعر 

 

لذلك كثريا ما احتج األوروبيون على السياسة االحتكارية اليت اتبعها السالطني  
من طرف التجار م 5112ة، وكان أول احتجاج سنة املماليك جتاه التجارة الشرقي

 القطالنيني، كما احتج جتار قشتالة وأرغونة وهددوا بقطع جتارهتم مع املماليك، غري أنّ 
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السالطني املماليك مل يكرتثوا هبذه االحتجاجات، إال بعض اإلجراءات اليت قاموا هبا من 
قد حاول بعضهم التخفيف من أجل هتدئة الوضع مع االستمرار يف سياسة االحتكار، و 

ت هذه السياسة سائدة بعده، مما دعا بعض حدة االحتكار مثل السلطان مججق، لكن ظلّ 
التجار األوروبيني إىل االنتقام من السياسة االحتكارية اليت اتبعها السالطني املماليك فقد 

لسلطان جتار السلطان قايتباي وأسرهم، فرد ا بعمليات قرصنة ضدّ م 5105قاموا سنة 
 .(12)قايتباي على ذلك بأسر مجيع التجار األجانب يف اإلسكندرية

 

ت سياسة املغاالة يف جباية الضرائب على التجارة الشرقية مستمرة من قبل وظلّ 
، وتزامن %57بعد أن كانت  %577السالطني املماليك حىت بلغت نسبتها قيمة السلعة 

يف عهد م 5192ق رأس الرجاء الصاحل سنة ذلك مع وصول الربتغاليني إىل اهلند عرب طري
ى إىل تراجع حركة التجارة عرب طريقها التقليدي، وزيادة السلطان قانصوه الغوري، مما أدّ 

املغاالة يف نسبة الرسوم اجلمركية جبميع املوانئ اململوكية يف جدة واإلسكندرية ودمياط من 
عد امتناع التجار األوروبيني عن أجل تغطية النفقات اليت حتتاجها اخلزينة السلطانية ب
 .(19)التعامل مع املوانئ اململوكية يف مصر والشام يف تلك الفرتة

 

وأمام هذه املعطيات تغريت السياسة اململوكية جتاه التجار األجانب باملدن التجارية 
اململوكية، مما محل األوروبيني على ضرورة السعي إىل اكتشاف طريق جديد ال مير عرب 

الطرق التجارية التقليدية، فتمكن الربتغاليون من الوصول إىل قاليقوط يف اهلند سنة شبكة 
فعملوا على حتويل طريق التجارة الشرقية من مصادرها يف احمليط اهلندي إىل رأس م 5192

الرجاء الصاحل، حبيث مل تعد الطرق التقليدية عرب مصر حمورا رئيسيا هلذه التجارة كما كانت 
، فأبعدت مصر والبندقية عن وساطتهما يف حركة التجارة اليت كانت سببا يف عليه من قبل

 ارتفاع أسعار العروض التجارية يف األسواق األوروبية.
 

وبعد اكتشاف الربتغاليني للطريق التجاري اجلديد عرب رأس الرجاء الصاحل قاموا 
املستكشف  أقام حيث ندي،اهل احمليط يف التجارة حركة على الرقابة لتشديد عسكرية بتعزيزات

حيث قام أثناء  حتركات السفن التجارية ومهامجتها)دي جاما( مدة ثالث سنوات يراقب 
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واستوىل على  مجة إحدى السفن التجارية العربيةإىل لشبونة مبهام 5199عودته يف سبتمرب 
ة محولتها وأقام حامية عسكرية تتكون من مخس سفن حربية على بوابة البحر األمحر سن

أثناء عودته إىل اهلند مرة أخرى، وذلك لقطع الطريق على السفن التجارية اليت متر م 5572
عرب البحر األمحر إىل املوانئ الداخلية، وكذلك ملنع خمتلف السفن التجارية اليت جتوب مياه 

 احمليط اهلندي إال بتصريح من احلامية الربتغالية املرابطة على مدخل البحر األمحر.
 

يد خطر الربتغاليني يف املنطقة وحلق هبا ضرر كبري، ومل يكتف الربتغاليون بتشد واشتد
دوا أمن املنطقة برمتها، حيث يذكر ابن اياس أنه بل هدّ  اخلناق على حركة التجارة فحسب

 .(17)متكن اجلواسيس الربتغاليني من التسلل إىل مكة نفسهام 5575يف سنة 
 

فن واملراكز التجارية اإلسالمية يف مياه اخلليج العريب واشتط الربتغاليون يف مهامجة الس
والبحر األمحر واحمليط اهلندي من أجل تثبيت أقدامهم يف املنطقة وتشديد اخلناق على 

 .(15)حركة التجارة هبا
 

م 5571ن الربتغاليون من ترسيخ أقدامهم باستيالئهم على جزيرة سقطرى سنة ومتكّ 

نوبية الشرقية من آسيا، وبذلك متكن الربتغاليون باستيالئهم يف اجلهة اجلم 5555وملقا سنة 
على جزيرة سقطرى من التحكم يف الطريق البحري الذي يربط بني مصر واهلند وذلك كون 
اجلزيرة تقع يف القرن اإلفريقي، حيث متكنهم من مراقبة السفن اليت متر عرب مدخل خليج 

ن يغلقوا الطريق املؤدي إىل اخلليج العريب عدن إىل البحر األمحر، كما أهنم استطاعوا أ
 .(12)وذلك باستيالئهم على هرمز

 

وبعد أن متكن الربتغاليون من السيطرة على الطرق التجارية التقليدية وحتويل التجارة 
ى إىل اخنفاض أسعار السلع الشرقية يف األسواق األوروبية منها إىل رأس الرجاء الصاحل، أدّ 

ة بسعرها عندما كانت تنقل عرب طريقها التقليدي، حيث كان سعر إىل نصف سعرها مقارن
بندقيا ويباع بعد وصوله إىل اإلسكندرية بـ  1و 2,5قنطار الفلفل مثال يف ميناء قاليقوط بني 

 17و 17بندقيا فصار سعره بعد الكشف اجلغرايف يباع يف لشبونة بسعر يرتاوح بني  27
 . (11)عن مشقة احلصول عليه ة يغين املستهلك األورويبتوفره يف لشبون بندقيا، هذا فضال عن
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ى وبعد أن متكن الربتغاليون من حتويل التجارة الشرقية إىل رأس الرجاء الصاحل، أدّ 
ذلك إىل حدوث ضرر كبري حبركة التجارة يف احمليط اهلندي والبحر األمحر واألبيض 

 ادس عشراإلسالمية طيلة القرن السى إىل اهنيار اقتصاد األقاليم املتوسط، األمر الذي أدّ 
 ومن مماهر التدهور واالهنيار:

 

 :إفالس النظام النقدي وتدهور الحياة االجتماعية -3-0
لقـد كان الكتشاف طريق رأس الرجاء الصاحل من قبل الربتغاليني، ووصوهلم إىل اهلند 

ـة واالجتماعية انعـكاسـات اقـتصادية هامـة، إىل جانـب اآلثـار السـياسيم 5192عـام 
ى إىل تغيري اجلغرافية السياسية يف واإلسرتاتيجية، خاصة أثناء القرن السادس عشر، مما أدّ 

منطقة املشرق اإلسالمي، وعلى رأسها مناطق نفوذ املماليك يف مصر والشام واحلجاز اليت 
 سيطرهتا على طريق التجارة ار االقتصادي ردحا من الزمن أيامشهدت فرتة من االزده

العاملية املارة بأراضيها، لعدة عوامل أهلتها لذلك وعلى رأسها االستقرار السياسي الذي 
 شهدته املنطقة، باإلضافة إىل القوة العسكرية اليت اكتسبتها من قوهتا االقتصادية.

 

فكان حتول التجارة العاملية من قبل الربتغاليني إىل رأس الرجاء الصاحل سببا مباشرا يف 
رات االقتصادية هلذه املنطقة وإضعاف نشاطها التجاري وحرماهنا من العوائد إهناك القد

اجلمركية اليت كانت جتبيها من عوائد هذه التجارة بعد أن متكن الربتغاليون من الوصول إىل 
، فتحول نشاط التجارة الشرقية من احمليط م5192مصادر التجارة الشرقية يف قاليقوط عام 

ديد، وأصبح الربتغاليون يتحكمون يف مصادر هذه التجارة، فعملوا اهلندي إىل الطريق اجل
على إهناء الوساطة املصرية والبندقية اليت كانت سببا يف ارتفاع أسعار هذه التجارة عند 

 الذي جتتمع فيه التجارة الشرقية وصوهلا إىل األسواق األوروبية، ومل تعد مصر احملور
 رالتحول انتعاشا اقتصاديا كبريا بأن اخنفضت األسعافشهدت األسواق األوروبية إثر هذا 

بندقيا، وكان سعره قبل هذا  17و 27وأصبح سعر القنطار الواحد من الفلفل يرتاوح بني 
يباع يف مناطق إنتاجه ويشحن يف ميناء  بندقيا، بعد أن 27التحول يف األسواق األوروبية 

، كما أصبح املستهلك األورويب  %57 بندقيا أي بنسبة ختفيض حوايل 1أو  2,5قاليقوط بـ 
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يتحصل على السلع األوروبية من أسواق لشبونة وإجنلرتا، واألراضي املنخفضة بعد أن 
ت األسواق األوروبية تنعم تكفلت السفن الربتغالية بنقلها إىل مناطق استهالكها، وظلّ 

حىت هناية القرن الثامن  خبريات التجارة الشرقية عرب طريقها اجلديد طيلة قرنني من الزمن، أي
عشر إثر تغري موازين القوة الدولية يف البحار واحمليطات، وظهور منافسني أقوياء من الدول 

 . (11)األوروبية للربتغال مثل اإلجنليز واهلولنديني
 

فكان لتحول التجارة العاملية عن طريقها التقليدي إىل الطريق اجلديد كبري األثر يف 
نطقة املشرق اإلسالمي، ال سيما مصر والشام واحلجاز ابتداء من الربع تدهور اقتصاديات م

األول من القرن السادس عشر، وقد حاول آخر السالطني املماليك السلطان قانصوه 
الغوري تدارك الوضع وإعادة االعتبار االسرتاتيجي للمنطقة واحلفاظ على دورها يف حركة 

الربتغايل، فأرسل محلته البحرية األوىل ملواجهة التجارة العاملية، فحاول مواجهة اخلطر 
ه مين هبزمية كانت نذيرا بذهاب هيبة املماليك التارخيية ، إال أنّ م5579الربتغاليني يف ديو عام 

يف املنطقة، فعمل السلطان الغوري جاهدا من أجل ضرب القرصنة الربتغالية يف البحر 
مل تكن ناجعة أمام تفاقم  هذه التدابري  أنّ كية جتاههم، إالاألمحر وحتصني املوانئ اململو 

الوضع الداخلي للمملكة، وتزايد اخلطر الربتغايل يف املنطقة. ومن اجلهود اليت قام هبا الغوري 
قد زاد تشويشهم على التجار يف البحر  (15)اإلفرنج حيث يذكر ابن اياس ما نصه: )إنّ 

وقد ملكوا كمران وهي من بعض جهات وصاروا خيطفون البضائع من املراكب،  ،( 11)امللح
وقد تكامل من مراكب الفرنج بالبحر حنو عشرين مركبا، وكثرت اإلشاعات  ،(10)اهلند

 .(12)بسفر السلطان إىل السويس(
 

كما يذكر ابن إياس عن حالة االهنيار والتدهور الذي أصاب املوانئ اململوكية عقب 
)وكان يف تلك األيام ديوان م 5551/هـ927الوجود الربتغايل يف املنطقة يف حوادث سنة 

املفرد، وديوان الدولة وديوان اخلاص يف غاية االنشحات والتعطيل، فإن بندر اإلسكندرية 
يف السنة اخلالية، وبندر جدة خراب بسبب تعبث الفرنج ( 19)خراب، ومل تدخل إليه القطائع

 ىل بندر جدة حنوا من ست سنـنيع إعلى التجـار يف حبر اهلند، فلم تدخل املراكب بالبضـائ
 .(57)وكذلك من جهة دمياط(
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فمن آثار حتول التجارة العاملية عن مسلكها التقليدي إىل الطريق اجلديد وتدهور 
ت املصادر املالية خلزانة الدولة اليت اعتمدت أساسا على اقتصاد دولة املماليك، أن شحّ 

تحاليل من أجل احلصول على األموال عن عوائد التجارة، فقد جلأ السالطني إىل سياسة ال
طريق مصادرة أموال الناس وممتلكاهتم اخلاصة، ومنافسة أرباب األعمال والتجار يف أرزاقهم 
من أجل تعويض العجز املايل للخزينة السلطانية، حيث يذكر ابن إياس يف حوادث سنة 

ويرسله إىل الشام فإنه  عن ما قام به الغوري من حتاليل فقال )يشرتي القمح م 5551/هـ959
أردب قمح سبعة أشرفية، فكان يشرتي  كان هبا غالء عميم، حىت قيل وصل فيها كلّ 

القمح من مصر ويرسله إىل البالد الشامية، فانشحطت القاهرة من اخلبز والدقيق بسبب 
 .(55)ذلك، وكادت أن تكون غلوة مع وجود القمح اجلديد(

 

ب من أجل استغالل فارق الثمن يف القمح بني وكان الغوري يسعى إىل هذا األسلو 
مصر والشام، فكان من آثار ذلك أن ساءت احلياة االجتماعية يف مصر والشام، كما 
اشتط الغوري يف فرض الضرائب على كبار رجال الدولة، ومصادرة أمواهلم وممتلكاهتم 

جز عن عندما عم 5575/هـ970اخلاصة، حيث يذكر ابن اياس عن ذلك يف حوادث سنة 
دفع نفقات اجلند وجلوئه إىل سياسة املصادرة من أجل تسديد هذه النفقات، فيذكر أنه 

 .(52)يصربهم حنوا من أربعة أشهر حىت مجع األموال من املصادرات( )ظلّ 
 

الربتغاليني لبناء  ت حاجة السلطان الغوري لتجهيز محلة عسكرية ضدّ وعندما اشتدّ 
اجلند جبمع اخلشب من أشجار ممتلكات الناس  أمر ،م5551/هـ959أسطـول السويس سنة 

اخلاصة، حيث يذكر ابن إيـاس ذلك يف حوادث هذه السنة )صاروا يقطعون أشجار الناس 
 .(51)من الغيطان غصبا باليد، ويرسلونه إىل السويس ألجل عمارة املراكب هناك(

 

السلطان إىل جتميد  ومن أبرز مماهر الضائقة املالية اليت حلت خبزينة السلطنة أن جلأ
مرتبات املوظفني واإلنقاص منها، واالستيالء على األوقاف الشرعية، حيث خيرب ابن اياس 

السلطان الغوري )تعرض للرزق االحباسية  أنّ م 5572/هـ951عن ذلك يف حوادث سنة 
.  (51)وكانت حادثة مهولة مل يسمع مبثلها(… فحصل للناس الضرر الشامل…واألوقاف
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بن إياس عن نفسه أنه من الذين مشلتهم املصادرات فقال )وأنا من مجلة من وقع كما خيرب ا
ابن إياس يرفع تملمه للسلطان الغوري فتمكن من استمالته وأعاد له  ، وظلّ (55)له ذلك(

 .م5579/هـ955إقطاعه يف السنة التالية 
 

لخزينة إىل وقد اشتط السالطني املماليك يف التحاليل من أجل تغطية العجز املايل ل
التالعب بالعملة، مما زاد الوضع االقتصادي سوءا وتدهورا، مما أحدث عدم االستقرار  حدّ 

يف السوق، كما جلأ السالطني املماليك إىل إجبار التجار على شراء البضائع من اخلزائن 
السلطانية بأمثان باهمة، مما يضطرهم إىل بيعها بأمثان منخفضة عن مثن الشراء، فيكلهم 

لك خسارة أمثان باهمة مما زاد الوضع االقتصادي تأزما، وزعزعة احلياة التجارية يف ذ
 أنّ م 5555/هـ950األسواق، ويذكر ابن إياس خمربا عن ذلك يف تأرخيه حلوادث سنة 

السلطان الغوري )أرم على التجار قاطبة شاشات وأرز وأثوابا صوفا، وأرم على السوق زيتا 
ائع خيسرون فيها الثلث، وصاروا يستحثون يف سرعة عن الثمن وعسال وزبيبا وأصناف بض

 .(51)ألجل النفقة، فغلقت األسواق بسبب ذلك وأقامت مغلوقة أياما(
 

 ن املزارعني وحتصيلها قبل أواهناكما جلأ الغوري إىل مجع خراج األرض من املقطعني م
س ذلك يف حـوادث سنة فتضجر كثري من الفالحني من ذلك فتـركوا أراضيهم، فذكر ابن إيا

بقوله: )وأخلوا البالد، وتركوا زروعهم يف األراضي ورحلوا، وخرب بعض م 5551/هـ922
 .(50)…(البالد يف هذه احلركة

 

ومما زاد يف تردي األوضاع االقتصادية من جراء شحة احلركة التجارية بسلطنة املماليك 
غوري زيادة الضريبة على جتار عقب حتوهلا إىل رأس الرجاء الصاحل يف عهد السلطان ال

 عرض التجار األجانب لنفس اإلجراءاألسواق الشهرية اليت زادت على األلفي دينار، وقد ت
وهم التجار الوافدين على املوانئ اململوكية يف مصر واحلجاز مما جعلهم ينقطعون عن 

جارية مثل املتاجرة مع هذه املوانئ، والتحول إىل الطريق اجلديد، مما جعل املدن الت
اإلسكندرية ودمياط وجدة وغريها تعيش حالة من الكساد بسبب عدم دخول السفن 

ت ، وظلّ م5551التجارية من املوانئ الشرقية، واشتدت األزمة االقتصادية على مصر يف عام 
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 الفرجنة واملغاربة من دخول الثغراألزمة على هذا احلال مدة ست سنوات، فامتنع التجار 
 .(52)ز وجود الشاشات من مصر، كما انقطعت السلع القادمة من أوروباوميناء جدة وع

 

مبدينة اإلسكندرية يف حوادث سنة  حيث يذكر ابن إياس عن الكساد الذي حلّ 
أهنا كانت )يف غاية اخلراب بسبب ظلم النائب وجور القباض، فإهنم صاروا م 5551/هـ927

 ج واملغاربة من الدخول إىل الثغرر الفرنيأخذون من التجارة العشر عشرة أمثال فامتنع جتا
 .(59)…(فتالشى أمر املدينة وآل أمرها إىل اخلراب

 

عن اإلسكندرية بسبب  اوقد شهدت جدة حالة من الكساد التجاري ال يقل سوء
 بعه حسني نائب جدة من قبل الغوري يف فرض الضرائب على جتار اهلندالتعسف الذي ات

جانب عن الدخول إليها، حيث يذكر ابن إياس يف حوادث مما أدى إىل عزوف التجار األ
 من جتار اهلند املثل عشرة أمثال حسني نائب جدة يأخذ العشر أنّ م 5551/هـ922سنة 

 .(17)فامتنع التجار من دخول بندر جدة، وآل أمره إىل اخلراب(
 

تقليدي إىل م بيانه يتضح جليا مدى تأثري حتول التجارة العاملية عن طريقها الومما تقدّ 
رأس الرجاء الصاحل، عقب وصول الربتغاليني إىل اهلند عرب هذا الطريق الذي كان سببا 
مباشرا يف تدهور اقتصاديات البالد اإلسالمية طيلة فرتة الوجود الربتغايل باملنطقة إبان القرن 

 السـادس عشر.
 

 ركود التجارة في الموانئ اإلسالمية: -3-9
لبالد اإلسالمية وتدهور احلياة السياسية هبا، تدهورت وبعد تدهور اقتصاديات ا

عالقاهتا التجارية مع الدول األوروبية اليت كانت تتمتع بامتيازات اقتصادية مع دولة 
املمـاليك بوابة التجارة الشرقية، وكان البنادقة واجلنويني يف طليعة هذه الدول، فلما أحس 

إىل رأس الرجاء الصاحل بعد اجتياز الربتغاليني هذا البنادقـة خبطورة حتول التجارة العاملية 
، وفقداهنم المتيازاهتم االقتصادية اليت أقاموها مع م5192الطـريق ووصوهلم إىل اهلند سنة 

دولة املماليك، فقد عمل البنادقة على حتسيس املماليك يف مصر وملوك اهلند عن طريق 
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وا من جانبهم إقناع ملوك اهلند أن سفراء اهلند يف لشبونة خبطورة الوضع، كما حاول
 الربتغاليني غري قادرين على نقل السلع الشرقية دون مسامهة البنادقة.

 

البنادقة املماليك عن طريق البعثات الدبلـوماسية املتكررة إىل بالط  كما حثّ   
املماليك يف عهد السلطان الغوري من أجل محل ملوك اهلـند على قطع عالقاهتم التجارية 

الربتغاليني، وغلق موانئهم أمام السفن الربتغالية، كما انتقد البنادقة سياسة املماليك  مع
سفريها "باندو سانوتو" م 5571املتبعة يف األسواق التجارية اململوكية، فأرسلت البندقية سنة 
 تباع هبا التوابل يف اإلسكندرية إىل السلطان الغوري فطلب منه التخفيض من األسعار اليت

أجل منافسة خصومهم يف األسواق األوروبية، الذين أصبحوا يتحصلون على السلع  من
الشرقية بأمثان أقل من مثن سلع األسواق اململوكية، بعد أن أصبحت تسوق إليهم هذه 

  .(15)السلع عرب رأس الرجاء الصاحل
 

 إىل السلطان الغوري تدعوه إىل أن يغرقم 5571أرسلت البندقية سفارة أخرى سنة 
أجل  من نفوذه باستخدام عليه أحلت كما الربتغاليني، منافسة تستطيع حىت بالتوابل األسواق

هذه احملاوالت اليت قام هبا البنادقة من أجل إقامة  قطع عالقة الربتغاليني مبلوك اهلند، إال أنّ 
ي حتالف مع املماليك إلعادة االعتبار للطريق التقليدي قد باءت بالفشل، فالوضع الداخل

إصالحات يقوم هبا السلطان الغوري، رغم  الذي آلت إليه السلطنة كان عائقا أمام أيّ 
للضغط  األوروبية الدول بعض إىل الغوري وجهها اليت التهديدات ورغم هبا، قام اليت احملاوالت

الرعايا املسيحيني  على الربتغال لقطع عالقاهتا مع اهلند، وهددها باختاذ إجراءات عنيفة ضدّ 
" mouroلقدس، وغلق األماكن املقدسة، ومحل هذه التهديدات الراهب اإلسباين "مورو با

الذي التزم حبمل الربتغال على م 5571فالتقى هذا الراهب يف روما بالبابا يوليوس الثاين سنة 
  غ الراهب هتديدات الغوري إىل كل من إسبانيا والربتغالإيقاف محالهتا إىل اهلند، كما بلّ 

مل يكرتثوا هلذه التهديدات، كما أرسل الغوري سفريه الرتمجان تغري بردي يف أفريل  إال أهنم
إىل أوروبا، واستغرقت هذه الرحلة مثانية عشرة شهرا زار فيها قربص ورودس ث م 5571

 مدينة البندقية، دون أن تكلل هذه السفارة بشيء كسابقاهتا.
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قناة يف  جل تدارك الوضع أن يشقّ كما اقرتحت البندقية على السلطان الغوري من أ
أوضاع الدولة املالية واالقتصادية مل تكن  دون تنفيذ ألنّ  هذا املشروع ظلّ  السويس، إال أنّ 

 لتطيق مثل هذا املشروع.
 

وملا يئست البندقية من قدرة املماليك على التحكم يف الوضع، وإقامة إصالحات 
ب على الربتغاليني وإعادة االعتبار لطريق اقتصادية ناجعة الستدراك األمر من أجل التغل

 حليف اسرتاتيجي بديل عن املماليكالتجارة التقليدي، األمر الذي دعاها إىل البحث عن 
فلجأت البندقية إىل إعادة التعاون مع الصفويني، مما أدى إىل تدهور العالقات بني البندقية 

غوري كشف خمطط البنادقة مع بني واملماليك، ومما زاد يف توتر هذه العالقات أن ال
الصفويني عندما قبض الغوري على بعض البنادقة معهم خطابا من الشاه إمساعيل الصفوي 

البندقية على القيام هبجوم على سواحل مصر الشمالية، يف حني يقوم الصفويون  يستحثّ 
 اإلسكندريةض رعاياها يف طرابلس و مبهامجتها برا، فقام الغوري باستنطاق سفري البندقية وبع

  غلق كنيسة القيامة وصادر ما فيهاوقبض على مجيع الرعايا املسيحيني يف القدس، وقام ب
ه كان يراسل الدول "تغري بردي" الذي كشف أنّ  كما ألقى القبض على سفريه األسباين

األوروبية بتقارير عن ضعف القدرات احلربية اململوكية يف السواحل املصرية، فألقي عليه 
 .(12)م5555 مارس القبض يف

 

وكان تدهور العالقة بني البندقية واملماليك قد زاد يف تشديد اخلناق على املماليك 
أزمة الرعايا املسيحيني قد استقطبت  وزاد يف عزلتهم التجارية وتدهور اقتصاد الدولة، إال أنّ 

ة، فقدمت إىل الرأي العام األورويب باالحتجاج عن ما نال رعاياهم من قبل السلطة اململوكي
بعثة فرنسية من أجل إعادة العالقات التجارية مع مصر، والسماح م 5552مصر يف مارس 

للحجاج املسيحيني بزيارة األماكن املقدسة، ث تلتها بعثة أخرى من البندقية يف ماي 
بصحبة بعض القطع من األسطول التجاري البندقي إىل اإلسكندرية، وتوجت هذه م 5552

ق سراح املسجونني وجتديد أواصر الصداقة بني البندقية واملماليك احللفاء البعثة بإطال
التقليديني، وعقد الغوري مع هذه البعثة صفقة جتارية تقضي بأن تزود البندقية املماليك 

 .(11)باألسلحة واألخشاب ومعدات حربية ملواجهة الربتغـاليني
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 من االهنيار االقتصادي السلطنة ذنقت مل وري واإلجراءات اليت قام هباحماوالت الغـ إال أنّ 
وضياع العوائد املالية اليت كانت جتنيها من عملية اجلمركة يف املوانئ التابعة هلا، وتوفري 
احلماية الكافية للمنطقة وحفظ األمن فيها، ال سيما أقاليم احلجاز الواقعة على سواحل 

اة على عاتق املماليك الذين كان البحر األمحر، باإلضافة إىل املسؤوليات الضخمة امللق
من املنافسة الربتغالية يف السواحل اهلندية وعجز القوى اإلسالمية احمللية عن  عليهم احلدّ 

على املماليك بعد سقوط  اخلناق الربتغايل يشتدّ  مقاومة الوجود الربتغايل يف املنطقة، وظلّ 
رات العسكرية اململوكية أن ، ومل تستطع القدم5572وهرمز سنة م 5571جزيرة سقطرى سنة 

الربتغاليني إال بعض االنتصارات اجلزئية قبل  محتقق انتصارا حامسا وفعاال يف مياه اهلند أما
القوة الفعلية لألسطول اململوكي  ، فتحطمت فيها صفوةم5572هزمية "ديو" يف خريف 

احل الربتغاليني يف  قدم راسخة يف املنطقة، مما جعل ميزان القوة خيتل لصنيفأصبح للربتغالي
غياب قوة عسكرية إسالمية قادرة على ردع الربتغاليني وإعادة االعتبار للطريق التجاري 

 التقليدي باملوانئ اإلسالمية.
 

ه بات من الضروري على العثمانيني القيام هبذه املسؤولية واإلسراع وأمام ذلك كلّ 
لمهري اإلسالمي االسرتاتيجي للتدخل يف املشرق اإلسالمي، الستدراك الوضع ومحاية ا

 م5550/هـ921للدولة يف املنطقة، فتم ذلك بدخول السلطان سليم األول إىل مصر سنة 
حر األمحر ـن يف البـة الربتغالييـة، ومواجهـة العثمانيـي للدولـوذ املمـلوكـق النفـمناط مّ ـوض

 .(11)واحمليط اهلندي
 

هـ 921حمرم  71ـهم إىل القـاهرة يف دخولبعد وعندما سيطر العثمانيـون على مصر و 

، وقف العثمانيون على حقيقة الوضع املرتدي يف املشرق، وما 5550جانفي  21املوافق لـ 
أصاب املنطقة من تدهور اقتصادي من جراء حتول التجارة العاملية إىل رأس الرجاء الصاحل 

يق التقليدي يف البحر األمحر من قبل الربتغاليني، فعمل العثمانيون على إعادة االعـتبار للطر 
واخلليج العريب، فأوىل السلطان سليم األول أمهية كبرية إلقامة عالقات جتارية قوية مع 
البندقية من أجل تنشيط التجـارة عرب طريقها التقليدي، وتسويقـها إىل األسواق األوروبية من 



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
21 

ع البندقية من اثنني أجل عقد السلطان سليم األول معاهدة جتارية م طرف البنادقة، من
فيفري  51املوافق لـ، هـ921حمرم  22كان ذلك يوم و  وثالثني بندا عقب السيطرة على مصر

تقضي هذه املعاهدة بإقامة عشر يوما من السيطرة على مصر، و  م أي بعد تسعة5550
عالقات جتارية مع البندقية تقرر امتيازات جتارية لصاحل البندقية، من أجل فك العزلة 

 .(15)جارية عن األقاليم الشرقيةالت
 

مضمون هذه االمتيازات تأمني البنادقة على ممتلكاهتم ومتاجرهم وحرية التجار و 
قد حرص ، السيما يف مدينة اإلسكندرية، و الشراء دون قيد أو شرطبيع و البنادقة يف ال

اري العثمانيون من خالل هذه االتفاقية على تشجيع البندقية على تكثيف نشاطها التج
ويلها إىل رأس واالقتصادي مع مصر، من أجل إعادة التجارة إىل سابق عهدها قبل حت

قد أمثرت نتائج هذه االتفاقية بأن أنشأت روح التنافس بني الدول الرجاء الصاحل، و 
األوروبية من أجل إبرام اتفاقيات من أجل احلصول على امتيازات كاليت حصلت عليها 

أخرى أبدى فيها العثمانيون مرونة أكرب من سابقتها مثل معاهدة  البندقية، فتلتها معاهدات
دت بأخرى ، ث وطّ م5522السلطان سليمان القانوين مع ملك فرنسا فرانسوا األول سنة 

العثمانيون  واستطاع والتجارة، التنقل حبرية الدولتني لرعايا امتيازات بإعطاء تقضي م5515 سنة
بعوها مع بعض الدول األوروبية من إعادة روح االنتعاش من خالل سياسة االنفتاح اليت ات

 امليالدي.    عشر السادس القرن طيلة األمحر والبحر املتوسط األبيض البحر يف العاملية للتجارة
 

 خاتمـــة:
كان الكتشاف الربتغاليني لطريق رأس الرجاء الصاحل ووصوهلم إىل اهلند انعكاسات 

ى إىل اهنيار قدراهتا االقتصادية وإضعاف المية مما أدّ اقتصادية هامة على البالد اإلس
ن عوائد التجارة املارة ، وحرماهنا من العوائد اجلمركية اليت كانت جتنيها مجارينشاطها الت

، وحتول نشاط التجارة العاملية من احمليط اهلندي إىل الطريق اجلديد عرب رأس اـبأراضيه
 الرجاء الصاحل .
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، واهنوا الوساطة اململوكية حكمون يف مصادر هذه التجارةون يتوأصبح الربتغالي
 رة وصوهلا إىل األسواق األوروبيةوالبندقية فيها اليت كانت سببا يف ارتفاع أسعار هذه التجا

، فشهدت الذي تتجمع فيه التجارة الشرقية ومل تعد األقاليم اإلسالمية احملور الرئيسي
، كما أصبح املستهلك بريا بعد أن اخنفضت األسعارديا كاألسواق األوروبية انتعاشا اقتصا

جنلرتا واألراضي املنخفضة بعد أن إاألورويب يتحصل على السلع الشرقية من أسواق لشبونة و 
 .الية بنقلها إىل أماكن استهالكهاتكفلت السفن الربتغ

 

قرنني ت األسواق األوروبية تنعم خبريات التجارة الشرقية عرب طريقها اجلديد طيلة ظلّ و 
إثر تغري موازين القوة الدولية يف البحار  من الزمن إىل غاية هناية القرن الثامن عشر،

 واحمليطات وظهور منافسني أقوياء من الدول األوروبية للربتغاليني مثل اإلجنليز واهلولنديني.
 

  تعاش ورواج البضائع الشرقية هباوعلى خالف ما شهدته األسواق األوروبية من ان
وركود التجارة مبوانئها  ،املايل للممالك البالد اإلسالميةى ذلك إىل إفالس النمام دّ فقد أ

 على احمليط اهلندي والبحر األمحر. 
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  المشكالت السلوكية للتالميذ منخفضي التحصيل الدراسي
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  ملخص:
معرفة املشكالت السلوكية لدى التالميذ منخفضي التحصيل هدفت الدراسة 

 الباحثون املنهج الوصفي التحليليالدراسي مبحلية عطربة، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع 
وتلميذة، وت استخدام  ا( تلميذ277لغ حجمها )اختيار العينة بالطريقة القصدية، وب وتّ 

ساليب األ استخدام ت البيانات ولتحليل على، عطاف عدادإ من السلوكية املشكالت مقياس
)ت( للعينة الواحدة، واختبار مان ويتين، واختبار )ف( لتحليل  اإلحصائية التالية: اختبار

تتسم املشكالت السلوكية لدى التالميذ التباين اآلحادي، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية: 
منخفضي التحصيل الدراسي باالخنفاض، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف املشكالت 
السلوكية تبعًا ملتغري النوع لصاحل الذكور، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 

وعدم  السابع املستوى الصفي لصاحل الصفاملشكالت السلوكية لدى التالميذ تبعًا ملتغري 
 لألب. التعليمي املستوى ملتغري تبعاً  السلوكية املشكالت يف إحصائية داللة ذات فروق وجود

 

 املشكالت السلوكية، منخفضي التحصيل الدراسي.  الكلمات المفتاحية:
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Abstract:   

This study aims to know the behavior problems of low achieving 

student in Atbara schools. The researchers adopted the descriptive and 

propulsive methods to select the sample (200) from the population 

under study. The researchers used behavior problem scale (researcher 

preparing). For data analyses researchers used SPSS in test of T test 

for one sample and man WTNY test F test for vairones   the study 

findings as following: the behavior problems in low achieving 

students was decreasing. And there are statistical deferent significant 

in behavior problems in low achieving degree student due to gender- 

for males- and level class for seventh class.  There are no statistical 

deferent significant in behavior problems in low achieving students 

due to father level  of education. 
 

keywords: behavior problems, low achieving students. 
   

 : تمهيد
 العملية فرادأ تواجه اليت املشكالت أخطر من املدرسة يف السلوكية املشكالت تعترب

 املتمثل والطالب املعلمني ضدّ  هاملوج ومرشدين، فالعنف ومدربني ومعلمني آباء من الرتبوية
 مبجملها، وكذلك الرتبوية العملية هددي أن ميكن املمتلكات وإتالف والغش يف السرقة
 والسلوك االنتباه عدم يف وتتمثل التعليمة العملية على املباشر ثراأل هلا اليت املشكالت

 (.  2752)كمبال، املعلم ألوامر الطالب استجابة املناسب، وعدم غري الصفي
 

 النفسية حاجاهتم ومراعاة ،حلهمالطبيعة التالميذ ومر  وإدراكها واملدرسة األسرة فوعي
 حتديد يف يساعدهم معهم والتحاور والتوعية واإلرشاد التوجيه أسلوب تباعاو  واالجتماعية

 متعلّ  يف بالنفس الثقة تكسبهم اليت االجتماعية للمسئولية وإدراكهم السلوكية اجتاهاهتم
 (.2750)عثمان، اجملتمع ضوابط مع يتفق ال الذي السلوك عن واالبتعاد املرغوب السلوك

   

 من املناسبة والنفسية الصحية الرعاية جتد مل إذا شرحية التالميذ أنّ  الباحثون ويرى
 .والنفسية السلوكية للمشكالت عرضة تكون سوف واجملتمع واملدرسة األسرة
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 الدراسة:  مشكلة* 
 أن الضروري من بل لتالميذه واملعلومات املعارف تقدمي على املعلم وظيفة تقتصر ال

 مشكالهتم وعالج معهم التعامل عليه يسهل وبالتايل التالميذ مبشكالت علم على يكون
 املشكلة أنّ  والشكّ  واالجتماعية والعقلية والنفسية الروحية اجلوانب مجيع من وتنميتهم
حبث، ومن خالل  دون تركت إذا تزداد وهي السوي السلوك عن احنراف هي السلوكية

 لسلوكيات التالميذ باملدارس هنالك مؤشرات لوجود اضطرابات سلوكية نيمالحمة الباحث
 التايل:  السؤال الرئيسيبلك متت صياغة مشكلة البحث لديهم، لذ

 

 عطربة؟ حملية مبدارس الدراسي التحصيل منخفضي للتالميذ السلوكية املشكالت هي ما
 التالية:  األسئلة منه والذي تتفرع

 الدراسي؟ التحصيل منخفضي التالميذ لدى السلوكية للمشكالت العامة السمة هي ما .5
 التالميذ لدى السلوكية املشكالت درجة يف إحصائية ةدالل ذات فروق هل هناك .2

 النوع؟ ملتغري تعزى الدراسي التحصيل منخفضي
 التالميذ لدى السلوكية املشكالت درجة يف إحصائية داللة ذات فروق هل هناك .1

 الصفي؟ املستوى ملتغري تعزى الراسي التحصيل منخفضي
 التالميذ لدى السلوكية تاملشكال درجة يف إحصائية داللة ذات فروق هل هناك .1

 األب؟  تعليم مستوى ملتغري تعزى الدراسي التحصيل منخفضي
 

 الدراسة:  أهمية* 
 اآليت:  يف الدراسة أمهية تتمثل

قلة البحوث والدراسات اليت تناولت املشكالت السلوكية ملنخفضي التحصيل  .5
 . نيسب علم الباحثحبالدراسي 

 ن يف جمال العلوم االجتماعية.  و منه الباحثد ييستف اقد تصبح هذه الدراسة مرجع .2
تعترب هذه الدراسة إضافة إىل قسم علم النفس بصفة خاصة واملكتبات واجلامعات  .1

 بصفة عامة. 
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 وكيفية السلوكية املشكالت ظهور يف ودوره التحصيل الدراسي على الوقوف يف تفيد .1
 هلا. عملية حلول إلجياد تشخيصها

قع يف معاجلة املشكالت ادراسة وتطبيقها على أرض الو االستفادة من نتائج هذه ال .5
 الدراسي. التحصيل السلوكية وسط التالميذ منخفضي

د على مسئولية اآلباء واألمهات يف رعاية التالميذ يف تلك املرحلة احلساسة يف يالتأك .1
عملية منوهم وتنشئتهم بطرق سليمة وحماولة عملية إىل الوصول إىل أفضل أساليب 

 الوالدية.  املعاملة
 

 الدراسة:  أهداف* 
 التحصيل منخفضي التالميذ لدى السلوكية للمشكالت العامة التعرف على السمة .5

 الدراسي. 
 منخفضي لدى السلوكية املشكالت درجة يف الكشف عن الفروق اإلحصائية .2

 النوع واملستوى الصفي ومستوى تعليم األب.  ملتغري تعزى الدراسي التحصيل
 

 سة: الدرا فروض* 
 الدراسي التحصيل منخفضي التالميذ لدى السلوكية للمشكالت العامة السمة تتسم .5

 باالرتفاع. 
 منخفضي لدى السلوكية املشكالت درجة يف إحصائية داللة ذات فروق توجد .2

 النوع.  ملتغري تعزى الدراسي التحصيل
 التالميذ لدى السلوكية املشكالت درجة يف إحصائية داللة ذات فروق وجدت .1

 الصفي.  املستوى ملتغري تعزى الدراسي التحصيل منخفضي
 التالميذ لدى السلوكية املشكالت درجة يف إحصائية داللة ذات فروق توجد .1

 األب.  تعليم مستوى ملتغري تعزى الدراسي التحصيل منخفضي
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 الدراسة:  حدود* 
 عطربة. حملية النيل هنر املكانية: والية احلدود -
 .2727 - 2759  الدراسي العامالزمانية:  احلدود -

 

 الدراسة:  مصطلحات* 
 اصطالحاً:  السلوكية المشكالت -

 املقبول احلدّ  تجاوزتبالشدة،  متميز بشكل احلدوث متكررة األفعال من جمموعة هي
 احمليطني جانب من للمالحمة قابلة أعراض شكل يف وتبدو ه،علي املتعارف للسلوك
 (. م2005شيحلي، اليوم )ال النشاط خالل بالطفل

 

 إجرائياً:  السلوكية المشكالت -
 املشكالت مقياس يف األساس مبرحلة التلميذ عليها حتصل اليت الدرجات جمموعهي 

 احلالية. الدراسة يف املستخدم السلوكية
  

 الدراسي:  التحصيل -
 وجمال دراسية مادة يف ليهاع لحيصّ  أو الطالب حيققها اليت االكتساب درجة هو

 (. م1990معرفة )خالد، لل بهاواكتس التلميذ حتصيل مدى باختبار يمي، ويقاستعل
 

 إجرائياً:  الدراسي التحصيل -
 يف عليها واصلحت اليت الدراسية املواد مجيع يف الطلبة لدرجات موع العاماجمل وهو
 أو حتريرية أو لتقويةل االختبارات هذه كانتأ أساتذة، سواء قبل من معدة صعبة اختبارات

 (. م1990ا )الطاهر، مع كليهما
 

 األساس:  مرحلة -
 والرتبوية الذهنية والقدرات املعارف من الضروري التعليم من اقدر  توفر اليت املرحلة

 أراد ذلك.   نإ تعليمه واصلةمل هامن ويتمكن يناهلا أن ينبغي اليت واملهارات والقيمية والروحية
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 عطبرة:  محلية -
 سطح فوق مرت (350) ارتفاع على بالسودان النيل هنر والية يف تقع مدينة عطربة

 مدينة وعن ( ميل،5 .193كيلومرت )   (310)حبوايل اخلرطوم العاصمة عن البحر، وتبعد
 الشرق يف بورتسودان ميناء وعن ميل( 6.2كيلومرت ) (10) حبوايل الوالية حاضرة الدامر

 كيلومرت.  (474) حبوايل حلفا وادي عن ( كيلومرت، وجنوباً  (611
 

 طار النظري والدراسات السابقةاإل* 
 السلوكية المشكالت واًل:أ

 ذات الفئات تسلكه الذي اجلماعة معايري سبحب السوي السلوك عن احنراف هي
 خارجه أو الفرد )كاالنسحاب( داخل إما آثارها تنصب الواحدة، واليت العمرية الفئة

 (.م5991عبد احلميد، العدوان ) مثل باآلخرين األذى كإيقاع
  

 املعرفية، االنفعالية، والسلوكية، مقارنة اجملاالت يف نقصان أو زيادة عن عبارة واملشكلة
 (. م2002والقطامي،  أصاًل )القطامي مقبول مبستوى الزيادة أو النقص هذا

 وهي:  (م2000) تتبناها مثقال اليت للمشكالت السلوكية التعريفات من جمموعة يلي فيما
 من احلدوث ومتكرر ،اجتماعياً  قبولامل غري املضطرب السلوك االجتماعي: هو لتعريفا .5

 الفرد.  إليه ينتمي الذي احمليط يف األسوياء الراشدين
السلوك.  ونوعية طبيعة تفسري يف الفرد سلوك مالحمة على النفسي: يعتمد التعريف .2

 قواعد عن واخلروج االجتماعي، العدوان، الكذب، العناد، اخلوف، االنسحاب مثل
 االجتماعي. العرف

 اخلربات تأثري ملعرفة الدراسي واألداء السلوك على الرتكيز الرتبوي: هو التعريف .1
 السلوكية.  باملشكالت الوثيقة وعالقتها والرتبوية االجتماعية

 

 السلوكية:  المشكالت أعراض* 
  اآليت: يف تتمثل السلوكية املشكالت أعراض (م2000مثقال ) خلص

 العقلية، احلسية، العصبية، أو بالعوامل يرتبط الذي التحكم على القدرة عدم .5
 السلوكية.  باملشكالت يرتبط وإمنا العامة بالصحة
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 واالحتفاظ واملدرسني األقران مع ومعرفية شخصية عالقات بناء على القدرة عدم .2
 العالقات.  هبذه

 العادية.  المروف يف واملشاعر السلوك من ناجتة غري أو مالئمة غري أمناط .1
 السعادة، احلزن، واالكتئاب.  بعدم الشعور من عام مزاج .1
 مرتبطة اجلسم، وخماوف يف النطق، الكالم، األمل مثل جسمية أعراض لمهور ميل .5

 املدرسية.  أو الشخصية شاكلاملب
 

 يف جيد غري بسلوك يتصف الذي الطفل يف متثلت األعراض مجيع ويرى الباحثون أنّ 
 معها. يتعايش اليت البيئة يف القبول جيد وال التعامل
  

 الدراسي:  التحصيل مفهوم* 
 الذي املستوى قياس على مؤثراً  يعدّ  الدراسي، كونه التحصيل بدراسة الرتبويون هتمأ
 يف درسها اليت املواد من املختلفة واملهارات للمعلومات اكتسابه ومدى الطالب إليه وصل

 املدرسي العمل يف براعة اإلجناز، أو من حمور مستوى الدراسي يلالتحص يعترب املناهج، كما
 (.م2006املقررة )العيسوي،  االختبارات أو املعلمني قبل من يقاس

  

 على القدرة إىل لإلشارة يستخدم الذي املصطلح بأنّ  (م2003) العيسويذكر  وقد
 العام هناية يف التلميذ عليها حيصل اليت الدرجات جمموع هو املدرسي النجاح متطلبات أداء

 بنجاح. واالمتحانات االختبارات جتاوز بعد وذلك الثاين، أو األول الفصل هناية أو الدراسي،
 

 الدراسي:  التحصيل لضعف السلبية النتائج* 
 يت: اآل يف الدراسي التحصيل لضعف ةالسلبي النتائج أنّ  (2016) نبيل ذكر

 البشري وللجهد املالية للموارد إهدار عليه يرتتب ما الرسوب، وهو نسبة زيادة .5
 اإلنفاق زيادة أي التعليم يف إهدار إىل تؤدي اليت األسباب أحد الرسوب ويعترب
 .اإلجيابية النتائج اخنفاض املقابل ويف التعليمية العلمية على
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 يف املدرسة الطالب ترك الماهرة هذه على املدارس، ويرتتب من التسرب ظاهرة .2
 التعليم.  حلمرا من مرحلة أيّ 

 النفسية، واليت اآلثار الدراسي التحصيل ضعف على املرتتبة النتائج أخطر من .1
 هذه تربز التحصيل، حيث مستوى يف ضعف من يعاين الذي التلميذ عند تمهر
 بالقلق الشعور واليأس، وكذلك واإلحباط بالفشل شعور شكل يف اآلثار

 بالنفس.  الثقة وضعف وبالنقص
 كافة يف السلبيات من كثري عليها ترتتب بدورها واليت ميةاأل نسبة ارتفاع .1

 وأشكاهلا أنواعها مبختلف التنموية والربامج واألنشطة النمم األصعدة، فكلّ 
 فإن العناصر هذه يف خلل حدث العلمي، فإذا موالتقدّ  الوعي مدى على تتوقف

 اجملتمع.  يف والتطور التقدم عجلة تعطل شك وبدون يعين هذا
 

 : الدراسات السابقة:ثانياً 
 (:م2755دراسة حممد احلسن ) .5

املشكالت السلوكية لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي بوالية  عنوان الدراسة:
 اخلرطوم وعالقتها بالتحصيل الدراسي وبعض املتغريات.

 

هدفت الدراسة إىل الكشف عن املشكالت السلوكية وعالقتها بالتحصيل الدراسي 
 واعُتمد يف املنجزاألخرى لدى تالميذ مرحلة األساس بوالية اخلرطوم، وبعض املتغريات 

تالميذ وتلميذات مرحلة األساس بوالية  يفل جمتمع الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، ومتثَ 
( من اإلناث 550( من الذكور و)211( تلميذ وتلميذة )177اخلرطوم، وبلغ حجم العينة )

شكالت السلوكية من تصميم لت أدوات الدراسة يف مقياس املعشوائية، ومتثيقة وا بطر ري اخت
ز،امل ن ملوكية لتالميذ مرحلة األساس تنخفض املشكالت الس إنّ  أهم نتائج الدراسة: نج 

 مشكالت النشاط الزائد. ضمجيع األبعاد ماعدا بع
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 (:م2752دراسة مريغين ) .2
 قتها ببعض املتغريات الدميغرافية.والنفسية واملدرسية وعال السلوكية املشكالت الدراسة: عنوان
 

هدفت الدراسة ملعرفة املشكالت السلوكية والنفسية واملدرسية وعالقتها ببعض 
املتغريات الدميغرافية )النوع، املستوى الدراسي، السكن، املستوى التعليمي للوالدين(، لدى 

( 117)يف عينة البحث طالب املرحلة االبتدائية مبحلية شرق النيل بوالية اخلرطوم، ومتثلت 
 اختيارهم بالطريقة تحلية شرق النيل بوالية اخلرطوم، وطالبة باملرحلة االبتدائية مب اطالب

تصنيفها إىل طبقات متساوية وفقًا ملتغريي النوع  العشوائية الطبقية املتساوية وحيث تّ 
ث يف استمارة والسكن. واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي االرتباطي ومتثلت أدوات البح

البيانات األولية ومقياس املشكالت السلوكية والنفسية واملدرسية من إعداد عفاف حممد 
أمحد، أهم نتائج الدراسة: وجود عالقة ارتباطية موجبة بني املستوى التعليمي لألب 

 واملشكالت املدرسية واملشكالت السلوكية.
 

 (:م2772دراسة الزهار ) .1
السلوكية املميزة لتالميذ املدارس االبتدائية واملتفوقني واملتأخرين املشكالت  عنوان الدراسة:

 دراسياً يف حمافمات غزة كما يدركها املعلمون واملعلمات.
 

ف على املشكالت السلوكية املميزة لتالميذ املدارس هدفت هذه الدراسة إىل التعرّ 
ًا لعامل اجلنس واملرحلة االبتدائية للمتأخرين دراسيًا يف حمافمات غزة وكذلك الفروق تبع

( مدرسة 59( معلمة من )255و) ا( معلم521)يف ت عينة هذه الدراسة ــالدراسية، متثل
( تلميذًا متأخرًا أكادميياً، واستخدمت 50( تلميذًا متفوقًا و)11من خمتلف املناطق و)
الذين أهم نتائج الدراسة: وجود مشكالت مرتفعة لدى التالميذ  .الباحثة املنهج الوصفي

 مستوى على دراسياً  نيــاملتفوق ذــالتالمي بني ةـدالل ذات روقـف الكـهن البحث، وا يفــاشرتك

 الدراسي.  الصف
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 منهج وإجراءات الدراسة ثالثاً:
 اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي املسحي. منهج الدراسة:

الدراسي مبحلية  التحصيل ضيمتثل جمتمع الدراسة يف التالميذ منخف مجتمع الدراسة:
األساس، لذا حرص الباحثون  ةعطربة، احللقة الثالثة الصفني )السابع والثامن( مبدارس مرحل

 على حصر العينة يف تلك الفئة مبستوياهتا احلكومية.
 

 ( يوضح جمتمع العينة5جدول رقم )
 

 نوع املدرسة اسم املدرسة
 حكومية مدرسة عباس بوالد األساسية بنات
 حكومية مدرسة املزاد جنوب األساسية بنات

 حكومية مدرسة الدرديري األساسية بنني
 حكومية مدرسة الشرقية األساسية بنني 

 حكومية مدرسة نسيبة بنت كعب األساسية بنات 
 حكومية مدرسة الشهيد حممد صاحل األساسية بنني 

 

 عينة الدراسة:
اختيار جمموعات  احل يف هذه الطريقة يتمّ تعرف بطريقة التجمع أو مسح أو تعدد املر 

االختيار عشوائيًا ملناطق أو جتمعات مثل املدارس ويشرتط أن يكون  وليس أفراد، ويتمّ 
( ذكور 552ألفراد التجمع أو يتصف بنفس اخلصائص، وحيث بلغ حجم عينة الدراسة )

( بأهنا م2751) أبو عالماختيارهم بالطريقة العشوائية القصدية واليت عرفها  ( إناث، تّ 22و)
 هي طريقه التجمع أو املسح.

 
 
 



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
92 

 ( يوضح خصائص متغريات العينة2جدول رقم )
 
 

 النسبة املئوية العدد النوع
 %51 552 ذكر
 %11 22 أنثى

 %577 277 اجملموع
 

 النسبة املئوية العدد املستوى الصفي
 %57 577 سابع
 %57 577 ثامن

 %577 277 اجملموع
 

 النسبة املئوية العدد تعليم األب مستوى
 %5.5 1 أمي

 %27.5 15 أساس
 %52.7 571 ثانوي
 %21.7 52 جامعي
 %577 277 اجملموع

 
 

 أدوات الدراسة* 
 مقياس املشكالت السلوكية للتالميذ املتأخرين دراسياً:

( أبعاد، وجمموع عدد بنوده 1وضع هذا املقياس عطاف علي ويقيس هذا االختبار )
 ادات القريبة، والالزمات العصبيةجتماعي، العا( بندًا وهي النشاط الزائد والسلوك الال17)

سلوك التمرد يف املدرسة، السلوك العدواين، السلوك االنسحايب، يشتمل على أربعة عبارات 
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ق عليه حلد بيه بدرجة كبرية، تنطبق عليه، تنطلإلجابة على بنود املقياس وهي: تنطبق عل
( فقرة 15 بعدد )نيته من قبل الباحثغرجة ضعيفة جداً، ث متت صياعليه بدق بما، تنط

ليتناسب مع البيئة السودانية وعينة الدراسة، وت عرض املقياس على عدد من احملكمني 
 .املختصني يف جمال علم النفس

  

 الصدق والثبات لمقياس المشكالت السلوكية:* 
قياس قام الباحثون بتطبيق صورته املعدلة ملعرفة اخلصائص السيكومرتية لفقرات امل

( فقرة مقسمة على أربعة أبعاد على عينة أولية 11بتوجيهات احملكمني واملكونة من )
وتلميذه، ت اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة من جمتمع الدراسة  ا( تلميذ55حجمها )

ا يف احلاسب احلالية، وبعد تصحيح االستجابات قام الباحثون برصد الدرجات وإدخاهل
 اآليت:  اآليل ومن ث تّ 

 

 الصدق العاملي: -0
ملعرفة الصدق العاملي لفقرات مقياس املشكالت السلوكية عند تطبيقه مبجتمع 

إجراء التحليل العاملي الكشفي التوكيدي جلميع الفقرات بالصورة  الدراسة احلالية، تّ 
تشبع  ة، فبينت نتائج هذا اإلجراء أنّ ( فقر 11املعدلة بتوجيهات احملكمني والبالغ عددها )

( فقرة واليت 11) يتكون مناملقياس صبح وأ( 25، 50، 52معمم الفقرات ماعدا الفقرات)
 سوف متثل الصورة النهائية للمقياس.

 

 صدق االتساق الداخلي للفقرات: -9
 ملعرفة صدق اتساق الفقرات مع الدرجة الكلية مبقياس املشكالت السلوكية يف صورته

( فقرة مقسمة على أربعة أبعاد مع الدرجة 11املعدلة بتوجيهات احملكمني واملكونة من )
 الكلية للمقياس، واجلدول التايل يوضح نتائج هذا اإلجراء.
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فقرة مع الدرجة  ون بني درجات كلّ ـــيوضح نتيجة معامل ارتباط بريس (1)جدول رقم 
 ية للمقياسالكلّ 

 

رقم 
 البند

معامل 
 االرتباط

رقم 
 البند

معامل 
 االرتباط

رقم 
 البند

معامل 
 االرتباط

رقم 
 البند

معامل 
 االرتباط

5 .2617 57 0.232 59 0.250 22 .4787 
2 .3517 55 .2287 27 0.514 29 .7087 
1 0.647 52 0.108- 25 .1427 17 .7677 
1 0.567 51 0.198 22 .5847 15 .7107 
5 0.488 51 0.177 21 .3387 12 .6777 
1 0.495 55 0.261 21 .4367 11 .8127 
0 0.449 51 0.165 25 .5387 11 .3317 
2 0.590 50 0.049 21 .4647 15 0.708 
9 0.729 52 0.384 20 .5887 11 .7357 

 
 

بند  معامل االرتباط بني درجات كلّ  أعاله يالحظ الباحثون أنّ  (1)من اجلدول رقم 
معمم العبارات موجبة والبعض منها  ن هذا اإلجراء أنّ ية للمقياس، واتضح موالدرجة الكلّ 

حبذفها من املقياس  وا( لذا قام25، 50، 52ضعيفة وأخرى سالبة وهي تتمثل يف البنود )
 .( عبارة11من ) اليصبح يف صورته النهائية مكون

 

 معامل الثبات: -3
 صورته مقسمة على أربعة أبعاد يف ،ملعرفة نسبة الثبات للدرجة الكلية ملقياس

النهائية مبجتمع الدراسة احلايل قام الباحثون بتطبيق معادلة ألفاكرونباخ على بيانات العينة 
 االستطالعية، فبينت نتائج هذا اإلجراء النتائج املعروضة يف اجلدول التايل:
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( يوضح نتائج معامالت الثبات لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية مبقياس 1جدول رقم )
 أربعة أبعاد مقسمة على
 

 
 املقياس

عدد العبارات 
 املتبقي

 اخلصائص السيكومرتية
 ألفاكرونباخ )الثبات(

 قبل احلذف
 ألفاكرونباخ )الثبات( 

 بعد احلذف
 الصدق الذايت

املشكالت 
 السلوكية

11 7.95 7.95 7.9
5 

 
 

 األساليب اإلحصائية:
 اختبار )ت( للعينة الواحدة ملعرفة السمة. .5
 تين ملعرفة الفروق حسب النوع.اختبار مان وي .2
 اختبار )ف( لتحليل التباين األحادي  .1
 معامل ألفا كرونباخ ملعرفة الثبات. .1
 معامل ارتباط بريسون ملعرفة العاقة االرتباطية بني املتغريات. .5
 النسب املئوية والتكرارات ملعرفة خصائص العينة. .1

 

 عرض ومناقشة النتـائج: * 
تتسم السمة العامة للمشكالت السلوكية  ،والذي نصه :عرض ومناقشة الفرض األول -

 الدراسي باالرتفاع. التحصيل لدى التالميذ منخفضي
 

 ( يوضح نتيجة اختبار )ت( للعينة الواحدة5جدول رقم )

القيمة  العدد املقياس
 احملكية

الوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 احلرية

 قيمة
 )ت(

مستوى 
 الداللة

املشكالت 
 وكيةالسل

 
277 
 

 
11 
 

15.9177 2.2005 
 

599 -11.205 7.777 
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( حتت مستوى داللة 11.205-بالنمر للجدول أعاله جند أن قيمة )ت( قد بلغت )

 ( وهي دالة إحصائياً.7.777)
 

ض النتيجة ال حتقق صحة الفر  ( أعاله جند أنّ 5من خالل النمر إىل اجلدول رقم )
سم السمة العامة للمشكالت السلوكية لدى تت إذ ؛وجاءت عكس ما توقع الباحثون

 الدراسي مبحلية عطربة بدرجة منخفضة. التحصيل التالميذ منخفضي
 

لألسرة واجلريان الرفاق وأفراد اجملتمع املدرسي، وسائل  ( أنّ م2770) ذكر حممد
ل عملية املدرسة، وثقافة اجملتمع قيمة، وأثارها الكربى على تشكيل سلوك الفرد من خال

 مأخطاء قد حتدث من هذه املؤثرات سواء أكانت بقصد أ أيّ  نّ شئة االجتماعية، وأالتن
 السلوك اإلنساين. يفدون قصد سترتك أثارها املؤذية 

 

( يف السمة العامة للمشكالت م2752) اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة مريغين
 باالخنفاض. ةتسماملالسلوكية 

 

( يف السمة العامة للمشكالت م2772) الزهارراسة واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة د
 السلوكية الىت جاءت تتسم باالرتفاع.

 

اخنفاض املشكالت السلوكية لدى التالميذ الذين  يعزي الباحثون النتيجة إىل أنّ 
ذلك رمبا يرجع إىل طبيعة اجملتمع السوداين بصفة عامة، والريفي  اخضعوا للدراسة إىل أنّ 
باملنهج اإلسالمي من حيث االلتزام بالقيم واألخالق والصدق يف بصفة خاصة، ومتسكه 

متتاز بالبساطة واليت  ،القول والفعل، كما هو معروف يف املناطق الريفية يف كثري من األحيان
وتعترب مسألة السلوك األخالقي أساس تطور الفرد داخل إطار أسري متكامل فيه األسر 

كتسبون املفاهيم يلألبناء، وبذلك  اوموجه اكرب مرشداملمتدة حيث يكون اجلد أو األخ األ
االجتماعية والقيم السامية املتمثلة يف حسن املعاملة وحسن اخللق ومراعاة حقوق اآلخرين 

 ى إىل أن تتسم املشكالت السلوكية باالخنفاض.مما أدّ 
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لدور الكبري لاخنفاض املشكالت السلوكية وسط التالميذ يعود  ويرى الباحثون أنّ 
 الذي تقوم به األسرة من متاسك أسري وذلك لوجود عالقة بني املدرسة واألسرة.

 

: الـذي نصـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية يف عرض ومناقشة نتيجة الفرض الثاني -
 الدراسي تعزى ملتغري النوع. التحصيل درجة املشكالت السلوكية لدى التالميذ منخفضي

 

 مان ويتين لفروق حسب النوع. ( يوضح نتيجة اختبار1جدول رقم )
 

 

متوسط  العدد النوع
 جمموع الرتب الرتب

 

 قيمة قيمة مان ويتين
Z 

مستوى 
 الداللة

  52722.77 570.91 552 ذكر
1791.777 

 
-2.757 7.717 

 2752.77 95.75 22 أنثى
 

قيمة مان  تالنتيجة حققت صحة الفرض حيث كان بالنمر إىل اجلدول أعاله جند أنّ 
( وهي دالة إحصائياً، إذا 7.717( ومستوى داللة )1791.777ين للجمع كاآليت: )ويت

ذات داللة إحصائيًا يف درجة املشكالت السلوكية لدى تالميذ  االنتيجة توجد فروق
 الدراسي مبحلية عطربة تعزى ملتغري النوع لصاحل الذكور.  التحصيل منخفضي

 

 السلوك إىل تؤدي اليت االنفعاالت ثرأك من يعترب الغضب أنّ  (م2000عكاشة ) يرى
 مثريات وهنالك ومتينة قوية بإرادة إال أعصابه يف التحكم الفرد يستطيع وال العدواين
إىل  فاخلائبعث ي الذي واخلوف باحلرمان واملعتدي، الشعور اجلسمي واألذى الغضب

 العدوان إىل يلجأ فإنه أسبابه وانعدمت النجاة يف فشل فإذا ،خوفه مصدر من هلربا
 بنفسه.  وينجو خوفه مصدر من تخلصيل والعنف

 

البيولوجية بني الذكور واإلناث ختالف العوامل ايعزي الباحثون هذه النتيجة إىل 
ختالف العوامل الكيميائية واليت من بينها ارتفاع هرمون السريوتونني الذي يعمل على  او 

اهلرمون عند الذكور قد حيدث هذا  ستجابات الغريبة، )هرمون الذكورة( فوجود هذااال كفّ 
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بري األطفال الذكور عن مشاعرهم تع ةت السلوكية، ورمبا أن طريقختالف يف املشكالاال
والتمرد على  ةئًا كاحلركة الزائدة واللعب حبريطاخالهتم توحي بأهنم يصدرون سلوكًا نفعااو 

نفعاالهتن اليت توحي او  تعبريهن عن مشاعرهن ةكثر من اإلناث الاليت ختتلف طريقالوالدين ا 
 بأهنن أكثر سوية.

 

الذي نصه توجد فروق ذات داللة إحصائية  ة نتيجة الفرض الثالث:ــــرض ومناقشـــع -
الدراسي تعزى ملتغري  التحصيل يف درجة املشكالت السلوكية لدى التالميذ منخفضي

 املستوى الصفي.
 

 ستقلتني للفروق حسب املستوى الصفي( يوضح نتيجة اختبار )ت( للعينتني امل0جدول رقم )
 

 

 العدد الصف
الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

  2.2051 10.1577 577 سابع
2.112 7.759 

 0.1172 11.5077 577 ثامن
 

النتيجة حققت صحة الفرض حيث جند قيمة )ت(  بالنمر إىل اجلدول أعاله جند أنّ 
( وهي دالة إحصائياً، إذا توجد فروق دالة 7.759ستوى داللة )( مب2.112تساوي )

الدراسي مبحلية  التحصيل إحصائيًا يف درجة املشكالت السلوكية لدى تالميذ منخفضي
 عطربة تعزى للمتغري الصف لصاحل سابع. 

 

 واملدرسني التالميذ أخالق يف أساسياً  جانباً  متثل معينة ثقافة املدرسة يف تنتشر
 (. 2751)عثمان،  بينهم فيما والروابط العالقات تقوية يف بارز الدور هلا ويكون ،وسلوكهم

 

( الىت توصلت لوجود فروق يف 2772) الزهاراتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
 املشكالت السلوكية تبعاً ملتغري املستوى الصفي. 
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عي تالميذ يف  مأهن إىلالباحثون ظهور املشكالت السلوكية لطالب الصف السابع  رج 
أي انتقال من مرحلة الطفولة إىل املراهقة وما يصاحب ذلك من  ؛بداية مرحلة انتقال

تغريات جسدية وانفعالية ووجدانية، فيتسم التلميذ بعدم الثبات االنفعايل فيضطرب سلوكه 
 . السلوكية املشكالت تمهر لذلك الكبار وتصرفات األطفال سلوك بني ما حتول حالة يف هألنّ 

 

: الذي نصه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف عرض ومناقشة نتيجة الفرض الرابع -
الدراسي تعزى ملتغري مستوى  التحصيل درجة املشكالت السلوكية لدى التالميذ منخفضي

 تعليم األب.
 

 األب تعليم مستوى حسب للفروق األحادي التباين لتحليل اختبار)ف( يوضح (2) رقم جدول
 

درجة  جمموع املربعات باينمصدر الت
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 525.221 1 105.112 بني اجملموعات

 10.115 591 51250.152 داخل اجملموعات 7.519 5.255

  599 51111.227 اجملموع
 

( حتت مستوى داللة 5.255قيمة )ت( تساوي ) بالنمر للجدول أعاله جند أنّ 
املشكالت  درجة يف إحصائياً  داللة ذات فروق توجد ال إذ إحصائياً، دالة غري وهي (7.519)

 الدراسي تعزى ملتغري مستوى تعليم األب. التحصيل السلوكية لدى التالميذ منخفضي
 

 على إقباله يفاملستوى التعليمي ألسرة الطفل يؤثر  ( أنّ م2771أمحد )مسرية رى ت
اليب حتصيلها، فاألسرة اليت هتتم باالطالع وتقدر املعرفة الدراسة واهتمامه باملعرفة وأس

كتسبة حتدد طرق تفاعلها مع ها، كما أن معارفها وخرباهتا املئماهتا على أبناوتنعكس اهتما
ا ما االجتماعية ونمرهتمها يف األسرة من حيث املستوى التعليمي لألم واألب وفلسفتهئأبنا

بعيد إىل جانب قدرات   حدّ حتدد إىل ،ستقبل األبناءمل اياة وتطلعاهتما وختطيطهمإىل احل
 فرص جناحه املدرسي وجناحه يف احلياة.الطفل 
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( الىت توصلت لوجود عالقة م2752اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة مريغين )
دراسة  نتيجة مع يضاأ اختلفت كما السلوكية، واملشكالت لألب التعليمي املستوى بني ارتباطية

 الىت أظهرت وجود فروق يف املشكالت السلوكية تبعاً ملتغري املستوى الصفي. (2772) الزهار
   

لألبناء سلوك العام السم ي تعليم األب تعليم ديين يعزي الباحثون النتيجة إىل أنّ 
حيث يقوم  ،بااللتزام وباالمتثال الديين واملعايري األخالقية واحرتام القوانني والقيم االجتماعية

بتوجيه األبناء يف اجملتمع من أعراف وتقاليد ينبغي احرتامها، فاملماهر السلوكية اآلباء 
 جتماعي لألسرة.تتأثر باملستوى الثقايف وااللألبناء 

 

 :أهم نتائج الدراسة
الدراسي  التحصيل تتسم السمة العامة للمشكالت السلوكية لدى التالميذ منخفضي .5

 مبحلية عطربة بدرجة منخفضة.
 ذات داللة إحصائية يف درجة املشكالت السلوكية لدى التالميذ منخفضيتوجد فروق  .2

 الدراسي مبحلية عطربة تعزى ملتغري النوع لصاحل الذكور. التحصيل
 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة املشكالت السلوكية لدى التالميذ منخفضي .1

 احل الصف السابع.الدراسي مبحلية عطربة تعزى ملتغري املستوى الصفي لص التحصيل
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة املشكالت السلوكية لدى التالميذ  .1

 الدراسي مبحلية عطربة تعزى ملتغري مستوى تعلم األب. التحصيل منخفضي
 

 :التوصيات
العمل على تطبيق أساليب املعاملة اإلجيابية وتدعيم السلوكيات املرغوبة من أجل حتقيق  .5

 ايب وبناء عالقات اجتماعية لتالميذ مرحلة األساس.التعامل اإلجي
ذلك يشكل دعمًا نفسياً  ضرورة دمج الوالدين يف العملية التعليمية يف املدارس ألنّ  .2

 لدى التالميذ وزيادة يف نسب التحصيل الدراسي.
ق التعامل وعلى الوالدين يز بني األبناء وإلغاء التفضيل بني اإلخوة عن طر يعدم التم  .1

 أساليب املعاملة مناصفة. توحيد
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ضرورة اهتمام املدرسة باجلوانب االنفعالية واالجتماعية للتالميذ وعدم االقتصار على  .1
 اجلانب املعريف التحصيلي فقط.

ضرورة االتصال الدائم باملعلمني يسمح للوالدين بأن يتلقوا تغذية راجعة عن تقدم  .5
 أبنائهم.

عد األسرة يف تعزيز النمام العالقي بني ضرورة وجود أخصائي نفسي يف املدارس يسا .1
 األسرة واألوالد، ويزود األسرة بطرق تربوية فعالة تساعدهم يف أداء دورهم.

جتنب املمارسات واالجتاهات اخلاطئة يف تنشئة األطفال مثل اإلمهال وعدم االنضباط  .0
 والتسامح الزائد من ناحية الوالدين.

 

 :المقترحات
 لدى الطالب ذوي اإلعاقة البصرية. بنوعية احلياةقتها املشكالت السلوكية وعال  .5
 . التفرقة يف املعاملة الوالدية كما يدركها األبناءباملشكالت السلوكية وعالقتها  .2
 املشكالت السلوكية وعالقتها بالتحصيل الدراسي. .1

 

 قائمة المراجع
 ية، دار النشر للجامعاتة والرتبو (. مناهج البحث يف العلوم النفسيم2751أبو عالم، رجاء حممود ) .1

 مصر. 
 ، القاهرة، الطبعة األوىل.عية الرتبوية، دار الفكر العريباألسس االجتما (.م2771أمحد، مسرية السيد ) .2
(. املشكالت السلوكية لدى األطفال بعد حرب غزة وعالقتها ببعض م2772حسن، الطهراوى ) .3

 المية. املتغريات، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، اجلامعة اإلس
(. العالقة بني التحصيل الدراسي وكل من االجتاهات الوالدية م5997خالد، حممد الطحان ) .4

 واملستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة، جامعة دمشق.
 (. علم النفس الرتبوي، دار اجلامعات، القاهرة. م2772الزهار، نبيل عيد )  .5
ة الوالدية وعالقتها بعض املشكالت لدى (. أساليب املعاملم2752سليمان، يسرا عوض الكرمي ) .6

 تالميذ احللقة الثانية مبدارس قطاع كرري مبحلية كرري، رسالة دكتوراه.
 ، مصر.ية لدى األطفال، دار غزة(. املشكالت السلوكم2775الشيحلي، عبدالقادر ) .7
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 اإلسكندرية ،فكري االبتكاري والتحصيل الدراسيعالقة القدرة على الت (.م5997الطاهر، سعد اهلل ) .8
 دار املطبوعات اجلامعية.

(. املشكالت السلوكية عند املراهقني، دار النفائس للطباعة م5991عبداحلميد، منذر الضامن ) .9
 والنشر والتوزيع.

لمي التاسع عشر، كلية الرتبية (. مشكالت السلوك، وقائع املؤمتر العم2759عبداهلل، عبدالعزيز ) .11
 ساسية. األ

 (. تربية االطفال، دار الصفا، القاهرة.  م2750عثمان، ابراهيم ) .11
(. جودة احلياة لدى األمهات وعالقتها باملشكالت السلوكية، رسالة م2777عكاشة، فتحي ) .12

 ماجستري، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران. 
، اجمللد املصرية القدرات العقلية وعالقتها بالتحصيل العلمي. (م2771)عبد الرمحن  ،العيسوي .13

 .97-05(، ص1لعدد )ا
 ألسس التيكولوجية، الطبعة األوىل(. إدارة الصفوف وام2772) القاطمي، يوسف وقطامي، نايفة .14

 عمان، دار الفكر.
 صعوبات التعلم، جملة كلية اآلداب(. املشكالت السلوكية لذوي م2752الء عثمان )اكمبال،  .15

 .11-15(، ص5( اجمللد )2العدد )
 دخل امليسر لعلم النفس، املكتبة اإلسالمية، القاهرة. (. املم2755مأمون، املبيض ) .16
 ، عمان.وكية، الطبعة األوىل، دار الصفاء(. االضطرابات السلم2777مثقال، مجال القاسم ) .17
 (. علم النفس الفيزيائي، دار االجنلو، القاهرة.م2755حممد احلسن، عبد اللطيف ) .18
بيئة التعلم، الطبعة األوىل، عثمان، دار  (. إدارة الصفوف وتنميمم2770حممد، بشري عربيات ) .19

 الثقافة للنشر والتوزيع.
(. املشكالت السلوكية والنفسية واملدرسية وعالقتها ببعض املتغريات م2752مريغين، غادة ) .21

 الدميغرافية، كلية الرتبية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. 
الدراسي رؤية اجتماعية يف جمال علم الشغب يف املدارس والتحصيل  .(م2751)عيسى  ،نبيل .21

  . االجتماع الرتبوي، اإلسكندرية، مؤسسة الثقافة اجلامعية
 (. االضطرابات السلوكية واالنفعالية، الطبعة الرابعة، دار الفكر، عمان.م2752يس، خولة أمحد ) .22
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 لصغار المتعلمين التعليم الضمني لقواعد اللغة العربية من طريق القرآن الكريم
 

Implicit Instruction of Arabic Grammar through the Holy Quran 

for Young Learners 

 
 فتحي بحة د.                                       

 )الجزائر(جامعة الوادي                                           
     fathielbahawi79@gmail.com 

 

 00/45/9490تاريخ القبول:                             07/40/9490: رسالتاريخ اإل
 

 

  ملخص:
حتدث كثري من باحثي اللسانيات وتعليمية اللغة عن ضرورة إجياد طرائق جديدة 
لتيسري تعليم اللغات، وجعل العملية التعليمية أكثر إثارة ومتعة وفائدة، ومنه فقد اقرتحت 

الغايات، وملا كانت احلاجة مسيسة إىل مثل  اسرتاتيجيات وآليات كثر بغية الوصول لتلك
هاته االسرتاتيجيات الفاعلة لالرتقاء فعليا بعمليات التعليم والتحسني من كفاءهتا حينا 
فحينا، كان لزاما علينا البحث عن آليات مناسبة تتالءم مع لغتنا العربية كيما تكون أقرب 

ثر جريانا على ألسنة متكلميها مدخال وأيسر دربا وأحكم صبغة يف أذهان ناشئتها وأك
 الصغار منهم والكبار.

 

التعليم الضمين لقواعد اللغة العربية من تناول موضوع يلهذا البحث  وعليه فقد جاء
لصغار املتعلمني، لنخترب كفاءة هذا السبيل يف حتقيق غايات التعلم  طريق القرآن الكرمي

ءة يف الوصول إىل نتائج التعليم، ومنه جبعل العملية التعليمية ككل أكثر متعة وأعلى كفا
نطرح اإلشكال اآليت: إىل أي مدى ميكن حلفظ الكرمي واالستماع الدائم واجليد له أن 

 لصغار املتعلمني من الناشئة؟ التعليم الضمين لقواعد اللغة العربية يسهم يف
 

 الكفاية اللغوية. ،باشرةاملعرفة امل ،املعرفة الضمنية ،التعليمية اللسانيات، :المفتاحية الكلمات
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:Abstract 
This intervention deals with the subject of implicit teaching of the 

rules of the Arabic language through the Holy Quran for young 

learners, to test the efficiency of this path in achieving the goals of 

learning by making the educational process as a whole more enjoyable 

and more efficient in reaching educational outcomes.Thus, we raise 

the following problem: to what extent can memorizing the Holy Quran 

and permanently listening to it contribute to the implicit leraning of 

the Arabic grammar by young learners? 

 

 

Keywords: linguistic, Didactic, Tacit knowledge, direct knowledge, 

linguistic competence. 
 

 مقدمة: 
معلمي اللغة من صعوبات مجة ترافق تدريسهم للمواد واملعارف اللغوية  جلّ  يشكو

الواحد من الناشئة قد يـَْلَبُث يف مسالك تعليم اللغة السنوات الطوال وال  خاصة، ث إنّ 
يكاد يُب نُي، وما ذلك إال ألن تعليمهم ذاك مل يكن مؤسسا، وال مرتبطا بغايات واضحة 

 جياد سبل وطرائق متجددة للتعليمل ذلك جرت األحباث يف هذا الشأن إلحمددة، من أج
ولتذليل تلك الصعوبات بالوصول إىل غايات التعليم بكفاءة تامة، فاقرتح التعليم الوظيفي 

 وغري ذلك مما قد يوصل للغايات املنشودة. ... للغة، كما اقرتح التعليم التواصلي للغة
 

ح طريقة قدمية متجددة تعتمد على احلفظ اجليد قرت يلهذا البحث  ومنه فقد جاء
 ة يف أذهان الناشئة من املتعلمنيللنصوص التليدة من أجل ترسيخ العادات اللغوية السليم

لصغار  التعليم الضمين لقواعد اللغة العربية من طريق القرآن الكرميبــ" املنجزوقد ومسنا 
أثري آلييت االستماع واحلفظ يف تكوين ذلك الكشف عن مدى ت املتعلمني"، وغايتنا يف كلّ 

ملكات لغوية سليمة، ومتكني املتعلمني الصغار من بناء كفاءات لغوية ضمنية من خالل 
املمارسة الفعلية للغة يف نطاق لون من االنغماس اللغوي املباشر، ومنه نطرح اإلشكال 

التعليم  أن يسهم يفاآليت: إىل أي مدى ميكن حلفظ الكرمي واالستماع الدائم واجليد له 
 لصغار املتعلمني من الناشئة؟ الضمين لقواعد اللغة العربية
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 تعريف القواعد النحوية: -أوال
لكالم وصحة النطق والكتابة، وهي ليست غاية مقصودة لذاهتا االقواعد وسيلة حلفظ 

   على التحدث والكتابة بلغة صحيحة بل هي وسيلة من الوسائل اليت تعني املتعلمني
هم من الوقوع يف اللحن فقواعد اللغة العربية هي أداة لتقومي ألسنة الطلبة واملتعلمني وعصمت

 .(5)صحيحا استخداما اللغة ليستخدموا األداء وسالمة التعبري دقة على بذلك نهميفتع أ،طواخل
 

 مفهوم المعرفة النحوية الضمنية للقواعد اللغوية: -ثانيا
ع الكفايــة الــذي يســتعمل مقــابال للمصــطلح اإلجنليــزي ملــا نمــر اللســانياتيون يف موضــو 

(COMPETENCE:الذي يشري إىل مفهومني اثنني مها ) 
 : وهي اليت متكن الفرد من إنتاج عدد ال متناهي من اجلمل.القدرة -5
 أو ما يسمى بالسليقة اللغوية عند بعض الباحثني.الملكة اللسانية: -2

 

وية فمهرت إذاك جمموعة من التوجهات ومن هنا بدأ البحث يف مفهوم الكفاية اللغ
 ت اليوم يف وضعها النمري.النمرية واملنهجية اليت استقرّ 

 

وكان من أبرز ما توصلت إليه األحباث يف هذا الشأن دراسة أهم اآلليات اليت توظفهـا  
جنـــاز عمليـــة إكفايـــة املتكلمـــني إلنتـــاج العالمـــات اللســـانية يف شـــكل أداء لغـــوي قـــادر علـــى 

قيقها على أكمل وجه وأمته مـع ممارسة الرقابـة القاعديـة عليهـا، وهـو مـا يسـمونه التواصل وحت
ن غــري قابــل للمالحمــة وهــو باملعرفــة اللســانية، وعليــه وضــعت الفرضــيات العلميــة حــول مكــوّ 

 ت يف نمر اللسانيني مفهوما داخليا.الكفاية اللغوية، واليت عدّ 
 

ن و ماهيـــة الكفايـــة أورد هـــؤالء البـــاحث ونتيجـــة جملهـــودات الدارســـني اللســـانيني لتحديـــد
الكفـاءة واألداء(، وهــي مجلـة مــن الثنائيـات ارتبطــت  وعـة مــن األفكـار مــن ذلـك ثنائيــة: )جمم

  مــا ســبقكمــا يــذكر الباحــث "حممــد العبــد" بنمريــات الفكــر اللغــوي ومناهجــه، وبنــاء علــى 
 (2)"نعــوم تشومســـكي" فقــد ركــزت النمريــة التوليديـــة التحليليــة ومــن وراءهــا العـــامل األمريكــي

(NEOM CHOMSKY)  علـــى حتليـــل مقـــدرة مـــتكلم اللغـــة علـــى إنتـــاج مجـــل وتعبـــريات مل
 يسمعها من قبل وفهمها، وميز بني الكفاية اللغوية واألداء اللغوي.
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فالكفاية اللغوية حتدد بأهنا املعرفة الضمنية بقواعد اللغة اليت هي قائمة يف ذهن متكلم 
كامنة وراء األداء الكالمي الذي ينحرف بعض الشيء عنهـا، وهـي   اللغة وهي بذلك حقيقة

الــيت توجهــه يف خمتلــف ظــروف الــتكلم يف حــني يعــرف األداء الكالمــي باســتعمال الفــرد هلــذه 
للكفايـــة فيـــه بعـــض  -ميشـــال زكريـــا  كمـــا يـــذكر-املعرفـــة يف عمليـــة الـــتكلم، فهـــو انعكـــاس 

ها يف أداءه بناء على معرفتـه الضـمنية بقواعـد االحنرافات عن قوانني اللغة وبإمكانه أن يكشف
  .(1)اللغة، أي بالعودة إىل الكفاية اللغوية

 

الكفاية معرفة ضمنية  إىل القول بأنّ  (LIVANDOMSKY) "ليفاندومسكي"وذهب 
باللغة، واألداء استعمال اللغة يف مواقف ملموسة، والكفاية معرفة مكتسبة، واألداء فعل  

األداء طريق للوصول إىل الكفاية، فال تدرك الكفاية إال   أنّ كالمي متحقق وهو يعين
 ت الكفاية بناء افرتاضيا، واألداء نتاجا لغويا واقعيا.بأفعال األداء اللغوي، وعليه عدّ 

 

وإذا كانت الكفاية اللغوية اليت نادى هبا تشومسكي وأتباعه مقصورة كما ذكر 
 (HAMYZ) "هاميز": ر دفع باحثني آخرين كـبعضهم على الكفاية النحوية، فإن هـذا األمـ

( إىل اقرتاح ما أمسياه بالكفاية االتصالية اليت تشمل املعرفة بأصول HALIDY) "هاليدي"و
الكالم وأساليبه، ومراعاة املخاطبني مع القدرة على تنويع الكالم حسب مقتضى احلال 

  .(1)إضافة إىل اللغة ومفرداهتا
 

ية الضمنية ال خيرج عن كوهنا معرفة املتكلم الضمنية إذن فمفهوم املعرفة النحو 
الالشعورية بقواعد اللغة وهي قائمة يف ذهنه، وهو يستخدمها بشكل آيل وتلقائي يف 

م لغة معرفة ضمنية كامنة ضمن كفايته اللغوية يلجأ لكل متكلّ  السلوك اللغوي، مبعىن أنّ 
القواعد الكامنة ضمن مقدرة متكلم ما احتاج إىل الكالم، وهي تلك إليها دون ختطيط كلّ 
نه من إنتاج اجلمل اليت يفهمها، وهي متثل ملكة ال شعورية متكن من اللغة وهي اليت متكّ 

  .(5)أداء اللغة بشكل موافق ملعتاد الناس يف استعمال اللغة
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 مفهوم المعرفة المباشرة للقواعد النحوية: -ثالثا
الدارس عن اللغة وقدرته على التعبري عنها  ا حدها فهي تلك احلقائق اليت يعرفهاأمّ 

بشكل ما، ففي استعمال املتكلم للمعرفة اللغوية املباشرة فهو يعود إىل خمزونه اللغوي 
ما استعمل اللغة يف خمتلف بطريقة ذهنية وواعية وخيتار منها ما يناسب مقام الكالم كلّ 

للغة، أي جتسيد للمعرفة  هذه املعرفة استعمال آين ظروف التكلم، ومن هنا نلحظ أنّ 
الذهنية من خالل األداء اللغوي الكالمي الذي هو جتسيد للكفاية اللغوية، وتغدو بذلك 

 املعرفة املباشرة هي ذلك اجلانب امللحوظ.
 

كال املعرفتني )املباشرة والضمنية( تعتمدان على بعضهما فال تمهر املعرفة   والماهر أنّ 
ل املعرفة املباشرة، وحتقق الكالم عند الرجوع إىل املعرفة الضمنية إال بعد جتسيدها من خال

ه واحملرك الضمنية اليت تكمن من خالهلا قواعد اللغة كلها، وعليه فاملعرفة الضمنية هي املوجّ 
  .(1)آللية الكالم، أما املعرفة املباشرة فهي االنعكاس املباشر للكفاية اللغوية

 

يف كتابه )مباحث يف النمرية األلسنية وتعليم " "ميشال زكرياومنثل لذلك مبا أعطاه 
اللغة( من أمثلة حول املعرفة الضمنية واملعرفة املباشرة يف تعليم اللغة الثانية يقول:"إننا حني 
نسعى إىل تعلم لغة ثانية، اللغة الفرنسية مثال إمنا حناول أن حنرز قدر اإلمكان كفاية لغوية 

للفرنسي  ة اللغوية عند املواطن الفرنسي )...( وذلك أنّ يف هذه اللغة تكون مقاربة للكفاي
معرفة  الفرنسية اللغة بقواعد األجن ي معرفة تكون بينما لغته، بقواعد شعورية ال ضمنية معرفة

  .(0)اللغة" هبذه التعبري أراد كلما الفرنسية اللغة قواعد إىل واعية بصورة يلجأ فاألجن ي مباشرة،
 

املعرفة الالواعية واملختزنة يف دماغ اإلنسان واليت يلجأ إليها فاملعرفة الضمنية هي 
تلقائيا وآليا كلما احتاج إىل استعمال اللغة يف موقف من مواقف التواصلي اليومي، بينما 

املعرفة املباشرة بقوانني لغة من اللغات معرفة واعية متعلمة تنتج عن تفكري وتدبر، بيد  تعدّ 
 ودوام التكرار، فتغدو ملكة راسخةمع مرور الوقت  و معرفة ضمنيةعرفة املباشرة تغدامل أنّ 

 ويصبح متعلم اللغة كمتكلم اللغة الطبيعي.
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 مراحل تدريس القواعد النحوية في المرحلة االبتدائية: -رابعا
وتشمل الصفني األول والثاين، ويف هذه احللقة ال يعلم الطفل القواعد  الحلقة األولى:

وع معني من التدريبات حول أسلوب خاص أو تأليف مجل بشكل مطلقا وال يأخذ بن
الطفل يف هذه املرحلة حمدود اخلربات، وحاجته مسيسة إىل توسيع خربته وتنمية  حمدد، ألنّ 

حمصوله اللغوي ليستطيع التعبري عن حاجاته دون توقف، فمهمة املدرس يف هذه احللقة 
 ها، ولغة هذه املرحلة هي العاميةيستطيع حمصورة يف متكني الطفل من الكالم باللغة اليت

  .(2)سةصحة األسلوب تتأتى بالتدرج وكثرة السماع واملمار  لذلك فإنّ 
 

وتشمل الصفني الثالث والرابع، ويف هذه احللقة يدرب التلميذ على صحة  الحلقة الثانية:
 األداء وقوة التعبري بطريقتني: 

هو معمول به يف احللقة األوىل ولكن  استمرار التدريب املباشر على التعبري، كما - أ
 بصورة أرقى.

 

تدريبه على وحدات حنوية معينة تشيع يف لغته ويستعملها استعماال خاطئا، وذلك    - ب
كتدريبه على األسئلة واألجوبة، وعلى بعض الضمائر وأمساء اإلشارة واألمساء 

واعد وهتذيب املوصولة يف ذلك ميكن أن نستثمر معرفته املسبقة يف تلقينه بعض الق
ح له بعض الكلمات من حنو كلمة: وتصحيح البعض اآلخر، ومن ذلك أن نصح

حنن(، أو كلمة: )كيفاش( إىل )كيف(، أو: ) اللي( إىل ) الذي( ... )إحنا( إىل )
وهلم جرا من الكلمات والقواعد النحوية األخرى انطالقا من رصيده اللغوي األول 

ضمار لتحقيق نتائج مرضية، ويف هذه املرحة الذي ميكن أن يتخذ مطية يف هذا امل
جيب تيسري التدريب وحتبيبه للمتعلمني باستعمال البطاقات واأللعاب اللغوية 

  .(9)واحملاورات والتمثيليات واستخدام القصص ما أمكن
 

ن إىل نضج ئتلميذ يف هذه احللقة ميكن أن نطم: ومتثل الصف اخلامس، والالحلقة الثالثة
على فهم القواعد بالطريقة القاصدة اليت تعتمد على األمثلة واملناقشة فكره وقدرته 

واالستنباط والتطبيق، وال ميانع من ختصيص إحدى احلصص لتدريس القواعد والتدريب 
املتعلمني بعدم اإلكثار من القواعد املختلفة يف  ذه احللقة مع مراعاة التيسري علىعليها يف ه

  .(57)احلصة الواحدة
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 أهداف تدريس القواعد النحوية للصفوف األولى من التعليم االبتدائي: -خامسا
أهداف تدريس القواعد النحوية للصفوف األوىل من التعليم االبتدائي كثرية ومتعددة 

  :(55)ميكن إمجاهلا يف اآليت
تزويد املتعلم بأساس حمسن لتفكريه مبا جيعل استجابته اللفمية للمواقف ذات  -أ 

 مغزى وداللة.
 ويد املتعلم باخلربة احلقيقية اليت ختلق فيه النشاط الذايت.تز   -ب 
 تزويد التلميذ باستمرارية التفكري. -ج 
 تنمية ملكة التلميذ حبيث ختلق له قلبية أكثر يف التعلم وفهم النصوص. -د 
 متكنه من معرفة النصوص واختيار األفكار وتنميمها. -ه 
 التفريق بني أمناط اجلمل االمسية والفعلية. -و 
 لى الضمائر والصيغ والتفريق بينها.التعرف ع -ز 
قراءة النصوص قراءة مناسبة مسرتسلة ومعربة مع مراعاة عالمات الوقف  -ح 

 واحرتام املوقف على السواكن.
 فهم النصوص واحلكايات وكل ما يقرأ واإلجابة عن األسئلة اليت تطرح عليه.  -ط 

 منطلقات تدريس النحو في المرحلة االبتدائية: -سادسا
ريس القواعد اللغوية يف املراحل التعليمية األوىل ليس حكرا على حصة ن تدإاحلق 

حصة تعليمية وتربوية أو من خالل احملاورات  املتعلم يتلقى لغة يف كلّ  بعينها، وذلك أنّ 
احلصص لتلقني املتعلم مجلة  املختلفة، ولذا وجب على املدرس أن يعمل على استغالل كلّ 

 علية للغة يف خمتلف مناشط التعلممن خالل املمارسة الف من القواعد بطريقة غري مباشرة
مناشط  ضرورة االستئناس بكلّ   احملدثني يف جمال تعليم اللغاتوعليه يذكر أغلب الباحثني

اللغة يف متكني املتعلمني من التعرف على خمتلف قواعد اللغة مبمارستها ممارسة فعلية وهاته 
  :(52)املناشط هي
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و املنطلق األول يف اكتساب املتعلم مجلة من القواعد : وهالتعبير الشفوي .1
 اللغوية من خالل املمارسة الفعلية للغة فمن خالله ميكن للتلميذ أن: 

 يتزود التلميذ حبصيلة لغوية. -
 يتعود على التعبري الصحيح املستند على عرض األفكار وتنميمها. -

 

 ة وهي هتدف إىل: وهي املدخل الثاين لتعليم القواعد اللغوي القراءة: .2
 التدريب على القراءة الصحيحة والنطق السليم للكلمات. -
 اكتشاف الصيغ والرتاكيب ألن تعلم القراءة وإتقاهنا ينعكس على النحو. -

 

وهي وسيلة لرتبية األذواق وتعزيز الرصيد اللغوي  األناشيد والمحفوظات: .3
هم على توظيف الكلمات وتزويدهم بزاد لغوي من األلفاظ والتعبريات اليت تعين

 توظيفا مثمرا، ومن أهداف تدريس األناشيد: 
 التمثيل اجليد للمعىن.  -
 املختلفة )املتصلة واملنفصلة( التعرف على الصيغ والتفريق بني الضمائر -

 ..(.كان )حتت، فوق، علىعلى املوأمساء اإلشارة وأمساء األلفاظ الدالة 
لتذكري والتأنيث، والتعرف على وأدوات الربط وحروف اجلر والنصب وا

 أمناط اجلمل والرتاكيب والتفريق بينها... وهلم جرا.
 

 وهي تشمل عددا من املناشط اآلتية: الكتابة : .4
 :ومن خالله ميكن للمتعلم أن:  اخلط 

 تعلم كتابة األحرف كتابة مجيلة وواضحة. -أ 
 كتابة اجلمل مع حسن احرتام التناسق بني كلماهتا. -ب 
 رية.كتابة فقرات قص -ج 

 

 :ومن خالله ميكن للتلميذ أن يتعرف على: اإلمالء 
 التاء املربوطة يف االسم املفرد واملؤنث. -أ 
 األصوات املنطوقة غري املكتوبة. -ب 
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 التاء املفتوحة يف األفعال.  -ج 
 رسم اهلمزة يف أواخر الكلمات. -د 

 

 :ومن خالله ميكن للتلميذ: التعبري التحريري 
 حترير بطاقات التهاين والدعوات. -أ 
 رير الرسائل.حت -ب 
 حترير حكاية موجزة. -ج 
 حترير حوار قصري. -د 

 

 .(51)اكتساب قواعد اللغة العربية بطريقة ضمنية بحفظ القرآن الكريم -سابعا
كان اكتساب اللغة وقواعدها عند العرب القدامى يتم بطريقة طبيعية تلقائية، من 

لغوية السليمة، بل إن  خالل وجودهم يف بيئة لغوية مثالية، فهم دائمو السماع لألمناط ال
كثريا منهم كان حيرص على تعليم أبنائه ما صفا وَكُمَل من اللغة، وذلك بأن يعمدوا إىل 
إرسال أبنائهم إىل البوادي لتتم تنشئتهم على خري ما يرومون من فصاحة القول وحسن 

ذلك  وقد دأبوا علىأحسن مثل،  صّلى اهلل عليه وسلم املنطق واخللق، ولنا يف رسول اهلل
فكان الناشئ منهم يكتسب لغته من خالل خمالطة اآلخرين واالستماع  ردحا من الزمن

إليهم بشكل دائم يف نوع من االنغماس الطبيعي يف اجملتمع املثايل حىت يكتب تلك امللكة 
ب َلًة فيهم، بيد أنّ  أكدوا  "ابن خلدون"أهل العلم ويف مقدمتهم  اللغوية واليت ظنها البعض ج 

اللغات   "اعلم أنّ  لكة صناعية تكتسب كغريها من امللكات والصنائع، ويف هذا يقول:أهنا م
كلها ملكات شبيهة بالصناعة )...( فاملتكلم من العرب حني كانت ملكته اللغة العربية 
موجودة فيهم، يسمع كالم أهل جيله، وأساليبهم يف خماطباهتم وكيفية تعبريهم عن 

يسمع الرتاكيب  فردات يف معانيها، فيلقنها أوالعمال املمقاصدهم، كما يسمع الص ي است
 متكلم حلمة ومن كلّ  بعدها فيلقنها كذلك، ث ال يزال مساعهم لذلك يتجدد يف كلّ 

 . (51)واستعماله يتكرر إىل أن يصري ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون كأحدهم"
 

با امللكات(، هكذا تكتسب اللغة إذن من طريق السماع الذي عده "ابن خلدون" )أ
ومن طريق الكالم واملخالطة والذي يسميه علماء اللسانيات بـــ)احلمام اللغوي(، وقد 

 درجت عليه األمم يف إكساب لغاهتا للناشئة من األجيال املتالحقة.
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ه وبعد أن فسدت تلك امللكة للعرب مبرور األجيال، وبعد خمالطتهم األعاجم بيد أنّ 
يدة وقد كانت ناقصة عن األوىل، مما دعا عاملا كابن خلدون مما تسبب يف ميالد ملكة جد

 يف اكتساب اللسان العريب السليم إىل الدعوة إىل اختاذ مسالك جديد، وطرائق مستحدثة
ويف هذا يقول: "اعلم أن ملكة اللسان الـُمَضر ي، هلذا العهد قد ذهبت وفسدت، ولغة أهل 

اللغات  القرآن، وإمنا هي لغة أخرى )...(، إال أنّ اجليل كلهم مغايرة للغة مضر اليت نزل هبا 
ملا كانت ملكات كما مر، كان تعلمها ممكنا شأن سائر امللكات، ووجه التعليم ملن يبتغي 
هذه امللكة ويروم حتصيلها أن يأخذ نفسه حبفظ كالمهم القدمي اجلاري على أساليبهم من 

  ب يف أسجاعهم وأشعارهمفحول العر  القرآن واحلديث، وكالم السلف، وخماطبات
وكلمات املولدين أيضا يف سائر فنوهنم، حىت يتنزل لكثرة حفمه لكالمهم من املنموم 

 .(55)واملنثور منزلة من نشأ بينهم ولقن العبارة عن املقاصد منهم"
 

 ن يروم تعلم اللغة العربيةهذا منهج جديد وسبيل مستحدث اقرتحه ابن خلدون مل
جيدة ومعرفة كافية هبا، وكفاءة عالية يف أداءها وأداء قواعدها واكتساب سليقة لغوية 

بطريقة تضارع معهود العرب يف استعماهلم للغة، ذلك أن كثرة احملفوظ من كالم العرب 
ناهيك عن ممارسته مساعا ولفما سيمكن املمارس هلا من اكتساب معرفة ضمنية بقواعدها 

يها فيما سيأيت من زمن مجال وعبارات مستحدثة ترتسم تلقائيا يف ذهنه كاملنوال، ليقيس عل
ث يتصرف بعد ذلك يف التعبري عما " بل، ويف هذا يقول ابن خلدون:لرمبا مل يسمع هبا من ق

يف ضمريه على حسب عباراهتم، وتأليف كلماهتم، وما وعاه وحفمه من أساليبهم وترتيب 
 .(51)يزاد بكثرهتما رسوخا وقوة"ألفاظهم، فتحصل له هذه امللكة هبذا احلفظ واالستعمال، و 

 

ث إنه على مقدار جودة املسموع واحملفوظ من الكالم وكثرته، وكثرة استعماله جتود 
امللكة يف الفهم ث يف القول واألداء، وفيه يقول ابن خلدون:"وعلى قدر احملفوظ وكثرة 

 .(50)االستعمال تكون جودة املقول املصنوع نمما ونثرا"
 

بتكر يف كسب النمام اللغوي العريب بطريقة تلقائية وضمنية هو ما هذا املنهج امل
نقرتحه اليوم ألبناء جيلنا احلايل والذين يرومون تعلم اللغة العربية واكتساب سليقة لغوية 
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تامة يف أدائها، انطالقا من القواعد الصحيحة هلا، منهج يعتمد على كثرة احملفوظ وكفاية 
دته، مع دوام االستماع إىل النصوص املنجزة منه واملمثلة يف من كالم اهلل تعاىل على جو 

األشرطة املسموعة واملرئية لساعات طوال حىت ترتسم القواعد اللغوية للغة العربية يف أذهان 
الناشئة كاملنوال، الذي سيقيسون عليه الحقا أمناطهم اللغوية اجلديدة، وسينشؤون على 

 غراره عباراهتم ومجلهم املبتكرة.
 

 أهمية االستماع والحفظ في تكوين العادات اللغوية السليمة. -ثامنا
من املفيد وحنن نتحدث يف هذا السياق البحثي عن اكتساب قواعد اللغة العربية 
وتعلمها بطريقة ضمنية من طريق القرآن الكرمي أن نشري إىل أهم اآلليات اليت ميكن أن 

هذا سنركز على آلية االستماع  ويف كلّ  تسهم بشكل مباشر يف تزكية الفكرة وتعزيزها،
 واحلفظ يف تكوين الكفاءات القواعدية السليمة واملنتجة.

 

: خلق اهلل اإلنسان وجعله يف أحسن صورة، وجعل له السمع والبصر مهارة االستماع -0
والفؤاد وفضله على مجيع خلقه، مبا أودع فيه من الطاقات والنعم، وَأَجلُّ هاته النعم نعمة 

لسمع(: وهو القدرة على التقاط األصوات واستيعاهبا والتفاعل معها، وما قد خفي على  )ا
كثري من العاملني هو أن االستماع مهارة ترىب وتطور لكوهنا املدخل األول للمعرفة عند 
اإلنسان، وبه حيقق اإلنسان الفهم، فالدماغ البشري ال شيء فيه من املعرفة إال ما يأتيه من 

، وملا كانت حاسة السمع هباته األمهية كان لزاما أن يـُْعتَـىَن هبا أميا عناية لتؤدي طريق احلواس
 دورها املنوط هبا على أحسن وجه وأمته.

 

وقد كنا سلفا قد ذكرنا أمهية هاته املهارة يف اكتساب اللغة حىت إن بعض العلماء 
فيها استعمال أمناط يف بيئة يكثر  أامللكات(، وعليه فالطفل الذي ينشمسى السمع )أبا 

 ":فارس ابن" يقول هذا ويف الحق، وقت يف حمالة ال أثرها سيقتفي ما سرعان فإنه ما، لغوية
"تؤخذ اللغة اعتيادا كالص ي العريب يسمع أبويه وغريمها، فهو يأخذ اللغة عنهما على مر 

 (52)ألمانة"األوقات، وتؤخذ تلقنا من ملقن، وتؤخذ مساعا من الرواة الثقات ذوي الصدق وا
 إال أنّ  "... أما "ابن خلدون" فيؤكد أمهية التلقني يف تكوين العادات اللغوية السليمة يقول:
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وهكذا يكون  (59)حصول امللكات عن املباشرة والتلقني أشد استحكاما وأقوى رسوخا"
جزأ االستماع املباشر والتلقني سببا رئيسا يف حدوث ملكة اللغة وما القواعد إال جزء ال يت

وصرفها، وحنوها  )صوهتا ستوياهتا وال تنفصم عراها:متكامل يف م من اللغة، إذ اللغة كلّ 
وتركيبها، ومفرداهتا ومعجمها، ودالالهتا(، فالص ي الذي يكتسب اللغة تلقينا من طريق 
االستماع إىل آيات اهلل تتلى عليه يف كل حني، سيكتسب يف الوقت نفسه كفاية قواعدية 

ليد اللغة واستعماهلا بطريقة إبداعية متفردة كما مل يسمعها من قبل، وهاهنا ضمنية يف تو 
تكمن أمهية االستماع يف حدوث عمليات التعلم املبكر يف ظل غياب "قدرات القراءة 

، فيبين الطفل رصيدا معجميا ولغويا  (27)والكتابة يف املراحل التعليمية األوىل عند األطفال"
 مع من حوله بطريقة إبداعية. كافيا يسعفه يف التواصل

 

: من املفيد أن يدرك القارئ أن مهارة االستماع ال ميكن أن تكون مثمرة مهارة الحفظ -9
ومفيدة إال إذا اقرتنت مبهارة احلفظ، وأن مهارة احلفظ نفسها ال ميكن أن تتأتى إال من 

زال مساعهم لذلك "وال ي طريق مهارة )التكرار(، والبن خلدون يف هذا قول ذكرناه سلفا:
متكلم، واستعماله يتكرر إىل أن يصري ذلك ملكة وصفة  حلمة ومن كلّ  يتجدد يف كلّ 

حصول ملكة اللسان  "إنّ  ، ويواصل "ابن خلدون" قوله:(25)راسخة ويكون كأحدهم"
العريب إمنا هو بكثرة احلفظ من كالم العرب حىت يرتسم يف خياله املنوال الذي نسجوا عليه 

فينسج هو عليه ويتنزل بذلك منزلة من نشأ معهم، وخالط عباراهتم يف كالمهم  تراكيبهم،
  ، ذلك أنّ (22)حىت حصلت له امللكة املستقرة يف العبارة عن املقاصد على حنو كالمهم"

 عادات لغوية جيدةكثرة احملفوظ على جودته وكثرة تكراره ستجعل الص ي املتعلم ُيَكونُن 
هذا سيجعله يقتفي آثار  يف اخلطاب املسموع واملنجز، كلّ  مؤسسة على قواعد متداولة

احملفوظ سيساعد املتعلم على تقومي  مسموعه، بل قد يتفوق عليه يف طريقة إبداعه، ث إنّ 
لسانه فينطق باألصوات نطقا صحيحا، ويقف بنفسه على التباينات بني األصوات املتقاربة 

د اللغوية النحوية منها والصرفية انطالقا من املخرج، كما يتعود على املتعلم على القواع
النماذج احملفوظة واليت سجلتها ذاكرته، حبيث يكتسب املتعلم استنباط القواعد من النماذج 
احملفوظة يف ذاكرته، ويتمكن من إدراك العالقات بني اجلمل البسيطة واجلمل املركبة، وتتضح 

 . (21)نسج على منواهلا مناذج جديدة مبتكرةمنهما، األمر الذي ميكنه من ال لديه وظيفة كلّ 
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 فكرة "ابن خلدون" منهجا وطريقة للتعليم. -تاسعا
سنجتهد يف هذا اجلزء باإلفادة من بعض املراجع لتحويل فكرة ابن خلدون إىل منهج 

تربية امللكة  فإنّ  "علي أمحد مدكور" متكامل وطريقة للتعليم، ذلك أنه كما يقول الدكتور
قا لنمرية ابن خلدون ميكن أن تتم من خالل تطبيق أسلوب حمدد يف ختطيط اللسانية وف

 املنهج، وتنفيذه، وتقوميه ومتابعته على النحو اآليت:
 

وذلك باختيار النصوص األصيلة من القرآن الكرمي واحلديث النبوي  :التخطيط -0
يف أسلوهبا  الشريف، واألدب شعره ونثره، على أن تكون النصوص مناسبة لسن املتعلمني

مرحلة تعليمية، كما يـَُنصُّ على برجمة املوضوعات النحوية اليت َتر ُد  وموضوعاهتا وفقا لكلّ 
)الفعل والفاعل واملفعول واملبتدأ واخلرب...وهلم جرا( على  يف هاته النصوص على حنو:

  ةتدرجها من حيث السهولة والصعوب أساس توزيعها على املراحل الدراسية املختلفة، مع
 مرحلة. مع مراعاة التداول واالستعمال فيها مع كلّ 

 

مرحلة بالدراسة، والفهم والتفسري، والنقد  تناول النصوص املخصصة لكلّ  : يتمّ التنفيذ -9
االستماع واملناقشة والفهم، ث ) والتقومي، ث احلفظ انطالقا من مجلة من اإلجراءات:

هرية، ومن ث الوقوف على القضايا والقوانني التدريب على القراءة الصامتة ث القراءة اجل
النحوية املقررة هلذا الصنف من املتعلمني، ث الوقوف على املعايري والقيم ومناحي اجلمال يف 
النص، ومن ث حيفظ النص حفما جيدا، حبيث ينطبع يف النفس، وليُـْقَتَبَس منه، وينسج 

 . على منواله يف الكالم أو الكتابة يف مراحل تالية
 

 : ويتم وفق مرحلتني:التقويم والمتابعة -3
ينجز فيها التالميذ تعبريا وفقا ملعايري حمددة، كسالمة األسلوب  :المرحلة األولى -

 املعىن واملبىن. ومجال العرض، ومنطقية وتكاملها، املعاين وسالمة وصرفها، حنوها اللغة وسالمة
شائعة يف كتابات التالميذ، من حيث املبىن معاجلة األخطاء اللغوية ال :المرحلة الثانية -

واملعىن، ومنه جيب التعرض لقضايا النحو ذات األمهية بالنسبة للتالميذ يف نطاق لغوي 
متكامل )األصوات، وداللة األلفاظ والرتاكيب، أو األساليب النحوية كالفعل والفاعل 

 .(21)واملبتدأ واخلرب...وهلم جرا(
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 مرسوم املعامل منطلقه خطة واضحة هج عملي واضحوهكذا تتحول الفكرة إىل من
وآليات تطبيق وتنفيذ حمددة، وأدوات تقومي فاعلة تكشف عن مدى حتقق النتائج، كما 

 فوات. تصحح ما يكون قد وقع من خلل أو نقص وتتدارك كلّ 
 

 خاتمة:
 يف هناية البحث ميكن الوقوف على النتائج اآلتية:

م اللغات وتعلمها هو يف حاجة مسيسة إىل جتديد البحث العلمي يف جمال تعلي إنّ  -5
 دائم وحبث مستمر عن أجنع الطرائق وأيسرها للوصول لتحقيق الغايات املنشودة.

 

إن الطرائق احلالية لتعليم اللغات يف حاجة إىل تقومي دائم ومستمر من أجل حتسني   -2
 (. Corder) كفاءهتا كما جاء عن العامل "كوردير"

 

امل تعاين من صعوبة ما يف تعليم القواعد اللغوية فيها، بالنمر ملا لغات الع جلّ  إنّ  -1
يعرتي تعليم القواعد نفسه من جتريدات وتعميمات تتطلب مستوى من التخيل 

 والتفكري عند املتعلم قد ال يكون حاضرا.
 

من النتائج املتوصل إليها يف هذا البحث، ومن أهم القضايا اليت جيب أن يدركها  -1
تعليم القواعد ليس غاية يف ذاته، وإمنا هو وسيلة لصون  ومعلمها هي أنّ  متعلم اللغة

 اللسان من الوقوع يف الزلل.
 

 

 غاية تعليم القواعد أن يكتسب املتعلم كفاية لغوية سليمة يف التحدث والكتابة. إنّ  -5
 
 

 .أمهية االستماع واحلفظ يف تكوين العادات اللغوية السليمة ال ميكن أن تنكر حبال إنّ  -1
 
 

سليقة العريب وفصاحته وإجادته  مما وقف عليه ابن خلدون يف كتابه املقدمة هو أنّ  -0
ب لًَّة وال طبعا، وإمنا هي ملكة وصناعة تـُتَـَعلَُّم وُتْكَتَسُب على  للغة العربية مل تكن ج 

 غرار باقي الصنائع.
 

تيسر من ميكن اإلفادة من منهج ابن خلدون يف تعليم اللغات باالجتهاد يف حفظ ما  -2
النصوص التليدة للغة العربية لتكوين العادات اللغوية السليمة، ولبناء ملكة تضارع 

 ملكة العريب القدمي.



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
521 

 الهوامش واإلحاالت
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أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري  ينمر: صفية طبين: األبعاد التعلمية للقواعد النحوية، جملة اخلرب  -(5)
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 علي علي أمحد شعبانو  تر: عبده الراجحي،ينمر: دوغالس براون: أسس تعلم اللغة وتعليمها،  -(1)
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 .50ميشال زكريا: مباحث يف النمرية األلسنية وتعليم اللغة، ص  -(0)
 1992، 5ينمر: عبد العليم إبراهيم: املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية، دار املعارف، مصر، ط  -(2)

ة يف مراحل التعليم العام دراسة ، وينمر: حممد صاري: واقع تدريس القواعد النحوي208ص 
 .07، جامعة عنابة، اجلزائر، ص 08تقوميية، جملة التواصل، العدد 

وينمر: حممد  .209، 208ينمر: عبد العليم إبراهيم: املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية، ص  -(9)
 .09، 07صاري: نفس املرجع السابق، ص
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 ملخص:
م احلضارات اإلنسانية عرب يعترب التعليم اللبنة األساسية يف بناء اجملتمعات وتقدّ 

قيق رهانات التنمية وجتاوز ل عليه يف حتالقطاع األهم الذي يعوّ  يعدّ  هكما أنّ   .التاريخ
ية أوال جيب أن تستهدف العنصر البشري ، فالتنمية احمللّ معنّي  جمال جغرايف بأيّ  معيقاهتا

ز باألساس على الفعل التنموي جيب أن يرتكّ فه احللقة األهم يف هذه املعادلة، وعليه ألنّ 
ط والتنفيذ ملعمم الساكنة احمللية جبميع مقوماهتا وأن تسهر هذه الساكنة على التخطي

املشاريع والربامج مع أغلب الشركاء والفاعلني سواء يف القطاع اخلاص أو العام. وهذا 
ع يتطلب بالضرورة العمل على تأهيل العنصر البشري وحتفيزه عمليا على املشاركة والتطوّ 

لية، من واالخنراط اإلجيايب يف أفق تطوير املنمومة التعليمية بغية حتسني عيش الساكنة احمل
بأكنول املركز.  خالل االستثمار يف اخلربات والكفاءات احمللية اليت ينتجها قطاع التعليم

 .يف صلب التنمية احلقيقية املنشودة اأساسي احمور  هوجعل
 

 املركز.  التعليم، التنمية احمللية، الكلمات المفتاحية:

mailto:ismail.prof.nouri@%20gmail
mailto:nadiasalman395@gmail.com
mailto:nadiasalman395@gmail.com
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Abstract:  
 

Education is considered the basis in building societies and the 

progress of civilizations. It is Also the most important sector that is 

depended on to achieve the development expectations  and 

overcoming the obstacles in any community. Local development must 

target the human element because it is the most important ring in this 

equation ,thus the development action must depend basically on the 

local population in all its components and all this population must 

work on planning , implementation for most projects and programs 

with partners either in private or in public sector. All  these require 

working on rehabilitation of human element and practically evoke him 

on participation, benevolence  and positively involve him in the area 

of education in order to improve the living of local population through 

investment in local competences and expertise that are produced by 

education sector in central Baknol and makes these human resources 

as basic axes in the core of real development. 
 

Keywords: education, local development, center. 

 :مقدمة
 حتمى باهتمام كبري داخل اجملتمع يعترب قطاع التعليم من بني القطاعات اليت أضحت

وذلك باعتباره رهانا كبريا يف التنمية ببالدنا، والذي يطمح إىل حتسني مستوى الفرد يف 
مجيع امليادين، مما زاد من أمهيته خالل السنوات األخرية من طرف خمتلف املتدخلني 

ة مبا فيها مسؤولية الدولة ومكونات اجملتمع املدين، وبعض املؤسسات املالية واجلهات املعني
ة إعانات وقروض دولية ن املغرب من احلصول على عدّ خاصة البنك الدويل الذي مكّ 

سامهت يف التنمية احمللية هبذا الوسط، وذلك من أجل نشر التعليم، وتعميمه والرفع من 
ر املدرسي، من أجل حتقيق تكافؤ الفرص التعليمية يف من ظاهرة اهلد واحلدّ  ،مردودياته

 تقليدي يعتمد على التلقني واحلفظخمتلف األوساط، بعد ما كان املغرب يعاين من نمام 
ومن قلة البنيات التحتية، وتباين مضامينه ولغته وهتميش الفتاة وحرماهنا من حقها يف 

روريات املستعجلة، وال زالت إىل يومنا التعليم، وبالتايل كانت قضية إصالح التعليم من الض
هذا ضمن القضايا اليت تشغل الرأي العام املغريب، لكن هذا اإلصالح يف قطاع التعليم مل 
يكن شامال ومتكامال، بل كان جزئيا وسطحيا، ونتيجة هلذه الوضعية املتأزمة يبقى التلميذ 
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ات ومعيقات لكونه ال يساير التعليم يعاين من عدة إكراه هو الضحية األساس، نمرا ألنّ 
التطورات احلاصلة يف جمال التكنولوجيا احلديثة وال يستجيب ملعايري سوق الشغل 

بساطة التعليم املغريب عتيق  ومستجدات العوملة اليت تطرأ على الساحة الدولية، فبكلّ 
 لتفاف حول مشكل التعليم يتطلباال وجامد وحمافظ على أسسه ومبادئه التقليدية. إنّ 

 اجلميع معين باملسألة التعليمية تمافر جهود مجيع الفعاليات اجملتمعية، على اعتبار أنّ 
ومدعو وفق موقعه وختصصه ومركز تأثريه، للمسامهة يف تركيز التأمل هبذا اجملال بغرض 

 .(5)م"اخلروج برؤى وتصورات ناجحة تكون كفيلة بتوجيه التعليم حنو جماالت التنمية والتقدّ 
والذي سنحاول من خالله البحث عن مسامهة التعليم يف حتقيق  جاء حبثنا هذا،من هنا و 

كيف هو واقع حال التنمية احمللية بأكنول املركز، من خالل طرح التساؤل الرئيسي التايل: 
وماهي  التعليم بالوحدة المجالية أكنول المركز؟ وما طبيعة اإلكراهات التي تعترضه؟

 أجل تنميته؟اإلستراتيجيات المتبعة من 
 

 ولإلجابة على هذا السؤال احملوري قسمناه إىل جمموعة من األسئلة الفرعية:
 املركز؟ كيف هو واقع التعليم بالوحدة اجملالية أكنول -
 ما طبيعة اإلكراهات اليت تعرتض قطاع التعليم باملركز احلضري أكنول؟ -
أجل حتقيق التنمية املنشودة  مناإلسرتاتيجيات املتبعة للنهوض بقطاع التعليم ما هي  -

 لدى الساكنة احمللية؟
 

 :فرضيات الدراسة  
من خالل السؤال اإلشكايل، ميكننا صياغة جمموعة من الفرضيات اليت سنحاول 

 حصرها يف النقط التالية:
 م مع ءلمؤسسات املدرسية جيعلها ال تتالط وغري املتكافئ لالتوزيع غري املخطّ  نّ إ

 ها املتعلمني.ئعات أبناخصوصيات املنطقة وتطل
  األزمة اليت يعاين منها قطاع التعليم هي أزمة مرتبطة باألساس باألزمة العامة اليت يعاين

 منها اجملتمع يف امليادين االقتصادية، االجتماعية والثقافية.
  ّالشركاء والفاعلني من العوامل اليت  غياب التنسيق والتفاعل وتوحيد تدخالت كل

 بقطاع التعليم وتنميته. حتول دون النهوض
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 :أهمية الدراسة 
يعترب التعليم عنصرا فعاال يف رقي األمم وعامال حامسا يف التقدم الثقايف واالقتصادي 

شرط من شروط املواجهة احلضارية مع حتديات احلاضر  أيضاوهو  والسياسي. واالجتماعي
 ريا، باعتبار الرتبية والشغل حقّ واملستقبل، ومن هذا املنطلق أولته الدولة املغربية اهتماما كب

د اإلنسان باملعارف ه يعترب وسيلة تعليمية معرفية تزوّ املواطنني دون استثناء، كما أنّ 
ن الذات، وتبين شخصية الفرد اليت تساهم واملعلومات واملبادئ والقيم اليت تصقل وتكوّ 

 عالقة جدلية تكاملية.العالقة بني التعليم والتنمية هي  بفعالية يف عملية التنمية ألنّ 
 

 :منهجية الدراسة 
ة مبوضوع البحث الذي حنن طالع على جمموعة من البحوث والكتب املتعلقبعد اال

ة دقيقة، يف إطار دراسات جغرافية شتغال عليه، وملقاربة املوضوع مقاربة علميبصدد اال
 تبعنا املنهجية التالية:ا

 قراءة بيبليوغرافية لدراسات سابقة. -
 ائق اإلدارية لدى إدارات التعليم.الوث -
قراءة مواضيع التعليم والتنمية احمللية، سواء على املستوى النمري أو يف إطار دراسات  -

 عض اجملاالت اجلغرافية.بمت بتها
 آباء وأولياء التالميذ. تالميذ، ل من ثالث فئات: أطر تربوية،اعتماد عينة مرجعية تتشكّ  -

 من خالل املعاينة املباشرة وبعض املقابالت الشفهية.دراسة ميدانية دقيقة  -  
   معاجلة املوضوع من خالل اإلشكالية املطروحة للبحث يف فصلني ومقدمة وخامتة. -  
 هداف الدراسة: أ 

 هتدف الدراسة إىل حتقيق ما يلي:
 املركز؟ التعرف على واقع التعليم بالوحدة اجملالية أكنول -
 تعرتض قطاع التعليم باملركز احلضري أكنول؟التعرف على اإلكراهات اليت  -
من أجل حتقيق التنمية املنشودة لدى الساكنة احمللية اإلسرتاتيجيات املتبعة توضيح  -

 بأكنول املركز؟
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 :نيىل حمورين أساسيإتقسيم هذه الدراسة  ألساس فقد تّ وعلى هذا ا
 ز؟املرك تشخيص واقع التعليم بالوحدة اجملالية أكنول :الفصل األول

 مدخل مفاهيمي. احملور األول:
 .واقع التعليم األويل مبركز أكنول احملور الثاين: 

 .تشخيص حالة التعليم االبتدائي مبركز أكنولاحملور الثالث: 
 تشخيص حالة التعليم الثانوي اإلعدادي والتأهيلي بأكنول املركز.احملور الرابع: 
املركز واالسرتاتيجيات املتبعة  لية أكنولبالوحدة اجملاإكراهات التعليم  الفصل الثاني:

 من أجل حتقيق التنمية احمللية.
 .احملور األول: إكراهات التعليم مبركز أكنول 
 املركز.من أجل حتقيق التنمية احمللية بأكنول اإلسرتاتيجيات املتبعة احملور الثاين:  
 

 صعوبات الدراسة: 
ات، فبحثنا كباقي البحوث مل يسلم جمهود تعرتيه جمموعة من العراقيل والصعوب كلّ 

 وعدم رغبتها يف إعطاء املعلومات من ذلك، وبغض النمر عن املصاحل اإلدارية ومتاطلها
 ة الدراسات والبحوث املتعلقة باجملال املدروس اليت وقفت كحجرة عثرة أمامنا.قلّ  نذكر

 

مشولية عن واقع لكن رغم هذه الصعوبات حاولنا جبهد كبري جتاوزها، بغية تقدمي نمرة 
ليت والتطرق ألهم اإلكراهات اليت تواجهه، وتقدمي االسرتاتيجيات ا التعليم مبركز أكنول،

 .تتوخى حتقيق التنمية احمللية
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 :المركز تشخيص واقع التعليم بالوحدة المجالية أكنول الفصل األول:
  .مدخل مفاهيمي المحور األول:

 مفهوم التعليم: 
أعضاء هيئات التعليم يف اجلامعات  من العاملني يف مستويات خمتلفة، فئات "مهنة تضمّ 

وغاية  واملوجهون الرتبويون واملعلمون ... وقيم مراكز البحث العلمي املعنية بالتعليم ...
تم داخل املدارس. سواء يف ما يتصل باجلانب تيعهم حتقيق عمليات التعلم اليت هؤالء مج

وما يتصل مبهارات األدوات  باجلانب الوجداين والعاطفي،ما يتصل  املعريف والعقلي أو
 .ق بأمناط السلوك االجتماعياملختلفة وما يتعلّ 

 

 :هناك مفهومان رئيسيان للتعليم األساسي
  

ويقصد به املستوى األويل من نمام الرتبية املدرسية وميثل  ،ذو صفة تربوية املفهوم األول:
 الرتبية املدرسية.قاعدة مهمة وذات فاعلية مساندة يف 

 

أدىن من الفرص التعليمية ألعداد الكبرية من  اوفر حدي ،ذو صفة اجتماعية املفهوم الثاين:
الصغار والكبار ملن فاتتهم فرص التعليم يف الصغر أو انقطعوا عنه بسبب ظروفهم 

حيث ؛ مناسبة للبالد العربية بصفة عامةاالقتصادية واالجتماعية، ويعترب هذا املفهوم أكثر 
عليم يف القرى يف فرتة يعىن حباجات فئات كبرية من السكان وخباصة الفئات احملرومة من الت

 هيال إلحلاقهم بالرتبية والتعليمويوفر هلم تربية وظيفية ومرنة وقليلة التكاليف تأ ،دةزمنية حمد
 ولتوفريل للرتبية املدرسية وأهم ركن من أركان التعليم األساسي، وهو نمام أساسي ومكمّ 

باعتباره شرطا أساسيا ملشاركة األفراد يف النشاط  األدىن حلاجات التعليم األساسي، احلدّ 
 .(2)االقتصادي واالجتماعي"

 

التعليم األساسي يزود املواطن باملعارف واخلربات  فإنّ " سب تعريف اليونسكوحبو 
 اجملتمعات الريفية العلمية األساسية ملزاولة بعض احلرف البسيطة أوزيادة دخل األسرة يف

 .(1)واحلضرية..."
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 :مفهوم التنمية المحلية 
ثر النقاشات اليت تعالت حول هتيئة وا عداد إظهر هذا املفهوم يف حبر الستينيات على 

الرتاب. ولقد كان العامل القروي احلقل األول لتطبيق املفهوم، لكنه اليوم يتجاوز حدود 
وى املعيشي عرب تنوع األنشطة هتدف أساسا ا ىل رفع املست القرية ا ىل املدن. والتنمية احمللية

جتماعية، وذلك بتنشيط وتنويع موارد وطاقات اجملال اجلغرايف مما تصادية والتجارية واالقاال
وذلك ميكن رؤيته من خالل  ،يف حياة األفراد على مستوى تراب معني انوعي احيدث تغري 

 .(1)يومية وحتسني مستوى اخلدماتمستوى املعيشة وتطور البيئة احلياتية ال
 

  :"يعرفها بكوهنا العمليات اليت توجد هبا التنمية المحلية حسب "مصطفى الجندي
جتماعية طات احلكومية لتحسني األحوال االقتصادية واالجهود األهايل وجهود السل

 والثقافية للمجتمعات احمللية وحتقيق التكامل هلذه اجملتمعات يف ا طار حياة األمة
 .(5)ومساعدهتا على املسامهة التامة يف التقدم الوطين

 " التنمية المحلية حسبJ.L.GUIGOU :" هي تعبري عن تضامن حملي قادر على
وتعبري عن ا رادة املواطنني لتثمني املوارد احمللية الشيء  ،خلق عالقات اجتماعية جديدة

 الذي خيلق تنمية اقتصادية.
 

