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 لمة رئيس التحريرك

 بسم هللا وكفى والصالة على المصطفى

 األعاداد صادو  بعاد – كالل  ميسارا وكاان با  ممكناا كان لقد

 ،المسااعى بداياا  بنجااا  منتشااي  نسااتمر أن – متاا ن مجلاا  ماا  الثالثاا 

 ضااي " ـباا إمااا ،تطاا ير  عاا  القصاا   تبرياار بجاهزياا  ومستأنسااي 

 وال هالا ال ن  أ والحاا  ،معاا بهماا أو" اتاإلمكانا قلا " ـبا وإما" ال قت

 . ذاك

 ،ال قات فا  سع  يتطلب إنما كهلا أكاديميا إنجازا نإ ،صحيح

 التأسيسااا  العمااا  أن ،أيضاااا   الصاااحيح لكااا  ،اإلمكاناااات فااا  ووفااارة

 لكااا  ،"ال قاات ضااي " ـباا باإلحسااا  إال فعااال   يسااتقيم ال التطاا ير 

 الل  بالمعنى وليس ،م الز حرك  ف  الفاعلي  م  يت لد الل  بالمعنى

 .سك نيته إلى االطمئنان تبرير م  ينشأ

 لهالا اإلعاداد حاي – حقيقا  المسانا إنناا: القا   لنا يتيح هلا إن

 ألنناا إال ،ذاك وماا، األو  باالمعنى ،"ال قات ضاي " خص ب  – العدد

 فكاان ، الثاان  باالمعنى ،"ال قات ضي " ب جاه  االستئنا  نستسغ لم

 :يل  ام إلى باد نا أن  

   واسع  بصالحيات تحرير هيئ  ستحداثإ:  أوال

 أصاابحت حياا  ، جاال يا تغيياارا العلمياا  الهيئاا  تغيياار:  ثانيااا

 ما  واإلبادا  والنقاد الفكار ساماء فا  المعا  أسماء تضم

 ما  ظريا  ومحماد يقطي  سعيد:  األساتلة السادة أمثا 

ماراد و عقااد ي وايفيلا ،واسين  ولعرج ،الشقي  المغرب

 وب مااادي  ب سااااح  وعمااار. فرنساااا جامعاااات مااا  يلاااس

مزا   شا ف و مختا  ولزعر ، محمد بل ح  و ب زيد

وكروم  لحسا  وعباد الجليا  مرتاام وعمار الساسا  

    م  جامعات الجزائر.
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 داخ  م  مختلف  جامعات ف  ساتلةأ الى التحكيم ت سيع: ثالثا

   .ال ط  وخا ج

 علاى بقااءإلا ماع عدد ك  ف  للد اس  مح   تخصيص: رابعا

 .المح   خا ج والمقاالت للد اسات حرة مساح 

 الهيئااا  استشاااا ة بعاااد الإ يعتماااد ال المحااا   ختياااا ا: خامساااا

 المخصااص للعاادد الساااب  العاادد فاا  عنااه ويعلاا  العلمياا 

 .له

 لرصااااد أخاااار  فضاااااءات و أباااا اب سااااتحداثا: سادسااااا

 جامعيا  و سائ  ومجالت ،كتب: الجديدة اإلصدا ات

. 

 .بالمجل  خاص الكترون  م قع اثستحدا: سابعا

 أكاديمياا  مجلاا  ،"متاا  " مجلاا  ماا  لنجعاا  كاااف هاالا فهاا 

    ال ص ؟ بهلا جديرة محكم 

 .كافيا ليس بأنه مقتنعي  نستمر أن شرط لك  كاف هلا إن نعم

  

 رئيس التحــرير 

 د. حفيا  محمـد
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 ُشروط فصاَحة الُمْفردة اللَّغويّة
 

 طيبـي الدّكتــــور: أحمـد 
 قسـم الّلغة العربية وآدابهـــا

 جامعة الدّكتور موالي الطّاهــر 
 بسعيـــــــــــدة 

 

 تمهيــد ::  1

اللّغدددويين العدددرب القددددامى ، ومدددْن بدددين  ِاْنشدددغاالتلقدددْد كدددان مدددْن بدددين            
المالحظدددات التدددي سدددّجلوها بخصدددوص فونولوجيدددا اللّغدددة العربّيدددة ، وتزامندددا  مدددع 

حو الخّفة واللّطافة والُيسدر ، أّنهدا ال تقبدل تدوارد الّصدوامت المتماثلدة أْو جنوحهـا ن
داخددل مجددال الِجددْذر أْو الِجددْذع ، ألّن تشددكيل األبنيددة اللّغوّيددة مددْن  (1)المتجانسددـة 

أصواٍت ِاشتركْت في نفس منطقة اإلخراج ، يدفع اآللدة الّنطقّيدة إلدى العمدل ضدمن 
صُعَب عليها آداء نفدس الحركدة الّنطقّيدة تقريبدا  مدّرتين حّيٍز ضّيٍق فتْثقل حركُتها وي

متتاليتين ، ولقد أحّس القددماء بالوضدع المستْعصدي علدى مسدتوا أعضداء الّنطدق، 
، وذكدر  ( 9)في مثل هذه الحاالت ، فشّبهه الخليل بن أحمد الفراهيدي بمشي المقّيد 

أحسدن  »، وأّن  ( 1)أتلفدا ابن جّني أّنه متى تجاور مخرجا الحرفين ، فالقيداس أالّ ي
الّتأليف ما بوعد فيه بين الحدروف ... وذلدأ أّن الّصدوت إذا ِاْنتحدى مخدرج حدرٍف 
فأجرس فيه ، ثّم أُريد نقله عنه ، فاألْخلَق بالحال ، أْن يعتمد به مخرج حرٍف يبعدد 

 ( 1) «عنه ليختلف الّصوتان فيعذبا بتراخيهما .

هم على هذا األساس ، فوضدعوا شدروطا  بْل لقد تحّدد مقياس الفصاحة عْند
أْن يكدون  »ال تكون اللّفظة المفردة فصديحة  إالّ بهدا ، يقدول ابدن سدنان الخفداجي : 

تددأليف تلددأ اللّفظددة مددْن حددروٍف متباعدددة المخددارج ، وعلّددة هددذا واضددحة  وهددي أّن 
الحروف التي هي أصوات  تجري من الّسمع مجرا األلوان من البصر ، وال شّأ 

األلددوان المتباينددة إذا ِاجتمعدددْت ، كانددْت فددي المنظدددر أحسددـن مددن األلدددوان  فددي أنّ 
دفرة ، ولقدرب مدا  المتقاربة ، ولهذا كان البيداض مدع  الّسدـواد أحسدن مْندـه مدع الص 
بينده وبدين الّصفدـرة وبعدد مدا بيندـه وبدين األسدود ... ومثدال الّتدأليف مدن الحددروف 

 يحتاج إلدى ذكدره ، فأّمدا تدأليف الحدروف المتباعدة كثير  جاء كالم العرب عليه فال
المتقاربة ... منه ) الُهْعُخع ( ، ولحروف الحلدق ِمزيدة  مدن القدبح  إذا كدان الّتدأليف 
منها فقط ، وأنت تدرأ هذا وتستْقِبحه كما يقَبح عندأ بعض األمزجدة مدن األلدوان 

 (4) «، وبعض الّنغم من األصـــــوات . 
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األصدددوات مدددْن شدددأنه تعقيدددد عملّيدددة الدددّتلّفظ  بدددين ( 0)واسدددتبعادا  ألّي تددددافٍع 
وعرقلة سيرانها في هدوء ، حرصدْت اللّغدة ، فدي نسدجها لكلماتهدا ، علدى مراعداة 
شروط فصاحتها وسالمة تكوينهدا ، فقدد تحاشدْت الّتدأليف بدين األصدوات المتقاربدة 

الّتاء َو الّدال جّدا  في مخارجها على مستوا الكلمة الواحدة ، فلـْم تجمع مثال  بين ) 
َو الّطدداء ( ، َو ال بددين ) الّثدداء َو الددّذال  َو الّظدداء ( ، َو ال بددين ) الّسددين َو الددّزاي َو 
الّصاد ( ، حيـث لم يرْد منها مثال في اللّسـان العربّي ال في صدورةٍل ثنائّيدة ، وال 

 . ( 4)في صورٍة ثالثّية ، وال فيما هو أكثر مْن ذلــأ 

صوامت  الحلق ، ذكر ابن جّني أّنها أبعد مْن غيرها عن وفي إشارته إلى 
، واسددتدّل علددى ذلددأ ب شددارته إلددى القرابددة  (1)االْئددتالف لشددّدة تقددارب مخارجهددا 

الّشددديدة بددين مخارجهددا حيددث ال يفصددل بينهددا غيددر فددارٍق دقيددٍق يمّيددز بعضددها عددن 
ي فدي الحداء لكاندا البعض اآلخر ، كحال الحاء َو العين مثال  ، فلدوال تلدأ البّحدة التد

 و لوال بّحة  في الحاء  »صامتا  واحدا  ، يقول ابن جّني : 

  (2) «ألشبهْت العين ، فلذالأ لم يأتلفا في كلمٍة واحدة . 

أّمددا الّظهريددـات / صددوامت أقصددى اللّسددان وهددـي : القدداف ، َو الكدداف ، َو 
الِجدْذر أْو الِجدْذع  الجيم ، فَتلي أصوات الحلق في عدم قبولها الّتوارد علدى مسدتوا 

، محكومة  في كّل ذلأ بقانوٍن عامٍّ وسدلوٍأ معدروٍف فدي العربّيدة يددفعها دومدا  ( 16)
الّصوت مع نقيضه  »إلى صْوغ مفرداتها مْن أصواٍت متباعدة المخارج ، ذلأ أّن 

حّتى تحقِّق أكبر قَدٍر ممكٍن ( 11)كما يقول ابن جّني  «أظهر منه مع قرينه ولصيقه 
ن حددّدا  أعلددى مددن الوضددوح فددي الّسددمع مددْن  يددريح ( 19)االقتصدداد فددي الجهددد ، وتددؤمِّ

 طرفي العملّية الّتواصلّية كّل من المرسل والمتلّقي على حدٍّ ســواء .

وقد تجّدد االهتمام بمسألـة الّتأليفات بين األصوات ، في الّسنوات الخمسين 
حددول تددأليف جددذور فددي أبحاثدده  Greenberg (1950)مددن القددرن الماضددـي مددع 

األفعددـال فددي اللّغددات الّسددامّية ، فقددد الحددظ أّن هندداأ حْظددرا  علددى تددوارد الّصددوامت 
داخلهددا ، وبخاّصددة إذا تعلّددق  Homorganicsأْو المتجانسددة  Identicsالمتماثلددة 

األمر بالمْوِقع الّصامتّي األّول والّثاني ، غير أّن هدذا الحْظدر يبددأ فدي الفُتدور كلّمدا 
أْو  Identityاللّذين يكون فيهما الّتماثل  (11)(  9َو ص 1عن الموقعين ) ص ِابتعدنا

 مْوسومـا  .  Homorganicityالّتجانس 

وتجددّدد حددديثا  مددع مجموعددٍة مددن الفونولددوجيين الّتوليددديين وعلددـى رأسددهم 
McCarthy (1981 ) ، (1986) ، (1988) ، (1991)   الدذي قدام بدراسدة

لعربّية الفصحى باحثا  عن قيود توارد الّصوامت داخلها ، وقد الجذور الّثالثّية في ا
-Universal wellَخلَُص إلدى نتيجدٍة متعلّقدٍة أساسدا  بقيدد سدالمة الّتكدوين الكدوني 

formedness Constraint    ) المعدروف بدـ : مبددأ المحيدـط اإلجبدـاري ) م م إ
Obligatory Contour Principle العظمـى من ، فالحـظ أّن الغالبّيـة 
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الّصوامت المتواردة في جذور العربّية تْنضبط لـه ، فال معنى معه لتدوارد األمثدال 
 ، بل يمنع 

                 (11)حّتى توارد المتجانسات ، وتجاور بعض المالمــح . 

، إالّ أّن اإلشدكال التي قد سدبق أْن انتهدـى إليهدا القددامى وهي نفس الّنتيجة 
لّغوّيددون العددرب هددو تجاوزهددـم المعقددول فددي تصددنيفهم للّصددوامت الددذي وقددع فيدده ال

العربّيددة عندددما قّسددموها إلددى مجموعددات كثيددرٍة مددن المخددارج بلغددْت الّسددبعة عشددر 
مخرجددا  ، مّمددا يشددّكل عائقددـا  حقيقّيددا  أمددام تحديددد مددـدا قُددرب بْعضددها أو ُبعددده عددن 

علددى مسددتوا الجددذر أْو الددبعض اآلخددر ، ثددّم تحديددد أّيهددا ُيْسددَمح بتجدداور صددوامتها 
 الجْذع ، وأّيها يمنع مْن ذلـأ .

وهددو األمددر الددذي تجاوزتددـه الّدراسددات الّصددوتّية والفونولوجّيددة الحديثددة 
بتقليصها لعدد مواضع الّنطق إلى أربعٍة فقـط هي : شفهّي ، طرفدّي ، ظهدرّي ، و 

لدّي العداّم المْنبندي حلقّي ، مّما يتماشـى ومناحي االقتصاد ويسدير ِوْفقدا  للّسدلوأ العمَ 
علددى أسدداس الّتبسدديط . وهددي المخددارج التددي نعتمدددها فددي دراسددتنا هددذه ، وتتددوّزع 

 الّصوامت العربّية بموجبها على الّشكل الّتالــي : 

 (11) : الّتوزيع المْخرجّي للّصوامت العربّيـــة : 2

 (1) 

 أ _ المْوضـع الّشفهـّي : ب ، ف ، م .

، د ، ط ، ث ، ذ ، ظ ، س ، ص ، ز ، ض ، ش ، ر  ب_ المْوضع الّطرفّي : ت
 ، ل ، ن.

 ج_ المْوضـع الّظهـرّي : ق ، أ ، ج .

 د _ المْوضـع الحلقـّي : ء ، هـ ، ع ، ح ، غ ، خ .

أّما عدم تصنيف المقاربين ) و ، ي ( ضمن هذه المجموعات ، فيعود إلى 
الّصدددوامت والمصدددّوتات  طبيعتهمدددا الُمْلتِبسدددة فدددي جميدددع اللّغدددات بَتمْوقعهمدددا بدددين

 وَقبولهما الّتوارد مع  صوامت

 ( 10)بقّية الّطبقات بكّل حّريــة . 

إّن توزيع الّصوامت العربّيـة بهذا الّشكـل وتصنيفها إلى مجموعدـاٍت علدى  
 أساٍس 

كمدا   Identity Classمخرجّي ، يعني أّن الّصوامت التي تنتمي إلى طبقة تماثل 
 Yipتسّميهـا 

، ال تأْتلف فيما بينها ، وتأتلف ، في المقابل َو بدون قيود ، مع  صوامت  (1989)
 الّطبقــات
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األخرا . لكّن هذا الّتصنيف َيظهر أّنه تعترضه بعض العقبدات ، فيصدطدم أحياندا  
بواقدع نظدام الّتأليفدات الّصدامتّية فدي اللّغدة العربّيدـة ،  فمدثال  الحلقيددان ) غ ، خ ( ،  

 متنـاعفباإلضافة إلى  اِ 

تواردهمدددا مدددع صدددوامت طبقتهمدددا ، ال يتدددواردان كدددذلأ مدددع طبقدددة الّظهرّيدددات ،  
ويالحددظ كددذلأ أّن قيددود الّتددأليف ، إذا كددان تأثيرهددا قوّيددا  داخددل طبقددة الحلقّيددات ، 

باعتبارهددـا ( 14)والّظهرّيددات ، والّشددفهّيات ، ف ّنددـه يضددُعف داخددل طبقددة الّطرفّيددات 
 ، إْذ يجعلها تواترها األقّل وسما  واألكثر شيوعا  

المرتفددع فددي جميددع اللّغددات ُمعّرضددة  للمسددارات الفونولوجّيددة أكثددر مددن غيرهددا مددن 
 الّصوامت األخــرا .

أصددوات الفددّم َو اللّسددان ... أكثددر مددن أصددوات الحلددق َو  »يقددول شدداهين : 
 الّشفتين ، وإّنما 

اطق يستطيع بواسطـة كان ذلأ ألّن اللّسان أْقدر أعضاء الّنطق على الحركة ، والنّ 
 لسانه أن

ُينتج عددا  من األصوات بمجّرد وضع لسانه في موضٍع معّيٍن وتغييدر صدفة نطقده 
 ... وظاهـر  

أّن هذه األصـوات جميعها من مخرٍج واحٍد تقريبا  ، وأّي تغيير في وضدـع اللّسدان 
مخدرج ، ُينتج عددا  آخر من األصوات ال يفصل بين أفراده سوا خّط رفيع فدي  ال

، أْو صددفة تمّيددزه عددْن نظيددره ، هددذه المرونددة التددي يّتصددف بهددا اللّسددان فددي جزئدده 
األمددامّي ، هددي التددي أتاحددْت لمجموعددة أصددوات الفددّم هددذه الكثددرة ، ولكددّن الّتجدداور 
والّتقارب جعلها ُعرضة  دائما  للّتأّثر بما يليها مْن أصوات ، ولذا أُدِغم كلٌّ منها في 

( 11) «دون ذلأ ظرف  صوتيٌّ آخــر .  اآلخر ، ما لم يُحـلْ 
 

لدددذلأ كلّددده ، وفدددي محاولدددٍة لتسدددوية الخلدددل المسدددّجل علدددى مسدددتوا طبقدددة 
 تقسيمها إلى طبقاٍت فرعّية  Padjett  (1995)الّطرفّيات وعملية الّتأليف ، اقترح

تراعي باإلضافة إلى موضع الّنطق ، كيفّية حدوثه ، وملمح الجهارة كدذلأ ، فهدذه 
جميعهددا تعمددل علدددى الّسددماح بحصددول تدددوارد الّصددوامت داخددل طبقدددة  العناصددر

الّطرفّيات أْو عدم حصوله ، فجَعلها ثدالث مجموعدات تتدوّزع الّطرفّيدات بموجبهدا 
 وفق الّتصنيف الّتالـــي :

) 9( 

 _ الّطرفّيـات الّرنينيـة : ل ، ر ، ن .

 _ الّطرفّيـات الحاجزّية االنحباسّية : ت ، د ، ط ، ض .

 الّطرفّيات الحاجزّية المستمّرة : ذ ، ث ، س ، ز ، ش ، ص ، ظ . _ 
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هذا يعني أّن هذه الّتقسيمات الجزئّية التي عرفتها طبقدة الّطرفّيدات ِاسدتنادا  
إلى كيفّية نطقها ، غير متجانسة ، وبالّتالي يمكن لعناصدر كدلٍّ منهدا أْن تدأتلف مدع 

 يتوّفـر أحياندا  ، لدذلأ وانسجامدـا  مدع عناصر الّطبقة الجزئّية األخـرا ، وهو ما ال
التي نْنوي معالجتها  Phonological Processesطبيعة المسـارات الفونولوجّية 

فددي هددذه األطروحددة ، سددنعمل إلددى توزيعهددـا إلددى طبقتددْين جددزئيتْين فقددط   طبقددة 
 للّطرفّيات الّرنينّية ، وأخرا للّطرفّيات الحاجزّية .

ان الّصدامتان ) غ ، خ ( لهمدا وضدع  خداصٌّ فدي إضافة إلى ذلدأ ، ولّمدا كد
تدؤّثر  (12)اللّغة العربّية بحكدم ِاشدتراكهما مدع الحلقّيدات فدي تشدكيل فصديلٍة طبيعّيدة 

 على حركة الّصامت  الحلقيّ 

في صيغة اإلطالق ) المضدارع ( ، وتددفع إلدى إظهدار الّندون ، ثدّم إّن تموضدعهما 
اشتغالها معا  في مسدارات فونولوجّيدة بعينهدا  في  أعلــى إخراجها ، أْو بالّنظر إلى

 ، وتقتضي قيود الّتوارد أالّ تأتلف عناصر الفصيلة 

الواحدة مع بعضها البعض ، بينما تأتلف صوامت الفصائـل المختلفة بحرّية .       
 لمزيد من الّتوّسع حول هذه الفكرة ، يرجع إلى 

ابتددـداء   Coocurrence Theoryاألعمددال التددي اهتّمددْت بنظريددة الّتأليددـف      
 Bohasَو   McCarthy (1981) ، (1988)، إلـى   Greenberg (1950)مـن

    وغيرهــم . (1991)

ويشددّكالن مددع  ( 96)، جعلهمددا قددريبين مددن الّظهرّيددات  Upper Pharynxالحْلددق 
أفراد مجموعتها فصيلة  طبيعّية  أخرا ُتْخفدى معهدا الّندون ، يجعدل توزيعهمدا علدى 

 طبقتْي الحلقّيات و الّظهرّيات في اآلن

ذاتدده أمددرا  واردا  وبخاّصددٍة إذا علمنددا أّنهمددا ال يتددواردان مددع عناصددر المجمددوعتين 
 ( 91) وفق ما تمّثله شجرة المالمح الهندسّية الّتالّيــة :
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)1 (   

 ]  غ ، خ  [                                        

 عجرة المحّل                                          

          

 

             

 

  ] حلقي [                             ] ظهري [                        

 ] ء ، هـ ، ع ، ح [                     ] ق ، أ ، ج [                

 
وعددات بعددـد هددذا ، يمكننددا إعددادة تصنيددـف الّصددوامت العربّيددـة إلددى مجم 

 الّتوارد غير المتجانسة الّتاليــة : 

 

(1 ) 

 _ الّشفهّيـــات : ب ، ف ، م .

 _ الّطرفّيات الحاجزّية : ت ، د ، ط ، ث ، ذ ، ظ ، س ، ز ، ص ، ش .

 _ الّطرفّيات الّرنينّيـة : ر ، ل ، ن .

 _ الّظهرّيـــات : ق ، أ ، ج ، ) غ ، خ ( .

 ، ) غ ، خ ( ._ الحلقّيـــات : ء ، هـ ، ع ، ح 

إّن تقسدديما  للّصوامددـت بهددذا الّشددكل ، وجددب أْن ُيفهددم منددـه أّن عناصددر كددّل 
طبقٍة ب مكانها أْن تأتلف مع عناصر الّطبقات األخرا بكّل حّرية ، وُيفهم منه كذلأ 
أّن عناصددر الّطبقددة الواحدددة ُيحَظددر عليهددا أْن تتددوارد مددع عناصددر طبقتهددا . إالّ أّن 

ة المترّتبة عْن صدْوغ البندى المورفولوجّيدة ، قدد تددفع أحياندا  إلدى الّسياقات الّصوتيّ 
بعدددض الّتأليفدددات المحظدددورة ، فتتدددوارد المتجانسدددات ، وقدددد تتدددوارد فيهدددا حّتدددى 
المتماثالت ، فيحصل بينها الّتدافع ويعّمها الّتنافر والّثقل ويستعصـي أمر إخراجهـا 

هدـا وانسديابيتها ، يحددث بينهدا مدْن على اآللة المصّوتة ، وحّتدـى تعدود إلدى انسجام
أنواع الّتفاعالت الّصوتّية ما يؤّدي بهدا فدي الّنهايدة إلدى تشدكيل أوضداٍع ُمستسداغة 
تتددوّفر فيهددا الّسالسددة والُيْسددر . ومددن بددين الّتفدداعالت التددي تعتددِرض األصددوات فددي 

وز خدـرق سياقاتها داخل أبنية الكلمـات ، آلية الّصهر / اإلدغام كاستراتيجّيدـة لتجدا

° 
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) م م إ ( ، ذلأ أّن طبيعة الّتكوين الفونولوجّي للملفوظات سواء  كانْت معجمّيدة  أْو 
وليدة سياٍق لغوّي ، مشروطة  بالّتقّيد بمبادئ وقيود الّنحو الّراعية لسالمة الّتكويدـن 

. 

 

 آلية اإلدغام / الّصهر موافقـــــًة لـِ ) م م إ ( : :  3

(99)بدين االسدتراتيجّيات  يمّثدل اإلدغدام واحددة  مدن
التدي يمكدن بواسدطتها   

تجاوز الحظر الذي يفرضه ) م م إ ( على توارد الّصوامت المتماثلة أْو المتجانسة 
، ف ّن كدّل خدرٍق يتعدّرض لده هدذا القيدد ، يعدالج بواسدطة آليدة اإلدغدام التدي تتدولّى 

ن أْو المتجانستين في صْهر المالمح المشتركة بين الِقْطعتين المتجاورتين المتماثلتي
 Clementsقطعـٍة واحدٍة مديدة على مستـوا بنية الِجْذر / الجْذع وفق ما يسدّميه 

 ( 91)مواضعة َصْهر المالمح المشتركة  . (91) (1985)

ددـم لتددوارد الّصددوامت  فالعالقددة واضددحة  بددين القيددد الكددونّي ) م م إ ( المنظِّ
الّصددهر  التدي تعتبدر نتيجددة  حتمّيدة  دفددع داخدل الجدذر / الجددْذع ، وحقيقدة اإلدغدام / 

 ( 94)إليهـا ) م م إ ( . 

ويحصل اإلدغام باعتماد آلية الّصهـر مباشرة  بالّنسبة للِمْثلين ، أّما بالنسبة  
بعدض مالمحهمدا أْو فدّأ رْبطهدـا ، مدْن  للِجْنسدين ، فيجدب أن يتحّقدق ابتدداء  ِاْمتدـداد
لصهرهما ، معنى ذلدأ أّن آليدة االمتدداد ،  أجل الوصول بهما إلى الّتماثل تحضيرا  

أْو فّأ الّربط ، إجراءان سابقان عدْن آليدة الّصدهر . وهدذا بيدان الحقيقدة الفونيتيكّيدة 
 لآللّيات الّثالث جميعـا  :

 



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 21 

 االمتــــداد :  : 1 - 3

ُيعبِّر عْن امتداد ملمٍح أْو أكثر مْن قطعٍة الحقٍة إلى أخرا سابقة ، والملمح 
 في القطعة الهدف بطبيعة الحال ، نمّثل له بالّشكل الّتالي :  ّد ، اليكون متوفِّـرا  الممت

 (5)  

  

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 ط : ـــــــ: فّك الّرب  2 - 3

فّأ رْبط ملمٍح أْو أكثر مدْن قطعدٍة ّسدابقٍة بحثدا  عدن مماثلدة قطعدٍة  يعبِّر عْن  
، كون متوفَّرا فدي القطعدة الاّلحقدةالحقـة ، والملمح الذي ُيفّأ ربطه ، ال يجب أْن ي

 تحضيرا لصهرهما في نطٍق موّحٍد مديد . وهذا تمثيلـه : 

(0) 

 

 

 

 

 

 

 

 : : الّصْهـــــــــر  3 - 3

° ° 

° 

× × × × 
9ص  1ص 9ص   الموضع الهيكلي 

 المالِمــح
° 

9ص  

° ° 

° 

× × × × 

9ص  1ص 9ص   الموضع الهْيكلي 

 ° المالِمــح

= 

° 

9ص  
 



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 22 

تقتضي اآللية الّنطقّيـة التدي يمّثلهدا ) م م إ ( ، وحرصدا  منهدا علدى إنفداق           
 »طاقٍة أقدّل لتحقيدق كدّل صدامتين ِمْثلدين تدواردا متجداورين كونهمدا يحتاجدان إلدى 

إعمال العضو الذي يخرج منه الحرف المضّعف مّرتين ، فيكثر العمل على ُعضٍو 
، ف ّنهدا تقدوم بصهرهمدـا وإدخدال أحددهما فدي ( 90)كما يقول ابدن عصدفور  « واحد

رفعأ اللّسان بالحرفين رفعدة   »اآلخر توحيدا  لمخرجيهما ومالمحهما عْن طريق  
، فيصدديران بتددداخلهما كِقطعددٍة ( 94) «واحدددة  ووضددعأ إيدداه بهمددا موضددعا  واحدددا   

أّمدا الُمددغم مدن و »صوتّيٍة واحدٍة زيد في مدّدة إنتاجهدا ، يقدول الدّداني األندلسدّي : 
الحددروف ، فحّقدده إذا التقددى بمثلدده .. وهددو سدداكن ، أْن ُيددْدَخل فيدده إدخدداال  شددديدا  ، 
فيرتفع اللّسان بالحرفين ِارتفاعة  واحددة  ال فصدل بينهدا بوقدٍف وال بغيدره ، وُيعتمدد 
على اآلخر اعتمدادة  واحددة  ال ُمهلدة بدين بعضده وبعضده ، وُيَشدّد الحدرف ، ويلدزم 

موضعا  واحدا  ، غير أّن ِاحتباسـه ، فـي موضع الحـرف ، لما زيد فيـه من اللّسان 
يتّم ذلأ وفـق الّشكل  (91) «الّتضعيف ، أكثـر من احتباسـه فيــه بالحرف الواحد . 

 الّتـالـي : 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْهدـر ، المعتمددة يْظهر أّن استراتيجّيدـات : االْمتدداد ، فدّأ الّرْبـدـط ، ثدّم الصّ 
لموافقددـة ) م م إ ( وتجدداوز حظددره علددى تددوارد الّصددوامت المتجانسددة أْو المتماثلددة 

 على مستوا الجذر خاّصة ، محكومة  بقيٍد آخر ال تتحّقق إالّ بوجـوده هو :

 

 :  Strict locality condition : شرط المجاورة الّصـارم  4 -3

 ) ش م ص ( (1) 

1ص 1ص   

° ° 

 

° 

× × × × 

 الموضع الهْيكلي  1ص

 ° المالِمــح

= 
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اورة الخّطيددة بددين القطعتددين المتمدداثلتين حّتددـا تكونددا يجددب أْن تتوفددـّر المجدد
 (  92)موضوعا  لالمتداد ، فّأ الّربط ، أْو الّصهـر . 

ذلأ أّن قيود الّتأليف ، تكدون فاعلدة  فدي حالدة الّصدوامت اللّصديقة ، عنددما 
قدع يكون الّصامت الُمتأّثر واقعا  قُفال  لمقطدع ، متلُدوا  مباشدرة  بالّصدامت المدؤثِّر الوا

 صْدرا  للمقطع الموالي .

ومدددع ذلدددأ ، ف ّنندددا نعددداين أحياندددا  بعدددض الّتأليفدددات الّصدددامتّية التدددي تكدددون  
صددوامتها المتجانسددة لصدديقة  مثددل ) د ، ت ( أْو ) ر ، ل ( أْو ) س ، ص ، ز ( ، 
إالّ أّن قيود الّتأليف تكون حازمة  صارمة  في ترتيب معّيٍن ، فاترة  غيدر مباليدٍة فدي 

يب العكسّي ، فكيف يمكن رْصد هذا الّتوزيدع غيدر المتنداظر فدي الّتدأليف بدين الّترت
 الّصوامت في فونولوجيا اللّغة العربّية ؟

الاّلتنداظر  Clements (1990)لقد فّسرْت كثير  من األعمال على غـرار  
 Aالمسّجل في تأليفات بعض الّصوامت على أساس قاعدة المسافة الجهرّيـة الّدنيا 

minimal Sonority Distance Rule    التدي تفتدرض أّن المسدافة الدّدنيا غيدر
المْوسددومة بددين صددامتين ، ال يجددب أْن تنددزل عددْن درجتددين ، فدد ذا وصددلْت مسددافة 
الجهارة بين الّصامتين المتواردين إلى الدّدرجتين أْو أكثدر ، يتقدّدم األكثدر جهدارة  ، 

عيفا  ، أّما إذا نزلْت المسافة الجهرّيدة وفي هذه الحالة ، يكون تأثير قيود الّتأليف ض
عن الّدرجتين ، فيتقّدم األقّل جهارة على األكثر جهارة ، وفي هذا الوضـدـع يكدون 

 .ماثل الّتاّم ثّم إلى االْنصهارتأثير قيود الّتأليف عليهما قوّيا  فيدفعهما إلى التّ 

قيمدة األصدوات اللّغوّيدـة ، علدى أسداس   Clements (1990)وقدد رّتدب 
 الجهارة وفق الّتسلسل الّتالــــــــــي : 

 

(2) 

 الوقفّيــات > االحتكاكّيـات > األنفّيـات > الموائـع > المقاربان > المصّوتات .

إالّ أّننا نرا أّن هذا المقَترح يترأ وراءه ثغراٍت ال يمكن سدّدها ، ذلدأ أّن 
اظر في تعامل القيود مدع تأليفدات اعتماد قاعدة المسافة الجهرّية الّدنيا لتفسير الاّلتن

بعض الّصوامت ، ال يمكن أْن يبّين لنا لماذا يكون الّترتيب العكسّي بين الّصدامتين 
المتواردين ممكنا  ، ونحن نعلم أّنه إذا كانْت المسافة الجهرّيـة الّدنيا بينهمدا تسداوي 

المنطقدّي كدذالأ ، درجتين أْو أكثر ، ، يتقّدم األكثـر جهدارة  علدى األقدّل جهدارة ، و
في هذه الحالة ، أْن تبقى المسدافة الجهرّيدة ذاتهدا فدي الّترتيدب العكسدّي ، فلمداذا إذا  
تختلف القيود في تعاملها مع الّترتيبين ، فتكدون صدارمة  فدي هدذا الّترتيدب ، فداترة  

 في الّترتيب اآلخـر ؟

 :دأ الّتالـيا ، نقترح بدله المبْ لذلأ ولسّد هذه الّثغرات وغيره         
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 مح د ـ خ / ] جهارة [  (16)

يجب المحافظة على تخصيـص جهارة الّصوامت في الخروج تمامـا  كما كانْت في 
 الّدخل المتناسلـة عنـه .

 

، باّتجاهّيدـة االمتدداد / الّصدهر يجب أْن نؤّكد هندا علدى نقطدٍة مهّمدٍة متعلقدةٍ 
عة الّثانّية إلى األولى المجاورة ، ف ّنه ف ذا كان مّتجه االمتداد عكسّيا  ينطلق من القط

ال يتحّقـق الّصهر إالّ وفق اّتجاهّيٍة صارمٍة تنطلدق مدن القطعدة األولدى إلدى الّثانيدة 
 المجاورة على أساس أّن القطعة

ألّن أصددل اإلدغددام ، أْن  »الّسددابقة هددي التددي تتعددّرض للفندداء  فددي القطعددة الاّلحقددة 
 وليس العكس .            (  16) « يدغـم األّول في اآلخـــر

وال يمكددن اعتبددـار اإلدغددام سدديرورة  شمولّيددـة يجددب تفعيلهددا كلّمددا تجدداور 
ِمْثالن أْو ِجْنسان ، وبخاّصدة إذا حددث ذلدأ علدى مسدتوا الكلمدة الواحددة ، وإّنمدـا 
يحصل ذلأ فقْط حين يْنتفي خرق القيود الّصوتّية والّصرفّية المتحّكمة فدي اإلطدار 

األحكدددام  »للّصددديغة اللّغوّيدددة بشدددكٍل عدددامٍّ كقيدددد أمدددن اللّبدددـس ، ذلدددأ أّن  البنيدددويّ 
كمددا (  11) « الموضوعددـة للّتخفيددف إذا أّدت إلددى نقددض أغددراٍض مقصددودة ، ُتركددتْ 

  يقول ِابن يعيـش .

 الـت *  (11) 

 إذا أوقع إجراء االمتـداد ، فّأ الّربط ، ثّم الّصهر في لْبـس ، بطَل مفعولـه .

غام الِقَطع المتماثلة أْو المتجانسـة المتجاورة ، مرهون  بأمن اللّدبس ، إّن إد
فاإلدغام مثال  في نحو : ُسُرر ، ُطلَل ، ُجُدد ، (  19)ف ذا لم ُيحَفظ ، توّقف اإلدغـام . 

ِقْنوان ، َزْنماء ، ُدْنيـا ، غير ممكٍن ألّنه يؤّدي إلى ِاشدتباه بنداٍء ببنداء علدى مسدتوا 
دة ،  فال يظهر الفرق بين ما أصله الّتضدعيف ، ومدا هدو حدادث  بفعدل الكلمة الواح
 اإلدغـام . 

وتفعيددل اإلدغددام  وإجددراؤه علددى المثلددين الموجددودين علددى مسددتوا البنيددـة 
الخاضعـة لقاعدة اإللحاق الّصرفّية التي ُتلِحـق بناء ) َفَعل ( الّثالثّي ببناء ) َفْعلََل ( 

َو جْلَبددـب ، َو َشَمددـل َو َشْملَددـل  والتددي يترّتددب عليهددا الّربدداعّي  فددي مثددل : َجلَددـب 
محاذاة هامٍش لهامٍش آخر ، وقْطعٍة ألخرا في الملحق والملحق به ، وهو ما عّبر 

ومعنى اإللحـاق في االسم َو الفعل ، أْن تزيد حرفدا  أْو  »عنه ابن الحاجب بقوله : 
ذلأ الّتركيب بتلأ الّزيـادة مثل حرفين علـى تركيٍب زيادة  غير ُمّطردة ... يصيـر 

كلمٍة أخرا في عدد الحروف وحركاتها المعّينــة َو الّسكنـات ، كّل واحدة في مثل 
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يدؤّدي بددوره إلدى اإليقداع فدي المحظدور ، فينكسدر  ، (  11) « مكانها في الملحق به
  (           11) ميزان اإللحاق ، ويْبُطل غرضه ، ويلتبس بغيره في الملَحق .

 

إّن فاعلّية هذا المْبدأ هـي التي كانْت سببا  فدي عددم حصدول االمتدداد ، فدّأ 
الددّربط ، ثددّم ّصددهر صددوامت ) الّصددفير ، َو الّتكددرار ، َو األنفّيددة ( وغيرهددا فددي 
مجانساتها ، ذلأ أّنها أصوات  ذات قيمٍة إجهارّيٍة عالّية ، فهي مْن أْندا األصدوات 

فيها من اإلطراب مقارنة  بمجانساتها التدي تددغم هدي  في الّسمع ، باإلضافة إلى ما
 فيها ، لذلأ لم تفّرط اللّغة فيها فتسمح ب ذهابها .

وقْد أْرجع الّسلف الاّلتناظر المذكور في الّتأليف بين الّصوامت ، إلى قّوٍة ذاتّية في 
ا بعضددها نتيجددة اشددتمالها علددى مالمددح صددوتّية إضددافّية تمنعهددا مددن الّتددأّثر بمددا يليهدد

المدانع مدْن إدغدام أحدد المتقداربين فدي اآلخدر ...  »مباشرة ، يقدول االسدترابادي : 
ِاّتصاف األّول بصفٍة ليسْت في الّثاني ، فال ُيدَغم األّول في الّثداني إبقداء  علدى تلدأ 

 (14) «الّصفة . 

وأّمددا الّصدداد َو الّسددين والددّزاي ، فددال تدددغمّن فددي هددذه  »وقددال سدديبويه : 
ي أدغمْت فيهّن ، ألّنهدـا حدروف صدفير ، وهدي أنددا فدي الّسدمع ... الحروف التــ

ولددو  ( 10) « فامتنعددْت كمددا امتنعددـْت الددّراء أْن تدغددـم فددي الدداّلم َو الّنددون للّتكريددـر .
حدث ذلأ ، ألّدا إلى فساد المنظومة الّصوتّية في جانب إطرابها ونداوتها ، وفدي 

 خاصّية إسماعها . 

لّصدهر فدي واقعده يمّثدل فرعدا  عدْن أصدل ، كمدا يقدول ف ذا كدان اإلدغدام / ا
لضرٍب من الّتخفيدف ، فد ذا أّدا إلدى  »القدامـى ، وقد اُسُتعمل هذا اإلجراء الفرع 

 (   14) « فساد ، ُعدل  عنه إلى األصــــل .

ف ْن قيل ما بال الّنون الُمَميَّزة بفضل صدوت الغّندة / األنفّيدة ، ُتْصهدـر فدي 
؟ قلندا أّن ذلدأ اإلدغدام حاصدل  فعدال  لّمدا كدان المجدانس أغّندا  / أنفّيدا  مجانسها الميم 

بدوره تبقى معه قيمة اإلطراب التي هي الغّنة / األنفّية محاِفظدا  عليهدا فدال يجحدف 
 بها فتذهب في اإلدغام . 

أّمددا بخصددوص إدغددام الّنددـون فددي الددـّراء َوالدداّلم ، ف ّننددا نشددير إلددى أّن ذلددأ 
 يحدث خارج

يفِقُد بعض صرامته على  (11) (19)الكلمة الواحدة ، وذلأ ُيغَتفر لكون المبدأ  مجال
هذا المستوا ، فيصبح  أقّل فاعلّية ، وهذه عّينة  من  مجال اشتغاله في فونولوجيدا 

 العربّية : 

 : (12)مجال ِاْشتِغـال المْبـــَدأ  :  4

(11) 

 ث                                                  ض                                          
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 م                                        ب                                                     

 ر                                        ن                            

 ل                                   ر                                 

 ص                                       ط                                                   

 ب                                                                ف                           

 ز                                        ذ                            

 ص                                       ت                           

 س                                       د                                

 ج ش                                                                  

 ض                                      ل                            

 

عددم حصدول إدغدـام / انصدهار مجموعدة مدن  (11)ُتظهر المعطيدات فدي 
، وانتهاكا  للقيد الكونّي العاّم ) م م  (19)الّصوامت في مجانساتها تناسبا  مع المبدأ 
فال يقبدل أْن يتجداور صدامتان يشدتركان إ ( الذي يحظر الّتأليف بين المتجانسات ، 

 في نفس المخرج ، على عكس ما تبديه مجانساتها من قابلّية االنصهار فيها .

ولّما كانْت نظرّية المفاضلة تفسديرّية  بامتيداز ، ف ّنهدا تتدوّفر علدى اآلليدات  
 المناسبة لشرح وتفسير الاّلتنداظر فدي الّتدأليف بدين المتجانسدـات ، والاّلتنداظر فدي
مة لمسألة االنتقال مْن إخراٍج صدوتّي إلدى إخدراٍج صدوتّي  تأثير قيود الّتوارد المنظِّ

 آخــر . 

في هذا اإلطار ، نحتاج إلى توظيف قيدْي المحافظة والموسدومّية الّتالييدـن 
: 

 

 قْيـد المحاَفظــــة :

(19) 

 مـح د _ خ / ] جهارة [ 

في الخروج ، بنفس الكيفّية التي يجب المحافظة على كّل تخصيٍص لقيمة الجهـارة 
 وردْت عليها في الّدخل المتوالدة عنه . ) حيث ال تغييـــر (

 

 قْيد المْوسوِمّيــــة : 
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(11) 

  (12)) م م إ ( / ] موضع [ 

 يحظر كّل تجاوٍر ألّي صامتين يّتفقان في موضـع الّنطـق .

 

صديص الجهدـارة فدي ولمنع تأثيـر هذا القيد ، وبالّتالــي المحافظـة على تخ
 توارد المتجانسات عموما  ، يجب اعتماد الهرمّية الّتالّيــة :

 

 الهرِمّيـــــــة :

  

 ) م م إ ( / ] موضع [  « مـح د _ خ / ] جهارة [    (14)

 حيث يكون قيد المحافظة متحّكما  في قيد الموسومّيـة .

داخـل ( 41)ت في واآلن نقوم بتفعيل هذه الهرمّيـة وإجرائها على المعطيا
 جدول المفاضلة الّتالـــــي :

 

 جـَـْدول الّتْحـــل :

المفاضددلة بددين المحافظددة علددى تخصدديص قيمددة الجهددارة واإلطددراب فددي 
 الّصامــت ، وبين مْوضع الّنطـق الموّحـد :

(10  ) 

 

 (49) (46) الّدخل : / ض      ل/

1    ض ل  * 

  * ! ــلّ  9

 / الّدخل : / م       ب
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1      م ب  * 

  * ! ــبّ  1

 الّدخل : / ر       ن / 

   ! * ــّن           4

0        ر ن  * 

 الّدخل : / ف      ب /  

  ! * ــبّ  4

1    ف ب  * 

 الّدخل : / ش      ج / 

2     ش ج  * 

  ! * ــجّ  16

 الّدخل : / س      د / 

  ! * ــدّ  11

19     س د  * 

 الّدخل : / ص      ت / 

11      ص ت  * 

  ! * ــتّ  11

 الّدخل : / ز      ذ /

  ! * ــذّ  14

10     ز ذ  * 
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وجددده محافظدددة مجموعدددة صدددوامت  (10)تْعكدددس المفاضدددلة فدددي الجددددول 
الجهارة واإلطراب على تخصيصها المميَّز الذي يرعاه القيد المدتحّكم فدي الهرمّيدة 

 نضبطْت له كّل الخروج المرّجحـة .حينما اِ 

فالّراء بتكراريتها ال تدغم فدي الداّلم ، رّبمدا ألّن الّتكدرار أكثدر جهدارة  مدن 
الجانبّية ، أّما الّضاد المستطيلة التي بلغدْت حجرتهدا الّرنينّيدة حّيدزا  واسدعا  مدن الفدّم 

ا اآلن ، وهدي كما وصفها  القدماء ، هي تلأ التدي تشدبه الداّلم وليسدْت التدي ننطقهد
على ما يبدو أكثر جهـارة  من الاّلم ، لذلأ امتنعْت من اإلدغام فدي مجانسهدـا الداّلم 

 الذي ُيْدغم هو فيها . 
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 بيبليوغرافيـا البحـــث
 اإلحاالت

( نحددافظ هنددا علددى فكددرة الّتجددانس بددنفس  مفهومهددا لدددا القدددامى ، فقددد تحددّددْت عندددهم علددى  أسدداس االّتفدداق فددي 1)
 . 941/  1واالختالف في الملمح ، ينظر : الّنشر في القـــــــراءات العشر ، ابن الجزري ،  المخرج

 . 904، وينظـر كذلأ : الّباقالني ،  إعجاز القرآن ، ص :  111/  16( ينظر : شرح المفّصـل ، ابن يعيش ، 9)
 . 111/  9راب ، ابن جّني ، ـــــــــــــــ( ينظر : سّر صناعة اإلع1)
 .  11/  1، وينظر كذلأ : جمهرة اللّغــة ، ابن دريد ،  110 – 114/ 9( الّسابق ، 1)
 . 01 – 06( سـّر الفصاحــــة ، ص : 4)
ما تكون الكلمدة بسدببه متناهيدة   »( نريد به ما أراده المتقّدمون من مصطلح الّتنافر ، والّتنافر كما يقول الّسيوطي 0)

الّنطق بها ... وكراهتها في الّسمع ، بأْن يمدّج الكلمدة وينبدو عدْن سدماعها كمدا ينبدو عدْن في الّثقل على اللّسان وُعسر 
سماع األصـوات المنكرة ، فد ّن اللّفدظ مدْن قبيدل األصدوات ، واألصدوات منهدا مدا تستلدـّذ الدّنفس بسدماعه ، ومنهدا مدا 

 . 904 – 901، وينظر كذلأ : الّباقالنـي ، ص :  114/  1المزهـر ،   «تكره سماعـه . 
 .  114ور شاهين ، ص : ـــــ( ينظر : في الّتطّور اللّغـــوّي ، عبد الّصب4)
 . 04/  1( ينظر : سّر صناعة اإلعـــراب ، 1)
 . 910/  1( سّر صناعة اإلْعــــراب ،  2)
 . 111/  9( ينظر : سّر صناعــة اإلعراب ، 16)
 . 11/  1ــرة ، ابن دريد ، ، و ينظر كذلأ : الجمه 994/  9( الخصائص ، 11)
 . 11( ينظر : أثر القوانين الّصوتّية في بناء الكلمــة العربّيــة ، ص : 19)
 . 9 – 1( ينظر : الّتضعيف وقيود الّتأليف في اللّغة العربّية ، عبد الّرزاق تورابي  ، ص : 11)
(11 )See : McCarthy (1988) ; P : 88 .                                                                                  

                          
( يقارن مع تصنيف الّصوامت إلى مخارج كبدرا المْقَتدرح فدي : إبدراهيم أنديس ) األصدـوات اللّغوّيدة ( ، ص : 14)

941 – 944  ،  

 . 912 – 914حو العربـــّي ( ، ص : راءات في األْصوات والنّ ــوعبد الّصبور شاهين ) أثر الق        
 .  1 – 4(  ينظر : الّتضعيف وقيود الّتأليف في اللّغة العربّية ، عبد الّرزاق تورابــــــي ، ص : 10)
(14 )See : Alderete (1997) .                                                                          (11 أثر القراءات )

 . 911األصوات َوالّنحو العربــّي ، ص : في 
( نعني بالفصائل الّطبيعّية تلأ الّتصنيفات التي ُتجمَّع بموجبها الّصوامت إّما بالّنظر إلدى مخارجهدـا ، أْو بدالّنظر 12)

 إلى كيفّيات 
يقدول الّداندـي  ( وهو األمر الذي جعل القّراء يختلفون في أمرهما بخصوص إظهارهما أْو إخفائهمدا مدع الّندون ،96)
 ينطـــق  »: 

بالّنون على حسب أصل وضعها في اللّغدة ، فُيدؤتى بهدا محقّقدة  مدن المخدرجين جميعدا  فدي وقدٍت واحدـد ، وذلدأ       
 قبل أحد أحرف 

ن الّتحديدد فدي االْتقدا «الحْلـق الّستة عند أكثر القـّراء ، وقبل الهمزة والهداء والعدين والحداء فقدط عندد بعضدهم .       
 والّتجويد في 

 . 194صنعة الّتسديد ، ص :       
(91 )See : McCarthy (1989) ; P : 39 ، (1994) ، P : 221 .                                                      

                          
(99 )Voir : Paradis ، C (1991) ; P : 11 .                                                                               

                      
(91 )See : Clements (1985) ; P : 240 .                                                                                 

                           
(91 )Convention de la fusion des traits identiques                                                              

           
(94 )Voir : El Medlaoui (1995) ; P : 21 .                                                                             

 . 019 – 011/  9( الممتع في الّتصريـــف ، 90)
 (  السابــــق .94)
، الّتحديدد فدي االْتقدان والّتجويدد ، الّدانــدـي ، ص  919( الّتحديد في االْتقان والّتسديد في صْنعة الّتجويد ، ص : 91)
 :161                                                    . 
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(92               )                                                                           See ، Clements (1993) 

; P . 135 .
 
 

 . 104/  1(  الكتــاب ، 16)
 .  199/  16(  شرح المفّصــل ، 11)
 تان المتجاوران مفصولين (  الّتجاور هنا ، نريد به الّتجاور الخّطّي وليس الّتجاور اللّفظّي ، فقد يكون الّصو19)

 بمصــّوت .        
 .  49/  1(  شرح الّشافّيـة ، 11)
 (  ينظر : الّسابـــق .11)
 . 946/  1( شرح الّشافّيــة ، 14)
، وينظركذلأ : الّتحديد في االتقـــان َو الّتسديد فدي صنعدـة الّتجويدـد ، الدّداني ، ص  104 -101/  1( الكتاب ، 10)
 :01   . 
 .  199/  16( شرح المفّصــل ، 14)
 ( ) قيمة اإلطراب في الّصامـت ، فضل زيادة الّصوت في الّصامت . (11)
           ( االختصار " م م إ " : مبدأ المحيط اإلجبــاري .12)
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 المراجع العربّيــة :
  ، 1جالّنشـر في القراءات العشر _ ابن الجـزري ، أبو الخير محمد بن محمد 
 د.ط ، د.ت ، بيروت .                                         ر الكتب  العلمّية ، ، دا
 : ابن جّنـي ، أبو الفتح عثمـان _ 

، ، تحقيق محمد علي الّنجــار ، المكتبة العلمية ، د . ط ، د  الخصائـص_         
 . ت .
، دار القلدم  ،  ، دراسدة وتحقيدق : حسدن هندداوي سّر صناعة اإلعراب _         

 .           9،  1214،  1دمشق ، ط
    جمهددـرة اللّدد _ ابددن دريددـد ، محمددد أبددوبكر بددن الحسددنJدار صددادر ،  ة ،

 .  1ت ،  بيروت ، د.ط ، د.
  ، تحقيدـق  الممتع في الّتصريدـف_ ابن عصفور ، علي بن مؤمن اإلشبيلـي ،

 : فخر الّدين قباوة ، 
 .                      9، ج  1241،   1اآلفاق الجديدة ، بيروت ، طمنشـورات دار           
 ، عالم الكتب ، بيدروت ، د.ط ،  شـرح المفّصـل_ ابن يعيـش ، موّفق الّدين ،

 .        16د.ت ، ج 
  ، شرح ّشافيـة ابن الحاجــب _  االسترابادي ، رضي الّدين محمد بن الحسن
 تحقيق :  ، 1،  1ج 

محمددد نددور الحسددن ، محمددد  الزفددزاف ومحيددي الددّدين عبددد الحميددد ، دار          
       . الكتب العلمّية ، بيروت

  ، مكتبة اإلنجلومصرية ، القداهرة  األصـــــوات اللّغويـــة_ أنيس ، إبراهيم ،
 . 1241،  1، ط
 ، تحقيددق : أحمددد  إعجدداز القـددـرآن_ الباقددـاّلني ، أبددو بكددر محمددد بددن الطّيددب ،

 صقر ، دار المعـارف ،
 ، د.ت .   4القاهرة ، ط       

  ، الّتضددعيف وقيددود الّتددأليف فددي اللّغددة العربّيددة_ تورابددـي ، عبددد الددّرزاق  ،
 أبحاث لسانّيـة ، منشورات :

، يونيده  9، العدد  4معهد الّدراسات واألبحاث والّتعريب بالّرباط ، المجلّد         
9666 .                   
      شددرحه وصددّححه عبددد  سددّر الفصاحددـة_ الخفاجددـي ، ابددن سنـددـان عبددد ،

 المتعـال الّصعـيدي ،
 . 1202طبعة محمد علي صبيح ، القاهرة ، د.ط ،        
 : الّدانـي ، أبو عمرو عثمان بن سعيد األندلسي _ 
دار حمدد ، ، دراسدة وتحقيدق : غدانم قدّدوري  الّتحديد فدي اإلتقدان والّتجويدـد_     

  1211األنبار ، العراق ، د.ط ،
، أبو عمدرو عثمدان بدن  الّتحديد في اإلتقان والّتسديد في صنعة الّتجويـــد_        

 سعيد الّداني األندلسي ،
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تحقيق ودراسدة : أحمدد عبدد الّتدواب الفيدومي ، مكتبدة وهبدة ،  القداهرة ،           
 .           1221،  1ط

  ، تحقيددـق عبددد  1ج الكتددـاب ، أبددو بشددر عمددرو بددن عثمددان ، _  سيبويددـه ،
 الّسالم هارون ، مكتبـــة

                   . 1211،  1الخانجي ، القاهرة ، ط         
 _   ، 1ج المزهددـر فددي علددوم اللّغددـة و أنواعهددـا السيوطددـي ، جددالل الدددين   ،

 شرح وتعليق : محمد
د البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ،  دار أحمد جاد المولى وعلي محم        

 الفكر ، د.ط ، د. ت .                             
 : شاهـين ، عبد الّصبـور _ 

، مكتبدددة الخانجدددـي ،  أثددر  القدددراءات فدددي األصدددوات و الّنحددو العربدددي_          
مؤّسسـددددـة ،  فددددي الّتطـددددـّور اللّغددددـوي _     .            1214،  1القدددداهرة ، ط

  . 1214،  9الّرسالــة ، بيــــــروت ، ط
  ، عدالم الكتددب أثددر القدوانين الّصوتّيددـة فدي بنداء الكلمددة _ الّشايدـب ، فدـوزي ،

 . 9661،   1الحديث ، إربد ،                                   ط
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 الجملة العربية وداللة اإلحتمال في ضوء
 آي من القرآن الكريم

 
  اهلل عبد بن حمداد األستاذ
  أ مساعد أستاذ
  العربية اللغة قسم. واللغات اآلداب كلية
 ةبسعيد الطاهر موالي .د جامعة

 

 الكالميددة  الوحدددة بمثابددة النحددوي الدددرس موضددوع العربيددة الجملددة تعددد
 هدي إذن فالجملدة.  والتواصدل والتفاهم التعبير في كبيرة أهمية المكتسبة الصغرا

 فبالجمدل. األساسدي الكدالم عنصدر تشدكل فهدي المرسل، وغير المرسل الكالم لبنة
 قبددل مددن بالدراسدة حظيددت فقددد ولدذا. الحددديث قواعدد هددي بددل نفكدر وبالجمددل ندتكلم
 اهتمام من المعاصرين الباحثين أحد قلل قد كان وإن.  وحديثا قديما العربية علماء
 عنايدة مدن حظهدا كدان: " قدائال ذلدأ صددد تعبيدره حدد على فبين لها القدماء النحاة
 آخر، موضوع في يبحثوا أن يريدون حين إال لها يعرضوا لم بل جدا، قليال النحاة
 حدين إال إليهدا يشديروا ولدم واألبدواب، الفصدول ثنايا في إال فيها بالبحث يعنوا ولم

 ، الجملددة والنعددت ، الجملددة للخبددر يعرضددون حددين إليهددا اإلشددارة إلددى يضددطرون
 وجملدة ، الشرط جملة: جملتين على ينبني الذي الشرط وموضوع الجملة، والحال
 النحاة من أحدا رفأع وال ، وهناأ هنا متفرقة  موضوعات من وغيرها الجواب،
 الثابدت ومدن( 1)". اللبيدب مغندي فدي هشام ابن قبل وأقسامها وأنواعها بالجملة عنى
 يكدن ولدم الكدالم، بمفهدوم ملتبسدا كدان النحويين قدامى بعض عند الجملة مفهوم أن
 .المصطلحين أو المفهومين بين فصل ثمة

 مدن تحتملده امد أو معندى من الكالمية الوحدة هذه تؤديه عما الحديث وقبل
 اللغددة فددي الكلمددة مفهددوم يسددتوقفنا االحتمددال، بهددذا المنوطددة واإلشددكالية معدداني،

 الجملة احتملت وإذا المصطلح ذا من المقصود وبيان تحديد يلزمنا أو واإلصطالح
 بهدذه للمتكلمدين يتسدنى حتدى فذلأ الحقا سنبينه كما واحد سياق في معنى من أكثر
 مددن نفسددياتهم يخددالج ومددا حدداالت، مددن ينتابهددا ومددا مددواقفهم عددن يعبددروا أن اللغددة
 نطداق فدي أو الكدالم مدن الملفدوظ هذا طريق عن أفكار من بخلدهم ويدور نزعات
 لغدة فدي اإلعجداز جواندب مدن جاندب يتجلدى وهندا الصدغرا، الكالمية الوحدة هذه
 .األخرا اللغات في تجليه نلمس ال قد الضاد
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 .لغة الجملة مفهوم: أوال

: "  ثنداؤه جدل قولده نحدو فدي الكدريم القدرآن فدي" الجملدة" كلمة تورد لقد 
 ورتلناه فؤادأ به لنثبت كذلأ واحدة جملة القرآن عليه نزل لوال كفروا الذين َوَقالَ 
 مدنجم غيدر واحددة دفعدة بمعنى ورد الكريمة اآلية في الجملة فمصطلح (9)" ترتيال  
 .مجتمعا أي

 تعريدف فدي( ه 411 ت) منظور نالب" العرب لسان" معجم في جاء ومما
 جماعدة والجملدة الجمدل، واحددة هي الجملة"  نصه ما(  ،ل م ج،) مادة في الجملة
 جماعدة والجملة كذلأ، له الحساب وأجمل تفرقه، عن جمعه الشيء وأجمل الشيء
 فالجملة (1)"والكالم الحساب له أجملت ويقال وغيره، الحساب من بكامله شيء كل

 أو الحسداب كجمدع ماديدا األخيدر هدذا يكدون وقد الجمع، هي اللسان صاحب حسب
 فقد( ه 110 ت) آبادي الفيروز أما. الكالم كجمع  معنويا يكون وقد ، األشياء جمع
 أي الطلب في وأجمل أذابه، الشحم جمل: " بقوله قاموسه في المصطلح هذا عرف
"  الجملدة  ىإلد رده الحسداب وأجمدل تفرقده، عدن جمعه والشيء ، يفرط فلم اعتدل

 جداء أبدادي والفيدروز منظدور ابدن عندد الجملدة تعريدف أن سبق مما والملحوظ (1)
 جمدال: قدال عنددما اإلذابدة معندى مدن القداموس صداحب أضافه ما إال واحد بمفهوم
 .أذابه الشحم

 -حدده مدا –( جمدل) مدادة في الوسيط المعجم في الجملة مصطلح ورد كما
 الشديء أخدذ ويقدال شديء كل جماعة بالضم الجملة: " السابق التعريف  يوائم وهو
 .(4)" متفرقا ال متجمعا جملة، وباعه جملة

 

 .اصطالحا الجملة مفهوم: ثانيا

 الجملددة أن إلددى البددداءة فددي نشددير أن بمكددان األهميددة مددن لعلدده:  القدددما  عنددد - أ
 وقدد النحويدة، دراسداتهم فدي البددء نقطدة تكدن لدم النحداة من القدماء عند العربية
 أنهم إذ: " فذكر اللطيف عبد حماسة محمد الدكتور بجالء المسألة هذه إلى ارأش
 دراسدتهم تكدون بحيدث ، دقيقدا تحديددا العربية للجملة الشكلية الصور يحددوا لم
 الوظدائف تمثدل التدي المختلفدة لألبواب تناولهم ولكن لها، نحويا تحليال ذلأ بعد

 العربيدة، الجملدة إطداره فدي دورتد معدين ذهندي بتصدور يوحي المتعددة النحوية
 وفهمهدم للكلمدة تقسيمهم على تنبني خاصة أسس على يقوم الذهني التصور هذا

 هدذه بدين والترتيدب اآلخدر الدبعض في بعضها وتأثير الجملة أجزاء بين للعالقة
)  سديبويه النحداة إمام أن هو إليه وذهب الباحث ارتآه ما يدعم وما (0)" األجزاء

 عبددر وقددد الجملددة، مصددطلح يطلقددوا لددم اللغددويين مددن بقهسدد ومددن( ه 116 ت
 بداب هدذا: "  قوله من نلمسه ما وهذا"  الكالم"  بمصطلح عنها الكتاب صاحب
 كددذب، ومسددتقيم ومحددال، حسددن، مسددتقيم فمندده واإلحالددة الكددالم مددن اإلسددتقامة
 أمدس أتيتدأ: فقولدأ الحسدن المسدتقيم فأمدا كدذب، محدال هدو وما قبيح، ومستقيم
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 غدددا، أتيتددأ: فتقددول بددآخره كالمددأ أول تددنقض فددأن المحددال وأمددا. غدددا أوسددآتي
 قدد تامدة نحويدة بجمدل اسدتدل سدبويه أن جيددا نالحدظ إذ. (4)..."  أمدس وسآتيأ
 هددذا فددي ذكددر وقددد. الجملددة مصددطلح عليهددا يطلددق أن دون المعنددى فيهددا روعددي
 منهمدا واحدد يغندى ال مدا وهمدا إليده والمسدند المسند باب هذا: "سماه فيما الشأن
 وهو. عليه والمبني المبتدأ االسم ذلأ فمن.  بدا منه المتكلم يجد وال اآلخر، عن
 مدن للفعدل فالبدد  ، عبدد يدذهب ذلدأ ومثل. أخوأ وهذا أخوأ،   عبد: قولأ
 . (1)" االبتداء في اآلخر من بد األول لالسم يكن لم كما االسم

 فدي وذلدأ( ه 914 ت) مبدردال هدو الجملدة مصطلح استخدم من أول وكان
 يحسن جملة والفعل هو ألنه رفعا الفاعل باب هذا: " فقال الفاعل، عن حديثه أثناء
 االبتددداء بمنزلددة والفعددل فالفاعددل للمخاطددب، الفائدددة بهددا ويجددب السددكوت، عليهددا
 كمددا عنددده فالجملددة (2)"زيددد القددائم: قولددأ بمنزلددة فهددو زيددد قددام:  قلددت إذا والخبددر،
 .الفائدة شرط محققة والخبر المبتدأ أو والفاعل الفعل من تتكون يتضح

 أما: "فيقول الجملة على الكالم مصطلح يطلق( ه 129 ت) جني ابن وهذا
 الجمدل النحويدون يسدميه الدذي وهدو لمعنداه،  مفيدد بنفسده، مسدتقل لفدظ فكدل الكالم
 ومدده، وصدده أبددوأ، الدددار وفددي سددعيد، وضددرب محمددد، وقددام أخددوأ، زيددد: نحددو
 اسدتقل لفدظ فكدل وأوه، وأف، ولدب، ، وحدس األصدوات، فدي وعداء وحاء د،وروي
 411 ت) الزمخشري ساوا وقد (16)".  كالم فهو معناه ثمرة منه وجنيت ، بنفسه
 حيدث والكدالم الكلمدة معندى فصدل فدي وذلدأ والجملدة الكدالم بدين مفصله في(  هـ
 ال وذلددأ خددرااأل إلددى إحددداهما أسددندت كلمتددين مددن المركددب هددو والكددالم: " ذكددر
 نحدو واسدم فعدل فدي أو صداحبأ وبشدر أخدوأ، زيدد:  كقولدأ إسدمين في إال يتأتى
 ت) هشدام ابدن نجدد بينمدا.  (11)"  الجملدة ويسدمى بكدر وانطلدق زيدد ضدرب قولأ
 بالقصددد، المفيددد القددول هددو الكددالم: " فقددال والجملددة الكددالم بددين ميددز قددد( هددـ 401
 الفعدل عدن عبدارة والجملدة عليده السدكوت يحسن معنى على دل ما بالمفيد والمراد
 نحو أحدهما بمنزلة كان وما ،"قائم زيد"  كـ وخبره، والمبتدأ" زيد قام"  كـ وفاعله
 وبهدذا". قائما ظننته"  و" قائما زيد كان"  و" الزيدان أقائم"  و" اللص ضرب: " 
 لقددو ظدداهر وهددو. الندداس مددن كثيددر يتوهمدده كمددا متددرادفين ليسددا أنهمددا لددأ يظهددر
 والصدواب ، جملدة ويسدمى: قدال الكالم حد من فرغ أن بعد ف نه المفصل، صاحب
 الشدرط، جملدة:  يقولدون تسدمعهم ولهدذا بخالفهدا، ، اإلفدادة شرطه إذ منه أعم أنها
 . (19)" بكالم فليس مفيدا ليس ذلأ الصلة،وكل جملة الجواب، جملة

 يتبين وحدها، جملةال مفهوم بتعريف يتعلق فيما النحو مؤلفات إلى وبالعود
 :هما رئيسين اتجاهين إلى انقسموا قد النحاة أن لنا

 141 ت) الجرجداني القداهر وعبدد جندي ابن من كل ويمثله: األول اإلتجاه
 مالدأ وابدن( هدـ 010 ت) والعكبدري(  هـ 011 ت) يعيش وابن والزمخشري( هـ
 .الكالم لمفهوم المرادف هي الجملة أن إلى هؤالء ذهب وقد ،( هـ 011 ت)
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( هددـ 010 ت) الحاجددب ابددن مددن كددل االتجدداه هددذا ويمثددل: الثدداني اإلتجدداه
 عبدد الددين وجمال ،( هـ 211 ت) والسيوطي ، هشام وابن( هـ 010 ت) الرضي
 . المصطلحين هذين بين التسوية عدم ومفاده ، الفاكهاني أحمد بن  

  القدماء عن العربية جملةبال المحدثين اهتمام يقل لم:  المحدثين الدارسين عند - ب
 فدي بالقصدور هدؤالء -بدزعمهم – المحددثين الدارسدين بعدض نعدت بدل النحاة، من
 اهتمدددام ويرجدددع. لهدددا الصدددحيحة النحدددوي البحدددث وجهدددة عدددن واالنحدددراف الفهدددم

 إذ اللغة، خصائص أهم فيها يتمثل التي الوحدة أنها إلى بالجملة المحدثين الدارسين
 العبددارة تكددون ال بهددا، خدداص  نظددام علددى يجددري لغددة كددل فددي الكلمددات تددأليف أن

 التدي والقدوانين ، عنده تزيد  وال عليده، تجدري حتدى يدراد لمدا مصدورة وال مفهمة
 الكدالم، يصددر عنهدا وملكداتهم، المتكلمين نفوس في تستقر وتحده النظام هذا تمثل
 تعرفهدا، ال لغدة مدن جملدة عليدأ عرضت ولو النحو، علم فهي ودونت كشفت ف ذا

 وإحاطتددأ الجملددة، معنددى فهمددأ فددي كافيددا ذلددأ كددان مددا كلمددة مفرداتهددا لددأ وبيندت
 كاندت وإذا جملهدا، وبنداء كلماتهدا تدأليف فدي اللغدة هذه نظام تعرف حتى بمدلولها،
 مدن معالمهدا تلدتمس أن يجدب ف نده ، اللغدات مدن لغدة فدي الكدالم وحددة هدي الجملة

 الكدالم فدي بدالمعنى استقالله على اتواضعو ومما اللغة، بهذه المتكلمين استعماالت
 .المنطق من ال

 المصددطلح هددذا لمفهددوم المحدددثين البدداحثين وتعدداريف آراء عددرض وفددي
 ال وهدذا. وحددها الجملدة تعريف في والشمول العمق من بشيء متسما نألفه لسوف
 والتنقيددب، البحددث فددي جهددد مددن القدددماء مددن اللغددة علمدداء بذلدده ممددا التقليددل يعنددي

 اللغدوي التدراث فكتدب – المجدال هدذا فدي اإليدداع درجدة إلدى التدأليفو والتحصيل
 .بذلأ ناطقة

 الصدورة: "  أنها إلى المخزومي مهدي الدكتور ذهب الوحدة هذه حد وفي
 يبدين الدذي المركدب وهدي ، اللغدات مدن لغدة أية في المفيد للكالم الصغرا اللفظية
 التدي الوسيلة هي ثم ذهنه، في أجزاؤها تألفت قد كانت ذهنية صورة أن به المتكلم
 تبييندا الجملدة مفهدوم يزيدد ثدم (11)"  السدامع ذهن إلى المتكلم ذهن في جال ما تنقل
 تعنددى ال جديدددة، مرحلددة إلددى اللغددوي الدددرس ينتقددل ثددم: " فيقددول آخددر موضددع فددي

 مدن لهدا يعدرض ومدا وبنائها المفردة بالكلمة وال وتمازجها، وخواصها باألصوات
 صورة أصغر في غيرها مع مؤلفة بالكلمة تعنى وإنما اشتقاق، أو هاداخل في تغير
 فدي يحمدل الدذي والمركدب الصغرا، الكالم وحدة الجملة وهي التعبير، صور من
 هذه تنقل وبه أفكار، من نفسه في ينشأ عما المتكلم يعبر به والذي تامة، فكرة ثناياه
 هدو الجديددة الدراسدة هدذه عموضدو كدان وإذا...  المخاطدب أو السامع إلى األفكار
 تعنددى طددوارئ، مددن الجملددة علددى يطددرأ مددا بكددل تعنددى إذن الدراسددة فهددذه. الجملددة
 بعددض، علددى بعضددها تقددديم حيددث مددن الرئيسددة وغيددر الرئيسددية أجزائهددا بددأحوال
 أو بده التصدريح حيدث ومدن وحذفده، ذكره حيث ومن بعض، على بعضها وتأخير
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 أو نفدي سدياق فدي كونهدا حيث من كال فهابوص الجملة بأحوال تعنى كما إضماره،
 .(11)" ذلأ غير أو شرط أو توكيد أو استفهام،

 صدورها أقصدر فدي أنهدا إلدى لهدا تعريفه في أنيس إبراهيم الدكتور وذهب
 مدن القدر هذا تركب سواء بنفسه مستقال معنى السامع يفيد الكالم من قدر أقل هي
 الجملدة تكدون أن حقدا يمكدن هدل فسه،ن الوقت في تساءل كما أكثر، أو واحدة كلمة

 مددرتبط والسددامع المددتكلم بددين الحددوار ألدديس اللغددويين؟ معظددم يشددترط كمددا مسددتقلة
 الفهدم نستمد وألسنا ، اآلخر فهم على بعضهم ويعين ، بعضا بعضه يفسر األجزاء
 المسدتقل الكدالم هدذا فدأين آخدر؟ حيندا الكدالم سدياق ومدن حينا، السابقة تجاربنا من
 األيددي ب شدارات وال ماضدية، بتجارب وال سبقه، بكالم فيه نستعين ال الذي بالفهم
 الددذي كددل أن إلددى الباحددث هددذا خلددص ثددم األحيددان؟ مددن كثيددر فددي الوجددوه وتعددابير
 .(14)وتمامها الفائدة حصول هو لغوا يكون لئال الكالم في يشترط

