
                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

       

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  MMOOUUTTOOUUNNEE  متــــــــونمتــــــــون

 في هذا العدد الباحثون المشاركون

 باللغة العربية 

 عباس محمـــــــــد -

 زحاف الجياللــــــي  -

  جاللي بومديـــــــن -

 مجاهد ميمـــــــون  -

 بن يمينة بن يمينـة  -

 هواري  بلقنــــــدوز -

 طاهـــــر جيـــاللي -

 لعــــرج عجـــــــال -

 رويسات محمــــــد  -

 حاكمي لخضـــــــر -

 عبد القادر عبــــــو -

 رابحي عبد القادر -

 مصباحي الحبيـــب -

 مخلوف عامـــــــــر -

 شــــــــارف مزاري -

 خلواتي صحـــراوي -

 لخضاري صبــــــاح -

 باللغة اإلنجليزية  

 الــــــبن عدلة جم -

 ةــــــــومي رقيبور -

 باللغة الفرنسية 

 رـــــــــــــــلزرق لخض -

 ولد سعيد عبد الكريم -

-   

-   
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 الجزائر . سعيدة –ر ـــــد. موالي الطاهمجلة دورية يصدرها معهد األدب واللغات بالمركز الجامعي 
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 أ. عباش محمـــــــــذ -

 أ. زحاف الجياللــــــي  -

 أ. جاللي بومذيـــــــه  -

 أ. مجاهذ ميمـــــــون  -

 أ. به يمينة به يمينـة  -

 أ. بلقنــــــذوز هواري  -

 أ. طاهـــــر جيـــاللي -

 أ. عجـــــــال لعــــرج -

 أ. رويسات محمــــــذ  -

 ـــــرمعمـــأ. حاكمي  -

 د. عبــــــو عبذ القادر -

 ادرـــأ. رابحي عبذ الق -

 أ. مصباحي الحبيـــب -

 . مخلوف عامـــــــــرد -

 . مساري شــــــــارفد -

 د. خلواتي صحــراوي -

 أ. لخضاري صبــــــاح -
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 هقارباث هٌهجٍت لفكر " الٌهضت العربٍت الحذٌثت "
 

 عثاش هحوذ

 أستار هساعذ هكلف تالذروش

 قسن اللغح العرتيح 

 هعهذ اآلداب واللغاخ

 الوركس الجاهعي / سعيذج

 

 
 تكطئػػػػة:

ا أف يكاد يككف مػف المقػرر تاريخي
كطننػا العربي تكقؼ عف التقػػدـ االجتماعػي 

، أم (1)كالفكرم منذ القرف الثاني عشر لمميبلد
قبيؿ سقكط دكلة الخبلفة اإلسبلميػة ببغػداد عمى 

 ىجرية(. 656ـ )1258يػد المغكؿ سنة 
كالمؤرخػكف ليػذه الفتػرة مػف التاريػخ 

اإلسبلمػي، ال يقفػكف عنػد حػد تقريػر  –العربي 
نما ىـ في غمرة  بحثيـ ى ػذه النتيجة الفاجعة ،كا 

عف األسباب التػي أدت إلػى ذلػؾ،  يبتدئكف بػأف 
المغكلي ككحشيػة  كيصكركا لنا شراسة الغز 

لذلؾ العيد، تعاممو مع اإلنتاج الفكػرم كالثقافي 
( الخاتمة كينتيكف بأف يعدكه )أم الغزك المغكلي

ياسية لما يمكف نعتو بعصكر "االزدىار" الس
ت  مع رسالة اإلسبلـ أكالفكرية كاألدبية التي ابتد

كتكطدت أياـ األمكييف كشيدت تألقيا كنضجيا 
أياـ العباسييف، كالمقدمة لما سيعرؼ بعصر 

 الضعؼ كاالنحطاط.
كىـ يحتجكف لذلؾ بمػا ال يكػاد يختمؼ 
فيو إثنػاف: رقي حضػارم طبػع جكانػب الحياة 

لؤلدب نثره كنظمو،  ماٌديػيا كمعنكييا، كازدىار
كارتقاء لمنقد مف طكر الحكـ الذاتي يطمؽ إطبلقا 
إلى طكر "التأصيؿ" يقعد تقعيدا، كحركة تدكيػف 

حفظت عمينا إنتػاج السمػؼ كحصنتو مف التمؼ 
كالضياع، كترجمة نقمت إلى العربية خير مػا 
أبػدع الفكػر اإلنسانػي في حينػو، كترسيػخ لعمػـ 

اعات  فكرية منظمة كسمت الكػبلـ، كظيػكر جم
العصر بميسميا مف مثػؿ إخكاف الصفا 
كالمعتزلة... إلػى غيرىػا مػف الحجج التي ال 

 يحدىا حصر.
كالكاقع أف الخطيػر في ىػذا التكقػؼ 
المشار إليػو، كالػذم سيمتد بػو الزمػف إلى أكاخػر 
القػرف الثامف  عشر كبداية التاسع عشػر، حيػث 

خػر كالتخمػؼ، كبالتالػي بدأ اإلحساس بالتأ
الطمػكح إلػى النيكض  كالتقدـ  يرتسـ في سماء 
الفكر العربي، أنو اقترف مػع بدايػة نيػكض أكركبا 

 التػي ستمثػؿ النمكذج.
يقكؿ عابد الجابرم :"لقد تزامنت 

( فػي ةانطبلقتيا األكلى )يقصد النيضػة األكركبيػ
دييػف القرنيف الثانػي عشػر كالثالػث عشػر الميبل

مػع بدايػة التراجػع الخطيػر الػذم عرفتػو الحضػارة 
العربيػة اإلسبلمية بفعؿ عكامؿ داخمية متشابكة 
متضافػرة ثػـ صػارت األمػكر بعػد ذلػؾ فػي 
االتجػاه ذاتو إذ بمقدار ما كاف مسمسؿ التراجع 
يعكد بالعرب إلى الكراء، كاف مسمسؿ النيضػة 

   (2)ات إلى األماـ."كالتقػدـ يخطػك بأكركبا خطك 
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كالميـ الذم تجب اإلشارة إليو ،أف 
مػع ما  –العالـ العربي عاش بعػد سقػكط بغػداد 

أسيػـ في ىذا السقكط مف عكامؿ داخمية كأخرل 
في سبػات عميػؽ،  طػاؿ الصعػد  –خارجية 

السياسيػة كاالقتصاديػة كاالجتماعية  كالفكرية، 
ػركنػػػا طكيمة، كبقيت ىػذه حالو لمػدة تستغػرؽ ق

كلـ تظير عكارض استفاقتو إال مع ظيكر بكادر 
 النيضة الحديثة.
 محدد منيجي:

كالحديث عف ما يسمى بعصر 
"النيضػػة العربيػػة الحديثػػة" حديػث ال يخمػػك مػػف 
كثيػػر مػػف المصاعب المنيجية كالمعرفية. كلعؿ 
أكؿ ما يكاجينا مف ىذه المصاعب أف يككف 

التي حاكلت "مماثمو" ىذه النيضة  بعض اآلراء
كرد التأثيرات التي أسيػمػػت فيػيا، إلى أحداث 
تاريخية شيدتيا الببلد العربية مف مثؿ اإلسبلـ، 
لػػى حركػػػات فكػريػػة كعممية كانت ليػػا، مف مثؿ  كا 
حركة التأليؼ التي شيدتيا بكجو خاص العصكر 

  (3)العباسية األكلى.
ؾ النظرة كشبيو بيذا الرأم، تم

"التماثمية" التي ترد لقاء فكر "النيضة" بالفكر 
األكركبي، إلى حركة الترجمة كالنقؿ التي نشطت 

، خاصة (4)ىخبلؿ العصػػكر اإلسبلميػػة األكلػ
 أيػػاـ الخميفة العباسي المأمكف.

صحيح أف ظيكر اإلسبلـ كاف قياسا 
إلى تاريخية العصر الذم ظير فيو فعبل 

مف حيث األفكار التي تكجو بيا "نيضكيا"، سكاء 
إلى الناس، أـ مف حيث العبلقات العامة التي 
شٌرعيا لتنظيـ أمكر االقتصاد كاالجتماع كالحقكؽ 
كالكاجبات كضبطيا...إلخ. غيػػر أنو مػػع ىذا، 

كػاف فعبل مربكطا بشرطو التاريخي ذم المحتكل 
 المحدد كاألىداؼ المغايرة.

رية كصحيح أيضا أف الحركات الفك
كالعممية، كحركات النقؿ كالترجمة المشار إلييا، 
كانت فعبل "نيضكيا" باعتبار أنيا كسعت في 
مجاؿ المعارؼ، كانتقمت بيا مف طػكر الحفػظ  
كالمشافيػػة إلى طكر التأليؼ كالتدكيف، كباعتبار 

تمقيحيا الفكر العربي بمعارؼ جديػػدة  –أيضا  –
نيا كانت ىي يكنانيػة كفارسية كىندية... غير أ

األخرل فعبل لو حدكده التاريخية كمضمكنو 
 الكاقعي.

كليس ىناؾ في تقديرنا، مف تسكيغ 
عممي لمطابقة أك مماثمة ىذا كمو بحركة 
"النيضة الحديثة" التي ىي نتاج ظركؼ مخالفة 
كمعطيات عصرية، ككانت ليا "مشاريعيا" 
الخاصػػة بيػػػا" ك"منابعيا" المغايرة التي استقت 

ال صار كؿ حديػػػث عػػف النيضػػػة حديثػػػا من يا، كا 
بزعـ  –الغيػػا مػػػاداـ  "النيكض" قد تحقؽ 

 في التاريخ. –ىؤالء
كنحف إذ نأتي لنحدد عصر النيضة، 
فإنما نبدأ مف حيث كاد يتفؽ معظـ الباحثيف أف 
يبد أكا منو.فمقد صار في حكـ المجمع عميو، أف 

، (5)ـ1789الحممة الفرنسية عمى مصر عاـ 
ـ( إلى 1849 -1769كسعي محمد عمي ) 

، كانا بداية (6)تككيف الدكلة المصرية "الحديثة"
 عصر "النيضة العربية الحديثة".

كلمتحديد ىنا مدلكلو المنيجي، فيك 
يضعنا في جك االنشغػػػاؿ الفكرم المصيرم الذم 
طبع بقكة فكر عصر النيضة  كأدبياتو، بفعؿ 

حضارة  الغربيػػػة، نريػػد االصطداـ المباشر بال
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ذلؾ السػػػؤاؿ المحٌير الذم كاجو الركاد مف 
مصمحي كمفكرم كأدباء عصر النيضة، بدءا 
مف محمد عمي كرفاعة الطيطاكم، كصكال إلى 
لطفي السيد كطو حسيف كعبػػػاس محمكد العقػػػاد، 
مركرا بجماؿ الديف األفغاني كمحمد عبده كقاسـ 

د الرحمػاف الككاكبي أميف كفارس الشدياؽ كعب
كغيرىـ كثير، كىك كيؼ يتأتى لممسمميف الظفر 
بالعيش في قمب "العالـ الحديث" ال عمى ىامشو 
مف دكف أف يككف في ذلؾ مساس بدينيـ 

 كتقاليدىـ كتراثيـ العريؽ؟ 
كبتعبير آخر: "ماذا تأخرنا )نحف 
العرب نحف المسمميف نحف الشرؽ( كتقػػػدـ غيػػػػرنا 

المسيحية.. الغرب..( كبالتالي: كيؼ )أكركبػػا 
ننيض؟ كيؼ المحػػػػاؽ بالركػػػب ركب الحضػػارة 

  (7)الحديثة؟"
 فعؿ الصدمػػػػة:

ىكذا "ىٌز الفتح النابميكني جك الجيكد 
. كليس مف شؾ (8)الذم كاف مخيمػػػا عمى مصر"

في أف ىذه اليٌزة في حد ذاتيا، كانت في مستكل 
المذيف عانت منيا الببلد درجة الخمكؿ كالجػػػمكد 

العربية عمكما، كمشرقيا عمى كجو التحديد. ذلؾ 
إلى جانب كجيو االستعمارم  يأف الفتح النابميكن

مٌثؿ أخطر احتكاؾ بالغرب في العصر الحديث، 
ككاف بذلؾ الصياغة المباشرة األكلى المتجسدة 
عمى أرض الكاقع لعبلقة لقاء ثقافة القاىر 

 فة المقيكر )الشرؽ(.)الغرب( بانحطاط ثقا
كلعؿ ىذا ما دفع محمد مندكر إلى 
تمخيص تأثير الحممة الفرنسية في أمريف ىما كال 
ريب مف أبمغ اآلثار: نقؿ الطباعة إلى مصر 

 .(9)كفتح منافذ ببلدنا عمى العالـ الغربي

نقكؿ مف أبمغ اآلثار، كنحف نعني ما 
ػػػؿ نقكؿ. ذلؾ أف ىناؾ في تقديرنا أثرا آخػػػر ال يق

كخطكرة عف األثريف السابقيف، نريد نص  ةأىمػػػ
المنشكر األكؿ الذم تكجو بو نابميكف إلػػى 

 .(10)المصرييػػػػػف في بداية حممتو
يقكؿ المستعرب السكفياتي لكتسكي: 
"...ككجو نابميكف في اليػػػػـك ذاتػػػو نداء إلػػػى 
الشعب المصرم اقترنت فيو عمى نحك غريب 

الفرنسيػػػة مع تيديػػػدات الفاتػػػح أفكار الثكرة 
المستعمر كمع التبلعب الدجمي السافر 

 .(11)بالعكاطؼ الدينية لمسكاف المتخمفيف"
كتكاد تككف كممات لكتسكي  ىذه، 
اختصارا ممما بكؿ جكانب المنشكر، غير أنو ال 

مف اقتباس بعض الفقرات  –مع ىذا  –بأس 
ه ليذا لتبييف المقصد كلمتدليؿ عمى ما زعمنا

 المنشػػػػكر مف أىمية كخطكرة. 
يبدأ نابميكف منشكره بالدعاء المعركؼ 
كبتقديـ نفسو عػػػمى أسػػػاس مف أنو رسػػػػكؿ 
لمحريػػػة كالمساكاة "بسـ اهلل الرحماف الرحيـ  ال 
إلو إال اهلل ال كلػػػد لو كال شريؾ لػػو في ممكو. مف 
طرؼ الفرنساكية المبني عمى أساس الحرية 
كالتسكية السػػر عسكر الكبير أمير الجيػػػكش 

 .(12)الفرنساكيػة بكنابرتو.."
كال تحتاج إلى دليؿ اإلشارة إلى 
المغزل الخفي كراء تصدير المنشكر بيذا 

كىك  –الدعاء. فما غاب عف باؿ نابميكف 
أف الببلد التي  –العسكرم الفذ كالسياسي الداىية 
د إسبلمية، كأف يجرد عميػػػيا حممتو، إنما ىي ببل

الشعب الذم يتكجو إليو، إنما ىك شعب مسمـ، 
 -في كؿ الظركؼ كبكػؿ المعاني-يعد حممتو 
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غزكا صميبيا جديدا، كيرل في أىدافيا القريبة 
 اإلسبلـ كىدما لقكاعده. ـكالبعيدة تقكيضػػػا لدعائ
أف يكاصؿ  –كالحاؿ ىذه–فبل غرابة 

ى الديف نابميكف الطريؽ نفسو، طريؽ االرتكاز عم
سعيا منو إلى تيدئة النفكس المرتابة في أسباب 
الحممة كنتائجيا المحتممة، كمحاكلة منو إلى 
خمػػػؽ جػػك عاـ مف التقٌبؿ كالتقميص ما أمكف مف 
عنؼ المقاكمة المنتظرة: "يا أييا المصرييف 
)كذا( قػػػد قيؿ لكػػـ أنني ما نزلت بيذا الطرؼ إال 

ب صريح فبل بقصد إزالة دينكـ فذلؾ كذ
تصدقكه. كقكلكا لممفتريف إنني ما قدمت إليكـ إال 
نني أكثر مف  ألخمص حقكـ مف يد الظالميف كا 
المماليؾ أعبد اهلل سبحانػو كتعالى كأحتـر نبيو 

    (13)كالقرآف العظيـ.."
كيضيؼ في مكاف آخر، مؤكدا الفكرة 
نفسيا، لكف ىذه المرة متكجيا بيا إلى نخبػػػة 

دفا كسب كدىـ كدفعيـ بالتالي إلى الشعب، مستي
التأثير في رعايا األمة: "أييا المشايخ كالقضػػػاة 
كاألئمة كالجربجية  كأعياف البمد قكلكا ألمتكـ أف 
الفرنساكية ىـ أيضا مسممكف )كذا( مخمصػػػكف 
ثبات ذلؾ أنيـ قد نزلكا في ركمية الكبرل  كا 
كخربكا كرسي البابا الذم كاف دائما يحث 

 (14)ارل عمػػى محاربة اإلسبلـ"النصػػ
كالبلفت لمنظر، أف نابميكف  كاف في 
منشكره كمما تصدل لمظالـ المماليؾ كعسفيـ 
كاستئثارىـ  بخيرات الببلد عمى حساب بؤس 
كحرماف "األىالي" قرف ذلؾ باألماني يبسطيا 
لمشعب عنكانيػػا: مستقبؿ جديد تككف فيو الحرية 

تسكية عمى حد أسمى قيمة، كالمساكاة )أك ال
تعبير النػػػص العربي لممنشكر( أرفع حؽ، كالعقؿ 

أكحد فرؽ بيف الناس، كالمناصب العالية ممؾ 
لعامة الشعب" األىالي" كتدبير األمكر مف 
نصيب العمماء كالفضبلء كالعقبلء  
يقػػػكؿ:"...كقكلكا أيضا ليػػػػـ )يقصػػػد المفتريف 

د اهلل عمى حممتو( أف جميع الناس متساككف عن
كأف الشيء الػػذم يفرقيػػـ عف بعضيـ ىك العقؿ 
كالفضائؿ كالعمكـ فقط. كبيف المماليؾ كالعقؿ ك 
الفضائؿ تضارب. فماذا يمػػٌيزىـ عف غيرىـ حتى 
يستكجبكا أف يتممككا مصر كحدىـ كيختصكا بكؿ 
شيء أحسػػف فييػػا مػػف الجػػكارم الحسػػاف كالخيؿ 

فإف كانت األرض العتاؽ كالمساكف المفرحة، 
المصرية التزاما لممماليػػؾ فميركنا الحجة التي 
كتبيا اهلل ليـ، كلكف رب العالميف رؤكؼ كعادؿ 
كحميـ كلكف بعكنو تعالى مف اآلف فصػػاعدا ال 
ييأس أحد مف أىالي مصر عف الدخكؿ في 
المناصب السامية كعػػف اكتساب المػػػراتب العاليػػػة 

العقبلء بينيـ سيدبركف فالعممػػػاء كالفضبلء ك 
 .(15)األمكر كبذلؾ يصمح حاؿ األمة كميا"

كاف  (16)إلى ىذا الحد مف المنشكر
 –كربما مف غير أف يقصػد–نابميكف يبث كيزرع 

أفكػاران كمفاىيـ كمعقكالت جديدة عمى درجة مف 
ف كانت  ليست جديدة -الخطكرة كاألىمية  كا 

ؾ "أف أكؿ كذل -قطعػا عمػػى أفكار الثكرة الفرنسية
مجارم الثكرة الفرنسية إلى الشرؽ العربي، كلعمو 
أعظميا كاف الفتح النابميكني لمصر سنة 

 .(17)ـ أياـ اإلدارة1789
فإلي ذلؾ التاريخ، كفي حدكد 
اطبلعنا، لـ تطرح عمى قدر مف الجدية كالحسـ 
أفكػػػار مػػػف مثػػؿ: الحرية ممؾ لمجميع، كالمساكاة 

الذم يفرؽ بيف الناس إنما  حؽ ال جداؿ فيو، كاف
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ىك العقؿ كالعمـ، كأنو ليس ألحد  االستئثار 
بالممؾ العاـ لكحده دكف سكاه، كأف المناصب 
ميما سمت مف حػؽ الجميع، كأف تدبير األمكر 
يككف باألىمية ال بشيء آخر فكؽ البشر... ىذا 
إلى سحب كرقة الديف مػف تحت أقداـ المتنفذيف 

ب الحصانة الدينية الذيف يستثمركنيا لكس
 لمصالحيـ االجتماعية.

ثـ إف ىناؾ مسألة ميمة قميف بنا 
التككيد عمييا، كتمؾ ىي اإلرادة القكية التي 

لكضع حد  -كبالتالػي نابميكف-أبداىا المنشكر 
النياية لحكـ المماليؾ مف حيث ىـ ممتزمكف 
)إقطاعيكف(. إنيا أفكار الثكرة الفرنسية 

عاقؿ االقطاع ىناؾ البرجكازية التي دكت م
)فرنسا(، تريد أف تخكض جكلة ليا ىنا )مصر( 

 لتقكض نظاـ االلتزاـ: اإلقطاع.
مف ىنا بالذات زعمنا بأف لمنشكر 
الحممة الفرنسية بحد ذاتو أثراي بالغ الخطكرة 

" نجحت الحممة   –أيضا–. كمف ىنا (18)كاألىمية
الفرنسية في أف تمعب دكر " الماس الكيربائي" 

المس عقكؿ الشرقييف كخاصة المصرييف الذم 
كالعرب المشارقة إلى الحد الذم "ينبو كيكقظ" 

 .(19)دكف أف يعصؼ كيميت"
 

 أثر الصػػػػػدل:
كألجؿ ىذا الدرس في الفكر السياسي 

العربػػي –كاالجتماعي كالثقافي المصػرم 
ف كاف  الحديػػث، ستتمحكر جيكد محمد عمي، كا 

 ة.ألىداؼ مغايرة كغايات مخالف
ـ( 1849 – 1769كمحمد عمي ىذا )

جاءت بو ظركؼ الحممة الفرنسية كمضاعفاتيا. 

فيك قدـ مصر ضابطا مف ضباط الفرقة األلبانية 
التي كمفت كقتئذ بتنسيؽ العمؿ كالجيد مع 

 الجيش العثماني إلخػػػراج الغػػػزاة الفرنسييف.
، عاـ طرد 1801كمف عاـ 

 ةتبلئو سدـ، عاـ اع 1805الفرنسييف، إلى عاـ 
الحكـ في مصر، كانت لمرجؿ جكالت في المكر 
 ةكالحيمة كالتكاطؤ كضرب القكل المتصارع

بعضيا ببعض، مستثمرا في ذلؾ أحسف استثمار 
ظركؼ البمبمة كالفكضى التي مرت فييا الببلد، 

 بٌشرت بذكاء سياسي كبير يتمتع بو.
كبفضؿ العمماء، كبفضؿ شعب  

كم القادر عمى مصر الذم رأل فيو الرجؿ الق
الكقكؼ في كجو ظمـ المماليؾ كعسفيـ، استطاع 
محمد عمي أف يستصدر "فرمانا" سمطانيا يثبتو 

تمكز  9كاليا عمػػػى رأس السمطة في مصر] 
1805](20) 

ىذا التاريخ، تاريخ تنصيب محمد 
عمي كاليا عمى مصر، سيككف بداية البداية 
لتحكؿ عميؽ كشامؿ في تاريخ مصر كالعالـ 

عربي الحديثيف. فمقد "كانت كؿ الدالئؿ تشير ال
لمف عنده أية بصيرة في أمػػكر السياسة كالتاريخ، 
أنو كاف "رجؿ األقدار" ىذا الذم قيض لو أف يقع 

 .(21)عمى يديو ىذا التغيير العظيػػـ"
كيشير غالى شكرم إلى أف محمد 
عمي أدرؾ منذ البداية األىمية  الكبرل لمصر 

ألمبراطكرية العثمانية. كمف بكصفيا "جكىرة" ا
ثمة عٌز عميو أف تككف ىذه الجكىرة "حمية" ليس 
غير في عنؽ األمبراطكرية. لذلؾ خطط ألف 
تككف مصر مصرا، أم أف تصير كجكبا "مركزا" 

  (22)لمعالـ العربي.
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كمف ىذه القاعدة الصمبة كانطبلقا مف 
ىذا الطمكح كمنيج التفكير، أخذت تتشكؿ 

"لمدكلة الحديثة" في ذىف محمد المبلمح األكلى 
عمي. فكاف عميو بادئ ذم بدء، أف يقطع مع 

االجتماعية التي تشكؿ النظاـ –القكل االقتصادية
القديـ، أم مع القكل الطبقية التي تشكؿ خطرا 
ماثبل أماـ مشاريعو اإلصبلحية، لذلؾ انصب 
كؿ جيده كتفكيره في كيفية التخمص مف 

 المماليؾ.
فعؿ في تحقيقو بكؿ كىذا ما شرع بال

. فبل غرابة أف يككف أكؿ مشركع  جرأة كحـز
جرمء عمى طريؽ "بناء الدكلة الحديثة"، شركعو 
في تطبيؽ اإلصبلح الزراعي" الذم أنزؿ ضربة 

  (23)قاضية بممكية األرض لمممتزميف كالمماليؾ".
لى غاية  1808فبدءا مف عاـ  كا 

ـ، تكالت إصبلحاتو الزراعية في تبلحؽ 1815
جيب: صادر أمبلؾ الممتزميف كحرميـ مف ع

نصؼ الفائض. كدٌبر مكيدة القمعة فأباد حكالي 
مممكؾ ككضع يده عمى جميع األراضي  500

التي كانت بحكزتيـ. ثـ ألغى نظاـ االلتزاـ برمتو 
كبصكرة قطعية، فصار الفبلحكف يدفعكف 
الضرائب إلى الدكلة مباشرة. كأخيرا استممؾ 

األكقاؼ فأخذت ىذه  لصالح الدكلة أراضي
األخيرة عمى عاتقيا اإلنفاؽ إلعالة رجاؿ الديف 

  (24)كصيانة المساجد.
كال شؾ في أف ىذه اإلجراءات 
المتسارعة كالمتعاقبة، قد مست بالتغيير المسألة 
الزراعية في مصر، كأعادت ترتيبيا كتنظيميا 

في  –أيضا–كفقا لممعطيات المستجدة. كال شؾ 
قد أعادت لمفبلح المصرم  أف ىذه اإلجراءات

بعض االعتبار، كرفعت عنو بعض الحيؼ 
 كاإلجحاؼ.

غير أف نظرة متعمقة لممسألة في 
مضاعفاتيا، تظير أف محمد عمي لـ يذىب 
بإصبلحو الزراعي إلى آخر الشكط. فمقد بقي 
النظاـ مف حيث ىك مصالح طبقيػة دكف مساس 

  (25)في العمؽ كالجكىر.
تعامؿ محمد  كيعزز ىذا الرأم كاقع

عمي نفسو مع األراضي المصػػػادرة. فبدءا مف 
ـ تراجع محمد عمي ككٌزع 1829ديسمبػػػػر  01

األراضي المصادرة عمى القكل االجتماعية 
الجديدة التي تمخض عنيا الكاقع الجديد، فشكمت 
سندا قكيا لحماية النظاـ كتثبيت دعائمو: األقارب 

  (26)كالمقربيػػػػف ككبػػار األعياف.
كبعد ىذه الخطكة الجريئة، خطكة 
اإلصبلح الزراعي، تدافعت إصبلحات محمد 
عمػػػى الباىػػػرة، متبلحقة حينا، كمترافقة في كثير 
مف األحياف، فمست كثيرا مف أركاف الحياة 

 كطالت معظـ الصعد: 
: كاف عميو أف أكال: الجياز العسكرم

يبذؿ جيكدا مضنية إلصبلح المؤسسة العسكرية 
متخمفػػػة كالمدخكلة لكيما تككف في مستكل ال

تحديات المرحمة الجديدة، كلتككف درعا يقي 
النظاـ مف القبلقػػػػؿ الداخمية كمف المخاطر 
الخارجية. كىكذا كانت النتيجة أف "قرر محمد 
عمي مبدأ تجنيد الفبلحيػػف المصرييف في الجيش 

[ 1819-1811بعد الحممة عمى الجزيرة العربية ]
–1824ة بعد الحممة عمى مكرة ]كخاص
1828.](27)  
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كفي الحؽ، إف الرجؿ بذؿ في ىذا 
المضمار جيكدا ال جداؿ في ريادتيا كشمكليتيا، 
ٌيزتيػػا تمؾ المدارس الحربية التي أنشأىا لتدريب  مى
الجيش، كتأىيمو عمى أساس مف استمياـ منجزات 
الفنكف العسكرية الحديثة، مستعينا في ذلؾ 

اء أكربييف نذكر منيا: مدرسة أركػاف بضباط كخبر 
[ 1832[، كمدرسة البيادة ]1825الحػرب ]

[ كمدرسة الطكبجية 1830كمدرسة السكارم ]
 (28)[...الخ1831]

ىذا، إضافة إلى اإلنجاز الشامخ، 
المتمثؿ في إنشاء دار بناء السفف باإلسكندرية 
)ترسانة اإلسكندرية(، التي أنزلت إلى البحر أكؿ 

  (29)[.1831ت مائة مدفع عاـ ]سفينة ذا
 

: أدرؾ محمد ثانيا: الجياز االقتصادم
عمي منذ السنكات األكلى لكصكلو إلى سدة 
الحكـ حقيقة أنػػو كارث عف المماليؾ اقتصادا 
خربا كمنيكا، كىك اقتصاد اليمكف بأم حاؿ ما 
األحكاؿ أف يككف الكجو المشرؼ "لمدكلة 

مى أرض الحديثة"، التي يسعى إلى خمقيا ع
مصر لذلؾ اتجو إلى تنشيط حركػػة إنشاء 
لى إعطاء دفع قكم لمزراعة،  المصانع الكبيرة، كا 

 كقياـ حركة تصنيعية كبيرة.
كلتأميف ىذا االقتصاد الكليد مف 
الفساد كالتبلعب، جعؿ محمد عمي الدكلة 
تضطمع باحتكار التجارة، تكريدا إلى الخارج 

  (30)كتصديرا منو.
:   كاف بناء ز اإلدارمالجيا -ثالثا: 

"الدكلة الحديثة"، كتأميف اإلصبلحػػػػات الجاريػػػػة 
مػػف االنتكاس، يعني أكؿ ما يعني، القطع مع 

جياز المماليؾ اإلدارم، كىذا عيف ما فعمو 
 محمد عمػي.

كما يشير إلى ذلؾ –فيك بدأ 
بأف ألغى نظاـ المماليؾ اإلدارم،  –لكتسكي

ركزيا لمدكلة، مستحدثا كأنشأ  بدال منو جيازان م
عددا مف الكزارات، كمقسما الببلد إلى سبع 
مديريات، كالمديريات إلى مراكز، كالمراكز إلى 

  (31)خطكط ]نكاحي[.
كنحف نرل في ىذا الجانب بالذات مف 
اإلصبلحات، استمياـ محمد عمي الذم يكػػاد 
يرقػػػى إلى مطابقة األصؿ، لنظـ نابميكف 

نعيا في مصر، خبلؿ غزكه اإلدارية، كالتي اصط
 ليا.

 
: ال الحركة العممية كالثقافية -رابعا: 

ريب في أف ىذا الجانب في سياسة محمد عمي 
اإلصبلحية كاف أكثر الجكانب شمكلية، كأخطر 

 الفتكحات أىمية.
نقرر ىذه النتيجة كفي ذىننا، تمؾ 
الخطكات الرائدة، التي كانت األكلى مف نكعيػػا، 

كلية كالتخطيط كالبرمجة، في مػػف حيػػث الشم
تاريخ مصر كالعالـ العربي، كنريد بيا: البعكث 
العممية إلى أكربا، كبناء المدارس الحديثة، كفتح 

نشاء الجرائد...  المطابع كا 
إف الكزف التاريخي لمحمد عمي في 
نيضتيا، يتأتى مف ىذا الجانب بالػػػػذات. فالرجػػؿ 

اقتصاد كال أف ال  –ككاف إدراكو مصيبا –أدرؾ 
زراعة  كال إدارة، كال جيش، يمكنيػػػا أف تكػكف 
قكيػػة كمتقدمة، كفي مأمف مف الفساد كاالنتكاس، 
مالـ ينر ليا عمـ السبؿ كيضبط ليا الخطط، كال 



 20 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   طفحت

جػػداؿ في أف العمـ عنده، كاف يعني في المقاـ 
األكؿ استمياـ ما أنتجو الغرب كما تكصؿ إليو 

 مف معػػارؼ كمنجزات.
ىينا شرع محمد عمي في إنفاذ  مف

البحكث العممية إلى أكركبا. كقد تكزعت ىذه 
البعكث مختمؼ العمكـ كالفنكف، مف طب، 
دارة،  كىندسة، كفنكف حربية، كترجمة، كحقػكؽ، كا 
ككيميػاء، كتاريخ، كعمـك رياضية كزراعية، 

  (32)كطباعة كصناعة سفف...ألخ
كفي مكازاة ىذه البعكث العممية، شرع 

مد عمي في بناء المدارس الحديثة، كالتػػي مح
كادت تمس معظـ االختصاصات. بدأىا بأف 

، ثـ مدرسة 1827أنشأ مدرسة الطب سنة 
، فمدرسة الكالدة سنة 1830الصيػػدلة سنػػػة 

، كمدارس زراعية عديػػدة بدا مػف 1832
  (33)...1830سنػة

كفي قمب ىذه اإلنجازات الضخمة 
كالتي  1835سنة  جاء بناء مدرسة األلسف

اضطمعت بترجمة أميات الكتب في اليندسة 
كالفنكف العسكرية....ألخ، ثـ فتح دارا لمطباعة 

( كالتي يرجع إلييا فضؿ 1822)المطبعة األىمية 
السبؽ في إحياء كثير مف كنكز التراث العربي، 
الفكرم كالثقافي كاألدبي. كأرفؽ ىذا بإنشاء 

التي تعد ( 1828-صحيفة )الكقائع المصرية
 األكلى مف نكعيا فػي تاريخ مصر.

كال نظف أف ىناؾ مف يغمط ىذه 
الجيكد العممية حقيا في األىمية كالريادة، خاصة 

كحتى بعدىا –إذا عممنا أف العمكـ في تمؾ الفترة 
كانت منزكية في أركقة الجامع األزىر،  –

كصحكف بعػض المساجد األخرل مف مثؿ: 

ركييف بالمغرب جامع الزيتكنة بتكنس كالق
 كاألمكييف بسكريػا...ألخ. 

ىذا، إلى مناىجيا العتيقة، كمعارفيا 
التقميدية التي ترتكز كمية عمى التراث تكرارا ال 
استمياما نقديا كخكفيا مف العمكـ العصرية 

 كالمعارؼ الجديدة.
كبالجممة، نستطيع أف نصؼ 

كىي التي مست مختمؼ –إصبلحات محمد عمي 
ية كرحابة األرجاء  كبعد بالجد –القطاعات

النظر، فعممو الذم طاؿ النكاحي السياسيػة 
كاالجتماعيػة كاالقتصادية كالزراعية كالعسكرية 
كالعممية، أكشؾ أف يدفع بالحياة في طريؽ 
انقبلب جػذرم: "إنو بالجيش الكطني كاالقتصاد 
الكطني القريب مف فكرة االكتفاء الذاتي كالتعميـ 

س "الدكلة  الحديثة" ... لقد الغربي أراد أف يؤس
كاف عمؿ محمد عمي أشبو ما يككف "بعجف" 

  (34)مصػر كخبزىػا مف جديد."
غير أف إصبلحات الرجؿ، مثميا مثؿ 
كؿ إصبلح رائد كمحاط بظركؼ استثنائية، لـ 
تخؿ مف كثير مف الثغرات كالنقائص،  بعضيا 
راجع إلى العكامؿ المكضكعية، كبعضيا اآلخر 

 ف طبيعة محمد عمي نفسو.نابع مػػػػ
 –يرل ألبرت حكراني "أف إصبلحاتو 

لـ تكف منبثقة  –يقصد إصبلحات محمد عمي
عف عقيدة ما ... فقد قاـ بيا قبؿ كؿ شيء 
لتدعيـ مركزه الخاص ... ثـ إنو كاف، كىك الذم 
لـ يتمؽ أم دراسة كلـ يتعمـ القراءة إال في 
 األربعيف مف عمره، أقؿ استجابة مف سبلطيف
زمانػػػو لؤلفكػار السياسيػػة المنطمقة مف أكركبا 

  (35)الحديثة."
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كمف جيتو، يؤاخذ لكيس عكض 
إصبلحات محمد عمي بجممة أمكر، أساسيا 
كاحػػػػد: إبعاد المصرييف عف المراكز الحساسة 
خكؼ االنقبلب عميو. ففي مجمس الحككمة الذم 
أنشأه ال نجد مف ضمف كزرائو مصريا كاحدا، 

تنظيـ اإلدارم الذم اصطنعو كانت رئاسة كفي ال
المديريات]المحافظات[ مف نصيب األتراؾ، أما 
المصريكف ففي أسفؿ السمـ مآمير عمى القرل. 
أما الجيػػش فمعادلتو كانػػػت سيمة لمغاية: الضباط 

  (36)مف األتراؾ كالجنكد مف المصرييف.
كالكاقع أنو ميما انعقد االتفاؽ حكؿ 

ثغرات، التي تعزل تأكيدا، ىذه النقائص كال
لشخص محمد عمي كإلصبلحاتو، كالتي يجيء 
بعاده  في أساسيا الطابع الفردم لسمطتو، كا 
المصرييف عف المراكز الحساسة كالحكـ كالجيش 
كاإلدارة، نقكؿ ميما انعقد االتفاؽ حكؿ ىذا كمو، 
فميس ىناؾ ما يمنع مف االتفاؽ حكؿ نقطة 

ي كميتو ال في جكىرية طبعت برنامج إصبلحو ف
كىي شئنا أـ أبينا  خدمػت التاريخ -تفاصيمو 

المصرم كالعربي الحديث خدمة ال جداؿ في 
 –نريد كضعو األساس المادم النكعي  –أىميتيا

 –قياسا إلى حاؿ مصر كالعالـ العربي عصرئذ
لنيكض عمى درجة مف الثقػػؿ حاسمػػػة، طبعتػػو 

ة"، التي الجيكد المبذكلة لبناء "الدكلة الحديث
أٌمدت الشعكر القكمي الذم كاف يتجمع آنذاؾ 
مضمكنو الفعمي ، كفتحت النكافذ عمى "اآلخر" 
]الغرب[ الستمياـ منجزاتو العممية كالمعرفية، فػػػي 
حدكد التنبو لقاعدة النفع كالضرر،  كىذه الجيكد 
ىي التي جعمت الخطكة األكلى تتأىب لمدخكؿ 

 في "العالـ الحديث".

 
 لنيضكم كالمرتكز الميبيرالي:الفكر ا

مف ىينا  !!الدخكؿ في العالـ الحديث
بالضبط الثقؿ الفعمي كاألىمية التاريخية 

 -أيضا–إلصبلحػػػات محمد عمي. كمف ىينا 
المسألة األكثر سخكنة التي كاجيت مفكرم 

نريد: الحداثة  اعصر النيضة كمصمحيي
 كالتحديث.

لقد أشرنا في غير ىذا المكاف، إلى 
مفكرم عصر النيضة كجدكا أنفسيـ في  أف

مكاجية سػػؤاؿ مأساكم محٌير، كىك كيؼ يتأتى 
الظفر بالعيش في  –كالعرب منيـ–لممسمميف 

قمب العالـ الحديث ال عمى ىامشو مف دكف أف 
يككف في ذلؾ مساس بدينيـ كتقاليدىـ كتراثيـ 

 العريؽ؟ 
كال جداؿ في أف السؤاؿ كاف في 

نيضة، أم في مستكل مستكل إرادة مشركع ال
اإلقرار بػػػإرادة العيش في قمب العالـ الحديث ال 

بالديف  –بكؿ تأكيد–عمى ىامشو، مع االحتفاظ 
 كالتقاليد كالتػػػراث العريؽ.

كىينا، البد مف فتح قكس لئلشارة إلى 
مسألة منيجية، نعدىا عمى درجة مف األىمية 
كبيرة، فعمى أساس مف التككيد عمييا، تفيـ كؿ 

طكة خطاىا ركاد النيضة، كيفيـ كؿ عمؿ خ
نيضكا لػػػو، نريد أف الركاد في تعامميـ مع 
مكضكعة "الحداثة" مف حيث ىي صياغة 
نظرية، كمف حيث ىي محتكل منشكد 
لممجتمع/المشركع، كانكا يتعاممكف بمغة تكطيد 

 –اإلسبلـ تحديدا–أكاصر العبلقة مع الماضي 
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إال فيما –و البمغة القطع الجدلي ]النقدم[ مع
 .(37)، كبمغة النيكض بو ال بمغ التقدـ-ندر

كىذا في نظرنا مفتاح فيـ ]التكفيقية[ 
العربي[، –بيف الماضي القكمي ] اإلسبلمػي

كالراىف الحضارم ]الغرب[ التي راكح فييا فكر 
 النيضة، ممثبل في الغالبية العظمى مف رمكزه.

كربما سبقنا منطؽ البحث إذا نحف 
ا، عمى ما يسمى "باإلحياء" األدبي الحظنا  أيض

فػي تجسيدية األكثر تمثيبل: النقد كالشعر، 
مكاجيتو لممعضمة المنيجية المشار إلييا. ففي 
حيف اقتصر النقد  في تصديو لمعمؿ اإلبداعي 
عمى الجانب المغكم دكف غيره مف الجكانب 
األخرل، راح الشعػػر يبحث لو عف مخرج مف 

لمضمكني في معارضتو التصنع الفني كالفقر ا
األقطاب مف شعرائنا القدماء، خاصة شعراء 

 العصر العباسي.
كاألزمة "ىينا، ليست قطعا أزمة فكر 
مف حيث ىك فكر، بقدر ماىي أزمة" غالبيػػة 
)مػػػف المفكريف( كانت تمثؿ خطا يؤذف بميبلد 
قكل طبقية جديدة ال تنتمي في جكىرىا إلى 

لى االستعمار.. قكل اإلقطاع كال إلى العرش كال إ
  (38)سكؼ تعرؼ فييا بعد بالبرجكازية.."

داخؿ زاكية التحديد ىذه، نؤطر الدكر 
الرائد الذم قاـ بو "النبي األكؿ  لمبكرجكازية  
المصرية في عصر كالدتيا المتعسرة غاية 

، نريد الشيخ رفاعة رافع الطيطاكم، (39)العسر"
العربي،  فػػي فتحػػػػو باب "الحديث" أماـ فكرنا

الذم عبثا تممس طريقو لمنيكض مف سبات 
 عميؽ طاؿ قركنػػا فما كاد يتبيف معالميا.

صحيح اف إىتماـ الرجؿ، مف المنبع 
إلى المصب، لـ يكف، كما يقكؿ ىشاـ 
جعيط:"تحػػكال داخميا نحك حقيقة جديدة، بؿ ىك 
إيجاد الصيغة التي تتيح لمبمداف اإلسبلمية 

كتمؾ الصيغة تكمف بالنسبة  (40)استعادة قكتيا.."
(، لكػف 41إليو في "تبني العمكـ الطبيعية")

الصحيح أيضا أف ىذا االىتماـ مف الطيطاكم 
 في حد ذاتو يعد كسبا لمفكر العربي.

كبكممة أخرل كألف الرجؿ مٌثؿ "أكؿ 
عيف عربية تأممت، في كعي عميؽ، كمف مكقع 
المحب الناقد، حضارة الغرب الحديثة، ممثمة في 

. فيك راح يصػكغ لمجتمعػػو  (42)حضارة الفرنسييف"
أفكارا كمعقكالت جديدة، عميو كعمى ثقافة عصره، 
متحققة سمفا في العالـ الحديث ]الغرب[الذم بيره 
كأعجبو إلى حد كبير، مف خبلؿ اإلحتكاؾ الحي 

 كالمباشر بو.
إف الطيطاكم كاف يصكغ في كثير 
ة  مف العسر "مكاصفات" القكل االجتماعي

الجديدة التػػػي تنبأ بيا، ككاف مجتمع محمد عمي 
يتمخض عنيا كيشير إلييا، ذلؾ ألنو "لـ يكف 
نما كاف  يمثؿ طبقة قائمة أك إحدل شرائحيا، كا 
يجسد مطمؽ الفكر البرجكازم الذم مف شأنو أف 

مجتمع ينشد  –يحٌكؿ مجتمع محمد عمي
إلى مرحمة  –االنفبلت مف التخمؼ المممككي

  (43)لمرحمة البرجكازية"أرقى ىي ا
كانطبلقا مف ىنا بالذات أىمية مؤلفة 

 (44)العظيـ "تخميص اإلبريز في تمخيص باريز"
كخطكرتو في فكرنا العربي الحديث، كالذم يعد 
برأم غالي شكرم "بياف البرجكازية المصرية 

   (45)األكؿ".
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كلقد كصؼ المسيك جكمار أحد 
"ظير لي  أساتذة الطيطاكم ىذا الكتاب بقكلو:

أف ىذا التأليؼ يستحؽ كثيرا مف المدح، كأنو 
مصنكع عمى كجو يككف بو نفع عظيـ ألىالي بمد 
المؤلؼ. فإنو أىدل إلييـ نبذات صحيحة مف 
فنكف فرنسا كعكائدىا كأخبلؽ أىميا كسياسة 
دكلتيا. كلما رأل أف كطنو أدنى مف ببلد أكركبا 

التأسؼ في العمكـ البشرية كالفنكف النافعة أظير 
عمى ذلؾ، كأراد أف يكقػػػػظ بكتابو أىؿ اإلسبلـ 
كيدخؿ عندىـ الرغبة في المعارؼ المفيدة كيكلد 
عندىـ محبة تعمـ التمدف اإلفرنجي  كالترقي في 
صنائع المعاش. كما تكمـ عميو مف المباني 
السمطانية كالتعميمات كغيرىا، أراد أف يذكر بو 

 (46)ذلؾ." ألىالي بمده أنو ينبغي ليـ تقميد
كنحف نكاد نجـز بأف الطيطاكم ىدؼ 
بمؤلفو "التخميص..." عيػػف ما قصػػػده جكمػػار، 
أم تمقيف مصر كالعالـ العربي دركسا ال عيد 
ليما بيا في التعريؼ بالحكـ كالكزارات كالدكاكيف 
التػػػي عرفيا المجتمع الفرنسي كتمرس بيا، كىك 

ؽ ، كفي ح(47)يطبقيا في حياتو اليكمية
، كفي عاداتيـ (48)الفرنساكية المنصكب عميو

كفػػي  (49)كأغذيتيـ كمآكميـ كمشاربيـ
، كفي اعتناء باريز بالعمـك (50)مبلبسيػػـ
 ...ألخ (52)، كفي ديف أىميا(51)الطبية

كىك في كؿ ىذه األحاديث، ما كاف 
يصدر عف "ذائقة" السائح كدقة مبلحظتو 
لى ىذا، كاف يصدر عف كع ي كحسب، بؿ كا 

المفكر الذم خبر التجربة الحية في عمؽ، كيريد 
 أف يبثيا ناس مجتمعػػة كعصره في عمؽ أيضا.

كبتعبير آخر، كاف يريد أف يغرس في 
شعبو بدال مف التكاكؿ كالتقميد كمرض الثبات 
كاالنقياد األعمي كراء المعتقدات البالية التي 
تكارثتيا األجياؿ، كاالنصراؼ عف جميؿ 

كاف يريد أف يغرس في شعبو  األعماؿ، نقكؿ
 بدال مف ذلؾ كمو معقكالت  كسمككات "حديثة".

فا لطيطاكم عندما يصؼ لنا الشعب 
الباريسي، كالمجتمع الباريسي يتحدث إنطبلقا مف 
انبياره بالقيـ السمككية كالمعرفية، القمينة باالقتداء 
في نظره. فأىؿ باريس مكلكعكف "بمعرفة" أصؿ 

ميو فيـ ليسكا أسراء الشيء كاالستدالؿ ع
. كمف طبائعيـ التطمع كالتكلع  بسائػػر (53)التقميد"

في سائر  ؿاألشيػػاء الجديدة كحب التغيير كالتبدي
. كمف أكصافيـ تكفيتيػػـ غالبػػا (54)األمكر"

بالحقػػكؽ الكاجبة عمييـ كعدـ إىماليـ أشغاليـ 
  (55)أبدا"

كنحف نزعـ أنو كاف يكفي الطيطاكم 
حتى لك قدر لكتاباتو أف تقؼ عند ىػػذا ريادة،  

الحػػػد مف الكبلـ. فميس يسيرا، كال ىينا، اف يبث 
"شيخ" شعبو مثؿ ىذه المعقكالت كالسمككات 
"الحديثة" التي ال جداؿ في أىميتيا، قياساإلى 
لى حاؿ فكرىا  حاؿ الببلد العربية عصرئد، كا 

 المنحط كسمككاتيا المتخمفة.
ر غير أف "مؤسس نيضة مص

، أبى أف يقؼ بفكره النير عند ذلؾ (56)الثقافية"
بكؿ حيكية المفكر الرائد –الحد. فيػك أراد 
أف يذىب في الشكط إلى  –كالمثقؼ الكاعي

 –أبعده. كما كاف الشػػكط غير ترجمة ] الشرطة 
LA CHARTE  كالتعميؽ عمى كثير مف ]

 مكادىا، كالكشؼ عف أىدافيا كمرامييا.
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ي أربع كسبعيف إف ترجمة الشرطة ف
، ىك بتقديرنا المػػدخػؿ الحقيقػي لفيػػـ (57)مادة

 (58)الميبرالي" يالدكر التبشيرم بػ"الفكر الديمقراط
الذم زرعو الطيطاكم في فكرنا  العربي 
الحديث، كالذم سيكفر اإلطار المرجعي الذم 
انطمقت عمى أساس منو كثير مف جيكد 

ق رار الدستكر الدعكات الحارة إلى تقييد السمطة كا 
نشاء الحكـ البرلماني النيابي، كالشركع عامة  كا 

 في اإلصبلحات الميبرالية.
كليس في ىذا تمحؿ كال مزايدة. 
فالرجؿ نفسو يؤكد عمى قصدية التأثير، حيػػػف 
يقدـ لترجمػػة الشرطة فيقكؿ: "...كلنكشؼ الغطاء 
عمى تدبير الفرنساكية، كنستكفي في غالب 

يرىـ العجيب عبرة لمف أحكاميـ، ليككف تدب
  (59)اعتبر".

كتتأكد قصديو التأثير ىذه، بكثير مف 
الكضكح، عندما يقكؿ في معرض تعميقو عمى 
بعض مف مكاد الشرطة: "فإذا تأممت رأيت أغمب 
ما في ىذه الشرطة نفيسا. كعمى كؿ حاؿ فأمره 
نافػػذ عنػػد الفرنساكية، كلنذكر ىنا بعض 

ادة األكلػػى: "سائػػػر مبلحظات نقكؿ: قكلو في الم
الفرنساكيػػػة مستككف قداـ الشريعة" معناه سائر 
مف يكجد فػػػي ببلد فرنسا مػػػف رفيع ك كضيع ال 
يختمفكف في إجراء األحكاـ المذككرة في القانكف، 
حتى إف الدعكة الشرعية تقاـ عمى الممؾ، كينفذ 
عميو الحكـ كغيره، فانظر إلى ىذه المادة األكلى 

ليا تسمط عظيػػـ عمػػى إقامة العػػدؿ  فإنيا
رضاء خاطر الفقير نظرا  سعػػاؼ المظمػػػكـ كا  كا 
إلى إجراء األحكاـ، كلقد كادت ىذه القضية أف 
تككف مف جكامع الكمـ عند الفرنساكية، كىي مف 

األدلة الكاضحة عمى كصكؿ العدؿ عندىـ إلى 
  (60)درجة عالية...ألخ"

شير إلى كيحسف بنا أف نفتح قكسا، لن
أف ىذا العدؿ الذم يتحدث عنو الطيطػاكم، إنما 
ىك مرادؼ لمحرية في ذىنو، كليس ىك العدؿ 
كما نعرفو مطركحا في األدبيات االقتصادية 
كاالجتماعية المعاصرة. يقكؿ: "ما يسمكنو الحرية 
كيرغبكف فيػػو، ىػػػك عيف ما يطمػػػؽ عميػػػو عندنػػا 

  (61)العػػدؿ كاإلنصاؼ.
ذف ، فاحتكاؾ الطيطاكم بالفكر كا 

-الفرنسي كترجمتو لػ"الشرطة"، أكصبله      
كربما مف حيث ال يريد بكصفو جزءا مف جياز 

إلى  –دكلة محمد عمي ذم الطابع الفردم
"إرىاصػات في نظرية الحكـ" ىي في كثير مف 
فكاصميا أفكار الميبرالية. ىذه "اإلرىاصات" التي 

يض مف "فمسفة تقع بالتأكيد في الطرؼ النق
اإلسبلمي  –الحكـ التي سادت عالمنا العربي 

إلى ذلػؾ الحيف، كالتي تحقؽ تجسيداىا في 
[ كالحكـ THèOCRATIEالدكلة الثيكقراطية ]

 [.AUTOCRATIEاألكتكقراطي ] 
 –إف اإلرىاصات ىينا، تريد أف تدفع 

فكرنا العربي في طريؽ عٌد"  –ضمنا كتصريحا
الشريعة"، كأف إنتياؾ سائر الناس مستككف قداـ 

ىذه الشريعة ىك إنتياؾ لمحؽ العاـ، كالمطمكب 
جراء الحكـ عمى المنتيؾ حتى  إقامة الدعكة كا 

 كلك كاف ممؾ الببلد أك سمطانيا.
كلكف الشريعة ىنا غير مقامة عمى 
أساس مف قكة القانػػكف، كال مػػف إحتراـ الحؽ 

 العاـ. فما العمؿ؟ كما الحؿ؟ 
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لطيطاكم ما يشبو نممس في إجابة ا
التحػػريض. فيػػك عندمػػا يعمػػػف أف قضيػػة 
حتراميا كالعمؿ عمى أساس منيا،  الشريعػػػة كا 
كادت أف تككف مف جكامع الكمـ عند الفرانساكية، 
كىػػػػذا مف األدلة الكاضحة عمى كصكؿ العدؿ 

لك –درجة عالية، إنما يريد أف يقكؿ  ىعندىـ إل
ما المانع أف تككف لنا : -أتيح لػػػو إمكاف ذلؾ

شرطتيا" كأف نحترميا كنعمؿ عمػى –"شريعتنا
ىػػدل منيا، حتى يمكننا التفاخر صدقا كحقا  

 بكصكؿ العدؿ ]الحرية[ عندنا إلى درجة عميا. 
بؿ نحف ال نتحرج مف اإلضافة: أف 
الرجؿ أراد التقرير: ال سمطة إال لمشريعة، كال 

الببلد أك  أحد فػػكؽ القانكف حتى كلك كاف ممؾ
 سمطانيا.

مف ىنا، يفيـ حديث الطيطاكم 
[ 1830الحميمي عف ثكرة الشعب الباريسي ]

كتعاطفو مع القكل الرافعة لمكاء الحرية كالمساكاة. 
فمقد مكنتو معايشتو المباشرة ليا، كمتابعتػو 
ألحداثيا مف كثب، أف يدرؾ في أصالة المثقؼ 

ية لمقكل المستنير، أسبابيا الخفية كاألصكؿ الطبق
االجتمػاعيػػة المتصارعة فييا. يقكؿ: "إعمـ أف 
ىذه الطائفة في الرأم فرقتيػػف أصميتػػيف، كىمػػػا: 
الممكيػػػة كالحرية. كالمراد بالممكية أتباع الممؾ 
القائمكف بأنو ينبغػػػي تسميـ األمكر لكلػػػي األمر 
مف غير أف يعارض فيو مف طرؼ الرعية 

كف إلى الحرية، بمعنى بشيء، كاألخركف يميم
أنيـ يقكلكف: ال ينبغي النظر إال إلى القكانيف 
فقط، كالممؾ إنما ىك منفذ لؤلحكاـ عمى طبؽ ما 
في القكانيف، فكأنو عبارة عف آلة ...كالممكية 

أكثرىـ مف القسكس كأتباعيـ، كأكثر الحرييف مف 
  (62)الفبلسفة كالعممػػػػاء كالحكمػػػػاء كأغمب الرعية."

أف الطيطاكم، ىذا العظيـ الذم  غير
سبؽ عصره في كثير مف المسائؿ الفكرية، 
أجممنػػػاىا فػػي دعكتو لمفكر الديمقراطي المبيرالي، 
ما نسي لحظة أنو "رسكؿ األزىر إلى فرنسا أك 

. كبكممة (63)مبعكث األصالة إلى المعاصرة"
أخرل ماكاف لو أف يقفز فكؽ إرثو الفكرم 

معػػو قطيعة حادة، تتصدل كالثقافي، أك يحدث 
لؤلصكؿ كال تتكقؼ عند حد الفركع. فبل عجب 
أف سجؿ كثيرا مف التحفظات عمى بعض مف 
السمككات التي بيرتو، كعمى أصكؿ الفكر الذم 

 أليمو.
كىذه التحفظات تكزعتيا كثير مف 
المكاضع في الكتاب .ففي أثناء حديثو عف 

جبتو خصػػاؿ الشعب الباريسي كسمككاتو التي  أع
كبيرتو، لـ ينس أف يسجؿ أف فييـ مف النقائص 
ما يتصادـ مع ااإلرث الفكرم كالثقافي الذم 

 .ةيحمؿ، أم مع مرجعيتو األصمي
يقكؿ: "كمف فعاليـ أيضا صرؼ 
األمكاؿ في حظكظ النفس كالشيػػػػكات الشيطانيػػػة 
كالميػػػك كالمعب، فإنيـ مسرفكف غاية 

اؿ عندىـ عبيد . ثػػـ "إف الرج(64)السرؼ..."
ك"مف خصاليـ الرديئة : قمة عفاؼ  (65)النسػػػاء."

كثير مف نسائيـ، كما تقدـ، كعدـ غيرة رجاليـ 
ك"مف  (66)فيما يكػػػكف عند اإلسبلـ غيرة."

عقائدىـ القبيحة قكليـ: إف عقكؿ حكمائيـ 
كطبائعيييـ أعظػػـ مف عقكؿ األنبياء كأزكى 

ينة كباقي مدف . ك"بالجممة، فيذه المد(67)منيا"
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فرنسا كببلد اإلفرنج العظيمة مشحكنة بكثير مف 
 ، يريد باريس.(68)الفكاحش كالبدع كالضبلالت"

كتظير مثؿ ىذه التحفظات أيضا، 
كبكثير مف الحسـ عند ترجمتو لمشرطة. فيك 
يقدـ ليا بكبلـ فيو مزيج مف اإلعجاب بما 
تضمنتو مف مبادلء تقنف كتنظـ عبلقة الناس 

عض، كمف الحسرة الخفية التي لبست بعضيـ بب
لبكس التعريؼ كالحياد، عمى أف ال تككف ىذه 
المبادلء مستقاة مف كتاب اهلل كسنة رسكلو، 
يقكؿ: "كالقانكف الذم يمشي عميو الفرنساكية اآلف 
كيتخذكنو أساسا لسياستيـ ىك القانكف الذم أٌلفو 
ليـ ممكيـ المسمى لكيز الثامف عشر كالزاؿ 

ىـ كمرضيا ليـ، كفيو أمكر ال ينكر متبعا عند
ذككا العقكؿ أنيا مف باب العدؿ... فمنذكره لؾ، 
ف كاف غالب ما فيو ليس في كتاب اهلل تعالى  كا 
كال في سنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، 
لتعرؼ كيؼ قد حكمت عقكليـ بأف العدؿ 
كاإلنصاؼ مف أسباب تعمير الممالؾ كراحة 

لحكاـ كالرعايا لذلؾ حتى العباد، ككيؼ إنقادت ا
عمرت ببلدىـ، ككثرت معارفيـ، كتراكـ غناىـ، 
كارتاحت قمكبيـ، فبل تسمع فييـ مف يشكك ظمما 

  (69)أبدا، كالعدؿ أساس العمراف..."
كفي الحؽ، إف الطيطاكم لـ يكف 
استثناء في التككيد عمى مثؿ ىذه التحفظات، 
ذلؾ أف ىذه التحفظات كانت تقع في قمب 

 ة السؤاؿ النيضكم في كميتو.إشكالي
 

 الفكر النيضكم كالمرتكز الديني:
كىذا ما حدث بالضبط، مع رائد آخر 
مف مفكرم عصر النيضة، كمف كرائو الحركة 

المسماة بحركة "اإلصبلح الديني الحديث"، نريد 
 جماؿ الديف األفغاني.

ىينا، كانت المسألة بالنسبة لجماؿ 
الديني  الديف األفغاني، كحركة اإلصبلح

الحديث،أكثر تعقيدا. فما عاد اإلشكاؿ ينحصر 
في قرب  المسمميف أك بعدىـ عف دينيـ، بؿ 
صار تحديد نقطة االنطبلؽ ىذه، يستكجب 
نظريا كعمميا إثارة كيفيات التصدم "لمتحديات 

 الحضارية الراىنة" ممثمة في حضارة الغرب.
كيحسف بنا فتح قكس قبؿ االستطراد، 

مسألة اإلصبلح الديني بالنسبة لئلشارة إلى أف 
[ مثبل، 1791 – 1703لمحمد بف عبد الكىاب ]

كانت تنحصر تحديدا في ابتعاد المسمميف عف 
"جكىر" دينيـ، كشيكع البدع كالضبلالت 
كالسمككات التي ال تمت إلى اإلسبلـ بصمة 
بينيـ. كمف ثمة، كانت "أىـ مسألة شغمت ذىنو 

التي ىي عماد في درسو كرحبلتو مسألة التكحيد 
 .(70)اإلسبلـ"

غير أف نقطة الضعؼ في برنامج 
محمد بف عبد الكىاب، ىي أنو "لـ ينظر... إلى 
المدنية الحديثة كمكقؼ المسمميف منيا، كلـ يتجو 

  (71)في إصبلحو إلى الحياة المادية".
أما ىذا التصدم لممدنية الحديثة، 
كمكقؼ المسمميف منيا، أم التصدم لما يمكف 

تو بػ"التحديات الحضارية الراىنة"، فكاف مف تسمي
اىتماـ  حركة اإلصبلح الديني الحديث كعمميا، 

 كعمى رأسيا جماؿ الديف األفغاني. 
كجماؿ الديف، كاف في حياتو مستمر 
التنقؿ مف بمد إلى بمد، دائـ الحركة داخؿ أركقة 
الفكر كالسياسة، كثير التذبذب تجاه المكاقؼ 
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التي كاجيتو. فيك تارة قريب السياسية كالفكرية 
مف عقبلنية المادييف األكركبييف في القرف الثامف 
عشر، كتارة أخرل قريب مف الفكر السمفي البالغ 
التزمت في تفسير اإلسبلـ كالتعرض لمسائؿ 
التحديث فيو، كىك مرة مع الكحدة القكمية كمما 
تعمؽ األمر بمكاجية السمطنة العثمانية، كرفض 

ف أساسا لمحكـ فييا. كمرة ثانية مع اف يككف الدي
الكحدة اإلسبلمية كالخبلفة اإلسبلمية متى 
استشعر خطر االنجميز كقرر الكقكؼ بحـز في 

 .(72)كجييـ
غير أف الذم ييمنا مف األدكار التي 
قاـ بيا األفغاني، ىك اإللماـ بجكىر القضايا 
التي أثارىا، كالتي أسيمت إلى ىذا الحد أك ذاؾ 

 فكر النيضة.في بمكرة 
يقكؿ أحمد أميف مقارنا بيف جانب 
اإلصبلح الذم دعا إليو األفغاني، كجكانب 
اإلصبلح التي تصدل ليا مصمحكف سبقكه إلى 
الميداف "لئف كاف محمد بف عبد الكىاب يرمي 
إلى إصبلح العقيدة، كمدحت باشا يرمي إلى 
إصبلح الحككمة كاإلدارة، فالسيد جماؿ الديف 

ثـ  –أكال  –ح العقكؿ كالنفكس يرمي إلى إصبل
 .(73)كربط ذلؾ بالديف" –ثانيا–إصبلح الحككمة 

كلمبلحظة أحمد أميف ىذه، أىمية 
قصكل في تقكيـ عمؿ جماؿ الديف األفغاني. 
فمقد كاف ىذا فعبل إىتمامو المركزم.  فيك يعتقد 

أف نيكضنا إذا لـ يؤسس  -في كثير مما كتب –
–فيو. فنحف عمى قاعدة مف ديننا فبل خير 

ال يمكف أف نتخمص مف تقيقرنا  –برأيو
 كانحطاطنا كتخمفنا إال بو.

كمف ىنا، دعكتو الحماسية إلى القياـ 
بحركة دينية، أم إلى تخميص الديف مف كؿ ما 
عمؽ بو مف أكشاب. ذلؾ إف التمدف الغربي 

نتيجة حركة دينية قاـ بيا"  –برأيو–نفسو، كاف 
 .(74)لكثر"

يحا بكؿ المعاني ككاضح أف ليس صح
ما يقكؿ بو األفغاني، مف أف التمدف األكركبي 
الحديث، كاف نتيجة حركة دينية قاـ بيا شخص 
فرد ميما عمت مرتبتو. فالمسيحية كما نعمـ، لـ 
تدخؿ عنصرا فاعبل في مشركع النيضة 
األكركبية الجديدة، بؿ عمى العكس مف ذلؾ 
ة تماما، كانت المسيحية إحدل القبلع الرئيسي

 التي طاليا معكؿ النقد الكاسح.
كىينا، مفارقة ذات داللة بيف 
مشركعي النيضتيف األكركبية كالعربية. ففي 
الكقت الذم نظر فيو المسممكف "إلى عصر 
اإلسبلـ األكؿ العظيـ كأنو صكرة لما ينبغي 

كانت أكربا قد أحدثت  (75)لمعالـ أف يككف عميو"
النظر في  القطيعة الحادة مع الكنيسة، كأعادت

كثير مف المسممات السابقة، كقطعت شكطا 
 حاسما في فصؿ الديف عف الدكلة.

نقكؿ ىذا، كفي ذىننا الفرؽ البيف بيف 
الدينيف المسيحي كاإلسبلمي. فإذا كاف اإلسبلـ 
قد ظؿ في كؿ الفترات المزدىرة مف تاريخو دينا 
لئليماف كلمعمؿ، فإف المسيحية قد حكلتيا 

ة إلى مجمكعة مف الممارسات الكنيسة البلىكتي
، تكرس التكاكؿ كتؤكد ةالطقكسية  المنحرف

االستغبلؿ المجحؼ، كترفع لكاء معاداة العقؿ 
 كالفكر.
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ذف، ففي ظؿ ىذا الجك المشحكف  كا 
بقضايا التحديث، كالمكاجو بكثير مف النقائص 
الفكرية كالمصاعب المنيجية، كاف األفغاني 

ركة اإلصبلح يتحرؾ، ككانت تتحرؾ مف كرائو ح
 الديني الحديث. 

ككاف عميو كالحاؿ ىذه، أف يبدأ مف 
البداية، أم مف ضركرة البدء باإلصبلح الديني 
كذلؾ بالعكدة إلى األصكؿ الدينية الحقة مف قرآف 
كسنة، كتحرير الفكر الديني مف قيكد التقميد 
كذلؾ بتبني دعكة اإلبقاء عمى باب االجتياد 

و: "ما معنى باب مفتكحا كرفض إدعاء إغبلق
االجتياد مسدكد؟ كبأم نص سد باب 

 .(76)االجتياد؟"
كمفيكـ أف االجتياد عند األفغاني، 
كعند حركة اإلصبلح الديني عامة، ليس قطعا 
مف نكع "االجتياد المسيحي"، الذم طاؿ الكنيسة 
بمعكؿ النقد، كدعا في صراحة إلى فصؿ الديف  

نما ىك "تحديث" لئلسبل ـ بإحياء عف الدكلة، كا 
ماضيو المجيد، كبتأىيمو لمقياـ بأدكار إضافية 
مف أجؿ بناء "مشركع النيضة العربية الحديثة"، 
ككضع أسس "الدكلة الحديثة" القكية بإسبلميا 
ككحدتيا. كىذا يعني أف جماؿ الديف األفغاني 
تحرؾ عمى أساس مف الديف، ال عمى أساس مف 

 كضع الديف نفسو مكضع النقد.
مف ىذا الفيـ، نهمنٍكًضعه كفي إطار 

عدـ تحمس األفغاني المعركؼ لفكرة الحكـ 
النيابي البرلماني، ككضعيا في المرتبة الثانية، 
بعد مرتبة إصبلح النفكس عمى أساس مف 
إصبلح الديف، بنبذ كؿ ما عمؽ بو مف خرافات 

 كبدع كضبلالت.

كسكاء كاف الرجؿ مخطئا أـ مصيبا، 
ىداؼ، فإف زاكية في ترتيب ىذه الخطكات كاأل

الرؤية ىذه، حصرتو في دائرة االىتماـ بأمريف 
 يكمؿ كاحدىما الثاني: 

إعتقاده الحماسي بأف أكركبا -: األكؿ 
مستعدة لقبكؿ اإلسبلـ، ذلؾ أف البكف بينة كبيف 
غيره مف األدياف شاسع، كأف الذم يقعدىا دكف 
ذلؾ، إف ىك إال أكضاع المسمميف الزرية، لما  

ف سكء أحكاؿ.. كعمينا لكي يحدث ىـ عميو م
 .(77)العكس التمسؾ بخصاؿ اإلسبلـ

دعكتو التي تكاد تستغرؽ جؿ – ثانيا: 
انشغالو الفكرم كالعممي إلى نبذ الخبلفات 
المذىبية، كالتمسؾ بعركة اإلسبلـ. ففي مقالة لو 
عنكانيا: "أمة كاحدة: ال سنة كال شيعة"، يؤكد 

لزامية  الحفاظ عمى األفغاني عمى ضركرية كا 
الكحدة اإلسبلمية، كتيميش الخبلفات المذىبية، 
ذلؾ ألف ىذه الخبلفات إذا افترض صبلحيا في 

 .(78)زمانيا فيي ضارة في زماننا
كالذم نراه، أف جماؿ الديف األفغاني 
ىدؼ بيذيف االىتماميف إلى إيجاد صيغة 
"مقبكلة" لحؿ "العقدة" العصية، كىي أف الحضارة 

اتخذناىا "نمكذجا" نتأثره كنقتديو ال الغربية التي 
تخمك مف أزمات. فيي نفسيا محتاجة  إلينا، 
لى ديننا اإلسبلمي، لما فيو "مف حمكؿ"  كا 

 !لمشاكمنا كمشاكميـ عمى حد سكاء
ثـ إنو بإصبلح النفكس، عف طريؽ 
"تحديث" اإلسبلـ، كبكاسطة التمسؾ بػ"الكحدة 

 –اننا اإلسبلمية"، نستطيع أف نتجاكز ضعفنا كىك 
بسبب مف ابتعادنا عف ديننا  –العارضيف فينا

كالبدع  تكتعاليمو، كانسياقنا كراء الخرافا
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كالضبلالت، كاتخاذنا الحضارة الغربية "المأزكمة" 
 !نمكذجا كمثاال

كال ريب أف مثؿ ىذه االنشغاالت 
السياسية كالفكرية، عمى تبسيطيا لؤلمكر، كانت 

العكدة" إلى في زمانيا ذات ثقؿ. فمقد مٌثمت "
اإلسبلـ خصكصا، كالتراث العربي عمكما، 
حصنا تمترس خمفو ركاد النيضة  كاتخذكه مبلذا 
دَّ "الكجو الذميـ"  كممجأ، في محاكلة منيـ صى
لمحضارة الغازية، نريد االستعمار الغربي الذم 
كاف قد دؽ كثيرا مف األبكاب، كىك يستعد لدؽ 

 أبكاب أخرل. 
ركزية عند فمقد كانت األطركحة الم

جماؿ الديف األفغاني، كمف كرائو حركة 
اإلصبلح الديني، صبلحية اإلسبلـ مف حيث 
العمؽ كالجكىر لكؿ العصكر. أما ما نبلحظو 
ىىفو كانحطاط كتخمؼ فناتج عف تقاعس  َى مف كى

 المسمميف كتكالب األعداء األجانب عمييـ.
كتأسيسا عميو فإف ىذه الخطكط التي 

لمنيضة الحديثة عمى سعت إلى اصطناع ىيكؿ 
أساس مف "تحديث" اإلسبلـ، سيضطمع بيا تمميذ 
مف  تبلميذ األفغاني، الذم كتب عمى أيدييـ 
نجاح كثير مف خطرات اإلصبلح، ذلكـ ىك 

 الشيخ محمد عبده.
[ كاف 1905 – 1845كالشيخ عبده ]

مف أكثر التبلميذ كعيا لمدرس، ذم المعني 
 في الناس: المزدكج، الذم كاف األفغاني يبثو 

االقتناع بحتمية الكقكؼ بصرح  -1
فكرم "خاص"، في مقابؿ الكجو االستعمارم 

 الذميـ لمحضارة الغربية.

العمؿ الدؤكب في سبيؿ تقكيض  -2
كؿ الكجكه المتخمفة التي طبعت كاقع اإلسبلـ 

 .(79)كالمسمميف
كالكاقع أف محمد عبده الذم ىضـ ىذا 

مكليتو، الدرس، راح يرل إلى اإلصبلح في ش
صبلح  إصبلح الديف ببث ركح التجديد فيو، كا 
التعميـ بالجيكد التي تبناىا كعمؿ في سبيميا 
لجعؿ األزىر مؤسسة عممية حقا كصدقا، 
صبلح المغة بالدعكة إلى اإلقبلع عف أمريف  كا 
كمييما ضار: األسمكب الرث كالسجع المتكمؼ، 
صبلح السياسة بتبصير العيكف بما لمرعية مف  كا 

 عمى الحاكـ. حقكؽ
يقكؿ محمد عبده مجمبل برنامج 

كما يؤكد أحمد –إصبلحو الذم كقؼ عميو 
كؿ حياتو الفكرية كالعممية: "ارتفع صكتي  –أميف

بالدعكة إلى أمريف عظيميف: األكؿ تحرير الفكر 
مف قيد التقميد كفيـ الديف عمى طريقة سمؼ 
األمة قبؿ ظيكر الخبلؼ، كالرجكع في كسب 

نابيعيا األكلى، كاعتباره مف ضمف معارفو إلى ي
مكازيف العقؿ البشرم التي كضعيا اهلل لترد مف 
شططو، كتقمؿ مف خمطو كخبطو... كأنو عمى 
ىذا الكجو ييعد صديقا لمعمـ، باعثا عمى البحث 
في أسرار الككف، داعيا إلى إحتراـ الحقائؽ 
الثابثة، مطالبا بالتعكيؿ عمييا في أدب النفس 

صبلح العمؿ. .. كاألمر الثاني: إصبلح كا 
أساليب المغة العربية في التحرير سكاء كاف في 
المخاطبات الرسمية أك في المراسبلت بيف 
الناس، ككانت أساليب الكتابة في مصر تنحصر 
في نكعيف كبلىما يمجو الذكؽ، كتنكره لغة 
العرب: األكؿ ما كاف مستعمبل في مصالح 
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كب الحككمة كما يشبييا، كىك ضرب مف ضر 
التأليؼ بيف الكممات رث خبيث غير مفيكـ كال 
يمكف رده إلى لغة مف لغات العالـ، ال في 
صكرتو كال في مادتو، كالنكع الثاني ما كاف 
يستعممو األدباء كالمتخرجكف مف جامع األزىر، 
ف كاف باردا،  كىك ما كاف يراعى فيو السجع كا 
ف كاف  كتبلحظ فيو الفكاصؿ كأنكاع الجناس كا 

في الذكؽ بعيدا عف الفيـ، ثقيبل عمى  رديئا
 السمع، غير ميؤىدو لممعنى المقصكد.

"كىناؾ أمر آخر كنت مف دعاتو 
كالناس جميعا في عمى عنو كلكنو الركف الذم 
تقـك عميو حياتيـ االجتماعية، كما أصابيـ 
الكىف كالضعؼ كالذؿ إال بخمك مجتمعيـ منو. 
 كذلؾ ىك التمييز بيف ما لمحككمة مف حؽ
الطاعة عمى الشعب، كما لمشعب مف حؽ 
العدالة عمى الحككمة. نعـ كنت في مف دعا 
األمة المصرية إلى معرفة حقيا عمى حاكميا، 
كىي لـ يخطر ليا ىذا عمى باؿ مف مدة تزيد 
عمى عشريف قرنا، دعكناىا إلى االعتقاد بأف 
ف كجبت طاعتو ىك مف البشر الذيف  الحاكـ كا 

يـ، كأنو ال يرده عف يخطئكف كتغمبيـ شيكات
خطئو، كال يقؼ طغياف شيكاتو إال نصح األمة 
لو بالقكؿ كالفعؿ جيرنا بيذا القكؿ كاالستبداد في 
ٍكلجانو، كيد  عنفكانو، كالظمـ قابض عمى صى
الظالـ مف حديد، كالناس كميـ عبيد لو أم 

  (80)عبيد..."
كلكف ما الذم تحقؽ مف ىذا البرنامج 

 الطكيؿ العريض؟
الشيخ محمد عبده مجيبا: "كلـ يضيؼ 

أكف في كؿ ذلؾ اإلماـ المتبع، كال الرئيس 

المطاع، غير أني كنت ركح الدعكة، كىي ال 
تزاؿ في كثير مما ذكرت قائمة كال أبرح أدعك 
إلى عقيدتي في الديف، كأطالب بإتماـ اإلصبلح 
في المغة كقد قارب. أما أمر الحككمة كالمحكـك 

كليد اهلل بعد ذلؾ تدبره، فتركتو لمقدر يقدره، 
ألنني قد عرفت أنو ثمرة تجنييا األمـ مف غراس 
تغرسو، كتقكـ عمى تنميتو السنكف الطكاؿ، فيذا 
الغراس ىك الذم ينبغي أف يعنى بو اآلف، كاهلل 

 .(81)المستعاف"
كالكاقع أف بعض اآلراء التي جاء بيا 
محمد عبده لـ تكف جديدة عمى المجتمع 

جدة، فقد ظير مثمو رجاؿ اإلسبلمي كؿ ال
معممكف دعكا إلى بعض ما نادل بو كدعا إليو 
مف إصبلح. كلكف محمد عبده ىك الذم أكسب 

 .(82)ىذه اآلراء قكة التأثير كعنو شاعت
ف  كبالجممة فإف الشيخ محمد عبده، كا 
كاف اقتنع في األخير، أك ربما أقنع بمنصب 

يكاصؿ مف عمى منبره دعكتو إلى  (83)اإلفتاء
إلصبلح، تاركا أمر الحككمة كالمحكـك "لمقدر ا

كما –يقدره كليد اهلل بعد ذلؾ تدبره"، فيكفيو أنو 
بٌث "ركحا" مف الدعكة إلى  –قاؿ ىك نفسو

التجديد، سينيض ليا تبلميذ لو كمريدكف، 
يذىبكف بيا كؿ حسب الكجية التي ارتآىا لنفسو 

 في اإلصبلح.
 –1863ىكذا راح قاسـ أميف ]

ك الصديؽ الكفي لمشيخ محمد عبده، [، كى1908
يطرؽ بابا مف أخطر األبكاب، ذلؾ ىك مكضكع 
"تحرير المرأة "الذم كقؼ عميو كؿ جيده. فقد 

كتابا سماه "تحرير المرأة" رأل  1899أصدر عاـ 
فيو أف النظاـ القائـ يقـك عمى احتقار القكم 
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لمضعيؼ كامتياف الرجؿ لممرأة، كاعتبر أف مركز 
ف بالتربية التي تشمؿ إعداد المرأة المرأة يتحس

لكسب الرزؽ باإلضافة إلى القراءة كالكتابة، 
كالعناية بتدبير المنزؿ. كما نٌزه فيو اإلسبلـ عف 
امتياف حقكؽ المرأة كاعتبر أف الشريعة ساكت 

 .(84)بينيا كبيف الرجؿ إال في حالة تعدد الزكجات
فكاف أف أثار ىذا الكتاب ضجة 

احبو بالتجريح في دينو صاخبة، كجكبو  ص
، مع أنو طالب فيو فقط بالحجاب (85)كأخبلقو

 الشرعي كالتعميـ اإلبتدائي.
ىذه المجابية، كىذا التجريح، دفعاه 
إلى تأليؼ كتابو الثاني "المرأة الجديدة" 

كالذم "تجاكز فيو مكقفو األكؿ معتمدا  1900عاـ
عمى العمكـ االجتماعية بدال مف النصكص 

دينية، كمصرا عمى استقبلؿ اإلنساف كالمراجع ال
في التفكير كاإلرادة  كالفعؿ، كعمى اعتبار حرية 

 .(86)المرأة أساسا لجميع الحريات األخرل
كىذا التحكؿ في األرضية المرجعية 
مف القرآف كالسنة إلى الفكر الغربي، سيؿ 
تسكيغو. فالرجؿ ذك ثقافة غربية )فرنسية( متينة. 

مت حكؿ كتابو األكؿ، ثـ إف الضجة التي افتع
دفعت إلى أف يككف تطرفو مف نكع التطرؼ 
نفسو الذم جكبو بو. فميس غريبا، كالحاؿ ىذه، 

الحد الذم معو عىدَّ كؿ  ىأف يشط قمـ الرجؿ إل
اعتزاز بالمكركث الثقافي كالتاريخي سببا مف 

 أسباب العجز كالضعؼ، يقكؿ: 
"ىذا ىك الداء الذم يمـز أف نبادر إلى 

كليس لو دكاء إال أف نربي أكالدنا عمى  عبلجو،
أف يتعرفكا شؤكف المدنية الغربية، كيقفكا عمى 
 –أصكليا كفركعيا كآثارىا. إذا أتى ذلؾ الحيف 

انجمت الحقيقة أماـ  –كنرجكا أف ال يككف بعيدا
أعيننا ساطعة سطكع الشمس، كعرفنا قيمة 
التمدف الغربي، كتيقنا أنو مف المستحيؿ أف يتـ 

ح ما في أحكالنا إذا لـ يكف مؤسسا عمى إصبل
 .(87)العمـك العصرية الحديثة"

 
 الفكر النيضكم كمكضكعة االستبداد:

كفي ىذه األثناء بالذات، كاف رجؿ 
آخر مف رجاالت النيضة العربية الحديثة ينظر 
إلى الحرية مف منظكرىا الشامؿ، كمف أساسيا 
 الكاقعي، ال مف تفاصيميا الجزئية كميادينيا
المنفصؿ بعضيا عف بعض، إنو عبد الرحماف 

 الككاكبي.
ففي كتابة "طبائع االستبداد كمصارع 

(، راح يمنيج مسألة طالما 1900االستعباد")
المستيا األفكار اإلصبلحية السابقة كلـ تتعمقيا، 

جيكد أديب إسحؽ في ىذا  اىذا إذا استثنين
المضمار، كتمؾ ىي مسألة االستبداد بكصفو 

كـ، كممارسة طبقية تكرس النيب شكبل لمح
 كاالستغبلؿ كتشيع التخمؼ كاالنحطاط كالتأخر.   
يقكؿ جكرج كثكرة مجمبل تقكيمو 
لكتاب الككاكبي المشار إليو أعبله: "يطرح 
الكتاب نفسو كمف خبلؿ التقديـ العاـ أك 
التصدير باعتباره معالجة لممسالة االجتماعية 

اب ىذه التي يعاني منيا الشرؽ، أم ما أص
المنطقة مف انحطاط كتأخر قياسا عمى فترة 

  (88)النيضة كالتقدـ في العيكد الخالية"
كالدارس لفكر الككاكبي ال يتعب في 
تقصي أسباب ىذا االنحطاط كالتأخر عنده. فيك 
يرده إلى "االستبداد السياسي" الذم صار عنكاف 
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الحكـ في الشرؽ في حينو. كال يكاد يرل خبلصا 
كاالنحطاط، أم مف االستبداد، إال  مف التخمؼ

 بالحكـ الشكرم الدستكرم.
كتأسيسا عمى ىذا الفيـ، نظر 
الككاكبي في إشكالية االستبداد، يقكؿ: "االستبداد 
لغة، ىك اقتصار المرء عمى رأم نفسو فيما 

. كيضيؼ "يراد (89)تنبغي االستشارة فيو"
باالستبداد عند إطبلقو استبداد الحككمات 

نيا ىي أقكل العكامؿ التي جعمت خاصة، أل
  (90)اإلنساف أشقي ذكم الحياة"

كلمتخصيص ىنا، داللتو المنيجية في 
طرح الككاكبي لمسألة االستبداد. فيك ال يكاد 
يرل استبدادا غير استبداد الحككمات: "كأما تحكـ 
رؤساء بعض األدياف كبعض العائبلت، كبعض 
ع األصناؼ، فيكصؼ باالستبداد مجازا أك م

 .(91)إضافة"
كعمى أساس مف ىذا، يعرؼ الككاكبي 
المستبد مف خبلؿ مكقفو العسفي في حكـ 
المحككميف، كمف خبلؿ ايضا مقياسي الحؽ 
كالحرية: "المستبد يتحكـ في شؤكف الناس بإرادتو 
ال بإرادتيـ، كيحاكميـ بيكاه ال بشريعتيـ  كيعمـ 
مف نفسو انو الغاصب المعتدم فيضع كعب 

أفكاه  المبلييف مف الناس يسدىا عف  رجمو عمى
 .(92)النطؽ بالحؽ كالتداعي لمطالبتو"

ىكذا، كبيذا الفكر المتقد راح الككاكبي 
يعيد الحسابات الصحيحة مع الحكـ االستبدادم، 

. كىك  داإلطبلقية عمى كؿ الصع وكتجسيدا ت
في رؤيتو تمؾ، تميز مف معظـ األفكار 

رة، التي كانت اإلصبلحية السابقة  لو كالمعاص
تطالب بإجراءات إصبلحية برلمانية كدستكرية 

تقيد حكـ الحاكـ بعض القيد، ال تعيد النظر فيو 
 مف األساس.
 

غير أف السمطة التي كانت ليا 
مقاييسيا التي ترل بيا إلى الحرية بكؿ جكانبيا، 
كالحكـ ككيفية ممارستو، لـ تميؿ الككاكبي 

ف طكيبل، حيث دبرت لو اغتياال أني اه جسديا، كا 
لـ يستطع إنياء أفكاره، التي أعطت أكميا في 

 كقت الحؽ.  
 

كلقد كنا في تقديمنا لمكضكعة 
االستبداد عند الككاكبي، استثنينا مفكرا ىك أديب 
اسحؽ مف المفكريف الذيف المسكا االستبداد ك لـ 

 يتعمقكه.
ففي الحؽ، إف ىذا المفكر الكاسع 

ئر  باألكضاع، االطبلع، كالخطيب المسف الثا
ف لـ يخصص لبلستبداد كتابا عمى شاكمة  كا 
الككاكبي، فيك قبؿ تأليؼ ىذا األخير لمؤلفو 
"طبائع االستبداد..." بأكثر مف عقد مف السنيف، 
كاف قد ربط في كثير مف مقاالتو البلىبة التي 
كاف ينشرىا في جريدتو "مصر القاىرة" ك"التقدـ" 

فا لمحكـ كبيف بيف االستبداد بكصفو شكبل متخم
 ما أصاب الشرؽ مف خمكؿ كىبكط.

 
يقكؿ: "قضى عمى الشرؽ جيؿ  
عامتو، كاستبداد خاصتو، كخيانة زعمائو، 
كتعصب رؤسائو، أف ييبط بعد االرتفاع، كيذؿ 
بعد االمتناع، ك يككف ىدفا لسياـ المطامع 
كالمطالب، تعبث بو أيدم األجانب مف كؿ 

الغيرة عمى جانب، فمنيـ مف يغير عميو بحجة 
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اإلنسانية، ك منيـ مف يتطرؽ إليو بدعكل إقامة 
أمر المدنية، كلـ نر منيـ مف  صدؽ في دعكاه 

 .(93)بؿ كميـ تابع في ذلؾ قصده كىكاه"
 

كيؤكد في مكاف أخر، في معرض 
حديثو عف آثار االستبداد في الدكؿ الشرقية 
عمكما، كالدكلة العثمانية خصكصا، الفكرة نفسيا 

بيف ذلؾ عمـ إف استبداد ممكؾ الشرؽ "فإذا  ت
كاستئثارىـ بالمنافع، ىي العمة الحقيقية في سقكط 

 (94)دكليـ كاختبلؿ أمكرىا كتبلشي أحكاليا."
 

كألف أديب إسحؽ  كاف في العمؽ مع 
الشكرل ضد االستبداد كمع التقدـ ضد التخمؼ، 
فيك كقؼ مف االستبداد بكصفو محصمة لكؿ 

ديا عمى طكؿ الخط، دكف أدكاء الشرؽ مكقفا معا
ميادنة كال مبلينة: "فإما أف يبدد الشرؽ بأنكار 
الحرية ظممات التعصب، كيقطع بسيكؼ العـز 
عبلئؽ االستبداد، كييدـ بأيدم العمـ سجكف 
االستعباد فيعكد إلى شأنو السابؽ كمجده الباسؽ. 
ما أف يستمر عمى حالو بكجكد يشبو العدـ  كا 

 .(95)كبقاء يحاكي الفناء"
 

كما أنو طالب في حـز ك صرامة 
بإقرار أمر الشكرل لكيما يتسنى لنا تخطي 
كضعنا الصعب، كتجاكز "قدر" االستبداد 
المرفكض قطعا: "قاؿ أحد الحكماء: كؿ مف أخذ 
ممؾ أحد، أك  غصبو في عممو، أك طالبو بغير 
حؽ، أك فرض عميو حقا لـ يفرضو القانكف، فقد 

حقيا ظممو، ظممو. فجباة األمكاؿ بغير 
كالمعتدكف عمييا ظممة، كالناىبكف ليا ظممة، 

كالمانعكف لحقكؽ الناس ظممة،  ككباؿ ذلؾ كمو 
عائد عمى الدكلة بخراب العمراف الذم ىك عمة 
قكتيا، بؿ مادة ك جكدىا، فإف سممت الدكلة مف 
ىذه المعائب أمنت المصائب كالمعاطب، كال 

رير أمر سبيؿ إلى ذلؾ، إال برفع االستبداد كتق
 .(96)الشكرل"

 
كالكاقع أف أديب إسحؽ  الذم عاجمتو 
المنية في ربيع شبابو، كاف في كثير مما كتب 
كنشر مف مقاالت كخطب صاحب فكر متكقد 
كرؤية عميقة كحجة قكية كمكاكبة متكاصمة لكؿ 
األحداث التي عاصرتو. ىذا، إلى  أسمكب سمس 

 ه.كعبارة فصيحة كبساطة ثرة قمما حظي بيا سكا
 

كيحسف بنا أف  نشير إلى أننا نممس 
في ىذا الكثير مما كتب  أديب إسحؽ، استقاء 
كاضحا مف أفكار الثكرة الفرنسية التي أليمتو إلى 

 -كربما أكثر مف سكاه مف معاصريو-حد كبير 
 .(97)كثيرا مف معاني كخطرات اإلصبلح

 
 الفكر النيضكم كاإلخراج العمماني:

رل ضركرة كقبؿ ختـ ىذا الحديث، ن
إلماـ الكبلـ عمى جانب مف جكانب نيضتنا 
الحديثة حتى تكتمؿ المكحة، كذلؾ ىك جانب 

 الفكر العقبلني كالعمماني  فييا.
لقد سبؽ لنا أف قمنا في أكثر مف 
مكضع مف ىذا البحث، إلى أف األطركحة 
المركزية التي شغمت فكر النيضة، كانت في 

عمى الديف كيفية التفتح عمى الغرب مع الحفاظ 
كالتقاليد كالمكركث الفكرم كالثقافي العتيد، أم أف 
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مفكرينا األكائؿ، كعمى المستكل المنيجي 
الصرؼ "لـ يدرسكا ظاىرة الحداثة عبر لغة 
القطع مع الماضي، بؿ بمغة تكطيد العبلقة، ال 

 .(98)بمغة التقدـ بؿ بمغة النيضة"
 

كمف ىنا كانت الدعكة التي تكاد تككف 
ى "عصرنة" اإلسبلـ ليعكد مؤىبل لمقياـ شاممة إل

بأدكار إضافية أخرل تمكف مف "االستمرار" في 
الكجكد كالتاريخ ك"تحصف األنا "مف الكجو الغازم 

الغرب"  -لمحضارة "القاىرة" الكافدة مف "األخر
 قصرا ك عفكا.
 

كبيذا الفيـ، راح المكقؼ النيضكم 
ع الحديث، المتطمع إلى األخذ عف الغرب ما ينف

كال يضر "يرسـ الحدكد التي ال يجكز تخطييا  ك 
ىي: المحافظة ميما كاف الثمف عمى اإلسبلـ 

 .(99)ثقافي" -كإيماف كككعي  تاريخي
 

العمماني المكمى   -أما التيار العقبلني
إليو أعبله، فبدا ك كأنو في مأمف مف المكاجية 
المأساكية ليذا اإلشكاؿ، بؿ ىك اليكاد يعير ىذا 

 بير اىتماـ كما سنبيف بعد حيف. األمر ك
 

كقبؿ ىذا يحسف بنا أف نشير الى أف 
ىذا التيار كاف حصيمة جيكد مكثفة قاـ بيا 
مفكركف سكريكف كلبنانيكف مسيحيكف، كجدكا في 
مصر التي نزحكا الييا في نياية القرف التاسع 
عشر كبداية القرف العشريف، تربة خصبة لتنكيع 

خص بالذكر ىينا نشاطيـ كزرع أفكارىـ، كن

اثنيف مف أشيرىـ عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر 
 ىما: فرح أنطكف كشبمي شميؿ.

 
كنحف نقدر أف ىذه الفئة مف مفكرم 
النيضة  بحكـ انتمائيا المسيحي كبحكـ تفتحيا 
عمى الغرب أكثر مف غيرىا، تجاكزت الى حد 
كبير ازدكاجية المكقؼ في التصدم الى  العبلقة 

 الغرب(. -ـالعصية )اإلسبل
 

فمقد بدا ككأف المسيحي بطرس 
البستاني أشار بالمخرج المنقذ، مف حيث ىك 
كضع تصكرا لحؿ اإلشكاؿ، ال يزعـ لو عاقؿ 
الجذرية كالحسـ، كلكنو حؿ اطمأنت لو نفكس 
ىذا التيار عمى أقؿ تقدير. يقكؿ: "فما مكث فيو 
اإلفرنج السنيف العديدة كالمدد المديدة يمكف 

يكسبكه في أقرب زماف، مع غاية العرب أف 
 .(100)اإلتقاف كاإلحكاـ"

 
برأم -كبيذا التصكر، لـ يعد ميما 

التحرؾ الحذر في التعامؿ مع الحضارة  -ىؤالء
الغربية، بؿ الميـ صار، ضركرة كسب "ما مكث 
فيو اإلفرنج السنيف العديدة كالمدد المديدة"، فذلؾ 
 ؿأقصر طريؽ مف شأنو أف يكفر عمينا عام

 الزماف" كيمدنا بحظ "اإلتقاف ك اإلحكاـ"."
 

ثـ إف ىذه الفئة أيضا كانت بسبب مف 
االنتماء المسيحي كالتفتح عمى الغرب دكف قيد 
أك تحفظ، أقؿ حرجا في أف ال ترل في الديف 
اإلسبلمي، بمو كؿ ديف، القدرة عمى حؿ كؿ 
المشكبلت الحضارية العالقة، كالتصدم 
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ة، حتى إف االىتماـ لمتحديات الراىنة المطركح
الذم شغؿ ىامشا  عريضا مف فكرىا، تكجو إلى 
نقد الديف، كالدعكة الصريحة إلى فصمو عف 
الدكلة كالتبشير بالنظريات كاألفكار االركبية 
الكبرل، التي راجت آنذاؾ، كالداركينية مع شبمي 

 شميؿ مثبل.
يقكؿ جماؿ أحمد في كتابو "األصكؿ 

إف: "شميؿ ك فرح قد  الثقافية لمقكمية المصرية 
تأثرا باألفكار التي سادت أكركبا في القرف الثامف 
عشر  فتزعما اتجاىا عممانيا يتصكر أف الديف 
يعيؽ العرب عف النيكض إلى مستكل الحضارة 
الغربية، كأف السبيؿ الكحيد لمتقدـ ىك تخميص 

 .(101)المجتمع مف نفكذ الديف"
 

لذلؾ حاكلت ىذه الفئة، أف تككف 
مة مع فكرىا كمشركعيا النيضكم منسج

 فاستندت إلى: 
عممنة التاريخ اإلسبلمي  -1

)العربي( باعتبار اإلسبلـ عامبل مف عكامؿ 
التطكر كالحضارة، كليس اإلنجاز الحضارم 

 بكميتو.

التزاـ مبدأ االستعارة مف الغرب  -2
 .(102)دكف تحفظ

 
كتأسيسا عمى ىذا  كجد شبمي شميؿ 

المكضكع كفرح أنطكف نفسييما في صمب 
الديني، ال تشربا ألفكاره كعمبل بو، كلكف نقدا لو 

كطرحا لبديؿ يقؼ في نقيضو يككف مخرجا 
لمعرب مف ىكانيـ كضعفيـ كتخمفيـ، كنيكضا 

 بيـ إلى التقدـ ك العمـ ك الحضارة.
كما كاف ىذا البديؿ، في البدء 
كالخاتمة، سكل النمكذج الغربي كسكل التركيج 

 .(103)ماط معيشتولفمسفاتو كأفكاره كأن
فإف ممثمي ىذا التيار:  ركباالختصا
عمى أنيا نمكذج يحتدل  ا"تطمعكا إلى أكركب

 .(104)كليس تيديدا يجب االحتراز منو"
 
 خالصػػػػػة:

كفي الختاـ يمكننا القكؿ أف النيضة 
العربية الحديثة، بمجمؿ اإلشكاالت المعرفية 
لة كالمنيجية التي اكتنفتيا كتصدت ليا، كاألصا

كالمعاصرة كالتقدـ كغيرىا، فجرت تجديدا في 
الفكر العربي الحديث، مٌثؿ في لحظتو التاريخية 
تمؾ، مشركعا مضخما لكؿ فعاليات النخب 

 المثقفة.
ىذه النخب، التي رغـ تعارض مكاقفيا 
الفكرية كاإليديكلكجية، كرغـ تبايف زكايا التعامؿ 

شاءت ذلؾ أـ -المنيجي عندىا، كانت تدرؾ 
أف النيضة في حد ذاتيا ليست رد فعؿ  -تأب

عمى ما ليذه العكامؿ مف -آلي لعكامؿ خارجية 
، بؿ ىي أيضا -أثر كاضح ال ينكره عاقؿ

كأساسا إيقاظ حتمي لكجكد مضمر يحكم في 
 ثناياه زادا حضاريا ضخما كمتنكعا.

 
 الهوامش والمراجع

دار دمشؽ لمطباعة كالنشر .  –الكطف العربي نمكذجا  –ي العالـ الثالث " ينظر تيزيني ، د.طيب : حكؿ مشكالت الثكرة كالثقافة " ف (1)
 . 234. ت)؟( ص: 4دمشؽ .ط/



 36 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   طفحت

 .25( . ص:  1989) 1الجابرل ، . محمد عابد : إشكاليات الفكر العربي المعاصر . مركز دراسات الكحدة العربية  بيركت. ط/ (2)

منشكرات كمية العمكـ كاآلداب ، جامعة بيركت  1العالـ العربي الحديث .ج/ األدبية  في تيراجع المقدسي ، أنيس الخكرم : االتجاىا (3)
 . 78-77.ت)؟( . ص:1األمريكية .ط/

(. األىمية لمنشر كالتكزيع . البمد )؟( .ط/)؟( ت 1914–1798يراجع المحافظة ، عمي: االتجاىات الفكرية عند العرب في عصر النيضة ) (4)
 .9(.ص:1975)

ف الحممة الفرنسية عمى مصر بداية لعصر النيضة الحديثة الدكتكر لكيس عكض حيث يقكؿ في كتابو " الفكر مف الباحثيف الذيف يعدك (5)
المصرم الحديث " مايمي " في الكالـ عف تككف الفكر السياسي كاالجتماعي كالثقافي في مصر كالعالـ العربي الحديث كعما طرأ عميو مف 

ك ما تالىا  1789القكمية كالثقافية الشاممة ، المناص مف اعتبار حممة بكنابكرت عمى مصر  في تطكرات نتيجة لممؤثرات األجنبية كاليقظة 
مف اتصاؿ مستمر بيف مصر كأكركبا عامال فاصال في تككيف األفكار السياسية كاالجتماعية بالمعنى الحديث في مصر خاصة ، كفي العالـ 

 العربي بكحو عاـ ..." 

 ،      ؿم الحديث ) الخمفية التاريخية( .ج/األكؿ . كتاب اليالؿ . دار اليال تاريخ الفكر المصر   -      

 .8( . ص : 1969) فبراير  3مصر.ط/             
 بحث استطالعي اجتماعي    –كيراجع أيضا : بركات د. سميـ : المجتمع العربي المعاصر    -      

 . 398( . ص1986) 3ط/مركز دراسات الكاحدة العربية . بيركت .            
 كأيضا : تيزيني ، الطيب : التراث كتحديات العصر في الكطف العربي /األصالة كالمعاصرة       -      

 كما     86( . ص :1987)   2] جماعي [ . مركز دراسات الكحدة العربية ، بيركت . ط/           
 بعدىا .           