  أكنول المركزبالوحدة المجالية األولي  واقع التعليم: الثاني المحور 
والعقلي والوجداين التفتح البدين  من بني الغايات اليت يرمي إليها التعليم األويل تيسري

ستغالليته وتنشئته االجتماعية، وكذا تنمية مهاراته احلسية املرئية واملكانية اللطفل وحتقيق 
 العلمية والفنية كالرسم، التلوينألنشطة ... والتمرن على ا الزمانية والرمزية التعبريية

التشكيل، لعب األدوار، اإلنشاء واملوسيقى، كما يقوم الطفل بأنشطة حتفيزية للقراءة 
والكتابة باللغة العربية، وأحيانا الفرنسية خاصة من خالل التعبري الشفوي، مع االستئناس 

ل التعليم األويل أمهية بارزة يف لقد احت باللغة األم لتسهيل الشروع يف القراءة والكتابة.
خمتلف األنممة التعليمية وذلك حبكم األمهية اليت تكتسيها هذه املرحلة يف حياة الطفل 

يف تكوين وتفتح قابليته وإعداده ملرحلة التمدرس ويف هذا  ؤديهوالدور الذي ميكن أن ت
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ة إىل اإلطالة يف الصدد يقول طه حسني يف كتابه "مستقبل الثقافة يف مصر" لسنا يف حاج
أساسي من أركان احلياة االجتماعية...، إذن فماهي  نالتعليم األويل واإللزامي رك إثبات أنّ 

 وضعية التعليم األويل مبركز أكنول؟
 

يف مركز أكنول يسود نوعني من التعليم األويل، الكتاتيب القرآنية ورياض األطفال 
الكتاتيب أو املسيد الذي يغلب عليه وهو شكل من أشكال التعليم احلديث مقارنة مع 

م فيه القرآن الكرمي والكتابة والقراءة باللغة العربية، لكن الطابع العتيق والقدمي الذي يعلّ 
خالل السنوات األخرية عرف هذا التعليم تراجعا كبريا يف هذا املركز إذ أصبح يستقبل 

ات وهذا راجع إىل انتشار سنو  1ذين ال تتجاوز أعمارهم طفلة فقط، الو  طفال 27حوايل 
التعليم األويل بشكل كبري داخل املغرب أو يف التجمعات احلضرية، ومن أهم الرياض 

حيث  منحصرا على القطاع اخلاص فقط هذا النوع من التعليم ظلّ  ،بأكنول، روض اإلميان
 ال يستفيد منه مجيع األطفال باملركز.

 

 :المستفيدون من خدمات روض األطفال *
 

 . : عدد المستفيدين من خدمات روض األطفال0رقم  مبيان

 
 

 .22/11/2720املصدر: النيابة اإلقليمية بتازة، )مكتب اإلحصاء( بتاريخ 
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نسبة متدرس الذكور تفوق نسبة اإلناث ما عدا داخل  يتضح من خالل املبيان أنّ 
من الذكور ويرجع السبب يف ذلك  روض أكنول الذي يعرف نسبة تسجيل اإلناث أكثر
 إىل اإلقبال املتزايد لإلناث على الدراسة عكس الذكور.

 

من  قبل احلديث عن حالة التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي التأهيلي البدّ 
الوقوف عند مراكز املؤسسات التعليمية داخل اجملال، ويتوفر مركز أكنول على ثالث 

ومدرسة اللوز املختلطة، إضافة إىل مدرسة  5955أكتوبر  2وية مؤسسات تعليمية، وهي ثان
 أكنول، وهي تتوزع بشكل متفاوت داخل اجملال املدروس.

 

 حالة التعليم االبتدائي بمركز أكنول: تشخيص :المحور الثالث
كان للتعليم هبذا املركز مند نصف قرن من الزمن أمهية كربى، بالنسبة للسكان، حبيث 

 إبان فرتة االستعمار، وكما ميكن القول أيضا أنّ  5955سة ابتدائية سنة ت أول مدر شيدّ 
هذه املدرسة بنيت من طرف سلطات االستعمار، وذلك هلدف واحد خيدم مصاحلهم 
اخلاصة؛ كمحاولة إدخال ثقافة جديدة. زرعها يف قلب ثقافة هذا املركز الذي يغلب عليها 

ا أهل املركز بالرفض وذلك العتبارها جاءت الطابع األمازيغي القح، يف البداية واجهه
أطر املدرسة من أصل فرنسي، وكانت  للقضاء على التعليم القدمي وحفظ القرآن، وكان جلّ 

تدرس اللغة الفرنسية من الدرجة األوىل، فتخرج من هذه املدرسة العديد من األطر كاألطباء 
 واملهندسني واألساتذة واملعلمني. 

 

افدون على التعليم االبتدائي منهم من يأيت من الرياض ومنهم من التالميذ الذين يتو 
سنوات  1الكتاتيب ومنهم من مل يستفد من التعليم األويل، تعترب هذه املرحلة اليت تستمر لـ 

 أي املرحلة اإلعدادية. ؛متهيًدا للمرحلة املقبلة
 ومن أهداف املرحلة نذكر مايلي:

 ؛لذين مل يستفيدوا من التعليم األويلتعليم الكتابة والقراءة للتالميذ ا -
 ف أساسية للتعبري والفهم والتمرن على اللغة األجنبية؛اكتساب مهارات ومعار  -
 ترسيخ املبادئ األولية حول ما يتعلق باللغة العربية والرياضيات؛ -
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متحانات واليت يتم من خالهلا حتديد التالميذ املؤهلني ويف النهاية تأيت مرحلة اال
 املرحلة الثانية. للدخول يف

 

 : أعداد المسجلين الجدد بالمؤسستين:أوال
عدد التالميذ املسجلني اجلدد  حسب البحث امليداين الذي أجريناه مبركز أكنول تبني لنا أنّ 

 ن حسب اجلدول التايل:و وتلميذة وهم موزع اتلميذ 94باملؤسستني هو 
 

 9420-2019المسجلين الجدد بالمؤسستين سنة : عدد التالميذ 0جدول رقم 
 

 جمموع عدد املسجلني اجلدد اسم املؤسسة
 إناث ذكور

 65 28 37 مدرسة اللوز

 29 2 21 مدرسة أكنول

 94 36 52 اجملموع

 .2720املصدر: النيابة اإلقليمية بتازة، 
 

ني اجلدد أهم مالحمة يربزها اجلدول أعاله، هو ضعف نسبة التالميذ املسجل إنّ 
وتلميذة، وهذا راجع ملوقعها اجلغرايف  اتلميذ 29مبدرسة أكنول حيث مل يسجل فيها سوى 

للتالميذ  التسجيل نسبة ارتفاع نالحظ بينما كلم(،2) كيلومرتين حبوايل عن املركز يبعد الذي
 وتلميذة. اتلميذ 65اجلدد ملدرسة اللوز املختلطة حيث سجل هبا خالل هذا املوسم حوايل 

 

 :العاملة بالمؤسسات االبتدائية األطر :ثانيا
تعترب األطر العاملة داخل املؤسسة كيفما كان دورها النواة األساسية لرتبية 
الناشئ وتقدمي املنهج العلمي وتقومي كفاءات الطالب وتقدمهم، ملا حتمله من أفكار 

 عني.ومعرفة وما تقدمه من إرشادات ونصائح وتوجيهات قيمة للتالميذ الياف
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 .9420-2019: توزيع األطر العاملة بالمؤسستين خالل موسم  2جدول رقم
 

 الطاقم اإلداري املعلمني عدد اسم املؤسسة
 

 مدرسة اللوز
  إناث ذكور

 71 75 )مدير + عون إداري(5
 )مدير املؤسسة(5 71 71 مدرسة أكنول

 

 .2720مدرسيت اللوز وأكنول  ار املصدر: مدي
 

اجلدول النقص التام يف الطاقم اإلداري حيث جند غياب األطر نالحظ من خالل 
مؤسسة وعون إداري تابع له ويمهر ذلك من خالل مدرسة  اإلدارية باستثناء مدير يف كلّ 

هلذه الشرحية دور يف تنميم السري العام لنمام املؤسسات التعليمية، أما فيما  اللوز، حيث إنّ 
دد املعلمني مبدرسة اللوز مقارنة مع مدرسة أكنول حيث األطر الرتبوية فنجد ارتفاع ع خيصّ 

معلمني ذكور وإناث، يف حني مدرسة اللوز تتوفر  يبلغ عدد املعلمني هبذه األخرية ستّ 
 معلم ومعلمة. 55على 

 

 والتجهيزات بالمدرستين: المرافق :ثالثا
 ن بأكنول املرافق والتجهيزات التالية: ان االبتدائيتااملدرست تضمّ 

 

 .المرافق والتجهيزات بالمدرستين :3مول رقجد
 

 حالة المؤسسة المؤسسة
 الواجهة
 الخارجية

 عدد
 الحجرات

شبكة 
الصرف 
 الصحي

الماء 
الصالح 
 للشرب

الشبكة 
 الكهربائية

قاعة  مطعم
 الصالة

قاعة 
 األنشطة

المناطق 
 الخضراء

قاعة 
 اإلعالميات

غير  متوفرة 03 جيدة اللوز
 متوفر

غير  متوفرة 0 متوفرة
 متوفرة

 غير متوفرة متوفرة

غير  متوفرة 0 جيدة أكنول
 متوفر

غير  متوفرة متوفرة 0 متوفرة
 متوفرة

 متوفرة

 

 .2720مدرسيت اللوز وأكنول  ااملصدر: مدير 
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فر اهذا اجلدول يقودنا أكثر ملعرفة حالة املؤسسة ونوع البنيات التحتية اليت تتو  إنّ 
خر كقاعة ت األساسية يف حني غياب بعضها اآلباعليها، حيث نالحظ وجود بعض املتطل

األنشطة املوازية أصبحت جزًءا من  األنشطة وما هلذه األخرية من دور حيوي خصوصا أنّ 
على حميطها اخلارجي، فنجد  املدرسة املنمومة الرتبوية، وهذا ما خيلق عدة عراقيل أمام انفتاح

 العروض ،الندوات، احملاضرات، الرتبويةندية عدة ورشات حتتاج لقاعة األنشطة مثل األ أنّ 
التوعية الصحية. كما نلمس غياب املاء الصاحل للشرب ، طة مجعية آباء وأولياء التالميذأنش

 وقاعة اإلعالميات مبدرسة اللوز.
 

 المركز:تشخيص حالة التعليم الثانوي اإلعدادي والتأهيلي بأكنول  :المحور الرابع
متداد ا يلثانية من التعليم األساسي، وهادي املرحلة ايعترب التعليم الثانوي اإلعد

للسلك االبتدائي وتستغرق الدراسة هبا ثالث سنوات حيث يلتحق هبا التالميذ احلاصلون 
كتساب جمموعة من املعارف املتنوعة وتعميق دة الدراسات االبتدائية، وذلك ال على شها

 املكتسبات من خالل:
 كتشافهم للمعارف األساسية حول وطنهم واحلقوق ا و  تعلمنيدعم الذكاء التجريدي للم

 املمارسة؛
  قادرين على مسايرة  املتعلمون ية والعلمية والثقافية لكي يصبحتقوية احلصيلة اللغو

 دراستهم الثانوية بدون تعثر؛
 

أكتوبر  2احلديث عن التعليم اإلعدادي بأكنول املركز حييلنا مباشرة إىل ثانوية  إنّ 
 نوالذي تستقبل معمم تالميذ أكنول ها يف هذا البحث حبكم أهنايلإتطرق ، ويأيت ال5955

 وتلميذة. اتلميذ 029يبلغ عددهم 
 

 :0255أكتوبر  9التعريف بالثانوية اإلعدادية  أوال:
 :الموقع واألهمية* 

بـ على مساحة تقدر  5911" بأكنول املركز سنة 5955أكتوبر  2تأسست ثانوية "
ما وهو ، 5922التعليم الثانوي التأهيلي إىل هذه املؤسسة سنة  مرت مربع، أضيف 55777
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مرت مربع، لتصبح بعد ذلك مساحتها  52777ف إىل مساحتها اإلمجالية حوايل اأض
اختيار هذا االسم ختليدا حملطة مهمة من  ، وقد تّ (1)مرت مربع 29777اإلمجالية حوايل 
جيش التحرير مبثلث املوت الذي كان  أعضاءستعمار باملنطقة، ومتجيد تاريخ مقاومة اال

 من بورد، تيزي وسلي، أكنول.  كال  يضمّ 
 

 البنيات التحتية بالقسم الخارجي: ثانيا:
جمموعة من التجهيزات الضرورية اليت تساهم يف العملية  "5955أكتوبر  2" تضمّ 

 التعليمية التعلمية وذلك من أجل إجناح التمدرس بأكنول املركز.
 

 ."0255أكتوبر  9أهم التجهيزات المتوفرة بالثانوية اإلعدادية ": 4جدول رقم 
 

 العدد التجهيزات
 27 قاعات التعليم العام

 70 قاعات مختصة
 75 قاعات اإلعالميات

 71 مختبرات
 75 مكتبة

 71 بمالع
 75 قاعة األساتذة

 غري متوفر األرشيف
 

 .2020 أكتوبر 2املصدر: حبث ميداين بثانوية 
 

"الثانوية اإلعدادية  الل اجلدول أعاله نالحظ تنوعا كبريا يف التجهيزات املتوفرة بـمن خ
 قاعات خمتصة يف أنشطة خمتلفة 0قاعة للتعليم العام وكذا  27إذ جند  ؛"5955أكتوبر  2

وكذا قاعتني إحدامها ختص األساتذة  ،باإلضافة إىل وجود مالعب رياضية وخمتربات تعليمية
لألرشيف الذي  اتام اهذا إال أننا الحمنا غياب ة اإلعالميات، ورغم كلّ ماد وأخرى ختصّ 

 يعترب ضروريا للحفاظ على الوثائق اخلاصة جبميع أطر وتالميذ املؤسسة.
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 المرافق الصحية: ثالتا:
 الكهرباء: متوفرة عن طريق الشبكة التابعة للمكتب الوطين للكهرباء؛ 
  :لإلناث(؛ 1للذكور و 0) 55مراحيض 
 اء الصاحل للشرب: متوفر؛امل 
  تاج إىل اإلصالح؛حتو  ةشبكة الصرف الصحي: متوفر 
 .طريق: يف طور اإلجناز 

 

 :0255بنايات ثانوية ثاني أكتوبر  رابعا:
من خالل زيارتنا ومعاينتنا للمجال املدروس عن قرب تكونت لدينا صورة شاملة عن 

سنحاول أن نربز أهم أنواع  بنايات هذه املؤسسة اليت تأسست منذ فرتة طويلة. وهلذا
 .5955أكتوبر  2البنايات بثانوية 

 

 .0255أكتوبر  9: نوع البنايات بثانوية 5جدول رقم
 

 مجموع نوع البنايات اسم المؤسسة
 

  مفكك صلب "5955 أكتوبر 2" ثانوية

17 
21 70 

 

 2020املصدر: حبث ميداين 
 

ة تشمل بدورها على بنايات ذات طابع املؤسس يتضح من اجلدول والزيارة امليدانية أنّ 
هذه البنايات  اليت تستدعي حال سريعا دون وقوع أضرار وحوادث جسيمة ألنّ و  ،مفكك

قاعات، وهناك أيضا  0اآلن وتشمل حوايل  أحدثت قدميا، والزالت تستعمل إىل حدّ 
 بنايات ذات طابع صلب للتعليم، فقط حتتاج إىل بعض الرتميم. 

 

 باإلعدادية:تربوي والمواد المدروسة الطاقم ال خامسا:
الصورة اليت يشكلها التالميذ عن  لقد أثبتت التجارب واالستطالعات املتعددة، أنّ 

مدرسهم يف بداية املوسم الدراسي، غالبا ما ترتسخ يف ذاكرهتم؛ ومن ت، فهي تشكل جزًءا 
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لسنوات الحقة إذا لزم  من متثالهتم لطريقة التعامل معه على امتداد السنة الدراسية، ورمبا
املدرس نفس التالميذ. قد تكون هذه الصورة إجيابية أوسلبية، وقد تكون واقعية أو  
كاريكاتورية؛ واألمر الذي يطرح صعوبة تعديل هذه الصورة إن مل يكن مستحيال، هو أهنا 

كافة   متثل نماما تفسرييا لطريقة التعامل مع اآلخر سواًء كان مدرسا أو موضوعا، كما جيمع
مهمة التدريس غاية يف الصعوبة؛ التدريس يتخذ صفة  الفاعلني يف حقل التعليم على أنّ 

واملمارسة العلمية هي الكفيلة  ،مهنة، باعتبار أنه قابل للتعلم عن طريق التجربة واالحتكاك
س باملعرفة املوضوعية حليثيات ومالبسات العملية التعليمية؛ ومن ث، تتيح له بشحن املدرّ 

مهنة  نّ إنتقاء الطرائق املالئمة للتعامل مع التالميذ وكافة مكونات املنمومة الرتبوية، إذ ا
 .(0)اإلنسان وهو قابل للتحول بطبيعة احلال" التدريس ختصّ 

 

 : عدد األساتذة حسب المواد المدرسية.6جدول رقم
 

التربية  رياضيات االجتماعيات الفرنسية العربية
 اإلسالمية

لتربية ا اإلنجليزية
 البدنية

التكنولوجيا 
 االصطناعية

علوم 
 فيزيائية

علوم الحياة 
 واألرض

 المجموع المعلوميات

0 0 3 9 9 0 9 0 3 9 0 95 
 

 2020  خ" بتاري5955أكتوبر  2املصدر: وثائق الثانوية اإلعدادية "
 

سة يبلغ عدد األساتذة بالتعليم الثانوي اإلعدادي باملؤس اجلدول أعاله أنّ  خالل يتضح من
معمم األساتذة يستقرون مبركز أكنول، ومنهم أساتذة  وأستاذة، كما أنّ  اأستاذ 25حوايل 

عادي باملؤسسة. كما  ريورة الدراسة بشكلسسكان املركز، الشيء الذي يسمح ب من
 ام لبعض املواد مثل: الرتبية التشكيلية، املوسيقى، الرتبية األسرية.تيالحظ غياب 

 

 :داريالطاقم اإل سادسا:
الطاقم اإلداري يتكون من العناصر  اتضح من خالل البحث امليداين الذي قمنا به أنّ 

 املدرجة يف اجلدول التايل:
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 ".0255أكتوبر  9: أعضاء الهيئة اإلدارية بثانوية " 7 جدول رقم
 

الحراس  ناظر المدير الوظيفة
العامون 
 الداخليين

الحراس 
العامون 
 الخارجيون

أعوان  مقتصد الخزانة
 الخدمة

الحراس 
 والمنظفات

 المجموع

عدد الموظفين 
أكتوبر  9بثانوية "

0255" 

0 0 0 3 0 0 5 2 90 

 

 . 2020"، بتاريخ5955أكتوبر  2املصدر: مدير ثانوية "
 

 ر على عدد مهم من األطر اإلداريةاملؤسسة تتوف يتضح من خالل اجلدول أعاله أنّ 
من   الواقع يبقى هذا العدد غري كاف  ظفة، يفموظفا ومو  25حيث يبلغ عددهم حوايل 

 التالميذ املتواجدين باملؤسسة. أجل تأطري جلّ 

 التعليم الثانوي التأهيلي: سابعا:
يلتحق بالتعليم الثانوي التأهيلي التالميذ احلاصلون على شهادة السلك اإلعدادي 

يم الثانوي التأهيلي إىل توجيههم من لدن جملس التوجيه باإلعدادية، ويهدف التعل والذين تّ 
تدعيم مكتسبات التعليم اإلعدادي، وكذا تنويع جماالت التعليم بكيفية تسمح بفتح سبل 

 جديدة للنجاح واالندماج يف احلياة املهنية واإلجتماعية أو متابعة الدراسة باجلامعة. 

 الطاقم التربوي بالثانوية التأهيلية:ثامنا: 
إناث  55ذكور و 22منهم  اتربوي اإطار  10" على 5955أكتوبر  2تشمل الثانوية "

 مادة دراسية. 51يتوزعون على 
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 .: عدد األطر التربوية حسب المواد المدرسة 2مبيان رقم
 

 
 

 .2720املصدر: جمهود شخصي، 
 

هذه املؤسسة تعرف تزايدا يف عدد األطر  من خالل استقرائنا للمبيان أعاله يتبني أنّ 
 افدين من خمتلف الروافد اجملاورةالو  ،سنويا ةرية التالميذ املتزايدتارنة مع و وذلك مقالرتبوية، 

كاإلعالميات   اهناك مواد أستاذا وأستاذة، حبيث جند أنّ  10إذن فمجموع األساتذة هم 
( 5و 2ا باقي املواد فيرتاوح عدد مدرسيها بني )واإلسبانية ال تتوفر إال على أستاذ واحد، أمّ 

 ة، وأمهها مادة الفرنسية.ماد أستاذا لكلّ 

 خدمات الداخلية: :تاسعا 
 المستفيدون من الداخلية التعليم الثانوي اإلعدادي: /0

تعترب الداخلية إحدى املرتكزات الثابتة ضمن املنمومة الرتبوية، واهلدف من وجودها       
جية حتسني المروف االجتماعية والصحية للمتعلمني والعناية هبم بغية حتقيق الولو 

 للفضاءات التعليمية. 
 
 

0
1
2
3
4
5 4 

2 
3 3 

1 

5 

3 

1 

3 3 
4 4 

1 

 عدد األطر التربوية حسب المواد المدرسة
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  2020 -2019. : المستفيدون من خدمات الداخلية بالتعليم الثانوي اإلعدادي 8جدول رقم
 

 االنقطاع عند بداية السنة العدد حاليا اإلعدادي
 0 15 21 األولى إعدادي
 5 55 57 الثانية إعدادي
 1 21 59 الثالثة إعدادي

 52 15 51 المجموع
 

 . 2020راسة العامة بالداخليةاملصدر: احل
 

 21يتضح من خالل اجلدول أن عدد الداخلني قد عرف ارتفاعا يف األوىل إعدادي 
عدد املنقطعني  تالميذ فقط، كما أنّ  57مقارنة بالثانية إعدادي  59والثالثة إعدادي 

 من هذه الماهرة. لذلك جيب تضافر اجلهود للحدّ  ،52مرتفع 
 

 التأهيلي: لية بالتعليم الثانويالداخالمستفيدون من  /9
خالل  امستفيد 02ن من الداخلية بالتعليم الثانوي التأهيلي يبلغ عدد املستفيد

 املوسم احلايل.
 
 

 2019-2020  : المستفيدون من خدمات الداخلية بالتعليم الثانوي التأهيلي9جدول رقم
 

 االنقطاع عند بداية السنة العدد حاليا التأهيلي
 4 45 45 ترك آدابالجذع المش

 4 43 43 الجدع المشترك علمي
 4 45 45 أولى باك أداب علوم إنسانية

 4 43 43 أولى باك علوم تجريبية
 4 45 45 ثانية باك آداب

 4 09 09 ثانية باك علوم إنسانية
 4 40 40 ثانية باك علوم الحياة واألرض

 4 45 45 ثانية باك علوم فزيائية
 4 79 79 المجموع

 

 ".5955أكتوبر  2املصدر: مؤسسة الثانوية اإلعدادية "
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لوريا علوم إنسانية، ويرجع امن الداخلني متثلها الثانية بك أكرب نسبة يوضح اجلدول أنّ 
مستوى التحصيل لدى  عتبار أنّ اقبال املتزايد على هذه املادة بإلإىل االسبب يف ذلك 

علمية، كما ال نسجل غياب املنقطعني التالميذ ضعيف وال يسمح باملسايرة يف الشعب ال
 يف مجيع الشعب، ولعل هذا راجع إىل االرتياح النفسي للتالميذ الوافدين.

 

المركز واالستراتيجيات المتبعة  بالوحدة المجالية أكنولإكراهات التعليم  الفصل الثاني:
 :من أجل تحقيق التنمية المحلية

 .لالمحور األول: إكراهات التعليم بمركز أكنو 
 حتديدها يصعب اليت الفضفاضة املصطلحات من املدرسي اهلدر: الهدر المدرسي 1-

 يف الرتبوية الكتابات واختالف املفهوم لنفس املسميات تعدد أوالها عدة. العتبارات
 توظيف يف االختالف وبالتايل المواهر، فهم يف االختالف إىل يوصل الذي املنطلقات
 مسرية يف حيصل الذي التسرب به ونعين ،املدرسي دراهل عن نتحدث ،أحيانا املصطلح

 الماهرة نفس لكن دراسته. يستكمل أن دون معينة مرحلة يف تتوقف اليت الدراسية الطفل
 أغلبهم لدى يرتبط الذي الدراسي بالفشل الرتبويني بعض كتابات  يف عنها احلديث يرد

 فوالالتكيّ  فالتخلّ  عن أخرى ادرمص تتحدث كما للتأخر. إجرائيا املوازي الدراسي بالتعثر
 امللمس لوضع أداة الرتبية سوسيولوجيا جعل سبيل يف تعمل اليت املفاهيم من وكثري الدراسي

 عام بشكل ناأنّ  إال لالمساواة إنتاجها خالل من الرتبوية للمؤسسة الداخلية األسباب على
 املرحلة إمتام قبل كليا  الدراسة عن التالميذ انقطاع باعتباره املدرسي اهلدر عن نتحدث
 شك وبدون املدرسي اهلدر مشكل إنّ  معينة. مرحلة إهناء قبل الدراسة ترك أو الدراسية

 ىلإ يؤدي فهو جدا وخطرية خطرية نتائجه بأسره. العامل يف واجلماعات اجملتمعات على يؤثر
 له املدرسي اهلدر إنّ  ة.للدول املالية املوارد وهدر اجملتمع، يف اجلرمية البطالة، األمية، انتشار

 الناتج على كبري  تأثري وجود مع للمجتمع االقتصادية القدرات على مباشرة تأثريات
  للدولة. الداخلي
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مركز أكنول معرضون أكثر من غريهم هلذه الماهرة، لعوامل عديدة ميكن  تالميذ إنّ 
 تلخيصها يف:

املغربية حيث هناك مناطق نائية تصل أعلى نسبة لألمية ترتكز يف القرى  : إنّ أمية األبوين *
بإجناز العديد من  نيملتمدرسون يف الوقت الراهن مطالب، وأصبح ا%97إىل فيها نسبة األمية 

مساء لتقوية كفاياهتم، لكن واضعي هذه الربامج التعليمية مل يضعوا يف  التحاضري كلّ 
 أكنول املركز خاصة ساكنةهناك شرحية كبرية من جمتمعنا تعاين من األمية، و  احلسبان بأنّ 

 حتاضريهم. إجناز يف ومساعدهتم املتمدرسني ألبنائهم العون يد مدّ  يستطيعون ال لذلك ونتيجة
 

: نتيجة تعاقب سنوات اجلفاف يعجز سكان مركز أكنول عن توفري مصاريف متدرس الفقر *
إىل سحب  يضطر اآلباءف ،أبنائهم الرتفاع التكاليف وباخلصوص إن مل تتوفر الداخلية

 أبنائهم وهذه الماهرة تسري على الفتيات أكثر منها على الذكور، وبعض الفتيات جدّ 
 .سباب أو تلكمتفوقات ورغم ذلك حيرمن من إمتام تعليمهن هلذه األ

 

 ا البعد يؤدي إىل إرهاق التالميذجيعل املدرسة بعيدة، وهذ ما وهو :عد المساكن وتشتتهاب   *
فصول  قطع عدة كيلومرتات يوميا مشيا على األقدام، ويف كلّ طرون إىل ضخاصة وأهنم ي

 السنة، فيعانون نتيجة ذلك معاناة كبرية، وهذا اإلرهاق ينعكس على حتصيلهم الدراسي.
 

من األسباب الرئيسية يف انقطاع التالميذ عن الدراسة، هذا  تعترب ظاهرة التكرار :التكرار -2
، فعلى الصعيد الوطين بلغت نسبة التكرار بأكنوليم ما يؤثر بشكل سل ي على صريورة التعل

ثة يف الثال 17%يف الثانوي، مع نسبة مرتفعة تتجاوز نسبة  50%يف االبتدائي  %51"
 .(2)كالوريا"إعدادي والسنة الثانية من الب

 

فتالميذ مركز أكنول خاصة التالميذ الوافدين من القرى اجملاورة للمنطقة تعرتضهم 
اكل واألخطار كغياب أماكن االسرتاحة خصوصا يف الفرتة الزوالية، هذا ما جمموعة من املش

كني ال يقوون ر، ليعودوا مساء إىل منازهلم منهجيعلهم تائهني يف الشارع وعرضة للمخاط
على مراجعة دروسهم، أضف إىل ذلك التالميذ الذين يقطنون بدار الطالب والطالبة يف 
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ياب مراجعة الدروس مما ينتج عنه التكرار وبالتايل وبالتايل غ ،غياب قاعات للمراجعة
 االنفصال عن الدراسة بشكل هنائي.

 

املغرب من الدول النامية اليت تعاين بشكل كبري من مشكل  إنّ  :مشكل تكافؤ الفرص 3-
 للتالميذ يف احلصول على التعليم متساوية اتكافؤ الفرص "فاملدرسة املغربية ال تتيح فرص

. من خالل (9)ضح بني اجلهات وعدم تكافؤ يف الفرص بني اجلنسني"فهناك تفاوت وا
نسبة الذكور تفوق  األعداد املسجلة، يف خمتلف املستويات التعليمية. حيث نالحظ أنّ 

نسبة اإلناث بالنصف تقريبا. وهذا راجع إىل الفكرة السائدة القائمة على تعليم الذكور 
البعد عن املؤسسات التعليمية ما يزيد من  وبقاء اإلناث يف املنزل، إضافة إىل مشكل

 استفحال هذا املشكل.
 

"تؤدي تكاليف التمدرس )املقررات واألدوات : غالء الكتب واألدوات المدرسية -4
باهضة الثمن بالنسبة للفئات احملرومة واملعوزة إىل  املدرسية، مصاريف أخرى...( واليت تملّ 
ئلي اليومي وإىل حرمان عدد كبري منهم من ولوج تشغيل األطفال للمسامهة يف الدخل العا

العائالت القروية جتد نفسها أمام خيارات صعبة.  جلّ  ومن هنا فإنّ  .(57)املنمومة الرتبوية"
إما إعطاء الفرصة جلميع أطفاهلا يف التمدرس لبعض السنوات فقط. أو اختيار البعض منهم 

 الفتاة وحرماهنا من التعليم.الستكمال دراستهم خصوصا الذكور وبالتايل إقصاء 
 

 المركز: بأكنول المحلية التنمية تحقيق أجل من المتبعة اإلستراتيجيات :الثاني المحور 
إحدى الرهانات الكربى املطروحة اليت تفرض نفسها بقوة يف سياق إصالح  إنّ 

م من أبرز منمومة التعليم باملغرب، هي تلك العالقة اجلدلية بني التعليم والتنمية "فالتعلي
قاطرة التنمية للمجتمعات، فال ميكن  بلد لكونه يعدّ  م كلّ القطاعات اليت تساهم يف تقدّ 

املدرسة مبثابة املعمل فم جمتمع دون النمر إىل مستوى التعليم به، احلديث عن تطور وتقدّ 
ومن أهم . (55)جمتمع" واملصنع الذي يفربك املوارد البشرية اليت يعتمد عليها كلّ 

 املتبعة:اتيجيات االسرت 
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فاعلني وهم املدرسون واملستشارون  1"وضع خطة للتتبع الفردي للتالميذ، ترتكز على  -
 يف التوجيه وجملس القسم.

ساعات أسبوعية بالتعليم االبتدائي  1دعم التالميذ املتعثرين، وذلك عن طريق إضافة  -
 املدرسي.ساعات أسبوعية بالثانوي التأهيلي اإلعدادي ختصص للدعم  1و

 تنميم دراسات تدريبية للدعم وتأهيل التالميذ خالل العطل البينية. -
 نصات والوساطة.تطوير مراكز اإل -
منع املدرسني من تقدمي دروس خصوصية لتالميذهم، حيث سيتم خلق جلنة  -

لألخالقيات داخل كل أكادميية الستقبال ودراسة شكايات آباء وأولياء التالميذ 
 .(52)وز لوحظ هبذا اخلصوص"خبصوص أي جتا

 

 خاتمة:
االسرتاتيجيات املعمول هبا تتطلب تضافر جمهودات مجيع  جممل القول، هو أنّ 
هو احلل السحري والدواء األنسب  فالتعليم يملّ وبالتايل ، االفاعلني من أجل إجناحه

جتماعية من ميوعة ا :الستئصال األورام اخلبيثة اليت يعاين منها اجملتمع املغريب عموما
م املعريف الذي هو مناعة  ... فعندما يغيب الوعي والتقدّ  وإعالمية وتدين األخالق والفساد

األسف الشديد تدور  جمتمع تتكاثر املشاكل، وهذا أمر طبيعي ومعروف. لكن مع كلّ 
 جتاه املعاكس لتطلعات اجملتمع.العجلة يف اال

 

 :توصيات
 باملنطقة. الشغل فرص خلق يف لتساهم يةماد مردودية ذات بسيطة مشاريع وضع ضرورة -
 ضرورة النهوض بالتعليم األويل. -
 اصة اإلناث.وخبتقدمي مساعدات مادية لألسر من أجل تشجيعها على تدريس أبنائها  -
 تأهيل املؤسسات التعليمية بتوفري املرافق الصحية والساحات واملاء والكهرباء. على العمل -
 لتالميذ املعوزين وإعفائهم من واجبات التسجيل.توفري الكتب واللوازم املدرسية ل -
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 العمل على احلد من ظاهرة التسرب واالنقطاع املدرسي. -
إعادة النمر يف العالقة بني أجهزة املراقبة ورجال التعليم وجعلها عالقة إشراف وتأطري  -

 وتعاون وليس تفتيش أو عالقة إدارية حمضة.
 ماعية والرفع من األجور.حتسني وضعية رجال التعليم املادية واالجت -

 الهوامش واإلحاالت:
 املغربية، الدار البيضاء(: "حنن والتعليم"، سلسلة شراع، دار النشر 5995خالد البقايل القامسي. ) -(5)

 .9ص 
 دارال ،مطبعة النجاح جديدة منشورات عامل الرتبية، ، املنهل التنموي،(2770)عبد الكرمي غريب  -(2)

 .  151-152ص ،البيضاء
(1)-   WWW.taalim.ma  املوقع اإللكرتوين. 
ة اجلماعات احمللية يف تشجيع "مسامه (:2771أبريل  21/20) مقتبس من: مجعي عماري. -(1)

ورقة مقدمة ا ىل امللتقى الدويل حول تسيري ومتويل . ستثمارات يف جمال الزراعة الغذائية"اال
 اجلزائر. قتصادية،عات التنمية يف ضوء التحوالت االاجلما

 515 ص ،"اال دارة احمللية واسرتاتيجيتها". منشأة املعارف، اال سكندرية مصطفى اجلندي. مقتبس من: -(5)
 .5955أكتوبر  2مدير ثانوية  -(1)
(: "مستجدات الرتبية والتكوين"، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار 2751عبد الكرمي غريب.) -(0)

 ، )بتصرف(.551البيضاء، ص.
(: "حالة منمومة الرتبية والتكوين وآفاقها" التقرير السنوي، الطبعة 2772لس األعلى للتعليم )اجمل -(2)

 األوىل.
 .59، ص:5 ،(: "أي تعليم ملغرب الغد"، منشورات جملة علوم الرتبية2775العريب وايف ) -(9)
 (.2752-2779املخطط االستعجايل لوزارة الرتبية الوطنية ) -(57)
الرتبية والتعليم من أجل التنمية"، مطبعة النجاح (: "2770يلوش. )الطبعة األوىل احممد عل -(55)

 .51اجلديدة الدار البيضاء، ص 
 .(2752-2779) املخطط االستعجايل لوزارة الرتبية الوطنية -(52)
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 األنشطة التعليميةَتجِليَّات اإلصالح البيداغوجي من خالل 
 نموذجاً مادة اللغة العربية للطور المتوسط  

 

Manifestations of Educational Reform through Learning Activities 

Arabic Language for the Intermediate Level as a Model 

 

 د. حبيب حساني                                         
 تيارت )الجزائر(  -جامعة ابن خلدون 

hassanihabib922@gmail.com     
 

 00/45/9490تاريخ القبول:                               09/04/9490: رسالاإلتاريخ 
 

 ملخص:
مسّوغات  إىل يستند النمام هذا وإصالح األّمة، وطموحات آمال يعكس الرتبوي الّنمام

وتربيرات بيداغوجية وديداكتيكية تسعى يف حركة دائبة إىل مواكبة التقدم العلمي واملعريف 
 اليوم، ومن هنا كانت احلاجة ماّسة إىل إصالح بيداغوجي عميق يهدف احلاصل يف عامل

إىل التوفيق بني ثنائية قائمة بني احلفاظ على الرتاث والقّيم الدينية والوطنية اليت متّيز اجملتمع 
 .علمية والتكنولوجية من جهة ثانيةاجلزائري من جهة، واستشراف املستقبل مبستلزماته ال

 

ال ميكن رسم حدود فاصلة بني إصالح تربوي شامل وتعليمية اللغة ويف هذا املنحى 
العربية باعتبار األخرية عنصر هويّة، ووعاء فكر، وأداة حضارة، فتجسيد إصالحه من أوكد 
الواجبات، إذ تعليمها يف الطور املتوسط يرمي إىل إذكاء مواهب املتعلم وقدراته، وجعله 

 .الً إىل اخلَلق، شغوفاً باإلبداعي، باعتباره مّيايتفاعل مع حميطه املدرسي واالجتماع
 

 .وجيا، التعليمية، الكتاب املدرسي: اإلصالح، البيداغالكلمات المفتاحية
 

Abstract: 
The educational system reflects the nation's ambitions, and 

reforms of this system are based on educational and didactic reasoning 

and justifications to update and implement scientific knowledge to 

prepare  future citizens, to carry out all these there’s a need to 

innovate ; on the one hand this educational system which aims at a 

dialectic which respects our heritage and religious norms, on the other 

hand to see new avenues to satisfy the scientific and technological 

needs, hence we cannot differentiate between educational reform and 
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Arabic language teaching - learning being an identity aspect, reflexive 

and civilizational act to implement as a necessity in the middle level. 

Its objectives consists of the intelligence and the skills of the learner in 

the field in question: academic, social; as an example of manners and 

new creations. 
 

keywords: reform, pedagogy, didactics, school book.  
  

 تمهيد:
تَبعًا ملا سلف فإّن الغاية األساسية من اإلصالح هي التغيري ل عّلة العالج، والتطوير 
للنمام التعليمي القائم أو أحد عناصره املعّزز بقرارات حامسة حتيل إىل نتائج عملية 

 الصالح ضّد الفساد»ملموسة، فإًذا اإلصالح يف أصله اللغوي يعين مقابلة اإلفساد، فإّن 
منجز يف  ، فداللة هذا الّلفظ باإلسقاط يعين بداهة أّن كلّ (5)«الشيء َيصلح صلوحاً  وصُلح

السالف بات طارئًا عليه الفساد، فاستوجب التدخل بغرض املعاجلة، وإزالة ما علق به من 
العلل املعيقة، وعلى هذا الّسمت من الفهم يصري كّل مستحدث صاحل يف آنه، غري مأمون 

، واملتتبع حلركة التاريخ يف جمال اإلصالح سريى أّن (2)إلفساد يف ذاتهمن وطأة الفساد وا
اإليديولوجيات واملذاهب اليت وجدت محلت تصورات تتكئ على أفكار إصالحية، وثورة 
ملا هو قائم ترتكز على أسس موضوعية حتمل يف طياهتا بذور حتسني الوضع الرّاهن، ومبا أّن 

ستغناء عنه، فمن مثة فإنّه يشكل الرؤى والتصورات الواعدة النمام التعليمي أمر ال ميكن اال
اليت تعكس األفكار والفلسفات اليت يراد جتسيدها على أرض الواقع لكي حتقق أهداف 

 وغايات ذات شأن.
  

إّن داللة املصطلح لغويًا تعين نقيض اإلفساد، اإلصالح صيغة إفعال مصدر للفعل 
صلح الصالح ضّد »سان العرب للعالّمة ابن منمور الرباعي أصلح بزنة أفعل، جاء يف ل

! أقامه وأصلح الّدابة أحسن الفساد، وأصلح الشيء بعد فساده الفساد، واإلصالح ضدّ 
، أما القصد االصطالحي لإلصالح (1)«ل أصلحت الّدابة إذا أحسنت إليهاإليها، تقو 

النمام الرتبوي يف إطار  إّن اإلصالح الرتبوي هو مشروع لتغيري وتطوير»البيداغوجي فهو: 
 يط، وأخذ معطياته بعني االعتبارمشروع االصالح باستثمار احمل عملية االبتكار، ويتمّ 

 .(1)«إهنا تتحّدد باملردود الذي حيققهوتدبريها بطريقة رشيدة، أما نتائج اإلصالح ف
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 وقد بدت جلياً متمهرات تستند عليها مبادئ اإلصالح الرتبوي اليت نوجزها يف: 
اإلصالح عملية متدرجة وشاملة، إهّنا عملية حتسينية تطال املناهج البيداغوجية، إنّه »

 . (5)«مبنمومة قانونية رمسية مقصود لذاته، إنّه عملية حتمية، إنّه عملية حمصنة
 

 الدواعي الموضوعية إلحداث اإلصالح:  -0
يف مسرية التنمية  سامية اإّن التطور الرتبوي يف اجلزائر منذ االستقالل حقق أهداف

الوطنية على الصعيد االقتصادي واالجتماعي والثقايف، لذا أضحى موضوع الرتبية يف عصرنا 
  نشغلني بإعداد إصالحات ذات نوعيةمن املواضيع اليت شغلت الرأي العام الوطين، وامل

تجديد وحتقيق ذلك ألّن للرتبية دورًا رئيسيًا يف التكامل االجتماعي، كما أهّنا أداة فّعالة لل
بل الشروع يف تنفيذه اإلصالح البيداغوجي مشروع طموح يستلزم توفري ضمانات ق» التوازن

  ك الكامل لإلصالح املطلوب إحداثهوعي األهداف وهذا من خالل اإلدرا :لعّل أبرزها
كفاءة املشرفني على القطاع، وهذا بتوفري القدرة على اإلصالح، تغيري الذهنيات بتهيئتها 

، وأمام هذه التحديات صار لزامًا على (1)«تمع لتقبل التغيري، وكسب تأييدهان اجملألذه
األكادميني النشطني يف احلقل البيداغوجي إحداث قفزة نوعية يف إطار إصالحي بيداغوجي 
اسرتعى شروط هنضة حامسة، إذ املدرسة اجلزائرية ال تشّذ عن سنن التطور، ونواميس 

ديد مناهجها، وبتغيري طرق عملها ونسق إدارهتا وحتديد أهدافها التجديد، فهي مطالبة بتج
يف الذي أحدثته وحمتوياهتا إىل عقود خلت، وهي بذلك ال تواكب التقدم العلمي واملعر 

يف اإلعالم واالتصال، واجملتمع اجلزائري عرف تغريات سياسية واجتماعية  التقنيات احلديثة
ية، وفتحت أمامه طموحات مشروعة للتقدم والرُّقي وثقافية عميقة غرّيت فلسفته االجتماع

يف ظل العدالة االجتماعية واملواطنة، تكون فيها روح املبادرة والبحث الدائم عن النجاعة 
احملّرك األساسي للتغيري االجتماعي، فتغيري الربامج التعليمية، وحتديث حمتوياهتا أضحى 

ي على اجملتمعات حتديات جديدة لن ترفع يفرض نفسه، خاصة وأّن العوملة واملبادالت متل
 .(0)«جلّيد، والرتبية الناجعة لألجيالإالّ باإلعداد ا
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 من مفهوم البرنامج إلى مفهوم المنهاج:  -9
اجللّي للَعيان تلك النقلة النوعّية اليت طرحها اإلصالح البيداغوجي يف ترحيل مصطلح 

لتحوالت والتفاعالت احلاصلة يف الربنامج، وتثبيت مصطلح يتماشى مع اجلّدة يف ا
م مصطلح املنهاج، وقبل الغوص يف الداللة االصطالحية هلذا املصطلح ينبغي إماطة الّلثا

  االصطالحية، أما الداللة (2)«طريق هنج، بنّي واضح !نـَْهج  »عن الداللة اللغوية له 
ها للطفل خالل فرتة على املعارف واملعلومات اليت جيب تلقين يدلّ » !الربنامج فاألول: أيّ 

معينة، أّما الثاين املنهاج فهو يشمل كّل العمليات التكوينية اليت يساهم فيها التلميذ حتت 
املؤثرات اليت من شأهنا إثراء جتربة املتعلم خالل  مسؤولية املدرسة خالل فرتة التعلم، أي كلّ 

ى إىل مستوى ُطموح القائمني ومما جتدر اإلشارة إليه هو أّن املنهاج ارتق» (9)الفرتة املعينة
ا تكأ على مسات وخصائص جنملها يف واقعية الطرح، معقوليته، قابلية  على اإلصالح

 (.57)«التطبيق، وضوح الصياغة، يف متناول الفهم والعمل به
 

 المرجعية العامة للمناهج:  -3
املبادئ يقّدم دليل استخدام كتاب اللغة العربية ملرحلة التعليم املتّوسط األسس و 

مبقتضاها إعداد املناهج و فق ما تنص عليه وظيفة اإلصالح البيداغوجي  واملنطلقات اليت تّ 
فاملرجعية العامة للمناهج وثيقة توجيهية منهجية لتأطري » ّصادرة عن وزارة الرتبية الوطنيةال

ة، قامت عملية إعداد مناهج جديدة، وفق توصيات الّلجنة الوطنية إلصالح املنمومة الرتبوي
بإجنازه الّلجنة الوطنية للمناهج قصد التذكري مبقاصد اإلصالح املرتبطة بغايات املدرسة 

تنفيذ وتطبيق املناهج وتسيريها اجلزائرية، وتتوجه هذه الوثيقة إىل املتعاملني املعنيني مباشرة ب
، أما (نيالوزارة، مديريات الرتبية، سلك التفتيش، رؤساء املؤسسات التعليمية واملدرسن )

 اإلطار العام ملنهاج التعليم املتوسط فقد تناول ثالث نقاط هي:
 مهام املدرسة: )الرتبية والتعليم والتنشئة االجتماعية والتأهيل( . -
 الشمولية واالنسجام، قابلية اإلجناز، الوجاهة(. مبادئ املؤسسة للمناهج:  ) -
رد املعرفية، القّيم والكفاءات ُمكونات املنهاج: )مالمح التخرج، مصفوفة املوا -

 . (55)(نامج السنوي، والتعليم والتقوميالعرضية، واحملاور املشرتكة، وجدول الرب 
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 قراءة في مناهج اللغة العربية:  -0
تتناول هذه الدراسة وصفًا وحتلياًل للمناهج املنبثقة عن اإلصالح البيداغوجي املقرتحة 

وسط ويتعلق هذا الوصف وهذا التحليل بالتمثالت لتدريس اللغة العربية يف الطور املت
إذ ميكن  املرافقة هلا، واملصطلحات ُمدرجة يف جدول التعليمات والتدرجاتـاملعرفية املقرتحة ال

تقدمي املادة، التوزيع الزمين، ملمح الدخول، ملمح »إجناز مضمون منهاج اللغة العربية يف 
القراءة ودراسة كفاءات القاعدية، تقدمي نشاطات )الاخلروجالكفاءة اخلتامية يف هناية السنة، 

 القراءة واملطالعة، قواعد اللغة نصوص، التعبري الشفوي، التعبري الكتايب، احملتويات )حماور
الطرائق طرائق التدريس ) (النصوص وأشكال التعبري، املشروع املبادئ األدبية العامة، أمناط

 . (52)«( تدابري التقييمالتعليم، الوسائل التعليميةعيات النشطة يف بيداغوجيا املشروع، وض
 

أّما فيما يتعلق بإصالحات اجليل الثاين فإهّنا شهدت ثورة جذرية يف املصطلح 
فربوز املقطع التعليمي من أبرز إصالحات اجليل الثاين على  ،سنتناول شرحه باقتضاب

شطة يستغرق تقدميها أربعة فاملقطع جمموعة مرتابطة ومرتبة من األن»الصعيد البيداغوجي 
أسابيع، يَليه امليدان التعلمي وهو جمال تعلمي تندرج ضمنه كفاءة ضمنية ختامية وهي 

  .(51)«فهم املكتوب، إنتاج املكتوب ثالثة ، فهم املنطوق،
 

 التَّحوالت الحاصلة في المصطلح البيداغوجي للُّغة العربية في الط ور المتو سط:  -5
ق بوثائق اجليل يداغوجي هيكلة يف املصطلحات السّيما ما تعلّ شه د اإلصالح الب

الثاين، ففي املصطلح الرتبوي الذي تأّسس مبوجبه اإلصالح البيداغوجي تُقّدم النشاطات 
يف جتليات معهودة وهي قراءة ودراسة النصوص هتدف إىل التحكم اجلّيد يف استيعاب 

واستعماهلا، وهذا النشاط يتناول نصوصاً املقروء، ث احلصول على املعلومات واملعطيات 
تواصلية حتقق القدرة على اسرتسال القراءة وفهمها، ونصوص أدبية ترمي إىل مواصلة 

 رفية وتراكيب حنوية وحسن توظيفهاالتعمق يف القراءة، وفهم البناء اللغوي من صيغ ص
ها، إذ تسمح عفقواعد اللغة باعتبار األخرية وحدة متكاملة ال ينبغي الفصل بني فرو 

اللغوية الفعلية بشقيها الشفوي والكتايب، أّما األعمال التطبيقية  للمتعلم من املمارسة
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فتتناول قواعد اللغة: الرتاكيب واملفردات، املبادئ األولية اليت متّكن املتعلم من القدرة على 
إّن هناك تصنيف األساليب، والتمييز بني مستويات الكالم، أّما خبصوص اجليل الثاين ف

فاملصطلح التعليمي يرتبط مبحور ثقايف اجتماعي حيوز اهتمام املتعلم »جّدة يف املصطلح 
، ويندرج تنازليًا ما كان (51)«وميية مجيع ميادين اللغة الثالثةمتُس وضعياته التعليمية والتق

عليمي يعرف باحلصص يف اإلصالح األّويل للمنمومة الرتبوية مصطلح امليدان فهو اإلطار الت
الذي يتّوج بكفاءة ختامية، وميادين اللغة العربية ثالثة، فهم املنطوق وإنتاجه، يقابل التعبري 
الّشفهي، فهم املكتوب يقابل القراءة ودراسة النصوص ث نشاط الماهرة اللغوية، إنتاج 

 املكتوب يقابل حصة التعبري الكتايب سالفاً. 
 

 بية للطور المتوسط للسنوات األربع: تجليات اإلصالح في كتاب اللغة العر  -6
، ذو يربو تعداد صفحاته على املائتني كتاب اللغة العربية متوسط احلجمالشَّكل:  -6-0

أبعاد معتدلة، حمكم التجليد، به أوراق ال تتلف وال تتناثر، أوراقه بيضاء ناصعة، ذات 
ى ورقة الكتاب عبارة جودة عالية، تتسع واجهتها لكتابات وشعارات رمسية، ُدّون يف أعل

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، تليها عبارة وزارة الرتبية الوطنية، وهاتان عبارتان 
تداّلن على السيادة والطابع اجلمهوري للبلد، تّوسط الورقة العنوان الّدال على طبيعة املادة:  

لى مؤثرات تثري اهتمام وشغف ، أما األشكال واأللوان فهي موزعة ع(55)كتاب اللغة العربية
وفضول املتعلم يف مستّواه الّصفي، غلب على هذه األشكال واأللوان الّلون األزرق، وهو 
يبعث على احليوية ُمفَعم باحلركة والُسيولة والنشاط، يزامحه يف ذلك الّلون األصفر الّدال 

الرّاحة واالنعطاف، ومن هنا ة و رّ وحال الطفولة اليت هي عنوان املسعلى الرباءة، براءة تتناغم 
نصل إىل أّن السمات الفنية املقصودة أصابت الّرغبة اليت جتلب املتعلم يف َدعة وعفوية إىل 

 اإلقبال على التعلم.
 

 :إلصالح من خالل األنشطة التعلميةتمظهرات ا -6-9
يهدف هذا النشاط إىل استحداث نصوص ذات غايات نشاط النص التواصلي:  :أوال

يتواصل معها يف حياته اليومية، وقد انتقى املنهاج نصوصًا ذات صلة بالتقنيات  وخربات
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نص هذه احلصة نص تواصلي يتدّرب من »احلديثة كقلم األنرتنت، والكلب الّروبويت وغريها 
خالله املتعلم على القراءة الصامتة الواعية وعلى حتليل املضمون، وعلى دراسة املفردات 

، واحلق (51)«موضوع من موضوعات قواعد اإلمالء مل كذلك ملعاجلةوالتعابري، كما يستع
أّن مثل هذه النماذج من النصوص ترتقي باملستوى التواصلي للمتعلم، وجتعل منه عنصراً 

شريطة أن  أبعادها احلضارية ومعطياهتا التقنية متجاوبًا مع انشغاالت احلياة العصرية، بكلّ 
دًا هبا االنفتاح على منجزات العصر، وليس القصد منها تمّل هذه التقنيات القرائية مقصو 
 (. 50)خماطبة احلّس اجلمايل أو العاطفي

 

القراءة نشاط فكري يقوم املتعلم عند ممارستها بعمليات ذهنية كثرية  : نشاط القراءة: ثانيا
فهو  كالربط واإلدراك، ومهما تنوعت مسائل التعلم احلديثة، ألّن الذي الحيس مبا يقرأ

نخرط يف صف اجلاهلني، لذا كانت حصص القراءة يف الصف املتوسط مستكملة للّدور م
الفّعال الذي يبىن على التعلم الذايت مراعيًا يف ذلك االستهالل مبمارسة القراءة الصامتة  

الرموز املكتوبة وفهم معانيها  كعملية فكرية ذاتية جمردة من األصوات، عملية يتم فيها حلّ 
التحكم اجلّيد يف استيعاب »على النطق، ومن أهداف القراءة يف هذا الطور دون االعتماد 

املعطيات واستعماهلا، قراءة املتعلم للنص قراءة صحيحة املقروء، احلصول على املعلومات و 
معرّبة، حتديد موضوع النص وخمتلف أفكاره، حتديد األمناط وخصائصها، ميّيز بني النصوص 

 خمتلف يف القراءة نصوص إنّ  ،(52)«البالغية األساليب بعض ظائفو  يدرك واألدبية، العلمية
البيداغوجيون على  أّصر إذ والثقافية، واألدبية العلمية بني متنوعة املتّوسط التعليم مستويات

 (. 59)سّنه يف املتعلم لرغبات مراعاة التشويق واستحضار امللل، دفع بغرض النصوص هذه تنويع
 

للنصوص األدبية أمهية تربوية كربى يف إعداد النفس  دبية:نشاط النصوص األ :ثالثا
وتكوين الشخصية، وتوجيه السلوك اإلنساين، فهي ترمي إىل هتذيب الوجدان، وتصفية 

ي لدى املتعلم القدرة على املوازنة والنقد الشعور، وصقل الذوق، وترهف النفس، وتنمّ 
والقوانني لالنتقال إىل اخليال، ليعيش وتذّوق اجلمال، كما حترر العقل من صرامة التعارف 

والتفكري املمتع، وهبا يستطيع املتعلم اكتشاف  مع الصور األدبية والكالم الشعري الّساحر
أما معايري االنتقاء للنصوص األدبية يف هذا  ،(27)«ى فهمه واستيعابه ملختلف القضايامستو 
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ومن أمهها، معيار السهولة، معيار م الطور فقد ا نْبَنْت على مسات وخصائص وملمح املتعلّ 
احلجم، ويكون النص األديب يف هذه املرحلة شعريًا تارة ونثريًا تارة أخرى، فإذا كان شعرياً 
يتدرب املتعلم من خالله على اإلنشاد الشعري، وعلى حتليل األفكار، وعلى معاجلة بعض 

خالله القراءة اجلهرية، ويقوم املبادئ البالغية والعروضية، أما إذا كان نثرياً، فيمارس من 
بتحليل مضمونه، واستنتاج خصائصه الفنّية واللغوية، ومن مناذج النص األديب الذي اقرتحه 
املنهاج للسنة الرابعة من التعليم املتوسط اجليل األول: السمكة الشاكرة للشاعر اللبناين 

إنقاذ السمكة من  رشيد سليم اخلوري ففكرة النص العامة تتمثل يف دعوة الشاعر إىل
خمالب الصيادين، وإطالق سراحها والرمحة هبا، وبعد استنتاج الفكرة العامة تتبع بقراءة 
منوذجية للمعلم وفردية للمتعلمني باستنتاج لألفكار وفق جتزئة النص جتزئة داللية، ومن 

درجة يف هذا النشاط بعض أنواع اإلنشاء حنو األمر والنه
ُ
ي، كما األساليب اإلنشائية امل

 يطرق حبر الكامل من حيث الكتابة العروضية للبيت وتقطيعه ووضع تفعيالته وإبراز وزنه. 
 

كانت القواعد النحوية والقواعد الصرفّية يف السابق تّدرس نشاط الظاهرة اللغوية:  :رابعا
بطريقة قياسية حيث تشرح القاعدة، ث ميثل هلا بنماذج يف سياقات منعزلة، ث أصبحت 

 متني األمثلة متفرقة: آيات كرميةباطية أي تستنبط القواعد من الشواهد، ويف السّ استن
أحاديث شريفة، أبيات من الشعر، أّما التوجه اجلديد الذي تبنته املناهج يدعو إىل تطبيق 
طريقة معّدلة تعتمد نصًا كاماًل مطروقًا يف نشاط القراءة، وذلك حىت يتمكن املتعلم من 

تكون النصوص جمااًل طبيعيًا ومناسباً  ومن ثّ »عمال الطبيعي للنصوص، االحتكاك باالست
للممارسة والُدربة واملران، ويوصي املنهاج بتناول الماهرة اللغوية عقب االنتهاء من دراسة 

م أّن هناك حاجزًا بني نشاطي القراءة املشروحة حيث ال يشعر املتعلّ  نص القراءة املشروحة
إنتاج املتعلمني على ضرورة استثمار هذه املعارف املكتسبة يف  ا ينصّ والماهرة اللغوية، كم

، ومن شواهد حمتويات هذا النشاط يف الطور املتّوسط الّسنة الثّالثة (25)«الشفوي والكتايب
 دأ على اخلرب، مواضع حذف املبتدأنذكر على سبيل املثال ال احلصر: مواضع تقدمي املبت

عال السداسية، املنادى، االسم املنّون وغري املنّون، ولعّل الالفت أفعال املقاربة، مصادر األف
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الذي يشّد املتابع لفعل اإلصالح يف املناهج اجلديدة السيما يف نشاط الماهرة اللغوية هو 
تبين املقاربة النصية، واعتمادها منطلقًا يف بناء التعلم يف معارف النحو والصّرف واإلمالء 

 اللغوية للنص أو هي لسانيات النصإّن املقاربة النصّية هي الدراسة »واألساليب البالغية، 
 (22)«بعيدًا عن األحكام املسبقة عليه ومن ّث ميكن القول بأهنا حتليل معنوي بنيوي للنص،

يتدرب التلميذ من خالل هذه »وعلى هذا األساس يكون للمنهاج أهداف موضوعية إذ 
فيعاجل األمثلة ويكتبها ويستعمل اللغة يف وضعيات املقاربة على اكتساب مهارة الكتابة 

سليمة، كما يهدف إىل محل املتعلم على التعرف على معايري اللغة وقوانينها وااللتزام هبذه 
 . (21)«ايري يف اإلنتاج الشفوي والكتايباملع

 

يَلي نشاط التطبيقات نشاط الماهرة اللغوية، والغرض من نشاط التطبيقات:  :خامسا
ثبيت املعارف املكتسبة يف الماهرة اللغوية وتوظيفها يف سياقات سليمة، فقواعد اللغة ذلك ت
استثمارها إاّل بكثرة التطبيقات وتدريب املتعلمني تدريبًا كاماًل على األبواب اليت  ال يتمّ 

درسوها، والذي تتجلى فاعليته يف القراءة الصحيحة، والتعبري السليم، ومن ّث فاألعمال 
قية تسعى إىل تثبيت ودعم املكتسبات السابقة وممارسة اللغة وفق املعايري واألحكام التطبي

القدرات الّدنيا  وإجرائية متسّ  وممّا يوصي به املنهاج هو القيام بتطبيقات هادفة»املدروسة، 
 التحليل والرتكيب والتقييم(، وهذا الفعل الرتبويفة والتطبيق(، والقدرات العليا )الفهم واملعر )

 .(21)«خاصة ووعياً كبرياً من املدرسني عناية -والشك  -يتطلب 
 

نشاط هنائي تتّوج به نشاطات اللغة العربية، وهو مبثابة نشاط التعبير الكتابي:  :سادسا
األنشطة اليت جّسدها اإلصالح  جين احملصول وهو املأمول من املقاربة بالكفاءات، فكلّ 

ّر هذا النشاط، وُجع ل يف ختام األنشطة و »عرب املنهاج تصب يف هذا النشاط،  لذلك ُأخ 
التعليمية ليتسىن للمتمدرس توظيف املكتسبات احملّصل عليها يف األنشطة التعليمية السابقة 
يف نشاط التعبري الكتايب، فهو املقصود بالكفاءات، وهو امللمح الذي ميّيز به املدّرس 

لكفاءة القاعدية املتوخاة من نشاط التعبري الكفاءات املستهدفة من األنشطة التعليمية، فا
ت مع احرتام قواعد اللغة هي إنتاج نصوص متنوعة بتجنيد عدد كبري من املفردات والعبارا
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تنمية قدرات » :وفق املقاربة بالكفاءات يرمي إىل، فنشاط التعبري الكتايب (25)«العربية
قيام جبميع ألوان النشاط اللغوي الذي التلميذ على احملادثة واملناقشة، إقدار املتعلم على ال

يتطلبه منه اجملتمع، تنمية حساسية املتعلم للمواقف االجتماعية املختلفة، تنمية قدرته على 
ميذ من للتل ه البدّ التعبري عن االنفعاالت والعواطف سواء كان التعبري وظيفياً أو إبداعياً، فإنّ 

 .(21)«الرجوع إىل مصادر املعرفة
 

إّن تأسيس وتفعيل املنهاج لبيداغوجيا املشروع مل يكن من اغوجيا المشروع: بيد :سابعا
قبيل االعتباطية، إمّنا جاء ضمن سعي اإلصالح الرتبوي إىل هتيئة املتعلم إىل ما ينتمره يف 
حياته، وهي بيداغوجيا تدفعه إىل املبادرة واالستقاللية، وتشجعه على اختيار موضوع عمله 

إّن »ماعة، وحتثه على البحث والتفاعل مع اآلخرين بشىت األساليب، مبفرده أو ضمن اجل
ه حنو إنتاج امللموس مع إدخال املشروع يتممهر يف جمموعة من التمثالت، فهو يتوجّ 

جمموعة من املهام تسمح بتوريط مجيع التالميذ وجعلهم يلعبون دورًا يتغري حسب وضعية 
دة تتعاطى مع املمارسات االجتماعية، مع مصاحلهم ووسائلهم، وهو يسمح بتعليمات حمد

جتاوز العوائق الطارئة، وذلك باالتكاء على املعارف اجلديدة املكتسبة ث تنمي التعاون 
 .(20)«والذكاء اجلماعي مع تكوين املتعلم على القيادة واإلشراف

 

ورية التقومي يف اإلصالح البيداغوجي رقيب مرافق للحصيلة الدّ  : تدابير التقويم:ثامنا
دينامية، وهو يتممهر من خالل الللمكتسبات اليت أجنزت يف إطار سلسة من النشاطات 

حتليل الوضع املعريف الرّاهن، والتحكم الفعلي يف دينامية التغيري اليت تتماشى وأهداف 
 ؤدي إىل عملية عالج دقيقة وشاملةاإلصالح، وهو تشخيص للثغرات، وسّد للعثرات ي

أكرب ُمتممات للعملية التعليمية وأشُدها حضورًا بعد حتديد املضامني إّن عنصر التقومي »
وتبنّي أنواعه، وطرائق  املعرفية واالختيارات من الصراحة اليت تضبط ماهيته ووظيفته، وغاياته

 حتققها املراد باحلصائل ذلك تعلق سواء رقابة، بال أداء حتقيق يصعب النهاية يف ألنّه إجرائه،

  بيداغوجية دالالت ذات إشكالية وضعيات إىل امتد أم بيداغوجية، وطرائق ية،تعلم كفاءات من
 .(22)«فهو بذلك يتوجه إىل مراقبة املسار التعليمي املرافق للتدريس باملقاربة بالكفاءات

 



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
552 

وعليه فاجتهاد اإلصالح يعمل بثالثة أمناط من التقومي متوخيًا يف ذلك تقسيمات 
صي وهو إجراء عملي يقوم به املعلم حيصل من خالله على تقومي تشخي»تعليمية تعلمية 

بيانات ومعلومات عن قدرات املتعلم، تقومي تكويين إجراء يكشف عن مسايرة املتعلمني 
للدرس، ومدى حتكمهم يف املعارف، تقومي حتصيلي يهدف إىل التحقق من النتائج النهائية 

 .(29)«قق يف الكفاءات القاعدية احملددةللمتعلم، والتح
 

 خاتمة: 
اإلصالح البيداغوجي َحَدث  ماثل حمّدد ومؤّسس برتسانة من القوانني الصادرة عن  -

   .الشعبية ووزارة الرتبية الوطنية جهات سيادية اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية
 بوية، كما َمّس اجلانب األكادمييإّن اإلصالح َمّس اجلانب املصطلحايت يف املنمومة الرت  -

 ستخلصات البحث العلمي.وم
  

 غموض ودفع اإلهبامالإّن الكثري من املصطلحات البيداغوجية يف حاجة إىل إجالء  -
   ناهيك عن إجراءات التنفيذ اليت تبقى تتَّسم بالعشوائية.

جتاوَز اإلصالح سلبيات التدريس باملضامني إىل تبينن التدريس بالكفاءات ممّا أضفى  -
 م، ودفعه إىل اإلسهام يف حتصيل املعارف وبناء التعلمات. علّ حيوية على سلوك املت

 

م ُموزعة يف شكل موضوعي متوازن يراعي اخلصائص النفسية واالنفعالية إّن أنشطة التعلّ  -
 والوجدانية للمتعلمني. 

 

إّن املقاربة النصية انفتاح عن اخلطاب الرتبوي الذي أضفى دينامية جديدة وفّعالة يف  -
طة اللغة العربية بوصفها وحدة متكاملة غري جمزأة آخذة يف االعتبار اإلفادة تدريس أنش

 من البحوث اللسانية احلديثة. 
 

رافقت اإلصالح البيداغوجي يف تعليمية اللغة العربية وقفات تقوميية تعمل على مرافقة  -
 العمل التعليمي، وتشخيص سلبياته والعمل على إزالتها. 
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 المصطلح اللساني وإشكالية التوحيد والتداول
 نموذجاعلم المعجم وصناعة المعجم 

 

The Linguistic Term and the Problematic of Standardization and Use 

Lexicology and Lexicography as a model 
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 ملخص:
يهدف هذا املقال إىل التطرق إلشكالية املصطلح يف اللغة العربية؛ وذلك من خالل 
تقدمي منوذجني ملصطلحني من الدرس املعجمي احلديث باعتباره أحد اجملاالت املعرفية اليت 

ه، حيث جند مصطلحات تعرف اضطرابا مصطلحيا يؤثر بشكل مباشر على جودة مؤلفات
وهي مصطلحات قد ختتلف من بلد آلخر أو من كاتب آلخر أو نفسه، لمفهوم متعددة ل

. وبغية حتقيق ما سبق قسمنا املقال إىل حمورين: رصدنا نفسه لمؤلنفلحىت من كتاب آلخر 
والتعاريف اليت حاولت أن  (Lexicology)يف األول خمتلف املقابالت العربية ملصطلح 

مع اإلشارة إىل املقابالت  (Lexicography) ـلثاين تعريفات لحتدد داللته. وعرضنا يف ا
العربية املقرتحة للتعبري عنه. وذلك بغية إلقاء الضوء على بعض إشكاالت املصطلح اللساين 
عامة واملعجمي خاصة سيما ما يرتبط منها بقضية التوحيد والتداول. واتبعنا ألجل حتقيق 

 ارن.ما سبق املنهج الوصفي التحليلي املق
 

 ، علم املعجم، املفهومالصناعة املعجمية، الصناعة املعجمية العربية الكلمات المفتاحية:
 االضطراب املصطلحي.
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Abstract: 
This article aims to address the problem of the term in Arabic 

language by studying two models from the modern lexical lesson, as 

one of the knowledge areas that defines a term disturbance that 

directly affects the quality of its works, where we find multiple terms 

for the same concept, which are terms that may differ from one 

country to another or from one writer to another or even from one 

book to another for the same author.In order to achieve what is 

introduced  above, the article was divided into two axes: In the first, 

we monitored the various Arabic equivalences for the term 

(Lexicology) and the definitions that attempted to assert its 

significance. In the second, we presented definitions of 

(Lexicography) with reference to the Arab equivalences proposed to 

express it by looking at some general problems of the linguistic and 

lexical term, especially what is related to the topic of monotheism and 

deliberation. we followed the descriptive and comparative analytical 

approach. 
 

keywords: Lexicography, Arabic lexicography, Lexicology, Concept, 

terminological confusion; 

 :مقدمة
املعجمية جمال معريف يعمل على دراسة  من املعروف يف اجملال التداويل العريب أنّ 

 (Lexical Meaning) املعجمية وداللتها األلفاظ معاين يف أساسا ويبحث اللغة، مفردات وحتليل
. (Lexicology)وعادة ما يقسمها الباحثون إىل قسمني رئيسني: األول، هو علم املعجم 

أقسام  من فرعيان قسمان رباهنماتويع ،(Lexicography) املعجم صناعة هو والثاين،
اللسانيات. وقد حاول جمموعة من الباحثني تقدمي تعريف دقيق هلذين املصطلحني وإجياد 

من جهة، وانطالقهم من خلفيات نمرية هم مقابل عريب دقيق هلما، لكن تنوع زوايا نمر 
الرتمجات من ُقطر آلخر من جهة ثالثة، أدى هبم إىل  لسانية خمتلفة من جهة ثانية، وتباين

هناك  تقدمي مقابالت متعددة هلذين املفهومني، ومن شأن هذا أن يربك القارئ سيما أنّ 
، عالوة على تباين التعاريف املقدمة لشرح هذه نفسه ترمجات متعددة مقرتحة من الباحث

إشكالية توحيد هذه  -ا السياقيف هذ-وبالتايل ُتطرح  ،املصطلحات بشكل جزئي أو كلي
 املصطلحات من جهة، وتداوهلا من جهة ثانية.
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 أهداف البحث:
التنبيه إىل املشاكل املصطلحية يف اجملال اللساين بالرتكيز على قضية عدم توحيدها  -

 وبالتايل صعوبة تداوهلا على نطاق واسع؛
عته، وحماولة توحيد النمر يف اجلهود املصطلحية العربية يف جمايل علم املعجم وصنا -

 وجهات النمر املقرتحة من أجل تطويرها.

 فرضية البحث:
تعدد املصطلحات للمفهوم الواحد من شأنه أن خيلق مشاكل عدة  نفرتض أنّ  -

 سواء بالنسبة للقراء أو حىت للباحثني فيما بينهم. ويف مقابل ذلك، نرى أنّ 
هبا من ن جهة، واستيعاتوحيدها كفيل بتداوهلا وشيوعها يف األوساط العلمية م

 قبل متلقيها من جهة ثانية.

وضع املصطلح املقابل يف اللغة العربية يقتضي فهم املصطلح يف اللغة  ال جدال يف أنّ 
ملنقول إليها من املنقول منها من جهة، ويستوجب مراعاة إمكانية صياغة املصطلح يف اللغة ا

 وح، والدقةل خبصائص عدة أمها الوض يفرتض أن يتسم املصطلح املنقو جهة ثانية، ومن ث
وسهولة التداول وأن يكون أحادي الداللة على حنو يرفع معه اللبس حىت يكون املصطلح 

سنحاول وبناء على هذا األساس، املعرب قابال للتداول بني مجهور واسع من املتكلمني. 
ي احلديث من فيما يلي عرض بعض التعاريف املقرتحة من قبل املختصني يف الدرس املعجم

من علم املعجم وصناعة املعجم؛ وذلك من خالل  أجل بلورة رؤية واضحة حول كلّ 
 اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ؟(Lexicography)و (Lexicology) األجنبيني املصطلحني على للداللة املقرتحة املقابالت ما
 منهما؟ ما املقصود بعلم املعجم وصناعة املعجم؟ وما موضوع كلّ 

 سبب تعدد الدوال لنفس املدلول؟ وما فائدة هذا التعدد؟ ما
 وما اإلشكاالت اليت يطرحها تعدد الدوال للمدلول الواحد؟
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 :(Lexicology)علم المعجم  .0
 (Lexicology)جند يف أدبيات املعجمية العربية احلديثة مقابالت متعددة ملصطلح 

علم املفردات، دراسة األلفاظ، علم  نذكر منها على سبيل املثال: املعجمية، علم األلفاظ،
 أنّ  ىلاملصطلحات حتيل على مفهوم واحد. وجتدر اإلشارة إ ههذ وكلّ  .املعاجم النمري..

اليت كانت تعترب اللغة بنية  قد نضج يف إطار اللسانيات البنيوية (Lexicology)مصطلح 
ستوى الرتكي ي تتشكل من مستويات متعددة )املستوى الصويت، واملستوي الصريف، وامل

ف للتعبري عن ذلك القسم من علم الداللة الذي يسعى إىل واملستوى الداليل(؛ حيث وظّ 
وصف الوحدات املعجمية للغة ما. ونعرض فيما يلي ألهم التعريفات اليت ُقدمت ملصطلح 

(Lexicology): 
 

اشتقاقها يعرنفه علي القامسي بأنه "علم املفردات الذي يهتم بدراسة األلفاظ من حيث 
 والتعابري االصطالحية والسياقية وأبنيتها ودالالهتا، وكذلك باملرتادفات واملشرتكات اللفمية

وحيدده  .(1)وهكذا فعلم املفردات يهيئ املعلومات الوافية عن املواد اليت تدخل يف املعجم"
لغات يف موضع آخر باعتباره "دراسة املفردات ومعانيها يف لغة واحدة أو يف عدد من ال

 ا ودالالهتا املعنوية واإلعرابيةويهتم علم املعجم من حيث األساس باشتقاق األلفاظ وأبنيته
 . (2)والتعابري االصطالحية واملرتادفات وتعدد املعاين"

 

ويقول عبد العلي الودغريي عن "علم األلفاظ أو علم دراسة األلفاظ أو علم 
نسبيا، موضوعه البحث يف املادة املعجمية  ه علم نمري حديثبأنّ  املعجمية أو علم املعجم

 .  وحدد هذه النواحي يف العناصر التالية: (3)"من مجيع نواحيها
أوال، جانب يهتم بدراسة األلفاظ من خالل تصنيفها إىل حقول معجمية وداللية، ويبحث 

فاظ يف العالقة اليت تربط بني علم املعجم وعلم الداللة. ثانيا، جانب يهتم بدراسة األل
سواء يف مرحلة زمنية معينة، أو يف مراحل خمتلفة من تاريخ اللغة؛ وتدرس األلفاظ باعتبارها 

من جهة، ومستقلة  وحدات مستقلة من حيث مكوناهتا الصوتية وبنيتها الصرفية واالشتقاقية
من حيث دالالهتا وسياقات استعماهلا من جهة ثانية. ثالثا، جانب يهتم بدراسة الوحدات 



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
515 

ل يف جمموعها نماما مستقال من أنممة ة دراسة كلية حبيث تشكّ نلغة معي مية يف كلّ املعج
...(، وهو من جهة أخرى حياول دراسة العالقة  الرتكي ي ،الصريف ،اللغة املتعددة )الصويت

القائمة بني البنية الكلية للنمام املعجمي وبني األنممة اللغوية األخرى الصوتية والصرفية 
حبثا عن مواطن االلتقاء واالفرتاق بينها. رابعا، جانب يهتم بدراسة التوليد والرتكيبية 

املعجمي من زاويتني: أوالمها، من حيث القدرة املعجمية عند متكلمي لغة معينة اليت 
تسمح له بتوليد عدد غري حمدود من الوحدات اللغوية والدالالت املعجمية. وثانيهما، من 

الوحدات املعجمية واملصطلحات املسامهة يف تنمية املعجم.  حيث اآلليات اخلاصة بإنتاج
خامسا، جانب ينصرف إىل االهتمام بالبحث يف أصول الوحدات املعجمية من حيث 
أصالتها وعراقتها يف اللغة املدروسة، وحتديد األلفاظ املستعارة من لغات أخرى، وتتبع كيفية 

عالقة باالقرتاض والتأثري والتأثر بني اللغات. انتقاهلا من بيئة لغوية إىل أخرى، وبكل ما له 
سادسا، جانب يهتم بدراسة التطور املعجمي احلاصل يف لغة من اللغات، عرب البحث يف 
القوانني اليت تضبط عملية تطور األلفاظ سواء على مستوى األصوات أو الداللة. وكذلك 

ا عرب احلقب املختلفة عن طريق التأريخ لمهور الوحدات املعجمية وتتبع استعماالهت
واجملاالت املتعددة، وكذا البيئات املختلفة. سابعا، جانب يهتم باإلحصاء املعجمي الذي 
ُيسعف املعجمي على معرفة نسبة تردد األلفاظ على مستوى االستعمال وهبذا يستطيع 
حتديد درجة الرتدد )شائع، قليل، نادر(. وحتديد سياقات االستعمال وبيان األلفاظ 

 مهية بالغة لصناع املعاجم. ثامناساسية والوظيفية يف اللغة وبالتايل تقدمي مادة ذات أاأل
جانب يهتم بدراسة السجالت اللغوية لأللفاظ وحتديد مستواها االستعمايل )اللغة األدبية 

 .(4)تعمال اللهجي والدارج(سالفصيحة أو املشرتكة أو اال
 

لم يهتم بدراسة املفردات أو الكلمات ه "عبأنّ  (Lexicology)ويعرف حلمي خليل 
يف لغة معينة أو عدة لغات من حيث املبىن واملعىن؛ أما من حيث املبىن فهو يدرس طرق 
االشتقاق، والصيغ املختلفة، وداللة هذه الصيغ من حيث وظائفها الصرفية والنحوية، وكذا 

 فهو يدرس ، وطرق تركيبها، أما من حيث املعىن(Idioms)العبارات االصطالحية 
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وترى   ،(5)العالقات الداللية بني الكلمات مثل الرتادف واملشرتك اللفمي وتعدد املعىن..."
 (Lexicon of language) اللغة منت أنه علم يبحث يف (Elisabetta Jezek) جيزك إليزابيتا

هبدف حتديد خصائص الكلمات، وتوضيح كيفية ارتباط بعضها ببعض، كما ينمر يف  
ة إلنتاج عبارات صحيحة حنويا ومعنويا، هدفه األمسى ميات بطريقة سلج الكلمكيفية دم

يمه ، بوضع فرضية حول طريقة تنم(Theory of lexicon) هو تطوير نمرية يف املعجم
بينما  .(1)حياكي بنية املعجم الذهين (lexical model) الداخلي، وتصميم منوذج معجمي

ه فرع من اللسانيات يهتم بأنّ  (Hartmann and Gregory James)جيمس و يعرفه هارمتان 
 . (0)وكيفية تشكل بنياهتا ومعانيها (Lexemes)بدراسة الوحدات اللغوية األساسية 

 

وهي تعاريف  (Lexicology)حاولت تقدمي تعريف ملصطلح  التعاريف السابقة إنّ 
ا تتفق يف حتديد سيلحظ أهن هلامتداولة بشكل كبري يف الدرس املعجمي املختص، واملتأمل 

البحث مفهوم هذا اجملال املعريف بشكل عام وهو عندهم علم نمري حديث موضوعه هو 
 طرق االشتقاقودراستها من مجيع نواحيها سواء ما يرتبط منها باملبىن ) يف املادة املعجمية

بط ( أو ما يرت…داللة الصيغ املختلفة، وظائفها الصرفية والنحوية، والعبارات االصطالحية 
وتعدد املعىن...( لكن هذه التعاريف ختتلف يف حتديد  ،واملشرتك اللفمي ،باملعىن )الرتادف

مبا ال يدع جماال  - مصطلح حييل على هذا اجملال املعريف؛ فمن خالل ما سبق اتضح
يعرب  عنه بعلم املفردات أو  ؛ فالقامسي(Lexicology)ـهناك مقابالت متعددة ل بأنّ  -للشك

يطلق عليه تارة علم األلفاظ أو علم دراسة  دات أو علم املعجم، والودغرييدراسة املفر 
  .ل فيطلق عليه علم املعاجم النمريخلي حلمي أما علم املعجمية أو علم املعجم،أو األلفاظ 

 

الناجتة عن عدم توحيد  -إن صح التعبري-الفوضى املصطلحية هذه  أنّ  ال شكّ 
و من االرتباك واالضطراب أثناء حماولة استيعاب هذه ستؤدي ال حمالة إىل خلق جاملصطلح 

باحث يعتمد مصطلحا خاصا به، أو مصطلحات متعددة  ؛ فكلّ تداوهلااملصطلحات أو 
وهذا شيء غري مستحب  !ةمبصطلحات متعددنفسه أحيانا؛ حبيث جنده يعرب عن املفهوم 

ت دقيقة يف جمال معريف علمي كاللسانيات اليت يفرتض أن تتأسس على مصطلحا
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وواضحة. واجلدول املوايل يستعرض بعض املصطلحات العربية املقرتحة لتغطية املفهوم الذي 
، وهناك مقابالت أخرى اقرتحها (Lexicology) ـيصطلح عليه يف الدراسات الغربية بال

 .(2)باحثون آخرون ال يسعنا اجملال هنا لذكرها كلها
 

 

حلمي  المصطلح
 خليل

 

علي  الودغيري
 يالقاسم

أحمد مختار 
 عمر

 

رشاد  المسدي
 الحمزاوي

 
 

 

Lexicolog

y 

 

 
علم 

املعاجم 
 (9)النمري

   علم  -
 املعجم

 املعجمية -
علم  -

دراسة 
 (57)األلفاظ

علم  -
 املفردات

علم  -
 األلفاظ

علم   -
 (55)املعجم

 
 

 
 (52)املفرداتية

 
 

 

 معجمية

 
 

 علم املعجم
 (51)عجميةُـ امل

 

الباحثني العرب قد أسهبوا يف اقرتاح مصطلحات  اله، أنّ يبدو من خالل اجلدول أع
اعتماد  للداللة على العلم الذي يدرس الكلمات دراسة علمية وهذا أمر غري حمبذ؛ ولو تّ 

 مصطلح واحد حيرتم الشروط املصطلحية ويعتمده الباحثون مجيعا لكان أفضل بكثري؛ ألنّ 
ها الداللة على مفهوم واحد؛ حبيث إذا املصطلحات العلمية يف مجيع اجملاالت يفرتض في

من "عيوب  طلق هذا املصطلح انصرف الذهن مباشرة إىل ذلك املفهوم دون غريه؛ ألنّ أ
املصطلح أن يكون فيه ترادف أو اشرتاك أو تضاد، أو حشو أو فضول، أو زيادة أو 

ىن إخالل أو لَبس يؤدي إىل سوء الفهم وعدم الدقة يف حتديد املع نقصان، أو أيّ 
على هذا األساس، سنحاول أن نقدم قراءة نقدية يف هذه املصطلحات  ء. وبنا(51)املقصود"

 .املقالاملقرتحة لكي خنرج بتصور واضح هنتدي به يف هذا 
 

 مقترحات الباحثين والمتخصصين في الدراسة المعجمية:* 
 علم املعاجم النمري )حلمي خليل( - أ

 املعجمية )عبد العلي الودغريي(  - ب
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 راسة األلفاظ )علي القامسي(علم د  - ت
 علم املفردات )علي القامسي(  - ث
 املفرداتية )أمحد خمتار عمر( - ج
 علم املعجم )علي القامسي وعبد العلي الودغريي ورشاد احلزاوي( - ح

 من خالل مالحمة هذه االقرتاحات ميكن اخلروج باخلالصات التالية:
م الواحد يف كتاباته من الباحثني من يستعمل أكثر من مصطلح للتعبري عن املفهو  -

 ؛)علي القامسي وعبد العلي الودغريي مثال(
هو علم املعجم وهو الوحيد الذي تبناه ثالثة  وتداوال املصطلح األكثر رواجا -

باحثني من الذين مشلتهم الدراسة )علي القامسي وعبد العلي الودغريي ورشاد 
 ؛احلمزاوي(

 (Lexicology) ـقابل لاستعمل حلمي خليل مصطلح علم املعاجم النمري كم -
وهذا  !علم املعاجم التطبيقيهذا يفرض وجود  ويبدو أنه مقابل غري مناسب، ألنّ 

حلمي خليل حني أشار إىل علم املعاجم باعتباره  مصطلح غري وارد؛ حىت إنّ 
علم املعاجم النمري مه إىل قسمني مسى األول فرعا من فروع اللسانيات قسّ 

(Lexicology)ناعة املعاجم ، والثاين فن ص(Lexicography)  ومل يقل علم
 ؛املعاجم التطبيقي

بعض املصطلحات استعملها الباحثون للداللة على مفاهيم خمتلفة )فالودغريي  -
     ، ويطلقها رشاد محزاوي كمقابل(Lexicology) ـيستعمل املعجمية كمقابل ل

 معا يف حني يطلقها علي القامسي لتغطية اجملالني (Lexicography) ـل
Lexicology)  وLexicography)؛ 

هذه املشكلة املصطلحية لكن  يقرتح أمحد خمتار عمر مصطلح املفرداتية حللّ  -
اختالف معىن املفردة بني الباحثني يؤدي بنا إىل إشكال آخر يتعلق مباهية 

 هذا املصطلح مل يتداول بشكل كبري.  نّ وهلذا فإ ،الكلمة
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 علم املعجم"هو " تداوالاملصطلح األكثر  أنّ  من خالل املالحمات السابقة يتضح
، ومن املفرتض أن يعمل الباحثون (Lexicology) ـوهو الذي نراه مناسبا ليصبح مقابال ل

يف الدرس املعجمي العريب املختص على توحيده. والسبب الذي دفعنا لألخذ هبذا االقرتاح 
 املصطلح سنجده مشكال دون غريه هو سبب موضوعي باألساس؛ فبالعودة إىل أصل هذا

ومعناه "علم"، ومن  (Logos)ويعين "معجم". والثاين  (Lexicos) من عنصرين األول هو
مباشر  بشكل حييل مصطلح فهو ذلك؛ على عالوة املعجم. بعلم معا ترمجتهما جدا املنطقي

على مفهومه؛ فانطالقا منه ميكن أن حندد موضوعه بأنه علم يدرس معجم اللغة، وهذا 
 يف الدرس اللساين احلديث. (Lexicology)مصطلح  ضبط هو املعىن الذي حييل عليهبال

 

 :(Lexicography)الصناعة المعجمية  .9
الذي  اإلشكالنفس  يعاين من هسنجد (Lexicography)إذا انتقلنا إىل مصطلح 

دة ؛ إذ جند مقابالت متعد)عدم توحيد املصطلح( سبق أن رأيناه أثناء تناولنا لعلم املعجم
 عن هذا املفهوم. وقبل أن نتطرق هلذه املقابالت سنحاول استعراض بعض حاولت أن تعرّب 
 نت املقصود به يف الدرس اللساين احلديث سواء الغريب أو العريب.التعاريف اليت بيّ 

 

ترتبط باجلانب العملي لصناعة  (Lexicography)ـ ال أنّ  إىل جيزيك تذهب إليزابيتا
س هو حتديد الطرق الناجعة لعرض اخلصائص اللغوية للكلمات يف املعاجم هدفها الرئي

ا اهلدف الثانوي فهو ..، أمّ  مثل نوع املعجم والفئة املستهدفةاملعاجم وفقا ملعايري حمددة 
يرتبط باجلانب اإلرشادي حبيث تسعى إىل تأسيس لغة معيار؛ فالناس يستشريون املعاجم 

طقها وداللتها وكيفية استعماهلا. وتضيف أنه يف إطار ملعرفة كيفية كتابة كلمة ما وطريقة ن
 .(Traditional Lexicography) الصناعة املعجمية ميكن التمييز بني الصناعة التقليدية

من خالل طريقة عملهما من  (Computational Lexicography)والصناعة احلاسوبية 
ثال مييل املعجميون فعلى سبيل امل ؛جهة، ومن حيث هدفهما املعجمي من جهة ثانية

التقليديون إىل االعتماد على الكفاءة اللغوية الفردية لكتابة مداخل املعجم، يف حني يعتمد 
على املوارد اللغوية املشكلة من عدد كبري من  صحاب الصناعة املعجمية احلاسوبيةأ
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، إىل جانب اعتمادهم على أدوات (Corpus)النصوص اللغوية واملخزنة يف املدونات 
وبرجميات مصممة خصيصا لتنميم العملية الكاملة إلنتاج معجم من مجع املداخل حىت 

وجيمس إىل أهنا تدل على "النشاط املهين واجملال  ويشري هارمتان .(55)نشر النتاج النهائي
 .REFERENCE WORKSاألخرى األكادميي الذي يعىن باملعاجم والكتب املرجعية 

 Pratical: اجلانب التطبيقي، أو عملية تأليف املعاجم وينقسم هذا اجملال إىل جانبني

Lexicography املعجمي التأليف. واجلانب النمري، أو األسس النمرية اليت حتكم 
(Theorical Lexicography)

        أما املوسوعة العاملية لعلم اللغة فتوسع مفهوم . (51)
لألعمال املرجعية املرتبة على والتأليف  "ليشمل عملية التخطيط (Lexicography)ـ ال

 (Glossaries)واملسارد  (Thesauruses) واملكانز (Dictionaries)املداخل، مثل املعاجم 

وإرشادات االستعمال اليت تعطي معلومات عن مفردات لغة  (Concordances)والفهارس 
 .(50)ما أو جمموعة من اللغات"

 

ختصة واألحباث العلمية الغربية احلديثة. تلكم بعض التعاريف املستقاة من املعاجم امل
فما مدى تطابقها مع ما جنده يف كتابات العرب املختصني يف الدرس املعجمي؟ وما 

 ؟(Lexicography)صطلح الغريباملقابالت العربية املقرتحة للتعبري عن امل
 

م يطلق عليها الودغريي مصطلح القاموسية أو الصناعة القاموسية ويعرفها بأهنا "عل
تطبيقي ميداين باألساس، وفرع كبري من فروع علم املعجم، موضوعه البحث يف تقنية 
تأليف القواميس وأنواعها وأهدافها ووظائفها وإنتاجها )مجعا وتدوينا فرتتيبا وتعريفا(، ويف 
تارخيها، ومدارسها واجتاهاهتا، وما يتعلق هبا إمجاال" ويضيف الودغريي بأهنا "من الناحية 

صناعة  ية أسبق للوجود من العلم النمري الذي يسمى )املعجمية(، ذلك أنّ التارخي
القواميس )أو القاموسية(، ومجع الكلمات يف كتب وقوائم، كان أسبق بكثري من العلم 
الذي أصبحت وظيفته البحث يف النمرية املعجمية واحلقول الداللية وبنية املعجم وكل ما له 

"على صناعة  إهنا تدلّ  . ويقول علي القامسي(78)مرية علمية"عالقة بدراسة األلفاظ دراسة ن
املعاجم اليت تشتمل على مخس خطوات رئيسة هي: مجع املعلومات واحلقائق، واختيار 
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. وهو نفس ما (59)املداخل، وترتيبها طبقا لنمام معني، وكتابة املواد ث نشر النتاج النهائي"
جملال املعريف بفن صناعة املعاجم، ويرى أنه ذهب إليه حلمي خليل الذي يعرب عن هذا ا

 يأيت: فيما العمليات هذه وتتمثل ونشره، املعجم إلخراج متهيدا العمليات من مبجموعة يقوم
من حيث ( Lexical items)مجع املفردات أو الكلمات أو الوحدات املعجمية  -5

 املعلومات واحلقائق املتصلة هبا.
 ترتيب املداخل وفق نمام معني. -2
 مدخل. ابة الشروح أو التعريفات وترتيب املشتقات حتت كلّ كت -1
 .(27)نشر النتاج يف صورة معجم أو قاموس -1

 ـوجند الباحث حممد رشاد احلمزاوي يقرتح املعجمية )بفتح امليم( كمقابل ل
(Lexicography)حمتواه  ومجع مادته حيث من املعجم صناعة هبا نعين "املعجمية يقول حيث ؛

 .(25)ترتيبها وضبط نصوصه وحمتوياته وتوضيح وظيفته العلمية والتطبيقية"ووضع مداخله و 
 

الباحثني العرب قد اقرتحوا مقابالت متعددة  يالحظ من خالل ما سلف، أنّ 
 وميكن استعراض بعضها من خالل اجلدول التايل: (Lexicography)ملصطلح 

 
 

حلمي  املصطلح
 خليل

 

علي  الودغريي
 القامسي

أمحد خمتار 
 رعم

 

رشاد  املسدي
 احلمزاوي

 
Lexicography 

 

فن صناعة 
 املعاجم

 القاموسية -
الصناعة  -

 القاموسية

 

صناعة 
 املعجم

 
 املعجمية

 
 قاموسية

 عجميةَـ امل -
صناعة  -

 املعجم
 

على مفهوم واحد، هو الذي حاولت التعاريف  هذه املصطلحات تدلّ  كلّ   إنّ 
 هاتشرحه وتبني جماله وحدوده. وإذا حاولنا النمر فيأن  -سواء الغربية أو العربية - السابقة
موضوع هذا اجملال املعريف  أنّ  يفوختتلف يف أخرى؛ فهي تتفق تلتقي يف أشياء  هاسنجد

فن صناعة املعاجم، صناعة  :املصطلحاتت عنه مبجموعة من وهو تأليف املعاجم وقد عربّ 
بشكل  ت يف حتديد هذا املوضوعفاو تهذه التعاريف ت املعجم، صناعة القواميس، غري أنّ 
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)علي القامسي  إنتاج معجمإىل دقيق؛ فمنهم من حيدده فقط يف العمليات اليت تفضي بنا 
وحلمي خليل وحممد رشاد محزاوي( ومنهم من يضيف إىل هذا اجلانب جانبا آخر يتمثل 

 اليت تعدّ يف التأليف عن املعاجم وليس التأليف فيها، وكذا احلديث عن النمريات واملناهج 
األساس لوضع املعاجم، وال نقصد هنا ما يرتبط بعلم املعجم، بل ما يقابل املصطلح الغريب 

(Theorical Lexicography) ّمن   ، وقد مثل هذا الرأي من الباحثني الذين أشرنا إليهم كل
كما ختتلف هذه التعاريف يف وصف هذا اجملال املعريف أهو  .وهارمتان وجيمس الودغريي

أم فن وحرفة أم تطبيق لنمرية ما، فضال عن ذلك، جند اختالفا يف حتديد عالقته بعلم  علم
وعلى العموم ميكن أن خنلص مما سبق، إىل . املعجم بصفة خاصة واللسانيات بصفة عامة

نمري حيدد األسس  جمال معريف يهتم باملعاجم من جانبني: األول (Lexicography) ـال أنّ 
لعمل املعجمي ومدارسه واجتاهاته وتارخيه...وما يقابله يف اللغة اإلجنليزية النمرية اليت حتكم ا

منذ والثاين تطبيقي، يتمثل يف عملية تأليف املعاجم . (Theorical Lexicography)هو:  
مرحلة مجع املفردات تدوينا فرتتيبا وتعريفا إىل حني إخراج املعجم يف شكل كتاب ورقي أو 

وحنن نرى أن نتبىن . ((Pratical Lexicography طلح اإلجنليزيإلكرتوين ويقابله املص
مصطلح "الصناعة املعجمية" يف هذا البحث للداللة على اجملال الذي يهتم بتأليف املعاجم 

وعليه فاعتماد مصطلح "الصناعة املعجمية" أنسب من  .جبانبيه: النمري والتطبيقي
موس هي صفة للمعجم من جهة، وأنسب من لفمة القا "الصناعة القاموسية" إلمياننا بأنّ 

 اعة املعجمية فيما هو تطبيقي فقطمصطلح "علم املعاجم التطبيقي" الذي خيتزل الصن
واحلال أهنا مشكلة من جانبني: نمري وتطبيقي كما سبقت اإلشارة إىل ذلك. أما مصطلح 

اوزه وعلة املعجمية بالفتح )حممد رشاد محزاوي( أو الضم )أمحد خمتار عمر( فنفضل جت
ذلك هو استعماله من طرف الباحثني بدالالت خمتلفة؛ فمنهم من يعتمده مقابال لعلم 

خرون يستعملونه كمقابل لصناعة املعجم، والبعض اآلخر يقرتحه لتغطية اجملالني آاملعجم، و 
 معا )علم املعجم وصناعة املعجم(. 
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 نتائج البحث:
ية املهمة يف الدرس املعجمي احلديث، ومن بعد النمر يف بعض اجلهود العربية والغرب

خالل العودة إىل الكتب واألحباث املتخصصة يف قضية املصطلح سواء املتعلق بعلم املعجم 
 أو صناعة املعجم واملقارنة بينها خلصنا إىل النتائج التالية:

 اتهمن الباحثني من يستعمل أكثر من مصطلح للتعبري عن املفهوم الواحد يف كتاب -
 تقليل فرص تداوله.تيجة احلتمية لعدم توحيد املصطلح هي إرباك القارئ و والن

 

هو علم املعجم  (Lexicology)كمقابل للمصطلح األجن ي  تداوالاملصطلح األكثر   -
     وهو الوحيد الذي تبناه ثالثة باحثني من الذين مشلتهم الدراسة )علي القامسي 

 .وعبد العلي الودغريي ورشاد احلمزاوي(
 

بعض املصطلحات استعملها الباحثون للداللة على مفاهيم خمتلفة )فالودغريي يستعمل  -
 (Lexicography) ـويطلقها رشاد محزاوي كمقابل ل ،(Lexicology) ـاملعجمية كمقابل ل

 .(Lexicographyو  (Lexicologyيف حني يطلقها علي القامسي لتغطية اجملالني معا 
اإلشكال له آثار سلبية خطرية على الطالب  وال حاجة للتدليل على أن هذا

 ومستعملي هذه املصلحات بشكل عام.
 

للداللة على اجملال الذي يهتم بتأليف املعاجم أنسب مصطلح "الصناعة املعجمية"  يعد -
لفمة القاموس  "الصناعة القاموسية" إلمياننا بأنّ مصطلح  من جبانبيه: النمري والتطبيقي

من مصطلح "علم املعاجم التطبيقي" الذي خيتزل  سبللمعجم، وأن صفةجمرد هي 
 .نمري وتطبيقي جانبني: من واحلال أهنا مشكلة الصناعة املعجمية فيما هو تطبيقي فقط،

 

مصطلحات اللسانيات تعاين  إذا كانت مصطلحات العلوم تعاين مشكلة التعريب، فإنّ  -
 تعبري أمحد خمتار عمر. من مشكلة التوحيد على حدّ 

 

شكلة املصطلح يف الدرس اللساين العريب يف غالب األحيان باالرجتالية من جهة ترتبط م -
ت إىل والتحكم من جهة ثانية، وعدم االنضباط من جهة ثالثة، "وهذه السمات أدّ 
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خلق كثري من املشكالت أمام املصطلح األلسين وكادت توصله إىل حال يفقد فيها 
على االتفاق أو االصطالح بني  هويته، ويتخلى عن خصائصه، وهو ضرورة بنائه

 .(22)املشتغلني باللغة وعلومها"
 

أمهها: استعمال  ال يزال املصطلح اللساين العريب يعاين من إشكاالت متعددة لعلّ  -
املصطلح يف أكثر من مفهوم، وإطالق أكثر من مصطلح على املفهوم الواحد، وطول 

وضع املصطلح نتيجة عدم له من عدة كلمات، وعدم الدقة عند املصطلح عرب تشكّ 
سب حب  عنه، إل جانب ترك حرية وضع املصطلح لألفراد كلّ الدقة يف فهم ما يعرّب 

اجتهاده، وتعدد جهات وضع املصطلح دون تنسيق حقيقي بينها رغم وجود هيئة 
خاصة بذلك وهي مكتب تنسيق التعريب يف العامل العريب، أضف إىل ذلك اختالف 

 ني يف وضع املصطلح وميلهم إىل الفردية بدل اجلماعية.مرجعيات األفراد املسامه

 اإلحاالت والهوامش
 .27، ص 2771علي القامسي، املعجمية العربية بني النمرية والتطبيق، مكتبة لبنان ناشرون،  -(5)
 .1، ص 5995علي القامسي، علم اللغة وصناعة املعجم، منشورات جامعة امللك سعود، الرياض،  -(2)
لعلي الودغريي، القاموسية العربية احلديثة بني تنمية الفصحى وحتديث القاموس والتأريخ عبد ا -(1)

 .11، ص 2759، 5للمعجم، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، ط
 .10 -11ينمر القاموسية العربية احلديثة، مرجع سابق، صص  -(1)
 .51، ص 5990، 5، طدار النهضة العربية، حلمي خليل، مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب -(5)

(6)
-  Elisabetta Jezek, The Lexicon: An Introduction, OXFORD university 

press, 2016. P 4-5. 
(7)

- R. R. K. Hartmann and Gregory James, Dictionary of Lexicography, 

Taylor and Francis e-Library, 2002. P 86. 
حيث حاول  25من التفصيل: أمحد خمتار عمر يف كتابه صناعة املعجم احلديث، ص ينمر ملزيد  -(8)

يف عدد من املعاجم ويف كتب  (Lexicology)مت ملصطلح استقصاء املقابالت اليت قدّ 
 املعجميني املعاصرين.

 .51ينمر: حلمي خليل، مدخل لدراسة الرتاث املعجمي، ص  -(9)
 .11ديثة بني تنمية الفصحى وحتديث القاموس والتأريخ للمعجم، ص ينمر: القاموسية العربية احل -(57)
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 .27ينمر: املعجمية العربية بني النمرية والتطبيق، ص  -(55)
 .25ينمر: صناعة املعجم احلديث، ص  -(52)
  5دار الغرب اإلسالمي، طحممد رشاد احلمزاوي، من قضايا املعجم العريب قدميا وحديثا،  -(51)

 .507، ص 5921
 .59القاموسية العربية احلديثة، مرجع سابق، ص  -(51)

(71)
- Elisabetta Jezek, the Lexicon: An Introduction. P 4 

(71)
- R. R. K. Hartmann and Gregory James, Dictionary of Lexicography. P85 

 .25-27نقال عن أمحد خمتار عمر، صص  -(50)
 .10ص القاموسية العربية احلديثة،  -(52)
 .27املعجمية العربية، ص  -(59)
 .51-51صص مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب،  -(27)
 تونس -حممد رشاد احلمزاوي، مقدمة نمرية ومطبقة، مصطلحاهتا ومفاهيمها، املركز اجلامعي للنشر -(25)

 .275، ص 2771
 .51، ص 5929 -العدد الثالث -لعشرون جملة عامل الفكر اجمللد اضمن: األلسنية، ، أمحد خمتار عمر -(22)
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 تلقي المصطلح البنيوي لدى الن قاد العربإشكالي ة 
 

The Problematic of Arab Critics’ Reception of Structural Terminology   

 
 

 خديجة حد اد .د                            
 )الجزائر(مستغانم  – بن باديس جامعة عبد الحميد                          

               Khadidjafadal03@gmail.com 
 

 90/40/9490تاريخ القبول:                            40/40/9490: رسالتاريخ اإل
 

   ملخص:
املصطلح النقدي العمود الفقري اّلذي يتأسس عليه الّنقد، ومبا أّن الّنقد العريب  يعدّ 

متمثّلة يف أفرز ذلك معضلة فقد الّدرس الّنقدي الغريب، ا تنتجه منمومة املعاصر ميتاح ممّ 
صعوبة ضبط املقابالت العربّية ملصطلحات جهاز الّنقد بصفة عاّمة والبنيوي بصفة خاّصة. 

الّلبس اّلذي اكتنف قضّية ترمجة املصطلح هذه املقالة إلقاء الضوء على  لذلك حاولنا يف
مماهرها راصدين و ّينني أسباب هذه األزمة، ي العريب املعاصر، مبالبنيوي يف اخلطاب النقد

حماولني بذلك وضع حلول ومقرتحات من شأهنا حات النقد البنيوي، من خالل مصطل
 القضاء على فوضى الرتمجات.

 إشكالّية، املصطلح البنيوي، احللول، اخلطاب النقدي العريب.، ترمجة الكلمات المفتاحية:
 

Abstract:    
The term critical is the backbone upon which criticism is based, 

and since contemporary Arab criticism is available from what is 

produced by the Western critical lesson system, this has created a 

dilemma represented by the difficulty of controlling Arab interviews 

for the terminology of the criticism system in general and 

structuralism in particular. Therefore, in this article, we tried to shed 

light on the confusion surrounding the issue of translating the 

structural term in contemporary Arab critical discourse, explaining the 

causes of this crisis, observing its manifestations through the terms of 

structural criticism, and trying thus to develop solutions and proposals 

that would eliminate the chaos of translations. 
 

keywords: Translation, problematic, structural term, Solutions, Arab 

Critical Discourse. 



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
500 

 مقد مة:
تعّد قضّية ضبط املصطلحات يف الّنقد العريب املعاصر قطب الّرحى يف أيّة ممارسة 
نقديّة تروم تفعيل ترسانتها املصطلحّية يف الّنبش داخل سراديب الّنصوص اإلبداعّية؛ لذلك 
فالّدارس حباجة ماّسة إىل الّدقة يف ضبط حدود املصطلحات ومفاهيمها وأطرها وخاّصة أّن 

استقبال املناهج النقديّة شابه الكثري من االستعجال دون األخذ يف احلسبان الشروط فضاء 
اخلطاب النقدي العريب رهني ما تنتجه وتسوقه  اّليت نتجت فيها تلك املناهج؛ وهكذا يملّ 

الغريب باعتباره املرجعّية اّليت ال مفّر منها عند سّن أّي تسمّية هتدف منمومة الدرس النقدي 
ومنه البّد من ترمجة املصطلح الّنقدي ضمن عالئقه البيئّية باعتباره  ، مصطلحاألن تصري

خل، تلك اليّت جتعله يّتسم بعّدة إإيديولوجّية وثقافية وفلسفّية... ترسانةيستند إىل صرح 
اليّت متنحه درجة حصانة عالية وكبرية جّدا، ومنه كان لزاما على الباحث و خصائص وممّيزات 

الفوضويّة اّليت ال تقّدم  راسة؛ قصد القبض على الرتمجاتالدو  عنايةبالصطلح امل طّوقأن ي
تبعثرها وتشّتتها وتشمّيها عرب فضاء اخلطاب النقدي العريب املعاصر، وخري دليل على  إاّل 

ملشيئة الرّتمجة الواحدة فراحت تعلن  ذلك مصطلحات الّنقد البنيوي اّليت ترفض االمتثال
 يف الوقت نفسه مع الّتعّدد الذي أخلط أوراق الباحثني والّدارسني.متحالفة  ،متّردها

 

رتمجة ب واملتعّلقة ضبابّيةجانبا من ال وّضحتّقدم طرحه سنحاول أن نيف ضوء ما 
املصطلح النقدي البنيوي، حماولني بذلك البحث عن أهّم احللول اّليت تكفل لنا القضاء 

 .على فوضى الرّتمجات للمصطلح الواحد
 

 :مفهوم البنيوي ة -0
قّدمت عّدة تعاريف للبنيويّة فهي يف نمر مسري حجازي: "منهج فلسفي وفكري 
ونقدي ونمريّة للمعرفة، تتمّيز باحلرص الّشديد على حدود املنطق والعقالنّية ويتأّسس هذا 

ا املنهج على فكرة جوهريّة مؤّداها أّن االرتباط العام لفكرة أو لعّدة أفكار مرتبطة ببعضه
البعض على أساس العناصر املكّونة هلا، أّما تلك العناصر فال يعين هبا ذلك املنهج إاّل من 
حيث ارتباطها وتأثّرها بعضها ببعض يف نمام منطقي مرّكب، ويف الّنقد تعين حماولة الّتوّحد 
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 (5)ة"يتأّلف من مجلة عناصر من الّدالالت الّشكليّ  الغة األثر األديب نفسه باعتباره نسق بني
على خلفّيات فلسفّية وأخرى فكريّة، متوّخية  ويتبّدى لنا من هذا القول أّن البنيويّة ارتكزت

 بإجراءاهتا تفسري خمتلف الّمواهر سواء أكانت أدبّية أم ثقافّية.
 

ويذهب عبد اهلل الغّذامي بقوله إىل: "أّن البنيويّة مّد مباشر يف األلسنّية "علم 
ام من اإلشارات، وهذه اإلشارات أخذ بتعريف الّلغة على أهّنا نماللغة"...وذلك منذ أن 

أصوات تصدر من اإلنسان وال تكون بذات القيمة إاّل إذا كان صدورها للّتعبري عن  يه
 .(2)فكرة أو لتوصيلها..."

 

وأّما يوسف وغليسي فريى بأّن البنيويّة هي منهج نقدي لتحليل الّنصوص حتليال 
 نمره وبذلك يف ابالّسياقات اخلارجّية اّليت حتّفه اأ احملايثة، بعيدا عن ربطهجّوانيا متوّخيا مبد

هي: "منهج نقدي ينمر إىل الّنص على أنّه بنية كالمّية تقع ضمن بنية كالمّية أمشل 
ا إىل وحدات دالّة صغرى هالّنص إىل مجلة طويلة، ّث جتزئ يعاجلها معاجلة مشولّية حتّول

تضّمن الّدوال هلا "ميثّلها سوسري بوجهي الورقة الواحدة" وذلك يف  مدلوالهتا يف ىوتتقصّ 
إطار رؤية نسقّية تنمر إىل الّنص مستقاّل عن شىّت سياقاته مبا فيها مؤلّفه، وهنا تدخل 
نمريّة "موت املؤّلف" لروالن بارت، وتكتفي بتفسريه تفسريا داخلّيا وصفّيا، مع االستعانة 

 .(1)جّية علمّية كاإلحصاء مثالمبا تيّسر من إجراءات منه
   

  ة إلى الل غة الهدف:البنيوي   تمصطلحاأسباب فوضى ترجمة  -2
إّن األزمة اّليت يعيشها الّنقد العريب يف تلّقفه للمصطلح الّنقدي الغريب بصفة عاّمة 
والبنيوي بصفة خاّصة ليست رهينة ضعف املنمومة االصطالحية العربّية فحسب، وإمّنا 

ألفوا تبيّن املصطلح  نذلك راجع إىل ختلخل مقصديّة التّلقي لدى الّنقاد العرب اّلذياألمر ك
النقدي الغريب باجتهادات ترمجّية خمتلفة، لكن مع األسف مازال الفعل الرتمجي العريب 
مذبذبا وزئبقّيا، غائرا يف سراديب الالضبط بعيدا عن االستقرار، ومنه فقد اّتشح املصطلح 

اتّية وتعّدد املدلوالت، وهذا ما يتناىف مع تعاريف املصطلح؛ حيث يعرّفه الّنقدي بالذّ 
اجلرجاين بقوله: هو" عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه 
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األّول وهو أيضا إخراج اللفظ من معىن لغوي إىل آخر ملناسبة بينهما، وقيل االصطالح 
لفظ موضوعي يؤّدي عّرفه جّبور عبد الّنور بقوله: " حني ي، يف(1)لفظ معني بني قوم معينني"

 .(5)معىن معّينا بوضوح ودقّة حبيث ال يقع أّي لبس يف ذهن القارئ أو الّسامع..."
 

وهكذا فقد أّدت الرتمجات الفرديّة اّليت جابه هبا النقاد العرب املنهج البنيوي مبا يطفح 
ممّا صّعب على املتلّقي العريب إسقاط إجراءات  به من محولة اصطالحّية إىل اضطراب كبري،

 هذه النمرية الوافدة على اإلبداع العريب. 
 

مبصطلحات ومفاهيم  جيهد "غاّصا  ريبغخلطاب الّنقدي الا العريب املتلّقيلذلك يلفي 
 نفسه لفهمها فيعجز، أو يصل إىل املقصود وصول غري املتأكد من دقة ما وصل إليه، ولعلّ 

ذا كون أغلب هذه املفاهيم مسوقة يف "صيغة لفمية" مل يعهدها القارئ، وال السبب يف ه
تنتمي إىل ذخرية مفرداته لكوهنا قد "أدخلت" إىل عامله، فاحتفمت بشكلها املأخوذ من 

اقل، أو لكوهنا قد وذلك تبعا للغة النّ  ... املصدر، فتبدو التينية أو إجنليزية أو فرنسية
المّاهر الحتوائها أصواتا بل قل أحرفا عربّية، بيد أهّنا ال متّت يف  "عرّبت" فتبدو عربّية يف

، فالشروط اّليت صّكت فيها (1)حقيقة األمر إىل العربّية بصلة ألهّنا ال تعرّب عن مضموهنا..."
، األمر اّلذي يف البيئة اهلدفاملصطلحات الّنقديّة يف البيئة األصل ختتلف عن نمريهتا 

ممّا جيعل الباحث يتخبط يف  ّمي املقابالت العربية للمصطلح الواحدأفضى إىل تعّدد وتش
 ته البحثّية.ادراس

 

 الفوضى تأخذ بأطراف الباحثني والّدارسني، ويرى االختالف"ومنه جيد املتلّقي أّن 
واضحا بني مشرق الوطن العريب ومغربه، وجيد االضطراب عند الباحث الواحد حني 

لى عّدة معان، أو يستعمل عّدة مصطلحات للّداللة على معىن يستعمل املصطلح للّداللة ع
واحد، ألنّه يعرف من هنا ومن هناك، وتتزاحم املصطلحات األجنبّية من غري هدف، إاّل 

. وهكذا (0)إظهار االّطالع، وهو هدف ال خيدم الّنقد األصيل وال البحث األديب الّرصني"
على املنمومة االصطالحّية العربية، خاّصة أننّا فاختالف ثقافات النقاد العرب ألقى بمالله 

نلفي املغرب العريب يرتكز على اللغة الفرنسّية متأثّرا بثقافة املستعمر الفرنسي، يف حني إنّنا 
 جند املشرق جينح إىل الّلغة اإلجنليزيّة.
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 ومن بني األسباب اّليت أّدت إىل تضارب ترمجات املصطلح الّنقدي البنيوي هي:     
غّياب الّتنسيق بني اهليئات العلمّية املختّصة يف سن املصطلحات الّنقديّة ويعزى ذلك إىل  -أ

 اخلطابات تضارب إىل "...ممّا يفضي  ،تعّدد واضعي املصطلح وبون خلفياهتم الثقافّية
 عالقاهتا يف للمصطلح املفهومّية باألطر املّتصلة القضايا من كثري  يف  القارئ وتضليل الّنقديّة

  .(2)"فيها ترد اّليت بالّسياقات
  ها يؤّدي بالرّتمجة إىل االضطرابعزل املصطلح عن المروف واخللفيات اّليت انفتق من -ب

وهذا ما يؤّكده عبد العزيز مّحودة يف قوله: "حينما ننقل حنن احلداثيني العرب املصطلح 
 الفوضى واالضطراب، فإذا الّنقدي اجلديد يف عزلة عن خلفيته الفكريّة والفلسفّية أّدى إىل

نقلناه بعوالقه الفلسفّية أّدى إىل الفوضى واالضطراب، إذ إّن القّيم املعرفّية القادمة مع 
 (9)"املصطلح ختتلف بل تتعارض أحيانا، مع القّيم املعرفّية اّليت طّورها الفكر العريب املختلف

العناية بأصول ل انعداما يف "ن مل نقاجلّلي يف خطابنا الّنقدي العريب هو قّلة إ ومنه فالّشيئ
املصطلح وتقليبه على ظهر وبطن، حىّت يتبنّي مدلوله الّلغوي واحلضاري قبل نقله إىل 

 وضعه عند غامضا األجن ي املفهوم " ، وهذا ما جعل(57)"مستوى املفهوم يف الّلغة العربّية
 إىل يؤّدي ما وهذا صلّية،األ لغته يف واضحة تكون قد داللته أنّ  رغم العربية يف مصطلحا

فاملعضلة ناشئة عن اختالف شروط البيئتني؛ بيئة منشأ  .(55)"والغموض اإلهبام شيوع
املصطلح وبيئة توطينه. وهكذا كثريا ما جند الّنقاد العرب ينقلون املصلح األجن ي إىل تربة 

ما نتساهل أو  مرتاض: "كثريا فضاء االستقبال نقال آليا ويف هذا الشأن يقول عبد املالك
حنن العرب، مع الّلغات األجنبّية فندعها تتسّرب إىل لغتنا حتت علل خمتلفة من  نتسامح،

بينها اّدعاء وضوح املصطلح املنقول، واحلّق أّن ذلك الّسلوك املّتسم بالّتواكل والّتجاوز يعود 
ّدقة أساسا إىل الّتكاسل وضعف الّرغبة يف البحث عن مقابل دقيق، أو قريب من ال

 .(52)للمصطلح الغريب املراد تعريبه، كما يعود إىل ضعف الغرية القومّية على هذه الّضاد"
 

وعليه فاملصطلح خاضع للعالئق البيئّية اّليت انفتق منها، فهو عبارة عن مفهوم تتشّمى 
عن  خل، وفصل املصطلحإ ... من بوتقته العديد من الّدالالت املعرفّية والثقافّية والّتارخيّية

 الّسياق اّلذي ورد فيه يفضي إىل متاهي حدوده. 
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يرجع بعض الّدارسني املشكلة إىل عدم الفهم الصّحيح للمنهج الّنقدي الغريب، األمر  -ج
الذي أرخى تداعياته على الوضع االصطالحي يف الوطن العريب ويف هذا الّصدد يقول 

ة جيدر بالّنقاد وصلها، إهّنما يوسف وغليسي: "بني املنهج واملصطلح عالقة قرابة وثيق
صنوان ليس يف وسع أحدمها أن يستغين عن اآلخر أثناء الفعل الّنقدي، ودون ذلك يهتّز 

 .(51)"اخلطاب الّنقدي وتذهب رحيه ويفشل يف القّيام بوظيفته
 

 :مظاهر الفوضى في ترجمة المصطلح البنيوي إلى العربي ة -3
 

 مرجع الرّتمجة ّيةالرّتمجة العرب املصطلح باألجنبّية
Structure 

 
 
 
 
 
 

 الرّتكيب" -"البناء -1
 
 

 "البناء-"اهليكل -2
 
 
 "اهليكل"-3
 
 

 "بنّية-هيكل" -1

 اين: املصطلحات األدبّية احلديثةحمّمد عنّ  -5
 صريّة العاملّية للّنشر لوجنمانمكتبة الشركة امل

 .571، ص2771، 1ط
 

 ةم فتحي: معجم املصطلحات األدبيّ إبراهي -2
 تونساملؤسّسة العربّية للنّاشرين املّتحدين، 

 .177، ص5921د.ط، 
حسني الواد: البنّية القصصّية يف رسالة  -1

  سالغفران، الّدار العربّية للكتاب، تون
 20.، ص5900، 1ليبّيا، ط

 م املسّدي: األسلوب واألسلوبّيةعبد الّسال -1
 1الّدار العربّية للكتاب، تونس، ليبيّا،  ط

 .271ص د.ت،
Structuralisme 5- البنائّية 

 
 البنيويّة -2
 
 

صالح فضل: نمريّة البنائّية يف الّنقد  -5
 .5992  5القاهرة، ط دار الّشروق، األديب،

عبد املالك مرتاض: حتليل اخلطاب  -2
  ردي، ديوان املطبوعات اجلامعّيةالسّ 

 .72، ص5995اجلزائر، د.ط، 
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 اهليكلّية -1
 
 
 البنيويّة -1

حسني الواد: البنّية القصصّية يف رسالة  -1
  ن، الّدار العربّية للكتاب، تونسالغفرا

 .55، 5900، 1ليبّيا، ط
عبد الّرمحن حاج صاحل: مدخل إىل علم  -1

"، جمّلة الّلسانّيات 72الّلسان احلديث "
 10ص،5905، 2، ع5جامعة اجلزائر، مج

Immanence 1-.احملايثة 
 
 

 املالزمة.-2

 عيد حجازي: النقد األديب املعاصرسمسري  -5
 2775دار اآلفاق العربّية، القاهرة، 

 .525ص
سعيد علوش: معجم املصطلحات األدبّية  -2

  بناين، بريوتاملعاصرة، دار الكتب اللّ 
. ومبارك مبارك: 511، ص5925، 5ط

 .512معجم املصطلحات األلسنّية، ص
 structure La

génétique 
 ّية.البنيويّة التكوين -5
 
 
 البنيويّة الّتوليديّة. -2
 
 
 

 الينيويّة اجلدلّية. -1
 
 
 البنيويّة الدينامّية. -1

يوسف وغليسي: إشكالية املصطلح يف  -5
اجلديد، الّدار  اخلطاب النقدي العريب

 .511، ص2772، 5، طالعربّية للعلوم
صالح فضل: مناهج الّنقد املعاصر، إفريقيّا  -2

 2772، 2، طالّشرق، الّدار البيضاء
سعيد عّلوش: معجم املصطلحات و  .55ص

 511.األدبّية املعاصرة، مرجع سابق، ص
فلسفة موت  - روجيه غارودي: البنيويّة -1

، تر: جورج طرابيشي، دار -اإلنسان
 . 551، ص5995، 1الطّليعة، بريوت، ط

مسري سعيد حجازي: مشكالت احلداثة يف  -1
لّنشر، القاهرة الّنقد العريب، الّدار الثقافّية ل

 .211ص 2772، 5ط
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  الحلول: -4
عطفا على ما سبق الّتطرق إليه نلحظ أّن عملّية نقل املصطلح البنيوي من الرّتبة 

ومنه مازال اخلطاب النقدي  ،األصل إىل فضاء االستقبال مازال يعرتيه الكثري من العوائق
 .حاتهوح والّدقة يف ضبط جهاز مصطلالعريب يتخّبط نتيجة عدم الوض

 

يق ترمجة املصطلح للقضاء على العقبات اليت تقف يف طر من بني احللول الفّعالة و 
 نقرتح ما يلي:

واّليت من شأهّنا أن تفضي  ،.إخل.املعرفة الّدقيقة خللفّية املصطلح البنيوي الفكريّة والفلسفّية . -
راب والتخلخل بالّناقد املرتجم إىل الّدقة يف ضبط املصطلح، ومنه ينأى به عن االضط

نقوم بعملّية الرّتمجة فإنّنا ال نرتجم إىل البيئة اهلدف وهكذا عندما " والضبابّية عند هجرته
من لغة إىل لغة أخرى فقط؛ بل من ثقافة إىل ثقافة أخرى، وذلك نمرا لالرتباط العضوي 

ّية ال تنحصر اّلذي جيمع بني الّلغة والثقافة، فعملّية الرّتمجة على هذا األساس عملّية ثقاف
فقط يف جمال الوحدات الّلغويّة؛ بل تتعّدى ذلك لتطال جمموعة من الّتصورات االجتماعّية 

ومنه فإّن املعرفة بالشروط املختلفة اّليت  .(51)"تعرب عنهاوطرق الّتفكري اّليت حتملها الّلغة و 
ملّحة بغّية انفتقت منها املصطلحات الّنقدية عموما والبنيويّة خصوصا أكثر من ضرورة 

 .حتّري الرتمجة الصحيحة أثناء نقل املصطلح إىل البيئة اهلدف
 

 الفرديّة. الرّتمجات ودرء الباحثني بني الّتنسيق خالل من استعماله وتوحيد املصطلح تدقيق جيب -
 

 :خاتمة
ه الرحلة العجلى داخل دواليب ترمجة املصطلح البنيوي يف الوطن العريب ذمن خالل ه

ظاهرة التّعدد املصطلحي مقابل املصطلح األجن ي الواحد، األمر اّلذي يؤّدي نلحظ بروز 
مصطلح يتبىّن يف دراساته البحثّية، ومنه فتوحيد اجلهود بني  يّ املتلّقي العريب إىل احلرية يف أب

الباحثني يف ترمجاهتم ملصطلحات البنيويّة وكذا وقوفهم على خلفّيات املصطلح ضرورة البّد 
 .حتّري الّدقة يف الرتمجة بغية منها
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 اإلبداع فعل مقاومة
 ذاكرة الجزائر في ثالثية أحالم مستغانمي 

 

Creativity as an Act of Resistance 
Memory of Algeria in Ahlam Mosteghanemi' s Trilogy 

 
 سعيـــدة تومي د.                                    

 )الجزائر( البويرة – العقيد آكلي محند أولحاججامعة                                   
                 toumi.saida10@gmail.com 

 

 00/46/9490تاريخ القبول:                         40/45/9490: رسالتاريخ اإل
 

 ملخص:
تالفيف الفنية يف وية راقية مبقّوماهتا اجلمالية و كهوية رؤيـ  برزت النصوص السردية

بالرمزية واإلبداعية، وبأطياف كثرية كبنية نصّية مشحونة األدب كخطاب سردي مشّوق و 
ئ املاضي ليبين اليت جتّسـد يف جممّلها عمال فنّيا راقيا، يستقر  القّيممن الدالالت واملعاين و 

 .حتديًااملستقبل وعًيا وأماًل و 
 

األكثر حضورا وفاعلية يف الساحة األدبية لدى  سرديةاألشكال ال إحدىتعّد الرواية 
 اة االنسان العريب آالمـه وأمالهمجهور القراء املتلقي، ذلك أهنا حتمل يف طّياهتا تفاصيل حي

خيباتـه وأحالمه وطموحاته، كما استطاعت أن ختتصر مسافات كبرية بني األجناس األدبية 
 ها يف نّصها السردي ما جعلها أكثر انفتاحا على العامل.فاستوعبت

 

إىل منتصف  م5922 يف منتصفالسردية لقد كتبت أحالم مستغامني ثالثيتها  
هبا حدثا ثقافيا على درجة عالية من التفرد فهي كنسيج روائي أقرب إىل  وشكلت، م2772

، كما التارخيية الوطنية  الذاكرةرثاء ضياع احللم باحرتاف الصورة الشعرية، والتوغل املوجع يف
ضفاف ليصل إىل مشارف العامل العريب و  هو "اجلزائر"ها احمللي الكاتبة ارتبطت بوطن أنّ 

 ر املأساة العربية.تصوّ 
 

 ذاكرة اجلزائر. الرواية، السرد، أحالم مستغامني، الثالثية، الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
Narrative texts have emerged as a sophisticated visionary identity 

with aesthetic and artistic element in literature as interesting and 

suspenseful narrative discourse and as a textual structure charged with 

symbolism and creativity, and with many spectrums of connotations, 

meanings and values that embody in their entirety an artistically 

sophisticated work that extrapolates the past to build an aware, 

hopeful and challenging future. The novel is considered one of the 

most prevalent and effective narrative forms in the literary scenes 

among readers, as it carries and expresses the details of the Arab 

man’s life: his pains and hopes, disappointments, dreams and 

aspirations. It was also able to shorten large distances between literary 

genres, so it absorbed it in its narrative text, confirming its open-ness 

to the world. Ahlem Mosteghanemi wrote her trilogy in mid-1988 to 

mid-2002, bring about a cultural event with a high degree of 

uniqueness. The trilogy is a fictional fabric that is closer to the lament 

of the dream loss with a high sense of taste through a poetic image, 

and through a painful penetration into the national historical memory. 

Likewise, the writer wrote about homeland, "Algeria" to reach the 

borders of the Arab world and the banks of the Arab tragedy . 
 

