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 كلمة السيد مدير جامعة سعيدة

 
د اآلداب واللغات بإصدار أول عدد لمجلة علمية منذ عام مضى ، بادر معه

مختصة في البحوث األدبية واللغوية . ويومها القت هذه المبادرة  كل التجاوب 

والرعاية والدعم وكانت سفيرا لنا عند قارئيها ، ووقتها وبعد أن قدم  الشكر الواجب 

في اآلجال  للطاقم المشرف على هذه المجلة ، وجهنـا توصيـة بأن يستمر صدورها

المقررة والمنتظمة وهذا الذي تحقق مع هذا العدد الثاني ، بفضل وعزم وتصميم الطاقم 

 الواقف خلف هذا اإلنجاز . 

وال غرو ، أن هذا اإلنجاز ليعد مكسبا علميا هاما لجامعتنا عموما ولكلية 

اآلداب و اللغات على وجه الخصوص . وهو المكسب الذي يقرب الهاجس العلمي 

اتذتنا الباحثين ،لزمالئهم األساتذة  في الجامعات األخرى ، ويجعلهم يقفون على ألس

 حقيقة الجهود التي يبذلها هذا الطاقم العلمي . 

إن المتصفح لهذا العدد يجد فيه التنوع في المواضيع التي من شأنها إثراء 

 المعارف .

 م في إنجاز هذا العدد  وفي الختام ، نتقدم بالشكر و التقدير للفريق الذي ساه     

 

 

 

 أ. د  برزوق بلقومان                      

 '' متونالمدير الشرفي لـ''                       
 مدير جامعة سعيدة                      
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 افتتاحية مدير المجلة مسؤول النشر

صفر ، فاألصعب إذا كان صعبا عليك أن تبدأ ، خاصة إذا كنت تنطلق من ال

 عليك أن  تستمر ، واألكثر منه أن تدوم .

هذا " التخوف " أفزعنا منذ عام مضى، ونحن نتدارس إمكانية أن يكون 

لمعهدنا الفتي منبره العلمي ، وكاد هذا "التخوف" يفسد علينا متعة المغامرة، التي 

 يجدها في نفسه كل مقدم مخلص على عمل جليل .

نس ذلك القلق المتعب ، الذي كان يؤرقنا ، نحن الثلة وإن كنت أنسى ، فال أ

 التي وقفت وراء الفكرة ، لحظة انبثاقتها  األولى ، ساعة التداعي األول .

ما كان معلوما لدينا ، وما كان مقدرا حق قدره، أن ليس هيِّنا إطالق مشروع 

واإلكراهات ههنا لمجلة ، تكون حاضنة للهَمِّ العلمي المؤرق دائما لألستاذ الجامعي ، 

 كثيرة ، لها بداية معلومة ، ولها نهاية قد ال تكون كذلك ، أما بين بين فعدد والحرج .

غير أنه، وبفضل تضافر جهود كل اإلرادات المخلصة، استطعنا منذ عام 

" وهو العدد  متونمضى، أن نكون في مستوى الرهان، وأصدرنا العدد األول من " 

 ريخ وحده .الذي صار اآلن ملكا للتا

ة ثانية ، ها نحن نَُزف        متونالعدد الثاني من "  –على بركة هللا  –واليوم ، وَكـــرَّ

" موفرين بذلك للمسهم فيها ، والقارئ لها ، فرصة تجديد اللقاء ، وأملنا كبير في أن 

 يحقق هذا اللقاء ما يرضي الذوق والعقل  والضمير .

معدة للنشر في هذا العدد ، فنفسح لها في المجال ،تقدم أما فيما يتعلق بالمادة ال     

 نفسها بنفسها إلى 

أن كل كالم بصددها ، ال يعدو أن يكون ابتسارا   –جازمين  –قارئها ، ذلك ألننا نعتقد 

لها ، وتشويها لمرماها ، على اعتبار أن كل كالم بخصوصها ،يحتاج إلى وقفه متأنية، 

 يسمح به الفضاء المخصص لهذه االفتتاحية . ودراسة مستقصية، وهذا ما ال

أن المادة المعدة للنشر في هذا العدد ، هي من تنوع  –أوال  –ما يهمنا هنا ، القول      

ألن تحقق الفائدة التي  ااالهتمام ، وفسحة االشتغال ، وتعدد المنظورات ، ما يؤهله

 توخاها لها منشئوها .

ى أن ما وعدنا به في العدد األول ، من انفتاح المجلة اإلشارة إل –ثانيا  –ويهمنا      

على أقالم األساتذة من الجامعات األخرى ، قد تحقق في هذا العدد ، ولو جزئيا ، 

 وسنعمل على توسعته في األعداد المقبلة .

اإلشادة باالهتمام الذي أبداه الزمالء األساتذة على " حياة " المجلة  –ثالثا  –ويهمنا     

 لك بمدها بالمادة العلمية الالزمة التي ال تكون إال بها .، وذ

تقديم الشكر الواجب للطاقم المشرف على المجلة على تفانيه  –رابعا  –ويهمنا    

 المخلص ، وحرصه الصادق، على صدورها في آجالها المبرمجة سلفا .
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ومان مدير إجزال الشكر والعرفان للدكتور برزوق بلق -حقا وتأكيدا –و يهمنا     

المركز الجامعي  والرئيس الشرفي لمجلتنا، على كرم رعايته ،وسخاء مساعداته ، 

 ونبل وقفته .

ـاه ملتزمين ، نحن نستمر، ونأمل أن ندوم ، والعبرة هنا      لقد كنا في الموعد ، وكنـَـّ

 .واص" كائنا من كاناشخبـ" الفعل  المنتج " ال بـ " األ

 مة المسعى ، وحسن النية ، وطهارة الضمير .هذا، وهللا نسأل سال     

 أ/ عباس محمد 

 واللغات  بمدير معهد اآلدا

 مدير المجلة مسؤول النشـر 
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  كلمة رئيسة التحرير     
 

، أّود أن أتوجدده  بخددالص الشددكر "  متووون " بعددد اقتراحددي رئيسددة تحريددر لمجلددة         

"بدرزوق بلقومدان" وكدل مدن مددير معهدد اآلداب  واالمتنان إلى السيد مدير المركدز الجدامعي

 واللغات "محمد عباس" ورئيس المجلس العلمي "محمد حفيان" على ثقتهم الكبيرة بي .

ووعيا مندي بطموحدات مشدروعنا ، سدأعمل علدى خلدق جدو عمدل مميدز يسدوده الحدوار        

ي تعكدس مدا تزخدر بده والتعاون واالرتقاء بالمجلدة مدن خدالل المواضديع الهادفدة  والبنداءة التد

 جامعتنا من طاقات معرفية كانت مكبوتة في الماضي القريب ولم تكن لدْيها مساحة للكتابة .

" فدددي عدددددها الثددداني تخطدددو بخطدددوات ثابتدددة وتفدددتح المجدددال لعددددة  متوووونهددداهي "       

اختصاصددات منهددا دراسددات أدبيددة وأخددرى لغويددة ، دراسددات فددي نقددد الروايددة و الشددعر وفددي 

 بمختلف اللغات العربية ، والفرنسية ، واالنجليزية . تعليمية

كما أن الهدف من المجلة هو تفعيل التعاون بين مختلف الطاقات التي تخدم البحث العلمي      

األكاديمي ، وتدعو أن تكون المشاركات لمختلف األقالم مدن مختلدف الجامعدات آملدة أن يجدد 

دمددة مسدداهمات مثيدرة مواكبددة للعصددر وطروحددات المدتعط  للعلددم والمعرفددة فدي أعدددادها القا

 لمختلف اإلشكاالت .

" دوريددا، ولددذلك فدإن األسدداتذة البدداحثين مدددعوون للمشدداركة فددي  متووونتصددر مجلددة "       

مختلف الميادين المذكورة أعاله .  وفي األخيدر، ال يفدوتني أن أُندوه باألسداتذة المشداركين فدي 

 " . متون" إنجاز هذا العدد الثاني من مجلة  

 األستاذة "بن قفور نوال"  رئيسة التحرير                                             
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 مفهوم اإلبداع األدبي في مدارس التحليل الغربي
 الدكتور باقي محمد 

كلية اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية 

 جامعة سيدي بلعباس

 فرويد -1
النفسي، ومدارسه بدءا "بفرويد" و"جونز" و"يونغ" جتتهد يف أن متيط  ظهرت نظريات التحليل

اللثام عن أعماق النفس حبثا يف الشعور والالشعور واألحالم، والعلل النفسية، لتكشف أبعاد 
 الرتكيب النفسي لإلنسان.

 وال شك أن مدرسة التحليل النفسي واليت يتزعمها فرويد قدمت يف بادئ األمر طريقة، ومنهجا
لعالج األمراض النفسية، )وقد استخدم هذا املصطلح كثريا يف التحليل النفسي املعاصر للداللة على 
أسلوب عالقة الشخص مع عامله، هذه العالقة هي نتيجة معقدة وكلية لشكل من أشكال تنظيم 

 .    (1)الشخصية(
ل "فرويد" و"أدلر" وهكذا نالحظ من خالل الدراسات الكثرية اليت قام هبا علماء النفس أمثا

أن العامل الوراثي يلعب دوره ، واألزمات العقلية و"جانيت" يف توضيح أعراض األمراض النفسية
 الفعال يف أسباب هذه اإلصابات.

إن الكشف عن أعماق النفس اإلنسانية، البد هلا من دراسة وافية تؤدي إىل معرفة سلوك البنية 
 النفسية الداخلية لإلنسان.

طور الذي حدث يف جماالت الدراسات النفسية يف هذا العصر بلغ ذروته وأصبح حيث أن الت
علم النفس نتيجة هلذا والتطور يدرس يف كافة اجلامعات واملعاهد العلمية املنتشرة يف مجيع أحناء 

 العامل.
ومن الطبيعي أن يتولد نتيجة هذه الدراسات الكثرية والزخم املعريف يف جمال الدراسات النفسية 

وما ينجم عنها من انفعاالت،  ،ملعارف النفسيةامدارس ومذاهب ونظريات ترتبط حول أكثر 
واستجابات وقوانني علمية، سلوكية، وفسيولوجية وحتليلية، وأمراض عقلية وفق مناهج علمية راقية 

 تتطلع حنو األفضل.
سجم مع القوانني ومن املؤكد ))أن قوانني السيكولوجية حسب املفاهيم العلمية النفسية لن تن

لنشاط املخ حىت وإن استعملنا يف علم النفس بعض مصطلحات الفيسيولوجيا و لكنها تستوعب 
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هذه القوانني أو تتضمنها كعامل ثانوي . مما هو أرقى يتضمن أثر القوانني العمومية ملا هو أدىن، 
هي جمال البحث العلمي، ولكن تظل له القوانني النوعية اليت حتدد اخلصائص املميزة للظواهر اليت 

أما النشاط فليس نشاط عضوي بذاته، وإمنا هو نشاط ذات متكاملة هلا تكوينها وتارخيها وعالقتها 
اخلارجية، هو نشاط اإلنسان ككل، وليس قوة فعالة مستقلة أيا كان املسمى الذي نطلقه عليها 

(2)شعورا أو عقال أو نفسا((. 
    

نفسية ال ميكن الفصل بينهما، ))ومن الطبيعي أن العقل هو أساس إن الظواهر الفيزيولوجية و ال
-الشعور غري باحثني فيما إذا كان العقل وحده يقوم بذلك، أم أن هناك أساسا غري مادي آخر

يشرتك معه أيضا، ألن علم النفس ال يقتصر حبثه على الشعور فقط بل أن دائرته تشتمل  -الروح
 (3)((. ةيت تتناسب مع احلاالت الشعورية والالشعوريعلى خمتلف الظاهرات العقلية ال

إن النزعة النفسية لفهم األدب العريب ونقده ليست نزعة قدمية و إمنا هي نزعة غريبة تسربت 
 إلينا يف العصر احلديث، وعليه جيب التمييز بني أمرين:

يكية وهذا توظيف علم النفس، يف فهم األدب ونقده وبني األطروحات السيكولوجية اإلكلين
حىت ال ندخل يف متاهات وأشكال التهافت األعمى السائد حاليا والذي ال يفرق بني الشكلني 
السابقني، فتوظيف علم النفس بإجراءاته وأدواته وقوانينه ونظرياته يف فهم األدب ونقده أمر جديد 

عني مبصطلحات حاولت املدارس الغربية توظيفها يف نقدها لألجناس األدبية. فالناقد أصبح يست
نفسية يتكأ عليها يف تفسري وتأويل األجناس األدبية ويف احلكم على األثر األديب عند نقده وفحصه 

 وتشرحيه.
وباإلضافة إىل ذلك يكتسي املنهج النفسي أمهية بالغة يف الدراسات األدبية، باعتباره طريقة 

وحياول الكشف عن مكنوناهتا  وأسلوبا يدخل من خالله الناقد إىل خبايا األعمال اإلبداعية،
وإظهار خباياها الدفينة اليت تستعصي على القارئ العادي فيحاول الناقد الذي يوظف علم النفس 

الالوعي الذي كان صاحب النص  وإظهارطريقة ومنهجا يتكأ عليه، يف الولوج إىل خبايا النص 
األديب، من خالل هذا املنهج خيتفي وراءه، وهذا ما يضفي نوعا من اجلالء، والوضوح على النص 

الذي يتطلب بطبيعة احلال جمهودا فكريا يتجاوز حقائق املهارة العلمية، ليطرح قضايا، وإشكاليات 
أساسية كربى، وحساسة مرتبطة هبذا املعىن. هلذا فال غرابة إذا وجدنا نفس النص املدروس خيتلف يف 

املنهج ف درجات ومهارة كل ناقد يف توظيف حتليله وتقوميه من ناقد إىل آخر، وهذا نظرا الختال
مما جعل بعض النقاد يلجئون إىل حتمية اختيار املناهج املناسبة، قبل الشروع املعتمد ال أقل وال اكثر 
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، (4)يف العملية النقدية الن ذلك يعصم الناقد من عشوائية مضرة، وجيعل دراسته دراسة موضوعية
كمة تكون مبثابة الرتمجة العلمية لريية املنهج النقدي الذي حم ةولبلوغ ذلك البد من وضع إسرتاتيجي

من خالله يدرس األثر األديب ويقيمه تقييما علميا وتوكل له مهمة التصور النظري إىل املستوى 
 الفعلي، وحتديد اخلطوات اإلجرائية املناسبة الكفيلة بتطبيقه على أرض الواقع.

يقي على األعمال الفنية واألدبية كما قام بتحليل لقد استخدم فرويد التحليل النفسي التطب
األفكار األدبية للفنانني التشكيليني والشعراء واألدباء، فذهب إىل أن الفنان بصفة عامة ))رجل 

 (5)تراوده األحالم يف حال اليقظة كما تراوده يف نومه((.

ن أن يشكل خلفية معرفية إن علم النفس األديب يقدم يف هذا اجملال زاد معرفيا حقيقيا، ميك    
صلبة نستطيع من خالهلا حتليل أعمال الشعراء حتليال نفسيا ونكشف عما يف ال وعي الشاعر بدون 

 النظر إىل سريته الذاتية، و إمنا فقط من خالل النصوص الشعرية أو النثرية اليت بني أيدينا.
تلبية هلا يف عامل األشياء  فالعمل األديب ما هو ))إال تعبري عن رغبة، وهذه الرغبة مل جتد

 (6)احملسوسة فانصرفت إىل عامل الوهم واخليال((.
لقد ظهر املنهج النفسي على يد "فرويد" الذي كان يرمي إىل خلق علم مستقل وملموس، 

على  1983حياول تفسري األعمال األدبية من خالل التحليل النفسي، فقد "عكف" منذ سنة 
ا كان ليخطر له ببال أن يطلب توكيدا للنتائج اليت خلص إليها دراسة االضطرابات النفسية وم

الروائيون والشعراء، )أن الروائي جعل أساس عمله اجلديد الذي كان املؤلف خيل إليه انه اكتشفه 
     (7)من مصادر املالحظة الطبية ((.

بني العمل فالعمل األديب تعبري عن الوجود ومتثيل له وميكن التأكد أن هناك عالقة وطيدة 
والتجربة اإلنسانية بصفة عامة، وهذا ما دعا إليه "فرويد". حيث أصر على التالزم بني  ،األديب

املبدع والعمل األديب، فاملبدع األديب هو الركيزة األساسية اليت تلهمنا باإلنتاج الفين الن هناك تعايش 
حداث والتجارب املختلفة اليت واضح بني العمل األديب وصاحبه فهما غري قابلني لالنفصال، فاأل

متر إبان حياة املؤلف يف واقع األمر ميكن أن تأثر عليه تأثريا قد يكون إجيابيا أو سلبيا، وهذا ما 
جعل "فرويد" يؤكد على هذا بناءا على دراسة حلياة "ليوناردو دافنشي" )إننا نتتبع الشارات الطفيفة 

ن ذلك النمط العصامي الذي وصفناه بأنه النمط يف شخصية ليوناردو وميكننا أن نضعه قريبا م
القهري، وميكننا أن نقارن حبثه )باهلوس الفكري( عند العصاميني، وان نقارن أنواع الكف عنده مبا 

وكما ))التزم التحليل النفسي لألدب باألطر املنهجية العامة  (9)يسمى )التشتت( عند العصاميني.



 18 

للشخصيات واعتماد للتجربة وفق منوذج فيزياء القرن التاسع اليت شهدهتا الدراسات اإلكلينيكية 
عشر، وإقصاء التعليل املتافيزيقي الذي رفضته الوصفية املنطقية، وابتغاء اإلجراء املعملي الرباغمايت 

.))(8)  
لقد أكد "فرويد" على دراسة النص األديب دراسة مباشرة مستخدما تقنيات التحليل النفسي 

لسرية الذاتية لصاحب النص، وان نكشف أشياء جديدة كانت يف بادئ األمر غري دون اللجوء إىل ا
واضحة. إن الدراسة النفسية تظهر ))مكان استعمال علم النفس يف شرح الشخوص 

 (11)القصصية((.

وميكن التأكيد أن التحليل النفسي )يضعنا أمام جمموع دال هو مبثابة نغم ال ينقطع يف الوقت 
فا وتعبريا فال جيوز لنا أن نشرح األثر مقتصرين فقط على السرية وحدها الن كل ذاته حياة وتألي

  (11)شيء قد أصبح إبداعا وكل شيء قد أصبح حياة((.

إن فرويد بدراسته األعمال األدبية من الناحية النفسية يؤكد أن لألثر األديب قيمة بذاته ويعترب 
 وإقصاء تاما لسرية الذاتية لصاحب األثر.   أن مواجهة النص األديب إمنا تكون مواجهة حبتة

واملالحظ هنا أن "فرويد" أكد يف دراساته النفسية لألعمال األدبية مجلة من التحفظات 
والتسايالت تدعوا إىل توخي احليطة واحلذر يف مثل هذه الدراسات وتطبيقاهتا يف اجملاالت الفنية، 

))أكثر من دافع واحد وعن غري هائج واحد حيث يلزم أن لكل أثر صادق و إمنا هو صادر عن 
      (12)بنفس الشاعر، وهو يفسح اجملال ألكثر من تفسري((. 

واعتقد أن التفسري الذي يرمي إليه "فرويد" هو تفسري النص الذي يطرح أمام الناقد، ويفسره  
ولويات الناقد رأى بعض النقاد احملدثني انه من أقد و  ،كل واحد على حسب هواه واجتاهاته النفسية

 أن يركز جهوده يف إطار النص، وأال حييد عنه أبدا.
ومازال النقد احلديث، كما تقول "سهري القلماوي" ))يسري حنو متجيد النص األديب وحصر 
اجلهود حوله حىت أصبح النص شيئا شبه مقدس يف عامل النقد، جيب أن يستأثر بكل انتباه الناقد 

    (13)شيء لدى الناقد وقرائه على السواء. ودراسته، كما جيب أن يكون كل

ومن هنا ميكن القول أن حياة املؤلف وسريته الذاتية، ال هتم الناقد وال تفيده يف شيء، و إمنا 
الذي يهمه هو النص، فعلى ضوء ذلك يكون الدرس والتحليل وإصدار النتائج واألحكام، إذا 

جيب أن نقدمها أن هذه احلالة ال تعين اجتاه مجيع دعت الضرورة إىل إطالقها، ولكن املالحظة اليت 
النقاد احملدثني إىل متجيد النص مبا فيه الكفاية أو إىل احلد الذي جيعله كائنا حيا، مستقال بذاته عما 
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يوجد خارجه، فهناك من ال يزال ))احلياة املؤلف عنده ذلك الربيق الشديد، ومازال حيتفل احتفاال 
لذاتية ويعدها وثيقة من وثائق الدرجة األوىل لتفسري العمل األديب، واعرتافات شديدا حبقائق السرية ا

الكاتب ال تزال حتمل وزنا كبريا، والناقد يبحث حبثا مقصودا عن هذه االعرتافات ويبتهج إذ يعثر 
عليها، وهو يف كثري من األحيان يرى من جوهر مهمته ومتامها وضع املؤلف على )كرسي 

نتائج سارة ترتتب على هذا البعد عن املوضوعية يف تناول األدب، ومن أبرزها أن االعرتاف( ومثة 
اعرتافات املؤلف اليت هي خارج عن بنية النص تكتسب قدسية جتعل منها املقياس النموذجي الذي 
يطمئن إليه تفسري اإلنتاج األديب وقد يصل األمر إىل حد يتخلى فيه الدارس عن رأيه ويسرع لتبين 

               (14)رأي املخالف الناشئ من اعرتافات املؤلف((. هذا ال

وهناك رأي وسط يلح على جعل املعارف النظرية، ويعدها عامال جوهريا يف تقوية شخصية  
الناقد وتوسيع أفقه، وتدعيم أفكاره دون أن خترجه عن مهمته األساسية يف عمله النقدي، واليت 

لفين، ويرى أصحاب هذا االجتاه أن التشبع باملناهج النقدية وخاصة تتجه اجتاها مباشرا حنو األثر ا
 العليمة منها أمر حيوي.

ولكنها كما يقول الدكتور على جود الطاهر ))عندما تطغى تشغل صاحبها عن غرضه األول 
فيصبح نظريا أكثر منه عمليا وفيلسوفا اكثر منه ناقدا، ومن هنا يتوجب احلذر وحتديد النسبة 

إذا أردنا أن نبقى نقادا نزاول علمنا على آثار الفن املختلفة وعلى األدب إذا قصدنا إىل  الالزمة
ويذهب الدكتور"حممد غنيمي هالل" أن الفصل بني اجلانب التطبيقي أمر ال  (15)النقد األديب((

ويعترب خيلو من خطورة، مشريا إىل النظريات واألسس النقدية احلديثة اليت تعاجل األعمال األدبية، 
ذلك كما قال: ))نتيجة لعمليات عقلية تركيبية مبديها النظر الدقيق والتأمل العميق للنتاج األديب 
ومثرهتا التقومي هبذه األعمال يف ضوء أجناسها األدبية وتطورها العاملي، وإذن ال منافاة بني النقد 

للعمل األديب صادر عن نظريات نظريا وعمال، بل البد من اجلانب األول ليثمر النقد مثرته وبتقومي 
تبني عن امللتقى العام للمعارف اجلمالية واللغوية يف تاريخ الفكر اإلنساين، وهي غري معزولة طبعا 

 .(16)عن التجربة األدبية كما يزعم أدعياء النقد وأعدائه(( 
 كارل يونغ -6

اط" حيث ( بالالشعور اجلمعي "ونظرية اإلسق1975-1875لقد اقرتن اسم "كارل يونغ" )
أشار أن الالشعور أو العقل الباطن كما يسمى ليس حموره "الليبيدو" أو الرغبة اجلنسية كما يرى 
"فرويد" فهو اعمق من هذا واهم الن الرغبة اجلنسية هي اليت تعطي صبغة الوراثة جملموعة من 
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جلانب املتكون األجيال كاملة، وهو يف حقيقة مل خيرج عما قاله "فرويد"، ولكن أضاف إليه هذا ا
من الرواسب الباقية يف النفس واليت تعود إىل آالف السنني، ولعل هذا ما جعله ينظر إىل الفن على 

 انه ليس حصيلة نفوس شاذة كما يريد "فرويد"، وإمنا هو حصيلة نفوس ممتازة.
ية األوىل والواقع أن "الالشعور اجلمعي اليونغي "ربط بني تكوين اإلنسان النفسي وجتاربه اإلنسان

املميزات النفسية اليت التصقت باإلنسان عرب األجيال، فاإلنسان منذ والدته تربطه مبجتمعه مسات 
نفسية وعضوية ذلك انه ))مل جيعل توريث هذه اخلصائص النفسية والتجارب اإلنسانية األوىل شيئا 

تكوين جسده، و إمنا  فرديا ينتقل من فرد إىل فرد كما يورث األب ولده أو عينه أو طول انفه أو
جعل توريث هذه اخلصائص النفسية والتجارب اإلنسانية األوىل شيئا مجاعيا تتميز به ساللة وجنس 

، وهذا ما يؤكد التمييز العنصري يف نظرنا تربيرا لسلوكات الطبقة الربجوازية (17)عن جنس(( 
تمام وأهنا تقدم مساعدة كبرية الرأمسالية، كل هذا ال ينفي وجود جوانب علمية إجيابية تستحق االه

لفهم الواقع و سيكولوجية اجلمهور"وكما ميكن أن نؤكد على ان "يونغ" قد صنف اآلثار اإلبداعية 
 إىل صنفني صنف نفسي رييوي.

فالصنف األول هو الذي يكشف من خالله املبدع عن إظهار جتاربه وعواطفه وانفعاالته اليت 
داعية اليت تدخل يف إطار هذا الصنف تأخذ منبعها األصلي الذي تزوره من حني آلخر. فاآلثار اإلب

ينحصر يف هذا العامل اخلارجي اململوء بالتجارب والعرب، بينما الصنف الثاين يأخذ مادته من عامل 
خيتلف متاما عن عاملنا الواقعي، هذا العامل يتشكل من العاطفة والشعور واخليال واألساطري اليت تقرتب 

    (19)ا من األحباث األنثروبولوجيةاقرتابا كلي
فالتحليل النفسي يسمح لنا جبمع عناصر تبدو مبعثرة وقد تكون متالحقة يف واقع بسيكولوجي 

 عميق.
 شارل مورون -1

نتاج األديب صورة  أنال شك انه من الضروري أن نظرية الفحص الباطين تقوم أساسا على 
حنصر دور الناقد يف البحث عن األديب داخل األثر  لنفسه وتارخيا حلياته الباطنية، مث ينبغي أن

املنقود، وإذا تعذر ذلك أي عجز الناقد عن التعرف إليه، من خالل أدبه، فليس من شك يف أن هذا 
 األديب خباصة إذا كان شعرا ينبغي أال يعرف أو يدرس، إال من خالل شعره.

ديب والذي يعتمد أساسا على ومن هنا جند أن "شارل مورون" حاول إرساء دعائم النقد األ
طرح النصوص األدبية ومعاجلتها نفسيا، وإظهار  الذي حياول التحليل النفسي، من خالل األثر األديب
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شخصية األديب الواعية والالواعية يقول شارل مورون يف هذا الصدد: ))لقد حاولت إذن أن أوسع 
     (18)أن يهجر أبدا وجهة نظره املركزية((.النقد الكالسيكي حىت يصل إىل التحليل النفسي، لكن دون 

وهو هبذا يدعو دعوة صرحية إىل دراسة األدب من الناحية النفسية لتظهر بذلك حقيقة 
صاحبها، )أما شارل مورون، فقد أدرك أن التحليل النفسي لألدب لن يكون تطبيقا حرفيا ساذجا 

األديب، وتسليط الضوء على األجزاء الغامضة  لنفسانية العيادة، وأكد على دور النقد يف إضاءة األثر
فيه، الن النقد إثراء لألثر وإغناء له، وتوسيع اللقاء بني األثر والقارئ حىت يستغرق التلقي يف مجلته 

 فيكون األثر هو البداية احلتمية  والنهائية يف آن واحد.
تربته وثيقة إدانته إىل ريية لقد تراجع املؤلف ليحتل األثر الصدارة، ومنه تتحول الريية اليت اع

هتتربه منطا فنيا ذا جاذبية خاصة، واعترب "مورون" التحليل النفسي طريقة للتفسري قبل كل شيء أي 
  (21)تقنية للقراءة، تتخذ من اللغة صورا تعرب عن شبكات من العالقات املتعاطفة((.

يبحث عن مكنونات  إن النقد النفسي يعد عند "شارل مورون" نقدا داخليا وهذا بصفته
النصوص واستخراج ما يف داخلها، فدراسته لعدد من الشعراء الفرنسيني امثال"مالرمه" و"بودلري"، 
و"نرفال"، وفالريي"، وغريهم هي دراسة تطبيقية نفسية استخدم فيها علم النفس منهجا وطبقه على 

مثة فهو يؤكد أنه ))من املمكن اإلنتاج األديب، وهذا من خالل طرق التفسري والتحليل النفسي، ومن 
.التمييز بني عناصر العوامل الالواعية والعناصر الواعية يف العمل األدب((

، والناقد من هذا النوع (21)
ال هتمه حياة املؤلف، والهتمه سريته الذاتية، وال هتمه اعرتافاته، وإمنا الذي يهمه هم النص وأن ال 

 حييد عنه أبدا.   
 ألفرد أدلر: -8

ان فرويد يف دراساته النفسية يويل اهتماما كبريا لدور الغرائز واجلوانب البيولوجية يف السلوك إذا ك
الشعوري والالشعوري لإلنسان، فان اتباعه مثل "ألفرد أدلر"، قد ركز أساسا على دور وتأثري الثقافة 

ته النفسية واليت تؤكد واجملتمع واحمليط بصفة عامة يف بلورة سلوك الفرد، وهلذا عارض أستاذه يف نظري
على دور اجلنس يف احلياة اإلنسانية، وان الشهوة ليست هي الدعامة األساسية للخيال كما يدعي 

 فرويد بينما اخليال يعترب العامل الذي هترب إليه الشخصية من شعورها بالنقص.
س و"ألفرد أدلر"قد أعطى الشعور أو الوعي الدور األكرب يف توضيح السلوك، وذلك عك

"فرويد" الذي يرى أن اجلانب الالشعوري هو الذي يؤثر بصفة أساسية يف سلوك الفرد إذ يرى ))أن 
الناس ال يغريون عادة نظرهتم إىل احلياة بعد سن الطفولة بالرغم من أن تعبريهم عن وجهة نظرهم 
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تكن هلا أمهية  أن نظرية"ألفرد أدلر" ملومع ذلك يبدو  (22)فيما بعد يصبح خمتلفا متام االختالف((
 الكربى يف جمال اإلنتاج األديب.
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 الخطاب السوسيونقدي ورهان القيمة الجمالية
 من األدبية إلى االجتماعية

 

 أ.هـواري بلقنـدوز

عد مكلف أستاذ سا

 بالدروس

 سعيدة -المركز الجامعي 

 
ال شك أن ما يلفت النظر يف البحوث والدراسات املهتمة مبعاجلة النصوص أن 
سوسيولوجيا األدب منذ إسهامات هيبوليت تني وألبري ميمي وروبريت إسكاربيت، قد أصبحت من 

ية اليت شهدهتا ساحة البحث املفاهيم العتيقة يف الدراسات النقدية بالنظر إىل التعميقات املنهج
دورا  -دون أدىن شك-السوسيولوجي يف هذا اجملال، حبيث أدت فيه املاركسية )املادية التارخيية( 

استشرافيا، وشكلت رصيدا مرجعيا للمطارحات النظرية، وخباصة ملا أضحى يعرف بالنظرية البنوية 
لألدب اليت تبلورت مع أعمال الناقد التكوينية، أو كما ينعتها ك.دوشي بالسوسيولوجيا اجلدلية 

 (1)الروماين ل.غولدمان.
 
 المرجعية النسقية للنقد السوسيولوجي:-1

إىل معاجلة الريية  1855الصادر سنة  Le Dieu caché لقد سعى ل.غولدمان يف مؤلفه 
من أجل سوسيولوجية املأسوية يف فكر باسكال ومسرح راسني، كما خصص مؤلفه املوسوم ب: 

لدراسة أعمال أندري مالرو الروائية من منظور البنوية التكوينية، ذلك  1928الصادر سنة  يةللروا
من أجل تقصي التماثل البنوي القائم بني إيديولوجية الفئة االجتماعية وفكر العمل األديب. 

ي ولتجسيد هذه الغاية وظف ل.غولدمان جهازا مفاهيميا جتريديا مييز فيه بني رييا العامل، الوع
أن يظهر سذاجة نظرية الكائن والوعي املمكن. ومن الواضح أن غولدمان قد سعى إىل حد كبري " 

األدب كمرآة عاكسة للمجتمع عندما أثبت أن الحيوية التي تنطوي عليها الظواهر االجتماعية 
ال تنفصل عن الحيوية التي تكمن في األعمال األدبية التي تمزجها بالبعد الجمالي، فتصبح 

افة إلى هذه الظواهر، ورؤية جديدة ثاقبة إلى المجتمع، وليست مجرد مرآة أو انعكاس له إض
."(6) 
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وإذا جاز لنا التسليم حبقيقة مؤداها أن مشروع ل.غولدمان ميثل دعوة النفتاح النسق يف 
لة منوذج بنوي يوفق بني الداخل واخلارج، فإنه ينبغي أن نقر بأن مشروعه قدم تصورا منهجيا ذا محو 

إيديولوجية تعيد تشييد بعض مقوالت املاركسية ويف مقدمتها مقولة االنعكاس، وكأنه استشعر لدى 
القارئ املاركسي ضعف أنساقها اإليديولوجية فراح يسد فجواهتا املنهجية بقدر أوىف من التجريد 

جعيته النظري. وعلى الرغم من الصرامة واالنسجام اللذين انطبع هبما مشروع غولدمان يف مر 
اللوكاتشية، إال أنه أضحى قابال للنزاع واملناقشة أمام جمموعة من املقاربات اليت جاءت لتكمل ما 
وقفت دونه البنوية التكوينية من مثل سوسيولوجيا الكتابة اليت هتتم بالبحث يف معىن األشكال 

 األدبية بوصفها صورا غري مباشرة للتأثري االجتماعي.
( بفحص تأثري التطور التارخيي درجة الصفر للكتابةا التوجه يف مؤلفه )وقد اهتم بارت رائد هذ

تتوجيا هلذا التصور النظري إثر  S/Zعلى إيقاعات حتوالت الكتابة األدبية، يف حني جاء كتابه 
دراسة حتليلية نصية خلطاب الكتابة اهتدى فيها إىل الوصول إىل النص اجلمع أو املتعدد الذي متنح 

مرة إمكانية كتابته من جديد، انطالقا من أن النص يستخدم بطبيعته أنظمة تشفريية  قراءته يف كل
حتمل يف طياهتا اتفاقا ضمنيا بني النص وقارئه حول االفرتاضات اإليديولوجية اليت يسعى الكاتب 
إلثارهتا وإقناع القارئ هبا. وهذه األنظمة التشفريية متثل يف طابعها امللتوي جزءا معتربا من 

 إليديولوجيا البورجوازية السائدة.ا
ضمن هذا اإلطار يرى بارث أن سوسيولوجيا الكتابة هي املظهر الشكلي أو البالغي 

إال أن هذا التصور ظل يوجه بؤرة القراءة حنو شكل الكتابة اإلبداعية، أو  (1) للنصوص األدبية.
ور حمكوما بالشروط اجلمالية باألحرى، ظل املعطى االجتماعي للنصوص األدبية يف رحاب هذا التص

 للمادة اإلنزياحية األدبية. 
 السوسيونقد، المنطلقات النظرية والحدود اإلجرائية:-6
 األسس النظرية: -6-1

ال مندوحة أن يكون التطور احلاصل يف جمال التنظري األديب قد أسهم يف إعادة تشكيل مفهوم 
ختلف اجتاهاهتا، باإلضافة إىل التعميقات املنهجية األدب، ال سيما ما تعلق باملقاربات السيميائية مب

اليت عرفتها املناهج السوسيولوجية من مثل سوسيولوجيا الثقافة، وسوسيولوجيا التلقي، وسوسيولوجيا 
القراءة، وسوسيولوجيا املعرفة. ومن مث استوجب على الناقد يف أدبيات املنهج السوسيونقدي، أن 
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واخلاص بالبحث السوسيولوجي، ويسعى لتكييف خطابه العلمي مع يتجاوز خمططه املنهجي الضيق 
املمارسات اإلبداعية ذات اخلصوصية املتمثلة يف اإلنتاج النصاين. ومن ههنا تطرح حسب 

إشكالية العالقة بني السوسيولوجيا والسيميائيات، على حنو يغدو مبوجبه  P.Zimaب.تسيما 
سيولوجيا جدلية ومادية تكون ألصق بالنظرية النقدية حقل سوسيولوجيا األدب منهجا على ختوم سو 

بإستونيا،  Tartuتارتومن جهة، وعلى ختوم السيميائية النقدية اليت أضحت حقل اشتغال مدرسة 
 (8) والسيميائيني الفرنسيني واإليطاليني حنو: ج.غرمياس، ج.كريستيفا، إمربتوإيكو...وغريهم كثر.

الناقد السوسيولوجي نلفي متييزا صرحيا بني ويف معرض حديث ب.تسيما عن مشروع 
 طريقتني متباينتني مها:

االهتمام بفحص العناصر اخلارجية للنص األديب من مثل: موقف املؤلف داخل اجملتمع، سوق -  
 الكتاب، مجهور حقبة ما، دور النشر..إخل.

خل النص األديب، وذلك إثر ( دااالجتماعية واالقتصاديةمراعاة حتليل اجملتمع وحتوالته التارخيية )- 
 (5) توظيف األداة السيميائية للكشف عن املعطى االجتماعي داخل النص.

ونقدر ههنا أنه من الضروري اإلشارة إىل أن حقيقة متوقع املعطى االجتماعي يف اخلطاب 
ليت األديب، ترتبط بشكل مباشر مع أعمال الناقد الروسي م.باختني، والسيما مع نظريته احلوارية ا

تؤكد على اجتماعية وإيديولوجية أي خطاب بشكل موضوعي وحمسوس، خالفا ملعيارية النزعة 
(. ومن مثة جاء النقد األسلوبيات(، والنزعة الذاتية الفردية )اللسانيات البنويةاملوضوعية اجملردة )

بتهما احلواري حصيلة جلملة من االنتقادات اليت استهدف هبا باختني هتني النزعني يف مقار 
 للخطاب.

 الممارسة واإلجراء: -6-6
تنخرط بصفة رمسية ضمن  ر.فايولوك.دوشي و ج.ديبواوزمالئه  ب.تسيماال شك أن إسهامات 

إطار النقد السوسيولوجي، ذلكم التوجه الذي يعد أكثر صرامة من جهة اهتمامه بالنص، والذي 
ؤلف اجلماعي الذي أشرف على سرعان ما طفق يتكرس يف مقاربة النصوص األدبية منذ صدور امل

 حتت عنوان السوسيونقد. 1919نشره ك.دوشي سنة 
من الالفت للنظر أن السوسيونقد  يتجه حنو النص إثر قراءة حمايثة توفيقية بني النسق و 

والسياق مع شيء من التمركز حول قطب السياق، وهو إذ ينفتح على ما أجنزه النقد الشكالين يف 



 27 

لفين للنصوص األدبية، يسعى لتقدمي اسرتتيجية تقوم على استعادة احملتوى جمال مجالية النسق ا
االجتماعي لنص املدرسة الشكالنية الذي طاملا غيب من طرح هذه املدرسة، ومن مثة إمكانية 

 استبدال مفهوم األدبية مبفهوم االجتماعية.
ماعي، ضمن هذا اإلطار أضحى رهان السوسيونقد  يتمحور حول  مكون النص االجت

أي عالقته بالعامل. وال جرم أن يكون من وراء ذلك كله التأكيد على اجتماعية وإيديولوجية 
 املمارسات اإلبداعية يف مقابل أدبيتها ومجاليتها الشكلية.

على أن اخلصوصية اجلمالية هي مكمن البعد القيمي للنصوص، والذي  دوشيومن هنا يؤكد ك.
وجي عناء قراءة األعمال األدبية يف العامل الذي نسميه من خالله يتجشم الناقد السوسيول

 اجتماعيتها. وعندئذ يتحدد مفهوم االجتماعية لدى ك.دوشي يف املعادلة التالية:
 .= شروط اإلنتاج األدبي + شروط القراءة االجتماعية

 وتقوم اسرتاتيجية القراءة السوسيونقدية على شرط توفر العناصر التالية:
  + النص اعل الكتابة األدبية، وهو الفاعل النصي= اجملتمعأي فالفاعـل:  -

 الفاعل. شرط اخلطاب وهاجس وهي  اإليديولوجيا: -

(2) أو ما يعرف بالوسائط، من مثل الوسائط التعليمية، الرتبوية، السياسية.المؤسسات:  -
 

ضمن هذا املنظور، يقتضي املشروع السوسيونقدي حسب ك.دوشي إمكانية إعادة توجيه 
تقصي السوسيوتارخيي للخارج حنو الداخل، أي التنظيم الداخلي للنصوص من حيث أنساق ال

اشتغاهلا، وشبكات املعىن، وتواترها، وتزاحم خطابات خمتلفة ضمنها. ومن مث يتعني على الناقد 
السوسيولوجي خالل جتربته القرائية أن يسعى الستقصاء اإلحياءات واملعاين الكامنة يف النص من 

مساءلة املضمر واالفرتاضات والالمعقول والالمفكر فيه والصمت. وهو إذ يعمد إىل ذلك،  خالل
 (1) يساهم يف تشكيل فرضية الالوعي االجتماعي للنص، وإقحامه ضمن إشكالية اخليايل.

الذي راح يهتم بفحص ومدارسة  ج.ديبواوعلى غرار ذلك كله، ال ميكن إغفال جهود 
نص األديب من وجهة نظر تارخيية، مشكال ملا ميكن تسميته حسب النظام االجتماعي داخل ال

( وهو عامل متخيل، أو جمتمع ومهي ثابت، أو باألحرى لوحة اجتماعية مجتمع النصنفسه: ) ديبوا
وحنسب ههنا،  (4)أنه ال يوجد نص خارج حيز اجتماعي ينتجه. ديبوايف كنه النص. ومن مثة يرى 

تصورات النظرية احلوارية الباختينية، أو يف صورهتا األكثر تعميقا أن هذا الباحث قد استلهم بعض 
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مع ج.كريستيفا يف مفهوم التناص. ويف هذا السياق مييز ر.فايول بني مفهومني اثنني مها: النظام 
االجتماعي داخل النص، والنظام االجتماعي للنص، على أن تكون مهمة الناقد  السوسيولوجي 

ل دون الثاين، انطالقا من تفكيك الشفرات اإليديولوجية للنصوص األدبية ساعية لفحص املقوم األو 
. (9) 

ومن املالحظ أن ما مييز إسهامات ج.ديبوا عن جهود زمالئه من أنصار االجتاه 
السوسيونقدي هو إضفايه للصبغة التارخيية على التفسري االجتماعي للمادة اجلمالية يف النصوص 

خاص للعامل، وطرح متميز لعالقة الفن باإلنسان والتاريخ، ميكن األدبية انطالقا من مفهوم 
 تلخيصهما على النحو التايل:

 األعمال اإلنسانية حمددة بتاريخ يتميز بأنه مجاعي.-
 اآلثار الفنية على الرغم من جتسيدها الفردي هي منتجات هذا التاريخ.-
ها ال ختتلف كثريا عن النشاطات هذه املنتجات ترتبط مبمارسات إنسانية هلا خصوصيتها، لكن-

 (16) املادية يف الواقع.
أما جهود ب.تسيما الساعية إىل بناء سوسيولوجيا النص يف إطار بلورة ريية جديدة 
تتجاوز سوسيولوجيا املضامني، حاولت هي األخرى إبراز البعد االجتماعي للنصوص يف احملور 

بنية اليت حتول النص إىل جمرد نظام مفاهيمي ) املوضوعايت. ذلك من خالل املمارسات االختصارية
( أو خطاب خاص حول الواقعة االجتماعية، قوامه سلطة املفهوم وفعاليته يف من المداليل

اخلطاب. ومما ال شك فيه أن ب.تسيما يعتمد يف رييته هذه على األطروحة الشكالنية بوصفها 
 (.فسير اللساني النسقيالتقيمة إجرائية جتريبية تعتمد احملايثة اللسانية )

ضمن هذا املنظور، ميكن لسوسيولوجيا النص أن تندرج ضمن البحوث احلالية اليت هتتم 
ضمن   Transes thétiqueمبدارسة اإليديولوجيا بوصفها ظاهرة لسانية أو خطابية عرب مجالية 

 تأليف مفاهيمي ومنهجي بني املنظورين معا، السوسيونقدي وسيميائيات اخلطاب.
لى غرار ذلك، يرى ب.تسيما أن وصف وتفسري ونقد البىن الروائية يف إطار املقاربة وع

السوسيونصية يتجه صوب الرتكيز على ميكانيزمات النص يف مستواه اإلحيائي ضمن فحص 
ويف هذا السياق أجرى الباحث دراسة سوسيونصية  حول خنبة من  (11) املخطط الداليل والسردي.

من سارتر وكافكا وجيد وموزيل ومورافيا وكامو، تعامل خالهلا مع الظواهر  النصوص الروائية لكل
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السوسيولوجية املطروحة يف هذه األعمال كما لو أهنا إشكاالت لسانية وخطابية، أو باألحرى، ما 
، مثل الغموض والتناقض واحلياد والتمرد، مستكنها داللتها ووظائفها بالوضعية السوسيولسانيةنعته 

يف اخلطاب.انطالقا من التسليم بالفرضية الباختينية اليت تقضي باستحالة حياد أي خطاب  اللسانية
كائنا ما كان، وبالتايل استحالة انسالخه عن اإليديولوجيا اليت تشكل إحدى مقومات حميطه 
 الفكري الذي أنتجه، على حنو يكون فيه امللفوظ يف اخلطاب وحدة لسانية مفعمة باإليديولوجيا.

(16) 
( يف نظرية ب.تسيما القيمة اللسانيةوقد يكون من املفيد اإلشارة إىل أن املعطى اجلمايل )

من شأنه أن خيفف من غلواء آلية التفسري االجتماعي عند زمالئه من أنصار االجتاه السوسيونقدي، 
 من جهة تضمني املعطى االجتماعي يف مستوى القيمة اإلحيائية للنصوص األدبية.

كل متخيل سردي كونا خمتزال متأله   -يف عرف املنهج السوسيونقدي  -وهكذا يصري
الكائنات احلية واألشياء واألماكن واملقاطع الزمنية، وكل قصيدة أسلوبا لصنع عامل انطالقا من 

إثر تصعيد الريية -القيمة الرمزية للكلمات واألشياء. وهبذا يستطيع التفسري السوسيونقدي 
أن يتجاوز نظرية االنعكاس املاركسية، وكذا  -مايل يف النصوص اإلبداعيةاالجتماعية للمكون اجل

مقولة اإليهام الواقعي، كما لو كان بوسعه أن يزودنا بريية موضوعية إزاء األعمال األدبية من حيث 
نزوعها االجتماعي واإليديولوجي، ال سيما تلك اليت تتميز بالتفرد والذاتية كما يبدو لدى األدباء 

 انسيني.    الروم
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 الـرؤيــة النــقديــــة الـمـقــارنــيـــة العامة
 

 بومدين جاللي 

 لف بالدروسأستاذ مساعد مك

معهد اآلداب  -  قسم اللغة العربية 

 واللغات

 المركز الجامعي / سعيدة

 
منذ الوهلة األوىل ، تواجه الباحث يف حقل األدب املقارن معضلتان هامتان صارتا من 
العسر مبكان ،وذلك انطالقا من كوهنما الواجهة والعمق  هلذا التخصص املعريف الذي أصبح وسيطا 

مسامهة يف حوار/ صدام احلضارات ، داخل الثقافة املعوملة اليت ال يأبق منها  ضمن وسائط شىت
 آبق، وهاتان املعضلتان مها التسمية والتعريف. 
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فهي تنطلق من بديهية  لكل مسمى اسم يدل  –معضلة الواجهة  -فبالنسبة للتسمية  
مم له داللته ومساحته عليه، حيدد أين يبدأ وأين ينتهي ... مثال : النقد األديب عند كل األ

اخلاصتان به، وتاريخ األدب يف كل الثقافات له أيضا داللته ومساحته ،وكذلك احلال يف غريمها من 
شيئا ما. فمصطلح  فروع الدرس األديب،  لكن إذا ما وصلنا إىل " األدب املقارن " جند األمر خيتلف

 La}                         لغة الفرنسية" يف صيغته العربية املرتمجة حرفيا عن ال"األدب املقارن

littérature comparée }  دب " )اسم اجلنس(  املوصوف  بلفظيتكون  من  لفظ " األ  "
)اسم املفعول( إال أن هذا النعت الواصف  يتغري بتغري اشتقاقيته مبجرد  -مــفتــوح الـــــراء –املقارن  

من اللغات كاإلجنليزية واألملانية وغريمها ، إذ يتحول الوصف اخلروج من الفرنسية والدخول إىل غريها 
، وهذا التغري ال يندرج ضمن خصوصية (1) من )اسم مفعول ( إىل )اسم فاعل (أو إىل )املصدر (

الرتكيب الصريف يف كل لغة ، ألنه لو كان كذلك لتوقف التعضيل عند الصيغة الصرفية للوصف 
دث استفهامات عديدة حينما ينتقل التغري من الوصف إىل وحسب ، لكن هذا التعضيل يتسع وحي

املوصوف نفسه )األدب (، إذ يتحول مصطلح " األدب  املقارن " ثنائي  اللفظ  إىل  مصطلح  
كما شاع يف الدراسات « العلم املقارن لألدب »  –حـينــا  -. فهــو، متنوعةثالثي  اللفظ  بصيغ  

أحيانا  أخرى  ويف  لغــات  أخرى  –وهو   (2)ةواإلسبانية والياباني  ةطاليباإلي ةاألدبية املقارنة الناطق
 .(3)«التاريخ األديب املقارن» ، ومرة «تاريخ األدب املقارن» ، ومرة«اآلداب احلديثة املقارنة» مرة  –

وتعمقت معضلة هذا املصطلح أكثر فأكثر مبا حدث مع هناية القرن العشرين يف الواليات  
األمريكية حيث زالت احلدود وبرز التداخل بني " األدب املقارن " و " النقد الثقايف املقارن املتحدة 

بكتابيه  توتوسي  ستيفن  متثيل   " يف مؤلفات املوجة  النقدية األمريكية اجلديدة اليت ميثلها أحسن
وم إىل الدراسات من األدب املقارن الي» ،  و  *«األدب املقارن والدراسات الثقافية التطبيقية » 

وبرغم ما متليه هذه التعددية والتداخل من التحفظ إال أن هذا البحث سيستثمر  (4) **«الثقافية 
ماتيسر منها بغية تقدمي لوحة بانورامية ملا كتب يف هذا االختصاص عربيا مع نقده عمال على 

 تطوره.  
اجم من جهة، وتطوره فأساس التعضيل مصدره املع –معضلة العمق  -وبالنسبة للتعريف 

أصال قبل نشأة األدب املقارن بوصفه  الداخلي من جهة ثانية. فأما املعاجم فإن أمهها  قد ظهر
إال قليال   - وبعد ظهور  املصطلح اجلديد اعتمد  املعجميون (5)ختصصا أدبيا حديثا بزمن طويل

، «املقارن»و« األدب» ، النظرة الفاصلة بني شقي املصطلح  ***-منهم ويف زمن متأخر جدا 
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يف « األدب »وهذا الفصل ال يقدم تعريفا بقدر  ما يقدم تشويها  حبـــكم أن  املقــــصود بلفــــظ 
يصبح املعىن هو : « املقارن » هو : دراسة اإلبداع األديب، وعند إمتامه بلفظ « املقارن » مصطلح 

حتيل عليه الدراســــات التــــطبيقية يف هذا دراسة اإلبداع األديب مبقارنته مع إبداع أديب آخر  كما 
... وهكذا فاملعاجم هي أول من أنتج اخللل يف تعريف األدب املقارن.  وأما تطوره (6)االختصاص

ولكل مرحلة  –كما سيظهر الحقا   –الداخلي ففيه على األقل مخس مراحل متتابعة مث متوازية 
عفوا  –شارة أن معظم هذه املراحل كانت تعمل رييتها اخلاصة ملاهية األدب املقارن، مع اإل

على نفي بعضها حىت أدى األمر إىل التداخل شبه التام بني األدب املقارن وغريه من  -أوقصدا
 (7)االختصاصات  مثل الدراسات الثقافية و ذلك مع أفول القرن العشرين للميالد

 مراحل األدب المقـــارن 
 االجتاه التأسيسي العام { .} 1961 -1416:  * المرحلة  األولى

يف « مقرر يف األدب املقارن» منذ ظهور املصطلح يف منشور تدريسي فرنسي حتت عنوان 
األدب املقارن، »يف مؤلفها  Suzan BASSNETTكما كتبت سوزان باسنيت   1916سنة 

ه يف حماضرات  Abel VILLEMAN، ومرورا باملؤسسني احلقيقيني آبل فيلمان (9)«مقدمة نقدية
اليت عرض فيها عالقات األدب الفرنسي مع اآلداب األوربية األخرى  1464السوربونية خالل العام 

مث  مواطنه  جان جاك  « السرقات األدبية  األبدية  اليت  تتبادهلا  كل  الدول »  حتت  عنوان 
  الذي قدم حماضرات مماثلة يف اجلامعة نفسها خالل العام Jean Jacques AMPEREأمبري 
ومتابعة جبمهرة املقارنني « التاريخ املقارن للفنون واآلداب عند الشعوب كلها» حتت عنوان  1416

 Charles FILARETEأمثال : شارل فيالرات   العلمني من  ا بعد هذين الذين جايو
 .F   وفرنان   بلدنيسربغــــــر Josèph TEXTEوجوزيف  تيكست 

BALDENSBERGUER الم يف فرنسا، وهنري هاHenry HALLAM   وماثيو
 Hutchesonهتشيصن ماكويل بوسنت  و  ،يف بريطانيا  Mathew  ARNOLDآرنولد

Macaulay POSNETT   يف   نيوزيلندا، وإدوارد رود ROD  Edward  ،يف سويسرا
  Moriz CARRIEREيف  روسيا، و  موريز كاريري    VESSELOVSKIوفيسيلوفسكي 
 Arthur Richmondانيا ، آرثر رتشموند مار   يف أمل  Max KOCHوماكس كوخ 

MARSH إىل  غاية  تأسيس " جملة األدب  املقارن " يف فرنسا  سنة  (8)يف  أمريكا  وغريهم
1961

يف    A .VILLEMANكان  تعريف األدب  املقارن ال خيرج عما  قالـه آبل فيلمان   *
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حول دراسة األخذ والعطاء  J.J. AMPEREحماضراته التأسيسية  ودعمه  معاصره ج.ج. أمبري
الذي كان األدب املقارن أحد فروعه بوصفه تطورا من  (11)بني اآلداب بغية إكمال تاريخ األدب

السرقات األدبية احمللية إىل السرقات األدبية الدولية. مع اإلشارة أن هذه املرحلة كانت متهيدا طبيعيا 
 للمرحلة الثانية اليت تليها. 

 }االجتاه التارخيي الكالسيكي / الفرنسي{  1954 – 1961 نية :* المرحلة الثا
، و بظهور كتاب بول  فان   1961يف فرنسا سنة « جملة األدب املقارن » مع تأسيس

" الرتكيب يف التاريخ األديب : األدب املقارن واألدب العام"  Paul Van TIEGHEMتيغم 
صها حتددت بدقة يف كتاب "األدب املقارن" دخل األدب املقارن مرحلة جديدة من تارخيه خصائ

 ، ومتثلت يف اعتماد النقاط امللخصة التالية : 1911الذي نشره بول فان تيغم سنة 
 دراسة التأثري والتأثر بني اآلداب القومية، ال جمرد التشابه -أ

 تعدد لغات اآلداب املدروسة، لغتان أو أكثر. -ب
 داب، الثبوت املوثق.ثبوت الصالت التارخيية بني هذه اآل -ج
 EUROCENTRISMEاالنطالق من املركزية األوربية    -د

COSMOPOLITISME LEاعتماد كل عناصر الكوزموبوليتية   -ه
(11) 

 Jean Marieوتعمق هذا الجتاه مع تابعي فان تيغم أمثال جان ماري كاري 

CARRE  وشارل ديديان Charles DEDYAN  وماريوس فرانسوا غويارMariauce 

François GUYARD  و كان التعريف املتفق عليه عند هؤالء هو ما ختتزله عبارة غويار ...
وكان أفول هذه املرحلة  (12)«األدب املقارن هو تاريخ العالقات األدبية الدولية » الناصة على أن 

ب على أفول . مع اإلشارة أنه ترت1954يف  املؤمتر الثاين للرابطة الدولية لألدب املقارن يف سنة 
االجتاه التارخيي الكالسيكي ظهور ثالث مراحل شبه متوازية، أوالها ذهبت مذهب القطيعة التامة، 

 والثانية تطويرية ملا سبق، والثالثة توفيقية مضيفة من إيديولوجيتها.
 }االجتاه النقدي { 1998إىل  1954: من * المرحلة الثالثة 

وعقدت مؤمترها األول  *(AILC)دب املقارن " بعد أن تأسست " الرابطة الدولية لأل 
يف جامعة تشابل هيل يف كارولينا  1954، جاء املؤمتر الثاين سنة  1855بالبندقية يف إيطاليا سنة 

الشمالية بالواليات املتحدة  األمريكية ، وفيه  برزت  أزمة  األدب  املقارن  إذ  طالب  رونه  ويلك 
René WELLEK  اسات التأثري والتأثر الفرنسية املنشأ واالجتاه وجتاوزها إىل   بالقطيعة مع  " در
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بني اآلداب والفنون، وذلك بعدما مهد هلذا املطلب سنوات قبل   (13)" دراسات التوازي والتقابل "
 هذه  . وتعمقت  Austin WARRENمع أوستني واران  **ذلك ال سيما بكتابه املشرتك

  Rene إيتيامبل    روين  الكبار  مقارنيـــها  بعمل أحــــد  ذاهتا  فرنسا  من داخل  القطيعة

ETIEMBLE "األوربية  املركزية "الذي هاجم فيه    ***املوسوم ب : " املقارنة ليست عقلنة  
 Henry مبسامهات  هنري رمياك  اجلديد  هذا االجتاه النقدي واتسع   االستعمارية . البذرة   ذات

REMAK  وهاري لفنيHarry LEVIN   وأوين ألدريجOwen ALDRIDGE  . وغريهم
األدب املقارن هو فرع الدراسة األدبية  الذي يعىن  بالبنيات »أن  نويرى هؤالء املقارنون األمريكيو 

بنقل االهتمام من خارج   (14)«اجلوهرية الكامنة  وراء  الظواهر  األدبية  يف  كل  زمان  ومكان 
وعلم النفس  ىإىل انفتاح املقارنة األدبية على الفنون والعلوم كاملوسيقاألدب إىل داخله ، باإلضافة 

، ومع هناية القرن دخل هذا االجتاه يف تشويش (15)وما إىل ذلك من جماالت الوعي اإلنساين
 وضبابية نتيجة ما جاءت به املوجة النقدية األمريكية اجلديدة املشار إليها سلفا . 

 فرنسا }االجتاه التارخيي املتطور{  في1954 بعد   * المرحلة الرابعة  :
بعد النقد اخلارجي الذي تلقاه االجتاه التارخيي الكالسيكي يف أمريكا مث النقد الداخلي 

يف فرنسا ، غري هذا االجتاه رياه وطور مفاهيمه تطورا واضحا  ETIEMBLEالذي كتبه إيتيامبل 
وأندري   Claude PICHOISيني كلود بيشوا ظهر يف كتاب " األدب املقارن " للمقارنني الفرنس

 . 1921يف سنة    André Michel rousseauميشيل روسو
جبامعة " باريس  معهما أستاذ األدب املقارن   بل أدخال ومل يقف هذان املقارنان عند هذا الكتاب 

رن ؟" كتاب "ما األدب املقا  1941سنة معا  وأخرجوا   Pierre BRUNELالرابعة " بيري برونال 
 إيف ندـــــع سهـــنف  بقي الطرح القدمي . و  احلقل املعريف  هلذا  طرحهم اجلديد  بغية توضيح

  " ماذا  سلسلة   قارن " ضمنــــــ"األدب امل كتيبه    يــــف    Yves   CHEVRELل  ــريــــفــــيش
 Daniel Henriهنري باجو–" إىل أن وصل إىل دانييل ? Que sais-je "" ؟أعرف 

PAGEAUX  قائال :   1995" سنة به " األدب  العـــــام  املقارنالذي صاغه معرفا يف كتا ، 
األدب املقارن هو الفن املنهجي الذي يبحث يف عالقات التشابه ، والتقارب، والتأثري، » 

فيما  وتقريب األدب من جماالت  التعبري واملعرفة األخرى . أو أيضا ، الوقائع والنصوص األدبية
بينها، املتباعدة يف الزمان واملكان أو املتقاربة ، شرط أن تعود إىل لغات  أو ثقافات  خمتلفة، تشكل  

ما يعين أن  وهو  (16)«جزءا  من تراث  واحد من أجل وصفها بصورة أفضل ، وفهمها وتذوقها
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االجتاه النقدي  االجتاه التارخيي املتطور قد خفف كثريا من تزمت سلفه وأضاف إليه بعض عناصر
 دومنا أن يذوب فيه .

 ...}االجتاه االجتماعي { 1912من * المرحلة الخامسة : 
يف بودابست عاصمة اجملر ، خالل املؤمتر الثامن للرابطة الدولية لألدب املقارن مت اإلعالن 

فيكتور  أوربا الشرقية رمسيا عن ميالد االجتاه االجتماعي يف األدب املقارن على يد كبري مقارين
الذي مهد هلذا الظهور باشتغاله على املالحم   Viktor GIRMOUNSKIجريمونسكي 

 الشعبية منذ الثالثينات . مع اإلشارة أن ما أخر ظهور األدب املقارن يف اجملمــــوعة االشتــــراكية

االرتكاز القومي أوهلما النظرية املاركسية نفسها اليت ال جتاري  )ومنها أوربا الشرقية ( سببان اثنان،
املؤسس النطالقات املقارنة يف االجتاه التارخيي الكالسيكي الذي ساد يف النصف األول من القرن 

وثانيهما  (17)العشرين بل تعدى ذلك إىل آداب ألمم خمتلفة بلغات خمتلفة ويف قارات خمتلفة أيضا
 تاليين يف اخلمسينيات . القبضة احلديدية السوفياتية اليت مل ختتف إال بعد زوال احلكم الس

ومن بداية ذلك االنفتاح التدرجيي سامهت مجهرة من مقارين بعض دول أوربا الشرقية  
ال باملعىن  -االجتماعي الذي مسي أيضا سالفيا هكروسيا واجملر ورومانيا و غريها يف بلورة االجتا

 GIRMOUNSKIجيرمونسكيلروسي أمثــــال ا من -العرقي وإمنا باملعىن اجلغرافـــي /اإليديولوجـــي 

  أدريان  والـــرومــانـــي Mihai NOVICOVنوفيكوف    ميهاي  اجملـــري  املذكور  أعاله و   
وغريهم . وانطلق هؤالء يف تعريفهم لألدب املقارن من التشابه   Adrian MARINO مارينو 

اعدت األزمنة واألمكنة واللغات لو تب وهوما يؤهل إلنتاج متشابه حىت  (19)النمطي أو التيبولوجي
دومنا تأثري و ال تأثر اللذين ال حيدثان إال إذ ا كانت ثقافة ما يف حاجة إىل غريها وهي مهيأة لتلقي 
ما يأتيها من هذه الثقافة الغريية. لكن هذا املنظور مل مينع االجتاه االجتماعي من التموقع بني 

مما أضفى على هذا االجتاه   (18)نهما مع نقدمها يف آن معااالجتاهني التارخيي والنقدي واالستفادة م
 نوعا من الشمولية.

مما سبق يظهر أن األدب املقارن يسري يف ثالثة اجتاهات عاملية كربى، لكل منها مفاهيمه 
ورييته  املنهجية وأعالمه ، وهي تتعارض حينا وتتقاطع حينا وتتكامل إذا ما نظرنا إىل هذا احلقل 

 رة مشولية . وهذه االجتاهات هي : املعريف نظ
 االتجـاه التـاريخــي -1
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من فرنسا مث أصبح  –يف حمطاته العامة ، والكالسيكية ، واملتطورة  –انطلق هذا االجتاه 
 ةم أدبية وفلسفية معا. فالبنسب 18عامليا يف كل مرحلة من مراحله . وقد كانت انطالقته يف القرن 

من إرهاصات تقارنية سابقة إىل جانب تطور املوازنات األدبية من  للجانب األديب كان االنطالق
، و بالنسبة للجانب الفلسفي  كان االنطالق من   (21)مستواها احمللي إىل املستوى  اخلارجي

وكان التوايم بني نزعيت  **Positivismeوالفلسفة الوضعية  *Historisme الفلسفة التارخيية 
، وقد أصبح هذا  (21)النظري لالجتاه التارخيي  يف األدب املقارن هاتني الفلسفتني هو األساس

االجتاه مدرسة مبا أصبح له من أعالم يف الكثري من البلدان واللغات، ومما عيب على هذه املدرسة 
أهنا من الناحية النظرية مثقلة بأعباء » -يف حمطتها الكالسيكية  –وهي يف أوج عطائها  ةاملقار ني

التاسع عشر كالنزعتني التارخيية والوضعية ، وأهنا تتعامل مع النصوص األدبية بصورة  فلسفات القرن
خارجية ، ويف منأى عن أدبيتها ، ال تتعامل مع األبعاد الداخلية لتلك النصوص ، أي مع جوهرها 

لكن بعد التطور خفت قليال هذه املآخذ وحلت حملها  مثالب النزعة    (22) «الفين واجلمايل 
 باجو الوارد نصه سلفا.  هنري وفيقية اليت يعكسها تعريف دانيالالت
 االتــجاه الــنقــدي  -2

انطلق هذا االجتاه من القطيعة مع االجتاه التارخيي يف حمطته الكالسيكية تأسيسا على 
سة اآلخر ثقايف . فأما املبدأ األخالقي فكان نتاج احلضارة األمريكية املؤسو مبدأين، أحدمها أخالقي 

حديثا من جنسيات خمتلفة وثقافات متعددة وهو ما يستدعي انفتاحات كبرية جدا ، وأما املبدأ 
. وباتساعه عامليا (23)الثقايف فهو نتاج البحث عن هوية متميزة داخل هذا املزيج  البشري الثقايف

ية إىل مل تكتف بنقل اهتمام األدب املقارن من العالقات اخلارج» أصبح هذا االجتاه مدرسة 
تتفتح الدراسات املقارنة على نوع  نالعالقات الداخلية لألدب ، بل ختطت ذلك إىل املطالبة بأ

آخر من املقارنات أال وهو مقارنة األدب  بالفنون والعلوم وحقول املعرفة والوعي اإلنساين  األخرى 
موضوعا مستقال  أن األدب املقارن ليس» ومما عيب على االجتاه النقدي أنه ذهب إىل   (24)«

وهذا ما أدى إىل انتشار التالشي  (25)«ينبغي له أن يرسخ قوانينه اخلاصة الصارمة مهما كلفه ذلك
 يف حدوده تدرجييا .