.. ثـ انبعثت تمؾ النيضة التي قرنت باسـ محمد عمي . كىي مف أقكل النيضات التي قامت حديثا في يقكؿ رئيؼ خكرم في ىذا الشأف : " . (6)
 الشرؽ العربي ، كأعمقيا أثرا . فقد أكشكت أف تدفع بالحياة مف نكاحييا السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية في طريؽ انقالب جذرم ...(

  5(. ص :  1953. بيركت . نكفمبر ) 11.ع/ 1مجمة اآلداب . مج /    -            
 . 20الجابرم ، د. محمد عايد : إشكاليات الفكر العربي المعاصر . ص:  (7)

منشكرات دار المكشكؼ . بيركت . ط  –أثر الثكرة الفرنسية في تكجيو السياسي كاالجتماعي  –خكرم رئيؼ : الفكر العربي الحديث  (8)
 . 80( . ص: 1943)1/

 . 12. ص:1965يكنيك 175ات لـ تنشر . كتاب اليالؿ . دار اليالؿ ، مصر . ع/ مندكر ، د. محمد : كتاب (9)

عة أكد الباحث المصرم محمد عمارة الفكرة نفسيا التي زعمناىا لمحممة الفرنسية عمكما كلمنشكرىا تحديدا عندما قاؿ في تقديمو لألعماؿ رفا (10)
لى الشرؽ عامة صكر جديدة كأفكار جديدة ، كقيـ رافع الطيطاكم الكاممة ما نصو: " كمع ىذه الحممة البكنابرتي ة جاءت إلى مصر خاصة كا 

جديدة ، ساىمت جميعا في كسر الحاجز الذم بناه العثمانيكف مف الخرافات كالشعكذة حكؿ عقكؿ الشرقييف ... كثارت في عقكؿ الكثيريف 
يـ في أكؿ لقاء  ؟ كلماذا تحمؿ منشكرات بكنابرت نغمة " معقكلة أسئمة كثيرة : لماذا انيـز العثمانيكف كفركا ؟ كتحطـ غركر المماليؾ كجيش

التي " ال تتردد النفس في قبكليا كالترحيب بيا إال ألنيا صادرة عف الغزاة ؟ كلماذا نحف غرباء عف ىذا العالـ الذم تمثمو البعثة العممية 
 كالفنية القائمة عمى عمـ ىؤالء العمماء ؟ " .صحبت الجيش الغازم ؟ كىؿ حيكية ىؤالء كقكتيـ مبعثيا الحضارة الجديدة 

a. /األعماؿ الكاممة 2الطيطاكم ، رفاعة رافع: تخميص اإلبريز في تمخيص باريز . ج ، 
 ) تحقيؽ  كدراسة : محمد عمارة ( . المؤسسة العربية لمدار سات كالنشر . بيركت .            
 . 13( .ص:  1973) 1ط/     

 .45( ط/)؟( ص : 1971العربية الحديث ، دار التقدـ ، مكسكك )  لكتسكي : تاريخ األقطار (11)
) تحقيؽ كشرح حسف جكىر كعمر الدسكقي كابراىيـ سالـ ( ،  3الجرتي ، عبد الرحماف بف حسف : عجائب اآلثار في الترجمة كاألخبار ج/ (12)

 دار الطباعة األميرية ، القاىرة 
 . 4ىجرية ( ، ص:  1297)        

  4فسو ، ص: (  المرجع ن13)
 . 5(  نفسو ، ص: 14)
 . 5-4(  نفسو ، ص.ص: 15)
 (  ىناؾ حد آخر مف المنشكر يعبر عف سياسة الفاتح المستعمر الذم يشترع القكانيف    16)

 االستثنائية لقمع محاكلة لمرفض كاالنتفاضة . فمقد ختـ نابكليكف منشكره بجممة مف المكاد          
 خ مف الشعب المصرم ببعض االمتيازات ، كتيدد الطرؼ  المقاكـ   تمني الطرؼ الراض       
 بالقمع كالتنكيؿ .       
 ينضر ذلؾ في الجبرتي ، عبد الرحماف بف حسف : عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار ،    -      

 .5ص:  3ج/        
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 . 78(  خكرم ، رئيؼ : الفكر العربي الحديث ... ، ص : 17)
 . 78،ص:1جع في ىذا الشأف ، عكض د. لكيس : تاريخ الفكر المصرم الحديث ، ج/(  يرا18)
 . 13، ص:3( عمارة ، د. محمد : مقدمة األعماؿ الكاممة لمطيطاكم ، ج/19)
القاىرة ،  ، مطبعة جامعة 1( ، ج/ 1811 -1801(  لمزيد مف التفصيؿ يراجع : شكرم ، د . محمد فؤاد : مصر في مطمع  القرف التاسع عشر )20)

 335إلى  311ك  8إلى  1مصر ، ط/)؟( ، ص 
 .79، ص :  1( عكض ، د. لكيس : تاريخ الفكر المصرم الحديث ، ج/21)
 ( شكرم : د. غالي : النيضة كالسقكط في الفكر المصرم الحديث ، دار الطميعة لمطباعة  22)

 .134( ، ص: 1982) 2كالنشر ، ط/       
 .64قطار العربية الحديثة ، ص : ( لكتسكي : تاريخ األ23)
 . 66 -64( المرجع نفسو ، ص : 24)
 . 65( نفسو ، ص : 25)
 .65( نفسو ، ص : 26)
 .67( نفسو ، ص : 27)
 ( يراجع : شياؿ ، د. جماؿ الديف : تاريخ الترجمة كالحركة الثقافية في عصر محمد عمي ،  28) 

 كما بعدىا . 16( ، ط/)؟( ، ص :  1951صر )دار الفكر العربي ، مطبعة االعتماد بم        
 . 68( يراجع لكتسكي : تاريخ األقطار العربية  الحديثة ، ص : 29)
 . 70 -69( المرجع نفسو ، ص : 30)
 . 73 -72( نفسو ، ص : 31)
 . 34( يراجع الشياؿ ، د. جماؿ : تاريخ الترجمة كالحركة الثقافية في مصر ... ، ص : 32)
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 سعيذجالوركس الجاهعي / 
 

 
بعػػد أف كػػاف الشػػعر مييمنػػا عمػػى السػػاحة 
األدبيػػة, أخػػذ يتػػكارل ليفػػػسح المجػػاؿ أمػػاـ أشػػكاؿ 
تعبيريػػة أخػػرل, كعمػػى رأسػػيا المقالػػة التػػي أخػػذت 
تشػػػػػػؽ طريقيػػػػػػا متقدمػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ مضػػػػػػامينيا 
المختمفػػػػػػػة: السياسػػػػػػػية، كاألدبيػػػػػػػة، كاالجتماعيػػػػػػػة، 
كالدينيػػػة. كقػػػد لقيػػػت ركاجػػػا كبيػػػرا كاستحسػػػانا مػػػف 

ؿ القػػراء الػػذيف كجػػدكا فييػػا مػػادة خصػػبة تشػػبع قبػػ
لػى معرفػة كػػؿ مسػتجد مػػف  نيميػـ إلػى القػػراءة ، كا 

كيحقػػؽ ليػػـ إلػػى بػػر األمػػاف ،  شػػأنو أف يكصػػميـ
حػػػػػػػػػريتيـ، كينيػػػػػػػػػر دربيػػػػػػػػػـ. فكتػػػػػػػػػب ليػػػػػػػػػا الرقػػػػػػػػػي 
كاالزدىػػػػار  ألف " الجزائػػػػر عرفػػػػت جػػػػنس المقالػػػػة 
فعالجتػػػػػو بتػػػػػألؽ كتػػػػػأنؽ، كذلػػػػػؾ بفضػػػػػؿ صػػػػػحفيا 

التػػػػػػي اتخػػػػػػذت ليػػػػػػا مػػػػػػف المغػػػػػػة العربيػػػػػػة الراقيػػػػػػة 
 .1الفصحى لسانا، فانتعشت كتطكرت"

 

مػػف  بعػػد مصػػر "كتعػػد الجزائػػر ثػػاني دكلػػة
 حيث الترتيب"

في مجاؿ كتابة المقالة بأضػربيا. 2
كيعكد الفضؿ في ذلؾ إلى عدد كبير مػف الكتػاب 
الجزائرييف الذيف كانكا ينتمكف إلى جمعية العممػاء 

الحميػػػػػد ابػػػػػف  المسػػػػػمميف الجزائػػػػػرييف، كىػػػػػـ: عبػػػػػد
بػاديس الػػذم اخػػتص فػػي كتابػػة المقالػػة السياسػػية، 
ثػػـ الدينية,كالشػػيخ محمػػد البشػػير اإلبراىيمػػي الػػذم 
اخػػػػػػػػػػػتص فػػػػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػػػػة المقالػػػػػػػػػػػة األدبيػػػػػػػػػػػة ثػػػػػػػػػػػـ 
السياسية,كأحمد تكفيؽ المدني، كفرحات الدراجي، 
كالطيب العقبي، كبػكعزيز بػف عمػر، كأحمػد رضػا 

زك، حكحػػك، كمحمػػد سػػعيد الزاىػػرم، كمحمػػد بػػكزك 
سػػػػػػماعيؿ  كأحمػػػػػػد بػػػػػػف ذيػػػػػػاب، كابػػػػػػف سػػػػػػحنكف، كا 

العربػػػػػػػي، كمحمػػػػػػػد الشػػػػػػػبككي، كحمػػػػػػػزة بكككشػػػػػػػة، 
 كمحمد الصادؽ بسيس، كصالح بكغزاؿ.

 

 كىناؾ عكامؿ أدت إلى ازدىارىا منيا:
ظيكر الصحافة الكطنية ذات التعبير  -

العربي"كالتي كانت مظيرا حقيقيا مف مظاىر 
لكممة, المقاكمة بالرأم السياسي، كالنضاؿ با

كالتي كانت تتطمب كجكد طائفة مف الكتاب 
. كنخص بالذكر: 2المقتدريف ليحرركا مقاالتيا"

الشياب ، كالبصائر بسمسمتييا;ألف "ما كاف مف 
الصحؼ في الجزائر قبؿ ظيكر ىاتيف الدكريتيف 
لـ يكف يمؤل عيف األدب جماال، كال يقرل أذنو 

 .4فنا ككماال"

  
المصرييف الذيف الصمة بالمشرؽ، كبخاصة  -

ليـ الفضؿ في الريادة كالتعميـ كالتكجيو.  فالمقالة 
الصحفية المصرية بحكـ تجربتيا المبكرة في ىذا 
الميداف، كبحكـ أصالة كتابيا, كتفكؽ أساليبيـ، 
كبحكـ زعامتيا الفكرية لمببلد العربية، كانت قبمة 
تشد ليا أقطار المغاربة عامة، كالجزائرييف 

المقدسة التي قبسكا منيا  خاصة، كالشعمة
المشاعؿ التي أضاءت الطريؽ أماميـ 
كاالستعمار مخيـ بظممو كظبلمو. كالحؽ أف 
الركافد الصحفية التي طالما تدفقت بيا أرض 
النيؿ الزاخر كانت المدد القكم الذم يصب 

 .5باستمرار في أنير الصحافة الجزائرية"
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الحركات السياسية كاإلصبلحية التي لعبت  -
دكرىا في ىذه اليقظة الفكرية ، األمر الذم أسيـ 
في أف تتعدد األساليب ، كتظير األشكاؿ األدبية 
مثؿ المقالة التي ظيرت لتعالج مشاكؿ سياسية 
ثـ إصبلحية، ثـ أدبية إصبلحية، ثـ أدبية 
صرفة، بحيث يمكف القكؿ"إف إيماف الكتاب بدكر 

ماعية قد المقالة في الحياة األدبية كالفكرية كاالجت
 .6أسيـ في انتشارىا كساعد عمى تطكرىا"

 
الصراع الفكرم بيف المثقفيف, كالذم نشأت  -

عنو"حركة أدبية خصبة في الجزائر، فظيرت 
المقاالت ذات النفس الطكيؿ، كاألسمكب األنيؽ، 

 .7كالتحميؿ المنطقي العميؽ"
الصراع بيف األدباء ذكم االنتماء الكاحد,  -

قاؿ "ما ليـ ال ينطقكف؟" كذلؾ الذم أحدثو م
 .8لعبد الكىاب بف منصكر

 
ازدياد عدد القراء مما يكحي بالنضج السياسي  -

كالفكرم كالثقافي الذم صار عميو المكاطف 
الجزائرم بفضؿ ىذه الكسيمة اإلعبلمية التي 

 استنيضت اليمـ كقكت العزائـ.
 

كنظرا لكثرة الكتاب المقالييف،كغزارة 
يا الباحث في جريدة المادة التي عثر عمي

(, سيقتصر عمى 1956-1947البصائر الثانية)
المقالة السياسية عند البشير اإلبراىيمي الذم 
كاف يطمح إلى بناء اإلنساف الجزائرم, حتى 
يستطيع أف يحرره مف ربقة االستعمار; ألنو ال 

 يمكف أف يحرر جسـ في داخمو عقؿ مممكؾ.
 

 مف طبعت ىذه المقالة بطكابع متميزة، ال
حيث الفكرة فحسب، كلكف مف حيث األسمكب 
كالصياغة، "فاتخذىا األدب الجزائرم أداة نضاؿ 
يقاكـ بيا المستعمر، كمنبرا يعمك منو صكت 

  ألف تمؾ الفترة 9الحؽ، يفيض بالكممة المجاىدة"
كنتيجة لدكرىا الريادم  كانت حاسمة، كفاصمة.

في تصكير حياة الشعب الجزائرم كسط معترؾ 
حداث السياسية, كمنافحتيا عف شخصيتو بكؿ األ

سبيؿ سياسي، كمصارعتيا السياسة االستعمارية 
في نزاؿ دائـ كمرير، أخذت مكانتيا المرمكقػة، 
كاكتسبت شيرتيا العالية، كدخمت ميداف العصر 

 بكجو بيف المبلمح لمحضكر الكاقعي.
"فاعتمدت عمى الفكر الناقد لسير األمػة، 

كالسمـ كالحرب. فصارت  كعبرت عف الثػكرة،
. 10أكثر المقاالت انتشارا في العصر الحديث"

ف ىي ارتقت ىذا االرتقاء، فبفضؿ أكلئؾ الذيف  كا 
سخركا أقبلميـ ليا. كعمى رأسيـ الشيخ البشير 
اإلبراىيمي الذم"كاف يمثؿ الزعيـ الركحي الكبير 
لمشعب الجزائرم الذم كجد في قممو السياؿ 

.كىك الذم 11مالو كآالمو"المعبر الحقيقي عف آ
ألقى بسمطة اإلدارة االستعمارية في ميب 

 العكاصؼ كاألنكاء تقذؼ بيا أنى تشاء. 
 

كمف القضايا السياسية الداخمية التي 
أكالىا الشيخ اإلبراىيمي اىتماما بالغا، قضية: 

كالتي نشرت في « التعميـ العربي كالحككمة»
ييا .كقضية تعدد الحكاـ كتب ف12عشر مقاالت
. 13«أفي كؿ قرية حاكـ بأمره؟» مقاال بعنكاف:

كفي مقالة أخرل يصؼ فييا فرنسا بالعير 
. 14«عادت لعترىا لميس»الصراح عنكانيا:
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. 15نشرت في مقالتيف« لجنة فرانس إسبلـ»ك
نشرت في ثبلث « حدثكنا عف العدؿ»ك

 17«كيحيـ أىي حممة حربية ؟». ك16مقاالت

ذكرل ». ك18«رىااالنتخابات الجزائرية كأث»ك
 .19«الثامف مايك
 

كفي السياسة الخارجية كتب اإلبراىيمي 
عف المغرب العربي باعتباره جزءا منو، كتجسد 

 .20«أرحاـ تتعاطؼ»ذلؾ في مقالتو: 
. 21«ليبيا مكقعيا منا» كعف ليبيا كتب: 

. كما كتب عف 22«ليبيا مػاذا  يراد بيا ؟» ك
ييا العرب أ.»23«الدـ في أرض النبػكة»فمسطيف 

تصكير . »24«أنقذكا ببلدكـ
. 26«اإلنجميز حمقة الشر المفرغة.»25«الفاجعة

. 27«العرب كالييكد في الميزاف عند األقكياء»
كما تناكؿ القضية المصرية في مقاؿ 

 . 28«محنة مصر محنتنا»بعنكاف
 

كمف المأساة السياسية التي عانى منيا 
التي تعد  الشعب الجزائرم، مأساة التمثيؿ النيابي

دليبل قاطعا عمى سياسة الحيؼ كالجكر التي 
كانت تعامؿ بيا السمطات االستعمارية األىالي 
المسمميف،كشاىدا عمى أساليب الحصار كالعزلة 
كاالحتياؿ التي كانت تفرضيا عمى الشعب, 
كعمى ممثميو لتبعدىـ عف مناصب الحكـ، فيخمك 
ليا بذلؾ الجك، فتكجو دقائؽ األمكر حسب ما 
يخدـ مصالحيا  ألنيا تدرؾ أف المجالس النيابية 
ىي المنبر الكحيد الذم يستطيع مف خبللو 
الشعب الجمكس أماـ المستعمريف كجيا لكجو 
مطالبا أك مدافعا عف حقكقو المسمكبة، كحريتو 

المنشكدة.كما يستطيع إيصاؿ أصكاتو المنادية 
ف  بالحؽ إلى الدكائر السياسية العميا في فرنسا. كا 

ػدر لطائفة مف الجزائرييف الفكز ببعض المقاعد ق
النيابية، كذلؾ بعد شركط تعجيزية، فمف تككف 
مف الذيف يخدمكف الكطف  كيذكدكف عنو لسبب 
كاحد ىك أف فػرنسا لف ترضى أف يككف مف بيف 
أعضاء مجالسيا النيابية مػف يقؼ ليا ضدا، 
كيدافػع عف غير مصالحيا  ألنيـ "كانكا عمى ثقة 

ف المجمس الجزائرم سيتـ كما يريػدكف، كقد مف أ
تـ كما أرادكا، كأنيـ ال ينتخبكف لو إال كؿ سامع 

 . 29مطيع"

 

ىذه المأساة تأثر ليا الشيخ 
كتاب »اإلبراىيمي، كدبج فييا مقاال عنكانو:

مفتكح إلى األعضاء المسمميف بالمجمس 
يتناكؿ فيو قضية ىامة كمصيرية  30«الجزائرم

ىي: فصؿ اإلسالـ عف الحككمة بالنسبة لألمة 
الجزائرية كما انفصمت باقي األدياف، كالتي 
أساؿ حكليا حبرا كثيرا. كاآلية في ذلؾ أنو كتب 

"أعمؿ فييا قممو، كأعنت 31فييا عشريف مقاال
فكره، حتى "لـ يكد يغادر شيئا يقاؿ حكليا إال 

. كقد ككؿ أمر الفصؿ 32قالو مفصال مطنبا"
 المجمس الجزائرم.فييا، كتنفيذىا إلى 

 

فػػػي افتتاحيػػػة المقػػػاؿ يػػػذكرىـ  بػػػالطرؽ 
التي سمككىا لمفكز بمنصب في ىػذه المجػالس. 

أييا السادة، اسػمحكا لنػا حػيف سػميناكـ » قائال:
أعضػػاء كلػػـ نسػػمكـ نكابػػا، ف ننػػا ممػػف ال يكػػذب 
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عمػػى الحقيقػػة. ككػػؿ عاقػػؿ يعػػرؼ الكسػػيمة التػػي 
تػػػػذرعتـ بيػػػػا إلػػػػى ىػػػػذا المنصػػػػب، يسػػػػتحي أف 

يكـ نكابا بمعنى النيابة الػذم يعرفػو النػاس. يسم
نمػػػػا أنػػػػتـ أعضػػػػاء تػػػػألؼ منيػػػػا ىيكػػػػؿ غيػػػػر  كا 
متجانس األجزاء ال يجمع بينيػا إال معنػى بعيػد، 
كعامػػؿ غريػػب، كمصػػمحة لػػيس لكػػـ  كال لألمػػة 
نما أنتـ مكظفكف لكـ مػف النيابػة  منيا شيء، كا 
لفظيػػػا كحركفيػػػا، كلكػػػـ مػػػف الكظيفػػػة معناىػػػا 

امػػػػػت االنتخابػػػػات بالعصػػػػي كحقيقتيػػػػا، كمػػػػا د
. 33«فابشػػػركا بطػػػكؿ البقػػػاء فػػػي ىػػػذه الكراسػػػي

الخطػػػاب مكجػػػو إلػػػى ىػػػؤالء النػػػكاب الصػػػكرييف 
الػػػذيف خمػػػع عػػػنيـ تسػػػميتيـ القانكنيػػػة "نكابػػػا" 
كألبسيـ تسمية أخرل ىػي بيػـ أليػؽ "أعضػاء"  

النيابيػة. فيػـ مجػرد  ةألنيـ ليسكا أىال لمممارس
رضػػكف بػػو مػػكظفيف ىميػػـ فيمػػا يتقػػػاضكنو، كي
 أصحاب المقػاـ العالي الفرنسييف.

 

كبأسػػػمكب تيكمػػػي سػػػاخر يبشػػػرىـ بطػػػكؿ 
البقػػاء فػػي ىػػذه الكراسػػي  إذ"السػػخرية تصػػدر فػػي 
سػػػػمككيا عػػػػف مكقػػػػؼ رافػػػػض متمػػػػرد عمػػػػى الييئػػػػة 

. كيعتبػػػػر 34االجتماعيػػػػة كالسياسػػػػية فػػػػي عصػػػػرىا"
ىػػػذا الػػػذم كصػػػمكا بػػػو إلػػػى المجػػػالس عيبػػػا كشػػػفو 

إف لكؿ عيب »يستركه.مدبركه مف حيث أرادكا أف 
سػػػترا يغطيػػػو، كقػػػد سػػػترككـ بكممػػػة  مسػػػتقؿ، فمػػػا 
زادت العيػػػػب إال افتضػػػػاحا  ألف ىػػػػذه الكممػػػػة قػػػػد 

. ثػػػػـ يعػػػػرج  ليبػػػػيف 35«كضػػػػعت فػػػػي غيػػػػر محميػػػػا
حػػػػػػػالتيف متبػػػػػػػاينتيف تباينػػػػػػػا شػػػػػػػديدا كىمػػػػػػػا: حالػػػػػػػة 
الفرنسػػػػػي كىػػػػػك يػػػػػدلي بصػػػػػكتو، كحالػػػػػة المنتًخػػػػػب 

القتػراع العربٌي البائسة كىػك مقػدـ عمػى صػناديؽ ا
إف مػػػػػف المنػػػػػاظر التػػػػػي تثيػػػػػر »ليختػػػػػار ممثميػػػػػو. 

العجب، كتسيؿ العبرات في ىػذه االنتخابػات أنكػـ 
كنػػتـ تػػركف كمػػا يػػرل النػػاس صػػندكقيف لبلنتخػػاب 
فػػي قريػػة كاحػػدة أك شػػارع كاحػػد، يػػدخؿ األكركبػػي 
إلػػػػى أحػػػػدىما منشػػػػرح الصػػػػدر باسػػػػـ الثغػػػػر حػػػػر 
التصػػرؼ مطمػػؽ اإلرادة كاالختيػػار، فيعطػػي كرقتػػو 

مف شاء معتقدا أنو أدل شيادة خالصة لمحػؽ لػـ ل
يػػػػػراع فييػػػػػا إال مصػػػػػمحة جنسػػػػػو كرضػػػػػا ضػػػػػميره. 
كيػػػػػدخؿ العربػػػػػي خائفػػػػػا كجػػػػػبل منزعجػػػػػا مسػػػػػمكب 
اإلرادة كالحريػػػة ال يػػػرل حكلػػػو إال إرىابػػػا كسػػػبلحا 
كألسنة تتكعد، كأيديا تيػدد، كأعينػا ترمػي بالشػرر، 

 كيعطى كرقتو لمف يراد منو ال لمف يريد.
 

ل ىػػػػذا المنظػػػػر ال يعجػػػػب إذا إف مػػػف يػػػػر 
الفػػػائزيف فػػػي الصػػػندكؽ األكؿ  رأل بعػػػد ذلػػػؾ أف

ف اختمفػػكا فػػي المبػػادئ، كأف الفػػائزيف فػػي  نػػكاب كا 
ف سػػػػػػػمكا أنفسػػػػػػػيـ  الصػػػػػػػندكؽ الثػػػػػػػاني نكائػػػػػػػب، كا 

ف ىك ذىب ىذا المذىب فميكشؼ 36«مستقميف . كا 
لمشػػػػعب أنيػػػػـ ليسػػػػكا أىػػػػبل ليػػػػذه الميمػػػػة المككمػػػػة 

غيػر شػرعييف، كليفػرض إلػييـ  باعتبػارىـ ممثمػيف 
عمػػييـ أف يتجػػاكزكا مصػػالحيـ الدنيكيػػة التػػي مػػف 

 أجميا كانكا نكابا إلى خدمة القضية الكطنية.
 

كيػػػذىب إلػػػى أكثػػػر مػػػف ىػػػذا حيػػػث ينفػػػي 
عػػنيـ الشػػرؼ الػػذم يحفػػظ عمػػى اإلنسػػاف كرامتػػو 
فػػػي ىػػػذا الكجػػػكد، كمػػػا ينفػػػي عػػػنيـ الرجكلػػػة التػػػي 

اء، تػػػػأتي مػػػػف زىػػػػؽ األركاح، كسػػػػفؾ دمػػػػاء األبريػػػػ
إنػػػو ال » كالػػػزج بالصػػػناديد األقكيػػػاء فػػػي السػػػجكف

شػػػرؼ فػػػي الكصػػػكؿ إلػػػى مػػػا كصػػػمتـ إليػػػو بمثػػػؿ 
الكسائؿ التي كصػمتـ بيػا، كال رجكلػة لمػف يػرقص 

 عمى األشبلء كالدماء كالسجف كالتغريـ.
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إف األصػػكات التػػي كصػػمتـ بيػػا إلػػى ىػػذه 
المقاعػػد ىػػي أصػػكات إخػػكانكـ المسػػمميف. تقكلػػكف 

مػػف غيػػر ظمػػـ، كتقػػكؿ الحقيقػػة إنيػػا جػػاءت عفػػكا 
إنيػػػػا كانػػػػت عػػػػدكا بغيػػػػر عمػػػػـ. كليسػػػػت أصػػػػكات 
الييكد كاألسباف كالفرنسيس كالطميػاف. فكػؿ جػنس 

 .37«ألـز طائره في عنقو
كرغبة منو في تكجيو النكاب الكجية 
الصحيحة باعتبارىـ رجاؿ األمة، كمف باب 
تقديـ النصيحة التي ىك أىؿ ليا باعتباره 

بكاجبيـ اتجاه أمتيـ  مصمحا راح يذكرىـ
ككطنيـ. كبخاصة ما تعمؽ بالديف اإلسبلمي، 
كالمغة العربية التي تعتبر الكسيمة الكحيدة التي 
يتكقؼ عمييا حفظو كبقاؤه.كما داـ اإلسبلـ، 
كسيبقى الحجرة الكؤكد التي تقؼ شامخة أماـ 
حركة االستعمار التمسيحية. فالديف إذا ىك 

 راع. القضية الجكىرية في ىذا الص
 

إف دينكـ اإلسبلـ، كقد عدت عميو »
عكادم االستعمار، فابتمع أكقافو، كاحتكر 
التصرؼ في مساجده كرجالو، كتسامح مع 
األدياف كميا، فبت حبمو مف حبالو إال مع 
اإلسبلـ. كقد طالبت األمة بفصؿ دينيا عف 
الحككمة كما انفصمت األدياف، كبتسميـ مساجدىا 

يا أحؽ بتسييرىا فييا، كأكقافيا إلى يدىا ألن
كاإلسبلـ نفسو يكجب عمييا ذلؾ، كما طالبت 
بفصؿ القضاء اإلسبلمي عف القضاء الفرنسي  
ألنيبل يتحاكـ إليو إال المسممكف فيما ىك مف 
خصائصيـ، كما طالبت بحرية الحج  ألنو ركف 
مف أركاف دينيا ال تتمكف مف إقامتو عمى كجيو 

 .38«إال إذا كاف مطمقا مف القيكد

 

أما عف المغة العربية فإف حاليا ال 
يختمؼ عما يعيشو اإلسبلـ، فكبلىما يدؿ عمى 
اآلخر، كما ذلؾ إال تمكيف لمغة المستعمر  ألف 
ٌراحا لمديف  ضرب المغة العربية يعد ضربا صي
اإلسبلمي  فيك ال يحيا إال بيا، كىي ال تحيى 

ف لغتكـ العربية مصفدة بالسبلسؿ »إال بو  كا 
ف مدارسيا كاألغبل ؿ مف القكانيف كالقرارات، كا 

ذا كانت  عمى ضعفيا كقمتيا معرضة لئلغبلؽ. كا 
المغة سائرة إلى المحك كاالندثار بسبب ىذه 
التضييقات، فإف النتيجة الحتمية لذلؾ ىي محك 

 .39«الديف كاندثاره
 

كفي آخر المطاؼ يكشؼ ليـ السبب 
الذم جعؿ البرلماف الفرنسي يكقؼ قانكف الفصؿ 
في الديف عمى النكاب المسمميف .ليس ذلؾ 
نما تكريطا ليـ كتحميميـ المكيدة  تكريما ليـ، كا 

أتدركف لماذا أكقؼ البرلماف »التي يبيتكنيا ليـ
الفرنسي تنفيذ قانكف الفصؿ عميكـ، مع أنو لك 
تكلى تنفيذه ألراح كاستراح؟ إنيا لعبة شيطانية 

نيـ بكـ مف دىاة االستعمار.إنيا تكريط لكـ، إ
يريدكف أف يحرككا النار بأيديكـ... فتككف 
النتيجة التي تذيعيا فرنسا في العالـ أف المسمميف 
ىـ الذيف لـ يرضكا بانفصاؿ دينيـ عنيا، فتفكز 
مرتيف، كيخسر المسممكف شيئيف: الديف 

 .40«كالسمعة
 

كفي الخاتمة يكثؼ ىذا المقاؿ في عبارة 
اضي كفي الم»تمـ بكؿ تفاصيؿ القضية، كىي:

ف أياـ النيابة معدكدة  لمف بقي اعتبار، كا 
 .41«فاعمركىا بالصػالح الباقي



 45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   طفحت

 

ىذه المقالة ذات الطابع السياسي جمع 
فييا اإلبراىيمي بيف الفكرة اإلصبلحية كبيف 
الجماؿ األدبي.فما جماليات النسج في ىذا 

 المقاؿ؟
أكؿ ما يقؼ عميو الباحث لفؾ منغمقات 

«. كتاب مفتكح»و:ىذا النص ىك العنكاف، إن
فسمة: "كتاب" ذات داللة انتشارية. فيي: 
الرسالة، القرآف، التكراة، اإلنجيؿ، القدر، الفرض، 
األجؿ، الحكـ... كقد كظفيا ىنا جريا عمى ما 
ىك كارد في القرآف الكريـ. كسمة: "مفتكح" تحيؿ 
عمى أف الخطاب بقدر ما ىك مكجو إلى فئة 

يا إلى كؿ خاصة، ال يمنع مف أف يككف مكج
متمؽ ال يشترط فيو أف يككف جزائريا، بؿ عربيا 

: يا قـك »ألنو في الخطاب يخاطب باسـ القـك
فالمصيبة ليست قاصرة «. نحف كأنتـ مف أمة...

نما ىي شاممة لكؿ  عمى الجزائر فحسب، كا 
العرب.فالعدك كاحد كالمأساة كاحدة. فالفتح، 
ي كالتفتح، كاالنفتاح تعني قبكؿ اآلخر كطرؼ ف

القضية ال ينبغي تجاىمو، كضمنا تعني القراءة  
ألف الكتاب إنما كضع أصبل ليقرأه الناس عمى 
 مكث، كال فائدة إذا ىك أغمؽ. فقيمتو في فتحو.

 

كسمة "النكائب" التي كظفيا بدؿ النكاب، 
فيي ذات داللة عميقة بالنسبة لمقضية المثارة. 
إذا ألف خسارتيا خسارة لؤلمة كالكطف. كالمصيبة 

حمت عمت. كمف خبلؿ قياـ الباحث بدراسة 
إحصائية لنكع الجممة في ىذا النسيج المغكم. 
كجد أف األديب قد كظؼ سبعة كعشريف جممة 
ينفي بيا كؿ أمر إيجابي يتعمؽ بأمر يخص 

ىيكؿ غير »الشعب الجزائرم، كقضيتو.مثبل:
ال »، «ال أجرح عكاطفكـ بذكر...»، «متجانس

ال عمى ما »، «مف يريدال ل»، «يرل حكلو...
كلـ يكجد في »، «يكافؽ مصمحة الجزائر

الشرؼ في »، «ال نطالبكـ...»، «الدنيا...
 «الكصكؿ...
 

كما أكثر مف استعماؿ الشرط  حيث 
إذا كانت »كردت عشر جمؿ شرطية. منيا بإذا:

إف لـ »كبإف« ميما بمغتـ...»كبميما:« المغة...
 «.كلك شئنا...»، كبمك«تذكركىا...
 

فيما يخص نكع األسمكب، فإنو يتخير ك 
مكاطف الكمـ، فيضع األسمكب في مكضعو.  

«. أييا السادة»كأكؿ ما افتتح بو المقاؿ النداء:
المنادل كرد معرفا  ألنو  مكجو إلى ممثمي 

جاء نكرة « يا قكـ»الشعب .كنداء آخر ىك: 
مقصكدة، فالنكرة ىي األصؿ، كالمعرفة فرع 

ب إنشائي ال يقتضي عنو. كالنداء ىنا كأسمك 
التمبية  إذ المنادل في الحالتيف طرؼ في 

 القضية كليس طرفا ثنائيا مشاركا.
 

أما االستفياـ فقد كرد ست مرات مثؿ: 
فماذا تقكلكف؟ فيؿ أنتـ شاعركف بكاجبكـ؟ فيؿ 
أنتـ عارفكف بحقكؽ األبكيف؟ فماذا أنتـ 
صانعكف؟ أتدركف لماذا أكقؼ البرلماف الفرنسي 

انكف الفصؿ عميكـ؟  فيي مكجية كميا تنفيذ ق
إلى النكائب حسب تعبيره. فنممس أف االستفياـ 
لـ يقؼ عند حدكد الداللة األصمية لو في المغة، 
نما تجاكز معنى االستخبار المصيؽ بو إلى  كا 
آفاؽ دالالت تتساكؽ مع السياقات التي كرد 
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فييا. أما األمر فكرد في أربعة مكاضع، كالتعجب 
 لترجي مرة.مرة،  كا

أما األسمكب الخبرم فقد كردت في تسع 
كعشريف جممة مؤكدة بإف، كقد، ككؿ، كالحرؼ 

 الزائد.
 

كما كظؼ الكاتب عنصرا بالغ األىمية، 
كىك التقابؿ المفظي، كذلؾ لقدرتو عمى عكس 
حالة االضطراب النفسي كالتكتر العصبي الذم 
يعيشو منتج النص. كتكمف قيمتو عمى المستكل 

لي في عممية استحضار المسمى كمقابمو. الدال
 –المشرؽ كالمغرب  –مثؿ: سميناكـ كلـ نسمكـ 

لمف يراد منو كال لمف يريد. ككذا المقابمة التي 
أكردىا ليصكر بحكمة حالة المنتخب الجزائرم 
المأساكية، كبيف حػالة المنتخب الفرنسي كذلؾ 

يدخؿ األكركبي إلى أحدىما منشػرح »في قكلػو: 
ر، باسـ الثغر حر التصرؼ مطمؽ اإلرادة الصد

كاالختيار، فيعطي كرقتو لمف شاء معتقدا أنو 
أدل شيادة خالصة لمحؽ لـ يراع فييا إال 
مصمحة جنسو كرضا ضميره. كيدخؿ العربي 
خائفا كجبل منزعجا مسمكب اإلرادة كالحرية ال 
يرل حكلو إال إرىابا كسبلحا كألسنة تتكعد، كأيديا 

ترمي بالشرر، كيعطي كرقتو لمف  تيدد، كأعينا
فاذكركا حقكؽ »كمثؿ: «. يراد منو ال لمف يريد

أمتكـ عميكـ في النيايات، إف لـ تذكركىا في 
البدايات كاذكركىا في النتائج، إف أغفمتمكىا في 

ىذا التكظيؼ أحدث تبلحما كقربى «. المقدمات
داخؿ النص  ألنو مثمما يحدث التبلحـ عف 

ث عف طريؽ التضاد. طريؽ التشابو يحد
فالمعاني يستدعي بعضيا بعضا. فمنيا ما 

يستدعي شبييو، كمنيا ما يستدعي مقابمو، بؿ 
إف الضد أكثر تأثيرا عمى الباؿ مف الشبيو، 

 كأكضح في الداللة عمى المعنى منو.
 

إف النص محؿ الدراسة يتميز عف 
النصكص األخرل بتعقده, كالسبب في ذلؾ ىك 

ككت عنو الذم يعني عدـ أنو نسيج مف "المس
الظيكر عمى السطح، كفي مستكل العبارة، كلكف 
ىذا المسككت عنو ىك الذم يجب تحقيقو في 
مستكل تحقؽ المضمكف بالضبط. كىكذا فإف 
النص ىك األكثر تمظيرا مف كؿ رسالة أخرل  
ألنو يتطمب حركات مؤازرة حية كاعية مف طرؼ 

. الذم يستكشؼ النص الغائب 42القارئ"
يستحضره داخؿ النص الحاضر أك المقركء. ك 

كىك الذم يقـك بإضاءة العبلقة التي تربط بيف 
النص الحاضر كالغائب، كفؽ مقتضى السياؽ 
الذم كرد فيو  "الستكشاؼ ركح النص المبدع أك 
سمطة المبدع في نصو.كمف ثـ فيك الذم يقـك 
بصياغة قراءة جديدة مما تجمع لو مف نصكص، 

النص الحاضر أك المقركء فيما  تقكؿ ما لـ يقمو
 .    43لك اقتصر القارئ عميو"

 

كتحقيقا ليذه الغاية سنقؼ عمى ظاىػرة  
التناص داخؿ ىذا المعمار  ألف  كؿ نص 
يتشكؿ مف تركيبة فسيفسائية مف االستشيادات، 
ككؿ نص ىك امتصاص أك تحكيؿ مف نصكص 
أخر. كرغـ الخصكصية التي يتمتع بيا كؿ نص 

يا، فإننا"نعتقد أنو ال مفر ألم مبدع منيا كيتفرد ب
طالما أنو يتعامؿ مع كسيمة مركبة بينو كبيف 
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المبدعيف كافة أال كىي المغة   ألنيا نتاج 
 .44جماعي"

كسيأتي الباحػث اآلف إلػى دراسػة النمػاذج 
التناصػػية التػػي تتػػكفر عمييػػا ىػػذه المقالػػة. محػػاكال 
استحضػػػػار الػػػػنص الغائػػػػب لمكقػػػػكؼ عمػػػػى أدبيػػػػة 

تشػػػػابؾ الحاصػػػػؿ بينػػػػو كبػػػػيف الػػػػنص الحاضػػػػر. ال
كمػػػف نمػػػاذج التنػػػاص العنػػػكاف الػػػذم ىػػػك:" كتػػػاب 
مفتػػكح"  حيػػث كردت كممػػة "كتػػاب". كىػػي تتقػػاطع 

اذىػػػػػب بكتػػػػابي ىػػػػذا فألقػػػػػو »مػػػػع الػػػػنص القرآنػػػػي:
إلػػييـ، ثػػـ تػػكؿ عػػنيـ فػػانظر مػػاذا يرجعػػكف. قالػػت 

كصػؼ  45«يا أييا الممؤا إني ألقي إلي كتاب كريـ
ريـ يحيػػػؿ عمػػػى قيمتػػػو، أمػػػا المرسػػػؿ الكتػػػاب بالكػػػػ

إلييـ فيـ قكـ خػارجكف عػف حػدكد اهلل. كفػي قػكؿ 
ككػػأف تسػػعة مبليػػيف مسػػمـ كميػػػـ أطفػػػاؿ »األديػػب:

قصػػػػر يػػػتحكـ فػػػي مصػػػالحيـ األكصػػػياء كالقضػػػاة 
تتنػػاص ىػذه العبػارة مػػع «. كليس فييـ رجؿ رشيد

كجػاءه قكمػو يييرعػكف إليػو كمػف قبػؿ »قكلو تعػالى:
السػػػيئات قػػػاؿ يػػػا قػػػـك ىػػػؤالء بنػػػاتي  كػػػانكا يعممػػػكف

ىػف أطيػػر لكػػـ. فػاتقكا اهلل كال تخػػزكف فػػي ضػػيفي 
لتقػػػػاطع  مػػػػف  حيػػػػث  46«ألػػػػيس مػػػػنكـ رجػػػػؿ رشػػػػيد

, كبػػػػيف النػػػػكاب ىػػػػػك   المعنػػػػى  بػػػػيف  ىػػػػؤالء القػػػػـك
عمػػػؿ  السػػػيئات، كالسػػػفاىة، كبػػػيف الكاتػػػب كبػػػيف 
لػػػػػكط عميػػػػػو السػػػػػبلـ ىػػػػػك الػػػػػدعكة إلػػػػػى تقػػػػػكل اهلل، 

 كالرشاد.
 

ال يػػرل حكلػػو إال »إلبراىيمػػي:كفػػي قػػكؿ ا
إرىابػػا كسػػػبلحا كألسػػػنة تتكعػػػد كأيػػػديا تيػػػدد كأعينػػػا 

انطمقػػكا »تتنػػاص مػػع قكلػػو تعػػالى:« ترمػػي بالشػػرر
إلػػى ظػػؿ ذم ثػػبلث شػػعب ال ظميػػؿ كال يغنػػي مػػف 

فػػالنكاب فػػي  47«الميػػب إنيػػا ترمػػي بشػػرر كالقصػػر

ظػػؿ المجمػػس كمػػف ذىبػػكا إلػػى الػػدخاف يسػػتظمكف 
ك ال يظػػػؿ مػػػف يكػػػكف تحتػػو مػػػف دخػػػاف جيػػػنـ، فيػػ

تحتو، كال يقيو حر الشمس. فمجمسيـ ىذا كجينـ 
 تقذؼ بشرر عظيـ مف النار.

 

كشأنيا االختبلؼ في »كقكؿ اإلبراىيمي:
ال يقاتمكنكـ »تتناص مع قكلو تعالى:«. كؿ شيء

جميعا إال في قرل محصنة أك مف كراء جدر 
بأسيـ بينيـ شديد تحسبيـ جميعا كقمكبيـ شتى 

لسمة المشتركة بيف  48«كـ ال يعقمكفذلؾ بأنيـ ق
األعضاء المسمميف، كالكافريف ىي أنو ييظف بيـ 
مجتمعيف عمى أمر، ذكم ألفة، متحديف. كىـ 
مختمفكف غاية االختبلؼ  ألف آراءىـ مختمفة، 
 كقمكبيـ متفرقة، كفي عداكة أىؿ الحؽ مجتمعة.

 

فكؿ جنس ألـز طائره في »كقكؿ األديب:
ككؿ إنساف ألزمناه طائره :»، كقكلو تعالى«عنقو

في عنقو كنخرج لو يـك القيامة كتابا يمقاه 
فالسمة المشتركة بيف المكقؼ الحاضر 49«منشكرا

كالمكقؼ الغائب ىي أف اإلنساف مرىكف بعممو، 
مجزم بو، كعممو مبلـز لو مبلزمة القبلدة 

 لمعنؽ.
 

تقكلكف إنيا جاءت عفكا مف »كفي قكلو:
إنيا جاءت عدكا بغير  غير ظمـ، كتقكؿ الحقيقة

كال تسبكا الذيف » تتناص مع قكلو تعالى:«. عمـ
يدعكف مف دكف اهلل فيسبكا اهلل عدكا بغير عمـ. 
كذلؾ زينا لكؿ أمة عمميـ ثـ إلى ربيـ مرجعيـ 

لسمة التي يحيؿ  50«فينبئيـ بما كانكا يعممكف
كالمتضمنة في نص « عدكا بغير عمـ»عمييا 

الجيؿ لمميمة التي ىـ المقاؿ ىي: االعتداء، ك 
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مقدمكف عمييا. الخير بيف كالشر بيف. المعاد 
كالمصير إلى اهلل فيجازم كؿ كاحد بعممو، كىذا 

 كعيد بالجزاء كالعذاب.
 

كال عمى مف اإلكراه في »كقكؿ األديب:
ال إكراه في الديف قد تبيف »كقكلو تعالى:«. الديف

الرشد مف الغي.فمف يكفر بالطاغكت كيؤمف باهلل 
فقد استمسؾ بالعركة الكثقى ال انفصاـ ليا كاهلل 

.ما تحيؿ عميو اآلية ىك أف 51«سميع عميـ
المستعمر ال فرؽ بينو كبيف ما يعبد مف غير اهلل 
كالشيطاف كاألكثاف. إضافة إلى الدعكل إلى 
التمرد عمى المستعمر كالتمسؾ بحبؿ اهلل 

 المتيف.فقد باف الحؽ مف الباطؿ.
 

ىذه المكيدة ستمصؽ إف »كقكؿ األديب:
بكـ سبة الدىر كستجعمكـ أشأـ عمى جنسكـ 

، تتقاطع مع قكلو «كدينكـ مف عاقر الناقة
كاذكركا إذ جعمكـ خمفاء مف بعد عاد »تعالى:

كبكأكـ في األرض تتخذكف مف سيكليا قصكرا. 
كتنحتكف الجباؿ بيكتا فاذكركا آالء اهلل كال تعثكا 

ف استكبركا في األرض مفسديف. قاؿ المؤل الذي
مف قكمو لمذيف استضعفكا لمف آمف منيـ 
أتعممكف أف صالحا مرسؿ مف ربو. قالكا إنا بما 
أرسؿ بو مؤمنكف. قاؿ الذيف استكبركا إنا بالذم 
آمنتـ بو كافركف. فعقركا الناقة كعتكا عف أمر 
ربيـ كقالكا يا صالح ايتنا بما تعدنا إف كنت مف 

ا في دارىـ المرسميف فأخذتيـ الرجفة فأصبحك 
جاثميف فتكلى عنيـ كقاؿ يا قكـ لقد أبمغتكـ 
رسالة ربي كنصحت لكـ كلكف ال تحبكف 

 .52«الناصحيف
 

ما يحيؿ عميو النص القرآني كالػذم 
ينضاؼ إلى معنى النص ىك الخبلفة التي يجنح 
إلييا كبراء القكـ، كاتخاذ القصكر سكنا دليؿ عمى 

بار في الرفاه كالرككف إلى الدنيا، كاالستك
األرض، كعدـ االمتثاؿ ألمر اهلل، كاألخذ 
بالنصيحة. كالمصير المماثؿ ىك اليبلؾ. 
كمكقؼ األديب منيـ ىك الدعكة إلى ذكر اهلل 

 كالنصح ليـ.
 

إنا ىديناه السبيؿ إما »كقكلو تعالى:
ما كفكرا إنا أعتدنا لمكافريف سبلسبل  شاكرا كا 

دة إف لغتكـ العربية مصف. »53«كأغبلال كسعيرا
 «.بالسبلسؿ كاألغبلؿ مف القكانيف كالقرارات

إف النماذج التي كقؼ عمييا الباحث 
كانت في مجمميا تحاكر نصكصا قرآنية محاكرة 
تعضيد النص الغائب لمنص المقركء.كعممت 
مجتمعة عمى إظيار ما كاف يقصد إليو 

 اإلبراىيمي مف إصبلح. 
 

بعد ىذه المقاربة, نستنتج أف األساليب 
ة قد تطكرت لتقاـك المستعمر البغيض جنبا النثري

إلى جنب مع صنكىا الشعر الذم حمؽ في 
مجاؿ المقاكمة تحميقا بعيدا، كظؿ يحتفظ بمرتبتو 
التاريخية المرمكقة زمنا طكيبل، كنتيجة لذلؾ 
انتقؿ المجتمع الثقافي مف سمطة الشعر إلى 
سمطة الكتابة بعامة، فبدأ الكتاب الجزائريكف 

قالة األدبية المتألقة، كالقصة الجميمة يكتبكف الم
اليادفة، كالمقالة الصحفية الممتعة، فاستحالت 
الكظيفة التعبيرية التي كانت مقصكرة عمى 

 الشعر إلى النثر الفني.
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 إرهاطاث الوقارًت فً التراث العربً القذٌن
 لي تىهذيي جال

 أستار هساعذ هكلف تالذروش

 قسن اللغح العرتيح 

 هعهذ اآلداب واللغاخ

 الوركس الجاهعي / سعيذج

  
األدب المقارف حقؿ معرفي حديث . نشأ في فرنسا عند نياية الثمث ٌاألكؿ مف القرف التاسع عشر، 

العشريف كليا  كمنيا انتشر متطكرا كفؽ اتجاىات عالمية اتضحت رؤاىا في النصؼ الثاني مف القرف
تكاجدىا المتفاكت في الثقافة العربية المعاصرة. كما كانت نشأة ىذا االختصاص في الدرس األدبي مف 
نما جاءت مف إرىاصات تجمت بكادرىا في األدب البلتيني حيف تأثره باألدب اإلغريقي كما تجمت  فراغ كا 

ىا مف مدارس في اإلبداع األدبي كنقده. إثر ذلؾ في التبادالت األدبية لعصر النيضة األكركبية كما تبل
المطركحة في ىذا االختصاص ىك: فيـ تتجمى إرىاصات المقارنة في التراث  ةكمف  بيف راىف األسئم

العربي القديـ، كما يشير إلى جزء منيا بعض المقارنيف  العرب* دكنما تفصيؿ كاسع لئلشارة؟ كلمقاربة 
مجاالت المغة كالنقد األدبي، كالتجميع اإلبداعي كالترجمة، ىذا، ارتأينا أف نبحث  بعض ما جاء في 

كالرحبلت كذلؾ بكصفيا تتقاطع في ىذا المرتكز أك ذاؾ مما اعتمد عميو األدب المقارف الحديث في 
 عمكـ مرتكزاتو . 

 

 إرصاىات المقارنة في الحقؿ المغكم  -أكال
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تى ظير نكع مف  التفكير الحامػػػؿ ما إف تأسست عمكـ العربية مباشرة بعد انتصار اإلسبلـ ح
لياجس المحافظة عمى صفاء المغة العربية كحمايتيا مف كؿ تأثير أجنبي كتشخص ىذا التفكير في  
االىتماـ بالزماف كالمكاف كالخصكصية الذاتية لكؿ أديب كما يجرم ىذا المجرل .فمف حيث الزماف، اختير 

ى غاية العصر األمكم، كىك ما يعني الفترة التي لـ يمتزج الشاىد المغكم لمعصر الممتد مف الجاىمية إل
فييا العرب بغيرىـ مف األمـ، كمف حيث المكاف اختيرت أعماؽ  شبو الجزيرة العربية كأبعدت مف االختيار 
التخكـ المحاذية ألمـ الجكار كالفرس كالركـ كاألحباش  كما أبعدت  القرل حتى لك كانت كاقعة في 

احة لبلختبلط مف جراء التجارة كالتعامؿ مع األجانب، كمف حيث الخصكصية الذاتية األعماؽ ألنيا مس
كفي ىذا السياؽ نرل  لكؿ أديب اختير البدكم الفصيح الذم لـ يظير في أدائو  المغكم خمؿ لساني ما..

 دؤاد أبيأف الركاة أكال كعمماء المغة ثانيا، قد تعاممكا تعامبل  خاصا مع طائفة مف الشعراء مف أمثاؿ 
 .األيادم كعدم بف زيد العبادم كأمية بف أبي صمت الثقفي  كغيرىـ

 

د كرغـ  ككنو شاعرا جاىميا قديما عاصر امرأ القيس في النصؼ األكؿ مف ؤانسبة ألبي دبالف
كذلؾ كمو  الركاة أىممكا شعره ألف في شعره عيكبا مف المفظ كالتركيب...»القرف السادس لمميبلد إال أف 

إذف ىكذا فأساس إبعاد ىذا الشاعر الجاىمي القديـ  (1)«لى أف معظـ مقامو كاف في سكاد العراؽراجع إ
نما أتت مف بيئة ثكائو  مف اىتماـ الركاة ىك العيكب المغكية المختمفة التي لـ تأت مف بيئتو األصمية كا 

اكرة العراؽ لمفرس بالعراؽ بحيث تأثر بما فييا مف أداء لغكم بعيد عف األداء الفصيح مف جراء مج
 .كاختبلط األجناس فكؽ ترابو

 

مف  ألنو كاف قركيا»كبالنسبة لعدم بف زيد، الشاعر المنتمي أيضا لمجاىمية العربية، لقد تـ إبعاده 
أىؿ المدف، كالتقدـ في الشعر كاف دائما ألىؿ البادية. ثـ إف عديا سكف الحيرة كالمدائف كببلد فارس 

بمعنى أف االنتماء القركم  ثـ ( 2)«عميو المكنة فكاف العمماء ال يركف شعره حجةنفسيا فثقؿ لسانو كغمبت 
كانطبلقا مف ىذه المكنة الدالة عمى التأثر تقرر إخراجو مف  معاشرة األجانب ىما أساس لكنتو المسانية،

تيف كبيرتيف كبالنسبة ألمية بف أبي الصمت الشاعر المخضـر المنتمي لقبيم دائرة الحجة عند عمماء المغة.
يحكى في شعره قصص » ،ثقيؼ مف جية أبيو كقريش مف جية أمو، فمقد تـ إبعاده كسابقيو ألنو كاف

 األنبياء عمى ما جاء في التكراة كيذكر اهلل كالحشر كيأتي باأللفاظ كالتعابير عمى غير مألكؼ العرب،
 »كلذلؾ كاف المغكيكف ال يحتجكف بشعره

مى   أساس االختبلؼ  الثقافي  بمعنى أف  اإلبعاد تـ  ع (3)
أدل  إلى  اختبلؼ  األداء  المغكم  كىك  ما يثبت  التأثر  بثقافة  دخيمة  عمى  ثقافػػػػػة  العػػػػػرب  الػػػذم

مف جراء التعامؿ مع ىؤالء الشعراء القدامى كمف عمى شاكمتيـ تظير ك  عميو. ال غباريكمئذ  إثباتا 
ت باكرا عند الركاة كالغكييف كما كاف ليؤالء العمماء أف يعتمدكا ىذا بكضكح أف إرىاصات المقارنة بدأ

الشاعر في ركايتيـ كشاىدىـ المغكم كيبعدكا ذاؾ بنكع مف اإلجماع إال لتمكنيـ الكبير مف التمييز بيف 
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 األصيؿ كالدخيؿ في ثقافتيـ، أك بعبارة أخرل لـ يحدث ىذا إال مف جراء معرفتيـ لمثقافتيف المتصارعتيف
في المحافؿ الثقافية آنذاؾ: الثقافة العربية الخالية أك التي تكاد تخمك مف أم تأثير خارجي بحيث ال يمكف 
كضع اليد عمى ىذا التأثير إف كجد، ثـ الثقافة ذات الطابع المزجي بيف المنتكج العربي كالمنتكج األجنبي.. 

 كىذا ليس  ببعيد  عف الفكر المقارف في صكرتو األكلية.
في النصؼ األكؿ مف » إف انقضت الجاىمية كجاء اإلسبلـ حتى خرج العرب إلى الفتكحات إذ كما

القرف األكؿ  اليجرم تمت معظـ الفتكح اإلسبلمية، ففتح العراؽ ككانت تسكنو بعض القبائؿ العربية مف 
آلرامية ربيعة كمضر كبعض الفرس باإلضافة إلى السكاف األصمييف الذيف كاف فييـ نصارل يتكممكف ا

ة القديمة كالكارثة لحضارة اليكناف كالركماف... كما فتحت نيبميجات مختمفة.. كما فتحت مصر ذات المد
كنظرا لمتمازج الثقافي الحضارم الكاسع  (4)«ببلد المغرب ككانت كاليات ركمانية تتكمـ ليجات بربرية...

عامؿ الزماف كعامؿ  -كما أشرت سمفا-غة الذم نتج عف الفتكحات اإلسبلمية حدد العمماء العتماد أخذ الم
 المكاف.

 

فبالنسبة لعامؿ الزماف لقد حددكا العصر األمكم الذم تمت فيو الفتكحات الكاردة أعبله أم قبؿ 
تبمكر التمازج الثقافي الحضارم كظيكر المكلديف الذيف كانت بينيـ كبيف الثقافة غير المتأثرة مسافة ما، 

لميجرة. كبالنسبة لعامؿ المكاف ،لقد كاف الحذر شديدا كنتيجة ىذا الحذر  كذلؾ مع فجر القرف الثاني
الذيف عنيـ نقمت المغة العربية، كبيـ اقتدم كعنيـ »ضيقت المساحة الجغرافية ألخذ المغة أيما تضيؽ إذ 

أخذ أخذ المساف العربي، مف بيف قبائؿ العرب ىـ" قيس كتميـ كأسد، فإف ىؤالء ىـ الذيف عنيـ  أكثر ما 
كمعظمو، كعمييـ اتكؿ في الغريب كفي اإلعراب كالتصريؼ، ثـ ىذيؿ كبعض كنانة كبعض الطائييف، كلـ 

كالسبب في اعتماد ىذه القبائؿ القميمة ىك بداكتيا ككجكدىا في قمب (5)«يؤخذ عف غيرىـ مف سائر قبائميـ
جراء الفتكحات كبالتالي ال يكجد  كاف  يستحيؿ  أم اختبلط باألجناس الكافدة مف شبو الجزيرة العربية أيف

 أم تأثر في ثقافتيا كأدائيا المغكم.
 

كما يستنتج مف خبلؿ ىذه المعطيات أف المغكييف المؤسسيف كتبلمذتيـ الذيف حذكا حذكىـ لـ 
يمارسكا حيف انشغاليـ بالمغة مقارنة كاحدة بؿ مارسكا مقارنات متعددة يمكف تصنيفيا ضمف أربعة 

 مستكيات: 
 

أم مف كانت لغتو بدكية كتعبيره كفؽ مألكؼ العرب يؤخذ كمف  ستكل األكؿ: المقارنة األسمكبية:* الم
 خرج عف ىذا ال يؤخذ.

 أم مف كانت أفكاره كمعانيو مف بيئة العرب يؤخذ كغيره ال يؤخذ. * المستكل الثاني: المقارنة الثقافية:
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شبو الجزيرة العرب يؤخذ كالساكف في  أم مف يسكف أعماؽ *المستكل الثالث: المقارنة المكانية:
 .ال يؤخذاألطراؼ كالقرل 

مف عاش في الجاىمية أك صدر اإلسبلـ إلى غاية العصر  * المستكل الرابع : المقارنة الزمانية :
 األمكم يؤخذ كمف جاء بعد ذلؾ ال يؤخذ .

ف سقط أحدىا سقط اآل كىذا يعكس خر.. مع المبلحظة أف أخذ المغة مرتبط بكؿ المستكيات كا 
 بجبلء إرىاصات المقارنة في الدرس المغكم عند العرب القدامى . 

 
 إرىاصات المقارنة في الحقؿ النقدم ثانيا:

منذ الجاىمية إلى غاية السقكط الحضارم بعد  –طيمة مسار النقد األدبي عند العرب القدامى 
ائرة الثقافة الكاحدة تتجمى مابيف كانت إرىاصات المقارنة بمنظكرىا المحدكد ضمف د –قركف مف العطاء 

، (6)نة كاألخرل في بعض الظكاىر النقدية التي أشار الدكتكر طاىر أحمد مكي إلى طرحيا العاـيالف
 كىي : 

 
 القضاء األدبي  -أ

صدر مشافية في األسكاؽ كالنكادم كاألماكف الخاصة كىك يكمئذ عبارة يعندما كاف النقد األدبي 
ؽ  الناقد باألساس كذلؾ في الجاىمية كصدر اإلسبلـ، لقد كاف القضاء األدبي عف انطباعات مردىا ذك 

كتناكؿ التمايز  (7)سائدا في عكاظ كذم المجنة  كذم المجاز  كما  كاف سائدا في  مجالس كبار القكـ
بيف القصيدة كالقصيدة، كبيف البيت كالبيت ضمف الغرض الشعرم الكاحد، كبيف الشاعر كالشاعر تأسيسا 

مى شعرية كؿ منيما كىكذا دكاليؾ مثمما حدث في أك ؿ قضاء أدبي يسجمو تاريخ الشعر عند العرب ع
كذلؾ لما تحاكـ عمقمو بف عبده كامرؤ القيس بف حجر إلى أـ جندب زكجة ىذا األخير في أييما 

د. . فطمبت منيما أف يقكال شعرا في كصؼ الخيؿ باعتماد ركم كاحد كقافية كاحدة كبحر كاح؟أشعر
 :طكيؿ ىذا مطػػمعياالفأنشد امرؤ القيس بائية كاصفة مف بحر 

ـٌ جندب .............."ي"خم  مٌي  ٌمرا  بي عمى أ
 فرد عميو عمقمة ببانية مف البحر ذاتو كفي المكضكع نفسو، ىذا مطمعيا 

 " ذىبت مف اليجراف في غير مذىب" 
 ؟ قالت لزكجيا لقد قمت : فغمبت عمقمة عمى زكجيا... كحيف سئمت : بـ كاف التغميب

ٍقعي أىٍىكىجى ًمٍنعىًب "             ٍألييكيب كًلمسىاًؽ دىروةه                     كًلمزٍَّجًر ًمٍنوي كى  " فىًممسىٍكًط ي
 فجيدت فرسؾ بسكطؾ كمريتو بساقؾ كزجرؾ كأتعبتو بجيدؾ

 قاؿ عمقمة :ك 
 ب ػػػً مػػػً حَّ ػػيىميرُّ كىمىرٍّ الرَّاًئًح اٍلميتى            " فىأىٍدرىكىييًف ثىًانينا ًمٍف ًعنىاًنًو         
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  (8)فمـ يضرب فرسو بسكط كلـ يمره  بساؽ كلـ يتبعو بزجر
حذار في صدر اإلسبلـ حينما تحاكـ إليو الزبر قاف  بف كمثمما ركاه المرزباني" عف قضاء ربيعة

 سائميف أييـ أشعر؟بف بدر كعمرك بف األىتـ كعبدة بف الطبيب كالمخبؿ السعدم 
 فقاؿ لمزبرقاف " أما أنت فشعرؾ كمحـ أسخف ال ىك أنضج فأكؿ كال ترؾ نيئا فينتفع بو "

 كقاؿ لعمرك " إف شعرؾ كبركد حبر يتؤلأل فييا البصر ، فكمما أعيد فييا النظر نقص البصر "
 كقاؿ لممخبؿ  " إف شعرؾ  قصر عف شعرىـ كارتفع عف شعر غيرىـ "

 (9)طر كال تمطر "ق"إف شعرؾ كمزادة أحكـ خرزىا فميس تكقاؿ لعبػػدة 

كىكذا نرل مف خبلؿ نمكذج أـ جندب إرىاصا أكليا لمقارنة جزئية ترفع نصا عمى حساب آخر 
إنطبلقا مف بعض جزئياتو، كنرل مف نمكذج ربيعة بف حذار إرىاصا أكليا لمقارنة كمية بيف مجمكعة مف 

 بكاممو .مف متنيـ الشعرم  انطبلقاالشعراء 
 
 ات ػػػػقػػػػالطب -ب

ما إف أفؿ العصر األمكم كقامت دكلة بني العباس حتى كاف النقد األدبي يتخمص تدريجيا مف 
انطباعيتو التي رافقيا القضاء األدبي المباشر كمع ىذا التخمص ظير عمى يد األصمعي عبد الممؾ بف 

أحمد في انتخاب األلفاظ الدالة عمى الشعر إلى طريقة الخميؿ بف »الذم يعكد « الفحكلة»قريب مصطمح 
مف طبيعة الحياة البدكية، فالفحؿ جمبل كاف أك فرسا، يتميز بما يناقض صفة "الميف" التي يكرىيا 

قد سأؿ أبك  حاتـ األصمعي عف معنى الفحؿ ك األصمعي في الشاعر، كبالفحكلة يتفكؽ عمى ماعداه، 
كعميو فكؿ شاعر لو قكة فنية تميزه فيك فحؿ  (10)«مى الحقاؽفقاؿ لو: لو مزية عمى غيره كمزية الفحؿ ع

كمف ال ميزة لو فبل يدخؿ في دائرة الفحكلة  كال يمكف أف نسميو شاعرا بؿ ىك مجرد  شكيعر أك شعركر. 
مبني عمى التعميـ إال أنو يحمؿ فكرة المقارنة بيف مجمكعتيف كبيرتيف مف « الفحكلة»كمع أف مصطمح 
مع  (*)«الطبقات»مكعة الفحكؿ كمجمكعة غير الفحكؿ. كتطكر ىذا الطرح إلى فكرة قارضي الشعر، مج

ذكر مف شعراء الجاىمية عشر طبقات في كؿ طبقة أربعة شعراء، ثـ أتبعيـ بذكر ثبلث »الجمحي الذم 
طبقات أخرل ىي: طبقة أصحاب المراثي، كطبقة شعراء القرل العربية، كطبقة شعراء الييكد، ثـ جعؿ 

اإلسبلـ في عشر طبقات أخرل، منتييا بذلؾ إلى أكاخر العصر األمكم، كلـ يمؽ باال إلى مف  شعراء
كمف خبلؿ  طبقات  بف سبلـ  تظير عدة مقارنات عامة    (11)«نشأ بعدىـ مف شعراء حتى عصره

 كىي:
كييف عمى رؤية المغ ػجرميالثالث البحيث اعتمد ابف سبلـ كىك مف نقاد القرف  المقارنة الزمنية: -

القائمة بعصر الشاىد الذم ينقضي بانقضاء عصر بني أمية. كلعؿ ىذا ما دعاه إلى السككت 
 فييـ مف أسماء كبيرة. فيف برغـ مدعف المكل
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: بحيث تظير الجاىمية)الكثنية( كالييكدية كاإلسبلـ في تقسيماتو كىك ما يبيف أف  المقارنة الدينية -
بسب ىذا الديف أك ذاؾ كلكف مككناتيا تختمؼ باختبلؼ الشاعرية عنده ما كانت لتزيد أك تنقص 

 الديف.

: بحيث خصص طبقة لشعراء القرل العربية كىك ما يعني أف الطبقات األخرل   المقارنة البيئية -
 عمى تفاكتيا ىي خاصة بشعراء البادية.

 : بحيث جعؿ لممراثي طبقة خاصة بيا إحالة عمى أف الطبقات األخرل المقارنة المكضكعية -
 لمكضكعات الشعر الخارجة عف الرثائيات.

آثر النقاد كمؤرخك األدب مف بعد  كانت نظرية صعبة،»كرغـ ما قيؿ مف أف  نظرية الطبقات 
 إال أنيا كانت تحتكم عمى إرىاصات متنكعة لمنقد األدبي المقارف.   (12)«تحاشييا فرارا مف تمؾ الصعكبة

 
 ات ػػػػػكازنػػػػػالم –ج 

 

 لصعكبتيا كانعداـ خضكعيا لمنيج كاضح المعالـ، ظيرت فكرة« الطبقات»ت فكرة بعد أف تراجع
بيف الشعراء مكظفة عناصر تكارثيا النقد األدبي عبر أجياؿ مثؿ السرقات   األدبية   )*("المكازنات"

كعمكد الشعر  كجكدة  التشبيو  كدقة الصياغة  كفصاحة العبارة كما إلػػى ذلؾ. كبالرغـ مف تناكؿ 
مكازنات األكلى لشعراء مف القرنيف األكؿ كالثاني اليجرييف إال أنيا تركزت ككصمت إلى قمتيا بتناكليا ال

لطائيي القرف الثالث، أبي تماـ كالبحترم كذلؾ ألف األكؿ صدـ الذكؽ العربي المحافظ كالثاني صدـ 
 الذكؽ العربي المجدد.

 
أحمد بف أبي طاىر مف القرف الثالث  كقبؿ أف يكتمؿ منيج المكازنة في القرف الرابع كشؼ

المعاني التي سرقيا أبك تماـ مف غيره، كفي القرف نفسو ألؼ ابف المعتز رسالة مستقمة عرض فييا 
انقساـ الناس إزاء ىذا الشاعر إلى مؤيد كمتحامؿ، كفي مطمع القرف الرابع كتب أحمد بف عبد اهلل بف 

ي تماـ في األلفاظ كالمعاني، كبعده بقميؿ رد أبك بكر محمد عمار القطر بمي رسالة مبينا فييا أخطاء أب
بف يحيى الصكلي ردا صريحا عمى أبي عمار كأمثالو منتصرا ألبي تماـ، كبالمقابؿ ألؼ بشر بف يحيى 

ثر كؿ ىذا الصراع النقدم الطكيؿ كصمت فكرة المكازنة إلى ناقد (13)كغيره في سرقات البحترم . كا 
مكازنة مدركسة » الذم جعؿ مف ىذه الفكرة «المكازنة بيف الطائييف»متخصص ىك اآلمدم صاحب 

)كما جعؿ  مؤيدة بالتفصيبلت التي تمـ بالمعاني كاأللفاظ كالمكضكعات الشعرية بفركعيا المختمفة...
كىذا المنيج في دراسة المكازنات األدبية القديمة ىك نفسو في (14)«منيا( بحثا في النقد كاضح المنيج

دب المقارف الحديث إذ كؿ منيما يتناكؿ بالدرس نصيف أك أدبيف أك عصريف ليقؼ عمى مسائؿ دراسة األ
 االتفاؽ كاالختبلؼ.
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كيبقي الفاصؿ بيف المكازنات كاألدب المقارف ىك أف الدراسة في المكازنات ال تخرج عف المغة 

تتعد ل  ذلؾ إلى لغات  كآداب الكاحدة  كاألدب  القكمي الكاحد  بينما  الدراسة  في األدب  المقارف  
أك بعبارة مغايرة  (15)مختمفة، كعميو يمكف القكؿ أف األدب المقارف في أكؿ منطمقاتو ىك تطكر لممكازنات

إف المكازنة كانت أكبر قاعدة نقدية تأسس عمييا األدب المقارف  حيف نشأتو  األكربية. كمف ىذا 
العربية مجرد إرىاصات بعيدة بؿ ىي خطكة ىامة بيف النقد المنظكر ال يمكف اعتبار المكازنات التراثية 

 األدبي كحقؿ معرفي قائـ بذاتو كبيف النقد األدبي المقارف كحقؿ آخر لو خصكصيتو كآلياتو الذاتية.
 
  المػػػػػقايسػػػػػػػػة -د

ؿ ما إف بدأ الصراع يختفي حكؿ البحترم كأبي تماـ بكصفيما ممثميف لمقديـ كالمحدث بعدما قا 
ؿ  عنيما في نقد ذلؾ العصر حتى برزت فكرة نقدية أخرل ااألمدم في مكازنتو أكثر ما يمكف أف يق

لتي فصؿ القكؿ فييا كتاب ا «المقايسة»حركتيا شعرية المتنبي الجامع  بيف القديـ كالمحدث كىي 
مثؿ  -تماما   لكف المسألة  لـ  تأت  ىكذا مكتممة بؿ  ميدت  ليا  *«الكساطة بيف المتنبي كخصكمو»

مف خصكـ  المتنبي كأنصاره، كلعؿ مف أكثر تمؾ األعماؿ أىمية رسالتيف   (16)أعماؿ كثيرة  -المكازنة 
"الرسالة المكضحة في ذكر سرقات المتنبي كساقط شعره"  ىمالمحمد بف الحسف بف المظفر الحاتمي أكال

ذا كا نت الرسالة األكلى تدخؿ في سياؽ النقد كالثانية "الرسالة فيما كافؽ أرسطك مف شعر المتنبي" كا 
المعركؼ يكمئذ بتتبع السرقات الشعرية كالسقطات المغكية فإف الرسالة الثانية تحاكؿ تتبع التكافقات 
الفكرية بيف ثقافتيف  مختمفتيف: العربية التي يمثميا المتنبي كىي المتأثرة كاليكنانية التي يمثميا أرسطك 

ف أكحى بو اليجكـ عمى المتنبي ككاف يعتمد عمى المعطيات العامة كىي المؤثرة كمثؿ ىذا الع مؿ حتى كا 
 مف ثقافة اليكناف المترجمة في القرف الرابع اليجرم إال أنو يعد محاكلة باكرة في النقد المقارف التطبيقي. 

 

عباس النامي رسالة في عيكب المتنبي كما ألؼ الصاحب بف عباد الكفي العصر ذاتو ألؼ أبك 
المتنبي،  كتعددت الرسائؿ مف ىذا النكع اليجكمي كجاءت بالمقابؿ ليا  كئالة في الكشؼ عف مسارس

أعماؿ منا صرة متفاكتة أىميا شرح ديكاف المتنبي ألبي الفتح عثماف بف جني الذم كاف صديقا لمشاعر 
ر مف المآخذ... كسعى إلى مؤازرتو بشرح في ألؼ كرقة اعتقادا منو أف الخصكـ فاتيـ  الفيـ في الكثي

المقايسة ىي المبدأ األكبر في نقد »كتتكيجا ليذه المعركة النقدية جاءت فكرة الكساطة التي جعمت 
الجرجاني، فالناقد الذم يتحرل اإلنصاؼ قبؿ أف يفرد عيكب شاعر أك حسناتو بالتميز عميو أف يقيسو 

نما كال ييمنا ىنا ىؿ حم (17)«عمى ما كاف في تاريخ الشعر كالشعراء ت المقايسة مشكمة المتنبي أـ ال كا 
ييمنا أمراف، أكليما أف المقايسة بمنيجيا اإلنصافي اآلخذ بعيف االعتبار ما كاف في تاريخ الشعر 

لممكازنة ىي إرىاص أكسع  اكثانييما أف المقايسة بكصفيا تطكر  كالشعراء ىي امتداد كتطكر لممكازنة.
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التطبيقي كقد رأينا في الحيثيات السابقة لكتاب "الكساطة" الذم لمنقد األدبي المقارف بخاصة في مجالو 
اليكنانية حينما حاكؿ الحاتمي أف  العربية إلى دائرة الثقافة  تضمف "المقايسة" خركجا مف دائرة الثقافة

 يقؼ عمى ما أسماه التكافؽ بيف أرسطك كالمتنبي. 
 
 ةػػػػمػػػػػػفاضػػػػالم -ىػ

زئيا يقتصر في الغالب عمى معنى يقابؿ معنى أك صكرة تقابؿ صكرة ظؿ التفاضؿ بيف الشعراء ج
قميبل في ىذا إال أك بيت يقابؿ بيتا كذلؾ منذ عيد المكازنة  كمركرا بعيد الكساطة كلـ يتغير الحاؿ 

بفكرة "المفاضمة" الكاممة بيف  (19)ثـ ابف األثير الجزرم  (18)المجاؿ النقدم حتى  جاء حاـز القرطاجني
اء، فذىب األكؿ إلى أف المفاضمة أمر تقريبي إذ يكك ف الحكـ خاضعا لمعطيات عديدة منيا الشعر 

اختبلؼ أنماط الشعر كطرقو، كمنيا اختبلؼ األزمنة كاألمكنة، كمنيا اختبلؼ أحكاؿ القائميف بو كىكذا. 
رب بؿ حتى كذىب الثاني إلى أبعد مف ىذا بحيث يمكف لممفاضمة أف تككف مطمقة ال في الشعر المتقا

في الشعر الذم تتباعد مكضكعاتو كاعتمد في ذلؾ عمى طريقػػػػػة خاصة بػػػو ىي  "اإلحصاء" العددم 
كقدـ في  (20)«الكثرة العددية ىي المقياس في الحكـ عمى تفكؽ الشاعر»لممعاني حتى أصبحت عنده 

ىي أنيا تقدمت عمى  ضمة"ىذا المجاؿ تطبيقات عديدة عمى شعراء مف أعصر مختمفة. كالميـ في "المفا
"المكازنة " ك"الكساطة" بأربعة أمكر ىامة جدا، أكليا أف التفاضؿ تجاكز الجزئية إلى الكمية بحيث لـ يبؽ 
مقتصرا عمى المعنى الكاحد كالصكرة الكاحدة كالبيت الكاحد أك القطعة الكاحدة في أحسف األحكاؿ بؿ 

كاف، كثانييا أف التفاضؿ يمكف أف يككف بيف مكضكعات أصبح يقابؿ القصيدة بالقصيدة كالديكاف بالدي
شعرية متباعدة عمى خبلؼ ما كاف عميو الحاؿ مف قبؿ بحيث يقابؿ الغرض  الغرض نفسو، كثالثيا أف 
التفاضؿ يخترؽ األزمنة كاألمكنة بحيث ال يقتصر عمى شعراء عصر كاحد عاشكا في بيئة كاحدة كرابعيا 

كيضاؼ  فيما أعمـ. استخدميا السابقكفطريقة إحصائية دقيقة جدا ما أف التفاضؿ أصبح يعتمد عمى 
إلى ىذه األمكر التنبييات التي  كضعيا  نقد  المفاضمة  عف  االختبلفات  المتنكعػػػة  بيف الشعراء. 
كبجمع ىذه األمكر كالتنبييات  إلى بعضيا البعض يمكننا أف نقكؿ إف "المفاضمة" كانت إرىاصا أكسع 

لمنقد األدبي المقارف كما يمكننا أف نقكؿ إنو  لـ يبؽ بيف النقد العربي القديـ كاألدب المقارف  مف غيرىا
 في صكرتو الحديثة التي نشأ بيا في أكربا إال خطكة تجاكز المغة القكمية.

  
 إرىاصات المقارنة في التجميع اإلبداعي  –ثالثا  

قمكا في البداية الدكاكيف كالمنتخبات دكنما عندما انتقؿ العرب مف ركاية الشعر إلى تدكينو، ن
تصنيؼ كاضح مثمما تعكسو "األصمعيات"* إذ نجد كصؼ اإلبؿ بمساف عمر بف لحاء التيمي، تميو مرثية 
جاىمية في بسطاـ بف قيس الشيباني بمساف عبد اهلل بف عنمة، تمييا قصيدة في كصؼ الخيؿ لمشاعر 

 (21)العصر الجاىمي في   الصعاليؾ  سياسة  ترسـ  الكرد  لعركة بف  رائية اليزاني، تمييا   بف سابؽ  عقبة
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كىكذا دكاليؾ، لكف األمر اختمؼ تماما ابتداء مف القرف الثالث اليجرم خاصة في المؤلفات ذات لطابع 
 االنتخابي الذم يمميو الذكؽ باألساس كذلؾ ما سيتضح مف خبلؿ النمكذجيف التالييف: 

الذم ىك مف مؤلفات القرف الثالث اليجرم نجد أبا تماـ يبكب الكتاب  في "ديكاف الحماسة" -أ
تبكيبا دقيقا. كمف سبيؿ التمثيؿ نقؼ عند "باب النسيب" إذ بدأه بنص لمشاعر األمكم الصمة بف عبد اهلل 

 ىذا مطمعو:   
يىا كى نىٍفسيؾى بىاىعدٍت  نىٍنتي ًإلىى رى َى شىٍعباىكيمىا مى   ًح ياى كى  عنامىزىارىؾى ًمٍف رى

 ثـ كاصؿ بنص لشاعر آخر لـ يذكر اسمو ، ىذا مطمعو
فىاعىةو  ًَ مىٍت ًبشى نيًبٍئتي لىٍيمىى أىٍرسى  ًإلىيى فىيىبلَّ نىٍفسي لىٍيمىى شىفًيعيياى   كى

 ثـ كاصؿ بنص لمشاعر اإلسبلمي ابف الدمينة، ىذا مطمعو :
ـن صًيؼن ًمفٍ     أما يستفيؽ اٍلقىٍمبي ًإالى أىٍنبىرلى لىوي  مىٍرًبعً  تىكىىي سيعىادى كى

(22) 

فمف رٌيا في النص األكؿ إلى ليمى في النص الثاني إلى سعاد في النص الثالث كىكذا دكاليؾ فالمرأة  ىي  
أك بأكصافيا كدكنما خركج  محركة الشاعرية  كالنسيب ىك إطاره الشعرم، دكنما  إىماؿ  لممحركة باسمػيػا

 ية انتياء الباب.إلى غا )*(صفحة  114عف اإلطار عمى مساحة 
 
عمى غرار ما -الذم ىك مف مؤلفات القرف الثامف اليجرم نجد«  مطمع الفكائد كمجمع الفرائد» في  -ب

ابف نباتة المصرم يقسـ كتابو إلى ثبلثة أقساـ ثـ يفصؿ داخؿ كؿ قسـ بكيفية تمفت  –أصبح شائعا 
 كاع: النظر. مثبل، عندما جاء إلى القسـ الثاني، فصمو بدكره إلى أن

 :شاعرا مف خارج عصر  15في المديح، كعرض فيو مبتدعات )ىكذا سماىا(  النكع األكؿ
(23)االحتجاج المغكم انطبلقا مف مسمـ بف الكليد كانتياء بالشعر الذم قالو بنفسو

 

 (24): في األكصاؼ، كعرض فيو مبتدعات الشعراء أنفسيـالنكع الثاني
 

 (25)فيو مبتدعات الشعراء أنفسيـ أيضا : في النسيب كالغزؿ، كعرضالنكع الثالث
 

 (26): في الرثاء، كعرض فيو مبتدعات الشعراء أنفسيـ كذلؾالنكع الرابع
 

 عرض فيو مبتدعات الشعراء أنفسيـ دائما في مختمؼ  : في األغراض المختمفةالنكع الخامس
 (27)األغراض

 
فا جذريا عما قاـ بو األصمعي، كىنا يظير بجبلء أف ما قاـ بو أبك تماـ كابف نباتة يختمؼ اختبل

إذ نقؿ ىذا األخير نصكصو دكنما نظاـ يذكر إذا ما استثنينا ذكقو الذم أممى عميو االختيار بينما نجد 
عند أبي تماـ كابف نباتة   النظاـ قائما بؿ دقيقا. فيك عند األكؿ يقكـ عمى الفكرة كاإلطار مف عصر 

الفكرة كاإلطار كالشاعر مف خارج  عمى  ينما عند الثاني فيك يقكـاالحتجاج دكنما اىتماـ دائـ  بالشاعر، ب
عصر االحتجاج المغكم، مع اعتماد قائمة محددة مف الشعراء يتكرركف مف غير استثناء في كؿ نكع. كلك 
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لـ تكف لغة الكتابة كاحدة عند جميع الشعراء المعتمد عمييـ في مثؿ عمؿ أبي تماـ تمييدا بكصفو األقدـ، 
ؿ عمؿ ابف نباتة تأسيسا بكصفو يعتمد المقارنة ممارسة بيف مجمكعة مف الشعراء يتكرركف في كؿ كفي مث

األنكاع كبالترتيب نفسو، قمت لكال المغة لكاف مثؿ ىؤالء مف الباحثيف المقارنيف في المستكل التطبيقي... 
منيجا بخاصة عمى  كصفياب  كمع ىذا فقد كاف مثؿ ىذيف العمميف مف اإلرىاصات الكاضحة لممقارنة

 صعيد التطبيؽ.
 

 اكتشاؼ اآلخر مف خالؿ الترجمة – رابعا 
في حاجة إلى الترجمة لتنمك كتتطكر مف الداخؿ بمغتيا  –أيا كاف نكعيا –إذا كانت المعرفة 

القكمية كلتكصؿ إلى اآلخريف ما كصمت إليو بمغاتيـ المختمفة بخاصة ذات الصيت منيا، فإف الدرس 
 حكج كأكلى بالترجمة مف غيره كذلؾ مف أجؿ االكتشاؼ أكال كلضركرة المقارنة ثانيا. كمفالمقارف ليك أ

كقد  ىذا المنظكر لـ يفت العرب القدامى أىمية الترجمة في تخصصات متعددة كمف لػػغػػػػات متعددة كذلؾ.
طت الدكلة بدأت الترجمة باكرا في عصر بني أمية إال أنيا كانت محدكدة كما ككيفا كاتسعت حيف بس

ير مف العمكـ كاآلداب عف الشرؽ كالغرب السيما عف الفرس كاليند كاليكناف ثكالالعباسية سمطانيا فتـ نقؿ 
بكاسطة الفيمكية كالسريانية كاليكنانية حتى باتت الترجمة محؿ تنافس بيف كبار خمفاء القركف الذىبية 

مكف بالترجمة يتعميو الم كقؼؿ الذم ك –دكنما حاجة  –. كمف غير أف أستعرض (28)لمعصر العباسي
يف تيف كبير تعند العرب القدامى سأقؼ أماـ ما يخدـ لب مكضكع البحث كيتمثؿ في تناكؿ شخصيتيف تراثي

أكالىما مترجمة بامتياز فاتحة بدكرىا لتيار خاص في الثقافة العربية كالثانية قارئة لؤلعماؿ المترجمة 
ي الثقافة العربية  ككمتاىما تدخؿ ضمف اإلرىاصات المميدة لؤلدب بامتياز، فاتحة بدكرىا لتيار خاص ف

 المقارف الحديث، كىما:
 
 الكسيط بيف الثقافات لمقفع : المترجـ اابف  -أ

)ركزبو بف داذكيو( فارسي مجكسي أتقف العربية ثـ اعتنؽ اإلسبلـ بصرم مف   (29)عبد اهلل بف المقفع    
ثـ لبني العباس  ني لميجرة  عاش  كاتبا  مترسبل،  كتب  لبني  أميػػػػةأعبلـ النصؼ األكؿ مف القرف الثا

ألؼ الكثير لكف شيرتو  الذيف قتمو خميفتيـ الثاني أبك جعفر المنصكر بسبب ما جاد بو قممو عمى األرجح.
عممي قامت عمى كتاب " كميمة كدمنة " المترجـ مف اليندية إلى الفيمكية كالذم نقمو بدكره حسب التحقيؽ ال

مف الفيمكية إلى العربية التي أصبحت ىي المغة األصمية لمكتاب بعدما ضاعت أصكلو  (30)الحديث
 األكلى. كعف  نسخة ابف المقفع العربية ترجـ الحقا إلى المغات التالية:

  ـ11السريانية الحديثة في القرف 
  ـ11اليكنانية في القرف 

  ـ13الفارسية في القرف 



 61 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   طفحت

  ـ13العبرية في القرف 

  ـ13البلتينية القديمة في القرف 

  ـ 13اإلسبانية القديمة في القرف 

كعف ىذه الترجمات نقؿ إلى  معظـ المغات الحية المعاصرة. كمف جممة الخصائص التي أعطت 
أىمية منقطعة  النظير  لترجمة ابف  المقفع  ما نقمو الدكتكر  اإلبراىيمي عف العبلمة  محمد كرد عمػػي  

لـ يعرؼ لمتقدـ كال لمتأخر أف نقؿ إلى المساف العربي شيئا في »"كنكز األجداد" حيث يقكؿ  فػػي كتػػابو
ثـ أنو أسس لمدرسة منمازة في النثر  (31)«األدب كالعمـ ال نحس فيو أثر المغة المنقكؿ عنيا إال ابف المقفع

عتمدة عمى الجمؿ العربي تعتمد عمى البراعة في البحث كالتحميؿ كفي سرد القصص كضرب األمثاؿ م
الطكيمة المتعانقة التي تخمك مف الصناعة إال ما كقع منيا عفكا ىذا فضبل عف ككنو أصبح كسيطا معرفيا 

 بيف ثقافات مختمفة. 
ف عده التاريخ أديبا مترجما، فيك إلى مجاالت المقارنة أقرب  كمف كانت ىذه أك صافو، فحتى كا 

 ا لؤلخرل كفتح أفقا عالميا بمنجزه الكامؿ. ألنو أتقف ثقافتيف بمسانييما كطكع إحداىم
 
 الجاحظ : المفكر المقارف  -ب

قمـ العربية كالعرب. قمـ العربية ألنو أعطاىا أعظـ ما يمكف  (32)أبك عثماف عمر بف بحر الجاحظ
أف يقدمو مفكر لمغتو مف عمكـ عصره، كقمـ العرب ألنو دافع بقكة كاقتدار عف أمتو أماـ اليجمات 

ة التي عاصرىا. كبرغـ شيرة أساتذتو مف أمثاؿ أبي عبيدة مىٍعمىٍر بف المثنى كاألصمعي كأبي زيد الشعكبي
األنصارم كاألخفش كأبي إسحاؽ إبراىيـ النظاـ إال أف جؿ عممو جاء مف قراءاتو الخاصة السيما مما 

مكقفو مف الترجمة  ترجـ في عصره كقبمو، كتظير ثقافتو الناتجة عف المنقكؿ مف الثقافات األجنبية في
 كفي رده عمى الشعكبية.

 
البد لمترجماف مف أف يككف »بالنسبة لمكقفو مف الترجمة فيك يحدد مكاصفات المترجـ حيث يقكؿ 

بيانو في نفس كزف عممو كفي نفس المعرفة، كينبغي أف يككف أعمـ الناس بالمغة المنقكلة كالمنقكؿ إلييا، 
كرغـ تحفظاتو عمى كجكد المترجـ المثالي بحكـ تجاذب المغتيف في   (33)«حتى يككف فييما سكاء كغاية

كالشعر ال يستطاع »كرغـ اعتراضاتو عمى ترجمة الشػػعػػػر إذ يػػػػقػػػػكؿ:  (34)لسانو كعسر العمـ المترجـ أحيانا
ا إلى العمـ إال أنو حدد معالـ المترجـ الناجح في البياف الرفيع مضاف  (35)«أف يترجـ كال يجكز عميو النقؿ

الدقيؽ بالمغتيف، كليس ببعيد أف تككف ىذه أىـ أكصاؼ المترجميف الذيف عاصركه كقد أخذ معظـ عممو 
كبالنسبة لمكقفو مف الشعكبية فقد ظيرت في مقارعتو لحججيـ ثقافتو  بثقافات األمـ األجنبية مف ترجماتيـ.

زعتو إلى المقارنة مف خبلؿ معالجتو لمعديد األجنبية الناتجة عف قراءة المترجـ مف األعماؿ كما ظيرت ن
مف قضايا الصراع كالخطابة كالشعر كالحرب كغيرىا.  كمف باب التمثيؿ عمى نزعتو إلى المقارنة كىك في 
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كنبدأ عمى اسـ اهلل بذكر »إذ يقكؿ:  (36)حمبة الصراع الشعكبي، أكرد بعض ما جاء "في كتاب العصا"
 .(37)«لتسكية كبمطاعنيـ عمى خطباء العرب....مذىب الشعكبية كمف يتحمى باسـ ا

 

قالت »كبعد أف يعدد بعض ىذه المطاعف كاالرتكاز عمى العصا أك ما يحؿ محميا، يكاصؿ ك
لئليقاع، كالقناة لمبقار، كالعصا لمقتاؿ كالقكس لمرمي. كليس بيف  بالقضي الشعكبية كمف يتعصب لمعجمية.

قالكا : »ثـ يضيؼ عارضا أراء الشعكبية:  (38)«القكس نسب... الكبلـ كبيف العصا سبب، كال بينو كبيف
كالخطابة شيء في جميع األمـ، كبكؿ األجياؿ إليو أعظـ الحاجة، حتى أف الزنج مع الغثارة  كمع فرط 

ثـ  (39)«الحس كفساد المزاج، لتطيؿ الخطب، كتفكؽ في ذلؾ جميع العجـ كغمظالغباكة، كمع كبلؿ الحد 
قالكا: كمف أحب أف يبمغ في »باإلحالة عمى مصادر الببلغة عند الشعكبية، فيضيؼ:  يعمؽ العرض أكثر

 كمف احتاج إلى العقؿ كاألدب، )*(صناعة الببلغة، كيعرؼ الغريب، كيتبحر في المغة، فميقرأ كتاب كىٍاًرٍكٍند
سير الممكؾ. فيذه الفرس كالعمـ بالمراتب كالعبر كالمثبلت، كاأللفاظ الكريمة، كالمعاني الشريفة، فمينظر في 

كرسائميا كخطبيا، كألفاظيا كمعانييا. كىذه  يكناف كرسائميا كخطبيا كعمميا كحكميا، كىذه كتبيا في 
المنطؽ التي قد جعمتيا الحكماء بيا تعرؼ السقـ مف الصحة، كالخطأ مف الصكاب، كىذه كتب اليند في 

كعرؼ غكر تمؾ العقكؿ، كغرائب تمؾ الحكـ، عرؼ  حكميا كأسرارىا، كسيرىا كعمميا. فمف قرأ ىذه الكتب،
كبعد أف يفند مزاعـ ىذه األطركحة الشعكبية بتحميؿ  (40)«أيف البياف كالببلغة، كأيف تكاممت تمؾ الصناعة

يقدـ طائفة مف أخبار العرب القدامى  –الفرس كاليند كاليكناف   (41)ثقافات األمـ المناكئة حضاريا لمعرب 
إذا ادعينا لمعرب أصناؼ –أبقاؾ اهلل  -كنحف»الدالة عمى تفكقيـ، ثـ يعمف فاصبل  مشفكعة بأشعارىـ

الببلغة مف القصيدة كاألرجاز، كمف المنثكر كاألسجاع كمف المزدكج كما ال يزدكج، فمعنى العمـ أف ذلؾ 
 كىكذا كاف الجاحظ يعرض القضية بالمنظكر الشعكبي ثـ يرد عمييا. (42)......«ليـ شاىد صادؽ 

بالمنظكر العربي منتصرا لثقافتو دكنما أف يككف معاديا لمثقافات التي رٌد عمى أصحابيا. كلعؿ ىذا ما 
كاف الجاحظ الكحيد مف بيف عمماء عصره الذم تقع بيف فكره »جعؿ الدكتكر أحمد طاىر مكي يقكؿ عنو 

نحك كاسع، ككخطكة  عمى بعض المبلمح التي يمكف أف تدخؿ في نطاؽ األدب المقارف إذا فيمناه عمى
كىذا ما يجعمنا  (43)«أكلى قبؿ أف تحكمو المناىج، كترتفع بو مف الذاتية الخالصة إلى المكضكعية المقننة

ال نتحدث عف إرىاصات المقارنة في كتابات الجاحظ بؿ عف مقارنة خاصة ليا معاييرىا التي أكحت بيا 
ى إلى مستكل المنيج الحديث كال تنحدر إلى ترق ال ظركؼ العصر كثقافتو كليا رؤيتيا الخاصة التي

بقراءة  (*)غيره مازانػػػما ػػػػػػػػػكاف الجاحظ إال قارئا منمازا لمترجمة ذات الصبغة األدبية ك البلمنيج. كما
لـ يكف ما أنقذه العرب مف ثقافات ليحفظ »ترجمات مغايرة في تخصصات أخرل أنقذت تراث اإلنسانية إذ 

كبل، إف كؿ ما أنقذكه مف الفناء قد خرجكا بو مف عالـ  ة بعيدا عف النكر كاليكاء.في المتاحؼ كاألقبي
كمف ىذا  (44)«النسياف كالتعفف كبعثكا فيو حياة جديدة كجعمكه في متناكؿ كؿ راغب عف طريؽ الترجمة

ف كانت قائم –أم معرفة ما كتبت الحضارات األخرل –  نرل أف األرضية التي تقكـ عمييا المقارنة  ة، كا 
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لـ تيتد إلى مناىج المقارنة بدقة فقد حفظت أسس المعرفة التي أصبحت مكضكعا ليذه المناىج عندما 
 قامت.

 
 اكتشاؼ اآلخر مف خالؿ الرحالت  - خامسا

مف بيف ما ييدؼ إليو األدب المقارف اكتشاؼ اآلخر كتشكيؿ صكرة معينة عنو، كلعؿ ىذا ما 
سياحة مف بيف اىتماماتيا كلك بطريقة غير مباشرة، السعي إلى نشر جعؿ الدكؿ الحديثة تنشئ كزارات لم

، كلعمو أيضا ىك الذم كاف كراء أدب الرحبلت في الحضارات القديمة (45)التبادؿ الثقافي بمختمؼ أكجيو
كليذا لـ يقتصر أدب الرحمة   (46)كالذم ارتبط بالجغرافية كالتاريخ كالسياسة كالتجارة كما يجرم ىذا المجرل

أخرل. كقد  بدأ ىذا النشاط  باكر ا في  الحياة  العربية، إذ  كرد في أخبار الجاىمييف  عمى أمة دكف
قصص عف األسفار كعف مشقات السفر كعف األىكاؿ التي كاف يبلقييا المسافركف في ذلؾ العيد... »

ئدىـ المركبة، ككما كما جاء في الكثير مف مقدمات قصا (47)«كقد رصع بأبيات مف الشعر كبقصائد أحيانا
 . (48)نص عميو القرآف الكريـ  صراحة  حيف تناكؿ الرحبلت القرشية صيفا كشتاء

 

ثـ القرآف  الكريـ ثانيا، ىك  الكما نتج عف ىذه الرحبلت  التي  نص عمييا  أدب الجاىمييف  أك 
مع الفتكحات اكتشاؼ العرب لؤلمـ المجاكرة لشبو جزيرتيـ، كقد تكسع ىذا االكتشاؼ أكثر فأكثر 

فريقيا كأكربا كما رحمت أيضا إلى ىذه القارات بالمغة  اإلسبلمية التي رحمت بالديف اإلسبلمي إلى آسيا كا 
العربية كثقافتيا. كمف جراء التطكر العظيـ الذم عرفتو الحضارة العربية اإلسبلمية في القركف التالية لمفتح 

بح جنسا فنيا قائما لو بكاعثو الدافعة إليو. كمف أىـ تطكرت الرحمة كذلؾ كأنتجت أدبيا الخاص الذم أص
ىذه الدكافع يمكف إحصاء الدافع اإلدارم، كالدافع التجارم، كالدافع العممي، كالدافع الديني، كدافع المغامرة 

فالدافع اإلدارم كاف بسبب جمع الخراج كالجزية مف أقاليـ  الذم يجمع ىذه الدكافع بعضيا أك كميا.
ابف ىػ 4ـ/10سبلمية المترامية في القارات ىنا كىناؾ كممف برع في ىذا خاصة في القرف الممالؾ اإل

كالدافع التجارم كاف بسبب تبادؿ المحاصيؿ المحمية بما  ينتج   (49)خرداذبة كاليعقكبي ك قدامة كالبمخي
فرك كالعاج كالحرير مف بضائع نادرة خارج ببلد اإلسبلـ في أبعد مناطؽ إفريقيا كآسيا كأكربا حيث يكجد ال

كما إلى ذلؾ كقد عبرت عف ىذا النكع مف الرحمة بطريقة أسطكرية رائعة حكاية " السندباد" مف حكايات " 
كممف برع في ىذا  ياقكت صاحب "معجـ البمداف" الذم بدأ رحبلتو األكلى تاجرا ثـ أنياىا  ألؼ ليمة كليمة"

كاف بسبب التحصيؿ العميؽ لما ىك قائـ مف المعارؼ كالدافع العممي  .(50)عمما مف أعبلـ الجغرافية
كالبحث عما ىك غير  قائـ بغية التأليؼ فيو،  كممف برع في ىذا الشاعر أبك دلؼ بف الميميؿ في 

كالمسعكدم الذم « عجائب البمداف»ـ الذم رحؿ إلى بمداف شبو القارة اليندية كما جاكرىا ككتب 10القرف
كالبيركني الفيمسكؼ الفمكي الرياضي الذم « مركج الذىب»ي عصره ككتب زار معظـ البمداف المعركفة ف

المسالؾ »كأبك عبيد البكرم األندلسي الذم زار الشرؽ كالغرب ككتب « تاريخ اليند»زار اليند ككتب 
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كتاب المعرب »كأبك حامد الغرناطي الذم زار بدكره الشرؽ كالغرب ككتب مؤلفيف كبيريف ىما « كالممالؾ
كالدافع الديني كاف سببو أداء فريضة  .(51)«تحفة األلباب كنخبة اإلعجاب»ك« جائب المغربعف بعض ع

الحج إلى بيت اهلل الحراـ  بمكة المكرمة كزيارة المسجد النبكم الشريؼ بالمدينة المنكرة، كزيارة األقصى 
حمد بف جبير، الشاعر المبارؾ أحيانا، كممف برع في ىذا ابف سعيد المغربي كقبمو أبك الحسف محمد بف أ

الزاىد المتصكؼ الذم رحؿ مف األندلس إلى البقاع المقدسة كذا مرة أياـ صبلح الديف األيكبي، كقد 
كدافع المغامرة كاف سببو الكثير مف الدكافع السالفة فقد .(52)« بف جبيرارحمة » ػػاشتير برحمتو المعركفة ب

كعالما كىكذا دكاليؾ كممف برع في ىذا دكنما منازع  ينطمؽ الرحالة حاجا كيعرج تاجرا كيكاصؿ متعمما
شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الطنجي المعرؼ بابف بطكطة  الذم طاؼ بببلد المسمميف  
فريقيا فحج كمارس مينا كتزكج  كذلؾ في ثبلث رحبلت  غطت  مساحة   كزار معظـ بمداف آسيا كأكربا كا 

(. كرغـ تضييعو لممذكرات التي سجميا في 1377إلى  1354لميبلدم ) مف ربع  القرف  الرابع  عشر ا
المعركؼ  (53)«تحفة النظار في غرائب األمصار كعجائب األسفار»أسفاره إال أنو استطاع أف يممي كتابو 

 برحمة ابف بطكطة. كنظرا لقيمة ىذه الرحمة في حقؿ الثقافة اإلنسانية المكسكعية، فقد نالت اىتماما منقطع
ـ فترجمت  20ك 19ـ كطيمة القرنيف  18النظير مف لدف المستشرقيف كالمترجميف كذلؾ انطبلقا مف القرف 

 .(54)إلى لغات عدة منيا اإلنجميزية كالفرنسية كاإليطالية كالبرتغالية كالتركية
 

ىك أف التراث العربي القديـ بخاصة  في مجاالت الدرس في خاتمة ىذه الدراسة  كما نقؼ عميو 
 فالمغكم كالنقد األدبي كالترجمة إلى المغة العربية كالرحبلت كالتجميع األدبي يقدـ صكرة كاضحة ع

إرىاصات  متقدمة لؤلدب المقارف، كقد كصمت ىذه اإلرىاصات إلى مستكل المقارنة التطبيقية أحيانا 
نجز العربي القديـ دكنما منيج دقيؽ، كىذا ما يجعؿ كؿ باحث منصؼ يمتفت التفاتة عممية إلى ىذا الم

 حتى تككف لو مكانتو في تاريخ التطكر األدبي كالنقدم الذم أدل إلى تأسيس األدب المقارف الحديث.
 

ـى  لـ تؤد تمؾ اإلرىاصات الكاسعة إلى نشأة أدب مقارف اختالكفي  ـ أقكؿ، ربما يتساءؿ سائؿ: ًل
متميز عف غيره مف الحقكؿ؟ كلئلجابة عف عربي بخاصة أف مثيبلتيا في أكربا أدت إلى نشأة ىذا الحقؿ ال

أف ينشأ في ظؿ تكقؼ الحضارة العربية  مف المعارؼ ذلؾ يمكف القكؿ إنو ما كاف لؤلدب المقارف أك غيره
 اإلسبلمية عف العطاء طيمة قركف متتالية لعكامؿ كثيرة ليس ىذا مجاؿ عرضيا. 
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 تكطئػػػػة:
إف السمة الغالبة عمى عمـك العصر ترتبط أساسا بالتداخؿ بيف أنشطتيا، فما مف عمـ تخكضو 
إال ككجدتو يتداخؿ مع عمـك كأنشطة أخرل يستمد منيا قدرا أكبر مف خصكصياتو، لدرجة عدـ التمكف مف 

بيا عف غيره، كذلؾ عكس كقت سابؽ كانت فيو العمكـ محددة  كضع حد فاصؿ أك استقبللية يتميز 
كلعؿ ميداف التعميمية تجسيد كاضح ليذا التداخؿ، إذ  المعالـ كالتعريفات، كاضحة في حدكدىا التقميدية.

تتجاذبو معالـ أنشطة متعددة، تتداخؿ فيما بينيا، مستمدة أساسا مف المسانيات كعمـ النفس كعمـ 
 ساسا في السكسيكألسنية  كالبسيككألسنية التي ال غنى لمتعميمية عنيما.االجتماع، مجسدة أ

إف الخكض في مجاؿ التعميمية يفرض عمى الباحث االنطبلؽ كاالتكاء عمى ىذيف النشاطيف 
سمفا، ألنو بيما تتضح معالميا أكثر، كتتبمكر نتائجيا بطرؽ أحسف، خاصة كأف األمر مرتبط بالفرد مف 

 ية أخرل، كمنيما معا حيف تفاعميما داخؿ بيئات مختمفة.جية كالجماعة مف ج
إف االىتماـ بيذيف النشاطيف شكؿ تحكال كبيرا في حقؿ الدراسات المغكية مف جية، كثكرة أكبر 
في مجاؿ البحث في التربية كالتعميـ مف جية أخرل، حيث أمد ىذا االىتماـ ىذا المجاؿ مف الدرس 

مؿ مع المغة، انطبلقا مف خصكصياتيا الفردية كاالجتماعية. كما ساىـ في الباحثيف بآليات جديدة في التعا
اإلجابة عمى أسئمة كثيرة طالما أرقت الميتميف بالمجاؿ المغكم كالمجاؿ التعميمي  خاصة تمؾ المتعمقة 
 باكتساب المغة كتعمميا مف طرؼ األفراد، كتأثير البيئة كطبيعة المجتمع في ىذه العممية، ثـ إف األمر
األكيد ىك إف طبيعة العمؿ التطبيقي الذم اتسـ بو ىذاف العمماف كانت لو اآلثار اإليجابية، ككنو أدل إلى 
مناقشة مستفيضة لبعض القضايا النظرية، خاصة تمؾ المتعمقة بالمغة في حد ذاتيا، مف حيث ككنيا 

التي استندت عمى ىذا العمؿ، مؤسسة اجتماعية مجسدة فرديا  كساعد في ترقية كتطكير العممية التعميمية 
 فاستطاعت بذلؾ أف تصؿ إلى نتائج باىرة في ىذا المجاؿ.