Keywords:  Novel, Narration, Ahlem Mosteghanemi, The Trilogy, 

Memory of Algeria 
 

 :مقدمــة
تالفيف الفنية يف وية راقية مبقّوماهتا اجلمالية و برزت النصوص السردية كهوية رؤيـ

ف كثرية بأطيامشحونة بالرمزية واإلبداعية، و كبنية نصّية األدب كخطاب سردي مشّوق و 
ليبين  اليت جتّسـد يف جممّلها عمال فنّيا راقيا، يستقرئ املاضيمن الدالالت واملعاين والقّيم 

 أماًل وحتديًا.ملستقبل وعًيا و ا
 

ى يف الساحة األدبية لد انتشارااألكثر  السرديةاألشكال  حدأ النص الروائيعـّد يو      
ـه وأحالمه وأمالـه، خيبات اإلنسان آالم ني ثناياهبمل حيه مجهور القراء املتلقي، ذلك أنّ 

دبية فاستوعبها يف نّصه تصر مسافات كبرية بني األجناس األخيوطموحاته، كما استطاع أن 
 أكثر انفتاحا على العامل. السردي ما جعله
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 هؤاال ختتلف الرواية اجلزائرية عن مثيلتها العربية يف تناوهلا ألحوال اجملتمع وقضاياه ور       
م طريقا من األحداث واملفارقات والتفاصيل ختتزل الواقع لتقّدمه يف طابع سردي مثيــر، ترتسّ 

مغايرة لتكشف أيضا عن وعي الذات الكاتبة باجملتمع وأحداثه التارخيية احلياتية بلغة 
 معانيها. ومتغرياته احلضارية، مستوعبة التاريخ واهلوية واحلضارة اإلنسانية يف أدقّ 

 

 ـزا، ختطى املألوف وفارق املعهودشكّلت ثالثية أحالم مستغامني مشروعا سـرديا متميّ       
ربة إنسانية نضالية، وخّطت حبـروف من ذهب معاناة شعب خلصت يف مضموهنا العام جت

  بـة واحلنني، كما اختصرت التاريخر األمل واألمـل، احلب والغر ـبأكمله، اختزلت مشاع
 اهلويــة، الوجع اجلزائري واخليبات الوطنية والقومية.

 

 ية الوطن الوقوف عند حمطات من الذاكرة - املقاممراعاة للوقت و  -وهلذا ارتأينا 
 2772إىل منتصف  5922 منتصف من اليت كتبتها أحالم مستغامني ةيف ثالثي التارخيية

أحدثت هبا حدثا ثقافيا على درجة عالية من التفرد فهي كنسيج روائي أقرب إىل رثاء و 
 .التارخيية للجزائر ، والتوغل املوجع يف الذاكرةاع احللم باحرتاف الصورة الشعريةضي

 

 :لتي ال تموتا/ الذاكرة ية في ثالثية أحالم مستغانميالثورة الجزائر  -0
املنبع اهلام للكتابات اإلبداعية لت الثورة اجلزائرية وال تزال املرجع األساس و شكّ 

قط مادته مما هو ظريف امتداد يف الزمن يلت»نثـرا، فاألدب بكّل أشكاهلا شعرا و  اجلزائرية
ري تلقي بمالهلا على حياة الناس ومتأل الثورة ذاهتا من حيث هي حدث كبو  ،ويعلو عليه

 .(5)«كتابتهم ينصرفون لقراءة األدب و عليهم أوقاهتم فإهنا جتعله
 

حلضور القوّي وهو يتصفح األدب اجلزائري أن يلمس ذلك اال خيفى على أحد كما        
 الثورة اجلزائرية وشخصياهتا وأحداثها ومعاركها، فقد كانت ومازالتللتاريخ اجلزائري و 

هاجسا أساسيا حيرك عملية الكتابة، واحلقيقـة أّن هذا األمر ال يدعو إىل الغرابة مادامت 
 .(2)اجلزائر حديثة عهد حبرب التحرير
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حلديث عن الثورة هو احلديث عن االحتالل يف عمقه التارخيي، مشاهدة أو اإّن 
، حقائق ومواقف مريرةو  رواية، ولذلك التعبري عن الثورة يعين الوقوف على رحلة زمنية شاقة

وآثار ومآس وخراب ودمار وثقافة، وبطولة ونضال، ضريبة كبرية، كّل ذلك حباجة إىل توثيق 
 .مسؤوليته اجلميعموضوعي وحّس إبداعي مواز يتحّمل 

 

اليت خمتلف الوضعيات  أن تسهم يف تشخيصرواياهتا مبختلف  أحالم مستغامنيحتاول 
مل هاجسا وطنيا صادقا وخطابا إنسانيا مثريا ال حي رةعن الثو  تهتبفما كعاشها اجملتمع 

مصدر إهلام مبا حتمل من أمل وأمل وما سّببه العدو عاجال وآجال  فقد كانت مبالغة فيه،
  الوهلة األوىل تتنفس عبق الثورة هلذا كانت رواية "ذاكرة اجلسد" منذ، و للوطن واإلنسان

ـورة ات جزائر ما بعد االستقالل حتت أصداء الثتقرأ املاضي يف زمن احلاضر ،إهّنا ترصد تغري 
فقد استحضرت فرتة » هي يف ذلك تكتب خطابا جديدا يستند إىل تاريخ اجلزائر الثوري،و 

تشكل نصا ميتد أجماده لا تتجاوز فيها إجنازات املاضي و من تاريخ اجلزائر يف قراءة ثانية هل
معانيها السامية دأت تذبل وتفقد بريقها و لكنها ب ،هينشد وطنا احلرية قدر  خمتلفني بني زمنني

 يه األنانياتحني استحوذ عليها أصحاب البطون املنتفخة، ذلك الوطن الذي انتشرت ف
 .(1)«...يه مماهر دخيلة البذخ، الرفاهية أسدلت ظالهلا علالضياع، امللل، كما الرتابة، و 

 

ي هي مستغامن االنتصار وها بداية األحـالم وأمل ،ترصد الرواية بداية الثورة التحريرية
 التوقيت جلعل بطل الرواية يكتب كتابه، إنّـه تاريخ أول نوفمرب:ختتار بعناية بالغة التاريخ و 

 "رمبا غدا أبدأ الكتابة حقا.
 دائما أن ترتبط األشياء اهلامة يف حيايت بتاريخ ما ... يكون غمزة لذاكرة أخرى. أحبّ 

أكتشف، أنا الذي ستمع إىل األخبار هذا املساء و أ أناأغرتين هذه الفكرة من جديد و 
... فهل ميكن يل أال أختار تارخيا كهذا  فقدت عالقيت بالزمن أّن غدا سيكون أول نوفمرب

 .(1)ألبدأ به هذا الكتاب؟"
 

االستدمار الفرنسي، وهو أوىل  إنّه تاريخ ال يتكرر، تاريخ ثورة الشعب اجلزائري ضدّ 
من التاريخ عرب طفولته وشبابه ل "خالد بن طوبال" صفحات اخلطوات يف اسرتجاع البط
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دقيق هكذا تتواىل املشاهد السردية بأسلوب وكذا ذكريات كثرية للثورة ومشاركته فيها، و 
ث تعيدنا إىل احلاضر  ذكاء حاد، فأحداث الرواية ال تبقينا يف املاضي بل تدخُلنا إليه مراراو 

 .تفاصيلهبأحداثه و 
 

 املاضي بداخله ظها هو البطل يعود إىل بداية الثورة بعد أن استيق :لثـورةجغرافيا ا -0-0
الصمود، تذكـره بتضاريس  قاومةزامحت الذكريات وأعادته لسنوات مضت، سنوات املفت

 جباهلا:ينة الوعرة، بغاباهتا وممراهتا و قسنط
 

 " أحاول أن أرى شيئا آخر غري نفسي، وإذا النافذة تطل علي...
 ي غابات الغار والبلوط، وتزحف حنوي قسنطينة ملتحفة مالءهتا القدمية، وكلّ متتد أمام

تلك األدغال واجلروف واملمرات السرية اليت كنت يوما أعرفها، واليت كانت حتيط هبذه 
د السرية ة، وغاباهتا الكثيفة إىل القواعاملدينة كحزام أمان، فتوصلك مسالكها املتشعب

 للمجاهدين.
 شجرة بعد شجرة ومغامرة بعد أخرى  وكأهنا تشرح لك

 لعريقة تؤدي إىل الصمود.االطرق يف هذه املدينة العربية  إّن كلّ 
 .(5)خنراط يف صفوف الثورة..."بات والصخور هنا قد سبقتك على االالغا وإّن كلّ 

 

جغرافيا املنطقة اليت "ذاكرة اجلسد" تصف أحالم مستغامني على لسان بطلها يف 
ا شاركت رة، قاومت االستعمار وصمدت يف وجهه وحتدت قّوته، كمساعدت على الثو 

مدرستهم الوحيدة حيث إما الشهادة أو الثوار مسريهتم النضالية، فكانت مدينتهم وبيتهم و 
ن تكون تلك أاخرتت "ذات يوم منذ أكثر من ثالثني سنة سلكت هذه الطرق و  :احلرية

ملمنوعة من التدريس، وكنت ااملادة الوحيدة مدرسيت السرية اليت أتعلم فيها اجلبال بييت و 
خمتصرا بني املساحة  ا من دفعة ثالثة وأّن قدري سيكونأدري أنه ليس من بني خرجييه

 .(1)الفاصلة بني احلرية .. واملوت"
 

ر لدى الوعي املبكّ لثورة اجلزائرية سببا يف النضج و كانت ا الطفولـة المبتورة: -0-9
ع إىل اجلهاد، مل يأبه لطفولته ومل يعشها  اندفتصر عمره و ، شباب اخياب اجلزائر الشب
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ملوت ، هروبا إىل ااية حيثيات انضمامه لصفوف الثواريف هذا يصف بطل الرو كأقرانه، و 
حلمــة، فاجلوع  وكنت يتيما وكنت أعي ذلك بعمق يف كلّ ": بعيدا عن إحساس قاتل باليتم

يالزمك )...( أكان الداخل و  ينخر فيك من إىل احلنان شعور خميف وموجع، يملّ 
للبحث عن موت أمجل خارج تلك األحاسيس  باجلبهة آنذاك حماولة غري معلنة التحاقي

مل أعد أذكر كانت الثورة تدخل عامها الثاين ويتمي يدخل شهره الثالث و املرضية )...(  
قعه من أعطاين ما مل أتو الذات أخذ الوطن مالمح األمومة و اآلن بالتحديد يف أية حلمة ب

 .(0)اخلنان الغامض"
 

 حّولتهم من أطفال إىل رجالت مسار حياة الكثريين و اليت غريّ  إهّنا الثورة اجلزائرية
م مع الواقـع املعاش حيث ال جمال فيه ألحـاللتهم ووضعتهم يف مواجهة املوت، و برتت طفو 

رجل وكأّن الرتبة الثورة إىل  بدأت وقتها فقط أحتول على يدّ "األطفال وإمنا نضال الرجـال:
 .(2)"ذاكريت ...وطفوليت اليت كنت أمحلها قد منحتين شهادة بالشفاء من

 

 تستعرض أحالم مستغامني يف "ذاكرة اجلسد" يوميات الثوار إبّان الثورة :كمعار ال -0-3
يامهم إال باختالف عدد املعارك ، ال ختتلف أفقد كانوا جنبا إىل جنب مع املوت ،التحريرية

وكانت األيام تعود قاسية دائما ال ختتلف  يتنفس معنا ...كان املوت ميشي و ": الشهداءو 
 .(9)عما سبقتها سوى بعدد شهدائها"

 

ال نسي معارك ضارية ال تراجع فيها و املستدمر الفر  كانت معارك اجلزائريني ضدّ 
ي على كنت ألقي بنفس"املعارك املتالحقة قت فيها إال للعمليات الفدائية و استسالم، ال و 

املوت يف كّل مرة وكأنين أحتداهأو كأنين أريد بذلك أن يأخذين بدل رفاقي)...( وكان سي 
الطاهر بعد أكثر من معركة ناجحة اشرتكت فيها قد بدأ تدرجييا يعتمد علّي يف املهمات 
الصعبة ويكلفين باملهمات األكثر خطورة )...( وجاءت تلك املعركة الضارية اليت دارت 

 .(57)باتنة )...( فقدنا فيها ستة جماهدين وكنت أنا فيها من عداد اجلرحى" على مشارف
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من بأعجوبة  وافرّ  الذيناقه رفاستشهد فيها مصطفى بن بولعيد و  معاركتصادفنا أيضا 
"سقط القائد مصطفى بن بولعيد وبعض من فروا معه شهداء يف معارك أخرى ال : السجن

وا برحيلهم كتب التاريخ اجلزائري وأهم الشوارع تقل شجاعة عن عملية فرارهم فتصّدر 
 .(55)واملنشآت اجلزائرية"

 

آخر من جوانب الثورة  هو جانبو  :لمظاهرات واالعتقاالت والسجونا -0-0
إرغامهم اجملاهدين يف السجون  لتعذيبهم و كان املستدمر الفرنسي يزج ب  حيث، التحريرية

ويف هذا  .مرغما ال خمرّيايف السجن ّل السارد حفقد  ،الثواراإلفصاح بأسرار الثورة و  على
السجن إىل مكان ينتشـر  تقييدها، يتحولالذي كان عنوانا لطمس احلريات و  غلقاملكان امل

 ، وهو املكان الذي ميّــر عليه السارد مثقالعي الثوري والقومي بني احملبوسنيفيه الو 
  النضايل األول )سي طاهر( ن موعدي"يف سجن الكديا كابالذكريات اخلاصة بالراوي: 

ه  لكنّ  ... كان موعدا مشحونا باألحاسيس املتطرفة وبدهشة االعتقال األول بعنوانه وخبوفه
 .(52)كان خيفي عين كّل شفقته تلك، مرددا ملن يريد مساعه: لقد خلقت السجون للرجال"

 

ن ماي حتديدا مماهرات الثامن مأحداثا خاصة بالثورة اجلزائرية و وهو أيضا يسجل 
"كان سجن الكديا وقتها ككل سجون الشرق اجلزائري يعاين فجأة من فائض : 5915

اليت قّدمت فيها قسنطينة وسطيف وضواحيها أول  5915ماي  2رجولة، إثر مماهرات 
ن الشهداء سقطوا يف مماهرة واحدة عربون للثورة، متمثال يف دفعة أوىل من عــدة آالف م

الذين ضاقت هبم الزنزانات مما جعل الفرنسيني يرتكبون  الف من املساجنيوعشرات األ
أكرب محاقاهتم، وهم جيمعون لعدة أشهر بني السجناء السياسيني، وسجناء احلق العام يف 

 .زنزانات جياوز أحيانا عدد نزالئها العشرين معتقال
 

 وهكذا جعلوا عدوى الثورة تنتقل إىل مساجني احلق العام الذين وجدوا فرصة للوعي
 .(51)السياسي، ولغسل شرفهم باالنضمام إىل الثورة"

 

به مشاعــر الشخصيات اليت األمل تنضح در املرارة و ـمص»إّن هـذا املكان املغلق هو 
 إىل نوع من االلتحام بني أفراده ألّن فقدان احلرية داخل هذا الفضاء أفضى( 51)«بداخله
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الثوار فكان ات ما انعكس إجيابا على الثورة و املعتقلني يف املماهر بني احملكومني للحق العام و 
 يق املستقبلية للثورة اجلزائرية.فضاء تؤسس فيه خريطة الطر 

 

ويتجلى سجن الكديا أيضا يف كونه مصدرا للخوف واستالب الرجولة فقد مارس 
خمطط  ،ها هو اجملاهد باللأساليب التعذيب يف حق السجناء، و االستدمار الفرنسي كّل 

قضى سنتني يف السجن والتعذيب ترك "ليت جرت عند جسر سيدي راشد قــد املماهرة ا
فيهما جلده على آالت التعذيب....اعرتف قبل موته ببضعة أشهر لصديقه الوحيد أهّنم 

 .(55)"رجولته وقضوا عليها إىل األبــد عندما عذبوه تعمدوا تشويه
 

 :ود وإثباتا للذاتي وعنوانا للصميشكل سجن الكديا يف مقطع آخر فضاء للتحد
أي عشر سنوات بالضبط عاد هذا السجن للصدارة بدفعة جديدة لسجناء  5955"سنة 

 هلم عقابا استثنائيا. استثنائيني كانت فرنسا تعدّ 
 

املعدة النتمار املوت كان ثالثون من قادة الثورة ورجاهلا األوائل  2يف الزنزانة رقم 
ينهم مصطفى بن بولعيد والطاهر الزبريي وحممد ينتمرون موثقني، تنفيذ اإلعدام عليهم ب

 اليفا وإبراهيم الطيب رفيق ديدوش مراد وباجي خمتار وآخرون.
 

 ..... كان كّل شيء معدا للموت يومها
 

بعد صالة املغرب وبني الساعة السابعة والثامنة مساء بالتحديد   5955نوفمرب  57يوم 
وا من الكديا، وقاموا بأغرب عملية كان مصطفى ومعه عشرة آخرون من رفاقه قد هرب

 .(51)"هروب من زنزانة مل يغادرها أحــد سوى إىل املقصلة"
 

خيية مرت هبا اجلزائر وقت يف كّل النماذج اليت قدمناها يصّور سجن الكديا أحداثا تار 
لكنه حيضر أيضا يف صورة حتملوا شىت أنواع العذاب فيه، و  ، جتارب اجملاهدين الذينالثورة
سنــة ومع ذلك مرور السنوات ال ميكنها  10ضر عندما مير عليه الراوي من جديد بعد احلا

هذه األفكار يف ذهين  "ولدت كلّ  :كثرية نقشت يف الذاكرة ولن تُنسىأن متحي ذكريات  
 سنة مع جدران سجن كنت يوما أراها من الداخل. 10وأنا أعبـر ذلك الشارع، وألتقي بعد 
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ئا آخــر جملرد أننا ننمر إليه من اخلارج، وهل ميكن للعني أن ولكن هل يصبح السجن شي
كان سجن الكديا جزءا من ذاكريت ،  تلغي الذاكرة اليوم، وهل ميكن لذاكرة أن تلغي أخـــرى

 .(50)األوىل اليت لن متحوها األيام"
 

يف ما قّدمناه من مناذج يقف سجن الُكديا بني طريف نقيض الزمن املاضي والزمن 
ر، غري أّن القصص املؤملة واملدهشة اليت حدثت فيه جتعلها تلغي احلاضر، ليبقى احلاض

، إهنا صور تعيد رسم التاريخ الثوار مهما تعاقبت عليه السنواتسجن الُكديا رمزا للثورة و 
 الذي ال ميوت يف ذكريات اجلزائريني.

 

أمساء عدد و حال من األحوال حصر  يّ ال ميكن بأ :شخصيات الثورة الجزائرية -0-5
من  "ذاكرة اجلسد"لكن ما تضمنته ذ دخول املستدمر الفرنسي أراضينا، و شهداء اجلزائر من

واجملاهدين يكشف بسالة وشجاعة وكرامة شهداء اجلزائر قصص لبعض الشهداء أمساء و 
"سي  ، ففي معرض الرواية جند مجلة من األمساء لشخصيات الثورة اجلزائرية منهممجيعا

وإبراهيم الطيب رفيق ديدوش ، وحممد اليفا، الطاهر الزبرييو ، ى بن بولعيدمصطف، الطاهر
 ".واجملاهد بالل حسني رمي بن وطاف، إمساعيل شعالل، عبد الكمراد وباجي خمتار

 

أهنا تضمنت أمساء حقيقية لشهداء وجماهدي  "ذاكرة اجلسد" األمجـل ما يف رواية
وحدها أمساء الشهداء غري قابلة للتزوير ألّن " :طلتـؤكد ذلك على لسان البائرية، الثورة اجلز 

من حقهم علينا أن نذكرهم بأمسائهم كاملة، كما من حق هذا الوطن علينا أن نفضح من 
 .(52)حياسبهم" من هناك يوجد ال دام ما بؤسه، على وثروهتم دماره، على جمدهم وبنوا خانوه

 

اصيل خمتلفة عن التحريرية وتفتضمنت ذاكرة اجلسد صفحات كثرية من تاريخ الثورة 
 طـرق استشهادهم، وكشفت تضاريس قسنطينة الوعرة )اجلزائر(، واحتفتالثوار وحياهتم و 

بـ"فوضى لكن الوطن يف ثالثية أحالم مستغامني بدءا ، و جماهدينبأبطال اجلزائر شهداء و 
، زمن املأساة الوطنية ْعت م، إنّه زمن، وجه ُمْمل م مُ كان له وجـه آخر  احلواس" ث " عابر سرير"

ور الثاين من هذه هو ما سنكشف عن تفاصيله يف احمل. و نسانزمن ضياع اإل اخليبةالوجع و 
 .الورقة البحثية
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 :التاريخو  المأساة الوطنية/ الوجه اآلخــر للوطن -9
، وهو ما وقفنا عليه ا الكثرية سيل اإلبداع اجلزائريأفاضت املأساة الوطنية بتداعياهت

برجوع البطل  "ذاكرة اجلسد"ثالثية أحالم مستغامني، فقد بدأت أحداث رواية  أيضا يف
م 5922مماهرات أكتوبر خالد بن طوبال إىل أرض الوطن إثر وفاة أخيه يف أحداث 

استعرضتها يف  لفوضى اليت عاشتها اجلزائر لتمتد بعد ذلك لسنوات ط ــوالوأحداث ا
"ذات يوم  ":كرة اجلسد"ذا ابر سرير". جاء يف "ع"فوضى احلواس" و :ها الالحقتنييروايت

جاء خرب موته هكذا صاعقة حيملها خط هاتفي مشوش )...( كنت  5922من أكتوبر 
خبار الفرنسية ّزت البالد، واليت كانت اجلرائد ونشرات األعلى علم بتلك األحداث اليت ه
)...( مات حسان مطّولة باهتمام ال خيلو من الشماتة  تتسابق بنقلها مصورة، مفصلة،

 .(59)خطأ برصاصة خاطئة على رصيف احللم"
 

واس"  ـا بعد االستقالل ولكن هذه املـرة يف روايتها "فوضى احلاألوىل ملرحلة املتأيت 
زاعات الداخلية بني زعماء الثورة يف لتقّدم للقارئ مراحل أخرى من التاريخ تصف فيها الن

ا  فم" :د بوضياف" رئيسا للجزائرـــاهد "حمممالبسات استقدام اجملحديث هلا عن ظروف و 
"الزعماء اخلمسة أحرارا حىت أرسل بن بّلة وقد أصبح يصبح كادت اجلزائر تنال استقالهلا و 

  هو يغادر بيته، و 5911رئيسا من يقبض على رفيق نضاله حممد بوضياف يف حزيران 
الت ضائعة يف واقتيد بوضياف من مكان إىل مكان. حىت انتهى به املطاف يف معتق

غياهب الصحراء حيث خرب رجل الثورة اجلزائرية األول قبل غريه مهانة أن يكون لك وطن 
أقسى عليك من أعدائــه. وهو ما اكتشفه بعده بسنتني بن بّلة نفسه عندما جاء بومدين 

ه من السلطة ورمى به يف السجـن ليخرج منه بعد مخسة عشر عاما عجوزا. أما ـفأزاح ...
 .(27)"روه هكذا فجأة بعد ثالثني عاماـتذك ة ...ـالذي مل يطالب يوما بالسلط بوضياف

 

ما يو  511وألنّه راهن على التغيري وكشف الفساد واملفسدين مل متهله املؤامرات سوى 
كان حممد بوضياف قد عمل  ،م5992عام جوان ن من يفتم اغتياله يف التاسع والعشر 

عرب مجيع نواحي الوطن، وأثناء إلقائه خطابا باملركز خطابات  إللقاءبرناجما أو خمططا 
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  ىل العلمإم الشعوب راجع ترديد الرئيس بوضياف لعبارة: إن تقدّ  عنابة وبعدالثقايف مبدينة 
بوضياف إىل قائمة شهداء الكلمة تنفجر قنبلة يف املنصة الرئاسية ليضاف  اإلسالم ...و 
، وهو ما استعرضته أحالم ل النكسةحلو ة و و تاريخ بداية املأساة الوطني، وهاملواقفو 

": "كنا يف هناية حزيران )...( رحت أتابع بني "فوضى احلواسمستغامني يف الرواية الثانية 
حني وآخــر خطاب بوضياف الذي كان التلفزيون ينقله مباشرة من دار الثقافة يف عنابة 

دون أن أدري أنين أتأمل ذلك ولكن مل يكن يصلين منه الكثري فاكتفيت بتأمله ألّول مرّة 
)...( وكان بوضياف يف وقفته األخرية تلك موليا ظهره إىل ستار  الرجل يف حضوره األخري

خر  أذكر أّن آ ،شيء كان يتحدث حلمتها أدري عن أيّ )...( ال  القدر أو ستار الغدر
منه خيرج قاهلا كانت "اإلسالم" وقبل أن ينهي مجلته كان أحدهم من املسؤولني عن أ كلمة

إىل املنصة من وراء الستار املوجود على بعد خطوة من ظهره ويلقي قنبلة متويهية جعل 
دّويها احلضور ينبطحون مجيهم أرضا. ث راح يفرغ سالحه يف جسد بوضياف هكذا 

 .(25)عني املشاهدين"أ ممباشرة أما
 

يوما فقط  511ليموت بعد  ،د يعرفهعاد إىل وطن مل يع ،هكذا كانت عودة بوضياف
بدأت حالة االنفالت األمين وفُت ح باب العنف على  ،وتصبح اجلزائر على شفري اهلاوية

يدة يف مت الرواية موت الصحفي عبد احلق رمزا جلملة االغتياالت العدمصراعيه، كما قدّ 
التصفيات تشري أيضا إىل مشاهد القتل و تتصاعد وترية العنف، لحق الصحفيني واملثقفني، و 

واجملازر اجلماعية أيضا كمجزرة  ،الفردية اليت شهدها تاريخ اجلزائر يف تلك املرحلة اجلسدية
أن سقط بوضياف قتيال مباشرة على  منذ:"بن طلحة اليت حتولت إىل نقطة سوداء يف تارخينا

وأصبح السؤال  ،موسم الصيد قد فتح شاشة التلفزيون أمام ماليني الناس، كان واضحا أنّ 
 .(22)من سيكون دوره اآلن" موت ... بعد كلّ 

 

الضحية يف  لنابل ليصُعب التعرف على اجملرم اختلط احلابل باتح باب االغتياالت و فُ 
يوميات اجلزائريني  "فوضى احلواس"الوقت نفســه، فها هي أحالم مستغامني تسرد يف روايتها 

من  حالة مل أعرفها تنتابين" :ألبستهموجوه الناس و ية واصفة الشوارع و مرحلة األزمة الوطن يف
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الناس، مل أصادف  أنا أواجه رهطا منقبل: مزيج من احلزن والذهول والذعــر والغثيان، و 
ضهم يف ثياب مثلهم يف حيايت، أناس مبمهر خميف ووجوه مغلقة ونمرات عدوانية، بع

يف بذلة  اخل زي أفغاين، أحدهم حليق الرأسيرددون شعاراهتم د ،عادية وآخرون ملتحون
ال مالمح، وآثار ضرب واضحة عليه. بينما ينتقل آخر جالس دون وجه و ضية )...( و ريا

 .(21)..". العسكريون بلثام أسود شبيه جبوارب صوفية ختفي رؤوسهم
 

احلسية   وهو واقع احلال يف جزائر األزمة، فأحالم فيما عرضناه قد ركزت على املماهر
ن نضيف أيضا حالة اليأس النفسي أميكن و  نمرات العيون،كاللباس وعالمات الوجه و 

، وها هي أحالم مستغامني على دخل فيها اجملتمع اجلزائري كامالاإلحباط اجلماعي اليت و 
يف زمن مل يعد للقلم فيه من لسان شقيق البطلة تكشف تذمره من انشغاهلا الدائم بالكتابة 

يوم الذي زارين فيه ال "... وكذلك، ال مكان فيه إال للسالح: جدوى، إنّه زمن احلرائق
تالها من إهانات، فراح  كّنا يف عز تلك الفجائع، وماوفاجأين، جالسة أمام أوراقي، و 

 أحــد، مرددا: كأنين ارتكبت ذنبا يف حقّ يؤنبين و 
ال أفهم من أين لك القدرة على مواصلة الكتابة وكأّن شيئا مل حيدث، ال هذه األرض  -

الدمار الذي ينتمر أمـة بكاملها منعاك من الكتابة اليت تتحرك حتت قدميك .. وال هذا 
 .(21)تأملي اخلراب حولك .. الجدوى مما تكتبني" توقفي .. ..

 

واليت عادت فيها  "عابر سرير"ولكي تكتمل الثالثية نعرج على الرواية األخرية منها 
هرات عن مماأحالم مستغامني إىل احلديث عن بداية املأساة الوطنية وحتديدا احلديث 

بطل ها هو ال، و فيما بعد وأحداث الشغب والفوضى اليت عاشتها اجلزائرم 5922أكتوبر 
صتني كنت أمتاثل للشفاء من رصا" إصابته يف يده اليسرى:فيها يسرد تفاصيل عن حياته و 

  م5922أكتوبر  أحداث ر للمتماهرين أثناءصو  أنا أحاول التقاطتلقيتهما يف ذراعي اليسرى و 
ّول ل تماهرة شعبية هلا منذ االستقالل والغضب ينزل إىل الشوارع ألتشهد أوّ كانت البالد 

 .(25)الفوضى"مرّة ومعه الرصاص والدمار و 
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، زمن وتتالحق األحداث التارخيية يف ثنايا روايتها فرتوي تفاصيل العشرية السوداء
ليت زارها  حدى القرى اجلزائرية اإاح القتل العشوائي، وها هي تصف على لسان البطل صب

نا قرية مل تستيقظ من  "استوقفتغري معروف من القتلى:  اليرتك وراءه عدد املوت ليال
، بعد أن عاد املوت ليختبئ أمام موتاها، مل يكن مثة من خوف مازالت مذهولةكابوسها، و 

يلية يف الغابات املنيعة اجملاورة، حماطا بغنائمه وسباياه من العذراوات، ولن خيرج إال يف غارة ل
 .(21)"ارها بنية معلنة للتنكيل بضحاياهعلى قرية أخرى، شاهرا أدوات قتله البدائية اليت اخت

 

، جمازر مجاعية نقطة سوداء يف تارخينا كانت والتزالجمزرة بن طلحة اليت  وحتضر أيضا 
ال حىت عة مل يسلم منها أحد ال الرجال وال النساء و قتلى يف كل مكان، جمزرة مرو و 

ت العامل هي ذكرى ال تنسى، ستبقى خالدة يف أذهان ضحاياها، مذحبة هزّ  األطفال،
جابت العامل صورة تسمى  عد ذلكبومنحته صورة أخرى للجزائر إهنا "اجلزائر الدامية"، 

"مادونا بن طلحة" التقطها حسني زاورار وفازت جبائزة الصورة الصحفية العاملية يف عام 
ائرية ثكلى تنتمر خارج مستشفى زمرييل، واليت د أظهرت الصورة سيدة جز وق .5990

 .(20)أصبحت رمزًا للمذحبة
 

وحديث عن  ةوقفنا على سـرد أحالم مستغامني هلذه املذحب"عابر سرير" يف رواية 
كان حسني عند وصوله إىل قرية بن طلحة، قد وجد نفسه أمام أكثر ": جائزة الصورة أيضا

لتك بن موسى حيث أخذ صورة  وجه إىل مستشفىأكفاهنا، فتمن ثالمثئة جثة ممددة يف 
يف تلك املذحبة. بعد ذلك  هنا فقدت أوالدها السبعةأيت قيل الاملرأة اليت فاجأها تنتحب و 

والد بل رأة ما كانت أم األ، اكتشف حسني أّن املجابت العاملدما انتشرت الصورة و عن
احلرب كانت ختتصر يف  ةعبثي ، كان قد أخذ صورة للموت يف كامل خدعته، فكلّ خالتهم

 .(22)"صورة امرأة
 

إنّه زمن األسئلة اليت ال تنتهي، وال وقت ألحد لإلجابة، زمن الضياع، زمن احلرية، من 
ما الذي فعله الشجر ليحرتق هذه ؟ و وما ذنب األطفال يف كّل هذاالقاتل؟ ومن املقتول؟ 
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ال حىت ال ترتك لإلرهابيني فرصة املرة على يد الدولة اجلزائرية اليت قصفته قصفا جّويا شام
 مهرب. أيّ كي ال ترتك للمجاهدين لللبقاء، بعد أن احرتق ذات مرة على يد فرنسا 

 

بة كانت فاجأين منمر موجع لغا"مته أحالم مستغامني: وهو وصف موجع وحزين قدّ      
 اتبل السلطبعد زياريت األخرية حرقها حرقا تاما من ق تّ على مشارف تلك القرية، و 

ن يقتل من؟ إلجبار اإلرهابيني على مغادرهتا بذريعة محاية املواطنني من القتلة )...( م
كي جييب جبال أصبح أصلعا، مرة ألّن فرنسا لال وقت ألحــد مذهوال يسأل الشجر، و 

مرة ألّن الدولة اجلزائرية كي ال ترتك للمجاهدين من تقية، و أحرقت أشجاره حرقا تاما  
: حىت يني من مالذ، باستطاعتنا أن نبكيشامال حىت ال ترتك لإلرهاب قصفته قصفا جّويا

 .(29)"مل يعد بإمكاهنا أن متوت واقفــةاألشجار 
 

نسان يف بلده، وخوفه كشفت عن غربة اإل،  ت مالمح الوطننت مأساة حقيقة غريّ كا
 ها األيام. ال ولن متح ا تركت أثاراشيء، كم كلّ   الدائم من

 

 :ةخاتمــ
إهّنا  "ذاكرة الوطن يف ثالثية أحالم مستغامني" املوسومة بـ: ورقتنا البحثية كانت هذه

مالمح كثرية  رصدتختتصر عمرا طويال من تاريخ اجلزائر العريض يف الكفاح والنضال، 
يف نفق مملم، وعمت فيه الفوضى  عرضت وجها آخر للوطن دخل فيهللثورة اجلزائرية و 

وهي يف كّل ذلك جتسد خطابا غاضبا مشتعال بالغرية ين، االنفالت األماملوت العشوائي و و 
 .يف أوطان ليست بأوطاهنم لوطن، الذي حيرتف نسيان أوالده وثواره ليغدو غرباءعلى هذا ا

 

َوَجًعا ُمْؤملا، ألّن األدب ري عن جزائريته تارخيا ُمَشرفا و ال ميكن أبدا عزل األدب اجلزائ
الية فإنّــه يمل اجلمن اجته األدب إىل الرمزية و إىت و ح، الواقعال مأخوذ بتتبع التاريخ و أص

املأساة الوطنية مادة لكتابة صفحات من ، ولذلك كانت الثورة اجلزائرية و إليهما مشدودا
هو ما وقفنا عليه يف ثالثية أحالم مستغامني يف  ، و مقاومةاجلزائري وصفا وإبداعا و األدب 

ص السردي الذي ال ّن النأ، ذلك ر واألزمانعرب العصو  تنقل إىل األجياللوحات شفافة 
 .، مقطوع الفرع، حمدود املستقبلحمطاته نص مبتور األصليرصد التاريخ و 
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 ملخص:
 ف يها َتقدمَي ُمراجعة  ملفهوم تَنتم ي هذه  الدراَسُة إىل َميدان  )نقد  النقد (، وَقد َحاولتُ 

( عَلى ُمستويني : ناقدين مها: وقد  اخرْتُت لذ لَك  ُمستوى اخلطاب  النقد ي، :أوهلما )التْجريب 
وَقد اخرتُت لذلَك  مستوى النص األديب، :ثانيهما ود. أمحد الصغري. د. حممد عبد املطلب

ْعر  السَّبعين يَّات  أو قصيدة  النثر ( َوْفَق َتسم يت ه ما.   َما كتَبُه الناقدان  َعْن )إيَقاع  ش 
 

وَقد َتَداَخَل املستويَان  يف  الدراَسة ؛ َحيث َجاَءت  املراجَعُة شاملًة َما كتَبه الناقدان  
ْعر  تَنمريًا، َوَتطبيًقا، َوإ    السبعينيَّات  أو قصيدة النثر( ذا َكاَن الناقدان  َقد تناَواَل اإليقاَع يف )ش 

بوصف ه  إيقاًعا جتريبيًّا جُماوزًا اإليقاَع املألوَف يف  القصيَدة  العربية ، فإنَّ َما انتَهْت إليه  ت لَك 
اَلَف َذلَك؛ ومََل يَـُكْن َما انتَ  رَْفًضا ملفهوم    هذه  الدراَسة  هْيُت إليه  يف  الدراَسُة، كاَن خ 

( فهَو روُح اإلبداع  ولُـبُُّه، بقْدر  َما كاَن دعوًة إىل الدقَـّة  والتمحيص  يف استخَدام   )التْجريب 
 املفاهيم  النقدية .

 

 .قصيدة النثر ،اإليقاع ،النص ،شعر السبعينيات ،التجريب :يةحاتالكلمات المف
 

 :Abstract 

This study belongs to the field of (criticism of criticism), and it 

atempts to present a review of the concept of (experimentation) on 

two levels: firstly - the level of critical discourse, and two critics were 

chosen for the study ; Dr. Muhammad Abdul-Muttalib, and Dr. 
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Ahmad.elsagheer. Secondly - the level of the literary text for which 

critics’writings about (the rhythm of the seventies poetry or the prose 

poem) were discussed. The review came comprehensively according 

to what the critics wrote in theory and application, and if the critics 

had dealt with the rhythm in (poetry of the seventies or the poem of 

prose), as an empirical rhythm of the Arabic poem, then the rhythm of 

the Arabic poem was overridden. The study did not end with a 

rejection of the concept of (experimentation) as it is the soul and the 

heart of creativity,  but with a call for accuracy and scrutiny in the use 

of critical concepts. 
 

Keywords: experimentation, the seventies poetry, text, rhythm, prose poe. 
 
 

 َمـة  دِّ ـقَ ـم  
   لَـْم يـَْعَهْدَها م ْن قـَْبلُ  يـَْلَحُظ ُكلُّ ُمتابع  ل لخطَاب  النقد ين احلد يث  كثَرًة اَلف َتًة ملَفاه يمَ 

َواَل َضْيـَر يف  َذل َك فَل ُكلن َعصر  َمفاه يُمُه واْصط اَلَحاتُـُه، َما َكاَنْت ت ْلَك املفاه يُم بنْجـَوة  م َن 
يًبا أَْن التَشوُّش  و  َر اَل يَع ُد ب َذل َك، أََولَْيَس َعج  ، َغْيـَر أَنَّ الَواق َع النْقد يَّ املَعاص  االضط ـرَاب 

أَوََّل املَفاه يم  الواق َعة   -وهَو املفهوُم الذ ي يُدْند ُن َحوَلُه النقَّاُد أمَجُعوَن  -َيكوَن َمفُهوُم النصن 
؟!، يَقو  ُل حُممُد مفَتاح: "إ نَّ َمْن يـَْقـرأ َما ُكت َب َحْوَل النَّصن وَمفهوم ه  يف  اخلَْلط  واالضط ـرَاب 

، َولَْيَس ُهَناَك َكب رُي فـَْرق  َبنَي َما   باللَغة  الَعربية  يَـُهولُُه َما جيَ ُد م ْن َخْلط  وَتَشوُّش  واضطرَاب 
َا؛ َوم   ْن بـَنْي  أسَباب  ت ْلَك اآلفَات  غ َياُب َتَصور  ُكت َب يف  مَشار ق  األْرض  َوَما ُكت َب يف  َمَغار هب 

َث الَعريبَّ  يَّة  َمضبوَطة  احلدود  واألبَعاد  َوالَغايَات  ممَّا جَيَعُل الَباح  َهاج  نـْ َنَمر يٍّ حُمَدَّد  املَعالـ م  َوم 
 .(5)رَات  الع لميَة املؤكََّدة"يَلَجأُ إ ىَل َتشق يق  الكالم  وإ ىَل األَسال يب  الَباَلغ ية  ل ُيْخف َي اخَلَسا

 

ُر م ْن َخْلط  َوَتَشوُّش  َواْضط ـرَاب  ف ـي  طابُـَنا النْقد يُّ املعاص  َواَل رَيَب َأنَّ َما يُـعانـ يه  خ 
، يُـمثـنُل إ شَكال يَّـًة، تُـَحاو ُل  َها، م نْ  اَسةُ رَ ذ ه  الدن هَ الْـمَفاه يم  الل   أَْن تَلف َت األَنْـمَاَر إ لَـيـْ خ 

طَابُـَنا النْقد يُّ  (التْجـر يب  )التْمث يل  بـ مَفُهوم   َريْـن ؛ َكْي يَتَحاَشى خ  َوتَـَجلياتـ ه  َلَدى نَاق َديْـن  ُمعاص 
د  تُر يُد هذ ه  الدراَسُة ل تَـُقوَل لقار ئ  النقت ْلَك الثْغَرات  اليت  تَـْقَدُح ف ـي د قَـّة  املَفاه يم  النْقد يَـّـة . 

َا كثري  م َن الكتابَات   : ُرَويْـَدَك، اَل خُتدَْع ب كثْـرَة  املفاهيم  النقدية  اليت  تَزدحُم هب  األديبن احلديث 
َرة ، َواَل تـَُغرَّنََّك أَْن َشاَعْت هذه  املفاهيُم، َوَفرَضْت ُسلطَانَ  طاب َنا ـالنقدية  املعاص  ها َعَلى خ 
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كثريًا م ْن تلَك املفاهيم  حباجة  إىل مراجعة  ومساءلة ، جُتلني   النقدين املعاصر ، فاحلقُّ أنَّ 
َْن تـُتََّخَذ  حقيَقَتها، وتُبنُي َمَعاملَها، َوَمَدى حَتّقق َها يف فُنون َنا األدبية ، ُثَّ َمَدى َصالحيت َها أل 

َل لقراءة  النصن األديبن، َوَتسويغ  انتمائ ه  إىَل نَوع  أْو َفنٍّ أَ  .َمداخ   ديبٍّ َخاصٍّ
 

( َكَذلكَ   واَل رَيبَ  م ْن أهمن املفاهيم  اليت َذاَعْت يف َحَيات َنا  (2)أنَّ مفهوَم )التجريب 
ُة( َحىتَّ َصارَا ُمرتَادفـَنْي ، ُكلَّما ذُك َر َأحُدمَها ـالنقدية  ُمنُذ َزَمن ، َواقرتََن مبفهوم  آَخَر هَو )احلَداثَ 

، اسُتدع َي اآلَخُر، فَإَذا َكا  وجَتاُوزًا دائًما لكلن َمألوف  َنت  احلداثَُة َقط يَعًة معرفيًة مَع الرتاث 
وُخروًجا ُمستمرًّا اَل يَعر ُف ُحدوًدا أْو قـََواع َد، فَإ نَّ التجريَب كذلَك يَتضمَُّن ت لَك املعايَن 

َرُهم لكثري  م ْن َمَفاه يم  تُراث َنا َكانَا َورَاَء  ذاتـََها، َواَل خَيَفاَك أَنَّ ف تَنَة نُقاد نَا باملفاهيم  الَغربية ، وتـََنكُّ 
َكثري  م َن الكتابَات  اخلفيَفة  الوْزن  يف َحَيات َنا األَدبية  َوالفكريَّة ، وَك اَل َطريفَْ األمور  َذميم ، َفَما 

رُُه الثقاَفُة الغربيُة، َوَأْن َنستور دَ  ُه ُمطمئنننَي، َوإ ْن َكاَن غرَي ُمالئم  حيَ قُّ لََنا أْن نـُْفنَتَ بكلن َما ُتصدن
ه  إنتاًجا َعربيًّا، َواَل جُيد يَنا أْن  َن فـَْهَمُه ومَتثُـَّلُه، أَْو ُدوَن إَعادة  إنتاج  ل ثقافَت َنا، وُدوَن َأْن حُنْس 

ذل َك أْن نُقدنَس كلَّ َما نـَْرفَضُه جملرد  َكون ه  َغْربيًّا، َوإ ْن َكاَن ف يه  َما يَنفُعَنا، َوَما يَنبغ ي لَنا كَ 
َور ثـَْناُه َعْن أْساَلف َنا، َوإْن َكاَن َخاط ًئا، أْو جَتاَوزَُه عْصرُنَا فَآَض غرَي مالئم  لُه، أْو ُدوَن إعاَدة  

ُن تَنز يَلُه َعَلى َواق ع َنا، َوَما يَنبغ ي أْن نَرفَض كلَّ َموروث  جملرد   أنُه ق راَءت ه  قراءًة عصريًة، فـَُنحس 
. َيان  جُماوزََة ُكلن قدمي   َقدمي ، َوَأنَّ احلداثَة والتجريَب يَقتض 

 

َوَحر يٌّ بَنا أْن نـَتَـَوسََّط؛ َفخرُي األمور  أوَساطَُها: بأْن نَتعاَمَل َمَع الواف د  الغريبن، والرَّاف د  
ُل، َواَل نُفنَتُ بأيٍّ م ْنهَما، فـَُنخط ُئ الرتاثين َتعاُماًل نقديًّا، نأُخُذ منهَما ونَـدَُع، ونـَْقَبُل وُنَسائ  

 َحقيَقَة التْجديد  الذ ي نـَُروُمُه.
 

 ) يََّما  -َكَذل َك   -ومفهوُم )التْجر يب  م َن املفاهيم  اليت  أَسْأنَا التعاُمَل َمَعَها، َواَل س 
ف  َعن َموروث َنا الشْعر ين التْجر يـُب الشعر يُّ، فَب اْسم  ذلَك التجريب  َساَغ ل ُكلن خروج  أو  احنرا

َعْت حَتَت ل َواء  الشنْعر   عرًا، فـَُوض  ُنصوص  اَل َعالَقَة هلا ب الشْعر  العريبن  -ب َذل َك  -أْن ُيَسمَّى ش 
طاب َنا النقدين، حىتَّ أَل َفَها القار ُئ  م ْن َقريب  أْو بعيد ، َوَجَعَلْت ُمصطلَحات  هُتيم ُن َعَلى خ 

يَدة النالعريبُّ وَ  يَدة املَضادَّة(َما عاَد َيستنك ُرَها، واألُْلَفُة َمْذَهَبة  ل لنُّْكر ، حَنْو: )َقص   ْثر (، و)الَقص 
ْعريَُّة السَّْرد(، و)َسرديَُّة الشنعر(... وَغريَها. لّي(، و)إيَقاُع اللَغة (، و)ش   و)اإليَقاع الداخ 
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  َِمـدَخل  ِإَلى َمفهوِم التَّجـرِيب 
َدَعا ف يَها إ ىَل جَتريب  مستمرٍّ َوقَـْد ، (1)دونيُس َمقالًة بعنوان  )التجريُب/ التَجاوُز(َكَتَب أَ 

يتجاوُز اجلماليَة القدميَة، فـََقاَل: "أَعين  بالتجريبية : احملاوَلَة الدائَمَة للخروج  َعَلى ُطرق  التعبري  
طرق  َجديَدة . وَتعين َهذ ه  احملاولُة إعطاَء  املستقرة  أو اليت  َأصبَحْت قوال َب وأمناطًا، وابتَكارَ 

 الواق ع  طابـًَعا إ بداع يًّا َحركيًّا.
 

ُكلُّ رفض  للتجريبية  يف  اجملتَمع  العريبن لَيَس ،إَذْن، إالَّ رفًضا للخروج  ممَّا نَرزَُح فيه، أْي 
. َذل َك َأن التجر   تَنَهُض َوفًقا ملا هَو رَاه ن   يبيَة اَل ليَس إ الَّ مصاحلًة َمَع أشكال  الَواقع  املوروث 

ا تَنهُض َكَتَجاُوز  َلُه، م ْن أْجل  الكشف  َعن بَديل  أمَشَل وأَْعَمَق وأَْغىَن.  َوإ منَّ
 

راَدة   ،التجريبيُة ه يَ  إَذْن، َعَمل  ُمستمرٌّ لتَجاُوز  َما استَقرَّ وجـمَد. وهي جَتسيد  إل 
، اَل َوفْـًقا حلاَجات ه  نسان  وُقدرَت ه  غري  احملدوَدة  َعَلى ُصنع  املالتغيري ، وَرمز  لإلميان  باإل   ستقبل 

 .(1)َبل َوفْـًقا لَرَغَبات ه  أيًضا"
 

ْعر التجري يُّ العريبُّ هوَ  ن فيحدنُدها أدونيس بقول ه : "الش  ْعر  التْجري ي  اُت الش         أمَّا مس 
ْعر اجلديُد وهو  -َوحَدُه  - ْعر الثور يُّ. إ نَُّه  -َدُه َوحْ  -الش  لَْيَس متابَعًة َواَل  -أواًل  -الش 

. َوهَو  ا هَو َعَلى العكس  اخت الف  َجاًما َواَل اْئت اَلفًا، َوإمنَّ حَبث  ُمستمرٌّ َعن  -ثانًيا  -انس 
 قةً مسب حترك  دائم  يف  أفق اإلبداع: اَل منهجيةَ  -ثالثًا  -نمام آَخَر للكتابَة  الشنعرية. وهَو 

لَيَس تراكًما، َكَما ه َي احلاُل يف  اجملاالت  االقتصادية   -رَابًعا  -بل مفاجآت  مستمرة . وهَو 
     واالجتماعية ، َبْل بداية  دائمة . َفق َيُم اإلبداع  الشعرين ليسْت تراكميًة، بل  انبثاق يَّة. وهوَ 

 .(5)ل  َعالَـم  أفضَل، وحياة  إنسانية  أْرَقى"حترك  دائم  يف  أفق إنساين ثوري، من أج -أخريًا  -
 

َما أرْدُت بكالم  أدونيَس اآلنف  َأن َأْشَغَل قَار ئي فَُأكرنَر عليه  َكالًما رُبَـَّما قَـَرأَُه م ْن قـَْبُل 
 مَر إ ىَل أمرين :إ َذا أراَد.. َلك نما أَردُت أَْن أَْلف َت الن -يف  َممَاننه  -أْو هَو قَاد ر  َعَلى ق ـرَاءته  

ْعر( م ْن أََوائل  َمْن َزَرعوا  –أولهما  َأْحَسُب َأنَّ أدونيَس ورفاقَُه من مجاَعة  جملة )ش 
ْعر مَغاير  مل َا أَل َفْتُه األُُذُن  يَس ش  نَي أرَاُدوا تَأس  َمفهوَم "التَّْجر يب" يف  تُربت َنا الثقافية  والنقدية ، ح 

يَدُة النْثر ". العربيُة، وهَو َما ُعر فَ    ف يَما بَعُد ب اْسم  "َقص 
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يف   - إ َذا َصحَّ َما قْلُتُه آنًفا، فَنحُن حينئذ  بإزَاء  َمفهوم  َقدمي  َسَلَخ م ْن ُعُمر ه   -ثانيهما 
طال ُع القار َئ َما يَزاُل يُ  -ُرْغَم ق َدم ه   -َما يُن يُف َعَلى َثالث نَي َعاًما َعَلى األَقلن، َلك نَُّه  -ثَقافَت َنا

َها؛ َوَما فَت َئ َكثري  م ْن نقاد نَا  نـْ يََّما احلديُث م     العريبَّ يف  َكثري  م َن اخلطابَات  النقدية ، َواَل س 
َواُه  - يـَُلوُكوَن ُمْصطَلَح "التَّْجر يب"، ويـَُردنُدونَُه إ مَّا ب لفم ه   -ُمْذ َكَتَب أدونيُس َهَذا الَكاَلَم وس 

رَ   -الثورَة  -التَخطني  -التَجاوز  -املَغاَمَرة  -التحد يث  - ادفَات ه ، حَنْو: )احلَداثةأو مب 
َقة -َحرَك يَّة اإلبَداع  -املَفاَجأَة  -االخت الف  َواَها(، َكَما َأن ت ْلَك . الَفْوَضى اخلالَّ .. َوس 

 -اجلامد  -املستقر  - املستمر -القاّر  -املرتادفات  َتستدع ي أضَداَدَها، حَنو: )الثابت 
ََة  . االئتالف –االنسجام  -التقليدي  -املوروث  -الرجعي -الراهن  .. وغريها( لتكوَن مس 

 ُكّل إبداع  َعاطل  م َن التَّْجر يب واجمَلاَوزَة !. 
 

طَّل ب  يف  تعريف )احلداثة(: "اَل َشكَّ َأنّ  فحنيَ 
ُ
      احلداثةَ  تقرأ قول د. حُمَمَّد َعْبد  امل

مترد  مستمرٌّ غرُي مرتبط  بزمان  أو مكان  أو نوع  أديب، ألنَّ احلداثَة احلقَة  -يف  حقيقت َها  -
ُد  -أيًضا  -ذاُت طَابَع  متعال  ُمفارق  ل ُكّل َهذ ه  األطر ، َواَل َشكَّ  َأنَّ َهَذا التمرَد اَل يَـج 

احلرة  اليت لسَلة  مَن املغاَمـرَات    تتحدَّى التقاليَد والقيوَد واألطـَر، أْو ل نُقْل َبلْ  نفَسه إالَّ ف ـي س 
" َو"احلداثَـة " -إ نَُّه اَل يَعرتُف بـ ها أْصاًل"  ُد اختالفًا بنَي َمفهوَمي "التَّْجـر يب   .(1)اَل تَـج 

 

عريَُّة السَّْبع ين يَّا : "لَـْم َتعتمْد ش  طَّل ب 
ُ
ت  َعَلى )َردن ولْو أنَك قرأَت قوَل د. حُمَمَّد َعْبد  امل

عاَرَها  ( َكَما هَو السائُد يف  املراحل الشعرية  املتتابَعة ، وإمنا اعتَمَدت  )الفْعَل( وَرفَعْت ش  الفْعل 
، وَتغيري  املفاهيم   عريٍّ، وحَتدني ُكّل َما هَو سائد  ُمتكلس  املناد َي بضرورة  إحَداث  انقالب  ش 

م، وجُياوبُُه  فعتا ردََّدُه ر واألفكار  السائَدة ، َوَهَذا شيء  ممَّ   أمحُد َطَه م َن الطَرف  اآلَخر  سالَّ
ب َأنَّ م َن احلتمين حَتطيَم )بَاستيل  اللَغة ( احملفوَظة ، وتقدمَي لغة  جديدة ، ه َي لغُة املكان  

ي ب ُكلن قَداَست َها. ، أي لغُة احلاضر  الذ ي يُغايُر لغَة املاض   واجلنس 
 

ا  ُج أدونيسسعيد زو  الدةورمبا كانت خ أوَل َمن تَلقََّف كالَمُه ومصطلَحُه، يف  كتاهب 
)  عنَد حدٍّ، أْو يُراع ي َمنطًقا ، إ ْذ نرَاَها تتحدُث َعن جتريب  اَل يَق فُ (0))حركيُة اإلبداع 

نَي تقوُل: "لَيَس للتجديد  َحدٌّ يَق   ه  ح  ُف عنَدُه. َوَتستدلُّ َعَلى َذل َك ب تجريبيَّة  أدونيَس نفس 
َف املنطَق األرسطيَّ مثاًل، َأْن يَنقَض البدهيَّات  العقليَة: َأْن يَنُقَض  َهَذا يُبيُح للشاع ر  َأْن يَنس 
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. َواَل أَقوُل يُدر ُك اجلنوَن، ألنَّ َما نَـرَاه  ؛ أَْن يَتحرَك يف  َمسار  اجلنون  ُأُسَس الَكاَلم واجلمال 
َذا املعىَن َيصرُي اجلنوُن السَّبَق ونـَْقَض املصطلَحات  اليوَم تفوقًا َكاَن سيبُدو للق َداَمى ُجنونًا. هب 

.  َو)خْرَق الَعاَدة ( َوجَتاوَز دائَرة  املعقول 
 

ْعر   ه ، فـََيثُبُت يف  موقف  الش  أدونيُس يف  قصيَدته  )هَذا هَو امسْ ي( َيستمرُّ يف  جتاُوز  نفس 
اقف ه  اجلذور يَّة  الناق َدة  نَفَسَها املتجاو زَة  نـَْفَسَها، َلك ن  احلام َلة  وَيَملُّ منسجًما َمَع ثَوريته  وَمو 

ْعر يَتجاَوُز نفَسُه فَإ نَُّه يَتسلَُّح َكَذل َك  َمة  املغتذ يَة  ب ُكلن مَواقف َها السابَقة . َوإ َذا َكاَن يف  الش  اهلاض 
ربات ه  السابَقة  يف  َسبي  ... املزيد  مَن الكْشف  والتجاُوز   ل  حتقيق  ب ُكلن جَتار بـ ه  وخ 

 

قصيَدُة )هَذا هَو امسْ ي( َهدم  ملبدأ  االستقرَار  الشنْعر ين، ملبدأ  األسلوبية  َول ُكلن اتباعيَّة . 
ْعر   يَدة  َما َسَبَق م ن ُمنجزَات  الش  ْرَعة  التغريُّ : يَنبغ ي َأْن تتَجاَوَز ُكلُّ َقص  َوَما ه َي إعالُن ش 

.  َحقَقُه الشَّاع رُ  يَدة  أرًضا َجديدًة ُتضاُف إ ىَل العامَل املعروف  نفُسُه، حبيُث ُتصبُح ُكلُّ َقص 
ائيًة، َبل االبتكاُر املتواصُل املتجدُد واملغامرُة الدائمُة  يغَة هن  َوإَذْن اَل اسرتَاحَة َواَل َتوقَُّف َواَل ص 

اءة . وَكلُّ قولبة  وَتقنني  وموقف  جاهز  أو ُمعاد  يُناق ُض احرتَاَم واالنطالُق الدائُم َبدًءا م َن الربَ 
 .(2)والقار ئ  َعَلى السَواء ، وُيسه ُم يف  حَتجري  احلَياة " الطاَقة  اإلبداعية  يف  الشَّاع ر  

 

ادوَن مبفهوم  "التَّْجر يب" أو أَحد  مراد فَات ه ، اَل َيك -إمجااًل  -ذلك َما يُريُدُه النقاُد 
جُياوزَن َكاَلم أدونيَس، فيَما يُرددوَن م ْن: جتاوز  دائم  لكلن َما استقرَّ أو أُل َف، وخروج  دائم  

 َعَلى القوالب  والقواعد  والتقاليد .. 
 

أما غايُة َهذ ه  املقاَلة  النقدية  فهَي اختباُر حَتقُّق  مفهوم  "التَّْجر يب" يف  "نصن 
،" يَدة  النْثر " ب وْجه  َعامٍّ، َوَمَدى جَتاوز  َذل َك النَّصن للشعرية  العربية   السَّْبع ين يَّات  أَْو يف  "َقص 

: أَمَّا أَوَّهُلم  ، وذلَك م ْن خالل  َما كتَبُه ناقدان  معاصـرَان  ممثلًة يف  إطَارَيْـَها: الشَّْطر ين والتفع يلين
 تماًما بنصن السَّْبع ين يَّات  م ن أوائل  النقاد  وأكثر هم اه فـَُهَو الدكتوُر حممَُّد عبد  املطَّل ب، وهوَ 

وحماولة  َتشع ري ه ، وَيشهُد بذلَك َما كتَبه م ْن دراَسات  حوَل السبع ين ينَي َوَنصنه م، حْنو: )النَّّص 
قُة(، املشك ل(، ْعر السَّ  و)تقابالُت احلَداثة  يف   و)ُشَعرَاء السَّْبع ين يَّات وفوَضاُهُم اخلالَّ (ش   ْبع ين يَّات 

م(، و)ُمناورَاُت الشْعريَّة ( ...  و)َهَكَذا تكلَم النَّّص: استنطاُق اخلطاب  الشعر ين لرفَعت سالَّ
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ُب ك َتاب  )آليَّاُت اخلطاب  الشْعر ين:  َواها، وأمَّا الثَّاين  فهَو الدكتوُر أمَحُد الصَّغري َصاح  َوس 
يل   عر يَّة  ج  (. قرَاءة  يف ش   السبعينيَّات 

 

ولقْد زَاَد َترَداُد ُمْصطَلح  )التَّْجر يب( َعَلى حنو  خاصٍّ يف  اخلطابَات  النقدية  املتصَلة  مبَْن 
ْعَر السَّْبع ين يَّات"، أو  " أَْو َما ُيسمَّى "ش  يَل السَّْبع ين يَّات  "، أو "ج  ُيسمَّْوَن "ُشَعرَاَء السَّْبع ين يَّات 

"، َبْل إ نَّ مفهوَم )التَّْجر يب( َكاَن إحَدى الذرَائع  إ ىَل َتشعري  َما َيكتُبُه أولئَك "َقصيَدَة النثر  
ْعرُ   ُر َعَلى اجلماليَّات  القدميَة  احلداثَة " الثائ السبعينيوَن، وَتروجي ه  يف  حَيات َنا النقدية  َعَلى أَنَُّه "ش 

َا السالَفة ؛ لَذا أردُت هبذ ه  املقالَة  واملفار ُق للتقاليد  اجلامَدة ، َواجملاوُز للشع ريَّة  العربية  يف  أحقاهب 
، وَمَدى حَتقق ه  ف يَما َيكتُبُه السبعينيوَن.  اختباَر َذل َك املفهوم 

 

َواَها م ن َوَسائل  التشكيل   ( دوَن س  أمَّا إيثاُر التمثيل  هلذا التَّْجر يب  بـ )بنية  اإليَقاع 
اجة  إ ىَل دراَسة  ُمستقلَّة  كذل َك   َوإ نْ  -الشنْعر ّي  (  -كانْت ه َي األخَرى حب  ؛ فأَلنَّ )بنيَة اإليَقاع 

كاَنْت أُوىَل الب ىَن اليت جَتلَّى فيها َذل َك التَّْجر يُب املزعوُم، أو ت ْلَك الَفْوَضى، يَقوُل د. حممَُّد 
: "قُلَنا إنَّ ُشَعرَاَء السَّْبع ين يَّات   َقة ( دوَن أَْن َيستخدُموا  عبد  املطَّلب  عاَر )الفوَضى اخلالَّ رَفـَُعوا ش 

 ملَة، وَكْسَر النموَذج  القدمي  املصطلَح َذاَتُه، َوإمنَا كاَنْت َدعوتـُُهُم الصنرحَيُة ه َي: احلريَة الكا
 ؟.واستحَداَث مَنوذج  خَيصهْم َوحَدُهم، َفَما الذ ي أقَدُموا َعليه  إ جرَائيًّا ل تحقيق  ذلكَ 

 

، ه َي التمرَد َعَلى )املوسيَقى العروضيَّة ( وََكأهنم يُردنُدوَن  َلَقد كاَنْت أوىَل اإلجرَاَءات 
(، حيُث رََأى السَّبعينيُّوَن َأن َهذ ه  املوسيَقى قَيد   َمقولَة َأيب الَعَتاهَية : )حَنُن أكرُب م َن الَعروض 

ُر طَاقتَـَها ، َفه َي َهيئة  صورية  َغرُي قابَلة  للتمايز  م ن نَاحَية ، وغرُي َعَلى ُحريت هم اإلبداع ية ، حتاص 
م م ْن ناحية  أخَرى" العقَبَة  -َوَما زاَل  -؛ َوأَلنَّ اإليقاَع َكاَن (9)قادرَة  َعَلى استيَعاب  ُمغامَرهت 

( مملَكَة الشنْعر ، وانَتمائ ه  إل يها، َوَلطَالَـما َوَضَع غياُب الَكئوَد أَماَم ُدخول  )َنصن السَّْبع ين يَّات 
عريَّت ه ؛ َفَما َيصحُّ لنص  أَن  َع املساَءَلة  واالرتَياب  يف  حق يَقة  ش  ( َذل َك النَّّص َموض  )اإليَقاع 

ْعر  وهَو مَن اإليَقاع  َعاط ل .  ُيَسمَّى شعرًا َواَل حيَ قُّ لَُه َأن يَنتم َي إ ىَل َفنن الش 
 

ْعر  السَّْبع ين يَّات( أو َما ُيسمَّى )قصيدَة النثر ( َما وخرُي دليل  َعَلى َذل   َك َأن دَعاَة )ش 
فَت ُئوا حُياولَون إثَباَت ُوجود  اإليَقاع  يف  َنصنهم َما استطَاعوا إ ىَل َذل َك َسبياًل؛ وَكأهنم ب ذلَك 

ر  بأنَّ اإليَقاَع أهمُّ ُمسوغ  يُقدّ  نتَماء  أين  -مَل َيكن  الوحيَد َوإ ْن  -ُموَن اعرتافًا َغرَي مباش  ال 
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، واَل َيكفُّوَن َعن  ادَعاء   -ل َذلَك  -نصٍّ إ ىَل َفنن الشْعر ، وُهم  ثَبات  َذل َك اإليَقاع  جَيَهُدوَن إل  
  ْيه : الشَّطر ين َوالتفع يلين احت َواء  َنصنه م َعَلى إ يَقاع  خمتل ف  أو مغاير  ل إل يقاع  اخلارجين بإ طار 

طَّل ب  "إيَقاَع الصوتيَّة " تارًة، أو 
ُ
(، وُيسميه  د. َعْبد امل ليَّ وهو َما ُيسمونَُه )اإليَقاَع الداخ 

"، أو "اإليقاع البصريَّ"، أو  "إيَقاَع اللَغة " أخَرى، وقْد ُيسميه  بعُض النقاد  "اإليقاَع النَّّصيَّ
" َذا، فـَلَـْن َتشَغَلَنا اأَلمْساُء َمىَت اتفَقت  ، وَدْعَك م ْن ُكّل ه(57)"إيقاَع السواد  والبياض 

 :  .حمد عبد املطَّلب  . مـداملسمَياُت. وْلنبَدْأ ب الناقد  اأَلول 
 

: "إيَقاع  اللَغِة" عنَد د. َعْبد الم طَِّلِب بيَن التنِظيِر والتْطبيقِ   المبَحث  األول 
طَّل ب  يُـَحدنُث  ُمـَحمَّد َعْبد   اَل يَن ـي د.

ُ
(قَار َئُه َعن تَـفـرُّ امل يل  السَّْبع ين يَّات  وُخُصوصية   ،د  )ج 

م:  َا السالَفة ، َوم ثاُل ذلَك َما يَقولُُه عْن ر فْـَعت َسالَّ َنصهم، وجماوزت ه  للشعرية  العربية  يف  أحقاهب 
عريٍّ لَُه "إنَّ قراَءتَنا هلَذا الديَوان  تَنطلُق م ْن عنايت َنا مبرحَلة  السَّْبع ين يَّات،  َوَما أنتجْتُه م ْن َنصٍّ ش 

ْعر العريبن عموًما، َعَلى امتداد  تارخي ه ، وألثر َها الواض ح  يف   ُخصوصيُتُه املفارقُة لنصن الش 
. َواَل نبالغ إ َذا قلَنا: إ نَّ َهَذا األثَر   توجَهات  الشعرية  التالَية  هلَا يف  الثمانينيَّات  َوالتسع ين يَّات 

َها اليت َما زاَل مبدُعوها مُيارُسوَن إنتاَج َكا َن َله بعُض الصَدى يف  املرحَلة  السابَقة  عَليـْ
م )َهَكَذا قلُت للَهاويَة (  عريت ه م بغزارَة  وُخُصوبة . َولَيَس م ْن َشكٍّ يف  َأنَّ ديواَن ر فَعت َسالَّ ش 

إ ىَل اخلطَاب  الشنْعر ين ُعموًما، وخباصة  يف  مُيثُل إضافًة حقيقيًة إ ىَل خطاب ه  الشعر ين أواًل، وَ 
طَّل ب  َأن  (55)َذل َك اجلنس  اإلبداعين الذ ي ُنسميه  )َقصيَدَة النثر ("

ُ
، َكَما يـَْلَحُظ د. َعْبد امل

( لـ َما َسبَـَقَهاكانْت   –يف  مراحل  الشنعرية  العربية  املتتابَعة   -ُكّل مرحلة  شعرية    )َردَّ ف ْعل 
( للواق ع  الشعر ين يف  العصر  العثَماين، َوَما َكاَن عليه  م ن  عريُة اإلحيائينَي )َردَّ فعل  َفَكاَنْت ش 
، ث جاءت  الروَمانسيُة ردَّ فعل  لشعرية  اإلحيائينَي اليت اعتمَدت  النموذَج  ُهزال  وضعف 

ية ، ث َيستثين  مَن َذل َك )مدرَسَة القدمَي اعتماًدا مطلًقا، وَجاءت  الواقعيُة ردَّ فعل  للرومانس
، َواَل يَب نُي مْن َكالم ه  أكاَنْت  املهَجر (، فريَاَها إضافًة للشعرية  العربية  بَعيًدا َعن َردن الفْعل 

؟، أم كانْت كمدرَسة  املهَجر  إضاَفًة للشعرية  الَعربية ؟!  .(52)َمرحَلُة )التفعيَلة ( ردَّ فعل 
 

ْعُر السَّ  أمَّا نَي يقوُل: ش  طَّل ب  ُخصوصيََّتُه، ح 
ُ
ْبع ين يَّات  )قصيدُة النثر (، فيؤكُد د. َعْبد امل

( َكَما هَو السائُد يف   عريَُّة السَّْبع ين يَّات  َعَلى )َردن الفْعل    املراحل الشعرية  املتتابَعة  "مْل َتعتمْد ش 
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عاَرَها املناد يَ  عريٍّ، وحَتدني ُكّل  وإمنا اعتَمَدت  )الفْعَل( ورَفَعْت ش  بضرورة  إحَداث  انقالب  ش 
، وَتغيري  املفاهيم  واألفكار  السائَدة ،  ب َأنَّ م َن احلتمين حَتطيَم  (...)َما هَو سائد  ُمتكلس 

، أي لغُة احلاضر  الذ ي  )بَاستيل  اللَغة ( احملفوَظة ، وتقدمَي لغة  جديدة ، ه َي لغُة املكان  واجلنس 
ي ب ُكلن قَداَست َها" يُغايرُ   .(51)لغَة املاض 

 

طَّل ب  َأنَّ مثَل َهذ ه  الدعَوى النمرية  )التفرُّد  والتَميُّز ( 
ُ
َهَذا، َولَـْم يَغ ْب َعن د. َعْبد امل

طَّل ب  دراَسات  تطبيقيًة كثريًة حوَل 
ُ
َما حباَجة  إ ىَل َتطبيق  يُثب ُتها ويُؤكُدَها، َوَقْد قدََّم د. َعْبد امل

، ومَتيَز  َا إثَباَت تفرُّد  َذل َك النَّصن (، حُياوُل هب  ْعَر السَّْبع ين يَّات  ُيسمَّى )قصيَدَة النثر ( أو )ش 
، ولنأُخْذ لذلَك  إحَدى دراَسات ه َعن اإليقاع  -مثاًل  -أدَواته : م ن إ يَقاع  وختييل  ولغة  وتناصٍّ

 .(51)ُه: "إيقاعيُة اللَغة  يف  )زمان الزبرجد( حلسن طلب"يف  )نص السَّْبع ين يَّات(، عنيُت دراَستَ 
 

إ ىَل أَن مفهوَم )إيقاعيَّة  اللَغة ( مفهوم  ُمضبَّب  غرُي واضح   -ابتداًء  -وأودُّ َأن ُأشيـَر 
، فـَُهَو َيطرَُح َذل َك املفُهوَم ُدوَن َأْن َتق َف م ْنُه َعَلى  َمعىًن املعالـ م  يف  كتابات  د. عبد  املطلب 

نَاجز ، َوَذل َك إ ْذ يـَُقوُل: "أَمَّا اإليَقاُع فـََلْم َيُكْن م َن اهتماَمات  ُشَعرَاء  َهَذا اجل يل بوصف ه  أَداًة 
َها الشعرَاُء، َفم نُهم َمن يَعز ُف َعَلى أداة  اإليقاع  العمودية ، وم نهم َمن يَعز ُف َعَلى  يَعز ُف َعليـْ

السَّْبع ين يَّات  فإنَّ معمَمُهم آثَـُروا اعتَماَد )إيقاع  اللَغة ( يف  حتقيق   )التفعيلة (، أما ُشَعرَاءُ 
: )َقصيَدُة النثر ( اليت فـََرَضْت  ه م الطار ئ  َها بالنثرية  يف  ظالل  ُمصطَلح  شعريته م حاَل امتزاج 

ا تكاُد تكوُن حُماصَرًة م   َن الُشَعرَاء العمودينَي حضوَرَها، وَوسَّعْت دائرَة نفوذ َها، بُرغم  َأهنَّ
 .(55)والتفعيلينَي، ومن مجهَرة  النقاد  احملافمنَي، بل من بعض  نقاد  احلداثة "

 

َ لقارئ ه  د  اللَتُه أو حقيقتُه، أو َعناصَرهفنحُن أماَم مفهوم  يتبناُه النَّاق د ُدوَن أَن يُبنين
يف  موضع آخَر ُيشري إ ىَل أدوت  إيقاعية  غري  وصوَر جتلنيه  يف  النَّّص الشعرين، لكنَّ النَّاق َد 

عريَة احلداثَة  اَل تنمُر إ ىَل  : "إنَّ ش  يَدُة النثر ، يقوُل د. عبُد املطلب  عروضية  تعتمُد عليَها َقص 
. أي َأنَّ )اإليق نتاج  اإليقاع  ين كهدف  يف  َذات ه ، َوإ منا تَنمُر إليه  بوصف ه  أداًة إل  اَع الوزن  الَعروض 

. والشعريَُّة هلا احلقُّ الشرعيُّ يف  َأن خَتتاَر م َن األدَوات  َما حُيقُق (51)هو اخلصيَصُة املستهدفَُة(
 األدَوات  املولنَدة  ل إليقاع  هلَا ذلَك، سَواء أَكاَن التحقُق بالتفاع يل  الَعروضية ، أم سَواَها م َن 

تركيبية ، بنَي أدوات  حرفية ، وأخَرى صْرفية ، وبنَي  وهذه  األدواُت تتنوُع بنَي إفرادية ، وأخَرى
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أدوات  بديعية ، وأخَرى حنوية  وكلها حَيتاُج إ ىَل َصرب  يف  املتابَعة  الَكمية  والَكيفية ، ل تحديد  
 إنتاج  َوظائف َها اإليَقاعية ، وحَتديد  طَبقت َها الَعالَية  أو  اهلادَئة ، ثَّ حتديد  َمَدى َتَدخُّل َها يف  

 .(50)الشعرية  ُعموًما"
 

؛ فقد جَعَل النَّاق د ُكّل مكونات  النَّّص  َلكننا َما ز ْلَنا بإزاء  َكاَلم جُمَمل  غري  َجليٍّ
، دوَن َأْن يُوضَح  فراديَّة ، تركيبية ، وحرفية ، و )إ صرفية ، وأدوات  بديعية ، وحنوية ( منتجًة لإليقاع 

فـََعَلُه هَو الدعوُة إ ىَل الصرب  يف  متابَعة  ت لَك األدَوات  َكمًّا وَكيًفا لتحديد  كيفيَة َذل َك، َوُجلُّ َما 
 وظائف َها اإليقاعية ، واألعَجُب م ْن َذل َك َأْن يـََرى هلذ ه  األدوات  طبقات  إيقاعيًة متفاوتًة!!.

 

طَّل  
ُ
ب  أَلَلفيَناُه حُيدثُنا َعن وَلْو َتَذرَّْعَنا بشيء  م َن الصَّرب  يف  متابَعة  د. َعْبد  امل

يقاع  الصويتن  ، وَقد وَجَد جتليات  َذل َك اإل  )الصوتية ( أْو)احلرفيَّة ( بدياًل لإليقاع  الَعروضين إ يَقاع 
يم(، حيُث بـَىَن َذل َك الديَواَن بأكَمل ه  َعَلى  أو احلريفن ف يَما َكتَبُه حَسن طُل ب يف  )آيُة ج 

، َوَلقد ناق طَّل ب  ف يما ُيسميه  )اإليقاَع الصويتَّ(، أو )إيَقاَع الصَّوت يَّة ( احلْرف 
ُ
ْشُت د. َعْبد امل

ع  آَخرَ  طَّل ب  "إيقاَع (52)يف  َموض 
ُ
، َوم ْن َثَّ حَيُسُن َأْن أُعىَن ُهَنا مبفهوم  آَخَر َأمساُه د. َعْبد امل

َقاَع القصيدة  صن السبعيينن َوحَتقيق ه  إ يقاًعا جماوزًا إ ياللَغة "، َوَمَدى ُقدرت ه  َعَلى إ ثبات  جَتريبية  النَّ 
 !.العربية  املعهود

 

َعَلى أَنَّين  أتَساءُل: أمثَة فرق  بنَي مفهوم  )اإليقاع  الصويتن( و)إيقاع  اللَغة ( يف  اخلطَاب  
؟.  النقد ين للدكتور  حممَّد َعبد  املطَّل ب 

 

 
ُ
رْغم  تعدد  "َوبطَّل ب  َعن )إيَقاعيَّة  اللَغة  يف  َزَمان  الزبرَجد (: حنَي َتقرُأ قوَل د.َعْبد  امل

، فَإ نَُّه مُيثنُل  َدفقًة شعريًة واحدًة، ب النَمر  إ ىَل اخلَواصن  –م ن وجَهة  َنمر نَا  –َدفَقات  الديَوان 
. َواَل َشكَّ الصوتية  اليت  تـََناَغَمْت بَدايًة وهنايًة، واليت  َتردَدْت بكثَاَفة   َهائلة  يف  جمَمل  اخلطاب 

ن َكَعَمل َها َعَلى املستَوى  َأن )بنيَة التكرَار ( م ن أخَطر  الب ىَن اليت  تعَمُل َعَلى املستَـَوى الصَّويت 
َعَلى َهذ ه  البنَية  خبواصنَها  –يف  ب َناء  أسلوهب  م  –الداَليلن، وَقد  اعتَمَد ُشَعرَاء احلداثَة  

يتابُعوَن البناَء الرتَاثيَّ عموًما، َوإ ْن كاَنت  الغ َوايُة َمَع احلداثة   –باَل َشكٍّ  –يَقاعيَّة ، َوُهم اإل
أكثَر وأبَلَغ، َذل َك َأنَّ اإليقاَع )احملفوَظ( املتمثنَل يف  الَوْزن  والَقافَية  مَل يـَُعْد حَيتم ُل َمزيًدا م َن 

، فَلْم يَبَق إالَّ ا فرَاز  إيقاعات  إضافية  اَل َتق لُّ عمَّا هَو  التْعديل  لتوجُُّه الداخليُّ وزيادُة فـََعاليت ه  إل 
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" ، إ ْن مْل َتز ْد َعليه  يف  بعض  األحيان  َتْشُعُر )إْن مْل تـََتيقْن( أَنَّ  – (59)َكائن يف  اإليَقاع  احملفوظ 
ن  خُمتلَفان  مفهوَمي )اإليَقاع  الصويتن( و)إيَقاع  اللَغة ( لْيَسا س   ما َداالَّ د ، أَْو أهنَّ َوى َمفهوم  واح 

!. لكنـََّها  د ، ويف َذل َك أََمارَة  َعَلى َفوَضى املصطَلَحات  يف  نقد نَا األديبن احلديث  ملْدُلول  َواح 
؟!، نَ  قة ؛ إ ْذ َما الدَّاع ي أَلْن ُتَسمَّى ظَاهرَة  واحدة  بأكثَر م َن اْسم  اه يَك ب َعَدم  فوَضى َغرُي َخالَّ

، َفَما يُفَهُم م ْن ُمْصطَلح  )اإليَقاع  الصَّويتن( هَو أَنَّ )الصوَت( أو )احلْرَف(  د قة  املصطلَحنْي 
هَو ق واُم اإليقاع  يف  النَّّص، أمَّا َما يفهم من )إيَقاع يَّة  اللَغة ( َأن ُكّل َعَناصر  اللَغة  تُنت ُج اإليقاَع 

طَّل ب  يـَتَـَناَوُل حَتتَـُهَما َظَواه َر يف  النَّّص، َوَشتَّ 
ُ
اَن بنَي حَمصول  املفهوَمنْي ، َلك نَّ د. َعْبد امل

 .!! ، وفنوُن البد يع  َدًة: ه َي تكراُر الصوت   واح 
 

طَّل ب  
ُ
َنا الطرَف َعْن ثُغَرات  التنمري  فـََيحُسُن ب َنا أْن ننتق َل إىَل قراَءة  د. َعْبد امل  َوإ َذا أَْغَضيـْ

مفهوَم )إيقاع يَّة  اللَغة ( يف  )َزَمان الزبْرَجد ( حلَسن طُل ب، فـََلربَـَّما َكاَن يف  التطبيق  َما يَـجرُب 
 ُقُصوَر التنميـر !.

 

َيتَـنْي  بَد يع يَّتَـنْي  مَها: بنيُة التكرَار ، وبنيُة ليتَـَناَوُل ا دكتوُر عبُد املطلب  يف  َهذ ه  القراءة ب نـْ
:  التْجنيس 
يَـة  التَّكَرارِ  –أواًل   بنـْ

حُيدُد النَّاق د أمناَط التكرار  عنَد حَسن طُل ب، فيقوُل: "َوأمناُط التكرَار  الصويتن 
َل  ( ل تص  ، تَبدُأ م َن اإلطَار  املعُزول  َعن الداَلَلة  )احلْرف  ( وفريَة  يف  الديوان  و)الصوت  الدناَليلن

 .(27)فَرد  )الَكل َمة (، انتَهاًء باإلطَار  الدناَليلن املركَّب  )اجلْمَلة("إىَل اإلطَار  الدناَليلن امل
 

َ فيه  الناق َد َقد ُعين  ُظ أن َّ ( فَإنَـَّنا ُنالح  : )َتكرَار  احلْرف  َوإ َذا َتوقْفَنا أَماَم النََّمط األوَّل 
(، َواتَكاء  حَسن طُل ب َعَلى بعض  الكلما ت  املَضعََّفة ، فَأمَّا َتكراُر بَتكرَار  )َحْرف  اجليم 

( فـََقد  اكتَفى النَّاق ُد فيه  بإحصاء  َمرات  َتردد ه  ) مرة ل كلن  19مرة، مبعدل   157)َحرف  اجليم 
ي بأمهية  َذل َك  نصٍّ من نصوص  الديَوان  التسَعة (، ُثَّ بـَىَن َعَلى َهَذا التَّكرار  ُحكًما يُوح 

ي بأمهية  َهَذا احلْرف  يف  إحَداث  نَغَمة  َصوتية  مميَزة  هلَا َدْوُرَها يف   احلرف  فَقاَل: "وهَو َما َيش 
َاصَّة  إَذا َنَمْرنَا إىَل عَمليَّة  )اإللَقاء ( َواحتَياج  َهَذا احلْرف  يف  النُّْطق  إىَل  إ نَتاج  الشعريَّة ، وخب 

رًا  انفَجاريًّا إَذا َجاَء وَسطًا ، َوالضَّْغط  َعليه  إضافة  َصوتية  ع نَد الوقوف  َعليه  إَذا َجاَء آخ 
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وانطاَلق  الصَّْوت  ُمتَضخًما إَذا َجاَء أَواًل، َأْي َأنَّ هَناَك َوعًيا إ بداعيًّا ب اإلحَداثَات  الصوتية  
"  .(25)اليت  ُتالز ُم التَعاُمَل َمَع َهَذا احلرف 

 

َمُه النَّاق د ُهنا م ْن إحَصاء   لرتدد  حْرف  اجليم  ع نَد حَسن طُل ب، وت بيان   إنَّ َما َقدَّ
َها  ه  الصوتية  أو  الفيزيائيَّة ، َيستطيُعُه أيُّ ناقد  مَيت لُك ك تابًا يف  ع لم  األصَوات  وخمار ج  خلَصائص 

َواُه، إْن ص حَّ أنَّ وطُرق  نُطق َها، لكنَّ َذل َك َلْن مُيكَنُه مْن إثَبات  إيقاعية  َهَذا الصْوت  أْو س 
 ل َصْوت  َما َدورًا إيقاعًيا، أو نغَمًة صوتيًة!.

 

وأما استخدام حَسن طُل ب بعَض الكلمات  املَضعََّفة  )أي اليت يَتكرَُّر ف يَها َحرف  أْو 
، حنو: )املرمريس، واخلازباز، احلباحب، بعلبك، وهصيص ..وغريها(، َوَقْد قَـرََّر النَّاق ُد  َحرفَان 

َسب  قيمت َها الداللية  أنَّ الشَّاع   ـَر يَعم ُد يف  َهَذا التكرَار  الصويتن إىل َدَوالَّ بعين َها ال حب 
، إْذ يَـخَتاُر مْفـَردات  تعَتم ُد يف  إنتاج د اللت َها تكر يـَر  َا حبَسب  َدور َها اإليقاعين َفحْسُب، وإمنَّ

، وغري   ُحـُروف َها بشكل  منتمم  أحيانًا كتماثل  احلرف  األول   ، والثاين  َمَع الراب ع  َمَع الثال ث 
. وَمْهَما َيُكْن من (22)منتمم  أحيانًا أخَرى كرتدُّد  َحرفني  متماثَلنْي  يف  املفردة  َعَلى حنو  مطلق  

منَها  طَّل ب  هلَذا النََّمط التكرَار ين أربعَة مَناذَج، تَـَحّدَث يف  ُكّل منوذج  ُـ أمر  فقْد قدَم د. َعْبد امل
: )َهْسَهَسْت   –َعْشَعَش  –َعن الدور  اإليَقاعين لكلن فعل  م َن األفَعال  اآلتية  َعَلى الرتتيب 

، حيُث يقوُل: "َوالغوايُة الصوتيُة تتالَزُم  –اْحَلْوىَل  ُتطَْأط ُئ(، َوْلَنْبَدْأ بكالم ه  َعن الفعل  األول 
 أجل  بلقيَس(:  َمَع الناتج  الداليلن يف  )زَبرَجَدة  منْ 

 

حيُث يتعاَمُل املبدُع َمَع الفعل  )َهْسَهَس( ب ُكلن إيقاع يَّت ه ، وب ُكلن َما يَـحم لُـُه م ْن هَوام َش       
َمانـ ه  م ن خَ  نَتيَجًة ل رتدُّد  َحْريفَْ  (21)د الليَّة   َفاء  قَـر يـب  م َن الصَّْمت  )الـَهاء  والسني (، َوَما يُقدن

ـرَّ  ، وََكَأنَّ س  أو هَو َعَلى حَنْو  آَخـَر َحد يـث  داخليٌّ اَل مَيتل ُك ُقدرََة اخلروج  إىل َعاملَ  الَواق ـع 
، ألنَّ اجلرميَة كاَنْت َجـماع يًة ال تَنَصر ُف ب لقيَس َقد َماَت َمَعَها، فـََلْيَس هَناَك إشارَة  إىَل القات   ل 

"  . (21)إىل واحد  بعين ه  مُيك ُن اإلشارَُة إليه ، فآثـََرت  الَكاَلَم الصام َت َعَلى الَكاَلم  الناط ق 

 اْلَوْقت  َحاَن ِلَكْي يـَْعِرَف النَّاس
 ســـْت ِبِه ِبلِقيـــَر َما َهْسَهسَ ــآخِ 
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ا ، دوَن أْن جُيلنَي َهذَ (25)ولعلََّك اَلَحْمَت أنَّ النَّاق د أثبَت للفْعل  )َهْسَهَس( إيَقاًعا ذاتيًّا
ي َذان َك الصوتَان   اإليقاَع، وَُكلُّ َما َتكلََّم عنُه بعَد َذل َك اَل خيرُُج َعن إطَار  الداللَة ؛ إْذ يوح 

، أْو حديث  داخليٍّ أو إيثار  الَكاَلم الصامت  َعَلى الَكاَلم   الناطق  خبَفاء  قريب  م َن الصَّْمت 
َا َذل كَ  َعاَلقَةُ  َما َلكنْ  ،-مَعهُ  اختلْفَنا وإ ن  - َحَسن   َهَذا وَُكلُّ   اللَغة(؟!. )إ يقاعيةَ  النَّاق د َأمْسَاهُ  مب 

 

؛ فُكلَُّها َحديث  َعن الداَلل ة اَل  َهَذا، َواَل خَتت ُلف َثالثَُة النماذج  الباقَية  َعن َهَذا النموَذج 
، وَهاَك قوَل النَّاق د َعن الفعل  الثاين  )َعْشَعَش(: "َوَيَملُّ  هلذ ه  االختيارَات  تأثريَُها  اإليَقاع 

، وَمَع إَضافَة  هلَا خطوَرهُتا، ه َي إعطاُء  الدناليلُّ الداخليُّ َمَع احملافَمة  َعَلى َدور َها اإليقاعين
( يقوُل الشاعُر:   الداَلَلة  طَبيَعًة َتراكميًَّة، َفف ي )زَبـَْرَجَدُة الغَضب 

 فـََلَقْد زََهَق الَحق  
 لَوَجاَء الَباطِ 

 َوَطَغى القْول  َعَلى الِفْعل
 وَداء  اليَرقَان

 َعْشَعَش ِفي األبَدان
 

( يف  قوله  تَعاىَل:  ( َمَع )القرآن  َوُقْل َجاَء احلقُّ وَزَهَق ﴿فَقْد بَدَأت  األسطُـُر )بالتَناصن

، الستحَضار  َمرحَلة  اجلاه لية  ال (25)اإلسراء:﴾الَباِطُل َها اجملتَمُع َعَلى َسبيل  التناُقض  يت  ارتدَّ إليـْ
د اللَة  معكوسة  حيُث َسْيطَـَر )القوُل( َعَلى  ر ، ويتولَُّد َعن َهَذا التناصّ يف  حلَمة  احلضو 

( ل ألجَساد ، َوُهَنا يَأخُذ الداُء طبيَعًة َتراكميًة  (، ُثَّ يَتَولَُّد َعن َذل َك خَتَلُُّل داء  )الريَقَان  )الف ْعل 
، فـَُهَو فساد  بفْعل  البنَ  لين اء  التكرَارين يف  الفْعل  )عْشَعَش(، وَُكلُّ َذل َك يف  إطار  التَحرُّك الداخ 

"  .(21)داخليٌّ أفَرَز نتائَجُه اخلارجيَة املتمثَلَة يف  السطر  األوَّل 
 

، وُصور ه ، والداللَة  الرتاكمية  ل  ْعل  )َعْشَعَش(لفأَرَأَْيَت َكْيَف َهْيَمَن الَكاَلُم َعن التَناصن
، َمَع أنَّ َهَذا النُموذَج  ي به ، َوَغاَب الَكاَلُم َعن الدور  اإليقاعين هلذا الفعل  َواُه  -َوَما ُتوح  وس 

ي ب ه  ُعنواُن  -يف  َهذ ه  الدراَسة   ، َحْسَبما يُوح  مل يُقدَّْم إالَّ ل تجلَية  َذل َك الدْور  اإليقاعين
يف  التمثيل  هلذا النََّمط التكرارين، فـََلْيَس ف يَما قَالَُه  ها. َواَل أََودُّ أْن ُأسر فَ الدراَسة  أَْو َعَتَبتُ 
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تطأط ئ( َما ُيْسه ُم يف  جَتلَية  املفهوم  الذ ي تَبنَّاُه النَّاق ُد  –النَّاق د َعن الفعلني اآلَخرْين  )احَلْوىَل 
 يف  دراسته  َهذ ي )إيَقاع يَّة اللَغة (!.

 

ا َتكراُر الَكل َمة، وهَو النََّمط الثاين  عنَد حَسن طُل ب، فقْد قدََّم َله النَّاق د مَنوذًجا أمَّ 
ْم مَناذ َج َتطبيقيَّةً   هلَذا النََّمط  التَّكرَار ين  واحًدا هَو َكلَمُة )الزبرجد/ أو الزبرجدة(، َلكنُه لَـْم يُقدن

َياقَات وَُكلُّ َما فـََعَلُه هَو تقدمُي إحَصاء  ب امل عَجم  اللَغو ين للزبرَجد  ع ْنَد حَسن طُل ب، ُثَّ س 
، َوَهَذا جزء  ممَّا َكَتَبُه النَّاق ُد َعن َكلَمة  )الزبرَجد (: "َواملعَجُم اللُّغويُّ  ُورود َها دوَن قراءة  أو حتليل 

 للزبرجد  يف  الديوان يُغطني مثانيًة وأربعنَي معىًن: 
 

الزبرجد: املهانة الزبرجد: املتلقي الزبرجد: الملم  لزبرجد: املبدعالزبرجد: الزبرجد ا
ْعر  .(20)خل"إاللغة..... الزبرجد: الزبرجد: السم الزبرجد: األمل الزبرجد: الش 

 

 غطني َمَعايَن اللَغة  كلََّهاَوَهب  )الزبرَجَد( يُغطني مليوَن معىًن اَل أَربًعا وأربعنَي، َبل َهبُه يُ 
تُعىَن  نها، َوَما سيكوُن، َفما الذ ي جينيه  القارُئ من َسْرد  َهذ ه  املَعاين  يف  قراءة  َما َكاَن م

)بإيقاعية  اللَغة ( عنَد حَسن طُل ب؟، َمَع األخذ  يف  االعتَبار  أنَّ َهَذا املعجَم الزَّبْرَجد يَّ لَيَس 
ََسن طلب، أْي أَنَُّه لَْيَس حملَّ  َوى استخَدام  خاصٍّ حب  !.س   اتفاق 

 

فَما  ،عامل ه  َمَع ُمعَجم  الزبْرَجد  َولَـْم خَيتل ْف تَعاُمُل النَّاق د  َمَع سياقَات  الزبرَجد  َعن ت َهَذا،
َياقًا، َمَع االستداَلل  هلَا م ْن َكاَلم  حَسن طُل ب ُدوَن ق رَاَءة  أو حَتليل    ثـْيَنْ َعَشَر س  َثَّ إ الَّ َسْرد  ال 

طَّل ب  َعق َب َسرد ه  مثانيًة وأربعنَي كذلَك، َوَهَذا 
ُ
، يَقوُل د. َعْبد امل بَعُض سْرد ه  هلذه  السياقَات 

: َياقًا َعَلى النحو  التَّايل  ع  يف  اثيْن َعَشَر س   َمعىًن للزبرَجد : "َومُيْك ُن َحْصُر َهَذا املعَجم  الواس 
 

اُن هَو )اآلَخَر( الذ ي حُيقنُق ل ألنَا ، َسَواء أَكاَن َهَذا اإلنسَ ِسياق  اإلنَساِن ع موًما -5
 :)  وجوَدَها الَفينَّ َكما يف  )أُوىَل الزَّبـَْرَجَدات 

يَدُة يل    تـَبَـرََّجت  الَقص 
 وَكلََّمين  الزَّبـَْرَجد

 قَاَل: َمْن تـَْهَوى؟
 َمة(:أْو َكاَن هَو )األنَا( يف  َحرََكت َها احلَياتية  َكما يف  )زبَرَجَديت  الَقاد   



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
251 

 فَمْن يل  ب زبـَْرَجَدة  ُتْشب ُهين  
 َوتـَُقوُد ُخطَاي

 َعَلى َهَذا الدَّْرب  الزَّل ق؟
 سَياق  اإلْبَداِع: -9

ْعرُ   ع ْنَدك؟  َما الش 
 ع ْند ي الَقر يض: -

 فـُُيوُض اجلاَلل
 وُمْطَلُق آيَة

 وغُموُض اجَلَمال
 إَذا َشفَّ َعْن ذات ه

 .(22)د  يف  الرَّْوَنق  احمْلض ...إ نَّه َكالزَّبـَْرجَ 
   ن طُل ب، َيكُتُب اْسَم السَياق  َهَكَذا تَعاَمَل النَّاق ُد َمَع سياقات  )الزبْرَجد ( ع َند حسَ 

؟!  عر ي َما َعاَلقَُة َهذ ه  السياقَات  ب اإليَقاع  ُم َشاه ًدا عليه  م ْن َكاَلم  "طلب"، َولَْيَت ش  ُثَّ يُقدن
          َل )إيقاعيَّة  اللَغة ( ع ْنَد حَسن طُل ب َما زَاَل قَائًما، اَل جيَ ُد إجابًَة يف  ق راَءة  إ نَّ ُسَؤا

 طَّل ب  )َزَمان الزبْرَجد (!.ُـ د. َعْبد امل
 

 (عرَابية  ل َدالن )الزبْرَجد  َوأَمَّا تعقيُب النَّاق د  َعَلى َهذ ه  السياقات  باإلَشارَة  إىَل املواق ع  اإل
، ُخْذ مَثاًل َقولَُه َعْن جميء  دالن  –إْن َصحَّ  -فـَُهَو َكاَلم   َجَة بَيَنُه كذلَك َوبـَنْيَ اإليَقاع  َفاَل َواش 

: "َوُيالَحُظ يف  ُكّل َهذ ه  السياقَات  وقوُع )الزبرَجد ( يف  َمنطَقة   )الزبرَجد ( يف  َمْنط َقة  املرفوَعات 
، وَهذ ه  الوظيَفُة النحويُة اليت  املرفوَعات  إ الَّ يف  َثاَل  ياقَات  وَقَع ف يَها يف  َمنطَقة  اجملُرورات  ثَة  س 

ْنُه بدايًة ل تَـْنُشَر ظ اَلهلَا عَ  ، َعَلى َمعىَن تـََفتُّق  الداَللة  م  َلى حَتَمََّلَها الدَّالُّ َتضُعُه يف  َدائ َرة  اإلجَياب 
املتباع َدة ، َعَلى أَنَُّه م ْن َجان ب  آَخَر نَلَحُظ أنَّ الدالَّ اخَتاَر م ْن  سَواَها م َن الدَوالن اجملاو رَة  أو  

بـَنْي  املرفوَعات  َوظيَفَة االبتَداء ، وهَو َما يُعطيه  أحقيَة الصدارَة ، َحيُث تتحوُل الدَوالُّ األخَرى 
ا ب ه   َية  َتستم دُّ ق يَمتَـَها الداَلليََّة م َن اتَصاهل   .(29)َعَلى حَنْو  م َن األحْنَاء " إىَل َحاش 
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َوَلْسُت أَْدر ي أمََثََّة َدالٌّ خيتاُر َموقَعُه اإلعرايبَّ، أْم خَيتاُر املبدُع ل كلن َدالٍّ َمْوقَعُه؟!، َوإ الَّ 
 ْرَجد !.اختاَرْت ُكلُّ الدوالن موق َع االبتَداء  َحىتَّ اَل تـَُفوتـََها الصدارَُة اليت  َحم َي هبَا دالُّ الزبَـ 

 

حُّ أْن نَقوَل: إ نَّ جمَ يَء َدالٍّ َما يف  َموقع  االبتَداء  حُيَونُل الدَّوالَّ  ُثَّ إ ىَل أين َمًدى َيص 
َا به ؟ إ نَّ م ثَل َهَذا الَكاَلم   األخَرى إىل َحَواش  جبَوار ه ، َتستم دُّ ق يَمتَـَها الدالليَة م َن اتَصاهل 

ي بأنَّ املبتَدَأ  يف  غىًن َعن  الدَوالن اأُلَخر ، َوَمعلوم  أنَّ ب َناَء اجلمَلة  العربية  يَقوُم َعَلى رُكنني  يُوح 
املسَنُد(، َواَل تَت مُّ فائدة  حَيُسُن السكوُت َعليَها  –اَل غ ىَن ألحد مهَا َعن  اآلَخر  )املسَنُد إليه 
َما، َوإ َذا غاَب َأَحُدمهَا فَإ نَّهُ  يـَُقدَُّر، َأْي أنَّ َمقاَمُه حَمفوظ  َمَع غ ياب ه ، وََكذلَك  إ الَّ باكتماهل 

)الُعَمُد( إ َذا َغاَبْت مْل تُفتَقْد، فَالنَحاُة يـَُعرنُفوَن اخلرَب )املسَنَد( ب أَنَُّه: "اللفُظ الذ ي ُيكم ُل 
َقد يُتمنُم  –َم َكون ه  ُعمَدًة ُرغْ  -، بْل إ نَّ اخلبَـَر (17)اجلملَة َمَع املبتدأ، َويُتمنُم معَناُه األساَس"

ه ، َوَهَذا هَو األْصُل، وَقد يـَُتمنُمَها يف  بعض  األحيان  مبساعَدة  لفظ   الفائَدَة َمَع املبتَدأ  بنفس 
، َويَعين  َذل َك أنَّ (15)﴾بْل َأْنُتْم قوٌم عاُدوَنيتصُل ب ه  نـَْوَع اتَصال  َكالنعت  يف  َقول ه  تَعاىَل: ﴿

َر غرَي اإلسناديَّة ، أو َما َأمسَاُه النَحاُة )الَفْضَلَة( حَباَجة  إىَل إعادة  نَمر ، أْو أنَّ َهذ ه  العناص
َر لَيسْت َفْضلًة إ الَّ َعَلى ُمستَوى الوظيَفة  النحويَّة ، َلك نَّها َعَلى املستَوى الدناَليلن ذاُت  العناص 

اَل َمغىَن ل لَمْعىَن  -ُمطَّل ب  ـبتعبري  د. َعْبد ال -َهام ًشا د اَلليًّا قيَمة  ال تُنَكُر، َواَل بدَّ أْن ُتضيَف 
ا الَباَلَغُة اإلجياُز. َا، َوإ منَّ  عْنُه، َوإ الَّ َفَحْذفـَُها أَْوىَل من إثقال  التعبري  هب 

  

(، أْو َما َأمْسَاُه َوإ َذا انتَقْلَنا إىَل املستَوى الثَّال ث  للتكرَار ، وهَو)َتكرَاُر اجلملة  أو  الرت  كيب 
َنَّ أربَعَة النماذ ج  اليت استَدلَّ هبا النَّاق ُد  النَّاق ُد )اإلطاَر الدناَليلَّ املرَكََّب(، فـََلَك أْن َتعَجَب أل 

  لسَّابق  هلََذا النََّمط  التَّْكَرار ين اَل عاَلقََة هَلا ب ه  م ْن َقريب  أو بعيد ، وُكلَُّها داخَلة  يف  اإل طار  ا
، َوَهَذان  مَنوذَجان  لتَعاُمل  النَّاق د  َمَع َتكرار  اجلملة  ع نَد  أْي: َتكرَار  الَكل مات  أو  املفرَدات 

يف   (12)"..، َوَعَلى َهَذا النحو  تَأيت  البنَيُة التَّْكرَاريَّةُ  )َحَسن طُل ب(، يـَُقوُل د. عبد  املطل ب:
نتاج   د اللة  ُمَتغايرة  ق لًة وَكثرًة، َبْل َقْد يَتالَشى النات ُج الدناَليلُّ َعَلى حَنْو  َما  )َزَمان  الزبْرَجد ( إل 

مُُه َتطبيًقا.  سنالح 
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 :)  ويـََتجلَّى الشْكُل األوُل يف  )زَبَرجَدُة الَغَضب 
 َذَهَب الَعَرُب/ الَعَرب

 وَجاَء الَعَرُب/ األمريَكان
 َعَريب..

 َعَرب يَّان..
ثَُة أَْعرَاب..َثاَل   

 َعَرب  ُعْربَان
 

ي  ، هَو التاَلش  ( مَثايَن َمرَّات  يف  األْسطُر  يُؤدني إىل ناتج  َغريب  فتكرَاُر دالن )العَرب 
َا َكاَن َتَسلُُّط الف ْعل  )َذَهَب( َعَلى اأَلْسطُر  هَو الذ ي أدَّى  الَكْيف يُّ بُرْغم  التكاثُر  العَددين، وُرمبَّ

( يف  حقيقت ه  تأكيد  لَزَوال  الَعَرب  إىل َهذَ  ، إ ْذ إنَّ جميَء )الَعَرب  األمريَكان  ا النات ج  الصَياغ ين
سُّ الضََّياع  هَو  اأُلصاَلء ، َوم ْن َثَّ َضاَع تَأثرُي الفْعل  )َجاَء( حَتَْت َسطَوة  الفْعل  َذَهَب، َوح 

( املزُروَعة   يف  الصَياَغة  أربََع َمرَّات  ل ُتشرَي إىَل َهَذا املعىَن  الذ ي اسَتْدَعى جمموَعَة )النَقط 
، وهَو أنَّ العَرَب الذيَن مَيلُئوَن الفضاَء ب اَل عُروبة  حقيقية .  الغائ ب 

 

 َكَما يَتَجلَّى الشكُل الثاين يف  )بـَْعُض الزبرَجد (:
يُتها زَائ ع:   زَبَرجَدة  ص 

 زَبرَجَدة َأْظهرتْـَها احلُروب
 واَل احلُروُب لَـمـَا أُْظه َرتْ َولَ 

 زَبرجَدة  ل لجُيوش  اليت  ُسيـنَرتْ 
ني  َوتـَرَاَشَق قَاَدتـَُها ب النَياش 

َرتْ   فَاْستُـْؤج 
 زَبَرَجَدة  أُْهد َرتْ 

َها احلَصى َواحل َجارَُة َقْد ُقدنَمتْ   عَليـْ
 َوهَي قْد ُأخنَرتْ 
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، َمَع إضافة  تعبريية  يف  ُكلن َتردُّد ، وحبْذف  َهذ ه  فقْد َتردََّد َدالُّ )زَبرَجَدة( أربََع  َمرات 
" ُه زبرجَدًة واحَدًة هلا ُمواصَفات  َتسَتم دَُّها م َن السَياق   .(11)اإلَضافات  نُواج 

 

، اَل َتكرَار  مُجَل  أْو  وَلَعلََّك اَلَحْمَت أنَّ النَّاق َد يَتحدَُّث َعْن َتكرار  َدَوالَّ أْو كلمات 
ما يَتناَوُل  ، َفف ي أوَّهل  ترَاك يَب، ويف  النموَذَجنْي  الَباقينْي  يَتحدُث َكَذل َك َعن َتكَرار  الدَوالن

، وَمهَما َيكْن م ْن أمر  (15)، َويف  ثَان يهَما يتناَوُل َتكرَاَر َدالن )املَسْلَسل((11)َتكراَر َدالن )مَجَْرة(
ْل بَتكرار  اجلَمل   -نماذ ج  َهذ ي فإنَّ قراَءَة الناقد  ألربَعة  ال َكاَنْت َخالَصًة   -َوإ ْن مْل تتَّص 

َ النَّاق ُد بإحَصاء  الب ىَن  َنا أَُعين  ، وَسَواء  َعليـْ ل تبَيان  د الَلة  التَّكرَار  ُدوَن جَتلَية  َدور ه  اإليَقاع ين
َ هبََوا اَلليَّة ، فَإ نَّ التكرَاريَّة  عْنَد حَسن طُل ب َوُصَور َها، أْم ُعين  َها الدن )التَّكرَاَر( بوصف ه  بنيًة  م ش 

ا، َوَلو َكاَن التكراُر أمارًة  ُل َنصًّا إ ىَل َحَرم  )الشنْعر يَّة (، َواَل حَيْر ُم آخَر م ْن ُدخوهل  بديعيًة ال يُدخ 
( َة )اَعَلى حَتقُّق  )الشنْعرية ( يف  نصٍّ َما فَب ُوْسع َنا أْن نَزعَم أنَّ ُسور  ْعر   -َمَعاَذ اهلل   -لناس   ش 

ب َوْصف َها مَنوذًجا ل َتكرَار  احلْرف  )السني(، َواملفَرَدة  )الناس(، َوأَلَْمكننا َكَذل َك إ ْدَخاُل ُسورَة  
﴿ : ْعر  ب َوْصف َها مَنَوذًجا لَتكرَار  اجلمَلة  أو  الرتك يب   ﴾ا ُتكذَِّباِنَفِبَأيِّ آَلاِء َربُكم)الرمَحن( َميَداَن الش 

لًة َولَْيَس جَيوُز لََنا َذل َك، فَإ نَّ َمْن أَنـَْزَل الُقْرآَن َوهَو أَْعَلُم به  م نَّا َقْد نـََفى َعْنُه )الشنْعر يََّة( مجُْ 
 (19 )يس:﴾نٌيوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعر َوَما َينبِغي َله ِإْن ُهَو ِإلَّا ِذْكٌر وُقرآٌن ُمِب﴿ فَقاَل تَعاىَل: وتـَْفصياًل،
َتنِزيٌل ِمْن َربِّ  * َوَلا ِبقوِل َكاهٍن َقليًلا َما تذكُروَن * َوَما هَو بَقْوِل َشاعٍر َقليًلا َما ُتؤِمُنوَنَوقَاَل: ﴿

َيان  (11 - 15 )احلاقة:﴾الَعامَلنَي اللَغة ( ، َوَما ز ْلَنا نـَْبَحُث يف  َكاَلم النَّاق د َعْن ت بـْ  ملفُهوم  )إيقاعيَّة  
(؟!.  فـََهْل نـََقُع َعَلْيه  يف  َحد يث ه  َعن  )التَّْجن يس 

 

يَـة  )التَّْجِنيِس( –ثَانًيا   بِنـْ
 -كَدأب ه  يف  قراءة  المواه ر  الشنْعر يَّة    -بََدَأ النَّاق ُد حديَثُه َعن بنية التجنيس  فقدََّم هلا 

عنَي مرَّة، بنسبة  إحَدى َعشَرَة ب نيًة للنصن إحَصاًء لوُرود َها يف  َكاَلم  حَسن طُل ب: "َسبًعا وت س
د   ا َكافة   َعَلى اعية  اإليقَ  الغَوايَة   َمَدى َعَلى تدلُّ  ُمرتفَعة   نسَبة   َوهيَ  َتقريًبا، الواح   .(11)!"مستَويَاهت 
 

َما َيستوق ُفَنا  وَلن يُغر يـََنا َذل َك اإلحَصاُء املتكرنُر ُدوَن د اللة  حق يقية ، أْو َيستوق َفَنا ب َقْدر  
َما َوَعَد به  النَّاق ُد قَارَئُه يف  ُمقاربَة  ت ْلَك البنَية ؛ إْذ يَـقوُل عقَب َذل َك اإلحَصاء : "والكْشُف 
: املستَوى السطحّي، أو اجلَان ب  احملسوس   ي النَمَر يف  ُمستويـَنْي : األول  َعن َهذ ه  البنَية  يَقتض 
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ع  يف  تَتبع َها إليقاع  احلْرف  ع ْنَد تَضامنه  ل تكوين  كلَمة  أْو بعض   الذ ي يَتصُل حباسة  السمْ 
َاسة  الَبَصر  اليت  َتستطيُع تَتبَُّع َرْسم  احلُروف  َوَما يَتف ُق م ْنها َوَما خَيَْتل ُف.  كلَمة ، َكما يَتصُل حب 

، َوفيه  يَتمُّ النمُر إىل الُبعد  الد : املستَوى الَعميق  اليلن، وكيَف أنُه يَتمثَُّل يف  َدفَقات  الثاين 
، ومتغايَرًة يف  البنَية  الداخلية .وُهَنا يَأيت   ذهنية  تَتخُذ هَلا ُرموزًا لُغويًة متشاهبًة يف  البناء  الشكلين

، إ ْذ إنَّ ُوجوَده يُتيُح  اليت   حَتقَق َعَملية  الضغط  َدوُر املتلقني كعنُصر  رَئيسيٍّ يف  ب ناء  التجانس 
 .(10)"مُيك ُن ق َياُسها نَتيجًة لتعدد  املفاَجآت  الداللية  

 

َا َوَعَد به  الناقُد م ْن  غرَي أنَّ ق راءَة النَّاق د ت ْلَك البنيَة )التجنيَس( اَل َتف ي متاًما مب 
رئَُه َعْن ُمستويني : أحدمهَا سْطحي واآلَخر َعميق، وُقَصاَرى َما فَعَلُه أنَُّه جَعَل حُيدنُث قا

: أوَّهل ما  اختَيار  ُمفردتـَنْي  مَتطَابَقتَـنْي  َصوتًيا، وُمتَـَغايرتـَنْي  د الليًّا، وهَو َما  -مَنطنْي  للتْجنيس 
اختَيار  ُمفردتـَنْي  بَينهما م َن التَشابُه  أكثـَُر ممَّا بَينَـُهَما م َن  -يُعرُف بـ )اجلَناس  التامن(، وثَان يهما 

، وَ  ، َواَل َجد يَد يف  َهَذا (12)َقْد أطَلَق البالغيوَن َعَلى َهَذا النََّمط  )اجلناَس الناق َص(االختاَلف 
الَكاَلم  عمَّا َور ثَناُه َعْن ُعلَماء  البالَغة  العَربية ، َوإ َذا َكاَن النَّاق ُد ُيشرُي إىَل أنَّ تـََعاُمَل ُشَعرَاء  

َغالًبا َمَع النََّمط  الثاين  )الناق ص(؛ ألنَّ املخزوَن  َجاءَ  -وم نُهم حَسن طُل ب  -احلداثَة  
ا بالنسبة  ملفرَدات  اللغة   دًّ فإنَّ أربعَة النماذج   - (19)املعجم يَّ للنَمط  األول  )التامن( قليل  ج 

ُه م ْن مناذ َج لبنَية  التطبيقية  اليت  قدََّمَها النَّاق ُد هلَذا النََّمط  التجنيسين اَل خَتتل ُف َكثريًا عما قدَّمَ 
)التكرَار (؛ فـََلْسَت جتَ ُد فيَها غرَي َسْرد  ل لصَور  واألمناط  ُثَّ تقدمي  مَنوذج  لبعض  ت ْلَك الصور  أْو  
ا اَل  َحَسن طل ب، فإ هنَّ ، وهَي قراَءة  إن  اتَصَلْت مبضمون  َكاَلم   ُكلنَها، َمَع قرَاَءة  لَذل َك النموَذج 

ُل ب  إيقاع يَّة  اللَغة  ع ْنَدُه!.تتَّص 
 

َناس  الناق ص  ع ْنَد حَسن طُل ب، ُثَّ قدََّم لكلن  َفقْد َتوقََّف النَّاق ُد أََماَم أَربَعـة  ُصَور  للج 
َها َشاه ًدا م ْن َكاَلم )طلب(، َوهذ ه  الصَوُر ه َي:  نـْ  صورَة  م 

َا م نَ  -5 الكلمتَـنْي  املتجانَستَـنْي ، م ْثل َكلميَت )الُقَرى  تَباُدُل احلروف  ملَواقع َها أو َحرَكاهت 
 .(17)والق َرى(

تـََولُُّد اجلَناس  َعْن َطريق  )احلْذف  واإل ضاَفة (، أْي: َحْذف  حرف  أو إَضاَفة  آَخَر إىَل  -2
 .(15)َحز يَنة( –إ حَدى الَكلمتني  املتجانستني ، مثل َكلَميَت )ز يَنة 
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: اتَساُع بنية  ال - 1 تجنيس  لتشَمَل ثالثَة َدَوالَّ بَداًل م ْن َدالنْي  فـََقّط، م ثَل الكلَمات 
 .(12)الَغَمام( –الَيمام  –)األَمام 

َّ(، َوَما َفه ْمُتُه م ْن خالل  النموَذج  الذ ي  - 1 َما َأمْسَاُه د. عبُد املطلب  )التَداع َي الصَّْويت 
ْذر  لَُغو يٍّ َواحد  َمَع َقدَمُه النَّاق ُد أنُه يَقصُد هبََذا  : اجلْمَع بنَي كلمات  َذات  ج  املفهوم 

: )الرَّْوض  َيغ َها الصَّرفية ، َوَقْد َمثََّل ل ذلَك ب التَجاُنس  بنَي الكلَمات   –اختاَلف  ص 
 .(11)املْستَـرَاض( م ْن )زَبـَْرَجَدة  إ ىَل أََمل ُدنـُْقل( –الرنيَاَضة 

 

مَ  َْس ي  أْن أُقدن ( َوْلَيُكن   َوحب  مَنوذًجا َواحًدا م َن النماذج  اليت  َقدََّمَها النَّاق ُد لبنية  )التجنيس 
: "َومُيك ُن ُمالحَمُة التغايُر  احلرَك ين  الناد ر  يف  الديَوان   -النموَذَج األوََّل، يَقوُل د. عبُد املطلب 

 يف  )الزبرَجَدُة األَساُس(: -
 لَوَسن َيَكاُد َأْن يـَْغل َبين  ا

 أَيَـّتُـَها السَّْمرَاء... يَا َأْحَلى الَوَرى
 يَا َمْن مَجَْعت  يل  زَبـَْرَجَد املُدن

 إ ىَل بـَنَـْفَسج  الُقَرى
ًفا طَار ئًا ْئُتك  َضيـْ  ج 

 َفَما ُهَو الق َرى؟
 

 ،) ل تنطلَق م نها َإىَل َصحوة  فَاحلرََكُة التعبرييُة تَبَدُأ مَن الغيبوبَة  اخلار جيَّة  يف  )َغَلَبة  النَعاس 
صوتية  متَتال َية  الرتدُّد : تَبدُأ م ْن )أَيتُـَها السمرَاُء(، ُثّ )يَا أْحَلى الَوَرى( ُثَّ )يَا َمْن مَجْعت  يل  

 زبرَجَد املُدن  إ ىَل بَنفَسج  الُقَرى(.
 

الَث َمرَّات  ل َتت مَّ مواجَهُتُه َمَع َوفَاعليَُّة َهذ ه  الصَّحَوة  تَتَمثَُّل يف  استحَضار  املوضو ع  ثَ 
(، ل ينَته َي املوق ُف التعبري يُّ يف  السْطر  األخري  َمَع دالن )الق َرى(، َحيُث  ئُتك  الذَّات  )ج 
التَصاُدُم الصَياغ يُّ بنَي )الُقَرى والق َرى( َعَلى سبيل  التَجانس  الذ ي َيستدع ي م َن املوضوع  أْن 

يَف إىَل مَ  َها الداللية  َماديًّا ُيض  ، )عَمل يََّة الق َرى( ب ُكلن هَوام ش  ا قدََّمُه مْن زَبرَجد  وبنفسج 
َوَمعنويًّا، وهبَذا َوحَده مُيك ُن إزالُة ُغربة  الذات  َعْن َموُضوع َها، َبْل مُيك ُن أْن يَت مَّ بَيَنهَما نَوع  

 ْعر ين.واحد  م َن التوحد  َعَلى َصعيد  التعاُمل  الشن 
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، فَإ    نَُّه اَل استفَهاَم يف  الواقع  َوإ َذا َكاَن السطُر األخرُي َقْد وَقَع حَتَت َسطَوة  االستفَهام 
عىًن آَخَر   ، َمليئة  ب ُكلن عوام ل  احلثن واإلثَارَة ، أو مب  َا األْصلين ألنَّ األَداَة ُمَفرََّغة  م ْن مضموهن 

َب احلياة  يف  الُقَرى ُيالزُمُه َكاَن االستفهاُم دعوًة غرَي مب ، إ ْذ إنَّ ُموج  رَة  لتَعاط ي الوَصال  اش 
ُّ َقْد َتاَلَزَم َمَع التََّداع ي الدناَليلن يف  البنَية "  .(11)الق َرى، فالتََّداع ي الصَّويت 

 

ُف النصَّ َواَل يَقَرُؤُه  : تَـرَاُه َيص  قراَءًة نقديًة، يقوُل َكَدأْب َك م ْن قرَاَءات  د. عبد  املطلب 
َلَك َماَذا فـََعَل املبد ُع، َواَل يَقوُل َلَك كيَف فـََعَل أو لـ َم فعَل، وَلَقْد نقلُت قراءَتُه هلَذا النُموذَج  

َها َعَلى َمْعىًن نَاجز   -يَقيًنا  -تامًة، َوه َي قراَءة  َقد خَتتل ُف أْو تتفُق َمَعَها، َلك نََّك  نـْ َلْن تَق َف م 
ْثَل َهذ ه  )الق رَاَءة  الَوْصف يَّة ( َقْد أَغْ َـ مل طَّل ب  )إ يَقاع يََّة اللَغة (، َواَل رَْيَب أَنَّ م 

ُ
َرت  ا أمْساُه د. َعْبد امل

َها يف  نَاظ ـَريْـه ، فََأَعانـَْتُه َعَلى ُمَتابـََعة  اجلد يد  ُدومَنَا عُ  ْسر  الدكتوَر عبَد املطل ب  ب الك َتابَة ، َوَهوَّنـَتـْ
ُف َما ف يه ، َوَقْد  د  م ْن ت ْلَك الدَواو ين  املزعوَمة ، فـََيص  أَْو َمَشقَّة ، َفَما هَو إ الَّ َأْن يـَْعم َد إ ىَل َواح 
ْحَصاَء َوالننَسَب؛ فـََيْحَسُب الَقار ُئ أَلونل  َوْهَلة  أَْو ل كثَرة  َما َكَتبُه د. عبُد املطل ب   َيسَتْخد ُم اإل 

ُقُد، ويُـَحلنُل، َولَْيَس ُهَنال َك!.أَنَُّه   يـَنـْ
 

عريَـّة  نَـصٍّ أْو َعَدم َها، فَإ نَّ بنيَة التْجن يس    َولَئ ْن مْل َتكْن بنيُة )التكرَار ( أَمارًَة َعَلى ش 
تجنيُس ب نيَتان  َكَذل َك لَيَسْت أَمارًَة َعَلى حَتقُّق  الشنْعر يَـّة  يف  َنصٍّ أو  انْت َفائ َها، فَالتكرَاُر وال

طَّل ب  َقْد بََدأَ  
ُ
بَديعيَتان  يَـؤمُّهَما الناث ُر والشاع ُر َعَلى حدٍّ َسَواء، َوإ َذا َكاَن د. حُمَمَّد َعْبد  امل

َكاَلَمه َعن حَسن طُل ب بَتأكيد  َتفرُّد  لُغت ه  الشعرية  مبواصَفات  خاصة  تُفار ُق مواصَفات  غري ه  
ين م ن ُشَعرَاء  احلد ، َوإ َذا َكاَن َقْد َخَتَم د رَاَسَتُه ت ْلَك (15)اثة  َعَلى املستَوى الشْكلين أو  السطح 

بَتكرَار  هذه  الفكرة  َمرًة أخَرى، َأعين  ُخصوصيَة حَسن طُل ب يف  تَعامل ه  َمَع اللغة يف  ف ْطريَّت َها 
، ناه يَك ، فَما أْحَسُب أنَّ يف  )التَّكرار ( أو )الت(11)اأُلوىَل  ( د اللًة َعَلى َتفرُّد  أين متكلم  جنيس 

طَّل ب  تـَْين َك الب نيتنْي  ع ْنَد حَسن طُل ب َما 
ُ
بَأْن َيكوَن َشاع رًا!، َولَْيَس يف  قرَاَءة  د. َعْبد امل

ي بتفرُّد  َخاصٍّ يف  تـََعاط يه َما!، أو يثبُت دورًا إيقاعيًّا هلَما.. فَإ ىَل َكاَلم  النَّ  :يُوح     اقد  الثَّاين 
 د. أحـمد الصَّغ يـر .. 
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 المْبَحث  الثَّانِـي: د. َأْحَمد الصَِّغير َوإيَقاع  )َنصِّ السَّْبِعيِنيَّاِت(
َسَلَفت  اإلَشارَُة إ ىَل أَنَّ د. حممَّد عبد  املطلب  َكاَن م ْن أكَثر  النقاد  متابَعًة لنصن 

( السبعينيات  َوالكَتابَة  عنُه، َومُ  ْعـر يَّت ه ، وَلْو َأنَّ حماَولَة تشعري  )نصن السَّْبع ين يَّات  ـَحاولَـة  إثْـَبات  ش 
طَّل ب  نَاق د  جيتهُد، َولَئ ْن 

ُ
طَّل ب  هلَاَن اخلْطُب، أو َلُقلَنا إ نَّ د. َعْبد  امل

ُ
َوقفْت عنَد د. َعْبد  امل

َئ أجَر احملاَوَلة ، َلكنَّنا َوَجْدنَا كالَمُه ومنهَجُه َأْخطََأ َأْجَري االجتَهاد  واإلصابَة ، فَلْن خيط
طَّل ب  د. َعْبد  يَتسـرَُّب إىَل خطابات  نقدية  أخَرى، ويَتـَردَُّد يف  َتضاع يف َها، ويَبُدو أنَّ َما مُيثـنُلُه 

ُ
امل

طابَُه النقد يَّ  مْن َمكانة  نقدية ، بوصف ه  َواحًدا م ْن جيل  أساتَذة  النْقد  اآلَن َقْد َأْكَسبَ  خ 
نَي  ُسلطًة معرفيًة، َجَعَلْت مُتار ُس َهيمَنتَـَها َعَلى خطابات  ُأَخَر َواَل سيََّما جيُل التالميذ ؛ َفح 

ْعريَّة  جيل  السَّْبع ين يَّات( َتقَرأُ كتاَب د.  (10)أمحد الصغري )آليَّاُت اخلطاب  الشعر ين: ق رَاءة  يف  ش 
عر ية  َنصنه م، َكَما هَو َجليٌّ من ُعنوان ه  وهَو كتاب  خال ص   -  -جليل  السَّْبع ين يَّات، وَجاز م  ب ش 

طَّل ب  يف  ق رَاَءة  النَّّص الشنْعر ين، وجتَ دُ 
ُ
   َمقواَلت   -إىَل َذل َك  -جتَ ُد احتذاًء ملنَهج  د. َعْبد امل

طَّل ب  ترتدَُّد كثريًا يف  َهَذا الك تَ 
ُ
طَّل ب  َمنَهًجا مُخاسيَّ د. َعْبد  امل

ُ
؛ إ ْذ َيطرَُح د. َعْبد امل اب 

االستدعاء /أو  -الداللة   -املوضوع   -األرَْكان  لقراَءة  النَّصن الشنعر ين يَتكوَُّن م ن: )الذات  
فََأْن  وم ْن ثَّ  (12)الصياَغة (، َوَقْد حتدََّث َعْن َهَذا املنهج يف  غري  كتاب  م ن ُكُتبه  -التناصن 

) ، َفف ي (19)يكوَن ُعنواُن الَفْصل  األول  م ْن كَتاب  د. الصَّغيـر : )َموُضوعاُت اخلطَاب  الشْعر ين
( أحُد  َذل َك ُمـَجارَاة  ملنَهج  د. عبد  املطلب  يف  قرَاَءة  النَّصن الشنْعر ين؛ ألنَّ حموَر )املوضوع 

  احمَلاو ر  
ُ
َ هبا اخلَْمس  ملنهج  د. َعْبد امل طَّل ب  يف  ق ـرَاءة  الشنْعر ؛ َكَما أنَّ أوَل املوُضوعات  اليت ُعين 

( َكَذل َك أحُد (57)كاَن: )الذات يف  اخلطاب  الشْعر ين السبعيينن( الصَّغريُ  د. ، وحموُر )الذات 
، َوأمَّا الفصُل الثاين  عنَد د. الصَّغري فـَُهوَ  : )البنيُة  حماور  املنهج  عنَد د. عبد  املطلب  بعنوان 

َ فيه د. الصغرُي بالبنيتَـ  (، وَقْد ُعين  ْعر ُشَعرَاء  السَّْبع ين يَّات   نْي : اإلفرادية  والرتكيبيَّة  اللغويُة يف  ش 
، َحىتَّ َلَقْد َجَعَلهَما ُعنوانًا أَلَحد  ُكُتب ه    ، َوُقْل م ْثلَ (55)َومُهَا ب نيَتان  أَثريَتَان  عنَد د. عبد  املطلب 

ْعر   ، َوَقْد َجَعَل د. الصغرُي عنوانَُه: )َتوظ يُف الرتَاث  يف  ش  َذل َك يف  الَفْصل  الثال ث 
) ا َأمسَاُه د. َعْبدُ  ، وُهَو عنوان  (52)السَّْبع ين يَّات 

َ
(ُمطَّل ب  )ـالُمساو  مل  حموَر االستدَعاء  أو التَناصن

(51)َذل َك احملوَر َمدخاًل َخاًصا إ ىَل بـَْعض  ق رَاءات ه  التطبيقيَّة  ُمطَّل ب  ـَوَلطاَلَـَما اتـَخَذ د. َعْبُد ال
 

َثَك َعن ( ب الدكتور   الصغري  يف الفصل  الرابع   تأَثُّر  د. َوَلْن أَحدن ْعر السَّْبع ين يَّات    )اإليقاُع يف  ش 
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ا َكاَن  ، وُرمبَّ ، َفذل َك حموُر حديث َنا يف  َهَذا البحث  اخلامُس  -  الفْصاَلن  األخيـرَان  َعبد  املطلب 
أََقلَّ ُفصول  الكتاب  احتَذاًء  -)تشكيُل الصورة  الشعرية  ( والّسادُس )جَتلَيات  الرمز  الشْعر ين( 

ُع َذل َك إ ىَل أنَّ ب نييَت )الصورَة  والرمز ( َقْد   ، َورُبَـَّما يَرج  للخطاب  النقدين للدكتور  عبد  املطلب 
ُهما غرُي نَاق ـد  م ْن نقاد نَا املعاصريَن، فتوفرْت بذلَك أَماَم د. الصغيـر  خطابات  َكَتَب َعنْـ 

 ُأخَرى َيسرتفُدَها يف  قراَءة  هاتني  البنيتني . 
 