 االتــجــاه االجتماعـــي  – 1 
انطلق هذا االجتاه من أرضية االشرتاكية السائدة يف أوربا الشرقية بعد انتصار الثورة البلشفية 

الفلسفية املادية اجلدلية وأضاف إىل هذا مبادئ االجتاهني التارخيي والنقدي بريية ذات النزعة 
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، وحبكم امتداداته عرب بلدان شىت أصبح مدرسة منذ اإلعالن  (26)تتماشى واختياراته اإليديولوجية
 مع املقولة املاركسية اليت ترى أن الدور» الرمسي عن ميالده وقد سارت هذه املدرسة يف انسجام 

احلاسم يف التطور األديب يكون للعوامل الداخلية أما العوامل اخلارجية فهي عوامل ثانوية وغري حامسة 
ذات أطروحة » ومما عيب عليها أهنا    (27)« ، تتوقف فاعليتها على توافر الشروط الداخلية لألدب

إىل مآخذ النزعة وهو ما يرتتب عليه الضبابية يف احلدود ، مضافة  (29)«متداخلة االختصاصات 
التوفيقية بني املدرستني التارخيية والنقدية من جهة ، وبينهما وبني اجلدلية الدياليكتيكية من جهة 

 ثانية .
أهنا مل  –التارخيي والنقدي و االجتماعي  –واملالحظ على هذه االجتاهات / املدارس

ثية  كالسميائية ونظرية التلقي تستفد إىل غاية العقد األخري من القرن العشرين من املناهج احلدا
وهو ما أدخلها مجيعها يف شيء من اجلمود املنهجي الدال على  (28)ونظرية التناص وغريها  إال نادرا

 بوادر أزمة مستقبلية يف األدب املقارن .
 حــدود األدب المقـــارن  

اهاته املختلفة حقل " األدب املقارن " جذاب شيئا ما بدليل أنه مازال مثريا للجدل بني اجت
وأنه ينتج الدراسة وراء الدراسة يف اللغات احلية عرب العامل . وهذه اجلاذبية تدعونا إىل طرح 

التالية : ماذا يقارن األدب املقارن ؟ هل يقارن األدب بوصفه إبداعا أم بوصفه نقدا ؟  تالتسايال
لتسايالت مماثلة أو مغايرة ال  أين يبدأ هذا األدب املقارن وأين ينتهي ؟  ويبقى الفضاء مفتوحا

 ميكن حصرها ومناقشة تسايليتها بيسر ويقني ... ولنبدأ من نقطة البدء :
 ما ذا يقارن األدب املقارن ؟  

ال شك أن االجتاهات العاملية لألدب املقارن جتيب عن هذا التسايل ، فاالجتاه التارخيي 
ند التوازي والتقابل بني خمتلف جماالت الوعي يقف عند التأثري والتأثر ، واالجتاه النقدي يقف ع

اإلنساين، واالجتاه االجتماعي يقف عند التشاهبات التيبولوجية كما سبقت اإلشارة إىل ذلك. 
وبالتأمل قليال يف هذه القضايا منفردة جند أن " التأثري والتأثر " هي مسألة تدخل يف النقد التارخيي 

ي  والتقابل " هي مسألة  تدخل  يف  النقد  اجلمايل  للفنون لآلداب املختلفة وجند أن " التواز 
( هي Les ressemblances typologiquesاملختلفة، وجند أن  "التشاهبات التيبولوجية " )

 مسألة تدخل يف النقد العلمي لإلنتاج األديب عرب تطور للمجتمعات املختلفة .
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بية إال االسم الذي جاءه من بعض وهكذا يتضح أن " األدب املقارن " ال ميلك من األد
"...ألنه ينطلق أيضا من مواد أخرى  بعضمع وضع خط حتت "  –املادة اخلام اليت انطلق منها 

و من هذا ، فهو أيضا ليس " نقدا أدبيا مقارنا " حبكم غياب  –كالرسم والنحت و ما إىل ذلك 
النقد العام » املقارن " هو بدقة النص األديب من منطلقاته أحيانا ، مما يؤدي إىل أن " األدب 

الذي ينطلق من منطلقات شىت ، وفق ما يقتضيه هذا املنهج أو ذاك من مناهجه القدمية « املقارن 
أو املستجدة ، ليضيف إىل عموم  اهتماماته  يف  التأثري  والتأثر ، والتوازي والتقابل، والتشاهبات  

آلخر واالستشراق واملثاقفة وخطاب ما بعد الكولونيالية ميادين حبثية معاصرة كصورة ا» التيبولوجية 
على أن يبقى منفتحا على  املستجدات  اليت  تدعو إىل  ممارسة  املقارنة   (31)« ودراسات الرتمجة 

كفعل لتفكري  فرضي  استنباطي يصدر  عن  استقراء »  ال  كدراسة  أدبية  خمتصة  فقط  و إمنا  
 تفقد هويتها وحقل انتمائها .   دومنا  (31)« مث استنباط 

واألمر اجلدير باإلشارة أن الثقافة العربية استقبلت األدب املقارن ترمجة واقتباسا ومارسته 
واستمر التأليف إىل تأليفا على مستوى اجلامعة وخارجها وهو يف أوج اجتاهه التارخيي الكالسيكي 

 .بداية األلفية اجلديدة*
 املقارن يف الوطن العريبببليوغرافيا األدب * ينظر 
 المؤلفات المترجمة إلى العربية: - أ
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الرقم 
الرتتييب 

وفق سنة 
 الظهور

 املؤلف و الكتاب واملرتجم

11 

دون تاريخ ودون  -بول فان تيغم: األدب املقارن، دار الفكر العريب، القاهرة -
ن مرتمجه و كا  1984ترجم عن الفرنسية و رجح الباحثون أنه صدر عام   -ذكر املرتجم 

 أعيد طبعه عدة مرات . –سامي الدرويب 

12 

ماريوس فرانسوا غويار: األدب املقارن.  ترمجة:  حممد غالب،راجعه :  عبد  -
 .1952، 1(، جلنة البيان العريب، القاهرة، ط88احلليم حممود، سلسلة األلف كتاب )

 ترجم عن الفرنسية و معه مقدمته من تأليف جان ماري كاري .   
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13 
بول فان تيغم: األدب املقارن. ترمجة: سامي مصباح احلسامي، املكتبة  -
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http:// www. Sardam. info / Sardam%20A1%Arabi /8/10.htm 
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 أسس االتجاه التاريخي الكالسيكي

 18 – 19ص  –ت: غ. السيد  –برونيل / بيشوا / روسو  –ما ألدب المقارن  -11

– 1849 –ت: سامي الدروبي طبعة دار الفكر العربي  –بول فان تيغم  –ينظر : األدب المقارن  -11
 21ص

 1باريس طمنشورات عويدات / بيروت / –ت: هنري زغيب –م.ف. غويار  –األدب المقارن  -12
 15ص -1879/

 Association internationale de la littérature comparée 

 1888 –من منشورات اتحاد الكتاب العرب  –د. عبد عبود  –ينظر :األدب المقارن ، مشكالت وآفاق  -13
 31ص –

  ام ترجمت إلى العربية محي الدين صبحي ع – 1848طبع سنة  –تأليف ويلك / واران –نظرية األدب
1872 

 Comparaison n’est pas raison 

– 1893 – 3/ اللسنة  3العدد  –مجلة فصول  –ت: نجالء الحديدي  –جون فليتشر  –نقد المقارنة  -14
 68ص

 1886وزارة الثقافة  –دمشق  –كتب مدرسة الديوان  –محمد كامل الخطيب  –ينظر : نظرية الشعر  -15
 و ما بعدها 297ص  –

  -منشورات اتحاد الكتاب العرب –ت: د. غسان السيد  –دانييل هنري باجو  –األدب العام المقارن  -16
 19ص – 1887
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مكتبة  –القاهرة  –ت: عبد المنعم حفني  –كارل ماركس  –ينظر : األدب والفن في االشتراكية  -17
 1877 –مدبولي 

اآلداب  –ى ت:ة غسان مرتض –فيكتور جيرمونسكي  –ينظر : التيارات األدبية بوصفها ظاهرة دولية  -19
 و ما بعدها 137ص  –      1885- 93العدد –دمشق  –األجنبية 

ص  – 1897/  1ط -المركز الثقافي العربي  –د. سعيد علوش  –ينظر : مدارس األدب المقارن  -18
 و ما بعدها 127

 و ما بعدها 16ص  –ت: د. غسان السيد  –بيشوا /  روسو  / برونيل -ينظر : ما األدب المقارن ؟  -21

 Historisme :…Philosophie selon laquelle toutes les valeurs résultent d’une  
     évolution historique …- Petit Larousse (1964 ) –P.512       

 Positivisme : Philosophie d’Auguste contre ,qui prétend que  l’ esprit    humain 

doit renoncer à connaître       l’être une nie des choses ,et se contenter des vérités 

tirées de l’observation et de l’expérience des phénomènes           Petit Larousse 

(1964) P. 819 

 – 1888 –منشورات اتحاد الكتاب العرب  –د. عبد دبود  –ينظر : األدب المقارن ، مشكالت وآفاق  -21
 و ما بعدها  29ص 

 49ص –المرجع السابق  -22

 84ص – 1897 – 1المركز الثقافي العربي  ط –د. سعيد علوش  –ينظر : مدارس األدب المقارن  -23

 48ص –د. عبده  عبود  –األدب المقارن ، مشكالت وآفاق  -24

 61ص – 1893/  3/ سنة  3فصول العدد  –ت: نجالء الحديدي  –جون فليتشر  –نقد المقارنة  -25

 و ما بعدها 138ص –د. سعيد علوش  –ينظر : مدارس األدب المقارن  -26

 47ص –د. عبده  عبود  –األدب المقارن ، مشكالت وآفاق  -27

 ا 143ص –د. سعيد علوش  –ينظر : مدارس األدب المقارن  -29

 57 -51ص   –د. عبده  عبود  –ارن ، مشكالت وآفاق األدب المق -28

  11ص –د. مسعود عمشوش  –من األدب  المقارن إلى النقد الثقافي المقارن  -31

 22ص –ت: غسان السيد  –د. هـ باجو  –األدب العام المقارن  -31
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 مراكز النهضة العربية الحديثة 
 وحركة البعث األدبي والنقدي 

 

 عباس محمد

 بالدروس أستاذ مساعد مكلف

معهد اآلداب  -قسم اللغة العربية 

 واللغات

 المركز الجامعي / سعيدة   

 الجزائر

 
  مركزا النهضة األساسيان:

:"يف عملية تقييم أدبنا احلديث ، يصبح من النوافل اعتبار احلملة (1)يقول أمحد كمال زكي
 حامسا يف تكوين هذا بأوربا عامال ت، وما ترتب عليها من اتصاال1194الفرنسية على مصر سنة 

كانت هتيئ السبيل إىل ما   –أو املادية بصفة عامة  –األدب فال شك أن التطورات االجتماعية 
جيعل النتاج الفكري يستوعب مث يتمثل جوانب احلضارة، اليت أهّل هبا نابوليون بونابرت، حىت 

 جمال يزداد عدد املثقفني".ليمكن الزعم أنه بقدر ما كان اجملتمع يقوم بإنشاءات عمرانية يف أي 
وكالم أمحد كمال زكي يالمس كبد احلقيقة يف كثري مما يذهب إليه، فاحلق أن  احلملة 

املاس الكهريب الذي المس عقول الشرقيني، فنبهها إىل  -(2)كما بيّنا سابقا  –الفرنسية، مثلت 
 .(3)ىل ذلك العهدضخامة تركة االحنطاط والتخلف واجلهل، اليت رزح حتتها الوطن العريب إ

ومن هنا بالذات، جاءت جهود حممد علي اإلصالحية يف أعقاب طرد احلملة، إن من 
حيث الكم أم من حيث الكيف، لتجّسد أول استفاقة نوعية يف تارخينا احلديث، ووفرت بالنتيجة 

 األساس املادي املالئم للذهاب يف طريق النهوض وتلمس أسباب التقدم.
، أنه ما كانت املدارس اليت أنشأها الرجل، وال ذاته عليه يف الوقتوالذي نراه، ونؤكد 

والعسكرية،  ةالبعثات العلمية اليت أنفذها إىل الغرب، وال اإلصالحات االقتصادية والزراعية واإلداري
جمرد انبهار انفعايل حبضارة الغرب، وال رغبة ذاتية يف التماثل والتشابه به فحسب، بل هي شكلت 

استجابة موضوعية للتحديات احلضارية الوافدة، ورغبة قوية يف   -ائم هبا أم مل يشعر شعر الق –
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إحداث القطيعة مع الثالوث املقيت: االحنطاط والتخلف واجلهل، ومن مثة الوصول إىل "اجملتمع 
 احلديث" الذي حدده هدفا مركزيا يف جممل نشاطه اإلصالحي.

لتحديات احلضارية الوافدة، ويف هذه الرغبة القوية والواقع أن األساسي يف هذه االستجابة ل
للقطع مع تركه االحنطاط كان، تأّهل مركزين متباعدين أخذت تتجمع فيهما  من األسباب ما 
سيجعلهما يقومان بأدوار حامسة يف جتسيد مشروعات النهضة، ويف تأهيل الفكر العريب ملواجهة 

 عليها، مها: مصر وسوريا.األسئلة احملرجة، واحتضان األجوبة العملية 
يقرر املستشرق  –ففي مصر "كانت املصادر األوىل اليت أخذ الفكر األوريب يشع منها 

هي املدارس املهنية اليت أنشأها حممد علي، والبعثات العلمية اليت أرسلها إىل  – (4)هاملتون جيب
، وكانت يف أكثر ةاذج األوربيأوربا، وكانت الغاية األوىل لتلك املدارس اليت أنشئت على غرار النم

األحيان حتت إشراف األوربيني، هي ختريج األطباء واملوظفني ورجال القضاء واخلرباء املهنيني من كل 
 نوع، وذلك كي ينهضوا باملشروعات اليت كان يرمسها الباشا ..." 

فقد كانت حركة التجديد أوسع يف األوساط  – (5)يضيف جيب –" ... وأما يف سوريا 
ملسيحية وأعم، وخاصة يف لبنان. وكان القائمون هبا هم املبشرون ومدارسهم، حيث كان الناشئة ا

يتصلون بالتأثري األوريب اتصاال مباشرا. ويف كثري من األحوال كان هذا االتصال يدعم مبتابعة 
ادت الدراسة يف الغرب، وخاصة يف فرنسا، وقد متادت هذه احلركة، يف االجتاه حنو "التغرب" وك

 حتدث خلال يف التوازن".
والذي نعتقده،  أن ختطيط هاملتون جيب هذا، للينابيع األصلية اليت استقى منها مركزا 
النهضة األساسيان  مصر وسوريا، وللمعطيات العامة اليت حتكمت يف خطواهتما ، على وجاهته ، 

فة على قضية نعدها جوهرية ، يظل قاصرا عن بلوغ الغاية وتعمق املسألة ، ما مل تلق األضواء الكاش
وتلك هي بروز املثقف املفكر من قلب مؤسسات حممد علي املوجهة واملخطط هلا حبيث تؤدي 

ة أوضاعها ، والشديدة بوظائف حمددة ال تتعداها ، ومن قلب أيضا هذه البيئة السورية، املضطر 
 احلساسية بفعل ذاهتا ، وبفعل واقعها وحميطها.

ؤسسات التعليمية اليت أنشأها حممد علي ، أهنا كانت مطبوعة فاملعروف عن هذه امل
بالطابع العسكري وأن البعثات العلمية اليت أنفذها إىل الغرب ، وجهت حبيث تضطلع حال خترجها 

. لكن املهم (6)بوظائف تعود على اجليش إن يف الطب أو يف اهلندسة أو الرتمجة أو ما شابه ذلك
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" الذي حدث مع كثري من املثقفني واملفكرين الذين اختطوا ألنفسهم بنظرنا، كان هذا "االنفالت 
 وجهة غري الوجهة اليت أرادها هلم النظام.

سا إماما ومفتيا ألول بعثة فلقد رجع الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي ، والذي أوفد إىل فرن
ه الرائد "ختليص ، ال ليسخر قلمه يف الكتابة يف مهوم املؤسسة العسكرية ، ولكن ليضع مؤلفعلمية

اإلبريز يف تلخيص باريز" الذي أودعه كثريا من مشاهداته وجتاربه واختباراته الباريسية، اليت وضعت 
الذهنية العربية الراسفة يف أغالل االحنطاط والتخلف واجلهل ، يف صلب االنشغاالت الضاغطة، 

 يربايل املالزم هلا.  نريد التحوالت الربجوازية اجلارية على الضفة األخرى، والفكر الل
(، 1491 -1416كما أننا قد  ننسى البزّة العسكرية اليت ارتداها رجل مثل على مبارك )

وقد ال تعنينا يف شيء الوزارات اليت اعتالها والرتب العسكرية اليت  حازها، وقد ننظر بنظرة التواضع 
ى كرسي مصر يف حياته، ولكن ال التارخيي للوفاء الذي خص به رموز األسرة احلاكمة املتعاقبني عل

 أحد جيري على االستهانة باخلدمات اجلليلة اليت أسداها لوطنه ، واجملهودات املتنوعة اليت هنض هلا.
فهو صاحب اليد الطوىل يف إصالح التعليم العام ، واالرتقاء بالتعليم الشعيب إىل مستوى 

ية " اليت أوكل رئاسة حتريرها إىل رديفه  يف التعليم احلكومي، وهو منشئ جملة " روضة املدارس املصر 
الذي حاول فيه، شأنه  –علم الدين  –اإلصالح الشيخ الطهطاوي، وهو صاحب املؤلف املهم 

شأن معاصريه، أن ينقل للقراء العرب اإلجنازات األساسية ألوروبا احلديثة يف العلوم والفنون وأن 
وعن التاريخ السياسي لبعض أجزاء منها ، خباصة  ينبئهم ببعض جوانب تاريخ املعرفة يف أوربا ،

 (7)فرنسا ، وأن يعرفهم على جماالت معينة من التقدم يف أوروبا املعاصرة وال سيما اجملال االقتصادي"
وهو أخريا وليس آخرا رجل اإلجنازين الضخمني: دار العلوم ودار الكتب اخلديوية. هذا فضال عن 

ه وبسط أهدافه ، وتلك واحلق ، جهود هلا شأن يذكر ويقدر، التآليف اليت وضعها لتوضيح خطط
 .(9)يف مضمار االرتقاء بالعلم والثقافة والفكر درجات حنو الشمول واالكتمال املنشودين

أن قولنا بـ" االنفالت "  ال نعين به  إىلوحيسن بنا وقد  أثرنا هذه القضية، لفت االنتباه 
تحرك يف طريق يوازي العمل اجلاري واجلهد القائم، وإمنا نريد قطعا، أن هذا املثقف املفكر ، كان ي

أن هذا املثقف واملفكر كان لونا يكمل " انسجام" الصورة وجهدا يسد الثغرات الكامنة يف مشروع 
 النهضة ، وأفقا جيعل املدى أرحب وأوسع.

ل بنفسه وهذا أمر سهل تسويغه، ذلك بأن هذا املثقف املفكر نظر فإذا هو يف جمتمع استق
يف كثري من أموره عن اإلمرباطورية العثمانية ، ومل يعد يربطه "بالرجل املريض" سوى هذا الرابط 
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الدولة احلديثة ة املصرية ، وتدبر األمر فإذا  "االمسي والروحي الذي ليس له دخل يذكر يف سري املركب
فسها نوعا من التفرغ للبناء الفتية " تستثمر االستقرار السياسي النسيب الذي حظيت به، لتوفر لن

 الداخلي وهلاجس النهوض باملشاريع الضخمة اليت هبرت عصرها.
 وكان من نتيجة هذا أن صارت مصر :  

ــــة اإلصــــالحية  -1 ــــارات الفكري ــــيت ترعرعــــت عليهــــا وانطلقــــت منهــــا معظــــم التي األرض اخلصــــبة ال
وسـلوكات جديـدة،  الكربى، فراح الشيخ الطهطاوي يف النظر والعمـل يبـث أفكـارا ومعقـوالت

هي عينها حمصـلة الفكـر الليـربايل الـذي تشـربه علـى أيـام الطلـب بفرنسـا. و شـرع السـيد مجـال 
الــدين األفغــاين وتلميــذه حممــد عبــده يعــاودان احلســاب مــع مــا انتهــى إليهمــا مــن فكــر ديــين ، 

ثلــه الســلف ويــدعوان إىل نبــذ البــدع واطّــراح اخلرافــات العالقــة بــه ، والعــودة إىل اإلســالم كمــا مت
الصــاحل وعمــل بــه ، وجعلــه األطروحــة املركزيــة لكــل هنــوض مرتقــب ومنشــود، بينمــا اجتــه التيــار 
العقالين العلماين وعلى رأسـه فـرح أنطـون وشـبلي مشيـل وجهـة التبشـري بالنظريـات الكـربى الـيت  

ود ، مــن إشــاعة مقوالهتـا وتصــوراهتا عــن الكــون واجملتمــع والوجــريب ، و كـان ميــور هبــا اجملتمــع الغــ
 مثل الداروينية  واالشرتاكية .

معقل الفكر احلر على تباين ألوانه ، وملجأ املفكرين األحـرار علـى اخـتالف مللهـم وقناعـاهتم  -2
. فقــد قــدم إليهــا مــن رمــوز حركــة اإلصــالح الــديين  مجــال الــدين األفغــاين والكــواكيب  وحممــد 

ريني النــــافرين مــــن فوضــــى احليــــاة رشــــيد رضــــا، وجمموعــــة كبــــرية مــــن املثقفــــني املســــيحيني  الســــو 
العثمانيـة املضــطربة يف بلــدهم األصــلي ، والفــارين مــن ضــغطها علــى الفكــر اإلصــالحي احلــر ، 
ـــدان و نقـــوال حـــداد  نـــذكر مـــنهم : فـــرح أنطـــون ويعقـــوب صـــروف وشـــبلي مشيـــل وجرجـــي  زي

 وسليم تقال ... إخل .

يف تــرابط خــالق ، والــذي  الفــرن الــذي انصــهرت فيــه جدليــة الفكــري والسياســي واالجتمــاعي -3
قــــدم الــــدليل علــــى حيويــــة الفكــــر النهضــــوي املصــــري ، و مــــن ورائــــه الفكــــر النهضــــوي العــــريب 
احلـــديث عمومــــا ، وطموحـــه اجلديــــد واملتجـــدد لتحقيــــق أهدافـــه الكــــربى. يقـــول حممــــود أمــــني 

: "حــوايل منتصــف القــرن التاســع عشــر ، كتــب الشــيخ رفاعــة رافــع الطهطــاوي" إمنــا  (8)العــامل
كـــان   1852يوليـــو  23بـــين الـــوطن باحلريـــة والفكـــر واملصـــنع " ،ومنـــذ ذلـــك احلـــني ، وحـــىت ي

النضــال مــن أجــل احلريــة والعقالنيــة واالســتقالل القــائم علــى اإلنتاجيــة والتصــنيع ، هــو جــوهر 
احلركــة الوطنيــة الدميقراطيــة املصــرية ، يف أشــكاهلا ومراحلهــا املتنوعــة ، وكــان الصــراع السياســي 
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ستقالل مرتبطا بالصراع االجتماعي مـن أجـل التقـدم، مرتبطـا بالصـراع الثقـايف مـن من أجل اال
 أجل التفتح و االستنارة العقلية   وحرية التعبري واإلبداع األديب والفين".  

وإذن، تلك كانت النهضة يف املركز املصري، وعلى العكس من ذلك  متاما كان واقع النهضة 
اضع الدارسون على نعته بالبيئة السورية . وال يعود االختالف إىل ضحالة يف مركزها الثاين ، أو ما تو 

املنجزات الرائدة واملشروعات الضخمة هبذه البيئة ، والواقع التارخيي يثبت خالف ذلك ، وال إىل 
، وإصالحاهتم املقررة، وإمنا مبن كانت هلم صوالهتم  املسموعة ندرة املفكرين البارزين والسجل حافل

 لك يكمن يف الوضع السياسي العام غري املتشابه يف كل من املركزين.مرد ذ
فإذا كان القطر املصري قد استقل بنفسه عن الدولة العثمانية غداة طرد احلملة الفرنسية، 
وخلق نوعا من االستقرار السياسي مكنه من النهوض باملشاريع الضخمة و الفتوحات الباهرة، فإن 

 .تني امليزتنيالقطر السوري ُحرم من ها
فمن املعروف أن هذا القطر ظل منذ القرن السادس عشر وإىل هناية احلرب العاملية األويل 
جزءا مهما ملحقا باإلمرباطورية العثمانية، وحيزا جغرافيا بارزا يف إسرتاتيجيتها العامة ، العسكرية 

مت حركية اإلمرباطورية اهلرمة والسياسية واإلدارية. وعليه بقي متأثرا حبركة املد واجلزر اليت انتظ
 واملتعبة.

سوى تلك احلركة املطلبية اليت تبنتها  -يف واقع أمرها –وما كانت حركة املد واجلزر هذه 
اجلمعيات السرية العربية والقيادات الفكرية يف املركز السوري ، واليت كانت ترفع شعارات مساواة 

حقة املطالبة احلازمة باالستقالل عن اإلمرباطورية العرب باألتراك يف كل األمور ، مث يف فرتة ال
 العثمانية واالعرتاف بالكيان القومي العريب .

ولقد كان من مثار هذه احلركة املطلبية   ، تلك اإلصالحات اليت أعلنتها الدولة العثمانية 
، السلطانيةلفرمانات  مرغمة ، واليت عرفت باإلصالحات اإلدارية والسياسية ، ممثلة يف اخلطوط وا

( وغريمها ، واليت أقرت من ضمن ما أقرته : منح  1459( وخط مهايون )1419مثل خط كلخانة )
الرعية أمنية الروح والعرض واملال ، ومبدأ مجع األموال وجبايتها مبقتضى أحكام الشريعة ال مبا متليه 

 وحق الطوائف غري  أهواء امللتزمني ، والقضاء على الفساد والرشوة ، ومبدأ التساوي الديين
اإلسالمية يف ممارسة شعائرها الدينية وبناء معابدها، والنص على إنشاء حماكم خمتلطة للفصل يف 
القضايا املدنية واجلنائية ، وحماكم شرعية  خاصة بكل طائفة للنظر يف األحوال الشخصية وقضايا 

 .(11)اإلرث ...
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ية من أمهية بالغة، وإن على مستوى وليس خباف ما هلذه املبادئ واإلجراءات اإلصالح
املبدأ. فهي سعت إىل رأب الصدع ، وجتيري الصف املتطلعة أطرافه إىل االستقالل ، وتطمني 
اجلماهري املتحفزة إىل التغيري بالتجاوب مع مطاحمها ومطالبها املشروعة . غري أن هذه املبادئ 

 .(11)د طريقها إىل التطبيقواإلجراءات قّل ما كانت ترى النور ، ونادرا ما كانت جت
وهكذا كانت خيبات األمل تتكرر مع كل " خط " من اخلطوط اإلصالحية ال جيد طريقة 
إىل التطبيق ، وتتعمق مع كل " فرمان " من الفرمانات ال يرى النور . ورمبا هذه اخليبات املتكررة 

لتغرب"، الذي كاد حيدث خلال هي اليت دفعت حبركة النهضة يف املركز السوري إىل االجتاه حنو " ا
 باعتبار أن القائمني هبا يف غالبيتهم من املسحيني. –على حد تعبري هاملتون جيب  –يف التوازن 

فاملرجح لدينا أن نوعا من " احلساسية " الدينية والقومية والثقافية هو الذي وقف وراء هذه 
لديين ، فارتفع صوهتم عاليا وسافرا يف النزعة ، وذلك ألن املسيحيني السوريني خفت عندهم احلرج ا

وجه احلكومة العثمانية " املسلمة " منتقدا للفساد ومطالبا بالتغيري وطارحا لبدائل هنضوية حضارية 
 لعلها جتسدت يف أطروحتني إثنتني: 

علمنة التاريخ اإلسالمي ) العريب ( باعتبار اإلسالم عامال من عوامل التطور وليس  –أ 
 اري بكليته.اإلجناز احلض
 . (12)التزام مبدأ االستعارة من الغرب دون حتفظ .  –ب 

ومن هنا توافر املسيحيون السوريون على " قابلية " خاصة أهلتهم ألن يكونوا أول من دعا 
صراحة إىل الفكرة القومية ، وأسبق من أنشأ   اجلمعيات السرية لتجسيدها على أرض الواقع حقيقة 

 . (13)مة ملموسة ال أحالما غائ
والالفت للنظر ، أن رغبة البعث القومي هذه ، اقرتنت عند املسحيني السوريني خاصة، 
والعرب عامة ، بإعزاز شديد للغة العربية ، وثقة راسخة يف العنصر العريب على خلق املستحيالت، 

نوع يف وقناعة مؤكدة يف أن هذا العنصر ال يقف على أرض بوار ، وإمنا هو وراءه رصيد ضخم ومت
 العلم والفكر واألدب.

وهكذا راح املفكرون يف املركز السوري ، خاصة املسيحيون منهم ، جيّدون يف خلق الوسائل 
النهضوية اخلاصة هبم ، لنشر فكرهم املتطلع إىل التغيري ، وبت معارفهم اجلديدة يف وسط اجلماهري 

 قالل.، ومطالبهم املشروعة أمام القوى احلية املتحفزة إىل االست
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فكان أن أخذت تظهر خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
جمموعة من اجلمعيات األدبية والسياسية والفكرية ، واليت صارت تعىن هبذه القضايا اليت كانت 

 تشغل الضمري العريب عامة ، والسوري  خاصة يف تلك األثناء.
( ، و تبعتها " اجلمعية العلمية 1481دب والعلوم ")وعليه ظهرت يف لبنان " مجعية األ

( ، وكان من أعضاء هذه اجلمعيات أشهر 1416( ، و"مجعية زهرة اآلداب ")1451السورية ")
األدباء والعلماء والوجهاء يف سوريا ومصر ولبنان ، نذكر منهم : أمني أرسالن وحسني بيهم وأديب 

رس البستاين وأمحد فارس الشدياق وغريهم كثري، ومتثل إسحق وناصف اليازجي و ابنه إبراهيم وبط
غرضها األساسي ، إىل جانب طموحاهتا القومية ، يف نشر العلوم وترقية الفنون بني الناطقني بالعربية 

. 
(، وكان غرضها 1414ويف سوريا ظهرت مجعية " املقاصد اخلريية " الشهرية يف دمشق )

تمام جبمع خمطوطات الكتب العربية القدمية املبعثرة يف اجلوامع يف إنشاء املدارس وترقية املعارف وااله
( ، للبحث يف التاريخ وغريه 1415مكتبة عامة هي املكتبة الظاهرية. كما ظهرت اجلمعية التارخيية)

من العلوم االجتماعية ، وكان للشيخ طاهر اجلزائري باع طويل يف خدمتها وخدمة اليقظة العربية ، 
ابغة يف علمه وتفكريه، ضليعا بالعلوم العربية والدينية ، مطلعا على الكثري من العلوم ذلك أنه كان ن

العصرية ، وقد ألف وجمموعة من رفاقه الذين كانوا يتحلقون حوله منهم : رفيق العظم ، حممد كرد 
ة علي ، فارس اخلوري، عبد الرمحن الشهبندر ، سليم اجلزائري ، وغريهم كثري ، أكرب حلقة أدبي

وثقافية كانت تدعو إىل االرتشاف من ينابيع العلوم العصرية والوقوف على تاريخ العرب وآداهبم 
 .(14)وتراثهم العلمي املتنوع

وإىل جانب هذه احلركة اجلمعوية املهمة اليت عملت على ترقية الفنون واالهتمام باملعارف 
جمموعة كبرية من الصحف واجملالت تراثية كانت أم عصرية ، جدَّ املفكرون السوريون يف إصدار 

خالل الثلث األخري من القرن التاسع عشر، سواء يف الوطن األم أم يف املهاجر ، خاصة يف اآلستانة 
والقاهرة ، من مثل : " اجلوائب" ألمحد فارس الشدباق، و"نفري سوريا " و" اجلنان " لبطرس 

مصر القاهرة " لعثمانية" لفرج أنطون ، و "معة االبستاين ، و" املقتطف " ليعقوب صروف ، و" اجلا
، وغريها . زيدان، و" األهرام " لسليم تقال و " التجارة " ألديب إسحاق ، و" اهلالل " جلورجي

وهلذه الصحف واجملالت حتديدا يعود الفضل األكرب يف نشر الوعي السياسي واالجتماعي، وشحذ 
 وبعث الرتاث الفكري واألديب. الوعي القومي وخوض معركة إصالح اللغة العربية،
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وحيسن بنا يف هذا اخلصوص اإلملام جبهود علمني من أخصب الفعاليات الثقافية اليت 
( ، الذي انصبت 1411-1466أجنبتها البيئة السورية يف هذه األثناء. األول هو ناصيف اليازجي )

العلمية القدمية اليت عثر عليها جهوده على خدمة اللغة العربية وآداهبا ، منقبا عن كنوزها األدبية و 
بشكل خمطوطات يف مكتبات األديرة فقام بدراستها ووصل منها إىل روائع األدب العريب ، وإىل 
جليل الرتاث الذي كان جمهوال فأحياه . وكان لصفاء أسلوبه ومجال تعبريه، اللذين نوهت هبما جل 

عصره لينابيع املعرفة اليت عرفهم وأمدهم الدراسات اليت أرخت له ، الفضل األكرب يف تعشق مثقفي 
هبا ، هذا باإلضافة إىل جهوده الرائدة يف تنقية اللغة العربية من العناصر الدخيلة وإبراز قدرهتا على 

 التعبري عن منجزات التطور االجتماعي والعلمي احلديث.
خدمة ( ، الذي مل يقصر جهده على  1441 – 1419أما الثاين فكان بطرس البستاين )

اللغة العربية، مستفيدا من معرفته لكثري من اللغات األوربية والشرقية ، بل انصرف إىل البحث 
والتأليف األكادمييني ، فانبثق عن مثابرته الطويلة وجهده املتواصل أول معجم عريب حديث )حميط 

ليت أمت األجزاء احمليط(، وخمتصر) قطر الندى( ، وأول موسوعة عربية ) دائرة معارف البستاين(، ا
، وكان هلا أمهية عظيمة ملا تضمنته من  -بعد موته  –األخرية من أجزائها األحد عشر أبنايه وأقاربه 

 .(15)معارف ومعلومات قيمة 
وعلى اجلملة، ميكننا أن جنمل واقع النهضة، ومعطياهتا الثقافية واحلضارية يف هذه اخلطاطة 

: " كانت النهضة لدى حممد علي تعين إنشاء القوة  (16)ل اليت يراها حافظ اجلمايل شاملة ، يقو 
العسكرية وجعلها على مستوى العصر ، وهتيئة عناصر النجاح هلا ، من تعليم مناسب، وثقافة 
ضرورية، وخربة غربية ، وصناعة مكملة ... وأما الطرف السوري ، فكان حيمل دوما إىل جانب 

، جانبا تراثيا يريد إحياءه بعنف وقوة ، كاألدب العريب  تقليد احلضارة الغربية ، وامتالك أسسها
واللغة العربية ، واألجماد العربية القدمية ، والرتاث العريب جبملته، والقيم الدينية جبملتها ، ولو عرّاها 

 من أرديتها اليت اكتست هبا مؤقتا خالل عصر أو آخر".
 

 * * * * 
  ترتيبات حركة البعث :

لواقع الذي شهده مركزا النهضة العربية احلديثة : مصر وسوريا ، كان وتأسيسا على هذا ا
الذي هنض له مصلحون سياسيون ومفكرون مستنريون، -البد من أن يولد من هذا العمل اجلبار 
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، إحياء أديب يكمل انسجام صورة  -بعضا من خطرات إصالحهم (17)شرحنا يف غري هذا املوضع
على إرادة هذه األمة يف احلياة الكرمية والعيش يف قلب العامل النهضة ، ويقدم الدليل القاطع 

 احلديث، ال على هامشه . 
، بل هي تأخرت عن البدايات  (19)"على أن احلركة  األدبية مل تنشط يف بادئ األمر " 

األوىل للنهضة العربية احلديثة ما يزيد عن قرن من الزمان . وما كان هذا التأخر نقيصة من نقائص 
 هضة كما قد يتبادر إىل األذهان ، وإمنا هو خضع لظروف ومالبسات موضوعية قاهرة.الن

فلقد اجته القطع مع املاضي بكل ختلفه احلضاري واالقتصادي واالجتماعي، وبكل 
احنطاطه الفكري والثقايف واألديب ، أول ما اجته، إىل إعادة ترتيب أمور هذه احلضارة اليت توقفت 

االجتماعي منذ سقوط بغداد يف أواسط القرن الثالث عشر امليالدي، ومتثل عن العطاء الفكري و 
 هذا الرتتيب يف مجلة توجهات:

الشــروع يف إصــالحات اقتصـــادية واجتماعيــة وعســـكرية وإداريــة وثقافيــة ، تؤهـــل هــذه األمـــة  -1
لتكــون يف مســتوى التقــدم احلضــاري احلاصــل، وهــذا مــا نفــذه حممــد علــي بكثــري مــن اإلصــرار 

 ة واحلزم .واجلرأ
التصدي لإلشكال املعريف املنهجي الذي طرح نفسه على مفكرينا ومصـلحينا مـن الـرواد، يف  -2

صـــيغة ســـؤال إشـــكايل : كيـــف يتـــأتى للمســـلمني الظفـــر بـــالعيش يف قلـــب العـــامل احلـــديث ال 
علــى هامشــه ، مــع احتفــاظهم ، بــدينهم وتقاليــدهم وتــراثهم العريــق . وكــان اجلــواب النظــري 

غــالبيتهم هــو القبــول باألخــذ عــن الغــرب مــا ينفــع وال يضــر، وعنــد قلــة مــنهم  والعملــي عنــد
 االلتزام باألخذ دون حتفظ.

حتــــديث الفكــــر اإلســــالمي بإعــــادة فــــتح بــــاب االجتهــــاد، وخــــوض معركــــة تطهــــريه مــــن كــــل  -3
والضــــالالت والبــــدع  الــــيت حلقــــت بــــه ، وجعلــــه األطروحــــة املركزيــــة ، عنــــد الغالبيــــة  تاخلرافــــا

تقــدم منشــود ، وعــامال مــن عوامــل التقــدم ولــيس اإلجنــاز احلضــاري بكليتــه  العظمــى ، لكــل
 عند األقلية منهم.

خوض معركـة اللغـة العربيـة . ومت ذلـك يف جبهتـني متكـاملتني . األوىل تغذيـة املطالبـة احلازمـة  -4
لالعــرتاف العثمــاين هبــا لغــة قوميــة ورمسيــة. والثانيــة : تنقيتهــا مــن أدران خمتلــف أدوار الضــعف 

عصور االحنطاط ، وذلك من طريق نبذ ما علق هبا مـن تكلـف ، سـجعا وحمسـنات بديعيـة و 
 ومن ابتذال صار ينزع هبا حنو هاوية العامية .
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تغذيــة احلركــة املطلبيــة الجــرتاح إجــراءات عمليــة حتــدث حتــوال " دميقراطيــا " يف حيــاة الــوطن  -5
ون عنوانــه دســتورا جامعــا يشــرط العــريب ، التــابع هبــذا الشــكل أو ذاك للدولــة العثمانيــة ، يكــ

 سلطة احلاكم ، وبرملانا يشرك الشعب من خالل مندوبية يف تسيري دفة احلكم وضبطها.

وإذن ، كانت اجلهود األوىل ذات طابع ينزع إىل إعادة ترتيب أمور حضارتنا يف كل شيء 
طريق إعادة التعامل  تقريبا ، وذلك من طريق اإلجراءات اإلصالحية اليت أملمنا ببعضها أعاله ، ومن

اهلادئ مع الصدمة األوىل اليت أحدثتنا فينا احلملة الفرنسية. وعليه، أخذ شعور عام يطغى على 
ساحة الفكر العريب يشري إىل ضرورة التخلص من التقليد األعمى حلضارة الغرب ، ومن نزعة 

 .(18)التماثل والتشابه به يف كل شي
احلضاري ، العلمي والفكري واألديب ، بغية تصفيته وجتسد هذا، يف الرجوع إىل املاضي 

أوال ، واألخذ عنه ثانيا ، والبناء على  أساس منه ثالثا ، ذلك " أن أي شخصية ثقافية تواجه  
 .(21)حتديات مصريية ، ترد على التحدي عن طريق اإلحلاح على مكوناهتا األساسية

بة اليت صارت حركة النهضة العربية والواقع، أن هذا الرجوع ما كان تنكرا للثمار الطي
تكتسبها يف عراكها احلاد ، وال انطواء على الذات ودفعا للتيارات احلضارية اخلارجية املخصبة، وإمنا  

 كان يف جوهره، منظورا إليه من زاوية احلقبة التارخيية، دليل عافية وصحة.
قدمي أو بكلمة أدق إحياءه  : " يف احلق إن النزوع  حنو ال(21)يقول الدكتور نعيم اليايف 

وبعثه كان أيامها موقفا حضاريا عاما مشل مجيع جماالت احلياة ، وأوجه النشاطات املختلفة، وعرب 
عن اعتصام الوجدان اجلمعي بتقاليده وقيمه أمام املد االستعماري الذي مل يكن غزوا عسكريا 

ت الفرتة وظروفها إزّاء هذا فحسب ، بل كان غزوا حضاريا وفكريا أيضا، وقد أوجدت حساسيا
الغزو بشىت صوره وخماطره مناخا من نوع خاص، جعل الردة إىل املوروث القدمي يف أعصر نقاوته 
وقوته دليل صحة ثقافية  ونفسية ، ومالذا حيمي الشخصية وميسكها ، وبشكل خمتصر جعل من 

 العربية، وحتقيقا للذات القومية". إحياء املوروث ووضع العني عليه واستلهامه استقطابا كامال للتجربة
 البعث الشعري :

والواضح ، أن الرجوع األعمق و األمشل  إمنا جتسد يف ميدان األدب أكثر مما جتسد يف 
غريه من امليادين األخرى ، وقد اقرتن  هذا الرجوع منذ اللحظة  األوىل برغبة مؤكدة يف اإلحياء 

على وجه التحديد ، كان ينطلق من مسلمة صحيحة،  األديب ، ذلك بأن أديب اإلحياء ، وشاعره
وتلك أننا أمة الشعر غري منازع، وأن هذا الشعر ظل طوال فرتات تارخينا وازدهارنا احلضاري الفن 
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جتارهبا ، وليس  ةاملفضل ، الذي صبت فيه األجيال املتعاقبة رقيق أحاسيسها ونبيل عواطفها وخالص
، خلفت تركة هزيلة من حنطاط اليت أعقبت سقوط بغداداال هناك ما يعيب  ، أن تكون عصور

النظم اخلايل من كل إحساس صادق ، ومن كل جتربة حية، واملثقل بالصنعة والتكلف و االبتذال، 
 فلنا قبل " السقوط " ديوان زاخر بكل ما يتوخى أن يصل إليه شعر حي.

ـور من جديد مع تارخينا وهكذا ، ومع هـذا الرجوع املقرتن برغبة اإلحياء ، مّدت اجلس
الفـكري " املقطوع "  ، ونشط  احلوار مع تراثنا األديب ، وتطلعت العيون والعقول خلف القرون إىل 
القمم اخلالدات اليت أبدعها سلفنا يف الفلسفة واألدب والنقد واللغة ، تستلهم روحها ، وتتأثر 

 خطاها ، وتنسج على منواهلا.
 ، مّد جسور وتنشيط حوار وجدل، على موعد مع مصر.ومرة أخرى كان قدر اإلحياء

أن مصر يف بداية مرحلة من مراحل التحول احلضاري و  –يومئذ  –فـ " لقد كان واضحا 
التارخيي . وكان البد أن تصنع هذه املرحلة رجاهلا وأن خترج من بني املبدعني واملثقفني من يقود 

 اخرتاق التقاليد واملفاهيم املتحجرة ، واملقاييس اليت التحول ومن يبشر بالتجديد القادم ، ويسعى إىل
 .(22)طال أمدها ، ومل تعد صاحلة للبقاء "

ففي مصر ظهرت طالئع النهضة الشعرية العربية احلديثة ، وحتت مسائها أسس األقطاب 
(، باتفاق معظم  1968 – 1419من أبنائها هرم البعث واإلحياء . وحممود سامي البارودي ) 

 .(23)حثني والدارسني هو باين القاعدة وواضع اللبنات األوىل للبعث واإلحياء الشعرينيالبا
وليس مرد هذا ، إىل عبقرية خارقة اتصف هبا الرجل فحسب ، بل هو إىل هذا متثل جممل 
ما كان ميور به جمتمعه وعصره ، من حوادث عظيمة وجهود جليلة . فلقد كان أحد أبطال الثورة 

( اليت أججت احلماس الوطين وحرضت مجاهري الشعب املصري لوقف طغيان  1441الُعرابية )
القصر املتآمر مع األعداء على مستقبله الكرمي ، وعنها اكتسب خنوة الفارس وإباء البطل، وهو 
عاصر أيضا اجلهود اإلحيائية اجلليلة يف ميدان اإلبداع اللغوي، واليت رفع لواءها إخوة له من مثل 

ف اليازجي وابنه إبراهيم ، وأمحد فارس الشدياق واملعلم بطرس البستاين ، وغريهم، الشيخ ناصي
وعنها غذى ملكة اللغة ومتكن من ناصيتها فانقادت له يف الشعر أفكارا ملتهبة، وألفاظا فخمة، 

 وتراكيب سليمة.
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:"وإمام الشعراء يف هذا الطور احلديث هو بال ريب وال خالف حممود (24)يقول العقاد
سامي البارودي ، صاحب الفضل األول يف جتديد أسلوب الشعر وإنقاذه من الصناعة والتكلف 

 العقيم ورده إىل صدق الفطرة وسالمة التعبري".
وليس هذا تقريظا للرجل مبا ليس فيه ، فلقد مّثل ظهوره باإلمجاع " إيذانا بتحرير الشعر 

يت رزح حتتها أجياال طويلة ، كما كان إيذانا بتحريره العريب من أثقال القيود البديعية وغري البديعية ال
من األغراض املبتذلة اليت كانت ختنق روحه وال تبقى فيه بقية ملعىن أو أسلوب رصني أو عاطفة 

 .(25)صادقة ، ونقصد أغراض املديح والتهاين والتقريظ "
على أن يتحـمل واجلميل يف هذا ، أن البارودي كان واعيا للدور الذي انعـقدت األقدار 

تبعاته ، وذلك هو القفز بالشعر العريب من دور االبتذال والتكلف واخلواء   ،   -دون غريه  –هـو 
إىل دور املتانة والبساطة والومضات الفكرية اللماعة ، ويتضح هذا الدور جليا يف املفهوم الذي كونه 

 هو عن الشعر ، وعن الوظيفة املفروض فيه أن يقوم هبا.
 مقدمة ديوانه : " وبعد فإن الشعر ملعة خيالية يتألق وميضها يف مساوة الفكر، يقول يف

فتنبعث أشعتها إىل صحيفة القلب ، فيفيض بألألها نورا يتصل خيطه بأسلة اللسان ، فينفث 
بألوان من  احلكمة ينبلج هبا احلالك ، ويهتدي بدليلها السالك ، وخري الكالم ما ائتلفت معانيه، 

ب املأخذ ، بعيد املرمى ، سليما من وصمة التكلف ، بريئا من عشوة التعسف ، غنيا عن وكان قري
مراجعة الفكرة ، فهذه صفة الشعر اجليد . . . ولو مل يكن من حسنات الشعر احلكيم إال هتذيب 
النفوس ، وتدريب األفهام ، وتنبيه اخلواطر إىل مكارم األخالق ، لكان قد بلغ الغاية اليت ليس 

 (26)اءها لذي رغبة مسرح ، وارتبأ الصهوة اليت ليس دوهنا لذي مهة مطمح".ور 
وحنن هنا حبق أمام " بيان " حيوي مجلة من العناصر الفنية ، تتوخى القطيعة مع الرموز 
الفنية لعصور االحنطاط والضعف . فخالفا لشعر هذه العصور الذي " كان قد فقد روحه العريب 

جسم خيلو من احلياة ، إذ فسدت األذواق والقرائح، وعّمت فيه التعبريات اخلالص ، حىت غدا كأنه 
؛ جاء البارودي لينقذه من هذه (27)الركيكة املبتذلة ، واملعاين السقيمة ، واألساليب البديعية امللتوية"

 العيوب املعنوية والنقائص الفنية ، ويبعثه بعثا جديدا ، وهذا من طريق : 
وميضا يلمع يف الفكر ، ويشيع أضواءه يف جنبات القلب،  فهمه للشعر بوصفه –أ 

فتتفجر عبارات رقراقة وخياالت جمنحة ، وهبذا الفهم أرجع عنصر الشعر إىل طبيعته األوىل، طبيعة 
الفطرة اليت تتوخى التعبري عن خلجات النفس باللفظ الشريف ذي املأخذ القريب والسبك السلس 
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من هنا نقض املفهوم االحنطاطي للشعر املبين على األحاسيس البعيد عن اإلهبام والغموض ، و 
 الباردة ، والصنعة املتكلفة ، و احليل البديعية اليت ال طائل حتتها.

توكيده على ضرورة االلتفات جديا إىل مسألة  االئتالف والتناسق يف األلفاظ  –ب 
مفهوم الشعر إطالقا ، فال يكون  واملعاين ، وتلك قضية أساسية يف مفهوم البارودي للشعر ، بل ويف

الشعر شعرا إال إذا تناسقت ألفاظه وائتلفت ،   حبيث تكون يف خدمة املعاين اليت يود الشاعر 
صبها يف هذا القالب الفين . فال األلفاظ تنبو ، وال اللغة ترتهل ، وال املعاين تأيت مسجة ، خالية من 

 نبض احلياة. 
صاحلة من جديد بني الشعر واحلكمة كما كان احلال على إشارته إىل أمهية عقد امل –ج 

أيام املتنيب وأيب العالء املعري والشريف الرضي . . . وكأنه هبذه املواقف هدف إىل معارضة معاصريه 
يف فهمهم للشعر بوصفه أبياتا تلقى يف حضرة امللوك وأصحاب اجلاه والسلطان مدحا كاذبا ، ورثاء 

يهتدي بدليلها ع حكمة " ينبلج هبا احلالك"، و "رجع الشعر مشيجمامال . لقد طالب بأن ي
 السالك".

ما هذب  –برأيه  –تقريره ملبدأ وظيفة الشعر االجتماعية والرتبوية . فالشعر اجليد  –د 
النفوس، ودرب األفهام ، ونبه على مكارم األخالق ، ولقد وىف الرجل هلذا املبدأ . فهو كان سيف 

سلول وكلمتها الداوية. وما عاد  الشعر عنده مدحا ألحد مهما علت مكانته ، وإمنا الثورة العرابية امل
مدح للبطولة ولطموح الشعب املصري وهنوضه بالثورة، وال تباكيا على فرد، بل بكاء على األحبة 

قدهم يف منفاه ، وألحوال الشعب املصري اليت زادت بؤسا وشقاء بعد فشل الثورة تاملقربني الذين اف
 احتالل االجنليز للبالد.و 

وهكذا قيضت للبارودي " ميزة واضحة ال نظري هلا يف تاريخ األدب املصري احلديث، 
وتلك أنه وثب بالعبارة الشعرية وثبة واحدة من طريق الضعف والركاكة إىل طريق الصحة واملتانة ، 

 .(29)وأوشك أن يرتفع هذا االرتفاع بال تدرج وال متهيد"
ساعد البارودي يف حيازة هذه املكانة السامقة ، ما كان منه من قفز على والواقع أن قد 

تركة عصور االحنطاط اهلزيلة ، والعودة إىل املنابع الثرة اليت تفجرت يف العصور اإلسالمية األوىل شعرا 
 راقيا.

وحنن كنا أوضحنا سابقا أن التحرر السياسي والقومي ، والنهوض الفكري والثقايف، كان 
يف ذهن كثري من املصلحني واملفكرين العودة إىل اإلسالم الصايف يف عصوره األوىل، ملا كان يعين 
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يتميز به من قوة وحيوية وحاكمية، وجعله البداية واخلامتة لكل هنوض مرتقب، وقياسا على هذا 
اقية ، الفهم وضع اإلحياء األديب يف رأس اهتماماته العودة إىل األدب الذي عرب عن هذه العصور الر 

 ونتج عنها.
يف هذا اإلطار تتمحور معارضة البارودي األقطاب من شعرائنا القدماء ، بل ويتمحور 

 معظم إنتاجه الشعري.
ورمبا كانت عودة البارودي هذه ، إىل اجلذور األوىل ، واملنابع األصلية لرتاثنا الشعري ، هي 

، ضمن حركة الشعر احلديث .  اجلدير به اليت دفعت ناقدا كبريا مثل العقاد إىل موضعته يف املكان
: " كان البارودي أكرب شعراء العربية يف أواخر القرن التاسع عشر غري منازع ، وكان أحرى أن يقول

يقال إنه بقية من شعراء السلف اجملددين عاد إىل احلياة يف الزمن األخري ، ألنه كان صاحب سليقة 
دا من شعراء السلف املتقدمني ومل يكن قصاراه أنه مقلد حية يف تقليده ، فكان يف معظم شعره واح

 (28)جييد صناعة التقليد ".
قيمة تعرف له ، و ريادة  تعزى  إليه ، وال ينقص من فحولته شيئا تقرير  –إذن  –تلك 

 الباحثني أنه ظل يف معظم شعره اتباعيا غري مبتكر.
روض اخلليلية وبوحدة الوزن من حيث البناء الصويت بقي متمسكا بالع –بزعمهم  –فهو 

والقافية ، ومن حيث اهلندسة البنائية للقصيدة استمر حمافظا على وحدة البيت ، وال يعسر على 
الناقد تقدمي بعض األبيات أو املقاطع على بعضها األخر  . ومن حيث الغرض ظلت قصيدته 

املوقف والنظر ظل حتتمل تعدد األغراض كما هو معروف يف معظم شعرنا القدمي . ومن حيث 
واصفا منفصال عن موضوعه . وعلى اجلملة تبىن جمموع القيم الفنية واملعنوية اليت تبلورت يف شعرنا 
العريب عرب العصور الذاهبة ، وهذا جعله من حيث هو يعيد إنتاج الصور والرتاكيب القدمية ، يعيد 

 .(31)يف الوقت نفسه إنتاج ما عربت عنه من عالقات " 
ه احلدود تكون جتربة اإلحياء يف الشعر قد جنحت وفشلت ، جنحت من حيث "ويف هذ

العودة إىل املاضي الستلهام النماذج اخلالدة من الرتاث الشعري ، ويف جتديد األساليب البالغية 
والتعبريية ، يف حدود ما كان قائما قبل عصور االحنطاط . وفشلت من حيث أن اجلدل مع الرتاث 

على االحتذاء وعلى إجياد مربر لتكراره وتقليده ، إىل إغنائه وتطويره بالتجاوز  الشعري قد اقتصر
وبالتالحم غري املكرور ، وباالقرتاب معه  وبه من روح العصر ، ال أشياء العصر ومنجزاته 

 .(31)السطحية"



 72 

وهذه العالقة املزدوجة ، عالقة النجاح والفشل اليت حتكمت منذ اللحظة األوىل يف جتربة 
إلحياء الشعري عند البارودي ، ستبقى متحكمة يف اخلطوات الفنية للجيل الذي تاله. فنحن ال ا

نكاد جند عند " مدرسة اإلحياء " اليت يعد أمحد شوقي وحافظ إبراهيم من أقطاهبا األكثر نضجا و 
روثنا الشعري متثيلية ما يشري إىل بوادر جتديد شعري مع تراث " الرائد " ]البارودي[، وبالتايل مع مو 

الذي بىن هو على أساس منه إحياءه، اللهم إال تلك احملاوالت اليت خاضها أمحد شوقي يف متثيلياته 
ومطران يف أقاصيصه، وملحم يف مالمحه. فلقد بقي االلتزام بوحدة الوزن والقافية هو هو ، وظلت 

وضوع غري مندجمة به القصيدة مفتقدة لوحدهتا العضوية، واستمرت وجهة النظر منفصلة عن امل
الستكناه جوهره . وهذه مثالب سيتخذها عباس العقاد يف بداية العشرينيات من القرن العشرين 
مدخال لنقض إنتاج أمحد شوقي الشعري بالذات ، يف مؤلفه املشرتك مع عبد القادر املازين : " 

 الديوان".
ة العربية يف معظم شعرهم، مل والواقع أن  متسك شعراء اإلحياء بالصناعة التقليدية للقصيد

مينعهم من حيث املضمون الفكري الذي صبوه يف هذا القالب الفين ، من أن يكونوا حبق صائغي 
املشاعر القومية املتأججة ساعتئذ ، وحاملي لواء القضايا الكربى اليت كان ميور هبا جمتمعهم. وشعر 

والزهاوي من العراق، وشفيق جربي أمحد شوقي  و حافظ إبراهيم من مصر ، ومعروف الرصايف  
وخليل مردم وحممد البزم من سوريا على سبيل التمثيل ال احلصر، شاهد على ما نزعم . ففي هذا 
الشعر ، وبتفاوت يف الوعي الفكري والتناول الفين من شاعر إىل آخر ، انعكست مهسات 

الستعمار والكشف عن جرائمه  اخللجات القومية اجلديدة ، وارتفعت الدعوات احلارة إىل مناضلة ا
يف حق الوطن والشعب ، وتعممت املطالبة بإنصاف املرأة، وإسعاف املظلوم ، واالنغماس يف العلم 

 .(32)واملعرفة ونبذ اخلرافات واجلهل ، والتفتح على احلضارة العصرية أخذا وعطاء
 * * * * 

  البعث النقدي :
شعري من حيث العموم. والواقع أن حال كان حال اإلحياء أو البعث ال  –إذن  –هكذا 

النقد األديب يكاد يكون مشاهبا حلال هذا اإلحياء الشعري سواء من حيث البواعث أم من حيث 
 النموذج احملتذى.

فلقد أحس الناقد اإلحيائي يف نفسه رغبة ملحة يف مواصلة اإلجناز النقدي الضخم ، 
ال ارجتاليا وانطباعا ذاتيا يبعثهما الذوق الرفيع  الذي بدأ أول ما بدأ على أيام اجلاهليني انفعا
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والسليقة املطبوعة بطابع عصرها و بيئتها ، وتعمم وتوطد على أيام العصور األدبية الزاهية يف بغداد 
طالع وأصالة االجتهاد ورزانة األحكام، من هد هلم التاريخ األديب ، بسعة االعلى أيدي نقدة ش

 ن قتيبة ، و قدامة ابن جعفر ، و اآلمدي ، واجلرجاين، وغريهم كثري.مثل: ابن سالم اجلمحي ، واب
:"نشأ النقد يف أدبنا املعاصر مثل نشأة أدبنا نفسه ، فكان يف أول (33)يقول عادل الغضبان

عهده حماكاة لنقد األقدمني كما كانت احلال يف فجر النهضة األدبية مما هو معروف مشهور، فنزل 
امتألت جعاهبم مبا وقفوا عليه من نقد القدامى من مثل "طبقات الشعراء" إىل حلبة النقد رجال 

البن سالم و "أدب الكاتب " و " الشعر والشعراء " البن قتيبة ، و" نقد النثر" لقدامة بن جعفر ، 
و" املوازنة بني أيب متام والبحرتي " لآلمدي ، و" الوساطة بني املتنيب وخصومه " لعلي بن عبد العزيز 

رجاين ، و" درة الغواص " للحريري إىل غري ذلك من كتب النقد فتأثروها وأداروا نقدهم على اجل
مواضع الزلل يتلمسوهنا يف األلفاظ اليت تند عن القياس أو السماع ، ويتقصوهنا يف املعاين املبتذلة أو 

 املطروقة أو املسروقة".
واملواقع األدبية والنقدية اليت شهدها ويف هذا اإلطار من الفهم ، جيوز لنا أن ندخل املعارك 

القرن التاسع عشر وبداية العشرين، واليت كان من أبطاهلا على اخلصوص ال احلصر، أمحد فارس 
الشدياق وإبراهيم اليازخي ، حيث إن رحى هذه املعارك دارت دورهتا حول مواضع الزلل والغلط يف 

 املعاين واملواضيع يف أدب األدباء وشعر الشعراء. ، وقلما التفت أصحاهبا إىل(34)األلفاظ والرتاكيب
غري أن النقد باملعىن املتعارف عليه عند مجهور الباحثني ، إمنا أخذ يتحرر من قيود 

تتبع مواضع الزلل والغلط يف األلفاظ والرتاكيب  –أيضا  –القدماء، وقيود التأثر خبطاهم ، ومن أطر 
اية العشرين، حيث راح يستجلي من وراء العمل اإلبداعي ليس غري ، أواخر القرن التاسع عشر وبد

املنقود ، بواعث النفس والبيئة والعصر، ورمبا جاز لنا أن نعد "الوسيلة األدبية" للشيخ حسني 
 املرصفي باكورة طيبة يف هذا االجتاه اجلديد.

فاحلق أنه، مثلما كان حممود سامي الباروي باعث الشعر احلديث كان الشيخ حسني 
ملرصفي باعث النقد احلديث، وكتابه "الوسيلة األدبية" كما أسلفنا، يعد بإمجاع معظم الدارسني  ا

 .(35)منوذجا  طيبا يف بابه ، جعل من صاحبه صوتا متميزا يف ساحة نقدنا احلديث
وفضل "الوسيلة األدبية" ال يقتصر على التنويه بشعر البارودي من حيث إن الشيخ 

اول به الشعراء األقطاب من شعراء العباسيني، وإمنا فضلها األساسي إىل هذا املرصفي أشاد به، وط
ميتد إىل كوهنا سعت إىل ختليص القيم األدبية من أسر البالغة والبديع  (36)زوقر ، كما يقرر حلمي م
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على النحو الذي كانت عليه يف مصر من قرون ، فلقد نزل الرجل بالبالغة إىل مكاهنا احلقيقي يف 
 األدب ، فجعلها الوسيلة بعد أن كانت غاية مقصودة لذاهتا.عامل 

والواضح، أن هذا اجلهد على قصره ، الذي حاولته " الوسيلة األدبية "  يعد خطوة رائدة 
أدخلت النقد العريب احلديث يف صميم االهتمام احلضاري الكبري ،  وذلك مبحاولة ختليصه من 

لفكرية ، وتأهيله للقيام بدوره كامال يف تقومي وتوجيه أدبنا أعباء ورموز عصور االحنطاط األدبية وا
 الناهض يف ضوء استلهام املوروث األديب والنقدي.

ولعل يف هذا املسار النقدي تدخل جهود سيد بن علي املرصفي أستاذ األدب لذلك 
العهد باألزهر الشريف ، الذي أخلص تلميذه طه حسني يف مقدمة مؤلفة "جتديد ذكرى أيب 

 لعالء" يف تبيان  أصول "منهجه".ا
:"إيثار (37)يقول طه حسني ملخصا عناصر " منهج " أستاذه سيد بن علي املرصفي

للبدوي اجلزل على احلضري السهل ، وكلف مبناحي اإلعراب يف فنون القول، ونبو عن تكليف 
الضرورة يف الشعر  املولدين ألنواع البديع وانتحاهلم أللوان الفلسفة واملنطق ، وبغض شديد  حلكم

ولّلفظ السهل املهلهل يقع بني األلفاظ اجلزلة الفخمة ، إىل غري ذلك مما هو إىل مذهب القدماء 
 من أئمة اللغة ورواة الشعر أدىن منه إىل مذهب احملدثني من األدباء والنقاد.

 "كل قدمي يف هذا املذهب جيد خليق باإلعجاب لرصانته ومتانته ، وكل جديد فيه رديء
سفساف حلضارته وهلهلته .. مسلم بن الوليد ، وحبيب بن أوس، وأبو الطيب املتنيب، وأبو العالء 
املعري ، قوم تكلفوا البديع وأخضعوا املعىن لّلفظ وتعمقوا يف درس مذاهب الفالسفة، ومل خيل  

م محق ، كالمهم  من يونانية تباعد بينهم وبني مذاهب العرب البادين ، فدرسهم خطل، والعناية هب
 واإلعراض عنهم إىل الشعراء املطبوعني إصابة وتوفيق".

وال حتتاج إىل تدليل إشارتنا إىل أن كثريا من عناصر هذا " املنهج" ال تسلم من التسرع يف 
 إصدار احلكم، واهلشاشة يف التفكري.

فليس كل قدمي خليق باإلعجاب جملرد رصانته ومتانته ، وال كل جديد حقيق بالرداءة 
السفاف جملرد حضارته وهلهلته . كما أن مسلما بن الوليد وحبيبا بن أوس وأبا الطيب املتنيب وأبا و 

وطه  –العالء املعري ليسوا حبال من األحوال يف الدرجة اليت أنزهلم فيها سيد بن علي املرصي 
عراء ، حىت يصري درسهم خطال والعناية هبم محقا واإلعراض عنهم إىل الش -حسني أدرى بذلك 

 املطبوعني إصابة وتوفيقا.
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فمن التعسف أن خنرج شعر الشاعر من دائرة اإلبداع الفين األصيل جملرد أننا نلمس يف 
بعضه كلفا بالغيا أو تضمينا ألفكار فلسفية. فاحلق أننا ال نعدو الصواب إذا قررنا أن اإلبداع الفين 

يهية املفروض فيه أن يتوجه هبا إىل مجاهريه يفقد أصالته وتارخييته ، وتضمر رسالته الرتبوية والتوج
القارئة ، مىت خال من أفكار فلسفية ومضامني فكرية يتوخى هبا الرتبية والتأثري . وطه حسني أدرى 

 بذلك مرة أخرى. 
هذا من حيث التدقيق و التطبيق. أما من حيث التجريد ، فال حرج من االتفاق مع سيد 

د أصالته ومصداقيته مىت تكلف البديع، واطمأن إىل األلفاظ بن علي املرصفي على أن الفن يفق
السهلة ، واقتبس الفلسفة واملنطق دون ضرورة فنية تسوغ ذلك أو تضيف بعدا أو أبعادا إىل النص 

 األديب والفين.
وحيسن بنا، يف هذا الصدد، لفت االنتباه إىل أن هذه النقائص ليست مقصورة على سيد 

نقائص ومثالب طبعت النقد اإلحيائي يف مجلته وهو ينهض هنوضه  بن علي وحده، وإمنا هي
البطيء واملتعثر. فاملفروغ منه، أن هذا النقد يف حقيقته وجوهره، "ما هو إال صورة لالجتاهات 
النقدية القدمية اليت كانت سائدة إبان عصور األدب العريب الزاهية ...ألن النقد يف هذه الفرتة كان 

عمل األديب دون التفات إىل وحدته،  أو تقومي فين على حسب هذه الوحدة ، فضال يُعىن جبزئيات ال
عن تقوميه االجتماعي ، ومل يكن فيه وعي مبعىن األدب املوضوعي ، ومل يستطع أن  يربط بني 

  (39)األدب واجملتمع ، وال أن يلم باألصول الفنية اخلاصة بوحدة العمل األديب".
طالبة النقد مبا ال طاقة له به متناسني يف ذلك عامل التاريخ واحلق أنه من اإلجحاف، م

ودرجة التطور احلاصلة . فالواقع أن النقد العريب احلديث ، يف مراحل هنوضه األوىل، ما كان مطالبا 
 باإلجابة على كل تلك االهتمامات اليت يعدها عبد احلي ذياب مثالب ونقائص جيب أن يؤخذ هبا.