 
 : ( ػ السكسيكألسنية1 
1 :  ػ التأسيس كالمفيـك

قد أرست دعائـ منيج صاـر في دراسة المغة، ركز عمى  دك سكسيرالمعركؼ أف محاضرات 
مف التعامؿ معيا عمى أساس أنيا بنية أك  ضركرة دراستيا دراسة كصفية، لذاتيا كمف أجؿ ذاتيا، انطبلقا

نظاـ يستحيؿ دراسة المغة خارجو. كعمى الرغـ مما تركو ىذا التحكؿ المعرفي كالمنيجي مف أثر إيجابي 
عمى مستكل التأثير في الدرس المغكم بعد ذلؾ ػ تجسد في ظيكر حمقات كمدارس، انطمقت مف المفاىيـ 

ي رآىا األنسب لدراسة المغة، بعيدا عف المعيارية  ػ إال أنو سرعاف ، كالتدك سكسيركاآلليات التي كضعيا 
ما ظيرت آراء كتكجيات أبرزت مجمكعة مف التحفظات في شأف ما جاء بو، خاصة عمى مستكل بعض 
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غفاؿ كؿ ما ىك خارج عنيا، كمستكل بعض الثنائيات التي قاؿ بيا  دك المفاىيـ مثؿ البنية كالنظاـ كا 
 كجو الخصكص ثنائية المساف/كبلـ، كثنائية سانكركني/دياكركني.كمنيا عمى  سكسير،

جعؿ مف المساف األساس في تحميمو انطبلقا مف أف "المساف كحده يبدك  دكسكسير كلمتذكير فإف
ككنو كبل في حد ذاتو كمبدأ مف مبادئ االنتظاـ.  1مف بيف كؿ الثنائيات قاببل ألف يحدد بشكؿ مستقؿ"

بينو كبيف الكبلـ، عمى أساس أف ىذا الفصؿ ىك فصؿ بيف ما ىك اجتماعي عما  كدعا إلى الفصؿ بعناية
ىك فردم مف جية، كما ىك جكىرم عف كؿ ما ىك ثانكم كنكعا ما عارض مف جية أخرل. كالمساف عنده 
ليس كظيفة المتكمـ، إنما ىك المخزكف المكجكد معو. لذلؾ كاف نقيضا عف الكبلـ الذم ىك فعؿ فردم 

ة باإلرادة، لذلؾ يعتبره " الثركة المختزنة بكاسطة ممارسة الكبلـ كىي ثركة مكزعة بشكؿ غير يرتبط خاص
متكافئ، إنو ثركة باطنة كخفية كمستكرة ال يفصح عنيا إال الكبلـ، كىك أيضا نسؽ نحكم أم نظاـ مف 

نو مكضكع مجرد العبلقات كالقكاعد كاألشكاؿ مكجكد بالقكة ال بالفعؿ  في دماغ كؿ فرد. كمعنى ذلؾ أ
  2غير قابؿ لئلدراؾ بشكؿ مباشر، إذ ال ينقاد لممبلحظة بسيكلة كال يتأتى إال بكاسطة التفكير".

إضافة إلى ذلؾ ركز عمى خاصيتي السانكركنية كالدياكركنية، فرأل أف الطريقة األنسب لدراسة 
باإلمكاف الحديث في نظره المساف تكمف في المعطى اآلني التزامني المنسجـ أكثر مع الكصفية، فميس 

عف المساف، كال عف عمـ مكضكعو المساف إال كاف ذلؾ خارج السياؽ التطكرم التاريخي الدياكركني. 
فحسبو ال نستطيع تصكر  3"فالمساف نسؽ كؿ أجزائو يمكف كيجب اعتبارىا في تبلحميا السانكركني"

انطمقنا مف السانكركنية حيف التعامؿ مع منيج، كال كضع مفاىيـ كال آليات لمتحميؿ المساني، إال إذا 
الظاىرة المسانية بعيدا عف كؿ ما ىك تطكرم تاريخي." كالسانكركنية ىي العناصر المسانية منظكرا إلييا 
في ذاتيا كفي سككنيتيا ،أم خارج إطار الزمف. فمفيكـ السانكركنية  يبدك محكرا تنظيريا إذ اليمكنناػ فيما 

كفي ىذا  4نيج كال صياغة تعريفات إال بعدما نتمكقع عمى المستكل السانكركني."يتعمؽ بالتحميؿ ػ كضع م
السياؽ يربط دك سكسير كؿ التغيرات التي تطرأ عمى المساف بالكبلـ كيرل أنو طالما تعمقت باألفراد لف 

دياكركني نستطيع دراستيا كعمينا أف ننتظر حتى تتجمى في المساف لنقكـ بتحميميا، لذلؾ يرل أف "الكجو ال
 .5في المساف ال يتأتى إال بكاسطة الكبلـ."

رغـ أف ىذه المفاىيـ أحدثت تحكال ال يستياف بو في الجانبيف المنيجي كالفكرم، إال أف ىناؾ    
ثمة مف العمماء رأت أف المسانيات البنكية كانت قاصرة في تكجياتيا النظرية كالمنيجية، كبعض اآلليات 

المساني، عمى أساس أنيا أغفمت الجانب المرتبط بالكبلـ الذم ىك المجاؿ  التي قدمتيا في التحميؿ
الخصب لدراسة االختبلفات كالتنكعات داخؿ المجتمعات المسانية كفي ما بينيا  كذلؾ رأت ىذه المجمكعة 

الرتكاز أنو مف غير المعقكؿ إغفاؿ البنية االجتماعية أثناء الخكض في البنية المسانية .كما لـ تسمـ بفكرة ا
 عمى الدراسة السانكركنية حيف تحميؿ المساف، كجعؿ كؿ ما ىك تاريخي كدياكركني مرتبط بالكبلـ كحده.

نتيجة ليذه التحفظات سيبدأ  في التبمكر ما سيعرؼ الحقا بالسكسيكألسنية، كالتي ستحاكؿ أف 
، كرغـ دك سكسيرات تقدـ بعض اإلجابات عمى بعض التساؤالت كالتحفظات التي بقيت مبيمة في لساني
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ظيكرىا كنشاط قائـ بذاتو إال أنيا ستبقى شديدة الصمة بالمسانيات  لذلؾ كمو نجد أف أحد ركاد ىذا العمـ 
كأحد مؤسسيو يقكؿ متحدثا عف السكسيكألسنية في سياؽ تعريضي "ال يتعمؽ األمر ىا ىنا إال 

ما ىي السكسيكألسنية، كعمى أساس ذلؾ ككاف يقصد مف كراء ذلؾ أف المسانيات الحقة إن .6"بالمسانيات
سيتخذ مكقفا سمبيا مف الذيف استمركا في التقيد بالتقميد السكسيرم. فبالنسبة لو أكثر ىؤالء "ال ييتمكف البتة 
بالحياة االجتماعية، ىـ يعممكف داخؿ مكاتبيـ.. كيصركف عمى عرض الكقائع المسانية بربطيا بكقائع 

كىك  7سير مبني عمى معطيات خارجية مأخكذة مف الظاىرة االجتماعية."لسانية أخرل، كيرفضكف كؿ تف
بذلؾ يدعـ رأيا طالما رأل أف المجاؿ األنسب لدراسة المساف ىك المجتمع. كالكاقع أف ىذا الطرح 
االجتماعي لمغة لف يجد طريقو إال في نياية القرف الماضي، نتيجة تبلحـ المسانيات مع األنشطة األخرل، 

ا عمـ االجتماع، ككاف نتيجة ىذا التبلحـ ظيكر ىذا النشاط الجديد الذم عرؼ بعمـ االجتماع كمف بيني
المغكم أك ما اصطمح عميو بالسكسيكألسنية، ىذا العمـ الذم لـ تحصر حدكده كال مجاالت اىتماماتو حتى 

كتبايف آراء  اآلف، األمر الذم جعؿ تقديـ مفاىيـ كتعريفات كاضحة لو باألمر المعقد نتيجة تجاذب
 الميتميف بو.

إف األمر المعركؼ كاألكيد ىك أف ىذا العمـ لـ يتبمكر بصكرة نيائية، إال نتيجة مجمكعة مف 
التراكمات المعرفية التي ساىمت في أكقات مختمفة في تييئة األرضية المناسبة لو. كلعؿ أكؿ خطكة يمكف 

 سكسير دكتأخذ أىميتيا انطبلقا مف معاصرتو لػ، كالتي أنطكاف مييوذكرىا في ىذا السياؽ ىي إسيامات 
مف جية، كمعارضتو لبعض آرائو المرتبطة بالجانب االجتماعي مف جية أخرل.فقد أشار في كتاباتو 
المتعددة إلى الطابع االجتماعي لمغة، جاعبل منيا ظاىرة اجتماعية، متأثرا في ذلؾ أيما تأثير بالعالـ 

دك بأمكر كثيرة أكردىا ىذا العالـ. لذلؾ انطبلقا مف نشر محاضرات  االجتماعي إميؿ دكركيايـ، مسمما
صراحة اختبلفو معو، حيث قاؿ في ىذا السياؽ"بفصمو التغير المساني عف التغيرات  أكضحسكسير

ثـ   9االجتماعية التي يرتبط بيا، فإف دك سكسير يبعده عف الكاقع كيحيمو إلى تجريد غير مفيكـ حقيقة."
لو آراء أخرل تقؼ عمى النقيض مف آراء سكسير. لذلؾ لـ يقبؿ فصؿ دكسسير بيف  كانت  مييوإف 

السانكركنية كالدياكركنبة في مجاؿ دراسة المساف، كلـ يقبؿ تركيزه عمى دراسة المغة لذاتيا كمف أجؿ ذاتيا، 
قصاؤه ألم عامؿ خارجي قد يؤثر فييا.لذلؾ كانت كؿ محاكالتو تدفع  كال تركيزه عمى نظاـ البنية كالنظاـ كا 

إلى ضركرة ربط المساني باالجتماعي. كلقد أقر ذلؾ صراحة بقكلو "لما كاف المساف ظاىرة اجتماعية 
يترتب عف ذلؾ  أف المسانيات عمـ اجتماعي، كأف العامؿ الكحيد المتغير الذم يمكننا االلتجاء إليو لئلبانة 

لؾ مف األكائؿ الذيف لمحكا ضمنيا إلى تمؾ العبلقة . فكاف بذ9عف التغيرالمغكم إنما ىك التغير االجتماعي"
 الكطيدة بيف المساني كاالجتماعي كالتي ستتجسد فيما بعد فيما سيعرؼ بالسكسيكألسنية.

بعد أطركحات مييو، كاف ألراء برنشتايف اإلنجميزم المتخصص في عمـ االجتماع التربكم الدكر 
كماىك اجتماعي، أثناء بحثو في أسباب الفشؿ الدراسي  األبرز في إبراز تمؾ العبلقة بيف ما ىك لساني

عند المتمدرسيف. كلعمو مف أكؿ العمماء الذيف أخذكا بعيف االعتبار اإلنتاج المساني الكاقعي في عبلقتو مع 
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الكضعيات االجتماعية. كلعؿ أىـ اآلراء التي جاء بيا، كانت محاكلتو إبراز ما لمكسط العائمي الذم ينشأ 
كضعيتو االجتماعية مف أثر في عمميتو التعميمية. إذ يرل أف عممية التعمـ       تتأثر بالعائمة  فيو الطفؿ

التي ينشأ فييا الطفؿ، كأف السمككات المسانية تتحدد بالبنية االجتماعية. لكف رغـ ما قدمو برنشتايف مف 
لسنبة إال أنو سرعاف ما خفت آراء في المجاؿ التربكم كالتعميمي كمحاكالت تقديـ مساىمات في السكسيكأ

 اسمو لعدـ فاعمية آرائو. لكنو مع  كؿ ذلؾ سيساىـ في تسريع خطكات ىذا المجاؿ مف الدرس.
ذا شكمت ىذه المبلحظات العممية إرىاصات ليذا العمـ، فإف ظيكره سيرتبط بظركؼ اجتماعية  كا 

فترة الستينات كالسبعينات ستنعكس أساسا عمى الجكانب المعرفية المرتبطة بيذا النشاط. كشكمت 
كتناقضاتيا االقتصادية كاالجتماعية التي عرفتيا الكاليات المتحدة حافزا كدافعا ميما لتبمكر ىذا  النشاط، 
إذ إف المنظكمة الفكرية ستتأثر أيما تأثير بيذه الظركؼ. كنتيجة ىذه التناقضات سيعرؼ المجتمع 

كريا كقيميا كاسعا، كستتأثر الطبقات العمالية كالمياجريف األمريكي أكضاعا اجتماعية جديدة ، كصراعا ف
بالكضع االقتصادم المزرم كسيتمقى الحمـ األمريكي ضربة قاسية . نتيجة ىذه التناقضات ستطفك إلى 
السطح مشاكؿ ترتبط باالندماج كالتعميـ، كسيعاد االىتماـ بالمغة مف جديد، انطبلقا مف أنيا تمعب دكرا 

فات االجتماعية، كما تبينيا المشاكؿ كالصعكبات الدراسية التي يعانييا األطفاؿ في ىاما في االختبل
األكساط الفقيرة. كنتيجة ذلؾ سيستنتج أف المغة مف كسائؿ الترقية في إطار النمك االجتماعي المخطط  

الفدرالية كسينظر إلى أف اليياكؿ المسانية ىي القاعدة األساسية ألم تطكر اقتصادم. كستقكـ الحككمة 
في كضع سياسة اجتماعية تطمح إلى اإلدماج الدراسي لؤلقميات المسانية.         كستككؿ الميمة 
لمجمكعة مف الباحثيف كالميتميف لممساعدة عمى إيجاد حمكؿ مناسبة لممشاكؿ المرتبطة بالمغة كالمتأثرة 

البحث في أسباب صعكبة تعمـ الذم سيبدأ كيمياـ البكؼ باألكضاع االجتماعية المزرية  كمف ىؤالء 
الذم سيبحث في اآلليات كالمجتمعات المسانية كعبلقتيا باألفراد  ىيمسالقراءة عند األطفاؿ السكد. ك

سيتطمع إلى تعميـ نكعيات لسانية متعددة لمجمكعة مف الميتميف بذلؾ.  فيشمافكالبنية االجتماعية. حتى 
ا التكليدية كالتحكيمية قد  فشمت فشبل ذريعا في حؿ مشاكؿ كسيقتنع الثبلثة بأف المسانيات البنكية كمعي

التعمـ كاالكتساب عند األطفاؿ. لذلؾ صار لزاما االلتفات إلى السياؽ االجتماعي. يقكؿ أحدىـ "سيبنى 
كعمـ الميجات كييمس مكاف ىندسي يمتقي فيو كرثة العادات األكثر قدما مثؿ المسانيات األنثركبكلكجية 

كأخصائييف في التجربة كالتحميؿ االجتماعي، عمماء النفس، عمماء االجتماع،  البكؼ االجتماعي مثؿ
حتى عمماء التخطيط. كستظير مف جديد بحكث قديمة كاف االىتماـ فييا بدكؿ العالـ الثالث.. لجعميا 

 10متناسبة مع المستجدات الخاصة بالكالبات المتحدة األمريكية."
مف تحديد إطار كيمياـ برايث مف العمماء كعمى رأسيـ  كسط ىذه الظركؼ سيحاكؿ مجمكعة

خاص ليذا العمـ، انطبلقا مف جمع أىـ اآلراء الكاردة في سياقو، مف خبلؿ عقد ممتقى عممي، ضـ عمماء 
ميتميف بيذا المجاؿ ككانت غايتيـ إرساء معالـ كاضحة ليذا العمـ، انطبلقا مف التركيز عمى المغة 

سيعترؼ بصعكبة كضع تعريؼ دقيؽ لمسكسيكألسنية إال أنو سيحاكؿ عمى   ثبرايكالمحتمع. كرغـ أف 
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األقؿ إبراز أىـ أدكارىا. يقكؿ في ىذا الشأف: "مف بيف األدكار التي تضطمع بيا السكسيكألسنبة ىك إبراز 
 . كلعؿ أىـ رأم جسد11أف التبايف كاالختبلؼ المساني ليس حرا كلكنو مرتبط باالختبلفات االجتماعية."

في ىذا المجاؿ ، كاف تركيزه ػ أثناء محاكلة إجابتو عف العناصر المؤثرة في االختبلؼ  برايثمساىمة 
كالتبايف المساني ػ عمى ثبلثة عناصر أساسية ىي: اليكية االجتماعية لممتحدث كاليكية االجتماعية 

 لممستقبؿ كالسياؽ.
كبا كانطبلقا مف االطبلع عمى األ كيد أف ىذه النكاة التي ستتشكؿ ستجد ليا صدل في أكر 

البحكث التي قاـ بيا العمماء األمريكيكف، كالتي قدمكا مف خبلليا تصكرات جديدة ترتبط بالمغة كممارسة 
ديكرك  اجتماعية، ستظير أسماء جديدة ستكلي ىذا المجاؿ مف الدرس اىتماما بالغا كمف ىؤالء

المجاؿ مف الدراسة، متأثريف في ذلؾ ببعض  ، الذيف سيقدمكف آراء ترتبط بيذاغاردفك مارسيميزمك
 .البكؼكخاصة  ىيمسك برايثأطركحات 

كمثؿ ما حدث في الكاليات المتحدة، ستعرؼ أكركبا كباألخص فرنسا ظركفا مماثمة ستساىـ في 
تسريع خطى ىذا العمـ، كمف ذلؾ ظيكر مشاكؿ ترتبط بالجاليات المياجرة كصعكبة إدماجيا كالمشاكؿ  

لتي يصادفيا أبناؤىا في المدارس، كبداية االىتماـ بالمغات الجيكية كالمكركث الفكرم كالحضارم الدراسية ا
المرتبط بقكة، كظيكر قضايا اليكية كالثقاقة كتعددىا كبداية صداماتيا في األفؽ. كؿ ىذه األمكر مجتمعة 

 كبا.    ستككف بمثابة المحرؾ لظيكر بحكث ستجسد تبمكر ىذا النشاط كأطركحاتو في أكر 
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المعركؼ أف اىتماـ عمماء السسكسيكألسنية قد انصب عمى مجاالت كثيرة، لكننا سنحاكؿ في 
ىذا السياؽ المعرفي الخكض في بعضيا فقط، كيتعمؽ األمر بتمؾ التي ليا الصمة المباشرة بمكضكع 

 دراستنا كلعؿ أىميا: 
المغكية كالتخطيط المساني: كىذا المجاؿ يعد الحقؿ الخصب الذم تطبؽ ا ػ البحث في السياسة 

فيو التصكرات كاآلليات العممية لمسكسيكألسنية، انطبلقا مف التدخؿ لمبحث في األلسف كالبحث في عبلقاتيا 
ا ببعض داخؿ الدكلة الكاحدة، كخاصة في المجتمعات المتعددة المغات. لذلؾ أكلى السكسيكألسنيكف كالزالك 
يكلكف االىتماـ لمبحث في ظاىرة التعددية المغكية في المجتمعات الكاحدة، نظرا لحساسية العبلقة بيف 
األلسف في المجتمع الكاحد، ككنيا تستند في أغمب األحياف إلى حمكالت ثقافية ترتبط بالديف أك العرؽ، 

السياسة المسانية مف قبؿ  باختصار تجسد كجكد الجماعة المسانية في حد ذاتو. إف االىتماـ بميداف
المختصيف معناه: "البحث في تقديـ العبلج لتسيير الظكاىر التعددية، كيتعمؽ األمر في ىذا الميداف بتقديـ 
مجمكعة مف التصكرات لسياسات لسانية، انطبلقا مف مجمكعة مكاصفات، باالعتماد عمى تقييـ التجارب 

التكجيات الممكف اعتمادىا، لمكصكؿ إلى حمكؿ ناجعة  السابقة أك المعمكؿ بيا  كاقتراح مجمك عة مف
   12تمكف مف خمؽ تجانس كتكافؽ بيف األلسنة المتعددة داخؿ المجتمع الكاحد."
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إف كضع سياسة لسانية معناه البحث في الخيارات كالتكجيات التي يجب أف تعتمد في تسيير 
الرسمي كتحديد األىداؼ التي يراد  كضعية تعدد لساني في مجتمع ما، أك العمؿ عمى ترقية لسانو

الكصكؿ إلييا، كذلؾ عمؿ منكط بالدكلة كمؤسساتيا. ثـ إف ىدؼ التخطيط المساني يمكف أف يككف 
تدخبلت عمى المغة بكصفيا بنية أك نظاـ لساني، تدخبلت عمى كظيفتيا االجتماعية أك ثقافتيا أك تعددىا 

"إف التخطيط المساني ىك مجمكعة مف المحاكالت كالجيكد المساني. يقكؿ أحد المختصيف في ىذا المجاؿ: 
الكاعية كالمنظمة لحؿ مشاكؿ لسانية، إنيا قرارات مأخكذة لمتأثير في، أك التشجيع عمى، أك االبتعاد عف، 
ممارسات كاستعماالت لسانية. إنو مجمكع الجيكد المعتمدة لتغيير ػ بطريقة مفتعمة ػ شكؿ لساف أك 

 13ساف يجسد تفردا كطنيا، ىك إصبلح كتكسيع لساف بصكرة معيارية."استعمالو، تطكير ل
إف األمر المؤكد ىك أف طبيعة التخطيط المساني تتنكع كتختمؼ حسب خيارات المتكمميف مف 
مجتمع آلخر إذ "يمكف لسياسة ما أف تعطي الطابع الرسمي لمساف ما، أك إعادة بعث لساف قميؿ 

  14لمساني كضع اختياره عمى تنكع مف تنكعات لساف ما."االستعماؿ، كما يمكف لمتخطيط ا
بعبارة أخرل يسعى التخطيط المساني إلى حؿ مشكبلت االتصاؿ المغكم المرتبط أساسا      

بظاىرة التنكع المغكم عمى مستكل الدكلة أك الكطف كذلؾ بتقديـ "خطط عممية كاضحة كمحددة األىداؼ 
الحمكؿ العممية كالعممية لذلؾ كفؽ برنامج زمني محدد، كذلؾ مف لمتصدم لممشكبلت المغكية، كاقتراح 

خبلؿ الدراسات المغكية ذات الصمة مثؿ: إحبلؿ المغة القكمية محؿ المغات األجنبية في التعميـ كغير ذلؾ 
مف مشكبلت الحياة المغكية كعادة ما يقكـ بيا مجمس عمى مستكل الكطف أك الدكلة يطمؽ عميو مجمس 

غكم كىك مجمس مدعـ بسمطاف الدكلة ترعى تنفيذ خططو كمتابعتيا كيشترؾ في ىذا المجمس التخطيط الم
 15المجامع المغكية كغيرىا مف المؤسسات المعنية بالمغة مثؿ الجامعات كالمعاىد."

بقي أف نشير أف ىذا التخطيط  في أم مجتمع إنما  يعتمد عمى محصمة نتائج الدراسات المغكية 
كالتطبيقية  المستكحاة مف المسانيات كالسكسيكألسنية كالمسانيات التطبيقية  ليجسد في آخر العممية النظرية 

 المطاؼ في شكؿ برامج كخطط قابمة لمتنفيذ .
ب ػ إضافة إلى التخطيط المساني تكجد مجاالت أخرل عديدة عمى قدر كبير مف األىمية، يمكف 

اجية المغكية كالتعدد المغكم كتعدد الميجات، ظكاىر أف نكجزىا في ما ذكره أحد المختصيف عندنا "االزدك 
التنكع المغكم، عمـ الميجات االجتماعي  المسانيات االجتماعية كالتربية، الدراسة الكصفية لؤلكضاع 
المغكية، العكامؿ االجتماعية في التعبير الصكتي كالنحكم، المساف كالمجتمع كالتكاصؿ الحضارم، النظرية 

. كالمبلحظ أف كؿ ىذه المجاالت ترتبط االرتباط 16المغكم، تطكر المغة عند الطفؿ..."الكظيفية كالنظاـ 
الكثيؽ بالتعميـ كالتعمـ لذلؾ عدت السكسيكألسنية رافدا أساسيا مف ركافد  المسانيات التطبيقية كتعميمية 

 المغات بعدىا.  
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 ػ المفيـك كالتأسيس: 1
تعريؼ البسيككألسنية "بأنيا الدراسة التجريبية لمعممية النفسية التي مف  يجمع المختصكف عمى

كىذا التعريؼ عمى بساطتو ظاىريا إال أنو يحمؿ في  17خبلليا يكتسب الفرد نظاـ لغة ما كيستعممو."
طياتو مجمكعة مف المبلبسات، ألنو مف الكاجب تقديـ تعريؼ مكضكعي لمساف مف جية، كتحديد ما 

ممية النفسية مف جية أخرل، كتحديد اآلليات التي يجب اعتمادىا لدراستيما. كالكاقع أف تقديـ نقصده بالع
اإلجابة  ليذه المبلبسات لـ يكف ليحصؿ إال بفضؿ تطكر عممي ممحكظ ساىـ فيو بشكؿ مباشر ظيكر 

ىذا التكجو  المسانيات مف جانب كعمـ النفس مف جانب آخر كعمميف مستقميف قائميف بذاتيما. كالكاقع أف
العممي الجديد سيككف سببو التقاء ثبلثة أنشطة، أكليا عمـ النفس ممثبل أساسا بنظريات اكتساب المغة، 

كالنظرية التكليدية  جاكبسكف، كأعماؿ بمكمفيمدك ىاريسثانييا المسانيات ممثمة بالطرؽ التكزيعية عند 
مف تصكرات جديدة في ىذا  شانكفقدمو  كأخيرا نظرية التكاصؿ مجسدة في ما شكمسكيكالتحكيمية عند 

المجاؿ. لذلؾ ينظر إلى البسيككألسنية باعتبارىا "العمـ الذم يدرس الكظائؼ السيككلكجية لمغة، كآثار المغة 
عمى عبلقات الفرد كالجماعة ككظائفيا األكلية كتطكيراالتصاؿ كالتكاصؿ بيف الناس كتحسينو ليمكننا مف 

 18متفكير كأف يدرس المغة ككسيط لمتعبير عف المشاعر كاالنفعاالت."استخداـ المفاىيـ كأدكات ل
 لقد مرت البسيككألسنية بثبلث مراحؿ أساسية في تأسيسيا:

حيث أقيـ في جامعة ككرنيؿ ممتقى شارؾ فيو مجمك عة مف عمماء  1951أكليا في سنة    
بعد ذلؾ في جامعة أنديانا أقيـ  النفس كمجمكعة مف المسانييف اتفقكا عمى تقديـ بحكث مشتركة. سنتاف

ممتقى ثاف خرج بنتائج ميمة كاف ثمرتيا مؤلفا عنكانو "البسيككألسنية التداكؿ النظرم كالبحث في القضايا" 
 تضمف المعالـ األكلى ليذا النشاط المتعدد األنشطة.كالذم سيقترح  مجمكعة بحكث تدكر في ىذا المجاؿ.

 

، كسيترؾ ىذا 1957"البنى التركيبية"" سنة  شكمسكير كتاب ثانييا كيؤرخ ليا انطبلقا مف ظيك 
المؤلؼ صدل كبيرا عند البسيككألسنييف، كسيشكؿ النحك التكليدم كالتحكيمي أساس التحميؿ البسيككألسني 

كالتكليديكف إلى أف دراسة المغة يجب أف تقك ـ أكال عمى دراسة العقؿ  شكمسكيحينيا. كلقد ذىب 
لنظرية التكليدية كالتحكيمية عندىـ تعالج المغة مف منطمؽ أنيا مككف مف مككنات ا لذلؾ فإفالمساني، 

العقؿ اإلنساني، كنتاج عقمي خاص باإلنساف. كتعتبر أف قكاعد المغة قائمة في عقؿ اإلنساف منظمة في 
خصائصيا الصكتية كالتركيبية كالداللية  في شكؿ مجمكعة غير متناىية مف الجمؿ المحتممة. كىذه 
القكاعد تتحكـ فييا الكفاية المغكية عند  متكممييا.  كتحدد المغات بكاسطة ىذه القكاعد الضمنية. كيككف 

 بإمكاف متكممي المغة التكاصؿ في ما بينيـ بمقدار تشابو قكاعد المغات  القائمة في عقكليـ.
راز الشرعية كالمبلحظ في ىذه المرحمة أف بحكث العمماء البسيككألسنييف ركزت أساسا عمى إب

، لذلؾ تـ تعريؼ البسيككألسنيةعمى أنيا"ذلؾ الفرع مف عمـ المغة التطبيقي شكمسكيالنفسية لتكصيفات 
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الذم يدرس اكتساب المغة األكلى، كتعمـ المغات األجنبية، كالعكامؿ النفسية المؤثرة في ىذا االكتساب 
 19كالتعمـ.."

ة كالتي ستتبمكر مبلمحيا انطبلقا مف فترة المرحمة الثالثة: كتجسد البسيككألسنية الحالي
 السبعينيات، كالتي مف أىـ خصائصيا : 

ػ أنيا اندمجت كبصكرة كاسعة في سياؽ ما يعرؼ بعمـ النفس المعرفي لذلؾ رأل بعض  العمماء 
اد أف البسيككألسنية ىي "الدراسة النفسية لمعمميات المغكية أك دراسة المغة كاالتصاؿ في عبلقتيما باألفر 

الذيف يستخدمكف المغة كدراسة العبلقات بيف االتصاالت أك الرسائؿ كخصائص األفراد الذيف يتكاصمكف 
بالمغة، كدراسة المغة في عبلقتيا بالخصائص العامة كالفردية لمف يستفيدكف بالمغة كتشمؿ العمميات التي 

 20ؾ اإلشارات أك الرمكز"بيا يصدر متكمـ أك كاتب إشارات أك رمكز كالعمميات التي بيا تفسر تم
" التحكيمي شكمسكيػ أف مقاربة المغة تكسعت كلـ تبؽ محصكرة في مقاربة تعتمد عمى نحك "

كالتكليدم، الذم يرل  أف التكمـ معناه إنجاز جمؿ مككنة طبقا لقكاعد المساف كالتعرؼ عمييا  إذ انتقمت 
إرساؿ مجمكعة مف الدالالت، دعت إلى  إلى دراسة الجكانب الداللية مركزة بذلؾ عمى أف التكمـ ىك

ضركرةاالىتماـ بالجكانب التداكلية التي تبرز أف  التكمـ ىك استعماؿ لغة تنسجـ مع سياؽ المخاطب، 
كأىداؼ التكاصؿ. "دراسة لمعمميات النفسية التي يكتسب المرء مف خبلليا نظاـ المغة الطبيعية كيقـك 

فا مكضكعيا كتحديد مفيكـ العمميات النفسية المرتبطة بالمغة بتنفيذه كيعالج ماىية المغة ككصفيا كص
نتاجو لمغة كيركز  ككسائؿ دراستيا. أل أف عمـ نفس المغة يعنى بالبحث في كيفية اكتساب المرء كفيمو كا 
عمى العمميات المعرفية المتضمنة في االستخداـ العادم لمغة، كما يعنى بالقكاعد االجتماعية المتضمنة 

 21ـ المغة كاآللية العقمية المرتبطة بيا".في استخدا
ػ  إف ىذا االتساع في الرؤية كاف سببو الرئيسي التركيز عمى دراسة كحدات أكسع في إطار 

 الخطاب بعدما كاف االىتماـ بكحدات معزكلة في السابؽ.
 ػ مجاالت البسيككألسنية 2

 ىميا فيما يمي:إف حقؿ البسيككألسنية يتسع إلى مجاالت كثيرة يمكف أف نكجز أ
ػ اكتساب المغة: األمر الذم تجدر اإلشارة إليو ىك أف عمماء النفس كاف ليـ السبؽ في إثارة ىذه ا

القضية كلـ يشر إلييا مف قبؿ المغكييف إال بشكؿ عرضي ظرفي مقتضب، ىذا مع بعض االستثناءات 
مات ميمة جدة حينيا. لكنو التي شكمت بحكثيـ  إسيا جريجكارك جاكبسكفك جسبرسفالنادرة مف أمثاؿ 

كمع ظيكر البسيككألسنبة كتظافر جيكد عمماء النفس كالمسانييف معا ظيرت دراسات قيمة ركزت عمى 
اكتساب المغة، كالمبلحظ إف ىذه الدراسات تباينت بعض المرات قي نتائجيا بالنظر إلى اختبلؼ الخمفيات 

ركز ىذا المجاؿ عمى محاكلة إبراز آليات اكتساب المعرفية التي سايرت ظيكر البسيككألسنية نفسيا، كي
الطفؿ لمغة، كمراحؿ ىذا االكتساب. سكاء أتعمؽ األمر بمرحمة ماقبؿ الكبلـ، أك مرحمة الكبلـ، كاالىتماـ 
بنمك المغة عند األطفاؿ قبؿ التمدرس كأثناءه. كمحاكلة اإلحاطة بجميع العكامؿ المؤثرة في ىذا االكتساب، 
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بيئية، اقتصادية أك اجتماعية.  كالكاقع أف ىذا المجاؿ يكتسي أىمية بالغة في الدراسات عضكية كانت أك 
ال أنو تجسيد أكلي الجتماعية الفرد، كتطكر عقمو، الذم يسمح لو االندماج كالتأقمـ  البسيككألسنية بالنظرا 

جتمع، كما أنو دليؿ السربع مع مجتمعو "إف اكتساب المغة عبلمة عمى أف الطفؿ أخذ يتبكأ مكانو في الم
كاضح عمى أف بنية الطفؿ العقمية أخذت تتطكر مف التمركز حكؿ الذات إلى المكضكعية كمف اإلدراؾ 

 22السطحي النقطي إلى إدراؾ العبلقة القائمة بيف األشياء"
إضافة إلى ذلؾ يبرز ىذا المجاؿ مف الدرس أىـ نظريات اكتساب المغة، مثؿ السمككية 

ية كمعالميا كالمعرفية كتصكراتيا، كما يكجد مف تبايف كتقارب بينيا. كالخمفيات كخصائصيا، كالفطر 
الفكرية التي استندت عمييا كؿ منيا. ككيفية االستفادة مما تكصمت إليو جميعيا لمكصكؿ إلى نظرية 

 متكاممة تبرز المبلمح المكضكعية الفعمية لنظرية االكتساب.

في ىذا المجاؿ التركيز عمى عمميات اإلدراؾ كالفيـ كاإلنتاج   ػ العبلقة بيف الفكر كالمغة: كيتـب 
براز أفكار أىـ المدارس كنظرياتيا كآراء ركادىا، كالمدرسة السمككية مجسدة في  كالقدرة عمى التعبير. كا 

مف تصكرات.كالمدرسة الركسية التي حاكؿ  ثكرنديؾكالمدرسة االرتباطية كماقدمو  ككرؼك كاطسفآراء 
 سكي أيضا إعطاء كجيات نظر خاصة بو حكؿ العبلقة بيف الفكر كالمغة.فييا فيجكت
ػ اختبلؿ السمكؾ المغكم أك ما يعرؼ بعيكب النطؽ كالكبلـ: كميمة ىذا المجاؿ تشخيص  ج

مشكبلت النطؽ كالكبلـ كصعكبتيما، تأخرىما كأسباب ذلؾ كمحاكلة معالجة كؿ منيا انطبلقا مف دراسة 
لذم يعاني خمبل في الجكانب السالفة الذكر. كالعمؿ عمى تحقيؽ نمك لغكم مستفيضة لشخصية الفرد ا

سميـ يضمف لمفرد التأقمـ السريع مع مجتمعو، حتى يستطيع أف بعيش حياة عادية، كيؤدم كاجبو كشخص 
 سكم.

كىناؾ مجاالت كثيرة ال يتسع السياؽ ىا ىنا لمخكض فييا، عمى أىميتيا كمنيا االىتماـ 
 م ك كذلؾ التعمـ المغكم.بالتكاصؿ المغك 

 
 ( ػ عالقة السكسيكألسنية كالبسيككألسنية بتعميمية المغات:3

المعركؼ أف الدرس المساني باختبلؼ تكجياتو عرؼ نقمة نكعية، كانت انطبلقتيا لسانيات 
سكسير البنكية التي أسست لتحكؿ معرفي كمنيجي نكعي في الدرس المغكم، ىذا التحكؿ الذم  

ؾ بالبحث في جكانب ميمة أغفمتيا المسانيات البنكية، كذلؾ باألخذ بعيف االعتبار جكانب سيستمربعد ذل
ميمة ترتبط بالفرد مف جية كالمجتمع مف جية أخرل ككنيما األساس في العممية المغكية. كلـ يتكقؼ 

ة مف ىذا الزخـ األمر عند ىذا الحد بؿ بدأ العمماء االىتماـ بالجانب التطبيقي لمسانيات ككيفية االستفاد
النظرم الجديد في الحياة اليكمية لؤلفراد خاصة في مجاؿ التعميـ كالتعمـ فكانت البسيككألسنية 
كالسكسيكألسنية كمتزامنة معيما المسانيات التطبيقية، كالمبلحظ أف جميع ىذه األنشطة ستسخر بحكثيا 

تمكنو مف االندماج السميـ في مجتمعو. لتمكيف الفرد مف اكتساب المغة كتحصيميا كتعمميا بطريقة فعالة 
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كأصبح مؤكدا أنو ليس باإلمكاف الخكض في العممية التعميمية برمتيا ما لـ يتكأ عمى ىذه األنشطة 
مجتمعة كالتي ستصبح المعيف األساسي الذم ستأخذ منو تعميمية المغات أك ما يعرؼ بديداكتيكا المغات 

كف عمى أم باحث يريد الخكض في مجاؿ التعميمية أف يصؿ جميع  أفكارىا. كعميو أصبح مف غير المم
إلى مبتغاه ما لـ يستثمر ىذه األنشطة كنظرياتيا سمفا، ألف التعميمية تنطمؽ أساسا مف الدرس المساني 
فتستنطقو كتنتقي منو النتائج التي تخدـ عممية التعميـ، إضافة إلى انتقاء المناىج المناسبة لتفعيؿ كترقية 

التغمب عمى المشاكؿ التي قد تعيؽ السير الحسف ليذه العممية... "انطبلقا مف ىذا التكجو يمكف التعميـ ك 
لنا القكؿ: إف منيجية البحث العممي في ىذا الحقؿ الخصب مف حقكؿ المعرفة المسانية، تقتضي 

ية لتعميمية المغات بالضركرة اإللزامية استثمار التجربة المسانية العالمية لتنمية الحصيمة المنيجية كالعمم
بكصفيا ممارسة بيداغكجية، غايتيا تأىيؿ المتعمـ الكتساب الميارات المغكية، كما كاف ذلؾ إال ألف 
النظرية المسانية مف اىتماماتيا الجكىرية ضبط العممية التمفظية كحصر العكائؽ العضكية كالنفسية 

 23كاالجتماعية التي تعكؽ سبيميا لدل المتكمـ"
سنية التي تضطمع بالتفكير في السياسة المسانية، ككضع التخطيط المناسب ليا، في فالسكسيكأل

مجتمع متعدد المغات، تشكؿ أفكارىا المدخؿ السميـ لمكصكؿ بالتعميمية إلى نتائج فعالة، إذ ال يعقؿ تقديـ 
طبيقيا فيو، تصكرات عممية مكضكعية ترتبط بالجانب التعميمي دكف دراسة جادة لمبلمح المجتمع المراد ت

فقضية االزدكاجية مثبل، لـ يكف ليقدـ في شأنيا ػ تعميميا ػ الحمكؿ األنجع  لكال البحكث الميمة التي قدمت 
 في مجاؿ السكسيكألسنبة. 

كالسكسيكألسنية تتقاطع مع التعميمية أيضا في ككنيا تتقدـ بحكثا تيتـ بانتقاد كتقكيـ المستكل 
ة معينة أك مستكل معيف، كما تتدخؿ لمكقكؼ عمى األخطاء الكاردة في المغكم لمتبلميذ انطبلقا مف بيئ

خطاب المتعمـ كالعمؿ تصحيحيا  "كأيضا البحث عف أسبابيا المكضكعية كربطيا بالكاقع الثقافي 
 24كاالجتماعي، كالعمؿ عمى تحديد التداخبلت المغكية كذلؾ"

ال يستياف  بيا خاصة في جكانب  أما  البسيككألسنية فالمعركؼ أنيا قدمت لمتعميمية خدمة
اكتساب المغة كمراحميا ك ىي كميا جكانب مف الضركرم االعتماد عمييا في تعميـ كتعمـ المغات.حيث 
أمدتيا بنتائج عممية ميمة عف مراحؿ النمك النفسي كالعقمي لمتمميذ، كمدل اكتماؿ قدراتو االستيعابية، كما 

براز أىمية الرغبات كالدكافع كالميكؿ كالحكافز كغيرىا، فذلمت بذلؾ  مكنتو مف فيـ آليات اإلدراؾ كالذاكرة، كا 
 الكثيرمف المصاعب كقدمت العديد مف اإلجابات عف أسئمة نفسية كسمككية بقيت إلى عيد بعيد مبيمة.

إضافة إلى ذلؾ لفتت النظر إلى ضركرة االىتماـ بظكاىر االختبلؿ المغكم كعدـ تجاىميا، لما 
مف أىمية في تقديـ العبلج المناسب لممتعمميف الذيف يعانكف عيكب نطؽ أك أمراض  يكتسيو تشخيصيا

كبلمية تجعميـ يجدكف صعكبات في اكتساب المغة بالصكرة السميمة التي تسمح ليـ التأقمـ مع محيطيـ 
 كبيئتيـ دكف عناء.    



 77 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   طفحت

في النشاط الكاحد ما يمكف أف نخمص إليو أخيرا ىك أف طبيعة التداخؿ بيف األنشطة، كتعددىا 
ىي السمة التي صارت تطبع عمكـ ىذا العصر، كعميو صار لزاما عمى كؿ باحث يريد الخكض في كاحد 
منيا أف يتسمح بمفاىيـ كآليات األنشطة التي تشكمو أك تتداخؿ فيو، حتى يستطيع أف يستكعب مضامينو، 

كعميو نقكؿ إف الباحث في مجاؿ التعميمية كبالتالي يتمكف مف االستفادة مف نتائجو بطريقة فعالة كناجعة. 
مدعك إلى ضركرة االطبلع عمى البسيككألسنية كالسكسيكألسنية كمجاالتيما، ألنيـ يشكبلف رافديف معرفييف 
أساسييف بالنسبة ليا، كبذلؾ يصعب استنطاؽ الكثير مف مفاىيميا، كاستثمار العديد مف نتائجيا بالصكرة 

 إلى بحكثيما. الناجعة الفعالة دكف العكدة
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 هفهىم الذاللت بٍي الوظطلح والتطبٍق

 تي يويٌح  تي يويٌح

 أستار هساعذ

 قسن اللغح العرتيح 

 هعهذ اآلداب واللغاخ

 الوركس الجاهعي / سعيذج
 

 مصطمح الداللة بيف الكاقع كالتطبيؽ -1

إف الداللة كتكافقيا النسقي يستكجب البحث في الداللة بيف 
لكي يتسنى لنا الكقكؼ عؿ المغة يؽ عؿ مستكل كالتطب المصطمح
أرض الكاقع المغكم كىذا يستمـز  عمىقائؽ الداللية حال هتحديد ىذ

معرفة حدكد الداللة في البنيات المغكية كعبلقتيا بكجكه الدكاؿ ككجكه 
ف نقارف بيف كجكه أالمدلكالت، كما عبر عنيا مارتيني بقكلو: "يمكننا 

ىي حالة الحديث عف الكجكه  تاتيؿ الصك دكاؿ الكممات ككجكه دكا
عؿ المستكل الداللي الذم أضحى يشغؿ  1االئتبلفية أك السياقية"
 .1اختبلؼ طبقاتيـ كمستكياتيـ الفكرية ىباؿ المتكمميف جميعا عم

 ىتمجئ كؿ متكمـ إلى النظر في معن االجتماعيةألف الحياة 
قؼ أبك ىبلؿ . ك قد ك 2ىذه الكممة أك تمؾ، ىذا التركيب أك ذلؾ"

العسكرم عؿ ىذه الحقائؽ كمعانييا قصد التدقيؽ في تحديد داللة 
 معنى األلفاظ.

كأكرد بذلؾ في كتابو "كتاب الفركؽ" ثبلثيف بابا كتحدث في 
العبارات مكجبا  اختبلؼ الباب األكؿ منيا في اإلبانة عف ككف

الختبلؼ المعاني لكؿ لغة، كالقكؿ في البياف عف معرفة الفركؽ 

 ىإل ى، كقد سع3الداللة عمييا"ك 
التفريؽ بيف معنى كؿ كممة 
كمف الكممات التي ركز عمييا 
كالتي ليا عبلقة بالمعنى أك 
الداللة فقد أجرل مقارنة تمييزية 
بيف الكممات التالية "العمة 
كالداللة كبيف العمة كالسبب 
كبيف السبب كالشرط بيف النظر 

، كبيف النظر االستدالؿك 
ف البديية كالرؤية كالتأمؿ كبي

كبيف النظر كالفكر كبيف النظر 
كبيف الفكر  كاالنتظار

 .4كالتدبر... إلخ"

ىذا  ىكقد أشار مارتيني إل
:"لقد تعمؽ األمر فعبل  بقكلو

بإيجاد الكحدات التي كاف 
يختار مف  أفينبغي لممتكمـ 
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بينيا في كؿ لفظة مف قكلو، حتى يتطابؽ القكؿ جيدا مع الخطاب 
جدؿ  ارمعنى ذلؾ أف البحث في مشكمة تطابؽ القكؿ أث   5المكدكد"

كبير لدل عمماء المغة ليككف طبيعة الداللة أك المعنى ككضع 
 .6الدكاـ كجييا" ىالكممة ليس عم

كأف تحميؿ داللة البنية المغكية عممية معقدة، كلكف ىذا التعقيد 
آخر كفي نفس المساف مف ضرب مف الكممات  ىيختمؼ مف لساف إل

. فالضركب الداللية عمى مستكل االستعماؿ 7ى ضرب آخرإل
 ىىبلؿ العسكرم إلى البحث عف فركؽ المعن المغكم دفعت أبك

الداللة الدقيقة عمى مستكل بنية  ىعمى مستكل كؿ كممة لمكصكؿ إل
ىك  ىالمعن إففقد ميز بيف الحقيقة كالمعنى: " تركيب، كؿ كممة أك

دكف كجو كقد يككف معنى كجو  ىالقصد الذم يقع بو القكؿ عم
الكبلـ في المغة ما تعمؽ بو القصد، ك"الحقيقة" ما كضع مف القكؿ 
مكضعو ما ذكرنا، يقاؿ عنيتو كأعنيو معنا، كالمفعؿ يككف مصدرا 
كمكانا كىك ىنا مصدر كمثمو قكلؾ دخمت مدخبل حسنا، أم دخكال 

ىك  عمي القالي رحمة اهلل عميو: "إف المعنى أبكحسنا، كليذا قاؿ 
ما يقصد إليو مف القكؿ فجعؿ المعنى القصد ألنو  ىالقصد إل

مصدر قاؿ كال يكصؼ اهلل تعالى بأنو معنى، ألف المعنى ىك قصد 
قمكبنا إلى ما نقصد إليو مف القكؿ كالمقصكد ىك المعنى، كاهلل 
تعالى ىك المعنى كليس بمعنى. كحقيقة ىذا الكبلـ أف ذكر اهلل ىك 

ىك المعنى إذا كاف المقصكد في الحقيقة حادثا، المعنى كالقصد إليو 
زيد كقكلؾ أردتو بكبلمي، كال يجكز أف يككف  يكقكليـ: عنيت بكبلم

زيد في الحقيقة مرادا مع كجكده، فدلى ذلؾ عمى أنو عني ذكره كأريد 
الخبر عنو دكف نفسو، كالمعنى مقصكر عمى القكؿ دكف ما يقصد، 

 ا، كال تقكؿ معنى حركتؾ كذا"،أال ترل أنؾ تقكؿ: "معنى قكلؾ كذ
ثـ تكسع فيو فقيؿ "ليس دخكلؾ إال فبلف معنى" كالمراد ليس لو 
سَّعى في  سَّعى في "الحقيقة" ما لـ تيكى فائدة تقصد ذكرىا بالقكؿ، كتيكى
المعنى فقيؿ ال شيء إال كلو حقيقة، كال يقاؿ ال شيء إال كلو 

عنى الحركة كذا، ىذا معنى، يقكلكف حقيقة الحركة كذا، كال يقكلكف م
ه المقارنة ذكيبدك لنا مف ى .8"أنيـ سمكا األجساـ كاألعراض معاني

التكضيحية لممعنى أف أبا ىبلؿ 
العسكرم أدرؾ جيدا أكثر مف 

الداللية. إال أنو  األبعادغيره 
ليس كذلؾ يككف التطابؽ كميا 
في كؿ الحاالت التركيبية بيف 

ف كاف ا  المعنى كالكممة، ك 
ا جاء في محيط المعنى كم

 المحيط لبطرس البستاني :

"معنى : تمعف يتمعف فيـ 
كأدرؾ المعنى كاستخراجو كآتى 
المعاني كىي مأخكذة مف 
. 9المعنى لمتمندؿ مف المنديؿ"

كجاء في الرائد في باب "ـ ع 
ف م" معنى جمع معاني ما 
يقصد بشيء كمعنى الكممة ما 

يا، كمعنى ظيدؿ عمييا لف
 10كنو"الكبلـ فحكاه كمضم

فمعنى الكبلـ فقد بيف معناه 
عبد القاىر الجرجاني بقكلو:" 
الكبلـ عمى ضربيف، ضرب 
أنت تصؿ منو إلى الغرض 

ا ذلؾ إذبداللة المفظ كحده ك 
قصدت أف تخبر عف زيد مثبل 
بالخركج عمى حقيقة فقمت: 
خرج زيد كباالنطبلؽ فقمت 

 ا القياس.ذعمر منطمؽ كعمى ى
ضرب آخر أنت ال تصؿ منو 

لى الغرض بداللة المفظ كلكف إ
 لؾ المفظ عمى معناه الذمذب

يقتضيو مكضكعو في المغة، ثـ 
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لؾ المعنى داللة ثانية تصؿ بيا إلى الغرض كما دار األمر ذتجد 
عمى الكناية كاالستعارة كالتمثيؿ... إذ قمت ىك كثير رماد القدر، أك 

تعني  لؾ ال تفيد غرضؾ الذمذقمت طكيؿ النجاد، فإنؾ في جميع 
ثـ  يكجبو ظاىر،مف مجرد المفظ لكف المفظ يدؿ عمى معناه الذم 

ؾ المعنى عمى سبيؿ االستدالؿ معنى ثانيا، ذليعقؿ السامع مف 
كىك غرضؾ لمعرفتؾ مف كثير رماد القدر أنو مضياؼ، كمف 

لؾ ذك   ا قاؿ رأيت "أسدا"ذا إذطكيؿ النجاد أنو طكيؿ القامة ... كك
عممت أنو أراد الشبيو، إال أنو بالغ فجعؿ عمى أنو لـ يرد السبع 

ه ذا عرفت ىذالذم رآه بحيث ال يتميز عف األسد في شجاعتو، كا  
عبارة مختصرة كىي تقكؿ المعنى كمعنى المعنى،  اىنا الجممة في

تعني بالمعنى المفيكـ مف ظاىر المفظ كالذم تصؿ إليو بغير 
 بؾيقضي كاسطة، كبمعنى المعنى أف تعقؿ مف المفظ معنى ثـ 

كأف معنى المعنى قد أثاره  11بذلؾ إلى معنى آخر كالذم فسرت لؾ
في " كتاب  Richardsك Ogdenكؿ مف بعد ذلؾ كؿ مف  ".

ا الكتاب أثر بميغ ذككاف لي 1923الذم ظير سنة  معنى المعنى"
في مجاؿ الدراسة الداللية حيث كاف تفسير كؿ مف أكجده ك 

نتباه الباحثيف كعمماء المغة إلى ريتشاردز مساىمة فعالة في لفت ا
دراسة الداللة كما يطرأ عمى الكممة مف تغيرات داللية كما أثير حكؿ 

مف  مشكمة المعنى، كأف معنى المعنى ليس دراسة خالصة لممعنى
غيره ك  كمف خبلؿ تعاريؼ عبد القاىر الجرجاني   12غكية"لماحية انال

بلقة المفظ بالمعنى في كأف ع بالمفظ،يتبيف أف مفيكـ المعنى مرتبط 
ر كداللة الدخاف عمى ثاألثر بالمؤ  لةالبنية المغكية ىي عبلقة دال

النار كالسحب عمى المطر، كالعبلمة العقمية في التراث العربي 
تنحصر أيضا في عبلقة العمية كالسببية أف يجد العقؿ عبلقة ذاتية 

ف المفظ ه المباحث في حقؿ العبلقة بيذ، كى13بيف الداؿ كالمدلكؿ"
كثيرا، كىك الذم تعمؽ في البحث  ظكالمعنى قد فصؿ فييا الجاح

عف االرتباط مفيـك المعنى بالمفظ حيث جاء في قكلو "كعمى قدر 
كضكح الداللة كصكاب اإلشارة كحسف االختصار كدقة المدخؿ 

المعاني كصنفيا كذكرىا  ظ، كقد رتب الجاح14يككف ظيكر المعنى"
 عمى الشكؿ التالي: 

ا :" القائمة في صدكر مني
ىانيـ ذالناس المتصكرة في أ

في نفكسيـ كالمتصمة  تزنةكالمخ
بخكاطرىـ كالحادثة عف 

، كأف حكـ المعاني 15فكرىـ"
خبلؼ حكـ  ظعند الجاح

األلفاظ  ألف المعاني عنده 
مبسكطة إلى غير غاية كممتدة 
إلى غير نياية، كأسماء معاني 
مقصكرة معدكدة، كمحصمة 

الجاحط كما أضاؼ محدكدة... 
ترتيب آخر معتمدا عمى  في

، حيث 16عبلقة المفظ بالمعنى
جاء في قكلو:"حياة المركءة 
الصدؽ، كحياة الركح العفاؼ، 
كحياة الحمـ العمـ،ك حياة العمـ 

فيدا التسمسؿ الذم  17البياف"
عبارة دليؿ الفي  ظأقامو الجاح

عمى قدرتو كتمكنو مف إدراؾ 
لة كؿ كفيـ حقائؽ كأبعاد كدال

كممة، معرفة أصميا، "ألف 
الشيء مف غير معدنو أغرب، 
ككمما كاف أغرب كاف أبعد في 
الكىـ، ككمما كاف أبعد في 
 الكىـ كاف أطرؼ، ككمما كاف

أطرؼ كاف أعجب، ككمما كاف 
 .18أعجب كاف أبدع"
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مثبل ظاىرة المحف أك التبدؿ  الفرد،كالتغيير ال يتـ عف طريؽ 
ا ذترة انتقالية مف جيؿ إلى جيؿ كالمتتبع ليالصكتي إنما تحدث في ف

مف معاني تبقى  عميو الناسفي المجاؿ المغكم يبلحظ أف ما اتفؽ 
 .19يسميو تطبيؽ الكبلـ" ظا عند الجاحذراسخة كى

 

كتطبيؽ الكبلـ يترتب عنو معرفة أصؿ الكممة كمعناىا 
الصحيح في مجاليا التطبيقي كقد يحدث التباس أحيانا في البنية 

ا ما جعؿ أبك ىبلؿ العسكرم في ذلمغكية بيف معاني الكممات كىا
كتابو الفركؽ يتعرض كما ذكرنا في كبلـ سابؽ إلى تحديد معنى 

لؾ ال ذكؿ كممة ككما ال يجكز أف يدؿ المفظ الكاحد عمى معنييف، ف
يجكز أف يككف المفظاف كالمعنى كاحد، كما ظف كثير مف النحكييف 

مية اإلنجاز الفعمي لمكبلـ كالدكاء البلئؽ الذم كأف عم.   20كالمغكييف"
يأتي بالشفاء كتشبيو إصابة المعاني بعممية العبلج ىي ضركرة 

:" كما كاف أحكجنا كأحكج جميع  ظلغكية حتمية كما قاؿ الجاح
األطباء متكمميف، إال أف يككف المتكممكف  جميع  المرضى أف يككف

لمتكمميف كمف تمقيحيـ لـ عمماء فإف الطب لك كاف مف نتائج حذاؽ ا
، فالقكانيف 21نجد في األصكؿ التي يبنكف عمييا مف الخمؿ ما نجد"

المغكية إذف ىي قكانيف طبيعية تخضع داللتيا لنكاميس الحياة، 
ه النكاميس أك القكانيف المطبقة راسخة كتؤدم ذكينبغي أف تككف ى

مكاقع رغـ الرسالة التبميغية المطمكبة منيا بصكرة دقيقة كمطابقة ل
 الظركؼ،تحقؽ في كؿ األحكاؿ ك تالمطابقة بيف المفظ كالمعنى ال 

كلكف مف األفيد أف يككف اتحاد كتقارب بيف المفظ كالمعنى قصد 
ا ذى االستعماؿ المغكم، الفيـ كاإلدراؾ خصكصا في مثؿ مستكل

خاصة في  يتطمب التكافؽ الداللي بيف المفظ كالمعنى الذمالمستكل 
  العممية.االستعماالت 

 

 التكافؽ الداللي بيف المفظ ك المعنى:  -

رىا جؿ عمماء اأث كالمعنى إف قضية التكافؽ الداللي بيف المفظ
 كيقصد  " المشاكمة"،ظالمغة قديما كحديثا كقد سماىا الجاح

كمة... ىك السخيؼ مف ابالمش
مف  مشاكؿ لمسخيؼاأللفاظ 
لؾ أف ذكمعنى  22المعاني"

ى كضكح المعنى يقكـ عم
مطابقتو لمفظ في أحكاؿ 
التركيب كما جاء في قكؿ 

:"  كما تشاكؿ أبقاؾ ظالجاح
لؾ المفظ معناه كأعرب ذاهلل 

عف فحكاه ككاف لتمؾ الحاؿ 
لؾ القدر لفقا... كاف ذكفقا  كل

قيما.. بانتفاع السامع... 
  23كصار مادة لمعالـ..."

 ظا أف الجاحذفنستنتج مف ى
كاف خبيرا بالمغة كمكلعا 

عبلقة التي تربط بيف المعنى بال
ه ذكالمفظ ككاف قد حدد ى

العبلقة التبميغية أك الداللية في 
قكلو:" كينبغي لممتكمـ أف يعرؼ 
أقدار المعاني كيكازف بينيا 

كبيف  كبيف أقدار المستمعيف
أقدار الحاالت، فيجعؿ لكؿ 
طبقة مف ذلؾ كبلما كلكؿ حالة 
مف ذلؾ مقاما حتى يقسـ أقدار 

ى أقدار المعاني الكبلـ عم
كيقسـ أقدار معاني عمى أقدار 
المقامات كأقدار المستمعيف 

. 24الحاالت"تمؾ  عمى أقدار
قضية تكافؽ كما أثار سيبكيو 

المفظ بالمعنى فيك مف أقدـ 
الكصافيف لمعربية كنحكىا فمـ 
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كما ذىبت بعض المدارس  25ييمؿ عبلقة المعنى بالشكؿ أك المفظ
كنممس مف ىذا حقيقة انطمقت منيا الدراسة الكصفية الحديثة اليـك 

الحديثة المتعمقة بقضية المفظ كالمعنى ىذه الدراسة التي أقاميا 
سيبكيو عمى أساس التقسيـ الكصفي الدقيؽ الذم يأخذ مف بنية 
الكممات منيجا يسير عميو في دراساتو مثؿ تقسيـ األسماء قسميف 

  26ؿ عمى أحداثمنيا التي تدؿ عمى أشخاص أك أشياء كالتي تد
ابف رشيؽ في كتابو "العمدة" معبرا عف العبلقة بينيما نجد كما 

كعبلقة الجسـ بالركح بقكلو :"إف المفظ جسمو كركحو المعنى، 
كارتباطو بو كارتباط الجسـ بالركح، يضعؼ بضعفو كيقكل بقكتو، 
فإف سمـ المعنى كاختؿ بعض المفظ كاف نقصا لمشعر كىجف عميو 

ض األجساـ  مف العرج كالشمؿ كالعكر... فإف اختؿ كما يعرض لبع
كما أف الميت ال  المعنى كمو كفسد بقي المفظ نكاة ال فائدة منو...

ينقص شخصو في رأم العيف إال أنو لـ ينتفع بو، كال يفيده فائدة 
ككذلؾ أف اختؿ المفظ جممة كتبلشى لـ يصبح لو معنى ألننا لـ 

كمعنى دالؾ أف المعنى ال يبقى    27" البتةنجد ركحا في غير جسـ 
محصكرا  في الكممات فقط، فيك الذم يعيف قيمتيا بالرغـ مف أف 
المعاني تتنكع كتتكسع فتحسف كتقبح كما قاؿ عنيا ابف طباطية:"إف 

كتقبح في غيرىا، فيي ليا   لممعاني ألفاظا تشاكميا فتحسف فييا
ارض دكف في بعض المع تزداد حسنا  كالمعرض لمجارية الحسناء

بعض، ككـ مف معنى حسف قد شيف بمعرضو الذم برز فيو، ككـ 
مف معنى حسف قد ابتذؿ عمى معنى قبيح البسو... ككـ جكىرة 
نفسية قد شينت بقرينة ليا بعيدة منيا، فأفردت عف أخكاتيا 

كبلت ليا . كمف سقيـ مف الشعر قد يئس طبيبو مف برئو االمش
ه اف صحيح جني عميو فأردكعكلج سقمو فعاكدتو سبلمتو ككـ م

بيف  سقيا جمي مف كبلـ ابف طباطبة أف التكافؽ النذ، كى28حينو"
المفظ كالمعنى يجعؿ الكبلـ أحسف كأبيف في البنية المغكية الكمية 
"ألف المغة الطبيعية في جكىرىا ىي ربط األصكات بالمعاني 
 كيتحقؽ دلؾ في ظؿ الحافز التكاصمي بيف أفراد المجتمع المغكم،
مما يجعؿ المغة حينئذ نظاما مف العبلمات الدالة التي تغطي مجاال 

ا أف ذكمعنى ى 29أرحب مف المفاىيـ التي ترتد إلى الخبرة اإلنسانية"

الصكرة الكبلمية تحتمؿ 
الدالالت كالتكسع في حركتيا 

اإلستعمالي كلكنيا  ؿفي المجا
تبقى ككتمة كاحدة منسجمة في 

لذم نظاميا كترتيبيا المنطقي ا
ال يمميو النحك  الجارم بؿ ىك  
ترتيب لو  منطقة كلكف منطؽ 
انفعالي يفرضو التفكير كفؽ 
القكاعد المكضكعية كالحاجة 
التعبيرية  التي تتطمب اختيار 
الكممة المناسبة مع االنطباع 
كالمدلكؿ الذم يريد اإلفصاح 
عنو المتكمـ  نفسو أك يحممو 
لمتأثير عمى السامع، كلتتحقؽ 

لمكافقة كتجسيدىا" ينبغي ىده ا
أف تجرم مع الكبلـ معارضة، 

ت ذفإذا مرت بمفظ حسف أخ
برقبتو أك معنى بديع تعمقت 
بديمو كتجدر أف يسبقؾ فإنو إف 

 فأبك. 30سبقؾ تعبت في تتبعو"
ىبلؿ العسكرم يمفت االنتباه 
إلى قضية العبلقة بيف المفظ 
كالمعنى التي أساسيا التبلـؤ 

لة الكاضحة كاالنسجاـ كأف الدال
لمعاني المغة ينبغي أف تنسخ 
عمى ىدا المنيج الذم أشار 
إليو األستاذ أحمد حساني في 
قكلو :"كلقد حضي النظاـ 
التكاصمي لدل الدارسيف 
األقدميف باىتماـ ممحكظ  إذ 
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ا أف قضية ذ، معنى ى31أنيـ ما انفككا يتدارسكنو تدارسا شامبل"
التبلؤـ المكضكعي بيف جميع  النظاـ التكاصمي ال تتحقؽ إال بتكفر

 ا ما ذت المغكية في جكانبيا الصكتية كالتركيبية كالداللية، ك ىنياالب
الفكرية القديمة باعتبار أف المغة كعاء لمفكر  االتجاىاتأكدتو 

ككظيفتيا األساسية ىي التعبير عف الفكر البشرم،كلكف مراتبيا 
كمف المجردات  التعبيرية انطمقت مف مراتب التجريد مف المحسكس

الكمية التي ارتقت مع العمميات اإلدراكية كالفكرية، كما حكصميا ابف 
خمدكف بقكلو:"كضعكا قانكنا ييتدم بو العقؿ في نظره إلى التمييز 

م ذلؾ أف النظر الذبيف الحؽ كالباطؿ كسمكه بالمنطؽ، كمحصؿ 
لؾ أف ذيفيد تمييز الحؽ مف الباطؿ كسمكه بالمنطؽ ، كمحصؿ 

ىف في المعاني ذيفيد تمييز الحؽ مف الباطؿ إنما ىك لم النظر
 بقةالمنتزعة مف المكجكدات الشخصية فيجرد منيا أكال صكر منط

عمى جميع األشخاص كما ينطبؽ الطابع عمى جميع النقكش التي 
مف المحسكسات تسمى  ةه مجردذيرسميا في طيف أك شمع، كى

لداللية تربط أك تقكـ عمى ، فالركابط الذىنية لمعبلقات ا32المعقكالت"
أساس اتحاد اليكايات كاختبلفيا كعبلقاتيا االجتماعية أم عمى أف 

ىاف ذفي أ ىي اتيا أمثمة تبقى ىي ذالعناصر المغكية في 
ف اختمفت تأديتيا" في  ظا ما كرره الجاحذ، كى33المتخاطبيف كا 

"كالدالالت ىي التي تكشؼ عف المعاني : مناسبات عديدة في قكلو
، كىدا 34الجممة كعف ما يككف منيا لغكا بيرجا كساقطا مطرحا"في 

الطرح المغكم مرتبط بالكاقع يشمؿ ظاىرة أكسع مف ظكاىر 
االستعماؿ المغكم التي تطرؽ كممات كألفاظيا مجاالت كاسعة في 

ا استطرد ذميداف الداللة حسب ما اصطمح عميو أىؿ المغة، كفي ى
 الطريؽ يعرفيا العربي يقكؿ :"المعاني مطركحة في ظالجاح

، فاألشياء تمؤل الكجكد مف حيكانات كبشر كجماد كمنيا  35العجمي"ك 
مثبل أف األسد لو معنى في الكجكد يعرفو كؿ إنساف شكميا إال أف 

ا سماه ذفي التسمية يختمؼ الناس عمييا مف جية إلى أخرل، فإ
العرب أسدا، ليس بالضركرة أف يطمؽ عميو غيرىـ نفس التسمية 

في المغة العربية، فقد كجدت  المعنى نفسو ه التسمية ليست فيذكى
ىاف ذلو أسماء عديدة أخرل، كأف التسميات كالمعاني تظير ما في أ

الناس كفي نفكسيـ لكالىا لما 
عبر الناس عف مختمؼ 

 قائمة فيال عانيالمك األشياء، 
الناس... مستكردة  صدكر

خفية... مكجكدة في معنى 
ه الفقرة تدؿ ذ، في 36معدكمة"

عمى أف المعنى في جكىرة 
ىنية عف جزء مف ذصكرة 

الكجكد،أم المكجكدات التي 
نراىا في المحيط، كىده 
المكجكدات ىي مبعثرة ىنا 

ه األجزاء تحمؿ ذكىناؾ كى
معاني كدالالت سكاء أكانت 
أشياء مممكسة أك معنكية كىي 

ىنية تترجـ ذتتجسد في صكر 
في كممات أك ألفاظ أك جمؿ 

، معيف مكقؼ تعبيرم في
ه ذكنتيجة تفاعؿ اإلنساف مع ى

األشياء كالحكادث كاألشخاص  
أف المغة   نعني بدلؾ أكال

مجمكعة منسجمة مف الدكاؿ 
ات بنية عامة ثـ ذكالمدلكالت 

ا ىك ذكى .بنى جزئيو مدرج فييا
ضع، كما يسمى بالقياس االك 

ا الكضع، ذىك المعقكؿ مف ى
ـ أم ما يثبتو العقؿ مف انسجا

كتناسؽ بعض العناصر المغكية 
 37كالعبلقات التي تربطيا"

الترابط بيف العقؿ كالمعنى ىك 
جزء مف الكجكد أم البحث عف 
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ا ما ذالمعرفة كتككيف مفيكمي ضميرم، كاألشياء كتككيف مادم، كى
ىب إليو ابف حـز مف جيتو بقكلو:" ال سبيؿ لمعرفة حقائؽ األشياء ذ

لى إداللة المغكية في طرح إبف حـز ترمي كأف ال 38إال بتكسط المغة "
البحث عف العبلقة بيف المعرفة كبيف الشيء كىي قضية جدلية تقـك 
عمى الكجكد كطرح أكؿ كاإلنساف كطرح نقيض مف جية كطرح 

القضية شغمت باؿ المفكريف  -هذالمغة كتأليؼ مف جية أخرل، كى
ء كالمعنى في مجاؿ االرتباط بيف الشي سبلميفي الفكر العربي اإل

 عمى اذكينطبؽ  ى اإلنسافم ىك أساس كؿ دليؿ يستدؿ بو ذال
 39الجماد كالحيكاف كاإلنساف كفي االستدالؿ كفي عدـ االستدالؿ"

فكممة القرية"مثبل تحمؿ عبلمة أك معنى محدد مكجكدا في العالـ 
الخارجي، كعندما يمفظ اإلنساف بكممة قرية، فيك يقدـ عبلمة تدؿ 

المجسد المتمثؿ في القرية فعبلقة الكممة بالداللة عمى شيء نفسو 
تتحقؽ بما اصطمحت عميو الجماعة في عالميا الخارجي" كلكي 

 تتحقؽ الداللة في العبلمة المفظية البد مف تكافرا لحقائؽ التالية:
 المفظ: كىك نكع مف الكيفيات المسمكعة -1

 المعنى: أم الداللة التي كضع المفظ ليا. -2

م ذيما كىي الكضع العارضة بين إضافة -3
 40المعنى"  زاءجعؿ المفظ ب

 

كما تشير  لفظياكأف تكافؽ العبلمات كمعانييا مرتبط بكيفية 
ا ما عبر عنو ذإليو في الكاقع المتفؽ عميو مف قبؿ الجماعة كى

ما غيره، كالكضع عبارة عف  السكاكي بقكلو" كالكاضع إما اهلل كا 
 ما الرازم فقد اعتبر مف جيتو، أ41المعنى بنفسيا" بإزاءتعييف المفظ 

. كبالرغـ مف أف أم لغة أك 42"أف المغة تسبؽ الكضع في الكجكد"
لفظة تعتبر نظاما لمتعبير عف المعاني كالنظاـ معناه تطبيؽ قكاعد 
ثابتة عمى البنية المغكية أك عمى عناصرىا األكلية التي ىي 

لية كلككف ت الدالنيااألصكات التي تشكؿ المفظة ثـ التركيب ثـ الب
الكممة في مجاؿ االستعماؿ المغكم ال كجكد ليا دكف ارتباطيا بداللة 

ا المفيكـ داللة األثر ذأك العبلقة بيف المفظ كالمعنى،" كيقصد بي

عمى المؤثر كداللة الدخاف 
عمى النار، كالسحاب عمى 

ه الجدلية السببية ذ، في43المطر"
القائمة بيف المفظ كالمعنى في 

المغكم يقكؿ  ماؿاالستعمجاؿ 
في شأنيا الفارابي" قمما كانت 
الخطكط دالالتيا عمى األلفاظ 

لؾ داللة األلفاظ ذباصطبلح ك
عمى المعقكالت التي في النفس 
 باصطبلح ككضع كشريعة...
يشرعيا ليـ مدبر كاحد 
كيحمميـ عمييا  الجماعة 

فالفارابي ىنا يربط  ،44المدبركف"
اإلحالة المغكية كتحقيقيا يتـ 
باتفاؽ الجماعة المدبريف كال 
يستمدىا اإلنساف مف تمقاء 
نفسو، كفعبل أف المغة ممكنة 

كتداكليا ال يتحقؽ مف  نطؽلا
نما مف أفراد، كيأتي  قبؿ فرد كا 

لؾ مف أفراد المجتمع ذ
ف ىـ يالمدبر  أفالمتكمميف بيا، ك 

يقكمكف باصطبلح  المذيف
الكممة ككضعيا لبلستعماؿ 
 كقبكليا كشيكعيا مرىكف
بإرادتيـ، فقد يقبمكنيا أك 
يرفضكنيا، فيدا يدؿ عمى أف 
الفارابي قد أدرؾ مفيكـ الداؿ 

التمييز بينيما قبؿ ك كالمدلكؿ 
 بيف الذم ميزدم سكسير 

(signifié et signifiant )
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"إف محاكاة األمكر المتشابية  :رابياا المجاؿ يقكؿ الفذكفي ى
ركيب في المفظ بعضيا بعضا ىي محاكاة بالطبع، كمحاكاة الت
، فيقصد الفارابي 45لمتركيب المشار إليو في المعنى ىك باصطبلح"

ا التعريؼ أف لمفظ بصكرتو السمعية لـ يظير بمقتضى معنى ذفي ى
اتو كلكف بدكاعي اصطبلحية اتفقت عمييا الجماعة، ذيحممو في 

لؾ بشكؿ يتفؽ مع اتجاىات األمة العامة كمطامحيا ذفتشكؿ المغة ك
، فالتشابؾ الداللي لمغة مرتبط بتشابؾ العكامؿ 46لى الحياة"كنظرىا إ

 كذلؾالمختمفة مثؿ العكامؿ الثقافية كالنفسية ك  االجتماعية
ة كالفيزيكلكجية التي تتميز بيا لغة عف أخرل، " الفيزيائيالخصائص 

كخصائص األمة العقمية كمميزاتيا في اإلدراؾ كالكجداف ك النزكع 
تفكيرىا كمنيجو كتفسيرىا لظكاىر الككف كمدل ثقافتيا كمستكل 

لؾ صداه في ذكفيميا لما كراء الطبيعة كؿ دلؾ كما إليو ينعت ك
، فالبنية المغكية تستمد معانييا كداللتيا مف الكاقع 47لغتيا"

م ينمك فيو، كأف طرح قضية المفظ كالمعنى تؤكؿ إلى ذاالجتماعي ال
عمى الفكرة ك مكلد لما طرح قضية عبلقة المغة بالفكر فالمعنى كليد 

بقكلو:"كاعمـ أف كاضع المغة لما أراد  ذابعده، لعؿ ابف جني يؤكد ى
صكغيا كترتيب أحكاليا ىجـ بفكرة عمى جميعيا كرأل بعيف تصكره 

، فابف جني ىنا يطرح قضية المعنى 48كجكه جمميا كتفاصيميا"
األفقي لمغة في مستكل الترابط في مختمؼ المستكيات القكلية 

رعاف ما دىب إلى ىدا بعض الببلغييف الديف أطمقكا عمى فس
المعاني، بالمعاني األكلى كالثكاني، فيي أغراض تفرضيا دكاعي 
ببلغية، كفي فمسفة فكرة المعتزلة القائمة بالفصؿ بيف المفظ كالمعنى 

 .49في تفسير القرآف الكريـ"
 

 

 

 قضية التطابؽ  بيف المفظ كالمعنى

عكف إلى الفصؿ بيف المفظ كالمعنى كلدكاعي ا كاف المعتزلة يدذكا  
فجؿ عمماء المغة يتحدثكف عف كجكب المطابقة بيف المفظ  فمسفية،

المساكاة  بينيما في كؿ فنكف القكؿ، كأف  لكالمعنى، كينبغي أف يسك 

ىي مساكاة مقايسة تضع 
األلفاظ في مكاطنيا المناسبة، 
كىي مزاكجة اضطرارية ال 

كؿ يق اذيمكف تجاىميا، ك في ى
أف :" مأبك ىبلؿ العسكر 

األلفاظ أجساد كالمعاني أركاح، 
كيجعؿ مدار الجكدة في كتابو 

م يزيد ذعمى حسف التأليؼ ال
المعنى كضكحا كشرحا، كفي 
صناعة الشعر أف يجرم 
المنظكـ مجرل المنثكر في 

ستكائو كقمة اسبلستو كسيكلتو ك 
 .50ضركراتو"

 

فالمعنى ىك المحكر 
يككف  ىك الذم كالمدار أـ المفظ

صكرة يخرج بيا المعنى إلى 
كجكد الداللة، كأف االىتماـ 
بالمعنى ىك أكلى ك ال معنى 
بدكف لفظ، كقد يزداد حسف 

تككف مطابقة  مااأللفاظ عند
لمعانييا كمألكفة االستعماؿ 
دائرة في الكبلـ دكف غيرىا مف 

ا يقكؿ ابف ذاأللفاظ كفي ى
"كمف لو أدنى بصيرة  األثير:
ف نغمة ذف األلفاظ في األيعمـ أ
، كنغمة أكتار كصكت لذيذة

حمار، ك أف الالمنكر كصكت 
ليا في الفـ أيضا حبلكة كحبلكة 
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لؾ تجرم مجرل ذ، كىي عمى الحنظؿرارة كمرارة مالعسؿ، ك 
، فالتأليؼ بيف المفظ كالمعنى عمؿ طبيعي ال 51النغمات كالطعكـ"

ف كالمغكيكف المسممكف يقكـ عمى عممية الترقيع كقد اىتـ بو المفكرك 
قديما في دراستيـ في مجاؿ الحقؿ المساني لمكشؼ عمى المظاىر 

عنكية في مجاليا الطبيعي ملكجكد كعبلقاتيا الاالتركيبية كداللتيا في 
 المنطقي كالعرفي كفؽ األكضاع االستعمالية لمغة.

 

فحيف نتعرض إلى محاكاة التركيب في المفظ كالتركيب في 
م يربط بيف العقؿ كاالكتساب ذققو التأليؼ السميـ الالمعنى فيدا يح

ا ال يمكف اختيار المفظ كداؿ دكف اختيار المعنى ذالمغكم، فمي
كمدلكؿ كال يمكف عزؿ القكاعد أك البنيات المغكية عف بعضيا 

لؾ نجد أف التنظير الفمسفي ال ذالبعض، فيي مترابطة كمتكاممة كل
ر اعتباطية، ك قد تكمـ دخؿ لو في صنع المغة باعتبارىا ظاى

، كقد 52الغزالي عمى ىده الظاىرة فقاؿ:"ال مجاؿ لمعقؿ في المغات"
عمؿ الرازم مف جيتو ىده الظاىرة بقكلو:"كلدلؾ ألف العقؿ ال طريؽ 
لو لمعرفة المغات البتة بؿ دلؾ ال يحصؿ إال بالتعميـ، فإف حصؿ 

ال فبل..." ؽ المغة معناه ، فالعمـ بحقائ53بالتعميـ حصؿ العمـ بو كا 
، لككف المغة مرتبطة بالظكاىر الككنية، فالعقؿ األشياءالعمـ بحقائؽ 

 الإ متمكف مف تحصيؿ المغة مف جيتو كلكف ىدا التحصيؿ ال يتـ 
أبك بركات  هفي تشكميا الككني أك اإلنجازم كىذا االتجاه يؤكد

ما كضعت، كضعت كضعا نقميا ال عقميا لبقكلو: "أال ترل أف المغة 
، كرغـ 54كرد بو النقؿ" ـ تجزأ القياس فييا، كاقتصر فييا عمى ماث

لفظ يبقى صاحب السيادة فيك يتقدـ سائر أشكاؿ �ىذا فإف ا
الدالالت فمعرفة  الشماؿ كالجنكب كالشرؽ كالغرب ال تتأتى داللة 
ىاتو االتجاىات إال بكجكد المفظ كما أف المفظ ىك مف صنع كتخيؿ 

ر إلى عبلقاتيا بالمكجكدات التي تدؿ عمييا اإلنساف، كيتحقؽ بالنظ
مثؿ الشمس كلتحديد ىذه الدالالت في المساف ال بد مف كجكد لفظ 
لو معنى، فمفظ الشمس يدؿ عمى ىذا الكككب الذم يضيء عمينا، 
كما أنو القاسـ المشترؾ في حقؿ الداللة، كلكف رغـ سيادتو أم 

المفظ ال داللة لو بمفرده في 
اللي أك مجاؿ الحقؿ الد

االتصاؿ فالسياؽ المغكم ىك 
الذم يحدد البنية الداللية 
كيخمؽ ليا قيمة حضكرية 
كحضكرىا يتأكد مف خبلؿ 
التعميـ كالتأليؼ كاالكتساب 
المغكم معناه الممكة ألنيا 
تكسط بيف المغة كمعرفة 
قكانينيا، كىذه الفمسفة المسانية 
كاضحة في فكر ابف خمدكف، 

بية إنما إنو يقكؿ: "صناعة العر 
ىي معرفة قكانيف ىذه الممكة 

، فمف كبلـ 55خاصة"كنقائصيا 
العبلمة ابف خمدكف يتبيف أف 
الفبلسفة كانكا يفكركف في 
المعنى منذ كقت بعيد لككنو 
مازالت تثار حكلو المفاىيـ 
كالدراسات لتحديد ما يدؿ عميو 
مف المسائؿ، كقد ارتبط مفيـك 
المعنى في الدراسة الحديثة 

صطمحات مثؿ بعدة م
كما   Semanticsسيمانتيكس 

أف البعض يفضمكف استعماؿ 
مصطمح السيماسيكلكجي 

SEMASIOLOGIE  فقد
بدأ استعماؿ السيمانتيكس في 
المغة اإلنجميزية التنبؤ بعمـ 
المستقبؿ كبخاصة الطقس، أما 

 OXFORDمعجـ أككسفكرد 
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أك المعنى  يذا المصطمح بأنو ذك عبلقة بالتعبير المرادلفيقدـ تعريفا 
، كمف جية يرل الدكتكر عبد 56"أم عمـ داللة األلفاظ كتطكرىا

القادر الفاسي الفيرم أف المكاف الطبيعي لممعنى ىك العالـ 
الخارجي، ألف المعنى يبرز في العبلئؽ المطردة بيف األكضاع، 
كالمعنى المغكم يجب أف ينظر إليو في إطار ىذه الصكرة العامة 

بالمعمكمات كأجساـ مكفقة اللتقاط جزء مف ىذه  لمعالـ، عالـ مميء
يمكننا مف الكقكؼ كالكشؼ عف جممة مف ىذا    57" المعمكمات

ة كالعممية التي عرفتيا الدراسات المسانية يالتطكرات المغكية كالفكر 
خاصة ما لو عبلقة بالبنية المغكية بصفة عامة كالداللية بصفة 

جكىرم حتى أنو ينطبؽ عمى بالعالـ الخارجي، كىذا المبدأ  خاصة
كأف الحرية التي  جميع عناصر المغة المادية بما فييا الصكتيمات...

. فمف السيؿ إذا أف 58يتمتع بيا األفراد ىي ما يثبت ىذا في المفظ "
إلى انتظاـ معيف، كأنيا تنبع مف حالة  ؿتككف المغة سكل أنيا تمي

معنى في جميع فيزيكلكجية تستدعي ىذا االنتظاـ بيف المفظ كال
ريب في أف األلفاظ كحدىا إذا لـ تدؿ داللة  أكضاعيا البنائية "كال

صحيحة عمى المعاني كانت باطمة ال عمؿ ليا في النفكس، كأف 
المعاني إذا لـ تصكرىا األلفاظ تدؿ عمييا داللة قكية، ضاعت فبل 
نحس ليا بأثر، فالكتاب البمغاء الذيف اشتيركا في القديـ فإنما، 

كال شؾ في أف معنى  "يركا بحسف تنسيقيـ بيف األلفاظ كالمعانياشت
الكممة مكتسب، كأف نفس المنطكؽ بو قد اكتسب مختمؼ المعاني 
في مختمؼ األكساط، "فإذا سٌممنا بيذا التكازم بيف الداللة كاإلنساف 
عرفنا كيؼ أف كؿ داللة ىي ظاىرة اجتماعية، كأف كؿ ظاىرة في 

، ىذه الداللة التي تستمد ظكاىرىا مف 59لة"اتيا دالذالمجتمع ىي ب
ج سمككية في الحياة، فاإلنساف ينيض صباحا كيناـ ليبل، فيتخذ ذنما

يؿ سباتا، فكممة المعاش تدؿ عمى الحركة ممف النيار معاشا كمف ال
، ككممة السبات تدؿ عمى السككف كالتكقؼ عف الدءكبكالعمؿ 

ىما ذىذا في اتخا–دلكؿ الحركة، "كعمى الرغـ مف ككف الداؿ كالم
بؿ  كاقعة ايجابية، ال يماكتفريقيف يشكبل محض نسق سمبييف منعزليف

أف ىذا ىك الصنؼ الكحيد مف الكاقع الذم تحتكم عميو المغة إذ أف 

خاصة المؤسسة األلسنية إنما 
محفاظ عمى لتقـك تحديدا 

التكازم بيف ىذيف الترتيبيف مف 
 .60االختبلفات "

 

 استنتاج عاـ 

ممغة إمكانات ال متناىية ف
تقدـ كصفا كأف لكؿ  لككنيا
يككف لو اسـ، كيشار إلى  شيء

األشياء في العالـ الخارجي 
برمز صكتي يسمح 
باستحضارىا بسيكلة حتى عند 

كعندما استعمؿ  غيبتيا "
المغة  إمكاناتاإلنساف 

الممفكظة لتعييف األشياء، فإنو 
بذلؾ قد تمكف مف كسيمة 

رة الخارجية لمتفكير مف اإلشا
إلى الحياة الفكرية، كمف 
المحسكس إلى المجرد، فكؿ 
إنساف يحيى حياة اجتماعية 
بصفة طبيعية، يستطيع أف 
ينشئ لنفسو لغة كىذا ما يتجمى 
أحيانا لدل الطفؿ... فيك عادة 
يكتفي بتعمـ لغة فئتو الغنية 
بجميع المكتسبات الثقافية في 
الماضي كىك في ىذه الحالة 

 غة الجاىزة.يتعمـ الم

نستنتج مف ىذا كمو أف ك 
الداللة ليا عبلقة كطيدة بالحياة 
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التي يعيشيا اإلنساف كتستمد معانييا مف ىذا الكاقع المتشعب 
كالمعقد أحيانا ألف أشكاؿ الداللة تختمؼ كفؽ مدلكالتيا الكاقعية 
المستمدة منيا كلذلؾ أف مصطمح الداللة ال يكزف كجييا في كؿ 

فمثبل  كما قاؿ األشمكني مغة كقكانينيا بصفة عامة. الحاالت بيف ال
في تعريؼ النحك ىك العمـ المستخرج بالمقاييس المستنبطة مف 
استقراء كبلـ العرب المكصمة إلى معرفة أحكاـ أجزائو التي ائتمؼ 

. حيف نقؼ عند مصطمح االستقراء الذم ذكره األشمكني ىؿ 61منيا"
ظ التي تستعمؿ في المجاؿ ىك استقراء مستمد مف صكرة األلفا

المغكم أـ ىك استقراء لكاقع المغة كعبلقتيا القائمة بيف المتصكر 
كاسمو فإذا كانت المتصكرات تكضع ليا اصطبلحات كي يسيؿ 
حفظيا كمعرفتيا فيذه الظاىرة ىي التي دفعت النحكيكف إلى 
االختبلؼ بيف المفيكـ كالمصطمح فنجد مثبل في قضية التعجب 

ـ عند سيبكيو أف قكلؾ" ما أحسف عبد اهلل زعـ الخميؿ أنو كاالستفيا
بمنزلة قكلؾ شيء أحسف عبد اهلل كدخمو معنى التعجب كىذا تمثيؿ 

ككذلؾ في جممة التعجب أفعؿ بو انقسـ النحاة في   62لـ يكمـ بو"
كضع المصطمح،  فسيبكيو كالجميكر يركف  أف الفعؿ ماضي جاء 

ئد كما بعدىا مجركر لفظا كمرفكع بصيغة األمر كالباء حرؼ جر زا
كالزجاج يرل أنيا فعؿ أمر لفظا كمحبل  ! محبل عمى الفاعمية

الفراء كالزمخشرم أنيا  كيرل ! كالفاعؿ مضمر مفيكـ مف لفظ الفعؿ
. كىناؾ قضايا كثيرة 63فعؿ أمر فاعمو ضمير المخاطب المستتر"

لتو في مطركحة في أبكاب الكتب النحكية مثؿ مصطمح اإلسناد كدال
الجممة الفعمية كاالسمية ككذلؾ التقديـ كالتأخير مثؿ "جاء محمد  
كمحمد جاء" ك"محمد رسكؿ اهلل كرسكؿ اهلل محمد" أييما مبتدأ كخبر  
ككذلؾ جممة "حسف محمد" فميس ما يدؿ عمى الزمف في ىذا 

نما القصد ىك إثبات الصفة.  التركيب كا 

رتبط بالكضع إذف قضية المصطمح كتطبيقو يخضع ألسس ت
كالمفيكـ كاالصطبلح كىك اتفاؽ طائفة مخصكصة عمى أمر 

كما انو عبارة عف اتفاؽ قكـ عمى تسمية الشيء   64مخصكص"
كنظرا لتزايد االىتماـ بالعمؿ  65باسـ ينقؿ عف مكضعو األكؿ"

المصطمحي فقد عقدت عدة 
مؤتمرات دكلية لعمـ 
المصطمحات كتناكلت ىذه 

أكليا الدراسات ثبلث جكانب: 
البحث في العبلقات بيف 
 –المفاىيـ المتداخمة )الجنس 

الجزء(، ثانيا  –النكع، الكؿ 
البحث في المصطمحات المغكية 
كالعبلقات القائمة بينيا كبيف 
كسائؿ كضعيا، ثالثا: البحث 
في الطرؽ العامة المؤدية إلى 
  66خمؽ المغة العممية كالتقنية"

فمعؿ مفيكـ المصطمح ىك 
ي لؤلشياء الفردية أك تمثيؿ عقم

مجمكعة مف األشياء الفردية 
التي تتكفر فييا صفات مشتركة 
أك تجريدات  يمكف تسخيرىا 
في تصنيؼ األشياء كأفراد 

 .  العالميف الخارجي كالداخمي
 

أف الداللة  خالصة القكؿ :
تمعب دكرا ىاما في بناء الكممة 
كفي استمرارىا أك اختفائيا كأف 

بمقدار ما  قيمة الكممة تتحقؽ
لداللتيا مف شيكع كاستعماؿ 
عممي يصؿ إلى نكع مف 
التكازف الدقيؽ قصد إسعاؼ 
حاجات المتكمميف كبإمكانيا أف 
تستثير مسمياتيا كتجعؿ 
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األسماء كالصفات تقكـ مقاـ مسمياتيا كمكصكفاتيا كتحؿ األلفاظ 
محؿ األشياء التي تدؿ عمييا كتتحكؿ العبلقات المفظية مف 

النظرية إلى التجريد الذىني   في الداللة كفي ىذه  االرتباطات
الحالة فإف المصطمحات ما ىي إال محاكلة جزئية تحدد العبلقة بيف 

المفظ كمعناه ككؿ يتـ في ظؿ 
قكانيف المساف كدالئمو المختمفة 
المستمدة مف الكاقع كظكاىره 

    المتشعبة. 
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  تعلٍوٍت اللغت العربٍت هي هٌظىر لساًٍاث الٌض

 ً خطاب الوٌهجهقاربت ف
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      هىاري تلقٌذوز

 أستار هساعذ هكلف تالذروش

 قسن اللغح العرتيح 

 هعهذ اآلداب واللغاخ

 الوركس الجاهعي / سعيذج

 
 

 تكطئػة

إف أدنػػػػى تأمػػػػؿ فػػػػػي الحصػػػػيمة المعرفيػػػػػة 
مارسػػػػػات التعميميػػػػػة ييػػػػػدم بنػػػػػا إلػػػػػى أف كاقػػػػػع ملم

تػػػػػػدريس المغػػػػػػة العربيػػػػػػة فػػػػػػي ببلدنػػػػػػا يشػػػػػػكك مػػػػػػف 
اؿ. كقػػػد أثبتػػػت األبحػػػاث الميدانيػػػة الضػػػعؼ كاليػػػز 

لما ىك جار بو العمؿ في ىذا المجػاؿ أف السػبب 
 يسفي ذلؾ يرجع إلػى أف الػدرس المغػكم ظػؿ حبػ

النمػػكذج التقميػػدم فػػي التمقػػيف، ال سػػيما مػػف حيػػث 
المعطيػػػات كالمػػػنيج. األمػػػر الػػػذم عػػػزز انتقػػػادات 

 األكاديميػػػػػػة الفعاليػػػػػػة البيداغكجيػػػػػػة فػػػػػػي المحافػػػػػػؿ
 رسمية.كالمقامات ال

الجػػكس  بحػػثال ىػػذاسػػنحاكؿ مػػف خػػبلؿ 
فػػػػي مسػػػػارب ىػػػػذا الكضػػػػع المعرفػػػػي الػػػػذم يػػػػرـك 
الممارسػػػػػػػػة التعميميػػػػػػػػة لمػػػػػػػػدرس المغػػػػػػػػكم العربػػػػػػػػي 
الحػػػػػديث، مبػػػػػرزيف دكر المنػػػػػاىج المعاصػػػػػرة فػػػػػي 
تقانيػػا كالسػػيما المسػػػانيات  ترقيػػة تػػدريس العربيػػػة كا 

بكصػػػػفيا   Linguistique Textuelleالنصػػػػية 
الكجييػػة متػػى سػػخرت تسػػخيرا المقاربػػة الحصػػيفة ك 

عمميػػا كعمميػػا فػػي ىػػذا المجػػاؿ بعػػد تكييفيػػا كفػػؽ 
 .تنظيرا كمراسا حيثيات العممية التربكية كالتعميمية

 

 تعميمية المغة العربية الكاقع كاآلفاؽ:

الشػػػػؾ أف مػػػػا يمفػػػػت النظػػػػر فػػػػي الكضػػػػع 
الػػػػراىف لمغػػػػػة العربيػػػػػة ىػػػػػك أف األدكات األساسػػػػػية 

التفقػػػو فييػػػا لػػػـ تحػػػظ لتعمميػػػا كتيسػػػير اسػػػتعماليا ك 
بالتجديػػػد الػػػذم حظيػػػت بػػػو مثيبلتيػػػا مػػػف المغػػػات 

، كلػػػيس أدؿ عمػػػى كالبلتينيػػػة كالجرمانيػػػة األخػػػرل
ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف أف المعجميػػػػػػػة العربيػػػػػػػة لػػػػػػػـ تتجػػػػػػػاكز 
المعطيػػػات القامكسػػػػية لػػػػدل القػػػػدامى فػػػػي القػػػػرنيف 
الثػػػػاني كالرابػػػػع اليجػػػػرييف تصػػػػكرا كتأليفػػػػا كمػػػػادة. 

ت المتعمقػػػػة باإلضػػػػافة إلػػػػى ذلػػػػؾ، فػػػػإف اإلشػػػػكاال
بقكاعػػد ىػػذه المغػػة لػػػـ تتعػػد أفػػؽ التصػػكر النحػػػكم 

ا اسػتكجب عمػى ىاىنػكمػف  .لمقرف الثػاني اليجػرم
الباحػػػػػث المسػػػػػانياتي العربػػػػػي عمػػػػػى غػػػػػرار إعػػػػػادة 
النظػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػكر طبيعػػػػػػػػػة المغػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة 
كخصائصػػيا كتحديػػد المنػػاىج الكفيمػػة بمعالجتيػػا، 

اقػػػة أف يرسػػػـ األدكات اإلجرائيػػػة البلئقػػػة بتنميػػػة ط
مسػػػػػتعممييا كالعمػػػػػؿ عمػػػػػى تطكيػػػػػع قكاعػػػػػدىا فػػػػػي 
جكانػػػػػػػػب تخػػػػػػػػص تركيبيػػػػػػػػا كمعجميػػػػػػػػا كأسػػػػػػػػاليب 
تنميتيا. كعػبلكة عمػى ذلػؾ يػأتي دكر الباحػث فػي 
مجػػاؿ المسػػانيات التطبيقيػػة كتحديػػدا حقػػؿ تعميميػػة 

، ممػػثبل Didactique des Languesالمغػػات* 
في البحث في خصائص المغات كطػرؽ اكتسػابيا 

ؼ كالتفسػػػير لسػػػػمات التماثػػػػؿ انطبلقػػػا مػػػػف الكصػػػػ
كالتبػػػايف بينيػػػا بغيػػػة تػػػكفير األدكات التػػػي تسػػػاعد 
المتعمـ عمى االنتقاؿ مػف معرفػة غيػر كاعيػة لمغػة 
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تسػػتجيب لمقتضػػيات  إلػػى معرفػػة كاعيػػة كمتجػػددة
 .العصر كمستجدات الحياة

المعاينػػػػػػػػة الميدانيػػػػػػػػة لحػػػػػػػػاؿ  ال شػػػػػػػػؾ أف
تػػدريس المغػػة العربيػػة فػػي ببلدنػػا تكشػػؼ ال محالػػة 

يتػػراءل لنػػا  Statiqueف كضػػع معرفػػي سػػككني عػػ
ف أمػػف خػػػبلؿ تقميديػػػة الطػػػرح شػػػكبل كمحتػػػكل، إذ 

المتأمػػػػػػؿ فػػػػػػي الكتػػػػػػب المدرسػػػػػػية المبرمجػػػػػػة فػػػػػػي 
ال يمكنػػو إال أف يخمػػص إلػػى األطػػكار المختمفػػة " 

مالحظػػػػػػة جكىريػػػػػػة مؤداىػػػػػػا أف المكضػػػػػػكعات 
المقترحػػػة عمػػػى تالميػػػذنا مكضػػػكعات مسػػػطحة 

كال تحفػػػػزه عمػػػػى  فجػػػػة ال تشػػػػد التمميػػػػذ إلييػػػػا،
. ناىيػػؾ عػػف عػػزكؼ طػػبلب  [1]" اإلقبػػاؿ عمييػػا

المػػػػدارس كالجامعػػػػات عػػػػف المنػػػػاىج المتبعػػػػة فػػػػي 
تعمػػػيـ النحػػػك العربػػػي بسػػػبب التعقيػػػد الػػػذم ترسػػػمو 

 كالتجريػػػد ازدكاجيػػػة التصػػػكر النحػػػكم بػػػيف التقنػػػيف
فػػػي مرجعيتػػػو كالكصػػػؼ فػػػي مرجعيتػػػو البصػػػرية، 

اؿ إال . كال منػػاص مػػف تجػػاكز ىػػذا اإلشػػكالككفيػػة
بتكحيػػد القاعػػدة النحكيػػة كتكييفيػػا كفػػؽ مقتضػػيات 

مػػػػػع إمكانيػػػػػة إعػػػػػادة  المػػػػػنيج التربػػػػػكم المعاصػػػػػر
 .النظر في ىذه االزدكاجية

كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ ظػػؿ الكضػػع المعرفػػي 
المغػػة العربيػػة فػػي ببلدنػػا يػػراىف عمػػى  * لتعميميػػة

كصػػػػؼ كتفسػػػػػير اإلشػػػػكاؿ فػػػػػي مسػػػػتكل المحػػػػػكر 
سػػػػػتكل لسػػػػػانيات كاألحػػػػػرل أف ننعتػػػػػو بم ،األفقػػػػػي

الجممػػػػة، الػػػػذم مػػػػا فتػػػػئ ممثمػػػػكه ينػػػػادكف بإمكانيػػػػة 
الخػػػػػركج مػػػػػف عمػػػػػؿ أكػػػػػاديمي مجػػػػػرد إلػػػػػى عمػػػػػؿ 
ميػػداني تػػنعكس آثػػاره عمػػى المشػػاكؿ العمميػػة التػػي 
يطرحيا أفػؽ الػدر س المغػكم المعاصػر، ال سػيما 

تكليػػػػػػػػػػػػد  ك منيػػػػػػػػػػػػا: تغييػػػػػػػػػػػػر الكضػػػػػػػػػػػػع المغػػػػػػػػػػػػكم،

إعػػادة النظػػر فػػي أجيػػزة  ثػػـ المصػػطمحات الفنيػػة،
تاحػة الفػرص الم غة قصد تجديد أسػاليب التعبيػر كا 

تحػػػديث فتصػػػميـ البػػػرامج التعميميػػػة،  ك لمتطكيػػػع،
القكاميس كالمعاجـ كالقراءات المغكية كالنحكية مع 
اسػػتثمار نتػػائج البحػػث المسػػانياتي فػػي تعمػػيـ المغػػة 

 .[2]الناطقيف بيا العربية لمناطقيف بيا كلغير

غـ كؿ ىذه االقتراحات كالجيكد، عمػى الػر 
مػػف كجاىتيػػا فػػإف مػػا جػػاءت بػػو ال يػػنيض سػػببا 
قكيا لتبرير تعثر الفعاليػة التعميميػة لمػدرس المغػكم 
العربػػػػػػػػػي المعاصػػػػػػػػػر. كبالتػػػػػػػػػالي بػػػػػػػػػات الفضػػػػػػػػػاء 
االسػػػػتداللي لمػػػػنمط الخطػػػػابي يعػػػػاني مػػػػف العتمػػػػة 
كاالنغػػػبلؽ، كػػػاف مػػػف إفرازاتيمػػػا األسػػػمكب الجػػػاؼ 
كالػػػدقيؽ المتعػػػب الػػػذم حػػػاؿ دكف نجػػػاح العمميػػػة 

ميميػػػة. كلعػػػؿ مثػػػؿ ىػػػذه الخطػػػكرة قػػػد تػػػداركيا التع
األفػػؽ الغربػػي ك أقػػر بكجكدىػػا. كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ 

يطمعنػا مػف Denis Gérard  اإلشػارة التػي يكردىػا
خبلليا عمػى حػدكد المسػانيات التطبيقيػة فػي تعمػيـ 
المغات كالتي مؤداىا أف كجو الصعكبة يكمػف فػي 
المرجعيػػػة المسػػػانية المعقػػػدة لممػػػنيج التعميمػػػي مػػػف 
جية، كالتعقيد الناجـ عف طبيعة المادة المدركسة 
كاسػػػػػػتعدادات المػػػػػػتعمـ لمتكيػػػػػػؼ معيػػػػػػا مػػػػػػف جيػػػػػػة 

يكفي أف نقؼ عند حقيقة مفادىا أف ىػذا  [3].ثانية
 Laاإلشػػػػكاؿ يتجػػػػاكز أفػػػػؽ لسػػػػانيات الجممػػػػة 

Linguistique Phrastique  إلػػػػػػػى سػػػػػػػياقات
مبلبسػػػػػػػػػػػػػػة لمعمميػػػػػػػػػػػػػػة  Pragmatiquesتداكليػػػػػػػػػػػػػػة 

عمػػى التفكيػر فػػي مقاربػػة نصػػية التعميميػة، تحممنػػا 
 فػػػػػػػػي التػػػػػػػػدريس تعػػػػػػػػرؼ بمسػػػػػػػػانيات الػػػػػػػػنص

Linguistique Textuelle. 
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 :بديال ديداكتياالمقاربة المسانية النصية 

فػػػي البدايػػػة ال يسػػػعنا إال أف نعػػػرج عمػػػػى 
مفيػػػػػـك لسػػػػػانيات الػػػػػنص بكصػػػػػفيا حقػػػػػبل معرفيػػػػػا 
جديػػػدا طالمػػػا أخصػػػب البحػػػث فػػػي نظريػػػة تحميػػػؿ 

 الخطاب تنظيرا كمراسا.

تشػػير المػػداخؿ النظريػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿ 
إلى أف لسانيات النص تنطمؽ مف فرضػية قكاميػا 
أف النص ال يعػدك أف يكػكف كحػدة لسػانية خاصػة 
تتجاكز أفؽ الجممة مف جية كتبلبسيا مف جيات 

حػػػث فػػػي اأخػػػرل. ضػػػمف ىػػػذا السػػػياؽ يشػػػتغؿ الب
مجػػػػاؿ لسػػػػانيات الػػػػنص عمػػػػى المعاينػػػػة المسػػػػػبقة 

 مػػف مثػػؿ ص كالخطابػػات، ألشػػكاؿ كأنمػػاط النصػػك 
   Argumentatifsالنصػػػػػػكص الحجاجيػػػػػػة
كالنصػػػػػػكص  Explicatifsكالنصػػػػػػكص الشػػػػػػارحة 

كالنصػػػػػػػػػػػكص السػػػػػػػػػػػردية  Descriptifsالكاصػػػػػػػػػػػفة 
Narratifs مػػػػػع ضػػػػػركرة التركيػػػػػز عمػػػػػى البنيػػػػػػة ،
ألنماط ىذه  Structure Séquentielleالمقطعية 

النصػػػػػكص، كالقػػػػػكانيف التػػػػػي تػػػػػؤطر التمفصػػػػػبلت 
البنيػػػة مػػػف مثػػػؿ مقػػػكلتي االنسػػػجاـ النصػػػية ليػػػذه 

Cohérence   كاالتسػػػػػػاؽCohésion بحيػػػػػػث .
يتعػػيف عمػػى الباحػػث فحػػص مقكلػػة االنسػػجاـ فػػي 
المسػػػػػػػػػتكل العمػػػػػػػػػكدم لمػػػػػػػػػنص )البنيػػػػػػػػػة الدالليػػػػػػػػػة 
كالمبلبسات السياقية(، في حيف يتـ فحػص مقكلػة 
االتسػػػػػاؽ فػػػػػي المسػػػػػتكل األفقػػػػػي لمػػػػػنص )ركابػػػػػط 

أك مػػػػا  ةالجمػػػػؿ كالعبلقػػػػات بػػػػيف الكحػػػػدات النصػػػػي
(، Les Connecteurs يعػػػرؼ بالعكائػػػد النصػػػية

عف  Textureالتي تميز النص بخاصية النصية 
 ككنو مجمكعة مف الجمؿ.