، حىتَّ (51)َوأمَّا استدالُل د. الّصغري  مبقوالت  د. عبد  املطَّلب  فَما أكثَر َما يَفعُل َذل كَ 
.  لَُيَخيَُّل إىل قَار ئ    كتاب  د. الصغري  أنَّ كتابَـُه ُمـجرُد َحاشية  َعَلى َمـنت  الدكتور  عبد  املطلب 

 

( قلياًل، َواستخَدَم مرَادفات ه   َوإ َذا كاَن د. عبُد املطلب  َقد  استخدَم مصطلَح )التَّجريب 
قَـة( كثريًا، حَنْو: )التَجاوز، َوالتَخطني، واحلَداثَـة ، واخلـُروج، والَفْوَضى اخل فَإ نَّ د. الصَّغري  -الَّ

( ُمصطَلحَ  َيستخد مُ  الصغرُي د. ممَّا َيستخد ُم ُمرَادفات ه ، َما َخاَل َموضًعا َجـَمَع فيه   َأكثـَرَ  )التَّجر يب 
( وُمـرَادَفات ه ، ب وْصف َها أهمَّ َما مُييُز الشاع َر السَّبعيينَّ، َحيُث يقوُل:  بنَي ُمصطلح  )التجريب 

َات ه  التمرُُّد والرفُض، والولُع "َوَلك   ْن َكَما َأَشْرنَا م ْن قـَْبُل أَنَّ الشَّاع َر السبعيينَّ م ْن أهمن مس 
، وَكْسـُر النَمط يَّـة ، َواالْفت َتاُن ب التْجر يب  َعَلى املستويَات  مَجيع َها، َواالبتَعاُد َعن  خبلَخلَـة  الثوابت 

شديُد إىل االنصَهار  يف  بوتَقـة  الواق ع  وآالم ه ، ولكْن ليَس بصورة  سكونية  القصيَدة ، واملْيُل ال
( . َلكْن َيملُّ ُمصطَلُح )التَّْجر ي(55)مباشـرة  َوإمنَا بصورَة  فنية  ُيضف ي الرْمـُز َعليَها َجـَمااًل" ب 

يَّما الفصُل  الصغ ري؛ إ ْذ يـَرَتدَُّد بكثَرة  اَلف تَـة  يف  كلن املصطَلَح األث يـَر لَدى د. فصول  كتاب ه ، َواَل س 
 .(51)اخلاصُّ بالصورَة  الشعرية  

 

( املستويَات  الشعريَة َكافًَّة  وفيَما قَالَُه د. الصغيـر  آنـ ًفا إشارَة  َجليَّة  إ ىَل )مُشُولية  التْجـر يب 
، َوهَو  َة ُكلن آليـة  يـَتَـَناَولُـَها ع نَد يَـجعُل )التْجر يَب( مس َ  -ل ذل َك  -ع ْنَد َشاعر  السبعينيَّات 

يل   عرية  ُدوَن تَأكيد  ُخصوصيت َها َوجَتاُوز َها ع ْنَد )ج  السَّْبع ينينَي، إ ْذ قـَلََّما مُيهنُد آللية  ش 
عر ية ، َوإ َذا َعنَّ  ( َما َسبَـَقُه م ْن َأجَيال  ش   الصغري ب َأنَّ للَقار ئ  أَْن خَيتل َف َمَع د.السبعينيَّات 

، فَإ نَّ )التَّْجر يَب( لَْيَس َوقْـًفا َعَلى السَّبع ينينَي َوْحَدهم، َوَأنَّ لكلن جيل  حَ  مَُّه م َن التجريب 
( يف  د. الصغري يـَْقَطُع الطريَق َعَلى َمْن خَيتلُف َمَعُه، فَيْجَعَل أُولئ َك السبعين ينَي )آبَاَء التَّْجر يب 

ْعر نَا ؛ ش  لم ي استخَدام   َعَلى ُمعقًبا - يقولُ  إذْ  احلديث  ه   َأَحد   يف   (Easy) ُمفَرَدةَ  َسامل ح  : ُنُصوص 
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ُظ استخَداَم الشاع ر  ملفرَدة  ) يط(، َلك نَُّه آثَر َأْن َيكتبَـَها  Easy"ُنالح  وَتعين  َسْهل أَْو َبس 
، ْعُر الَعَريبُّ  باإلجنليزية ، لُيْحد َث نوًعا م ْن َخلَخَلة  الثاب ت  َوتـَْثب يت  املَخْلَخل  فـََلم يـَْعَهد  الشن

، َوَلك نَّ ُشعرَاَء السبعينيَّات  ُهْم آبَاُء ا ْثَل َهذ ه  االستخداَمات    لتجريب  يف  الشْعر  احلَداث ين م 
 .(50)َواَل زَاُلوا جُيرنبوَن َوجُيربُوُن"

 

ْثَل  َّ ملَْ يـَْعَهْد م  َهذه  االستخَداَمات  حباجة  إىل إعادة  َعَلى َأنَّ القوَل ب أنَّ الشْعَر الَعَريب 
نمر ، فإنَّ شعراَء )التفعيَلة ( َقْد َسبُقوا السَّبعينينَي إىَل استخَدام  الكلَمات  األْعجمية  يف  
م َضمَُّنوا  ن أْخَرى، َبْل إ هنَّ قَصائد هم، َمكتوبًة حبروف  عربية  تارًة، وَمكتوبًة باحلْرف  األجن ي 

َفْدَوى  -ارات  أجنبيًة كاملًة، وممَّْن فَعَل َذل َك الشَعرَاُء: )َبدُر شاك ر السيَّاب َقَصائ َدُهم ع ب
 .(52)ع زُّ الدين  إ مسَاع يَل( -َصاَلُح عْبد الصَّبور  -ُعَمُر َفروخ  -يُوُسف اخلَال  -ُطوقَان 

 

( ف يَما كَ  الصغرُي َعْن إيَقاع  ُه د.تبَ َومْهَما َيكْن م ْن أمر  َفدْعَنا خَنترب  َمفهوَم )التجريب 
(أولئَك السبعينينَي، َوَقْد َخصَّ بَذل َك اإليَقاع  الفْصَل الراب َع )اإليقَ  عر  السَّبعينيَّات   اُع يف  ش 

، والثاين   -َوَيضمُّ َهَذا الفْصُل أربَعَة حماو َر: احملوُر األوُل   اإليَقاُع اخلارجيُّ  -مفهوُم اإليَقاع 
، َوالثال ُث يف  شعر  السبعينيَّ  ليُّ يف  َقصيَدة  النْثر   -ات  القافَيُة يف   -، َوالرَّابُع (59)اإليَقاُع الداخ 

. عر  السَّبعينيَّات   ش 
 

ليُّ يف  َقصيَدة  النثر (الصَّغرُي َعن  احملور  الثالث  )اإليَقاُع أودُّ أْن أبَدَأ مبَا كتَبُه د.و   الداخ 
 حملاور  ل سببنْي :وأُْرجَئ الَكاَلَم َعن بَقية  ا

عر   –أوَِّلِهَما  ( هَو أهمُّ ركيزة  اتَكَأ َعليَها دَعاُة )ش  لين أنَّ مفهوَم )اإليَقاع  الداخ 
( أْو َما ُيسمَّى )قصيَدَة النْثر ( إلدَخال  َذل َك النصن مملَكَة الشنْعر ، َوإ ْن مَسَّْوا َذل َك  السبعينيات 

يقاَع بأمسَاء  أْخَرى، حنو (: )اإليَقاع  الصَّويتن(، أْو )إيَقاع  ااإل   للَغة (، أو )اإليَقاع  النصين
.) َوى مرادفات  لـ َما ُعـر َف باْسم  )اإليقاع  الداخلين  فـََليسْت كلُّ َهاتيَك األمساء  س 

( هَو أهمُّ حمور  ميكُن أْن يَتَجلَّى في ه َمفهوُم )التْجر   -ثَانِيَها  ( يب  أنَّ )اإليقاَع الداخليَّ
 دوُن بقية  احملاو ر . -الصغرُي الذ ي طَاَلما َردََّدُه د. -

 

( فيقوُل: "إ َذا َكاَن شعراُء السبعينيات  َقْد يَبَدُأ د. الصغرُي كالَمُه َعن  )اإليقاع  الداخلين
هم، فـََقْد أَوْ  ين املتَمثنل  يف الوزن  يف بعض  نصوص  َلوا اهت ماًما أْوَلْوا اهت ماًما ب اإليقاع  اخلار ج 
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لين بإْمَكانَات ه  النغم يَّة  املتمثَلة  يف الب ىَن التَّكراريَّة  واملقابَلة  َوالتَواز ي بنَي  مُماثاًل ل إليقاع  الداخ 
، واإليقاع  الَبَصر ين املتَمثنل  يف )اللعب  بالشْكل   الَكل َمات  والرتديد  والتَجاور ، َوإيَقاع  التَناصن

الطنَباعية (. َولَذلَك جَيُب أْن نُدر َك أنَّ )َقصيَدَة النْثر ( ملَْ هَتُجر  اإليَقاَع متاًما ومََل  واألبَناط  
ا معَناُه أنَّ ل لحَداث ينَي َمَناط َقهم اإليقاعيََّة األثريَة بَتَدخُّل    تـُْبع ْدُه َعْن َمنطقة  ع نايت َها هنَائيًّا، َوإمنَّ

ن ل يكونَ  . َوَقْد   احل سن الصويت  ، وَهَذا احل سُّ يَعتم ُد احلرف يََّة َمْدخاًل ل إليَقاع  بَدياًل ل إليقاع  احملفوظ 
اَلل  اللَغة ، ألنَّ اإليقاَع لَيَس  كاَن جلوُء الشَّاعر  السْبع يينن إىَل َتفجري  إيقاَعات  ع دَّة  م ْن خ 

َا َيْشَمُل احلَياَة كُ  ( إ منَّ لََّها، َوالنصُّ الشْعر يُّ ب َوصفه  َكائًنا َحيًّا لُه إ يَقاُعُه َمقُصورًا َعَلى )الَوْزن 
ه " يه  ل نفس   .(17)اخلاصُّ الذ ي يَرَتض 

 

)  يف  بعض  الب ىَن الَبد يعيَّة   َوإَذا كاَن النصُّ الساب ُق قْد حدََّد إمكانَات  )اإليَقاع  الداخلين
، واإليَقاع  الَبَصر ين، فََأيُّ جت ريب  يف َذل َك؟! إنَّ َهذ ه  اإلمكانات  البديعيَة َمعروَفة  ف ـي والتَناصن

تراث َنا الشْعر ين َوالنْثر ين عَلى َسَواء ، منُذ أْن فتَق اهلُل لساَن العرب  بلغة  الضاد ، َويف تُراثنا 
) اعُر احلداثَة  يَ (15)الشنعري فنٌّ معروف  باْسم  )الَبد يعيَّات  ستطيُع أْن َيستخد َم ، َوإ َذا َكاَن ش 

ُز النَّاث ُر احلديُث َعْن َذل َك؟، وم ْن َثَّ فالقوُل  ، أْو يَلَعَب باألبَناط  الطنباع يَّة ، فـََهل يـَْعج  التناصَّ
حباَجة   -ب َناًء عَلى ت لَك اإلمكانَات  السابَقة   -بأنَّ للَحداث ينَي َمَناط َقهم اإليقاعيَة اخلاصََّة 

فـََلو   ( َكاَلم  إنَشائيٌّ ال ع ْلميٌّ النَمر ، َكَما أنَّ القوَل ب أنَّ اإليَقاَع َيْشَمُل )احلَياَة كلَها إ ىَل إعاَدة  
َكاَن اإليقاُع َيشمُل احلياَة كلَّها فََأْوىَل ب ه  أْن َيشمَل كلَّ آليات  النصن الشعر ين، َوَلو َصحَّ 

؟، َولـ َم اَل يَتَناولوَن آليات  ذل َك، َفَما بَـاُل نُقاد نَا يَتناولوَن ت ل َك اآلليات  مستقلًة َعن  اإليقاع 
َا آليات  إيَقاعيًة؟!، َوَلو أَنَّ ل ُكلن َنصٍّ إيَقاًعا خاًصا يَرتضيه  أَلصَبَح  سباهن  النصن الشعر ين حب 

   َلُه، وذلَك َما يُؤكُده  اَل قَاعَدةَ  -َوإ نَّه َلَكَذل َك  -َمفهوُم اإليَقاع  الداخلين َمفهوًما َغائًما 
: "لك نَّ اإليقاَع الداخليَّ الذ ي يُعوَُّل عليه  كثريًا  نَي يقوُل يف  َموضع  تَـال  د. الصغيـُر نفُسُه ح 
َم إيَقاَعَها  يف َتشكيل  َقصيدة  النثر  لَيَس َلُه قاعدة  ُمطلقة ؛ فُكلُّ قصيدة  حُتاوُل أْن تُقدن

"   نَّ يف  كالم ه  إيَقاًعا َخاًصاي مَينُع بْعَدئذ  م ْن أْن يَدَّع َي كلُّ إنَسان  أ، َفَما ال ذ(12)اخلاصَّ
 َوإْن كاَن َكالُمُه َهَذيَانًا؟!.
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  -إَذْن  -الصغرُي مَل َيستط ْع د.
َ
ل ّي(تقد مَي َمفهوم  واضح  مل  ا ُيسمَّى )اإليَقاع الداخ 

إليقاع  ال ُتسه ُم يف جَتلية  َذل َك املفهوم  )اإليَقاع  َوَحىتَّ َما نَقَلُه بعَد َذل َك م ْن تعريفات  ل
(، فـَُهَو َمَثاًل يَنقُل تعريَف س. ُموريه لإليَقاع  ) لين ( بأنَُّه: "التَّكراُر املنتم ُم rhythmeالداخ 

اَلل  تبادلـ َها مَع مقاط عَ    بُـُروزًاأخَرى أقّل  ملقاط َع َصوتية  بَـارزَة  يف اللَغة  املنطوَقة  م ْن خ 
، َوَجل يٌّ أنَّ مفهوَم (11)( ود ينام يكيَّت ه  وُمدته "pitchَويتَحدَُّد الرُبوُز بعوام ل  درَجة  الصوت  )

س. موريه ل إليَقاع  َمفهوم  َغـْريبٌّ، ألنُه َيصُدُق َعَلى القصيَدة  الغربية ، َسَواء أَكاَنت َمقطعيًَّة  
فيه  األبياُت إىل مَقاط َع ال إ ىَل تفاع يَل، أْم َكاَنت  ارتكازيًة كالشعر  الَفرنسين الذ ي تُقسَُّم 

ا  )نَبـريَـًّة( كالشعر  اإلجنليزين احلديث  والشنعر  األملاينن، واَل َيصدُق عَلى القصيَدة  الَعربية ؛ ألهنَّ
وريه ل إليَقاع  َيصُدُق عَلى ، َولَو َسلَّْمَنا َجَداًل أنَّ َمفهوَم س. م(11)َقصيَدة  َكمية  ال نَبـريَـّة  

عر نَا العريبن، فَأيُّ َتكرار  ُمنتم م  ملقاط َع َصوتية  بارزَة  يف  التَقابُل  أو  التَناصن أو  اإليَقاع   ش 
ُر اإليَقاع  ا  الصغ يـُر ف يَما بعُد؟!.لداخل ين اليت  تـََناَولَـها د.البَصر ين، َوه َي َعناص 

 

ُر اليت    تَناَولَـها د. الصغرُي حتَت َذل َك احملور  )اإليَقاع الداخلّي( فأربَعة ، هَي: وأمَّا العناص 
، واإليَقاُع الَبَصريُّ، وأَهمُّ  ، وإيقاُع التناصن َما نالحمُُه َعلى  إيقاُع التكرار ، وإيقاُع التقابل 

َر أنَّ كلَّ َتعليَقاته  َعَلى النماذج  اتَناول  د. ليت  استدلَّ هبَا خَتدُم اجلانَب الصَّغري  تلَك العناص 
، وحىتَّ بْعض النماذج  اليت  أشاَر خاَلَل تعليق ه   الداليلَّ، َواَل عالقَة هلا باجلان ب  اإليقاع ين
ه ، فحنَي  ـز  والغائ م  يف الوقت  نفس  ، كانْت إشارتُـُه أقَرَب إىل التْعليق  اجلاه  عَليها إ ىَل اإليَقاع 

ه ، قَاَل ُمعقًبا عليه : "فقْد َصنَع َوَجَد ر فَعت ساّل  م ُيكرُر ُمفردَة )حَجر( يف  أحد  نصوص 
الل  التكرار  إيقاًعا َسريًعا جيذُب السْمَع" ، وحنَي َوَجد حَسن طُل ب (15)الشاعُر مْن خ 

ندماًجا يُوظنُف بنيـَة التقابُل  قاَل: "َهذه  الصورَُة التقابليُة َقْد خَلَقْت إيقاًعا حيًّا يُـحقق ا
، َوحنَي َوجَد ر فَعت (11)َوحَواسَُّه ُكلََّها" أُُذَن السام ع  وعنَي القار ئ ُموسيقيًّا هادئًا جَيذبُ 

م استْدَعى َتعليَقُه اجلاهـَز فقاَل: "وُيالَحُظ يف املقَطع   -كذل َك   -يُوظنُف بنيَة التقابُل   سالَّ
اَلهلا إيقاَعُه اخلاصَّ ل يجذ َب السابق  َكمٌّ هائل  م َن الثنائيات  الضدية  ا ليت  صَنَع الشاع ُر مْن خ 

 .(10)مجهورَُه الذ ي يَقرُؤُه وَيسمُعُه"
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   ل  بالنماذج  اليت  استَدلَّ هباعبَد املطلب  يف االستداَل ناهيَك بأنَّ د.الصغرَي يُتاب ُع د.
     ذلَك: النموذُج الذ ي استدلَّ بهَبْل ينقُل عنُه بعَض تعليقات ه  َعَلى َما استَدلَّ ب ه ، م ثاُل 

النموذُج الذ ي استدلَّ به   الصغرُي على َتكرار  )حرف  السني ( عنَد رفَعت ساّلم، هَو َعيُنهُ د.

النُموذُج الذ ي   ، وََكذلَك:(12)عبُد املطلب  من قْبُل َعَلى َما َأمساُه )التداع ي الصَّويت(د.
   النموذُج الذ ي  املفرَدات  عنَد رفعت ساّلم، ُهَو ذاتُهُ  الصغرُي عَلى َتكرار  استدلَّ به  د.
 .(19)عبُد املطلب  َعَلى َما َأمْسَاُه )اإليقاعيََّة الصوتيَة(استَدلَّ به  د.

 

( ع ْنَد د.هَذا، َوإ نَّ إْخَفاَق الب ىَن البديعيَّة  يف جَتلَية   الصغري  أَلَْمر  )اإليَقاع  الداخلين
حممُد عبد  املطلب  م ْن قبُل، ألنَّ وجوَد بعض  ْت يف َذل َك عنَد رَائ د ه  د.ْد َأخَفقَ ُمتوقَّع ، فـَقَ 

يََّما الب ىَن التكرار يَـّةُ  -الب ىَن البديعية   َها ( 07)َواَل س  نـْ يف نصٍّ َما َقد حُيدُث تَنغيًما ُيكثنُف  -م 
ُد اإليق اَع واَل َتستقلُّ بإنتاجه ، َوأمَّا ادعاُء دور  اإليقاَع ويُقويه ، لكنَّ ت لَك الب ىَن اَل ُتوج 

َها يف   ( فَتْلَك ب دعة  )َأصلية ( بلَغة  الفقَهاء ، اَل َأَساَس لَـَها، وأَدَخُل منـْ إيقاعيٍّ لبنية  )التقابُل 
لغايَات   باب  البدَعـة  أْن َيكوَن ل لتناصن دور  إيقاعيٌّ، َفم َن املعلوم  أنَّ املبد َع يلجُأ إىل التناصن 

تصويريَّة  أو رمـزية ، َواَل يلَجُأ إليه  لغاية  إيقاعية ، والـرنَوائيُّ َيستخدُم التناصَّ َكَما َيستخدُمُه 
ا جَتيُء  عرًا ب َذل َك؟!.. َوز ْد إ ىَل َذلَك أنَّ ت لَك الب ىَن إ ْن َجاَءْت فَإ منَّ الشاعُر، أَفـََتُكوُن الروايُة ش 

َا  يف  أبَعاض  النصن  ُم هب  َواَل َتشَمُلُه؛ إ ْذ نَـرَاَها جتَ ُئ يف  َسْطر  َوَتغيُب م ْن َأْسطُر  ُأَخَر، َوَقْد َتزَدح 
، َلَكاَنْت َدل ياًل  ْعر يَّة  النصن ، َوَلْو َصحَّ اختاُذ ت ْلَك الب ىَن َدل ياًل َعَلى ش  ف قَرة ، وخَتُْلو م نَها ف ْقرَات 

ْعريَـّة  السطر   ، َوَقْد َغاَبْت َعْنُه؟!، َعَلى ش  َا، َوَماَذا نـَُقوُل يف  بَـق يَّة  النصن أو  الف قَرة  اليت  ُتوَجُد هب 
، َوَأالَّ َيْمَهـَر يف   يَقاع  أْن َيكوَن َشام اًل النَّصَّ ُكلَُّه، َحىتَّ حَنُْكَم ب شعر يَـّة  َذل َك النصن  َوَشـْرُط اإل 

بَقية  أجزائ ه ، َوإ نَُّه جَلَنف  َعم يم  َأْن نـَْعد َل إ يَقاع يََّة ت ْلَك الب ىَن  جزء  م َن النصن َويَغ يَب م نْ 
َات ه  الُكلنـيَّـُة والشُُّموُل!. -إ ْن َصحَّْت  -اجلُْزئ يَّة    بإ يَقاع  ور ثْناُه، َوم ْن مس 

 

عر  َوَقْد َخصَّ د. ( الصغرُي نفُسُه الفصَل الثالَث )توظيُف الرتاث  يف ش   (05)السبعينيَّات 
(، َواَل أَدر ي َكيَف ُيكرُر احلديَث عنُه م  رًة أخَرى بوصفه  بنيًة إيقاعيةً ل لحديث  َعن  )التناصن

ر  )اإليقاع   (، أنقُلُه تَاًما أَلجتز َئ ب ه  َعن  التمثيل  لعناص  وهَذا كالُمُه َعْن )إيقاع  التناصن
( األخَرى، َول يُكوَن َشاه دً  ، يقوُل د.ا َعَلى زيف  َذل  الداخلين الصَّغرُي: َك اإليقاع  الداخلين
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، إيقاَع التْجر بَة  الشعرية  املمزوجة  بالتناصن من  "وَهَذا اإليقاُع َقْد َيستبد ُل بإيقاع  النصن الرتاث ين
، حيُث يَلَعُب التناصُّ دورًا بارزً  ر  والنصن الغائب  الل  اجلْمع  بنَي النصن احلاض  ا يف َخْلق  خ 

 اإليَقاع  الداخلين يف قصيَدة  النثر .
 

فَقْد َحاوَل الشاع ُر السبعيينُّ االستَعانَة باإليَقاع  الُقرآينن، وَتوظيَفُه َتوظيًفا فاعاًل ومؤثرًا 
يف حَتقي ق اإليقاع  الداخلين بَداًل م َن التفعيَلة ، َوَقد  استغلَّ الشاع ُر حَسن طُل ب الرتكيَب 

 رآينَّ بإيقاَعات ه  اخلاصَّة  فيقوُل: الق
 فـََلَقْد َزَهَق احَلّق 

 َوَجاَء الَباط ل
 َوَطَغى القْوُل َعَلى الف ْعل

 وَداُء الريَقَان
 َعْشَعَش يف  األبَدان

 

َويمَهُر م ن خالل  النصن الشعرين السابق  التناصُّ املعكوُس مَع القرآن  الكرمي  يف قوله  
 ىل الوْضع  الذ ي أصبَح َمعكوًسا﴾. ويُومُئ َهَذا املقطُع إل َجاَء احلقُّ وزهَق الباِطُلُقتعاىَل: ﴿

َوَيسَخُر الشاعُر مْن َهَذا الوْضع  الالمنط ق ّي؛ فـََلْم يَزَهق  الباطُل َبْل جاَء، وَطَغى القوُل عَلى 
، والفَساُد قد َسَكَن األجساَد، وَقد  استخَدَم الشاعُر رفعَ  ت َساّلم إيقاَع التناصن الَعَمل 

بصورة  كبرية  يف ُجلن دواوين ه  الشعرية ، َفاَل َيكاُد خَيُْلو ديوان  واحد  م ْن فاعلية  التناصن أْو 
 إيقاع ه ، َتعويًضا َعن  اإليقاع  اخلارجين )الوزن أو  التفعيلة ( احملفوظ  فيقوُل: 

 ى)كيَف َعبَـُروا الغ َياَب إ ىَل َضفَّة  ُأْخرَ 
 َسْهًوا 

 ت ْلَك لَْيَست  املْشك َلة
 وتـَُقوُل يف يَأس  قَاد م  

  
 

 َهل  اكتَفْيَت أَم  املز يد؟(
 

        َوَقْد حَتقََّق إيقاُع التناصن يف اجلزء  األخري  م ْن َهذ ه  الدفَقة  الشعريَّة ؛ فـََقد  امَتصَّ 
 ﴾.نََّم َهِل امتَلْأِت وتقوُل َهْل ِمْن َمزيٍديوَم َنقوُل جلهَقوَله تَعاىَل: ﴿ -يف  خفاء   -
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فَقْد جتلَّى النُّص الُقرآينُّ بإيقاع ه  يف  الننص الشْعر ين، فَالشَّاع ُر حُياوُل أْن حُياك َي النصَّ 
ْنُه إيقاَعُه الَعْذَب اهلاد َئ.  الُقرآينَّ َويْسَتم دَّ م 

 

ُظ أنَّ الشاع َر َقْد أُول َع بالنصن  القرآينن؛ ولذلَك جَنُدُه َعبـَْر دَواوين ه  َيستخد ُم إيقاَع  وُنالح 
َجاًما ُموسيقيًّا جَيذ ُب به  املتلقَي.  التناصن َمَع القرآن  الكرمي  يف عدة  َمرات  متتابَعة  ل يحقَق اْنس 

 

ه  الشعرية  إلحدَ  َوَقد  استخدمَ  اث  الشاع ُر حْلم ي َسالـ م إيقاَع التناصن يف بعض  نصوص 
يل  اإليقاع  الشعر ين يف َقصيَدة  النْثر  فيُقوُل:  نَوع  م ْن تأص 

: اقْـَرْأ، قـُْلُت َما أنَا ب َقار ئ  قاَل يل 
: اقْـَرْأ ك َتاَبَك الذ ي كَتْبت  قَاَل يل 

 قـُْلُت: َما َكَتْبُت، قَاَل: فَاْكُتبْ 
 

إ ن  اتََّكَأ َعَلى السرية  النبوية  الشريَفة  فـََقد  استَمدَّ الشاع ُر إيقاَع التناصن م َن القرآن  وَ 
فَة ملَّ يه وسَ ى اهلل علَ صلّ اتَكاًء َكبريًا؛ ل يصونَر نُزوَل الوْحي عَلى َسيد نَا حممَّد   ، َوَقْد أْسَقَط ص 

وَقد   القداَسة  م نُه باستخَدام ه  يف  النصن الشْعر ين، فجَعَلُه م ْن َنصٍّ علو يٍّ إىَل َنصٍّ بَشر يٍّ؛
 (1)اْقَرْأ َوَربَُّك األْكَرُم  (2)َخَلَق اإلنَساَن ِمْن َعَلٍق  (5)اقَرْأ باسِم ربَك الِذي خَلَق اْمَتصَّ قولَُه تَعاىَل:﴿

 .(02)﴾"(5)َعلََّم اإلنَساَن َما َلْم َيْعَلْم  (1)الِذي َعلََّم ِبالقَلِم 
 

( َكأنَُّه ُمَسلََّمة  اَل َتقبُل اجلَدَل أو  َوَجليٌّ أنَّ النَّاق د حُيدنُث قَار ئَُه َعْن ) إيقاع  التناصن
؛ فُكلُّ   النقاَش، َفَكأنَُّه يَفر ُض َهَذا اإليَقاَع َعَلى قَار ئ ه  فْرًضا، ُدوَن أْن يُقن َعُه ب َذل َك اإليقاع 

!!َهَذا َلشَ َكاَلم ه  دائر  حوَل امتصاص  اإليقاع  الُقرآينن، َوَهْل ل لُقرآن  إيَقاع ؟ إنَّ   يء  ُعجاب 
َعْن  -أَْو َعَلى األقلن األوَل َوالثايَن م نَها  - َوز ْد إىَل َذل َك أنَّ النَّاق َد َقْد نـََقَل َهذه  النماذجَ 

َها مبَا كتَبُه د. عبُد املطلب  عنَها ، َبل  اهتَدى يف التْعَليق  َعليـْ  !.(01)الدكتور عبد  املطلب 
 

( ملَْ ُتسع ف  النَّاق َد يف  ت بيان   وإ َذا كانت  الوسائلُ  السالفُة )التكراُر، والتقابُُل، والتناصُّ
(، وهَي َوَسائُل لُغوية ، فََأىنَّ ُيسعُفُه َما ُيسمَّى )باإليقاع  البَصر ين(، وهَو  )اإليقاع  الداخلين

يَلة  َشكليَّة ؟!. إ نَّ مفهوَم )اإليقاع  البَصرين( أكثَـُر هتافًتا (م ْن َمف َوس  ل ين  هوم  )اإليَقاع  الداخ 
ألنُه قَائم  َعلى ُحجَّة  داحَضة ، ُمؤدَّاَها: أنَّ القصيَدَة العربيَة احلديثَة َقد  انتقَلْت م َن الشَفاه ية  
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، وب َناء  النصن بنا ، َوَعوَّضت  بالتشكيل  الطنباع ين ًء إ ىَل الك تابية ، فَاستْغَنْت بالعنْي  َعن  األُذن 
: الوْزن  والقافية  أَو  التفعيَلة . يٍّ  َهندسيًّا )اإليقاَع البَصر ّي( َما افتَقَدتْـُه م ْن إيقاع  خارج 

 

؛ َذل َك أنَّ ارتباَط الَقصيَدة  الَعربية  (01)وَلَقْد نَاقشُت ت لَك احُلجََّة، َوَجلَّيُت زَيـَْفها
َها، َوتكرَاُر ألفاظ  الكتابة  بالكَتابَة  لَْيَس َوليَد َعصر نَا، َبْل هَو َقد مي  ق َدَم القصيَدة  العربية  نفس 

ممارَسَة  مليه وسلَّ ى اهلل عَ لّ صَ يف  القصيَدة  اجلاهلية  يُؤكنُد ذلَك، َكَما أنَّ القرآَن نَفى َعن  الن ين 
ُه بَيِمينَك إًذا الْرَتاَب َوَلا َتُخطُّ ِمْن كَتاٍب قْبِلِه ِمن وَما ُكنَت َتتُلو﴿ الكتابَة  قـَْبَل الَبعَثة :

َد يف  اجلاهلية  َمْن يَتُلو  -باملَخاَلَفة   -ويُفَهُم م َن اآليَة   (12لعنكبوت:ا)﴾املبطلوَن أْن قْد ُوج 
 مي  الشنْعر  الَعَريبن القد   الُكُتَب وخَيطُّها ب يم ين ه ، َوإ ْن َكاَن َعَلى ق لَّة ، َوممَّا يُؤكنُد زَْيَف حَمَْفليَّة  

: "... َوَقْد َعَرفْـَنا ب املماَرَسة  أنَّ َهَذا اإل طَاَر )اخلليلي(  َوخَماطََبت ه  األُُذَن َوْحَدَها قـَْوُل أَبـ ي مَهَّام 
، َهذ ه   يف  م ْثل   جَيُْملُ  َفَحْسُب  حَمَْفل يًّا اخلليلين  الشْكل   ُحْسَبان   إ ىَل  الذنْهنُ  َيْطُفرَ  َأنْ  ُدونَ  املَواق ف 

يَدة  َحىتَّ خيُ  ، ألنَّ الَقص  اط ُب اجلمهوَر آَذانَُه اَل و ْجَدانَُه َواَل ف ْكَرُه، َوه َي َدْعَوى بـَيـنَنُة الُبْطاَلن 
ا احلرن  الشنْعر   م نَ  َحىتَّ  أوْ  ُمرتمَجَة   أوْ  َأْجَنب يَّة   لَُغة   يف   اَنتْ كَوَلْو   لقَ  ُمتَخيناًل  القار ئُ  يُطال ُعَها إ منَّ  اءَ اإل 

َا أَو يَهم ُس أَْو َيْصُمُت بقرَاَءة  َبَصر يَّة ، َوُهَو يف  َمْشَهد  م ْن ق رَاَءة  خُمال فَ  ة  أَْو َعَلى األَقلن يَنط ُق هب 
 ل قرَاَءة  النثر ، فـََبطَلْت إ َذْن َهذه  الدَّْعَوى، والقار ُئ يـَْقَرأ َحىتَّ بـَْعَد َفضن احمَلاف ل  َواملَهار ج  متأمنال

َا هَو إ ْنَساينٌّ م ْنُه ل قرَاَءة  النصن ق رَاَءًة ُمتذونَقًة"  .(05)ُمتدبـنرًا ب عْين ه  َوأُُذن ه  َوو ْجدان ه ، أَْو مب 
 

ه  َما يُؤكُد هَتاُفَت َمْفُهوم  اإليقاع  البَصر ين وزَيـَْفُه، فـََثمََّة َنصٌّ َبْل يف َكاَلم  د. الصغري  نفس 
م ْعريٌّ )بُنط أْسود ثَق يل(، وَصوت  نثريٌّ ل ر فْـَعت َسالَّ : أحُدها ش  ، استخَدَم فيه  ثالثَة أصَوات 

الصغرُي َعْن َذل َك )اهلام ُش(، َوممَّا قَالَُه د. خالص  )َمنْت( َوخَيرُج م ْن َهَذا املنت  الصوُت الثال ثُ 
هَ  : "..واملنُت واهلامُش م َن احلَيل  الفنية  اليت  جلََأ إليـْ ا الشاع ُر لتعويض  الفاق د  اإليقاع ين النصن

  َلى العنْي  أكثَر م َن األُُذن  احملفوظ  )التفعيَلة (، َوأصبَحت  القصيَدُة لَدى الشاع ر  َتعتم ُد ع
؛ فـَُهم َيطرُقوَن أبواَب  َويُعدُّ َهَذا َلونًا م ْن ألَوان  التجريب  الشْعر ين َلَدى ُشَعرَاء  السَّبع ينيَّات 

َل النصن الت ْجريب  َطْرقًا َشديًدا، َوَهَذا النََّمُط الشكليُّ يُعط ي للعني  مساَحًة للتحرك  داخ 
. َها م ْن خالل  املنت  واهلَام ش   وَتصَنُع إيقاَعَها بنفس 
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، َوَلك نَّ الشاع َر السبع   يينَّ وجلوُء الشاع ر  السبعيينن إىَل م ْثل  َهذ ه  احل َيل  مَل يَأت  مْن فـَرَاغ 
ريًا يف ـــــراقًا كبــوا إ غــْد أَْغَرقُ ـــَن قَ ـــرَاَء اأُلوروبييـــريًا ألنَّ الشعـرًا َكبــين تأثــر  اأُلوربــَر ب الشعْ ـــتَأثَّ 

 التجر يب  الشنْعرين.
 

خالل  إنشاء  َومُيك ُن القوُل بأنَّ اهلام َش َما هَو إ الَّ ُموسيَقى تصويرية  يَبعثـَُها الشاع ُر م ْن 
اَلن  ألهنَما ُيسهَمان  يف  ؛ ألنَّ املنْتَ واهلام َش اَل ينفص  املنت  أثَناَء )اإللقاء ( َوَعيُنه َعَلى اهلام ش 
َد  ( بوصف َها نصًّا متعدن إنتاج  داللة  واحدة ، َهذ ه  الداَلَلُة تـَْنُبُع م ْن َجَسد  واحد  )املنت  واهلام ش 

 .(01)األشكال  والوجوه "
 

بُـَها والتناقُض يف َكاَلم  د. الصغري  واضح ، َوإ الَّ َفكْيَف ُيسمني تَلَك احل يَل جَتريًبا، َوَصاح 
؟!، َوَما َحاَجُة القصيَدة  إ ىَل اإللَقاء  بعَد َأن  َأصبَحْت َتعتم ُد  ُمـَجـرَُّد ُمقلد  للشاع ـر  األوربـنين

؟!، وإذَ  ا َصحَّ َكاَلُم النَّاق د السالُف، َفُكلُّ ك تاب  اختَـَلَفْت ف يه  َعَلى الَعني  أكثَر م َن األُذن 
ْعرًا، َوَهْل خَيُلو كتاب  م ْن َذل َك؟!. حُّ أن ُيسمَّى ش   أبناُط الكتابَـة ، واْحتَـَوى َمتًنا وهامًشا َيص 

 

( َمسأل ( َو)داخليٍّ ة  حباجة  إىَل َوخنُلُص مما َسبَق إىَل أَنَّ َتقسيَم اإليَقاع  إىل:)خار جيٍّ
(، اَل َعالَقَة هلَا  َر حتَت مفهوم  )اإليقاع  الداخلين ُلُه النقاُد م ْن عناص  إعاَدة  النَمر ، فما يُدخ 
ُر فنية   ( أو عَناص  ُر لُغوية  )كُفُنون  البديع  ا إمَّا عناص  باإليقاع  م ْن َقر يب  أو بعيد ، ألهنَّ

ُر شك ر  لية  )الكَتابة(، َوَحىتَّ َمْن تَبنـَّْوا )إيقاعيَّةَ )كالتناصن والصورَة (، أْو عناص   ( ت لَك العَناص 
ًحا أْو َسائ ًغا عَلى إيقاعيَّت َها، وحب َس ي  أْن أَضَع َبنَي يَدي القائ لنَي  ُموا َدل ياًل َواض  مَل يُقدن

ر َشَرف:  ف  ».. باإليقاع  الداخلين قوَل الشَّاع ر حممَّد يَاس  أَْن تَنطَل َي  -حًقا  -َفم َن املؤس 
حيلُة الفْصل  بنَي موسيَقى داخلية  وخارجية ، ألنَّ املوسيَقى أصَوات  حَتدُث ب سبب  األوَضاع  
، َوتَبًعا ل شكل  جتاور َها. َهَذا يَعين  َأنَّ ُكّل كلَمة  نقرُؤَها ذاُت ُموسيَقى  املكانية  لأللفاظ 

اُت موسيَقى خارجية ، وكلَّ جمموَعة  مَن اجلَمل  أو  مسموَعة  )خارجية (، َوأنَّ ُكّل مُجلة ذ
 ُذو موسيَقى خارجية   -كله   -َم السطور  أو املقاط ع  ه َي ذاُت موسيَقى َخارجية ، َوأنَّ الَكاَل 

ُذو موسيَقى داخلية  َوَحْسُب.. َهَكَذا َتسقُط حماولُة االلتفاف   -َقطُّ  -َوليَس هنال َك َكاَلم  
، وَتفَشُل. ويبُدو أَنَّ الذيَن اَل َيستطيعوَن َتوفرَي َهَذا َعَلى َشْرط   ْعر  املرَسل  اإليقاع  يف  الش 

م، ُمضطروَن للبحث  َعن اْسم  آَخَر ل َما َيكتبونَُه، غري  الشنْعر . فالذ ي يُريُد  الشْرط  يف  كتابَاهت 
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نْـ  َها القدرَُة َعَلى ابتكار  اإليقاع  أو  احملافمَُة َأن َيكوَن َشاعرًا جَيب َأْن مَيتل َك أدوات  الشنْعر ، وم 
. أمَّا القوُل مبوسيَقى )داخلية ( ذات  مواصَفات  اَل خْتَضُع ملقاييَس  َعَلى َوزن  معروف 
)خارجيَّة ( تُعَرُف هبَا املوسيَقى )اخلارجيُة( من حيُث ه َي ظاهرة  فيزيائية ، فـَُهَو ادعاُء وجود  

جوَدُه إالَّ الزَّْعُم بأنَـُّه موُجود  َوَهَذا َما جَيَعُل املوسيَقى الداخليَة َومهًا، ُمنَتًجا شيء  اَل ُيربه ُن و 
 .(00)«َخياليًّا َمْفُروًضا، لَيَس َلُه وجود  واقعيٌّ يف  الزَمان  واملَكان  

 

ُمُه َعن احملور  الصغري ، فكاَل َرى، َفاَل َجديَد فيَها عنَد د.أمَّا ثالثَُة احملاور  اإليقاعية  األخ
لم ي  ( َكاَلم  َنمَري َغَلَب عليه  النْقُل َعْن نقاد  أو شعرَاَء آَخر يَن م ْثل: ح  األول  )مفهوُم اإليقاع 
ل، ور فَعت ساّلم، َوَغايُة ت ْلَك النُقول  إمَّا  َهاد فَاض  َسامل، َوأجَمد ريّان، وإدَوار اخلرّاط، وج 

عر  ا ية  إيقاع  ش  ، وَتسويُغ تأكيُد ُخصوص  ، وإمَّا الغضُّ م ْن قيَمة  اإليَقاع  املوروث  لسبعينيَّات 
الصغرُي إشارَة إدَوار اخلرّاط إ ىَل أنَّ "ُشَعرَاَء احلساسية  روج  علْيه ، م ثَلما يَنقُل د.َهْدم ه ، واخل

ريًا َوثَـنَ  -َوحَدهم  -اجلديَدة  )السَّبعينية ( إ َذْن  ت ْلَك املقدََّسة  الصغريَة   ُهُم الذ يَن َكَسُروا َأخ 
، أَْو يَنقُل قوَل رفَعت َساّلم: "إنَّ الَقصيدَة (02)اليت مُسنَيْت بالتفعيَلة  وَجاهبُوا املسأَلَة الشعريَة"

َا وَتكسَر َحاجَز  ( حُتاوُل أْن خَتُلَق إيقاَعَها اخلاصَّ هب  اجلديَدَة )يَعين َقصيَدة ُشعراء  السبعينيات 
الصغرُي لإليَقاع  َقْد ريَفات  اليت  َقدََّمَها د.، َوَحىتَّ ثالثَُة التع(09)قصيدة  )التفع يلية ("ُسكونية  ال

 .(27)حممَّد َمنُدورود. ،د.َسيد البحرَاو ي، ود.إبرَاه يم أَنيس: نَقَلها َحرفيًّا َعنْ 
 

(، وَكلُّ الصغري  َعن  احملَور  الثاين  )اإليقَ يف  حديث  د. -كَذلَك   - جديَد َواَل  اع  اخلارجين
  (25)َما هنالَك أنُه قـَرََّر عنايََة السَّبعينينَي باإليَقاع  اخلارجين )املتمثل  يف  الوزن  والتفعيلة (

، وإ ْن كانُوا أكثَر جرأًة م ْن سَواُهم يف  استخَدام  التفعيَلة ، َوقد   كع َنايت ه م باإليقاع  الداخلين
م يف  ك   استدلَّ عَلى َذل َك بنصوص   َ هب   تاب ه ، وُهم )حَسن طل بلثالثة  الشعراء  الذيَن ُعين 

ُظ  َر أَنَنا ُنالح  ًيا. َغيـْ ( َمَع ن سبت َها إىَل حُبور َها، وَتقط يع َها َعُروض  ْلم ي َسامل  ور فَعت َساّلم، َوح 
، َكَأْن يعلَل مَ  َر دقيق  ْيَل حَسن طُل ب إىل أنُه يُعلنُل بعَض المَواهر  اإليقاعية  تعلياًل غيـْ

( ب أنَُّه "حَبر  حديث   فـََقْد َتدارََكُه األخفُش عَلى  -إ ْن جاَز القوُل  -استخَدام  حبر  )املتداَرك 
، َوَقْد كاَن نادَر االست ْعمال  ع نَد الشَعـرَاء  الُقداَمى، فوَجَد فيه  الشعرَاُء السبعينيوَن  اخلليل 

 (22)ذ ي يقرت ُب بصورة  مباشرة  م َن النثر ، نمرًا ل َتكرَار  تفاع يل ه "َمالَذهم يف  َهَذا البْحر ، ال



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
212 

َواُه م َن  -َواحلقُّ أنَّ اقرتاَب املتداَرك  م َن النثر  هَو َما مُيك ُن أْن نُعلنَل به  َمْيَل حَسن طُل ب  َوس 
َا غرُي جائز ؛ ألنَّ األخفَش  ، أمَّا َحداثَُة َهَذا البْحر  فالقولُ (21)إىل املتداَرك   -السبعينينَي  هب 

، َوأمَّا نُدرُة املتَداَرك  عنَد القدَماء ، فهناَك حُبور  أخَرى نادرَة ع نَد  الذ ي استدرََكُه غرُي َحديث 
َقى َأنَّ َمسألَُة )استدرَاك   القدماء  َكذلَك أو قليَلة، فَل َم لَـْم ميَ ل  السبعينيوَن إليَها؟!، َويـَبـْ

( لَيسْت حملَّ اتفاق  بنَي الدارسنَي؛ يَقوُل الدكتوُر حممُد  األخَفش  حبرَ  املتداَرك  َعلى اخلليل 
َحـَماَسة: "م ْن ُهنا َما ق يَل م ْن أنَّ اخلليَل َجـَمَع حبوَر الشعر  العريبن كلنه ، واستدَرَك عليه  

 املتداَرك  نغماتُه فَاعُلن األخَفُش حبَر املتداَرك  مُيكُن أْن يُعاَد فيَها النمُر، ألنَّ حبرَ 
  َسالِـًما َصالِـًحا َعاِمـر   َجاَءنَـا

 

 بَـْعَدَما َكاَن َما َكاَن ِمْن َعاِمـرِ  
 

 َهذ ه  لو قلبَناَها َلَصاَرت )ع ُلْن/ فَا(.
ْر إىل َهَذا البحر ، ألنَّ الشعَر العريبَّ القدميَ  يه  يف  العصر  اجلاهلين مْل َيُكْن ف اخلليُل مل ُيش 
عرًا م ْن َهَذا البحر ، ف ، لكنَّ اخلليَل نفَسُه كَتَب ش   .(21)!"كيَف نُقوُل إنُه ملَْ يَعر ْفهُ حبُر املتداَرك 

 

الصغري  لبعض  المواهر  اإليقاعية  تعلياًل َعاًما، حنَو تعليل ه  ُوروَد َوقْد جَييُء َتعليُل د.
( يف  َنصٍّ م َن )املتدارَ  ( َتفعيَلة  )املتقار ب  بقول ه : "..، و لكْن  –َوهَو حلَسن طُل ب َكَذل َك  -ك 

( إلحَداث  نوع  مَن املزاَوَجة   َل تفعيلَة )املتقارب( عَلى )املتداَرك  َحاَوَل الشاع ُر أْن يُدخ 
والتجريب  بنَي تفعيالت  البحرين ، َوعَلى الرُّْغم  م ْن َتَشاهب ه َما فإنَّ القارَئ/ املتلقَي َيشعُر 

، األمُر الذ ي أعَطى بتغ ري  واضح  يف  إيَقاع  ُكلٍّ م نُهَما؛ فامتزَجْت تفعيَلُة املتقارب  باملتداَرك 
ي" ، َواَل رَيَب (25)النصَّ نوًعا م َن القوة  واإلحَساس  املفَعم  بالثورَة  الدائَمة  َعَلى الواقع  املتاَلش 

حُّ أْن يـَُعلََّل به  كلُّ  أنَّ َوْسَم َذل َك املزْج  بأنه جَتريب  أو ثورَة   ي َكاَلم  عام َيص  عَلى الواق ع  املتالش 
.!  ُخروج  َعَلى النََّمط  املألوف 

 

( الذ ي بْل إنَّ ق راءَة د. الصغري بَعَض المواهر  اإليقاعية  تـَتَـَناقُض َمَع َمفهوم  )اإليقاع 
لم ي سَ  : "..وعَلى الـرُّْغم  م ْن يـََتبَـنَّاُه، َوم ثَاُل َذل َك َتعقيُبه َعلى نَـصن ح  الـ م )بَديل( م َن املتدارك 

َذل َك )أي اعتماد  النصن عَلى تفعيَلة  املتداَرك  يف  ُجلن سطور ه ( يوَجُد يف  النصن نتوءات  
، َوَهَذا اَل  ، واخلامس  تتابُُع مخس  حرَكات  إيقاعية ؛ فف ي البيت  الثالث  تتابُُع َسبع  َحركات 

الصَّغ ري خُير ُج . فَإ َذا كاَن د.(21)ال يف  النثر ، مما خُير ُج النصَّ م ْن َدائ َرة  الشنْعر  َإىَل النَّْثر "حيُدُث إ
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ُل إىل دائَرة  الشْعر   النصَّ م ْن َدائَرة  الشْعر  إ ىَل النثر  ل بعض  نتوءات  إيقاعية ، َفَما بَالُُه يُدخ 
 ُنُصوًصا اَل إ يَقاَع ف يَها؟!.

 

يف  تَناول  د.الصغيـر  م ـحوَر القافيَـة ، فـَقْد نَقَل َتعر يَفي األخفش   -كَذل َك   -َواَل َجديَد 
َا، إلثرَاء  النصن مَن الناحية  املوسيقية ، كَما قرََّر ُجنوَح  واخلليل  هلَا، ُثَّ قَـرََّر عنايَـَة السبعينينَي هب 

ه  الشاع ر  السبعيينن إىَل التجريب  يف  خَ  َر أنَّ (20)ْلق  قافية  جديدة  تـََتواَفُق َمَع مَترد ه  وَرفض  ، َغيـْ
، فأيُّ  مراجَعَة النماذج  اليت  استَدلَّ هبَا َعَلى حمور  القافَية  اَل َتف ي ب ذل َك التجريب  املزُعوم 

أْو أْن يُنونَع القافيَة يف  جَتريب  يف  أْن خيَتاَر حَسن طُل ب القافَيَة املطلَقَة اليت َرو يُـَّها )النوُن(؟ 
َقصيَدة  )النيُل ليَس النيل(؟ َفَكأَينْن م ْن َشاعر  نـَوََّع القوايَف قَبَلُه!، وأيُّ جتريب  يف  أَْن يَلوَذ 

: "َوَعَلى الرُّْغم  م ن -َعْن ر فَعْت َسالم  -الصغرُي م ب الَقاف َية ؟ حيُث يقوُل د.ر فْـَعت َساّل 
ه  اإلبداع   ين فإنُه يلوُذ بالقافَية  م ْن َوقت  آلَخَر وُنالحُظ َذل َك يف  ديوان ه  )َهكَذا قـُْلُت ُجـموح 

، َمَع أنُه (22)للَهاو يَة (" ، فانمُْر َكيَف جَيَعُل اللَواَذ ب القافية  ُمقاب اًل للُجموح  والتجريب  الدائ م 
السبعيينن، فأيُّ تناقض  َهَذا؟!، وأيُّ جَعَل القافيَة إ ْحَدى َمناط ق  التجريب  ع ْنَد الشاع ر  

ه  مَجيع َها؟ جتريب  يف لم ي َسامل بالقافَية  اهلادَئة  اليت  ُتوَجُد يف  نصوص  َغال  ح  لُم ، )ويَع(29)اْنش 
 الصغرُي ب القافيَـة  الـهادئَـة (!!.اهلل وحَده َماَذا يُريُد د.

 

 حموَر القافَية ، َواَل أودُّ َأْن َأْسَتْطر َد يف  َسْرد  ثـُْغرَات  الصغري  ارَة  جمَمَلة  إ ىَل تناول  د.ت ْلَك إشَ 
الصغرُي َدورًا إيقاعيًّا للَقافَية ، ُدوَن ت بيان  ل ذل َك الدْور  اإليَقاع ين ، لعلَّ أقلَّها َأْن يُثب َت د.ُأخَرى

َعق َب َمقَطع  م ْن  -الصغري  قوُل د. ، َوم ْن َذل َك َمَثاًل أْو جَتلَيات ه  يف  النصن الذ ي َيستدلُّ به  
: "َفف ي املقَطع  السابق  تَلَعُب القافيُة دورًا ُمهمًّا يف  -صيَدة  )ُفسيفَساء( حلَسن طُل بقَ 

َتشكيل  إيقاع  َواضح  للقصيَدة ، فالصوُت يَقرت ُح د اَللََتُه، والداللُة َتُشدُّ إليَها َما ُيالئُمَها م ْن 
" ذل َك قوله: "فَاْشتَمَلْت هناياُت السطور  َعَلى قافية  متماثلة  التاء )َوتُنطُق ، وك(97)أصَوات 

 .(95)هاًء( ل يْصَنَع بذلَك إيَقاَعات ه  اخلاصَة، وجَيذ َب انتَباَه السام ع  أثناَء اإللَقاء  أو  التلقني"
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 َخــاتِـَمــة :
يْـن  تـََناَوْلتُـُهما يف  د رَاَسيت  َهذ ي ُأَضادُّ "التَّْجر يب" أَتـُرَاين  ب اخت اَليف  َمَع النَّاق ـَديْـن  اللذَ 

ُمُه؟ ينَما َيكوُن جَتريًبا حقًّا، فـََلْيَس ُكّل  َوُأَخاص  ( ح  . َلك نََّما أَُقوُل: أَنَا َمَع )التجريب  َكالَّ
ر يَب هَو إنتاُج املختل ف  ُخُروج  َعَلى اأُلُصول  َوالثواب ت  َتصحُّ َتسميُته "تَـْجر يباً"؛ ألنَّ التَّجْ 

واملغايـ ر ، فإَذا َكاَن دَعاة التَّْجر يب  يُنتُجوَن الشَّبيَه َوالنم رَي، فـََلْيَس َذل َك م َن التَّْجر يب  يف  
، فـََلْيَس َذل َك م َن ـشيء ، َوإ َذا َكانُوا يُنتُجوَن املماث َل ل َما أنتَجُه الَغرُب َعَلى حنو  خاصٍّ

، أْو َتقليد  وتَبعيَّة ، اَل َحظَّ لَـُهَما م َن اإلبَداع  التَّْجر يب  يف  شيء ، بَل هَو حَمُْض َتغريب 
         (92)والتجديد ، َويَنبغ ي أْن ُنسمنَي اأَلشَياَء بأمسَائ َها.. واْقرْأ َمع ي قْوَل َعبد الَكرمي  برشيد

ْن لَْيَس ُكلُّ جتريب  مقبواًل، وَأْن ليَس ُكّل ُخروج  يُـخرْبَك أَ  -وهَو م ْن دعاة  املسرَح  التجر ي ين  -
َا َكاَن "تَـْخريًبا" وَهْدًما، يقوُل عبُد الَكر مي برشيد: "ُهناَك  َخليًقا باْسم   "، َبْل ُرمبَّ "التْجر يب 

متغريات  اجتماعية  وسياسية  ومعرفية  ومجالية   -يف  املقابل   -ثَواب ُت ُوُجودية ، َوُهناَك 
َعْن وجود ه  احلقيقين َوم ْن ُهو يَّته ، َهْل َيكوُن  -أيَّ كائن   - قية . وعندَما خُنر ُج الكائ نَ خالوأ

؟ َوعنَدَما جَنُد التَّْجر يَب املسَرحيَّ      َهَذا الف ْعُل تغيريًا ثوريًّا؟ أْم أَنَّه َشْكل  م ْن أشكال  املْسخ 
؟يَتعدَّى الثوَ  - يف  وْجه  من ُوجوه ه   - َها، َفماَذا مُيكُن َأْن نقوَل َعن َهَذا الفْعل   اب َت َويقف ُز َعليـْ

 

َرُه، وَذلَك م ن  ، َوأْن ُيصب َح َغيـْ َهْل م ْن َحقَنا َأْن َنسَمَح بأْن خَيرَُج املْسرَُح م َن املْسرَح 
؟ إ   َكَما   -نَّ التَّْجر يَب أْجل  َأْن َيكوَن َهَذا اخلروُج جَتريًبا، أَْو َشكاًل م ْن أشَكال  التْجريب 

َشارَُة َضرور يًَّة إ ىَل َأنَّ اخلروَج املقُصوَد  -َسبَـَقت  اإلَشارَُة  ، َوَلك ْن تَبَقى اإل  يَقوُم َعَلى اخلُروج 
َل اهلوية  املسرحية  ... إ نَّ االعتداَء َعَلى ُروح  املسرَح  وعَلى  َل الثواب ت  َوَداخ  هَو اخلروُج َداخ 

، وهَو جوهر ه  َوعَ  تَـخريب   –يف  َحقيقت ه   -لى ثَوابت ه  اَل مُيكُن أَن يَدُخَل يف  إطار  التجريب 
 َمعريفٌّ وَجـَمايلٌّ وأْخاَلقيٌّ غرُي ُمْعَلن .

 

، ه َي َعالقة  دقيق  ة  جدًّا، وَذاُت حساسية  عالية  إنَّ الَعالقَة إ ذْن بنَي التَّْجر يب  والتخر يب 

 .(91)ْعرًَة دقيقًة، واملطلوُب م َن اجملرنبنَي َأن يُدمنُروا ُكّل َشيء  إال َهذ ه  الشَّْعَرَة"َوإ نَّ بيَنهما شَ 
 

وَما لَنا نَذهُب بَعيًدا ود.عبد املطلب  َذاتُُه يَعرَت ُف بـ )خَتْر يبيَّة ( السَّْبع ين يننَي، أْو ُيسونُغ 
ن ، َجرَّاَء نكَسة   ختريبَـُهم بأنُه َكاَن ُمواجَهًة لواق ع  ثَقايفٍّ        ، يـَُقوُل م5910واجتَماعيٍّ آس 
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 -م ْن وجَهة  نمَـر ه   -عبُد املطلب: "ومََل يـَُعد  اجليُل السبعيينُّ قَادرًا َعَلى حَتمُّل  الَواق ع  املره ق  د.
لَتُه باملعىَن َوأصبَح اخلطاُب صورًة جديدًة لقدرة  جديدة ، صحيح  أهنا يف  ختَ  ر يب َها فقَطَع ص 

َقة   ، َوَلك نَّ ُمربنرَُه أنُه َكاَن َردَّ فعل  ل ضربَات  متالح  للمضمون  قد  اقرتََبْت م ْن خَتر يب  الشْكل 
، وَجَرى طرُْح البديل  الفور ين   املْصطَب غ  بطابَع  َفوَضو يٍّ  جَتاَوَزت  الذَوات إ ىَل اإلنتاج  اإلبداعين

ًعا ل الختَبار  حَتسًبا ملا َيكوُن فيه  م ن زَيف  ُتسانُدُه قـًُوى  حيُث أصَبَح الواق ُع الثقايفُّ  خاض 
َتسلطية  م ن نوع  آَخَر َتسربْت حتَت غطاء  م َن التعددية  الفكرية ، ومل يـَُعْد م َن املمكن  مواجهُة  

يد ، لكنَُّه مولود  سوَف ُكلن َذل َك إ الَّ بعمليَّة  ختريبيَّة  مناظَرة ، متهيًدا ملَخاض  جديد  مبولود  جد
تشوهات  وراثيًة، أفقدْتُه االنتماَم، وَحولْتُه إىَل َكمٍّ م َن التبادالت   -بالضرورة   -حيم ُل 

االعتباطية ، تتحرُك فيها الشفراُت حركًة عشوائيًة، لُتنتَج خطابًا لَُه مواَصَفات  تَن دُّ َعن 
 .(91)مواصفات  اخلطاب  الشعرين جـملـًة"

 

د سبقْت ُسوزَان ب رنَار الدكتوَر حممَّد عبد  املطلب  إ ىَل تَأكيد  خَتر يبيَّة  َقصيَدة  النثر  وق
، إ ْذ َنَشَأْت  َوفـَْوَضاَها، حنَي قالْت: "املؤكَُّد أنَّ َقصيَدة  النثر  تَنَطو ي َعَلى َمبَدأ  َفوضو يٍّ وَهدَّام 

، َوأحَيانًا َعَلى القوانني  العادية  للغة . لكنَّ ُكلَّ مترد  م َن التمرُّد  َعَلى َقوان ني  الوْزن  والعَ  روض 
َعَلى َأْن  -ف يَما َلْو أَرَاَد َتقد مَي َعَمل  أَديبٍّ قَابل  ل الستْمرَار   -َعَلى القوان ني  املوجوَدة  ُمـْجبَـر  

" حيُ لَّ حَمَلَّ َهذ ه  القوان ني  قـََواننَي ُأْخَرى َخْشَيَة الوصول  ملا  . (95)ُهَو َغيـُْر ُعضو يٍّ َوفَاق د  ل لشْكل 
 

َر أنَّ دعاَة التجريب  يـََتَمسَُّكوَن ب الشَّْطر  األوَّل  م ْن َكاَلم  ُسوزَان بْرنَار: التَمرُّد  َعَلى  َغيـْ
َر َعامد يَن  -القَوانني ، َويُغف ُلوَن  َ  -َعام د يَن أْو َغيـْ ُرورََة َأْن حَتُلَّ م ْن َكاَلم َها: ضَ  الشْطَر الثاين 

َها!.   قـََوان نُي ُأْخَرى حَملَّ القوانني  اليت َتَّ التمرُد َعَليـْ
 

نَي تـََرى نُقاَدنَا يَتبنْوَن َمفاه يَم م ثل: اإليقاع  الصويتن  إيقاعية  اللغة    -َولَك أْن َتعجَب ح 
ن  -داخلين اإليَقاع  ال -اإليَقاع  النَّّصي  -إ يَقاع  السواد  والبَياض   - اإليَقاع   -اإليقاع  الَباط ين 

ين  ُزوَن َعْن جتلية  ت ْلَك املفاهيم  خالَل . اإليَقاع  اهلار ب   -النْفس  .. وغري َها، ُثَّ َتراُهم يَعج 
م النقدية ، َفَكاَنْت ت ْلَك املَفاه يُم َغـَماًما رَاع ًدا َواَل َمطَـُر!، َبل َتراُهم يـََتحدثُ  طَابَاهت  َها خ  وَن َعنـْ

، وُهْم ب ذل َك اَل َيْكرَت ثُوَن  ا ُمسلََّمات  ، َكأهنَّ ا مفاهيُم قَـارَّة  يف  النقد  العريبن احلديث  َعَلى أهنَّ
م، أْو يـََتوقُعوَن ُوُجوَد قار ئ  خَيتل ُف َمَعهم حوَل ت ْلَك  َساهب  بالقار ئ  العريبن َواَل َيَضعونَُه يف  ح 
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!، ُثَّ  ؛ َذل َك بأنه يـََتبىنَّ دَوالَّ املفاه يم  َأاَل ُيشع ُرَك َذل َك بأنَّ خطابـََنا النقد يَّ َعَلى َخَطر  َعميم 
 اَل َمدلوَل هلا، أْو َمفاه يَم اَل حقيقَة هَلا!

 

اليت  تَبنَّاَها  َوَما َداَمت  ت لَك الب ىَن )الصوتيُة، أو  البديعيُة، أو التخييليُة، أو النحويُة(
، ود.الناقدان   َعَلى َتشع ري  َما  -ف يَما إ َخاُل  -الصَّغرُي َغْيـَر َكافية  أْو قادرَة  : د.عبُد املطَّل ب 

َواُهْم م ْن ُدَعاة  َقصيَدة  النثر ، فـََقْد آثـَْرُت  يف  ُعنوان  د رَاَسيت   -ل َذل َك  -َيكُتُبُه السَّبعين يُّوَن، َوس 
(، وملَْ َأَشْأ َأْن ُأَجار َي الناقدْين  هذ ي َأْن ُأمَسنَي َما َيكُتُبُه ا       لسَّبع ين يوَن )َنصَّ السبعينيَّات 

َوامُهْا  - َر ثَابَتة   -َوس  عر يَـُّتُه َغيـْ (، َفَما زَاَلْت ش  ْعَر السَّبع ين يَّات  يف  ت ْسم ية  ذلَك النصن )ش 
عر يُتُه!.  ع ند ي، َوهُو ع ند ي َنصٌّ َحىتَّ تـَْثُبَت ش 

 
 

؛ إ ذ   ، َفاَل إبَداَع ب غري  جَتريب  َويَنبغ ي أْن نؤكنَد أنَّ التجريَب َضرورَة ، حُتتنُمَها طبيَعُة اإلبَداع 
، وروُحُه، وُمرادفُُه، أمَّا َأْن نـَْعم َد إىَل أدوات   بديعية   -التجريُب هَو جوهُر اإلبَداع  احلقيقين

يَـؤمَُّها   -.. وغري َها(، أو خَتييل يَّة  )كالتناصن والصورَة ( )كالتَّكرار  َوالتجن يس  والسجع  والتقابل  
: )الشنعَر  يَـَها جَتْر يًبااملسرحيَة( -الروايَة  -القصَة  -ُكلُّ َمْن يَتَعاَطى فُنوَن الَقْول   ، ُثَّ ُنَسمن

ْعريََّة َنصٍّ هَو أبَعُد  َها ش  َما َيكوُن عن  الشنْعر ، فَنْحُن ب ذل َك َوجْنَعَل م ْنها إ يَقاًعا، َونـَُؤسنَس َعَليـْ
، ويف  َذل َك خمالفة  ل َوَصاة  عْبد  الكرمي  برشيد   نـَْقطُع )الشَّْعَرَة( اليت  بنَي التْجر يب  َوالتْخريب 

 السالَفة  ل لُمَجرنبنَي: )واملطلوُب م َن اجملرنبنَي َأن يُدمنُروا ُكّل َشيء  إال َهذ ه  الشَّْعَرَة(.
 

 اإلحاالتالهوامش و 
 

املغرب، الدار  -حممد مفتاح: املفاهيم معامل )حنو تأويل واقعي(، الطبعة األوىل، املركز الثقايف العرب  -(1)
 .55ص ، م5999 ،البيضاء

(: اختبار قضايا وأساليب فنية experimentationجاء يف  معجم مصطلحات األدب: "التجريب ) -(2)
... وشاع التَّْجر يُب يف  الفنون عامة، واألدب املسرحي  ها إ ىَل تكرار املشاهدةحيتاج املرء يف  احلكم علي

خباصة، باعتباره داالًّ َعَلى اخلروج َعَلى القواعد بالنسبة للمؤلف، متيًحا للمخرج  حريًة كبريًة يف  
ح تشكيل  العرض  املسرحي. ومن خالل َذل َك دخلت تقنيات توظيف الرتاث الشع ي، مثل: مسر 

السامر، والراوي الشع ي )احلكوايت(، وفكرة هدم احلائط الرابع. َكَذل َك دخل ُمْصطَلح التَّْجر يب  إ ىَل 
جمال األعمال القصصية والشعرية، ومن خالله  َكاَن التمرد َعَلى أفكار وحدة  الزمان  واملكان  وترتيب  
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َن تقدميُه وعرُضه َعَلى األحداث  ومعقوليت ها. وقْد يكوُن التَّْجر يُب مقدمًة ضر  وريًة للتجديد  إ َذا ُأحس 
 م 2751/ هـ5115مصطلحات األدب، مطابع األهرام  أيدي املبدعنَي". جممع اللغة العربية: معجم

 .15مصر، اجلزء األول/ ص 
 توزيعر الفكر للطباعة والنشر والجتد َهذ ه  املقالة يف  كتاب أدونيس: زمن الشعر، الطبعة اخلامسة، دا -(1)

 ، َوَما بعدها.225/ ص: م5921 -هـ 5171لبنان،  –بريوت 
 .220السابق/ ص  -(1)
 .229السابق/ ص  -(5)
 (92د. حممد عبد املطلب: النَّّص املشكل، اهليئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة كتابات نقدية ) -(1)

 .29/ ص م5999مصر، يوليو 
 م5921، هـ5171لبنان،  -، بريوت لثالثة، دار الفكرالطبعة ا خالدة سعيد: حركية اإلبداع، -(0)

، وحتديًدا َقوله: ".. وتعين  ( َمأخوذ  من َكاَلم أَُدون يَس اآلنف  ا )حركيُة اإلبَداع  ْظ َأن عنَواَن كتاهب  َواَلح 
 َهذ ه  احملاولة إعطاَء الَواق ع  )طابـًَعا إبداعيًّا حركيًّا(".

 .29، 22السابق/ ص  -(2)
 .51مد عبد املطلب: ُشَعَراء السَّْبع ين يَّات وفوضاهم اخلالقة/صد. حم -(9)
انمر: د. حممد فكري اجلزار: لسانيات االختالف، اهليئة العامة لقصور الثقافة، كتابات نقدية  -(57)

 .511إ ىَل ص  25: الفصل األول )البنيات اإليقاعية(/من ص م5995(، مصر، سبتمرب 11)
املطلب: َهَكَذا تكلم النَّّص )استنطاق اخلطاب الشعري لرفعت سالم(، اهليئة  انمر د. حممد عبد -(55)

 .511/ ص م5990مصر،  –املصرية العامة للكتاب 
         ، وقد أعاَد 1، 5انمر د. حممد عبد املطلب: ُشَعرَاء السَّْبع ين يَّات وفوضاهم اخلالقة/ ص  -(52)

طَّل ب  َهَذا الَكاَلم 
ُ
ه . 217، 259يف  َصفحيَت:  –َوإ ْن مَل َيكن بتمام ه   –د. َعْبد امل  م َن الكَتاب  نْفس 

تَـَر حديثًا َعن تفرد شعرية احلداثة، وإيغاله يف  املغامرة، واقرأ   511، وانمر َكَذل َك ص 9السابق/ ص  -(51)
ْبع ين يَّات  وُخُصوصيت ه م )تقابالُت املطلب: ايَب د. حممد عبديف  ك تَ  َكَذل َك كالًما َعن )جَتريبيَّة ( جيل  السَّ

ْبع ين يَّات( ْعر السَّ مصر، نوفمرب  – (15): اهليئة العامة لقصور الثقافة، كتابات نقدية احلَداثة يف  ش 
 .255، 512، 29، 22/ ص )النَّصُّ املشك ُل(، و52إ ىَل ص  51/من ص م5995

ْعر ا -(51)  .29لسَّْبع ين يَّات/ ص د. حممد عبد املطلب: تقابالت احلداثة يف  ش 
. )أليَس َغريًبا َأْن يَقوَل الناق ُد: 21ص / ُشَعَراء السَّْبع ين يَّات وفوضاهم اخلالقةد. حممد عبد املطلب:  -(55)

، ث جَيَْهدُ  إ نَّ اإليَقاعَ  َن اهتماَمات  َهَذا اجليل  ثَبات  اإليقاع   مل َيُكْن م   ا؟!(.َنصنه م؟! أيُّ تناُقض  َهذَ  يف   إل 
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ظْ  -(51) ْعر بغري النَّاق د بأن اإليقاع من خصائص الشعر، َأن َهذ ه  العبارة توحي باعرتاف اَلح   إيقاع. وأنه اَل ش 
 .557ص  /النَّّص املشكلد. حممد عبد املطلب:  -(50)
ل : اجتاهات املعاصرين يف  مقاربة النَّّص الشعري احلديث يف  مصر خالانمر كمال حممد السيد -(52)

 م2755جامعة القاهرة، عام  -أطروحة دكتوراه بكلية دار العلوم  الننصف  الثاين من القرن العشريَن،
 .522إ ىَل ص  550من ص 

ْعر السَّْبع ين يَّات/ص  -(59)  .29د. حممد عبد املطلب: تقابالت احلداثة يف  ش 
 .27السابق/ص  -(27)
 السابق/ الصفحة نفسها. -(25)
 .25بق/ ص انمر السا -(22)
طَّل ب  كثريًا، إْذ يتكرر يف  َهذ ه   -(21)

ُ
يرَتدَُّد َهَذا الرتكيُب اإلَضايفُّ )هوامُش داللية ( يف  خطاب د. َعْبد امل

 ري  ُموح  ب انفَتاح  الداَلَلة  (، وهَو َتعب575، 21، 21الدراسة وْحَدَها ثالَث مرات  )انمر: ص 
طَّل ب  بأكثَر م ن دالَلة  واحَدة ، أو  املعىَن الذ ي َعنَّ 

ُ
وتَعدد َها، َغرَي أننا قـَلَّما خَنرُج مْن قراَءات  د. َعْبد امل

 َله أَو  اْرتآُه يف  النَّّص!.
ْعر السَّْبع ين يَّات/ ص  -(21)  .22، 25د. حممد عبد املطلب: تقابالت احلداثة يف  ش 
نَي قَاَل يف   -(25)  بداية تعليقه َعَلى َكاَلم حَسن طُل ب: "َحيُث يتَعاَمُل املبدُع َمَع الفْعل  )َهْسهَس( ب ُكلن ح 

 إيَقاعيت ه ".
ْعر السَّْبع ين يَّات/ ص  -(21)  .21، 22د. حممد عبد املطلب: تقابالت احلداثة يف  ش 
 .21السابق/ ص  -(20)
 .29حىت ص  20السابق/ من ص -(22)
 .92ص السابق/ -(29)
 .111، 112مصر، اجلزء األول/ص  –، دار املعاف 51، الطبعة النحو الوايفعباس حسن:  -(17)
 .111، 111انمر السابق/  -(15)
(، انمر املرجع السابَق/ص  -(12)  .91يقصد: َتكراَر اجلمَلة  )بنيَة اإلطار  الداليلن املركَّب 
ْعر السَّْبع ين يَّات/ من ص د. حممد عبد املطلب: تقابالت احلداثة يف   -(11)  .91حىت ص 91ش 
 .91انمر السابق/ ص  -(11)
 .90انمر السابق/ ص -(15)
 .92السابق / ص  -(11)
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، وقد وضعت خطًا حتت اجلزء األخري من َكاَلم الناقد؛ ألنه َكاَلم غري مفهوم 99السابق/ ص  -(10)
 ية قياسها، َواَل معىن املفاجآت الداللية(!!.عندي، فلسُت أدري ماذا يريد بـ )عملية الضغط، َواَل كيف

ْعر السَّْبع ين يَّات/ ص  -(12)  .577د. حممد عبد املطلب: تقابالت احلداثة يف  ش 
 انمر السابق/الصفحة نفسها. -(19)
 الصفحة نفسها. انمر السابق/ -(17)
 .572انمر السابق/ ص  -(15)
 .571، 571انمر السابق/ ص  -(12)
 .571، 575لسابق/ ص انمر ا -(11)
 .575، 577السابق/ ص  -(11)
 .09ص  السابق/ -(15)
 .570انمر السابق/ ص  -(11)
، اهليئة املصرية العامة آليات اخلطاب الشعري )قراءة يف شعرية جيل السبعينيات(د. أمحد الصغري:  -(10)

 .م2755للكتاب، مصر، 
 انمرْ مثاًل:  -(12)

(،  )قراءات  أسلوبية  كتابَُه:   -5 ْعر احلديث    م5995مصر،  –اهليئة املصرية العامة للكتاب يف  الش 
 .599، 9ص 

 20ص /م5991 -هـ 5151مصر،  –الطبعة األوىل، دار الشروق )ُمَناورَاُت الشنْعر يَّة (: كتابَُه:   -2
َل إىل كُ  ّل دراَسة  َتطبيقية  يف  َهَذا َبل  اقَرْأ َهَذا الكتاَب كاماًل تـََرُه يتخذ ت ْلَك احملاوَر اخلمَسَة َمداخ 

.  الكتاب 
م(/ -)َهَكَذا تكلم النَّّص كتابَُه:   -1 ، ويف الصفَحة  25ص  استنطاُق اخلطاب  الشعرين لرفَعت َسالَّ

طَّل ب  إ َضاَفَة حمَور  سادس  
ُ
َها يُقرُر د. َعْبُد امل م  -نـَْفس   إ ىَل احملاو ر   -اقتَضْتُه ُمواجهُة ر فـَْعْت َسالَّ

.)  السَّال َفة ، وهَو حموُر )اإليَقاع 
/ من ص   -1 ْعر  السَّْبع ين يَّات   .02إىل ص  59كتابُُه: تقابالُت احلداثة  يف  ش 

 .15ص  /آليات اخلطاب الشعريانمر: د. أمحد الصغري:  -(19)
 .15انمر السابق/ ص  -(57)
الطبعة الثانية، الشركة املصرية العاملية  لقدمي،جدلية اإلفراد والرتكيب يف النقد العريب اأعين كتابه:  -(55)

 .م2771القاهرة،  –للنشر )لوجنمان( 
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 .515ص  آليات اخلطاب الشعري/انمْر د. أمحد الصغري:  -(52)
 انمر مثال دراستيه: -(51)

 .219ص  )النَّّص املشك ل(/)التناص الديواين يف  سراب الرتيكو حللمي سامل( من كتاب  -5
ْعر القرآين يف  "أنت واحُدَها"( حملمَّد َعف يف ي َمطَ )التناص  -2 ر، م ن ك َتاب  )قراَءات  أسلوبية يف  الش 

 .515ص  احلديث(/
َيكف ي دلياًل َعَلى َذل َك َأْن أذكَر بعَض الصفحات  اليت  َوَرَد فيَها اْسُم د. حممَّد َعْبد  املطلب  َمتبوًعا  -(51)

، انمْر بكالم ه ، أْو َوَرَد ف يَها ك ْئَت  –الُمُه َمَع اإلحاَلة  إليه  يف  اهلَوامش  الصفَحات  التالَيَة مْن   –إ ْن ش 
 -90 -95 -11 -12 -11 -17 -19 -10ص )آلياُت اخلطَاب الشْعر ي(/  ك تاب  د. الصَّغري:

92- 99- 571- 575- 570- 551- 555- 551- 525- 517- 511- 515- 517- 
511- 501- 521- 257- 255- 252- 251. 

 .570ص  : آليات اخلطاب الشعري/د. أمحد الصغري -(55)
 .205حىت ص  215انمر السابق/ من ص  -(51)
 .572د. أمحد الصغري: آليات اخلطاب الشعري/ ص  -(50)
ر  )بنَي التجريب  واملغاَمَرة   -(52) اَءُة ق ر  –انمُْر د. مصطَفى السعَدين: التغريُب يف  الشعر  العريبن املعاص 

(، منشأة املعارف باإلسكندرية  هـ، وحتديًدا الفصل الثاين: )التضمنُي مْن غري  اللَغة   5172النصن
 .12إىل ص  22من ص  األُمن(/

( إ ىَل ُمصطَلح   -يف  َتسمية  َهَذا احملور   -يف  ُعُدول  د. الصغري   -(59) ْعر  السَّبعينيَّات  َعْن مصطََلح  )ش 
( َما يُؤكنُد َتساو َي املصطلَحنْي ع نَدُه، وذلَك َما يؤكُدُه الو اقُع النقديُّ والشعريُّ، َفُكلَّما )َقصيَدة  النثر  

( اْسَتْدَعى  ( أو )شعرَاء السبعينيات  عر  السبعينيات  (، أو )ش  ذُكَرْت مصطلحاُت: )جيل  السبعينيات 
يَدة  النثر(، َمَع األخذ   –مباشَرًة  –العْقُل  هم َقْد َجاَءت   مصطلَح )َقص  يف  االعتبار  أنَّ بعَض نُصوص 

ْعر  التفع يَلة (.  يف  إ طار  )ش 
 .272د. أمحد الصغري: آليات اخلطاب الشعري/ ص  -(17)
ا صلى اهلل عليه وسلمَمدح  الرسول   الَبد يعيَّاُت: هَو أْن تكوَن القصيدُة يف -(15) ، ولكن كّل بيت  من أبياهت 

: ابُن جابر  األندلسي)ت: ُيشرُي إىل فنٍّ م   ، وم ن أْشَهر  ُشعراء  َهَذا الفنن  (هـ027ن فنون  البديع 
ليُّ )ت:هـ057)ت: الدين  احلّليوُمعاصرُُه َصف يُّ  (، وابُن حجَة احلَموّي هـ029(، وعزُّ الدين املوص 

الطبعة األوىل، اهليئة  ( .. وغريهم، انمْر زكي مبارك: املدائُح النبويُة يف األدب  العريبن،هـ210)ت:
 ، وما بعدمها.225، 221/ص م2771(، مصر، 12العامة لقصور الثقافة، ذاكرة الكتابة ع)
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 .257د. أمحد الصغري: آليات اخلطاب الشعري/ ص  -(12)
( تطور أشكاله 5907 – 5277، وكذلك س موريه: الشعر العريب احلديث )279السابق: ص  -(11)

سعد مصلوح، دار غريب الغريب، ترمجه وعلق عليه د.شفيع السيد، ود. ألدبوموضوعاته بتأثري ا
 .107/ ص م2771للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .515، 517ص/م2757مصر،  –انمر د. إبراهيم أنيس: موسقى الشعر، مكتبة األجنلو املصرية  -(11)
 .255د. أمحد الصغري: آليات اخلطاب الشعري/ ص  -(15)
 .251ابق/ ص الس -(11)
 .250ص  السابق/ -(10)
، وانمر كذلك د. حممد عبد املطلب: تقابالت احلداثة يف شعر 252انمر السابق/ ص  -(12)

 .251صالسبعينيات/ 
، وانمر كذلك د. حممد عبد املطلب: 251انمر د. أمحد الصغري: آليات اخلطاب الشعري/ ص  -(19)

 .219هكذا تكلم النص/ ص 
والتجنيس، والرتصيع، والتسجيع، وتشابه األطراف، والرتديد، واجملاورة، ورد العجز على كالتكرار،   -(07)

 الصدر.. وغريها.
 .525حىت ص  515انمر د. أمحد الصغري: آليات اخلطاب الشعري/ من ص  -(05)
 .259، 252د. أمحد الصغري: آليات اخلطاب الشعري/ ص  -(02)
ْعر السَّْبع ين يَّات/ ص فالنموذَُج األوُل موجود  يف كت -(01)  22اب  د. عبد  املطلب: تقاباَلت احلداثَة  يف  ش 

/ص  ، َوُيساو ُرين  َشكٌّ ب َأنَّ النموذَج الثال َث 511والنموذُج الثاين  موجود  يف كتابه : هكَذا تَكلَم النصُّ
 موجود  ع ْنَد د. عبد املطلب  كَذل َك، وإن ملَْ أََقْع َعليه .

 مناقشة فكرة حتول القصيدة العربية من الشفاهية إىل الكتابية أطروحيت للدكتوراه: اجتاهات راجع يف -(01)
 .11حىت ص  11املعاصرين يف مقاربة النص الشعري احلديث/ من ص 

هـ 5120د. عبد اللطيف عبد احلليم: حديث الشعر، الطبعة الثانية، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة  -(05)
 . 50/ ص م2771

 .221د. أمحد الصغري: آليات اخلطاب الشعري/ ص  -(01)
 .255، 251ص/م5925حممد ياسر شرف: النثرية والقصيدة املضادة، مكتبة دار العلوم، الرياض،  -(00)
 .590د. أمحد الصغري: آليات اخلطاب الشعري/ ص  -(02)
 .592السابق/ ص  -(09)
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 .590انمر السابق/  -(27)
 من كتابه. 599ني هو َكاَلم د. الصغري ذاته، انمر ص ما بني القوس -(25)
 .272ص  د. أمحد الصغري: آليات اخلطاب الشعري/ -(22)
، َعلى َحدن قول  د. الصغري  فالشاع ُر السبعيينُّ َمهووس  باملتداَرك  الذ ي َقْد خَيْـرُُج منُه إىل النْثر  اخلال   -(21)  ص 

 .271صانمر آليات اخلطاب الشعري/ 
د. حممد محاسة عبد اللطيف: عبقرية اخلليل بن أمحد يف  استنباط العروض، حبث ضمن كتاب  -(21)

 بن سيف البوسعيدي، الطبعة األوىل)حوارات صالون الفراهيدي(، إشراف وتقدمي: عبد اهلل بن محد 
 .15/ ص م5992 -هـ 5159القاهرة،  –دار الشروق 

 .271ري/ ص د. أمحد الصغري: آليات اخلطاب الشع -(25)
 .272السابق/ ص  -(21)
 .225انمر السابق/ ص  -(20)
 .217انمر السابق/ص  -(22)
 .212انمر السابق/ ص  -(29)
 .221السابق/ ص  -(97)
آلية يرى  ، وقد ختم د. الصغري كالمه بالتعليق اجلاهز الذي يستدعيه لدى كلّ 217السابق/ ص  -(95)

 فيها إيقاًعا!.
 حي، الرباط، املغرب.كاتب وناقد مسر   -(92)
 ناَعة  والع لم  واإليديولوجَيا(عبد الكرمي برشيد: املسرُح والتجريُب واملأثوُر الشع ي )بنَي الفن  والص -(91)

، اجمللد الثالَث َعَشَر، العدد الرابع  مصر، شتاء  –َمقال مبجلة  فُصول، اهليئة  املصرية  العامة  للكتاب 
 .27ريُب/ اجلزء األول/ص ، بعنوان: املسرُح والتج5995

ْعر السَّْبع ين يَّات/ ص  -(91)  .50، 51د. حممد عبد املطلب: تقابالت احلداثة يف  ش 
(. قصيدة النثر من بودلري حىت الوقت الراهن )اجلزء األول(، ترمجة: راوية 5992) سوزان برنار -(95)

التعاون مع املركز الفرنسي للثقافة صادق، مراجعة وتقدمي رفعت سالم، دار شرقيات للنشر والتوزيع ب
 . 51/ ص م5992والتعاون، القاهرة، 
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 التناص القرآني في ديوان "من أين أبدأ" لنبيلة الخطيب
 

The Qur’anic Intertextuality in Nabila Al-Khatib’s Book 

 «Where Do I Begin» 

 
 حكيمة بوقرومة .د/أ                                                    

 المسيلة )الجزائر( – جامعة محمد بوضياف                                         
      Hakima1200@gmail.com 

 

 02/43/9490تاريخ القبول:                             20/49/2021: رسالتاريخ اإل
 

 

 ملخص:
اء الذين أحسنوا توظيف النص تعّد الشاعرة "نبيلة اخلطيب" واحدة من أولئك الشعر 

القرآين سواء باالقتباس منه مباشرة أو بتضمني معانيه وأحداثه وقصصه، ولقد قرأت النص 
 وهلا )يا من خفضت هلا جناحك رمحةالقرآين ووظفته وفق مستويات تناصية مثلما ورد يف ق

إىل توظيف ظليل ولكن ال ظالم به، هذا باإلضافة  والعاديات بذاك امللتقى ضبحا، ظلّ 
، منذ ولد طفال وألقي به يف قصة موسى عليه السالم واليت جتمع جوانب شىت من سريته

  عيد النص القرآين يف النص احلاضر...(، وقد راوحت الشاعرة بني االجرتار الذي ياليم
وبني االمتصاص حيث امتصت الشاعرة الّدالالت والدوال اللغوية وأعادت توزيعها يف 

لتتولد دالالته من جديد، مما جعل االنسجام واضحا يف نصوصها، فكان النص احلاضر، 
 .القرآن الكرمي معينا استقت منه الشاعرة موادها األولية على أشكال متنوعة

 

 .الّشعر ،االمتصاص ،االجرتار ،القرآن ،التناص الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 
      The poet "Nabila Al-Khatib" is one of those poets who have well 

used the Quranic text, whether by quoting it directly or by including 

its meanings, events and stories. (O who reduced your wings to her 

from mercy , shadow shade but not darkness, this is in addition to 

employing the story of Moses, peace be upon him, which brings 

together various aspects of his biography ; since he was born as a 
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child and was thrown into the sea ...). The poetess ranged between 

rumination that restores the Quranic text in the present one, and 

absorption where she absorbed the semantic and the linguistic 

functions and redistributed them in the present texts  to generate its 

connotations again, making harmony clear in her texts. The Holy 

Qur’an was an aid from which she derived her primary materials in 

various forms. 
 

 

keywords: Intertextuality, The Qur’an, Rumination, Absorption, 

Poetry. 

 قد مة:م
يعّد القرآن الكرمي مصدرا هاما يف حياة اإلنسان، لذلك فهو حيّتل مكانة خاصة يف 

ه حياته يف شىت ميادينها، وذلك من خالل نفس الّشاعر املسلم، ألنّه يؤمن بكونه يوجّ 
اليت تتضمنها آياته واليت توجه سلوكه وحياته، ولذلك كان الينبوع التوجيهات واإلرشادات 

الذي يفجر طاقته الشعرية، ويعينه على اقتباس األساليب الّرفيعة أو حتويرها، فهو ينهل منه 
ما يعينه على تنمية قاموسه الّلغوي وترقية أسلوبه الّشعري، وقد استقى منه الّشاعر العريب  

اليب اليت ختدم قصيدته، فعمد إىل الّنسج على نسقه يف بناء تراكيبه كثريا من املعاين واألس
وأساليبه وتعابريه، وألجل ذلك جاءت الّدراسات اليت تناولت هذا الّشعر خمتلفة، ومن بينها 

 د تعّددت التسميات يف هذا اجملالتلك اليت تناولت أثر القرآن الكرمي يف الّشعر، وق
 رس آلخر، ولعّل من أهم املصطلحاتاختلفت من دا وتراوحت بني مصطلحات متعّددة،

 نذكر مصطلح التناص الّذي ينبغي أن نتوقف عنده.
 

والتناص من املفاهيم الّنقدية اليت فرضت وجودها يف ساحة الّنقد األديب، وصار ضوءا  
 أغوارها ويرصد تعالقها فيما بينها ومتّيز بعضها ويسرب اإلبداعية، على الّنصوص يسّلط كاشفا

عن بعض، وقد أصبحت مهّمة الّدارس يف هذا اجملال هي فك نسيج البنية الّنصية، وحماولة 
الّرجوع إىل مكوناهتا األوىل ملعرفة الطّريقة اليّت من خالهلا مّتت صياغة الّنص، وحماولة 

 الكشف عن الّتفاعل الّنصي بأشكاله ودالالته املختلفة وطريقة توظيفه.
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 ن قد األدبي:مفهوم التناص في ال -0
 البعض النقاد القدامى واحملدثني شغلت قضية تفاعل الّنصوص وانفتاحها على بعضها

فقد اشتغل اخلطاب الّنقدي القدمي هبذه المّاهرة يف جمال تأمل الّنقاد يف بناء الّنص وعالقة 
ث القدمي باحملدث والّلفظ باملعىن، وأدرك الّشعراء منذ القدمي ضرورة تواصلهم مع الرتا

واالغرتاف منه، ويف كالم القدامى اعرتاف بتداخل الّنصوص فيما بينها، وقد ارتبط 
بالّسرقات الّشعرية، ذلك أّن الّشاعر مهما كانت موهبته الّشعرية، فإنّه حيمل نفحات من 
نصوص غريه، منها ما هو واضح جلي ومنها ما يتطّلب براعة وقدرة من طرف الّناقد من 

مسعت أبا احلسن »الّشاعر بغريه، يقول احلامتي يف حلية احملاضرة: أجل الكشف عن تأثر 
علّي بن أمحد النوفلّي يقول: مسعت أمحد بن أيب طاهر يقول: كالم العرب ملتبس، بعضه 
ببعض، آخذ أواخره من أوائله، واملبتدع منه واملخرتع قليل، إذا تصفحته وامتحنته واحملرتس 

مني واملتأخرين ال يسلم أن يكون كالمه آخذا من كالم غريه املطبوع بالغة وشعرا من املتقدّ 
وإن اجتهد يف االحرتاس وختّلل طريق الكالم، وباعد يف املعىن، وأقرب يف الّلفظ، وأفلت من 

 .(5)«شباك التداخل، فكيف يكون ذلك مع املتكّلف املتصّنع واملتعّمد القاصد
 

طلحات اليت وردت يف الّنقد العريب هذا باإلضافة إىل ارتباط التناص جبملة من املص
القدمي، كاالقتباس والّتضمني والتّلميح واإلشارة وغري ذلك، حيث تندمج هذه الّنصوص أو 

 .(2)األفكار مع الّنص األصلي، ليتشكل نص آخر جديد
 

واملعارضات الّشعرية هلا عالقة مبوضوع التناص، حيث يكتب شاعر قصيدة يف 
خر فيعجب بتلك القصيدة يف منهجها وصياغتها، فيكتب موضوع ما، ث يأيت شاعر آ

قصيدة أخرى على نفس الوزن والقافية واملوضوع يف القصيدة األوىل، دون التعّرض هلجائه 
أو شتمه، فاملعارض يقف من اآلخر موقف املقّلد، ومناط املعارضة هو اجلانب الفيّن 

 .(1)وحسن األداء
 

من شعر الغري، مع الّتنبيه عليه إن مل يكن  والّتضمني هو أن يضّمن الشاعر شيئا
، وحيدث الّتضمني عندما يستعني الّشاعر بالّنص الغائب إلحداث (1)مشهورا عند البلغاء
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الّتأثري الّنفسي واإلبالغي املطلوب، وحيدث ذلك عندما يضمن يف شعره شطرا أو بيتا كامال 
 أو أكثره بلفمه ومعناه.

 

كّلم كالمه كلمة من آية قرآنية أو يأخذ شعرا بلفمه واالقتباس هو أن يضّمن املت
، كما (5)ومعناه، وهو ميثل شكال تناصيا يربط فيه املدلول الّلغوي باملفهوم االصطالحي

 ميكن أن يكون باستحضار حكمة أو مثل أو إشارة.
 

وقد مسّاه بعض القدامى باالنتحال أو الّسرقات الّشعرية، وهي مصطلحات تنمر إىل 
 ه اآلخرون وسرقة وانتحالمّاهرة نمرة سلبية على أساس أهّنا اعتداء على ما يكتبهذه ال

وخاّصة سرقات املعاين اليت عّدت من أكرب مساوئ الّشعراء. ويعترب مصطلح "الّسلخ" من 
أقبح وجوه الّسرقة على اإلطالق، هذا باإلضافة إىل مصطلحات أخرى كاملسخ والّنسخ 

 ك.واألخذ واالحتذاء، وغري ذل
 

أّما عند النقاد احملدثني، فال ختتلف كثريا تعريفات أعالم التناص ورواد هذا املصطلح 
عن الّتعاريف السابقة، وإن كان هؤالء يتفاوتون يف رسم حدوده وحتديد موضوعاته، كما 
أّن هناك مصطلحات عديدة كالتناص أو تداخل الّنصوص أو الّنصوصية، وتتعّدد ترمجات 

 وبالفرنسية (Intertextualityالعربية، ويقابله يف اإلجنليزية مصطلح )هذا املصطلح يف 
(Intertextualité) "وقد ظهر وعرف ألول مرة على يد الباحثة البلغارية "جوليا كريستيفا ،
(Julia Kristeva عام )يف مقاالهتا عن السيميائية 5911 ( والتناص يف جمليتTel quel )

 .(6)(Critiqueو)
 

 Mikhailليا كريستيفا" على آراء الباحث الروسي "ميخائيل باختني" )اّتكأت "جو 

Bakhtine)  حول احلوارية للّداللة على تقاطع الّنصوص وامللفوظات، لتأيت مبصطلح الّتناص
الذي ميثل عندها تقاطع نصوص ووحدات من نصوص يف نص أونصوص أخرى، وأصبح 

، فكّل نص يستقطب ما ال حيصى من الّنص يف رأيها لوحة فسيفسائية من االقتباسات
، ويف هذا الّشأن (0)الّنصوص اليت يعيدها عن طريق الّتحويل، والّنفي، أو اهلدم وإعادة البناء

جهاز عرب لساين يعيد توزيع نمام الّلسان بواسطة » ترى "جوليا كريستيفا" بأّن الّنص هو
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اط عديدة من امللفوظات الّسابقة الرّبط بني كالم تواصلي يهدف إىل اإلخبار املباشر بني أمن
 .(2)«عليه أو املتزامنة معه

 

 وص أخرى معاصرة له أو سابقة عليهوهكذا يدخل الّنص يف صراع تفاعلي مع نص
تثري لدى املتّلقي خرباته  ففي الّنص تناص، والكاتب ميارسه واعيا أو غري واع، والقراءة

  .(9)وذكرياته ومعلوماته الّسابقة
     

 وكّثف البحث فيههذا املصطلح وعّمقه  (Roland Barthesر "روالن بارت" )ّث طو 
مشريا إىل أّن كّل نص هو نسيج من االقتباسات واملرجعيات واألصداء، وكّل نص )الّذي 

 .(57)هو تناص مع نص آخر( ينتمي إىل التناص، وهذا جيب أال خيتلط مع أصول الّنص
 

ح كثري من الباحثني، من أمثال "ميشال وقد خاض بعد ذلك يف غمار هذا املصطل
ريفاتري"، "جاك دريدا"، وأمساء كثرية ال حتصى، وكان لكّل باحث وجهة نمر خاصة، وقد 
ظّل مطاطيا، غري مقنن، ومل تمهر قيمته املنهجية إال على يد الباحث الفرنسي "جريار 

ربه منطا من أمناط ( الذي انتقل باملصطلح انتقاال عميقا، فاعتGerard Genetteجنيت" )
العالقات عرب النصية، لذا مل يعد التناص عنصرا مركزيا، ولكّنه أحد العالقات األخرى اليت 

، ولذلك كان (55)تندرج يف قلب شبكة حتّدد األدب يف خصوصيته، أي حتّدد شعرية الّنص
، فكّل نص هو (52)«الوجود الفعلي لنص يف نص آخر»التناص عند "جريار جنيت" هو 

يع التعايل الّنصي، مما يعين أّن الكتابة األدبية ال ميكن أن تنتقل لدى صاحبها إىل صن
 مستوى الفعل إال من خالل إقامة عالقة مع نصوص سابقة.

 

ويف الّنقد العريب احلديث يعّد "الّتناص" من املصطلحات الوافدة اليت انتشرت عند 
ي تبّناه الغربيون، فقد استبدل "حممد العرب، لذلك ال يكاد مفهومه خيتلف عن املفهوم الذ

بنيس" بعض مصطلحات التناص مبصطلحات جديدة، حيث أطلق عليه مصطلح 
"الّتداخل الّنصي"، والذي حيدث نتيجة تداخل نص حاضر مع نصوص غائبة، والّنص 
الغائب هو الذي تعيد الّنصوص كتابته وقراءته، أي جمموعة النصوص املتسرتة اليت حيتويها 

 .(51)ل داللتهص احلاضر وتعمل بشكل باطين عضوي على حتقق الّنص وتشكّ النّ 
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أّما يف كتابه "حداثة السؤال"، فقد حتّدث عن مصطلح  "هجرة الّنص" الذي قّسمه 
إىل قسمني، فهناك نص مهاجر ونص مهاجر إليه، وقد اعترب هجرة الّنص شرطا رئيسيا 

هاجر ممتدا يف الّزمان واملكان مع خضوعه إلعادة إنتاجه من جديد، حبيث يبقى الّنص امل
 .(51)ملتغرّيات دائمة، وتتم له هذه الفاعلية اليت تتوهج من خالل عملية القراءة

 

أما "سعيد يقطني" فقد تأثر بـ "جريار جنيت"، حيث فّرق بني مصطلحني مها: 
إقامة  التفاعل النصي اخلاص، والتفاعل النصي العام، فالتفاعل النصي اخلاص يمهر يف

 على مستوى اجلنس والّنوع والّنمطالّنص لعالقة مع نص آخر حمّدد، وتربز هذه العالقة 
لذلك أطلق عليه مصطلح الّتعالق الّنصي، أّما الّتفاعل الّنصي العام فيبدو حني حياور الّنص 
نصوصا أخرى عّدة وخمتلفة على مستوى اجلنس والّنوع، وبذلك يكون قد نمر إىل 

 .(55)جهات ومستويات متعّددةاملصطلح من 
 

إّن اخلطاب الّنقدي املعاصر مل يعد ينمر إىل الّنص األديب على أنّه حدث حيدث 
بشكل فردي، ولكّنه أصبح نتاج تفاعل وتضاعف العديد من اخلطابات األدبية الّسابقة 

صوص واملتزامنة مع الّنص احلاضر، ذلك أّن التناص هو عملية بعث للرتاث، قصد إحياء النّ 
املغمورة واملهملة وإعادة كتابتها لتؤدي وظيفتها اليت كتب من أجلها، وينبغي توفر الّنص 

 (51)سوف يتفاعل معه الّذي )الّذي ُيكتب مستعينا بالّسابق( والّنص احلاضر )الّسابق( الغائب
قي مع ضرورة معرفة السياق الّذي يوجه املتّلقي إىل القراءة الّصحيحة، وكما يعترب املتلّ 

عنصرا هاما، كونه أحد العناصر اهلامة اليت ينكشف هبا التناص اعتمادا على خربته وذاكرته 
 هنائية. ال نصوص عّدة مع يتحاور الذي الّنص ذلك هو املقروء الّنص يكون وهكذا وفطنته،

 

ومن هنا كان من الّضروري قبل كتابة أي نص، العودة إىل أعماق الرتاث والثّقافة 
بشىت جماالهتا، قصد حتقيق التفاعل يف الساحة األدبية والفكرية، فقد يلجأ الّنص اإلنسانية 

احلاضر إىل األسطورة، أو الّشعر القدمي، أو الّشعر األجن ي، أو يقوم باستحضار شخصيات 
أو قصص، أو االستشهاد بّنص معنّي، وقد يلجأ إىل الّنصوص الّدينية، سواء كانت كتبا 

مي والتوراة واإلجنيل، أو حديثا نبويا شريفا، أو فكرا دينيا، كاألفكار مساوية كالقرآن الكر 
الصوفية، وغري ذلك، وقد اخرتنا أن نتحّدث عن التناص القرآين يف شعر الّشاعرة األردنية 

 "نبيلة اخلطيب" يف ديواهنا )من أين أبدأ(.
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 الت ناص القرآني في الش عر العربي المعاصر: -9
  بفضل الصياغة الّشعرية عري عّدة ثقافات تتحاور مع بعضهاتلتقي يف الّنص الشّ 

ومن بينها الثقافة الّدينية، إذ يشكل املوروث الّديين على تنوع دالالته واختالف مصادره 
مصدرا من مصادر اإلهلام، وحمورا دالليا للعديد من املعاين اليت يلجأ الّشاعر إىل توظيفها 

  ي يسعى إىل إبالغه للقارئخالهلا للّتعبري عن املوضوع الذّ والتأثر هبا، حماوال الّنفاذ من 
ومن خالل ذلك يهدف الّشاعر إىل إقامة واقع آخر هو الواقع الفين الّذي يستمد عناصره 
من الواقع الفعلي، بنسب جديدة ختتلف عن الّنسب املوجودة يف الواقع الفعلي، وما يدفع 

ه أّن هذه الّنسب اجلديدة تدرك من خالل الّنسب اإلنسان إىل العودة إىل الّدين هو إدراك
القدمية، ولقد كان الّنص القرآين أكثر الّنصوص الّدينية حضورا يف الّشعر العريب يف خمتلف 
عصوره، فهو غين بدالالته ويتمّيز بطابعه القدسي الّذي خيتلف عن الّنصوص البشرية، فهو 

 فاظهم ودالالهتم.املعني الّذي استقى منه الّشعراء معانيهم وأل
 

وهكذا يعّد القرآن الكرمي بفصاحته وبالغته نصا مقّدسا ومصدرا إهليا معجزا، أحدث 
ثورة فنية يف تعابري الكّتاب والّشعراء يف العامل العريب، ولقد استحضر الّشاعر املعاصر القرآن 

فتوحا على الكرمي بوصفه كتابا دينيا مينح اخلطاب الّشعري جانبا من الّصدق، فيجعله م
ويكاد ال خيلو خطاب شعري حداثي من استدعائه وامتصاصه، ويصل »الّتأويل والّتفسري، 

الغائب  واخلطاب احلاضر اخلطاب بني فيه نفصل نكاد ال حىّت  الّذوبان درجة إىل االمتصاص
 .(50)«أخرى ناحية من الّشعري اخلطاب بنسيج وامتزاجه ناحية من االستدعاء لكثافة نتيجة

 

قرآن الكرمي صورة للمثل واملواعظ، ولذلك كانت الّنصوص القرآنية قادرة على إهلام وال
 الّنصوص هو سبيل الرتقاء الّشعر الّشاعر مبا حتتويه من خصائص متمّيزة، واستدعاء هذه

وهلذا االستدعاء رؤى خاّصة تتجانس وتتالءم فيما بينها لتقوي املوقف الّشعري، ولذلك  
فضاًء يستفيد منه الّشاعر بتوظيفه يف قصيدته، إذ له خصوصية يتمّيز  كان التناص القرآين

 هبا الّنص عن باقي اخلصوصيات والّتقنيات اليت ترد يف القصيدة.  
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إّن القرآن الكرمي بقصصه ومعانيه ولغته يعّد أكثر املصادر توظيفا، وأوسعها تأثريا يف 
ليه من خصوبة وعطاء جمّددين للفكر الّنصوص الّشعرية قدميا وحديثا، نمرا ملا يتوفر ع

والّشعور، فضال عن تعّلق ثقافة الّشعراء به تأثرا وفهما واقتباسا، إىل جانب اشرتاك رموزه 
بينهم وبني املتّلقي، وما له من مكانة يف قلب الّشاعر واملتّلقي على حّد سواء، فهو قاعدة 

 .(18)صلبة يتكئ عليها الّشاعر يف إيصال شعوره إىل املتّلقي
 

 مضامينه وأشكاله، تركيبا وداللة ونعين بالتناص مع القرآن الكرمي، ذلك التفاعل مع
وتوظيفها يف الّنصوص األدبية بواسطة آلية من آليات عديدة، ويعّد هذا الّنوع جزءا ممّا 

 .(59)يسمى بالّتفاعل مع الرّتاث الّديين بأمناطه املتعّددة
 

قّدس، ورؤية وقراءة مغايرتان لإلنسان والعامل وكتابة وألّن القرآن الكرمي نص روحي وم
، غرّيت طريقيت الكتابة والّتفكري لدى املتّلقي، فقد لفت أنمار املتّلقني من زمن (27)جديدة

بعيد، وال زال ميارس نفس اهليمنة الّروحية واجلمالية، ليس كنص مكتوب فحسب، وإمّنا  
، وهذا خمتلف متاما عن (25)يف آن واحدكنص مطلق مكتوب وشفهي معا، مطبوع وحيايت 

 الكتب املقّدسة األخرى.
 

 يالّشعراء بكيفيات خمتلفة، ليضف وكّل هذا جيعل من القرآن الكرمي منبعا ينهل منه
فال عجب يف أن نصادف شعراءنا »على نصوصهم قدسية وروحانية، وهم ينفتحون عليه، 

و الّنص الّذي ال يزال عالقا بالّذاكرة ينهلون من القرآن، يعيدون كتابته يف نصوصهم، فه
 .(22)«العربية، خلصوصيته ومتّيزه

 

كما أنّه غين من الّناحية الّداللية والّتارخيية، وممتلئ بالعرب واألحداث والقصص 
املوحية، اليّت تغري الّشاعر على توظيفها يف نصوصه بعد إعادة تشكيلها وفقا ملا يتالءم مع 

 .(21)يريد الّتعبري عنها جتربته واملعطيات اليت
 

وهكذا يمّل القرآن الكرمي نّصا مقّدسا عند الّشاعر املعاصر، يتعّلم منه وحيلم به، فهو 
يف مجيع »، حىّت عّد (21)منتهى البالغة ومستقبل الكتابة، مهما كان نوعها وتارخيها



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
255 

، يلجأ (25)«مدارهااحلاالت أساس احلركية اإلبداعية يف اجملتمع العريب اإلسالمي، وينبوعها و 
الّشاعر إىل الّتعامل معه باستلهام روحه والّنسج على منواله، باقتباس لفمة واحدة، وتوظيف 
ما فيها من طاقة تعبريية وتصويرية، أو اقتباس آية بكاملها، أو تراكيب بعينها، أو اقتباس 

 والّتصوير.شبه كامل لآليات والرّتاكيب، أو توظيف عّدة عبارات ملزيد من الّتعبري 
 

 تجلي التناص القرآني في ديوان من "أين أبدأ": -3
، ودعا إىل االغرتاف من لقد أعطى القرآن الكرمي احلرية يف التأمل اجلمايل والكتابة

 اية الّشعراء والكّتاب املعاصرينذب، فكان أول الّنصوص اليت استأثرت بعنعمنهله ال
، ومن بني هؤالء (21)«حمدود للحياة واإلنسانباعتباره الّنص الذي حيمل من أبعاد الالّ »

الّشعراء املعاصرين الّذين وظفوا الّنص القرآين يف أشعارهم، شاعرتنا "نبيلة طالب حممود 
اخلطيب" من مدينة الّزرقاء باألردن، وكانت هلا إصدارات شعرية خمتلفة )صبا البذان، ومض 

ين أبدأ(، حيث حتّصلت على جوائز اخلاطر، صالة الّنار، عقد الّروح، هي القدس، من أ
عديدة خالل مسابقاهتا الّشعرية يف بلدان خمتلفة، وسوف خنّصص ديواهنا "من أين أبدأ" 

 للكشف عن ظاهرة الّتناص القرآين فيه.
 

بقراءة الّديوان يتبنّي لنا أّن الّشاعرة "نبيلة اخلطيب" قرأت الّنص القرآين وأعادت كتابته 
ات تناصية خمتلفة، تراوحت بني االجرتار الّذي يعيد الّنص القرآين يف قصائدها وفق مستوي

يف الّنص احلاضر، وبني االمتصاص الّذي ميّتص الّدالالت والّدوال الّلغوية ويعيد توزيعها يف 
الّنص احلاضر، وهذا ما جعل االنسجام واضحا هلذا الّنص الغائب يف هذه الّنصوص 

ص القرآن الكرمي بغية إثراء مضامينها ومنحها جانبا من احلاضرة، وقد وظّفت الّشاعرة نصو 
 قداسة اخلطاب.

 

فقصائد "نبيلة اخلطيب" يف هذا الّديوان مليئة بالومضات القرآنية اليت تضيء 
أشعارها، وتعّمق دالالهتا وختدم املعىن الّشعري عندها وتوّسع فضاء املعىن يف هذه 

فيه، فأنتجت خطابات شعرية يف نصوص الّنصوص، فكان القرآن الكرمي مصدرا هاما 
 حاضرة تزخر بالّتفاعل مع الّنص القرآين.
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 الت ناص عن طريق االجترار: -أ
ويعمد إىل تكرار الّنص الغائب من دون تغيري أو حتوير، فالكاتب ال يطور الّنص 
 الغائب وال حياوره، ويكتفي بإعادته كما هو أو مع إجراء تغيري طفيف ال ميس جوهره بسوء

 .(97)بسبب نمرة الّتقديس واالحرتام لبعض الّنصوص وال سيما الّدينية واألسطورية
 

ويسّمى هذا الّنوع أيضا بالّتناص االستشهادي أو االقتباسي، وميّثل الّدرجة العليا هلذا 
ويقابل الّدرجة العليا »احلضور الّنصي، حيث يعلن الّنص الغائب عن نفسه يف احلاضر، 

آخر، حضورا واضحا وحرفيا، سواء استخدم ذلك يف عالمات حلضور نص يف نص 
 .(22)«الّتنصيص )املزدوجان( أم ال

 

 الّشاعرة: كقول بعض األمثلة، نذكر "من أين أبدأ"، االجرتاري يف ديوان الّتناص أمثلة ومن
 ضبحا بذاك  امللتقىات  ــــمن هّبوا هلا صبحا   *   والعاديـــل السُّراة كــــه
 (29)*  والفجر أوحى بطرف الّنور ما أوحى  لّليل أغطش حىّت كاد  ينكرهم فا      

 

 (1) فاملغريات صبحا (2) فاملوريات قدحا (5) ضبحا والعاديات﴿ وقد اقتبست ذلك من قوله تعاىل:

 .(17)﴾(5) فوسطن به مجعا (1) فأثرن به نقعا
 

 الّسريع، يطلق على فالعاديات مجع العادية، وهو اسم فاعل من العدو، وهو الّسري
سري اخليل واإلبل خاّصة، وقد يوصف به اإلنسان، وهو على الّتشبيه باخليل، وقد جاء 
على صيغة الّتأنيث ألنّه من صفات ما ال يعقل، والّضبح هو اضطراب النّـَفس املرتّدد يف 

ت قبل احلنجرة دون أن خيرج من الفم، وهو من أصوات اخليل والّسباع، والّسورة مكّية كان
ابتداء الغزو اّلذي أوله غزوة بدر، وقد أقسم الّله بالعاديات لتعميمها مبا تُعني على مناسك 
احلج، واختري القسم هبا ألّن الّسامعني يوقنون أّن ما يقسم عليه هبا حمقق، فهي معممة 

 .(15)عند اجلميع من املشركني واملسلمني
 

عرية، وهي أيضا مأخوذة من السورة كما ّت توظيف كلمة )صبحا( يف األبيات الشّ 
 زمان فّسر املغريات خبيل الغزاة نفسها يف قوله تعاىل )فاملغريات صبحا(، فـ )صبحا( ظرف
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فتقييد ذلك بوقت الّصبح ألهّنم كانوا إذا غزوا ال يغريون على القوم إاّل بعد الفجر ولذلك  
 .(12)اهكان منذر احلّي إذا أنذر قومه مبجيء العّدو نادى يا َصباح

 

لقد اقتبست الّشاعرة آية وكلمات من القرآن الكرمي، ونّوعت يف كالمها، فحولت 
الّدالالت حسب املوضوع الّذي تتحّدث عنه، فأنتجت قيما جديدة، تمهر فيها دالالت 
الّنص املستشهد به ودالالت الّنص املستقبل له معا عند نقطة االندماج بينهما، ومل يكن 

 وظيفها، وربطت بني أجزاء املوضوعع للكلمات، وإمنا أحسنت الّشاعرة تاألمر جمّرد جتمي
من أجل الوصول إىل دالالت مكثّفة يف القصيدة الواحدة، ولذلك جندها تذكر كلمات 

حا( يف تفعيلة العروض وقابلته أخرى مسجوعة مل ترد يف السياق القرآين، فأتت بـ )صب
وعا من املوسيقى تؤثر على مسع املتّلقي، وظهر )ضبحا( يف تفعيلة الّضرب، ممّا أحدث نبـ

الّتصريع واضحا يف البيت، فكانت قد قّيدت الوقت يف البداية بالّصبح، ومن ّث أتت فيما 
بعد بكلمة أخرى معاكسة هلا، وهي )الّليل(، فكانت العبارات تسري يف تناغم متواصل 

دّل على قدرة الّشاعرة على وعلى نفس الوترية )فالّليل أغطش، والفجر أوحى(، ممّا ي
 توظيف ما خيدم غرضها، وقدرهتا على الّتالعب باأللفاظ.

 

وتستخدم الّشاعرة لفمة )العاديات( يف موضع آخر باملعىن نفسه الّذي استخدمه 
 القرآن الكرمي، يف قوهلا:

 العادياتُ 
 العاليات سروجهم

 وبروجهم..
 وعروجهم للُمرتقى

 (11)نُعمى هلم

 

ى أّن اقتباس الّشاعرة مل يكن فقط يف جمال األلفاظ، وإمّنا اقتبست وهذا يدّل عل
أّي نص أديب هو خالصة تأليف »تخدمها القرآن الكرمي، ذلك أّن األلفاظ مبعانيها اليّت اس
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لعدد من الكلمات، والكلمات هذه سابقة للّنص يف وجودها، كما أهّنا قابلة لالنتقال إىل 
 .(11)«معها تارخيها القدمي واملكتسبنص آخر، وهي هبذا كّله حتمل 

 

ومن امللفوظات األخرى اليت تعلن عن تناص اجرتاري، اقتباس من القرآن الكرمي يف 
 قول الّشاعرة:

 ُص ّي  حنانك يف عروق  َجناين      *     علّي تربعم يف اليباب جناين
 دس  الريّانيا  جّنًة  فوُح   الرياض  عبريُها      *      ومنريُها يف  الّسن

 *     والّسر يسري يف دمي وكياين   مذ كنت يف رحم األمومة مضغة  
 (15)*    فَرغ ْدُت من طيب به  وليان  أود ْعُت  منها   يف   قرار  آمن      

 

ولقد ﴿ويف هذا تأثرت بالقرآن الكرمي واقتبست منه، كما هو واضح يف قوله تعاىل: 

ثّم خلقنا الّنطفة علقة  (51) يف قرار مكني ثّم جعلناه نطفة (52) لة من طنيسالخلقنا اإلنسان من 

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما فكسونا العظام حلما ثّم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك اهلل 

 .(11) ﴾(51)أحسن اخلالقني
 

 وإذا كانت اآلية تشري إىل مراحل خلق اإلنسان خطوة خطوة، فإّن الّشاعرة ال تلتفت
إىل مراحل اخللق كّلها اليت ذكرها القرآن الكرمي، ولكّنها تستثمر بعض املراحل منها، وهي 
مرحلة املضغة، ومرحلة القرار املكني، ومن ثّ فقد عمدت إىل الّتحويل يف بنية الّنص، فبينما 

ة قد اختصرت اعترب القرآن الكرمي الّنطفة يف القرار املكني، ّث العلقة، ثّ املغضة، فإّن الّشاعر 
هذه املراحل، بداية من املضغة إىل القرار اآلمن، داللة على أّن اهلل سبحانه وتعاىل توىل 
اإلنسان برمحته منذ كان مضغة يف رحم أّمه إىل أن أودع يف قرار آمن، وقد استبدلت 

 ا.)املكني( الوارد يف القرآن الكرمي بـ )اآلمن(، داللة على األمان الّذي تلقاه يف حياهت
 

 انه، وقد مسي به هنا املكان نفسهوالقرار: يف األصل مصدر قّر إذا ثبت يف مك
واملكني: الثّابت يف املكان حبيث ال يقلع من مكانه، فمقتضى المّاهر أن يوصف باملكني 
الّشيء احلال يف املكان الثّابت فيه، وقد وقع هنا وصفا لنفس املكان الّذي استقّرت فيه 

 .(10)قة اجملاز العقلي للمبالغة، وحقيقته مكني حالهالّنطفة، على طري
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 ويف قوهلا:
 انـــــــــعين أوهاـــــبش طــــــجاب  فأهبَرت   *   أىّن  حتييا من توارْت باحل 
 (12)فاحلسن فيها فوق خاطرة  الّرؤى   *   وجتلّيات احلسن يف اإلحسان     

 

إذ  (17) ه أوابود سليمان نعم العبد إّنهبنا لداووو﴿ وقد اقتبست هنا من قوله تعاىل:

فقال إني أحببت حب اخلري عن ذكر ربي حتى توارت  (15) ُعرض عليه بالعشي الصافنات اجلياد

 .(19)﴾(12)باحلجاب
 

و)توارت باحلجاب( متعّلق يف اآلية بقوله تعاىل: )أحببُت(، باعتبار استمرار احملّبة 
حّب اخلري عن ذكر ريب، واستمّر ذلك حىت ودوامها، حسب استمرار العرض، أي أنبت 

غربت الّشمس تشبيها لغروهبا يف مغرهبا بتواري املخبأة حبجاهبا عن طريق االستعارة، فقد 
أخرج ابن املنذر وابن أيب حات وأبو الّشيخ عن كعب، قال احلجاب هو حجاب من ياقوت 

 .(17)أخضر حميط باخلالئق منه اخضّرت الّسماء
 

اعرة مل تكتف باجرتار جزء من اآلية حبرفيته، بل اقتبست أيضا املعىن ويبدو أّن الشّ 
 ن حّب األم وحناهنا )ص ّي حنانك(الّذي تضّمنته اآليات، كون القصيدة تتحّدث ع

 وضّمنتها شىت املعاين واإلشارات اليت وردت يف القرآن الكرمي.
 

ونشرهتا يف خطاهبا قصد لقد أعادت الّشاعرة كتابة الّنص القرآين بطريقة االجرتار، 
 الكرمي. القرآن طريقة على الّسجع استثمرت وأهّنا خاّصة لنصوصها، موضوعي معادل حتقيق

 

 الت ناص عن طريق االمتصاص: -ب
، حيث ينطلق الكاتب أساسا من اإلقرار وهي مرحلة أعلى يف قراءة الّنص الغائب

حتويليا، ال ينفي األصل، بل يسهم بأمهية هذا الّنص وقداسته، فيتعامل معه تعامال حركيا 
يف استمراره كجوهر قابل للّتجديد، ومعىن هذا أّن االمتصاص ال جيّمد الّنص الغائب وال 

 .(15)ينقده، بل يعيد صياغته وفق متطلبات تارخيية
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اإلحايل، كونه ال يعلن عن وجود ملفوظ حريف مأخوذ  وميكن تسميته أيضا بالتناص
 عليه، عن طريق وجود دال من دوالهإليه، وحييل الّذاكرة القرائية  من نص آخر، وإمّنا يشري

 .(12)حيث يذكر الّنص شيئا من الّنصوص الّسابقة أو األحداث ويسكت عن بعضها
 

 ومن أمثلته قول الّشاعرة يف قصيدة )ص ّي حنانك(:
 األم  ثّ  األم   ثّ  ...  وبـَّرها     *      حبل يناط  به  رضى  الّرمحن

 النــــالثّق *      لو قّسمت لسما هبا   ة  ــــخلّ  م ـــــالرّتاحا   و ــرمح  اهــــمسّ           
 ǃ*      قرىب  الّرضاعة  حرمة  بلبان؟   أوليس  تكرميا  هلا  أن   وثّقت 
 (11)ريانــــ*     حّلْق فنعم اخلَْفُض الط   يا من خفضت هلا جناحك رمحة

 

اعرة هنا امّتصت املعاين املوجودة يف القرآن وعرّبت عنها حيث نالحظ أّن الشّ 
ا وقضى ربك أال تعبدو إال إياه وبالوالدين إحسانا إّم﴿بطريقتها اخلاصة، وذلك يف قوله تعاىل: 

 (21) يبلغن عندك الكرب أحدهما أو كالهما فال تقل هلما أف وال تنهرهما وقل هلما قوال كرميا

 .(11)﴾(21) الرمحة وقل رب ارمحهما كما ربياني صغرياواخفض هلما جناح الذل من 
 

قضى اإلحسان بالوالدين، فقد عطف األمر باإلحسان إىل الوالدين على ما  إّن اهلل
ا ّـ العبادة ألنّه أوجد الّناس، ومل ، ألّن اهلل هو اخلالق فاستحقّ هو يف معىن األمر بعبادة اهلل

مر باإلحسان إليهما، فاخلالق مستحق للعبادة لغناه جعل اهلل الوالدين ممهر إجياد الّناس، أ
عن اإلحسان، وألّن اهلل جبل الوالدين على الّشفقة على أوالدمها، فأمر األوالد مبجازاة 

 .(15)ذلك باإلحسان إليهما
 

، فكان ذكر رمحة العبد ﴾واخفض هلما جناح الذّل من الّرمحة﴿أّما بالّنسبة لقوله تعاىل: 
إىل رمحة اهلل، وتنبيها على أّن حمّبة الولد اخلري لوالديه يدفعه إىل معاملتهما مناسبة لالنتقال 

 .(11)به فيما يعلمانه وفيما خيفى عنهما، حىّت فيما يصل إليهما بعد مماهتما
 

أّما الشاعرة فقد خّصصت احلديث يف القصيدة عن األم، كوهنا منبع احلنان )ص ّي 
ية عن طريق اجرتار اآلية اليّت تدعو إىل بّر الوالدين حنانك(، وتعاملت مع اآليات القرآن
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وامتصاص املعاين اليت تضّمنتها، ّث قامت بتحويرها بطريقتها اخلاصة، قصد إنتاج الّداللة 
اليت تسعى الّشاعرة إىل إبرازها يف القصيدة، وجعل القارئ يعود بذاكرته إىل هذه اآلية أو 

هتا إىل بّر الوالدين، وخاصة األم اليت خّصصت هلا السورة، ويسرتجع أجواءها ويوافق دعو 
مكانة هامة يف قصيدهتا، ومن جهة أخرى دعوة إىل ضرورة جعل الّنص القرآين مبدأ 

 أساسيا لكّل الك تابات.
 

، فتعّرضت جلوانب شىت من -عليه الّسالم–ولقد اهتّمت الّشاعرة بسرية الن ي موسى 
 ا مرسال، تقول:حياته، منذ ولد طفال إىل أن بعث نبي

 بيين وبينك عنُي موسى
 موسى الن ي..

 وسّيد املاء البهيّ 
 فاملاء سر جناة موسى

 مذ طفا يف الّيم
 وتراه صام عن املشارب

 من صدور املرضعات
 فأعاده ظمأ احلياة
 إىل موارده الّرؤوم
 (10)فنما وأينع وارفا

 

ة ا عليك مّرولقد منّن﴿استوحت الّشاعرة هذا الكالم من قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

اليّم ه قفليل أن اقذفيه يف التابوت فاقذفيه يف اليّم (12) ك ما يوحىإذ أوحينا إىل أّم (10) أخرى

إذ متشي أختك  (19) صنع على عيينليك حمبة مين ولتُت عله وألقي لي وعدّو بالساحل يأخذه عدّو

 ، ويف قوله تعاىل:(12)﴾نها وال حتزنعي كم على من يكفله فرجعناك إىل أمك كي تقّرفتقول هل أدّل
وأوحينا إىل أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه يف اليم وال ختايف وال حتزني إنا رادوه ﴿

 .(19)﴾(0) إليك وجاعلوه من املرسلني
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 الّذي ولد يف ظّل أوضاع قاسية - معليه السال -فاآليات تعرض سرية حياة موسى 
مه خوفا عليه من قتله، فتتدخل القدرة اإلهلية لتوجيهها عن طريق حماطة باخلطر، فتحتار أ

رها أن ترضعه، وأن تلقيه يف اليم الوحي، فتتلقى أم موسى هذا اإلحياء املطمئن واملبشر، يأم
 ، ثّ ينصحها بعدم اخلوف واحلزن، ويبّشرها بأنّه سيعيده إليها.ليكون له ملجأ

 

، حني - عليه الّسالم -ثال يف قّصة موسى فالقصيدة تنفتح على القصص القرآين مم
والدته إذ ألقي يف اليم حىت ال يقتله فرعون، ويعتمد امللفوظ الشعري على استبعاد بعض 
العناصر واالكتفاء بالقّصة جمملة، فقد استبعدت القصيدة بعض األحداث كسؤال أخت 

ه وينجو من موسى على أن تدّل القوم على من يكفل موسى حىت يعود إىل حضن أمّ 
اهلالك، فاكتفت باخلطوط العريضة دون الّتفصيل فيها، وقد أوردت جّل قصص موسى اليت 
هلا عالقة باملاء يف قصيدة مسّتها )سرية املاء(، لتستعرض بعد ذلك قصة موسى مع فرعون 

 الّذي غرق يف البحر بسبب طغيانه، قائلة:
 وعصاه مونقة بآيات النبوة
 حني حاصره جنود البغي

 دركه الّنداء:أ
 اضرب هبا

 فانشق قلب البحر
 ث طغى الُعباب

 أحىي وأغرق
 ث
 (57)أفضى بالّذي يف جوفه 

 

وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا ﴿ استثمرت الّشاعرة هنا قوله تعاىل:

ل وأنا من وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أّنه ال إله إال الّذي آمنت به بنو إسرائي

 .(55)﴾(97) املسلمني
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فالقصيدة واآلية تذكران أهّم أدوات اإلعجاز املتعّلقة باملاء، فقد كان املاء منقذا 
ومغرقا يف الوقت نفسه، حيث جنى موسى والّذين اتّبعوه وأغرق فرعون والّذين كانوا يف 

اء طاقة ، وهكذا حيمل امل- عليه السالم -صفه، فكان حجة وبرهانا على نبوة موسى 
لييت آمتحّولة، باإلضافة إىل دور العصا اليت تشق البحر نصفني، فقد استخدمت الّشاعرة 

   البرت ميّثل أبسط أشكال االختصار(، و Extentionوالّتمطيط ) (Amputationالبرت )
الّنص الاّلحق باقتطاع أجزاء معّينة من الّنص الّسابق، دون تدخل آخر يف »حيث يقوم 

، فقد قامت الّشاعرة ببرت بعض األحداث قصد االختصار واالختزال، وباملقابل (59)«العمل
 قامت بتمطيط بعض األحداث أضافت من خالهلا بعض املقاطع.