بتقديرنا هو وليد مرحلته التارخيية، وحصيلة إفرازاهتا الفكرية واملعرفية، إن االهتمام النقدي 
من صالحيات النقاد العلماء كما يسميهم   –إن صح التعبري  –وأن مثل تلك االهتمامات ستكون 

 .(38)حلمي مرزوق
 وحنن سنقصر حديثنا باإلشارة  العابرة إىل جهود إثنني على سبيل التمثيل ال احلصر: 

 (1986-1454):  ي الحمصيقسطاك -1

وهــو ناقــد ســوري ، طاملــا أمهــل مــن قبــل مــؤرخي النقــد ، ودارســي شــعر النهضــة ، رغــم أنــه  -2
الوحيــد الـــذي كتــب يف النقـــد ، ويف النقـــد اخلــالص يف هـــذه الفــرتة البـــاكرة ، بينمـــا البقيــة الباقيـــة هـــم 
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ور مــن ديـــوان إىل أخـــر. منت أراء نقديــة تتغـــري وتتطـــموا لـــدواوينهم الشــعرية مبقـــدمات تضـــشــعراء قـــد
ـــــوراد يف علـــــم االنتقـــــاد" ـــــف كتابـــــا يف النقـــــد هو:"منهـــــل ال ـــــه  (1961)ولكـــــن احلمصـــــي أل نـــــاقش في

االجتاهات النقدية األوروبية والعربية ، وتعرض فيه ملختلف أنواع وضروب الفن األديب ، يف حـني أن 
 اآلخرين اشتغلوا  بصورة أساسية بالشعر.

ان كتابه ، حاول أن جيعل من النقد علما قائما بذاته، واحلمصي كما هو واضح من عنو 
مستعينا يف ذلك بـ " منهج " تتبع من خالله حركة النقد األديب عند العرب واألمم األخرى، تطورا 

 وأصوال وقواعد.
يقول صاحب مقدمة مؤلف قسطاكي احلمصي " أدباء حلب ذوو األثر يف القرن التاسع 

هل الوراد يف علم االنتقاد "، ما يلي : " وقد افتتح احلمصي  عشر " ملخصا حمتوى كتاب " من
كتابه بفصل عن النقد عند العرب ، استطاع فيه بفضل سعة اطالعه على اآلداب العربية أن يصل 
إىل النتيجة الواقعية ، وهي أن النقد مل يكن من العلوم املعروفة عند العرب ، مع أن االنتقاد   من 

ا ، ولكنهم مل حيددوا له رمسا ، وال عرفوا له امسا يدل على استعماهلم هذه الغرائز اليت عرفوا هب
اللفظة مبعناها املفهوم اليوم ... مث عقد احلمصي فصوال نفيسة ،يف تاريخ النقد عند سائر األمم ، 
ويف القرون الوسطى والقرون احلديثة ، وانتهى إىل تعيني قواعد النقد األديب ، فتكلم عن أمهية 

مان واملكان يف إنتاج األديب ، وحتديد العالقة بني األثر املنقود والتاريخ الذي صدر فيه ، والبيئة الز 
اليت نشأ فيها األديب ، وكيف أنه ال تتيسر معرفة العالقة بني الكاتب وإنشائه ، إال بالوقوف على 

، وفقر أو غىن وصحة  األسباب واملؤثرات اليت دعته  إىل الكتابة ، وما كان عليه من فرح أو حزن
   (41)أو ضعف وما طبع عليه من األخالق والعادات".

 : ( 1911 -1428روحي الخالدي ) -1
. ومثلمـا بينـا أعـاله (1968)وهو صاحب مؤلف " تاريخ علم األدب عند اإلفرنج والعرب " -4

ر ، مـن أن احلمصــي حــاول أن جيعــل مــن النقــد علمــا قائمـا بذاتــه ، حــاول روحــي اخلالــدي هــو األخــ
 الغاية نفسها. و"علم األدب " اليت تتوسط عنوان مؤلفه هي جوهر التأليف وهدفه األول.

لقد ضاق اخلالدي ذرعا ، أول ما ضاق ، بانصراف الشعراء إىل األلفاظ ينمقوهنا دون 
البحث عن املعاين احلقيقية . لذلك طرح سؤاال مهما : ما حقيقة األدب ؟ وكان جوابه ، جواب  

مع نفسه ومع حقيقة الواقع األديب والنقدي : حقيقة األدب هي الكشف عن  كل باحث أصيل
 . وذلك ألن األصل يف الكالم املعاين.(41)"أسرار الكون" ما فيه ومن فيه



 77 

واملعاين عنده هي إظهار هذه األسرار دون اللجوء إىل احملسنات البديعية، وقراءة الكالم 
 .(42)ء من "املالعب الصبيانية"طردا وعكسا، وأمثال ذلك مما يعده العقال

غري أن األساسي يف " منهج " روحي اخلالدي يبقى، حتديده القيم والذكي للعناصر اليت 
 : (43)يفرتض ، بل جيب أن تتوافر يف كل أدب عظيم. وهي عنده مخسة عناصر

 التعقل : وهو ضد اإلسراف يف اخليال واإلغراق يف املبالغة . -1
 احلقيقة أو " ربط التصوير الذهين بالشيء احلقيقي " . الصدق : ويريد به مقاربة -2

 التزام األخالق : ويعين به التزام ما تقضي به آداب وأعراف اجلماعة . -3

صــدور األديــب عــن معــني قــومي واجتمــاعي وذلــك مــن طريــق تصــوير فلســفة قومــه وأحــواهلم  -4
 املختلفة .

ذا جتنـــــب املبتـــــذل يف األلفـــــاظ هـــــذه الدرجـــــة إال إ بالتـــــأنق يف التعبـــــري : وال يســـــتطيع األديـــــ -5
 واألساليب .

 * * * * 
 على سبيل الخالصة:

هكذا إذن راح النقد العريب احلديث ، وهو خيطو خطوات هنوضه األوىل يفتح أفاقا من 
املعرفة جديدة ، وجيرتح أصوال وقواعد ما عرفها النقد العريب يف تارخيه الطويل دقيق املعرفة . فدخلت 

لنقدي عناصر من مثل : دراسة أدب األديب وفقا حلالة منشئة النفسية يف " االهتمام " ا
واالجتماعية ، وربط اإلبداع بأحوال العصر والبيئة واالجتماع، والدعوة اجلريئة إىل التزام التعقل 
والصدق واألخالق العامة ، وتصوير فلسفة القوم وأحواهلم االجتماعية املختلفة، هذا إىل تأنق يف 

 نبو عن التكلف واملبالغات.التعبري، و 
وعلى اجلملة، فإن النقد العريب أواخر القرن القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، كف 
عن أن يكون صدى البن سالم وابن قتيبة واآلمدى واجلرجاين وغريهم، ووسع يف جمال اهتمامه ، 

لفاظ والرتكيب، ومهد السبل أمام فما عادت املمارسة النقدية عنده تتبعا ملواقع الزلل والغلط يف األ
جيل من النقاد جديد ، توافرت له أسباب وعوامل أهلته ألن يكون خري من خطا بالنقد العريب 

 احلديث خطوات حنو النضوج والشمول.  
 االتـــــــــاإلح
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[ . مجلــــة اآلداب.  23 – 19زكـــي ، د . أحمـــد كمـــال : الواقـــع األدبـــي فـــي مصـــر الحديثـــة  ص  (1)
 . 19. ص: 1869.أكتوبر  11.ع/16. س/  16مج /بيروت . 

يراجـــع، محمـــد عبـــاس: مقاربـــات منهجيـــة لفكـــر "النهضـــة العربيـــة الحديثـــة"، مجلـــة متـــون )دوريـــة  (2)
، 2119، جـانفي 1محكمة يصدرها معهد اآلداب واللغـات بـالمركز الجـامعي سـعيدة الجزائـر(، ع/

 .38-13ص:

فهـــو أيضـــا يـــرة أن بدايـــة نهضـــة األدب العربـــي أشـــار عبـــاس العقـــاد إلـــى الفكـــرة نفســـها تقريبـــا.  (3)
الحـديث تمــت منـذ الصــدمة األولـى التــي أحـدثتها الحملــة الفرنسـية. غيــر أن العقـاد يفصــل مراحــل 
تبادل التأثير، مفترضا وجود ثالث مراحل تلت مرحلة الصدمة األولى ، أي: مرحلة النقل اآللـي، 

ئ المتعثــر، فاالســتقالل المــتمكن مــن غايتــه وهــي مرحلــة النقــل المتصــرف ، ثــم االســتقالل المبتــد
 ومن خطاه. يراجع ذلك في: 

 العقاد، عباس محمود: دراسات في المذاهب األدبية واالجتماعية. منشورات المكتبة             -
 . 9-7صيدا .ط)؟( . ت)؟( ص.ص: –العصرية . بيروت         

لعربي للكتـاب . دمشـق . ط )؟(. ت)؟( جيب ، هاملتون : دراسات في األدب العربي . المركز ا (4)
 . 31. ص: 

 . 31المرجع نفسه .ص :  (5)

[ .دراسـات عربيـة 41-29ينظر المصري ، أحمد : الجيش المصري في عهد محمـد علـي  ص:  (6)
 .1891.آب11.ع/16) مجلة فكرية اقتصادية اجتماعية ( . دار الطليعة .بيروت .س/

[ في 51-35" علم الدين " لعلي مبارك   ص: ينظر القاضي ، وداد : الشرق والغرب في كتاب  (7)
  : 
)جمــــاعي ( . مركــــز دراســــات الوحــــدة  1838-1981الحيــــاة الفكريــــة فــــي المشــــرق العربــــي  -

 (.  1893) 1العربية . بيروت . ط

زعمــاء اإلصــالح فــي  -للتوســع تراجــع الترجمــة التــي خــص بهــا أحمــد أمــين علــى مبــارك فــي :  (9)
 . 1849ف والترجمة والنشر . القاهرة ط)؟( العصر الحديث . مطبعة لجنة التألي

[ . دراســـات عربيـــة )مجلـــة 38-32العـــالم ، محمـــود أمـــين : المعركـــة الثقافيـــة فـــي مصـــر   ص:  (8)
 .32. ص: 1891. سبتمبر 11فكرية اقتصادية اجتماعية ( . بيروت .ع/

ارف . . دار المعـ1814 – 1964عوض عبـد العزيـز محمـد : اإلدارة العثمانيـة فـي واليـة سـورية  (11)
 . 34-31و29-26. ص.ص: 1868مصر .ط )؟( 

يراجـــع الحصـــري ، ســـاطع : الـــبالد العربيـــة والدولـــة العثمانيـــة . دار العلـــم للماليـــين . بيـــروت.ط  (11)
 وما يليها . 87( .ص: 1865)3/
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( .الفكـر العربـي )مجلـة  112-87عبس ، د. إبراهيم : شبلي شميل داعية العقائد الغربية )ص:  (12)
.ص : 1895أكتوبر  –. يونيو 41-38.ع/ 6لعلوم   اإلنسانية ( . بيروت .س/اإلنماء العربي ل

88. 

 -1789يراجــــع المحافظـــــة ، علـــــي : االتجاهــــات الفكريـــــة عنـــــد العــــرب فـــــي عصـــــر النهضـــــة .  (13)
 وما يليها .131. ص: 1( . ط/1875.األهلية للنشر والتوزيع .بيروت )1814

العـرب . ) ترجمـة الـدكتورين ناصـر الـدين  لمزيد من التفصـيل يراجـع أنطونيـوس ، جـورج : يقظـة (14)
ــــم للماليــــين .بيــــروت .ط/ حســــان عبــــاس (. دار العل .وأيضــــا 162-91(ص:  1868)3األســــد وا 

بروكلمـان ، كـارل : تـاريخ الشــعوب اإلسـالمية )ترجمـة نبيـه أمــين فـارس ومنيـر البعلبكــي ( . دار 
 .617-614.ص.ص:1891.يوليو 8العلم للماليين . بيروت .ط/

مــن التفصــيل يراجــع مــرزوق، د.حلمــي : تطــور النقــد والتفكيــر األدبــي الحــديث فــي الربـــع لمزيــد  (15)
 . 96-92.ص.ص:1893األول من القرن العشرين . دار النهضة العربية. بيروت.ط)؟(

-31الجمالي ، حافظ : موقف المثقف مـن إشـكالية النهضـة مـن حيـث الرؤيـة اإلديولوجيـة )ص: (16)
ـــــة ثقا38 ـــــة فكري ـــــاريس ( . الوحـــــدة ) مجل ـــــة . ب ـــــومي للثقافـــــة العربي ـــــة ( . المركـــــز الق فرنســـــا –في
 . 32.ص : 1895. تموز 11،ع/1.س/

يراجـــع، محمـــد عبـــاس: مقاربـــات منهجيـــة لفكـــر "النهضـــة العربيـــة الحديثـــة"، مجلـــة متـــون )دوريـــة  (17)
، 2119، جـانفي 1محكمة يصدرها معهد اآلداب واللغـات بـالمركز الجـامعي سـعيدة الجزائـر(، ع/

 .38-13ص:

لــدقاق ، د.عمــر : االتجــاه القــومي فــي الشـــعر العربــي الحــديث .دار الشــروق العربيــة بيـــروت . ا (19)
 .19ط)؟( .ت)؟( ص.

 ARKOUN .Mohamed:La penseeلمزيد من التفصيل يراجع على الخصوص :  (18)

Arabe( que sais-je) .p.u.f .1:1979.p.p:90-105. 

العربي الحديث. دار العودة . بيروت  سعيد ، د.خالدة:  حركية اإلبداع : دراسات في األدب (21)
 . 18( .ص: 1878)

دراسات نظرية في تأصيل تياراته الفنية . منشورات  -اليافي ، د. نعيم: الشعر العربي الحديث  (21)
 . 12-11.ص: 1891وزارة الثقافة واإلرشاد القومي .دمشق .ط)؟( 

.دار الفرابي، 1سالمية مج/وأيضا :مروة ،د.حسين: النزعات المادية في الفلسفة العربية اإل -
 . 8-9ص: 4( .ط/1891بيروت )

 .7(.ص.1894)1المقالح ، د.عبد العزيز: عمالقة عند مطلع القرن . دار اآلداب . بيروت .ط/ (22)

هناك ما يشبه  اإلجماع على  أن البارودي هو أول من أطلق حركة الشعر الحديث . وتكاد كل  (23)
، يراجع على سبيل التمثيل : ضيف، د.شوقي :  الدراسات التي أرخت لهذا الشعر تقر بذلك

 .ت)؟( .4البارودي رائد الشعر الحديث . دار المعارف. القاهرة .ط/
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العقاد، عباس محمود : شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي .مطبعة حجازي. القاهرة  (24)
 12.ص: 1837.ط)؟( .

 .165ضيف ، د، شوقي : البارودي رائد الشعر الحديث ص. (25)

دي ، محمود سامي : الديوان )ضبطه وصححه وشرحه : علي الجارم بك ومحمد شفيق البارو  (26)
 . 4-3.ص:1841.مطبعة دار الكتب المصرية .القاهرة .ط)؟( 1معلوف (.مج/

بداالتها . ج/   - دار توبقال  1ويراجع أيضا  بنيس ، محمد : الشعر العربي الحديث . بنياته وا 
 .91-78.ص:1898المغرب ( .ط)؟( المحمدية )  –للنشر . طبعة فضالة 

 169ضيف ، د. شوقي : البارودي رائد الشعر الحديث .ص:  (27)

 . 121محمود ، عباس العقاد  : شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي .ص (29)

 . 36العقاد ، عباس محمود : دراسات في المذهب األدبية واالجتماعية . ص:  (28)

 . 25-21في األدب العربي الحديث .ص.ص:  دراسات –ينظر سعيد ، خالدة: حركية اإلبداع  (31)

 . 9-7المقالح ، د. عبد العزيز : عمالقة عند مطلع القرن . ص.ص :  (31)

يراجع : دور األدب في الوعي القومي العربي   ندوة [ . مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت  (32)
 .1894. فبراير3.ط/

. 2.مج/2اب. س/ء[ . مجلة اآلدالغضبان ، عادل : هل أدة النقد العربي رسالته  استفتا (33)
 15.ص:1854.أبريل 4ع/

يراجع قاسم ، د.رياض زكي : قراءة أولى ألعمال نقدية في القرن التاسع عشر . الفكر العربي )  (34)
 .1895أكتوبر  –. يونيو41-38، ع/6مجلة اإلنماء العربي للعلوم اإلنسانية ( .س/

ن . دار نهضة مصر للطباعة والنشر . يراجع مندور ، د. محمد :النقد و النقاد  المعاصرو  (35)
 . 24-7القاهرة .ط)؟( .ت)؟( ص.ص: 

 . 79مرزوق ، د. حلمي : تطور النقد والتفكير األدبي الحديث ... ص:  (36)

.ص.ص:  1837. 3حسين ، د. طه : تجديد ذكرة أبي العالء . مطبعة المعارف .مصر.ط/ (37)
5-6. 

الجديد . دار الكتاب العربي للطباعة  دياب ، عبد الحي : التراث النقدي قبل مدرسة الجيل (39)
 . 65. ص:  1869والنشر . القاهرة .ط)؟( 

 .264-263مرزوق ، د.حلمي : تطور النقد والتفكير األدبي الحديث ... ص:  (38)

 . 25-24.ص.ص: 18الحمصي ، قسطاكي : أدباء حلب ذوو األثر في القرن  (41)

 .269... ص: مرزوق ، د. حلمي : تطور النقد والتفكير األدبي الحديث  (41)

 .268المرجع نفسه .ص:  (42)

 .272-268المرجع نفسه . ص:  (43)
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 نموذج األنا واآلخر :الحضور والغياب
 

 د. أمحمد زغوان

 أستاذ مساعد مكلف بالدروس 

معهد اآلداب  قسم اللغة العربية 

 واللغات. 

 . المركز الجامعي. سعيدة

  
مقاربة نتغىي من خالهلا كشف املدلول املصطلحي استهالال نفر  بفرشة للموضوع تغدو  

للفظ " النموذج " يف حماولة الستبيان عوالقه املعرفية حىت يكون احلديث يف ظالله فصيحا صرحيا 
ألن الكثري من مسائل املصطلح عادت يف أدبياتنا عائمة رجراجة تثري عقدا إشكالية حتول دون 

ألمر الذي أسلمنا إىل تشو  مفاهيمي وغبش يلف وضوح اآلفاق املعتمة يف مساحات الفكر. ا
نظرتنا لبعضنا البعض يف قضايا هي أقرب للمسلمات فضال عن نظرتنا لآلخر احلاضر بلفظه 

 والغائب مبعناه. 
هذا بكله أو ببعضه يعيق تواصلنا ويكتم على النفس احلواري الداخلي واخلارجي مادمنا 

 قضايا مبنطق: أبيض وأسود.نشيع ثقافة الفرز األيّن الذي يتعقل ال
ولعل أبا فراس كان يدندن حول منوذجه املقصي للنظرة االعتدالية التوسطية حني قال :  

 حنن قوم ال توسط بيننا     لنا الصدر دون العاملني أو القرب.
إننا كثريا ما نغلط أو نتغالط حني ال نضع يف حسابنا أن بعضنا ـ حىت داخل البيت الثقايف 

قد يتحرك يف فهمه للقضايا اخلالفية من منطلق مناذجه اليت يستحضرها هو، مث يصر بذاتية  الواحد ـ
صرفة على أن جيعل من منوذجه مقياسا للحقيقة ومرجعية للصواب، ورمبا متثل قول الشاعر يف الطعن 

 على خمالفيه:
 يقولون هذا عندنا عري جائز  فمن تكونوا أنتم حىت يكون لكم عند. 

ـ بالواقع ـ يفكر ضمن سياق حدي املعامل يغدو مع السلوك اجلمعي واملمارسة إن املرء 
اليومية تقليدا موروثا، وفرعا عضويا شديد اللصوق بالشخصية " األنا " حىت إنه ليغطي على 
الشخصية اجلمعية لكثافة الرتكيز املتماهي معها لدرجة احللول الذي يصعب معه الفصل الذي 

 ال. يستحيل ضربا من احمل
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 وعطفا على موضع ورقتنا املتواضعة نعمد إىل حمورته ضمن النقط التالية:
  إشكاالت النموذج وحدوده 

يقدم النموذج يف أدبياتنا الرتاثية مبعىن متعدد فهو القدوة واألسوة وأحيانا املنوال الذي 
ث عن .. ولتأثر مثل هذه الدوال للفظ أحرى أن يبح*حيتذى والقالب الذي يصب فيه اجلهد

شحنته املعرفية يف أحواز االستعمال حتديدا، فالنحوي واللغوي مثال عندما يضعاننا بني أن نقول  
كذا وال نقول كذا، وأن األصل يف األمساء اإلعراب، ويف األفعال البناء، وأن االسم هو كذا، والفعل 

اللغة باعتبارها  هو ما حسن فيه كذا.. فنحن هنا أمام طرح معياري قّد وقّص من صميم استعمال
آلية إجرائية، ومها يف حرصهما على تلك السالمة املؤثرة عن العريب األول يقوالن لنا مبنتهى الدقة 
والوضوح إن هذا هو منوذج السالمة اللغوية، وإن انقطع عهدنا بتجربة االستعمال األوىل ودخلنا يف 

ألول حني نتعاطى معها حنن اليوم  جتربة أخرى إال أن تلك التجربة التحقت مبنطق غري منطقها ا
كوهنا عادت منطقا لغويا يقوم على التجريد واخلربة الذهنية اليت تكتسب معارفها، ومتتلك مناذجها 

 باالرتياض والدربة.   
ومرافدة هلذا املعىن مما يتصل بعامل احملسوس، ويرتبط بأحوال االجتماع البشري مقالة أهل 

الت شخوصها، وهي مقالة ذات صلة بكمالية النموذج البشري األديان: بعصمة األنبياء وكما
على املؤمنني املرشح ألن يتخذ منوذجا لالقتداء واملتابعة يف طريقته، وإن الكتب السماوية وهي تثين 

وصفاهتم، وحتيل على النمط السلوكي الذي يصدرون عنه، مث هي تعرض باملكذبة واجلهلة وتوسعهم 
شكاهلم وأحواهلم. كانت يف قلب معاجلة مشكلة النموذج اإلنساين يف ذما وتشنيعا بصفاهتم  وأ

صورتيه املتقابلتني وحتيل بالتضاد على منوذجني خمتلفني كل االختالف، وكل منهما يستفيد من 
اآلخر يف الرتمجة عن نفسه واألعراب عن منوذجه على طريقة الشيء بالشيء يذكر، والضد يظهر 

 حسنه أو قبحه الضد. 
ا ما يتحدث الناس عن عينات منوذجية هلم يف السياسة ويف السلوك وغري ذلك .. وكثري 

يستحضروهنا يف أذهاهنم ويتمثلون هبا، وللسامع أن يتساءل عن طبيعة تلك النماذج، وعن وعائها 
الفكري، وعن مرجعية املتحدث يف تقدمي منوذج وطرح آخر، وعن املقاييس اليت حتكم مثل هذه 

 رية ؟ وما السر وراء التوافق اجلمعي يف اختيار منوذج  دون آخر؟ .النظرة املعيا
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وجواب ذلك كله أن هذا مما تسهم يف تركيبته عناصر متعددة وخمتلفة تصهر يف بوتقة فرن 
التعامالت االجتماعية: عادات وتقاليد دين ميول مصاحل مناطقية.. وقد ال نشاطر من خنتلف 

 .-كما يقال-أن يغيب عن بالنا أن " كل مليحة مبذاق "معهم على مناذجهم، ولكن ال جيب 
أما يف الدائرة اإلقليمية والعاملية فإن كل ثقافة هلا مثلها ومناذجها وأعالمها، وتتقارب 
النماذج اإلنسانية اخلالدة وتعيش يف قلوب الناس حني يتوارثون حبها جيل بعد جيل مبقدار ما ختدم 

ما حتقق به إنسانيتها يف رصيد القيم واألفكار، وكل منوذج عظيم  هذه النماذج اإلنسانية وتعطيها 
 كان وراءه عمل عظيم. 

إن هناك منجزات إنسانية : ثقافية وفكرية حيادية القيم يشرتك فيها الناس ويتساملون 
ويرتاضون عليها أشاد هبا األنبياء والرسل ونوه هبا املصلحون، وقامت عليها دساتري األمم والدول، 

هلا أن تعيش ألهنا قيم أممية مشاعة يتعاظم البشر ويتنمذجوا هبا يف أعني األفراد واجملتمعات  وكتب
بقدر ما نالوا من حظها، وما متثلوه منها قناعة وسلوكا، ولقد سئل " برنارد شو " هذا السؤال : هل 

رية، وجعل قرأت أدب النفس ألرسطو ؟ . فقال : لقد قرأت أدب النفس حملمد ألن أدبه غري البش
 من العدم رعاة الغنم رعاة لألمم.

فهذا الرجل وإن كان ينتمي لثقافة غري الثقافة، وينحدر من مناذج غري النماذج إال أن 
النموذج الرسايل للرسول األعظم احلافل بالقيم األخالقية جعل منه منوذجا ذا بعد أممي عاملي وإن 

سانية، وكذلك شأن األنبياء والرسل وأصحاب بقاعدة حملية، فعاد ملكا للبشرية وعقالء اإلن
 الدعوات للنماذج النبيلة .  

ويف حاالت أخرى خالف الصورة املثلى جند من ال يستسيغ قراءة النموذج املختلف إال 
بوجه انتقاصي سعيا ملركزة الذات احملتقنة بعقدة االمتياز والتفوق، األمر الذي يبعد أصحاب هذه 

تصاحلة لكوهنم يؤطرون خالفهم مع األغيار من موقعية النماذج املقولبة القراءة عن النظرات امل
واملعدة سلفا وفق مقادير ووصفات جاهزة حتول دون جتاور الروئ، وحتجيم األنا لوضعه موضعه 
الطبيعي بعيدا عن التضخم  املرضي، وهنا جند أنفسنا أمام حالة من االشتباك واالشتباه الذي 

اطل كوننا لسنا أمام منوذج واضح القسمات، وإمنا أمام مناذج رمست بعناية ألهنا خيتلط فيه احلق بالب
جزء من اخلطة اليت يسوق هلا اخلصم ألجل تكريس اهليمنة وممارسة فنتازيا الغلبة واالستكبار، 
واإلمعان يف تضليل املستضعفني وتوهاهنم طوال الوقت، وحينها يبقى النموذج مطاطا الفتقاده الدقة 
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قياس املفاهيمي، وما منوذج اإلنسان العريب يف وسائل اإلعالم الغريب منا ببعيد، وكذا الصورة اليت وامل
 يراد تنميطه هبا يف أدبياهتم، وتسويقه للعامل هبا.

 النمذجة والواقع: 
الظاهر أن النمذجة على املستوى العملي أكثر التصاقا بالواقع يف حس الناس ـ وال 

ني ـ الرتباطها باملمارسة منها بالنظرية وإحاالت القواميس ومدلوالهتا، وملا كان نتحدث هنا عن املثالي
اإلنسان أكثر اجنذابا للمادة جبملة أشكاهلا وصورها من ميله للتجريدات والغيبيات نراه يعمد 
منهجيا إىل حترير اجملردات املعنوية من خالل التماسها يف الشاهد املادي فمثال عندما يتحدث أحد 

لباحثني يف احلقل العلمي عن نشأة االضطرابات العصبية والنفسية عن املكبوت الغريزي ومراكماته ا
ال جيد مصادق لنموذجه إال حبال البخار املتسرب واملنبعث عرب شقوق املرجل يف آلة البخار إرادة 

تحدث تشخيص املرض بشكل استقصائي جيعل حضوره الذهين منوذجيا مستوفيا ألجزاء الصورة امل
عنها باملثال، وبسبيل هذا يف الثقافة العربية القدمية منذجة صفة الكرم بقوهلم : " فالن كثري الرماد " 
يف متتالية قوامها كثرة الرماد عن كثرة احلطب، وكثرة احلطب عن كثرة النار، وكثرة النار عن كثرة 

 كرم.  الطبخ، وكثرة الطبخ دليل كثرة الضيوف مث اخللوص إىل نتيجة هي ال
وهي حالة مطردة مأخوذة عن جتربة يومية تبلورت يف قالب فكري بعد أن انتقلت من 
صورهتا احلسية البسيطة إىل صورهتا التذهينية حاملا تعيد إنتاجها كيمياء اللغة وتغدو حضنها 

 األبدي، لتعود هي بدورها معيارا صوابيا يقاس به ويتحاكم إليه. 
جلون املعاين جيعلوهنا تأخذ شكل صور بيانية وتشبيهات وكثريا ما نرى الناس حني يعا

ومتثيالت حرصا منهم على سالمة النموذج التواصلي، وخوفا من اضطراب مضامينه أن تؤول أو 
يساء فهمها..  فإذا أغلق على الواحد منهم باب تعقل حقائق اجملردات عمد بطبعه إىل جتسيد 

 مناذج ذلك وجتسيدها.
هتا تلك على ثبات األصل األول الذي هنض عليه صرح اللغة، وهذه وضعية تدل بصور 

 وأهنا ذات منشئ حسي وطبيعة جتسيمية.
 :أصالة النموذج 

لعل منوذجي اخلري والشر من األمثلة األكثر حضورا وإلفا يف كل ثقافات الشعوب واألمم، 
ميكن التدليس هبما وبرغم تطاول الزمن ظل املعنيان حيتفظان بنفس النسق الفكري لكل منهما، وال 

على اآلخر إال مكرا ولزمن قصري وسرعان ما ينكشف فيهما الغث من الثمني ويتمايز النموذجان 
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إذ لكل منهما منطق مفقود يف اآلخر، فهما أشبه بالعمودين املتوازيني املختلفي الوجهة مبضاددة 
 سهمية إن شرق اآلخر منهما غرب نديده. 
اخلري والشر عنوانني كبريين يدرج حتتهما سلسلة من ومنذ أقدم العصور غدا منوذج 

املصنفات املتناقضة للحياة اإلنسانية يف هذا الوجود، واقتضت أعراف اجلماعة البشرية أن تثّبت هلما 
 مثالني رمزيني تقيس هبما ما يشكل عليها:

م بصورة األوىل رمزية الشيطان واليت قد حتضر يف الذهن حال متلي املواقف، واستدعاء الرس
مادية ذهنية تغدو مصدر كل قبح وشر، وكثريا ما حنتفظ هبا ألنفسنا دون أن نعلن عنها خشية أن 
نرمى بالتجين، وهي بالنهاية تعكس مواقف نرتجم عنها حني جند أنفسنا نفكر بسلبية مفرطة، 

مثالنا األقدس يف  ونرتصد مناقدة الناس ومواقفهم منا أو من النماذج اليت نفيء إىل ظالهلا باعتبارها 
 كل ما نأمله ونتوخى حتققه على مستوى النظرية أو على مستوى التطبيق .  

والرمزية الثانية ختتزل منوذج " املالك " يف صورة على النقيض من األوىل، وهي تعكس حاال 
فرتاضي من أحوال التفكري املركب الذي يدفعنا عندما نفكر بإجيابية قد تزيد عن احلد إىل التعبري اال

عن النموذج املثايل، ومن سبيل هذا ما يشيع يف الثقافة الكنسية مثال من رسم لصور مالئكة ذات 
أجنحة تتقاطع بصور أوالد صغار على درجة كبرية من الوضاءة والصباحة واجلمال كلهم وداعة 

ما هنالك وبراءة، وما من أحد جيادل يف أهنا صور للمالئكة، أو يتورط يف نقض هكذا برهان، كل 
أن هذا من عمل الفكر وليس بني أيدينا من صور الرتميز للرباءة والطهر أقوى رصيدا من وجه 

هبي الطلعة، معتدل القسمات، وادع النظرات مث تضاف إليه أجنحة تغدو عنوانا للتسامي  **صيب
 والرفعة امللكوتية.        

لهما على املمارسة اإلنسانية ال جيب إننا حال اجلمع بني النموذجني املتقدمني وسعينا لتنزي
أن حنصر أنفسنا بني طريف تلك املعادلة حبديها الناتئني فننتصف لذواتنا إىل حد الرضا املنتشي، 
ونسخط على اآلخر لدرجة أن نصنع له صورة منطية نركنه فيها ونرميه بكل نقيصة على حّد قول 

 الشاعر الغاضب:
 وكل فاحشة سبت هبا مضر قوم تناهت إليهم كل خمزية        

علينا أن نفاعل القضايا بريية عقالئية ترى: أن ال خري مطلق هناك وال شر مطلق هنا 
والعكس، وذلك حىت نكون إجيابيني، ونفيد من اآلخر وإن اختلف عنا وإال سنبقى طوال الوقت 

 نعيد إنتاج أنفسنا، ونكرر صياغة روتيننا القاتل فـ: 
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 ل عيب كليلة   وعني السخط تبدي املساويا.عني الرضا عن ك       
 
 نسبية النموذج بين النظري والعملي 

 ميكن التوقف عند هذه النسبية من خالل اإلشارة إىل فكرتني نعتربمها أساسيتني 
ومفادها نظري كون اإلنسان دوما يفرتض منوذجا كماليا يتصوره ويزن  الفكرة األولى:

عن مسائل الصحة والسالمة يف األبدان مفرتضا منوذجا معياريا األمور وفقه كالطبيب الذي يتحدث 
ليس يوجد يف غري الكتب يستوجب أن يكون قياسه البصري مثال كذا، والطويل كذا، والوزين كذا، 
واخلفقان القليب كذا.. وهكذا ميضي يف متتالية من الشروط ال ميكن أن تنطبق بالكلية على جسم 

 ه منوذجا معياريا لالعتالل يقف على النقيض من األول.  بعينه إال فيما ندر، ويقابل
ولعل إحساسنا بالنقص التكويين هو الدافع وراء حاجتنا لنشدان الكمال يف كل شيء، 
وهذه النقصانية هي اليت جتعلنا منارس إحساسنا بوجودنا وتعطي حلركتنا يف احلياة معناها، حبيث لو  

ه الكمال باملرة، ولعله شعور جبلنا عليه، فغدا من هذه احليثية كنا مناذج كاملة ما فكرنا يف شيء امس
ال خيتلف بتاتا عن الشعور الطبيعي باحلاجة لتلبية الرغائب وإكراهاهتا فالعطش يوجه حركتنا الباحثة 

 عن املاء، كما اجلوع حيوجنا بالضرورة لطلب الطعام. 
بيل األمثل الذي جيعلنا نتربمج وهي فكرة برجمية مؤداها: البحث عن الس: الفكرة الثانية

مع املواصفات اليت يتوافر عليها النموذج الذي جند أنفسنا نتماهى معه ليتأدى إىل واقعنا االتسائي 
والسلوكي، وإال كنا نعيش فصاما مرضيا أحد أعراضه العجز عن متثل مناذجنا يف صورة النجاحات 

شدنا مع الشاعر: أولئك آبائي فجئين مبثلهم   جملرد أن أجدادنا جنحوا حيث أخفقنا حنن، ورمبا أن
 إذا مجعتنا يا جرير اجملامع.

إن رأينا يف أنفسنا أو مناذجنا ليس بالضرورة هو رأي اآلخرين فينا، وعليه فإن نظرتنا 
للنموذج تبقى ريية ذاتية ـ يف الغالب ـ لألشياء واألوضاع حوالينا يف عامل مل نعد موضع القلب منه 

وحىت يف احلالة األخرية ال ميكن لزاعم أن يزعم أن نظرته تلك هي من عمل فكره، وال الكبد. 
وصنيع إرادته احلرة ألننا بالواقع مشاريع خمتزلة أسهم يف تشكيل اجلانب األكرب منها جمتمعنا التارخيي 

 . وألننا أبناء تارخييون بامتياز يف حني يعرتي حاضرنا غبش شائه يبدد أجزاء الصورة ومالحمها
إننا أبناء بيئاتنا، ووسطنا الثقايف، وإن وجدت مناذج شردت عن هذه القاعدة فهي ال تعدو 
أن تكون االستثناء الذي يثبت تلك القاعدة، ألن املعىن القائل يف أدبيات االجتماع : " إننا عندما 
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لعامة للسلوك نتكلم فإن اجملتمع هو الذي يتكلم من خاللنا " نتصوره أكثر انطباقا على القاعدة ا
االجتماعي يف العادي من أحوالنا، ويتجلى هذا املعىن بشكل أفصح يف واقع حياتنا اليومي، ولنعترب 
حبال األفراح،  واألتراح أين سنرى الفرد فيها نسخة كربونية يعيد اجملتمع إنتاج نفسه من خالله 

 جبربية قاتلة ينمحق حتتها الرفض الفردي يف مستواه التنظريي. 
ن النموذج الدارج هو الذي حيكم العالقة ويؤطر من خالهلا الفعل الفردي واجلمعي وأل

على قاعدة السلوك املعياري" اصنع كيما صنع جارك، وإال غرّي باب دارك " ويف هذا النموذج 
الصغري برمسه الكبري بأثره إشارة صرحية حلجم تسلط األنا اجلمعي يف فرض مناذجه السلوكية اليت إن 

عليها الفرد أو عارضها احنشر يف الزاوية الضيقة جمتمعيا، وصار مثار هتمة وردة كونه شق حتفظ 
عصا اإلذعان على النموذج االنطباعي السائد داخل اجلماعة، ففي املناسبات مثال نسلك منطا 
منوذجيا من األعراف باطنه كلفة وتصنع ومؤونة وديون..، وظاهره مواكبة املوضة والتنافس يف 

ور مبظهر األحسن واألفضل، وكلها تعكس يف الالشعور اجلمعي نوعا من الوفاء لنموذج الظه
جمتمعي يف موقف بعينه يفرض سلطته وحضوره وال يلتفت لنكري هذا، أو فقر ذاك، ولكنها حكمة 

 الفقراء اجلارية يف تقليد منوذج األغنياء .
ات تفرض أشكاال من الطقوسية إن هذه النماذج املقولبة جمتمعيا من شأهنا أن تبين ذهني

قد يتغري الشكل القشري منها مع الوقت إال أهنا تزداد استحكاما كلما جددت من أشكاهلا، 
ويتوارثها الناس كما يتوارثون عاداهتم وتقاليدهم ومجلة متعلقات حياهتم على أهنا أفكار جديدة، 

ورات ال حصر هلا من التشديد ولنأخذ مثال األفراح يف أيامنا وكيف غدا الناس منخرطني يف د
والتضييق الرجل واملرأة يف األمر سواء، ولو رحنا نعدد أمثلة العنت واملشقة املالزمة لإلعراس مثال 
لولينا فرارا ومللئنا رعبا من صرامة النموذج املعياري الذي أماله العرف اجلمعي ليحكم مثل هذه 

، وليس حال األتراح ***ه أن خيرج من عنق الزجاجةالعالقة، فيكون املرء بعد زواجه أشبه مبن قدر ل
بأحسن حال من األفراح يف جمتمعاتنا ملا يصحبها من طقوس وأعراف ال أول هلا وال آخر والظاهر 
 أن الفرق بني النموذجني يف احلالة االجتماعية هو كالفرق بني حرف ) الفاء . والتاء ( يف اللفظني. 

اقف اليت ترتجم عنها متباينة مما يعين نسبيتها، ونسبية وعموما تبقى النماذج حيال املو 
متوقعنا منها، وأن لكل منوذج أتباعا ومريدين ، وحنن ال نعرف على أي حنو من األحناء يقدر هلذا 
النموذج أن يعيش ويتسع مداه يف واقع الناس ويغيب منوذج آخر وال يعود يذكر إال للشاهد التارخيي 

 أو الوعظي والرتشيدي ؟ 
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وهلل ـ كما يقول طه حسني ـ : " حكمة أجرى عليها أمور الناس " ، وهذه احلكمة الغائية 
هي اليت جتعلنا خنتزل نظرتنا يف احلكم على األشياء واعتبار نسبيتها األمر الذي يوسع أفقنا وجيعلنا 

هلا ما ننفتح على مناذج اآلخر املختلف عنا بالكلية بصرف النظر عن طبيعة مناذجه اليت خيلص 
 وسعه اإلخالص، ويستميت يف الدفاع عنها حبرارة من منطلق القناعة وااللتزام العام . 

إذن إن نظرتنا لنماذج اآلخرين، ونظرهتم لنا من مناذجنا نسبية حبيث ال توجد يف هذه 
املعادلة حديات فاصلة على طريقة استعمال الربجل واملسطرة للقياس، وحتديد األبعاد مادامت 

نا نشأت معنا، وكربت فينا مع الزمن والتنشئة، وأهنا مرياث مجعي مشرتك، وبالتايل فاجلهد مناذج
الشخصي القائم على االختيار احلر املعزز بالدرس والبحث قليل يف صياغة هذه النوعية من 
النموذج وهي احلالة الغالبة على الناس، فهم مسريون اجتماعيا يف ذلك، وهذا يفسره وجودنا أمام 

 اذج مناطقية وجغرافية وطائفية وعرقية ترفض اآلخر خيفة منه. من
إن تغيري النماذج املصنوعة يف أذهان األفراد واجلماعات عملية يف غاية الدقة والتعقيد كوهنا 
تلتبس بالشخصية األنا، وتفاعل طريقة تفكريها وسلوكها ومعاجلة التغيري عند الفرد واحلال هاته 

نفسك لتعود غريك، وتزيد روح التقليد املوروث يف تنميط نوعية النموذج  أشبه مبن يقال له غري
اجلمعي وجتذيره ، وهلذا جيد األنبياء واملصلحون ما جيدون من أقوامهم من إعراض ومنافرة يف سبيل 

 إصالح قناعاهتم وتغيري منط النماذج املستحكمة مبقتضى الطبع العقيم يف األنفس والعقول.  
 موذجين:مواقفنا بين ن

إن استحضار صورة منوذج ما تستدعي مجلة من متعلقاته، ويتحدد من خالل هذه 
املتعلقات طبيعة الثقافة اليت حتدد زاوية النظر، ومنط املوقف وإذا كان الناس على الرأي القائل : كل 

وأن مليحة مبذاق، فإننا واعتمادا على مفهوم املخالفة حنرر باملوازاة: أن كل مستهجن مبذاق، 
 األشياء تنماز بأضدادها. 

املفهوم من جمال إدراكنا ذلك أننا لو أجرينا  ولعل اعتماد املثال التايل أفضل ما يقرب هذا
مسابقة بني رسامني لرسم صورتني منوذجيتني للقبح واجلمال: فال شك أن األوىل سيختزل فيها كل 

 معىن للقبح والسوء بشكل مركز وكثيف. 
رة اجلمال يف منوذجه املرغوب واألكمل إىل غري هناية، وكل ذلك يف والثانية: تقارب صو 

 حدود التصورات البشرية احملدودة حبدود الثقافة واخلربة.
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وعندما نثمن اجلهدين سنبادر بوضع جائزة تكرميية للعملني، ومن دون شك سيكون الفائز 
عة وفق ما تقتضيه الصورة جبائزة املثال األول هو من أغرق يف تشخيص مفردات الشناعة والبشا

النموذجية للشيطان، وتكون صورة الثاين على النقيض من ذلك متاما كون الراسم هنا يف سياق 
 احلديث عن اجلمال والكمال ونسبة كل قيمة خرية إىل النموذج املالكي متاشيا مع مواصفاته.   

هما حالة إثبات إن هذه التصنيف احلدي التقابلي بني منوذجني متغايرين جيسد كل من
لآلخر نراها حاضرة يف مفاصل حياتنا اخلاصة والعامة، مث إن تلك احلياة العامة أكثر حضورا 
بنماذجها يف وعي األفراد، وهم أيضا أشد انقيادا وانصياعا بال وعيهم الباطن وال شعورهم الفرداين 

اب األفراد ال يرجون من ذلك أن تأثري اجملتمع ـ كما أحملنا من قبل ـ وضغطه سيف مسلط على رق
سلطته فكاكا إال نادرا حيث ميارس قولبة ذوات أفراده وفق مناذجه املعرفية، وأطره الفكرية منذ 
النشأة األوىل وينوب عنه يف هذه املهمة ابتداء الوالدان أو األسرة الصغرية وهي بالنهاية تعد عينة 

منة القهرية على الناشئ اجلديد، وال فرق مصغرة أنتجها اجملتمع ليمارس من خالهلا فرض تلك اهلي
بني جمتمع متحضر أو ثالث فلكل منهما طريقته يف اهلداية لنماذجه، إهنما يقومان بنفس الفعل مع 

 اختالف يف جدول األعمال، وترتيب األولويات  
إن النماذج احلية املتحركة اليت تعيش بيننا يف اجلامعة يف املكتبة يف السوق ويف املنطقة 
والقطر هي منتوج جمتمعي حىت إنه باإلمكان القيام بنوع من الفرز النموذجي بني منطقة وأخرى 
وإقليم وآخر للخلوص إىل منوذج ميثل شخصية قومية مشدودة لبعضها البعض جبملة من السلوكات 
والعادات اليت تغدو بالنهاية مصفوفة من القواسم املشرتكة يتميزون هبا عن غريهم حىت داخل 

 إلقليم.  ا
 

 تسويق النموذج وطبيعته:
لننظر ـ على سبيل التمثيل ـ يف جانب من جوانب االجتماع السياسي، وفيه نفرتض وجود 
مرشحني يف محلة انتخابية لعهدة مؤسسية من مؤسسات احلكم يف بلد ما من البلدان فما ذا 

 سنالحظ ؟
على إخراج مؤهالته  سيحرص كل منوذج على الظهور مبظهر األفضل واملتميز وسيعمد

العلمية إن وجدت، مث يبشر بنظافة ماضيه، ويشيد بطهارة يده، وال يفوت شاردة وال واردة مما قد 
يراه يزيد من رصيده عند مجهوره كنموذج مناسب وصاحل، إال سلط الضوء عليه وحييط نفسه هبالة 
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ج املتفرد عن باقي النماذج من الوعود ال حد هلا، وهو يف كل هذا يغرض لإلفادة من صورة النموذ 
 املعروضة للتسويق السياسي، وما يصحبه من إشهار إعالمي يتمركز حول الذات النموذج. 

ولذلك عندما نقف مثال أمام صورة لنموذج من تلك النماذج سنجده يضع مصنفة حتوي 
، فسنجد مجلة من الشروط اليت يفرتض أن يكون عليها النموذج املتوهم يف قناعة الناس وفكرهم

مثال مكتوبا بالبند العريض بني يدي الصورة : النزاهة، الكفاءة، االلتزام، األخالق، االبن البار، 
املستقبل.. وإىل ما هنالك من هذه العموالت النافقة يف سوق الساسة وما دخل يف حكمهم، 

 عته البشرية. وهذه الشروط كلها تتوخى التقعيد لنموذج معياري صعب التحقق يف واقع الناس بطبي
إن النماذج اليت كثريا ما نتماهى معها ونتصور أهنا ترتجم عن قناعاتنا وثوابتنا هي ـ كما 
أشرنا من قبل ـ تتوافر على سقف كبري من اجلهوزية والقدرية كوننا اخرتناها إمالء فوقيا رمبا خلصها 

 مضمون مقالة الشاعر :
 خاليا فتمكنا. عرفت هواها قبل أن أعرف اهلوى   فصادف قلبا 

ويتبدى هذا بشكل أوضح فيما لو فكرنا بعزم يف حلظة من اللحظات يف التمرد والرفض 
مثال لنموذج من مناذجنا الثقافية املصطلح عليها يف الضمري اجلمعي، ورميناها بالبؤس حمددين ما هلا 

لثقايف من ينكر علينا وما عليها، ولو من منطق التاريخ والواقع والسياسة لوجدنا من نفس منوذجنا ا
 ويشنع بعلم أو جبهل .

والظاهر أن امليل لتحنيط النموذج طبع مركوز بأصل الفطر البشرية غالبا يتكرر باملعىن 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون القرآين 

(1) . 
ن حركتها وهذا انتقاد قرآين حاد للجمود الذي يعمل سدنته على إيقاف عقارب الساعة ع

الطبيعية، وتثبيت حلظة ماضوية اكتفاء هبا على طريقة ليس باإلمكان أبدع مما كان، ومثل هذا 
الطرح أخطر ما يف املوضوع إن حتّول إىل قناعة حتجب صاحبها عن أن حيتسب يف اعتباره اجلوانب 

ة، وال مستواه النسبية يف املوضوع، فهو مل يستشر يف اختيار توقيت ميالده وال بقعته اجلغرافي
االجتماعي، وال عائلته، وال ما رضعه ثقافة وفكرا من وسطه اجلمعي من عهد التمائم إىل عهد 

 العمائم، وهي كلها حلقات مرتابطة مفضية لتخليق منوذج حمدد بنكهة معينة. 
وإنه لو قدر ألحدنا أن يزداد يف جمتمع بوذي أو هندوسي، أو مسيحي، أو يهودي لكان 

مه ولتشبع مببادئ وأفكار تلك النحل والطوائف، وبالتايل فال معىن إلدعاء ملكية على دين قو 
احلقيقة املطلقة فيما يتصل بطبيعة بشرية، وأن القناعة اليت يعتد هبا لتصمد يف سجال األفكار 



 92 

وحوار الثقافات ما كانت بعد البحث والدرس والتمحيص وتبقى رغم ذلك برأسني اثنني: األول 
م مع اخلصوصية حيث يكون النموذج املعرب عنه غالبا الفرد ذاته، وموضوع حديثه، وما ذايت يتالز 

 دخل يف دائرة اهتمامه. 
والثاين موضوعي: حني يتحدث املرء عن النموذج اخلارج عن ذاته باعتباره معطى ناجزا 

 يرتافد فيه مع وسطه اجلمعي بنفس حيادي. 
ولود على الفطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ولعل هذا مضمون احلديث النبوي : يولد امل

ميجسانه " ففطرته هنا ليست سوى قوابل تأهيلية جبلية األصل تتربمج وفق ما هو مطروح عليها 
منوذجا: اليهودية، النصرانية، اجملوسية.. مما جيعلها مناذج كسبية، فالعقل هو الفطرة أما وسائل عمله، 

 هي مكتسبة من اجملتمع، وبسبيل هذا املعىن قول الشاعر :  ومنط تفكريه، ونظرته لألشياء
 وينشأ ناشئ الفتيان منا       على ما كان عوده أبوه. 

 ما دان الفىت حبجى ولكن     يعوده التدين أقربوه                               
يف ذهنه أول فأول ما ينفتح عليه الطفل يف الوجود بيته وأمنوذج والديه مث أسرته فرتتسم 

معامل احلياة وصورها مما يدرك من أحواهلا، وطرائق عيشها، فتغدو نفسه منفعلة بكل تأثريات بيئته 
تلك وأشكاهلا، وهنا يعبأ النموذج كما تعبأ القوارير بالسائل ويشحن كما تشحن البطاريات، وما أن 

يط جمتمعه الكبري املتالطم خيف تأثري األسرة مع الزمن والنضج العقلي حىت ينخرط الناشئ يف حم
بأمواج ال حصر هلا من التناقضات احلادة سواء يف التعامل وقواعد السلوك، أو يف تركيبة اجملتمع 
الطبقية : أغنياء فقراء، أميون متعلمون. أشراف ومنبوذون.. وكلها مناذج تطبع وعيه، وتغدو معرضا  

 كبريا للقبح واجلمال، والقدوة والنفرة.
ألفراد يف متثل مناذج جمتمعهم والتماهي مع مثلهم دليل إخفاق منظومة اجملتمع وإن إخفاق ا

الثقافية ككل، فاجملتمع الكبري يصنع النماذج الكبرية، والصغري يصنع حطاما من مناذج األلف فيه  
كأف متأل األرض من كثرهتا وال تغين يف أمر جلل، وهلذا معىن يشابه ما كان مالك بن نيب يشري 

 مقارباته إلشكاالت احلضارة من أن الفرد مشروع جمتمعه ابتداء، ويضرب املثل التايل : " إليه يف
 هب أن إنسانا.. يأيت للوجود كائنا بشريا.. فإن هذا الكائن سيوضع يف احتمالني

 احتمال أن يأيت إىل الدنيا على حمور واشنطن، موسكو.
 اآلن ميتد إىل طوكيو.

 لى حمور طنجة جاكرتا.احتمال أن يأيت إىل الدنيا ع
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 فعلى احملور األول يدخل هذا املولود حتت قانون اإلحصاء فهو 
االحتاد  ٪196، يف فرنسا أكثر قليال، يف أملانيا أكثر، ٪95مثال يف أمريكا متعلم بنسبة 

 ، نسبة العمل .٪166السوفيايت إىل حد ما، يف اليابان 
 لكن لنتوقف عند الضمانات االجتماعية: 

 . ٪45. العمل مثال 6م التعلي
 أما يف احملور الثاين طنجة جاكرتا فإن هذا الطفل سوف يدخل 

يف املتوسط جهلة أميون  ٪26، بطالة، ٪56يف قانون إحصائية أخرى، إذ هنالك نسبة 
 ، متعلمون.٪86و

 نبوذا ، من احلظوظ ليكون هنديا م٪65فمنذ والدة الطفل يف اهلند مثال تعطيه  
 التاريخ وغياب احلضور.مناذجنا: حضور 

نتصور أننا نعيش يف الشرق أزمة هوية تتآكل فيها مناذجنا بشكل مرضي متسارع حيث 
بدأت جمتمعاتنا تفتقر بالواقع إىل النموذج القدوة، فهي مل تعد متجد التهذيب، وال هتتم بإصالح 

وإرباكا فظيعا تعكسه  حاهلا، بل تزهد يف وعي ذاهتا ومعرفة ما يدور حوهلا، وتعيش انفصاما نكدا،
صورة النماذج النظرية يف بطون الكتب وعجزها عن جماراهتا فلم تعد على مستوى التأثري تتخطى 
سقف الطوباوية الفتقادها للرصيد العملي واملمارسة اليومية يف حياة الناس إذ أن مسلكيتنا يف دائرة 

 ول الشاعر:السلوك والفكر بائسة إىل حد كبري حىت لرمبا ينطبق علينا ق
 ليست البلية يف أيامنا عجب     بل السالمة فيها أعجب العجب  

وأزمة اهلوية تلك أفقدتنا النموذج احلضاري املتصاحل عليه يف كل مفصل من مفاصل 
حياتنا، وإىل اليوم مل نؤسس ملثال هنضوي نفاخر به بني األمم، ونذكر به خبري عند أجيالنا القادمة، 

أنفسنا بالكالم بأحسن التنظريات اليت هي يف ذمة التاريخ، مث ننكص على ومل نزد عن تبييض 
أعقابنا فنسودها بأسوأ التطبيقات، ووجدنا أنفسنا يف قبالة ما ميكن تسميته النموذج اهلجني الذي 
جيعلنا نستورد من الغرب مباذله، ونضفي عليها من ضعفنا، وجنعل أنفسنا موضع ريبة وإدانة دون 

تمادح بنماذجنا التارخيية اليت مل نعرف كيف نستفيد منها، أو نتواصل معها على خجل عندما ن
 مستوى الفكرة وااللتزام الفردي واجلماعي املمنهج يف أجندة ثقافية. 

 إن عاملنا اليوم يعيش عصر السماوات املفتوحة، والفضائيات واإلنرتنات   
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ونية، تنتقص فيها اهلويات، وينفتح على نفسه للحد الذي جعلنا نعيش داخل قرية ك
وترتاجع السيادات حلساب أصحاب اهليمنة والنفوذ، وصار االنفتاح يطبع املوقف، واالنعزال هتمة 
يتعقد الناس منها وينفرون أن يوصموا هبا، ومل تعد تلك احلدود ـ يف نظرناـ على املستوى الثقايف 

حدود اخلصوصيات لدرجة أن أمسى  قائمة، وصار الناس أقرب ما يكونون إىل بعضهم، وتضاءلت
الشرقي يف موجة االنفتاح العاتية يتماهى بالنموذج الغريب قلبا وقالبا، ويف الضفة األخرى نرى يف 

 الغرب من يتماهى مع النموذج الشرقي وجيهد نفسه يف متثله وإن كلفه ضريبة املنفى الثقايف. 
تح له نفس احلظوظ اليت للنموذج الفارق البسيط بالنسبة للنموذج الشرقي هو أنه مل ت

الغريب كونه يعيش غربته حىت يف مغارسه األوىل، ورغم ذلك ميارس نوعا من املمانعة يف القدر املتاح 
له يف مقابل منوذج غريب مؤسسي واضح املعامل تصنعه خمابر الدرس والبحث، واحلركات واألحزاب 

 ضنا بورا مرتوكة للعشوائيات ولطف األقدار.     وتعمل على تفعيله بينما يشكو وضعنا قصورا جيعل أر 
إننا حني أعلنا عن استقاالت مجاعية من قيادة حاضرنا أقلنا معنا مناذجنا، ومل جند سلوانا 
وعزاءنا إال يف االختباء وراء التاريخ والفرار إليه مذعورين ألن احلاضر يضيق بنا ونضيق به ويكتم 

 للحديث تراه مباهيا ولسان حاله يقول:  على أنفاسنا، فإذا جلس الواحد منا
 اخليل والليل والبيداء تعرفين   والسيف والرمح والقرطاس والقلم.

وما إن جيتمع الكثري منا باألغيار من أبناء النماذج األخرى، ويتفاحتون أطراف احلديث عن 
لكرم مث نستدعي املنجزات اإلنسانية احلاضرة حىت نرفع ورقة التاريخ يف وجوههم، وحندثهم عن ا

صورة منطية لكرم حامت وكيف أن حامتا هذا ذبح فرسه لضيفه مل جيد غري فرسه، وقد فات املقايس 
فارق ما بني احلالني حني جتاوز يف مقاربته عامل الزمن والتاريخ بسياقاته املوضوعية اليت حتكم 

قدر له العيش يف سياقنا الظرف والتجارب، ويقع بقصد أو غري قصد يف خطأ املقارنات، فحامت لو 
الزمين اآلين فلن يزيد على دعوة ضيفه إىل مطعم بنجمتني أو حىت ثالث.. مث ميضي كل منهما 

 حلال سبيله. 
 وما ذا لو نزل اليوم ضيف باملتغين بكرم حامت ؟

أال يكفيه يف أحسن أحواله ـ وهذا مع افرتاض متثله روح حامت وكرم حامت ـ أن يشرتي لضيفه 
وكرم الضيافة العريب مث يدعوه إىل بيته دون أن يكلف نفسه منطق املبالغة لتمثل  هذه  ما يتفق

 النماذج التارخيية ؟ وحصر الكرم يف منوذج حامت . 
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لرمبا كانت هذه النمذجة مرتبطة بعامل نفسي جيعل اإلنسان ينزع إىل مراكمة الفعل القيمي 
ايل حبيث لو مل يكن هذا النموذج حامتا لكان يف منوذج إنساين بعينه يتوخى فيه االتصاف الكم

 غريه. 
ولقد جرى القدامى يف أدبياهتم على مثل تلك النمذجة ألشخاص بعينهم وجعل مجلة من 
الصفات كاأللقاب هلم، وهم أعالمها دون سواهم فللكرم منوذج، وللشجاعة منوذج، وللبخل منوذج 

لنوع من االحتكار،  ****والبخل واخللفوهكذا.. األمر الذي أسلم صفات: الكرم والشجاعة 
واحلظر إىل درجة أن الفرد منا لو تنازل اليوم عن سيارة " مرسيدس " تكرما منه فإن إطالق صفة 
الكرم تلك لن تغادر حدود معارفه وأقرب الناس إليه، ويف أحسن األحوال بلدته، ورمبا شكك 

وذج حامت بالقبول رغم مرور السنني واألدهار البعض يف نيته، أو يف الواقعة ذاهتا، يف حني حيظى من
على صنيعه ذاك، ولن ينافس منا أحد حامتا يف هذا الذكر الطيب الذي اختص به ولو ذبح نفسه 

 فداء لضيفه فضال عن فرسه.
إن نسبة الكمال كله إىل املاضي وتناقص فضائله مع ما يستقبل من الزمن هي قراءة معوقة 

عاجلة واقعنا والنظر إليه بنفس علمي، والتفكري يف إخفاقاته وجناحاته بإجيابية ألهنا حتول بيننا وبني م
وفاعلية حىت نتواضع قليال وال نبقى طوال الوقت حبال الفقري الذي بقي على الدوام يفتخر بثروة أبيه 

 املقبور، وميجد ذكره والدنيا تغريت من حوله، واألقدار مل تظلم أحدا. 
مل اليوم ـ كما أسلفنا ـ ولسنا قدوته، وال قدوة أنفسنا ألن املنهزم ال إننا مل نعد نتصدر عا

يصلح أن يكون قدوة ألن اهلزمية عورة جيب أن يتوارى صاحبها خجال من نفسه قبل غريه، فاهلزمية 
احلضارية نتاج تقلص عقولنا وعزائمنا وتراجع فهمنا للحياة إىل مواقع خلفية، وال أحد ميلك وصفة 

كلنا املستعصية إال أن نواجهها بعزمية ال تعرف اخلور، وبعقل ذكي جيعل آخر الفكر سحرية ملشا 
 أول العمل.

وما مل حنسن تشخيص أدوائنا ستظل أوضاعنا العامة مرتهلة تصاحبنا ومتاسينا، وسنبقى إىل 
فضل، وأهنا ما ال هناية نقرأ أنفسنا من خالل أنفسنا التارخيية بقراءة تبجيلية تصر بعناد على أهنا األ

األحسن " وأجماد يا عرب أجماد " جهال منا باللحظة الزمنية اليت جتمدنا عندها يف التاريخ، 
 وسيجعلنا هذا الكرب املرضي ال نستفيد من املنجزات اإلنسانية احليادية القيم. 
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 إن أوىل الناس بالصدارة هي النماذج احلية الفاعلة اليت متلك من وسائل العلم واحلضارة ما
يتيح هلا تلك الصدارة والتقدمة عن جدارة واستحقاق اتفاقا مع سنة اهلل يف اإلنشاء من األرض 

 واالستعمار فيها، وحينها يغدو مقياس احلقيقة يف احلكم على األشياء هو النجاح أو الفشل. 
 حنن نشعر أننا شرق ال ينتمي هلذا العصر حبكم أن أجندتنا الثقافية ال تنتمي هلذا العصر:

عصر احلداثة والتحديث، وهلذا سيبقى منوذجنا احلضاري مغيب عن واقعنا، ولن يكون مبقدورنا أن 
 نصنع ألنفسنا شيئا خالدا بامسه جيعلنا جديرين أن يلتفت إلينا، ونعامل باحرتام أما قصة األمس: 

 أولئك آبائي فجئين مبثلهم    إذا مجعتنا يا جرير اجملاميع.
 : وشر العاملني ذوو مخول   إذا فاخرهتم ذكروا اجلدود   هي قصة يقابلها اليوم

ال ميكن اسرتداد حاضرنا املسلوب جملرد أن ماضينا جميد، ولن يشفع لنا أن نبقى نعيش يف 
جالبيب األباء دون أن نبين مثلما كانوا يبنون أو نصنع مثلما صنعوا، أو نكتفي مبدح مناذجنا 

يهم دون أن نتمثلهم فكرا وسلوكا وواقعا حيا يعيش بني الناس التارخيية إىل حد إضفاء القداسة عل
ويتحرك برسالتهم من خالهلم، ولقد كنت أتابع أحد شيوخ الفضائيات، وكان يتحدث عن زهد 

، وورع عمر وكان الرجل بدينا تبدو عليه آثار من ولغ يف النعماء وغرف من احللواء حلد عمر 
م اشتهت زوجه احللوى فقال هلا    من أين يل مثن احللوى التخمة، وتذكرت كيف أن عمر ذات: يو 

 فأشريها.                              
فقلت كيف يستقيم أن يتحدث هذا النموذج عن منوذج عمر الذي حّرم على نفسه أن 

 خيصب إال بعد أن خيصب عامة املسلمني عام الرمادة.
نه ال عالقة له بنمط النموذج املتحدث عنه بينما االنطباع األويل الظاهر من صورة الرجل أ

 إال أن يكون تزجية فراغ ومتعة حديث أو نوع من الرتف الفكري.
إن عالقتنا بنماذجنا ال حيكمها العدل واإلحسان ملا يكتنف هذه العالقة من تسطيح من 

نا اخلاصة مجيع األحناء ألننا مل حنسن التعامل والتماهي مع ما تطرحه ونتحدث به عنها يف جمالس
والغاصة، والعالقة ـ يف تصوري ـ ال يؤسس هلا يف اهلواء لتبقى تلك النماذج جمرد نظريات حاملة، وإمنا 

 ال بد من توفري البيئة اجملتمعية احلاضنة على أكثر من صعيد: إعالمي، وثقايف، وسياسي .. 
ساتنا عندما .، وتزداد مأ!حنن تارخييون غارقون يف التاريخ حال احلديث عن النموذج

يفاخرنا غرينا بنماذجه احلية احلاضرة اليت تبدع وخترتع وتبين، يف مقابل مناذجنا اليت ماتت منذ قرون 
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وشبعت موتا، فنعمد إىل حال من التظاهر املخل هبا أمام اآلخرين ونكون هبكذا خطوة منارس 
 ون من خنتفي خلفهم . التخفي وراء آبائنا األقدمني، ونتصور أن اآلخرين ال يروننا وإمنا ير 

إمنا ينقصنا هو االستمرارية ومراكمة اجلهد املتصل الذي يصل حلقات األجداد باألحفاد، 
حىت إن أي مصلح اجتماعي أو سياسي أو ثقايف ال يزال يتحرك بذهنية البدو الرحل، فهو ال يبدأ 

ل ما يعمد إىل يف عمله اإلصالحي من حيث انتهى من سبقه استكماال للجهد، وإمنا يعمد أو 
إقصاء جهد السابقني ليضع لنفسه نقطة بداية خاصة به، ويستصغر جهد سلفه ليظهر يف أعني 

 الناس أنه هو وحده الناس، وذلك لغلبة الروح الفردانية واألثرة والنظرة التآمرية للعمل اجلماعي.
ركات لقد بدأنا يف بدايات القرن املاضي خطوات واعدة يف طريق اإلصالح جبهد احل

اإلصالحية غري أن النماذج اليت سوقت هلا حركات اإلصالح يف عاملنا العريب مل متض إىل غاياهتا 
ألهنا كانت وليدة أزمة ظرفية فقدت تألقها وحضورها يف واقع الناس مبجرد أن انتفت تلك الظروف 

منا أطول، وتلبس اليت كانت حماطة هبا أو رمبا ألهنا مل تكن متتلك ريية مستقبلية جتعلها تعيش ز 
لكل حالة لبوسها لتحتفظ جبمهورها حبسب خمطط عملها حىت صار البعض يعتقد أن اإلنسان 
العريب يفتقد باألصالة روح النموذج ألن كل واحد منوذج نفسه، وذاته هي مرجعيته، وعندما يكون 

االجتماع ابن  الكل سيد فال سيد ومرد هذا النفس إىل روح األعرابية اليت كان يتحدث عنها شيخ
خلدون حيث ال نزال نعيش مظاهر النموذج البدوي يف السلوك والعاطفة والفكر، وأن ما نعمل 
على الظهور به من دعاوى التحضر بتقمص مزيف لنماذجه هو  جمرد غطاء قشري، وأن  وراء تلك 

 رضها وختلفها.   القشرة املموهة ختتفي تلك الروح األعرابية الشقية ببؤسها وشظف عيشها وفقرها، وم
فذلكة البحث نربق من خالهلا ببعض ريوس األفكار جمملة للبحث، وحاصرة لبعض ما ال 

 يسعنا التفصيل فيه لطبيعة املقال.  
إن النموذج ذو سلطة مرجعية حاضرة يف حياتنا بشكل مركز وكثيف كون كل واحد منا 

ى الدارج ) حالة التخلف(، وإن على يفكر بنموذج معريف ويتعقل املسائل يف هديه إن على املستو 
املستوى الناهض ) حالة احلضارة(، فكل ثقافة تنتج مناذجها وقوالبها، وجمتمعاتنا حني تعمد إىل 
تفصيل أثواهبا على مقاس ومناذج األستاذ من باب االستفادة ليس هلا أن تقلده بغري وعي ـ كما 

 يقول مالك بن نيب ـ : حىت يف عثرات مقصه.
ألنا احلضاري مل يعد له ذلك احلضور والربيق الذي يتمظهر به يف بطون الكتب، منوذج ا

وكل عهدنا به اليوم أننا نعيشه ببقايا طللية من عواطف ماضوية ومشاعر غامضة مل نتبني بعد كنهها 



 98 

وطبيعتها لبعدنا عن مصادر اإلشراق األوىل يف ثقافتنا، فعدنا نرتجم ألفاظها دون معانيها. األمر 
ذي أفضى بنا إىل بلبلة فكرية، وإرباك ثقايف فاضح ألن التجارب اإلنسانية ال تستنسخ أو تتبىن، ال

 فالكائن احلي ينمو من داخله.
فاألنا احلضاري عاد يف ثقافتنا تارخيا مضمرا غائبا عن الشهود والوجود منذ قرون وأصبح 

صور وطقوس ورسوم ثقافية متوارثة ال ينوب عنه ضمري " الغيبة " ومل نعد منلك منه بني أيدينا غري 
فاعلية فيها، هي أشبه بشكل ساعة فقدت عقارب اإلشارة على الوقت، وإن مل تفقد صوت 

 احلركة. 
وإننا مل نعد ذلك النموذج الفاعل املرفوع، فاختالالت البنية الرتكيبية قادتنا إىل وضع جديد 

نا. إنه وضع املضاف اجملرور، ومفعوال به، والصفة مل نفكر فيه، ومل يصنع على أعيننا، وال عملته أيدي
املتربجمة مع السيد املوصوف بنماذجه األكثر استيعابا لواقعها وتأثريا فيه ويف غريه مما أفضى بنا إىل 
حالة إهبار شديدة قلصت من سقف رييتنا لألنفس واآلفاق من حولنا، ولعلها احلالة ذاهتا اليت 

ماع ابن خلدون حال حديثه عن اإلنسان اجملبول ـ حبكم الطبيعة ـ حتدث عنها فيلسوف علم االجت
على الغرام واهليام باملنتصرين وتبين ثقافتهم '' فالنفس أبدا تعتقد الكمال يف من غلبها فتقلده يف 

 شعاره وزيه وحنلته وسائر أحواله وعوائده..      
صورة الرتاجح املاثلة يف  عند حديثنا عن اآلخر املختلف الذي عاد مؤتلفا فينا نستدعي

واقعنا بشكل حاد حيث عاد مقياس التحضر من عدمه مرهونا مبقدار القرب أو البعد من هذا 
(، ال نقطة اإلعجام فوق حرف ) الغرباآلخر الغرب الذي نتظاهر مبخالفته يف الشكل فقط كح

 وإمهاهلا يف )العرب( ويف النقطة كل السر، وفيها كل الشر . 
م على هذا النحو ليس حديث جلد الذات بل هو ـ يف تصوري ـ من وعي توجيه الكال

الذات إذ ال جيب أن نتغاضى عن احلقيقة ونزيف وعينا بل ننظر يف املرآة إىل وجوهنا الكاحلة دون 
مساحيق على أمل أن جتد أجيالنا يف قابل األيام طريقها إىل اخلالص، وهتتدي ملستقبل واعد عرب  

تخلف اآلمث املتوارث بيننا منذ قرون، وسنبقى طوال الوقت نستدر عطف اآلخرين كل هذا الركام امل
حىت يلتفتوا إىل خري ومجال ما منلك يف غري طائل إال أن نكون حنن مناذج صاحلة لالقتداء يف مناددة 
ومكافأة ألننا منلك من احلق مبقدار ما منلك من قوة النموذج: يف العلم والفكر والثقافة، وليس 

نماذج الضعيفة أن تسود يف عامل يريد اهلزّال فيه أن يسمنوا،  ويبقى مع ذلك األمل معقودا على لل
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أجيال املستقبل يف أن تستفيد من عثرات وكبوات اآلباء دون أن تعيد اجرتار مناذج اإلخفاق 
 ببالدة، وال تستوحش الطريق لقلة السالكني، والفجر من رحم الظلماء مسراه . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 االتـــــــــحاإل
يتحدث ابن خلدون مثال عن المنوال حين ذكره لكيفية حصول الملكة حيث يعمد في ذلك إلى الحفظ من * 

كالم العرب حتى يرتسم في خيال المبدع المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم، ويرة أن مؤلف الكالم كالبناء 
دو بمنزلة القالب الذي يبنى فيه.. فإن خرج المبدع عن أو النساج، أما الصورة النموذجية الذهنية المنطبقة تغ

القالب في بنائه، أو على المنوال في نسجه كان فاسدا. ينظر. مقدمة التاريخ. ابن خلدون . دار الكتاب 
 .1112و2/1194. ج 1891اللبناني. ط. 