ذا كاف النص "  يتكػكف مػف جمػؿ ف نػو كا 
يختمػػؼ عنيػػا نكعيػػا. إف الػػنص كحػػدة دالليػػة، 
كليسػػػت الجمػػػؿ إال الكسػػػيمة التػػػي يتحقػػػؽ بيػػػا 
ى النص. أضؼ إلى ىػذا أف كػؿ نػص يتػكفر عمػ

خاصػػػػية ككنػػػػو نصػػػػا يمكػػػػف أف يطمػػػػؽ عميػػػػو 
 [4]".النصية

يبػػػدك أف المكسػػػب المعرفػػػي الػػػذم حازتػػػو 
منيجػي التعميػؽ ال تمثؿ فػي ذلػؾ لسانيات النص 

لمقػػػػكالت لسػػػػانيات الجممػػػػة ضػػػػمف الفضػػػػاء العػػػػاـ 
السػػتراتيجيات الػػنص كالخطػػاب، كلػػيس أدؿ عمػػى 
ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف التماسػػػػػػنا لػػػػػػبعض المقػػػػػػكالت النصػػػػػػية 

لسػػػػػػانيات الجممػػػػػػة مػػػػػػف مثػػػػػػؿ  المحايثػػػػػػة لمقػػػػػػكالت
Compétence textuelle  كPerformance 

textuelle … إلػػخ، كالتػػػي سػػػرعاف مػػػا درج بعػػػض
(  1970ىاليػػػػػػػػػػػػػػػػدام )البػػػػػػػػػػػػػػػػاحثيف مػػػػػػػػػػػػػػػػف مثػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

( عمػػػػػػػػى 1989( كفػػػػػػػػاف دايػػػػػػػػؾ )1971ىػػػػػػػػايمز)ك 
بمكرتيػػػػػا كتكييفيػػػػػا ضػػػػػمف اتجػػػػػاه يعػػػػػرؼ بػػػػػالنحك 
الكظيفي التػداكلي، كفػي ىػذا السػياؽ يحيمنػا أحمػد 

مػػى أىػػـ مرتكػػزات النحػػك الػػكظيفي مػػف المتككػػؿ ع
خػػػبلؿ أربعػػػة محػػػاكر ىػػػي: كظيفػػػة المغػػػة، البنيػػػة 
كالكظيفػػػػػة، مكضػػػػػكع الكصػػػػػؼ المغػػػػػكم، ضػػػػػكابط 

عمى أف يتـ تحديػد خصػائص  [5].الكصؼ المغكم
كمقكمػػػػػات تمكػػػػػـ المحػػػػػاكر ضػػػػػمف سػػػػػياؽ تػػػػػداكلي 

 )سيككلكجي كمنطقي(.

نخمػػػػػػص  إذف إلػػػػػػى أف لسػػػػػػانيات الػػػػػػنص 
دكدىا اإلجرائيػة كتعميقاتيػا بمنطمقاتيا النظرية كحػ

المنيجيػػة فػػي النحػػك الػػكظيفي التػػداكلي تحػػاكؿ أف 
تجتػػػاز الحػػػدكد التػػػي سػػػرعاف مػػػا ضػػػيقت الخنػػػاؽ 
عمػػػػػػى مسػػػػػػار العمميػػػػػػة التعميميػػػػػػة فػػػػػػي المسػػػػػػانيات 
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التطبيقية، كذلػؾ مػف خػبلؿ تركيزىػا عمػى مقػكلتي 
، الػػنص كالسػػياؽ كدكرىمػػا فػػي الممارسػػة التعميميػػة

أم معرفػػػػػػػة لغكيػػػػػػػة  عمػػػػػػػى نحػػػػػػػك تكػػػػػػػكف بمكجبػػػػػػػو
مشػػػركطة بمعرفػػػة سػػػياقية تداكليػػػة نظفػػػر بيػػػا مػػػف 

 خبلؿ تعاممنا مع الممفكظ النصي.

ضمف ىذا المنظػكر بإمكاننػا أف نػتفحص 
إشكاؿ تعميمية المغة العربية في المحكر العمػكدم 
عمػػػػى أف يتجػػػػو التسػػػػاؤؿ شػػػػاقكليا صػػػػكب العمػػػػؽ 
لفحػػص أنمػػاط النصػػكص المبرمجػػة كخصائصػػيا 

مكانيػػػة ربػػػط الصػػػمة  بينيػػػا كبػػػيف الخطابيػػػة، مػػػع إ
أنمػػػػاط خطابيػػػػة عمميػػػػة أخػػػػرل كبالخصػػػػكص مػػػػا 
يتعمػػػػػػػؽ منيػػػػػػػا بمحػػػػػػػاكرة نصػػػػػػػكص مختمفػػػػػػػة فػػػػػػػي 
مناخاتيػػػا الثقافيػػػة كاإليديكلكجيػػػة كالفكريػػػة، قكميػػػة 
كانػػت أك عالميػػة. كمػػا ال يفكتنػػا أف ننػػكه فػػي ىػػذا 
المقػػػاـ بحقيقػػػة مفادىػػػا أف مجػػػاؿ التحميػػػؿ النصػػػي 

اسػػػػتثماره فػػػػي مراحػػػػؿ يسػػػػتكفي شػػػػركط ممارسػػػػتو ك 
متقدمػػة مػػف أطػػكار تعمػػيـ المغػػة العربيػػة أم ابتػػداء 
بالمسػػػػتكل األساسػػػػي إلػػػػى غايػػػػة مسػػػػتكل التعمػػػػيـ 

، حتػػػػى يتسػػػػنى لممػػػػتعمـ اإلحاطػػػػة بالنظػػػػاـ العػػػػالي
المسػػػػػػاني فػػػػػػي سػػػػػػياقو االسػػػػػػتعمالي، أك بػػػػػػاألحرل 
 يتمكف  المتعمـ مف امتبلؾ كفاءة لسانية تداكلية. 

برامج التعميمية في كالجدير باإلشارة أف ال
الػػػػكطف العربػػػػي عمكمػػػػا كفػػػػي ببلدنػػػػا عمػػػػى كجػػػػو 
الخصػػػكص تنطػػػكم عمػػػى جممػػػة مػػػف اإلشػػػكاالت 
البيداغكجيػػػػػػة، أبرزىػػػػػػا ضػػػػػػعؼ الرصػػػػػػيد المغػػػػػػكم 
بالنظر إلى مفردات الكاقع الثقافي العربي، بحيػث 

إفراديا جما يغطي حقػكال مػا، يغدك ىذا الرصػيد " 
كالمفػردات  في حيف يعدـ المعمـ كالتمميذ األلفػاظ

 [6]". الدالة عمى ىذا الحقؿ أك ذاؾ

كيتجمػػػػػػػى ىػػػػػػػذا الضػػػػػػػػعؼ فػػػػػػػي الطػػػػػػػابع المػػػػػػػػنمط 
لمنصػػػػكص المبرمجػػػػػة فػػػػي األطػػػػػكار األكلػػػػى مػػػػػف 
التعميـ، كالذم سرعاف ما ينعكس سمبا عمى القدرة 
اإلدراكية لممتعمميف مػف حيػث إنػو ال يضػيؼ إلػى 
رصػػػػيدىـ العممػػػػي أم جديػػػػد. كعمػػػػى غػػػػرار ذلػػػػؾ 

حػػػػػظ بػػػػػػأف النصػػػػػكص األدبيػػػػػػة قػػػػػيض لنػػػػػػا أف نبل
المبرمجػػػػػػة فػػػػػػي معظميػػػػػػا نصػػػػػػكص كصػػػػػػفية، أك 
يطغػػػى عمييػػػػا الطػػػػابع الكصػػػػفي، فػػػػي حػػػػيف تكػػػػاد 
بػػػػاقي األنمػػػػاط األخػػػػرل تنعػػػػدـ، مثػػػػؿ النصػػػػكص 
الحجاجيػػػة كالسػػػردية كالشػػػارحة. كمبػػػرر ذلػػػؾ فػػػي 
نظر بعض الباحثيف ىك اعتماد الرؤية الماضكية 

رر فػػي ممارسػػة تعمػػيـ المغػػة العربيػػة مػػف خػػبلؿ مقػػ
 [7]النصكص األدبية كتدريسيا.

كخبلصػػػػة القػػػػػكؿ إف بػػػػػرامج تعمػػػػػيـ المغػػػػػة 
العربيػػة مػػػا فتئػػت تكػػػرس نمطػػا تقميػػػديا فػػي تنػػػاكؿ 
النصكص  األدبية، يبدك أشد التصاقا بالماضػي، 
كرؤيػػة سػػاكنة لمعػػالـ ال تعبػػأ بحركػػة المجتمػػع مػػف 
تطػػكر كانفتػػاح. كال غػػرك مػػف أف يكػػكف ىػػذا سػػببا 

لبػالغ لػدل طمبتنػا كمتعممينػا مباشرا يفسر الػنقص ا
فػػي التعميػػػؽ كالتعميػػػؿ أك الحجػػاج ىػػػذا مػػػف جيػػػة، 
كمف جية ثانيػة سػكء تػكظيفيـ ألدكات الػربط بػيف 

. األمػػػر الػػػذم حػػػاؿ Les Connecteursالجمػػػؿ 
دكف بمػػكغ المسػػتكل النصػػي فػػي إنجػػازىـ المغػػك م 

Performance Linguistique . كانػػػػػت ىػػػػػذه
راسػػػػػة التػػػػػي بمثابػػػػػة خبلصػػػػػة ضػػػػػمنية لنتػػػػػائج الد

أنجزتيػػا المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة كالثقافػػة كالعمػػـك 
حػػػكؿ كاقػػػع منػػػاىج تعمػػػيـ العربيػػػة، كالتػػػي نشػػػرت 

كطبػػػػػؽ االسػػػػػتفتاء  1985نتائجيػػػػػا مفصػػػػػمة عػػػػػاـ 
 [9]دكلة عربية كمنيا الجزائر. 15عمى 
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كقػػػد كػػػاف ال بػػػد كالحػػػاؿ ىػػػذه مػػػف تػػػدارؾ 
ىػػػذا الػػػنقص كسػػػد الثغػػػرات بغيػػػة ترقيػػػة كتحسػػػيف 

التعميمية عبر كافة مستكياتيا، كبكؿ ما  الممارسة
 يعتركىا مف خصكصيات.

كلعػػػػؿ إطبللػػػػة عجمػػػػى لمػػػػا ىػػػػك جػػػػار بػػػػو 
العمػػؿ فػػي برنػػامج التعمػػيـ الثػػانكم الخػػاص بالمغػػة 
العربية كآدابيا، تطمعنػا عمػى مػدل اسػتخفاؼ ىػذا 
البرنػػامج بمقػػـك البيئػػة الثقافيػػة كالحضػػارية كدكرىػػا 

مقػػـك الػػذم سػػرعاف فػػي العمميػػة التعميميػػة، ذلكػػـ ال
مػػػا سػػػجمتو مديريػػػة التعمػػػيـ الثػػػانكم نفسػػػيا ضػػػمف 

كلسػػػنا  [10].1995أىػػداؼ منياجيػػػا المقػػرر لسػػػنة 
ىينػػػػػا نشػػػػػؾ فػػػػػي مكقػػػػػؼ أحػػػػػد البػػػػػاحثيف مػػػػػف أف 
السبب في ذلؾ يعكد إلى انتصػار ىػؤالء لمنمػكذج 

بكصػػفو النمػػكذج األمثػػؿ الػػذم ينبغػػي التراثػػي " 
نثر أـ احتػػػذاؤه كتمقينػػػو سػػػكاء تعمػػػؽ األمػػػر بػػػال

األمػػر الػػذم حػػاؿ دكف نجػػاح عمميػػة  ،[11]"بالشػػعر
تحػػديث األطػػر التربكيػػة كالبيداغكجيػػة فػػي ببلدنػػا. 
كيػػؼ يفسػػر الػػدارس مػػثبل خمػػك مقػػررات البرنػػامج 
الدراسػػػػي ليػػػػذا الطػػػػكر مػػػػف أجنػػػػاس أدبيػػػػة ميػػػػزت 
القرف العشريف مف مثؿ الركايػة، القصػة القصػيرة، 

كد بعػػض كالمسػػرحية، كالشػػعر الحػػر؟ الميػػـ إال كر 
 النماذج بتحفظ شديد كرؤية اختزالية بالغة.

كليذا السبب اقتضػت اسػتراتيجية تعميميػة 
المغػػػػػات األجنبيػػػػػة التركيػػػػػز عمػػػػػى مقػػػػػـك المعػػػػػيش 

، كذلؾ لتأىيؿ  Le Bain Linguistiqueالمساني 
المػػػػػػػتعمـ ليتجػػػػػػػاكز المعرفػػػػػػػة القكاعديػػػػػػػة الخاصػػػػػػػة 
بالجمػػػػػػؿ إلػػػػػػى المعرفػػػػػػة النصػػػػػػية بكػػػػػػؿ أنماطيػػػػػػا: 

كالحكاريػػػػػة كالسػػػػػردية. أك بػػػػػاألحرل ألف الكصػػػػػفية 
يػكازم بػػيف المعػرفتيف، فػػي رحػاب محػػاكرة القاعػػدة 

-Interمػػػػػػػػع الكاقػػػػػػػػع المغػػػػػػػػكم محػػػػػػػػاكرة تناصػػػػػػػػية 

textuelle. 

ذا زاد تكغػػػؿ الػػػدارس فػػػي تقيػػػيـ أىػػػداؼ  كا 
البػػػرامج التعميميػػػة يستشػػػعر مػػػدل اغتػػػراب التمميػػػذ 

بالمقارنػػة مػػع برنػػامج  كالعكلمػػة فػػي زمػػف المثاقفػػة
ات األجنبيػػػػػػة الػػػػػػذم يعكػػػػػس االنفتػػػػػػاح عمػػػػػػى المغػػػػػ

العصػػر. زيػػادة عمػػى ذلػػؾ يبػػدك أف ىػػذه األىػػداؼ 
تتػػكزع عمػػى قسػػميف: أىػػداؼ لغكيػػة كأىػػداؼ أدبيػػة 
مف مثػؿ التمييػد لمػنص، كالفكػرة العامػة ثػـ الشػرح 

كعػػػػػػػبلكة عمػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػإف  فالمناقشػػػػػػػة الذكقيػػػػػػػة.
المبلحظػػػػػػػػة الشاخصػػػػػػػػة كالمتبصػػػػػػػػرة بالمككنػػػػػػػػات 

تػدريس فػي أقسػاـ المغػة العربيػة لممعرفية لمناىج ال
كآدابيا بجامعاتنػا تكشػؼ لنػا عػف مػدل اسػتخفاؼ 
ىذه المناىج بػالمعطى التػداكلي، كبالتػالي بحيكيػة 
النصػػكص كديناميتيػػا. كمػػف ثػػـ جػػردت المقػػاييس 
المبرمجػػػة فػػػي تػػػدريس المغػػػة العربيػػػة كآدابيػػػا مػػػف 
سػػػياؽ اسػػػتعماليا الحاضػػػر، كبقيػػػت كفيػػػة لمراحػػػؿ 

كػػاف ىػػذا مػػا أدل فػػي نظرنػػا إلػػى تاريخيػػة معينػػة. 
خمط كاضح بيف نسقيف مختمفيف في تدريس المغة 
العربية ىما: حاضر المغة العربية، كتاريخ البحث 
فييػػػا. كعمنػػػا ال نبػػػالغ فػػػي الحكػػػـ عمػػػى أف منػػػاىج 
التػػدريس فػػي مجمميػػا تتجػػو صػػكب تػػاريخ البحػػث 
فػػػػي المغػػػػة العربيػػػػة ال فػػػػي حاضػػػػرىا. عمػػػػى نحػػػػك 

ج التعميمػػػي يقػػػدـ تصػػػكرا أضػػػحى بمكجبػػػو البرنػػػام
معينػػػػا فػػػػي تػػػػاريخ الببلغػػػػة العربيػػػػة، كفػػػػي تػػػػاريخ 
النحػػك العربػػي. كلعػػؿ ىػػذه التاريخيػػة الصػػارخة قػػد 
ساىمت في ضعؼ مصداقية اآللػة الكاصػفة لمغػة 
العربيػػػػػة الحاليػػػػػة، كحالػػػػػػت دكف إنتػػػػػاج معطيػػػػػػات 
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لغكيػػػػػة جديػػػػػدة تسػػػػػػاير الكضػػػػػع الحضػػػػػارم لمغػػػػػػة 
 العربية الحديثة.

ف ىػػػػػػػذه المقاربػػػػػػػة كمػػػػػػػا مػػػػػػػف شػػػػػػػؾ فػػػػػػػي أ
المنمطػػػة فػػػي التػػػدريس غيػػػر قػػػادرة عمػػػى الكقػػػكؼ 

. ذلػؾ  La Littéraritéعند أدبيػة الػنص األدبػي 
أف ىػػذا األخيػػػر ال يمكننػػػا بحػػاؿ مػػػف األحػػػكاؿ أف 
نحكػػػػػـ عمػػػػػى أدبيتػػػػػو مػػػػػف خػػػػػبلؿ مػػػػػا يحكيػػػػػو مػػػػػف 
مجػػازات ككنايػػات كاسػػتعارات قػػد يشػػترؾ فييػػا مػػع 

األمػػر بػػؿ  [12]غيػػره مػػف الخطابػػات غيػػر األدبيػػة.
ىنػػػػػػػػػا يتكقػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػى مفيػػػػػػػػػـك الممكػػػػػػػػػة النصػػػػػػػػػية 

Compétence Textuelle  التي تجعؿ المتكممػيف
قػػادريف عمػػى فيػػـ )إدراؾ( أحػػداث كبلميػػة نصػػية 
ككذلؾ عمى إنتاجيا، كبالتالي تكسيع دائرة الممكػة 

 Compétencesلتشػػمؿ كػػؿ القػػدرات التكاصػػمية 

Communicationnelles.  كينػػدرج ضػػمف مفيػػـك
كاصػػػػمية المتػػػػكافرة لػػػػدل مسػػػػتعمؿ المغػػػػة القػػػػدرة الت

الطبيعيػػػػة خمػػػػػس ممكػػػػػات ىػػػػي: الممكػػػػػة المغكيػػػػػة، 
كالممكػػػػػػػػة المنطقيػػػػػػػػة كالممكػػػػػػػػة المعرفيػػػػػػػػة كالممكػػػػػػػػة 
اإلدراكية كالممكة االجتماعية. كيضيؼ فػاف دايػؾ 
ممكػػة سادسػػة ىػػي الممكػػة الشػػعرية، التػػي تضػػطمع 
ميمتيػػػػػػا بإمػػػػػػداد مسػػػػػػتعمؿ المغػػػػػػة الطبيعيػػػػػػة بمػػػػػػا 

تأكيػػػػػػؿ العبػػػػػػارات المغكيػػػػػػة ذات يسػػػػػػتمزمو إنتػػػػػػاج ك 
عمػػػى أف تكػػػكف ىػػػذه الممكػػػة  [13]الطػػػابع الشػػػعرم.

 خاصة بالخطاب األدبي دكف غيره.

كمػػػػف البلفػػػػت لمنظػػػػر أف حقػػػػؿ لسػػػػانيات 
الػػنص بإمكانػػو أف يزكدنػػا بجيػػاز مفػػاىيمي يثػػرم 

مارسػػػػػة التعميميػػػػػة، عػػػػػبلكة مالفضػػػػػاء التكاصػػػػػمي لم
 اكليمبلئمػا بػالمعنى التػد عمى ككنو بديبل منيجيػا

Pertinent  لمسػػػانيات الجممػػػة انطبلقػػػػا مػػػف كػػػػكف

 .J.Mالنص كحػدة التبميػغ كالتبػادؿ أك كمػا عرفػو 

ADAM" : الػػػػػػنص منتػػػػػػػكج متػػػػػػػرابط، متسػػػػػػػؽ
كمنسػػجـ كلػػيس تتابعػػا عشػػكائيا أللفػػاظ كجمػػؿ 

معنػػػى ىػػػذا أف   [14]".كقضػػػايا أك أفعػػػاؿ تمفظيػػػة
انسػػػػػػجاـ نصػػػػػػية الممفػػػػػػكظ المغػػػػػػكم يتكقػػػػػػؼ عمػػػػػػى 

اإلطػػػػار السػػػػياقي التػػػػداكلي، خاصػػػػيتي االنتظػػػػاـ ك 
كبتحقيػػؽ ىػػذيف الشػػرطيف تتبمػػكر العمميػػة التأكيميػػة 

 التي تتـ أثناء التبادؿ الكبلمي )المغكم(.

ذ ذاؾ تتضػػػػح المعػػػػالـ اإلجرائيػػػػة لػػػػتمكـ  كا 
المفاىيـ في الممارسة التعميمية في ضركرة تأىيؿ 
التبلميذ كالطبلب لفؾ أسرار النصكص مف حيث 

نتاج نصكص أخرل عمى خصكصيتيا، كبالتالي إ
منكاليػػػا حيػػػث يقتضػػػي المقػػػاـ ذلػػػؾ. كمػػػع تنػػػامي 
التحصػػػيؿ يتعػػػكد المتعممػػػكف عمػػػى مقارنػػػة أنمػػػاط 
النصػػػكص المختمفػػػة عمػػػى أف يصػػػمكا فػػػي فتػػػرات 

 Les Indicateursالحقػة إلػى حصػػر المؤشػرات 
الدالة فييػا، كىػي المحطػة التػي يبمػغ فييػا المػتعمـ 

الػػػذم ينبنػػػي مرحمػػػة التمقػػػي المنػػػتج، ىػػػذا األخيػػػر 
أساسػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى مقػػػػػػػػـك االشػػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػػي القصػػػػػػػػدية 

L’Intentionnalité  بيف المؤلؼ كالمتمقػي أك مػا
يعػػرؼ بمصػػطمحات لسػػانيات الػػنص بالفضػػاءات 

 Les Espaces Mentaux.[15]الذىنية 

كقػػد يسػػػأؿ سػػائؿ كيػػػؼ نميػػز بػػػيف أنمػػػاط 
النصػػػكص المبرمجػػػة تمييػػػزا مكضػػػكعيا دقيقػػػا فػػػي 

ذه األنمػػاط فيمػػا بينيػػا الكقػػت الػػذم تتػػداخؿ فيػػو ىػػ
فػػي نػػص كاحػػد، كػػأف يتضػػمف نػػص سػػردم مػػثبل 
مقاطع كصفية أك حجاجية. كمف ثمة يشكؿ عمى 

 .المتعمـ تحديد خصكصية نص ما كتنميطو
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فػػػػي الكاقػػػػع يطػػػػرح ىػػػػذا التػػػػداخؿ إشػػػػكاال 
 .J .Mمنيجيا عميقا لػدل البػاحثيف بحيػث ينعتػو 

ADAM  بالبنية النصية غير المتجانسة، كالتي ،
ك آثارىا بالغة عمى عممية القػراءة كالتمقػي لػدل تبد

المتعمـ، عمى أف يمكف تجاكزىا في نظر بعضػيـ 
عػػف طريػػؽ بمػػكرة تصػػنيؼ النصػػكص بػػالنظر إلػػى 
السمة الغالبػة عمييػا. كلػف يتػأتى ذلػؾ إال بتكثيػؼ 
تعمػػػػػيـ القػػػػػراءة مػػػػػف خػػػػػبلؿ تقػػػػػديـ أنػػػػػكاع متعػػػػػددة 
كمختمفة مف النصكص بغية إكسػاب المػتعمـ قػدرة 

منسجمة  Compétence Interprétativeكيمية تأ
 Compétence Discursiveمػع القػدرة الخطابيػػة 

 لمػػػػػػػنص كالتػػػػػػػػي مػػػػػػػػف شػػػػػػػػأنيا أف تؤىمػػػػػػػػو لتنمػػػػػػػػيط
 .النصكص

كخبلصػػػػػػػػة القػػػػػػػػكؿ إف لسػػػػػػػػانيات الػػػػػػػػنص 
بكصػػػػػفيا المقاربػػػػػة الكجييػػػػػة، بإمكانيػػػػػا أف تفسػػػػػر 

عمقػػػػػػة بخطػػػػػػاب المنػػػػػػاىج متبعػػػػػػض اإلشػػػػػػكاالت ال
السػػػػػػػيما إذا اسػػػػػػػتثمرت التعميميػػػػػػة لمغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة ك 

اسػػتثمارا جػػادا كرصػػينا، ألف المغػػة العربيػػة كسػػائر 
المغات البشرية تحتاج إلى التطكير كالتجديد، كما 

  أحكجنا إلى ذلؾ.

 الهوامش والمراجع
إتقاف العربي في التعميـ، منشكرات محمد يحياتف، في ضركرة االستفادة مف لسانيات النص في النيكض بتدريس المغة العربية، أعماؿ الندكة الكطنية حكؿ  - 1

 .68ص 2000المجمس األعمى لمغة العربية، آفريؿ 

ة األـ، بينما يتكقؼ يعكد الفرؽ بيف مصطمحي التعميـ كالتمقيف في نظر بعض المسانييف إلى البعد اإلجرائي كالمراسي ليما عمى أف يككف التعميـ مرتبطا بالمغ -*

. ككذا  18ص 2،1999يد مف التفصيؿ ينظر: الفارسي الفيرم، المعجـ العربي، نماذج تحميمية جديدة، دار طكبقاؿ لمنشر المغرب، طالتمقيف عمى المغة األجنبية. لمز 

 في الفرؽ بيف التعميـ كالتمقيف. 75ص 1991ينظر: أبك ىبلؿ العسكرم، الفركؽ في المغة، تحقيؽ لجنة إحياء التراث العربي، منشكرات دار اآلفاؽ، بيركت 

 . 12ص1،1986/ منشكرات عكيدات، بيركت،ط.1985، 1ينظر: عبد القادر الفاسي الفيرم: المسانيات كالمغة العربية، دار طكبقاؿ لمنشر المغرب،ط. -2 

  DENIS GERARD, Linguistique Appliquée et Didactique des Langues, ed. Armand Colin, Paris 1972, P.19 ينظر:   - 3 

 .13ص1988محمد خطابي: لسانيات النص ،مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ينظر:  - 4 

 .13ص1995البنية التحتية أك التمثيؿ الداللي التداكلي، منشكرات دار األماف الرباط -ينظر: أحمد المتككؿ: قضايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية - 5 

 .68ف، المرجع السابؽ صمحمد يحيات - 6

 

كمستعممييا" كفي اآلف إف أقد ـ تعريؼ لمتداكلية كاف قد اقترحو شارؿ مكريس عمى أنيا " ذلؾ الفرع مف السيميائيات الذم يدرس العبلقة القائمة بيف العبلمات  -*

ة داخؿ الخطاب شاىدة في ذلؾ عمى مقدرتو الخطابية. لمتداكلية عمى أنيا ذلؾ المجاؿ الذم يدرس استعماالت المغ F. RECANATIنفسو نستحضر تعريؼ 

 F. ARMENGAUD, La Pragmatique, Presse universitaire de France, ed. QUE SAIS-JE, Paris, 1985 P.5ينظر: 
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لندكة الدكلية حكؿ مكانة المغة العربية بيف ينظر: خكلة طالب اإلبراىيمي: المغة العربية كالعصرنة، تجربة رائدة في تدريس المغة العربية، ممخص مداخبلت ا - 7

 .45ص 2000المغات العالمية، منشكرات المجمس األعمى لمغة العربية، الجزائر، نكفمبر 

 .69ينظر: محمد يحياتف، المرجع السابؽ، ص - 8

حكؿ إتقاف العربي في التعميـ، منشكرات المجمس األعمى أعماؿ الندكة الكطنية  29– 28سكء إتقاف العربية رأم في المسألة ىامش صفحة:  ينظر: صالح بمعيد -9

 .68ص 2000لمغة العربية، آفريؿ 

 

 .1995لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: كزارة التربية الكطنية، مديرية التعميـ الثانكم، منياج المغة العربية كآدابيا جكاف  - 10

 .74محمد يحياتف، المرجع السابؽ، ص -11

 ,75-74ص ص  ينظر: المرجع نفسو، -12

 .17 -16ينظر: أحمد المتككؿ، المرجع السابؽ، ص ص  -13

14- J.M. ADAM, Eléménts de Linguistique Textuelle, Théorie et Pratique, ed. MARDAGA LIEGE 1990, P.18 
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 األسس الٌظرٌت لتعلّن لغت ثاًٍت
  يطاهر جيال ل

 أستار هساعذ هكلف تالذروش

 قسن اللغح العرتيح 

 هعهذ اآلداب واللغاخ

 الوركس الجاهعي / سعيذج
 

كىك ال يزاؿ يبدأ الٌطفؿ في تعٌمـ لغة كاحدة عمى األقؿ 
( L1صغيرا، تمؾ المغة األكلى التي يسمييا الٌمسانيكف المغة األـ )

كمف المحتمؿ أاٌل يفكر فييا المرء حيف تعٌمميا كال يجيد نفسو في 
الكعي بيا أك االنتباه إلييا، كلدلؾ ينزع بعض الباحثيف إلى تسمية 

 .(1)ىدا الٌنكع مف الٌتعمـ غير المنتظـ في أطر منيجية اكتساباي 

كمنذ ذلؾ الكقت 
يمكف أف يضيؼ لغة أخرل 

( التي L2ىي لغتو الثانية )
يتـ تعمميا في الكسط 
الطبيعي كمف المحيط. كلكف 
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مف الممكف أف يككف تعمميا مف الكعي بحيث يشبو الجيكد 
المستخدمة لتعمـ حقكؿ معرفية أخرل في عممية يضحى فييا المرء 

 ة ىي ظاىرة إضافة كزيادة."فردا متعمما"، فظاىرة المغة الثاني
 

 المغة الثانية كالمفاىيـ المجاكرة:
"المغة الثانية بمعناىا الكاسع كؿ لغة يتـ تعمميا بعد أف يتـ 
تعمـ المغة األـ، لذلؾ فيي تختمؼ عف المغة األجنبية، أما في 
معناىا الضيؽ فيي المغة التي تؤدم دكران كبيران في بمد أك منطقة 

أاٌل تككف المغة األكلى لمجمكعة كبيرة ممف ما، كمع ذلؾ يمكف 
يستعممكنيا نحك تعمـ المغة اإلنجميزية بالنسبة لممغتربيف في الكاليات 
المتحدة األمريكية أك تعمـ القكطية بالنسبة لؤلسباف في كاتالكنيا 
)منطقة ذات استقبلؿ ذاتي في أسبانيا( فيذاف مثاالف عف المغة 

ذه المغات ىي لغات ال تزاؿ باقية الثانية كليس األجنبية ألف ى
بالضركرة في مجتمعاتيا، كاإلنجميزية ىي كذلؾ لغة ثانية بالنسبة 
لمعديد مف الناس في بمداف شتى مثؿ نيجيريا كاليند كسنغافكرة 

ألنيا تؤدم كظائؼ ميٌمة عديدة في ىذه البمداف كفي ىذا  فكالفميبي
 (2)لمياديف".السياؽ يضحى تعمميا ضركريا لمنجاح في مختمؼ ا

كأما المغة األجنبية فيي غير المغة األـ لمسكاد األعظـ مف 
الناس في بمد أك منطقة ما. كليست مستخدمة كسميمة تربية في 
المدارس، كما أنيا ليست مستخدمة أداة التكاصؿ عمى مدل كاسع 
في األجيزة الرسمية كالصحافة، فالمغة األجنبية تدرس في المدارس 

مكضكع يقصد التكاصؿ مع األجانب أك لقراءة بشكؿ نمكذجي ك
 .(3)األجيزة المكتكبة بتمؾ المغة

إف اكتساب لغة ثانية يحيؿ عمى دراسة كؿ مف األفراد 
كالجماعات الذيف تعممكا لغة تالية لمغة األكلى التي تعٌممكىا كىـ 
أطفاؿ صغار كعمى عممية تعمـ تمؾ المغة، فالمغة الزائدة أك 

ثانية حتى كلك كانت الثالثة أك الرابعة أك  المضافة تسمى لغة
التي يقصد بيا أية لغة  (.T.L)العاشرة، كتسمى أحيانان المغة اليدؼ 

 يراد تعمميا.

إف مجاؿ اكتساب 
المغة الثاني يتضمف التعمـ 
غير الرسمي لمغة الثانية الذم 
يٌتخذ مكانان لو في السياقات 
الطبيعية كالرسمي منو الذم 

ساـ، كتعمـ المغة يتـ داخؿ األق
الثانية الذم يشتمؿ عمى 
مزيج مف ىذه األكضاع 
كالظركؼ، فقد يحدث التعمـ 

 غير الرسمي.
عندما ينتقؿ ياباني 
عمى سبيؿ المثاؿ إلى 
الكاليات المتحدة كيمتقط 
اإلنجميزية أثناء المعب 
كمعاشرة المدرسة مف متكمـ 
إنجميزية قٌح خارج أم نظاـ 
ـ لغكم خاص أك عندما يتعم

اإلنجميزية رجؿ مف غكاتيماال 
مياجر في كندا نتيجة تعاممو 
مع متكممي اإلنجميزية 
األقحاح أك تفاعمو مع 
العامميف معو ممف يتكممكف 

 اإلنجميزية لغة ثانية.
أما الشكؿ الرسمي 
لمتعمـ فيتـ عندما يأخذ تمميذ 
مف الثانكية في إنجمترا درسان 
في الفرنسية، عندما يأخذ 

سيا درسان في تمميذ مف رك 
اإلنجميزية أك عندما يأخذ 
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 محاـ في ككلكمبيا درسان ليميان في اإلنجميزية.
كيتـ التمازج بيف التعمـ الرسمي كغير الرسمي عندما يتعمـ 

 مغترب إثيكبي العبرية في إسرائيؿ عمى سبيؿ المثاؿ.
في محاكلتنا لفيـ اكتساب المغة الثانية نحاكؿ اإلجابة عمى 

 ساسية:ثبلثة أسئمة أ
 ماذا يكد متعمـ المغة أف يبمغ في تعممو بالضبط؟ -1
 كيؼ يكتسب المتعمـ ىذه المعرفة؟ -2

 أكثر تفكقان مف غيرىـ؟ فلماذا يككف بعض المتعممي -3

ال تكجد أجكبة بسيطة عف ىذه األسئمة، كفي الكاقع يحتمؿ 
أاٌل تكجد إجابات يتفؽ عمييا تماما كؿ الباحثيف في مجاؿ تعمـ لغة 

عكد ذلؾ إلى ككف اكتساب لغة ثانية معقد جدان مف حيث ثانية. كي
طبيعتو مف ناحية، كمف ناحية أخرل ألف الباحثيف الذم يدرسكف 
اكتساب المغة الثانية ذككا خمفيات كاختصاصات أكاديمية مختمفة 

 جٌدا مف حيث التنظير كطرائؽ البحث.
إف مقاربات دراسة ظاىرة اكتساب لغة ثانية المتعددة 

صات تطكرت في النصؼ الثاني مف القرف العشريف قد االختصا
أنتجت معارؼ عميقة كأساسية، كلكنيا لـ تتخمص مف إغراءات 

 األساطير.
إف نتائج البحكث التي تظير تباعا جعمت مف ىذه الفترة 

، فمكاصمة البحث لئلجابة عف األسئمة عفترة مثيرة لدراسة المكضك 
اب المغة الثانية فقط بؿ المطركحة ليست إللقاء الضكء عمى اكتس

 لتحديد حدكد العمـك المرتبطة بيا.
فضبل عف ذلؾ فإف االطبلع عمى اإلجابات عف ىذه 
األسئمة تحتمؿ أف تككف ذات قيمة عممية كبيرة لكؿ امرئ يتعمـ أك 

 تعٌمـ لغة إضافية.
يظير اكتساب لغة ثانية حقؿ دراسة مف خبلؿ المسانيات 

)كما يتفرع منيما مف المسانيات كعمـ النفس بالدرجة األكلى 
التطبيقية كالمسانيات النفسية كالمسانيات االجتماعية كعمـ النفس 
االجتماعي( نتيجة لجيكد اإلجابة عف ماذا ككيؼ كلماذا أسئمة ذات 

شأف. كلكف الباحثيف يختمفكف 
في التأكيد عمييا، فكؿ يدفعو 
اختصاصو إلى التأكيد عمى 

 بعضيا:
كف عمى فالمسانيكف يؤكد -

خصائص االختبلؼ كالتشابو 
بيف المغات كأىمية دراستيا، 
كالقدرة الٌمسانية )المعرفة 
العميقة( كاألداء المساني 
)اإلنتاج الفعمي( لممتعمـ في 

 مختمؼ المراحؿ التعميمية.
أما عمماء النفس  -

كالمسانيات فيؤكدكف عمى 
الذىف أك العمميات المعرفية 
التي يشتمؿ عمييا التعمـ 

 التمثؿ المغكم في الٌذىف.ك 
كيؤكد المسانيكف  -

كاالجتماعيكف عمى تنكع 
األداءات المسانية لممتعمـ 
كيكسعكف مجاؿ البحث إلى 
دراسة القدرة التكاصمية 
) المعرفة العميقة التي تحسب 
زيادة عمى المغة المستعممة أك 

 القدرة التداكلية(.
عمماء النفس االجتماعي  -

قة يؤكدكف عمى ظاىرة عبل
الجماعة نحك الييكية كالحافز 
االجتماعي كالتفاعؿ الكاسع 

 لسياؽ التعمـ االجتماعي.
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يمكف لمسانيات التطبيقية أ ف تخكض في أم مف ىذه 
االختصاصات كقد تتجاكز ىذه الرؤل. كلكنيا تبقى دائما ذات 
اعتبار في نظريات كفي بحكث تعميـ المغة الثانية. ككؿ مف 

عنيا مف اختصاصات دنيا تتخذ ليا طرائؽ  االختصاصات كما تفرع
مختمفة لجمع كتحميؿ المعطيات في بحكث المغة مستعممة قكالب 
نظرية مختمفة لبمكغ تأكيبلت كنتائج بحثية كمستخمصات كفؽ طرائؽ 

 متنكعة.
"كليس مف الغريب أف يتـ الفيـ مف خبلؿ ىذه الرؤل 

ناقضة شبيية كاالختصاصات المتنكعة لدرجة أنيا تبدك أحيانان مت
بالحكاية الصينية التي تذكر ثبلثة مجاؿ مكفكفيف يصفكف فيبلن، 
األكؿ لمس الذيؿ فقاؿ إنو مثؿ الحبؿ، كلمس الثاني الجنب فقاؿ 
إنو منبسط يشبو المطاط أما الثالث فممس الخرطكـ فكصفو بأنو 

. كمع ذلؾ كعمى المستكل الفردم (4)مثؿ خرطكـ ماء مطاطي"
ىذه األكصاؼ صحيح. صحيح أف الجميع يعتبر كؿ كصؼ مف 

أخفؽ في تقديـ صكرة دقيقة عمى الحيكاف كامبلن ألنو ال كجكد لرؤية 
شاممة، فالمغة الثانية كذلؾ بالضبط، الدراسة الشاممة ليا ال بد أف 
تدرج كؿ تمؾ الرؤل كالنظريات فمثؿ حكاية الفيؿ ىناؾ ثبلثة 

يات كعمـ النفس كعمـ أكصاؼ في المغة الثانية كاكتسابيا: المسان
االجتماع، كنحف ال نعترض عمى أف كبل منيما صحيح أك يمكف 
أف يككف صحيحان، كلكف عمينا أف نؤمف أف كؿ تمؾ الرؤل ضركرية 

 إلعطاء فيـ كامؿ لظاىرة اكتساب المغة الثانية المعٌقدة.
 

عٌرفنا مجاؿ اكتساب المغة الثانية بشكؿ عمـ  المغة الثانية:
بأية ظاىرة يتطمب تعمـ لغة ثانية. كمف الضركرم كمجاؿ متعمؽ 

بالنسبة لنا أحيانان أف نضع فركقان متباعدة حسب كظيفة المغة الثانية 
المستخدمة في حياتنا منذ أف تضحى ىذه المغة مؤثرة فيما تعٌممناه 
بشكؿ ممحكظ، ىذه الفركؽ يمكف أف تحدد األماكف المحٌددة لمعرفتنا 

كمستكل التعقيد النحكم الذم نبمغو ، فإذا  المعجمية التي نحتاجيا
تكممنا أك قرأنا تككف الميارات أكثر أىمية، كمف بيف تمؾ الظركؼ 

 ما يمي:

تعتبر المغة الثانية 
لغة رسمية كىي مساندة 
اجتماعيا يحتاج الناس إلييا 
في التربية كالعمؿ، كما 
يحتاجكف إلييا ألىداؼ 
أساسية أخرل، كتيكتسب المغة 

مف ًقبؿ األقمية أك  الثانية
جماعات المياجريف الذيف 

 يتكممكف لغة أٌمان أخرل.
 

ىي المغة األجنبية: 
تمؾ التي ال تستعمؿ بشكؿ 
أكسع في السياؽ االجتماعي 
اآلني لممتعمـ. كال يعد 
استعماليا في الرحبلت 
المستقبمية أك في ظركؼ 
تكاصمية ثقافية، فيي تدرس 
عمى نحك برنامج دراسي 

مختارات في  معٌيف أك
المدرسة كلكف ليس لحاجة 
إلييا سريعة أك لتطبيؽ ليا 

 ضركرم.
يحتاج المغة األـ: 

الباحث لمتفريؽ بيف 
مصطمحات عٌدة في ىذا 

السياؽ منيا: المغة األكلى          
(First language) كالمغة ،

األصمية المجبكؿ عمييا 
(Native language) ،

كالمغة السابقة أك االبتدائية 
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(Primary language)  كالمغة األـ(Mother language)  مع
أنو غالبان ما تيستعمؿ خطأ مترادفات مجمكعة مف المصطمحات 

، إف (L2)تقابؿ مجمكعة أخرل تجمع في  (L1)تجمع في قكليـ 
 الفرؽ بيف ىذه المصطمحات ليس دائمان كاضحان كجمياًّ.

يا ىي فيما يخص اكتساب المغة لثانية، فإف أىـ خاصية ل
التي  ىالفركؽ الدقيقة التي تفرؽ بينيا كبيف ما يخص المغات األكل

يفترض أف تككف لغات اكتسبت خبلؿ فترة الطفكلة المبٌكرة كالتي 
تبدأ عادة قبؿ حكالي السف الثالثة كالتي تعتبر جزءا مف النمك لدل 

 األفراد أك الجماعات التي تتكمميا.
مف الطفكلة يسمى إف تعمـ أكثر مف لغة في كقت مبكر 

التعدد المغكم المتزامف كىك يختمؼ عف التعدد المغكم المتتابع أم 
تعمـ لغات إضافية بعد أف يتـ تحصيؿ المغة األكلى، كالتعدد المغكم 

 ىنا يشمؿ الثنائية المغكية.
إف التعدد المغكم المتزامف ىك نتيجة أكثر مف لغة أصمية 

ذلؾ فمف المؤكد أنو أقؿ كاحدة بالنسبة لمفرد، كعمى الرغـ مف 
 شيكعان مف التعدد المغكم المتتابع.

يبدك أف ىناؾ فركقان ميٌمة بيف العممتيف كنتائج اكتساب 
المغة عند األطفاؿ الصغار كالمتعمميف الكبار، مع أف المحاكلة ىذه 

 تبقى مفتكحة لمنقاش.
 

مف المفيد جٌدان إف لـ يكف التبايف في التعمـ كالمتعمميف: 
ركرم أخذ الظركؼ التي تـ فييا اكتساب لغة ثانية بعيف مف الض

االعتبار، كلك أنيا ربما غالبان ما أىممت، إف ما تـ تعممو عند 
اكتساب لغة ثانية، ككذا الكيفية التي تـ بيا ذلؾ التعمـ كثيران ما 
يتأثر بالظركؼ كأف يتعرض المتعمـ لكبلـ متكممي لغات أخرل في 

رسمي في المدرسة، كشركط التعمـ ىذه أطر غير رسمية أك تككيف 
تتأثر كثيران بالعكامؿ االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية، ىذه العكامؿ 

 التي تصيب عدكاىا كؿ مف المتعمميف كالمغات عمى حٌد سكاء.

إف السؤاؿ المثير 
لبلىتماـ ىك لماذا يككف 
بعض متعممي لغة ثانية أكثر 
نجاحان مف غيرىـ كلكنو 

كممة متعمميف مف  يجعمنا نفرغ
 بعض أبعادىا المثيرة النقاش.
"ربما يفصؿ 
المسانيكف بيف نماذج 
المتعمميف التي تحٌدد بيكية 
لغتيـ األصمية كعبلقتيا 
بالمغة الثانية، أما عمماء 
النفس فإنيـ يفرقكف بيف 

عمى أساس  فالمتعممي
االستعداد الفردم لتعمـ المغة 
الثانية كالعكامؿ الشخصية 

ة الدافع، كنكع كقكٌ 
كاالستراتيجيات التعميمية 
المختمفة، كيذىب باحثكا 
المسانيات االجتماعية إلى 

عف  فالتفريؽ بيف المتعممي
طريؽ النظر في االختبلفات 
االجتماعية كاالقتصادية 
كالسياسية كتجربة المتعمميف 
أنفسيـ في التفاعؿ 
التفاكضي، كيعـ عمماء النفس 
االجتماعيكف ذلؾ الفرؽ عمى 

ساس اليكية االجتماعية أ
المتعمميف مف  ؼكمكاق

متكممي المغة اليدؼ أك تمؾ 
أساس . (5)المغة في حٌد ذاتيا"
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إف أغمبنا غير مٌطمع عمى سيطرة التعدد اكتساب المغة الثانية: 
، كال انتشار تعمـ لغة ثانية، يحيؿ التعدد  المغكم في عالمنا اليـك

ر )كربما فرؽ بعض المغكم عمى ميارة استعماؿ لغتيف أك أكث
المسانييف كعمماء النفس بيف الثنائية المغكية كىي ميارة استعماؿ 
لغتيف كالتعددية المغكية كىي ميارة استعماؿ أكثر مف لغتيف(. أما 
األحادية المغكية فيي ميارة استعماؿ لغة كاحدة فقط، كلكف عمى 
الرغـ مف ىذه التصانيؼ إال أنو ليس باستطاعة أحد فينا أف 

حصي كيعد متعددم المغات بالضبط لذلؾ يذىب الباحثكف إلى أف ي
العدد المعقكؿ ىك أف نصؼ البشرية تنتمي إلى ىذه الفئة تقريبان 
كذلؾ مف شأنو أف يبعد ىذه الظاىرة عمى الندرة كيجعميا أمران 

 معركفان في كؿ مناطؽ العالـ.
لـ إف الثنائية المغكية ظاىرة حاضرة بالفعؿ في كؿ بقاع العا

. إنيا مكجكدة في كؿ (6)عمى الرغـ مف إثارتيا الصراع الثقافات
طبقات المجتمع كفي مختمؼ األعمار حتى ليضحى مف الصعب 
إيجاد مجتمع أحادم المغة، كمف الناحية التاريخية تعكد الظاىرة إلى 
ظيكر المغة اإلنسانية في حد ذاتيا، مما يدفعنا إلى القكؿ أنو ال 

منفصمة عف بقية المجمكعات البشرية  مجمكعة بشرية كجدت
األخرل، التاريخ مميء بأمثمة االحتكاؾ المغكم الذم يؤدم إلى 

 بعض أشكاؿ الثنائية المغكية.
إف أكلئؾ الذيف نشأكا في كسط متعدد المغات يكتسبكف قدرة 
طبيعية لمتعدد المغكم في الكسط الطبيعي إذ يستعممكف أكثر مف 

ـ كيبدك ليـ ذلؾ طبيعيان لمغاية، أما تعمـ لغة عند الطفكلة مع محيطي
لغة في سف متأخرة مف شأنو أف يتطمب جيدان كبيران لكف ذلؾ يحتاج 
إلى رغبة، كتنشأ ىذه الرغبة عف مجكعة متنكعة مف الشركط مف 

 بينيا:
 غزك أك انتصار قـك يتكممكف لغة مختمفة. -
الحاجة كالرغبة إلى التكاصؿ مع لغات أخرل  -

 ية أك عممية أك غيرىا مف الميادف.ألغراض اقتصاد

اليجرة إلى بمد يستخدـ لغة غير تمؾ التي  -
 يستخدميا المياجركف لغة أٌمان.

تبني عقيدة  -
دينية يتطمب اعتناقيا 
كممارستيا استعماؿ 

 لغة أخرل.

الحاجة أك  -
الرغبة تعٌقب تجارب 
تربكية يتطمب الكلكج 
إلييا كفاءة في لغة 

 أخرل.

الرغبة في  -
 الحصكؿ عمى
منصب أك مرتبة 
اجتماعية أك 
تعزيزىما بمعرفة لغة 

 معٌينة.

االىتماـ  -
بمعرفة قكـ مف 
األقكاـ أك ثقافة مف 
الثقافات لكسب 

أك  ـتكنكلكجيا تي
 .(7)آدابيـ

 
المسانيات كتعمـ لغة  -1

 ثانية:
معركؼ أف العمـك 
ترتبط بغيرىا مف العمـك في 
بداية تككينيا ثـ تستقؿ عنيا 

ى أف يشتد شيئان فشيئان إل
عكدىا كتضحى مستقمة 
بمباحثيا ثـ تضحى مصدر 
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لعمكـ جديدة أخرل، إف تعمـ لغة ثانية لـ يخرج عف ىذا اإلطار إذ 
 تأثر بعمكـ عديدة منيا المسانيات كعمـ النفس كعمـ االجتماع.

إف المسانيات في ىذا المجاؿ تركز عمى ناتج التعمـ أم 
ك ما يسمى بالمغة عمى كصؼ النظاـ الذم ينتجو المتعمـ أ

 .(8)الكسط
كفي ىذا المجاؿ يعتبر إدراج ما يسمى بالعمكميات المغكية 
أمرا ضركريا، كالمقصكد بيا "في االستعماؿ المساني العاـ البنية 
المغكية أك الظاىرة التي تظير في كؿ المغات المعركفة، نحك: 

مى المثنى. فإذا كانت لغة ما تشتمؿ عمى صيغة المثنى، لمداللة ع
اثنيف عددا مف أم شيء ال بد أف تككف مشتممة عمى الجمع أيضا 
لمداللة عمى أكثر مف اثنيف، كىذا النكع مف العمكميات يسمى أحيانان 

 .(9)العمكميات الضمنية"
كلعؿ المصطمح يككف أكثر جبلء إذا نكقش في اإلطار 

" الذم أثبت أف الدماغ البشرم يحتكم عمى يالنظرم "لتشك مسك
محدكدة مف القكاعد لتنظيـ المغة، إضافة إلى افتراض  مجمكعة

القائؿ إف لكؿ المغات أساس بنى مشترؾ، تعرؼ ىذه القكاعد بالنحك 
 العمكمي.

إف تكممي لغة ما يعرفكف التعابير المقبكلة مف غير المقبكلة 
في لغتيـ، إف مفتاح القضية كامف في الكيفية التي يستطيع بيا 

حدكد لغتيـ، إف كؿ تعبير ينتيؾ ىده  ىؤالء المتكممكف معرفة
الحدكد يغيب عف التمقي كيستبدؿ عميو بيذه الكيفية، إف كؿ غياب 
لعبارة ما ىك دليؿ ككنيا تنتمي إلى قسـ الجمؿ غير النحكية في 
لغة ما، كذلؾ جكىر فقر فكرة المثير، إف الحؿ ليذا الفقر يتمثؿ في 

 حصر الخصائص العاٌمة لمغات البشرية.
جة لذلؾ، فإف متعممي المغة ال يميمكف أبدان لمٌتعميـ كنتي

بأسمكب خاطئ، كلعؿ ذكر المغات المزيج مف شأنو أف يككف أساسان 
معززان ليذه النظرية، إف تمؾ المغات المزيج قد تشٌكمت كتطٌكرت 
عندما ظيرت مجتمعات معان كتقاسمت نظاميا المغكم بينيا إال أنيا 

أضحت بعدىا لغات ناضجة عندما قبؿ ذلؾ لـ تكف سكل ليجات 

طكرت مجمكعة مف القكاعد 
كأصبح ليا متكمكف تعتبر 
لغات أميات بالنسبة 

 .  (10)إلييـ
كتبقى ىذه النظرية 
ذات اعتبار عمى الرغـ مف 
االنتقادات التي كجيت 

 .(11)إلييا
 (12)إف النظاـ الكسيط

يدرس في ىذا اإلطار عمى 
اعتبار ككنو يشكؿ لغة 

ؾ فالسؤاؿ طبيعة، كلذل
الجكىرم في بحكث اكتساب 
لغة ثانية ىك، ىؿ تتبع 
األنظمة الكسطية "قكاعد المغة 
الطبيعية عمكما؟ ىؿ يمكف 
أف يكصؼ النظاـ الكسيط 
بالخصائص نفسيا التي 
تتصؼ بيا المغة األـ؟يبدك أف 
اإلجابة ستككف باإليجاب عند 
بعض الباحثيف الذيف اقترحكا 
فرضية التطابؽ البنيكم 

نظاـ الكسيط كىـ )إكماف لم
كمكرافزيؾ ككرث سنة 

( كقد أٌكدكا أف كؿ 1989
في  ةالعمكميات الصحيح

المغات األكلى ىي صحيحة 
 في األنظمة الكسيطة كذلؾ".

كقد قاـ "غرينبرغ" 
بفيرست  1963سنة 
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مبلحظات الخصائص الخارجية )خصائص السطح( لمغة، كسماىا: 
عبر عنيا بالسممية أك "العمكميات النحكية، كىي غالبا ما ي

التصنيفية أم نكع مف المغات يمكف أف يككف، كقد كضع ذلؾ عمى 
 شكؿ المعادلة التالية: إذا س، فإف ع.

كقد تطكر ىذا المفيكـ إلى ما يسمى "بالتصنيؼ القابؿ 
في صياغة  1977لئلدراؾ" مع كؿ مف "كنيسف" ك"ككمرم" سنة 

 شبو الجممة المتعمقة عمى الشكؿ التالي:
      لفاعؿا

 المرأة التي تغني جٌيدان 
  المفعكؿ بو

 المرأة التي رآىا "جكف"    
  شبو الجممة

 المرأة التي أعطيتيا الكتاب
  شبو الجممة المكضكع:
 المرأة التي رقصت معيا

   التكليد
 المرأة التي أميا ىناؾ
 المكضكع المقارف بو

 المرأة التي أنا أطكؿ منيا
 

تي يقدميا ىذا التصنيؼ لمتعممي كلكف ما ىي التنبؤات ال
 لغة ثانية؟ إف التنبؤات تمؾ كلدت خارج ىذه الدراسات.

لتقكؿ إف المكسب األساسي  1979لقد جاءت "جاس" سنة 
لمتعممي لغة ثانية مف أشباه الجمؿ المتعمقة ىك ترتيب تقميد 

 التصنيؼ القابؿ لئلدراؾ.
 Markedness differential)فرضية التبايف الكاضح 

hypothesis) عمى فرضية التحميؿ  1977، كقد طبقيا أكماف سنة
 المقارف كاقترح ما يمي:

المكاضع التي تختمؼ فييا المغة الثانية كىي أكثر تمٌيزان عنيا في  -
 بنى المغة األصمية تككف صعبة.

أما تمؾ التي ال تككف 
مميزة فإنيا تككف أقؿ 

 صعكبة.
كقد طبؽ ذلؾ عمى 

 (13)ة.الخصائص الفكنكلكجي
كلكف المقصكد بقكليـ 
إف المغة الكسط ىي لغة 
طبيعية "ال يعني بالطبع أف 
كؿ أنماط المغة الكسط التي 
ينتجيا كؿ المتعمميف معقدة 
بنفس درجة المغة الطبيعية 
ألف ىذا ليس صحيحان بعظـ 
القكاعد النحكية المرٌكبة ال يتـ 
تطكيرىا إال في مرحمة متأخرة 

ننا نريد مف عممية التعمـ، كلك
أف نقكؿ: إنو لك أف ظاىرة 
لغكية لـ يتـ تسجيميا في أٌية 
لغة إنسانية معركفة أك 
مستحيمة الحدكث فسكؼ 
تككف مستحيمة أيضان في أم 

 .(14)نظاـ المغة الثانية"
مف بيف  وكلنفرض أن

العمكميات المغكية الجارية، 
 العمكمية المغكية التالية:

فإف كانت أية لغة 
دخكؿ مركب تمتمؾ طريقة ل

الصمة عمى المفعكؿ بو فإف 
المغة نفسيا ستككف ليا ريقة 
لدخكؿ مركب الصمة عمى 
مبتدأ الجممة، كلك افترضنا أف 
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متعمما ما أجاد صياغة مركب الصمة عمى المفعكؿ بو دكف أف 
يككف قادران عمى أف يصكغ مركب صمة عمى المبتدأ فإف ذلؾ 

ألنو يشير إلى االختبلؼ سيككف خرقان صارحان لمعمكميات المغكية 
 البيف بيف المغة الكسط كالمغة الطبيعية.

كيبدك مف خبلؿ ذلؾ أف مكضكع المغة الكسط مكضكع 
بحث كتحميؿ أكثر خصبان كتعقدان مما يرسمو لنا تحميؿ األخطاء. 
ألف تحميؿ األخطاء يخص أساسان المنجز المحتمؿ ألخطاء الفيـ 

لقدرة الفعمية الذم ال يشكؿ أم أنو يتعمؽ باإلنتاج فقط كليس با
 اإلنتاج منيا إال جزءا بسيطان.

 
تتخذ المغة الكسط أىمية في مرحمة ما مف خصائص المغة الكسط : 

مراحؿ تطكرىا أك في حالة تحٌجرىا إذا استجابت في حالة إيقافيا 
إلى األساسي مف المعايير المتنكعة التي تسـ لغة ما نحك نظاـ 

طيع المزدكج، النظامية، التنكع، ككنيا قابمة رمزم مف العبلمات، التق
لمفيـ، "كتبدك مف ذلؾ     ذات خصائص تجعميا مختمفة عف 
المغات التي تسمى طبيعية، عدـ االستقرار كقابمة لمتأثر كالتحٌجر 

 .(15)كالتراجع كالتسييؿ كالتي تحيؿ إلى طابعيا التطكرم"
 

حدىما كيمكننا أف نحدد خصائص المغة الكسط بجانبيف: أ
مني،  يخص الخصائص الداخمية أم طبيعة كقكاعد النحك الضٍّ
كيخص الجانب الثاني الطبيعية التطكرية ليا، بشكؿ مشابو في 
الحالة األكلى لمنحك الضمني لمتكمـ قح كفي الحالة الثانية لمغة 
الطفؿ عمى الرغـ مف أف التطكر المغكم عند الطفؿ متعمؽ بمقكمات 

 ة.بيكلكجية كمعرفية خاص
إف الخصائص الداخمية كتطكر المغة الكسط، كعمى خبلؼ 
المغة الطبيعية ال يمكف أف يناقش دكف الرجكع إلى المصدر المزدكج 
الذم يشكمو نظاـ المغة اليدؼ الذم تحاكؿ المغة الكسط أف تقترب 
منو في الكاقع كالذم يجب أف تقارف بو. كالنظاـ الضمني لمغة األـ 

 ساب الذم يتدخؿ في تركيب المغة الكسط.الذم يشكؿ قكاـ االكت

إف ىذا يدفعنا إلى 
اعتبار المغة الكسط نظاما 
لسانيا خاصان سكاء مف 
الناحية السانكركنية أـ مف 
الناحية الدياكركنية لكصفيا 
كدراسة طرائؽ اكتسابيا 
كتطكرىا كاستعماليا. فحف ىنا 
أماـ مفيكـ نظرم كمنيجي 
يحدد مكضكعان مؤقتان 

، ألنو يتخذ لبلستقصاء
أحيانان، صفة التعدد عندما 
ٌكر عمى أنو أنظمة فردية  ييتصى

 )لغات كسط(.
كما يتخذ أحيانان 
خاصية الجمع لمكضكع 
 مفيكمي )فيقاؿ المغة الكسط(.

 
 
 
 

إف الجرد العاـ 
لؤلخطاء انطبلقا مٌما أنجزه 
المتعممكف يعطي صكرة ممفتة 
لبلنتباه عف المغة الكسط، 

األعظـ مف  "فبالنسبة لمسكاد
المتعمميف، تقع المغة الكسط 
في مكضع غير مستقر تبتعد 
أحيانان عف المغة اليدؼ 
كتتقاطع تارة معيا، كلك 
حاكلنا إعطاء صكرة عف ذلؾ 
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 بيانيان، لحصمنا عمى األشكاؿ التٌالية:  
 

 
 
 
 
 

 
 : أكضاع الٌمغة الكسط.01شكؿ 

 يتبػػػػػػػػع.....
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 système approximatif، compétenceيسمى أيضا "المغة البينية". كما يتخذ مصطمحات عديدة في المغات المختمفة فيسمى في الفرنسية مثبل:   

transitoire، dialecte idiosyncrasique ، langue intermédiaire ، interlangue ، système approximatif transitoire، langue de 

l’apprenant، système approcgé ، grammaire intériorisée  

 

 Froun felder, U, Porquier R, le problème des taches dans l’étude de la langue de l’apprenant, langage, N°57 P1980( أنظر: 12)

(13) Voir ECKMAN, F , Markedness and the contrastive analysis hypothesis,language learning N°27, 1977, PP315-330 

 .104سكزاف جاس كالرل سمنكر: ـ.س، ص ( 14)

 

(15)  H.Besse & l.Porquier, Grammaires et didactique des langues, Didier, 1991, P 217.  

 

 هعٍارٌّت الٌّظام اللّغـىيّ 
 عـّجال لعـرج 

 أستار هساعذ

 قسن اللغح العرتيح 

 هعهذ اآلداب واللغاخ

 الوركس الجاهعي / سعيذج

 

إف المتصفٍّح لكتب الٌمغة العربٌية يجدىا قد نالت الحٌظ 
 األكفر مف العناية، كاالىتماـ مف ًقبؿ الباحثيف، كالٌدارسيف الٌمغكييف.

قيت الٌمغة العربٌية مف الٌدراسة،كالبحث،كالٌتدقيؽ ماال فقد ل
تكاد تجارييا في ذلؾ أٌيةي لغة أخرل، فمنذ بداية القرف الثٌاني 
اليجرٌم،كالعمماء الٌمغكٌيكف،كغيري الٌمغكٌييف منكٌبكف عمى 

ثرائيا معتًبريف أٌف تعٌمميا،كالبحثى فييا نكعه مف  دراستيا،كتحميميا، كا 
بيا الٌدارس إلى الٌمو،ألٌنيا لغة القرآف الكريـ،كمكئؿ العبادة يتقٌرب 
فما تكٌقؼ أكلئؾ األفذاذ لحظة عف خدمة ىذه الٌمغة،  الٌتعاليـ الٌدينٌية.

كاإلشيار بيا عبر األمكنة المختمفة، كاألزمنة المتعاقبة حٌتى شيد 
 ليا التٌاريخ، كأقٌرتيا اإلنسانٌية.

" يقكؿ،كىك في فيا ىك المستشرؽ الفرنسي"أرنست ريناف
غاية الٌدىشة،كالغرابة: "أغرب ما كقع في تاريخ البشر،كصعيب حٌؿ 
سٌره انتشار الٌمغة العربٌية،فقد كانت ىذه الٌمغة غير معركفة بادئ ذم 

غنٌية أٌم   !بدء،فبدت فجأة في غاية الكماؿ سًمسة أٌم سبلسة 

كاممة بحيث لـ يدخؿ ! غنى
عمييا منذ يكميا ىذا أمُّ 

يـٌ..."تعديؿ م
(1)

 

كاف لزامان  اكمف ىين
عمى أجياؿ ىذه األٌمة 
المتعاقبة عبر األزمنة، 
كالعصكر أف تسٌخر ما لدييا 
مف إمكانات فكرٌية،كقدرات 
لغكٌية لمحفاظ عمى ىذه الٌمغة 
مف الٌمحف،كالٌدثكر ،كالعمؿ 
عمى تطكيرىا، كنمائيا، 
كالٌسير بيا قيديمان نحك أفؽ 
 رحب يجد فيو الٌدارس متعة
الٌتعٌمـ، كشغؼ االٌطبلع، 
كحٌب االستزادة  مف نبعيا 
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فالٌمغة العربٌية سيؿ  الٌثٌر الذم ال ينضب معينيو، كال تجٌؼ سكاقيو.
جارؼ، كبحر زاخر ال ساحؿ لو يغرؽ فيو أمير الٌسٌباحيف، كميما 
ظٌف متعمٍّمييا، كالعارؼ ليا، كالمتضٌمع فييا أٌنو تمٌكف منيا، كامتمؾ 

عمى شاطئيا، كظٌمت تيغشيو بأمكاجيا العاتٌية، كتغمريه ناصيتيا ظٌؿ 
بفيضيا، كعطائيا، كتمٌده بسخائيا الذم ال يعرؼ الٌرككد، كالجمكد، 
كال يقؼ عند الحكاجز، كالحدكد. كالٌمغة ػ كما قاؿ فٌتكح خميؿ 
ٌنما ىي  ػ :"ليست مجٌرد كممات مرصكفة ال يجمع بينيا نظاـ، كا 

استخداـ الٌمغة نىعمىد إلى اختيار  فعند مجمكعة مف العبلقات.
ـٌ نؤلٍّؼ بينيا في ىيئات تركيبٌية محككمة بقكاعدى خاٌصة،  الكممات، ث
ىذه الٌتراكيب ىي ما نسٌميو الجمؿ... فالمعنى ييكتسىب مف ترتيب 
الكممات عمى طريقة معمكمة،كلذلؾ اعتبر بعض المحدىثيف مف 

أىـٌ كحدات المعنى، حيث عمماء الٌمغة أٌف الجممة ػ ال الكممة ػ ىي 
ال يكجد ػ في رأييـ ػ معنى منفصؿ لمكممة، بؿ معناىا يحٌدده الٌسياؽ 
الذم يًرد فيو، حٌتى قيؿ:"أعطني الكممة في سياؽ أيفيدؾ عف 

  (2)معناىا."
كقد أشار عبد القاىر الجرجاني في كتابو "دالئؿ اإلعجاز" 

كممة قبؿ دخكليا في إلى ىذا المعنى بقكلو : "ينبغي أف يينظر إلى ال
ـي إخباران، كأمران،  التٌأليؼ، كقبؿ أف تصير إلى الٌصكرة التي بيا الكًم
كنييان، كاستخباران، كتعٌجبان، كتيؤٌدم في الجممة معنى مف المعاني 
التي ال سبيؿ إلى إفادتيا إاٌل بضـٌ كممة إلى كممة،كبناء لفظة عمى 

 ( 3) لفظة."
كرة قاطعة، كدقيقة ال بٌد مف كلتحديد المعنى، كاستيفائو بص

إخضاع ىذه الجمؿ، كالٌتراكيب إلى قكانيف، كقكاعد تحكـ بناءىا، 
كتنٌظـ طريقة تركيبيا، ىذه القكانيف، كتمؾ القكاعد ىي ما ييطمىؽ 

 عمييا الٌنظاـ الٌنحكٌم، أك الٌنظاـ الٌتركيبٌي لمغة.
كيأتي عمى رأس ىذه القكانيف اإلعراب  الذم ػ رٌبما ػ 

ٌص بو الٌمغة العربٌية، دكف غيرىا مف لغات العالىـ ألٌف " ظاىرة تخت
اإلعراب مف الٌظكاىر الميٌمة، كالبارزة في الٌدرس الٌنحكٌم، كىي 
تمعب دكران محكرٌيان في حياة الٌنحك العربٌي، كدارسيو، كمتحٌدثي الٌمغة 

كتظير أىٌمية اإلعراب في كثير مف اآليات، كالعبارات،  العربٌية...

كلو دكره المحكرٌم، كالٌرئيسٌي 
في استقامة الٌمفظ، كالمعنى، 
كذلؾ ألٌف العبلمة اإلعرابٌية 
تيمٌثؿ جانبان مف جكانب تحديد 
الكظيفة الٌنحكٌية، أك المعنى 
الٌنحكٌم الذم يترٌتب عميو 

 ( 4) تغيير في الٌداللة"
كلمحديث عف دكر 
اإلعراب الذم يتكٌقؼ عميو 

ؿ، تحديد المعاني في الجم
كاألسيقة يقكؿ عبد الٌمو أحمد 
جاد الكريـ:"كقد اتٌفؽ جميكر 
الٌنحاة، كالعمماء عمى أٌف 
اإلعراب ىك الذم يكشؼ عف 

أكييمٌيزىا، كفي  معاني األلفاظ،
سبيؿ ذلؾ تأٌكلكا كؿَّ ما 
يخالؼ قاعدةى اإلعراب حرصان 
عمى اٌطراد ما رأٍكه مف داللة 
العبلمة عمى المعاني، كيعٌبر 

ببلغييف عبد القاىر شيخ ال
ىػ (  471الجرجانٌي ) ت: 

عف أىٌمية اإلعراب قائبلن : 
ًمـ أٌف األلفاظ مغمقةي  "قد عي
عمى معانييا، حٌتى يككفى 
اإلعراب ىك الذم يفتحو، كأٌف 
األغراض كامنةه فييا حٌتى 
يككفى اإلعراب ىك المستخًرجي 
ليا، كأٌنو المعيار الذم ال 

، كرج حانيو ييتبٌيف نقصافي كبلـو
حٌتى ييعرضى عميو،كالمقياس 
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عى إليو، كال يينًكر ذلؾ إاٌل  الذم ال ييعرىؼ صحيحه مف سقيـو حٌتى ييرجى
اٌل مىف غالىط في الحقائؽ نفسىو" مف يينكر ًحٌسو، كا 
(5)  

بلن  276كامتدح ابف قتيبة ) ت:  ىػ ( الٌمغة العربٌية مفضٍّ
ليا اإلعرابى الذم جعمو  إٌياىا لتمٌيزىا بظاىرة اإلعراب بقكلو "...ألفٌ 

الٌمو كشيان لكبلميا، كًحمية أللفاظيا، فارقان في بعض األحكاؿ بيف 
الكبلمٍيف المتكافئٍيف، كالمعنيٍيف المختمفٍيف كالفعؿ، كالمفعكؿ، ال 
ييعرىؼ بينيما إذا تساكت حاالىما في إمكاف العقؿ أف يككف لكٌؿ 

اؿ: ىذا قاتؿه أخي كاحد منيما إالٌ  باإلعراب، لك أٌف قائبلن ق
) بالتٌنكيف (، كقاؿ آخري : ىذا قاتؿي أخي ) باإلضافة( لدٌؿ التٌنكيفي 

  (6)عمى أٌنو قتمىو "
إاٌل أٌف بنية الٌنٌص الٌمغكٌم ال تتكٌقؼ عمى اإلعراب كحده في 
تماـ معانيو،كتحديد مقاصده، بؿ  عممٌية تشكيؿ ىيكؿ الٌنٌص،كا 

تتشٌكؿ مف نسيج مفى العبلقات تتطٌمب معرفةى منظكمةو مفيكمٌيةو 
المتكاممة فيما بينيا، تعمؿ عمى ضبط الكظيفة الٌتركيبٌية ألداء 
العممٌية اإلببلغٌية،كالٌتكاصمٌية سكاء أكاف ذلؾ عمى مستكل المنطكؽ 

 مفى الكبلـ،أـ عمى مستكل المكتكب منو. 
"فالنٌص ػ كما كصفو فتح الٌمو أحمد سميماف ػ كياف كاحد ال 

يف أجزائو، كعناصريه متبلحمة تبلحمان بٌينان حٌتى إٌف أمَّ انفصاؿ ب
ـي عناصر الٌنٌص  يا يتبعيو تشكيوه لمعمؿ كمٍّو. كتبلحي خمؿ يعترم بعضى
ليس قائمان عمى العفكٌية، بؿ ًكفؽ نيظيـ مدركسة، كقكانيف 

  ( 7) منيجٌية."
كيحاكؿ "ريتشاردر" أف يكٌضح ىذا المفيكـ، كيقٌربو لؤلذىاف 

"إٌف الٌنغمة الكاحدة في أٌية قطعة مكسيقٌية ال تستمٌد  بقكلو:
شخصٌيتيا، كال خاٌصتيا المميٍّزة ليا إاٌل مف الٌنغمات المجاكرة 
ٌف الٌمكف الذم نراه أمامنا في أٌم لكحة فٌنٌية ال يىكتًسب صفتىو  ليا،كا 
إاٌل مف األلكاف األخرل التي صاحبٍتو، كظيرت معو،كحجـ أٌم 

يمكف إاٌل بمقارنتيما  بحجكـ، كأطكاؿ األشياء شيء، كطكليو ال 
األخرل التي تيرل معيا، ككذلؾ الحاؿ في األلفاظ، فإٌف معنى أمٍّ 
كممة ال يمكف أف يتحٌدد إاٌل مف عبلقة ىذه الٌمفظة بما يجاكرىا مف 

 ( 8) ألفاظ."

كيتحٌدث صالح بمعيد 
عف بناء الٌنٌص، كتركيبو، 
فيقكؿ: "كاألصؿ في الٌتركيب 

تيعتبىر الحركؼ بأصكاتيا،  أف
كحركاتيا، كانضماميا 
لحركؼ أخرل، كانضماـ 
الحركؼ في الكممات، 
كالكممات في أنساؽ تيؤدٍّم 
مكقعان مف الٌداللة المعنكٌية، 
فيككف إذف نسيجان مف 
العبلقات التي تقكـ بيف 
الحركؼ، كالكممات، كىذا ما 
بحثو العرب فيما يسٌمى 

ال  فأساس الٌمغة باإلسناد...
يقـك عمى ما تحتكيو مف 
ٌنما يقكـ عمى  كممات، كا 
تركيبيا الخاٌص، فالجممة في 
العربٌية ال تقكـ إاٌل عمى 

 ( 9) أساس إسنادٌم..."
تحٌدث الٌزمخشرٌم 

ىػ ( عف اإلسناد، 538) ت:
فرأل "أٌنو الكبلـ المركَّب مف 
كممتٍيف أيسًندىت إحداىما إلى 
األخرل، كذلؾ ال يتأٌتى إاٌل 

سمٍيف كقكلؾ: زيد أخكؾ، في ا
أك في فعؿ، كاسـ نحك قكلؾ: 
ضرب زيد، كيسٌمى 

 ( 10) جممة"
كيؤٌكد ىذا القكؿ ابفي 
خٌشاب: " أٌف الكًمـ ثبلث إذا 
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يا مع بعض حصؿ مف ذلؾ سٌتةي تآليؼ: اثناف منيا  أيٌلؼ بعضي
كآخر منيا مفيد إفادةن مخصكصةن بمكضع كاحد  مفيداف إفادة مٌطردة،

 كثبلثة مطركحة ألٌنيا ال تفيد.مقصكر عميو،
كالقسماف األكالف: االسـ مع االسـ كقكلؾ: زيد منطمؽ، 
كالفعؿ مع االسـ كقكلؾ: قاـ زيد، كالثٌالث المخصكص ىك الحرؼ 
مع االسـ في الٌنداء خاٌصة كقكلؾ: يا زيد، أٌما الٌثبلثة المطركحة 
ىي: الفعؿ مع الفعؿ، كالحرؼ مع الفعؿ، كالحرؼ مع 

   ( 11) ..."الحرؼ
كيقكؿ تامر سمـك في حديثو عف ضركرة تناسؽ كحدات 
الٌنٌص، كتفاعؿ بعضيا مع البعض اآلخر: "إٌف المعنى ال يظفر 
باستقبلؿو كاضحو ما لـ يرتبط بفكرة التٌنظيمات الٌداخمٌية لؤللفاظ 

كالٌمغة بإمكانيا أف تخميؽ معاني،  المستعمىمة في تشٌكمو، كتككينو.
ـ تكف مألكفة مف قبؿ، كذلؾ بكاسطة الٌتراكيب التي كارتباطاتو ل

 ( 12) تتفاعؿ فييا عناصري مختمفة..."
أٌما مفيكـ الٌتركيب الٌنحكٌم عند سيبكيو ىك "اجتماع كممتٍيف، 
أك أكثر لعبلقة معنكٌية "كالٌتراكيب تبحث في مستكل العبلقات 

، كبيف القائمة بيف الفكنيمات داخؿ الجممة بغية لحظيا، كتحديدىا
المكرفيمات كذلؾ لتككف كتمةن لغكٌية منسجمة ذات داللة تيؤدٍّم 

  ( 13) غرضان معٌينان..."
كمف الجكانب الميٌمة في تككيف بنية الٌنٌص كذلؾ 
المستكيات الٌمغكٌية التي يشير إلييا فتح الٌمو أحمد سميماف في كتابو 

ٌقؼ دراسة أمٍّ األسمكبٌية، مدخؿ نظرٌم، كدراسة تطبيقٌية بقكلو: "تتك 
نٌص عمى ثبلثة مستكيات لغكٌية، كىي الٌتركيب، كالٌداللة، كالٌصكت، 
أم أٌنو ييدرس الٌنٌص عمى كافة مستكياتو الٌتعبيرٌية مف أدناىا، 
كأبسًطيا إلى أبعدىا، كأعقدىا، كىك يدرس دالالت الكممات، 

  (14) كالجمؿ، كطريقة تركيبيا، كما يدرس المعنى الكٌمي لمٌنٌص..."
فالمستكل الٌتركيبٌي يعني الٌنظاـ الٌنحكٌم يقكؿ عنو حممي 

 خميؿ في كتابو مقٌدمة لدراسة عمـ الٌمغة: 

"ييعٌد الٌنحك لبَّ 
الٌدراسات الٌمغكٌية، ألٌنو قمب 
األنظمة الٌمغكٌية، كميحٌصمتيا 
الٌنيائية، فيك الذم يصؿ ما 
بيف األصكات، 

  ( 15) كالٌدالالت..."
لٌداللٌي كعف المستكل ا

يقكؿ: "الٌمغة ػ كما نعمـ ػ 
ليست مجٌرد أصكات تنطمؽ 
ٌنما ىي رمكز  مف فراغ، كا 
ألشياء، أك أفكار في العالـ 
الخارجٌي عف الٌمغة، حيث 
يتٌفؽ كٌؿ مجتمع عمى أٌف 
أصكاتان معٌينة تمٌثؿ أشياء 
محٌددة سكاء كانت ىذه 

 األشياء أحداثا، أك أفكاران .
 ىذه العبلقة الٌرمزٌية
في الٌنظاـ الٌداللٌي لٌمغة 
تشترؾ في الحقيقة مع طائفة 

  ( 16)أخرل مف الٌنظيـ..."
أٌما المستكل 
الٌصكتٌي، كالذم ييطمؽ عميو 
كذلؾ الٌنظاـ الٌصكتٌي، 
فمفيكميو عند حممي خميؿ ىك 
أٌف: "الٌمغة اإلنسانٌية عبارة 
ف نظامان  عف أصكات تيككٍّ
خاٌصا ىك الٌنظاـ الٌصكتٌي، 

ؿ عمـ األصكات كيتناك 
الحديث، كالمعاصر دراسة 
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 ىذا الٌنظاـ مف خبلؿ فرعٍيف أساسيٍيف ىما:
: الفكناتيؾ، كىك يدرس أصكات الٌمغة، كىي معزكلةه بعيدةه عف  أّكال

البنية الٌمغكٌية، حيث يحٌدد عمماء األصكات  طبيعة الٌصكت الٌمغكٌم، 
، كمصدرىه، ككيؼ يحدث، كمكاضعى نطؽ األصكات المختمفة

 كالٌصفات الٌنطقٌية، كالٌسمعٌية المصاحبًة ليا...
: الفنكلكجيا، كىك العمـ الذم يدرس الٌصكت الٌمغكٌم، كىك  ثانيان 

داخؿ البنية الٌمغكٌية مف حيث كظيفتيو، كتكزيعيو، كعبلقة ذلؾ 
   ( 17) بالمعنى، كالقكانيف العاٌمة التي تحكـ ذلؾ..."
ف قد أدرجو فتح الٌمو أحمد أٌما المستكل الٌصرفٌي، كالذم يمك

سميماف ضمف المستكل الٌتركيبٌي ألٌنو ال يجكز إغفاليو في بنية 
الٌنٌص، كىك "العمـ بأصكؿو ييعرىؼ بيا أحكاؿ أبنية الكممة التي ليست 
بإعراب، أك بناء، كالمقصكد باألحكاؿ  ػ ىنا ػ الٌتغٌيرات التي تطرأ 

ى أمثمة مختمفة مثؿ عمى الكممة مف حيث تحكيؿ األصؿ الكاحد إل
اسـ الفاعؿ، كاسـ المفعكؿ، كاسـ التٌفضيؿ، كالتٌثنٌية، كالجمع إلى 
غير ذلؾ، أك مف حيث الٌصٌحة، كاإلعبلؿ، كاألصمٌي، كالٌزائد، 

  ( 18) كغيرىا..."
كىناؾ أطراؼ أخرل فاعمة في عممٌية البناء الٌنٌصي، ال 

ي عنيا ألٌف  بيا  يمكف في أم حاؿ مف األحكاؿ تجاىميا، أك التٌقاض
يذكرىا فتح الٌمو أحمد سميماف  ييكتمىؿ المعنى، كييستكفى المقصكد.

في كتابو "األسمكبٌية مدخؿ نظرٌم، كدراسة تطبيقٌية" بقكلو: "ترتكز 
كالمرسىؿ  كالمرسىؿ، المرًسؿ، كٌؿ شيحنة تعبيرٌية عمى ثبلثة عناصر:

صٌكر كجكد أحًد أك المخاًطب، كالًخطاب، كالمخاطىب، كال ييت إليو،
رٍيف..."   (19)ىذه العناصر دكف العنصرٍيف اآلخى

فالمرًسؿ ىك المنشئ لمٌرسالة، كيقكـ عمى أساس أٌف أسمكبو 
ييعٌبر تعبيران كامبلن عف شخصية صاحبو، بؿ، كيعكس أفكارىه، 

كالمرسىؿ، كىك الٌرسالة المكٌجية، كينبع مف  كييظًير صفاًتو اإلنسانٌيةى.
فيعتمد عمى فكرة الثٌنائٌية الٌمغكٌية التي تقسـ الٌنظاـ زاكية الٌنٌص، 

د بو بنية الٌمغة األساسٌية،  الٌمغكٌم إلى مستكيٌيف: مستكل الٌمغة، كييقصى
 كمستكل الكبلـ، كيعني الٌمغة في حالة الٌتعامؿ الفعمٌي بيا.

كالمرسىؿ إليو،كيتحٌدد 
مف جية المتمٌقي الذم يعتبر 
ة عنصران أساسٌيان في عمميٌ 

اإلببلغ، كلو دكر ميـٌ إلى 
الحٌد الذم يراعي فيو 
المخاًطب حالة مخاطىبو 
الٌنفسٌية، كمستكاه الثٌقافٌي، 
كاالجتماعٌي، كما يؤٌثر في 
ىذا الخطاب عٍمري المخاطىب، 
كجنسيو، كعمى المنشيء أف 
يثير ذىفى المتمٌقي حٌتى ييٍحًدث 
 تفاعبل بينو، كبيف الٌنٌص.

و  كاستجابةي المتمٌقي، كرفضي
ٌؾ في الحكـ عمى  ىما المحى
مدل حدكث ىذا 

   ( 20) التٌفاعؿ..."
كعف فيـ المتمٌقي 
لفحكل الٌرسالة المبثكثة إليو، 
كاستيعابو لمضمكنيا يقكؿ 

 مصطفى صادؽ الٌرافعٌي :
"...كفيـ المتمٌقي 
يعني إدراؾ العبلقات التي 
تقكـ بيف األصكات، 
كمدلكالتيا، كبيف الكممات 

عض، كىذه بعًضيا بب
المكاضعة ىي األمر 
األساسٌي الذم تستمٌد منو 
الكممة مقٌكمات داللتيا، 
ييضاؼ إليو بعد ذلؾ سياؽي 
الكبلـ،كالمقاـ الذم ييقاؿ 
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كفي األخير نجد "تشكمسكي" قد حصر فيـ الٌمغة اإلنسانٌية،  (21)فيو"
كتحديد طبيعتيا في جانبٌيف اثنٍيف حيث يقكؿ: "إٌف ىناؾ جانبٌيف ال 

 ناٌص مف االىتماـ بيما لفيـ الٌمغة اإلنسانٌية، كطبيعتيا، كىما :م
جانب األداء الٌمغكٌم الفعمٌي، كىك يتمٌثؿ فيما ينطؽ بو اإلنساف  -ا 

 فعبلن، كيتمٌثؿ ذلؾ فيما ييطمؽ عميو مصطمح البنية الٌسطحٌية.
القدرة الٌمغكٌية، كىي تيمٌثؿ فيما ييطمىؽ عميو مصطمح البنية  -ب 
قة، أك البنية الٌتحتٌية، كلذلؾ يرل أٌف األداء كما يىتمٌثؿ في العمي

البنية الٌسطحٌية إٌنما يىعكس صكتٌيان، كصرفٌيان، كنحكٌيان، كداللٌيان ما 
ييجرىل في عمؽ الٌتركيب مف عمميات لغكٌية، كغير لغكٌية..."

 (22 ) 
كعميو يمكف أف نخميص ػ في نياية ىذا المقاؿ ػ إلى أٌف 

اـه مبني عمى قكاعدى، كقكانيف تضبط العبلقة بيف مكٌكناتو الٌمغة نظ
األساسٌية، ككحداتو الٌتركيبٌية ضمف نسيج متكامؿ األجزاء، كمنسجـ 
تماـ  العناصر ييدؼ في مجممو إلى استقامة المعنى، كاستيفائو، كا 
يضاحو تأديةن لمكظيفة الٌمغكٌية، كتحقيقان لمعممٌية اإلببلغٌية.  القصد، كا 

ف، بؿ ال فبل يمك
يجكز قطعان اإلغفاؿ عف ىذه 
الكحدات الٌتركيبٌية، أك تناًسي 
بعضيا داخؿ كحدة الٌنظاـ 
الٌمغكٌم ألٌنيا عناصري أساسٌيةه، 
كميٌمةه في تككيف الٌشحنة 
الٌتعبيرٌية التي يريد الباٌث 
إيصاليا إلى المتمٌقي في 
ـٌ  صكرة كاضحة، كبشكؿ تا
لتجعمو يستجيب ليا،كيتفاعؿ 

اعتباره عنصران أساسٌيان معيا ب
في عممٌية اإلببلغ، كطرفان 
فاعبلن في اكتماؿ الٌرسالة 

 المراد تبميغيا.
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 والتّخرٌج الفقهًالٌّحىي  الوعٍار

 تفً القراءاث القرآًٍّ  
 رويساخ هحّوذ

 أستار هساعذ هكلف تالذروش

 قسن اللغح العرتيح 

 هعهذ اآلداب واللغاخ

 الوركس الجاهعي / سعيذج
 

 

طالما كاف االختبلؼ في القراءات سببان في تبايف مكاقؼ كآراء الفقياء في استنباط األحكاـ 
ع القراءات، كاألحكاـ الفقيية تمٌثؿ أىـ المظاىر اٌلتي تبرز بجبلء عممٌية الٌشرعية، كالحقيقة أٌف مكضك 

ر بيف عممي الفقو كالٌنحك. لذا أقصرت الحديث عمى مثاليف: األٌكؿ يؤٌكد أثر الٌتخريج الفقيي التٌأثير كالتٌأثٌ 
لدل ثبكت القاعدة  في إثبات القاعدة الٌنحكية، أك نفييا، كالثٌاني يكشؼ عف مدل تكجيو األحكاـ الٌشرعية

 الٌنحكية في كبلـ العرب، كاٌطرادىا.

 
ِِ  جكاز .1  ؟(االختالؼ في فرض القدميف في الكضكء، ىؿ الغسؿ أك المسح: أك)كارالعطؼ عمى الِج

 

اَلةِ  ِإَلى ُقْمُتـْ  ِإَذا َآَمُنكا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا قاؿ اهلل تعالى:   اْلَمرَاِفؽِ  ِإَلى ـْ َكَأْيِدَيكُ  ُكُجكَىُكـْ  َفاْغِسُمكا الصَّ
.قرأ نافع، كابف عامر، كالكسائي )كأرجمىكـ( بالٌنصب، كقرأ ابف (1) اْلَكْعَبْيفِ  ِإَلى َكَأْرُجَمُكـْ  ِبُرُءكِسُكـْ  َكاْمَسُحكا

كثير، كأبك عمرك، كحمزة )كأرجًمكـ( بالجٌر، فكاف اختبلؼ القراءة سببان لبلختبلؼ في األحكاـ المستنبطة. 
جيا في قكلو تعالى )كأرجمىكـ( بقراءة الٌنصب كالخفض، جى بف خالكيو إلى أكجو االختبلؼ بحي كقد أشار ا

ة لمف نصب أٌنو رٌده بالكاك عمى أٌكؿ الكبلـ، ألٌنو عطؼ محدكد عمى محدكد، كألٌف ما أكجب اهلل فالحجٌ 
عالى أنزؿ القرآف غسمو فقد حصره بحٌد، كما أكجب مسحو أىممو بغير حٌد، كالحٌجة لمف خفض أٌف اهلل ت

بالمسح عمى الٌرأس كالٌرجؿ، ثـ عادت الٌسنة لمغسؿ، كال كجو لمف اٌدعى أف األرجؿ مخفكضة بالًجكار، 
 .(2)ألٌف ذلؾ مستعمؿ في نظـ الٌشعر لبلضطرار، كفي األمثاؿ، كالقرآف ال يحمؿ عمى الٌضركرة

 

 

 تٌجكٍا بأمكر منيا :أٌما القراءة بالجٌر، فقد اعتمدىا اإلمامٌية مف الٌشيعة كاح
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 ة: أٌكلكٍا قراءة الٌنصب أٌنيا عطؼ عمى محؿ الجاٌر كالمجركر، أك الباء زائدة، كاألرجؿ معطكفأّكليا -
 عمى محٌؿ الٌرؤكس المنصكب.

فمـ يأتكٍا في مخالفتيـ  -كىـ اإلمامٌية–رٌد صاحب نيؿ األكطار عمييـ فقاؿ: "كالمكجبكف لممسح 
قكالن كفعبلن بحٌجة نٌيرة، كجعمكٍا قراءة الٌنصب عطفان عمى محٌؿ قكلو )برؤكسكـ(،  الكتاب كالٌسنة المتكاترة

كمنيـ مف جعؿ الباء الٌداخمة عمى )رؤكس( زائدة، كاألصؿ: امسحكٍا رؤكسكـ كأرجمكـ، كما أدرم بماذا 
 .(3)يجيبكف عمى األحاديث المتكاترة

ار القراءة بالخفض قكلو: "ظير أنو يجكز أف يككف كمف األدٌلة اٌلتي أكردىا الٌرازم لمف اخت ثانييا: -
عامؿ الٌنصب في قكلو )كأرجمكـ(، ىك قكلو )كامسحكٍا(، كيجكز أف يككف ىك قكلو: )كاغسمكٍا(، لكف 
العامبلف إذا اجتمعا عمى معمكؿ كاحد، كاف إعماؿ األقرب أكلى، فكجب أف يككف عامؿ الٌنصب في قكلو 

 .(4)المسح"    لمسح أيضان، فيذا كجو االستدالؿ بيذه اآلية عمى كجكب)كأرجمكـ( بنصب البٌلـ تكجب ا

"إف األخبار الكثيرة كردت بإيجاب الغسؿ مشتمؿ  كبعد أف أكرد الٌرازم حججيـ أجاب عنيا بقكلو:
عمى المسح كال ينعكس، فكاف الغسؿ أقرب إلى االحتياط، فكجب المصير إليو، كعمى ىذا الكجو، يجب 

 .(5)الٌرجؿ يقـك مقاـ مسحيا"القطع بأف غسؿ 

كالٌظاىر أٌف الٌرازم، اعتمد في حكمو عمى القرينة العقمٌية، كالٌشرعية باختيار ما يقتضي حمؿ 
 الٌمفظ عمى المعنى اٌلذم يكجب االحتياط، كىك أكلى.

 دليؿ آخر يتمثؿ فيما ركم عف ابف عباس كأنس أٌنيما قاال بالمسح.ثالثيا:  -

و قاؿ ألنس: "يا أبا حمزة، إٌف الحٌجاج خطب باألىكاز كنحف معو، فذكر ركل مكسى بف أنس أنٌ 
الٌطيكر، فقاؿ: اغسمكٍا كجكىكـ كأيديكـ، كامسحكٍا برؤكسكـ كأرجمكـ، كأٌنو ليس شيء مف ابف آدـ أقرب إلى 

هلل: خبثو مف قدميو، فاغسمكٍا بطكنيا، كظيكرىا، كعراقيبعا، فقاؿ أنس: صدؽ اهلل، ككذب الحٌجاج، قاؿ ا
َكَأْرُجَمُكـْ  ِبُرُءكِسُكـْ  َكاْمَسُحكا .قاؿ: ككاف أنس إذا مسح قدميو بٌميما ، 

 .(6)كركل عكرمة عف ابف عباس أٌنو قاؿ: الكضكء غسمتاف كمسحتاف

أما الجميكر مف الفقياء كاألصكلييف فمالكٍا إلى القراءة بالٌنصب في قكلو تعالى )كأرجمكـ( فترٌتب 
 لٌرجميف في الكضكء الغسؿ دكف المسح، كاحتٌجكٍا بأمكر أىميا:عف ذلؾ القكؿ فرض ا

 

: حيث كردت أحاديث كثيرة عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في الّسنة النبكية قكالن كعمالن -1 – 1
لؾ اأخبرنا م "غسؿ القدميف، منيا الحديث الذم ركاه البخارم في صحيحو، كركاه مالؾ في المكطأ، كىك:

حيى عف أبيو: أٌنو قاؿ لعبد اهلل بف زيد كىك جٌد عمرك بف يحيى: ىؿ تستطيع أف تريني بف عمرك بف ي
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كيؼ كاف رسكؿ اهلل )ص( يتكٌضأ؟ فقاؿ عبد اهلل: نعـ، فدعا بكضكء، فأفرغ عمى يديو، فغسؿ يديو 
ثـ مسح     مرتيف، ثـ مضمض كاستنشؽ ثبلثان، ثـ غسؿ كجيو ثبلثان، ثـ غسؿ يديو مٌرتيف إلى المرفقيف، 

برأسو يديو، فأقبؿ بيما كأدبر، بدأ بمقدـ رأسو ثـ ذىب بيما إلى قفاه، ثـ رٌدىما إلى المكاف اٌلذم بدأ منو، 
 ركاه الٌشافعي في األـ. (7)ثـ غسؿ رجميو"

، دٌؿ عمى أٌنو غسؿ ال (8)(كيؿ لؤلعقاب مف الٌنار)كلما قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 
 مسح.

ما كرد في اآلية بيذا الٌصدد ما عٌمؽ بو اإلماـ الٌشافعي في الٌرسالة، الفقيية لً  كمف الٌتخريجات
فقاؿ: "...قصد القدميف بالغسؿ كما قصد الكجو كاليديف، فكاف ظاىر ىذه اآلية أٌنو يجرم في القدميف ما 
           يجرم في الكجو مف الغسؿ، أك الٌرأس مف المسح، ككاف يحتمؿ أف يككف أريد بغسؿ القدميف،
أك مسحيما بعض المتكضئيف دكف بعض، فمٌما مسح الٌرسكؿ عمى الخفيف كأمر بو مف أدخؿ رجميو في 
الخفيف، كىك كامؿ الٌطيارة، دٌلت سٌنة رسكؿ اهلل )ص( عمى أٌنو إٌنما أريد بغسؿ القدميف أك مسحيما 

خاٌصة عمى أٌنو يراد بو بعض المتكضئيف دكف بعض، كىذا يدخؿ في ما نزؿ عاٌمان، فدٌلت الٌسنة 
 .(9)الخاص"

إٌف اهلل جٌؿ شأنو أكرد الٌتحديد في قكلو تعالى )إلى الكعبيف(، كما أكرد الٌتحديد في قكلو تعالى:  -2 -1
)إلى المرفقيف( فدٌؿ ذلؾ عمى أٌف المراد في الٌرجؿ الغسؿ ال المسح ألٌف الٌتحديد إٌنما جاء في المغسكؿ ال 

 المسمكح.

 يج لقراءة الجرٌ يثبت كجكب غسؿ الٌرجميف كاليديف.كفي ىذا تخر 

كمف تأكيميـ لقراءة الجٌر أيضان أٌف الٌرجؿ معطكؼ عمى الٌرأس في الٌظاىر ال في المعنى، كقد  -3 -1
 يعطؼ الٌشيء عمى الٌشيء كالمعنى بينيـ مختمؼ، قاؿ الشاعر: 

 .(10)اكزٌججف الحكاجب كالعيكن *    ًإذا ما الغانيات برزف يكمان   

ف كانت العيكف ال ت ج، فكذلؾ عكؼ األرجؿ عمى جٌ ز فعطؼ )العيكف( عمى )الحكاجب(، كا 
ف كانت ال ت  ح.مسالرؤكس كا 

 كقاؿ آخر:

 متقٌمدا سيفان كرمحان  *   ياليت بعمؾ في الكغى       

ف كاف الٌرمح ال يتقٌمد.  فعطؼ )سيفان( عمى )رمحان( كا 
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ٌنما خفض لمًجكار، كالحمؿ عمى الًجكار كثير سكاء في إٌف )األرجؿ(  معطكفة عمى األ -4 -1 يدم ، كا 
 َكاْلُمْشِرِكيفَ       اْلِكتَابِ  َأْىؿِ  ِمفْ  َكَفُركا الَِّذيفَ  َيُكفِ  َلـْ  »كبلـ العرب أكفي كتاب اهلل، كمنو قكلو تعالى: 


ف كاف معطكفان (11) عمى )اٌلذيف( فيك مرفكع ، ككجو الٌدليؿ أٌنو قاؿ: )كالمشركيف(بالخفض عمى الًجكار كا 

سـ )يكف(، كقد رٌد األنبارم ىذا االحتجاج فقاؿ: ال حٌجة ليـ فيو ألٌف قكلو تعالى )المشركيف(  ًَ ألٌنو  ًا
ٌنما ىك معطكؼ عمى قكلو )مف أىؿ الكتاب( فدخمو الجٌر ألٌنو  ليس معطكفان عمى )اٌلذيف كفركٍا(، كا 

 .(12)معطكؼ عمى مجركر ال عمى الًجكار 

الٌشيخ خالد في أحكاـ العطؼ بالكاك: جكاز العطؼ عمى الًجكار في الجٌر خاٌصة نحك كقاؿ 
، كتبطؿ ىذه الحٌجة إذا كاف المراد بالمسح (13))كأرجميـ( في قراءة  ابف عمر، أبي بكر، كابف كثير، كحمزة

 في األرجؿ الغسؿ.

مف الثٌقات األثبات في ، ككاف أبك زيد األنصارم "المسح خفيؼ الغسؿ"قاؿ أبك زيد األنصارم:
 .(14)نقؿ الٌمغة كىك مف مشايخ سيبكيو، ككاف سيبكيو إذا قاؿ: سمعت الثٌقة، يريد أبا زيد األنصارم 

كعمى ىذا األساس قاؿ ابف ىاشـ: كجعؿ في )أرجمكـ( بالخفض أٌنو عطؼ عمى أيديكـ ال عمى 
 :يبلن، كفي الٌتككيد نادران كقكلوككف في الٌنعت قميرؤكسكـ، كاٌلذم عميو المحٌققكف أٌف الًجكار 

 .(15))ياصاح بٌمغ ذكم الٌزكجات كٌميـ(، كال يككف في الٌنسؽ ألٌف العاطؼ يمنع الٌتجاكز

 كمف أدٌلتيـ عمى جكا ز عكؼ الًجكار مف كبلـ العرب: 
 

 قاؿ الٌشاعر:

 (16)قيطنان بمستحصد األكتار محمكج * كأٌنما ضربٍت قٌداـ أعينيا  

ى الًجكار، ككاف ينبغي أف يقكؿ: )محمكجان( لككنو كصفان لقكلو )قطنان(، كلكنو فخفض محمكج عم
 خفضو لمًجكار.

  

 كقاؿ زىير:

 بٍعدم سكافي المكر كالقٍطر * لعب الٌرياحي بيا كغيَّرىا  

ف كاف ينبغي أف يككف مرفكعان، ألٌنو معطكؼ عمى )الٌسكافي(، ر( عمى الجً فخفض )القطٍ  كار، كا 
 فان عمى )المكر( كىك الغبار ألٌنو ليس لمقطر سكاؼ كالمكر حتٌى يعطفو عميو.كال يككف معطك 
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كقاؿ أبك البقاء في التٌبياف: "قد أجرت العرب كثيران مف أحكاـ المجاكر عمى المجاكر لو حتى في 
(، ككقكليـ ) إنٌي آلتيو بالغد ايا أشياء يخالؼ فييا الثٌاني األٌكؿ في المعنى، كقكليـ: )جحر ضبٍّ خربو

 .(17)كالعشايا ( كالغداة ال تجمع عؿ غدايا،كلكف جاز مف أجؿ العشايا، كىك كثير" 

اْلَكْعَبْيفِ  ِإَلى َكَأْرُجَمُكـْ  ِبُرُءكِسُكـْ  َكاْمَسُحكااعتباران لكؿ ىذا يركف في قكلو تعالى: 
، بالخفض (18)

( كلك َكَأْيِدَيُكـْ  ُكُجكَىُكـْ  َفاْغِسُمكا)عمى الًجكار، ككاف ينبغي أف يككف منصكبان، ألٌنو معطكؼ عمى قكلو: 
كاف معطكفان عمى قكلو )برؤكسكـ( لكاف ينبغي أف تككف األرجؿ ممسكحة ال مغسكلة، كىك مخالؼ 

 خبلفان... فيما يعدٌ  إالٌ جماع أئمة األمة مف الٌسمؼ كالخمؼ إل

ج الفقيي        يى أثر الٌتخر جمٌ حكية كمنيا يتكىكذا يككف لمقرينة الٌشرعية دكر في إثبات القاعدة النٌ 
 في الٌدرس  الٌنحكٌم .

ىؿ تحّؿ القراءة بالعطؼ عمى المجركر :  أك  )االختالؼ في جكاز العطؼ عمى الّضمير المجركر -2
؟ المضمر  مف غير  إعادة الجار ٌَ) 

، كمحؿ الخبلؼ في ىذه اآلية (19) َكاأْلَْرَحاـَ  ِبوِ  َتَساَءُلكفَ  الَِّذم المَّوَ  َكاتَُّقكا قاؿ اهلل تعالى: 
ة، كمكمف القضٌية أك االختبلؼ مسألة ذمسألة شرعية تتمٌثؿ في مدل صٌحة كجكاز قراءة القرآف بركاية شا

نحكٌية مفادىا: ىؿ يجكز العطؼ عمى الٌضمير المخفكض دكف إعادة الجار؟ كعمى أساسيا يككف القارلء 
 في حؿ أك حراـ منيا.