 

ووفقا لذلك صارت للماء دالالت مرتبطة بشخصّية "موسى"، ومن ّث فإّن امللفوظ 
قام ببرت بعضها ومتطيط الّشعري اّتكأ على عنصر املاء واستثمر بعض دواله واستبدهلا و 

 البعض اآلخر.
 

 لّصاحل )اخلضر(، يف قول الّشاعرة:لوملوسى أيضا قّصة أخرى مع املاء حني مرافقته 
 واملاء كان دليل موسى للويّل اخلضر
 باكورة الّدرب املمّهد الختبار الّصرب

 للماء دورته.. 
 مذ كان عرش اهلل

 .(51)فوق املاء
 

موسى مع العبد الّصاحل، لرتبط املاء بقصة اختبار صرب  قامت الّشاعرة بتحوير قّصة
موسى على ما سيفعله الّرجل الّصاحل من أفعال تبدو ظاهريا خمالفة للمنطق والّشرع، مثلما 

 (17) وإذ قال موسى لفتاه ال أبرح حتى أبلغ جممع البحرين أو أمضي حقبا﴿جاء يف قوله تعاىل: 

 .(51) ﴾(15) باسرفاختذ سبيله يف البحر  جممع بينهما نسيا حوتهما افلما بلغ
 

فانطالقا من تسرب احلوت إىل البحر، عاد موسى وفتاه أدراجهما إىل حيث فقد هذا 
فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رمحة من عندنا ﴿احلوت، فوجدا العبد الّصاحل هناك، يقول تعاىل: 



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
217 

، قال (11) تعلمين مما علمت رشداقال له موسى هل أتبعك على أن  (15) وعلمناه من لدنا علما

قال ستجدني إن شاء اهلل  (12)وكيف تصرب على ما مل حتط به خربا  (10) إنك لن تستطيع معي صربا

 .(55)﴾(19) صابرا وال أعصي لك أمرا
 

لقد وظفت الّشاعرة "قّصة موسى مع العبد الّصاحل" الّذي هو "اخلضر" حسب ما 
، واخلضر لقب (51)وسى بين إسرائيل الّرجل الصاحلذكرته كتب الّتفاسري، فقد رافق م

موصوف باخلضرة، أي الربكة، وقيل كان إذا جلس على األرض اخضّر ما حوله، أي 
 .(50)اخضّر بالّنبات من أثر بركته، وقيل هو ن ي، وهو رجل صاحل

 

وذكُر املفّسرين السم اخلضر الّذي وظّفته الشاعرة يف قصيدهتا دليل على تأثرها 
قّصة القرآنية، فقد قامت بتحوير عناصر القصة القرآنية وذكرت قّصة "موسى مع بال

مستعملة بعض  هتا )سرية املاء(، امتّصت القّصةاخلضر" يف إطار ذكرها للماء يف قصيد
مفرداهتا وامتصاص معانيها اليت تضّمنتها، جلعل القارئ يعود بذاكرته إىل القّصة ويسرتجع 

 ة دعوهتا إىل ضرورة جعل الّنص القرآين مبدأ أساسيا لكّل الكتابات.أجواءها ويوافق الّشاعر 
 

 كما استثمرت الّشاعرة حادثة اإلسراء واملعراج يف قوهلا: 
 يا نفحة الطّيب
 إسراًء ومعراجا

 وهبجُة املسجد األقصى
 َزهت تاجا

 مسرى احلبيب الّذي
 طاف الرُباق به

 فأينع احلسن
 يف األكناف..

 .(52)وّهاجا
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اعرة يف هذا استثمرت قصة اإلسراء واملعراج، اليت ذكرها القرآن الكرمي يف قوله والشّ 
سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله ﴿ تعاىل:

 .(59)﴾بصريلنريه من آياتنا إنه هو السميع ال
 

قصيدهتا، ووظفت جانبا من استلهمت الّشاعرة الّنص القرآين الغائب والتزمته يف 
السرية الّنبوية اليت تشري إىل قّصة اإلسراء واملعراج، مقتبسة منها بعض املصطلحات مثل: 
الرُباق، قصد االستدالل وإعادة اإلنتاج من خالل عالقة تناصية تقيمها الّشاعرة مع هذه 

صيدهتا، ممّا يشري إىل الّنصوص، لتتولد الّدالالت اجلديدة اليت تسعى الّشاعرة إىل بثها يف ق
 الثقافة الّدينية اليت متتلكها وتؤطر أعماهلا، مع اإلحاطة جبوانب شىت من القرآن الكرمي.

 

 خالصة:
نستنتج ممّا سبق أّن الّشاعرة "نبيلة اخلطيب" قرأت الّنص القرآين واستحضرته يف 

 ت الّنص احلاضرصاص، لتوليد دالالقصائدها، فوظفته توظيفا تراوح بني االجرتار واالمت
ويف أحيان كثرية كانت تأخذ الفكرة من القرآن الكرمي وتعرّب عنها بطريقتها اخلاصة، فتعيد 
إنتاج نصوصها من خالل عالقة تناصية تقيمها مع هذه اآليات، لتتولد عندها الّدالالت 
اجلديدة، حيث سيسهل على القارئ اكتشاف هذا التناص، ومن هنا كان القرآن الكرمي 

 ينا استقت منه الّشاعرة موادها األولية على أشكال متنوعة.مع
 

مع الّنص  رت الّشاعرة الّنص احلاضر والغائب يف تالحم إبداعي، تفاعاللقد سخّ 
القرآين بأشكال خمتلفة، جاءت لتعزز الثقافة الّدينية عند الشاعرة اليت استلهمت روح القرآن 

خمتلفا، وقد رّكزت على جانب اإلحياء يف ونسجت على منواله، ونّوعت يف ذلك تنويعا 
 الصور والّلغة، وعرّبت عن كثري من األلفاظ واملعاين القرآنية بصور موحية ورموز معرّبة.

 

إىل القرآن الكرمي ووظفته يف نصوصها لتستمد القوة منه، باقتباس آثاره  والّشاعرة جلأت
 صار املسافة بينها وبني القارئ.ومتّثل مناذجه، وقد عمدت إىل ربط املاضي باحلاضر واخت
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وهكذا يكون القرآن الكرمي أحد مرجعيات املنت الّشعري عند "نبيلة اخلطيب"، وأحد 
املفاتيح القرائية عندها، ث توظيفه خلدمة غرضها الفين واألديب، فأمّدها بطاقات تعبريية 

 دواوين أخرى، وقد مّس ثرية، أسهمت يف إغناء جتربتها الّشعرية سواء يف هذا الّديوان أو يف
التناص عند الّشاعرة جوانب عّدة من القرآن الكرمي، منها جانب القصص، مثل قّصة 
اإلسراء واملعراج وقّصة موسى مع العبد الّصاحل، ومنها العبادات واملعامالت وبّر الوالدين 

 .وغري ذلك، عرّبت من خالل كّل ذلك عن نمرهتا الثّاقبة للواقع وتفاصيل احلياة
 

ورغم كّل هذا يبقى للقرآن الكرمي فضاءه املعريف الواسع وأفقه التأويلي املتجدد الذي 
 شخص آخر أن جياريه مهما بلغت ثقافته وقدرته. ال ميكن لفكر الّشاعر أو األديب أو أيّ 
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 النسق المضمر وفعاليته التأويلية في نظرية النقد الثقافي
 قراءة في تجربة عبد اهلل الغذامي

 

The Implicit Pattern and its Hermeneutical Effectiveness  

in the Theory of Cultural Criticism 

Reading in the Experience of Abdullah Al-Ghadhami 
 

 

 سالم بن سليليح/ ط.د                                                       

  (لجزائر)ا 9جامعة الجزائر                                                      
salem.benselilih@univ-alger2.dz 
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 ملخص: 
ل احلاصل يف تسعى هذه املداخلة إىل البحث يف مسألتني نقديتني هلما عالقة بالتحوّ 

املنمومة  سلطة من الثقافية النقدية للدراسات اجلديد هالتوجّ  أوالمها: النقدية، الدراسات جمال
املصطلح  مستوى على نقدية ثورة من لالتحوّ  هذا أفرزه ماو  الثقافية، املنمومة سلطة إىل اجلمالية،

للممارسة  بانيا عامال باعتباره الثقايف النسق موضوع يف البحث ثانيا: النقدية. واملمارسة واملنهج
 النقدية أثناء حتليل النصوص، ترتكز عليه اآللة التحليلية اإلجرائية يف جمال النقد الثقايف.

 

   .والتجلي اخلفاء الثقايف، النقد البالغة، مجاليات اخلطاب، املضمر، نسقال المفتاحية: الكلمات
 

Abstract:    

This paper aims to investigate in two critical issues that have a 

relationship with the transformation in the critical studies. First, the 

new orientation in the cultural critical studies; from the aesthetic 

system authority to the cultural system one. This transformation lead 

to a revolution in criticism at the level the term, the approach, and the 

critical operation . Second, the investigation in the cultural framework 

as a developing factor to the operation of criticism while analyzing 

texts in which the procedural analytical mechanism is based on  the 

field of cultural criticism. 
 

keywords: Implicit Pattern, discourse, rhetorical aesthetics, cultural 

criticism,
 
Invisibility and visibility. 
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 ن نقد النصوص إلى مساءلة األنساق: ممقد مة
األدب ظاهرة إنسانية، لغوية يف املقام األول، والنقد عملية هتتم باألدب، وتُعىَن 
بتحليل اخلطابات املنبثقة من الذات املبدعة، فاخلطاب أسبق، تليه املمارسة النقدية، وقد 

متكنها من سرب أغوار  رؤيةالتاريخ، إىل تقدمي  مرّ سعت النمريات النقدية املتعاقبة على 
الماهرة األدبية، واملتمعن يف سريورة املدارس النقدية على اختالف أصوهلا ومناهجها، يدرك 

 املتلقي( - املبدع - النص - لسياقاا على عناصر العملية اإلبداعية )مدى اهتمامها وتركيزه
 ي وغريها باملبدع وبيئتهالتارخيي واملنهج النفس ففي حني اهتمت املناهج السياقية كاملنهج

ما يتعلق بالسياق اخلارجي لنشأة النص، نادت املناهج النسقية كالبنيوية والسيميائية  وكلّ 
وغريها بغلق النص وعدم جماوزة اجلانب اللغوي الشكلي للخطاب، بينما نزعت مناهج 

 ية اإلبداعيةره شريكا فاعال يف العملأخرى كنمرية القراءة إىل االهتمام باملتلقي، واعتبا
حماولة مام بعناصر العملية اإلبداعية، و وهكذا كان دأب املناهج النقدية يف تناوهبا على االهت
 القبض على اخليوط املتحكمة يف الماهرة األدبية.   

                    

دراسات وقد شهدت مرحلة التسعينيات من القرن املاضي نقلة نوعية يف جمال ال
النقدية بربوز النقد الثقايف على الساحة النقدية العاملية، والذي أخذ طريقه إىل الساحة 

قراءة  -ايف النقد الثقد اهلل الغذامي، من خالل كتابه )العربية مع جهود الناقد السعودي عب
ها (، فبعد مدة ليست بالقصرية من سيطرة املناهج النسقية، وعلى رأسيف األنساق الثقافية

البنيوية على املشهد النقدي واليت عملت على تسييج النص األديب وعزله عن حميطه 
وسياقاته اخلارجية، متجاهلة بذلك دور الذات املبدعة، واملتلقي، واإلطار اخلارجي، حبجة 

داخل النص املغلق، وأن ال أدبية خارج حدود جدران اللغة   العمل النقدي جيب أن يتمّ  أنّ 
مايل اللفمي، انربى النقد الثقايف بآليات جديدة، ومنهج مغاير، يعتمد على والتشكيل اجل

 واضيع الثقافية داخل النص األديبالنمرة الشمولية للماهرة األدبية، ويعىن بتناول خمتلف امل
باحثا عن الثقافة داخل األدبية، متسلحا مبعطيات إجرائية جديدة، تتخذ من قضية 

ة خلف البناء اجلمايل للغة، مرتكزا إجرائيا هاما يف عملية التحليل األنساق الثقافية املتواري
 نسانية جماورة أبرزها علم اجلمالواملساءلة، األمر الذي دفع به إىل التقاطع مع علوم إ
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ونمرية األدب، والتحليل النفسي وغريها من العلوم اإلنسانية األخرى، "فالقراءة النسقية 
يا ناجعا يف سبيل اختبار النمرية املتعددة، متثل مقرتبا حتليل بفعل تقاطعاهتا مع االجتاهات

 .(5)التمثيالت اجلمالية والشيفرات الثقافية يف البىن النصية"الصيغ و 
 

ومل يقتصر هذا التحول يف مسار النقد، بالنزوع إىل النقد الثقايف، على املستوى 
مالية تكزة على البالغة واجلاإلجرائي فحسب، باستبدال اآلليات التحليلية القدمية املر 

جديدة تتكيء على مساءلة األنساق الثقافية املضمرة خلف مجاليات  بعناصر إجرائية
اخلطاب، ليس ذلك فحسب، بل مشل أيضا االنفتاح على مواضيع ظلت ردحا من الزمن  

 يف حكم اهلامش واملخبوء يف الذاكرة الشعبية واألدبية، مما فتح جمال"االهتمام باملهمش
واخل يء يف ذاكرة الشعوب، واكتشاف األنساق الباطنة اليت تقوم بالدور الفاعل يف توجيه 

الناقد عبد اهلل الغذامي أهم الباحثني العرب يف  ، ويعدّ (2)الذائقة والتلقي، وسحبه باجتاهها"
 الد، من خالل أحباثه يف هذا اجملجمال النقد الثقايف، وأهم املروجني لتبين هذا النقد اجلدي

وباخلصوص كتابيه الشهريين: النقد الثقايف، مقدمة نمرية وقراءة يف األنساق الثقافية، ونقد 
ثقايف أم نقد أديب )باالشرتاك مع عبد الن ي اصطيف(، ولقد حتدث يف كتابه األول عن 
النقلة اليت أحدثها النقد الثقايف يف جمال الدراسات النقدية، وخلصها يف أربعة عناصر 

متسائال وجُميبا يف الوقت نفسه "كيف ميكننا إحداث نقلة نوعية يف الفعل النقدي أساسية، 
 من كونه األديب إىل كونه الثقايف؟ حنتاج هنا إىل عدد من العمليات اإلجرائية هي:

 ـ نقلة يف املصطلح النقدي ذاته.  أ 
  .ـ نقلة يف املفهوم )النسق( ب

 ج. نقلة يف الوظيفة.
 .(1)ق"ـ نقلة يف التطبي د 

  

وحني سئل عما إذا كان النقد الثقايف سيصبح بديال عن النقد األديب، أجاب 
الغذامي: "إّنين أحس أنّنا حباجة إىل الّنقد الثّقايف أكثر من النقد األديب، ولكن انطالقا من 
الّنقد األديب، ألّن الّنقد األديب فاعلّيته قد جربت وصار هلا حضور يف مشهدنا الثّقايف 
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ديب معا، وقد توّصلنا إىل أّن الكثري من أدوات الّنقد األديب صاحلة للعمل يف جمال الّنقد واأل
الثّقايف، بل أستطيع أن أؤّكد بأنّنا ومنذ عصر الّنهضة العربّية، وحىت يومنا هذا ما من شيء 

القا من جرب ثقافّيا مثل الّنقد األديب، هلذا أدعو إىل العمل على فاعلّية الّنقد الثّقايف انط
 .(1)النقد األديب"

 

الواقع  وبعيدا عن اجلدل احلاصل بني أنصار االجتاهني يف النقد: األديب، والثقايف، فإنّ 
النص األديب  النقدي العريب يبدي احتضانه لكافة أشكال التجريب النقدي، انطالقا من أنّ 

 ب ما بعد حداثيقد الثقايف هو خطاوالن" ،نفتح على خمتلف اخلطابات النقديةهو نصٌّ ي
يسعى إىل مقاربة النصوص، مقاربة منفتحة على السياقات املتنوعة، وهذا يقدم إمكانية 
إعادة قراءة النصوص الرتاثية قراءة منفتحة على األنساق املختلفة، اليت تسهم يف توجيه 
الذائقة القرائية، هذه األنساق اليت وجدت عرب عمليات من الرتاكم الثقايف واملعريف 

   .(5)اإليديولوجي، حىت صارت عناصر تتلبس باخلطاب، وتوجهه ثقافيا وإيديولوجيا"و 
 

باحث يف هذا اجملال، أن  وبالنمر إىل مركزية النسق يف النقد الثقايف، توجب على أيّ 
 يقف على داللته ومفهومه داخل املنمومة املصطلحية للنقد الثقايف وخارجها.

 

 :نيويةمفهوم النسق في الدراسات الب* 
البنيوية، ال بأس أن نعرج على أهم ما  وم النسق عند رواد املدرسةقبل أن نلج إىل مفه

جادت به املعاجم اللغوية من دالالت وتعريفات ملصطلح النسق، فقد جاء معىن النسق يف 
 اء، ونسقته نسقًا ونسقته تنسيقاً معجم العني بأنه "ما كان على نمام واحد عام يف األشي

، ويكاد يكون التعريف (1)نتسقْت هذه األشياء بعضها إىل بعض أي تنسقت"ونقول: ا
ذاته يف معجم لسان العرب مع إضافة بعض التفاصيل، ومن التفاصيل اليت أضافها لسان 
العرب على معجم العني "نسقه نممه على السواء، واالسم النسق: وقد انتسقت هذه 

 النسق ن يسمون حروف العطف حروفاألشياء بعضها إىل بعض أي تنسقت. والنحويو 
، وجاء يف معجم مقاييس (0)ألن الشيء إذا عطفت عليه شيئا بعده جرى جمرى واحدا"

 (2)على تتابع يف الشيء" "النون والسني والقاف أصل صحيح يدلّ  اللغة مادة نسق:
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وميكن تلخيص الدالالت املتنوعة اليت تطفح هبا مادة )نسق( يف خمتلف املعاجم 
 ة مبشرتك داليل واحد هو:أنممة األشياء، أو تتابعها وتتاليها يف نمام واحد.السابق
  

أما عن مفهوم النسق يف الدراسات البنيوية فقد ارتبط مبفهوم البنية ذاهتا، يقول جان 
بياجيه: "البنية نسق من التحوالت، وليست جمرد جتميع لعناصر وخواصها، هذه 

بنية، وتثرى بواسطة تفاعل قوانني حتويالهتا، واليت ال التحويالت تتضمن قوانني، وحتفظ ال
، ونكاد جند التعريف ذاته عند علم آخر من أعالم البنيوية (9)تثمر أبدا نتائج خارج النسق"

هو كلود ليفي شرتاوس، الذي حيدد البنية بأهنا "نسق يتألف من عناصر، يكون من شأن 
، فالتعريفان (57) باقي العناصر األخرى"أي حتول، يعرض للواحد منها، أن حيدث حتوال يف

يعطيان تصورا مشرتكا ملفهوم النسق بأنه جزء ال يتجزأ من مفهوم البنية، فهو يعترب ساحة 
 خمتلفة. لغوية وحدات لتنتج تتحرك ،ةداخلي عالقات ضمن والوحدات العناصر فيها تتفاعل
    

نية لدى أعالم البنيوية، عند ويتجلى أكثر هذا التماهي بني مفهوم النسق ومفهوم الب
فرديناند دي سوسري، فبالرغم من أنه يف نمر الكثريين رائد املدرسة البنيوية، إال أنه مل يصرح 
مبفهوم البنية يف جمال دراسته اللسانية، بل استخدم عوضا عن ذلك مصطلح النسق أو 

المة يف املنمومة اللغوية نمام وقد أوضح عالقة النسق بنمام بنية اللغة يف تشبيهه "ملوقع الع
األحجار  مبوقع الوزير مثال، على رقعة الشطرنج، يف حلمة من حلمات اللعب، وحيث أنّ 

حتركها خيضع لنمام ويؤدي إىل  على الرقعة حمكومة بشبكة من العالقات، وحيث أنّ 
 ذلك مييز اللعبة كنسق م، وحيث أنّ الالعبني يدخالن يف هذا النما احتماالت، وحيث أنّ 

شيء آخر )بعود كربيت مثال(، هذا االستبدال  ميكن يف حلمة كهذه أن تستبدل الوزير بأيّ 
العنصر )الوزير مثال( ليس له  ال يغري شيئا يف نمام اللعبة، وال يبدل يف نسقها، ذلك أنّ 

، وكما هو واضح (55)قيمة بذاته، بل بوجوده يف هذا الكل، يف هذه البنية ويف نسقها هذا"
 م النسق يكتسب قيمته داخل البنيةمفهو  املماثلة اليت عقدها دي سوسري، فإنّ من خالل 

ويف عالقته ببقية العناصر األخرى، أو مبوقعه يف شبكة العالقات اليت تنمم العناصر، واليت 
هبا تنهض البنية، فتنتج نسقا، فالعناصر ال قيمة لوجودها مفردة، وإمنا من خالل سياقات 
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غلقة، وهو ما عربت عنه ميىن العيد عند تناوهلا للنسق يف نمر البنيوية عالقات املنمومة امل
قائلة:"يتحدد مفهوم النسق يف نمرتنا إىل البنية ككل، وليس يف نمرتنا إىل العناصر اليت 
تتكون منها وهبا البنية، ذلك أن البنية ليست جمموع هذه العناصر، بل هي هذه العناصر مبا 

تنتمم يف حركة العنصر خارج البنية غريه داخلها، وهو يكتسب  ينهض بينها من عالقات،
قيمته داخل البنية ويف عالقته ببقية العناصر، أو مبوقعه يف شبكة العالقات اليت تنتمم 

(52)العناصر، واليت هبا تنهض البنية فتنتج نسقا"
. 

 

يعترب وخالصة ملا سبق ذكره، ميكننا القول بأن النسق الذي حتدث عنه دي سوسري، 
امتدادا ملفهوم الشكل عند الشكالنيني الروس، ث البنيويون بعدهم ملصطلح البنية، فهو 

باعتبارها  تضمه فهي املتحركة، العالقات شبكة ضمن داخلها يتحدد البنية، من يتجزأ ال جزء
 ثابتة، تتحرك داخلها العناصر، وتتفاعل وتنسجم مع نمائرها ضمن نسقها ويف بنيتها.

 

الدراسات البنيوية اختزلت مفهوم النسق ودوره يف املستوى  ى على أحد أنّ وال خيف
اللغوي اللساين، الذي يشتغل داخل نص مغلق، وتكون مهمته األساسية إجياد شبكة من 
العالقات الداخلية بني وحدات النص، وبناه الفرعية اليت تشكل بدورها ما يسمى بالبنية 

البنيوي للنسق خيتلف متاما عن مفهومه يف الدراسات الكلية للنص، ويكاد هذا املفهوم 
 الثقافية، اليت تنمر إليه نمرة أكثر مشولية وانفتاحا.

 

 :ماهية النسق في نظرية النقد الثقافي* 
 ى جماالت عدة، منها علم االجتماعينفتح مفهوم النسق يف نمرية النقد الثقايف عل

اجملاالت اإلنسانية، وينال اهتماما كبريا يف والتاريخ، وغريها من  ،وعلم النفس، والسياسة
املقاربات التحليلية للنصوص باعتباره ذا قيمة مركزية، ينبين عليه اخلطاب النقدي يف 
املمارسة اإلجرائية للنقد الثقايف، هذا النقد الذي "حياول يف تعامله مع النصوص األدبية 

طبيعة العالقات االجتماعية، ومن ث إبراز الصراع الطبقي الدائم، حتدد القوة أو السلطة 
معمم تعريفات النسق يف جمال النقد الثقايف  ، ومما يالحظ أنّ (51)طبيعة املنتج الثقايف"

الفلسفي واملعريف ملفهوم الثقافة بصفة عامة، كما تقي مفاهيمها من اإلطار الفكري و تس
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الكوت بارسونز، حيث سيتوضح ذلك من خالل التعريفات التالية، ولنبدأ برؤية الباحث ت
يعرف النسق الثقايف بأنه "نمام ينطوي على أفراد فاعلني، تتحدد عالقاهتم مبواقفهم 
وأدوارهم اليت تنبع من الرموز املشرتكة، واملقررة ثقافيا يف إطار هذا النسق وعلى حنو يغدو 

يتحقق ، فالنسق حسب بارسونز (51)معه مفهوم النسق أوسع من مفهوم البناء االجتماعي"
 وسلوكات أفعال عنها تنتج معني، ياجتماع إطار يف تنشط بشرية مجاعات وجود خالل من

مبا اتفقوا عليه من رموز مشرتكة، وهو حسبه ليس تصورا ذهنيا جمردا، بل يتخذ  طابهلا ارت
 طابع التجسيد، من خالل التحرك يف إطار الثقافة اليت أنتجته.   

   

يليطو أن يقدم مفهوما حمددا للنسق الثقايف عندما يصفه وحياول الباحث عبد الفتاح ك
بأنه "مواضعة اجتماعية دينية استيتيقية، تفرضها يف حلمة معينة من تطورها الوضعية 

، واملواضعة تتطلب القبول والرضى بني (55)مجهوره"ية، واليت يقبلها ضمنيا املؤلف و االجتماع
واحملموالت  الثقافية، القيم من جمموعة تبين على انيتواضع املتلقني، ومجهور املؤلف مها طرفني

 السائدة. الثقافية للمنمومة اجلمعي الالوعي يف واملتسربة اخلطاب، يف املنغرسة والسلوكية الفكرية
        

النسق الثقايف يقع يف منطقة وسطى بني البناء " يف حني يرى الدكتور نادر كاظم أنّ 
العقل اإلنساين، وذلك جلمعه بني وظيفة التفسري واالستيعاب االجتماعي والبنية الكامنة يف 

للتجربة اإلنسانية من جهة، وبني وظيفة التأثري والتحكم يف سلوك األفراد من جهة 
هذا التعريف يعطي مفهوما للنسق الثقايف انطالقا من أثره ودوره  ، وال شك أنّ (51)أخرى"

نه الغذامي حني قال:"النسق يتحدد عرب يف اخلطاب ال من وجوده اجملرد، وهو ما عرب ع
، فالوظيفة النسقية هي اليت تربر وجوده، وتتحدد من (50)وظيفته، وليس عرب وجوده اجملرد"

خالهلا املهمة املنوطة به، هذه املهمة النسقية ال ميكن تقفي أثرها إال حينما" يتعارض 
ر، ويكون املضمر ناقضا نسقان أو نمامان من أنممة اخلطاب، أحدمها ظاهر واآلخر مضم

 .(52)وناسخا للماهر"
 

حصر الغذامي ملفهوم النسق يف وظيفته النسقية ميثل امتدادا للطرح الذي نادى به  إنّ 
وبرامج  عامل االنرتبولوجيا األمريكي كليفورد غريتز حينما شبه عمل النسق الثقايف بقواعد
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جمموعة من التعليمات والوصفات هذه القواعد والربامج عبارة عن  احلاسوب، من حيث أنّ 
اليت هتيئ حدوث العمل العضوي أو احلاسويب، فاألنساق الثقافية هي جمموعة من األدوات 
الرمزية، اليت تتحكم يف سلوك أفرادها، أو هي جمموعة من ميكانيزمات الضبط والتحكم 

نتشر يف أنممة وتكمن أمهية الوظيفة النسقية يف طبيعة النسق ذاته، فهو م، (59)مثل اخلطط
الثقافة والفكر، ويتحدد من خالل اهلوية الثقافية جملتمع ما، عرب تكرار بعض المواهر 
الثقافية اليت تلقى قبوال مجاهرييا ضمنيا واسعا "فالنسق بوصفه عنصرا مركزيا يف احلضارة 

اجلمايل  واملعرفة والثقافة والسياسة واجملتمع، إذ يتسم من حيث هو نمام باملخاتلة واستثمار
واجملازي، ليمرر جدلياته ومضمراته اليت ال تنكشف إال بالقراءة الفاحصة، وال ميكن 

 .(27)استبارها إال بتكوين جهاز مفاهيمي ومعريف متكامل"
                            

اسرتاتيجية النسق تتمثل يف استعداده لالنفالت وإعادة التموضع، والتسرب عرب  إنّ 
مضمر، قادر ك يف حبكة متقنة، ولذا فهو خفي و ، فهو "ذو طبيعة سردية، يتحر أقنعة كثرية 

على االختفاء دائما، ويستخدم أقنعة كثرية أمهها قناع اجلمالية اللغوية، وعرب البالغة 
 خاصية التممهر والضمور، والتسرب ، وبالنمر إىل(25)ومجالياهتا متر األنساق آمنة مطمئنة"

سرتاتيجيات اليت يتخذها النسق يف عملية التماهي مع النص من والتقنع، وغريها من اال
جهة، وطبيعة احملموالت الثقافية واإليديولوجية املختلفة للخطاب، واملتعلقة باجلانب 
االجتماعي والنفسي من جهة أخرى، فإنه من الصعب على الناقد الثقايف تبين رؤية تأويلية 

على تشريح النصوص، واستخراج األنساق ألنساق اخلطاب دون التسلح مبنهج قادر 
املضمرة، ورصد دالالهتا املتطورة، "فاالسرتاتيجيات اليت يعتمدها النسق بغية التشكل والبناء 
تستوجب من الناقد النسقي تبين اسرتاتيجيات مشبعة بالفكر والثقافة من أجل الوعي هباته 

 .(22)األنساق احلرة ذات الوظائف النوعية"
 

منتجها ليس فردا واحدا، فال هو املؤلف وال هو املتلقي، بل  األنساق بأنّ كما تتميز 
ذاهتا، أنتجتها من خالل جتارب طويلة، سعت إىل  مرد ذلك إىل املنمومة الثقافية يف حدّ 

 النسق هنا من حيث هو داللة مضمرةترسيخ هذه األنساق يف الالوعي الثقايف اجلمعي "ف
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منغرسة يف اخلطاب، مؤلفتها من مؤلف، ولكنها منكتبة و  مصنوعةهذه الداللة ليست  فإنّ 
 يتساوى يف ذلك الصغري مع الكبري قراء،ستهلكوها مجاهري اللغة من كتاب و الثقافة، وم

(21)والنساء مع الرجال، واملهمش مع املسود"
. 

 

أمهية النسق يف النقد الثقايف تنبين باألساس على مقاربته  وخالصة ملا سبق ذكره، فإنّ 
لعناصر االجتماعية والثقافية، اليت يكتنزها النص األديب، وما حيمله من معتقدات وصور ل

لك ميتلك خاصية التغري واالنفتاح وأفكار وأخيلة، ترتكز عليها احلياة اإلنسانية، وهو بذ
بتحوالته املستمرة، وقدرته على ترسيخ القيم يف ذهن املتلقي، واليت نمرا الرتباطه باجملتمع و 

 غالبا متناقضة تبعا للمتغريات اليت تعرفها الثقافة ويعرفها اجملتمع. تكون
 

   :التجلي لألنساق الثقافيةلعبة الخفاء و * 
 ممهرين مها: النسق الماهر املعلنيتواجد النسق الثقايف يف النصوص األدبية عرب 

قضه، وال والنسق املضمر اخلفي، ومها متالزمان حبيث ال ينفك أحدمها جيادل اآلخر وينا
إال يف وضع حمدد ومقيد، وهذا يكون حينما يتعارض نسقان أو " تتحقق الوظيفة النسقية

نمامان من أنممة اخلطاب، أحدمها ظاهر واآلخر مضمر، ويكون املضمر ناقضا وناسخا 
لنص األديب عرب ظهوراته العالقة بني النسق الماهر يف ا نّ إ، وميكننا القول (21)للماهر"
لنسق املضمر يف ضوء عالئقه باملرجعيات والشيفرات الثقافية، تبدو عالقة وا اللغوية،

   .(25)اعتباطية حبيث يولد النسق اجلمايل أنساقا سيميائية ثقافية مفتوحة"
         

لعبة المهور والتخفي اليت ميارسها النسق داخل النص األديب هي حمور االهتمام يف  إنّ 
خيفي نسقا مسترتا وكامنا، لكن مدار االهتمام يف احلقيقة  نسق ظاهر النقد الثقايف، فكلّ 

هو النسق املضمر ال الماهر، فال هنتم بالنسق الماهر إال بقدر الكشف عن املضمر 
املتواري خلفه، من خالل اإلشارات واإلحياءات اليت حيملها يف تشكيله العلين، "فالماهر 

 (21)ضمر ويرتاجع ليقبع يف باطن النص"يعلو القول يف النص الثقايف، يف حني يتوارى امل
ه كامن، ميارس لعبته بعيدا يف هدوء دون فالنسق املضمر خطر، وتكمن خطورته يف أنّ 

، وتتخذ املضمرات (20)رقيب، بل هو "جرثومة قدمية تنشط إذا ما وجدت الطقس املالئم"
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عناء اخلوض  - مهما بلغت غرابة وصفها -أمهية كبرية، وتضطلع بدور جوهري، وتستحق 
يف حتليلها وتفسريها، وهي مهمة ليست بالسهلة، حبيث حيتاج الناقد فائضا من العمل 

 رية بفنون اخلطاب وآليات التأويلالتأويلي ومهارة حتليلية، تعضدها ثقافة واسعة ودراية كب
من "فالنسق بوصفه عنصرا مركزيا يف احلضارة واملعرفة والثقافة والسياسة واجملتمع، إذ يتسم 

حيث هو نمام باملخاتلة واستثمار اجلمايل واجملازي، ليمرر جدلياته ومضمراته اليت ال 
تنكشف إال بالقراءة الفاحصة، وال ميكن استبارها إال بتكوين جهاز مفاهيمي ومعريف 

، كما تزداد هذه املهمة صعوبة حينما نعلم بأننا نتعامل مع نسق جييد التحايل (22)متكامل"
جلمالية اللغوية، وعرب لتخفي يف أعماق النص عرب أقنعة كثرية منها "قناع اوالتممهر، وا

، واألنساق هلا (29)"طمئنة من حتت هذه اململة الوارفةمجالياهتا متر األنساق آمنة مالبالغة و 
قدرة على التكرار والتجدد والتوالد "فتشميات النسق داخل البىن النصية يسمح بتشكيل 

 لغة التداخل واجلاذبية، فهي أنساق شبيهة بكيمياء اخلاليا على حدّ أنساق أخرى مولدة با
تعبري بارسونز، وينطبق عليها أيضا وصف الصندوق األسود، حبيث ال ميكن التعرف على 
على باطن النسق كما يقول بارسونز نفسه، والميكن حتليله ألنه شديد التعقيد، كما الميكن 

وإمكانية تقديره، والتنبؤ مبخرجاته  فسر موثوقية النسق،استنتاج حتمية وجود ميكانيكية ما ت
 .(17)انتمام عالقات النسق اخلارجية" إال من خالل لدى مدخالت حمددة معروفة،

 

نتعامل  - وحنن بصدد الدراسة النقدية الفاحصة للنصوص األدبية -واحلقيقة أننا 
اسة األنساق اللغوية مهمة باألساس مع املستوى اللغوي الذي حيمل ثقافة النص، ومنه فدر 

جدا إلدراك املضمر والماهر منها، فاالهتمام بدراسة األنساق اللغوية داخل الثقافة، مينح 
الثقافة معناها اجلوهري ال املعىن الماهري املزيف، ألنه وحده الذي يؤسس لالتصال 

لثقافية تسمح اجلمعي، ويؤطر لنمام اخلطاب داخل الثقافة، فوحدها إذن املقاربة اللغوية ا
 .(15)بإيديولوجيتها احلقيقية املضمرة"ة مباهيتها املزيفة واملعلنة، و بفهم األنساق اللغوي
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 :مركزية النسق في مشروع الغذامي* 
قراءة يف  -املتمعن يف مشروع الغذامي النقدي من خالل كتابه الشهري "النقد الثقايف

يف إدراك أمهية النسق ومركزيته يف القراءة النقدية األنساق الثقافية العربية "ال جيد عناء كبريا 
للشعر العريب القدمي، حبيث تنبين األطروحة النقدية الغذامية على عنصر النسق كركن 
أساسي يف بناء اخلطاب النقدي، وخاصة فيما يتعلق باملمارسة اإلجرائية، ففي إطار ما 

ه زحزحة يف املصطلح حىت يتأهل مساه الغذامي بـــ"نقلة يف املصطلح" واليت تقتضي حسب
ليكون قادرا على تنفيذ املهمة الثقافية اجلديدة اليت أوكلت إليه، حدد الغذامي ستة 

 :أساسيات اصطالحية هي
 )الوظيفة النسقية( عناصر الرسالة -أ  

 اجملاز)اجملاز الكلي(      -ب
 التورية الثقافية -ج
 نوع الداللة -د 
 اجلملة النوعية  -هـ 
 املؤلف املزدوج ...   -و 

 

جاكبسون( ) ليت تالزم عنصر النسق، فإذا كانوسنركز احلديث عن الوظيفة النسقية ا
 السياق -الرسالة  -ليه إاملرسل  -املرسلستة عناصر للنموذج االتصايل هي )قد اكتشف 

الغذامي قد أضاف عنصرا سابعا مساه النسق، لنتحصل  أداة االتصال( فإنّ  - الشيفرة -
 - ى وظائف االتصال تبعا هلذه اإلضافة، وحسب الرتتيب السابق: الوظيفة الذاتيةعل

الوظيفة  – الوظيفة التنبيهية – الوظيفة املعجمية – الوظيفة املرجعية - الوظيفة اإلخبارية
 غذامي أهنا  تنبثق من صميم اللغةوأخريا الوظيفة النسقية اليت يقول عنها ال -الشعرية 

جاكبسون مل يصنع  رجيا "حنن ال خنرتع للغة وظيفة جديدة مثلما أنّ وليست عنصرا خا
، وقد وصف الغذامي الداللة النسقية بأهنا 12تلك الوظائف، ولكنه كشفها للبحث والنمر"

غري الداللة اللغوية املعهودة يف اخلطاب النقدي األديب، واليت أفصحت عن عجزها يف  
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نصوصية خمبوءة يف املضمر ، فهي "قيمة حنوية و خمزون داليل ما ختبؤه اللغة من كشف كلّ 
، ويستمر الغذامي يف الدفاع عن ارتكازه على عنصر النسق (11)النصي يف اخلطاب اللغوي"
ه ليس بصدد إقصاء القيم اجلمالية املعهودة يف النصوص األدبية  والوظيفة النسقية، مربزا أنّ 

)الوظيفة النسقية(، فإن هذا سيجعلنا يف  "فإذا سلمنا بوجود العنصر السابع )النسقي( ومعه
وضع نستطيع معه أن نوجه نمرنا حنو األبعاد النسقية اليت تتحكم بنا وخبطاباتنا، مع 
اإلبقاء على ما ألفنا وجوده، وتعودنا على توقعه يف النصوص من قيم مجالية، وقيم داللية 

، وحىت تستجيب النصوص (11)وما هو مفرتض فيها من أبعاد تارخيية وذاتية واجتماعية"
للدراسة يف جمال النقد الثقايف املبنية على مركزية النسق، حيدد الغذامي أربعة شروط إذا 
توفرت يف النص نكون حينها أمام "حالة من حاالت الوظيفة النسقية، وبالتايل فهي حلمة 

بالتفصيل  ، هذه الشروط األربعة يأيت الغذامي على شرحها(15)من حلمات النقد الثقايف"
النص األديب املقصود بالدراسة يف جمال النقد الثقايف جيب أن حيوي نسقني  نّ إفهو يقول 

اثنني، أحدمها ظاهر، واآلخر مضمر، نسقان متعارضان ومتناقضان يف نسيج نص، حيتوي 
على الشرط الثاين وهو اجلمالية، اليت يصفها يف غري موضع بأهنا أخطر حيل الثقافة لتمرير 

قها، والشرط األخري هو شرط اجلماهريية، فيشرتط أن يكون النص "مجاهرييا حيمى أنسا
مبقروئية عريضة، وذلك لكي نرى ما لألنساق من فعل عمومي ضارب يف الذهن 

 .(11)االجتماعي والثقايف"
             

ئا على مساءلة من خالل هذه الشروط، انربى الغذامي يف مشروعه النقدي متك
تأويلها، مستنطقا اخلطاب الشعري العريب القدمي واحلديث، الذي اعتربه    ضمرة و األنساق امل

، وقد تبني له أن (10)"املخزن اخلطر هلذه األنساق، وهو اجلرثومة املتسرتة باجلماليات"
الثقافة العربية تعيش حتت وطأة النسق الثقايف احلداثي، والذي وصفه بأنه نسق مجايل 

ملداح كمفهوم الفحل، والطاغية املستبد، وا  - سبهحب -نسقية رجعية شعري، يكرس مفاهيما 
مشكلتنا أمام الشعر أننا استسلمنا  ...، يقول يف هذا الشأن "إنّ املنافق، والشاعر املتكسب

لقاعدة نقدية بالغية ذهنية، متنعنا من النمر يف عيوب الشعر ألهنا حترم علينا مساءلة 
فهو هبذا حُيمنل  ،(12)بالغي"جمال الرؤية فيما هو مجيل و لنا  الشاعر عن أفكاره، وحتدد
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تبعات العمى الثقايف واهنيار الشخصية العربية، من  كلّ   -كما يسميه-النسق املتشعرن 
خالل سيطرة قضية الفحل على اخلطاب الشعري الذي صنع وال يزال يصنع شخصية 

 أيب سلمى بن كلثوم وزهري بن كعمرو  عراء اجلاهلينيالعريب إىل يومنا هذا، واليت بدأت مع الش
مرورا جبرير والفرزدق واملتن ي وأيب متام وغريهم من الشعراء املرموقني، وصوال إىل أدونيس 

كّرسوا يف كتاباهتم   -يف رأي الغذامي -هؤالء  ونزار وغريهم من الشعراء املعاصرين، كلّ 
لسياسي مفهوم الطاغية الذي وّلد بدوره على املستوى االجتماعي وا "الفحل"مفهوم 

واملهيمن وغريها من القيم النسقية الرجعية يف الثقافة العربية قائال: "انغرس النسق الذي 
جنده يف اخلطاب الشعري القدمي واحلديث، التقليدي والتجديدي، جنده عند الفرزدق وجرير 

اخلطاب العقالين كما وأيب متام واملتن ي، كما جنده عند نزار قباين وأدونيس، بل إننا جنده يف 
، وخلص الغذامي يف هناية (19)هو يف اخلطاب الشعري والسياسي واخلطاب اإلعالمي"

دراسته املتكئة على مساءلة األنساق الثقافية املضمرة، واليت طبقها على مناذج منتقاة من 
احلياة  عيوب العقلية العربية، واملمارسات الثقافية السلبية يف كلّ   الشعر العريب، إىل أنّ 

كّرس أفعاال ثقافية خطرية، ترسخت  الذي الشعري، اخلطاب هو سببها العربية لألمة الثقافية
يف ذهن املتلقي، ومتثلت يف وجدانه الثقايف، مؤسنسة نسقا ثقافيا موبوءا بقيم ال أخالقية  

 إىل اكالطاغية والفحل واملستبد واملنافق والكذاب ...، وتسرتت هذه القيم املقيتة يف تسرهب
 الشعري. اخلطاب هبا يطفح اليت البالغية اجلمالية قناع عرب العريب اجلماعي الوعي
 

  :الغذامي مؤاخذات على "نسقية"* 
أن أورد بعض التعقيبات واملالحمات اليت أثارها  -يف ختام هذا البحث  -لقد آثرُت 

لنسق الثقايف، واليت بّث مجلة من النقاد رّدا على الرؤية اليت تبناها الغذامي حول موضوع ا
أسسها يف كتابه )النقد الثقايف(، كما أود أن أشري إىل أنين لست  بصدد احلديث  عن نقد 

انب النمري أم باجلانب شامل للرؤية الغذامية للنقد الثقايف، سواء ما تعلق منها باجل
تم بإيراد فاألمر أوسع من أن حيصر يف هذا البحث، وليس هذا جماله، إمنا سأه التطبيقي

: كتابنيالبعض التعقيبات واملالحمات حول موضوع "النسق" حصرا، وخاصة ما ذكر يف 
الناقد األديب مليجان  "دليلهلل الغذامي وعبد الن ي اصطيف" و"نقد ثقايف أم نقد أديب لعبد ا
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مشروع  الن ي اصطيف أن هناك مؤاخذات علىسعد اليازعي" حبيث يرى عبد الرويلي و 
 قدي منها:الغذامي الن

تورطه يف تبين إضافة غري مشروعة لنمرية التواصل اللغوي اليت حدد عناصرها  أوال:
جاكبسون، حبيث ال حيق له ذلك، "فكيف ميكن لناقد أن يضيف عنصرا جديدا، إىل 
أمنوذج اختطه عامل لغة مقارن، خبري بعدد معترب من اللغات، والتقاليد األدبية والنقدية 

ن يفكر يف عقابيل هذه اإلضافة، هذا إذا كانت هذه اإلضافة ممكنة يف والثقافية، دون أ
املقام األول، فالنماذج النمرية ال ميكن لنا أن نضيف إليها ما نشاء، وحنذف منها ما 

تعديل إطار  "أيّ  هذه اإلضافة هلا شروطها املنهجية اخلاصة، حبيث أنّ  ،  ألنّ (17)نشاء"
ام فكري ال ميكن أن يتم إال استنادا إىل معطيات مرجعي أو أمنوذج نمري، أو أي نم

   .(15)جديدة يف البحث الواسع واملثابر واجلاد واملنمم واملنسق، واملتماسك داخليا"
              

عجز الغذامي على أن يعطي تعريفا واضحا للنسق الذي ارتكز عليه يف مشروعه  ثانيا:
ملصطلح النسق يف لغته النقدية، والكم اهلائل النقدي، فبالرغم من حجم االستعمال الواسع 

ه مل يوضح مفهوم النسق، ومل جيب على ملشتقاته واستعماالهتا يف خطابه التحليلي، إال أنّ 
 رئ أن يوضحها له يف أكثر من موضعاألسئلة اليت طرحها حول ماهيته، واليت وعد القا

هوم مركزي يف مشروعه "فصاحب املشروع مل يتبني بعد داللة مفهوم النسق، وهو مف
ما ينسب إليه من صفات  ، فكيف له أن يطمئن إىل كلّ يفالثقايف، يف النقد الثقا

 ن أنمار وأحكام واستنتاجات خطريةما يقوم عليه م ومواصفات، وكيف له أن يقبل كلّ 
 .(12)تتصل هبوية الثقافة العربية ماضيا وحاضرا ورمبا مستقبال"

 

األديب" أن الغذامي سلك برؤيته النقدية مسلكا تتخلله  كما يرى صاحبا "دليل الناقد
الكثري من املطبات منها أنه ركز على اجلانب السل ي فقط يف قراءته لألنساق، باإلضافة إىل 
ضيق دائرة األمثلة اليت استخدمها كشواهد حتليلية، مما يفسر انتقائيته الواضحة املدعومة 

املالحمة الرئيسة على  اه يف ذلك قوهلما "غري أنّ بإيديولوجية مسبقة، ومن مجلة ما أورد
حماولة الغذامي تأيت على ثالثة مستويات: األول يف مقدار التعميمية يف قراءة األنساق اليت 
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والثاين مبحدودية األمثلة، واحنصارها  يتحدث عنها، وهي أنساق حمصورة يف اجلانب السل ي،
الث فيتمثل يف غياب املقارنة الثقافية أو يف األدب تقريبا والشعر بشكل خاص، أما الث

  .(11)استحضار التجارب الثقافية جملتمعات خمتلفة أو حضارات خمتلفة"
 

إليراد   -كما ذكرنا سابقا-جمال البحث ال يتسع  نّ إويف اخلتام ال يسعنا إال أن نقول 
ع الغذامي الردود واملالحمات النقدية اليت أعقبت حماولة الغذامي النقدية، فمشرو  كلّ 

النقدي مبا له وما عليه يعترب جتربة رائدة يف جمال النقد الثقايف على مستوى متثل النمرية 
وتطبيقاهتا اإلجرائية يف النقد العريب، حبيث ال نكاد نعثر على جتربة نقدية عربية مثلها وهو 

 ما حيسب ملشروعه النقدي الرائد.
 اإلحاالت والهوامش

 

التوزيع األهلية للنشر و ، الشعر اجلاهلي النقد النسقي ـ متثيالت النسق يف ـ يوسف حممود عليمات -(5)
 .70ص:  ،2755 ،وىلالطبعة األ ،االردن ،عمان

العراق  ،بغداد ،وزارة الثقافة ،و نمرية شعرية يف النقد الثقايفبويطيقا الثقافة ـ حن ،بشرى موسى صاحل -(2)
 . 51ص، 2752

املغرب  ،املركز الثقايف العريب ،اءة يف األنساق الثقافية العربيةقر  -د الثقايف النق ،عبد اهلل الغذامي -(1)
 .12ص:، الطبعة الثالثة

عريب يامسينة ـ الثّنائّيات الّضدية يف رواية كتاب اخلطايا للّروائي سعيد خطي ي ـ مقاربة ثقافية ـ   -(1)
 19: ص 2751/2755 ،اجلزائر ،ايةجامعة جب ،دب العريبملة لنيل شهادة املاسرت يف األمذكرة مك

لكتاب ـ ينمر: نعيمة بولكعيبات ـ النسق املضمر يف نوادر جحا ـ جملة فصول ـ اهليئة املصرية العامة ل -(5)
 117ص:  ،2750 ،العدد التاسع و العشرون

 لاهلال حتقيق: مهدي املخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة ،العني ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي -(1)
 25ص:  ،5ج  ،دون رقم الطبعة، دون تاريخ

 فصل النون، ه5151، 1ط ،لبنان ،بريوت ،دار صادر، لسان العرب ،فريقيابن منمور اإل -(0)
 .152ص:، 57جزء

 ه5100لبنان،  -بريوت ،رحتقيق عبد السالم هارون، دار الفك ،معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس -(2)
 127ص 5م، ج5090
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دمشق  ،دار التكوين للطباعة والنشر ،ترمجة السيد نفادي، االبستيمولوجيا التكوينية ،ياجيهجان ب -(9)
  25ص: ، 2771 ،سوريا

 ، عمان، دار جمالوي5عز الدين املناصرة، علم الشعريات )قراءة مونتاجية يف أدبية األدب(، ط -(57)
  517، ص:م2770

 بريوت ،منشورات دار اآلفاق اجلديدة، نقد األديب(يف معرفة النص )دراسات يف ال، ميىن العيد -(55)
 .11ص:  ،5921 ،بريوت ،الطبعة األوىل ،لبنان

 .12ص:  ،املرجع السابق -(52)
اجمللس الوطين للثقافة ، عامل املعرفة، دراسة يف سلطة النص - اخلروج من التيه، محودة عبد العزيز -(51)

 .212ص:  ،2771نوفمرب  ،الكويت ،واآلداب والفنون
املؤسسة العربية للدراسات ، الشعر اجلاهلي منوذجا، مجاليات التحليل الثقايف ،يوسف عليمات -(51)

 .17 ص: ،2771 ،5ط، لبنان ،بريوت ،النشرو 
دار ، عبد الكبري الشرقاوي :ترمجة، السرد واألنساق الثقافية - املقامات، الفتاح كيليطو عبد -(55)

 .72 ص:، 2775 ،2ط ،املغرب، نشرتوبقال لل
املؤسسة العربية للدراسات ، صورة السود يف املتخيل العريب الوسيط - متثيالت اآلخر - نادر كاظم -(51)

 95 ص: 2771، 5ط، بريوت، والنشر
 00ص: ، اءة يف األنساق الثقافية العربيةقر  -النقد الثقايف  ،عبد اهلل الغذامي -(50)
 00ص:  ،املرجع السابق -(52)
 90ص: ، صورة السود يف املتخيل العريب الوسيط -متثيالت اآلخر، نادر كاظمينمر  -(59)
 79ص:، متثيالت النسق يف الشعر اجلاهلي -النقد النسقي ، يوسف حممود عليمات -(27)
 09ص: ، قراءة يف األنساق الثقافية العربية -النقد الثقايف  ،عبد اهلل الغذامي -(25)
 22ص:، متثيالت النسق يف الشعر اجلاهلي -د النسقي النق، وسف حممود عليماتي -(22)
 09ص:، اءة يف األنساق الثقافية العربيةقر  -النقد الثقايف  ،عبد اهلل الغذامي -(21)
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 س رد  الموسوعيُّ في الت راِث النُّثريِّ العربيِّ ال

 اإلمتاع والمؤانسة ألبي حي ان الت وحيدي أنموذجاً 
 

Encyclopedic Narrative in the Arabic Prose Heritage 
Al-Imtā wa al-Mu’ānasa by Abu Hayyan al-Tawhidi as a Model 

 

  كريم الطيبيد.                              
 (المغرب)تطوان  – األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين                                

karimtaibi1988@gmail.com                     
 

 06/06/9490تاريخ القبول:                             90/40/9490: رسالتاريخ اإل
 

  ملخص:
هتدف الّدراسة إىل رصد طبيعة الّسرد العريب القدمي، من خالل دراسة مسة املوسوعّية اليت 

مؤّشرة على اخلصوبة املعرفّية ووفرهتا، وامتداد  الفت، تطبع الّنصوص النثرية العربّية القدمية بشكل
تشّعبها لدى ثقافة األديب العريّب، وقد تتّبعنا هذه الّسمة يف كتاب "اإلمتاع أطراف العلوم و 

واملؤانسة" أليب حّيان الّتوحيدي باعتباره خطابا قائًما على الّسرد املوسوعّي، لنتعرف جتلّياهتا 
وأشكاهلا ووظائفها. الذي يرتّحل فيه مؤّلفه يف ضروب املعارف وأصناف اجملاالت العلمية 

النثر  خمتلف األجناس التعبرييّة واألمناط القولّية، األمر الذي يدفعنا إىل اإلقرار بأنّ  مستحضرا
 العريّب القدمي نثر يقوم على اإلمتاع واإلنفاع.

 

 السردانية العربية. ،التوحيديأبو حيان  ،املوسوعية ،األدب العريب ،السرد :الكلمات المفتاحية
 

Abstract:    
This study aims to observe the nature of the ancient Arabic 

narrative, by studying the feature of the encyclopedia that normalizes 

the ancient Arabic prose texts in a striking way, indicating the richness 

and abundance of knowledge, and the extension and bifurcation of the 

knowledge in the culture of the Arab writer. We have followed this 

feature in the book “ Al-Imtāʿ wa al-Mu’ānasa ” by Abu Hayyan al-

Tawhidi as a discourse based on the encyclopedic narrative, to know 

its manifestations, forms and functions. 
 

Keywords: narration, Arabic literature, Encyclopedic, Abu Hayyan 

al-Tawhidi, Arabic Narratolog. 
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 :مقد مة
نروم يف هذه الّدراسة حتليل قضّية الّسرد املوسوعّي يف نّص اإلمتاع واملؤانسة بوصفه 

تاب  نّصا ميثل مسة التنوّع اخلطايب اّليت مّيزت الكتابة النثرية لدى أيب حّيان الّتوحيدي؛ فهو ك
يندرج ضمن اخلطاب الرّتّسلي الذي ينتهج فيه صاحبه سياسة تعبريية قائمة على الّتجميع 
واالنتخاب وتنوّع املعرفة وتعّدد الّتخّصصات؛ إنّه ماّدة معرفية دمسة حافلة باألخبار واألقوال 

خل، وهذا ما واألشعار واحلكم واألمثال وسائر األمناط األدبية كاملناظرة واملفاضلة والّدعاء...إ
جيعل الكتاب يتأطّر ضمن الكتب املوسومة باملوسوعية اليت ال تقف عند علم واحد، أو 
موضوع حمّدد، بقدر ما جتول يف ملكوت املعارف اإلنسانّية، وتصول يف أمداء اهتمامات 
اإلنسان يف ذلك العصر، ويؤّكد هذا أّن الّرسالة بوصفها جنًسا أدبّيا ليست مؤطّرة مبعايري 

جناسية حمّددة، بقدر ما هي جنس قويل منفتح ومشويّل حيتضن أنواعا أدبية عديدة، وهو ما أ
هذه الّرسالة تشمل أنواًعا أدبية كثرية كاحملاورة  يتجّسد يف كتاب "اإلمتاع واملؤانسة"؛ إذ إنّ 

فق واملناظرة واملفاضلة واملفاخرة والوصية... كما أّن صريورة مؤلفات التوحيدي ال تنتمم وَ 
 اء املعارف وتنويع مصادرهاجتميع األخبار واصطف مضبوط؛ بل تنبين على اسرتاتيجية نسق

وتقدمي كلن هذا يف قوالَب سردية تستثمر اإلمكانات  اجلماليَة الَّيت تتيحها اللغة، هذه 
 لتوحيدي "مجّاعة أكثر منه مؤلفا"املنهجّية جعلت الدارسني يذهبون إىل اعتبار أيب حيان ا

 ك من اعتربه من "الكّتاب ذوي الثقافة العامة". وهنا
 

الرّتاثي من منمور  راسة يف كوهنا تعيد قراءة النصّ تكمن أمهية هذه الدّ  أهم ية البحث: *
ه اكتشاف حديث يستفيد من أدوات حتليل اخلطاب ونمريّة األجناس وبالغة الّنوع. إنّ 

 زة ومساته الفريدة.خلصوصّية الّسرد العريب القدمي وكشف خلصائصه املميّ 
 

تستثمر الّدراسة املنهج التحليلّي الوصفّي بوصفه منهجا جديرا برصد  منهج البحث: *
تشّكالت السرد املوسوعي يف هذا كتاب اإلمتاع واملؤانسة، كما تستند على خلفيات نمرية 

 األنواع. متنوعة ننتفع هبا يف الوصول إىل نتائج مثمرة ومن أبرزها: نمرية األجناس، وبالغة
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تنطلق الّدراسة من فرضية مركزية مفادها أن املوسوعية تعّد مسة  فرضية البحث وإشكاله: *
ممّيزة هلويّة النص النثرّي العريّب القدمي عاّمة وكتاب اإلمتاع واملؤانسة على وجه اخلصوص. 

وسوعية يف  وحتاول، بناء على هذه الفرضية، اإلجابة عن األسئلة اآلتية: ما جتلّيات مسة امل
 كتاب اإلمتاع املؤانسة؟ وكيف تتشّكل وتصنع ُهويّة نصوص اإلمتاع؟

 

   جتنيس كتاب "اإلمتاع واملؤانسة" اقتضى مرام هذه الّدراسة َطرَْح إشكال بنية البحث: *
إذ أثار هذا املؤّلف إشكاال واسًعا؛ حيث اختلف الّدارسون يف تصنيفه؛ فهناك من يعّده 

ت، وهناك من يعتربه حماورات، وهناك من زعم أنه عصيٌّ عن التجنيس جمموعة من املسامرا
وأقحمه يف خانة النصوص السردية الرّتاثية كألف ليلة وليلة. وأمام تعّدد آراء الباحثني 

الكتاب ينتمي جلنس الرسالة، الّرسالة بوضعها يف إطارها  وتضارهبا، حاولنا الّتدليل على أنّ 
. كما سنسعى إىل رصد جتّليات السرد املوسوعي يف هذا الكتاب التارخيي وسياقها الثقايف

 من خالل تتّبع الذات الكاتبة وافتحاص جتّلياهتا الّنصّية.
  

 :اإلمتاع والمؤانسة وسؤال التجنيس /أوال
يعّد جتنيس كتاب اإلمتاع واملؤانسة من املسائل اليت استنفرت اهتمام الدَّارسني 

الكتاب، وإن كانت حماوالهتم التجنيسيَّة حتوم حول نوع واحد  والباحثني الذين قاربوا هذا
أغلب  إال أن هناك بعض االختالفات اجلوهريّة امللموسة يف جتنيسهم. واملالحظ أنّ 

أن الكتاَب "هو  -مع حمققْي الكتاب أمحد أمني وأمحد الزين -الباحثني ذهبوا إىل اإلقرار 
و حيان التوحيدي( الوزير أبا عبد اهلل العارض جمموع مسامرات يف فنون شىت حاضر هبا )أب

، وهناك من َحاَد عن هذا املنحى ليعترب كتاب اإلمتاع واملؤانسة (5)يف عدة ليال"
املقاربات  املستجّدَة اليت تصّدت لكتابات التوحيدي، أعادت النَّمر يف  ، بيد أنّ (2)حماورات

تمي جلنس الرتّسل، وجاء يف صيغة جتنيس "اإلمتاع واملؤانسة"، إذ أّكدت أنه كتاب  ين
 .(1)جنَسه العاّم هو الرسالة، ولكن بنيته الداخلية عبارة عن مسامرات مسامرات، أي إنّ 

 

ونذهب إىل اعتبار كتاب اإلمتاع واملؤانسة رسالًة حتتضن يف تضاعيفها أنواًعا أدبّية 
ضلة، وأبو حّيان نفسه جنَّس  متنوعة كاملسامرة واحملاورة واملناظرة واملناجاة والّدعاء واملفا
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إال أّن اخلوَض فيه على البديهة يف " كتابه وأطره ضمن نوع "الّرسالة" ويّتضح هذا يف قوله:
هذه الّساعة يُشّق ويصعب بعقب ما جرى من التفاوض، فإن أذنت مجعته كله يف رسالة 

واملكروه؛ فكان من تشتمل على الدقيق واجلليل، واحللو واملّر، والطرمي والعاسي، واحملبوب 
ح، إًذا،(1)ا فعل"  يل: جوابك ي بتجميع "املادة أّن أبا الوفاء قَب ل ُمقرتح التّوح . يتَّض  يدي القاض 

 سعدان وحتويل كّل ذلك إىل رسالة ية" وما جرى من احلوارات بينه وبني الوزير ابنهالشف
ان لصديقه أيب الوفاء حيكي ومن ّث فكتاب اإلمتاع واملؤانسة يف جممله رسالة كتبها أبو حيّ 

فيها تفاصيل األحداث اليت وقعت يف جملس الوزير، واملالحظ أّن الباحثني اّلذين اعتربوا 
ا صدروا عن ية"، أّما الكتاب، يف هجتنيس الكتاب باعتباره "مادة شف الكتاب مسامرات إمنَّ

كتابة، رسالة صاغها صيغته النهائية؛ أْي بعد االنتقال من مرحلة الشفهّية إىل مرحلة ال
 لضَّوابط اليت حّددها أبو الوفاءالتَّوحيدي صياغة خمصوصة لكي تستجيب للمعايري وا

 وتتضمَّن هذه الرسالة بوصفها إطارا عاما أنواعا أدبية متنوعة، وأشكاال خطابية خمتلفة.
 

 :التوحيدي  والس رد الموسوعي /ثاني ا
م الرَّئيس يف كتاب اإلمتاع واملؤانسة، فهو ينهض أبو حيَّان التَّوحيدي بدور املتكلن 

، كما أنّه الّسارد الذي يضطلع  املؤّلف الذي حّول مواّد الكتاب الشفوية إىل نصٍّ مكتوب 
بفعل حكي املسامرات واحملاورات اليت دارت يف جملس الوزير ابن سعدان، إضافة إىل كونه 

ملسامرات. انطالقا من هذا، ميكن الشخصية األساس اليت شاركت يف وقائع وجمريات تلك ا
. وقد حنت أبو حيان التوحيدي (5)اهلويّات الثالثة قد اجتمعت يف هذا الكتاب القول إنّ 

اهلُويّة السرديّة املوسوعية يف هذا الكتاب من خالل تنوّع املاّدة املعرفّية اليت عرضها يف 
تطرق مضامري متنوعة   صفحات الكتاب، اليت تعاجل قضايا أدبية ونقدية وبالغية، كما

كالسياسة والدين والفلسفة والتصوف واحلياة االجتماعية... ومل تكن هذه احلقيقة الّنقدية 
لتخفى عن قرّاء نثر الّتوحيدي؛ فقد أشار إليها عديد من الّدارسني، قدميا وحديثا؛ إذ 

أجنزت على  ذكرت ألفت كمال الرويب أّن "من أهم السمات األدبية حملاورات التوحيدي أهنا
، ويؤّشر (551: م5995)الرويب، أرضية سردية؛ حيث مثل السرد إطارا خارجيا حيتوي احملاورة"
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هذا على مشولّية الّنص الّسردي باعتباره حامال بأجناس تعبرييّة عديدة ومعارف وعلوم 
خمتلفة. ومل خيتلف هشام مشبال عّما سبق، بل قّدم توصيفا نقديّا دقيقا لقضية الّسرد 

السرد يف وهي "االفتنان السردي"، يقول: " ملوسوعي اليت ومست كتاب اإلمتاع واملؤانسة،ا
نص اإلمتاع واملؤانسة هو النموذج األمثل لعرض األحداث والوقائع وترتيب األفكار، ذلك 

املوسوعية بصفتها مسة مميزة للخطاب متنوع املوضوعات أو ما سنسميه باالفتنان  أنّ 
، ويوّضح هذه الفكرة أكثر قائال: "يوازي اختالف أنواع (579: م2755)مشبال، السردي"

السرد وأشكاله موسوعية اخلطاب الذي يسعى إىل التأثري يف الوزير وختليق سلوكه وهتذيبه. 
 .(552)نفسه، وهو سرد ال خيلو يف احلقيقة من مضمون أخالقي وفلسفي وأديب وعلمي"

 

فهو  ،املوسوعي (1)ديبلأل ان الّتوحيدي منوذجحيّ  أبا ومن خالل هذا، ميكن القول إنّ 
صدروا عن قدم  راسخة  يف العلوم باختالف أنواعها، ومتكُّن   نيعدُّ واحًدا من األدباء الذي

وإملام  كبريين بأدبيات التَّأليف، وحتصيل  شامل  ومعرفة  موسوعّية  ممتّدة األطراف على 
كان متفننا يف مجيع العلوم من " باء قائال:جماالت متنّوعة؛ فقد وصفه صاحُب معجم  األد

النحو واللغة والشعر واألدب والفقه والكالم على رأي املعتزلة... وهو مع ذلك فرد الّدنيا 
  التحصيل للعلوم يف كل فّن حفمهالذي ال نمري له ذكاء وفطنة وفصاحة ومكنة، كثري

ستشرق آدم ميتز "أعمم كتاب . وَعّده امل(5921م: 5991)احلموي، واسع الدراية والرواية"
ويقول زكريا إبراهيم راصًدا صورة أيب حيان يف  ،(112، ص: 2ج)النثر العريب على اإلطالق"

يعجب لثقافة أيب حيان  - مثال -"واملتأمل يف كتاب اإلمتاع واملؤانسة  اإلمتاع واملؤانسة:
 لم وفن: فأدب، وفلسفةائل من كل عالواسعة، واطنالعه الغزير، إذ جيد يف هذا الكتاب مس
 يث، ولغة، وسياسة، وفكاهة، وجمونوحيوان، وأخالق، وطبيعة، وبالغة، وتفسري، وحد

وحتليل لشخصيات فالسفة العصر وأدبائه وعلمائه، وتصوير للعادات وأحاديث 
. واعتربه حممد عابد اجلابري من "الكّتاب ذوي الثقافة (5م: 5992)إبراهيم، اجملالس"
. وغري بعيد من هذا تؤكد هالة أمحد فؤاد أن التَّوحيدي "منوذج (00م: 2752ري، )اجلابالعامة"

 على التصنيف أو احلصر يف جمال معريف بعينه، ورمبا ميكن إشكايل ملفكر موسوعي، يتأىّب 
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ه بوصفه ذاتا مفكرة وكاتبة، يتحرك بيسر ورشاقة أن نطلق عليه "املفكر البيين"، ذلك أنّ 
. لقد شّكل أبو حّيان (5م:2755)فؤاد، قول املعرفية املتنوعة واملتباينة"عقلية الفتة بني احل

كان "منوذجا ميّثل حضور مبدإ تداخل املعارف وتكاملها يف نصوصه وسرديته؛ فقد 
صاحب وعي حادٍّ بماهرة تداخل املعارف، سواء كان تداخال داخليا أو خارجيا، وقد 

ية املنقولة، اليت كان ميارس عليها نقدا تداولّيا ظهر وعيه يف التعامل مع املصطلحات الفلسف
 .(0)الختبار كفاياهتا ودالالهتا"

 

  حيان واإلشادة مبكانته العلميةوإذا كانت حمصلة هذه اآلراء هي التنويه بعبقرية أيب
وإبراز وجوه قوته ودهائه، وكشف معامل نبوغه، وتأكيد مسة املوسوعية وتداخل املعارف 

سرده ونثره، فإنَّ هذه الّصورة القبلية اليت ترسخت يف األذهان، تنسجم  وتكامل العلوم يف
مع صورة الذات النَّصّية اليت نقابلها يف منت الكتاب انسجاما؛ فاخلطاب الّسردي يف 
اإلمتاع يربز ذاتا متكلمة موسوعية تتنّقل بني العلوم، وتصول بني املعارف، وال ترتّدد يف 

ر ابن سعدان على الرَّغم من صدورها عن عفوية وتلقائية وال خيط التَّفاعل مع أسئلة الوزي
. ومل تؤثر االنشغاالت الثقافية املتنوعة للوزير يف مشاركة التوحيدي وتفاعله يف (2)ناظم بينها

شخصية التوحيدي تستجيب  املسامرات، ذلك أنه متّمكن من علوم شىت. والماهر أنّ 
 وله:الرغم ممّا وصفه به صديقه أبو الوفاء املهندس بق ملعايري وشروط جمالسة الوزراء، على

. وال (5، ص: 5)التوحيدي، جهذا وأَْنَت غ رٌّ ال َهْيأََة َلَك يف ل َقاء  الكبَـرَاء ، وحُمَاَورَة  الُوَزرَاء ""
عن املمهر اخلارجي؛ ألّن التَّوحيدي كما أّكد ياقوت احلموي  -يف نمرنا-خيرج هذا احلكم 
ا صفاته الثقافية وما ميتاز به ، أمّ (5921، ص:5م: ج5991)احلموي، "واهليئة "صويف السمت

رب  يف احلياة، وإملام  من عمق يف التَّفكري، وسعة  يف االطالع، واتساع  للمدارك، وجتا
كلُّ هذا جعله مؤهال ألداء مهمته أداًء أشاَد به الوزير ابن سعدان نفسه؛ فقد   ،باملعارف

، فـََقْد بـََلْغَت يف املؤاَنَسة  َغايََة ذكر يف خامتة أحد ا جملالس ما يلي:" َهات  فَائ َدَة الَوَداع 
" هذا الوزير البويهي قد وصلته الصُّورة الثقافية  . كما أنّ (21، ص: 2)التوحيدي، جاإلْمَتاع 

اإلجيابية اليت راجت عن أيب حّيان التوحيدي، وممّا يؤكد هذا قوله يف مستفتح الليلة 



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
229 

:" َقْد َسأَْلُت َعْنَك َمرّات  َشْيَخَنا أبا الوفاء، فذََكَر أنََّك ُمرَاع  ألْمر  الب يَمارْسَتان  م ْن األوىل
ء  أَنـَْبَه م ْن َهذا وَأْجَدى، ولَذل َك فـََقْد  َهت ه ، َوأنَا أْربَُأ ب َك َعْن ذلَك، َوَلَعلني أَْعر ُضَك لَشي  ج 

ي إىل ُحُضور َك للمُ  ، وألتَعرََّف م ْنَك َأْشَياء َكث ريًَة خمتل َفًة تـَُردَُّد يف تَاَقْت نـَْفس  َحاَدثَة  والتَّْأن يس 
"... شغف الوزير وتلّهفه إىل  يربز هذا امللفوظ(. 59، ص: 5)نفسه، جنفسي عَلى َمرن الزََّمان 

 ؛ فقد سأل "مرات" أبا الوفاء، و"تاق" إىل مساع حديثه، وال شّك أن هذه الّصورةمالقاته
اجلاهزة أو القبلية قد أسهمت يف إثارة مشاعر الرغبة واالشتياق هذه، إذ يُعرّب قول الوزير 
عن اقتناع راسخ بأنَّ أبا حّيان منوذج  للمثّقف اجلدير باجملالسة ومبادلة األحاديث، فهو يعرّب 

يف التوحيدي األديب واملثقف ما يشفي غليله، ويكبح مجاح  عن غرضه مبا يوحي بأنّ 
 ما وصَف به أبا الوفاء املهندس:على خالف  لته اليت ترتّدد منذ زمان ومل جيد جميبا هلا.أسئ

َذة  وأَمَّا أبو الَوفَاء  فـَُهَو واهلل ما يـَْقُعُد ب ه  َعن  املؤاَنَسة  الطينَبة  واملساَعَدة  املْطر بَة  واملَفاكَهة  اللَّذي"
ُه ُخَرَساينٌّ، وإشارََتُه ناق َصة ، هذا َمَع ما اْستَـَفاَدُه مبقام ه  الطَّويل  واملواتَاة  الشَّه يَّة ، إال أنَّ َلْفمَ 

)التوحيدي، ببَـْغَداَد، والبَـْغَداد يُّ إذا خَتْرَسَن كاَن أَْعَلى َوَأْظَرَف م َن اخلُرَاَساينن إذا تـَبَـْغَدَد"

شفافها بني شخصيتني: . يشري هذا امللفوظ إىل املقارنة املضمرة اليت ميكن است(12م: 2772
خصائص اجلليس املرغوبة لدى الوزير، والثانية  األوىل أليب حيان التوحيدي الذي مجع كلّ 

أليب الوفاء املهندس الذي نّفرْت عجمته الطّافحة الوزير عن جمالسته. وقد أسهمت عوامل  
ى علماء  أبرزها عمله يف النسخ والوراقة، وتتلمذه عل كثرية يف تكوين التوحيدي، ولعلّ 

أّن التوحيدي كان  -إضافة إىل ما سبق -. وهناك إشارات يف منت الكتاب تبنّي (9)كبار
على دراية بأجبديات اجملالس وخصوصياهتا، ومتقنا لفنون التواصل مع املتلقني خصوصا 
أصحاب السلطة وذوي النفوذ، ونتلّمس هذا من خالل التماسه من الوزير التخلي عن 

ـــيَّ  " وخضوع احملاورات ألسلوب مفعم باحلرية واالنطالق، يقول التوحيدي:"قـُْلُت: "الرَّسـْم  ات 
يـُْؤَذْن يل يف َكاف  املَخاطََبة ، َوتَاء  املَواَجَهة ، حىتَّ أختَلََّص م ْن ُمزَامَحَة  الك َنايَة  َوُمَضايـََقة  

، َوأَرَْكَب ُجَدَد الَقْول  م ْن َغرْي  َتق يَّة  وال "التـَّْعر يض  ، َوال ُمَوارَبَة  وال احنْ َياش   5)التوحيدي، ج حَتَاش 
ضميّن  إملاع فهذا والوزراء؛ الكرباء مع التواصل بأدبيات ملّما متكّلما يربز امللفوظ إنَّ  (.25 ص:

إىل متّيز اخلطاب يف حضرة السلطة مبيزات خاصة؛ ألن التَّباين االجتماعي )وزير/ ورّاق( 
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، واختالفا يف مراتب الكالم، وتَنّبُه التوحيدي إىل هذه القضّية أَمارَة  يفرض تبايًنا يف اخلطاب
جتسنُد صورة األديب  املوسوعّي الضَّليع بقواعد التخاطب، ومبقامات اخلطاب، كيف ال وهو 

، وأىنَّ لتلميذ  كالّتوحيدّي أن يتجاهل قواعَد أستاذه؛ فقد ذكر اجلاحظ (57)تلميذ اجلاحظ
الناظمة للّتخاطب الناجع، من خالل احرتام شروط املقام، ومراعاة أحوال  مجلة من القوانني

ينبغي للمتكّلم أن يعرف أقدار املعاين، ويوازن بينها وبني أقدار  السامعني، يقول:"
املستمعني وبني أقدار احلاالت، فيجعل لكل طبقة من ذلك كالما ولكل حالة من ذلك 

قدار املعاين، ويقسم أقدار املعاين على أقدار مقاما، حىت يقسم أقدار الكالم على أ
. (512، ص:5م: ج5992)اجلاحظ، "املقامات، وأقدار املستمعني على أقدار تلك احلاالت

وقد أومأ اجلاحظ إىل نباهة املتكلم يف مراعاة مقام السامع، وحسن اختيار الكالم مبا يتوافق 
ع آلة البالغة، وذلك أن يكون اخلطيب أول البالغة اجتما "مع مكانته، نتبنّي هذا يف قوله:

رابط اجلأش، ساكن اجلوارح، قليل اللحظ، متخري اللفظ، ال يكلم سيد األمة بكالم األمة 
. وال شّك أن التوحيدي قد متح منها ومتثّلها (92، ص:5)اجلاحظ، ج"وال امللوك بكالم السوقة

 وتأساها ع لًما وعماًل.
 

كثر ما تتجلى، يف تنّقله وارحتاله بني العلوم أما موسوعية أيب حّيان، فتتجلى أ
واجملاالت، األمر الذي جعل الباحثني يصّنفون كتاب اإلمتاع واملؤانسة ضمن "األدب 

؛ فـهو "شكل من أشكال التداخل بني أدب األمسار واجملالس (552م: 2755)الغرايف، "العام
فالكتاب حيوي ضروبًا  .(215م:2775)ابن رمضان،وكتابة النثر يف مفهومه التألفي واملوسوعي"

  فّية، معجمّية، حنويّة، سياسّيةمعرفيَّة خمتلفة، ويتصّدى لقضايا متنوعة: لغويّة، فلس
 الكالم، الرتمجة، التصوف، الضحك علم ، اجتماعّية، تارخيّية، ثقافّية،أخالقّية، دينّية

ونبوغه يف ذخريته الواسعة اجملون، التفسري...إخل. وميكن استجالء نباهة أيب حيان وإحاطته 
 والقرآن الكرمي، والسنة النبوية واملنبسطة، واليت تسرتفد من منابع ثرَّة: الثقافة اليونانية،

وأشعار العرب، واحلكم، واألمثال، ومأثور القول. كما يشهد تقدمي املادة املعرفية يف أنواع 
وأصالته وموسوعيَّته، فنحن  أدبية متعّددة، وأمناط خطابية متشّعبة، على حنكة التوحيدي
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 املفاضالت، واألخبار، واحملاوراتنلفي يف كتابه: الرسائل، والوصايا، واملناظرات، و 
 واألدعية، واملناجيات...إخل

 

هذا التنوّع املعريّف الذي يطبع اخلطاب الّسردي يف رسالة اإلمتاع واملؤانسة، يقّدم 
 ، وطبعت الكتاب مبعال مها الَّيت ال ختفى.صورة عن الذات املتكّلمة اليت سطّرت ذاتيتها

  

صورة املتكلنم املوسوعّية وإن كانت ملمًحا يطبع نثَر التَّوحيدي  وجدير بالذكر أنّ 
رام املتكلم أداء وظيفتيه مجيعه، فإهنا يف إطار املسامرة ارتبطت بوظيفة تأثرييّة تداولّية، إذ 

ك حىت ينال رضا الوزير ابن سعدان، وحيقق احلموة واإلمتاعية اللتني أنيطتا به، وذل التثقيفية
"فُقْلُت قـَْبَل:  يف جملسه، وتقربنا أحد امللفوظات من هذا امللمح، فقد جاء يف منت الرسالة:

ر ي َعَلى َما يـُرَاُد م يّن إْن ُمن ْعُتُه ُنك ْلُت، َوإ ْن ُنك ْلُت  ُكلُّ َشيء  أُر يُد أَْن ُأَجاَب إليه  َيُكوُن ناص 
، وانـَْقَلْبُت باخلَْيَبة ، َوَقْد قَ  ْفُت اْلَكَساَد، َوقْد َطم ْعُت بالنـََّفاق  ي َعمَّا أُطَال ُب ب ه ، َوخ  لَّ إْفَصاح 

ري َعَلى املْسأََلة . فـََقاَل  ْنص   َما بََدا َلكَ  -َعَفاَك اهلل  -: ُقْل - َحَرَس اهلل ُروَحهُ  -َعَقْدُت خ 
َنا ب َك"فَأَْنَت جماب  إ لَْيه  َما دُ   5)التوحيدي، جْمَت َضام ًنا ل بُـُلوغ  إرَاَدت َنا م ْنَك، َوإ َصابَة  َغَرض 

. يربز هذا امللفوظ رهان التوحيدي على حتقيق غاية جمالسة الوزير يف اإلمتاع (27ص:
والتأنيس، وهو ما يسوّغ تفاوض املتكلم حول ما سيحول دون بلوغ هذا املرام، والتماسه 

ل اليت من شأهنا أن تشّوش عليه أثناء أداء مهّمته. ونفهم من هذا رغبة جتاوز العراقي
إمكاناته املوسوعية ومؤهالته الثقافية ليحقنق غاية "احملادثة  التوحيدي يف تسخري كلّ 

 شكل من أشكال التَّأثري، إذ غاية والتأنيس"، وما المهور مبمهر األديب املوسوعّي إاّل 
 حسان والّرضا لدى الوزير ابن سعدان. املتكلم إثارة عواطف االست

 

وتتعانق صورة املتكلم املوسوعية مع صورة األديب املمتع واملؤنس وهو ما يعّزُز مكانته 
ويُعلي من شأنه؛ إذ ُيربز النَّسيج الّنّصي لرسالة اإلمتاع واملؤانسة متكّلما ينزع حنو اإلمتاع 

 اليت تفي هبذا الغرض؛ فمن املعلوم أنّ  مؤهالته والتأنيس واإلضحاك والتنفيس، وحيشد كلّ 
حتقيق وظيفة التواصل األساس ال تقتضي متكلما موسوعيا جاّدا يُغرق اجمللس باملعارف 

يستوجب  -إىل جانب ذلك  -وإمّنا  ،(55)اجلّمة، ويرهق كاهل الوزير بالقضايا الشائكة
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والقارئ بصفة عاّمة أن  متكّلما خفيَف المنل وفك ها َضحوًكا؛ إذ كيف للوزير ابن سعدان
"حيتمل هذا املضمون اجلاد من دون وسيلة لذيذة حتّببه إليه؛ من نوادر وأخبار هزلية وماجنة 

   .(15:م2757)مشبال، إليه؟" توصيلها يف يفلح حىت اجلاّدة نصوصه ثنايا بني املؤلف يوردها وغريبة،
 

ملضحك يرجُع إىل مقصد أساس ارتكاَن الذَّات املتكّلمة إىل جتسيد دور املؤنس وا إنّ 
هو نيل رضا الوزير البويهي عبد اهلل العارض، عرب تأدية الدَّور املنوط به يف اجمللس، مثقنًفا 
ومؤن ًسا وممتًعا، وهو ما يسوّغ َدْيَدن التوحيدي حنو المهور مبمهر اجلليس النَّموذجّي الَّذي 

ار واجملون، والّتعّقل واجلنون، إنه ال يركن يبتغي سبيال وسطًا ومعتدال بني اجلد واهلزل، والوق
إىل اجلّدية املفرطة، وال ينساق إىل اهلزل حدَّ امليوعة، بل إنه بني ذلك يتقّلب حسب 

وميكن تلّمس هذا امللمح بصورة واضحة يف  .(52)إمالءات املقام وشروط تفاعل املتلّقي
من أشكال الفكاهة، وإمنا  "ملحة الوداع" اليت ختتتم هبا مسامرات اجمللس؛ فهي "شكل

      الفكاهة كما قد علم القارئ لون من ألوان اللَّطائف اليت تزيّن هبا املوائد يف املآدب"
وتضّم ملحة الوداع يف اإلمتاع واملؤانسة أمناطًا هزلّية خمتلفة   .(27-59م:2775)ابن رمضان، 

 .(51)احلمقىكامللح والطرائف والنوادر واألشعار وأخبار اجملون وأحاديث 
 

وقد استطاَع املتكّلم مبا ميتاز به من مهارات ومَلكات، حتقيق الدَّور الذي أنيط به؛ إذ 
 حصرا: ال متثيال ونذكر وظيفته، يف الّتوحيدي َفالح الوزير لسان على عديدة ملفوظات تؤّكد

ايَة -  (.15، ص:5)التوحيدي، ج َهَذا يف احُلْسن  هن 
 (.515، ص: 5ج)نفسه،  هذا واهلل  َطر يف   -
يل   - ثْـَلُه َعلى َهذا الشَّرْح  والتَّفص  يب  َما مسَ ْعُت م   (.22، ص:2)نفسه، ج هذا كالم  َعج 

 (.21، ص:2)نفسه، ج ما َأْكثـََر َرْوَنَق َهَذا اْلَكالم   -
 (.21، ص:2)نفسه، ج بـََلْغَت يف املؤاَنَسة  َغايََة اإلْمَتاع   -
 (.571، ص:2)نفسه، ج ما َأْحَسَن َهذا اجمْلل سَ  -
 (.95، ص:5)نفسه، ج هلل دّر هذا النـََّفس  الطَّويل  والنـَّْفث  الَغز ير   -
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ومن ثّ، ميكن القول إّن مسُة املوسوعيَّة وما حُتققه من متعة  ومؤانسة  ومنفعة  قد 
 . (51)اضطلعت بوظيفة تداولية تروم نيل رضا الوزير ابن سعدان

 

 خاتمة:
طبيعة الّسرد العريب القدمي، من خالل دراسة مسة  حاولت الّدراسة أن تتوّقف عند

املوسوعّية اليت تطبع الّنصوص النثرية العربّية القدمية بشكل الفت، مؤّشرة على الوفرة املعرفّية 
وامتداد أطراف العلوم وتشّعبها لدى ثقافة األديب العريّب، وقد تتّبعنا هذه الّسمة يف كتاب 

ا ترّسلّيا قائًما على الّسرد املوسوعّي الذي يرتّحل فيه مؤلّفه يف اإلمتاع واملؤانسة باعتباره نصًّ 
مستحضرا خمتلف األجناس التعبرييّة واألمناط  ،وأصناف اجملاالت العلمية ،ضروب املعارف

 النثر العريّب القدمي نثر يقوم على اإلمتاع واإلنفاع. يدفعنا إىل اإلقرار بأنّ  وهو ماالقولّية، 
 

 التالهوامش واإلحا
 

 هو العنوان الفرعي لكتاب اإلمتاع واملؤانسة يف حتقيق أمحد أمني وأمحد الزين.  - (5)
ومن الباحثني الذين ذهبوا إىل اعتبار كتاب اإلمتاع واملؤانسة مسامرات نذكر على سبيل التمثيل ال 

 احلصر:
 .52يدي منوذجا، ص: إبراهيم عبد العزيز زيد، السرد يف الرتاث العريب: كتابات أيب حيان التوح -
 .15هشام مشبال، البالغة والسرد والسلطة يف اإلمتاع واملؤانسة، ص: -

 نذكر على سبيل املثال ال احلصر: -(2)
 م5995، أكتوبر 1ألفت كمال الرويب، حماورات التوحيدي وتعدد األصوات، جملة فصول، ع -

 .511ص:
 .95أيب حيان التوحيدي، ص:لطفي فكري حممد اجلودي، فعل الكتابة النثرية عند  -

من الباحثني الذي انتبهوا إىل هذه اخلصوصية النوعية الدقيقة لكتاب اإلمتاع واملؤانسة نذكر على  -(1)
 سبيل التمثيل:

 .550باشا العيادي، فن املناظرة يف األدب العريب، ص:  -
 .211ص: عبد اهلل البهلول، احلجاج اجلديل خصائصه الفنية وتشكالته األجناسية،  -

 .2، ص: 5اإلمتاع واملؤانسة، ج -(1)
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يتحّقق مبدئا تطابق املؤلف املرجعي بالّسارد والشخصية الّرئيسة الذي وسم به فيليب لوجون ميثاق  -(5)
السرية الّذاتية. اُنمر: السرية الذاتية امليثاق والتاريخ األديب، ترمجة: عمر حلي، الطبعة األوىل، املركز 

 .25 ص:الثقايف العريب، 
آثـَْرنا هذا املفهوم عن مفاهيم أخرى كاملثقف والعامل، الندغام مدلوله مع الصورة املوسوعية اليت حنن  -(1)

فيها بسبيل يف هذا املبحث، فقد استقر يف الرتاث العريب القدمي اعتبار األديب ذلك اإلنسان الذي 
لى هذا االصطالح:"من أراد أن يكون جيمع فنونا مّجة وعلوما عّدة، وتفصح قولة ابن قتيبة جبالء ع

عاملا فليطلب فّنا واحًدا، ومن أراد أن يكون أديًبا فليّتسع يف العلوم." اُنمر: ابن عبد ربه، العقد 
 .272 ، ص:2الفريد، مطبوعات دار الكتاب العريب، بريوت، ج

سة يف العالقات بني حممد مهام، تداخل املعارف وهناية التخصص يف الفكر اإلسالمي العريب: درا -(0)
 .55، ص:م2750، 5العلوم، مركز مناء للدراسات والعلوم، بريوت، ط

بإعداد مسبق فهي ترتبط باجمللس واسرتسال الكالم  -أغلبها -املسائل اليت يثريها الوزير ال تتعلق  -(2)
رف تاقت نفسي إىل حضورك للمحادثة والتأنيس، وألتع" فيه، ونفهم هذا من قول الوزير نفسه:

ّدد يف نفسي على مر الزمان، ال أحصيها لك يف هذا الوقت، لكيّن رت منك أشياء كثرية خمتلفة ت
. وقد 59، ص: 5أنثرها يف اجمللس بعد اجمللس على قدر ما يسنح ويعرض." اإلمتاع واملؤانسة، ج 

ضع لرتتيب وموضوعات الكتاب متنوعة تنوًعا ظريًفا ال خت" أشار أمحد أمني إىل هذا امللمح قائال:
وال تبويب، إمنا ختضع خلطرات العقل وطريان اخليال وشجون احلديث، حىت لنجد يف الكتاب 

علم وفن؛ فأدب وفلسفة وحيوان وجمون وأخالق وطبيعة وبالغة وتفسري وحديث  مسائل من كلّ 
 وغناء ولغة وسياسة وحتليل شخصيات لفالسفة العصر وأدبائه وعلمائه وتصوير للعادات وأحاديث

 اجملالس، وغري ذلك مما يطول شرحه." مقدمة اإلمتاع واملؤانسة، ص:س. 
 .(م5991شتاء  1، وم5995خريف  1العددان  51يف عددْي جملة فصول املصرية )اجملّلد  -(9)

مقاالت مهّمة أسهبت يف احلديث عن حياة أيب حّيان التوحيدي وأساتذته ومؤّلفاته، ميكن الّرجوع 
 إليها للّتوسع أكثر.

"لعّله  :-يل التمثيلعلى سب -يشري كثري من الدارسني إىل جاحمية التوحيدي، يقول باشا العيادي  -(57)
حيان التوحيدي كان امتدادا ملا كتبه اجلاحظ يف أدبه عاّمة وما  ما كتبه أبو ال خيتلف باحثان يف أنّ 

عرتف به التوحيدي تأسي التوحيدي للجاحظ ا ويشري الباحث إىل أنّ  .صاغه يف أسلوبه خاصة"
على اجلاحظ  "ولقد اعرتف التوحيدي نفسه بذلك يف مواضع عّدة من أدبه أثىن فيها نفسه يقول:

وأدبه، وصرّح باخنراطه يف مدرسة اجلاحظ البيانية فقال:'حكيت عن أيب عثمان عمرو بن  وقّرضه
 .ر الّصرف، والسحر احلالل'حبر اجلاحظ الكناين، وكتبه هي الدر النثري، والنور املطري، وكالمه اخلم

   .551(". فن املناظرة يف األدب العريب، ص:1/215)التوحيدي، البصائر، ج
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حيان التوحيدي لكتابة  مّهد أبو" وجند إشارة أخرى مهّمة تنّبه هلا صاحل بن رمضان يقول فيها:
سة واحملادثة وقد أدب اجمللس بذكر بعض الروايات الدالة على إملامه بالرتاث اخلاّص بآداب اجملال

 ."ت التلفظ الشفويهضم، بال شك، أصول البيان اليت حّددها اجلاحظ يف حديثه عن مقاما
 ر، جملة حوليات اجلامعة التونسيةاُنمر دراسته: األدب عند التوحيدي بني أسر الكاتب وحتّرر الناث

 .02، ص:م2775يناير  5، 19العدد رقم 
إ املزاوجة بني اإلنفاع واإلمتاع لتوحيدي للكتابة قائم على مبدتصور ا يؤّكد مصطفى ناصف أنّ  -(55)

 ع إىل ما يسمى احلديث اجليدكان أبو حّيان يف هذا شديد اإلعجاب باجلاحظ، كان يتطلّ يقول:"
ويف وصف هذا احلديث يستعمل كلمة العقل، وهي كلمة شديدة املرونة واالختالط، ولكن من 

 اُنمر: حماورات مع النثر العريب ."س الفكاهي واجلدة والطرافةا باحلالواضح صلة بعض استعماالهت
 .515، ص:م5990، فرباير 252سلسلة عامل املعرفة، العدد 

 "االعتدال كان مطلبا بالغيا" تصّور كرسته أخبار اجلاحظ سبق أن أومأ حممد مشبال إىل أنّ  -(52)
البالغة والسرد: جدل التصوير  :وتشّربه التوحيدي وسعى إىل تكريسه يف أخباره. اُنمر كتابه

 .05واحلجاج يف أخبار اجلاحظ، ص:
أشار هشام مشبال إىل وظائف "ملحة الوداع" يف كتاب اإلمتاع واملؤانسة، حيث حصرها يف  -(51)

وظيفتني:"تعىن الوظيفة األوىل جبلب الطرافة إىل األخبار ذات الصبغة التعليمية املعرفية وتلوينها 
الشامل، وكذلك الرتويح عن متلقي اخلطاب املباشر والضمين، واإلسهام إىل  بالطابع اإلمتاعي

جانب ذلك يف تعميق مسة املوسوعية اليت تسم سرد التوحيدي. بينما تتوخى الوظيفة الثانية خدمة 
 حكمة فاعلة توجه أو تعلم أو تثقفأو تفعيل أغراض بالغية متعددة، تسعى مجيعها إىل نسج 

اُنمر كتابه: البالغة والسرد والسلطة يف اإلمتاع . وظيفة ما من وظائف التواصل"رس مبعىن أهنا متا
 .595واملؤانسة، ص:

يّتخذ 'الكالم' " يشري علي أومليل إىل أمهية الكالم يف بلوغ احلموة لدى صاحب اجمللس قائال: -(51)
خول إليه، أو لنيل أمهية كربى داخل اجمللس، فُرب كالم يوجه إىل صاحب اجمللس يكون مفتاحا للد

هذا يفسر ما  احلموة فيه. الكالم هو فرس الرهان داخل اجمللس، به يكون الربح أو اخلسران، ولعلّ 
تزخر به الكتب من نصائح وتلقينات حول 'آداب الكالم'، وفنه وتقنياته، وخماطره أيضا. وكذلك 

وة، ورب كالم آخر احلم'احلكم' اليت دجبت حوله. ُرب كالم أوصل صاحبه إل  الصمت وكلّ 
راجع كتابه: السلطة الثقافية والسلطة السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية  ."أهلكه أيضا

 .11، ص: م5992سنة  ،2بريوت، الطبعة 
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 متن السرديالفضاء الرقمي في ال
 قراءة في رواية "مملكة الفراشة" لواسيني األعرج ورواية "شات" الرقمية لمحمد سناجلة

 

the Digital Space in the Narrative text 
A Reading in  Wassiny Al-Araj’s Kingdom of the Butterfly  and  

Muhammad Snajlah’s Digital "Chat"  

 
 بوكرت . أمال د                                                               

 (الجزائر) 9 جامعة البليدة                                                               
amelarabedz@gmail.com 
 

 24/05/9490تاريخ القبول:                             03/05/9490: رسالتاريخ اإل
 

 ملخص:
ركزت الدراسة على تقصي مالمح الثورة الرقمية يف اآلثار األدبية، بغرض تبني مالمح 

ثاره على الفنون األدبية، ومدى مواكبتها لقضايا العصر يف انعكاس التطور التكنولوجي وآ
ل التكنولوجيا واإللكرتونيات يف حياة الناس أسفر عن عادات غالعوملة واالنفتاح، فتغل ظلّ 

ف األدب مع يـّ وطرق تفكري جديدة مل يشهدها اإلنسان يف تارخيه من قبل، مما يستلزم تك
اجلدل اتسع  وألنّ  .واخل اإلنسانية بإحيائية ومجاليةهذه املتغريات وتوظفيها للتعبري عن الد

حول طريقة تفاعل اإلنتاجات األدبية مع الوسائط الرقمية بني مؤيد ورافض هلا، ارتأينا من 
خالل دراساتنا املقتضبة هذه متثل طبيعة التأثري والتأثر بوسائل التواصل االجتماعي بصفة 

ة باإلحالة على الفضاء الرقمي، إن كان من ناحية خاصة، وكذا رصد الطرق التعبريية املتعلق
 اجلانب التقليدي املتعارف عليه أو من ناحية اجلانب العصري املبتكر.

 

 .السرد ،التكنولوجيا ،وسائل التواصل ،الرواية ،لفضاء الرقميا الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

      The study focuses on examining the characteristics of the digital 

revolution in the literary effects, aiming to show the characteristics of 

the reflection of technological change and its impact on the literary 

arts, and the degree to which it addresses age concerns in the light of 

globalization and accessibility to technology and electronics that 
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penetrate people's lives, leading to new habits and ways of thinking 

that man never  experienced. This requires literature to be adapted to 

these variables and their use to express human entries in a suggestive 

and aesthetic way. The debate is  on how literary productions interact 

with digital media between supporters and opponents and how it is  

expanding. We have noticed through our brief studies that reflect in 

particular the nature of influence of social media, as well as tracking 

expressive forms of referral to digital space on both the conventional 

and the new , creative levels. 
 

Keywords: digital space, novel, media, technology, narration. 
 

 مملكة الفراشة" بين الواقعية واالفتراضية:"*
على معمارية سردية متماسكة النسيج، إذ تعرب يف الغالب تنهض رواية واسيين األعرج 

عن مالمح الصراع الدائم الذي تواجهه شخصيات الرواية مع واقعها املضين، والتحديات 
الناص عمد يف بناء روايته على  الضخمة اليت ترتسم أمام تلكم الشخوص، خاصة وأنّ 
 عرية الواقع املتشابك واملعقد، وتعدّ إرساء أسس متجانسة ممثلة يف أحداث الرواية الرامية لت

هذه الرواية من الروايات املعربة عن إيديولوجية الكاتب وموقفه من جمتمعه املتمسك بأفكار 
فده املنتمية إىل ميتة ومنغلقة، باإلضافة إىل حتري مجالية اللغة واألدب مبختلف مصادره وروا

 .الرتاث العاملي
 

رتك يف عدد كبري من اخلصائص، حىت يلتبس على تتعالق مكونات البناء السردي وتش
القارئ حتديد صفة أجناسية على الروائية إن كانت سرية ذاتية أو خطاب ذاكرة أو حىت 
رواية مستقلة الكيان وبعيدة عن ذاتية الكاتب يف تشكلها اللغوي واألنطولوجي، فالكاتب 

الوعي وحىت التميز، األمر جيعل أبطال متونه السردية على قدر عال ورفيع من الثقافة و 
 نفسه مع مجلة العواقب اليت تقف حاجزا يف انتصار فواعل الرواية.

 

اختار الناص أن يؤسس عاملا امتزج فيه الواقع باخليال وما بينهما، إذ عمد يف متخيله 
السردي إىل إنشاء فضاء افرتاضي رقمي من منمور التصور واملمارسات الفعلية للشخوص 

تفاعلة فقد تعددت التأصيالت النمرية املضطلعة بدراسة تلك الفواعل من بؤر الروائية امل
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تصور دراسة  لغوية داللية ونسقية خطابية، وحني نتتبع اإلجراءات النقدية جند أنّ 
الشخصية الروائية مر هو اآلخر ككل العناصر الروائية األخرى املشكلة للخطاب الروائي 

دية وحبثها الدائم عن أمثل اآلليات والتقنيات بغية تشريح مبراحل تعكس تعاقب املناهج النق
الشروع يف عملية حتليل النص وفقا للنمم  النص وتفكيكه لتحقيق مآرب متنوعة، غري أنّ 

واألطر املؤسسة يف تلك املناهج قد ال يكون ناجعا لدراسة مغزى توغل األديب يف العامل 
أن واقعنا املعيش يفرض علينا حماولة وصف  االفرتاضي وإسقاطه على الكتاب الورقي، حبكم

مماهر التكنولوجيا وآثارها على الفرد أوال وانعكاساهتا على إنتاجاته األدبية والفنية ثانيا، مما 
يستلزم االستعانة باملناهج النفسية واالجتماعية والثقافية املعنية بدراسة المروف احمليطة 

 نا اجتماعيا يتأثر وجدانيا مبا يتلقاه.بالعمل ورصد تفاعله مع الفرد بصفته كائ
 

وعليه حصر دراسة الرواية مبنهج واحد ووحيد ال جيدي إذا أخذنا باالعتبار انفتاح 
ارها مع النص هالنص الروائي على عوامل قد ال متت إليه بصلة وفعل اندماجها وانص

   دل المروفمع تداول القراءات وتب فتتشكل بذلك بنية نصية متماسكة ومرتابطة تتجدد
جتسيد لذلك الكل املختلف املتجانس الذي تذوب فيه شىت األشكال  "مملكة الفراشة" فــ

احلديث عن أثر الثورة الرقمية يف صلب الرواية  الفنية بغية منحها هويتها اخلاصة ولعلّ 
  عنه يف هناية املطاف.املتكامل الذي تعرّب  إال ملمحا من ذلك الكلّ  وتكوينها ال يعدّ 

 

تداول الكثري من الدراسات واملنشورات املتخصصة يف دراسة تنامي التكنولوجيا يف ت
األدب وأثرها عليه، إن جتاوزنا جدلية الكتاب املطبوع والكتاب الرقمي واملناظرات احلادة يف 

 بضرورة التسليم حبقيقة أنّ  اجلدل نفسه عاد ليشتد حول من يقرّ  ذلك الشأن، جند أنّ 
ه من األجدر السري مع هذا التطور ينتمران من ختلف عنهما يف املسري، وأنّ  العامل والزمن ال

 اا املتسارعة، بينما جيد البعض هذاستيعاب ودراسة هذا النقلة النوعية يف مسريهت وحماولة
التسابق من أجل دراسة معامل الثورة الرقمية ضربا من التحمس غري املربر كون التجسد 

التكنولوجيا ممهرا من مماهر العصر الدائمة  فك يتبلور بعد، فتعدّ الكلي هلذا التصور مل ين
التغري واخلوض يف غمار الكتابة الرقمية يعين التفكري الدائم واملستمر يف إجياد آليات وطرق 
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ليس لتمثل هوية اجلنس األديب الرقمي اجلديد أو حملاولة معرفة كنه وجوهر هذا اإلنتاج من 
األمر يتعدى هذه اإلجراءات إىل تغليب الكتاب الرقمي  خالل دراسته فحسب؛ بل إنّ 

واحلكم على وفاة الكتاب الورقي واندثاره كما نادى بعض النقاد إىل ضرورة التخلي عن 
ثيمات النقد األديب وإجراءاته وجتاوز الرواية العربية اليت الزالت تصارع التجريب يف فرتة ما 

  يعاب ثوران العامل يف جماالت شىتعلى است بعد احلداثة وضرورة اعتماد مناهج أقدر
هذه  على أنّ  فاجلدل القائم بني من ينادي بضرورة جماراة حركية العصر وبني من يصرّ 
الكتاب الورقي  احلركية متذبذبة وغري ثابتة األطر واملعامل ومن العبث أن تعتمد، يف حني أنّ 

 .ىل توجه حمدد بعدإاألعصر مل يصل  سيمل حاضرا على مرّ 
 

  :ملخص الرواية 
 تدور أحداث الرواية حول البطلة 'ياما' وسلسة األحداث اليت تواجهها يف حياهتا، إذ

هبا البالد من حيث  الناص على لسان بطلته واقعها املرير يف فرتة زمنية عسرية مترّ  قصّ 
حلرية رسم الكاتب لبطلته عاملان واحد حقيقي تلفه ا .غتياالت واحلرب الصامتة املتأججةاال

واألسى، واآلخر افرتاضي يتلون بألوان الفراشات املنتشية باحلياة وبني ذلك وذاك تتذوق 
اآلخر، كما خسرت صديقها  بعد اخليبة تلو األخرى السيما فقداهنا ألفراد عائلتها الواحد

يتعمق الكاتب يف سرد تلك    التوتر األمين املتأزم املقرب املؤسس لفرقة اجلاز يف ظلّ 
اث باملوازاة مع تعلق البطلة بشخصية روائية مشهورة عرب صفحات التواصل األحد

االجتماعي ملدة زمنية معتربة لتكتشف يف النهاية خداعه هلا حني أخفى هويته احلقيقية، 
 وأنه مل يكن يف النهاية حلما مزهرا بل ومها مؤملا.

 

 :األثر الرقمي في رواية مملكة الفراشة 
عنصرا فاعال يف الدرس السردي املعاصر ال ميكن التملص من  الشخصية الروائية تعدّ 

( داال على Personalityسطوهتا يف صلب اإلنتاج األديب "جاء يف املصطلح اإلجنليزي )
( تعين مصطلحا أدبيا مبعىن )القناع األديب( أي صار Personaالشخصية وصارت كلمة )

مل األديب، فتتخذ هذه "الذات" أوجها على الذات الفاعلة ضمن الع يف النقد الروائي يدلّ 
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، وهذا ما مييز إنتاجات واسيين األعرج (5)متعددة رمبا كان الروائي نفسه أحد تلك األوجه"
الشخصية الروائية متتزج فاته وحمطات حياته املتشعبة "...ن شخصياته الكثري من وقإذ يضمّ 

الذي يسمح له أن يضيف  يف وصفها باخليال الفين للروائي الكاتب ومبخزونه الثقايف
وحيذف ويبالغ ويضخم يف تكوينها وتصويرها، بشكل يستحيل معه أن تعترب تلك 
الشخصية الورقية مرآة أو صورة حقيقة لشخصية معينة يف الواقع اإلنساين احمليط هبا ألهنا 

خمتلف شخصيات الكاتب الروائية تلتبس  ، غري أنّ (2)شخصية من اخرتاع الروائي فحسب"
القارئ يف تلك اللعبة السردية،خاصة حني يّضمن  احلقيقة مع اخليال فيندمج بذلك هافي

رغبة منه يف منح أثر احلياة الالزمة  والتاريخ الكاتب نّصه األديب أحداثا من وحي الواقع
للوصول إىل درجة التفاعل املطلوبة من املتلقي، وهذه مسة بارزة يتميز هبا الروائي 'واسيين 

ريا ما يستلهم أحداث الواقع ليدرجها يف متخيله السردي ويصنع هلا عاملا األعرج' فكث
 "... إنّ ق أنساق مضمرة تسرتعي البحث عنهاجديدا ضمن سياقات النص اليت تسري وف

له أنه يعين شيئا بصرف النمر عما إذا كان ذلك املعىن هو الذي قصد إليه  النص ال بدّ 
قصدية، وهو السلطة املرجعية اليت حييل إليها من مؤلف ما أو ال. النص هنا هو حمور ال

 يؤمنون مببدأ القصدية، إننا باختصار نتحدث عن السلطة اليت يتمتع هبا النص يف ظلّ 
فلسفة توصيل تقوم على مفاهيم الرسالة واملرسل واملستقبل ونمرية لغوية تقوم على قدرة 

بني الدال واملدلول الذي ساد الفكر التوحد التقليدي  اللغة على الداللة، وحتقيق معىن ظلّ 
، فحني نتتبع مراحل تطور (1)نسق ذلك التوحد يف بداية ما بعد احلداثة" التقليدي إىل أن تّ 

النقد األديب نلفيه قد جرب العديد من املناهج واألسس من أجل حتليل النص األديب 
وذهنه مع األخذ  حىت جدواه يف حياة اإلنسان وتطور فكرهو  وكشف مواطن اجلمال فيه،

باالعتبار احلركية اهلائلة اليت تشهدها العلوم بصفة عامة والعلوم التكنولوجية مبختلف فروعها 
 ائي وخمتلف التأثريات الدائرة بهبصفة خاصة، فالشخصية الروائية تتأثر ال حمالة مبحيط الرو 

 خمتلف القوى يف تعرض أمام القارئ مجيع املتناقضات بني" وهذا ما نلفيه يف صلب الرواية
 . (1)احلياة االجتماعية وتربز االجتاهات الفاعلة يف اجملتمع"
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بالعودة إىل املنت الروائي تضطلع الشخصية الرئيسة بالعامل االفرتاضي الذي أنشأه 
 جتوب فيه الشخصية الروائية حبريةالناص يف جوف الرواية، فقد صنع فضاًء منفتحا رحبا 

ليه الرواية تتخللها برامج سردية تتصل بطريقة أو إالذي تستند وإىل جانب احلدث الرئيس 
 بأخرى بـ'ياما'.

 

حصر الكاتب احلضور الرقمي يف روايته من زاوية وسيلة من وسائل التواصل 
االجتماعي الكثرية واملتشعبة أال وهي 'الفيسبوك' حبكم أنه الوسيلة األكثر انتشارا من بني 

خرى، اليت تضمن التقارب السريع لألعراق واألجناس من  تطبيقات التواصل العمومية األ
دخلت يف حياة الناس دون ، حت وسيلة ال غىن عنهاكافة أحناء الكرة األرضية، أض

الرواية جتسيد وتصوير خلبايا الواقع حبيث أهنا تتعايش مع  استئذان يف اجلانب الواقعي، وألنّ 
ية مل يكن على الكاتب سوى أن مينح هذه المروف نفسها من البداية إىل النهايف اإلنسان 

 نصه األديب. الوسيلة حيزا يف
 

رسم الكاتب يف املنت الروائي الشخصية الروائية وهي تتفاعل مع 'الفيسبوك' بصفته 
أحب الفيسبوك ألنه يربطين بالعامل اة اليومية وعن رأيها اخلاص به "شكال من أشكال احلي

 األوقات لدرجة أين أدمنته بكثرة  التصقت به يف كلّ اخلارجي املغلق، وأخافه أيضا، ألين
، يمهر هذا املقطع (5)وبدأت أكرر نفسي ليس فقط كلمايت، ولكن أيضا يف حركايت"

السردي تعداد منافع ومضار 'الفيسبوك' فبغض النمر عن كونه وسيلة تضمن تواصل الناس 
 ملشتغلني فيه ويستهلكهمعلى وقت امن خمتلف األصقاع يف زمن قياسي، إال أنه يستويل 

حكم 'ياما' على تلك الوسيلة من اجلانبني االجتماعي والنفسي جاء للرتكيز على مضار 
أصبحت مدمنة عليه قد ف ،هذه الوسيلة أكثر من منافعها من اجلانب السيكولوجي إذ ختافه

وحتصر وذلك دفعها إىل السقوط يف جو من الرتابة اململة فتكرر أفكارها وكلماهتا داخله 
 اهتماماهتا يف جمال معني منه.

 

يف مواضع خمتلفة من الرواية نلفي الكاتب قد بىن هيكل الرواية ومعماريتها على 
تفاعل الشخصيات الرئيسة مع 'الفيسبوك' إذ تبدأ احلكاية حني التقيا يف رحاب 'الفيسبوك' 



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
172 

لزرقة اليت جعل منها شيء أكرب مين يدفعين حنوه وحنو هذه اوتنتهي بانتهاء صلتها داخله "
، فاالتصال كان مبعية 'الفيسبوك' (1)العابرين بال زاد وال خوف" مارك زوكريبريغ سكنا لكلّ 

نرتنت بينما في أن يكون الفرد متصال بشبكة األوالزرقة كانت شعاره، الولوج إليه جماين يك
عاملا خاصا هبا يتعلم األساسيات بشكل آيل وسلس، فارتباط 'ياما' بالفيسبوك جعلها تبين 

ت أمساء مجيع احمليطني هبا بأمساء شخصيات روائية داخله متاما مثلما فعلت حني غريّ 
 لتحيل على شخصيات مرجعية معروفة كانت قد تأثرت هبم أثناء قراءهتا املستمرة للكتب

ا ل الذي تعيشه البطلة يف واقعها اليومي جعلت له رديفا افرتاضيا قريبا إليهفالعامل املتخيّ 
 تب مشهور أطلقت عليه اسم 'فاوست'شعوريا تعيش فيه خمتلف الوقائع واألحداث مع كا

ه فيها مجيع حمبيه حبكم أنّ  صفحة فيسبوك ضمّ  - هذا ما كانت تعتقده -فتح هذا األخري
روائي وشخصية مؤثرة يف اجملتمع أغلبهم من وطنه األم ألنه يعيش االغرتاب يف إسبانيا 

ه السردية ئحبه ملن يدعمونه ويؤيدون أفكاره ويسرحون بعيدا يف أجوافيتواصل معهم ويمهر 
املتخيلة، والبطلة مل تكن سوى واحدة من هؤالء، جاء على لساهنا قوهلا: "... قال 
فاوست وهو يرد بشكل آيل على أصدقاء عديدين يف اللحمة نفسها، واللغة نفسها تقريبا 

شيء  هناك، مشكلة الفيسبوك أنه يفضح كلّ مع تغيري خفيف يف الروابط املنزلقة هنا و 
، العامل االفرتاضي الذي أسسته البطلة لنفسها جعلها تتقفى أبسط (0)مهما قاومنا غواياته"

ق األمر حبركات البطل املفرتض 'فاوست' من منشورات التفاصيل فيه خاصة حينما يتعلّ 
فيسبوك' أصبح عاملها 'ال وتعليقات على حائطه أو على رواد صفحته، تذكر 'مايا' أنّ 

الالحمدود وتثين على مميزاته، كونه منح احلرية هلا وجعلها تتحرك فيها بالطريقة والشكل 
 (2)الذي تريده "... فأنا اآلن متخفية يف الفيسبوك وال يراين أحد إال من أريد مراسلته"

لك الوسيلة فالشخصية الفاعلة يف املنت الروائي تستفيد من كافة اخلدمات اليت توفرها ت
االجتماعية، ومل خيف على األديب التنويه هلذه امليزات اليت يزخر هبا 'الفيسبوك' كفضاء 
بديل حيتضن عاملا خاصا بــ'مايا' و'فاوست'، لينعكس الفضاء الرحب على سريورة 

هبا الشخوص الفاعلة مبعزل عن احلياة الواقعية اليت تعيشها البطلة  األحداث اليت ختتصّ 
صيدالنية تعيش الالأمن واخلوف يف بالد ماتزال تتجرع مرارة العشرية السوداء بوصفها 
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احلزازات الدينية والعرقية وجدت  بشكل أقل وطأة مما كانت عليه يف سنوات خلت، غري أنّ 
'فاوست'  تيصسبيال لنخر وحدة الشعب الواحد، وهذا كان مربر الكاتب الروائي الذائع ال

م ويعيش جناحاته يف اخلارج خوفا من الوضع املرتدي ومن القتلة كي ال يعود إىل بلده األل
 الذين يرفضون أفكاره ومبادئه.

 

ب 'الفيسبوك' نوعا من هذه املساحة الفسيحة يف قل تعاين البطلة إىل جانب كلّ 
رعا بفكرة استبداد تلك الوسيلة ذالتذبذب حني تتضارب أهواؤها فتضيق االضطراب و 

اس دون استئذان"... وأختفى يف ساحة الفيسبوك الزرقاء، ملكيت وتسلطها على حياة الن
حبيث أرى وأتابع اجلميع وال يراين أحد، أحيانا أشكر مارك زوكريبريغ، ويف أحيان أخرى 
يصعد الدم إىل رأسي فألعنه، وألعن دين أمه، ودين الزرقة اليت سرقها للجميع واستبد هبا 

صية 'ياما' من اجلانب السيكولوجي املفعم باخلوف ، تكوين شخ(9)هنائيا لتصبح ملكا له"
واحلرب جعلها ال تثق ثقة كاملة يف ذلك الفضاء االفرتاضي ومع ذلك كانت متضي فيه 

  م خبصوص 'فاوست' بالدرجة األوىلالكثري من الوقت وتبين داخله العديد من األحال
ن تالمس الواقع فذلك الفضاء بالقدر الذي منت فيه األحالم وتطورت حىت قاربت أ

تأكدت يف جواليت ي عرفت فيه االنتكاسة واخليانة "احلقيقي للشخصية الروائية بالقدر الذ
هناك العشرات مثلي اللوايت كن يتلقني الكلمات  الفيسبوكية الليلية يف مملكة الفراشة أنّ 

يشه ، فالواقع االفرتاضي التفاعلي الذي تع(57)نفسها ورمبا الرسائل املنسوخة نفسها"
الشخصية يف هذه املرحلة جتاوز طرح مميزات الفيسبوك وآثاره على األفراد ليصل إىل 

ب الشخصية الروائية العالقات اليت جتمع رواده مع بعضهم البعض، أشار الناص إىل تقلّ 
وإدراكها هلذا العامل اهلش "... وحياة افرتاضية مل أجدها إال يف الكتب ومع فاوست وكنت 

، فالواقعية املفرتضة يف األثر األديب ال تعدو أن تكون جمرد حياة مضنية (55)"سعيدة جدا هبا
شخصيات الرواية، سواء إن تعلق األمر بوالدة 'ياما' 'فريجي' اليت  ت منها جلّ ومرهقة فرّ 

الذي  -بوريس فيان- كاتبالأفنت نفسها يف قراءة الكتب وعاشت هي األخرى قصة مع 
الواقع باخليال، فقد قادهتا الوحدة بعد وفاة هي اختلط عليها مات واندثر منذ سنني عدة و 
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زوجها إىل التعمق يف قراءة إنتاجات ذلك الكاتب األدبية ووصل هبا األمر إىل تصوره يف  
تفاصيلها احلياتية وإن كانت قبل أن تصل إىل درجة متقدمة من االلتباس واهلذيان قد  كلّ 

اء على وسائل التواصل االجتماعي "... كنت أبدو حذرت ابنتها من مغبة اإلكثار من البق
هلا مهبولة وبال تفكري. ملتصقة جبهاز ميت يأخذ من حراريت أكثر مما آخذ منه. مل يكن 

 .(52)الفيسبوك وبقية املواقع االجتماعية إال مضيعة للوقت. كما كانت تقول"
 

واملتعلقة جبدواها أو  انتقاد تلك الوسيلة مل يقتصر على حقيقتها األنطولوجية املؤرقة
عبيثتها بل تعداه إىل حقيقة إدمان 'مايا' الشخصية املعقدة اليت متلك نمرة انفتاح وتقبل 
للعامل على سعته وتنوعه وذلك يشمل مجع املتناقضات، حىت وإن كان ذلك يتعلق 
بالتمسك باجملهول أو خداع النفس، الفضاء الرقمي مل يعد أحدا بذاك العامل املسامل 

خاصة أولئك الذين مل  ،بل على العكس هو عامل يكثر فيه املخادعون ،لقريب من املثاليةا
يستطيعوا أن يثبتوا وجودهم يف حياهتم الواقعية فيختبئون وراء شاشات حواسيبهم ويعيدون 
اختالق معطيات وأوصاف ال متت إليهم بصلة من أجل كسب اهتمام الناس وجلب 

لسهل عليهم أن حيموا بالشهرة والتقدير افرتاضيا ولن يكون انتباههم، وهبذا سيكون من ا
الكم اهلائل من الناس واملعلومات، وهذا ما  على أحد أن يكتشف هويتهم احلقيقة يف ظلّ 

مىت تعرفني أنك حتتاجني إىل رجل تاع الصح وليس لدة 'مايا' تنتقد أفعال ابنتها "جعل وا
ما تنسحب ومتوت يف الضوء ظالل عدوها إال صورة جمرد ظالل تأيت عابرة ث سرعان 

األساسي النور. حتتاجني إىل رجل يشعر بك ويبادلك احلنني نفسه ويقودك حنو أمجل 
الشخصيات الفاعلة داخلها  ، القارئ ململكة الفراشة سيدرك أنّ (51)احلواس املخبأة فيك"

احلياة األمل والملم كما أهنا تعلمت من   ،واملضطلعة بأدوار متتلك قدرا من الثقافة والوعي
مراحلها، لكنها يف العمق هشة تتطلع إىل احلب وإىل التحرر من  واحلزن الطاغي على جلّ 

القيود اليت يفرضها عليها الوسط، تريد يف أعماقها أن تضع ملعضالهتا الفلسفية حال مقنعا 
خصيات وترضى مبفهوم اإلنسانية ليستطيع العامل التصاحل مع نفسه، ومن سذاجة تلك الش

 شيء يف هناية املطاف. نسج عوامل متخيلة مل تسعفها يف إجياد احللول أليّ 
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فالعامل االفرتاضي الذي تعيشه الشخصيات مل يكن إجيابيا بل على العكس، هناية 
حكاية موقع التواصل االجتماعي 'الفيسبوك' كانت تراجيدية حني اتفقت 'مايا' بعد عناء 

ناء مراسم حفل توقيع مسرحيته اجلديدة اليت عرضها يف طويل مع 'فاوست' أن تلتقيه أث
قلب اجلزائر بعد سنوات طويلة عاشها يف املنفى، لتكتشف يف النهاية أن الكاتب احلقيقي 
ال ميلك الوقت الكايف من أجل أن يتجول افرتاضيا يف عوامل تسبح فيها أرواح تائهة ال 

خرجات الكاتب وفعالياته وأهم  ع كلّ هوية هلا، تلك الصفحة يهتم هبا أحد أقاربه فيجم
قريبه غري مؤذ وجيد من عمله ذاك متعة، مل يشر مع هذا  لقاءاته، وذكر الكاتب نفسه أنّ 

ه شاب مسكني، فلم يكن لــ'مايا' إال أن ه أخطأ بانتحال شخصيته بل ملح إىل أنّ إىل أنّ 
أهنا اكتشفت أمر  تبتلع خيبتها وصدمتها فلن تتكبد حىت عناء إخبار حبيبها املخادع

خداعه هلا بل تكتفي فقط مبحو آثاره من على هاتفها، وتلجأ مرغمة إىل فتح صفحة 
 شيء آخر. جديدة تتجسد فيها الواقعية أكثر من أيّ 

 

 اللغوية وغري اللغوية صرالعنا فيها تتصادم 'مملكة الفراشة' أنّ  إىل اإلشارة سبقت

الفنون من رسم  متتزج فيه كلّ  ا فضاءمعروفة أهنّ  'مورفولوجية الرواية 'الواسينيةف ،وتتداخل
تارخيه، فالرواية املعنية بالدراسة  وموسيقى ومسرح وغريها من إبداعات اإلنسان على مرّ 

'فريجي' استدعت  فالبطلة تنتمي إىل فرقة جاز، كما أنّ  ،تتالحم فيها املكونات غري اللغوية
 لديها ميول للرسم، تضافر كلّ  'ماريا' هي األخرىوابنتها  رساما لريمسها مع كاتبها احملبوب،

هذه املكونات أسهم يف إثراء املنت الروائي والتعبري عن الشخصيات مبا يتواءم مع رصد 
 إدراج تلك الفنون مل يكن غرضا يف حدّ  واقعها املتخيل وكأهنا تعيش حياة طبيعية، بيد أنّ 

  فيه عن نفسها، ويعدّ ومنربا تعرّب  ذاته بل جتسيدا هلويات الشخصيات الفاعلة يف النص
حلياهتا  اجلانبية املؤثرات تلك من واحدا البطلة الشخصية فيه تورطت الذي االفرتاضي الفضاء

 واحلبيب اجملهول والعمل املهدد بالضياع يف أي حني. اليت تقاذفتها آالم العائلة املتفككة،
 

ى وسائل التواصل االجتماعي العامل االفرتاضي الذي رمز له 'واسيين األعرج' بإحد
"الفيسبوك" مل يكن سوى صورة لصور الفرار من الواقع املر، ومل يكن أيضا عاملا بديال مينح 
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ح ّـ شخصيات الرواية احلرية الالزمة لتندمج معه شعوريا بشكل يضمن االستمرارية هلا، لقد مل
حني يفقد جوهره  ذلك املكان يسبب الوحشة والكآبة يف عدد من املقاطع السردية أنّ 

السيكولوجي لألشخاص الفاعلني فيه، فــ'ياما' دائما ما كانت تنصرف إىل مكتبها بغية 
حترير رسالة مكتوبة خبط يدها حلبيبها املفرتض 'فاوست' وقد دأبت على تلك العادة طيلة 
ثالث سنوات حىت وجدت نفسها قد كتبت أكثر من سبعمئة رسالة، عقدت العزم على 

اليوم الذي تلتقيه فيه، وبالعودة إىل املقاطع السردية اليت مجعت 'ياما' يف ه تقدميها ل
الفقرات متوسطة الطول حاول الكاتب أن حيافظ على خصوصية  بــ'فاوست' نالحظ أنّ 

الدردشة اليت تعتمد على احلوار، وعلى قصر اجلمل نسبيا وإن كان يف مرات عدة يتملص 
 -'مايا'- عر بالشخصيات وحني يتخلل احلوار الداخليمن هذه القاعدة حني تستبد املشا

 على متلق ميكن له أن يفهم حالتها املتفاقمة، فالقارئ املعاصر يعي كلّ رها وهي تسرد أفكا
قراء كثر منهم من تعرض لالحتيال  ةيل وقد تكون هذه احلكاية هي حكايهذه التفاص

سابق إنذار حني تعلو نفحة برودة  واخلداع، والذي مييز الدردشة أيضا انقطاع احلديث دون
هبم الكربياء يف أحيان  على احملادثة فال يرضى أحد الطرفني بالتعقيب على اآلخر ليستبدّ 

مما جعل 'ياما'  رواد صفحته مجيع وتقربه من 'فاوست' عدة، سبب اخلالف يكمن يف غموض
كي توصلها لهلا سيارة ه يرسل عت علّ تشعر بالغرية وترتصد حركاته، باإلضافة إىل أهنا تطلّ 

 شوقها وشجوهنا يف تلك الرسائل.  عن كلّ إىل املسرح فلم يبادر بشيء، هلذا آثرت أن تعرّب 
 

تعدد الربامج السردية األخرى اليت ختللت الرواية لتمنحها حجمها الذي  التمعن يفب
 تكتشف هي عليه، جند حكاية 'مايا' مع 'فاوست' مبثابة عمود للرواية، تنتهي الرواية حني

األخرى  تالبطلة حقيقة 'فاوست' وإن كانت تلك احلكاية تزدحم معها العديد من احلكايا
شهدهتا البطلة على مراحل وتتعلق باملقربني منها، فالفضاء االفرتاضي الذي اقرتض مساحة 

كذبة غذهتا   البطلة وجدت فيه ه فضاء طارئ وأنّ يف الرواية أشار إليه الكاتب على أنّ 
على مدار ثالث سنوات لتكلل يف النهاية باخليبة وأن تواصلها معه كان يف األصل أحالمها 

من خالل الرسائل املكتوبة وليس عرب الفضاء الرقمي، والنهاية الرتاجيدية اليت اختتم هبا 
الكاتب روايته دليل على ذلك مع إحالة على عالقة جديدة ستعيشها البطلة مع كاتب 

 ه يوم عرض املسرحية. مسرحي ناشئ كانت التقت ب
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عن تصور الكاتب نفسه الذي ميكن  احي اتكمن مجالية 'مملكة الفراشة' يف كوهنا تعبري 
له أن يعيش تلك القصة، وانصرافه إىل حشو نصه بالعديد من األمثلة الروائية لكتاب 

األدب يف جوهره ال ميكن له  تركيزا منه على أنّ  ،عكفت الشخصيات الفاعلة على قراءهتا
، وأن الفضاء الرقمي ال ينبغي له أن عصورأن ينسلخ من تلك الرموز بالرغم من تبدل ال

من حسن استغالهلا، وإن كانت جزءا ال يتجزأ من سريورة  يكون غاية بل وسيلة ال بدّ 
هناك خانة للمحادثة والدردشة  ه أزرق وأنّ حياة الناس، مل ترد إشارة إىل الفيسبوك سوى أنّ 

أراءهم  -مع األوضاع الراهنةتفاعال -خضر وحائط ينشر فيه املتفاعلون تضيء باللون األ
ز على تعامل ركّ  فالكاتبة، دارجوتفاصيل حياهتم اليومية أو يتداولون فيه جممل القضايا ال

 الشخصيات معه بصفته وسيلة تواصل ال غري.
 