ا ال يرة في الكنائس ولعل في ثقافة الرجل األبيض أن ال يكون نموذج المالك صبيا أسود اللون وهذا م** 
 على أقل تقدير.  

وأتصور أن األعراف تختلف من بلد آلخر ، ومن منطقة ألخرة إال أن الحالة العامة في العالم *** 
 العربي مثلما نسمع في بعض الحصص الفضائية على قنواتنا العربية تشي بأننا كلنا في الهم شرق. 

 23الزخرف. اآلية.  -1
 مأثورات األدبية : أبخل من مادر، وأخلف من عرقوب.. وغير ذلك.كأن يقال كما في ال**** 
 مقدمة التاريخ. ابن خلدون . دار الكتاب اللبناني. بيروت. .1
 مجالس دمشق. مالك بن نبي. دار الفكر. دمشق. .2
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 تخريج الفروع على األصول
                         

 
 /  رويسات محّمدأ

 سعيدة -اجلامعي  املركز
 

إّن بعض املصطلحات، واملفاهيم يشرتك يف توظيفها كّل من الّنحو، والفقه، وأصوهلما،             
إخل، فهي تنضوي حتت القواعد األصولّية يف جمال الّشرع، كما تعّد … مثل: األمر، الّنهي، الّشرط

 من القواعد الّنحوية يف جمال الّلغة.
ّتمازج والّتأثري والّتأثر بني البحوث الفقهّية والّدرس الّنحوي، السّيما لذا طغى الّتالحم وال 

 وأّن االختالف يف األصول سبب يف اختالف الفقهاء يف الفروع.
قال أبو زهرة: "االختالف يف القواعد األصولّية من أهّم أسباب االختالف يف الفروع  
 (1)عندنا".

ّصة الّلذين مها مدار الّتكليف وعليهما يرتكز. وإليك بعض املسائل يف األمر والّنهي خا 
: "أحّق ما يبدأ به يف البيان األمر والّنهي؛ ألّن معظم -رضي اهلل عنه-قال مشس األئمة الّسرخسي 

 .(6)االبتالء هبما، ومبعرفتهما تتّم معرفة األحكام، ويتمّيز احلالل عن احلرام"
 رينة ما؟قعنه ل. األمر عند اقتضاء الوجوب، هل يجوز الخروج 1

من أهمّ القواعد األصولية اليت أثارت االختالف بني األصوليني، والفقهاء يف باب األمر،  
هل األمر يقتضي الوجوب؟ وهل إذا اقتضى الوجوب جيوز اخلروج عنه لقرينة ما؟ أو البّد من نّص، 

 أو إمجاع يقتضي ذلك؟
ري الوجوب بقرينة، واختلف مذهب اجلمهور أّن األمر يقتضي الوجوب، ويدّل على غ 

الفقهاء يف األحكام الختالفهم يف القرينة، ويف املذهب الظّاهري البّد حني داللة األمر على غري 
الوجوب من نّص، أو إمجاع، والعدول عن الوجوب بالقرينة احنراف عن الطّريق الصحيح، وتقّول 

 عن هذا األصل مسائل منها: على اهلل ورسوله، وخروج على فحوى اخلطاب القرآين، ويتفرّع
 
 متعة الّطالق: .1-1
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ومل يفرض  لقد ورد األمر يف القرآن الكرمي بإعطاء املطّلقات الّلوايت طلقن من قبل املسيس ، 
 ِإنْ  َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  اَل  هلّن مهر، وورد األمر إلعطاء هؤالء ما يتمّتعن به من مال، قال اهلل تعاىل:

 َوَعَلى َقَدرُهُ  اْلُموِسعِ  َعَلى َوَمتـُِّعوُهنَّ  َفرِيَضة   َلُهنَّ  تـَْفِرُضواْ  َأوْ  َتَمسُّوُهنَّ  َلمْ  َما النَِّساءَ  طَلَّْقُتمُ 
 .(1) اْلُمْحِسِنينَ  َعَلى َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ  َمَتاع ا َقَدرُهُ  اْلُمْقِترِ 

األمر، وإىل هذا ذهب وقد ذهب الّشافعية واحلنابلة إىل أّن هذه املتعة واجبة عماًل مبقتضى  
 (8) من الصحابة ابن عمر رضي اهلل عنه ومن التابعني سعيد بن املسيب، وعطاء، وجماهد.

 َعَلى َحقًّاوذهب مالك إىل أّن هذه املتعة مندوب إليها، وجعل من قوله تعاىل 
حسان فليس قرينة خترج األمر من الوجوب إىل الّندب، فما كان من باب اإلمجال واإل اْلُمْحِسِنينَ 

 بواجب.
قول األكثر، وما عليه األكثر هو ترجيح  -وهو مالكي–ولقد رّجح القرطيب يف تفسريه  

هو عام يف الّتطوّع، والقائم  اْلُمْحِسِنينَ  َعَلىالوجوب محاًل لألمر على احلقيقة، وإن قوله
ينصرف إىل الواجب  ، واحلقَحقًّابالواجبات إْذ هو حمسن، ويؤيّد هذا ما انضّم إليه من لفظ

 (5) ابتداء.
وهذا ما منيل إليه ونرجحه؛ ألّن الواجب قد يرافقه إحسان بدالالت خمتلفة كما هو احلال  

َها بَِأْحَسنَ  َفَحيُّوا بَِتِحيَّة   ُحيِّيُتمْ  َوِإَذا يف وجوب رّد التحية، قال تعاىل:   .(2)رُدُّوَها َأوْ  ِمنـْ
 الّنكاح:. استئذان البكر البالغة في 1-2

وردت أحاديث كثرية تطلب من أيب البكر أن يستأذهنا يف الّنكاح ومنها: ما رواه ابن عباس  
قال: "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: الثّيب أحّق بنفسها من ولّيها، والبكر تستأذن يف 

 (1)نفسها ،وإذهنا صماهتا".
صلى اهلل عليه وسّلم: ال تنكح األمّي قال: "قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه–وعن أيب هريرة  

 (4)حىت تستأمر، وال البكر حىت تستأذن، قالوا: يا رسول اهلل، وكيف؟ قال: أن تسكت".
فذهب احلنفّية إىل أّن األمر هنا للوجوب، فيجب على أيب البكر البالغة استئذاهنا يف  

ذهنا، أّما البكر غري البالغة فال إرادة الّتزويج، فإذا زّوجها من غري إذهنا كان الّزواج موقوفًا على إ
 معتربة هلا، فال جيب استئذاهنا.



 102 

وأرجح وجوب االستئذان، وهو ما ذهب إليه األوزاعي، والّثوري، وحكاه الرّتمذي عن  
أكثر أهل العلم، ويؤيد ما ذهبواْ إليه ما رواه ابن عّباس أّن جاريّة بكراً أتت رسول اهلل صّلى اهلل عليه 

 (9) ذكرت أّن أباها زّوجها وهي كارهة، فخرّيها النيب صّلى اهلل عليه وسّلم.وسّلم، و 
وذهب مالك والّشافعي وأمحد إىل أّن األمر هنا، أمر ندب وإرشاد، وأنّه جيوز لألب أن  

ّّ الّنيب صّلى اهلل عليه  يزّوجها بغري استئذان، واّلذي صرف األمر عند هؤالء عن الوجوب، هو أّن
ابن عباس فّرق يف احلكم بني الثّيب والبكر، فجعل الثّيب أحّق بنفسها، فاقتضى  وسلم يف حديث

(16) نفي ذلك عن البكر، فيكون أبوها أحّق منها هبا.
 

 . اإلشهاد على البيع:1-3
يرى ابن حزم أنّه فرض على كل متبايعني ملا قّل أو كثر أن يشهدا على تبايعهما رجلني أو  

ل، فإن مل جيدا عدواًل سقط فرض اإلشهاد، فإن مل يشهدا ومها يقدران على رجالً وامرأتني من العدو 
 ِإَذا َوَأْشِهُدوااإلشهاد، فقد عصيا اهلل عّز وجّل، والبيع تاّم، وحيتّج باألمر يف قوله تعاىل: 

 .(11)تـََبايـَْعُتمْ 
يب، وداود الظاهري، والّضحاك، وسعيد بن املس (16)وإىل هذا ذهب أبو جعفر الطربي، 

 وعطاء، وذهب إىل هذا من الصحابة أبو موسى األشعري، وابن عمر.
وذهب مجهور الفقهاء إىل أن اإلشهاد أمر مندوب، واألمر باآلية للّندب واإلرشاد، واّلذي  

صرفه عن الوجوب، ما ورد عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم من بيع، ورهن من غري إشهاد، وما كان 
الّصاحل، وما يوجب من اشرتاط اإلشهاد، ولو يف الّشيء الّتافه من احلرج يفعله أصحابه، والّسلف 

 (11) واملشّقة على عباد اهلل.
فإن أمن بعضهم بعضا فليؤّد »وذهب فريق إىل أّن األمر باإلشهاد منسوخ بقوله تعاىل:  

 (18)«.اّلذي أيمتن أمانته
ّدين، ممّا ال يتالءم مع قوله تعاىل: وقد يرى املتأمل يف موقف الظّاهرية شّدة وتضييقًا يف ال 

 ينِ  ِفي َعَلْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما وقوله صلى اهلل عليه وسلم: "إّن هذا الّدين  ،(15) َحَرج   ِمنْ  الدِّ
 (12)يسر".
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ولكن هناك من يرى أيضاً يف الّدين إباحة، لذا مييل مذهب اجلمهور إىل االعتدال ال إفراط  
ر الوجوب، وإن ثبتت قرائن على إرادة غري الوجوب عملوْا هبا حتقيقاً وال تفريط، فاألصل يف األم

 ألحكام الّشريعة.
 . اقتضاء الّنهي الفساد والبطالن:2

اختلف الفقهاء واألصليون يف اقتضاء الّنهي والفساد والبطالن، وقد ترّتب عن ذلك  
 اختالف كثري يف الفروع الفقهية.

أن أبنّي حاالت الّنهي اليّت ينطلق منها األصلّيون يف وجيدر يب قبل بيان هذا االختالف  
 حتديد مذاهبهم، وهذه احلاالت هي:

أن يأيت الّنهي مطلقًا عن القرائن الّداّلة على الّنهي عنه، قبيح لعينه، أو لغريه، وهو أوال:        
 نوعان:األفعال احلسية، والّتصرفات الّشرعّية.

اجعًا لذات العمل، أو جلزئه، كالّنهي عن بيع املضامني، واملالقيح، أن يكون الّنهي ر ثانيا:         
وحبل احلبلة، روى ابن عباس وابن عمر رضي اهلل عنهما، أن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم: "هنى عن 

 (11)بيع املضامني واملالقيح، وحبل احلبلة".
بلة ولد ولد هذه الّناقة، واملضامني ما يف أصالب اإلبل، واملالقيح ما يف بطوهنا، وحبل احل 

 (14) والّنهي راجع إىل البيع، وهو ركن من أركان العقد، أو جزء من أجزائه.
أن يكون الّنهي راجعًا إىل وصف الزم للمنهي عنه دون أصله، وذلك كالّنهي عن الرّبا، ثالثا :      

 منه، بل وصف له.فإّن الّنهي من أجل الزّيادة، والزّيادة ليست هي عقد البيع، وال جزء 
أن يكون الّنهي عن العمل، راجعاً إىل وصف جماور له، ينفّك عنه غري الزم له، وذلك  رابعا :        

كالّنهي عن الّصالة يف األرض املغصوبة، ومثل ذلك عن وطء املرأة حال احليض يف قوله تعاىل: 
َيْطُهْرنَ  َحتَّى تـَْقَربُوُهنَّ  َواَل  اْلَمِحيضِ  ِفي النَِّساءَ  فَاْعَتزُِلوا .(19) 

فإّن الّنهي عن االستمتاع بالوطء حال احليض، ملا جياوره من األذى، وهلذا جاز له أن  
 (66)يستمتع مبا سوى موضع الّدم عند بعض الفقهاء، ومبا سوى ما بني الّسرة والرّكبة عند الّنافس.

 لقد كان لألصولّيني والفقهاء مذاهب وآراء منها: 
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ض أّن الّنهي لعينه يقتضي الفساد كالّنهي عن بيع املضامني، واملالقيح وحبل احللبة، ـ قال البع
والّنهي عنه لغريه ال يقتضيه؛ ألّن الّشيء قد يكون له وجهان هو مقصود من إحدامها، مكروه من 

 األخرى.
بادة طاعة، ـ وقال آخرون: الّنهي عن العبادات يقتضي فسادها، ويف املعامالت ال يقتضيه؛ ألّن الع

 والطّاعة موافقة لألمر.
وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة: أّن الّنهي يقتضي الّصحة؛ ألّن الّنهي يدّل على  

الّتصور، لكونه يراد لالمتناع، واملمتنع يف نفسه املستحيل يف ذاته، ال ميكن االمتناع عنه، فال يتوجه 
 إليه الّنهي كنهي األعمى عن الّنظر.

رايف مذهب أيب حنيفة مستحسنًا إيّاه فقال: "قال أبو حنيفة: أصل املاهّية ولقد عرض الق 
سامل عن املفسدة، والّنهي إمّنا هو يف اخلارج عنها، فلو قلنا بالفساد مطلقًا لسّوينا بني املاهّية 

املة يف املتضّمنة للفساد، وبني الّساملة عن الفساد. ولو قلنا بالّصحة مطلقًا لسّوينا بني املاهّية السّ 
ذاهتا وصفاهتا، وذلك غري جائز، فإن الّتسوية بني مواطن الفساد، وبني الّسامل عن الفساد خالف 
القواعد، فيتعنّي أن يقابل األصل باألصل، والوصف بالوصف، فنقول: أصل املاهية سامل عن 

يادة املتضمنة الّنهي، واألصل يف تصرّفات املسلمني، وعقودهم الّصحة، ويثبت للوصف اّلذي هو الزّ 
للمفسدة، بالوصف العارض، وهو الّنهي، فيفسد الوصف دون األصل، وهو املطلوب، وهو فقه 

 (61)حسن".
وقال بعض الفقهاء، وعاّمة املتكّلمني: ال يقتضي فساداّ وال صّحة؛ ألّن الّنهي من خطاب  

تك عن كذا، فإّن فعلته الّتكليف، والّصحة، والفساد من خطاب األخبار، فال يتناىف أن يقول: هني
رتّبت عليك حكمه، ولو صرّح به فقال: ال تطّلق املرأة وهي حائض ،فإن فعلت وقع الّطالق، وال 
تغسل الّثوب مباء مغصوب، فإن فعلت طهر الّثوب ،مل يكن ذلك مناقضاً، فإذن ال دليل عليه من 

 حيث الّشرع، وال عرف له يف الّلغة.
عن األسباب املفيدة لألحكام يقتضي فسادها، واحتجوْا بأمور وهناك من يرى أّن الّنهي    

 منها:
. ما روت عائشة رضي اهلل عنها: أّن الّنيب عليه السالم قال: "من عمل عمال ليس أمرًا فهو 1

 أي مردود، وما كان مردوداً على فاعله فكأنّه ال يوجد. (66)رّد"،
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اد العقود بالّنهي عنها، فاستدّلوْا على فساد عقود . أّن الّصحابة رضي اهلل عنهم استدّلوْا على فس2
واحتّج ابن عمر يف  (61)الرّبا بقوله صّلى اهلل عليه وسلم: "ال تبيعوْا الّذهب بالّذهب إال مثاًل مبثل"،

 .(68) اْلُمْشرَِكاتِ  تـَْنِكُحوا َواَل  فساد نكاح املشركات بقوله تعاىل: 
املفسدة به، أو مبا يالزمه؛ ألن الشارع حكيم، ال ينهى . إن النهي عن الشيء يدل على تعلق 3

 عن املصاحل، إمنا ينهى عن املفاسد، ويف القضاء بالفساد إعدام هلا بأبلغ الطرق.
. إّن الّنهي عنها مع ربط احلكم هبا، يقتضي إىل الّتناقض يف احلكمة، ألن نصبها سبب متكني 4

ا مقصود اآلدمي، ومتعّلق غرضه، فتمكينه منه حّث من الّتوسل، والّنهي عن الّتوسل؛ وألن حكمه
على تعاطيه، والّنهي منع من الّتعاطي، وال يكّيف ذلك حبكمة الّشرع، مث ال فرق بني كون الّنهي 

 عن الّشيء لعينه، أو لغريه، لداللة الّنهي على رجحان ما يتعّلق به من املفسدة.
يف صوره كّلها، فال فرق بني املنهي عنه وذهب الظّاهرية إىل أّن الّنهي يقتضي الفساد  

لذاته،واملنهي عنه للوصف املالزم، واملنهي عنه للمجاور املنفّك، ونقل اآلمدي هذا القول عن مالك 
رضي اهلل عنه، وعن أمحد يف إحدى الّروايتني عنه حيث قال: "وال نعرف خالفًا يف أّن ما هنى عنه 

يف وقت الّنداء يوم اجلمعة، إال ما نقل عن مذهب مالك وأمحد لغريه أنّه ال يفسد كالّنهي عن البيع 
 (65)بن حنبل يف إحدى الّروايتني عنه".

 وقد تفرّع عن هذا األصل مسائل منها: 
 . نكاح المحرم:2-1

ذهب اجلمهور من الّشافعية، واملالكّية، واحلنابلة، إىل فساد نكاح احملرم وبطالنه للّنهي عنه  
ابن عثمان بن عّفان رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم: يف حديث رواه مسلم 

وهو مروي عن عمر وابنه، وزيد بن ثابت رضي اهلل  (62)"ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب"،
 عنهم.

وذهب أبو حنيفة إىل صّحة هذا الّنكاح وجوازه، واحتج مبا رواه البخاري، ومسلم عن ابن  
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم تزّوج ميمونة وهو حمرم، قال: وألنّه عقد ميلك به عباس: أّن 

 (61) االستمتاع فال حيرمه اإلحرام كشراء اإلماء.
 وقد رد اجلمهور على احتجاج أيب حنيفة بوجوه: 
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هو . ورد عن أيب رافع قال: "تزّوج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم ميمونة وهو حالل، وبىن هبا و 1
 (64) حالل، وكنت أنا الّرسول بينهما"، قال الرّتمذي حديث حسن.

. روى يزيد بن األصم عن ميمونة: أّن النيب صّلى اهلل عليه وسلم تزّوجها حالالّ، وبىن هبا حالاّل، 2
 أخرجه أبو داود، وصاحب القّصة أوىل، ألنّه أخرب وأعرف هبا.

ي استدّل به اجلمهور أوىل؛ ألنّه قول الّنيب صلّى . لو صّح حديث ابن عباس، لكان احلديث اّلذ3
 اهلل عليه وسّلم وذلك فعله، والقول آكد الحتمال اخلصوصية.

. عقد الّنكاح خيالف شراء األمة، فإنّه حيرم بالعّدة، والّرّدة، واختالف الّدين، وكون املنكوحة أختاً 4
ى كّل فهو قياس يف معارضة الّنص فال من الّرضاع، ويعترب له شروط غري معتربة يف الّشراء، وعل

         (69)يعترب به.
 

 االتـــــــــاإلح
 .11، ص 8أصول الفقه، لإلمام محمد أبو زهرة، ج-1
 . 11، ص 1أصول الّسرخسي، ج -2
 .236سورة البقرة، اآلية-3
هـ، دار 514وفى انظر أحكام القرآن للطبري،اإلمام عماد الدين محمد الطبري، المعروف الهراسي، المت -4

 وما بعدها. 126، ص 5م، ج1895هـن 1415، 2الكتب العالمّية، بيروت،     لبنان، ط
 441، ص 2انظر فتح القدير، ج -5
 .7سورة األنبياء، اآلية -6
 .1421رواه مسلم في كتاب النكاح، رقم  -7
 .1418، ومسلم، رقم 2122رواه البخاري، رقم -9
 .1975ماجه، رقم  رواه أحمد وابن داود، وابن -8
 .1421رواه البخاري في كتاب اإلكراه، رقم -11
هـ، طبعة المكتبة الّتجارية، بيروت، 456. المحلي، البن حزم، المتوفى 292 -سورة البقرة، اآلية -11

 244، ص 9لبنان، ج
 94، ص 6تفسير الطبري، ج -12
 413، ص3السابق، ج -13
 293سورة البقرة، اآلية -14
 79ج، اآلية سورة الح -15
 )الدين يسر(. 28رواه البخاري في كتاب اإليمان، الباب  -16
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حديث ابن عباس رواه الطبري في معجمه، وحديث بن عمر رواه عبد الرزائي في مصنفه، نصب  -17
 11، ص 4الراية، ج

 64، ص2انظر شرح المنهاج لألسنوي، ج -19
 .222سورة البقرة، اآلية  -18
 91-91، ص 1انظر الّسرخسي، ج -21
هـ، وبحاشية عمدة المحّققين وتذهيب 694اإلمام شهاب الّدين المناهجي القرافي، المتوفى  -الفروق -21

 الفروق والقواعد الّسنية 
 .94-93، ص2في األسرار الفقهية، دار المعارف للّطباعة والّنشر، بيروت، لبنان، ج       
 317، ص 13مّتفق عليه وهذا لفظ البخاري، ج -22
 18، ص11لفظ المسلم، ج -23
 221سورة البقرة، اآلية -24
 33، ص 2األحكام لآلمدي، ج -25
 .1418أخرجه مسلم في كتاب الّنكاح برقم  -26
 1418الحديث أخرجه البخاري ومسلم في الّنكاح برقم -27
 .941أخرجه الّترمذي، رقم  -29
 332، ص 3انظر المغني البن قدامة، ج -28
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إن فقه حروف املعاين نقل علماء العربية إىل آفاق عالية ، وكان ذلك حني التفافهم حول 
رونه ويستضيحون معانيه ويستنبطون األحكام . ولعل القرآن الكرمي يدفّقون النظر فيه ، فيفسّ 

االنبهار الشديد هبذا الكتاب املقدس جاءهم من إدراك هؤالء وفهمهم جملموعة من القواعد 
األساسية يف لغة الضاد ، لعل أوالها إعجاز النظم والتأليف فيه وكذا فلسفة احلروف . وقدمياً أشار 

 "مغين اللبيب" أن اللغة العربية ميكن أن يكون هلا مدخل من ابن هشام األنصاري يف مؤلّفه الشهري
 حروف املعاين . 

ونظـراً لــدوران هــذه األدوات الدالــة علــى املعــاين يف كـالم العــرب ، فقــد اهــتم هبــا العلمــاء حبثــاً 
يف الرتاكيـــب ، فـــأبرزوا الـــدور الـــداليل لـــألدوات واملعـــاين املختلفـــة لـــألداة الـــيت تعتـــور الرتاكيـــب ونظـــم 

 الكالم . 
وقد عّد هؤالء حرف املعىن قسم من ثالثة أقسام كالم العرب ، إذ قّسم حناة العربيـة الكـالم 
إىل ثالثــــة أنــــواع هــــي : االســــم والفعــــل واحلــــرف ، فبّينــــوا يف مظــــان النحــــو بعــــد التعريــــف بكــــل قســــم 

ه الشــهرية عالمــات ، وخــواص هــذه األقســام. وقــد أشــار إىل ذلــك التقســيم ابــن مالــك يف مبتــدأ ألفيتــ
 فقال : 

 كالمنا لفظ مفيد : كاستقم .... واسم وفعل ثّم حرف الكلم
وإذا كــان النحــاة قــدمياً قــد جنحــوا إىل مثــل هــذا التقســيم ، فقــد نســب الســيوطي يف حديثــه 

 (1)عن أمساء األفعال إىل ابن صابر قسماً رابعاً زائداً على أقسام الكلمة الثالثة مساه اخلالفة. 

البــاحثني هــذا املصــطلح بقولــه :" كــل كلمــة يطلقهــا املــتكلم لإلفصــاح عــن  وقــد عــّرف أحــد
. كما حاول بعض الدارسـني العـرب احملـدثني وضـع تقسـيم جديـد للكـالم (2)موقف انفعايل أو تأثّري"

ـــة معناهـــا  ـــذي أشـــار إليـــه متـــام حســـان يف كتابـــه : " اللغـــة العربي العـــريب ، فكـــان التقســـيم الســـباعي ال
ل مصطفى الساقي يف كتابه :" أقسام الكالم العريب مـن حيـث الشـكل والوظيفـة" . ومبناها" ، وفاض

األداة ، ومل يـذكر فعل والضـمري واخلالفـة ، والظـرف و ومباين هذا التقسيم هي : االسم ، والصفة ، وال
احلـــرف ، وذلـــك ألن األداة كمـــا يرياهنـــا مبـــىن تقســـيمي يضـــّم حروفـــاً وأمســـاء ، وأفعـــاالً ، فتكـــون إذن 

 مشل وأعم من احلرف ورمبا أدق . أ
وكــــان جــــالل الــــدين الســــيوطي قــــد متّســــك بالتقســــيم الثالثــــي معلّــــالً بقولــــه :" إّن العبــــارات 
حبسب املعرّب ، واملعرب عنه من املعاين ثالث : ذات وحدث عن ذات ، وواسـطة بـني الـذات واحلـدث 
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الفعـل والواسـطة احلـرف.  ومنهـا قـول ، يدل على إثباته هلا أو نفيه عنها ، فالذات االسـم ، واحلـدث 
بعضهم : إّن الكلمة إما أن تسـتقل بالداللـة علـى مـا وضـعت لـه أوالً تسـتقل ، وغـري املسـتقل احلـرف 
، واملستقل إما أن تشعر مع داللتها على معناها بزمنه احملصل أوال تشعر ، فـإن مل تشـعر فهـي االسـم 

ن الكلمـة إمــا أن يصـّح إسـنادها إىل غريهــا أوال ، ، وإن شـعرت فهـي الفعـل . ومنهــا قـول بعضـهم : إ
إن مل يصح فهي احلرف ، وإن صّح فإما أن يقرتن بأحد األزمنة الثالثـة أوال ، إن اقرتنـت فهـي الفعـل 

 ، ويتبدى أن هذا التعليل هو األقرب إىل املنطق والصواب كما أتصّور .  (3)، وإال فهي االسم" 
 

رف ذهـب ابـن هشـام إىل القـول :" وأعـين بـاملفردات احلـروف وبصدد التفريق بـني األداة واحلـ
، ومـــا تضـــّمن معناهـــا مـــن األمســـاء ، والظـــروف فإهنـــا احملتاجـــة إىل ذلـــك . وقـــد رتّبتهـــا علـــى حـــروف 

. وقـد  (4)املعجم ، ليسهل تناوهلا . ورمبا ذكرت أمساء غـري تلـك وأفعـاالً ملسـيس احلاجـة إىل شـرحها "
ق فقال :" وأعـين بـاألدوات احلـروف ومـا شـاكلها مـن األمسـاء ، واألفعـال ذكر السيوطي يف هذا املسا

، وهكــذا نــرى أّن األداة ال تــرادف دائمــاً مــا نســميه يف النحــو "احلــرف" ، فقــد تكــون  (5)والظــروف "
. ولعـّل ابـن منظـور كـان يقصـد بـاألداة احلرفيـة حينمـا قـال  (6)حرفاً أو امساً ، أو فعاًل أو عبـارة كاملـة 

احلـــرف : األداة الـــيت تســـمى الرابطـــة ألهنـــا تـــربط االســـم باالســـم ، والفعـــل بالفعـــل كعـــن وعلـــى ، :" و 
. ويتبــني ممــا أوردنــاه أن األداة أمشــل وأعــم مــن احلــرف ، ألهنــا تضــم كــل أنــواع الكــالم يف  (7)وحنومهــا"

حــد  العربيـة.لكن أحــد املعاصــرين ذهــب إىل رأي خمــالف فقــال :" بيــد أن دقــة التوظيــف توجــب وضــع
فاصل بني داللة كل منهما . فـاألول أن يطلـق تعبـري "األدوات" علـى أدوات اإلعـراب ، سـواء كانـت 

 عاملة أو غري عاملة مع إطالق حروف املعاين على مسمى أكثر مشوالً 

 (9)."الحرف من حيث اللغة واالصطالح 

فـه وهـو أعـاله احملـّدد احلرف لغة الطرف ، ومنـه قـوهلم : حـرف اجلبـل ، أي طر  المفهوم اللغوي : -أ
أي علـى  (8). وقد يدل على الوجه الواحد حنو قوله تعـاىل :" ومـن النـاس مـن يعبـد اهلل علـى حـرف".

وجه واحد . وهـو أن يعبـده علـى السـرّاء دون الضـراء ، أي يـؤمن بـاهلل ، مادامـت حالـة حسـنة ، فـإن 
رف هـــو الناقـــة الضـــامرة الصـــلبة ، غرّيهـــا اهلل وامتحنـــه كفـــر بـــه ، وذلـــك لشـــّكه وعـــدم طمأنينتـــه ، واحلـــ

تشبيهاً هلا حبـرف السـيف ، وقيـل هـي الضـخمة ، تشـبيهاً هلـا حبـرف اجلبـل . وكـان األصـمعي يقـول : 
. وقـد أفصـح عـن ذلـك ابـن منظـور يف اللسـان فقـال :" (11)احلرف الناقة املهزولة ، والطرف واجلانب 

أعـاله احملـدد ، وحـرف الشـيء ناحيتـه حرف كل شيء طرفـه وشـفريه وحـده ، ومنـه حـرف اجلبـل وهـو 
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وفــالن علــى حــرف مــن أمــره أي ناحيــة مــن كــأن ينتظــر ، ويتوقــع فــإن رأى مــن ناحيــة مــا حيــب ، وإال 
 .(11)مال إىل غريها"

وقـــد مسيـــت حـــروف املعجـــم حروفـــاً ألهنـــا جهـــات للكـــالم ونـــواح كحـــروف الشـــيء وجهاتـــه 
طريقـــة الوجـــه . فقـــد نقـــل صـــاحب اللســـان عـــن . واحلـــرف الكلمـــة واللغـــة واللهجـــة وال(12)احملدقـــه بـــه

األزهري أّن كل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفاً ، تقول هذا يف حـرف ابـن مسـعود أي 
. واحلرف القراءة الـيت تقـرأ علـى أوجـه ، ومـا جـاء يف احلـديث مـن قولـه عليـه (13)يف قراءة ابن مسعود.

 (14).شاف كاف ، أراد باحلرف اللغةلها السالم ، نزل القرآن على سبعة أحرف ك
ـــة أضـــرب ، حـــرف  المفهـــوم االصـــطالحي : -ب ـــو القاســـم الزجـــاجي احلـــروف علـــى ثالث جعـــل أب

املعجـــم الــــيت هــــي أصـــل مــــدار األلســــن عربّيهـــا وعجمّيهــــا ، وحــــروف األمســـاء واألفعــــال ، والــــيت هــــي 
لنــون مــن لــن ، والــالم أبعاضــها حنــو العــني مــن جعفــر ، والضــاد مــن ضــرب ، ومــا أشــبه ذلــك ، وحنــو ا

من مل وما أشبه ذلـك ، وحـروف املعـاين الـيت جتـيء مـع األمسـاء واألفعـال ملعـان . فأمـا حـروف املعجـم 
فهــي أصــوات غــري مؤلفــة ، وال مقرتنــة وال داللــة علــى معــىن مــن معــاين األمســاء واألفعــال واحلــروف إال 

سـوب إىل مـاهو أكثـر منـه ، كمـا أن أهنا أصل تركيبها . وأما حروف أبعاض الكلم ، فـالبعض حـّد من
 الكل منسوب إىل ماهو أصغر منه .

وأما حّد حروف املعاين وهو الـذي يلتمسـه النحويـون ، فهـو أن يقـال : احلـرف مـا دّل علـى 
معــىن يف غــريه حنــو : "مــن" و "إىل" و "مثّ" ، وشــرحه أن "مــن" تــدخل يف الكــالم للتبعــيض فهــي تــدّل 

يضــها نفســها ، وكــذلك إذا كانــت البتــداء الغايــة كانــت غايــة غريهــا علــى تبعــيض غريهــا ال علــى تبع
وكــذلك ســـائر وجوههـــا . وكــذلك "إىل" تـــدل علـــى املنتهــى ، فهـــي تـــدل علــى منتهـــى غريهـــا ال علـــى 

فــاحلرف مشــروط يف إفــادة معنــاه الــذي وضــع لــه  (15)منتهــى نفســها ، وكــذلك ســائر حــروف املعــاين .
 انضمامه إىل غريه .

إىل تقســــيم  (16)ذا التقســـيم لـــدى الزجـــاجي ذهـــب أحـــد البـــاحثني احملـــدثني وبنـــاءاً علـــى هـــ
 احلرف من جهة التعريف االصطالحي إىل ثالثة أقسام : 

 وهي تلك احلروف اليت ترتكب منها الكلمات ، وتدعى حروف اهلجاء . من حيث المبنى : -1
و مــاء جــاء  : " الزيــادة أ( 17)وهــي " مــا جــاء ملعــىن ولــيس بإســم وال فعــل" مــن حيــث المعنــى : -6

. وقـد أسـهب ابـن (18)، أو بعبـارة أخـرى هـو :" مـا دّل علـى معـىن يف غـريه"  (19)ضرب من التأكيد"
يعــيش يف تبيــني هــذا القســم عنــدما ذكــر :" واحلــرف كلمــة دلّــت علــى معــىن يف غريهــا فقولنــا : كلمــة 
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ريهــا فصــل مّيــزه مــن االســم جــنس عــام يشــمل االســم والفعــل واحلــرف ، وقولنــا دلّــت علــى معــىن يف غ
والفعــل ، إذ معــىن االســم والفعــل يف أنفســهما ، ومعــىن احلــرف يف غــريه ، أال تــراك إذا قلــت : الغــالم 
فهــم منــه املعرفــة ، ولــو قلــت : "أل" مفــردة مل يفهــم منــه معــىن ، فــإذا قــرن مبــا بعــده مــن االســم أفــاد 

 .(21)التعريف يف االسم فهذا معىن داللته يف غريه"
وهـــو األداة الـــيت تســـمى الرابطـــة ألهنـــا تـــربط االســـم باالســـم ،  مـــن حيـــث الوليفـــة التركيبيـــة : -1

والفعل بالفعل  "كعن" و "على" وحنومها ؟ قال ابـن منظـور :" كـل كلمـة أداة عاريـة يف الكـالم لتفرقـة 
،  (21)املعاين وامسها حرف ، وإن كان بنايهـا حبـرف أو فـوق ذلـك مثـل : حـىت ، وهـل ، وبـل، ولعـل"

وأعتقـــد أن هـــذه التعريفـــات الفرعيـــة تنحصـــر يف نـــوعني للحـــرف مهـــا : حـــرف املبـــىن وحـــرف املعـــىن . 
وإضافة إىل ذلك هناك ما يسمى احلروف املقطعة، وهي تلك اليت يفتتح هبـا بعـض السـور مـن القـرآن 

 الكرمي. 
ىن ، يقصـــدون يف تقســـيمهم الثالثـــي ، اســـم ، وفعـــل ، وحـــروف جـــاء ملعـــ (22)وكـــان النحـــاة 

هـــذا النـــوع مـــن احلـــرف " ودعـــوى داللـــة احلـــرف علـــى معـــىن يف غـــريه ، وهـــذا وإن كـــان مشـــهوراً بـــني 
، يف نفسـه النحويني إال أن الشيخ هبـاء الـدين ابـن النحـاس نـازعهم يف ذلـك وزعـم أنـه داّل علـى معـىن

 .(23)وتابعه أو حيان يف شرح التسهيل"
بــل العكــس هــو الصــحيح ، وقــد أوضــح وال أحســب أن احلــرف داّل علــى معــىن يف نفســه ، 
: ف يــدل علــى معـىن يف غــريه؟ فــاجلواباملـرادي هــذه املســألة فقـال : " فــإن قيــل : مـا معــىن قــوهلم احلـر 

، فـإن متعلقه خبالف االسـم والفعـل معىن ذلك أن داللة احلرف على معناه اإلفرادي متوقفة على ذكر
ة علـــى ذكـــر متعلـــق ، أال تـــرى أنـــك إذا قلـــت داللـــة كـــل منهمـــا ، علـــى معنـــاه اإلفـــرادي ، غـــري متوقفـــ

"الغـــالم" فهـــم منـــه التعريـــف . وكـــذلك "بـــاء" اجلـــر فإهنـــا ال تـــدّل علـــى اإللصـــاق ، حـــىت تضـــاف إىل 
 .(24)االسم الذي بعدها ، ال إنه يتحّصل منها مفرده ، وكذلك القول يف سائر احلروف"

باطـــه بعناصـــر اجلملـــة،  وذلـــك أن احلـــرف يكتســـب معنـــاه مـــن وجـــوده يف الســـياق ، ومـــن ارت
وهكذا أضحى معىن احلرف خاصاً به يعرف به حـىت وإن كـان خـارج السـياق فيتبـادر إىل الـذهن مثـل 

 التعريف يف "أل" والظرفية عندما نسمع "يف" ، واإللصاق يف "الباء" وهكذا . 
عـاين ويف هذا السياق ذهب حممد محاسة عبد اللطيف قائالً : " والواقع أّن دراسة حروف امل

دراســة للرتكيــب الــذي يكــون فيــه "احلــرف"  مبفرداتــه وعالقاتــه األخــرى . فعلــى ســبيل املثــال ، الــذي 
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جيعــل "أو" للتخيــري ، وهــو مـــا ميتنــع فيــه اجلمـــع حنــو : " تــزّوج هنـــداً أو أختهــا" أو جيعلهــا لإلباحـــة ، 
 .(25)البسة للكالم"وهي ما جيوز فيه اجلمع حنو : جالس العلماء أو الزهاد إمنا هو الداللة امل

ـــق عليهـــا قـــائالً :" التحقيـــق أن" "أو"  ــــ "أو" اثـــين عشـــر معـــىن ، وعّل وقـــد ذكـــر ابـــن هشـــام ل
موضــوعة ألحــد الشــيئني أو األشــياء ، وهــو الــذي يقولــون املتقــّدمون ، وقــد ختــرج إىل معــىن "بــل" وإىل 

احلاشــية علـى املغـين علــى  . وعلّـق صـاحب(26)معـىن "الـواو" ، وأمـا بقيــة املعـاين فمسـتفادة مــن غريهـا"
 .(27)قوله "من غريها" ففّسره قائاًل :" كقرائن املقام وقرائن املقام قد تكون حالية أو مقالية" 

وذهب السيوطي إىل ما ذهب إليه ابـن السـراج ، فهـو يـرى أّن احلـرف إمـا أن جيـيء ملعـىن يف 
ذلك ، أو يف الفعل خاصـة حنـو : االسم خاصة حنو "الم" التعريف ، وحرف اإلضافة ، والنداء وغري 

قد و السني وسـوف ، واجلـوازم والنواصـب ، أو ربطـاً بـني امسـني أو بـني فعلـني كحـروف العطـف ، أو 
بني فعل واسم كحروف اجلر ، أو بني مجلتني كحروف الشـرط ، أو داخـالً علـى مجلـة تامـة حتـو : إّن 

 .(29).، أو زائداً للتأكيد حنو الباء يف حنو : ليس زيد بقائم
 اهتمام علماء اللغة بهذا المجال من الدرس اللغوي : 

لقــد زخــر تــراث العربيــة مبؤلفــات تــدرس احلــرف بنوعيــه : حــرف املبــىن ، وحــرف املعــىن نظــراً 
ألمهيــة هــذا اجلانــب مــن اللغــة ، فقــد أتعبــت اهلمــزة أبــا عمــرو بــن العــالء ، وأتعبــت تلميــذة اخلليــل بــن 

العـني مل يبـدأ بـاهلمزة ، ألهنـا ال اسـتقرار هلـا ، وأهنـا أتعبـت كـّل مـن  أمحد ، ولذلك حينما أّلف معجم
 تصّدى هلا واختارا البدء بالعني . 

وقــد اهــتم علمــاء اللغــة حبــروف املعــاين خاصــة ، حبثــاً يف الرتكيــب ، فــأبرزوا اجلانــب الــداليل 
، وا هبــا استقصــاء وحصــراً ، كمــا اهتمــلــألدوات ، واملعــاين املختلفــة لــألداة احلــرف الــيت تعتــور الرتاكيــب 

فـــأفردوا هلـــا املصـــنفات ، فنـــرى األداة ومعانيهـــا املختلفـــة املســـتنبطة مـــن أســـاليب العـــرب وطـــرائقهم يف  
: احلــــروف للخليــــل بــــن أمحــــد الفراهيــــدي ،  (28)كالمهــــم . ومــــن هــــذه املؤلفــــات يف احلــــرف بشــــقيه

معــــاين احلــــروف للرمــــاين ، واحلــــروف يف اللغــــة أليب عمــــرو الشــــيباين ، واحلــــروف البــــن الســــكيت ، و 
 وحروف املعاين للزجاجي. 

وإذا كانــت حــروف املعــاين مــن األمهيــة مبكــان ، فنجــدها قــد حــازت جانبــا بــارزاً ومهّمــاً مــن 
ــــدرس والتحصــــيل ، وشــــهدت  ــــك النحــــاة العــــرب بال ــــى ذل ــــب النحــــو العــــريب ، فقــــد انكــــّب عل جوان

 .  (31)ة النطاقمناقشات غزيرة بينهم ، وقد كشف ذلك عن مسائل خالف واسع
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وقد نشأ هذا العلم يف ركاب تفسري القرآن الكرمي ، فـراح علمـاء العربيـة واملفّسـرون يلتمسـون 
معاين خمتلفة لألداة الواحـدة يف النصـوص القرآنيـة ، حـىت يتبـني هلـم املـراد احلقيقـي مـن اآليـة القرآنيـة . 

كتــب التفســري ، وشــروح الــدواوين ، ولقــد كانــت أقــوال العلمــاء يف معــاين احلــروف منتثــرة بــني طّيــات  
 واملصنفات النحوية ، واللغوية والبالغية . 

وقد ألفينا يف هذا املضمار عناية كبرية هبذا املوضـوع يف كتـاب إمـام النحـويني سـيبويه إذ أفـرد 
. كما حتّدث عن بعضـها مـن النـواحي الصـوتية  (31)هلا باباً خاصاً ، وهو " باب عدة ما عليه الكلم"

يغية ، والرتكيبيــة والدالليــة يف مــواطن متفرقــة مــن كتابــه ، وجنــد مثــل هــذا الصــنيع يف كتــاب الفــرّاء والصــ
"معاين القرآن" . وسار أبو احلسن األخفش على النهج نفسه يف مؤلفه "معـاين القـرآن" فكـان يـدرس 

 ي الذكر احلكيم. األداة : صيغها ووظيفتها الرتكيبية ، وداللتها وتعّدد اللغات فيها خالل تفسريه أ
واقتفى اللغويون الالحقون طريقة هؤالء املتقّدمني ، فبحثوا األدوات ضمن مصـّنفاهتم،  كمـا 
نــرى ذلــك جليــاّ يف "املقتضــب" للمــربد و " جمــالس ثعلــب" أليب العبــاس ثعلــب ، و " إعــراب القــرآن" 

الســراج ، و" اجلمــل يف  أليب إسـحاق الزجــاج ، وكتــايب "األصــول يف النحــو" و "املـوجز" أليب بكــر بــن
 النحو" ، للزجاجي. 

وكــان االهتمــام بــاألدوات وحــروف املعــاين ، خيتلــف مــن مؤلــف إىل آخــر ، فمــنهم مــن أوىل 
االهتمام هبا ، فأفرد هلا باباً أو أبواباً خاصة ضمن مصنفاته كما فعل ابـن السـراج يف كتـاب "األصـول 

" وأبـــــو علــــــي الفارســــــي يف كتابــــــه "اإليضــــــاح يف النحـــــو" ، والزجــــــاجي يف كتــــــاب "اجلمــــــل يف النحــــــو
العضدي" ، و ابن جين يف "اللمع" ، وابن فارس يف كتـاب "الصـاحيب" ، وقـبلهم ابـن قتيبـة يف كتابيـه 
"تأويـل شـكل القــرآن" و " أدب الكاتـب" ، واملــربد يف " املقتضـب" . وكــان أوفاهـا مــا جـاء يف كتــاب 

 عيش" و " اإليضاح يف شرح املفصل" البن احلاجب ."املفّصل" للزخمشري ، و" شرح املفصل البن ي
وكانـــت معظـــم كتـــب النحـــو واللغـــة تـــذكر هـــذه احلـــروف يف ثنايـــا حـــديثها عـــن قواعـــد النحـــو 
إمجــاالً . فــال تفصــل األدوات عــن القواعــد األم ، وإمنــا تنظــر إليهــا علــى أهنــا جــزء  وثيــق منهــا . وبعــد 

معــاين احلــروف ، وتبســط أصــوهلا وأبواهبــا ،  ذلــك شــعر النحــاة بضــرورة تــأليف كتــب خاصــة ، تضــم
وقد أدركوا أمهية هـذا االجتـاه لتعميـق البحـث فيـه ، ولسـهولة  (32)وشواهدها واملذاهب املختلفة فيها .

الرجــوع إىل احلــروف واألدوات ، دومنــا عنــاء عنــد احلاجــة إىل ذلــك . فتعّرضــوا لــألداة ، ومــا تــأيت عليــه 
 ى معىن األداة من مناقشات وآراء . من كالم العرب ، وما قد يرد عل
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وكان أول مـن طـرق بـاب التـأليف يف هـذا امليـدان ، أبـا القاسـم الزجـاجي يف كتابيـه "حـروف 
 املعاين" و"الالمات" . 

أما كتـاب "الالمـات" فقـد خّصصـه لبحـث الالمـات، ومواقعهـا يف كـالم العـرب، وكتـاب اهلل 
ج لكـــل موقـــع مـــن مواقعهـــا ، ومـــا بـــني العلمـــاء مـــن تعـــاىل، حيـــث درس معانيهـــا وتصـــرّفها، واالحتيـــا 

أما كتاب "منازل احلروف" أو "معاين احلـروف" للرمـاين ، فقـد عـرض فيـه صـاحبه  (33)خالف حوهلا.
وسنضــــــــــرب مثــــــــــاالً لطريقــــــــــة  ألهم األدوات العربية ، فذكر املعاين املشهورة ملا اختاره من أدوات . 

داء الغاية حنـو : خرجـت مـن بغـداد إىل الكوفـة ، عنيـت أن التأليف عنده :" من" على أربعة أوجه ابت
بغــداد ابتــداء اخلــروج والكوفــة انتهــايه ، وكــذلك:كتبت مــن العــراق إىل مصــر، ومــن فــالن إىل فــالن . 

، ومــــن ض حنــــو :" أخــــذت مــــن الــــدراهم درمهــــاً ف "مــــن" البتــــداء األفعــــال و"إىل" النتهائهــــا ، وتبعــــي
كأنك قلت: خذ بعضها ، أي بعض شئت . وجتنيس: حنو قولـه   الثياب ثوباً ،  وخذ منها ما شئت"

، كأنــه يقــول: "اجتنبــوا الــذي هــو وثــن" ، فجــيء بـــ  (34)جــّل وعــّز :" فــاجتنبوا الــرجس مــن األوثــان "
"مــن" لتقــوم مقــام الصــفة . وزائــدة حنــو :"مــا جــاءين مــن أحــد معــىن مــا جــاءين أحــد ، وكــذلك قولــه 

 .  (36). كأنه قيل : " مالكم إله غريه"(35)تعاىل :" مالكم من إله غريه"
 

أمـــا عـــن " ســـر صـــناعة اإلعـــراب" البـــن جـــين فهـــو يف احلقيقـــة لـــيس مؤلفـــاً يبحـــث يف معـــاين 
احلروف ، وإمنـا حتـّدث فيـه صـاحبه عـن حـروف املعجـم ، وفيـه تركيـز واضـح علـى األصـوات وتقلبـات 

عـّد دراسـة مستفيضـة للسـان العـريب ، احلروف املفرد ، وما يعرتيه مـن إبـدال وإعـالل . فالكتـاب إذن ي
ووصف حروفه ، وما تكون عليه ، وقـد يسـتطرد ابـن جـين إىل احلـديث عـن أحكـام احلـرف إذا ترّكـب 

 مع غريه. 
ويأيت كتاب "األزهية" للهروي إذ تـأثر فيـه صـاحبه مبنـازل احلـروف للرمـاين ، غـري أنـه مل يلتـزم 

 و موجود يف كتاب "املنازل" .صاحب األزهية هنجاً واضحاً متسلساًل مثل ماه
ويف واقــــع األمــــر ، إّن مجيــــع احملــــاوالت يف التــــأليف يف حــــروف املعــــاين كــــان ينقصــــها الرصــــد 
والشمول . ولعل هذا راجع إىل عدم التفكري يف هـذا الصـنيع ، كمـا أن األشـياء تـأيت حسـب مـا متليـه 

، فقـد مجـع ين" هو رائد هذه احملاولةف املعاسنة التطور . وكان املالقي يف "رصف املباين يف شرح حرو 
. كمــا (37)هــذا الكتــاب كثــرياً مــن املزايــا مثــل : التنظــيم والتسلســل ، والشــمول واالستقصــاء والتفصــيل

ترك الكتاب أثره الواضح يف الكتب الـيت جـاءت مـن بعـده ، مثـل كتـاب "اجلـىن الـداين" للمـرادي ، و 
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، واألمشـوين يف "شـرح األلفيـة" يان يف "البحر احملـيط"عنه أبو ح "مغين اللبيب" البن هشام ، كما نقل
 .(39)و السيوطي يف "األشباه والنظائر" ،واألزهري يف "شرح التصريح على التوضيح"

أما كتاب "اجلىن الداين يف حروف املعاين" للمـرادي فقـد بـدأ فيـه صـاحبه مبقدمـة عـّرف فيهـا 
دد احلـــروف الـــذي يتكـــون منـــه حـــرف احلـــرف بشـــكل عـــام ، مث قّســـم الكتـــاب إىل أبـــواب حســـب عـــ

 (38)املعىن.

، تخصصــة ، إال أن هنــاك كتبــاً أخــرىوتعــّد هــذه املؤلفــات مــن أبــرز وأهــم معــاين احلــروف امل
تناولــت هــذه احلــروف ، ومعانيهــا ضــمن أبــواب حنويــة أخــرى ، وذلــك مثــل كتــاب "الصــاحيب يف فقــه 

منصـور الثعـاليب الـذي خصـص فيـه صـاحبه  اللغة" البن فارس ، وكتـاب "فقـه اللغـة وسـر العربيـة" أليب
عدة فصول قصـرية تنـاول فيهـا بعـص احلـروف ، بـدأها بفصـل عـن األلفـات ، فالبـاءات ، فالتـاءات ، 
فالســينات ، فالفــاءات ، فالكافــات ، فالالمــات ، فامليمــات ، فالنونــات ، فاهلــاءات ، فــالواوات ، مث 

 عاجل وقوع حروف املعىن مواضع بعض يف فصل جممل .
أمـــا أوســـع هـــذه الكتـــب وأشـــهرها ، فهـــو كتـــاب "مغـــين اللبيـــب عـــن كتـــب األعاريـــب" البـــن 
هشام األنصاري . فلم يكـن هـذا املصـنف مقصـوراً علـى حـروف املعـاين فحسـب ، وذلـك لكـون ابـن 
هشــام قــد بــّوب كتابــه مثانيــة أبــواب ، خصــص البــاب األول منهــا حلــروف املعــاين ، وانتقــى لــه عنوانــاً 

طلق عليه: "يف تفسري املفردات وذكر أحكامها" وقد جـاء  يف بدايـة هـذا الكتـاب "وأعـين مناسباً ، فأ
بـاملفردات احلـروف ، ومـا تضـّمن معناهـا مـن األمسـاء والظـروف ، فإهنـا احملتاجـة إىل ذلـك ، وقـد رتبهــا 

إىل علــى حــروف املعجــم ، ليســهل تناوهلــا ، ورمبــا ذكــرت أمســاءاً غــري تلــك وأفعــاالً ، ملســيس احلاجــة 
. كمـا خّصـص الزركشـي أيضـاً يف اجلـزء الرابـع مـن كتـاب "الربهـان يف علـوم القـرآن" النـوع (41)شرحها"

الســابع واألربعــني الكــالم علــى املفــردات مــن األدوات ، والبحــث عــن معــاين احلــروف ، ممــا حيتــاج إليــه 
 (41)املفّسر الختالف مدلوهلا.

احلــــروف ، ويتبــــدى ذلــــك خاصــــة يف وقــــد كــــان الســــيوطي مــــن أولئــــك الــــذين اهتمــــوا هبــــذه 
"اإلتقان يف علوم القرآن" و "معرتك األقـران يف إعجـاز القـرآن" و "مطـالع السـعيدة يف شـرح الفريـدة".  
كمــا تنــاول حــروف املعــاين يف مباحــث متفرقــة مــن كتابــه الشــهري :"مهــع اهلوامــع شــرح مجــع اجلوامــع" 

 الك املسمى بالبهجة املرضية".و"األشباه والنظائر" و"شرح السيوطي على ألفية ابن م
وقـد أومـأ السـيوطي إىل أمهيـة دراســة هـذه احلـروف ، فـذكر قــائاًل:" اعلـم أن معرفـة ذلـك مــن 
املهمــات املطلوبـــة الخـــتالف مواقعهـــا، وهلــذا خيتلـــف الكـــالم واالســـتنباط حبســبها كمـــا يف قولـــه تعـــاىل 
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ت "علــى" يف جانــب احلــق ، و"يف" ، فاســتعمل (42):"وإنّــا أو إيّــاكم لعلــى هــدى أو يف ضــالل مبــني"
ـــــف شـــــاء ،  ف نظـــــره كي ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ يف جانـــــب الضـــــالل ، ألن صـــــاحب احلـــــق مســـــتعل يصـــــّر
وصــــاحب الباطــــل كأنــــه مــــنغمس يف ظــــالم مــــنخفض ال يــــدري أيــــن يتوجــــه ، وقولــــه تعــــاىل :"فــــابعثوا 

. عطــف (43)أحــدكم بــورقكم هــذه إىل املدينــة فلينظــر أيّهــا أزكــى طعامــاً فليــأتكم بــرزق منــه وليتلطّــف"
طـف غـري مرتـب علـى على اجلملة األوىل بالفاء ، واألخرية بالواو ، وملا انقطع نظام الرتتيب ، ألن التل

، كما كـان اإلتيـان بـه مرتتبـاً علـى النظـر فيـه ، مرتتبـاً علـى التوجـه يف طلبـه، والتوجـه يف اإلتيان بالطعام
طلبه مرتتباً على قطع اجلدال يف املسألة عن مدة اللبث ، وتسليم العلـم لـه تعـاىل . وقولـه تعـاىل :"إمنـا 

غـــارمني ويف ســـبيل اهلل الصـــدقات للفقـــراء واملســـاكني والعـــاملني عليهـــا، واملؤلّفـــة قلـــوهبم ويف الرّقـــاب وال
عـــدل عـــن "الـــالم" إىل "يف" يف األربعـــة األخـــرية  (44)وابـــن الســـبيل فرضـــية مـــن اهلل واهلل علـــيم حكـــيم"

إيـــذاناً إىل أهنـــم أكثـــر اســـتحقاقاً للمتصـــدق علـــيهم مبـــن ســـبق ذكـــره بـــالالم ، ألن "يف" للوعـــاء ، فنّبـــه 
ت فــيهم كمـــا يوضــع الشـــيء يف وعـــاء باســتعماهلا علـــى أهنــم أحفـــاء بــأن جيعلـــوا مظنـــة لوضــع الصـــدقا

 .(45)مستقراً فيه"
ويف مورد آخر من "معرتك األقران" نّوه هبذه احلروف فذكر :" فقد عملت مـن هـذا أنـه البـد 
مــن ذكــر معــاين هــذه األدوات وتوجيههــا . وقــد أفردهــا بالتصــنيف خالئــق مــن املتقــّدمني واملتــأخرين ،  

وأنفعهــا هــذا الكتــاب البــديع املثــال ، املنيــع املقــال ، بنيــت كــاهلروي ، وابــن أم قاســم ، وابــن هشــام ، 
لك مصاعد ترتقي عليها إىل مقاصـد ، وتطّلـع فيـه علـى فهـم الكتـاب املنـزل، وفتحـت لـك مـن كنـوزه  

 .(46)كّل باب مقفل"
وإذا كان القدماء مـن النحـاة واللغـويني وحـىت البالغيـني قـد تنـاولوا هـذا الصـنف مـن احلـروف 

وا عن بنيتها ووظائفهـا ودالالهتـا ، فلـم يـأل علمـاء العربيـة احملـدثون جهـداً يف مدارسـتها بالدراسة فبحث
وحتليلهــا قصـــد الولـــوج إىل كشـــف النقـــاب عـــن أســرارها. فتنوولـــت هـــذه احلـــروف مـــن حيـــث الصـــوت 
والنحــــو ، والبالغــــة والداللــــة . فظهــــرت يف هــــذا الصــــدد بعــــض األعمــــال نشــــرت يف كتــــب مســــتقلة 

دوريات متخصصة، كما برزت إىل الوجود معاجم خاصة ، بـاحلروف ، إضـافة إىل  وبعضها اآلخر يف
مــــا تضــــمنته كتــــب النحــــو احلديثــــة واملعــــاجم النحويــــة مــــن دراســــات حــــول خمتلــــف اجلوانــــب املتعلقــــة 

 باحلروف عامة.
ونـألف يف هــذا اجملــال كتـاب "مقدمــة لــدرس لغـة العــرب" للشــيخ عبـد اهلل العاليلــي ، تضــّمن 

ة حـول ظــواهر اللغـة العربيـة ومنــاهج البحـث املعجمـي فيهـا ، ومــن بينهـا ظـواهر نشــوء طروحـات جريئـ
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احلــــروف ، وإمكــــان وجــــود دالالت هلــــا ، وتطــــور األصــــوات واحلــــروف والصــــيغ . أمــــا عــــن "حــــروف 
اإلضـــافة يف األســـاليب العربيـــة" ليوســـف نصـــر ذيـــاب فهـــو يـــدرس احلـــروف العربيـــة عامـــة،  وحـــروف 

 معانيها على وجه اخلصوص .  اإلضافة أو حروف اجلر و
وهنـــاك مـــن العلمـــاء مـــن خّصـــص مؤلفـــه يف دراســـة حـــرف بعينـــه دون ســـواه مثل:"الالمـــات"  
لعبد اهلـادي الفضـلي ، وفيـه يقـّدم دراسـة حنويـة شـاملة لالمـات يف اللغـة العربيـة. كمـا ذهـب فريـق إىل 

ســامل مكــرم الــذي حبــث يف  ربــط احلــروف باألســاليب املنوطــة هبــا وذلــك حنــو "أســلوب إذ" لعبــد العــال
مصّنفه مجيع أوجه هذا احلرف من خـال الدراسـات القرآنيـة والنحويـة. ومثـل  ذلـك كتـاب "الشـرط يف 
ـــاوال فيـــه باإلحصـــاء والتحليـــل أدوات  ـــد الســـالم املســـدي وحممـــد اهلـــادي الطرابســـي ، فتن القـــرآن" لعب

 الشرط يف القرآن الكرمي على هنج اللسانيات الوصفية. 
دثني أيضاً من هنج هنجاً مغايراً فسّلط الضوء على حروف املعـاين بعامـة فيمـا وضـعه ومن احمل

، وذلــك حنــو "حــروف املعــاين بــني دقــائق النحــو ولطــائف اللغــة" حملمــود ســعيد ، وهــو حبــث شــامل يف 
تلك احلروف يبنّي استعماالهتا النحوية والفقهية ، و"معجـم حـروف املعـاين" ألمحـد مجيـل شـامي قـّدم 

شــرح عــن حــروف املعـــاين مث أوردهــا مرتبــة حســب بنيتهــا . وكـــذا "معــاين حــروف املعــاين وأصـــول لــه ب
استعماهلا" لألستاذ حسن عبـاس ، وهـي اقـرب مـا تكـون إىل الدراسـات األنثروبولوجيـة ، ومـا يفـرتض 

لـة أنه نشأ يف كل مرحلة من مراحل تطور اإلنسان العريب من حـروف املعـاين ، كمـا يقـدم حتلـيالً للدال
 الذاتية هلذه احلروف ، وغرّي هذه املصنفات كثر . 