 عندده وهو واحد بمفهوم والكالم الجملة حسن عباس األستاذ جعل وقد
 ، ضديف أقبدل: مثدل مسدتقل مفيدد معندى ولده أكثدر أو كلمتين من تركب ما: " 
"  همددا معددا أمددرين مددن الكددالم فددي فالبددد واجبدده، عاقددل يهمددل لددن ، طالددب فدداز

 كدون علدى السدامرائي إبدراهيم ركدز بينمدا. ( 10) المسدتقلة واإلفادة ،" التركيب
  كيفما فالجملة. اسمية أم فعلية أكانت سواء الجملة، في ضرورية مسألة اإلسناد
 أنددواع مددن الكثيددر صدداحبنا يخددرج وبالتددالي (14) إسددنادية قضددية فهددي وردت
 واإلغددراء والنددداء، والقسددم التعجددب: نحددو وذلددأ الجملددة دائددرة مددن التركيددب
 .إلخ والتحذير

 مدددن عنصدددرا الجملدددة تكدددون أن قبددداوة الددددين فخدددر الددددكتور ارتدددأا وقدددد 
 عناصدر إحددا عندده فتعدد الجملة، من أعم لكالما فجعل ، للكالم المكونة العناصر
 هددذه ومددن   .(11)  والتمددام اإلفددادة ضددمنيا تركيبهددا فددي يشددترط لدده، المكونددة الكددالم
 المعاصدرين البداحثين أحدد ندوه كمدا. الجملدة وكدذا الجملدة، وشدبه المفرد، العناصر
 إن: " فقددال الجملددة، مصددطلح وبددين المصددطلح هددذا بددين يقددارن وهددو بددالملفوظ،
 األصدوات، مدن مقوماتهدا عبدر اللغويدة الظداهرة وهدو...  األول دائمدا هو الملفوظ

 مددن وأسدداليب ، وتراكيددب ومفددردات ، ألفدداظ إلددى تصددير لتوهددا والتددي والمعدداني،
 تعبيددر فددي األلفدداظ، مددن كميددا الملفددوظ إن وباختصددار اللغددوي، التعبيددر أي القددول،
 أطدراف بدين اإلسدناد بده حقدقيت مجدرد شدكل الجملدة أن حدين في نفسه عن المتكلم
 وجملده، الكدالم، تقطيعدات خاللده مدن تظهر ، لغوي كالمي واقع والملفوظ الكالم،
 يدربط الدذي اإلسدناد محدل فيده ألنهدا ، للكدالم التركيبدي الجاندب تمثدل الجملة ولكن

 .(12)" ببعض بعضها األجزاء

 فلو ولذا ا،عبث كانت وإال ما، معنى تفيد أن  البد الجملة واقع ف ن وعموما
 .كالما ذلأ يكن لم ما، معنى إفادة إلى يؤدي ترابط بينها ليس كلمات رتبت
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 الدددتلفظ طريقدددة هدددي: " الغدددربيين أحدددد ذكدددر المصدددطلح ذا تبيدددان وفدددي
Utterance تلفظ فهي ثم ومن ، فيه تكون الذي السياق في عاما معنى تكون التي 

 مدا وهدو هامدا أمدرا يراعدي نأ الكاتدب وعلى. (96)" النفس مواقف من موقفين بين
 الجملدة كاندت وإذا. قراءتهدا على يترتب الذي وما الجملة، يكتب عندما يعنيه الذي
 الوضدوح وعندد التفكير، من بصدده أنت بما الوضوح يعني هذا ف ن منظمة، فكرة
 .عنه التعبير تحاول فقط

 واعددلق مراعاتها على عالوة للجملة فالبد ، والقارئ الكاتب يتالقى وحتى
 أن تريدد مدا تعدرف أن يعندي جملدة كتابة ثم ومن منطقيا، مترابطة تكون بأن اللغة
 وهدي التعبيدر، أداة تملدأ أن ببسداطة يعندي وهدذا عنده، التعبيدر تحسن وأن ، تقول
 .(91) وإحكام بدقة هدفأ إلى الوصول تحسن حتى وذلأ ، اللغوية المهارة

 الفكريدة المنظومدة فدي طلحالمص هذا إبعاد على نطلع ونحن نعجب ولعلنا
 أنده مدع تعريفده عدن أعدرض قدد سوسدير دي الحديثدة اللسدانيات أبا أن من الغربية
 أحدد أن غيدر. (99)اللسدان ال الكدالم رأيه بحسب مداره ألن للتركيب األفضل النمط
 تجمدع أصدوات مجموعدة: "عنده فقدال حدده فدي يتدردد لم ميي أنطوان وهو تالميذه
 قواعديدة أخدرا مجموعة باية تتعلق وال ذاتيا، مكتفية وهي قواعدية عالقات بينها

 اللسددانية، المدددارس بدداختالف تختلددف الجملددة حدددود أن الددذهن عددن يغددرب وال.(91)
 دقدة دون تحدول صدعوبات مدن الوحدة هذه تركيب طبيعة عن ينم ما إلى باإلضافة
 مواقع من دراسته وباإلمكان المستويات متعدد معقد تركيب عن عبارة) فهي الحد،
 .(91)" مختلفة ومنظورات متباينة

 مصدطلح يترسدموا أن الغدربيين العلمداء بعدض الصددد هدذا فدي حداول وقد
 اللسدانية الدراسدات فدي التجريددي التيدار رائد عرفه فقد حدوده، واضعين ، الجملة
 الكددالم مددن أجددزاء بددين الرابطددة النحويددة العالقددات مجموعددة: "بأندده سددابير إدوارد
 منظم متدرج عالئقي تكوين: "بأنه بونتنج ديتر كارل حده كما.  (94)"ياوظيف ربطا
 وحددددات فدددي منتظمدددة كالميدددة، أقسددداما بوصدددفها المفدددردات يضدددم هرمدددي، بشددكل
 لغويا تركيبا كونها منظور من الجملة إلى التوزيعيون البنيويون ونظر. (90)"نحوية
 شدكل هي: "قائال ومفيلدبل عنها أورد فقد منه أكبر تركيب في محتوا غير مستقال
 شرط المفهوم هذا من نستشف وقد (94)"منه أكبر لغوي شكل من جزءا ليس لغوي

 اعتبددر وقددد. مدددمج غيددر مطلددق محددل للجملددة يكددون أن علددى التركيبددي االسددتقالل
 اسدتنادا تحديددها إلدى مدارتيني أندري فذهب وظيفية، لغوية وحدة جملة الوظيفيون

 عمليدة فدي مركدزي بعنصدر األجدزاء ارتبداط أساس على القائم الوظيفي المبدإ إلى
 بعددة أو فريدد بمخبدر العناصدر جميدع فيده تدرتبط الدذي القول"  عنده فهي اإلبالغ،
 سديمون إلدى المعدزو الدوظيفي النحدو أصدحاب إليهدا ونظر. (91)"معطوفة مخبرات
 التدي الوحددات أعلى النصوص كون من منطلقين بحت، تواصلي منظور من ديأ
 جملدة إلدى غالبدا يتفرع النص وأن طريقها، عن الطبيعية اللغات مستعمل صليتوا

 .ذلأ وغير والمنادا كالمبتدأ خارجية ومكونات
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 :الواحدة العربية الجملة في الداللي التعدد إشكالية

 علمداء لددن مدن الجملدة مفهدوم عدن التعريفدات تلدأ إيدراد من الفراغ وبعد
 أو مدا، معندى الكالميدة الوحددة هذه تحمل نأ في خالف فال الغرب وعلماء العرب
 اإلشدكالية أن غيدر ، الملتقدي أو  القدارئ نفدس إلدى واحددة فكدرة إيصال إلى ترمي

 الدذي الدداللي أو المعندوي التعددد هدو اإلنسدانية اللغدة بطبيعدة والمتعلقة المطروحة
 ذلدأ إلدى تطدرق وقد. فيها المعاني احتمال إلى يضطرنا مما الواحدة الجملة تحمله
 مددا الظدداهرة هددذه يقددارب مددا لعددل و.  اللسدداني المددوروث فددي اللغددوي الفكددر رواد
( هددـ 424 ت) الجددوزي ابددن ألمددح ذلددأ وإلددى الواحدددة، المفددردة فددي ممددثال نلحظدده
 فرعية معاني من منه ينبثق ما إلى مشيرا للفظ، المركزي المعنى عن تحدث حينما
 أي معبدد طريدق يقدال الذل، العبادة في األصل" : "العبادة" لفظ في كقوله ، سياقية
 أهل وذكر...  نهى عما واالنتهاء أمر لما باالنقياد له الذل: تعالى   وعبادة مذلل،
. (92)"الطاعة:  والثاني التوحيد: أحدهما وجهين، على القرآن في العبادة أن التفسير
. لدراسدةا مدن الضدرب هدذا علدى والنظدائر الوجدوه مصدطلح العدالم هدذا أطلق وقد

 لفددظ علددى القددرآن مددن مواضددع فددي ذكددرت ، واحدددة الكلمددة تكددون أن ذلددأ ومعنددى
 ذكدرت كلمدة كدل فلفدظ اآلخدر، غيدر معنى مكان بكل وأريد واحدة، وحركة واحد،
 كلمددة كددل وتفسددير ، اآلخددر الموضددع فددي المددذكورة الكلمددة لفددظ نظيددر موضددع فددي

 القرآندي الخطداب فدي ندىالمع ولتعددد (16)" الوجدوه هدو األخدرا معنى غير بمعنى
 وأقدل، وأكثر وجها، عشرين إلى تنصرف الواحدة الكلمة كانت إذ ، إعجازية قيمة
 .(11) البشر كالم في ذلأ يوجد وال

 ظددل وإن ، القرآنيددة الدراسددات نطدداق المعنددى تعدددد موضددوع تجدداوز وقددد
 والمجدداز، اللفظددي المشددترأ أبددواب فددي اللغددة فقهدداء بدده ليهددتم بهددا الصددلة وثيددق
 وال.  خاصددة البيددان أبددواب فددي والبالغيددون اللغويددة، مقدددماتهم فددي األصددوليونو

 علمدداء بددين دارت التددي الخالفيددة النقاشددات أدرس أن إلددى المقددام هددذا فددي أصددبو
 كاالشددتراأ دالليددة بالغيدة قضددايا خددالل مدن الددداللي التعدددد إشدكالية حددول العربيدة
 أريدد مدا بقددر ، البالغدة تبك في مبسوطة ثرة مواضيع فهي ، والمجاز والتضاد،
 نقداش محدل ظلت محتملة دالالت أو معاني من الواحدة الجملة يعتور عما الحديث
 والكشف دراستها في الحسن البالء أبلوا ممن والمفسرين النحاة بين واسع وخالف
 .الكريم للقرآن فسرهم ضوء في عنها

 :المتعددة الدالالت ذات الجمل

 األلفداظ فدي جداز كمدا إنده: "  نصده مدا ألمداليا فدي الشجري ابن أشار لقد
 ما المفيدة المركبة األلفاظ في يكون أن كذلأ معناه، ويختلف لفظه يتفق ما المفردة
 ذي وكددل اإلنسددان لعددين" العددين"  المفددرد فددي كقددولهم واحددد، واللفددظ معندداه يختلددف
 لعدينوا...  القبلدة ناحيدة مدن تدأتي سدحابة والعدين المتجسدس الرجدل والعين بصر،
 . (19)" الميزان في الميل والعين الناض الدنانير
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 علدى فكدرهم أشدعة سدلطوا حينمدا المفسدرين، بيئدة فدي المعنى تعدد ونألف
 المعطيدات من بسبب وذلأ والتحليل، والتفسير بالشرح المعجز القرآني النص بنية

 قهدداوف فهمددا الكددريم القددرآن مددن التقددرب فددي المفسددر، عليهددا يرتكددز التددي السددياقية
 يختلف وقد عنده النحوي التحليل في تعدد إلى المضني الجهد هذا ويقود. واستيعابا

 ، التلقدي عمليدة فدي النسدبي التفداوت ندرا يجعلندا مما الناس، باختالف المعنى فهم
 االختالف يختلف أحيانا النحوي التحليل يجعل ما وهو. شائعا أمرا المعنى وتحديد
 القرآن معاني كتب ضرب وغيرها الكريم القرآن يرتفاس في ذلأ يتجلى كما نفسه،
 .وإعرابه

 تعدددد) عنددوان تحددت الظدداهرة هددذه إلددى حسددان تمددام الدددكتور عددرض وقددد
 أسددجلها أن أردت التددي الهامددة والفكددرة"  فددأورد( الواحددد للمبنددى الددوظيفي المعنددى
 هددي الصددرفية المبدداني عنهددا تعبددر التددي الوظيفيددة المعدداني أن العنددوان هددذا تحددت
 عددن يعبددر ألن صددالح الواحددد الصددرفي فددالمبنى واالحتمددال بالتعدددد تتسددم طبيعتهداب

 المعندى تحقدق فد ذا مدا سدياق في ما بعالمة متحقق غير مادام واحد معنى من أكثر
 والحاليدة والمعنوية اللفظية القرائن تحدده بعينه واحد معنى في نصا أصبح بعالمة
 وهدذا: " فيقدول آخدر موضدع فدي ألةالمسد هدذه الباحدث ويوضدح. (11)"السواء على
 نحو لإلثبات يكون المثبتة الجملة فمبنى. الجمل مباني في نلحظه واإلحتمال التعدد
 االسددتفهامية الجملدة معنددى يكدون كمددا...   رحمده نحددو للددعاء ويكددون محمدد قدام

 معنى على وصفة القول ومقول والتقرير ولإلنكار الشرط جملة ولصدر لإلستفهام
 المعندى متعددد الواحدد فدالمبنى. كالدذئب معنداه قدط الدذئب رأيدت هل:"فقوله هالتشبي

 بعالمدة المبندى تحقدق إذا أما. السياق خارج وهو إليه نسب مما معنى كل ومحتمل
 والمعنويددة اللفظيددة القددرائن تحدددده واحدددا معنددى إال تفيددد ال العالمددة فدد ن سددياق فددي

 في واحتمال تعدد ب زائه يقف الوظيفي المعنى في واالحتمال التعدد وهذا. والحالية
 أثبت قد حسان تمام الدكتور أن القيل هذا من ويتضح. (11)"أيضا المعجمي المعنى
 نفداه بدل ذلدأ اسدتبعد كمدا السدياق، خارج بكونه قيده أنه غير واإلحتمال التعدد هذا
 التعدد داه أن وأعتقد". والحالية والمعنوية اللفظية القرائن توافر عند السياق داخل
 حدول المفسدرين اختالفدات ضدوء فدي عليده نصدت التدي التفسدير مؤلفدات في نجده
 إلدى تدوميء التدي السمة بهذه العربية اللغة اتسمت وإذا. القرآني النص لبنية فهمهم
 من آي ضوء في التعدد هذا دواعي على الوقوف فلنحاول فيها، اإلعجاز من شيء
 : ذلأ ومن الكريم القرآن

 :المفردة الالتد تعدد -1

 نخو و ، اليد و القرء و كالعين معان عدة في تشترأ ألفاظا العربية في إن
 تبعا معنى من أكثر تحتمل بعبارة يؤتى وقد.  ما و إن و كالواو األدوات من كثير

 مدن ذلدأ كان العبارة في معا المعاني هذه أريدت ف ذا. اللفظة معنى في لالختالف
 و الكالم عن اإلمساأ بذلأ نعني و ، صائم هو نقول نكأ المعنى في التوسع باب
 يرفدع و يظلدم هدو أي الشدكوا و الظلم بذلأ نقصد و جائر وهو ، المفطرات عن
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 االسدتفهام و التعجب تريد" عنا أغفلأ ما" تقول كأن و.  ذلأ مع بالشكوا صوته
 فهذا"  ذلأ على أكره إن و يكذب ال هو" تقول و ، المعنيين هنا تحتمل"  ما" ف ن

 علدى أكدره مدا و يكدذب ال أنده ويحتمدل ،ذلدأ علدى أكره لو و يكذب ال أنه يحتمل
 قبيدل مدن كدان معدا المعنيدان أريدد فد ن نافيدة و شدرطية تكدون أن تحتمدل ف ن ذلأ

 الحدرف هدذا يكون فقد" الواو" داللة في أيضا نالحظه ما وهو المعنى في التوسع
 جدل قولده مدن جليا ذلأ ويتبين القسم أو فالعط أو االستئناف، أو الحال على داال
 أن يحتمدل فهدذا.  (14)"فطرنا والذي البينات من جاءنا ما على نؤثرأ لن: " ثناؤه
 المعندى فيكدون"  جاءندا مدا: "قولده على" فطرنا الذي" عطفت عاطفة الواو تكون
 الدذي وعلدى الهددا مدن جاءندا مدا علدى ندؤثرأ لن: للحرف التأويل هذا على بناء
 الدذي و : اآليدة مفهدوم فيكدون للقسدم، الدواو تكدون أن أيضدا يحتمدل كمدا. افطرن
 موقدع يقدع ما بذلأ شبيه ويحدث. (10) البينات من جاءنا ما على نؤثرأ لن فطرنا

 نحدو وذلدأ مفعولين، وإلى واحد مفعول إلى للتعدية تصلح التي لألفعال المفعولية
 غيدداب أن إذ"  (14)" الدددار قبددةعا لدده تكددون مددن تعلمددون فسددوف: "  تعددالى قولدده
 الجملدة جعدل  لفظدا العمدل عدن المعلدق" تعلمدون للفعدل، التعدية تحدد التي القرينة
 وجهين، تحتمل جعلها ، استفهامية" من" باعتبار استفهام، باسم المصدرة االسمية
 اثنددين، إلددى يتعدددا الفعددل أن علددى المفعددولين، موضددع فددي تكددون أن فيهددا فيصددلح
 بمعندى ألنده واحد إلى يتعدا الفعل أن على المفعول موضع في ونتك أن ويصلح

 تحددد قريندة وجدود لعدم يتأتى ، ما للفظ المبنى معاني تعدد أن كما (11)" عرف" 
 األداة تكدون فقدد.  واألسماء واألفعال األدوات في األمر هذا ويحدث معينا، وجها
 من بكم وما: "  وجل عز قوله مثل ففي وغيرها، الموصولية على دالة مثال" ما"

 كدان وإذا موصدولة، تكدون وأن شدرطية" ما" تكون أن تحتمل (12)"   فمن نعمة
 خدالل مدن بالغدة مدن تفيدده لمدا الشدرطية يدرجح الموضع هذا في القرآني السياق
 وبالتدالي الجدواز، يلغدي ال التدرجيح ألن الثداني، الوجده يلغدي ال ذلدأ فد ن الجدزم،
 .التركيب  هذا مثل في محتمالن فالوجهان

 تراكيدب فدي تقدع لألسدماء صدي  علدى لعثرنا الحكيم الذكر آي تقصينا ولو
 عنه تنهون ما كبائر تجتنبوا إن: " تعالى قوله في كما معنى غير وتحتمل مطردة،
 على دالة" مدخال"  صيغة تكون فقد (16) كريما مدخال وندخلكم سيئاتكم عنكم نكفر
 . التعدد هذا يلغي دليل هناأ وليس المصدر، على اللةالد تحتمل كما المكان اسم

 فدي الغمدوض بسدبب اللغدة طبيعدة تقتضيه الذي المعنى تعدد حدث وربما 
 كددأن المعداني، حددروف العربيدة فقهدداء أسدماها وقددد ، أحياندا األدوات بعددض معداني
 تفيدد" مدن" أن سديبويه عدن الشدأن هدذا فدي ويدروا عمدرو، مدن أفضل زيد:  يقال
 049 ت)   مالأ ابن وعن. اإلنحطاط ابتداء" منه شر"  نحو وفي االرتفاع، ابتداء
 للمجداوزة فجعلها" من"  في واضح غير معناه ألن التحليل، هذا في شكأ أنه(  هـ

 صدحة فدي بددوره المغندي صداحب يشكأ ثم الفضل في عمرا جاوز زيد: والتأويل
 دفدع الدذي هدو التركيدب ذا مثدل فدي األداة معندى فدي الغموض ولعل (11).المجاوزة
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 فدي ولندا. المدذكورة الجملدة فدي محتملدة المعداني هدذه أن ونحسب ، التعدد هذا إلى
 هدذه معندى توجيده حدول واخدتالفهم المعداني لحروف المخصصة اللغويين مؤلفات
 .وندعيه إليه نذهب ما على دليل خير األدوات

 اخدتالفهم( هـ 1944 ت) الشوكاني علي بن محمد السياق هذا في نقل وقد
 ال أن البيدت مكدان إلبدراهيم بوأندا وإذ: " الكريمة اآلية في" أن" معنى تحديد حول
 ومكنت مكنتأ:  يقال كما له وبوأت منزال بوأته يقال:"  فذكر (19)" شيئا بي تشرأ
 بوأندا ومعنى إلبراهيم مبوأ البيت مكان جعلنا معناه( هـ 111 ت: )الزجاج قال لأ
 :الشاعر قول ومثل يت،الب مكان له بينا" 

 لحدا بيدي بوأته  ماجد لي أخ من كم

 أال"  فيدده أنزلندداه: أي ظددرف ومكددان زائدددة الددالم إن( : هددـ 964 ت) الفددراء وقددال
 التبوئدة ألن تعبددنا، معندى لتضدمنه لبوأنا مفسرة هذه"  أن: "قيل" شيئا  بي تشرأ
 المخففدة هي وقيل ،بي تشرأ ال ألن: أي مصدرية هي حاتم أبو وقال. العبادة هي
 .(11)"غيري تعبد ال أن إليه وأوحينا:  اآلية معنى وقيل زائدة هي وقيل الثقيلة، من

 تعالى قوله في بين معنى من عليه يترتب وما" ما" توجيه حول واختالفهم
 وثدالث مثنى النساء من لكم طاب ما فانكحوا اليتامى في تقسطوا أال خفتم وإن: " 

" مددن" مكددان" بمددا" وجدداء موصددولة، ،" ماطدداب: "قولدده فددي "مددا. " (11)" وربدداع
 ومدا والسدماء: " قولده فدي كمدا اآلخدر مكدان منهمدا واحدد كدل فيقدع يتعاقبان ألنهما
 من ومنهم رجلين على يمشي من ومنهم بطنه على يمشي من فمنهم"  ،(14)"  بناها
 ال لمددا عتقدد كمددا للنعددوت تقددع" مددا" إن:  البصددريون وقددال." (10) أربددع علددى يمشددي
 النساء من الطيب فانكحوا: فالمعنى وكريم، ظريف:  فيقال عندأ؟ ما:  يقال يعقل،
 دمدتم مدا: أي مديدة، هندا" مدا"  إن:  وقيدل بطيدب، ليس   حرمه وما الحالل، أي

 قال مصدرية، هاهنا" ما" إن: الفراء وقال ، عطية ابن وضعفه للنكاح، مستحسنين
 أهدل اتفدق وقدد"  طداب مدن فدانكحوا: " عبلة أبي ابن وقرأ ، جدا بعيد هذا النحاس
 أن يخدف لدم لمدن يجوز وأنه ما له مفهوم ال اآلية في المذكور الشرط هذا أن العلم
 .(14)" واحدة من أكثر ينكح أن اليتامى في يقسط

 قولدده نحددو فددي جليددا ذلددأ نلمددس وقددد: الضددمير مرجددع احتمدداالت تعدددد -9
 مدن أكثدر الكريمدة اآلية احتملت فقد (11)" يشاء من ويهدي يشاء من يضل:" تعالى
 تعدالى   علدى يعدود يشداء" فاعدل"  ضدمير يكدون فقد الضمير مآل بسبب ، داللة
 يكدون أن يحتمدل و هدايتده،   يشداء مدن ويهددي إضدالله،   يشداء من يضل أي

 يشداء مدن   يضدل المعندى فيكدون المكلفين البشر على يعود" يشاء" فاعل ضمير
 ضداللته على   يبقيه الضاللة أراد من أن أي الهداية يشاء من يهدي و الضاللة،

   يضدددل و: "تعدددالى قولددده نظيدددر وهدددو الهدايدددة لددده ييسدددر الهدايدددة أراد مدددن و
 .(46)"أناب من إليه يهدي و: "قوله و (12)"الظالمين
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 مدا أو اللغدوي السدياق معطيدات خدالل مدن المعندى فدي التعدد هذا يتبدا و
 زوجأ و أنت اسكن آدم يا وقلنا:"ثناؤه جل   قول ذلأ من و الجملة، نظام يسمى
 مدددن فتكوندددا الشدددجرة هدددذه تقربدددا ال و شدددئتما حيدددث رغددددا منهدددا كدددال و الجندددة

 تعدددد تالحددظ فهنددا (41)"فيدده كانددا ممددا فأخرجهمددا عنهددا الشدديطان فأزلهمددا.الظددالمين
 السدياق إليده يقدود الدذي المعندى بتعددد" عنهدا" فدي" هدا"  للضدمير النحوي التحليل
 أقدرب ألنهدا الشدجرة علدى يعدود الضدمير هدذا أن النحدوي حيدان أبو فيرا اللغوي
. (49)"للسبب" عن" تكون و بسببها، الزلة على الشيطان فحملهما المعنى و مذكور،

 غيدر علدى عائدد:  قيدل و مدذكور أول ألنهدا" الجنة" على يعود الضمير إن: قيل و
: "  تعالى قوله بدليل" الطاعة" هو و السياق من المتحصل المعنى نم يفهم مذكور

 علدى الضدمير فعداد الشدجرة، هدذه قربدان بعددم أطيعداني:  المعندى ألن" تقربا ال و
 عليهدا كدانوا التدي الحالدة علدى يعدود قيدل و. السياق من المتحصل" الطاعة" معنى
 أخرا أقوال هناأ و" رغدا هامن كال و" ، تعالى قوله بدليل التفكه، و الرفاهية من

 .بها التطويل لعدم إيرادها إلى بنا حاجة ال اللغوي السياق بمعطيات أيضا مرتبطة

 معطيدات بنوعيهدا، السدياق معطيدات لتفاعدل ثمرة المعنى تعدد يكون قد و
 مدن ذريدة إال لموسدى آمدن فما:"  تعالى قوله ففي اللغوي السياق معطيات و المقام
 فدي الضدمير مرجع يكون فقد (41)"يفتنهم أن ملئهم و فرعون من خوف على قومه
   رضدي( هدـ 01ت) عبداس ابدن عدن تدذكر ،و   السدالم عليه موسى على" قومه
 المحيط البحر صاحب يذكر و. عليه عائدا الضمير تجعل التي المقام معطيات عنه

 ألنده هدو و السدالم، عليده موسدى علدى يعدود تجعلده التدي اللغدوي السدياق معطيات
 معطيددات تمنحنددا وقددد. (41)الكريمددة اآليددة فددي عندده المحدددث ألندده و مددذكور، أقددرب
 يددذكر و فرعددون، علددى" قومدده فددي الضددمير يعددود أن يسددتدعى أخددر وجهددا السددياق
 و فرعددون، زوجددة آمنددت أندده هددي و الددرأي، هددذا تدددعم أخددرا معطيددات بعضددهم
   بالضددمير المددراد أن علددى يدددل ممددا قومدده، مددن شددباب و خازندده، امددرأة و خازندده،
 .(44) هؤالء

 كالم مستويات كل في متفشية ظاهرة الحذف إن:  المحذوف تأويل في -1
 يحتمدل جددناه و حدذف مدن الجملدة نظدام علدى يطرأ فيما النظر أنعمنا لو و العرب
 فنضدطر األخر، عن يختلف معنى إلى ذاأ أو التقدير هذا فيفضى تقدير، من أكثر
 إنمدا: "  تعدالى قولده ذلدأ من و االحتمال، فيقع معنى، من أكثر الجملة تحميل إلى
 و مفعدولين، ينصب نعلم كما يخوف الفعل ف ن. (40)" أولياءه يخوف الشيطان ذلكم
 تددؤول فدد ن الثدداني، أو األول المفعددول المحددذوف أن فيحتمددل أحدددهما، حددذف قددد

 أن اآليدة يرتفس يكون و أولياءه، يخوفكم:  المعنى يكون  األول المفعول المحذوف
 الثدداني المفعددول حددذف التقدددير كددان إن و. أوليائدده مددن المددؤمنين يخددوف الشدديطان
 تخويفدده يتعدددا ال أي اآلخددرين، شددر أوليدداءه يخددوف الشدديطان أن المعنددى يصددبح
 .(44)تخويفه إليكم يصل ال و الكافرين و المنافقين
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 قبلها، اعم االنقطاع ظاهرها  بنكرة  متلو كالم في أيضا ذلأ نلمس قد و 
 قليل متاع يفلحون ال الكذب   على يفترون الذين إن: " تعالى قوله ضرب ذلأ و
 أو قليل متاع بقاؤهم:  أي محذوف مبتدأ خبر" متاع"  فكلمة (41)"أليم عذاب لهم و

 و" قليل" خبره مبتدأ يكون أن (42)(هـ 116 ت)الحوفي أجاز و. قليل متاع منفعتهم
 مددن مسددوغ غيددر مددن النكددرة عددن اإلخبددار بدداب مددن نددهأل ذلددأ النحويددون رد قددد

 أي إليده المضداف نيدة علدى كالمده بعضدهم حمدل فقدد لدذا و المعروفدة، المسوغات
 أن ويتبدددا.متدداع لهددم أي محددذوف خبددره مبتدددأ يكددون أن يجددوز و قليددل، متدداعهم
 حدذف فدي لندا و. الجملدة داللدة فدي التعددد إلدى يفضدي المحدذوف تقدير في خالفهم
 و النصدارا و الصابئين و هادوا الذين و آمنوا الذين إن: "  تعالى قوله من الخبر

 شدديء كددل علددى   إن القيامددة يددوم بيددنهم يفصددل   إن أشددركوا الددذين و المجددوس
 موضدع فدي" القيامدة يدوم بيدنهم يفصدل   إن: "  فقولده تقددير مدن أكثر (06)"شهيد
 يجيزون أنهم ذلأ و ،(01)البصريين عند تصح مسألة هي و األولى،" إن"  لـ الخير
 ألن المدذكورة اآليدة فدي أجازه أنه غير ذلأ الفراء منع قد و. منطلق إنه زيدا إن: 
 علدى لألولدى تكريدر حيزهدا مافي و الثانية" إن"  إن قيل و (09) الجزاء معنى فيها
 غيدددرهم و الصدددابئين و هدددادوا الدددذين و آمندددوا الدددذين إن: أي محدددذوف الخبدددر أن

 .القيامة يوم ونمفترق

 و المنعوتدة الحدال حدذف مسدألة في واضحا المعنى في التعدد هذا نلمح و 
  بينهم و بينكم قوم إلى يصلون الذين إال: "ثناؤه جل قوله مثل في ذلأ و نعتها، بقاء
 تعدددت فقدد( 01)"قومهم يقاتلوا أو يقاتلوكم أن صدورهم حصرت جاءوكم أو ميثاق
 : كاآلتي هي و" صدورهم حصرت" أوجه

 أبي عن منقول قول هو و القتال، عن صدورهم بتضييق عليهم للدعاء يكون أن -أ
 .له محل فال عليه و( هـ 914 ت) المبرد العباس

 عنددد" قددد" إضددمار علددى" جدداؤوكم" فاعددل  مددن الحددال موضددع فددي يكددون أن -ب
 ملةالج كون جواز (01) حيان أبي وشيخه  الحلبي السمين عند الصحيح و النحويين
 .القرآنية الشواهد لكثرة" قد" غير من حاال الماضوية

 حصدددرت قومدددا جددداؤوكم: أي محذوفدددة لحدددال النعدددت موضدددع فدددي يكدددون أن -ج
 .أيضا المبرد إلى معزو قول هو و صدورهم،

 .الحصر على مشتمل المجيء ألن" جاءوكم" من اشتمال بدل يكون أن -د

 .له محل ال مستأنفا يكون أن -ه

 اعتبدر قدد و. صددورهم حصرت جاءوكم إن:  أي مقدر شرط ابجو يكون أن -و
 هددذه فدي الظداهر و. محدوج غيدر تكلدف فيدده الوجده هدذا أن الحمدوز أحمدد الددكتور
 النحوي التوجيه اختالف لعل و". قد"  نية غير من الحال موضع في كونه المسألة
 هدذه أن رغيد معندى، من أكثر تحتمل جعلها الحال بحذف يتعلق فيما الكريمة لآلية
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 و التركيدب يمدس الدذي باآليدة المحديط الجدو تخدم فهي بينها، فيما متقاربة المعاني
 كتداب في غزير فيض المعنوي التعدد يمس الذي بالحذف يتعلق فيما و. معا المقام
 .به لإلحاطة المقال هذا صدر يتسع ال تعالى،  

 معا اإلنشاء أو لخبرا به مرادا التعبير يرد قد: الخبر و اإلنشا  احتمال -1
 قددال: "  تعددالى قددول نحددو ففددي تتلددون، و تتنددوع أو الجملددة داللددة تتعدددد بالتددالي و

 أنعم" جملة نألف (04)"الباب عليهم أدخلوا عليهما   أنعم يخافون الذين من رجالن
 و ثانية، صفة فتكون اإلخبار تحتمل و معترضة، فتكون الدعاء تحتمل" عليهما  

 بدذلأ شدبيه و" يخدافون الدذين مدن: " قولده هدو و المجدرور و الجار ولىاأل الصفة
 و الدددعاء تحتمددل   رزقدده فجملددة بنددين، و مدداال   رزقدده  صدداحبي  هددذا: نحددو
 .اإلخبار تحتمل

 ظلمدوا الدذين  تصديبن ال فتنة اتقوا و:" تعالى لقوله النحوي التوجيه في و
 ال" وقولدده:  نصدده مددا اآليددة رتفسددي فددي الكشدداف صدداحب أورد (00)"خاصددة مددنكم
 كدان فد ذا لفتندة، صدفة أو أمدر بعدد نهيدا أو لألمر جوابا يكون من يخلو ال" تصيبن
 و..... تعمكدم لكنهدا و خاصدة مدنكم الظدالمين تصدب ال أصابتكم إن فالمعنى جوابا
 للظلدم تتعرضدوا ال قيدل ثم عقابا أو ذنبا احذروا و قيل فكأن أمر بعد نهيا كانت إذا

 صفة جعلته إذا كذلأ و خاصة، منكم ظلم من ووباله الذنب أثر أو العقاب فيصيب
 :قوله ونظير تصيبن ال فيها مقوال فتنة اتققوا و:" قيل كأنه القول إرادة على

 قط الذئب رأيت هل بمذق جاءوا  اختلط و الظالم جن إذا حتى

 و الدذئب، ونلد هدي التدي الورق لون فيه سمار ألنه القول هذا فيه مقول بمذق أي 
  (04)"المحدذوف القسدم جدواب على لتحسبن مسعود ابن قراءة األخير المعنى يعضد
 و ثابدت بن زيد و علي إلى نسبت لكنها و فقط، مسعود البن تكن لم القراءة هذه و
 فيكدون خاصدة، مدنكم ظلمدوا الدذين لتصديبن   و فتندة اتقدوا: التقددير يكون و أبي
 الظالم تصيب الفتنة أن تفيد ألنها ، الجماعة قراءة معنىل مخالفا القراءة هذه معنى
 .المغايرة القراءة بخالف خاصة،

 تأديددة بددين الجملددة تشددترأ قددد: عدددمها و اإلفددادة بددين الجملددة اشددتراك -4
 منأ، الخوف و عندأ الجلوس: قولنا نحو التقدير، بحسب ذلأ و عدمه، و المعنى
 متعلقدددا قدرتددده إن و تامدددا، معندددىال كدددان خبدددرا المجدددرور أو الظدددرف قددددرت فددد ن

 ندافع، عنددأ الجلدوس مقددرا تقدول كأن خبر، إلى احتاج و المعنى يتم لم بالمصدر
 فد ن سدعيد، بن أحمد ظننت: قولنا في أيضا ذلأ ونلحظ له، داعي ال منأ والخوف
 يكددن لدم ألحمدد صدفة  قدرتدده وإن تامدا، كالمدا كدان ثانيددا مفعدوال سدعيد ابدن قددرت
 سدعيد بدن أحمدد  ظنندت:  تقدول كدأن يتمده بمدا تدأتي حتدى يتم ال عنىالم ألن كالما
 أردت إن أحدددا، زيددد كددان ومددا ، أحدددا مثلددأ كددان مددا:  قولددأ نحددو وفددي. مسددافرا
 ذلدأ أردت وإن المنطدق، مدع يتسدق ال ألنه الكالم،  يصح وال ناقضا كنت الحقيقة



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 48 

 يفضدي ممدا لدأذ إلدى ومدا. الجملدة أو العبارة صحت والتحقير التصغير جهة على
 .معنى من أكثر تحتمل الجملة فيجعل الداللة، في االشتراأ إلى

 نحدداة مددن العربيددة علمدداء اختلددف لقددد: داللتهددا فددي المختلددف الجمددل -0
: مثدل المنفيدة" كاد" للفعل تناولهم ففي وشرحها، الجمل بعض تفسير في ومفسرين

 لم أنه إلى آخرون هبوذ جهد، بعد فعله المعنى أن إلى بعضهم ذهب يفعل، كاد ما
 ومددا فددذبحوها: " ثندداؤه جددل بقولدده األول الفريدق واسددتدل الفعددل، يقددارب ولددم يفعدل
 يكدد لدم يدده أخدرج إذا: " تعدالى بقولده الثداني الفريدق واستدل  ،(01)" يفعلون كادوا
 الدرأيين، بين بعضهم وجمع. (46)" يسيغه يكاد وال يتجرعه: " وبقوله ،(02)" يراها
 .المعنيين نحتمل الجمع وفي يفعل، لم وفيما فعل فيما التعبير هذا اليق أن فيجوز

 تددزاد، ال الددواو أن إلددى الجمهددور ذهددب الجددواب، فددي الددواو زيددادة وحددول
 إذا حتددى: " تعددالى قولدده نحددو فددي الجددواب فددي تددزاد قددد أنهددا إلددى الكوفيددون وذهددب
: " فددذكر يددةاآل حددول خالفهددم  الشددوكاني أبددان وقددد (41)" أبوابهددا وفتحددت جاؤوهددا
 :الشاعر قول وأنشد وفتحت، سعدوا تقديره: المبرد قال محذوف، إذا جواب

 أنفسا تساقط نفس ولكنها  جميعة تموت نفس أنها فلو

"  الجدواب: والكوفيدون األخفدش وقدال...  أروع لكدان: والتقددير لدو، جواب فحذف
 فدال لمعدانيا حروف من الواو ألن البصريين عند خطأ وهو زائدة، والواو" فتحت
 يددأتوا أن قبددل لهددم فتحددت األبددواب أن علددى دليددل الددواو زيددادة إن:  وقيددل تددزاد،

 جنات: " قوله بدليل مفتحة، وأبوابها جاؤوها إذا حتى: والتقدير  ، على لكرامتهم
 قولده نظير محذوف الجواب وأن زيادتها، عدم وفي (49)" األبواب لهم مفتحة عدن
 ولدو: " وقولده (41)"رحديم رؤوف   وأن ورحمته عليكم   فضل ولوال: " تعالى
 .(41)"الموتى به كلم أو األرض به قطعت أو الجبال به سيرت قرآنا أن

 قل: " تعالى قوله ففي القول، بعد الطلب جواب في بينهم الخالف وقع وقد
 انيالشوك اإلمام نسب (44)" رزقناهم مما وينفقوا الصالة يقيموا آمنوا الذين لعبادي
 المقددول يكددون أو المحددذوف، األمددر جددواب أندده علددى يقيمددوا جددزم أن الفددراء إلددى

 وقدال وينفقدوا، ويقيمدوا وأنفقدوا أقيمدوا لعبدادي قدل: أي المدذكور، عليه دل محذوفا
 بينمدا. (40) الدالم فأسدقطت ليقيمدوا،:  أي الدالم، بمعندى مجدزوم يقيموا إن: الزجاج
 عندددهم فتكددون للشددرط جعلهددا إلددى ناهددامع وتوضدديح تقددديرها فددي  الجمهددور ذهددب
 إليه محوج ال تقدير وهو مقدر، شرط جواب وهو الصالة يقيموا لهم تقل إن اآلية،
 حملدت قدد اآليدة أن لندا يظهدر الخالف وبهذا. اعتقادي في التكلف من نوع فيه ألن
 .معنى من أكثر

 ذهدب ابينمد الكوفيدة، مدذهب وهدو الدواو بمعنى  االستثنائية" إال" تأتي وقد
 استشددهد وقددد ذلددأ، حددول واختلفددوا المعنددى، بهددذا تددأتي ال أنهددا إلددى البصددرة أهددل

 إال حجدة علديكم للنداس يكدون لدئال: "  وجدل عدز بقولده ليده إ ذهبدوا فيمدا الكوفيون
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 وذهددب مددنهم، ظلمددوا الددذين وال اآليددة تفسددير فددي فقددالوا ،(44)" مددنهم ظلمددوا الددذين
 .(41) منقطع ثناءواالست لالستثناء أنها إلى البصريون

 مكدرهم   وعندد مكدرهم مكدروا وقد: "  تعالى قوله أيضا اختالفهم ومثل
 تامدة" كدان" و نافيدة،" إن" أن: قيدل فقدد  (42)" الجبال منه لتزول مكرهم كان وإن

  والنبدوات الشدرائع منده لتدزول مكدرهم كدان مدا معناه وإن مكرهم، تحقير والمعنى
: فقال ذلأ الكشاف صاحب بين وقد. وقوتها ثبوتها في لكالجبا هي التي   وأقدار
 وشددته لتفاقمده مثال منه الجبال زوال فضرب الشدة في وتبال  مكرهم عظم وإن" 
 والدالم نافية إن،"  جعلت وقد لذلأ معدا الجبال إلزالة مسوا مكرهم كان وإن أي

 وذهدب. الناقصة هي وكان الثقيلة، من المخففة هي" إن"تكون وقد (16)."لها مؤكدة
 كان ولو أي ،(11) وصليه شرطية" إن"  أن إلى تفسيره في( هـ1946 ت) األلوسي
 .الجبال منه لتزول مكرهم

 ال أمدر هدذا: " قدولهم العدرب عن أثر فيما أيضا الداللي التعدد هذا ويظهر
 اإلمداء ال والجلدة الرجدال فيده يندادا عظيم أمر هذا معناه إن قيل فقد" وليده ينادا
 فدال الصدبيان فيده يلعدب لهدو يدوم هدذا أن القدول هذا من يتوخى ما وقيل لصبية،وا

 فيده وليدد ال أنده معنداه المعداني أصدحاب جعدل وقدد. يلهدون فيه يتركون بل ينادون
 معنيدين إلدى الواحد اللفظ توجه في باب"  بـ الخصائص صاحب وسمه وقد فينادا
 يتفدق أن -األكثدر وهدو – دهماأحد:  ضدربين علدى الكدالم فدي وذلأ: " فقال اثنين،
 ال أمددر هددذا: قددولهم نحددو الخددالف، عامددة وعليدده تأويلدده، فددي ويختلددف البتددة، اللفددظ
 . (19)"تفسيره في يختلف لكن فيه، مختلف غير فاللفظ: وليده ينادا

 إذ أوجده، حمالدة تكدون قد العربية الجملة أن بيناه، الذي ذاأ من والخالصة       
 التفسدير، عديمدة الميدزة هدذه تكدون وال. واحد آن في معنى من أكثر تأدية ب مكانها

 عنصدر األسدباب هدذه مقدمدة فدي ولعدل. أسدباب عددة إلدى آيدل بدذلأ يميزهدا ما بل
 كمدا. الناس باختالف يختلف النص فهم ألن ذاته حد في إشكالية يمثل الذي المعنى
 نحو على منسقة جمل عدة من المكون النص في الناظر إليها يسعى التي الغاية أن

 أو المنطوقدة العالمدات فدي ينظدر أن ذلدأ إلدى وسديلته وأن النص، فهم هي خاص
 المبندى إلدى الوصدول وأن المبندى، تحديدد إلى بواسطتها ليصل النص في المكتوبة
 تعدرف مسدألة ألنهدا التحليدل فدي الكبرا العقلية العمليات من ليس العالمة بواسطة
 فددالن علددى تتعددرف كمددا البصددر أو السددمع طةبواسدد الحسددي اإلدراأ علددى يعتمددد
 قريندة علدى الفهم في اإلعتماد إلى إال ذلأ منأ يحتاج فال أمامأ حضوره بواسطة
 شدأ دون ذلدأ من صعوبة أكثر هو ما أما. "المعهود حضور أو الحضوري العهد
 وأخدرا معنوية قرائن إلى يحتاج ذلأ ألن المعنى إلى المبنى من العقلي القفز فهو
 الوصدول كدان فد ذا" .... المقاليدة القدرائن: "إصدطالح كليهمدا علدى ويصدق ةلفظي
 مدن المعندى إستحضدار وكدان المعهدود بحضدور يدتم العالمدة من المبنى تحديد إلى

 مدددن أصدددعب الثانيدددة العمليدددة أن شدددأ فدددال القدددرائن ب سدددتخدام إال يدددتم ال المبندددى
 وتعدالى سبحانه   فطره لتيا بجبلته سواه من يتميز المتلقي كان وإذا (11)"األولى
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 الكدالم معندى يكدون أن يصدعب فقدد الزمكدان فدي الخداص الثقدافي وبتكوينه عليها،
 فمدن بأدبيتده، األسدلوب سدما كلمدا تعقيددا يدزداد األمدر ولعدل الناس، كل عند واحدا

 والتقددديم والوصددل والفصددل واالتسدداع الحددذف يعتمددد األسددلوب هددذا أن المعددروف
 فهدم فدي االحتمداالت دائدرة فتتوسدع ، إليهدا يلجدأ ظدواهر مدن ذلدأ وغيدر والتأخير
 كددل علددى اسددتوا الددذي تعددالى   بكتدداب كددذلأ واألمددر بالددأ فمددا. وتتلددون المعنددى
 . القرآن الناس عرف وبالبيان واإلعجاز، والبالغة الفصاحة معاني

 طبيعدة تعكدس أداة فهدي ذاتهدا، حدد في اللغة طبيعة  أوردناه ما إلى أضف
 مبهمدة، تركيبيدة بعناصدر أحياندا تطالعنا فقد كذلأ، ذلأ كان وإذا المعقدة، اناإلنس
 كمددا الغمدوض إن ثددم واالحتمداالت، األوجدده فتتعددد محدددد، وجده لهددا يعدرف ال أي
. (11) اإلنسدانية اللغدات مختلف في التركيبية البنية في شائع أمر الباحثين أحد أورد
 هددذا فددي أذكددره فيمددا المقصددود ولدديس. عقدددةالم النحويددة العالقددة أحيانددا تسددببه وقددد

 خبيدر حكديم لددن مدن أندزل بدل بدالغموض، وجدل عدز   كتداب أصدم أن الموضع
 ندور   مدن جداءكم قد: "  ثناؤه جل فقال ذلأ، إلى عديدة آيات أشارت وقد مبينا،
 الكتداب آيدات تلدأ الدر"و (10)" المبين الكتاب آيات تلأ لر ا" و ،(14)" مبين وكتاب
" مبين     عربي لسان وهذا أعجمي إليه يلحدون الذين لسان" و (14)" مبين قرآنو
 الفصداحة هدو" مبدين"  كلمدة مدن المقصدود أن والمريدة. اآلي مدن ذلدأ وغير (11)

. اللغدة علمداء عدن ذلدأ ورد كما بوضوح المعاني عن والكشف ، والبيان والبالغة
 الجملدة أو الدنص حدول  خدتالفهما كثدرة هدو السدياق ذا في  بالغموض نعنيه والذي
 يتعلدق فيمدا ذلدأ ويظهدر الدداللي، التعددد إلدى  المفضدي النحدوي التوجيه حيث من

 النحددويين عنددد يتعلددق الخبددر موضددع فددي الددذي -مددثال – الجملددة فشددبه بالحددذف،
 مظانده، فدي مبسوط خالف على فاعل اسم أو فعال المحذوف كون وفي بمحذوف،
 بل الضمير، مرجع احتماالت وفي معجميا، الكلمة ىمعن وتحديد اإلضمار، وكذلأ
 الثالثدة اآليدة فدي المدذكور الشدرط أن علدى اتفداقهم العلدم أهل إلى العلماء أحد نسب
 هدذا تفسدير حدول االختالفدات لكثدرة ذلأ وربما له، مفهوم ال المدروسة النساء من

 تفسديرها ددتعد أخدرا ألفداظ وهنداأ.معندى من ألكثر قابلة اآلية يجعل الذي الشرط
 تمنوا الذين وأصبح: " تعالى قوله  في" ويكأن" تفسير حول اختلف فقد لغموضها،
. (12)" ويقددر عبداده مدن يشداء لمدن الدرزق يبسدط   ويكدأن يقولون باألمس مكانه
 إلدى والراميدة متعدددة معاني على المنطوية العربية الجملة غني أيضا يعكس وهذا
 .حاالت من ةاإلنساني النفس في ما ترجمة

 المحيطددة القددرائن جملددة وهددي المعنددى تشددكل التددي العناصددر تتنددوع وقددد
 تشدكل التدي بالعناصر تتصل ما وهناأ بالمقام، تعرف التي وهي اللغوي، بالحدث
 تولدده مدا معندى لده يبقدى المقدام معطيدات مدن يجرد عندما األخير هذا ف ن.  الكالم

 هدذه علدى يطلدق وقدد اللغدوي، لسياقبا يعرف ما وهي منها، يتشكل التي العناصر
 عليدده أطلددق مددا بددالمعنى اتصددل وممددا. السددياق مصددطلح جميعددا السددابقة العناصددر
 فقددد. التركيددب فددي اللطيفددة المعدداني ذات الحددروف هددذه.  أيضددا المعدداني حددروف
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 يجعدل ممدا بينهدا فيمدا تتعاقدب وقدد أخدرا حدروف معداني الحروف بعض تتضمن
 . التعدد فينشأ اللغويين الدارسين بين المعنى تأدية في خالف محل الواحدة الجملة

 صاحب ف ن. أحيانا المتلقي وطبيعة المفسر، بثقافة النص معنى يتأثر  وقد
 تركيبيددة أنمدداط عددن عبددارة وهددي النحويددة  التراكيددب بقضددايا يهددتم الددذي التفسددير
 يفد يتشدكل وقدد. األمدر اقتضدى إذا المعندى فهدم أثنداء فدي يستحضرها ثم يحفظها،
 السددياق معطيدات ضدوء فددي يحاكمده التركيبدي بالجاندب مسدداس ذو مدا معندى ذهنده
 علددى فيقدديس ثقافددة، أو فكددر أو عقيدددة مددن يحملدده مددا ننسددى أن دون األنمدداط وهددذه
 القيداس يحداول فيمدا يتددرج ف نده يسدتطع لدم وإن  أمكن ما األنماط هذه من المطرد
 وهددذه. السددياق معطيددات بدده تسددمح ومددا المعنددى، يقتضدديه مددا بحسددب وذلددأ عليدده،
 أو الجملدة تنداول فدي التحليدل عمليدة أن كما. الناس باختالف تختلف نسبية األمور
 الدذي المعندى وفهدم النحدوي الرصديد همدا، عنصدرين تفاعدل حصديلة تكدون النص
 كمدا آخدر، إلدى إنسدان مدن نسدبي التفاعدل وهدذا كدذلأ، السدياق معطيدات إليه تشير
 اتجاهات، عن المجال هذا في كتب من ولعل الزمن رعب اآلراء تكثر وبذلأ أشرنا
 مدن البداحثين تهيدب ولعدل. " (26)ذلدأ علدى مثدال خيدر الدراهن العصر في التفسير
 إلددى يرجددع النحويددة، بالمعدداني أيضددا يسددمى مددا وهددو ، التركيبيددة الداللددة مجددال

 بصيغة تصاغ قد الجملة ف ن للجملة، التركيبية الداللة تحديد في الكامنة الصعوبات
 بطريددق وبعضددها التضددمن، بطريددق بعضددها مختلفددة، معددان عدددة وتحتمددل معينددة
 إلدى الرمدز أو اإليحداء بطريدق وبعضدها المباشرة الداللة بطريق وبعضها اإللتزام
 يولد قد أذهانهم عن يتفتق ما أو العلماء هؤالء لدن من االجتهاد أن كما (.21)"آخره
 صدحيحة ، ضعيفة أم قوية األوجه هذه تأكان سواء قبل، من تكن لم ورؤا أوجها
 الجملة يميز فما. وجها العشرين يقارب ما الواحدة الظاهرة في نجد فقد خاطئة، أم

 المبينة األسباب بمقتضى واحد، معنى على ثابتة غير أنها الكالم وحدة إذن العربية
 فسبدالن التصدالها بدذلأ وصدمت كمدا  الحيداة هدي عدام بشدكل اللغة ألن وذلأ آنفا،

 .والثبات الجمود على مستعصية فهي اإلنسانية
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 :اإلحاالت

 .11-11 ص لبنان بيروت العربي الرائد دار وتوجيه نقد العربي النحو في:  المخزومي مهدي (1)
 .19/ الفرقان (9)
 .191 ص 11 ج لبنان بيروت صادر دار العرب لسان: مظور ابن (1)
 .109 ص 1 ج بيروت الجبل دار 1ط المحيط القاموس: آبادي الفيروز (1)
: الفتدداح عبددد فتحددي الدددجني ينظددر و 110 ص 1 ج الفكددر دار الوسدديط المعجددم وآخددرون أندديس إبددراهيم (4)

 .10ص م1214 الثانية الطبعة الكويت الفالح مكتبة النحوية، الجملة
 غريدب دار 1ط والحدديث القدديم بدين العربيدة الجملدة فدي اإلعرابيدة العالمدة: اللطيدف عبدد حماسدة محمد (0)

 .14 ص 9661 القاهرة
- هدـ1161 الثالثدة الطبعدة القاهرة الخانجي مكتبة هارون محمد السالم عبد وشرح تحقيق الكتاب: سبويه (4)

 .91ص 1ج م 1211
 .91ص 1ج السابق المصدر (1)
 م 1222 بيدروت العلميدة الكتدب دار 1 الطبعدة محمدد، حسن تحقيق المقتضب،: محمد العباس أبو المبرد (2)

 .44ص 1 ج
 1ج لبندان – بيدروت العربي الكتاب دار. النجار علي محمد تحقيق الخصائص: مانعث أبوالفتح جني ابن (16)

 .14ص
 .11 ص 1 الجزء القاهرة المتبني مكتبة بيروت، الكتب عالم – المفصل شرح يعيش ابن (11)
 الطبعدة الفكدر دار وزميلده المبدارأ مدازن.د وتعليدق تحقيدق األعاريدب كتدب عن الليب مغني:  هشام ابن (19)

 المعرفددة دار الهوامددع همددع الدددين جددالل السدديوطي وينظددر 126 ص م 1242 بيددروت الخامسددة
  الثانيدة الطبعة العربي النحو في اإلنشائية األساليب: هارون السالم وعبد ،11-19 ص 1ج بيروت
 .94ص 1214

 .11 ص وتوجيه نقد العربي النحو في: المخزومي مهدي (11)
 .14-10 ص السابق المصدر (11)
 ومحمدد.901 -906 ص األولدى الطبعدة م 1200 القداهرة النشدر دار اللغدة، أسدرار: إبدراهيم أنيس ينظر (14)

 .4 ص م 1224 العربي الفكر دار. األساسي النحو الطيف، عبد حماسة
 .14 ص 1 الجزء الخامسة الطبعة بمصر المعارف دار الوافي النحو: حسن عباس (10)
 .961 ص ،1216 بيروت الرسالة، مؤسسة ،1ط وأبنيته، زمانه الغعل: إبراهيم السامرائي ينظر (14)
 الطبعدة حلب، والتوزيع والنشر للطباعة العربي القلم دار الجمل، وأشباه الجمل إعراب: الدين فخر قباوة (11)

 .10-14 ص 1212 4
 .1ص 1211 دمشق العربي الكتاب اتحاد منشورات ونظريات آراء والداللة اللغة: ذريل بن عدنان (12)
(96) Moore Robert H. effective writing (forurth Edition، Holt، Rinehart and winston 

Inc. New york.U.S.A 1971 page 455. 

(91) Kreuser james R & Cogan lee: studies in prose writing ( Holt، Rinenart 

and written inc New- york، U.S.A 1963 p188. 

 منشددورات نصددر،ال ومجيددد غددازي يوسددف ترجمددة العامددة، األلسددنية فددي محاضددرات ديسوسددير: ينظددر (99)
 .146،141 ص( ت.  د)  للطباعة الجزائرية المؤسسة

 هدـ 1169 الوحددة مؤسسدة مطدابع غدزاوي نجيدب ترجمدة العشدرين القدرن فدي  اللغدة علدم مونان جورج (91)
 .11،14 ص م 1219/

 مطددابع البدداب، داأ جعفددر ترجمددة العربددي والنحددو العددام النحددو علددم فددي دراسددات خراكوفسددكي فيكتددور (91)
 61ص م 1219/هـ 1169 الوحدة مؤسسة

(94) E. Sabir، le language، traduit par S.M Guillemin، Petite Bibiotheque، Payot، 
Paris 1967 P34. 

 المختدار مؤسسدة البحيدري حسدن سدعيد عليده وعلدق ترجمده اللغدة، علدم إلدى المددخل: بدونتنج ديتدر كارل (90)
 . 101،140 ص وينظر 114ص م 9661/ ه 1191 1ط القاهرة، والتوزيع للنشر

(94) L.Bloomfiolol، le language، Traduction de JANICK GAZIO، Payot، Paris 

1970، P34 

 اآلفداق دار والمعرفدة، العلدم سلسدلة زوبيدر سدعدي ترجمدة ، العامدة اللسانيان في مبادئ مارتيني، أندري (91)
 .111 ص(  ت.  د) الجزائر األبيار

 مؤسسدة الراضدي كداظم محمد تحقيق 1ط والنظائر، وهالوج علم في النواظر األعين نزهة الجوزي، ابن (92)
 .111 ص م 1214 بيروت الرسالة
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 .14 ص السابق المصدر ينظر (16)
 .119 ص 1 ج بيروت الفكر دار القرآن، علوم في اإلتقان: الدين جالل السيوطي ينظر (11)
 م 9666 هددـ 1191 األولددى الطبعددة حددزم ابددن دار والمعنددى العربيددة الجملددة: السددامرائي صددالح فاضددل (19)

 .944 ص 1 ج الشجرية األمالي: الشجري ابن عن 11 ص لبنان بيروت
 .101 صفحة وينظر. 101 ص البيضاء الدار الثقافة دار ومبناها معناها العربية اللغة حسان تمام (11)
 .104 ص السابق المصدر (11)
 49/  طه (14)

 العربدي التدراث اءإحيد دار – المنيريدة الطباعة إدارة -المعاني روح: محمود السيد الدين شهاب األلوسي (10)
 .919 ص 10 ج

 .114/األنعام (14)
 أحمدد عدادل وتعليدق وتحقيدق دراسة: المحيط البحر تفسير يوسف بن محمد الدين أثير: النحوي حيان أبو (11)

 - هددـ 1111 1 ط بيددروت – العلميددة الكتددب دار وآخددرين، معددوض محمددد وعلددي الموجددود عبددد
 .992 ص 1 ج م1224- هـ1110 – م1221

 .41/ النحل (12)
 .11/ اءالنس (16)
 .191 ص اللبيب معنى:  هشام ابن ينظر (11)
 .94/ الحج (19)
 .441-444 ص 1 ج القاهرة الحديث دار إبراهيم، سيد تحقيق القدير فتح: علي بن محمد الشوكاني، (11)
 .1/ النساء (11)
 .4/ الشمس (14)
 .14/ النور (10)
 .409-401 ص 1ج  القدير فتح: الشوكاني (14)
 .1/ فاطر (11)
 .94/ إبراهيم (12)
 .14-11 ص والمعنى العربية الجملة: صالح فاضل السامرائي وينظر 94/ الرعد (46)
 .10-14/البقرة (41)
 .111 ص 1ج المحيط البحر: حيان أبو ينظر (49)
 .11/ يونس (41)
 .119 ص 4 ج المحيط البحر: النحوي حيان أبو (41)
 .119ص 4ج السابق المصدر نفس (44)
 .144/عمران آل (40)
 والمعندى العربيدة لدةالجم: صدالح فاضدل والسامرائي 19 ص 9ج المحيط البحر: النحوي حيان أبو ينظر (44)

 .14:  ص
 .114-110/ النحل (41)
 الحلبدي البدابي عيسدى البيجداوي محمدد علدي تحقيدق. القدرآن إعدراب فدي التبيان: البقاء أبو العكري ينظر (42)

 البيضدداوي تفسددير علددى الراضددي وكفايددة القاضددي غايددة المسددماة الشددهاب وحاشددية ،162 ص 9ج
 ألحكددام الجددامع: والقرطبددي 141 ص 4 ج يدداترك – بكددر ديددار أزميددر، محمددد اإلسددالمية المكتبددة
 1141 والنشدر للطباعدة العربدي الكتداب دار المصدرية، الكتدب دار طبعة عن الثالثة الطبعة القرآن
 .120 ص 16 ج م 1204- هـ

 .14/ الحج (06)
 العلميدة البحدوث دار سالم، العال عبد تحقيق الجوامع جمع شرح في الهوامع همع: الدين جالل السيوطي (01)

 .100ص 9ج بيروت،
 المصدرية الهيئدة ناصدف، النجددي علدي مراجعدة شدلبي، الفتداح عبدد تحقيدق القدرآن، معاني: الفراء (09)

 .911 ص 9ج للكتاب العامة
 .12 النساء سورة  (01)
 .114 ص 1ج الكريم القرآن في النحوي التأويل: الحموز أحمد ينظر (01)
 .91/ المائدة (04)
 .94 األنفال (00)
 العربددي النحدو فدي اإلنشددائية األسداليب: هدارون لسدالما عبددد وينظدر 101 ص 9ج الكشداف: الزمخشدري (04)

 .161 ص
 .41/ البقرة (01)
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 الكتددب إحيدداء دار مالددأ، ابددن ألفيددة علددى األشددموني وشددرح 121 ص 1ج الكشدداف وينظددر ، 16/ النددور (02)
 .902- 901ص 1ج العربية

 .14/إبراهيم (46)
 .41/ الزمر (41)
 .401 ص 1ج القدير  فتح: والشوكاني. 46 ص (49)
 .96/النور (41)
 الددين محدي محمدد تحقيدق الخدالف، مسدائل فدي اإلنصداف: األنبداري بدن البركات أبو  نظروي 11/الرعد (41)

 .911ص 9ج السعادة مطبعة الثالثة الطبعة -الحميد عبد
 .11/إبراهيم (44)
 .114 ص 1 ج القدير فتح الشوكاني ينظر (40)
 .146/البقرة (44)
 .144 ص 1 ج الخالف مسائل في اإلنصاف: األنباري ينظر (41)
 .11/ إبراهيم (42)
 .194 ص 1ج الكشاف: يالزمخشر (16)
 946 ص 11 ج ، الكريم القرآن تفسير في المعاني روح: الدين شهاب األلوسي ينظر (11)

 ص والمعنددى العربيدة الجملدة: السدامرائي صدالح فاضددل: د وينظدر 101 ص 1ج الخصدائص: جندي ابدن (19)
21-22. 

 .121ص ومبناها معناها العربية اللغة حسان تمام (11)
 م1241 بيدروت العربي اإلنماء معهد 2-1 ع العربي الفكر مجلة: اللفظ وظاهر التقدير: داود عبده ينظر (11)

 .64 ص م1242-
 .14/ المائدة (14)
 .1/ يوسف (10)
 .1/ الحجر (14)
 .161/ النحل (11)
 .19/ القصص (12)
 النهضددة مكتددب. م1216-هددـ1166 الثانيددة الطبعددة المحتسددب السددالم عبددد المجيددد عبددد الدددكتور: ينظددر (26)

 العقلددي االتجدداه السددلفي االتجدداه تفسدديره فددي لتفسدديرا صدداحب تندداول وقددد.  األردن.عمددان اإلسددالمية
 .العلمي واالتجاه

- هددـ1161 األولددى الطبعددة القدداهرة جامعددة العلددوم دار كليددة والداللددة النحددو: اللطيددف عبددد حماسددة محمددد (21)
 .16ص م1211
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 األحرف الّسبعة وعالقتها بالقراءات القرآنيّة
 

 د/ رويسات محّمد
 يدة سع–جامعة د/ موالي الطّاهر 

 
 تمهيد : 
يتناول هذا الّنص ماهية األحدرف الّسدبعة الّتدي أتدزل بهدا القدرآن العظديم            

على قلب    الّرسول الكريم صلّى   عليده وسدلّم ،مبدرزا  طبيعدة اخدتالف العلمداء 
 حول تفسيرها،   ومبّينا  عالقتها بالقراءات القرآنية ، والمصحف الّشريف تحديدا  .       

 ـ ماهّية األحرف الّسبعة:  1
يعلى الموصدلي فدي مسدنده الكبيدر،  روا البخاري قال: " روا الحافظ أبو        

قال يوما  وهو على المنبر: أذكر أّن رجال  سمع الّنبي صلّى ّ  عليه  أّن عثمان 
وسلّم قال: إّن القرآن أنزل علدى سدبعة أحدرف، كلّهدا شداف كداف، لّمدا قدام، فقداموْا 

قال: " أنزل القرآن على سبعة أحدرف،  ي لم يحَصوْا، فشهدوْا أّن رسول ّ  حتّ 
 .1: وأنا أشهد معهم"كلّها شاف كاف، فقال عثمان 

واختلف علماء العربّية في تفسير هذا الحديث الّشريف اختالفا  كبيرا ، إلى حّد       
 .9أن روا له الّسيوطي في كتابه ) اإلتقان ( أربعين وجها  

كما اختلف العلماء في تفسير األحرف الّسبعة اختالفا  كبيدرا ، قدال أبدو حّيدان:       
"اختلف أهل العلم في معنى األحرف الّسدبعة علدى خمسدة وثالثدين قدوال  ." وأكثدر 

 هذه اآلراء متداخل، أهّمها :
ـ ذهب أكثر العلماء إلى أّن المراد باألحرف الّسبعة سبع لغات مدن لغدات العدرب  أ

 في المعنى    
 الواحد .      
ـ وقال قوم: إّن المراد باألحرف الّسبعة سبع لغات من لغات العرب نزل عليهدا  ب

القرآن، على أّنه في جملته ال يخرج في كالمه عن سبع لغات، هي أفصح لغداتهم، 
وهذا الّرأي يختلدف عدن سدابقه  ألّنده يعندي أّن األحدرف الّسدبعة، إّنمدا هدي أحدرف 

ّرقة في القرآن، ال أّنها لغات مختلفة في كلمة واحدة باّتفاق المعداني، قدال سبعة متف
أبو عبيد: " ليس المراد أّن كّل كلمة تقرأ على سبع لغات، بل اللّغات الّسبع متفّرقة 
فيه، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغدة هدوازن، وبعضده بلغدة 

ّ  " اليمن، وغيرهم، وبعض اللّغات أسعد به ، وهدو 1من بعدض وأكثدر      نصديباَ
ما ذهب إليه سفيان بن يمنّيدة، وابدن جريدر، وابدن وهدب، والقرطبدي، وينسدبه ابدن 

 .1عبد رّبه ألكثر العلماء
ويعزو هؤالء العلماء األحرف الّسبعة إلى لغات القبائل المختلفة، انطالقا  من       

صلّى ّ  عليده وسدلّم حدوادث دلّدت أدلّة كثيرة منها أّنه قد حدث على عهد الّرسول 
ّ  الخدتالف القبائدل واللّهجدات،  على أّن القرآن كدان يقدرأ علدى وجدوه متعدّددة تبعداَ
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لّى ّ  عليه وسلّم بأن  يقول ابن قتيبة: " وكان من تيسير ّ  تعالى أن أمر الّنبي ص 
ن، واألسددي يقرئ كّل أّمة بلغتهم، وما جرت عليه عادتهم، فالهذلي يقدرأ عّتدى حدي

 .4يقرأ ِتعلمون، والّتميمي يهمز، والقرشي ال يهمز."
ـ وذكدر بعضدهم أّن المدراد بداألحرف الّسدبعة أوجده سدبعة ندّص عليهدا الحددديث  ج

الّشريف عن ابن مسعود عن الّنبي صلى ّ  عليه وسلّم، قال: )كدان الكتداب األّول 
سدبعة أبدواب، علدى ينزل من باب واحد، وعلدى حدرف واحدد، وندزل القدرآن علدى 

سبعة أحرف: زجر، وأمر، وحالل، وحرام، ومحكدم، ومتشدابه، وأمثدال.( أخرجده 
 الحاكم والبيهقي.

ـ وذهب جماعة إلى أّن المراد باألحرف الّسدبعة وجدوه الّتغداير الّسدبعة الّتدي يقدع  د
فيها االختالف، وهي: ـ اختالف األسماء: باإلفراد والّتذكير وفروعهما ـ االختالف  
في وجوه اإلعراب ـ االخدتالف فدي الّتصدريف ـ االخدتالف فدي الّتقدديم والّتدأخير ـ 
االخدتالف فدي اإلبددال ـ االخدتالف بالّزيدادة والدّنقص ـ اخدتالف اللّهجدات بدالّتفخيم 
والّترقيق، والفتح واإلمالة، واإلظهار واإلبهام، والهمز والّتسهيل، واإلشمام ونحدو 

الفضل الدّرازي، وقاربده فيده كدّل مدن ابدن قتيبدة، وابدن ذلأ، وهذا الّرأي ذكره أبو 
الجدزري، وأّول مددن جمددع قددراءاتهم أبددو بكددر ابددن مجاهددد فددي أثندداء المائددة الّرابعددة 

 . 0للهجرة
 .4وقد دافع صاحب المناهل على هذا الّرأي، وبال  في الّرّد على كّل اعتراض     

ّنمددا هددو رمددز إلددى مددا ألفدده ـد  وذهددب بعضددهم إلددى أّن العدددد سددبعة ال مفهددوم لده، وإ
 العرب من معنى الكمال والكثرة في العدد، وال يراد به العدد المعّين.

 .1ـ وقال جماعة: إّن المراد باألحرف الّسبعة: القراءات الّسبع و
ومن يعتقد أّن نسبة القراءات الّسبع إلى األحرف السبعة، هي نسدبة الخداّص        

شددمل جميددع القددراءات بمددا فيهددا الّسددبع، وال يمكددن إلددى العددام، فدداألحرف الّسددبعة ت
االعتقاد بأّن القراءات الّسبع هي األحرف الّسبعة  ألّن القّراء الّسبعة لم يكوندوْا قدد 
ولدوْا حين ذاأ، قـال ابن الجدزري:     " ال يجدوز أن يكدون المدراد مدن األحدرف 

أ بعدض العدوام  ألّن الّسبعة هؤالء الّسدبعة القدّراء المشدهورين، وإن كدان يظدّن ذلد
، و المختدار  لددا العسدقالني هدو  2هؤالء الّسبعة لم يكوندوْا خلقدواْ ، وال وجددوْا."

الّرأي األّول الّذي يرا أّن المراد باألحرف الّسبعة سبع لغات من لغات العرب في 
المعنددى الواحددد، وهددو الّددذي يّتفددق فددي نظددره مددع ظدداهر الددّنّص، بمسدداندة األدلّددة 

مّمدا يقدّوي هددذا الدّرأي قدول مدن قددال: المدراد بداألحرف تأدّيدة المعنددى الّصدحيحة، و
باللّفظ المراد، ولو كان من لغة واحدة  ألّن لغة هشام بلسدان قدريش وكدذلأ عمدر، 
ومع ذلأ فقد اختلفت قراءتهما نّبده علدى ذلدأ ابدن عبدد البدّر، ونقدل عدن أكثدر أهدل 

 لراجح هو وا 16العلم أّن هذا هو المراد باألحرف الّسبعة."
الّرأي الّثاني لعالقة اللّهجدات بالفصدحى المشدتركة لددا ندزول القدرآن ، ولشدمولية 

 لغة قريش 
للمختار من لغات العرب . هذا إضدافة إلدى األدلدة سدالفة الدّذكر، والّتدي  تنبد  عدن 

 المغزا  من نزول القرآن على سبعة أحرف. 
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 :ـ: عالقة األحرف الّسبعة بالقرا ات القرآنّية  2

يمكـن تلخيص الخالف حول عالقة األحرف الّسبعة بدالقراءات العشدر إلدى         
 موقفين:

: مؤّداه أّن القراءات العشدر تعتبدر حرفدا  واحددا  هدي األحدرف الّسدبعة الّتدي األّول -
نزلت على الّرسول صلّى ّ  عليه وسلّم، وقد ذهب اإلمام ابن جرير الّطبري إلدى 

من القدراءات مّمدا يوافدق خدّط المصدحف هدو حدرف واحدد، مدن أّن ما عليه الّناس 
األحرف الّسبعة، فتكون القراءات العشر على قوله بعض حدرف، ومّمدا اسدتدّل بده 
لهذا القول: أّن عثمان عندما أمر الكّتاب بنسخ المصاحف، أمرهم أن يكتبوه بلسان 

و إلغداء قريش، وقد فهدم الدبعض هدذا األمدر، بدأّن االختصدار علدى حدرف واحدد هد
للحروف األخرا. قال ابن الجزري: " أّن المصحف كتب على حرف واحد، لكدن 
لكونه جّرد من الّنقط والّشكل احتمل أكثر من حرف، إذ لم يترأ الّصدحابة إدغامدا  
وال إمالة، وال تسهيال  وال ثقال ، وال نحو ذلأ. مّما هو باقي األحرف الّسدّتة، وإّنمدا 

ن زيادة كلمات ونقص أخرا، ونحو ذلأ مّما كدان مباحدا  تركوْا ما كان قبل ذلأ م
 11لهم القراءة به ".