كز العطؼ عمى الٌضمير المجركر مف غير إعادة الجار عند البصرييف كانطبلقان مف ىذا ال يج
بخبلؼ المنصكب، كجٌكزه الككفيكف قياسان عمى الٌضمير المنصكب، كفي ىذا المضمار عاب المبرد عمى 

تحٌؿ  زاعمان أٌنو ال ، بجر األرحاـ، كرٌد ىذه القراءةَكاأْلَْرَحاـَ  ِبوِ  َتَساَءُلكفَ  الَِّذم المَّوَ  َكاتَُّقكاحمزة قراءتو: 
 ، كقكؿ المبٌرد ىذا مردكد مف كجكه عٌدة ىي:(20)بيا القراءة

قارئيا ثقة ال سبيؿ إلى رٌد نقمو، قاؿ الٌسيكطي: "قـك مف الٌنحاة المتقٌدميف يعيبكف عمى عاصـ  -2-1
كف، فإٌف ، كينسبكنيا إلى الٌمحف، كىـ في ذلؾ مخطئ(21)ةكحمزة كابف عامر قراءات بعيدة في العربيٌ 

ة، قراءاتيـ ثابتة باألسانيد المتكاترة الٌصحيحة اٌلتي ال مطعف فييا، كثبكت ذلؾ دليؿ عمى جكازه في العربيٌ 
.كمف ذلؾ احتجاجو عمى جكاز  (22)كقد رٌد المتأٌخركف منيـ ابف مالؾ عمى مف عاب عمييـ ذلؾ بأبمغ رٌد."

 ِبوِ  َتَساَءُلكفَ  الَِّذم المَّوَ  َكاتَُّقكاراءة حمزة: )، بقمير المجركر مف غير إعادة الجارٌ العطؼ عمى الضٌ 
بف مالؾ عٌمؽ الفخر الٌرازني عمى ىذه القراءة، كعمى منع المانعيف لجكازىا، كعمى ا(.  كقبؿ َكاأْلَْرَحاـَ 

بيذه  تجكيز سيبكيو ليا ببيتيف مجيكلي القائؿ بقكلو:"...ألٌف حمزة أحد القراء الٌسبعة، كالٌظاىر أٌنو لـ يأت
ـ، كذلؾ يكجب القطع بصٌحة ىذه القراءة مف عند نفسو، بؿ ركاىا عف رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسمٌ 

 .(23)ىى مف بيت العنكبكت"ك ما بيذه األقيسة اٌلتي ىي أغة، كالقياس يتضاءؿ عند الٌسماع، السيٌ المٌ 
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دة، كمجاىد، كابف عباس، أٌنو قد قرأ بيا جماعة مكثقكف مثؿ: الحسف البصرم، كاألعمش، كقتا -2-2
ذا صٌحت الٌركاية فبل سبيؿ إلى رٌدىا  .(24)كابف مسعكد، كا 

لذا أجاز الٌسيكطي االحتجاج بالقراءات كاممة فقاؿ: "أٌما القرآف كٌمما كرد أٌنو قرأ بو جاز االحتجاج 
 .(25)بو في العربية سكاء أكاف متكاتران أك آحادان أك شاذان"

كيو تخطئة كاحدة لقراءة مف القراءات مع كثرة ما استشيد بو منيا، بؿ كذلؾ ال نجد في كتاب سيب
 . (26)يا الٌسنة"صٌرح بقبكليا جميعان ميما كانت شاذة عف مقاييسو حيث قاؿ: "القراءات ال تخالؼ ألنٌ 

قد كردت عٌدة شكاىد في التٌنزيؿ الحكيـ، كفي كبلـ العرب احتٌج ببعض منيا الككفيكف عمى جكاز  -3 -2
 ، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر.مير المجركر دكف إعادة الجارٌ عطؼ عمى الضٌ ال
 : قاؿ الٌشاعر: ظـمف النّ  -

 مف عجب اـً فاذىب فما بؾ كاأليٌ  *        ناتيجكنا كتشمتً  بتى فاليكـ قرٌ     

ف أٌنو ال كف فيرك اـ( خفض بالعطؼ عمى الكاؼ في )بؾ(، كالتٌقدير )بؾ كاألياـ(، أما البصريٌ )األيٌ 
يف فيو، ألٌنو مجركر عمى القسـ ال بالعطؼ عمى الكاؼ في )بؾ(، لكف يدحض ىذا الٌتخريج حٌجة لمككفيٌ 
، فإذا عطؼ األرحاـ عمى (27)ة تتمٌثؿ في ىدم الٌرسكؿ )ص( في قكلو: )ال تحمفكا بآبائكـ(قرينة شرعيٌ 

 شرعان.الكاؼ في )بؾ( اعتبر ذلؾ جكازان لمحمؼ باألرحاـ كىذا ال يجكز 
، فعطؼ (28)«اْلَحَراـِ  َكاْلَمْسِجدِ  ِبوِ  َكُكْفره  المَّوِ  َسِبيؿِ  َعفْ  َكَصد   »قكلو تعالى: :  كر الحكيـكمف الذّ  -

 )المسجد الحراـ( عمى الياء في )بو( فصار في مكضع خفض بالعطؼ عمى الٌضمير المخفكض فدؿٌ 
 عمى جكازه.

فيو أيضان ألٌف )المسجد الحراـ( مجركر بالعطؼ عمى يف يركف أٌنو ال حٌجة ليـ كفي رٌد الككفيٌ 
)سبيؿ اهلل( ال بالعطؼ عمى )بو(، كالتٌقدير فيو، كصٌد عف سبيؿ اهلل كعف المسجد الحراـ، ألٌف إضافة 
الٌصٌد عنو أكثر في استعماؿ مف إضافة )الكفر بو(، أال ترل أٌنيـ يقكلكف )صددتو عف المسجد، كال 

 مسجد(.يكادكف يقكلكف كفرت بال

كقد انتصر ابف مالؾ لمقائميف بجكاز العطؼ عمى المضمر المجركر فرٌد عمى مثؿ ىذا الٌرٌد فقاؿ: 
،  اْلَحرَاـِ  َكاْلَمْسِجدِ  ِبوِ  َكُكْفره  المَّوِ  َسِبيؿِ  َعفْ  َكَصد   َكِبيره  ِفيوِ  ِقتَاؿه  ُقؿْ  »دات الجكاز قكلو تعالى: "كمف مؤيٌ 

اء المجركرة بالباء ال بالعطؼ عمى )سبيؿ اهلل( الستمزامو العطؼ عمى فجٌر )المسجد( بالعطؼ عمى الي
المكصكؿ كىك )الٌصٌد( قبؿ تماـ صمتو، ألٌف )عف سبيؿ( صمة لو، إذ ىك متعٌمؽ بو، ككفر معطكؼ عميو 
،فيمـز ما ذكرتو مف العطؼ عمى المكصكؿ قبؿ تماـ الٌصمة، كىك ممنكع بإجماع، فإف عطؼ عمى الياء 

 .(29)ؾ.خمص مف ذل
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كأمر رابع ىك أٌف الجٌر في األرحاـ يجكز أف يككف بحرؼ جٌر مقٌدر، فكأٌف القارئ قاؿ: )بو  -2-4
              ي، الٌزمخشرم،يف مثؿ ابف جنٌ اؽ الٌنحكيٌ ذكباألرحاـ( كقد حمميا عمى التٌقدير جماعة مف ح

المحذكؼ إذا دٌلت الٌداللة عميو كاف ي في الخصائص: "باب في أٌف ابف األنبارم، ابف يعيش. قاؿ ابف جنٌ 
 ِبوِ  َتَساَءُلكفَ  الَِّذم المَّوَ  َكاتَُّقكافي حكـ الممفكظ بو، كعمى نحك مف ىذا يٌتجو عندنا ما قرأه حمزة 

كذىب إليو ،ليست ىذه القراءة عندنا مف اإلبعاد، كالفحش، كالٌشناعة، كالٌضعؼ عمى ما رآه فييا َكاأْلَْرَحاـَ 
)يعني المبرد(، بؿ األمر فيو دكف ذلؾ، كأقرب، كأخؼ، كألطؼ، كذلؾ أٌف لحمزة أف يقكؿ أبك العباس 

ألبي العباس: "إني لـ أحمؿ األرحاـ عمى العطؼ عمى المجركر كالمضمر، بؿ اعتقدت أف يككف فيو باء 
( ك)عمى رر ثانية حتٌى كأٌني قمت: )كباألرحاـ( ثـ حذفت الباء لتقٌدـ ذكرىا في نحك قكلؾ )بمف تمرر أم

 .(30)مف تنزؿ أنزؿ( كلـ تقؿ )أمرر بو( )كال تنزؿ عميو(، لكف حذفت الحرفيف لتقٌدـ ذكرىما

 كمما يعضد ىذا الٌتكجيو كيقٌكيو أٌف سيبكيو فٌسر قكؿ الٌشاعر أبي داكد:

 كنار تكقد بالٌميؿ ناران           *      أكؿ امرئ تحسبيف امرئان           

ـ لذكره إٌياىا في أٌكؿ اني بػ )كؿ( مقٌدرة استغنى عنيا المتكمٌ طر الثٌ في الشٌ  )نار( فقد جعؿ جرٌ   
 .(31)الكبلـ

كىذا ما حدا بأبي حٌياف أف يقكؿ في مسألة العطؼ عمى الٌضمير المجركر مف غير إعادة الجار: 
يف اتٌباع مذىب البصريٌ "الذم نختار: جكازه لكقكعو في كبلـ العرب كثيران نظمان كنثران كقاؿ: "كلسنا متعٌبيف ب

 .(32)بؿ نتٌبع الٌدليؿ"

ضح مٌما تقٌدـ أٌف الحكـ الٌشرعي المتمٌثؿ في جكاز قراءة القرآف بركاية حمزة المرتكزة عمى كيتٌ 
جكاز العطؼ عمى الٌضمير المجركر دكف إعادة الجاٌر، بني عمى إثبات ىذه الٌدعامة األساسٌية بأدٌلة، 

الٌنحكم في الٌتخريج  ممعيارىذا حٌجة قاطعة عمى األثر الفٌعاؿ ل كفي ىـ،كشكاىد مف أشعار العرب كنثر 
  الفقيي. 
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 قسن اللغح العرتيح 

 هعهذ اآلداب واللغاخ

 الوركس الجاهعي / سعيذج
 

 

 :نظريَّة التَّأثير كاالتصاؿ:األسس كاألعالـ - أ

لمَّا كانت المُّغة المحكر األساس الذم 
تنطمؽ منو الطَّاقات الببلغيَّة كالدَّالليَّة، كتتفجَّر 

في  -ة، كاف الكبلـفي خبللو العمميَّة النَّقديَّ 
بالغ األىميَّة، كالنَّظر في نسجيا كدالئميا  -شأنيا

أبمغ   كلما كانت تستدعي إفيامان مف طرؼ 
المبًدع، كتستكجب معافو ما، كانت مطركحة أماـ 
نيـ القراءة كتأكيبلتيا، كبعبارة أكضح: كانت 
معركضة لقيرَّاء يحيكنيا، كيفجٍّركف ككامنيا 

ضاه صاحبيا، أك بشكؿو تأكيمي بالشَّكؿ الذم ارت
قد يتعالى عمى قيـ النَّص الضيٍّقة، كمف ىنا 

كانت شراكةن في  تظير قيمة القارئ كما لك
 التَّأليؼ بينو كبيف المبًدع.

عمى ىذا األساس، صيغت المَّبنات 
نت  أسمكبية التمقٍّي،  -فيما بعد-األكلى التي ككَّ
ثمرة التأثير  -في خبلليا-كبدا األسمكب 

تجربة  بدت. ك لمنصكص اإلبداعية ألقراءاتي
 النصٌية ، تستشرؼ جماليَّتىواتأليفي طاالمبدع نم

كلعؿَّ  كتخرجو إلى حٌيز الكجكد، بداىةي القارئً 
الدٍّراسات الفمسفيَّة كالمُّغكيَّة ىي التي مٌيدت 
السَّبيؿى إلى ًانبثاؽ التأثُّر كالتأثير بيف النَّص 

فيما بعد  -المرجكَّةى كالقارئ  كجعمت الحقيقةى 
حقيقةن ظاىراتيَّة كالتي ال تككف إالَّ  -التأكيؿ

 .1عندما يدخؿ اإلنساف في عبلقات مع األشياء
ىاتو األخيرة ىي الكشائج النصيَّة المغمقة، التي 

التحيا إال بانضكاء القارئ إلييا في لحظة مف 
 .المحظات

كلذلؾ كاف منظكر القراءة ىك بحث عف 
، الكامنة كراء Intentionnalitéالقصدية 

الخطاب أم االنطبلؽ مف الذات القارئة إلى 
المكضكع المقركء ثـٌ حصكؿ التكٌحد، كليذا 
اعتبر أصحابي النظرٌية الٌظكاىرٌية أٌف األنا 
المفٌكرة ال تككف إاٌل عندما تدخؿ دخكالن فعمٌيان في 

كبيذا يصير عمؿ القارئ عبلقات مع األشياء. 
لمعنى فقط، بؿ تجاكزه بما ليس البحث عف ا

يعطيو تفسيرا في عكامؿ انبثاقو يستدعي أفكاران 
تقبؿ المحاكرة الجادَّة، كىذا ما عمَّؽ عميو 

  . 2فكلفغانغ إيزر بػ:نظريَّة التَّأثير كاالتصاؿ
كالقػػػػػارئ فػػػػػي ىػػػػػذه النظرٌيػػػػػة لػػػػػيس  قارئػػػػػان 
مسقطان، بؿ قارئ قادر عمى االنغماس في صػنيع 

بنبضو الفكرم عند حدكد إبياـ كال يتكقؼ المبدع 
الػػنَّص، بػػؿ تػػراه يعمػػؿ خيالػػو السػػتجبلب عناصػػر 
جديػػدة تجعػػؿ مػػف الػػنصٍّ مفتكحػػا عمػػى االحتمػػاؿ، 
مما يدفع بو إلػى الحيػاة بػدؿ المػكت، ىاتػو الحيػاة 
التي تنبني عمى المشاركة النظريَّة كالعقميَّة لمقارئ 
لَّفػػػػو، كمػػػػف ىنػػػػا تنشػػػػأ  مػػػػع المؤلٍّػػػػؼ مػػػػف خػػػػبلؿ مؤى

يَّة األثػػػػػػػػػػر المفتػػػػػػػػػػكح التػػػػػػػػػػي تجعػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػعر 
ؿ)القػػارئ( المركػػز الفعَّػػاؿ فػػي إحيػػاء جماليَّػػة  المؤكٍّ

 .3االنَّص كتحديثي
لػػػيس قارئػػػا  -فػػػي ىػػػذه النظريَّػػػة -كالقػػػارئ

مسقطان، بؿ قارئه قادره عمى االنغماس في صػنيع 
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كتبػدك العمميَّػة األسػمكبيَّة مػف ىاىنػا نتيجػػة  المبػدع
النص، كالمحمػػػػػػػػؿ منطقيَّػػػػػػػػة التصػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػارئ بػػػػػػػػ

األسػػمكبي كاحػػد مػػف ذانػػؾ القػػارئ بيػػد أنػػو يختمػػؼ 
عنو في محاكراتو الجادَّة كالعمميَّة في سػبر أغػكار 
الػػنَّص مػػف خػػبلؿ أفػػؽو فكػػرمٍّ قػػد يكػػكف أرقػػى ممػػا 
َـّ لمػػػػا كانػػػػت  ىػػػػك عميػػػػو لػػػػدل القػػػػارئ العػػػػادم. ثػػػػ
جماليػػػػػػػة الػػػػػػػنَّص ال تتجمػػػػػػػىَّ  إال حػػػػػػػيف انضػػػػػػػماـ 

كػػاف حقيقػػي بمكلينيػػو أف  المحمٍّػػؿ األسػػمكبي إلييػػا،
يجعػػؿ األسػػمكبيَّة "فػػي  نيايػػة األمػػر ىػػي أسػػمكبية 

كمػػػرٌد ذلػػػؾ إلػػػى العتبػػػات التعبيرٌيػػػة التػػػي   4التمقٍّػػػي"
تشػػػػػٌد انتبػػػػػاه القػػػػػارئ فتجعمػػػػػو يسػػػػػتقطب المثيػػػػػرات 

اٌل  والماثمػػػة فػػػي الػػػٌنص كيػػػركف فػػػي تحميمػػػ إلييػػػا،كا 
نًشػػػػػػػػػًئو كال ييػػػػػػػػػرل لػػػػػػػػػو  لظػػػػػػػػػٌؿ المعنػػػػػػػػػى حبػػػػػػػػػيسى مي

عٌبػػػػر مكلينييػػػػو عػػػػف ىػػػػذه العممٌيػػػػة  اإلفصػػػػاح،كلقد
 la stylistiqueالقراءاتٌيػػة بػػػ:أسمكبية التٌػػأثيرات

des effets   . 
كيرل أيزر أفَّ ىذا القارئ المقصكد" ليس 
نَّما ىك قارئ ضمنيُّ يخمػؽ  لو كجكد في الكاقع، كا 
َـّ فيػػك  سػػاعة قػػراءة العمػػؿ الفنٍّػػي الخيػػالي، كمػػف ثػػ

شػػأف الػػنَّص. كىػػك  قػػارئ ذك قػػدراتو خياليَّػػة، شػػأنو
اليرتبط مثمو بشكؿو مف أشكاؿ الكاقع المحدَّد، بػؿ 
ػػػو قدراتػػػو الخياليػػػة لمتحػػػرُّؾ مػػػع الػػػنَّص، باحثػػػان  يكجٍّ

تكازنو، ككاضعان في عف بنائو، كمركٍّزان القكل فيو ك 
يػػػػػػػػػده عمػػػػػػػػػى الفراغػػػػػػػػػات الجدليَّػػػػػػػػػة فيػػػػػػػػػو فيممؤىػػػػػػػػػا 
 5باسػػػػتجابات اإلثػػػػارة الجماليَّػػػػة التػػػػي تحػػػػدث لػػػػو" 

: أفَّ ىػػػػذه النظريَّػػػػة خفَّفػػػػت مػػػػف يمكػػػػف ال قػػػػكؿ آنئػػػػذو
سػػػػػػػقاطي عمػػػػػػػى غمػػػػػػػكاء الػػػػػػػذيف تبنَّػػػػػػػكا المػػػػػػػنيج اإل

النُّصػػػكص كجعمػػػت مػػػف القػػػػارئ حػػػرا فػػػي تجكالػػػػو 
كتفسػػػيره لمعطيػػػات الػػػنَّص، كبالتَّػػػالي الػػػدُّخكؿ مػػػف 

أطػرو فكريػة  عمػى البحػث فػيمنطمؽ عممي يستند 

، كأخػرل مجيكلػة مغمقػة تحتػاج يػولد قبمية معمكمة
 اح عنيا) معاني النص(.اإلفص

 
 :قراءة األثر كجماليَّة التقبُّؿ  -ب

سػػػعت الدٍّراسػػػات الحداثيَّػػػة إلػػػى تسػػػميط  -
ػػكء عمػػى القػػراءة كالقػػارئ بشػػكؿو جػػدٍّم، بعػػدما  الضَّ
تناسػػػتو النَّظريَّػػػات السػػػياقيَّة كأكصػػػدت البػػػاب فػػػي 
كجيو لقكؿ شػيءو مػا حػكؿ الػنَّص األدبػي، كليػذا" 

 يف أفَّ اآلثػػار األدبيَّػػة الاعتقػػد كثيػػر مػػف المعاصػػر 
تكتػػػػب فحسػػػػب انطبلقػػػػا مػػػػف أكضػػػػاع اجتماعيػػػػة، 

تكتػػػػب أيضػػػػان حسػػػػب  كتػػػأثُّران بعكامػػػػؿ تاريخيَّػػػػة، كال
خصائص إبداعيَّة كأشكاؿ أسػمكبيَّة فقػط، بػؿ ىػي 
تكتػػػػب عمػػػػى كجػػػػو الخصػػػػكص لقػػػػارئو كلجميػػػػكرو 

.كتمؾ النَّظريَّات السياقيَّة 6يتَّجو بيا أصحابيا إليو"
ت فػي االبتعػاد عػف القػارئ، إاٌل أنَّيػا لػـ ميما بالغػ

تسػػػػػتطع إزاحتػػػػػو مػػػػػف كيانيػػػػػا كىػػػػػي تتعامػػػػػؿ مػػػػػع 
النُّصػػػػػػػػكص األدبيَّػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػالمفكٍّركف اليكنػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػي 

يييـ نحػػك القػػارئ مػػف  ـمفيػػكمي لممحاكػػاة كػػاف تػػكجُّ
منطمػػػػػؽ األثػػػػػر الػػػػػذم تتركػػػػػو اآلثػػػػػار األدبيَّػػػػػة فػػػػػي 

 مستقبمييا كالشفقة أك الفزع... كغيرىا. 
القػػػكؿ إف  -مػػػف كػػػؿ ىػػػذا -اأال يحػػػؽ لنػػػ

عممية اإلختيػار األسػمكبي تنسػج كفػؽ مػا يتصػكره 
المبػػدع فػػي القػػارئ؟ بػػؿ ألػػيس خميػػؽ بنػػا اإلىتمػػاـ 
بػػالتمقي كاعتبػػاره دعامػػة كبػػرل فػػي تجمػػي العمميػػة 
 األسمكبية مثمما رأل مكلينييو كفيمي سانديرس؟  

كلقػػػد بػػػػدت اىتمامػػػػات النَّقػػػد بالقػػػػارئ فػػػػي 
جميػػػػػزم عمػػػػػى يػػػػػد إدجػػػػػار أالف النَّقػػػػػد األدبػػػػػي اإلن

الػذم صػرَّح:" بأنَّػو يفكٍّػر  Edger Alan Poeبػك
ؿ مػػا يفكٍّػػر فػػي نػػكع األثػػر الػػذم يقصػػد إليػػو، ال أكَّ

كبعػػػػد ذلػػػػؾ يفكػػػػر فػػػػي الكسػػػػائؿ  التَّعبيريَّػػػػة التػػػػػي 
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. كبػػػػػػدا ىػػػػػػذا المممػػػػػػح أمػػػػػػران كاردنا لػػػػػػدل  7تبلئمػػػػػػو"
 القائػػؿ: P.valeryالشَّػػاعر الفرنسػػي بػػكؿ فػػاليرم 

كىػػذا ممػػا ،  8م المعنػػى الػػذم تحمػػؿ عميػػو""ألشػػعار 
ينبػػػػئ عمػػػػى أف التكصػػػػيؼ األسػػػػمكبي لمقػػػػارئ ىػػػػك 
كحػػػػػػده الػػػػػػػذم يبػػػػػػرر صػػػػػػػرامة القػػػػػػراءة األسػػػػػػػمكبية 

 الكاعية. 
كال يفكتنا في ىذا المقاـ اإلشارة إلػى دكر 
عمـ االجتماع في االىتمػاـ بالقػارئ " فمػئف ركَّػزت 
ؿ الدٍّراسػػػات فػػػي ىػػػذا االتٍّجػػػاه عنايتيػػػا عمػػػى تػػػدخُّ 

السٍّػػياقات التاريخيػػة فػػي نشػػأة اآلثػػار األدبيَّػػة، لقػػد 
ؿ فػػػػي  ذىبػػػػت مػػػػع ذلػػػػؾ إلػػػػى أفَّ المجتمػػػػع اليتػػػػدخَّ
اإلنشاء األدبي مف حيث ىك مصدر ليا فحسب، 
نَّمػا ىػك يتػدٌخؿ فييػا أيضػا مػف حيػث ىػك متقٌبػؿ  كا 

اىا" َى يتمؽَّ
9  . 
 

 Robertكلقػػد ذىػػب ركبيػػر إسػػكاربيت 

Escarpit – مؤسٍّسػػػػيف األعػػػػبلـ باعتبػػػػاره أحػػػػد ال
إلػػى أفَّ الكاتػػب إنَّمػػا يكتػػب  -لعمػػـ اجتمػػاع األدب

"فيػك عنػػدما يضػػع  لقػارئ، أك لجميػػكرو مػف القػػرَّاء
أثػػػرىه األدبػػػي يػػػدخؿ بػػػو فػػػي حػػػكارو مػػػع القػػػارئ... 
كممػػػػػا يبػػػػػرىف عمػػػػػى أفَّ الكاتػػػػػب يرمػػػػػي باإلنشػػػػػاء 
ػػػمة بالقػػػارئ، أنَّػػػو يعمػػػد إلػػػى  األدبػػػي إلػػػى ربػػػط الصٍّ

شػػػػػر فػػػػػي ذاتػػػػػو خػػػػػركجي بػػػػػاألثر نشػػػػػر أعمالػػػػػو، فالنَّ 
الػػػػػػػػذيف يختمفػػػػػػػػكف فػػػػػػػػي  10األدبػػػػػػػػي إلػػػػػػػػى القيػػػػػػػػرَّاء"

مسػػػػتكياتيـ الثَّقافيَّػػػػة، كآفػػػػاقيـ القبميَّػػػػة، كتكقُّعػػػػاتيـ 
الفكريَّػػة. ليػػذا لػػيس عيبػػا فػػي أنَّػػا نجػػد أنفسػػنا أمػػاـ 
عػػػػػددو اليحصػػػػػى مػػػػػف التػػػػػأكيبلت لمػػػػػنَّص الكاحػػػػػد، 

فػػي مػػاداـ الًمػػرىاسي الفكػػرم الحػػديث يبػػيح التشػػتُّت 
.  المعنى، كأفَّ القراءة قراءاتو

كلكػػػف، ىػػػؿ كػػػؿُّ تأكيػػػؿو ىػػػك صػػػالحي لبمػػػكغ 
 الحقيقة المرجكَّة؟ 
ػػػػػة القػػػػارئ تتجمَّػػػػػى إنقػػػػكؿ:   ضػػػػػمففَّ ميمَّ

ًمراسػػػو الفكػػػرم، فػػػي مػػػؿء الفراغػػػات التػػػي تركيػػػا 
الكاتػػب فػػي الػػنص حتػػى يتػػأٌتى القػػبض عمػػى تمػػؾ 
الجماليَّػػػػػػػة التػػػػػػػي خمَّػػػػػػػدت الػػػػػػػنص كجعمتػػػػػػػو يقبػػػػػػػؿ 

ت، مػػػف ىنػػػا نتجػػػت نظريَّػػػة جماليَّػػػة التقبُّػػػؿ القػػػراءا
Lesthetique Réception  فػي ألمانيػا بزعامػة

،  Hans Robert yaoussىػانز ركبيػر يػاكص 
 Horizonالػػػذم أتػػػى بمفيػػػـك أفػػػؽ اإلنتظػػػار 

Attente 11 حتػػى اليقػػع القػػارئ فػػي زلػػؿ الفيػػـ ،
إلػػى  Mukarovskyكتكصػػؿ مػػع مككاركفسػػكي 
ك قػػػارئ احترافػػػي يقػػػرأ مفيػػػكـ القػػػارئ المػػػدًرؾ، كىػػػ

األثػػػر األدبػػػي كيتػػػذكَّؽ الجماليَّػػػة فيػػػو عػػػف طريػػػؽ 
. انتظارتجربتو التي تكسبو أفؽ   خاصٍّ

ىػػذا األفػػؽ ىػػك أيضػػان فػػي الكيػػاف الفكػػرم 
لمكاتػػػػػب كيسػػػػػاعده كىػػػػػك يحػػػػػكٍّر نصكصػػػػػو عمػػػػػى 
نسػػػجيا نسػػػجا رائعػػػان، كيتقاسػػػمو فػػػي ىػػػذا اإلنشػػػاء 

عةن لػػػذم يقػػػرأ لػػػو فيزيػػػد صػػػنيعيو ىػػػذا صػػػناتصػػػكُّري 
الَّ فقػػػػػػد يتعػػػػػػالى عميػػػػػػو فيصػػػػػػيبو بخيبػػػػػػة  كقػػػػػػكَّةن، كا 
االنتظار. كقد أكَّد ياكص في معرض حديثو عػف 
اآلثػػػػار األدبيَّػػػػة أنَّيػػػػا تمػػػػؾ التػػػػي تصػػػػيب انتظػػػػار 
الجميػػػػكر بالخيبػػػػة، ألنَّيػػػػا" آثػػػػار تطػػػػكٍّر الجميػػػػكر 
كتطكٍّر كسائؿ التَّقػكيـ كالحاجػة مػف الفػف، أك ىػي 

مػػػػػؽ جميكرىػػػػػا آثػػػػػار تيػػػػػرفض إلػػػػػى حػػػػػيف حتَّػػػػػى تخ
ر بجديَّػػة جدليَّػػة المعنػػػى 12خمقػػان" .كلعػػؿَّ ىػػذا مػػايبرٍّ

َـّ فػػإفَّ  فػػي الكتابػػة كصػػبغو بصػػبغة التعػػدُّد، كمػػف ثػػ
"انفتػػػػاح الػػػػنَّص عمػػػػى قػػػػراءات متعػػػػدٍّدة ىػػػػكالنَّظير 

. ماداـ غياب 13الجدلي لبلستقبلؿ الدَّاللي لمنَّص"
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الحػػػػكاري بػػػػيف القػػػػارئ كالكاتػػػػب أمػػػػرا كاردا، كىكمػػػػا 
 ًَ  ري بميبلد التَّأكيؿ في ظؿٍّ ذاؾ الغياب.  يبشَّ

إفَّ مػػػا قمنػػػاه آنفػػػان يحػػػتٍّـ عمينػػػا النَّظػػػر فػػػي 
ردكد آفػػاؽ مشػػركعيَّة أسػػمكبيَّة التمقٍّػػي، مػػف خػػبلؿ 

. كعػػػػػف مػػػػػدل فعػػػػػؿ القػػػػػراء حػػػػػكؿ الػػػػػنص الكاحػػػػػد
 مخطاب.مشركعيَّة التَّأكيؿ المتعدٍّد ل

 
 أسمكبيَّة التمقِّي: آفاؽ ك رىانات

فيػػػػو أفَّ بػػػػكادر التمقٍّػػػػي فػػػػي  مٌمػػػػا الشػػػػؾَّ -
األسمكبيَّة أفصحت عف عمميا مف خػبلؿ مقػاالت 

، الػذم أبػاف عػف 1971ريفاتير في األسػمكب سػنة
مفيػػػػكـ التَّػػػػأثير بػػػػيف القػػػػارئ كالػػػػنَّص، كأفَّ مجػػػػاؿ 
الحػػػػػديث فػػػػػي األسػػػػػمكبيات يقكدنػػػػػا إلػػػػػى االىتمػػػػػاـ 

ككنػػػػو عمػػػػدة األحكػػػػاـ فػػػػي الكشػػػػكفات  14بالقػػػػارئ
تعاقػػػػػب الجمػػػػػؿ فػػػػػي ظػػػػػؿٍّ انتبػػػػػاه  األسػػػػػمكبيَّة، ألفَّ 

، بعػد 15القارئ تقكد إلى بركز األسمكب كانجبلئو
الكاتػػػب كتعػػػابيره.  كلمػػػا كػػػاف  كقفػػػا عمػػػىأف كػػػاف 

األسػػػمكب اجتمػػػاع لمعػػػاني الػػػنص باسػػػتكحاءو مػػػف 
القارئ، كاف األثر األدبي بنية ألسنية تتماىى في 
ئ ظمٍّيا المعطيات الفكريَّة، كتشرئبُّ كمَّما دنا القار 

مف النص، كلذلؾ كاف ارتباط األسػمكبيَّة بالجانػب 
، كال تتأتى تمؾ 16"ارتباط النتيجة بالسبب" المساني

النتيجػػػة إالَّ بالتَّػػػأثيرات التػػػي تكتنػػػؼ التعػػػابير فػػػي 
صػػػنعة لغكيػػػة مػػػف  -أم التػػػأثيرات-الػػػنص، كىػػػي

البػػػػػاث تعمػػػػػؿ عمػػػػػػى ضػػػػػماف نفػػػػػػاذ المعنػػػػػى إلػػػػػػى 
أحاسػػػػػػػػيس القػػػػػػػػػارئ "كىكػػػػػػػػػذا تقػػػػػػػػػـك الخصػػػػػػػػػائص 

ألسػػػػػمكبيَّة فػػػػػي مسػػػػػتكل المكتػػػػػكب بمػػػػػا تقػػػػػكـ بػػػػػو ا
الحركػػػات كاإلشػػػارات كالنغمػػػات مػػػف كظػػػائؼ فػػػي 

.  كلعػػؿَّ ىػػذه الصػػياغة تبػػيح 17مسػػتكل المنطػػكؽ"
بلع بقػػكانيف الببلغػػة بمػػا فييػػا مػػف نمطيَّػػة طاإلضػػ

خػػػػػػػرؽ السَّػػػػػػػنف المغػػػػػػػكم كالتقػػػػػػػديـ كالتػػػػػػػأخير كمػػػػػػػا 
كىػػػذا ىػػػك مفيػػػكـ التجػػػاكز الػػػذم قالػػػت  شػػػاكبلىما
 تو أغمب الدٍّراسات األسمكبيَّة.بأفضميَّ 

كيبػػػػػػػدك مػػػػػػػف ىػػػػػػػذا المنظػػػػػػػكر أفَّ مكػػػػػػػامفى 
، تبػػػػػدأ  َه فػػػػػي خػػػػػطٍّ نػػػػػاـو التَّحميػػػػػؿ األسػػػػػمكبي قابعػػػػػةه
درجتو الػدنيا مػف الػنَّص لترتفػع إلػى أقصػى مػداىا 
عنػػػػػػد محػػػػػػاكرة القػػػػػػارئ ليػػػػػػا، كمػػػػػػف ىػػػػػػذا المنحػػػػػػى 
العبلئقي يبدأ  عمؿ الباحػث األسػمكبي فػي ترٌصػد 

لكاحػػد أك المتعػػدٍّد عنػػد ردكد فعػػؿ مبلمػػح التَّػػأثير ا
 القارئ تجاه النَّص. 

 
كقػػد تقػػدٍّـ االطػػرادات المتتاليَّػػة حػػكؿ نػػصٍّ 

معرفػةن مكضػكعيَّةن تسػاىـ فػي  -مف قرَّاء كثيػر-ما 
خمؽ مجاؿ حكـو أبيف لدل محمًٍّمػي األسػمكب، ألفَّ 

نَّمػػا  مػػا اطَّػػرد ػػدفة، كا  مػػف آثػػار لػػيس مػػف قبيػػؿ الصُّ
كمػف ىنػا   فػي الػنص. لماثمػةمف دكاعي الحقيقػة ا

يكػػػػػكف األسػػػػػاس المعتمػػػػػد فػػػػػي البحػػػػػث األسػػػػػمكبي 
التطبيقػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػك" نمػػػػػػػػػكذج األداء المسػػػػػػػػػتند إلػػػػػػػػػى 
المستمع، أك نمكذج سمكؾ المسػتمع/ القػارئ لػدل 
إنتػػػػاج الػػػػنص كتعػػػػرُّؼ المكقػػػػؼ. كليػػػػذا فقػػػػد نشػػػػأ 
 مكقػػػؼ جديػػػد دعػػػا إلػػػى تجريػػػد الػػػنٌص مػػػف كاتبػػػو،

نتاجػػػو أك كممػػا يحػػيط بػػو مػػف ظػػركؼ أٌدت إلػػى إ
ـٌ تحكيمػػػػو إلػػػػى مكضػػػػكعو يدرسػػػػو  كتابتػػػػو، كمػػػػف ثػػػػ

  18المتمٌقي"
 

نسػػػتكحي مٌمػػػا ثبػػػت أٌف التمقٌػػػي األسػػػمكبي 
أسػػػػاسه لمعظػػػػـ أفكػػػػار النظرٌيػػػػة األسػػػػمكبٌية، كيقػػػػع 
ضػػػػمف ميػػػػػاـ األسػػػػػمكبية الكاصػػػػػفة التػػػػػي تصػػػػػنؼ 
األسػػػػمكب ضػػػػمف نطػػػػاؽ الٌنفعيػػػػة الٌمغكٌيػػػػة "كنظػػػػران 

ٌدراسػػػػة األسػػػػمكبٌية، ألىمٌيػػػػة الٌنفعيػػػػة الٌمغكيػػػػة فػػػػي ال
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فمػػف الممكػػف أف يتكقٌػػع التكٌصػػؿ إلػػى تعريػػؼو ذم 
، كنظرٌيػة الفعػؿ الكبلمػي 19طابع نفعي لؤلسمكبية"
فػػػي ألمانيػػػا،   Searl j.Rالتػػػي أكجػػػدىا سػػػيرؿ 

كمٌيػػػػز فييػػػػا أفعػػػػاالن يقػػػػكـ بيػػػػا المػػػػتكٌمـ فػػػػي أثنػػػػاء 
ػػػػػػػػؤٌدل ىػػػػػػػػك 20الكػػػػػػػػبلـ . كلػػػػػػػػذلؾ كػػػػػػػػاف الكػػػػػػػػبلـ المي

، Ohmanغؿ أكىمػػافالمكضػػكع الػػٌرئيس الٌػػذم شػػ
لمكبلـ ال يعدـ أف" ينتقي  إنشائوألٌف الكاتب حيف 

ـٌ بيػػػػػا االرتبػػػػػاط  دكرىه كمتمٌقيػػػػػو كالٌطريقػػػػػة التػػػػػي يػػػػػت
بالكاقع االجتماعي في أثناء كضػع االختيػارات أك 

 21سٌنيا

    
كمػػػػػػػا أفَّ انحرافػػػػػػػات السػػػػػػػياؽ ليػػػػػػػا أثرىػػػػػػػا 

األسػمكب الكاحػد، عنػدما  حقيقةاألسنى في كشؼ 
تب النص عمى نسؽو نحكم مثبلن، كأف كا يثبت ال

َـّ مايمبػث أف  يردٍّدى في كتاباتو نسقاى نحكٌيان معيَّنػان، ثػ
، كىػػػػػذا أحػػػػػد 22يعػػػػػدؿ عنيػػػػػا إلػػػػػى أنسػػػػػاؽ أخػػػػػرل 

المفاجػػآت التَّعبيريػػة التػػي تمطػػري إيحػػاءاتو يتكقَّػػؼ 
 .عندىا القارئ، كالمحمٍّؿ األسمكبي عمى حدٍّ سكاء

 
ات أفَّ النظريَّػػػػػػػػػػ يجػػػػػػػػػػدر بنػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػكؿ: -

األسػػػػمكبيَّة األخػػػػرل ركَّػػػػزت عمػػػػى دكاخػػػػؿ الػػػػنَّص، 
 عمػػػدةكتركػػت عامػػػؿ القػػارئ ثانكيػػػان، كاألحػػرل أفَّ 

ىػػك القػػػارئ، لمػػػا لػػو مػػػف تأكيػػػؿو  البحػػث األسػػػمكبي
يػػػػػؤدٍّم فػػػػػي نيػػػػػا يػػػػػة المطػػػػػاؼ إلػػػػػى حشػػػػػدو ىائػػػػػؿو 

فػػػػػي  -لممعػػػػاني، تتقاسػػػػمو معػػػػاني الػػػػنص، لتنػػػػتج
ية معنػػػػػػىن  مثمػػػػػػران، ألفَّ القػػػػػػكؿ بأسػػػػػػمكب -األخيػػػػػػر

التعبير كاألسمكبيَّة النفسية ىك إىتمػاـ بػالنصٍّ فػي 
منأل عف القارئ، ىػذا مػف جيػة كمػف أخػراة تبػدك 
تراتيػػػؿ المعنػػػى فػػػي تينػػػؾ األسػػػمكبيتيف إنَّمػػػا تتػػػأتَّى 
الَّ كيػػػؼ السػػػبيؿ  بانضػػػكاء القػػػارئ إلػػػى الػػػنص، كا 

 إلى كجكد تمؾ الجمالية بدكف قراءة؟
 

لػػػػى نسػػػػتكحي مػػػػف كػػػػؿٍّ ىػػػػذا أفَّ الػػػػدَّعكة إ
القػػراءة ىػػي دعػػكة إلػػى الػػدُّخكؿ كاالنضػػماـ، كىػػي 
دعػػػػكة إلػػػػى الفيػػػػـ كاإلفيػػػػاـ، بػػػػؿ ىػػػػي دعػػػػكة إلػػػػى 
التعػػالؽ كالحيػػػاة، كبالتػػػالي دعػػػكة إلػػػى االسػػػتمرارية 
كاالنسجاـ، كال يخفى عمػى خػاؼو أفَّ ىاتػو الػدَّعكة 
أكؿ مػػػا بػػػدأت فػػػي الشػػػريعة اإلسػػػبلميَّة، فػػػي أكَّؿ 

ٍقػػػػرىٍأ ًباٍسػػػـ ربٍّػػػػؾى سػػػكرة العمػػػػؽ، فػػػي قكلػػػػو تعػػػالى:" اً 
مىؽ..."  الًذم خى

 
كلػػػػذلؾ كػػػػاف التَّقػػػػاعس عػػػػف العمػػػػـ مكتػػػػان، 

 كعدـ التَّبلقح بو اندثاران كضياعان.
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 هسّىغاث القراءة فً الثقافت العربٍت الوعاطرة

 -خطاب الٌقذ فً هساءلت الٌض-
 د. عثذ الـقـادر عـثـى

 أستار هساعذ هكلف تالذروش

 قسن اللغح العرتيح 

 هعهذ اآلداب واللغاخ

 الوركس الجاهعي / سعيذج
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كمسكغات القراءة قد نتساءؿ عف دكافع 
النقدية المعاصرة لئلبداع العربي سكاء السياقية 
منيا أك النسقية بكؿ اتجاىاتيا... كما ىي 
اإلجابات التي قدميا الناقد العربي لتبرير انفتاحو 
إلى درجة الخضكع لسمطة المفيكـ الغربي 

كاف ذلؾ  ؿلممنيج كاإلجراء التطبيقي؟ كى
لبدائؿ التي ىي ا ااستيعابا أـ استيبلكا؟ كم

يطرحيا لمخركج مف مأزؽ المساءلة التي أبانت 
عف كثير مف الفجكات في الرؤية النقدية 
كالتعسؼ في تطبيؽ المنيج النقدم تحت تأثير 
عدـ التمثؿ الكامؿ لفمسفة المنيج كخمفيتو 
المعرفية كعدـ القدرة عمى تبييء المفاىيـ 

 بية؟.كالمناىج النقدية الغربية في حقؿ ثقافتنا العر 

بعض الكتابات النقدية المعاصرة 
استنسخت الجانب التطبيقي كراحت تمارس 
عمميا النقدم دكف الكقكؼ عمى النظرية كظبلليا 
كفمسفتيا كمناقشة خمفياتيا كمبررات نشكئيا في 
مرحمة معينة مف تاريخ النقد الغربي، ككأٌف ما 
تكصمت إليو ىذه النظرية مف نتائج أصبح مف 

نما يكفي االشتغاؿ المسممات الت ي ال تناقش كا 
النقدم عمى النصكص األدبية ميما كانت 
ىكيتيا، فمثؿ ىذه القراءات العربية لـ تشترؾ في 
نما  الجدؿ النقدم حكؿ مسألة مكت المؤلؼ كا 
اكتفت بتقديـ تحميبلتيا لمنصكص خالية مف 
اإلشارة إلى مبدعييا كسيرىـ إيمانا منيـ بسمطة 

تفات إلى حياة المبدع النص كعدـ جدكل االل
 تحقيقا لقراءة نسقية.

ذا رحنا نتتبع التأثيرات الثقافية كالنقدية  كا 
التي كقع تحت سمطتيا كثير مف النقاد العرب، 
فتباينت اتجاىاتيـ في الممارسة النقدية ابتداء مف 
العصر الحديث الذم سادت فيو القراءة السياقية 

نجد  *ابقابتعدد أبعادىا كمستكياتيا كما أشرنا س
آثار ىذه المناىج متسممة بشكؿ كاضح في البنية 
الثقافية لمنقاد الذيف قرؤكا األدب العربي قراءة 
إسقاطية، فكانت الدراسات التي أرخت لؤلدب 
العربي انطبلقا مف نظريات سانت بيؼ التي 
جعمت مف حياة المؤلفيف كانتماءاتيـ كأعراقيـ 

كعمى ىذا  مرتكزا في تحميؿ النصكص اإلبداعية،
النحك سار جرجي زيداف في كتاباتو األدبية 
التاريخية، أما العقاد كالنكييي فقد اتخذا مف 
نفسية األديب كمكاقفو السمككية متكأ في فيـ 
العمؿ األدبي تأثرا بالمنيج النفسي مما دفع 
بالناقد مصطفى ناصؼ إلى الدعكة إلى تحرير 
النص األدبي مف الظبلؿ النفسية 

االىتماـ بالشاعر أك اإلنساف لو لصاحبو:"
يعنيو مف  -مثبل-مخاطر جمة، كبعض الدارسيف

أمر بشار إيمانو أك إلحاده، كيعكد فيقرأ الشعر 
 مف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ.

حقا قد يككف في ىذا الشعر ما يثير 
 -أكال-السؤاؿ عف إيمانو، كلكف اىتمامنا بالشعر 
عف أم سكؼ يجعمو أكبر مف مجرد اإلجابة 

ضرر العناية بحياة  سسؤاؿ مف ىذا القبيؿ، كلي
المؤلؼ، كعقائده مقصكرا عمى إىماؿ الشعر مف 
حيث ىك شعر، كلكنو يتجاكز ىذا كما كضحنا 
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إلى خمط الشخصية كظركفيا باألحكاـ التقييمية 
."1  

كفي ىذا القكؿ إشارة إلى إقصاء المؤلؼ 
ف لـ تكف دعكة صريحة فإٌف آثار التأث  ركا 

قكالت النقد الغربي جمية كخاصة في تفريقو بم
بيف المقاربة النصية كالقراءات السياقية، غير أٌف 
الدعكة الجديدة إلى األسمكبية التي اعتمدت في 

مف تمٌكف  االتحميؿ عمى حياة المؤلؼ، انطبلق
األسمكب بمبلمح شخصية الكاتب، كبالتالي 
يمكف تصنيؼ مثؿ ىذه القراءة ضمف اإلطار 

تعاممت مع النص  يلمقراءات السياقية، كالتالعاـ 
 /الكثيقة.

أما الناقد عبد السبلـ المسدم المتأثر 
بالبنيكية األسمكبية فقد رأل في النص األدبي 

ف كاف كليدا لصاحبو، فإفٌ  األسمكب ىك كليد  "كا 
النص ذاتو، لذلؾ يستطيع األسمكب أف ينفصؿ 
عف المؤلؼ المخاطب، ألف رابطة الرحـ بينيما 
حضكرية في لحظتي اإلبداع كاإليقاع. كىذا 
المنظار في تحديد ماىية األسمكب يستمد ينابيعو 
مف مقٌكمات الظاىرة المغكية في خصائصيا 

  2البارزة كنكاميسيا الخفية".

لـ تنتظـ الممارسة النقدية العربية 
المعاصرة بشكؿ كامؿ في كعينا النقدم كالثقافي 

نما انتزعت مف أسيقتيا الم عرفية، كجٌردت مف كا 
خمفياتيا الفمسفية، كدخمت إلى حقؿ النقد كأدكات 
كطرؽ إجرائية، فمقكلة مكت المؤلؼ في التفكير 
العربي كليدة التأثير الغربي في الثقافة النقدية 

الثقافة التي احتفت باإلنساف كأكلتو  هالعربية، ىذ
العناية الفائقة في الدراسات بمختمؼ مكضكعاتيا 

في  االككف بعد اإلرادة اإلليية، أم بكصفو محكر
الثقافة المعاصرة فإف ىذه المسألة تبقى في مجاؿ 
التساؤؿ كخصكصا في الدراسات التي اىتمت 

 بالجانب التنظيرم.

كمف الدراسات التي احتضنت فكرة مكت 
المؤلؼ رأت في األعماؿ اإلبداعية التي بقي 

رٌسخ  ـمؤلفكىا مجيكليف خالدة كعظيمة، كغيابي
الغياب ينسي جانبا ىاما  اضكر أعماليـ، ىذح

أثناء القراءة التي تبقى مفتكحة عمى التأكيبلت 
دكف الخضكع لسمطة التكجيو المسبؽ مف خبلؿ 
البحث عف ىكية المبدع.كمف ىنا بدأت الثقافة 
النصية تجد طريقيا إلى نقدنا المعاصر مع 
التأثر بأعماؿ ركالف بارث كنقاد ما بعد البنيكية 

م أشاعكا مفيكـ الكتابة الذم يقصي أم الذ
عبلمة خارجية كيكتفي بذات النص كبالقارئ بدال 

 مف الكاتب.

لى جانب المثاقفة النقدية، كانت  كا 
المبالغة في تأكيد الصمة بيف المبدعيف كأعماليـ 
بشكؿ ال يخمك مف تعسؼ، كبدكف دكافع حقيقية 
تمت إلى اإلبداع بصمة قرئت األعماؿ األدبية 

سمطة تأثير حياة مبدعييا في ىذه القراءة  تحت
النقدية، إلى جانب المبرر السمطكم المؤسساتي 
 ءالذم أقمؽ الشاعر بإكراىات اإلغراء أك اإلقصا

مٌما جعؿ الشاعر يختار التخفي كالغياب ضمانا 
لحريتو اإلبداعية، كمف ىنا كاف مكت الشاعر 

 في الثقافة العربية أمرا كاقعيا.

بداالت التي تحققت في كقد كانت اإل
بنيات القصيدة العربية الحديثة كالمعاصرة، 

عف شعر المناسبات أزاح حضكر  يكالتخم
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نما كتبت القصيدة  الشاعر كاإلعبلف عف ىكيتو كا 
لمقارئ العنصر الحاضر في بنائيا كال قيمة 
لمبدعيا الذم أشرؾ في عممو صكت قرائو، كىنا 

س خكرم يتحقؽ مكت المؤلؼ الذم يعٌرفو إليا
بقكلو: "شيء يمكت كينقرض، عبلقة غامضة 
 ـبيف الذم كاف كاحتماالتو، كىك لذلؾ ال يتكم

عف نفسو إال في المحظة التي يمغي فييا ذاتو، 
كال يكتب إال حيف ينكتب في النص المفتكح 

  3الممقي في الشارع"

مع جماعة الديكاف يختمؼ تمقي المتف 
د الكبلسيكي الشعرم اإلحيائي عف التمقي في النق

الذم كجد في حياة المؤلؼ مطية لتأكيد شعرية 
النص كباألحرل تفٌكؽ الشاعر كعبقريتو، إذ كاف 
ـٌ اتجو ىذا النقد  الشاعر مقٌدما عمى شعره كمف ث
إلى إلحاؽ األلقاب بالشعراء كأمير الشعراء 
كشاعر النيؿ ك..فكاف رد فعؿ نقد جماعة 

 ؼي، فانعطالديكاف استجابة ليذا التمقي السياق
بالدراسة نحك النص بحثا عف جمالية الشعر دكف 
أف يأبو بالشاعر في كثير، كليس ذلؾ تقميدا 
ألطركحات النقد البنيكم في الثقافة الغربية، فإف 
النقد العربي كاف متقدما عميو كلكف بمبررات 
أخرل كدكافع أممتيا السياقات الثقافية العربية ال 

ية لمنقد البنيكم ."كبيذا عبلقة ليا بالخمفية المعرف
المفيكـ فإف النص الخالد كالحداثي بخاصة، 
ليس في حاجة إلى أب يمنحو شيادة الميبلد، 
كيعمف انتسابو إليو، كينفي عنو أف يككف لقيطا، 

  4كيدفع عنو تيمة التيجيف".

التي اىتـ أصحابيا * كفي المؤلفات
بجمع ما أبدعتو قرائح اآلخريف دكف ترؾ لمسات 

رائحيـ تتجمى فكرة مكت المؤلؼ الذم مف ق
ييمش ذاتو أثناء الكتابة ليفسح فضاءىا 

ما يؤكده الناقد أدكنيس الذم يرل  الآلخريف، كىذ
بأٌف فكرة مكت المؤلؼ قضية دخيمة ال مبرر ليا 
في ثقافتنا النقدية العربية بؿ عمى العكس مف 
ذلؾ فحضكر اإلنساف بارز في تراث ىذه الثقافة 

تيا الركحية بالخصكص التي تمٌجد كفي أدبيا
منزلة اإلنساف العالية في الكجكد. يقكؿ أدكنيس: 
"اإلنساف جكىريا أعظـ مف ماضيو كحاضره، 

 -باستمرار-ألنو خالؽ لمصيره يضع نفسو 
  5كيصنع العالـ كذلؾ باستمرار".

 

كباعتداؿ في الرؤية النقدية لـ ينساؽ 
لغربي الدكتكر عبد الممؾ مرتاض كراء الطرح ا

مف تبٌرمو مف  ـلمقكلة مكت المؤلؼ، بالرغ
القراءة الساقية التي أبعدت النص األدبي عف 
عناصره الجمالية كأغمقت أماـ النقد مجاالت 
رحبة لممساءلة التي تثرم القراءة النقدية كتغني 
النص في حٌد ذاتو، فبقدر ما يدعك إلى 
استقبللية النص اإلبداعي نراه يعطي لممؤلؼ 

و في العممية اإلبداعية إدراكا منو لخطكرة مكانت
االنسياؽ كراء أطركحات النقد البنيكم في ىذه 
المسألة التي ال تجد مسكغاتيا الفمسفية في 

جية أخرل فيك يدرؾ  فثقافتنا العربية، كم
خصكصيات السند الثقافي العربي كمرجعية في 
إعطاء المؤلؼ حقو في العممية اإلبداعية كالنقدية 

لسكاء.يقكؿ: "فالمبدع سيد إبداعو كصاحبو عمى ا
فيو مجتمع كال زماف كال بشر عمى  وال ينازع

  6الرغـ مف إيماننا بفكرة التناص".
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كاالتجاه نفسو يدعمو الناقد فاضؿ ثامر 
الذم يؤكد عمى انتماء النص األدبي إلى صانعو 
كأف مقكلة مكت المؤلؼ مجرد مغالطة "كمف كؿ 

قكلة "مكت المؤلؼ" ليست ما تقدـ يظير لنا أف م
سكل مغالطة نقدية غير متماسكة أبدا،فالنص 
األدبي ظاىرة معقدة مرىكنة بمجمكعة مف 
العكامؿ السكسيكلكجية كالتاريخية كالسيككلكجية 
كالثقافية كالسياقية التي ال يمكف اختزاليا إلى 

 7عامؿ كاحد".

عف  -فاضؿ ثامر-كفي معرض حديثو
مكاجيتيا لمنصكص الممارسة النقدية أثناء 

أٌف العممية النقدية"يجب أف تتحرؾ  لاألدبية، ير 
بيقظة كمركنة بيف مختمؼ مقكمات الظاىرة 
األدبية كعناصرىا كبشكؿ خاص بيف المؤلؼ 

دكف أف تيمؿ السياؽ كالشفرة -كالنص كالقارئ 
مف أجؿ استخبلص الرؤيا  -كقناة االتصاؿ

ة اإلبداعية لمنص أك لممبدع كأٌف أية معالج
مغايرة سكؼ تسقط ال محالة أسيرة الفيـ 

 8األحادم القاصر كالنظر بعيف كاحدة.."
ىذا المصطمح الذم عٌمؽ  *التناص/

قصائو انطبلقا مف  مف مسألة قتؿ المؤلؼ كا 
تعريؼ النص بأنو مجمكعة مف النصكص 
المتداخمة فيما بينيا، ال كجكد لبداية أكلى في 

بة تبدأ مف نقطة كجكد لكتا الكتابة اإلبداعية، كال
الصفر، فالنصكص سابقة لمنص كمتداخمة فيو 
مما يزيح سمطة المؤلؼ كيمغي ادعاءه بانتماء 

 النص إليو أك تبٌنيو.

تذىب إلى  Intertextualitéفالتناصية 
أفَّ فيـ النص يحتاج إلى الرجكع إلى عشرات 

النصكص التي سبقتو، كأسيمت في خمقو كدكر 
الستحضار لمجمكع القارئ ينحصر في عممية ا

 زالنصكص المتداخمة مع النص المقركء، كتبر 
فاعمية القراءة في إحالتيا عمى قراءات أخرل 
سابقة عمييا كفؽ جدلية الغياب كالحضكر بيف 

 الداؿ كالمدلكؿ.

تباينت الرؤل في الكتابات العربية 
المعاصرة حكؿ قضية مكت المؤلؼ كخصكصا 

جة تبني التي آمنت بالمنيج البنيكم إلى در 
في دراسة الشعر  د، نجالمعارضالمكقؼ 

ىذا النحك  ىالحداثي ما يؤكد ىذا التكجو، كعم
نمفي ديزيره سقاؿ كىك يقارب نصا شعريا حداثيا 
يصرح:"إننا ال نؤمف بفصؿ النص عف الذات، 

 .9أك التاريخ عمى النحك الذم قاؿ بو البنيكيكف"

كينطمؽ ماجد السامرائي مف الخمفية 
لمشاعر السياب كىك يدرس شعره  الحياتية

قائبل:"نستطيع فيـ ركحو القمقة، كما نستطيع فيـ 
تطكرات شعره، كتحكالتو عمى نحك ييدينا إلى 
أغكار تجاربو، كيساعدنا عمى تفسير إبداعاتو 
تفسيرا دقيقا كصحيحا. كبالتالي يمكننا مف 

 . 10التعرؼ عمى الركيزة األساسية لحياتو الشعرية"

ألدبي العربي الحداثي برزت في النقد ا
النصانية التي اتخذت مف تحميؿ النصكص 
منيجا بديبل عف البنيكية، كما نجد ذلؾ عند 
الغذامي الذم يتبنى ىذه النصكصية انطبلقا مف 
النقد األلسني، كيتكسؿ التشريحية كأداة إجرائية 
في مقاربة بنية النص الداخمية، كقد بٌرر الغذامي 

لى درجة تبرير مسألة المثاقفة مكقفو كدافع عنو إ
مع النقد البنيكم الغربي بأنيا تمتمؾ مشركعيتيا 
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ألف اإلبداع عمؿ إنساني كتبقى ميمة الناقد 
منحصرة في تبييء المصطمحات الكافدة إلى 
ثقافتنا حتى تأخذ دالالت جديدة. فإقصاء 
المؤلؼ مف العممية النقدية ىك تأكيد عمى 

ا يرل ذلؾ النصكصية كليس البنيكية كم
الغذامي، فالنصكص ىي التي تفسر بعضيا 
كمف ثـٌ كجب إبعاد العكامؿ الخارجية عف 
النص، فالسياؽ الخارجي"ال يمكف أف يحدد 
عبلقات النص الداخمية، ألف النص قد تجاكز 
ـٌ فقد تحرر منو، كاستقؿ  ىذا الخارجي، كمف ث

 11عنو بكجكد جديد ينبني عميو عالـ جديد"

ح جمالية التمقي سؤاليا كمما تقدـ تطر 
-متى يصير فعبل؟-حكؿ التفاعؿ في القراءة

حينما تندمج ذات القارئ بالمقركء كينتقؿ النص 
إلى شعكره يككف بذلؾ قد عٌبر القارئ عف 
تفاعمو، كتحققت لديو متعة التجاكب مع النص 
في عممية المعب بشبكة نسيجو المغكم كالبنائي، 

حريؾ أشكاؿ كبيذا يساىـ فعؿ القراءة في ت
المعنى تبعا لممتحكمات التي تجعؿ فعؿ القراءة 

 كمنيا العامميف األساسيف : كاحدةال ينجز مرة 

القراءة بكصفيا إجراء تكاصمي -   
تتعدد في فترات تاريخية، فيي قائمة عمى  
 التعدد  كاالختبلؼ، فيي تقتضي  أفعاال متعددة.

أظيرت التحميبلت في مجاؿ نظرية -   
أف الظركؼ النفسية كاالجتماعية    القراءة

و القارئ  كالبكاعث التي تحيط بو ىي التي تكجٍّ
أثناء القراءة.فيي التي تنشئ االختبلؼ مف قارئ 

 إلى آخر، كتعطي لمقراءة مستكيات.

كانطبلقا مف ثنائية الذاتي كالمكضكعي 
في عبلقة القارئ بالنص الجمالي اقترحت 
جمالية التمقي مفيـك 

" كىذا لتأكيد دكر Intersubjectivitéة"التذاكتي
الذكؽ كالذاتية في عممية التأكيؿ تأثرا بفمسفة 
"ىكسرؿ"الذم يتبنى قصدية المعرفة، كمف ىنا 
يستند المتمقي عمى تجربتو الجمالية في فيمو 

 لمعمؿ األدبي.

إف ما تدعكه جمالية التمقي ب"التذاكتية" 
-ياكس–ىك مفيـك مرادؼ لمتأكيؿ في نظر 

يو فإف القارئ قد ينفي استعدادتو الفردية في كعم
فترات الحقة مف قراءة النص، كأف تأكيبلت 
القارئ مرتبطة بأفقو كبحاضره الحاضر في 

 النص.

كعميو فإف التفاعؿ المتكلد مف التحاـ 
النص بقارئو، فإف الكقع نتيجة ليما، فيك يمثؿ 
اإلضاءة التي تنير معاني النص كما يرل ذلؾ 

لتالي يحدث التقاطع بيف أفؽ النص ياكس، كبا
كأفؽ تجربة القارئ كمف ىذا التقاطع يتحقؽ 

 الكقع.

كمف خبلؿ جدلية المقكؿ كالمسككت عنو 
في النص يكابد المتمقي معاناة السؤاؿ 
كاالكتشاؼ فيك ينتقؿ مف مستكل التجربة 
المماثمة حينما يستعيد تجربة المبدع كيتمثميا 

ـ ينفتح عمى أكقاع ككأنو كجد نفسو في النص، ث
أخرل تتكالد مف مساحات البياض أك الفراغ 
الباني كالتي تجعؿ المتمقي في تكتر كقمؽ 

 السؤاؿ.
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 الٌض والتقعٍذ..

 لوعاطرالحركٍت و التأسٍس فً الشعر العربً ا

 عثذ القادر راتحي

 أستار هساعذ هكلف تالذروش

 قسن اللغح العرتيح 

 هعهذ اآلداب واللغاخ

 الوركس الجاهعي / سعيذج
 

 

 " الزحاؼ في الشعر كالرخصة في الفقو ال يقدر عمييا إال الفقيو".
 األصمعي.                   

 :النص والتقعيد

مع الشاعر في  كلدت لـ تكلد خميمية الشعر مع الخميؿ. بؿ 
 أقدمية تكاجده الزماني كالمكاني. كلـ يكلد الخميؿ مع القاعدة. بؿ

ظير مرافقا لمشاعر كمستكًدعا ألسراره. فيك المفتاح الذم بو ينطمؽ 
 النصية، كالقاعدة التي بيا يتجمى في تجدده كبقائو في ممارستو

، أسسيا عمى غرار خميمية الشعر اإلنساني كخميمية الشعر العربي،
منذ أف  (1)لئلخبار" الشاعر كساردو أكؿو لمنص ك"مكضكًع كحيدً 

 "قاؿ:"يا خميميَّ 
كلـ يكف  )*(

 الخميؿ إال الكاسطة التي

يصفي بيا حساباتو الكجكدية 
مع الشاعر، أم مع ذاتو 
المتجمية في النص كالمحتكرة 

عمى اعتبار أف النص ىك  لو،
بقاؤه ك صيركرتو عندما 
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أك طاقية (  (Le Mobileيكف الخميؿ إال الدافعيختفي. كما لـ 
لحاحو اإلخفاء التي يت تكصيؿ ف"حرؾ تحتيا ىذا الدافع في رغبتو كا 

فالخميؿ كمأسكر شكمي  (2)"األحداث الجديدة لمعالـ المادم كالنفسي
بنية القصيدة العربية ىك ميداف لػ "خميمية" األسر كالتحرير التي  في

متجمية في النص كمما ضاؽ النص نفسو ال يمارسيا الشاعر ضد
، أك بمي، أك تعب  .بالخميؿ، أك كمما ىـر

معركة الشاعر مع التجديد ىي في كاقع األمر معركة  إف
ك التي ال يمكف أف يحٌدثيا  الشاعر ضد نفسو المتجمية في النص،

عبر  إال مف خبلؿ خميمية المرآة العاكسة لمطمؽ الشاعر المتجدد
عر ىك الذم يبدع األقنعة كيستبدليا بأقنعة األقنعة النصية. فالشا

يصبح فييا النص زخرفة قابمة لبلمتداد إلى ما  يبدعيا بصكرة
بالنظر إلى مطمقية كجو الشاعر  . كليس ثمة قناع دائـ(3)النياية

فميس ثمة  الحاضر المتجدد. كليس ثمة غياب لمشاعر، كبناء عميو،
الحتماؿ النصي في غياب لمقاعدة التي يكشؼ بيا عف النيائية ا

، (4)"امتيازه في أنو يسبؽ القاعدة"اإلدىاش كاالمتياز. ك بحثو عف
 . يميد ليايؤسسيا ك  كالرعد يسبؽ العاصفة

 إف خميمية القاعدة متكلدة مف الخميمية المتجددة لمشعر

كامتياز سابؽ. كال يمكف أف تعبر القاعدة عف مطمقية النص إال في 
تيحو الشاعر مف احتماالت لىبكسية مجمؿ ما ي تعدديتيا، أم في

تعكس كتضمف في إجماليتيا صيركرة النص، كمف ثمة صيركرة 
 .الشاعر

 كمف ىنا كاف الناقد كخميؿ متجدد باحثا عف القاعدة كفي

يبحث ك  يختصـالقاعدة. يكتشؼ كيحتفي، يسير ك  القاعدة ك ضد
ف بنائية مف خبلؿ التنظير ليا. كيعتقد أ عف مطمؽ لمقاعدة ككحدة

يؤسس  أف النص التنظير لمقاعدة ىك التنظير لمنص، في حيف
التي بمكجبيا يصبح قديما أك حديثا في ك  بنفسو لمنطمقاتو النظرية،

د ال يقكـ في نياية األمر إال مف ثمة فإف الناقالناقد. ك  نظر
خبلؿ اتخاذه لمنص أداة كمفازة لمبحث عف  "االكتشاؼ الخميمي" مفبػ

فيك يحاكؿ أف يحتؿ  متجدد في تكاصمو. لذلؾ فيـ أمػػثؿ لنص قديـ
 المتكلد منو، مف خبلؿالمكاف الناشئ كؿ مرة في النص ك  حٌيزية

انية النص إعادة قراءة مك
المتحكلة عبر الزمف، 

أقنعة كالمتخذة أشكاال ك 
ذا كاف الشاعر . مختمفة كا 

خاضعا في تجدده لمطمقية 
الخميمية المتكلدة معو كىك 

نص مكانية ال يبحث عف
المستقبمي عمى اعتبار أف 
"تػػاريخ الشعر ىك في 

الناقد خاضع  ، فإف(5)مستػقبمو"
لذلؾ يبدك لمحدكدية القاعدة. ك 

كؿ تغيير تحديثا، ككؿ قاعدة 
نظر الناقد. كما  مطمقا في

تبدك كؿ إعادة ترتيب لمبيت 
"الشعرم" ثكرةن عمى مطمقيةو 
شكميةو كاستبداليا بمطمقيةو 

 . شكمية جديدة
تغيير قكاعد إف 

المعبة ليس تغييرا لمعبة في 
ذاتيا، ألف المعبة دائمة  حد

كالقكاعد متجددة. كلذلؾ يبدك 
 لمناقد "الخميؿ" أف الشاعر

استبدؿ المطمؽ القديـ )كحدة "
البيت( بمطمؽ جديد ىك كحدة 

 . (6)"ةالتفعيم
كحدة البيت كبناء  إف

معدكد في تفعيبلتو كمحكـك 
ييامية في تقفيتو، يقدـ صكرة إ

اكتماؿ البنية في شكميا  عف
العمكدم، كمف ثمة اكتماليا 



 136 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   طفحت

ىذه البنية في القصيدة العمكدية.  في جمالية الطرح الذم تيخبر بو
ارئ تبدك لمق منذ أف تبناه الشاعر كصكرة- لكنو ينبئ كيكىـ كذلؾ

، عف كمكف النيائيًة االحتماؿ )داخؿ البيت( التي يضمف -مكتممة
زمانيتو، مف كرتو في النص كتجدده عبر مكانيتو ك الشاعر صير  بػػيا

ػدة أصغر، أكبر التي ىي البيت، إلى كحػ خبلؿ االنتقاؿ مف كحدة
تجاكز المفيكـ العددم  إف أكبر الرياضييف قدكالتي ىي التفعيمة. "

 ]..[ بإدخالو لبلنيائي ضمف المعدكد ]..[ عندما كضع المييكؿك 

 .(7)الحساب التفاضمي "
 نت صعكبة الخركج عف المعدكد البيتي المنتظـكمف ىنا كا

القارئ، كصعكبة صيدة العمكدية في مخيمة الناقد ك داخؿ عركض الق
كاحتماؿ جديد داخؿو ضمف المعدكد، مف طرؼ  تبني شعر التفعيمة

م قاـ بتكليده السياب الذ الكزف الحديثعاـ الذم لـ يألؼ "الذكؽ ال
الجماعي بتغير  بية لئلحساستم، عمى الرغـ مف أنو "(8)"كالمبلئكة

 كلذلؾ بدا .(9)إيقاع الحياة بعد دخكؿ التقنية الغربية إلى حياتنا"

لمناقد الذم يبحث في محدكدية القاعدة، ككأف الكزف الحديث "يفتقد 
 .(10)يقيس إيقاعو عميو"( Norm) إلى ضابط

السياب(  المبلئكة،نا، كانت كتابة قصيدة التفعيمة )كمػف ى
كتابة قصيدة النثر )ركاد مجمة شعر( ثكرة عمى لبيت، ك ثكرة عمى ا

كاف الشاعر في ممارستو النصية، مف خبلؿ تفجير ة. ك التفعيم
القاعدة كتقدميتيا بكصفيا حكما  القاعدة، سٌباقا في التأسيس لسمفكية

الشكؿ  يتخصص الناقد في إطبلقو عمى الشاعر مف خبلؿ اتخاذ
جعيتيا كتقدميتيا، في جمكدىا راءة الذات الجمعية في ر ميدانا لق

تحررىا. كلـ تكف ىذه القراءة في كاقع األمر إال تعبيرا عف ك 
كلعؿ البحث في . الممارسة النصية محدكدية القاعدة كتغيُّرىا في

 (Point de fixation) محدكدية القاعدة سيصبح نقطة التثبيت

 الجكىرية التي يحاكؿ الناقد أف يأسر مف خبلليا جمالية النص
التي جعمت ئية االحتماؿ الظاىر في الشكؿ، ك النيا المعبرة عف

النص ال يكفٍّر لمقارئ المطاؼ، بأف " ركالف بارت يعتقد ،في نياية
أم عممية يقنع .  (Structuration) بناءك  بنية، بؿ عممية تنظيـ

. (11)بأف العمؿ األدبي بنية كنظاـ" -خطأ ببل شؾ-القارئ نفسو 

لشعرم" كلذلؾ يبدك النص "ا
بأنو ميتًعبه كغير ذم جدكل، 
ال في قاعدتو فحسب، كلكف 

البحث عف آليات قاعدتو  في
المتغيرة كذلؾ. ألنو ال يعبر 
عف محدكدية الذات مف 

محدكدية القاعدة التي  خبلؿ
ركرتو يتمبسػيا النص في صػي

نما يعبر عف  كتجدده، كا 
االستثنائية، الغنية  الفردية"
مى أف القكية]...[ القادرة عك 

تعيش رؤيةن لمككف حتى في 
 .(12)"عكاقبيا منتيى

إف الشاعر يزعجو 
سككنية استتباب النظاـ ك 

في كؿ  لذلؾ فيكالقاعدة. ك 
تغيير لمنظاـ ينضح بركح 
عصره. كمف ثمة، فيك يفضح 
 ك يعرٍّم مرحمية العصر في

لذلؾ كاف دائما تاريخيتيا. ك 
"األساس الذم يسند 

في شمكليتو،  (13)التاريخ"
مف تعبير ىيدجر. ك  حسب

ىنا، كانت بنية البيت 
التقميدية،ال دخكال إلى ظبلـ 
القاعدة كانغبلقيا )داخؿ 
نما خركج إلى  البيت(، كا 
رحابة التجريب كحػػرية 

التي  المغامرة اإلبداعية
ػػػص القاعدة مف خبلؿ تمخ
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الناقد أف  تخمصيا مف استاطيقية التصكر الذم يريدتجزئتيا، ك 
 العمؿ ىي التعبير المادم عفمف ىنا كانت الزحافات ك ك يأسرىا فيو. 

محدكدية القاعدة التي اكتشؼ الخميؿ )الناقد(، في بحثو عف 
 . يجكٍّز لنفسو ما ال يجكٍّزه لغيره مطمقيتيا، أف الشاعر

الشعر، أك  إف ما يحٌرؾ الشاعر كسارد أكؿ، ليس عمكدية
( التفعيمة، أك 14بيتية القصيدة، أك تفعيمية البيت، أك إطبلقية )

 .القكؿ الشعرم، أك سببيتو كتدية
الكامف  إف ما يحرؾ الشاعر في اقتراحو لبلنيائية االحتماؿ

في ىذه األقنعة التقعيدية التي يضمف بيا صيركرتو مف خبلؿ 
الت كفناؤىا في ثنائية ىك تصاغر ىذه االحتما الممارسة النصية،

نما )عركضية (، ك  عرىضية ال كحركية شكمية المتحرؾ،الساكف ك  ا 
تكاصميا  كثنائية فمسفية كجكدية تطرح المساءلة األساسية لمحياة في

كأف ال جدلية أخرل تتجاذبو نص ك يبدك العبر األقنعة المتجددة. ك 
ذا كاف الشعر اختصاران لمعالـ، الساكف كالمتحرؾ. لي غير جدلية

ـى إلى حيث ابتدائ نبكءةي الشاعر ىي في إرجاًعوً ك  يتو ىذا العال
رىميًَّتو  (15)"التككينية التي جعمت سقراط يعتقد بأف "الشعر كاحد في جى

النص،  كمف ىنا، كاف سؤاؿ الحداثة مف خبلؿ. الميختًصرة لمككف
متجاكىزنا في آنية طرحو، إلى ما بعد الحداثة. ككانت متجاًكزان ك 

ىمًّا آخر ينضاؼ عمى عاتؽ الخميؿ ، في حيف أف  حداثية النص
 .يعمؿ أكثر مف تغيير األقنعة الشاعر ال

 
  :الظاىرة /مرجعية الشكؿ كالنص

اإلدىاش،  إذا كاف التجديد في النص ينطمؽ مف البحث عف
الغرابة التي يكٌلدىا اإلدىاش. فإف البحث في التجديد ينطمؽ مف 

عبلقة غيره بالفكرة التي بيف عبلقة الشاعر بالنص ك  ثمة فرؽك 
رٌية"، عاشقة كنرجسية، بينما " ويحمميا عف النص. فاألكؿ عبلقت صي

يخبر النص في  بقدر مالثاني عائمية، حاسدة كغيرٌية. ك عبلقة ا
، بقدر ما ييحيؿ الشاعر إلى لنص لكي يجيب عف نكايا الشاع شكمو

عنو. كلذلؾ يبدك النص مسؤكال أماـ الشاعر، كالشاعر مسؤكال عف 
ث عف الشاعر بحلمنص، إنما غايتييا ال . كأف أم مساءلة(16)النص

المبثكث الساكف في النص، ك 
يضعيا  عبر اإلشارات التي

فيو، كالتي ينٌمي مف خبلليا 
"القارئي كالجميكري طاقة ذاتيةي 

التاريخ  تسيـ في صياغة
ىؿ كانت نازؾ  (17)صنعو "ك 

معيا بدر شاكر المبلئكة ك 
معمما السياب حٌدا فاصبل، ك 

؟ زمنيا لثكرة النص عمى نفسو
حمقة مف أـ كانت مجرد 

لمنص  حمقات التكاصؿ الزمني
في تجدده عبر األزمنة ؟ 

لماذا انتشرت عدكل ك 
" بسػرعة كبيرة كليرا"الك

معظـ الشعراء في  كأصابت
عنيدة  "حيف كانت "المقاكمة

مف ًقبىًؿ النقاد؟ ك ىؿ كانت 
التغيير أـ فجائية  فجائية

الشكؿ سببا في عناد 
 ؟ المقاكمة

إف القامكس المغكم 
كصؼ حركة  مؿ فيالمستع

التجديد الشعرم ) الشعر 
، (19)، التحرر(18)الحرٌ 

، (21)، الثكرة(20)التغيير
..( ال يستمد (22)الرفض

مصداقيتو االصطبلحية مف 
 النص بقدر ما يستمدىا مف

تاريخية المرحمة التي ظير 
، كشكمت )**(فييا النص
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اينة تقعيدمٍّ انطبلقا مف مع ىامشو النقدم الذم يبحث لو عف سند
ظيكرىا مف  المتغيرات الظاىرة في النص، كالبحث عما يبٌرر أسباب

خارج النص، أم مف كاقع تاريخية المرحمة التي أفرزتو، خاصةن في 
ديدة صكرة ستعيد بنية النص الجك . السياسي كاالجتماعي جانبيا

المكبكت عمى المستكل  الرافض لتغيػًُّرهً  القارئالذات الجمعية لمناقد/
الفكرم المكقؼ النقدم )ك  المتمظير كاقعيان في عدـ تمٌثؿك  النظرم،

متغيراتيا  بصفة عامة( لتاريخية المرحمة التي ظير فييا النص بكؿ
 . كالثقافية االجتماعيةك   السياسية

الجديد، في شكمو أكال، ىك  كلعؿ اإلدىاش الذم حممو النص
ساسا أ الذم سيجبر الناقد عمى إعادة تشكيؿ المساءلة المتعمقة

بالذات الجمعية العربية في عبلقتيا )كعبلقاتيا( مع النص. كىي 
نما بمجمؿ بط فقط ببنية الخطاب اإلبداعي، ك ترت مساءالت ال ا 

السياسية التي حمميا الخطاب  األطركحات الفكرية ك اإليديكلكجية ك
 .النيضكم

المتعمقة  إف ىذه المساءالت كانت تبحث، في جكانبيا
، عف -ك كذلؾ في جكانبيا المتقاطعة معو -بالخطاب اإلبداعي

 -" الذم سيؤسس تغػٌيػره الشكمٌي "المفاجئ النص في إجابة يقدميا
كانت تتنافس داخمو التيارات  بالنظر إلى المعطى الثابت الذم

لػ"ثكرية  -جديد المكضكعالتقميدية لمبحث عف جديد المفظ ك النقدية 
عمى مستكل  مف ثمة،النص"عمى مستكل التصكر النقدم، ك 

تيـ األكلى بػ لدل النقاد الذيف اتسمت محاكال الممارسة النقدية
تقكـ عمى انتقاء جممة مف  كنزعة تبسيطية ]..["التكجو التصنيفي

القضايا ك دراستيا في إطار، ىك في الحقيقة، ىامش النص كليس 
 (23)النص ذاتو"

 بٌرانيا (Conflictuel) كسينمك ىذا اليامش نمكا تصارعيا

بيف المؤيديف لو، يف لمنص لمشعرم في شكمو الجديد ك يف المعارضب
المقارنة البصرية مف جية، ك اعتمادي  مف خبلؿ مقاربتيف ىما

مبررات  عناصر خارجة عف النص مف أجؿ قراءتو ك البحث عف
 .تغيره مف جية ثانية

كسنحاكؿ أف نتعرض 
 لياتيف المقاربتيف مف خبلؿ

التركيز عمى الظاىر الشكمي 
منص كالدكر الذم أداه في ل

 إعادة بناء المتخيؿ الشعرم

التأسيس لرؤية نقدية الجديد، ك 
تتعامؿ مع ىذا الظاىر 

 :الشكمي تعامبل مختمفا
 لمقارنة البصريةا -1

(Comparaison 

visuelle):  

لعؿ النقطة األكثر أىمية في 
النقاد مع الظاىرة  تعامؿ

الشعرية الحديثة، تكمف في 
م يحدد مف بركز مكقؼ نقد
جدة النص  خبللو الناقد

الشعرم أك قدمو، حداثتو أك 
تقميديتو، مف خبلؿ معطى 
 شكمي بحت يؤدم فيو

العنصر البصرم دكرا مييمًّا 
في التفريؽ بيف فجائية الشكؿ 
الظاىر في النص الجديد 
كبيف ما رسخ في ذىف الناقد 
كالقارئ معنا مف تصكرو لمبناء 
 الشعرٌم القديـ في صكرتو

 .الستاطيقية الدائمة الحضكرا
ذ تستقي ىذه  كا 
الصكرة الثابتة مرجعيتيا مف 

كتابتو النص الشعرم، ك  تدكيف
في إطار بناء ذم شطريف 



 139 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   طفحت

إحدل الركائز األساسية  متكازييف، فإف أصكليا إنما ترجع إلى
نة لمثقافة العربية كىي الشفكية انبنى عمييا  التي  (Oralité) المككٍّ

رتبط أصبل بالسػماع الذم يتجاذبو عنصرا اإللقاء الذكؽ العربي الم
كالتمقي بكصفيما ثنائية ثابتة رٌسخت "الصكرة السمعية" لمنص 

 .الشكمي كدٌعمت قدسيةى بنائو

كقد لعب اإليقاع بمجمؿ أدكاتو )الكزف، القافية، العركض، 
ست لحميمية دكرا أساسيا في تشكيؿ صكرةو صكتيةو أس (24)المكسيقى(
تمقي( في بنيتيا التقميدية، المالممقي ك ) السامعف الشاعر ك العبلقة بي

"مربدية النص"  عبره مف كٌطدت أركاف الجسر اإليقاعي الذم يمٌرافك 
تطاؿي عمر النص، كتصكُّرو  (25)، مف خبلؿ حداثاتإلى "عكاظيتو"

 كاحدو لبناءو سابؽو لنفسو في ظاىره المدكف، ككأنو "الكحيد الذم يؤمٍّػف

  (26)"عمؿاستمرار ال
 فمـ يكف عنصرىا الجدة كالقدـ يتحدداف مف خبلؿ الشكؿ في

عركضيتو التقميدية، كلكف مف خبلؿ عناصر التجديد المتعمقة 
بقيت مقياسا لمحكـ النقدم ال عمى شعر  بالببلغة الكبلسيكية التي
لحركة التجديد فقط،  المعاصرة لظيكر (27)ركاد الحركة الركمانسية

نما عمى مجمؿ اك   إلرث الشعرم العربي. كذلؾ عمى الرغـ مفا 

التطكر الذم مٌس ىذه النصكص مف الناحية العركضية داخؿ 
البحكر الشعرية التقميدية. كقد شيد النص الشعرم في بنيتو 

البيت في  العركضية التقميدية تطكرا أدل بو إلى الخركج مف تكاتر
لمسمط تكاتر قافيتو إلى أنكاع عركضية أخرل كاتساكم شطريو ك 
انتشرت في عصكر متأخرة. "كقد عرؼ الدارسكف  كالمخمس التي

زيعا صكتية، أك باألحرل تك  ىذه األنكاع بما يجعميا أساسا كحدات
 .(28)"مكسيقيا جديدا داخؿ القصيدة

العمكدم ذم الشطريف المتساكييف مرتبطا  كقد بقي الشكؿ
ف المتمقي الراسخة في ذى في تكاتر بنائيتو كتكرارىا، بيذه الصكرة

 كحاميا ليا مف أم نشكزو صكتي كمكسيقي مف خبلؿ ممارسة

القاعدة العركضية لسمطتيا عمى النص، ميحصيةن "عيكبو كثغراتو، 
، أك عٌمًة (29)اللي لنفسية الكممة بزحافًة كقصو د حارسةن لكؿ امتداد

، كمعاقبةن "فيضى (30)حذٍّ 
بتيمة الخركج عف " النص

قدسية نظاـ الشطريف 
اكييف الذيف ينتظـ المتس

 .داخميما القكؿ الشعرم
شكؿ أصبح الشكؿ )ك 
 -في ىذه الحالة-القصيدة( 

 معطىن جاىزنا يحيؿ بطريقة

آلية، إلى بصريةو ثابتةو تكٌفمت 
األذف المكسيقية بترسيخيا في 
 المخياؿ الشعرم العربي

بدرجة أصبح فييا اإلغراؽي 
في التركيز عمى " ثبكتية 

في  كترسُّخو (31)الشكؿ"
السمعية لممتمقي،  الصكرة
إلى تفكؾ القصيدة، مؤدينا "

أم إلى كجكد اإليقاع بشكؿ 
الصكر كاألفكار،  مستقؿ عف

لى أف يككٍّف كظيفةن مستقمةن ك  ا 
 .(32)عف كظيفة القصيدة "

تكزيع النص  إف
ىك  (33)مختمفاتكزيعا مغايرا ك 

الذم سييدخؿ عنصرنا مييمًّا 
اإلبداعي  في االنعطاؼ

" مف يؤسس لػ"ثكريتولمنص، ك 
قارنة بيف ما كاف خبلؿ الم

شكمو القديـ،  عميو النص في
كما آؿ إليو في صكرتو 
الجديدة، كذلؾ مف خبلؿ 
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 .في ذىف المتمقي إعادة تشكيؿ بصرية النص
ىك ( L’élément visuel) كلعؿ ىذا العنصر البصرم

ف خبللو الناقد/القارئ تكزيػعا جديدا لمنص، ال م الذم سيكتشؼ مف
عمى  (34)المرتبطة بقراءة النػص مرسكما خبلؿ الرؤية العينػية الكاقعية

نما مف خػبلؿ مابػياض التدكيف فقط، ك   Le) يقترحو "البصرم ا 

visuel ")القصيدة  "بحيث يصبح المعكَّؿ في تمقي مف قيـ إيحائية
كمسافات الفراغ بينيا، مما  أحجاميا،عمى ترتيب األحرؼ، ك 

اءة أكركسترالية تعتمد عمى النظرة الكمية التي قر  يستكجب قراءتيا
 .(35)ا"تشمؿ النص أفقيا كعمكدي

المضمكف التي انبنى عمييا المتف لعؿ ثنائية الشكؿ ك ك 
التقميدم مع النصكص الشعرية ستنػزاحي بانزياح  النقدم في تعاممو

عند البعض، نتيجة كصؿ  "الذم البعد العركضي لمشكؿ الشعرم،
 ـ الكممات آليا، إلى حالة مف الثبات صار معيااستخداالتكرار ك 

، كتترؾ المكاف لمقاربة نقدية أكثر التصاقا بالنص في (36)"نظاما
المساءلة التي أدت إلى تغػيُّره، كتعيد قراءة قدسية  البحث عف جكىر

النص التي أصبح بمكجبيا الشكؿ  العمكد الخميمي مف خبلؿ ثكرة
نماالجديد، ال محيبل إلى المضمكف ك  داالًّ عمى النص  مسككنا بو، كا 

 عٌما "تتسـ بو األشكاؿ مف صفة -في ذاتيتو المغكية  -ميخبرا ك 

 .(37)معنكية "
لئف ارتبطت مقاربات النقاد في تعامميـ مع النص الجديد ك 

 ببنية المضاميفالعركضية كالمكسيقية مف جية، ك  بالبنية
فإف إعادة مف جية ثانية، ( المكضكعات، التكجيات، األفكار)

عادة تكزيعو  تشكيؿ النص مف الناحيتيف المكسيقية كالببلغية، كا 
تدكينو كفؽ بصرية مختمفة، ستفرض عمى القارئ/الناقد إعادة ك 

لمنص مف الناحية السمعية، كمف ثمة إعادة تشكيؿ أذف  تشكيؿ تمقٍّيوً 
مكسيقية مخالفةو ىي األخرل. كلعؿ ىذا ما يفسر "عناد المقاكمة" 

استحالة  راىنت عمىعت شعار التنبؤ بػ"مكت النص"، ك فالتي ر 
ىي في كاقع األمر مناداة بمكت إيديكلكجي لمشاعر مستقبميتو. ك 

ميزعجةن ع حداثة تتبنى جمالية مختمفةن، ك لمشرك  بكصفو حامبل
 .لمجمالية التقميدية

المكقؼ  لعؿ ىذاك 
يينبئ عف خكؼو مف مكت 
النص التقميدم أكثر مما يينبئ 

 مف ديمكمة النصعف خكؼو 

الحديث. كما يينبئ عف 
صعكبة إعادة صياغة التمقي 
كفؽ منظكر يرفضكنو أصبلن. 

النص "الرافض  كسيرسـ
المرفكض" خريطة التمكقع في 
معركة الحداثة عف طريؽ 

أحػػدىما إلى  تكجييف يسعى
البحث عف حداثةو ميقاكمةو 

خؿ البناء الشكمي دا
 يسعى، ك (38)القديـ

 (39)لمرفكضة"اآلخر"الرافضة ا
إلى تكطيد الشكؿ الجديد في 
 المخياؿ عبر شرح آليات

ميبلده مف زاكية عركضية 
جعؿ لعؿ ىذا ما بحتة. ك 

كثيرا مف الشعراء المحدثيف 
بينيـ نازؾ المبلئكة  مفك 

يبحثكف عف تبرير عركضي 
بحت إلقناع األذف المكسيقية 

بجدكل التغيير  التقميدية
 .كضركريتو

 النص خارج مف القراءة-2
(Lecture 

extratextuelle ) لقد شكؿ
النقد، "باعتباره قراءة 

 عامبل حاسما في (40)"احترافية
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التأسيس ليا، سكاء بلقة التي ستربط النص بالقارئ، ك التيييء لمع
مدافعا عف النص الشعرم الحديث أك رافضا لو،  أكاف ىذا القارئ

اداتو كنظرتو باختبلؼ استعد كذلؾ كفؽ أدكات يمتمكيا ىذا القارئ
الناقد البحث عف  التكافقية أك التنافرية. كىي أدكات حاكؿ مف خبلليا

مبررات "التغيير المفاجئ" الذم مٌس المتف الشعرم العربي. أسباب ك 
كتتجمى أشكاؿ المقاربة التي سيعٌكؿ عمييا لمساءلة النص في إلغاء 

ليات آاالعتماد عمى مرجعياتو ك إلى نفسو، ك  التعامؿ معو ميحيبل
 :بػ كذلؾ (41)خارجةو عنو ك"حائمةو حكلو"

ىك ة النص الشعرم عف طريؽ نص آخر، ك محاكلة قراء-أ
المقارنة بيف بنيتييما الشكميتيف، كالبحث  النص الغربي مف خبلؿ

إلى عكالـ حداثة النص  عف معادؿو مكضكعيٍّ ينفذ عبره الناقد، ال
نما إلى عكالـ الحداثة الشعرية قط، ك العربي ف - آنيٍّ  الغربية كطرحا 

مصاحبو لتغيػُّر النص،  -ضمف أطركحات الحداثة الغربية ككؿ
لمهساءلًة التحكالت الجكىرية التي حدثت عمى الذات  كمحفٍّزو 
الحديث، البصرية بيف الشكميف القديـ ك  كستؤدم المقارنة. الجمعية

تيمكٍّف الناقدى مف  إلى افتقادو لمعبلمة المرجعية في النص، كالتي
مكانيتىوي في  تيؤمٍّفرةو مكثٌقة في شكميًة المكركث، ك تصنيفو ضمف دائ
في شكمو، كفي خصكصية جماليتو، بدا النص حاضًر المتخيؿ. ك 

أقربى إلى المكركث الشػعرم الغربي منو إلى المكركث  مكضكعاتو،ك 
المرجعية ىك الذم سيؤدم إلى  الشعرم العربي. كلعؿ غياب ىذه

 .الغربية ك بيف النصكص الشعرية لضاؿ"المقارنة بيف "النص ا
قد أدت أكجو المقارنة األكلية إلى الحديث عف "كجيةو ك 

كاالعتراؼ بحضكر ىذا  (42)كجية الشعر الغربي" أخرل لمنص ىي
النماذج التي يمثميا  األخير في حنايا الشعر الحر خاصةن في

 (43)عزرا باكنديكت ك ت.س. إل
الشاعر متمبسا  طريؽ عف محاكلة قراءة النص الشعرم -ب

السيرة  االجتماعي، كذلؾ مف خبلؿ التركيز عمىبظرفو التاريخي ك 
تية لمشاعر في أبعادىا الشخصية كاالجتماعية كاإليديكلكجية الذا
لعؿ لشاعر الذم يمتمؾ مفاتيح النص. ك كمطية لفيـ ا السياسية،ك 

ب االستفاضة في شرح الجكانك ، (44)تركيز النقد العربي عمى السياب

المظممة كالمضيئة مف حياتو 
أبعادىا،  الخاصة كالعامة بكؿ

يدخؿ في ىذا اإلطار الذم 
أصبحت مف خبللو حياة 
 السياب الخاصة أنمكذجان لفيـ

و الشعرم كنقطةى  نصٍّ
لفيـ ( Focalisation)تبئير

النص الحديث كتفسيرًه بصفة 
 .عامة

كقد أدل ىذا التعامؿ 
في تغيره المفاجئ -مع النص 
ؿ سيرة الشاعر مف خبل

، إلى ربط المكقؼ -كحياتو
السياسي أك اإليديكلكجي 
لمشاعر بشكؿ النص الذم 
يبدعو. كأصبح النص بمكجب 
ىذا التقسيـ يرزح تحت كطأة 
التمييز اإليديكلكجي بيف 

 المينتجة لػ سمفكية الشاعر
ثكرية "سمفكية الشكؿ"، ك 

الشاعر المينتجة ىي األخرل 
قا كف (45)"لػ "ثكرية الشكؿ

داثيةو متناقضةو  لمنظكراتو حى
تتخذ مف الشكؿ ميدانان 

تيارات  داخمو لمعركةو تتنافس
حاممة لمػشاريع سياسية 
يديػكلكجية متعددة المشارب.  كا 

التعامؿ مفارقةن  لعؿ في ىذاك 
ظاىرةن أدت بالعديد مف النقاد 
فيما بعد، إلى الفصؿ بيف 
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لذم أبدعو، مف مكقؼ الشاعر االنص" في شكمو الظاىر، ك  "ثكرية
اإلبداعية الميكلٍّدة لمشكؿ الشعرم،  خبلؿ تفيـ أكثر عمقاي لآلليات

شكاليات ظيكرىا. كتبيفى فيما بعد "ك  الشكؿ الجديد ليس تقدميا  أفا 
 .(46)"بالضركرة. فيناؾ أشكاؿ جديدة يبدعيا المثاليكف

محاكلة فيـ المشركع اإلبػػداعي الػذم يخبر عنو النص -ج
سيتكفؿ الناقد/ طريؽ مشركع إبداعي غربي. ك  د عففي شكمو الجدي

تو الغربية"الجديد ك القارئ بمتابعة الخيط الرابط بيف النص " عف أبكَّ
صياغة  طريؽ إعادة صياغة أسئمة الخطاب النيضكم العربي

إبداعية أدبية اعتمدت عمى إفرازات ىذا الخطاب األكلية المتعاممة 
يقة أخرل مغايرتيف حقآخر ك العربي كاصطدامو بكاقع  مع الكاقع

المذاف فتح اإلنساف العربي عينيو عمييما  حقيقة الغربكىما: كاقع ك 
أف تككف ىذه  في بدايات القرف الماضي. كلـ يكف مف الممكف

الصياغة صياغة تثاقفية تناصية. بؿ كانت صياغة تصارعية 
خبلليا استيبلء الغرب مف بالشرط االستعمارم ك  تصادمية مرتبطة

إٍف عمى مستكل الكاقع أك عمى  الزمانيةالجغرافية المكانية ك عمى 
 .مستكل المخياؿ

اإلشكاليات التي طرحيا عصر النيضة  ككاف مف البدييي أف تتبمكر
المختمفة، كتتحدد  في البحث عف مفيكـ جديد لئلبداع في مجاالتو

بالنظر إلى آنية الكاقع كعبلقتو بما سبقو كبما ىك الحؽ بو. 
رل: كيؼ يمكف لئلنساف العربي أف يحدد ذاتو بالنظر كبصكرة أخ

اضو )حاضر في غيابو( فيو حاضره: زمف م إلى زمنيف يتجاذباف
فيو  في حضكره( زمف يكاد يككف المستقبؿ )غائبلمعاف كبريؽ، ك 

 ؟ ىؿ فيكيؼ يمكف أف يجد خبلصوبريؽ كلكنو ليس لو. ك لمعاف ك 

؟ في األصالة أـ لحاضر؟ في الماضي أـ في ااإلتباع أـ في اإلبداع
  ؟القديـ أـ في الجديد ؟ فيفي المعاصرة

 كقد كاف ليذه األسئمة التي تكٌضحت مف خبلليا تقريبيةي 

ىـ يحاكلكف شعراء كالنقاد، ك المصطمحات كقعه ثقيؿه عمى األدباء ال
مف ألكاف اإلبداع المغايرة التي التراث العربي، ك  تحديد مكاقفيـ مف

مضامينيا. كربما تحٌمؿ النص في ك  اليايطرحيا الغرب في أشك
ىذه األسئمة  ، كزرى -باعتباره ميشعبل لمفتنة -تمظيره الخارجي 

الجكىرية، ال باعتباره نٌصا 
مينتجا لكياًنو الخاص، صائغان 

ميستبطنان  ليذه األسئمة
نما باعتباره إلجاباتيا، ك  ا 

منتكجا إيديكلكجيان يتحمؿ 
اإليديكلكجي  الشاعر بمكقفو

، كبالتالي ية أشكالومسؤكل
مسؤكلية انتمائو ألحد طرفي 

فتنة النص . الصراع
يينبئ : الشاعر كمسؤكلية

النص، مف خبلؿ ميبلده 
، )***(ىزيمتيف ك"اشتعالو" بيف

حتمية عف ضركرة الميبلد ك 
"االشتعاؿ". كمف ىنا كاف 

ميحٌذرا الكياف، ك  مينذرا بضياع
يمة، سابقان في مف كقكع اليز 
حداثة ما ك  تصٌكره لحداًثو

تككفى عميو مقركئيةي  يجب أف
ماليتو المغيػٌبة مف طرؼ ج

القارئ. كمف ىنا كاف الناقد/
يحمؿ في حنايا  النص

فاعميتو اإلبداعية شٍرطيةى 
الفعؿ التاريخي المػيطالبة 

التغيير، كالياربة مف  بحتمية
الكاقع العمكدم المراكح أٍسًر 

 المبيكت باىتزازمكانو، ك 

بناه التقميدية  ، كتفكؾأرضياتو
إلى فضاءات تبحث في 
حقيقة الكاقع عف أرضياتو 

كان بمحاكلة كبنىن أشدَّ تماس
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 .(47)"الشعرية إلدراكيا اعتماد الطرؽفيميا "فيما شعريا ك 
ذا كاف لمنص حرية كتابة نفسو ك ك  ، (48)اختيار شكمو كىكيتوا 

حريةي اختيار مقركئيتو. بؿ كاف عميو كاجبي تأسيس  فمـ يكف لو
مخياؿ القارئ. فميبلد النص اقتضى  جكدىا، كتشكيؿ جغرافيتيا فيك 

ممكنا أف  ميبلد القارئ. إذ ليس ىناؾ نص بدكف قارئ. كلـ يكف
غير " تصيبيو سرعةي انتشار عدكاىا، ك يككف الميبلد غير "ككليرا

لذلؾ كاف النص " تحمؿ غيث تجدده كأمؿ بقائو. ك مطر "أنشكدة
في  (50)"كاقعية خارقةفاتنا ك" (49)سرياليا" "بياناانتصارا بيف ىزيمتف ك

ريَّتو  رسـ صكرتو الشكمية، كداعيا القارئ إلى إعادة النظر في بصى
 .التي بيا يرل

استطاع الشاعر أف يبدع  إف حتمية الظرؼ التاريخي التي
 في أحضانيا نصاًّ شعريا جديدا، لـ تكف لتستكجب إقناع ذاتو

إقناع ذاتو جمعية متفردة في  الخاصة بحتمية التغيير فحسب، بؿ
الجمالية مف تصكرو لمبنية الذكقية ك  حرصيا عمى ما تبقى ليا

المساءالت الحضارية  الماضكية مف جية، كمتفردةو كذلؾ في طرح
الجكىرية التي أفرزتيا حتمية ىذا الظرؼ بكؿ متغيراتو السياسية 

لئلنساف كاالجتماعية كاالقتصادية كانعكاساتيا عمى الحياة اليكمية 
 .العربي

انتصار النص يكمف في تمثؿ مبدعو ليذا الظرؼ  كلعؿ
فقط في البنيات الشكمية  كتحػيًُّنو لفرصًة إحداًث التغيير، ليس

نما في كعي حركة التجديد بأىميةك  تجسيد  الجمالية المترسبة، كا 
التغيير الجمالي كالشكمي تجسيدا ال يخرج عف جمالية التطكر 

 .(51)ربيالع الطبيعي لمشعر
مف حيث -إف مسار القصيدة العربية في حركيتيا الشكمية 

كانت تعكس مسار ىذا التطكر مف  -ظاىريا لمتغيير ككنيا تمظيرا
ية لمقصيدة البنيات الداخم خبلؿ إتاحة فرص التجديد الكامنة في

رة لمكحدة األساسية التي ىيالعربية ككحدة كبرل ك  البيت  مكرٍّ
 .الشعرم

ديد الشعرم ال تكمف في اكتشاؼ الشاعر إف أىمية التج
إلمكانية كتابة شعر حرٍّ بتفعيمة كاحدة، كالتخمص مف  المعاصر

 المحطات اإلكراىية التي بيني

صيدة العمكدية عمييا ىيكؿي الق
القافية كتػساكم الشطريف ك 

إلزاميتيف  باعتبارىما أداتيف
اعو خميميٍّ متجانسو إليق

ذلؾ ألف الشاعر كمشتبوو، ك 
ىذه  ربي قد عكس مسارى الع

الحركية في ظاىر النص 
الشعرم مف خبلؿ كتابتو 
 لشعر التفعيمة الكاحدة داخؿ

البنية البيتية" مف خبلؿ ما "
يسميو العركضيكف بالبحكر 

القافية  . كلـ تكف(52)الصافية
مكقفا اضطراريا في مجمؿ 
نصكص الشعر العربي بكؿ 
 مراحمو التاريخية، بؿ كانت

مراحؿ، في بعض ىذه ال
مكقفان اختياريان عرؼ الشاعر 
العربي كيؼ يتعامؿ معو فنيا 
كجماليا كفقا لتطكر الذكؽ 
السائد في ىذا العصر أك 
 ذاؾ. كذلؾ ألف "شعر التفعيمة

يمثؿ الحمقة األخيرة مف 
سمسمة حركات التجديد في 
اإلطار الشعرم، كىي سمسمة 

جذكرىا بسائر الحمقات  تتصؿ
ى السابقة مف بدايتيا إل

 .(53)نيايتيا"
 مف ىنا فإفك 

التخمص مف العنصريف 
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األساسييف في البنية البيتية الظاىرة في القصيدة العمكدية كىما: 
اإللزامية العددية لتفعيمة البيت الشعرم، كاإللزامية الترصيعية 

التي تكتمؿ مف خبلليا بناء البيت في تصكره اإليقاعي، لـ ( )القافية
، بقدر ما كاف كليد  يكف كليدىاستبداًؿ ظاىرو  بظاىرو أك ثكبو بثكبو

شممت مجمؿ البنيات  حتمية تاريخية اقتضتيا حركية التغيير التي
المجتمع  الثقافية التي شيدىاسية كاالقتصادية كاالجتماعية ك السيا

العربي في ظرؼ تاريخي مركز كمتسارع كاف عمى الشاعر العربي 
ة اإليقاع المكسيقي تو، مف حتميخبلؿ تمثؿ آليا أف ينتقؿ، مف

ةو اقتضتيما جماليمكسيقيةو ك  الجمالي لمبيت الشعرم، إلى رحابةو ك 
لمقصيدة  حرية لبناء مف داخؿ المعدكد البيتيإمكانية التجريب ك 

مف ثمة التأسيس عمى عدـ االلتزاـ بإلزامية ىذيف الكبلسيكية، ك 
 .العنصريف

رعة انتشار حركية ىذا التغيير، كلعؿ ىذا ما يفسر س
بدرجات متفاكتة مف طرؼ العديد مف  تبنيوكسيكلة استيعابو ك 

ضمنيـ الشعراء  مفمجمؿ الخريطة الشعرية العربية ك  الشعراء في
الحبيب عبد السبلـ كمحمد ائرييف كػ أبي القاسـ سعد اهلل ك الجز 

 .باكيو صالح
غير أف ىذا االنتقاؿ النكعي، في شكمية البناء الشعرم، 

ص بيافى المجازفة الخطيرة المتجاكزة لمبناء الن كاف يحمؿ في ىكية
يقاعي كامف في البيت الشعرم العربي  البيتي كاحتماؿ مكسيقي كا 

سيسمى  التأسيس لماركرة إشكالية الخركج مف البيت، ك لتطرح بالض
، (54)أك كثير، ضمف بناء كاحد"بالقصيدة كػ "شكؿ إيقاعي كاحد 

ينظر لو الجرجاني  بيت كمابالمخيمة الشعرية مف مفيكـ ال المنتقمةً ك 
إطار نظرية عمكد الشعر، كيقعد لو  المرزكقي فيكبف طباطبا ك 

الشكمية، إلى  الخميؿ بف أحمد ك سائر العركضييف مف الكجية
تدعـ عر ينطمؽ مف قناعة داخمية تبرر ك التأسيس لمفيكـ جديد لمش

التي سيظير بيا الشعر الجديد لدل المتمقي الذم لـ يألؼ  الصكرة
جناسو  مف المفظ إالإال عمكديتو ك  ي الشعر العربي مف الشكؿف
 .طباقوك 

كلعؿ ىذا التطكر 
العربي في  الطبيعي لمشعر

بنيتو الشكمية ىك الذم 
سيؤسس النتقاؿ المخياؿ 
 الشعرم العربي مف البناء

العمكدم إلى التفعيمة، كمف 
مف البيت إلى القصيدة، ك 
مف القصيدة إلى النص. ك 

د مف البحث كاف ال ب ىنا،
عف جماليات جديدة ال تمحك 
بالضركرة الجماليات 

لـ يكف مف  الكبلسيكية التي
السيؿ أف يتخمص المتمقي 
مف استمرارية أحاديتيا في 
 تككينو الثقافي ك تذكقو

 .الجمالي لمشعر
ذا كانت التنكيعات  كا 
اإليقاعية في البيت الشعرم 

في القصيدة  ىي التي تتحكـ
رية عركضيا بطريقة تكرا

تككف فييا القصيدة جزءا 
 إيقاعيا كامنان في البيت

نغميا، الشعرم، تسكنو شكميا ك 
فإف أىمية حركة التجديد، 
 بخركجيا عف إلزامية عدد

لزاميالتفعيبلت ك  ة التقفية، ا 
-إنما أخرجت القصيدة 

مف البيت  -كمعطى عركضي
البيت جزءا مف  ليصبح

صة في بحكره القصيدة، خا
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مكسيقيٍّ حاضرو في  مف ثمة البحث عف احتماؿو ك  الخميمية الصافية،
، يتيح "البناء الشكمي، ك  نظمية  القضاء عمى قكالبلكنو غير مستغؿو

عادة قراءة  (55)فرضت نفسيا ألكثر مف ألؼ كخمسمائة سنة" كا 
العربية قراءة اقتضتيا حتمية التصكر الجديد لمفف  خميمية القصيدة

تياز الشعر في أنو يخضع ام عامة كلمشعر بصفة خاصة، إذ "ليس
 .(56)"]..[ بؿ امتيازه في أنو يسبؽ القاعدةبتةلقاعدة ثا

كلـ يكف القضاء عمى ىذه القكالب العركضية الراسخة في 
مكجة لمشعر كديكاف كحيد لمعرب مجٌرد "الحضارم  مسيرة التصكر

ال قرارا نزكة، ك ال مزاجا، ك يكف " . كما لـ(57)عابرة أك طفرة فردية"
أف يككف عميو الشعر  ، بؿ كانت اقتراحا تنظيريا لما يجب(58)"فرديا

مف خبلؿ ممارسةو جديدةو لمكتابة مف داخؿ النص الشعرم الجديد. 
كمف ثمة فتح العكالـ األساسية لتصكرو نقدمٍّ يرصد "المكاقع التي 

 .(59)"الثكابت التي تغير عنيا تحرؾ منيا ،ك
 المغمقة نيةكمف ىنا كذلؾ، فإف اختراؽ الشاعر لمب

(Structure hermétique ) لمقصيدة الخميمية، ىك اختراؽه )مف
لخميمية التصٌكر الببلغي المترسب في المتخيؿ الآلكاعي  (الداخؿ

لممبدع كالمتمقي معا، كالتأسيس لببلغة جديدةو كلباطفو نصيٍّ ينسجـي 
ركح العصر، كالبحث عف  مع الظاىر الشكمي، مف خبلؿ استمياـ

ضارمو مع اآلخر الحاضر في صراعنا مع النفس، مف تناصٍّ ح
 . مثاقفةو كاعيةو بأبعاًد العممية اإلبداعية أجؿ
 

 :حداثة الفكرة كحداثة الشكؿ
إف المقاربة الكاعية لمشكؿ مف حيث ىك تمظيره خارجيٌّ 
لباطف يبحث في اختبلجات تعبيره عف طمكحات كجكده الظاىرم، 

يزاؿ الميداف الذم يتحدد فيو مصير تجعمنا نعتبر أف الشكؿ كاف كال 
النص في مستقبميتو الباحثة عف عناصر اإلقناع الضركرية لكي 
 يكتمؿ تصكري الناقد الساذج لمصير الحداثة. 
كلـ يكف الشكؿ في يكـ مف األياـ، مجرد لبكسو متغيرو لباطفو 
، بؿ باطفه لباطفو يكىـي الناقد بعدـ استيبلئو عمى جزيئات  متحكـو

 .لداخميةالنص ا

كمف ىنا فإف العكد 
عمى البدء يكضح تعامؿ 
الناقد مع الشكؿ في زمنيتو 
كجغرافيتو المٌتحديف 

لعؿ القارئ المتغيريف. ك ك 
ألدبياًت معركة الحداثة 
العربية يستشؼ مدل قدرة 
النص عمى فرض حداثتو، 
في حيف فشؿ النقد في بمكرة 
صكرةو لمحداثة متماسكةو في 

رث شمكلية استيعابيا لئل
الشعرم العربي، كعبلقتيا 
بالمشركع المغاير المفركض. 