وختاماً ال يسعنا إال أن  نشري إىل أن دائرة البحث يف احلرف قسـيم االسـم والفعـل مـا فتئـت 
تتســع ، باتســاع التنقيــب عمــا توديــه هــذه األدوات مــن أســرار بالغيــة رفيعــة يف القــرآن الكــرمي ، فاقــت 

وهـذا سـّر اإلعجـاز القـرآين ، ولقـد كشـف أولئـك وهـؤالء عـن أسـرار  األسرار املؤداة يف كالم العـرب ،
التضــمني والتعديــة ، وعــن أســرار التعاقــب يف ســياق اجلملــة العربيــة فيمــا صــّنفوه عــرب الزمــان واملكــان. 
وإن تـوافر تعدديــة التنــاول حلــرف املعــىن ميكننــا مــن وضــع معجــم شــامل راصــد ملختلــف معانيــه وفــق مــا 

 قال ، وقرائن األحوال ، ومقاصد الكالم. تقتضيه مالبسات امل
 االتـــــــــاإلح
، ص  2بيـــروت لبنـــان ، ج –ينظـــر جـــالل الـــدين الســـيوطي : همـــع الهوامـــع، دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر  -1

. وابــن هشــام األنصــاري ، شـــرح شــذور الــذهب ، ومعـــه كتــاب منتهــى األدب بتحقيـــق شــرح شــذور الـــذهب ، 115
 .13صيدا ، بيروت ، ص  –ين عبد الحميد ، المكتبة العصرية تأليف محمد محي الد
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فاضل مصطفى الساقي : أقسام الكالم العربي من حيث الشكل والوظيفة ، الناشر مكتبة الخـانجي بالقـاهرة ،  -2
 .246م ، ص 1877-هـ1387سنة 
، مكتبة الكليات األزهرية والنظائر في النحو ، تحقيق طح عبد الرؤوف سعد  هجالل الدين السيوطي : األشبا -3

، وينظـر فـتح اهلل صـالح المصـري : األدواة المفيـدة للتنبيـه فـي كـالم  5-4ص   2م ، ج1875-هــ1385، طبعة 
 .8الجزائر ، ص  -العرب ، ديوان المطبوعات الجامعية

مراجعــة  ابـن هشــام : مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب ، تحقيـق ، د.مــازك المبــارك ومحمــد علــي حمــد اهلل ، -4
 .17بيروت ، ص  –مـ دار الفكر 1878سعيد األفغاني ، الطبعة الخامسة 

بيـروت  -السيوطي : اإلتقان في علوم القرآن ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،  المكتبة العصرية ، صـيدا -5
 .2/141م ، ج1899 -هـ1419، 
فها ، الطبعـة الثالثـة ، دار الشـرق العربـي ينظر محمد األنطاكي ، المحيط فـي أصـوات العربيـة ونحوهـا وصـر  -6
 .91، ص  3بيروت ،  لبنان ، ج -
 .41، ص  8بيروت ، لبنان ، ج –ابن منظور : لسان العرب ، دار صادر  -7
-هــ1417محمد حسن الشريف : معجم حرف المعاني في القرآن الكريم ، مؤسسـة الرسـالة ، الطبعـة األولـى  -9

 ، تمهيد ق. 1م ، الجزء1886
 .11سورة الحج ، األية -8
الحسن بن قاسم المرادي : الجنى الداني في حروف المعاني ، تحقيق ، د. فخر الدين قباوة واألستاذ محمد  -11

 .25بيروت ، لبنان ، ص -م، دار اآلفاق الجديدة  1893-هـ1413ندير فاضل ، الطبعة الثانية ، 
المعجــم الوســيط ، إخــراج د. ابــراهيم أنــيس ود. عبــد  ، وينظــر 42، ص  8ابــن منظــور : لســان العــرب ، ج -11

 .167، ص  1الحليم منتصر وغيرهما، دار الفكر،ج
دمشــق الطبعــة  –ينظــر ابــن جنــي : ســر صــناعة اإلعــراب ، دراســة وتحقيــق د. حســن هنــداوي ، دار القلــم  -12

وتطــوره ، ديــوان  ، وعــوض محمــد القــوزي : المصــطلح النحــوي نشــأته 17-1/15م ، ج 1883-هـــ1419الثانيــة 
 .22م، ص 1893الجزائر  –المطبوعات الجامعية 

 .41، ص  8ينظر ابن منظور : لسان العرب ، ج -13
ينظر مختار بوعناني : مقال "ألف الوصل" ، عن مجلة القلم ، مجلة يصدرها أساتذة من قسم اللغة العربية  -14

 .37ص   1/2111السانية ،  -وآدابها ، وهران 
اسم الزجاجي : اإليضاح في علل النحو ، تحقيق ، د. مازن المبارك ، الطبعة الرابعة ، دار النفائس أبو الق -15

 .54، ص 
م ، مؤسســـة الطباعـــة لواليـــة 1889-هــــ1418ينظـــر منصـــوري ميلـــود : الســـمات الدالليـــة لحـــروف الجـــر ،  -16

 .21-18مستغانم ، ص 
م ، مكتبة الخـانجي 1899-هـ1419ن ، الطبعة الثانية ، سيبويه : الكتاب ، تحقيق وشرح عبد السالم هارو  -17

 .12، ص  1مصر ، ج –، القاهرة 
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 .4، ص 9القاهرة ، ج -بيروت ، مكتبة المتنبي  –ابن يعيش : شرح المفّصل ، عالم الكتب  -19
 .14ابن هشام : شرح شذور الذهب ، ص  -18
 .2، ص  9ابن يعيش شرح المفّصل ، ج -21
 .41، ص  8سان العرب ، جابن منظور : ل -21
والمـــرادي : الجنـــى الـــداني ، ص  2/ص9وابـــن يعـــيش : شـــرح المفّصـــل ،ج 12، ص  1ينظــر ســـيبويه : ج -22
21. 
 .5-4، ص  2السيوطي : األشباه والنظار ، ج -23
 .22المرادي : الجنى الداني ، ص  -24
-هــــ1413القـــاهرة  -جامعـــة القـــاهرة  محمـــد حماســـة عبـــد اللطيـــف : النحـــو والداللـــة ، كليـــة دار العلـــوم ،  -25

، وينظــر األطــرش السنوســي : مقــال "عالقــة األحكــام الشــرعية بــاإلعراب" عــن مجلــة الحضــارة  49م ، ص 1893
اإلســـالمية يصـــدرها المعهـــد الـــوطني للتعلـــيم العـــالي للحضـــارة اإلســـالمية ، وهـــران ، العـــدد الثـــاني ذو القعـــدة ، ذو 

 م.1886هـ ، أفريل 1416الحجة 
 .85ابن هشام : مغني اللبيب ، ص -26
 .48-49محمد حماسة عبد اللطيف : النحو والداللة ، ص  -27
 .13، ص  2والنظائر ، ج هينظر السيوطي : األشبا -29
ينظر الخليل بـن أحمـد وابـن السـكيت والـرازي : ثالثـة كتـب فـي الحـروف ، تحقيـق د.رمضـان عبـد التـّواب ،  -28

 .7-5م، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، دار الرفاعي بالرياض ، ص1892-هـ1412الطبعة األولى 
ينظــر المــالقي : رصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعــاني ، تحقيــق د.أحمــد محمــد خــّراط الطبعــة الثانيـــة  -31

 .21دمشق ، ص  –م ، دار القلم 1895-هـ1415
 .235-216، ص  4سيبويه : الكتاب ،ج -31
 .3الجنى الداني ، ص  ينظر المرادي : مقدمة -32
-هــ1416ينظر الزجاجي ، مقدمة حروف المعاني ، تحقيق وتقديم د. علـي توفيـق الحمـد ، الطبعـة الثانيـة  -33

 .18م ، دار األمل،األردن ، ص 1896
 .31سورة الحج ، اآلية  -34
 .58سورة األعراف ، اآلية  -35
 –ماعيل شــلبي ، دار نهضــة مصــر للطبــع والنشــر الرمــاني : معــاني الحــروف ، تحقيــق د. عبــد الفتــاح إســ -36

 .87القاهرة ، ص 
 .26ينظر المالقي : مقدمة رصف المباني ، ص  -37
 .27ينظر المصدر السابق ، ص  -39
 .39-37ينظر الزجاجي : مقدمة حروف المعاني ، ص  -38
 .17ابن هشام : مغني اللبيب ، ص  -41
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علوم القرآن ، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم ، الطبعـة الثانيـة ،  ينظر بدر الدين الزركشي : البرهان في -41
 .175، ص  4بيروت ، لبنان ، ج -دار المعرفة 

 .24سورة سبأ ، اآلية  -42
 .18سورة الكهف ، اآلية  -43
 .61سورة التوبة ، اآلية  -44
 .141، ص  2السيوطي : اإلتقان في علوم القرآن ، ج -45
،  1األقــران فــي إعجــاز القــرآن ، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي ، دار الفكــر العربــي ، جالســيوطي : معتــرك  -46
 .517ص 
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 لغة ثانية )تابع( لتعلم األسس النظرية
 

 طاهر جياللي

 معهد اآلداب واللغات

 سعيدة.-المركز الجامعي د. موالي الطاهر

 
( وهو اجلانب اللساين 61سنتابع ما كنا قد بدأنا اإلشارة إليه يف املقال السابق )متون :ع/

 يف تعلم لغة ثانية، وسنعرج بعده على بعض األفكار يف جانب علم النفس.
اإلشارة إليه فيما سبق، بل راح يسرد نظريات وريى كثرية نرى  تإن اجلانب اللساين مل يكتف مبا مت

 من الفائدة اإلشارة إىل بعضها هنا: 
 العموميات التصنيفية: 

إجياد أوجه االختالف والتشابه بني لغات العامل، أي البحث عن حتاول هذه الدراسات 
طبيعة األمناط اللغوية املتاحة يف العامل، ومن اكتشافات هذه البحوث إمكانية تعميم بعض الرتاكيب 

 اليت ال تنتمي إىل عائلة لغوية واحدة.
 إذ يقول يف 1921وأول من أشار إىل ذلك حسب علمنا هو الباحث غرينبورغ سنة 

معرض تقدم مثال عن تلك العموميات "يف اللغات اليت حتتوي على حروف جر يقع االسم اجملرور 
فيها بعد االسم الرئيسي دائما، بينما يقع االسم اجملرور قبل االسم الرئيسي يف اللغات اليت تضع 

 .(1)حروف اجلر يف موقع متأخر يف اجلملة"
العربية واالسبانية وااليطالية واالجنليزية، أما  ومن اللغات اليت تضع حروف اجلر قبل األمساء

 اللغات اليت تضع احلروف يف موقع متأخر عن االسم فيمكن أن تكون اهلندية مثااًل واضحا عنها.
من أكثر العموميات التصنيفية حبثًا هي تلك املتعلقة مبركبات الّصلة اليت أفاض فيها   هولعل

 .    (6)كل من "كينان" و "كومري"
 .(1)ولت جاس إثبات ما توصال إليهوحا

وخالصة القول يف مركبات الّصلة أهنا تدعم فكرة أن اللغة الوسط أو اللغة البينية عند 
 املتعلمني حمدودة مبحددات قواعد اللغة الطبيعية نفسها.

ولعل قدرة املتعلم على التعميم عائدة يف أصلها إىل هذه العموميات التصنيفية اليت يرى 
، إال أن األمر ال يطرد يف هذا ألن بعض املتعلمني (8)وفريقه أهنا تؤثر فعال على املتعلمني"إكمان" 
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جيعلون من نتائج هذه البحوث غري صادقة بنسبة عالية وال متّكن من فتح مقفل املوضوع فال سبيل 
لم لتفسري الشذوذ الذي يصادفه الباحثون يف هذا اجملال خاصة يف التجارب اليت أجريت على تع

اللغة الثانية وملا كانت اللغة الثانية لغة طبيعية نلفي من الصعب أن نقول إن العموميات اللغوية 
تصدق على اللغات الطبيعية إال إذا أخذنا يف احلساب عوامل خارجية لسنا متأكدين من مدى 

حتليلية اليت مل تأثريها على التعلم كاللغة األم واللغة اهلدف والتوجه أو رمبا عاد ذلك إىل معوقات 
 يتوصل إىل حتديدها.

 العموميات اللغوية والتصنيفات:
إن التصنيف هو حقل استقصاء يركز على ترتيب اللغات حسب خصائص بناها، لذلك 
يدرس هذا احلقل التشابه واالختالف والتنوع اللغوي حسب املستويات الفونولوجية واملورفولوجية 

 والنحوية والداللية.
فتخص املبادئ األساسية اليت حتكم بنية كل اللغات وتبني املمكن من  أما العموميات

املستحيل يف لغة ما، فهناك خصائص قد وجدت يف كل اللغات يف حني توجد خصائص أخرى 
ختلو منها هذه اللغات مجيعا، ولكن البحث ال زال متواصال ألنه ال لغة كان البحث فيها قد 

 انتهى.
 :أصناف اللغات -
أن ترتب يف جمموعة من األصناف، ويعتمد التصنيف على زاوية النظر إىل اللغة  ميكن للغات 

املراد تصنيفها. ففي الفونولوجيا مثاًل هناك لغات ذات صوائت شفوية وأنفية مقابل لغات ليس هلا 
 إال الصوائت الشفوية.

فشكل ويف املورفولوجيا هناك اختالف يف األنظمة، فهناك ما يسمى باللغات املتصرفة، 
الكلمة فيها يتغري لتغري املعىن أو الوظيفة النحوية إال أن الفروق غالبًا ما ال تكون واضحة بني 

يف  (Come)  و (Man)اجلذور وما زيد عنها لتأدية وظيفة حنوية مثل العدد والزمن يف كلميت 
 +ماض(.Come)   (Came)=+مجع(، و Man)   (Men)=االجنليزية:           و

لغات العازلة اليت ال وجود للجوانب التصريفية واالشتقاقية فيها ألهنا تستعمل  وتوجد ال
 .(5)كلمات منفصلة للتعبري عن األصناف النحوية مثل اجلمع يف اللغة الفيتنامية

أما اللغات اإللصاقية، فتستعمل كلمات معقدة مع عّدة سوابق ولواحق )مورفيم معجمي 
وية املرتبطة به( وكل مورفيم يتعلق بوظيفة حنوية واحدة أو مبعىن واحد مع مجلة من املورفيمات النح
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(Evlerimin)ُمعجمي، مثل اللغة الرتكية، فالكلمة املركبة "لبيويت" على سبيل املثال: 
تنقسم  (2) 

 إىل األقسام التالية: 
Ev منزل؛ :Ler عالمة اجلمع؛ :Im تعين امللكية؛ :In.حالة اجلر واإلضافة : 

وهي اليت  (Polysynthetic)و  (Incorporating)تسمى باملركبة وهناك لغات 
تركب أعدادًا من املورفيمات املتصلة يف شكل عبارة واحدة حبيث تكون الوحدة هي اجملموعة 

اليت تعين أنا  (g-nagla-sl-i-zak-s)الكالمية أو اجلملة ال الكلمة، ومثال ذلك العبارة التالية: "
" nagla" أداة تعطي  "sl" تفيد معىن مقيم و "nagla" معناه "أنا" و "gأحبث عن قرية، فالرمز "

" فعل أما zak" فهي سابقة فعلية تدل على أن "iصيغة االمسية ليصبح معناها معها القرية، أما "
"zak" فمعناها "أحبث عن" و "s تدل على االستمرار، وال أحد من هذه املفردات ميكن أن "

 .  (1)تعل مبفرده"يعطي معىن حمدداً لو اس
هي قواعد حتكم تركيب مفردات كل  (Semantic universals)العموميات الداللية: 

اللغات، فبعض جماالت املفردات اخلاصة بكل لغة هي موضوع عموميات القواعد )مثل 
مصطلحات األلوان ومصطلحات أقسام اجلسم وأمساء احليوانات وأفعال التلقي احلسي(، ولكن 

 ألساسية يف احلقول املفرداتية املذكورة )وليس كلها( هي فقط ما يشكل العموميات.املصطلحات ا
يقصد به الطريقة اليت تتغري هبا الكلمات  (Concept of Matkedness)مفهوم الوسم 

هو املعىن العادي فقط،  (Unmarked)أو تضاف لتعطي معىن خاصاً. فاالختيار غري املوسوم 
 (Walk)وم يف األفعال االجنليزية أي ليست له عالمة مميزة، فإذا قلت فمثال زمن احلاضر غري موس

يف  (ed)أو ومستها بعالمة مميزة بإضافة  (Walk)يفهم منه الزمن احلاضر، ولكن إذا أضفت لـ 
 .(Walked)هنايتها ميكنين بذلك اإلشارة إل الزمين املاضي 

ا احلاملة لصفة التأنيث منها كذلك فاألشياء اليت حتمل صفة التذكري ليست موسومة، أم
يف االجنليزية مثل  (ette)و  (ess)فهي موسومة أي ذات عالمة مميزة مضافة إليها حنو 

(actress) و(poetess). 
وقد تطور هذا املفهوم يف حلقة براغ، فالشكل املوسوم هو شكل غري أساسي أو شكل 

دنا اإلشارة إىل األسد كحيوان على سبيل دون الطبيعي، ألن الشكل غري املوسوم هو الطبيعي فإذا أر 
دون وسم ولكننا إذا أردنا اإلشارة إىل األنثى فقط أجربنا على  (Lion)ذكر النوع قلنا يف االجنليزية 

 .(Lioness)قول 
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وقولنا بظهور هذا املفهوم يف حلقة "براغ" يشري إىل اإلطار الفونولوجي الذي ظهر فيه 
ظرية الفونولوجية، بل إنه قد امتد على سوقه فأتى على املورفولوجيا والذي ال زال ذا تأثري يف الن

والنحو والّداللة. فهو مفهوم صار هلذا التعدد والتنوع مفهومًا غري واضح، ألننا ال منلك من املعايري 
 .(4)الصارمة لتحديد أي الصيغ موسومة من اليت ال وسم فيها إال قليالً 

ثر رحنا نقول إن االستعمال العادي للغة يف وسط وإذا حاولنا شرح مفهوم الوسم أك
اجتماعي من أين يعرب الناس بشكل طبيعي وتلقائي وبسيط عن قيم ومواقف تواضع واحرتام 
ومرجعية وتضامن وسلطة أو رمسيات يف عالقاهتم مبحاوريهم، وتبعًا هلذا االستعمال العادي فالبث 

امللحوظة اخلارجة عن  (Marked)سومة عكس العبارات املو  (Unmarked)يكون غري موسوم 
العادية بطريقة أو أخرى، فنظرية الوسم تفرتض سلفا قدرة الناس على فهم الناس واألشياء واألفعال 
واألحداث يف شكل تطابق مع احملور اإلحيائي )منوذج، صنف، خمطط، بنية(، أو يف شكل اختالف 

 واملوسوم هو ما فسق عن ذلك النموذج.عنه، فما تطابق مع النموذج فهو ببساطة غري موسوم 
إن اإلشارة إىل هذا املفهوم كان مصدرها "رومان ياكوبسون" و "نقوال تروبتسكوي"            

"Roman Jakobson" "Nikolas Troubetskoy وهي بالنسبة إليه خاصية 1916" سنة ،
 أساسية.

يف احملتوى األساسي  يقول "تروبتسكوي" ال مكان لإلحصاء هنا، إن لب املشكل يكمن
املتالزم ، إن صح التعبري ، يبدو أن كل تالزم فونولوجي يأخذ شكل تقابل بني حضور مسة وغياهبا 

 يف الوعي اللساين )أو بني أقصى مسة وأدناها(
وال بد أن يظهر أحد طريف التالزم "إجيابياً" و "مؤثراً" بينما يصبح الطرف اآلخر "سلبياً" و 

ختالفات النغمية بني الصوامت التالزمية تقف موضوعيا عند النغمة األعلى مقابل "متأثراً" حنو اال
 .(9)النغمة األدىن"

ويرد "رومان ياكوبسون" على "تروبسكوي" قائال: "يزيد اقتناعي أكثر فأكثر أن مفهومك 
للتالزم كارتباط متبادل ثابت بني صنف موسوم وصنف آخر غري موسوم من بني أفكارك األكثر 

 .(16)ثارة لالنتباه واألكثر فائدة ويفيض يف احلديث عن الظاهرة إفاضة ال يتسع املقام إلدراجها هناإ
 مثل الضمائر اليت ال تكاد ختلو منها لغة واحدة من اللغات املعروفة.العموميات الداللية: 
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لصوامت فال كل لغة هلا ثالثة فونيمات صائتة على األقل أما بالنسبة لالعموميات الفونولوجية: 
 .(11)توجد لغة فيها اجملهور دون املهموس من األصوات
العموميات املطلقة صحيحة بالنسبة إىل كل اللغات العموميات المطلقة مقابل النزعات العمومية: 

اليت متت دراستها بشيء من العمق، فكل اللغات حتتوي على ثالث صوائت على األقل. أما 
 أغلب اللغات حنو وجود املهموس.يف  ةالنزعات العمومية فموجود

 تفسيرات العموميات اللغوية:
فرضية أصل اللغة: إن كل لغات العامل منحدرة تارخييًا من لغة واحدة، هذه الفرضية قد ال  -1

تؤيدها االركيولوجيا اليت تلح على أن مهارة الكالم قد تطورت عند أسالفنا يف مناطق عديدة من 
 اً.األرض يف الوقت نفسه تقريب

إن العموميات هي عالمات على الكيفية اليت يتلقى هبا كل الناس العامل العموميات والتلقي: 
 وكيفية تسيري التفاعل الكالمي. 

تصنف العموميات خصائص اللغات الّسهلة التعلم معها، ويربز االكتساب وتفسيرات المعالجة: 
 ل واليت ميكن السيطرة عليها.ذلك على أساس أن البنية اللغوية األكثر أطرادا هي األسه

بعض العموميات اللغوية تعكس حقيقة أن اللغة أداة اجتماعية مثل وجود التفسيرات االجتماعية: 
ضمري املتكلم وضمري املخاطب يف كل اللغات ميكن أن يقود إىل حقيقة أن احملادثة وجها لوجه هي 

 .(16)النموذج األساسي للتفاعل الكالمي
عل فكرة النحو العمومي قد أخذت ُوجهات نظر خمتلفة يف مدى الدور الذي لالنحو العمومي: 

مع العلم أنه ال جيب أن ننسى أن النحو العمومي يف الواقع  (SLA)تؤديه يف اكتساب اللغة الثانية 
هو نظرية تضع قيودًا للسانيات يف القضية املتعلقة بالكيفية اليت يقّيد فيها النحو العمومي اللغة 

 الوسط.
إن النحو العمومي هو جزء من القدرة اللغوية البيولوجية املوهوبة اليت جبلنا عليها ختتص 
بأحناء اللغات مقّيدة ألشكاهلا )خلق النماذج النحوية املمكنة باملعىن الواسع أي الرتكيبة والداللية 

ا. ويشمل النحو والفونولوجية( مثل إجراء نظام احلساب جترى املبادئ اليت يكون النحو موضوعًا هل
 العمومي على مبادئ ثابتة متثل عالمات.
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 / Government)إن أغلب حبوث النحو العمومي متت داخل ما يسمى نظرية احلكم امللزم 

Binding) (G.B)  وهي نظرية طورها تشومسكي على أساس مفهومه العمومي، ميكن أن تُرى
بعض املبادئ والشروط  على أساس أهنا شبكة من نظريات دنيا خمتلفة قائمة على

(Parameters) :ومن بني تلك النظريات الدنيا جند ، 

 .(NP)وتبني أصول العالقة بني الرتاكيب االمسية  (Binding theory)نظرية اإللزام 
 وختصص حلاالت الرتاكيب االمسية يف اجلملة. (Case theory)نظرية احلالة 

 .(11)تصنف بنية اجلمل (X-BAR)نظرية 
ور هذه النظرية حدث حتّول يف نظرية اللغة، فبعض اخلصائص اليت حددهتا ومنذ ظه

(G.B)  وقد أشارت إليها مقاربة احلد األدىن بإشكال خمتلفة يف وقت الحق إذ أضحت تلك
 املبادئ والشروط أكثر اختصاراً.

اء املمكن واحلقيقة أن النحو العمومي ليس نظرية لالكتساب يف حد ذاته، ولكنه يقّدم قيودًا لألحن
يف سياق التعّلم، ورمبا أسيء فهم ذلك ألن القدرة اللغوية عادة ما تداخلت خاصة يف زمن مضى 

 مع النحو العمومي.
ومبعىن آخر إضافة إىل نظرية التقييد يف متثل اللغة الوسط حنتاج إىل نظرية ختص كيفية 

 م أم اللغة الثانية(.اكتساب هذا التمثيل، نظرية تفسر تطوره )سواء أخص ذلك اللغة األ
: على الرغم من مسامهة النحو العمومي يف تفسري  المشكل المنطقي في اكتساب اللغة

كيفية اكتساب اللغات، إال أن ذلك ال بد أن يؤخذ مبعىن الكيفية اليت يعرف هبا املتعلمون 
ون هبا غري املمكن والكيفية اليت يعرف (Input)اخلصائص اللغوية اليت ال تتعدى ما يتلقونه من اللغة 

هذه اخلصائص ال تعّلم، ولكن ما  !يف اللغة أو املستحيل، وملاذا تتكون األحناء من صنف واحد؟
الذي جيعل النحو العمومي مهمًا إىل هذه الدرجة؟ إن الذي جيعله كذلك هو إشارته إىل أن هناك 

ال حيدد ما ينتجه  (Input)مشكل منطقي يف حالة تعلم اللغة األم، أي أن الذي يتلقاه املتعلم 
(Output). 

وعند ذلك نُدفع إىل  (18)وإذا مت قبول ذلك يف اللغة األم فهل ينطبق على اللغة الثانية؟
 سؤال مهم هو:

هل حيصِّل املتعلم معرفة ال واعية )متثال ذهنّياً( يتجاوز حدود ما يتلقاه يف اللغة الثانية؟ وإذا 
ذف أو استبعاد املصادر املتناوبة هلذه املعرفة مثل ما حيدث يف كان املتعلم يفعل ذلك فهل ميكننا ح
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اللغة األم؟ والقضية الكربى لعملية النحو العمومي يف اكتساب اللغة الثانية هي إذا كانت خصائص 
اللغة الثانية ال تُتعلم من تتلقي فقط أو يتم تعلمها من ذلك التلقي إضافة إىل مبادئ للتعلم غري 

 لمها يتم من خالل حنو اللغة األم فقط؟حمددة أو أن تع
والفرق بني املشكل املنطقي لتعلم لغة ثانية والنحو العمومي هو: هل ميكن حل هذا 

 املشكل عن طريق النحو العمومي.
 ما دام ما يتعرض له املتعلم غري كاف )أي املدخل غر كاف(؟ ولنمثل لذلك باملثال التايل:

J want to go. 

J wanna go 

John wants to go, but we do not want to. 

John wants to go, but we do not wanna. (15) 

 
، لكن األمر ال جيري هذا اجملرى (Wanna)إىل  (Want)لعلنا نالحظ إمكانية حتول 

، وهذا ? Who do you wanna feed the dogدائمًا ألننا نلقى أحيانا أمثلة على حنو: 
يقدم عنه معلومات كافية، وذلك ما يسميه "وايت" بفقر املدخل  األمر ال ميكن للمدخل أن

   .(12)اللغوي
لنفرتض أن هناك مشكل منطقي بالفعل يف اكتساب التداخل المصطلحي في النحو العمومي: 

بدت قضية  تاللغة الثانية، فإن الباحثني تزيد تسايالهتم اخلاصة بالنحو العمومي، ففي الثمانينا
سرعة نسبيًا وعاّمة أيضًا هل النحو العمومي موجود أو ممكن بالنسبة ملتعلم لغة النحو العمومي مت

ثانية؟ ومبعىن آخر هل يُرى من البديهي تقييد مبادئ النحو الُعمومي للغة الوسط يف جمال النحو؟ 
وافرتضوا ما يلي: إذا متكنا من الكشف  (11)وألجل هذا السؤال تتبع الباحثون جمموعة من املبادئ

استخدام أو عدم استخدام ملبدأ خاص من مبادئ النحو العمومي وعممنا ذلك على بقية  عن
 املبادئ حكمنا على صّحة النحو العمومي أو عدم صحته عاّمة.

إن املتتبع جملال النحو العمومي يلحظ اضطرابا مصطلحيا كبريا واختالفا يف الريى حاصل 
قتضيات اللغة األم وما تتطلبه عملية النحو العمومي بشكل كبري يف فرتة مبكرة من تارخيه تتعلق مب

تعين عند بعض  (Full acces)والتام  (Direct acces)فمصطلحات مثل الدخول املباشر 
 (14)الباحثني أن حتصيل قواعد النحو العمومي تتم عند املتعلمني يف استقاللية تامة عن اللغة األم
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العمومي عن اللغة األم أو اللغة الثانية أو أي لغة بينما ينكر آخرون استقاللية خصائص النحو 
 .(19)أخرى

للعموميات النحوية فقد استعمل  (Indirect acces)أما مصطلح الدخول غري املباشر 
لإلحالة على الدخول عن طريق اللغة األم، وهناك من استخدمه لإلحالة فقط على اللغة األم، 

حات الدخول التام مقابل الدخول اجلزئي ومشاكل أخرى من هذا القبيل ظهرت مع مصطل
(Partial acces) .اليت عوضت أحياناً مصطلحي الدخول املباشر وغري املباشر 

ولعل املشكل يرجع يف جزء منه إىل مشولية هذه املصطلحات وسعتها باإلضافة إىل 
مومي من جهة افرتاضات بعض الباحثني البسيطة القائمة على ثنائية قاصرة ميثل طرفيها النحو الع

 .(66)واللغة األم من جهة ثانية يف متثل اللغة الوسط
ولكن القسم اآلخر من املشكل يرجع إىل كون هذه املصطلحات تعكس الرتكيز الكبري 
على مصادر اللغة الوسط )النحو العمومي واللغة األم(، وحنن نؤمن أن الوقت قد حان ملعرفة طبيعة 

لغة الثانية ولكن ذلك يبقى دائمًا أمرًا ثانوياً، ولكن السؤال املهم التمثالت اليت حيرزها متعلمو ال
هو: هل النحو العمومي موجود؟ لنلقي نظرة يف النحو، ويبدو أن قلب القضية سيكون أكثر خصباً 

 أي إذا ركزنا أكثر على طبيعة التمثل للغة الوسط يف هذا السياق.
أخذ فكرة التمثل بشكل جّدي، جيب أن نأخذ  إذا حاولناخطأ مقارنة متكلمي لغة بمتعلميها: 

 (Cook)( وكوك 1991) (Schwartz)بعني االعتبار خطأ هذه املقارنة، فقد نّبهنا شوارتز 
 ( إىل خطرها.1991)

"إن العمل  (Blay Vroman)مع احرتام خصائص النحو العمومي، يقول "بلي رومان" 
قل أو أن حيول عن هدفه بشكل كبري إذا اهتم على الوصف اللساين للغات املتعلمني ميكن أن يُعر 

وأوضح أن "نظام املتعلم يستحق الدراسة يف حد ذاته، وليس فقط باعتباره يتولد  (61)باللغة الثانية"
(F.D.H)، ورمبا حدث فرضية الفروق األساسية (66)عن اللغة اهلدف"

حذو هذا االجتاه يف  (61) 
 طئة.كوهنا هي األخرى من قبيل املقارنة اخلا

يثبت "بلي رومان" أن تعلم اللغة الثانية ختتلف اختالفا أساسيًا عن اكتساب اللغة األم، 
وتعترب )اخلصائص النحوية ملتعلمي لغة ثانية مقابل أحناء املتكلمني األصليني( جزءًا من هذه 
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نه من االختالفات. حقيقة إن اقرتاحات أخرى لفرضية الفروق األساسية واضحة متامًا يف زعمها أ
 الواجب مقارنة متعلمي اللغة الثانية مبتكلمي اللغة األم مع احرتام خصائص العموميات النحوية.

ميثل متكلمو اللغة الثانية نقطة مرجعية للحكم على وجود العموميات النحوية، فالبحوث غالبًا ما 
كان متعلمو اللغة تصاغ بشكل ما كأن تأخذ املبدأ )س( أو الثابت )ع( الستقصاء وتتبع فيما إذا  

الثانية يالحظون عالقة اخلصائص بذلك املبدأ أو الثابت، فإذا أعاد متعلمو لغة ثانية أحكامًا )أو 
تصرفوا بطريقة أخرى( مثل املتكلمني األصليني ميكن أن يشري ذلك إىل أثر للعموميات النحوية، أما 

العموميات اللغوية على إظهارها يف إذا اختلفوا يف أحكامهم عن املتكلمني األصليني ومل ترغمهم 
 أحنائهم حينها ال يكون هلذه العموميات وجود أو يضحى الكشف عنها غري ممكن.

إن عدداً من البحوث املتعلقة بالنحو العمومي واكتساب لغة ثانية أبدت مبكرا وبشكل تام 
اسية للنحو العمومي، احلاجة إىل اعتبار أحناء اللغة الوسط يف حد ذاهتا مع احرتام الثوابت األس

ورفضت أسلوب املقارنة، ولكنها طالبت أيضا مبحاولة الكشف عن أحناء اللغة الوسط إذا كانت 
 أنظمة لغوية طبيعية أم ال.

كثري من البحوث يف زماننا تركز على طبيعة متثل اللغة الوسط، فقد طبيعة تمثل اللغة الوسط: 
متثلها يف حنو اللغة الوسط. ففي بعض احلاالت استقصت خصائص النحو وزعمت أهنا تصاغ بقدر 

ال يتضح مصدرها فيما إذا كانت ناجتة عن النحو العمومي أو عن اللغة األم؟ وهل ذلك يعين 
 الدخول إىل النحو العمومي؟

ومبعىن آخر فإن البحوث اجلارية قامت بعملية مسح لطبيعة حنو اللغة الوسط املتنوعة  
، (Input)حو الذي يصيغه املتعلمون للتاليم مع مدخل اللغة الثانية كمحاولة إقامة نظرية أو النّ 

 وذلك ال يعدو أن يكون ريى للنحو العمومي من زوايا خمتلفة.
وخالصة القول إن حبوث اكتساب لغة ثانية إذا أرادت أن تتطور وتكتمل يف نظرية 

ليت تعرضنا هلا سابقاً واليت يراد هبا متماسكة فال بد هلا أن تتعامل مع مسألتني مها: املسألة املنطقية ا
السؤال التايل: "كيف يستطيع املتعلمون معرفة ما يتجاوز مدخلهم أي ما تعرضوا له من اللغة 

(Input) ؟ إننا هنا حباجة إىل نظرية مستقلة تفسر لنا املكونات اليت تشكل النظام املسؤول عن
 اكتساب اللغة.

أي ملاذا يستطيع املتعلمون تعّلم بعض اجلوانب قبل جوانب  واملسألة الثانية املسألة التطورية
 أخرى؟ فنظرية تفسر هذه القضية أمر ينبغي أن يوجد.
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إن النظرية املراد حتقيقها واليت ال جمال إلمهاهلا هي تلك اليت حتل املشكل املنطقي للتعّلم مث كيف 
للغة؟ واإلجابة عن هذا السؤال حيدث اكتساب لغة ثانية ويف أي مرحلة يتم تعلم جانب معني من ا

 . (68)تعترب حالًّ ملشكل التطور"
إن نقطة البداية يف اكتساب لغة ثانية هي املبادئ ومنوذج املوقع الثابت اليت تعد بالتقدم يف 

بعض التفسريات لدور النحو العمومي يف  (Flynn)أحباث اللغة الثانية ورمبا جند فيما قدمته فلني 
 Noانية خبصوص املشكل املنطقي وذلك من خالل فرضية عدم الدخول "اكتساب اللغة الث

access hypothesis والذي عنينا به هنا أنه ال دخل للنحو العمومي عند متعلم اللغة الثانية "
وفرضية  (Partial access hypothesis)الراشد، وفرضية الدخول    اجلزئي أو السطحي 

 حسب الشكل التايل: (Full access hypothesis)  الدخول التام أو الكلي           
 

 .(65)شكل: المبادئ ونموذج الموقع الثابت
 

وهناك مقارنة أخرى هي التفكري بالعموميات النحوية كنظرية القدرة اللغوية ولكنها ختص 
هية من بداية التعلم أيضا، أي التعلم االبتدائي وال بد أن يفهم التعلم االبتدائي على أنه جمموعة منت

املبادئ الضمنية املوجودة يف "حدث" أية لغة خاصة، ويقود هذا التعريف إىل منوذجني ممكنني يف 
 اكتساب اللغة.

: ويقصد به أن النحو العمومي واللغة األم أمران ال (Maturation Model)منوذج الّنضج  -
تسبت اللغة األم بشكل  ينفصالن، أي أن النحو العمومي ال يكون موجوداً بشكل كامل إال إذا اك

 كامل.

 (U.G)النحو العمومي 
نظرية القدرة البشرية على 

 اللغة وتعلمها

 مبادئ
الخصائص الثابتة العالمية  

 )الكلية( للبناء النحوي 
 الفطرية    

التي تحدد هذه  الثوابت
الخصائص اللغوية 

المستخرجة من البناء 
 النحوي الخاص

 الذي يجب تعلمه       

 قيم الثوابت 
تحدد أي شكل يأخذه 
 التبدل )أو التحول( 

 العموميات   اللغة الخاصة
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: تبقى العموميات النحوية (Strong Continuity hypothesis)فرضية االستمرار القوي  -
 منفصلة عن حنو اللغة اخلاصة كما تبقى ثابتة وتظهر باستمرار.

 (Minimalist program)اقرتحت بعض املراجعات الّلسانية ما يدعى "بربنامج احلد األدىن 
عض الّضوء على دور العموميات النحوية يف اكتساب اللغة الثانية عندما أوضح هذا الذي ألقى ب

الربنامج أن اللغات تعتمد على مبادئ بسيطة تتداخل غالبا لتشّكل بىن معّقدة، فالقدرة اللغوية 
ليست خاملة لذلك بإمكاهنا أن حتافظ على كوهنا قاعدة اخلارطة النحوية وذلك يعىن إدماج النحو 

 .(62)ومي يف النحو اخلاص للغة اهلدف"العم
كثرية هي املقاربات اخلاصة بتعلم لغة ثانية اليت تأثرت كثريا بعلم علم النفس وتعلم لغة ثانية: 

 النفس، وقد رتبت حسب ظهورها الزمين، ويبدو أهنا سبقت التقليد ألتعلمي على الشكل التايل:
 الرتكيز على اللغة والذهن. -1
 التعّلم اليت يقتضيها اكتساب اللغة الثانية. الرتكيز على عمليات -2

 الرتكيز على االختالفات املوجودة بني املتعلمني. -3

اعتمدت دراسة اللغات والذهن كثريا على اإلطار الذي قدمته اللسانيات العصبية  -1
(Neurolinguistics)  اليت تسعى إىل اإلجابة عن األسئلة حنو كيف خيتلف متركز اللغة وتنظيمها

أذهان وحيدي اللغة مقابل متعدديها؟ ومتعددو اللغة الذين يتعلمون لغة ثانية أو لغات يف سن  يف
متفاوتة ويف ظروف خمتلفة؟ وقد اجتهت يف البداية إىل ما يتم اكتسابه باملعىن الفيزيائي أي ما الذي 

لذين يضيفون أضيف أو تغرّي يف اجلانب العصيب من نظام التوصيل )الكهربائي( يف أذهان أولئك ا
لغة أخرى إىل لغتهم؟ تقام دراسة عمليات التعّلم خاصة يف إطار معاجلة املعلومات 

(Information Processing) (i.p)  واالرتباط(Connectionism)   كما تتضمن أسئلة
حول مراحل التعلم وتدرجه مع اجتاه الرتكيز أوال على كيفية حدوث التعلم؟ وهل هناك قدرة لغوية 

  الذهن؟ أم أن كل تعلم يقتضي اآللية نفسها؟  خاصة يف
إن املقاربات اليت راحت تدرس االختالفات بني املتعلمني كان معظمها قد انطلق من 
تقاليد النزعة اإلنسانية اليت تّتخذ عوامل عاطفية بعني االعتبار عدا بعض العوامل املهمة املتعلقة 

كنة اخلاصة باالستعداد لتعلم اللغة " وقد اجته الرتكيز بالسن واجلنس وكذا بعض الفروق الفردية املم
يف هذا القسم األخري إىل أسئلة خاصة حنو: ملاذا يكون بعض املتعلمني أكثر جناحًا من غريهم؟ 
وهل لفارق السن دخل يف عملية التعلم كأن يكون أحد املتعلمني صاحب عشر سنني وزميل له 
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؟ وما دور كون بعض املتعلمني إناثا واآلخرين ذكوراً؟ مث صاحب اثين عشرة سنة عندما بدأ التعلم
ماذا عن املتعلم إذا كان اجتماعيا أو انطوائيا؟ وكيف ميكن ملتعدد اللغة أن يؤثر يف تفكري الناس؟ 

  (61)وكيف يقوم بتأدية اختبارات الذكاء؟
لتاسع عشر، تعود املفاهيم اخلاصة بالذهن واليت ميكن أن ختّص وظائف اللغة إىل القرن ا

منطقة يف الشق األيسر  (1865-1861) (Paul pierre Broca)فقد الحظ "بول بيار بروكه" 
من املخ تبدو مسؤولة عن مهارة الكالم وقد عرفت هذه املنطقة بامسه الحقًا )منطقة بروكه(. كما 

أصيبت الحظ أن أي عطب يف هذه املنطقة قد يفقد صاحبها اللغة دون أن حيدث األمر نفسه لو 
( إىل أبعد من ذلك حني حّدد 1418) (Wernicke)املنطقة اليمىن من الّدماغ. وذهب فرنيكه 

منطقة جماورة ختص عملية التلقي السمعي )منطقة فرنيكه( واليت تعترب أساسية يف العملية الّلغوية وقد 
عكس ما كان  الحظ الباحثون أن كثريًا من مناطق الّدماغ تتدخل بوضوح القيام بأي نشاط لغوي

 يعتقد سابقاً. والنشاط اللغوي مل حيدد ولكنه خيص املنطقة اليسرى من الدماغ بشكل عام.
قد  (Obler and Gerlow)أما فيما خيص الوظائف التواصلية فإن "أوبلر جريلو" 

 الشكل التايل: 1999اقرتحا سنة 
 

 األيمــن األيســر
 األطفال الصغار(األصوات غري املبنية )كمناغاة  الفونولوجيا
 املعلومات الزمكانية املورفولوجيا

 التنغيم الرتكيب
 املعىن غري املكافئ الغامض الكلمات الوظيفية واالشتقاق 

 أغلب املهارات الرباغماتية األنظمة النغمية
عجمية 

ُ
 بعض املعارف املعجمية أغلب املعارف امل

 
 (64)ماغ األيسر واأليمناالختصاصات التواصلية األساسية للشقي الد:شكل
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إن مناقشة ما خيتص به كل شق يف الدماغ هنا هو حتديد مكان الظاهرة اللغوية، وهو 
اهلدف النهائي للسانيات العصبية إذ ال زال بعد مل يفصل يف القضية فيما إذا كانت هذه األقسام 

ينها تفلت بعض اجلزيئات هي املسؤولة عّما يتعلق باللغة بشكل تام ودقيق أم أهنا هي املسيطرة وح
اليت قد تكون مهّمة يف تفسري الظاهرة عصبياً. ولو بلغ البحث هذا اهلدف لتمكن أيضاً من إقصاء 

 األجزاء اليت ال عالقة هلا باحلدث اللغوي.
 التركيز على عمليات التعلم: -6

 خصت حبوث هذين الباحثني (Bates, E, & Macwhinney,B)أ( حبوث "باتس وماكويين" 
الطرائق اليت يُفسر هبا متكلمو لغة واحدة محل تلك اللغة، وختتلف هذه البحوث عن تلك اليت 
قّدمت يف النحو العمومي يف كوهنا ال تفصل بني الشكل اللغوي والوظيفة اللغوية لعنصر ما، إذ "إن 

دد اجتاه ، ولنا أن حن(69)أشكال اللغات الطبيعية خُتلق وتكتسب وتستخدم من أجل وظيفة تواصلية"
هذه األحباث من حيث طبيعتها التواصلية فهي هتتم باألداء وليس بالكفاءة ويدعى هذا التوّجه عند 
الباحثني "بنموذج املنافسة" ومفاده أن عناصر اجلملة يف أية لغة ترتبط وفق ما يسمى باملفاتيح 

القّوة، لنأخذ املثال وعلى الرغم من وجود هذه املفاتيح يف كل اللغات إال أهنا ختتلف من حيث 
 "   the cows eat the gross"      التايل:

فاإلجنليزية ذات ترتيب حمّدد وثابت إذا تتوزع عناصر اجلملة فيها كالتايل: اسم، فعل، 
مفعول به، فيكون الرتتيب هنا أحد هذه املفاتيح، مث مفتاح املعىن، مث مفتاح حتديد العاقل ومتييزه 

فة إىل املفاتيح األخرى كالصرف وغريها. ولكن ذلك ال يطرد دائما إذ جند عن غري العاقل باإلضا
" وهنا تتنافس املفاتيح the gross eats the cowsأمثلة ليست هبذا القدر من الوضوح مثل: "

 .(16)على تفسري اجلملة، ولذلك يسمى هذا النموذج بنموذج املنافسة
د يكون مفتاح املعىن خاضعًا للنرب ولكن لغات أخرى ذات مفاتيح ختتلف عن هذه، فق

فيها كااليطالية مثاًل وذلك لالحتماالت التوزيعية الكثرية اليت تسمح هبا هذه اللغة. وما نود الوصول 
إليه هنا هو الكيفية اليت يستطيع هبا متعلم لغة ثانية التعامل مع خمتلف هذه املفاتيح؟ وكيف يتمكن 

 ود استخدامها؟من تغيريها مبا يوافق اللغة اليت ي
وقد اكتشف الباحثون أن املتعلم يلجأ أواًل إىل مفاتيح لغته األم، فإذا اكتشف ِكرب حجم 
الفرق بني لغته واللغة اهلدف حاول استخدام مفاتيح عمومية تقوم على املعىن، وإن متكن هذا 
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القصري كما الحظ ذلك املتعلم من استعمال املفاتيح اخلاصة باللغة املراد تعلمها يستلزم وقتًا ليس ب
 .(11)باتس وماكويين

 (Monitor Model)ومتثلت خاصة فيما يسمى بنموذج املراقبة بحوث كراشن:  -6
إن الفرق بني االكتساب والتعلم يساعد يف تأويل نتائج البحث يف كل نقطة من نقاط 

املهّمة اليت نود اكتساب لغة ثانية سواء يف اجلانب النظري أو التطبيقي منها. ومن بني النقاط 
معاجلتها يف املقام األول، النقطة املسماة "باالختالف الفردي" يف مصطلحات "كراشن" 

(Krashen)
 (16). 

ميكن أن يُعتقد أن األداءات الفردية ختتلف خبصوص مدى استعمال "املراقب" عند استدام 
فة الواعية للغة اهلدف كلما  اللغة الثانية. ففي بعض احلاالت ميكن لبعض املتعلمني استعمال املعر 

كان ذلك ممكناً. فاستعمال "املراقب" يتعلق يف الواقع باالجناز وجعله موافقاً للقواعد الواعية للمتعلم 
تلك اليت قد يكون أثرها معيقا بشكل خطري. ويف حاالت أخرى هناك من "ال يراقبون" إجنازهم مما 

 يفرض علينا معرفتهم.
كات اللغوية موجودة ألن تاريخ دراسة احلاالت يبديها بشكل إن هذه األصناف من السلو 

واضح مما ال يدع جمااًل للشك، ويبدو أن كاّل من املسألة النظرية املتعلقة بعملية "منوذج املراقبة" 
 واجلانب التطبيقي ملعاجلته هلما دور كبري يف حتسني األداء يف اللغة الثانية.

ب: قبل وصف احلاالت القصوى جيب علينا أن نعرّج على اخلصائص العامة ملستخدمي املراق -
بعض األمثلة الستعمال "املراقب" يف أداء اللغة الثانية عند الرّاشد، إن الكثري من الدراسات العادية 

 للحاالت كان هدفها استعراض بعض اخلصائص العامة الستعمال "املراقب" ونعين هبا:
 ون اللغة الثانية عندما ال تتداخل مع التواصل.املستعملون الناجحون "للمراقب" يؤد - 
إن هذه التأدية متنّوعة، ألننا نرى الكثري من األصناف والكثري من األخطاء يف خمتلف  - 

 الظروف، فاملراقبة تعمل على حتسني مستويات الصحة والّضبط.
املراقب"  يقدم مستعملو "املراقبة" فائدة كبرية للغة "الصحيحة" تتعلق بكالمهم "غري - 

 وكتابتهم اخلاطئة.
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من دراسات احلالة املهّمة اليت تبنّي بعض هذه النقاط دراسات حالة مستعملي "المراقب":  -1
املذكورة هي حالة )أ( اليت تعد النموذج الناجح ملستعملي "املراقب" واليت درسها كراشن وبون          

(Krashen et Pon)  1915سنة
(11). 

لنسبة لـ )أ( هي الّصينية وهي يف األربعني من عمرها وقد بدأت تدرس إن اللغة األم با
االجنليزية بني احلني واآلخر منذ العشرين من عمرها عندما قدمت الواليات املتحدة، وقد درست 
حالتها قبل مخس سنوات من قبل "كراشن وبون"، وقد ُسّجلت يف الثانوية وجازت شهادهتا 

 .(A)اجلامعية مبعدل 
اسة حالة )أ( دراسة غري منتظمة خصت إجنازها اللغوي اليومي، فاملالحظون من متت در 

أبناء اللغة االجنليزية )منهم ابنها عادة( يسجلون أخطاءها انطالقًا من أقواهلا اليت تنجزها يف احلياة 
لى العائلية العادية أو يف مواقف احلديث مع األصدقاء، وكان ما ُيسجَّل من كالمها الذي حيتوي ع

خطأ يعرض عليها حااًل وقد استمر ذلك ملّدة ثالثة أسابيع مت فيها جرد حوايل مثانني خطأ، ومن 
 خالل هذه املتابعة استنتج الباحثان االستنتاج التايل:

( عندما كانت أخطايها %95"...إن موضوع حبثنا كان قادرًا على تصحيح كل أخطائه تقريبًا )
إىل ذلك كانت )أ( قادرة يف كل حالة تقريبا على وصف املبدأ  تعرض عليها بعد ارتكاهبا، إضافة

النحوي الذي يتضمن اخلطأ والذي مل يتم العمل به، وهناك نتيجة أخرى مهمة أن أغلب القواعد 
اليت مل حترتم كانت قواعد بسيطة )أي قواعد من املستوى األول( مثل اإلضافات اليت تضاف خطأ 

خلطأ يف صيغة الزمن املاضي السماعي، األخطاء يف التطابق العددي إىل الضمري املنفصل الغائب. ا
 .(18)املستعملة كثرياً يف األمساء املعدودة" (is/are)بني الفعل والفاعل 

إن قدرة )أ( على تصحيح أخطائها يثبت أهنا كانت ذات معرفة واعية بالقواعد، ولكنها مل 
ة ملستعملي "املراقب" الّناجح الذي تقدم الكالم تطبق تلك املعرفة. إن )أ( تبني اخلصائص العامّ 

عنه، فهي قادرة على التواصل بشكل جّيد يف كلتا احلالتني: أثناء املراقبة ويف املواقف الفعلية، فهي 
مبعىن آخر تومهنا لفرط اقرتاب مستواها من الناطقني األصليني أهنا منهم يف مستوى القدرة النحوية 

 قبة".وذلك لفعالية ضبط "املرا
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حالتني  1912سنة  (Cohen and Robbins)وقد وصف كل من "كوهني" و"روبنز" 
 -موضوعا الدراسة– (Lin)و  (Ue)مثل حالة )أ( يف دراستهما خلصائص املتعلِّم، فكان كل من 

 . (15)يستطيع تصحيح أخطائه ووصفها بنجاح مثل املتكلم األصلي
يف اإلجناز اللغوي يشكل بدون شك  ويبدو من خالل ما ذكر أن استعمال "املراقب"

مساعدًا كبريًا وذلك حىت تنتهي عملية بناء القدرة اإلبداعية عند متعلم اللغة الثانية الراشد، فالناس 
يريدون دائمًا لغة مضبوطة وخاصة من مستعملي لغة ما لغة ثانية، وألجل هذا فقط يستعمل 

بة، وإن وضوح القواعد اللسانية يف ذلك سيكون "املراقب" كلما كان ذلك مُمكنًا يف اللغة املكتو 
 مساعداً مهما يف األداء، وتصحيح األخطاء مىت حدث مشكل.

هو أيضًا بالّصيغ اليت ال يقدر املتكلم  معىن  (The overuser)ويعترب املستعمل املفرط
 استعماهلا بشكل فصيح أبداً. 

 (Staffort and Covitt)فيت" : لقد قدم "ستيفورد" و "كو (overuser)المستعمل المفرط 
: الفنلندية وهي (s)حالة ذات فائدة للمتعلم املفرط يف استعمال "املراقب" وهي حالة  1914سنة 

مثل )أ( تعِرف من قواعد االجنليزية الكثري، ولكنها غري قادرة على التواصل هبا يف أغلب احلاالت 
قليلة الكالم ألهنا حتاول نذّكر واستعمال  فهي يف الكتابة أقل حذرًا ، فقد الحظ الباحثان أهّنا

قواعد النحو قبل الكالم، وهي قادرة على التصحيح الذايت، كما أهنا ال تستعمل حدسها فيما 
خيص النحو االجنليزي بشكل عام ولكنها تعتمد على القواعد الواعية، فهي حتس بالقلق عندما 

 .(12)جتمع بني كلمتني وال تعرف شيئاً عن حنو ذلك اجلمع
فاالستعمال املفرط "للمراقب" حييل على ذلك النحو الواعي عند استعمال اللغة الثانية 
دائما )التفكري يف تركيب اجلملة(، وهذا ميكن أن ينتج عن االهتمام الزائد بالتصحيح، وميكن هلذا 

بية فقط االستعمال املفرط أن ينتج عن االفتقار إىل االكتساب، فهو حيدث يف تعلم اللغة األجن
عندما يتم التأكيد على النحو الواعي الذي ميكن أن يطور معرفة شكلية واسعة يف اللغة اهلدف مع 
القليل من االكتساب والذي ال ينتج عنه أي اختيار بل هو من قبيل اإلفراط يف "املراقبة" مثل 

م وهو يفتقرون املتكلمني الذين يستعملون اللغة األم كمبادرة يف التعبري عندما يضطرون للكال
 الكتساب القدرة يف اللغة الثانية.

إن االستعمال املفرط "للمراقب" يهمل العالمات والرموز ليشتغل بالتصحيح الّذايت من  
 خالل القواعد، فمستعملوه غالبا ما يعرفون بوعي القواعد اليت اخرتقت ويعربون عنها لفظياًّ.
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ّدد، واحلذر املفرط يف الكالم، "فهم إن مستعلمي هذا النموذج هلم كذلك بعض الرت  
 .  (11)مشكورون على اهتمامهم الزائد بالتصويت ومبدأ القواعد الصارم لديهم"

ِقل 
ُ
يف اجلانب اآلخر هنالك متعلم اللغة الثانية الذي ال يبدو  (The underuser) املستعمل امل

بواسطة اللغة الثانية، فبعضهم أنّه يستعمل أي "مراقب" مىت شجعته الظروف على التأدية اللفظية 
يبدو غري مكرتث بتصحيح أخطائه، فهو ال يستعمل يف الغالب األعم املعرفة اللغوية الواعية يف 
تأدية اللغة الثانية إذ هي عنده كاكتساب اللغة األم. ألنه حيكم على حنوية ما يؤديه "باإلحساس" 

دون النحو الواعي، وهذا النوع من أو "احلدس" أي أنه يستعمل نظام "االكتساب الالواعي 
املتعلمني يعرتف بأنه مل يدرس الّنحو، ويعتقد أن ما يقوله صحيح دون التفكري يف النحو، ألنه ال 

 .(14)يعرف أية قاعدة يطبق
وقد يكون هذا النوع من املتعلمني يعيش يف بلد تستعمل فيه تلك اللغة )أي اللغة الثانية(  

يف بلده، وذلك دأب املهاجرين مثال، ومن املهم أن نشري إىل أن هؤالء أو أنه يتعرض كثريا هلا 
 يستطيعون مراقبة التَّحصيل املثري للغة اهلدف دون االستفادة من القواعد الواعية.

إن االستعمال الّضعيف أو عدم استعمال "املرقب" ال يبنّي األمهية اللسانية للقواعد إال قلياَل، ولكن 
جنب "املراقب" يستعمل القواعد كّلها، ألنه يعلم أن النحو أساس كل لغة وهو الواقع يثبت أن مت

حياول تطبيق القواعد اليت يعرفها ولكن تصحيحه لألخطاء يتم بواسطة اإلحساس بامليل إىل تركيب 
دون آخر. إن أي متعلم تقريبًا ال يقيم وزنًا "للمراقب" يف تأديته يقول إنه ينجز الكالم أو الكتابة 

 عدها يرى إذا كانت تبدو صحيحة.وب
 ويبدو ومن خالل ما تقدم أن التنوّع الفردي الستعمال "املراقب" خيضع للنماذج التالية:

   
 منوذج الشخصية استعمال القواعد الواعية أسلوب الكالم استعمال املراقب

  نعم ترّدد - متفائل
 واٍع ذاتياً  نعم + تردد استعمال مفرط
 اجتماعي متفتح ال ترّدد - استعمال ُمِقل

 
 .(19)شكل: التنّوع الفردي الستعمال "المراقب"
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 أستاذ مساعد مكلف بالدروس 

    سعيدة -المركز الجامعي

                  

دائما وفق األصل يف كل لغة أن يكون بإزاء املعىن لفظ واحد، بيد أن اللغة ال تسري 
منطقيتها، وإمنا  تنحو أحيانا منحى آخر ينشأ عنه تعدد األلفاظ ملعىن واحد ، أو تعدد املعاين للفظ 

 الواحد.
ولقد حظي التداخل الداليل  يف تركيب اخلطاب اللساين الواحد بنصيب وافر من عناية 

لفوظ حقالن دالليان أو الدارسني العرب ،تطرقوا إليه من نافدة اجملاز واملشكل ، إذ يتجاذب امل
 أكثر، فهو بذلك حدث لساين قابل ألكثر من قراءة واحدة نتيجة لقيمته املتعددة .

وما يعنينا يف هذا البحث من وجهة نظر الفحص اللساين هو أن رواد الفكر اللغوي يف 
يد مقومات املوروث اللساين العريب قد تطرقوا إىل إشكالية تعدد املعىن لينفذوا من خالهلا إىل حتد

 الكالم.
جند اإلحساس بالتعدد الداليل يف بعض اآلثار األوىل اليت وصلتنا عن الفكر اللغوي العريب 

. فاإلحساس (1)اإلسالمي ، وذلك يف ارتباط باخلالفات العقائدية وبتحليل النص القرآين خاصة 
ا ظاهر عند مؤلفي كتب بتعدد املعىن أو "وجوه" اللفظ الواحد تبعا لتعدد السياقات اليت يرد فيه

 .(2) "هـ( يف كتابه "األشباه والنظائر 151"الوجوه والنظائر"، منهم مقاتل بن سليمان)ت
وقد كان من أهداف مقاتل أن حيدد لبعض ألفاظ القرآن وعباراته الوجوه املختلفة ملعانيها  

ددة، كأن يعين: دين عرب اختالف سياقاهتا يف اآليات القرآنية حنو لفظ  "اهلدى" ومعانيه املتع
. فهذه وجوه معنوية خمتلفة تبعا الختالف (3)اإلسالم،اإلميان،الدعوة،واملعرفة، والكتب، والرسل..

 (4)سياق اآليات ، ويبقى لفظ "اهلدى" بعينه أو مبعناه املركزي: الرشاد.
عية سياقية،  بينما يّصرح ابن اجلوزي باملعىن املركزي للفظ، ويشري إىل ما ينبثق منه من معان فر 

األصل يف العبادة: الذّل، يقال طريق معّبد: أي مذلل. وعبادة اهلل  «كقوله يف لفظ "العبادة" :
تعاىل: الذل له باالنقياد ملا أمر واالنتهاء عما هنى...وذكر أهل التفسري أن العبادة يف القرآن على 

 (5). »وجهني: أحدمها: التوحيد..والثاين:الطاعة
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لدى املفسرين فيما بعد إىل  -تعدد داللة اللفظ الواحد يف القرآن -حساسوقد تطور هذا اإل
فرع كامل من فروع الدراسات القرآنية يشار إليه بالوجوه والنظائر،فالوجوه اللفظ املشرتك الذي 

 (6)يستعمل يف عدة معان، وقيل النظائر يف اللفظ والوجوه يف املعاين.
نظائر أن تكون الكلمة واحدة، ذكرت يف مواضع من ويتبني مما ذكر أن معىن الوجوه وال 

القرآن على لفظ واحد، وحركة واحدة، وأريد بكل مكان معىن غري اآلخر، فلفظ كل كلمة ذكرت 
يف موضع نظري لفظ الكلمة املذكورة يف املوضع اآلخر، وتفسري كل كلمة مبعىن غري معىن األخرى 

 (7)هو الوجوه.
رآين قيمة اعجازية، إذ كانت الكلمة الواحدة تنصرف إىل عشرين ولتعدد املعىن يف اخلطاب الق

 (8)وجها، وأكثر وأقل، وال يوجد ذلك يف كالم البشر.
لكن موضوع  تعدد املعىن جتاوز نطاق الدراسات القرآنية، وإن ظل وثيق الصلة هبا ليهتم به 

يف مقدماهتم اللغوية، والبالغيون فقهاء اللغة يف أبواب املشرتك اللفظي واألضداد واجملاز، واألصوليون 
 يف أبواب البيان خاصة.

وإذا كان الدارسون العرب قد اتفقوا على تقسيم وجوه العالقة بني اللفظ واملعىن إىل ثالثة 
 (9)أقسام

 اختالف اللفظني الختالف املعنيني – 1
 اختالف اللفظني واملعىن واحد – 2
 اتفاق اللفظني واختالف املعنيني– 3

مواطن البحث عما له  -3-أن حندد من الظواهر اليت ناقشوها يف القسم الثالث أمكننا
عالقة بتعدد املعىن،  ويتعلق األمر أساسا باملشرتك اللفظي واألضداد واجملاز والنقل ـ وهو اجملاز الذي 
يصري باشتهاره احلقيقة ـ وهو ما جيمله الشوكاين بصدد حديثه  عن اللفظ الذي يكون للمعىن 

فان وضع لكل فمشرتك، خالف األصل. وإال فإن اشتهر يف الثاين فمنقول ينسب إىل  «تعدد : امل
فيكون التعدد الداليل يف األول بالوضع، ويف الثاين بالنقل اجملازي  (10).»قائله، وإال فحقيقة وجماز

 .الذي أحلق باحلقيقة، ويف الثالث تعدد بني معنيني حقيقي وجمازي لعالقة بني املعنيني
وإذا كان التباين ـ اختالف اللفظني الختالف املعنيني ـ يف عالقة اللفظ  باملعىن هو األصل، 
ألن وحدوية البعد الداليل خاصية جوهرية يف احلدث الكالمي بني طريف  جهاز التحاور،  فإن ما 

كم من حني عداها مما يعرتي اللغة من انزياحات عارضة، فإنه يستقرأ  مبنظور احلدث العرضي املرتا 
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وهذا ما يفسر النقاشات اليت دارت بني علماء العربية حول  (11)آلخر على الظاهرة األساسية.
إشكالية التعدد الداليل من خالل قضايا داللية ، كاالشرتاك والتضاد واجملاز بني إثباهتا  وتعليل 

 ورودها . 
 المشترك اللفظي:-1 
على معنيني خمتلفني فأكثر داللة على السواء عند اللفظ الواحد الدال « عرفه السيوطي بأنه: 

 فدالالت املشرتك على هذا التعريف جيب أن تكون حقيقة ال جمازا. (12). »أهل تلك     اللغة 

وقد نظر املثبتون للظاهرة املذكورة نظرة وصفية واقعية حملوا فيها تعدد املعىن للفظ الواحد، 
ل قد توجبه. بينما نظر إليه املنكرون باعتبار وظيفة اللغة يؤيده حجج نقلية وعقلية تبيح التعدد ب

..وإمنا اللغة موضوعة لإلبانة عن املعاين، فلو  « املرجعية القائمة على اإلفهام، يقول ابن درستويه:
جاز وضع لفظ واحد للداللة على معنيني خمتلفني أو أحدمها ضد اآلخر ملا كان ذلك إبانة بل 

 (13).»تعمية و تغطية 

ومن ههنا، وبتفحصهم ملعاين الوحدات الداللية أنكر بعض العلماء االشرتاك اللفظي للصلة 
بني املعنيني أو معانيه، وهي نظرة تارخيية حملوا فيها التطور الذي حصل لألصل الداليل، فتأولوا أمثلة 

 املشرتك اللفظي على أهنا كلها من احلقيقة واجملاز.
على وعي مبا يعرتض اللغة عن مصادرهتا األوىل يف وحدوية  ويبدو أن بعض اللغويني كانوا 

الداللة فتتحول مسة الكالم إىل تعددية األبعاد من خالل تداخل داليل بني وظيفة مرجعية أساسية، 
ووظيفة إنشائية )حقيقة وجماز شائع(، فقد اشرتط أبو علي الفارسي أن ال يكون االشرتاك يف أصل 

..اتفاق اللفظني واختالف املعنيني ينبغي أن ال يكون  «لعلل بالغية الوضع، وإمنا حيدث متأخرا
قصدا يف الوضع وال أصال، ولكنه من لغات تداخلت، أو تكون كل لفظة تستعمل مبعىن، مث 

»تستعار لشيء فتكثر وتغلب، فتصري مبنزلة األصل 
 (14) 

وحدوية البعد الداليل، ويكون أبوعلي الفارسي قد أخذ باألصول اللغوية لأللفاظ من منطلق  
وعلل الوقع اللغوي ـ بعيدا عن تلك األصول ـ القائم على انزياح داليل يشتهر فيه اجملاز ويلحق 
باحلقيقة، فـ"األلفت" يعين األمحق يف لغة قيس، ويعين األعسر يف لغة متيم، وذلك بتعدد الوضع 

خياره، والعني: الربيئة، وعني القوم: )التداخل اللهجي(. و"العني" يراد هبا اجلاسوس، وعني الشيء: 
سيدهم، والعني: واحد األعيان، وهم اإلخوة واألشقاء، والعني: احلر...، وكل هذه مشبهة بالعني 

 (15)لشرفها.
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ومعىن هذا أن كثريا من املشرتكات اللفظية ناجتة عن نقل جمازى، ومن شأن هذا االنتباه لدى 
داللية بني معاين اللفظ الواحد أن مييز بني املشرتك اللفظي القدماء إىل وجود أو عدم وجود عالقة 

بالتعريف السابق الناتج عن تغريات صوتية أو حلذف واختصار وقع يف الكالم بتعبري ابن درستويه، 
وبني اللفظ املتعدد الداللة الذي تشرتك معانيه يف داللة واحدة توّسع فيها بشكل من أشكال 

اك فيه يكون بني حقيقتني أو حقيقة وجماز من حيث أن اجملاز إن استغىن االنزياح الداليل, واالشرت 
 (16 )عن القرينة التحق باحلقيقة، وحصل االشرتاك.

 األضداد:  - 6         
إذا كان األضداد نوع من املشرتك عند القدماء تتميز بداللتها على معنيني ال أكثر، ويكونان 

به إليه القدماء يف تعليل وروده، حبث العالقة بني معنييه متضادين ال خمتلفني، فإن أهم ما انت
املتضادين، فهي ال تعدو أن تكون بتعدد الوضع )التداخل اللهجي( كداللة  "السدفة" على الظلمة 

 (17).يف لغة متيم، والضوء يف لغة قيس
املعنيني كما نبه بعض اللغويني إىل ارتباط املعنيني من خالل علة االتساع، فيكون األصل يف 

املتضادين ملعىن واحد، مث تداخل االثنان على جهة االتساع، كـ"الصرمي"، يقال لليل:صرمي، 
وللنهار:صرمي،ألن الليل ينصرم من النهار، والنهار ينصرم من الليل، فأصل املعنيني من باب واحد 

 (18).هو القطع
لفظ"السليم"على اللديغ، وقد يكون مرجع تعدد املعىن ألغراض بالغية، كالتفايل يف داللة 

و"املفازة" للمهلكة. أو يرجع هذا التعدد للفظ الواحد إىل التأويل السياقي لضرورة يفرضها تأويل 
)وإهنا لكبرية إال على  النصوص الدينية لتوافق العقيدة ، كتأويل الظن بالشك يف قوله تعاىل:

 (19)شاكني يف لقاء رهبم.فال يكون املدح لل اخلاشعني الذين يظنون أهنم مالقو رهبم(
 
 :جازـالم -4

هو كل كلمة أريد هبا غري ما وقعت له يف وضع واضعها ملالحظة بني الثاين واألول، وعليه إذا 
عدل باللفظ عما أوجبه أصل اللغة وصف بأنه جماز. وهو يقابل احلقيقة، وهي كل كلمة وقعت 

 (20)أريد هبا ما وقعت له يف وضع واضعها ال يستند إىل غريه.
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ويبدو من التعريف السابق أن احلقيقة واجملاز يرتبطان باالستعمال، والبد من أن تكون هناك 
مناسبة أو عالقة متكن الذهن من أن يربط بني كليهما وإال فإن اللغة تقف عن أداء وظيفة اإلبانة 

 واإلفادة اليت حتققها املواضعة اللغوية.
أللفاظ املستعملة على سبيل االشرتاك من غري ومن ههنا, مل جيز وصف اللفظ باجملاز يف ا

مناسبة أوصلة كلفظة "الثور" للحيوان املعروف كما تكون امسا للجنب املأخوذ من اللنب احلامض, 
و"النهار" يكون داللة على الزمن عكس الليل كما يكون امسا لفرخ احلبارى, ولفظة "الليل" ملا 

ف بالكروان. وليس مثة عالقة بني داللة "الثور" للقطعة خيالف النهار, و أيضا لولد الطائر املعرو 
الكبرية من األقط, و"النهار" اسم لفرخ احلبارى ,و"الليل" لولد الكروان, وذلك أن اسم الثور مل يقع 
على األقط ألمر بينه وبني احليوان املعلوم, وال النهار على الفرخ ألمر بينه وبني ضوء الشمس أداه 

 (21).إليه وساقه حنوه
وهذه النظرة إىل كل من احلقيقة واجملاز جتعل من احلقيقة سابقة للوجود على اجملاز عند علماء 
العربية, وقد مالوا إىل احلد ما أمكن من جتاوز املسموع املستقر من املعاين واملألوف من الدالالت, 

لطول ال يبيح استعارته وال جيوز تعديها إال بإذن من اللغة, فلفظة "النخلة" للرجل الطويل جبامع ا
للجبل من أجل طوله,ألن اجملازات تصبح مبثابة مواضعة سابقة تواضعت عليها اجلماعة اللغوية وال 

  (22)جيوز للفرد أن خيرج عن إطارها وال أن يقيس عليها.
غري أن التشبث برتتيب مراحل اللغة من حيث أن لكل جماز حقيقة, وأن التعبري احلقيقي 

ة على التعبري اجملازي مل مينع علماء العربية من التفطن إىل أن العالقة بني احلقيقة مقدم يف النشأ
واجملاز معقدة ال تسري دائما يف اجتاه واحد, أو أن اجملاز إذا كثر حلق باحلقيقة, وفيه تفسح الداللة 

أساسي األساسية )احلقيقة( مكاهنا للداللة الفرعية )اجملاز( وبذلك تغدو الكلمة ذات مفهوم 
وقد أشار إليه  (23).جديد, وقد حيدث أن ينزاح هذا املفهوم اجلديد بدوره يف مسرية التطور الداليل

فاحلقيقة مىت قل استعماهلا صارت جمازا عرفا ,واجملاز مىت كثر استعماله صار حقيقة عرفا  «السيوطي
«.(24)  

من االسم اللغوي إىل االسم  ويظهر هذا التداخل الداليل بني احلقيقة واجملاز يف نقل اللفظ
الشرعي بناء على عالقات جمازية كتخصيص مفردات كانت عامة املدلول مث شاع استعماهلا يف 
اإلسالم يف معان خاصة حنو الصالة من معناها األصلي للدعاء إىل العبادة املعروفة الشتماهلا على 

غلبت يف املعاين الشرعية لكثرة  مظهر من مظاهر الدعاء, فتكون احلقائق الشرعية جمازات لغوية
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دوراهنا على ألسنة الشرع. أو مثلما حيصل يف االسم العريف وهو ما انتقل عن بابه بعرف االستعمال 
 (25).وغلبته ال من جهة الشرع كالتعميم يف نقل اسم الورد من إتيان املاء إىل إتيان كل شيء

فالوضع يف اللغوية غري الوضع يف الشرعية  «يقول الزركشي مبينا هذا النوع من النقل الداليل: 
والعرفية, فإن اللغة تعليق اللفظ بإزاء معىن مل يعرف غري ذلك,وأما يف الشرع والعرفية فبمعىن غلبة 
االستعمال دون املعىن السابق ,فإنه مل ينقل عن الشارع أنه وضع لفظ الصالة والصوم بإزاء معانيها 

هلذه األلفاظ بإزاء تلك املعاين حىت صارت احلقيقة اللغوية  الشرعية ,بل غلب استعمال الشارع
 (26).»مهجورة ,وكذلك العرف 

ومثل هذا التواضع اجملازي يساوي يف فوته وثباته املواضعة احلقيقية حني تستعمل اجملازات كما 
يفقد  ليس فيها ما يدل على انزياح فين إذ (27)تستعمل بقية الوحدات اللغوية,فيكون جمازا منسيا.