ومن األدلّة الّتي يسوقها اإلمام الطبري: "األّمة أمرت بحفظ القرآن، وخّيرت       
في قراءته وحفظه، بأي تلأ األحرف الّسبعة شاءت، كما أمرت إذا هي حنثت فدي 

ت الدّثالث شداءت، إّمدا بعتدق، أو إطعدام، أو يمين وهي مخّيرة أن تكّفر بأي الكّفارا
كسوة، فلو أجمعت جميعها على الّتكفبر بواحدة مدن الكّفدارات الدّثالث دون غيرهدا 
)الّتكفيدر فيهددا بددأي الددّثالث شدداء المكّفددر(، كانددت مصدديبة حكددم ّ ، مؤّديددة فددي ذلددأ 

ي قراءاتده الواجب عليها من حّق ّ . فكذلأ األّمة أمرت بحفدظ القدرآن وخّيدرت فد
بأي األحرف الّسبعة شاءت قرأت لعلّة من العلل، أوجبت عليها الّثبات على حرف 
واحد قراءتده بحدرف واحدد، ورفدض القدراءة بداألحرف الّسدّتة الباقّيدة، ولدم تحظدر 
قراءته بجميع حروفه على قارئده بمدا أذن فدي قراءتده لده. "،   ثدّم قدال: " فحملهدم 

معهدم علدى مصدحف واحدد، وحدرق ماعددا ـ علدى حدرف واحدد، وج عثمدان ـ 
المصحف الّذي جمعهم عليده، فاستوسدقت لده األّمدة علدى ذلدأ بالّطاعدة، ورأت أّن 
فيما فعدل مدن ذلدأ الّرشدد والهدايدة، فتركدت القدراءة بداألحرف الّسدبعة بدالّتي عدزم 
عليهدا إمامهددا العددادل، فددي تركهدا طاعددة منهددا لدده،نظرا  لمدا لدده منهددا ألنفسددها ولمددن 

من سائر أهل ملّتها،الّتي درسدت مدن األّمدة معرفتهدا، وتعّقبدت آثارهدا، فدال  بعدها،
 سبيل اليوم ألحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها.

وتابع المسلمون على رفض القراءة بها  من غير مجدود مدنهم فدي صدّحتها،فال     
ه لهددم إمددامهم، القددراءة اليددوم ألحددد مددن المسددلمين إالّ بددالحرف الواحددد، الّددذي اختددار

الّشفيق الّناصح دون ما عداه من األحرف الّسّتة الباقّية.....ثّم قال: فد ن قدال بعدض 
، وأمدرهم من ضعفت معرفته: كيف جاز لهم ترأ قراءة أقرأهموهدا رسدول ّ  

 بقراءتها ؟
قيل: إّن أمره إّيداهم بدذلأ لدم يكدن أمدر إيجداب وفدرض، وإّنمدا كدان أمدر إباحدة     
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. وقال أبو طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم،تلميذ الّطبدري :" إّن األمدر 19ورخصة"
بقددراءة القددرآن علددى سددبعة أحددرف أمددر تخيير،...إلددى أن قددال: فثبتددت األّمددة علددى 
حرف واحد من الّسبعة الّتي خّير فيها، وكان سبب ثباتها على ذلدأ ورفدض الّسدّتة 

ى األّمددة تكفيددر بعضددهم أن ، حددين خددافوْا علددمددا أجمددع عليدده صددحابة رسددول ّ  
يسددتطيل ذلددأ إلددى القتددال، وسددفأ الددّدماء، وتقطيددع األرحددام، فرسددموْا لهددم مصددحفاَ 

 أجمعوْا جميعاَ عليه وعلى نبذ ما عداه ...
وأّمددا مددا اختلددف فيدده أئّمددة القددّراء باألمصددار مددن الّنصددب والّرفددع، والّتحريددأ      

والمدددّد والقصدددر، وإبددددال حدددرف واإلسدددكان،والهمز وتركه،والّتشدددديد والّتخفيدددف، 
بحرف، يوافق صورته، فلديس ذلدأ بدداخل فدي معندى قولده صدلّى ّ  عليده وسدلّم، 
)نزل القدرآن علدى سدبعة أحدرف ( وذلدأ مدن قبدل أّن كدّل حدرف اختلدف فيده أئّمدة 

  11القراءة، ال يوجب المراء كفرا  لمن مارا به في قول أحد من المسلمين."
ـ باختيددار لغددة قددريش عنددد  ليفددة عثمددان بددن عّفددان ـ وأرا أّن قددول الخ      

االخدتالف حدول كلمدة مددا مدع زيدد بددن ثابدت، التصدل إلددى درجدة كتابدة المصددحف 
بحددرف واحددد، وإّنمددا هددو حددّل الخددتالف محدددود حددول كلمددات قليلددة، مثددل كلمددة 
)تابوت( وغيرها والّتي قد يعتريهدا لدبس        أو غمدوض فتحتداج إلدى تصدحيح، 

ن قريش هو المختار، وهذا ال يجافي المنطق بتاتا . أّما بقّيدة المصدحف، فيكون لسا
فباقية على ما كانت عليه من األحرف الّسبعة، إالّ إذا كان القصدد أّن لهجدة قدريش 
اشتملت على خصائص كثيدرة مدن لهجدات القبائدل العربّيدة األخدرا ـ وهدذه حقيقدة 

ريش، ال نقصدد أّنده يخلدو مدن ممّيدزات تاريخّية  ـ وإذا قلنا أّن القرآن  نزل بلغدة قد
اللّهجات األخرا للقبائل العربّية، وإّنمدا نقصدد أ ّنده ندزل بلغدة قدريش  ألّنهدا اللّغدة 
الّنموذجّية األدبّية الّتي تكّونت بعد مراحدل متعدّددة، والّتدي اشدتملت علدى كثيدر مدن 

 خصائص لهجات العرب األخرا.
اءات المتواترة،هي جملة ما تبّقى من األحرف ويميل إلى القول بأّن القر :_ الّثاني

الّسبعة، قال ابن الجزري: " والّذي ال يشدّأ فيده أّن قدراءات األئّمدة الّسدبع والعشدر 
 .11والّثالث عشرة، وما وراء ذلأ، بعض األحرف الّسبعة من غير تعيين"

رف وقددد جددنح إلددى القددول بددأّن القددراءات القرآنّيددة العشددر تعتبددر بعضددا  مددن األحدد   
 الّسبعة الّتي نزلت على الّنبي صلّى ّ  عليه وسلّم  جمهور العلماء، أذكر منهم:

 هـ(. 114ـ مّكي بن أبي طالب ) ت 1
 هـ(. 116ـ أبو العّباس أحمد بن عمذار المعّري )ت 9
 هـ(. 140ـأبو علي األهوازي )ت  1
هددا الّندداس اليددوم، قدال مّكددي بددن أبددي طالددب: " هددذه القدراءات كلّهددا الّتددي يقرؤ       

وصّحت روايتها عن األئّمة إّنما هي جزء من األحرف الّسبعة الّتي نزل بها القرآن 
ووافددق اللّفددظ بهددا خددّط المصددحف الّددذي أجمددع الّصددحابة ومددن بعدددهم عليدده، وعلددى 

 .14اّطراح ما سواه
ل وقال أبو العّباس أحمد بن عّمار المهدوي: " أصّح ما عليه الحدّذاق مدن أهد       

الّنظر في معنى ذلأ أّن ما نحن عليده فدي وقتندا هدذا مدن هدذه القدراءات هدو بعدض 
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 .10الحروف الّسبعة الّتي نزل عليها القرآن "
أرا أّن مثل هذا القول هو الّذي تطمئّن إليه الّنفس، ويميل إليه  الدّذهن  ألّنده        

ا ألّن قددول الخليفددة ال يعتبددر متماشددياَ مددع الواقددع، ومدددعوماَ باألدلّددة والبراهين،هددذ
يقصر ما كتب في المصاحف على حرف واحد بصريح العبارة، وهذا يّتفق مع ما 
يراه ابن الجزري في قوله :     " فثبت بهذا أّن القراءات  الّتي يقرأ بها هي بعض 
الحروف الّتي نزل عليها القرآن، استعملت بموافقتها المصحف الّذي أجمعت عليده 

سواها من الحدروف الّسدبعة لمخالفتهدا لمرسدوم خدط المصدحف، إذ األّمة وترأ ما 
ليس بواجب علينا القراءة بجميع الحروف الّسبعة الّتي نزل عليهدا القدرآن . انتهدى 

"14". 
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 الخطاب القرآني
 التصنيف التأويليبين مبدأ التفويض و

 في فكر ابن رشد.

 
 الدكتور مختار لزعر

 أستاذ مقياس اللسانيات.
 مستغانم. جامعة عبد الحميد بن باديس

 كلية اآلداب والفنون
 قسم اللغة العربية وآدابها

 

 كددمإّن الددذات اإلنسددانية بوجودهددا فددي هددذا الوجددود لهددو قبددول مبدددئي علددى ذل      
ّب الحق ومن ثم أن تطل على عدالم الحقيقدة المطلقدة االقتراب من معرفة وإدراأ ل

من الشاكلة التدي راحدت تقتندع بهدا مندذ أمدد بعيدد على أسداس أّن هدذه الحقيقدة إنمدا 
ُوجدددت لكافددة الندداس علددى مختلددف شددرائحهم وخددواطرهم الداخليددة والخارجيددة أن 
د يتعاملوا معها بشديء مدن التقصدي والتنقيدب قصدد معرفدة المعندى الحقيقدي للوجدو
الذاتي الذي ال يمكن للذات اإلنسانية االستغناء عنه أبدا ،وعليه سمح العدل الرّباني 
منددذ األزل لجميددع البشددر علددى اخددتالف نحلهددم ومددذاهبهم إلددى أن ُتطددل إلددى ذلددأ 
التشّوق إلى معرفة الحق ألنه موجود في جبلة وخلقة البشر.يقول ابن رشد في هذا 

يع الناس أّن هاهنا سبيال تفضي بنا إلى الحق من المعروف بنفسه عند جم»السياق:
،وأّن إدراأ الحق ليس يمتنع علينا فدي أكثدر األشدياء،والدليل علدى ذلدأ أنندا نعتقدد 
اعتقاد يقين أننا وقد وقفنا على الحدق،وفي كثيدر مدن األشدياء ،وهدذا يقدع بده اليقدين 

التشدّوق إلدى لمن زوال علوم اليقين،ومن الدليل أيضا على ذلأ ،ما نحن عليه مدن 
معرفة الحق  ف نه لو كان إدراأ الحق ممتنعا لكان التشوق باطال ،ومدن المعتدرف 

 (.1)«به أنه ليس هاهنا شيء يكون في أصل الجبلة والخلقة وهو باطل

لعدددل هدددذه المعددداني التراثيدددة التدددي تفتقددددها الدددذات اإلنسدددانية فدددي بحثهدددا عدددن       
ع الخطاب القرآني)الجانب النقلي( قاطعدة الحقيقة،هو الذي جعلها تظل متشبتة بواق

في الوقدت نفسده حبلهدا الفطدري الوجدودي مدع المعرفدة العقليدة على أسداس أّن أّي 
اجتهاد في تأويل الدوحي إنمدا هدو مدن قبيدل التحريدف والخدروج عدن مبددأ الطاعدة 
واإليمان،ونسوا أو تناسوا بأّن لهدم الشدرعية المعرفيدة فدي أن يفحصدوا عّمدا أشدار 

وهدذا محدال -األقدمون على اختالف اتجاهاتهم أتّم فحص ف ن كان كلده صدوابا إليه
قبلتدده وسددارت تقتفددي أثددره،وإن كددان مددا لدديس بصددواب نّبهددت عليدده وراحددت  -أبدددا

تعطي رؤيتها العلمية والمنهجية وفق ما تراه وتعتقدده مدن صدواب.يقول ابدن رشدد 
وكدان كدل مدا يحتداج إليده مدن ...وإذا كدان األمدر هكدذا ،»في هذا المقدام مدا بياُنده: 
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النظدر فدي أمدر المقدداييس العقليدة قدد فحددص عنده القددماء أتددم فحدص فقدد ينبغددي أن 
نضرب بأيدينا إلى كتبهم فننظر فيما قالوه من ذلأ ف ن كان كله صوابا قبلناه مدنهم 

 (.            9)«وإن كان ما ليس بصواب نّبهنا عليه

عالقتدده بالفلسددفة إنمددا هددو حددديث عددن تلكددم  إّن الحددديث عددن التأويددل فددي          
العالقدددة الكائندددة بدددين الجاندددب العقلدددي وحركيدددة الدددنص السدددّيما الخطددداب القرآندددي 
المعروف ب طالقه الالمحدود عبر زمكانية ال يعلم بها إال الخالق عّز وجل.من هذا 
فة المنطلق كان للعقل فضل كبير ومتميز عند الفالسفة إذ لواله لما اسدتطاع الفالسد

أن ينمازوا بكثير من التأويالت والتخريجات التي ساهمت فدي بنداء تدراث معرفدي 
ال يسددتهان بدده البتددة وذلددأ علددى مختلددف مسددتوياته على أسدداس أّن األسددالف كددانوا 
على علم عميدق بمدا يحويده الجاندب العقلي حيدث أّهلهدم هدذا اإلدراأ ألن يقتحمدوا 

ب الوقائع المتجددة والمتغيرة كل عالم النصوص يستنبطون منها األحكام على حس
والشدداكلة التددي ينتمددي إليهددا والتددي هددي مددن اختصاصدده. كددل هددذا وذاأ يجعددل مددن 

علدددى حدددد أبدددي حيدددان التوحيددددي والدددرازي -العاقدددل المتددددبر والمتتبدددع أن يكشدددف
عن هذه األشكال واألقمصة ليصل في نهاية المطاف إلى ما وراءها من -وغيرهما

ا مددن دالالت عقليددة تتماشددى وحركيددة ُبعددد الواقددع نظددر عقلددي فلسددفي محددض وكددذ
 المتغير.

إّن البدداري عددّز وجددل إنمددا »(فددي هددذا السددياق:ه606يقددول الفخددر الددرازي)ت       
أعطانا العقل وحباندا بده لنندال ونبلد  بده مدن المندافع العاجلدة واآلجلدة غايدة مدا فدي 

شياء لندا وأجدداها عليندا جوهر مثلنا نيله وبلوغه.وإنه أعظم نعم   عندنا وأنفع األ
،فبالعقدددل فضدددلنا علدددى الحيدددوان غيدددر النددداطق حتدددى ملكناهدددا وُسسدددناها وذللناهدددا 
وصددرفناها فددي الوجددوه العائدددة منافعهددا علينددا وعليهددا ،وبالعقددل أدركنددا جميددع مددا 
يرفعنددا ويحسددن ويطيددب بدده عيشددنا ونصددل إلددى بغيتنددا ومرادنا.ف نددا بالعقددل أدركنددا 

حتى أوصلنا بها إلى ما قطع وحدال البحدر دونندا ودونده  صناعة السفن واستعمالها
،وبه نلنا الطب الذي فيه الكثير من مصالح أجسادنا وسائر الصناعات العائدة إليندا 
النافعة لنا ،وبده أدركندا األمدور الغامضدة البعيددة عدن الحقيقدة المسدتورة عندا ،وبده 

ب وأبعادهددا عرفنددا شددكل األرض والفلددأ وعظددم الشددمس والقمددر وسددائر الكواكدد
وحركتها ،وبه وصلنا إلى معرفة البداري عدّز وجدل الدذي هدو أعظدم مدا اسدتدركنا 
وأنفددع مددا أصددبنا. وبالجملددة ف ندده الشدديء الددذي لددواله كانددت حالتنددا حالددة البهددائم 
واألطفال والمجانين ،والذي به نتصور أفعالنا العقلية قبل ظهورها للحدس  فنراهدا 

عالنددا الحسددية صددورها فتظهددر مطابقددة لمددا مثلندداه كددأن قددد أحسسددناها ،ثددم تتمثددل بأف
وتخيلناه منها ،وإذا كان هذا مقداره ومحله وخطره وجاللته فحقيق علينا أال نحّطه 
عن رتبته وال ننزله عدن درجتده ،وال نجعلده وهدو الحداكم محكومدا عليده ،وال هدو 

رهدا بده الزمام مزموما ،وال وهدو المتبدوع تابعدا ،بدل نرجدع فدي األمدور إليده ونعتب
ونعتمد به ونعتمد فيها عليه ،فنمضيها عل إمضائه ونوقفهدا علدى إيقافده،وال نسدلط 
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عليه الهوا الذي هو آفته ومكدره والحائد به عن سننه وقصدده واسدتقامته،والمانع 
 (.1)«من أن يصيب به العاقل رشده وما فيه صالح عواقب أمره...

في العربدي أو اإلسدالمي يجعلندا نددرأ إّن أدنى التفاتدة فدي واقدع تراثندا الفلسد      
إدراكا ال يشوبه شأ وال يرتابه ارتياب،بأّن الهدف األساس للفيلسوف وهو يتناول 
األحداث على مختلف سياقاتها ليس ذلأ التطابق أو عدم التطابق مع واقع الخطاب 
 وإنما يبتعد األمر إلى أبعد من ذلأ على أساس أّن هّمه الوحيد يتمركز أصال علدى
الجانددب التفكيددري عددن طريددق مددا يمليدده عليدده عقلُدده ومعارفدده ومصددادره المعرفيددة 
،دون إغفال تجاربه وخبراته الشخصية محاوال من وراء ذلأ كله إنشاء فلسدفة قدد 
تكدون فيهدا أصددداء لفلسدفة ولفيلسددوف بعينده ،بنسدبة مددا ،وقدد تكددون تبنيدا ديناميكيددا 

لمتغّيدر الدذي يسداير الفيلسدوف علدى مدّر يتماشى إلى حّد بعيد مع الواقع المتجدد وا
 (.1األزمان)

 

من هذا المنطلق ف ننا نلحظ بأّن غالبية فالسفتنا األقدمين إنما راحوا يركزون       
في الغالب األعم على أنواع الخطاب أو على أنواع اللغة الخطابية التدي لدم تخدرج 

،والبرهانيددة للفالسددفة  عددن :الخطابيددة للعامددة ،والجدليددة المنصددبة أساسددا للمتكلمددين
 (.4أصحاب العقل والبرهان)

ولكي يواكبنا القارئ المتتبع لمثل هذه القضايا واألبعاد وال يذهب عقله بعيددا       
أّن المقصود من قول ف ّننا نعتقد بعّما نريد التوقف عنده بشيء من التحليل والبيان،

ؤمندون إيماندا جازمدا وقاطعدا علمائنا األسالف بدأنواع اللغدة الخطابيدة أنهدم كدانوا ي
بتلددأ القاعدددة المحمودة"لكددل مقددام مقال"،بعبددارة أخددرا الندداس ليسددوا سواسددية فددي 
اإلفهددام واإلدراأ وهددم يتعدداملون مددع واقددع النصددوص،وهم إذ يصددنعون مثددل هددذا 
الصنيع الثالثي في تقسيم لغة الخطاب على حسب مقتضيات واقع المتلقي المستمع 

أّن العقددل الفلسددفي المنطقددي الددذي يشددعر فددي غالبيددة األحيددان إنمددا لعلمهددم اليقددين بدد
والمقامددات بأندده أقنددوم ذاتدده،إنما أراد أن يفددرض وجددوده المعرفددي والخلقددي وذلددأ 
بتمركزه في دائرة وجودية معرفية يتحدث فيها وهو يتحلى باسدتقاللية مطلقدة ،بدل 

لها وأنواعهدا بال مواربة أو خوف من أّي سلطة من السلطويات على اختالف أشكا
السّيما سلطة النص التي ظلت حينا من الّدهر تستولي على العقل وما يقتضيه مدن 

 (.0أسرار وجودية ومعرفية على حّد سواء)

على هذه الشاكلة التي غدا غالبية الفالسفة يقتفدون آثارهدا وهدم يتعداملون مدع       
عن الجانب التأويلي واقع األحداث، وجدتنا في حيرة من أمرنا ونحن نريد التحدث 

عندهم  علدى أسداس أّن مفهدوم التأويدل مدن المنظدور الفلسدفي العقلدي لديس بداألمر 
الهّين وعليه وقع اختيارنا على عالمين اثنين:أحدهما من المشدرق وهدو اإلمدام أبدو 
حامد الغزالي الذي استطاع أن يحتل بكل ما أوتي من زاد معرفي مركز استقطاب 

اإلسددالمية علددى كافددة مسددتوياتها سددواء مددا تعلددق األمددر بعلددم  واقددع الثقافددة العربيددة
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الالهوت أم الفلسفة أم علم أصول الفقه أم التصوف الذي كدان مشدهورا بده.والثاني 
مهّمشا قياسا إلى  -كما تروا الروايات -ه( ولرّبما كان424من الغرب ابن رشد)ت

 عوام.نظيره الغزالي الذي كان يحتل موقع المركزية عند غالبية ال

إنهما اتجاهان بارزان نحسبهما إلى حّد بعيد أنهما قد استطاعا أن يمثال بحدق       
ذلأ الواقع على ضربيه )النقلي/العقلي(أو)التفويض/التأويل(الذي راح يسدود واقدع 
الثقافة العربية اإلسالمية حينا من الّدهر تارة يكون واضحا وضوح الشدمس،وتارة 

دنى من االنهيار والتشتت فدي المعتقددات والمسدلمات أخرا يكون قاب قوسين أو أ
(أن 4 األمر الذي جعل من ابن رشدد الفيلسدوف العقلدي)الحق شيئاالتي ال تغني من 

ُيعلددن هجومدده علددى كافددة االتجاهددات الّسددائدة علددى نحددو مددا وّجهدده إلددى كددل مددن: 
 سواء من المعتزلة،أم األشاعرة.-أصحاب الجدل-المتكلمين

ذ يصنع مثل هذا الصنيع ،إنما لعلمه بذلأ االنتشار الرهيب لواقع وابن رشد إ      
الفكر األشعري السني في المنطقة)قرطبة(التي كان يعيشها والذي استطاع أن يعدّم 
غالبية الناس عن طريق الفقهاء األمر الذي جعل من ابن رشدد يددرأ أّن مثدل هدذا 

ن علدى مسدتوا الجاندب االنتشار السريع سّبب فدي حدق الشدريعة أخطداء شدنيعة ،إ
الفكري التأملي أو على الجانب التأويلي الذي يتماشدى ومدا تقتضديه حركيدة الواقدع 

 (.1المتجدد والمتغير)

فلمدداذا ُوصددفت ذاتيددة أبددي حامددد الغزالددي  -والحددال هددذه-إذا كددان األمددر كددذلأ      
مدا بالذات المركزيدة فدي حدين ُنعتدت الدذات الرشددية)ابن رشدد(بالذات المهمشدة؟ثم 

هي مرجعية الغزالي في نقد الفالسفة أهي مرجعية دينية محضة أم دينية عقليدة ال 
تزي  عن الجانب البرهاني بحال من األحوال؟ ثم ما هي مرجعية ابن رشد في نقد 
الغزالي السّيما في كتابه تهافت التهافدت؟ثم مدن اسدتطاع منهمدا بمرجعيتده هدذه أن 

 (.2سيما الخطاب القرآني)يجّسد مفهوم التأويل على النصوص ال

لقدد أشددار أبددو حامدد الغزالددي في)كتابدده المنقددذ مدن الضددالل( ،إلددى أّن مراتددب       
الطدددالبين لواقدددع الحقيقدددة المطلقدددة ،إنمدددا تبددددأ مدددن العوام)أهدددل الخطددداب(،مرورا 
بالمتكلمين )أهل الجدل(،ثم إلى الفالسفة)أهل البرهان( وصوال فدي نهايدة المطداف 

إذ يخددتم هددذه المراتددب المعرفيددة -أي الغزالددي-هددل الوصددول(.وهوإلددى الصددوفية )أ
للدددذات اإلنسدددانية التدددي تريدددد فهدددم وإدراأ الحقيقدددة المطلقدددة بالمعرفدددة التصدددوفية 
الواصلية ال يلغي من حسبانه الجانب البرهداني العقلدي بدل كدل يكّمدل اآلخدر وهدي 

ة والرياضدات في آخر المطداف ال تسدتطيع االنسدالخ أو االنخدالع عدن مبددأ الخلدو
الصددوفية التددي تجعددل مددن الددذات العارفددة فعددال تدددرأ المعرفددة الذوقيددة أو المعرفددة 

 المباشرة مصداقا لقوله المشهور: 

 (.16وكان ما كان مّما لست أذكره*** فظن خيرا وال تسأل عن الخبر)

ه( 112وذلأ فدي مدا نقلده كدل مدن الفدارابي )ت-يقول الغزالي مشيرا إلى نقده      
المترجمون لكالم »ما بياُنه:  -( وهم ينسبون ذلأ إلى الفالسفةه424تسينا )وابن 
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أرسطو لم ينفدأ كالمهدم عدن تحريدف وتبدديل محدوج إلدى تفسدير وتأويدل.وأقومهم 
بالنقل والتحقيق من المتفلسفة في اإلسالم الفارابي أبدو نصدر وابدن سدينا ،فنقتصدر 

نددا مقتصددرون علددى رّد مددذاهبهم علددى إبطددال مددا اختدداراه ورأيدداه الصددحيح.فليعلم أن
 (. 11)«بحسب نقل هذين الرجلين

إندده بدددون شددأ ،ذلددأ التحريددف والتبددديل لكتددب أرسددطو التددي يسددتوجب مددن       
الندداظر والمددتمعن أن يفّسددر ويؤّول.وهددو إذ يصددّرح بهددذا التصددريح المباشددر فقددط 

شدى مددع ليشدير إلدى أّن مدا توقدف عنددده كدل مدن الفدارابي وابدن سددينا لديس كلده يتما
الصواب والتحقيق األقوم وإن كنا نجد ابن رشد في هذا المقام بالذات قد فطدن إلدى 
ذلددأ  الشدديء الددذي جعددل مندده يددولي انتباهددا مركددزا إلددى تحقيددق وتحددّري مواقددف 
أرسطو الفلسفية والرّد له على الغزالي فضال عّما أشار إليه كل من الفارابي وابدن 

-ا يتعدداطون الددرد علددى مددذهب أرسددطوسددينا على أسدداس أّن كثيددرا ممددن راحددو
من غير أن يقفوا وقفدة تأمليدة علدى حقيقدة مذهبده فيقعدون فدي  -والغزالي من بينهم

 (.19كثير من المتاهات المنهجية التي تبعدهم عن إدراأ ما فيها من حّق أو ضّده)

تهافدت  -ثم إّن ما يلفت التنبده،في مدا يخدص مدا أشدار إليده الغزالدي فدي كتابده      
وهو يهاجم فيده أقدوال الفالسدفة السديما المنسدوبة إلدى أرسدطو ،أّن الفتدرة -السفةالف

التي ألف فيها هذا الكتاب األخير إنما كانت فترة تنماز بطابع جدلي بعيددا إلدى حدّد 
ما عن الجانب البرهاني أو التصوفي الذي جيء في ما بعدد األمر الدذي جعدل مدن 

لددرّد علدى دعدداوي الخصدوم السدديما تلددأ الغزالدي يتخددذ مدن أسددلوب الجددل طريقددا ل
اآلراء المنصددبة أساسددا فددي مجددال اإللهيات.بعبددارة أخددرا إّن الغزالددي فددي الغالددب 

...كان معنيا بالهدم ال البناء في ذات المقام،بعكس ابن رشد...وهذا ال يعني »األعم
فهدو  أّن الغزالي لم يكن معنيا بالبناء ،ولكن في مقام آخر الحق.أمدا فدي هدذا المقدام

مكتدف بتبدّين فسدداد مدا يعتقددد الفالسدفة بحسددب مدا اختدداره الفدارابي وابددن سدينا ،أندده 
معتقدات صحيحة ،ناشئة عن براهين صحيحة فال يوجد في نظدره أكثدر مدن جددل 
،أو ظن،أو إقناع...وقد سوغ الغزالي لنفسه،طالما أّن األمدر كدذلأ،أن يدرّد بالجددل 

 (.11)«والرّد بالفاسد على الفاسد.على الجدل،واإلقناع على اإلقناع ،بل 

ولعل من اإلنصاف النزيه الذي يتماشى والضابط العلمي أننا إذا ما أردندا أن       
تهافدت -نقوم بعملية إنصافية في مدا أشدار إليده اإلمدام أبدو حامدد الغزالدي فدي كتابده

مدن أنه على الرغم من تلأ االنتقادات التي وجهها ابن رشد وهو ينطلق  -الفالسفة
( 11أهدو التسداقط جملدة وتفصديال أم التسداقط فدي بعدض جوانبده)-التهافدت-لّب كلمة

سددواء مددا تعلددق األمددر بالعقائددد الدينيددة أم بالتخريجددات اللغويددة بمددا فيهددا الجانددب 
التأويلي لكثير من النصوص التي لم تقبل المعنى الظاهري ف نندا نلفدي انتباهدا إلدى 

يددة بددذلأ الرصدديد المعرفددي الددذي أشددار إليدده أّن ابددن رشددد قددد اسددتفاد اسددتفادة كل
 (.11الغزالي)

فدي  -باسدتثناء شدرحه ألرسدطو-وليس أدل على ذلأ ما نجده مجّسدا بوضوح      
التي لم تخرج في الغالب األعم عن الجانب العقلي التدأويلي علدى -ابن رشد-كتاباته
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التصدال(مبّينا نحو ما نجده مثال في:)فصل المقال فيما بين الحكمة والشدريعة مدن ا
القاسم المشترأ بين الشريعة والفلسفة)الحكمة( ،وكتابه)الكشدف عدن منداهج األدلدة 
في عقائد الملة(الذي راح يبّين فيده نقدده المنهجدي لتلدأ األداة التدي راح المتكلمدون 

( ،وكتابه)تهافت التهافت(هذا الذي 10يوظفونها حينا من الّدهر على عقائد الشريعة)
ارئ بأندده يقتددرب فددي شددكله ونسدديجه الخددارجي إلددى حددّد بعيددد مددن يلتددبس علددى القدد

كتاب)تهافت الفالسفة( للغزالي ف نه ينصب أساسا علدى جاندب سدردي لألدلدة التدي 
راح يعارض فيها الغزالي والتي تقوم في الغالب األعم على الجانب المنهجي وإن 

 (.14سينا)كان كلها ال ترقى إلى مرتبة اليقين السيما المنسوبة إلى ابن 

من هذا المنطلق يلحظ المتتبع لحركية الخطاب الرشدي فدي غالبيدة السدياقات       
تناميددا للخطدداب الددذي يبحددث فددي جددوهره ولّبدده العميددق عددن تلكددم العالقددة الفطريددة 
الوجودية الكائنة بين)األنا/باآلخر(أو بين ما يمكن تسدميته بدـ)العقل المطلدق بعقليدة 

هدذه العالقدة التدي راح الخطداب الرشددي يحداول التوقدف  اآلخر المتلقي المستمع( 
عندها وتناولها في شكل تساؤالت لعل من أهمها: كيف تستطيع الذات اإلنسانية أن 

لواقددع حركيددة الخطدداب القرآنددي المطلددق؟ هددل  -عقليددة تأويليددة-تقددرأ قددراءة إطالقيددة
مة)الفلسدفة(على بمقدور الدذات اإلنسدانية إدراأ الُبعدد الحقيقدي بدين الشدريعة والحك

أساس أنها األخت الرضيعة للشريعة على حّد تعبيره؟ هل بمقدور الذات اإلنسدانية 
إدراأ الطددرق والخطددوات التددي تؤهلهددا فعددال إلددى سددبر غددور العالقددة بددين الجانددب 
التنظيري للتأويل وما يقوم عليه الخطاب الفلسفي؟ ثدم مدا مفهدوم العامدة والخاصدة 

عندددما نجددده يددربط هددذا بددذاأ بمددا أشددار إليدده واقددع فددي الخطدداب الرشدددي السدديما 
الخطدددددداب القرآنددددددي وصددددددوال إلددددددى األبعدددددداد التددددددي لهددددددا عالقددددددة بمفهددددددومي: 

 (.11التفسير/التأويل على أّن األول منهما للعامة والثاني ألهل النظر والبرهان؟)

ال يستطيع الخطاب الرشدي في الغالب األعم أن يخرج عن الجانب البرهاني       
تعامل مع واقع الخطاب القرآني ،وذلأ تبعا لدرجة التلقي وهو إذ ينحو نحو وهو ي

هذا المسار إال على نية تجسيد الجانب البرهاني الذي يتماشى مع واقدع النصدوص 
القرآنية على أساس أّن ما ورد في ظاهرها ال يمكن بحال من األحدوال أن يخدالف 

دبر تمامدا مدا كدان يصدّرح بده فدي قانون البرهان المعتمدد علدى العقدل والنظدر والتد
إّنه مدا مدن منطدوق بده فدي الشدرع مخالفدا »كثير من المقامات.يقول في هذا المقام:

بظاهره لما أّدا إليه البرهان ،إال إذا اعتبدر الشدرع وُتصدّفحت سدائر أجزائده وجدد 
 (.12)«في ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلأ التأويل أو يقارب أن يشهد

ون شأ الجانب البرهاني الدذي ُيعدّد بحدق الوجده العقلدي للقيداس الفقهدي إّنه بد      
الشددرعي. ومددن ثمددة يصددبح أّي خددالف بددين البرهددان وظدداهر الشددرع قددابال قطعددا 
للعمليددة التخريجيددة التأويلية.وعليدده ف ّندده يصددّرح فددي مسددتهل كتابه)بدايددة المجتهددد 

ى جهدة التدذكرة مددن أّن غرضددي أن أثبدت فيده لنفسدي علدد»ونهايدة المقتصدد( قدائال:
مسائل األحكام المتفدق عليهدا والمختلدف فيهدا بأدلتهدا ،والتنبيده علدى نكدت الخدالف 
فيهددا مددا يجددري مجددرا األصددول والقواعددد لمددا عسددى أن يددرد علددى المجتهددد مددن 
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المسائل المسكوت عنها في الشرع وهذه المسائل في األكثر هي المسائل المنطدوق 
ق به تعلقدا قريبدا وهدي المسدائل التدي وقدع االتفداق بها في الشرع أو تتعلق بالمنطو

عليها أو اشتهر الخالف فيها بين الفقهاء اإلسدالميين مدن لددن الصحابة)رضدي   
 (.96)«عنهم(إلى أن فشا التقليد

ثم ال يقف ابن رشد عند هذا الحد فحسب،بل يرا أّن ما خالف ظاهر الشدرع       
تدأويال وفدق مدا يقتضديه قدانون التأويدل العربدي الجانب البرهاني  ف ّنه حتما يدؤّول 

ونحن نقطع قطعدا أّن كدل مدا أّدا »وهو موقف نجده مجّسدا عنده بصريح العبارة 
إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أّن ذلأ الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويدل 

غدوي ( األمر الذي جعل من ابن رشد ال يخرج عدن تعريفده للمجداز الل91)«العربي
تسمية الشديء بشدبيهه أو بسدببه أو »عّما أشار إليه كل من األشاعرة والمعتزلة من

الحقه أو مقارنه أو غير ذلأ من األشياء التدي عدّددت فدي تعريدف أصدناف الكدالم 
 (.99)«المجازي

من هذا المنطلق غذا الخطاب الرشدي ينحو في مساره المعرفي إلدى تقسديم       
في عالقتهم بواقدع الخطداب إلدى قسدمين:العامة والخاصدة مستويات التلقي البشري 

وهو إذ يصنع مثل هذا الصنيع إنما لرفضه تلأ الطريقة المنهجية التي سار عليهدا 
الخطاب الغزالدي والتدي أحددثت ضدجة فكريدة كبيدرة فدي أوسداط العامدة والخاصدة 

ر فيهدا وأّن من نهى عدن النظدر فيهدا مدن كدان أهدال للنظد»معا.يقول في هذا المقام:
،وهدو الدذي جمدع أمرين:أحددهما ذكداء الفطدرة والثاني:العدالدة الشدرعية والفضدديلة 
الخلقية فقد صّد الناس عن الباب الذي دعا الشرع منه الناس إلى معرفدة  . وهدو 

 (.91)«باب النظر المؤّدي إلى معرفته حق المعرفة

جدودي/المعرفي راح في ضوء هذه الحقائق المبنية على إدراأ ذلأ الحق الو      
الخطدداب الرشدددي يقّسددم واقددع الندداس ثالثددة أقسددام وذلددأ تبعددا لمقتضددى الخطدداب 

...وذلأ أّن طباع النداس متفاضدلة »القرآني المطلق. يقول في هذا المقام ما نّصه: 
فددي التصددديق.فمنهم مددن يصدددق بالبرهددان ،ومددنهم مددن يصدددق باألقاويددل الجدليددة 

إذ ليس في طباعده أكثدر مدن ذلدأ ،ومدنهم مدن تصديق صاحب البرهان بالبرهان ،
 . (24)«يصدق باألقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان باألقاويل البرهانية

لعل المسكوت عنه في مثل هذه التصريحات المشار إليهدا داخدل الدنص البدن       
رشد ومثيالتها كثر ،إّنما تنب  من قريب أو من بعيدد علدى اشدمئزاز وتضدايق ابدن 

من تلأ التخريجات التأويلية من قبل المتكلمين الذين راحوا في الغالب األعدم رشد 
يسددتخدمون فددي المعرفددة والتأويددل أدلددة جدليددة كالميددة وهددم يخدداطبون الندداس علددى 
اختالف مقاماتهم على أنها حقائق نّصدت عليهدا الشدريعة ففشدى أمرهدا بدين العامدة 

شددنآن وتبدداغض وحددروب أوقعددوا الندداس مددن قبددل ذلددأ فددي »والخاصددة ومددن ثمددة
 (. 94)«،ومّزقوا الشرع وفّرقوا الناس كل التفريق
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نسلس القول لنقول في حق التأويل من المنظدور الفلسدفي بأّنده كدان يمثدل فدي       
تراثنا العربدي الزاخدر تلدأ التخريجدات الذاتويدة التدي راحدت تندزوي عليهدا الدذات 

لقرآنددي الخالص،وياليتهددا هددذه المفّسددرة أو المؤّولددة وهددي تتندداول واقددع الخطدداب ا
الددذوات لددو جعلددت أمددام تلددأ الخلفيددات المذهبيددة حددّدا فاصددال وراحددت تسددتقبل هددذا 
الواقددع اإلطالقددي بلغتدده اإلطالقيددة السددتطاعت بدددون شددأ أن تسددتنبط الكثيددر مددن 
الحقائق واألبعاد التي نحن اآلن في عصرنا هذا في أمّس الحاجة إليها.ونحسب أّن 

ابن رشد في شأن قضية التأويل من منظور فلسفي كفيال بأن يأخدذ  ما قد أشار إليه
باأللبدداب إلددى االعتمدداد علددى الجانددب العقلي/البرهدداني فددي تندداول القضددايا علددى 

 اختالف سياقاتها الداخلية والخارجية وهي تتعامل مع الخطاب القرآني. 

مددن بعددض مددن هددذا المنطلددق ال بددأس بددأن نعطددي بعضددا مددن اآلراء اسددتقيناها      
النصوص التي أشار إليها ابن رشد في كتاباته وهدو يتنداول واقدع الحقيقدة المطلقدة 
مددن زاويتدده وشدداكلته التددي ظددل يسددير وفددق خطاهددا حينددا مددن الددّدهر ،وهددي أبعدداد 
نحسبها أّنها تتماشى والُبعد التأويلي/الفلسفي القائم على مبدأ العقل والبرهدان وهدي 

 على النحو اآلتي:

 ة ابن رشد أن تكون تابعة وشارحة للذي قيل أو ُحكم مهما كان لم تأب شخصي
المقام الذي يحتله ، اللهم ما ورد فدي واقدع الخطداب القرآندي المطلدق أو السدنة 
النبوية فذاأ شيء راحت الذات الرشدية تستعين به في تقوية الوقائع والحقائق 

ت ابدن رشدد ألن التي كاندت تتوقدف عنددها بالتحليدل والبيان هدذه الطريقدة أّهلد
يؤّول وُيخّرج بل يضيف أشياء كثيرة عندما يرا بأّن السياق الواقعي يقتضدي 
مددن مقامدده الحددالي أن يبدددي برأيدده أو يعطددي ُبعدددا آخددر غيددر الُبعددد الكددائن فددي 

 طيات الوقائع التي يتوقف عندها.

   ال يمكن الفصدل بدين الفلسدفة)الحكمة(والخطاب القرآني)الشدريعة(أو إن شدئتم
العقل/اإليمان على أساس أّن ابن رشد لم يكن مثل الدذين راحدوا فدي كثيدر  بين

من السياقات يؤمنون بمبدأ الثنائية في باب المعرفة وإنما هي حقائق تصب في 
عمددق الحددق الواحددد الددذي ال شددريأ لدده البتددة ،ألن الحددق ال يمكددن بحددال مددن 

فدددي هدددذا األحدددوال أن يضددداد الحدددق بدددل يوافقددده ويشدددهد لددده. يقدددول ابدددن رشدددد 
...ونحن نقطع قطعا أّن كل ما أدا إليه البرهان وخالفه ظاهر الشدرع »المقام:

،أّن ذلأ الظاهر هو يقبل التأويل على قدانون التأويدل العربي.وهدذه القضدية ال 
يشأ فيها مسلم وال يرتاب بها مؤمن...ف ّندا معشدر المسدلمين نعلدم علدى القطدع 

لفددة مددا ورد بدده الشددرع ،فدد ّن الحددق ال ،أّندده ال يددؤدي النظددر البرهدداني إلددى مخا
يجب أن ال ُتثبت »(.بل أبعد من ذلأ أّنه 90)«يضاد الحق ،بل يوافقه ويشهد له

التأويالت إال في كتب البراهين ، ألنها إذا كاندت فدي كتدب البدراهين لدم يصدل 
إليهددددا إال مددددن هددددو مددددن أهدددددل البرهان.وأمددددا إذا أثبتددددت فددددي غيددددر كتدددددب 

طرق الشعرية والخطابية أو الجدلية)...( ،فخطأ على البرهان،واستعمل فيها ال
 (.94)«الشرع وعلى الحكمة
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  تحقيددق ذلددأ الجانددب القياسددي الددذي يسددتطيع إلددى حددد بعيددد أن يجعددل المجهددول
معلوما وذلأ عن طريق تطبيدق مبددأ النظدر والتددبر.يقول فدي هدذا السدياق مدا 

الموجودات واعتبارهدا  وإذا تقّرر أّن الشرع قد أوجب النظر بالعقل في»بياُنه:
،وكان االعتبار ليس شيئا أكثر من استنباط المجهول من المعلوم ،واستخراجه 
منه،وهدددذا هدددو القياس.فواجدددب أن نجعدددل نظرندددا فدددي الموجدددودات بالقيددداس 

 (.91)«العقلي

  البّد لمن أراد معرفة حقيقة األشياء أال يبتعد عن إدراأ تلأ العالقة الكائنة بين
وجددواهر األشددياء ،وهددو إذ يسددلأ مثددل هددذا المسددلأ إنمددا لعلمدده الددذات القدسددية 

اليقيني بأّنه يصبو دائما نحو تحقيق مبدأ االختراع ما علمت النفس منه وما لم 
...ولذلأ كان واجبا علدى مدن أراد معرفدة »تعلم.يقول ابن رشد في هذا المقام:

لحقيقدي فدي   حّق معرفته ،أن يعرف جواهر األشدياء ليقدف علدى االختدراع ا
جميدددع الموجدددودات ألّن مدددن لدددم يعدددرف حقيقدددة الشددديء لدددم يعدددرف حقيقدددة 

 (.92)«االختراع

  ثم إّن أغلى شيء غدا الخطاب الرشدي يجّسده في كثير من المقامات هو ذلدأ
التفريق المحكم بين العقل اإللهي والعقدل اإلنسداني على أسداس أّن الثداني إنمدا 

يدركدده مددن ترتيددب الموجددودات ونظامهددا ينبنددي أساسددا علددى مبدددأ التبعيددة لمددا 
الوجودي المطلق ،بينما العقل اإللهدي لده القددرة الكافيدة والشدافية فدي أن يعقدل 
جميع الموجودات بحكمته المطلقة الذي ال يدركها إال هو. يقول في هذا الصدد 

إّن الترتيددب الددذي فددي العقددل اإلنسدداني الددذي فينددا إّنمددا هددو تددابع لمددا »مددا بياُندده:
من ترتيب الموجودات ونظامها ،ولذلأ كان ناقصا جدا ،ألّن كثيرا مدن  يدركه

الترتيب والنظام اللذين في الموجودات ال يدركه العقل الدذي فيندا ،بينمدا العقدل 
اإللهي إذا تعّقل ف ّنه يعقل جميع الموجودات إذ كان عقلده لديس شديئا أكثدر مدن 

بدل نجدده فدي سدياق آخدر .(30)«النظام والترتيب اللدذين فدي جميدع الموجدودات
يشدير إلددى حقيقدة وجوديددة ال تسددتطيع أّي موجدود إنسدداني االنسدالخ عنهددا أبدددا 
،وهدددي النظدددام العقلدددي بترتيبددده المحكدددم الدددذي يسدددري فدددي ذاتيدددة البشدددر مندددذ 
األزل األمر الدذي يجعدل مدن الدذات اإلنسدانية تكدون مؤهلدة سدلفا ألن تسدتخدم 

كددل »النصددوص. ومددن هنددا فدد نّ  جانددب النظددر والتأمددل وهددي تتعامددل مددع واقددع
 (.11)«موجود ففيه أفعال جارية على نظام العقل وترتيبه

إّنه الخطاب الرشدي/التأويلي الذي لرّبمدا الطدابع الدذي انمداز بده عدن سدابقيه       
هو تلكم الجرأة العلمية المعرفية التي أّهلته سلفا ألن يتنداول اإلجدراء التدأويلي مدن 

ي تخريجة جعلت كثيدرا ممدن لدم يرضدوا بده يوجهدون إليده بابه الفلسفي العقلي،وه
كثيرا من التهم التي ال تتماشى وحرمة البحث العلمي.إّن ما ظل يؤمن به ابن رشد 
خالل اقتحامه باب المعرفة مدن بابهدا الواسدع هدو أّن الخطداب القرآندي يحدوي فدي 

ه واسدتنباطه باطنه مستويات عدة تتماشى وعالم الذات المتلقية كل ودرجة اسدتيعاب
ألبعاد واقع الخطاب القرآني،وهي حقائق معرفيدة تظدل مبثوثدة فدي واقدع الخطداب 
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القرآني على نية اإلعجاز في اللفظ والمعنى األمر الدذي يجعدل مدن الدذات المتلقيدة 
القائمددة علددى تجسدديد الجانددب العقلي/الفلسددفي مؤهلددة باسددتمرار علددى اقتحددام قددرائن 

 السياق الواقعي المتجدد والمتغير.  الخطاب بكل ما يتماشى وحركية
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 المصادر المعتمدة في البحث :
 ابن رشد: 

  تفسدددير مدددا بعدددد الطبيعدددة. نشدددره األب ،مدددوريس بدددويج ،المكتبدددة الكاتولوكيدددة
 .1249-1211،بيروت ،

 .فصل المقال ما بين الحقيقة والشريعة من االتصال.تحقيق:عبد الكريم المّراق 
 م..1221، 1لتوزيع.طتونس.المنشورات لإلنتاج وا

  .م. 1201الكشف عن مناهج األدلة. المكتبة التجارية المحمدية. القاهرة 

  .1/9. 1219بداية المجتهد ونهاية المقتصد.مطبعة االستقامة. القاهرة . 

 م.1202، 9تهافت التهافت. تحقيق: سليمان دنيا. دار المعارف بمصر.ط 
 الفخر الرازي:

 بددن زكريددا الددرازي مددن قطددع بقيددت مددن كتبدده  رسددائل فلسددفية ألبددي بكددر محمددد
م 1241بيروت:دار اآلفاق الجديددة ، -المفقودة ،جمعها وصححها بول كراوس

 ،كتاب الطب الروحاني 

 حّسام محيي الدين اآللوسي:

  تأصددديل فلسدددفات الوجدددود العربيدددة وجدليدددة التواصدددل. آفددداق عربيدددة ،العددددد
 م(.1214)أيار/مايو 9

 4م ،الفصل 1226حكمة ،بغداد ،الفلسفة واإلنسان ،دار ال  ، 

 ، م. 1204حوار بين الفالسفة والمتكلمين. مطبعة الزهراء. بغداد 
 فؤاد زكريا:

  .آراء نقديدددة فدددي مشدددكالت الفكدددر والثقافدددة. الهيئدددة المصدددرية العامدددة للكتددداب
 م 1244القاهرة. 

 زكي نجيب محمود:

 ، م 1241تجديد الفكر العربي ،دار الشروق ،بيروت 

 العبيدي: حسن مجيد

 ، م.1224العلوم الطبيعية في فلسفة ابن رشد. دار الطليعة ،بيروت 

 محمد المصباحي:

 دالالت »الهويددة والمغددايرة بددين العقددل والعددالم عنددد ابددن رشددد. ضددمن مؤلفدده
 م.1211،منشورات عكاظ ،الدار البيضاء ،المغرب ، «وإشكاالت

  م 1211،بيروت ،إشكالية العقل عند ابن رشد ،المؤتمر الثقافي العربي 

 أبو حامد الغزالي:

  المنقددذ مددن الضددالل. تعليددق: عبددد الحلدديم محمددود ،سلسددلة الدراسددات الفلسددفية
 1249واألخالقية. مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة ،

 م.1200،القاهرة ، 1تهافت الفالسفة. تحقيق/ سليمان دنيا. دار المعارف ،ط 

 عبد الرحمان التليلي:
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  لم. المنظمددة العربيددة للتربيددة والثقافددة والعلددوم.إدارة االعددابددن رشددد الفيلسددوف
 م..1221الثقافة تونس. 

 أنور الزعبي:

  في مفهوم التهافت عند الغزالي وتهافت)تهافت التهافت( عند ابدن رشدد. مجلدة
 م. 1221لبنان بيروت.  91الكلمة. العدد
 محمد بيصار:

 م.1241ناني ،بيروت ،دار الكتاب اللب -الوجود والخلود-في فلسفة ابن رشد 
 محمد عابد الجابري:

 مشددروع قددراءة جديدددة لفلسددفة ابددن  -المدرسددة الفلسددفية فددي المغددرب واألندددلس
 م 1211ضمن أعمال ندوة ابن رشد ،الرباط -رشد

  
 

 



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 73 

 اإلحاالت و الهوامش:

ابن رشد: تفسير ما بعد الطبيعة. نشره األب ،موريس بويج ،المكتبة  .1
 .1/16، 1249-1211الكاتولوكية ،بيروت ،

ابن رشد. فصل المقال ما بين الحقيقة والشريعة من االتصال.تحقيق:عبد  .9
-11م.. ص:1221، 1تونس.المنشورات لإلنتاج والتوزيع.ط الكريم المّراق.

19. 
الفخر الرازي: رسائل فلسفية ألبي بكر محمد بن زكريا الرازي من قطع  .1

بيروت:دار اآلفاق  -وسبقيت من كتبه المفقودة ،جمعها وصححها بول كرا
 .  12-14م ،كتاب الطب الروحاني ،ص: 1241الجديدة ،

ينظر في هذا الصدد إلى : حّسام محيي الدين اآللوسي: تأصيل فلسفات  .1
م( 1214)أيار/مايو 9الوجود العربية وجدلية التواصل. آفاق عربية ،العدد 

 وما بعدها بشيء من التصرف... 11،ص: 

إّن فالسفتنا ال أستثني أحدا »هذا السياق ما نّصه:يقول حسام اآللوسي في  .4
،يتكلمون عن أنواع الخطاب ،وكلهم يتكلم على المغنون به على غير أهله.بما 
فيهم الغزالي ،وابن رشد ،واإلخوان ،وابن سينا ،والفارابي ،وابن باجة ،وعّدد 
وا ما شئت من الصوفية ،إشراقيين وغير إشراقيين.....بمعنى أّن الناس ليس

سواسية في اإلفهام وهم لذلأ يقسمون المخاطبين ونوع الخطاب إلى عامة 
وخطاب خطابي ،وأوساط ،والخطاب معهم هنا استداللي جدلي ،ثم خاصة 
والخطاب معهم هنا برهاني ،وربما أضاف البعض نوعا ثالثا وهو مرتبة 

في  . ينظر«الواصلين ،ورّبما أضاف مستوا آخر ال يقوله اإلنسان إال نفسه
هذا المقام بالذات إلى: حسام اآللوسي: مظاهر ونماذج من العقل والعقالنية في 
الفكر العربي اإلسالمي)فترة ازدهاره من المشرق والمغرب(. المجمع العلمي 

 . 111م.ص:1221،بيروت  9العراقي. مركز دراسات الوحدة العربية. ط

ال ال الحصر إلى كل عن هذه المعاني واألبعاد يمكن الرجوع على سبيل المث .0
 من:

  حسام محيي الدين اآللوسي: الفلسفة واإلنسان ،دار الحكمة ،بغداد
 وما بعدها بشيء من التصرف. 961،ص:  4م ،الفصل 1226،

  فؤاد زكريا: آراء نقدية في مشكالت الفكر والثقافة. الهيئة المصرية العامة
 .94، 11م ،ص:1244للكتاب. القاهرة. 

 م 1241جديد الفكر العربي ،دار الشروق ،بيروت ،زكي نجيب محمود: ت
 .114-162،ص: 

  :أنور عبد الملأ ،المقدمة ،في: جون لويس ،مدخل إلى الفلسفة. ترجمة
،بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.  9أنور عبد الملأ ،ط

 وغيرها كثر.... 4-4م. ص:1211

-م الفلسفية ثالثة أقسام تتماشىمن الالفت لالنتباه أننا نجد ابن رشد يقسم العلو .4
 إلى حّد بعيد مع واقع العلوم وهي على النحو اآلتي: -على حّد اعتقاده
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  علوم نظرية: ويتوقف هدفها األساسي والجوهري على العلم والمعرفة
 فقط.

 علوم عملية: وغايتها تتوقف على الجانب العملي ليس إال 

 وهي إذ ذاأ ما اتصفت  علوم منطقية: وهذه شأنها شأن اآللة والقانون
بهذه الصفة األخيرة حتى ال تقع في مثل األخطاء والزالت التي ال 

 تتماشى وما يقتضيه الجانب العقلي الفلسفي.

راجع في هذا الصدد حسن مجيد العبيدي: العلوم الطبيعية في فلسفة ابن 
وما بعدها بشيء من  10م. ص:1224رشد. دار الطليعة ،بيروت ،

 التصرف 

الرجوع في هذا المقام بالتفصيل إلى: ابن رشد: فصل المقال. المصدر يمكن  .1
. وكذلأ دائرة المعارف اإلسالمية ،المجلد الثالث 10-14السابق. ص:

 .211،ص:
 راجع في هذا المقام: .2

 محمد المصباحي:

 دالالت »الهوية والمغايرة بين العقل والعالم عند ابن رشد. ضمن مؤلفه
م. ص: 1211ظ ،الدار البيضاء ،المغرب ،، منشورات عكا «وإشكاالت

00-04-01 . 

  ، م 1211إشكالية العقل عند ابن رشد ،المؤتمر الثقافي العربي ،بيروت
 991-121،ص:

ينظر في هذا المقام بالتفصيل أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضالل. تعليق:  .16
نجلو عبد الحليم محمود ،سلسلة الدراسات الفلسفية واألخالقية. مكتبة األ

 . 11م. ص:1249المصرية ،القاهرة ،

،القاهرة  1الغزالي: تهافت الفالسفة. تحقيق/ سليمان دنيا. دار المعارف ،ط .11
 .196م ص:1200،

لم. المنظمة العربية للتربية اينظر عبد الرحمان التليلي: ابن رشد الفيلسوف الع .19
 .161-166م.. ص:1221والثقافة والعلوم.إدارة الثقافة تونس. 

ر الزعبي: في مفهوم التهافت عند الغزالي وتهافت)تهافت التهافت( عند أنو .11
 . 01م. ص:1221لبنان بيروت.  91ابن رشد. مجلة الكلمة. العدد

ينظر في هذا المقام بالنسبة لمعنى التهافت  إلى: أنور الزعبي:المرجع نفسه.  .11
 . 44ص: 

دار  -والخلود الوجود-راجع في هذا المقام محمد بيصار: في فلسفة ابن رشد .14
.  وأيضا حسام محيي الدين 06-49م.ص:1241الكتاب اللبناني ،بيروت ، 

م. 1204اآللوسي: حوار بين الفالسفة والمتكلمين. مطبعة الزهراء. بغداد ، 
 وما بعدها 14ص:

ينظر في هذا المقام بالتفصيل إلى ابن رشد: الكشف عن مناهج األدلة. المكتبة  .10
 .19م. ص:1201هرة. التجارية المحمدية. القا
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راجع في هذا الصدد: محمد عابد الجابري: المدرسة الفلسفية في المغرب  .14
ضمن أعمال ندوة ابن رشد   -مشروع قراءة جديدة لفلسفة ابن رشد -واألندلس
 .111م ،ص:1211،الرباط 

ينظر عبد الرحمان التليلي:ابن رشد الفيلسوف العالم. المرجع السابق.  .11
 .164-24ص:

 . 11فصل المقال المصدر السابق. ص: ابن رشد: .12

. 1219ابن رشد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد.مطبعة االستقامة. القاهرة.  .96
1/9 . 

 . 10ابن رشد: فصل المقال المصدر السابق.. ص: .91
 المصدر نفسه. .99
 .12المصدر نفسه.. ص: .91
 . 41المصدر نفسه. ص: .91

أّن واقع الخطاب بل نجده في سياق آخر يذهب إلى أبعد من ذلأ حين يرا ب
القرآني إنما أنزله الخالق سبحانه وتعالى للبشر قصد استنباط واستخراج تلأ 
المعاني واألبعاد تبعا إلدراكاتهم الفطرية/الوجودية وهم يستخدمون تلأ 
األدوات البرهانية الجدلية من أجل سبر غوره العميق. يقول في هذا الصدد ما 

ئها ال تعلم إال بالبرهان فقد تلطف   فيها ...وأما األشياء التي لخفا»نّصه:
لعباده الذين ال سبيل لهم إلى البرهان ،إما من قبل فطرهم ،وإما من قبل 
عاداتهم ،وإما من قبل عدمهم أسباب التعلم ،بأّن ضرب لهم أمثالها وأشباهها 
،ودعاهم إلى التصديق بتلأ األمثال ،إذ كانت تلأ األمثال يمكن أن يقع 

بها باألدلة المشتركة للجميع ،أعني الجدلية والخطابية.وهذا هو  التصديق
السبب في أن انقسم الشرع إلى ظاهر وباطن ف ّن الظاهر هو تلأ األمثال 
المضروبة لتلأ المعاني ،والباطن هو تلأ المعاني التي ال تنجلي إال ألهل 

 .10. نفسه. ص:«البرهان
 .11نفسه. ص: .94
 .10-14المصدر نفسه.. ،ص: .90
 .11مصدر نفسه..)دار المشرق(. ص:ال .94
 .91نفسه. ص: .91
 .40ابن رشد: الكشف عن مناهج األدلة المصدر السابق. ص: .92
 9ابن رشد: تهافت التهافت. تحقيق: سليمان دنيا. دار المعارف بمصر.ط .16

 .1/141م. 1202،
 .9/491نفسه.  .11
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 أثر داللة السياق عند األصوليين

 

 طيبي نور الهدى
 

 تمهيد :

ية لغة القرآن الكريم، لدذا اعتندى المجتهددون مدن علمداء الشدرع اللغة العرب
بهددا أّيمددا اعتندداء، وبحثددوا  فيهددا دقددائق لددم يسددتوفها أهددل اللغددة أنفسددهم، ألن الددنص 
القرآني المنّزل باللفظ العربي البد لفهمه من اعتماد قواعد اللغة العربيدة، ومعهدود 

 كتابدده: فددي  الشددافعي أشددار دوقددأهلهددا  فددي الكددالم، ومددا يعرفوندده مددن أسدداليبها، 
وأقددره علددى ذلددأ الشدداطبي ـ أصددولي مددالكي، وشدديخ  المعنددى هددذا إلددى "ةرسددالال"

 على بلسانها بكتابه العرب خاطب   هـ ـ حين قال بأن 426المقاصد، توفي سنة 
 بالعدام تخاطب وأن ،لسانها اتساع معانيها من عرفيُ  مما و معانيها، من تعرف ما
 الخاص، به يراد وبالعام الخصوص، ويدخله العام به يراد وبالعام ظاهره، به يراد

 تدتكلم وأن أولده، عدن وآخدره آخدره، عن أوله ينب  وبالكالم بالسياق، ذلأ ويعرف
 الواحددد الشدديء وتسددمي ،باإلشددارة تعددرف كمددا اللفددظ دون بددالمعنى تعرفدده بالشدديء
 فمدنـ يقصدد الشدافعي ـ  لقدا ثدم ،الواحد باالسم الكثيرة والمعاني الكثيرة، باألسماء
 فدي القدول فتكلدف السدنة  بده وجداءت الكتداب ندزل وبلسدانها -لسدانها من هذا جهل
 كاندت معرفتده  تثبتده لدم ومدا جهدل مدا تكلدف ومدن بعضده، يجهدل مدا تكلف علمها
 غيدر بخطئده وكدان محمدودة، غيدر يعرف ال حيث من وافقه وإن للصواب موافقته
 .1فيه والخطأ الصواب بين بالفرق علمه يحيط ال فيما  نطق إذا معذور،

والعرب كان لها اهتمام بترابط الكالم وحمل آخره على أوله واالهتمدام بسدياقه     
وتتابعه وما يحيط به من قرائن لفظية وحالية...، فلنبحث هدذه المسدألة عندد علمداء 

 الشرع، وهل  أعملوها في اجتهاداتهم؟ ومجاالت ذلأ.

 

 هذا الموضوع يرجع  إلى سببين:ولعل سبب إثارة      

األول: أهميددة داللددة السددياق نفسددها فددي فهددم الخطدداب، ومددا أثيددر حولهددا مددن      
دراسات معاصرة، من طرف العرب والمستشرقين، ولنذكر على سبيل المثال كدل 
من المستشرقين: "فيرث" و "بالمر"، اللذان اهتما بهدذه الداللدة، حتدى أصدبح يقدال 

 ن طرف العرب إنما هو عالة على ما كتبه المستشرقون حولها.أن ما كتب فيها م

الثدداني وهددو األهددم، كددون هددذه الداللددة أحددد الطددرق المهمددة للكشددف عددن مددراد      
 الشارع الحكيم من لفظه.
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وقبل الولوج إلى هذا الموضوع، نعطي مفهوما لمصطلحات العنوان، المتمثلة      
 في الداللة، السياق واألصوليون.

 

 تعريف داللة السياق:       

 هو مركب من لفظتين، الداللة والسياق، فلنبدأ بمفهوم الداللة:      

 ـ مفهوم الداللة: 1      

 .9هي اإلبانة والظهور واإلرشاد لغة:       

: فهي أن يكون الشيء بحالدة يلدزم مدن العلدم بهدا العلدم بشديء أما اصطالحا        
 1آخر

 سياق:ـ مفهوم ال 2        

 1هو تتابع الكالم، واألسلوب الذي يجري عليه لغة:        

نقددول أن  القدددامى لددم يعرفددوا داللددة السددياق، كمددا لددم يحددددوا   واصددطالحا:        
مفاهيم كثيرة أعملوها في استنباطاتهم لألحكام دون ذكر لمفاهيمها، كما سنرا في 

ث، ومدع هدذا ف نندا ال نعددم وجدود القسم التطبيقي لداللة السياق عندهم في هذا البح
إشارات منهم لمعنى السياق، نذكر منها ما قاله  ابدن دقيدق العيدد ـ أصدولي شدافعي 

 4"فأما السياق والقرائن فإنها الدالة على المرادـ:" هـ  469ثم مالكي، توفي سنة 

يدزداد  فمدا وأمدا الدن ـ :"   هـ 126والسرخسي ـ أصولي حنفي، توفي سنة      
بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم ولديس فدي اللفدظ مدا يوجدب ذلدك ظداهرا  وضوحا

 .0"بدون تلك القرينة

ـ: لديكن محدط نظدر  هدـ421 ويقدول الزركشدي ـ أصدولي شدافعي، تدوفي سدنة     
المفسر مراعاة نظم الكالم الذي سيق له، وإن خالف أصل الوضع لثبوت التجدوز، 

لكشداف ـ كتداب فدي تفسدير القدرآن ـ: ولهذا يجعل الزمخشري المعتزلدي صداحب  ا
 .4الذي سيق له الكالم معتمدا حتى كأن غيره مطروح

قرينة السياق هدي مدا يؤخدذ مدن سدابق الكدالم الددال علدى وفي حاشية العطار:    
 1"خصو  المقصود أو الحقه

والعبددارة األخيددرة أقددرب لتعريددف السددياق، ألن التعددريفين السددابقين ذكددرا وظيفددة   
ان تعريفيهما بالالزم، أما التعريف األخير فكدان أقدرب لتوضديح ماهيدة السياق، فك
 السياق.
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أما المعاصرون، فقد اهتم بتعريفه ثلة ال بأس بها من العلماء والمهتمين باللغدة     
واألدب، ونحن في هذا المقال نذكر بعض من اهدتم بتعريدف السدياق مدن البداحثين 

 البحث.  في العلوم الشرعية، تماشيا مع موضوع 

السددياق: فقددد عرفدده صدداحب رسددالة داللددة السددياق عنددد األصددوليين بقولدده، "    
 2"القرائن الدالة على المقصود في الخطاب الشرعي

وقال باحث آخر في رسالته: داللة السدياق: "كلمدة السدياق فدي تعبيدر المفسدرين    
تطلددق علددى الكددالم الددذي خددرج مخرجددا واحدددا واشددتمل علددى غددرض واحددد هددو 

لمقصددود األصددلي للمددتكلم، وانتظمددت أجددزاؤه فددي نسددق واحددد مددع مالحظددة أن ا
الغرض من الكالم أو المعاني المقصودة بالذات هي العنصدر األساسدي فدي مفهدوم 

  16السياق"

هدي الكشدف عدن المعندى المقصدود الدذي أفداده : فداللة السدياق علدى مدا تقددم    
لدك البيئدة التدي قيدل فيهدا، مراعيدا تتابع الكالم وانتظامه في ذلك التركيب، وفدي ت

 .فيها حال المتكلم والسامع

 

  :11ـ تعريف أصول الفقه 3     

 األصل: ما منه الشيء، والفقه مطلق الفهم. لغة:     

: هددو معرفددة دالئددل الفقدده إجمدداال، و كيفيددة االسددتفادة منهددا، وحددال اصددطالحا     
 .19المستفيد

يبحددث فددي األدلددة اإلجماليددة كالكتدداب والسددنة  قولدده دالئددل الفقدده اإلجماليددة،أي    
واإلجماع والقياس وما يعرض لها، دون البحث فدي أدلدة المسدائل الفقهيدة الجزئيدة 
كدليل الصالة بخصوصه أو الصيام أو غيره، فهذا األخير عمل الفقيه، وكذا يبحث 
قدنن األصولي في القواعد الكلية كقدولهم:" األمدر للوجدوب" فهدذا دليدل كلدي، فهدو ي

 قاعدة كلية، أي قانون عام يستند عليه الفقيه في تطبيقاته الفقهية الجزئية.

أما قول:"وكيفية االستفادة منها": يقصد معرفة شرائط االستدالل، كتقدم النص      
 على الظاهر والمتأخر ينسخ المتقدم، وأن يفهم اللفظ وفق سياقه....

 تهد والمقلد، وشروطهما.أما قوله "وحال المستفيد": يشمل المج     

      

هي القواعد التي يتوصل بهدا النداظر إلدى اسدتنباط األحكدام  أصول الفقه:وقيل     
 . 11الشرعية  من أدلتها التفصيلية

 فهذا تعريف أصول الفقه، متضمنا لمجمل مباحثه.    
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 طددرقالقواعددد و القددوانين الكليددة وال عددرف مددن هددو: ألصددوليوعلددى هددذا فا    
 .المستفيد وحال ،منها االستفادة وصفة ،الفقه التي يتوصل بها إلى ليةاإلجما

 

 داللة السياق بين التنظير والتطبيق عند األصوليين:    

بحث داللة السياق عند األصوليين يتجاذبه نظران، األول : من ناحية تنظيدرهم    
 لداللة السياق، والثاني: من ناحية تطبيقهم لهذه الداللة.

ول: نقول أن ما يمكن مالحظته علدى مددوناتهم األصدولية إفدرادهم فعن األ
لداللة السياق بمباحدث خاصدة، جداء فدي الرسدالة ـ أول تددوين لعلدم أصدول الفقده ـ 
للشدافعي مبحدث بعندوان:" الصدنف الدذي يبدين سدياقه معنداه"، وللغزالدي ـ أصدولي 

فهددم غيددر هددـ ـ  فددي كتابدده المستصددفى مبحددث بعنددوان:" 464شددافعي، تددوفي سددنة 

المنطددوق بدده مددن المنطددوق بداللددة سددياق الكددالم ومقصددوده"، وعددن العددز بددن عبددد 
هـ ـ في كتابه اإلمام:" وظائف السياق في  006السالم ـ أصولي شافعي توفي سنة 

تحديدد المعنددى"، وعددها الزركشددي فددي كتابده البحددر المحدديط، مدن األدلددة المختلددف 
 . 11، ومن جهل شيئا أنكره"فيها، وقال: وداللة السياق أنكرها بعضهم

 وهي بعض النماذج على سبيل المثال ال الحصر.   

ومن قبل هؤالء، اهتم الصحابة رضوان   عليهم بهذه الداللة، حتى رأوا 
أن المعنى إذا فهم من سياق الكالم فالبحث عن معنى اللفظ من التكلف، فهدذا عمدر 

ددا َوَفاِكَهددة   رضددي   عندده يقددرأ قولدده تعددالى:" ، فيقددول هددذه 11" سددورة عددبس َوأَّب 
الفاكهة عرفناها فما األب؟ ثم يتنبه فيقول نهينا عدن التكلدف، بعددما فهدم مدن سدياق 

فهددو مددنهج الصددحابة رضددوان    14الكددالم أنهددا مددن الددنعم التددي رزقهددا   عبدداده
 عليهم، سلكه من جاء بعدهم.

 أقسام السياق:   

، تقسدديمهم لهددا لقسددمين لفظيددة وغيددر ومددن مظدداهر تنظيددرهم لهددذه الداللددة
خالل ما مر معنا من تعاريف للسياق، يمكن إجمال أقسدام السدياق فدي فمن  لفظية،
 اثنين، 

القدرائن  ، و يطلق عليده السدياق اللفظدي، أواألول:السياق اللغوي أو المقاليالقسم 
ياق ، و يطلددق عليدده الحددالي، أو السددوالقسددم الثدداني: السددياق المقددامياللفظيددة،   

 االجتماعي أو قرائن األحوال. 