 رواية 'شات' من التنظير إلى التطبيق:* 
 

 للنوع والشكل: رواية الواقعية الرقمية تأصيل 
 عاريف متفق عليهامل يضبط مصطلح األدب الرقمي بعد، إذ جند اختالفا يف إرساء ت

 لكرتونية كتابة ونشراالوسائط اإل مي باألدب الذي يستغلّ فهناك من يربط األدب الرق
عالم اآليل وتتطور بتطوره ا مع التطبيقات اليت تشغل حقل اإلفيـّ وهناك من يراه أدبا متك

لكرتونية اليت تعتمد أساسا على الروابط اإلالعديد من العناصر مع األدب بذلك ل خاتديف
املتشعبة، عرف مجيل محداوي األدب الرقمي بقوله: "يقصد باألدب الرقمي ذلك األدب 
السردي أو الشعري أو الدرامي الذي يستخدم اإلعالميات يف الكتابة واإلبداع. أي 

أو مؤلف إبداعي. ويعين هذا  المي من أجل كتابة نصّ يستعني باحلاسوب أو اجلهاز اإلع
 ية أو جهاز احلاسوب أو الكمبيوتراألدب الرقمي هو الذي يستخدم الواسطة اإلعالم أنّ 

، فاألدب الرقمي يتخذ الوسائط (51)وحيول النص األديب إىل عوامل رقمية وآلية حسابية"
'حممد سناجلة' يف مؤلفه  ن قد أقرّ كي يتشكل وينبثق للعيان، كما كالالتكنولوجية سبيال 

ه اجلديد للرواية برعاية النقلة النوعية للتكنولوجيا قائال: 'رواية الواقعية الرقمية' عن هذا التوجّ 
 كلّ   "... أعرف أنين قد جئت ببدعة جديدة مل تكن من قبل لكن وكما اتضح يل فإنّ 
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هذه  ،معارضيها حىت أشدّ  بدعة مرفوضة حىت ترتسخ وتثبت أقدامها على األرض فيتبعها
سنة احلياة منذ بدء البدء، ولنا يف أيب متام وابن عريب وأدونيس، وقبلهم املعلم األكرب مثل 

شيء أن يعطيها امسا تعرف به وقد  بدعة حباجة إىل من يدافع عنها وقبل كلّ  وقدوة وكلّ 
يالد رواية ملناجلة' ، مهد 'حممد س(55)أطلقت على هذه البدعة اسم رواية الواقعية الرقمية"

هذه الرواية ستجد هلا مكانا يف املستقبل بفعل  قد ال حتمى باعرتاف اجلميع مع تأكيده أنّ 
  مسارات حياته تطور العصر وحني تصبح التكنولوجيا لصيقة باإلنسان تتحكم يف جلّ 

شري وقد افرتض العديد من األمور املمكنة احلدوث يف السنوات القادمة كتالحم اجلنس الب
ه حىت أمسى العامل كلّ وية واحدة لغة واحدة ودين واحد "مع بعضه البعض فيصبح له ه

ليس قرية صغرية كما كان شائعا يف العصر التكنولوجي بل أصغر من حجرة صغرية يف 
له  ، فاألدب حسب 'سناجلة' ال بدّ (51)بيت، بل أصبح العامل شاشة... جمرد شاشة زرقاء"

لقد جاءت الرواية ة جديدة بفعل التطور اهلائل "ر فيكتسي حلّ أن يتماشى مع هذا التطو 
  عن العامل سواء رفضا أو إجيابيا ولتستشرف املستقبل، والروائي مكتشف قبل كلّ لتعرّب 

وهذا الروائي  - الروائي املبدع ال املقلد طبعا -له عينا ثالثة، ليست لدى اآلخرين  شيء ألنّ 
، وحني نتعمق (50)دم وباجلغرافيا األخرى... اجلغرافيا القادمة"معين متاما بالزمن... الزمن القا

يف مواقف 'سناجلة' عن كنه الرواية الرقمية نلفيه يركز على إخراج الرواية وفق التطبيقات 
اليت حتيل على عوامل أخرى ترتبط بالرواية  Linksاليت تعتمدها التكنولوجيات ووفق الروابط 

س، لتتدخل يف املنت الروائي عناصر غري لغوية تسهم يف دون أن تعرب عن فحواها الرئي
 اإلخراج النهائي للمنت األديب.

 

استوحى 'حممد سناجلة' فكرة الدخول يف مغامرة إخراج الرواية الرقمية من خالل رواية 
  يا اليت بدأت تغزو كافة اجملاالت'ظالل الواحد' حني تّبحر يف الغمار الرحب للتكنولوج

لفه التنمريي جتربته احلقيقية مع مواقع التواصل االجتماعي وعن نيته يف فقد ذكر يف مؤ 
إخراج عمل جديد ومسه بــ'شات' كإحالة مباشرة على الفضاء الرقمي. تعرب 'شات' يف 
جوهرها عن شخص الكاتب نفسه إذ تعكس تفاعله الذايت مع أحداث عايشها يف وقت 
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اء رواية تعتمد على ركائز رقمية، تقرتب من ه استثمر جتربته الشخصية يف إنشمضى، أي أنّ 
ذات القارئ العصري وحتاور حواسه وأفكاره حىت وإن مل تكن وسائل التواصل االجتماعي 

الكاتب  حتمى بالرواج والتنوع واالنفتاح الذي تشهده وسائل اليوم، إال أنّ  2775يف عام 
 .نسان يف تلك الفرتة الزمنيةالتغريات اليت شهدها اإل استثمر شهرهتا البسيطة وعاصر كلّ 

 

أحداث رواية 'شات' يف كتابه 'رواية الواقعية  -بالتقريب-الروائي خلص  ذُكر سابقا أنّ 
فيها جتربته الشخصية يف العامل  الرقمية' قبل أن تصدر يف شكلها الرقمي، اليت قصّ 

فما حيدث هو على هذا األمر قائال: "...  قد عّلقنلفيه يف كتابه التنمريي  ،االفرتاضي
فأنا حني  -خيال معريف-خيال بالتأكيد ولكنه خيال واقعي، مادي ملموس وحمسوس 

نرتنت مثال، فإنين أعيش يف عامل آخر ت أو سبع ساعات متصفحا شبكة األأجلس س
، تيقن الكاتب (52)ه حقيقي وحمسوس من جهة أخرى"ل من جهة، ولكنّ وواقع آخر متخيّ 

 نسان وتأثره هبا عن جتربة شخصية جعله يبادر ألن خيطّ من سطوة هذه الوسائل على اإل
وسائل وتقنيات التكنولوجيا يف تشكيل ل رواية تعرب عن ذلك احمليط من جهة واستغالله

 الصورة النهائية للرواية من جهة أخرى.
 

 :'ملخص رواية 'شات 
   من ذي يعمل يف الصحراء، يعيش هناك جوا ـــق الرواية بشخصية 'حممد' الـــتتعل

 الرتابة وامللل املؤذي حبيث يرى الوجوه نفسها تتداول عليه فرتات معينة من اليوم فهو 
جنسيات خمتلفة من العامل. كان قد قرر أن يتقاعد يف عمر اخلامسة  من يقطن مع أناس

بناية ويعيش سنواته القادمة على أموال  والثالثني حني يتمكن من جين املال فيقوم ببناء
   تأجري تلك البناية، ذكرت الشخصية الرئيسة أهنا ومن يعمل يف تلك الشركة جينيها من
رغباهتم عارمة يف حتقيق  خمتلف اجلنسيات يعيشون حياة بال روح بالرغم من أنّ  اليت تضمّ 

 مجلة أهدافهم. 
 

امرأة امسها 'ليليان' تتوسل فيها حبيبها أال  من رسالة باخلطأ 'حممد' دف أن يتلقىايص
وإال ستقدم على االنتحار، ليذعر 'حممد' من تلك الرسائل خاصة حني أكد هلا أهنا  يرتكها
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أخطأت يف الرقم، تطلب منه أن يالقيها على 'الشات' فيتصل هبا افرتاضيا وشعوريا هي 
وباقي مكونات العامل االفرتاضي لينصرف شيئا فشيئا من حياته اليت اعتاد عليها فيطرد من 

ته واستهتاره، ويعمد إىل اقتناء قاعة اإلعالم اآليل الكائنة يف املكان عمله بسب كثرة تأخرا
  يعرف عنهم سوى ما يبوحون هم بهالذي يعيش فيه، أنشأ صداقات عديدة مع أناس ال

ترأس جتمعا يف صفحة أنشأها تتغىن باحلب والشعر، ازدهرت تلك الصفحة وأضحى حملمد 
مما سبب نوعا من املشاحنات بني أعضاء  أو 'نزار' شهرة وحموة لدى الناشطني فيها

اجملموعة بغية التقليص من دور 'نزار' ورفع لقب ملك اجملموعة عنه، ليرتك 'نزار' تلك 
اجملموعة، بالرغم من توصلهم إىل اتفاق بعقد انتخابات للفصل يف أمر العزل وفوز 'نزار' هبا 

يغدو اجلو سوداويا متدنيا يف لغة ل يف األخري، بعدها مترد معارضوه على نتائج االنتخابات،
ى إىل انسحاب 'نزار' من ببعض، مما أدّ  ماخلطاب والتعامل مع أعضاء اجملموعة بعضه

اجملموعة وبيعه قاعة اإلعالم اآليل وعودته إىل موطنه أين حاولت طليقته العودة إليه، غري 
على موقع الشات ه عزف عنها، ويف مرة من املرات يعاوده احلنني إىل أوقات السمر أنّ 

 .ي ليفرغ فيه مجلة تطلعاته وآمالهفيختتم املنت الروائي بعودة 'نزار' إىل أجواء العامل االفرتاض
 

 :العتبات 
الذي مييز الرواية الرقمية حتررها من الصفة النمطية السائدة املعربة عن الرواية يف خمتلف 

 (59)تنفرد رواية 'شات' عصورها، باحلديث عن الغالف الورقي والشكل النمطي للكتاب
 رواية عن مثيلتها يتميز غالف كلّ  رواية أخرى كما بفضاء خاص هبا وهبيئة متيزها عن أيّ 

من أول وهلة تمهر أول صورة مصحوبة مبوسيقى لإلعالن عن فيلم من األفالم، األمر ف
قى م على أبصار املتلقي إذ يمهر عنوان الرواية مصحوبا مبوسيتسنفسه مع أول صورة تر 

 االهتمام. من بدّ  ال لذا احلدوث وشك على ما أمرا أنّ  التفطن على األذن حتفز ما، نوعا صاخبة
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حييل الغالف الفيلمي املتحرك أو ما يسمى يف عرف السينما باجلينريك على جو 
رقم الواحد والصفر اللذان  التكنولوجيا واخليال العلمي بشكل عام، يمهر للمتلقي أنّ 

يف اخللفية مؤشران على عامل الرقمنة وعامل احلوسبة، مل يكن ليوجد احلاسوب يتساقطان 
، وللمتعمق أكثر يف جمال السينما أن حيرك ذلك اللون األخضر خميلته (7 -5)لوال الرقمان 

" إذ يطغى على الفيلم ككل اللون األخضر الداكن Matrixفيتذكر فيلم "ماتريكس 
حلة القراءة ويستشهد الكاتب مبقطع من الفيلم ليعزز وسيتأكد أكثر من هذا حني يبدأ ر 

 وجهة نمره يف املنت السردي فالصورة والصوت أبلغ من الكالم.
 

تساقط األرقام يتبعه ظهور عنوان الرواية، من ث اسم الكاتب وبعدها جنس العمل 
ايته يف الذي أطلق عليه الكاتب مصطلح 'رواية واقعية رقمية' يستقر اسم الكاتب وعنوان رو 

صفحة الكرتونية، يصطدم القارئ بعدها مبشهد لكثبان رملية يف صحراء قاحــــــــلة  أعلى كلّ 
 تصحبها أصوات رياح عاتية توحي بالوحشة والوحدة القاسية، لينبثق بعدها املنت السردي

 املنت  خبط كبري وواضح، يتلقاه القارئ كما اعتاد على املؤلف الورقي الفرق يكمن يف أنّ 
 رقمية. متجسد على شاشة احلاسوب أي بصيغة
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وتبقى خلفية الصحراء حاضرة أثناء القراءة، على القارئ أن يستعني مبؤشر الفأرة 
بعد أن يفرغ الكاتب من قراءة اجلزء األول من الرواية الرقمية يقوم  ليواصل قراءة املنت،

لنخيل، من خالل املنمر لتنبثق أمامه صورة أخرى لبلدة حيوطها ا  next‘بالضغط على
العام للصورة يمهر أهنا صورة لبلدة صحراوية تنتصب وحدها يف قلب الصحراء، خصص 
الكاتب للمقطع الثاين من املنت السردي للرواية عنوانا باللون األمحر باخلط الغليظ عكس 

العنوان  املقطع األول أو الفصل األول حيث وجل الناص مبتلقيه إىل جو الرواية العام بتجاهل
واالعتماد على اللغة الوصفية. نسب الكاتب لباقي فصوله عناوين سردية تعرب بطريقة 

ميكن للمتلقي  back‘مباشرة عن مضمون املتون املالحظ على هذه الصورة وجود أيقونة 
 أن يعود للفصل األول مىت ما أراد للقراءة جمددا.  
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أيقونة يف شكل هاتف يف وضع اهلزاز بتفحص الرواية جيد املتلقي نفسه أمام رسم 
مثري  ميكن النقر عليها، لتنبثق الرنة املدرجة يف املنت فتثري حواس القارئ املتفاعل مع كلّ 

امليزات فيه من  الكاتب استثمر خصائص العامل الرقمي ليضمن خمتلف جديد، خاصة وأنّ 
فصل، األلوان  أصوات ورسومات رصفها يف شكل مشاهد تأخذ دور التقدمي لبداية كلّ 

الزرقاء واحلمراء يف املنت حتيل على الدخول يف صفحات جديدة على شكل حمادثات 
، حترى الكاتب 2775التواصل االجتماعي يف أول صورة هلا مبا أن الرواية صدرت عام 

إخراجها وتصميمها بالشكل الذي يتماشى مع الصورة النمطية لتلك الوسيلة، وقد تباينت 
ربية اللغة املستعملة يف التواصل بني أعضاء اجملموعة واليت ختللتها اللهجة العامية اللغة بني الع

 يف مواضع من احلوارات املتبادلة، واللغة اإلجنليزية كلغة إعدادات برنامج 'الشات'.
 

 مع أصدقائه االفرتاضيني وتتعدد مع تلك احملادثات النوافذ تتواىل حمادثات 'نزار'
أفراد اجملموعة املنتمني إىل  لتحكم يف إعداداهتا وتوجيه احلديث إىل كلّ إذ ميكنه ا ،الماهرة

واحد منهم على حدة، وهذا ما  غرفة دردشة واحدة، وحىت ميكنه االنفراد باحلديث مع كلّ 
يمهر للمتلقي إذ إنه حيمى بتجربة الشخصية الرئيسة نفسها تقريبا ويتمكن من النقر على 

نوافذ املتالحقة واملنممة. باختصار تسري الرواية الرقمية يف هذا خمتلف اإلعدادات يف تلكم ال
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 عن دواخل شخصيته الفاعلة بعيدا عن شاشة االجتاه يف جمملها، فإن أراد الكاتب أن يعرّب 
 تمهر أمام نمر القارئ صورة خبلفية معربة أساسا عن فحوى عبارات املؤلف.  حاسوهبا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التجريدية:معالم 'شات' التصويرية و 
لكرتونية إبربامج  مستعيناس هلا وجوديا، أسو  ،استطاع 'حممد سناجلة' بناء رواية رقمية

وتطبيقات ذكية اصطناعيا حىت مينح روايته اهلوية الشرعية، فهي خترج من صلب الرقمنة 
 ا مثيال بتصفحه الرواية الورقيةالعصرية لتستعرض للمتلقي جتربة مثرية مل يكن ليجد هل

واية الرقمية تغذي خيال امللتقي وتضمن تفاعله مع أحداثها من خالل توظيفه حلواسه فالر 
 تلك الوسائل مع إدراكه ووعيه هبا. من مسع ورؤية فتتالحم كلّ 

 

ي الذي رفعه 'سناجلة' كان من خالل جناحه واستمراره يف استحداث روايات التحدّ 
إدخاهلا مسوحة ضوئيا و تلك الروايات املرقمية باملعىن الواقعي هلا، إذ يرفض أن يطلق على 

لكرتونية وعرضه أمام متلق يتفاعل مع قميا جملرد أنه يستغل الوسائط اإلللحاسوب أدبا ر 
نص مكتوب انطالقا من شاشة احلاسوب أو باقي الوسائل التكنولوجية األخرى، كما 

قي اجملاالت احليوية اليت الرواية آن هلا أن تلج العوامل الرقمية هي األخرى رفقة با يعتقد أنّ 
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ن من وضعها وتتطور هي كذلك بفضلها، وحماولة تستفيد من تطور التكنولوجيا فتحسّ 
توافر حاسوب وتطبيق إلكرتوين مسخر هلذا النوع من الربجميات يسمح  تتطلبسناجلة 

بإيراد صور تكون خلفيات للنصوص السردية، مع االستعانة مبقاطع موسيقية يف أرجاء 
   خيتارها  ،من الرواية، وكذا اختيار أو صناعة مقاطع فيديو تتخلل املقاطع السردية خمتلفة

أن ينقر على من ملتلقي امكن تحىت يلتتماشى مع أجواء نصه وأحداثه،  -جاملؤلف املربم-
نرتنت، فالرواية الرقمية أليستمع أو يشاهدها كاملة عرب افروابط تلك األغاين أو األفالم 

رى عاملا موسوعيا ميكن للقارئ أن يتفسح فيه بتوجيه من املؤلف الذي أضحت هي األخ
 لن يعتمد فقط على سلطة النص وتأثري الكلمة للتعبري عن اجلمالية والفكرة.

 

باحلديث عن املنت الذي تنهض عليه الرواية الرقمية نلفيه غري بعيد عن اجلو الذي 
ة، فالكاتب عاجل احلياة النمطية لرجل يعمل يصنعه تصميم الرواية مبؤثراهتا البصرية والسمعي

رسالة  ثرإتقبل مريح، تتغري حياته كلها يف صحراء قاحلة خيطط للعمل بكد لضمان مس
جتربة الناس مع األنرتنت  أنّ  له به علم، فيتعرف على النت مبعىننصية أدخلته عاملا مل يكن 

املشاعر اليت  ته تعيش كلّ ميكن أن تغري فيهم الشيء الكثري حىت أن الكاتب جعل شخصي
كي لتنتاب اإلنسان يف حياته، وقد أدمن على ذلك العامل إذ قرر شراء مقهى لألنرتنت 

يتفرغ لتلك الدردشات اليومية، عامل افرتاضي استلب منه حياته يف مقابل أن يعيش نسخة 
اإلنسان أحالمه االفرتاضية عرب فضاءات كهرومغناطيسية مبحض إرادته، إشارة إىل انصهار 

ن جعاله سعيدا يف فرتة حمدودة من الزمن ليقرر نسيان يفيها حىت يتلذذ بالوهم واهلذيان اللذ
تلك التجارب القاسية، والعودة إىل واقعه الذي مل يبق فيه شيء يشده إليه، ولعل  كلّ 

ثة يتوقع فيها القارئ أن 'نزار' عاد من جديد وأنشأ غرفة حماد اليتخامتة الرواية املفتوحة 
 جديدة، لدليل على انغماس الشخصية الرئيسة يف العامل االلكرتوين اهلش.

 

حني نسلط الضوء على الثيمات املتجسدة يف املنت الروائي جند رؤية الكاتب للواقع 
املتغري بفعل سعي اإلنسان إىل التجديد والتطور قصد حتسني وضعية حياته يف الغالب، كما 

المح هذا التطور، فما كان للدراسني واملختصني يف احلقول لكرتوين أحد ميعد العامل اإل
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اإلنسانية واالجتماعية إال أن يتتبعوا انعكاس الثورة الرقمية على حياة الفرد واجملتمع، وترمجة 
بنفسه  سناجلة جلملة رؤاه فيما خيص االفرتاضية ودورها يف حياة الفرد العادي، فقد أقرّ 

تماشي معها بالشكل الذي يعني اإلنسان على التحسن حتمية استغالل التكنولوجيا وال
ه بسط للقارئ اجلانب اململم من هاته الوسائل الرقمية من خالل واملضي قدما، غري أنّ 

 ؛ هياستعراض تراجيديا شخصيته الرئيسة، فوسائل التواصل االجتماعي سالح ذو حدين
تمام والتقدير االفرتاضيني، يف مفيدة ملن يستطيع استغالهلا ملصاحله ومضرة ملن يتوسل االه

العصر احلديث جلب معه العديد من  ز، ألنّ افس فيه الناس على الشهرة والتميّ عامل يتن
، إذ إن معدل االنتحار يف وسطوهتا األمراض اليت رافقت تصاعد دور التكنولوجيا وأمهيتها

ي مما يفقد  تنام لدى تلكم الشخوص اليت تعاين التنمر على وسائل التواصل االجتماع
 مايف نفسه بسبب الضغط اهلائل الذي متارسه السلطة االجتماعية، متاما مثل ثقته اإلنسان

امتد حىت عليه العميق  هاتأثري ي انقلبت حياته رأسا على عقب، فالذ ،وقع لشخصية 'نزار'
ختلى عن امسه احلقيقي مؤسسا لنفسه شخصية افرتاضية بكامل أوصافها، دون اكرتاثه 

 أو مستقبله الذي سبق وأن خطط له بإحكام من قبل. بواقعه
 

 :تحديات وآفاق الرواية الرقمية 
يتقدمهم 'حممد سناجلة' الكثري من العمل  نيقع على عاتق كتاب الرواية الرقمية والذي

واملعرفة، فالكاتب لن يكون بصدد حترير نص سردي فحسب بل عليه أن يكون خمرجا له 
اوزت الكلمات والعبارات الساحبة يف فضاء أبيض جيتهد فيه القارئ أيضا، فالرواية الرقمية جت

لرسم صور متخيلة متعلقة باألحداث الروائية امللقاة بني يديه، فهو جيد يف الرواية الرقمية 
لكرتونيا أصيال ال يزال إإقبال القراء على الرواية الرقمية بوصفها إنتاجا  فضاء أوسع، غري أنّ 

كي يستطيع القارئ حتميل الرواية لمن حتميل عدد من الربامج   بدّ حمتشما؛ حبيث أنه ال
  ال ميكن أن تكون إال على احلاسوبسعة تلك الربامج كبرية نسبيا و  وقراءهتا، كما أنّ 

أضف إىل ذلك األضرار اليت ميكن أن تلحقها األشعة املنبعثة من األجهزة االلكرتونية ببصر 
تلكم  أماماخلاطئة اليت يتخذها اإلنسان ومكوثه املطول اإلنسان باإلضافة إىل الوضعيات 
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األجهزة، مما يشكل عزوفا لدى قسم من الناس يف استعماهلا وانصرافهم إىل الكتاب الورقي 
تداول الكتاب  وناحلسي املباشر دون وسائط تذكر، يف حني يشجع الكثري  االتصال ليتحقق

ضرورة حتمية بالنسبة للفرد بذلك أضحى ف اقتصادا للوقت واملال كثربصيغة رقمية لكونه أ
 يف سائر أطوار حياته اليومية. واملستعني هبا ما من التكنولوجيا العصري املتمكن إىل حدّ 

 

 من املرجح أن تتقدم األحباث من أجل حتسني النقائص ودحض االنتقادات املرتبطة
م مل يعد اختياريا عبثيا فهي باجملال التكنولوجي بصفة عامة، وإن كان إقبال الناس عليها اليو 

مسخرة لتلبية حاجيات اإلنسان املختلفة، وهذا ما ركز عليه 'حممد سناجلة' يف كتابه 
مواكبة الكاتب هلذا التطور من خالل اعتماده على برامج حمدثة قصد  الواقعية الرقمية، إنّ 

 والشبكة إخراج العمل بشكل يرضي تطلعات قارئ عليم مطلع على أسرار اإلعالم اآليل
وجيعلها فنا رقميا  العنكبوتية سريفع من واقع الرواية الرقمية وقيمتها ووزهنا إىل مستويات أرفع

قا، مثلما أصبح للموسيقى صنف جديد يعرف باملوسيقى الرقمية، كذلك التطبيقات خاّل 
 وعة.ق مل يكن ليعرف لوال التكنولوجيا بأقسامها املتناملعينة على الرسم بشكل جديد وخاّل 

 

 خاتمة:
أضحى البحث يف آفاق التكنولوجيا وتأثريها على الفنون األدبية يف فرتة من أخصب 
الفرتات اليت يتنامى فيها دور الرقمنة يف جماالت عدة إن مل يكن كلها؛ من أكثر األمور 

 ياة بشكل عامالناجعة اليت يضطلع الباحث بدراسة جدواها وعمق تأثريها يف سريورة احل
إىل تتبع جتليات الفضاء الرقمي يف املتخيل  اهلادفةذا املقال واحد من الدراسات ه ولعلّ 

إن كان  التقدميالسردي، مع أخذ منوذجني أدبيني يشرتكان يف املوضوع وخيتلفان يف طريقة 
من أهم و  .-رواية رقمية ورواية ورقية-خراج من اجلانب الشكلي اللغوي أو من جانب اإل

 ها:النتائج املتوصل إلي
ميكن استغالل التكنولوجيا والوسائط املتعددة يف إخراج نص روائي متمسك هبويته  *

 األجناسية.
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عليه تقع مهمة رصد مناذج متفاعلة مع و * األديب يتفاعل مع متطلبات العصر ومتغرياته، 
 واقعها املعيش بسلبياته وإجيابياته مما مينحه القدرة على االهتمام باملتلقي العصري.

 رر األديب من الصورة النمطية ودخوله جتربة اإلخراج مما يفتح آفاقا جديدة لألدب.حت *
التأسيس ملوقع أو منصة تنشر فيها الروايات والقصص كاملدونات، ويقنن فيها كيفية  *

 إخراج العمل الرقمي. 
على النقد أن يساير طبيعة هذه األعمال ويتكيف معها، حبيث يكشف عن مجالياهتا  *

 ءاهتا.وإحيا
االستفادة من الفضاء الرقمي لضمان شهرة األعمال الروائية وانتشارها على مستويات  *

 عاملية بسرعة وفعالية.
شيوع أنواع عدة من األدب الرقمي ممثلة يف املدونات مما يفتح آفاق اإلبداع ومينح الفرصة  *

 لربوز املواهب اإلبداعية.
عليها يف رحب  أع االختصارات والرموز املتواطشيو و حتوير اللغة يف الفضاء الرقمي،  * 

 .اإللكرتوين وسائل االتصال
   

املرتامية أمامه )الواقع(، قد ال يكون  تاستغالل األديب ألدواته الفنية وجلملة احلكايا
قيق تطلعاته دائما السبب احلقيقي لتحرير رواية يأمتنها على جذوة أفكاره ويرجو منها حت

خصيات رواية 'مملكة الفراشة' لواسيين األعرج ورواية 'شات' حملمد ش عنه توهذا ما عربّ 
روب من هذا الواقع املأساوي الذي استبدلته الشخوص الروائية خالل اهلمن وذلك سناجلة 

حسب طريقة  لكرتونية ويف مدارها اخلاص، كلّ ال يتواجد إال يف رحب املوجات اإلبعامل 
 استعراضه وتعامله مع الفضاء الرقمي. 
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 بنية اللغة المجازية في قصيدة "أنشودة المطر"
 

The Structure of Figurative Language in the " Rain Song" Poem. 

 
 خليل بالقط .د                                  

 (جزائر)ال اديالو جامعة                                          
          Khelil8739@gmail.com 

 

 46/40/9490تاريخ القبول:                            00/49/9490: رسالتاريخ اإل
 

 

 ملخص:
نص  اللغة اجملازية يف الكالم العريب عموما هي روح اجلمال، فال ميكن أليّ  إنّ 

موصوف باإلبداع واجلمال االستغناء عنها، وهلذا استغل الشعراء هذه الطاقة وجعلوها 
الركيزة األساس يف تدبيج قصائدهم وتنميقها، فهي السبيل الوحيد إلثارة الدهشة يف 

على  املتلقي؛ فالشعر ليس سردا علميا جافا، بل هو فن من الفنون الراقية، فكان ال بدّ 
ا يف الشعر احلر كان  هذا املضمار اعتمادا على هذه اللغة الشعرية، أمّ الشعراء أن يتباروا يف

اإلفراط، ومل تعد الصورة الشعرية  االتكاء واضحا على هذا األسلوب املدهش إىل حدّ 
من  ت هذه الطاقة إىل أبعد حدّ د بالعالقات احملدودة والواضحة، بل استغلّ عندهم تتقيّ 

 املطر اليت حنن بصددها يف هذا البحث.الغموض والغرابة، كما يف أنشودة 
 .اجلمالية اجملاز، التشبيه، االستعارة، الكناية، الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
The metaphorical language in Arabic speech in general is the 

spirit of beauty, no text described by creativity and beauty can do 

without it, and for this reason poets took advantage of this energy and 

made it the main pillar in the writing of their poems and their 

stereotyping. It is the only way to provoke astonishment in the 

recipient. Their poetic image adheres to the limited and clear 

relationships, and has even exploited this energy to the fullest extent 

of mystery and strangeness, as in The Rain Song weare dealing with in 

this research. 
 

keywords: allegory, simile, metaphor, metonymy, aesthetic. 
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 مقدمة:
 يويّة التصوير يف التعبري الشعريالتخييل وح يتفق النّقاد القدامى واحملدثون على ضرورة

فهو بالشعر  –ىل تبيني املعىن وإيضاحه إإضافة  –وإذا كان اجملاز من احملّسـنات التعبريية 
 يستغّل إدخاهلا ضمن السياق الفين.أوىل، فالشعر يتحسَّـُس كّل القيم اجلمالية والتحسينية و 

كلُّ كلمة  أُريَد هبا غري ما  كتابه أسرار البالغة بأنّه "يف واجملاز قد عّرفه إمام البالغة اجلرجاين
 (1).وقعْت له يف وضع واضعها ملالحمة بني الثاين واألّول فهي جماز..."

 

وإذا كان اجملاز بناًء لغويّا فإّن الشاعر البارع يستغّل طاقات اللغة لتكثيف الصورة 
هبذا تكون عالقته باملوسيقى الشعرية الشعرية لالرتقاء بنتاجه الشعري إىل ذروة اجلمال، و 

عالقة تالزم وترابط؛ ذلك أهنما يثريان الدهشة يف نفس املتلّقي وصوال إىل جتانسهما مع 
صورة الشعرية يف البنية الداللية الكلية للنص الشعري، واجملاز هو السبيل الوحيد إلثراء ال

 ة حّد يفصل بني اجملاز والصورةن مثّ "فال يكو  العمل األديب عاّمة ويف الشعر بصفة خاصة،
، وهبذا فإننا نرى الصورة الشعرية يف الشعر احلداثي (2)املوضوع واحد يف كلتا احلالتني" نّ إإذ 

مكثّفة بصورة تـُْلف ت االنتباه، وهي بدورها تعّوض البنية املوسيقية اخلارجية املتالشية كما  
 كانت ظاهرة يف الشعر القدمي.

 

تشبيه يف الشعر العريب مسة مجالية تعود إىل العصور السابقة منذ بداية إّن ال الت شبيه: /0
الشعر، وهو داللة على فطنة الشاعر فيتخذه وسيلة إىل تقريب الصور املتباعدة لتعزيز 
الداللة وتوضيحها، "فليس بني الصورة إذن وبني التشبيه أو االستعارة جفوة، فقد يصل 

االمتالء والعمق إىل جانب األصالة واالبتداع حبيث التشبيه ... إىل درجة من اخلصب و 
 .(1)متثل الصورة وتؤدي دورها"

 

لقد اشرتط كثري من النّقاد القدامى املالءمة والتقارب بني أطراف التشبيه والتناسب 
بني املعاين، ولكّنه يف الرؤية احلداثية ويف الصورة الشعرية املعاصرة ال نرى له استجابة من 

، فلم تعد احلياة واضحة كما كانت يف عصور العروبة السابقة من تلك املماهر قبل الشعراء
الرتيبة يف احلياة اليومية، لقد استطاع الشاعر أن يكسر تلك الرؤية اجلافّة اليت تعـوََّد عليها 
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املتلّقي للشعر، فأصبح استجابة هلواجس النفس من مواقف احلياة الغامضة؛ إذ نرى كثريا 
شبيهية تثري الغرابة مما يكتنفها من غموض ُمفر ط، وأصبحت الصور يف الغالب من الصور الت

 اء حمسوسة نتخّيلها وال نتصّورهامنها ال تتجّسد أمام مرأى املتلقي وخميلته، بل هي أشي
ميكن أن حتاكي الواقع وميكن أن جتافيه، ولكّنها بني هذا وذلك تنثر من الدالالت اجلميلة 

ها من قبل نفسية الشاعر بانعكاسها على األصوات واأللفاظ والصور اليت ميكن أن نستشفّ 
 مما تبدي لنا تقريبات سيميائية تعكس لنا نبضات الشاعر وموقفه من احلياة.

 

من اطّـلع  إّن األطر التنمريية للتشبيه جتعله يف صورة مسبوقة جاهزة يستوعبها كلّ 
حبرّيّـته وال يطاوع مشاعره حينما  عليها دون عناء وحبث مقصود، وجتعل الشاعر يضّحي

ه جيعل الصور التشبيهية هلا دالالت مهضومة تتكّثف املشاعر يف نفسيته، إضافة إىل أنّ 
تُنغنـُص من إرادة الشاعر وقدرته وحتـدُّ من إبداعه، فهو جيعل القواعد النمرية أسبق من 

فهي تبع له وليس العكس، وهبذا ا القواعد النمرية الشعر، والشعر يف احلقيقة هو األوىل، أمّ 
يصبح "تناول التشبيه وفق عالقة حمدودة هي عالمة )املقارنة( قد ضيَّق أفق احلركة اإليقاعية 
للمعىن، وجعلها حركة بدائية سطحية، وأمهل تلك احلركة الفنية النامجة عن عملية التداخل 

 .(1)"ط والثراء اإليقاعيحليوية والنشاوالتفاعل داخل السياق، مما حرمها بالتايل من ا
 

 القصيدة منل كلمة أوّ  يف وجدناهالتشبيه يف قصيدة أنشودة املطر  إىل نمرناوإذا 
، فهناك تشبيه بليغ يعّج بالدالالت (5)"حرْ السّ  ساعةَ  غابتا خنيل   عيناك  "يقول السياب: 

، فكّلما اقرتبنا يستويف أوجهه بطريقة هنائية ومثالية الماهرة والباطنة، ولن يستطيع دارس أن
 يائية واستكناه أسراره ومجالياتهمن نفسية الشاعر أكثر استطعنا التقّرب من مدلوالته السيم

لقد حذف الشاعر أداة التشبيه وجتاوز كّل حدود التقارب اليت ينّص عليها البالغيون 
داة التشبيه القدامى؛ إذ إنّه ال يوجد تقارب وشبه بني عيين احلبيبة وغابيت النخيل، وحبذف أ

يكون املعىن أكثر إصرارا من قبل الشاعر؛ فليس عينا حبيبته كغابيت خنيل، بل مها غابتا خنيل 
من شّدة الّشـبه املوجود بينهما، ث يصف الشاعر بعد ذلك ويفّصل غابيت النخيل بأهّنما يف 

وّهج القيم وقت الّسحر، والّسحُر قبْيـل الفجر حبيث المالم والسكون واهلدوء، من هنا تت
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الداللية إضافة إىل الثراء املوسيقي الالزم هلا من قبل تكثيف الصورة الشعرية، فالشاعر شبَّـه 
عيين حبيبته بغابيت خنيل يف وقت السحر، حيث سواد مقلتيها ومجاهلما، وشّبههما من 

ته حيث السكون واهلدوء، ومسة البيئة االجتماعية اليت يعيشها الشاعر وانعكاسها يف صور 
التشبيهية واضحة جلية حينما استعمل هذه الصورة، وذلك ملا يزخر به بلده من هذا 
الّصـنــو من الشجر، واختياره للنخيل ليس اعتباطا ومصادفة، وإمّنا ملا يف هذه الشجرة من 
مجال ومشوخ، فهي من أكثر النخيل جتّلدا لشّدة احلـّر والقـّر، وهي شجرة مباركة من املنمور 

والرتاثي، وهي من أكثر األشجار عطاء وخصبا، ال نعرف هلا وقتا يتساقط فيه ورقها  الديين
 ها حرارة الصيف وال برد الشتاءوخيضّر، وإمنا اخضرار أوراقها صفة الزمة فيها؛ فال تغريّ 

وهكذا تّتضح أطراف التشبيه ومجاليته أكثر كّلما اقرتبنا من أغوار الصورة، فبلد الرافدين 
ل يف العطاء واخلصب عندما كان الطالب ينهلون من العلوم املختلفة فيها قبل يشبه النخي

أن تـَُلوََّث بأيادي االستعمار الغاشم، والطابع الغنائي الذي يدّل على احلسرة واسرتجاع 
الذكريات هو األنسب يف هذه القصيدة، ومن هنا فليس املقصود بعيين احلبيبة العني 

ذه الشاعر كوسيلة للتغين والرتويح عن نفسه ملا ميّس قلبه من البشرية، وإمنا هي رمز اخت
حتّسر وضنك، فعيين احلبيبة هي كّل ما ميّثل بلد العراق اجلميل من دون حتديد وحصر 

 حبيث اختزهلا الشاعر بتمثيلية احلبيبة اليت تقطََّع فؤاده غيما عليها.
 

يدّل على تدّفق املشاعر  ث يعطف الشاعر تشبيه عيين حبيبته بتشبيه آخر، وهو ما
الوجدانية يف نفسيته فيقول: )أو شْرفتان  راح يْنأى عْنهما الَقَمْر(، فلم يُقل  الشاعر بأهّنما 
مثل الشرفتني غري املقمرتني أساسا أو املقمرتني، وإمنا قال: )راَح يْنَأى عْنهَما الَقَمْر(، وهذه 

 نأى عنهما القمر بعد ذلك وهو لـّمــا يزْل داللة واضحة على أّن الشرفتان كانتا مقمرتني ث
يف طريق األفول، حبيث يبدأ المالم تدرجييا وليس دفعة واحدة، فبلد الرافدين اجلميل كان 
منارة علم وأدب تشدُّ إليه الّرحال، حيث كان حيتوي على مدرستني من أكثر البالد 

اللغة والعلوم، أّما عندما أصبح  وأغزرها عطاء وسخاء مها البصرة والكوفة، فهو بلد الشعر و 
كلعبة إلكرتونية يف أيادي أعدائه سواء من جلدته أم من غري جلدته بدأ ذلك الضوء 
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الناصع خيفت شيئا فشيئا مثلما يْضعُف ضوء القمر على الشرفة بأفوله تدرجييا بدورانه على  
ة متقاربة كوكب األرض، وهكذا مجع الشاعر بني األصالة واملعاصرة ودجمهما يف صور 

ومتجانسة يف سطرين من القصيدة؛ أصالة النخيل الذي ال حيتاج مجاله بأن يربََّر بضوء 
القمر، والشرفة املقمرة قبل أن يأفل عنها القمر، والطابع الغنائي ملموس يف القصيدة حبيث 

 تأمل يفالتغيّن بعيين احلبيبة مع التأّمل يف مشوخ النخيل والشرفة اليت جيلس إليها الشاعر لل
 قلبه السرور واحلياة. ضوء القمر اجلميل الذي يبعث يف

 

ّث تستمّر الصور التشبيهية بتحّرك مستمّر داخل بناء القصيدة تبعا ألحاسيس الشاعر 
ومشاعره، فبعدما استهّل مطلع القصيدة بصورة تشبيهية يف قّمة اجلمال يعود يف السطر 

لة يف قوله: )وترُقُص األْضواُء ... كاألْقمار  يف الرابع ليخطف ألبابنا بصورة تشبيهيه مجي
نـََهْر(، تلك هي أضواء املدينة املتأللئة املّتسمة باجلمال حينما تبتسم تشبه صورة القمر 
الذي تزيد أعداده بانكسار النهر وجريانه وعدم ثباته على سطح املاء، فتمهر األقمار 

، وهذه الصورة بطابعها الغنائي ومتّوجهالنهر على سطح األرض راقصة من فعل تدّفق ماء 
حتكي قّصة البلد اجلميل الذي كان يبتسم فتورق الكروم لبهائه ومجاله، ث يستمّر الشاعر 

ا تْنُبُض يف غوريهما النجوم(، "والتشبيه  بتشبيه هذه األقمار الراقصة على النهر فيقول: )كأمنَّ
، هنا حُتّوُل صورة األقمار (1)من الكاف وأّن"بكأّن أبلغ من التشبيه بالكاف، ألنـّها مرّكبة 

الراقصة على سطح املاء إىل جنوم نابضة يف أغواره، وملعان القمر وضوئه أقوى من ملعان 
النجوم، وهذه الصورة كذلك مبنيّـة على التحّول وعدم الثبات استكماال لتوضيح صورة 

ما تدرجييا، كذلك صورة األقمار الشرفتني اللتني راح يبتعد عنهما القمر ويغيب النور عنه
اليت حتّولْت إىل جنوم يف قعر املاء وهو يف طريقه إىل اضمحالل النور والضوء، وهو ما 
يوّضحه السطر الذي بعده )وتْغرقان  يف ضَباب  من أسًى شفيْف( حبيث ختتفي صورة 

م لنا النجوم متاما بعدما حجب عليها الضباب الكثيف المهور، فهي دفقة شعورية ترس
العراق الذي طفق  هوقعة مجالية حتاكي لنا أنفاس الشاعر وما يعانيه من أسى على بلد

ر التحوالت يصو تميشي يف الطريق البعيد عن مهم العروبة األصيلة، ث يستمّر الشاعر يف 
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 املختلفة بعد غياب النجوم فيقول يف صورة تشبيهية أخرى )كالبْحـر  َسرََّح اليَديْـن  فَـْوقَـهُ 
إىل سواد  باهر مجيل أزرق من البحر لون حيونلُ  الذي والمالم الليل بداية هو واملساء املَساْء(،

مملم، وتّتحد صورة الشرفتني والنجوم وأفوهلا يف الضباب والبحر ودخول الليل عليه يف 
 حتديد داللة التحول الذي وقع يف العراق، كيف كان يف املاضي وكيف أصبح يف احلاضر.

 

رصد هذه الصور التشبيهية املوّحدة دالليا واملتنوعة تصويريا، يشري الشاعر إليها  بعد
 يف قلبه وحرََّكْت نفسّيته إىل تلك اإلرادة العارمة يف داخله فيقول: بعدما أثـَّرتْ 

 ماءْ ـالسَّ  قُ عان  ة  تُ ــيَّ ش  ة  وحْ وَ ونشْ 
 رْ مَ القَ  منَ  افَ إذا خَ  ل  فْ الطن  ة  وَ شْ كنَ 

 

 يف الرجوع إىل طريق اجلمال يف قلبه، إنه القلب النابض والضمري احليّ ز إنه التحفّ 
البلد، فهذه النشوة قد عانقت  نيف كيانه إمكانية تغيري املآسي الناجتة ع دغتْ تلك اليت دغْ 

السماء وبعدها استطاعت أن حتتضنها، فهي  السماء من كثرة حرقتها يف القلب، فمع علوّ 
  ن تأثري على نفسيته وحركة مشاعرهية القمر وما حيدثه فيه معند رؤ  يّ ــتشبه نشوة الصب

هذه الصورة كان اختيار ألفاظها مجيال عندما مجع الشاعر بني السماء والقمر يف طريف 
، حبيث التشبيه، فكان انسجامها يف اشرتاك السماء والقمر يف العلّو، وبني النشوة والص يّ 

رادته، كذلك نشوة الشاعر الذي تعرتيه ال تستطيع ك من إال تستطيع نشوته أن حترّ  الص يّ 
 لذلك وصفها بالوحشية ألهنا تسيطر عليه بالقصور والركود. ، من إرادتهأن تغرّي 

 

ث يأخذ الشاعر بعد ذلك منعرجا آخر يف ذكر املطر بوصفه رمزا للحياة واألمل 
ه ، يبدو كأنّ (مكأن أقواس السحاب تشرب الغيو )وصفه سببا من أسباب املآسي، فيقول بو 

ينتمره بشغف حينما تشرب أقواس هو ملطر الذي أرّقه غيابُـه، فاانتمار بمن الشاعر  متنٍّ 
نبات وتغين العصافري الصامتة املغبونة يف بالالسحاب الغيوم ليعّم املطر البالد، فتزدهر وتنمو 

الشاعر بعد ني، ث يصف ر العراق من قبضة األعداء واملستغلّ أحضان الشجر حينما تتحرّ 
جس احلزن يف قلبه وهو يسمع قطرات املطر اليت ما يزال وقع صوهتا على األرض اذلك ه
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ال هو العدو و قبل رغم دخول الليل فيتمثّـُلها بدموع الطفل الذي فقد أمَّه ظلما وبطشا من 
 ال بدموع الطفل:ها دموع املطر الثقيعرف هلا مكانا وال خربا، فيقول مشبّ 

 : امْ نَ أن يَـ  لَ ذي قبْ يهْ  تَ با طفالً  كأنَّ 
 امْ عَ  ذُ منْ  فاقَ ه اليت أَ ـأمَّ  بأنَّ 

 ؤالْ يف السّ  جلَّ  حنيَ  ها، ثَّ جيدْ  مْ فلَ 
 ودْ تعُ  غد   دَ : بعْ الوا لهُ قَ 

 .عودْ تَ  أنْ  ال بدَّ 
      

ح فهكذا ميّثل هاجس املطر يف نفسّيته بدموع الطفل الذي فقد أّمه رغم أنه مل يصرّ  
قصيدة، ولكّنه ذكر ُمَسبنـبـًا من ُمَسبنــبــات البكاء وهو فقدان األّم، هذا بدموع الطفل يف ال

  الطفل الذي ألــحَّ على إجابة لسؤاله عن فقد أّمـه وغياهبا عنه، فقالوا له: )بْعَد غد  تُعوْد(
مل يقل الشاعر: )غدًا تعوْد(، وهذا ليس لتجّنب الكسر يف البناء العروضي؛ ألنه سيبقى 

مستقيما حىت ولو قال غدا تعود، ولكن قوله بعد غد داللة على استحالة العودة  الوزن
واليأس منها، فهي تنام نومة اللحود كما أخربنا يف األسطر اليت بعدها، وملا كانت كلمة 
األّم رمزا للبلد وليست األّم احلقيقية، وكان الطفل الذي يبكي رمزا للشعب، وبعدما أثَـَّرْت 

جابُة يف نفسيته بقوهلم: )بْعَد غد  َتعوْد( للداللة على اليأس وعدم العودة، قال يف الشاعر اإل
 طفل، وليس حوارا بني الطفل وغريهبعدها هذا السطر الذي مل يكن إجابة عن سؤال ال

ولكن بلسان الشاعر وذاتيته ورؤيته املتفائلة اليت تنفث فيه روح األمل، فقال: )ال بدَّ أْن 
جسََّد الشاعر صورة مجالية أساسها املشاهبة بني الطفل وأّمه والشعب  َتعوْد(، فحينها

حول التحوالت الواقعة يف العراق  وبلده، ث ميضي الشاعر ويذّكر نفسه بالقضاء والقدر
 يقول:ويصونُر عدم رضا الشعب العراقي، 

 كأنَّ صّياداً حزيناً جْيمُع الّشباكْ 
 ويْلعُن املياَه والَقَدرْ 
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ولكن َجَنْت عليه األمطار  ثل الصياد الذي أراد أن يصطاد السمكشعب مفهذا ال 
الغزيرة ومنعته من الصيد فلم يرض هبذه احلالة فراح يسّب القضاء والقدر الذي هو فوق 

قّوة الشعب وسعيه وراء هي كذلك رغبته وليس له يف ذلك حول وال قوة،  إرادة اإلنسان و 
سلوبة هي ضعيفة أمام قّوة املستغّلني واحلاقدين الذين اسرتجاع سيادته وهويته وثرواته امل

 يسعون إىل طمس هوية الّدين والعروبة واستعمار العراق واستدمارها واستغالل ثرواهتا.
 

فيخاطب حبيبته وخيربها باملآسي  مرّة أخرى ر هاجس املطر يف قلب الشاعرث يتكرّ 
 بها املطر،سبن اليت يُ 

 ؟رْ املطَ  ثُ عيبْ  ن  أيَّ حزْ  لمنيَ أتعْ 
 ؟رْ مَ إذا اهنْ  املزاريبُ  شجُ تنْ  فَ وكيْ 
 ؟ياعْ بالضّ  فيه   الوحيدُ  عرُ يشْ  فَ وكيْ 

 ،ياعْ ، كاجل  املراق   م  كالدّ   – تهاء  بال انْ 
 .!رْ هو املطَ  -تى ، كاملوْ فال  ، كاألطْ كاحلبن 

 

دين يشبنه الشاعر كثرة األسى واحلزن الذي تسبنبه املطر بكثرة الّدم املراق من املضطه
واألبرياء وكثرة اجلياع الذين ُسل بْت أمالكهم قهرًا وظْلمًا وكثرة األطفال واملوتى، ال ميكن أن 
يكون التشبيه هنا تشخيصيا وجتسيديا، وإمنا هو تشبيه شعور بشعور؛ شعور الوحدة 

ات والضياع حينما تنهمر املزاريب بفعل املطر كالشعور الذي يسبنبه رؤية الدم املراق واجملاع
يف البلد والشعور باحلّب واحلنني إىل البلد، إنه شعور متجّدد يؤّججه وقع قطرات املطر اليت 
تشبه دموع الباكي بشّدة، ث يتبلور هذا البكاء يف حّس الشاعر حني نادى اخلليج يف 
موقف استنجادي بأن يهبه اخلري والعطاء، فلم يرجع من صوته إال الصدى الذي يشبه 

 و صوت البكاء )فريْجُع الصََّدى، كأنَُّه الّنشيْج(.صوت النشيج وه
 

هكذا خيتم الشاعر الصُّـَوَر التشبيهية بالبكاء والدموع بعد المالم الباعث للحسرة 
واحلزن والغيظ، واستطاع الشاعر أن يفتح لنا فضاء رحبا يف التأمل إىل هذه الصور اليت 

هّنا لوحة نراها رأي العني اجملّردة تضاهي تشارك املتلّقي يف إثارة مشاعره وأحاسيسه، وكأ
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صورة أنطاكية اليت أبدع البحرتي يف رسم أطيافها، واّتسمْت صور التشبيه يف هذه القصيدة 
باجلمالية اليت حـبَّـبَـْتها إىل نفوسنا واالستمتاع مبحاسنها حينما ُكسنرت  العالقات املنتممة 

 زرع الدهشة واحلرية يف تأّمالتنا من توليد بني طريف التشبيه يف التقارب والتالؤم إىل
 وى غرُي الشعر على حتقيقهالدالالت املكثّفة حتت ظالهلا، واليت تُنمني لنا حّسًا ال يقْ 

والصور الشعرية املكثّفة النامجة عن التشبيه هلي من تكثيف احلـّس املوسيقي الداخلي كما 
إضافة إىل "اإلمتاع أو  ،باطهما باجلمالتنّص عليه التجربة الشعرية عند احلداثيني الرت

 .(0)االستمتاع بصور مجالية يشتمل عليها التشبيه"
 

احلديث عن االستعارة ذو شجون، وهي تقوم على عالقة املشاهبة مثل  االستعارة: /9
التشبيه ولكن حبذف أحد طرفيه، وهي أكثر وسيلة يّتخذها الشاعر لتزيني حتفته الشعرية، فـــ 

 ات اإلنسانية حاليا هو االستعارةاملرء إذا قال: إّن أهّم ما يشغل الدارسني للغ "ال يبالغ
، وذلك ملا حتّققه من صدى (2)فهي موضع اهتمام من قبل اللسانيني وفالسفة اللغة ..."

مجايل يـُْلف ت االنتباه ويسحر األلباب ملا يف تعبريها من حالوة تتكئ على حسن االختيار 
ة حّسه املدعوم بنباهة رؤيته ومتييزه، وإذا نمرنا إىل أشكال الصور من لدن الشاعر وقوّ 

الشعرية بصفة عامة يف تعّدد وسائلها سنجد احلّظ األوفر واألكثر حضورا هي االستعارة يف 
النّص الشعري بصفة خاّصة، فهي تقوم على فنّـّية نادرة من نوعها، وهي فضاء خصب 

ركة الكون الدؤوب واالستزادة من فلسفة احلياة للتكلم بلسان الطبيعة والتأّمل يف ح
وتطبيقها على احلياة البشرية برتاسل احلواس وتوتّر الفكر واحلّس يف صورة تّتخذ الغموض 
دعما من دعائم اجلمال حياكي غموض الطبيعة واحلياة املعاصرة، فال تقف بني يدْي دارس 

مهضوم، وإمنا أصبحت ديناميتها تزيد واحد حيُـدُّ من صالحيتها بوصفها وحتليلها يف قالب 
 وأسرارها. خباياها الستشفاف واضعها نفسية من التقّرب مع احلسّ  ومنوّ  فيها التأّمل باستزادة

 

، وهي مرتع اإلبداع ةاالستعارة وسيلة من وسائل تكثيف الصورة الشعرية احلداثي
رية تعتمد على اللغة يف يقصده الفّنانون فيخّطون هبا أروع الصور وأمجلها، والصورة الشع

سياق فكرهتا وتوضيح مجاليتها، و"مجالية االستعارة ال ترجع إىل قّوة الّشبه أو املبالغة اليت 
 .(9)حتّدث عنها النقاد من قبله وإمنا ترجع إىل الرتكيب النحوي املستخدم يف تكوينها ..."
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ميل، تستأنس أذن املتلّقي إّن أقّل شيء ميكن أن تقّدمه االستعارة هو التعبري الفيّن اجل
خُر يف امللل للسامع وتدبه، وترتاح له ذائقته، فهي تنأى عن التخّبط يف الكالم وما يسبنُب 

 ضع لفكر معني وحتليل موّحد مشرتكطّياهتا دالالت هلا أبعادها وأعماقها ال ميكن أن خت
ًا يف احلّث واحلفز، وأداًة وبذلك كانت مطّية الشعراء يف متكني جتارهبم، "إذ تعّد عاماًل رئيس

 .(57)"..طف واملشاعر اإلنسانية احلادة ومصدراً للرتادف وتعّدد املعىن ومتنفساً للعوا تعبريية،
 

ا كانت االستعارة أعمم وسيلة لتكثيف الصورة الشعرية وتقريب احلّس املوسيقي ّـ ومل
ا تشّد املتلّقي واجلمايل كان صداها واضحا عند السياب يف أنشودة املطر؛ إذ جعله

ليْستْكن ه أبعادها اجلمالية بعد تزويدها باملادة املوسيقية الين نلتمسها ونشعر هبا، فنجدها 
يف السطر الرابع عند قوله: )وتْرُقُص األْضواُء ...كاألْقمار  يف نـََهـْر(، قبل أن نتطّرق إىل 

وترتعش األْضواء، يف هذه  توضيح اجلمالية يف هذه العبارة، نفرتض أّن الشاعر قال: وتتمّوجُ 
الصيغة تكون بعيدة أن تستجلب السامع وتوصف حينها باجلفاف واجلمود، أّما أن ينسب 
الشاعر عمال يقوم به اإلنسان وحده فقط، بل إنّه عمل نسائي بالتحديد، فحينما ينسبها 

ملا يف إىل شيء جامد أصال بدون روح فإنّه ُيشغل السامع ويضعه يف حمّل اهتمام ودهشة 
مقارنة شيئني خمتلفني يف خواصهما بقدر اإلمكان  "أنّ ذين الشيئني من أشياء متشاهبة، وه

ووضعهما بأّي وسيلة أخرى بشكل مدهش مفاجئ يعّد أمسى مهّمة يطمح إليها 
، وهبذا قد بلغت عبارة )تْرُقُص األْضواُء( قّمة اجلمال، فعمل الرقص له انعكاس (55)الشعر"

ى املرح والسرور، واألضواُء باختالف ألواهنا وأشكاهلا يشعُّ منها ذلك النور وجداين يدّل عل
والضياء اجلميل، فاقرتن يف الصورة شيآن مجيالن أحدمها صفة واآلخر موصوف، واستطاعا 

 ارئ فيثريان دهشته ويأخذان بقلبهأن يرتقيا مبواطن اجلمال احلّسي، اللذان يستشعران الق
 بالدالالت الالمتناهية على رؤيتهعورية بداخله، فتنفث الصورة فتصعق هذه الوْقعة الش

وتنفض الغبار عّما جييش يف كيان الشاعر فيشاركه املتلّقي وكأنّه شيء قاله أو سيقوله، فإن 
ما  شئت قلت إهنا أضواء ملموسة كأضواء املدينة، وإن شئت قلت إهنا حمسوسة وهي كلّ 

عن الضياء، إهنا خيال تدفَـَّق يف قلب الشاعر شيء يذهب المالم  يضيء الطريق، وكلّ 
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  رقَصْت أضواؤها قبل أن يفرتض أن ترقصيومئ باجلمال، إهّنا بلدة العراق املضيئة اليت
 وأْورَقْت كروُمها وعرائشها حينما كانت عيناها بامستني.

 

من  ابع أصداء الصورة االستعارية يف البنية الشعرية، فتتكاثف وتتشابك يف كثريتث تت
 األسطر، يقول السياب:

 جومْ هما النّ ريْ يف غوْ  ضُ بُ ا تنْ كأمنّ 
 شفيفْ  أسىً  منْ  باب  يف ضَ  رقان  وتغْ 

 املساءْ  قهُ فوْ  ن  اليديْ  حَ سرَّ  ر  حْ كالبَ 
 

هنا تتكاثف الصورة االستعارية بصورة واضحة؛ حبيث أعطى صفَة النبض والغرق إىل 
اجملذاف  يتحّرك عندما النهر سطح على ألقمارا فصورة املساء، إىل اليد إرسال وصفةَ  النجوم

الذي يقود السفينة تتحّرك وكأهّنا جنوم تنبض يف أغوار املاء، والنبض هو دليل احلياة 
والعطاء، والنجوم هي دليل العلّو والّرفعة والزينة، والذي يوّضح عملّية رقص النجوم على 

فوهلا تارة أخرى هو الذي أدرَكنا وأاملاء هو غرقها يف ضباب من حزن شديد، فمهورها تارة 
ها، والصورة الثانية يف قوله: )تغرقان يف ضباب(، حيث إّن الغرق ليس للنجوم وإمّنا يمعان

لإلنسان، والغرق هو سبيل اهلالك والتلف، وكذلك النجوم مل تغرق يف البحر وإمنا غرقت 
آخر يزيد من توضيحها يف ضباب من احلزن، ث تتتابع هذه الصورة املنسجمة إىل تشبيه 

فيقول الشاعر: )كالبْحـر  سرََّح اليدْين  فوقَـه املَساْء(، االستعارة حتّققْت يف تسريح املساء 
يديه فوق البحر، فاملساء هو بداية الليل وقد أرسل يديه وهي وسيلة القّوة والبطش فوق 

 وترتابط لتشّكل لنا البحر والذي هو موضع الغرق واملوت، هنا تتناغم الصورة االستعارية
 الشفيف واألسى والغرق والنبض، النجوم حبيث مجيال، موسيقيا ونغما عميقا دالليا بعدا

 نفسية الشاعر. اضطرابات وهي كّلها ألفاظ وصور متآلفة ومنسجمة حتاكي واملساء والبحر،
 

تتسلسل أحاسيس الشاعر بعد هذا الطريق اململم حيث البحر والمالم واألسى 
، فولَّدْت يف نفسه تلك الرغبة اجلاحمة يف األمل وحّب التحّرر واالستقالل، فشعر الشديد

بنشوة غريبة فقال: )ونْشَوة  وحشيّـة  تعانُق الّسماْء(، ففعل املعانقة فعل إنساين، وهو 
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االحتضان الشديد بسبب الشوق والوحشة الطويلة، ولكن أن تعانَق نشوُة الشاعر  السماَء 
هي استعارة تبنّي مدى تحّرر، و ن قبيل املبالغة يف الشوق وحّب احلياة والالعالية فهي م

وحشة الشاعر واشتياقه يف صورة بديعة وبليغة. إضافة إىل تعّدد الصور يف هذا السطر 
وتكثيفها يف صور مستعارة، حيث شبَّـَه النشوة باحليوان املفرتس فقال نشوة وحشية، ث شبَّـَه 

عل املعانقة، وشبّـَه السماء باإلنسان الذي يُعاَنُق، فهي ثالث صور النشوة باإلنسان يف ف
وهذا أكرب دليل على السعي إىل استغالل الصور االستعارية يف  استعارية يف مجلة واحدة،

 تكثيف الصورة الشعرية واليت متّكن من إثراء املوسيقى الداخلية.
 

ُغُيوْم(، شبَّـَه أقواس السحاب باإلنسان يقول الشاعر: )كَأنَّ أْقواَس السَّحاب  تْشرُب ال
الذي يشرب، فحذف املشبه وهو اإلنسان، وهو موقف أمل من الشاعر واستبشار بأن 
هتطل املطر اليت تبعث يف نفسه االرتياح والشعور باخلري لتقضي على اجلدب الذي ميّس 

جسه يف قلبه الذي العراق وتفتح طريقا للخصوبة وامتالء أرضها باخلريات، إنّه املطر وها
امتأل غيما وحزنا طويال، فكانت سنني شدادا على العراق بفعل أعدائها وما جـنَـْتـه أيديهم 

سيحمله  الذي باخلري بالشعور للّتغيّن  الغنائية صفة الشاعر فاخّتذ وثرواهتا، غالهلا استغالل يف
وسيهطل  ،ب  الغيومَ العراق، فكأنّه يتكّلم بصيغة املستقبل ويقول: ستشرب أقواُس السحا

املطر الذي سيكون خريا للبلد وتبدأ احلياة اجلديدة بعدما حيدثه املطر من اخضرار للنبات 
 وكثرة الغالل وذهاب القحط.

 

 تثاَءَب املساُء والغيوُم ما تزاْل،
حُّ مْن ُدموع ها الثّقالْ  حُّ ما تس   تس 

 

حذف املشبه به ورمز له بفعل هذه االستعارة مكنّية حيث شبَـَّه املساء باإلنسان، و 
من أفعاله وهو التثاؤب للنعاس وإرادة النوم، تنسجم هذه الصورة االستعارية يف ربط املساء 

 والنوم يكون يف بداية الليل كذلكبالتثاؤب، فاملساء بداية الليل، والتثاؤب بداية النوم، 
را مبعىن املطر، إهّنا فالغيوم ما زالت تسّح املطر رغم دخول املساء، ولكّنها ليست مط

الدموع الثقال اليت مل تْكتف  عند وقت النوم والراحة لإلنسان، فهي طول الوقت للداللة 
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على شّدة الوجع وتتابع احلسرة واأللـم، وفيها صورة استعارية أخرى وهي تشبيه الغيوم 
دة األلـم باإلنسان أو املرأة اليت تبكي وتذرف الدموع داللة على اليأس وموت األمل ووال

 الذي َتْشفي غليَله الدموُع الغزيرُة إن استطاعت إىل ذلك سبيال.
 

 ث تتعاقب الصور االستعارية الدالة على األمل يف قول الشاعر:
 الربوقْ  حُ متسَ  اخلليج   واج  أمْ  رَ ـوعبْ 

 ،واحملارْ  بالنجوم   سواحَل العراق  
 روقْ بالشّ  ا هتمُّ هَ كأنَـّ 
دثاْر. منْ ها عليْ  لُ يْ اللَّ  حبُ فيسْ   دم  

 

يبدو أهّنا استعارة تصرحيية؛ حيث شبَّـَه اإلنسان املناضل واجملاهد الذي ميسح سواحل 
العراق بالنجوم واحملار وهو السعي لتحرير البالد بالربوق اخلاطفة األضواء، وكّلها تدّل على 

ار، حبيث األمل إىل التحّرر، وتبدو الصورة نفسها يف قوله يسحب الليل عليها من دم دث
شبَّـَه الشعب املناضل بالّليل، ولكّنه ليل بالنسبة إىل االستعمار والعدّو وليس ليال بالنسبة 
إىل العراق؛ ألنه ال يلتمس رمحة على العدّو املستعمر يف صّده ومقاتلته، وهذا الذي تؤّكده  

بقسوته  كلمة دم دثار، فالّليل يف هذه اجلملة االستعارية وهو الشعب الصمود اجملاهد
وشّدته على املستعمر هو الذي يزيل غطاء الّدماء على الشعب العراقي املسامل، فيحّرره من 
بطش العدّو ويسرتجع له سيادته وتقرير مصريه، ألّن الليل يف أكثر رموزه ال يسعى إىل إزالة 

 مارال ميكن أن يكون رمزا لالستع الّدم، بل يسعى إىل إراقتها، وهو بذلك يف هذه الصورة
ألّن االستعمار ال يسعى إىل سحب الدماء وإزالتها، ث تتأّكد صّحـة حتليل هذه الصورة 
: يا خليْج ...(، حيث هي استعارة  بالصورة االستعارية اليت تليها يف قوله: )أصيُح باخلليج 
مكنية بتشبيه اخلليج بالرجل الذي يُناَدى ويستجيب النداء، وهو داللة على استجابة 

 عراقي وطمسْت وجودهإىل الزحف على العدّو وكّف بوائقه اليت أرََّقت  الشعب الالضمري 
 للوهبهو رمز  "اخلليج" فـ ،وحني ربطها باخلليج كان انسجام الصورة واضحا ومجيال

، وهذا الذي سيحّققه الضمري احلّي للشعب العراقي واإلحساس حبسب النص عطاءوال
 بلدهم األصيل. يفمبدى اخلراب الذي خيلفه العدّو 
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 ث تستمّر طموحات الشاعر وأمانيه ملستقبل العراق فيقول:
 أكاُد أمْسُع العراَق يْذخُر الّرعودْ  
 وخْيزُن الربوَق يف السهول  واجلبالْ  

 

حيث شخَّـَص الشاعر العراق باإلنسان الذي ُيسَمع صوتُـه، فهذه العراق قد قامت 
وقت احلاجة؛ وهو أن يهطل املطر على البلد باّدخار الرعود اليت هي سبب للغيث إىل 

فيستيقظ من سباته، وتغدق خرياته على أهلها، وخيزن الربوق اليت هي دليل املطر الذي 
بصيغة احلاضر تدّل على األمل يف املستقبل، ولكن  "خيزن"و "يذخر"يبعث احلياة، وكلميت 

بذلك َأْسـبَـَق اجلملة بالفعل هذا األمل يبقى جمّرد متنٍّ من الشاعر وليس يقينا مضمونا و 
أكاُد الذي يدّل على الّشّك وعدم اليقني، ث تتتابع التشخيصات من قبل الشاعر بتوظيف 

 فعل السماع يف قوله: 
 أكاُد أمسُع النخيَل يشَرُب املطَـرْ 

رينْ   وأمسُع القرى تئ نُّ، واملهاج 
 يصار عوَن باجملاذيف  وبالُقلوْع،

، والرّ   عود، ... عواصَف اخلليج 
 

 ي بات أمنيّـًة لهيكاد الشاعر يسمع صوت شرب النخيل للماء من كثرة املطر الذ
يف صورة واحدة؛ شّبه النخيل باإلنسان الذي ُيسَمُع صوته يف قوله  مزدوجةفاالستعارة هنا 

أمسع النخيل، وشبَّهه باإلنسان الذي يشرب يف قوله يشرب املطر، وكالمها استعارة مكنية 
دى عمق األمل يف كيان الشاعر وانتماره للمطر الذي سيحّرر العراق من اجلوع توضح م

تقبل، ث ينتقل الشاعر إىل تصوير والملم وبّث احلياة لألطفال الذين هم طموح املس
 )وأمسُع القرى تَـئ ــنُّ، ...( تعمار واالستغالليني عند قوله:خمّلفات الدمار من قبل االس

ع واأللـم، حبيث شبَّـَه الشاعر القرى اململومة باإلنسان الذي يتألّـم فاألنني هو عالمة الوج
من شّدة الوجع فتكون بذلك استعارة مكنية، أو ميكن أن تكون جمازا مرسال ويكون تقدير 
الكالم )وأمسع أهل القرى يـئـنّـون ...(، ويف كلتا احلالتني هي صورة شعرية هلا عمق داليل 
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غة اجملازية وسيلة لتجميل العبارة الفنية وحتبيبها إىل النفوس، ثّ وحّس مجايل، اخّتذت الل
يقول الشاعر: )واملهاجريَن يصارعوَن باجملاذيف  وبالقلوْع(، الوضع اللغوي لكلمة املهاجرين 
هي معطوفة على املفعولية، وال ميكن أن تكون الواو قبلها واو احلال؛ ألهّنا لو كانت واو 

جرين يف موضع رفع وتعرب حينئذ مبتدأً كما أخربنا النحاة، ولكنها حال ستكون كلمة املها
معطوفة على الفعل أمسع، ويكون تقدير اجلملة: وأمسع املهاجرين يصارعون باجملاذيف 

وسائل القتل  وبالقلوع، وهي صورة مستكملة لسابقتها، فاملهاجرون يقاتلون العدّو بكلّ 
وا وتركوا ممتلكاهتم فرارا من القتل والملم، والصورة واملصارعة لتحرير العراق، أو إهنم هاجر 

األخرية هي األقرب إىل الّصّحة؛ ألهّنم لو كانوا يقاتلون العدّو ملا َأمْسَاُهم الشاعر 
باملهاجرين، وكان يـُْفرَتض أن يسّميهم باجملاهدين، ولرمّبا الوسائل اليت يصارعون هبا هي 

ألّن هذه الوسائل هي اجملاذيف والقلوع اليت  للذي يعرتض طريقهم يف اخلروج واهلجرة،
تتحّكم يف سري السفينة، ث تستمّر طموحات الشاعر الالمتناهية إىل املستقبل اجلميل الذي 
يذخر اخلري للعراق وحيمل يف طّياته السعادة لألطفال والرجال والنساء، ويقضي على اجلوع 

ة جمازية حفزته على زرع األمل والصرب الذي يعاين منه أهل العراق، فيقول الشاعر يف مجل
، ويف احلقيقة إّن البلد ال يُعشب )سُيعشُب العراُق باملطَـْر ...(على الّشّدة حىت يأيت الرخاء 

باملطر، وإمنا يُعشب بالعشب، واملطر هو سبب من أسباب العشب، ولكن هاجس املطر 
جعله يستبدل الكلمة  رياتن دالالت اخلصب والنمّو واخليف نفسية الشاعر وما حيمله م

 من دون شعور يف بنيتها احلقيقية.
 

لقد اخّتذ الشاعر من االستعارة وسيلة لتكثيف الصورة الشعرية يف قصيدته أنشودة 
وال تكفي املوسيقى اخلارجية املطر، ومن َثَّ إىل منّو احلّس املوسيقي الـُمـْضَمـر إىل املتلقي، 

زل عن الصورة الشعرية ألهنا ستؤول هبا إىل اجلفاف، وال مجاليتها وحيويتها مبعيف حتّسس 
تكفي الصورة الشعرية وحدها لشّد املتلقي وإثارة دهشته إال إذا تكاتفت مع البنية املوسيقية 
وانصهارمها يف مضمون الداللة، وإذا حتّققت املوسيقى اخلارجية يف النص الشعري مع 

وسيقى الداخلية ومن ثَّ تكثيف البنية املوسيقية تكثيف يف الصورة الشعرية اليت تعّد من امل
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سيصبح واضحا لدى السامع مع مراعاة الداللة وانسجام الشكل مع املضمون فإنه سوف 
تتوّهـج القيمة املوسيقية اجلمالية يف حّس السامع، ومن هنا كانت االستعارة أمسى وسيلة 

نت حمّل اهتمام اللغويني والبالغيني لغوية يستعمّلها الشعراء لتحسني الصورة الشعرية، وكا
يف مفاضلة الشعراء وتفصيل حماسنهم على املستوى املوسيقي والداليل على السواء، وهبذا 

 (52)صورة شعرية حتتوي على قدر ما من االستعارة ..." كلّ   فال غرابة أن يقول النقاد "إنّ 
وإدراكات مجالية جيب أن  "تركيب الصورة املستعارة يرتكز على دالالت ضمنية وذلك ألنّ 

، ومن هنا كانت االستعارة من أبرز اللغات اجملازية يف األدب والشعر اليت (51)نقف عندها"
تساعد على إدراك احلّس اجلمايل يف التعبري الفيّن، ويعود تاريخ وجودها إىل العصور القدمية 

اليت كانت أساسا يف حتسني أساليب الكتابة  اليت افتنت هبا الشعراء واألدباء واخلطباء وكلّ 
 اللغة اجلمالية.

         

التالعب باألسلوب  يفمراوغة  ها أقلّ من الفنون التعبريية اجلميلة، ولكنّ  الكناية الكناية:/ 3
وهلذا ال جند هلا حضورا حيويّا أساسيا وضروريا يف  كما يف فنَّـْي التشبيه واالستعارة،اجملازي  

ة باألشكال اجملازية األخرى، والكناية ال تقتصر على الشعر تركيب البنية الشعرية مقارن
فقط، فهي توجد يف كّل فنون الكالم من نثر وخطابة ورواية وحىت يف اللغة العاّمية، وهي ال 
 حتدَُّد هلا تقسيمات يف بنيتها اللغوية كما يف التشبيه من أداة ومشّبه ومشّبه به ووجه شبه

بدون حتديد طوهلا بفهم املعىن املقصود من العبارة، ووروُدها يف  وإمنا ُتستدَرك يف مجلة مفيدة
الشعر يعتمد على التلميح واإلشارة، ويف  الشعر أبلغ من ورودها يف غري الشعر؛ ألنّ 

 -زيادة على مجال األسلوب  -تالمحها بالبنية املوسيقية بنوعيها الداخلية واخلارجية 
إذ هي يف الشعر  ،ن سحر جّذاب وليونة موسيقيةتستشعر املتلّقي ملا يف هذا األسلوب م

يت الشيء هي من كنّ تعترب من املوسيقى الداخلية اليت تستدرج حّس املتلّقي، والكناية "
" وهو السرت، وتعريف الكناية ا من "الكنّ أكنيه، إذا سرت بغريه، وقيل: كنانة، بنونني ألهنّ 

يت الشيء إذا سرتته، وإمنا أجرى مأخوذ من اشتقاقها، واشتقاقها من السرت ويقال كن
 .(51)"االسم على هذا النوع من الكالم ألنه يسرت معىن ويمهر غريه ولذلك مسيت كناية
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ف يف التعبري إذا كانت الكناية يف األجناس األدبية األخرى غري الشعر وظيفتها التلطّ 
يف  هيفلموصوف، لواحلذق يف توصيل الفكرة دون خدش  ،ب يف ذكر املساوئوالتأدّ 

املوسيقي وتكثيف الصورة الشعرية ومتكني  غورا من ذلك، فهي لتحسني احلسّ  الشعر أشدّ 
املوسيقي؛ ألهنا ختتلف من جانب القراءة بني  ا لتحسني احلسّ هنّ إالبنية الداللية، وقولنا 

ه تْ فَ ل  الصياغة النثرية وبني الصياغة الشعرية، فقراءهتا يف شكل هندسي موسيقي شيء أَ 
تكون الكناية الشعرية و نتممة، املفتكون أكثر إثارة واستجابة من الصيغة النثرية غري  ،اناآلذ

فة، والذي بذلك ذات بنية موسيقية وتعبري مجيل يف صورة شعرية هلا إمياءات داللية مكثّ 
مجلة مفيدة استخدمت تركيبا  ا كلّ د الكناية ليس التصنيفات اللغوية والنحوية، وإمنّ حيدّ 

أنشودة  ل مجلة كنائية يفا معىن ُتضم ر وراءها مقصودا دالليا آخر، وهبذا كانت أوّ جمازيا ذ
 املطر هي:

 رومْ الكُ  قُ تور   مان  س  تبْ  حنيَ  ناك  عيْ 
 ْر ـيف نـَهَ  مار  .. كاألقْ  واءُ األضْ  صُ قُ وترْ 

 

 ق الكروم وال برقص األضواءار إيب انال تبتسم مافالعينان ال تبتسمان، وإن ابتسمتا فه
واخلصوبة يف قوله )تورق الكروم(، واختيار شجر  كثرة اإلنتاج والنموّ   عنها كناية نّ ولك

بالكروم ملا فيه من  على العروبة اليت هتتمّ  الكروم دون غريه من األشجار له بعد تراثي يدلّ 
الكنائية يف القصيدة قليال إىل أن يفتح هلا الشاعر  إنتاج اخلمر من مثره، ث ختتفي الصورة

 ب يف قوله:البا
 ،رومْ الكُ  ش  فاُل يف عرائ  األطْ  رَ ــكَ ْر ــوك
 رْ ـجَ على الشَّ  ر  ـالعصافي تَ صمْ  تْ غَ دَ غْ ودَ 
 ...  رْ ـُة املطَ شودَ أنْ 

 

وكركر األطفال يف عرائش الكروم، الشاعر ال يقصد تلك الصورة اليت يتبنّي لنا فيها 
، وإمّنا هي كناية عن الضحك الشديد من قبل األطفال حتت أفنان شجر العنب حتديدا

السعادة واألمل والسرور، واختيار لفمة األطفال حتديدا هي داللة األمل واملستقبل، كأنّه 
وحيمل اخلري بتحرير البالد والعباد؛ األوىل من  يريد أن يقول سيْسعد املستقبل اجلميل للعراق
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ار، هذه هي الصورة الطويلة أراضيها وثرواهتا وماضيها، والثانية من القتل والتشّرد وفراق الدي
واملكثّفة اليت أْضَمَرها الشاعر يف مجلة صغرية ال تتجاوز فعل وفاعل وجار وجمرور متعّلق 

 هبما، ث يزيد الشاعر من توضيح رؤيته للمستقبل وأمله به يف قوله:
 ودْغَدَغْت صْمَت العصافري  على الشََّجـْر 

 أنشوَدُة املطَـْر 
 

ن ُتدغدَغ العصافري فتحّوهلا من صْمت إىل صْوت، وإمّنا هو فاألنشودة ال تقدر أ
أسلوب جمازي كنائي يبنّي مدى اشتياق الشاعر للمستقبل اجلميل الذي جعل طيف الطيور 
الشادية يف خميلته بعدما استْبَشَرْت بنزول املطر الذي رفع عنها الغنب ورسم السعادة يف 

 وجوه األطفال.
 

ه منذ عام بعدما سأل عنها ر لنا صورة الطفل الذي فقد أمّ يقول الشاعر بعد أن صوَّ 
هي  ( تعودْ  غد   بعدَ قوله: )، ف(عوْد ...د  تَ ـغَ  دَ قالوا له: بعْ )يف سؤاله، فكان جواهبم:  ـحَّ وألَ 

د أمل بصيص عاد العودة واليأس ألنه ليس للميت عودة بعد موته فهو جمرّ استب لىكناية ع
العراق   عودة يف للطمع بصيص أمل هفإنّ  العراقي، الشعب كذلك ه،أمّ  عودة ينتمر الذي للطفل

 :هحه الصورة الكنائية اليت تليها يف قول، وهذا ما توضّ امار الذي حلق هببعد الدّ  تكما كان
 الّلحودْ  ةَ مَ وْ نَـ  امُ تنَ  لن ـالتَّ  ب  يف جان  

 رْ ـاملطَ  بُ رَ ا وتشْ تراهب   منْ  فُّ س  تَ 
 

العراق جرّاء اخلراب والدمار الذي حلق به وآل به إىل  تنام نومة اللحود كناية عن تلف
املوت، واللغة اجملازية واضحة هنا يف استعمال الشاعر األّم رمزا ألّن االبن يأوي إىل أّمه 
ومييل إليها، كذلك الشعب يأوي إىل وطنه ومييل إليه، فاألّم ال تنام نومة اللحود يف التعبري 

ولكن هذا النوم العميق الذي هو نوم اللحود هو تعبري  احلقيقي، بل متوت ميتة اللحود،
جمازي كنائي من الشاعر ذو قيمة أسلوبية مجالية يبيّـن الدمار واخلراب الذي حلق بالعراق 
حىت آل به إىل النوم العميق الذي يشبه املوت فال ينتمر منه عودة بعد ذلك، وقوله: 

ا وتْشرُب املطَـْر( فيه ك فُّ مْن تراهب  العراق  ل واهلوان الذي يعانيه أبناء بلدهناية عن الذ)تس 
من سوء املعيشة إبّان االحتالل من جوع وحرمان وقهر وقحط، وهذا ما توّضحه الصورة 
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اجملازية يف الكناية اليت تليها )وينثـُُر الغناَء حنَي يْأفُل الَقَمـْر(  وهي كناية عن احلسرة اليت تأيت 
 وكدر األيام. وت األّم وما جيرتعه الشعب من مرارة العيشيف المالم بعد أفول القمر مب

 

احلزن واألسى والضيق الشديد  عنث ترتادف الصور الكنائية يف بنيان القصيدة كتعبري 
زخر هبا العراق قبل تبعد استغالل ثروات العراق من لدن االستعمار، وتصوير الثروات اليت 

 ستعمار عليها واحتكارها له، يقول الشاعر:منها بعد دخول اال مَ ر  االستعمار وكيف حُ 
 الربوقْ  سحُ متْ  اخلليج   واج  أمْ  رَ وعبْـ 

 ،واحملارْ  جوم  بالنّ  َل العراق  سواح  
 روقْ بالشّ  ا هتمُّ كأهنَّ 
 ثاْر.م  دَ دَ  ها منْ عليْ  لُ يْ اللّ  حبُ فيسْ 

 

  تتكاثف الصور الكنائية بصورة واضحة يف هذه اجلملة الشعرية؛ حيث النجوم واحملار
كناية على الثروات والكنوز، وما اخلليج إال رمز هلذه الثروات، وقوله: )كأهّنا هتمُّ بالشروق(  
كناية على األمل والتحّرر من قهر االستعمار الذي هو المالم قبل الشروق، والشروق هو 
التحّرر الكامل من بطش االستعمار واالستدمار، وقوله: )يسَحُب اللْيُل علْيها مْن دم  

اخلراب والدمار من قبل اجملاهدين الذين  ر( فيه كذلك كناية على زوال املستعمر وكفّ دثا
 سيزيلون غطاء الدماء الذي يسيل وينزف من أجسام املعتقلني واملستضعفني. 

 

االستبشار باملستقبل اجلديد الذي سيحمي الّدالّـة على  قصيدةكنايات ال  ث تستمرّ 
أيادي اخلراب والدمار الذي آن  عليه منعرجا يكفُّ  ونضيفر س الذين محاه أبطال املستقبل

 أن ينجلي بعد طول نكال شديد، يقول الشاعر: هلليل
 عودْ يْذخُر الرّ  العراقَ  عُ أمسْ  أكادُ 

 واجلبالْ  يف الّسهول   الربوقَ  زنُ وخيْ 
 

 وق كالمها عالمة من عالمات املطرففعل االّدخار واخلزن واحد، والرعود والرب 
لشاعر كرمز يكيّن به عن أبطال املستقبل وإحياء الضمري الذي يدرك أن استعملهما ا

االستعمار ال يأيت خبري وأنه يسعى إىل إراقة الدماء وانتهاز ممتلكات البلد وثرواته، فاللغة 
اجملازية اليت تتمّثل يف الكناية يف هذه الصورة ذات قيمة مجالية تبنّي مدى التعّلق باألمل يف 
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لذي جعله يتخّيل أولئك الصناديد الذين سيثورون على الملم واالستبداد قلب الشاعر، ا
 وحيّدون من طريق القهر واإلبادة.  

 

هكذا تتضافر الصور اجملازية من تشبيه وكناية واستعارة لرتسم ذلك التناغم اجلمايل  
ية الداللية كزينة لفمية يف البناء الشعري وكتعبري فيّن يسعى إىل تكثيف الصورة الشعرية والبن

ارتكازا على تفعيل اللغة اجملازية، وقد الحمنا ما للشاعر من اهتمام كبري يف توظيف الصورة 
الشعرية وتكثيفها يف قصيدته، فتعلََّقْت بنفوسنا الّلمسة املوسيقية اخلفية يف أنشودته اليت 

ة الفنّـّية اليت يتفاوت تشبه وقعات املطر اليت بَصَمَها يف قلوبنا، فتوقَّفْت أنفاسنا لتلك الوقع
الشعراء يف التفّنن هبا، وليس للتعبري احلقيقي املباشر قدرة على إثرائها، لذلك احنرفْت لغُة 

 ل هبا عامة الناس إىل لغة اجملازالشعر وعدَلْت عّما هو صريح، وارتَقْت باللغة اليت يتواص
ذي حيقق هلذا األسلوب هو ال حة، واجلنوح إىل اخلفاء والتسرت،"العدول عن الصرا ألنّ 

 .(55)التعبريي مجاله، ومييزه هبذه امليزة الفنية اليت ال تتحّقق إال من وراء التعبري غري املباشر"
 

 خاتمة:
بعد هذا الغور املاتع يف قصيدة "أنشودة املطر" نستطيع أن نصل إىل كثري من  النتائج 

 املستفادة من هذه الدراسة، وأبرزها: 
إىل مقاطع نثرية، واجملاز  لَ حتوَّ  غّيبها نْ ي ال يستغين عن اللغة اجملازية، فإــالشعر تركيب فنّ  -

ى تفعيله ه يتوخّ ا الشعر فإنّ ال جيايف النثر، ولكن النثر قد يستغين عنه وهو يف أمان، أمّ 
 ية.صورة الشعر يف القصيدة لتكثيف ال

 

واالهتمام هبا كاالهتمام بالقالب تعّد اللغة اجملازية قالبا فنيا ألفكار الشاعر وأحاسيسه،  -
 وهبذا القالب الفين تمهر معامل اجلمال والشعرية يف النص الشعري.  املوسيقي،

  

 وم، وتغرّيت من الوضوح إىل الغموضاللغة اجملازية يف الشعر احلداثي كسرت آفاق املعل -
ديدة املنبعثة من ومرّد هذا األسلوب يرجع إىل طبيعة احلياة املعقدة والتجربة الشعرية اجل

 هذا التعقيد والتوتر.
 

اللغة اجملازية واجلمالية وجهان لعملة واحدة؛ فحضور األوىل يستجلب الثانية، وهلذا  -
 السبب يكون اجملاز هو اهلوية املثلى لبناء القصيدة عموما.  
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 بين التناص والسرقة األدبية: مقاربة في نماذج نصية معاصرة 
 

Intertextuality and Plagiarism: 
 An Approach to Contemporary Textual Models 

 
 حسين علي جبار القاصد .أ.م.د                                                

  )العراق( الجامعة المستنصرية -ية اآلداب كل                                            
               Alqased1969@gmail.com 

 27/05/9490تاريخ القبول:                            13/05/9490: رسالتاريخ اإل
 

  :ملخص
وبعض  ة، بني الولد وأبيه؛أو حيمل مشرتكات جيني رمبا يكون تاماً، من شبه ، ال بدّ 

 وكما قال أبو متام:  النصوص تكون مبنزلة الوالد،
د   َغمام   م ن حَتَدَّرَ  َعذب       َفماُؤنا الو صال   ماءُ  خَيَتل ف إن  واح 

 د  ــــال  و ــــــال امَ ـــــــَمق ناهُ ــــــأََقم أََدب       ناـبَينَ  فُ ــَؤلن ـــــيُ  َنَسب   خَيَتل ف أَو               
 

لكّن الشبه بني األب وابنه ال مينح أيًّا كان من ساللة األب شرعية األخذ أو سرقة 
 أو ما ورثته عن أيب )هذا إرث أيب( فحىت يف املرياث يقول الشخص: األب من دون علمه،

ألين وجدت ما أخذه األبناء من آبائهم  وأقول وهو حي، فال يرث الولد والده وهو حي؛
بناء هذا أاألغرب هو أن  ولعلّ  )أبوة اإلبداع(؛ وأعين هنا هم وهم أحياء،من دون علم

 الوالد صاروا يأخذون من أخوهتم من دون علمهم أو استئذاهنم. 
 

فإذا كان األخذ من السابقني  )يف خبزه الكثري من قمح غريه(؛ لقد راقت يل مقولة
أو  املأخوذ منه، كان من دون علم  سرقًة إذا يف يعدّ األخذ مبعناه احلر  تأثرًا مع أنّ  يعدّ 

هي ليست يل وتوضع بني قوسني وتعزز  هذه الفكرة أو الصورة الشعرية، اإلشارة بأن
 هبامش يفصح عن عائديتها وأبيها الشرعي.

  

وينصف اخلبز املستعري  ولقد جاء هذا البحث ليعيد بعض اخلبز ألهله الشرعيني،
 متلذذاً بالرغيف احلار الذي بني يديه. ،ال الغاض حواسه عن عائدية القمح قمحاً 



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
112 

، مها الشاغل األكرب يةالسرقات الشعر باشتهرت قدميا وعند العرب  التناص والسرقة،
لف ولقد جاء هذا البحث ليحاول كشف من يقبعون خ والشائع األغلب يف األدب؛

 هتمام، ث ينفضح أمر سرقة ما. التناص بعد أن ينال منجزهم اال
 

بحث األول أن يبحث يف جذور التناص عند العرب، قبل وصوله وهكذا صار للم
ليأيت  ،(ة التناص يف بعض التجارب األدبيةلـ)أسئلبينما تفرغ املبحث الثاين  بامسه القاّر،

قمحه. وليس  املبحث الثالث وينشغل بالشاعر حممود درويش ودراويشه الذين دخلوا حقول
 اولته، وال حبث ينتهي بنتائج ال حبث بعدها.ال ما حاوله آماًل النجاح يف حمإللباحث 

 

 .حممود درويش ،القصة ،املعاصر الشعر ،السرقة ،التناص الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 
There must be an affinity, which may be fully identical, or having 

some genetic similarities, between the father and his son. Some texts 

have the status of the father, as Abu Tammam said: “Could the waters 

of communion be diverse / Our own water is pure and fell from same 

clouds. / Could an origin which may unite us be different / Literature, 

which we deemed our father, shall unite us.” However, the similarity 

between the father and the son does not give anyone descending from 

the father the legitimacy of taking or stealing from the father without 

approval. Even in matters of inheritance, a person would say: “This is 

my father’s legacy” or this is what I inherited from my father. A son 

would not inherit his father who is alive, and I say ‘alive’ because I 

found out what has been taken by sons from fathers while the latters 

were alive, and here I mean the ‘creative patriarchy.’ More 

surprisingly, the sons of this father began taking from brothers, 

without their knowledge or consent. I liked the statement which says 

“In his bread, there is much of other people’s wheat.” If taking from 

the earlier writers is considered influence, though ‘taking’ literally 

means ‘stealing’ if it is done without acknowledging or notifying the 

source, or referring to the fact that this idea or poetic image is not my 

own, putting it in quotation marks, along with a citation where the 

source details of the legitimate father are given . This paper has come 

to return the bread to its legal owners, and do justice to the borrower 

of the wheat grains rather than to one who obliterates and ignores the 
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ownership of the wheat, enjoying the hot and crispy load which is at 

hand.Intertextuality and plagiarism – poetic plagiarisms were very 

common among early Arabs— were among the major and most 

famous concerns of literature. This paper is an attempt to disclose 

some of those who hide behind intertextuality after the attained some 

acclaim, then a certain theft is exposed. Thus, the first section of the 

present paper investigates the roots and origins of intertextuality 

among Arabs, before it is names as such. The second section is 

devoted to “Questions of Intertextuality in some literary experiences” 

whereas the third section focuses on Mahmoud Darwish and the 

darawish [plural of darwish] who entered his fields of wheat grains. 

The researcher shall not have but to attempt and seek success of 

his attempt, and no research shall end up with results which are final 

and no further research are left to be found. 
 

keywords: intertextuality, plagiarism, contemporary poetry, narratives, 

Mohmoud Darwish. 

 مقدمة 
ه صار ذريعًة لدى بعض إال أنّ  جديد؛ ه داخل يف كلّ لكنّ  التناص ليس جديداً،

فال حافر وقع على حافر،كما هو  ليشرعنوا السرقة اإلبداعية، إن مل نقل أغلبهم، األدباء،
حيث صار سهاًل أن يأيت أحدهم مبا  وال تضمني وال اقتباس؛ مشاع يف األدب العريب،

ومن ذاكرة  وخمتبئًا خلفه ليحمي نفسه من مآخذ النقاد، ليه غريه مدعيًا التناص،إسبقه 
 املتلقي البسيط. 

 

ىل إكي يتسع البحث لللتناص،  ءت السرقة يف عنوان هذا البحث جماورةولقد جا
 "املشهور" جسرا للتواصل مع املتلقي.  واعتماد تكاء الثقايف،نسق اال

 

غايتها  جاء البحث بثالثة مباحث حيث كان املبحث األول سياحًة تارخيية تنمريية،
ث وصوله من الغرب بامسه  توضيح التناص وجذوره عند العرب من دون التطرق للسرقة؛

 الواضحة.  السرقات ويكشف للتناص البحث يؤسس لكي واستقر، شاع الذي التناص"" لقارّ ا
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بينما تفرغ املبحث الثاين  لـ)أسئلة التناص يف بعض التجارب األدبية( بني ماهو تناص 
مناذج من  حقًا وبني ماهو سرقة واضحة يعرفها املتلقي الفط ن قبل الناقد املختص متناوالً 

 الباحث اسم عليهم من أطلق املبحث الثالث على عاتقه مالحقة بينما أخذ القصة والشعر؛
الذي أثّر أمّيا  ليبحث يف شعر الذين تناصوا مع حممود درويش، )دراويش حممود درويش(

ورصد البحث من قاموا بالسطو املسامل خمتبئني خلف  تأثري يف املشهد الشعري احلديث،
 بقصد أو من دون قصد،حيث رصد سرقات واضحة ت تأشريها والوقوف عندها. التناص،

  

 بداع األديبوال جزم وال حسم يف جماالت اإل وحسب الباحث أنه اجتهد يف ما رآه،
 حيث حتييه القراءات ويدميه النقاش العلمي. البحث ال ينتهي، ألنّ 

                     

  :التناص .0
 ل يذهب املعنيون إىل أبعد من هذاب كذا مييل النقد،ه ال نص جديد، أو مبتكر،

إىل أكثر من سند تارخيي، يؤكد ما  -عربياً  -ما نقوله ليس جديداً!! مستندين  عاّدين كلّ 
 ون بيت زهري بن أيب سلمى:يريدون، فهم يعدّ 

ـــنــا َمــكــروراأو ُمـعــاراً م ـن لــْفــ    مـــــــا أرانـــــا نـــقـــــوُل إال ُمــعـــــادا  م 
مبثابة السند التارخيي لكي يسوغوا التشابه بني نصني إبداعيني؛ معززين ذلك بقول: اإلمام 

 الكالم معاد كلّ   وهو قول فصل بأنّ  ،(5)الكالم يُعاد لَنف د" لوال أنّ "علي بن أيب طالب:

اللفظ واملعىن  تشابه لو وماذا آخر، قائل على لقائل أسبقية من وهل الكالم؟ أول عن ماذا لكن
 عند شاعرين أو كاتبني يعيشان يف زمن واحد ويلتقيان ويسمع أحدمها قول اآلخر؟ 

ويف معىن  "ال يُعلم يف األرض شاعر َتقدَّم يف تشبيه مصيب تامٍّ، يقول اجلاحظ:
إال وكلُّ من جاء من الشعراء من  أو يف بديع خُمرتَع، أو معىن شريف كرمي، غريب عجيب،

أو يدَّعيه بأْسر ه، فإنه ال يدع أن  فَيسر ق بعضه، إْن هو مل يعُد على لفمه، أو معه،بعده 
فتختل ف ألفاظهم  تناَزعه الشعراء،ينفسه شريكًا فيه،كاملعىن الذي  وجيعل يستعني باملعىن،

أو لعلَّه أن جيحد  وال يكون أحد  منهم أحقَّ بذلك املعىن من صاحبه، وأعاريض أشعارهم،
إنه خطر على بايل من غري مساع  كما خطر على بال   ع بذلك املعىن قط، وقال:أنه مس  
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لكالم وان  ا نتلمسه مفاده أنّ  ومن قول اجلاحظ نرى خيطًا واضحًا نستطيع أنّ  ،(2)األول"
ومن  ؛األشعار وأعاريض األلفاظ، فتاختل وإن حتمي عليه التنازع فإنّ  معاداً  أو كان مكروراً 

الكاتب  أو الشاعر بصمة فيه لكن باملوروث رثُ تأَ  هو التناص وأن موروث، ثاملورو  أن نرى هنا
 وإال فليس من املعقول أن يأيت أبو متام آخر يشبه أبا متام األول بكل شعره!!.  احلديث،

ستشهاد، وهو أن يستشهد أحدهم باالقتباس من القرآن اال كانت العرب تقول:
 الكالم املستشهد به بالتنبيه علىقتباس شهاد عن االستألثر الشريف، ومييز القلقشندي االوا

ويعرفه بأن "ُيضمَّن  ويقول القلقشندي إنه قليل الوقوع يف الكالم والدوران يف االستعمال،
ويُنبَّه عليه مثل قول احلريري يف مقاماته: فقلت وأنت  الكالم شيئًا من القرآن الكرمي،

 .(1)﴾"َرْحَمًة ِلْلعاَلِمنَي َوما َأْرَسْلناَك ِإلَّا﴿ أصدق القائلني

ر يريده التناص مبفهومه املعاصواإلستشهاد واإلقتباس والتضمني كلها تؤدي ما
هو أن يستحضر املؤلف كلمة من آية قرآنية أو حديثًا نبويًا أو مثاًل سائرًا أو  فالتضمني:

 بيت شعر ويستشهد هبا.

مع  ره بيتًا من شعر الغري،التضمني هو"أن يضّمن الشاعر شع ويذهب بعضهم إىل أنّ 
وأمثلة ذلك كثرية يف املوروث  ،(1)التصريح بذلك إن مل يكن البيت املقتبس معروفًا للبلغاء

 بل حىت يف حاضره. األديب العريب،

قتباس والتضمني، تعد ستشهاد وااللنا أن نقول إن اال وكي نقرتب من مفهوم التناص،
 يوم.ركائز هلا صلة مبا يعرف بالتناص هذا ال

التناص  وهو يرى أنّ  وقد انتبه الناقد حممد بنيس إىل فكرة التناص الغربية وأفاد منها،
 .(5) االجرتار واالمتصاص واحلوار :هي يقوم على ثالث آليات،

نا نستعمل "إنّ  بينما مال الناقد سعيد يقطني إىل مصطلح التفاعل النصي، فهو يقول:
فهوم التناص أواملتعاليات النصية كما استعملها جنيت التفاعل النصي مرادفاً ملا شاع حتت م
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 التناص (Inter****ualité) ويرى أن التفاعل النصي له ثالثة أنواع: (1)باألخص"
(Méta****ualité) ،امليتانصية (Para****ualité)   .املناصة 

 ذايت يكون بني نصوص الكاتب والتفاعل النصي لدى يقطني، على ثالثة أشكال:
يكون بني نصوص الكاتب ونصوص معاصريه، وخارجي يكون بني نصوص  وداخلي

 .(0)الكاتب ونصوص سابقيه

التناص  وهو يرى أنّ  ولصالح فضل قول يف مفهوم التناص يف كتابه:"شفرات النص"،
"عمل حتويل ومتثيل عدة  بل هو إنتاج جديد فهو ليس جمرد نصوص سابقة أو متزامنة،

 .(2)ظ بزيادة يف املعىن"نصوص يقوم به نص مركزي حيتف

 وعليه فإنّ (9)احلواري( ارتباطية النصوص متأصلة يف األسلوب )أنّ  من البديهي جداً 
)مجيع النصوص مرتابطة بينيا بنصوص أخرى حىت إذا مل تدرك اجلماهري هذه احلقيقة، أو 

لكن ماذا لو مل يدركوا؟ أو  ،(57)هذه النصوص مايقومون به من تناص( أدرك مبتكرو
فإذا كانت احلادثة بني  -تعبري اجلاحظ  على حدّ  -حدوا أهنم مسعوا بذلك املعىن قط ج

شاعرين أو كاتبني يف زمن واحد ومكان واحد، هنا تكون استحالة التناص، واستحالة عدم 
 مساع أحدهم باآلخر، وإن عن طريق اجلمهور املتلقي.

كان األمر بقصدية تامة خيرج من   فإن بدراية  أو من دوهنا، إىل التناص، مييل املبدعون،
فإذا كان التناص متطابقا متاما دون اإلشارة  إىل االقتباس وما شابه ذلك؛ منطقة التناص،

ثارة إ)للصورة قدرهتا على  ذلك ألنّ  إىل من سبق، فليس لنا إال أن حنكم عليه بالسرقة؛
وبة، ذات التفسري األحادي حمدودية اللغة املنطوقة/املكت القلق يف ثوابت املفاهيم ... وإنّ 

 .(55)للمعىن ... يثري فينا القلق إزاء املفاهيم الراسخة(
 

 أسئلة التناص في بعض التجارب األدبية .9
حىت ترى  إليه املختصون وغري املختصني، صار التشابه واضحا وسرعان ما يلتفت

تداخل تام بني  ولنا أن نأخذ مثااًل عن يتساءل أين مسع هذا وأين؟ املتلقي شارد الذهن،
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كان قد ألقاها يف  )نصائُح متأخرة  البن  ُزريق(* األوىل للشاعر أجود جمبل بعنوان قصيدتني
 نقتطع منها األبيات اآلتية:  ،2751مهرجان مصطفى مجال الدين عام 

 وخطاك يف طرق الغياب مآذنُ          مي وموت فاتن ـــــــــــك وردة هتــل     
 نــل: بيت آمـــان مهما قيــــسفي          وــــالذي فيه أبال تدخل البيت     
 وازنــــة وهــــــــرتك ربيعــــــــكــــإن أن          خذ شعرها املسفوح قد حتتاجه             
 ة ثامنـــق  عمرك واخلليفـــــمل تس         ستموت من عطش وسبعة أهنر    

 

وقد ألقاها يف  )ن يُّ القافلة األخرية(** ر شاكر الغزيأما القصيدة الثانية فهي للشاع
 نقتطع منها األبيات اآلتية:  ،2751/ 51/52بريوت 

 نُ ـــــــــــه وحزن فاتــــــــــب أقدســــــــــــتع         حىت انتهيت إليه ملء حقائ ي
 نــــفالبيت مرمي آمقال: ادخلي           لفهاــــــجارة خـــــــة واحلـــــــــواجملدلي

 وازنــــــــــــــة وهـــــــــــنانـــــــــــن كـــــــــــــــثاراهت          ة ارتقينا فازدرتــــــــــر أمــــــــــوأخي
 نــحنن اخلطايا السبع والدم ثام           ناــــال توت يسرت يا أيب سوءات

 

ذا قمنا بدجمهما إحىت  اك واضح يف البناء؛وهناك اشرت  والقصيدتان من البحر الكامل،
فضاًل عن  واإليقاع الداخلي نفسه، والبناء نفسه، فالقافية نفسها، ألصبحتا قصيدة واحدة،

اشرتاك املعاين الواضح على الرغم من تغيري طفيف يف األلفاظ مل ميّكن شاكر الغزي من 
فأجود جمبل أقام تناصاً   مسبوق؛وهو معىنً  االنفالت من املعىن الذي سبقه إليه أجود جمبل،

بينما مارس "شاكر الغزي" نسق  واألثر الشريف؛ مع القرآن الكرمي، واملوروث العريب،
 جلديد مستندًا على أثر قدمي راسخ، شائعتكاء نفسه، وهو نسق ثقايف يراد منه ترسيخ ااال

 متفق على مقبوليته. 

شرعيًا لتمرير رسالة جديدة حتمل  وال بأس يف اإلتكاء على املوروث واختاذه سنداً 
لكن االشرتاك يف البحر والقافية ومنابع  عصا احلجة التارخيية القدمية وقدرهتا على الرسوخ؛

 اإلتكاء جيعلنا نرى القصيدتني قصيدة واحدة:
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 وحزن فاتن اكر الغزي:وموت فاتن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ش أجود جمبل:

وليت )الغزي( جلأ حلرف آخر غري الواو لكي  كان حىت يف الواو، التشابه والغريب أنّ 
يبتعد بنا عن صورة أجود جمبل اليت مل جيهد الغزي نفسه سوى باستبدال املوت )وموت 

 )وحزن فاتن(. أو نتائجه وأمهها احلزن فاتن( مبخلفاته

 )قافية( ها، لتحط يف مكاهنا الذي أسسه أجود جمبلث جاءت )هوازن( بلفمها وقبيلت
 عند الغزي!.  فقد )ازدرت( ليتبعه إليه الغزي، فاذا كانت هوازن قد أنكرت عند أجود،

صار بيتًا آمناً  أما "البيت اآلمن" الذي كان عند أجود تناصًا مع احلديث الشريف،
 ملرمي عند شاكر الغزي!!.  

جماورًة لتناص  جمبل( مع سورة أهل الكهف، يعدّ  ودتناص )أج ولعل اتباع )الغزي(
 أجود فال إضافة وال إبداع: 

 :ستموت من عطش وسبعة أهنر أجود  
 مل تسق  عمرك            

 :ال توت يسرت يا أيب سوءاتنا شاكر 
 حنن اخلطايا السبع والدم ثامن            

ملة االمسية املسبوقة بواو ولعل الوقوع يف كمني البناء حيث اعتماد "أجود" على اجل
"الغزي" )والدم ثامن(  من ركائز بناء القصيدة لتصبح عند )واخلليفة ثامن( مثل: احلال،

 وجتعل األمر بعيدا عن التناص وأقرب إىل السرقة!!.  

)ارتباطية النصوص يشمل استخدام النصوص سواء بطريقة  ذا كان التناص أوإف
احلالة يف القصيدتني تكاد  فإنّ   (52)ريقة ال إدراكية(أو بط إدراكية من خالل االقتباس،

 تكون إدراكية مل جيعلها الالحق اقتباساً ممن سبقه.

حيث حادثة مشاهبة لقصتني حتمالن العنوان  وهو األمر الذي ينطبق على القصة؛
 .(51)اجملرعبد األمري و)العراة( ل ،(51)للقاص أمنار رمحة اهلل )العراة( ومها نفسه واألجواء نفسها،
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)هنض "ثائر" َفز عاً من سريره، بُعيَد انتهاء حلم غريب، حني  تبدأ قصة )العراة( ألمنار:
 رأى املدينة الصغرية اليت يسكن فيها، وأهلها يسريون يف األسواق ُعراًة غري مكرتثني(.

 رى الناس يف شوارع املدينة ُعراةخرج الشاب مهرواًل وهو ي) من منتصف القصةو 
شرطي املرور  وامرأة تدىل هنداها وهي تسري غري مكرتثة، يبيع الفاكهة وعورته ظاهرة،البقال 

الطالبات  ينمم سرَي السيارات اليت يقودها رجال ُعراة، وقف عاريًا يف منتصف الشارع،
والطالب يسريون يف الشوارع ُعراًة حيملون كتبهم، العمال/أصحاب املخابز/األساتذة 

 وال ينمر أحدهم إىل آخر(. لناس بدوا غري آهبني للموقف،ا /النجارون....( كلّ 

 قصة )العراة( لعبد األمري اجملر فتبدأ مثل بداية عراة أمنار رمحة اهلل: أما

فأنا عار   ومل أعرف كيف أتصرف، صعقت وارتبكت متاماً، حني صحوت من نومي،
ر كما يف )عراة( أمنا  يتعرى اجلميع و)يف منتصف القصة( .متامًا حىت من مالبسي الداخلية

حني أطلت الرؤوس احلائرة احملجوزة يف غرفها عليه من األبواب املواربة املوزعة : "رمحة اهلل
 . ")عراة( على اجلانبني حترر اجلميع من خوفهم وخرج بعضهم على استحياء وهم

أم تناصًا  االشرتاك يف الفكرة واملعىن وحىت اللفظ أحيانًا يعدّ  بقي لنا أن نتساءل:
 إنه سرقة واضحة. ماذا؟ اجلواب:

بل للقارئ الكرمي أن  ما حدث بني أجود جمبل وشاكر الغزي جيعل األمر مستنسخاً،
 نا أن الشاعرين مجعهما زمان واحدحيجب امسي الشاعرين لريى نصاً واحداً؛ فكيف إذا عرف

من مدينة  الصدمة تكمن يف أهنما ولعلّ  ومجعهما بلد واحد؛ بل زمان القصيدتني واحد،
 جنوب العراق(. -)الناصرية  واحدة هي:

 

 :دراويش محمود درويش .3
ذلك  )درويش هو أكثر الشعراء مغناطيسية، يقول الشاعر العراقي عارف الساعدي:

 الشعراء ينقادون حبب أو بدون وعيقصيدته هلا شباك  كثرية توقع يف شركها أجيااًل من  أنّ 
وهذا ما وقع ضحيته أجيال   حبائل نصوصه الشعرية،فيقعون يف  وبطاقة سحرية مذهلة،
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كثرية من هناية السبعينات والثمانينات والتسعينات يف بالد الشام عموماً، وبعض من 
وهم يستنسخون صوت  حيث خرج عدد  كبري  من الشبان يف ذلك الوقت، العراق ومصر؛

رية، والبناء اخلاص واللغة الشع درويش يف الكتابة من حيث طريقة استخدام االستعارة،
  شعراء العمود وشعراء قصيدة النثرومل يفلت من حبال درويش إال  للرتاكيب الشعرية،

فقد كان البحر  ... الذين احتالوا من خالل الشكل الشعري لُيفلتوا من تلك احلبال
ومل  وبعضهم مات غرقاً، األوسع من بني الشعراء هو حبر درويش الذي غرق فيه كثري منهم،

، وهو رصد مجيل من الشاعر عارف الساعدي الذي (55)ُج منه إال من كان سبَّاحاً ماهراً(ين
 مل ينج هو اآلخر من الوقوع يف شباك حممود درويش!. 

 

 :(51)حجر( من ابن مقبل يف بيته الشهري لقد اقتبس حممود درويش مجلة )الفىت
 عنُه وهو ملمــومُ  تنبـــو احلوادثُ        ما أطيَب العيَش لو أن الفىت حجر  

)الشاعر سامل النربيص كتب تعقيبًا على مقال  وهبذا الصدد كتب سامي مهدي
)درويش أخذ الكثري من الشعراء اآلخرين، سواء أكانوا عربًا أم  الشاعر حوامدة ... قال:

نين قلت يف زمان قدمي ويف ندوة ثقافية بغزة، إّن يف خبزه الكثري من قمح إ... حىت  أجانب
لكن )الفىت حجر( تعامل معها بعض  ؛(50)حال( خرين، لكنه خّباز ممتاز على أيّ اآل

درويش واضح يف اقتباسه وقد وضعها بني  الشعراء وكأهنا حملمود درويش على الرغم من أنّ 
بينما نرى الشاعر مؤيد العتيلي وقد أصدر جمموعة شعرية امسها "ولكن الفىت  قوسني،
وهذا يعيدنا إىل  لديوان، أهداها للشاعر حممود درويش؛وهو اسم لقصيدة يف ا حجر"،

 درويش املتناصة مع متيم بن مقبل شباكيف الذي وقع هو اآلخر  ماقاله عارف الساعدي،
 :(52)إذ يقول الساعدي

 صوَت املغين إذا صار الفىت حجرا         أمساؤنا كاملرايا من سيلُبسها 

وسبب القرب  ليأخذ منه من دون أقواس،درويش هو األقرب للساعدي  وهنا نرى أنّ 
هو قول الساعدي نفسه بعدم جناة شاعر من الوقوع يف شباك درويش، فضال عن شباك 

 :(59)درويشية أخرى وقع فيها الساعدي، منها قوله "ن ي  كافر"
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 شاخت مراياهم بلى يا وحيهم
 غرباء أغواهم ن ي  كافر

 

 ": سوف يكون من قول حممود درويش يف قصيدته "كان ما وهو
 )ومل يسأل سوى الُكّتاب عن شكل الصراع الطبقيّ 

 ث ناداه السؤال األبدّي االغرتاب احلجريّ 
 (27)قلت: من أي ن ّي كافر قد جاءك البعُد النهائّي ؟(

 

)ن ي كافر( جاءت كما هي عند حممود درويش الذي مل يسبقه إليها  والواضح أنّ 
وسني ليخربنا أنه اقتبسها، حىت شاعت كأهنا أحد؛ لكن "الساعدي" مل يضعها بني ق

 للساعدي ومن إبداعه.

 (25) وكذلك قول عارف الساعدي:
 هلواك أسرار وصمتك ساحر

 يا صاح ي سرقوا املساء وهاجروا
 

ملاذا " يف ديوانه قصيدته "قافية من أجل املعلقات"هو من قول حممود درويش يف 
 ؛ إذ يقول درويش:"تركت احلصان وحيداً 

 فية من أجل املعلقات)قا
 األحبة هاجروا

 أخذوا املكان وهاجروا
 أخذوا الزمان وهاجروا

 أخذوا روائحهم عن الفخار
 والكأل الشحيح وهاجروا

 (22)أخذوا الكالم وهاجر القلب القتيل(
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فاملساء زمان، وحممود درويش قام أحبته بأخذ املكان والزمان وهاجروا؛ أما عارف 
لودي )أخذوا( بالفعل العدواين )سرقوا( لكن املفعول به بقي هو الساعدي فأبدل الفعل ا

الزمان، إن مبعناه الواسع عند "درويش" أو مبعناه اجلزئي عند عارف الساعدي الذي رمبا 
 و األمر الذي فات الساعدي، أيضاً وه املساء ينتمي لزمان حممود درويش حصراً، فاته أنّ 

 أن يضعه بني قوسني. 

ويش على أصوات عدد غري قليل من الشعراء، لذلك صرنا ال لقد هيمن صوت در 
نفاجأ حني يتسلل درويش ويمهر لنا بصوت هذا الشاعر أو ذاك؛ وهي الماهرة اليت أطلقنا 
عليها اسم "دراويش حممود درويش" ألهنم يدورون يف فلكه ويتلبسون صوره املبتكرة؛ حىت 

 يكادوا يمنون أهنا من ابتكارهم.

من  ومقدسة، يعرض درويش أشياًء مثينة، ىل الريح الشمالية،إغنية يف قصيدته أ  
 (21)الرتاث واحلاضر املعيش، فهو يقول:

 من يشرتي صدر املسيح
 ويشرتي جلد الغزال

 ومعسكرات االعتقال
 ديكوَر أُغنية عن الوطن املفتَّت يف يدّي!..

 كان احلديث سدى عن املاضي
 وكان األصدقاء

 بني ألياف الشجريضعون تاريخ الوالدة 
 وّدعُتهم.

 

 (21)ولقد استهوت عملية البيع هذه الشاعر أجود جمبل ليتقمصها فيقول:
 وذاَت مساء  َهريق  القناديل  

 عادْت لنا شهرزاْد 
ا حيث عاَث المالمُ   تـَُرشُّ حكاياهت 
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 تقوُل: 
 ُمنادَي يف ساحة  الزنْنج  وهو يصيُح:ـمسعُت ال

زادْ بعشريَن رأساً وأرملتني  سأ
َ
 فتُح هذا امل

 ُمشرتونْ ـإىل أْن جَتَمََّع م ْن حول ه ال
 وهم ُمفلسوَن ن ياُم 

 رأيُت الشبابيَك يف السوق  َمعروضةً 
 والبالْد 

 وَسّجادَة ل عليٍّ وفيها بقايا صالةْ 
 وُخفَّني  كانا ل َعْمر و بن  حْبر  

 مشى هبما حنو بغداَد ذاَت هنار  وعادْ 
 فوُح ذبوالً وكانْت )أزاهرُي( بدر  ت

 ووْجُه بُويب  َعراُه الرمادْ 
 ُمْلتحي بالدخانْ ـرأيُت على الساحل  ال

 مراكَب تنسلُّ حتت المالم  وفيها غيوم  يتامى 
راعا   تبيُع على البحر  أحشاءها وتعوُد س 

 ُمرابنَي ـرأيُت ال
 إْذ يُقفلوَن خزائَنهم بانتمار  صالة  اخُلسوفْ 

 ويبكوَن يف حضرة  األولياْء 
 رأيُت املدينَة مسفوكًة ُمرْت بَْة 

 وُجدراهُنا تكفه رُّ هبا الصَوُر املومسّيُة والشُُّبهاْت 
 رأيُت الشوارَع مَتسُح م كياَجها بالسيوْف   
 وكان الصغاُر هبا َيكرَبوَن بعيداً عن  األجوبةْ 

 ويَبنوَن حتت النهار  الَعدائين 
كاتْ   بيتاً مَن الضح 
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 رأيُت النساْء 
 ْعَن احل ل يَّ على النهر  عصراً َيضَ 

 قبلةْ ُـ ل تفرََح أمواُجُه امل
 ويـَْغم ْسَن أيديـَُهنَّ احلزينَة يف التْسمياْت 

 فقصُر اخلليفة  
 يَفتُح أبوابَُه َمرًة كّلما َمرَّ عاُم 

 وطاَر على الفقراء  احلماُم 
 رأيُت املالينَي متشي على ظ ّلها ُمقفلْة  

 بالدي احلبيبُة يرحُل عنها احَلماُم ُمنادي يصيُح: ـوكان ال
 وإيّن غداً راحل  بعَدُه 

 فتعاَلوا هنا وامسعوا يا رجاْل 
 هنا ب ْعُت كلَّ أواين البالغة  والنحو  واألغنياْت 

 كما ب ْعُت صيَف السهول  وثلَج اجل باْل 
 

ور لنا أن نسمي هذا التشابه تناصًا لكنه ال خيلو من الدروشة على دفوف أفكار وص
حممود درويش، وكأننا يف مهرجان مناسبايت صدرت فيه األوامر أن يقول الشعراء يف غرض 
واحد وهو بيع اهلوية، فكل املوجودات اليت عرضها درويش للبيع ث تبعه أجود جمبل هي من 

 ركائز اهلوية للشاعر بشكل خاص ولإلنسان على وجه العموم.

نبهار، كما وقع شاكر الغزي منبهراً االارف الساعدي وأجود جمبل يف فخ لقد وقع ع
ما يؤخذ على شاكر الغزي يؤخذ على أجود جمبل ومن قبله  لذلك فإنّ  بقصيدة أجود؛

من دون  ذا كان الساعدي جاء باللفظ واملعىن من درويش،كما مها،إف عارف الساعدي؛
القدرة على فقد  هذلك ألنّ  أجود مل ينج من هيمنة درويش؛ جهد لغوي أو ختييلي فإنّ  أيّ 

)مرض يصاحب أية أمراض حتدث باملخ ويكون من شأهنا منع األفراد من  الكالم هو
لذلك نرى بعض الشعراء ميارسون نسق االستغفال متجاهلني  ؛(25)(فكارهمالتعبري عن أ
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رسوخ املعاين املسبوقة يف ذهن القارئ، فيكون القارئ مثل من يرى شخصا مالحمه مألوفة 
حىت  وما أن تزول سطوة النص املشوه وسلطة دهشته، يتذكر أين ومىت رآه،وحياول أن  لديه،

الذي رآه تسرتخي الذاكرة وتعود لألصل،كما يعود ذلك الشخص ليتذكر شبيه صاحبه 
على القدرة على الكالم يتكون من مرض ما أكثر أو أقل  )فكل شكل من اضطراب فقد

اجلمع والرتكيب، ويشمل املرض السابق ستبدال أو سواء كالقدرة على االنتقاء واال دّ ح
ه العمليات اللغوية الكربى بينما يتسبب املرض األخري يف تلف القدرة على احلفاظ تشوّ 
 وهذا ما وقع فيه أجود جمبل.  ؛(21)(الرتتيب اهلرمي للوحدات اللغوية على

 ا صالْة صدر املسيح عند حممود درويش للبيع .. يقابله: وَسّجادَة ل عليٍّ وفيها بقاي
 والعملية بيع احملبط اآليس من وضع بالده؛ وحني يبيع درويش

 )ويشرتي جلد الغزال 
 ومعسكرات االعتقال

 ديكوَر أُغنية عن الوطن املفتَّت يف يدّي!..
 كان احلديث سدى عن املاضي(

 

 يبيع أجود جمبل ديكوره اخلاص به 
نادي يصيُح: بالدي احلبيبُة يرحُل عنها احلَ 

ُ
 ماُم )وكان امل

 وإيّن غداً راحل  بعَدُه 
 فتعاَلوا هنا وامسعوا يا رجاْل 

 هنا ب ْعُت كلَّ أواين البالغة  والنحو  واألغنياْت 
 كما ب ْعُت صيَف السهول  وثلَج اجل باْل(

 

 خاتمة:
ليس للبحث مبعناه  وأقول يف ضفافها البحث رحاله يف ضفاف اخلامتة، ها قد حطّ 

وخري األحباث  السيما يف األدب والعلوم اإلنسانية؛ ؛عند حدّ  الواسع أن ينتهي أو يقف
وجواهبا  فاألسئلة حياة ،ر احلياةمايفتح شهية األسئلة، لتستمر عملية التباحث كاستمرا

 . ها يكمن يف يقمة األسئلة وتأهبهابينما سر دميومت القامع هنايتها؛
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ويكشف  ناص والسرقة،وبعد رحلة ثالثة مباحث اجتهد البحث يف أن يفرق بني الت
وهروبا من السرقات الواضحة اليت   عن اخليط الذي اعتمده بعض األدباء توساًل بالتناص،

 كشفها البحث. 
أو  من مثار يقطفها القارئ بعد أن يقدمها الباحث طازجة؛ ويف خامتة البحث البدّ 

 ئج هي: فال جزم وال حسم يف البحث األديب؛ وهكذا خرج البحث بنتا يمن أنه قدمها،
هي مقولة نابضة تمهر مالحمها  متاماً( يء)ال يوجد نص بر  مقولة وجد الباحث أنّ  .5

 واضحة أحياناً، وتكون مضمرة خلف احليل البالغية.
لكن االشرتاك  دافع البحث عن نصوص ت تعديل طفيف عليها لتصبح لشعراء آخرين، .2

 يف اللفظ واملعىن وحىت يف زمن الكتابة، فضح األمر.
ث حاكم الشاعر  البحث بأحد الشعراء شاهدًا على تأثري حممود درويش؛ استعان .1

 الشاهد على تداخله النصي معىًن ولفماً.
وكشف  قام البحث مبالحقة بعض الذين استقوا من حممود درويش وغرفوا من بئره، .1

 مناطق االلتقاء.
وال  ازم موت،هذه أبرز النتائج ويبقى باب البحث مفتوحاً، فاألسئلة حياة واجلواب اجل

 والنقد. موت يف جمال اإلبداع

 واإلحاالت الهوامش
 

 

حتقيق: علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة ، الصناعتني، أبو هالل العسكري -(5)
 .255: م2771/  5بريوت، ط –العصرية، صيدا 

/ 2ايب احلل ي، القاهرة، طحتقيق: عبد السالم هارون، الناشر: مصطفى الب احليوان، اجلاحظ -(2)
 (.  155: 1) .م5915

 هـ(، دار الكتب العلمية225صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، أمحد بن علي القلقشندي )ت:  -(1)
 211: 5بريوت، دط، دت، ج

 2املهندس، مكتبة لبنان، ط معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، جمدي وهبة وكامل -(1)
5921 ،572. 
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 5هرة الشعر املعاصر يف املغرب، مقاربة بنيوية تكوينية، حممد بنيس، دار العودة، لبنان، طظا -(5)
5909 :251. 

 .92 :م2775، 2، املركز الثقايف العريب، طروائي: النص والسياق، سعيد يقطنيانفتاح النص ال -(1)
 .577السابق:  -(0)
 5999صالح فضل، دار اآلداب  -قصيد دراسة سيميولوجية يف شعرية القص وال -شفرات النص  -(2)
رثر أيزابرجر، ترمجة: وفاء ابراهيم، رمضان النقد الثقايف، متهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، أ -(9)

 .511: 2771  .، املشروع القومي للرتمجةبسطاويسي
 520: السابق -(57)
ناشرون  -ار العربية للعلوم ، الدقايف املقارن(، أ.د. حنفاوي بعلي)مدخل يف نمرية النقد الث -(55)

 .222: 2770، منشورات االختالف
 .521: ، متهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسيةالنقد الثقايف -(52)
 .2752 –دمشق  -دار متوز  ،عودة الكومينداتور، أمنار رمحة اهلل -(51)
 .2752دباء والكتاب حتاد األاكتاب احلياة وقصص أخرى، عبد األمري اجملر، منشورات  -(51)
، جريدة الشرق عامًا على رحيله، عارف الساعدي 52 -قصائد ال تنتهي  ،حممود درويش -(55)

 [.55210، العدد ] مـ 2727أغسطس  51 -هـ  5115ذو احلجة  20 -األوسط األحد 
 .592  :5995)د.ط(،  ،لبنان ـ بريوت العريب، دار الشرق عزة حسن، الديوان، حتقيق: متيم ابن مقبل، -(51)
 22ربعاء ألسامي مهدي جريدة العامل اجلديد العراقية، تاريخ النشر: ا ،سرقات حممود درويش -(50)

 .2750تشرين الثاين 
 19: ، دار سطورعارف الساعدي 2755-5995األعمال الشعرية  -(52)
 10:  2779 .، سلسلة خنيل عراقيعمره املاء، عارف الساعدي -(59)
 255: 2775، 5درويش، دار رياض الريس، ط األعمال الكاملة، حممود -(27)
 10: عمره املاء -(25)
 .5995، حممود درويش، لندن: رياض الريس للكتب والنشر، كت احلصان وحيدا: ملاذا تر ينمر -(22)
 27: 5، ط، دار رياض الريس للكتب والنشر2، حممود درويش مج عمال الكاملةاأل -(21)
 511: 2779، سلسلة خنيل عراقي ،بلحمتشد بالوطن القليل، أجود جم -(21)
    519: الرئيسية ، متهيد مبدئي للمفاهيمالنقد الثقايف -(25)
 .نفسه -(21)
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Factors of the Emergence of the Modern Algerian Novel  
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  ملخص:
رية وجوبا مبالبسات النهضة يرتبط احلديث عن البدايات األوىل للرواية العربية اجلزائ

األدبية يف اجلزائر، إبان احلقبة االستعمارية، وقد سامهت مجلة من العوامل يف قيام تلك 
 .النهضة أبرزها: العوامل االجتماعية، والعوامل السياسية، والعوامل الثقافية

 

  الرواية اجلزائرية احلديثة. ،النشأة ،العوامل الكلمات المفتاحية:
Abstract:    

The discussion of the early beginnings of the Algerian Arab novel 

is linked to the circumstances of the literary renaissance in Algeria, 

and a number of factors contributed to the emergence of this 

renaissance, most notably: social factors, political factors, and cultural 

factors. 
 

keywords: factors, origins, modern Algerian novel. 
 

 مقدمة:
إّن الرواية من بني األجناس األدبية اليت حتتاج يف نشوئها وتطورها واإلبداع فيها إىل 
ظروف وأسباب عديدة منها: "اهلدوء واألمن واالستقرار االجتماعي والفردي، وانتشار 

أفراد  ثقافة من طباعة ونشر وصحافة وندوات فكرية وأدبية، وتعليم ميسر لكلّ وسائل ال
املستويات وهذا هو األهم حرية إسهام الكتاب املبدعني يف التعبري والتنقل  اجملتمع ويف كلّ 

داخليا وخارجيا ومنها أيضا المروف االقتصادية املالئمة اليت جتعل من الكاتب املبدع قادرا 
إىل اجلوانب اإلبداعية الفنية والفكرية، ضمن طبقة اجتماعية تؤمن بأمهية على االنصراف 
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الفن والفكر، دون أن يكون هذا األديب أو الفنان مهددا يف وسائله املعيشية الضرورية له 
وألسرته، فضال عن وسائل اقتناء وسائل وأدوات أخرى مساعدة على التثقيف من كتب 

 .(5)خل"إ وصحافة وتنقل ...
 