 اجملاز حيويته وجدته فيؤول إىل األلفة واالبتذال .
وقد نّبه القاضي عبد اجلبار إىل أن مثل هذه التحوالت الداللية كامن يف طبيعة اللغة باعتبار 

إذا كان ابتداء اللغة يتعلق باالختيار و املواضعة   «أن العالقة بني االسم واملسمى اعتباطية, يقول: 
 النقل والتحويل باالختيار, وكما أن اللغة املبتدأة مل تكسب املعاين أحواال مل تكن مل ميتنع يف الثاين

  (28). »عليه, فكذلك حصول التبدل ال يغري حاله 
وقد كان هلذه التحوالت الداللية أثر يف حتليل اخلطاب وحتديد مقصد يته, فقد ينطوي اللفظ 

بالنسبة للوضع اآلخر, والرتجيح بينهما يكون على معنيني يكون االستعمال حقيقة يف وضع جمازا 
بني حقيقة وحقيقة, أو بني حقيقة وجماز, ولذلك قد يستغلق اللفظ بني أن يكون بني اجملاز أو 
االشرتاك مثل لفظة )النكاح( فإهنا ترتدد بني احلقيقة واجملاز, وحتديدها يرتتب عليه قضايا فقهية يف 

يف الوطء, وحيتمل أن تكون جمازا يف عقد الزواج, أو مشرتكة غاية األمهية, إذ رمبا تكون حقيقة 
 (29)بينهما.

وخالصة القول, فإن املواضعة, وإن كانت مسة اضطرارية تعتمدها اللغة لتحقيق الوظيفة 
اإلبالغية من خالل وحدوية البعد الداليل, فإهنا مل متنع من أن يكون اجملاز وسيلة لتحويل احلدث 

فلسفة اجملاز يف املوروث اللغوي  «لداللة إىل تعدد األبعاد الداللية وذلك ألن اللغوي من وحدوية ا
ما  (30).»ركا توليديا لذاهتا يف صلب اللغةالعريب إمنا تصدر رأسا عن جدلية املواضعة بوصفها حم

يعين أن املواضعة هي اليت تسمح هبذا اجملاز الذي يسهم يف ثراء اللغة ,ألن اللغة ليست جامدة , 
 إن كانت هذه احلركة تبدو بطيئة أحيانا إال أهنا ليست ساكنة. و 
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 ية عند الطفل في ظل نظريات التعلم:المهارات اللغو
 النظرية السلوكية نموذجا

 
 األستاذة: نــوال حـيـفـــري

 أستاذة مكلفة بالدروس 

 جامعة عبد الحميد بن باديس 

  كلية اآلداب والفنون

جامعة  قسم اللغة العربية وآدابها

 مستغانم

 
ثر يف عملية التواصل مع تكتسب اللغة أمهية بالغة يف حياة اإلنسان ملا هلا من كبري األ

اآلخرين، كما أهنا أساس تعلم العديد من املهارات واملفاهيم اخلاصة بعلوم متنوعة كما أهنا أداة 
أساسية للحصول على املعلومات واقتناء املعارف املعربة عن اآلراء واألفكار الذاتية، فاكتساب اللغة 

 ومن مث اإلرتقاء به. عند الطفل أساسا يكون لتنمية البسيط منها وتطويره
وألن الكثري من أشكال التفكري اإلنساين قائمة على اللغة يكون تعلم األطفال ألمساء 
األشياء وكيفية التعبري عنها وحماولة إحداث عالقات بني املفاهيم املختلفة باستخدام الكلمات اليت 

مات وتركيبها مث عرضها باعتبار تدعم اللغو جتعلها عامل تأثري بارز القيمة يف كيفية اكتساب املعلو 
 اللغة ال تقف عند كوهنا وسيلة اتصال فحسب بقدر ما هي تشكيل لنمط التفكري.

وهو ما يتناسب مع تعريف علماء النفس للغة " بأهنا الوسيلة اليت ميكن بواسطتها حتليل 
مرة أخرى يف  أي صورة أو فكرة ذهنية إىل أجزائها وخصائصها واليت هبا ميكن تركيب هذه الصورة

 (1)أذهاننا وأذهان غرينا بواسطة كلمات يف تركيب خاص ". 
ليس بالضرورة أن يكون تناقل احلديث والعبارات املتبادلة معرب عن صورة ذهنية مدركة ولو  
كانت مرتبة ترتيبا ذهنيا عند أحد مستمعي احلديث فاستقبال الصورة الذهنية عند شخص ما 

تقبال بعد اإلرسال عند شخص آخر أو عدم وجودهـ تؤدي اللغة ختتلف عن مطابقتها يف االس
وظيفتها السلوكية باعتبارها وسيلة تعبري عن أفكار اإلنسان املتكلم ووجدانه، وتدرك الوظيفة يف 

 مدى استجابات السامع للكالم.
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وكثريا ما تعجز اللغة عن أداء الوظيفة السيكولوجية الختالف احلاالت العقلية يف ذهن 
سامع واملتكلم ويعود ذلك االختالف لتباين خربات كل منهما وذاكرته وختيله ودقة استعماله ال

 للكلمات واجلمل )الكبري والطفل(.
 ترتيب ذهين                                                                

صورة        →―――استقبال صورة ذهنية        →―――مطابقة الصورة   
 يةذهن

                                                                                     ↑ 
     ↓                                                                                              

 إرسال تعبري
     ≠                                                                                                      

 )كلمة(
                                                                                                             

↑ 
                                            عدم مطابقة                                     مطابقــة                             

  
                   ‗‗الصورة الذهنية       اللغـــة                ‗‗

 
                                         عدم التطابــق

 
كي ومساعدوه أن اكتساب اللغة مرهون إىل حد كبري ومن هذا املنطلق " يعتقد شومس

بالبىن اللغوية الفطرية اليت توجد يف أصل اإلنسان، وإن كانت هذه البىن اللغة اخلاصة تبدأ عملها يف 
مرحلة حمددة من النضج وهي تزود الطفل مبعلومات مربجمة مسبقة على حنو فطري. فالطفل يولد 

هذه اليت تنضج يف سياق اللغة اليت حتيطه يف وسطه الثقايف وهو ميتلك بىن فطرية خاصة للغة و 
 (2)واالجتماعي ". 

تكمن تلك االستعدادات للتحصيل اللغوي عند الطفل يف تطوير قدراته التعبريية عن 
شخصه تقليدا أو حماكاة. فبىن اللغة اخلاصة ذات الطابع الفطري تكمن يف ما يتداوله الطفل من  

 جناح الوظيفة اللغوية يف األداء
 السلوكي للتعبري عن الكالم
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تماعي الذي حييطه ويرعاه ويدعم حتديده ملفاهيم األشياء سواء بالتعود كالم داخل اإلطار االج
 عليها أو بإدراك معناها من استعماله ملا هو جمرد منها يف مراحل الحقة.

 
" فالطفل كما يذهب شومسكي يولد وهو مزود بقدرة فطرية خاصة على تعلم  

العمر والسنة اخلامسة مث تبدأ القدرة  اللغة وأن هذه القدرة متيل إىل النشاط بني الشهر األول من
 (.1)اجلدول  (3)بالضمور بعد أن تكون قد أدت الغاية من وجودها.

 
 عوامل التأثري يف عملية اكتساب املواد اللفظية

 
 تعلم املواد اللفظية بطريقة أسهل لتشاهبها مع مواد سبق تعلمها. عامل التشابه

 ا، حذاء يلبسه()كرسي معني تعود اجللوس عليه، لعبة ألفه
الكلمة األكثر سهولة يف النطق تكون أكثر قابلية للتعلم من  سهولة النطق

 الكلمات الصعبة )كرة، طابة، مستديرة(
كلما كانت املواد ذات معىن، كان تعلمها من اليت ليس هلا معىن  املعىن

 )القلم، العلم، هلم(
 ردةالصورة العقلية تسهل التعلم عن املثريات اجمل التصور
يعطي التنظيم معىن ويسهل االستدعاء، ومن األفضل إشراك  التنظيم

 املتعلم يف هذا )كلمة، مجلة، عبارة، فكرة(
 

 ( 1) اجلدول 
 

 Noem chomsky" من أنصار التعلم اللفظي واملهتمني به كل من الباحثني البارزين: ) 

Jerome brunar  :إذ يقوم تعلم اللغة على مبدأين ) 
 كلم األطفال اللغة بالتقليد دون تفسري أشكاهلا الواسعة النطاق.يت -/1

 خيتلق الطفل كلمات جديدة عند احلاجة تفيض جدة وأصالة. -
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 (5)يتكلم الطفل لغة يصححها الكبري " -/2        
 

 Skinnerيأيت سكينر   Chomskyوشومسكي   Brunarولتعزيز ما جاء به برونار  
ي السلوكي " الذي يركز فيه على العوامل اخلارجية يف عملية التعلم صاحب نظرية االكتساب اللغو 

بصفة عامة، وتعلم اللغة بصفة خاصة، ألنه يربط عملية التعلم باحمليط البيئي الذي يتحمل مسؤولية 
شرطا التدعيم عند الطفل غري املزود بالقدرة اللغوية وإمنا اإلسرتاتيجية عامة للتعلم الذي يعترب 

 (6)قيق االكتساب " .ضروريا لتح
ترى هذه املدرسة السلوكية أن اكتساب اللغة " يتم بطرقة متشاهبة لتعلم االستجابات غري  

واالشرتاط   Association، والرتابط أو االقرتان   Imitationاللغوية عن طريق احملاكاة 
Condition   والتكرارRépitition   والتدعيم أو التعزيزRenforcement   "(7). 

 ويتضح هذا جليا حسب رأي سكينر يف تعلم اللغة بني مثريين لصدور استجابة ما: 
 

 معىن اللفظ                                  
                                     ↓ 

 عملية اقرتان بني اللفظ وبني املثري الدال على هذا اللفظ
 يئيةمثريا ش ←املثريات اللفظية )أصوات كالمية( 

                                               ↓ 
 (9)اقرتان منتظم متكرر .     

 
يكون تعامل الطفل باستمرار مع األم فهي موسوعته اللغوية األوىل لذا تنفرط منها حلقات  

عقد اللغة من كلمات ذات معىن داليل يكمن يف صميم االستعمال اليومي الضروري والثانوي:  
أس، لعبة، قطة وتكرار هذه الكلمات بشكل متكرر حيمل إثارة معينة تؤدي حتما إىل كرسي، ك

رسوخ نفسي للمثري اللفظي أما بعض التجاوزات من قبل هذا املخلوق الصغري اليت تؤدي إىل توبيخ 
 اليت الأو مكافأة فله أثر معاكس ألنه إما للتهذيب أو لرتسيخ قواعد تربوية للسلوك العام مثل كلمة 

 يسمعها الطفل ويستجيب هلا حىت ال ينال العقاب وبتكرارها يدرك عدم االستجابة.
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 اقرتان                           تكرار             
 اشرتاط سلوكي →―――←ضربة على اليد       ――←كلمة ال    

 إدراك معىن اللفظ  ――←سحب اليد    ‗‗    
 

معىن اللفظ من حيث ميكن منحه استجابة معينة من هنا ميكن القول أن الطفل تعلم  
لذلك اللفظ ألن اللغة هبذا الشكل تعترب سلوكا يكتسب بالتعلم وليس كيانا مستقال بذاته إميانا منه 

 بأن اللغة ما هي إال أنواع من السلوكيات املختلفة اليت ينجزها الفرد.
جناز اللغوي وأمهيته ألن السلوك وهذا ما يؤكد أن النظرية السلوكية ذات دور تواصلي يف اإل 

اللغوي يفقد قيمته عندما يغيب التلقي الذي يقوم بدور التدعيم والتعزيز، فلكي يكتسب أي طفل 
لغة ما جيب أن يقوم بأفعال وردود أفعال وعمليات انتقائية حىت يصل حتقيق السلوك اللغوي 

ا تكون صائبة أو خاطئة، ولكن خيتار الصحيح واملقبول، فمثال قد ينجز الطفل متتاليات صوتية رمب
 الصائب ويرتك اخلاطئ، وينتج ذلك من الدعم واملكافأة الذين يأتيان من الوسط احمليط.

هذه النظرية تدعم السلوك العام للطفل وحتقق عملية التعلم أكثر من إطارات أخرى مثل  
يات متكررة آلية قائمة على املعرفة والعقالنية ألن إجناز الطفل للتفسري اللفظي يتم عرب عمل

املالحظة والتجريب. كما تتدخل الوسائل الذاتية خاصة باملكتسب آنفا كاحلدس اللغوي، أو الصور 
الذهنية وإمنا الدعم اللغوي هذا يأيت من البيئة احمليطة ليصل كل من املتكلم واملستمع إىل فهم 

املعىن املدرك ال ميكن أن يتحقق إال حبضور املتتاليات الصوتية املنتجة وإعطائها معىن معني. لذا ف
 الظروف واالستجابة وإال انعدم املعىن وانعدمت اللغة.
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 الكلمة نواة النسيج اللغوي
 يمبنة بن يمينة بن

 أستاذ مكلف بالدروس

 معهد اآلداب واللغات

 المركز الجامعي/ سعيدة

 
 الكلمة نواة المعرفة الداللية و التداولية 

 تـقـديـم:
اللغة بناء يقوم على جمموعة من القوانني أو القواعد و أن األركان و املقومات األساسية 

تتابع  تلغة و نسيجها ووصفها فما هي إال إمكاناهلذا البناء هو الكلمة و البحث يف إمكانات ال
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عالقتها بعضها ببعض، إنطالقا من موقع الكلمة و حملها و قيدها و هي إجناز منوذج  و  ،العناصر
 احملل الذي يعد أحيانا بعدا فقط .

و لتحديد إجتاه التداول ينطلق من موضوع الكلمة اليت ختضع لقواعد صارمة و أن هلذا 
هلا وظيفة ختتص مبا  حنوية ختص بناء اجلملة و تشكيل بنايتها .و بناءا على ذلك فإناملوقع وظيفة 
. أي أن الكلمة ما هي إال كالم منطوق أو مكتوب للغة ما  (1)داليل و اتصايل .هو أسلويب و 

إىل وحدات حنوية مستقلة مث إىل مجل ميكن أيضا جتزئتها إىل كلمات و ميكن جتزئتها  هميكن جتزئت
رفيمات و تعتمد هذه التجزئة ما يفرده التحليل اللساين من وجود تدرج هرمي من العالقات إىل ص

. كما أن الكلمة يف املعجم صورة  (6)اليت ترشدنا إىل حتديد مكان ثابت للكلمة يف نظام اللغة
 صامتة مفردة يف ذهن اجملتمع أو صورة كتابية مفردة .
من الصورة إىل احلقيقة )مسعيا  ها املتكلم حيوهلاو الصورة دائما غري حقيقية و حني يلتقط

 . (1)بصريا( من األفراد إىل السياق اإلستعمايلو 
أن النسيج اللغوي و حتديد إجتاهه و  إذن فالكلمة نواة التحليل الداليل و التداويل و هبا يتم

و وجه الصورة النحاة قد اعتربوا الكلمة املفردة و ظيفة األبواب النحوية و محلوها وجه املعىن 
 بذلك هي نواة املعرفة أيضا و التعليم .و الصوتية 

وكما يقول أوملان: أن الكلمات مثل كل العالمات و الرموز هلا صورتان من الوجود : 
. فالبنية الصوتية و البنية الصرفية يتعونان مع البنية (8)وجود بالقوة يف اللغة و وجود بالفعل يف الكالم

 .(5)للغوي لتحقيق هدف مشرتك هو عملية التواصلالنحوية يف النظام ا
الكلمة يف النسيج اللغوي حتدد الصفات الصوتية املميزة أكثر دقة ، و الصرفيم احلر لتكون 
وحدة من وحدات البنية الصرفية ، قابلة للتوزيع الصريف و تتحول أيضا بالتحليل اإلعرايب إىل أبواب 

  (2).اخل……..رف و اجلارو اجملرور إىلفة و الظحنوية مثل الفاعل و املفعول به و الص
لذلك فإن الكلمة يف البناء الصريف متثل إجتاه رأسي تصريفي أما يف البناء النحوي فهي متثل 

إنطالقا من الرتتيب االفقي ملوقع عنصرين  إجتاه أفقي سياقي، فالنظام اللغوي يف هذه احلالة يوجد
أ( يقع قبل)ب( مبقتضى العالقات املتدرجة بني النظام بعضهما من بعض موقفان حمتمالن مثال )

األفقي و التبعية الرتكيبية اجملردة ، و من النظام األفقي و املوقف البنيوي تتألف أركان اجلملة بعضها 
 مع بعض حيث يتحقق النسيج اللغوي ويتحدد اإلجتاه الداليل و التداويل .
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 دور الكلمة في تحديد اإلتجاه التداولي : 
عىن مصطلح التداول : يعود مصطلح التداول أو التداولية إىل الفيلسوف األمريكي تشارلز م

داال على فرع من فروع ثالثة يشتمل عليها علم العالقات  1839موريس الذي استخدمه سنة 
 وهذه الفروع هي : 

و هو يعين دراسة العالقات الشكلية بني العالمات    syntax  علم التركيب:  أوال
 .ضها مع بعضبع

 : يدرس عالقات العالمات اليت تدل عليها أو حتيل عليها  علم الداللة:  ثانيا
: و هتتم بدراسة عالقة العالمات مبفسريها و يف احلقيقة يقتضي املنطق  التداولية:  ثالثا

، هاالداخلي الكامل يف العلوم اإلنسانية تنظيما متسلسال مبوازاة ترابط العلوم الطبيعية و تسلسل
اللغة بوصفها إحدى أنظمة العالمة ، و اللسانيات بوصفها علم العالمات اللفظية هي جمرد جزء و 

 من السيمياء.
(أو هي 7و هو علم العالمات العام فالكلمة إذن ما هي إال عالمة من علم  العالمات )

مام األلفاظ أو جزء إشاري دال له ظوابط و قوانني رغم أن الواقع يقرر أن الناس ليسوا سواسية أ
املختلفة  لسنا نعتقد أهنا متلك القدرات و جتلي الظالل اليت تثري الفروق و حتمل أثر البيئات

 احلوادث الكثرية و الثقافات املتعددة و غريها .التجارب املتباينة و و 
 فإذا كانت الكلمة هي اليت حتدد اإلجتاه التداويل أو التداولية ، جيدر بنا احلديث عن حماولة

توضيح جوانب الرتكيب اللغوي لإلحالة إىل أسباب لغوية دون التطرق إىل الفروع غري لغوية األخرى 
. معناه أن دراستنا تقتصر يف هذه احلالة على جمال عالقة اإلستعمال و موضوع البحث اللغوي و 
  مكانة الكلمة يف تفسري الكالم و جوانب السياق الذي يوضحها و يكشف مقاصد املتكلم و

 كيفية اكتشاف السامع أو القاريء هلا .
 و قد رأى بعض الباحثني ان للمعىن مستويات ثالثة 

رة من داللة الكلمات و الضمائم و هو املعىن املأخوذ مباش أوال : المعنى اللغوي :
معىن الكالم و هو املعىن السياقي مث املعىن الكامن أو املوجود بالقوة : و هو معىن و  اجلملو 

و يرى الرافعي أن نظام املعاين باأللفاظ يعتمد على التخصيص املؤكد و بدون اللفظ   (4)املتكلم
اليوجد املعىن فاذلك هي ظاهرة األستحالة و لكنه خيصصه إذا كان جنسا و يؤكد مبالغة يف تلوين 
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 . و كذلك بقدر ما (9)صورته النفسية حىت تنطبق أجزايه و يقوم كل جزء منها يف البيان اللغوي
تكون إمكانات و قيود موقع الكلمة و موقع ركن اجلملة مهمة لتحديد خمتلف الوظائف .و من 
املقرر أن جمال الكلمة قابل للتغيري يف كثري من األحيان و أن الكلمات ذات املعاين املركزية الثابتة 

 .(16)إىل حد ما هلا هي األخرى صور خمتلفة يف التطبيق و االستعمال
تبعية املفردات مع بعضها بعض و ما يرتتب عنها من معاين و دواعي داللية فهي اليت حتدد 

. 
فبقدر ما تكون إمكانات و قيود موقع  الكلمة  و موقع اركن اجلملة  مهمة لتحديد 

ة و بذلك متثل اإلضطراد الوظائف النحوية و هي وظائف اجزاء اجلملة أو أنواع اجلملة  فهي حمدد
ون للبدائل املختلفة وظيفة حنوية واحدة فإنه من املمكن أن يكون لتلك كذلك بقدر ما يكالنحوي و 

البدائل وظيفة متجاوزة أخرى متجاوزة النحو .أو بعبارة أخرى إن هذه العناصر ووظيفتها بيان ما 
أو وظيفة من هذه   (11)إذا كانت الكلمة مفردا أو مجعا أو إهنا فعل يدل على املاضي أو احلال

املنهج الذي يراعى عند دراسته و البد من مراعاة أن الوظائف اللغوية تقتضي الوظائف لتكون 
 هذه املراحل و اخلطوات : و اخلطوات ؛ و  املراحل

وجوب إعتماد كل حتليل لغوي على ما يسميه فريث باملقام مع مالحظة كل ما  أولها :
 . يتصل هبذا املقام من عناصر أو ظروف أو مالبسات وقت الكالم الفعلي 

 وجوب حتيد بيئة الكالم املدروس  :ثانيا 
 (12)ون من هذه األحداث معقدة و مركبةالنظر إىل الكالم اللغوي على أنه مك ثالثا :

معىن هذا أن الكلمة لفظ و معىن و مدلول  و أن املعىن هو هذه العالقة اليت حتدد إجتاه التداول 
 :فهي ثالثة جوانب 

ا يف دراسة اللغة عبارة عن الكلمة املنطوقة املكونة من الرمز و هو هن الجانب األول :
 جمموعة معينة من األصوات مثل كلمة) منضدة ( 

و هو احملتوى الذي حيضر يف ذهن السامع حني يسمع الكلمة أي  الجانب الثاني :
هذا اجلانب مساه أوجدن و ريتشارز بالفكر . أما اجلانب الثالث فهو الشيء نفسه أي) و ()منضدة( 

املنضدة( يف مثالنا هذا و قد يطلق عليه املقصود أو الشيء أي  املعىن و كما يقول بعض النحاة أو 
 اللسانيني. 
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أن الكلمة املعزولة هلا معىن عام يعترب حقيقة من اللغة بينما معناها اخلاص يكون حقيقة 
 .  (11)من الكالم 

، ه عن جمتمع آخر ، يف كلماتهز فاللغة هي  اليت ترسم الطابع االجتماعي بطابع خاص ميي
تراكبه، و أسلوبه، و طروق تشبهاته و استعاراته ، و هذه الصلة بني الكلمة و اجملتمع تفرضها و 

 ىظروف احلياة الدينية و السياسية و االقتصادية و حتدد طبيعة العالقة بني الكلمة و الفكرة وما مد
 تأثر كل منهما.

 ج اللغوي: الحقائق الداللية للكلمة في النسي
 الكلمة وحدة محسوسة و مجردة -1

إن الكلمة وحدة حمسوسة و جمردة و هذا يتوقف على ما إن كانت منفصلة أو مستخدمة 
يف مجلة بطريقة مشاهبة عندما يكون الصوتيم جمردا بالنسبة للصوت على حني أن ظهور الصوتيم يف 

 . (18)تفسر هذه احلقيقة احلقيقة  يكون حمسوسا يف الكالم و منها أن الكلمة هي اليت
 

 الكلمة تفسر الكلمة :  -6
تعرف معضم اللغات جمموعات من الكلمات هلا نفس املعىن و هذا التقارب و التداخل 

 بني الكلمات يسمح هلا بتفسري بعضها البعض على املستوى املعجمي أو الرتكييب
 الكلمات المترادفة في المجال الداللي :  -1

للغة العربية جعل كل جمموعة من الكلمات تتصف مبجال داليل إن كثرة املرتادفات يف ا
 خاص مثل اجملال الداليل اخلاص بأعضاء جسم اإلنسان و كذلك اجملال الداليل اخلاص باحليوان 

 و مبظاهر الطبيعة و باملاديات و غريها 
 الكلمة و العالمة :  -8

دليال قاء اإلنسان من جهة  و ارتإن مفهوم العالمة اللغوية و غري اللغوية أصبح شهادة على 
على النسق الثقايف من جهة أخرى  الذي اكتسبه و متارس من خالله كل مجاعة إنسانية حياهتا . 
إن الزهور و العطور ال تعين شيئا يف حد ذاهتا و إمنا استخدامها بوصفها عالمات ذات دالالت 

غرى  اليت حتدد هذه الدالالت و حتددها ثقافة اجملتمع و اقتضى ذلك أن  الكلمة هي الوحدة الص
 توجه املقصود. 
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 الكلمة و السياق: -5
إن الكلمة تتعدد و تتولد فيها معاين أو مدلوالت خمتلفة، و يعترب اللسانيون املعىن الذي 
يتحدد فيه لسان املتكلم من خالل سياقات خمتلفة قبل أن يأخذ مكانه يف معجم اللغة فهو جزء 

 (15)مةهام يف تصورنا ملفهوم الكل
 الكلمة هي السبب األساسي في تغيير المعنى :  -2

حيدث تغري يف املعىن عندما تنتقل الكلمة من صورة إىل أخرى أو من الصورة الثابتة إىل 
املتحركة ملعانيها و من أسباب هذا التغري هو احلاجة إىل كلمة جديدة أو كلمة أقدر من غريها على 

 (12)التعبري املقصود
 ط المعنى:الكلمة و انحطا -1

 إن ظاهرة احنطاط املعىن سببه استعمال الكلمات املستهجنة و قد ترتدد الكلمة بني الرقي
االحنطاط يف سلم االستعمال االجتماعي فقد تصعد الكلمة الواحدة إىل القمة و هتبط إىل و 

(11)احلضيض يف وقت واحد  فقد تكون ذات معىن سيء أو طيب
 

 الكلمة وقوانين  المعنى :  -4

أكثر طموحا يف جمال  وضع يف املاضي ما يسمى بقوانني املعىن و كان بعضها لقد
اهلدف من تلك االجتاهات هو حتديد قوانني املعىن و من أقدم هذه القوانني قانون االستعمال و 

التفريق بني املرتادفات و كذلك قانون االنتقال من املادية إىل احملسوسة من املعاين اجملردة أكثر ورودا 
(14)االنتقال االجتاه املضاد من

 

 الكلمة و تطور المعنى:  -9

تتأثر الكلمة يف  تطورها بعوامل كثرية أفاض يف ذكرها الباحثون و من أهم عوامل تطور 
لفكر و اجملتمع و بتطور احلياة الكلمة و تأثريها على التوجه الداليل و التداويل هي عالقة اللغة با

عقد للتعبري عن احلاضر البسيط و أن اجلهاز الفكري الضخم امل بالصراع يف جمال استعمال اللغةو 
(19)املتداول كمن يستعمل مولدا كهربائيا يف ادارة جرس صغريو 

 

 الكلمة و انقراض المعنى :  -16
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إن اختفاء الكلمة معناه اختفاء املعىن الذي تدل عليه و أن هذا االختفاء له أسباب 
و املعىن معا أو اصطدام بني كلمتني و حني ختتفي الكلمة عديدة رمبا يكون سببا صوتيا أو الصوت 

 .خيتفي حتما معناها 
 الكلمات و عالقة مدلوالتها باألشياء :  -11

بعد أن كان السؤال التقليدي هو ماذا تعين هذه الكلمة أو تلك أصبح هؤالء اليوم 
تطبيقا يء أو ذاك و الش يوجهون السؤال بطريقة عكسية فيقولون ما هذه األلفاظ اليت تدل على هذا

هلذا االجتاه اجلديد قام العلماء السويسريون بدراسة األلفاظ املختلفة للداللة على اآلالت الزراعية يف 
املناطق الريفية و هذا يبني أن القدر األعظم يف تفكرينا مرتبط ارتباطا وثيقا بالكلمات و عالقاهتا 

غريها من حتدده الكلمة مثل كلمة التحية و  باألشياء و هو لون من ألوان السلوك اللغوي الذي
 . (66)الكلمات اليت تعرب عن اخلواطر و تبادل األفطار

 الكلمة و عالقتها بقصور المعنى :  -16

إن قصور الكلمة معناه قصور املعىن ألن الكلمات ليست إال وسيلة واحدة فقط من 
ري و هبا يتم التعبري و لذلك الوسائل العديدة اليت تستطيع اللغة بواسطتها أن تؤثر على التفك

يلتجىء املتكلم أحيانا إىل التالعب بالكلمات عند قصور املعىن أي يلتجيء إىل استخدام الكناية 
 و الثورية و اجملاز وغريها 

 الكلمة وعنف المعنى :  -11
الكلمة تدل على معىن عنيف و من أمثلة العنف و التالعب بالكلمات العنيفة املناظرة اليت 

 بديع الزمان اهلمداين و أيب بكر اخلوارزمي يف جملس حظره املتنيب الشاعر الكبري : و قد دارت بني
هجم اخلوارزمي خصمه قائال : و اهلل ال أتركنك بني امليمات فقلت و ما معىن امليمات ؟ فقال : 
 بني مهزوم و مهدوم و مهشوم و مغموم ...اخل  فهذا يبني أن الكلمة هي اليت تعرب عن املعىن

 (61)العنيف و خيتارها املتكلم لتدل على هذا العنف
 الكلمة والتجريد في المعنى :  -18

إن الكلمة هي اليت حتمل املعىن اجملرد أو غري اجملرد وذلك التجريد معناه أن قيام األمساء أو 
حمل األشياء و لذلك فإن الكلمة  هلا دور  االصفات مقام موصوفتها أي حتل الكلمات و مدلوالهت
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عال يف حياة اإلنسان فابستطاعتها أن تستثري ما تستثريه مسمياهتا و هلا أثر كبري يف تنظيم السلوك ف
 لدى اإلنسان.

 الكلمة و عالقتها بظاهرة التعميم :  -15
الكلمة حتمل داللة تعميمية تعرب عن صفات كثرية مشرتكة موجودة مبجموعة من املسميات 

مالحظة مقدار كبري من احليوانات و الناس املشرتكني  مثل كلمة حيوان أو إنسان فهي مشتقة من
 (66)يف صفات عامة و هذا يدل على أن التعميم يف جوهره هو معىن الكلمة أو فحواها

 :  الكلمة وتوازن اللغة -12

إن الكلمة يف االستعمال اللغوي يعطيها البقاء أو االستمرار ألن  القيمة احلقيقية للكلمة  
ا من عموم و شيوع و كذلك الرتادف و االشرتاك ميثالن سببا قويا من جانب ا لداللته رتكون مبقدا

 العنصر الصويت فهو عامل من عوامل استمرار الكلمة أو انقراضها أو اختفائها .
و هكذا تعمل اللغة دائما إىل أن تصيل إىل نوع من التوازن الدقيق بواسطة االقرتاض للبقاء 

ألن رجال اللغة وجدوا أن قانون التوازن اللغوي يفرض أن  حيث تقرتض كلمة وتستغين عن أخرى
متوت كلمات و حتيا أخرى يف التعبري و التواصل و اليت ختتفي من االستعمال هي تلك الكلمات 

  (61)اليت تدل يف الغالب عن األشياء املادية خاصة
 الكلمة و سياحة المعنى :  -11

ريها أمة من األمم و عند ئد تغري قد خترج كلمة من كلمات عن موطنها األصلي فتستع
أو    câbleمعناها و تلبس ثوب هذه األمة مثل كلمة حبل اليت حتولت يف بلدان أخرى و صارت 

 .(68)شيك أصلها عريب صك و هكذا حيدث لكلمات كثرية يف استعمال اللغة
 الكلمة ونمو اللغة :  -14

ى أحسن و أفضل منها و هذا النمو معناه االنتقال من طور إىل آخر أو من حالة إىل أخر 
كي ني و تؤدي وظيفتها على خري وجه و االنتقال حيدث يف الكلمة أيضا لتستجيب حلاجات املتكلم

حتمي و هذا النمو أمر طبيعي و  (65)ال تبقى عاجزة أو جامدة عن مواكبة احلركة التواصلية الدائمة
كلمة أو أحيانا من بعض يبدأ هذا من اليفرضه التطور أو التغري فاللغة ال تتطور بصفة كلية و إمنا 

 .لذلك فالكلمة فهي أساس كل ما حدث أو حيدث من منوا أو تغيري أصواهتا و 
 مستويات تصنيف الكلمة :  
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تستخدم الكلمة كلفظة يف أحيان كثرية للداللة على معىن اجلملة أو اجلملة التامة و من 
و هي كلمة  (62)لعليا " اىل " و كلمة اهلل هي اهذا االستخدام ما جاء يف النص القرآين و قوله تع

و قد ظن الكثري من الدارسني أن معىن  (61)يف احلديث الشريف " الكلمة الطيبة صدقة " التوحيد و 
الكلمة أو إطالقها على الكالم املفيد هو املعىن اللغوي هلا و من هؤالء ابن هشام الذي يرى أن 

كما أهنا مصطلح حنوي موجود بالفعل يف اللغة و   (64)ملفيدةالكلمة تطلق يف اللغة على اجلملة ا
 .لذلك تنقسم الكلمات وفق هذه املعاين و مستوياهتا التصنيفية

و يرتتب عنه حتديد نوع الكلمة يف الرتكيب أي من حيث النحو فقد يكون التقسيم قائم 
 .تأنيثاملة تذكريا و ت يف اجلعلى التصرف اإلعرايب أي دراسة العالقات اليت تربط بني الكلما

و مجعا و إفرادا و تثنية و قد ميتد هذا التقسيم إىل مستوى تصنيفي آخر مما يصطلح عليه 
بالرتتيب أو الرتبة أي ظوابط حتديد مواقع الكلمات يف اجلملة و هي متعددة بتعدد إعترباهتا يف 

حتدد هبا الكلمات  الثرات النحوي و قد يدور التقسيم حول فكرة التعيني أي ا ملادة اليت
  (69)مدلوالهتا

إىل مستوى تصنيفي آخر هو عنصر الزمن و يرتتب على ذلك مكان  و قد ارتد التقسيم.
التغريات اليت هلا داللة أو ال داللة هلا يف مستوى التحصيل اللغوي الذي يؤسس بني كلماهتا 

 .يل احلاصل مسافات ختتلف قربا و بعدا . و قد قرر البالغيون أربعة أنواع لتحص
فالكلمة اليت تنطق خطئا  أو تقرأ بصعوبة ميكن أن حتل حملها كلمة  صوتية أو خطية : -1

 .تصوهبا بفضل حتصيل حاصل 

 و هذا النوع يتمتع مبعدالت تكرار أكثر خاصة يف اللغة املكتوبة  تحصيل حاصل نحوي : -6

ا خيضع للمباديء : و هذا النوع ال خيضع لقواعد دقيقة  و إمن تحصيل الحاصل الداللي -1
 املنطقية و الضرورة العملية للتواصل 

د التكميلية اليت يفرضها العرف : و ميكن أن تكون بعض القواعتحصيل حاصل عرفي -8
تتوزع ية أخرى تضم جمموعة من الكلمات و و هذه املستويات تقسيم (16)تكون ذات طابع داليلو 

ملستويات اللغوية على أساس أن البالغة بشكل مراتب و قد اجتهد البالغيون يف ربط التوزيع با
تتمثل يف جمموعة من العمليات اليت جتري على اللغة و كذلك على األشكال البالغية للكلمة و  

 كذلك تصنيف اجملاالت البالغية هلا إذن جماالت الداللة  توجد يف هذه اجملاالت 
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كن أن يدرج يف هذا و األشكال القائمة  على املظهر الصويت أو اخلطي للكلمات  و مي
املستوى كثري من التغريات اللفظية كأشكال البديع يف البالغة العربية اليت تربط الكلمة الواحدة يف 

 يف حصول املعىن طلبا الختصار (11)عالقاهتا مع نظرياهتا مثل أنواع اجلناس و أنواع السجع و غريها
 :و البعد عن التكلم و من هذه األشكال البالغية للكلمة  

 و هو الرد يقول رجعت فالن عن كذا إذا رددته الرجع: -

 : و هو مصدر وشع أن يفتل الصوف أو الكتان  عالتو شي -

 : وهو مصدر متم يتمم تتميما إذا بلغ الشيء غايته التميم  -

 : و هي أن تكون الكلمة طبقا لآلخرة و إن كانت ضدها المطابقة  -

لول و خيرج منه االستشهاد ببيت الشعر : ومها حل املنضوم و نضم احملالحل و النضم  -
 على املعىن من الكالم املنثور 

: وهو أن يأيت الكاتب بدعاء أو كالم فيكون فيه عاقبة السوء االحتراس أو االحتراز  -
 فيحرتس منها .

 وهو مصدر جنس جنس جينس جتنيسا إذا ماثل بني احلروف التجنيس:  -

 ات موزوناتوهو أن يأيت بثالث أو أربع كلم التكرير : -

 (16)و هي أن يستشهد الكاتب البليغ باألمثال العامية و الكلمات احلوشية الرشاقة : -

 غريها من الكلمات اليت تدل على جمموعة اإلجراءات املعرفية إلنتاج  أشكال بالغية  و 
و مجل و قضايا و أفعال كالمية.  و متسق و منسجم و ليس تتابعا عشوائيا لأللفاظ

عة من الوحدات قوامها الكلمات و أن اللغة املثالية هي اليت ينفرد فيها كل شيء النص هو جممو و 
 باسم خاص يعرف به ....

فالكلمة هي أول و قبل كل شيء لفظة تعرفنا مباهية الشيء و خبصائصه " كما قال حنفي 
 .(11)بن عيسى "

 و هي النواة األساسية يف بنية اللغة .
 
 و اإلجرائية في النسيج اللغوي :   الكلمة من الوجهة النظرية - 1

 استناد إىل نظرية اجلرجاين " أن اللغة الفصحى جيب أن تشتمل على :
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نظام لربط الكلمات بعضها ببعض وفقا ملقتضيات دالالهتا العقلية اليت تتضمنها قواعد  -
 النحو ميكنها بالشكل األيسر و األفضل من التعبري عن املعاين و األفكار .

يف جمال التعريف و التنكري متكنها بالشكل األيسر و األفضل من أداء وظيفة  خواص بنوية -
 . (18)االتصال "

 مكانة الكلمة في تحديد المحتوى : .1
إن معرفة أنواع الكلمات اليت تناسب بناء النصوص و هذه املعرفة تقوم على أسس عملية 

يف هذا اجملال توصلت إىل صحيحة رغم أن هذه النصوص ليست عملية جتريديا إال أن دراستها 
حتقيق قدرا كبريا من الضوابط يف طرق و مناهج هذه الدراسة اليت ترتكز أساسا على القياس و 

 االستنباط خصوصا القياس النحوي الذي أضحى علما قائما بذاته .
و موضوع دراسة الكلمة يف هذا اجملال سواء أكانت مفردة أو يف الرتكيب، فحني تكون مفردة البد 
من حتديد نوعها هل هي حرف أم فعل أم اسم أما يف الرتكيب قصد حتديد وظيفتها النحوية 

 . (15)باإلضافة إىل وظيفتها املعجمية "
 دواعي التركيز على الكلمة : .6

من مثة فإن دواعي الرتكيز على الكلمة ملعرفة طبيعة بناء النص و أبعاده و مضامينه 
وحدة األساسية يف بناء الكالم، ء عنها، فالكلمة هي الأضحت ضرورة حتمية ال ميكن االستغنا

ت األولوية يف التدريس أمر منها يبدأ التحليل للتمييز بني أنواع النصوص فانتقاء مفردات احملتوى ذاو 
 (12)"ضروري

 التمييز في المستوى التركيبي :  .1
كتوبة، و منها ال ميكن للتلميذ استيعاب مضمون فقرة أو نص إال إذا فهم معىن الكلمة امل

تنطلق جل الشروط و التفاسري البسيطة للمعىن و تقرير الفهم لدى املتعلم، فكل هذه األنشطة 
ها التالميذ أساسها " حتديد األلفاظ اخلاصة بكل موضوع عند التأليف، على أن ختتار اليت حيتاج إلي

 (11)"و اليت توسع معارفهم
 الكلمة مادة ملفولة و مكتوبة :  .8

باعتبارها مادة ملفوظة و مكتوبة فاملادة امللفوظة هي جمموع احلركات  إن الكلمة
اهلمس و اجلهر و الشد و املد،  الفيزيولوجية اليت متيز العناصر املكونة منها، و هذه العناصر مثل
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غريها من الصفات األخرى و الوحدات النطقية اليت تشكل هيئة الكلمة يف سياق اجلملة مث يف و 
فكل هذا أساسه بنية الكلمة اليت يبدأ الرتكيز على التعبري الكتايب يف جمال التواصل، مدرج الكالم، 

 (14)و يشكل ذلك يف عدة صور اإلنشاء و التمارين الكتابية "

 دراسة الكلمة تساعد على اإلنشاء اللغوي :  .5
اء نشمن خالل دراسة الكلمة يف أي إنشاء لغوي ميكننا من التوصل إىل معرفة لغة هذا اإل

ماهي اللغة املستعملة فيه و ملاذا مت اختيار هذه الكلمات دون غريها، و هل هذه الكلمات و 
مطابقة للحقيقة اليت نريد اخلوض فيها،"لذلك ينبغي أن يستمر االهتمام مبمارسة التعبري اللغوي 

التلميذ قادرا على  بنوعيه و الرتكيز املكتسبات اللغوية السابقة لتوسيع دائرة املعرفة اللغوية حىت يكون
. و دراسة الكلمة دائما هي اليت حتدد (19)فهم األخبار املسموعة املالئمة يف لغتها و موضوعاهتا"

دواعي االختيار اللغوي فهل هذه الدواعي هي دواعي اجتماعية أم سيكولوجية أم تربوية أم فرضتها 
حام بعض الرتاكيب اليت تناسب بناء اعتبارات أخرى،مثل التعبري املقامي الذي يقوم أحيانا على إق

النص أو رمبا ال تناسبه، و ال يتحقق البعد املعنوي لألبنية اللغوية إال مبعرفة العبارة اليت تلعب الكلمة 
 فيها الدور األساسي يف حتديد طبيعتها .

 الكلمة تحدد المقارنة بين النصوص :  .2
السهولة و الصعوبة، و البساطة  تتيح لنا دراسة الكلمة املقارنة بني النصوص من حيث

التعقيد، "و هذا يساعد على ترتيب األفكار و عرضها عرضا منظما، ييسر فهمها و يوضح و 
مألوفة املعقد معناه تكون كلماته هي األخرى صعبة و معقدة و غري ، فالنص (86)الغرض منها "

 عاب و اإلدراك .التداول، و أفكارها هي األخرى صعبة االستيرمبا نادرة االستعمال و و 
 دراسة الكلمة تسمح لنا بتحديد الجمل :  .1

ص و ما حتتويه من صفات إن دراسة الكلمة تسمح لنا بالكشف على أنواع مجل الن
حروف و أمساء، و هذا ميكن التالميذ " من عناصر اجلملة ووظيفة بعضها، و احلكم أفعال و و 

د على حتديد دراسة الكلمة على حتديد كما يساع  (81)اإلعرايب الذي يعطي هلا داخل اجلملة "
أمناط اجلمل و طبيعة نصوصها، و هل تتصف باملوضوعية يف وصف الواقع و نقل األحداث أم هو  

 كالم عامي يفقد مجيع مواصفات اللغة املكتوبة، و ليس له منط معياري معني مييزه عن غريه .
 دراسة الكلمة تحدد العالقة بين البنية و الداللة :  .4
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دراسة الكلمة تكشف لنا العالقة بني بنية النص و مضمونه، و هل صاحب النص إن 
متكن من إنتاج و حتقيق هذه العالقة من حيث االنسجام و التاليم بني حمتويات و مضامني و هل  

الفعل  كلماته من إنتاج عمله " و دراستها متكن التالميذ من معرفة الداللة الزمنية املستفادة من
ة نوع الصياغة اللغوية لى تطبيق ذلك يف األخبار و توجيه اخلطاب و معرفتدريبهم عو 

 . (86)"املستخدمة
 النص : ةدراسة الكلمة تحدد بيئ .9

املتعلم أو الشيء و مدى تداول  إن دراسة الكلمة متكننا من معرفة بيئة و عالقته بوسط
يساهم تعليم اللغة يف  استعمال هذه الكلمات و درجة التفاعل بني النص و التالميذ، كما "و 

 . (81)تعميق فهمهم لعناصر البيئة و إدراك احلقائق اليت حتيط يهم و تشكل جزء من حياهتم"
 دراسة الكلمة تحدد العالقة بين المنشىء و المتلقي: .16

إن دراسة الكلمة متكننا من احلكم على مدى التجاوب بني املنشىء و املتلقي، أي هل 
بون مع النصوص جتاوبا إجيابيا و من خالل معرفة هذه الكلمات من حيث املتعلم أو القارىء يتجاو 

تداوهلا و قرهبا من الواقع التلميذ تساعده على عملية الفهم و اإلفهام، و هذا دليل من األدلة اليت 
توحي إىل التجاوب الفعلي الذي ينبغي " أن تسعى دروس اللغة إىل تعزيز ارتباط التالميذ بثراهتم و 

 . (88)و املفاهيم السائدة يف وطنهم و دفعهم إىل متثلها و اعتبارها جزءا من شخصيتهم " بالقيم
 دراسة الكلمة تسمح بتصنيف النص :  .11

إن دراسة الكلمة تساعد على تصنيف النص و تتوقف هذه التصنيفات على املعرفة 
تواتر الكلمات املعربة عن  ةاحلقيقية لكلماته، و هذا يرجع القيام بالعملية احلسابية خاصة ملعرفة نسب

الكلمات املعربة عن وصف، و على ضوء هذه النسب تتحدد و تصنف طبيعة النصوص و حدث و 
معرفة ألواهنا هي نصوص أدبية أم عملية و يندرج ضمنها من ألوان أخرى متكن املتعلم من ممارسة 

 .(85) ة ...(أوجه التعبري املختلفة ) سرد حكاية، أخبار، تلخيص فكرة، كتابة رسال
 دراسة الكلمة تحدد داللتها المعجمية :  .16

واعها من حيث داللتها املعجمية إن دراسة الكلمة و معرفتها جيدا يتيح لنا التمييز بني أن
عالقة هذه الداللة باجملتمع و هل هذه الدالالت مستمدة من بيئة املتعلم أو القاريء و من ثقافته و 
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كن التالميذ من استخدام أدوات الربط و الصيغ اليت تعلموها و هل هي قريبة من وسطه اليت مت
 . (82)استخداما صحيحا، مثل توسيع معلوماهتم يف جمال معرفة البيئة و االتصال هبا "

 دراسة الكلمة تساعد على تصنيف فنون القول :  .11
إ ن دراسة الكلمة توضح لنا فنون القول اليت تسود كل نص، فالنصوص بصفة عامة 

من فنون القول املختلفة، كالنصوص النثرية و أنواعها من النصوص العملية و األدبية و ما تتشكل 
ينطوي حتتها من ألوان أخرى كاملسرح و القصة و الرواية و املقالة و أنواعها ...اخل .و كذلك 

الوصفي، و غنائي، و النصوص الشعرية تتضمن هي األخرى ألوان من القول كاملسرح الشعري، و ال
كل ي و السياسي و الوطين و الديين و ر اهلجاء و الرثاء و املدح و الفخر و الغزل و االجتماعشع

هذه األلوان .و فنون القول تتطلب كلمات تناسب كل غرض من هذه األغراض، باإلضافة إىل 
خلقية و سانية و النص األديب العلمي و النص األديب اخلالص، فألديب يتضمن أبعاد و قيم إن

ة و ثقافية و دينية و هذه املضامني تفرض على املنشىء اختيار الكلمات اليت تناسب اجتماعي
طريقة العرض، مثل احلوار الطبيعي الذي يستدعي كلمات تتماشى مع املوقف التعبريي هلذا النمط 

ال شك أن أي عمل يرتبط بنسبة معينة من نوع الكلمات   monologueو مثل حديث النفس 
و ما يعمل  ديث السردية تسودها الكلمات اليت تدل على احلدث مثل األفعالاملناسبة، فألحا

اليت هتدف إىل نقل احلقيقة، ترتفع فيها نسبة الكلمات اليت  ةعملها، خبالف النصوص الو صفي
 .(81)تدل على الوصف أو الصفات و ما يتضمن معناها، و هذه كلها من صور التبليغ اللغوي "

 لى تحديد صاحب النص : دراسة الكلمة تساعد ع .18
ترتبط دراسة الكلمة يف بناء النصوص مبؤثرات شخصية و حتدد شخصية الكاتب، حيث  

لكل كاتب قاموس لغوي يتميز به عن غريه، و كذلك حىت حتدد عمر هذا الكاتب،" حيث ختتلف 
أثر الكلمات املستخدمة من صاحب نص يف مقتبل العمر و عن الكهل الكبري، فكل واحد منها يت

خصية اليت مبجموعة من االستعماالت اللغوية، مييل إليها و تفرضها عليه عوامل مكوناته الش
 .(84)مستوى العمر لديه "تناسب مستواه العقلي و 

  دراسة الكلمة تحدد الصياغة :  .15
إن دراسة الكلمة و حتديد نوعها و طبيعتها، يتيح لنا الفرصة ملعرفة الصياغة و عالقتها 

هذا يساعد أيضا إىل حتديد جنس صاحب النص هل هو امرأة أو رجل، ألن أدب باملضمون و 
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الدقيقة، و يف  ةاملرأة يف الغالب ترتفع فيه قيمة األحداث و تقل فيه و تنخفض األعمال الو صفي
غالب هذه األعمال تطغى السمة العاطفية و االنفعالية رغم أن هذه املقارنات ليست مطلقة و إمنا 

 د كبري .نسبية إىل ح
 دراسة الكلمة تحدد االستعمال :  .12

إن دراسة الكلمة يف النص تسمح لنا بتحديد طبيعتها يف االستعمال اللغوي، هل هي  
كلمة جمازية أم حقيقية و ما هي نسبة الكلمات املرتفعة يف النص و ملاذا جلأ صاحب النص إىل 

 استعمال معني هلذه الكلمات دون غريه .
 بين اللغة المنطوقة و اللغة المكتوبة : دراسة الكلمة تميز  .11

تمييز بني مسات اللغة إن اهلدف من دراسة الكلمة يساعد يف جمال حتديد داللتها و ال
اللغة املكتوبة حيث ترى بعض الدراسات التقوميية أن املدرسة األساسية لغتها منطوقة أكثر املنطوقة و 

ع أن يكتب بنفس احلجم الذي يتحدث به يف من مكتوبة و أن التلميذ يتحدث كثريا و ال يستطي
 .(89)التعامل اللغوي، سواء أكان شفويا أم خطيا "

 دراسة الكلمة تحدد اتجاه صاحب النص :  .14
ننا معرفة اجتاه صاحب هذا إن من خالل الكلمات و معرفة عدد تواترها يف النص، ميك

ل املؤثرة عليه، و هذا نتيجة حتديد حىت مستواه الثقايف و نوع ثقافته و ما هي العوامالنص و 
 . (56)الكلمات األكثر استعماال يف النص أي يسمح بقياس احلصيلة اللغوية "

 دراسة الكلمة تحدد عالقتها بالجملة :  .19
كلمات متناسقة هلا معىن إن اجلملة هي أصغر وحدة بعد الكلمة، حيث تتكون من  

 نقوم على التوافق بني البنية و الداللة اللذاأن العالقة اليت تربط بني الكلمة و اجلملة تمفهوم، و 
حتددمها العالقات الصوتية و الصرفية املعجمية و النحوية و الداللية، لذلك أن حتديد مستوى 
اجلملة ينطلق من الكلمة اليت هي أساس البناء اللغوي. فمخطط رسم اجلملة يقوم على قواعد 

التنظيم اجلملي يف اللغة العربية ينقسم إىل  ختضع لتنظيم حمدود و مرتبط بأصول الكلمة و أن
قسمني أساسيني مها اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية و هذين القسمني معيار حتديد نوعهما هو 

 . (51)تغيري موقع الكلمة، فإذا قلنا "مسكة تتكلم"
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فهي مجلة امسية و تقول "تتكلم مسكة "فهي مجعة فعلية، فتغري موقع الكلمة هو الذي 
 دد نوع اجلملة من كوهنا امسية إىل    فعلية.ح

"فاإلسناد هو العالقة الرابطة بني املبتدأ و اخلرب و بني الفاعل أو نائبه، و الفعل و عالقة 
عالقة سياقية كربى أو قرينة معنوية كربى تتفرع عنها قرائن  –التخصيص و يقصد به املنصوبات 

. و لذلك تعددت (56) نة الغائية و قرينة الظرفية ..."معنوية أخص منها و هي قرينة التعدي و قري
احلصر و القصر و الوصل أنواع اجلمل بتعدد تغري مواقع الكلمات كالتقدمي و التأخري و احلذف و 

 غريها .و الفصل و 
 

 دراسة الكلمة تساعدنا على تحديد األساليب المستخدمة في النصوص :  .66
ت اليت تدل على الوصف، فنصها يكون يتصف فمعرفة الكلمات و أنواعها خاصة الكلما

باألسلوب العلمي أم الكلمات اليت تدل على احلدث و ما معناه فهذه النصوص تكون يف الغالبية 
متيل إىل االجتاه األديب، باإلضافة إىل الكلمات التقريرية اليت تتضمنها ألوان من النصوص األخرى  

ل على الصيغة اخلربية يكون أسلوهبا خربي أم كاملقالة الصحفية، كما أن الكلمات اليت تد
الكلمات اليت تتضمن معىن الطلب أي الكلمات اليت تدل على الطلب و النهي و األمر والدعاء و 

من إنكاري واستفساري و التمين هذه كلها كلمات يكون أسلوهبا إنشائيا و إذا حللها  تالتسايال
. فكلما كان اخلطاب طويال فإن (51)و األسلوب يربز " هلا متييزيه خاصة بتقرير أن الكالم يعرب دوج

 . (58)الشخص الذي ليس له إال رصيدا حمدود مضطر إىل التكرار"
 

أن اهلدف من دراسة الكلمة يتيح لنا الوقوف  و خالصة الهدف من دراسة الكلمة :
النصوص من على النقائص اليت مشلتها النصوص املدروسة و البحث يف األسباب اليت تعيق هذه 

حتقيق األهداف املرجوة، و ما هي السبل املتخذة من أجل اإلسهام يف تثبيت املكونات اليت تساعد 
على معاجلة هذه النقائص و إبعاد االحنرافات قصد التحكم احلقيقي يف إجياد نصوص تقتضي 

ء نصوص بنااحليازة على اكتساب امللكة اللغوية، و اكتشاف النظريات املطبقة قصد الوصول إىل 
 تربويا .  متوازنة معرفيا و علميا و 



 169 

داللة و ما يتصل هبما من الصور إن الكلمة هي معامل الكتابة و ال  و خالصة القول :
احملاسن كما أهنا أساس العالقات و القرائن و ألوان التعبري و التفكري، و ما يرتتب عن ذلك من و 

وب التعجب أو االستفهام يتم بوساسطة الكلمة مواقف كالمية تنطلق كلها من الكلمة فمثال أسل
"ما" حيث حيدث الرتابط بينما و بقية الكلمات املكونة هلذه الصيغة أو الرتكيب حيث يتحقق 

 أسلوب التعجب .
فكل الدراسات تقوم أنطالقا من الكلمة فالعرب األولون ألفوا الرسائل على أساس جمموعة 

ليب الكلمات خاصة عند ابن دريد كما جند الدراسات من الكلمة كما حبثوا عن معانيها بتق
املعروفة هوكت و   de saussureاللسانسة احلديثة كلها تنطلق من الكلمة مثل ثنائيات دوسوسري 

توليدية تشموسكي و التقطيع املزدوج عند مارتيين فكل هذه الدراسات نواة منطلقها هاريس و 
 .الكلمة يف النسيج اللغوي و دراسته   

 االتـــــــــحاإل
 . 3ينظر كريم زكي حسام الدين التحليل الداللي ص  -1
 . 7نفس المرجع ص  -2
 . 29ينظر أولمان دور الكلمة في اللغة ترجمة كمال بشر ص  -3
  16ينظر كريم حسام الدين مرجع سابق ص  -4
  9ينظر نفس المرجع ص  -5
  167طفى ص ينظر عثمان مواقي دراسة معدة له  من قبل محمد مص -6
  45ينظر رومان يكبسون  االتجاهات اإلنسانية في اللغة ترجمة حسن ناصر ص  -7
  151حامد محمد أمين شعبان أسرار النظام اللغوي لمصطفى صادق الرافعي  ص  -ينظر د -9
 . 144ينظر أسرار النظام اللغوي مرجع سابق ص  -8
 . 71ينظر أولمان دور الكلمة في اللغة مرجع ص -11
  62نفس المرجع ص  -11
 . 118حامد محمد أمين شعبان أسرار النظام اللغوي مرجع سابق ص  -ينظر د -12
 . 115ينظر نفس المرجع ص  -13
 .11ينظر كريم  زكي حسام الدين التحليل الداللي مرجع سابق ص  -14
 . 48ينظر نفس المرجع ص  -15
  81ينظر نفس المرجع ص  -16
  211ص أولمان مرجع سابق  -17
 . 217نفس المرجع ص  -19
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  24ينظر حلمي خليل المولد في اللغة العربية ص  -18
  229ينظر نفس المرجع ص  -21
 . 27ينظر جان جاك ترجمة امحمد بدوي ص  -21
  81ينظر عبد السالم مسدي اللسانيات من خالل النصوص ص  -22
 99نفس المرجع ص  -23
 . 149للغوي صينظر عبد التواب رمصان التطور  -24
 . 15ينظر حلمي خليل مرجع سابق ص  -25
  41سورة التوبة اآلية  -26
 المعجم لمفههرس أللفاظ الحديث  -27
 ينظر ابن هشام قطر المدة و بل الصدة و حاشية الصبان على شرح األشموني   -29
 . 193علي أبو المكارم مدخل إلى دراسة النحو العربي ص  -ينظر د -28
 . 256-255الح فضل بالغة الخطاب و علم النص ص ينظر ص -31
  253ينظر نفس المرجع ص  -31
 ينظر كتاب الصناعتين و الكليات و اإليضاح و سر الفصاحة و تفسير الطبري  -32
 .85ينظر حنفي بن عيسى،  محضارات في الغة العربي ديوان المطبوعات الجامعية ص  -33
، دمشق، 1892لمبين"، مجلة التراث العربي، العدد التاسع، أكتوبر جعفر دك الباب "اللسان العربي ا -34
 .159ص 
 16ينظر منهاج اللغة للسنة الرابعة من التعليم األساسي، ص -35
   35الوطني للوثائق التربوية ص  ، مرجع سابق ، الصادر عن الديوان2111ينظر الكتاب السنوي  -36
 16ن التعليم األساسي، مرجع سابق ص منهاج اللغة العربية للسنة الرابعة م -37
 . 17نفس المرجع، ص  -39
 .7ينظر نفس المرجع، ص  -38
 . 17نفس المرجع السابق، ص  -41
 .21نفس المرجع، ص  -41
 . 21ينظر نفس المرجع، ص  -42
 .7نفس المرجع السابق ، ص  -43
 نفس المرجع و نفس الصفحة  -44
 .  17نفس المرجع ص  -45
 ع و نفس الصفحة نفس المرج-46
 . 88-89ينظر حنفي بن عيسى، مرجع سابق، ص  -47
 142ينظر سعد مصلوح، ص  -49
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 . 247ينظر حنفي بن عيسى ، مرجع سابق، ص  -51
 142كتاب القراءة للسنة السادسة من التعليم األساسي، مرجع سابق ص  -51
رة اإلعراب في النحو العربي و تطبيقها في القرآن الكريم"، ديوان أحمد سليمان الياقوت،"ظاه -52

 . 79، ص 1893المطبوعات الجامعية ، الجزائر 
"، ليبيا/تونس -نحو بديل ألسني في نقد األدب –ينظر عبد السالم المسدي ، "األسلوب و األسلوبية  -53
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 وضوعات الخطاب الروائي الجزائريم
 

 مصباحي الحبيب

 معهد اآلداب واللغات

 المركز الجامعي/ سعيدة

 
 : تمهيــد

يتجزأ من احلديث عن النتاجات الروائية العربية  إن احلديث عن السرديات اجلزائرية جزء ال
نفسها على عرب مسارها التارخيي معاجلة وموضوعا ، لذلك وعلى الرغم من الظروف اليت فرضت 

هذا اجلنس إال أنه ويف فرتة وجيزة استطاع كتاب هذا اجلنس األديب جتاوز الصعوبات املطروحة 
بفضل مستويات الوعي لديهم وارتباطهم بيوميات جمتمعهم وإدراكهم للمسؤوليات امللقاة على 

 :هذا الفن إال ممتزجا بسمتني مهاعاتقهم إذ إن الكثري منهم مل يتعامل مع 
 ضمون التعليمي ) اإلصالحي (الم –أ 

 توليف التراث –ب 
 

املتعامل مع الرواية العربية اجلزائرية خاصة يتوصل إىل قناعة مفادها أن املضمون الثوري 
حظي حبصة األسد ضمن املعاجلات الروائية السبعينية حتديد " ألن هاجس الثورة اجلزائرية ... ظل 

فمن هؤالء  (1)تاباهتم لتصري معينا  ال ينضب...(يالحق الكتاب ويركب خياالهتم وتؤثر يف ك
على  –الكتاب من عايش الثورة ومنهم من أثرت فيه أميا تأثري، فقصر عليها نشاطه وإبداعه ولنذكر 

 الدكتور عبد امللك مرتاض وعبد احلميد ابن هدوقة والطاهر وطار وغريهم كثري . –سبيل احلصر 
موضوع الثورة التحريرية وفق طرح إيديولوجي على عاجلت هذه األخرية  رواية " الالز "

خالف احملاوالت األخرى ، حيث كان احملور الرئيس هلذه الرواية إبراز دور احلزب الشيوعي إبان 
الثورة املسلحة لكن الرسالة اليت أريد هلا أن تكون هو أن ) هذا الشعب يبقى غريبا عن كيانه و 

 . (2) ملتمثل يف الشيوعية (واقعه إال بعد عودة األب احلقيقي وا
 

: تشكل هذه الرواية اجلزء الثاين لالز   *رواية  "العشق والموت في الزمن الحراشي "
حسب اعرتاف الروائي نفسه حبيث تستمر الشخصيات املقرتحة يف النشاط االجتماعي حتريكا 
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فشخصية الالز مثال  للمسار الدميقراطي التابع للخط الثوري ليتواصل الصراع وتتضارب املصاحل ن
تبقى هي ،هي رغم الطابع اهلامشي املميز هلا ، ونفس الشيء يقال عن شخصية محو ذلك النموذج 
الثوري واملواطن البسيط ، يتضح أن هذا النص الروائي حياول تشخيص خمتلف الصراعات اجلوهرية 

ء يف املشاريع الكربى للمسار يف اجملتمع اجلزائري سواء كانت إجيابية أم سلبية وهي) اليت تظهر جبال
  (4) ) قوة الواقع ( يبدو أن الرواية وفقت بني الذايت واملوضوعي أي (3) الدميقراطي والثورة الزراعية(

 كما قيمها الناص نفسه طارحا بذلك قضية التنبؤ املزعومة .

 كانت مدينة قسنطينة مسرحا ألحداث هذا العمل الروائي من خالل  *رواية "الزلزال" :
طرح مشكل اإلقطاع واإلقطاعيني ممثال يف شخصية عبد اجمليد بولرواح حيث جنح الروائي يف تصوير 

ونفس الطرح تقريبا  (5) خيبة أمله مدعيا أن ) ال وحد اهلل لكم مشال ...تركتم الرعي واخلماسة ...(
 نلفيه يف رواية عرس بغل لكن املقام ال يتسع للتفصيل يف ذلك.

من خالل مضمون الرواية نقف عند إشكالني أحدمها سياسي   نوب" :*رواية "ريح الج
والثاين اجتماعي ، تعاجل هذه الرواية أكثر من موضوع يف مقدمتها الثورة التحريرية ويليها اإلقطاع 
وموضوع األرض واملرأة إىل جانب الرتاث ، لقد عاجل الروائي تلك املواضيع بنوع من التمايز مفرطا 

ضي واستخدام املونولوج الداخلي خصوصا عند شخصية مالك خماطبا شخصه ) هل يف حتكيم املا
رغم ما قيل  (6)عيناي هاتان تستطيعان ريية املاضي كما كانت تراه عيناي املاضيتان الصافيتان؟(

 حول هذه الرواية إال أهنا تبقى االبن البكر للخطاب الروائي العريب اجلزائري موضوعا ومعاجلة
لقد شكلت الثورة احملور األساس هلذا العمل الروائي من خالل تعرية  ريق ":*رواية" الح

الواقع السياسي واالجتماعي إبان التواجد االستدماري ، فهي حماولة إلسقاط الذايت على املوضوعي 
والعكس ، لقد كان حريقا مشتعال صعد من هول املعركة وبعث أوار الثورة يف دم الثوار فتوجلك 

 قق واملستحق .بالنصر احمل

 

 

يف ظل ظروف    : تعكس هذه الرواية يوميات املواطن اجلزائري ونور" *رواية " نار
استعمارية تفوح برجوازية وممارسات الإنسانية من تشخيص جمموعة من العمال والفالحني والوطنيني 

 ، حيث كان حي سيدي اهلواري مسرحا  ألحداث الرواية .
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أن املوضوع العام للرواية يطرح إشكال اهلجرة لكنها يف ظل  رغم *رواية "دماء ودموع ":
التواجد االستعماري الفرنسي ،حبيث متثل حضور الثورة يف الدوار اليت قامت هبا شخصية "ابتسام " 
فهي هبذا الطرح شخصية منطية استطاعت أن تعطس جانبا من الصراع القائم بني املستعمر وأفراد 

 الشعب اجلزائري .
تؤسس هذه الرواية للثورة التحريرية كموضوع من منظور ذايت  : "حب أم شرف"*رواية 
م للنص الروائي والقاضي بطرح مسألة عاطفية لكن املالحظ أن الروائي وقع يف ارغم الطابع الع

 املعاجلة السطحية على درجة امللل والطرح الرومانتيكي والوقوع يف التناقض أحيانا .
: تشكل الثورة املوضوع الرئيسي يف الرواية إىل جانب مواضيع  رياح"وه الر *رواية "ما ال تذ

متفرقة مل يظهر الكاتب حتكما فيها وما يشفع للبطل الرئيسي هو حياته اجلنسية املتفسخة  ) مرغما 
على املغامرة والبحث عن حب آخر ، فأخذ يربط عالقات مع نساء أخريات حتدث املصادفة أن 

 . (7) يتصل ويتكلم معهن (
*إن أعماال روائية أخرى تناولت بالطرح املضمون الثوري كموضوع من موضوعاهتا كرواية " 
فوضى األشياء " ورواية " هناية األمس " البن هدوقة ورواية " األجساد احملمومة " إلمساعيل 

لثورة غموقات وغريها كثري من األعمال الروائية اليت جعلت الثورة زمانا ملنطلقها ، حيث كان ظل ا
 التحريرية املباركة يطارد خياالت وأقالم  الكتاب خصوصا الذين عاشوا يف فرتة السبعينيات .