لصيقان كذلؾ جراء بقائو 
بالخطابات اإليديكلكجية 

تمدنا السياسية المحمية مسك 
تنظيراتو مف تنظيراتيا، 

أىدافو مف أىدافيا. كىذا ما ك 
أف نفٌصمو في سنحاكؿ 

 الفصكؿ البلحقة. 
لعؿ النص الشعرم العربي ك 

ية مف حيث ىك بنية شكم
مخبرة عنو، كمتصمة بمحمتو 
المغكية، استطاع أف يؤسس 
ا  لمستقبمو باعتباره نصًّ

اصرا بمختمؼ تكجياتو مع
الحداثية. كبديييُّ التقميدية ك 

أف ما أصبح عميو النص 
الشعرم مف صكرة ميخالفةو، 
تػػؤكد أنو كاف أكثر فيما 
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كرة كاستيػعابا لحتمية التغيير المرتبطة بالشرط التاريخي كالصير 
الكجكدية، مف النصكص األخرل التي فشمت في تقديـ بديؿو ميدرؾو 

  .)****(قد كاف ينادم بيا اإلنساف العربيلمطالًب التغيير التي 
لشعرم العربي، كىك يعكس كلعؿ ىذا ما جعؿ النص ا

خبلصو صرخة اإلنساف العربي في محاكلتو لمدفاع عف بصدؽو ك  ا 
قة، أكثر كفاءن لنفسو في تمثمو مخيالو المستمب، كجغرافيتو المخرك 

لماضيو الميفًرًز آللياًت تطٌكًره المستقبميٍّ بالنظر إلى العديد مف 
ؿ كمٍّو عف المتف فمـ يكف منفصبل االنفصا. النصكص األخرل
، ك لـ يكف متصبل بو تماـ -أم عف جذكره-الشعرم العربي

ي االتصاؿ. بؿ كاف متصبل بو منفصبل عنو، منغمقان عمى نفسو ف
عمى العالـ في إيجاد  فيـ اآلليات التي تحكمو كاستغبلليا، منفتحان 

األبكاب المفضية إليو في شكمو )أم باطنو( الجديد المتصؿ المنافذ ك 
أك )شكبلنية  ("بالعصر. كلعؿ ىذا ما يسميو أدكنيس بػ)االرتداد

اعتباره كامبل  ال يقتصر االرتداد إلى األصؿ عمى" اإليصاؿ( بحيث
نما يشمؿ أيضا اعتباره كامبل مف ك نظرة كمكقؼ، ك مف حيث ى ا 

، كمف ثمة، فمـ يكف ميصغيان سكل لما (60)حيث ىك بنية ك تعبير"
يحرؾ آلية الدفع الكامنة فيو، متجاكزنا بذلؾ كؿ الخطابات األخرل 

آلياتو مفخخةن لتحقيقيا ت تقدـ لو حداثاتو حسبى الطمب، ك التي كان
 في النص حسب الرغبة.

لمقاكمة التي أبداىا النص الشعرم العربي في التصدم عف كلعؿ ا
لشكمية البناء الشعرم  طريؽ التجاكز لمتصكر الكبلسيكي التقميدم

لمتصكر التجديدم المقترح مف طرؼ المشاريع الثقافية مف جية، ك 
كاإليديكلكجية كالسياسية الرسمية مف جية ثانية، ىي التي مٌكنت 

في فيمو كاستيعابو لممعطى الحداثي، مف خمؽ سرعةو تكاترية  النص
االنطبلؽ مف اإلطار المرجعي الػذم يتحػمؿ مف داخؿ مسؤكلية ك 

ليست ًحٍميىةن ي الشكؿ عمى اعتبار أف الحداثة "التغيير الظاىرة ف
تطرأ عمى الخطاب الشعرم، ]كلكنيا[ في الحقيقة جكىر عممية 

لنص الذم اإلبداع. ذلؾ أف النص الذم يتسـ بالحداثة ىك ذلؾ ا
يظؿ دائما حديثا، أم يفمت مف شرط الزمف، ك يصبح عبارة عف 

. إف النص (61)خطاب يتضمف رؤية متجددة لمفارقات الكجكد"

الشعرم العربي في خمقو ليذه 
السرعة التكاترية إنما كاف 
يكشؼ، في شكمو الجديد كفي 
تطكره، عف ىشاشة العبلقة 
التقريبية التي تربط اإلنساف 

اضيو كحاضره، أم بم العربي
مع التراث كثقؿ التعامؿ معو 
مف جية، كمع مستجدات 

ما أنتجتو مف أشكاؿ العصر ك 
الحداثات الكافدة مف الغرب 
 مف جية أخرل. 
كما يكشؼ عف ىشاشة 
المقاربة التي يحمميا حكؿ 
"الشكؿ" بكصفو معطى فنيا 
كجماليا خاضعا لمتغير 
 كالتجدد، كمرتبطا بيا أشد

 . االرتباط
الخطابات إف 

الرسمية التي كاف اإلنساف 
العربي يعمؽ عمييا آماال كبيرة 
في تكضيح األنمكذج الكفيؿ 
بإحداث قفزة حضارية كاضحة 
كتقريبيا، كالتي تتحمؿ 
مسؤكلية التعامؿ مع العصر 
كفؽ متطمباتو بنظرة محدكدة 
األفؽ، كميدكرة اإلمكانيات، 
تتحمؿ كذلؾ مسؤكلية التعامؿ 

كفؽ نظرة مع النص الشعرم 
لـ تمفيقية لـ ترفض النص ك 

 تقبمو.
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فمـ يكف دخكؿ النص الشعرم الجديد سيبلن عمى المخيمة اإلبداعية 
العربية مثمما كانت عميو الركاية بكصفيا فنٍّا جديدا. كلـ يكف مف 
السيؿ أف يقتنع المتخندقكف في أبراج التصكر الشكمي التقميدم 

مكٍّف النص مف الظيكر بمظير لمنص بكجكًد احتماؿو إبداعيٍّ آخر ي
 .مغايرو عمى الساحة اإلبداعية كالفكرية

كلذلؾ كاف عمى الشعراء الجدد أف يبحثكا عف عناصر 
ضماف ضمف صيركرة الفكرة التجديدية، ك اإلقناع الضركرية التي ت
 .انتشارىا انتشارا جغرافيا

كمف ىنا كاف النص في كاقع األمر يؤسس لػ "خميمية 
ية قراءة المتف أحق (62)أعادت لمشاعر كػ"ناقد أكؿ" عركضية "جديدة

 (63)أجبرت الناقدأسبقية شرح آلياتو الجمالية، ك الشعرم العربي، ك 
عمى القياـ بمحاكلة قراءة التراث العركضي قراءة مرجعية تؤىمو لفيـ 
ىذه اآلليات الباطنية التي أدت بالنص إلى الظيكر بشكمو الجديد، 

مؿء اليٌكة الشاسعة التي كانت تفصمو عف  مما اضطره إلى محاكلة
النص، كتمكنو مف القياـ بالمقارنة بيف ما كاف عميو في شكمو القديـ 
 كما آؿ إليو في شكمو الجديد.

ىك يخترؽ العكالـ المغمقة لمفضاء لعؿ المجازفة الخطيرة لمشاعر، ك ك 
اإلبداعي العربي في دكاـ استقراره عمى ما ىك مكجكد، تكمف في 

ة المحككمة بالظرفية ز المرجعية التقميدية لؤلبعاد اإلبداعيتجاك 
المكانية، كتجاكز ضيؽ الفكرة المؤسسة عمى إقميمية التاريخية ك 

 .النص، كجغرافية العممية اإلبداعية
إف آفاؽ التصكر الحداثي المرىكف بالشرط التاريخي 
دد المكتنػز، ال تممي قكاعد جاىزة لمنطقة معينة دكف أخرل، كال تح

تكريسيا ـ في النص غير سمطة النص نفسو، ك سمطة أخرل تتحك
الدكلة إبداعية تتجاكز الكطف الرسمي، كالقطر الرسمي، ك  كقاعدة

الرسمية تجاكزا استبشاريا، 
كتفتح أفاقا غير مفيكمة في 
آنيتيا بالضركرة مف طرؼ 
 الناقد الخميؿ.

لمنص إف المرجعية األساسية 
الشعرم تبدأ مف ذات النص، 

إليو حاممة معيا بذكر تنتيي ك 
التغيير، كصكر األمكنة، 

جماليات الزمف اليارب مف ك 
 . يد اإلنساف القابض عميو

كسنحاكؿ مف خبلؿ 
الفصؿ القادـ أف نترصد 
مرجعية النص الشعرم 

اكلة الجزائرم مف خبلؿ مح
فيـ العبلقة الرابطة بينو كبيف 
النص الشعرم العربي، 

نحاكؿ كذلؾ أف نرصد ك 
اطعات الفكرية قالت

السياسية بيف كاإليديكلكجية ك 
النصيف، مف أجؿ الكصكؿ 
إلى فيـ أعمؽ لمشعرية 

 الجزائرية إف أمكف.
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.[ك انتياءن بمحمد بنيس في الشعر 1979. دار العكدة. بيركت. 2. ط: المتحكؿ ] ينظر: أدكنيس، الثابت ك المتحكؿ، األصكؿ، تأصيؿ األصكؿ ك صدمة الحداثة
.[ ، باإلضافة إلى 1990ضاء.العربي المعاصر، بنياتو ك إبداالتيا ] ينظر: بنيس، محمد. الشعر العربي المعاصر، بنياتو ك ابداالتيا. دار تكبقاؿ لمنشر. الدار البي

 العديد مف المحاكالت النقدية لشعراء آخريف .
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 هصثاحي الحثية 

 أستار هساعذ هكلف تالذروش

 قسن اللغح العرتيح 

 هعهذ اآلداب واللغاخ

 الوركس الجاهعي / سعيذج
 

 

 معنى االلتزاـ عبر العصكر: -*

 

عف الظاىرة لما ليا مف عبلقة بالنتاج األدبي لـ تسمـ الدراسات النقدية المعاصرة مف الحديث 
سكاء كاف شعرا أـ نثرا، األمر الذم يدفعنا إلى القكؿ بأنو ال تخمك أية محاكلة نقدية جادة مف تخصيص 
شكالية االلتزاـ لـ تظير في الدراسات النقدية القديمة كمصطمح قائـ  حيز لمحديث عف مصطمح االلتزاـ، كا 

طكرىا ارتبط أصبل بالنظريات النقدية الحديثة نتيجة لمتطكر الفكرم، األدبػػي كالفني بذاتو إال أف ظيكرىا كت
 الذم حصؿ نتيجة لتفاعؿ ثقافي غربي كعربي.

التاريخ األديؿ اليكناني أف الفناف بكجو عاـ كالشاعر بكجد خاص كاف يحتؿ منزلة �تذكر كتب
في نظر اإلغريؽ إلى اعتبار الفناف كنبي،  عظيمة لدل مجتمعو كعبلقتيما  كانت متكاممة حتى أدل ىذا

اؿ ػكؿ اآلم -حسب زعميـ  -فيك ليس فقط المشير بعقيدتيـ فحسب، بؿ أكثر مف ذلؾ حيث تتجسد فيو 
 كالتصكرات البسيطة أك المركبة.

بيف قبيمتو، إذ كاف   أما عند عرب الجاىمية فاألديب أك باألحرل الشاعر كاف يحتؿ مكانة مرمكقة
تيا اإلعبلمية آنذاؾ، كمف كاجبيا نحكه التكريـ المتمثؿ في إقامة حفؿ عند كالدة شاعر بينيـ يمثؿ كسيم

 -حسب اعتقادىـ -اعترافا بمقامو الحالي كالمستقبمي، إشادة بالقدرات التي يممكيا الشاعر، فيك القادر 
مى التعبير في شكؿ عمى رد االعتبار ليـ مدحا أك ىجاء، كمف جية أخرل ابتياجان بالمقدرة الفنية ع

ثارة حمية الجماعات في غياب قكانيف كنصكص تسير  جمالي جذاب، مف خبلؿ تحريؾ مشاعر األفراد كا 
 ىذا المجتمع بطبيعة الحاؿ.

كبعيد مجيء اإلسبلـ أشرقت الرسالة المحمدية عمى المدنية، كحصؿ التغيير الجذرم في كؿ 
كبر في رحاب الديف الجديد كبالتالي فقد أثرم خياؿ معطيات الحياة، حيث منح الشاعر الجاىمي حرية أ

الشاعر بتمؾ الثركة الركحية الجديدة، كأصبح أكثر تمعنا في ىذا الككف المصكر في ىذا الكتاب كىك 
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القرآف الكريـ، ك كاف لمتغيير الذم طاؿ الحياة االجتماعية، السياسية كاالقتصادية أثر إيجابي عمى الناحية 
شعرية منيا، إذ صار الشاعر في تمؾ الفترة أكثر التزاما بمضاميف الحياة الجديدة األدبية خصكصا ال

مقتديا في ذلؾ بتعاليـ معمـ البشرية محمد عميو السبلـ في حث  الشعراء الممتزميف أمثاؿ حساف بف ثابت 
ص رضي اهلل عنو بالدفاع عف اإلسبلـ كالمسمميف ضد شعراء الشرؾ ىجاء، دكف تجاكز لتعاليـ الن

الكحي، لذلؾ ضرب الشاعر اإلسبلمي أركع مثؿ في االلتزاـ إيمانا منو برسالة الشاعر الحياتية في ظؿ 
تعاليـ الديف اإلسبلمي خدمة لئلسبلـ كدفعا لمدعكة اإلسبلمية كنصرنا لممسمميف، كيأتي في مقدمة ىؤالء 

الخمفاء الراشديف ساركا عمى كؿ مف حساف بف ثابت)ض( ككذا سار األمر في العيد الراشدم باعتبار أف 
 نيج المصطفى عميو السبلـ.

 
أما في العصر األمكم المتميز بكثرة الصراعات كالتطاحف السياسي بيف األحزاب كالفرؽ الدينية، 
فقد عمد شعراء تمؾ الفترة إلى مساندة السمطة القكية دفاعا عػػػػػف مصالحيا كالحط مف قيمة أعدائيا 

رىـ بذلؾ تكتسب صبغة سياسية بحتة ذات بعد أيديكلكجي مما جعميا تنحرؼ كمنافسييا، فصارت أشعا
عف رسالة الشاعر االجتماعية المعبرة أصبل عف مكقفو اإلنساني النبيؿ، بينما لـ يتغير األمر كثيرا في 
 العصر العباسي، فبعد القضاء عمى الحكـ األمكم عمد الخمفاء إلى إرساء قكاعد الدكلة العباسية الفتية

فاتحيف األبكاب عمى مصراعييا  مخالفة لما كاف في العيد األمكم، مما دفع بالشعراء  إلى االلتزاـ  
كالجرم كراء كسب عطؼ كعطايا ىذا الخميفة أك ذاؾ، الشيء الذم طبع أشعارىـ بالذاتية دكف 

اقيتيا، فانحرفت المكضكعية مما أفقدىا ميزتيا كطابعيا الرسالي كاإلنساني، زيادة عمى ككف تراجع  مصد
عف رسالتيا اإلنسانية المنتظرة، كفي مطمع القرف التاسع عشر تغيرت معطيات الحياة كاشتد الصراع 
كتعددت االتجاىات كبرزت إلى الكجكد المذاىب األدبية تأثرا باألدب الغربي، كصارت الظركؼ أفضؿ، 

عراؼ  المكركثة عف العصكر السابقة فييأت لؤلديب الجك األنسب لكي يختار، ضاربا بذلؾ التقاليد كاأل
 كيبقى عند ضميره  متخذا االلتزاـ  بمعناه الحقيقي متحمبل مسؤكلياتو كقكفا  عند مبادئو تأييدا أك رفضا.

كعمى ىذا األساس ظيرت إشكالية اإللزاـ كااللتزاـ، كتكاد تجمع جؿ الدراسات النقدية المعاصرة 
ـ   كااللتزاـ فااللتزاـ في نظر البعض ال يككف عمى اإلطبلؽ كليد عمى أف ىناؾ بكنا شاسعا ما بيف اإللزا

التقميد أك الحرية المطمقة، بؿ االلتزاـ ىك أمؿ ينبع مف ذاتيو الفناف اقتناعا ال تقميدا مشكبل بذلؾ مكقفا 
حياتيا ينـ عف شخصية الفرد، ككجو الخبلؼ يكمف في أف ىناؾ مف ربط االلتزاـ بالصدؽ كآخر 

.. عمى أف الصدؽ كحده ىك الذم يضفي عميو الركنؽ كالبياء، كيشعر القارئ بالمتعة كبالتأثر، بالحرية..
كاألديب الصادؽ ىك الذم ال يقدـ عمى الكتابة ما لـ ينفعؿ بظاىرة مف ظكاىر الحياة أك يتأثر لمكقؼ مف 

عؿ جمالي يكشؼ بمكجبو المكاقؼ الحياتية المؤثرة،  ثـ يحاكؿ بعدىا محاكاتيا فنيا في شكؿ انفعاؿ كتفا
عف اقتدار إبداعي متميز يشع صدقا كتفيما كانفعاال، فيؤثر في المتمقيف كيجعميـ يشعركف بما يشعر بو. 
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) أما إذا حاكؿ كصؼ انفعالو دكف أف يتأثر ىك نفسو، فإف أدبو يبدك مزيفا ىشا ال ييز الكجداف في قميؿ 
 1أك كثير(

دب الممتـز ىك الذم يعمد جاىدا إلى تكجيو الجماىير كيشير الناقد محمد مصايؼ إلى أف األ
 كتبصيرىـ بما ليـ كما عمييـ، معتبرنا أف األديب صاحب رسالة اجتماعية بقدر ما ىي جمالية.

في كؿ  ىك الذم يفرض نفسو -خمكد اإلنساف  -كمما الشؾ فيو أف العمؿ األدبي الجيد الخالد 
 مكاف كزماف بجماليتو كمكضكعيتو.

 

اـ غير االلتزاـ ، فاألكؿ يخضع لمؤثر خارجي يعمد إلى تحقيؽ مصمحة ذاتية، فبل يعدك أف كاإللز 
يككف األديب  فيو ذاتيا بحتا، أما الثاني فيك النابع عف إيماف بفكرة أك انفعاؿ لظاىرة أك تأثر لمكقؼ، فيك 

اإلنسانية كتذكب فيو األنا   بذلؾ أدب يقؼ إلى جانب اإلنساف  ال فردان منعزالن.  إنما يككف مجسدا لآلماؿ
 لتحؿ محميا "نحف".

 

كبالتالي يككف الناص الجزائرم قد سمؾ مكاقؼ بطكلية كرجؿ ميداف يشيد لو التاريخ اإلنساني 
، كعمى كجو الخصكص أثناء الفترة االستعمارية متحديػػػػػػػػا الضغكط كشتى أنكاع العذاب  حتى اليـك

نذاؾ.  كىذا نتيجة فعمية لممارسة حرية االختيار أداءن لمرسالة كالمضايقات التي تعرض ليا الشعب آ
كإنساف يعمؿ في حقؿ اجتماعي بأسمكب فني، فيي رسالة مشرفة ال تقؿ أىمية عف نظيراتيا كخاصة بعد 
ما تحققت لديو اليقظة الفكرية كالمكاطنة العالية. فتطمع حينيا إلى آفاؽ عميا بعيد الحرب العالمية الثانية 

 -آنذاؾ  -أفرزتو مف أحداث كتحكؿ في المكاقؼ االستعمارية خاصة، فأصبح شغمو الشاغؿ كما 
استرجاع السيادة الكطنية المتمثمة في حرية ببلده ككرامة شعبو، كىي مسؤكلية اعترضتيا عقبات 
كصعكبات  كتضحيات جساـ، ثـ بعد ذلؾ المساىمة في  مرحمة البناء كالتشييد لجزائر حرة كمستقمة، 

عميو سخر الجزائرم في أية كضعية كاف كؿ ما كاف بحكزتو مف أجؿ ىذا المبدأ، فكاف أف عمد الشاعر ك 
الجزائرم إلى التحضير لمثكرة المسمحة كاشفا النقاب عند التكجيات االستعمارية الجديدة، فاضحا بذلؾ كؿ 

شحف الجماىير بركح اليقظة  النكايا االستيطانية المبيتة عمى المستكييف الداخمي كالخارجي، عامبل عمى
 –كالتنبو لمخاطر المستعًمر، دعكة منو إلى الثكرة كتنظيـ الصفكؼ أكثر، مف خبلؿ اعتماد سياسة التنديد 

بالممارسات االستعمارية اإلجرامية في حؽ شعبو األعزؿ كما ينجر  –عبر النصكص الشعرية خاصة 
كالنفسية عمى كجو التحديد، مما يحتـ عمى كؿ  عنيا مف تدىكر في المناحي االجتماعية، االقتصادية

جزائرم حر التضحية كالذكد عف الكطف كالمكاطف طردا لممستدمر الظالـ، فكاف أف ظير في الساحة 
األدبية شعراء كثر أظيركا شعرية كمكاطنة عالية مثمكا الشعر الجزائرم عبر مكضكعات كأغراض شعرية 

 مالي كالنفسي عمى المستكييف الشعبي كالرسمي في الداخؿ كالخارج.متفردة، فكاف لتمؾ األشعار كقعيا الج
 : االلتزاـ كالقضايا الدينية -1
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 : احتفاء الشاعر الجزائرم بالمناسبات الدينية :1-1
عقب احتفاء المستعمر الفرنسي بعيده المئكم الحتبلؿ الجزائر، تصعدت العمميات العسكرية كزاد 

ات كتشكيبلت سياسية جديدة تشع عداء لبلستعمار، تنظيما لمصفكؼ الغمياف الشعبي، فظير ت تنظيم
كاسترجاعا لعناصر القكة قصد التأثير عمى المستعمر كخمط أكراقو، فكاف المكلكد الجديد آنذاؾ  ىك 
تأسيس جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف، متخذة الديف اإلسبلمي ركيزة أساسية مبدية مكاقؼ رسمية مف 

طالبة إياه باالستقبلؿ باعتباره حقا مشركعا لكؿ أمة مف األمـ، كقكاـ ىذا التكجو السياسي ىك المستعمر م
التأكيد بشتى الكسائؿ كالطرؽ عمى الشخصية الجزائرية باعتبارىا شخصية عربية إسبلمية ليا مف 

ديني مف خبلؿ  المقكمات األساسية ما يجعميا قمينة بالذكد عف ذلؾ ، فرغـ محاربة االستعمار لكؿ ما ىك
متابعة رجاؿ الديف كمحاكلة القضاء عمى مختمؼ مراكز اإلشعاع الديني، فكاف أف شكمت كؿ تمؾ 
الممارسات كالتحرشات ىاجسا شاعريا لدل الناص الجزائرم ليرفع صكتو عاليا مؤكدا عمى أف ال بديؿ 

 لمشعب الجزائرم عف الديف اإلسبلمي ميما كانت التضحيات.
عر حاضرا  رغـ قمة اإلمكانيات كالمضايقات االستعمارية احتفاء بالمناسبات كىكذا كاف الشا

يمقي قصيدة بمناسبة ذكرل  –رغـ قمة نتاجو الشعرم  –الدينية ، إذ نمفي الشيخ عبد الحميد بف باديس 
 المكلد النبكم الشريؼ معبرا عف صدؽ إيمانو كاعتزازه باإلسبلـ كالعركبة، حيث قاؿ : 

 
 مف أنجبكا لبني اإلنساف خيػػػػػر نبي   المجد لمعػػػرب  المجد هلل ثـ

 فناؿ رغباه ذك فقػػر كذك نػػػػػسب   كبذلكا العمـ مجانا لطالبػػػو 
 عشيرتي، كىػػػدم اإلسبلـ مطمبي  قكمي ىـ كبنك اإلنساف كػمػيـ 
 2كفي رضى اهلل ما نرجكا مف الرغب (  أدعك إلى اهلل ال أدعك إلى أحد

 
ا ىذه األبيات ألفيناىا تعكس لنا بحؽ تكجو الشاعر السميـ النابع مف إيمانو الصادؽ فإذا تأممن

كمكاطنتو الحقة، معتمدا النسؽ الشعرم القديـ لتبميغ أفكاره، فاألفكار مستساغة كالمعاني كاضحة معبرة، 
ممتمقيف كتأثيرا في مة ل أما الكزف فقد كرد خفيفا ضمف الشائع المتداكؿ، كبالتالي جاء األسمكب أكثر مبلء

 الناس، نظرا لقكة ركحو كاستقامة سمككو كصدؽ عاطفتو ككضكح أفكاره.

إلى جانب العبلمة ابف باديس رئيس جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف، نجد الشاعر الجزائرم 
ضمف محمد العيد آؿ خميفة ىك اآلخر ال يفكت الفرصة عمى نفسو محتفيا بذكرل المكلد النبكم الشريؼ 

 حفؿ أقامتو جمعية الشبيبة اإلسبلمية بنادم الترقي، حيث قاؿ: 
 

 
 بذكرل مكلد اليػػػػػػػػػػادم  أال تعمـ أييا اليػػػػػػادم 
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 بدا في خير ميػػػػػػػػػػػبلد   نحيي خير مكلػػػػػػػكد 
 ر آباءن ألجػػػػػػػػػػػػػداد         نحيي المصطفى المختػػػػا

 ح مثؿ الشمس الػػػػػػػػػػزاد  نحيي شرعو الكضػػػػػا
 3زكيػػػػات كػػػػػػػأكراد(  نحيي منو أخبلقػػػػػػا 

  
كاف محمد العيد ىك اآلخر مف محبذم الكزف الخفيؼ، مراعاة لممستكل الثقافي العاـ لمشعب 

سباتو الجزائرم إباف العيد االستعمارم، فرغـ المضايقات إال أنو لـ يتخؿ عف تراثو الديني كلـ يتجاكز منا
العامة، كما أنو لـ يخرج أيضا عف القالب الشعرم القديـ رغـ أف كثيرا مف األشعار كاف طابعيا االرتجاؿ 
لمناسبة أك أخرل، ناىيؾ عف الظركؼ النفسية كاالجتماعية الصعبة التي كاف  يحياىا الشاعر رفقة 

 الخالصة. شعبو، متخذا بذلؾ لغة سيمة كأفكارنا بسيطة نابعة مف ثقافتو الدينية
 
 : محاربة اإلدماج:  1-2

القضاء عمى  كؿ ما ىك ديني،  –منذ مجيئيا إلى الجزائر  –لقد حاكلت السمطات االستعمارية 
حبلؿ المسيحية مكاف اإلسبلـ، لكنيا لـ تصؿ إلى أىدافيا إلى غاية خركجيا مف الجزائر منيزمة، كعمى  كا 

ـ بما يناسب المرحمة، فأبدكا عداءىـ لممستعمر في ىذا األساس سخر الشعراء أفكارىـ كجادت قرائحي
سياؽ سياسة أصيمة معبرة عف إرادة ىذا الشعب المسمـ، محاربة بذلؾ سياسة اإلدماج التي طالما حاكؿ 
المستعمر ممارستيا كترشيدىا، فكاف لممصمح الديني كاالجتماعي مكقؼ في ىذا السياؽ، حيث )حارب 

ة اإلدماج ذاىبا إلى القكؿ بأف األمة الجزائرية اإلسبلمية ليست ىي الشيخ عبد الحميد بف باديس فكر 
فرنسا، كال يمكف أف تككف فرنسا ف كال تريد أف تصير فرنسا، كال تستطيع أف تػككف فرنسا كلك أرادت، بؿ 
ىي أمة بعيدة عف فرنسا كؿ البعد في لغتيا كفي أخبلقيا. كفي عنصرىا، كفي دينيا ال تريد أف تندمج، 

 4ا كطف محدد ىك الجزائر(كلي
 

 كفي ىذا اإلطار قاؿ الشاعر ابف باديس :
لى العػػركبة ينتسب       شعب الجزائر مسمػػػـ   كا 

 أك قاؿ مات فػقػد كذب      مف قاؿ حاد عف أصمػػو 
 5كبؾ الصباح قد اقترب (      يا نشء أنت رجػػػاؤنا 

 
ف الشاعر العميؽ كتعبير كاؼ عف إيماإنيا مكاجية صارخة كصريحة، كتعبير صادؽ نابع مف 

إرادة األمة الجزائرية المسممة، كالتي ترفض سياسة اإلدماج المعمف عنيا، ألف مف مقكمات ىذا الشعب 
 يريد بو بديبل. اإلسبلـ كال
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فالتزاـ ابف باديس جعمو ينيج سياسة أصيمة تتخذ سبلحا قكيا لممحافظة عمى أصالة الشعب 
ابف باديس السياسية المناىضة لكؿ مقترح إدماجي، كىذا ىك المكقؼ الرسمي  الجزائرم، فيذه ىي ركح

 لكؿ جزائرم آمف بيذا الديف كأحب ىذا الكطف جاعبل مصمحة الكطف فكؽ كؿ االعتبارات.
سبؽ نشير إلى أف الشاعر الجزائرم رغـ مضايقة االستعمار لو في ظؿ معطيات  كبالنظر إلى ما

زما بقضاياه الدينية خاصة، ألنيا المحرؾ الكحيد لتحقيؽ المبتغى الكطني، فراح ثقافية منعدمة، فقد ظؿ ممت
يتتبع كؿ المناسبات التي تربطو باإلسبلـ أصبل كفصبل، مف قكة إيمانو كصدؽ شعكره كخصالو العالية، 

 كأممو في أف اإلسبلـ ديف يحؽ الحؽ ميما كانت الظركؼ.
 

 االلتزاـ  كالقضايا االجتماعية: -2

المساكاة[  –العدالة  –ة فرنسا االستعمارية جعمتيا تتناقض مع شعارىا الثبلثي ] اإلخاء إف سياس
بالشعب الجزائرم فتدىكرت أحكالو  –التي مارستيا  الدكؿ االستعمارية  -كما ألحقت أبشع الجرائـ

السياسية كاالجتماعية خاصة، مما نجـ عنو مآسي نفسية اجتماعية ال حصر ليا  في ظؿ سياسة 
ستعمارية فرضت عميو في كطنو، فراح الشعب الجزائرم آنذاؾ يعبر عف لكعة األسى كاأللـ التي عصرت ا

قمبو كأثخنتو جراحا عميقة صعب عبلجيا حتى لدل األخصائييف، كما ألحؽ الضرر بكافة الفئات 
إنسانية  االجتماعية، خصكصا غير القادرة عمى التحمؿ كالشيكخ كاألطفاؿ كحتى النساء، مما يعكس ال

المستعمر كعدـ قدرتو عمى مكاجية ىذا الشعب الذم أنبأه أنو يرفضو قمبا كقالبا، كىاىك الشاعر صالح 
 خرفي يقكؿ: 
 

 غكر أحكاليا بعيػػػػػػػف كأذف   قؼ معي اليـك في الجزائر ، كأسبر 
 كالفتى يشرب الخمر كيزنػػػي   تجد الطفؿ في األزقة يميػػػػػك 

 تحت خدر تنكء أك تحػػػػت خدف  ة تشقػػػػػػى تجد الطفمة اليتيم
 6أركتيا يد المسيح بحضػػف      (  أك لدل )البيض( نصركىا كقالػكا 

 
لقد كانت الحركة التبشيرية نشطة في العيد االستعمارم، حيث قدمت كافة اإلغراءات لمشباب 

كلكية كبرل لدل المستعمر، إذ الجزائرم لكي يتخمى عف حب كطنو كالتعمؽ بدينو، كىي سياسة كانت ليا أ
سخرت ليا إمكانات ضخمة مادية كبشرية معتبرة باعتبار أف الشباب يشكؿ مستقبؿ األمة، فإذا ما تـ 

 إلحاقو بالسياسة االستعمارية تمكف المستعمر مف تحقيؽ مآربو كمخططاتو التي جاء مف أجميا.
التفكير في مكضكع المرأة باعتبارىا تشكؿ  فاىتماـ الشاعر الجزائرم في الفترة االستعمارية لـ ينسو

عنصرا مكمبل كحيكيا لمرجؿ، فيي أ م المرأة لـ تسمـ مف اآلثار السمبية لسياسة االستعمار التدميرية، 
فاىتماـ الشاعر الجزائرم  بالمرأة نابع مف إحساسو الدفيف بدكرىا الريادم إلى جانب الرجؿ خصكصا 
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كمحافظة عمى شعكرىا ككرامتيا التي أكدت عمييا الشريعة اإلسبلمية  المجاىدة، كؿ ذلؾ صكنا لكرامتيا
في مختمؼ تشريعاتيا كنصكصيا، كما حرص  الشعراء عمى إخراجيا مف الظركؼ الصعبة التي ألمت بيا 
كالمآزؽ التي حمت بيا التزاما منيـ بمقاميا، ألف مجرد  التفريط فييا يعد إىماال لممجتمع في حاضره 

 في مستقبمو، كفي ىذا السياؽ نمفي الشاعر محمد العيػػد آؿ خميقة، يقكؿ:   كماضيو كحتى

 

 ف ، فقد طكحت بيا األكىػػػػاـ        عممكا المرأة الحقائؽ في الديػػػػ
 ؿ ، ككيؼ التمقيف كاإلليػػػػػاـ؟        عممكىا كيؼ الرعاية لمطفػػػػػ
 ير كاإلعظػػػػػاـ ؟ككيؼ التقد        عممكىا كيؼ التكدد لمػػػػػزكج 

باء ، كعفة ك احتسػػػػػػاـ (        عصمة المرأة احتجاب كصػػػكف  7كا 
 

تعصؼ بالمرأة سخر الشعراء كالدعاة  –كخاصة الفرنسية منيا  -كلما كادت الرياح الغربية  
ا كرجاؿ اإلصبلح أفكارىـ كجيكدىـ لمكضكع المرأة إصبلحا كتربية، حماية ليا مما يمكف أف يحصؿ لي

باعتبارىا مستيدفة كفي ذات الكقت باعتبارىا تشكؿ مؤسسة اجتماعية معنية بالتربية كالخدمات 
االجتماعية خصكصا البيتية منيا،  فالتعبير كاف جميبل كاليدؼ كاف أجمؿ منو، فاألفكار جاءت سيمة 

ت منتقاة مف كاضحة محققة لميدؼ، فمـ تخرج بذلؾ عف القالب الشعرم القديـ، كما أف التعابير جاء
القامكس العربي المتداكؿ، كبالتالي فقد دعا الشاعر كؿ النساء إلى ضركرة النيكض بالمسؤكليات 
المضطمعة في إطار إسبلمي صحيح، فك متأثر باإلسبلـ كليس تجاكبا مع أية دعكة  غربية محاكلة منو 

بتغيير كضعية المرأة الجزائرية  لممساىمة في تحريرىا كمساعدتيا، كدائما مع الشاعر نفسو، كالتزاما منو
 نحك األفضؿ لتؤدم رسالتيا كاممة.

 
 يا نساء   الجزائر    خمؼ ركب العشائر   سرف سير الحرائر 

 يا نساء    الجزائر  لممعالي فاسمعػػا  سرف نحك الذم دعا         
 يا نساء الجزائػػػر  يقتضي  فئػػػة  قرف في البيت ، إنو 
 8يا نساء   الجزائر(  نسكة فذة المثػػؿ   ؿ كف في البيت لمرجا

نعـ يريدىا حرة في إطار الحدكد الشرعية ال األفكار الغربية، كيريدىا أف تككف المثؿ األعمى الذم 
ينبغي أف يحتذل في الرعاية األسرية كترتيب شؤكف البيت كخدمة الزكج كصكف كرامة األسرة كأداء 

سبلـ الشاعر الجزائرم ىك التزامو األكبر بمغة القرآف ف التي الكاجب االجتماعي، كما يدلؿ عمى عر  كبة كا 
ىي الكسيمة اإلببلغية الكحيدة التي يتفاىـ بيا أفراد المجتمع في اإلطاريف الرسمي كالشعبي  كبديؿ لمغة 
 المستعمر التي طالما حاكؿ فرضيا  مسيبل تعمميا، مثؿ ما فرض القكة في تعمميا كالتعامؿ بيا كالترغيب

 في كؿ ما غربي، كفي ىذا االتجاه نجد الشاعر محمد العيد آؿ خميفة، يقكؿ:
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 يا رجاء الضاد ، يا ذخر البػػػبلد  لؾ في كؿ حشا نبػع كداد 
 مف عتاد فمتكف خير عتػػػػػػاد  شعبؾ المكثؽ لـ يبؽ لػو 
 كؿ يـك منو ألكاف اضطيػػػػػاد  لج االستعمار في طغيانػو 

 لغة اإلعجاز سبحت بكسػػػػػاد  رحت لغة الضاد  التي ماب
 9إف تحصميا ، تنؿ كؿ مػػػػراد (  ىذه غايتؾ المثمى التػػي   

 
حبلؿ المغة  –إذا كاف المستعمر يعتقد أنو كاف ذكيا  لما حاكؿ القضاء عمى كؿ ما ىك ديني، كا 

لجزائرم كاف أذكى فإف الشاعر ا –الفرنسية مكاف المفة العربية إلبعاد ىذا الشعب عف ماضيو كأصالتو 
منو، إذ إنو أكد مرارا أنو مستعد لمتصدم لكؿ ما ىك تغريبي، كال يريد بديبل عف المغة العربية كمغة لمقرآف 

 ميما كانت اإلغراءات كحجـ االضطيادات.
كما يعكس التزاـ الشاعر الجزائرم في ىذا الظرؼ كشعكره بالمسؤكلية المنكطة بو، ىك التزامو 

جتمع طالما ركز عمييا المستعمر كقدـ ليا كؿ اإلغراءات كسخرىا لخدماتو، كنخص بكامؿ شرائح الم
بالذكر شريحة الشباب، كشعكرا منو بكزف تمؾ الفئة في المجتمع، فقد دعاىا إلى الثكرة كالتمرد كالتمسؾ 

ف : بكؿ ما ىك كطني، كفي ىذا السياؽ، يقكؿ شاعر الثكرة التحريرية "مفدم زكريا " في قصيدة بعنكا
 "أذكركا الثكرة في أقسامكـ":

 يا شباب اليـك أبطاؿ الغػػػػػد          صعدا نحك العبل كالسػػؤدد 
 أنتـ أركاف صػػػػرح األبػػد  أنتـ اليكـ رجاءن ، كغػػػدا ن 

 كاصنعكا بالفكر مجد البمػػػػػد   كاطمبكا العمـ ، تعيشكا سادة 
 ػػدم جيكد المفردما عسى تجػػ  كاجمعكا الرأم ، إذا أقدمػتـ 
 إف ساحات الكغى كالمعػػػػػيد  فاذكركا الثكرة في أقسامكػـ 

   10(  كارفعػػكا الراية فيو بيػػػػػد  فاكتبكا العزة فيو بيػػػػد 
 

، عكس مف خبلليا رؤاه الشاعرية 1960قصيدة ارتجميا الشاعر في ميرجاف شباب الجزائر سنة 
ستشرافي لجزائر مستقمة، كىذا التزاما منو مف أف عزة ىذا الشعب فيي تقطر إبداعية ككطنية ضمف سياؽ ا

تكمف في سيادتو كفي مساىمة كافة أفراده في البناء كالتشييد، فعبل إنيا كممة أك باألحرل رسالة تكجييية 
مف الشاعر حتى يككف في مستكل ثقة شعبو فيو كبو معا، كبالفعؿ، كعقب سنتيف مف ذاؾ التاريخ، 

ر عمى استقبلليا ككانت في أمس الحاجة إلى سكاعد كافة أبنائيا الخمص، كما كاف تحصمت الجزائ
المجاىد ىك اآلخر كفيا مناضبل رافضا السياسة االستعمارية الغاشمة الظالمة، كالتي ال تريد خيرا ليذا 

 البمد. 
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فية المخمصة لشعبيا، الك  –كىاىك الناص محمد العيد آؿ خميفة يدعك مف جيتو بنت الجزائر 
ألف تمعب دكرىا كامبل مساىمة في الجياد معبرة عف مدل ثكرتيا عمى المستعمر، استجابة  –لكطنيا 

 لنداء الثكرة، حيث يقكؿ في قصيدة لو تحت عنكاف" ثكرة بنت الجزائر":
 كأعدم الفدل لنصر البػػبلد  ساىمي في الجياد جند الجياد 

 و لممنػػػادلفاستجيبي بعزم  يا فتاة الببلد شعبؾ نػػػادل 
   كلنحطـ سػبلسػؿ األغػبلؿ  فمنثر ثكرة عمى الظمـ كبػرل 
 11فكرتي عدتي ككعي زادم ( أنا ثكرية سبلمػا كحػربػػا    

 
إف التزاـ الشاعر الجزائرم جعمو يذكر الفتاة الجزائرية لكي يككف دكرىا تكميميا إلى جانب اآلخريف 

 االستسبلـ لو، مع ضركرة التسمح بسبلح العمـ كالمعرفة.عف طريؽ الثكرة عمى الظمـ المستبد، كرفض 
كمف المآسي االجتماعية التي كابدىا الشعب الجزائرم جراء السياسة االستعمارية، ىي ذلؾ الجرح 
الدامي العميؽ الذم أصاب الشعب الجزائرم لما خرج متظاىرا في مدف جزائرية عدة عقب انتصار 

 الفرنسية ستفي بكعدىا كتمنح الشعب حريتو كاستقبللو مقابؿ الحمفاء، ظنا منو مف أف الحككمة 
مشاركتو معيا ضد دكؿ المحكر في الحرب العالمية الثانية، لكف فرنسا خيبت آمالو كقابمت ذلؾ "بجزاء 

( ناىيؾ عف االعتقاالت كأنكاع التعذيب في 45000سنمار" حيث بمغ عدد الضحايا خمسا كأربعيف ألفا ) 
ا ) سطيؼ، قالمة، خراطة...( كمف ذاؾ التاريخ تغيرت النظرة كسحب كؿ مكاطف مدف جزائرية مني

جزائرم  الثقة مف فرنسا كعـز عمى تكحيد قكاه مف أجؿ إخراج المستعمر، ألف ما أخذ بالقكة ال يسترجع 
اح إال بالقكة، كبسبب ما ألـ بالشعب مف جراء الغدر االستعمارم، كاف الجرح عميقا كالمأساة كبيرة، فر 

الشاعر يعبر عما أصابو كأصاب شعبو، التزاما منو بأداء الكاجب الكطني كرسالة الفناف، كفي ىذا اإلطار 
 .  1945مام  08" حكادث  بمناسبةنظـ الشاعر محمد العيد آؿ خميفة قصيدة 

فتعبير الشاعر عف ىذه المأساة االجتماعية كاف نابعا مف رسالة أداىا كقريحة أفرغيا، مجسدا 
في صدؽ كشعكر متكامميف باعتباره  ينتمي إلى ىذا الشعب كما أصبيما كاحد أيضا، كالحديث عف  ذلؾ

انعكاس الغدر االستعمارم الفرنسي لـ يتفرد بو الشعر الرسمي، بؿ كاف ىناؾ حضكر أيضا لمشعرالشعبي 
شؼ حقيقتو تعبيرا عمى أف ىذا النسؽ الشعرم ىك اآلخر يعمؿ عمى يقظة الشعب كتعرية المستعمر كك

 كأطماعو، كضمف ىذا السياؽ نظمت قصيدة بعنكاف " فرنسا الغدارة "
 

 أضربينا بالطيػػػػػػػػػارة   أفرنسػػػا الغػػػػدارة
 احنا امعػػػػػػانا ، ربػػي           ال خػػػػكية البف عمػي 

 خرجتينا مف الببلصػػػػػػة           فرنسا يا الغػػػػػػدارة 
 12كابف بكلعيد حاكـ لببلصة (           سػػػػة لعرب عممكا البيا
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بمستكاه   –فعمى الرغـ مف افتقار الشاعر الشعبي إلى كثير مف اإلجرائية الفنية، إال أنو استطاع 

 التعبير عف اإلرادة الشعبية كاشفا نكايا االستعمار الخبيثة. –كحسو الكطني 
مآسي التي تعرض ليا الشعب في تمؾ الفترة كاعتبارا مف أف المجاالت االجتماعية كاسعة كال

الحاسمة أكثر مف أف تعد أك تحصى، اكتفينا برصد عينات مف القضايا الكبرل التي تعكس تمؾ الظركؼ 
 القاسية التي مر بيا المكاطف آنذاؾ.

 
 االلتزاـ كالقضايا السياسية :  -3

اخمية منيا كحتى الخارجية، مجاالت السياسة رحبة كمتشعبة، منيا ما يطاؿ القضايا الكطنية الد
 كمنيا ما يتصؿ بالقضايا القكمية المصيرية، كفييا ما يتعمؽ بالممفات الدكلية الراىنة.

 
 الشاعر الجزائرم كالكطنيات : -3-1

إنما ينسب لمكطف أفراده الذيف تربطيـ بو ذكريات الماضي كتجميات الحاضر كآفاؽ المستقبؿ، 
كالقياـ بكاجباتو مف نيضة عممية، اقتصادية كعمرانية، إلى جانب كاالنتساب لمكطف يكجب العمـ بتاريخو 

 المحافظة عمى سمعتو كسيادتو.
فبل شرؼ لمف ال يحافظ عمى شرؼ كطنو، كال سمعة لمف ال يقدر سمعة قكمو كالشاعر الجزائرم 

المسمح  كاف كال يزاؿ في مستكل الحدث حيث امتزج بالمقاكمة الشعبية كشارؾ بفعالية في مرحمة الكفاح
جامعا ما بيف رسالة الفناف كالمجاىد، فكاف ممف خططكا لمثكرة كميدكا ليا، فيك بالتالي كليدىا كىي 

 بدكرىا مصدر إليامو.
كعمى ىذا األساس نمفي تمؾ الفترة مف تاريخ الجزائر حافمة بالتضحيات الجساـ، كبذلؾ جادت بيا 

سا لمثكار كغيظا لمكفار، فياىك الشاعر الشعبي أحمد قرائح الشعراء ابتياجا بالنصر كصنعا لمحدث، كتحمي
 كلد البشير، يقكؿ : 

 
 أكالد الجزائر كاحد ال اتخميػػػػو      سمـ عمى ناس الجبية أقراب كابعاد
 أمدمريف عدكىـ ربا كانكػػػارة فيو      سمـ عمى الناس المخمصيف لجػكاد 

 13الصافي طيب المريض يبريو(ألكبلميـ طيب إيفاجي عميؾ األكساد        كالعسؿ 
 

كىاىك شاعر شعبي آخر يبدم تألما لما أصاب ببلده، مستيينا بالمكت في حدتيا، فبلبد أف تككف 
في سبيؿ تحرير الكطف دكف االستكانة لممستعمر، ألف يككف ذلؾ عبرة لؤلجياؿ كشيادة في حؽ 

 التاريخ، زفي ذلؾ، يقكؿ الشاعر: قزكؿ الميمكد: 
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 يزياف ، يتطير مف الكفػػار    نػػػػػادل  ربي عمى كطنا

 كعبلش كطننا مستعمػػر؟   كالمكت غير مكت كاحػػػد 
 ألكالدنا يبقى مسطػػػػػر           تاريخنا أساس البػػػػػػد

 14في الحرب الـز اال يخسر (   الكطف جميع مف يتعػػػػدا 
 

تمثؿ في اإليماف باهلل كحب الكطف كاف يؤمف بالثبلثي الم فالشاعر الجزائرم إباف ىذه الفترة
كتحقيؽ النصر، فرغـ افتقاره لكسائؿ تعبيرية راقية إال أنو سجؿ مكاقؼ بطكلية يشيد ليا التاريخ كالنضاؿ 

 السياسي الكطني كالقكمي كحتى اإلنساني.
كما كاف الشاعر الشعبي ىك اآلخر صريع اآلالـ كاألحزاف نظرا  لما أصاب الجزائر مف تسمط 

ارم غاشـ كككارث طبيعية ال عد ليا ألحقت أضرارا جسيمة بالببلد كالعباد، كلكف فكؽ ىذا كذاؾ استعم
 كاف إيمانو قكيا كحبو لكطنو أقكل.

 
إف أكبر شاعر عرفتو تمؾ الفترة الزمنية االستعمارية  كارتبط اسمو بيا، كاف الشاعر الممحمي 

در إليامو حيث أدخؿ السجف خمس مرات بسبب مفدم زكريا، شاعر الثكرة التحريرية الكبرل، فيي مص
مكاقفو النضالية المشيكرة، فكاف بمثابة القمب النابض لمثكرة كالثكار معا، كالمحرؾ لئلرادة الشعبية ضمف 

 أشعاره التي تبقى خالدة ما بقي التاريخ.
  

 
 :  مف رمػػكز الثػػػػػػػكرة   -3-2

ار الشعرم ما مكنو مف كضع رمكز الثكرة فيك  ببل شؾ أكؿ شاعر جزائرم أكتي مف االقتد
ككضع أناشيد كطنية خالصة، لكافة القكات الحية في الببلد رغـ المضايقات االستعمارية المتكررة لو، فيا 
ىك يقدس العمؿ كالعامؿ معا في ظركؼ ال يجد فييا المكاطف الجزائرم عمبل بالمفيـك الصحيح، إذ كضع 

 ، حيث قاؿ: 1956اؿ الجزائرييف سنة نشيدا رسميا لبلتحاد العاـ لمعم
 

 ننجز األشغاؿ ال نرضى بالكسؿ  نحف جند االتحاد كالعمؿ  
 نرفع الراية مابيف الػػػػدكؿ   نعقد العـز لتحقيؽ األمؿ  
 نفتؿ السكاعد ، ... نتحمؿ الشدائد ، ... نبمغ المقاصد،...         
15( ال نكػػؿ ...            ال نمػػػػػػػػػػػؿ     
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حقا فإف العامؿ الجزائرم يبذؿ كؿ مجيكد مف أجؿ الجزائر تحقيقا لمنصر كحصكال لمثركة كنيكضا 
باالقتصاد الكطني في ظؿ ظركؼ استعمارية متميزة، كما كضع النشيد الرسمي لمثكرة التحريرية المباركة 

 تبركا بيا كتعبيرا عف منجزاتيا، حيث أنشد قائبل:
 
 كالدماء الزاكيات الطاىػػػػػػػرات   حقاتقسما بالنازالت الما  
 في الجباؿ الشامخات ، الشاىقات  كالبنكد البلمعات الخافقات  

 ، فحياة أك ممات   نحف ثرنا             
 أف تحيا الجزائر   كعقدنا العـز          
 16(  فػػػػػػػاشيػػػػػػػػػػػػػدكا .... 

 
ه الثكرة المسمحة، إنو دفع جديد لممجاىد الجزائرم، كىك قالب شعرم جديد أمبل لمستقبؿ جديد ليذ

يتسمؽ الجباؿ ثكرة عمى المستعمر في سبيؿ الحصكؿ عمى حياة سعيدة لو كلشعبو، أك المكت شحذا 
 لميمـ.

كبما أف جيش جبية التحرير الكطني ىك القائد لمعمميات العسكرية في شكؿ تنظيمات جماعية، 
الفرصة عمى نفسو، إذ كضع نشيدا لمجيش  -مفدم زكريا -فكت كفي جميع مناطؽ الكطف، فمـ ي

 بالعامية، ككاف كقتيا بسجف البركاقية: 
 

 دفػػػػػػاقة   ىػػػػذم دمانا الغالية  
 خػػفاقػػػة    كعمى الجباؿ عبلمنػػا  

 سبػػػػاقػة  كلمجيػاد أركاحنػػػػا
 17(جيش التحرير احنا  .... ماناش       ) فػػػػبلقػػػػػػػػػة

 

 
فعبل لقد لبى المكاطف الجزائرم نداء الثكرة كالتحؽ بالجباؿ رغـ بساطة التنظيـ كقمة اإلمكانيات، 
لكف الصفكؼ كانت مكحدة، كالجيكد كانت مسخرة الستقبلؿ الجزائر، مما يدلؿ عمى أف "ابف تكمرت" كاف 

حو، في ظؿ ظركؼ استعمارية حريصا عمى مستقبؿ ببلده، محطما الرقـ القياسي في حبو كاالىتماـ بشرائ
كمضايقات ال متناىية، كلـ ينس  بدكره الطالب الجزائرم، حيث كضع لو نشيدا يسمك بو إلى طمب العمـ، 

 كالذم بو تكسر القيكد كاألغبلؿ، كتشيد الحضارات كتثكر العقميات كتقاـ المؤسسات.
 كقد قاؿ في نشيد اتحاد الطبلب الجزائرييف، رغـ قمة عددىـ آنذاؾ:
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 نحػػػػػػف طػػػػػػبلب الجزائػػػػػر  
 نحػػػػػػف لممجػػد بنػػػػػػػػػػػاة        

 نحػػػػػػف آمػػػػػػػػاؿ الجزائػػػػر  
 في الميػػػػػػػػػػالي الحالكػػػػػػػات 

 كـ عرقنا في دمػاىا  ...   كاحترقنػػػػػػا في حماىا ...  كعبقنػػػػا في سماىػا          
 

 ػػػبلب الجزائػػػػػر نحػػػػػػف طػػػ
 18( نحػػػػػػف لممجػػد بنػػػػػػػػػػػاة         

 
نعـ إنو مجد ال يتأتى إال بالعمـ النافع كاالجتياد في مراكز اإلشعاع العممي أمبل في بناء الجزائر، 

 كرصدا لمعالميا الحضارية استكماال لدكر المجاىديف األحرار كالثكار الكبار.
اعر مفدم زكريا بالثكرة التحريرية ىك رصده النتصاراتيا كتأريخو لمساراتيا كمما يعكس امتزاج الش

 كمسيرتيا، فيا ىك مف سجف البركاقية ينظـ قصيدة بعنكاف" كقاؿ اهلل": 
 

 ) نفمبر ( ىؿ كفيت لنا النصابا ؟  دعا التاريخ ليمؾ فاستجػػػػابا 
 ػاباكجؿ جبللو ، ىتػػؾ الحجػ  تبارؾ ليمؾ ، الميمكف نجمػػػا 

 فيب الشعب ينصب انصبػػابػػا  كىزت .. ثكرة التحرير شعبػػا        
 19فأنطؽ فكؽ)جرجرة( الحجػػابا( كلعمع ، مف )شمعمع ( زكيباف          

فالمبلحظ عمى أشعار مفدم زكريا أنيا تكظؼ الثكرة بشكؿ أك بآخر منتقيا ألفاظا داللية لمقاميا 
السياقية مميزة  وبقدر ما كانت تكظيفا ت –كما يتيمو البعض  –بالغا كعظيـ سمطانيا، فمـ يكف بالمرة م

 كمفيدة صدقا كتعبيرا حبا لكطنو ككشفا عف شاعريتو.
كلمشاعر أناشيد كطنية ال يتسع المقاـ لسردىا كأكثرىا كارد في ديكانو "الميب المقدس" عمى كجو 

 التحديد.
فإف القضية الجزائرية لقيت معارضة كبيرة مف  كنظرا لتحالؼ القكات الفرنسية مع الدكؿ الغربية،

لدف الييئة األممية بفعؿ الضغكط المتنكعة كالتكتبلت الدكلية القائمة، كقد سجؿ التاريخ تخاذؿ ىذه 
المؤسسة الدكلية في حؽ قضية مصيرية شرعية عادلة، فكاف أف نظـ الشاعر قصيدة مطكلة، تبقى ما 

تجاكب الييئة األممية مع األطراؼ المعادية لكؿ ما ىك مشركع بقي اإلنساف، كتككف شاىدا حيا عمى 
كالقضية الجزائرية باسـ الشرعية الدكلية المزعكمة كفقا لممقاس الغربي، فكاف عنكاف النص الشعرم 

 "كتعطمت لغة الكبلـ"

 



 163 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   طفحت

 كجرل القصاص فما يباح مػػبلـ   نطؽ الرصاص فما يبػاح كػػػبلـ 
 كجرل القضاء، كتمت األحكػػاـ   ػوكقضى الزماف فبل مرد لحػػكمػ
 أزلية ، إعجازىا ، اإلليػػػػػاـ   يا ثكرة التحرير،أنت رسالػػػػػة

20كدعكا المطامع، فالسحاب جياـ(         كا ػػيا معشر المستعمريف ، تربص                 
 

 
في الثكرة  عند اختبلؼ المنظمة الدكلية في قضية الجزائر 1957نظمو بسجف " بربركس" سنة 

 الثالثة عشرة.
ال يعتر ؼ إال بمغة القكة كالرصاص، لكف المبلحظ  –في نظر مفدم زكريا  –إف االستعمار 

أيضا عمى أشعار مفدم زكريا إلى جانب كضكح الفكرة كدقة التعبير،ألنيا تعكس إيمانو الكامؿ بالقدرة 
فبل مرد لقضائو، كثكرة التحرير رسالة يؤدييا  اإلليية كالببلء الرباني المتمثؿ في استعمار فرنسا لمجزائر،

 جيؿ الثكرة ككاجب.
كنظرا لكثرة الضحايا كعدد الشيداء الذيف سقطكا في ميداف الشرؼ كالشيادة، قاـ الشاعر بدكره 
ىك اآلخر كاضعا نشيدا لمشيداء متحدثا باسميـ باعتباره ال يقؿ ثكرية عنيـ، كتمؾ األبيات الشعرية نظميا 

 ، فقاؿ :1937" بربركس" سنة  أيضا بسجف
 

 أعصفي يا رياح       كاقصفي           يا رعػػػػػػػػػػكد 
 يا قيػػػػػػػػػػكد     كاحدقي  كاثخني يا جراح

 نحػػػػػػف قػػػػػػػػػـك أبػػػػػػػػػػػػػاة 
 لػػيس فينػػػػػػػػػػػػػػػا جبػػػػػػاف
 قػػػػػد سئمنػػػػػػػػػػػا الحيػػػػػػػاة

 ػػػػػػػػػػػػػػاء اليػػػػػػكاففي الشفػ
 ال نمػػػػػػؿ الجيػػػػاد      ال نمػػػػػؿ الكفػػػػػػاح 

21في سبيؿ البػػػػػػػبلد (        
 

 

 فالشييد يريد رياح الثكرة أف تقصؼ بالمستعمر كتجرفو كتثخنو جراحا ال تيدأ.
بة لمقاـ الحدث كتدلؿ كالشيء المبلحظ أيضا أف مفدم زكريا ينتخب تراكيب لغكية ىادفة كمناس

في الكقت ذاتو عمى قدرتو التعبيرية كثقافتو الكاسعة كبعد نظره كتمرسو بالسياسة، فالمكاطف الجزائرم 
يعيش مف أجؿ الفكرة كعمى أساس المبدأ، أال كىك الجياد في سبيؿ اهلل كالكطف ميما كانت الظركؼ 

 كالتضحيات كالعقبات.
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 :االلتزاـ  كالقضايا القكميػػػة  -4

إف انتماء الجزائر عمى ىذه الرقعة الجغرافية المترامية األطراؼ المسماة " الكطف العربي" بحكـ 
مسائؿ مشتركة تكحد تمؾ الشعكب في آماليا كآالميا، كالتاريخ كالديف اإلسبلمي كالمغة العربية، كؿ ىذه 

ي حدكد جغرافية بمده، بؿ المعطيات كضعيا الشاعر الجزائرم في اعتباره، فمـ يبؽ منغمقا عمى نفسو ف
التـز بقضايا كطنو كشعبو أيضا، زيادة عمى ككنو كاف متكاجدا مع الشعكب العربية  كاف كاسع األفؽ، كما

عمى أساس أف االمتحاف كاف تقريبا كاحدا، كقد تعرضت كثير مف البمداف العربية إلى مكجة استعمار 
تحا، لككنو تتبع كؿ مجريات الحياة اليكمية لممكاطف غربية، كما أنو أم الشاعر الجزائرم كاف كطنيا متف

الجزائرم، زيادة عمى تتبعو لما كاف يجرم مف أحداث  في الكطف العربي مبديا الحسرة كاألسى، كمف 
ىؤالء الشعراء الذيف جسدكا فعبل ىذه المكاقؼ البطكلية لممكاطف الجزائرم ىك الشاعر "ابف تكمرت" كلعؿ 

، ىي القضية الجكىر لؤلمة القضية التي حركت  قرا ئح الشعراء كأقبلـ الكتاب كالصحفييف حتى اليـك
شكؿ نكبة حقيقية لمشعب  1948العربية، أال كىي القضية الفمسطينية، ألف تقسيميا كفقا لكعد بمفكر 

دم فبعيد التقسيـ جادت قرائح الشعراء تعبيرا كتصكيرا كمنيـ مف الفمسطيني بؿ لمشعكب العربية كاإلسبلمية،
 زكريا، حيث قاؿ: 
 كيا قبمة العرب الثانيػػػػة  فمسطيف ... يا ميبػػػػػط األنبيآ 
 كيا ، ىبة األزؿ السامية  كيػػػػػا حجة اهلل في أرضػػػػػو 
 كما ، باع جنتو العاليػػػة  كيػػػػػػا قدسا ، باعػػػػػػػػو آدـ 
  22قد انحدركا بؾ لمياكيػػػة (  فمسطيف ... كالعرب في سكرة  

 
 

يظير أف مفدم زكريا قد تفاعؿ ىك اآلخر مع القضية الفمسطينية داعيا كؿ عربي حر إلى 
عبلف الجياد لتحرير فمسطيف، كتجاكز الخبلفات العربية العربية، كالتعامؿ  االنتفاضة كتكحيد الصؼ كا 

 تى إنسانيا.العقبلني مع الكضع الراىف، باعتبارىا قضية مصيرية متعددة المشارب قكميا إسبلميا كح
 

كما شارؾ الشاعر الشعبيف المغربي كالتكنسي بمناسبة حصكليما عمى الحرية كاالستقبلؿ، كما 
، بقصيدة 1956قاسـ الشعب المصرم حزنو عقب االعتداء الثبلثي عمى ىذا البمد العربي الشقيؽ العاـ 

كما بارؾ الثكرة المبنانية  تحت عنكاف " قؿ يا جمػػاؿ" ككانت ىذه األخيرة مف بيف مازج بو في السجف،
 ضمف قصيدتو المشيكرة بػ " معجزة الصنائع". 1958المظفرة سنة 

كالحديث عف اليمـك العربية طكيؿ كعميؽ عمؽ الجرح، كالكبلـ أيضا عف اإلنجازات كاالنتصارات 
 العربية أطك ؿ كيضيؽ المقاـ لمعد كاإلحصاء.
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 الهوامش والمراجع
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 .111الديكاف، ص عبد الحميد بف باديس : -5
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 .97مفدم زكريا   :  الميب المقدس ، ص -18
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 دوى كٍشىث ٌزور إلى الجزائر .
 رد. هخلىف عاه

 أستار هحاضر

 قسن اللغح العرتيح 

 هعهذ اآلداب واللغاخ

 الوركس الجاهعي / سعيذج
 

 
غداة االستقبلؿ، كجد الكاتب الجزائرم نفسو بيف فكَّي كماشة: بيف صكرة الماضي القريب 
كصدمات الكاقع المتحكؿ. فكاف يمتفت إلى الماضي ليستحضر حرب التحرير يسائميا طكرا كيتمذذ بذكراىا 

را كىك في ذلؾ يحف إلى ماض مجيد يستأنس بو كقد يكظفو لنقد الكاقع، كقد ييقحمو فيأتي امتدادا أطكا
لمخطاب السياسي الرسمي الذم جعؿ مف التراث الكطني شعارا لتكريس الشرعية التاريخية كالمحافظة عمى 

 السمطة.
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تحرير ىي الصكرة في المرحمة األكلى كاف التراث المحمي/الكطني ىك الغالب ككانت حرب ال
األكلى التي ترتسـ في األذىاف، ثـ انتقمت الكتابة الركائية لتطاؿ التراث العربي اإلسبلمي كلكف مف 
منظكر إيديكلكجي بكصفو أحد تجميات الخطاب السائد يكمئذ، كالذم تميز بالصراع بيف "اليميف" ك"اليسار" 

 ككاف الديف يشكؿ محكرا أساسيا في ىذا الصراع.
 

ظر إلى أف االتجاه المضمكني في األدب كالنقد كاف مقدما فقد شجع عمى التمادم في كبالن
تصكير المشيد السياسي ككأف االنعكاس اآللي صار قناعة راسخة لدل معظـ الكتاب مما طبع أعماليـ 

 بكثير مف الفجاجة كالتسطيح إالَّ ما ندر.

 
ي تنحسر كبدأ بعض الكتاب يراجعكف كلكف مع مطمع الثمانينيات بدأت مكجة الخطاب االشتراك

قناعاتيـ األدبية كلعميـ راكمكا مف التجربة ما يؤىميـ لتدارؾ عيكب التقريرية كالتسجيؿ كلعميـ أدرككا أيضا 
ف كاف ال يخمك مف شحنة إيديكلكجية سياسية -أف حضكر التراث في العمؿ األدبي  إال أف البعد  -كا 
لذم ييحتكـ إليو في لعبة الخفاء كالتجمي. مف ىنا ستظير مجمكعة الجمالي يبقى ىك المقياس األساسي ا

مف األعماؿ تتجاكز حدكد التراث الكطني لتعانؽ التراث العربي اإلسبلمي في مجمكعو ساعية إلى تقديـ 
قراءة جديدة في صياغة جديدة. كمف ىنا أيضا كظٍّؼ الديف كالتاريخ كالسياسة كالسيرة الشعبية كالعادات 

 يد بأشكاؿ كرؤل متفاكتة.كالتقال
 

كيمكف القكؿ إنو في الكقت الذم ظيرت فيو أعماؿ ال تصميا بالركاية إال التسمية، ظيرت أعماؿ 
 أخرل ال تقؿ ٌّ قيمة عف أىـ األعماؿ التي اشتيرت بتكظيفيا التراث في األدب العربي المعاصر.

 

ل. إذ عاد إلى الكاجية بقكة فأما في التسعينيات فقد كاف لمخطاب السياسي حضكره مرة أخر 
كعنؼ كأصيب الكاتب بصدمة لـ يكف يتكقعيا كاضطر إلى مكاكبتيا كتسجيؿ آثارىا، كلعمو مف البلفت 
لمنظر في ىذه الفترة أف يسارع صحفيكف إلى إصدار ركايات تميؿ إلى المغة الصحفية كالتحقيؽ أكثرمما 

 تسعى إلى خمؽ بنية فنية متميزة.
 

ية في الجزائر ارتبطت بالتحكالت السياسية منذ نشأتيا، فبل غرابة أف ترتسـ ىذه إف الحركة األدب
التحكالت في سائر األعماؿ كأف يتقدـ المضمكف إلى الكاجية حتى لكأف المضمكف في انعكاسو عمى 
صفخات العمؿ األدبي يعكس نية في جعمو جسرا لمعبكر إلى شاطئ األدبية كخاصة ما يتعمؽ منو بحرب 

 ير أك بالخطاب االشتراكي.التحر 
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كالذم يبقى غائبا أك شبو غائب في كؿ ىذا إنما ىك النقد. فما عدا الجيكد األكاديمية المتمثمة في 
بعض البحكث الجامعية كالتي لـ تر النكر في أغمبيا، فإف البقية إما أنيا محاكالت محتشمة تظير مف 

ما أنيا بقيت في حدكد النقد التقميد م الذم لـ ييفد مف المدارس النقدية المعاصرة أك إنو مف حيف آلخر، كا 
النكع الذم لـ يتخمص مف التكجو المضمكني. كفي كؿ الحاالت ،يمكف القكؿ إف الحركة األدبية في 
الجزائر بمغت درجة مف النضج كالتميز في الكتابة الركائية بحيث تستدعي التأمؿ كالدرس، كىذا عمى 

 يعد قصيرا مكازنة بالركاية العربية في نشأتيا كتطكرىا. الرغـ مف أف عمرىا األدبي
" إذ يحضر التراث الكطني كالعربي كاسيني األعرجكمف أبرز الركائييف الذيف اىتمكا بتكظيؼ التراث "

ليعيدنا  دكف كيشكت" " يكظؼ شخصية "حارسة الظالؿ اإلسبلمي في سائر أعمالو، كلكنو في ركاية  "
لى كاقع الجزائر أكاخر القرف العشريف.   إلى الجسكر الرابطة بي  ف ضفاؼ المتكسط، كا 

 

 "دكف كيشكت" يعكد إلى الجزائر: 
، كبعد 1580إلى 1575"، أيسر في الجزائر مف عاـ :"ميشيؿ دم سرفانتيسمف المعركؼ أف 

" عمى "ركدريكيوقيامو بعدة محاكالت لميركب باءت كميا بالفشؿ، ديفعت فدية لشرائو بعدما تحصؿ  أخكه 
مثميا ثبلث سنكات قبمو. كيبدك أف ىناؾ عدة أعماؿ تتعرض لسنكات بقائو بالجزائر كمنيا التقرير الذم 

 . كبعد تحريراألسرل كصمكا إلى دنيا مف مممكة بمنسيا في شير نكفمبر.1580كضعو بنفسو سنة 
 

قصة األسير "  لمدة أسره في الجزائر ىك الذم عنكانو " "دكف كيشكتكالفصؿ الذم خصصو مف 
كالمكاف الذم سجف فيو كاف ييطؿ عمى بيت أحد األثرياء لو le captif  ) " ) الذم يحكي حياتو كمغامراتو
ٍيد ".  رى  بنت جميمة تدعى " زي

 

كذات يكـ رأل عصا تتدلى مف نافذتيا قد عمؽ بنيايتيا منديؿ. حاكؿ رفاقيو مف األسرل  أف 
"  ليككف المنديؿ مف نصيبو حيث "سرفانتيسأبت إال أف تختار   -كما نعرؼ الحقا -يستممكه لكف الفتاة 

كجد فيو عشر قطع ذىبية، ككانت في كؿ مرة تبعث إليو بمبمغ مف النقكد يرتفع تدريجيا، باإلضافة إلى 
الرسالة التي تحكي فييا قصتيا كالتي مفادىا أنيا مسيحية متعمقة بمريـ العذراء كلـ تعد تطيؽ العيش في 

 اف كىي تىٍعرض عميو أف تعينو عمى الخركج مف السجف مقابؿ أف يأخذىا معو كأف يتزكجيا.ىذا المك
 

كىكذا يتبيف مف خبلؿ العبلقة بينيما أف  ىذه الفتاة لـ تكف مدفكعة بدافع الحب، بقدر ما كانت 
ا عف أبييا تحركيا قناعتيا الدينية المسيحية، ككأنيا في كؿ مساعييا تعقد مع األسير صفقة، تتخمى بعدى

إال أنو ييٍترؾ في عرض البحر لتصؿ ىي  مع المجمكعة إلى  -رغـ ما يربطيا بو مف محبة قكية  -الذم 
 اسبانيا. 
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مما يعني أف الرابطة الدينية كانت اقكل مف أف تيقاكـ، كأنيا بقيت أٍكلى مف صمة الرحـ. خاصة 
ر في رسالتيا تحذيرىىا لو مف عقاب اللة مريـ  لت لو نفسو أف يخدعيا. كأنيا تكرٍّ  في حالة ما إذا سكَّ

 

كالحقيقة أنو كاف يشاركيا ىذه القناعة بكضكح، كلذلؾ حيف كصمتو رسالتيا سارع إلى تقبيؿ 
 المنديؿ كالصميب الذم في خاتمة الرسالة. 

 

ف  " الذم أبدعيا  "سرفانتيسالذم صار عمى مرٍّ العصكر شخصية أشير مف "دكف كيشكت" كا 
ز بالبراءة  كصفاء السريرة  كالسذاجة أحيانا كالذكاء أحيانا أخرل، ألنو يمتيـ الكتب إلى حدٍّ أصبل، تتمي

يبدك فيو أشبو بمكسكعة  أدبية، كما يمبث أف يرتكب حماقات فيصارع طكاحيف اليكاء كيطارد األكىاـ.  
 عف تكديع مرحمة تاريخية آيمة إلى الزكاؿ. -بذلؾ  -فينبئ 

" مف مكاف كزماف ميحدَّدٍيف ليعمك عمى الزماف  "سرفانتيسم التقطو " الذ " دكف كيشكتؼ
كالمكاف، ما كاف لو ليمارس ىذا الحضكر القكم عبر القركف لكال عبقرية الكاتب المبدع الذم يرل بعيف 
غير عادية ما ال نراه، كيقؼ بحسٍّو المرىؼ عمى القيـ اإلنسانية الخالدة فيقدـ لنا المألكؼ في صكرة 

 مألكؼ.البل
 

" أـ سرفانتيس"؟ ىؿ لمحاكاة "دكف كيشكت" أف  يكظؼ شخصية " كاسيني فمماذا  اختار " 
مازؿ مجسدا في نماذج بشرية تعيش بيننا اليكـ؟ أـ ألف بعض دكف كيشكت" لمعارضتو " ؟ أـ ألف "

ف ىي تباعدت في الزمف  -العصكر التاريخية   تبقى تحتفظ بمميزات مشتركة؟   -كا 
 

" الحدكد الجغرافية ليعانؽ بأدبو "كاسينيع، إنيا ليست المحاكلة األكلى التي يتخطى فييا في الكاق
ىذا الجزء مف التراث اإلنساني،  فقد سبؽ لو أف كظؼ بشير المكريسكي في ركايتو "رمؿ الماية، فاجعة 

كف ليس عمى سبيؿ الميمة السابعة بعد األلؼ". إشارة منو إلى المقاء التاريخي بيف العرب كاإلسباف، كل
ممات كيثير األسئمة االستفزازية  المحاكاة كالتكرار، بؿ تنحك الركاية لديو منحى البحث الذم يراجع الميسى
كيسكؽ المبلحظات  النقدية، ككميا تتضمف دعكة إلى القياـ بقراءة كاعية لمتاريخ عمكما كالتاريخ العربي 

 اإلسبلمي منو تحديدا. 
 

ح الجدكؿ التقريب ّـُ يكضٍّ ي التالي العبلقة بيف شخصيات الركاية، ككيؼ أف الحكار كالتكاصؿ يت
" مما ميٍّز بخط أبرز في الجدكؿ، كىك  يؤكد فكرة التكاصؿ الثقافي حسيسف" ك""دكف كيشكتاكثر بيف 

 بينيما كالتقارب في القناعات أيضا.
  

 المركم لو المركم عنو الراكم
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 س حسيسف حسيسف

 المكتبي المكريسكي نَّػاح الجيبللي /البكاب

 حسيسف دكف كيشكت الجيبللي /البكاب

 حسيسف دكف كيشكت دكف كيشكت

 دكف كيشكت اإلسبلميكف حسيسف

 حسيسف دكف كيشكت دكف كيشكت

 دكف كيشكت عائمة جميد حسيسف/ الجريدة

 الكزير دكف كيشكت حسيسف

 شكتفي البيت ، حكار حسيسف مع دكف كيشكت ثـ ، حنػا مع دكف كي

 دكف كيشكت الكشـ حنا

 دكف كيشكت الطاكسي ككضع الببلد حسيسف

 دكف كيشكت كضعو صاحب الطاكسي

 حسيسف الدخكؿ إلى المفرغة حارس

 دكف كيشكت المفرغة كما تخبئو حسيسف

 دكف كيشكت التمثاؿ النصفي شفيؽ

 دكف كيشكت رينيار شفيؽ

 حسيسف كدكف كيشكت ككرديمُّك  شطايف شفيؽ

 حسيسف كدكف كيشكت كزارة الثقافة كالتحؼ شفيؽ

 شرطي مجيكؿ اليكية يجرم حكارا مع حسيسف كدكف كيشكت

 دكف كيشكت كزارة الثقافة كالكزير حسيسف

 دكف كيشكت سرفانتيس حسيسف

 دكف كيشكت مديرة المتحؼ حسيسف

 دكف كيشكت العيد التركي كفيبل سيساني حسيسف

 مع أطفاؿ الحي حسيسف كدكف كيشكت يجريا حكارا

 دكف كيشكت فيبل ميدسيس حسيسف

 أربعة أشخاص، يبدك أنيـ مف الشرطة يجركف حكارا مع حسيسف كدكف كيشكت ثـ يقكدكنو لمتحقيؽ.

 نقاذ دكف كيشكت .إسٍعي حسيسف بيف السفارة االسبانية ككزارة الداخمية مف أجؿ 

 زكية / الكاتبة ممؼ غرناطة حسيسف

 حسيسف لمدينةا رسالة دكف كيشكت
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 حسيسف رحمتو كسجنو ككرديمُّك دكف كيشكت

 دكف كيشكت الجد كالسجف زريد / مايا

          
" ىك االسـ الحقيقي ليذا الصحفي الذم جاء يبحث عف آثار  فاسكيس دم سرفانتيس دالميريا"

ه جعؿ الناس ينادكنو لكف الشبو الكبير بينو كبيف الشخصية التي ابتدعيا جدُّ ميغاؿ دم سرفانتيس". جده "
 "دكف كيشكت".

بيما لممغامرة  كلعؿ مف أكجو الشبو البارزة المكجكدة بينيما، انحيازىما لمفقراء كالمعدميف كحي
 كالكتابة.

كمف أكىامو الدكنكيشكتية أف يجد فنادؽ الجزائر مشغكلة كميا فيظف أف البمد بخير كأف السكاح 
حر عف ىذا البمد اآلمف الجميؿ ليس سكل إشاعات، كلـ يكف يدرم أف يؤمُّكنو بكثرة، كما يقاؿ مف كراء الب

 الفنادؽ إنما امتؤلت بمف ىجركا بيكتيـ خكفا مف جحيـ اإلرىاب األصكلي.
 

ذا بو يكتشؼ أف الكنكز األثرية مدفكنة تحت  ككاف يتكقع أنو اليجد صعكبة في تتبعو آثار جده، كا 
ة الثقافة ميٍحرج جدا، ألنو ال يستطيع أف يضمف لو شيئا مما المكظؼ في كزار  "حسيسف"مفرغة لمزبالة. ك

 يبحث عنو كال يستطيع أف يكفر حمايتو فيقكؿ:
 

)) ربما اشستطعت أف أخفؼ عميو ىيبتو التي كنت أراىا ترتسـ في األفؽ عند رؤيتو لمغارة 
أستطيع أف  ميمتي صعبة، إذ كيؼ -سرفانتيس المأساكية التي أصبحت امتدادا لمزبمة حي بمككر 

أنزع عنو أكىامو بدكف أف يخسر إمكانية إنياء ميمتو. الشيء الكحيد المؤكد أف معمكماتو عف الجزائر 
 ( 1)كمخاطرىا محدكدة جدا، مما يجعؿ مف ميمتي قضية جدية ((

 

ثـ يفتعمكف لو كؿ المبررات لتمصؽ بو تيمة الجكسسة فييٍحبس، كال ييٍفرج عنو إال بعد جيكد 
 كبعد مساع مف السفارة اإلسبانية. حسيسف "قبؿ مضيٍّفو " مضنية  مف 

" كالمدف التي مر بيا، ككيؼ أنو لـ يهٍعرؼ في ميغاؿ سرفانتسكنقرأ في ثنايا النص سردا لمسار "
البداية فأيخمط بالعبيد كالسراؽ  كالمكاشي، كيذكر محاكالت ىركبو  الفاشمة،  فتىًرد سيرتو  مرة عمى لساف 

" الحفيد، كتتخمؿ السرد تساؤالت تشكيكية في بعض دكف كيشكتكمرة أخرل عمى لساف " ،حسيسف/الكاتب
 المعمكمات الكاردة في الكتب التاريخية، مف ذلؾ قكلو:

 

)) طكاؿ اليـك كأنا أتساءؿ بدكف أف أصؿ إلى إجابات مقنعة. شيء ما ظؿ يشغمني حكؿ جرح 
أكيؿ بدا لي غير مقنع، فارغ بال أحالـ كال سرفانتيس كعدـ مقدرتو عف الدفاع عف لك صكالم. الت

ألكاف، أعتقد أنو لـ يكف أصال في يكمو. لماذا طمب مف دكف خكاف النمساكم اإلذف بالعكدة إلى 
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اسبانيتا )...( ىؿ خاب ظف سرفانتيس في قائده دكف خكاف الذم كعده بالجنة المسيحية كلـ يكؼ 
لحساسية كاالحتجاج؟ )...( سفره كمخاطرتو بيذه بكعده؟ )...( ىؿ كانت عكدتو شكال مف أشكاؿ ا

  (2)الطريقة ىي تعبيره الخاص عف عدـ الرضى كالخيبة ((
 

تحتكم الركاية عمى مجمكعة مف القصص، كؿ كاحدة تستدعي األخرل كتتضمنيا، قصة دكف 
 كيشكت الحفيد، كقصة حسيسف، كقصة سرفانتيس، كقصة الجدة، كقصة مايا، كىي القصص التي يمكف

 أف تعد رئيسية بالقياس إلى الحديث  عف شفيؽ أك الحارس أك صاحب النظارات السكداء  أك الكزير. 
أف  -كما سبؽ الذكر -كمف خبلؿ الجدكؿ التقريبي لمراكم كالمركم لو كالمركم عنو يتبيَّف  

لتيمة المكجية التكاصؿ الغالب إنما ىك بيف الصحفي اإلسباني كحسيسف المكظؼ بكزارة الثقافة، حتى إف ا
إلى "دكف كيشكت " تطاؿ حسيسف أيضا كتنتيي بو إلى أف ييطرد مف عممو. كلعؿ ذلؾ ما يؤكد قناعة " 

 في قكلو عمى لساف الكزير الديماغكجي المخادع: كاسيني"
 

)) في ىذا الزمف الصعب المميء بالضغينة كاألحقاد، كحدىا الثقافة تستطيع أف تقرب بيف 
قاـ بدكره تجاه اإلنسانية كبقي عمينا إتماـ البقية... صحيح أنو إسباني كلكنو  الشعكب.. دكف كيشكت

  (3)جزائرم بشكؿ مف األشكاؿ، كنطالب بحقنا فيو فقد صار ممكا لإلنسانية ((

 

إنو تعبير صريح مف ًقبؿ الكاتب عف قناعتو بضركرة إقامة العبلقات اإلنسانية عمى أسس ال 
كال الًعٍرقية كال السياسية كال الجغرافية. كىك يرل نفسو منحدرا مف سبللة  تحكؿ دكنيا الحكاجز الدينية

المكريسكييف أكلئؾ الذيف ىجركا األندلس بعد سقكط غرناطة. كلذلؾ فإف جدَّتو بقيت مشدكدة إلى الماضي 
 األندلسي،  تىحفُّ إليو كتستحضر صكره الزاىية مستنكرة ما آلت إليو األكضاع مف حكليا. 

 

ا يمتقي "دكف كيشكت"، فإنيما يتفاىماف بسرعة، كيستقبمو في بيتو جدَّتو ككأنو ال يستقبؿ كعندم
غريبا، بؿ يبدكاف مف أصكؿ كاحدة كلكال الجذكر الثقافية كالجسكر التي أقيمت عمى القيـ اإلنسانية، ما 

 -كمنيا رائعة سرفانتبيس -كاف ليما ليتعارفا كيتآلفا بيذه السيكلة كالسرعة. كال شؾ أف الركائع األدبية 
 كاف ليا فضؿ كبير في تحقيؽ ىذا المقاء بيف صحفي/محقٍّؽ، كركائي/باحث.

 يقكؿ:
)) اهلل غالب كاش ندير مع ساحرة مف كرؽ ىي استنساخ مجنكف المرأة أندلسية أحببتيا حتى 

خمكتي في صارت مرضي المستعصي؟.. ال أحد غيرم يستطيع ادعاء رؤية كجييا الذم شؽ عميَّ مرارا 
الحمـ، السفر في جسدىا كلثـ عينييا المائمتيف لدرجة أستطيع معيا القكؿ إنيا مف عائمتي، نشترؾ معا 
في رابطة الدـ كالذاكرة كشيء غامض يصعب تحديده.)...( ىي قريتي ألني مثميا منحدر مف مكتبي 
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دينتو، غرناطة مكريسكي كجد نفسو ذات يـك حزيف مجبرا عمى ترؾ أرضو كجنتو األندلسية كم
 .4الجريحة ((

 

مما أصاب جدَّه "سرفانتيس". فمقد غامر مثمو باإلبحار  -بدكره -دكف كيشكت الحفيد، لـ يسمـ 
بفدية أك صفقة  -ىك اآلخر  -نحك المجيكؿ، كاقتفى آثار جدٍّه  حتى دىاليز السجكف، كخرج مف السجف 

ـ فيو معالـ الطريؽ الذم سمكو كما لقيو فيو مف أك ما شابييا بعد تدخؿ سفارة بمده، ثـ ترؾ كتابا يرس
 متاعب قد تعادؿ السنكات الخمس التي قضاىا جدُّه في المكاف نفسو. 

كفيما يبدك كتاب "دكف كيشكت الحفيد" أكالككرديمُّك نسخة أخرل مف "قصة األسير" عمى مستكل 
عبلقة بينو كبيف "مايا" التي يصرُّ عمى أف الشكؿ، إال أف فرقا جكىريا يتسرَّب  إلى الككرديمُّك مف جرَّاء ال

ريد. حيث يمتقي بيا في مخافر الشرطة، كىي تتقف عدة لغات كاضطرَّت  أف تشتغؿ في  يراىا كيسمييا زي
 ىذه المراكز مترًجمة. كالحكار الذم يجرم بينيما ذك داللة، يقكؿ:

 

 ..يا مايا أنت مدىشة تذكرينني بشخصية نسائية عند سرفانتيس . -)) 
مف زريد؟ اللة مريـ؟  كما ترل لست جاىمة بجدؾ إلى ىذا الحد يبدك لي أف قساكة األسر ال تتمخص  -

في الحجز كلكف في آليتو الجينمية، فيك يعمي البصر كالبصيرة. جدُّؾ مثال لـ يفيـ ىذه البالد جيدا 
جعؿ مف زريد صكرة  كالكثير مف تفاصيميا الحميمية تسربت مف يده. الديف عماه إلى حدكد عالية.

 (5)لقمقو كارتباكو ككاف ب مكانو أف يجعؿ منيا مادتو األدبية لمتسامح الديني ((
 

 تكمف مراجعة التاريخ، أك ىي القراءة النقدية لسرفانتيس عمى كجو التحديد. -بالذات  -ىنا 
ال يكظؼ ركاية دكنكيشكت أك الفصؿ الخاص بقصة األسير منيا، عمى سبيؿ  كاسيني"ؼ"

لتنميؽ أك مجرد االستشياد لتزييف  عممو األدبي، بؿ يحضر ىذا الجانب التراثي  في ضكء قراءة نقدية ا
 كاعية بأدكاتيا المعرفية كالفنية. 

 

ؼ"مايا " سرفانتيس الحفيد ىي غير " زريد" التي تىعمَّؽ بيا جدُّه. إنيا امرأة مف طينة أخرل، 
 مو بأف تكضح لو:كلذلؾ ستزيؿ عنو حجاب الكىـ الذم كاف يحم

 أنيا ليست زريد. اللة مريـ. -1

 أنيا ال تجيؿ جدَّه سرفانتيس. -2

 أف الحجز يعمي البصر كالبصيرة -3

 أف جدَّه لـ يفيـ تفاصيؿ ىذه الببلد -4

 لقد أعماه التعصب الديني -5

 عجز عف أف يجعؿ مف زريد مادة أدبية لمتسامح الديني. -6
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 كيصرٍّح في مكضع آخر قائبل:
 

َـّ، لكنو لـ يستطع أبدا أف يتفادل زريد المكريسكية  ))المقاء بينو كبيف الجزائر لـ يت
المذىمة)...( ال ياعزيزم سرفانتيس، أعتقد أنؾ اخطأت. ىي نافذة كلـ تكف ككة كما كنت تكرر دائما . 
عندما صعدت إلى سطيحة السجف مثمما كاف يفعؿ أغمب السجناء الذيف ينتظركف الفدية ليطمؽ 

ف اكتشؼ ىذه المرأة. كبسبب أنانية ضامرة تمنيت أف أككف الكحيد مف يحادثيا أك سراحيـ، كنت أكؿ م
 (6)عمى األقؿ يراىا. أكؿ ما لمحت زريد كجيؾ حدث بينكما الذم كنت تبحث عنو((

 كلكف لماذا كاسيني يستدعي "سرفانتيس" مف التاريخ األدبي؟
ائـ لديو بحضكر التاريخ ىؿ لمجرد اطبلعو عمى دكف كيشكت أك إعجابو بو؟ أـ لشعكر د

 األندلسي المشترؾ؟ أـ بسبب تشابو الكضعٍيف كلك تباعد الزمف؟ 

 

" ليس مجرد نزكة تيٍممييا ظاىرة تكظيؼ التراث  التي أصبحت أشبو كاسينيالثابت أف ما يقكـ بو "
ابقة تتفاعؿ بمكضة جديدة يتسابؽ الكيتاب في استمياميا لتزييف أعماليـ. كلذلؾ أتصكَّر أف العكامؿ الس

 مجتمعة ليتمخَّض عنيا عمؿ بيذا المستكل. 
 

فأما االطبلع عمى أعماؿ سرفانتيس فذلؾ ما يحضر بجبلء في المتف الركائي ذاتو، كمعظـ 
 تجعمنا أماـ ركائي باحث ال يمتقي مع نص آخر إال عف دراية كبعيف ناقدة. كاسيني"ركايات "

مكز" كعمى "ألؼ ليمة كليمة" في "رمؿ الماية" فضبل عف تكظيفو يصدؽ ىذا عى السيرة اليبللية في "نكار ال
 التاريخ الكطني في سائر كتاباتو.

 

 1547" فإف حياتو كحدىا كفيمة بأف تككف مادة أدبية خصبة. فمنذ ميبلده سنة "سرفانتيسفأما 
ر كالبحر، بمدريد، خاض المغامرات كتنقؿ بيف  مدف كبمداف، ركب الب 1616بالقمعة كحتى كفاتو سنة 

عرؼ الجراح الجسدية كالنفسية أيضا، ذاؽ مرارة السجػف، كعرؼ نعيـ الحرية كذلؾ،  استمع إلى حفيؼ 
الكرؽ قارئا ككاتبا، كأدرؾ ما لمحبر كالقمـ مف سمطة نافذة في عقكؿ الناس، فانكبَّ سنكات طكيمة عمى 

 .دكف كيشكت  دم ال مانشا"تدبيج رائعتو الخالدة "
 

األىكاؿ بشجاعة نادرة، فإنو ربما تكىَّـ أنو ذك شأف أكبر بكثير مما نالو، كلعمو  كبما أنو ركب
تذكر يـك  قيبض عميو فأيخمط بالعبيد كالسراؽ كالمكاشي كلـ ييٍفرج عنو إال بعد خمس سنكات طكاؿ فربما 

ؿ )) دكف كيشكت الذم لخص فيو كأٍكحت إليو ىذه الظركؼ المتقمبة في حياتو بأف يرسـ شخصية 
  (7)الحماقات الكبرل لإلنساف الذم يظف نفسو كؿ شيء كىك ال شيء((
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، تبكح بالمسككت عنو شيرزاد"" ليجعميا بديبل عف "دنيازاد" إلى اقتناص ""كاسينيكمثمما تفطف 
 " خكفا كنفاقا لتىٍنجكى مف المٍكت." شيريار" لػ" شيرزادكترسـ صكرة أخرل غير الصكرة الكاذبة التي قدمتيا 

ذلؾ في ركايتو "رمؿ الماية، فاجعة الميمة السابعة بعد األلؼ"، كفييا ابتدع شخصية بشير  كتب
المكريسكي بغبلؼ أسطكرم جعؿ قصتو تتقاطع مع قصة أىؿ الكيؼ القرآنية، كراح مف خبلؿ ذلؾ كمو 

 يراجع التاريخ العربي اإلسبلمي ليكشؼ عف الميغيب فيو.

بكصفو حفيدا لػ"سرفانتيس"، كىك بالمعنى األدبي ابف  تفطَّف أيضا إلى تكظيؼ "دكف كيشكت"
كحفيد حقا، كقد استمر يمارس حياتو ككائف عادم تتناقؿ األلسنة اسمو، كغير عادم في الكقت نفسو  

 ألنو ميٍنتقى مف نماذج متنكعة، ألنو نمكذج النماذج، يأخذ منيا جميعا ليتميز عنيا جميعا. 
 

" تنحدر مف مكتبي مكريسكي، كيجعؿ "دكف كيشكت" سيسفح" شخصية "كاسينيكعندما يجعؿ "
ينحدر مف سرفانتيس، فإنيما يتصبلف أصكال كيمتقياف فركعا. كىذه الرابطة ليست ًعٍرقية بقدر ما ىي 

 تاريخية ثقافية كيكفي أف تيرفع الحكاجز التعسفية لتنطمؽ القيـ اإلنسانية المحبكسة.
 

في الكاقع  -ية كاحدة في "حارسة الظبلؿ"، إنما تحكي إف مجمكع القصص التي تتبلقى لتشكؿ بن
 قصة الجزائر.  -

 

ففييا تدفف الكنكز األثرية النادرة  تحت األكساخ، كفييا المسؤكؿ  األكؿ عف الثقافة يجيؿ قيمة 
التحفة الثقافية فبل ييٍقمقو أف تناـ في الزبالة  أك تبقى عيٍرضة لمتيريب أك تيحكَّؿ إلى دىاليز لمبحث 

))ىناؾ أشياء كاالستنطاؽ أك تقدـ ىدية لمسؤكؿ أجنبي لترتيب عبلقة كتحقيؽ مصمحة شخصية. مع أف 
ال تحتاج إلى قكة في التسيير أك تفكير استثنائي. مغارة مثؿ مغارة  دكف كيشكت يمكنيا بمجيكد بسيط 

  (8)نى مف االىتماـ((.أف تصير َمْعمما تاريخيا ُمِيما ليس في البمد كحده ألنيا تراث إنساني، بحد أد
 

إنيـ يمارسكف القرصنة كما في زمف "سرفانتيس"، كيكمُّكف األفكاه  التي تعارضيـ. إذا كاف قد 
سيجف "سرفانتيس" في زمنو فإف حفيده قد سيجف أيضا، فأما حسيسف فسجنو مف نكع آخر، لقد بيتر ذكريه 

 كا كؿ الناس.مكاطنا صالحا كما يريدكف أف يدجن -فعبل  -كلسانيو ليككف 
 

قد تختمؼ األزمنة كاألمكنة كلكف جكىر الممارسة السمطكية قد يظؿ كاحدا، كالذيف يدفعكف الثمف 
ىـ أكلئؾ الذيف يرفعكف راية الحقيقة الغائبة،  كيخكضكف في حياتيـ كتابة المغامرة، كمغامرة الكتابة. كىي 

 " في حارسة الظبلؿ. القاسـ المشترؾ بيف "سرفانتيس كدكف كيشكت كحسيسف /الكاتب
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ف "  في ىذا العمؿ، حيف يستدعي "سرفانتيس " فمف أجؿ أف يعرفو أكثر كيقدـ ىذه  كاسيني"كا 
زى القراصنة أف يقكمكا بو فمـ يحافظكا حتى عمى تمثالو.  المعرفة لمقارئ، كىك يقكـ بدكر عىجى

 

ليكـ متحؼ الركاية كربما كاف حظنا مع "سرفانتيس" أف الذم لـ يحفظو متحؼ رسمي، يحفظو ا
" كلقد قيؿ عف قصيدة البحترم التي كصؼ فييا خراب إيكاف  حارسة الظالؿالجزائرية متجسدا في ركاية "

 كسرل، أف البحترم نقؿ كسرل مف اإليكاف إلى الديكاف، فكاف في الديكاف أخمد منو في اإليكاف.
ه. إنو البحث المركم الذم ال ترىٍّمو " لـ يكظفو محاكاة كال تكرارا كلذلؾ ال يتردد في نقدكاسينيك"

ره بما يعرض عميو مف معمكمات ليتعامؿ معيا بقراءة كاعية.  المعمكمات المتراكمة، بؿ تبصٍّ
 

يسكقنا الكاتب عبر ىذا االمتداد التاريخي كاألدبي لنعانؽ القيـ اإلنسانية الخالدة، كلكنو يعيدنا إلى 
لى الكتابة مكاقعنا لننظر يعيف الحكمة إلى ما يجرم  مف حكلنا، إلى المرارة التي تدفع إلى فعؿ الكتابة، كا 

 إلى مصدر المرارة.  -رغـ القمع  -التي تشير 
  

))ثكرة عظيمة يمكف أف تصير ال شيء إذا كجدت نفسيا بيف الفاشميف مثمما يحدث عندنا. 
الذيف ُكعدكا غيرت جزءا مف كجو العالـ كلكنيا أخفقت في تغيير مصائر المالييف مف الناس 

 .(9)بالجنة((
 

نو بالرغـ   إف ركاية "حارسة الظبلؿ" ىي مف كحي مأساة التسعينيات في جزائر القرف العشريف. كا 
مف المسافة الزمنية الفاصمة بيف ىذا العيد كعيد "سرفانتيس"، إال أف الذيف سجنكه كلـ يميزكا بينو كبيف 

ال ما كانت مغارتو اليكـ امتدادا لمزبمة العبيد كالمكاشي أيضا، مازالت سبللتيـ ىي الت ي تحكـ الببلد، كا 
حي بمككر في العاصمة، كلما  تعرضت الكممة الحرة لمخنؽ كالتضييؽ، جزائر تىحالىؼى فييا قيطاعي األعناؽ 
مع قيطاًع األرزاؽ ًلتيٍيدر دماء األبرياء كيبقى شعار الشرعية التاريخية كالشرعية الثكرية مطية لبلستمرار 

 ي السمطة إلى أف صار ىذا الشعار تجارة بائرة. ف
 

كاستدعاء المشترؾ بيف التاريخ العربي اإلسبلمي كالتاريخ اإلسباني ال يتحقؽ إال إذا كانت القيـ 
اإلنسانية الخالدة ىي كحدىا الجنسية الدائمة بيف قمكب الناس بدال مف المعاداة كالتناحركخاصة باسـ 

 الديف.
نو لما غزا المسممكف جنكب أكربا مرت جيكشيـ بدكاف صانع حمكل  في تركم كتب التاريخ أ

إحدل المدف، فخبأتو زكجتو خكفا عميو. كلما انصرفكا خرج مف مخبئو كقد غمرتو نشكة الفرح كاىتدل إلى 
" رمز المسمميف. كأقبؿ مكاطنكه يمتيمكف ىذه الحمكل   croissantصنع الحمكل التي ليا شكؿ اليبلؿ " 

 ي الغزاة إلى أف صار مف أثرياء البمدة كأعيانيا.نكاية ف
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أكػؿ اؿ"  فلعمو يأتػي اليكـ الذم ال يستشعر فيو المسممكف حقدا كال كراىية كال يمتنعكف ع
croissant  إذا ىـ عرفكا القصة، كما ال يفكركف في صنع حمكل في " 

ني" يحقؽ مجمكعة مف األىداؼ مف شكؿ صميب يأكمكنيا انتقاـ كىكذا يمكف القكؿ في الخبلصة أف "كاسي
 خبلؿ ىذه الركاية كمنيا:

 
 أف التراث اإلنساني كمنو األدبي مكركث مشترؾ ال يخضع لمحدكد كالحكاجز. .1

أف المتخيؿ ب مكانو أف يرفع المحمي إلى المستكل اإلنساني حيث تتعانؽ القيـ اإلنسانية  .2
 الباقية .