هذه المروف واألسباب املساعدة على اإلبداع بشكل عام واإلبداع الروائي  ومن
األديب أو بشكل خاص "وجود جو اجتماعي وإداري وسياسي عام، سيستقبل إنتاج 

ث يتلقاها ويتحاور معها مشجعا أو ناقدا أو رافضا، األمر الذي  جيعل من يحب ،الفنان
تطوير اجملتمع واحلياة بشكل عام، وإذا كانت اإلنتاج األديب والفكري مادة هلا قيمة يف 

اجلزائر حىت أوائل القرن التاسع عشر، قد خضعت لإلدارة الرتكية العثمانية، كما عرفت عليه 
تلك اإلدارة من تسيب ومجود عام، وانصراف عن احلوار مع اجملتمع، إال فيما يتعلق بأمور 

 نتماء العام للسلطان العثماين، إال أنّ مادية أو إدارية، مثل: اجلباية ومجع الضرائب واال
اجملتمع اجلزائري بصفتيه اإلسالمية والعربية كان يسري حياته البطيئة سواء أكانت تلك احلياة 
ثقافية أم تعليمية أم اقتصادية تقليدية، مثل معمم اجملتمعات األخرى اليت انتمت منذ قرون 

عرب مراحله التارخيية املتوالية حىت هناية إىل احلضارة العربية اإلسالمية، صعودا وهبوطا، 
 .(2)عصوره الوسطى"

 

احلقبة االستعمارية، واليت عزلته سياسيا  ولكن ماذا عن ظروف اجملتمع اجلزائري يف ظلّ 
 ط الذي كان يعيش فيه خبريه وشره؟وإداريا وثقافيا عن احملي

 

 ملعاناة والركود؟ى باجملتمع إىل النهوض، أم إىل اهل غزو فرنسا للجزائر قد أدّ 
 

  العوامل االجتماعية: -0
ها "يف بعد انتصارها على الدولة العثمانية ولكنَّ م 5217احتلت فرنسا اجلزائر سنة 

د التاريخ سعيها للسيطرة على خمتلف املناطق، لقيت مقاومة شرسة ومستميتة، وقد خلّ 
حلديثة وصانع جمد مؤسس الدولة اجلزائرية ا (م5270/5221) ملحمة األمري عبد القادر

لجأ هذا االستعمار إىل عزل اجلزائر ف ،املقاومة ورمز من رموز اجلهاد يف التاريخ اإلسالمي
عن حميطها الثقايف واحلضاري وإحلاقها مباشرة بالدولة احملتلة واعتبارها مقاطعة فرنسية احتل 
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املقاومة  ذلك أنّ األجن ي األرض ولكنه مل يستطع السيطرة على العقول والنفوس واملتخيل، 
متكنت من االنتقال إىل األبنية األنثروبولوجية العميقة لإلنسان اجلزائري إهنا غريزة البقاء 

          ت املقاومة اجلديدة اليت استعمل فيها اجلزائريون سالح الدمار الشاملاليت غذّ 
اجلزائري  الشعب متكنليل االستعمار  يف ظلمات الغيبيات، املتخيل، ين،الد ،األسطورة ،اخلرافة

 .(1)من محاية نفسه وضمان متاسكه ووحدته متجنبا التالشي والذوبان يف كيان اآلخر"
 

شجعه على  املستعمر الفرنسي أنه حتكم بصيغة كلية يف املستعمرة، هذا المنّ  ظنَّ 
تنميم خمتلف التماهرات واالحتفاليات واملهرجانات لتخليد وإحياء امللحمة االستعمارية 

د مرور ما يقارب مئة سنة على احتالل اجلزائر، فكانت اجلزائر من أسبق شقيقاهتا يف بع
العامل العريب اإلسالمي ابتالء بالغزو األورويب ممثال يف االحتالل الفرنسي، الذي كان فريدا 

"فقد كان هجمة صليبية تغريبية وحربا عوانا على  ،من نوعه يف بالد العروبة واإلسالم
تراثا وحضارة، كما كان هذا الغزو هنبا  ،عنوية للشعب اجلزائري، عقيدة ولساناالقدرات امل

فميعا لألموال والثروات، واستيالء جشعا على املمتلكات أراضي وعقارات، فأصبح 
الشعب اجلزائري نتيجة ذلك يعيش يف عسرة من أمره، ما بني جور وقهر وحرمان وفقر 

األورويب الفرنسي يف غري اجلزائر يصاحبه شيء من وجهل ومجود، بينما كان هذا االحتالل 
أشكال حرية احلركة الذاتية للشعوب احملتلة، مما يسمح هلا بأن تتصرف بعض التصرف يف 
ممتلكاهتا املادية وحتافظ بعض احملافمة على خصوصياهتا االجتماعية والثقافية واحلضارية، مما 

 .(1)لبغيض"مل حتلم بأطيافه اجلزائر طوال ليل االحتالل ا
 

لقد عملت فرنسا يف البداية إىل تعليم أبناء الشخصيات األرستقراطية "واالعتماد 
عليهم كإطارات متوسطة ملساعدهتا على تسيري الشؤون اجلزائرية، لكن فرنسا بعد ذلك 

انتشار التعليم عند العرب  عليها وعلى مستقبلها يف اجلزائر ألنّ  ااعتربت هذا األمر خطر 
فرنسا ال تريد أن يتعلم  إنّ  ،تكلمون بصوت واحد، اجلزائر للعربأبناء اجلزائر سي يعين أنّ 

 .(5)الشباب اجلزائري ث يطالب حبقوقه السياسية وباإلدماج واملساواة مع األوروبيني"
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فكان لذلك أن سّخر الفرنسيون وسائط عديدة خلدمة خمططهم يف "حماربة الثقافة 
ناق عليها، ونشر جحافل اجلهل ومسوم التغريب وأدواء التفرنج العربية اإلسالمية وتضييق اخل

بني اجلزائريني وحماولة غرس بذور التنكر يف نفوس بعضهم حنو قيمهم ومقومات 
 .(1)شخصيتهم"

 

االستيالء على األمالك اخلاصة األمر الذي أحلق ضررا كبريا بلقد قامت فرنسا 
: "األهايل اجملردين من أمالكهم بدون أي بأنَّ  Léspesباجلزائريني يقول املؤرخ ليسبيس 
 .(0)التسول" تعويض، بلغ هبم الشقاء إىل حدّ 

 

"عن األضرار الفادحة اليت أحلقها اجلنود بالديار  Rozetامسه روزي  وحتدث مؤرخ آخر
 .(2)"يف التدفئة احلطب ليستعملوا واكهالف والشبابيك، وقطع أشجار األبواب وقلع املنازل وهتدمي
 

فقد كتب يقول: "بعد أن تكلم عن احنطاط  Augustine Burkeأوغسطني بريك أما 
الصناعة التقليدية اليت كانت مزدهرة يف مدينة اجلزائر، هناك عامل جديد قضى على 
البورجوازية احمللية اليت كانت تعيش من ريع أمالكها، وهو ارتفاع األسعار نتيجة لتضخم 

ا أدخلنا إىل اجلزائر كمية كربى من النقود اليت ما لبثت أن العملة واألوراق النقدية وذلك أنن
حلت حمل العملة احمللية وخاصة بعدما أصبحت السلع والبضائع ال ختّلص هبذه العملة 

 .(9)األخرية ..."
 

كبري أطباء جيش أفريقيا  Marius Nicolas Paul لقد كتب ماريوس نيكوال بول
ا، حني يصل اإلنسان، يبعث على احلزن واألسى ما تقع عليه العني هن حيث يقول: "كلّ 

 .(57)فاألهايل أصبحوا يف حالة يرثى هلا من البؤس والشقاء..."
 

"ترك الفرنسيون  ،بعد مصادرة األوقاف ونفي العديد من العلماء وترهيب الباقني
التعليم ميوت دون اإلعالن عن ذلك رمسيا، اشتغلوا باالستيالء على األراضي وتوطني 

ما يتعلق بتعليم اجلزائريني، ففي فرتة األربعينات  ئهم فيها وحماربة املقاومني وأمهلوا كلّ أبنا
 Alexis de Tuckville دي طوكفيل اجلزائر أمثال أليكسيس ءنصبت جلان رمسية، وزار 

 يلي:فيما الرأي هذا ويتلخص وحاضرا ياماض اجلزائر يف التعليم جتربة عن برأي مجيعا وخرجوا
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 ار يف إمهال التعليم العريب اإلسالمي، وعدم رد األوقاف إليه.االستمر  -
ترك التعليم يف الزوايا الريفية واملعمرات على ما هو عليه مع مراقبة برناجمه ومعلميه  -

 .(55)حىت ال تكون الزوايا مراكز ملعاداة الفرنسيني"
 

 املعلم والتعليمشيء، هو  : "كان القرآن يف اجلزائر هو كلّ Luisarin يقول لويسارين
وكان الفرنسيون كلما حاولوا مشروع إصالح فكروا يف عدم املس باملشاعر اإلسالمية، لكن 

 ا سهل على فرنسا مترير مشاريعهااملتعلمني اجلزائريني اخلرباء أصبحوا مبرور الزمن نادرين مم
بتعليم هو احلط من التعليم القرآين وتعويضه تدرجييا م 5217لقد كان هدف فرنسا منذ 

أكثر عقلنة وأكثر علمية، وباخلصوص أكثر فرنسة، وقد جنحت فرنسا وهو يكتب سنة 
 .(52)يف الفصل بني الدين والتعليم اللذين كانا يف املاضي ال ينفصالن"م 5221
 

وإذا كان االستعمار قد أفاد بعض الدول العربية حني نقل إليها املطابع واجملالس 
 اجلزائر "كان على عكس ذلك متاما، إذ مل يأت لينشر حضارة ه يفالعلمية وحنو ذلك، فإنَّ 

ر تارخيه وحيطم كيانه، ويستغل ثروته، وبذلك وإمنا جاء ليسلب أفكار الشعب، ويزوّ 
ت حمتفمة مبقوماهتا ومالحمها إىل هزات عنيفة كادت تعرضت شخصية األدب اليت ظلّ 

اجه الغزو الثقايف بنفس العتاد الذي تفقدها تلك املقومات واملالمح، ألهنا مل تستطع أن تو 
جاء به االحتالل يف عنفوانه وانتقامه، ومل تستطع أن تطور ذاهتا بالطريقة اليت يفرتضها 

 .(51)ط وإزالة املعامل القومية"ختطيط العدو وبراجمه يف اهلدم والتسلّ 
 

قاومة وما كادت تستقر أقدام اجلند الفرنسي ببعض جهات البالد اجلزائرية "رغم امل
 واحلروب املستمرة، حىت أصبحت سياسة فرنسا تتبلور حول غايتني:

األوىل: أقطاع األرض للفرنسيني واإلتيان بأكرب عدد منهم إىل البالد حىت متحى  -
 أرضا التينية مسيحية. لعربية اإلسالمية، وتغدوصبغتها ا

د اجلزائر كانت حتكم وال دخل ألهل البلد فيه، فبال امباشر  االثانية: حكم البالد حكم -
ل يالتنك بأعمال الكثري منهم اشتهر وقد االحتالل، جيش قادة بواسطة بدء ذي بادئ

فاح الشهري: احتالل السَّ  Peugeot واملذابح اجلماعية، وكان شعار املارشال بيجو
 .(51)الفرنسي" املستعمر بيد واحملراث العرب رقاب يف السيف ،واحملراث بالسيف اجلزائر
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لسنوات األوىل من االحتالل "وبالتوازي مع ما كان به من هنب للثروات الوطنية  ففي ا
 ما لديه من قوة ظاهرة أو باطنة لّ واستيالء على األراضي اخلصبة الشاسعة، راح يوظف ك

كثرية منها إىل    ال أعدادللقضاء على مصادر الثقافة الوطنية، فهدم كثريا من املساجد وحوّ 
قفني اجلزائريني فقتل من قتل ه ضربات قاسية للمثنفس السياق وجّ  كنائس أو ثكنات ويف

قصد  من بقي طليقا وزج يف السجون مبن شاء وظل يطارد ويضطهد كلّ  ىمن نف ىونف
 .(55)منعه من القيام بواجبه حنو اجملتمع"

 

لقد عمل االستعمار الفرنسي على تفكيك اجملتمع اجلزائري، بالنفي والتهجري 
 صة بإضرام نار الفتنة بني القبائل، وبث عقارب النزاع والفوضى، كما عرّب والتجهيل وخا

تأمالت حول »يف كتابه  Bodichon عنه أحد كبار غالة املستوطنني الدكتور بوديشون
 .««Considération su lalgérie «اجلزائر
 

ة ستدمارية ووسائلها القهرية والقمعيواستطاعت بسياستها االوهكذا أمعنت فرنسا "
م للعامل أمنوذجا ملهانة اإلنسان اجلزائري ومذلته ال مثيل له يف تاريخ البشرية احلديث  أن تقدّ 

بأسره من جذوره ث رمت به يف غياهب المالم واجلهل، وألقت به يف هوة  ااقتلعت شعب
شيء حىت أسباب احلياة البسيطة، مسخت  الفقر املدقع والبؤس الشديد، منعت عنه كلّ 

 .(51)ته وشوهت قيمه احلضارية، فقد كيانه وصار يف نمر االستعمار الشيء"معامل شخصي
 

ها اجملتمع اجلزائري ظهرت الكتابات اجلزائرية ـب ويف ظل هذه األوضاع العصيبة اليت مرَّ 
يف هذه الفرتة متنوعة مشلت "الروايات االجتماعية حبكم ما عرفته اجلزائر من أوضاع عصيبة  

ت عن الوضع القائم من متلل  رد فعل املبدعني، فيكفي أهنا عربّ كان هلا بعيد األثر يف
وغضب ورفض الذوبان يف الذات األخرى، إهنا كتابات حتدثت عن سياسة االندماج 
املفروضة ورأت ما فيها من سلخ واغتصاب ملعامل اهلوية فلجأت إىل الرتاث علها جتد توازهنا 

 .(50)أمام اعتصار السلخ الثقايف املفروض"
 

وسواء عاىن "الروائيون اجلزائريون حالة احلرمان هذه أو شاهدوها يف جمتمعهم فإهنم مل 
يبقوا وال ريب جامدين جتاهها، فقد جعلوا من أنفسهم بصورة تلقائية شهودا على األوضاع 
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اليت حيياها شعبهم، فتبني رواياهتم بداية عملية تصفية االستعمار اليت كانت تتجلى من 
 .(52)االجتماعية للجزائريني"خالل احلياة 

 

ومتيزت الفرتة اليت عاشتها اجلزائر "قبيل احلرب العاملية الثانية بانتشار حالة الفقر وسوء 
الكتاب اجلزائريني الذين عانوا هم أنفسهم قساوة ومصاعب هذه الفرتة  التغذية، وإنّ 

هبم ومشاعرهم وكذلك يعودون بذاكرهتم إليها فيستودعوهنا يف رواياهتم مع خرباهتم وجتار 
 .(59)مشاعر شعبهم اجلزائري بأكمله"

 

نتاج هؤالء الروائيني اجلزائريني قد جاء يف ظروف استثنائية قاهرة، عانت فيها  إنّ 
اجلزائر من مسخ هلويتها الثقافية والوطنية وطمس ملالحمها ومكوناهتا، حيث أقصي اإلنسان 

 بية والفكرية منها.اجلزائري ولغته يف ميادين احلياة خاصة األد
 

 :العوامل السِّياسيَّة .9
يوم "مملم اجلوانب بالملم، مطّرز احلواشي بالدماء املطلولة م 5915ماي  72إّن يوم 

مقشعّر األرض من بطش األقوياء متبهج السماء بأرواح الشهداء، خلعت مشسه طبيعتها 
ر، وغبنت حقيقته عند األقالم حياة وال نور، وخرج شهره عن طاعة الربيع فال مثر وال نو  فال

فكم  ،مة االستعمار الفرنسي هبذا الوطنيوم ليس بالغريب عن رزنا ،فال تصوير وال تدوين
ممن أهنكتهم  لكتاب احلرب له من أيام مثله، ولكن الغريب فيه أن جيعل عن قصد ختاما

اليوم يف  احلرب على من قامسهم ألواءها وأعاهنم على إحراز النصر فيها، ولو كان هذا
 .(27)األعزل" الضعيف يف سيفه القوي اجلبان بجيرّ  كما جتربة، هإنّ  يقول من لوجدنا احلرب أوائل

 

ويوماه من االستعمار وأيامه؟  كان للمنذر يومان: "يوم بؤس  أين النعمان بن املنذر
ويوم نعمى، وبينهما جمال واسع للبخت، وملعب فسيح للحظ، فإذا طار طائر النحس يف 

حد يومه وقع على حائن أتت به رجاله، أو حمدود مل يلتق مع السعد يف طريق، أما أ
ها حنسات، بل دهره، كله يوم حنس مستمر حميت الفواصل بني أيامه االستعمار فأيامه كلّ 

ولياليه، فكلها سوء حوالك يطري طائر النحس منها فال يقع إال على أمم آمنة مطمئنة   
الغريني، من قتلى ضمخت دماؤها أدمي األرض وخالطت وأين قتلى ضمخت دماؤها 
 .(25)البحار حىت ماء البحر أشكل"
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، احتفل العامل الغريب احلر "بعقد اهلدنة مع أملانيا وأراد م5915ماي  72ففي يوم 
اجلزائريون أن يشاركوا يف هذا االحتفال، وأن يتخذوا منه وسيلة إلظهار عواطفهم وبيان 

واختار مكان املعركة، فما كادت مماهرة  مار كان قد هيأ برناجمه،االستع أهدافهم لكنّ 
 سلمية تقع مبدينة سطيف صبيحة ذلك اليوم، حىت حترش هبا الفرنسيون بدعوى أنّ 

املتماهرين كانوا يرفعون علما جزائريا حمجرًا فكان ذلك احلادث إيذانا باالندفاع يف مذحبة 
العامل، وفتح اجلميع موسم الصيد اآلدمي، وطورد من أفمع وأقذر املذابح االستعمارية يف 

ت املذابح، فلم املسلمون يف املدن والقرى واملداشر، كما تطارد السباع يف الغابات، وعمّ 
 .(22)ينج منها رجل وال امرأة وال ص ي"

 

"الذي ارتكبت فيه جمازر وحشية يندى هلا جبني البشرية م 5915يوم الثامن من ماي 
يهتفون  عزل خرجوا من ديارهم إىل الشوارعأبرياء  تصور، ضدّ  حشيتها أيّ واليت فاقت يف و 

بطريقة سلمية ويطالبون فرنسا اليت كانوا إىل جانبها خالل احلرب باألرواح واألموال أن تفي 
هم بعني االحرتام، لكنها كافأهتم على تلك التضحيات بقتل تىل مطالببوعودها، فتنمر إ

جزائري رجاال ونساء وأطفاال وشيوخا، وقد دفعت تلك  أكثر من مخسة وأربعني ألف
إىل اعتبارها أعماال لو شهدها  (م5229/5915)األعمال الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي 

 .(21)النساء" ويستحي األنبياء يذبح كان الذي وهو هلا، ارتكابه بعدم والفتخر منها لتربأ فرعون
 

الواقع "البؤرة اليت التفت حوهلا احلركة ميكن أن تعترب يف م 5915ماي  72فمأساة 
الوطنية فاختفى الشقاق واخلالف ومتخض عنها اإلصرار على الكفاح املسلح الذي اندلع 

 لتطورات أتيح انبثاق أدب جزائرييف ثورة شاملة، ونتيجة هلذه ام 5951من بعد يف نوفمرب 
 .(21)كنتيجة للمطالب الوطنية اليت فرضت نفسها"

 

إىل أن "يتجه الروائيون باهتماماهتم العميقة إىل م 5915بح سطيف عام فقد أدت مذا
حرب  املسائل السياسية وأن ينصرفوا بصورة تدرجيية عن املشاكل االجتماعية، لكنّ 

 .(25)االستقالل هي اليت جعلتهم يغوصون يف أعماق املواضيع السياسية والوطنية"
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"وساروا هبا أشواطا على طريق النضج فقد محل هؤالء األدباء مشعل احلركة األدبية 
والتحرر والتطور، فصدقت العزائم وأمثرت اهلمم، فاستعادت الكلمة وظيفتها الواقعية 

 عن ظروف اجملتمع وحاجاته، واتسع صدرها لإلفصاح عن النضالية، وغدت الصوت املعرّب 
لتزام بالتعبري عن خمتلف القضايا اليت ترتبط ارتباطا وثيقـا بالوجدان اجلماعي لألمة واال

 .(21)تطلعاته تعبريا صادقا أمينا"
 

 وإذا كان للعامل االجتماعي والسياسي دور فعال يف نشأة وتطور هذه الروايات، فإنّ 
من أثر يف  ن العاملني السابقني، وال خيلوأمهية ع ذلك ال مينع من وجود عامل آخر ال يقلّ 

 منو فن الرواية متمثال يف العامل الثقايف.
 

 :العوامل الثَّقافيَّة .3
ة اليت عاشها الشعب اجلزائري أثناء احلقبة االستعمارية، مل يبق المروف القاسيَّ  يف ظلن 

للمجتمع اجلزائري من الثقافة إال ذلك الرتاث الشع ي القدمي الزاخر بالفنون، ومن اللغة إال 
ة على اهلوية الوطنية ت هي األخرى حمافمتلك اللهجة العامية، فلغة الطبقات الشعبية ظلّ 

 والشخصية اجلزائرية مستعملة يف ذلك اللغة القومية استعماال شفويا.
 

ت نشيطة يف اجلزائر، وأمام ضعف الثقافة فالروايات والقصص الشعبية احملكية "ظلَّ 
املكتوبة جلأ الفكر الشع ي إىل التعبري الشفوي القائم على احلفظ والذاكرة واالستمداد من 

من اخليال، وقد أوحى الواقع كثريا من الرموز واألمثال، فاألبطال والفرسان كانوا  الرتاث أو
مناذج إلنشاء الروايات اخلرافية أو املعتمدة على الواقع ولكن يف أسلوب خيايل جامح  
والثورات اليت فشلت كانت تتحول إىل آمال أخرى يف النصر، والقادة الذين استشهدوا أو 

إىل مهديني منتمرين سيعودون ذات يوم بالنصر، وهكذا كان الرواة  نفوا كانوا يتحولون
والقصاصون يروون يف اجملالس واملقاهي واألسفار والندوات واحلكايات على لسان أبطاهلم 

وهذا يدل على مدى متسك اجلزائري بعاداته وتقاليده بأرضه  .(20)الواقعيني أو اخلياليني"
بالمروف املزرية واألحداث الدامية، تلك المروف اليت وإحساسه بقوميته، إىل جانب وعيه 

صورها هذا األدب الشفوي أروع تصوير، وبالتايل كان هذا األدب املنفذ الوحيد الذي 
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الذت به الطبقات الشعبية يف جمالسها وليايل مسرها مستلهمة بذلك روح البطولة 
بية نفسها وكذلك ألف والشجاعة. ومصادر القصص الشعبية هي يف العادة "احلياة الشع

الروايات  ليلة وليلة وباخلصوص القصص اهلاللية، وقد حاول بعض الفرنسيني أن جيمعوا
فاستطاعوا أن جيمعوا بعضها يف آخر القرن املاضي وأن  ،هاوالقصص الشفوية ويكتبو 

أغاين عاطفية وحكايات وقصصا عربية وبربرية، ومن هذه  يرتمجوها إىل الفرنسية وهي تضمّ 
 ثار الشفوية:اآل
 إفرجني، ولعلها تكون ومحار جزائري ار مح ري وإفرجني: وهو حوار بنيبني محارين جزائ

 يف التفاضل بني األهايل والفرنسيني ولكن على لسان احليوان.
 ( ونشرت سنة م5912) قصة شعبية كتبها باللهجة التلمسانية: عبد العزيز الزناقي

التشويق األديب، أما شكلها وإطارها فهو حملي وحمتوى القصة خمرتع للمتعة و  ،م5971
 ومن وحي الواقع بتلمسان، وهي تتناول احلياة االجتماعية بتفاصيلها.

  اجملالس األدبية: وهي قصص من وضع فالحني مها الشيخ حممد بن إبراهيم خوجة
 Josephورابح بن قويدر من نواحي البليدة، وقد حصل على الّنصني جوزيف ديبارمي 

DeParme  والنصوص يف شكل جمالس خمتلفة أو م5972املستشرق الفرنسي سنة ،
لقاءات أو ندوات حيكي فيها البطل جزءا من قصة وال ينتهي منها، ث يلتقي يف 

 .(22)خر منها وهكذا"آاجمللس املوايل باملستمعني فريوي هلم جزءا 
 

عية وسياسية ففي مرحلة النهضة الثقافية اليت واكبت تطورات يف جماالت اجتما
وثقافية "التفتت طبقة الكتاب إىل هذا الرتاث الشع ي الزاخر لتحييه من جديد وتستلهم 
منه موضوعات قصصها، بعدما أصبح الشعور بفقدان الشخصية ميثل احملور الذي يدور 

حوله تفكريهم وتساؤهلم الدائب واملستمر عن هذا الشعور بالنقص وبالغربة اللغوية والثقافية  
دوا يف العودة إىل الرتاث الذي جيهله الفرنسيون وإحيائه يف كتاباهتم، ما حيقق تأكيد فوج

الذات واستعادة الشخصية املفقودة فكانت الكتابات األوىل سواء منها الفرنسية أو العربية 
وذلك إليصاله إىل اجلمهور الفرنسي للتدليل  ،تنحو إىل العودة إىل هذا الرتاث تستلهمه
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الشعب اجلزائري بالرغم من المروف العصيبة اليت مير هبا وبالرغم من حماوالت  وإلثبات أنّ 
الفرنسة وتذويب الشخصية، ال يزال حيتفظ بثقافته اخلاصة وبعاداته وتقاليده وتراثه الذي 

 .(29)ميثل شخصيته"
 

ومن العوامل الثقافية األخرى اليت سامهت يف نشوء الرواية اجلزائرية وتطورها هو ذلك 
االحتكاك الذي حصل بني الثقافة الوطنية والثقافة األجنبية، فبفضل هذا االحتكاك 
باآلداب األجنبية استطاع األدباء أن ينجحوا يف عملية بعث الثقافة الوطنية وتدعيم 

 شخصية األمة.
 

ن على احلركات األدبية الغربية منها والعربية اليت ظهرت بعد و فتح األدباء اجلزائريان لقد
األمر  ،رب العاملية الثانية، وأدى هذا إىل تكوين وعي ثقايف أثّر يف احلياة األدبية اجلزائريةاحل

 الذي نتج عنه تطور يف األشكال األدبية وتغيري يف النمرة إىل اإلبداع والكتابة بصورة عامة.
 

وهكذا ظهرت إىل الوجود كتابات هلذا الغرض الثقايف الذي كان من العوامل 
ليت أدت إىل نشأة الرواية اجلزائرية، واليت استلهمت الرتاث وتأثرت بالقصة األساسية ا

 الشعبية للتعبري عن الواقع.
 

 :خـاتـمة
احلقبة االستعمارية نمرا و الرواية اجلزائرية احلديثة تزامن ظهور نصوصها التأسيسية 
معة هذه المروف جمت للمروف القاهرة اليت كان يتخبط فيها الفرد اجلزائري، كلّ 

اب خللق أدب جزائري لت البذرة األوىل أمام الكتّ شكَّ  (ثقافيةالسياسية و الجتماعية و )اال
 .فعل الكتابةر معاناة وآهات هذا الشعب، وإمساع صوته من خالل صوّ 

 
 
 
 

 



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
119 

 الهوامش واإلحاالت
 

، أطروحة م5921-5910حممد العيد تاورته، الرواية يف األدب اجلزائري املعاصر النشوء والتطور  -(5)
إشراف األستاذ: سيد البحراوي، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، قسم اللغة  ،57دكتوراه دولة،ج
 .511، صم2777العربية وآداهبا 

 .515املرجع نفسه، ص -(2)
الطيب بودربالة، صورة اجلزائر يف الرواية الفرنسية احلديثة، جملة علوم اللغة العربية وآداهبا، منشورات  -(1)

 .70، صم2757اجلزائر، العدد الثاين، مارس،  ،امعة الواديج
 مؤثراهتا، بدايتها حممد بن مسينة، يف األدب اجلزائري احلديث النهضة األدبية احلديثة يف اجلزائر -(1)

 .52، صم2771مراحلها، مطبعة الكاهنة، اجلزائر، د.ط، 
 ، دار الغرب اإلسالمي، بريوتم5912ية عمار حبوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغا -(5)

 .509ص ،م5990، 5لبنان، ط
 .01ص املرجع السابق، حممد بن مسينة، يف األدب اجلزائري احلديث، -(1)
 دار القصبة للنشر، اجلزائر، د.ط مصطفى األشرف، اجلزائر األمة واجملتمع، تر: حنفي بن عيسى، -(0)

 .272، صم2770
 .202املرجع نفسه، ص -(2)
 .202املرجع نفسه، ص -(9)
 .204املرجع نفسه، ص -(57)
 5، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط1أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج -(55)

 .25، صم5992
 .22املرجع نفسه، ص -(52)
 0زائر، طأبو القاسم سعد اهلل، دراسات يف األدب اجلزائري احلديث، دار الرائد للكتاب، اجل -(51)

 .22، صم2770
 ت احتاد الكتاب العرب، دمشق، د.ط، منشورا75العريب الزبريي، تاريخ اجلزائر املعاصر، ج – (51)

 .27، صم5999
 م2771، دار املعرفة، اجلزائر، د.ط، 5، جم5929-5217بشري بالح، تاريخ اجلزائر املعاصر  -(55)

 .551ص



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
107 

ق الثقافية يف اخلطاب الروائي األصل وترمجته رواية ألواح سامية سي يوسف، اللغة وحضور األنسا -(51)
البحر ملرزاق بقطاش أمنوذجا، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، إشراف األستاذ: أمحد 

 .51، صم2751اجلزائر، قسم اللغة واألدب العريب،  ،جامعة أكلي حمند أوحلاج البويرة حيدوش،
األدب اجلزائري باللغة الفرنسية، ملتقى إشكاليات األدب يف  جالل خشاب، إشكالية اهلوية يف -(50)

ية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائر، منشورات خمرب األدب العام واملقارن، كلّ 
 .272م، ص2771باجي خمتار، عنابة، 

قر، ديوان د ص، تر: حممم5910-5925عايدة أديب بامية، تطور األدب القصصي اجلزائري  -(52)
 .02اجلزائر، د.ط، د.ت، ص ،املطبوعات اجلامعية

 .89املرجع نفسه، ص -(59)
 بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،71آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، ج أمحد طالب اإلبراهيمي، -(27)

 .111ص ،م5990، 5لبنان، ط
 .111، ص71جاملرجع نفسه،  -(25)
 .500، صم2775هي اجلزائر، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، د.ط، أمحد توفيق املدين، هذه  -(22)
دراسة  ،شكيب أرسالن الشيخ البشري اإلبراهيمي واألمري قضايا العرب املسلمني يف آثار بشري فايد، -(21)

  علوم يف التاريخ احلديث واملعاصرتارخيية وفكرية مقارنة، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ال
ف األستاذ: عبد الكرمي بوصفصاف، جامعة منتوري، قسنطينة،  اجلزائر، قسم التاريخ ، إشرا75ج

 .50، صم2757واآلثار، 
 م5995، 5عبد العزيز شرف، املقاومة يف األدب اجلزائري املعاصر، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط -(21)

 .11ص
 .02ص املرجع السابقعايدة أديب بامية،  -(25)
 .92ص املرجع السابق، ة، يف األدب اجلزائري احلديث،حممد بن مسين -(21)
 .521، ص2، املرجع السابق، جأبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف -(20)
 .512، ص2املرجع نفسه، ج -(22)
فاطمة الزهراء زيراوي، املؤثرات األدبية يف الرواية اجلزائرية املعاصرة، رسالة مقدمة لنيل درجة  -(29)

 جامعة بغداد، قسم اللغة العربية ري يف آداب اللغة العربية، إشراف األستاذ: مجيل نصيف،ماجست
 .07، صم5921

 

 



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
105 

 قصيدة النثر في ميزان التحوالت النقدية العربية
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 09/46/9490تاريخ القبول:                       07/45/9490: رسالتاريخ اإل
 

 

 ملخص:
ت إىل ظهور على األدب العاملي ككل من تغريات أدّ احلداثة العربية متأثرة مبا طرأ  إنّ 

شكل جديد للكتابة، كما كان للرتابة اليت بلغها األدب العريب دور يف بروز أدباء يبحثون 
 نقالبات كثرية يف األدب والفلسفةعن البديل الذي يعيد النمر إىل بناء القصيدة وسط ا

ت، وهكذا جاءت قصيدة النثر نتيجة إضافة إىل وجود احلاجة إىل التغيري داخل اجملتمعا
لدعوة بعض احملدثني من الشعراء إىل ضرورة خلق نوع من الشعر يتحرر فيه أصحابه من 
قيود الوزن والقافية، غري أهنا أثارت جدال واسعا وانقساما بني مجهور األدباء والنقاد بني 

 مؤيد ومعارض.
 

 القبول. رة، الرفض،قصيدة النثر، األصالة، املعاص الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 
Arab modernity is affected by the changes that have occurred in the 

world of literature as a whole that have led to the emergence of a new 

form of writing, the position reached by Arab literature also had a role 

in the emergence of writers looking for an alternative that would 

reconsider the structure of the poem in the midst of a turmoil in 

literature, philosophy. In addition to the need for change, this prose 

poem came as a result of some modern poets’ need to create a type of 

poetry in which its companions would be liberated from the literary 

audience and the points between supporters and opponents. 
 

Keywords: The prose poem, contemporarity, originality, opponents,  

accept. 
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 مقدمة:
ات على األنممة واملقاييس اليت تاريخ القصيدة العربّية حتوالت وانفالت لقد شهد

ُوضعت له وهذا رمبا يشري إىل وعي مبكر بضرورة التغيري والتجديد، غري أّن ظهور قصيدة 
النثر شّكل منعطفا يف الساحة النقديّة العربّية، أو حىت  بالنسبة للمتلقي أو القارئ العريب  

الشعر العريب والتحرر من  ص من قيود ونمام العروض يفيسعى إىل التخلّ  افّني كوهنا شكال
إلجياد مناخ مناسب للتعبري عن التجارب واملعاناة اليت  زام بالقواعد املوروثة يف حماولةااللت

لتأخذ بذلك بُعدا  ،عريضة تتسم بالكثافة والشفافّية واجهت الشاعر بتضمينه صورا شعريّة
وله اجلدال سواء من وتضاربت فيه اآلراء واحتدم ح ،أوسع وأمشل سال فيه احلرب الكثري

ناحية الرفض أو القبول هلذا الشكل اجلريء، أو من ناحية البحث يف قضية التأصيل له يف 
ا إلثبات األحقّية أو األسبقّية أو حىت تربير ملوقف داعم هلا، أو لنفي وجود عالقة حماولة إمّ 

 كالني رئيسني مها:، وعليه يطرح املقال إشذا اللون الفين يف موقف رافض لهللشعر العريب هب
 ما موقف املدونة النقدية العربية من قصيدة النثر كشكل تعبريي جديد؟ -
انقسام  مدى استطاعت قصيدة النثر أن تعكس صورة احلداثة العربية يف ظلّ  إىل أيّ  -

 الساحة النقدية بني رافض وداعم؟
 

 اإلطار المفاهيمي لقصيدة النثر: /0
 اصطالحا: -0/0

       شطر أبياته، وقال القصيد من الشعر ما تّ رفها ابن منمور بقوله: "يعأ/ القصيدة: 
قائله احتفل به فنقحه باللفظ اجليد  ه قصد وقيل مسي قصيدا ألنّ ابن جين: مسي قصيدا ألنّ 

واملعىن املختار وليس القصيد إال ثالثة أبيات أو عشرة أو مخسة عشر فأما ما زاد على 
 .(5)"يدةك فإمنا تسميه العرب قصذل

 

جمموعة من األبيات الشعرية ترتبط بوزن واحد يعرف أمحد مطلوب القصيدة بأهنا "و 
 .(2)"العربية وتلتزم فيها قافية واحدةمن األوزان 
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إذا لقد اختلف النقاد يف وضع مفهوم دقيق للقصيدة، فهناك من ربطها بعدد معني من 
 .من ربطها بالقصد ة وفنّية، وهناكاألبيات واآلخر مبجموعة خصائص لغوي

 

املفاهيم اليت أعطيت ملصطلح قصيد  تدلّ رشيد حيياوي إىل ذلك يف قوله: " ويشري 
 .(1)"ة الكتابة الشعريّةعلى االكتمال وكثرة كّم األبيات والوعي بعمليّ 

 

 ب/ النثر:

وزن وقافية وهو أساس الكالم الكالم العادي الذي ال يتقيد بالنثر يف االصطالح "
نثر أصل يف الكالم وال تتكلم العرب أوال إاّل به، فهو أسبق من الشعر ومل يصل وال هوجلّ 

  .(1)عن العرب القدماء إالّ القليل منه"
 

هناك من اعترب ف اليوم. اجلدل حول أسبقية الشعر أو النثر مازال مطروحا حلدّ  غري أنّ 
 .(5)"ه وظهر مضمون ألفاظه من أول وهلة"هو ما وضح معنا النثر

 

 مفهوم قصيدة النثر: -0/9
لقد شهدت القصيدة العربية حتوالت كثرية مع منتصف القرن العشرين ومن أبرزها 
قصيدة النثر واليت ظهرت عند الغرب ث عرفتها احلركة الشعرية العربّية، وقد أطلق جون  

ثر يف الواقع يوجد بصفة ففي قصيدة النيدة النثر قصيدة معنوية فيقول: "كوهني على قص
الشاعر  يف أنّ  اخلصائص املعنوية اليت توجد يف قصيدة الشعر ليس هناك شكّ  ة نفسعام

ي يلعب على رافد يف قصيدة النثر متحرر من قيود الوزن وهو من ث أكثر طواعية لك
 .(1)"املستوى املعنوي

 

ومن خالل هذا املفهوم يضيف جون كوهني صفة أخرى لقصيدة النثر أال وهي 
 منه الوقوف على نقاط التالقي بينها وبني القصيدة الشعرية. املعنوية يف حماولة

 

 (poèmeeprose) إىل ترمجة املصطلح الفرنسي ويرجع مصطلح قصيدة النثر يف األصل
وجد يف بعض كتابات رامبو النثرية الطافحة بالشعر وإن تكن له أصول " وهو مصطلح

 .(0)"لديين والصويف منهاية وال سيما اها مبا يف ذلك العربعميقة يف اآلداب كلّ 



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
101 

هي نوع متميز قائم " كما يعترب أدونيس من أوائل املنمرين هلذا الشكل الشعري يقول:
بذاته ليست خليطا هي شعر خاص يستخدم النثر لغايات شعرية خالصة، لذلك هلا هيكل 

 .(2)"نوع فين آخر يقة عضوية كما يف أيّ وتنميم وهلا قوانني ليست شكلية فقط، بل عم
الكتابة اليت ال تتقيد بوزن أو قافية وإمنا تعتمد اإليقاع " اما حممد شوابكة فيعرفها بأهنّ أ

 .(9)"اخليال مكثفة البناء حمكمة قصرية اجلمل تكون ما وغالبا الشعريّة، والصورة املوحية والكلمة
 

 ن املصطلحات منها: الشعر املنثورولقد أُطلق على هذا الشكل اجلديد جمموعة م
 القصيدة غري العروضية، النثرية وغريها من التسميات. ،ر الشعري، القصيدة املضادةالنث

أطلق عليه عبد اهلل الغذامي يف كتابه اخلطيئة والتكفري مصطلح القول الشعري فيقول: و 
 .(57)"مجلة شاعريّة جاءت يف جنس نثري "مجلة القول الشعري إذا هي كلّ 

 

رف هذا الشكل يف ر لكن هناك من رفضه وقد عوهناك من أطلق عليها الشعر املنثو 
وجد الشعر املنثور وامسه يف ري يوسف بكار إىل ذلك يف قوله: "يش .اآلداب األجنبية

( يوحي من اإلجنيل وترمجات الشعر poetry prose( أو )prose poetryجنليزية )اإل
ب بائنا العر الكالسيكي واحلديث ورمبا ظهر يف بداياته األوىل عند املسيحيني من أد

 .(55)"الطالعهم على مناذج أجنبية منه
 

 دة النثر والشعر املنثور فقال: "تتداخل القصيدةنذير العممة مّيز بني قصي غري أنّ 
قصيدة النثر مع قصيدة الشعر املنثور من حيث خصائصها وصفاهتا إاّل أهنا تتميز عنها 

 .(52)"دسي رؤية وبنية داخلّية وخارجّيةبالشكل اهلن
 

د االصطالحي املقابل واملالحظ للمفاهيم السابقة لقصيدة النثر يقف على التعدّ 
 املصطلح واليت أصبحت قضية حاضرة حبضور كلّ  وهنا تربز إشكالية تعدد ،لقصيدة النثر

ب الدرس النقدي وهي من األمور اليت أضحت تصعّ  ،لون أديب جديد أو قضية نقدية
 األساسي من البحث. هية رمبا تشتته عن هدفليجد الباحث نفسه أمام فوضى اصطالح
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 قصيدة النثر بين األصالة والمعاصرة: /9
 لعريبقصيدة النثر أصلها غريب وأهنا دخيلة على األدب ا يرى الكثري من النقاد أنّ 

لري يعترب  فبود ،وانتماؤه الغريب هصحيح أّن هذا الفن له جذور يقول أمحد بزون يف ذلك: "
ومؤسسها األول يف العامل، كما أن ولتمان كان أول من كتب القصيدة جّد هذه القصيدة 

 .(51)"بريي معتربا إياه شعرا بشكل واضحالنثريّة بشكل ناضج واستعمل هذا النسق التع
 

فبعد أن ثار هذا اجلدل حول قصيدة النثر بدأت أقالم نقديّة عربّية يف البحث يف 
 خالل حبوث تأصيلية منها:من  الشرقية العربية لقصيدة النثر راجلذو 

 

جند يف مثل هذا النوع يف تراثنا الشعري: " يقول عبد العزيز املقاحل متسائال عن وجود
الشعر غري الوزن وغري  أنّ الرتاث نفسه أكثر من جواب وأكثر من منوذج شعري يؤكد 

ثا عن هناك من رجع إىل جداريات الفراعنة حب ، ويضيف رمضان عبد املنعم أنّ (51)"القافية
قصيدة النثر جنس ليس له صلة مبرياثنا  شعريّة ماضوية بغية الّرد على اهتامات النقاد بأنّ 

 .(55)الشعري، وأهنا استنساخ للقصائد املرتمجة إىل العربّية
 

هناك من النقاد من اهتم بنشيد اإلنشاد مثل سيد قطب نمرا ملا حيتويه من  غري أنّ 
قاحل على ، ويؤكد عبد العزيز امل(51)ر واإليقاع الداخليتناسق الصور الفنّية وظالل الشعو 

أقرب وأرحب جتربة وإمكانّية ليكون  هناك موروث عريب إسالميّ الرتاث الصويف فيقول: "
اللغة األساس التارخيي هلذا الشكل املتجاوز من الشعر، إنه املوروث الصويف النابع من 

الوزن يف أشعارهم والشعر أسبق من  اب مل يشرتطو العر  أي أنّ  .(50)"القرآنية واإليقاع القرآين
على  اوزون املقفى إال أهنم مل يقتصرو الوزن وحىت وإن عّرف النقاد القدامى الشعر بالكالم امل

هذا فمثال جند قدامة بن جعفر يقول: "الشاعر من شعر يشعر شعرا فهو شاعر وال يستحق 
 ان إمنا يستحق اسم الشاعر ملا ذكرنا، فكلّ هذا االسم حىت يأيت مبا ال يشعر به غريه وإذا ك

 .(52)"بشاعر وإن أتى بكالم موزون مقفى من كان خارجا عن هذا الوصف فليس
 

املفهوم احلقيقي عند العرب قاحل إىل الرأي نفسه فيؤكد أن "ويذهب عبد العزيز امل
يمهر مفهوم وعرب اجلاهلية خباصة ال جيعل الوزن شرطا ضروريا لتكون الكتابة شعرا، ومل 
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العممة يف حني يرى نذير  .(59)"موزون مقفى( إال يف عصور متأخرة الشعر )هو كالم
قصيدة النثر، ولقد عرفت العرب النثر الفين منذ بداية القرن الثاين تشاهبا بني النثر الفين و 

ل يف ذلك: النثر يقو ا حيتل منطقة متوسطة بني الشعر و م اهلجري وهو نوع يدخل فيه كلّ 
 أي أنّ . (27)"رعرف بالشعر املنثور يف مطلع هذا القرن هو ما يعرف اليوم بقصيدة النث ما"

 .ت متهيدا لمهور تيار قصيدة النثرحركة الشعر املنثور كان
 

الوزن والقافية يدفعان  ولقد دعا أمني الرحياين إىل التخلي عن الوزن والقافية واعترب أنّ 
أجنحتها لتالئم أعشاش الصيغ الشعريّة بريشها و  لته والتضحّيةوأخيإىل تكثيف أفكاره 

ة . فقصيدة الشعر املنثور ألمني الرحياين متيزت بكسرها لوحدة القصيدة العمودي(25)املوزونة
املقاييس الشعرية  حتررها من الوزن والقوايف. إضافة إىل جربان خليل جربان الذي قلب كلّ و 

غري ثابتة وبالتايل ر من صنع النثر فهي متغرية و فكااأل مبا أنّ " بك: السائدة يقول كمال خري
 .(22)"تعيق مسامهتها يف اكتشاف احلياة القيود اليت عليها كسر كلّ  فإنّ 

 

ناس األدبّية واملزج بني الشعر والنثر أو بني إذا لقد حاول جربان كسر احلاجز بني األج
 غريمها.احلكاية و القصيدة على فن القصة و لغة املخاطبة ليفتح بذلك لغة اإلحياء و 

 

وما النثر األشعر أفلت من أقيسة الوزن " كما شجعت مي زيادة هذا الشكل فقالت:
نشاد مبا فيها من توازن اجلمل ه ال يكون مرضيا إال إذا خضع لنواميس اإلالضيقة غري أنّ 

 أمني الرحياين وجربان نّ إ، وعليه ميكن القول (21)"يقى األلفاظ وسرد األفكار بسالسةموسو 
ان مرجعية عربية لقصيدة النثر باعتبارمها قدما أعماال تقع بني الشعر والنثر خليل جربان يعدّ 

ها تعرب عن الدين مناصرة:"الشعر املنثور جمرد تسمية أخرى لقصيدة النثر لكنّ  يقول عز
الشعر  ويف هذا تأكيد صريح على أنّ . (21)املرحلة األوىل من مراحل تطور قصيدة النثر"

 ما هو إال مرحلة متهيديّة لمهور قصيدة النثر. املنثور
 

 قصيدة النثر بين الرفض والقبول:/ 3
ريخ لقد كان ظهور قصيدة النثر يف الساحة األدبّية والنقديّة العربّية هزة كربى يف تا

صدمة لدى القارئ العريب الذي تعّود على الشعر املوزون  الشعر العريب حىت أهنا أحدثت
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ر ذلك جدال كبريا يف أوساط النقاد والشعراء حول شرعّية هذا الشكل املقفى ولقد أثا
هذا اجلدل مل يكن فقط بني احملافمني واجملددين، بل حىت بني اجملددين  اجلديد غري أنّ 

أنفسهم فانقسموا إىل مؤيد ومعارض هلذا الشكل اجلريء وفيما يلي سنستعرض بعض 
 اآلراء الرافضة واملؤيدة له.

 

 الرفض: -3/0
 جند يف مقدمة الرافضني نازك املالئكة اليت انتقدت هذا اللون الشعري كثريا، غري أنّ 

ة يف األسبقيّ عن حماولة حفاظها على الريادة و  هناك من جعل مرد رفضها إىل عامل ذايت ينمّ 
شاعت يف اجلو األديب يف لبنان بدعة غريبة " لة، قالت رافضة:التجديد بالنسبة لشعر التفع

بني دفاترها نثرا  ات العشر املاضية، فأصبحت بعض املطابع تصدر كتبا تضمّ يف السنو 
ا تكتب على أغلفتها كلمة )شعر( ويفتح القارئ تلك طبيعيا مثل أي نثر آخر غري أهنّ 

ه ال ية، غري أنّ القافقصائد مثل القصائد فيها الوزن واإليقاع و  ه سيجد فيهاالكتب متومها أنّ 
تقع دعوة قصيدة " ا ترى يف تسميتها خطأ كبريا تقول:كما أهنّ  .(25)"جيد من ذلك شيئا

وينفي حممد  ،(21)النثر يف خطأ كبري هو أهنا تطلق كلمة )شعر( على الشعر والنثر معا"
"الشعر شيء  حجي فكرة املزج بني الشعر والنثر ويوضح احلدود الفاصلة بينهما بقوله:

مهما  ما يكتب  أنفسنا ال ينبغي قبول كلّ  النثر شيء آخر علينا أن نتميز بالصرامة معو 
 .(20)"ه شعركان كاتبه على أساس أنّ 

 

 ال وهو رأي أمل دنقل الذي يقول:ونلفي رأيا آخر يرى يف قصيدة النثر تفككا وحتل
هناك حتلال اجتماعّيا، وتفسخا وطنّيا لكن  هذا التحلل الفين والشعري منا وازدهر ألنّ  إنّ "

ا داخل الدول كما صار بح االنبهار باجملتمع الغريب ونقله نقال حرفيبدال من بناء جمتمع يص
 ما حيدث تقليدا للغرب خمفيا برداء احلداثة. ه يرى يف كلّ نّ إ، أي ( 22)"عند أدونيس

 

ما جاء به هؤالء الشعراء ليس إبداعا بل هو هروب إىل السهولة  نّ إوهناك من قالوا    
 ية جيعل كتابة الشعر أكثر سهولة، ويقول حلمي سامل:إلغاء الوزن والقاف العتقادهم أنّ 
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  لتغطية فقرهم وقلة ذوقهم اجلمايل"نعم استغل الركيكون الضعفاء قصيدة النثر وركبوها 
 .(29)"عصر حركة وكلّ  جتربة وكلّ  يف كلّ  لكن هو عني ما حدث

 

د قال ن رفضه فقا عأما نزار قباين فقد كان له موقفني، موقف رافض وآخر داعم أمّ 
مشكلتهم أهنم يقفون على أرض ال وجود هلا، وخياطبون بشرا ال " :يف مشكلة احلداثة

وجود هلم إهنم معارضون ال عصر هلم ولغويون ال لغة هلم، ومستقبليون ال مكان هلم يف 
املستقبل إهنم منذ ثالثني عاما أو أكثر يرثون البحر دون أن تطلع هلم احلنطة ودون أن 

ا مأزقهم الكبري هو أهنم أمّ  ،ري سنتمرت واحد من احلساسية الشعرية العربيةيتمكنوا من تغي
ويريدون أن يزرعوا األشجار  ،يريدون أن يبنوا مدينة جديدة للشعر وليس معهم حجارة

احلداثة مل  ويريدون أن يصححوا التاريخ وال تاريخ هلم، إنّ  ،املثمرة وليس معهم بذور
دون  هدفا واحدا يف ملعب الشعر وبقيت تلعب وحدها  تستطع منذ ثالثة عقود أن تسجل

 .(17)"كرة ودون أنصار ودون متفرجني
 

 التخريب وضدّ  الفوضى وضدّ  قال: أنا ضدّ ؟ احلداثة هل أنت ضدّ  :لئوعندما س
شعر جديد  شيء نمام وانضباط ومسؤولية، إنين أفتح قل ي لكلّ  العدمّية فالشعر قبل كلّ 

ال أستطيع أن أكون مع هذه اهلسترييا اللغويّة اليت يسموهنا ه شعر ولكنين يقنعين بأنّ 
احلداثة، إنين غري متمسك بالصياغات واألشكال القدمية أبدا، وال أنا متمسك بالقصيدة 
العصماء أو املعلقات وتفاعيل اخلليل ابن أمحد الفراهيدي، فاألشكال الشعريّة ال تتمتع 

يقى ال تقبل املراجعة أو ى الشعر العريب ليست موسبالقداسة التارخيّية واألزلّية، وموسيق
دعوى حداثة  نا أرفض أيّ ه يبقى هنرا وأحلمة ولكنّ   أمواجه يف كلّ ، فالشعر هنر يغرّي التغيري

اء النهر، وشطبه من أطلس اجلغرافيا، وكما تغريت مالبسنا وبيوتنا وطعامنا غتطالب بإل
 شعرنا هو اآلخر تغري فإنّ  ،ة إىل مرحلة املدنيةوعاداتنا وأذواقنا وانتقلنا من مرحلة البادي

فال الفرزدق اليوم له شعبية وال  ،واختلف جذريا عن الشعر اجلاهلي واألموي والعباسي
 .(15)النابغة الذبياين حمبوب لدى أطفالنا وال عمر

 

إّن قصيدة النثر ستكون كارثة على الشعر لو ث حممد إبراهيم أبو سنة فيقول: "ويتحد
 .(12)"ريب احلديث وأظنها ال تستطيع ذلكمت نفسها كبديل حلركة الشعر العقدّ أهنا 
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 القبول:  -3/9
نا الشعر ليس فقط وز  لقصيدة النثر من فكرة أنّ  وند انطلق النقاد والشعراء املشجعلق

املعابد  فال األوزان وال القوايف من ضرورات الشعر، كما أنّ يقول ميخائيل نعيمة: " ،وقافية
مجيلة التنسيق موسيقية الرنة كان  ةوس ليست من ضرورة الصالة والعبادة، عبارة منثور والطق

، ومن األوائل املعجبني (11)"مبائة قافيةفيها من الشعر أكثر مما يف قصيدة من مائة بيت 
ليس على شبابنا من الشعراء بأس فيما أرى أن قال: " ،عني لقصيدة النثر طه حسنيواملشج

هذه د الوزن والقافية، إذا تنافرت أمزجتهم وطبائعهم، وال يطلب إليهم يف يتحرروا من قيو 
 .(11)"احلرية إال أن يكونوا صادقني

 

املوزونة  وحيضر هنا الرأي اآلخر لنزار قباين حيث يقارن بني بنائها وبناء القصائد
 خ أعمدةن الوسطى مرمر ورخام ومشو ها يشبه بناء القالع يف القرو ئأسلوب بنا إنّ فيقول: "

ا القصيدة احلديثة فهي أشبه بديكور حجرة صغرية وزعت مقاعدها ولوحاهتا وأوانيها أمّ 
، ومل خيف درويش (15)"ه يوحي بالدفء واأللفةولكنّ بشكل رمبا ال يوحي بالثراء الفاحش 

هناك شعراء اولة إجياد بديل موسيقي فيقول: "األهم هو حم إعجابه بقصيدة النثر ورأى أنّ 
ن وسركو  أنسي احلاج وحممد املاغوط :يف قصيدة النثر وأمسي منهم على سبيل املثالجميدون 
 .(11)"الكتابة الشعرية شروط ولكن له يةاليا من الوزن والقافم يكتبون فعال شعرا خإهنّ  بولص،

 

أن جيد الشاعر اللغة اليت  فأنسي احلاج يرى أن جّل ما يطمح إليه يف هذا اجملال هو
وجدانه وتعانق جتاربه ورؤاه وعواطفه وأحالمه، إّن أهم ما حققته الكتابة إيقاعات  متاشي

بك  ، ويؤكد كمال خري(10)احلديثة وبينها قصيدة النثر هو أهنا جترأت على أن تتقمص ذاهتا
حممولون يف إطار التحويل الشعري  إنّنا" الشعرية فيقول: التجارب اف بكلّ على ضرورة االعرت 

الشعريّة حبسب اختالف مفهومات الشعراء  ف بتعدديّة األمناطعلى أن نعرت  املعاصر
 .(12)"منهم ؤثر يف التطور التجري ي لكلّ واملراحل اليت ت

 

ال " يف حني جند صالح عبد الصبور قد وقف موقفا متحفما من خالل قوله:
أحب ا أنا فال أمّ  ،تستوقفين األمساء كثريا ليسموها قصيدة النثر أو ليسموها شعرا منثورا
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يل جربان التسمية األوىل ولكن كثريا من أصوات الشعر املنثور هتزين بدءا من جربان خل
 .(19)"وانتهاًء مبحمد املاغوط

 

قصيدة النثر كانت والدهتا طبيعّية وذلك نتيجة  نّ إميكن القول  ،من خالل هذه اآلراء
امل تؤثر فلكل نوع أو شكل أديب جديد عو  ،وهذا أمر حاصل ،عوامل سامهت يف ذلك

 فيه ويعكسها هو يف الوقت نفسه.
 

 خاتمة:
عند أهم النتائج املتوصل إليها واليت ميكن أن تكون منطلقا ويف ختام املقال نقف 

 ملها كاآليت:لدراسات أخرى فيما يتعلق هبذا الشكل التعبريي اجلديد وجن
شعري وعلى أقدس لقد رفعت قصيدة النثر حتديّا صارخا بإعالهنا الثورة على املوروث ال -

 اليوم. مقاييسه أالّ وهي الوزن والقافية لتثري بذلك سجاال ال يزال قائما حلدّ 
 .لعربّية ومنعطفا حامسا يف مسارهاتعّد قصيدة النثر انفالتا نوعّيا يف تاريخ القصيدة ا -
حماوالت االنفالت من  إذا كانت احلداثة تعين اخلروج عن املألوف فيمكن اعتبار كلّ  -

 ام القصيدة وعيا مبكرا بالتغيري ومتهيدا أو أرضّية خصبة لوالدة هذا اجلنس اجلديد.نم
حىت ولو كان للقصيدة نمام ولكن ذلك ال يعين حصرها يف تقسيمات عروضّية شكلّية  -

جتديد مربرات ولقصيدة  لكلّ  لصدى العصر وتغرياته، وعليه فإنّ  اوإمهال كوهنا صوت
 النثر ما يربرها.

مت مناذج و قصيدة النثر من التحديدات العروّضية فتح اجملال ألقالم شعريّة قدّ خل إنّ  -
ذلك ال  غياب األوزان والقوايف، ولكنّ  رديئة ألهنا استسهلت الكتابة الشعرية يف ظلّ 

أساس له من الصحة بل كان فقط مدعاة للهجوم عليها ودليل ذلك هو أن املتطفلني 
 االت اإلبداعية.اجمل من الشعراء موجودون يف كلّ 

نصوصها مشحونة بالصور  ت املوجهة لقصيدة النثر إاّل أنّ مهما تعددت االهتاما -
الطافحة باخليال والرؤى الفلسفّية والرموز التارخيّية، وأصبحت متثل لغة خرق وانزياح 

رمبا هذه اخلصائص وهناك خصائص أخرى جعلت هذا اللون اجلريء يقتطع  ،وجتاوز
 يف احلقل الشعري العريب.شرعّية اإلقامة 
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 نظرات جديدة في قراءة البديع في شعر أبي العالء المعري
 

New Insights on Reading Figures of Speech in Abu Ala Al-Maari Poetry 
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 34/43/9490تاريخ القبول:                    03/43/9490: لرساتاريخ اإل
 

 :ملخص
. نمــرات جديــدة يف قــراءة البــديع يف شــعر أيب العــالء املعــريموضــوع هــذه الدراســة هــو 

 وخامتة.  مباحثوقد جاءت يف مقدمة وثالثة 
 

من ألوانه هي  ثالثةلدراسة البديع يف شعره، فدرسُت هذه املباحث خّصصُت لقد و 
أشهر فنون البديع عمومًا وأكثرها ورودًا يف شعره؛ وهي: اجلناس، واملقابلة، والتقسيم. من 

البديع. وأوردت مناذج وشواهد من شعره على كّل نوع، وحّللُت النماذج، وعّللُت ورود 
وأكثر من استعماهلا؛ توضيحًا ألفكاره وجتلية  الثالثة،ه استعمل هذه الفنون وبّينُت أنّ 

ه استعمل املقابلة على وجه اخلصوص استجابة هارًا لتفوقه اللغوي والفين، وأنّ ملبادئه، وإظ
 ذكرت فيها أبرز ا اخلامتة فإينّ وأمّ لنفسيته اليت كانت أمشاجًا من الثنائيات واألضداد. 

 .النتائج اليت خرجت هبا من هذه الدراسة
 

  .النصّيةسقط الزند، ، لنص األديب، األسلوبية، اللزومياتالبديع، ا الكلمات المفتاحية:
 

Abstract:  
This  study is a new perspective on reading figures of speech in 

the poetry of Abi Ala Al-Maari. It is presented through an 

introduction, three sections and a conclusion. This  investigation  is 

devoted to the study of figures of speech in his poetry.  Three  of the 

figures of speech types  are studied, which are among the most famous 

in general, and the mostly used in Abi Ala Al-Maari ‘s poetry: the 

hyponymy , antonymy, and division. Examples are cited as evidence 
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from his poetry on each genre, the models analyzed, and the occurance 

of figures of speech was justified. An explanation of his ideas and a 

manifestation of his principles, and a demonstration of his linguistic 

and artistic excellence, and that he used the antonomy in particular in 

response to his psyche, which was constructed of dualities and 

oppositions. Finally , the most prominent results concluded the study 
 

keywords:  figures of speech, literary text, stylistics, necessities, the 

fall of the ulna, textuality.   

 :مقدمة
عليه أن يفصل بني أيب العالء يف سقط الزند، وأيب العالء  من يدرس أبا العالء فإنّ  نّ إ

يف اللزوميات، بني أيب العالء يف صباه وشبابه وحداثة سّنه، وبني أيب العالء يف كهولته 
سجونه وشيخوخته، بني أيب العالء طليقًا يرتاكض وأترابه إىل اللهو، وأيب العالء فريدًا يف 

الثالثة اليت فرضها على نفسه أو فرضتها عليه نفسه وفلسفته، أو فرضت نفسها عليه وعلى 
العالء  وأيب الفيلسوف، والناسب الراثي الفاخر املادح الشاعر العالء أيب بني وفلسفته، نفسه

اليائس  الفيلسوف الناظم الزاهد واخلطيب الواعظ الثائر، املقدم احملجم واملقبل املدبر واحملبط
 واملتشائم احلزين البائس معاً.

 

إّن من يقرأ سقط الزند سيجده أمام شاعر كسائر شعراء عصره أو من سبقوا عصره ف
بقرون، فقد نمم فيما نمموا فيه من أغراض، وشّبه كما شّبهوا ومبا شّبهوا، وصّور كما رمسوا 

ر الديار واألطالل. وصّوروا، ورحل كما رحلوا، ووصف راحلته ورحلته كما وصفوا، وذك
انصرف فيها  وإمناالشعر املعروفة،  أغراضغرض من  إىل أيّ  يف اللزومياتمل يتطرق ه ولكنّ 

؛ فالقارئ للزوميات جيده أمام فيلسوف ناظم البشرسلوك وطبائع  إىل نقد احلياة وذمّ 
م ومرشد موّجه، وخطيب حمبط ومتربّم ساخط على الدنيا وعلى احلياة وعلى الناس، وأما

 وتطرب فتشجي للغناء تصلح باليت هي فما قصائد، منها أكثر منمومة ومواعظ موزونة خطب
 .نفحة مجالية، أو معامل ملسة سحرية شاعريةوال هي باليت جيد قارئها أو سامعها يف نفسه 

إهنا جمموعة من األفكار واآلراء واملبادئ حاول فيها أن يقّدم وجهة نمره يف إصالح اجملتمع 
ة أحواله وخمتلف شؤونه، فراح يكّررها يف أوزان خمتلفة وقوايف وحركات متعّددة. وإذا يف كاف
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مل جيد يف الناس آذانًا صاغية ملا يقول ويدعو، فقد استحالت مآسي يكابدها وغصصاً 
يتجّرعها انعكست آثارها كرهًا للدنيا وبغضًا للحياة وللناس. منمومات أفرغ فيها ثنائيات 

 ات فقره املاّدّي وغناه الثقايفّ أمشاجًا من الثنائيات واألضداد؛ ثنائينفسه اليت كانت 
وثنائيات ضعفه اجلسدّي وقّوته اللغوية والفنية، ثنائيات من ثنائيات يف ثنائيات بّثها أو 
نفثها يف هذه املنمومات اليت التزم فيها ما ال يلزم؛ فكانت سجناً رابعاً قّيد به نفسه فأضافه 

الثة، ثنائيات جحوده بالبعث وإميانه به، وخبلود النفس وفنائها، وبتفّوق إىل سجونه الث
العقل وقدرته وقصوره وعجزه، وحبب احلياة وبغضها وتفضيل املوت عليها، وبكرهه للناس 

 .منذ كانوا وحبه هلم وشفقته عليهم ورمحته هبم
 

 من رأيته ديع، فقدالبإّن القارئ لشعر أيب العالء تستوقفه جمموعة من القضايا أمّهها 
 فدرستُ أبرز القضايا وأكثرها شهرة وشيوعاً؛ فجعلته مقام البحث وموضوع الدراسة؛ 

؛ وعليه فقد جاءت هذه الدراسة يف ثالثة مباحث مع مقّدمة اجلناس، واملقابلة، والتقسيم
 النحو اآليت: وذلك على وخامتة.

 

 البديع في شعر أبي العالء المعري 
، وأكثرها جمال نمر ومدار (5)ة علوم البالغة، وأوسعها أبواباً البديع هو أحد ثالث

املعاين، والبيان.  فقّدموا عليه علمي: وقد جرى البالغيون على جعله آخر هذه العلوم؛ حبث.
لدراسته يف شعر أيب العالء؛ لتكون الدراسة فيه  املنجزولقد رأى الباحث أن خيصص هذا 

، ولتكون كذلك جمال جتلية ملا أرجئت جتليته منها ها سابقاصااًل بدراسة التكرار اليت قّدمات
 باق السلب، ورّد العجز على الصدرهناك؛ ذلك ألّن فنون البديع؛ حنو: اجلناس، وط

 .(2)وغريها، هي كذلك لون من ألوان التكرار ومنط من أمناطه
 

بَْدعاً: أنشأه  بَدََع الشيَء يـَْبَدُعهُ إلنشاء، والبدء. جاء يف اللسان: "والبديع لغة: ا
. وجاء يف أساس البالغة:" أبدع (1)وبدأه... والبديع والب دْع: الشيء الذي يكون أّواًل ..."
قاء بديع: جديد ..."  . (1)الشيَء وابتدعه: اخرتعه ... وس 
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بدَعُه بَْدعاً: أنشأه على غري مثال سابق. فهو بديع، للفاعل  ويف املعجم الوسيط:"
املراد بقوله: للفاعل واملفعول أّن )بديع( وحنوها من الصيغ من بناء: . و (5)واملفعول..."

بضم امليم، وكسر الدال -)فعيل( تكون مبعىن اسم الفاعل؛ فيكون )بديع( مبعىن: ُمْبد ع 
؛ أي: خالقها وُمبد عها. أو تكون (1)، ومنه قوله تعاىل: )بديع السموات واألرض(-املهملة

 ؛ أي خمرتَع، وُمْبتَكر- بفتح الدال -بديع( مبعىن: ُمْبدَع مبعىن اسم املفعول؛ فيكون )
 وُمْسَتْحَدث. ومنه )الب ْدَعة(.

 

والبديع اصطالحاً: "علم يعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية تطبيقه على 
 الكالم وحتسينه بنوع من التنميق النمر يف تزيني. وهو: "(0)مقتضى احلال ووضوح الداللة"

صله، أو جتنيس يشابه بني ألفاظه، أو ترصيع يقطع أوزانه، أو تورية عن املعىن إّما بسجع يف
 ا، أو طباق بالتقابل بني األضداداملقصود بإيهام معىن أخفى منه الشرتاك اللفظ بينهم

 .(2)وأمثال ذلك"
 

ولقد كان أبو العالء من أكثر الشعراء الذين اهتموا باحملّسنات البديعية، والذين أفرطوا 
ه لريبو كذلك حىت على استعماهلا إفراطًا يربو على ما كان عند شعراء البديع قبله، بل إنّ  يف

 ا يف سقط الزند فإنّ البديع يف شعر الشعراء الذين جاءوا بعده بعقود أو قرون، أو يكاد. فأمّ 
القارئ ال بّد واقف على ألوان من احملّسنات البديعية يف القصيدة الواحدة أو يف القصائد 

واملقطّعات  ه جيد كذلك كثرياً من القصائداملختلفة، وال سّيما اجلناس والطباق منها، كما أنّ 
تكاد ختلو منها. لقد كانت احملسنات البديعية يف سقط الزند قليلة إذا ما قيست هبا يف 

أبا العالء مل يكن بعُد قد فرض على نفسه هذه  مرّد ذلك إىل أنّ  اللزوميات؛ ولعلّ 
ه مل يكن بعيد العهد كثرياً من رّواد الثة، أو مل تكن فرضت نفسها عليه، كما أنّ السجون الث

البديع وشعرائه؛ فسار على هنجهم يف بناء قصائده، ونمم على منواهلم ما أتى به من 
احملّسنات. ولقد كانت احملسنات البديعية يف سقط الزند غالبًا ما ختدم املعىن، وتبعث يف 

ترفد موسيقاه العروضية؛ فتكسبه إثراء وَغناء، وتكسو الصورة فيه  النمم موسيقى داخلية
روعة ومجاالً، وتضفي عليها رونقًا وأنغامًا عذبة حتّببه إىل النفوس وتُبلغه القلوب قبل 
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ه قد أفرط يف استعمال احملسنات البديعية إفراطًا زاد على ما  األمساع. وأّما يف اللزوميات فإنّ 
حىت أولئك الذين عاشوا يف عصور االحنطاط األديب، وكانت  كان من شعراء البديع،

الصنعة، وكان التكلف، وكان البديع واجلمود اللفمي طابع أشعارهم، والسمة البارزة فيها 
ضروب البديع وألوان احملسنات البديعية. ومن النادر جّداً  والغالبة عليها. ولقد ضّمنها كلّ 

مفردة دون أن جيد فيها لونًا أو أكثر من  احىت أبياتأن جيد القارئ قصيدة أو مقطوعة أو 
 ها املعري على احملسنات البديعيةه سيجد أّن قصائد كاملة أقامهذه احملسنات، بل إنّ 

صفي  . مما ميكن معه القول بأنّ (9)وخباصة: اجلناس، ورّد العجز على الصدر، والطباق
أوصلها إليه، فإّن اللزوميات كانت الدين احللي إذ أوصل عدد احملسنات البديعية إىل ما 

مصدره يف هذا، أو كانت أحد أهم مصادره. غري أّن أبا العالء خيتلف ممن ذكر من شعراء 
ه كان يستعمل البديع على اختالف ألوانه البديع أنه كثريًا ما كان يويل املعىن اهتمامه، وأنّ 

و إليها، خبالف أولئك الذين  ليخدم معانيه وليوضح ويؤكد أفكاره اليت كان يؤمن هبا ويدع
كان مّههم األّول هو اللفظ، أّما املعىن فإهنم قلياًل ما كانوا يعريونه شيئًا من االهتمام 

القارئ للزوميات سيجد فيها كثريًا من األبيات اليت يتبني منها نسيان أيب  والعناية. حّقًا إنّ 
حمّسناته، أو تعّمدًا حلاجة يف  العالء للمعىن غفلًة يف غمرة ولعه بضروب البديع وألوان

 ه إذا دّقق فسيلمس أنه مهما أوغل يف ضروب البديع ويف التعقيد اللفمي، فإنّ نفسه، ولكنّ 
وإذا كان أبو العالء يهدف من استعماله احملسنات البديعية يف املعاين ترتاءى له بني ركامه. "

إّن استعماله يف اللزوميات مل يكن سقط الزند إىل إثراء املوسيقى وإغناء الصورة اجلمالية، ف
 .(57)هدفه منها التزويق وال الزخرف، وإمنا استعملها لتخدم معانيه وتوضح صوره"

 

 أو اًل: الجناس -
اجلناس، ويقال فيه أيضاً: التجنيس، واجملانسة. وقد جاء االمسان اآلخران على لسان 

لمة جتانس أخرى يف بيت شعر التجنيس هو أن جتيء الك" ابن املعتز؛ إذ يقول يف تعريفه:
. ويف املعجم الوسيط:" اجلناس (55)أو كالم، وجمانستها هلا أن تشبهها يف تأليف حروفها"

 .(52)"يف اصطالح البديعيني: احّتاد الكلمتني أو تشاهبهما يف اللفظ مع اختالف املعىن
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يوعًا يف وهو من أكثر ألوان البديع استعمااًل لدى الشعراء واألدباء؛ فأكثرها ش
ه من أكثرها أمهّية يف توضيح املعىن وتوكيده، وجالء الصورة األعمال األدبية، كما أنّ 

وإغنائها، وازدهار املوسيقى وإثرائها. ولذلك كان موضوع عناية واهتمام علماء البالغة 
 قدماء وحمدثني، ولقد أفردوا له مساحات واسعة يف مؤلّفاهتم، تناولوا فيها مكانته بني سائر

ألوان البديع، وأمهيته يف الكالم شعرًا ونثراً، وما له من أثر بالغ فيه. كما تناولوا تفصيالته 
 إيراد األمثلة من القرآن الكرمي وتفريعاته، فقّدموا فيها وأخروا، وزادوا وحذفوا، وأكثروا من

ات واحلديث الشريف، ومن الشعر واألقوال، واحلكم واألمثال. ولقد قامت بينهم اختالف
ليس هذا ، (51)قسم واسعة يف تعريفه ويف حتديد مصطلحه، ويف أقسامه وأنواعه، وفروع كلّ 

مقام تفصيل القول فيها. وإمّنا املهّم قوله أّن اجلناس يقع يف قسمني رئيسني؛ مها: "اجلناس 
 التام، ويسميه بعض البالغيني: الكامل؛ وهو: ما اتفق ركناه ومتاثال لفمًا وخطّاً، واختلفا

معىن، من غري تفاوت يف تركيبهما، وال اختالف يف حركاهتما، سواء كانا من امسني، أو 
 من نوع واحد مّسي اجلناس مماثالً فعلني، أو من اسم وفعل، أو من اسم وحرف. فإن كانا 

. وهو كثري يف (51)وإن كانا من نوعني مّسي مستوىف. واجلناس التاّم أكمل أنواع اجلناس"
     :(55)؛ حنو قولهشعر أيب العالء

  ت ِجيب  الصَّاهالِت ِبِه الِقيان    ان  ــــــــان  مْن َأحب ِتَنا َمعَ ــــــــَمعَ        
ومعان األّول: موضع بعينه. ومعان الثاين: مبعىن املنزل. ويكون هذا النوع من اجلناس بني 

 :(51)امسني؛ حنو ما تقّدم، وحنو قوله
ِت الل يوِث إبــــــوإنَّ مح  ث ما حل  أنف ه  فإن  إباَء اللي            اء  ــــــالَّ

فإّن إباء األّول: مصدر أىب الشيء؛ مبعىن: رفضه وكرهه، وامتنع عنه. والثاين: مجع إباءة؛ 
 وهي األمجة، والعرين. 

 :(50)كما يكون بني فعلني؛ حنو قوله
 ي رأيت  الن وَع يَلَحق  بالجنسِ فإن    تمس ْكَن ِطيباً أْم تمس كَن ِحلَيةً               

 ومتسكن األول مبعىن: تطّينْبَ، والثاين مبعىن: لبسن.
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ا القسم الثاين من أقسام اجلناس فهو اجلناس الناقص؛ وهو: ما اختلف فيه أحد وأمّ 
ركنيه عن اآلخر يف ترتيب حروفه أو عددها أو حركاهتا، مع اختالفهما يف املعىن. وهو كثري 

 :(52)ر أيب العالء؛ حنو قولهأيضاً يف شع
 َعواِسَل غيَر طيِّبة الَمجاجِ   من الماِذي  كاآلِذي  أْردى                   

فإن بني املاذّي واآلذّي جناساً، وقد اختلفا يف أحد حروفهما. واملاذي: الدروع، واآلذّي: 
   العسل، وقد شّبه به الدرع للينه وسهولته.

 ا القسم من اجلناس مّسي: املذّيلى اآلخر يف مثل هذفإذا زاد أحد الركنني عل
 لثاين، أو يف ثانيه مّسي املردوف. وإذا كانت الزيادة يف أّول الركن ا(59)واملطرف، واملردوف

 :(27)ومنه قوله
 ِعفناه  إذ َقط  َشعَره فَقطِ    وْصل ِك بالن اِر والش ناِر فقد                  

ن األول بزيادة الشني يف أوله. وكذلك عنار وشنار، وخيتلف الثاين فركنا اجلناس يف البيت: 
 ن األول بزيادة الفاء يف أوله.عاجملانس الثاين خيتلف  الشأن يف قوله: قط، وفقط، فإنّ 

 

 :(25)وإذا كان أحد الركنني يزيد على اآلخر حبرف يف وسطه مّسي مكتنفاً، حنو قوله
َنا فـَْوَق َأْرح ِلَها ج ن وَحا  وَخِشيَن ج ْنحاً  َهَمْمَن بد ْلَجة                     فَِبتـْ

فقد قال: جنحاً، ث قال: جنوحاً، وفرق اللفظ بينهما زيادة الواو يف الوسط. وإذا زاد أحد 
 :(22)الركنني على اآلخر حبرف يف آخره مّسي مطّرفاً؛ ومنه قوله

َهال    َرة  لشَّاِم ح فْ إذا ِمتُّ لم أْحِفْل أَبِا               َحَوْتنَي، أْم رَْيم  ِبرْيماَن م نـْ
وركنا اجلناس يف البيت مها: َرمْي ؛ مبعىن: قرب، ورميان؛ وهو اسم جبل. وخيتلف ثاين الركنني 

ن األول بزيادة األلف والنون يف آخره. وإذا كانت الزيادة يف وسط أحد الركنني ويف آخره ع
 :(21)مّسي املكتنف املطّرف؛ ومنه قوله

 د عيت  ولو أن  الهواِجر آصال    دعا اهلل  أ مَّاً لْيت أن ي أماَمها              
واجلناس يف البيت يف قوله: أُّما، وقوله: أمامها، وقد زاد يف الركن الثاين منهما حرفني: 

 األلف يف وسطه، واهلاء يف آخره.
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أيب العالء؛ منها ما وهناك أنواع أخرى من اجلناس ذكرها البالغيون، وهي يف شعر 
 :(21)يعرف باجلناس املصّحف؛ وهو ما تشابه ركناه، واختلفا يف النقط؛ حنو قوله

 َشْخص الَجِلي  ِبال طَيش  وال َخَرقِ   فـََرتِِّب النَّْظَم تـَْرتِيَب الح ِلي  َعَلى             
رق بينهما هو نقطة اجليم. وركنا اجلناس قوله: احللّي، واجللّي. ومها متشاهبان خطاً، وإمنا الف

 واملراد باحللي: ما يتزيّن به من الذهب وحنوه. واملراد باجللّي: العروس. 
 

 مأ واختلفا حركة، سواء أكانا امسني ومنها اجلناس احملّرف: وهو ما تشابه ركناه خطّاً 
ة والسكون، أو بالتشديد فعلني، أو امسًا وفعالً. وقد يكون التحريف كذلك باحلرك

 :(25)ومنه قوله ؛تخفيفوال
 َقِدمَت َعليه إْن ِخْفنا الج َواَدا  وَنْسَتْشِفي ِبس ؤِر َجواِد َخْيل               

وركنا اجلناس فيه مها: اجَلواد، واجُلواد. والفرق بينهما فتح اجليم يف أوهلما، وضّمها يف الثاين. 
 جُلواد بالضم؛ مبعىن: العطش.واجَلواد بالفتح: هو الكرمي واألصيل من اخليل وغريها. وا

 

ومنها كذلك ما يعرف باجلناس املضارع؛ وهو ما اختلف ركناه يف حرفني غري 
 :(21)متباعدين يف املخرج؛ حنو قوله

 َكوْقفِة الَعْيِر بـَْيَن الوْرِد والصََّدرِ   َهمُّوا فَأمُّوا فلمَّا َشارَف وا َوقـَف وا            
وا، فأّموا. وقد بدأ أوهلما باهلاء، وبدأ الثاين اهلمزة، واهلمزة واهلاء وركنا اجلناس مها قوله: مهّ 

 :(20)متقاربتان خمرجاً. وقوله
 َخْطَفة  ليَس َعْطَفة  حيَن يَمِضي  إن ما الَمرء  ن ْطَفة  وَمداه                   

مبدوء باخلاء، وثانيهما  فقد قال: نُْطَفة، وَخْطَفة، وَعْطَفة. فأّما َخْطَفة، وعطفة فإن أّوهلما
ه مبدوء مبدوء بالعني، واخلاء والعني متقاربان خمرجاً؛ فهما من هذا النوع. وأما نطفة فإنّ 

بالنون، وهي بعيدة املخرج من كّل من اخلاء والعني، ويسّمى اجلناس بينها وبني هذه األمساء 
عدين خمرجاً؛ حنو اجلناس املذكورة باجلناس الالحق؛ إذ اجلناس الالحق هو ما كان بني متبا

 فيما ذكر بني: نطفة، وخطفة، أو بينهما وبني عطفة.
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ومنها ما يعرف باجلناس املشتّق؛ وهو أن يكون الركنان مما جيمعهما أصل واحد يف 
 :(22)اللغة؛ حنو قوله

 اَره  الرََّشادــــــك أن أ ذك  ــلَفْضل  وما زِْلَت الر شيَد ن هًى وحاشا                
فقد قال: الرشيد، وهو صفة مشّبهة، ث قال: الرشاد، وهو املصدر الذي اشتّق منه الرشيد 

 وغريه مما جاء من ماّدة )رشد(.
  

ومنه نوع يعرف جبناس املشاهبة؛ وهو ما وجد يف كّل ركن من ركنيه مجيع حروف 
 :(29)ومنه قولهالركن اآلخر، أو أكثرها، ولكنهما ال يرجعان يف االشتقاق إىل أصل واحد؛ 

 إن  الَقناطيَر ت حوى بالقراريطِ   فج ْد ِبع ْرف  ولو بالنـ ْزِر محتسباً               
وركنا اجلناس قوله: القناطري، والقراريط، وقد اشرتكا يف أكثر احلروف، ولكنهما ال يعودان 

 إىل أصل لغوّي واحد.
 

ناس التاّم، غري أّن أحد ركنيه  ومنه ما يعرف باجلناس املرّكب؛ وهو منط من أمناط اجل
كلمة مفردة، واآلخر مركب من كلمتني أو أكثر. وقد ورد يف شعر أيب العالء منه نوعان: 

 :(17)قوله حنو وخطّاً؛ لفماً  ركناه اتفق ما وهو املتشابه؛ أو املقرون اجلناس اسم: عليه أطلق نوع
 وجناء  في الكوِر أو في الس رِح سرحوبا   مبتعثاً رى هللــــــــــــوب  عم ن ســـــــــس رح              

وركناه مها: ُسْرحوب، وُسْرحوب. واألول مؤّلف من كلمتني؛ مها: فعل األمر ُسْر واملاضي 
؛ مبعىن: وثب وثاَر، وحوب؛ مبعىن اإلث واهلالك، وهو منادى (15)منه سار، واملضارع يسور

ا حوُب. أّما الركن الثاين: سرحوب؛ فإنه مبعىن: حذفت قبله أداة النداء؛ فكأنه قال: ُسْر ي
 الناقة الطويلة العنق.

 

  با العالء ليس مسبوقًا هبذا الفنوقد ذكر ابن سنان يف كتابه: سّر الفصاحة أّن أ
ومن اجملانس فن ورد يف شعر أيب العالء أمحد بن عبداهلل بن سليمان، ومسّاه لنا " قال:

 تجانس به الصيغتان، كقوله:تلكلمتني ما كيب؛ ألنه يركب من اجمانس الرت 
 َمن ى َزل  عنها لَيس َعن ي بم قِلعِ   َمطَا يَا َمطَايَا وْجدَك ن  َمَنازل                    
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وما أحفظ ألحد من الشعراء شيئًا من قبيله، وهو عندي غري حسن " ث عّقب بقوله:
وقد يكون رأيه هذا . (12)غة"وال خمتار، وال داخل يف وصف من أوصاف الفصاحة والبال

 راجعاً إىل ميله إىل السهولة والبيان، ونفوره من التعقيد والرتكيب.
 

يا، مطايا. فأّما األول فإنه مؤّلف من الفعل مطا، وياء  وركنا اجلناس يف البيت مها: مطا
يا مطايا  ه قال: أطالفكأنّ  ث قال: مطايا؛ .(11)النداء؛ فصار مطايا. ومعىن مطا: مدَّ وأطال

. والوجد مفعول مقدّ   م، واملنازل فاعل مؤخر.وجدكّن منازل 
 

 يف إظهار املعىن وتوكيده وتقويتهم ذكر ما للجناس من أمهية كبرية وأثر بالغ ولقد تقدّ 
وإيضاح الصورة وإغنائها، ورفد املوسيقى وإثرائها مبا يتالءم والدفقة الشعورية القائمة يف 

التجنيس غرة  اعلم أنّ " ويّاً؛ ولذلك وصفه ابن األثري بقوله:نفس الشاعر؛ مهسًا أو د
وبعد، فال خيفى على األديب ما " . وقال فيه بعض احملدثني:(11)شادخة يف وجه الكالم"

يف اجلناس من االستدعاء مليل السامع؛ ألّن النفس ترى حسن اإلفادة ، والصورة صورة 
تغراب، وألمر ما ُعّد اجلناس من ُحلى تكرار وإعادة، ومن ّث تأخذها الدهشة واالس

فاجلناس يقوم على مفارقة بني وجهي العالقة اللغوية؛ إذ األصل " . وقال غريه:(15)الشعر"
فيها أن يطابق وجهها احلسّي )الداّل( مدلوله، ولكّن اجلناس يشّوش ذلك التطابق، فيفتق 

طاب، ولكنها ختفي اختالفاً تلك اللحمة، وخيّيل بوحدة صوتية بني ألفاظ متباعدة يف اخل
يف الداللة، فتكون للمتقبل لذتان: األوىل صوتية موسيقية حُيدثها التناغم الذي يوحده 

 . (11)القياس. والثانية داللية؛ إذ يبحث عن املعىن املخفّي وراء تشابك صويّت صيغّي"
 

ن يكون وذلك األثر فقد جعلوا له شروطًا ينبغي أ األمهيةولكي يكون للجناس هذه 
ا التجنيس، فإنك عليها وأن تتحقق فيه؛ من ذلك ما ذكره عبد القاهر اجلرجاين؛ قال:" أمّ 

ال تستحسن جتانس اللفمني إال إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعاً محيداً، ولكي يكن 
فقد تبنّي لك أّن ما يعطي التجنيس من " . وقال:(10)مرمى اجلامع بينهما مرمى بعيداً"

  لفظ وحده ملا كان فيه إال مستحسنيلة أمر مل يتّم إال بنصرة املعىن، إذ لو كان بالالفض
وعلى اجلملة فإنك ال جتد " . وقال يف موضع آخر:(12)وملا ُوجد فيه معيب مستهجن..."
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 و الذي طلبه واستدعاه وساق حنوهجتنيسًا مقبوالً، وال سجعًا حسنًا حىت يكون املعىن ه
َوال؛ ومن هنا كان أحلى جتنيس تسمعه وأعاله وحىت جتده ال تبتغ ي به بدال، وال جتد عنه ح 

 .(19)وأحقه باحلسن وأواله، ما وقع من غري قصد من املتكّلم إىل اجتالبه وتأهب لطلبه"
 

ولقد تقّدم أيضًا أّن أبا العالء كان من أكثر الشعراء استعمااًل للجناس، إن مل يكن 
قصائد كاملة كان بعضها من القصائد الطوال. وال ريب يف أّن  ه أقام عليه أكثرهم، حىت إنّ 

، وكان الدافع أو الدوافع إليه ما -كما سيتبني  -فاً مصطنعاً كثرياً من هذا اجلناس كان متكلّ 
ه كان لتحّكم القوايف اليت ألزم هبا نفسه أثر كبري يف ذكره طه حسني. وال ريب كذلك يف أنّ 

أبا العالء استطاع أن يستخدم هذا  من الطريف أنّ  ولعلّ " ذلك. يقول شوقي ضيف:
 عن لفظ  عن جناس من جهة، وليعرّب اجلناس استخدامًا مزدوجاً؛ فهو يأيت به غالبًا ليعرّب 

غريب من جهة أخرى. كان أبو العالء يستخدم اجلناس استخدامًا لغويًا يريد به أن يدّل 
تخدام لون قدمي من ألوان التصنيع، ومل على مهارته يف اللغة قبل أن يدل على مهارته يف اس

يكتف أبو العالء مبا أحدثه بني اجلناس واأللفاظ الغريبة من مزاوجة، بل راح يصّعب على 
  دث هذه القيم املعقدة يف قوافيهنفسه؛ إذ نراه يطلبه بني حشو البيت والقافية؛ حىت حي
يب، وهو أخرياً يلتزم اجلناس بينها فهو يلتزم فيها حرفني أو أكثر، وهو يلتزم فيها اللفظ الغر 

 .(17)وبني ألفاظ البيت"
 

 مًا آخر من ألفاظ الكالم األصليةوليس اجلناس مبجّرد لفظ يؤتى به ليجانس لف
ويكّرره تكرارًا كليًا أو جزئيًا يقصد به جمرّد حتسني الكالم وتزويقه وتنميقه، وإمنا هو زيادة 

لنمم. ومعلوم أّن كّل زيادة يف املبىن حتدث يف تزاد على الرتكيب، وإضافة تضاف إىل ا
الكالم اتساعًا يرتّتب عليه زيادة يف املعىن، فإذا كان الكالم يف معىن ما ازداد باجلناس 

 ناً توكيدًا وقّوة، وغدت به الداللة أكثر وضوحًا وجالء، وصار املعىن أجلى بروزًا وأوضح بيا
 إليقاع ثراًء وَغناء.وأضفى على الصورة رونقاً ومجاال، وأكسب ا

 

وبدهّي بعد هذا البسط ملوضوع اجلناس عند أيب العالء، أن يكون ختام القول فيه أن 
يوضع يف ميزان النقد. منّهد له بإعادة القول يف أن أبا العالء قد أولع باجلناس ولوعاً، وأفرط 

قد لفت إليه أنمار  همن يقرأ شعره، وال ريب يف أنّ  يف استعماله إفراطًا يلفت إليه نمر كلّ 
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وأمساع قارئيه وسامعيه من تالمذته وجلسائه ومعاصريه. ولقد كان وراء ولوعه هبذا اللون من 
ألوان البديع، وهذا الفّن من فنون احملّسنات اللفمية حرصه على إيضاح وتوكيد أفكاره اليت 

لغ وأمهية كربى يف تبّناها، وآرائه اليت كان يدعو إليها. ومثله يعلم ما للجناس من أثر با
 صًا عليها، مهسّا هي رْجع أنّاتهذلك، إىل جانب شعوره مبا يبعثه من موسيقى كان حري

أنّات تشاؤمه، وأنّات يأسه، وأنّات شجونه وأنّات سجونه. ودويًا هي صدى ثورته على 
 الدنيا وعلى احلياة وعلى الناس، وصدى دعوته إىل ما يريدهم أن يكونوا عليه.

 

ة درس اجلناس وغريه من ألوان البديع عند أيب العالء، بل إن من يدرس أيّ إّن من ي
ة قضية من القضايا، ينبغي عليه أن يفصل بني أيب العالء الشاعر ظاهرة من المواهر، أو أيّ 

املادح اهلاجي، والناسب الراثي والواصف يف سقط الزند، وبني املعّري الفيلسوف الناظم 
املتشائم يف اللزوميات. وهو أمر تنّبه إليه ونّبه عليه كّل من  يائسالاخلطيب الواعظ الزاهد 

. وإن من ينمر يف اللزوميات نمرة فنية من (15)قرأ شعره من األقدمني واحملدثني سواء بسواء
حيث الصياغة والتنسيق يتبنّي له أّن الكثرة الغالبة من قصائدها ومقطّعاهتا يسودها الضعف 

ق يف بعضها، ولكن أغلبها ليس غري خطب ومواعظ ه قد وفّ إنّ ويعّمها اإلسفاف. نعم 
ه قلياًل ما يغرّي يف نّ إتلفة، وقواف  وحركات متّعددة، و نممها، فهو يكّررها يف أوزان خم

 ؟!، شعر قال فيه صاحبه:(12)األفكار. وما شأن شعر مُيلى منه يف ليلة واحدة ألفا بيت
أوراق، توّخيت فيها صدق الكلمة، ونّزهتها   أنشأت أبنيةأينّ  األقضيةكان من سوالف "

. (11)عن الكذب واملْيط، وال أزعمها كالسمط املّتخذ، وأرجو أن ال حُتسب من السَُّمْيط"
 (15)، ال ديوان. كما أقّر بأنه متكّلف(11)ووصف ما اشتملت عليه هذه األوراق بأنه كتاب

ار أّن من سلك يف هذا ... وأضيف إىل ما سلف من االعتذ" ونعته بالضعف فقال:
 .(11) األسلوب ضعف ما ينطق به النمام..."

 

ليس يف اللزوميات غالبًا مجال يف الصياغة، وال تّنوع يف األفكار، إمّنا فيها بدء و"
وإعادة وتكرار غريب للمعاين، وهي معان  عاّمة، وكثرياً ما ينقصها العمق واالبتكار... ومن 

منّل متابعة أيب العالء يف لزومياته؛ إذ ما يزال جيرّت أفكاراً  أجل ذلك التكرار واإلعادة كنا
 .(10)حمفوظة يكررها على قواف وأوزان خمتلفة"
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وأما وقد كانت لزوميات املعري خطبًا ومواعظ منمومة؛ فقد كان املمنون هبا أن 
 تكون سهلة يف ألفاظها، بسيطة يف تراكيبها، لكي يتسىّن فهمها لكّل أحد، وإن كان غري

 ى نفسه، وإاّل أن يشّق على الناسذي ثقافة لغوية واسعة. ولكنه أىب إال أن يصّعب عل
فتعّمد اإلغراب يف ألفاظها، واملغاالة يف التجنيس بني هذه األلفاظ؛ تدلياًل على تفّوقه 
 اللغوي، ومهارته الفنية. ولقد كان ميكنه وهو احمليط باللغة ألفاظاً، وامللّم هبا معاين ودالالت

أن ال يكون يف قصائده جناس وال غريه من ألوان البديع؛ فقد كان ميكنه أن يأيت باللفظ 
ومبا يرادفه، ال ما جيانسه، ولكنه وقد أفرط يف استعمال اجلناس وغريه من احملّسنات، دّل 
على أنه قد قصد إليه قصداً، وتعّمده تعّمداً. ولقد أقام قصائد كاملة جانس يف بعضها بني 

ة واحلشو، كما جانس يف بعضها اآلخر بني القافية والصدر، على طريقة رّد العجز القافي
، وجانس يف بعض آخر بني كل لفمني متجاورين أو متقاربني متتابعني أو (12)على الصدر

 :(19)ألفاظ متجاورة أو متقاربة متتابعة؛ ومن النمط األّول قوله
 

 وَّتيــــــــي لتأخَذ قــــــني ق وتــــــفتمنع    ني بظلِمهايا عَرتْ ـــــَعِذيري من الدُّن            
 وأضللت  منها في م روت م رَّو تي  رَّنيـــــــي َذنِي اً فضــــدت بها دينـــــوج            
 وَّتيـــلى أمر  فـَع دَّ أ خــــــدرت  عـــــق  و أنَّنيـوت  كما خاتْت ع قاب  لـأخ            

 ع َصْوتي أين أطلب ص و تيــــبأرف  اً ـــاة مناديــــــــــوأصبحت  في تِيِه الحي           
 س يغسل ح وَّتيـــــا لمَتابي ليــــفم  وما زال ح وتي راصدًا وهو آخذي           
 أسكن  ه وَّتيواَي فَويحي يوم ـــــهَ   عاً ـــــــــها م تابــــاس فيــــــــــرآنَي َربُّ الن           
 كْر ال شكرَت أ بـ وَّتيـــتيتَك فاشأ  ْن لي بأننيـــــَك يا إثمي ومـــــــــــــبـَْوت  أ            

ويتبني من األبيات أنه جانس يف كّل بيت منها بني القافية ولفظ يف حشوه؛ فقد 
وُحوت  جانس بني: قوت وقّويت، ومروت ومرّويت، وأخوت وُأخويت، وَصْوت وُصوَّيت،

  بدو جمانسات غريبة مصطنعة مفتعلةوُحّويت، وهوى وُهّويت، وأبوُت وأُبـُّويت. وإهنا كما ت
ليس هلا من حالوة يف النمم، وال طالوة عليها من روعة فّن. وقد أقامها بني ألفاظ مل يكن 
 بني أكثرها جمانسة أصالً، ولكنه أرغمها إرغامًا وأكرهها إكراهاً. ولقد شّق على نفسه

؛ فكأمّنا وإعنات قد يكون أراد به التحّدي ه إكراهوعلى قارئيه هبذه الواوات املشّددة. إنّ 
 رأى أّن الفّن لن يبلغ ذراه حىت تتميز أدواته باملشقة والعسر.
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 :(57)ومن النمط الثاين قوله
 فِسَك يا لج وج  َتراكِ َلَصْت لنخَ   ة  ــــــــــاً قائاًل عن نِيَّ ـــــــراَك يومــــــأت                
 واِت َدرَاكِ ــــــــفَدراِك من قبل الف  رَاَك دهر َك عن ت قاَك بَجهدهِ أدَ                 
 راكِ ــــــَة اإلبـــَغ َساعـــارْت لَتبل  ــــسَ   ة  ـــَـــ راِك ربَُّك فوَق ظهِر مطي  ـــــبْ أ                
 راكِ ـــــِه شواهد  اإلفـــــْت عَليــــــبانَ   د  ـماِن بم ْحصَ زَّ ـــــأنَا لل ن  ــــــأَفراكِ                 
 ما كاَن ِمن خطأ ِسوى اإلشراكِ   اَك ذنب َك والم هْيِمن  غاِفر  أْشرَ                 

ويبدو من األبيات أنه قد جانس بني القافية وأّول لفظ يف البيت، على حنو ما يعرف برّد 
 :(55)الصدر. ومن النمط الثالث قولهالعجز على 

 تِ ــــــــز ماِن تول  ــــــــت في الـــــــوإم ا توال  ةً ـــــب  إن جل ْت تجل ت سريعــــــــــنوائ           
 تِ ــــفمن َقلت  في الد يِن نج ت وعل    تــــــود نياك إن قل ت أقل ت وإن قلَ            
 وحش ْت وحاشْت واستمالْت ومل تِ   ثم  غالْت وأوحشتْ  غَلْت وأغالتْ            

 تِ ـــــــت ح ساماً من أذاة  وسل  ــــــــوسل    ت سيوف هاـــــت بنيران  وصل  ـــــــوصل              
 ت فلم ا أ حكَم العقد  حل تِ ـــــــــــوحل    هـــــــت بالفتى عن مقامـــــت وزل  ــــأزال           

 

 ّلت، وقّلت وأقّلت، وقَلت وقَلت  و وقد جانس بني جّلت وجتّلت، وتوالت وتو ويبد
 ، واستمالْت ومّلت، وصّلْت وصّلتوغَلْت وأغالْت وغالْت، وأوحشْت وحّشْت وحاشتْ 

وسّلْت وسّلت، وأزالت وزّلت، وحّلْت وحّلت. وهو هبذه الصناعة وهذا التكلف قد ضّيق 
رائق يسرياً، وزاد على التضييق تضييقاً، وأضاف إىل من األبواب واسعاً، وأعسر من الط

املشقة مشقة؛ إذ أضاف إىل التعقيد تعقيداً. ولقد جعل من هذا وحنوه أمارات على تفّوقه 
اللغوي وبراعته الفنّية، وأراده صوى يف الداللة عليهما وبياهنما. ولقد سبق تعليل طه حسني 

، واجلناس منه على وجه اخلصوص، هبذه الرغبة إلفراط املعّري يف استعمال البديع عموماً 
 :(52)وذلك التطّلع. ومّثل عليها بغري منط؛ ومنها قوله

 فعيس ه م  نحَو الط واِف خوادي  َشْرب  فاسَتجابوا إلى التُّقى خوى َدنُّ             
 ْت بتواديــــــــــَر آم  و ك لـــــــــــــــظائن  ر  ـــــــــــــــِه ما حرائـــــــــــوى دي ن  في ظَن  ـــــــــت           
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فهو قد قصد إىل اجلناس قصدًا وتعّمده تعّمداً، وكان يهمه القافية )خوادي(، مبعىن: 
مسرعات. وحروفها يف البيت األول هي اخلاء والواو واأللف والدال، ولكي يقيم اجلناس 

 ، واختار من آنية اخلمرة )الدّن(خوى(بينها وبني أول كلمة يف البيت فقد اختار الفعل )
وكان ميكنه لوال قصد اجلناس أن خيتار للخلّو والفروغ والنضوب فعاًل غري خوى، وأن خيتار 

ه اختار هذا الفعل وهذا اإلناء ليقيم اجملانسة بني أّول من آنية اخلمرة وعاء غري الدّن، ولكنّ 
اد )التوادي(؛ وهي أعواد تشّد هبا البيت وآخره. وكذلك صنع يف البيت الثاين؛ فقد أر 

أخالف الناقة لكي ال يرضعها فصيلها، وأحرفها هي: التاء والواو واأللف والدال، ولكي 
يقيم اجلناس بينها وبني أّول البيت اختار للموت واهلالك الفعل )توى(، واختار للوصف 

 بعده لفماً يبدأ حبرف الدال؛ وهو: )ديّن(.
 

 :(51)تدليل على تفّوقه اللغوّي ما تقّدم؛ وحنو قولهومن مماهر قصده إىل ال
 ري ِلوى الرمل بل للنبِت إلواء  َسيْ   ْلوْيَت فاْنِزْل ال ي راد  أتىنوديَت أ           

  
 :(51)وقوله

؛ أي سي دعى إلى الر دى وكلُّ             ن األْدِب، ال أن  الفتى يتأد ب  مِ   أديب 
  

 :(55)وقوله
 َك انَتِعشِ والن عش  َلفظ  من قولِ   مسوَن قد عشت ها فال َتِعشخَ            
 

وهل يلفي قارئ هذه األبيات وحنوها نفسه أمام شعر رفيع وجناس بديع؟ أم جيده 
أمام نمم ثقيل، ويف جملس عامل لغوّي يريد أن يعّلم تالمذته أّن الفعل )ألوى(، ومصدره 

قطع الرمل، أو: َذّي النبات وتصوحيه. وأّن املراد يف )إلواء( يراد به أحد معنيني: السري يف من
، وهو من -بسكون الدال  –البيت هو املعىن الثاين. وأنه يقال يف مادة )أدب(: أْدب 

املراد هو األّول.  ، والصفة من كليهما: أديب، وأنّ -بفتحها-الدعاء إىل املأدبة. و)أَدب(
 لغوي واحد.وأّن االسم )نْعش( والفعل )انتعش(، أصلهما ال
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 اسات املتعّددة، يتكلفها تكّلفاً ومن مماهر شّقه على نفسه وإعناته لقارئيه هذه اجلن
 :(51)تصنعاً، ويقحمها يف البيت الواحد إقحاماً؛ حنو قوله اهويتصنع
 قْيصرًا وانَتحْت لِكسَرى بَكسرِ   تَِبَعْت تـ ب عاً وفي القصِر غالتْ            
 رِ ــــْت ملوَك َقسر  بَقســــــــــــوأَصاب  اداـــَوْت طَيئ اً وآَدْت إيـــــــــوطَ           

 ألفاظه بيت ما ال يطيق؛ إذ جانس فيه بني سّتة ألفاظ هي كلّ  أرأيت كيف محل كلّ 
أو جّلها؛ فقد جانس يف البيت األّول بني: الفعل تبعْت واالسم تّبعاً، وبني االمسني: قصر 

واملصدر: كسرى وكسر. ومثل هذا صنع يف البيت الثاين؛ إذ جانس وقيصر، ث بني االسم 
بني الفعل طوت واالسم طّيء، والفعل آدت واالسم إياد، ث بني االسم واملصدر: قسر 

بيت غاللة صفيقة من الثقل  وقسر. وهو جناس كما يبدو معّقد أضفى على كلّ 
اجلمود. وهو إمّنا أراد هبذا  وأغاللواالضطراب، وجعل البيتني يرسفان يف قيود التكّلف 

 وحنوه إظهار براعته الفنّية يف استعمال اجلناس والتوسع فيه.
 

 للقارئ؛ ذلك هو اجلناس املرّكب ومنها أيضًا ما هو أشّد مشّقة على النفس وإعناتاً 
 :(50)حنو قوله

 ي الس رِح سرحوبافي الكوِر أو ف وجناء    ثاً ــــرى هلل مبتعــــــْرح وب  عم ن ســـــس          

 :(52)وقوله
 َزم  ــــاِن فأن ى ي خل د  القَ ـــب  الز مـــــريْ   ه  ـــــــوَد يترك  ــــلُّ م ود  وال ج لمــــالج                

 :(59)وقوله
 إال  وقرطاس ك المرعوب  مرعوب    ما قر  طاس ك في كف  الم ديِر له              

ثري يف شعره، ومبثله تتأكد مقولة أنه كان يقصد إىل اجلناس وهذا النوع من اجلناس ك
قصدًا ويتعّمده تعمداً، وأنه سلكه سبياًل للتحّدي، وهنجًا لتحقيق هدفه املقصود، وغايته 
املنشودة يف إظهار تفّوقه اللغوي والفيّن؛ فهو قد يأيت بالقافية ث خيتار من األلفاظ يف أول 

ه النحت، وعلى طريقة رّد العجز على التاّم بأسلوب كأنّ  البيت ما يقيم به هذا اجلناس
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الصدر. فقد كانت القافية يف البيت األول هي )ُسرحوب(؛ فاختار من األفعال سار، وبناه 
لألمر، ث جاء باملنادى )حوب(؛ فبىن منهما ما جيانس القافية. ولقد أراد يف البيت الثاين 

اجللمود من الصخر، فكيف بالناس، وهم قزم إذا صروف الدهر وعواديه ال يأمنها حىت  أنّ 
ما قيسوا به؟ إذن فقد كان املوضوع هو اجللمود؛ ولكي يقيم اجملانسة معه اختار للداللة 
على العموم اللفظ )ُجّل(، واختار ملعىن هالك اسم الفاعل )مود (؛ فحّقق هبذه الصورة اليت 

 يان معاين األلفاظ.تشبه النحت ما جانس به موضوع حديثه. وقد تقّدم ب
 

 من هذا القبيل؛ وهو قوله: مرعوب ويف البيت الثالث جناسان، أحدمها ليس
ومرعوب. فقد أراد باألول: اململوء، وأراد بالثاين: اخلائف الفزع. أما هذا النوع من اجلناس 

ه يف قوله: ق ْرطاسك، وقّرطاسك. فقد كان موضوع حديثه هو القرطاس مضافًا إىل فإنّ 
اخلطاب، مبعىن: صحيفة أعمالك. ولكي يقيم اجلناس معه، فقد اختار للثبوت ضمري 

الفعل: )قـَّر(، واختار له فاعاًل من اآلنية هو الطاس، وبىن من الفعل والفاعل ما أراده من 
القارئ يدرك كم جشم نفسه من العناء يف إقامة مثل هذا النوع  اجلناس. وال ريب يف أنّ 
ا فيه من التكّلف والصنعة، وما هو خلو منه من مجال اللفظ أو من اجلناس، ويتبني له م

املعاين عنده  ه يدرك كذلك أنّه مهما أوغل يف استعمال اجلناس، فإنّ مجال النمم. ولكنّ 
تمّل تطّل برؤوسها من بني ركامه، خبالف أولئك الشعراء الذين كان املعىن يضيع لديهم يف 

 يضاً.غمرات اجلناس، بل رمّبا ضاعوا معه أ
 

وممّا جيدر ذكره إىل جانب ما ذكر أّن أبا العالء مل يقصر اجلناس عنده على هذه 
األمناط املتكّلفة املصطنعة، فقد جاء يف شعره كثري من أنواع اجلناس السهل يف ألفاظه 

 : (17)والبسيط يف تراكيبه؛ حنو قوله
 كيَف أسري وفي يِد الد هِر أسري  ان  ـــــــــاَمة  عـــــــــي إال  إقــــــــما م قام              

فقد جانس يف البيت جناسًا تامًا بني الفعل: أسري؛ مبعىن: أسري ليالً، واملصدر أسر 
املضاف إىل ياء املتكلم. وليس خباف ما يف هذا اجلناس من بساطة وسهولة، وأْن ليس فيه 

 تعقيد وال تركيب، وال إفراط يف استعمال احملسنات.
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ا أّن تعّدد اجلناسات يف البيت الواحد قد يكون مستساغاً، بل إنه قد يكون خرياً كم
من خلّو البيت منه؛ فهو يزيد املعىن تألقاً، ويضفي على اإليقاع إيقاعاً، وإمنا يعتمد هذا 

 :(15)على حسن اختيار األلفاظ، وحسن تقسيم البيت؛ حنو قوله
 وكذلك الد نيا َتخيب  س عات ها  نـ ع ات هاقد أصبحْت ون عات ها                   
 هاـــــــــــانها َمر ارة  ساعات  ــــــــــــس ك    ر ارة  ـــــــــــزان ها ضــــر ارة  أحــــــك                 

فقد جانس يف البيت األول بني ثالث كلمات؛ وهي: نُعاهتا، ونـُّعاهتا، وسعاهتا، وجانس يف 
ثالث كلمات أيضاً؛ هي: كرّارة، وضرّارة، ومرّارة، ث ختم بأن جانس بني  البيت الثاين بني

القارئ سيشوقه إيقاع اجلهر مع العني، واهلمس املوافق للنعي  القافيتني. وال ريب يف أنّ 
 لتقطيع والتقسيم يف البيت الثاينوخيبة السعي مع اهلاء يف البيت األول، وسيجتلي مجال ا

ع الراء حرف التكرار واحلركة الذي يزيد به اإليقاع إيقاعاً، ويضفي وتوايل هذه اجلناسات م
 :(12)ولقد ورد يف شعره من هذا النمط كثري؛ حنو قوله على املبالغة يف األلفاظ مبالغة أخرى.

 وإْن قاَل الَعواذل  ال َهَمامِ   سمعت  نعي ها َصمِّي َصَمامِ                
 ِعزُّ عليَّ َأْن ساَرْت أماِمييَ   َداِث أ م  ــــاألجْ  َوَأمَّتني إلى               

 :(11)وقوله 
يَاَدا  َيذ ود  َسَخاؤ ه  األْذَواَد َعْنه                   وي حِسن  َعْن َحرائِبِه الذِّ

ولقد تقّدم احلديث يف هذه األبيات الثالثة. والبيتان األوالن من قصيدة له يف رثاء 
نتقى األلفاظ، وكيف وّزعها يف النمم، وكيف جاء هبذه اجلناسات اليت أّمه. ولنتأمل كيف ا

 ور: صّمي َصمام، وبني لفميه جناسأبدع فيها وحّلق؛ فقد بدأ البيت األول هبذا املثل املأث
وبني ثانيهما والقافية جناس كذلك: )صمام ومهام(، وهو ليس قائماً بينها وبني أّوهلا، فكان 

ون لفمًا جمانسًا لثاين املتجانسني؛ فيكون هذا الثاين رابطًا إيقاعياً اختياره للقافية أن تك
مشرتكًا ينبئ مبجانسة بني أّول البيت وآخره، وهي وإن مل تكن جمانسة مبعىن اجملانسة، غري 
أهنا مما تقاربت به النغمة وجتّلى هبا اإليقاع. ويصحب هذا اإلبداع املوسيقّي إبداع معنوّي 

قوله: مسعُت نعّيها، مع أن نبأ وفاهتا قد بلغه وهو يف بغداد، أو وهو يف أيضاً؛ فقد بدأ ب
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طريق عودته منها، وكان مقتضى احلال أن يقول: أتاين نْعُيها، وفيه تستحيل شّدة الياء 
سكوناً، وهو إذ قال: مسعت دّل على أهنا قائمة يف نفسه، وأهنا ملء مسعه ووجدانه، وبه 

متناغمة مع الشّدة اليت على امليم يف )صّمي(، دالتني على ما  قامت هذه الشّدة على الياء
 يعتلج يف نفسه من وْقع املصاب وهْول النازلة.

 

وأما البيت الثاين، فإنه قد جعل فيه ثالثة جناسات؛ هي: أمتين، وأُمٌّ، وأمامي. وفيه 
يف بناء اجلناسات  أيضًا تتجلى عبقريته اللغوية يف اختيار األلفاظ وانتقائها، وتفّوقه الفيّن 

منها. فأّي فعل كان سيقوم مقام الفعل اجملانس )أمتين( وما يتضمنه من معاين التقّدم ورفعة 
 املكانة ومسّو املنزلة؟ وأّي ظرف كان سيقوم مقام اجملانس )أمامي(؟.

 

وهو يف البيت الثالث ميدح أحدهم بفرط اجلود وفيض السخاء، فاختار هلذا املعىن 
الثالثة املتجانسة: يذود، وأذواد، والذياد؛ فأوقع الفعل أواًل، وأتبعه بلفظ هذه األلفاظ 

جمانس هو ما جيود به ممدوحه، وختم بأن جعل القافية مصدرًا جمانسًا ملا تقّدم. وأّي لفظ  
كذلك كان ميكنه أن يقوم مقام الفعل اجملانس )يذود(؟ إنه لو قال: يصّد، لبقي الوزن 

واحداً أو قريباً. ولكن، أكان هذا الفعل يقوم مقام )يذود( وما يتضمنه  قائماً، ولكان املعىن
من الداللة على احليوية واحلركة؟ وهل كان املعىن سيحسن، واإليقاع سيجمل لو اختار 

 للقافية غري هذا املصدر اجملانس؟.
 

 في شعره : المقابلةثانياً 
 يؤتى مبا يقابل ذلك على أن يؤتى مبعنيني أو أكثر، ثواملقابلة يف علم البديع:"

ة املقابلة: ــ. و"صح(15)﴾فليضحكوا قلياًل وليبكوا كثريًا﴿ كما يف قوله تعاىل:  ،(11)الرتتيب
هو أن يصنع الشاعر معاين يريد التوفيق بني بعضها وبعض واملخالفة، فيأيت يف املوافق مبا 

د أحوااًل يف أحد يوافق ويف املخالف مبا خيالف على الصحة، أو يشرط شروطًا ويعدّ 
املعنيني، فيجب أن يأيت يف ما يوافقه مبثل الذي شرطه وعدده، ويف ما خيالف بضّد 

"املقابلة: إيراد الكالم ث مقابلته مبثله يف املعىن واللفظ على جهة املوافقة أو ، و(11)ذلك..."
 .(10)املخالفة، فأّما ما كان منها يف املعىن فهو مقابلة الفعل بالفعل..."



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
172 

 

و"املقابلة: مواجهة اللفظ مبا يستحقه يف احلكم، هذا حّد ما اّتضح عندي، املقابلة 
 وأصلها ترتيب الكالم على ما جيب بني التقسيم والطباق، وهي تتصّرف يف أنواع كثرية،

فيعطى أّول الكالم ما يليق به أّواًل، وآخره ما يليق به آخراً، ويأيت يف املوافق مبا يوافقه، ويف 
الف مبا خيالفه. وأكثر ما جتيء املقابلة يف األضداد، فإذا جاوز الطباق ضّدين كان املخ

... ومن املقابلة ما ليس خمالفًا وال  مقابلة... وهكذا جيب أن تكون املقابلة الصحيحة
 .(12)موافقاً كما شرطوا إاّل يف الوزن واالزدواج فقط، فيسّمى حينئذ  موازنة..."

 

"اعلم أّن التشطري واملقابلة هو: أن يقابل مصراع البيت األول   وقال أسامة بن منقذ:
"دخل يف املطابقة ما خيّص املقابلة، وهو: أن يؤتى مبعنينْي . و(19)كلمات املصراع الثاين"

متوافقنْي أو معان  متوافقة، ث يقابلها على الرتتيب، واملراد بالتوافق خالف التقابل. وقد 
أن جتمع بني شيئني متوافقني  املقابلة وقال السّكاكي: وملحق به...ترتّكب املقابلة من طباق 

 .(07)أو أكثر وضّديهما، ث إذا شرطت هنا شرطاً هناك ضّده..."
 

يف صدر البيت، ث يقابل كّل شيء منها  ة"املقابلة: أن يأيت الناظم بأشياء متعّددو
الفرقني بني املقابلة واملطابقة.  بضّده يف العجز على الرتتيب، أو بغري الضّد؛ ألّن ذلك أحد

 .(05)واآلخر: التعّدد يف املقابلة والرتتيب، وكّلما كثر عددها كانت أبلغ"
 

وقد فّرق ابن أيب اإلصبع بني املطابقة واملقابلة من وجهني؛ أّوهلما: أّن املطابقة ال 
داد، ضّدان يف تكون إاّل باجلمع بني ضّدين، واملقابلة تكون غالبًا باجلمع بني أربعة أض

صدر الكالم وضّدان يف عجزه، وقد يبلغ اجلمع بني عشرة أضداد، مخسة يف كّل جزء. 
 .(02)وثانيهما: أّن املطابقة ال تكون إاّل باألضداد، واملقابلة تكون باألضداد وغريها

 

 :(01)وقد تكون املقابلة بني اللفظ واملعىن؛ حنو قوله
، وبرَّ َمْن سم ى يموت    وليدًا وقد كَذَب الذي سم ى                يَعيش 

 :(01)وقد تكون يف املعىن دون اللفظ؛ حنو قوله وبني يعيش وميوت. فقد قابل بني َكَذب وبـَّر،
ر  الَخْيِل ما رَِكب وا َفَجنِّْب               غ راباً والنعامة والَجم وحا  وَخيـْ
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ة. فأّما النعامة فإهنا أشهر من أن وقد قابل بني خيل ممدوحه وبني هذه اخليول املشهور 
تعّرف، فهي فرس احلارث بن ُعباد أحد صناديد بكر يف حرب البسوس، وقد عرفت به 

بيت  وعرف هبا فلّقب بفارس النعامة، وقد ذكرها يف قصيدته الالمية اليت جعل صدر كلّ 
أن هناك فرساً . وقد ذكر بعض شارحي سقط الزند (05)منها قوله: "قرّبا مربط النعامة ميّن"

    ، وأّن اجلموح كانت فرسًا ملسلم (01)أخرى تدعى النعامة، وأهنا كانت لفرّاص األزدي
. وذكر صاحب اللسان أّن (00)بن عمرو الباهلّي، وأن غرابًا كان حصانًا لغيّن بن أعُصر

 . (02)غراباً كان فرس الرباء بن قيس
 

 : (09)هوقد تكون مقابلة الشيء مبا ليس بضده؛ حنو قول
 ولم َتْخَتر على ِحْجر  لقوحا  فلم تْؤثر على م ْهر  َفِصيالً                   

واملقابلة قد تكون بني  فقد قابل بني ُمهر  وحجر، وبني فصيل ولقوح، وهي ليست بأضداد.
 :(27)أربعة أضداد؛ حنو قوله

 غ ول  خ لق ها شِرس   وإن ما هيَ   ظن  الَحياَة َعر وساً َخلق ها حسن                 
فقد قابل بني عروس وغول، وحسن وشرس، والعروس والغول ليستا بضدين. وقد تكون 

 :(25)بني ستة أضداد؛ حنو قوله
 وما للَحق  ي هَمس  بالس رارِ   فما لِْلَمْيِن ي نَطق  بالت نادي                      

التنادي والسرار، واملطابقة بني هذه  فقد قابل بني املني واحلق، وبني ينطق ويهمس، وبني
 :(22)األلفاظ مجيعاً يف املعىن، ال يف اللفظ. وحنو قوله

 ويـ ْرِخْصَن المَناِصَل والنِّصاال  يـ َغاليَن الَمَدارَِع والَمداِري                      
واملناصل  املدارعو  والنصال. املداري وبني واملناصل، املدارع وبني ويرخصن، يغالني بني واملقابلة

 :(21)وقد تكون املقابلة بني مثانية أضداد؛ حنو قوله ليسا بضدين، وكذلك املداري والنصال.
 وأْدن من الش قراِء والليل  قارس    فأْبِعْد من الص فراِء واليوم  واِقد                  

وبني واقد وقارس. وقد  فقد قابل بني أبعد وأدن، وبني الصفراء والشقراء، وبني اليوم والليل،
 ، وليس بينهما تضاّد، كما أراد باليوم: النهار.(21)أراد بالصفراء: اخلمرة، وبالشقراء: النار
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و"املقابلة بوجه عاّم تقوم على عالقات صوتية وأخرى داللية؛ ولذلك فهي حمّسن 
شعره، وال . ولقد أكثر أبو العالء من استعماله للمقابالت يف (25)لفمي ومعنوّي يف آن"

ها أضداد. وقد أرادها أن تكون كذلك عناداً ها مقابالت وكلّ غرو فهو رجل كانت حياته كلّ 
ذلك كان نتيجة إحباط  وخمالفة وحّبا يف التفّرد، باعثه متّيز وتفّرد ثقايّف ولغوّي وفيّن، أم أنّ 

هي سبب  أبلغه اليأس، ويأس وصمه بالكآبة املتصلة والتشاؤم الدائم. وهل كانت عاهته 
ذلك والباعث عليه؟ كّل ذلك ممكن، وكّل ذلك مرّجح. واملهّم أننا أمام شاعر  كلّ 

من حوله مبنمار أسود اختار  ما حوله وإىل كلّ  فيلسوف أو فيلسوف شاعر نمر إىل كلّ 
إدامة النمر فيه إليهم وعدم طرحه طوعًا أو كرهاً. وألمر ما اختار أبو العالء الوحدة 

م على أن يكون كذلك، ولكن سواء أكان هذا أم ذاك فإنه قد جعله له والتّوحد، أو أرغ
 مبدأ التزمه ودعا إليه:

 (21)اءِ ـــَرِة الر ؤســـــوال ترغبْن في ِعشْ   د  ـــــــــــَك واحــــــــــــْد فإن  اهلل ربَّ ـــــــــــــتوح            
 اءِ ــــة  الجلســـــوإْن هو أكدى ِقل    ي ِقلُّ األذى والعيَب في ساحِة الفتى          
 اءِ ـــــــــال  منهم  ونســـــوِجْنَسْي رج  ار  وِحْنِدس  ــــــــأفٍّ لَعْصَرْيِهْم: نهـــــــــــف          
 اءِ ـــــــْع من أ م ِه النـَُّفســـــولم يرتضِ   هِ ــــَت وليدًا ماَت ساعَة وضعِ ـــــــــــــولي          
 ي أن ت نَكبي وت سائيـــــت فيديَن ب  ِه:ــــــــول  لها من قبِل ن طِق لسانــــــــــــيق          

 

لقد وقف أبو العالء من الدنيا ومن احلياة ومن الناس موقفاً ضّدياً، وكان لرتّسخ فكرة 
ياته وشخصه املوت يف ذهنه، وغلبة التشاؤم على فكره أثرمها الكبري يف دفعه إىل أن جيعل ح

ونفسه ثنائيات من االّتصال واالنفصال، ومن االلتزام واإلقصاء؛ فلقد آثر الوحدة لينفصل 
عن الناس، واعتمد العقل لينفصل عن اللذة، والتزم الزهد لينفصل عن متع احلياة اليت رآها 

فلقد قبيحاً، فقد مّجل القبح مكابرة، ومواساًة لنفسه؛  ءشي زائفة. وإذا كان قد رأى كلّ 
 رأى العمى حسناً:

 (20)عن التطر ِح في البيِد األماليسِ   ذهاب  عيني  صاَن الجسَم آِونَةً             
وإذا كان أبو العالء كذلك فقد وجد يف املفارقات كما وجد يف املطابقات وسيلته إىل 
جتسيد وتشخيص هذه الثنائيات من األفكار واآلراء، وهذه املقابالت من املبادئ 
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الدعوات، وإدراكًا منه ملا تكسبه للمعىن من الوضوح واجلالء، وما تضفيه على النمم من و 
مجال اإليقاع وروعة التصوير؛ ففي املقابالت موسيقى، ويف املقابالت حركات، ويف 

 لوحات حّية ناطقة منّغمة ملّونة املقابالت ألوان، ويف املقابالت أصوات، ويف املقابالت
 ل يف املعاين، وعناصر اخللود لألفكار واملبادئ.ففيها عناصر اجلما

 

أقام بعض املّقطعات  ولقد العالء من استعمال املقابالت يف شعره، بووذاك أكثر أ وهلذا
 :(22)عليها؛ حنو قوله

 تاَت لم يَفَرْح بظ لم  وال َجداإذا اق  واَن األرِض غيَر أنيِسهاــــــأرى حي             
 داــــاول  د ر ا أو تحاول  عس جــــــــتح  م  أ ْسد  الغيل بعَد افِتراِسهاــــــــلأتعْ              
 داــاَر وأنجَ ـــــــب  نارًا أيَن غــــــال شَ و   َذ األبراَد ِسرحان  قفَرة  ـــــــات خ وما             
 داــــي وقودًا وبـ ْرج  ــــبغا يَ ـــا ما شتإذ  آَدم   ف  مْن تلقاه  ِمن آلِ ـــــوأضع             
 َعْت ِمن خشيِة اهلل س جَّداــــــ وقوال  ْنصف هْم ما هابِت الوحش  س ب ةً وأ               

  

بيت منها بني اإلنسان واحليوان، فاحليوان  وواضح من األبيات أنه قد قابل يف كلّ 
تد عينه إىل ما يف يد سواه. قانع يكفيه قوت يومه، فإن ناله فإنه ال يطلب املزيد، وال مت

واألسود ال تستغل قّوهتا فتبطش مبا دوهنا وتغصبهم حقوقهم ظلمًا وعدوانًا كما يفعل أولو 
اجلاه وأرباب السلطان من الناس، ويكتفي احليوان مبا حباه اهلل من شعر وفراء ليدفئ هبما 

ادياً، على حني أن أفقر جسمه، فال يتخذ لباساً وال يشعل ناراً سواء أصعد جباًل أم هبط و 
الناس إذا جاء الشتاء لبس الصوف وأوقد النار، وإذا كانت الوحش قد نالت شيئًا من 
احلقوق مقابلة ببين آدم، فحسبها أهنا مل تسمع سّبة ومل تضطّر إىل اخلشوع تكفريًا عما 

 :(29)وحنو قوله جنته أياديها.
 داـــــــــــا َخمَ ــــــــــطُّ ولم ا أن ذكـــــــــراع  يَئِ   ط ور ضر مه  ــــــــــــالخير  كالَعْرفِج المم            
 داـــــــلى جمرِها دهر  وما َهمَ ــــــيأتي ع  ْت ليَلها ِبَغضــــــــــــوالشرُّ كالن ار ش ب              
 َن حتى أذاقْت غارساً كَمداــــــــــلم ت جْ   َر اإلثماِر م تعَبًة ــــــــــــــــــــأما ترى شج            
 بالطبِع ال الَغمَر َيستسقي وال الثَمدا  ل  أرض  حاَن منِبت ه ـــــــوالشاك  في ك           
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 داـــــــــا أوالَك م عَتمَ ـــتى يكوَن لمـــــــــــــح  َك عارِفةً ـــــــــــــال تشك َرن  الذي يولي            
 داـــاَك سيف  لهذا الد هِر ما غ مـــــــكف  ي تريَق دماً ــــــــــوال ت شيَمْن ح ساماً ك           

 ِت الصََّمداــــــــاالً ذامَ ـــــــــــوذاَك أن  رج  وشاَع في الن اِس قول  لست  أعهد ه             
 َرك  مولى الع ْرف ما ح مداـــــــــوي ت يوماً   ة  ـــــــــــأي حَمد  المرء  لم يَهمم بمكر م            

  

فلقد بدأ فقابل بني اخلري والشّر، فشّبه سرعة ذهاب اخلري وانقضائه بالدقيق من 
األعواد والثمام أوقدها راع  ث مضى خلف مواشيه فسرعان ما ختمد، وقابل هذا بأن شّبه 

ي من أصلب األعواد وأشّدها طول مّدة الشّر ودوامه بالنار اليت أوقدت بأعواد الغضى، وه
 :(97)حرارة وطول اشتعال، حىت لقد صارت وشّدة احلرارة قريننْي؛ قال عبد بين احلسحاس

 ياــمن الد ر والياقوت والشذر حال  وجيد كجيد الريم ليس بعاطل                   
 ذاكيا وجمر غضًى هب ْت له الريح  كأن  الثريا ع ل قت فوق نحرها                 

ث التفت فقابل بني األشجار املثمرة وبني الشوك، فهي ال جُتىن مثارها إاّل بعد عمل 
دائب وجهود مضنية من حرث وبذر وري وسواها من األعمال اليت يقوم هبا الفالح، أّما 
الشوك فإنه ينبت دوماً دون اعتماد على زارع يزرعه أو ساق  يسقيه من املاء كثرياً أو قليالً. 