 نسب تقريبية لحضور الثورة في الرواية الجزائرية
 نسبة حضور موضوع الثورة الرواية الـروائي

 94 % الالز الطاهر وطار

 91 % العشق والموت في الزمن الحراشي "

 70 % الزلزال "

 45 % ريح الجنوب عبد الحميد بن هدوقة

 61 % الحريق نور الدين بوجدرة

 70 % دماء ودموع عبد الملك مرتاض

 93 % نار ونور "

 66 % حب أم شرف شريف شناتلية
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 75 % الرياح ما التذروه محمد عرعار

 
 : محور األرض

أرض أجداده يقتات من  إن عالقة اإلنسان اجلزائري بأرضه قدمية قدم تواجد املواطن  على
خرياهتا ، كما كانت مصدر إهلام ألقدم األعمال اإلبداعية من خالل تصوير معاناة اجلزائريني زمن 
التواجد االستعماري هدا األخري الذي سلب منهم أراضيهم اخلصبة خاصة مسخرا اليد العاملة 

 تطبيق سياسة الثورة الزراعية  اجلزائرية يف اجملال الفالحي . وبع حصول اجلزائر على استقالهلا مت
 كمشروع وطين الستغالل الثروات الفالحية لصاحل اجلزائر واجلزائريني .

إن هذا املوضوع أخذ حيزه يف الفضاء الروائي اجلزائري وحتديدا يف فرتة السبعينيات ومن 
 :األعمال الروائية اليت أفردت اهتماما مبوضوع األرض جند على سبيل التمثيل ال احلصر

سجلت الرواية حضورا فاعال يف معاجلة ملف األرض وخصت  *رواية "ريح الجنوب" : 
باملعاجلة موضوع الريف اجلزائري بكل تداعياته األمر الذي جعل السيد عبد اجمليد مزيان يبدي 
إعجابا هبا فهي ) حدث ثقايف يستجيب ملتطلبات واحتياجات األجيال الصاعدة ألدب واقعي 

قد كانت مشروعا قبليا مللف األرض الشائك من خالل إدانة اإلقطاع والدعوة إىل ل (8) وملتزم (
حترير الفالحني إىل جانب طرح موضوع حترير املرأة وجتاوز العقلية السائدة والتقاليد املوروثة بناء على 
 ما قامت به شخصية "نفيسة " ،فرغم ثورية ووطنية الكاتب إال أنه مل يوفق بالشكل املطلوب يف

طرح موضوع األرض بكل مالبساته كونه أسهب كثريا يف تفاصيل ال عالقة هلا باحلدث الرئيسي 
 للرواية

جعلها  مفادها أن الناص املتصفح هلذه الرواية يتوصل إىل قناعة: *رواية "نهاية األمس" 
ل بطولية اجلزء الثاين لريح اجلنوب مستدركا املواقف السلبية لكثري من أبطاله لتربز يف شكل أعما

وطنية فرغم اهلنات اليت وقعت فيها الرواية إال أهنا تبقى يف طليعة النصوص  اليت اهتمت مبوضوع 
 األرض وفق طرح رييوي التزامي يشع وطنية وثورية .

: حاول الكاتب التقرب من موضوع األرض رغم إشكاالته من *رواية "على الدرب" 
سعود مبناسبة اسرتجاعه ألرض وممتلكاته بعد خالل عمله املقسم على لوحات مظهر سعادة م
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تطبيق اإلصالح الزراعي ضمن مشروع الثورة الزراعية متطرقا إىل شىت مظاهر الواقع القاسي 
 والعقبات اليت حالت دون حتقيق الكثري من آمال مسعود.

: يالمس مضمون الرواية مشكل األرض كعقار فالحي وختوف الكثري *رواية " الزلزال" 
قطاعيني على األراضي اليت ورثوها عن العهد االستعماري اإلقطاعي مثال يف شخصية عبد من اإل

اجمليد بولرواح ، فمن بني النجاحات اليت حققها وطار على الصعيد الفين هو تصوير القناعات اليت 
ح سقط فيها البطل الرئيسي خصوصا اإلقطاعية منها رغم املسحة اإليديولوجية اليت اتسم هبا الطر 

 الروائي .

: قامت التقنية الروائية على تكثيف األحداث قبل الزلزال " لبوجادي عالوة *رواية" 
واعتماد نظام اللوحات لكنها عاجلت موضوع األرض عرضا من خالل واقع أسرة البطل مصطفى 

 رغم أن هذا األخري مل يسهم إىل حد كبري يف تنامي حدثية الرواية .

إلمساعيل غموقات : قامت الرواية بتسجيل روتيين  الجميع"الشمس تشرق على *رواية" 
حلاالت تقع يوميا يف حياة الناس عامة منطلقة بذلك من حدث بسيط للغاية لتطرح فيما بعد 
جمموعة من التناقضات تعد من رواسب يوميات املواطن اجلزائري كتسجيل بعض اإلجنازات 

قطاع واإلقطاعيني ،على اعتبار أن احلديث عن األرض االشرتاكية كالثورة الزراعية وتأثريها على اإل
وثيق الصلة باإلقطاع إىل جانب معاجلة موضوع الثورة ملا هي األخراة من صلة باملوضوعني السابقني 

. 

 نسب تقريبية لحضور األرض في الرواية الجزائرية

 نسبة حضور موضوع األرض الرواية الـروائي

 56 % نوبريح الج عبد الحمي يد بن هدوقة

 48 % نهاية األمس "

 39 % على الدرب حاجي محمد الصادق

 86 % الزلـزال الطاهر وطار

 48 % قبل الزلـزال عالوة  بوجادي

 36 % الشمس تشرق على الجميع إسماعيل غموقات
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 : محور الهجـرة
ري من لعل الظروف القاسية املصاحبة للقمع االستعماري كانت سببا مباشرا يف هجرة الكث

أبناء اجلزائر لبلدهم ومغادرة أهليهم وأقرب الناس إليهم أحيانا كان حيدث ذلك بالقوة وأخرى 
باإلغراء وثالثة حتت رمحة الظروف االجتماعية الصعبة األمر الذي جعل الروائيني يتابعون تلك 

ربريته ، األحداث ويبلوروهنا يف شكل أعمال روائية تبقى سجال شاهدا على بشاعة املستعمر وب
 فكان الكتابة مبثابة التزام وإسهام وتسجيل موقف والتفاتة وطنية على األقل.

لعبد امللك مرتاض : لقد ألفينا مرتاضا يطرح هذا املوضوع وبشجاعة  دماء ودموع"*رواية" 
مربزا آثار التشريد اليت تسببت فيها السياسة االستعمارية من وجهة نظر رجل ثوري قل أن يكون 

خصوصا وأن البلد الذي اجته إليه البطل يعرفه الكاتب جيدا ، فقد كان الثمن دماء ودموعا  روائيا
 وليست اهلجرة على ذاك البلد العريب أرحم من البقاء يف اجلزائر .

لعبد اجمليد الشافعي : لقد شكل موضوع اهلجرة أحد احملاور  الطالب المنكوب"*رواية "
يدا كان الدافع وراء ذلك طلب العلم و ما يرتتب عن ذلك من األساسية هلذا النص الروائي وحتد

 متاعب و مشاقة نتيجة للبعاد و مفارقة األهــــل و مصارعة متطلبات الغربة.
" حملمد عرعار: تطرح الرواية يف جمملها منوذج الشاب املندفع ما ال تذروه الرياح*رواية "

خلي عن الوطن يف حني كان هذا األخري يف وراء أحالم شبانية حتركها مطامع شخصية مقابل الت
أشد احلاجة لكل أبناءه و يف النهاية تبدد حلم البطل و خسر أشياء كثرية عائدا من فرنسا و هو 
يصارع املرض ليمثل منوذج شخصية منهزمة و هو ما جنح فيه الروائي من خالل طرح انعكاسات 

 اهلجرة إىل فرنسا مقابل حتقيق أطماع ذاتية.

 ريبية لحضور الهجرة في الرواية الجزائريةنسب تق

 نسبة مضمون الهجرة المــؤلـف )الكاتــب( عنــوان الـرواية

 91 % عبد المالك مــرتاض دمــاء و دمـــوع

 54 % عبد المجيد الشافعي الطالــب المكتــوب

 26 % محمــد عر عار ما ال تــذروه الريـاح

 33 % جيدعبدا لعزيز عبدا لم حــــوريـــة
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 : محــور المــرأة

كان حلضور املرأة الدور البارز يف ريى كثري من كتاب الرواية العربية اجلزائرية بناء على 
األدوار املختلفة اليت قامت هبا املرأة قبل وبعد الثورة سواء تعلق األمر حبضورها يف الريف أو عيشها 

 يف املدينة .

تشكل هذه الرواية البعد الثاين يف الدعوة  هدوقة :*رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن 
إىل حترير املرأة وطرح معاناهتا وسط جمموعة من التناقضات االجتماعية يف الريف واملدينة على حد 
سواء من خالل مناذج رمحة ، نفيسة خاصة ، فعلى الرغم من تعرية الواقع االجتماعي للريف 

أن الروائي قفز على كثري من القضايا االجتماعية ذات الصلة اجلزائري وما ينتابه من تناقضات إال 
باملرأة واملالحظ أن الناص وقع يف كثري من الصدف غري املربرة خصوصا ما وقع نفيسة مع الراعي 

 سقطة فنية . –يف نظر النقاد  –وهو ما عد 
ملرأة : رغم أن الرواية يف عمومها تتحدث عن ا *رواية غادة أم القرى ألحد رضا حوحو

احلجازية إال أنه حديث يف ذات الوقت عن نفس األوضاع اليت تعيشها املرأة يف اجلزائر . إن وضع 
هذه احملاولة يف إطارها الزمكاين جعلها حتقق قدرا من املستوى الفين على الرغم من كوهنا أول حماولة 

 يف جمال حترير املرأة .جزائرية يف عامل الرواية الفنية لذلك عدت الرواية مبثابة صرخة مدوية 
: تطرح الرواية صرع أسرة تعيش جمموعة من التناقضات *حورية لعبد العزيز عبد المجيد 

إىل حني قدوم الثورة فزادت الطني بلة ، وما يالحظ على التقنية الروائية هو ممارسة نوع من القمع 
 عليها على شخصيات العمل الروائي وما صاحب ذلك من إمالء قناعاته الشخصية

: على الرغم من أن املوضوع احملوري للرواية هو الثورة  *حب أم شرف لشريف شناتلية
التحريرية لكنها تطرقت إىل احلديث عن املرأة من خالل رصد تلك العالقة بني عزالدين وفلة ابنة 
السي البشري وهو ما يطرح حبق ممارسة سلطة األب القاسية على البنت وما يتبع ذلك من عدم 

 األخذ رأي البنت يف حالة تزوجيها دون أدىن اعتبار لكياهنا
 نسب تقريبية  لحضور المرأة في الرواية الجزائرية

 نسبة حضور موضوع المرأة الرواية الـروائي

 66 % ريح الجنوب عبد الحميد بن هدوقة

 86 % غادة أم القرى أحمد رضا حوحو
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 41 % حورية عبد العزيز عبد المجيد

 32 % حب أم شرف اتليةشريف شن
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 الرواية العربية والرواية الجزائرية ؟؟
 بغداد أحمد بلية

 كاتب و أستاذ جامعي

 معهد اآلداب واللغات

 المركز الجامعي/ سعيدة

  
، فإذا  الرتمجة و خباصة الرواية منه هيإن أهم مشكلة يعاين منها األدب اجلزائري احلديث 

كانت الظروف السياسية التارخيية مانعا يف ترمجة اإلبداعات األدبية إىل اللغة العربية يف عهد 
 االستعمار ، فإن مرحلة ما بعد االستقالل كانت مليئة بتباشري التغيري و االرتقاء .

فرنسية ل بني الكتابة باللغة البيد أن احلركة األدبية أخذت منحى جديدا ،ركيزته الفص
داب الفرنسية و الكتابة باللغة العربية ، و هبذا سار اإلبداع يف مسارين خمتلفني ،األول ينهل من اآلو 

بالتايل قى أبدا حبيس اللغة الفرنسية ، و ، حياول إثبات متيزه باملضامني و لكن يبينسج على منواهلا
 يف تطور الرواية العربية .حبيس االنتماء ، أما الثاين فيحاول اإلسهام يف بطريقته اخلاصة 

كان من املمكن جدا االستفادة من الرواية اجلزائرية املكتوبة باللغة الفرنسية لتطوير الرواية 
مولود معمري أمثال مولود فرعون و حممد ديب و  املكتوبة بالعربية ، برتمجة إبداعات الروائيني الرواد

شار النسخ العربية عند شرائح القراء بطريقة متكنهم أسيا جبار إىل اللغة العربية ، و انتمالك حداد و و 
 من االطالع عليها بصفة دائمة بإعادة النشر كلما ازداد الطلب عليها .

فنحن مل نعايش مغامرات دون كيشوت لإلسباين سرفنتاس  بلغته  األصلية ، و مل نعرف 
ماكسيم غوركي   أو أعمال الروائيني الروس أمثال فيودور دوستويوفسكي و ال غوغول  و ال 

ألكسندر سوليتسني و شولوكوف  بلغتهم األصلية ، و لكن الرتمجات الفرنسية السائدة عندنا  هي 
اليت مكنتنا من التعرف على األدب الروسي و كذلك األدب األجنليزي  كروايات ولرت سكوت 

رج صاند أو جيمس التارخيية أو شارل ديكنز الواقعية أو إميلي برونيت و شارلوت برونيت او جو 
جون شتنبك و  لغته ، مع روايات فيتزجريالد و جويس اإلرلندي  ، و حضر األدب األمريكي  بغري

إرنست مهنغواي، كما اطلعنا على األدب اإليطايل مع جيوفاين فريجا و ألربتو مورافيا و إيناسيو 
 سيلوين ، و ال ننسى األدب األملاين مع غوته و فرانز كافكا  .. 

صرار على تداول  إبداعات الروائيني اجلزائريني باللغة الفرنسية جعل اهلوة تتسع بني إن اإل
املبدعني اجلزائريني ، و عوض أن  تتأخر الرواية العربية إىل غاية السبعينيات من القرن العشرين 
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بن لتعرف أول رواية ذات حبك فين جيد متمثلة يف الالز لطاهر وطار و ريح اجلنوب لعبد احلميد 
هدوقة كان من املمكن االستفادة من التجربة الفنية لكتاب جزائريني كتبوا باللغة الفرنسية ، و 

 بالتايل يكون تطور الرواية أكثر نضجا من مساره احلايل .
يهمل املهتمون بشؤون األدب ترمجة روايات اخلمسينيات و الستينيات من القرن املاضي  مل

عن الروايات السابقة لتلك الفرتة ، روايات مل يكتب ألصحاهبا  إمنا غضوا الطرف متاما ، و  فقط
 معايشة الثورة أو االنضمام إليها .

و راح الكثري من مؤرخي األدب يراهنون على حممد ديب و مولود فرعون و مولود معمري 
يف اجلزائر على أهنا البداية احلقيقية للرواية  1956على أهنم رواد الرواية اجلزائرية ، و حيددون سنة 

 ،غري أن الكتابة الروائية سبقت ذلك التاريخ بأزيد من نصف قرن .
، ال يتداوهلا إال لكن جل تلك اإلبداعات ظلت حبيسة يف أدراج املكتبات العتيقة 

مل تعرف طبعا جديدا منذ صدورها أول مرة ، بينما جند نصوصا من األدب املتخصصون ، و 
قرون السادس عشر و السابع عشر و الثامن عشر يعاد طبعها يف الفرنسي و اإلجنليزي تعود إىل ال

حلل هبية ، حىت و إن كانت ضعيفة السبك ركيكة األسلوب ، فأمهيتها التارخيية سبب معقول 
 لنشرها و رواجها .

من بني الروائيني الرواد جند شكري خوجة صاحب رواية " العلج أسري الربابرة " املطبوعة 
للنشر بباريس ، إسم و رواية ال نسمع هلما ذكرا إال يف كتب تاريخ األدب ،  بدار أراس 1969سنة 

، (1)و لكن املرتمجة سامية سعيد عمار منحت املؤلف و روايته حياة جديدة برتمجتها إىل اللغة العربية
فهذه الرتمجة قد متكننا من التعرف أكثر على نص روائي يعود إىل الثالثينات من القرن املاضي ، 

 ، فإن أمهيته تكمن يف التأريخ للرواية اجلزائرية .دبيةض النظر عن قيمته األبغ
حال رواية  شكري خوجة هي نفسها حال روايات كل من ابن رحال و سليمان بن براهيم 

و حممد ولد الشيخ   و نصر الدين دينه أو أمحد بوري و القايد بن شريف و عبد القادر احلاج محو
مد ولد الشيخ  يعاد نشر رواياهتم و مل ترتجم إىل اللغة العربية ، ما عدا حمو غريهم .. روائيون مل

 (6). 1948سنةمرمي بني النخيل " الذي نشرت روايته "
 أسباب تأخر الرواية العربية في الظهور :

أثارت الرواية ذات الرسم الفرنسي يف اجلزائر نقاشا حادا منذ عقود من الزمن،  ال يكاد 
قد األدب اجلزائري ، بعدما ف 6668ار  من جديد ، كما أن رحيل حممد ديب سنة يهدأ حىت يستث
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كاتب ياسني و مولود معمري و مالك حداد و من املتأخرين رشيد ميموين ، كان مولود فرعون و 
سببا يف نبذ اخلصومات والنظر إىل الظاهرة األدبية بنوع من املوضوعية . و لكن عامل الرواية اجلزائرية 

إذ كان   لتتويج آسيا جبار آخر روائية جزائرية من جيل  ،بالرسم الفرنسي ملييء باملفاجآت وبةاملكت
الرواد عضوا دائما يف األكادميية الفرنسية أثره البارز يف نفوس املهتمني بشؤون األدب ،  و هو 

ى حدث له دالالته األدبية و السياسية ، و سبق لنفس األكادميية أن منحت اجلائزة الكرب 
حملمد ديب ، و قبله حتصل كاتب ياسني على اجلائزة الوطنية لآلداب من  1998للفرنكوفونية سنة 

 و بعدهم يامسينا خضرا . (1941طرف وزارة الثقافة الفرنسية )
إن تتويج آسيا جبار و حممد ديب جاء متأخرا من طرف املهتمني بشؤون األدب الفرنسي 

رية و املغاربية املكتوبة بالفرنسية بدون هوية  ، فبالرغم من نشر جل ، فلطاملا اعتربت  الرواية اجلزائ
الكتاب أعماهلم يف دور النشر الباريسية، إال أن النقاد الغربيني ظلوا يرتددون بني نسبة تلك اآلثار 
األدبية إىل جنسية أصحاهبا أو إىل جنسية لغتها ، ففي مرحلة االستعمار كان  األمر طبيعيا نظرا 

فرض اللغة الفرنسية على مجيع اجلزائريني ، غري أن الوضع جة من تغييب للغة العربية و سة املنتهللسيا
تغري بعد االستقالل ، حني بدأت اجلهود تتضاعف لبعث اللغة العربية يف احلقل الثقايف و الفكري و 

 األديب .
ألدب اجلزائري، إال و رغم اجلدال العنيف حول نسبة الرواية املكتوبة باللغة الفرنسية إىل ا

أن هذا النوع من الكتابة األدبية فرض وجوده على الساحة األدبية اجلزائرية ،  و مرجع ذلك حتما 
إىل قوة إبداع  الروائيني و خباصة جيل اخلمسينات ، و ما زاد يف شدة اخلصومة بني الرافضني للرواية 

من نظريهتا املكتوبة باللغة العربية اليت مل املكتوبة بالفرنسية أهنا كانت أسبق للوجود و أحسن حبكا 
 تعرف النضج الفين إال مع هناية الستينات و بداية السبعينات من القرن املاضي .  

و لعل ذلك التفوق جعل كاتب ياسني يصرح أكثر من مرة بأن الفرنسية غنيمة حرب، و 
يرى أن الكتابة باللغة  حيق لكل متقن هلا أن يستعملها كيفما يشاء ، أو مولود معمري الذي

الفرنسية ثورة للثقافة اجلزائرية ، كما يدافع بعض النقاد عن نفس األدب معتربين  إياه الصوت 
 احلضاري اجلزائري للعامل ، فمن خالله عرف العامل األدب اجلزائري . 

ون  ظل التسايل هاجسا يساور  الكثري من القراء و املهتمني باألدب اجلزائري ممن ال ينتصر 
لرأي دون اآلخر  فكالمها صائب ، و ال أحد ينكر أمهية و قيمة الرواية املكتوبة بالفرنسية سواء 

 أثناء الثورة أو بعد االستقالل و حىت املراحل املتأخرة من تاريخ اجلزائر احلديث.
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، و ذلك بتحديد بعض املعايري الفنية موضوعيا بعيدا عن التحيزو لكن األمر حيتاج حتليال 
 ألدبية من جهة و التارخيية من جهة أخرى.ا

جيب التاكيد على أن الكتابة الروائية فن جديد يف األدب العريب ، منبعه اآلداب األوروبية ، 
إذ كانت الرواية يف القرنني السابع عشر و الثامن عشر وسيلة للتسلية من خالل العجائبية اخليالية و 

السياسي و الفكري الرواية منطق التطور اإلجتماعي و  وبا ضمنروايات الفروسية ، مث عرفت أور 
 الرومانتيكية مع جان جاك روسو و سننكور و الكلو  و فكتور هيجو ، مث ظهرت الرواية الواقعية

 دوستيوفسكي ...يكنز و زوال و فلوبري و كذا ديف القرن التاسع عشر مع بلزاك و 
ية حبثا عن مظاهر هتم االستكشافزار الكثريمن الروائيني الفرنسيني اجلزائر ضمن رحال

، و من بينهم ثيوفيل غويت و غوستاف فلوبري و ألفونس دودي و  أوجني فرومونتان  استشراقية فيها
،و استقر بعض الكتاب ممن كانوا  أقل شهرة يف هذه األرض اجلديدة  ، و خباصة بعدما متكن 

من بينهم لوي اضي اجلزائرية ، و على معظم األر  اجليش االستعماري من فرض سيطرته العسكرية
( ، الذي حاول فرض هيمنة اآلداب الالتنية على الساحة اجلزائرية  1981- 1422برتران ) 

االستعمارية ، و حمو كل أثر للوجود اجلزائري األصلي فيها، فكانت وسيلته يف ذالك رواياته دم 
( ، و سار على  1961)( مدن الذهب 1966(احلبيبة بيبيت )1961( شينا )1499األجناس )

( الذي عرب عن انتمائه الالتيين من خالل رواياته   و منها 1956- 1411خطاه روبري روندو )
، إىل أن ظهرت فئة  (1)غابريال أوديزيوو تبعهما آخرون أمثال بول أشار و ( .1961"املستوطنون ")

 روبلس . إميانويليف اجلزائر أشهرهم ألبري كامي و  جديدة من الروائيني ولدوا
و بالرغم من امتداد أصول الرواية إىل األدب الفرنسي و األورويب ، إال أن إبداعات كل من 

باملدرسة اجلزائرية   لويس برتران و روبري روندو  كانت حماولة للتميز بنوع روائي جديد مسي فيما بعد
 (8)أو الرواية الكولونيالية .

يت تعود إىل القرنني الثامن عشر و التاسع عشر إن الزخم الكبري من الروايات الفرنسية ال
الصادرة يف فرنسا و املتداولة يف املكتبات ، أو اليت أعيد طبعها يف دور النشر باجلزائر و منها 
أسكريول و شرلو و شاراس و سوبريون و هومو يف اجلزائر العاصمة أو دار شازو و بالزا و فوك 

إبداعات املستوطنني أنفسهم كانت الزاد الذي تغذى به  كذا و ، (5)بوهران أو دار بوي بقسنطينة
بعض اجلزائريني يف مطلع القرن العشرين ، بعدما فرضت عليهم السلطات الفرنسية التعليم باللغة 

خباصة ىل حمو كل أثر للشخصية الوطنية و الفرنسية  ، و حظرت التعليم  باللغة العربية ، كما سعت إ
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و يف غياب التواصل مع الشعوب العربية اجملاورة مل جيد املثقفون  ما تعلق  بالدين اإلسالمي ،
اجلزائريون آنذاك إال تقليد األدب الفرنسي ، سواء يف أشعاره أو كتاباته النثرية بداية باملقاالت اليت 
كانت تنشر يف اجملالت و الصحف اليت أخذت تعرف الوجود ، و منها الشبان اجلزائريون )وهران 

( و كلها صحف مزدوجة  1916- 1968الل و اإلسالم و الراشدي و احلق ) بني ( و اهل 1968
 (2)اللغة .

و يتفق النقاد على أن الرواية املسماة كولونيالية مل تبلغ مكانة الروايات الفرنسية ، بل  
كانت ضعيفة احلبك ، يطرح أصحاهبا أفكارا مسبقة  نابعة من تفوق اجلنس األورويب و ختلف  

يسيطر عليها رأي املؤلف و ينعدم فيها التحليل الدقيق للشخصيات الروائية كما يبدو جليا  العريب ،
 (1)العنصر التعليمي فيها.

وكان لزاما على بعض اجلزائريني ممن أحسوا أهنم ميتلكون القدرة على التعبري بلغة املستعمر 
بعضهم حاول يل التقليد، و يف بيئتهم على سبأن ينسجوا على نفس منوال تلك الروايات السائدة 

سلة يف جريدة إظهار براعته يف ممارسة الكتابة بلغة املستعمر . و هكذا نشر أمحد بوري رواية متسل
(مث تبعه القايد بن شريف و روايته القومي أمحد بن 1916نصرانيات )احلق و هي مسلمون و 

(و تليها العلج 1965جمي )( مث عبد القادر احلاج محو الذي ألف  زهرة زوجة املن1966مصطفى )
و ال ننسى بعض احملاوالت الشبه قصصية  مثل " إنتقام الشيخ " البن  ،لشكري خوجة  أسري الرببر

( أو العمل الثنائي بني سليمان بن براهيم و نصر الدين دينيه " خضرة فتاة من أوالد 1491رحال)
 ( .1916نايل " )

س هلا  ما مييزها من الناحية الفنية ، و منها رواية " أما روايات ما بني احلربني العامليتني فلي
و " ليلى " جلميلة (  1985( و " بولنوار " لإلخوة زنايت )1985عيسى الزهار "  حملمد سيفي )

 (4).(1981دبا )
و يف تلك املرحلة أثارت انتباه القراء رواية متميزة و هي " مرمي بني النخيل " للروائي حممد 

 . 1912ا دار بالزا بوهران ولد الشيخ نشرهت
و يبدو أن أصحاب تلك الروايات الرائدة  من دعاة اإلندماج ، لذلك ال نكاد نعثر على 

، مما  1945آثارهم يف املكتبات اجلزائرية ، ما عدا رواية حممد ولد الشيخ اليت أعيد نشرها سنة 
 التحكم يف فنيات السرد.  مكننا من اإلطالع على حمتواها ، و التعرف على مقدرة صاحبها  يف 
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ظهرت رواية حممد ولد الشيخ يف مرحلة عصيبة من تاريخ اجلزائر احلديث ، فقد متكن الغزاة 
األوروبيون من فرض سيطرهتم على كامل تراب اجلزائر من الشمال إىل اجلنوب ، و قد مر على 

اء الشعب اجلزائري و االستعمار قرن من الزمن ، متكن فيه املستعمرون من فرض لغتهم على أبن
تضييق اخلناق على اللغة العربية،غري أن  الطبقة املثقفة اجلزائرية مل ترضخ لضغوط املستعمر ، و 
بدأت  تدعو إىل املعاملة املتماثلة بني السكان األصليني و بني األوروبيني الوافدين املستوطنني، و 

 هو ما أطلق عليه سياسة اإلدماج .
بالتناقضات يؤلف حممد ولد الشيخ روايته مرمي بني النخيل،  حماوال  يف هذا اجلو املشحون

إبراز حالة الصراع الفكري بني األوروبيني و اجلزائريني  يف العقد الثالث من القرن العشرين،  و لكنه 
يناقش القضية بطريقة رمزية ترتكز على الواقعية التارخيية . و يبدو أن الرقابة الفرنسية دفعته إىل 

 وك هذا النهج ، و خباصة أنه ليس بإمكانه طبع عمله يف فرنسا.سل
هلذا لت عن طريق العلم و التعليم ، و يربز حممد ولد الشيخ حماسن احلضارة الغربية ، اليت جت

يدعو إىل إتباع هذا الطريق املؤدي حتما إىل التحضر ، و لكنه يرفض اإلندماج التام يف احلضارة 
 رء عن قيمه الدينية و الروحية . الغربية ، حبيث يتخلى امل

ال شك أن الرتبية املدنية يف املدارس و الثانويات الفرنسية أتت نتائجها لدى حممد ولد 
الشيخ باالنبهار أمام حضارة األوروبيني ، غري أنه مل يتنكر لرتبيته الدينية ، و هو سليل أوالد سيدي 

حتالل ، كما أنه ولد ببشار باجلنوب الغريب الشيخ الذين قاوموا اجليش الفرنسي يف بداية اإل
اجلزائري ، و هي بيئة صحراوية مل تفقد طابعها الصحراوي و قيمها اإلجتماعية النابعة من صميم 
الدين اإلسالمي، كل هذا جعل الروائي يغور يف أعماق البيئة الصحراوية و جيليها للقارئ بل و ينقد 

 مللصوقة بالدين اإلسالمي و هو براء منها .سلبياهتا و بالتايل يفضح املمارسات ا
جيول الروائي يف فضاءين خمتلفني ، عامل الشمال اجلزائري الذي تفرنج و فقد قيمه 
اإلسالمية ، من خالل مغامرة امرأة جزائرية تزوجت من  قائد فرنسي و أجنبت منه طفلني مها جون 

عد ب و تفرض ثقافتها على ولديها إال بماري ،  ال تستطيع األم أن جتابه األ –حفيظ و مرمي  –
اجلزائر تافياللت احلدودية بني املغرب و  يشاء القدر أن تكون منطقةوفاة األب القائد دوبيسي، و 

 سبب مصرعه  . 
و هكذا ينتقل الروائي إىل عامل الصحراء يتتبع مبهارة دقائق ما جرى يف منطقة تافياللت 

ليت حيكمها سلطان فرض نفسه بالقوة ) يف حركة انفصالية املكونة من عشرات القصور )القالع ( ا
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اخلوف و الظلم تدارك نقائص امللك  ينشر الذعر و عن ملك املغرب األقصى (  و لكنه عوض أن ي
 بني أهايل القصور . 

إن التشابه بني قصور منطقة تافياللت و قصور اجلنوب الغريب اجلزائري من أدرار إىل بشار 
قصور باهلضاب الغربية ، كان الدافع القوي لتصوير تلك املنطقة احلدودية ، بيد إىل منطقة جبال ال

أن القصور اجلزائرية كانت حتت سيطرة املستعمر الفرنسي منذ العقد األول من القرن العشرين ، 
بينما بقيت منطقة تافياللت معقل املقاومة يف املغرب العريب ، و لكن املؤلف يعكف بالدرجة األوىل 

 تبيني أسباب الفشل و اهلزمية . على
مج متاما مع احلضارة الغربية ، و هنا تتضح  نظرة الروائي النقدية جملتمع الشمال املند

جمتمع اجلنوب احملافظ على نظام احلكم التقليدي  الذي يؤدي إىل نتائج سلبية على جمتمع اجلنوب و 
عليم و ترقية الشعب مما جيعل ضرره ، فاحلاكم ال يهمه إال مصاحله الشخصية و ال يلتفت إىل ت

 مساويا ألضرار املستعمر .
نفس املوضوع أشار إليه الروائي شكري خوجة  من خالل روايته العلج أسري الربابرة ، فقد 
بني الصراع النفسي الذي يعانيه برنار لوديو النصراين األسري من طرف قراصنة اجلزائر ، حني يعرض 

سلمني اعتناق اإلسالم مقابل حريته ، يعتنق بطل الرواية برنار لوديو عليه سيده أحد األثرياء امل
 اإلسالم حفاظا على نفسه من أدى احلكام ، و لكنه يف حقيقته متمسك بدينه األصلي .

يرمز شكري خوجه هبذا املوقف  للشعب اجلزائري الذي خريه املستعمر بني اإلندماج أو 
ضية يواجهوهنا يف اليت طرحها الروائيون يف أعماهلم أهم ق فقدان حقوقه .فقد كانت قضية اإلندماج

الثالث من القرن العشرين ، فلم جيدوا أحسن وسيلة للتعبري عنها إال الفن القصصي العقد الثاين و 
 يطرح األفكار برمزية أو بطريقة مباشرة .، و الذي جيسد الواقع

ول العربية األخرى من و هي نفس األفكار اليت طرحها معاصروهم يف مصر و بعض الد
انتصار للفكر الغريب و حضارته ، و رفض الفكر اإلسالمي القومي،  حبجة ضعف الثاين و قوة 
األول من أمثال قاسم أمني من خالل كتابيه " حترير املرأة " و" املرأة اجلديدة " إذ بني إميانه العميق 

اهتدى هبديه  كل من توفيق احلكيم و طه  باحلضارة الغربية و دعا إىل ضرورة اختاذها مثال أعلى ، و
 حسني و فرح أنطون وجمموعة من األدباء و املفكرين العرب.

لكن توفيق احلكيم خيلص يف النهاية إىل النتيجة التالية : " حنن نعيش اليوم يف عصر 
و حضارة عظيمة هي احلضارة األوروبية ، فأي جهل منا بفرع من فروع هذه احلضارة معناه التخلف 
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القعود ، إن روح احلضارة اإلسالمية احلقيقي كان الطموح إىل اإلملام على قدر اإلمكان بكل 
  (9)الفنون الشائعة يف احلضارات املعاصرة هلا".العلوم و األفكار و املعارف و 

 
بيد أن النقا  حول عالقة األمة العربية و احلضارة الغربية خيتلف عنه يف اجلزائر ، ففي 

النقا  احلرية الفكرية و السياسية حول مصري مصر العربية ، بينما كان النقا  حول  مصر كان منبع
 .اة لشعور أو فكر املستعمر الضعيفاملوضوع يف اجلزائر حتمية يفرضها املستعمر دون مراع

 .و يف احلقيقة مل حيسم أمر هذا الصراع إىل يومنا 
لسرد القصصي ، و هذا العتمادها على  تبلغ الروايات اجلزائرية األوىل درجة فنية من امل

تقليد الروايات الكولونيالية من جهة ، و لكون الرواية كانت فنا قصصيا جديدا على األديب 
اجلزائري ، بل العريب بعامة ، و مبا أن اجلزائري مل يتمكن من اإلطالع على النماذج العربية يف فن 

أدبية .يف حني متكن الشاعر اجلزائري بسهولة أن  الرواية فكان لزاما عليه التقليد ، و هذه حتمية
يبعث و يبدع يف فن الشعر لعراقته ، فبالرغم من مضايقات املستعمر إال أن الشاعر وجد ركيزة أدبية 
اتكأ عليها ، فكان تقليد القدامى أوال مث بدأ التجديد يف األشكال التعبريية الشعرية ، أما الرواية فال 

 لق من العدم .ميكن ملبدعها أن ينط
و مع مطلع اخلمسينات تغريت اهتمامات املثقفني و السياسيني ، و بدأت تلوح يف األفق 

- 1911بوادر اإلحتجاج و الثورة  و إثبات الذات ، فكانت أول حماولة من طرف مولود فرعون )
اجملتمع ، الذي صور معاناة الطبقات الفقرية يف  1956( من خالل روايته " جنل الفقري "  1926

يظهر حممد ديب بعمل ، و  1951و الدروب الصاعدة  1951 اجلزائري ،يتبعها باألرض و الدم
، و يف نفس املرحلة  1951و بعده " النول "  1958متميز " الدار الكبرية "  أوال مث  " احلريق " 

أما كاتب  ، 1951إغفاءة العادل"و" 1951مها  "الربوة املنسية "  يقابلنا مولود معمري بعملني
(، مث جند روائيا آخر يظهر على الساحة األدبية هو مالك حداد 1952ياسني فيبدع " جنمة " )

التلميذ و الدرس " .بينما جند صوتا ، مث " سأهديك غزالة " و" 1951بروايته " اإلنطباع األخري " 
 ة أسيا جبار .للروائي 1951 "و"املتسرعون 1951" نسويا فريدا  يفرض نفسه من خالل  " العطش

كل هذه األعمال الروائية بلغت درجة من اإلتقان يف السرد ، و التحكم يف البناء الدرامي 
للفن الروائي ، فال عجب يف ذلك إذ متكنت الرواية الكولونيالية من بلوغ درجة عالية من العمق مع 



 188 

- 1911ألبري كامي )،و كذا 1984روائيني مشهورين أمثال إميانويل روبالس" مرتفعات املدينة " 
 ( .1951( و الطاعون )1986(  من خالل أعماله اخلالدة الغريب )1926

اتفقوا ، و  1984إميانويل روبلس يف شتاء و قد التقى كل من حممد ديب بألبري كامي و 
على إنشاء جملة كراسات أدبية ، و التقى مولود فرعون بإميانويل روبلس ببوزريعة باجلزائر العاصمة و 

 (16)الذي شجعه على الكتابة .هو 
و من ناحية أخرى فإن الرواية تطورت يف أوروبا و خباصة فرنسا و كذلك يف الواليات 

أمريكا الالتنية  ، و كان هلذا تأثريه اخلاص على كتاب الرواية يف العامل ، فقد مزج كل من و  املتحدة 
(  بني  1919فئران و رجال  ( و جون شتانبك ) 1984إرنست هيمنغواي ) ملن تقرع األجراس 

التحليل الصحفي و السرد الروائي ، و هبذا أصبح الرتكيز عند الروائي على األحداث و الوقائع 
هريف بازان ) األفعى يف أجرة اخلوف( و مهما كانت طبيعتها ، و هذا ما جسده جبالء جورج أرنو ) 

املستحيل( ، بينما يتوجه ) ار معقبضة اليد( و)الرأس أمام اجلدران( ، وكذلك ميشال دوسان بي
ميشال سيزبريون إىل التحقيقات الصحفية فيحوهلا إىل روايات مثل )الكالب التائهة بدون قيد ( 
حبيث صور مصري الطفولة اجلاحنة .و هكذا أخذ الروائيون يعرضون عن قصص الطبقات الغنية و 

بائسة مثلما جند عند جون شتانبك  املتوسطة من جمتمعاهتم ليتحولوا إىل الطبقات الفقرية و ال
)عناقيد الغضب( و كلدويل ) طريق التبغ( و)أرض اهلل الصغرية (.و يف إسبانيا يستحضر الروائيون 

 1919الغريق تمع ، من خالل رواية " الكور " و تفاصيل احلياة القاسية للمحرومني و البؤساء من اجمل
، ك املتكربون جليزوس فرنندز سنتوسكذلان أربو و دروب الليل جلوان سبستيألرتورو باريا و كذلك 

أما إيطاليا فقد عرفت الواقعية اجلديدة اليت تتوجه إىل فئات منسية من اجملتمع اإليطايل من الفالحني 
وكارلو ليفي "  1911إيناسيو سيلوين" خبز ومخر" ألربتو مورافيا" إمرأتان" و هكذا كتب ، و  و الفقراء

 (11). 1985توقف املسيح بإيبويل " 
كما كان للتيارات األخرى أثرها على الروائيني اجلزائريني كالتوجه الفين التأملي يف مصري 
اإلنسان مع أندري مالرو و فولكنر و بروست و فرجينيا وولف وجون بول سارتر ، و ما .قام به 

وبري موزيل ، فرانز كافكا من تفكيك الشخصية و فضاء الرواية ، مع دمج املالحظات الفكرية مع ر 
 (16)أو تبئري السرد مع  دوس باسوس. 

 أو تيار الرواية اجلديدة مع ناتايل ساروت و أالن روب غرييه . 
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و لكنه تأثري الحق ، أي يف الستينات و ما بعدها ، أما مرحلة اخلمسينات فكانت مرحلة 
تية ليصبغوا العملية السردية تصوير اجملتمع البائس الفقري ، و كان الروائيون يستندون على سريهم الذا

 باإلنطاع الذايت الصادق . 
إن الغرض من حتليل ظاهرة الرواية اجلزائرية املكتوبة باللغة الفرنسية ليس قبوهلا أو    رفضها 
، أو اإلطراء عليها أو نقدها ، و إمنا الغرض منه تبيني أن الرواية كفن غريب حديث النشأة يف 

يف الرواية املكتوبة بالفرنسية فمرجعه الرصيد اهلائل من الروايات األوروبية األدب العريب، أما تطوره 
منذ القرن السادس عشر إىل غاية اخلمسينات من القرن املاضي ، و بالتايل فإن مقارنة تطور الرواية 

،  1981املكتوبة بالعربية اليت ظهرت يف هناية األربعينات مع أمحد رضا حوحو " غادة أم القرى " 
( أو صوت 1951أو احلريق لنورالدين بوجدرة )  1951و " الطالب املنكوب" لعبد اجمليد الشافعي أ

، بروايات حممد ديب أو كاتب ياسني أو مولود معمري و مالك حداد  فيه 1921الغرام حملمد منيع 
 نوع من املغالطة التارخيية .

ين ، و لكنها بدايات تارخيية كانت تلك الروايات العربية تفتقر إىل اجلانب الروائي الف
 إلدخال فن الرواية إىل عامل الكتابة باللغة العربية ، و بالتايل املسامهة اجلزائرية يف الرواية العربية. 

و الطاهر  1911و هذا ما جسده فعال كل من عبد احلميد بن هدوقة مع ريح اجلنوب 
عي مث  الواقعية اإلشرتاكية ، و هكذا أخذ ، متأثرين يف البداية بالتيار الواق 1916وطار مع الالز 

الفن اجلديد يأخذ مكانته الالئقة به يف مصف األدب العريب اجلزائري ، إذ برز الكثري من الروائيني 
امساعيل غموقات و د املالك مرتاض و عالوة بوجادي و حممد عرعار و عبو من بينهم مرزاق بقطا  

الصادق واحلبيب السايح ومونسي احلبيب وأمني  واسيين لعرج و شريف شناتلية و حاجي حممد
 غريهم ....و محيدة العياشي و الزاوي و  بشري مفيت 

املكتوبة  1946و يف إطار التالسن األديب ذاته ، يواجهنا رشيد بوجدرة بروايته " التفكك "
: أيهما أصل  باللغة العربية ، مث يرتمجها بنفسه إىل اللغة الفرنسية ، مما دفع الكثري إىل التسايل

 املكتوب باللغة العربية أم بالفرنسية ؟؟
كما أن جل الروايات املكتوبة بالعربية ترمجت إىل اللغة الفرنسية ، و لكنها بقيت عربية ، 

حممد ديب يف حني بقيت الروايات مكتوبة باللغة الفرنسية و املرتمجة إىل اللغة العربية مثل ثالثية 
نول , كذا روايات مولود فرعون جنل الفقري أو روايات رشيد بوجدرة اليت ، الالدار الكبرية ، احلريق
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ترمجت كلها إىل اللغة العربية،فقد  ظلت أبدا روايات مكتوبة  بالفرنسية ، و نفس األمر لوحظ على 
 باللغة الفرنسية. 1948رواية العارية اليت كتبها عبد احلميد بن هدوقة 
اجلزائري املكتوب بالفرنسية ، مع حممد ولد الشيخ ،  إن األمر مل يطرح فيما خيص الشعر

( ،أو  حممد ديب مع أول قصيدة فيغا  1916الذي نشر أول جمموعة شعرية "أغاين ليامسني" )
(  ، أو كاتب ياسني" مناجاة النفس" 1921( و بعدها أشباح حارسة )1981املنشورة مبجلة فورج )

" حىت ال نستمر يف النوم  1925ديوان له سنة ( وكذلك رشيد بوجدرة الذي نشر أول 1982)
 "،فتلك األشعار كلها نسجت على منوال الشعر الفرنسي .

و مع هذا هل جيوز لنا القياس مع الرواية املكتوبة باللغة الفرنسية كوهنا نسجت على منوال 
 الرواية الفرنسية مع أن مضامينها السردية نابعة من فضاء مكاين و زماين جزائري ؟؟ 
 لقد عرب  الروائي مالك حداد بصدق عن كنه اإلبداع باللغة الفرنسية بقوله :

" إن اللغة الفرنسية هي منفاي ".فقد ظل يتأسف على عدم إتقانه للغته األم )العربية ( ، 
 (11)و عدم قدرته على اإلبداع هبا . 

ية و لغوية ، إذ ليس إن الرواية املكتوبة باللغة الفرنسية يف حقيقة األمر متثل  ظاهرة أدب
بإمكان مجيع املبدعني نشر أعماهلم يف دور النشر الباريسية ، حبيث يبقى معظمها حبيس املكتبات 
احمللية ، و هبذا ال يسعى الروائيون اجلدد إىل التعريف باألدب اجلزائري خارج احلدود مثلما فعل 

  الرواد .

ة مثل سويسرا أو بلجيكا أو  خيالف وضع اجلزائر وضع دول تستعمل عدة لغات أصلي
كندا، و ال أحد يشك أن اللغة األصلية يف اجلزائر هي اللغة العربية ، و بالتايل تغدو الرواية العربية 

 هي اجلزائرية ، ومن األفضل تسميتها " الرواية اجلزائرية " .
ة االجنليزية أما ما يكتب بلغات خمتلفة مثل الفرنسية أو بعض احملاوالت لكتابة الرواية باللغ

أو اللغة اإلسبانية ) هناك حماوالت عديدة يف كتابة الرواية باإلسبانية يف املغرب ( فإهنا إبداعات 
تثري اآلداب الفرنسية و اإلجنليزية و اإلسبانية ، كما ميكنها أن تثري األدب اجلزائري إذا متكن 

البشرية ، و التنبؤ مبصري اجملتمع أصحاهبا من كشف أسرار العمق اإلنساين ، و إبراز كنه احلقائق 
 (18)الذي يعيش فيه الروائي.
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فالروائي هو الذي يفهم كل شيء و يعيد ترتيب كل شيء ، لكن الروائي املاهر هو الذي   
يساعدنا على الكشف عن األجزاء اخلفية من حياتنا و التعبري عنها ، أجزاء يبدو للوهلة األوىل أنه 

 (15)ال ميكن االطالع عليها . 
و هبذا ال تغدو اللغة بؤرة اخلالف بني املبدعني ، إذ يكفي ترمجة العمل اإلبداعي إىل اللغة 
العربية ليأخذ مكانته الالئقة به يف جمتمعه ، بل إن نفس العمل إذا ترجم إىل أي لغة من لغات 

 العامل سيلقى االهتمام الالئق و االنطباع احلسن .
ألخرى يف بالدنا و عدم استعماهلا ، و لكن يعين وجوب و هذا ال يعين إلغاء اللغات ا

القيام  برتمجة اآلداب العاملية إىل لغتنا العربية ، و األهم من ذلك ترمجة كل الروايات املكتوبة باللغة 
الفرنسية لكتاب جزائريني حىت يتمكن القارئ اجلزائري من االطالع عليها ،  فقد متكن الرتمجة من 

يب أكثر من لغته األصلية ، مثل ترمجة مصطفى لطفي املنفلوطي لرواية" بول و ختليد العمل األد
فرجيين " اليت عرفت القارئ العريب برواية  برناردن دو سان بيار املغمورة ، و هنا جيب التنويه بأن 
حركة الرتمجة يف املشرق العريب تسري خبطى وثيقة أحسن منها يف املغرب األوسط  ، فالقارئ قد 

ن بسهولة التعرف على اإلبداعات األدبية االعاملية مرتمجة إىل اللغة العربية ، و ال يفرض عليه يتمك
تعلم اللغات األصلية ملختلف اإلبداعات ، بينما يبقى القارئ اجلزائري متعلقا باللغة الفرنسية ، و ما 

كون الرتمجة باللغة   تتيحه له من ترمجات للروايات العاملية  حىت يتعرف عليها ، و هذا حلسن حظه
الفرنسية مواكبة لإلبداع بينما الرتمجة العربية تكاد تكون منعدمة يف بالدنا ، وهذا الوضع و إن 

 مكننا من استغالل عامل الزمن ، إال أنه يكرس لتفوق لغة على حساب أخرى . 
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الرؤية و الموقف اإليديولوجي في نص " الزلزال" 
 للطاهر وطار

 د.حسين بوحسون

 -قسم اللغة العربية وآدابها-

 -معهد اآلداب والعلوم اإلنسانية

 بشار.-المركز الجامعي 

 
 بعـــدين يســتدعي أحـــدمها اآلخــر؛ بعـــد مجــاعي ميثـــل العمــل األديب، يف جــوهره ، تفاعـــل بــني

املوقــف االجتمــاعي الــذي جيعــل مــن الواقــع املعــيش منطلقــا لــه، و بعــد فــردي ميثــل املبــدع و جيعــل مــن 
خيالـه منطلقــا لــه. و مـؤدي هــذا أن العمــل األديب بقــدر مـا يصــدر عــن فـرد )الفنــان(  يتوجــه إىل آخــر 

ان يـرتبط بعالقـة قـراءة أو نظـر، أو مسـاع و حيـاول مـن خالهلـا أي إىل اخلارج،  فهنـاك " آخـر غـري الفنـ
 .(11)إجياد ريية أو أفق أو حل ملشكلة مشرتكة بني الفنان و مجهوره

فثمة عالقة عضوية، إذن، بني املرسـل و املتلقـي، ممـا جيعـل الفصـل بـني "اجلمـاعي" )الطبقـة، 
ال اإلبـداع األديب أمـرا عسـريا.ولعل ذلـك اخليـال( يف جمـ –الفئات االجتماعية( و " الفردي" )التجربة 

مايفسر العالقة اجلدلية بني الواقع والفـن مبـا هـي متثـل وخلـق وإبـداع جيسـد مـا هـو جـوهري يف الوجـود 
اإلنسـاين والطبيعي.وهكــذا فـإن الواقــع ال يقـع علــى اهلــامش مـن الفــن كمـا أن الفــن ال يقـع هــو اآلخــر 

كالمهــا يقــع مــن اآلخــر يف الصــلب ؛فــإذا الفــن متثــل للواقــع   علــى اهلــامش مــن الواقــع ؛بــل الواقــع والفــن
،وإذا الواقع يف الفن أغىن وأثرى وأخصب.فالفن عامل خـاص ينبثـق مـن عمـق وعـي الكاتـب مبـا يطـرح 
هذا الواقع من قضايا جوهرية ولكن امتالك الواقعي وحده اليكفي، بل على الكاتب أن ميتلـك الفـين 

 واجلمايل أيضا.
الريية اجلماعية اليت تنبثق من عمـق الـوعي االجتمـاعي و الـيت  تعيشـها اجملموعـة ومن مث فإن    

بشـــكل مـــن األشـــكال، تـــؤثر يف الفـــرد، مبـــا فيـــه املبـــدع باعتبـــاره جـــزءا مـــن الكيـــان االجتمـــاعي هلـــذه 
اجملموعة أو تلك إال أن املبدع، وهو يتفاعل مع واقعه، حياول بدوره صـياغة هـذه الرييـة مـن جديـد يف 

 عاته األدبية.إبدا
تنبثـــق الرييـــة للعـــامل عـــن عمليـــة وعـــي ختـــص طبقـــة اجتماعيـــة معينـــة، و مـــا الـــوعي يف هـــذه احلالـــة إال  

تصور ينسـجم أو يتوافـق مـع هـذا اجلانـب مـن الواقـع أو ذاك، غـري أن البحـث يف إمكانيـة تطـابق هـذا 
 .(12)التصور مع الواقع كليا أو جزئيا يستدعي بالضرورة ريية اجتماعية شاملة 
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و يــرى غولــدمان ) أن أكــرب الكتــاب املمثلــني لعصــورهم، هــم أولئــك الــذي يعــربون، بصــورة 
ملمكــن لطبقــة مــا، منســجمة علــى حنــو مــا، عــن رييــة للعــامل تتوافــق إىل أكــرب قــدر ممكــن، مــع الــوعي ا

 .(13)إهنا احلالة اليت تصادفنا يف كل األطوار لدى الفالسفة و الكتاب و الفنانني(و 
ة األدبية من هذا املنظور، كما يقول أحد الكتـاب " ليسـت يف حقيقتهـا إال امتـدادا و الكتاب

للمجتمــع الــذي تكتــب عنــه، و تكتــب فيــه، معــا، كمــا إهنــا ليســت، نتيجــة لــذلك، إال عكســا أمينــاٌ 
 .(14)لكل اآلمال و اآلالم اليت تصطرع لدى الناس يف ذلك اجملتمع"

اقعيــة االشــرتاكية إىل تأسيســها ال تتحقــق، كمــا يــرى غــري أن مجاليــة املضــمون الــيت تســعى الو 
الــدكتور عبــد امللــك مرتــاض ) يف نظريــة النقــد( إال عــرب مجاليــة الشــكل، إذ يقــول ' إن الكتابــة ليســت 

و حمملـــة مبشـــاعر، تظـــرف يف ألفـــاظ شـــكال خالصـــا، و لكنهـــا معـــان و أفكـــار مضـــمخة بـــالعواطف 
 تشــكل مجاليــة الكتابــة، وجتســد نســيجا أســلوبيا جتلــى يف مســات ،وهــذه الســمات اللفظيــة هــي الــيتو 

قائما على النظام اللغوي، القـائم هـو أيضـا يف اللغـة املكتـوب هبـا و املاثـل يف التشـكيل األسـلويب متثـل 
 .(15)مجالية الكتابة"

ــــــة، البعــــــد  ــــــة الــــــيت يتأســــــس عليهــــــا العمــــــل اإلبــــــداعي تشــــــمل يف مكوناهتــــــا الرتكيبي إن الريي
أحــــد أبعادهــــا البانيــــة، و اإليديولوجيــــة كمــــا يعرفهــــا الباحــــث حممــــد كامــــل  الــــذي ميثــــل ياإليــــديولوج

اخلطيب يف كتابه )الرواية و الواقع(، هي " نسق من األفكـار و العـادات و األخـالق و املفهومـات و 
القوانني و الفنـون ....إخل تتشـكل يف مرحلـة تارخييـة حمـددة، أو علـى قاعـدة منـط إنتـاج، أو منـط حيـاة 

 .(16)معني....(
و قـــد ينظـــر إىل عالقـــة الكتابـــة الروائيـــة باإليديولوجيـــة مـــن زاويتـــني، زاويـــة " اإليديولوجيـــة يف 

أما بالنسبة للزاوية األوىل، فإن اإليديولوجية يف الراوية تعد مكونا  الرواية و زاوية الرواية كإيديولوجية".
متناقضــة، فهــو عبــارة عــن جتميــع مــن مكونــات البنيــة النصــية الروائيــة، إذ الــنص حيتــوي علــى مكونــات 

. فــالنص الروائــي، حبكــم نســيجه البنيــوي، مشــحون (17)إلمكانيــات متعــددة بســبب تعــارض عناصــره
باملتناقضات، فيه اإليديولوجية و نقيضها، و فيه موقف  الكاتب الذي يوافق إحـدامها، أو يعارضـها، 

 .(19)أو يكون حمايدا
كونــــا فنيــــا و مجاليــــا، إذ يــــرى أن لفــــن الروائــــي باعتبارهــــا مو يؤكــــد بــــاختني حضــــور اإليديولوجيــــة يف ا

ـــة ال تعكـــس الصـــراع ا" ـــدليل اللغـــوي" حممـــل بشـــحنة إيديولوجي الجتمـــاعي الســـائد، و إمنـــا جتســـده ال
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. و مـن هنـا فـإن اإليديولوجيـة إمنـا تـدخل عـامل الروايـة بوصـفها" مكونـا مجاليـا، (18)قه"تدخل يف سياو 
 .(11)لكاتب إىل وسيلة لصياغة عامله اخلاص"ألهنا هي اليت تتحول يف يد ا

جلماليــة قــد تعــرب عــن صــوت فاإليديولوجيــة باعتبارهــا مكونــا مــن مكونــات الروايــة الفنيــة و ا
املواجهـة يقومون بعـرض هـذه اإليـديولوجيات و قد ال تفعل، ذلك " أن كتاب الرواية غالبا ما املؤلف و 

 .(11)الفا جملموع تلك اإليديولوجيات نفسها"بينها من أجل أن يقولوا شيئا آخر رمبا يكون خم
ــــة، فــــإن الروايــــة باعتبارهــــا  ــــة، و هــــي النظــــر إىل الراويــــة كإيديولوجي أمــــا بالنســــبة للزاويــــة الثاني
ـــــــــــب حتديـــــــــــدا، ال موقـــــــــــف األبطـــــــــــال كـــــــــــل مـــــــــــنهم علـــــــــــى  إيديولوجيـــــــــــة تعـــــــــــين أوال موقـــــــــــف الكات

ذا طبيعــة مجاليــة مــن أجــل توليــد  احدة...فاإليــديولوجيات داخــل الروايــة ال تلعــب إال دورا تشخيصــي
 .(12)تصور مشويل و كلي هو تصور الكاتب

فالروايــة كإيديولوجيــة إمنــا تتولــد مــن خــالل الصــراع الــذي يــدور بــني اإليــديولوجيات املختلفــة 
املوجودة داخل العمل الروائي. يقول أحد الباحثني " فالرواية ال تتحول إىل إيديولوجيـة إال عـرب صـراع 

وعرب التعارضات اليت توجد يف كل إيديولوجية على  حده. هذا الصـراع الـذي يشـكل  تجيااإليديولو 
 .(13)جمموع بنائها العام"

و خالصــة القــول " إن اإليــديولوجيات تــدخل إىل عــامل الروايــة التخييلــي كمكــون يكــون أداة 
ــــه اخلاصــــة" ) ــــة بواســــطته عــــن إيديولوجيت ــــب ليعــــرب يف النهاي ــــد الكات ــــإن جــــدل (. و مــــن مث18يف ي  ف

مكونات الواقع املتصارعة هو الذي يلقي بظالله علـى عـامل الروايـة ؛فـإذا هـي تصـوره فنيـا " إن الروايـة 
 .(15)"يف الرواية تباعتبارها إيديولوجية ال تتأسس إال بواسطة و من خالل اإليديولوجيا

أو املوقـــف و مـــن بـــني كتـــاب الروايـــة العربيـــة يف اجلزائـــر الـــذين يصـــنفون ضـــمن كتـــاب الرييـــة 
اإليــديولوجي، الكاتــب الروائــي الطــاهر وطــار، إذ إن القــارئ لكتاباتــه ال يعــدم أن يقــف علــى منحــى 
عــام مييــزه عــن غــريه مــن كتــاب، و يســلكه يف ســياق مــن الكتابــة الروائيــة اخلاصــة، ذلكــم هــو املوقــف 

 .الذي يربز بشكل حاد، و رمبا بشكل عنيف يف جل ما كتب هذا الروائي ياإليديولوج
إن املوضــوع الــذي جيــذب "وطــار" و يشــده أكثــر هــو عالقــة الفــن الروائــي بــالواقع، و كيــف 
يكون الفن يف خدمـة الواقـع، و الواقـع يف خدمـة الفـن؟ أو كيـف يكـون أحـدمها جـزءا يف بنيـة اآلخـر؟ 

مـن خـالل و  ،وفج، بل يتناول املسـألة إبـداعيا غري أن الكاتب ال يتناول موضوعه هذا بشكل مسطح
وقف اجلديل بـني الفـن و الواقـع، و مـن منظـور رييـة مشوليـة تنطلـق مـن الواقـع االجتمـاعي الـراهن أو امل

و مربزة تعارضاته، مقدمة أثنـاء ذلـك رييـة استشـرافية للمسـتقبل.  هالسابق فاحصة إياه، حمللة تناقضات
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"، الـــذي املوقـــف الفكـــري العـــامن بـــني الكتـــاب الـــذين ينســـجمون مـــع "و مـــن مث فـــإن )وطـــار( يعـــد مـــ
 .(16)يدعم رييته الشاملة لقضايا الكون و اإلنسان و احلياة"

فالكتابــة الروائيــة عنــد الطــاهر وطــار ليســت لعبــة إمتــاع تنتهــي وظيفتهــا مبجــرد االنتهــاء منهــا، 
إدراك ييـة الشـمولية، و  مكنـه كـذلك مـن "بل الكتابة لديه رسالة و موقـف ممـا طبـع كتاباتـه بطـابع الر 

، بعيـدا (17)ة اليت تربط الفرد و أفكاره و أفعاله و عواطفه باحلياة و صراعات اجملتمـع"العالقات اجلدلي
عن املباشرة و اخلطابيـة اللتـني حتـوالن الـنص الروائـي إىل خطـاب مسـطح ينـزع فيـه البطـل اإلجيـايب حنـو 

 تغري الواقع إىل األفضل باعتباره البطل النموذجي.
أحد البـاحثني " ليسـت مـرآة عاكسـة للواقـع، بـل إهنـا إن وظيفة الفن عند )وطار( كما يقول 

تـــدل علـــى الـــوعي املمكـــن ينطلـــق مـــن اآلن إىل املســــتقبل، و ذلـــك بتشـــييد فـــوق الواقـــع واقعـــا آخــــر 
 .(19)فيمزجه، إنه الواقع احلقيقي مكثفا و مضافا إليه الفن"

خـالل بنيـة شخصـية إن املتأمل يف عالقة رواية " الزلزال" بالواقع و املوقـف اإليـديولوجي مـن 
"بولرواح" جيد أن الرواية ترصد مرحلة تارخيية و اجتماعية من واقع اجلزائر، و لكـن عـرب بنيـة شخصـية 
" بواألروح" الـيت مجعـت اإليديولوجيـة و اإليديولوجيـة النقـيض، و شـرحت الـراهن بكـل تناقضـاته عـرب 

 ن أن حتدد مالحمه بوضوح.ماض مثقل بتداعيات الذاكرة التارخيية، و أو مت إيل مستقبل دو 
يقـول أحـد البـاحثني " تأخــذ روايـة" الزلـزال" سـرية بطــل مضـاد مشـحون باملناقضـات النفســية 
املريـرة، فــرغم امتالكـه األرض و املــال، فـإن حلظــات الســعادة تبـدو باهتــة يف حياتـه، و هــو اآلن يــدافع 

طبقتــه، لــذلك ميكــن اعتبــار هــذه  عــن أنفاســه األخــرية أمــام املتغــريات االجتماعيــة الطارئــة الــيت هــزت
الروايــة حســب ) غولــدمان و لوكــاتش( هــي قصــة كفــاح بطــل مــنحط يواجــه حاضــرا منحطــا متــدهورا، 

 .(18)حبثا عن قيم أصيلة تعيد له مقامه و تعيد للوجود وجهاته(
وروايــــة الزلــــزال هــــي روايــــة موقــــف إيــــديولوجي بامتيــــاز تعكــــس الرييــــة اإليديولوجيــــة و املوقــــع 

 الذي يشكل بؤرة الفعل و رد الفعل يف السلوك االجتماعي للبطل " بولرواح".الفكري 
املتضـاربة؛ املتناقضـة و متثل شخصية بولرواح يف رواية " الزلـزال" للكاتـب الطـاهر وطـار ملتقـى العناصـر 

لعــل الكاتــب أراد خ يف كــل مظــاهر حياهتــا ووجودهــا، و فبــولرواح شخصــية بنيــت علــى التنــاقض الصــار 
ذلـك أن جتسـد هـذه الشخصـية املفارقـة الطبقيـة الـيت قامـت عليهـا الروايـة فكـرة و مضـمونا و مـن وراء 

رييــة واقعــا و فنــا؛ ذلــك أن الكاتــب قــد " انطلــق مــن اقتنــاع مبــدئي متثــل يف أن ظــروف اجلزائــر كبلــد 
تقـــــدمي قـــــام بثـــــورة حتريريـــــة تفـــــرض علـــــى حكومتهـــــا أن تتخـــــذ الرييـــــة االشـــــرتاكية أساســـــا لسياســـــتها 
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صادية و االجتماعية. و هذا املبـدأ الـذي يـؤمن بـه املؤلـف إميانـا قويـا هـو الـذي جعلـه ينطلـق مـن االقت
اقتنـــاع آخـــر، و هـــو أن الطبقـــة العماليـــة يف اجلزائـــر مـــن النضـــج اليـــوم حبيـــث تســـتطيع القيـــام برســـالتها 

وقـــت مل يعـــد مواتيـــا التارخييـــة يف إطـــار الرييـــة االشـــرتاكية... و أن الربجوازيـــة اجلزائريـــة قـــد أيقنـــت أن ال
 .(21)للوقوف يف طريق املسرية االشرتاكية"

و قـــد جتلـــت مســـة التنـــاقض يف شخصـــية بـــولرواح عنـــدما جلـــأ الكاتـــب إىل أســـلوب التعـــارض 
وســيلة لســرب أعمــاق هــذه الشخصــية داخليــا و خارجيــا نفســيا و اجتماعيــا ليــتمكن يف هنايــة املطــاف 

بــولرواح، و هــو الطبقــة البورجوازيــة الــيت يعتربهــا الروائــي مــن حتديــد اإلطــار الطبقــي الــذي يتموقــع فيــه 
 عقبة كأداء يف وجه أي تغيري إجيايب قد حيصل يف اجملتمع اجلزائري...

 يستمد الكاتب مالمح شخصية بولرواح من مجلة من التعارضات نراها ماثلة فيما يلي:
 الفقراء...( -العمال -اجملتمع ) الفالحني     ≠بولرواح    -

 مدينة قسنطينة زمن االستقالل   ≠نة قسنطينة زمن االستعمار    مدي -
 
 
 
 
 

 الرأمسالية   ≠االشرتاكية    -

 الفقراء   ≠األغنياء      -

 االبتداع )اخلرافة(   ≠الدين      -

 البداوة  ≠احلضارة    -

 وضــع " بــولرواح"، منــذ البدايــة، نفســه يف مقابــل اجملتمــع اجلزائــري األمــر الــذي جيعلــه يبــدون
 غريبا و دخيال، و الواقع أنه أصبح ينتمي إىل املاضي، إىل اجلزائر املستعمرة ال املستقلة.

يقول بولرواح متأسـفا علـى مـا آل إليـه وضـع مدينـة قسـنطينة " ال حـول و ال قـوة إال بـاهلل، أحقـا هـذا 
و  هــو مطعــم بالبــاي الــذي عــرف اآلغــوات و الباشــوات و املشــايخ و كبــار القــوم، أصــحاب األرض

 (21)األغنام و اجلاه ..."