ال تخمك مف البصمات الذاتية  -كمنيا دكنكيشكت -أف األعماؿ اإلنسانية الخالدة ميما ارتقت  .3
 لمنقد كالمراجعة . -دكما  -مما يرفع عنيا ىالة القداسة كيجعميا ُمَعرضة 

أف اإلبداع األدبي كمنو الركاية مف شأنو أف يحفظ ما تعجز عف حفظو المؤسسات الرسمية  .4
 لممتاجرة كالنيب .حيف تصبح الثقافة في آخر اىتماماتيا، ناىيؾ عف أف تجد فييا فرصة 

كركاية "حارسة الظالؿ" في نياية األمر، بقدر ما ىي دعكة إلى التمتع  بقراءة "دكنكيشكت"،  .5
 فيي في الكقت نفسو، دعكة إلى استكشاؼ الكاقع الجزائرم برؤيا كاعية.

 
 الهوامش والمراجع

 .39:  ، ص 2001  -منشكرات الفضاء الحر -( : كاسيني ) األعرج (، حارسة الظالؿ 1)

 168 -167(: نفسو ، ص : 2)

 45 -44( : نفسو ، ص :3)

 19 -18( : نفسو ، ص : 4)

 205 -204( : نفسو ، ص : 5)

 174( : نفسو ، ص :6)

 181( : نفسو ، ص : 7)

 211( : نفسو ، ص : 8)

 .197( : نفسو ، ص : 9)

 مراجع أخرل :

Cervantes(Michel)- Don quichotte ; Editions Baudelaire - livre club champs élysées - Paris -1 trimestre , 1965 . 

 

Cervantes (Michel)-  l’ingénieux  Hidalgo  de la manche , Garnier Flammarion - Paris , 1969 . 
 .1986بكجدرة )رشيد (: معركة الزقاؽ ، المؤسسة الكطنية لمكتاب ، الجزائر 

 1983، تغريبة صالح بف عامر الزكفرم ، دار الحداثة نكار المكز  -كاسيني ) األعرج( : 



 177 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   طفحت

 دمشؽ ، سكرية . -رمؿ الماية ، فاجعة الميمة السابعة بعد األلؼ ، دار كنعاف لمدراسات كالنشر           الطبعة األكلى -                      

 
 
 
 
 

 كتابت العٌف أو هحٌت الوعٌى

 ٍاللً خالصفً " رواٌت عىاطف جزٌرة الطٍىر "  لـ : ج
 د. شارف هساري  

 أستار هحاضر

 قسن اللغح العرتيح 

 هعهذ اآلداب واللغاخ

 الوركس الجاهعي / سعيذج
 

 

األعماؿ الركائية الجزائرية  خبلص ضمف يتصنؼ ركاية "عكاصؼ جزيرة الطيكر" لمركائي جيبل ل
                                                                                                                     مكف كاألسمكب الفني.                   المعاصرة التي تمثؿ تجربة جديدة بما تحممو مف رؤية مزدكجة مف حيث المض

لعمو كبحكـ أف األدب الجزائرم يظؿ يشكؿ متابعات لما يحدث في الكطف، قدر لو ىذه المرة أف 
التسعينيات الدمكية، ألف كقع الصدمة كاف قكيا األمر الذم جعؿ األدب يسارع إلى  يكاكب أحداث فترة

إجرامية متتالية تمثؿ ظاىرة العنؼ فييا بمختمؼ أشكاليا ككسائميا السمة  االقتتات مما يساقط مف أحداث
ف نطمؽ عميو البارزة. كلعؿ ىذا أحد األسباب التي جعمت األدب الجزائرم يتجو ىذا االتجاه، مما يفترض أ

تجاكزا أدب المحنة، ألنو اعتمد عمى مرجعية خاصة تغيرت فييا مبلمح الخطاب السياسي، كاستمر 
العنؼ كالتقتيؿ كفرضت ىذه األحداث المأساكية حضكرىا مما كاف ليا انعكاس عمى المنظكمة اإلبداعية 

الذم نعالج مف خبللو ظاىرة ننطمؽ في ىذه المقاربة النقدية مف تحديد اإلطار الزمني كاإليديكلكجي 
اإلرىاب بكصفيا ردة أساسيا االنتقاـ. كفي ذات اآلف نجيب عف سؤاؿ اليكية، ىكية األدب في ىذه الفترة 

 كىك: ىؿ كجكد اإلرىاب أدل إلى ميبلد تجربة جديدة في الكتابة بأبعاد فنية كجمالية مغايرة؟ 
حداث المتعاقبة في مرحمة التسعينيات ىك إف الجنس األدبي الذم كاف سباقا إلى تغطية ىذه األ

الركاية بمعناىا الفني كلذلؾ نحاكؿ أف نباشر ميمة البحث كالتنقيب في المجتمع الجزائرم مف خبلؿ 
 االنص السردية،  كىم ةممفكظ المتكمميف المكظفيف في الركاية. كما نسمط الضكء عمى لغة الركاية، كبني

خبلليما ننشد التكامؿ الناتج عف تفاعميما. ثـ نتدرج  فطاب الركائي, كمالمحكراف المذاف ينبني عمييما الخ
شيئا فشيئا لنبتعد عف العبلقة التقميدية التي تربط الكاتب بالشخصيات، كمف ثمة الكاتب كالقارئ، ألنيا في 

                                                    نيا.                                                                                                                         األساس تنشأ مف منطمقات الكاتب كتكجياتو أكال، كمف الغاية التي يرسميا لمتأثير في المتمقي ثا
جزيرة إف النمكذج الذم اقترحو لمعالجة ظاىرة العنؼ كاإلرىاب في الجزائر ىك ركاية "عكاصؼ 

                   خبلص. يالطيكر" لمركائي الجزائرم جيبل ل
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بيف  ؿتدكر معظـ أحداث ىذه الركاية في مكاقع مختمفة ترصدىا ذاكرة الراكم بعناية، كتنتق
محطاتيا بذكاء محكـ في تكظيؼ المحطات التاريخية التي عرفتيا جزيرة الطيكر التي نتفؽ مف البدء عمى 

ىذه األحداث تمر عبر فترة زمانية، تبدأ مف القرف الثالث عشر مف جية الغرب  زائرية.أنيا العاصمة الج
الجزائرم تحديدا، حيث  عرفت عاصمة ىذه  الجية  "كىراف" الغزك اإلسباني كالقرصنة كاحتبلؿ )مرسى 

مقاكمة  الكبير(. كتمر متثاقمة عمى العيد العثماني، ككيؼ ىيأ األجكاء لبلحتبلؿ الفرنسي ثـ عرج عمى
التي عصفت بالدكلة الجزائرية كرمتيا في أحضاف  1988. كتنتيي عند أ حدات أكتكبر راألمير عبد القاد

 التغيير.                    
كالكاقع أف ىذه األحداث ال تعرض  متسمسمة كال ىي خاضعة لعنصر الترتيب، بؿ تتداخؿ فييا 

 اكم، زمف الكتابة، زمف القراءة ...األزمنة،  زمف الركاية، زمف األحداث، زمف الر 
يتصدر "الراكم" الساحة الركائية إذ يستقطب معظـ أحداثيا اليامة،  مف يكـ أف قبض عميو 
كاقتياده لمسجف، حيث يفعؿ تداعي الكعي فعمتو في صنع األحداث كتككيف حيثيات الركاية،  كما يرتبط 

مجمكعيا المشيد السياسي اليكمي المجسد في التي تعكس في  بعبلقات متشابكة مع عدد مف الشخصيات
الخطاب الركائي عمى لساف الشخكص تارة كعمى لساف الراكم أخرل، كما تكشؼ عف البنية الثقافية، 

 كاالجتماعية  كالسياسية، كالدينية كالبطكلية لجزيرة الطيكر. 
: ما كجابة، كىلمبحث عف اإل وإف ىذه الركاية تحمؿ مشركعا عبر سؤاؿ يستفز المتمقي، كيدفع

كالعرقية، كالسياسية التي تؤطرىا، كما عبلقة  حقيقة اإلرىاب كالحركة األصكلية؟ كما المرجعيات الدينية، 
 ؟             1988أكتكبر 5 ذلؾ بأحداث

"اعمـ أف ىذا اإلقميـ منذ   رخبلص ركايتو بيذا المقطع لؤلمير عبد القاد ييفتتح الركائي جيبل ل
كالمحف، كمنتزه الممكؾ كالثكار، كمطمح نظر الكبار  مراف، مأكل الفتف كعش األىكاؿدخؿ في حيز الع

ليـ فيو ىجعة، كال ختـ  بساحتو أمف،  كال فارقو الركع  تكالصغار. فما ىدأت ألىمو ركعة، كال طاب
مدارسو ىذا ترل مساجده ك  كالكىف، كال خبل منو زماف مف قراع الكتائب، كمفاجأة المصائب كالنكائب، كمع

 العمـك زاىرة ".  كالعمماء عامرة، كمجالسو باألذكار كأنكاع بالعباد
. كيكر كيفر  في مد كجزر عبر الزمف. 1988اكتكبر 5ثـ ينطمؽ خبلص في كصؼ  مظاىرة 

حيث تعرض  1يتحدث عف تاريخ  جزيرة الطيكر"بأىكالو كمحنو كككارثو المتبلزمة عصرا بعد عصر"
اصمة مف القكات الفرنسية، كمقاكمة سميماف البيضاكم  ليا ببسالة " كمف لكصؼ احتبلؿ الجزائر الع

المدية )المدية كلية يدخميا الشر في الصباح، كيخرج منيا في العشية سيدم أحمد بف يكسؼ( أقبؿ 
 2سميماف البيضاكم عمى رأس جيش جرار مف المتطكعيف، كأخذ بزماـ المبادرة"

ه العبارة "ما أصعب أف تحس بالخيانة كتحدسيا كتعييا، كيتدفؽ الكصؼ في صفحات عدة إلى ىذ
كال تستطيع قطع دابر مدبرييا، ىكذا قاؿ سميماف البيضاكم كىك يتياكل كقد أصابتو شظية قذيفة غادرة 
قرب باب الكاد، مات بعد دقائؽ كقد تفجر قمبو كقنبمة مكقكتة بدـ قاف لطخ حجر الثغرة المفتكحة قرب 
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تو مطمقة آخر شرر اليأس كاليزيمة، المشايخ باعكا آخر المفاتيح، كسقطت المدينة الباب الذم طارت رزا
 "                                                                 1830جكيمية  5فجر

يقاكـ كيقاكـ مف نصر إلى نصر. كؿ  ؿكبعد سميماف يأخذ زماـ األمكر األمير عبد القادر، كيظ
الحمراء  ءخاتما بيذه الجمؿ "كيأسره الغزاة ذككا ألزيا 40إلى ص 36اتب في ركايتو مف صىذا يسجمو الك

كالزرقاء كالبيضاء، أسدا سقط في شباؾ صياد غادر بعد أف مادت األرض تحت قدميو كمخالبو، ىك الذم 
قظ آخر لك كاف يدرم أف الخنادؽ الخادعة يمكف إخفاؤىا بالقش لكاف قد أليب )قش بختو(... بزئير يك 

                                                                      4النائميف "
نبدأ مع الصحفي الذم ىك الراكم، ككيؼ أكدع السجف "سجيف أنا إذف  43كمف بداية ص

السبب؟، التعميؽ عمى خبر نشرتو إحدل صحؼ الجزيرة كتأكيمو خطأ. فالمساس بأمف "المشيخة" كمحاكلة 
كيو سمعة الشيخ األكبر حامي األمة التيـ كاضحة كسبؽ اإلصرار متكفر، خاصة كالخبر بسيط ال تش

عبلقة لو بما أفكر فيو كأحاكؿ التحقيؽ في ما كرائياتو. ىا ىك الخبر كما نشر في صفحة المنكعات مف 
 جريدة التشيخ: 

ىؤالء األشخاص  اكتشاؼ أربع جثث عمى أحد شكاطئ البيضاء. كحسب رأم الطبيب فإف كفاة
حديثة نكعا ما، كلـ تعرؼ بعد ظركؼ ىذه الكفيات، كقد فتح تحقيؽ في ىذا الصدد مف طرؼ مصالح 

 5األمف لمعرفة ىكية ىؤالء األشخاص"
كفي السجف  حيث ىك تتداعى لو األحداث تمك األحداث يقكـ بنسج خيكطيا المتشابكة كمحاكلة 

 التفاكت الزمني.                                                                                                           ربط ىذا بذاؾ بإحكاـ كقناعات مبررة رغـ 
كفي متف الركاية المتعمؽ بالسجف يمجأ "خبلص"إلى كتابة الذات، أك التحميؿ النفسي عمى ذاتو. 

التكظيؼ النفسي لعقدة أكديب، حيث أحبلـ كثيرة تتنزؿ  كىي كتيرة فنية استخدميا بكثرة، تممح أحيانا إلى
 عميو  في السجف خاصة "فتيحة" الجميمة.                                                                                

كفي نياية الركاية كصؼ لمغادرة السجف، كالعكدة إلى مسقط الرأس، حيث القرية, كاألصدقاء. 
 ببعض الزيارات.  +ؾ يستقبؿ رسائؿ مختمفة، كيحظى+كىنا

كلعؿ أىـ خطاب يصمو ىك ما عبر عنو بقكلو:"كىكذا كصمتني كثائؽ المؤرخ األخيرة كما احتفظ 
بيا بعض أصدقائو ألمناء قبؿ اغتيالو، كمف ضمنيا ىذه الصفحات غير الكاممة التي يكشؼ فييا عف 

راؾ الذيف غزكا بمدىـ كتسمطكا عميو مدة ثبلثة قركف قبؿ مجيء أىالي جزيرة الطيكر كانكا يحاربكف األت
الرسميكف عمى أف حكـ  ـذكره المشايخ الذيف يصر مؤرخكى د، كىك ما ال يري1830الغزاة الفرنسييف سنة

األتراؾ كاف حكما محميا ,كأف الدكلة التي حكمت جزيرة الطيكر خبلؿ تمؾ الحقبة كانت دكلة يرضى عنيا 
                                                                                        6طيكر"أىؿ جزيرة ال

ىذا المضمكف يظؿ يتحدث عنو الكاتب في ست صفحات كىك تاريخ عف غزك األسباف لكىراف، 
  1930ثـ دخكؿ األتراؾ، كينتيي عند االحتبلؿ الفرنسي لمجزائر سنة"
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يعكد لسرد قصة بطؿ  -اد أك تداعي الكعي كما يشيع في النقد األدبيكبطرقة الترد -غير أنو
يدعى" بكمعزة " كبتغطية فييا كثير مف السرد الصكفي يستمر في كصؼ ىذا البطؿ، كلـ سمي "بكمعزة "؟ 

 كما البطكالت الخارقة التي شنيا ضد العدك؟
خركجو مف السجف.كفي  مرت عميو ثبلث سنكات منذ دكفجأة يعكد إلى نفسو في مسقط رأسو، كق

                                   ىذا الكقت يبعث برسالة لحبيبتو "فتيحة" لكنيا لـ تجبو، تزكره في األحبلـ فقط.                                                   
ف أكتب إليكـ كفي نياية الركاية يكشؼ الكاتب عف نفسو، كيعمف أنو بطؿ الركاية بامتياز" أنا اآل

  7ىذه السطكر في جانفي الممطر بعد خريؼ أعجؼ أرعب الببلد كالعباد"
كىكذا يتدرج الركائي في الكصؼ ليصؿ إلى المراحؿ األخيرة ,كبينما ىك في قريتو، مسقط رأسو 
.. يفاجأ بزيارة امرأة تسمـ لو أكراقا، كاف قد تركيا في بيتيا منصكر الكاتب المغتاؿ الذم كاف يحبيا.

انيمؾ الراكم في قراءتيا، كىي عبارة عف سرد مطكؿ لكاقعة تاريخية تتعمؽ بالغزك اإلسباني عمى المرسى 
 الكبير.                                                                          

نسبة لرجاؿ كتختتـ الركاية بمقطع مف اعترافات أكغستيف يشرع الكاتب في قراءتيا، كىي"أما بال
الخير فإنيـ يحبكف أف يستمعكا إلى أكالئؾ الذيف تألمكا في السابؽ كتحرركا اليكـ مف آالميـ، كىـ يحبكف 

نما ألف ىذه اآلالـ كانت ذات يكـ، كلـ يعد ليا اليكـ   8أثر" ذلؾ، ليس ألف األمر يتعمؽ باآلالـ كا 
لكطف العزيز، كلجزيرة الطيكر يقرب حالمة حبا ليذا ا ةكبنظرة تفاؤلية تحمميا عبارات ركمانسي

أنفاس الركاية كيجدد ليا الحياة "فتكقفت عف القراءة فجأة كرفعت رأسي، فجذب نظرم الضكء المتدفؽ مف 
  9النافذة "

  :                                                                         ركفي آخر الصفحة يتذكرمقكلة األمير عبد القاد
"أخذني الحؽ عني، كقربني مني، فزالت السماء بزكاؿ األرض، كامتزج الكؿ بالبعض، كانعدـ 
الطكؿ كالعرض، كصار النفؿ إلى الفرض، كاالنصباغ إلى المحض، كانتيى السير فانتفى الغير، كصح 

ارة تختتـ بيذه العب 10النسب بإسقاط ا إلضافات كاالعتبارات كالنسب، اليـك أضع أنسابكـ كأرفع نسبي"
  11القمـ كالكرؽ." الركاية" فكضعت كتاب ساف أكغستيف، كقمت أبحث عف

بالدراسة النقدية المسمطة عمى ىذا النص ا لركائي فإنيا تنحصر في الزمف الفني،  ؽأما ما يتعم
النصكص  ىألف الزمف يعتبر مف المقكالت األساسية التي شغمت الفبلسفة كلفتت انتباىيـ, كحت ؾذل

 ىة نمفي الزمف يطرح فييا مف منظكر فمسفي تجريدم. فيذا القرآف في أكثر مف مكقؼ يشير إلالمقدس
كفي أخرل "في  12ىبلمية الزمف كصعكبة تحديده مف نحك آية "إف يكما عند ربؾ كألؼ سنة مما تعدكف "

  13يـك كاف مقداره خمسيف ألؼ سنة"

مف، كذلؾ في كتابو االعترافات قائبل: كىك األمر الذم جعؿ أكغستيف يستصعب فيـ إشكالية الز 
عمى الرغـ  14"ؼأحدىـ كأردت اإلجابة فإني ال أعر  "ما ىك الزمف؟ إذا لـ أسأؿ فإني أعرؼ. أما إذا سألني

 حيكم يتخمؿ حياة الناس كالككف كالكجكد.                         مف أف الزمف عنصر
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ف، كمف أجؿ ذلؾ تباينت تطكراتيا بقدر كلعؿ الشعكب كالحضارات كاألمـ إنما تقاس بالزم
 اىتماميا بعامؿ الكقت كحسف استغبللو. 

 ةتتجمى مظاىر الحركة في التغير الذم يبلحظ عمى اإلنساف، فالحرك دالزمف ىك الحركة، كق
 15الزماف حي كالحياة زمانية" مكت. كعميو فإف الزمف ىك الحياة "إف فحياة، كالسكك 

ذا  كانت التأمبلت الفمسفية بشأف حقيقة الزمف قد ظيرت في فترة متعددة  يقكؿ أحد الباحثيف "كا 
لتستكمؿ مسارىا عبر التساؤالت البلحقة التي طرحيا كانت كىكسرؿ كىيجؿ، ككاف مف نتائجيا ظيكر 
 طركحات فمسفية مثالية ككجكدية، فإف قضية الزمف بالنسبة لمنقد الركائي تعكد بدايتيا إلى النقاد

  16كالمتف الحكائي" ذيف أسسكا تصكرىـ انطبلقا مف التمييز بيف المبنى الحكائيالشكبلنييف ال
مف يؤكد حضكر  إف الزمف في الجنس الركائي يعد عنصرا متميزا في بنائيا الفني، كمف النقاد

بشكؿ مف األشكاؿ تغييب الزمف في المنظكمة  الزمف في العمؿ القصصي، كبدكنو اليتـ القص بؿ اليمكف
 فمك انتفت الزمانية النتفى القص كلما استطعنا أف نستخرج قصة مف بصكرة عامة. كلذلؾ" القصصية
  17النص"

كيفية التعامؿ مع  في المتف الركائي ىك الذم يكفر لمركائي فسحة في فكالكاقع أف حضكر الزم
ىك الديمكمة  -ىنا–كتبعث فيو الحركة ألف "الزمف  األحداث، كالشخصيات كيمده بطاقة جمالية تمدد عممو

 18تستغرقيا الركاية" يالت
 

       بناء الزمف كتكتر ق في ركاية "عكاصؼ جزيرة الطيكر:                                                                             
معينة، تحكميا عبلقات  إذا كانت الركاية ىي سرد لمجمكعة مف األحداث تقـك بيا شخصيات

الركاية، فإف الزمف عنصر يحضر بقكة في  عة مف الركابط السردية التي تككف في النياية عالـكمجمك 
العمؿ الركائي، كبتظافره مع غيره مف األجكاء الفنية المكظفة داخؿ المتف الركائي ,فبإمكانو أف يكشؼ عف 

كالكشؼ عف ىكية  المدد كالفترات التاريخية التي بيا تتحدد اإليديكلكجيات المطركحة لبناء النص
                                                                                         شخكصو .

يتحكؿ السرد مف ككنو عرضا لؤلحداث إلى نظاـ مف التكاصؿ  -كبيذه اإلجرائية -كىكذا
الخفي الذم يكشؼ عف  كلعؿ ركاية "عكاصؼ جزيرة الطيكر" أف تككف ىي الكجو كالتخاطب الرسالي .

التحكالت االجتماعية، كالسياسية المطبكعة بالحدة كالعنؼ، كما يكشؼ عف حمقة مفقكدة ظمت رىينة 
ف كاف تبرير الكاتب لو  التأكيؿ كالقراءات السياسية، كذلؾ مما لو صمة بالكضع األمني كالسياسي، كا 

                       تاريخيا كما ىك كاضح مف خبلؿ متف الركاية .              
أما مف حيث الزمف فإف المبلحظة األكلى التي ينبغي ذكرىا ىي أف ىناؾ زمنا خارجيا في 

الركاية كالفترة التاريخية التي تجرل فييا  الكتابة.كزمنا داخميا يتعمؽ بمدة فزمف القراءة ، كزم كالركاية، ى
                                                        أحداثيا
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كلقد نعمـ أف مف سمات الركاية الجديدة تداخؿ األزمنة كالتبلحـ بيف المستكيات الثبلثة لمزمف 
حيث حديث عف حاضر الركاية، 11بحيث يصعب معيا تتبع قراءة النص مف ذلؾ مثبل في ص

 .كيعكد مرة أخرل إلى حاضر43، ثـ يبدأ حديث آخر كمو زمف ماض، إلى غاية ص19كيمتدإلىص
 .10يعكد إلى الماضي ص ل. كمرة أخر 80. ثـ إلى حاضرىا إلى ص68إلى ص 43الركاية مف ص 

كىكذا تتداخؿ األزمنة، كلذلؾ تقكؿ سيزا أحمد قاسـ"فالزمف يتخمؿ ا لركاية كميا، كال نستطيع أف 
إال مف  رندرسو دراسة تجزيئية، فيك الييكؿ الذم تشيد فكقو الركاية. فالزمف حقيقة مجردة سائمة التظي

 .19خبلؿ مفعكليا عمى العناصر األخرل، الزمف ىك القصة كىي تتشكؿ"
كما نبلحظو مف تكظيؼ لمزمف أيضا في ىذه الركاية ىك تناكؿ الزمف مف منظكر العبلقة القائمة 

                                                                                                                                              فيي تقـك عمى محاكر ثبلثة: الترتيب كالمدة كالتكاتر.    .بيف زمف أحداث الركاية كعبلقتيا بالنص الركائي
متتالية كىذا ما يسميو"  في محكر الترتيب نمفي الركائي يجنح إلى السياؽ الزمني، يسرد األحداث

القارئ  انتظار لدل التي تخمؽ حالة يبالسكابؽ، كى" récit id rudc id"صةجيرار جينيت" في كتابو الق
  20في مسار الشخصيات الزمنية" لما سيأتي بو السرد فيما بعد مف تطكر لؤلحداث أك تغير

كضع األحداث.  كلعؿ ذلؾ يككف مبلحظا في الصفحات التي أشرنا إلييا سابقا مف حيث ترتيب 
يستدرؾ بعض  ثالتي كظفيا الكاتب بعناية فيي ما يعرؼ بالمكاحؽ، بحي أما الصيغة الفنية الثانية

ىذه  ؼيحمميا الكاتب كاضحة كمنسجمة، كتيد ياألحداث بغرض الربط كاالنسجاـ. بحيث تبدك الفكرة الت
استرجاع مكاقؼ أك أحداث سبؽ كأف كردت في السرد السابؽ كتيدؼ إلى إعادة  ىالمكاحؽ " أساسا إل

 21المقارنة بيف مكقعيف، أك لرصد مكضع الشخصية في مرحمتيف مختمفتيف" اث الماضية أكالتذكر باألحد

بمرحمة كجكده بمسقط  ـكما بعدىا، ث 46يتجسد ذلؾ مثبل حيف كاف البطؿ داخؿ السجف ابتداء مف ص
                                                                            كما بعدىا.                                                                     73رأسو مف ص

ذا انتقمنا إلى العبلقة التي يسمييا "جيرار جينيت": التكاتر، تصادفنا طريقة أخرل كىي دراسة  كا 
                                                             كالمكاقؼ،كاألقكاؿ، كضمف ىذه العبلقة نمحظ الصيغ السردية اآلتية:           ثدرجة تردد األحدا

".  كيككف بأف نسرد مرة كاحدة ما حدث مرة كاحدة، أك نسرد عدة مرات fdtadugndSالسرد المفرد: " -1
عبارة "فرقة األع  47ص "األع" في ةتطبيقيا حيف يكرر كمم كيمكف مبلحظة ذلؾ 22ما حدث عدة مرات"
الفخ كاف األع". كقكلو : "الٌتيـ كاضحة لدل األع " في  قكلو:"ككقعت في 52. في صالتي حققت معي"

األع   ىؿ أٌكلت ىذه الصفحة كحدىا أـ أف 69صديقي منصكر، إذ إف األع". في ص "كحسنا فعؿ 68ص
 كممة :األع" التي تعني األعراب  كبيذه الطريقة يككف قد سرد عدة مرات ما حدث عدة مرات، بتكرار

التمكيف  ر". كيككف بأف نسرد أكثر مف مرة ما حدث مرة كاحدة, عب répétitifلسرد التكرارم "ا -2
                                                                                                                                            23األسمكبي أك تغيير كجيات النظر"

الشييرة. " اعمـ أف ىذا  راألمير عبد القاد ةكيمكف مبلحظة ذلؾ حيف عمد إلى تكرار مقكل
  .12، 7،16في صفحات  ؾاإلقميـ..." التي افتتح بيا الركاية كما قمنا سابقا، كذل
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أف  يمف سمات الركاية الجديدة، ى يخبلص, كى يىناؾ نقطة ميمة أثارىا الركائي جيبلل
طؿ. كىذا ينطبؽ عمى كؿ الركاية. إذ الحدث ىك الميـ في حاضر الركاية. كىك األحداث تحؿ محؿ الب

عمى القارئ  ىيبق ذ، إوثنايا النص كم يأف أحداث الركاية منتشرة ف ـيجعؿ القارئ مستفزا، بحك ماألمر الذ
 ؿتصجديرة بالمتابعة ت جمع األحداث كترتيبيا في الذىف عند نياية القراءة. كىناؾ مسألة أخرل ميمة

استرجاعية تعتمد عمى التذكر كاالسترجاع كىي"أف يترؾ  إال مشاركة ثفي األحدا ؾبالراكم إذ ال يشار 
  24لحدكثيا" القص األكؿ، كأف يعكد إلى بعض األحداث الماضية ليركييا في لحظة الحقة مستكل مالراك 

لتي عانيا كالتي ا لآلالـ رأما ما يتصؿ بو ىك مف حيث ككنو صحفيا كبطبل لمركاية فيك تصكي
 حأخرل تطر  ةمكرست عميو حيف قبض عميو كاقتيد لمسجف مف قبؿ "األع". كنمفي ىذه الركاية مف زاكي

حدث في العشرية األخيرة تدخؿ في صمب ما يسمى بأدب المحنة،  قضايا تاريخية، إذ ليا صمة بما
تسجؿ بقكة في  يدت حركة إرىابيةتسجيؿ ليمـك الجزائر في ىذه الفترة التي ش -مف ىذه الكجية -فالركاية

 حاضر العكلمة "عكلمة اإلرىاب" 
. حيث يظير في 25المستقبؿ" أخرل يمكف رصدىا، ىي تقنية االستباؽ، كىي "القفز عمى ظاىرة

ىذا مجسدا في نياية الركاية إذ مسحة مستقبمية يعرضيا  البداية تمخيص لؤلحداث المستقبمية. كقد كجدنا
,كقمت  ما يسمى بالنظرة التفاؤلية  مف نحك قكلو: "فكضعت كتاب ساف أكغستيفم الكاتب كفييا كثير

                                               26أبحث عف القمـ كالكرؽ"
ىذا العمؿ  كىناؾ مبلحظات أخرل يمكف اإلشارة إلييا إجماال، كقد تبدت جمية عمى سطح

 ت النص الركائي، كنشطت حر كيتو، منيا:الركائي، ككميا أدكات فنية إجرائية ,فعم
              إف الكاتب أكجد إطارا فنيا مفتكحا الفتتاحيتو تتمثؿ في فترة تاريخية.                                                            -
نم -  تاحيتو.                                                    زاكج بيف الحاضر كالماضي في افت اإف األحداث الماضية ال تقدـ بتسمسؿ منظـ، كا 
 الركاية.                                                              العناصر الماضية ترد عنده في صكرة عادات متكررة عمى طكؿ إف -
 خصية .                                                                   الش اعتمد في االسترجاع عمى ذاكرة البطؿ في ربط الماضي بحياة الكاتب -
 .                                                                                          تقنيتا االسترجاع  كاالستباؽ ظمتا مسخرتيف طيمة الركاية -
 في مقطع نص قصير.                                                                                  ةاستخدـ التمخيص، كىك ضغط فترة زمني -
 .                                                                                             المشاىد تعالج فييا مكاطف التكتر كاالنفعاؿ  -
يتكقؼ الزمف، كينصرؼ الكاتب إلى كصؼ  ثية يستخدميا في مقاطع الكصؼ، حيالكقفة: كىي تقن -

                      .                                                                                                                            ىادئ لمناظر الطبيعة كاألشياء
 ،الحركات السردية األربعة: التمخيص ك المدة : يظير فيو إنتاج لما يسميو"جيرار جينيت"الزمف النصي أ-

 نجد طبيعة البناء الزمني في ركاية بحيث .الكقفة، المشيد،الحذؼ
عمى التركيز في نقؿ الكقائع كالمشاىد، لدرجة تجعؿ العبلقة القائمة  عكاصؼ جزيرة الطيكر"تعتمد أساسا 

   النصية غير متكافئة. ةمدتيا، كالمساحاألحداث، ك  بيف زمف
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 الوخطىط العربً بٍي اإلعتبار و اإلهوال

 التىثٍق أًوىرجاعلن 
 د. صحراوي خلىاتي

 أستار هساعذ هكلف تالذروش

 هعهذ العلىم القاًىًيح واإلداريح

 الوركس الجاهعي / سعيذج
 

 

 تمييد:

الحديث عف المخطكط العربي حديث 
شيؽ كجذاب ذلؾ لما يتضمنو مف الغرائب 

كالعجائب كالحتكائو عمى ذلؾ الزخـ اليائؿ 
الثقافات المتنكعة المتنكع مف العمكـ النفيسة ك   
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التي ظمت عبر أزمنة طكيمة تمد طمبة العمـك 
 كالمعارؼ بنفائسيا كمدخراتيا.                             

فالمخطكط ىك كتاب يتحقؽ عمكما 
 بأمريف اثنيف ىما:

المادة التي يكتب عمييا كتراث فكرم يدٌكف 
عمى ىذه المادة، فبالرغـ مف بساطة األدكات 

تب عمييا كالكسائؿ التي كاف يكتب التي كاف يك
بيا، إاٌل أنيا حفظت لنا ما كتب فييا مف عمـك 

 في التخصصات المختمفة كالثقافات المتنكعة.
كتبقى المخطكطات عمى كفرتيا كتنكع 
مصادرىا ك تغطيتيا لجميع الفنكف كالمعارؼ 
شاىدة عمى المستكل الفكرم كالثقافي الذم كصؿ 

مجيكدات الجبارة التي إليو األسبلؼ، ثـ عمى ال
كانكا يبدلكنيا في ميداف الكتابة كالتأليؼ، 
كيشاركيـ في ىذا الفضؿ الكٌراقكف الذيف كانكا 
يساىمكف بفاعمية في المحافظة عمى ىذا الزخـ 
اليائؿ مف العمكـ، حتى إٌنؾ لتجد الكتاب الكاحد 
قد خطو في أزمنة الحقة عشرات الكراقيف في 

 اإلسبلـ.أماكف مختمفة مف ببلد 
كالجزائر ككثير مف الدكؿ العربية 
كاإلسبلمية السيما في جنكبيا الكبير تتكفر عمى 
محصكؿ ضخـ كمكتػنز كبير مف المخطكطات 
ذا كانت بعض مكتباتيا كخزائنيا  كالكثائؽ، كا 
تحفؿ بالكثير مف ىذه كتمؾ، فإٌف ثركة خطية 
ميمة تحتفظ بيا األسر كاألفراد مما يمتمككنو مف 

ك ما يتكارثكنو مف المستندات، كىذا كتب أ
القطاع ال يزاؿ بحاجة ممحة لمكشؼ عف 
خراج جكاىره كآللئو التي تعد مف  محتكياتو كا 
الكثرة بمكاف بما يتطمب تسخير الجيكد كتحفيز 
اليمـ كتكثيؼ العمؿ، كلف يتـ ىذا إاٌل برككب 

مييع الترغيب كاإلغراء مف جانب كالتكعية 
، ترغيب الباحثيف كاإلقناع مف جانب آخر

كتشجيعيـ باليدايا كالعطايا التي تسيؿ ليـ طرؽ 
البحث كتحفزىـ عمى طرؽ ىذا الباب، كتكعية 
قناعيـ بضركرة تمكيف الباحثيف مف  الخكاص كا 

 اقتناء ىذه المخطكطات كالبحث فييا.
 

كأكاد أجـز أٌف نفائس كذخائر مف ىذا 
ئف الرصيد تعد باألطناف ال تزاؿ مبثكثة في الخزا

الخاصة كعند األفراد، منع كصكؿ األيدم إلييا 
في أغمب األحياف جيؿ أصحابيا بضركرة 
تمكيف الغير منيا، أك تكتميـ عمييا باعتبارىا 
ميراث عممي أكصى األباء كاألجداد بحفظيا 
كعدـ عرضيا ألم كاف، كأسباب أخرل كثيرة 
تجتمع لتحـر األمة مف الخير كتمنعيا مف ىذا 

 الفضؿ.
 

 ـ المخطكط:    مفيك 
 يمتـز كثير مف الباحثيف عند تعريفيـ

لممخطكط إلحاؽ لفظ مخطكط بكممة كتاب 
فيقكلكف الكتاب المخطكط، ألٌف ليس كؿ ما كتب 
باليد يعتبر بالضركرة مخطكطا، كمنو ال يمكف 
اعتبار النقش عمى الحجارة أك النقر عمى 
الصخكر مف جنس  مخطكطات، كمف ثـٌ البٌد 

الذم نعنيو بالمخطكط العربي ىك  أف نتفؽ أفٌ 
الكتاب المخطكط بخط عربي سكاء أكاف في 
شكؿ لفائؽ أك في شكؿ صحؼ ضـ بعضيا إلى 

، كبيذا (i)بعض عمى ىيئة دفاتر أك كراريس
التحديد تخرج الرسائؿ كالنقكش ك الصككؾ عف 

 حدكد معنى المخطكط الذم نريد تناكلو.
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فقاؿ "خط الرجؿ  عرؼ الفيكمي الخط
 (ii)خط بيده أم كتبو"ال

كقاؿ صاحب القامكس المحيط "الخط 
 .(iii)الكتب بالقمـ"

كيعرؼ المخطكط أٌنو كٌؿ كتاب قديـ كتبو 
مؤلفو بخط اليد سكاءا بخط يده أك خط أيدم 

 تبلميذه أك خط أحد النساخ مف بعدىـ.
كبصكرة أعـ يعتبر المخطكط العربي 
اإلسبلمي ذلؾ المخطكط الذم تناكؿ مكضكعا 

األدبية أك الفمسفية أك العممية  تمف المكضكعا
بالمغة العربية، كنسخ بالحرؼ العربي كيتسع 
ليشمؿ مخطكطات الدكؿ اإلسبلمية غير العربية 
كمغات إفريقيا السكداء كالٌمغات الحامية 
كاألمازغية كالمغات اليندية األكربية كالفارسية 

ة أك الباكستانية كالعثماني ككاألفغانية كاألكرد
كالتركية، كغيرىا مف لغات الشعكب اإلسبلمية 
التي استعارت حرؼ القرآف لمكتابة، كقد تتبعيا 

العالـ األكربي جكفركا      ركبار                   
"G Robert "  كأحصاىا فكجدىا مائة كتسعة

 .(iv)كعشريف لغة
كيدخؿ في ىذا اإلطار المخطكط الذم 

ت غير عربية عالج مكضكعا عربيا كلكف بيجائيا
كتمؾ التي نسخت بالحرؼ العبرم أك الحرؼ 
البلتيني كتعرضت لمؤلفات عمماء عرب ككتب 

 .(v)ابف رشد الحفيد أكالفرابي أكغيرىما

 أىميتو كمجاالتو:
ال نقبؿ أٌم طرح ينفي قيمة المخطكط أك 
يجحد أىميتو، فيك بدكف جداؿ أنفس ما اقتنتو 

فالكتاب المطبكع مكتباتنا كأغمى ما احتكاه تراثنا، 
ميما غبل ثمنو أك نذر كجكده يمكف أف يعكض 

باالستنساخ أك الطبع، أٌما المخطكط فتظؿ قيمتو 
الذاتية عالية جدا، فكؿ نسخة مف نسخ الكتاب 
الكاحد ميما تعددت تظؿ تختزف غناىا المطمؽ 
بما تحتكيو مف السماعات كالتمميكات 
يا كالمقاببلت، باإلضافة إلى استحالة تعكيض

 كاستخبلفيا في حالة الضياع أك االندثار.
إٌف ترثنا المخطكط يعد أضخـ تراث 
عرفتو البشرية فيك يمتد عمى طكؿ حقبة زمنية 
تصؿ إلى ما يربك عف أحد عشر قرنا أك يزيد، 
تبدأ مند عرؼ العرب الكتب كتستمر إلى دخكؿ 
الطباعة إلى عالمنا العربي مع نياية القرف 

ك إٌف تأخر كصكؿ فف الطباعة العشريف لمميبلد، 
إلى عالمنا أمٌد عمر المخطكط    كأعطاه 
امتدادا في العصكر الحديثة باإلضافة إلى العمؽ 

 التاريخي البعيد.
فتراثنا المخطكط يعكس كجكد حضارة ىي 
أرقي الحضارات التي عرفيا التاريخ، حضارة 
استطاعت أف تستكعب حضارات األمـ القديمة 

مثميا كتضيؼ إلييا كتثيرىا كأف تيضميا ك تت
كتخرجيا لنا في صكرة رائعة كانت أساسا  لقياـ 

 .(vi)النيضة األكربية
فقد تربع العرب عمى عرش العمـك 
كالمعارؼ قركنا مف الزمف كانكا فييا منبع 
العطاء كمصدر اإلفادة، ككانت لغتيـ الكعاء 
الذم احتفظ بتراثيـ الفكرم كالحضارم مضافا 

مـ القديمة بعد أف ترجمكه كأضافكا إليو تراث األ
إليو كٌؿ ما فتح اهلل بو عمييـ، كلكال الحضارة 
اإلسبلمية التي صيغت بالمساف العربي لتأخر 

 .(vii)عصر النيضة األكربية قركنا مف الزمف
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ٌف كعينا ليذه األسباب يسكقنا لئلدراؾ   كا 
أٌف رصيدنا مف المخطكطات يحتؿ مكانا مرمكقا 

مف مخطكطات العالـ إف مف كمكقعا ىائبل ض
حيث الكثرة أك مف حيث التنكع أك مف حيث 
اإلمداد، فقد نقمت حركة الترجمة مف تراثنا 
المخطكط كما ىاما جدا كاف لو أثره الفعاؿ فيما 

 .كصمت إليو أكربا بعد مف التقدـ كالتطكر

كرغـ النكبات كاليزات التي تعرضت   
ت بو لتراثنا المخطكط كرغـ المحف التي عصف

كذىبت بالكثير مف كنكزه كنفائسو، إف بفعؿ 
أعدائو الذيف كاف يسكقيـ الغيظ كالخنؽ 
الستئصاؿ كٌؿ أثر مف أثار قكة ىذه األمة 
كنفكذىا، إذ ما فعمو المغكليكف كالصميبيكف 
كغيرىـ مف أعداء الحضارة كالعمـ سيظؿ منقكشا 
في ذاكرة األمة، شاىدا عمى مدل ما كصؿ إليو 

ف األحقاد كالظغائف، كساىـ مع ىؤالء األعداء م
مف ىـ مف أبناء ىذه األمة، دفعتيـ العصبيات 
الطائفية كالخبلفات السياسية كالصراعات الفقيية 
كاألزمات االقتصادية إلى التخمص مف كـ ىائؿ 

 مف المخطكطات.
فالصراع عمى الحكـ بيف ممكؾ الطكائؼ 

ففي "في األندلس ذىب ضحيتو أالؼ الكتب 
أبي يكسؼ يعقكب المكحدم انقطع عمـ  خبلفة

الفركع كخافو الفقياء، كأمر بإحراؽ كتب المذىب 
بعد أف جرد ما فييا مف حديث كقرآف فأحرؽ 
منيا جممة في سائر الببلد كمدكنة سحنكف 
كجامع ابف يكنس كنكادر ابف أبي زيد القيركاني 
كمختصر ككتاب التيذيب لمبرادعي ككاضحة ابف 

ىذه الكتب كنحا نحكىا، كىي حبيب، كما جانس 
إلى أف يقكؿ  (viii)"أجكد ما ألؼ في فقو المالكية

كقد شكىد عند اإلحراؽ كتب الفركع يؤتى منيا "
 (ix)"باألحماؿ، فتكضع كيطمؽ فييا النار

 

كاألزمة االقتصادية التي ألمت بمصر 
سنة كاحد كستيف كأربعمائة قضت عمى ألكؼ 

قصر  اقتحمك أخرل، حتى أٌف عبيد المغاربة ا
الخميفة كسطكا عمى مكتبتو كمزقكا كتبيا كاتخذكا 

 .(x)مف جمكدىا نعاال
 

كالخبلفات الفقيية بيف السنة كالشيعة 
أغرت رجبل عظيما مثؿ صبلح الديف األيكبي 
أف يأمر بإحراؽ مكتبة الفاطمييف بحجة أٌف 

 (xi)معظـ ما احتكتو يخدـ الفكر الشيعي.
 

بات التي أريد كرغـ كؿ ىذه اليزات كالضر 
بيا نخر التراث المخطكط كمع كثرة ما استنزؼ 
منو  ظؿ قائما شاىدا عمى قدرات األسبلؼ 
كطاقاتيـ الفائقة في اإللماـ كاإلحاطة بالعمـك 

 كالفنكف عمى تنكعيا. 
 

كعمى عكس األسبلؼ فإف الخمؼ لـ يقـ 
بدكره تجاه ىذا الكـ الياـ كىذا الزخـ اليائؿ،     

ف اىتماـ العرب كغيرىـ كلك قارنا بي
بالمخطكطات لكاف العرب في مؤخرة الترتيب، 
حيث نجد أٌف األمـ األخرل قد اىتمت 
بمخطكطاتيا صيانة كفيرسة كتحقيقا كنشرا، 
كتعدت مخطكطاتيا إلى مخطكطات غيرىا، في 
حيف ظمت المخطكطات العربية تصرخ كتستنجد 
عٌميا تجد مف يعتني بيا كيصكنيا كينفض الغبار 

 عنيا فضبل عف تقميب لكحاتيا كالنظر فييا.
 المصادر التي شممتيا المخطكطات: 
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لـ يكف اتجاه المخطكطات العربية لتغطية 
عمـ بعينو أك فف بذاتو بؿ تنكعت ينابيعيا 
كاختمفت مصادرىا لتغطي كؿ الفنكف كتشمؿ كؿ 
العمكـ حتى ما عرؼ فف أك عمـ إاٌل ككجد حكلو 

 ة ك تنكعا.مف الكتابات ما يعد كثر 
لقد تعددت مصادر المخطكطات العربية 
في المكتبة العربية رغـ محاكالت إجياض كثير 
مف العمكـ في فترات كثيرة مف حكـ بعض مف 
ابتميت األمة بيـ إاٌل أٌنو ما إف تنقضي تمؾ الفترة 
حتى يقيض اهلل ليذه األمة مف يحيي ماكاف فييا 

كر ميتا كيبعث ما كاف فييا مخزكنا حيث يذ
المراكشي "أٌف في العصر المرابطي لـ يكف يقرب 
مف أمير المؤمنيف كيحضى عنده إاٌل مف عمـ  

فنفقت في ذلؾ  -أم فركع مذىب مالؾ -الفركع 
الزماف كتب المذىب كعمؿ بمقتضاىا كنبذ ما 
سكاىا... كداف أىؿ ذلؾ الزماف بتكفير كؿ مف 
ظير منو الخكض في شيء مف عمكـ الكبلـ، 

قياء عند أمير المسمميف تقبيح عمـ كقرر الف
الكبلـ ككراىة السمؼ لو كىجرىـ مف ظير عميو 
شيء منو، كأٌنو بدعة في الديف... فكاف يكتب 
عنده في كٌؿ كقت إلى الببلد بالتشديد في نبذ 

كتكعد مف كجد عنده  الخكض في شيء منو
 (xii)"شيء مف كتبو

كلكف ما إف انقضى الحكـ المرابطي كحٌؿ 
لحكـ المكحدم الذم كاف أكثر تفتحا عمى محمو ا

العمكـ حتى بدأت كتب الفمسفة كالتصكؼ كعمـ 
الكبلـ كغيرىا مف العمـك في الظيكر حتى 

 (xiii)تجاكزت ما كتب في الفقو كالحديث كالتفسير
كىك األمر الذم ساد كانتشر في عيد  
الدكلة الحفصية، حيث طرقت العمكـ كميا 

يا كتنكعيا، كقد لمس كغٌطت الفنكف عمى اختبلف
 العبدرم صاحب الرحمة ىذا بنفسو حيث قاؿ :

ما مف فف مف فنكف العمـ إاٌل كجدت بتكنس "
قائما، كال مكرد مف مكارد المعارؼ إاٌل رأيت بيا 
حكلو كاردا كقائما، كبيا مف أىؿ الركاية كالدراية 
عدد كافر يجمك الفخار بيـ عف محيا سافر كينير 

 .(xiv)"عمميـ
التراث الضخـ ساىمت في المحافظة ىذا 

عميو مكتبات المساجد ك التي ظيرت مع ظيكر 
المساجد في ببلد المغرب العربي حيث كانت 
تؤسس في الجكامع الكبرل التي كانت مرجعا 
لطمبة العمكـ الكافديف إلييا مف جميع األصقاع 
كالتي كانت تقكـ بدكر الجامعة، كخزانة جامع 

قدـ جامعة عربية إسبلمية، القركييف الذم يعتبر أ
كخزانة جامع الزيتكنة بتكنس، كخزانة حمك 
مكسى بتممساف كغيرىا...،  باإلضافة إلى الزكايا 
التي قامت بأدكار فاعمة سكاء في تطكير الثقافة 
أك في المحافظة عمى التراث  المخطكط كتمؾ 
المكجكدة في منطقة تكات كالساكرة بالجنكب 

جكدة بزاكية تامجكرت الجزائرم، أك تمؾ المك 
 الناصرية بالجنكب المغربي.

كلعبت المدارس دكرا فٌعاال في ىذا المجاؿ 
حيث كانت تحتكم عمى مكتبات كبيرة كاف يتزكد 
منيا الطمبة القاطنيف بيا كالقادميف مف أماكف 
بعيدة كمدرسة ابف عناف المريني كالمدرسة 

 اليعقكبية بتممساف كغيرىا.
ىـ المصادر أك كلك أردنا أف نحصر أ

العمكـ التي انطكت تحت المخطكط لعسر عمينا 
األمر كشؽ لكثرتيا كتنكعيا كلكٌف إطبللة عمى 
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بعض الفيارس تيدينا لمتعرؼ عمى أىميا دكف 
 ادعاء حصرىا أك اإلحاطة بيا.

فقد ألفكا في القرآف كطرقكا كؿ ما يتصؿ 
بو مف تجكيد كقراءات كتفسير كالرسـ القرآني، 

 صة كعامة شاممة لعمـك القرآف...كمباحث خا
كفي الحديث كعمكمو كفي السيرة كالفقو 

 كممحقاتو..
كأٌلفك في المغة حيث طرقكا فييا أبكاب 

 النحك كالصرؼ كالببلغة كالعركض كاألدب..
كفي التاريخ ألفكا في التاريخ العاـ كتاريخ  

 المغرب العربي كتاريخ المشرؽ العربي..
التراجـ كالجغرافية كما أٌلفكا في الحساب ك 

كالرحبلت كالسياسة كالرياضيات كالطبيعيات      
كالفمؾ كالتنجيـ كالمكسيقى  ءكالفبلحة كالكيميا
 كعمـك متنكعة.

ككتبكا في التصكؼ كالفمسفة كعمـ الكبلـ 
 كالتكحيد كالمنطؽ...

كأٌلفكا في الطب كالصيدلة كالبيطرة 
كالحيكانات كالنبات كاألغذية كحفظ الصحة، 

 كتبكا في ذلؾ أراجيز كمنظكمات ...ك 
ككتبكا في عمـ التكثيؽ كالشركط 
كالسجبلت كالعقكد، ىذا العمـ الذم خصتو 
أقبلميـ بالكتب كالتأليؼ كتناكلتو مخطكطات 
كثيرة لمؤلفيف كبار بيف منشئ كمبدع كبيف 

 مخرج كمحقؽ.
 عمـ التكثيؽ نمكذجا

كأحببت أف أتناكؿ الحديث عف ىذا العمـ 
ليذه الدراسة ألنو مف العمكـ التي كنمكذج 

أكشكت أف تنقرض الكتابة فييا لما اعترل 

مخطكطاتيا عمى كثرتيا الفقد كاالندثار أك الخزف 
 كاإلىماؿ.

فعمـ التكثيؽ عمـ لو أىمية قصكل كمكانة 
بيف العمـك عظمى فيك يحفظ لؤلمة نظاميا كيقيـ 
ليا تكازنيا كيدفع ما ييددىا مف مثالب كأخطار 

بو تصاف الدماء كتحفظ األمكاؿ كتحمى إذ 
الفركج كيأمف الٌناس عمى ممتمكاتيـ كضيعاتيـ، 
فيك أداة متينة إلثبات الحؽ كحمايتو مف 
الضياع، ينظـ سير المعامبلت كيقيميا عمى 
األسس السميمة الكطيدة، كيكشؼ نكايا 
المتعاقديف كالمتصرفيف، كيحافظ عمى المحررات 

االلتزامات، كيصكنيا التي تثبت بيا الحقكؽ ك 
 عمى مر العصكر كاألياـ.

قاؿ صاحب مختصر المتيطية اإلماـ ابف 
ىاركف الكناني منٌكىا بأىمية ىذا العمـ كضركرتو 

عمـ القضاء كاألحكاـ كما يتعمؽ بفقو الكثائؽ "
كفصكؿ الخصاـ مف أجؿ العمـك قدرا كأشرفيا 
خطرا، إذ بو تستخرج حقكؽ األناـ كبو يستنصر 

كالحكاـ، كمف جيمو منيـ فيك غريؽ في  القضاة
"بحر الذنكب كاألثاـ

(xv)

. 
فإني لما "كقاؿ صاحب المنيج الفائؽ 

رأيت عمـ الكثائؽ مف أجؿ ما سطر في قرطاس 
كأنفس ما كزف في قسطاس كأشرؼ ما بو 
األمكاؿ كاألعراض كالدماء كالفركج تستباح 
كتحمى، كأكبر زكاة لؤلعماؿ كأقرب رحما، 

بو تنبذ دعاكل الفجكر كترمى كتطمس كأقطع ما 

 .(xvi)"مسالكيا الذميمة كتعمى
كقاؿ ابف فرحكف مكضحا األىمية التي  

فيي "اكتسبيا ىذا العمـ كالشرؼ الذم نالو 
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صناعة جميمة شريفة، كبضاعة عالية منيفة، 
تحتكم عمى ضبط أمكر الٌناس عمى القكانيف 
الشرعية، كحفظ دماء المسمميف كأمكاليـ، 

طبلع عمى أسرارىـ كأحكاليـ، كمجالسة كاإل
الممكؾ كاالطبلع عمى أمكرىـ كعياليـ ،كبغير 
ىذه الصناعة ال يناؿ أحد ذلؾ كال يسمؾ ىذه 

 .(xvii)"المسالؾ
أٌما ابف مغيث فقد نٌكه بو كثيرا حيث قاؿ  

عمـ الكثائؽ عمـ شريؼ يمجأ إليو الممكؾ "
كالفقياء كأىؿ الحرؼ كالسكقة كالسكاد كميـ 
يمشكف إليو، كيتحاكمكف بيف يديو كيرضكف بقكلو 
كيرجعكف إلى فعمو، فينزؿ كؿ طبقة منيـ عمى 

 (xviii)"مرتبتيا كال يخؿ بيا عف منزليا
يضبط  "كيعرؼ ىذا العمـ بأنو الذم 

أنكاع المعامبلت كالتصرفات بيف شخصيف أك 
أكثر عمى كجو يضمف تحقيؽ اآلثار المترتبة 

 (xix)"ثبات عند التقاضيعمييا، كيكسبيا قكة اإل
فقد حاكؿ ىذا التعريؼ أف يجمع أىـ 
العناصر التي يقكـ عمييا عمـ التكثيؽ، فقد 

 انبنى عمى العناصر األتية:
  ضبط كٌؿ أنكاع المعامبلت كالتصرفات

 بما يضمف حفظيا كمنع التصرؼ فييا.
  التفصيؿ في الكثيقة بحيث ال يترؾ

 .مجاال لمتشكيؾ فييا أك التبلعب بيا

  أف يككف شكؿ الكثيقة معتبرا في إثبات
 مضمكنيا عند القاضي أك مف ييمو األمر.

ككانت التأليفات في ىذا العمـ في بداية 
األمر بسيطة ال تتعدل التعريؼ بو كاإلشارة إلى 
طرؽ كتابتو كبعض النماذج عنو، لكف سرعاف 
ما تطكرت الكتابة فيو كأخذت أشكاال متنكعة 

بؿ إلى أسفار كما ىك كصمت إلى كتب ضخمة 
الشأف بالنسبة ألبي عمر أحمد عبد القادر 
االشبيمي الذم ألؼ كتابا في الكثائؽ كعمميا 

 سماه المحتكل يقع في خمسة عشر مجمدا.
كلكٌف النيضة الحقيقية ليذا الفف بدأت في 
األندلس مع بداية القرف الثالث اليجرم حيث نبغ 

يو تغييرات فييا فقياء أجبٌلء خدمكه كأدخمكا عم
جكىرية اقتضتيا عكامؿ كثرة المعامبلت المدنية 

، فأٌلفكا فيو مؤلفات متعددة األشكاؿ (xx)كالتجارية
مختمفة األحجاـ ما بيف مطٌكؿ كمختصر، كشارح   

 .(xxi)أك مختصر لو
كارتبطت الكثائؽ بأسماء فقياء كبار 
أبدعكا فييا أٌيما إبداع كفٌصمكا فييا بحيث لـ 

ة كال كاردة مما ينبغي أف يقيد في يترككا شارد
 العقكد إاٌل كضحكه كبٌينكه.

كمف أىـ ىؤالء أبك عبد اهلل محمد بف 
أحمد بف سعيد  القرطبي المعركؼ بابف العطار 
صاحب الكثائؽ كالسجبلت قاؿ عنو صاحب 

كاف عارفا بالشركط كأممى فييا كتابا " الديباج
 .(xxii)"عميو عٌكؿ أىؿ زماننا اليكـ

أحمد بف سعيد بف إبراىيـ  كعمر 
اليمداني المعركؼ بابف اليندم صاحب كتاب 
الشركط، ذكره القاضي عياض في ترتيبو قاؿ 
"كلو فييا كتاب مفيد جامع محتك عمى عمـ كثير 
كفقو جـ، كعميو اعتماد الحكاـ كالمفتيف كأىؿ 
الشركط باألندلس كالمغرب إذ سمؾ فييا الطريؽ 

 (xxiii)"الكاضح
هلل محمد بف أحمد بف عبد اهلل كأبكعبد ا

المعركؼ بابف الباجي  صاحب كتاب السجبلت 
كاف بصيرا بالعقكد "قاؿ عنو صاحب الشجرة 
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متقدما في الكثائؽ، أٌلؼ فييا كتابا حسنا ككتابا 
 (xxiv)"مستكعبا في سٌجبلت القضاة

كأبك جعفر أحمد بف محمد بف مغيث 
ؿ الٌصدىفي صاحب كتاب المقنع في الشركط، قا

ىك كتاب "صاحب اصطبلح المذىب معمقا عميو 
 (xxv)"حسف في الشركط

كأبك محمد عبد اهلل بف فتكح بف مكسى بف 
عبد الكاحد السبتي صاحب كتاب الكثائؽ 
المجمكعة ذكره القاضي عياض في ترتيبو حيث 

كأٌلؼ الكثائؽ المجمكعة كىك تأليؼ مشيكر "قاؿ 
كىك  مفيد جمع فيو أميات كتب الكثائؽ كفقييا

 (xxvi)"مستعمؿ
كغيرىـ كثير بما ال يتسع المقاـ لذكره 
حيث أٌف حركية التدكيف في ىذا الفف بدأت في 
منتصؼ القرف الثالث ىجرم بكتاب كثائؽ ابف 
الممكف، قاؿ الجيدم "كتاب  محمد بف سعيد 
القرطبي المعركؼ بابف الممكف ىك أٌكؿ مؤلؼ 

لقرف كاستمرت حتى ا،  (xxvii)في عمـ الكثائؽ"
الخامس عشر لـ تعرؼ تكقفا كال تعطبل كلكٌنيا 
عرفت اضطربات كتدبدبا في بعض القركف، فقد 
شيدت حركة التدكيف في القرف الرابع كالخامس 
كالسادس نشاطا منقطع النظير حيث أٌلفت جؿ 
الكتب القٌيمة التي صارت فيما بعد مرجع الفقياء 
 كالقضاة كمعتمد أصحاب الكثائؽ كالشركط، ثـ
بدأت جذكة ىذا الفف في االنخفاض بعد القرف 
السابع حيث قٌمت التآليؼ كضعؼ اإلنتاج ككثر 
االعتماد عمى ما سبؽ فكانت كتبيـ نقكؿ أكثر 

بداع.  منيا إنتاج كا 
ٌف المتأمؿ فيما كتبو العمماء الكثائؽ يجد  كا 
أٌنيـ قد تناكلكه ىذا العمـ مف جيات مختمفة، كؿه 

الخاصة، فمنيـ مف حاكؿ معالجتو بطريقتو 
اقتصر عمى الكثائؽ كحدىا مجردة عف عمـ 
الفقو، مقدما صكرا مف العقكد المختمفة في 
مجاالت المعامبلت العامة، منبيا لمطرؽ 
المتنكعة التي تكتب بيا كما ىك الشأف بالنسبة 
لمكثائؽ المختصرة لصاحبيا القاضي أبي إسحاؽ 
الغرناطي إذ تقع في كرقات معدكدة، ككذلؾ 
الشأف بالنسبة لمكثائؽ السجمماسية لصاحبيا أبي 
عبد اهلل محمد المحمكدم، كالكثائؽ الفاسية 
لصاحبيا أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف محمد 

 بناني المعركؼ بفرعكف كغيرىا كثير...
كقد بٌرر أبك إسحاؽ الغرناطي ىذا 

فإٌني لٌما رأيت المكثقيف قد "االختصار بقكلو 
ثرت في كثائقيـ األكىاـ كاشتغمكا طٌكلكا الكبلـ كك

عما يمزميـ مف الحبلؿ كالحراـ بمسائؿ التداعي 
كالخصاـ قٌربت طريؽ عمـ الكثائؽ تقريبا لـ 
أسبؽ إليو، كال نٌبو أحد عميو، كاختصرت مسائؿ 
مف الفقو منتخبة كجمعت منيا أنكاعا 

 .(xxviii)"مستعذبة
كمنيـ مف أطاؿ في الكثائؽ كصكرىا 

بعمـ الفقو بطريقة يعسر معيا التمييز  رابطا إياىا
بيف الفنيف، كقد انتشر ىذا المنحى في القركف 
األكلى بشكؿ ممفت لبلنتباه، حتى لـ يعد أحد 
يكتب في عمـ الفقو إاٌل كيكتب في عمـ الكثائؽ 
حتى شاع ما يسمى بالكثائؽ المختمطة بالفقو، 
ككثرت في ىذا الشأف المؤلفات بيف مطيؿ 

تب أبك عمر أحمد بف عبد القادر كمطنب فقد ك
االشبيمي كتابا في الكثائؽ كعمميا سٌماه المحتكل 

،  كألؼ أحمد (xxix)يقع في خمسة عشر مجمدا
بف زياد التكنسي  كتابا في ىذا الفف يقع في 
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ثـ كتاب المنيج الفائؽ ، (xxx)عشر مجمدات
كالمنيؿ الرائؽ كالمعنى البلئؽ بآداب المكثؽ 

ألبي العباس الكنشريسي، ككتاب كأحكاـ الكثائؽ 
البلئؽ بمعمـ الكثائؽ ألحمد بف الحسف بف 
يكسؼ الشفشاكم المعركؼ بابف عرضكف، 
ككتاب النياية كالتماـ في معرفة الكثائؽ كاألحكاـ 

 ألبي الحسف المتيطي كغيرىا كثير....
كمنيـ مف خصص ليذا الفف مساحة 
كاسعة في كتابو جردىا عف عمـ الفقو كسحبيا 

مى كؿ فركعو بتقديـ الصكر كالنماذج كما ىك ع
الشأف بالنسبة لئلماـ أبي العباس شياب الديف 
القرافي مف خبلؿ كتابو المكسـك بالذخيرة في 
فركع المالكية، فقد خصص ما يقرب مف مائة 
صفحة سماىا كتاب الكثائؽ عالج فييا كٌؿ أبكاب 
الفقو بطريؽ المحاضر كالعقكد كبٌيف كؿ مالو 

 بيذا العمـ مرجحا كمقعدا. عبلقة
لـ يعرؼ عمـ التكثيؽ في العصر الحديث 
تجديدا إاٌل في حدكد ضيقة جدا تتسـ في أكثر 
األحياف بالسطحية ك الجفاؼ كالنقؿ المباشر، 
فكانت كتبيـ في مجمميا شبو مطابقة لما أٌلؼ 
في القرف السادس كما قبمو، سكاء مف حيث 

لفاظ األفكار كاألسمكب أك مف حيث األ
كالعبارات، الٌميـ إاٌل ما كاف مف قمة قميمة أمثاؿ 
أبي الشتاء بف الحسف بف محمد الغازم الحسيني 
الذم أبدع مف خبلؿ كتابو المكسكـ بالتدريب 
عمى تحرير الكثائؽ العدلية، ىذا الشخصية التي 

إٌف أبرز "مدحيا الجيدم في محاضراتو فقاؿ 
شيخ أبك شخصية في ىذا القرف ببل منازع ىك ال

الشتاء الصنياجي الحسيني المتكفى عاـ خمس 
كأربعيف كتسعمائة كألؼ لمميبلد شارح الكثائؽ 

ك قد ، (xxxi)"الفرعكنية كصاحب المؤلفات الجميمة
نشر ىذا الكتاب بعناية أحمد الغازم الحسيني 

(xxxii)نجؿ الغازم الحسيني
الذم صٌرح في   

المطٌعـ  مقدمتو بأٌنو "أٌكؿ كتاب في فف التكثيؽ
 .(xxxiii)بالقكانيف الحديثة كاألساليب الجديدة"

كلقد ضاعت أىـ المصادر التي كاف 
يعتمد عمييا في عمـ التكثيؽ كىي لؤلسؼ الشديد 
كثيرة جدا، فكتاب الكثائؽ كالسجبلت البف 
العطار رغـ كجكد بعض أكراقو مما حققو 
شالميتا كككرنيطا، إاٌل أٌف كثيرا منو يقع في حكـ 

فقكد، أٌما كثائؽ ابف اليندم ككثائؽ فضؿ بف الم
سممة ككثائؽ ابف لبابة ككثائؽ ابف عفيؼ ككثائؽ 
الباجي ككثائؽ ابف الطبلع كغيرىا كثير فبل أثر 
لو كال كجكد إاٌل مف خبلؿ ما أشار إليو الذيف 
أخذكا عنيا ممف قربت أزمنتيـ بأزمنتيـ، كقد 

في كجد كثير منيا في كتاب النياية كالتماـ 
معرفة الكثائؽ كاألحكاـ ألبي الحسف المتيطي، 
كمختصره ألبي محمد ابف ىاركف الكناني، 
كمعيف الحكاـ إلبراىيـ بف عبد الرفيع التكنسي 

 كغيرىـ...
كيقيني كبير أٌف كثيرا مف ىذه الكتب في 
ىذا الفف كفي غيره مكجكدة في خزائف كثير ممف 
  ال يعرؼ قيمتيا كال يدرؾ ثراءىا كنفعيا،
كلجيميـ بمضامينيا كمحتكياتيا ترككىا تأكميا 

 األرضة كتستنزفيا أعادم األياـ.
لذلؾ كاف البد أف يندب ليذه الميمة مف 
قكيت إرادتو كصمبت عزيمتو ممف يؤمف بضركرة 
تبميغ العمكـ ك نشر المعارؼ كأف يسعى لمكشؼ 
نارة الناس بخيراتيا كفضائميا، كأف ال  عنيا كا 
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تي تنالو أك المخاطر التي يبالي بالمشاؽ ال
 تعترضو كىي كثيرة جدا.

ٌف الصمت المطبؽ كعدـ االكتراث بيذا  كا 
الخطر يسٌرع فناء ىذا التراث كيعٌجؿ انقراضو، 
لذلؾ كاف ال بد أف تتعاكف جميع القكل كتتكاثؼ 
كؿ الجيكد في البحث عف كسائؿ استجماعو 
كاستجبلبو مف جية كتخميصو مف قيكد الستر، 

الييمنة مف جية ثانية، ليبعث كيككف كطغياف 
 في متناكؿ مف يدرسو كيبحثو كيحققو كينشره.

 انتيى
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 السالم هاروى ذٍق عٌذ عبآلٍاث التحق
 صثاح لخضاري

 أستارج هساعذج هكلفح تالذروش

 قسن اللغح العرتيح 

 هعهذ اآلداب واللغاخ

 الوركس الجاهعي / سعيذج
 

 بػػػػدءا:
، كقد بدأ اإلنساف تدكيف ىذا  إف لكؿ أمة نتاجيا الفكرم كالحضارم في مختمؼ مجاالت المعرفة كالعمـك

 ، تمقتيا النخبة المثقفة إما مشافية أك نقبل.الفكر كتقييده في مخطكطات
كىذا التراث الذم خمفو األجداد ىك كنز لئلنسانية عامة كلؤلمة المنتجة لو خاصة، كىك بحاجة إلى إعادة 
لى نفض الغبار الذم عبو عبا ليتجمى لمعيكف كالعقكؿ، كمف حؽ ىؤالء األجداد عمينا أف ال نغمطيـ ىذا  نشره كا 

لمحفاظ  ك نشر ما ألفكه، كشرحو كالتعميؽ عميو، إليضاح ما غمض منو كعسر عمى الفيـ، الحؽ المشركع في
 عميو كتقييمو.

ماطة لثاـ  فنيضة أم أمة كيفما كانت ال تقكـ ليا قائمة إال بعكدتيا إلى تراثيا كتشبثيا بو، كفؾ حركفو كا 
ف يتأتى ذلؾ إاٌل بفقو عمـ التحقيؽ جيؿ قراءتو كفيمو، كمف ثـ إعادة قراءتو كنشره بنفس كثكب جديديف، كل

جراءاتو، التي تعد مفتاحا لنقد النصكص القديمة.    كآلياتو كا 
 

 المقدمػػة:
إف العمؿ في ميداف عمـ التحقيؽ صعب، ألنو يستكجب عمى المحقؽ تكفير شركط كأخبلؽ كزاد معرفي 

 كعممي كتدريب دائـ كممارسة عممية دائبة... 
ي ىذا الميداف في عبارة "مكاصفات المحقؽ كعٌدتو"، كأىـ ىذه المكاصفات كؿ ىذا يجممو المختصكف ف

تتجمى في حب التراث كالرغبة في خدمتو كالمحافظة عميو، تحمُّؿ أمانة إخراجو لمناس عمى أفضؿ كجو كأحسف 
لبذؿ صكرة، الصبر كاألناة في التعامؿ معو، الغيرة عميو كاإلحساس بقيمتو، التحمي بالتكاضع العممي، كبا

 كالعطاء المادم كالعضمي في سبيؿ إحيائو...
أما عدتو فأىميا : قكة المبلحظة، الخبرة المكتسبة مف الممارسة العممية كطكؿ صحبة التراث، حسف 
قراءة الخط العربي القديـ، االستعانة بذكم الخبرة، االكتفاء االقتصادم كامتبلؾ أىـ كتب التراث، مع االطبلع 

 مى كتب التراث كاإللماـ بأساليب المغة كعمكميا...الدائـ كالمستمر ع
إف عمؿ المحقؽ ليس جمع المادة مف أجؿ تأليؼ دراسة مثمما ىك حاؿ الباحث كالدارس، فيك باإلضافة 
إلى البحث في جميع مياديف المعرفة مف عمـ المعاجـ ) المغة، البمداف، الحيكاف...( كعمـ المغة  ) النحك 

ميطالب بمراجعة نسخة المخطكط األصمية كمقارنتيا بالنسخ األخرل،  كاآلداب كالتراجـ...كالصرؼ كالببلغة...( 
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خراجيا   كالسفر مف أجؿ الحصكؿ عمييا، كاالجتياد في معرفة نكع كرقيا كحبرىا كتاريخيا... كأيضا تصحيحيا كا 
 في أبيى حمة حتى ييمٌكف المتمقي مف قراءتيا قراءة سميمة.

لمسالؾ كعرتيا، إذ يصعب عمى الباحث أف يصير محققا، كيسيؿ عمى المحقؽ ة المحقؽ صعبة افميمٌ 
 أف يككف باحثا، ذلؾ بأف البحث كائف بالضركرة في التحقيؽ.

كفي ىذا الشأف يقكؿ الشيخ عبد السبلـ ىاركف: "...التحقيؽ أمر جميؿ..., يحتاج مف الجيد كالعناية إلى 
الجاحظ: كلربما أراد مؤلؼ الكتاب أف يصمح تصحيفا أك كممة ساقطة،  أكثر مما يحتاج إليو التأليؼ، كقديما قاؿ

فيككف إنشاء عشر كرقات مف حر المفظ كشريؼ المعاني أيسر عميو مف إتماـ ذلؾ النقص حتى يرده إلى 
 (1)مكضعو مف اتصاؿ الكبلـ."

كؿ القكاعد العممية كعمـ التحقيؽ عرؼ عند العرب منذ نيضتيـ الفكرية كالحضارية، فقد " كانكا يعرفكف 
التي نتبعيا في إخراج كتاب، ال مف حيث رمكز المخطكطات فحسب، بؿ أيضا مف حيث اختيار أكثؽ النسخ 
الستخبلص أدؽ صكرة لمنص، كلعؿ خير ما يمثؿ عمميـ في ىذا الجانب إخراج اليكنيني حافظ دمشؽ المشيكر 

 (2)في القرف السابع اليجرم لصحيح البخارم".

، كعمـ (3)عرب مؤلفات في عمـ الفيرسة، كفي التحريفات كالتصحيفات، كفي المؤتمؼ كالمختمؼكما ألؼ ال
، كنكع الحبر كالخطكط كما كانكا يجيدكف أمكر الضبط كعبلمات (4)التراجـ،ككانت ليـ دراية بجكدة الكرؽ كأنكاعو

نشر الكتب بخط العديد مف النسخ الترقيـ، كيعرفكف أخبار الكراقيف الذيف كانكا عكنا لمعمماء عمى التأليؼ ك 
 كما التمخيصات كالشركحات كالتيذيبات إال نكع مف التحقيؽ (5)لمكتاب الكاحد، متقاضيف أجكرا مقابؿ عمميـ ىذا

 العربي المنشأ كاألصكؿ.
في عمـ منيجية التأليؼ كالتحقيؽ،  ءإف الشيخ عبد السبلـ ىاركف اعتمد عمى ما خمفو عمماؤنا القدما

بو المنيجي الممتع في عمـ التحقيؽ، كالذم كسمو ب" تحقيؽ النصكص كنشرىا" فكاف أكؿ كتاب كتا ؼليؤل
عربي مختص في منيجية تحقيؽ النصكص كنقدىا كتصحيحيا كمراجعتيا كنشرىا،كما يعد تجربة عبد السبلـ 

عمييا  ىاركف الخاصة في تحقيؽ النصكص كمعالجتيا فيك" ثمرة كفاح طكيؿ، كجياد صادؽ، كتجارب طاؿ
كدا في مقدمة كتابو أف ىذا الكتاب كاف :" مف تجارب ...العرب األمناء في ىذا المجاؿ قاؿ مؤ ،ك ( 6")المدل

األميف، كمف تجاربي الخاصة التي حاكلت فييا ترسـ خطاىـ الطاىرة، زىاء أربعيف عاما كمما رأيت كسمعت 
آف الكريـ كىك ما ىك، كأحاديث الرسكؿ كىي في انتباه كيقظة، أمكنني في ىذا المجاؿ الذم حافظ عمى القر 

، الذيف ال يضعكف قدما عمى قدـ حتى تصدر إلييـ إشارة (7)ماىي، أف أتخمص مف أسار سادة ىؤالء الضعفاء
    .(8)بأصبع ىذا االستعمار الثقافي"

 :( 9)عبد السبلـ ىاركف المحقؽ 
 

 ترجمتو: -أ 
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ق، 1326مف ذم الحجة  25ـ  المكافؽ ؿ 1909يناير  18عبد السبلـ ىاركف مف مكاليد اإلسكندرية في 
 -ق1340نشأ في أسرة معركفة بالعمـ اعتنى كالده بتربيتو كتعميمو، فحفظ القرآف الكريـ ثـ التحؽ باألزىر سنة 

ـ ثـ التحؽ بكمية دار العمكـ حيث تخرج فييا 1928ـ تحصؿ عمى شيادة الباكمكريا بمدرسة دار العمكـ 1920
 ـ.1995سنة 

 

 مناصبو العممية: -ب 
عمؿ مباشرة بعد تخرجو معمما بالتعميـ االبتدائي ثـ التحؽ ب سمؾ التدريس الجامعي بكمية اآلداب جامعة 

ـ، 1959ـ ثـ أستاذا مساعدا بكمية دار العمـك ليصبح أستاذا كرئيسا لقسـ المغة العربية بيا 1950اإلسكندرية 
ـ كما أنو كاف 1975ألساتذة إلنشاء جامعة الككيت حتى سنة ـ سافر إلى الككيت مع نخبة مف ا1966كفي 

 ـ.1969عضكا بمجمع المغة العربية بالقاىرة سنة
 

 مسيرتو العممية:  -ج
إف الشيء المدىش في ىذا الجانب أف نعمـ أف عبد السبلـ ىاركف حقؽ كتاب "متف أبي شجاع" 

ـ 1927ء األكؿ مف كتاب "خزانة األدب" ق كىك تمميذ ابف السادسة عشر ، كبعدىا حقؽ الجز 1344-ـ1925
، فعبد السبلـ ىاركف بدأ حياتو العممية في ميداف التحقيؽ   ليكمؿ  أربعة أجزاء مف ىذا الكتاب طالبا بدار العمـك
كشغؼ بو منذ صباه، فبدايتو كانت عصامية جرب فييا شقاء البحث العممي الجاد، كتعكد عمى الصبر 

، فظيرت نباىتو كاألناة ... كنظرا لشغفو با لتراث فإنو عمد إلى النشر المنظـ مباشرة بعد تخرجو مف دار العمـك
 كاجتياده الدائـ كحرصو كعزمو، إذ لـ تكف تخمك سنة مف كتاب جديد يحققو أك دراسة جديدة يبحث فييا.
ـ 1943مما جعؿ الدكتكر طو حسيف يستدعيو لبلنضماـ إلى لجنة "إحياء تراث أبي العبلء المعرم" سنة 

إبراىيـ األبيارم، كحامد عبد المجيد  التي كانت تضـ نخبة مف األساتذة: مصطفى السقا، عبد الرحيـ محمكد،
ككانت زبدة عمؿ ىذه المجنة كاجتيادىا كتابا ضخما كسـ بػ:"تعريؼ القدماء بأبي العبلء" كخمس مجمدات في 

 شرح ديكاف "سقط الزند".
 

 أثاره العممية:  -د
عبد السبلـ ىاركف المحققة كالمؤلفة خمسة عشر ك مائة كتاب، ففي ميداف التحقيؽ كاف  تجاكز عدد كتب

ككتاب "البياف كالتبييف" في أربعة أجزاء، ( 10)اىتمامو كبيرا بكتب الجاحظ فنشر كتاب "الحيكاف" في ثمانية أجزاء
لعثمانية "، كقد اىتـ بتحقيؽ ككتاب "العرجاف كالعمياف كالحكالف "كرسائؿ الجاحظ في أربعة أجزاء ككتاب "ا

 .(13)كالمختارات الشعرية (21)كالكتب النحكية ( 11    )المعاجـ 
كما اتجو إلى التيذيبات كذلؾ بتيسير بعض الكتب األصكؿ منيا:"تيذيب إحياء عمكـ الديف" ألبي حامد 

 الغزالي، "تيذيب األلؼ المختارة مف صحيح البخارم" ك"تيذيب سيرة ابف ىشاـ" ...
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أما مؤلفاتو فكانت ىي األخرل في مضاميف المغة كاألدب: "األساليب اإلنشائية في النحك العربي"،"حكؿ 
ديكاف البحترم"، "تنبييات في معجـ لساف العرب"،"قكاعد اإلسبلـ ككناش النكادر"، "معجـ شكاىد العربية"، "معجـ 

 مقيدات ابف خمكاف"، "الميسر كاألزالـ" ك"التراث العربي"...
جادة ىادفة سعت إلى نشر  ةـ بعد حياة عممي1988أفريؿ16 -ىػ1408شعباف 28كانت كفاتو في ك 

 التراث كتحقيقو ك خدمتو، كيا ليا مف ميمة صعبة مضنية كمشرقة...
 

 منيج الكتاب 
ـ كنشر في السنة نفسيا، كفي  1954ى /  1374أيلٍّؼ كتاب "تحقيؽ النصكص ك نشرىا " في صيؼ 

بد السبلـ ىاركف:"... اختمرت عندم فكرة كتابة ىذا البحث منذ خمس سنكات، كذلؾ حيف شأف تأليفو قاؿ ع
، فكنت مف ذلؾ 1950 – 1949ظفر كتاباف مف كتبي التي حققتيا بالجائزة األكلى لمنشر كالتحقيؽ العممي سنة 

ؿ الجميؿ األستاذ أحمد الحيف أعاكد الكتابة بيف الفينة كاألخرل، إلى أف كاف صيؼ ىذا العاـ، إذ اقترح الزمي
، فكانت ىذه أكؿ  الشايب أف أقكـ بإلقاء عدة محاضرات في ىذا الفف عمى طمبة "الماجستير" بكمية دار العمـك

فييا ىذا الضرب مف تمؾ المدارس الفنية، ك كاف لؤلستاذ الشايب بذلؾ  جمرة في جامعتنا المصرية الحديثة يعال
 .(14)فضؿ كبير في أف ترل كتابتي النكر"
ـ كىي الطبعة المعتمدة في ىذه الدراسة، ذات حجـ صغير, 1965 /ق1380أعيد طبعو لممرة الثانية سنة 

 ،عدد صفحاتيا خمس عٍشرة كمانة صفحة، تحتكم عمى إىداء فمقدمة الطبعة األكلى، ثـ مقدمة الطبعة الثانية
 ر الرئيسة تتمثؿ في :تمييا سبعة عناصر رئيسة تحكم عناصر جزئية متفرعة عنيا، كىذه العناص

 .كيؼ كصمت إلينا الثقافة العربية ؟1

 .الخطكط. 2

 .أصكؿ النصكص.3

 .التحقيؽ.4

 .التصحيؼ ك التحريؼ.5

 .المكمبلت الحديثة.6

لينيي بحثو بكممة ختامية ال تتجاكز أربعة أسطر كنصؼ، أتبعيا بنماذج لبعض المخطكطات مذيبل كتابو 
 بمجمكعة مف الفيارس:

 منيج الكتاب..   فيرس 1

 .   فيرس المصطمحات كالمسائؿ الفنية.2
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 .   فيرس األعبلـ.3

 .   فيرس القبائؿ كالطكائؼ كنحكىا.4

 .   فيرس الكتب التي كانت مكضع دراسة فنية.5

الفيارس فيرس مراجع البحث التي اعتمدىا عبد السبلـ ىاركف في إنشاء بحثو، كالتي  هككاف آخر ىذ
 كف مرجعا.يبمغ عددىا سبعة كخمس

كما أدرج عبد السبلـ ىاركف نماذج تطبيقية لبعض العناصر التي استكجبت ذلؾ، مثؿ عنصر"مقدمات 
 .(16)الذم دعمو بػ"نمكذج لتصحيح بعض التحريفات"  كعنصر "معالجة النصكص"(   15)تحقيؽ المتف"

 

 أىمية الكتاب:

أكؿ كتاب عربي في منيج عمـ  مف الجميؿ جدا أف نعرؼ أف كتاب " تحقيؽ النصكص كنشرىا" يعد
"أصكؿ نقد النصكص كنشرىا"،  إذ  (Bergstraesserالتحقيؽ، بعد كتاب المستشرؽ األلماني برجستراسر )

اعتمد عبد السبلـ ىاركف عمى جؿ ما صنفو عمماء العرب في ىذا المجاؿ، كاستفاد مف مناىجيـ العممية في 
عربية محضة، كقد أكد  وع مصادره المعتمدة في إنشاء بحثأك الساقطة،ككانت جمي إصبلح الكممات المصحفة

ىذا ىك نفسو قائبل في مقدمة الطبعة األكلى: "....فيذه ثمرة كفاح طكيؿ، كجياد صادؽ، كتجارب طاؿ عمييا 
المدل، فكاف لو مف ذلؾ ذخر أمكنو أف يفتشو كيبحث في جنباتو، ليرل كجو الحؽ فيما يرل، كأف يؤلؼ مف 

ز بو كيغتبط اغتباطا، إذ ىك )أكؿ كتاب عربي( يظير في عالـ الطباعة معالجا ىذا الفف العزيز: ذلؾ كتابا يعت
 (17)فف تحقيؽ النصكص كنشرىا."

كاألجمؿ أف نعرؼ أف كبل الكتابيف عبارة عف محاضرات ألقيت عمى طمبة الماجستير في الجامعة 
لجامعة المصرية القديمة، عندما استقدمتو كمية المصرية، ؼ "برجستراسر" ألقى محاضرتو في منيج التحقيؽ با

(ـ، كلـ يكتب ليذه المحاضرات النشر إال بعد كفاة 1932 – 1931األدب لممرة الثانية في العاـ الدراسي )
 .(18)ـ1969صاحبيا بسبعة كثبلثيف عاما، عمى يد أحد طمبتو محمد حمدم البكرم سنة

ـ، 1954مبة الماجستير بكمية دار العمكـ باإلسكندرية عاـ أما عبد السبلـ ىاركف فألقى محاضراتو عمى ط
ـ  كىذا يعني أف 1950ككانت فكرة كتابة بحث عف مكضكع منيجية تحقيؽ النصكص تراكده منذ عاـ 

محاضرات عبد السبلـ ىاركف نشرت قبؿ محاضرات برجستراسر التي لـ ييتح لمميتميف بميداف التحقيؽ االطبلع 
حتى أف عبد السبلـ ىاركف نفسو قاؿ: "كعممت أنو قد ألقيت في كمية األدب بجامعتنا  ـ،1969عمييا إال سنة 

(  فحاكلت Bergstraesserالقديمة محاضرات تدكر حكؿ ىذا الفف، ألقاىا المستشرؽ األلماني برجستراسر )
 .(19)جاىدا أف أطمع عمى شيء منيا فمـ أكفؽ"
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كص كنشرىا"، أنو كاف أكؿ نبع متح منو الميتمكف كالشيء الذم يزيد مف أىمية كتاب "تحقيؽ النص
 بميداف التراث كنقده، كيفية التعامؿ مع التراث، كتفادم بعض المزالؽ كاإلشكاالت المنيجية.

إذ لـ يكف ما ألؼ قبمو بكاؼ كال شاؼ لمحبي ىذا العمـ، الذم ال يستطيع معرفة خبايا مسالكو كشعبو، 
اتو في رحاب صحبتو الممتعة  فقد كتب محمد مندكر مقاليف في ىذا الصدد إال الخبير الحاذؽ الذم طالت معان

 -277"بإيجاز عف قكاعد نشر النصكص الكبلسيكية عند نقده لكتاب "قكانيف الدكاكيف" البف مماتي، في العدديف 
صدرت  "الذم ، كأعاد  نشر المقاليف  في  كتابو"  في الميزاف الجديد1944مف مجمة الثقافة القاىرة  280

(20)طبعتو األكلى في العاـ نفسو."
 

( بباريس et  J. Souvage R. blachéreالفرنسياف ببلشيركسكفاجيو ) فـ نشر المستشرقا1945كفي 
"لكنو ال يشتمؿ إال  "،règles pour édition et traduction des texte arabes كتيبان بالفرنسية كسماه: "

كضحيا مف المخطكطات القديمة، كقد صرفا جزءا كبيرا مف ىذا الكتيب عمى قكاعد مختصرة، ينقصيا  أمثمة ت
 (21)لمعناية بقكاعد ترجمة الكتاب العربية إلى الفرنسية."

كما قدمت لجنة المجمع العممي بدمشؽ قكاعد مختصرة لمنشر في مقدمة الجزء األكؿ ؿ:"تاريخ مدينة 
 ( 22)ـ بدمشؽ.1951 ةدمشؽ " الذم صدر سن

ـ تحدث محقؽ "كتاب الشفاء"البف سينا، إبراىيـ بيكمي مدككر في مقدمتو عف بعض 1953كفي سنة 
  لتتكالى المقاالت كالكتب المتخصصة في ىذا المجاؿ بالظيكر بعد نشر كتاب "تحقيؽ (23)قكاعد النشر

ييف ك النصكص ك نشرىا"، مستفيدة منو كؿ االستفادة باإلضافة إلى استفادتيا مف مناىج المستشرقيف الفرنس
 األلماف.

 -المتخصصيف منيـعمى حتى -لـ يكف مف السيؿ عمى الباحثيف البتة التأليؼ في منيجية تحقيؽ التراث 
خاصة المستشرقيف، ألف جؿ ما كتب في ىذا الميداف كاف بالمغة اليكنانية كالبلتينية، فطبقكا أصكؿ نقد 

لجيميـ لمغات األكربية القديمة التي ألفت  منيجيتو،النصكص القديمة، دكف التفكير في التأليؼ في كيفية النقد ك 
 بيا جؿ الكتب المتخصصة في ىذا المجاؿ.

كالمستشرؽ الكحيد الذم استطاع فعؿ ذلؾ ككاف سٌباقا إلى الكتابة في ىذا المجاؿ ىك برجستراسر لتىمىكًُّنو 
.. ال نبالغ إذا قمنا إف ىذه الدراسة مف المغات األكربية القديمة كىضمو لمغة العربية أيضا حتى قيؿ عف كتابو ".

يدعميا بأمثمة عرضيا المؤلؼ في تكاضع العمماء ك ىي أكفى كأدؽ ماكتب في مجاليا، فيي تضـ مادة غزيرة ي
 (42)كنماذج كاقعية مف المخطكطات العربية المنشكرة."

ف استفاد مف المناىج الغربية في تأليؼ كتابو، فإنو لـ يستنكؼ عف  االستفادة مف منيج كبرجستراسر كا 
العرب في التأليؼ، لذلؾ نجد كتاب عبد السبلـ ىاركف يداني كتابو في المبادئ العامة كأفكار المكضكع 
األساسية، مع انفراد كؿ كاحد منيما طبعا بمنيجو الخاص في طرح األفكار كشرحيا كمناقشتيا، يقكؿ عبد 



 201 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفحت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عف كتاب برجستراسر"أصكؿ نقد النصكص كنشر  الستار عبد الحؽ الحمكجي أستاذ المكتبات أثناء حديثو
 (25)الكتب": "كالكتاب الكحيد الذم يمكف مقارنتو بيذا الكتاب ىك "تحقيؽ النصكص كنشرىا "لعبد السبلـ ىاركف".

كىذا يدؿ عمى تضٌمع الشيخ ىاركف في ميداف تحقيؽ النصكص كاستفادتو الكبيرة مف منيج عممائنا 
ال يمكف  -اثنا القديـ  ىذا كمو كغيره... أسفر عف ىذا الكتاب الذم يعد مصدران القدامى كصحبتو الدائمة لتر 

 لكؿ ميتـ بعمـ التحقيؽ كنقد النصكص القديمة كنشرىا. -االستغناء عنو
 عبد السالـ ىاركف. تمكأخذا 

لقد آخذ بعض النقاد الشيخ عبد السبلـ ىاركف بمكأخذات منيجية في كتابو "تحقيؽ النصكص كنشرىا" 
 :(26)منيا

 عدـ االستعانة بالنماذج كاألمثمة لتكضيح األفكار المنيجية المكجكدة في الكتاب.  -

ترؾ بعض المسائؿ ذات اإلشكاليات المنيجية في عمـ تحقيؽ التراث عالقة " مثؿ مكقؼ المحقؽ إزاء الكتاب  -
  (27)الذم أصدره مؤلفو إصداريف  يختمفاف اختبلفا كبيران."

التحميؿ الكافي الشافي لمشكاىد المساقة في الكتاب كتحبيذه االختصار كاإلجماؿ عمى التفصيؿ _ عدـ تحميمو 
 كالشرح.

_ عدـ إحاطتو بالمكضكع إحاطة جٌيدة, كما اتيمت دراستو بالسطحية كالبعد عف دراسة لب المكضكع كعمقو  
الطبعة الثانية، )تمتاز  كقد ذكر محمد حمكد البكرم أف ىاركف عمى الرغـ مف كتابتو عمى غبلؼ كتاب

 .(28)بإضافات ىامة( لـ تختمؼ في جكىرىا عف الطبعة السابقة

كما أينتقد عدـ إطبلعو عمى أعماؿ المستشرقيف في ىذا المجاؿ كاالستفادة منيـ، كىذه النقطة تحسب لو 
كد كتابا عربيا في ىذا كخبرتو الطكيمتيف كصحبتو الدائمة لمتراث أف يخرج لمكج كليس عميو، ألنو استطاع بتجربتو

العمـ جعمو في مصاؼ المحققيف كالباحثيف البارزيف في عمـ منيج التحقيؽ أمثاؿ "برجستراسر"، ك قد رد ىك 
ف كاف بعض إخكاننا... ممف كنا نتكس بما يشعر ـ فيو النجابة، زعـ بضعؼ نفسو، ك نفسو ىذا االنتقاد بقكلو: "كا 

عمى ما كتب المستشرقكف، فكضع بذلؾ عمى ىامتي إكميبل أعتز بو إذا بو أمثالو مف ذلة عممية، أني لـ أطمع 
ا كضع فييا كثيرا م أمكنني بعكف اهلل كحده أف أضع عمما متكامبل لـ أسبؽ إليو، دكف أف أتطفؿ عمى مائدةو،

 (29)األمانة العممية المرمكقة."العرب حافمة بالجيكد الكثيقة، ك  مكائد أسبلفنالمعرب صحاؼ مسمكمة، ك 

لكف ىذا ال يعني أف الشيخ لـ تكف لو دراية بمنيج ىؤالء المستشرقيف، فقد ذكر أثناء حديثو عف 
كما أنو حاكؿ جاىدا البحث  عف … المكمبلت الحديثة طرؽ المستشرقيف في الترقيـ ك ترتيب الفيارس

 محاضرات برجستراسر لئلطبلع عمييا، فمـ يكفؽ، ألنيا لـ تكف قد نشرت بعد.
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أف نجد  أسد مكلكم)الشيعي المذىب(، في مقالو "نظرات سريعة في فف التحقيؽ" أثناء  كمف الغريب
حديثو عف مكاصفات المحقؽ، في العنصر السادس )األمانة( يشكؾ في أمانة عبد السبلـ ىاركف كيتيمو 

 –يقكؿ: "لكنا بالخيانة العممية، لزعمو أنو حذؼ مف تحقيقو لػ"كقعة صفيف" نصا مثبتا في األصؿ الذم اعتمده ف
نجد في كثير مف المطبكعات التي كتب عمييا أنيا مف تحقيؽ فبلف.. زيادة كنقصانا   –مع شديد األسؼ 

كتبديبل كتغييرا عما رسمو المؤلؼ لغايات أقؿ ما يقاؿ فييا أنيا خيانة عممية.فيذا المحقؽ المعركؼ عبد السبلـ 
بعد السطر  231ص -ى  1382الطبعة الثانية  -رمىاركف في تحقيقو "كقعة صفيف" لنص بف مزاحـ المنق

ىك: ] كعف عمر بف سعد، عف سبلـ  الثامف رأسا، قد كقع في كىـ ال يسامح عميو، فقد أسقط نصا مف الكتاب
بف سكيد، عف عمي عميو السبلـ في قكلو: "كألزميـ كممة التقكل" قاؿ: ىي ال إلو إال اهلل ك اهلل أكبر. قاؿ: ىي 

 كممة النصر[. 

السطر  119ص ى.  1301مع العمـ أف ىذا النص المحذكؼ جاء في طبعة إيراف عمى الحجر سنة 
الثامف، ك قد اعتمد ىاركف ىذه الطبعة أصبل في تحقيقو، قاؿ في صفحة ح ط مف مقدمتو لػ"كقعة صفيف": 

كىذه النسخة ىي  كىذه الطبعة نادرة الكجكد...ى  1301"طبع ىذا الكتاب ألكؿ مرة عمى الحجر في إيراف سنة 
كتحقيقو، كىي التي اعٌبر عنيا بمفظ األصؿ" ثـ ىذا الذم أسقط  التي قد اتخذتيا أصبل في نشر ىذا الكتاب

 1111ىاركف مكجكد بنصو كخطو في "بحار األنكار" لمعبلمة الكبير الشيخ محمد باقر المجمسي المتكفى  سنة 
، ك إيراد المجمسي رحمو اهلل، لو يدؿ 35حديث  37ة صفح 100رحمو اهلل تعالى، في الطبعة الحديثة ج ى 

 (30)لو مف نسخة مخطكطة أقدـ مف المطبكعة عمى الحجر بأكثر مف مائتي عاـ".أخذه داللة قاطعة عمى 

كعمؽ أسد المكلكم متعجبا مف ىذا الحذؼ  قائبل " ككاضح أف النص خاؿو مما يثير مذىبيا... فما أدرم 
(31)"!ما السبب في حذفو

  

متف الكتاب"،  ؽكيزيد التعجب كاالستغراب عندما تقرأ لمشيخ عبد السبلـ ىاركف قكلو في عنصر "تحقي
"كمعناه أف تؤدم الكتاب أداء صادقا كما كضعو مؤلفو كمان ككيفان بقدر اإلمكاف.... ليس تحقيؽ المتف تحسينا أك 

نما ىك أمانة األداء التي تقتضييا أمانة التاريخ، فإف متف الكتاب حكـ عمى المؤلؼ كحكـ عمى  تصحيحا، كا 
عصره كبيئتو، كىي اعتبارات تاريخية ليا حرمتيا، كما أف ذلؾ الضرب مف التصرؼ عدكاف عمى حؽ المؤلؼ 
ذا كاف المحقؽ مكسكما بصفة الجرأة فأجدر بو أف يتنحى عف مثؿ ىذا  الذم لو كحده حؽ التبديؿ كالتغيير، كا 

سكـ باإلشفاؽ كالحذر.إف التحقيؽ نتاج خمقي ال يقكل عميو إال مف كىب العمؿ، كليدعو لغيره ممف ىك مك 
 (23)"!!خصمتيف شديدتيف: األمانة كالصبر، كىما ما ىما 

 
قَّؽ  كىك يحث في كتابو " تحقيؽ النصكص كنشرىا " المحقؽ عمى عدـ المساس بقدسية متف الكتاب الميحى

لحاشية أك في آخر الكتاب كيبيف كجو الصكاب فيو " كبذلؾ ميما كاف الخطأ المكجكد فيو، كأف ينبو عميو في ا
 (22)يحقؽ األمانة، كيؤدم كاجب العمـ."
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كألف القرآف الكريـ كاألحاديث النبكية الشريفة ينبغي أف تككف صحيحة، كألنو مف المقدكر معرفة ذلؾ 

ى أصميا،  كالعكدة إلى مراجع كالتحقؽ منو، فقد دعا إلى إصبلح تحريفات الشكاىد مف القرآف الكريـ كردىا إل
بقائيا عمى  –لتعدد الركايات  –الحديث كالتأكد مف األحاديث الكاردة كتخريجيا إف أمكف المحقؽ ذلؾ أك تركيا  كا 

 حاليا كاالكتفاء بالتعميؽ عمى صحة ركاية الحديث أك ضعفو.    

في المخطكطات  كما نجده قد حث المحقؽ عمى التحمي بالحرص عند معالجة النصكص المضمنة
كمراجعتيا، يقكؿ: "كىذا أيضا كاجب المحقؽ إزاء كؿ نص مف النصكص المضمنة مف األمثاؿ كاألشعار 
كنحكىا، يجب أف يتجو  إلى مراجعتيا ليستعيف بيا في قراءة النص كتخريجو إف أمكف التخريج، كمع ذلؾ يجب 

ده المؤلؼ كأراده، كال سيما إذا كاف يبني عمى تمؾ أف نحتـر ركاية المؤلؼ إذا أيقنا أف ما في النسخة ىك ما قص
عمى المحقؽ أف يتناكؿ النص بتغيير أك تبديؿ. كىذه الضركب الثبلثة  ـالركاية حكما خاصا. فيذا قيد شديد يحر 

مف النصكص ىي أخطر ما يجب فيو الدقة كالحرص كالتريث، كليس معنى ذلؾ أف نستييف بأيسرىا، كلكف 
 ( 23)مف اليقظة، كنستشعر ليا مف الحرص، ما يعادؿ خطرىا البالغ".معناه أف نبذؿ ليا 

شكاالتيا، فيك  إف ميمة المحقؽ صعبة خطرة، ال ينجك مف مزالقيا ككبكاتيا حتى الفارس الخبير بفنكنيا كا 
دائما بحاجة إلى الحذر كالفطنة كالمبلحظة الدقيقة... كقديما قالكا: تأليؼ كتاب أيسر عمى صاحبو مف 

    حو.إصبل
 

 الهوامش والمراجع
 .48،) دت(، ص 2تحقيؽ النصكص كنشرىا: عبد السبلـ ىاركف مؤسسة الحمبي كشركاؤه لمنشر كالتكزيع القاىرة ط -1
 

 .186-185، )دت(، ص6البحث األدبي: شكقي ضيؼ دار المعارؼ ط -2
 

 .65-64ينظر تحقيؽ النصكص كنشرىا: ص -3
 

 .4ص : نفسو -4

 .20-18: ص فسون -5

 .7نفسو : -6

 .عدـ اطبلعو عمى كتب المستشرقيف المنجزة في ىذا المجاؿ انتقدكا كالئؾ الذيفأ يقصد -7

 .8: ص تحقيؽ النصكص كنشرىا -8

 . 2003-12- 20ق المكافؽ 1424شكاؿ  26شخصيات كتراجـ, شبكة حايؿ الدعكية ، نشرت بتاريخ السبت  -9

 ـ.1950ناؿ عف ىذا التحقيؽ جائزة مف مجمع المغة العربية سنة  -10

  " مقياس المغة" البف فارس في ستة أجزاء ,تيذيب الصحاح لمزنجاني  كما أسند إليو مجمع المغة العربية عمى طبع المعجـ الكسيط باإلضافةمنيا  معجـ -11

 إشترؾ فييا مع محققيف أخريف. أخرل  معاجـ  إلى          

 منيا  كتاب سيبك يو في خمسة أجزاء ,  كاالشتقاؽ  البف دريد...  -12
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 ت, شرح القصائد السبع البف االنبارم,  كشرح الحماسة لممرزكقي معية أحمد أميف ...منيا األصمعيا -13

 .7: ص تحقيؽ النصكص كنشرىا -14
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Introduction : 

 

L’accès à l’art et à la culture, la pratique artistique et culturelle, sont des 

facteurs d’épanouissement personnel, d’ouverture sur le monde et la société. 

 

Connaître soi-même, le découvrir et l’expliquer est le but de toute réflexion. 

Les problèmes posés par l’identité soit individuelle ou collective rencontrent à la fois 

une préoccupation intellectuelle et existentielle de l’homme contemporain. Que ces 

problèmes soient posés par les identités collectives ou les identités individuelles 

comme les déviances et les assuétudes. 

 

Comment concilier individualisme et différenciation dans un lieu caractérisée 

par la turbulence et le changement ? 

 

L’écriture demeure un  moyen de résistance de l’écrivain aux tensions internes 

qui le bouleversent. Mais c’est aussi un moyen qui  le bouleverse, le transforme et 

exprime sa transformation. L’écriture de la résistance que choisit le roman « Les 

Echelles du Levant », pour  s’exprimer sur une problématique qui perturbe sa 

conception de l’altérité, ne prend pas le sens de la négation. C’est une résistance à 

une différence de potentiel aux deux rives de l’identité : être soi et l’autre. C’est une 

résistance passive qui s’exprime de l’intérieur à l’extérieur en dégageant sa tension 

par le biais de l’écriture. L’écriture devient ce conducteur de cette charge de  

signification  antérieure qui se décharge par et sur le signe emprunté. 

 

L’écriture, lieu des dénonciations et des rêves, lieu des refuges et des 

transfuges, est cet espace où le signe devient confident. Dans l’univers imaginaire du 

roman « Les Echelles du Levant », l’écriture se meut entre les appartenances de 

l’écrivain qui font son identité culturelle. Mais cette identité qui s’exprime à travers 

cette écriture, nous met en face d’une altération problématique.  

 

Quel est le parcours de  cette écriture maaloufienne pour construire le sens de 

la résistance à une altération qui s’impose à une identité en contact de l’altérité? 
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Comment pourrait-elle consentir à réconcilier confusion et diffusion au terme d’une 

acculturation en train de se faire? 