تقدددم المعرفددة بوضددع اللغددة...وإن  يقددول الغزالددي: "يكددون طريددق فهددم المددراد     
إال بانضدمام قريندة إلدى اللفدظ، والقريندة  فال يعرف منه حقيقة تطرق إليه االحتمال

آُتددوْا َحقَّددُه َيددْوَم َحَصدداِدِه إمددا لفددظ مكشددوف كقولدده:"  َّ هددو  ،و الحددق111"،األنعددامَو
العشر بينته السدنة النبويدة الشدريفة، ...وإمدا قدرائن األحدوال مدن إشدارات ورمدوز 
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وحركددات وسددوابق ولواحددق ال تدددخل تحددت الحصددر والتخمددين يخددتص بدددركها 
فينقلها المشاهدون من الصدحابة إلدى التدابعين بألفداظ صدريحة أو مدع  المشاهد لها،

المدراد أو توجدب ظندا  مدن ذلدأ الجدنس، حتدى توجدب علمدا ضدروريا بفهدم قدرائن
 . 10غالبا

فقسم الغزالي القرائن إلدى قدرائن لفظيدة، وأشدار بمثالده هدذا إلدى أنهدا قدد تكدون     
متصلة أو منفصلة، ألن مثال الذي ساقه، القرينة اللفظية فيده منفصدلة، وهدذا ندوع 
 من إعمال السياق القرآني والنبوي الكلي، و رد كالم الشارع بعضه إلى بعض.

ى قرائن األحوال: و َمّثل لها باإلشارات والحركات، وكل ما له عالقة مؤثرة وإل   
 في الخطاب.

 ظهدور ـ أن هدـ441وفي هذا يقول أيضا ابن القيم ـ أصولي حنبلي، توفي سنة     

 الكدالم بحسدب المدتكلم بمدراد والقطع اليقين إلى تنتهي ،للفظ مراتب القصد مطابقة
 وغيددر بدده المددتكلم وحددال واللفظيددة الحاليددة رائنالقدد مددن بدده يقتددرن ومددا نفسدده فددي
 .14"ذلأ

وأجمل الحسيني ـ باحث أصولي معاصرـ ذلأ فدي عبدارة مختصدرة قدال فيهدا أن  
مقددام الخطدداب الشددرعي هددو جملددة مددن العناصددر اللغويددة الصددادرة مددن الشددارع 
والشروط الخارجية المحددة لحاالت استعمال التدي تسداهم كلهدا فدي ضدبط المعندى 

 .11صودالمق

فأشار إلى أقسام السياق، وجعل اللغوي يحوي كدل العناصدر اللغويدة، وعبدر عدن  
 السياق الحالي بالشروط الخارجية المؤثرة في المعنى.

هدو تلدأ القدرائن اللفظيدة التدي تسدبق اللفدظ أو تلحقده فتعدين السياق المقالي:ف      
 على فهم مقصود المتكلم.

الذي يشدكل المعندى الدوظيفي الدذي يدؤثر فدي معندى أو هو ذلأ التتابع اللغوي      
 العبارة أو يكون قرينة لتوجيه المعنى. 

عنددد أهددل اللغددة وغيددرهم، فقددد اهتمددوا  موهددذا القسددم نددال حصددة األسددد باالهتمددا    
بالوحدددات الصددوتية و الصددرفية، المتمثلددة فددي الكلمددات التددي يتحقددق بهددا التركيددب 

داخدل التركيدب، وطريقدة األداء والتطريدز  والسبأ، وطريقة ترتيب هذه العناصدر
الصددوتي، وظددواهر األداء، المتمثلددة فددي النبددر والتنغدديم والفاصددلة الصددوتية أو مددا 

 يسمى بالوقف.

 

 أما السياق المقامي:  

مدع كتداب   بمباحدث لهدا صدلة وثيقدة بقضدية السدياق،   فقدد اخدتص المتعداملون  
ندزول اآليدات، وأسدباب ورود الحدديث، واهتموا بهدا أّيمدا اهتمدام، كمبحدث أسدباب 
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حيث يقرر الواحدي ـ صاحب كتاب أسدباب الندزول ـ أنده ال يمكدن تفسدير آيدة مدن 
القرآن إال بعد معرفة سبب نزولها بقول:"إذ هي أي أسباب النزول أوفدى مدا يجدب 
الوقوف عليها وأولى ما تصرف العنايدة إليهدا المتنداع معرفدة تفسدير اآليدة وقصدد 

 . 12الوقوف على قصتها وبيان نزولها" سبيلها دون

وأسباب النزول: هي تلأ الحادثة التي وقعت زمن الرسدول عليده السدالم، أو       
سؤال يحتاج إلى توجيه، أو سؤال طرح علدى النبدي صدلى   عليده وسدلم، فيندزل 

 بسببها  قرآنا يعالج تلأ الحادثة أو يوجه ذلأ السؤال أو يجيب عنه. 

فسددروا القددرآن أسددباب النددزول ضددرورية لفهددم اآلي، ورفددع اإلبهددام فقددد جعددل م   
الواقع في لفظ الشدارع الكدريم، وتخصديص العمدوم، وشدرط مدن شدروط التفسدير، 
يقول الشاطبي:" معرفة أسدباب التنزيدل الزمدة لمدن أراد علدم القدرآن، ودليدل ذلدأ 

لقدرآن، فضدال أمران أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظدم ا
عن معرفة مقاصد كالم العرب، إنما مداره على معرفة مقتضديات األحدوال، حدال 
الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطدب، أو الجميدع إذ الكدالم الواحدد يختلدف 
فهمدده بحسددب حددالين أو بحسددب مخدداطبين وبحسددب غيددر ذلأ....كاالسددتفهام لفظدده 

ر ذلأ، وال يدل على معناها المراد واحد ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغي
. فجعل القول الفاصل فدى رفدع 96إال األمور الخارجية وعمدتها مقتضيات األحوال

االحتمال الوارد علدى األلفداظ يعدود إلدى مقتضديات األحدوال، وهدي مدا عبدر عنهدا 
الغزالي سابقا بقرائن األحوال، والحسديني بالشدروط الخارجيدة المدؤثرة فدي ضدبط 

 ب.معنى الخطا

ومن بدين مظداهر االهتمدام بأسدباب الندزول، فضدال عدن عددم خلدو كتدب علدوم     
القرآن منه كمبحث، إفراده منذ القديم بمؤلفات خاصة به، وأول مدن ألدف فدي ذلدأ 

بالبصرة وكتابه " أسباب النزول" يعدد مدن ضدمن  911ابن المديني المتوفي  سنة 
ألندلسددي، ولددم يصددل إلينددا، الكتددب المفقددودة، و"أسددباب النددزول" البددن مطددرف ا

هـ، و"أسباب التنزيل والقصدص القرآنيدة" 101وأسباب النزول للواحدي، المتوفي 
هددـ، و"أسددباب النددزول" للجعبددري، المتددوفي 404ألبددي المظفددر العراقددي، المتددوفي 

هدددـ ، وغيرهدددا  211سدددنة هدددـ ، وأسدددباب الندددزول للسددديوطي، المتدددوفي سدددنة 419
 .91كثيرة

اهر االهتمددام بالسددياق المقددامي، اعتبددار عددرف المددتكلم مددن مظدد وكمظهددر ثددان    
والسددامع، واالعتمدداد عليهمددا فددي فهددم الخطدداب، حتددى اعتبددر العددرف مصدددر مددن 

فددداألعراف معتبدددرة والمحددديط الدددذي يعيشددده المخاِطدددب أو  المصدددادر التشدددريعية، 
المخاَطب يؤثر بشكل أو بآخر على المعنى، بل هو أحدد العناصدر المهمدة المكوندة 

ومعنددى كوندده مصدددر مددن مصددادر التشددريع: أندده يخصددص العددام ويقيددد  طدداب،للخ
بددنص أو حكددم شددرعي، فيلغددى  مالمطلددق مددن النصددوص الشددرعية، مددا لددم يتصدداد

 اعتباره، وسيأتي تمثيل تطبيقي لذلأ. 
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  تطبيقات األصوليين لداللة السياق المقامي في استنباط األحكام:      

 وتددرجيح المجمددالت تبددين إلددى مرشددد السددياق:يقددول العددز بددن عبددد السددالم       

، فهدذه العبدارة منده 22االسدتعمال بعدرف ذلدأ وكل ،الواضحات وتقرير المحتمالت

ومن غيره كما سبق، في تنظيرهم لداللة السياق المقدامي والمقدالي، تصدريح مدنهم 
باعتبار داللة السياق، وحتى من لم يصرح بذلأ، تجدده يعملهدا فدي اجتهاداتده عندد 

تطبيقددات النصددوص واسددتنباط األحكددام الشددرعية، وهددذه بعددض النمدداذج عددن   فهددم
المعندّي  النظر الثدانيوهو نسوقها إليأ لتقرير هذه الدعوة،  األصوليين لهذه الداللة

 بالدراسة في هذا البحث، ولنبدأ بتطبيقاتهم للسياق المقامي.

 

 ـ إعمال األصوليين لسبب النزول في استنباط األحكام:  1    

فعن سبب النزول: أعمله األصوليون في رفع التعارض بدين النصدوص، كمدا      
"، فقدد ذهدب الدبعض إلدى ليس من البدر الصدوم فدي السدفرفي قوله عليه السالم: "

َوأَن منددع الصددوم فددي السددفر لظدداهر الحددديث، ومددن قائددل بددالجواز لقولدده تعددالى:" 
، ألنها واردة في صديام المسدافر، 111" البقرة  َتُصوُموْا َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنُتْم َتْعلَُمونَ 

والقول القاصد في المسألة ما احتكم فيه إلى السياق المقامي للحديث، وهو ما يعبر 
عنه بسبب ورود الحديث، ومفاده أن رجال كان يجهد نفسه بالصوم في السفر حتى 

ِعلدة الحدديث يحتاج أن يضلل عليه، فقال النبي صلى   عليه وسلم الحدديث فيده، ف
هي المشقة التي يلحقها هذا الرجل بنفسده، فيتبدين بسدبب ورود الحدديث  أن النهدي  
ليس مطلقا لكل مسافر، بل لمسدافر أرهدق نفسده بصدومه فدي سدفره، وهدذا المعندى 

 .91واضح من ترجمة البخاري للباب الذي ذكر فيه الحديث

واقددع للمجتهددد بددين الددنص فباالسددتناد إلددى داللددة السددياق يرفددع تددوهم التعددارض ال   
القرآني السابق الدذكر، والدنص النبدوي، وتتجسدد وحددة النصدوص متضدافرة غيدر 

 متصادمة.

كما يرفع االحتكدام إلدى سدبب الندزول االحتمداالت الواقعدة بسدبب اللفدظ، ويعدين    
، ألن اللفددظ قددد يفيددد معنددا بالوضددع، يختلددف عمددا يقتضدديه 91علددى فهددم معنددى اآليددة
لشددارع يقصددد المعنددى الددذي دل عليدده السددياق كمددا حدددث ألحددد السددياق، ويكددون ا

ددَفا َواْلَمدْرَوَة ِمددن الصدحابة مدع قولدده تعدالى:"  ّ ِ َفَمددْن َحدجَّ اْلَبْيددَت أَِو  شدعائرإِنَّ الصَّ
َف ِبِهَما وَّ  .141" سورة البقرة اْعَتَمَر َفالَ ُجَناَح َعلَْيِه أَن َيطَّ

 النبدي زوج عنهدا   رضدي لعائشة قلت: قال أنه أبيه عن عروة بن هشام عنف    
إِنَّ " :وتعدالى تبدارأ   قدول أرأيدت ،السدن حديث يومئذ وأنا وسلم عليه   صلى

َف  دوَّ َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر ّ ِ َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت أَِو اْعَتَمَر َفدالَ ُجَنداَح َعلَْيدِه أَن َيطَّ الصَّ
 كاندت لدو كدال :عائشدة فقالدت  ؟ بهمدا يطوف ال أن شيئا أحد لىع أرا فال "،ِبِهَما
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 فددي اآليددة هددذه أنزلددت إنمددا ،بهمددا يطددوف ال أن عليدده جندداح فددال كانددت تقددول كمددا
 يطوفدوا أن يتحرجدون وكدانوا ،قديدد حدذو مناة وكانت ،لمناة يهلون كانوا األنصار
 عدن وسدلم عليده   صدلى   رسدول سدألوا اإلسالم جاء فلما ،والمروة الصفا بين
َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر ّ ِ َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت أَِو اْعَتَمَر  :"تعالى   فأنزل ،ذلأ إِنَّ الصَّ

َف ِبِهَما وَّ  ".َفالَ ُجَناَح َعلَْيِه أَن َيطَّ

. ملسداء صدخرة اللغدة في والصفا ،معروف البيت قرب بمكة موضع :الصفاو     
 البيدت قدرب مكدان والمدروة البراقدة البديض الحجارة وهي ،المرو دةواح :المروةو

 حرج :جناح. الحج مناسأ والمراد وتعظيمه عبادته عالئم:  عائرش .الصفا مقابل
 بين موضع قديد. محاذي: حذو .صنم اسم :مناة. بينهما يسعى :بهما يطوف.  وإثم
 . 94والمدينة مكة

الجناح: على اإلباحة، ألنه ـ أي رفدع الجنداح  ففي هذا المثال حمل الراوي رفع    
ـ يفيدد هدذا المعندى بأصدل الوضدع، فبيندت لده أم المدؤمنين عائشدة رضدي   عنهدا 
سبب نزول اآلية، فزال اإلشكال الذي وقع له مدن جدراء فهدم لفدظ اآليدة بعيددا عدن 

 مالبسات و ظروف نزولها.
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 :إعمال األصوليين للعرف في استنباط األحكام     

ومددن مظدداهر إعمددال األصددوليين للعددرف: تددرأ المعنددى الحقيقددي للفددظ ألجددل      
العرف، يقول السرخسي بأنه من بين ما تترأ بده الحقيقدة خمسدة أندواع، أحددهما: 
داللددة االسددتعمال عرفددا، فدداللفظ إن كددان يدددل بأصددل وضددعه علددى معنددى معددين ثددم 

ديم للمعندى المسدتعمل تعارف النداس بعدد االسدتعمال علدى معندى أخدص منده، فالتقد
عرفدددا، كالصدددالة بأصدددل الوضدددع تعندددي الددددعاء، ثدددم خصصدددها الشدددرع بعبدددادة 

، والمعندى الثداني الدذي نقلدت 22مخصوصة فأصبحت إذا أطلقت تحمل على العبادة

إليه الصالة يطلق عليه الداللة الشرعية، ألن الناقل لها هو الشرع، فقد نقل الصالة 
ة المخصوصدة، وكدذا الحدج نقلده مدن مطلدق معندى من معنى الدعاء إلى تلدأ الهيئد

الزيارة، إلدى زيدارة مخصوصدة بأفعدال مخصوصدة فدي فتدرة مخصوصدة،  وكدذا 
الزكاة نقلها من مطلق الزيادة، إلى جزء مخصوص من المال يخرجه صاحبه بال  

 النصاب متوفرة فيه شروط معينة.

عندى للفدظ أخدص مدن أما عن الداللة العرفيدة فهدي أن يتعدارف النداس علدى م      
إال أن الناقددل لدده لدديس   معندداه الددذي وضددع لدده، فهددذا أيضددا حكمدده التقددديم كسددابقه،

 صدفة كدلأن  يقول العز بدن عبدد السدالم الشارع الحكيم، وإنما الناقل له هم البشر،
 صددفة وكددل ، وإن كانددت بأصددل الوضددع ذمددا،مدددحا كانددت المدددح سددياق فددي وقعددت
 مددحا كدان فمدا إن كاندت بأصدل الوضدع مددحا،، و ذمدا كانت الذم سياق في وقعت
مثدل  االسدتعمال بعدرف وتهكمدا واسدتهزاء ذمدا صدار الدذم سياق في فوقع بالوضع

ددَأ أَنددَت اْلَعِزيددُز اْلَكددِريمُ قولدده تعددالى:"  المهددان الددذليل أي ،94" سددورة الدددخان ُذْق إِنَّ

دَأ أَلَندَت إِ  لشعيب، قال تعالى:" شعيب قوم قول وكذلأ ،الذم سياق في ذلأ لوقوع نَّ

ِشيدُ   28عليه اإلنكار سياق في لوقوعه الجاهل السفيه أي، 78" سورة هود اْلَحلِيُم الرَّ

. 

وقددد قعددد األصددوليون والفقهدداء للعددرف، فجعلددوا مددن بددين قواعدددهم الخمددس      
دة محكمة، وفرعوا عليهدا قواعدد كثيدرة، منهدا المعدروف عرفدا االكبرا: قاعدة الع

 ينكر تغير األحكام بتغير الزمان، وغيرها، يقول القرافدي ـ كالمشروط شرطا، وال

ـ القاعدة أن مدن لده عدرف وعدادة فدي لفدظ إنمدا  هـ279أصولي مالكي، توفي سنة 

يحمل لفظه على عرفه، ف ن كان  المتكلم هو الشدرع حملندا لفظده علدى عرفده كمدا 

 .27في لفظ الصالة فأين وجد  حملناه على معناه الشرعي ـ
تثمر الفقهداء هدذه القواعدد فدي فتداويهم كمدا فدي اليمدين، فقدالوا إذا حلدف ال وقد اسد 

يأكددل لحمددا مددثال، ف ندده ال يحنددث بأكلدده للسددمأ، وإن كددان لفددظ اللحددم يشددمل السددمأ 
بأصل الوضع، إال أنده لمدا تعدارف النداس علدى أن اللحدم يطلدق علدى غيدر السدمأ 

 يه الوضع اللغوي للحم. حكم بالمعنى المعتاد، فقدم على المعنى الذي يدل عل
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ومنهج األصوليين في اعتبار الداللة العرفية له سدنده مدن القدرآن نفسده والسدنة     
 وعمل الصحابة والتابعين من بعدهم، وسنسوق لأ أمثلة بذلأ ليتضح المراد.

مددثال مسددألة نددزول القددرآن علددى معهددود العددرب، ومددا تعرفدده مددن  مددن القددرآن:    
اطب، فقد اعتاد العرب ضرب األمثال فجداء القدرآن مليئدا عادات وأساليب في التخ

 بها، السيما في قصص األنبياء.

اعتاد العرب المعاريض في كالمهم، فجداءت نصدوص كثيدرة علدى  ومن السنة:  
هذا المنوال، كقولده عليده السدالم:" ال يددخل الجندة عجدوز" أخرجده الطبراندي فدي 

علددى أن الداخلددة للجنددة تعددود لسددن المعجددم األوسددط، بدداب مددن اسددمه محمددد، كنايددة 

افَ الشباب. لقوله  تعالى: "َ  .62" سورة الواقعة َجَعْلَناُهنَّ أَْبَكار 
: مدا نقدل عدنهم رضدوان   علديهم، أنهدم اهتمدوا ومن عمل الصحابة والتدابعين   

للمحيط التي نزل فيه القرآن وشرعت فيه األحكام، لحل معضالت المسدائل، فكدان 
عيهم يشدون الرحال إلى المدينة، ليتبصروا من آثداره صدلى   عليده التابعون وتاب

و سلم، وأعماله وعمل الصحابة، ومن صحبهم من التابعين، وبدالوقوف علدى تلدأ 
اآلثددار ترتفددع احتمدداالت كثيددرة فددي دالالت األلفدداظ و يقفددون علددى علددل األحكددام 

 .24لمعرفة المقصود من األحكام

نبويددة وعمددل الصددحابة والتددابعين أثددرا بالغددا علددى فقدده وقددد كددان لمحدديط السددنة ال   
المذهب المالكي، حتى أنه اعتبر عمل أهل المدينة وأعرافهم أحد أصول المدذهب، 
وفددي هددذا اعتبددار واسددع للسددياق المقددامي، وبدده رد مالددأ رحمدده   علددى مددن أنكددر 

ؤمنين جواز الوقف، بقوله أن المنكر لو حضر المديندة فدرأا مدا خلفتده أمهدات المد
 من حوائط، لما أصدر ذلأ الحكم. 

 ن لداللة السياق المقالي في استنباط األحكام:يتطبيقات األصولي     

 إعمال داللة السياق في فهم الن :     

ِ َواْلَفْتحُ  عندما نزل قوله تعالى:"      داَس َيدْدُخلُوَن ِفدي ، إَِذا َجاء َنْصُر  َّ َوَرأَْيَت النَّ
 ِ داِديِن  َّ دا، أَْفَواج  اب  دُه َكداَن َتوَّ دَأ َواْسدَتْغِفْرهُ إِنَّ ْح ِبَحْمدِد َربِّ " سدورة النصدر، فدرح َفَسدبِّ

الصحابة، وبكى عمر،ألنه فهم وابن عباس: قرب أجل النبي صلى   عليه وسلم، 

معلقا على هذا الفهم، أنه أدق فهم وألطفه وال يدركه كل أحدد فد ن  63يقول ابن القيم

لق االستغفار بعمل النبدي صدلى   عليده وسدلم ـ وهدو تمدام الفدتح ـ وإنمدا   لم يع
علق االستغفار بما يلزم عن تمام هذا الفتح ـ وهو حضور األجل ـ ألنه بتمام الفتح 
تمت مهمة محمد صلى   عليده وسدلم، فناسدب ذلدأ أن يوجهده المدولى عدز وجدّل 

هرا مطهرا، وبهذا يسدتقيم التركيدب لالستغفار ويوفقه للتوبة النصوح ليلقى ربه طا
بترتيددب االسددتغفار علددى الزم تمددام الفددتح، فددانظر كيددف أعمددل عمددر وابددن عبدداس 
رضددي   عنهمددا السددياق وتددرابط الكددالم فددي الداللددة علددى المعنددى، فلمددا لددم يسددتقم 
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لددديهما تعليددق االسددتغفار علددى تمددام العمددل، بحثددا عمددا يالئددم ويناسددب ترتيددب حكددم 
 ه، وقد دلّهما على هذا الفهم إعمالهما لداللة السياق.االستغفار علي

 

 تخصي  العموم بداللة السياق:    

 البصددر أعمددى:   رحمدده عبدداس البددن قددال األزرق بددن نددافع أن: عكرمددة عددن    
ا أن يْزُعم القلب، أعمى َوَمدا ُهدم  :"وعدز جدل   قدال وقدد النار، من يخرجون قوم 

.  63للكّفدار هدذه! فوقها ما قرأإ ويحأ،: عباس ابن فقال ؟73ئدة الما ِبَخاِرِجيَن ِمْنَها"

ا  واآلية التي قبلها هي قوله تعالى:" ا ِفي األَْرِض َجِميع  إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا لَْو أَنَّ لَُهم مَّ
" المائددة َولَُهدْم َعدَذاب  أَلِديم   َوِمْثلَُه َمَعُه لَِيْفَتُدوْا ِبِه ِمْن َعَذاِب َيْوِم اْلِقَياَمِة َما ُتقُبَِّل ِمْنُهمْ 

، فالذي حاج ابن عباس قطدع اآليدة عدن سدياقها، ففهدم منهدا عمدوم الحكدم كفدار 73

كانوا أو مسلمين، أما ابن عباس فقد خصص هذا العموم بداللة السياق، وعلى هذا 
فمن يدخل النار من المسلمين، يخرجهم   برحمته منها، لسدياق اآليدة ومفهومهدا، 

 ير من النصوص األخرا الدالة على ذلأ، بخالف الكفار.وكث

 

 أثر داللة السياق في ترك الحقيقة:    

يرا األصوليون أن من بين ما تتدرأ لده الحقيقدة بده داللدة السدياق، مثدال ذلدأ     
دالِِميَن َند قوله تعالى:" دا أَْعَتدْدَنا لِلظَّ اَفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن َوَمدن َشداء َفْلَيْكفُدْر إِنَّ " سدورة ار 

دا ، ترأ العلماء حقيقة األمر بقرينة السياق المقالية وهي قوله تعالى " 24الكهف  إِنَّ

ا الِِميَن َنار   دون والتدوبيخ الزجدر هدو المراد أن يتبين النظم سياقفمن  "،أَْعَتْدَنا لِلظَّ

 .62والتخيير األمر

 

 أثر داللة السياق في مفهوم الموافقة:     

من العلماء من جعلها من قبيل القياس ومنهم من جعلهدا مدن  داللة الموافقة
قبيددل الداللددة اللفظيددة وهددو الصددحيح، كمددا ذكددره صدداحب التحبيددر شددرح التحريددر، 
والفريق الذي قال أنها مدن قبيدل الداللدة اللفظيدة انقسدموا إلدى قسدمين، األول: رأا 

مددن رأا أن  أنهددا فهمددت مددن السددياق والقددرائن ونسددب هددذا القددول للغزالددي، ومددنهم

.  وكال من الفريقين أعمل داللة السياق، 66حقيقة لفظية فهي اللفظ وضع لها عرفا،

ويظهر من قول العلماء أن المعنى الذي دل عليه السياق والقدرائن حاليدة كاندت أو 
لغوية فهو من قبيل داللة اللفظ، أي من قبيل داللة المنطوق، ويعلم ما لهذه المرتبة 

 من حكم.
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 داللة السياق في تقدير المضمرات: أثر    

َهاُتُكْم  قوله تعالى :"      َمْت َعلَْيُكْم أُمَّ ، قال ابدن عاشدور 26... " سورة النساء ُحرِّ

 علدى ُيحمدل الدذوات بأسدماء التحدريم تعل قُ ـ أصولي مفسر مالكي تونسي معاصرـ 

َمْت َعلَْيكُ  " فنحو ،غالبا   الذات تلأ من ُيقصد ما تحريم  إلدخ ،6" المائددة ُم اْلَمْيَتةُ ُحرِّ
َمددْت َعلَددْيُكْم " وفددي شددربها، أي :الخمددر   حددّرم: ونحددو أكلهددا، ُحددّرم :معندداه ُحرِّ

َهاُتُكمْ  فلم يفصح الشارع الحكديم عدن المحدرم منهدا اعتمدادا  . 69تزوجهنّ  :معناه "أُمَّ

لدى سدياق على فهم السامع، وكذا  يمكن تحديد المضمر في هذه اآليات  بالرجوع إ
َهاُتُكمْ الكالم  المتمثل في ما سبق اآلية وما لحقها، فنجد في قوله:" َمْت َعلَْيُكْم أُمَّ ، ُحرِّ

واقعة في سياق الحديث عن الزواج والقربان، فيفهم أن المحرم منهن الدزواج ومدا 
 تعلق به من قربان ألجل ذلأ وغيره.

 

 كريم:داللة السياق في رفع المتشابه في القرآن الأثر   

اَل اْلَمألُ ِمن َقْوِم ِفْرَعْوَن إِنَّ َهدَذا لََسداِحر  قَ  :"334قال تعالى في سورة األعراف    

ْن أَْرِضُكْم َفَماَذا َتأُْمُرونَ ، َعلِيم    ".ُيِريُد أَن ُيْخِرَجُكم مِّ

ُيِريددُد أَن ، َقدداَل لِْلَمددإَلِ َحْولَددُه إِنَّ َهددَذا لََسدداِحر  َعلِدديم   :"69وقددال فددي سددورة الشددعراء 

ْن أَْرِضُكم ِبِسْحِرِه َفَماَذا َتأُْمُرونَ   " ُيْخِرَجُكم مِّ

ففي األعراف نسب القول للمأل، وفي الشعراء نسدب القدول لفرعدون، والنداظر     
إلى السياق الكلي لسورة األعراف يالحظ أنه سدبحانه كدان يسدوق الخبدر عدن بندي 

ر األمددر، ونسددبة القددول للمددأل فددي إسددرائيل،  ومددن تمددام بيددان الخبددر أن يددأتي بددآخ
األعراف يبين أن الرأي في النهاية استقر على ذلأ، فهو يبين رأي فرعون ورأي 

 المأل، ألن المأل تبع للفرعون ، كما أنه واحد من المأل.

أما الشعراء فقد عنيت بذكر إعراض المعرضين عن الرساالت الرسدل وشددة      
ل علددى إيمددانهم، وقددد تددولى فرعددون كبددر عنددادهم، الددذي يقابددل شدددة حددرص الرسدد

معارضة موسى عليه السالم و قومه تبع له، وكانت تحكي المقاوالت الشديدة بدين 
موسددى عليدده السددالم وفرعددون وتظهددر شدددة عندداده، وألجددل ذلددأ نسددب القددول فيهددا 

 . 63لفرعون

 وفي هذا المثال إعمال لسياق السورة لرفع توهم االشتباه.     

 

 لة السياق في الترجيح بن األقاويل:إعمال دال    
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اسددتعمل العلمدداء داللددة السددياق فددي األخددذ بددأرجح األقددوال، قددال ابددن جددزي ـ     

ـ ـ فدي تبيدين أوجده التدرجيح :" السدادس ه 893أصولي ومفسر مالكي، توفي سنة 

. ويمكدن التمثيدل 62أن يشهد بصحة القول سياق الكالم ويدل عليه ما قبلده أو بعدده"

راء الفقهية في مسألة صوم المسافر، فقد ذكرنا أن فريقا قال بمندع الصدوم لهذا باآل
في السفر للحدديث، وفريدق آخدر قدال بجدوازه لآليدة وإعمداال لسدبب ورود الحدديث 
السددابق شددرحه فددي هددذا البحددث، والددراجح فددي األقددوال هددو الجددواز إعمدداال لداللددة 

 السياق المنسوب للبخاري.

 

سددتعمل فيدده العلمدداء داللددة السددياق، فأصددابوا المقصددود هددذا وغيددره كثيددر جدددا ا    
الشرعي، فقد أعملوا السياق في مباحث الناسخ والمنسوخ، فاشترطوا فدي اسدتنباط 
األحكام أن يكون المجتهد عالما بالمنسوخ حتى ال يقيس عليده، وكدذا فدي تفسديرهم 

ألن فيده احتكدام للقرآن بالقرآن والقرآن بالسنة،  قبل اللجدوء إلدى التفسدير بدالرأي، 
للسياق القرآني الكلي واعتباره ككلمة واحدة، وحتى عند التفسير بالرأي يرجع فيه 
إلى المفاهيم العامة التي استنبطت من مجموع نصدوص الشدرع، وفدي هدذا إعمدال 

 لسياق التشريع، وترابطه وتماسكه وأحادية التشريع فيه.

تهد ال تجدها تخرج عن اعتبار بل إذا طالعت الشروط التي اشترطوها في المج    
السياق من قريب أو بعيد، فاشترطوا لده العلدم بدآي األحكدام حتدى ال تفسدر أيدة بمدا 
يخالف نصا آخر، وفيه رد لآلية الواحدة إلى مجموع القرآن الكريم، واشترطوا أن 
يكون عالمدا بالناسدخ والمنسدوخ، وكدذا بالسدنة، واشدترطوا علمده بأسدباب الندزول، 

المدني،  وزادوا للمفتي شرط معرفتده بدأعراف النداس الدذين يفتدي لهدم، وبالمكي و
وكلها تدور حول إعمال السياق إما اللغوي كاالحتكام إلدى السدابق والالحدق، وهدو 
المعمددول بدده فددي تفسددير القددرآن بددالقرآن، أو السددياق الخددارجي، وشددروط المجتهددد 

 معظمها تترجم له.
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 خطورة إهمال السياق:

ى بعد هذا أن إهمال السياق يؤدي إلى مغالطات ومخالفات كثيدرة، وال يخف
نذكر منها في مجال العقيدة مدا وقدع للشديعة، عنددما اعتبدروا علدي رضدي   عنده 
 َعدنْ اإلمام المعصوم، مستندين في ذلأ إلى قوله عليه السالم لعلدي،  فدي الحدديث: 

 أَِبددى ْبددنَ  َعلِددىَّ  -وسددلم عليدده   صددلى-  َِّ  َرُسددولُ  َخلَّددفَ  َقددالَ  َوقَّدداٍص  أَِبددى ْبددنِ  َسددْعدِ 
دْبَيانِ  النَِّسداءِ  ِفى ُتَخلِّفُِنى  َِّ  َرُسولَ  َيا َفَقالَ  َتُبوأَ  َغْزَوةِ  ِفى َطالِبٍ   أََمدا » َفَقدالَ  َواْلصِّ
دهُ  َغْيدرَ  ُموَسى ِمنْ  َهاُرونَ  ِبَمْنِزلَةِ  ِمنِّى َتُكونَ  أَنْ  َتْرَضى "، أخرجده ِداَبْعد َنِبدىَّ  الَ  أَنَّ

 .مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب
 في السالم عليهما موسى من هارون منزلة مني نازال أي ":هارون بمنزلةوقوله "
 تبدوأ إلدى خدرج حدين لده قاله سلم و عليه   صلى إنه وقيل ،والنسب الدين أخوة
 موسددى خلفدده حددين كهددارون انكدد ،فدديهم يقدديم أن وأمددره وعيالدده أهلدده علددى وخلفدده
  .ربه لميقات ذهب لما إسرائيل بني على السالم عليهما

فلو أن الشيعة أعملوا داللة السدياق اللفظيدة ألدركدوا أنده ال نبدي بعدده عليده السدالم 
ومن الزم ذلأ ال عصمة لغيره، ولو أعملوا السياق المقامي لعلموا أن االستخالف 

ه وسدددلم، اسدددتخالف قيدددام بشدددؤون الرعيدددة، نددداه الرسدددول صدددلى   عليدددعالدددذي 
واستخالف مسؤولية ووصاية عليهم  كما يستخلف أيَّ خليفة ألن القريندة اللفظيدة، 

 رفعت احتمال أن يكون االستخالف استخالف نبوة.

 الخاتمة:    

اللفظة خارج السدياق ال تفيدد معندا معيندا بدل محدتمال، و كدالم الشدارع الحكديم      
لزم فهمه وفق السياق الذي جاء فيده، كدان ذلدأ السدياق، سدياق  محكم واضح، ولذا

اآلية أو سياق ندص أو سدياق السدورة أو سدياق القدرآن ككدل، حتدى يحقدق إعجدازه 
قول عبد القاهر الجرجاني في كتابه دالئل اإلعجاز،:"...إندا ال نوجدب وفصاحته، ي

وجبهددا لهددا الفصدداحة للفظددة مقطوعددة مرفوعددة عددن الكددالم التددي هددي فيدده، ولكنددا ن
" مددن قولده تعددالى:" اْشدَتَعلَ موصدولة بغيرهددا، ومعلقدا معناهددا بمدا يليهددا، فد ذا قلنددا "

ا  ْأُس َشددْيب  ،  إنهددا فددي أعلددى مرتبددة الفصدداحة لددم 9" سددورة مددريم اآليددة َواْشدَتَعَل الددرَّ

توجب تلأ الفصاحة لها وحدها، ولكنها موصول بها الرأس معرفا باأللف والدالم، 

 . 68الشيب منكرا منصوبا"ومقرونا إليها 

فقطع اللفظ عن سياقه بتر لمعناه، فال يعين ذلأ على فهم المعنى المقصود منده     
ألن اللفظدددة المنفدددردة محتملدددة، وال يوصدددف بالفصددداحة، ويدددؤدي إلدددى خلدددط فدددي 
المعدداني،.... ولددذا يلددزم االهتمددام بهددذه الداللددة ألنهددا تمثددل حجددر األسدداس فددي علددم 

 أهم الطرق للكشف عن المراد اإلالهي من لفظه الكريم. المعنى، وألنها أحد
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 ،1221ـ1/1111ط
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 ، م1214 - هـ1164

، الزركشي   عبد بن بهادر بن محمد الدين بدر، الفقه أصول في المحيط البحر -
 الناشدر تدامر محمدد محمدد. د: عليده وعلدق أحاديثده وخدرج نصوصه ضبط تحقيق
 م9666 - هـ1191 بيروت/ لبنان، العلمية الكتب دار
 البرهان في علوم القرآن،  بدر الدين محمد بن عبد   الزركشي -
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 عددوض. د الجبددرين، الددرحمن عبددد. د تحقيددق(، هددـ 114 ،)تالحنبلددي المددرداوي
 ،9666 -1191، تا الرياض/  السعودية، الرشد مكتبة، السراح أحمد. د القرني،

 سحنون دار ،التونسية الطبعة ،عاشور بن الطاهر محمد الشيخ والتنوير التحرير -
 م1224،تونس، والتوزيع للنشر
 ي علوم التنزيل، ابن جزي.التسهيل ف -
]  الدمشدقي القرشدي كثيدر بدن عمدر بن إسماعيل الفداء أبو، العظيم القرآن فسيرت -
 م.9669ـ1/1191، دار ابن حزم، بيروت لبنان، ط[هـ 441ت
 ،9661ـ1/1191التعريفات للجرجاني، تحقيق محمد المرعشلي، دار النفائس،ط -
 غالددب بددن كثيددر بددن يزيددد بددن جريددر نبدد محمددد، القددرآن تأويددل فددي البيددان جددامع -

 مؤسسدة، شداكر محمدد أحمدد: قيدحقت (،هدـ 116 )ت الطبدري، جعفدر أبدو اآلملدي،
 م9666 - هـ 1196 /1، طالرسالة
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حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على متن جمع الجوامع للسبكي، حسن  -
 1196/ 1العطار،دار الكتب العلمية، ط

، الجرجدداني محمددد بددن الددرحمن عبددد بددن القدداهر بدددع بكددر أبددو، اإلعجدداز دالئددل -
 1224 /1، طبيروت ،العربي الكتاب دار، التنجي محمد: تحقيق
داللة السياق عند األصوليين ، دراسة نظرية تطبيقية، سعد بدن مقبدل بدن عيسدى  -

العندددزي، إشدددراف حمدددزة بدددن حسدددين الفعدددر، رسدددالة ماجسدددتير ، كليدددة الشدددريعة 
الدراسددات العليددا، شددعبة األصددول، جامعددة أم  القددرا  والدراسددات اإلسددالمية، قسددم
 1191ـ1194المملكة العربية السعودية، 

داللة السياق وأثرهدا فدي توجيده المتشدابه اللفظدي فدي قصدة موسدى عليده السدالم  -
دراسة نظرية تطبيقية، فهد بن شتوي بن عبد المعين الشتوي، اشدراف: محمدد بدن 

ة الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسدنة، عمر البازمول، رسالة ماجستير، كلي
 أنددوار أو الفددروق 9664ـ   1190جامعددة  أم القددرا المملكددة العربيددة السددعودية، 

 تحقيدق، القرافي الصنهاجي إدريس بن أحمد العباس أبو، الفروق أنواء في البروق
 م1221 - هـ1111، لبنان، بيروت ،العلمية الكتب دار، المنصور خليل
 الحراندي تيميدة بدن الحلديم عبدد بدن أحمدد العباس أبو الدين تقي، لفتاواا مجموع -
 9664 ـ 1/1190،طالوفاء دار ،الجزار عامر - الباز أنور: ، تحقيق(هـ491 ت)
المستصددفى مددن علددم أصددول الفقدده، أبددو حامددد الغزالددي، تحقيددق وتعليددق: محمددد  -

 1224ـ 1/1114سليمان األشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
عجددم مقدداييس اللغددة، البددن فددارس، تحقيددق عبددد السددالم هددارون، دار الجيددل، م -
 ،1249ـ9/1129ط
 1249ـ1129، 9المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس و جماعة، ط/ -
 الغرنداطي اللخمدي محمدد بدن موسدى بدن إبراهيمالموافقات في أصول الشريعة،  -

 عفدان ابدن دار، سدلمان آل حسدن بدن مشدهور عبيدة أبو، تحقيق  يبالشاطب الشهير
 1224ـ1114 /1ط
نظريددددة المقاصددددد عنددددد اإلمددددام الطدددداهر بددددن عاشددددور، إسددددماعيل الحسدددديني،  -
 ،9664ـ1/1110ط
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 المدلول اإلصطالحي للخطاب

 أ.عمــارية حــاكــم
ـــة د.مــوالي  ــة وآدابهــا جامعـ قســم اللغــة العربي

 الطاهر سعيدة
 

تجاهددات التددي تهددتم لقددد تحددّدد هددذا المدددلول بتحددّدد التخصصددات، وتمّيددزت اال
بالخطاب، خاصة األدبي منه  لذا ف ن جذور مصطلح الخطاب تعود إلى عنصري 

 .(1)اللّغة والكالم

فاللّغددة نظددام مددن الرمددوز يسددتعملها كددل فددرد للتعبيددر عددن أغراضدده، حيددث  -أ
 تكون هذه الرموز إّما على شكل أصوات تنطق، أو حروف تكتب.

ي يتوجدده بدده المددتكلم إلددى شددخص آخددر أّمددا الكددالم فهددو إنجدداز لغددوي فددرد -ب
 يدعى المخاطب أو المرسل إليه.

ومن هنا تولّد مصطلح "خطاب" بعده رسالة لغوية يُبثها المتكلم إلى المتلقدي، 
 .(9)فيستقبلها هذا األخير ويفأ رموزها

وفي تحديد آخر لمفهوم كلمة "خطاب" يرا كمال عمران أن الخطداب يعتبدر 
رر طددرق االتصددال وتضددبط بنيددة التغييددر، وتنحددت مددن أبددرز الظددواهر التددي تحدد

 .(1)األهداف المنشودة

ويحظددى الخطدداب فددي اللّغددات الغربيددة بقدددر كبيددر مددن العنايددة  ألندده يخددرج 
الدراسة من االنطباع إلى التفكيأ، ومن وصف أداة االتصال إلى النبش عما يحيط 

 بها من مشكالت.

 االته فعرف عند كّل من: وبناءا  على هذه العناية "بالخطاب" توسعت مج

( والناقد المغربي السعيد Angelet( و"أنجلية" )Mike Ball"مايأ بال" ) -
 توجيهين:  -عرف-علوش 

التوجددده األّول: وتطبدددق عليددده السددديميائيات السدددردية، ومدددن أهدددم ممثليددده  -أ
"فالديميربددروب" و"كلوديريمددون" و"غريمدداس"، حيددث يعتمددد هددذا التوجدده علددى 

في أي عمل حكدائي مهمدا كاندت األدلدة التدي يتوسدل بهدا فدي عمليدة سردية القّصة 
 التواصل، ألّن األحداث التي يتم إخبارنا بها يمكن أن تترجم عبر وسائط مختلفة.

يقددول ابددن الهيددثم: "إن الحددق واحددد، وإن االخددتالف هددو مددن جهددة السددلوأ 
المضددامين ، فالمسددالأ تتعددّدد لبلددوغ هدددف واحددد، لددذا يجددب التركيددز علددى (1)إليدده"

 السردية وكذا على الكليات الدالة التي تتجاوز المجموعات اللسانية.
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التوجه الثداني: يركدز دارسدو هدذا التوجده علدى دراسدة الخطداب كصديغة  -ب
(، وإبددراز العالقددات التددي تددنظم Le récitلفظيددة لتشددخيص القددص أو الحكددي )

مجداال  متميدزا  السدرد  بحيدث يكدون الخطداب -القص -المستويات الثالث: الخطاب
يمارس فيه المتكلم عملية التلفظ )النطدق( علدى أن يكدون هدذا الدتلفظ قدابال للتحليدل 

 والتفكيأ.

وعلى الرغم من اتساع مجدال السدرديات وتعّقددها، وتطدور منداهج دراسدتها، 
( Chatimanف ّن هناأ من يصّر على التوفيق بين التدوجهين أمثدال: "تشداتمان" )

(، وذلدددأ مدددن أجدددل القضددداء علدددى كدددل Gerald Princeو"جيرالدددد بدددرينس" )
 .(4)االلتباسات التي ال تزال تكتنف هذا الميدان

بزعامددة  -الشددكالنيون الددروس-ومّمددن أسددهم بشددكل واضددح فددي هددذا التوّجدده 
(، والمبندددى الحكدددائي Fable"توماشفيكسدددي" الدددذي مّيدددز بدددين المدددتن الحكدددائي )

(Sujetإذ يمثل المتن مجموع األهداف والحو  ) افز، بينما يمثل المبنى البحث عن
 (.Todorovاألنساق والوظائف، أي الخطاب، خاصة عند "تودوروف" )

أّما ضوابط القص وميكانيزماته ف نها تعّد بمثابة الّسنن أو العالمات التي تتيح 
إمكانية فأ رموز الخطاب، لذا ف ّن "إيخنباوم" يتحّدث عن وظيفة الحكي التدي عدّد 

 العالقة التي تنشأ بين المرسل والمرسل إليه.أنها تشير إلى 

وبهذا  يكون الشكالنيون الروس قد أولو عناية كبيرة لدراسة الخطاب خاصة 
وكنتيجة لسديميائيات السدرد، -"إيخنباوم" في دراسته الموسومة "معطف غوغول" 

"بددروب" لموروفولوجيددة الخرافددة أو الحكايددة ثمددرة لتطددّور التحليددل  -تددأتي دراسددة
 .(0)دي للخطاب، واتساع مجاله ليشمل كل أنواع الحكيالسر

ومعلوم أّن وظيفة كل راٍو أو متكلم تختلف من حكاية أو قول إلى آخر، ومدن 
مرحلة تاريخية إلى أخرا، حيث يحّددها في كل مدّرة مددا تبلدور العالقدة الجدليدة 

 بين وظيفة اإلرسال والتلقي.

بتتّبعده مسدارات المرسدل عبدر ولهذا يصّر "غريمداس" علدى أهميدة التواصدل 
السياق، مفرقا بين المرسل، والمرسل إليه  مشدبها عمدل الدذات المرسدلة بتحريدات 

 .(4)الشرطي وعمل العالم، وبحث المؤّمن

( ف نه يذهب في تعريفه للخطاب على أّنه "كّل Benvenisteأما "بنفينيست" )
الراوي التدأثير علدى منطوق أو فعل كالمي يفترض وجوَد راٍو ومستمع، وفي نية 

 .(1)المستمع بطريقة ما"

على أن نية التأثير هذه  هي القصدية التي تلمح دوما  إلى اإلقناع، هذا اإلقناع 
 الذي ال يتم إالّ إذا كانت حافظة المستمع مخزنة لما في حافظة المتكلم.
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هددذا، دون أن ننسددى أن كددل خطدداب يعتمددد اللغددة التددي هددي وسدديلة لالتصددال 
  وأّن كل لغة تمتلأ عددا  من العناصر التي تهتم ب خبارنا عن موضوع والتواصل

 الفعل الكالمي، وعناصره األخرا التي تتسّبب في تحويل اللّغة إلى خطاب.

وإلى جانب هذا، ف ن اللغة هي أيضا مادة كّل فّن وفقدا لمسدتوا المنطدوق، أو 
ن لغويدة معيندة  وبهدذا الفعل الكالمي الذي يظهر  ألن الخطاب يرتبط أساسا بقرائ

يأتي مفهوم الخطاب كدأداة تحليدل بندوي وعالمدي وداللدي لألثدر األدبدي، باعتبداره 
بناءا مستقالّ  من جهة، وفي عالقته بقائله وبالخطابدات السدابقة وكدذلأ السدائدة مدن 

 .(2)جهة أخرا

ولدذلأ يسدمح الخطداب بدراسدة التدراث، ويمكدن تحليلده مدن جهتدين  أوال مددن 
قدة الجدليدة التدي تدرتبط المبددع بدالمتلقي، وثداني مدن جهدة االرتبداط هدذا جهة العال

 الخطاب بخطابات أخرا.

هدددذا عدددن السددديميائيات السدددردية للخطددداب، فمددداذا عدددن أصدددحاب المدرسدددة 
 التوزيعية؟

( الخطداب علدى أنده ملفدوظ طويدل أو متتاليدة مدن Harrisيعّرف "هداريس" )
هدا معايندة بنيدة سلسدلة مدن العناصدر الجمل تكّون مجموعدة منغلقدة يمكدن مدن خالل

 .(16)بواسطة المنهجية التوزيعية، وبشكل يجعلنا نظّل في مجال لسانيٍ محٍض 

ويبدو أن "هداريس" مدن خدالل كالمده هدذا، يدوّد أن يطّبدق مفهومده وتصدوره 
التددوزيعي للخطدداب، علددى أندده عبددارة عددن متتاليددات يلتقددي بعضددها بعضددا بطريقددة 

ص، هذا االنتظام الذي يطلق عليه اسدم "تعدادل متكداف  منتظمة تكشف عن بنية الن
( منطلقا في اعتقاده هذا من اعتبدار الجملدة أكبدر وحددة Equivalenceالتوزيع" )

 دالة قابلة للوصف النحوي.

( فقد أوردوا للخطاب ثالثدة تعداريف 1973) (11)أّما أصحاب معجم اللسانيات
 هي كاآلتي: 

عمدل أو اللسدان الدذي تتكلدف بانجدازه ذات الخطاب يعني اللغة في طدول ال -1
 De( بتحديددددد "دي سوسددددير" )Paroleمعينددددة، وهددددو هنددددا مددددرادف للكددددالم )

Saussure.) 

الخطاب يعني وحدة توازي الجملة أو ما فوق الجملة، وتتكون من متتالية  -2
 (.Enoncéeتشكل مرسلة لها بداية ونهاية، وهو هنا مرادف للملفوظ )

لكل ملفوظ يتعّدا الجملة منظورا  إليه من وجهة قواعدد استعمال الخطاب  -3
 Enoncéeتسلسددل متتاليدددات الجمدددل، أي الخطددداب ملفدددوظ أكبدددر مدددن الجملدددة )

Supérieure à la Phrase :ويمكن تفصيل هذه التعاريف كما يلي ،) 

 الكالم:  -الخطاب -1
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، (19)يعددّرف دي سوسددور الكددالم بأندده ذو نزعددة فرديددة، إرادي وذكددي كددذلأ
والكالم حسب هذا التحديد مستقل عن مؤسسة الجماعة، وهو من ثّم مفرغ كليا من 
سلطتها، وقابل بخصدوبة كبيدرة للتحدّرر واالنبعداث المتجدّدد الدذي يمكدن تمثلده فدي 

 .(11)والدة اللغة الجديدة كاإلبداع مثال

 وإلى جانب كون الكالم نشاطا فرديا  ف نه "ينفتح على فاعلية اإللقاء المسدتمر
. هددذا الدددافع الددذي ينبعددث مددن عمليددة نقددل (11)التددي يشددكلها دافددع اإلرادة والددذكاء"

الرسالة، وأين تتم عملية توجيده الكدالم، التدي تكتسدب فيمدا بعدد الصدبغة التخاطبيدة 
 حيث يوجه المخاطب رسالة إلى المخاطب )المرسل إليه(.

يمكددن  وعلددى هددذا النحددو تددّم تعريددف الخطدداب فددي األغلددب األعددم، ومددن هنددا
 .(14)"وضع الكالم على قدم المساواة مع الخطاب، فهو تكلّم وتلّق في آن واحد"

( صاحب كتاب "من أجل تحليل François Rastierأما "فرانسوا راستيه" )
الخطاب" فقد دعدا إلدى أنده ينبغدي فدي تحليدل الخطداب أنده يحدّدد موضدوعه بسدبب 

 ونجحت كعلم مؤسس.ارتباطه الوثيق باللسانيات التي حّددت موضوعها 

وعلددى ذلددأ األسدداس اقتددرح فرانسددوا ثددالث اسددتراتيجيات ممكنددة مددن بينهددا، 
 اعتبار الخطاب مرتبطا بالكالم.

واعتمددادا علددى المفهددوم السوسدديري للخطدداب كوندده اللغددة التددي هددي فددي طددور 
العمدددل أو اللسدددان الدددذي تتكلدددف بانجدددازه ذات معّيندددة مّيدددز "دومينيدددأ مدددانقينوا" 

(Dominique Maigueneau بين اللغة والكالم وتبين له إثدر ذلدأ، أّن الجملدة )
 .(10)ال تدخل في إطار اللسان ولكنها تنتهي إلى الكالم موِئل الفعالية والذكاء

وإذا كدددان دي سوسدددير يدددرا أن اللغدددة "كندددز موضدددوع مدددن خدددالل تطبيدددق 
 (11)نسبّيا " ف ن سعيد يقطين يعتبر أّن "اللسان ككل منتٍه وثابت العناصر (14)الكالم"

 أي أّنه يمثل كيانا منغلقا ال يسمح بالتفتح إالّ لما تنتجه آليات الخطاب.

وبناء على هذه المفاهيم اللسانية فقد وقع خلط كبير في تحديد مفهوم الخطاب، 
مّما أّدا إلى نشوء عالقة جدلية بين النص والخطاب تبعا للعالقة نفسها بدين اللغدة 

 والكالم.

 تلّفظ: ال -الخطاب -2

يعددّد "بنفينيسددت" أكبددر مدرسددة نظددرت لمفهددوم الخطدداب، هددذه المدرسددة التددي 
غيددرت جميددع آليددات الدراسددة اللسددانية، وذلددأ بانطالقهددا مددن إلغدداء الجملددة كددأعلى 
مستوا للدراسة اللسانية، مما أحدث قطيعة مع أعمال "هاريس" و"بلومفيلد" الّذين 

 .شكال مرحلة من مراحل اللسانية التقليدية

ولقددد حددّدد "بنفنيسددت" ماهيددة الخطدداب علددى أّندده "كددل تلفددظ يفتددرض متكلمددا 
 .(12)ومستمعا، وعند األول هدف التأثير على الثاني بطريقة ما"
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أّما الجملة فهي عنده "إبداع ليس له تعريف، وتنوع بدون حدود، وهي الحياة 
ريكيدة "بلومفيلدد" معارضا بذلأ أبدي اللسدانيات األم (96)نفسها للغة في أثناء الفعل"

الددذي يحصددر النحددو عنددد حدددود الجملددة  كددون الوحدددة اللسددانية الكبددرا تتمثددل فددي 
 الجملة.

ويؤدي بنا تعريف "بنفنيست" إلى االفتراض أّن "تلفظ الخطاب يستلهم مادتده 
من األداء الشفاهي للكالم بكل تنوعاته المختلفة، ابتداءا  من المخاطبدة اليوميدة إلدى 

 .(91)صنعة وزخرفة إلى اإلنشاء األكثر شعرية من حيث األداء الخطبة األكثر

ولكن هذا االفتراض ال يعني أبدا إلغاء الخطابات الكتابية ألننا مدينون للكتابة 
 بقدر كبير، فلوالها ما أمكننا اإلطالع على ثقافات الغير سواء القديمة أو الحديثة.

م يضدع لده حددوده الخاصدة، وإذا كان بنفنيست قد حدد ماهية الخطاب، ف نده لد
وإّنما تحّدث عنه بكونه ذلأ الفعل الحيوي إلنتاج ملفوظ ما، بواسدطة مدتكلم معدّين 

 في مقام معّين، باعتبار أّن هذا الملفوظ يمثل آلية اشتغالية داخل التواصل.

ولعددّل نظددرة بنفنيسددت هددذه تقتددرب مددن نظددرة المدرسددة الفرنسددية للخطدداب، 
( الددددذي فصددددل بددددين الملفددددوظ L.Guespinن" )خصوصددددا  مددددع اللسدددداني "قيسددددب

 والخطاب.

وفي فصله هذا  يرا "قيسبن" أّن "الملفوظ متتالية من الجمل الموضوعة بين 
بياضين دالليين، أّما الخطاب فهو الملفوظ المعتبر من وجهة نظر حركيدة خطابيدة 

، وأّن مشروط بها، وهكذا فنظدرة تلقدى علدى ندّص ُتَبْنِيُنده لغويدا تجعدل منده ملفوظدا
 .(99)دراسة لسانية لشروط هذا النص تجعل منه خطابا "

 ف نتاج الخطاب إذا ، قائم أساسا على حركية خطابية متجلية في الملفوظ.

 الخطاب ملفوظ أكبر من الجملة:  -3

( لهذا التحديد، وهدو التحديدد Roland Barthesلقد انتصر "روالند بارث" )
تخذه مرتكزا لتحليله البنوي  فمن جهدة نظدر الثالث حسب معجم اللسانيات، حيث ا

القواعد، يمثل الخطاب سلسلة من الجمل، ومن جهة نظر التحليل اللساني الخطاب 
مرادف للملفوظ، ومدن أجدل هدذا تسدعى اللسدانيات لمعالجدة الملفوظدات المتجمعدة، 
ودراسددة مسددارها عندددما تحددّدد قواعددد الخطدداب وقوانينهددا، وتصددفه وصددفا معقددوال 

 للمالحظة والتأمل باعتباره سلسة متتالية من الجمل. وقابال

ومتصورات الخطاب حسب التحديدات الثالثة تقترب من مفهوم النص، إن لم 
تكن مرادفة له، وفي الوقت ذاته متعارضة معه، فالنص في المعجم اللساني مدّونة 

ية أو تتألّف من مجموعة من الملفوظات اللغوية الخاضعة للتحليل سواء كانت شفه
 خطّية.
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ومن هذا المنظور يصدبح الخطداب ضدمن الممارسدات اللسدانية أداة للمعرفدة، 
ولهددذا المعنددى يتحددول إلددى نددص، حتددى أن الكثيددر مددن اللغددات ال يفددّرق بددين الددنص 

 والخطاب.

( بدالمفهوم الواسدع يعندي كدل Louis Hjelmslevفالنص عندد "هلمسدليف" )
لدددنص والخطددداب( لددددا" غريمددداس" مددداّدة لسدددانية مدروسدددة، وكدددال المفهدددومين )ا

( يشكالن فرضية خصبة، استعملت للداللدة Greimas et courtes"وكورتيس" )
 .(91)غير لسانية (procès sémiotiques)على عمليات سميائية 

-وفي الممارسة الفكرية يشير الخطاب إلى األطر المرجعيدة للسدانيات "فوكدو
( Messageاندا بمفهدوم الرسدالة )( ثم إّنده يلتدبس أحيFoucault Lacanالكان" )

 .(Jakobsonعند "جاكبسون" )

وإذا كانت المتصورات السابقة للخطداب قدد حصدرته فدي زوايدا ضديقة حينمدا 
ربطته بالجملة، ف ن البالغة القديمة سعت جاهدة إلى بناء أنظمته وقواعده، كما أّن 

كمددا هدو الحددال  األسدلوبية التعبيريدة وظفددت معطيدات ألسدنية مثددل الملفدوظ والدتلّفظ
 ( تلميذ "دي سوسير".Charles Ballyلـ"شارل بالي" )

وهكذا، ف ن مفهوم النص في تصّور "تودوروف" يكمن في فقرة أو وحدة من 
 .(91)النمط الخّطي الذي تكّونه مجموعة من الجمل..."

وعلى هذا األساس، فالنص يكون جملة جملة، كما قد يكون كتابدا بكاملده، إّنده 
ستقالليته، وانغالقه، إّنه نظام ثاني إيحائي، وهو ثانوي بالنسبة لنظام آخدر يتحّدد با

مددن الداللددة، ولدده مظدداهر منهددا، المظهددر الفعلددي، والتركيبددي الددداللي، والبالغددي 
والسددردي والموضددوعاتي،... كددل ذلددأ يتقدداطع مددع النظريددة التوزيعيددة ولسددانيات 

 "هاريس" وتالمذته فيما يخّص تحليل الخطاب.

جانب هذا التحديد، يضيف "تودوروف" ثالثة أنظمة تتلّخص في النظام  وإلى
المنطقي، والنظام الزمني، والنظام المكاني، وهكذا يبتعد مفهوم النص عدن مفهدوم 

 .(94)الخطاب ليكون أشمل منه

ويصّب في هدذا االتجداه كثيدر مدن اآلراء  فدالنص بنيدة مدن القديم عندد "رينيده 
عند أصحاب نظرية التلقدي، ووحددة مسدتقلة قائمدة  (، وعالمةR.Wellekويلأ" )

بذاتها، بعيدة عدن إدراأ القدارئ )شلوفيسدكي والشدكالنية الروسدية(، وعدرض دال 
 .(90)عند أصحاب مدرسة النقد الجديد

كل هدذا، يفضدي بندا إلدى صدعوبة تحديدد ماهيدة الدنص والخطداب مّمدا يفضدي 
ين المفهددددومين كددددذلأ إلددددى صددددعوبة إيجدددداد حدددددود علميددددة موضددددوعية بددددين هددددذ

 )النص/الخطاب(.

ونلفي بين التصور اللسداني للخطداب وبدين تصدّور "روالندد بدارث" مسدافات 
بعيدة هي أقرب إلى التنظير الجمالي منها إلى التقعيد اللغوي، ولعدّل هدذا مدا جعلده 
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يتداخل مع استعماالت الخطاب في أدبيات "فوكوالكان" وغيره من الذين يشتغلون 
اإلنسانية واالجتماعيدة، وإن كدان "بدارث" ال يدرا فدي الدنص إالّ في حقول العلوم 

 .(94)فضاء  اجتماعيا له وشائج قوية مع الممارسات الفعلية للكتابة

وبعد هدذا، يبددو مدن العبدث البحدث عدن فدوارق أو أوجده التقدارب بدين الدنص 
والخطداب  فمفهدوم الخطداب احتضدنته علدوم لسدانية وقّعددت لده، فصدار حقدال  مددن 

لها، ولّما تلّقفه المعجم النقدي للعلوم اإلنسانية انزاح عن خصوصياته للسدانية، حقو
فعددرف توّسدددعا  فددي االسدددتعمال وإن حددرص بعدددض الدارسددين فدددي حقددول العلدددوم 

. لددذا يجددب (91)اإلنسددانية واالجتماعيددة علددى االحتفدداظ بجددوهر مرجعيتدده اللسددانية
فدي المعجددم النقددي، ألندده قددد  الترّيدث فددي اسدتعمال هددذه المفداهيم، وتحديددد مواقعهددا

 يصبح خلطا ال جدوا منه.

( الخطداب بأنده J.Caronلسدانية يعدّرف "جدان كدارون " ) -ومن جهدة سديكو
 .(92)متتالية منسجمة من الملفوظات

ومعنى هذا أن الخطاب يفترض عالقات بين مجموعة من الملفوظات التي ال 
 ا.يجب أن تكون مبنية مسبقا، وإّنما يجب الربط بينه

ومجال الحدديث عدن الخطداب واسدع جددا، لدذا ال يمكدن حصدر كدل التعداريف 
 التي وردت لالصطالح على مفهومه.
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 تعليمية اللغات من التأسيس إلى االهتمامات
 

 مجاهد ميمون :األستاذ
 سعيدة جامعة
 واللغات اآلداب كلية
 وآدابها العربية اللغة قسم

                                                      

 : توطئة ـ 1      

 علدى ثدورة الماضدي القدرن مطلدع فدي البنيويدة  اللسدانيات ظهدور أحدث لقد       
 التفكيدر مسدتوا علدى جوهريدا تحوال نتيجتها كان ،1اللغوي البحث مناهج مستوا

 والبحث باللغة الصلة ذات والمعارف العلوم مختلف على إيجابا انعكس والمفاهيم،
 اللغدة مدع للتعامدل جديد تصور معالم إرساء في النوعية النقلة هذه وستساهم.  فيها
 .وتعلمها تعليمها خاصة المجاالت، مختلف مع عالقتها في

 مددن فشدديئا شدديئا الددتخلص فددي البدداحثون سيشددرع التحددول هددذا وبفضددل           
 تعلديم عمليدات علدى سدلبا وأثدرت اللغدوي البحدث قيددت طالمدا التدي الفجة المعايير
 للغدة الوصفي بالجانب لالهتمام ذلأ، من انطالقا المجال، وسيفسح ، اللغات وتعلم

 بينده تجدانس بخلق واالهتمام ، بالمنطوق االهتمام وسيزداد السانكروني، وإطارها
 وتتفاعددل اللسددانيات علددى تتكدد  معددارف لظهددور ذلددأ وسيؤسددس المكتددوب، وبددين
 كافة في اللغة من االستفادة من تمكن التي األنجع الوسائل في البحث غايتها معها،
 .ستوياتالم

 مسددتوا علددى جديدددة رؤا بلددورة مددن تمكنهددا رغددم البنيويددة اللسددانيات إن       
 صددعب ، نفسددها علددى منغلقددة قوالددب تقددديم فددي أغرقددت أنهددا إال والنظريددة المددنهج

 تنفتح لم ألنها االنبعاث لها يتسن ولم ، خارجا تستثمر لم كونها ،9بداية استصاغتها
 فددي محدددودة بقيددت أنهددا إال ، مفدداهيم مددن هقدمتدد مددا أهميددة ورغددم ، الخددارج علددى
 مكنها بها، االنتفاع آليات في بالبحث المختصين من مجموعة اهتمام لكن ، تأثيرها
 معددارف مددع اللسددانيات تقدداطع وسيسددمح .والمفيددد األنجددع بالشددكل تسددتثمر أن مددن

 رغددم المعرفددي اسددتقاللها فددرض مددن سددتتمكن جديدددة أنشددطة ظهددور مددن أخددرا
 واللسدانيات السوسيولسدانيات و البسيكولسدانيات  اللسدانيات،مثل مرحد مدن ميالدها
 .وغيرها التطبيقية



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 107 

  :التأسيس ـ 1

 سددتمثل كونهددا األنشددطة، هددذه أهددم إحدددا التطبيقيددة اللسددانيات سددتكون            

 منداحي مختلدف مدع عالقتهدا فدي اللغويدة القضدايا فيده ستعالج الذي األوسع اإلطار
 لمشاكل الشافية األجوبة عن البحث في ، الباحثين من جديد جيل وسيشرع ، الحياة
 علدددى أو االتصددال مسددتوا علددى إن تطويرهدددا محدداولين ، اللغددة أساسددها حياتيددة
 .     السياسية وحتى االقتصادية أو االجتماعية المناحي أو التخطيط مستوا

 بها جاءت التي اآلليات استثمار ومحاولة للغة النفعي بالجانب االهتمام إن          
 كونده رغدم ، لهدا تابعدا نشداطا التطبيقيدة اللسدانيات مدن تجعل لم البنيوية اللسانيات
 اسدتقالليتها لهدا تكفدل معالم لنفسها تحدد أن البداية منذ حاولت بل ، فلكها في يدور
 .    كذلأ أخرا أنشطة من معارفه يستمد األنشطة متعدد معرفيا مجاال وبدت ،

 أساسدديا معرفيددا خطددا لنفسددها رسددمت التطبيقيددة اللسددانيات أن حددظوالمال         
 كونده مدن أكثدر المشدكلة تقدوده علمدا ذلدأ مدن انطالقدا فأضدحت ، المشدكلة قاعدتده
 باللغددة تددرتبط جوهريددة أسددئلة علددى اإلجابددة اإلمكددان قدددر يحدداول ، النظريددة تقددوده

 آليدات مدن نطالقداا ، مختلفدة وظدروف سدياقات في وتعلمها تعليمها ، واستعماالتها
 فيها تستعمل أخرا بمجاالت ترتبط أخرا ومعارف اللسانيات من يستمدها نظرية
 عددن تبحددث كونهددا المسددتمر التحددول بخاصددية تتميددز هاهنددا مددن أصددبحت و.اللغددة
 .          التعليمي والفعل اللغة استعماالت في تؤثر التي المستجدات مع المستمر التكيف

 وتصدورات مفداهيم بتطبيدق تضدطلع التطبيقيدة اللسدانيات أن الكثيدر يتوهم         
 نوع من وعالقة تفاعال يبرز ما بقدر بذلأ  له عالقة ال واألمر البنيوية، اللسانيات
 تقددديم فددي أساسددا البنيويددة اللسددانيات علددى التطبيقيددة اللسددانيات اتكدداء أساسددها آخددر

 تدرتبط لمشاكل لوصفاتا من مجموعة تقديم حين العلمية والتفسيرات التوضيحات
 الوجدده إال لديس التطبيدق إن" المجداالت مدن مجددال فدي وممارسدتها اللغدة باسدتخدام
 ، األمددر اقتضددى إذا مسدداعدة أخددرا ونظريددات ، العامددة اللسددانية للنظريددة اآلخددر
 أو ، معيندة مدواد فدي مدرسدي كتداب أو معجدم تدأليف أو اللغة لقواعد كتاب فوضع
 ألمددراض الحلددول وراء السددعي أو ، لغددوي وضددع لتغييددر التددداخل وسددائل رسددم
 جانبده فدي للمشدكل التنظيدر بأسدس جهدة مدن تأخدذ مشاكل كلها تلأ ، إلخ.. كالمية
 وتعليميدددة نفسدددية مدددن األخدددرا جوانبددده فدددي للمشدددكل التنظيدددر وأسدددس ، اللغدددوي

 .1"وفنية واجتماعية

 والغايدات لمباحدثا في يختلفان أنهما إال بينهما والتفاعل العالقة هذه ورغم        
 تقدددديم ويحددداول المشدددكلة مدددن ينطلدددق التطبيقيدددة اللسدددانيات فدددي الباحدددث إن إذ ،

 اللسدداني أمددا الخارجيددة، المعرفيددة السددياقات علددى معتمدددا والحلددول، المقترحددات
 يتبعده الدذي المدنهج عدن النظدر بغدض كنظدام اللغدة دراسدة علدى منصدب فاهتمامه
 " .التنظيدر دراسدته وأسداس بالخدارج االهتمدام دون ، يتبناه الذي اللساني واالتجاه
 غيدر ، شدكليا قائمدة غيدر والتطبيقي النظري الجانب بين العالقة ف ن العموم وعلى
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 يفيدد النظدري الجاندب إن حيدث ، وعطداء وتأثر،وأخدذ تدأثير عالقة فهي متينة أنها
 التدي الجواندب كدل مدن المطروحدة للمشداكل توضديحات بتقدديم التطبيقي اللغة علم

 حلددول إيجدداد هددو العددام منظددوره فددي التطبيقددي اللغددة علددم ألن....  اللغددة تسددتخدم
 ألن ويحداول ، الظدروف تغيدر حسب ويتغير ، اللغة ممارسة تخص معينة لمشكلة
 تغذيده التدي العلوم بتطور ويتطور ، الزمانية للتغيرات مسايرا التعليم مجال يجعل

 1"المتنوعة والمعارف بالمفاهيم

 أن اسدددتطاعت المعرفدددي، المسدددار هدددذا باتخاذهدددا التطبيقيدددة اللسدددانيات إن       
 يمثدل وسديط علدم"  أنهدا يدرون البداحثين فأغلدب لذلأ أخرا علوم اهتمام تستقطب
 والددنفس اللغددة كعلددوم اإلنسدداني اللغددوي النشدداط تعددالج التددي العلددوم يددربط جسددرا

 حدين وأشدباهها لعلدوما هدذه عنددها تلتقدي التدي النقطدة هو أو ، والتربية واالجتماع
 لمجدال بذلأ وأسست لها المعرفي الممول صارت إذ ، 4"باللغة خاصا األمر يكون

 أبددرز نفسدده، الوقددت فددي وتددداخلها األنشددطة تعدددد أساسدده خدداص نددوع مددن معرفددي
 أهم لعل و. البعض بعضها عن استغنائها واستحالة المعارف بين التكامل ضرورة
"  القدول يمكنندا   اللغدات تعليم هو التطبيقية نياتاللسا إسهامات فيه ستتجسد ميدان
 إخضددداع:  إحدددداهما:  حدددالتين فدددي يتبددددا للعلدددم التطبيقدددي الجاندددب إن البددددء مندددذ

 اسددتعمال:  األخددرا وإحددداهما.  واالختبددار للتجربددة النظريددة العمليددة المعطيددات
 هددا لدىع بندداء. منهدا اإلفددادة أجدل مددن أخدرا ميددادين فدي العلميددة والنتدائج القدوانين
 للمعطيات استثمار هي التطبيقية اللسانيات ف ن ، العلمي التطبيق لمفهوم ، التصور
 ، مختلفدة معرفيدة حقدول فدي واعيدا اسدتخداما واستخدامها اللسانية للنظرية العلمية
 طرائددق وتطددوير البيداغوجيددة العمليددة بترقيددة وذلددأ ، اللغددات تعليميددة حقددل أهمهددا
 0"الناطقين لغيرو بها للناطقين اللغة تعليم

 علدى تسدتند وكلهدا ، كثيدرة التطبيقدي اللسداني بهدا يشدتغل التدي الميادين إن         
 علددى ذلددأ فددي تعتمددد وهددي مختلفددة لغايددات ذلددأ كددان وإن وممارسددتها اللغددة فعددل

 متعددد علدم إذن فهدو" أخدرا جهدة مدن أخدرا معدارف وعلدى جهدة مدن اللسانيات
 ثمدة وإن.... بهدا يضطلع التي المشكلة لحل دتهما منها يستمد ، والروافد المصادر
 علدم ، اللغدة علدم:  هدي لده  األساسدية المصدادر تمثدل أربعدة علومدا أن علدى اتفاقا
 مدن األنشدطة تعددد مجسددة ،4"التربيدة علدم ، االجتمداعي اللغدة علدم ، النفسي اللغة
 .آخر جانب من وتداخلها جانب

 مدن األسدد  حصدة يندال زال وال ندال الدذي الميددان اللغات تعليم يبقى لكن         
 اللسددانيات مفدداهيم أن حتددى ، التطبيقيددين اللسددانيين وبحددوث ودراسددات إسددهامات
 اللغدددة علدددم فميددددان إذن" التعليمدددي، بالفعدددل دومدددا ارتبطدددت تعاريفهدددا و التطبيقيدددة
 متعدددة بحدوث فيده أنجزت فسيح ميدان وهو ، اللغات تعليم هو األساسي التطبيقي
 الددوظيفي بطابعهددا العددام اللغددة علددم مجددال فددي بحددوث مددن أنجددز مددا نعدد تتميددز