 مدينة نزلت إلى الحضيض

غوغائية فوضوية مظاهر االنحراف 

 رقة والبؤس والتشرد )بوفنارة(والس

مدينة راقية مزدهرة تجارياً، اقتصاديا 

 القياد...(-فنياً )األغوات

 )مكان مجريات األحداث قي الرواية(
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فبــولرواح متــربم قلــق يســابق الــزمن خيشــى أن يتحــول " الرعــاع" الــذين غــزوا املدينــة إىل مــالك 
أرض تطبيقا للقرارات اليت ستصدرها احلكومة و املتعلقة بتأميم األراضي و توزيعهـا علـى اخلماسـني و 

 ء.صغار الفالحني ) هناك مشروع إحلادي خطري، يهيأ يف اخلفا
 .!تقول ؟ -

 نعم ينتزعون األرض من أصحاهبا -

 ينتزعون األرض من أصحاهبا؟ -

 استمع إيل. يؤمموهنا -

 و ماذا يفعلون هبا؟ -

 مثلما فعلوا باألراضي اليت خلفها الفرنسيون -

 (.22تصور احلقد، احلسد..... كل إناء مبا فيه يرشح()
رض فحســب، بــل كــان نامجــا إن إحســاس " بــولرواح" بــالزالزل مل يكــن وليــد خوفــه مــن انتــزاع األ -

معاشـهم االسـتقالل، حتـول مـس حيـاة النـاس و عن التحول الكبـري الـذي شـهدته مدينـة قسـنطينة زمـن 
التطيـب و العـالج ة االشرتاكية من إمكانية العمل و و سلوكهم و تفكريهم بفضل ما توفره هلم احلكوم

 و السكن و الدراسة ...

لرواح تعــود بــه إىل الــوراء، إىل زمــن االســتعمار؛ فهــذا املشــهد احلــي هــو الــذي جعــل ذاكــرة بــو 
القيــــاد و ينة، مدينــــة األغــــوات و الباشــــوات و حيـــث الــــزمن الطبقــــي ينــــوء بكلكلــــه علــــى مدينـــة قســــنط

 املعمرين واليهود و الطبقة الراقية.
ـــة انتهـــت.أقول .زلزلـــت زلزاهلـــا. مل يبـــق مـــن أهلهـــا أحـــد كمـــا كـــان .أيـــن  " قســـنطينة احلقيقي

و بالفقون. بن جلول و بن تشيكو و بن كـراره، زلزلـت زلزاهلـا . زلزلـت زلزاهلـا و حـل  قسنطينة بالباي
 .(23)حملها قسنطينة بوفنارة بوالشعري و بولفول و بوطمني و بو كل احليوانات و النباتات"

ال الطبقــي القــوي املتجــذر يف وعيــه و  إن إحســاس بــولرواح املأســاوي هنــا نــابع عــن إحساســه
الطبقـة ة و الغنيـة و الثريـة هـي السـيدة و املفاصلة بني طبقات اجملتمع؛ فالطبقة املالكوعيه، فهو يؤمن ب

الفقـــرية الكادحـــة هـــي املســـودة و املســـخرة . فـــال ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك تـــداخل أو تقـــارب، فالســـيد 
ينبغـــي أن يبقـــى ســـيدا إىل األبـــد، و العبـــد عبـــدا إىل األبـــد " فبـــولرواح" الـــذي يعـــرب عـــن فكـــر الطبقـــة 

ربجوازيـــة ال يـــؤمن بســـنة التطـــور فهـــو يكـــرس مبـــدأ الثبـــات و الدميومـــة ،و إن كـــان البـــد مـــن التطـــور ال
فينبغـــي أن يكـــون عموديـــا تسلســـليا ) وراثيـــا( ال أفقيـــا، فملكيـــة األرض ينبغـــي أن تبقـــى حمصــــورة يف 



 199 

ا ألفينـاه املالكني األوائل و أحفادهم فقط، فال ينبغي أن تنتقل بأي حال من األحوال إىل غـريهم، لـذ
 يلهث حبثا عن أقاربه ليوزع عليهم األرض صوريا كي ال تؤممها احلكومة.

"يا سيدي راشد، يا ويل اهلل،ن قضيت تسع سـاعات يف الطريـق قادمـا مـن العاصـمة يف هـذا 
احلر، ألمر يهمين، و يهم مجيع الصاحلني الـذين أورثهـم اهلل أرضـه، ال أخفـي عنـك فأنـت تعلـم مـا يف 

أقطع الطريق بـني احلكومـة و بـني أرضـي، بتسـجيلها علـى أقـاريب، شـرط أن ال حيوزهـا النفوس، جئت 
 .(24)أو ينالوا مثارها إال بعد أن أموت"

و هــو يــرفض رفضــا قاطعــا أن تســلم األرض إىل غــري الورثــة الشــرعيني. " و عــدتك كبــرية يــا 
لعبــاد اهلل الصــاحلني ســيدي راشــد. مشعــة، بــل علبــة مشــع. إن أوقفــت هــذا املشــروع، و حافظــت يل و 

 .(25)على أرضنا"
مخاســني( بالفتنــة اآلكلــة و الزلــزال  -فالحــني-و يتوعــد مــن ســتوزع علــيهم  األرض ) عمــال

العظــــيم: " نــــار فتنــــة تــــأكلهم . زلــــزال عظــــيم يــــأيت علــــى الرعــــاع الــــذين يفكــــرون يف مــــنحهم أرضــــنا؟ 
 .(26)وعدتك كبرية با سيدي راشد"

أنـه إقطـاعي بورجـوازي يتبلـور موقفـه الربجـوازي مـن خـالل و من مسات شخصـية " بـولرواح" 
رييتـه الفكريــة و الفســلفية . فهــو ال يعــد برجوازيــا؛ ألنــه مــن كبــار مــالك األراضــي، بــل ألنــه يصــدر يف 
موقفه ذاك عن معرفة و علم، و ال ننسى أنه رجـل علـم و تربيـة، فهـو مـدير ثانويـة بالعاصـمة، إي أن 

لوجيــة، و مــن مث فهــو يضــفي طابعــا فلســفيا علــى رييتــه وموقفــه، وخباصــة موقفــه نــابع عــن قناعــة إيديو 
عندما ينتقد االشرتاكية الـيت يغـدو فيهـا الواحـد كـال و الكـل واحـدا، أي أهنـا تلغـي احلـوافز و املواهـب 

 الفردية و تقتضي على العبقرية و التميز.
 الكل." مل تعد هناك حاجة إىل شخصية مميزة هنا. الكل كواحد و الواحد ك

 ليس يف اجلبة سوي احلالج.
هـــذا هـــو شـــأن العـــوامل الســـفلى. تـــرتدى، تـــرتدى، حـــىت تـــذوب، حـــىت ال يبقـــى فيهـــا ســـوى 

 سفليتها"
 (27)و ال ينظر إىل االشرتاكية من زاوية فلسفية؛ بل ينظر إليها كذلك من زاوية دينية.

عـــدم قبوهلــا، و إال حـــل علـــيهم فاالشــرتاكية يف نظـــر بـــولرواح كفــر وإحلـــاد، علـــى املســلمني حماربتهـــا و 
 .(29)غضب اهلل ) لعن اهلل حكومة الكفار و امللحدين أعود باهلل(



 200 

و مــــن مســــات شخصــــيته االجتماعيــــة كــــذلك ادعــــايه أنــــه حضــــري يتصــــف بالســــلوك املــــدين 
الراقــي، فهــو يرتفــع و ينــزه نفســه عمــا يــراه مــن ســلوك اجتمــاعي و أخالقــي مــنحط ال يصــدر إال عــن 

ذين امــتألت هبــم دور قســنطينة و شــوارعها و ســاحاهتا و ميادينهــا.) ...ال يــا ســيدي هــؤالء الرعــاع الــ
راشد، ال، امحها يا سـيدي مسـيد كمـا كنـت حتميهـا باسـتمرار. أرأف باألبريـاء الـذين عليهـا، و بعبـاد 
اهلل الصـــاحلني الـــذين فوقهـــا، و األخيـــار و الشـــرفاء الـــذين مـــازالوا فيهـــا، و أرحهـــا مـــن الرعـــاع الـــذين 

دنسوهنا بأبداهنم النجسة و بأفعاهلم املنكرة، سلط عليهم طـري أبابيـل تـرميهم حبجـارة مـن سـجيل... ي
طهــره، يــا ســيدي زحــف يتواصــل، مث أصــعد إىل قلبهــا و ابــدأ مــن هنالــك مــن األســفل حيــث ال يــزال ال

لــى مســيد.. و ال تــدعهم خيربــون املــدن لينطلقــوا حنــو البــوادي، ســلط اخلصــي علــى رجــاهلم و العقــم ع
 .(28)نسائهم حىت ينقرض نسلهم، و ال ميكث إال النسل الصاحل"

و كأن بولرواح يتثمل هنا مقولة ابن خلدون الشـهرية " إذا عربـت خربـت" ابـن خلـدون خيلـد 
ــــدين احلنيــــف، ال ميكــــن أن يكونــــوا شــــعارا خلــــرب  ــــار علــــى عبارتــــه، فــــالعرب الــــذين جــــاءوا بال يف الن

فلـم يقتصـروا علـى ختريـب احليــاة فقـط، و إمنـا انطلقـوا إىل الــدين  احليـاة...ولكن هـا هـو الواقـع يصــدقه
 .(31)أيضا خيربونه"

و بولرواح رجل متدين ؛و لكنه التدين الذي ال ينفصل عن العـادات و األعـراف و مـا تـواتر 
 عن اآلباء و األجداد، و هو بالتايل التدين املمزوج باخلرافات.

م بـاب قصـري مطلـي باألخضـر الـداكن... جئـت تصـلي "متتم الشيخ عبد اجمليد بواألرواح أمـا
ركعتــني يف ضــريح ســيدي راشــد. و مــىت كنــت أومــن باألضــرحة و املقامــات، لقــد حاربتهــا إىل جانــب 

 الشيخ بن باديس. و دعوت الناس إيل نبذها. إهنا عبادة قبور. بدعة أبدعها العوام.
 .(31)بر ضدها.(كنَت تؤمن هبا منذ كنَت . و حىت و أنت ختطب يف املنا ال

إن بناء شخصـية بـولرواح علـى النحـو املرسـوم آنفـا ليـنم علـى رييـة إبداعيـة لـدى الكاتـب، و 
 هي يف الواقع ريية نابعة من موقف فكري ينصب يف نطاق األيديولوجية االشرتاكية.

ألســــاس إيديولوجيــــة الكاتــــب، تطــــرح إن اإليديولوجيـــة الــــيت يتبناهــــا الــــنص، و الــــيت هـــي يف ا
اكية" وسيلة لبناء اجملتمع اجلزائري وتنميته و تقدمه، و ترفض غريها مـن الوسـائل و البـدائل يف االشرت "

احللــول. و مــن مثــة نــرى أن الــنص كــان صــارما يف متثــل هــذه الرييــة األيديولوجيــة، فتجــاوز بــذلك حــد 
م " بـو االرواح" و الدعاية واإلشـهار إىل التبشـري مبـيالد فجـر االشـرتاكية يف اجلزائـر املسـتقلة، و مـا عقـ

فشــله يف العثــور علــى ورثتــه، و حماصــرة اجلمــاهري لــه، و حماولــة االنتحــار، يف هنايــة املطــاف، إال دليــل 
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ــــــل الصــــــوت املهيمن،الصــــــوت  ــــــة االشــــــرتاكية.فهذا الصــــــوت ميث ــــــب لإليديولوجي ــــــى انتصــــــار الكات عل
 32األقوى"وهو أكرت حتديا وإميانا وتصلبا"
اوزت إشكالية العالقة بني الرواية اإليديولوجية أو عالقة خـارج و ميكن القول إن "الزلزال" جت

النص بداخله أو عالقة النص بصاحبه و مبدعه لتقرر أن " الريية اإليديولوجية ليست إال مكونـا مـن 
 مكونات البنية النصية للعمل اإلبداعي".
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 قلق الكتابة في قصيدة "قلق األفول"
 للشاعر عبد الصمد الحكمي 

 عبد القادر رابحي

/المركز الجامعي معهد اآلداب واللغات

 سعيدة

أمنوذجا للكتابة احلاملة لروافد  (1)األفول"قدم الشاعر عبد الصمد احلكمي يف قصيدته "قلق ي
أن النص كما يقدم لنا نفسه يف   من املعىن الذي تقرتحه القراءة و القراءة املختلفة. و على الرغم

يتحكم كاتبه يف بنيته العروضية وبنيته الداللية، إال  صورته الشكلية املعتادة، هو نص شعري عمودي
مشاكسة حتاول أن تكون  رييةٌ  هراءته تذوقا و إعجابا، تستوقفعيد قياول أن حي هوو القارئ  أن

، خُترج هذا النص عن طابع الكالسيكية اليت تنطبع هبا معظم النصوص الشعرية متميزة أو تكاد
على القارئ من تأويالت تتباين يف مقاربتها ملا يريد  . وذلك من خالل ما يقرتحه النصالعمودية

 .ومضة املكتنزةالشاعر أن يطرحه على هذا ال
يأخذ النص هنا منآه األويل يف االبتعاد عن القارئ و االقرتاب منه يف الوقت نفسه، من 
خالل املفارقة اليت يطرحها العنوان "قلق األفول". و هي مفارقة واضحة تتفجر شظاياها يف وجه 

اإلحاالت  القارئ مبجرد اكتشافه للنص. إن اكتشاف النص من املنظور السيميائي خيتزل جممل
التخييلية اليت يرجع إليها القارئ و هو يستعد استعدادا استباقيا ملواجهة النص مواجهة حتمل كثريا 
من احلمّية املعرفية اليت يتسلح هبا القارئ و هو يؤسس ملعركة فكرية   و مجالية يريد أن خيرج منها 

 منتصرا بالضرورة.
يستقوي على النص مبا يعتقد أنه ميلك من إن القارئ، و القارئ الناقد خاصة ،يريد أن  

احتماالت تأويلية يريد من خالهلا  أن يتغلب عليه. و لذلك فهو حياول أن يضع إىل جانبه كل ما 
كّونة للجملة الشعرية، و كل 

ُ
ميكن أن يعينه على ضبط املفارقات املتماهية يف ثنايا الكلمات امل

 كل الفقرات الشعرية املكونة للنص. اجلمل الشعرية املكونة للفقرة الشعرية، و  
و لعّل ما جيعل النص يبدو أداة سهلة/صعبة يف يد القارئ هو تقدمي نفسه بالصورة اليت 

ا ويتأهب لالنقضاض عليه يريدها القارئ يف حلظة معانقته له، و بالطريقة اليت يستعد هلا استعداد
، يكون النص قد قدم خدمة جليلة -ثرهاو ما أك –لعله هبذا الوجه من كل وجوه الكتابة تأهبا. و 

، ما كان من املفروض عليه -أو مل يستطع أن خيفي -للقارئ من حيث كونه استطاع أن يكشف
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أن يتحايل حتايال مجاليا يف إخفائه. ذلك أن قدرة النص على اإلضاءة  -و هذا دوره -بوصفه نصا
حتاول إثبات نفسها و كأن مثة شّك يراودها و الربيق ال تتحقق مبقدار ما يوفره من انتظامات تقريرية 

يف ذلك، و ال مبقدار ما حيققه من ضجيج أويّل لعله مرتبط ارتباطا وشائجيا مبجمل ما حييله النص 
من االنتظامات السالفة الذكر، و إمنا من خالل ما يستقر يف عمق ذات القارئ من شّك مشوب 

املكونات النفسية و اجلمالية اليت تصنع ريية القارئ بيقني االعرتاف للنّص بقدرته على التماهي مع 
، و لكنها "حمكومة (6)و تشّكل منظومة ذوقية لديه يرّكب من خالهلا "صيغة تركيبية مزدوجة الطابع"

مبجموعة من اإلشارات اليت يطرحها النص. أي أن النص هو الذي يطرح إشاراته للمتلقي. و هكذا 
 .(1)النص و القارئ" يظهر و يتجلى جوهر العالقة بني

على القارئ من ما يقرتحه النص  خاللمن ينبين جوهر العالقة بني النص و القارئ و 
املتخفية يف ثنايا  لولوج إىل عوامل املعىنلل العتبة األساسية شكّ ي ذيالحالة إيهامية يعكسها العنوان 

 القصيدة. و هي حالة عادة ما يكتنفها الوضوح و الغموض يف آن.
أساسية و هو حياول أن جيتاز عتبة  الشاعريطرح إمجالية احلالة اليت تنتاب  عنوانإن ال

الشروق" املنتهية آجاهلا املتكررة. و إذا كان  طمأنينةمصريية إىل عامل ال يتوفر للشاعر بالضرورة يف "و 
ىن املراد له الطريق من أجل معانقة املع عنوان يقرتح على القارئ جمموعة من املفاتيح اليت تيسرال

يف تشكيل املتاهة احلقيقية  أساسياالوصول إليه، فإنه خيفي كذلك مجلة من املفازات اليت تلعب دورا 
بالضرورة من خالل البحث عن  مترّ  املعىن املتشظي. إن لعبة الوصول إىل املعىن االيت يتخفى داخله

ه صياغة تعكس ما حيمله بعد ألي، أن جيمع شتاته و يعيد صياغت القارئ،املخرج الذي يستطيع 
 .و تذوق مجايل القارئ من وعي نقدي

من ضمن ما حييل إليه، إىل حالة سابقة يستطيع القارئ  إن "قلق األفول" حييل بالضرورة ،
اليت هي "الغروب" إىل مرحلة  مراحلها بطريقة تصاعدية تبدأ من مرحلة ما قبل االنتهاء أن يسرتدّ 

را مبجموع احملطات الضرورية للدورة احلياتية املعرب عنها يف النص االبتداء اليت هي"الشروق"، مرو 
بصورة جلية بالدورة الشمسية. و حىت و إن كان "األفول" حييل إىل نقيضه الذي هو "البزوغ"، فإن 
الشاعر حياول، من خالل نسجه للمعىن و حبثه عن املخرج، أن يسافر بالقارئ إىل الدورة احلياتية 

 نتاب مراحلها من مكابدات يتعرض هلا الشاعر.الطبيعية و ما ي
فنحن إزاء نوع من االمتعاض الطبيعي من انتهاء الدورة اليت ال ميكن أن تنتهي هبذه الصورة 

بداية –يف نظر الشاعر. و لذلك فإن النص الذي بني أيدينا كغريه من النصوص، حيدد منذ البداية 
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تشكل بنية النص الشعري. و هذه املستويات حتدد املستويات األساسية اليت  -احلالة الوجودية
معاملها الظاهرة و الباطنة حالُة الشاعر و هو حياول أن خيلص إىل خمرج الئق من وضعية هي يف كل 

 األحوال صعبة، و لكنها وضعية طبيعية .
 و تشتمل هذه املستويات على: 

 املستوى الداليل الذي ُيشّكل املعىن يف النص. -1
 اللغوي الذي حيقق تشّكل العناصر الداللية يف النص.املستوى -2
 املستوى اإلنساين املعرب عنه بالضمائر. -3

و يلعب املستوى اللغوي املكّون من املفردات بكلماهتا و أفعاهلا و روابطها دورا حامسا يف 
خالهلا توفري الشرط الشعري للّرد على احلالة الوجودية اليت يعيشها الشاعر، و الىت تتوضح من 

مقصدية اخلطاب اليت حتددها الضمائر املستعملة يف النص، فتعطي له حيويته الفاعلة من خالل 
 جتسيد املعىن على املستوى اإلنساين و توجيهها وفق متطلبات احلالة الوجودية السالفة الذكر.

و ال يُقصد باملستوى اللغوي ما يظهر يف النص من حالة صرف/حنوية خالصة. ذلك أن 
. و لذلك فإننا (8)ملستوى الصرف حنوي ليس قسيمًا للمستوى اللغوي العام يف النص الشعري" "ا

جند الشاعر يعرب عن حالة القلق اليت تنتابه و هو يواجه مرحلة حامسة من مراحل الدورة الطبيعية 
ى بنوع من اخلطاب الطبيعي الذي يعكس احلالة النفسية للشاعر و حيدد العناصَر الفاعلَة عل

املستوى اإلنساين بصورة دقيقة حبيث تعلب الدور احلاسم يف تشكيل األبعاد األساسية للمستويني: 
الداليل و اللغوي. و يتجلى ذلك من خالل استعماله منذ البداية لفعل "سئمُت" الذي يعرب عن 

 اإلقرار باحلالة اليت يعيشها الشاعر يف البيت األول:
 :(5)ويل قُ ي وَ مِ دَ  وَ رَي حنَْ ي السَّ ُغذِّ = وَ  ولِ الُفضُ  ي َكَسلَ قِ طِ نْ تَـ ُت . اسْ مْ ئِ سَ 

و بغض النظر عما حتيل إليه بداية القصيدة من تناص مع البيت املشهور ملعلقة زهري بن 
و تناصٍّ مع احلالة النفسية لصاحب املعلقة ، فإن حالة السأم اليت تنتاب الشاعر قد  ،(2)أيب سلمى

تعجال البحث عن خمرج سريع من خالل إرداف الفعل "سئمُت" وّلدت لديه رغبة ملحة يف اس
اليت الوجودية اليت يعيشها الشاعر، و  بفعل آخر هو "استنطقي" جاء مباشرة للتعبري عن حالة القلق
 بدت واضحة من خالل استعماله هلا يف العنوان "قلق األفول". 

م، فإن فعل إذا كان الفعل املاضي "سئمُت" يعرب عن حالة مستدمية للسأو 
األمر"استنطقي" يعرب عن حالة االستعجال اليت حيدد فيها الشاعر جممل العناصر اليت يتكون منها 
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املستوى الداليل و يتحدد من خالل أيقونات اخلطاب الّدال يف النص الشعري. كما يعرب هذان 
غ اخلطاب ذاته. و الفعالن بظهورمها املتقارب و املتسارع عن جمموع العناصر اللغوية اليت  ستصو 

لة يف حتقيق املستويني الداليل حيددان العناصر اإلنسانية الفاع -و هذا هو األهم  -لكنهما 
خاِطب الذي هو الشاعر، و املخاَطب الذي يوجه له اخلطاب من و 

ُ
اللغوي من خالل حتديد امل

 خالل "ياء" استنطقي.
ُمرسل إليه. و على الرغم من مثة رسالة هي يف حال جتاذب وجودي شعري بني ُمرِسٍل و 

أن "ياء" استنطقي يف البيت األول هي ياء تأنيث تشري إشارة عابرة إىل أن الرسالة موجهة إىل أنثى، 
إال أن العناصر اللغوية اليت تشكل املستوى اللغوي يف النص ال حتدد مالمح هذه األنثى. يدل على 

أيقوناته الّدالة عليه يف ثنايا املتاهة الىت ذلك غياب املوضوع الواضح، أو باألحرى تشظي جممل 
حاول الشاعر أن خيفي خمططها يف النص. و لذلك يبدو للقارئ منذ الوهلة األوىل أنه من املستحيل 

 "السأم"." وحتديد "القضية" اليت تؤرق الشاعر و جتعله على هذه احلالة املستعصية من "القلق
و ال يكشف، خيفي و ال خيفي."فالنص  إن النص، أّي نص، خيرب و ال خيرب، يكشف

يستطيع التطابق مع اجلملة مثلما يستطيع التطابق مع الكتاب الكامل]...[ و يقيم نظاما ال ينتمي 
 . (1)للنظام اللساين و لكنه على عالقة معه

و مثة مفارقة بني االكتنازات الداللية اليت حيملها النص و املقاربات اليت حتاول أن تستجلي 
مالحمه. إن الشاعر يف هذه القصيدة يتالعب بالعواطف و يغرق يف بعض روافدها. فحيث بعض 

ننتظره يف حالة "اليأس" اليت عرب عنها يف الشطر األول من البيت األول و اليت كان قد أَمر من 
د خالهلا املرسل إليه باستنطاق حالته، جنده يدعو هذه األنثى إىل القول، و يأمرها بذلك. لعله يري

بذلك أن ختربه عن حالته و ما آلت إليه، أو لعله يريد منها أن جتهر حبجم التضحيات اليت مر هبا 
الشروق يف وقت أصبح يعيش له بالبطولة و  و املكابدات اليت كابدها، أو لعله يريد منها أن تعرتف

 فيه حالة األفول اليائسة. و لذلك جاءت   كلمة"َجْفَنيَك" يف:
(4)ولِ قُ ُة احلُ يَ نِ غْ أُ  يَتَّ ئَـ  رِ يف  ي = وَ اقِ وَ اُد السَّ يَ عْ أَ  كَ يْ نَـ فْ ى جَ لَ عَ   

 
خاِطب الذي كان قد أمرها يف صورة 

ُ
خاَطب، موجِّهًة كلماهتا إىل الشاعر امل

ُ
منصوبًة عائدة إىل امل

بأن تقول ما يريد منها مساعه.  من االستجداء و الرتجي منذ بداية الشطر األول من القصيدة
 "ِجَوارَِك" يف:بالنسبة إىل كلمة كذلك األمر و 
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.(9)ويل سُ ى رَ دَ نَ ي وَ حِمِ الَ مَ  مَشْلُ ي = وَ دِ عْ َك ِدْفُء وَ ارِ وَ  جِ يف ُت وَ وْ نَـ دَ   

مبا تبعه من معان و دالالت  او لعله لذلك ، جاء البيت األول غري مكتمل املعىن، مرتبط
غري املكتمل و الذي طاملا أشار إىل يف األبيات الالحقة، و كأنه حييل إىل ضعف ما يف املعىن للبيت 

تفاديه البالغيون و العروضيون. غري أنه حييل كذلك إىل حالة من االرتباط العضوي يف نسج النص 
بني حالة االستجداء اليت يقر هبا املخاِطب الشاعر اليت مل يستطع أن حيتويها البيت األول نظرا 

عر  و بني حالة االستجابة املنتظرة من طرف الكتناز حالة القلق الوجودية اليت يعيشها الشا
جوَُّه إليه اخلطاب.

ُ
 الشخص امل

و حىت و إن كانت الرسالة غري واضحة وضوحا جليا يف صورة املوضوع أو القضية، فإنّنا 
نستشف من خالل اآلليات و الطرائق اليت استخدمها الشاعر يف توصيل الرسالة بعضًا من مالحمها 

على بعٍض مما ختفيه هذه املالمح. إن إشكالية التجاذب بني "األنا" و اليت تدل هي األخرى 
"اآلخر" يف توصيل الرسالة املشفرة تبدو واضحة من خالل الوصول إىل مرحلة اجملازفة يف القول بني 

 الشاعر "األنا" و األنثى "اآلخر". ذلك أن النص ال حيدد معامل هذه األنثى باعتبار:
 ملؤشر االمسي الّدال على املرأة(، كوهنا امرأة )غياب ا  -
 كوهنا قضية )غياب املؤشر اإلحيائي الدال على القضية(،   -
 كوهنا موضوعا )غياب املؤشر املكاين أو الزماين الّدالني على املوضوع(.  -

 و من مثة فإن لعبة جتاذب الرسالة تتجلى يف النص من خالل:        
 ل، و هو الشاعر لكنه يوجه رسالة غري واضحة.ُمرسل واضح املعامل يصدر عنه القو  -
 ُمرسل إليه غري واضح املعامل، ُمطالب بالقول لكن قوله جيب أن يكون واضحا. -

و لعل ما يدل على هذا التجاذب طريقة االنتقال يف توجيه الرسالة و اإلصرار   على أن 
ل أمر املرسل إليه بإعادة يقوم املرسل إليه بالدور الذي يرى الشاعر أنه حمدد و واضح من خال

ترتيب "البيت"، بيت الشعر أو بيت الشاعر أو بيت الوجود. و هو يف كل األحوال بيت "األنا" يف 
البيت اخلامس من القصيدة الذي يكشف عن عمق التأزم الناجم عن جتريب أفئدة الفصول املتتالية 

 على مّر فصول الشاعر و أزمنته املتتالية. بعد أن سئم من تأثيثها للحالة الوجودية املرتامية غيماهتا
إن الشعور بـ"قلق األفول" هو شعور مبدئي وجودي، غري أن احلالة الشعرية املتوترة للشاعر 
، و هو حياول أن يتحكم يف خيوط اللعبة من خالل أفعال األمر رمبا أوحت للقارئ عن مقصدية 
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النافذ املعلن. و من هنا، كيف ميكن للمجرب متخفية قد تفيد الرتجي و ال تفيد بالضرورة األمر 
 ( يف البيت اخلامس:أعيدي يّف ترتييبالواثق أن َيطلب إعادة ترتيبه فيه )

(16)ولِ صُ َة الفُ دَ ئِ فْ يِك أَ ُب فِ رِّ  = ُأجَ ينِّ إِ  فَ ييب تِ رْ تَـ  ي يفَّ يدِ عِ أَ 
 

عسى"           لعله بذلك يريد أن يصل إىل حالة الرتجي احلقيقية اليت تعرب عنها كلمة "
 يف البيت السابع:

 ،(11)األُُفولِ  ى قـََلقِ لَ عَ  هِ بِ  ي = أَُهش  رِ مْ اَء عُ ُد مَ دِّ رٌَح جيَُ ى فَـ سَ عَ 

ليكتسب من خالهلا العصا السحرية اليت يهش هبا على "قلق األفول" فيبعده عن فضاءاته 
 كوين كما ولدته أمه.اآلئلة إىل األفول و يعود إىل بداية الدورة الطبيعية يف اخللق و الت

على غرار ما ميكن أن توحي القراءة الواحدة هلذا النص من روافد متعددة، إال أننا أمام 
حالة شعرية خاصة تكاد تكون متفردة يف طريقة طرحها للفكرة. ذلك أننا أمام نص عمودي كان 

ازية. و حسبه يف هذه بإمكانه أن يكون كالسيكيا يف الطرح مملوءا بالصور البيانية و الرتاكيب اجمل
الالمعروف ، لشعر إمنا هو رحلة يف الالمرئي و احلالة أن يكون كذلك عند كثري من القراء. "غري أن ا

أو هو مغامرة استكشاف و استبصار]..[، و الشاعر احلديث جيعلك أبدا حتس مبثل هذه املغامرة 
عله من التسرع اعتبار غياب املوضوع . و ل(16)مل يسبق هبا عهد"ةاالستكشافية عرب جماهل من املعرفة

 ضعف  يف القصيدة" .
إن غياب املوضوع يف قصيدة "قلق األفول" هو احملفز األساسي لقراءة النص بطريقة قلقة  
كاليت حيملها العنوان رسالًة إىل القارئ دون السقوط يف إثبات الذات من خالل التخفي وراء 

و سياسية يريد من خالهلا الشاعر، أي شاعر، أن يسجل املوضوعات الكربى وطنية كانت أو دينية أ
 موقًفا عظيما لكي يُوصف بأحد هذه األوصاف اليت تتميز هبا املوضوعات الكربى العظيمة.

 إن قصيدة "قلق األفول"للشاعر عبد الصمد احلكمي تعرب عن حالة خاصة يف الرهافة احلسية
 صادقة.حلياة، و لذلك فهي قصيدة عميقة و يات االطرح الشعري املعرب عن صعوبة الوقوف أمام حتدو 

 االتـــــــــاإلح
 )*(_ نص القصيدة: 

 :سئمُت . استنطقي َكَسَل الُفضول = وُغّذي السيَر نحو دمي وقولي
 ول  قُ ُة الحُ يَ ن  غ  أُ  ي  تَ ئَ ي ر  ف   ي = وَ اق  وَ اُد الس  يَ ع  َك أَ ي  نَ ف  ى جَ لَ عَ 

السالفَة من هطولي ّثُث غيمتي وأن ثُّ عطري = وأسقيكَ ؤ أُ   



 209 

ُل مالمحي وندة رسولي ُء وعدي = وشم   دنوُت وفي جوارَك د ف 
 أعيدي فّي ترتيبي فإني = ُأجّرُب فيك  أفئدَة الفصول

 لك استمطرُت سانحَة الشظايا = وهّيأُت المشارَب للش مول
 عسى فَرٌح يجّدُد ماَء عمري = َأُهّش به على َقَلق اأُلفول

ُت حرائقي .  ما امتد  منها = إلى لغتي َتعّذر عن وصوليَلَجم   

 سأجمُعني على شعٍر ، وأمضي = ُأَسّرُح فيه وشوشَة  الذهول
 في موقع: 15/07/2008الحكمي، عبد الصمد. قلق األفول، ملتقى رابطة الواحة. منشورة بتاريخ: -1

www.rabitat-alwaha.net 

التلقي عند هانز روبرت ياوس و فولفجانج إيزر.  إسماعيل، سامي. جماليات التلقي.دراسة في نظرية -2
 .113. ص:2112المجلس األعلى للثقافة. القاهرة.

 .113المرجع نفسه.ص: -3
 .112.ص: 1885محمد فتوح، أحمد. تحليل النص الشعري" بنية القصيدّة. دار المعارف. القاهرة. -4
 ينظر: قصيدة "قلق األفول".  -5
". ينظر:معلقة زهير بن أبي سلمى.  "سئمت تكاليف الحياة و من -6 يعش= ثمانين حوال ال أبا لك يسأم 

الشنقيطي، الشيخ أحمد. شرح المعلقات العشر، و أخبار شعرائها. دار األندلس. بيروت. 
 .121د،ط/د،ت.ص:

بارت، روالن.نظرية النص. ضمن: آفاق التناصية، المفهوم و المنظور.ترجمة و تقديم: محمد خير  -7
 .11.ص:1889الهيئة المصرية العامة للكتاب. البقاعي.

 ينظر: قصيدة "قلق األفول". -9
 ينظر: قصيدة "قلق األفول". -8
 ينظر: قصيدة "قلق األفول". -11
 ينظر: قصيدة "قلق األفول". -11
مرتاض، عبد الملك. بنية الخطاب الشعري. دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية. ديوان المطبوعات  -12
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 تشكيل القصيدة عند صالح عبد الصبور

 )المفهوم والرؤية(

 صباح لخضاري   

 أستاذة مكلفة بالدروس    

 معهد اآلداب و اللغات

المركز الجامعي موالي الطاهر 

  دسعي

  
 ة:ــــتوطئ

الشعرية من منظور صالح  لبناء القصيدة تقوم هذه الدراسة بإبراز الريية النقدية التنظرييةس
تحاول استجماع أرائه النقدية اليت سالذي يعد من أبرز الشعراء النقاد املعاصرين،كما  ،عبد الصبور

فهوم الذي ربطه باللوحة التشكيلية املدّون فيها مفهومه لكيفية إنشاء القصيدة وتشكيلها، هذا 
صبور مع عبد القاهر اجلرجاين وبفن النحت و الرسم إمجاال،ومن هذه الريية يلتقي عبد ال

يدهش املتلقي )الناظر(  بتصاويره ومتاثيله  ه( الذي يرى أن الشاعر كالرسام والنحات،471)ت
"فاالحتفال والصنعة يف التصويرات اليت تروق السامعني وتروعهم ،والتخيالت اليت هتز املمدوحني 

تصاوير اليت يشكلها احلذاق بالتخطيط وحتركهم، وتفعل فعال شبيها مبا يقع يف نفس الناظر إىل ال
والنقش ،أو بالنحت والنقر ،كما أن تلك تعجب وختلب ،...وتدخل النفس من مشاهدهتا حالة 
  غريبة مل تكن قبل رييتها،ويغشاها ضرب من الفتنة ال ينكر مكانه ...فقد عرفت قضية األصنام وما

 1حكم الشعر فيما يصنعه من الصور..." عليه أصحاهبا من االفتنان هباو اإلعظام هلا، كذلك كان

يف الفكرة العامة اليت تشّبه  يف حقيقة األمر، كائن  الصبور مع اجلرجاين دإن التقاء عب
واألساس اإليديولوجي والفلسفي املكون هلذه الريية،  يوليس يف املبدأ الفكر  ،الرسم   الشعر بفن

إعادة قراءته قراءة ب نادى شعري العريب، ولرتاث الباأوىل اهتمامه  رعبد الصبو  ذلك بأن صالح
وخباصة آراء إليوت  معاصرة تعتمد على اآلراء النقدية والتيارات الفكرية والفلسفية الغربية املعاصرة

،و مل يأبه بالنقد األديب العريب القدمي ، وبتنظري اجلرجاين الذي فاق ما توصل إليه نقاد يف الرتاث 
 . هالغرب وبالغيو 
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 -كما مساهم–ذا التأثر، فعبد الصبور متفق يف الفكر واالجتاه مع سدنة فكره نتيجة هلو 
 شللي (w.Hazlet)وليام هازلت (،kolridge) الرومانسيني والتصوريني...أمثال : كولردج

(shelly)  ،ماتيوأرلوند (M.Arlande)  عزرا،( باوندEzra pound)  ،ت.س.إليوت) 
Eliot T.S.) وغريهم... 

 املعلم الذي مست أفكاره قلب(Nietzsche) نتشه س هؤالء السدنة،وجند على رأ
القروي يصطدم بصيحته اليت أطلقها يف العامل مبشرا  عبد الصبور وفكره، وجعلته و هو الطفل

 والنقدية. ةالفكرية، اإلبداعيوكان هلذه الصيحة أثرها البالغ يف حياة عبد الصبور  اإلاله(، ب)موت
 

متشكلة من أراء  -والفنية بصفة عامة -ح عبد الصبور األدبيةلذلك كانت نظرية صال
يف التاريخ   رةذتجاملإىل األصول اليونانية  عودالفنون ومنبعها ووظيفتها، واليت ت نتشه يف ماهية

ما أن هذه النظرية تبلورت أيضا بآراء الرومانسيني وتنظريات إليوت ومعتقدات كاإلنساين  
منها أم عبد الصبور وفكره، سواء الغابرة  قلب صالحمست  اهات اليتاالجتكل   وبآراءالوجوديني..

 يف عصره.     السائدة
 مفهوم صالح عبد الصبور للتشكيل:

بد الصبور مهتما ببناء القصيدة كغريه من الشعراء النقاد املعاصرين كان صالح ع
يلية و حاول تذوق فن ارتبط أكثر بالفنون التشك ماتشكيلها، هذا االهتمام الذي زادت شدته عندو 

 التصوير.
فربط بذلك بني الشعر و الرسم التشكيلي بل و بني الفنون مجيعا يف اإلبداع و الغاية، إميانا 

.. أصبح الشعر فنا من الفنون ".: يف هذا الصدد منه بأن الشعر إمنا هو فن من الفنون اجلميلة يقول
قصده، غري أن أداته الكلمة، و أداة سواه النغم السمعية و البصرية كاملوسيقى و الرسم يف إبداعه و 

 2أو اخلط و اللون."
فصالح عبد الصبور إذن يعترب الشعر فنا من الفنون و هو أكثر ارتبطا و تشاهبا بفن 

 التصوير أو الرسم التشكيلي مع احتفاظ كال الفنني طبعا خبصوصيتهما. 
 كل من الشعر والرسم   ة و أن منبعارتباط وثيق، خاص ـ هو نظره ـ رتباط يفبل إن هذا اال

املتعة و رمز و  واحد كما يف نظر نتشه الذي يرى أن منبع الفنون كلها هو " ديونيزيوس إله النبيذ
املوسيقى و الغناء، أما إله يلهم الرقص و  ،و دليل احلركة املنتشية و املغامرة ،امتالك احلياة بالفرح
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يوحي باملنطق و التأمل الفلسفي، و يلهم أتباعه  ،الروحيةأبولو فهو إله السالم النفسي و السكينة 
 .3فنون التصوير و النحت و الشعر امللحمي "

بل أن يسبق  ،اجلمع بني العقل و اإلهلام الصبور دنظر عبيف  و من هذا املنطلق وجب
 ة تلقائية عفوية مليئة بالبهجةو إن كانت " ساعة اإلهلام نفسها ساعة مقدس ،العقل اإلهلام

 أبولو و ديونيزيوس إرضاءينبغي عليه و حىت يتمكن الفنان من إبداع فن عظيم،  4العذاب معا."و 
ذلك بأن " الفن العظيم يف نظر نتشه هو الذي يستطيع أن خيدم هذين السيدين يف وقت واحد 

جيمع بني خصائص الفنيني، فرحة احلياة يف الرقص و كمال التصميم  بأن جيمع رقصا و حنتا معا،
 6أو هو الذي جيمع بني الفرح و التأمل يف الذات ليشكل " هبجة مشوبة حبزن." 5يف النحت "

و صالح عبد الصبور و إن عدل عن فكرة " موت اإلاله " و أدرك بعد كفر، أن كل 
إضافة إىل اخلربة البشرية هي خطوة حنو الكمال أو هي خطوة حنو اهلل، فإنه ظل متأثرا بفكر نتشه 

كذا بالفكر الوجودي يف فكره و نقده، فقد كان بوسعه أن يعرب عن رأيه و تصوره للفن اإلحلادي و  
العظيم الذي يشرتط فيه اجتماع املتعة و احلكمة، أو البهجة املشوبة حبزن، حمققا بذلك رغبات 

الذي كان يعيد اجرتاره يف كل كتاباته  النفس و الفكر، بتعبري أنقى و أتقى من تعبري نتشه الوثين
النقدية معتزا هبذا االجرتار و االعتقاد، بل داعيا كل النقاد و املبدعني إىل اإلميان به بقوله: " و هنا 
أبادر إىل القول بأن ما رآه نتشه حول املأساة اإلغريقية جدير بأن يراه الناقد حول كل أشكال 

 7حمة."العمل الفين و األدب بدءا من اخلاطرة املنظومة ) االبيجرام (، حىت املل
و كأن الغناء و الرقص و الفرح و الرسم و النحت، مل يظهر إال من خالل هذه العبادة 
الوثنية، أو كأن اإلنسان مل يكن فنانا أو مبدعا من قبل أن يصنع هذه اآلهلة، و يتجمع حوهلا 

 للغناء و الرقص و الرسم و النحت.
 حد ذاته فن، فاإلنسان مذ نزل إن هذا االعتقاد مبالغ فيه، فنحت هذه اآلهلة و غريها يف

على هذه األرض، عرف الفرح و احلزن، الضحك و البكاء، اللذة و األمل، احلكمة و التهور، العدل 
نستطيع أن نرجع أصل الفنون مجيعها إىل هذه العبادة الوثنية، أو حىت إىل  ال و الظلم... و من مت

 الزم اإلنسان مذ أول وهلة هبط فيها إىل األرض. العهد اليوناين، ألن الفن و اإلبداع واالخرتاع قد
من باإلهلام الذي ترفده و من منطلق هذا االعتقاد النتشوي، كان صالح عبد الصبور يؤ 

لذلك مل يكن غريبا أن يتبىن يف نقده املصطلحات الصوفية يف  ،الثقافة الواسعة يف الشعراخلربة و 
، و أن يتبىن يف الوقت مه ملصدر الشعر العلويواليت تناسب مفهو  تفسري مراحل تكوين القصيدة
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اإلقرار إذا كانت فكرة التشكيل تنبع من "نفسه ريية الفنانني التشكيليني يف بناء القصيدة، خاصة 
أن القصيدة جمرد جمموعة من اخلواطر أو الصور أو املعلومات، و لكنها بناء متدامج األجزاء، منظم 

 . 8"تنظيما صارما
موقفه  ح،قام عبد الصبور بتوضيهذا اإلقرار أثناء قراءته لبس للقارئ وحىت ال يقع أي

تصوره قائال: " و قد جيد القارئ تناقضا بني ما أقرره اآلن عن التنظيم الصارم للقصيدة حبيث ال و 
يند جزء منها عن تناسقه مع بقية األجزاء األخرى و تكامله معها تكامال مقفوال، و بني ما سبق 

رحلة " التلوين و التمكني " يف خلق القصيدة. فحديث التنظيم يوحي باإلرادة أن قلته عن م
العاقلة، و احلساب الدقيق و الواعي اليقظ، و حديث التلوين و التمكني قبل ذلك يوحي بالعفوية 
و التلقائية، أحد القولني ينبع من جوار العقل، و يكاد أن جيعل من القصيدة عمال غائيا مقصودا 

ثانيهما ينبع من جوار النفس أو الروح، و يكاد أن جيعل من القصيدة لعبا ممتعا مستغنيا  لذاته، و
 .9بذاته عن الغاية "

إن املتتبع لتصور صالح عبد الصبور النقدي ،جيد رياه متناسقة و متساوقة، وذلك ناتج  
منظم، و عن عن أن منطلقاته النقدية و أحكامه إمنا نابعة من فكر و ريية، و عن منهج نقدي 

الذي كان  ،مفهوم خاص للفن و احلياة, هذا املفهوم الذي اكتسبه الشاعر الناقد باجلهد اجلهيد
صفحات الكتب الصفراء و البيضاء يبذله يف البحث عن املعرفة بني رفوف املكتبات، وبني 

.. ليكّون لنفسه سطورها، و السماع اجلّيد للمفوهني من املثقفني و العارفني و العلماء و الفنانني.و 
 يف األخري ريية خاصة يف الفن و احلياة، مقرا مبنابع أفكاره و مفاهيمها يف غري ما حترج أو خجل.

مث إن صالح عبد الصبور أكد أن ما ذهب إليه من وجوب اجتماع اإلهلام و العقل يف 
يرون يف الفن نوعا  العمل الفين، مفهوم يتبناه أغلب الدارسني و النقاد فقال " و مثة دارسون آخرون

من اللعب، و لكنه لعب له معىن مييزه عن لعب األطفال و هنا ميثل املعىن اجلانب األبولوين يف الفن 
 .10بينما ميثل اللعب ذاته اجلانب الديونيزيوسي النشوان "

من اآلراء النقدية و األفكار الفلسفية  للتشكيل، هالصبور تصوره ومفهوم دعب  متحلقد 
الفنون التشكيلية الذين انطلقوا يف تصنيف الفنون من طبيعة و  األدب لفالسفة و نقادل واجلمالية

الفنون الفنون الزمانية فهي املوسيقى و  فأما ،مادها الفنية، فصنفوها " إىل فنون زمانية و فنون مكانية
تقوم أساسا منه و  خذ حيزا يف املكان و تنطلقاليت تتعامل بالكلمة، و أما الفنون املكانية فهي اليت تأ
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عليه و تقدم الزمان بواسطة املكان، و هي ما مسيت بالفنون التشكيلية و هي: فن الرسم، فن 
 11النحت و فن العمارة، فن الزخرفة."

و ممّا يدل على معرفة صالح عبد الصبور بالفنون التشكيلية و ثقافته فيها، ما شهد به 
لقد و جدت فيه الشاعر الكامل الذي حيدثين عن  الرسام التشكيلي فتحي أمحد عندما قال: " و

الفن التشكيلي حديث الدارس العامل بأصول املذاهب و املستحدثات العاملية يف الفن 
بل إن صالح عبد الصبور كما يؤكد فتحي أمحد قد انطلق يف مفهومه للفن  12التشكيلي..."

 منيا و مذهبيا.التشكيلي من آراء النقاد و الفالسفة الذين صنفوه تصنيفا ز 
فصالح عبد الصبور مل ينطلق من فراغ يف فهمه للتشكيل، بل كان له اطالع واسع يف 

النقاد اصة، لذلك كان من أبرز الشعراء و الفنون التشكيلية بصفة عامة و الرسم التشكيلي بصفة خ
هذا أمحد يف الوطن العريب الذين طبقوا يف شعرهم و نقدهم أحكام الفنون التشكيلية، و قد أكد 

من شعراء العرب املعاصرين حفل شعره بتحقيق االجتاهات  افتحي بقوله: " ... مل جند شاعر 
التشكيلية املعاصرة قدر ما حققه الشاعر صالح عبد الصبور فقد كان أول تنبه لذلك، و استوعب 

ة، و مت له اجلوهريا الشكلية و فلسفتها املوضوعية و أسس مالحمها و قيمها االستاطيقية و مقوماهت
 ،مواكبة الفكر العاملي يف قصائده، فأضاف إىل شعره اجلديد أبعادا مل يرق شاعر عريب لبلوغها

 .13"و التعبريية و الواقعية اجلديدة فحفل شعره بالرومانسية و الرمزية و السريالية
لقيم الشكلية، و بنائية متحررة غنية با او قال أيضا: " فجاء نتاج شعره حيمل أبعاد

اخل إطار شخصية حمددة و مكتملة متنوعة، تواكب مستحدثات الفن التشكيلي و اجتاهاته، دو 
 .14متفردة، توافرت هلا عوامل النضج الفين و حتقيق األصالة "و 

إن هذه املعرفة و الثقافة الواسعة يف الفنون مبختلف أنواعها، و اكتساب املهارة النقدية مع 
و البحث الدائم عن املعارف ، هو ما دفع صالح عبد الصبور إىل  مرور الزمن باملطالعة املستمرة،

االنشغال بفكرة التشكيل يف القصيدة لذلك قال: " لقد بت أيمن أن القصيدة اليت تفتقد التشكيل 
تفتقد الكثري من مربرات وجودها. و لعل إدراكي لفكرة التشكيل مل ينبع من قراءيت للشعر بقدر ما 

ق فن التصوير،و هي حماولة جاهدة أعانتين عليها ريييت لكثري من متاحف نبع من حماوليت لتذو 
كانت خيوط الفكرة خرجات الفنية بعد ذلك و خالله، و العامل الكبري، و سعي القتناء كثري من املست

عندئذ تتجمع يف ذهين، فلما حاولت النظر يف ما أحب من قصائد الشعر من خالهلا، وجدهتا تنري 
 .15امض االستحسان ... "من غو  ايل كثري 
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متداد آلراء الشعراء و النقاد و يف حقيقة األمر ما اجتاه صالح عبد الصبور و تصوره إال ا
الفالسفة من قبله، إذ جند أن أفالطون هو أول من مجع بني الشاعر و الرسام و جعلهما يف مرتبة و 

من قبله التصوير و الشعري بالرسم و تصوير وحدة حملاكاة كل منهما للطبيعة، ليليه أرسطو الذي قرن ال
و لعل هذه املقولة شافية كافية،   16قال سيمونيدس " الشعر رسم ناطق و الرسم شعر صامت."

الغربيني، القدماء العرب و تغين عن اخلوض يف استشهادات و آراء أخرى للفالسفة و النقاد والشعراء 
صور نفسه يف اجلمع بني الشعر و الرسم، و لكن منهم و احملدثني، ألهنم كانوا و ال زالوا حيملون الت

 مع تغري يف الريى و تطور يف الذوق الفين و منوه، الناتج عن التطور احلضاري يف كل امليادين.
لقد أصبحت القصيدة رمسا بالكلمات و عزفا بإيقاعاهتا الداخلية يف مقابل الرسم باأللوان 

ملوسيقية، فهي جتمع بني الزمان  السمفونيات ايف لوحات الرسم التشكيلي، و العزف باآلالت يف
املكان يف صورها الفنية و لوحاهتا التشكيلية، ذلك بأهنا جتمع بني النغم و اللون، موحية يف اآلن و 

 نفسه بالتشكيل الزماين و املكاين.
و هذا هو طريق الفن العظيم عند صالح عبد الصبور الذي يقول: " إن املقدرة على 

. 17ملقدرة على املوسيقى مها بداية طريق الشاعر و جواز مروره إىل عامل الفن العظيم "التشكيل مع ا
يف قصيدته " تقرير تشكيلي عن الليلة  االرسم التشكيلي بالكلمات عند عبد الصبور جلييظهر و 

، فكانت ضا األصباغ و أدوات الرسم بأدواته الفنية اخلاصةو ، معهاملاضية"، اليت رمسها بكلمات
 وحة/القصيدة:الل

 
 َعَناِصُر الص ورَِةَلْوٌن َرَماِدي،

 همَسَاٌء َجاِمد
 َكأَنَـَّها َرْسٌم َعَلى ِبطَاَقهْ 

 ُأْخَرى ِمْن التـ رَاِب و الضََّبابْ  ِمَساَحةٌ 
َعَبهْ  ُتـْ

 تـَْنِبُضِ فيَها ِبْضَعٌة ِمَن الُغُصوِن امل
 اإلفاقهيف َغْفَوِة  رٌ َكأَنَـَّها خُمَدَّ 
نَـَها، َكاْلَمْوِت، َكاْلُمَحالْ َو ُصْفرٌَة بَـ   يـْ

 َمْنثُورٌَة يف َغايَِة اإِلمْهَالْ 
بَة(  )نـََواِفذ اْلَمِديَنِة اْلُمَعذَّ



 216 

 احلَْرََكةُ  
 حَمُْبوَسٌة،     

 ثَِقيَلٌة،            
 .َهاِمَدهْ                   

 طَارُ إلِ ا
 قـَْليب اْلَمِليُء بِاهْلُُموِم اْلُمْعَشَبهْ 

 اْلُمْضَطرِبَهْ  ي اخْلَائَِفةُ َو ُروحِ 
 .18اْلَمِديَنِة اْلُمْكَتِئَبهْ  َوَوْحَشةُ 

تقنيات أشعاره عبارة عن رسومات فنية ملا فيها من  جعل عشق للفن التشكيلي هذا ال إن 
 ندركنشاهد بأعيننا ألواهنا، و  واليت ،الرسامني بل حىت مصطلحاهتم اليت نلمسها يف صوره الشعرية

 .نا، و نسمع توقيع إيقاعاهتا بآذاننااسسحإتأثريها ب
جعله يبحث جاهدا عن كيفية فهمه و تعلمه، فكان حيضر معارض و هذا العشق أيضا 

الفن التشكيلي، و يقتين منها بعض املستخرجات الفنية، كما أنه كان يعقد جلسات فنية يسأل 
يتمثلها يف تشكيله لهتم الفنانني فيها عن جتربتهم اإلبداعية، حىت يتعلم منهم و يكتسب خرب 

 ةما كنت بصحبة الشاعر صالح عبد الصبور يف زياراته الكثري  االشعري يقول فتحي أمحد: " فكثري 
لعروض الفن التشكيلي بالقاهرة و كان عندما يزور قاعة العرض يصافح الفنان العارض  و يسأله 

التعرف على جروميتها و رموزها، و و فك أ قراءهتا، و يقف أمام لوحة حماواًل اإلبداعيةعن جتربته 
قيمها و أسرارها، و قد كان للشاعر أصدقاء تشكيليون كثريون على رأسهم الفنان حامد ندا، الذي  

ما كنت أراه يقيم حماورة فنية و أدبية معه، ينفرد صالح عبد  اكان ينتمي إىل جيله ... و كثري 
من الشباب، و صالح من جيله و  ناجملدديالصبور إذن بعالقته بالفن التشكيلي من بني الشعراء 

جمهزة جتهيزا عاليا و لتقاط القيم اجلمالية الدقيقة، و عبد الصبور كانت استقباالته مدربة وواعية ال
 .19مدعمة بالثقافة العاملية و املوسوعية "

إن صالح عبد الصبور إذن يسعى دائما يف طلب العلم و املعرفة اجلديدة كما يسعى 
ل اكتساب اخلربات اليت مل يسبق له أن تعلمها أو عرفها، فهو جيتهد حىت يعلم نفسه من أج اجاهد
 تعلم يقول يف قصيدته " و قال يف الفخر ": تكن  ما مل

 َعلَّْمُت َعْييِن َأْن َترى ْاألَْلَواَن يف ْاألَْلَوان
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 َو الضَِّياَء يف الظِّاَلل
 اْلَقْوِل َو اْلُمَحالْ  َعلَّْمُت قـَْليب َأْن َيُشمَّ رِيَح ِصْدقِ 

 َعلَّْمُت َكفِّي َأْن حَتُسَّ اْلدِّْفَء َو الصَِّقيعَ 
 يف َأُكفِّ رُفْـَقِة اْلَمَقامْ 

 أْو ُصْحَبة اْلتـِّْرَحالْ 
 َشِبعت ِحْكَمة، َو ِفْطَنةً 

رِويت ُرْييََة َو ِفْكرًا ُّ
20. 

كيفية ته الذوق الفين و أكسب كما ،إن هذه املعرفة علمته كيف يفرق بني الفنون التشكيلية
تقومي الفن بصفة عامة، كعامل  و دارس متخصص، فهو عندما يعترب القصيدة تشكيال يعرف أي 
أنواع التشكيل يريد، فتبنيه ملصطلح التشكيل يف مفهومه النقدي و تقسيمه للفنون التشكيلية مل 

نفرق بني نوعني من  يكن حمض الصدفة، و إمنا كان عن دراية و معرفة واعية يقول: " جيب أن
اللوحة املركبة، و ما نراه يف املسرحية و امللحمة و البناء، تركييب مفروض حبكم القواعد الفنية و هو 

معمار الكنيسة، و بناء أو تشكيل آخر يتميز بالبساطة و األصالة، و هو ما نراه يف القصيدة 
 .21اهتمامي " الغنائية، و البناء أو التشكيل يف القصيدة الغنائية هو مثار

إن البناء و التشكيل الذي يتحدث عنه صالح عبد الصبور إذن خاص بالقصيدة الغنائية 
 االيأو القصيدة الوجدانية، و هي ليست جمرد " غناء مرسل تنثال فيه اخلواطر و األحاسيس انث

فيل بإهناكها ، حبيث ال يربط بينها إال التداعي ... هذا املنهج يف كتابة القصيدة كتلقائياعفويا 
من شعرائنا هو هذه  اهو يرى " أن ما ينقص كثري و   22علها وجودا هالميا يعسر اإلحساس به "جيو 
درة على وضع أحاسيسهم و عواطفهم يف نسق متكامل، أو باألحرى هذه املقدرة على بناء قامل

 23القصيدة الغنائية ".

إمنا  " وحدة املوضوع " فقط و ال تعين و هو يقصد هبذا القول، " الوحدة العضوية " اليت
تعين أيضا أن تكون القصيدة بنية حية، تكون بذرة فتنمو و تكرب يف ترابط و تناسق بني وحداهتا و 

الدائمة،  مما يوفر هلا احلياة املتجددة و  عناصرها، إذ ال يكون لعنصر من عناصرها غىن عن اآلخر،
 شاءت. ما يرتكها تتخبط كيفكما تنمو عواطف الشاعر و تتطور يف اجتاه معني، فال

قد تبىن عز الذي إمساعيل يف تقسيمه للشعر العريب احلديث منهج " هربرت ريد " فقسمه ل
فالقصائد الطويلة عنده هي القصيدة املوضوعية الدرامية، أما  ،إىل قصائد طويلة و قصائد قصرية
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رقا بينهما: "فالفرق بني يقول عز الذي إمساعيل مف ،القصيدة القصرية فهي القصيدة الغنائية
القصيدة الطويلة و القصيدة القصرية فرق يف اجلوهر أكثر منه يف الطول. و هذا االختالف يثري 
مشكلة الغنائية، فنحن نسمي القصيدة القصرية غنائية، و كان ذلك يعين يف األصل قصيدة من 

قصيدة الغنائية من وجهة و ميكن تعريف ال .ها يف ساعة متعةي القصر حبيث ميكن تلحينها و غنا
هي قصيدة تعرب مباشرة عن حالة أو  ،نظر الشاعر بأهنا قصيدة جتسم موقفا عاطفيا مفردا أو بسيطا

إهلام غري منقطع. أما القصيدة الطويلة فالنتيجة الطبيعية هي أهنا قصيدة تربط مبهارة بني كثري من 
ب املهارة فكرة عامة واحدة هي يف تلك احلاالت العاطفية، و إن كان من الواجب هنا أن تصح

   24.ذاهتا تكون الوحدة العاطفية للقصيدة "
فطول القصيدة الغنائية ال يدخلها يف قسم القصائد الطويلة، اليت هي عبارة عن جمموعة 

بينها، و أن كل مقطع هو  طالعادي أهنا قصائد متفرقة ال راب القارئمن املقاطع و األجزاء، حيسب 
، إال أهنا يف احلقيقة تكون قصيدة واحدة جتمعها وحدة الفكرة، فالقصيدة الطويلة قصيدة بعينها

معقدة البناء حتتوي على جمموعة من القصائد، إهنا كالتنويعات املختلفة يف العمل املوسيقي املركب، 
و هبذا يكون " التعقيد عنصرا أساسيا يف طبيعة العمل الشعري الضخم أو القصيدة الطويلة، يف 

 .  25ني أن البساطة و التجديد يف العاطفة من طبيعة القصيدة الغنائية "ح
لذلك جعل عز الذين إمساعيل القصيدة القصرية، قصيدة غنائية بينما القصيدة الطويلة 
موضوعية ذات معمارية درامية، ذلك بأن القصيدة الطويلة عنده " قد أخذت تعمل يف خفاء 

يب مل يعرف فيه من قبل هو شعر الفكرة، فلم يعد مفهوم الشعر لتدخل نوعا جديدا يف الشعر العر 
 26أنه جمرد مشاعر بل أصبح  ... خربات إنسانية و جتارب عميقة ... "

بينما جند صالح عبد الصبور ال يقر بتقسيم القصائد إىل قصائد غنائية ذاتية و أخرى 
عي يف القصيدة، كما أن القصيدة موضوعية ذات بنية درامية، ألنه ال يفرق بني الذايت و املوضو 

القصرية قد تكون ذات بنية درامية، إذ ال يستطيع القارئ أو الناقد نفسه أن يعلم أين تنتهي حدود 
 الذاتية يف القصيدة و أين تبتدئ فيها حدود املوضوعية.

ذلك بأن هذه  ،فالقصيدة جتمع بني الذايت و املوضوعي لتشكل قصيدة عظيمة خالدة
بعة من اإلهلام الذي ترفده ثقافة الشاعر و خرباته و جتاربه، و لذلك هو يعترب القصيدة القصائد نا

من التشكيل أو البناء للقصيدة العربية احلديثة، إذ أهنا قصيدة  االطويلة مثل القصيدة القصرية، نوع
ة تقدم جمموعة من التنوعات على موضوع واحد، مثل التشكيل احللزوين الذي يدور حول الوحد
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كذلك عورية ليعود إليها يف النهاية، و العاطفية للقصيدة و مثل التشكيل الدائري الذي يبدأ بوحدة ش
مثل التشكيل املفتوح اآلفاق و غريها من أنواع التشكيل للقصيدة الغنائية، فالقصيدة الطويلة عند 

 صالح عبد الصبور ال خترج عن إطار القصائد الغنائية.
ف واضح، فهو ناتج عن اختالف ريية كال الناقدين إذ يعترب عز و السبب يف هذا االختال

ة، فامللحمة عنده مل تفتقد إال الذين إمساعيل أن القصيدة الطويلة هي البديل الوحيد للملحم
خصائصها التشكيلية و مالبساهتا العامة، كالطول املفرط و املدة الطويلة اليت يستغرقها نظم "

تطور االسم الذي يطلق عليه فأصبحت " القصيدة الطويلة " بدال من  القصيدة، و كما تطور النوع
" امللحمة " و قصيدة " رجال اجلوف " أو " األرض اخلراب " للشاعر توماس إليوت من أوضح 

 .27القصيدة الطويلة املعاصرة ..." ىاألمثلة عل
واحدة تقوم أما صالح عبد الصبور فريى أن القصيدة الطويلة عبارة عن تنوعات لقصيدة 

ر القصيدة الغنائية، على موضوع واحد هلا بنية حمددة و تشكيل حمدد، و هي تدخل يف إط
 تشكيلها يتميز بالبساطة و األصالة، و هي ختتلف عن امللحمة متاما ألن بناء امللحمة بناء تركييبو 

 مفروض حبكم القواعد الفنية.
لبناء القصيدة و تشكيلها من الفن  هو هبذا يكون صالح عبد الصبور قد انطلق يف مفهوم

التشكيلي نفسه، أما عز الدين إمساعيل فقد انطلق من أحكام سابقة لنقاد غربيني، و كذلك من 
 نظرية " تطور األنواع األدبية ".

و نتيجة لثقافة صالح عبد الصبور و علمه بالفنون التشكيلية و متييزه بينها فإنه أطلق 
القصيدة بدل مصطلح " املعمار " على الرغم من وجود مصطلح "  مصطلح " التشكيل " على بناء

الرسم التشكيلي أو فن التصوير ألنه  ناملعمار " ضمن الفنون التشكيلية، إذ يقصد بالتشكيل ف
يوائم رياه النقدية، كما يتوفر على دقة نقدية ال يتوفر عليها مصطلح " املعمار " الذي كان صالح 

موافقا بذلك بعض النقاد و من بينهم عز  ،اه يف مرحلة من مراحله النقديةعبد الصبور نفسه قد تبن
مصدر الفن و طبيعته، و ما يدل عليه مصطلح "  يف الدين إمساعيل، إال أنه ملا تأمل رييته النقدية

يف الوقت نفسه  و،رمصدر الشعاملعمار " وجد أنه يناقض نفسه، فهو يقول باإلهلام و املوهبة يف 
 إلبداع.العقل أثناء اارية القصيدة اليت تعين البناء املركب الذي يعتمد حضور يقول مبعم

النقدي، ينسجم مع تصوره و لكي يتقي هذا التناقص تبىن مصطلح التشكيل، الذي 
فنا من  ا، والعتبارهأو رمسا ناطقا مع تشكل القصيدة يف حد ذاهتا بوصفها تصويرا وينسجم أيضا
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الشعر وأثرا فيه مها املوسيقى  " أهم عنصرين رافقاذلك بأنملكاين، الزماين و ا فنون التشكيل
العنصرين التصويري و املوسيقي، املكاين و الزماين، املتأين و املتعاقب، البصري الرسم،و أن هذين و 

 .28و السمعي متالزمان معا يف فن الشعر و ال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر "
تؤدي إىل  هااإلهلام و املوهبة يف الشعر، و معماريتفتشكيل القصيدة يفضي إىل القول ب

: " و قد كنت إىل زمن هقولب، و قد عرب صالح عبد الصبور عن هذا فيهالقول بالصنعة و اجلهد 
". أكثر دقة من كلمة " املعمارقريب أتبىن كلمة "املعمار "، و لكين اآلن أجد كلمة " التشكيل " 

عرف العربية استعماهلا هبذا املعىن االصطالحي. فلنا إذا أن من البديهي أن كال الكلمتني مل تو 
رز، فلنقل إن املعمار ينبع من فن العمارة، بينما ينبع نتحدث عن دالالهتما املعاصرة دون حت

التشكيل من فن التصوير، و لنقل إن فن الشعر أقرب إىل التصوير منه إىل العمارة، و لكن هذه 
ا. إذن فلنقل إن املعمار فيه درجة من العمد و التصميم أكثر من املسألة ذوقية قد خيتلف عليه

ديها هذا ؤ التصور للوظيفة اليت ي من التشكيل، فال بد لبناء مسجد أو كنيسة أو متحف من لون
البناء، و البد من إخضاع املادة هلذه الوظيفة، و البد من تكاثف عديد من اخلربات لتحقيق هذا 

حل اليت مير هبا، أما تشكيل اللوحة فهو " وارد " يأيت إىل النفس فتتحرك املرا اختالفالعمل، على 
به اليد كما يرد " وارد " القصيدة كما أنه ال خيضع لألغراض النفعية. و مقدار العمد فيه أقل كثريا 

 .29من مقدار العمد يف املعمار "
النقاد للفنون  تصنيف الفالسفة و لذلك جنده خيتلف و عز الدين إمساعيل، الذي تبىن

 حسب طبيعة مادهتا، إذ جعل الشعر تشكيال زمنيا ملا حيتوي عليه من إيقاع، و مسى الصورة الشعرية
التعبري عن املكان من خالل الزمان، و من مث ربطها بفن التصوير،  الستطاعتهابالتشكيل املكاين 

اقد و تصوره ملصدر الشعر و فسمى بناء القصيدة باملعمار، و هذا طبعا مقرتن و متعلق بريية الن
طبيعته، إذ أن القصيدة عنده عمل صميمي شاق يبذل الشاعر جهدا كبريا يف بنائها، معتمدا يف 

 ذلك على قدراته العقلية و املعرفية و خرباته املكتسبة و جتاربه.
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