 

1. Parcours des échecs des projets d’assimilation. 

 

L’échec est défini comme étant le revers éprouvé par quelqu’un qui voit ses 

calculs déjoués, ses espérances trompées. Le thème de l’échec est dominant dans le 

récit. C’est la difficulté qu’éprouve le personnage à réconcilier une identité faite de 

rencontre des différences. En effet, la rencontre du Moi et de l’Autre, celui du 

narrateur et celui du personnage, ouvre un échange conversationnel sur les origines. 

Le retour à l’identité altérée de l’altérité ne se fait que pour comprendre le pourquoi 

de cette altération. Mais d’abord qu’est-ce que l’identité et l’altérité? 

 

L’identité est ce qui fait la spécificité et l'unicité d'un être ou d'un objet ; ce qui 

le distingue de tout autre. Paul Ricœur dans la revue Esprit
1
 de juillet 1988 définit à 

partir de deux usages majeurs du concept d’identité-identité comme mêmeté (du latin 

idem) et identité comme soi  (du latin ipse), quatre facettes de cette notion. 

 

L’identité est d’abord conçue comme mêmeté. Elle implique un sens 

numérique : deux occurrences d’une même chose désignée par un nom invariable ne 

constituent pas deux choses différentes mais une seule et même chose. Identité 

signifie ici unicité et son contraire est pluralité. 

 

La seconde valeur de la notion d’identité vient de l’idée de ressemblance 

extrême. Deux êtres sont dits identiques quand ils sont substituables l‘un à l’autre. Le 

contraire est ici différent. 

 

Le troisième sens inclut la continuité ininterrompue dans le développement 

d’un être entre le premier et le dernier stade de son évolution. Le contraire étant la 

discontinuité. Le critère de changement dans le temps entre en ligne de compte.   

 

Ce troisième sens induit alors la quatrième valeur de la notion d’identité, à 

savoir celle de permanence dans le temps qui s’oppose à diversité. 

L’altérité est ce qui est autre, ce qui fait la différence. 

 

2- Le retour aux origines de l’altérité. 

 

Connaître soi-même, le découvrir et l’expliquer est le but de toute réflexion. 

Réfléchir sur soi ou exploiter son être jusqu’au fond  de l’exercice sont, en effet, une 

tendance naturelle chez les individus, les groupes et les peuples. 

 

Le retour dans le roman « Les Echelles du levant » est  passage aux origines de 

l’altérité. Celle-ci est faite de mélange de races. Cette fusion des différences pour 

n’en faire qu’un a échoué dans son calcul : mêler en vue de retrouver  une harmonie 

paisible. Le grand-père Ketabdar  essuie le revers de l’échec de sa tentative de faire 
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recouvrer la raison à Iffett. Il perd l’estime de son  entourage « Meurtri par l’hostilité 

qui l’assaillaient de toutes parts au soir d’une vie exemplaire, le vieux médecin s’était 

laissé envahir par le sentiment d’avoir fauté, d’avoir trahi sa mission, et d’être tombé 

dans l’indignité » p 31. L’identité héritée des origines est le refus de l’assimilation de 

l’Autre au point de l’exclure. Ainsi est donc l’identité d’Ossyane, cet autre différent : 

une intégration qui provoque la confusion. 

 

Ossyane déclare à Bertrand, le personnage qui lui avait  posé des questions sur 

ses origines et sur ses convictions avant de l’embrigader dans la Résistance, qu’il a 

hérité d’une identité qui s’intègre « Je viens d’une région du monde où il n’y a eu, 

tout au long de l’histoire, que des occupations successives, et mes propres ancêtres 

ont occupé pendant des siècles une bonne moitié du bassin méditerranéen. Ce que 

j’exècre en revanche, c’est la haine raciale et la discrimination. Mon père est turc, ma 

mère  était arménienne, et s’ils ont pu se tenir la main au milieu des massacres, c’est 

parce qu’ils étaient unis par leur refus de la haine. De cela, j’ai hérité. C’est cela ma 

patrie. J’ai détesté le nazisme, non pas le jour où il envahi la France, mais  le jour où 

il a envahi l’Allemagne. S’il avait éclos en France, ou en Russie, ou dans mon propre 

pays, je l’aurais détesté tout autant » p 79.  

 

Cette conception du refus de la haine de l’Autre convient à toutes les situations. 

Cette convenance est le point de départ de l’évolution de l’identité vers l’altérité. La 

convenance est ici synonyme d’adhésion et de ressemblance. Cet attachement à une 

identité du passé se révèle dans un espace de résistance à l’hostilité, la xénophobie,  

la haine de l’Autre. 

 

Mais cette incorporation  pour faire recouvrer à la pureté  la raison qu’elle a 

perdue échoue. C’est de cet échec que naît l’idée de la transformation, du changement. 

La naissance du père d’Ossyane inverse l’ordre établi. A la mort de son  père 

Ketabdar, la discipline se relâche et la maison  d’Adana devient un foyer de libre 

parole. C’est dans cette atmosphère que se crée le Cercle Photographique d’Adana. 

Cette  forme d’union qui se renouvelle est un lieu d’attachement qui se renoue.  

 

Mais là aussi l’altération psychologique de la grand-mère passe à un autre stade. 

Elle devient menace à l’intégrité physique de l’union, de cet assemblage des 

personnages. Le Cercle Photographique d’Adana se désintègre et l’union se dénoue. 

La foule qui prend en chasse les deux amis menace leurs intégrités physiques. 

L’intervention du pouvoir militaire les sauve d’une mort certaine mais brise le lien 

qui les unit à la passion de la photographie.    « Survient alors un détachement de 

l’armée. » p 38.  

 

C’est le pouvoir qui démantèle l’association, le cercle qui intègre les 

différences et met en échec le rêve d’une symbiose « Mon père l’accueille en sauveur, 

mais le militaire n’a pas de temps pour les amabilités. Il exige sèchement qu’on lui 

livre le matériel photographique cause de ce désordre » pp 38, 39. 
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Il s’agit bien d’une destruction, une désunion, un arrachement d’une passion ; 

ce qui s’en suit, c’est l’abandon de la terre natale. C’est une rupture qui s’impose 

«Comme mon père s’y refuse, l’autre devient menaçant : si l’on n’obéit pas, il 

s’éloignera avec ses hommes et ne répondra de rien. 

 

Il fallu céder. Livrer toute la panoplie importée à grands frais pour les activités 

du Cercle Photographique 

Les militaires ont emporté le reste. De la fenêtre du premier étage, Noubar et 

mon père les ont vus jeter ces joyaux au sol, devant les émeutiers, les piétiner 

ostensiblement, les achever à coups de crosse, puis lancer les débris à pleines mains 

par delà la grille… 

 

Alors seulement la foule assouvie avait consentie  à se disperser.» p39 

Cette altération qui survient  impose à une altérité qui intègre soi et autre une 

séparation entre les deux. 

Le père d’Ossyane devient profondément révolté contre tout ce qui change et 

tout ce qui ne change pas «__ Votre père devait être, si je comprends bien, un 

révolutionnaire de la première heure. 

 __ C’est sans doute ainsi qu’il se serait ainsi décrit. Disons plutôt que c’était un 

esprit rebelle. Pas su tout acariâtre, notez bien. Jovial, même, et bon vivant. Mais 

profondément révolté. 

__ Contre quoi ? 

___ Contre tout ! Les lois, la religion, les traditions, l’argent, la politique, l’école…ce 

serait trop long à énumérer. Contre tout ce qui changeait, tout ce qui ne changeait pas. 

Contre «  la bêtise et le mauvais goût et les cerveaux encrassés», disait-il. 

Il rêvait de gigantesques chambardements.» pp17, 18. 

L’échec de l’intégration se transmet de père en fils comme un legs. A la fin la 

résistance, Ossyane ne réussit pas à convaincre son camarade carabin sur le 

malentendu qui lui a valu sa désignation comme l’un des dirigeants cachés de la 

Résistance. La divergence s’impose  et persiste malgré le passage dans la résistance à 

l’écart, à la discrimination. 

L’échec est aussi corrosion. Ossyane ayant perdu son père et sa femme, devient 

un personnage corrodé «  Dès que j’avais eu mes premiers troubles mentaux, j’avais 

compris que je ne serais plus médecin. J’évitais  de trop y penser, mais cet échec me 

minait» p194. 

 

L’aliénation touche aussi l’intégrité psychologique du fils à la suite de sa 

séparation avec sa femme, son autre moitié, son alter ego. La dissolution de l’altérité, 

sa désintégration au sein d’un environnement désobéissant à une assimilation idéale, 

devient comme une donnée incontournable. 

Mais cette identité est un héritage du passé qui ne fonctionne plus. C’est une 

identité obsolète certes mais  altérée. Le changement s’est opéré tout long du passage 

de l’identité qui confondait le Moi et l’Autre à une altérité qui s’imposait la 

distinction. 

Voyons  comment s’effectue ce passage. 
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3- Le processus de l’altération. 

1- Retour et  retournement. 

Dans la séquence du retour au pays natal, le Liban, nous sommes en présence 

d’un retournement d’une situation. En effet, Ossyane, de retour,  est accueilli comme 

un héros. Il fait la fierté de son père. Il rétablit ce qui a été rompu. Salem, son frère 

cadet, contrebandier, (Cet individu a fait de notre maison un dépôt pour les 

contrebandiers, et mon père ne s’était douté de rien)
 8

, est un agent d’altération. Il a 

plongé la famille Ketabdar dans le déshonneur (Tout le monde s’était retrouvé en 

prison) p 120.  

Ce personnage réfractaire a crée la fracture entraînant la dispersion des 

membres de la famille (C’est dans cette atmosphère que mes grands-parents 

maternels avaient décidé de partir pour l’Amérique) p 122, et plongeant le père dans 

la solitude, à l’écart de son entourage habituel (Mon père était désormais seul. sans 

ma sœur, sans Noubar, sans moi, sans sa cour habituelle autour de lui. Seul avec sa 

vieille mère folle dont il s’occupait encore lui-même de temps à autre bien qu’elle ait 

eu en permanence une infirmière qui lui servait de dame de compagnie.)
 
p 122. 

Le retour est donc le rétablissement  de ce qui a été interrompu.  Le retour est 

aussi disparition et apparition. Disparition du trouble (Dix jours plus tard, il [le père 

d’Ossyane] a perdu sa mère. L’infortunée Iffett avait quatre- vingt- sept ans et depuis 

quelques mois, elle ne quittait plus son lit.) p 124, et apparition de la clarté, de 

l’altérité ( Au  lendemain de l’inhumation, j’étais assis à sa droite dans le grand salon 

pour recevoir les condoléances lorsqu’on est venu  me dire à l’oreille qu’une 

«étrangère » demandait à me voir, et qu’en raison des circonstances, elle n’osait pas 

entrer. 

L’étrangère, c’était Clara.) p 126.  

Cette nouvelle rencontre avec Clara est celle de la fusion, de l’alliance, de 

l’union, de la tentative de réconciliation. En effet, Clara, ayant découvert le trouble 

entre les juifs et les arabes, décide d’y résister (Elle ne supportait pas l’idée qu’au 

lendemain même de la défaite du nazisme, deux peuples détestés par Hitler se 

dressent l’un contre l’autre, en arrivent à s’entre-tuer, chacun persuadé d’être 

parfaitement dans son droit et unique victime d’une injustice. Les juifs parce qu’ils 

venaient de subir ce qu’un peuple peut connaître de pire, une tentative 

d’anéantissement, et qu’ils étaient déterminés à tout mettre en œuvre pour qu’une 

telle chose ne se reproduise plus jamais ; Les Arabes parce que la réparation du mal, 

en quelque sorte se faisait à leurs dépens, alors qu’ils n’étaient pour rien dans le 

crime perpétré en Europe.) p 134.  

 

2- Fusion clair-obscur :  

Le rapprochement entre l’identité et l’altérité  ne se fait plus sous un rapport de 

résistance clandestine à la séparation mais sous un rapport déclaré de fusion. Ce 

mariage avec sa différence est aussi le rôle que se donne le narrateur. Il est cette 

instance qui fusionne vérité et légendes. En effet lorsqu’il décide de restituer les faits 

que lui a racontés Ossyane et de vérifier leur véracité, il revient sur sa décision et se 

contente de son rôle d’instance qui produit une différence (Je me promis de ne plus 
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chercher à vérifier ou à fouiller. Mais de me contenter de  mon rôle d’accoucheur. 

Accoucheur de vérités, accoucheur de  légendes, la belle différence !)
 
pp 113, 114.  

Cette même différence est aussi au niveau des croyances et des convictions, 

entre le passé et le présent. C’est ce qui amène Ossyane à faire une  comparaison 

entre deux attitudes : entre sa croyance d’autrefois au projet de Clara qui, ayant 

rejoint un groupe de militants  qui tentaient de détourner le cours des événements, 

était décidé à se battre  pour surmonter le conflit, et son scepticisme d’aujourd’hui. 

(Si je regardais  cela avec scepticisme moi-même ? Pas autant que mes propos  

d’aujourd’hui le laissent entendre.) p 135. 

Après qu’ Ossyane ait déclaréson amour  à Clara « J’ai beaucoup réfléchi 

depuis notre dernière rencontre, et je sais maintenant sans l’ombre d’un doute que je 

suis amoureux de toi. » p 139, et après qu’il l’ait demandée en mariage, 

l’interpénétration est consentie par une réponse positive de Clara « Si tu  ne ressens 

pas la même chose, je n‘insiste pas, c’est un sentiment tellement puissant et tellement 

spontané, il doit s’emparer de toi totalement, ce n’est pas une inclination qu’on peut 

acquérir avec le temps. Alors,  si  tu ne le ressens pas, dans une minute nous 

reparlerons d’autre chose. Mais si par chance, tu ressentais ce que je ressens, alors je 

suis l’être le plus heureux au monde, et je te demande : Clara, veux-tu  devenir  ma 

femme ? Je t’aimerai jusqu’à mon dernier souffle… »    p 140, la fusion des 

différences  est donc scellée «  Elle avait dit «  oui ». p 140. 

C’est donc  cet amour de la clarté, de ce qui  est distinct, de ce qui est autre, qui 

les fait choisir de vivre  ensemble dans un espace intermédiaire, celui de la rencontre 

des cultures héritées du passée : le Levant.  

Ce choix n’est pas seulement  un changement d’espace vers un espace 

intermédiaire, médian qui lie et relie, lieu  d’alliance et de brassage, lieu qui faisait la 

fierté de la région et de son passé  «  Nous avions donc choisi de  rester au Levant. 

Entre Haifa et Beyrouth. Du temps où la frontière était encore ouverte, la distance 

n’était pas longue par la route côtière. Nous avions deux ports d’attaches, deux 

«échelles », comme on disait autrefois, et un chapelet de maison, mais aucune pour 

nous tout seuls » p 160. Mais aussi un choix d’écriture.  

Ce choix porte sur une  modification, sur une inversion du récit de guerre en 

discours d’amour. Clara venait avec le projet  de concilier les arabes et les juifs en 

écrivant des récits de résistants arabes et juifs qui avaient combattus ensemble contre 

le nazisme et Ossyane en était un exemple « Elle venait avec un projet. Pour le 

journal de son comité, dont le premier numéro allait paraître, elle pensait publier des 

récits de résistants, arabes et juifs, qui s’étaient battus contre les nazis dans divers 

pays occupés. On voit bien le propos : convaincre les uns et les autres qu’ils devraient 

se retrouver du même côté, se battre ensemble pour leur avenir commun…Dans cette 

optique, mon témoignage pouvait avoir un intérêt. » p 138. 

Mais Ossyane inverse l’optique et déclare son amour à Clara la juive et lui 

propose de s’unir avec elle. L’union faite, elle ne perdure pas longtemps. La 

confusion s’annonce par des  signes avant-coureurs humains et des signes empruntés 

au modèle de la nature. Un retournement de la situation menace d’emporter l’alliance 

et de la rendre poussière.  
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                                  Les signes avant coureurs du retournement 

     Signes naturels 

 

Signes humains 

 

 

Tourbillon (pris dans ce tourbillon) 

p 159 

Une tornade (Une tornade allait 

s’abattre sur le Levant) p 160. 

Le cyclone (C’était en quarante six, 

nous aurions laissé passer le 

cyclone…) p 160 

 

 

Explosions (Pendant la soirée, nous 

avions entendu par deux fois le son 

d’explosions lointaines.) p 159. 

Sorti de Salem de prison (Le tournant, ce 

fut peut-être le jour où mon frère Salem 

est sorti de prison à la faveur d’une 

ultime amnistie.) p 164 

 

                                       

3- Violence et confusion :  

L’identité du moi et l’identité de l’autre, lorsqu’elles rentrent en rapport 

d’inclusion, se retrouvent dans une perspective de violence. Le rapport à l’Autre est 

déterminé par les traumatismes de l’Histoire. L’interférence des événements qui ont 

marqué la grande histoire, celle du Moyen-Orient, entre les Arabes et Israël  nous 

font remonter  à la  confusion entre l’identité arabe et l’altérité juive. Ce désordre à 

l’échelle de la grande histoire dévoile cette confusion entre les différences et impose 

la scission. Le référent histoire est fortement présent dans le romanesque. Il est agent 

d’altération. Mais il ne faut pas penser que c’est le référent histoire qui est à 

incriminer ici car Maalouf à toujours défendu l’histoire qui  apprend à l’homme ses 

erreurs « Religion, que de crimes on commet en ton nom !  Histoire, que de leçons tu 

nous a données et pourtant…»
2
  

En fait, les événements de la grande histoire interfèrent dans le romanesque 

pour mettre en échec le projet de fusion. La confusion que provoque le mélange des 

races, celle de l’intégration  de la différence, de l’Arménien au Turc, du Juif à 

l’Arabe désagrège « Cela dit ma mère n’a pas connu beaucoup de joies dans sa courte 

existence. Elle a eu trois grossesses, toutes trois pénibles ; la première datait donc de 

1915. Je ne sais pas si m’on peut se rendre compte aujourd’hui, de ce que cela 

signifiait, en cette année de malheur, de porter l’enfant d’un Turc Ottoman. »p 47. 

 

Les événements de la grande histoire font éclore la confusion et la naissance 

des brouilles qui font disparaître tout accord entre des éléments et cause un 

dysfonctionnement dans les rapports. La violence est ici un agent de séparation 

«C’est cette scène qui me revient en mémoire chaque fois que je me remémore le 

déclenchement de la guerre israélo-arabe. C’était en en quarante huit, à la mi-mai. 

Les événements s’étaient précipités : le mandat britannique sur la Palestine avait pris 

fin ; le conseil du peuple juif, réuni au musée de Tel-Aviv, avait proclamé la 

naissance de l’Etat d’Israël ; et dans les heures qui ont suivi, les pays arabes étaient 

entrés en guerre. 
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Pour être franc, ces péripéties politiques et militaires ne m’émouvaient déjà 

plus. Tout le monde savait depuis longtemps que la région allait vers l’embrasement. 

Une seul chose me préoccupait en ces journées, une seul chose m’affolait : le sort de 

Clara et de l’enfant à naître, car à présent une frontière nous séparait, une frontière 

devenue infranchissable, et pour longtemps. »
 
p 177. 

La violence perturbe la cohésion confuse et impose une modification qui 

liquéfie pour faire la distinction. 

 

4- Ecroulement et dissolution  

La séparation donc entre les différences crée une perturbation à l’échelle de 

l’altérité. Cette résistance de la séparation met en échec la volonté de vivre avec sa 

différence, son autre moitié et provoque la chute, un écroulement et une dysharmonie. 

C’est l’annonce d’une séparation en chaîne qui brise et se brise sur les chaînes de 

stations de l’une des deux radios du salon, « Il y avait dans la maison deux radios 

identiques, deux TSF massives en bois rougeâtre lustrés, achetés par mon père peu 

avant la guerre »
21

. Cet enchaînement qui  se casse provoquant le déchaînement de la 

violence «  Les premiers  mots audibles, ce jour-là, je ne les ai pas oubliés : «La 

guerre qui vient d’éclater… »p 177.  

 

5- Aphonie et dédoublement : 

L’extinction des voix, celle du père et de la radio,  réduit au silence, à l’écart, 

un silence imposé et imposant l’incommunicabilité. Le silence est donc réducteur, 

comprimant obligeant à ne pas s’exprimer sur l’éclatement qui s’impose.  

C’est le silence qui refuse la diffusion, la réception de la culture de l’autre « Je 

me souviens encore de cet instant où, mon père dans son lit s’obstinait à parler en 

agitant en l’air son unique bras encore valide, Iffett s’était levée, furieuse,  était allée 

vers le poste, avait tourné le bouton. Le malade s’était tu par réflexe. J’avais adressé à 

ma sœur  un clin d’œil admiratif tant j’étais ravi de l’effet immédiat qu’elle avait 

obtenu » p pp 176, 177. Mais c’est aussi l’extinction de la voix de la violence, qui 

éclate et fait éclater la différence «  Les premiers  mots audibles, ce jour-là, je ne les 

ai pas oubliés : «  La guerre qui vient d’éclater… » p 177.  

Le silence cèle et dévoile, il cède l’identité, le même, dans l’obscurité et 

relègue  la différence dans la clarté. 

 

6-  Mort du père et dédoublement de la personnalité. 

Ce refus d’écoute de l’annonce de l’éclatement n’est pas seulement un silence 

qui dissimule, c’est aussi un silence qui enterre. Le père d’Ossyane s’éteint quelques 

temps après «  Mon père est mort en juillet, par une de ces journées si chaudes 

qu’elles  font regretter les pays du nord. » p 180.  

C’est à la suite de l’enterrement de son père qu’Ossyane perd le contrôle de lui-

même. Sa personnalité est altérée par tant d’événements «  J’allais rester plus d’un 

moi au lit. Une insolation. Tous les symptômes étaient là. La fièvre, les céphalées, le 

délire, les vomissements. L’incapacité de me tenir debout. Mais le soleil n’était pas le 

seul coupable. Tant d’événements m’avaient rendu fragile. L’explosion sur la route 

de Haifa, qui, longtemps après, revenait dans mes rêves; la mort de mon père, bien 
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sûr et la séparation forcée d’avec Clara. Le fait, aussi, de me dire semaine après 

semaine, qu’elle avait peut-être accouché déjà, et que je ne savais pas si elle se portait 

bien ou non, si l’enfant était vivant et si j’étais le père d’un enfant d’un garçon ou 

d’une fille - l’ignorance dans laquelle je me trouvais  sur ce dernier point peut 

paraître dérisoire, elle me minait, je la ressentais comme une humiliation. »  p 181, et 

surtout par le soleil «  Cela dit le soleil aura été l’élément aggravant, qui m’a fait 

basculer. » p 181.  

En effet, c’est cette lumière, cette chaleur qui, source de vie et de mort comme 

disait Bachelard 
3
  que l’altération appose son sceau. Comme sa grand-mère, Ossyane 

est sujet à un trouble psychique «  Quand la fièvre est tombée, on s’est rendu compte 

que je n’étais pas guéri. J’étais devenu ce qu’on appelle n désaxé, un aliéné, un 

déséquilibré… » p 181. 

 

7-L’autre, un moi médecin.  

Cette division du moi en deux, ce dédoublement n’est en fait que la résultante 

de ce mélange de deux différences  complémentaires : un moi médical considéré 

comme un moi autre qui soigne, qui remet les choses en ordre, qui résiste aux 

perturbations «  Le plus angoissant, je crois - mais c’est peut-être ce qui, à la fin m’a   

sauvé-, c’est que je n’ai jamais  perdu totalement la raison » p 181. Ossyane résiste 

encore à la séparation, même à travers sa maladie, grâce à son moi intérieur, cet autre 

moi qui lui sert de soutien, d’issue de secours «  J’ai envie de l’appeler le moi 

médecin. C’est un peu cela : je n’étais jamais totalement un patient, il y avait toujours 

en moi cet autre être qui considérait le patient comme un patient en se disant qu’un 

jour il faudrait le guérir » p 181
 

 

8 -Possession et dépossession.  

Le refus de la séparation avec cet autre mène à une privation de l’héritage 

familiale et à un internement forcé. Ossyane obsédé de rejoindre son altérité, sa 

différence, sa moitié laissée de l’autre côté de la frontière, de garder le contact avec 

elle, décide de franchir la ligne de démarcation, cet obstacle dressé par la violence 

«J’étais décidé. Dans ma tête, ni guerre, ni frontière, les obstacles avaient fondu. 

J’avais fait ma valise, j’étais descendu de ma chambre. Quelqu’un avait dû me voir, 

et avertir mon frère, car celui-ci avait accouru pour me demander, alors que j’étais 

déjà à la porte :  

«  Où vas-tu ? » 

«  Je vais à Haifa. J’ai besoin de parler à ma femme. » p 187.  

Mais son frère  Salem profite de cette  confusion où était son frère pour le 

placer dans un asile psychiatrique. La privation de l’un de ses droits, de sa liberté de 

choisir dotait l’autre de la jouissance des biens de la famille. Ossyane est mis à l’écart, 

dans l’isolement. 

 

9-Solution et dissolution. 

C’est dans cet asile qu’Ossyane va connaître l’apaisement de sa révolte. Grâce 

aux médicaments qu’on lui administrait, il se sépare de son moi qui refuse la 

séparation. dans la page 189, Ossyane raconte que son engourdissement était assuré 
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par une drogue, la dissolution garantie est contenue dans le contenu d’une boisson 

médicamenteuse qu’on lui servait « Ce fut désormais la routine. Au réveil, je devais 

avaler, sous le regard ‘un surveillant, homme ou femme, une boisson baptisée café, 

qui  avait un  fort goût de médicament. Après, pour la journée et jusqu’au lendemain, 

j’étais aussi paisible qu’un cadavre. Je n’avais ni désir ni impatience. Tout en moi 

s’était engourdi,  ralenti » p 189. 

Ce liquide qui liquéfie n’est pas le seul à signifier la dissolution. Il y a aussi le 

personnage du  directeur de La Résidence du Chemin neuf, le docteur Dawwab, dont 

le nom en arabe signifie « qui fait fondre ». C’est cette dissolution qui est  réprouvée 

par  Ossyane, qu’il critique et qu’il  juge incompétente, irrationnelle et rebouteuse car 

prétendant réduire les fractures « Lui, un médecin ? La Résidence du Chemin neuf, 

une clinique ? Plutôt un enclos. Les soignants, des dompteurs. Et nous, plutôt que des 

patients, de bêtes prisonnières, enchaînées. Avec des boulets, non pas en fer et 

attachés aux pieds, non, rien que  des minuscules comprimés aux jolies couleurs 

pastel, mais des boulets pour l’âme, et qui serrent et râpent jusqu’au sang !» p 190.    

Cette séparation avec le monde extérieur permet une exploration intérieure 

«Pour moi en ce temps- là, dans le trouble extrême où je m’égarais, cette nouvelle vie 

ne m’avait pas amené spontanément à la révolte. J’échappais à mes démons, à mes 

obsessions, à mes exaltations, et aux regards apitoyés des autres. Oui, je me faisais au 

régime de La Résidence, je me laissais engourdir, avec ce plaisir qu’éprouvent, dit-on,  

ceux qui s’endorment dans la neige pour ne plus se réveiller. J’aurais pu ne plus me 

réveiller. » p 193.  

Cette privation de la sensibilité, cet apaisement de l’extase, cet étouffement du 

refus de la séparation et son confinement, son isolation de l’extérieur  est pour 

l’empêcher de s’extérioriser, de déclarer son identité faite de l’altérité mais sans se 

fondre avec elle dans le sens de devenir un tout, un même. 

L’extérieur est donc la propriété de la débauche, de la dissolution qui provoque  

la rupture. Ecarté de sa différence, Ossyane se retrouve seul avec son moi « Le 

monde extérieur m’effrayait et me dégoûtait. Le monde extérieur était à présent le 

domaine de mon frère ! » p 193, alors que l’intérieur est cette différence refusée mais 

non acceptée «  La personne qui se trouvait dans La Résidence n’était plus moi, ou 

alors très partiellement. Je n’ai jamais pris, en toute lucidité, la décision de me 

résigner. » p 193.  

 

10 - Résignation et espérance. 

Cette non résignation fait prendre à Ossyane la décision d’espérer une sortie, 

une solution à cette situation, un signe qui, renvoyant à l’existence d’une autre partie 

à laquelle il est lié, lui annonce un salut. 

 

L’annonce d’une prochaine séparation  définitive et du dénouement de 

l’intrigue se fait au niveau du récit, dans la division temporelle du jeudi soir. Et c’est 

justement cette annonce d’un dénouement prochain de l’intrigue, de l’histoire 

d’Ossyane qu’énonce Ossyane lui-même à son interlocuteur qui redonne espoir à une 

délivrance. « __ A partir de demain, nous pourrons plus nous voir, m’avertit Ossyane 

quand je revins à son hôtel samedi, après l’heure de la visite » p 199 . 
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11-Ascension et descente.  

Une première sortie est programmée par Salem pour son frère Ossyane. Il 

l’emmène chez-lui dans la maison Ketabdar. Il avait invité de hauts responsables des 

autorités françaises « La première voiture arrivée fut celle de l’ambassadeur de 

France. Un membre de son gouvernement l’accompagnait. Oui, c’était Bertrand !  

Enfin celui qui dans la Résistance, était Bertrand. » p 201. Mais cette sortie n’est pas 

tout à fait l’échappatoire «  Un jour, mon frère est venu me prendre à la clinique. En 

fin de matinée. C’était ma première fois depuis quatre ans » p 199. Elle permet au 

contraire à Salem une ascension à l’échelle sociale « Ce repas, qui était censé 

préluder à ma délivrance, n’avait donc était qu’une étape de plus dans l’ascension de 

mon frère. » p 205, alors qu’Ossyane était complètement oublié, abandonné au fond 

de son isolement « On m’avait enterré sans prières. » p 205.   

 

12- Illusion et désillusion. 

Il ne s’agit pas seulement d éteindre les voix de la violence mais aussi  d’opérer 

comme en chirurgie, une section des sièges de la violence. Lobotomiser le désir de se 

séparer de la vie, c’est aussi lobotomiser l’idée de la séparation car vouloir se donner 

la mort pour une altérité refusée d’être conjointe, c’est cesser de résister à la 

séparation.  

La résignation a  empêché  Ossyane de se  suicider, et a maintenu en lui 

l’espoir d’une possible réintégration « Certains patientent parce qu’ils gardent foi en 

l’avenir. D’autres parce qu‘ils leur manquent le courage d’en finir. La lâcheté est sans 

doute méprisable, elle appartient néanmoins au règne de la vie. Elle est un instrument 

de survie, comme la résignation. » p 209.  

Mais la lâcheté et la résignation ne sont pas les seules qui lui ont permis de 

surmonter son envie de mettre fin à ses jours, d’en finir avec son « soi » pour 

échapper à sa situation psychologique d’abattement due à l’effondrement de son 

projet, de l’échec de sa résistance à la séparation qui s’est imposée. Il y avait aussi 

l’un des pensionnaires de la Résidence, qui lui a ôté l’idée de la mort de soi « Mais 

j’ai eu tort de parler ainsi de la lâcheté et de la résignation comme si elles seules 

m’avaient maintenu en vie. Il y avait eu Lobo. C’était l’un des Pensionnaire de la 

Résidence. » p 209.  

C’est ce personnage et à travers son discours  moralisant sur  la mort et la vie 

qu’Ossyane est dissuadé de recourir  à l’extinction de son soi, au suicide comme 

solution et dissolution « Tu dois considérer la mort comme une ultime issue de 

secours. Sache que personne que personne ne peut empêcher d’y recourir, mais, 

justement, parce qu’elle t’est accessible, garde- là en réserve, indéfiniment. 

Supposons que tu fasses un cauchemar, la nuit. Si tu sais bien que c’est un cauchemar, 

et qu’il suffirait de secouer u n peu la tête pour s’en sortir, tout devient plus simple, 

plus supportable, et tu finis par trouver du plaisir dans ce qui te paraissait le plus 

effrayant. Que la vie te fasse peur, qu’elle te fasse mal, que les êtres les plus proches 

se couvrent de masques hideux… Dis-toi que c’est la vie, dis-toi que c’est un jeu de 

croyances et de tromperies, un jeu de masques, joue-le jusqu’au bout, en acteur ou en 

observateur, en observateur de préférence, il sera toujours temps d’en sortir. Moi, 
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«l’issue de secours » m’aide à vivre à vivre. Parce qu’elle est à  ma disposition, je 

sais que je ne l’utiliserai pas. Mais si je n’avais pas la main sur la manette de l’au-

delà, je me sentirai piégé, et j’aurai envie de m’enfuir au plus vite. » p 210.  

 

Conclusion : 

Jouant avec l’incertitude, l’ambiguïté, l’échec, le trouble, l’écriture se dérobe. 

Elle ne s’engage pas à dévoiler, elle s’engage dans ce qui voile et devient lieu 

d’exploration de son être où  réalité et fiction se confondent. Un passage obligé pour 

une autre mesure du monde. Une écriture du refus de l’excès et de la frénésie de la 

correspondance et du même.  

Une écriture de soi, une écriture de l’exil qui procède par des combinaisons, 

mêlant deux codes linguistiques différents pour exprimer sa différence. La différence 

par rapport à l’autre. Une écriture qui  nous fait transporter à travers les époques pour 

situer le début du transfert de l’identité, son intégration dans un monde qui lui est 

étranger et qui lui impose le changement. Au contact de l’altérité, le changement est 

assimilation et séparation. 

L’écriture fait graviter l’identité à travers les divisions du récit, échelons de 

l’acculturation, pour la faire aboutir  au dernier échelon à une signification de la 

désobéissance de son code. Désobéissance donc à la confusion que crée le mélange 

des cultures. Arrivé à cette conception qui se refuse à la confusion de l’acculturation, 

l’écriture s’engage dans la résistance à l’altération qui impose la séparation. Mais là 

aussi, l’intégration impose l’assimilation. L’écriture résiste dans ce cas à un aspect 

d’insertion qui impose l’abandon de l’identité. Une réintégration sous un autre aspect 

est possible mais celle-là aussi aboutit à un changement problématique : la 

réintégration est d’un aspect diffus. La constatation de la fin du transfert est aussi 

signe de malaise identitaire : refuser la confusion parce qu’elle ne marque pas les 

différences pour aboutir à une diffusion qui accentue la différence.  

Si « Les Echelles du Levant » de la grande histoire a disparu emportant avec 

lui toute une histoire de la rencontre  confuse des différences, « Les Echelles du 

Levant » de la petite histoire reprend les origines de la résistance à partir  de 

l’Occident, point de chute du soleil et donc de la lumière pour aboutir à son point 

levant, l’Orient point de sa déchéance. Pourquoi cet inversement de sens, ce 

renversement d’orbite, ce tour et ce détour si ce n’est que pour retourner à un point de 

jonction où la déchéance rejoint la réintégration dans un point de chute créant le 

contraste entre lumière et obscurité, entre identité et altérité. Ce nouveau rendez-vous 

entre les deux principaux protagonistes d’une histoire à l’intérieur d’une autre qui a 

eu lieu sous l’observation du narrateur a aboutit sur un pont, symbole de liaison  de 

deux rives, de voie pour une nouvelle chance de rencontre des différences, une 

rencontre encore incertaine parce que diffuse. 

 

Références bibliographiques : 

 
1- Paul Ricœur, « L’identité narrative » in Esprit, n°7-8, juillet 1998, pp 295-314. 

2-  Amin Maalouf, Les croisades vues par les Arabes, J’ai lu, Paris, 1985, couverture. 

3- BACHELARD Gaston, Psychanalyse du feu, Edition Folio essais p 27, 1938. 



Page ______________________________________________________________________________________ 

 
112 

Les éléments fondateurs de la création littéraire  

dans Carmen de Prospère Mérimée. 

Ould Saïd Abdelkrim 

Maître assistant 

Département de français. 

Institut de lettres et langues 

étrangères.  

Centre Universitaire  

Dr Moulay Taher- SAIDA 

 

Jadis, le mystère de la création littéraire demeurait pour les grecs un monde 

ésotérique, inaccessible au commun des mortels, étant donné que ce don surnaturel 

relevait du génie et transcendait la réalité, voire le vécu quotidien. 

Selon la conception des grecs, on attribuait ce don extravagant à des divinités 

capables de pourvoir qui de mérite et digne de cette faveur. Plus tard, la critique 

littéraire et les théories de la littérature ont perçu le mystère de la création littéraire en 

expliquant sa genèse et les mécanismes qui conditionnent la rêverie en tant que 

source nourricière de toute œuvre d'art en général, et littéraire en particulier. 

La théorie de la littérature qui s'appuie sur l'interprétation psychanalytique 

suppose que les éléments qui sous-tendent certains textes littéraires sont enracinés 

dans l'inconscient du créateur en particulier, et de l'homme en général. Ni le littéraire 

ni le savant scientifique ne peuvent échapper à la rêverie. A cet égard, Gaston 

Bachelard écrivait que les conditions anciennes de la rêverie ne sont pas éliminées 

chez l'homme moderne ni effacées par la logique. Le savant lui-même retourne aux 

valorisations primitives. Il en découle que la rêverie reproduit incessamment les 

archétypes issus de l'imaginaire collectif et individuel, des pulsions, en s'étalant à 

toute activité intellectuelle sollicitant la psyché, particulièrement à celle en relation 

avec la création littéraire, espace de l'imagination. 

Pour mieux saisir ces assertions, nous tenterons d'étudier la nouvelle de 

Carmen de Prosper Mérimée en se référant au mythe, à la psychanalyse et aux 

éléments cosmologiques Bachelardiens. Cette œuvre demeure fertile en images qui 

reproduisent les éléments suivants: le feu, la terre, l'eau et l'air, lesquels éléments 

sont édulcorés par le langage littéraire et les figures de styles parcourant le texte. Ces 
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éléments précèdent toute description anthropomorphique des personnages de Carmen 

et de Don José.  

En effet, l'œuvre de Carmen s'ouvre sur ces éléments ou leurs équivalents 

symbolico-psychanalytiques, comme dans les passages suivant qui évoque la Terre : 

" […] Certain jour, errant dans la partie élevée de la plaine […] " P286.  

 Dans cette nouvelle, l'élément terre n'acquiert pas seulement une fonction 

esthétique (celle du pittoresque et de la verdure), il pourrait renvoyer par analogie à la 

mère, principalement à l'image de la matrice et du "regressus utérus", étant donné que 

la terre et la matrice ont des sèmes communs, ceux de la tranquillité et du repos, 

comme dans ces énoncé :" Un homme s'y reposait déjà". P 286. Aussi, la terre dans 

cette œuvre renverrait au mythe de l'errance des bohémiens, autrement dit, à la non 

sédentarisation, un état de fait qui serait à l'origine du comportement agressif de 

Carmen, comme nous verrons dans cet article.    

 Aussi, le texte s'emploie à faire surgir le feu, au plan connotatif ou/et dénotatif, 

le deuxième élément cosmologique bachelardien, qui sous-entend la grande chaleur, 

la soif, comme dans ce passage :" […] Mourant de soif, brûlé par un soleil de plomb 

[…]". P 285. La référence au feu dans ce texte est aussi sous-entendue dans 

l'évocation de la "Fumée", du "Soleil" et de "Satan". C'est ainsi que le "Feu" renvoie 

à des archétypes admis comme tels dans le référent culturel universel, mais aussi 

spécifique, en ce sens que chaque écrivain l'investi dans ses écrits en lui accordant 

une signification particulière, déterminée par son propre référent culturel et sa culture 

littéraire.  

 Selon un premier point de vue psychanalytique, le "Feu" acquiert une 

signification positive. En tant qu'élément cosmologique, source d'inspiration des 

écrivains, comme dans l'exemple précité, il est un élément présent dans la création 

littéraire, un archétype qui se trouve enraciné dans l'inconscient individuel et collectif. 

Le "Feu" et ses équivalents symbolico-psychanalytiques, sont toujours présents dans 

l'inconscient de l'homme en général, et celui du créateur en particulier, comme dans 

l'écriture de Mérimée.  
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Il est admis aussi que le "Feu" renferme un sens mélioratif dans le référent culturel 

ibérique. D'une part, Il symboliserait la rencontre entre personnes, c'est un élément 

générateur des relations entre les Espagnols, comme le reconnaît la culture de ce pays. 

Le syntagme suivant le souligne fort bien :" En Espagne, un cigare donné et reçu 

établit des relations d'hospitalités." P 288        

 D'autre part, dans ce texte, le "Feu" en tant qu'" actant" revêt un sens érotique. 

Il symboliserait la flamme de l'Eros, comme il apparaît dans ce passage qui met en 

relief la relation naissante entre les personnages de Carmen et Don José qui se 

côtoient en fumant des cigarettes :" Nous mêlons nos fumées, nous causâmes si 

longtemps".347 

En plus de cette acception positive, le feu, dans les temps reculés, fut à 

l'origine d'une phobie obsédante chez l'homme primitif. En effet, l'archétype du Feu 

était présent dans l'inconscient de ce dernier qui se montrait vulnérable face au volcan 

et à la foudre, eu égard à son incapacité de les expliquer rationnellement. Cette 

représentation est admise de nos jours par la psychanalyse qui parle de la phobie du 

feu chez les névrosés, dont la structure mentale serait proche de celle de l'homme 

primitif. Ce qui signifie que l'archétype du "Feu" refait surface dans la création 

littéraire en général, et dans l'écriture de Mérimée spécifiquement sous l'emprise du 

processus inconscient. 

 Quant à l'eau, l'autre élément cosmologique, il apparaît dans le passage qui 

parle du " Voisinage de source", lieu où le narrateur se repose pour se désaltérer, ainsi 

que dans le substantif "ruisseau" qui connote dans cette nouvelle l'espace de la paix 

et de la tranquillité.  

Dans d'autres passages, l'eau connoterait la purification de la méchanceté et de 

l'hostilité en favorisant la naissance d'une nouvelle relation entre les personnages de 

cette nouvelle, comme c'est indiqué dans ce passage :" L'ombre et la source me 

charmèrent […] J'invitai l'étranger." P289 

Il va sans dire que le mythe de l'eau dans la croyance ibérique, Espagne 

préromaine, recouvrit une signification théologique et sacrée, puisque les cavernes et 

les temples de la vénération d'Endovellicus se trouvaient prés des rivières, "des cours 
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d'eau, des sources et des fontaines". L'eau de ce fait est un élément inspirateur et 

fondateur de la rêverie chez Mérimée.  

La lecture psychanalytique. 

La nouvelle de Carmen, écrite par Prosper Mérimée, peut-être aborder d'un 

point de vue psychanalytique. Dans cette approche, nous tenterons de circonscrire les 

thèmes dominants de cette fiction, puis nous procéderons à l'analyse des personnages 

centraux. Nous nous appuyons dans cette lecture sur les notions de l'archétype et de 

l'inconscient du texte. Nous entendons par l'inconscient du texte, la disposition de 

l'esprit créateur à reproduire des énoncés, à priori dénotatifs, mais qui dans le fond 

cachent des désirs latents, conformément à cette citation  :" Le retour à l'inconscient 

[…] nous rassure du fait qu'il ne s'agit pas d'une entité abstraite ou métaphysique. Le 

processus psychiques inconscients […] trouve même la découverte de la dimension 

psychique du langage qui opère par le transfert" 1     

En effet, la dite fiction reproduit en toile de fond les thèmes de l'Amour, la 

Mort et de la liberté. Ceux-ci prennent figure de plusieurs îlots d'images obsédantes et 

récurrentes ayant pour noyau dynamique les archétypes de l'Eros et Thanatos, que le 

lecteur avisé pourrait lire dans le code du non dit. 

Eros et Thanatos : des thèmes qui se croisent   

Dans la nouvelle de Carmen, les thèmes de l'amour et la mort occupent la toile 

de fond, de sorte qu'ils s'enchevêtrent de cause à effet.   

A première vue, la Mort apparaît dans la trame narrative telle une fatalité 

incontournable, un déterminisme implacable pesant de tout son poids sur les 

personnages de Carmen et Don José qui vivent dans la logique de l'amour impossible 

et irréalisable. Si Don José témoigne de l'affection pour Carmen, celle-ci n'éprouve 

aucun sentiment pour lui. La raison en est que la conception mythique de la liberté 

très répandue chez les bohémiens ôte à Carmen la capacité d'aimer Don José, comme 

le souligne ce passage :" Pour les gens de sa race, la liberté est tout." P 317. Cette 

même liberté idéalisée se trouve derrière le caractère récalcitrant de Carmen, qui 

disconvient à l'ordre social, rejette les convenances d'usages, voire même les 

contraintes naturelles. 
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Or, à mesure que nous interrogeons le non-dit du texte, nous saisissons les 

mobiles latents, inconscients, qui conditionnent le comportement suicidaire de 

Carmen en suscitant sa propre mort, à travers la provocation de Don José qui, le long 

du récit, éprouve un sentiment de jalousie morbide pour ce personnage. Une jalousie 

qui découlerait de son Moi morcelé, frustré par le peu de considération que lui 

accorde Carmen. Un Moi insatisfait de soi-même, étant donné qu'il a vécu dans son 

passé une régression insurmontable lors de son passage d'un être d'esprit - par 

référence à son statut de noble et à la carrière spirituelle qu'il avait raté- à un être de 

chair (de corps) qui ne s'exprime que par l'agressivité. Ce changement a foncièrement 

métamorphosé son Moi, comme c'est indiqué dans ce passage :" Si je prends le Don, 

c'est que j'ai le droit […] Que je fusse l'église et l'on me fit étudier". P 309 

Ainsi, en l'absence d'une sublimation à même de promouvoir son statut, et eu 

égard à son histoire tourmentée, Don José a vécu une régression fatale qui le conduit 

à la criminalité. 

Quant à Carmen, telle qu'elle est conçue par l'auteur, elle demeure la source de 

tous les conflits par excellence. Elle incarne la femme fatale qui se comporte 

égocentriquement. Si elle ne tue pas ses partenaires, elle les conduit à la mort -cas du 

personnage de Garcia- en leur tendant les filets de son charme séducteur: "Elle 

écartait sa mantille afin de montrer ses épaules". P310. Elle est l'exemple typique de 

la femme fatale et insoumise.   

Selon le point de vue psychanalytique, cette attitude du personnage de Carmen 

pourrait s'expliquer, entre autres, par un narcissisme qui la confine dans sa propre 

logique récalcitrante, un état d'esprit qui l'empêche de vivre en harmonie avec son 

partenaire Don José. Son refus du mariage avec ce dernier pourrait avoir le sens du 

refus inconscient de sa féminité et la recherche de l'animus qui se traduit par un 

comportement viril et effronté dont elle fait preuve dans ce récit. 

Aussi, comme précité, à l'origine de l'insubordination de ce personnage il 

pourrait y avoir la problématique de la terre d'origine. En effet, n'ayant pas de terre 

fixe, de patrie - car c'est une bohémienne-, le personnage de Carmen évolue le long 

du récit dans l'espace romanesque de l'Andalousie, un espace d'adoption. Cet état de 
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fait est vécu par ce personnage comme une frustration, comme un malaise profond 

qui la prive du repère identitaire, étant donné qu'elle est fixée à une terre à laquelle 

elle n'appartient pas, donc à une mère symbolique (l'Andalousie) qui, à vrai dire, n'est 

pas la sienne, mais qui lui accorde, en dépit de tout, le droit de s'y établir. 

Cependant, entre l'absence de la "mère" authentique et sa substitution par la 

"mère d'adoption", se développe chez Carmen une culpabilité et un refus latent de sa 

race bohémienne qu'elle dévalorise et sous estime dans ces énoncés : "Bah! Les gens 

d'ici disent que le paradis n'est pas fait pour nous". Sans omettre les assertions de ce 

personnage prétendant appartenir à la race de Don José. 

Partant de là, nous supposons que cette fixation à la "mère" symbolique (terre 

de l'Andalousie) détermine l'attitude rebelle de Carmen, caractérisée par 

l'impossibilité d'aimer ou/et d'être aimer, voire de mener une vie stable et tempérée. 

C'est un personnage favorable à la vie désordonnée, à l'insubordination, à l'agressivité, 

comme le montrent ces syntagmes : " Elle venait de lui marquer en deux coups de 

couteaux […] Carmen tenue par cinq ou six commères". P310 

En dernière instance, l'insoumission de Carmen aux convenances, tout comme 

son refus d'aimer Don José, serait un message connoté et référentiel à la résistance de 

l'Andalousie à l'orient et autres races conquérantes. Carmen pourrait symboliser par 

substitution, par "déplacement phonique", la ville de Carmona, la plus forte 

d'Espagne, ayant fait preuve de résistance face à Moussa Ibn Noçayr et son armée en 

l'an 712. 
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The topic I am to deal with here 

in this magazine is Harold Pinter’s 

language through which he works out 

his plays, and by which he has been 

fortunate enough to be part of a school, 

i.e. the Theatre of the Absurd. 

 

In all his plays his use of language 

remains the component and the 

essential key to his philosophical 

attitudes and vision towards his life on 

the one hand, and to his intuitive 

creation on the other. His true 

understanding of the realities of 

language makes him able to gain the 

freedom of using it as one (as everyone 

uses it in everyday language)-but 

which takes various forms and 

functions-sometimes as a medium of 

power and influence to establish one’s 

superiority, and sometimes as a 

medium which conceals more facts and 

events or intentions to erect “true” 

relationships between human beings 

than it reveals. And to achieve this, 

Pinter has transformed everyday 

language with all falseness, 

meaninglessness and non-sense on the 

stage. He has made of it an instrument 

of non-communication by breaking 

down all the rules of grammar, and 

disintegrating its logic and structure as 

it really is in everyday life. He has 

devalued language as a vehicle or 

instrument for communicating the 

problems of the human conditions. In 

short, Pinter’s use of language serves to 

express the uncertainty and the 

impossibility to reach definite 

meanings of the reality of the world 

which each of us perceives differently. 

 

These different perceptions of the 

world compel Man to ask questions 

about his nature and about his position 

in it. Yet we cannot always find 

answers to all our questions. Thus life 

itself is a question that Pinter seeks to 

answer through his plays. 

 

In any given period a writer needs 

to write to relieve—either himself or 

the reader—from the different types of 

pressure: emotional, social, or political. 

For it has been said that to express 

emotions is to get free of them. Goethe, 

as a matter of fact, “is said to have 

freed himself from Weltshmer by 

composing The Sorrows of Werther”.
(1)

 

 

 

 لزرق لخضـــــــــــــــر -

 ولد سعيد عبد الكريم -
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What must be stressed here, 

however, is that literature provides us 

with entertainment. We may also few 

answers to our questions that we may 

ask in the process of our daily life. 

What we may have only suspected of 

human experience is blindly clear in 

the author’s searchlight; a facet of man 

has been illuminated, and so we turn a 

page and step into his world. 

 

When we talk in terms of arts we 

are always referring to a view of life. In 

other words, art is an expression of life. 

To avoid ambiguous ideas, one should 

say that an author reflects the when and 

the were of his social situation; as Rene 

Welleck and Austin Warren put it: 

“…an author should express the life of 

his own time fully, that he should be 

representative of his age and society.”
(2)

 

 

What remains to consider is that 

art may become the themes of any 

genre of literature. Keats, it has been 

suggested, “derived details of his ‘Ode 

on a Grecian Urn’ from a specific 

picture of Claude Lorrain.”
(3)

 And 

literature, obviously in its turn, may 

become the theme of other arts; like 

painting and music, “just as literature, 

especially the lyric and drama, has 

intimately collaborated with music.”
(4)

  

 

In front of all these obvious 

questions of influence, sources and 

cooperation between literature and 

other arts, there arises a more complex 

subject matter: that of literature with its 

genres. For what would be our 

reactions towards Ifor Evan’s statement 

when dealing with English drama? : 

“ It is false to consider the drama 

merely as a part of literature. For 

literature is an art dependent upon 

words, but drama is a multiple art, 

using words, scenic effects, music, the 

gestures of actors, and the organizing 

talents of a producer.”
(5)

 

 

Beyond this eminence between 

literature and drama, one is greatly 

compelled to examine the latter with 

precision and investigate its nature 

since it is the object of our study. 

 

In the novel the reader is always 

guided by the author: It is always the 

author who indicates where the 

reader’s attention should be oriented at 

any given moment, at what is the plot 

of the story. He always invites the 

reader over to recognize the people of 

the novel when they are playing their 

roles in the story. In other words, it is 

the author who dictates the actions of 

the “round” and “flat” characters. It is 

therefore, the author himself who 

deciphers and interprets the events of 

the story, particularly the writers of the 

traditional novels. In the “live” theatre, 

however, it is the spectator rather than 

the dramatist who has the choice to 

make his own interpretations. Thus, 

each member of the audience will 

actively participate in the creation of 

the play. 

 

We are living in an age when 

curiosity is naturally powerful. This 

curiosity can not be achieved solely 

through the theatre, for curiosity after 

all, is part of our common competence; 

it is there in our world which each of us 
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perceives differently. The point I am 

trying to make here is that as 

speculativeness in our real world is 

overspread; it is then the purpose of 

drama— that form of art –to exercise it. 

Thus, the dramatists leave us with 

certain freedom to exercise upon their 

works exactly the same way we do in 

the “real” life, as Martin Esslin wrote: 

“…drama is our best instrument to 

communicate the quality of human 

reality itself.”
(6)

   

 

Beyond Martin Esslin’s judgement 

on drama and its value as a means of 

communication, we are inclined to 

move towards the shore, asking the 

question: why is drama the “best 

instrument” which mirrors or reflects 

“the nature of human reality?” Of-

course, the purpose of rising this 

question here is not to answer with yes 

or no, but perhaps has to mould, to 

tighten, to organize and structure 

reality. However, its accomplishment 

and qualification as drama, the theatre 

will rely on its gift to keep safe the 

essence of reality as Martin Esslin 

words it: “…but his success as a 

dramatist will depend on his ability to 

preserve its essential nature: its three-

dimensionality, its contradictoriness, 

the way in which in which the sublime 

and the ridiculous, the important and 

the unimportant, the profound and the 

trial, the noble and the mean, coexist 

simultaneously in any human 

situation.”
(7)

 

 

What Martin Esslin does seek to 

show patiently and meticulously is that 

drama is the only medium that has the 

possibility to, moralize and 

sentimentalise moments of great 

impressible ingress and intensity, 

without causing any effect or 

imperfection of these moments. To sum 

up all this, drama renews our contact 

with human reality. Accordingly, to 

renew our contact with human reality, 

we shall then, go back to actual work 

of individuals who insist on being 

categorized and outstanding from their 

contemporaries. 

 

Thus, one of the most eminent and 

most individual playwrights now 

writing in Britain is Harold Pinter. He 

was born in 1930. He is the son of a 

Jewish tailor in Hackney, East London; 

he started writing poetry for a little 

magazine in his teens. He also has gifts 

in acting which led him around Ireland 

in a Shakespearean Company. He 

began to write plays in 1957. He had 

mentioned an idea for a play to a friend 

who worked in the drama department at 

Bristol University. The friend liked the 

idea so much that he wrote to Pinter 

asking for the play. The only problem 

was that if the university was to 

perform the play, they would need a 

script within the week. Pinter wrote 

back and told his friend to forget the 

whole thing--then sat down and wrote 

the play in four days. The product of 

his labors, a one-act entitled The Room, 

contained many of the elements that 

would characterize Pinter's later works-

-namely a commonplace situation 

gradually invested with menace and 

mystery through the deliberate 

omission of an explanation or 

motivation for the action. Later this 

same year, Pinter would develop his 

style still further in another one-act, 

The Dumb Waiter, about two hired 
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killers employed by a mysterious 

organization to murder an unknown 

victim. In this second play, Pinter 

added an element of comedy, provided 

mostly through the brilliant small-talk 

behind which the two men hide their 

growing anxiety. Their discussion over 

whether it is more proper to say "light 

the kettle" or "light the gas" is wildly 

comic and terrifying in its absurdity. 

The Dumb Waiter was first performed 

at the Hampstead Theatre Club in 

London in 1960. 

 

Although written after The Dumb 

Waiter, Pinter's first full-length play 

(The Birthday Party) was produced two 

years earlier in 1958 at the Arts Theatre 

in Cambridge. The play centers on 

Stanley, an apathetic man in his thirties 

who has found refuge in a dingy 

seaside boarding house which has 

apparently had no other visitors for 

years. But when Goldberg and McCann 

(characters reminiscent of the hired 

assassins in The Dumb Waiter) arrive, 

it soon becomes clear that they are after 

Stanley. Like Samuel Beckett, Pinter 

refuses to provide rational explanations 

for the actions of his characters. Are 

the two men emissaries of some secret 

organization Stanley has betrayed? Are 

they male nurses sent to bring him back 

to an asylum he has escaped from? The 

question is never answered. Instead, the 

two men organize a birthday party for a 

terrified Stanley who insists that it is 

not his birthday. He also wrote a novel 

“The Dwarfs” which he did not 

publish. 

 

Pinter has gone on to write a 

number of absurdist masterpieces 

including The Caretaker, The 

Homecoming, Betrayal, Old Times, 

and Ashes to Ashes. He has also 

composed a number of radio plays and 

several volumes of poetry. His 

screenplays include The French 

Lieutenant's Woman, The Last Tycoon, 

and The Handmaid's Tale. He has 

received numerous awards including 

the Berlin Film Festival Silver Bear, 

BAFTA awards, the Hamburg 

Shakespeare Prize, the Cannes Film 

Festival Palme d'Or and the 

Commonwealth Award. playwright and 

campaigner Harold Pinter has won the 

2005 Nobel Prize for literature. His 

sparse style and gift for creating 

tension and horror through the most 

economic of means has made him one 

of the most respected playwrights of 

our day. He is married to Lady Antonia 

Fraser.  

 

 I will now focus attention on 

Pinter’s use of language, its importance 

and functions in some of his plays. I 

should also make it explicit that the 

study of the plays is arranged 

chronologically. What I am concerned 

with in this study is not a thematic 

study of the plays, but a textual 

analysis of some passages from 

Pinter’s plays; which I felt more 

significant and do represent much 

points of my concerns: Language as 

Power, Language and Non-

communication, and Language and 

Being.  

 

As far as the division of the parts 

of this work is concerned the sections 

are classified according to their order 

of importance. The first thing that may 

http://www.imagi-nation.com/moonstruck/clsc7.htm
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arouse our interest was his powerful 

language through which he worked out 

his plays. Thus, obviously, the first 

point will be: Language as Power. 

 In this first part, “Language as 

Power”, we will deal with language as 

it takes the “form of power”; when its 

purpose will not, by all means, to 

establish true understanding between 

speaker and hearer, but to assert 

authority and to manipulate the 

conversation. 

 

The second part, entitled 

“Language and Non-Communication”, 

has been extrapolated from the no- 

communication between Pinter’s plays 

and me. The more I went deep to 

understand him, the harder his plays 

became. In this part, we shall see then, 

how people in everyday life use 

language and how they can hardly 

communicate and erect true and 

friendly relationship. 

 

In the last part of this work, 

holding the title of “Language and 

Being”, I will concentrate on the way 

Man uses language to explore his own- 

self or his own being, when this latter 

is surrounded by unknown and 

uncertain world. 

 

I. Language as Power: 

 Right from the beginning it 

should be stressed that we are living in 

a world of words. Whatever we may 

say do when we meet each other-

whether we struggle, laugh, play, 

gossip, make love, travel-we talk. We 

talk to our parents, our teachers, our 

friends; we talk to foreigners and 

strangers. Talking then, is an action 

which has always existed whatever the 

means and intentions are: either we talk 

face to face, or use other signs and 

symbols. We have always something to 

transmit whatever its value is. As a 

result, everyone responds to us with 

words. This certainly depends on the 

psychological state and mood in which 

he is in. Moreover, our action of 

talking does not stop at this level only. 

For, it happens that, we talk even when 

there is no-one to respond. We talk to 

ourselves. One can even over stresses 

the idea that it is language which 

distinguishes us from other animals; 

and it is it that makes us human. Hence 

to understand humanity, we should 

understand language. Most often 

language is considered by some 

mythical and religious philosophies as 

the “source of human life and power.”
(8)

  

 

Since the question of how 

language is originated is still baffling to 

trace, it is then high time we tackled its 

variable uses in various fields, 

particularly when language is given 

freedom to dominate at times and 

submerge meaning through 

euphemisms at others. 

 

It has been suggested by many 

thinkers and philosophers that language 

is a human activity-activity, on the one 

hand, concerns the individual’s 

attempts to make himself understood 

by another; and activity, on the other 

hand, concerns that the latter 

understands what is on the mind of the 

former. Yet what is in question here is 

that all the attempts that were to answer 

questions about language are about the 
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essence of language if not about its 

nature. Since there still remains 

immense difficulties to determine 

language except from the atmosphere it 

creates for mutual intelligibility, it is 

then the moment to mention that the 

purpose of language is not always to 

establish understandings between 

speaker and hearer. And it is not 

always to communicate, but to impose 

one’s authority, and control so as to 

impress the listener. For when we use 

language just to have the listener’s 

agreements, opinions, and desires 

equated to ours-compelling him/her to 

accomplish what we like-is by no 

means to inform but to hypnotize the 

listener. 

 

Bolinger Dwight, a philosopher 

and a linguist, seems to have a good 

remark on this point: “If people use 

language to get corporation of their 

fellows, then little of anything that is 

ever said is entirely neutral; 

communication is more to influence 

than to inform.”
(9)

   

 

It may sound queer that language 

may be a form of seduction or an 

instrument of domination; but this is in 

fact only one aspect of the various 

aspects of language which Pinter is 

over emphasizing to impress in some of 

his plays.  

 

Investigating these features of 

language use in some of his plays, we 

have the impression that Pinter angles 

to make his readers aware that every 

speaker is capable of decorating his 

speeches. Every speaker can 

calculatingly choose the appropriate 

expressions that will sway his audience 

in any direction and at any moment he 

wishes. 

Strange enough, language can take 

any form—either written or spoken—

but as we are dÿÿling witn the language 

oindrama, and more precisely Pinter’s 

dramatic language we are then inclined 

to emphasize the Latter. For it is 

probably, on the stage rather than 

anywhere else that spoken language is 

given much more attention. Moreover, 

it is that everyday-language with its 

expressive function, irrationalities and 

ambiguities that fascinate Pinter and 

through which he worked out his plays. 

Yet to enter in the main stream of 

debate, we should mention that 

everyday language in not left to speak 

for itself. To illustrate this point, one 

can go back to the term stage which, 

of-course, as being a concrete and 

physical aspect, requires a direct 

communication and participation of 

both: the actors and spectators. It asks 

for a language that can be adequate in 

space as Antonin Artaud words it: 

“…the question of the theatre ought to 

arouse general attention the implication 

being that, through its physical aspect, 

since it requires expression in space 

(the only real expression, in fact…”
(10)

 

 

However, speech is not the only 

element in the theatre, actions are also 

important that help the character to 

impress not only the revival but also 

the audience: “It is a matter of tying the 

words to the image of the character 

standing on the stage.”
(11)

 Pinter once 

replied to an interviewer his creative 

imagination was not more visual than 

verbal. Yet Pinter’s obsession words 
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make it strictly evident for us to speak 

of his use of language as an instrument 

of domination and power. His words 

compel patient listening, and great 

attention from the part of the actors as 

well as the audience; to how things are 

said. Sometimes to against what is 

being said. One can quote Ronald 

Hyman’s speech to stress the idea of 

words domination in Pinter’s plays: 

“…The language has become a 

function of the character just as the 

character is a function of theme.”
(12)

  

 

A good understanding, perhaps of 

Pinter’s dramatic language can be 

achieved through a good understanding 

of the respectiveness, irrationalities, 

hesitancy, and the inconsequentialities 

of everyday conversation. Pinter seems 

to give us examples of the varieties of 

contemporary English. A dramatist so 

motivated and absorbed by these 

qualities will certainly be obsessed by 

words and their functions to divulge 

and ambush meaning. Probably one 

may mention what Pinter himself says 

about his words; to stress the idea of 

their tremendous difficulties and 

multifarious uses to manipulate 

meaning: “…You create the word and 

in a certain way the word, in its own 

life, shares you out, is obdurate, and 

more often than not defeats you…”
(13)

 

If the words that we ‘create’ ourselves 

are impenitent, severe and may ‘defeat’ 

us, it will be an avoidable then, to 

declare the power that words have. A 

better way, perhaps, to witness this 

power is to examine Pinter’s use of 

language through his words, as Martin 

Esslin wrote: “Pinter’s theatre is a 

theatre of language: It is from the 

words and their rhythm that the 

suspense, dramatic tension, laughter 

and tragedy spring.”
(14)

 

 

It is important then to emphasize 

Pinter’s ability to join the words as 

they are spoken to the action and image 

of his characters. This careful 

combination between speech and the 

movement of the character will, on the 

one hand help us to find the key to 

Pinter’s linguistic techniques, and on 

the other hand, grant us the opportunity 

see how words become instrument of 

domination. The character who 

happens to have an over flow of 

repressions, or more calculated speech 

asserts his superiority, and erects 

influence and governance over his 

companion or revival; and this itself is 

a dramatic action. This aspect is quite 

noticeable in The Birthday Party, 

Pinter’s first full-length play, which 

was first performed at “The Arts 

Theatre in Cambridge on 28, April, 

1958”
(15)

 A three-act play in which the 

characters are complex, for we can not 

recognize why Stanley Webber, a 

young man in his thirties is hiding from 

the world. His only refuge is Meg-an 

elderly woman, sixty-years old-who 

treats him as a son and at the same time 

as a lover. And why the Jewish, 

Goldberg and the Irish Mc Cann have 

come to take him away from Meg. In 

the third act, Pinter invites us over to 

witness that inarticulate speech of 

Stanley when Mc Cann and Goldberg 

determined to take him away. He 

remains emotionless, impressed, unable 

to talk to react and to respond. He 

submerged in complete paralysis. He is 

subjected to a stream of language and 

governed by velocity of non-

understandable talks of the two 
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terrorists. This torrent 

incomprehensible and non-sense 

speech that drenches Stanley is 

apparent in the following lines: 

McCann: That’s it. 

Goldberg: We will make a man of 

you. 

McCann: And a woman. 

Goldberg: You’ll be re-oriented. 

McCann: You’ll be rich 

Goldberg: You’ll be adjusted. 

McCann: You’ll be our pride and 

joy. 

Goldberg: You’ll be a mensch. 

McCann: You’ll be a success. 

Goldberg: You’ll be integrated. 

McCann: You’ll give orders. 

Goldberg: You’ll make decisions. 

(The Birthday Party) 

 

In fact, they are the ones who are 

giving orders and making decisions, 

distorting Stanley by a their myriad of 

words which are so fast and thick to be 

understood. One can easily notice that 

there is more effective rhythm in 

Goldberg and MacCann’s language in 

act three, than in the previous acts 

while Stanley remains impressed, 

unable to move his lips, just making 

inarticulate sounds. It is more 

fascinating to see that possession and 

power of language which overwhelms 

not only Stanley who appears to be the 

principle victim in the play, but also 

Petey-Meg’s husband. He has tried to 

protect Stanley, but proves to be weak 

and easily influenced by accepting 

McCann and Goldberg’s invitation to 

go with them: 

Petey: Where are you taking him? 

           (They turn in silence) 

Goldberg: We’re taking him to 

Monty. 

Petey: He can stay here. 

Goldberg: Don’t be silly. 

Petey: We can look after him here. 

Goldberg: Why you want to look 

afeter him? 

Petey: He’s my guest. 

Goldberg: He needs special 

treatment. (The Birthday Party) 

 

Petey lacks words to comment 

upon the invitation he has been offered. 

Like Stanley he is unable to move and 

talk. And the play ends, as it starts, 

with Meg and Petey alone together in 

the room. 

 

The fact that Pinter is the type of 

dramatist who interrelates his plays, in 

other words, whose plays are close 

each other; if not from the stylistic 

point of view, from other common 

features. It is another, and from one 

play to another. Thus, we can testify 

Pinter’s venture to apply that 

characteristic of language in his play 

The Room, 1957. In other words, in 

The Room, Pinter has also tried to 

achieve that technique whereby the 
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characters use language as a weapon or 

as an instrument of domination to 

defeat over the partners. However, this 

task seems to be hard to control in this 

particular play, because of the 

ambiguity and uncertainty that is 

maintained between the characters. 

A couple in a room: the woman, 

almost sixty years old, rather talkative, 

and the man almost fifty, never speaks 

a word. The woman appears too 

sentimental. She is full of anxiety to 

satisfy Bert. She wants to make herself 

as lovely as possible to prevent him 

from going out. However, Bert shows 

no interest. He remains cold. This 

proves her failure to impress him, and 

shows her lack of that torrent, 

calculated expressions to exercise 

control over Bert and to reach her aims. 

Yet one can see the matter from 

another angle, and say that Bert’s 

repudiation of Rose’s gift, proves that 

he perfectly knows the women’s games. 

Ronald Hyman has a good remark on 

this point: “…in each case, the woman 

wants to keep the man in the house, in 

her sphere of influence and in her 

routine, although she pretends not to 

mind whether he goes out…”
(16)

   

 

This is typical of Roses’ attitudes 

towards Bert. She is talking to him, 

telling what he feels and considering 

him as a little boy. Yet Bert remains 

motionless, with no reaction, which is 

itself a type of reaction since we can 

“smell” a kind of insult from the part of 

Bert towards Rose. Probably this idea 

of non-responding of a character with 

his partner, can be worth debated in the 

coming parts of this article when we 

will be dealing with the problem of 

language and non-communication. 

The use of language as a 

contrivance to defend one’s-self; and to 

moderate the participator by 

nonsensical expressions and thick 

incomprehensible speech is also 

expressed in Pinter’s second full-length 

play The Caretaker, 1960.
(17)

 So the 

use of language as a weapon becomes 

not only a dramatic action, but also one 

of the fundamental subjects of his plays. 

For Pinter’s conscious exploration of 

language realities is carried out almost 

in all his plays. Thus this technique that 

holds the title of this part of this article 

is omnipresent in all his later plays. 
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This will be tackled in the coming sessions of this article
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Introduction 

 

Modern societies are aware of the importance of foreign languages learning. 

They are urged to manage the linguistic education of their people, though with 

different needs, interests and objectives. Nevertheless, this linguistic management is 

never free from the interference of social, political or economic changes that 

influence not only the needs or the objectives, but the priorities within their 

educational systems, too. Therefore, such changes bring with them new trends and 

new approaches that may be seen as mere reactions against old ones, and do not 

necessarily attain the society’s total consent.  

 

The introduction of English as a FLES (foreign language in elementary schools) 

in Algeria from 1993 to 2003 is an instance of such new approaches. This reform was 

thought to be the solution to the drawbacks and weaknesses of the old approach to the 

ELT (English language teaching) as well as those of the former FLES situation. 

Certainly, the issue was not fruitful, or it would not have withdrawn as silently as it 

had been introduced. On the contrary, it was going from bad to worse. There were 

huge weaknesses within the organization of the whole curriculum.  

 

However, as many new ideas and reforms are developing and brought about, it 

is crucial to reconsider convictions that may be mere assumptions, or to provide a 

sound language planning, especially in ELT. For instance, the idea of FLES has so 

widely widespread that it is not questioned within the Algerian educational system, 

though it was not a deliberate choice as it was dictated by an irreversible reality at 

that time.  

 

In fact, the position of languages, within the Algerian Educational System 

since independence, has always been subject to public oppositions and even clashes 

more than sensible and professional discussions. The heart of the matter is that the 

teaching of a particular language or through it, within our schools or universities, has 

been a very dynamic issue that evolved according to some political and social 

influences more than educational or pedagogical objectives. Since 1962, different 

languages have been included and excluded at different levels in different occasions 

depending on the government’s policies on Education. 
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Nevertheless, things should not be taken for granted and the Algerian 

Educational policy, especially as far as foreign languages teaching is concerned, must 

be questioned and reconsidered. In order to better understand its choices and 

orientations, a searching for the goals and objectives within this policy is necessary. 

A close look at the teaching of foreign languages, especially in elementary schools, as 

a worldwide movement is a prerequisite so as to grasp the degree of its necessity and 

the chances of its success within the Algerian environment. Being an old movement, 

there must be a good experience to learn from and a valuable expertise that will 

certainly benefit our system. This is the main purpose of this paper. It deals also with 

the usefulness and contributions of this movement as well as its drawbacks and 

limitations. In other words, it attempts to examine whether the early introduction of 

foreign languages can participate in the child’s educational development or not, and 

even if its success can be painlessly –for the child- guaranteed; two assumptions that 

need still solid confirmation. Therefore, even if this movement were advisable in 

many cases, it would be more reasonable to re-examine its feasibility and when it 

becomes a priority. 

 

THE FLES ISSUE   

There is no doubt, on both national and international scenes, that foreign 

language instruction is a must nowadays. However, one of the most acute 

preoccupations within the modern educational policies is when to introduce foreign 

languages. For this, and as a reaction to the 'old ' approach to foreign language 

teaching (mainly the approaches that took it for granted to start foreign languages 

learning in the secondary level), the FLES situation has been adopted at so large a 

scale that it has become crucial to reconsider some convictions and underlying 

principles that may be mere assumptions and do not provide a sound basis for FL 

teaching in all its aspects. Thus, tracing the major lines in the development of the 

FLES issue would contribute to the reconsideration of the preoccupations and 

perspectives of this issue, and unveil some hidden, neglected or even unquestioned 

but pressing and fundamental facts. 

 

The historical, political, economic and practical differences between the 

Algerian and any other FLES issue do exist, but they remain, above all, a universal 

linguistic and educational project which must be thoroughly and objectively planned, 

and the success of which must be insured or at least catered for. 

 

FLES Movement in the World  

Foreign Language Teaching in Elementary Schools, henceforth FLES, is the 

term which designates the teaching of a foreign language to children of a low age and 

upwards in the general schools of an educational system. This trend is widespread in 

many countries; USA, England, France, Germany, Italy, Japan …  

 

Any reform in language teaching is due to the dissatisfaction with previous 

practice. This  is also  true  for  FLES  which  argued that  the  traditional  teaching of 

foreign  languages in secondary schools comes too late  and misses the best moment 
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for language learning . The advocates of FLES programmes criticize also the amount 

of language taught, which is too little, the objectives, the methods and above all the 

unsatisfactory results of the traditional language teaching. For example, they reject 

the emphasis on the written language and the approaches practiced by teachers in 

secondary schools; approaches that aimed at developing formal accuracy (i.e. the 

correct use of structures) without interrelating it with communicative fluency (i.e. the 

functions of language and social exchanges). Nevertheless, the practice of FLES 

today and all over the world does by no means entail that it achieved total success. 

On the contrary, it is experiencing current problems and drawbacks. 

 

Due to the tremendous and growing interest in foreign languages teaching in 

elementary schools, there has been a proliferation in its approaches. In the United 

States, for instance, foreign language instruction in the elementary level is 

approached through three main programmes. The first one is known as FLES 

Programme. It concentrates primarily on developing listening and speaking skills and 

on cultural awareness, and grammar is learnt indirectly. In certain cases, the content 

of the foreign language programme is taken from the core school programme; it is 

then called a Content-Enriched FLES Programme. The second type consists of 

Emersion Programmes. The foreign language is used to teach entire curriculum. It is 

the vehicle but not the subject of instruction. The third type of approaches is the 

FLEX, Foreign Language Experience, Programmes. These programmes introduce 

students to one or more foreign languages and cultures and motivate them to continue 

further language study. Though all three variations were implemented successfully in 

many schools, their success was mainly attributed to other factors such as parents’ 

involvement, team working and communication, creative methods and materials…  

  

THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF FLES MOVEMENT  

The early beginnings of the development of FLES go back to the 1950's, after 

World War Two. It originated as an educational policy in the United States and 

witnessed a phenomenal spread. This movement passed through a mixture of success, 

difficulties, problems and failures. Yet, it has not weakened but it has gained strength 

allover the world. 

 

Before, the traditional teaching of foreign languages from the secondary phase 

of schooling was taken for granted. It was believed that beginning the teaching of 

foreign languages in secondary schools was the right start without first making sure it 

was so. Therefore, looking for solutions to the language learning problems that were 

encountered at that level, in an early start within the primary stage was unexpected 

without the American push. Then, experiments were initiated in Britain, France, 

Sweden, Italy, Germany and many other places. Thus, investigations into the 

psychological and pedagogical implications of this reform started. On November 20
th
, 

1997, the different Ministers of Education of the European Union adopted a 

resolution about the early learning of foreign languages. 

"Most of the States members dispose today of a precious 

experience in this [foreign language learning by children] domain. 
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This is why the Commission wished to provide help to the few 

researchers who have undertaken to analyse the results of these 

experiences by examining what makes their success." (Blondin  & 

Co. , 1998 :07) I 

 

The spreading of FLES movements had its ups-and-downs in America and all 

other countries. FLES answered much of the problems in language teaching at that 

time, but its difficulties and drawbacks questioned the validity that its advocates 

claimed. However, it has never been considered as a momentary fashion; on the 

contrary, it was believed to be a significant movement in language teaching and in 

primary education. It had not to be rejected but needed research and experimentation 

to overcome its problems. 

 

Consequently, in the 1960's, the early language learning in primary schools 

became an absolute educational necessity which was well established in a large 

number of school systems with regards to the different educational, linguistic and 

historical context which entailed different emphases but not necessarily uncommon 

approaches, methods and materials.  

 

FLES AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING POLICY  

 

There is no need to stress the importance of knowing foreign languages in the 

world today and their advantages in politics, economics, commerce and culture, 

especially if the foreign language concerned is English. However, this policy of 

planning foreign languages in educational systems does not justify the necessity of a 

FLES situation. Then, because the socio-political factors do affect the linguistic 

situation in any community, only a clear and careful foreign language teaching policy 

could advocate a demand for a FLES programme. Any FLES project which started 

suddenly and on a wave of enthusiasm has lost its power by the emergence of the first 

drawbacks in time, material or resources. 

 

The situation of foreign languages’ management varies from a community to 

another, and this enhances or belittles the position of FLES in the linguistic 

management of different countries. This can be best illustrated by the following 

instances. For example, a lingua franca can be an urgency for education and society 

in countries where its people have no native language in common like Swahili in East 

Africa and English in West Africa. And since this necessity occurs at a very early 

stage of the educational system, FLES is involved. A very similar situation can arise 

because of migration when the existence of   minorities leads to language problems. 

Another case involves countries like Canada and Switzerland where the use of more 

than one official language requires a very early teaching of a second language in 

order to reach a compromise among the communities. In such cases, the necessity of 

a FLES programme is easily recognized. In other instances, the FLES situation is not 

so plain and unavoidable. The United States and France which national languages are 

already world languages can exemplify this. Countries like Japan, where the effective 
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learning of a world language can be indispensable for international communication, 

justify the FLES project by the strategic value of a 'near-native' command of a 

language which is thought to be achieved through an early start. 

 

The position of FLES in Algeria can be included in one of these groups where 

the FLES policy ranges from an urgency to a prestige. FLES policy in Algeria is 

doubtlessly not as urgent as in countries where the lingua franca is needed because 

the majority of Algerians are Arabic native speakers. FLES policy in Algeria cannot 

be as prestigious as is the case of countries which languages are world ones. Basically, 

the origin of the FLES movement in Algeria was the outcome of a colonial era which 

lasted for more than 130 years and which established a steady bilingual situation. The 

French language (originally a foreign language) had gradually encroached on the 

national educational system as well as the socio-linguistic scene; and consequently, 

was taught as a second (and later on a foreign) language even after independence. 

Thus, the roots of the Algerian FLES situation emerged from an urgency. But now, 

after nearly half a century,   what’s the degree of urgency of the FLES programmes in 

the Algerian Educational System? 

“…education is required to serve the particular values of the 

society in which it is placed. What may be found suitable in one 

context may not necessarily be found appropriate in another. What is 

adequate for today may be considered of little use tomorrow. This is 

as true of language education as it is for any other area in school 

curriculum.” (Clark , 1987: XI) 

 

CHILDREN AS YOUNG LANGUAGE LEARNERS  

 

It is strongly believed that if children are successful at learning foreign 

languages, it is only because they are ready to learn any skills that are part of the 

primary curriculum. That' is to say, because they are ready to accept the basic 

subjects of their curriculum, children comparatively respond to the foreign language 

classes. In other words, the child who is classified as a 'good pupil ' in his basic 

subject is generally a good language learner and vise versa. Regardless of how much 

the skills of foreign language learning differ from those of the basic subjects, when 

can the effective teaching of a foreign language be approached and under what 

principles?  

 

The Age Factor in Foreign Language Learning  

 

FLES programmes foundations lay on the belief that the early years are the 

best years for starting a foreign language, that is to say, the most favorable moment of 

foreign language acquisition or the 'optimum age' . 

 

"The simplest, the most natural, and the most effective way of 

learning a language is to begin early. The young child's speech 

organs are flexible; his mind is uninhibited. He takes a natural 
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delight in learning new speech patterns, and he imitates 

readily .Pedagogically and psychologically, the reasons for teaching 

young children a foreign language and the culture of the people who 

speak that language are of the soundest." (Finocchiaro , 1964: v)   

 

 

Bloomfield also adheres to the child's ability to learn languages and suggests a 

specific time as being the most suitable for starting it: 

"The best age at which to begin a foreign language is that 

between the tenth and the twelfth years. If the study is begun earlier, 

the progress is usually so slow that nothing is gained, the pupil who 

begins later soon overtaking him who began younger. If the study is 

begun at the age indicated, further languages may be taken up at 

intervals of few years; as the student accumulates experience, the 

later languages will be learned more rapidly and with less effort than 

the earlier, until a facility may be acquired which astonishes those 

who have had less practice."(Bloomfield, 1993: 02)    

 

Actually, when compared to adolescents and adult learners, children have 

many characteristics that help them in learning languages easily. There is some 

supposedly psychological and neurological 'evidence' to support this principle. In 

1956, the Modern Language Association of America gathered specialists (in 

neuropsychology, bilingualism, and child development) to discuss the learning of a 

second language by children. These specialists agreed on the following collective 

conclusion: 

"The optimum age for beginning the continuous learning of a 

second language seems to fall within the span of ages 4 through 8 

with superior performance to be anticipated at ages 8, 9, 11. In this 

early period, the brain seems to have the greatest plasticity and 

specialized capacity needed for acquiring speech." (as quoted in 

Stern, 1966: 263)  (Bold mine) 

 

It is clear from this specialists' viewpoint that their conclusion cannot be 

considered as an exact and solid theory (seem: have or give the impression or 

appearance of being or doing). Even if it is valid for learning the oral aspect of 

foreign languages, it is questionable for the other aspects and for the foreign language 

as a whole.  

 

In addition, supported by the new findings in child development and in 

language behaviour, some extrapolations were made that the child enjoys learning 

languages in a playful and/or dramatic manner; that he is highly motivated and has no 

emotional obstacles. This enables him to learn even a third or fourth language. 

 

However, it is widely believed that these views which were generally 

expressed with caution and reservation resulted in excessive expectations and an 
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over-estimation of the capacities of young schoolII children in learning languages. 

Furthermore, it is necessary to stress that these optimistic beliefs about the optimum 

age were only extrapolated findings in brain neurology and child development and 

none of them was based on methodical studies of children learning foreign languages 

under classroom conditions. For instance, some recent research was done and proved 

that children are the best learners of new languages only in natural settings as 

opposed to formal foreign language classroom settings. In fact, it was argued that 

young foreign language learners were less successful than older ones. The article of 

Cenoz, J. (2002)  is a description of  the study that compared learners aged seven and 

eight years old with learners aged eleven and twelve years old  who were learning 

English as a third language in the Basque Country. After measuring the progress of 

the two groups after six years of English learning in school, he arrived at the 

conclusion that the older learners were better in all measured dimensions (grammar, 

fluency, writing…) except in proficiency. 

 

On the other hand, other specialists took a different stand and their views about 

the optimum age varied from reservation to caution to total disagreement. Some 

considered the idea as a suggestion that should be explored. Others expressed their 

doubts about child's achievements in foreign language learning with the exception of 

learning pronunciation. Stern (1966: 22) declared that it is not " …in the interest of a 

second language teaching policy in the primary school to over – emphasize the merits 

of an early start." And there are those who strongly reconfirmed the adult's readiness 

to acquire new languages better than the child'sIII.Yet , it is generally viewed that the 

comparison of language learning at different stages is unjustified and should not be 

implied to decide the success or failure of FLES programmes . 

 

A more recent examination of the controversy over the optimal age for learning 

a second language from a 'Piagetian perspective' concludes that "determinations of 

optimal age in second language learning are incidental rather than 

substantive."(Tsakonas Frances, 1990:04)  Eventually, age and age-related factors do 

affect the learning of a second language at school, and some researchers argue that if 

foreign languages are taken up too early, when the child is not yet ready, the learning 

is slow. Moreover, if they have a more advanced cognitive development in their first 

language, pupils learn the second language faster and more efficiently.  

 

Many researchers speak about the maturity for foreign languages learning, and 

are undergoing many experiments to examine the relationship between maturity and 

learning. Gesell (as quoted in El Aissaoui, 2000: 117) did one of these experiments 

on twins aged 46 weeks. He gave twin (A) a regular exercise in playing with cubes 

and climbing stairs for 6 weeks, 20 minutes a day, and left twin (B) without any 

practice. When aged 52 weeks, he found that the twins ability in playing with cubes 

was equal. But in climbing stairs, twin (B) needed some help, was trained for only 

one week and reached equal ability. To conclude, twin (A) had not much benefited 

from practicing too early because twin (B) could acquire the same skill in a shorter 

time after that his muscles became more mature.  
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Griffin (1993: 07) also examined the relationship between the children's' 

achievements in the second language and the age at which they started. She arrived at 

the conclusion that "Overall, early starting appeared to have very little influence on 

increasing second language proficiency by the end of high school."  Another research 

was conducted by a research team in Washington University (according to a research 

paper released in June 2004), headed by Mc Laughlin, J , a research scientist, and 

Osterhout, L , an associated professor of psychology. It asserts that age and reduced 

brain plasticity, the usual reasons for difficult second language learning, do not affect 

the word learning of a second language.  

"What this study shows is that students [college students] are 

more successful at this stage of learning a language than they think 

they are. They learn a lot about French words before they have any 

proficiency with French. It seems paradoxical that our learners' 

brains could know more than the learners themselves, but this is 

generally true when it comes to language. We know a lot more about 

our first language than we are consciously aware of. Our results 

suggest that this is true for a second language too."  (Mc Laughlin & 

Osterhout, 2006: 02)  

       

As numerous experiments of FLES programmes were developed in different 

places, valuable conclusions were obtained. It seems that wherever the experiment 

was badly planned and hastily launched, the results were disappointing. This was 

mainly due to inadequate preparation, unsuitable material or incompetent teachers. 

On the other hand, very few experiments were successful .This was not much due to 

the 'miraculous ' capacities of the young learners as it was the outcome of a sound ad 

long-term planning, a careful preparation and an effective implementation, as it will 

be illustrated in a later part of this chapter. Therefore, to have a maximum advantage 

from the early start, there must be w thorough consideration of other factors such as 

the quality of teaching and the limits of time of exposure to the foreign language and 

resources. 

 

So, there is no clear evidence for the soundness of the optimum age claim. The 

achievements given by adequate and suitable conditions only stress the possibility of 

an effective early start of foreign language learning, the implications for a foreign 

language teaching policy within any educational system, and the contributions to the 

development of a sound educational policy for the primary stage. 

 

 

Child's Learning Abilities and Difficulties  

 

1. The Child's Abilities  

 

First, it has been widely argued that the only favorable reason for the 

introduction of foreign languages in primary schools is that children can develop a 

native-like pronunciation. The flexibility of the child's speech organs makes of the 
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teaching of a foreign language at this stage the first and best chance to learn quickly 

and accurately its sounds. However, children are capable of many other things like 

discovering and trying out, fearlessly, new grammatical points (risk-taking). They 

have no psychological inhibitions. That is to say, they are not self-conscious of their 

learning and do not hesitate to imitate the strange sounds of the foreign language 

(with its stress and intonation) or to try out incorrect utterances. On the contrary, they 

take pleasure in talking and communicating. Any one does attest that children learn 

and repeat songs without understanding their meaning. They do not have the 

tendency to analyse what they are learning or compare between their language and 

the foreign one. In fact , "They do not look for difficulties. They even use the dreaded 

subjunctives as normally and naturally as they would use the present tense of the 

verb to 'have'." (Finocchiaro, 1964: 04) 

 

Therefore, and provided that the approach to the teaching of the foreign 

language is aural-oral, the results may be successful. However, this may not be the 

case if the learning of the foreign language is approached simultaneously through the 

four skills (listening, speaking, reading and writing), especially if the language 

concerned is English and the learners are Arabic native speakers (in a relatively 

complex linguistic situation like the Algerian one). 

 

Moreover, the child's main activity in life is to gain knowledge of the world 

and his intelligence and curiosity dispel all worries and fears; Battle and Shanon 

observe that:    

" Piaget , Brumer and some other modern scholars of note who 

are concerned with learning have found that children are not only 

capable of thinking  but are capable of thinking in a higher level than 

most adults realize …" (Battle & Shanon,,  1968;  41-42)  

            

That is partly true because their imagination is fresh and they are creative. 

Besides, they have many nascent abilities that can be fully exploited. However, this 

does not make of the foreign language learning an obstacle-free experience.  

 

2.  The Child's Difficulties  

That is true that children are capable of tremendous things, but these young 

learners have other attributes that can make their learning a foreign language not an 

easy task .Their ability to learn the sounds easily gives a false impression that they 

are capable of an easy performance in other skills like writing. The fact remains that 

they face difficulties and problems in their learning; difficulties that are due to either 

the target language or the methodology and content of the selected course or to their 

learning styles and strategies. Besides, they are slow at learning, and they get easily 

bored because they have short attention spans. This entails that more time is needed 

for their learning. 

"Older beginners appear to be inclined to learn more quickly, 

in such a way that the advantage of an early start seems to be rather 
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connected to the global time rendered available for the learning" IV 

(Blandin & co,  1998 : 45) 

    

Moreover, their interests are restricted to their immediate surroundings which 

are different according to their social backgrounds (e.g. urban vs. rural). Their age 

impose some restrictions on the approach and methodologies: 

“The Swiss psychologist Jean Piaget and his colleagues have 

demonstrated that children in primary or elementary school are 

usually in what is called the concrete operational stage of cognitive 

development. This means that they learn through hands-on 

experiences and through manipulation of objects in the 

environment.”(Hudelson, 1991: 02) 

 

They have not mastered their native language yet and lack experience in 

language learning skills especially if the language concerned is difficult or too 

different from the native one. For instance, an Arab child learning English faces a 

double difficulty; the immense difference between the written forms of the two 

languages in addition to the 'mismatch ' between the spelling and pronunciation of the 

English language.  

 

All these abilities and difficulties of the child or facilities and hindrances of 

learning foreign languages constitute the young pupil's learning profile, and they have 

a decisive impact on the foreign language learning experience and learning 

experience as a whole.  

 

 Foreign Language Learning and the Child Development  

 

The reexamination of the curriculum in the Western world primary schools led 

to a reorientation in the approach to education. It was observed that the knowledge to 

be transmitted and the skills to be developed in the elementary stages were relatively 

light while the secondary phase was considerably overloaded by different disciplines 

including foreign languages. This was mainly one of the supports for the FLES 

alternative in many places where it can dissipate the boundaries between the two 

phases and promote a gradual distribution of different activities including foreign 

language instruction. 

"In addition to the developing a life long ability to 

communicate with more people, children may derive other benefits 

from early language instruction, including improved overall school 

performance and superior problem solving skills…..Some evidence 

also suggests that children who receive sound language instruction 

are more creative and better at solving complex problems." (Marcos, 

2006: 01)  

 

Besides, the early start is much desirable for several other reasons. According 

to Lee (1988), it does not only result in a better pronunciation, but it also reduces the 
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ethnocentricity and develops a better understanding of the speakers of other 

languages.  

 

Accordingly, the traditional approach to education was considered to be either 

too demanding or demanding the wrong kind of learning in the wrong time (too early 

or too late). Thus, a FLES experience could be very successful especially that 

children are relatively willing to participate in role playing and social situations 

which facilitates pronunciation and simple linguistic behaviour, though it does not 

favour the learning of grammar and may lead to further irremediable errors. 

 

However, appropriate material preparation and careful programming must not 

be underestimated as well as the drawbacks emanating from playful learning and the 

use of repetition. For instance, an excess of automatic practice has become 

unconceivable in basic subjects of primary education as well as foreign language 

learning because it deadens the growth of intelligence. Nevertheless, it is believed 

that a FLES experience, if carefully handled, may stimulate the development of the 

child's intelligence and his mental growth. 

 

On the other hand, one should not forget that the beginning of the foreign 

language learning is the most important phase in the whole process of learning. 

Because of the flexible mind of the child, learning habits (not only language learning 

ones) are most easily formed. Therefore, it is during the first lessons that the pupil 

will turn out to be an efficient or inefficient learner. 

 

The Native Language vs. Foreign Language in Elementary Education  

 

1. Interference or Assistance?  

Though the differences between the native language and the foreign one do not 

imply learning difficulties, the similarities do not guarantee ease of learning, either. 

Yet, it is obvious that the learner's native language plays an important role in the 

foreign language learning because knowing how the native language helps or hinders 

the learning of a new one is fundamental. 

 

The contrastive hypothesisV stated that the difficulties encountered by the 

foreign or second language learners can be predicted in advance by comparing 

systematically the two languages involved. However, this traditional hypothesis and 

the prediction principles set forth by Lado (as discussed by Stern, 1966) are no more 

relied upon by both researchers and teachers. 

 

Subsequent researchers like Zobl (Ibid) claimed that the native language plays 

a different role at different stages of development in the language learning. At the 

same time, Tarone (Ibid) argued that some universal aspects of language and 

language learning influence the acquisition process. Other researchers point out that 

in addition to linguistic features, social factors influence the interaction L 1 - L 2. 
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All these findings enhance, though differently, the concern that should be given 

to the role of the native language in the foreign language learning process. 

Nevertheless, the teaching of the native language can be similar to a foreign one in 

elementary education because both are linguistic activities.  

 

Therefore, their teaching should be founded on the same general principles of 

language learning. Yet, there are obvious differences because the conditions of 

learning a foreign language at school are not similar to the conditions of a first 

language acquisition. Moreover, other aspects must be taken into account when the 

foreign language is begun after the native oneVI. In such cases, the young learner does 

not come to the foreign language class with a ‘tabula rasa’. He has already been 

instructed in his native language and has learned or acquired a number of things and a 

set of skills. So, both similarities and differences must be taken into consideration 

when associating the teaching of both by the curriculum designer as well as by the 

class teacher.  

 

Unlike native language acquisition, the social differences, which exist among 

children, may not affect –at least directly– the learning of a foreign language because 

all children start this verbal experience with the same disadvantages. Yet, this may 

not be correct throughout the process of learning because the socio-economic 

background of the child's family does affect the foreign language learning; that is to 

say, the learning activity may be quickened, facilitated or impeded according to the 

social and economic conditions where the young learner is growing. 

 

Basically, the approach to a foreign language teaching stresses audio-lingual 

and audiovisual means. This affects tremendously the native language instruction, 

which is much more preoccupied by reading and writing and neglects the oral skills. 

In this sense, current trends in teaching L 1 shift toward an emphasis on speaking and 

listening, though it is recommended that the young learners need a graphic support to 

accept the language -whether native or foreign. Similarly, the teaching of reading and 

writing L 1 may be helpful in teaching to read and write a foreign languageVII. This 

could be very true if there were no developmental differences between learning the 

native language in infancy and learning the foreign language under classroom 

conditions. 

 

Finally, it is necessary for FLES programmes to look for common grounds 

between the foreign and native languages, in order to avoid repeating the mistakes, 

which can be painful to correct later on. This could be done with the assistance of 

different disciplines including child development, linguistics, psycho-pedagogy, in 

order to reach a successful approach to language teaching from the start, in 

elementary stages, to further stages within the educational systems. 

“The L1 is a resource of knowledge which learners will use 

both consciously and subconsciously to help them sift the L2 data in 

the input and to perform as best as they can in the L2. Precisely when 

and how this resource is put to use depends on a whole host of 
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factors to do with the formal and pragmatic features of the native and 

target languages (i.e. linguistic factors) on the one hand, and the 

learner’s stage of development and type of language use (i.e. psycho 

and sociolinguistic factors on the other hand.” (Ellis, 1999:40)  

 

But does one argue for or against the interference (may it be negative or 

positive) between the learning of the two languages only in terms of linguistic skills 

or even psychological abilities and social conditions? Could the early –or too early- 

foreign language learning interfere with what is beyond that, and in a more 

conflicting way?  

 

                                                        

2. Widdowson’s Schematic and Systemic Knowledge  

 

According to Widdowson (1990), 'schematic knowledge' refers to socially 

acquired knowledge whereas 'systemic knowledge' is the knowledge of the formal 

properties of language meaning both the language's semantic and syntactic systems. 

In his opinion, the development of the child's schematic and systemic knowledge of 

his native language happens at the same time, and one facilitates the development of 

the other. However, he affirms that the foreign language experience is very different; 

the child, when learning his L 1, has already acquired the schematic knowledge 

associated with his mother tongue. As he words it, "[the learners] are initiated into 

their culture in the very process of language learning." (Lado, 1993: 110) 

 

This would entail that if a foreign language is introduced too early VIII, i.e. prior 

to the establishment of the mother tongue's schematic knowledge, the young learner 

may acquire a mixed or a 'bicultural' schematic knowledge (or in extreme cases, he 

may learn only the foreign one if he did not have enough time to complete his native 

one). Or at least, the child's interpretation and perception of things, ideas and values 

will be inclined in reference to the established schematic knowledge. Similarly, this 

child will face difficulties in comprehension and retention, or may be a conflict 

between his language and the foreign one. 

 

On the other hand, if the learner's schematic knowledge of his mother tongue or 

the foreign language is not developed, because of too late a start or lack of time for 

instance, he will find difficulty in learning the systemic parts of languages. However, 

no one and no authority would consciously, by including foreign language instruction 

in educational systems, aim at a disintegration of its native values and cultural 

identity. Then, one should be more aware of the degree and kind of changes he would 

like to achieve, and of the objectives of foreign languages instruction. Because by 

trying to be integrated into the globalization process, the ill-prepared society will be 

lost in a cultural instability;  and  by  tempting to create a  diversity in the people's 

attitudes and visions to  reach a better understanding and tolerance among cultures, 

hasty individuals are menacing their society and its national identity and unity . 
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Conclusion:  FLES POLICY: A STEP TOWARDS GLOBALIZATION 

  

The traditional approach to schooling and education had a nationalistic 

orientation and the native language of the community one belongs to was the only 

preoccupation. It is for this that the Arabicisation policy within the Algerian 

Educational System was seen as a means to achieve such goal. Moreover, the 

monolingual and mono-cultural settings, which were prevalent all over the Western 

World but not in the colonised countries like Algeria, enhanced the belief that their 

native language was the only valid medium for communication. 

 

Nonetheless, no area in life is unaffected by globalization. The global age has 

certainly a great impact on education everywhere but to different degrees and in 

different ways in different countries. In Western countries, it leads to the fall of 

political borders and to a breakout in their educational systems and their communities. 

Recent research on child development proved that social attitudes, prejudices and 

interests lay their foundations in early years, and any establishment of barriers is hard 

to remove at a later stage. This is another argument in favour of early foreign 

languages teaching which offers an 'optimum opportunity' to establish solid, balanced 

and impartial grounds for foreign languages. In fact, this should be considered as a 

sounder argument for FLES policy rather than the 'optimum age' one. 

 

That is to say, if foreign languages are tackled within the educational systems 

besides the mother tongue as valid media of communication, they can be more 

naturally integrated. As children will grow, they will be brought into contact, within 

the educational system and with appropriate levels, with different countries and 

cultures through their languages. Thus, and simultaneously, the child will be 

equipped with a systematic and planned knowledge of one –or more– foreign 

language, and this facilitates his adaptation to the cosmopolitan demands, i.e. the 

child is freed from national prejudice, gains a foreign language and wins a good place 

in the global world. 

 

Now, if the FLES policy in Algeria is considered since its beginnings after 

1962, the conditions and facts do not totally fit the above-mentioned situation. The 

objectives of foreign languages teaching within the Algerian educational system 

could not meet the social, political and cultural realities. First, the post –independent 

National Educational System had already started with a bilingual and bicultural 

reality; and its objectives were to reach gradually a monolingual and mono-cultural 

situation to achieve Nationalism. Nonetheless, as globalization was rushing, Algeria, 

as all other world countries, had to head towards multilingualism and 

multiculturalism. In other words, the French language was an Algerian  reality 

imposed by a long colonial period, but the objectives of the unstable nation were to 

reduce its use so as to make it disappear gradually on all planes and above all  from 

the national education. But, again, another reality dictated that this language had to 
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stay for a longer time partly because it is a world language, that is to say a language 

which is a prerequisite in this Global Age. Nevertheless, the Algerian educational 

policy still aimed at minimizing the use of French as a foreign language for two 

reasons. First, its use is believed to represent an everlasting threat over the national 

culture and identity. Second, English is thought to be a more suitable foreign 

language for approaching globalization. Moreover, because of the spread and 

changing status of languages in an interdependent world, English has grown to 

become the most important international language of business, science and 

technology, spoken by more non-natives than natives in their daily and professional 

lives. This is supposed to be the reason why English entered by 'force' the scene of 

FLES in the Algerian Educational System as a rival to French. Yet, it would be too 

simplistic and naïve not to take into consideration the political and educational forces 

behind such reform. In fact, that English is gaining ground is another advantage, and 

could be just a pretext, for the advocate of Arabicisation policy. 

 

Moreover, globalization and the Internet age spur to a great extent the learning 

of foreign languages within educational systems since the legal, physical and cultural 

borders do not obstruct the exchanges of not only goods but knowledge and ideas, too. 

This is also believed to provide the learner, even the young one, with a global 

perspective to introduce besides the language different aspects of the foreign country 

(ies) within the school syllabi with varied gradations at different levels. 

 

On the other hand, many of the FLES experiments that were and still are 

adopted by many educational systems are not fruitful; they caused painful and 

irreversible results. These results may vary from a loss of interest in learning and 

foreign language learning precisely, to a school failure; because forcing very young 

inexperienced ‘non-literate’ minds to learn different languages, especially if their L1 

is not yet well acquired, will lead to psychological and social disturbances. Such 

projects were disappointing or failed because either they were badly planned or 

hastily implemented. Moreover, if the previously described project is subjected to a 

careful scrutiny, one could reach some important remarks concerning the preparation 

for the initiation, the investigation into the reform and the implementation.  

 

 

 
I-Translation Mine. " La Plupart des Etats membres dispose aujourd'hui d'une précieuse expérience en ce domaine. C'est pourquoi la 

Commission a souhaité apporter son aide aux quelques chercheurs qui avaient entrepris d'analyser les résultats de ces 

expériences enexaminant ce qui fait leur succès." 

 

II-where the child is learning other different sciences and skills under varying conditions  

III- According to Stern (1966), this is an old view-point that was first expressed by Thorndike in 1928  

IV- Translation Mine  “Il apparaît toutefois une tendance chez les débutants plus âgées à apprendre plus rapidement, en sorte que 

l’avantage d’un début précoce semble plutôt lié au temps global ainsi rendu disponible pour l’apprentissage.”  
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V- (based on research in contrastive analysis) According to Carter (1993: 14/15), it “states that a language learner’s first language 

will have a crucial influence on the learning of a second language. Most obviously, errors made in the process of learning the 

second language will bear significant traces of interference from the first language. The hypothesis also states that learners’ 

difficulties can be analysed, even predicted in advance, by a systematic contrastive comparison of the two languages involved. 

As a result of linguistic differences between languages, learners from different language backgrounds will, it is claimed, learn 

aspects of the target language in a different order.”  

 

VI-Such aspects become crucial if the two languages are started nearly at the same time like it is the case with the intended new 

reform in the Algerian Educational System by 2004-2005.  

 

VII-This could be true in cases where writing symbols and rules are similar or at least have things in common like Latin languages or 

English and French .But to what extent is this possible between languages like Arabic and French or English? VIII-regardless of 

whether it is possible to teach the language without its cultural components, or not. 
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