 1". والتطبيقي
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 لسدانيين كانوا بداية التطبيقية باللسانيات  اشتغلوا الذين أغلب أن والمالحظ        
 المؤسسدين مدن بعضدهم عدد ،حتدى التطبيقية بالجوانب االهتمام إلى تحولوا أصال،
 انطالقدا الميدان هذا قي األولى البحوث وستكون المعرفة، من المجال لهذا األوائل
 دفعدت قدد الظدروف أن إلدى اإلشدارة وتجددر هدذا" األمريكيدة المتحدة الواليات من

 ، التطبيقدي الميددان إلدى التنظير ميدان من ونقلتهم ، اللسانيات في الباحثين ببعض
 فدي لهدمك هدؤالء سداهم وقدد ، الفرنسدي دوالتدر كدذلأ وفريدز وبلومفيلد سابير مثل
 اعتبدار ويمكدن.  األمريكية المتحدة الواليات مولتها ، تطبيقية لسانية بحوث إنجاز
 .2"التطبيقية اللسانيات مؤسسي من ، بلومفيلد و سابير مثل ، بعضهم

 إلدى ظهدر ، فيهدا ظهدر التدي الفتدرة إلدى بدالنظر النشدأة حديث علم إذن فهو        
 الدراسددات مددن اهتمامدداتهم تحولددت الددذي اللسددانيين بعددض جهددود بفضددل الوجددود
 بعدددض ظهدددور نتيجدددة تحديددددا التعلددديم بميددددان االهتمدددام إلدددى المحضدددة اللسدددانية

 .   عموما التعليم ميدان في ، االختالالت

 ال حتدى ، المعرفيدة حددوده رسدم البدايدة مندذ النشداط بهذا القائمون حاول لقد       
 مدع ويتقداطع يلتقدي وانده خاصدة ، ةالمختلفد ميادينه في الباحثين على األمر يلتبس
 االسدتفادة أو وخددمتها معهدا التكامدل محداولين مواضديعه، بعض في أخرا أنشطة
 .        آلياتها ومن منها

 ـد  التطبيقيدة اللسدانيات ميادين من أساسيا ميدانا شكل اللغات تعليم أن رغم        
 بعددض قبددل مددن  didactiqueالديددداكتيأ مصددطلح اعتمدداد أن إال ـدد أسددلفنا كمددا

 مدن نوعدا ذلدأ ويحددث ، المصدطلحين بدين التضارب من نوعا سيحدث الدارسين
 ، منهمدا واحدد كدل اهتمدام بمجدال يتعلدق فيمدا ، البداحثين مدن الكثيدر عندد االلتباس
 فاصددلة معرفيددة حدددود وضددع األقددل علددى أو بينهمددا التفريددق الصددعب مددن ويصددبح
 بالفعددل باالهتمددام يتعلددق فيمددا خاصددة امنهمدد واحددد كددل اهتمددام مجددال تحدددد بينهمددا،
 .التعليمي

 ضددرورة إلددى سدديذهبون المجددال فددي 16المختصددين مددن الكثيددر نجددد لددذلأ نتيجددة   
 قدائال الدارسدين أحدد يتسداءل وهندا" التعليميدة مصطلح واعتماد المسألة في الفصل
 العمدل افهذ ، التطبيقية اللسانيات من بدال اللغات تعليمية عن أيضا نتحدث ال لماذا

 التدددي المكاندددة اللغدددات لتعليميدددة ويعطدددي اللدددبس و الغمدددوض مدددن كثيدددرا سددديزيل
  11"تستحقها

 كاندت التدي التطبيقيدة اللسانيات أن نجد ، المعطيات من الكثير إلى وبالعودة       
 إلددى ـد التعليميدة القضدايا مدن الكثيدر فيده عولجدت الدذي األساسدي المعرفدي المجدال
 نقطدة شدكلت حيدث بهدا، االرتبداط أشدد مفهومده سديرتبط مدا مرحلدة فدي أنده درجة
 جدوهريين سدؤالين عن اإلجابة محاولة ، تربوي هو وما لساني هو ما بين االلتقاء
 ـد سدواء حدد علدى والطريقدة بالمدادة بدذلأ مهتمدة ؟، نعلدم وكيدف ؟ نعلدم مداذا: هما

 عددن ليميددةالتع أو بالديددداكتيكا يعددرف مددا أو اللغددات تعلدديم لميتودولوجيددا سددتتنازل
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 بالكيفيددات المددرتبط ذلددأ خاصددة التعليمددي الفعددل فددي اهتماماتهددا مددن الكبيددر الجددزء
 بددالطرق االهتمددام مهمددة لهددا سددتوكل األخيددرة هددذه أن مددن انطالقددا ، والحاجددات
 .البيداغوجية بالجوانب عالقة له ما وكل والمناهج

 هدو مدا بين تماس خطوط وضع المختصين بعض حاول ذلأ من وانطالقا         
 إيدذانا سديكون ذلدأ أن والواقدع.    ديدداكتيكي هو وما تطبيقي هولساني وما لساني
 فدي ذلدأ مدن بددء وسيشدرع ، اللغدات تعلديم موضوعه جديد معرفي مجال لتأسيس
. يسدتعملها التدي واآلليدات فيهدا يبحدث التي والحاجيات يتالءم مفاهمي جهاز وضع
 سديعرف مدا أو  didactique des languesاللغدات ديدداكتيكا ستكتسدب هنا ومن

 يعرف ما دائرة في التموقع من ستمكنها التي ، العلمية مشروعيتها اللغات بتعليمية
 .بذلأ أخرا معرفية مجاالت على اعتمادها لها وسيسمح اللغة، بعلوم

 ما إلى تطورها من ثانية مرحلة في ستتحول التطبيقية اللسانيات ف ن ولذلأ        
 المزاوجة على العمل سيتم حيث ، اللغات ديداكتيكا أو  اللغات تعليم جبمناه يسمى
 فددي الخاصددة والطرائددق ، الددتعلم سدديكولوجية ومعطيددات اللسددانية المعطيددات بيددت

 يتطلدب ميددانهم بأن ، والتعليم التربية مجال في الباحثين القتناع نظرا" ، التدريس
 اللسددانية الدراسددات علددى راالقتصددا فقددط ولدديس ، مختلفددة مشددارب مددن االسددتفادة
 psycholinguistique السيكولسدددددانية مثدددددل التطبيقيدددددة ،واللسدددددانيات الصدددددرفة

 اللغددددددددددددددات ديددددددددددددددداكتيكا ،علددددددددددددددمsociolinguistiqueوالسوسيولسددددددددددددددانية
 psychologie d’enseignementالتعلم وسيكولوجية didactologieوالثقافات

 وتصدددنيف دراسدددةو ، sociologie d’apprentissageالدددتعلم وسوسددديولوجية
   19"وتحليلها األغالط

 لتعدددد مجدداال ستجسددد ، المعاصددرة أو النشددأة الحديثددة العلددوم شددأن وشددأنها         
 رسدم األحيدان بعدض معده يصدعب ، أخدرا جهدة مدن وتدداخلها جهدة مدن األنشطة
 وشدرح فهم مهمتها التربية علوم فروع من جديد فرع فالتعليمية إذن. بدقة حدودها
 المعلددم ظددروف مددع تكييفهددا ومحاولددة والددتعلم التعلدديم لعمليتددي  معقدددةال اآلليددات
 اجتماعيدة معطيدات فيهدا تتحكم والتي ، أخرا إلى بيئة من تختلف التي ، والمتعلم
 .   كثيرة ونفسية

 بالمعددارف أساسددا تددرتبط أنهددا نستشددف الكثيددرة تعريفاتهددا مددن وانطالقددا          
 الطدرق فدي والبحدث ، الدتعلم وكيفيات التعليم تكيفيا في البحث هدفها ، والطاقات
 العمليدة مكوندات لحيثيدات الصدحيح والفهم الدقيقة المعرفة من انطالقا لذلأ األنجع
 عدرف التعليمية ميدان إن.  والمعرفة والمتعلم المعلم:  الرئيسية وأقطابها التعليمية
 االنطالقدة اندتوك ، معيندة أنشدطة مواضيع في البحث من انطالقا وتبلوره تطوره
 بدذلأ الرياضديات لتعليميدة وكدان الرياضديات نشاط مع محوري كنشاط لها الفعلية
 اعتمادهدا مدن الهددف وكدان ، السدتينات فدي تحديدا ذلأ وكان ، الظهور في السبق
 نظدرا ، النشداط هدذا أساسديات تحصديل عمليدة لتسدهيل األنجدع الوسدائل في البحث

 .      واستيعابه فهمه مستوا على هاحين لوحظ الذي والضعف لالختالالت
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 األنشطة   بتعليمية سيعرف ما مع خاصة ستتجسد نوعية نقلة ستعرف بعدها      
 وسدتخطو المجدال هدذا في الرائدة البحوث ستقدم إذ ، تخصصاتها ومختلف العلمية
 والجغرافيددددا التدددداريخ تعليميددددات كانددددت إذا و.  جبددددارة خطددددوات التعليميددددة معهددددا

 نالدت اللغدات تعليميدة ،فد ن بدداياتها في الزالت واالقتصاد والتكنولوجيا واالقتصاد
 يغدرب ال الدذي األمر إن." األخيرة اآلونة في واالهتمام البحوث من األوفر القسط
 بال استقطاب مركز أضحت خاصة اللغات وتعليمية عامة التعليمية أن هو أحد عن

 لتطبيددق المتددوخى الميدددان إنهددا حيددث مددن المعاصددر، اللسدداني الفكددر فددي منددازع
 مجددال فددي المحققددة النتددائج باسددتثمار ،وذلددأ اللسددانية للنظريددة المعرفيددة الحصدديلة
       11"الناطقين وغير بها للناطقين التعليم طرائق ترقية في النظري اللساني البحث

 يددرتبط بددل ، وحدددها اللغددات تعليميددة علددى حكددرا التعليميددة مجددال فلدديس إذن      
 والفيزيداء كالرياضديات العلميدة فلألنشدطة كلهدا، تكدن لدم إن كثيدرة عليميةت بأنشطة
 عدن تبحدث صدارت وكلهدا ، تعليميتهمدا والجغرافيدا وللتداريخ تعليمياتها، والكيمياء
 توظيفها ، المعارف اكتساب في والمعلم المتعلم تساعد التي األنجع والسبل الطرق
 تدرتبط تعليميات بوجود مبدئيا نقبل غاتالل تعليمية عن نتحدث" فعندما. تعليمها أو

 يجدب المنطلدق هدذا مدن. عامة تعليمية وجود كذلأ ، اللغات غير أخرا بمواضيع
 ، البنداء طدور فدي الزال واسدع لنشداط فرعا تكون أن تقبل أن اللغات تعليمية على
   11"لها مجاورة أخرا أنشطة مع تسميتها بتقاسم تقبل أو

 مددن كبيددر زخددم أمددام نفسدده يجددد الدددرس مددن المجددال ذاهدد فددي الباحددث إن          
 بعددض *التندداقض مددن نوعددا تعكددس أنهددا لدرجددة للتعليميددة أعطيددت التددي التعدداريف
 أكثرهدا يعتبر ، اللغات بتعليم صلة لها التي المصطلحات كل بين من" إذ األحيان،
 أنشدطة مدع وتقاطعده النشداط هدذا حداثة من نابعا ذلأ ونظن. 14"وتناقضا غموضا
 فدي أخدذ وإنمدا لده خصيصدا وضدع قدد يكن لم مفاهيمي جهاز على واعتماده كثيرة
 الدارسددين مدن الكثيدر يعتدرف" لددذلأ. بده الصدلة شدديدة.أخددرا أنشدطة مدن أغلبيتده
  االبسددتمولوجيا: هددي أساسددية مجدداالت مددع تقاطعدده الديددداكتيأ تعريددف صددعوبة

    10"والسيكولوجيا والبيداغوجيا

 لمحتويددات علميددة دراسددة" هددي التعليميددة أن علددى الدارسددين أغلددب ويتفددق         
 التلميدذ، لهدا يخضدع التدي التعلم مواقف تنظيم وألشكال ، وتقنياته وطرقه التدريس
 تسدتهدف دراسدة ، التلميدذ لهدا يخضدع التدي الدتعلم مواقف صياغة تستهدف دراسة
 سدواء ، المرجدوة األهدداف بلدوغ بقصدد معياريدة تطبيقية ونظريات نماذج صياغة
 14" حركي الحسي أو أواالنفعالي العقلي المستوا على

 أنشدطتها وبداختالف عامدة بصدورة التعليميدة يمدس الواقع في التعريف وهذا       
 التدي واآلليدات موضدوعها إلدى بدالنظر خاصدا طابعدا تكتسي اللغات تعليمية أن إال

 تأخذ والتي األخرا ةاألنشط في المعتمدة تلأ عن نسبيا تختلف والتي عليها تعتمد
 عدن المختلفدة وخصوصدياتها ، وتعليمهدا اللغدة لدتعلم المميدز الطدابع االعتبار بعين
 أنشدأت التدي الخطابدات مجمدوع" المنطلدق هدذا مدن وهدي األخرا األنشطة طبيعة
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 وقدد. الثانيدة اللغدات أو المنشدأ بلغدات األمدر تعلدق ،سدواء اللغات وتعلم تعليم حول
 بطرائددق مهتمددة التطبيقيددة باللسددانيات مرتبطددة بدددايتها فددي اتاللغدد ديددداكتيكا نشددأت
 ديداكتيكا في البحث مجال طورت مختلفة مرجعية حقول على انفتحت ثم التدريس
 11"اللغات

 :التعليمية موضوع ـ 2

 والمنداهج الطرق في البحث ، أهمها لعل كثيرة بمهام التعليمية تضطلع             
 الجيدد الفهدم مدن انطالقا وذلأ وفعالية، نجاعة أكثر عليميةالت العملية لجعل األنسب
 وتمكين جهة من المتعلمين عند الصحيحين واالكتساب التحصيل آلليات والصحيح
 مدا مدع تعلديمهم بتكييدف لهدم تسمح التي واإلجرائية المنهجية الوسائل من المعلمين
 دقيقا تقييما ذلأ كل جنتائ تقييم من وتمكنهم ، المتعلمين استيعاب طاقات و يتناسب
 هدو واألساسدي الجدوهري التعليمية موضوع أن الباحثين جل يتفق  لذلأ. صحيحا

 المعددارف تبليدد  و تعلدديم آليددات بدراسددة أساسددا تددرتبط والتددي التعليميددة الوضددعيات
 .ذلأ من تمكن التي األنجع الوسائل في والبحث واكتسابها

 جاهددة سدتعمل ، التعليميدة الوضدعيات علدى بتركيزهدا التعليميدة إن                  
 بددددين العالقددددة فددددي التعليميددددة العمليددددة تختددددزل كانددددت التددددي الفكددددرة تغييددددر علدددى
 البيدداغوجي الفعدل فدي األسداس هدي كاندت والتدي ،(المدتعلم)ومتلدق( المعلم)مرسل
 عمليدة أنهدا أسداس علدى التعليميدة العمليدة مع ستتعامل ذلأ خالف وعلى. التقليدي
 و والمعرفدة والمدتعلم المعلدم ، األساسدية عناصدرها بكدل االهتمدام جبتسدتو معقدة

 علددى منهددا لواحددد أكبددر أهميددة إعطدداء دون عالقاتهددا، نتيجددة تنشددأ التددي تفاعالتهددا
 . التفاعالت تلأ فيه تنشأ التي والظروف الوسط إهمال ،أو اآلخرين حساب

 ، القديمددة البيداغوجيددة المقاربددات مددع مقارنددة التعليميددة فددي الجديددد إن            
 النظريددة مقاربتهددا هددو" ، وتفكيرهددا بحثهددا فددي الجديددد موضددوعها سيشددكل والددذي

 نموذجددا تقتددرح كونهددا عناصددرها، ولمختلددف التعليميددة للعمليددة الجديدددة والتطبيقيددة
 تساهم التي العوامل من لمجموعة متكامال نظاما وتقدم ، البيداغوجي للفعل  جديدا
 بينهدا الدربط دون منفصل أساس على سابقا معها يتعامل كان تيوال الفعل، هذا في
 الجددي التعامدل هدذا إن 12"والمعرفيدة والمنهجية السوسيوسيكولوجية العوامل مثل
 إجرائية ووسائل جديدة مفاهيم باعتماد سيسمح وتطبيقيا نظريا التعليمية العملية مع

 المتغيددرة طيدداتالمع مددع تنسددجم جديدددة تصددورات بوضددع سيسددمح كمددا ، جديدددة
 للفعددل جديدددة توجهددات مددن بدددورها تنطلددق والتددي التعليميددة العمليددة فددي باسددتمرار
 إلدددى البيدددداغوجيا مدددن االنتقدددال بدايدددة أخدددرا بصدددورة سدددتعكس والتدددي التعليمدددي،
 .  التعليمية

 المصدطلحي بالمستوا يرتبط ال التعليمية إلى البيداغوجيا من االنتقال إن          
 جميددع مددع التددأقلم مندده الغايددة مدددروس علمددي لمشددروع جسدديدت هددو بددل فحسددب،
 التدي واآلليدات الوسدائل جميدع واسدتثمار ، التعليمية العملية فيها تتم التي الظروف
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 ندوعي انتقدال هدو" إذن فهدو فاعليدة، أكبدر وجعلهدا ، العملية هذه تطوير شأنها من
 للوضدعية المعمدق لالتحليد مدن شدكل إلى التعليمية الممارسة في الفكري التأمل من

 وهدذا ، بهدا المرتبطدة والمحليدة العامدة وللشروط ، الخاصة ولمكوناتها الديداكتكية
 شدروط تدوفير ظدل فدي إال يتحقدق أن يمكنده ال سدلفا المحددد الديدداكتيكي المشروع
 الفلسددفية سددياقاته داخددل التعليمددي المشددروع تجليددات تستحضددر وموضددوعية ذاتيددة

 البيددداغوجي التحويددل خصددائص مددن كخاصددية بددالعلم اإليمددان و والسوسدديوثقافية
      96." المجتمع داخل القائم واالقتصادي االجتماعي التحويل مع والمتوافق المنسجم

 قدددر سدديحاول التعليميددة فددي البحددث موضددوع أن هددو اسددتنتاجه يمكددن مددا         
 يمدداف ومتكاملددة مجتمعددة الجوهريددة التسدداؤالت مددن مجموعددة عددن اإلجابددة اإلمكددان
 البحددث فددي المختصددين هدداجس وتشددكل ، التعليميددة العمليددة تختصددر أسددئلة ، بينهددا

 فتحداول.؟ نعلدم وكيدف نعلم وماذا ؟ نعلم ولماذا ؟ نعلم من:  في وتتمثل.  التعليمي
 ، جهددة مددن التعليميددة العمليددة مددن المسددتهدفين تحديددد عليهددا، اإلجابددة خددالل مددن

 محتوياتهدا وإبدراز ، أخدرا جهدة مدن تهدابرم العمليدة هدذه مدن المتوخاة واألهداف
 تسداعد التدي واإلجرائيدة النظريدة الوسدائل وتقديم ، تعليمها الواجب المعرفة ونوع
 فددي والمددتعلم تبليغهددا فددي المعلددم تسدداعد التددي والمندداهج والطددرق ، إيصددالها فددي

 . وتحصيلها استيعابها

 فدي والتعلم التعليم مجاالت في تحقق لما وموضوعية متفحصة متابعة إن          
 والنتائج ، الميدان هذا يعرفها التي النوعية النقلة جلية بصور يبرز األخيرة اآلونة
 أن للشأ مجاال يدع ال بما تبين ، والباحثون المختصون إليها توصل التي الميدانية
 تطدددور فدددي بوضدددوح سددداهمت قدددد ، بهدددا المرتبطدددة الميدانيدددة والبحدددوث التعليميدددة
 الميدانيددة المعطيددات مددع المسددتمر التكيددف مددن ومكنددت ، التعليمددي الفعددل مقاربددات
 . التعليمية العملية في الفاعلة العناصر جميع االعتبار بعين واألخذ ، المختلفة

 هو التعليمية نجاح يكفل الذي أن المجال هذا في المختصين لجميع تأكد لقد          
 تحديددد هددو أخددرا بعبددارة ، وتعالجهددا تدرسددها التددي للوضددعيات الدددقيق تحديدددها
 التي المجاالت من غيره مع ملتبسا فيها يكون ال حتى واضحة بصورة موضوعها

 .           معها تفاعل أو تقاطع وإن التعليمي، بالفعل تهتم

 : للتعليمية المفاهيمي الجهاز ـ3

 وقددت فددي العلميددة مشددروعيتها اكتسدداب اسددتطاعت قددد التعليميددة كانددت إذا         
 جهدداز علددى واعتمادهددا جهددة مددن لموضددوعها تحديدددها بسددبب ذلددأ فددنظن ز،وجيدد

 التدي العديددة المفداهيم إن" إذ صدلبها مدن لديس أنه رغم ، أخرا جهة من مفاهيمي
 وإنمدا ، كاختصداص العلمدي حقلده مدن نابعدة كلها ليست ، الديداكتيأ عليها يشتغل

 ، فقددط براجمدداتي منطلددق مددن متعددددة مرجعيددة حقددول مددن الديددداكتكيون اسددتلهمها
    91"الرئيسي موضوعهم تشكل التي الديداكتكية للوضعيات النظرية خلفيتهم لتفسير
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 متنوعدة أنشطة من واإلجرائية والمنهجية النظرية وسائلها تنهل فالتعليمية         
 واألنشددطة المعرفيددة والعلددوم الددنفس وعلددم التربددوي االجتمدداع وعلددم الفلسددفة مثددل

 األساسددي مشددروعها خدمددة فددي لتجعلهددا النشددطة هددذه مفدداهيم علددى وتعتمددد العلميددة
 .  واكتسابها المعرفة تحصيل في المتمثل

 أن إال أخددرا معرفيددة حقددول مددن كثيددرة مفدداهيم علددى االعتمدداد رغددم إندده         
 مددع تتناسددب صددبغة إعطاءهددا اإلمكددان قدددر  حدداولوا الميدددان هددذا فددي المختصددين
 إال شرعيتها تنال لن المفاهيم هذه حتى أنه والواقع.اوخصوصياته التعليمية العملية
 . المدرسي السياق في والتوظيف واالستعمال الممارسة بفعل

 أنهدا إال التعليميدة لخدمدة خصيصدا وضدعت وإن المفداهيم هدذه أن والمالحظ       
 مشددتركة قواسددم يشددكل فبعضددها ، التعليميددات أنددواع بكافددة مرتبطددة جميعهددا ليسددت
 أهدم يلدي وفيما. 99معينة أنشطة تعليمية مع إال ينسجم ال اآلخر البعض نلك ، بينها

 . التعليميات أنواع جميع حولها يجتمع التي المفاهيم
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 Triangle didactique: التعليمي المثلث 

 العمليدة فدي االهتمامدات كدل كاندت بالبعيد، ليس وقت إلى أنه المعروف            
 لكدن ، وفعاليدة بنجاعدة لتعليمهدا ما مادة في التحكم ضرورة على منصبة التعليمية
 الموضدوعية النظدرة أن المختصدين جميع وتيقن ، محدوديته ذلأ أثبت ما سرعان
 مددا أو ، األساسددية التعليميددة العمليددة بعناصددر االهتمددام تسددتوجب وفعاليتدده للتعلدديم
 بعدها ستعرف تيوال ،( المعرفة ، المتعلم ، المعلم) الثالثة باألقطاب عليها سيطلق
 طيبدة نتدائج إلدى التعليمية بالعملية بالوصول كفيل وحده ذلأ التعليمي،ألن بالمثلث
 .  وفعالة

 والتفاعالت بالعالقات االهتمام عبر يمر التعليمية بالعملية الجدي التكفل إن        
 للوضددعيات الفعلددي المجسددد هددو ذلددأ ألن ، بينهددا فيمددا األقطدداب هددذه تنسددجها التددي
 فهدم أن للجميدع تأكد لقد ، للتعليمية األساسي الموضوع هي التي المختلفة تعليميةال
 عدن اإلجابدات مدن العديدد تقديم في بعيد حد إلى سيساهم والتفاعالت العالقات هذه
 .    التعليمي بالحقل المهتمين أرقت طالما كثيرة أسئلة

 إلدى يحيدل األخدرا باألقطدا مع عالقته في األقطاب هذه من قطب كل إن         
 علدى الضدروري مدن وأصبح ، التعليمية اهتمامات جوهر ،شكلت تعليمية وضعية
 العالقدددات هدددذه طبيعدددة فهدددم ألن ، منهدددا ينطلدددق أن الميددددان هدددذا فدددي باحدددث كدددل

 مدن ترفدع أن شأنها من إيجابية نتائج إلى بالوصول يسمح الذي هو وخصوصياتها
 هدذا مدن انطالقدا إنده ثدم ، نجاعدة أكثدر جعلهداوت برمتهدا التعليمية العملية مردودية
 .التعليمية بحوث إثراء في ستسهم التي المفاهيم من مجموعة ستنتج المثلث

 تعكدس تفداعالت وهدي" ، التفاعالت من مجموعة أمام يضعنا المثلث هذا إن       
 : ديداكتكية وضعية على  تحيل منها واحدة كل عالقات ثالث

 الديداكتيكي العقد:  لموالمتع المدرس عالقة ـ

 .التمثالت: والمعرفة المتعلم عالقة ـ

 91."الديداكتيكي النقل:  والمعرفة المدرس عالقة ـ

 العمليدة يجسدد الدذي هدو وتكاملها ، وارتباطها ، العالقات هذه طبيعة إن            
 لتديا ، التعليمدي الفعدل عناصدر جميدع االعتبدار بعدين تأخدذ برمتها،كونها التعليمية
 هدذه أن إليده اإلشدارة تجدب ومدا.  نجاعدة أكثدر وجعلهدا العملية هذه دفع في تساهم

 فددال ، المضددامين أو المحتددوا أو المنهدداج فددي إن ، سددلفا طبيعتهددا تحدددد العالقددات
 أن يجدب بدل اعتباطيدة، أو عشدوائية بطريقة تعتمد أن األحوال من حال بأي يمكن
 ، إليدده الوصددول إلددى تطمددح الددذي لمددتعلما ملمددح إلددى بددالنظر المعددالم محددددة تكددون

 .مسبقا ذلأ إلى للوصول رسمت التي التعليمية والسياسة

 المثلث مستوا على التعليمي البيداغوجي التحويل إن".. القول يمكن ومنه            
 األقطدداب مددن قطددب كددل يلعبهددا أن يفتددرض التددي األدوار حيددث مددن ، الديددداكتيكي
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 مجتمعيدددة لخيدددارات وإنمدددا ، ذاتيدددة لخيدددارات األولدددى بالدرجدددة تعدددود ال ، الثالثدددة
 واالقتصدادي السياسدي للخطاب مباشر انعكاس التعليمي الفعل أن مادام ، وسياسية

 التعليميددة العمليددة ألقطدداب الممنوحددة األدوار أن القددول يمكددن بددل ، واالجتمدداعي
91."المجتمع داخل القرار سلطة طرف من مسبق بشكل محسومة

 

 الفعدل اختدزال علدى تحفظدوا المختصدين بعض أن هو إليه اإلشارة درتج ما       
 آخدر عنصدر إضدافة الواجدب مدن انده ورأوا ، الدذكر السالفة األقطاب في التعليمي
 التي البالغة األهمية يكتسي أنه إلى بالنظر ، التعليمي الوسط في ويتمثل مهما رأوه
 غيدر مدن وبالتالي ، متفردا لهتجع التي معطياته وسط لكل ألن ، تجاهلها ينبغي ال

 كل طبيعة االعتبار بعين األخذ دون ، التعليمية للعملية عام تصور وضع المنطقي
 .حدة على وخصوصياته وسط

        

 Contrat didactique:94التعليمي العقد

 أنهدا ورغدم ، البيداغوجيدة العالقدات أسداس هدي بالمتعلم المعلم  عالقة إن         
 الكدافي بالقددر تسدتأثر تكدن لم أنها إال سابقا، التعليمي الفعل سياقات يف تثار كانت
 عليهدا والتركيدز المعرفة، لصالح أهميتهما في يغيبان الطرفان وكان االهتمام، من
  التعليمية، العملية مرتكزات إحدا العالقة هذه ستصبح التعليمية مع. حسابهما على

 بمدا العالقدة هدذه وسدترتبط. بهدا سديهتم التدي التعليميدة الوضدعيات أهم من وواحدة
 وسيسدمح. للتعليميدة مركزيدا مفهومدا سيصبح الذي التعليمي بالعقد عليه سيصطلح

 تجسديد و بده، بدااللتزام تسدمح التدي اآلليدات عدن الددائم بالبحدث المعندوي العقد هذا
 .  للطرفين مرضية نتائج إلى والوصول يسمح بما واقعيا نتائجه

 غيددر أو الواعيددة التفدداعالت وصددف التعليمددي العقددد يحدداول العددام معندداه فددي        
 قبدل مدن المنتظدرة المعلدم وتصرفات سلوكات فيبرز ، والمتعلم المعلم بين الواعية
 والمدتعلم المعلدم عالقدة كدذا  المعلدم قبدل مدن المنتظرة المتعلمين وسلوكات تالمذته
 مشدروع فدي يددمج أن يجدب ألدذل تبعدا المتعلم إن.التعليم من المتوخى المعرفة مع

 بعملية للقيام المناسبة الظروف جميع يوفر أن ذلأ من انطالقا المعلم وعلى المعلم
 الديدداكتيكي العقدد يعتبدر" أن يمكدن هندا مدن.ونجاحه وتقييمه غايته وتجسيد التعليم
 ، الديداكتكيددة الوضددعية أطددراف مختلددف بددين للعالقددات المنظمددة القواعددد مجمددوع
 وكدذا سدواء حدد علدى والمدرس المتعلم مكانة يحدد الذي يحدد الذي هو العقد وهذا

      90."التفاعالت أشكال مختلف وينظم ، المعرفة

 معنيددين جمدديعهم األطددراف يكددون ، ومعنويددة فعليددة ، العقددد هددذا طبيعدة إن          
 فدي العقدد هدذا يتمثدل و"  والمدتعلم المعلدم قبدل مدن خاصدة واحترامه عليه بالحفاظ
 فددي واحدد كدل دور( صددريح أو)  ضدمني بشدكل تحددد التددي القواعدد مدن مجموعدة
 هدذا تنفيدذ علدى الحرص إلى مدعو قطب فكل 94"تربطهما التي الديداكتكية العالقة
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 بالعمليددة الجدددي بالتكفددل تسددمح فعالددة بطريقدة بدددوره القيددام بالتزامدده وذلددأ ، العقدد
 .       سلفا لها والمخطط وةالمرج النتائج إلى الوصول ثم ومن ، التعليمية

 

 النتددائج تحقددق عدددم و سددلفا المرسددومة األهددداف إلددى الوصددول فشددل إن         
 مددعو فدالمعلم ، لدذلأ األحيدان أغلب في العقد هذا احترام عدم على دليل المرجوة

 التددي الغايددات لبلددوغ تدريسدده وطددرق التعليميددة مناهجدده فددي دائمددا النظددر يعيددد أن
 جددو خلدق علدى دائمددا العمدل عليده يجددب كمدا.والنجاعدة الفعاليددة هلد وتحقدق بنشددها
 والتكيدف االنسدجام خدالل مدن العقدد بهدذا بدوره هو االلتزام إلى المتعلم يدفع مالئم
 . فيه وفعال أساسي طرف أنه على معه والتعامل التعليمي مشروعه مع

  

 نجدداح وامدلع مدن أساسدي عامدل العقدد هددذا احتدرام أن هدو إليده نخلدص مدا        
 الفعلددي والمجسددد جهددة مددن والدددافع المحددرأ أندده باعتبددار ، برمتدده التعليمددي الفعددل
 دون ، ناجحدة تعليميدة عالقدات فدال.أخدرا جهدة مدن إليها الوصول المراد للغايات
 والحدرص ، العقدد هدذا آلليدات المسدتمرة فالمراقبة منه و ، التعليمي بالعقد االلتزام
 المرجوة، النتائج ببلوغ كفيالن وحدهما ، به وااللتزام هاحترام على المستمر الدائم
 وحدراأ ، الديداكتيكيدة العالقدة لنجداح إيجدابي مؤشدر العقدد بدأن القول يمكن" لذلأ

 91" المتعلمين لدا التعلمية التعليمية المردودية تحقيق في ديناميكي

  

  Representations: 22التمثالت

 تصدحيحا وذلدأ أساسديا بهدا االهتمام سيصبح معرفةبال المتعلم عالقة إن            
 وعداء أنده علدى إليده محايددا،ونظرت فدردا المدتعلم مدن جعلدت طالمدا  سابقة لفكرة
 يشدرأ أن يجدب فعدال فدرد أنده أسداس على إليه لينظر.بالمعرفة حشوه يجب فارغ
 على وبناء ، لديه الموجودة السابقة المعارف استثمار من انطالقا تعليمه عملية في
 .  التمثالت أو بالتصورات عليه سيصطلح التعليمية في جديد مفهوم سيستثمر ذلأ

 كدل بدايدة أن التعليميدة ميدان في الباحثين و المختصين 16بعض اقتنع لقد           
 محاولدة و للمتعلمدين المسدبقة المعدارف االعتبدار بعدين تأخدذ أن يجدب تعليمي فعل

 أكثدر نتدائج إلدى يصدل حتدى منهدا يفيدده مدا ىعلد المعلدم اتكداء ضدرورة و رصدها
 و تصدورات للمتعلمدين  ف ن ، أمر من يكن مهما ألنه.التعليمية العمليات في فعالية
 فدددي سددديجتهدون التدددي أو معهدددا سددديتعاملون التدددي المعدددارف عدددن مسدددبقة تمدددثالت
 تكددون قددد المعددارف هددذه أن رغددم و. المعلمددين غايددة سددتكون التددي و ، تحصدديلها
 يصدددبح بالتدددالي و يمتلكونهدددا أنهدددم األكيدددد لكدددن أذهدددانهم فدددي غامضدددة أو متذبذبدددة
 .  تعليمية عملية كل في االعتبار بعين أخذها  ضروريا
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 خاطئدة لنظرة تصحيح التصورات أو التمثالت على التعليمية في التركيز إن      
 أو تصدورات أي يملدأ ال المدتعلم أن تظدن كانت ، سابقا المعلمين أذهان في كانت
 التدي الكيفيدة" هدو التمثدل إن إكتسدابها بصددد و التدي المعدارف عدن مسبقة مثالتت

 بالتالي و معينة وضعية في معين مشكل لمواجهة السابقة معارفه الفرد بها يوظف
 التددي المشدداكل مواجهددة و الظددواهر بتفسددير للفددرد تسددمح معرفيددة منظومددة فهددي

31"محيطه في بها يصطدم
 خاليدا يكدون ال المتعلم ذهن أن يعتبر المفهوم فهذا إذن .

. عنهدا وأوليدة مسدبقة تصدورات لده تكدون مدا غالبدا بل ، جديدة لمعارف تعلمه قبل
 . الخاصة بطريقته بفهمها له تسمح

 ويولونهدا بدالتمثالت سديهتمون ـد بعضدهم األقدل على أو ـ الباحثون يكن لم         
 فيهددا يقددع كددان التددي تكددررةوالم الكثيددرة األخطدداء مالحظددتهم لددوال الكبددرا العنايددة

 هؤالء أن لهم أكد الذي األمر أحيانا وتناقضها عندهم األفكار وتضارب المتعلمون
 تكددون ، معددارف مددن يأخددذون عمددا أوليددة وتصددورات مسددبقة أفكددارا حتمددا يملكدون
 هددو نظددرهم فددي والحددل ، عندددهم اكتسددابها تذبددذب فددي الحيددان أغلددب فددي السددبب
 لصددالح بتوظيفهددا تسددمح بطددرق التصددورات أو التمددثالت هددذه اسددتثمار ضددرورة
 ، المعرفيددة بددالتمثالت ، الديددداكتيكي االهتمددام إن" القددول يمكددن لددذلأ. المتعلمددين
 أو عوائددق هددي بمددا ، المتعلمددين قبددل مددن المرتكبددة باألخطدداء مباشددر بشددكل ارتددبط
 هدذه ومدن. المرتقبدة السدلوكية األهدداف إلدى الوصدول دون تحدول عراقيدل أهدداف
 طددرف مددن االعتبددار بعددين تؤخددذ لكددي ، بددالتمثالت االهتمددام هددذا جدداء.. يددةالزاو

 19" لدروسهم التحضير أثناء التعليميين الفاعلين

 التعليميدة، العمليدة فدي التمدثالت أو بالتصدورات أخدذوا الذين أن إذن األكيد        
 مليددةالع فددي إيجابيددا دافعددا تشددكل هددذه أن عندددهم للشددأ مجدداال يدددع ال بمددا اقتنعددوا

 المتعلمددين عنددد الموجددود المعرفددي الرصدديد تحديددد فددي ستسدداهم كونهددا التعليميددة،
 ، دروسدهم تحضدير أثنداء يتوخونهدا التدي األهدداف تحديدد في عليها البناء وبالتالي
 . الفعال والتعليم الجيدة النتائج لهم يكفل الذي األمر
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 Transposition didactique:33التعليمي التحويل أو النقل

 المعادلدة هدذه فدي أساسديا معدادال أضحت بدورها بالمعرفة المعلم عالقة إن        
.  أيضدا هدي أهميدة مدن لهدا ،لمدا تجاهلها المستحيل من وصار ، األطراف الثالثية
 المعلدم وعلدى ، مسدبقا البدرامج في حجمها يحدد وتعليمها تبليغها الواجب فالمعرفة

 طاقاتهم وفق سلفا،و محدد هو ما لما تبعا لمينللمتع سيقدمها التي معارفه يكيف أن
 ، المتوخدداة واألهددداف المنهجيددة االختيددارات مددن وانطالقددا اسددتيعابهم، وإمكانيددات
 آخر رئيسي بمفهوم التعليمية ستثرا وتفاعلهما القطبين هذين بين للعالقة وكنتيجة

 . التعليمي التحويل أو بالنقل سيعرف ما هو

 مركزيا مكانا( التصور أو التمثل) السابق المفهوم مع لمفهوما هذا يحتل            
 في استعماال المصطلحات أقدم من التعليمي النقل مصطلح يعد و التعليمية حقل في
 تحويدل يتم بفضله الذي الفعل هو الذي المفهوم هذا على التعليمية تركز الحقل هذا

 تعليميدة معرفدة إلدى العدالم بمعرفدة عليده يصدطلح مدا أو المرجعية العلمية المعرفة
 مفهدوم فهدو. خصوصدياتهم و طاقداتهم حسدب تكيفها أو متعلمين إلى تعلم أن يمكن
 واالكتسداب للتعلديم معرفدة إلى العالم معرفة ، الخام المعرفة صياغة إعادة جوهره
 تخطدط و تؤسدس إجرائية وسائل بفضل معين تعليمي مستوا مع منسجمة لتصبح
 .التحول لهذا

 المرجعيدة العلمية المعارف عن يبحث الذي المعلم يلزم التعليمي النقل إن          
 السياسددة توجهددات  االعتبددار بعددين األخددذ بضددرورة تحضدديرها و دروسدده إلنجدداز
 و  تالميدذه طاقدات مدع منسجمة مكيفة لجعلها تعليمها، الواجب البرامج و التعليمية
 . المتوخاة التعليمية األهداف

 11أربدع بين فرقوا أنهم يجد الميدان هذا في الباحثين بعض ألعمال عوالمتتب        
 :التعليمي أو  التحويل عن حديثهم أثناء المعارف من أنواع

 المعرفدددة ، المدرسدددية المعرفدددة ، تعليمهدددا الواجدددب المعرفدددة ، العلميدددة المعرفدددة
 .التعليمية

 األكاديميدة، المعرفدةو الخدام المعرفدة ، المرجعيدة المعرفة وهي: العلمية المعرفة ـ
 معقددة معرفدة وهدي حددة، علدى نشاط لكل المحضة العلمية الخصائص تجسد التي

 .وتمثلها واستيعابها فهمها المختصين لغير يصعب

 التعليمية السياسة من انطالقا تجسد التي المعرفة وهي:  تعليمها الواجب المعرفة ـ
 المعرفددة مددن أصددال مددأخوذة معرفددة ،وهددي والبددرامج المندداهج فددي تطبيقهددا المددراد
 . التعليمية العملية أو التعليمي الفعل مع فيها تنسجم صور في لكن العلمية

 المجسددة ، مباشرة لمتعلميه المعلم يعلمها التي المعرفة وهي:  المدرسية المعرفة ـ
 .التعليمية المستويات بمختلف والمرتبطة ومحتوياتها، المدرسية الكتب في
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  بين العالقة جوهر هي و ، المتعلم يكتسبها التي المعرفة وهي:  ميةالتعلي المعرفة ـ
 فددي حلقددة آخددر هددي باختصددار التعليمددي العقددد  غايددة تمثددل التددي ، والمددتعلم المعلددم
 .  األساسية وغايته التعليمي النقل عملية

              : اللغات تعليمية خصوصيات ـ4

 أنواع  جميع بين المشتركة القواسم تمثل سابقا ذكرناها التي العناصر كانت إذا    
 فيهدا، البحدث حدين متفدردة تجعلهدا التي خصوصياتها اللغات لتعليمية ف ن التعليمية
 .  أخرا جهة من وتعليمها وتعلمها جهة، من اللغة في البحث طبيعة إلى بالنظر

 قطدر فدي واالخدتالف مناهجهدا، في بالتعدد تتميز اللغة في البحث طبيعة إن      
 إلدى ،إضدافة بدقدة معالمهدا تحددد أن كدان بمدا الصعب من يصبح ،وعليه مقارباتها

 بما الصعوبة من يجعل معها وتقاطعها ، أخرا بمعارف المباشرة صلتها ف ن ذلأ
 .  لها فاصلة حدود وضع كان

 : أساسيتين 14بخاصيتين غيرها عن اللغة تعليمية وتختلف 

 ذلدأ وفدي ، كموضدوع بها خاص أساسي نشاط لها يوجد ال أنه:  أولهما            
 الكيمياء على تستند مثال الكيمياء فتعليمية األخرا، التعليميات عن جوهريا تختلف
 رغدم اللغدات تعليميدة أمدا.الوسديلة النشاط أو األصل النشاط لها بالنسبة يشكل الذي
 كمدا األدبيدة تالدراسدا أو  مدثال اللسدانيات نشاط على تستند ال اسمها إليه يشير ما
 .أعمق و أعم آليات في تبحث وإنما البعض يتوهم قد

 تعلدم طدرق عدن، جوهريا تختلف اللغات واكتساب تعلم طريقة إن:ثانيهما           
 نطداق فدي ويدتم بالشمولية يتصف تعلمها ألن األخرا، األنشطة معارف واكتساب
 بالنشداط أساسدا يدرتبط الدذي غيرهدا أو الكيميداء أو الرياضيات تعلم عكس ، أوسع
 تنددافس فددي نفسددها تجدد اللغددات تعليميددة إن ثددم.ضديق نطدداق فددي إال يددتم وال األصدل
 . اللغات أو اللغة واكتساب لتعلم طبيعية آليات مع مستمرين وصراع

 خلفياتهدا تستمد اللغات تعليمية أن هو السياق هذا في إليه اإلشارة يجب ما         
:  أهمهددا ولعددل   بحثهددا آليددات مجتمعددة منهددا تنهددل مختلفددة منددابع مددن المعرفيددة
 السوسيولسدانية البحدوث السيكولسدانية الدراسدات بها المرتبطة والبحوث اللسانيات
  البيداغوجية أو التربوية البحوث

 العلمدي التفدتح طدابع تبدرز فيهدا والبحدث المندابع لهدذه  متفحصدة نظرة إن         
 تعددد بظداهرة ويدرتبط العصدرية، العلدوم طدابع وهو ، اللغات تعليمية تنتهجه الذي
 علدم آليدات صدياغة المعقدول غيدر مدن أنده مفادها حقيقة ويبرز ، وتداخلها النشطة
 يحتداج بمدا تمدده أخرا ومنابع أنشطة على االتكاء دون المعاصر الوقت في معين
 هدذا علدى بنداء ، التعليميدة تصدبح" وعليده. تطبيقيدة بجواندب ذلأ ارتبط إذا خاصة
 ألن ، متنوعدة وتخصصدات ، مختلفدة اهتمامات بين تجمع وصل همزة ، التصور
 لهدددم الدددذين البددداحثين مدددن لكثيدددر الفعالدددة المشددداركة يقتضدددي التطبيقدددي الميددددان
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 اللسداني الباحدث على حكرا ليست اللغات تعليمية ألن وذلأ ، متباينة اختصاصات
 والتربددوي النفسدانيو اللسداني بدين يجمدع الددذي المشدترأ المجدال هدي بدل فحسدب،

 الدذي وهدو التطبيقدي البحدث به يتميز الذي الجماعي الطابع على قاطع دليل وهذا.
  10"الناجعة والحلول اإليجابية النتائج يضمن

 كاندت لهدا هددفا اللغدة تعلديم أخدذت التدي  التقليديدة البيداغوجية البحوث إن         
 النحدو، مثدل لغويدة علوم على دكاالعتما ، المحضة المعيارية الجوانب على تركز
 بالنظر ، محدوديتها الطرق هذه أثبتت وقد ، اللغة تعليم في تحتذا كنماذج وأخذها
 أنده إال حتدى، الكثيرة والمتون والمعايير القواعد يحفظ كان المتعلم أن رغم أنه إال
 يتعامدل كدان كونده والنفعدي الجيدد بالشكل للغة التواصلي الجانب في يتحكم يكن لم
 .ذاتها حد في الغايات هي كأنها المعيارية القواعد مع

 يتجسدد سدلوأ أنهدا علدى اللغة مع التعامل أصبح التعليمية بحوث تطور مع        
 تغيددر ذلددأ مددن وانطالقددا ، المتواصددل االسددتعمال طريددق عددن ويكتسددب الكددالم فددي

 هدو لهددفا أصدبح بل األساس، هي والقواعد المعايير تصبح ولم اللغة مع التعامل
 الدراسددات مددن االنتقدال مددع  التحددول هدذا تددزامن ،وقددد اللغويدة اآلليددات فددي الدتحكم

 تددأثر ذلددأ بدايددة فددي جليددا ،وسدديظهر لهددا الوصددفية الدراسددات إلددى للغددة، المعياريددة
 التعليميدة للعمليدة جديدد لتصدور ذلأ وسيؤسس ، البنوية باللسانيات اللغات تعليمية
 ، نوعيدة ونقلدة كبيدرا تطدورا المجال هذا في البحوث ستعرف إذ ، برمتها التعلمية
 أخددرا مجدداالت علددى وتنفددتح سددتتطور نفسددها اللسددانية الدراسددات أن إلددى بددالنظر
 . التعليمي الفعل على إيجابا سيؤثر الذي األمر

 : اللغات تعليمية اهتمامات ـ 4

 ، أساسدية مجاالت ثالثة في اهتماماتها اللغات تعليمية في المختصون يوجز       
 وتشدكل ، واكتسدابها اللغدات تعلديم عمليدة فدي محوريدا مجداال منها واحد كل يشكل

 للعقددد األساسددية األرضددية عالقاتهددا وتجسددد التعليمددي، المثلددث تفدداعالت مجتمعددة
 التعليميدة الوضدعيات طبيعدة خصوصدياتها فدي المجداالت هذه تمثل كما ، التعليمي
 : هي المجاالت وهذه.  لغاتال لتعليمية المركزي الموضوع هي التي

 اللغدة تحديدد مدن انطالقدا: والدتعلم للتعليم كموضوع اللغات أو اللغة على التركيز ـ
 فددي السوسيولسددانيات بدده تضددطلع والددذي .تعليمهددا أو تعلمهددا يددراد التددي اللغددات أو

 فيوكدل اللغدات تعليميدة أمدا ، اللسداني والتخطديط اللسانية بالسياسة يعرف ما سياق
 فدي بفضدلها ينعكس بطرق ، تعليميا ذلأ بتجسيد تسمح التي اآلليات في بحثال لها

 .الواقع أرض

 أو للغدة تعلمده كيفيدات فدي البحدث مدن انطالقدا:  كفاءاته صياغة في المتعلم دور ـ
 الوصدول يسدتحيل أساسديا وقطبا مهما، طرفا كونه.استعمالها طرق وتعلمه للغات،
 وإحدددددا التعليمددددي للفعدددل األساسددددية امدددةالدع كوندددده ، إشدددراكه دون نتددددائج إلدددى
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 ظروفده ، شخصديته طبيعدة اسدتثمار علدى تعمدل هاهندا من اللغات وتعليمية.غاياته
 .  فيه المنشودة 73المالمح في وتبحث.معه يتفاعل الذي والوسط

 التدي والتعلمية التعليمية المناهج وإبراز ، اللغة تعليم بعملية الدفع في المعلم دور ـ
 أهميدة تعطدي ذلدأ فدي وهدي.  فعالدة نتدائج إلدى للوصدول ينهجهدا و 73عليها يستند

 عاتقده علدى يفدع الدذي الفعدال المعلدم تهديء وحدها التي ، والتأطير التكوين لجانب
 األوفر بالقسط ويساهم ، فعليا والغايات األهداف سيترجم الذي كونه األكبر العبء
 إال المنشدودة غاياتده بلدوغ في عدهيسا ال المعلم هذا لكن. المنشود المتعلم تهيئة في

 يحدددد أساسددي كمرجددع ويعتمدددها عليهددا يتكدد  علميددة وبصددورة سددلفا معدددة مندداهج
 بدالمتعلم يربطده الدذي العقدد يبدرم منها انطالقا و.  فيه يتحرأ الذي المجال بفضله
 ناجعدا التعليمدي الفعل تجعل بصورة وتنفيذه احترامه على وسعه في ما كل ويعمل
  .   وفعاال

 مددن المددتعلم تمكددين هددو اللغددات تعليميددة تنشدددها التددي  األساسددية الغايددة إن 
 فدي ،خاصدة والحاجيدات الوضدعيات مختلدف مع التكيف له تسمح بطرق التواصل
 المسدددتويات كافدددة علدددى العدددالم يعرفهدددا التدددي والسدددريعة الجديددددة التحدددوالت ظدددل

 ولديس ، والمجتمعات األفراد حياة في فاصال عامال اللغة أصبحت لقد.  واألصعدة
 المختلفددة االسددتراتجيات بندداء سدياق فددي بددل ، فحسددب التواصدل مسددتوا علددى ذلدأ

 وقدت أي مدن أكثدر اللغدة صدارت حيدث ، اجتماعيدة أو اقتصدادية أو كانت سياسية
 . المستويات كافة في النفوذ على دليال مضى
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 : الخاتمة

  الرسدمية اللغدة تعلديم علدى التركيز فيه نتحدث الذي الوضع هذا في يصبح لم      
 ، اللغددات جميددع علددى التفددتح ، سددابق وقددت مددن أكثددر ضددروريا أصددبح بددل فحسددب
 تعليميدة أصدبحت هندا مدن ، تكلفدة أقدل و  نجاعدة أكثدر وبطدرق ، وتعلمهدا تعليمها
 ، منصدبة البحدوث كدل وصدارت ، المجال هذا في الرئيسي بالدور تضطلع اللغات
 إلدى الوصدول مدن تمكن التي واآلليات والوسائل رقوالط المناهج في التفكير على
 لمستعمليها سندا تكون بحيث واستثمارها واكتسابها اللغات تعليم بعملية تدفع نتائج
 . حياتهم مجاالت كافة في

 الرئيسدي الددافع تشدكل أصدبحت التدي هدي 12التواصدلية االستراتجيات إن          
 ،وأصدبحت اللغدات تعليميدة بحوث في لاألو الهاجس أصبحت لذلأ اللغات، لتعليم
 مدن أكثدر فيهدا تتفاعدل التي والظروف الوسط إلى ،إضافة التعليمية العملية أقطاب
 التدي هدي ،ألنهدا اللغدات تعليميدة بحوث في المهتمين أنظار محط ، سابق وقت أي

 .معها التعامل وكيفيات االستراتجيات تلأ تجسد نتائج إلى الوصول تضمن

 مدن التعليميدة العملية حيوية على دليل المجال هذا في البحث ستمراريةا إن        
 العمليدة أن علدى آخدر ودليدل ، أخرا جهة من بها المرتبطة البحوث وحيوية جهة

 تجديد في المتواصل التفكير معه يستوجب الذي األمر مستمر، حراأ في التعليمية
 علدى التحوالت تفرضها تيال المستجدات مع للتكيف والمحتويات واألسس اآلليات
 واألهدم.  معرفية أو فكرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية إن األصعدة جميع
 تعليميدة ومواضديع بحدوث جدوهر أصدبحت التدي هدي البحدوث هدذه أن هذا كل في

 .   اللغات
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     :البحث بيبليوغرافيا

 ومرحلة البنوية للسانياتا قبل ما مرحلة بين المقارنة حين بوضوح ذلأ يتجلى .1
  المعياري النحو في األولى المرحلة في اللغوي الدرس تجسد حيث ، بعدها ما

 على كثيرا واعتمد التاريخية واللسانيات المقارن والنحو  والفيلولوجيا
 غايات لبلوغ وسيلة وكان  اللغة خارج أخرا وعوامل والمعيارية االنطباعية

 مع وتتعامل الوصفية على ستعتمد التي  نيةالثا المرحلة عكس وذلأ.أخرا
 .    ذاتها في غاية تدرس" بنية" نظام أنها أساس على اللغة

 من فترة بعد محدوديتها أثبتت أنها إلى بحدة ظهرت  البنوية الدراسات أن رغم .9
 النقدية أو األدبية أو اللغوية المقاربات مستوا على ذلأ كان إن ، الزمن
 التي اآلليات محدودية نتيجة ، يتحقق لم إليه تدعو ماكانت ألن القلسفية، وحتى
 .دوما خارجي هو وما المرجع تقصي كانت كونها ، اعتمدتها

الفاسي الفهري ـ اللسانيات واللغة العربية ـ نماذج تركيبية وداللية ، دار توبقال  .1
  19ـ ص 1214للطباعة والنشر ، الدار البيضاء ـ الطبعة األولى 

 96ـ دروس في اللسانيات التطبيقية ـ صصالح بلعيد  .1

 19ص ـ العربية وتعليم التطبيقي اللغة علم ـ الراجحي عبده .4

 46عبد السالم المسدي ـ اللسانيات وأسسها المعرفية ـ ص .0

 14ص ـ العربية وتعليم التطبيقي اللغة علم ـ الراجحي عبده .4

 10تها ـ صالمصطفى بن عبد   بوشوأ  تعليم وتعلم اللغة العربية وثقاف .1

 16المرجع نفسه ص .2

 .جيرار ودونيس  غاليسون روبار هؤالء من و فرنسا في خاصة .16
 111ص ـ التطبيقية اللسانيات في دراسات ـ حساني أحمد .11

 11ص*  وثقافتها العربية اللغة وتعلم تعليم ـ بوشوأ   عبد بن المصطفى .19

 ـ اللغات تعليمية حقل ـ التطبيقية اللسانيات في دراسات ـ حساني أحمد .11
   116ص

11.  Jean-Pierre.CUQ et Isabelle Gruca- cours de didactique du 

français langue étrangère-pug_p .50 

14.   R.Galisson et D.Coste.Dictionnaire de didactique de 

langue.149      
 مطبعة ، 1ط ، 1 ، التربوي التكوين سلسلة:  الباحثين من مجموعة .10

  ،1224 ، البيضاء الدار ، دةالجدي النجاح04ص
  91محمد الدريج ـ التدريس الهادف ـ ص .14
  49ص ، التربية علوم معجم:  وآخرون الفرابي اللطيف عبد .11
12. Laurence Cornu et Alain Vergnoux –la didactique en 

question-hachette éducation-1992-p65                                   
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 11ص ـ سابقا المذكور المرجع ـ لمباشري محمد .96

 11ص نفسه المرجع .91

 الصراع ،objectif-obstacle العائق الهدف:  المفاهيم هذه ومن .99
 situation المشكل ـ الوضعية ،   conflit sociocognitifالسوسيومعرفي

problème، المفاهيم خطاطة trame conceptuelle، التعليمي النموذج 

modèle didactique . 

  91ص ـ والديداكتيأ اللسانيات ـ وشان أيت علي .91
 91ص ـ سابقا المذكور المرجع ـ لمباشري محمد .91

  Guy Brousseau. بروسو غي للعالم المصطلح هذا اعتماد في الفضل كان .94
 منها ذلأ على للداللة معتمدة أخرا مصطلحات هناأ كانت ذلأ قبل.

dialogue éducatif وكذلأ transaction éducatif أخيراالمصطلح و 
contrat pédagogique  

 94 ـ والديداكتيأ اللسانيات ـ وشان أيت علي .90

 التصور بين األساسية بالمدرسة الديداكتيكي الخطاب ـ لمباشري محمد .94
 11 والممارسةـ

 14ص ـ نفسه لمرجعا .91

 التمثل"  مصطلح استعمل الذي دوركايم العالم هو المفهوم هذا استعمل من أول .92
 مع عالقته في للفكراالجتماعي الخاص الطابع عن حديثه حين"  االجتماعي

 الجوع يرجى ،.االجتماعي النفس علم سياق في المفهوم تطور ثم.الفردي الفكر
 : التالي المرجع إلى

i. Laurence Cornu et Alain Vergnoux –la didactique en question-

hachette- éducation-1992- p65           
 من مجموعة فرأت ، التمثالت أو بالتصورات األخذ حول اآلراء تراوحت .16

 نشاط أي بناء قي منها واالنطالق عليها التعرف بضرورة الباحثين
 رواد خاصة أصال ابوجوده االعتراف أخرا مجموعة رفضت بينما.تعليمي
 : التالي المرجع انظر.    السلوكية المدرسة

 التصور بين األساسية بالمدرسة الديداكتيكي الخطاب ـ لمباشري محمد
 12 ـ 11والممارسةـص

 16ص ـ والديداكتيأ اللسانيات ـ وشان أيت علي .11

 11ص سابقاـ المذكور المرجع ـ لمباشري محمد .19

 بحثه عند شفالر استعمله وقد الرياضيات تعليمية في ألول المفهوم هذا ظهر .11
 من نقلها أي. فيها تدرس التي التعليم مستويات مع المعارف تكييف كيفية في

 من واستيعابها تعليمها يسهل معارف إلى المحض األكاديمي العلمي مجالها
 التي  التغيرات من مجموعة هي التعليمية النقلة أن فاعتبر.  المتعلمين طرف
 معرفة  إلى تحويلها نستطيع حتى المرجعية العلمية المعرفة على  تحدث
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 الفاعلة األطراف جميع خصوصيات االعتبار بعين األخذ ضرورة مع. تعليمية
 .   التعليمية العملية في
 :التالي المرجع إلى الرجوع ينصح الموضوع عن أوسع فكرة ألخذ

Y.Chevallard et M.A.Joshua _la transposition didactique :du 

savoir savant au savoir enseigné،la pensée 

sauvage،grenoble،1985 
i. J.P.Astolfi et M.Develay-la didactique des sciences،PUF،que 

sais-je ?1993 

 : التالية المراجع في ينظر .11
- Laurence Cornu et Alain Vergnoux –la didactique en 

question-hachette- 
. .61- 63   éducation-1992- p.              
 التصور بين األساسية بالمدرسة الديداكتيكي الخطاب ـ لمباشري محمد     ـ

 .10 ـ 11ص ـ والممارسة
 .16 ـ 11ص ـ والديداكتيأ اللسانيات ـ وشان أيت علي  ـ

14. Francine Cicurel-didactique des langues et linguistique- 

études de linguistiques appliquée-n°72-1988-p15-23. 

 ـ اللغات تعليمية حقل ـ التطبيقية اللسانيات في دراسات ـ حساني أحمد .10
 112ص

 بسؤال ترتبط والتي المتعلم ملمح على حاليا تركز التعليمية السياسات كل .14
 .نهيئه غاية ألي ، منه نريد وماذا نريد متعلم بأي يتعلق جوهري

 بقضية والمتعلق سالفا ذكرناه بما الوطيدة عالقةال والتعلمية التعليمية للمناهج .11
 . .المعرفي النقل أو التحويل

 حول الرائجة الخطابات: على االطالع يرجى المسألة هذه في أكثر للتوسع .12
 :التالي المرجع في الموجود. اللغات ديداكتيكا

 . 14ـ 11ص ـ والديداكتيأ اللسانيات ـ وشان أيت علي ـ
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 بيقيةتطور اللسانيات التط

 المنظور الراهن في تحليل األخطاء

 

 طاهرجياللي.د
 اللغـــة بقســم التطبيقيـــة اللســانيات أســتاذ
  وآدابها العربية
 .سعيدة موالي الطاهر الدكتور جامعة

 

 حجر وقفت جمة مشاكل من الكالسيكي منظوره في األخطاء تحليل عانى لقد      
 مسدداره شددكلت أخددرا تصددورات أمددام واسددعا البدداب بدددلأ ففددتح تقدمدده، أمددام عثددرة

 :بينها من كان التطوري،

 جزء هو تقليديا   اآلن أضحى مفهوم في فالمورفيم: المورفيمات ترتيب دراسة .1
 مفهددوم هنددا وهددو العبددارة، فدي الّنحويددة الوظيفددة علددى يددل مقطددع مددن أو كلمددة مدن

 الفعدل وعالمدات المتغّيدرة العالمدات يددرس الدّذي العلدم لكونه الّصرف علم يخصّ 
 (.الجمل أشباه-المعرفة-النكرة) الّنحوية القضايا ومختلف

 علددى إالّ  يدددل يعددد لددم لكوندده أدقّ  مفهومددا ذلددأ بعددد المددورفيم مصددطلح أخددذ ورّبمددا
 ُيّعددرف وقددد. الّنحددوي مفهومهددا( فعددل أو فاعددل اسددم) الكلمددة يعطددي الددّذي العنصددر
 هدذه وفدي ،(لمعندىل الحاملدة الوحددة) األّول للّتقطيدع وحددة أصدغر بكونده المورفيم
 ُيعدّرف أن يمكدن كمدا. الّثداني الّتقطيدع وحددة هدي التدي للفدونيم مقدابال   يكدون الحالة
    1.للكلمة مباشرا   مكّونا   باعتباره

 تعلّددم ّتددم كيددف أي الّترتيددب، قّضددية المورفيمددات ترتيددب دراسددات تعددالج
 المورفيمات أي أو الّثاني، وباللّسان األم باللّسان الّنحوية المورفيمات من مجموعة
 بالّترتيب؟ معرفتها ّتمت الّنحوية

 الّسدبعينييات بدايدة فدي األم اللّسدان تعلّم بحوث في القضّية هذه ُدرست وقد 
 نحويدة وظيفدة يدؤّدي الّذي: الّنحوي بالمورفيم وُيقصد. الّنحوي المورفيم اسم تحت
 الحددر ورفيمالمدد مددن كددل ذلددأ فددي أُدرج وقددد الُجملددة، فددي معجّميددة وظيفددة ولدديس
 المورفيمدات لترتيدب رئيسدّية دراسدات ثدالث إلدى نشدير أن هندا بندا ويجدر.والمقّيد
 :وهي والعلمّية والمعرفّية الّتاريخية الوجهة من َجدوا ذات نراها

 اسددتعماالت( بددراون) تتّبددع وقددد(: Roger Brown" )بددراون روجددي" دراسددة-أ
 يدتمّكن ولدم الّرابعدة، سدنّ  اوزواتج قد كانوا أطفال ثالثة عند مورفيما عشر أربعة
 وقددد. أعددوام بضددعة بعددد إالّ  الّنحويددة المورفيمددات اسددتخدام مددن األطفددال هددؤالء
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 .9للكبدار الهددف باللّسدان مقارنتهدا إلدى إضدافة الّظداهرة بوصدف دراسدته تمحس
 األم اللّسددان اكتسددابهم مددن المبّكددرة المراحددل فددي األطفددال أنّ  1241 سددنة والحددظ
 كثيدرة ذلدأ وأمثلدة الُمعجمّيدة، المورفيمدات بددل الّنحويدة ورفيماتالم عن يتخلّون
   « here is the bad  » : يريد" here bad"  نجليزي إ طفل قول منها

 This is not dada "1 : "يريد  dada "not " و

 إنّ (:  Dulay H. & M. Burt ) (بيدرت مريندا) و( داالي هايددي) دراسدة -ب
 فددي( بددراون) بحددوث لنتددائج نقددل بكونهددا وصددفها يمكددن( بيددرت)و( داالي) أعمددال
 مدّونددة علددى أّسسدداه ببحددث قامددا وقددد الثدداّني، اللّسددان فددي بحوثهمددا إلددى األم اللّسددان
 الّسادسدة بدين أعمدارهم تتدراوح إسدبانية مدتكلّم طفدال   وخمسدين وواحدد مائدة شملت
 جمعدا وقدد. األمريكيدة المّتحدة الواليات في ثانيا لسانا اإلنجليزية يتعلّمون والّثامنة
 اللّسدان ثندائي الّنحدو مقيداس أي (BSM) بدـ يسدّمى ما خالل من الكالم من عّينات

(Bilingual Syntax Mesure)، سدؤاال   وثالثدين ثدالث بطدرح ذلدأ بعدد وقامدا 
 الّنحويدة المورفيمدات اسدتعمال والحظدا كرتونيدة صدور لسدبعة مجموعدات خّصت
 الّثداني اللّسدان مورفيمدات ترتيدب فألفيا معيّنة، روطش حسب بترتيبها فقاما الّثمانية
 هدو الّثداني اللّسدان اكتسداب أنّ  فاستنتجا األم، اللّسان في المورفيمات لترتيب موازٍ 
 ذلددأ وكددان نفسددها، بالّطريقددة يكتسددبان إّنهمددا أو األم اللّسددان اكتسدداب نفسدده أساسددا  
   1241.1سنة

 الباحثان أجراه بحث في لمراقبة،ل األم اللّسان أثر أُخضع 1241 سنة وفي 
. ثانيدا لسدانا اإلنجليزيدة يتعلّمدون صدينيا   طفدال   وخمسدين وخمسة إسبانيا   سّتين على

 لهدذا كبيدر، بشدكل الوحددات ترتيب على يؤّثر لم للمتعلّمين األم اللّسان أنّ  والحظا
 اكتسداب ّيدةالكل المعرفدة آليدات حدّددت فقدد أهميدة، األم اللّسان لتأثير يكن لم الّسبب
 وفدي. للبداحثين بالّنسدبة 1241 لسدنة األول البحدث عمود األمر هذا وشّكل اللّسان،
 الّنسب إلى فتوّصال. إسبانيا   طفال   وسبعين وتسعة مائة عن بحثا   أجريا نفسها الّسنة
 أخطداء %04،7. الدّتعلم تطدّور أخطداء مدن %87،1. األخطداء مجمدوع في الّتالية
 .الّتداخل إلى تعود

 فهدم اللّسدان، ذلدأ ينّظمدون مدا لسدان متعلمي إنّ  القول إلى الّنسب هذه بعد خلُصاو
 التيّ  الكيفّية ذلأ ويعني الخالّق، بالبناء يسمى ما وهو شعورية ال بطريقة يسمعون
 الّنقداط وفدق البداحثين حسدب وتدتم اللّغوية القواعد خارج ما لسان متعلّمو بها يعمل
 :الّتالية

 .الّتعميم مثل الطّبيعية الّذهنية العملياّت الاستعم -1        

 .األم اللّسان تعلّم لعملّية مشابهة عملّية استعمال -9 

 .األم اللّسان قواعد كثيرا   المتعلّمون يتتّبع ال -1 
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 يجددددها لدددم وبندددى جديددددة أشدددكاال   ابتكدددار إلدددى تقدددود عمليدددات اسدددتعمال -1 
 She goed to" لإلنجليزيددة ممددتعلّ  قددول مثددل الهدددف، اللّسددان فددي المتعلّمددون

school"، قولده عدوض" :She went to school "وقولده" :What you are 

doing "قولدده عددوض" :What are you  doing ."يددرا هددذا إلددى إضددافة 
 4.الّتعلم عملّية في نشط مشارأ المتعلّم أن الباحثان

 رفيمالمددو ترتيددب مقاربددة فيهددا تتبددع: (.WODE، H )(وود هنددين) دراسددة -ج
 بنيويددة طرائددق معتمدددا الددتعلم مددن المددراد الهدددف حسددب الّشددامل الّترتيددب لوصددف
 الّتطدوري االنتظدام لتغطيدة مالئمة تكن لم ولكّنها للدّقة، كمقياس مختلفة لمستويات

 0.التعلّم في

 المراحددل وأجنبيددة ثانيددة ألسددن تعلّددم فددي بددذلأ والمقصددود: "الّنمددو تتددابع دراسددة -د
 فدي مهّمدة قضدايا ظهدرت فقدد جديددة، لسدانية بندى  أو أشكال اباكتس في المتتابعة
 الّنقددل عددن تنددتج كانددت إذا المتعلّمددين أخطدداء ناقشددت ثددان لسددان اكتسدداب نظريددات
 لتتدابع يمكدن أّنده ورأت تطدّور، عدن تدتم أخطداء أحياندا   أنّها أو الّتداخل أو اللّغوي،
 إذ اإلنجليزيددة، فددي الّنفددي قواعددد  كثيددرين متعلّمددين اكتسدداب كيفيددة يفّسددر أن الّنمددو
 No drink " و"   I no like that: "نحو صي  إنتاج البداية في للمتعلّمين يمكن

some milk"، عوض "I don’t want to drink any milk" 

 .الّنفي قواعد في اإلنجليزية يشبه للمتعلّم األم اللّسان كان إذا إال

 اللّسدان لدتعلّم كعمليدات الّنفدي احدللمر الّتطدوري الّتتدابع الباحثون تتبع وقد 
 و" Not" مثددل الّنفددي مددن أخددرا ألشددكال أخددرا بطرائددق تمددّدنا الّتددي" No" نحددو
"don’t"، اإلنجليزية في الّنفي قضايا مع الّنمو تتابع وجود ارتبط وبذلأ".