 قابل بني صنفني من الناس؛ صنف خرّي جببّلته وطبعه وهذا جيب شكره، وآخر يتصّنع ث
املعروف تصّنعًا ورياًء فهذا ال شكر له. ومضى فقابل بني الدهر واإلنسان، طالبًا إليه أاّل 
يشهر سيفاً، فكفى بسيف الدهر املصلت على رقاب اخللق أمجعني. ث أشار إىل فئة من 

بألسنتهم. وختم بأن أقام مقابلة استنكر فيها محد  -سبحانه وتعاىل-املوىل الناس نالوا من 
 اخلريات وكّل النعم. الناس ملن مل يصنع خرياً قط، ونسيان محد اهلل الذي منه كلّ 

 :(95)وحنو قوله
 وز  ـــــــَة: ال َيجـــــــوقاَل أبو َحنيفَ   يء  ـــــاَل شـــــاَز الش افعيُّ َفعــــأج                
 وما اهَتدِت الَفتاة  وال الَعجوز    ن اـــل  الشِّيب  والش ب ان  مـــــــــفضَ                 
 وز  ـــــــــرِِه فيِهْم ن جــــــاَن ألمـــــــفك  وم  ــــــــــَزَل الَفقيه  بداِر قَ ـــــــلقد ن                
 اِء جوز واــــــــا قيَل لألَمنــــــــإذا م  َقهاِء َحسباً ولم آَمْن على الف                
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وواضح من األبيات أنه أراد أن يقيم مقابلة بني الفقهاء، فجعل من اإلمامني 
   أن يقول: إذا كان شأن هذين كذلك اجلليلني، الشافعي، وأيب حنيفة مثاالً، فكأنه أراد

لقد ختّبط الفقهاء يف نمره، فهذا حيل أو يبيح فما شأن غريهم من أدعياء الفقه والفتوى؟ ف
اآلخر؟! ث قابل بني الشيوخ والشباب من الرجال، وبني العجائز والفتيات  شيئاً، بينما حيّرمه

 م يف الضالل بسبب فتاوى الفقهاءمن النساء مقابلة لغري التضاد، مقابلة أراد هبا مشوهل
هم. وختم بأن أقام مقابلة بني األمناء واستنكر إجالل الناس للفقهاء ومساعهم لفتاوي

والفقهاء، فاألمناء سيجوزون السراط يوم القيامة، أّما الفقهاء فغري بعيد أن حُيبسوا عليه 
 ومينعوا اجلواز.

 

ولقد استعمل أبو العالء املقابالت وأكثر من استعماهلا؛ إذ هي صدى ملا يعتمل يف 
وت ما يعتلج يف كيانه من ثورة على كّل نفسه من آالم وما خيتلج فيها من تشاؤم، وص

شيء، وما حيمله ويدعو إليه من مبادئ. لقد استعمل املطابقات واملقابالت ورسم هبا صوراً 
وظالاًل، ورّجع فيما تصنعه من إيقاعات نفسه، ليخلق هبذه املتضادات عوامل متضاّدة يقّدم 

دة. ولقد كان للمالم الذي اكتنف فيها رؤيته للناس واحلياة والكون يف ثقافة جديدة متفرّ 
حياته، ظالم ما عاين من صروف الدهر، وظالم ما أنكر من أخالق الناس، وظالم 
العمى، األثر األكرب يف هذه النمرة اليت التزمها، فكأنه أراد تطبيق املثل: "أن ترد املاء مباء 

ود الذي ال يستعاد إاّل ، قليقابل المالم بتصويره؛ أماًل يف استعادة النور املفق(92)أكيس"
 بإبراز نقيضه والتنبيه إليه ثّ تغييبه.

 

فمع أيب العالء، ومناذج من الصور احلّية اليت جعل من املقابالت أداة رمسها وأداة 
تلوينها ومبعث حيويتها ومجال إيقاعها؛ لنرى دقة اختياره أللفاظ هذه املفارقات، وانعكاس 

واجلمايّل الذي أكسبها ألوانًا وإيقاعات أضفت عليها أثرها املعنوي يف توضيح أفكاره، 
 :(91)حالوة ورونقاً، وجعلتها أهالً للسريورة واخللود. قال أبو العالء

 فَِنيْت والظَّالم  ليَس ِبَفانِ   َعل الِني فإن  بِيَض األَماِني                     
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حد حّقًا فلريسل خياله ه مستوحش، فليكن له من يؤنس وحشته، فإن مل يكن مثة أإنّ 
ح خياطبهما راجياً يف اآلفاق ليأتيه مبن يؤنس وحدته ووحشته، فيفعل، فيأتيه مبؤنسنْي، ورا 

، وأتبع طلبه بتعليله؛ فلقد كانت له أماين حبيبة وآمال عزيزة لّوهنا باللون منهما مواساته
نها سرعان ما األبيض، لون الفرح والسرور والسعادة والتفاؤل، وبعث هبا حياة، ولك

انطفأت كما تنطفئ الزهور وتذبل، ث جاء هبذه املقابلة، وكان مقتضى احلال أن يقابل 
البياض بالسواد، ولكنه قابله بالمالم، وإذا كان قد أخرب عن األماين باجلملة الفعلية وفعلها 

لمالم ه قد وصف ااملاضي: )فنيت( داللة على التغرّي والتبدل واالنتقال واالنقضاء، فإنّ 
(؛ ليدّل على ثبوته ودوامه، ولو أنّ  : -مثالً -ه قابل البياض بالسواد؛ فقال باسم الفاعل )فان 

 هذه املزيّة من إغفال ذكره ولونهوسواد اليأس، أو واليأس األسود ليس بفان، ملا حّقق 
والتعبري عنه بالمالم الذي هو مصدر ال لون، مع ما يف املصدر من معاين الشمول، وما 

 :(91)وقال ضمنه من معاين الوحشة واخلوف والفزع، زيادة على لون السواد.يت
 وإْن كان أْسوَد الطَّْيلَسانِ  ـنِ   ل  كأنَّه  الصُّْبح  في الح ْسـر بَّ ليْ                 
 رانِ ــــــَف النَّجم  ِوْقفَة الَحيْ َوقَ   م اــــَنا فيِه إلى اللهِو لـــــــرََكضْ  قدْ                 

فقد بدأ بُرّب اليت تفيد معىن تقليل ما بعدها بتنكريه وجوباً، وجعل معموهلا ليالً، وقد 
ه حيمل ذكريات ليل، إنّ  يكون التقليل للتحّنن والتحّبب كالتصغري، وهو ليل ليس كأيّ 

عزيزة، ولذلك جعله كالصبح حسناً، وزاد يف جتميله بأن جعل ما شّبهه به معرفة: 
ث جاء هبذه املقابلة اليت وضع فيها احلركة بإزاء السكون، ففتية يلعبون  )كالصبح(،

وميرحون، وجنوم واقفة، واحلركة من عناصر اجلمال يف الشعر، إهنا تبعث فيه حياة، وتعزف 
فيه إيقاعات رشيقة حمّببة. وقد بدأ بـ)قد(، وجعل ما بعدها فعاًل ماضياً؛ إلفادة حتّقق 

حلركة: )ركضنا(، فثمة فتية يلهون ويلعبون يف ليل يبدو كأنه ليس له الفعل، ث انتقل إىل ا
انقضاء، فنجومه واقفة كنجوم ليل امرئ القيس. وقد جرت عادة الشعراء على التشاؤم من 

ا ليل كهذا ال تشاؤم فيه وال شكوى من طوله، وال طول الليل وسؤاله االنقضاء، فأمّ 
له عنده لشأنا. وممّا  ره بوجوب انقضائه، فإنّ خطاب له قد ينّبهه إىل طول وقوفه ويذكّ 
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أضفى على البيت مزيّة أخرى أنه مل يدع جنوم هذا الليل واقفة وحسب، وإمّنا وصف وقوفها 
باسم اهليئة: )وقفة احلريان(؛ إذن فوقوفها ليس وقوف املتحّدي املمّل، ولكنه وقوف متعّمد 

 لعب هؤالء الفتية ومرحهم وهلوهم هادف، إنه وقوف حائر ال يدري أينقضي فينقضي به
وليحتمل  طوله، العيش وبلهنية السعادة أنستهم فتية مرح على بالفرجة يستمتع واقفاً  يبقى أم

 : (95)طول الوقوف حىت ال يقطع عليهم هذا املرح وهذه السعادة. وقال أيضاً 
 فَأَتى الِحَمى ِنْضوًا طَِليَحاَرى سَ   ْد رَأى بـَْرقَاً م ِليَحاــــــــــَح وقَ َأال                   
 رِيحاــــــــَل زِْنجي اً جَ ـــــــْبَت الليْ َحسِ   ا اْهَتاَج أحَمَر م ْسَتِطيراً إذا مَ                    

والبيت األول مطلع قصيدة بدأها بوصف برق ملع لياًل يف مكان بعيد، فكان سناه 
رقًا آخر أو بروقًا ُأخر، ث مضى إىل البيت الثاين ه أهاج فيها بيبلغ الديار ضعيفاً، ولكنّ 

ليقيم هذه املقابلة، فيجمع بني لون الليل ولون الربق، ولريسم هبذين اللونني: األسود 
 لناطقة، فيها اللون وفيها احلركةواألمحر، وبسوامها من العناصر األخرى هذه اللوحة احلية ا

يف هذا الزجنّي اجلريح، وفيها اللون األمحر الذي فيها اللون األسود املتجسد يف هذا الليل و 
صبغته محرة هذا الربق ومحرة دم هذا اجلريح، وفيها احلياة املتوّلدة من خفق هذا الربق 

 ني؛ إذ يكتنف األسود فيها األمحروتواليه، وتلّوي هذا اجلريح وتقلبه، وفيها املزج بني اللون
ناصر احلياة غري اللون واحلركة، وهو عنصر وفيها كذلك عنصر ثالث من عناصر اجلمال وع

ه متحّصل؛ ذلكم هو عنصر الصوت اآليت من الرعد املصاحب وإن كان خفيًا غري أنّ 
 للربق، ومن صراخ أو أنني هذا الزجني اجلريح.

 

باللون واحلركة والصوت، وبسعة خياله رسم أبو العالء هذه اللوحة احلّية الناطقة. إّن 
ومزجها بغريها من عناصر اجلمال يف املقابالت عبقرية خاصة ال يؤتاها  لأللوان ومزجها معاً 

 العالء هذا الربق وخفقه وملعانه إال الكبار من الشعراء أمثال أيب العالء. أترى لو ترك أبو
وترك معه هذا الليل مرخيًا سدوله صامتاً، أو لو كان شّبههما بشيء آخر غري هذا احلي 

 ، كانت ستكون للبيت هذه املزية، وللصورة هذا الرونق؟.النزيف املتلوي املضطرب
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وخالصة القول أن املقابلة أوسع جمااًل وأرحب أفقًا من الطباق؛ إذ إن فيها فاعلية 
شعرية تنمو فيها املواقف املتقابلة وتتفاعل، بعكس الطباق الذي ترفض فيه املتقابالت 

ء بنية متكاملة محّلها مهوم الناس واألشياء بعضها وإن ظاهراً. وأهنا قد مثلت عند أيب العال
والوجود، وضّمنها شجونه الفكرية والنفسية اخلاصة؛ ولذلك استعملها وأكثر من استعماهلا 

م من خالهلا رؤيته للناس واحلياة ليوضح أفكاره ولريسم صورًا خيلق هبا عوامل متضاّدة يقدّ 
 والكون يف ثقافة جديدة خمتلفة ومغايرة.

 

 في شعره التقسيماً: ثالث
التقسيم مصدر الفعل الثالثي الصحيح املضاعف العني: )َقّسَم(، و "صّحة التقسيم 

. و"التقسيم (91)فيها وال يغادر قسمًا منها" يهي: أن يبتدئ الشاعر فيضع أقسامًا فيستو 
م الكالم قسمة مستوية حتتوي على مجيع أنواعه وال خيرج منها جنس من الصحيح أن تقسّ 

. وهذا أحسن (90)﴾هو الذي يريكم الربق خوفًا وطمعًا﴿ه. فمن ذلك قول اهلل تعاىل: أجناس
 .(92)الناس عند رؤية الربق بني خائف وطامع ليس فيهم ثالث" تقسيم؛ ألنّ 

 

. (99)."مله فال تنقص عنه وال تزيد عليه.و"التقسيم هو أن يقّسم املعىن بأقسام تستك
فساده. ولسنا نريد بذلك هاهنا ما تقتضيه القسمة و"القسم الثاين من صحة التقسيم و 

ذلك يقتضي أشياء مستحيلة، كقوهلم: اجلواهر ال  العقلية كما يذهب إليه املتكلمون، فإنّ 
 هذه القسمة صحيحة من حيث العقل ختلو إما تكون جمتمعة وبعضها مفرتقة. أال ترى أنّ 

يل وجوده. وإمّنا نريد بالتقسيم هاهنا الستيفاء األقسام مجيعاً، وإن كان من مجلتها ما يستح
ما يقتضيه املعىن ممّا ميكن وجوده، من غري أن يرتك منها قسم واحد، وإذا ذكرت قام كّل 

  بلفمة )إّما(، وتارة بلفمة )بني(قسم منها بنفسه، ومل يشارك غريه، فتارة يكون التقسيم 
ا ومنهم كذا، وتارة بأن يذكر كقولنا: بني كذا وكذا، وتارة بلفمة منهم كقولنا: منهم كذ

 : فشعبة ذهبت مييناً العدد املراد أواًل بالذكر ث يقسم، كقولنا: فانشعب القوم شعبًا أربعاً 
 . (577)وشعبة ذهبت مشاالً، وشعبة وقفت مبكاهنا، وشعبة رجعت إىل ورائها..."
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من أجزائه واحد  : هو أن تذكر شيئًا ذا جزأين فصاعداً، ث تضيف إىل كلّ و"التقسيم
. (575)ما هو له عندك. واشرتط البديعيون أن تستويف أقسام القسمة، فال تغادر منها قسماً"

و"التقسيم: هو أن يذكر متعّدد، ث يضاف إىل كّل من أفراده ما له على وجه التعيني... 
... وثانيهما: أن ءوقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين؛ أّوهلما: أن تستويف أقسام الشي

 .(572)تذكر أحوال الشيء مضافاً إىل كل منها ما يليق به..."
 

ولقد اهتم البالغيون بالتقسيم اهتمامهم بأشهر أبواب البديع، وجعلوه يف أنواع منها: 
التقسيم الصحيح، وقد تقّدم تعريف قدامة بن جعفر له. ورأى بعضهم أن أحسن أنواع 

وعب مجيع أوصاف الشيء يف الكالم التقسيم هو التعقيب أو مجع األوصاف، حبيث تست
وال يغادر منها وصف. وذكر من أنواعه: التقطيع أو التفصيل؛ أي أن تفّصل حاالت 

 .(571)الشيء أو أنواعه، أو أوصافه. وجعل من التقطيع: الرتصيع
 

وجتدر اإلشارة إىل أّن ابن األثري قد أطال احلديث يف التقسيم، ورّد على من ذهبوا إىل 
اء األقسام ليس شرطاً، وأن ترك بعضها ال يقدح يف الكالم، وذكر حججهم من أّن استيف

 . (571)القرآن الكرمي وفّندها، وأورد كثرياً من الشواهد، مما ال جمال لبسط القول فيه
 

ولقد كان التقسيم عماد العرب يف النمم قبل أن يعرفوا األوزان، فقد كان الناظم "يأيت 
سب اسرتاحات النفس ووقفات اللسان وتصّدي الفكر. وكّل قسم بكالمه قسيماً قسيماً حب

يأيت به ميّثل مجلة أو فقرة أو دفعة من دفعات التعبري، ث يعتمد أن يكافئ ويؤاخي بني هذه 
 م، فقد التفتوا إىل كثري من صوره. ومل تكن البالغة القدمية غافلة عن التقسي(575)األقسام"

روا مصطلح التقسيم على املعاين، وإمّنا قسيم؛ ألهنم قصّ ولكنهم مل يطلقوا عليه اسم الت
. (571)خّصوه بأكثر من مصطلح؛ ففي النثر أمسوه: السجع املتوازي، والرتصيع، واملوازنة

والغالب على مذهب القدماء أهنم مل ينمروا إىل التقسيم من حيث كونه أمراً جرسّياً، ولكن 
 .(570)من حيث كونه أمراً يتعّلق باملعىن

 

ويقوم مصطلح التقسيم على أساس متاثل الوحدات الصوتية يف النص، فهو إذن يأخذ 
بعني االعتبار الدواّل ال املدلوالت، وطريقة رصفها على حنو حيقق نوعًا موسيقياً. وهو 
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. (572)يضفي على النص إيقاعاً جديداً ونغماً قويّاً لعله يف بعض احلاالت يزيد من قوة املعىن
 معمم صوره إمنا هو تقسيم صويّت داليّل؛ مبعىن أّن النّص يقسم إىل أجزاء يف "فالتقسيم يف

 .(579)ضوء اعتبارين: االعتبار الصويت، فيكون كّل قسم وحدة صوتية. واالعتبار املعنوي
 

ولقد اهتم الشعراء بالتقسيم واستعملوه يف أشعارهم إدراكًا منهم ألمهته يف إثراء 
قصيدة، وملا يبعثه فيها من الطرافة والرشاقة. وغري أيب العالء من املوسيقى الداخلية يف ال

يعزب عن ذهنه أو يغيب عن خاطره مثل هذه األمهية أو هذا االهتمام، فلقد استعمل 
ه كان يهدف من ذلك هدفه من التقسيم يف أشعاره وأكثر من استعماله. واملرّجح أنّ 

هار مهارته الفنية، إضافة إىل مدى اهتمامه استعماله للجناس؛ وهو إبراز تفوقه اللغوي وإظ
ومبلغ عنايته بتنغيم شعره. وال ريب يف أّن التقسيم أرحب أفقًا وأوسع جمااًل من اجلناس يف 
إبراز ذلك التفّوق وإظهار تلك املهارة، إذ إن فيه داللة على سعة الثقافة اللغوية أكثر من 

الداخلية يفوق ما يسهم يف اجلناس؛ ذلك  إثراءه للموسيقى داللة اجلناس عليها، كما أنّ 
الشاعر يقسم بيته إىل وحدات موسيقية مستقلة إحداها عن األخرى، وخيتلف إيقاع   ألنّ 
منها عن إيقاع األخرى، وهي تتفاعل وتتناغم مع تفعيالت البيت العروضية، فتندغم  كلّ 

قى شاملة تتواىل فيها فيها أو يف بعض أجزائها تارة وتفرتق أخرى، وهبذا وذاك تنشأ موسي
األنغام وتتنوّع لتكون طبقة موسيقية تنسجم مع الطبقات األخرى فتحدث مجاًل موسيقية 

 تغدو هبا القصيدة أشبه بسيمفونية اشرتك يف عزفها أكثر من آلة.
 

ولقد استعمل أبو العالء التقسيم وأكثر من استعماله، وإن مل يكن بالكثرة اليت 
لبديعية األخرى كاجلناس والطباق واملقابلة. وقد استعمله استعماالً استعمل فيها األلوان ا

جمّردًا فأورد الشيء وأقسامه أو الغالب من أقسامه، واستعمله استعمااًل معنويًّا هبدف إبراز 
فكرة أو توضيح معىن أو ترسيخ قيمة. ولقد كان استعماله له جمّردًا أشبه ما يكون 

لذي عمد إليه فنّيًا لتحقيق هذا اإليقاع وتنويعه باستقصاء باالستعمال الصويت اإليقاعي ا
 األقسام. ومل يكن استعماله له بذلك العمق الذي ألفيناه يف املقابلة ويف الطباق.
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 :(557)استعمل أبو العالء التقسيم فوصف به نفسه، فقال
، َوإْقدَ   َأال في َسبيِل المْجِد َما أَنَا فَاِعل                  ام ، َوَحْزم ، َونَاِئل  َعَفاف 

فقد أثبت له بالتقسيم صفات العّفة والشجاعة واحلزم واجلود؛ لريسخ يف األذهان هذه  
 األخالق وهذه القيم اليت هبا يُتغىن وهبا يفخر من شاء الفخر.

 

 :(555)واستعمله فذكر به أصناف املخلوقات، فقال
: َمَلك  رَفي                  سِ ـــان ، وِجيل  غيَـر  إنْ ـــــــــــوإنس  ع  ـــــثالث  مراِتب 
 إلى ِقنِس المالِئِك خيِر ِقنسِ   فإْن فـََعَل الفتى َخيرًا َتعالى                

 

فلقد مجع يف البيت األول أصناف األحياء من املخلوقات، فذكر منهم املالئكة والناس، ث 
األحياء غري املالئكة والناس، وهم  قال: وجيل غري إنس، فشمل بقوله هذا ما بقي من

اجلّن واحليوانات. واستعمل هذا التقسيم دعوة إىل فعل اخلري الذي ذكر أّن به يسمو 
 اإلنسان إىل مراتب املالئكة.

 

 :(552)واستعمله فذكر مراتب الشعر تبعاً ملراتب من يقال فيهم، فقال
 َشْخص الَجِلي  بال طَيش  وال َخَرقِ   ِليِّ علىــــِب النَّظَم تـَْرتيَب الح  ــــــــفـََرتِّ           
 ن قِ ــــــفوَق الِحَجاِج، وعْقد  الدُّرِّ للع    الِحْجل  للرجِل، والت اج  الم نيف  ِلما          

إّن الشعر كاحللي يزين من يقال فيه كما تزدان العروس حبليها، وإذا كان كّل نوع من احللّي 
م ال يناسب غريه، فالتاج للرأس، والعقد للجيد، والسوار أو الُقلب يناسب موضعًا يف اجلس

 لليد، واحلجل أو اخللخال للساق، فكذلك الناس طبقات ومراتب، فينبغي أن يقال يف كلّ 
 واحد منهم ما يناسبه وما هو أهله.

 

 :(551)واستعمله فبنّي به أحوال الدنيا وصروفها ومسرية حياة اإلنسان فيها، فقال
 وت صبح  في َعجائِبها وت مِسي  ها َشبيه  ــــــــــــــــر ها بأو لِ ـــــــــــــوآخِ                   

، وح لول  رَمسِ   ق دوم  أصاغر ، ورحيل  ِشيب                      وِهجرة  منزل 
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يتبعها  إّن الدنيا جتري على وترية واحدة ونسق واحد، فأوهلا كآخرها وآخرها كأّوهلا؛ فوالدة
هرم يعقبه موت، فهجر للمنزل املؤقت الذي هو البيت، إىل املنزل الدائم أو شبه الدائم 

 الذي هو القرب.
 

ه استعمل التقسيم يف خمتلف األغراض وملختلف املعاين. لبيان أنّ  اوقد كان هذا متهيد
اء مناذج من ولقد آن أوان إبراز قيمته يف املوسيقى وأمهيته يف املعىن، وسيكون ذلك بانتق

 :(551)عّدة قصائد، ودراستها معىًن وموسيقى؛ قال أبو العالء
 بهم َغْرباً من األرِض أو شرقَا يذ مُّ   ن يَفتِقْد حاَل الز ماِن وأهَلهوم          
 اْرقَ ــــــــــــيَـَره م  شر ًا وَصنَعَتهْم خ  ــــــوخَ   يجْد قوَلهم َمْيناً، وِودَّه م  ِقلىً           
 اًل وح كمَتهم َزْرقَاــــــهم  َجهــــــوِعلمَ   َرهم  ِغنىً ــــوِبشَره م  َخْدعاً وَفق          

ه ذلك ومتثل األبيات موقفه من الناس عمومًا ونمرته إليهم مبنمار واحد ومعيار واحد، وإنّ 
خيتربهم يعرف  املنمار األسود وذلك املعيار السل ي، منمار االهتام ومعيار سوء المّن، فمن

حقيقتهم فيذّمهم حيثما كانوا، فقد جبلوا يف أفعاهلم على الشرور وانطوت بواطنهم على 
األحقاد. إهنم يف نمره ليسوا غري جهالء خمادعني، أهل كذب ونفاق وأرباب مكر ورياء. 
ويلفى وقد استعمل التقسيم واعتمده لبيان تلك الطبائع وإثبات تلك الصفات، فوظفه 

ووظفه فنّيًا إيقاعياً. وإذا كان يف البيتني السابقني قد أقام الوحدة وحقق التوازن  معنوياً 
قسم منها  والتواؤم بني طريف كّل قسم من أقسامه األربعة؛ بأن جعل الطرف األول من كلّ 

   رحيل شيب، وهجرة منزل، وحلول رمسمضافًا واآلخر مضافًا إليه: قدوم أصاغر، و 
املضاف  طرفني مصاحبة للوحدة الفنية اإليقاعية؛ إذ إنّ  ة بني كلّ فحقق بذلك وحدة معنوي

 األربعة وحدة تركيبية نممية كذلكواملضاف إليه مبرتبة اسم واحد. كما حقق بني األقسام 
واحد من األقسام األربعة خربًا ملبتدأ مضمر أو حمذوف. ومثل ذلك فعل يف  إذ جعل كلّ 

بيت منها أربعة أقسام  يات الثالثة؛ فلقد قسم كلّ هذين البيتني األخريين من هذه األب
متساوية، وأقام بني األقسام وحدة تركيبية نممية حقق هبا الوحدة املعنوية بني األقسام 
الثمانية؛ بأن جعلها مجيعًا مفعوالت لفعل واحد هو الفعل اليقييّن )جيد(، ودّل على ثبات 
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 ىل غريه وليس له، فقد قال: )جيد(، وبإسناده إهذه النمرة وهذا املعيار جبعله الفعل يقينياً 
ومل يقل: وجدُت، واستعمله مضارعاً ليفيد استمرار الزمان وامتداده؛ فكان هبذا وذاك صاحلاً 

جمّرب خمترب وقت شاء وأىن شاء، فليس هو وحده من  ناظر ممعن وأليّ  ألن يكون أليّ 
م هبا، فمن أراد أن خيتربهم وجد الناس على هذه الصفات ويف هذه الطبائع وحكم عليه

 فليفعل وسيلفيهم على ما قال.
 

وكما حّقق بالتقسيم هذه الوحدة اليت أبرز هبا هذه الصفات وجّلى هذه الطبائع يف 
طبع عن اآلخر، فإنه   صفة فيها عن األخرى ومنفصل كلّ  وحدات ضّدية مستقلة كلّ 

عات، وأنشأ به موسيقى جديدة كذلك قد أزال به التداخل بني األلفاظ واملعاين واإليقا
متنوعة مستقلة عن تلك اليت تعزفها تفعيلتا حبر الطويل: فعولن مفاعيلن املكّررة أربع مرات 
يف كّل بيت؛ وهي: جيد قوهلم ميناً، وودَُّهُم قلًى، وخريَُهُم شرّاً، وصنعتهم خرقا، وبشرُهُم 

د أحدث هذا التقسيم تنّوعًا يف خدعاً، وفقرهُم غىن، وعلمهُم جهاًل، وحكمتهم َزْرقا. وق
 :(555)وقال املوسيقى وصنع طبقات ومجاًل موسيقّية زادت موسيقاه إثراًء وغناء.

 لعيش  َسيري، وموتي راحة  الجسدِ وا  تُّرب  َجد ي، وساعاتي ركائب  ليال           
، والشخص  ِمن قلق              ، والنفس    العين  ِمن أَرق   ِمن َحَسدِ  والقلب  ِمن أمل 

أقام أبو العالء يف هذين البيتني مطابقة بني املوت واحلياة، وقّدم حديث املوت على 
حديث احلياة؛ إذ كان به أعىن وإليه أهّم. ولنتأمل كيف اعتمد على التقسيم يف بيان 
التفاصيل وإفراد احلاالت، فقد قسم كل بيت منها أربعة أقسام متساوية، وحّقق يف األقسام 

 ّل قسم منها يأتلف من مبتدأ وخربثمانية تشاهبًا وائتالفًا لفميًا نمميًا عاّمًا بأن جعل كال
ث خّصص بأن جعل ألقسام كّل معىن من املعنيني بنيته اللفمية النممية اخلاّصة؛ فقد جعل 

 رت الثاين متعّلق اجلاّر واجملرو األخبار يف البيت األول كّلها أمساء مفردة، وجعلها يف البي
واجلاّر فيها مجيعاً واحد هو )من(. وشّبه احلياة برحلة أو سفر جعل مبتدأه ومنتهاه يكتنفان 

 الرتاب الذي منه خلق وإليه سيؤولمطّيته إليه ومسريها فيه، فقّدم أصل اإلنسان الذي هو 
ا وجعله أباه األكرب، أو هدفه وحمه األوفر، ث انتقل إىل احلياة جاعاًل من ساعاهتا املطاي
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ومن العمر فيها منطلق املسري إىل املوت الذي رأى فيه الراحة من عناء هذا املسري واخلالص 
من قتاد دروبه. ث انتقل إىل البيت الثاين فصّور فيه احلياة وأحوال اإلنسان فيها وجبّلته 

اة لديها، فأوضحه جسداً ونفساً وبّينه جوانح وجوارح، فعينه لطول ودوام نمرها إىل متع احلي
وزخرفها، وإىل الناس وما يف أيديهم مؤرّقة أبدأ، وكأمنا األرق أصل تكوينها، وكيانه قلق حىت  
كأمنا أنشأ من القلق، وقلبه شديد اخلفق مرتّدد النبض أماًل يف حيازة املطامح ونيل املطامع 

ا والشهوات فكأمنا خلق من األمل، ونفسه أنانية جشعة توّد لو أن كّل شيء ملكها فكأمن
وجدت من احلسد. وكما وظف أبو العالء هذا التقسيم هذا التوظيف املعنوي الذي أوضح 
به مسرية اإلنسان يف هذه احلياة، وبنّي ما فيه من الصفات واألحوال والطبائع، فإنه قد 

قسم دفقة إيقاعية ومجلة موسيقية أضافها  وظفه كذلك توظيفاً فنّياً موسيقياً، فجعل من كلّ 
تفعيليت البسيط: مستفعلن فاعلن املكّررة أربع مرات يف كّل بيت، فاندغمت  إىل موسيقى

 :(551)وقال هبا تارة ومتّيزت تارة أخرى، فأغنتها مجال وْقع وأثرهتا غّنة حلن.
 وت مِسي وت صبح  في َعجائِبها  يه  ــــــــــها َشبــــــــا بأو لِ ـــــــــــوآِخر ه                  

، وح لول  رَم  ق دوم  أصاغر ، ورحيل  ِشيب                      سِ ــوِهجرة  منزل 
وهو يف املقطوعة اليت فيها البيتان يتحدث عن عدم خلود أحد من الناس يف هذه 
الدنيا، فهم بني مولود قادم فمقيم يف هذه الدنيا ما شاء اهلل ث يرحل عنها تاركاً كل ما فيها 

، ليأيت بعده من يرثه ث ميضي وهكذا دواليك، وميضي أبو العالء حىت بيته الذي كان يؤويه
يف هذا السبيل اجملهول حريان تائهًا يتمىن أن يعود أحد هؤالء املاضني وإن على عجل 
فيخربه مبا لقي، وظّل حيّدث نفسه هبذه األمنية كأنه ال يعلم أّن من ميضي لن يقدر على 

لذي كان يتشّوق إليه ويتمىن جميء من خيربه به، وليحّل العودة ليخرب من بعده اخلرب اليقني ا
هلذا الناس لغز ما استغلق من أمرهم. والتقسيم يف البيت الثاين، وإّن نمرة مقارنة بينه وبني 
ما قبله كافية لبيان الفرق الذي أحدثه التقسيم يف املوسيقى مع أهنما من حبر واحد. فلقد 

ة، يف كّل جزء من أجزائه قسمان؛ فأكسبه ذلك قسم البيت إىل أربعة أقسام متساوي
( املتجسدة يف: )قدوم أصا(  طبقات موسيقية مل تكن موجودة يف تفعيلة الوافر )ُمفاَعَلنُتْ
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ة جديدة تشتمل على عدد من النغمات زيادة يفلقد توّلدت هبذا التقسيم وحدة موسيق
وسيقية متمثلة يف: قدوم على ما يف مفاعلنت، إهنا )غ ر ْن(، وبه غدت هذه الوحدة امل

أصاغرن كلها، ويف الوحدة التالية: ورحيل شيب، وحنو ذلك ت يف عجز البيت. وبه يتبني 
أّن نغمات جديدة قد أضيفت إىل البيت، نتجت عن تقسيمه هذا التقسيم اجلديد، وأّن 

  :(550)وقال هذا التقسيم اجلديد قد زاد موسيقاه األصلية ثراء وغناء.
، َفجن ة، أو نار    ، فِعف ة ، أو فتَنة  وهي الحياة                       ثم  الَممات 

ذكر أبو العالء يف هذا البيت مفارقيت: احلياة واملوت، واستعمل التقسيم فأقام به هذه 
املقابلة بينهما، فقد قسم البيت ستة أقسام متساوية، فجعل صدره ثالثة أقسام وعجزه 

فذكر احلياة، وأتبعها بالفاء حرف التعقيب فبنّي يف القسمني  مثلها. وبدأ القسم األّول
التاليني مسلكي الناس فيها بني العفة ونقيضها الذي عرّب عنه بالفتنة، أو قسمْيهم بني 
الطاهر النقّي البدن واألثواب، واآلخر املقابل املضاّد املعاكس، مستعماًل املصدرين: العفة 

ن املصدر أصلح البىن إىل أن يُدّل به على حقيقة الطبع والفتنة يف الداللة عليهما لكو 
وصّحة وثبوت احلكم. وإذا كان بني احلياة واملوت فاصل زماين هو هذا العمر املقّدر 
املكتوب فقد استعمل )ثّ( حرف الرتاخي، وذكر بعده يف القسم األّول من العجز والرابع 

ده الفاء كذلك ملا تقّدم، فذكر يف من األقسام مقابل احلياة وهو املوت، واستعمل بع
 القسمني: اخلامس والسادس مصري اإلنسان بعد املوت فإىل اجلنة أو إىل النار.

 

وهو إذ وضع املوت يف مقابلة احلياة فقد رّتب بعده يف كّل قسم من القسمني ما 
ل التقسيم هذا يناسبه ممّا تقّدم؛ فاجلنة بإزاء العفة، والنار بإزاء الفتنة. وإذا كان قد استعم

االستعمال املعنوّي فحّقق به هذا التقابل وأوضح هذه املعاين واألفكار، فإنه قد استعمله  
كذلك استعمااًل فنّيًا موسيقيًا صنع به إيقاعات موسيقية جديدة أضافها إىل موسيقى 

الً تفعيلة الكامل: متفاعلن املكّررة ست مرات يف كّل بيت وأنتج هبا وبالتفعيلة طبقات ومج
موسيقية لعّل أبرز مماهرها هذه الطرافة والرشاقة واخلّفة وحسن وقع أنغام هذه الدفقات يف 
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 ة بـ: )وهي احلياة(وءأو جّنة، مبداألمساع، فلنصغ إىل اإليقاعات املتناغمة: فعّفة أو فتنة 
 :(552)وقال )أو نار(. وموسطة بـ : )ث املمات(، وخمتومة هبذا اللحن املعزوف على وتر آخر:

، ويـَغْ والَمْرء                       َعاَش، ويَْأتَال  بَقْصد  وَمْيلْ   َتال  َماـــــَيْحَتال 
، وإبـ                    ، َونـََهار  َولْيلْ   والدَّْهر  إْعَدام ، وي ْسر   ـَرام ، َونـَْقض 

عياره املألوف إىل هذان البيتان من حبر السريع، وهو فيهما ينمر مبنماره املعتاد ومب
الناس وأخالقهم وطبائعهم وما جبلوا عليه، وإىل الدهر وصروفه ومعامل سريه وجماريه اليت 
هي أخالق الناس وسلوكهم وطبائعهم اليت يغفل فيها ذكرهم وينسبها إليه ويلصقها به. 

على ويبدو وقد استعمل التقسيم إلبراز أفكاره وإيضاح آرائه وبيان أحكامه على الناس و 
الدهر، أو على الدهر دون الناس منسوبة إليه وملصقة به. ويبدو التقسيم يف البيت األول 
على طريقة التقطيع والسجع: حيتال، ويغتال، ويأتال، وقد استعمل األفعال دون أمساء 
الصفات؛ ليّدل هبا على استمرار هذه السلوكيات وتداول هذه الطبائع، فاإلنسان يف نمره 

خماتل حمتال، وشرّير ظامل مغتال مهما امتّد به الزمان وطال له العمر، وهو إذا خبٌّ خمادع 
ساس أو حكم عدل يف أحكامه أو جار. ويبدو التقسيم يف البيت الثاين أكثر وضوحاً 

قسمة منهما أقسامًا ُأخر؛ فقسمة  وجالء، وقد قسم فيه الدهر قسمتني، وجعل حتت كلّ 
ناس يف الدهر وقد نسبها إليه وجعلها له، وقسمة زمانية حالية وصفية ذكر فيها أحوال ال

ذكر فيها ما يأتلف منه الدهر وما يشتمل عليه، وقد اعتمد املطابقة يف قسمتيه: احلالية 
والزمانية، فالدهر فقر وغىن، وعهود وعقود ووفاء هبا أو نقض هلا، وهو هنار وليل يتعاقبان. 

م يف البيت األول ملا ذُكر من الداللة على الدأب وإذا كان قد استعمل األفعال يف التقسي
واالستمرار، فإنه استعمل األمساء يف البيت الثاين ليدّل على لزوم الصفات وثباهتا. وكما 
أبرز التقسيم هذه األفكار وأوضح هذه املعاين وأفردها، فإنه قد أضاف به كذلك إىل 

ع يف البيت األول وهبذه موسيقى البحر األصلية نغمات جديدة صنعها هبذا السج
الطباقات املفردة املتتالية يف البيت الثاين، وتكونت هبذا وذاك وحدات ومجل موسيقية كانت 
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رافداً ملوسيقى تفعيليت حبر السريع: مستفعلن اليت تتكّرر مرتني يف حشو صدر البيت ومثلها 
 .يف حشو عجزه، وفاعلن اليت تأيت مرّة يف عروض البيت، وأخرى يف ضربه

 :(559)وقال
ْيــــــــــــــبِّرِيِني مَ ــــــــخَ              ـِب َفال ِعْلَم لي ِبذْنِب الَمِشيبِ   اَذا َكرِْهِت ِمَن الشَّ
 بِ ــــــــــــْونه  َكثْغِر الَحبيـــــــــــل ِؤ، أْم كَ   َح اللُّؤـــــــاِر، َأْم َوضَ ــــــاَء النَّهـــــــــــأَضي           
 بِ ــــــــر  يـَر وق  وِطيـــــع  ِمن َمْنظــــــــمَ   واذْك ِري لي َفْضَل الشَّباِب وما َيْجـ            
 ِب؟ــــــــــــــــــــَدْهِر األِديـــــــــــــه  كَ ــــــــــأم أنَّ   ه  الغي  ـــب، َأْم ح بُّ ـــــــــْدر ه  بالحبيـــــــغَ            

 

أبو العالء األبيات على طريقة جتاهل العارف، وأرسل خياله يف اآلفاق فجاءه بفتاة أو  بدأ
بطيف فتاة، وكأمنا كان قد مسعها تتغىن بالشباب وتذم الشيب، وراح يسأهلا سؤال املعرتض 
ويستخربها استخبار املنكر عّما كرهته من الشيب وليس فيه ما يسوء، ث شاء أن يدعم 

، فاستعمل التقسيم؛ ليبنّي هلا به مماهر احلسن يف الشيب ومعامل اجلمال رأيه ويؤيد حجته
 ثة، فشّبهه ببياضه بضياء النهارفيه، وجعل هذه املماهر واملعامل يف أقسام ذكر منها ثال

وبربيق صفاء اللؤلؤ، وببياض أشنب الغادة احلبيبة حني تفرّت عنه. ث أقام هذه املقابلة بينه 
ما ذكر من حماسن الشيب بإزاء ما يراه من معايب الشباب، فكأنه  وبني الشباب، ووضع

قابل بياض الشيب املشّبه بضياء النهار بغدر الشاب حببيبه وإلفه، وقابل مجال بريق الشيب 
املشبه بصفاء اللؤلؤ حُبب الشباب للرعونة والطيش والغّي، وقابل هباء الشيب املشبه بربيق 

 نوائبه اليت خيّص هبا ذا األدب من الناس. أسنان احلبيبة بقبح الدهر يف
 

ويبدو أبو العالء وقد استعمل التقسيم هذا االستعمال املعنوي فأوضح به ما شاء من 
 أفكاره، وأعرب به عما أراد من مبادئه وآرائه، وأبدى به ما وّد من حججه. وال ريب يف أنّ 

موسيقى أضافت إىل موسيقى قارئ األبيات سيلمس فيها كذلك أثر ما أحدثه التقسيم من 
تفعيالت حبر اخلفيف األصلية: فاعالتن مستفعلن فاعالتن، أنغامًا جديدة زادهتا حالوة 

 ورشاقة وخّفة، وأضفت عليها غناء وقع وثراء ترجيع.
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  كانت تلك مناذج من حبور متعّددة وأوزان وقوايف خمتلفة، قّدمت صورًا الستعمال 
وتوظيفه له توظيفاً معنوياً إلبراز أفكاره وإيضاح معانيه وإعالن  أيب العالء للتقسيم يف شعره،

مبادئه وإبداء حججه، وفنّيًا إلغناء شعره إيقاعًا وإثرائه موسيقى جيعالن له يف األمساع 
 إصغاء ويف القلوب وقعاً ويف األذهان قبوالً ويف العقول إقناعاً.

 

 خاتمة
شاء اهلل. وكانت غايتنا منها  من الزمن ما رحلة أدبية بالغية نقدية قضيناها تلك كانت

دراسة أبرز القضايا األدبية والفنية وأكثرها شهرة وشيوعًا يف شعر أيب العالء املعّري. وقد 
  .أّن من أبرزها البديع سقط الزند واللزوميات، تبنّي يل بعد قراءات مستفيضة متأنية لديوانيه:

  

يع أو جّلها، وأنه قد أفرط يف استعمال بعضها  ألوان البد ه استعمل كلّ ولقد ذكرت أنّ 
كاجلناس إفراطًا فاق فيه شعراء البديع يف خمتلف العصور واألمصار. قد استعمله ألكثر من 
غاية؛ أمهها التحّدي وإظهار تفّوقه اللغوي ومهارته الفنية، وأنه أراد به أن يشّق على نفسه 

بة أو مهجورة، كما أنه أراد به أن يسّلي وأن يرهق به الناس مبا ذكره فيه من ألفاظ غري
نفسه ويسّري عنها بتالعبه هبذه األلفاظ اليت امتلك ناصيتها وتلك املعاين اليت ألقت إليه 

ه جعل منه سبياًل خلدمة آرائه ومبادئه ومعتقداته وإظهارها وتوكيدها. زمامها، كما أنّ 
اًل مقحمًا مصطنعًا متكّلفًا حيناً وذكرت أنه كان يأيت يف شعره سائغًا حسنًا حيناً، وثقي

آخر. وبينت أنه أكثر من استعمال املقابلة استجابة لعوامل نفسه وأمايل فلسفته اللتني  
كانتا مزجيًا من الثنائيات وأمشاجًا من األضداد، وأنه أراد باستعماهلما ما أراده من إغناء 

ها وإخراجها. كما أنه أراد موسيقاه الداخلية بأنغام جديدة ولكنها هنا خمتلفة يف جرس
وضع املتناقضني بإزاء بعضهما  باستعماهلما خدمة أفكاره ومبادئه وإظهارها؛ ذلك ألنّ 

يلغي املسافة البصرية بينهما، ويقيم يف النفس شعورين متضادين جيعلها إذا أحبت أحدمها 
ه وجد أنّ أبغضت اآلخر، وإذا قربت أحدمها منها باعدت اآلخر وعملت على إطفائه. كما 

فيه جمااًل لتجسيد ما أملت عليه نفسه وما أوحت إليه فلسفته من آراء متضاّدة ونمرات 
متباينة إىل الناس وإىل احلياة وإىل األشياء. وذكرت أنه استعمل التقسيم لذكر ما أراده من 

 أقسام أو أنواع أو أصناف أو ما شاكلها ممّا أراد ذكره وتعداده وتفصيله.
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 حاالتالهوامش واإل
 

   الدين احلّلي مئة وأربعني باباً  بلغت أبواب البديع يف القرن الثامن اهلجري عند الشاعر صفيّ  -(1)
شرح الكافية البديعية في علوم البالغة ينمر: احلّلي، صفّي الدين عبد العزيز بن سرايا بن علي: 

 .    5922،  حتقيق: نسيب نشاوي، دمشق، ومحاسن البديع
  ار البداية ناشرون وموزعون، دلمسات بيانية في شعر أبي العالء المعريعاصم:  العطروز، -(2)

 .51 ، األردن، ص:5ط ،عمان
 دار صادر، بريوت، مادة: )بدع(.د.ت، ، لسان العرب: ت ، دابن منمور -(1)
ار ، حتقيق: عبد الرحيم حممود، دأساس البالغةالزخمشري، جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر:  -(1)

 ، مادة: )بدع(.5922املعرفة، بريوت، 
 مادة: )بدع(. ، املكتبة العلمية، طهران.د،ت، المعجم الوسيطالزيات، وآخرون:  -(5)
 (.550، اآلية: )البقرةسورة  -(1)
اإليضاح في القزويين، اخلطيب، جالل الدين أبو عبداهلل حممد ابن قاضي القضاة سعد الدين،  -(0)

 .   112، ص: 5925، 5لكتب العلمية، بريوت، ط، دار اعلوم البالغة
 .  555بريوت، د. ت، ص:  دار إحياء الرتاث العريب، ،المقد مةابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد:  -(2)
 عمر الطباع، شركة دار األرقم  :حت، اللزوميات ،املعري، أمحد بن عبداهلل بن سليمان ينمر مثاًل: -(9)

 .155-2/155، والنونية:5/175, والدالية:5/597 اللزومية التائية: .2777، بن أيب األرقم، بريوت
  ، القاهرة، الشركة العربية للنشر والتوزيعالمعمار الفني اللزومياتأبو ذياب، خليل إبراهيم،  -(57)

 .    515-512د.ت، ص: 
 .25، ص: كتاب البديعابن املعتز:  -(55)
 مادة: )جنس(.، المعجم الوسيطالزيات، وآخرون:  -(52)
  205-251، ص: كتاب الصناعتينينمر: أمثلة من هذه االختالفات يف: العسكري:  -(51)

 11-21، ص: البديع في البديع في نقد الشعرابن منقذ: ، و 205-5/215 ،العمدة والقريواين:
حتقيق: حممد ، 5992، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن األثري، ضياء الدين: 

اإليضاح في علوم ، والقزويين: 255-5/219: بريوت، 5طدار الكتب العلمية،  عويضة،
 .  112-121، ص: جواهر البالغة، واهلامشي: 172-191، ص: البالغة

 .22، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ص: البناء اللفظي في لزوميات المعريالسعدين، مصطفى:  -(51)
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 ، شركة دار األرقم بن أيب األرقم: عمر الطباعميقدتط و وضب شرح ،سقط الزند ديواناملعري،  -(55)
 5921 شروح سقط الزندوآخرون:  ،أبو زكريا حيىي بن علي ، والتربيزي،552ص:  ،بريوت

 1ط ،صرية العامة للكتابحتقيق: مصطفى السقا، وآخرون، بإشراف: طه حسني، اهليئة امل
 .502/ 5.مصر

 .5/51: نفسهاملصدر  -(51)
 .2/22: نفسه املصدر -(50)
 .175، ص: سقط الزنداملعري،  -(52)
 .121، ص: جواهر البالغةينمر يف هذه األقسام: اهلامشي:  -(59)
 .2/05: اللزومياتاملعري،  -(27)
 .525، ص: سقط الزنداملعري،  -(25)
 .91، ص: نفسهاملصدر  -(22)
 .95، ص: نفسهاملصدر  -(21)
 .550، ص: نفسهاملصدر  -(21)
 .257، ص: نفسهصدر امل -(25)
 .579، ص: نفسهاملصدر  -(21)
 .2/11: اللزومياتملعري، ا -(20)
 .251، ص: نفسهاملصدر  -(22)
 .01/ 2: نفسه املصدر -(29)
 .5/552: نفسهاملصدر  -(17)
 ، مادة )سور(.المعجم الوسيط، مادة )سور(، والزيات، وآخرون: اللسانابن منمور،  -(15)
، حتقيق: عبداهلل املتعال، مكتبة سر الفصاحةسنان أبو عبداهلل حممد بن سعيد: اخلفاجي، ابن  -(12)

 .   599، ص: سقط الزند، وينمر البيت يف: املعري، 597، ص: 5919علي صبيح، القاهرة، 
 ، مادة: )مطو(.المعجم الوسيط، مادة: )مطو(، والزيات، وآخرون، اللسانابن منمور،  -(11)
 5/219: ثل السائرالمابن األثري:  -(11)
 .115، ص: جواهر البالغةاهلامشي:  -(15)
، مكتبة داللة األلفاظ. وينمر: أنيس، إبراهيم: 551، ص: دروس في البالغة العربيةالزناد:  -(11)

 .272، ص: 5901، 1األجنلو املصرية، مصر، ط



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
121 

 0ص: ،5902 عرفة، بريوت،دار امل ، حتقيق:حممد رشيد رضا،أسرار البالغةاجلرجاين، عبد القاهر:  -(10)
 .2، ص: نفسهاملصدر  -(12)
 .55، ص: نفسهاملصدر  -(19)
 .109ص: ،القاهرة ،0، طدار املعارف ،5917 ،الفن ومذاهبه في الشعر العربيضيف، شوقي:  -(17)
 هليئة املصرية العامة للكتاب، اتعريف القدماء بأبي العالءينمر على سبيل املثال: طه حسني:  -(15)

 .   195، ص: الفن ومذاهبه في الشعر العربي. وينمر: ضيف، شوقي: 152ص:  ،5921 اهرة،الق
الفن ومذاهبه في . وينمر: ضيف، شوقي: 219، ص: طه حسين: تعريف القدماء بأبي العالء -(12)

 .195، ص:الشعر العربي
 .5/21، التوطئة: اللزومياتاملعري،  -(11)
 .5/20: نفسهاملصدر  -(11)
 .5/11: نفسهملصدر ا -(15)
 .5/55: نفسهاملصدر  -(11)
 .191، ص: الفن ومذاهبه في الشعر العربيضيف، شوقي:  -(10)
: قصيدته النونية: اللزومياتتقّدمت اإلشارة إىل بعض هذه القصائد. وينمر كذلك: املعري،  -(12)

 .   5/520ية: ، وقصيدته التائ2/222، وقصيدته الاّلمية: 2/157، والنونية األخرى: 2/101
 .   5/597: نفسهاملصدر  -(19)
 .2/512: نفسه املصدر -(57)
 .5/595: نفسه املصدر -(55)
 . وينمر يف البيتني: املعري522-521، ص: مع أبي العالء في سجنهينمر: طه حسني:  -(52)

  .  172-5/175: اللزوميات
 .5/95: اللزومياتالبيت: املعري، . وينمر يف 552، ص: مع أبي العالء في سجنهطه حسني:  -(51)
 .5/97: اللزوميات. وينمر يف البيت: املعري، 551، ص:مع أبي العالء في سجنهطه حسني:  -(51)
 .2/51: اللزومياتاملعري،  -(55)
 .5/152: نفسهاملصدر  -(51)
 .5/559: نفسه املصدر -(50)
 .2/209: نفسه املصدر -(52)
 .5/90: نفسه املصدر -(59)
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 .5/152: نفسه املصدر -(17)
 .5/525: نفسهاملصدر  -(15)
 .21، ص: سقط الزنداملعري،  -(12)
 .210، ص: نفسهاملصدر  -(11)
 ، ماّدة )قبل(.المعجم الوسيطالزيات ، وآخرون،  -(11)
 (.22، اآلية: )التوبةسورة  -(15)
 اجي، دار الكتب العلميةاملنعم خف، حتقيق وتعليق: حممد عبد نقد الشعرابن جعفر، قدامه:  -(11)

 .515بريوت، د.ت، ص: 
 .105، ص: الصناعتين العسكري: -(10)
حتقيق: ، 2771، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالقريواين، أبو علي احلسن بن رشيق:  -(12)

 .2/51 القاهرة. ،5ط حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الطالئع،
حتقيق: عبد آ. علي  ،5920، البديع في البديع في نقد الشعر: ، أسامة بن مرشدابن منقذ -(19)

 .522ص: ، بريوت ،5ط مهّنا، دار الكتب العلمية،
. وينمر: السكاكي، أبو يعقوب يوسف 155-151، ص: اإليضاح في علوم البالغةالقزويين:  -(07)

    5920، 2، حتقيق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، طمفتاح العلومبن أيب بكر: 
وإنين أرى يف العبارة األخرية نقصاً، وأهنا تستوي بقول: ث إذا شرطت هنا شرطاً  .121ص: 

 )شرطت( هناك ضّده.
 .05، ص: شرح الكافية البديعيةاحلّلي، صفّي الدين:  -(05)
جلنة  ،حنفي حممد شرف ، تح:في صناعة الشعر والنثر تحرير التحبيرالعدواين، ابن أيب اإلصبع:  -(02)

 121، ص: مفتاح العلومالسكاكي:  ، وينمر:509، ص:5911إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة، 
 .5/509: اللزومياتاملعري،  -(01)
 .527، ص: سقط الزنداملعري،  -(01)
، دار الفكر أيام العرب في الجاهليةتنمر هذه القصيدة يف: إبراهيم، حممد أبو الفضل، وآخرين:  -(05)

: األغاني. وينمر أبياهتا يف: األصفهاين: 512-515-517لنشر، بريوت، د.ت، ص: للطباعة وا
 .50-5/51: الحماسة البصرية. والبصري: 2/52-11

      د، أبو بكر حممد ذكر ابن دريد أن امسه فرّاص بن عتيبة، وأنّه شاعر جاهلي، ينمر ابن دري -(01)
 .191بة اخلاجني مبصر، د. ت، ص: : عبد السالم هارون، مكت، تحاالشتقاقاحلسن:  بن
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 .251-5/255، شروح سقط الزندينمر: التربيزي، وآخرون:  -(00)
 ، ماّدة )غرب(.اللسانينمر: ابن منمور،  -(02)
 .527، ص: سقط الزنداملعري،  -(09)
 .2/51: اللزومياتاملعري،  -(27)
 .5/122: نفسه املصدر -(25)
 .575، ص: سقط الزنداملعري،  -(22)
 .2/57: اللزومياتاملعري،  -(21)
 ، مادة: )مخر(.اللسانينمر: ابن منمور:  -(21)
  بريوت، 5طدار النهضة العربية، ، 5991، البيان والبديعالزوبعي، طالب، وحالوي، ناصر:  -(25)

 .595ص: 
 .5/05: اللزومياتاملعري،  -(21)
 .2/15: نفسه املصدر -(20)
 .5/229: نفسهاملصدر  -(22)
 .5/229: نفسه املصدر -(29)
، حتقيق: عبد العزيز امليمين، الدار القومية للطباعة ديوان سحيمعبد بين احلسحاس، سحيم:  -(97)

 .50، ص: 5957والنشر، القاهرة، 
 .5/119: اللزومياتاملعري،  -(95)
 .5/12: مجمع األمثالينمر هذا املثل يف، امليداين:  -(92)
 .511 ، ص:سقط الزنداملعري،  -(91)
 .511، ص: نفسهاملصدر  -(91)
 .559، ص: نفسهاملصدر  -(95)
 .519، ص: نقد الشعرابن جعفر، قدامة:  -(91)
 (.52، اآلية )الرعدسورة  -(90)
 .105، ص: الصناعتين العسكري: -(92)
 .92، ص: البديع في البديع في نقد الشعرابن منقذ، أسامة:  -(99)
 .2/212، ئرالمثل الساابن األثري:  -(577)
 .519، ص: شرح الكافية البديعيةاحلّلي، صفّي الدين:  -(575)
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 .175-171، ص: جواهر البالغةاهلامشي:  -(572)
 .20-2/52: العمدةالقريواين:  -(571)
 .211-2/212: المثل السائرينمر: ابن األثري:  -(571)
 .2/172 ،المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاالطيب، عبد اهلل:  -(575)
 .521-521، ص: البيان والبديعالزوبعي:  -(571)
 .525، ص: نفسهاملرجع  -(570)
 .527-509، ص: نفسهاملرجع  -(572)
 .521، ص: نفسهاملرجع  -(579)
 .220، ص: سقط الزنداملعري،  -(557)
 .2/12: اللزومياتاملعري،  -(555)
 .550، ص: سقط الزنداملعري،  -(552)
 2/12: للزومياتااملعري،  -(551)
 .2/511: نفسهاملصدر  -(551)
 .5/175: نفسهاملصدر  -(555)
 .2/12: نفسه املصدر -(551)
 .5/119: نفسهاملصدر  -(550)
 .119، ص: سقط الزنداملعري،  -(552)
 .291، ص: نفسهاملصدر  -(559)
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 لش عراء المشرقه ابن عبد رب  م عارضة 
 

Ibn Abed Rabbo’s Opposition to the Poets of the Orient 
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                    debbahfedoua@yahoo.com 
 

 99/45/9490تاريخ القبول:                    40/45/9490: رسالتاريخ اإل
 

  :ملخ ص
تعّد املعارضات الشعرية ظاهرة فنية تعكس تبلور التأثر بالرتاث املشرقي الذي ارتبط 
به شعراء األندلس ارتباطا عميقا، فأفادوا منه واستلهموه يف نصوصهم مع احملافمة على 

م هذه املقالة حماولة يف قراءة بعض ها، وتقدّ خصوصية الشخصية األندلسية يف أدق مماهر 
املعارضات الشعرية البن عبد ربه يف كتابه العقد الفريد، إذ تأثر ببعض شعراء املشرق 
القدماء واحملدثني، كأيب متام زعيم مذهب التجديد يف العصر العباسي، وحبث أسباب وجود 

بعض مجالياته ومسات شعريته هذا الفن يف القرن الثالث اهلجري ونتائجه والوقوف على 
وجوانب االختالف عن النموذج األصلي مع حتديد ببعض مالمح االتباع واإلبداع يف 
  املعارضات األندلسية الشعرية، باعتماد آليات وتقنيات فنية حققت متيزا وتفردا للشاعر 

 ابن عبد ربه األندلسي.
 

 املشرق، املوازنة، اإلبداع. ابن عبد ربه، األندلس، املعارضة، الكلمات المفتاحية:
 

Abstract:  
Poetic opposition is considered as an artistic phenomenon that 

reflects the crystallization of influence of the Oriental heritage, to 

which the poets of Andalusia were deeply associated, so they learned 

from it and were inspired by this heritage in their texts while 

preserving the peculiarity of Andalusian personality in its most 

accurate manifestations. This article presents an attempt to read some 

of the literary oppositions of Ibn Abed Rabbo which are mentioned in 

his book "Al-Farid", and who was  influenced by some of the ancient 
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and modern poets of the orient, such as Abi-Tamam, the leader of the 

doctrine of renewal in the Abbasid period, and he discussed the 

reasons for the existence of this art in the third century AH and its 

results and to identify some of the aesthetics and characteristics of 

poetry and aspects of the difference from the original model with 

some features of the follow-up and creativity in the Andalusian poetry 

oppositions,through the adoption of mechanisms and techniques 

which have achieved excellence and uniqueness of the Andalusian 

poet Ibn Abed Rabbo. 
 

Keywords: Ibn Abed Rabbo, Andalusia, opposition, Orient, balance, 

Creativity. 
 

ول الق عا يف فنوند غزارة يف الكم وتنو إّن املتأّمل يف الرّتاث الّشعري األندلسي جي
الثقافة األندلسية كانت امتدادا متميزا لنمريهتا  اليت تؤكد أنّ  والعديد من املوضوعات الشعرية

املشرقية، فلطاملا انعكست ظالل التقّدم احلضاري الذي أحرزه املشرق العريب بوضوح على 
حمها يف اجملتمع دلس، وتبني أثر الشخصية املشرقية وبرزت مالالثقافة العامة يف بالد األن

ندلسي خصوصا يف جمال اإلبداع األديب، وارتبط الشعراء يف األندلس ارتباطا عميقا األ
برتاثهم وحاولوا اإلفادة منه مبا خيدم جتارهبم الشعرية ويؤصلها، فاحتفوا به واستلهموه يف 

أشعارهم، وظهرت مالحمه يف  نصوصهم واطّلعوا على أصوله وروافده وجعلوه حاضرا يف
مع  بشكل كبري بعد أن نال إعجاهبم ومتثلوه كمثل أعلى ومنوذج رفيع تفرعوا عنه، شعرهم

 احملافمة على خصوصية الشخصية األندلسية يف أدق مماهرها وجزئياهتا.

وعلى الرغم من تقّيد الشاعر األندلسي باإلطار الشعري املشرقي واملنهج االتباعي 
وخرج عن التقليد التام  ل التوفيق بني ذاته وعصره،ه حاو ل إبداعه الشعري إال أنّ الذي ظلّ 

للشعر املشرقي وإن سار على طريقه متأثرا به تأثرا انتقائيا وبرزت فيه روح الرباعة الفنية 
االتباع  علما بأنّ  ال سيما يف أوائل القرن الثالث اهلجري، األندلسية ومالمح اإلبداع املتميز

وع دون املضمون، ومبنهج القصيدة ولغتها وموسيقاها والتقليد كان مرتبطا بالشكل واملوض
وتتبلور  (7)ال مبعانيها وصورها اليت كانت وليدة الطبيعة األندلسية وخصوصيتها املتميزة

ظاهرة التأثر بالرتاث املشرقي يف ظواهر فنية عديدة منها املعارضات الشعرية لكبار شعراء 
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هـ( وأيب العتاهية  208)ت مسلم بن الوليدو هـ(  733)ت أمثال أيب نواس وفطاحلهم املشرق
 هـ(،فما مفهوم املعارضة األندلسية؟  313)ت املتن يهـ( و  237)ت أيب متامهـ( و  277)ت 

 وما هي دواعيها يف األندلس؟
 

 واصطالحا: المعارضة لغة 
هـ( معىن املعارضة اللغوي بقوله:  177)ت ء أبو الفضل مجال الدين بن منمورأضا

يء بالشيء معارضة، قابله، وعارضت كتايب بكتابه أي قابلته، وفالن يعارضين "معارضة الش
ه سنة مرة، وإنّ  جربيل عليه السالم، كان يعارضه القرآن يف كلّ  إنّ " أي يباريين. ويف احلديث

من القرآن، من أي كان يدارسه مجيع ما نزل ، قال ابن األثري: ""العام مرتني عارضه
هكذا يدل املعىن اللغوي للمعارضة على اجملاراة واحملاكاة واملباراة و  (2)"املعارضة املقابلة

واملقابلة بني الكتب، ووردت مادة )عرض( بالعني والراء والضاد يف معجم مقاييس اللغة  
وهي مع كثرهتا ترجع إىل أصل واحد، وهو العرض الذي خيالف ، كبناء تكثر فروعه

إذا سرت حياله، وعارضته مثل ما صنع، إذا  ، "وتقول: عارضت فالنا يف السري(3)الطول
أتيت إليه مثل ما أتى إليك.ومنه اشتقت املعارضة. وهذا هو القياس،  كأن عرض الشيء 

 النا يف الطريق، وعارضته بالكتابالذي يفعله مثل عرض الشيء الذي أتاه...وعارضت ف
 .(3)"وهذا هو القياس وأدبر. واعرتضت أعطي من أقبل

عرية اصطالحا قصيدة أو مقطعة حياكي هبا صاحبها سابقاهتا الالمعات واملعارضة الش
مضمونا ووزنا وقافية "وهكذا تقتضي )املعارضة( وجود منوذج فين ماثل أمام الشاعر 

 .(1)املعارض ليقتدي به وحياكيه أو حياول جتاوزه"
 

 :المعارضة األندلسي ة بين الت أسيس والت أصيل 
املشرقي قاعدة أساسية لالنطالق يف املعارضة األندلسية ولقد شّكل املوروث الشعري 

ميارس سلطته وتأثريه على األندلسيني  إثر االنبهار بالشعر املشرقي ومعماره الفين الذي ظلّ 
ح باملعارضة الشعرية ل أندلسي صرّ هو أوّ  -يف تقديري  - (هـ 328 -هـ  231وابن عبد ربه )

عندما عارض صريع الغواين  فريد وأورد مثاال عليهامبعناها االصطالحي يف كتابه العقد ال



 0201  جوان  –  20  العدد:           02املجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم اإلنسانية"اإلبراهيمي لمجلة 

 
 

 
117 

، فكانت املعارضة الشعرية لقاء شعريا وحوارا فنيا بني (1)(هـ 208ت مسلم بن الوليد )
شاعرين مجعتهما حالة شعورية واحدة يف طرق موضوع مشرتك بينهما إلثبات التفوق الفين 

اجلديدة " القراءة مإن ابن عبد ربه قدّ  وتأكيد االنتماء للرتاث الشعري العريب، وميكن القول:
 (1)للموضوع املشرتك أو املتقارب، وإذا دققنا ذلك قلنا إهنا قراءة جديدة يف كتابة جديدة"

وسرعان ما كان االنبهار بالنموذج املشرقي يتحول إىل عملية مبارزة فنية حياول فيها الشاعر 
عارضات احلقيقية بدأت يف الشعر امل الالحق جتاوز القدمي والتفوق عليه، علما بأنّ 

األندلسي عندما شعر األندلسيون أهنم دون املشارقة متكنا وعلما فأخذوا ينتقلون باملعارضة 
ومنافسني للشعراء الكبار  واإلبداع متحّدين من مستوى احملاكاة إىل مستوى التجاوز

برز مثال على ذلك أ القصور، ولعلّ و  مدافعني عن أندلسيتهم اليت كثريا ما اهتمت بالعجز
( بشعر قاله على البديهة قول القائلني عند إنشاد هـ 383ت حتدي أيب بكر حيي بن هذيل )

 .(8)"أهل املشرق حبضور ملوك األندلس "هذا ما ال يقدر أندلسي على مثلهقطعة لبعض 

قد اشرقت يف  -حسب اعتقادي  -مالمح روح التفوق وإبداع الذات األندلسية  إنّ 
إلثبات الرباعة والوجود األندلسي وال سيما عند ابن عبد ربه القرط ي صاحب  عصر متقدم

العقد الفريد الذي حاول االنتصار ألندلسيته منبها من خالل املعارضة الشعرية لفحول 
مذ   -فأهل األندلس " بداعية لألندلسيني،وإىل الطاقات الفنية والقدرات اإلشعراء املشرق 

ؤوس شعر وكتابة، تدفقوا فأنسوا البحور وأشرقوا فباروا الشموس رؤساء خطابة، ور  -كانوا 
 .(3)"جزالة الصخرة الصماءوالبدور، وذهب كالمهم بني رقة اهلواء، و 

من الدواعي اخلاصة أيضا إلنشاء فن املعارضات الشعرية يف األندلس إعجاب ملوك و 
رضتها، فكان هلم الدور األندلس بقصيدة مشرقية معينة فيتوجهون بالطلب إىل شعرائهم ملعا

لذلك بعدا سياسيا إذ يعزز امللك  املباشر واملؤثر يف إذكاء شعلة املعارضة األندلسية، كما أنّ 
هذا على شيء  بالطه بشاعر متميز نسب له التفوق على شعراء ملوك املشرق، وإن دلّ 

 ر لغريه، ولعلّ أدب البالط مناطه متيز وتفرد يف خلق العمل األديب املناظ فهو يدل على أنّ 
باعثا أشد على اإلتيان باألجود فنيا "ومن مسات هذه  ولع بعض األندلسيني باملعارضة يعدّ 
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املرحلة نزوع الشاعر حنو التجريب داخل مملة القدوة حبيث يطمح إىل قياس ذاته بذاته من 
 .(70)"تقدم ودربة من له حصل قد ما ليتبني األصل على منه االنتهاء بعد نصه عرض خالل

هبذا تكون املعارضة الشعرية دليال على اتساع الثقافة لدى الشاعر ال ضيق األفق و 
واالعتماد املباشر على اآلخرين، ففيها تتبني قوة الشاعر ومقدرته األدبية وال تغيب 

املعارضة الشعرية متثل " يبدو أنّ شخصيته عن احلضور املقصود يف القصيدة املعارضة، و 
نابعة من  -دون شك  -اخلة بني النصوص وهي مداخلة اختيارية نسقا من أنساق املد

بل إهنا أكثر أشكال التناص وضوحا  (77)"املعارض بالنص حمل املعارضةإعجاب الشاعر 
حني يتناول الشاعر ذات الفكرة ورمبا أحيانا ذات األلفاظ، وقطعا على األغلب ذات 

عن وعي وقصد ورغبة، وعلى كلٍّ  البحر والروي إلعادة إنتاج نص مقرتن بالنص األصلي
وظاهرة تداخل النصوص مسة جوهرية يف الثقافة العربية عندما تتشكل العوامل  يبقى التناص

 .(72)الثقافية يف ذاكرة اإلنسان العريب ممتزجة ومتداخلة يف تشابك عجيب ومذهل
 

 :ات باع وإبداع 
اص خالصة لعدد من إّن املعارضة الشعرية عند ابن عبد ربه يف ضوء نمرية التن

 ايف يعيدها إىل نصوص سابقة عليهاالنصوص احمت احلدود بينها، فهي حمملة برماد ثق
واستعانة الشاعر األندلسي بالنصوص الغائبة أو احلاضرة ظاهرة طبيعية بل ضرورية يف 

العمل األديب ال ينطلق من الفراغ وهبذا كان نص املعارضة الشعرية  العملية اإلنتاجية ألنّ 
 يدير حوارا فكريا روحيا مع شعراء املشرق العباسيني احملدثني بوجه خاص، وميكن القول إنّ 

الشعرية ال تقف عند ما هو غائب وخفي فحسب، بل تتجاوزه إىل سرب ما هو حاضر 
وظاهر من بناء النص األديب، أي تقف أيضا على مجلة املكونات اليت جتعل من النص 

 ميز ينطوي على مسات مجالية شعريةوصيته كخطاب متاألديب نصا شعريا فتمنحه خص
الشعرية  وال خيفى علينا أيضا أنّ  -إن صح القول  -وبناء عليه فالشعرية غياب وحضور 

الشعرية يف هذا  خلصائص األدبية اليت خيتص هبا خطاب لغوي معني "وكأنّ هتتم بدراسة ا
ل التخييلية، كثيف الطاقات موضوع مجايل وارف المال على كلّ  السياق االستعمايل تدلّ 
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اإلحيائية من شأنه أن يفجر ينابيع القول الشعري يف أعماق الذات الشاعرة، وأن يثري 
ا تدرس السمات الشعرية أي أهنّ  (73)"وح خبياله يف عوامل مثالية حاملةإحساس املتلقي ويط

 .(73)مميزاواألدبية وتشخص الكيفيات الفنية اليت جتعل من خطاب لغوي ما نصا أدبيا 

الشعرية وظيفة من وظائف اللغة يف معارضة الشاعر تقوم على حتريك  املالحظ أنّ و 
املشاعر وكثرة اإلحياءات، وتركز على احنراف لغة الشعر عند نمم الكالم لتجسد يف النص 
الشعري شبكة من العالقات النامية بني مكوناهتا وصفاهتا ووقوعها يف الكالم وتتصل 

 تكون اللغة اجلوهر والوسيلة.باإلبداع حيث 

من أبرز املعارضات األندلسية معارضات ابن عبد ربه اليت ذكرها يف كتاب العقد و 
لتثبت معرفة الشعراء األندلسيني بآثار إخواهنم املشارقة وتأثرهم هبم تأثرا بالغا، وميكن  الفريد

منذ القرن  ندلسييف الشعر األ القول إّن ابن عبد ربه وضع حجر األساس لفن املعارضات
ليبين على منهجه يف املعارضة الشعرية من جاء بعده من الشعراء متخذين  الثالث اهلجري،

 غريه طريقته معيارا وقد سار على منهجه الذي ازدهر خصوصا يف القرن اخلامس اهلجري
 -د فيما بع -وكأن العقد الفريد قدم منوذجا تطبيقيا للمعارضة الشعرية لينمّر النقاد هلا 

أن تراعى عند حماولة أي شاعر الدخول يف مضمار هذا  على شكل ممنهج ومقنن ال بدّ 
إذا اعتمدت معىن قد " ( يف رسالة اجلن:هـ 321ت الفن األديب، إذ يقول ابن شهيد )

ففي غري  سبقك إليه غريك، فأحسن تركيبه، وأرق حاشيته فاضرب عنه مجلة وإن مل يكن بدّ 
 .(71)ا ذلك احملسن لتنشط طبيعتك، وتقوى منتك"العروض اليت تقدم إليه

يبلغ عدد املعارضات الشعرية يف العقد الفريد حوايل مثانية ومخسني معارضة شعرية و 
موزعة على معمم جملدات الكتاب وأبوابه، موردا مناذج عديدة من شعر فحول شعراء 

نهج والطريقة يف معارضاته املشرق منتقيا أبيات شعرية بعينها لديهم ليعارضها، وكأنه أخذ امل
 اصة حىت وإن أفاد من مسالك غريها النمم واإلنشاء فهو من صنعه وحيمل بصمته اخلأمّ 

ويف ذلك داللة على إعجابه بصاحب النص األصلي ورغبة يف إبراز مقدرته الشعرية من 
جهة أخرى، وصاحب العقد ليس بدعا من الشعراء، فقد حافظ على مسات الشعر العريب 
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واحملدث بوجه خاص، وأضاف إليه بعض إبداعه الشخصي، متمثال  قدمي منه عموماال
قصائدهم من باب التقدير واالحرتام واإلعجاب، لكن احتفاءه بقصائد الشعراء السابقني 

بل عارض معانيهم الشعرية وصورهم الفنية بعدما تغلبت  والذكر مل يكن جملرد االستشهاد
من تدبر تأثري ثقافته وجد روحها  ول إحسان عباس: "غري أنّ ثقافته على دقائق شعره إذ يق

 .(71)متغلغلة يف شعره متدخلة يف كيانه"

يتضح من قراءة املعارضات الشعرية البن عبد ربه يف العقد الفريد حترر الشاعر و 
األندلسي من سلطة النموذج احملتذى وقيوده الشكلية حبرا ورويا وقافية وما يتصل باإليقاع 

جي، باإلضافة إىل االختالف مع النص املعارض يف جزئيات املعاين والصور رغبة يف اخلار 
وفنياته اخلاصة  حتقيق التميز والتفرد، فكانت معارضاته الشعرية تستند إىل قدراته التعبريية

أشبه بالقراءة النقدية اجلديدة للنموذج الشعري األصلي ولكنها وفق رؤية أندلسية حمضة 
مآل ارتقاء وحترر ال تفوق بالضرورة، وإن تفوق أحيانا اعتمادا على  لباوكان مآهلا غا

ربه ابن عبد  تعليقات للنمر والالفت الشعرية، والصور املعاين اتجزئي يف التجديد اسرتاتيجية
أثناء تقدميه وانتقائه للنصوص املشرقية املعاَرضة مما يؤكد ميله إليهم والجتاههم األديب من 

مالمح أخرى للمعارضة الشعرية يف العقد الفريد موزعة يف شعره بعضها كما تبدو  جهة،
 العصر اجلاهلي واإلسالمي واألمويبارز وواضح واآلخر خفي باهت ميثله بعض شعراء 

ا املعارضات املصرح هبا بشكل أكثر فيمثلها شعراء العصر العباسي احملدثني، وميكن وأمّ 
العقد الفريد يتنازعه نوعان من النصوص: نصوص بداعي يف هذا الفعل اإل القول هنا أنّ 

ذات حضور قوي أو هي باألحرى نصوص مركزية يف إنشاء معارضاته الشعرية ونصوص 
 (71)ذات حضور خافت وضعيف ميكن أن نطلق عليها إن صح القول نصوصا هامشية

 فشاعرية صاحب العقد تداين وتقارب شاعرية الشعراء األفذاذ إذ يقول:
 ـــــــــَــــا تَــــــــْفــــــىن قَــــــــــَوافـــــــــي الّشـــــعــــــر يف َهــــــذا الــــــــــــرَّوينـــــــهُ 

ــَن احُلْســــن  البـَــــديّ     حليًـــا تْ ـــــــأُْلبَســـ قــــواف                        م 
 (78)ــديّ ــــــــــعَ  ُزَهيــــر ، بَــــلْ    بَـــلْ  تَـــَعالْت عْن َجـــرير ،                 

    فاملثل األعلى األول عند ابن عبد ربه هو الشاعر اجلاهلي كعدي بن زيد وزهري 
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منط  بن أيب سلمى ومن حذا حذومها مثل جرير وغريه، فهم األمنوذج األمثل لديه رغم أنّ 
ابن عبد ربه العديد من النماذج الشعرية بعد أن متثل و  ،حياته ال يتماشى مع منط حياهتم

أحسنها تلك اليت  املنتقاة يف ذهنه وصهرها أخذ ينمم معارضاته الشعرية مباشرة، ولعلّ 
ق عليها قائال: "وقد وصفنا احلرب بتشبيه علّ و  جاءت يف وصف احلرب والصرب على أهواهلا

 )من الطويل( ":بديع ال نمري له، فمن ذلك قولنا عجيب مل يتقدم عليه، ومعىن
ـْن قــــــعُ  بُّ ـــــــــيـَُعــ  َوَجْيــش  َكَمهر  الَيمن تـَنـَْفحه الّصــَبا       ـًنا وقـََنابـ ــــــــل  ـــبَـابًا م 
!ـــــــــَس ب رَاح  ــــــيْ رَاُه ولَ ـــــُل ُأخـْـــــــتَـْرحَ و   أُوالُه ولَيـْـَس ب نَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز ل   فَــتنـز لُ        ـل 
ـــــ ُكــُؤوَس د َماء  م ْن ُكلى  ـهُ ـــــــُمْعتَــَرك  َضْنــك  تـََعاَطْت ُكَماتُ و        ــل  ـوَمَفــاص 
نَـُهمْ        ــــــــل  ـــــض  ر قَـاق  أو ب ُسمـر  َذَوابـ ـــــــبـ ب ي  يُـديرونـََها رَاَحـا مَن الـرُّوح  بـَيـْ

ُعُهــْم أمّ       ــل   غ ـَناء َصل يـل  الب يض  حْتتَ    ــَهاــــــــــــــــــــاملنيَّــة  َوْسطَ  َوُتسم   (73)املَناص 

 

" إذ جعل رحى احلرب من فرائد شعره مما أطلق عليه: "غرائب من شعري فهي عينة
ماء بعد وهي دائرة على رؤوس الفرسان أشبه مبجلس هلو وطرب يتعاطى مساره كؤوس د

مبا يعكس حالة النشوة والبهجة اجلامعة بني اجمللسني يف وقت  إزهاق األرواح بدل الراح،
واحد مع الفخر بالشجاعة واإلقدام، وهي صورة شعرية تعكس خصوصية البيئة األندلسية 

شعرية غرابتها تتضح يف املفارقة الواضحة  اليت تزهو برتفها وبذخها وتتغىن بانتصاراهتا، ولعلّ 
املعامل اليت بلورت صورة حية لواقعه وبيئته األندلسية اليت عرفت بكثرة احلروب واملعارك من 

والتداخل غري املتوقع بني اللوحتني الشعريتني لدى  ،جهة وكثرة اللهو واجملون من جهة أخرى
خمالفة ألفق توقعات القارئ الذي تفاجأ هبا، مما حقق  -يف اعتقادي  -فغدت  ،املتلقي
متفردة، وهي مبثابة وثيقة تارخيية يستعان هبا للوقوف على مماهر احلياة األندلسية  شعرية

 اجلامعة بني النقيضني يف خمتلف اجملاالت تقريبا.
 

ابن عبد ربه يف كتاب العقد الفريد أمثلة يف معارضة "صفة احلسن" يف وصف  قدمو 
 اخلفيف(من : )هيصف لون الوج قائال: زيد بن لعدي شعرية مناذج موردا النساء

ـثْـَل َمـا َحـاَك َحـائ ك    ُحــْمَرة  َخـَلطَـْت ُصْفـرًة يف بـََياض        (20)د يَباَجـا م 
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 (: )من البسيط(هـ 771ت قال ذو الرمة )و 

 (27)َذَهــب   َوم نْ  ف ضَّـة   لَـْونَـان  م نْ     بَـْيَضـاُء َصْفـرَاُء قَـْد تـَنَـاَزَعَهـــا      

 بعد ذلك بقوله: )من البسيط( عارضهماو 

لَــتْ        َوَرق   َكـَما َجـرى َذَهـب  يف َصْفَحـيتَ   بَـْيَضاُء حَيَْمـرُّ َخـدَّاَها إَذا َخج 

 قال أيضا:و 

ْعـ      (22)ــــــــاَعق يَقـ ُدرًّا يـَُعـــــــــوُد م َن احلَـــــــــيَــاء     ُت مب ْثل ــه  ـــــــَمــا إْن رَأَيْـُت َواَل مسَ 
إذ اكتفى الشاعران عدي وذو الرمة باملزج اللوين يف وصف لون الوجه، الذي شبه و 

ابن عبد ربه قد وّلد دينامية  تارة حبرير احلائك وتارة أخرى بلوين الفضة والذهب، فإنّ 
مستوحيا صورته من اخلجل واحلياء باعتماده كلمات  ،هلما جديدة يف معارضته الشعرية

الذي تستدعي فيه الكلمات بعضها  (23) نفس احلقل املعجمي عن طريق الرتابطتنتمي إىل
عقيق( معتمدا على حركية املعىن وتوليده وتغيريه مع اإلسهاب فيه عن طريق  در) ببعض

وتوظيف األفعال يف صوره الشعرية اليت حققت انسجاما يف نص املعارضة  عالقة املشاهبة
وره بالتحول واالنتقال من حال إىل حال، وهكذا الشعرية وضمنت خصبه وحركته وتط

عارض بعض جزئيات املعاين باعتماد آليات حمددة ابتكر هبا معان جديدة لعلها تسلكه يف 
يضاف إليها رقة ممزوجة باجلزالة والكالم الرشيق والذوق النقي مع  عداد الشعراء اجملددين،

 الصور واملعاين.أناقة يف التفسري والتسويغ والطرافة يف التالعب ب
ويستنتج من خالل االطالع على نصوص املعارضات الشعرية يف العقد الفريد أن 
تطبيقات الشاعر يف العقد ينحاز من خالهلا لشعراء العصر العباسي احملدثني الذين احتلوا 

أكثر شاعر تردد ذكر شعره بصورة  الصدارة يف تواتر عدد املعارضات هلم فضال عن أنّ 
أبو العتاهية من أكثر  أبو متام الذي عارضه بأربعني منوذجا شعريا، كما يعدّ  متواصلة هو

 الشعراء حضورا يف العقد بعد أيب متام بنماذجه الشعرية، ويكاد يسجل وجوده تقريبا يف كلّ 
 الشعرية على شدة تأثره به على حنو جعله يتمثل مناذجه باب من أبواب املعارضات مما يدلّ 

 واحد وثالثني منوذجا.بكثرة تقدر بنحو 
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هكذا ظل الشعر املشرقي متألقا يف مساء املشرق واملغرب، وبقي أبو متام وغريه و 
 دثني قبوال يف البيئة األندلسيةيطبقون اآلفاق وتتناهى أشعارهم إىل األمساع فأحرز شعر احمل

الشاعر  البن عبد ربه يف العقد الفريد وكأنّ  مشّكال بؤرة مركزية يف املعارضات الشعرية
األندلسي يتزعم التجديد الشعري يف عصره فيقيس نفسه بزعيم آخر للتجديد يف العصر 

شعر احملدثني أكثر تالؤما مع حياة األندلسيني وأكثر  العباسي ويرتّسم خطاه، ال سيما وأنّ 
موافقة ألذواقهم وأصدق إحساسا يف التعبري عن معيشتهم احلضارية اليت حييوهنا، لذلك 

العقد إىل أمجل وأشهر قصائد أيب متام وعارض أجزاء منها مبتعدا عن الغريب  عمد صاحب
الزبرجدة يف ذوقه األندلسي، فمن كتاب "اللفمي ناشدا السهولة والرقة يف التعبري مبا يتفق و 

 الشعرية: املعارضة هبذه قيل ما على نستدل السؤال" قبل "العطية باب من األصفاد"و  األجواد

 )من الطويل(قال أبو متام: 

ـىَن  وَيْستَـْغـرقُ  َعــطاُؤَك الَ يـَْفـىنَ 
ُ
َائـ ـَها تـَْبـَقى ُوُجـوُه الـرَّاغ بنيَ و   امل  (23)مب 

 أبو متام أيضا: )من البسيط( و قال

ــَؤال   ــْن ُدونـ ه  َشَرق  م ْن َخْلف ه  َجــَرضُ   ــر ضـَشًجا يف احلَْلق  ُمْعتَ  ُذل السُّ  م 

 م ْن مـَـاء  َوْجـه ي إَذا أفْـنَـْيتُـُه ع ـَوضُ   إ ْن َجاَدْت وإ ْن خبَ َلتْ  كَ فن  َمـا مـَـاُءكَ 

ــــــــــــــــط ُمنْ  إينن بــ أَْيَسر  َمــا أَْدنـَْيتَ  َقب ـضُ  كـَـَما ب َأْكثَـر  َما أَْقَصْيتَ    َبس   (21)ُمنـْ

 و من قولنا يف هذا املعىن: )من الطويل(

 َوإ ْن ملَ يـُْعتَـــــــــــــــــــــــــــَمـــْد ل نَـَوال   يُن يـــلُ   طَاُؤهُ ـــــالَّت  َجْزل  َعـــَكــرمي  َعلَى الع  

 (21)ُســَؤال   َمْن يـُْعــط ي ب َغرْي   لَـك نَّ و   َمْن يـُْعط ي إَذا َما َسأَْلتَــهُ  َما اجلـُـودُ و 

العطية ملستحقيها  وإثبات ودواجل بالسخاء يتعلق اجتماعي موضوع ذات معارضة فهي
قبل املطالبة هبا مبا حيفظ كرامة اإلنسان وماء وجهه، ولدى إجراء املوازنة بني النماذج 

 جي من حيث الوزن والقافية والرويالشعرية تبدو مماهر االختالف الشكلي لإليقاع اخلار 
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تذى معتمدا يف فابن عبد ربه آثر التحرر واالنفالت جزئيا من سلطة النموذج الشعري احمل
واهلمزة،إذ أّن  الوقت ذاته من حيث اإليقاع الداخلي على كلمات يتكرر فيها حرف الالم

جوهر الشعرية اللغوية يكون ابتداء بصوت احلرف ومرورا إىل املفردة وانتهاء بالرتكيب، كما 
شكوى يف ترتاوح معاين املعارضة بعد املوازنة بني النماذج الشعرية بني املدح املتبوع بال

النموذج األول، والعتاب يف املقطّعة الثانية أليب متام، أما ابن عبد ربه فقد مدح أصالة هذا 
الرجل املعطاء السخي رغم تبدل ظروفه وشواغل أموره فاجلود املثايل ال يتحقق بالنوال بعد 

بقه السؤال ولكن يكون بالكرم اجلزيل قبل الطلب، مفيدا من املعجم الشعري واللغوي لسا
يعطي( وشتان بني الكرم  ديه مثل )عطاؤه، جود، السؤالمبا يؤكد وجود روح املعارضة ل

 الفطري األصيل التلقائي والكرم احملقق بعد توجيه الطلب حلدوثه. 

هكذا ميكن القول إن فكرة البذل واجلود متثل القاسم املشرتك بني الشاعرين و 
عبد ربه يف تناول املعىن وجتديده بتطرقه للبذل  املتعارضني مع الزيادة اللطيفة الذكية البن

م املعىن بطريقته املثايل التلقائي للممدوح الذي يكون بغري طلب وسؤال وهو األفضل، فقدّ 
والّصنعة املعهودين لدى أيب متام، ولذلك تعّد الشعرية  اخلاصة متخففا من كثافة التصوير

م على حتريك املشاعر وكثرة اإلحياءات ومبا وظيفة من وظائف اللغة يف املعارضة الشعرية تقو 
تتضمنه من عناصر املفاجأة واإلثارة لدى السامع ومبا تشتمل عليه نصوص املعارضات 

دعامة أساسية من دعائم  الشعرية من ظواهر بديعية كالرتديد واملطابقة واملماثلة اليت تعدّ 
 الصياغة اللغوية وليست جمرد حمسنات لفمية معنوية فقط.

أورد ابن عبدربه ن معارضاته الشعرية أليب متام أيضا يف معىن صحبة األيام باملوادعة مو 
 )من الوافر( قول أيب متام:

 (21)قَـرَارُ  َســــــــــائ لـَـة   َكـــَذاَك ل ُكـلن   َكــاَنْت لَــْوَعـًة ُثّ اْطَمــأنَّتْ َو         

 متام: أبو  و قال

 (28)اْزفــ ْن ل ق ـْرد  السُّـوء  يف َزَمـــانـ ـه    الـدَّْهُر م ْن َهـــــَوانـ ـه  َمــاَذا يُريــَك         
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 و عارضه ابن عبد ربه بقوله: )من الوافر(

 (23)!ـــلُ َذل يــــــــــ إ ْن قَــاُلوا، َذل يــل ، ُقلْ و   َتطـَـاَمْن للزَّمـَـــان  جيُ ــْزَك َعــــــــــــــــــــــــــْفـًوا        
ففي هذه املعارضة اتكأ ابن عبد ربه على منوذجني شعريني أليب متام يتشكل كالمها 

ها تدور يف األبيات كلّ  من بيت شعري واحد، معارضا إيامها ببيت شعري واحد أيضا، ولعلّ 
فلك احلكمة املتعلقة بكيفية التعامل مع أيام الدهر وما يستجد فيها من أحداث ووقائع 

جتماعي فائق ومسايرة ألهله ليتحاشى اإلنسان ما ال حيمد عقباه حىت يبلغ مراده بذكاء ا
وكياسة،و يتضح االتفاق البنّي بني الشاعرين املتعارضني حبرا وداللة مع  وغايته بذكاء وصرب

اختالف يف حرف الروي بني الراء عند الطائي والالم عند األندلسي واإلبقاء على احلركة 
هي معارضة مل تشذ عن سابقتها جزئية ضمنية تركز على معارضة املعىن املضمومة فيه، ف

 أكثر من الشكل.
حياة اإلنسان بني اضطراب واطمئنان، فإذا أمّل به هم أو  حكمة أيب متام مفادها أنّ و 

أن يعقبها اطمئنان وثبات واستقرار، وليقنعنا أكثر ضرب لنا  اعرتضه أمل أو حزن فال بدّ 
يه سيول املاء بعد حركة يتمثل يف املكان املنخفض الذي جتتمع ف مثاال حسيا واقعيا

أما صاحب العقد فيطالعنا بصورة  (30)وبعض حكم أيب متام جتري جمرى األمثال"وجريان، "
 سوئه ونوائبه دفعا للهوان واحلزنمن صور مهادنة ومساملة الدهر وجماراة أهله بالطرب ل

 خفض اجلانب للزمان وأهله وموافقتهم على ما يرونهمستمرا يف تأكيد املعىن ذاته ومؤكدا 
ه رأي ويعتقدونه حىت وإن كان ذلك جمانبا للصدق والواقع التقاء شرهم وظلمهم، ولعلّ 

يعكس رؤية الشاعر وخربته يف احلياة ونمرته لقواعد التعامل مع بشر زمانه الذين ال يؤمن 
طمئنان هي القاسم املشرتك بني واال جدلية احلركة والسكون واالضطراب جانبهم، ولعلّ 

النموذجني املتعارضني يف تناول املعىن، ومن مسات شعرية معارضة ابن عبد ربه بساطة 
وسالسة األفكار كما هو واضح، وكثريا ما يولّد معان ودالالت جديدة منوعا يف أساليبه 

طيط وجماز فيحقق وعباراته مما يضفي اجلمالية على اللغة والعبارة الشعرية مبا فيها من مت
اإلثارة واملتعة لدى املتلقي ويتحاور مع النص الشعري العباسي من أجل استنطاقه وكشف 

 بداعية.سب كفاءته الفنية وعمق جتربته اإلحبدالالته املتولدة أو اجلديدة 
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وخالصة القول إن املعارضة الشعرية ظاهرة إبداعية خارجة عن التقليد ولكنها سائرة 
الشاعر يصوغ الفكرة صياغة جديدة معتمدا على آليات وتقنيات فنية   ألنّ  على طريقه

التغيري، اإلسهاب، التوليد، الرتكيب، اإلضافة والتعديل رغبة يف مقاربة  العكس، كالقلب،
السابقني وحتقيق التميز والتفرد، إثباتا خلصوصية الذات األندلسية اليت كثريا ما سجنت بني 

 ألعمى ألدب املشارقة وفنهم.قضبان التبعية والتقليد ا

 الهوامش واإلحاالت
يف األدب  املاجستري دةشها لنيل مقدمة مذكرة الفريد. العقد يف ربه عبد ابن عند املعارضة شعرية ينمر: -(1) 

 .2751-2751للعلوم اإلسالمية. قسنطينة. األندلسي. جامعة األمري عبد القادر املغريب و 
: الكبري، عبد اهلل علي و آخرون. د ط. القاهرة: دار املعارف. د ت. . حتقيق1لسان العرب. مج  -(2)

 .2225ض(، ص ر باب العني: مادة )ع
. كتاب العني. 1ينمر: أمحد بن فارس بن زكريا أبو احلسني. حتقيق: عبد السالم حممد هارون. ج  -(1)

 .219( ص مادة )عرض
 .202املصدر نفسه. ص  -(1)
دراسة. د ط. دمشق: منشورات  –جتليات التناص يف الشعر العريب  –ائب عزام، حممد. النص الغ -(5)

 .512. صم2775احتاد الكتاب العرب. 
 التوزيع.. دار الطباعة للنشر و 5. ط1. ج 1ينمر: العقد الفريد. حتقيق: العريان، حممد سعيد. مج  -(1)

 .122، 120م. ص ص 2772بريوت: 
" جملة شوقي مبنهجية األسلوبية املقارنةمعارضات  - ى شعرالطرابلسي، حممد اهلادي. "شعر عل -(0)

 .29م. ص5922. العدد األول. القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب. 1فصول. مج 
. حتقيق: عباس، إحسان. بريوت: دار 1املقري التلمساين. نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب. ج  -(2)

 .551، 551م. ص ص 5922صادر. 
: عباس، إحسان. د ط. . تح5. القسم5مج اجلزيرة. ابن بسام. الذخرية يف حماسن أهل شنرتيين،ال -(9)

 .51م. ص  5920بريوت: دار الثقافة. 
م. 2771 التوزيع.. األردن، فلسطني: دار الشروق للنشر و 5الشاعرية. طاللبدي، أمين. الشعرية و  -(57)

 .10ص 
. 5ط - القصيدة العباسية أمنوذجا -ات يف الشعر األندلسي الشناوي، علي الغريب حممد. املعارض -(55)

 .1م. ص  277مصر: مكتبة اآلداب. 
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. الكويت: دار 2مقاالت يف النقد و النمرية. ط -ينمر: الغذامي، عبد اهلل حممد. ثقافة األسئلة  -(52)
 .559م. ص 5991سعاد الصباح. 

. 1". عامل الفكر. العددنقدية العربية اجلديدةلثقافة الحتوالت الشعرية يف اوغليسي، يوسف. " -(51)
 .52. ص م2779مارس.  -. الكويت: يناير10اجمللد 

 .51املرجع نفسه. ص  -(51)
. 5الزوابع. حتقيق: البستاين، بطرس. طد بن عبد امللك. رسالة التوابع و ابن شهيد، أبو عامر أمح -(55)

 .515م. ص 5910بريوت: دار صادر. 
 .277م. ص5919. بريوت: دار الثقافة. 2ط -عصر سيادة قرطبة  -ب األندلسي تاريخ األد -(51)
القراءة و الوعي ".جملة فصول. اهليئة  –ينمر: بنيس، حممد "النص الغائب يف شعر أمحد شوقي -(50)

 .22م. ص 5922. 5العامة املصرية للكتاب. العدد
. بريوت: 5قيق: الداية، حممد رضوان. طابن عبد ربه، شهاب الدين أمحد بن حممد. الديوان. حت -(52)

 .501م. ص5909مؤسسة الرسالة. 
 .511. و ينمر: الديوان. ص 01. ص5. ج5الفريد. مج . العقدابن عبد ربه -(59)
 ملعيبد. و ينمر: العبادي، عدي بن زيد. الديوان. حتقيق: ا01. ص0. ج1املصدر نفسه .مج -(27)

 .527 ص .م5915الطّبع .اجلمهوريّة للّنشر و : شركة دار  بغداد حمّمد جّبار .دط.
ينمر: ذو الرمة، غيالن بن عقبة العدوي. الديوان. حتقيق: . و 01. ص0. ج1املصدر نفسه. مج –(25)

 .11م. ص5922الطباعة. بريوت: مؤسسة اإلميان للتوزيع والنشر و عبد القدوس، أبو صاحل. 
   ينمر: ديوان . و 01. ص0. ج1مج، العقد الفريد .ابن عبد ربّه، شهاب الّدين أمحد بن حمّمد -(22)

 .527، ص 550ابن عبد ربه. ص 
 .551م. ص  2771املركز الثقايف العريب. الدار البيضاء.  ،ينمر: مفتاح، حممد. دينامية النص -(21)
 . وينمر: التربيزي511. ص5. ج5ابن عبد ربه، شهاب الدين أمحد بن حممد. العقد الفريد. مج -(21)

 .195. ص 2يب. شرح ديوان أيب متام. جاخلط
 . ص ن. 2ص ن و ينمر: التربيزي، اخلطيب. شرح ديوان أيب متام. ج .املصدر نفسه -(25)
 .515ينمر: ديوان ابن عبد ربه. صاملصدر نفسه. ص ن. و  -(21)
 زي. وينمر: التربي122. ص2. ج5ابن عبد ربه، شهاب الدين أمحد بن حممد. العقد الفريد. مج -(20)

 .155. ص 5متام. ج اخلطيب. شرح ديوان أيب
 . ص ن.5. ج5املصدر نفسه. مج -(22)
 .122. ص2. ج 5املصدر نفسه. مج -(29)
بريوت: املكتب د ط.  –دراسة حتليلية  -فروخ، عمر. أبو متام شاعر اخلليفة حممد املعتصم باهلل  -(17)

 .519م . ص5911التوزيع. التجاري للطباعة و 
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:Abstract 

This paper is going to show the relevance of selected poems by 

Emily Dickinson to the philosophical movement called 

Transcendentalism. This will be done by detecting certain elements of 

Transcendentalism in the corpora of this work. Accordingly, the aim 

of the researcher is to show the transcendental attitude including 

religious, philosophical, and personal background towards Divinity 

that she eventually considers it is embodied in God, Soul, and Nature. 

That is to say, divine trinity for her is over soul, human soul, and 

nature. The approach applied is transcendental philosophical approach 

so as to describe how she presents her views about spiritualities 

through such model and word diction.  
 
 

Keywords: Trinity, Poetry, Emily Dickinson 

 ملخص:
هتدف هذه الدراسة إىل حتديد طبيعة العالقة بني املختارات الشعرية إلمييلي ديكنسون 
واحلركة الفلسفية التغيريية اليت ظهرت يف أمريكا، وسيتّم هذا من خالل الكشف عن مالمح 

يريية، الفلسفية، والدينية التجديد يف النماذج الشعرية املنتقاة، وإبراز خلفيات هذه النزعة التغ
، باالستناد إىل (الرّب، والروح البشرية، والطبيعة) "والذاتية، وخباصة جتاه "الثالوث املقّدس

ما قّدمه التيار الفلسفي التغيريي، وذلك الستشفاف آراء الشاعرة حول الروحانيات من 
 .خالل تتبع ملفوظها اللغوي
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Submitted on: 21/04/2021                  Accepted on: 20/06/2021



El Ibrahimi for Letters and Humanities - University of Bordj Bou Arreridj         F 02       I 02 - June 2021  

 

 
112 

Introduction 
For the poetess the whole universe is centered upon three 

elements: God; the Creator of life and exemplified in the over soul to 

whom every human soul is going to return after death, the soul 

referring to the human being who is part of his/her creator, and finally 

nature; the best place reflecting greatness of the Divine then leading 

the human soul towards sincere belief and internal relief. Therefore, 

this spiritual interaction between the three elements creates an 

inspiration of Divinity that lies on the mutuality of strength. Simply, 

the truth behind universe is based on the sense of wholeness of 

Divinity between God, Soul, and Nature. Simply, the Divine 

prominence is reflected in the enormity of Nature, and in return the 

latter is the doorway for chosen believers towards deep faith. 
 

7- Belief in God through Transcendence 

According to the American poet Ralph Waldo Emerson, who she got 

influenced with God exists everywhere including as he writes: 

Sea, earth, sound, silence 

Plant, quadruped, Bird 

By one music enchanted 

One deity stirred 

By Ralph Waldo Emerson   
 

It is worth noting that when Emerson had determined the time to 

begin producing typical American literary texts dealing with certain 

ideals necessary for building American society such as hard work, 

self-reliance, and individualism, the  poetess was among those who 

responded to this call. In that sense, good deal of her poetry contains 

transcendental elements such as beliefs of simplicity, self celebration, 

and admission of vital connection between nature, human, and God 

(Martin 27, 32). That is to say, those elements like the belief in 

omnipotent God appears in part of her poems dealing with religious 

themes.  
  

She devotes good part of her work to tackle one of the main 

religious concerns that is the connection between the individual and 

God. She calls him Sir, Lover, Master, God, and over-soul in order to 

glorify His status and show her personal way to respect the Judeo-

Christian Creator through her personal views (pollak 86). In other 

words, her hymnal form poems and theological themes could be 

considered rather personal than formal in terms of style and theme:   
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1.1 To be Alive _is Power  
The title of this poem elevates the importance of the human 

capacities and praises one’s existence just like the divine. Here, the 

human skills and competencies are not limited by age, race, color, 

time, place and so forth. However, transcendentally speaking,  the 

status of ‘being existing’ is power in itself when taking energy from 

life to recognize the essence of existence: 

To be alive_ is power  

Existence _in itself_ 

Without a further function_ 

Omnipotence _Enough_ 

To be alive _and will 

Tis able as a God_ 

The Maker _of ourselves _be what_ 

Such being Finitude! 
 

1.2 The Power of Living   

Life as debatable issue urges the poetess to claim that the human 

being's value is not mainly adopted from what one achieves in life but 

one shall be proud of existence in itself without any accomplishment. 

However, this does not mean that one should live lazily and neglecting 

duties.    

To be alive_ is power 

Existence _in itself_ 

Without a further function_ 
 

Every human being is living to realize certain aim, dream, 

plan...etc. Here, one's essence of existence is neither to live aimlessly 

nor to get involved in life pleasures until one forgets the essence of 

existence. Here, she asserts that one is primarily energetic and created 

Divinely omnipotent; creative and authoritative and personally free to 

be powerful and able to live (Martin, ed. XXXI). Yet, sooner one 

captivates the necessities of life again and insists that one is not like 

any concrete object in the world, but he/she is an existent using mind 

and endowed with special capacities and energetic power guiding 

him/her to lead the universe.  
 

1.3 Likeness to Divine Perfection 

She had been always uplifting the human value in the world and 

like many transcendentalists still argue that human soul is partial part 

of the Divine and it is even original from Him; ‘The Maker_of 
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ourselves’ and the creator of this world. In details, the essence of 

Divinity has never been justified by science, but reached only through 

the human emotional Transcendence. Then, she deduces that believers 

are ‘able as a God_ ‘to show human being’s supremacy. Simply, 

Emerson clarified that this similarity lies on the human’s internal 

potential rather than the external knowledge of religion, and replace 

logic with intuition, insight and emotions (Martin 33). This means that 

resemblance to the Divine does not lie on the physical appearance and 

mastering of biblical connotations, but on the wisdom and emotional 

side of the human being.  
 

On the one hand, she exemplifies the human being as similar to 

the Divine; not in the physical but internal potential power. For 

example, this resemblance would be detected long before her, in John 

Donne’s poem such as Batter my heart, three-personed God in which 

he communicates with God and seems eager to be close to Him to 

purify oneself from sins and evil (Keane176). So, human being is a 

small copy of the great power and taking its characteristics from the 

originality. Thus, one’s ability is limitless and his/her will could lead 

to success and dominance.  
   

2-  Title Divine _is Mine    

Unlike other intellectuals, she changes the archaic portrayal of the 

female character from the negative into the opposite representation, 

that is, independent and strong. For example, in her poem Title 

Divine- is mine, she does not illustrate the marriage day as the 

happiest day in woman’s life, but compares the bride’s white dress 

with the shroud. In that sense, she neglects all pleasures of marriage 

and represents it merely as a way towards death. When women think 

of themselves like princesses, she imagines herself an ‘empress’ but of 

‘Cavalry’ as if after marriage life is nothing but fighting.  So, she shall 

fight in order to save her realm, otherwise the ‘empress’ may abandon 

her ‘Crown’.  
 

Stylistically, the poem is full of misplaced punctuations like 

dashes and commas which reflect her rebellion against all the poetic 

standards of her times. Besides, some words and expressions like: 

‘shroud, cavalry, victory, and empress’ reflect her feministic tendency 

towards social restrictions of her society about marriage since she 

thinks the latter is a struggle between man and woman and not a 

complementary relationship :    
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Title Divine - is mine'   

The Wife-without the Sign'  

Acute Degree - conferred on me 

Empress of Calvary! 

 Royal-all but the Crown!  

Betrothed-without the swoon 

 God sends us Women 

When you - hold - Garnet to Garnet 

Gold - to Gold  

Born - Bridled - Shrouded 

In a Day 

Tri Victory "My Husband"-women say 

 Stroking the Melody 

Is this - the way? 
  

2.1- Freedom of Being Daisy  

The status of a single female in the poem reflects the poetess's 

personal idea about marriage that could be the beginning towards 

monotonousness. For her, wives fear casual duties and habitual events 

though the position of a married is better than single woman in her 

community. By tradition, male character had been provided with 

social and financial immunity for the females who were dependent 

and hardly lived in separation. However, she in this poem reveals she 

wants to achieve greatness through poetry, imagination, and 

spirituality (Martin, ed. XXIV).  On the one sense, poetically speaking, 

one would say that she imagines herself married to the Divine:   

 Title Divine - is mine'  

The Wife-without the Sign'  

Acute Degree - conferred on me 

Empress of Calvary! 
 

In this case, she turns into spiritual 'empress' of ''acute degree' just 

like the 'Holy Spirit' and far from humanism and mortality. This 

illustration resembles Christian belief in the Divine Trinity including 

Father, Son, and Mary; compare Mary to herself:  

Royal-all but the Crown!  

Betrothed-without the swoon 
 

This relationship seems like forbidden love between royal and 

pooper who could never experience the incarnation day and being 

crowned. Though she still insists that she is royal and formal wife to 
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the Majesty, this relationship is not openly declared. This could be 

compared with her poem He fumbles at your Soul in which one could 

read as if she dictates the Divine gifts to the human being until one 

gets that highest degree: 

He fumbles at your Soul 

As Players at the Keys 

Before they drop full Music on— 

He stuns you by degrees— 

Prepares your brittle Nature 

For the Ethereal Blow 

By fainter Hammers—further heard— 

Then nearer—Then so slow 

Your Breath has time to straighten— 

Your Brain—to bubble Cool— 

Deals—One—imperial Thunderbolt— 

That scalps your naked Soul— 

When Winds take Forests in the Paws— 

The Universe—is still— 
 

However, she comes back to her nature as a woman and shows 

some of her hidden natural instincts like her desire to practice sexual 

intercourse and feels 'swoon' leads to lose her consciousness. Though, 

the announcement, ring, and wedding celebration could be considered 

'signs' of dual interrelation, she still mocks at women when they say 

'my husband' as if they sing feminine melody.  At the end of the poem, 

she summarizes all her inquiries about this relationship and how male 

and female duality should be performed:  

Stroking the Melody 

Is this - the way?  
 

Gradually, she becomes disturbed with this relation and ironically 

delivers vague message and describes how the couple makes the 

contact through hesitating melody as if they are mocking at each other.  
 

To end with, she appears hesitated about such affectionate 

relationship with her lover. On the one sense, she seems proud of this 

attachment to the Divine and says 'my husband' with joyful melody 

and 'swoon' mood. On the other, the poetess wonders if this marriage 

exists in that physical rather than in the spiritual world. Positively, this 

could lead one to say, her doubt urges her to consider her husband as 
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her private God. So, her faith is personal insists of human spirituality 

and far from religious institutions. 
 

2.2. Duality and Truth  
In this poem, similarly like another entitled Valentine she narrates 

the story of couple characters like sun and moon, man and woman, 

sky and earth, and so forth just to show that the truth behind this life 

lies on duality of everything. God for transcendentalists exists 

everywhere, yet here, His Majesty is distributed upon both of the 

couple; whatever the race, religion, ideas, and color each one belongs 

to the other.  Besides, God 'sends women' to be equal in order to 

accomplish the duality then Divinity.  To add more,  Linguistically 

speaking, she established personal meanings to specific concepts so as 

to make dual lexicon  as if to create duality between every element in 

life and stating each in comparison to the other  (Deppman et all, ed. 

78, 79).  That is to say, duality is the base of life between natural 

elements, human mind and heart, concepts and meanings…etc. 
  

2.3 Divinity of the Human Soul 
Though she insists on spirituality, her greatness is not approved 

by material justification, and engagement is still secret. However, the 

personal way she deals with her lover leads one to presume his high 

rank and respect reflecting Divinity as a name and practice. In that 

sense, Philosophers from Plato onwards have considered the name at 

any literary work so important in shaping meaning of signifier just 

like she when she insists on the power of the name (Freeman 50). She 

could call herself Divine and in the same time can consider respectful 

concepts funny notions depending on her mood and poem itself. 
   

Finally, the human mind in itself is Divine with its thoughts and 

emotions as reflexive of the universe truths. Also, TR presumes that 

the physical world is meaningful only through the belief that it is 

reflection of the Divine.  
 

2.4. Death is potential to that Man 

She deals with life after death and unification with God just at the 

moment of one's departure from the physical world. Simply, here, she 

comes up with different and pessimistic description of what is 

expected to happen after one's death.  

Death is potential to that Man 

Who dies - and to his friend 

Beyond that - unconspicuous  
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To Anyone but God  

Of these Two - God remembers 

 The longest - for the friend 

Is integral-and therefore 

 Itself dissolved - of God  
 

Divinity is the original source of humanity and the final 

destination one goes to. In so doing, one would leave his/her friends, 

family, possessions, and all pleasures behind just to join another new 

and wide world. 
   

2.4.1 Materialism vs Spirituality  
Simply, death means that one is going to the unknown whatever 

the rank, dashes, race, and degree and when one is dying, others get 

so desperate because of that departure. The friend as one of those 

close relatives would get influenced with friend's death, yet it is not 

certain that the dead person is satisfied with such sadness since, 

according to the poem, one is going to join the Creator and enjoy 

eternity. Here, one leaves all life's pleasures and materialism for the 

sake of being close of God and relish that new life:   

Who dies - and to his friend 

The longest - for the friend 
 

So, everyone is part of systematic unification with the Creator 

during one's life through Transcendence in order to fulfill life's main 

aim.   
 

2.4.2 The Over Soul 
It is agreed upon that Death is unavoidable and fearful event in 

every normal person's life, she changes this image and declares that 

Death is Potential to that Man. Here, she seems excited to get unified 

with God and reconsiders her identity with Daisy just like in David’s 

Psalm as if to say: “I will behold thy face in righteousness: I shall be 

satisfied, when I awake, with thy likeness” (Psalm 17:15). In other 

words, both of Creator and creatures are part of each other and have 

profound connection with one another. In addition, in relevant poems 

she shows desire to be alone with her Master as the best way to be 

satisfied and able to shape that spiritual accordance (Keane 176). All in 

all, whatever one's beliefs, the human is merely spirit eager to attach 

to its God like love of child and mother.  
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2.4.3 Death vs Life 
By tradition, Death comes with sadness and despair and had never 

given positive impression in real life and in literary texts as well. 

Similarly to Donne’s sonnet fumbles at your Soul in which he 

presumes that human beings have similar Divine features and will 

combine to create the essence of humanity and Divinity, she considers 

death as the doorway to return to one’s originality, that is, the Divine. 

Believers in their prayers still proclaim that devotion to Creator is 

original ‘because the love of God is the abroad in ]their[ hearts by the 

Holy spirit’ (Romans 5:5). Despite the fact that death is terrified action 

because one does not know where to go, she remains courageous and 

certain that nothing fearing would happen. 
   

2.5 There is another Loneliness 

Following the previous poems, this one denotes that loneliness 

should be held in sacred place either in garden or personal chamber. 

However, here this holy place could refer to Heaven where humans 

will enjoy perfection and total satisfaction: 

There is another Loneliness 

 That many die without_ 

 Not want or friend occasions it,  

Or circumstances or lot 

But nature sometimes, sometimes thought, 

 And whoso it befall 

 Is richer than could be revealed 

 By mortal numeral_  
 

  The search for truth behind have been her permanent issue 

urging her thinking especially in her garden. In a letter to her friend 

Abiah, SHE said: ‘I think of the perfect happiness I experienced when 

I felt I was an heir of Heaven, as of delightful dream…I determined to 

devote my whole life to [God’s] service’ (Freeman, qtd 57). At those 

moments of grace one needs nothing material since such earthy life is 

limited. 
 

2.5.1 Transcendence  
Authentic selfhood depends on high spirituality makes one mystic 

and does not need materialism like friends, money, and pleasures. 

Alternatively, the Divine blessings as the initial urge for Calvinist 

believers in their prayers and religious performances, is poetically 

praised and personally deeply inquired. Critics like Sara Wordsworth 
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in her article : ‘Lifted Moments’: Emily Dickinson, Hymn Revision, 

and the Revival of Music-Plex has revised her poems as traditional 

hymns because of the form creating subversive texts, while Victoria 

Morgan comments that this work is no more than alternative hymns of 

an imaginative mind (56). To certain extent, SHE worships the Divine 

combining religious rituals with personal favorite activities like 

poetry.  
 

2.5.2 Inspiration of Nature 
Since She lived near to the green garden of the Homestead, she 

had been inspired by all what is simple and natural and considered as 

true reflection of Divine greatness such as beehive, trees, rivers, 

mountains, birds, insects, seas, oceans, water cycle...etc. Each time 

she perceives the surroundings, she discovers the interrelation 

between the living entities, then becomes closer to nature rather than 

people. This poem could be seen merely as imaginative emotional 

emblems celebrating her attraction towards natural elements like 

flowers, birds, trees, and the ideal Garden of Paradise, which she seeks 

to vision one day (Farr and Carter 1). As a result, the more human gets 

attached with nature the more one understands and widens mental 

knowledge about life. For example, beehive teaches humans discipline 

and organization.  
 

2.5.3 Materialism vs Spirituality 

The poetess’s situation is similar to Islamic phenomenon called 

Sophism. In Introduction to Sufism the Inner Path to Islam, this 

concept in Christianity refers to the belief in God’s grace upon the 

human’s heart and restores the link between the spirit and body, heart 

and mind, religion and reality (Geoffroy 1, 2). Similarly to Islam, 

Christian belief establishes that harmony between human emotional 

attraction to truth through intuition and practical reality. Islamically 

speaking, sophists consider the universe organization and human 

existence as representative image of the Divine; who is worshipped as 

if one is perceiving Him through inner belief rather than formalistic 

occultism in order to search for eternal wisdom (1,2).  Accordingly, 

both doctrines agree on the priority of the spirit over logic in one‘s 

search for truth and fundamental source of wisdom so as to perceive 

Divinity of the Creator. 
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2.5.4 Mortality vs Immortality 

Another important theme implicitly included in the poem is 

Immortality. Though she uses ‘mortal’, she refers to those numerous 

people who had never experienced Transcendence while sincere 

believers are few, yet Divinely chosen or faith leads them towards 

God adoration. Transcendentally speaking, the ones have never 

experienced this high degree of spirituality are typically dead though 

still breathing because they had never known that feeling of 

Transcendence. Though the issue of eternity has been lifelong 

debatable theme, her faith in new life had strengthened her belief that 

life is linked to eternity just like one belongs to a family, then the tie is 

more vivid’ (Cooley qtd 106).  At the final moment, one discovers the 

new life of the other world and finds that it is timeless, placeless, 

limitless, then the human soul gets ageless enjoying eternity 
 

 2.6 Divinity of Nature  

"Our age is retrospective…The foregoing generations beheld God 

and nature face to face" 

Kathryn vanspanckeren 13 
  

This sentence represents the general favor of nineteenth century 

audience to nature as the best representative of Divinity greatness. 
  

2.6.1 Nature is what we see 

Her poetry had been including several natural elements according 

to her personal tendency towards themes like life, death, Divine, and 

human soul. Though she recurrently deals with nature, she follows 

different ways stylistically as well as thematically. She glorifies the 

value of natural elements to reach high degree since they provide with 

certain significance within the poem: 

Nature is what we see, The Hill, the Afternoon— 

 Squirrel, Eclipse, the Bumble-bee,  

Nay—Nature is Heaven. 

Nature is what we hear,  

The Bobolink, the Sea— 

 Thunder, the Cricket— 

 Nay,—Nature is Harmony. 

Nature is what we know  

But have no art to say_ 

So impotent our wisdom is  

To Her simplicity.  
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Throughout her personal considerations about the world, she had 

been recognizing her surroundings as if one is living alone and 

following an independent dogma.  
   

2.6.2. Divinity and Nature  
The natural elements in this poem are given the priority compared 

to common religious elements. In Nature one could perceive the 

Divine glory through the high mountains, deep rivers, green gardens, 

blue seas, and wide spaces. This portrayal leads one to say that in spite 

of the religious personification of Heaven and after life, she works to 

show different image about the Divine. In details, she could hardly 

imagine another place; more beautiful than her green garden with all 

what it contains. In that sense, philosophically speaking, she, like 

other transcendentalists, sought to restore the vital connection between 

nature, people, and God as her basic belief (Martin 32). To add more, 

in nature, the fresh air and flowers give one special sense of beauty 

and encourage one to imagine the afterlife through personal way.  
  

Accordingly, through this description of nature one can say that 

glorious religious elements are neglected and given less importance 

compared to her own considerations about nature in particular and life 

in general. Transcendentally speaking, the magnificence of the 

sublime nature would lead one to say that God is only in nature and 

prefers to stay there rather than any other place even Heaven. 
 

2.6.3 Wisdom vs Naivety  

In nature every element works in parallel with another or even 

several elements. Simply, life moves throughout systematic progress 

and each element serves the other in order to fulfill the cycle of life. 

Science has been working for so long to prove, analyze, justify, 

describe, and interpret many natural phenomena, yet without 

intelligent people and intellectuals science could hardly succeed in 

doing good to humanity. This means that human intelligence had led 

humanity to discover how nature works. In so doing, in Emily 

Dickinson Daughter of Prophecy Doriani commends about her 

wisdom that the poetess relies on theological heritage of the biblical 

prophecy but through critical interpretative understanding that 

requires faithful inner belief in spiritual way towards truth about God, 

love, nature, and other debatable themes (185).  She adds that wisdom 

is revised from two considerations; firstly, this poem combines 

between contradictions, and secular subjects and religion so as to 
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appear objective and creates logical criteria of debate and how 

interpretations and inquiries about seemingly normal phenomena urge 

into wisdom (186). However, SHE concludes that whatever one 

attempts to achieve his/her work is still not perfect simply because the 

natural phenomenon is ever complicated and higher than the human 

understanding. Furthermore, the human mind is the key towards 

discovering the truth though one could hardly know every detail about 

the surrounding world but at least have an idea about it:  

So impotent our wisdom is  

To Her simplicity.  
 

Hence, nature is sublime and whatever one thinks about 

discovering its key, its secret and end is still hardly achieved. 
   

3. My River runs to thee: Blue Sea, wilt welcome me? 
She again moves towards her imaginative world and enjoys being 

part of fictional realm. Here, the speaker requests to join to sublime 

nature and being part of it simply because human thinks him/herself as 

the source of creation. However she is still hesitated concerning such 

relationship and whether this sea as the source of water, referring to 

God, is going to accept river referring to herself:   

My river runs to thee:  

Blue sea, wilt welcome me? 

My river waits reply.  

Oh sea, look graciously! 

I’ll fetch thee brooks  

From spottshe nooks,— 

Say, sea, Take me 
 

In spite the fact that the poem is short, one can say that it 

conveys very expressive message related to one of the main tenets of 

TR that is Nature.  
  

3.1 History of Creation  
She tries to convey different meanings about water, sea, and river 

deliverd throughout philosophical perspective. In details, she insists 

on the sense of belonging not to her ancestors but to natural elements 

as if she is the river itself and the sea is God, Father. This relationship 

reflects life cycle that starts from certain source and ends when its 

function finishes; and then human him/herself is born and after period 

of time dies whatever the reason his/her body stops working. In 

references like Emily Dickinson Handbook, it is stated that the poetess 
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had been eager to discover the framework of the universe in relation to 

the beyond; God and eternity, though she concludes with 

unanswerable findings just like in her poem All Circumstances are the 

Frame she does not mention God though she refers to the Almighty 

and ambiguously compares eternity to the human self without stating 

direct definitions to determine history of creation ( 233). Essentially, 

for her, organism of life is similar to nature and one is certainly part of 

the latter since one works just like any natural element. 
 

3.2. I hide myself within my Flower 

At first, it is worth noting that this poem is taken from The Poems 

of Emily Dickinson published by Penn State Electronic Classics Series 

version simply because it includes the two stanzas while other 

references like The Complete poems of Emily Dickinson issued by T.H 

Johnson included only one.  Here, she establishes sensitive 

relationship with nature as if the latter is the source of protection and 

power to humans. Besides, she sets that link between the human and 

one simple natural element, that is, the flower as if the latter is the 

center of life offers happiness and reflects the sense of belonging to 

the speaker:  

I hide myself within my flower, 

 That wearing on your breast,  

You, unsuspecting, wear me too—  

And angels know the rest. 

I hide myself within my flower,  

That, fading from your vase,  

You, unsuspecting, feel for me 

 Almost a loneliness. 
 

Once again, the poem provides especial personification of simple 

image of natural scene could happen every day when a flower fades in 

one's vase. Yet she stays alone in front of her vase looking at this 

fading flower as if the latter is the speaker herself dying and getting 

faint at her last moments and left alone helpless and lifeless.  
 

3.3. Fear vs Security  
Normally, one feels secured whenever he/she is surrounded by 

family and friends. That is to say, community empowers one to 

encounter social ordeals and progresses forward. On the one hand, in 

this case the other becomes the source of protection and 

encouragement for the individual and one's personality is hardly 
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shaped out of the group. Since one's birth on, he/she is inquiring what 

is new in order to shape one's experience in life that is in permanent 

change. Like others, she had faced social fear all the time due to 

certain personal and public circumstances, that is why, she uses 

different poetic tones so as to express her troubles about time and 

place inside such universe (Martin, ed. 363). So, the outside world 

becomes the source of knowledge, safety, and the first reference to 

gain experience. 
 

On the other hand, this outside world could easily hurt one's 

sensibility and create some problems standing against one's benefits 

and leading one to look for refuge wherein finds relief and security. 

Here, the repetition of the first line twice reflects that she is in need of 

help and protection. Hence, Leiter adds that she depends on the mood 

and case to express her feedback from stress into terror so as to show 

how she interacts with the outside world as if the latter is stranger to 

her inner psych (Martin, ed. 363). Instead, nature becomes this refuge 

wherein the human soul gets released and refreshes one's mood. In the 

poem in hands, the speaker as human being becomes smaller than 

animal, softer than silk, and weaker than flower. The latter offers 

nectar to the bee in order to make honey for the human. Yet, in the 

poem, the human becomes the bee hiding him/herself inside the 

flower looking for protection instead of being the source of power. 

Here, fear does not come from the flower as representative of nature 

but from the crowded world. Though the flower is so small compared 

to the human body, imaginatively it becomes big and able to embrace 

him/her and offer security. The poetess wants to say that simplicity 

and greatness of nature succeeded to forge the human being as partial 

part of it living inside every natural element.  
    

3.4. Loneliness vs Society 
For her, loneliness is the best way to let one understands 

him/herself; through understanding the surrounding world. Moreover, 

solitude enables one to perceive that nature does not work 

accidentally; each element serves the other through systematic 

organization just like the bee and the flower; both end with making 

honey to humans. As transcendentalist, SHE even prefers to be 

‘lonelier without loneliness’ as if to say she stays isolated from society 

and even from loneliness itself (Deppman 231). Paradoxically, this 

indicates, she escapes from loneliness itself more than society since 

she considers loneliness another barrier against her spirituality. 
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In this poem, she glorifies loneliness as source of authenticity and 

independence out of the outside world. That is why she considers 

herself and her lover as strangers in life and simply belonging to a 

natural flower like bee making honey to the benefit of the world. Her 

lover is represented by the garden; wide and green, and exactly, he is 

the flower opening its leaves to welcome the bee. Moreover, this 

relation should be held in privacy with no external intervention from 

the outside. The inner side of the human could be nature in itself and 

the latter reflects what really exists in the deep human mind. 
  

3.5. Imagination vs Reality  

Almost nature in its best image personifies Heaven in literary, 

philosophical, and religious works. The chosen people are promisshe 

to hold wonderful life in green lands enjoying happiness and eternity 

all along. In Dickinson and Romantic Imagination, Shelly describes 

her poems about nature as nearly visual images of natural scenes of 

Sheen depending on her poetic imaginative and own way to perceive 

nature beyond limits of reality (Diehl 122).  However, real life 

situation runs against such imaginative describing power and instead 

'suspects flowers fading away' just like humans die and go to death 

'alone'. One starts to imagine how much the human being is weak 

looking for protection inside a flower; and the latter is imaginshe 

growing within lover's breast as if one's heart is like green land 

wherein natural plants flourish. Again, she imagines her lover wears a 

cloak referring to her, then the couple becomes one entity and 'Angels' 

bless this unification. Expectedly, what is promised in Heaven and 

blessed by 'Angels' could never be in real life and when the Divine 

plans to gather two persons no one is able to separate them.  
       

In reality, nature is nothing but simple garden needs one to toil 

and serve so as to gain harvest at last. Besides, in the second stanza, 

she gets disappointed when she finds the flower fading slowing as if to 

say this love story will end one day and comes back to real world.  
 

3.6. The Beginning vs The End 

Though this poem does not declare one simple meaning after 

several readings; one can say it indicates an implicit view about the 

end of love story which means for the speaker the end of her life; 

alone and forgotten. In the first stanza, she seems excited though 

afraid from the outside world and prefers to hide herself within flower 

as if to hide the sweet memories, secrets, and angels blessings until 
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they get married. However, unfortunately, for them both, this story 

could end miserably due to no obvious reason leading the couple 

towards separation. After she loves him and thinks that both are like 

the flower and bee; their function in life is merely making honey, she 

leaves her garden towards his breast, suddenly, this emotional 

excitement 'fades away' until she finds herself alone. This reflects life 

in itself begins full of pleasure and enthusiasm; passes through some 

ordeals and meanwhile one is planning for the best end finds the 

situation ends in pessimism. In addition, she keeps on repeating all 

along this relation 'suspecting' his emotions and whether he is sincere 

with her or not until they end up separated and she is left alone.  
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