7
  

 أنّ  إلددى يشددير ثددم زمنيددا ، المرّتبددة الددّتعلم مراحددل علددى الّنمددو تتددابع وُيحيلنددا
 لكدل ضروري المراحل هذه بعض أنّ  ويّدعي يتغّير، ال ثابت المراحل ههذ ترتيب
 االطددرادات يدددعى مددا يدددرج كوندده إلددى إضددافة اختيدداري اآلخددر وبعضددها طفددل،
 .(Pre-target-like regularities) الُمراد للهدف المسبقة

 الّضددروري مددن أّندده نددرا المورفيمددات، ترتيددب دراسددات لفكددرة وختامددا   
 دراسدات نتائج وطبقت( براون) عند اللّسان تعلّم أسس على ُبنيت هاأنّ  إلى اإلشارة

 الوقدت وفدي( بيدرت) و( داالي) مدن كدل عندد الّثاني اللّسان اكتساب على( براون)
ؤا، فيه اختلفت الّذي  (.وود) به قام ما نحو للبحث أخرا نماذج ُطّورت الر 

 بداهددة تعترضدده ثددان لسددان تعلّددم فددي األم اللّسددان أثددر ضددعف ادعدداء أنّ  إالّ  
 عن يتخلّى ثان للسان تعلّمه في يخوض عندما المتعلّم أنّ  ذلأ معنى فهل الّظاهرة،

 يلحدق أن شدأنه مدن الدّرأي هذا جانب إلى الوقوف إنّ  األم؟ لسانه من يعرفه ما كل
 فدي ثدان لسدان تعلّدم مجدال فدي خطدر ذات كثيدرة قضدايا يبقي كبيرا   منهجيا   ضررا  
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 ترتيدب بدراسدة األخدذ مدنهج طواعيدة لعدم عنها الكشف إلى سبيل ال مظلمة زوايا
 .المورفيمات

 عدن يتحّقدق واضدحة كيفيدة نفدي على مجبرين أنفسنا نجد ذلأ، إلى إضافة
 إهمالهدا أو الكيفيدة تلدأ عن الّتخلي وإن الهدف، اللّسان في األم اللّسان أثر طريقها
 1.ثان لسان تعلّم مجال في الّتقدم من ويمنعنا هدفنا عن يبعدنا أن شأنه من

 المورفيمدات ترتيدب مقاربة أنّ  من الّرغم على: المورفيمات ترتيب مقاربة نقد -2
 فدات فلقدد. هنات من تخل لم أّنها إال األخطاء، تحليل لبحوث جديدا   نفسا   أعطت قد
 موضدوع وجعدل اللّسدان، باكتسداب االهتمدام مدن الهددف إلدى اإلشارة المقاربة هذه
 المعّقددة البنيويدة األشدكال يفّككدون األطفدال أنّ  وكيدف واقعدة، حقيقة متجّددال بحثها

 تفسديرات مدن االكتسداب اسدتراتيجيات اسدتنتاج إن ثدم. فشديئا   شيئا   بناءها وُيعيدون
 هدذا أن كمدا. أصدال معنداه يفقدد لدم إن بداٍد، وال ظاهر غير سيبقى المورفيم تركيب
 فدال وإالّ  تقدع أن يجب والّتي ، الّتجنب هرةظا إلى الحاالت كل في يشر لم المفهوم
 المرغدوب غيدر الهددف حداالت مقابدل ، المدراد الهددف حداالت نسبة لتحديد طريق
 .االنجاز أو االستعمال في فيه

 مدن ُتستشدف اللّسدان الكتسداب بسديطة رؤية تشّكل المقاربة هذه ف ن كله ذلأ وقبل
 يعتبددر ممددا  األم، اللّسددان ىعلدد أساسددا اعتمادهددا جانددب إلددى نفسدده المفهددوم خددالل
.الرؤية في قصورا  

2 

 إليده سدعت الدّذي الهددف بلدوغ فدي المورفيمدات ترتيدب مقاربة فشلت ولما
 رؤا األفددق فددي ظهددرت المقددارن، الّتحليددل مقاربددة وقبلهددا األخطدداء تحليددل مقاربددة
 ثانيدة  الدتعلّم نظريدات تجداوز حاولدت المورفيمدات ترتيدب قبيدل مدن ولكّنها أخرا
 .(Développement séquence) الّنمو بتتابع تّسمي

 األفكددار فيدده سددادت الددّذي نفسدده الوقددت فددي: التوليدددي النحددو دراسددة -3
 خدصّ  فيمدا قلبهدا سدويداء فدي وهاجمهدا (Chomsky)(تشومسكي) ظهر الّسلوكية
 فهذا ،( سكينر) ينتقد وراح وراثي، دافع ذا يكون قد األم اللّسان أنّ  واقترح ، اللّغة
 فدي واالسدتجابة المثيدر هدو مدا لتحديد منهج أو طريقة أّية  يقّدم لم رأيه في يراألخ

 أنده ويضديف. موضدوعي معندى أي أورده الدذي" للّتعزيز" ليسو. اللّسان اكتساب
 ُيددرج لدم سدبب فدألي لمثيدر، عاديدة اسدتجابات واسدتعماله اللّسدان اكتساب كان إذا

 اآلنيدة أو الحاليدة المالحظدة أساس على تهنظريا(  سكينر) َيبنِ  لم ولماذا ؟ اإلبداع
 أن( تشومسددكي) ويددرا.  أخددرا كائنددات علددى قياسددا   بناهددا قددد فهددو اللّسددان، لددتعلّم
 أن إلدى إضدافة. بدالّتعزيز ولديس وطارئدة فجائيدة مالحظات خالل من يتعلّم الّطفل
 يوحي باه،االنت تثير بسرعة الّتعقيد فائق متشابها   نحويا   أساسا   يكتسبون األطفال كل
    16.هذا لفعل موّجهة البشرّية الكائنات بأنّ 

 تحليدددل فدددي( تشومسدددكي) اقتراحدددات أسددداس علدددى دراسدددات ظهدددرت وقدددد 
 لنظدام نشديط بنداء عمليدة فدي خاّصدة الهددف، واللّسدان األم للّسدان بالّنسبة األخطاء
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 عملية يف نشيط مشارأ المتعلّم إنّ  إذ العادات، مقام تقوم لعملّية باألحرا أو لغوي
 إلددى وزنددا   يقيمددون البدداحثون وراح الّتددداخل، علددى الّدراسددات تخلّددت ولددذلأ الددتعلّم،
 ".التعلّم أثر انتقال" ب سميت آخر نوع من دراسات

 معده يمكدن ال ثدان لسدان تعلّدم فدي الخدوض إنّ : التعلّم أثر بها ينتقل التي الكيفية-4
 فالحدديث لدذلأ امتالكهدا، لدىإ نسدعى تجربدة في نملكها تجربة من االستفادة إهمال
 بدايات في األولى الّتجربة أثر عن الحديث بالّضرورة يستدعي ثان لسان تعلّم عن

 :الّتالية العناصر خالل من واضحا   يبدو الّذي األثر هذا الّثانية، الّتجربة

 األم اللّسدان من الّتجربة نقل عن تنتج الّتي األخطاء بها ونقصد: الّتداخل أخطاء -أ
 اللّسددان فددي الخطددأ إلددى يقددود والددّذي  بالّتددداخل، يسددّمى مددا أو الهدددف اللّسددان ىإلدد

 : الّتالية الخاطئة الجملة االنجليزية يتعلّم فرنسي يقول كأن الهدف،

«I am here since Monday » 

 « I have been here since Monday : »قوله عوض

 القيداس فكدان ،" Je suis ici depuis Lundi" هدو الفرنسدية فدي الّتعبيدر ألنّ " 
 تعلّدم مجدال فدي الّظداهرة هدذه وتسدّمى القاعددة، هدذه فدي اللّسدانين الخدتالف خاطئا  
 الّنقدـل يتـم حين إيجابـي نقل يقابلـه ،(Negative tranfer) .الّسلبي بالّنقل األلسن
 11.(Positive transfer) الهــدف باللّسـان يصطـدم ال حيـث بنجـاح

 المتعلّمدون يسدتخدم عنددما يحددث مدا لوصدف مصدطلح هدذا يسدتعمل :الّتسهيل -ب
 أقدلّ  اسدتخداما   أوكلّهدا منهدا بعضدا   أو الفونولوجيدة أو الّصدرفية أو الّنحويدة القواعد
 فقدد المفدرط، الّتعمديم نتيجدة ذلدأ يكدون مدا وغالبدا   الهدف، اللّسان قواعد من تعقيدا  
 وهو للفعل(ed) بزيادة مثال   نجليزيةاإل في الماضي قاعدة اكتسب قد الّطالب يكون
 وقددد ،"standed" و"breaked"مثددل أفعدداال فيقددول شددواذ القاعدددة لهددذه أنّ  يجهددل
 األخطاء أجنبية ألسن أو ثان لسان لمتعلّمي البينية اللّغة دراسات في الّتسهيل يقابل
12أخرا عملّيات عن الناتجة

. 

 فدي الّتجنب ظاهرة إلى مباشرة غير إشارة أّول ظهرت: الّتجنب إستراتيجيات -ج 
 اسددتعمال تدوالى ثددم 1202 سدنة  (Deskova) (ديسددكوفا) مدع ثددان لسدان دراسدة

 بالّتمثدل سدماّه وقدد 1241 سدنة (Livingston)( لفنستون) مع ذلأ بعد المصطلح
 المطلوبددة الّصديغة يسددتبدل عنددما المددتكلّم يسدتعملها الّتددي الّطريقدة وهددو" الّضدعيف
 ترتيبددات عددّدة وهندداأ ،"لديدده الّضددرورية اللّسددانية الوسددائل لددنقص أخددرا بصدديغة
 ألصنا

 (tarron)( تددارون) تصددنيف الّتصددنيفات، تلددأ بددين ومددن الّتجنددب، إسددتراتيجية ف
 لدراسدة نتيجدة باعتبداره الّتواصلي الحدث مع الّتفاعل حسب تحدث أّنها يرا الّذي

 بسدّتة يمدّدنا شدمولية األكثدر والّترتيب ثان، لسان لمتعلّم لسانين تعبير على مؤّسسة
 اإلسدهاب، المتوّقدف، الّذهن جملة الّداللي، الّتجنب الموضوع، تجّنب: هي أصناف
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 يصديب أن يمكدن األصدناف هدذه مدن صدنف وكدل اللّسدان، وتغييدر المساعدة طلب
 والّنحدددددوي والّصدددددرفي الفونولددددوجي البينيدددددة، اللّغدددددة نظددددام مسدددددتويات مختلددددف
 11.والمعجمي

 فقدد ، تطبيقّيا كان منها القليل ولكن كثيرا، التجنب موضوع الباحثون أثار 
 (hakuta)(هاكوتددا)و 1241  (schacher)( شاشددر) مددن كددل اتفددق

11  1240   
15  (kellerman)( كلرمان )و

 (laufer)( لدوفر)و (Dagut)( داغدوت)و 1979
  لمراعاة راجع الّتجّنب أنّ  على 1214

 الجميدع خلدص وقدد الّثاني، واللّسان األم اللّسان نبي الّتركيبية الُبنى في االختالفات
 فهرسدا   لدذلأ الّتجّندب وُيعتبدر الّثداني، اللّسدان تعلّدم فدي مهدم دورٍ  األم للّسان أنّ  إلى

 .الّتحليل طريق عن بها الّتنبؤ يمكن الّتي الّتعليم لصعوبات صالحا  

 ي،الرأ هذا ،10 1216 سنة في  (Susan M. Gass)( جاس) انتقدت وقد 
 وال الهدف واللّسان األم اللّسان بين باالختالفات مرتبطا   ليس الّتجنب أنّ  وصّرحت
 حدول لده دراسدة فدي (.Chiang o)( شديان ) أضداف نفسدها الّسدنة وفدي بالّتداخل،
 الّتجندب كدون فدي( كليرمدان) مدع اتفاقده مدن الدّرغم علدى آخدر متغّيرا   الجمل أشباه
 قددرة بمسدتوا الّظداهرة تفسدير يمكدن أّنده بدرواعت االخدتالف إلدى جذوره في يعود
 14.أيضا   المتعلّم

 يعتبدددر أساسدددية معرفّيدددة إسدددتراتيجية الّتجندددب أنّ  يتبدددّين ذلدددأ خدددالل ومدددن 
 الّرؤيدة تّتضدح وحّتدى ثدان، لسدان تعلّم جوانب من مهمّ  لجانب تفسيرا لها الّتعرض

 .اإلنتاج وفرط ائدالزّ  الّتصحيح إلى نشير أن بد ال الّتعلم أثر انتقال كيفية في

 لسدانية خاصدية أّيدة أو نطدق أو لكلمدة الخداط  االسدتعمال هو: الّزائد الّتصحيح -د
 تعدويض عملّيدة طريدق عدن مهّذبدة بطريقدة الكدالم محاولدة نتيجة الكالم في أخرا
 فدي" Who" عدوض" Whom" اسدتعمال مثدل ذاتها، حد في صحيحة بكلمة كلمة
 مدتعلّم يسدتعمل ،"? Whom do you think painted that picture: "جملدة
 بغيددر مددتكلّم أو سددليم بشددكل الكددالم معدده يحدداول الددّذي الّزائددد الّتصددحيح ثددان لسددان
 عدن نداتج وهدذا رسدمي، بشكل الّطريقة بهذه يتكلّم عندما للّسان الّنموذجّية الّطريقة
تسدتعمل إذ زائددا   ذاتيدا   تصحيحا   المتعلّم استعمال  اسدتعمال دون رسدمّية ُمفدردات ُّ
 .اللّسان لذلأ الّنموذجية الّطريقة مفردات

 خطابده وإحكدام ضدبط في للمتكلّم فاشلة محاولة يكون قد الّزائد فالّتصحيح 
 بها يستشهد معيارية صي  على قياسا   يكون قد كما والوجاهة، الجاذبّية معيار وفق
 مثدل المحديط لدذلأ صدالحة ليسدت صدي  باستعمال فيه خاض الّذي كذلأ سياق في
 وجددود يجهددل ال هنددا خلفيددة،فالمتكلّم" a" ب الكنديددة الفرنسددية فددي" Port: "نطددق
"Part "علددى نفسدده الحكددم خطددأ ُيطّبددق ولكّندده «Port »  بددين الّتقابددل جدداهال /c /

 .الفرنسي الّسياق في الخلفية/ a/ و المفتوحة
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 المدتعلّم يسدتخدم أيدن اللّسانين، كال تعلّم في مشتركة عملّية هو: المفرط الّتعميم -هـ
 مدتعلّم يقدول كدأن المقبدول اسدتخدامها حددود خدارج لسداني لتركيب الّنحوية القاعدة

 تعمديم الّصديغة هدذه فاسدتخدامه" Men" إلدى منده إشدارة فدي" Mans" اإلنجليزية
 إذن فهدو القاعددة، تتخلّدف أيدن يعدرف ال الحالدة هدذه فدي وهدو ،"s" الجمدع لعالمدة

 11."لغوي خطأ ارتكاب ىإل يؤّدي خاط ، لغوي قياس"

 يبرحهدا ال معّيندة حاالت في لسانين بين الخطأ يحصل: الّتعلم أثر انتقال أماكن -4
 :هي

 التديّ  الدّزمن دائدرة ضدمن يددرج شدكال   حددث كدل يّتخذ: االكتساب سرعة -أ
 حساب يمكننا المنحى، هذا عن تخرج ال االكتساب عملّية كانت ولّما حركته، تحّدد
 المتوّسدط هدذا ويختلدف معّينة، زمنية مّدة في المتعلّم يكتسبها التيّ  تالكلما متوّسط
 .المتعلّم ومستوا المكتسبة الماّدة ونوعّية االكتساب، هدف باختالف

 مراحدل علدى الهددف اللّسدان المدتعلم يكتسدب: للدتعلّم الّتطوري المسار -ب 
 مستواه تحّدد أن المراحل هذه شأن ومن ، غيرها عن تختلف فيه مرحلة كل تكون
 المتعلّقة المرحلة إلى منها كل عزو يمكن األخطاء، تصنيف فعند لذلأ ما، حدّ  إلى
 12.المراحل في الّتدرج سلّم عبر بها

 الّتدي المدّرات عددد بدذلأ والمقصدود: اإلضدافة أو الّزيدادة أخطداء تردد -ج  
 وفدق سدبهان وتحديدد وتصدنيفها جردهدا فيدتم اإلنجداز، فدي الّزيدادة خطدأ فيهدا يظهر
 .إحصائية تحاليل

 مدن والمثيدرات واألشدياء األحدداث فهدم فهدو الّتلقدي أّمدا: واإلنجداز الّتلقي -د
 البصدري كدالّتلقي تمييزهدا يمكدن الّتلقدي مدن مختلفدة أندواع وهنداأ الحواس، خالل

  األكوستيكية الّدوال أنواع مختلف تتّبع الّسامع من الّسمعي الّتلقي ويتطلّب الّسمعي،
 ترّددهددا مثددل ، خصائصددها اختالفددات خددالل مددن بينهمددا االخددتالف علددى موالحكدد
 إضافة تقديمها، وسرعة ترّددها نظام أو ومّدتها( مستوفاة كونها) استيفائها ودرجة
.فهمه أي  الكالم تلقي إلى

96 

 لديده، الكدالم مهدارة تشدغيل علدى الخاّصدة الّشدخص قددرة بده فُيقصدد االنجداز وأّما
 الّتلقدي، وهدي الّنشديطة غيدر بقدرته مقارنة الّنشيطة اللّغوية معرفةال أحيانا   وتسّمى
 لقدد و اإلنتداج، قددرة مدن بكثير أكبر لديه الّتلقي قدرة ف ن قح لسان لمتكلّم وبالّنسبة

: الّتاليدة الّنتدائج إلدى البداحثون توّصدل إذ المهدارتين بدين الّتفداوت درجدة إحصاء تمّ 
 إنتاجدده ولكددنّ  كلمددة 166.666 مددن أكثددر يتلّقددى أي يفهددم أن القددح المددتكلّم يسددتطيع
 .فقط كلمة 96.666 إلى 16.666 من يتراوح

 الّشاسدع الفدرق يتقلّص إذ األجنبي اللّسان في واالنجاز الّتلقي أمر ويختلف 
 بدين يتدراوح تعلّمده مدن ما مرحلة في للمتعلّم الّنشيط المعجم فترا المهارتين، بين
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 بدين فتتدراوح الّتلقدي على قدرته أي الّنشيط غير معجمه أّما كلمة 4666 و 1666
.كلمة 16.666 و 4666

91 

 أغلددب الّندداس قضدداء خددالل مددن الّنحددو أهمّيددة تبدددو: الّنحويددة الجوانددب -هددـ 
 اللّسددان مددن األساسددي فالقسددم" والكتابددة، والقددراءة واالسددتماع الحددديث فددي أوقاتهددا

 ما ولكنّ " الّنحو هي( نستعملها الّتي المجازية العبارات بعض مع وحساباته، آليته)
 مدا لديس فهدو ألسدنتهم، يتكلّمدون عنددما الّنداس بده يقدوم مدا وصدف" إّنه الّنحو؟ هو
 بيندده للّتفريددق طبعددا   الّتقندي بمفهومدده اللّسددانيات فددي ويسدتعمل.. الكتددب داخددل يوجدد
 هدددذين بدددين الوسدددط فدددي الكدددالم لكيفّيدددة الدددّرابط إّنددده والّداللدددة، الفونولوجيدددا وبدددين
  99."لجانبينا

 اللّسدان، ذلأ في قدرته يوافق األعم الغالب في لكان ثان لسان متعلّم نحو قيس ولو
 الّتدام الوصدف" كونده أسداس علدى الّنحو أخذنا ولو. طردا   يتناسبان والّنحو فالقدرة
 المباشدرة بالمكّوندات ِعلدم علدى يكدون أن ثدان لسدان مدتعلّم على لوجب ، 91"للّسان
 :التاّلي الّنحو على الهدف اللّسان في نماذجها اختالف ىعل الجمل ألنماط

 .فعلي مركب+  اسمي مركب=  جملة: المعادلة شكل

 .اسم+  ال=  اسمي مركب        

 .اسمي مركب+  فعل=  فعلي مركب          

 شكل هو آخر شكال   يّتخذ أن"  للجملة المباشرة المكّونات: " أي الّشكل لهذا ويمكن
 : المشّجر

 

 .منته اللسان تعتبر ألنها فقط، السانكرونية الناحية من التحاليل هذه وتصلح
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ii-فدي آخدر منحى لسانين بين الخطأ لتحليل الحالي المنظور أخذ: الحالي المنظور 
-Vainikka، A، and M.young) "شدددولتن يويددد " و" فينيكدددا" بحدددوث

scholten)الّدنيا المشّجرات: "  سمّياه وقد "(Minimal trees)  ّعلى يقوم والذي 
 Full transfer/Full access)" الّتام والمدخل الّتام التّداخل" فرضّية من الّنقيض

hypothesis)، احتدرام مدع أّنده ثدان لسدان تعلّدم فدي الفرضدّية هدذه من والمقصود 
 اللّسان من نقله يمكن لما مالزمة طبيعّية شروط أو تقييدات أّية هناأ ليس الّتركيب
 قبيدل مدن العمدومي الّنحدو لددخول شدروط أو تقييددات أّيدة هنداأ لديس أّنه كما األم،
 91".ثان لسان متعلّم

 اللّسددان فددي للّنحددو المبدئّيددة الحالددة أن" الددّدنيا المشددّجرات" فرضددية تقتددرح
 موضددوعا   ليسددت الوظيفّيددة الّنمدداذج هددذه ألنّ  الوظيفيددة، الّنمدداذج إلددى يحتدداج الّثداني

 .إثبات إلى تحتاج  القناعة هده أن نم الرغم للّتداخل،على

 كدال اكتسداب بحدوث فدي الّنحدو تطدّور بدايدة فدي الوظيفيدة الّنماذج ظهرت 
 الحالدة طبيعدة علدى المناقشدات رّكدزت الحدالتين كلتدا وفدي. والّثاني األّول اللّسانين
 رالّتصدو تفتدرض" الدّدنيا فالمشّجرات. "الوظيفّية الّنماذج مكانة احترام مع الّنحوية
 تدريجيا   تتطّور ف ّنها االكتساب عملّيات بداية في الوظيفّية الّنماذج كانت إذا: الّتالي
 94.والّثاني األّول اللّسان الكتساب بالّنسبة

 متناقضدين رأيدين الّنهايدة فدي نسدتنتج أن الّثداني اللّسان اكتساب في ويمكن
 .الّثاني سانللّ  األّولي الّنحو في وتقديرها الوظيفّية لمكانة بالّنسبة

 و( فينيكددا) فيهددا يفتددرض الّتددي (M.T.H)" الدددنيا المشددجرات" ففرضددّية 
 اإلسدقاطات كدل أنّ  (Vainikka، A، and M.young scholten) (شدولتن)

 واعتمدادا   الّثداني، اللّسدان تطّور من جّدا   المبّكرة المراحل في غائبة تكون الوظيفّية
 األّولدي الدّذهني الّتمثيل من جزءا   تشّكل ال األم نللّسا الوظيفّية البنية ف نّ  ذلأ على
رف األّولي الغياب فعند. الّثاني للّسان  .بداهة الوظيفّية الّنماذج تغيب الّسطحي للصَّ

 لددـ" الّتددام والمدددخل الّتددام الّتددداخل" فرضددّية تقددوم ذلددأ مددن الّنقدديض وعلددى
 اقتدراح علدى) (Schwartz، B.D. and RA. Sprouse( سبروز) و( شوارتز)

 وقددد الّثدداني، للّسددان األّولددي الّنحددو فددي وخاّصددة الوظيفّيددة اإلسددقاطات كددل حضددور
 90.الوظيفّية بالّنماذج المرتبط الّنحو لظاهرة المبّكر الحضور على ذلأ في اعتمدا

 الّتدددام الّتدددداخل" فرضدددّية إلقحدددام مكدددان إيجددداد محاولدددة البددداحثون ويعتبدددر
 الّثداني اللّسدان فدي المبّكدرة الّنحويدة المراحل في ّيةالوظيف والّنماذج" الّتام والمدخل
 .متكلّفا أمرا

 اقتصدار هدي" التدام والمددخل التدام الّتدداخل" لفرضّية األساسّية الفكرة و " 
 الُمعجمّية اإلسقاطات على الهدف واللّسان األم اللّسان بين الّتداخل
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ددي وتوّجههددا   اإلسددقاطات مددن تتكددّون ّثددانيال للّسددان األولّيددة الحالددة ألنّ  ذلددأ. الخطِّ
 الوظيفّيددة الُبنددى لتطددّور متدددّرجا   شددكال   الّتطددور يأخددذ ذلددأ وبعددد فقددط، المعجمّيددة
 جميدع" الّتدام والمددخل الّتدام الّتدداخل" فرضّية استوفت وقد .متدن وظيفي بمستوا
 فدي وظيفّيدة إسدقاطات ،مدع مشدتركة تدداخل لحداالت وجود ال إّنه: وقالت الّتنبؤات
 أّية من خالية   تكون أن ُيفترض الّسبب لهذا الّنحوية البنّية فاللّغة للّنحو، البينّية اللّغة
  94.الوظيفّية هندستهما في اللّسانين من أليّ  وظيفّية بنية

 يخرجندا أن شدأنه مدن ثالدث لسدان إلى الّتطرق إنّ : ثالث لسان تعلّم في الّتداخل -1
 بمقاربدة يسدّمى فيمدا أو األلسدن متعدّدد حّيدز فدي لنضدحى اللّسانية الّثنائية دائرة من

 عددا أخدرا ألسدنا   إنّ  قولهدا فدي األخطداء بقضدّية االهتمدام إلى تسعى الّتي الّتعددية
 بين نفّرق أن إذن لنا فكيف التعلّم، عملّية في هاما   دورا   تؤّدي أن يمكن األم اللّسان
 نقداط فدي يشدتركان مدريناأل أن فيده شدأ ال فمما ثان؟ لسان وتعلّم ثالث لسان تعلّم

 الحدظ فقدد بهدا، نهدتم أن يجدب والّتدي أيضدا   موجدودة االخدتالف نقاط ولكن عديدة،
 تعلّدم أنّ  9666 سدنة and (U. Jessner) ،.(Cenoz، J) (جسدنر) و( سدينوز)

 يدؤّثر أن يمكنده الّثداني اللّسدان تعلّدم ألنّ  الّثاني، اللّسان تعلّم من أعقد الّثالث اللّسان
 األم لسددانه يملددأ المددتعلّم كددان الّثدداني اللسددان تعلّددم فحددين الّثالددث، اللّسددان متعلّدد علددى
 لدذلأ ثانيدا، لسدانا األم لسدانه جانب إلى يملأ فهو الثاّلث اللّسان تعلّم عند أّما مسبقا  
  91.جديدة أبعادا يأخذ أن شأنه من ثالث لسان فّتعلم

 يسددتخدمون ثددان لسددان متعلّمددي أنّ  تثبددت بحوثددا   هندداأ أنّ  الكاتبددان يددرا
 المسبقة خبرتهم إلى ذلأ ويعود كبير، ميتالساني وعي على تدل أكثر إستراتجيات

 الخبرة تلأ من االستفادة إلى المتعلّم يسعى المجال هذا وفي الّثاني، اللّسان تعلّم مع
 .الّثالث اللّسان تعلّم على بها يستعين أن عسى

 إلدى أي: تدوالٍ  علدى ُيحيدل  سدانل تعلّدم مفهدوم كدون على(  سينوز) يوافق 
 اآلن فدي االكتسداب إلدى وكذلأ األم اللّسان اكتساب بعد الّثاني اللّسان تعلّم حصول
  92.فقط للّتعلم ترتيبان إذن فهناأ والّثاني، األم اللّسانين لكال نفسه

 الوقت في معه أو األم اللّسان بعد إّما الثاني اللسان المتعلم  يتعلّم أن يمكن
 يضحى الذيّ  النظام في كبيرا اختالفا هناأ ف نّ  ثالث لسان تعلّم حالة في أّما ،نفسه
 اآلخدر بعدد الواحدد ُتدتعلّم أن الثالثدة لأللسدن فديمكن األقل، على أربعة تراتيب على
 فدي ُيكتسدبا أن للّسدانين يمكدن كمدا( الّثالدث اللّسدان ـدـ الّثداني اللّسدان ـدـ األم اللّسان)

 ويمكن( ع اللّسان/س اللّسان ــ األم اللّسان) األم اللّسان يكتسب أن بعد نفسه الوقت
 :الّتالية الّشاكلة على األمر يجري أن

 اللّسدان ـدـ س اللّسدان/األم اللّسدان) الثاّلث اللّسان ّثم الّثاني واللّسان األم اللّسان تعلّم
 (.ع اللّسان/س اللّسان/األم اللّسان) نفسه اآلن في الّثالث األلسن تكسب أن أو( ع

 لسدان تعلّم عن يختلف ثان لسان تعلّم أنّ   -بنا مرّ  كما -أثبتت بحوث هناأ
 لسدان هنداأ الّثاني للّسان فبالّنسبة مختلفة، وظائف والّثاني األّول للّسان وأنّ  ثالث،
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 ثالددث لسددان تعلّددم حالددة فددي األمددر يختلددف بينمددا األم اللّسددان هددو عليدده يددؤّثر واحددد
 16.كيفيا   اختالفا  

 مهدارات يفقدد أن ثدان لسدان تعلّدم شدأن مدن: األم اللّسدان فدي الّثداني اللّسدان أثر -2
 عندما خاّصة ظروف في يحدث ذلأ ولكن األم، باللّسان الخاّصة المعارف وبعض
 هددو األمددر هددذا إنّ  عديدددة، لسددنوات الّثدداني اللّسددان ممارسددة فددي المتكلّمددون يندددمج
 اللّسدان فدي األم اللّسدان أثدر أّنده أسداس على اخلالّتد مفهوم أُخذ إذا معكوس تداخل
 نحو الّدراسات من كثير موضوع فكانت كثيرا ، الظاّهرة هذه لوحظت وقد ، الّثاني
 اللّسددان تددتعلّم فنلنديددة امددرأة علددى( ،.Jervis، S) ( جددرفس) أجراهددا الّتددي تلددأ

 اللّسدان قواعدد بعدض ولكدنّ  األم اللّسدان قواعد على أبقت فقد ثانيا لسانا اإلنجليزي
 امدرأة علدى حالدة دراسدة هدذه.  الكالميدة الّظدروف بعض في أيضا   حاضرة الّثاني
 الّثالثدة سدن فدي األمريكيدة المّتحدة الواليات في للعيش ذلأ بعد وتحّولت فنلندا في

  11.والعشرين

 يتعلّمون الّذين المجريين من مجموعة على أُجريت أخرا دراسات وهناأ
 توّصدددلت وقدددد. المدرسدددة فدددي أجنبيدددا لسدددانا الّروسدددية أو لفرنسددديةا أو اإلنجليزيدددة
 يكدون أن يمكدن تعليمهدا وتكثيف األلسن تلأ تعلّم في الّنجاح أنّ  إلى تلأ الّدراسات

 أن يمكددن األجنبّيددة باأللسددن الّتفكيددر ألنّ  األم اللّسددان مهددارات لتطددّور مفيددد أثددر ذا
 19.عليه إيجابا   ينعكس
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 التواصل اللغوي عند األطفال المتأخرين ذهنيا
 

 بنيني عبدالكريم
 قسم اللغة العربية/ 

 جامعة طاهر موالي / سعيدة
 

 ملخص

اللّغة هي قدرة ذهنية مكتسبة يمّثلها نسق يتّكون من رمدوز اعتباطيدة منطوقدة 
جتمع  ما، فهي مكّونة من مجمدوع المعدارف اللّغويدة بمدا فيهدا يتواصل بها أفراد م

المعاني و المفردات  و األصوات و القواعد التي تنتظمها ، و هي السبل إلى تنمية 
أفكار اإلنسان و تجاربه و إلى تهيئته لإلبداع  و الخلدق و بوسداطتها ينّمدي قدراتده 

ر فدي التطدّور العقلدي للطفدل مندذ و ال شدّأ أّن اللّغدة تدؤثّ  .1الذهنية ، بل و يصدنعها
األشهر األولى مدن حياتده ، فقدد أّكددت التجدارب أّن الطفدل ال يدتمّكن مدن إنجداز و 
تحقيددق أّي تصددّرف مددن تصددّرفاته العديدددة و المتنوعددة دون أن يسددتعين بددالرموز 
اللّغوية ، و أّن اضطراب نظام هذه الرمدوز يدؤّدي بالضدرورة إلدى اضدطراب فدي 

  9رفه.سلوكاته و معا

 

يبددددو أّن لغدددة المتدددأخرين ذهنيدددا  قريبدددة مدددن لغدددة األشدددخاص العددداديين، أّمدددا 
االختالفات فهي في مستوا اللّغة وليست في طبيعتهدا. فاألطفدال المتدأّخرين ذهنيدا 
يحتفظون فدي العدادة باألشدكال اللّغويدة غيدر الّسدلمية مقارندة مدع األطفدال العداديين 

العجدز اللغدوي  اكتسابهم اللّغة الّسليمة. ويتجسدد الذين ُيقصون تلأ األشكال بمجّرد
عند المتأخرين ذهنيا في كل المستويات اللسانية :الصدوتية  المفرداتيدة  الصدرفية  
التركيبية والداللية، وذلأ العجز يظهر عادة في شكل أمراض لغوية تفدوق نسدبتها 

فداوت مسدتويات نسبة األمراض اللغوية عندد األطفدال العداديين، وتتفداوت حدّدتها بت
 التأخر الذهني.

 

 الكلمات المفتاحية : التواصل اللغوي، التأخر الدهني، األمراض اللغوية.

 

وجه علم الّنفس اللّساني اهتماما  خاصا  بالبحث في لغة الطفل بشدقيها الصدّحي 
والمرضين، وقد اعتنى بدراسة األشكال المختلفة للحاالت اللّغوية المرضية و منها 

فددال المتددأّخرين ذهنيددا  الددذين يعددانون إلددى جانددب تددأّخرهم الددذهني تددأّخرا  حالددة األط
إذ ال ُينعدت اإلنسدان بالخلدل الدذهني إال إذا كدان يعداني مدن خلدل فدي وظيفدة  .لغويا  
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الذكاء وسلوكه االجتماعي، فيسّبب ذلأ صعوبات في التعلّم وفي تكّيفه مع محيطده 
ب عضوية أو أمراض ما قبدل أو بعدد ووسطه وقد يكون ذلأ الخلل ناتجا  عن أسبا

الوالدة، فلقد أّكدت البحوث أّن التطّور العقلي عند الطفدل يدتّم بدالموازاة مدع تطدّور 
مهارات أخرا كالجلوس والمشي والحركة والكالم وهي المهدارات التدي يلجدأ لهدا 

 العلماء لتقدير نسبة ذكاء الطفل.

طددار اإلعددداد لنيددل شددهادة حاولددت، انطالقددا مددن اختبددار ميددداني أنجزتدده فددي إ
ماجسدددتير فدددي اللسدددانيات و التواصدددل، أن أدرس نظدددام التواصدددل عندددد األطفدددال 

 المتأخرين ذهنيا المسجلين ضمن نظام تربوي رسمي.

قمت باتصاالت أولية مع الفريق التربوي  بالمركز البيداغوجي الطّبي الكدائن 
أخرين ذهنيدا مدن مسدتويات بدائرة الحساسنة/والية سعيدة والذي يسدتقبل أطفداال  متد

 عقلية ُمختلفة.

عايندت، فدي البدايدة، المصدالح البيداغوجيدة المسدؤولة عدن المتابعدة والمراقبددة 
والتنظيم، فأجريت حوارات مدع المدربين واألخصدائيين وتحّصدلت علدى معلومدات 
أّولية انطلقت منها لبنداء تصدور عدام حدول طبيعدة االختبدارات التدي سدأجريها مدع 

م قمددت بزيددارات ميدانيددة للوحدددات التربويددة الموجددودة فددي المركددز، األطفددال، ثدد
واتفقددت مددع المددرّبين حددول طريقددة اإلجددراء واالختبددار معتمدددا  علددى توجيهدداتهم 
ونصائحهم ومالحظاتهم التي سّجلوها بفعل تعداملهم مدع أطفدال المركدز. تددوم كدل 

ا الكفدداءة يدتم مددن خاللهددا اختبدار مسددتو 1( دقيقددة14حصدة اختبددار خمدس عشددرة )
 اللّغوية بشقيها: الفهم والتعبير.

 اختبار مستوى الفهم

تدددّم اختبدددار مسدددتوا الفهدددم عندددد أطفدددال المركدددز مدددن خدددالل بعدددض األلعددداب 
البيداغوجية التي اعتاد المرّبون استعمالها. يطلب من هؤالء األطفال اإلشدارة إلدى 

عنهددا إن كانددت اللّعبددة بعددد أن يسددمعوا اسددمها أو وضددعها فددي مكددان مددا أو البحددث 
 مختبئة.

ُينجددز اإلجددراء الثدداني بطددرح أسددئلة تتضددمن اإلشددارة إلددى أعضدداء الجسددم أو 
باإلشددارة إلددى االتجاهددات: فوق/تحددت، يمين/يسددار.والهدف مددن هددذا االختبددار هددو 

 تحديد درجة فهم األطفال للكالم الموّجه إليهم.
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 اختبار مستوى التعبير

ن التواصل مدع األطفدال، وقدد قّسدمت هدذا طلبت من المرّبين أن يخلقوا جّوا  م
 االختبار إلى مرحلتين:

المرحلة األولى، يتم فيها تبادل الحديث بين المرّبي واألطفال على أن يختدار  
 المرّبي موضوعا  مثيرا  يهّم األطفال ويشجعهم على الحديث.

نفسهم، أّما المرحلة الثانية، فهي للمحادثة ومبادلة أطراف الكالم بين األطفال أ
وتكون اإلثارة من ِقبل المرّبي الذي يقتدرح الموضدوع ويثيدر فدي األطفدال الرغبدة 

 في التعبير.

قمت بتسجيل هذه االختبارات بواسطة آلة كاميرا طيلة أيام عديدة ترّددت فيها 
على المركز وجمعت من األشرطة المسّجلة مدّونات حلّلتها وتوّصدلت مدن خاللهدا 

اجات. احتددوت المدداّدة التددي حلّلتهددا علددى سددّت مدددّونات إلددى مجموعددة مددن االسددتنت
مقسمة إلى ثالثة مستويات. اخترت في كدل مسدتوا عقلدي عّينتدين، تجّنبدا  للوقدوع 
 في اللّبس ورغبة مّني في المقارنة بين المالحظات التي أسّجلها في نفس الحالة.

 

 اإلجراءات االختيارية

 العينة األولى: خ.ع )تأّخر ذهني حاد(

 

 ختبار مستوا الفهما

 تطلب المربية من الطفل أن يمسح السّبورة فيفعل  -

تطلب منه أن يعّين االتجاهات بأن يحمل الممسحة، ويشدير بهدا إلدى االتجداه  -
 الذي تذكره فيستجيب لطلبها ويعّين االّتجاه بشكل صحيح 

يده، ثدّم تطلب منه المربّية أن يعّين عينيه: ]وين راهم عينيأ[، فيشير إلى أذن -
 تكّرر طلبها باإلشارة، فيتوّصل إلى تعيين عينيه 

 تطلب منه أن يشير إلى أنفه فيفعل  -

 تطلب منه أن يرسم دائرة على السبورة، فيرسمها، لكن رسمه غير دقيق. -

 

 اختبار مستوا التعبير

: ]قول نيفي[، فيشير إليه  - َّ تطلب منه المربية أن يعين أنفه، وأن يذكره لفظا 
 ه، لكّنه يكتفي بالّصمت بيدي
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 تطلب منه أن يذكر فمه: ]قول فُّمي[، فيجيب ]َف[  -

 تقول له: ]قول وذني[، فيشير إلى أذنيه، لكن ال يسّميهما  -

تكّرر المربّية نفس الطلب، منتقلة  من عضدو إلدى آخدر. الطفدل يعدّين بعدض  -
 ء تلأ األعضاء.أعضاء جسمه باإلشارة إليها، لكّنه يبقى صامتا  وال يذكر أسما

 

 المالحظات الخاّصة باختبارات العّينة األولى

مسددتوا فهددم هددذا الطفددل محدددود جددّدا ، فهددو قددادر علددى تمييددز االتجاهددات  -
واالستجابة إلى بعض األسئلة، لكنه يتعّرف إلى أعضاء جسمه بصعوبة، وقد يددّل 

 صمته أحيانا على عدم فهمه السؤال 

 في نطق الكلمات، بل هو ينطقها أصواتا هذا الطفل يجد صعوبة كبيرة  -

 إنه غير قادٍر على تركيب الجمل  -

 إنه ال يتواصل مع اآلخرين. -

 

 العّينة الثانية: ع.أ)تأخر ذهني حاد(

 

 اختبار مستوا الفهم

 تالمس المربية رأس الطفل وتقول له: ]وين راسأ؟[، فيلمس بدوره رأسه  -

ير إلى أذنيه، وتكّرر نفس السدؤال، وهدي تسأله المربية: ]وين عينيأ؟[، فيش -
 تشير إلى عينيها، فيعّين عينيه بأصابعه 

تطلددب مندده المربيددة أن يحمددل دميددة موضددوعة علددى المكتددب، ويضددعها فددي  -
 الخزانة، فيفعل، ثم تطلب منه أن يغلق باب الخزانة فيستجيب لطلبها 

ائرة، فرسمها، طلبت منه أن يمسح السبورة، ففعل، ثم طلبت منه أن يرسم د -
 ولكن بشكل سّيء 

-طلبت منه أن يحمل الدمية وأن يشير بها إلى االتجداه الدذي تدذكره: ]الفدوق -
 ليسرة[، فعين الطفل هذه االتجاهات، ولكن بعد تردد وصمت.-ليمنة-تحت

 

 اختبار مستوا التعبير

 ُتالمس المربية رأس الطفل وتسأله: ]شوا ذا؟[، فيجيب: ]هاس[  -
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 ربية إلى عينيه وتسأله: ]شهادو ؟[، فال يجيب تشير الم -

 تشير إلى األذنين وتقول: ]قول: ودنيا[، فيسكت  -

 تشير إلى األنف وتقول: ]قول: نيف[، فيقول: ]نيت[  -

 تشير إلى اليدين وتقول: ]قول: يِدين[، فيسكت. -

 

 المالحظات الخاّصة باختبارات العينة الثانية

ود، فهدو ال يتعدرف إلدى بعدض أعضداء جسدمه مستوا فهم هدذا الطفدل محدد -
 ويتردد في التعرف على االتجاهات 

 يجد صعوبة كبيرة في نطق بعض األصوات، فهو يحذف بعضها مثل: -

 ]كراع     ]كاع[،   ويبدل البعض اآلخر   مثل: ]نيف[      ]نيت[    

 يصعب عليه نطق المفردات  -

 انت قصيرة ال يستطيع أن يرّكب جمال ، حتى وإن ك -

 كثير الصمت  -

 ال يتواصل مع اآلخرين. -

 

 العّينة الثالثة: ش.ج )تأخر ذهني متوسط(

 اختبار مستوا الفهم

تطلددب المربيددة مددن التلميددذة أن تددذكر أمثلددة مددن الواقددع تحمددل األلددوان التددي  -
 ستسمعها:

 ]أزرق[، فتقول التلميذة: ]كي سما[ 

 ]أحمر[، فتقول التلميذة: ]كي دم[ 

 ضر[، فتقول التلميذة: ]كي عالم[ ]أخ

تشددير المربيددة إلددى آلددة الكدداميرا التددي أسددتعملها وتسددأل التلميددذة ]شددوا ذا؟[،  -
 فتجيب التلميذة: ]صّوارة[.

 اختبار مستوا التعبير:

ُتخددرج المربيددة مكّعبددات ُكتبددت عليهددا أرقددام، وتطلددب مددن التلميددذة أن تددذكر  -
-([9]اتين )-([1]لبعة )-([1لتلميذة: ]واحد )الّرقم المكتوب في كّل مكّعب،فتجيب ا

 ([ 6]شيف )  -([1]تاتة )-([4]خمسة )
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تطلددب المربيددة مددن التلميددذة أن تحددّدثها عددن الّرحلددة التددي نظمهددا المركددز  -
 األسبوع الفارط، فتقول: ]احنا عن بيضا ...[      ]ُرحنا ْلعين البيضا[ 

الحيوانددات التددي شدداهدتها فددي تطلددب المربيددة مددن التلميددذة أن تحددّدثها عددن  -
 السيرأ، فتجيب: ]ُشت ديب وعيات[        ]عياْد[ 

 11تطلب منها المربية أن تدذكر لهدا المناسدبة التدي ُيحتفدل بهدا فدي كدل يدوم  -
 مارس، فتقول التلميذة ]باطاش ماس[ تتوقف ثم تواصل: ]عيد المعوقين[ 

، فتنشددددها بدددبعض تطلدددب المربيدددة مدددن التلميدددذة أن تدددؤدي أنشدددودة "طيبدددة" -
 الصعوبة.

 

 المالحظات الخاّصة باختبارات العّينة الثالثة:

مستوا الفهم عند هذه التلميذة مقبدول، فهدي تسدتجيب بشدكل إيجدابي ألسدئلة  -
 المربية 

تعاني بعض الصعوبات النطقية، فهدي تبددل األصدوات فدي مواضدع كثيدرة،  -
[. وتحدذف أصدواتا  فدي مواضدع أخدرا، مثل: ]لبعة[     ]ربعة[، ]أُحنا[     ]ُرحندا
 مثل ]تاته[     ]ثالثة[. ]ماس[     ]مارس[ 

 تستعمل تراكيب قصيرة  -

 ُتجيب عن األسئلة التي تستدعي جمال تامة بمفردات  -

 تجد صعوبة في احترام إيقاع الكالم  -

 ال تحسن استغالل عملية التنفس، ما يعيقها أثناء الكالم  -

 مها باإلشارات تستعين أثناء كال -

 تتواصل مع المربية ومع زمالئها بشكل مقبول، وإن كان ناقصا . -

 

 العّينة الّرابعة: ض.ب )تأّخر ذهني خفيف(

 اختبار مستوا الفهم 

تطلدددب منددده المربيدددة أن يدددذكر لهدددا أمثلدددة مدددن الواقدددع تحمدددل األلدددوان التدددي  -
 سيسمعها:

 ]أزرق[، يقول التلميذ: ]كي سما[ 

 ]كي دم[  ]أحمر[، يقول:

 ]أخضر[، يقول: ]كي عالم[ 
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 تشير المربية إلى آلة التصوير التي أحملها وتسأله: ]شوا ذا؟[، فال يجيب. -

 اختبار مستوا التعبير

ُتطلعه المربية على المكّعبات التي تحمل أرقاما  وتطلب منده أن يدذكر الدّرقم  -
]سددبعة -([9) ]زوج -([1]واحددد )-([6المكتددوب فددي كددّل مكّعددب، فيقددول: ]صددف )

 ([ 4]خمسة )-([1]لبعة )-([4)

 تطرح عليه المربية بعض األسئلة فيكتفي بالّصمت  -

تطلددب مندده أن يددؤدي أنشددودة "طيبددة" فينشدددها، ولكددن بصددوت خافددٍت، ثددّم  -
 يتوقف عن اإلنشاد قبل إتمامها.

 

 المالحظات الخاّصة باختبارات العّينة الّرابعة

لة ويسدكت فدي بعدض األحيدان، داللدة علدى هذا الطفل يستجيب لبعض األسئ -
 أّن مستوا فهمه لكالم اآلخرين متوسط 

 يعاني من بعض الصعوبات الُنطقية، فيحذف أصواتا  أحيانا ، مثل:  -

 ]ِصف[     ]صفر[، ويبدل أخرا، مثل: ]لبعة[      ]ربعة[ 

 التراكيب التي يستعملها غير تامة  -

 انديروا دورأ[ فيجيب ]الفطور[ يستعمل الجمل الكلمات، مثل: ]ش -

 كثير الصمت  -

 يستعين باإلشارات أثناء حديثه  -

 تواصله مع اآلخرين نسبي، فهو يتكلم تارة، ويسكت أخرا. -

 

 العّينة الخامسة: ب.م )تأّخر ذهني خفيف(

 اختبار مستوا الفهم

ات يطلب المربي من التالميذ أن يفتحدوا كتدبهم، وأن يدذكروا أسدماء الحيواند -
 المرسومة على بعض الصفحات 

 يستجيب الطفل لهذا الطلب، ويتمكن من تحديد أسماء الحيوانات  -

يطلب المربي منه أن يشير إلدى االتجاهدات المختلفدة عنددما يدذكرها أمامده،  -
 فيوفق الطفل في تعيينها 
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يطلب منه المربي أن يقوم إلى السبورة ليصدّحح خطدأ ارتكبده أحدد زمالئده،  -
 ب الطفل، لكّنه يرتكب بدوره خطأ آخر.فيستجي

 اختبار مستوا التعبير

 يذكر أسماء الحيوانات لفظا ، بعد أن يتعرف إليها: ]بقرة[، ]َعوْد[، ]فيل[  -

 يتحّدث إلى المربي بطالقة  -

 يتحدث إلى زمالئه بشكل سليم. -

 

 المالحظات الخاّصة باختبارات العينة الخامسة

 الميذ المحيطين به يفهم كالم المربي والت -

 فِهم كالمي وأنا أتحدث إليه جانبا   -

 تلميذ نشيط، كثير الحركة  -

 ثرثار، ُيكثر الكالم  -

 األصوات التي ينطقها صحيحة وكلماته سليمة  -

 ُيكثر من استعمال الجمل القصيرة  -

 الحظنا بعض الخلل في تراكيبه  -

 يستعين باإلشارات أثناء حديثه  -

 ع المربي ومع محيطه بشكل عادي.يتواصل م -

 

 العّينة الّسادسة : أ.خ)تأّخر ذهني خفيف(

 اختبار مستوا الفهم

طلب المربي من التالميذ أن يفتحوا كتبهم على صفحات معّينة، وأن يذكروا  -
 أسماء الحيوانات المرسومة 

 استجاب الطفل إلى مطلب المربي وتعرف إلى الحيوانات المرسومة  -

المربي أن يعّين االّتجاهدات التدي سديذكرها أمامده، فيدتمّكن الطفدل  طلب منه -
 من ذلأ 

يطلب منه المربدي أن يقدوم إلدى السدبورة لكتابدة حدرف العدين، فيفعدل، لكنده  -
 يكتبه خطأ.
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 اختبار مستوا التعبير

يطلب منه المربي أن يذكر أسماء الحيواندات المرسدومة فدي الكتداب، فيفعدل  -
 وْد[، ]فيل[ قائال : ]بقرة[، ]عَ 

يطلب منه المربي أن يحّدثه عن مقابلة كرة القدم، فيسترسل في الكالم، لكّنه  -
 ينحرف للحديث عن قضية أخرا، ال عالقة لها بالموضوع األّول 

يددروي قّصددة غريبددة  غيددر مفهومددة، يسددأله المربددي ]شددراأ تقددول؟[، فيجيبدده  -
 بكالم غير واضح.

 

 ّينة الّسادسةالمالحظات الخاّصة باختبار الع

يفهددم هددذا الطفددل مددا يقولدده لدده المربددي وزمددالؤه، ويسددتجيب بشددكل إيجددابي  -
 لألسئلة التي ُتطرح عليه 

 يتكلّم الطفل بدون استئذان ويرفع صوته أثناء الكالم  -

 إّنه ثرثار، ُيكثر الكالم ويقول أشياء غير مفهومة  -

عباراتده مختلّدة مدن األصوات التدي ينطقهدا سدليمة، وكلماتده صدحيحة، لكدن  -
 حيث التركيب 

 معاني الجمل التي يشّكلها غير متجانسة  -

 ُيكثر من استعمال اإلشارات واإليماءات  -

 يتواصل مع المربي ومع أقرانه من األطفال بشكل عادي. -

 

 المالحظات العاّمة

 العّينتان: األولى والثانية )التأّخر الذهني الحاّد(

 مستوا الفهم ضعيف  -

ّ  م -  ستوا التعبير ضعيف جدا 

 العجز عن التواصل مع اآلخرين. -

 

 العّينتان : الثالثة والرابعة )التأّخر الذهني المتوسط(

 مستوا الفهم مقبول على العموم  -
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مسدددتوا التعبيدددر متوسدددط: الحظندددا وجدددود بعدددض الصدددعوبات فدددي نطدددق  -
 أثناء الكالم  األصوات وتشكيل الكلمات وتركيب الجمل مع االستعانة باإلشارات

 مستوا التواصل مقبول مع وجود بعض الصعوبة. -

 العّينتان : الخامسة والسادسة )التأخر الذهني الخفيف(

 مستوا الفهم حسن  -

مسدددتوا التعبيدددر مقبدددول، مدددع مالحظدددة بعدددض الخلدددل فدددي تركيدددب الجمدددل  -
 والعبارات، والثرثرة في الكالم واستعمال اإلشارات 

 ل.مستوا التواصل مقبو -

 تحليل النتائج و مناقشتها

مّكنتنا المالحظات، التي توّصلنا إليهدا، مدن خدالل اختبدار القددرات التواصدلية 
عند أطفال المركز البيداغوجي الطّبدي )الحساسدنة(، مدن التوّصدل إلدى اسدتنتاجات 
تّتفق مع التصدورات التدي وضدعناها، وهدي اسدتنتاجات تجيبندا عدن التسداؤل الدذي 

فددي طبيعددة لغددة األطفددال المتددأخرين ذهنيددا : هددل هددي عاديددة أم  طرحندداه والمتمثددل
 مرضية ؟

 نظام التواصل اللّغوي عند المتأخّرين ذهنيا

تأخذ اضطرابات الكالم الناجمة عن نقص فدي القددرة العقليدة صدورا متعدّددة، 
فقددد تكددون علددى شددكل إحددداث أصددوات عديمددة الداللددة  يقددوم بهددا الطفددل كوسدديلة 

م  و هددو فددي هددذه الحالددة أقدرب إلددى جماعددة الصددّم و الددبكم فددي للتخاطدب  و التفدداه
طريقة تعبيرهم عن حاجياتهم و دوافعهم  أو أن يأخذ مظهرا آخر ، فنجد الطفل و 
قد تقدم في السّن بدرجة تسمح له بأن يستعمل اللّغة استعماال ميسورا  ال يزال يعّبر 

يدين،  حيث يتعّذر عليه الكالم عّما يريده ب شارات و إيماءات مختلفة بالّرأس أو ال
باللّغة المألوفة في مجتمعه  ، بل إّنه قدد يسدتعمل لغدة خاّصدة  ليسدت لمفرداتهدا أّي 
داللة لغوية . و تتفاوت هذه المظاهر مدن حيدث الدرجدة بتفداوت مسدتويات التدأّخر 

1الذهني.
 

 

أجدري بحدث فدي مديندة برشدلونة )إسدبانيا( درس مجموعدة تتكدون مدن أربعددة 
/ 96بأقددّل مددن عشددرين )  (Q.I)( طفددل قُددّدر مقيدداس ذكددائهم 11666ألددف )عشددر 

 تأخر ذهني حاّد( ، فنعت ذكاءهم بالصفات اآلتية : 

 انتباه ضعيف و صعوبة كبيرة على االحتفاظ به . -

إحسددداس نسدددبي بدددالواقع الموضدددوعي، و خيدددال واهدددم، و قلّدددة الحدددّس   -
 الّنقدي.
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 نطقي.عدم القدرة على التجريد و التفكير الم  -

4تأّخر كبير في عملية تطّور اللّغة .  -
 

( سدنوات فدي مركدز 16و أنجز فريق آخر من الباحثين دراسة، دامت عشدر )
االسدبانية  حدول أطفدال  (Saint-Mandé)المتأخرين ذهنيدا بمديندة سدانت مانددي 

، أي أّن تددأّخرهم متوّسددط ، 46و  16متددأخرين ذهنيددا يبلدد  مقيدداس ذكددائهم مددا بددين 
( %21مددنهم ال يعددانون مددن عيددوب لغويددة و أّن البقيددة ) %62دراسددة أّن فبّينددت ال

 .(parole et langage)مصابة بخلل متفاوت الحّدة في الكالم و اللّغة   

 

يتبددين، انطالقددا ممددا تقدددم، أن لغددة المتددأخرين ذهنيددا تّتسددم بانعدددام تجانسددها 
إجابداتهم لألسدئلة وتناسقها، و يظهر ذلأ مدن خدالل لغدتهم العفويدة و عددم موافقدة 
 (Décousues)التي ُتطرح عليهم، فكالمهم مشّكل  من جمل غيدر ُمحكمدة الدّربط 

مع توظيف غريب للكلمات.  و تؤّدي هذه األعراض في العادة إلى إنتاج لغة غير 
 0مفهومة .

 

إّن األطفال المصّنفين ِضمن فئة التأخر الذهني الحاّد يعانون مدن اضدطرابات 
م مصابون بعيوب نطقية تبرز من خالل استبدال بعدض األصدوات لغوية حاّدة، فه

وحدددذف أخدددرا، كمدددا يعدددانون تدددأّخرا  كالميدددا  ناتجدددا  عدددن خلدددٍل فدددي إدراأ الكلمدددة 
واستقبالها ثّم تشكيلها، وتأّخرا  لغويا  من المستوا الثالث ألّنهدم عداجزون عدن فهدم 

 الجملة وبنائها.

الذهني المتوسط، ف ّنهم يعانون من تأّخر أّما األطفال المصّنفون في فئة التأّخر 
لغوي من المستوا الثاني، لما يجدونه مدن بعدض الصدعوبة فدي تركيدب العبدارات 

 وبناء الجمل.

واألطفال الذين يعانون تأّخرا  ذهنيا  خفيفا  مصابون باضدطراب كالمدي يظهدر 
.  في الثرثرة وبناء الجمل الصحيحة التي ال تفيد معنى 

تددأخرين ذهنيددا  يعتمدددون وبشددكل أساسددي علددى لغددة اإلشددارات إّن األطفددال الم
واإليمدداءات مددن أجددل تدددعيم وتأكيددد الفعددل التواصددلي عندددهم، فلغددتهم مضددطربة، 
تتفاوت درجة مرضيتها بتفاوت مستوا التأّخر الذهني  وكلّمدا كدان الخلدل الدذهني 

ما تتطدور حاّدا  تعّطلت عملية التواصل اللّغوي ويرتقى مستوا هدذا التواصدل عندد
 القدرات الذهنية.

 تواصل األطفال المتأّخرين ذهنيا مع الّراشدين

ابتداء  من الشهر الثاني مدن حيداة الطفدل ، تندتظم شدبكة التواصدل  بينده و بدين 
و تتحّول األصوات الصادرة من الطرفين إلى حوار حقيقي  تضاف إلى هدذه  4أّمه
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و قدد ثبدت أّن المبدادالت التصدويتية الشبكة  الحوارات الجانبية بين الطفل ووالدده. 
بين األّم و ابنها هي التي تؤّسس أشكال المحادثات  األكثدر     تعقيددا والتدي يدتعلّم 

 من خاللها الطفل كيف يكون باثا و متلّقيا في نفس الوقت.

 

قددارن مددن خاللهددا بددين   1دراسددة  (Jones1977)أنجددز الباحددث "جددونز"  
(. 11( شدهرا وثمانيدة عشدر )61مدا بدين ثمانيدة)مجموعتين من األطفدال يبلغدون  

تتشددّكل المجموعددة األولددى مددن أطفددال عدداديين  بينمددا تتكددّون الثانيددة مددن أطفددال 
متأّخرين ذهنيا ، و قد وضدع الباحدث هدؤالء األطفدال فدي وضدعيات تواصدلية مدع 

 أمهاتهم ، فالحظ مايلي :

هم قليلة ، و األطفال المتأّخرون ذهنيا قليلو المبادرة  و ردود أفعال -
في هذه الحالة تضدطّر األّم إلدى الدتحّكم فدي الوضدعية و السديطرة علدى عمليدة 

 التواصل 

يعاني األطفال المتأّخرون ذهنيا عجزا في تركيز النظر علدى األّم  -
و على موضوع المحادثة في نفس الوقت، و هذا التركيز مهّم جّدا في اكتساب 

عمليددة التواصددل. إّندده يددربط بددين المفددردات التددي سيسددتعين بهددا الطفددل فددي 
التراكيدب الصدوتية التددي يسدمعها و الموضددوع الدذي تحيدل إليدده، فتتشدّكل لديدده 

 العالقة بين الّدال و المدلول و يستطيع بذلأ توظيفها في لغته اليومية 

األطفدددال العددداديون ينظمدددون تصدددويتاتهم بشدددكل يسدددمح لألّمهدددات  -
اختصددار هدذه التصدويتات و تددرأ   بالتدّدخل مدن حدين آلخددر، إّنهدم يميلدون إلدى

مجدداالت زمنيددة بينها،أّمددا األطفددال المتددأّخرون ذهنيددا فيبدددون اهتمامددا قلدديال و 
مبادرة أقّل في تعاملهم اللّغوي مع األّم .إّنهم  يعمدون إلى التصويت أو تكرار 
تصددويتاتهم  فددي فتددرة زمنيددة محدددودة جددّدا ) ثانيددة واحدددة تقريبددا( ، و غيدداب 

تباعدددة بددين اإلصدددارات اللّغويددة لهددؤالء األطفددال  يمنددع األّم مددن الفتددرات الم
 التدّخل و التعقيب في الوقت المناسب 

أّمهات األطفال المتأّخرين ذهنيا يستعملون لغة تميل إلدى البسداطة  -
و السذاجة ، و تتجلى هذه البساطة في تراكيب الجمل البسيطة و غير الّسدليمة 

 تلغرافية  نحويا ، إضافة إلى توظيف جمل

تترّكز لغة أّمهدات األطفدال المتدأّخرين ذهنيدا علدى تفعيدل مراقبدة   -
سلوكات أطفالهّن من خالل اإلكثار من أسداليب األمدر و الّنهدي  و إهمدال لغدة 

  2المحادثة التي تتطلب مشاركة الطفل في العملية التواصلية

لكّنهدا  إّن األّم تحاول أن تثري رصيد ابنها اللّغوي أثناء المحادثدة  -
المعتمددد علددى الّسددياق ، علددى  (pragmatique)ترّكددز علددى الفهددم التددداولي 

حساب فهم الكالم نفسه ، و هي تثير االبن للّربط بدين البندى الفكريدة المكتسدبة 



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 152 

لديدده مّسددبقا و البنددى اللّغويددة التددي هددو بصدددد تعلّمهددا ، و ال تدفعدده إلددى تعلّددم 
  16تراكيب لغوية جديدة

رة أّن لغدة األّم الموّجهدة إلدى طفدل متدأخر ذهنيدا  لغدة فقيدرة  تبين بحوث كثي -
11تسهم في تعمق التأّخر اللّغوي عنده
. 

 

 تواصل األطفال المتأّخرين ذهنيا في الوسط التربوي

إّن االلتحددام و التددداخل بددين المددرّبين و األطفددال المتددأّخرين ذهنيددا أمددر شددديُد 
ل آليدة الدتعلّم و الوسديلة األساسدية لتطدوير األهمية في بناء الفعل التربوي .إّنده يمّثد

قدرات التعبير و الفهدم عندد هدؤالء األطفدال. و المعطيدات المسدّجلة نتيجدة لدراسدة 
، و هدي ُتقدّدم المالحظدات  لغة المتأّخرين ذهنيا في عالقتهم مع المرّبين تبدو قليلدة

 :اآلتية

حاوالت يتواصل المّربون بنسبة محدودة  مع األطفال ، و تبقى الم -
اللّغويددة األولددى لألطفددال مجهولددة مددن قبددل هددؤالء المددّربين الددذين يحصددرون 

  %41كالّمهم فدي التعليقدات أو إصددار األوامدر و الّندواهي و التدي تبلد  نسدبة 
 من ذلأ الكالم  

يتوّجدده المّربددون فددي العددادة إلددى األطفددال المصددابين بتددأّخر خفيددف  -
 ألّنهم األكثر استجابة .

طفال أغلب رصديدهم اللّغدوي مدن المدّربين ، بينمدا يتلّقى بعض األ -
 تتعّرض البقّية إلقصاء و ال مباالة هؤالء المّربين  

مددن الوقددت  المخّصددص للفعددل التربددوي موّجهددة  %4إّن نسددبة   -
 لحصص التدريب و التمرين 

  (philips et balthazar)حلّدل الباحثدان "فيليدبس"و "بالتدازار"  -
( طفدال  متدأّخرا  ذهنيدا  عبدر خمدس 42سعة وسدبعين )التطّور اللّغوي عند ت 19
   %16( سنوات  في مؤّسسة تربوية ، فالحظا تراجع هذا التطّور بنسبة 4)

إّن ثلددث اإلنتدداج اللّغددوي للمربددي موّجدده إلددى جميددع التالميددذ فددي  -
من إنتاجه ذلأ موّجه  %14.1عمومهم و بدون تعيين أو تحديد المخاطب ، و 

 إلى طفل واحٍد 

اُد نسبة الحوارات بدين األطفدال عدن نسدبة اللّغدة الموّجهدة إلدى تزد -
المّربين ، و تتطدّور هدذه النسدبة مدع تقدّدم السدّن ، بينمدا تتدأّخر نسدبة التواصدل 
غير اللّغوي و الذي يبقى مصاحبا للغة األطفال المتأّخرين ذهنيا حّتى في سدّن 

 متأّخرة.
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بدين قسدمين : القسدم  11 (Schittekatte)وقارن الباحدث" سدكيتكات"     
األّول خاّص و يضدّم أطفداال متدأّخرين ذهنيدا  و الثداني قسدم عدادي ، و حداوال 

( سددنوات 16تحليددل مسددتوا التواصددل بددين التالميددذ و المدددّرس لمددّدة عشددرة )
 داخل القسم  فالحظ مايلي :

مستوا التواصل بين المدّرس و التالميذ في القسم الخداّص  يّتسدم  -
  %41، بينما تبل  نسبة الفردية في القسم العادي  %41بنسبة بطابع الفردية 

طددول ملفوظددات المدددّرس و مسددتوا تركيباتهددا أكبددر و أعمددق فددي  -
 القسم العادي مقارنة بالقسم الخاص 

يجيُب المدّرس في القسدم الخداّص عدن أسدئلته التدي  طرحهدا دون  -
م العددادي أن يتددرأ فرصددة و فسددحة     للتالميددذ، بينمددا ينتظددر مدددّرس القسدد

 إجابات التالميذ و يحّفزهم من أجل التوّصل إليها.

 

لقدددد أّدا تحليدددل الوسدددط اللّغدددوي فدددي المؤّسسدددات التربويدددة الخاّصدددة   
بالمتأّخرين ذهنيا إلى نتيجة مهّمة وواضدحة  و هدي أّن تلدأ المؤّسسدات تدؤّثر 

لي ،و سلبا في عملية اكتساب اللّغة عند المقيمين بها وتعرقدُل مسدارهم التواصد
 .11إن كان ذلأ بغير قصد

 

نظام التواصل اللّغوي عند األطفال المتأّخرين ذهنيدا  مدن خدالل المسدتويات    
 اللّسانية

 المستوا الّصوتي في لغة المتأّخرين ذهنيا   

أّكدددت الدراسددات أّن  المسددار التطددّوري للنظددام الفونولددوجي عنددد المتددأّخرين 
ين إالّ أّنده أبطدأ منده. ويدزداد التدأّخر اللّغدوي ذهنيا هو نفسه عندد األشدخاص العدادي

15ظهورا في مرحلة  تركيب الكلمة  وتركيدب الجملدة
وتبدّين أّن اإليقداع الصدوتي   .

لدا هؤالء األطفال ) المتأّخرين ذهنيا( يتنّوع بحسب المقام والحالة النفسية ، فكّل 
برتده فدي اللّحظدات إثارة يتلقاها الطفدل تدؤّدي إلدى حدّدة الصدوت ، بينمدا تدنخفض ن

التدددي يواجددده فيهدددا المبددداالة اآلخدددرين .و يظهدددرا لنشددداط الصدددوتي عندددد األطفدددال 
 المتأخرين ذهنيا من خالل: 

 استبدال األصوات الصفيرية باالنفجارية،  مثال : ]شوفي[ تنطق ]توبي[  -

: جتمع في أزواج في صوت واحد، مثالاختزال  األصوات التي ت -
 موضع  الصوتين، ]تاكل[ تنطق ]تاُتل[  ]ت/أ[،يستعمل صوت  واحد  

تعددويض صددوت "الددّراء" بددـ " الددالم" أو " اليدداء" عددادة، مثددال :  -
 ]نروح[ تنطق ]نلوح[ أو ]نيوح[.



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 154 

 

 المستوا المفرداتي في لغة المتأّخرين ذهنيا   

إّن أسباب التأّخر الملحوظ في تطّور المفردات عند المتدأّخرين ذهنيدا ال تدزال 
10عل أهم األسباب التي تفسر هذا التأّخر ما يلي:مجهولة، و من ل

 

الخلددل فددي اإلحاطددة بالعالقددة القائمددة بددين األشددياء ،األشددخاص، الوضددعيات، -
 األحداث، والكلمات التي ترمُز إليها  

صددعوبة تخددزين هددذه العالقددة و اسددتثمارها حتددى لددو كانددت ُمدركددة  مددن ِقبددل -
 الطفل 

ي للكلمدة والدذي يدؤّدي إلدى صدعوبة فدي الخلل في إدراأ التركيب الفونولوج-
 إدراأ عالقتها بالموضوع الذي تحيل إليه 

الخلل في التعّرف على الموضوع الخارجي و إدراكه مع العجز عن تمثيلده  -
 الذهني  

التأّخر و الخلل في تطّور القدرة على التمثيل بشدكل عدام، و بالخصدوص مدا -
17يتعلّق بالدالالت الرمزية
.  

 

ت الدراسددات أّن األطفددال المتددأّخرين ذهنيددا يميددزون بددين أصددناف وقددد بيندد  
الكلمات ألنهم يكتسبونها متفّرقة و أّن الكلمات األكثدر اسدتعماال  عنددهم تنتمدي إلدى 
فئة األسماء ، تليها فئة األفعال ثم الّنعوت، و في األخير يتم اكتساب الضدمائر. إالّ 

واسددتعمالها يبقددى متددأّخرا بالمقارنددة مددع  أّن وعدديهم بالقيمددة الوظيفيددة لتلددأ الكلمددات
قدددرات األطفددال العدداديين ،إذ تظهددر الكلمددات األولددى عنددد األطفددال  العدداديين فددي 

( بينما تتدأّخر عندد المتدأّخرين ذهنيدا إلدى الشدهر الثداني و 14الشهر الخامس عشر)
( ، ويبقددى مسددتوا ظهددور هددذه الكلمددات 91أو99العشددرين أو الّرابددع والعشددرين )

 . 11ا و ال يكتمل بناء كالم دال ومقّيد إالّ في حدود السنة الثالثة أو الّرابعةنسبي

 

 المستوا التركيبي  في لغة المتأّخرين ذهنيا

تبّين من خدالل الدراسدات أّن اكتسداب الكفداءة الصدرفية يتدأّخر عندد األطفدال  
الكفاءة في سّن المتأّخرين   ذهنيا  مقارنة مع األطفال العاديين، الذين يكتسبون تلأ 

(  سددنوات تقريبددا، بينمددا يتددأّخر األطفددال 16(والعشددر )61يتددراوح بددين الددثالث)
المتأّخرون ذهنيا في اكتسابها إلى سّن متدأّخرة. وأّكددت نفدس الدراسدات أّن الطفدل 

( شدهرا ، 16( كلمات في سّن الثالثدين )61العادي يتمّكن من التركيب بين ثالث )
هنيددا هددذا القدددر مددن التركيددب فددي سددّن المئددة و السددبعة و يبلدد  الطفددل المتددأّخر ذ

 12( شهرا.114عشر)
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يمكددن أن نمّيددز مظدداهر الكفدداءة التركيبيددة عنددد األطفددال المتددأّخرين ذهنيددا فددي 
 العناصر اآلتية: 

األطفددال المتددأّخرون ذهنيددا بطيئددون فددي تعلّددم  تراكيددب جديدددة ،  -
 للّغوية الخاطئة إضافة إلى أّنهم بطيئون في التخلّص من التراكيب ا

يتمّكن الطفل العادي من اكتسداب تراكيدب صدحيحة و جديددة عندد  -
(، ويكون في هذه المرحلة قادرا علدى إنتداج التراكيدب 61بلوغه سّن الّرابعة )

الممكنة ،أّما الطفل المتأّخر ذهنيا ف ّنه يحافظ على التراكيب الخاطئة فدي نفدس 
يث إّنه  قد يسدتعمل التركيدب نفسده الوقت الذي يتعلّم فيه تراكيب صحيحة ، ح

 بطريقتين مختلفتين، إحداهما صائبة و أخرا خاطئة 

الجمل الصادرة عن المتأّخرين ذهنيا ناقصة و غير سليمة   أغلب  -
يبلغددون نسددبة  بالمقارنددة  مددع األطفددال العدداديين الددذين  (%47.50)بنسددبة 

 من الجمل الناقصة و غير الّسليمة   (35.50%)

يدددب البسددديطة هدددي التدددي تتكدددّرر عدددادة  عندددد األطفدددال إّن التراك -
المتأّخرين ذهنيا )فعل/فاعل/مفعول به(، بينما ينوع األطفال العاديون تراكيبهم 
 فيّوظفون جمال من مبتدأ و خبر ،أو من : فعل مبني للمجهول و نائب فاعل 

الجمل المرّكبة و الطويلة تظهر بقلّة عند األطفال المتأّخرين ذهنيا   -
 يتمكن األطفال العاديون من إنتاج تلأ الجمل   ، و

بكثرة عند المتأّخر ذهنيا ، لكدّن تركيبهدا  96تظهر  الجمل اإلشارية -
يبقى في العادة ناقصدا كدأن يقدول مدثال: هدذا رجدل ، بددال مدن هدذا هدو الّرجدل 

 الذي...( 

يصّرف الطفل )المتدأّخر ذهنيدا ( الفعدل مدّرة واحددة بشدكل صدحيح  -
 ين  في كّل محاولت

الدزمن المسدتعمل بكثدرة فدي أفعدال المتدأّخرين ذهنيدا هدو الحاضدر  -
 ،أما المستقبل و الماضي، فاستعمالهما شبه منعدم 

يوّظف المتأّخر ذهنيا عالمات النوع و العدد في ملفوظ واحد من   -
  91بين ملفوظين

األطفال المتأّخرون ذهنيا  قادرون مثل العاديين مدن نفدس العمدر   -
ن يقلّددوا ويفهمدوا جمدال مرّكبدة انطالقدا مدن قاموسدهم اللّغدوي و العقلدي علدى أ

مناسدددبة لمسدددتوا كفددداءتهم التركيبيدددة الصدددادرة فدددي إنتاجدددات تلقائيدددة ، لكدددنهم 
 عاجزون عن فهم أو إنتاج جمل ذات تراكيب أكثر تعقيدا.

  99بالتعداون مدع عددد مدن البداحثين تجربدة (Rondal)أجرا الباحدث رونددال 
جموعة من الجمل على أسماع أطفال متأّخرين ذهنيا،  و كانت تلدأ ضّمنها إلقاء م
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الجمل متنّوعة )جمل مرّكبة و بسيطة ، جمل مثبتة و منفية ، و جمل أخدرا غيدر 
سليمة من حيث التركيب(. و طلدب مدن هدؤالء األطفدال تقليدد مدا  سدمعوه، فكاندت 

 الجمل المنفية أقّل وضوحا و أصعب تقليدا من الجمل األخرا.

ر هذا الخلل التركيبي عند األطفال المتدأّخرين ذهنيدا بعددم اكتسدابهم كفداءة ي فسَّ
لغويدة  حيويددة منتجدة تكددون مصدددرا للخلدق اللّغددوي، فانعدددام الجاندب الخددالّق عنددد 
المتأّخر هو الذي يتسبب في تأّخره اللّغدوي. و إذا كدان باإلمكدان تحسدين المسدتوا 

ّندده مددن الصددعب الّرفددع مددن مسددتوا أدائهددم المعجمددي لألطفددال المتددأّخرين ذهنيددا ف 
التركيبي ألن اكتسداب القددرة التركيبيدة يتطلّدب مسدتوا ذهنيدا مرتفعدا ، و هدذا مدا 

 يفتقد إليه هؤالء. 

 

 المستوا الداللي في لغة األطفال المتأّخرين ذهنيا

يبدو من المستحيل إحصاء عدد الكلمات التدي يعرفهدا الطفدل المتدأّخر ذهنيدا و 
جّدا  تعليُمه الكلمات التي يكتسبها الطفل العادي بطريقة عفوية و بدون  من الصعب

23جهد
. 

يوّظف الطفل المتأّخر ذهنيا كلمات عاّمة  تصلح لدالالت واسدعة ، مثدل كلمدة 
: شيء . فهو عاجز  عن تحديدد الددالالت الخاّصدة لتلدأ الكلمدات  و تصدنيفها تبعدا 

ال ُيبدي أيَّ  قلٍق إزاء عجزه هذا، بل إّنه يبدو لحقولها الداللية التي تنتمي إليها ، و
غير واٍع به و قد يسدتعمل و لمدّدة طويلدة كلمدة واحددة للداللدة علدى معداٍن كثيدرة ، 
فيسّمي  مثال   كلَّ الّرجال الذين يصادفهم باسدم )بابدا( ، كمدا أّن هدذا االسدتعمال قدد 

 يمتد  إلى غير اإلنسان ليعّبر عن األشياء .

كلمدددات عندددد هدددؤالء األطفدددال باالعتمددداد علدددى قيددداس الصدددوت و وتصددددر ال 
الصورة دون تفكير     منطقي، ف ذا قرأنا أمامه الجملة اآلتية :"الدراجة  الحمدراُء 
تعّطلت"، و طلبندا منده أن يعدّوض كلمدة " دراجدة" بكلمدة أخدرا ف ّنده قدد يقدول :" 

لصدوت إلدى كلمدة الدجاجة الحمراء تعّطلدت" ،ألّن كلمدة دجاجدة أقدرب مدن حيدث ا
 "دراجة"رغم أّنها بعيدة عن حقلها الداللي.

هذه العالئق القياسية ال تتشّكل بالصددفة، بدل إّنهدا انعكداس  لفكدر الطفدل الدذي  
يتكّون من استنتاجات قياسية مرّتبة بشكل تددّرجي ،فالحركدة هدي التدي تتشدّكل فدي 

،أّما اإليقاع فُيدرأ بشّدة تفدوق البداية ثم تليها األلوان فاألشكال ذات األبعاد الثالثة 
 .إدراأ األصوات المنعزلة

 

 الكتابة عند األطفال المتأّخرين ذهنيا
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يظهر في كتابة المتأّخر ذهنيا خلل في تنظيم األفكار و تناسدقها ألّن التراكيدب 
الغريبة تتشدّكل فدي ذهنده ، فيدنعكس ذلدأ فدي كتاباتده الهّشدة و تتفداوت درجدة هدذه 

 رجة التأّخر الذهني و درجة الجهد المبذول في الكتابة.الهشاشة بتفاوت د

و نالحظ عند المصابين بتأّخر ذهني خفيف أّن الصفحات و السطور األولدى  
مرسومة بشكل      سليم، ثّم يتغّير نمط الكتابة مع أواخدر الصدفحات فيتحدّول إلدى 

جة الخلدط و الرداءة و الغموض ، ويدّل ذلأ على أّن ذهن الطفل قد تعب و بل  در
91الدددددوهم

وقدددددد علمندددددا مدددددن األخصدددددائيين فدددددي المركدددددز الطّبدددددي البيدددددداغوجي  .
أّن الطفل يصاب باإلرهاق الفكري بعد جهد ذهني ممتّد طيلة  94)الحساسنة/سعيدة(
 ( دقيقة.14خمس عشرة)

 

 مستوا الفهم في لغة األطفال المتأّخرين ذهنيا

مسدددتوا اللّغدددة التعبيريدددة ق بإّن األسدددئلة التدددي ُيرّددهدددا األوليددداء عدددادة  تتعلّددد
 :ألطفالهم

 هل تعتقد  أّنه سيتكلّم يوما؟  -

 هل يمكنني الشروع في تعليمه الكالم؟ -

إّنه يتحّسن اآلن ، لقد تمّكن من ُنطق بعض الكلمدات . و ندادرا مدا  -
يتساءل هؤالء عن مستوا فهدم أطفدالهم للّغدة ، جداهلين أّن الفهدم هدو األسداس 

 ة.األّول إلنتاج هذه اللّغ

في كثير من األحيان بعدم استجابة األطفال المتدأّخرين ذهنيدا لألسدئلة  نصطدم
الكدالم الموّجده  التي تطرح عليهم  أو الطلبات التي ُتقّدم إليهم ، و بخاّصدة إذا كدان

إلديهم ُمركبددا  و معّقدددا ،  و نالحددظ أّنهددم ال يشدديرون حّتددى بعدددم الفهددم و ال يطددالبون 
عمل األطفدال العداديون الدذين ال يفهمدون سدؤاال  إيمداءات ب عادة الشدرح، بينمدا يسدت

 .الوجه للداللة على عدم إدراكهم لمغزا السؤال  أو يطالبون ب عادته

إّن اختبار القدرة على الفهم أمر معّقد  بالمقارنة مع اختبار القددرة علدى الكدالم 
دون أن يحلّل  ، فالطفل قد يقّدم إجابة صحيحة انطالقا من تحليله لوضعية المحادثة

الكالم الموّجه إليه ، فلو طلبنا منه مثال أن يغلق باب محدّل مفتدوح و نوّجده نظرندا 
إلى الباب، ف ّنه سيتوّجه إليه ليغلقه دون أن يفّكر في الكالم الصادر عّنا ، و نكتفي 
في العادة باإلشارات و اإليماءات أو اإلجابات البسيطة التي ُيقّدمها الطفل ، و التي 

 Markowitz)وحي نسبيا بدرجة فهمه لكالمنا. وقد بين الباحث "مداركوفيتش" ت

، أّن األطفال المتأّخرين ذهنيا ال يوّظفون نفس اإلستراتيجية التي يعتمدها  (1976
األطفال العاديون في استقبال و فهم اللّغة ، و قد يرجع ذلأ إلى الخلل في مسدتوا 

رغم مددن كددّل مددا تقددّدم ذكددره ، فقددد أجمعددت . وبددال90القدددرات الذهنيددة و المعرفيددة
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الدراسات على أّن مستوا الفهم عند األطفدال العداديين أو المتدأّخرين ذهنيدا أحسدن 
 94من مستوا اإلنتاج اللّغوي.

 

  91اضطرابات اللّغة والكالم لدا المصابين بمتالزمة داون

 متالزمة دوان عبارة عن خطأ صبغي كروموسومي ُيحددث خلدال فدي المدخ و
الجهددداز العصدددبي، تندددتج عنددده إعاقدددة ذهنيدددة و مشددداكل فدددي االتصدددال اللغدددوي، 
واضدددطراب فدددي مهدددارات الجسدددم االدراكيدددة والحركيدددة. و تظهدددرا لصدددعوبات 

 التواصلية عند األطفال المصابين يهدا الخلل في المظاهر اآلتية:

 

قلدددة السدددمع الدددذي يدددنعكس علدددى اكتسددداب اللغدددة يرجدددع إلدددى قنددداة  -
رة عددن أنبددوب غضددروفي يددربط األذن الوسددطى أوسددتاكيون و هددو عبددا

 بالبلعوم 

كما تعاني نسبة كبيرة من األطفال ذوي متالزمة داون مدن وجدود  -
 عيوب خلقية على مستوا القلب تحتاج للعالج عن طريق الجراحة  

 عيوب األسنان وعدم انتظامها وكبر أو صغر حجمها  -

 وجود زيادة في عدد األسنان في الفأ العلوي  -

 كبير الحجم يؤثر أيضا  في النطق. اللسان -

مدددن بددددين االضدددطرابات نجددددد لدددديهم اضددددطرابات فدددي النطددددق   -
Trouble d’articulation فلددديهم نطددق غيددر سددليم خاصددة بالنسددبة  ،

للحددروف السدداكنة مثددال : س ش ز ج و هددذه االضددطرابات لهددا عالقددة 
بالمرونددة العضددلية الحركيددة، وهددذا يددؤثر علددى النبددرات  الصددوتية عنددد 

 إخراج الكالم 

أطفال متالزمدة داون لديس لدديهم مشدكلة خاصدة  بهدم مدن  ناحيدة  -
االتصال العام، فقدراتهم على فهم ما يقدال لهدم أعلدى  مدن قددراتهم علدى 
التحدث و التعبير  عن أنفسهم، لذلأ نجد أن اضطراب الجانب اإلنتداجي 

  92التعبيري للغة أكثر إصابة من جانب الفهم اللغوي

أن هؤالء األطفال قادرون على اكتساب مفردات جديدة نجد كذلأ  -
بدالرغم مدن تلقديهم صددعوبات واضدحة  فدي الددربط بدين هدذه المفددردات و 
الكلمات لتكدوين جملدة صدحيحة مدن ناحيدة القواعدد ، فقدد يعداني الدبعض 

 .16منهم من صعوبة ترتيب الكلمات في الجملة الواحدة بشكل صحيح
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 خالصة و آفاق

اصل اللغوي عند األطفال المتأخرين ذهنيا  باالختالل والتدأّخر، يّتسم نظام التو
ولعلّدده مددن غيددر الموضددوعي أن نعتبددر التددأّخر الددذهني سددببا  للتددأّخر اللغددوي، وأن 
نعتبر هذا األخير سببا  لألّول. إّنما الصواب في اعتقادي أن نفّسدر أحددهما بداآلخر 

 داخل بين اللغة والفكر.من خالل عالقة تالزمية وتضّمنية تعكس طبيعة الت

إّن التواصل اللّغوي يكتسي أهمية بالغة في حياة المتأخرين ذهنيا ، ولهدذا ف ّنده 
مددن الطبيعددي أن تركددز البددرامج التربويددة علددى تحسددين هددذا التواصددل مددن أجددل 

 إقحامهم في الحياة االجتماعية.

ولعدّل  يتّم تشخيص التأّخر الذهني عند األطفال قبل ثدالث سدنوات مدن العمدر،
التأّخر في اكتساب اللّغة وتوظيفها هو الذي يثير حيرة األبوين ويدفعهم إلى زيدارة 
المختّص من أجل تفسير ذلأ التأّخر والتدّخل لعالجه. ولكي يجني الفعدل العالجدي 

 11ثماره، ال بّد أن تتحّقق أربعة شروط:

 البدء في العالج في مرحلة متقدمة من عمر الطفل  -

 ائلة بشكل إيجابي، وبخاّصة الوالدين في المعالجة اللغوية إقحام الع -

االعتمدداد علددى نمددط تطددّور اللّغددة عنددد األطفددال العدداديين مددن أجددل المقارنددة  -
 والمقاربة 

االستعانة بمبادئ التعليم المسّطرة من طرف علم الّنفس التعليمي، وتوظيدف  -
 لألطفال المتأّخرين ذهنيا .األدوات واإلجراءات الوظيفية في وضع برنامج تعليمي 

بعددد أن نضددمن تحّقددق الشددروط التددي أشددرنا إليهددا أعدداله، نضددع إسددتراتيجية 
عالجيددة قائمددة علددى المبددادئ التددي تسددّجل أثندداء مالحظددة السددلوأ اللّغددوي لألطفددال 

 المراد عالجهممن خالل التركيز على التوجيهات األتية:

خرين ذهنيا  قريبة جّدا  مدن فئدة يبدو أّن األصوات الصادرة عن األطفال المتأ-
األصددوات الصددادرة عددن األطفددال العدداديين، ولددذلأ فلدديس مددن الضددروري التدددّخل 
لتصحيح أو معالجة هذه األصوات، إالّ إذا لوحظ خلل  في القدرات النطقية الناتجدة 

 عن أسباب عضوية أو نفسية 

المتدددأخرين  لألطفددال (Prélinguistiques)إّن الّسددلوكات مددا قبددل اللّغويددة -
ذهنيا  تختلف بوضدوح عدن سدلوكات األطفدال العداديين، ولهدذا وجدب وضدع خّطدة 

 لمعالجة هذه الّسلوكات 

تبين مما تقدم أ اكتساب الدالالت األولى عند األطفال المتأخرين ذهنيا  يتأخر -
مقارنة مع لغدة األطفدال العداديين، وعليده ف ّنده مدن الضدرورة االنتبداه إلدى تسدطير 

تعليمدددي يرّكدددز علدددى اكتسددداب الددددالالت التدددي تمّثدددل أسدددس بنددداء اللّغدددة برندددامج 
 19الّتعبيرية.



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 160 

 

إّننا إذ ندعو إلى التدّخل من أجل تقويم لغة المتدأخرين ذهنيدا ، ال ندّدعي القددرة 
على معالجة التأّخر الدذهني، بدل الّرغبدة فدي إقحدام هدؤالء فدي الحيداة االجتماعيدة، 

حددّق التمدددرس، مهمددا كانددت درجددة تددأّخرهم، ولمددا ال، وضددع قددوانين تضددمن لهددم 
والددّدعوة إلددى تكّفددل الدولددة، مددن خددالل مؤّسسدداتها المختلفددة، بتحسددين المسددتوا 

 التعليمي والتربوي لهؤالء األطفال.

يبدددو أّن إسددتراتيجية المؤّسسددات التربويددة الخاّصددة، هددي عددزل األطفددال  
يتسددّببوا فدي اإلسداءة إلددى  المتدأّخرين ذهنيدا ، حتددى ال يتعّرضدوا ألذا اآلخدرين وال

غيددرهم. وكددأّنهم أشددخاص فقدددوا عقددولهم بشددكل كلّددي، فاسددتوجبت الحيطددة مددنهم 
 وحمايتهم.

إّن واجب تلأ المؤّسسات هو بناء نظام تربوي قدائم علدى رؤيدة واضدحة،  
مرماها تمكين األطفال المتأّخرين ذهنيا  من ممارسدة النشداطات االجتماعيدة بشدكل 

ن ناقصدددا . ويجدددب أن ُتسدددهم اللّسدددانيات بوجهيهدددا: النظدددري الئدددق، حّتدددى وإن كدددا
والّتطبيقددي، فددي تشددكيل المنهدداج التعليمددي للمتددأخرين ذهنيددا ، علمددا  أّن الفحددوص 
األّوليددة لتصددنيف التددأّخر الددذهني، تتضددّمن اختبددارات لغويددة، يقددوم بهددا فددي العددادة 

 أشخاص يفتقرون إلى معرفة المفاهيم والمبادئ األساسية للغة.
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 السياسة التعليمية والتخطيط البيداغوجي
 للخطاب التعليمي الجامعي

 في تدريس اللغة العربيةمقاربة سوسيولسانية 
 

 بلقندوز هواري         
 ر          ــضأستاذ محا

 
 ضدمن البحثيدة، رؤيتندا مدن انطالقدا   الموضدوع البيدداغوجي هدذا يدأتي

 والتطدوير للبحدث البحث في األنثروبولوجية االجتماعية والثقافية  مركزنشاطات 

 داخل الصفية التفاعالت وأن ا ،اجتماعي مبنية الجامعية الحياة بأن وقناعتنا ،التربوي
 الواقع فدراسة وبالتالي ،الجامعة خارج يجري ما حقيقة عن منقطعة ليست الجامعة

 إلدى يدؤدي واالجتمداعي الثقدافي السدياق عدن معزولدة بصدورة التعليمدي الجدامعي

 مدن شدكل -برأيندا– وهدذا اإلنسداني، سدياقها عدن منقطعدة ذهنيدة لمعلومدات تكدديس

 علدى يعتمدد التربويدة السياسدات نجداح أسداس أن اعتقادندا فدي .فائدةال قليل المعرفة

 في مهم دور اإلثنوغرافي وللبحث .البيداغوجيا التطبيقي ميدان في األبحاث طبيعة

 للتفداعالت عميقدا   فهمدا   يسدتلزم السدليم التخطديط أن حيدث السياسات، لهذه التخطيط

 ال فيمدا يكمدن عضدهل بب يقال، ما كل في يكمن ال المعنى ولكن ،ومعانيها اإلنسانية
 الظداهرة  يتشدي تعمدل علدى  التدي البحثيدة المنهجيدات تلدأ تصدلح ال ولدذلأ  .يقال

 ما فهم لبناء اإلشكالي السياق في االنخراط يجب بل خارجها، من لتقيسها اإلنسانية
 وشدارات،اإل والكلمدات، دالالتضدمن  يقدال ال ومدا ،المحكيدة اللغدةفي إطدار  قيل
 فد ن وبالتدالي بدذاتها، قائمدة اجتماعيدة لوقائع وجود ال أنه نعتقد. الخ ... ءات،يمااإل

 .الذاتي بالوعي جدلية عالقة على إنها بل نفسها، عن تتكلم ال الوقائع
 

ضمن هذا اإلطار، سنحاول في هذا البحث أن نجوس في مسارب الوضدع 
ها، مبرزين دور المناهج المعرفي الذي يروم الممارسة التعليمية للغة العربية وآداب

السوسيولسانية المعاصدرة فدي ترقيدة تددريس العربيدة وإتقانهدا، وال سديما لسدانيات 
الخطدداب بوصددفها المقاربددة الحصدديفة والوجيهددة فددي تنميددة الخطدداب التعليمددي للغددة 
العربية، متى سخرت تسخيرا علميا وعمليا بعد تكييفها وفق خصوصيات الخطاب 

ولبلورة هذه الرؤية بشكل جلي، سعينا إلى ضدبط  محداور التربوي والبيداغوجي. 
 هذا البحث على النحو اآلتي:
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 مفهوم الخطاب التعليمي والعلمي الجامعي: -1

 الخطاب، المصطلح والمفهوم: -1-1

إننددا ال نكدداد نعثرعلددى تصددورات نظريددة دقيقددة تفضددي إلددى تعريددف واحددد   
عددم اسدتقرار هدذه المقولدة فدي أوحد لمفهوم الخطاب، والسبب فدي ذلدأ يعدود إلدى 

الممارسددة واإلجددراء، فضددال عددن كونهددا تغطددي مسدداحة شاسددعة مددن التصددورات 
المختلفة لدا الباحثين. ويبدو أن هذه المقولة كانت متداولة في االسدتعمال الفلسدفي 
الكالسديكي، حيددث يتعددين علينددا بموجبهددا التمييددز بددين المعرفددة الخطابيددة والمعرفددة 

كانددت قيمتهدا المعرفيدة ال تقدل أهميددة عدن قيمدة اللوغدوس فددي  الحدسدية. ومدن ثمدة
. أما في اللسانيات، يبدو أنها شهدت أول استعمال مع بول.غيدوم، 1الثقافة اليونانية

وهددي الفتددرة التددي تميددزت بددأفول اللسددانيات البنويددة وتصددعيد االهتمددام بالتيددارات 
ه المرحلدة، اللهدم إال بعدض التداولية  إال أنها لم تعرف تحديدا نظريدا دقيقدا فدي هدذ

اإلشارات التنبيهية بالوضعية االبستيمولوجية للددرس اللسداني، وال سديما اإلشدكال 
المتعلددق بعالقددة االسددتعمال اللغددوي بالنظددام اللسدداني. لقددد بددات واضددحا أن مفهددوم 
الخطدداب قددد شددهد تنوعددا دقيقددا فددي االسددتعمال انطالقددا مددن لسددانيات الجملددة إلددى 

لسيميائيات .ومن ثمة تعدذر علدى البداحثين مدن أهدل االختصداص لسانيات النص فا
حصر إشكالية الخطداب ضدمن حقدل معرفدي واحدد يدتم بموجبده فحدص تمظهدرات 

 الخطاب وأشكاله وأنواعه.

علدى جملدة مدن التمفصدالت المنهجيدة التدي D.Mengueneau يحيلنا 
شددكلت مفهددوم الخطدداب ضددمن الفضدداء العددام لنظريددة تحليددل الخطدداب، نددذكر 

 أبرزها على النحو اآلتي:

 الخطاب بوصفه مرادفا للكالم من منظور لسانيات الجملة لدا مدرسة جونيف. -

مرادفددة للددنص، مددن Transphrastiqueالخطدداب بوصددفه وحدددة فددوق الجملددة  -
 منظور لسانيات النص.

 الخطاب بوصفه فعالية تلفظية ذات تمظهرات سياقية من منظور لسانيات التلفظ. -

 .9ب بوصفه النموذج األرقى للمشافه والمحادثةالخطا -

وال شأ أن هذا الوضع المعرفي الذي آل إليه مفهدوم الخطداب كدان نتيجدة 
لذلأ التقاطع بين اللسانيات واألسدلوبيات والنقدد، حيدث خدرج مفهدوم الخطداب مدن 
حيددزه الضدديق إلددى مجدداالت واسددعة تشددق طريقهددا نحددو السددميائيات والتددداوليات، 

الخطداب فعدل النطدق فدوق اللسدانيات. وقدد سدار فدي هدذا االتجداه نخبدة باعتبار أن 
 - Van Dijk -R.Barthes - J.Kristivaكبيددرة مددن البدداحثين أبددرزهم: 

T.Todorov   ضددمن هددذا السددياق يعددالج . R.Barthes إشددكالية الخطدداب مددن
منظور سردي انطالقا من التصور اللساني على أن الخطداب يتموقدع فدي مسدتوا 

بوصفها وحدة دنيدا تتدوافر علدى شدرط النظدام، ومدن ثمدة أضدحى الخطداب  الجملة
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جملددة كبددرا، والجملددة خطابددا مصددغرا. علددى أن يكتسددب الخطدداب طابعددا لسددانيا 
 ولغويا انطالقا من المعطى التصوري للجملة.

هددذا المكسددب الددذي كددان قددد حددازه مفهددوم تحليددل  افددي الحقيقددة ال يتعددد
لما نوهدت بهدا جهدود اللغدويين والبالغيدين العدرب الخطاب الحدود اللغوية التي طا

القدددامى والتددي سددرعان مددا واصددلت مسدديرتها التقعيديددة واإلجرائيددة مددن المنظددور 
البنيددوي الددذي روج لدده منظددرو مدرسددة بددراغ اللسددانية انطالقددا مددن األطروحددات 

يتجداوز التصدور اللسداني البنيدوي   Barthesإال أن  de Saussureالمركزيدة لدـ 
إلدى التصدور السدردي مؤكددا علدى انتظدام قواعدد وقدوانين الخطداب ضدمن  للجملة

يؤطرها فعل السرد بوصفه جملة كبيرة، ألن لغة السرد بعامة  Global رؤية كلية
كونهددا أحددد االصددطالحات التعبيريددة التددي ضددلت وفيددة للسددانيات الخطدداب  وال تعددد

Linguistique du Discours1. 

ممارسدة اللغويدة وسديلة للمعرفدة، ومدن ومن ههنا يصبح الخطاب ضمن ال
، مدن حيدث إنده يشدكل مدع مفهدوم الدنص فرضدية قابلدة Texteثم يتحول إلى نص 

للتحليددل والدراسددة ضدددمن حقددل لسدددانيات الددنص وتحليددل الخطددداب. وظددل هدددذان 
المصددطلحان )الدددنص والخطدداب( يتنازعدددان االسددتعمال الدددواعي والمجدداني علدددى 

، حيدث ازدادا Translinguistiqueللسدانية السواء فدي تحليدل الممارسدات عبدر ا
اتساعا بتعدد االتجاهات واختالف المقاربات. وفي هذا السياق يؤكد أحمد المتوكدل 
من أن االتجاه الغالب في أدبيات النحو الوظيفي: " هو اختيار مصطلح )الخطاب( 
وتفضديله علدى منافسده. ولعدل السدبب فدي هدذا التفضديل هدو أن مصدطلح الخطدداب 

أكثر من مصطلح النص بدأن المقصدود لديس مجدرد سلسدلة لفظيدة)عبارة أو يوحي 
مجموعددة مددن العبددارات( تحكمهددا قددوانين االتسدداق الددداخلي )الصددوتية والتركيبيددة 
والداللية الصدرف( بدل كدل إنتداج لغدوي يدربط فيده ربدط تبعيدة بدين بنيتده الداخليدة 

صددريح بددين الددنص . فددي هددذا الددنص تمييددز 1وظروفدده المقاميددة بددالمعنى الواسددع "
فضاء   -والحال هذه –والخطاب من جهة العموم والخصوص.  ولما كان الخطاب 

متشددعبا يحددوي أشددكاال متنوعددة ومتعددددة، أبرزهددا الخطدداب المنطددوق والمكتددوب 
والبصري، ظل يختلف نوعه باختالف مضمونه والمواقدف التدي يلقدى فيهدا، ومدن 

مدددداعي، والددددديني، والعلمددددي، هنددددا تعددددددت الخطابددددات فمنهددددا: السياسددددي، واالجت
 والتعليمي....إلخ.

 

 الخطاب التعليمي والعلمي الجامعي: -1-9

بما أن التلفظ المنطوق يعد السمة الجوهرية في أي خطداب كائندا مدا كدان، 
بات من الممكدن إدراج التددريس الجدامعي ضدمن دائدرة الخطداب، انطالقدا مدن أن 

قصدد التبليد  والتوجيده واإلقنداع.  المحاضرة نص مكتوب يلقيه األستاذ على طلبته
هذا عالوة على أن نص المحاضرة في جوهره خطاب بين أفق األسدتاذ والمعدايير 
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. وعندئذ فالخطاب 4السوسيوثقافية للمجتمع، لكنه مثبت بالكتابة بتعبير بول ريكور
التعليمي الجامعي العلمي هو خطاب قيدل مدن قبدل سدواء علدى لسدان اآلخدرين، أو 

ألسددتاذ الددذي يحدداول تبسدديط مضددامينه ومراميدده، وجعلهددا فددي متندداول علددى لسددان ا
المتلقددي )الطالددب(. ففعددل التعلدديم فددي الجامعددة إذن ال ينفصددل بسددهولة عددن علددم 

. والدرس األكاديمي في المؤسسة الجامعية بوصفه هيئة خطابية، يجري 0المعرفة
وعددن "أنددـا"  ضدمن مقددام تواصددلي مميددز يسدمح بددالتعبير عددن "أنددـا" الفرديدة حينددا،

المزدوجة حينا آخر، ومن جهة أخدرا تؤخدذ بعدين االعتبدار "أندت" المتلقدي الدذي 
يأخدددذ الكلمدددة بالددددور التلفظدددي نفسددده، ولكنددده دائدددم الحضدددور قصدددد االسدددتيعاب 

. ومددن هددذا المنظددور كانددت خطابددات أسدداتذة الجامعددات حسددب ديبددوا 4والتحصدديل
منها خطابات تربوية عبارة عن  تقريبا كلها خطابات تعليمية، في حين نلفي بعضا

مجموعة مغلقة من األسئلة واألجوبدة التدي يبتغدي مدن خاللهدا األسدتاذ الحكدم علدى 
كفاءة المتلقين، وعلى قددراتهم الذهنيدة وذلدأ أثنداء تشدكيل ملفوظداتهم التدي تعكدس 

، -بوصدفها ملفوظدات واصدفة للمفداهيم العلميدة -مدا استيعابهم لملفوظدات األسدتاذ
.  ولعل هذا مدا يحملندا علدى 1بارة عن تشكيل تعليمي للملفوظات العلميةوالباقي ع

التسليم بأن الخطاب الجامعي هو خطاب تعليمي وتربدوي وعلمدي فدي اآلن نفسده. 
وسنحاول في هذه الوقفة العجلدى أن نحددد كدل خاصدية مفهوميدة مدن خدواص هدذا 

 الخطاب ضمن المحطات التالية:

 

 اب الجامعي:الخاصية التعليمية للخط -9-1 -1

تعمد الخاصية التعليمية في الخطداب الجدامعي علدى تحويدل المدادة العلميدة 
إلى مادة خطابية تواصلية ذات أهداف توجيهية وتضامنية وإقناعية في اآلن نفسه، 

. وتتحددد بنيدة 2ويتكرر فيها خطداب اآلخدر كمدا هدي الحدال فدي الخطداب التربدوي
التلفظية )أندا إلدى أندت( أو )أنا=أندت(، حيدث الخطاب التعليمي انطالقا من الثنائية 

تقوم هذه االسدتراتيجية فدي الغالدب األعدم، علدى أسداس غيداب عالمدات الدتلفظ فدي 
الخطاب، وبخاصة غياب الفاعل المتلفظ أما ملفوظه الذي يحددد الخطداب األصدلي 

 يتأثر ،المقرر الوزاري واألستاذ  يتوسط الذي البيداغوجي الخطاب إن. 16العلمي

 ببنيدة يتميدز الدذي المقرر، حيث أن هذا البرنامج في المحتوا بهيكلية بعيد حد لىإ

 بيدداغوجي خطداب لتطدوير وهامشدا   مسداحة لألسدتاذ الباحدث يتديح محكمدة غيدر

 النقداش بوابدات وفدتح الموضدوع، وإثدراء الدنص، عدن بدالخروج يمتداز دينداميكي
 األسدتاذ تددفع التدي ،رالمقدر موضدوعات في المحكمة البنية عكس وعلى .روالحوا

 تنفيدذ فدي صدارم والتدزام الدنص، بحرفيدة تقيدد فيده جامدد، بيدداغوجي خطاب لتبني

 . محتواه
 

 الخاصية التربوية للخطاب الجامعي: -1-9-9
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إذا كان البحث العلمي آخر مستجدات العقل البيداغوجي، فلقد أسس معرفة    
البحددث العملددي" كليددة عددن تختلددف أهددداف إذ   ذات طبيعددة ابسددتيمولوجية مغددايرة

أهدداف البحددث اإلمبريقددي. فدد ذا كددان الهددف األسدداس مددن البحددث اإلمبريقددي تقددويم 
 -، فالهدف األساس من البحث العلمي البحث عدن "تفسدير" و"فهدم" التربوي الفعل

لإلصطالح الدذي يحددث أثنداء الوضدعيات  -بالمعنى الديكارتي، ال الفينومينولوجي
وال والبحث ضمنها عن أسباب وكيفيات حدوثها، ثدم تحليلهدا. ، والتعليمية التربوية
آثار هذا الفعل سديتم اسدتخراجها مدن خدالل النتدائج، ممدا يعندي وجدود مددة شأ أن 

زمنية، قدد تكدون طويلدة أحياندا، تفصدل البحدث عدن الفعدل. وبالفعدل فالهددف، كمدا 
ى القوانين الباحث التجريبي، هو اكتشاف و/أو البرهنة عل R. Buyseيقول بويز 

مع أخذ كلمة القانون هنا بالمعنى العام، أي  ،التي تعمل الوضعيات التربوية حسبها
 .11إبراز التنظيمات، والعالقات النوعية والكمية

 

يضدم علدى اخدتالف ميادينده، مبددأين  البحث العلميومن الالفت للنظر أن 
ة التجربدددة. فمدددن أساسددديين، همدددا: مبددددأ الشدددفافية، ومبددددأ القابليدددة النسدددبية إلعددداد

الضروري أن تكدون كدل الخطدوات التدي يقدوم بهدا الددارس واضدحة ومقبولدة، مدا 
دامت شفافية مجموع هذه اإلجراءات هي أولى مميزات كل عمل علمدي  بالمقابدل 
ليس بمقدور المدرس دوما تفسير سبب قيامه بهذا اإلجراء أو ذاأ، العتماده علدى 

برير وتفسير سبب نهجه تلأ الخطوات. أما حدسه دون أن يكون قادرا دوما على ت
المبدأ الثاني صعب، إن لم نقل مسدتحيل، التحقدق بشدكل مضدبوط ضدمن وضدعيتنا 
التربويدة، فهددو مبدددأ قابليددة التجربددة لإلعدادة: إذ مددن الضددروري أن تكددون التجربددة 

 قابلة ألن تكرر حتى تؤكد أو تلغى.  

  

بمثابة المادة الخطابية التي ال شأ أن الخاصية التربوية للخطاب الجامعي 
تشكلها الملفوظات التي تم إنتاجها من قبل األستاذ في نشاط من نمط خداص، وفدي 
إطار مؤسسة معطاة )الجامعة(. وهدذا الندوع مدن الخطابدات يكدرس عمليدة تلفظيدة 
ثالثية البث، أي تعتمد ثالثة فواعل أحدهم يدرس شيئا لآلخدر. هدذه العمليدة تتكدون 

يددة خاصدددة ومكدددررة فددي اآلن نفسددده، إال أنهددا تبددددو معقددددة وذات مددن هيئدددة خطاب
. وفي هذا السياق يصنف فدان ديدأ الخطداب التربدوي 19مستويات خطابية مختلفة

 Les textes de l’enfermement  11ضمن النصوص المحاطة أو المحتجزة 
أي أنه يشكل نصا محدودا ومميزا في رحاب مؤسسة لها قوانينهدا وشدروط العمدل 

يمكن أن نميدز  Marie-Hélène Morselها. وحسب ماري هيلين مورسيل    في
في الخطاب التربوي بين "سلسلة من المقامات أو األنساق )درس، معاملة، تبادل، 
حركددددة، فعددددل( ومحاولددددة النظددددر فددددي العالقددددات القائمددددة بددددين الفعددددل وتحقيقدددده 

. ومن ثمة تسعى 11اللفظي/النحوي، واألنساق األكثر أهمية هي التبادل والحركة"
الخاصية التربوية للخطاب الجامعي إلى تحقيق المادة الخطابية فدي أشدكال خاصدة 
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مدددن مثدددل )نصدددوص مدددن الددددعائم البيداغوجيدددة، دروس ومحاضدددرات، تعليقدددات 
هامشددية، والقسددم التحضدديري فددي الجامعددة، وإجددراءات مددن نددوع فعددل المعرفددة(. 

تشدكيل خطداب قيدل مدن قبدل ويقدال  وتقوم مهمة األستاذ في هذا المقدام علدى إعدادة
دائما، فالطالب ال يملأ حدق إعدادة النظدر فيمدا قيدل، أو االعتدراض علدى الخطداب 

. ومدن ثدم تتحددد بنيدة 14المقترح أو المفروض عليه على عكس الخطاب السياسي
 -شدأنه فدي ذلدأ شدأن الخطداب التعليمدي-الخطاب التربوي في شدكل )أندا= أندت(، 

فدي الوضدعية الخطابيدة فداعلين، يحداول أحددهما التدأثير  وفق عالقة حوارية تضدع
 اختدزال يمكدن ال األستاذو الطالب بين االتصالي-التفاعلي الموقف إنعلى اآلخر. 

 ذلأ أن من الرغم على -المستقبل إلى المرسل من معلومات انتقال مجرد إلى تأثيره

 الثالثدي التفداعلي الدنمط هدذا أن إال ،-البيدداغوجي األسدتاذ خطداب في واضحا   كان

 والطالب األستاذ بين تفاعالت من عنه نتج وما األساتذة في الجامعة استخدمه الذي
 .القداسة هالة البرنامج المسطر على أضفى والمنهاج،

 

 الخاصية العلمية للخطاب الجامعي: -1-9-1

تقوم الخاصية العلمية للخطاب الجامعي على إضفاء الصبغة المنطقيدة فدي 
ة الموصدددوفة، وتحدددري الموضدددوعية والدقدددة فدددي وصدددف الظدددواهر عدددرض المددداد

المطروقة بالدراسة والتحليل، مع تجنب ما يثير التأويل، وعدم اللجوء إلدى يحتملده 
الخطاب من دالالت تضمينية. وعلى هذا األساس تبدو لغة الخطاب العلمي عاريدة 

مددي الخدداص فددي الداللددة فددي سددياق المنظومددة المعرفيددة التددي تشددكل بنيددة الحقددل العل
ميدان من ميادين المعرفة. باإلضافة إلى كونها داللية محضة، تهدف إلدى التطدابق 
الدقيق بين الدال والمدلول. وعالوة على ذلأ ف ن معجم الخطداب العلمدي خدال مدن 
اإليحاء والتراكم، محدد الداللة من حيث أنه يقوم على نمو المعندى واسترسداله فدي 

الشددتراأ والتددرادف بددل يسددعى إلددى تددوخي الدقددة فددي تشدداكل وحيددد، وغيددر قابددل ل
استعمال المصطلح الخاص بالحقل المعرفي المطروق، كما تبدو فيه طاقة اإلخبدار 
مهيمنة . وفي ظل هذه الخدواص تتحقدق مشدروعية الخطداب العلمدي فدي المؤسسدة 
الجامعية، كونه شرطا ضروريا، وعمليدة مقصدودة لضدمان التواصدل البيدداغوجي 

ء الجامعددة. وال شددأ أن هددذا االعتددراف الضددمني، يحملنددا علددى التسددليم بددين أعضددا
بوجود جملة من األهداف، يتم تحقيقها في رحاب استرتيجيات الممارسة الخطابية، 

 والتي سنخصص لها وقفة مفصلة في المحور األخير من هذا البحث.

 

، إذ من الالفت للنظر أن الخطاب العلمي يتميز بالشفافية وانعدام الغموض
أن مرجعيته تؤطرها الموضوعية، خالفا لبعض الخطابات األخرا مثدل الخطداب 

. ومن ثمة أضحت ملفوظات الخطاب 10السياسي حيث تتغذا مرجعيته من الذاتية
العلمي الجامعي تنتمي إلى قسم الملفوظدات البعيددة عدن أيدة وضدعية. فهدو خطداب 
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أن المؤسسة الجامعية فضداء  يأخذ شكل الخطاب التربوي في الجامعة، انطالقا من
تتحول فيه الملفوظات العلمية إلى ملفوظات تربوية، وتتم عمليدة التحويدل هدذه فدي 
ثنايا الدرس الجامعي الدذي يعتبدر فعدال كالميدا مدن صدنف األفعدال الكالميدة الكليدة 

Macro-acte de parole 14.  

 

يتجلدى بوصدفه  ضمن هذا المنظور، يمكننا القول بأن الخطاب الجامعي مدن جهدة
خطابا يسعى إلى إثبات كالم بدون فاعل علمي، ومن جهة ثانية هو كالم مشروط 
ومقيددد بضددوابط وقددوانين المؤسسددة البيداغوجيددة كوندده خطابددا ازدواجيددا تعليميددا 
وتربويا، أي أنا=أنت و أنا مقابل أنت في آن واحد. وهو بهذه الخاصية يوجه إلى 

دد أو معين، حيث يتأسس على هذه الطريقة كي المتلقين عامة وليس إلى متلق مح
يكون واضحا لدا المتلقي )الطلبة( بوصفه طرفا مشاركا في العملية التبليغية مدع 
األسددتاذ الددذي يملددأ حددق القددول ووجددوب الشددرح والتفسددير، فهددو إذ ذاأ يحقددق 

 وظيفتين هما: الوظيفة التعبيرية، والوظيفة المعرفية.

 

 ية للخطاب التعليمي:الوضعية السوسيولسان -1-1

تبحث في العالقة القائمة بين اللغدة والمجتمدع. ذلدأ ألن إن السوسيولسانيات  
اللغددة لهددا صددلة بددالمجتمع الددذي ينظمهددا ويؤطرهددا علددى نحددو يجعلهددا مختلفددة عددن 
اللغدددات األخدددرا نظامدددا  وعدددادة وسدددلوكا . فاللغدددة ظددداهرة اجتماعيدددة تتفدددق عليهدددا 

ل ما يموج فيها من عادات وتقاليد وثقافدة وديدن الجماعات البشرية، وهي تعكس ك
وتنوعددات جغرافيددة وإقليميددة. إن مهمددة اللسددانيات االجتماعيددة البحددث فددي: اللغددة 

العالقات االجتماعية  ،األطلس اللغوي الجغرافي ، وخصائص استعمالهما،واللهجة
الفدروق  ،والثقافية في المجتمدع الواحدد وأثدر ذلدأ فدي تعلديم اللغدة القوميدة وتعلمهدا

المسدتويات الكالميدة اللغويدة حسدب سدياقاتها  ،القائمة بين لغة النساء ولغدة الرجدال
   .81اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة ،االجتماعية

 

إذا كددان كددل مشددروع تربددوي أو مجتمعددي ال يمكددن تصددور اسددتقامته وتكامددل 
 ظدر والفعدلعناصره ومكوناته إال في إطار فلسفة تربوية أو اجتماعيدة مدؤطرة للن

تصددبح متسددمة بددالكثير مددن  مفهددوم المؤسسددة، فدد ن مهمددة المؤسسددة االجتماعيددة
كيددف يمكددن تحديددد ثددم يسددتوجب علينددا التسدداؤل  ،الصددعوبة والتعقيددد واالستشددكال

وبين ما يفترض أن تشكل هذه الفلسفة إطداره الفكدري  التعليمية العالقة بين الفلسفة
شدكل عدام؟ بدأي معندى، وضدمن أي حددود والمجتمدع ب التعليميدةالموجه: المؤسسة 

يمكددن قبددول االعتددراف باإلكراهددات والضددغوط التددي تحكددم المؤسسددة، بشددبكاتها 
العالئقيدددة بدددين فاعليهدددا، وبأهددددافها وغاياتهدددا، وبمعاييرهدددا المعتمددددة فدددي التحدددرأ 
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واالشددتغال نحددو تحقيددق مهامهددا وأهدددافها، وأيضددا بهددوامش اسددتقالليتها النسددبية 
أشددكال ارتباطاتهددا بآليددات توزيددع السددلطة والمعرفددة والنفددوذ  المفترضددة، وبشددتى

أمدا مفهددوم المؤسسددة، ف ننددا . 12المراتبدي والهيمنددة الماديددة والرمزيدة فددي المجتمددع
 -نفضل أال نقدم عنه هنا سوا ما هو مركز، دال، ومفيد. يرتبط مفهوم المؤسسدة 

اثلددة، ومددن أبرزهددا بالعديددد مددن المفداهيم المجدداورة أو المم -كمفهدوم سوسدديولوجي 
، و "النسددددق" Organisation(، و "التنظدددديم" ))Structureمفدددداهيم: "البنيددددة" )

(Système .) 

 

وبالرغم من كون هذه المفداهيم كلهدا تسدتخدم للتعبيدر عدن نفدس الظداهرة: أي 
مقاولددة، مصددنع، جامعددة، مجمددل البنيددات والهياكددل واألطددر االجتماعيددة المنظمددة )

رض، علدى مسدتوا المقاربدة والفهدم، مجموعدة متعدددة، الخ(، ف نهدا تفتد…مدرسة
متكاملة ومتباينة أحيانا، من النماذج النظرية التحليلية أو المقاربيدة. وذلدأ بكدل مدا 
لهددا مددن خلفيددات وأطددر مرجعيددة محددددة، ومددا يترتددب علددى ذلددأ مددن خالصددات 

فهم على العموم، ف ن ما ي .96واستنتاجات ومستتبعات على مستوا التأويل والفهم
مددن المؤسسددة االجتماعيددة هددو أنهددا تشددكل منظومددة متكاملددة مددن العناصددر، أي 
الفاعلين االجتماعيين، الذين تربطهم عالقات محدددة، وأهدداف مشدتركة، ومعدايير 
متعدددارف عليهدددا فدددي مجدددال السدددلوأ والفعدددل وتقدددويم اإلنجددداز. ويميدددز التحليدددل 

ال يمكددن الفصددل  السوسدديولوجي فددي تكددوين كددل مؤسسددة بددين نمطددين مددن التنظدديم
بينهمدددا إال علدددى المسدددتوا النظدددري المجدددرد، إذ تنتظمهمدددا علدددى الددددوام جدليدددة 

ويتجلددى فددي مختلددف القواعددد  ،مسترسددلة. فهندداأ، مددن جهددة، تنظدديم رسددمي معلددن
والمساطر والضوابط المؤسسية المنظمدة والموجهدة رسدميا لكدل مؤسسدة. كمدا أن 

ويتمثدددل فيمدددا يخلقددده فددداعلو هنددداأ، مدددن جهدددة أخدددرا، تنظيمدددا ال رسدددميا ضدددمنيا 
المؤسسددة، علددى هددامش ضددوابطها وتحديددداتها الرسددمية، مددن عالقددات وأهددداف 

 .ومعايير خاصة ومغايرة

 

الذي تجب  للخطاب التعليمي الجامعي، في اعتقادنا، يتلخص المشكل األساس
 ،المعرفددة اإلمبريقيددة: مواجهتدده فددي معرفددة كيفيددة تددرابط مختلددف أنمدداط المعرفددة

وذلأ  ،والمعرفة العلمية، وكيفية قدرتها على التفاعل فيما بينها ،النظريةوالمعرفة 
دون أن تقدددوم بينهدددا أيدددة تراتبيدددة. فلكدددل نمدددط مدددن هدددذه األنمددداط المعرفيدددة نسدددقه 
اإلبستمولوجي الخاص، ووظيفته الخاصدة، وأهميتده الخاصدة )وذلدأ بالخصدوص 

ي ضدرورة وجدود كدل هدذه حسب نوعية الفاعلين التربويين(. إال أننا نعتقد بقدوة فد
األشدكال المعرفيددة وفددي التنسدديق فيمددا بينهددا، أمدال فددي خددروج التربيددة مددن الوضددع 
الصعب الدذي توجدد فيده، وفدي تجداوز كدل امبريقيدة ودغمائيدة تدرتبط أكثدر فدأكثر 
 بممارسات عملية موروثة عن الماضي عوض أن يكون لها وعي حقيقي بالتطور. 
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 ي للغة العربية:إشكاالت الخطاب التعليم -1-1

من الالفت للنظر أن المعاينة الميدانيدة لحدال الخطداب التعليمدي الجدامعي فدي 
مجددال تدددريس اللغددة العربيددة وآدابهددا، تكشددف ال محالددة غيدداب اسددتراتيجية لسددانية 
مالئمدددة لمقتضددديات البيئدددة السوسددديوثقافية نتيجدددة اسدددتخفاف المخطدددط التعليمدددي 

إلى غياب استجابة النظدام التربدوي لمتطلبدات  بالمقومات السوسيولسانية، مما أدا
العصدددر، وبالتدددالي عقدددم التحصددديل لددددا الطلبدددة والمتعلمدددين. وال ينكدددر عاقدددل أن 
المقررات الجامعية الخاصة بتدريس مقاييس اللغة العربية وآدابها ال زالت تكدرس 
غدة نمطا تقليدديا يحدتكم إلدى التقعيدد اللسداني، ورؤيدة ماضدوية تسدتند إلدى تداريخ الل

العربيددة وتدداريخ البحددث فيهددا، مددع تغييددب كامددل لرؤيددة نصددية لواقددع اللغددة العربيددة 
. باإلضافة إلى أن الخطاب التعليمي الجامعي في هذا المجال لم يتخلص 91وآدابها

رواسب التقعيد المدرسي في سياسته البيداغوجية. واألمثلة عديدة ومتنوعة في هذا 
س النحوية )النحو والصرف، المددارس النحويدة، المجال  ف ذا تفحصنا مثال المقايي

أصول النحو( على الرغم من تنوع صيغها البيداغوجيدة إال أنهدا تصدب فدي اتجداه 
واحددد أوحددد، هددو معرفددة القاعدددة النحويددة لتبريددر سددالمة الجملددة بعيدددا عددن سددياق 
اسددتعمالها، وبالتددالي فهددذا التصددور ال يكدداد يخددرج عددن نطدداق لسددانيات الجملددة فددي 

تها الموضوعية المجردة. الشيء نفسه مع البالغة العربية التدي ابتعددت كثيدرا نزع
عددن معددايير الددذوق االسددتعمالي للغددة، حيددث أصددبحت تدددرس مددن خددالل تراكيددب 
واستعماالت تراثية منتقداة مدن كتدب ومصدنفات القددامى، منقطعدة عدن مواضدعات 

عقدب –ل الطالدب االستعمال في المعيش اللساني المعاصدر. وفدي كدال الحدالتين ظد
، ذلدأ بتحويدل Codeاكتساب القاعدة اللغوية يسعى إلى تحويل القدرة أو الراموز 

عدد من الضوابط والقواعد من النسق االتصالي في استعماالت العامية إلى النسدق 
المعيار في اللغدة الفصدحى، بحيدث يلجدأ فدي الغالدب األعدم إلدى مدلء الفراغدات أو 

خصائص وضوابط لم يتعلمها، بل هي منتقاة إمدا مدن الثغرات في النسق الفصيح ب
، أي Langue universelleضوابط العامية، وإما من نسق قواعد اللسدان الكلدي 

 ملكة اللسان العامة التي يفترض أن كل إنسان مزود بها بيولوجيا.

 

وعلددى غددرار ذلددأ، ينبغددي مددن أجددل تحسددين القدددرة اللسددانية فددي مسددتوا 
سددتفادة مددن اللسددانيات التربويددة فددي وضددع سياسددة تعليميددة المؤسسددة الجامعيددة، اال

االهتمدام بالددور  عدن طريدق تصدعيدجديدة تقوم على تطدوير الكفداءات التواصدلية 
وظيفيددددة  الجامعيددددةالددددوظيفي للمندددداهج الدراسددددية: والمددددراد هنددددا بجعددددل الثقافددددة 

(Fonctionnelle) ذات طددابع إجرائددي وعمليدداتي يربطهددا بأهددداف واضددحة  أي
ة، ويتجاوز بها مختلف أساليب المراكمة والتجميع المعلومداتي، التدي كاندت ومحدد

، إذن، الجامعدةتقوم عليها المنظورات البيداغوجية الكالسيكية. لم يعد مطلوبدا مدن 
في إطار المجتمع المعاصر، تقديم معرفة أو ثقافدة إنسدانية عامدة وشداملة، وتعمديم 
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تبارهدا حاملدة لقديم كونيدة مطلقدة ومشدتركة تلقينها كغاية في ذاتهدا ولدذاتها، أي باع
جامعيدة مطلوبا منها أن تروج معرفة  أصبحبين كافة أفراد الجنس البشري، وإنما 

علدى االسدتجابة  -إضدافة إلدى بعددها الكدوني المشدار إليده  -جديددة تقدوم  وأكاديمية
تها لحاجات معينة، مرتبطة ببنية اقتصادية واجتماعية وثقافية لها شروطها ومحددا

 Demandeوخصوصياتها المميزة والمحددة لمدا تفدرزه مدن "طلدب اجتمداعي" )

socialeوعلدددى صدددعيد تددددريس اللغدددة  .99والتكدددوين والتعلددديم والثقافدددة بحدددث( لل
العربية، ينبغدي أن يكدون ملمدح الددور الدوظيفي انطالقدا مدن رؤيدة وظيفيدة نصدية 

، مدع 91جريدي والمعيداريتجمع بين النحو البالغة، بعيدا عن النسق القواعدي الت
ضرورة مراعاة األبعاد الخطابيدة فدي تحصديل الددرس اللغدوي مدن مثدل احياجدات 
الطالددددب المددددتعلم، والظددددروف السوسدددديوثقافية لعمليددددة التلقددددي، ودور الرهانددددات 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية في الخطاب التعليمي.  وعالوة علدى ذلدأ فد ن 

للغدددة العربيدددة يحتضدددن وضدددعا لغويدددا  Bain linguistiqueالمعددديش اللسددداني 
، وثنائيا 91بين الفصحى الملحونة واللهجة العامية من جهة Diglossieازدواجيا 

يظددددم نظددددامين لسددددانيين فددددي الغالددددب األعددددم مددددن مثددددل: العربية/الفرنسددددية، أو 
العربية/األمازيغيددة. ونحسددب أن إشددكال االزدواجيددة فددي اللغددة العربيددة هددو الددذي 

شكيأ في االقتناع بما يمكدن أن تضدطلع بده اللغدة العربيدة مدن أدوار أفضى إلى الت
 -في نظرنا-فاعلة في النمو المعرفي وتكنولوجيا االتصال. وبالتالي تم فتح المجال 

أمام اللغة الفرنسية بوصفها وسيلة اتصال ناجحة في األطر والمؤسسات الرسمية، 
بيددة للتعبيددر عددن الحاجددات وحتددى فددي المواقددف التددي تتطلددب اسددتعمال اللغددة العر

الرسمية الخاصة بالهوية الوطنية. وكان من نتائج ذلأ، ظهور إشدكال آخدر يتعلدق 
بالثنائية اللسانية عربية/فرنسية، الذي ما فت  يتصدر قضايا السياسدة اللغويدة* فدي 

 الجزائر.  

 

 :، مادة وأداةاللغة العربية إشكالية -1-1-1

منددذ المراحددل  وضددعا معرفيددا هددزيال راهنفددي الوقددت الدد العربيددة تشددهد اللغددة
تحيدى بماضديها، وتغتدرب فدي  األساسية من التعلديم إلدى المراحدل التعليميدة العليدا،

أو بداألحرا ظلدت وال  بيئتها من حيث أنها لم تتمثل في حاضدرها دور اللغدة األم.
تزال تفتقر إلى إستراتجية خطابية تقوم على إحداثيات التواصدل الفعدال. كدان ذلدأ 

، مما يدفعه إلى التشتت في التفكير مدا الجامعي على مدركات الطالبمما أثر سلبا 
علدى إبداعده ونمدط تفكيدره،  الرؤية الماضوية، رؤيدة الحاضدر  وانعكدس ذلدأبين 

مما دفع الطالب الجامعي إلى اكتساب ثقافة مزدوجة بالمعنى اإلكلينيكي، من جهدة 
مددا أن الطالددب الجددامعي بحاجددة إلددى ك بلغددة واحدددة.نمطددين مختلفددين  التعبيددر عددن

كاعتمداد ذلدأ فددي  منهددا وإليهدا، التشدجيع علدى البحدث فددي اللغدة العربيدة والترجمدة
ضدرورة العنايدة و ،. هذا كله يدفعه إلى االهتمام  باللغة العربيةةالجامعي تراالمقر

 اتالعامية في الحوار وفي قاعد وال شأ أن إقحام اللهجة .بتحديث أطرها وأنساقها
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، فدي غيداب رؤيدة وظيفيدة تسدعى إلدى ضدبط نحدو س بحجة إيصال المعلومةولدرا
اللهجددة العاميددة   أمددر ينطددوي علددى مزالددق خطيددرة فددي مسدديرة التعلدديم الجددامعي 

 . واألكاديمي

 

 الكتاب الجامعي: إشكالية -1-1-9

فعاليددة العمليددة البيداغوجيددة والعلميددة للخطدداب التعليمددي هددذه المشددكلة تعيددق 
المراجع العلمية باللغة العربية نادرة وقليلة، ولعل سبب ذلأ يعدود ذ أن إ، الجامعي

العلميددة  إلددى مشددكلتي التددأليف والترجمددة. فعلددى صددعيد التددأليف: نجددد أن الكتددب 
المؤلفددة باللغددة العربيددة قليلددة جدددا  إذا مددا قيسددت بالكتددب المترجمددة والكتددب المؤلفددة 

م وجود مؤلفين أكفاء باللغة العربيدة، ولعل سبب ذلأ يعود إلى عد باللغة األجنبية،
باإلضافة انعدام رؤية سوسيولوجية مؤسساتية في تسويق . 94وإن وجدوا فهم  قلة

، إذ الكتاب العلمي المؤلف باللغة العربية يواجه مشكلة في الكتاب العربي وتوزيعه
ى وقد انعكس ذلدأ سدلبا علد التوزيع ومشكلة الطباعة واإلخراج الفني غير الدقيق.

أمدا علدى صدعيد الترجمدة، فد ن الكتدب مقروئية الطالب الجامعي، الباحث الناشد . 
علدى الدرغم مدن وجدود مكتدب للتعريدب والترجمدة  ومحددودة المترجمة أيضا  قليلة

، ومكتددب تنسدديق والنشددر تددابع للمنظمددة العربيددة للتربيددة والثقافددة والعلددوم بدمشددق
يبليوغرافي تظل محدودة بشدكل يعيدق مردودية المنجز الب إال أن التعريب بالرباط،

وعلدى  عبدر كافدة مراحدل التددريس الجدامعي. نجاح التحصيل العلمي لدا الطالدب
تبقى المكتبة العربيدة بشدكل عدام تفتقدر إلدى الكتدب العلميدة باللغدة   ،الرغم من ذلأ

العربية مما يعيق الطالب الجامعي ويدفعه إلى الرجوع للمراجع األجنبية لتوافرها.  
تسطير إستراتيجية بيبليوغرافيدة تخددم لذلأ ال بد من مواجهة هذا كله من خالل و 

 ،التدأليف العلمدي باللغدة العربيدة ب عطداء الحدوافزأفدق الطالدب الباحدث، مدن خدالل 
لكدل مدا يسدتجد مدن معدارف  الحديثدةوالترجمدة واعتماد ذلأ في الترقيات العلمية. 

تددريب متخصصدين أكفداء فدي التحريدر الطباعة الجيدة، والتوزيع الجيدد. ووعلوم 
 واإلخراج الفني مع التزام الدقة في المعلومات العلمية.

 

 المصطلح:  إشكالية -1-1-1

الجامعددات فددي وضددبطه ة توحيددد المصددطلح يلاشددكأن إ مددن الالفددت للنظددر
، مستعصدية علدى الفهدم والتبصدرما تزال قائمة  الجزائرية والوطن العربي عموما

ورغدم جهدود  ،الجامعة العربيدة اتورغم قرار ،سيق التعريبرغم جهود مكتب تن
اتحاد المجامع العربية في توحيده  فاختالف مصدر المصطلح يؤدي إلدى اخدتالف 

وعلدى غدرار ذلدأ  في ترجمته إضافة إلى قلة المعاجم االصدطالحية المتخصصدة.
لة كلدده فدد ن المقددررات الجامعيددة الخاصددة بتدددريس اللغددة العربيددة لددم تسددتثمر حصددي

كدل هدذا اجتهادات تلكم الهيئات اللغوية في مجدال التقيديس المصدطلحي وترجمتده. 
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 علدى الدرغم في المؤسسدة الجامعيدة  في طريق البحث العلمي عائقايشكل أضحى 
مشكلة التوحيد ليست مشكلة صدعبة فدي حالدة اسدتعمال المصدطلح المتدرجم من أن 

واالسدتعمال، ال فدي طيدات  ولبالتدداألن حيداة المصدطلح  ،في حقل التأليف العلمي
المعاجم على الرفوف، وفي حال إيجاد لجنة عربية موحدة متخصصدة تتدولى أمدر 

ف ن هذا كلده  ،تعريب المصطلح، وفي حال التعاون بين المؤسسات العلمية العربية
  كمدا يضدمن اسدتيعابه سيساهم في الحد مدن مشدكلة المصدطلح وتوحيدده وترجمتده

من هنا فد ن للتعريدب أهميدة علميدة علدى المسدتوا  امعية.وتداوله في األوساط الج
القومي إذ يرفد األمة بعلوم العصر ويساهم فدي تنميدة المجتمدع عامدة فيكدون العلدم 
فددي تندداول الجميددع ممددا يسدداعد علددى ازديدداد الددوعي وتنددامي الجمدداهير عامددة.ولعل 

يدا وإبدداع التعريب يساهم في فتح آفاق علميدة واسدعة ويسداهم فدي إيجداد التكنولوج
المشتغلين بالعلوم مما يؤهلهم إلى االبتكار العلمي حين يتعمقون فدي فهدم التعريدب 
بلغتهم، ألن اللغة القومية تكون هي لغة األفكار واألحاسيس لإلنسدان، ومدن خدالل 
التجارب التي قيست في الجامعات، وجد أن أهمية التعريب فدي المسدتوا العلمدي، 

 .سوب، إضافة إلى ازدياد نسبة الوعي والفهمتساهم في  انخفاض نسبة الر

 

 الطالب الجامعي:إشكالية  -1-1-1

أساسدا  إلدى عددم  ا، مردهداللغة العربية وآداهداالسلبية تجاه  الطلبةإن مواقف 
خوفدا مددن المجهدول فددي  واالنتمدداء إليده فددي دراسدة هدذا التخصددص الطالدبرغبدة 

بدددين مدددا يتدددوق فعدددال  لدراسدددته نجدددده يعددداني صدددراعا  داخليدددا  إذ ، مسدددتقبله المهندددي
التدي  هدذه الشدعبةفيه، وبدين واقدع دراسدته. لدذا نجدده دائدم النفدور مدن  والتخصص

إليها في بعض األحيان نظدرة ازدراء واحتقدار، فيراهدا مبعثدا  للملدل والسدأم،  ينظر
 وقضدايا وبدين مدا يدرسده مدن نصدوص الطالدبليس إلى الالتفاعل بدين  مما يؤدي

ـ هدو  نداالسدبب الدرئيس ـ فدي رأيو  الدراسية ككل. ل في حياتهفحسب، بل إلى الفش
إلدى الفدروع المختلفدة   طلبتنداالطريقة المعمول بها في توجيه عقم و ،سوء التوجيه

أن ة، إذ يددالحقيق وميدوالتهم وقدددراتهم الطلبددةحيدث نالحددظ تجداهال  كبيددرا  لرغبدات 
 كانددت ميددوالتهم ن عددادة يوجهددون إلددى فددروع علميددة حتددى ولددويالمتفددوق الطلبددة

 يوجهدون إلدى الفدروع األدبيدة التدي ال يكدن لهدا همورغباتهم أدبيدة، والضدعفاء مدن

أيددة رغبددة، وال يميددل إليهددا حتددى مجددرد الميددل. هددذا إضددافة إلددى عددزوف  الطالددب
وذوي النفددوذ عددن توجيدده أبنددائهم نحددو الفددروع األدبيددة، مقابددل توجيدده  المسددؤولين

يدأتي عامدل  وهندا  ف مسدبق، و ادعداء مغدالط. وهو موق الفروع. الضعفاء إلى هذه
إلددى  داخددل األسددرةالددذي يمتددد عددادة مددن  آخددر مهددم، وهددو غيدداب الموجدده الددواعي

األميدة لددا األبدوين، أو عامل منها:  جمة ، ولهذا الغياب أسبابالمؤسسة الجامعية
 اليومية، والصراعات داخل بساطة مستوا التعليم لديهما، وانشغالهما بهموم الحياة

ذلأ من األسباب الكثيرة التي  وغير مشاكل اجتماعية األسرة وما ينشب عنها من 
   ليس من مجال هذه الدراسة تقصيها.
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عزوف الطالب الجامعي عن حب التمددرس والتكدوين   نوتأسيسا على ذلأ، ف
 ،وقلة المصطلحات والمعاجم ،قلة المراجع العربية في لغته األم، يفسر انطالقا من

يددؤثر  ال سدديما  مددا يتعلددق بددالطرق المنهجيددة المتبعددة، ممدداة التدددريس وضددعف هيئدد
تصددبح قضددية التعريددب بالنسددبة إليدده مشددكلة حيددث  قدراتدده المعرفيددة، سددلبيا  علددى

العلوم اإلنسانية عامة، واللغة العربية فالطالب الجامعي في  مستعصية عن الحلول.
هذا لعل وغير مسترج، من خالل حوار بيداغوجي هجين و يتلقى تعليمه  بخاصة،
الحياة اليومية )المجتمع( ولغة العلدم  فسح المجال للهوة واقع يساهم في  ما أضحى

عدن  وفدق إسدتراتيجية خطابيدة فعالدةالتعريدب  مبدادرةلذلأ ف ن  (.العربية الحديثة)
 ،بالعربيةالحديثة، تفعيل حركة الترجمة والتأليف جعل لغة الحوار بالعربية  طريق

مدن شدأنه أن تجاوز عقبات التحصيل المعرفي لدا الطلبة، كمدا ي إلى كل هذا يؤد
فدي المحافدل إحددا لغدات العمدل  حيويتهدا فدي الحاضر،بوصدفها العربيدة يعيد للغدة

 األمم المتحدة. الدولية من مثل هيئة

أثنداء دراسدته نصدا  معيندا  ال  الطالدبالفهم والتدذوق عندد  نمن الالفت للنظر، أ
معينة تكدون هدي المسدؤولة عدن التمييدز بدين جدودة الفهدم  ه معرفةيقوم إال إذا سبقت

يعداني فقدرا  معرفيدا  مفككدا  وضدحال  يختلدف فدي  الضدعيف الدذي فالطالبورداءته، 
معرفي ومعلومات جيدة متماسكة ومتسقة   دراسته للنصوص عن آخر يتمتع بثراء

ا يكدون الفشدل والتذوق، وبهذ وهذا يؤدي بالضرورة إلى اختالف في مستوا الفهم
انعدددددامها لدددددا  فددددي فهددددم الطلبددددة للنصددددوص بسددددبب نقددددص تلددددأ المعرفددددة أو

القدارئ لديس  إن باإلضافة إلى تدأثير العوامدل النفسدية واالنفعاليدة، حيدث " . القارئ.
انتبداه  ذهنا فقط، وإنما هو وجدان كذلأ، فله دافعية تدؤثر فدي الفهدم والتدذوق، ولدـه

أثبتدت البحدوث أن الطلبدة الدذين يقدرؤون مدواد  قددو  .90واهتمام يؤثران في الفهم"
دافعيدددتهم ويتفددداعلون معهدددا، يفهمونهدددا  مكتوبدددة تثيدددرهم، ويألفونهدددا وتزيدددد مدددن

  التدي ال تثيدرهم وال تحفدزهم. ويتذوقونها أكثر ممدا يفهمدون ويتدذوقون النصدوص
لطلبدة كثيدرا  مدا يقدرأ اباإلضافة إلى ذلأ، ينبغي عدم تغافل العوامدل البيئيدة، إذ أن 

قراءة الكلمدات واألفكدار األوليدة  النصوص بشكل سطحي عابر، يكاد يقتصر على
على هذه المعاني وما توحي به  التي تدل عليها هذه الكلمات، دون أن ينفذوا بعمق
أو عجدز فدي ثدروتهم اللغويدة،  من دالالت. وقد يرجع هذا إلى قصور في تفكيرهم
المجدال  فدي هدذا والطلبدة .قدرؤوهأو ضعف عندهم في الخدوض فدي تفصديالت مدا 

 مستويات مختلفة تتمثل في المستوا العقلي ثم الخبرات والمعدارف السدابقة، التدي

الطلبدة.  يرجع السبب الرئيس فيها إلى الفروقات البيئية ـ خاصة منها الثقافية ـ بين
والتحليل  هذه األخيرة التي بدورها تؤدي إلى اختالفات جوهرية في طريقة التفكير

لدا  والفهم بالدرجة األولى، وتبدو هذه الفروقات خاصة في ثراء القاموس اللغوي
يساهم بقدر  بعض الطلبة وفقره لدا البعض اآلخر. هذا إلى جانب عامل مهم آخر

الدراسدة  كبير فدي تحقيدق هدذا المسدتوا )الفهدم والتدذوق( لددا الطلبدة ألنده محدور
 .وعمادها أال وهو النص ذاته
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 تيجية أفقية في تدريس اللغة العربية:نحو استرا -9

بالنظر إلى تمركز الخطاب التعليمي في االسدتراتيجية التوجيهيدة القائمدة علدى 
سلطة التبليد ، مدع تغييدب شدبه كلدي لالسدتراتيجيتين التضدامنية والتلميحيدة، األمدر 
الدذي يفسددر العجددز فددي تمكددين الكفدداءة التداوليددة بمسددتوييها التواصددلي والحجدداجي، 

توخيددا للمعدديش اللسدداني النددابع مددن األفددق  تغييددر الوضددع اللغددوي رح مددايلي:نقتدد
المسدتعملة  ، توليدد المصدطلحات الفنيدةالسوسيو ثقافي للخطاب المنطوق والمتداول

، إعددادة النظددر فددي أجهددزة اللغددة قصددد تجديددد أسدداليب فددي الخطدداب اللغددوي العددادي
، تصدميم 94لغدة العربيدةوفق مقتضديات حاضدر ال التعبير وإتاحة الفرص للتطويع

باالعتمدداد علددى مسددتجدات البحددث اللغددوي المعاصددر وال سدديما  البددرامج التعليميددة
، تحددديث القدددواميس والمعدداجم والقدددراءات اللسددانيات التداوليددة والسوسيولسدددانيات

فددي تعلدديم اللغددة  المعاصددر اللغويددة والنحويددة مددع اسددتثمار نتددائج البحددث اللسددانياتي
إن اعتمدداد مثددل هددذه المقومددات فددي تحددديث أطددر  ولغيددرهم. العربيددة للندداطقين بهددا

الخطاب التعليمي للغة العربية من شأنه أن يبعث التواصل البيدداغوجي نحدو واقدع 
ملموس لنتائج العملية التعليمية في جامعاتنا، ال سيما ما يتعلق باللغدة الوطنيدة لغدة 

 الهوية الحضارية لهذه األمة.

 

 تسدددنى لندددا فدددي نهايدددة المطددداف أن نطدددرحيعبدددر هدددذا المنظدددور النقددددي 
ال سيما علدى صدعيد  ،الخطاب التعليمي الجامعي المستلزمات الضرورية إلصالح
اإلصالح الذي يطمح يكون هذا أن  على يتعينحيث  تدريس اللغة العربية وآدابها،

عقالنيا وإيجابيا يفرض ضرورة االنطالق من التحديد الدقيق لألزمدة  التغيير، إلى
ة، ومن المعرفة العلمية الكافيدة ألسدبابها، ومكوناتهدا وتجلياتهدا، وامتدداداتها. القائم

التأكيد على إلزامية المعرفة الدقيقة للنظام التعليمدي فدي ينبغي ضرورة وتبعا لذلأ 
التأكيد على ضرورة دعم البحث العلمي وإعادة النظر فدي باإلضافة إلى شموليته، 
أن القرار السياسي ال يمكنه إال أن يستند على أسس . باعتبار المترتبة عنهالعوائق 

تهدددر  وبحثيددة ونتددائج البحددث حيددث الدددعوة إلددى تجنددب تصددريف قددرارات تربويددة
الجهد والمال ألنها ال تمتلأ تصورات دقيقة وشدمولية، حيدث ضدرورة النظدر إلدى 

فددي كليتدده ال كجددزر منفصددلة عددن بعضددها بددل كحقددول  والتعليمددي النظددام التربددوي
فدددي  والتعليميدددة فشدددل اإلصدددالحات التربويدددة إلدددى أن كمددداة ومتعالقدددة. مترابطددد

المجتمعات العربية والثالثية، عائد إلدى كونهدا غيدر نابعدة مدن حاجدات واختيدارات 
 هذا األساس ينبغي اإللحداح علىوداخلية، وإنما هي ناتجة عن إكراهات خارجية. 

تتبع ذلدأ مدن إنجداز في إنجاح أي نموذج إصالحي، وما يسد *أهمية التخطيطعلى 
مشدروطا بمعطيدات داخليدة  وجدودهوتطوير ومتابعة وتقويم، وهو تقويم يبقى، في 

ال ب لزامددات ممددالة مددن الخددارج، ومددا يسددتتبع هددذا مددن رؤيددة تكامليددة بعيدددة عددن 
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 للمخططددديناإلصدددالح بالنسدددبة  يغددددو اإلنجدددازات الظرفيدددة والمناسدددباتية، حيدددث
  مستمرة ودائمة. Continuité/ Processus"سيرورة أو مواصلة اجتماعية 

يشددترط فددي كددل إصددالح مرتقددب أن يكددون مدددعوما، مددن قبددل المجتمددع ومددن ثمددة، 
المدددني والسياسددي، وفددق ميثدداق وطنددي، ومحكومددا برؤيددة واضددحة ودقيقددة لجميددع 

أو  للجزائدر،االستراتيجيات والسيناريوهات الممكنة لتجاوز األزمدة سدواء بالنسدبة 
ومددا دام هددذا لثيددة المتقاربددة مددن حيددث اإلشددكاالت المعروضددة. للدددول العربيددة والثا
اسدددتراتيجيات واختيدددارات، و ،سددديروراتفدددي شدددكل ، تحدددوالو، ااإلصدددالح تغييدددر

وتخطيطددات، إندده، إذن، إصددالح شددمولي ندداظم للكددل المجتمعددي، ومتسدداوق معدده، 
وال بدد لكدل مشدروع إصدالحي أن وغير منفصل عن المسدار الدديمقراطي برمتده. 

المسددار اندده عبددر جملددة مددن المسددارات نرسددم إطارهددا علددى النحددو اآلتددي: يمتددد كي
المسدددار ، المسدددار االقتصدددادي ،المسدددار البيدددداغوجي ،الفكدددري والسياسدددي العدددام

 .المسار الثقافي ،المسار االجتماعي، التنظيمي

 

للخطدداب التعليمددي الجددامعي  اإلصددالحي مشددروعال ال مندوحددة أن يكددون
لنهضددوي المددرتبط بعمليددات ترقيددع وتحسددين شددروط مغدايرا للخطدداب اإلصددالحي ا

سير وتطور قطاع مدن القطاعدات، هدو خطداب تغييدري، جدذري، نقددي، شدمولي، 
 كلددي، فددي نظرتدده. حيددث يعددانق أسددئلة تددروم اإليغددال فددي واقددع القطدداع التعليمددي

، أسددئلة ترسددم تجليددات وعيهددا العميددق، أسددئلة تهتددأ عنددف مدداوارتباطاته والبحثددي
و العمق المتحكم في تمظهراتها، لترسدم اإلشدراطات والمسدارات األزمة، تجنح نح

وقدد كدان هدذا مبتغدى مشدروع إصدالح التعلديم العدالي فدي الممكنة لتجاوز واقعهدا. 
الجامعددة الجزائريددة الموسددوم بنظددام ل.م.د، بوصددفه تعددديال شددامال وعميقددا، فددي 

ئددق التوجيدده مسدتويات عدددة: هيكلددة التكدوين، محتويددات البددرامج البيداغوجيدة، طرا
والتقييم  ذلأ من أجل تدارأ االختالالت، والمسايرة  التدريجية مع النظام العالمي 

 للتعليم العالي. 
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 النقد االجتماعي العربي الحديث
 -البدايات التأسيسية  -

 

 د. عباس محمــد
 والعلوم االجتماعية واإلنسانية كلية اآلداب واللغات

 جامعـة سعيــدة
 تمهيـــد:

)=الدواقعي( فدي  االجتمداعينحن منذ البداية واعون بتحقق فرضية النقدد 
وعبدر تراكمده،  ي الحديث، ذلأ أن هذا النقدد طالدب مندذ نشدأته،حقلنا الثقافي العرب

بضرورة توفر العالقة بين األدب بما هو صياغة نوعية لخامة الحيداة ، والمجتمدع 
الذي ينتج فيه هدذا األدب ، و األكثدر منده اسدتخلص الداللدة االجتماعيدة فدي معظدم 

خ أو التقددويم أو النصدوص التدي عرضددها لضدوء النقددد ، سدواء تعلدق األمددر بالتدأري
التأويل ، ومهما حاول هذا النص ، أو حاول منتجه إخفاء هذه الصفة عنه، بدعوا 

عدن فدي المدتن النقددي العربدي الحدديث، مأدبية األدب أو اسدتقالليته . إن الثابدت للم
وخالفا للتصنيفات الصارمة ، يجدد أن كثيدرا مدن نقادندا ممدن يحسدبون عدادة علدى 

دب لددألدب ، أو دراسددته لذاتدده، دعددوا فددي حدددود منظددورات تصددب فددي مصددب األ
ممكنات عصرهم ، و معطيات مجدتمعهم ، وتفداوت مسدتويات الدوعي لدديهم، إلدى 

تفرضدده علدديهم  فددي ضددوء مددا –نقددديا – ربدط األدب بددالمجتمع، وقددرأوا هددذا األدب
حتميات عصرهم و قضايا مجتمعهم من مفاهيم ومقوالت، بوعي حينا، وبعموميدة 

 يان .في غالب األح

مجتمدددع ( بوعيهدددا أوفدددي  –وهكدددذا ، ومدددن حيدددث تحقدددق العالقدددة ) أدب 
عموميتها ، يستوي لدينا معظم الناشطين في الحقل النقدي العربي الحدديث ، علدى 
اخددتالف مرجعيدداتهم الثقافيددة، وقناعدداتهم الفكريددة ، وتبدداين مددواقفهم مددن قضددايا 

لقدرن التاسدع عشدر، مجتمعهم و عصرهم ، بدءا من حسدين المرصدفي فدي نهايدة ا
 .أحدث األجيال مع نهاية السبعينياتوصوال إلى 

دفع بفيصل دراج إلى نسبة النقد العربي الحدديث مندذ نشدأته  ولعل هذا ما
الفكرية التنويرية التي ترا في ) النقد األدبي ( جزءا عاما  العمومية »األولى إلى 

  (8)«.من موضوع عام مرجعه : التقدم االجتماعي

ذهب إليه فيصدل دراج ، و الغدرض نقدض  تضامن بالرأي مع ماونحن ن
الددزعم الددذي يعددد بمقتضدداه القددائلون بدده ، أن الدددعوة إلددى اجتماعيددة األدب و النقددد 
العربي الحديث " منهج " مغلق و قائم بذاته ، يستند إلى رؤية فلسفية معينة ، تقديم 

 . صرحه وتسوغ مقوالته ، وتلأ هي الفلسفة الماركسية وحدها
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فدنحن  .وليس مدن شدأ فدي أن ذلدأ مخدالف لواقدع الحدال ومسدار األمدور
نعرف أن التاريخ األدبي والنقدي يعرفنا بما ال يدع مجاال للجدل ، أن إثارة مسألة 
عالقة األدب بالواقع االجتمداعي ، كاندت علدى الددوام فدي صدلب اهتمدام األدبداء و 

وال شددأ فددي أن األدب والنقددد النقدداد ، علددى اخددتالف أمكنددتهم و تعدددد أزمنددتهم . 
العددربيين لددم يكونددا بدددعا فددي ذلددأ .فتاريخنددا األدبددي ، و النقدددي كددذلأ ، كانددا علددى 
الدوام رافعين لدعوة ربط األدب بواقع الناس االجتماعي . ولعل هذه السدمة تكدون 
البارزة في كل الحقب التي مر فيها أدبنا العربي ، ومهما اتخذت هذه السمة لنفسها 

، مدن مثدل : األدب الندافع، كثيدرةصاف تكاد تكون عامة ومبهمدة فدي أحيدان من أو
. واألدب الهددادف ، و األدب للحيدداة ، و األدب للمجتمددع ، وغيرهددا مددن األوصدداف

هدي فدي  ندذهب إليده، بمدا ومعارأ القدديم والجديدد، قدديما وحدديثا ، شداهد علدى مدا
حة الفكدر، وإذن علدى علدى سدا إيديولوجيدةاألساس و الجوهر معارأ اجتماعيدة و 

 ساحة األدب و النقد .

نظلم عباس محمود العقاد، ونجحف في حق مرحلدة كاملدة  –مثال  –إننا 
من تاريخه النقدي ، إذا نظرنا إليه بعين واحدة .بمعنى أن التاريخ النقدي فدي ظدل 
 " اندهاشدده " بشخصددية العقدداد " االسددتثنائية " ، وفددي ظددل عجددزه عددن تفسددير مددا

 –مددفوعا بدذلأ كلده  -، انسداق  (2)رجدل مدن صدفات و أمزجدة حدادة اتصف به ال
وراء االحتفدال بمدا بدددا فدي وقتدده ) األربعينيدات ( فتوحدا "منهجيددة "أنجزهدا العقدداد 
حين شرع يطبق منظورا نفسيا في تصديه ودراسته لبعض الشخصديات التاريخيدة 

 و الفكرية و األدبية .

اسى أمرا مؤكددا ، وهدو أن العقداد وفي الحق ، إن هذا التاريخ نسي أو تن
في إيمانه بنفسه، واعتداده بعبقريتده ، لدم يسدتطع أن يكشدف حقيقدة مهمدة كاندت » 

سرا رئيسيا من أسرار نجاحده ، هدذه الحقيقدة هدي أن نجاحده لدم يكدن مدردودا إلدى 
عبقريتدده الخاصددة فقددط ، بددل كددان مددردودا بدرجددة كبيددرة إلددى أن هددذه العبقريددة قددد 

 (3)« .ت رئيسية وملحة في جماهير القراء استجابت لحاجا

وهذه االستجابة لحاجات جماهير القراء ، هي التي جعلت عبداس العقداد، 
في بحر العشرينيات والثالثينيات ، يقف في المستوا السياسي فدي خنددق الحركدة 
الوطنية المصرية ، وطليعتها حزب الوفدد، مناضدال صدلبا ومفكدرا مسدتنيرا، وفدي 

ري األدبي ، في طليعة دعاة التجديدد الدذين خاضدوا المعدارأ العنيفدة المستوا الفك
 كان في جانب الحياة النامية، ومدا ضد أنصار القديم ، وطالبوا بأن األدب الحق ما

 (4)كان في خدمة قضايا " الجماهير" الصميمة و المتنوعة.

ل وفي هذا المسعى بالذات، تندرج كتابات العقاد األولى : ) الديوان فصو
 –مطالعات...( ، التي أشارت إلى طاقات نقدية هائلة، وفهم متقدم  –مراجعات  –

لماهية األدب ولرسالته االجتماعية . وهي الكتابدات التدي قلمدا  –قياسا إلى الراهن 
تعلدق  التفت إليها الباحثون ، بسبب من احتفالهم بكتابات العقاد الالحقدة ، سدواء مدا

معهددم سددلبا  ىوسددير األبطددال العددالميين الددذين تعدداطسددالمية منهددا بالعبقريددات اإل
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تصديا لرموز من تراثنا األدبي بتناول بدا جديدا في حينده ) ابدن  توإيجابا، أم كان
 .أبو نواس( –الرومي 

غاب عنها أن العقداد فدي هدذه  وفي اعتقادنا ، ف ن هذه االحتفالية كثيرا ما
ولددى التددي تحكددم فيهددا الفهددم الكتابددات األخيددرة حدداد شددوطا بعيدددا عددن بداياتدده األ

غابددت فددي بحددر الجهددد  االجتمدداعي فددي عموميتدده ، و التددي لددو أخددذت مددداها، ومددا
الموسوعي للرجل ، لكانت مؤهلة ألن تقدم ثمرات ناضجة في ساحة النقد العربدي 

 االجتماعي.

وبهذا المعنى نفهم الظلم الدذي لحدق بالعقداد، ونفهدم اإلجحداف الدذي طدال 
 يخه النقدي.جزءا مهما من تار

ولعل األمر نفسه ينطبق على طه حسين ، خاصة في كتبه:"تجديد ذكرا 
و"فدددي الشدددعر  " –" و"حدددديث األربعددداء بأجزائددده الثالثدددة 8181 –أبدددي العدددالء 
 "، وفي االستطراد نذكر : أحمد أمين وأمين الريحاني وآخرين.8121 –الجاهلي 

ترا في  للقراءات التي الوواضح أننا بهذا التفسير نريد القول أننا خالفا 
نقد عباس العقاد و طه حسين و أمين الريحاني و آخدرين منظدورا اجتماعيدا، ثبدت 

 لدينا أن هؤالء جميعا ، انطلقوا في تعاملهم النقدي من منظور اجتماعي. 

صددحيح أن هددذا لددم يكددن جوهريددا وال أساسدديا فددي نقدددهم ، لكددن الصددحيح 
المنجدز ، خاصدة فدي كتابداتهم األولدى التدي أيضا، أنه مّثل هامشا عريضا في هدذا 

ل، وهددي الكتابددات التددي كانددت يددغطددت العشددرينيات و الثالثينيددات كمددا أسددلفنا الق
 مشفوعة بأحالم مشروع النهضة التحديثي ، إن في المجتمع أو في الفكر واألدب. 

 جهود الثالثينيات: -أوال

فنضفي علدى هدذه ننوي بهذا األمر التهويل و التضخيم ،  وطبيعي أننا ال
الجهود النقدية ما ليس منها ، وما لم يكدن بمقددور راهنهدا أن يؤهلهدا لده ، ذلدأ أن 
الجهود التي انسلكت فيما صار يعرف بالتيدار الدواقعي فدي مضدمار األدب و النقدد 

 العربيين كانت وليدة مرحلة الحقة. 

فددي كتابدده المهددم الددذي خصصدده للتددأريخ لمددا دعدداه ( 1)يقددول حنددا عبددود
إذا لم يكن هنداأ ماهددون حقيقيدون » لمدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث : ا

في ميدان األدب و النقد للنظرة الواقعية االشتراكية، ف ن ظهور " واقعية سياسية " 
 «.يعتبر الماهد الحقيقي لقيام المدرسة الواقعية

األدبيدة"  ويعزو حندا عبدود هدذه " الواقعيدة السياسدية " الماهددة " للواقعدة
إلى ما يعده حراكا سياسيا بدأ يتعرف عليه الواقع العربدي مدع بدايدة التعدرف علدى 

صددار يسددتنبت عندددنا مددن نظددائر  ( ، ومددا8181أفكددار ثددورة أكتددوبر االشددتراكية )
 ( 6)تتبنى هذه األفكار وتروج لها.
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ن هدذا الدذي يقدول بده حندا عبدود ، شدكل فدي راهدن الواقدع إوفي الحدق ، 
، قفدزة مهمدة ونوعيدة ، وهدي القفدزة التدي مهمدا حصدل الجددال بشدأن  العربي ذاأ

تقويم حصائلها ، ال مندوحة للمنصدف مدن االعتدراف بأنهدا رفددت حركدة التحدرر 
فدي  –مدن جهدة  –الوطني العربية ببعد اجتماعي و سياسي وفكدري جديدد ، تمثدل 

مدن -تمثل  و ، مراكمة الخيارات األكثر راديكالية في مواجهة اإلكراهات المتعددة
بيددة الخاصددة التددي أطددرت نشددر الفكددر زفددي اصددطناع المؤسسددات الح -جهددة ثانيددة 

االشتراكي . نعني بداية ظهور األحزاب الماركسية في كل المنطقة العربية تقريبا، 
بددأخطر  م. و هددي األحددزاب التددي صددارت تقددو (1)مددن أوسدداط العشددرينياتبدايددة 

لعربيدة ، و فدي اسدتقطاب المفكدرين إلدى األدوار في قلب حركدة التحدرر الدوطني ا
 صفوفها، ومن ضمنهم األدباء و النقاد.

وبندداء عليدده ، فدد ن هددذا الحددراأ السياسددي بمضددمونه الجديددد كانددت لدده 
 استطالة في بحر الثالثينيات إلى ميدان النقد األدبي.

و في هذا الخصوص يبرز حنا عبود الدور الريادي الذي أدته مجلة مثل 
بحر الثالثينيات ، حين أخذت تنشر أولى المقاالت النقدية لسورية( في ة" )اع"الطلي

يدذكر منهدا لبعض األسماء الفاعلة فدي ثقافدة المرحلدة، لفهم الماركسي، لالمستلهمة 
بعنوان:"غوركي الذي  8136مقاال نشره المثقف الماركسي سليم خياطة في العام 

ة غوركي بالنسبة إلى األدب النقدي أهمي –كما يقول  –فقدته اإلنسانية " ، بين فيه 
العددالمي ، و دوره فددي صددياغة المدرسددة الواقعيددة االشددتراكية فددي األدب. ومقدداال 
للماركسي اآلخر رئيدف خدوري فدي العددد نفسده عدن ماكيسدم غدوركي مبدرزا فيده 

يظهدر فددي المجلدة نفسددها  8131أهميدة هدذا األديددب اإلنسداني الكبيدر . وفددي العدام 
إلدى  تنبدهان لندا أن نحدنجالء عبد المسديح بعندوان الفدت : " لقدد  تدعى اتبةمقال لك

القوة الجبارة الكامنة في نفوس الجماهير الشعبية فنعمل علدى تثقيفهدا و تنويرهدا"، 
 . (1)وهو دعوة صريحة إلى شعبية الفن ، و الكالم دائما لحنا عبود

ثددم انطالقددا مددن هددذه النصددوص ، و أخددرا مثيلتهددا ، يعدددد حنددا عبددود 
 : (1)بهذه الجهود مجموعة من السمات يراها لصيقة

 التركيز على المضمون و إهمال الشكل . -8
 إبراز القيمة الكفاحية لألدب . -2
 الوجه اإلنساني لألدب االشتراكي . -3
 شعبية األدب . -4
 التشدد في األحكام النقدية . -1
 اللهجة الخطابية . -6

دايددة مفترضددة بعددد هددذا ، إلددى تحديددد مددا يعتقددد أندده بعبددود و ينتهددي حنددا 
و هكذا عرفت »لظهور ما يدعوه " المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث " : 
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فترة الثالثينيات قيام مدرسة واقعية في النقد و األدب واضحة المعالم و إن لم تكن 
 .(81)«متكاملة النضج

و الصددواب إلددى حددد بعيددد مددا ذهددب إليدده حنددا عبددود . فالنقددد االجتمدداعي 
في هدذه المرحلدة كدان واضدح البعدد السياسدي المندافح عدن متطلباتهدا، الواقعي( =)

 وإن كانت حمولته النظرية زهيدة إلى حد كبير .
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 جهود األربعينيات: -ثانيا

الددواقعي( مددا كددان لدده أن  =و الددذي ال مددراء فيدده ، أن نقدددنا االجتمدداعي )
اعة أو تبنيا يصل إلى مرحلة النضج النظري الذي يؤهله للتعاطي مع الماركسية قن
 ، إال في مراحل متأخرة بدأت مع األربعينيات، وتعمقت في الخمسينيات.

و نقول بالتعاطي مع الماركسية قناعة أو تبنيا ، و في ذهنندا أن التعداطي 
 –ههنددا ، فددي حقددل األدب والنقددد ، لددم يكددن مددن قبددل ماركسدديين مقتنعددين و حسددب 

ل أجنحدة فكريدة أخدرا ، ارتدأت ، و لكنده كدان أيضدا مدن قبد -ذلأ مفهدوم تمامدا و
 لنفسددها تبنددي كثيددر مددن المقددوالت الماركسددية ، عددن وعددي فددي بعددض األحيددان، أو
ندزوال عندد الضددرورات المنهجيدة الضدداغطة فدي كثيددر مدن األحيددان ، فدي إنتاجهددا 
لألدب، وممارستها للنقد تنظيرا و تطبيقا ، مع ما كان لها من صدامات سياسدية و 

كسية فدي ثقافتندا الحديثدة، مدن مثدل اليسدار القدومي و بعدض فكرية مع ممثلي المار
 المتأثرين بالفكر الوجودي .

أن تدأثيرات هدذا التيدار )يقصدد  لمناع ذاف : »...  (88)يقول محمد دكروب
و تجلياتدده أخددذت تظهددر منددذ أواخددر الثالثينيددات ، مددع مجلتددي "الطليعددة"  (الواقعيددة

م مددع بدايددة األربعينيددات فددي مجلددة السددورية و " الفجددر الجديددد " المصددرية ، ثدد
"الطريددق " اللبنانيددة ، و علددى امتددداد الخمسددينيات فددي " الثقافددة الوطنيددة"، ومنددذ 
أواخر الخمسينيات مع " الثقافة الجديدة " و " المثقف " في العدراق ، لتبدين لندا أن 
هددذا التيددار ، فددي ميدددان النقددد والدراسددة األدبيددة خصوصددا ، هددو التيددار األكثددر 

مرارا، و تناميددا ، و هددو التيددار المتزايددد وضددوحا وشددموال، فددي أدبنددا العربددي اسددت
الحددديث . بددل لعلدده أن يكددون الوحيددد ، بددين التيددارات األدبيددة التددي اعتمدددت منهجددا 
معينا ، قد استطاع أن يستمر و يتنامى ، رغم مختلف التعرجات و عددم الوضدوح 

 «.لثالثينيات أحيانا، وسوء التطبيق أحيانا أخرا منذ أوساط ا

و لعل هذا االستمرار و التندامي فدي النضدوج و الشدمول نجدده مداثال فدي 
 المتن النقدي العربي الحديث.

 المثال اللبناني: -أ

ففدي لبندان الدذي يعدد أول و أنشددط المراكدز التدي ظهدرت فيهدا الدراسددات 
( رائدددددا فددددي هددددذا 8161 - 8182النقديددددة الواقعيددددة ، بددددرز رئيددددف خددددوري ) 

الحق أن ريادته ههنا ، ال تقتصر على السدبق وغدزارة اإلنتداج و حسدب، المجال.و
بددل و إلددى هددذين ، إلددى كوندده تعامددل مددع " الواقعيددة " بوصددفها منظومددة منهجيددة 

، تدرتهن ممارسدتها بمرجعهدا االجتمداعي (82)متكاملة فدي المعرفدة و الفكدر و النقدد
نظور الجمالي الذي حقق الملموس . أي أن الريادة هنا ، مثلت في األساس هذا الم

به رئيف خوري في إطار الممارسة النقدية ، ما كانت تحققه الماركسية في مجدال 
 الممارسة الفكرية و االجتماعية .
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( خاصدة فدي 8146 - 8111وفي لبنان أيضدا ، بدرز عمدر فداخوري ) 
بحددر األربعينيددات حددين الئدده بددالفكر الماركسددي ، و راح يقددرأ األدب وفددق معادلددة 

وال عجددب ، فدداألدب مثددل سددائر :» ة اختطهددا لنفسدده ال يبغددي عنهددا محيدددا صددارم
وهددو  (83)«.الفنددون الجميلددة ، ظدداهرة اجتماعيددة أصددال ، ووظيفددة اجتماعيددة فعددال 

بدين اآلداب و الفندون » صاغ هذه المعادلة انطالقا من قناعتده األخدرا ، وهدي أن
القتصدادية مدن جهدة ثانيدة، على إطالقها من جهة، والحياة العلمية و الصناعية و ا
 (84)«.تفاعل دائم مستمر ليس يضره شيئا الغفلة أو التغافل 

و تأسيسا عليده ، رفدض عمدر فداخوري عزلدة األديدب ، و قطعده الصدلة 
الحيددة مددع الندداس الددذين مددن المفددروض أن يتحدددث عددنهم / إلدديهم ، و عدداب عليدده 

مددا يددرا و يسددمع تمترسدده فددي برجدده العدداجي حيددث ال يددرا و ال يسددمع إال بعددض 
. و طالبدده فددي المقابددل بددالنزول إلددى  (81)رجهااالعمددالق مددن دبيددب النمددل فددي مددد

"السوق" حيث الناس لينظر و يعرف و يعقل و يشعر و ينفعل و يتحمس ، فتدخل 
لديس » . و هو في كل ذلأ يدؤمن أشدد اإليمدان بدأن (86)هذه العناصر في مادة أدبه

 .(81)«يظل محلقا فوق منازعاتنا نالفن من النوافل ، و لن يسعه أ

و لعل السؤال الذي نحن مطالبون باإلجابة عليه ، هدو : هدل جداءت هدذه 
 التحديدات من عمر فاخوري مكتملة دفعة واحدة ؟

في اإلجابة نقول : نعم و ال .نعم ، ألننا نلمس في مسار عمدر الفكدري و 
ألن هذه المفاهيم انكشفت األدبي والنقدي خط التواصل و الترابط و النماء . وال ، 
" ، بشدكل جيندي وعدائم ، ( 81)في الكتابات األولى ، خاصة فدي " البداب المرصدود

يددرفض الواقددع بمددا هددو خلددل ، و يتطلددع إلددى المسددتقبل بمددا هددو أشددواق، بينمددا فددي 
، الحظنداه (21)" و " أديب فدي السدوق"( 81)الكتابات الالحقة ، خاصة في " الهوادة

 المنطلقات و المعالم ، هو الماركسية .يصدر عن فكر واضح 

ومن هنا، جاء نقده صدارما فدي مطالبدة األدب بدالنهوض بأعبداء مدا كدان 
يمور به مجتمعه من قضايا وتطلعات. ولعل هذا الذي جعدل منجدزه النقددي ينطبدع 

 بوضوح المطلب السياسي على المطلب الجمالي.

 المثال السوري: -ب

، و التي عرفت قبيل و بعد حصولها علدى هذا في لبنان . أما في سوريا 
، تطورا سياسيا مهما انكشف على والدة قوا  8146استقاللها السياسي في العام 

جديدة ، ماركسية و قومية تحديدا ، كانت تعبيرا عن تعمق التناقضات االجتماعية. 
وقد تولد عن هذا التطور السياسي تطور على مستوا الفكر العام تجلى في طغيان 

علددى الددرغم مددن تناقضددهما رؤيددة  –ذين لددالتجدداهين الماركسددي و القددومي ، والا
شددكال اليسددار العددريض المعبددر عددن تطلعددات هددذه القددوا السياسددية  –وبرنامجددا 
 الصاعدة . 
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وتأسيسددا عليدده ، كددان مددن الطبيعددي أن تظهددر وتتأيددد فددي السدداحة األدبيددة 
قدع االجتمداعي ، و التعبيدر والنقدية الدعوات المطالبدة بضدرورة االلتفداف إلدى الوا

عن قضايا الجمهدور العدريض ، و علدى العمدوم وصدل األدب بالحيداة و المجتمدع، 
بعض هذه الدعوات ماركسي ، وبعضها اآلخر قومي يساري ، بالمفهوم العدريض 
لليسار كما عبر عن نفسه في هذه المرحلة . بمعنى أن بديال أخذ يتشكل و يتعداظم 

 د.في الفكر واألدب و النق

عندد عددد مدن  –سداعتئذ  –هذا البديل المتعداظم ( 28)ويرصد نبيل سليمان
نقاد هذه الفترة ، من مثل: عبد الغني العطري ، ونسيب االختيار ، و فؤاد الشدايب 
، وليددان ديرانددي ، وجميددل سددلطان ، ونزيدده الحكدديم، وأمجددد الطرابلسددي، وغيددرهم 

ؤيدة داخدل تيدار اليسدار العدريض. كثير ، على تفاوت في الثقافدة ، و تبداين فدي الر
إلى أن هؤالء النقاد هم الذين كانوا ينشدرون نقددهم فدي االنتباه ويلفت نبيل سليمان 

مجالت تلأ المرحلة ، من مثل : " األديب" و " النقاد " و " العالمان"، و" أصداء 
" و " النواعير" و "الصباح" وغيرها. ويرا نبيل سليمان في هذا البدديل دعدوات 

ريحة إلى رفض نظرية الفن للفن ، ومطالبة بارزة بداألدب الدذي يعكدس الحيداة ص
ويرتبط بالشعب ، و يالحدظ أن هدذه الددعوات كاندت مطلبدا نقدديا وأدبيدا و سياسديا 

 عربيا عاما .

 :  ولعل أفضل من مّثل هذا البديل : جميل سلطان ونزيه الحكيم

مقامة " الذي ألفه فدي قد يكون كتاب: " فن القصة و ال جميل سلطان: -8
، من أهم ما كتب هذا الناقد ، لجهة تناوله بالدرس والتحليل واحدا من 8146العام 

الفنون التي كانت ال تزال في حينه تثير النقاش في الساحة الثقافية العربية ، حدول 
أصالتها أو استعارتها من الغرب ، رغم مرور زمن ليس بالقصير من معرفة أدبنا 

 حديث لها .العربي ال

يهمنا من هذا الكتاب، لديس اإلشدكاالت التدي أثارهدا، وفدي  ومفهوم أن ما
طليعتها: هل لهذا الفن عالقدة أم ال بفدن المقامدة المعدروف فدي تراثندا األدبدي؟ وال 
تهمنا أيضا األسئلة التدي طرحهدا مدن مثدل: مدا فدن القصدة؟ و مدا خصائصده؟ ومدا 

 ينتظر منه؟ 

ا المسعى الدذي نحدن بصددده، هدو هدذه الرؤيدة ما يهمنا أكثر في إطار هذ
 التي قرأ بها المؤلف هذا الفن، و األطروحة المركزية التي شغلت هاجسه النقدي.

ومنه ، فما هدو بدارز فدي هدذا الكتداب هدو تغليدب جاندب الموضدوع علدى 
جانددب الفددن ، فبعددد أن عدددد وشددرح مددا أسددماه شددرائط القصددة، والتددي بهددا تتحدددد 

، ربددط ذلددأ بددافتراض (22): البسدداطة و الواقعيددة و الحيويددةبوصددفها فنددا ، وهددي 
مدؤداه أن معظدم  –منسجما في ذلأ مدع رؤيتده لماهيدة األدب ووظيفتده  –تعميمي 

القصاصين يذهبون إلى أن القصة الخالية من التحليل النفسي أو االجتماعي تكدون 
 ( 23)فاقدة ركنا عظيما من الفائدة المرجوة.
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ئدة المرجوة ، بنى مفهومه لنفعية القصدة، وبالتدالي وتأسيسا على هذه الفا
والواقع أن القصة التي ال تنفع القدارئ، وال تزيدد فدي علمده »لنفعية األدب، يقول: 

ضاعة الوقت ، ألن قراءة القصة للقصة وحددها بالحياة شيئا هي أقرب ما تكون إل
الخلقية  وطلدب الفدن ، أمر ال تقره أمة تريد أن تنتفع بأدبها في مقوماتها الحيوية و

لهدا خطللفن نظرية عاشت حقبة من الزمن في القرن التاسع عشر، ثم تبدين للنداس 
في األمم الراقية ، فما بالأ بأمة أخذت في سبل الحياة بعد الموت، فهي أحرص ما 

غنددى عندده فددي  تكددون علددى أن تنتفددع بتفكيددر أبنائهددا ... ونفددع القددارئ ... أمددر ال
 .( 24)«القصة

أن دعوة سلطان إلى نفعية الفن :  »  (21)، كما يرا نبيل سليمان والواقع
هي إشارة مبكرة إلى الدعوة التي ستتعاظم ...من أجل وظيفة الفن االجتماعية عند 
سائر )األطراف اليسارية ( ... فلقد كان من هّم الجميع أن تنتهي دعوة الفن للفن ، 

 ...«.ام وأن تتوظف القصة وسواها في مجرا المعركة الع

هو اآلخر ألف واحددا مدن أهدم الكتدب المنضدوية تحدت  نزيه الحكيم : -2
 .8144هذا البديل، عنوانه: "محمود تيمور رائد القصة العربية " في العام

ومن البداية ينكشف الموقف النقدي لنزيه الحكيم ، فهو في مقدمة الكتداب 
 .( 26)داف التي يريدهايحدد مجموعة القضايا التي يروم نقضها، ويعلن عن األه

يرا أن هناأ موقفا يكاد يكون عاما ، يريد أن يصب  حياتنا وأدبندا  – 8
بصددبغة التشدداؤم ، فكددان أن كثددر المتشددائمون فددي األدب و النضددال القددومي سددواء 
بسواء . و أن هذا الموقف التشاؤمي ليس وليدد أمزجدة فرديدة ، و إنمدا هدو انتظدام 

فات ، و تسعى جاهدة إلى شدنا بأغاللها إلدى وراء، في إطار رجعية تتغذا بالخرا
 فتمنعنا من التقدم إلى حيث تهفو عيوننا إلى النور . 

و أن االنفددالت مددن هددذا الوضددع ال يددتم إال مددن طريددق صددراع كددل  – 2
العقليات المتخلفة ، وحين يتم هذا االنفالت يتجسد القطدع مدع الحيداة التدي يعجزهدا 

الخلدود ، ذلدأ بدأن األدب الخالدد مدرآة الحيداة ، و أدبندا أن توحي أدبا ، يطمح إلدى 
 بوضعه التشاؤمي الذي هو عليه ، ال يجرؤ أن يصور حياتنا .

ثددم إن دراسددة أديددب مثددل محمددود تيمددور ، جددديرة بددأن تدددعونا إلددى  – 3
التفاؤل، وتدلنا على المبالغة الكبرا التي يندفع إليها هؤالء المتشائمون ، ذلأ ألن 

 يست في أدبنا ، و إنما في وضع أمتنا التي تنتجه .مصيبتنا ل

، مدن تشدوش ندابع ( 21)وعلى رغم ما نلمسه في بعض من فصول الكتاب
من خلط المفاهيم المادية بالمفاهيم المثالية في تعريفه لألدب ، وفي تحديده لوظيفدة 

، ممددا جعلدده يتندداقض مددع مددا صددرح بدده فددي مقدمددة الكتدداب ، نجددده عندددما  اتددبالك
رض لعددالم محمدود تيمددور القصصدي ، يقددرأ هدذا العددالم وفقدا لمحددددات المددنهج يتعد

ليس  مجموعة  –العالم التيموري  –هذا » المعلن عنه في المقدمة نفسها ، يقول : 
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طبقددي تتددوازا فيدده طبقددات  –مددن النمدداذج ألفددراد مختلفددين ... و إنمددا هوعددالم 
ب فدي أن الطبقدة التدي المجتمع المصري علدى درجدات متفاوتدة ... ولديس مدن ريد

 .( 21)«يخصها تيمور بوده من بين هذه الطبقات جميعا هي الفالحون 

وعلددى الجملددة ، فدد ن كتددابي جميددل سددلطان ونزيدده الحكدديم المددومى إليهمددا 
أعدددداله ، يقدددددمان الصددددورة األنضددددج و األفضددددل لواقددددع النقددددد السددددوري خددددالل 

تمثيلهددددا للتوجهددددات األربعينيددددات، سددددواء فيمددددا يتعلددددق بمقتضدددديات المددددنهج، أو ب
 االجتماعية ذات الملمح اليساري.

 المثال المصري: -جـ

و أمددا فددي مصددر ، فددتمخض واقددع األربعينيددات فيهددا ، شددأنها شددأن لبنددان 
ديد، ظل يختمر و يتفاعل مسدتفيدا مدن اإلسدهامات المهمدة جوسوريا ، عن معطى 

التددي مثلددت  التددي قدددمها الددرواد طددوال العشددرينيات و الثالثينيددات، وهددي الفتددرة
 تجاه االجتماعي في األدب و النقد .عطاءهم المستنير األقصى ، إنه اال

وقد تجلت بوادر المنهج االجتماعي النظدري : »  (21)يقول شايف عكاشة
في األحاديث أو المناقشدات ، بدل المعدارأ األدبيدة و الفكريدة  –بصورة خاصة  –

أمددين  –سددالمة موسددى–أمددين  التددي دارت بددين زمددرة مددن األدبدداء و النقدداد ) أحمددد
مدن  –قديمده وحديثده –توفيدق الحكديم ... ( حدول موقدف األدب العربدي  –الخدولي
 «.المجتمع 

وكددان مفهومددا أن تدددور مثددل هددذه المناقشددات والمعددارأ . ذلددأ أن دائددرة 
البحددث فددي غايددة األدب أخددذت فددي االتسدداع ، وكثددر الكدداتبون فيهددا ، و القددائلون 

بي بمهمة اإلصالح االجتماعي ، وحّملوا األدبداء تبعدة نهوض األدب العر ببوجو
التخلف االجتماعي الماثل . وقد وازنوا بين أدباء العربية و أدباء أوروبدا مدن هدذه 
الناحية ، نتيجة االطالع المتزايد على اآلداب العالمية ، وخلصوا من هذه الموازنة 

هض بعدبء اإلصدالح إلى أن من عوامل قدوة األدب األوروبدي أنده اسدتطاع أن يدن
يتحددث إال عدن نفدس  ن األدب العربي أنده الااالجتماعي، و أن من أهم أسباب هو

 صاحبه ومطامحه و متاعبه .

( يعد بحدق رائدد هدذا االتجداه فهدو 8111 -8111ولعل سالمة موسى ) 
ظل يردد هذه الدعوة وينضجها و يغنيها منذ كتاباته األولى فدي بدايدة العقدد الثداني 

–العشددرين و إلددى أواخددر الخمسددينيات  نعنددي منددذ كتابدده: )االشددتراكية  مددن القددرن
وحيد في جيله ال ( ، حتى كان 8116 –( ، وإلى كتابه : ) األدب للشعب  8183

اسة واالجتماع والفكدر واألدب، فدي يمن المجددين من بقي وفيا لكل أفكاره في الس
لدى معسدكر التقليدد ومحاربدة حين انتكسوا هم عن أفكارهم التجديدية ، بدل انتقلدوا إ

اإلبداع الجديد ، خاصة في األدب والنقد ، عندما أخدذ المشدروع الثقدافي المصدري 
ر مع بداية األربعينيات . و هو األمر الذي حدث مع طه حسين و عبداس ذفي التج

ديدددا . و ربمددا يرتددد هددذا الوفدداء مددن سددالمة موسددى إلددى ارتباطدده حمحمددود العقدداد ت
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لفكر االشتراكي و الحداثدة و العلمندة، وتعاملده النقددي الحاسدم مدع الباكر بتيارات ا
 .(31)التراث الفكري العربي، ومن ضمنه التراث األدبي والنقدي

( نراه يعمد ابتداء  8126-وهكذا ففي كتابه ) مختارات سالمات موسى 
إلى تحديد مفهومه لألدب ، انطالقا من وضدع اليدد علدى وظيفدة األدب األساسدية ، 

ليسدت تقتصدر مهمدة األدب علدى نقدد »مهمته كما يحلدو لده أن يصدفها ، يقدول:  أو
الحيدداة فقددط . و إنمددا أكبددر مهامدده و المحددور الددذي يدددور عليدده هددو اإلنسددان نفسدده. 
وليس يدرس اإلنسان إال في جاندب الحيداة و كيفيدة نظدره لهدا وغايتده منهدا وآمالده 

 (38)«.فيها...

وعدة مدن المقدوالت النقديدة التدي تسدتند و من الواضح أننا ههنا أمدام مجم
إلددى رؤيددة فلسددفية اجتماعيددة. فاإلنسددان، و األديددب إنسددان فددي المقددام األول ، لدديس 
كينوندة ميتافيزيقيددة ، وإنمددا هددو محصددلة عالقاتدده الحياتيددة و االجتماعيددة . و عليدده 

عالم الوهم ، و إنمدا هدو عدالم يجدد مسدوغة فدي  –برأيه  –فعالم األدب ليس قطعا 
 لواقع العيني لحياة اإلنسان / األديب .ا

و تأسيسا عليه ، ف ن سالمة موسدى يعتقدد بدأن موضدوع األدب لديس هدو 
االجتماعيدددة  –يقصدددد اإلنسدددان / األديدددب  –نظمددده »غيدددر الحيددداة فدددي كليتهدددا. فدددـ

والسياسية ، و فلسفته الدينية و األخالقية ، كل هذه وغيرها مما يالبس الحيداة هدو 
ذي يجب أن يشتغل به األديب ، يتعنى له و يعتني بده، فد ذا حداد موضوع األدب ال

عن هذه الجادة  و زاغ نظر األديب عن هذه المهمة األصلية ، انحطت قيمة األدب 
.»(32) 

و ليس خافيا بهذا المعنى ، أن المعول عليه في األدب عند سالمة موسى 
و التعبير عن قضاياهم به من حياة الناس را، ليس عناصر الفن، وإنما هو مدا اقت

، أي أننا ههنا نبتعد أشواطا عن المتعة الجمالية التي يتوخاها األدب و يحققها ، و 
 نقترب كثيرا من المنفعة التي على األدب أن ينهض لها .

و هذا التعويل بالذات هدو الدذي قداد سدالمة موسدى إلدى أن يقدرأ انحطداط 
وقددف عنددد حددددود " –عم كمددا يدددز –كوندده  ،األدب العربددي مددع مضددي العصدددور

النماذج" التي خلقها المبتكرون األوائل ال يتجاوزها، وهي النماذج التدي ال خدالف 
في أنها كانت على درجة عالية من الفن ، إلدى كونهدا كاندت تعبيدرا حيدا عدن نداس 

 ا.هعصر

فاألدب العربي بعد أن انقضت فترة االجتهاد انقلب فصار أدبا تقليدديا. » 
ذا مما حوله من شؤون الحياة ، فينمو و يزكو صدار يجتدر علدى وبدال من أن يتغ

 (33)«.نفسه يأكل جديده قديمه ... 

الذي قداده فدي كتابده المهم:)البالغدة العصدرية و  –أيضا  –وهو التعويل 
( إلى عد البالغة التقليدية التي تعلم لطلبتنا فدي المدرسدة و 8141 –غة العربية لال
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طفة ، في الوقت الذي نحتاج فيده إلدى توكيدد المنطدق و الجامعة بالغة انفعال و عا
، و قدرر إلدى أن دعوتده إلدى لغدة عصدرية هدي فدي صدميمها دعدوة إلدى  (34)العقل

، و خلددص إلددى أن الددداء األصدديل فددي اللغددة العربيددة هددو  (31)المعيشددة العصددرية
ليدة التدي يستضديء بهدا أدباؤندا المعاصدرون و ينتجدون فدي إطدار مدن تالكالسية ال

  (36)واعدها.ق

 مّ و في الحق ، إن سالمة موسى في كدل مدا كتدب ، كدان ينطدوي علدى هد
وهو توجيده التفكيدر و جهدة عصدرية جديددة ، تغداير تفكيدر الكثيدرين مدن   مضخم

به إال قليال،  ىكتاب جيله . و لهذا فهو كان ضد التصنع في األدب ، و لم يكن يعن
 في ذهن القارئ. و كان مع المعنى ، و مع توكيد هذا المعني 

ن سّر إعجابه المفرط باألدب الروسي و تفضيله له كمو ربما من هنا ، ي
سدتوي أو دوستيوفسدكي أو ولعلى األدب العربدي. فهدو كدان يعتقدد أن قدارئ أدب ت

غوركي ، ال يجد عندهم هذا اإلغراق في الصنعة ، أو اإلثدارة بخدوارق الحدوادث 
الواحد منهم يتحدث إليده عدن أشدياء تحددث ، بل إنه يشعر وكأن  قائعو غرائب الو
 .(31)له كل يوم

و على الجملة ، يمكننا القول بكل اطمئندان أن النقدد الدواقعي العربدي فدي 
كثير من مفاصله الالحقة خرج من معطدف سدالمة موسدى ، علدى رغدم ممدا طبدع 

ا النقد ، وم  أحكامه النقدية من قطعية أبعدتها في كثير من األحيان عن موضوعية
اتصدددفت بددده اجتهاداتددده النظريدددة مدددن تبشددديرية اقتربدددت بهدددا مدددرات مدددن الفجاجدددة 

 . (83)والهشاشة

وإلى هنا ، يجيء الحديث عن ناقدد آخدر ، اجتمعدت لده مدن أسدباب تندوع 
الثقافة ، ورحابة الفكر، واستواء األداة المنهجية ، ما به تأهل في األربعينيدات ألن 

ن والبداحثين، واحددا مدن النقداد الدذين كدانوا يكون بحدق ، وب جمداع غالبيدة الدارسدي
 يرسون بصبر ، و يؤسسون بدأب ووعي  دعائم النقد الواقعي: إنه لويس عوض.

واستباقا نشير إلى أن الموقف النقدي الواقعي ، الذي اتخذه لويس عوض 
لنفسه منهجا في األربعينيات ، ما كان عائما ، أو مأخوذا عن أشتات نظرية عديدة 

والمرجعيدات ، مثلمدا كدان الشدأن مدع غالبيدة معاصدريه، كمدا رأيندا ذلدأ  المشارب
أعاله ، خاصة عند جميل سلطان ونزيه الحكيم ، وعند سالمة موسدى بدرجدة أقدل 
 ، و إنما كان يتأسس على قاعدة من الفكر واضحة المنطلقات هي الماركسية .

رسددة يعتبددر لددويس عددوض مددن أبددرز أعددالم المد: » ( 31)يقددول حنددا عبددود
الواقعية ، في النقدد األدبدي فدي مصدر ... فقدد كتدب لترجمتده )بروميتيدوس طليقدا( 

قدل الفكدري ، فدي مقدمدة  طويلدة  عرضا لمذهبده األدبدي، أو 8141الصادرة عام 
جدا ... في هذه المقدمة نجد تمسكا شديدا بالنظرة الواقعية االشتراكية ، شدئت فقدل 

 ...«.الماركسية 
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ار الفكدري الالحدق للدويس عدوض ابتعدد مسدافات وصحيح تماما أن المس
عن هذه الفلسفة ، وكّف بالنتيجة مساره النقدي عن الصدور عنها ، خاصدة عنددما 
اتخددذ لنفسدده شددعار " األدب فددي سددبيل الحيدداة"، والددذي كّرسدده فددي الصددفحة األدبيددة 
 لجريددددددة الجمهوريدددددة حدددددين كدددددان يشدددددرف علدددددى تحريرهدددددا خدددددالل سدددددنوات 

8113 -8111 (41)  . 

فدددي كتابددده الشدددهير  روتبلدددور خدددط االبتعددداد هدددذا، بعدددد ذلدددأ بشدددكل سددداف
( ، وقدد تكفدل حسدين 8163)االشتراكية و األدب ( الصادر فدي بدايدة السدتينيات )

مروة في حينه بالرد على فروضه النظرية القلقة ، و التي أوصلته بالضرورة إلى 
 .( 48)نتائج نقدية مغلوطة 

اإلقدرار بدأن الكتابدات األولدى للرجدل ، يمندع مدن  لكن مع هدذا ، لديس مدا
خاصدددة المقدمدددة الضددددافية التدددي اصدددطنعها لترجمتدددده مسدددرحية شدددلي الشددددعرية 

، تتأكد فيها االنشغاالت النقدية التي  8141"برومثيوس طليقا" الصادرة في العام 
 تقدم لويس عوض ناقدا واقعيا ماركسيا في األساس . 

ن العناوين األساسية التدي اسدتغرقت وهذا بالفعل ما يظهر جليا ، ابتداء م
 نص المقدمة المنوه بها، والتي جاءت بالترتيب التالي : 

 االنقالب الصناعي . -8
 الحركة الرومانسية . -2
 البرج العاجي . -3
 األسرة المقدسة .   -4

وإذا ما تجاوز الدارس لهذه المقدمة العنصر الرابع فيها ، بوصفه شدرحا 
اليونانية ، و التي يفترض في القارئ أن يكون  تفصيليا لبعض جوانب الميثيولوجيا

علدى إلمددام بهدا ، حتددى يتسددنى لده الغددوص علددى معداني و دالالت المسددرحية، فدد ن 
العناصر الثالثة األولى تبقى ذات مغزا ال يخفى . فهي تمثل مجتمعدة تمفصدالت 
طرح لويس عوض النقدي ، وهو طرح ال يرا في المدرسة األدبية والفكرية ، و 

مانسددية بضددمنها ، شددكال و تحددددا ، وفقددا لتطددور ذاتددي ، أو اسددتجابة لرغبددة الرو
فردانية لرموزها من المفكدرين والمبددعين، يتمدان بمعدزل عدن الحالدة االقتصدادية 
واالجتماعية المحددة ، والتي هي في أساس إنتاج هذه المدرسدة األدبيدة و الفكريدة 

مدددارس األخددرا، والتددي هددي أو تلددأ ، وإكسددابها صددفة التمددايز الضددروري عددن ال
 األخرا نتاج ظروف اقتصادية و اجتماعية مغايرة .

ال سبيل إلى فهم المدارس المختلفة فدي الفكدر : » ( 42)يقول لويس عوض
و الفن إال إذا درسنا الحالة االقتصادية في المجتمع الذي أنجب هذه المدارس . وال 

يها شلي على وجه التخصيص إال سبيل إلى فهم المدرسة الرومانسية التي انتمى إل
 « .إذا درسنا حالة انجلترا في عصر االنقالب الصناعي 
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ولتوكيد هذه القناعة ، بوصفها مسلمة فكرية و أدبية ال مجال للطعدن فدي 
صدقيتها لديه ، و التي ترا حتمية ارتباط األدب بالفاعلية االقتصادية االجتماعية، 

المقارندددة ، ويسدددوق كثيدددرا مدددن يبدددذل لدددويس عدددوض جهددددا فدددي االستقصددداء و
 االستشهادات ليس هنا مجال ذكرها .

ما يهمنا من هذه المقدمة ، هو صفتها التمثيلية لمقومدات المدنهج الدواقعي 
لويس عوض و تبناه خالل األربعينيات . و ال بأس فدي هدذا الخصدوص  تمثلهكما 

 المقدمة.من االستئناس بعناصر هذا المنهج كما استخلصها حنا عبود من هذه 
    ( 43)يعدد حنا عبود هذه العناصر على الشكل التالي :

الربط بين األدب و الفعالية اإلنتاجية ... فلكل مرحلة إنتاجية أدبها  -8
 الخاص ، دون أن يعني هذا إبطال األدب الذي كان في المرحلة السابقة .

إذا كان لكل مرحلة إنتاجية أدبها فال يعني هذا بحدال مدن األحدوال  -2
ذوبان السمات الفردية في السمة االجتماعية . كما ال ينفي وجود مدارس متعددة  ،

 ، ألن انطباع األدباء عن الظروف االقتصادية ليس واحدا.
، فالفرد عضو في فئة ،  قيهذا الطابع الفردي يتسم باالنتماء الطب -3

إلددى  و الفئدة قطداع فدي طبقدة. فاألديدب مهمدا عبدر عدن ذاتده ، ال بدد أن يشدير أدبده
 موقفه الطبقي . مهما كانت طبيعة الموضوعات التي يتناولها .

إذا كان األدب تعبيرا فرديا عن موقدف اجتمداعي ، سدلبا كدان هدذا  -4
 الموقف أو إيجابا، ف نه يفصح عن هدف اجتماعي أو رسالة اجتماعية.

ال ينفصل األدب عن الظروف العامة السائدة فدي هدذا المجتمدع أو  -1
 ل أحيانا عن الظروف العالمية .ذاأ ، بل ال ينفص

 خاتمـــة:

و مع مجيء الخمسدينيات عدرف هدذا التيدار ازدهدارا ملحوظدا ، متناغمدا 
في ذلأ مع جملة التطورات التي شهدها العالم العربي في أواسط القرن العشرين، 
و التددي تمثلددت خاصددة بتصدداعد المددّد التحددرري القددومي ، و سددعي بعددض األقطددار 

 واإليديولوجيةكيانات مجتمعية ، باستلهام بعض النماذج السياسية  العربية إلى بناء
 السائدة في العالم آنذاأ ، كما هو الشأن في مصر وسوريا و العراق . 

و بدا في حينه أن الهيمنة تكاد تكون محسدومة لهدذا التيدار ، سدواء لجهدة 
هددة النقددد الدراسددة األدبيددة و دراسددة التددراث العربددي ، الفكددري و األدبددي ، أو لج

المددتن األغنددى و األعمددق  –بالنتيجددة  –واإلبددداع الفنددي . و شددكل مددتن هددذا التيددار 
 واألكثر تنوعا في الثقافة العربية الحديثة ، من أي متن قدمه أي تيار آخر .

وهكددذا، أخددذت تظهددر فددي حقلنددا النقدددي مجموعددة الدراسددات و األبحدداث 
يات أكثدر رقيدا و نضدجا عدن المنجزة بخصوص عالقة األدبي بالمجتمعي، بمسدتو

مثيالتهددا فددي الثالثينيددات و األربعينيددات ، نددذكر بعضددا مددن أهمهددا : " األدب فددي 
لجدانوف  8141-" لخوري شحادة ، و " إن األدب كان مسؤوال  8111-الميدان 

" لرئيددف خددوري أيضددا  8161-رجمددة رئيددف خددوري ، و" األدب المسددؤول تو 



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 196 

 طددديم أنددديس،عحمدددود أمدددين العدددالم وعبدددد ال" لم 8111-و"فدددي الثقافدددة المصدددرية 
" 8163-" و " دراسات نقديدة فدي ضدوء المدنهج الدواقعي 8116-و"قضايا أدبية 

" لنديم المرعشلي، و"أهل  8111-لحسين مروة ، و " من زاوية الواقعية الحديثة 
 " لعبد النافع طليمات ...إلخ.      8111-الكدية: أبطال المقامات في األدب العربي 

 



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 197 

 هوامش وإحاالت البحث

يقطين،سعيد و) دراج ، فيصل ( ، آفاق  نقد عربي معاصر. دار الفكر،  .1
 191. ص: 1(. ط/ 9661دمشق ) 

لمزيد من التفصيل يراجع على سبيل التمثيل : فؤاد، نعمان أحمد : الجمال  .9
.دار 162والحرية والشخصية اإلنسانية في أدب العقاد . سلسلة إقرأ ، ع/

 . 46-12 المعارف .ص :

 –العقاد، عباس محمود: أنا. منشورات المكتبة العصرية، صيدا  -
، لبنان. د.ت.ط )؟( وخاصة فصل: فلسفتي في الحياة  -بيروت
 . 141-101.ص: 

النقاش، رجاء: عباس العقاد بين اليمين واليسار .المؤسسة العربية  .1
 . 141.ص: 1( .ط/1241للدراسات والنشر ، بيروت )

ل بخصوص هذا المنحى في حياة العقاد الفكرية لمزيد من التفصي .1
 والسياسية واألدبية ، يراجع على الخصوص : 

 العقاد، عامر : عباس العقاد في معاركه السياسية والفكرية . -
 النقاش ، رجاء : عباس العقاد بين اليمين واليسار . -

.منشورات وزارة  .عبود، حنا: المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث .4
 .41(. ط)؟(. ص: 1141)الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق 

 . 41-41ينظر المرجع نفسه .ص:  .0
تأسست  األحزاب الشيوعية : المصري ، والسوري  تفي بحر العشرينيا .4

اللبناني ، والفلسطيني. وفي بحر الثالثينيات: العراقي ، والمغربي ،  –
عي الفرنسي .وفي والجزائري المستقل بكيافة التنظيمي عن الحزب الشيو

األربعينيات : السوداني ، واألردني. ثم توالى بعد ذلأ تأسس األحزاب 
 الشيوعية في باقي المنطقة العربية . يراجع تفصيل ذلأ خصوصا عند : 

مرقص ، إلياس : تاريخ األحزاب الشيوعية في الوطن العربي .  -
 .1( .ط/ 1201منشورات دار الطليعة .بيروت )

الفكر   –تطور اإليديولوجية العربية الثورية فرح ، إلياس :  -
. المؤسسة العربية للدراسات والنشر . مصر 9االشتراكي ، ج/

 . 1( .ط/ 1241)
  01-01عبود ، حنا : المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث. ص:  .1
 . 41-41نفسه .ص :  .2
 . 04نفسه . ص:  .16
رابي ، بيروت دكروب ، محمد:األدب الجديد ... والثورة. دار الف .11
 . 16( .ط)؟( . ص :  1216)
ينظر دراج ، فيصل : رئيف خوري وإشكالية النقد الشامل . مجلة  .19

 . 04-14(. ص : 1212، )فبراير 1الطريق . بيروت ، ع/



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 198 

فاخوري ، عمر : أديب في السوق. منشورات دار المكشوف، بيروت  .11
 . 49(. ط)؟( . ص : 1219)
 . 41المرجع نفسه . ص  .11
(. 1219ري ، عمر : ال هوادة. منشورات األديب، بيروت )ينظر فاخو .14

 .11-19ط)؟(. ص : 
 . 44ينظر فاخوري ، عمر :أديب في السوق . ص:  .10
 . 161فاخوري ، عمر : الهوادة . ص:  .14
 لبنان. –عن دار المكشوف ، بيروت  1211صدر أول مرة عام  .11
 لبنان . –عن منشورات األديب، بيروت  1219صدر أول مرة عام  .12
 لبنان . –عن دار المكشوف ، بيروت  1211ر أول مرة عام صد .96
. دار الفرابي، بيروت 1سليمان ، نبيل : النقد األدبي في سوريا ، ج/ .91
 . 11-14.  ص:1(. ط/1216)
 1204ينظر سلطان ، جميل : فن القصة والمقامة .دار األنوار . بيروت ) .99

 . 11-16( . ط)؟( .ص: 
 . 11المرجع نفسه .ص :  .91
 . 11: نفسه .ص  .91
 . 11-14.ص:1سليمان ،نبيل: النقد األدبي في سوريا ، ج/ .94
دراسة تحليلية  –ينظر الحكيم، نزية : محمود تيمور رائد القصة العربية  .90

 . خاصة: المقدمة .1(. ط/1211النيل، القاهرة ) -نقدية
 .41-46.ص:  1ينظر سليمان ، نبيل : النقد األدبي في سوريا ، ج/ .94
 . 11ود تيمور رائد القصيدة العربية .ص: الحكيم ، نزية : محم .91
عكاشة ، شايف : اتجاهات النقد المعاصر في مصر .ديوان المطبوعات  .92

 . 94( .ط)؟( ص:1214الجامعية .الجزائر )
يظهر هذا األمر جليا في كتابه األول : ) مقدمة السبرمان ( ، الذي  .16

عنوانه : ، خاصة في المقال االفتتاحي و 1216ظهرت طبعته األولى عام 
روح جديدة في اآلداب األوروبية . فهو يرا أن هذه الروح الجديدة تتسم 
بمجموعة من الخصائص والنزعات، هي مسوغ جديتها قياسا إلى ما 
سبقها ، وهي : الحركة الفكرية ، والحركة العلمانية ، والروح االشتراكية 

وهي  بنظرية التطور، وبحث األخالق بحثا موضوعيا . ة، واالستضاء
الخصائص والنزعات التي عمت جميع العلوم والفنون اإلنسانية ، 

 وصبغت التفكير السياسي واالجتماعي سواء بسواء .ينظر ذلأ في : 
موسى ، سالمة: مقدمة السبرمان . سالمة موسى للنشر والتوزيع  -

 ( .ط)؟( .1294)
موسى، سالمة: مختارات سالمة موسى .منشورات مكتبة المعارف  .11

 . 4.ص: 1( ، ط/1216) .بيروت
 .4المرجع نفسه . ص: .19



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 199 

 . 16-2نفسه .ص:  .11
موسى ، سالمة : البالغة العصرية واللغة العربية . المطبعة العصرية.  .11

 . 11.ص:1( .ط/1214مصر )
 11المرجع نفسه .ص:  .14
 . 19نفسه . ص :  .10
 . 21-10ينظر موسى ، سالمة : مختارات سالمة موسى . ص:  .14
بالدور المهم الذي أدته كتابات سالمة موسى لمزيد من التفصيل المتعلق  .11

في ترسيخ الواقعية في النقد المصري خاصة ، والعربي عامة، يراجع 
 على الخصوص : 

محمود أمين العالم نموذجا.  –احمد ، بومدين : في نظرية األدب  -
مخطوط رسالة ماجستير نوقشت بمعهد اللغة العربية وآدابها، 

 . 21-26ص:  (.1212/1226جامعة الجزائر )
 – 144عبود ، حنا : المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث .ص:  .12

 . 90-4.ص:  141
 .9.ط/ 960ينظر عوض ، لويس : االشتراكية واألدب . دار الهالل ، ع/ .16
ينظر مروة ، حسين : دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي . دار  .11

 . 149-191.ص:  9( . ط/ 1240الفرابي ، بيروت )
شلي : برومثيوس طليقا )تر :لويس عوض ( . مكتبة النهضة المصرية .  .19

  1( . ط)؟( .ص:  1214القاهرة )
ينظر عبود ، حنا : المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث . ص :  .11

101-101 . 

 



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 200 

 مالمح المتلقي في الخطاب النقدي التراثي
 

 د. عبدالقادر عبو 
 -جامعة سعيدة -

 

 ملخص/

قد وضع النقد العربي إمكاناته في إدراأ العالقة القائمة بين الدنص والقدارئ ل      
مقلبا وجوه الظاهرة األدبيدة فدي تاريخده الممتدد فدي سلسدلة مدن المراحدل المتعاقبدة 
المتلّونددة بمعطيددات ثقافيددة وفكريددة ونقديددة مختلفددة سددجلت المدديالد األول للنظددرات 

الفردي واالجتماعي واألخالقدي متمثلدة فدي النقدية الذاتية الخاضعة لمعايير الذوق 
النقد العربي القديم الذي أرسى تقاليد القدراءة العربيدة القديمدة فدي إطدار مسدتوياتها 
ثدم  المتأرجحة بين المستوا اللغوي والمستوا النحدوي والمسدتوا األسدلوبي،ومن

 التقدم نحو نقد النقد من خالل شرح قراءة المتأخر ما قرأه المتقدم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شددّكل النقدداد القدددامى أنفسددهم هيئددة قرائيددة تدددّل علددى تشددكيالت قرائيددة فددي       
هدذا األخيدر لديس هدو  ئ، وقدارفقارئ ابن سدالم لديس هدو قدارئ اآلمددي ،المجتمع

وألّن  سدلفا،قارئ الجرجاني وهكذا، ألّن تلقي الشعر لم يخضع لدذوق واحدد محدّدد 
علدددى سددداحة نقددددنا  تومذهبيدددة، فطغدددمدددزود بخلفيدددة معرفيدددة وعلميدددة كدددل ذوق 

قلددت آنفددا إن النقدداد شددكلوا هيئددة قرائيددة  …الخصددومات والوسدداطات والمفاضددالت
أحكامده بثقدة  رلقدارئ، يصددأصدبح الناقدد قارئدا  ياآلخدرين، أتؤطر التلقي للقراء 

 جدال.تجعله يلقي بها إلى قرائه دون حجاج أو 

 

حّتى  اخّطت له مالمح وشروط لالقارئ، بتل  الثقافة النقدية دور وفي هذا لم      
مددوازين التقيدديم  مومنهددل، ويقددييواجدده النصددوص المتدافعددة أمامدده مددن كددل مشددرب 

الدذي ال يرقدى إلدى مسدتوا الشدعر، وعدن  لالمتددّني، الّسدافعن  فالجمالي، ويكش
الخالددد فددي  جمددوذالقددديم، النالرصددين الجميددل الددذي يمّثددل امتدددادا للشددعر العربددي 

  الجماعي.الذاكرة وفي الالوعي 

   

دام الشعر صناعة في تعريفاتهم ف ن التخصص والحذق واجب على مدن  وما      
وهدددذا التخصدددص ال يتدددأّتى إالّ بمعاشدددرة  أراد االشدددتغال علدددى الشدددعر وتذوقددده،

النصددوص وتمّثلهددا والمداومددة علددى قراءتهددا واالسددتماع إليهددا مددن أفددواه الشددعراء 
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الدددرواة. "وللشدددعر صدددناعة وثقافدددة يعرفهدددا أهدددل العلدددم كسدددائر أصدددناف العلدددم و
والصناعات، منها ما تثقفه العين، ومنها ما تثقفه األذن، ومنها ما تثقفه اليد، ومنها 

  .1اللسان"ما يثقفه 

 

للحددّس  لللددذوق، وصددقوالدددعوة إلددى معاشددرة النصددوص لمددا فيهددا مددن تنميددة       
ة إلدى تدرويض الذائقدة علدى نمدط مدن الشدعر قدد ال تحيدد ف نها أيضا دعو الشعري،

عنه النفس، ويفعل فعله الخطير في الذاكرة التي تضع النمدوذج مدرآة فدي مواجهدة 
وألّن  وقدد يكدون شدعرا مخالفدا للعدادة والتعاقدد الدذي ألفده المتلقدي. كّل شعر تتلقداه،

هم، فكدان حتمدا أن قناعدات النقداد وثقافداتمدن و األحكام النقدية استمّدت من الدنص،
تكون رؤيتهم للتلقي متباينة، فجماليات التلقي عند الجرجاني ليست بالضرورة هي 

فكان  نها النقاد،ععامة يصدر   نظرا لعدم وجود فلسفة في مفهومها عند ابن قتيبة،
 ،البحددث عددن المتعددة الفنيددة التددي يحّسددها القددارئ فددي عالقتدده مددع الددنص الشددعري

ساعدها وبتشريح النص المقروء على النقدية أسّست تقاليدها  وبالتالي ف ّن الدراسة
فكدان شدرح النصدوص الصدفة  في ذلأ التطّور الحاصل في علوم اللغدة والبالغدة،

الغالبة على العمل النقدي كقراءة جامعة فيها إبراز جماليات البيان والبديع وحسدن 
لتدي رّسدختها هدذه ومبرارت تعّدد األغراض إلى غير ذلأ مدن القضدايا ا ،التخلّص

 ويمكن أن نجملها في مستويات أهّمها : ،الشارحة القراءة الواصفة

 

اللغدة، يعمد فيها الناقد إلدى شدرح الغدامض مدن مفدردات  غوية:ـــــــــــراءة اللــــالق
 واإلبانة عن المستغلق فيها. وتخريج معانيها،

تبداط اللغدوي ممدا يسداعد يوظف الناقدد اآللدة النحويدة فدي فدّأ االر :القراءة النحوية
عددن منطقدده  فمعانيدده، والكشددعلددى االسددتزادة فددي فهددم لغددة الددنص والددتمّكن مددن 

 وتركيب بنائه.الداخلي، 

: وهي المرحلة الثالثة التي يكون قد استجمع فيهدا الناقدد جزئيدات القراءة األسلوبية
ثددّم يعمددد إلددى  نالنحددوي، ومددالدنص بعددد أن شددرح الغددامض منهددا، ودرس تركيبهدا 

فيغدو عمل الناقدد نصدا مقدابال  الشعر،إعادة صياغة النص أسلوبيا عن طريق نثر 
تستدعي قراءة أخدرا تنعطدف علدى الدنص اإلبداعية،للنص األول من حيث السمة 

 الناقد تتحّسس فيه مواطن الذكاء النقدي وجمال التعبير. 

 

بدأ منها النقاد  هذا عن ضروب القراءات التي كانت بمثابة العتبة األولى التي      
وبعددد ذلددأ تشددعبت اتجاهدداتهم فددي تعميددق القددراءة  األدبددي،اشددتغالهم علددى الددنص 

فكددان للنحددويين قددراءتهم المتجهددة إلددى  ،والتخصددص فددي مسددتوا مددن مسددتوياتها
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والزلدل، عن الشدواهد ومدواطن اللحدن  ثوالكلمات، والبحالتركيب النحوي للجمل 
 ثّم تصنيف الشاعر. نوم

يين سبيلهم الخاص في استنباط جمالية النص الفنية بداحثين فده عدن كما كان للبالغ
وحسددن البيددان، أو متتّبعددين سددقطات الشدداعر فددي سددوء توظيفدده  أسددرار البالغددة،
 لصورة أو بديع .

 

وكدأن  النصوص،اء فقد ربطت الثقافة النقدية العربية بينهم وبين أّما عن القرّ       
ن حيدث عالقدة التلقدي، فقيمدة الدنص تكتشدف النص هو الذي يحّدد نوعية القارئ م

من خالل معرفة صفات القارئ، هذه الصفات التدي مدن خاللهدا قّسدم النقدد العربدي 
يستدعي قراء  القراء إلى طبقات، فالنص األدبي المتفّوق جماليا، المحكم في بنائه،

 يمتلكدددون منحدددى تقبلدددي لتدددذوق جماليدددات هدددذا الدددنص المدددتالكهم أدوات اختراقددده،
استطاعوا االرتفاع إلى مستوا  أنهمبمعنى  س عناصره الفنية،وفّأ مغاليقه،وتحس

 النص المقروء بأدوات قرائية قبلية . 

 

فكمدا بدذل الشداعر  ،عملية التفاعل مع النص األدبي تتطلب مواضعات خاصة     
جهدا في انجاز التأدية األدبية في نصه، أيضا على القدارئ أن يبدذل جهددا لتحقيدق 

لكدّل قسدم  ل مع النص، ولذا نجد القاضي الجرجاني يقّسم الكالم إلى قسدمين،التفاع
ومجمله ومفصدله تجدد فيده المحكدم  ه  يقول:" كذلأ الكالم :منثوره ومنظومه،ؤارَّ قُ 

الوثيق والجزل القوي والمصنع المحكم، والمنمدق الموشدح، قدد هدذب كدّل التهدذيب 
ألجله الخداطر حتدى احتمدى ببراءتده وثقف غاية التثقيف، وجهد فيه الفكر، وأتعب 

عن المصائب، واحتجر بصحته عن المطاعن، ثم تجد لفؤادأ عنه نبوة وترا بينه 
وبين ضدميرأ فجدوة، فد ن خلدص إليهمدا فبدأن يسدهل بعدض الوسدائل أذنده، ويمهدد 
عندهما حاله فأما بنفسه وجوهره وبمكانه وموقعه فال هذا قولي فيما صفا وخلدص 

 .9"جد في معناه خلل وال في لفظه دخلوهذب ونقح، فلم يو

     

 

الباعث  نالجرجاني، ألاقتران الشعر بمتلقيه جلّي في هذا المقتطف من كالم       
والمحدرأ علدى التأمدل والنظدر هدو الدنص الجيدد الدذي يسدتثير دواعدي القدراءة بددل 

 معه.يجهد القارئ في اختبار إمكاناته لمحاورته والتفاعل 

 

نددص مضددطرب  عالقددتهم مددعاآلخددر مددن القددراء فهددم الدذين تتحدددد أّمدا الصددنف     
فقراء مثل هذا النص في نظر القاضدي  الجمالي،مفكأ مفتقر إلى اإلحكام والتناغم 
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ال يستسيغون إالّ عنصرا واحددا مدن مجمدوع العناصدر  ،النظرة يالجرجاني أحادي
طرب فلدده فأمددا المختددل المعيددب والفاسددد المضدد…:"لاألدبددي، يقددوالمكونددة للعمددل 

وجهان :أحدهما ظاهر يشترأ في معرفته ويقل التفاضل فدي علمده، وهدو مدا كدان 
اختالله وفساده من باب اللحن والخطأ من ناحيدة اإلعدراب واللغدة.وظهر مدن هدذا 
ما عرض له ذلأ من قبل الوزن والذوق، فد ن العدامي قدد يميدز بذوقده األعداريض 

ويظهددر لدده االنكسددار البددّين واألضددرب ويفصددل بطبعدده بددين األجندداس واألبحددر 
 .1والزحاف السائ "

 

فمثددل هددذا الددنص الوضدديع والمختددل يحقددق االشددتراأ الجمدداعي فددي فهمدده       
مدن  اعيوبه، هذعن  فولوجه، والكشوقراءته لكونه نص الفهم العام نظر لسهولة 

ة بمعيدار أداتدي إلبدراز َهدتتوّزع حوله القدراءات الموجَّ  دجهة أخرا وقومن  ،جهة
ال تتحّقددق القددراءة  يوبالتددال، االبالغيددة، وغيرهددوبدده النحويددة أو العروضددية أو عي

الكلية الجامعة التي تأخذه بشموليته دفعة واحدة في تلّق واحد يحافظ عدل عناصدره 
 الجمالية في تالحمها وتداخلها دون تجزيء أو تعّسف.

     

القاضدي الجرجداني  النص الغدامض الدذي أفدرده وكثافة، فهأما النص األكثر       
وجعله نصا يختلف عن النصوص األخرا وله قارئه الذي يمتلأ مواصفات تمّيزه 

فهدو يحتفدي بدالغموض كميدزة فنيدة ال يتدذّوق جماليتهدا إالّ قدارئ  القدراء،عن بقيدة 
 "واآلخددر غددامض يوصددل إلددى بعضدده بالروايددة، يدددرأ أسددرار الغمددوض يقددول:
ثيددر مندده إلددى دّقددة الفطنددة، وصددفاء ويحتدداج فددي ك ويوقددف علددى بعددض بالدرايددة،

ولطف الفكر وبعدد الغدوص، مدالأ ذلدأ كلده وتمامده الجدامع لده والزمدام  القريحة،
عليه صحة الطبع، وإدمان الرياضة، ف نهما أمران مدا اجتمعدا فدي شدخص فقّصدرا 

 1"…في إيصال صاحبهما عن غايته ورضيا له بدون نهايته 

 

سدداغا لكددل قددارئ إذا لددم يتسددلّح بدقددة الغددامض مددن هددذه النصددوص لدديس مست      
واإلحسدداس بمددواطن  الفطنددة، التددي تتدديح للقددارئ سددرعة اإلحاطددة بمجددامع الددنص،

وأيضدا بعدد الغدوص، ذلدأ أن الدنص الغدامض طبقدات وراءهدا  فية فيه،خالجمال ال
طبقات يصبح القبض على مضمره محاولة مستعصية على القارئ العادي الذي ال 

أعماق النص، وال تتأّتى هذه المؤهالت إال لمدن تدوفر علدى يمتلأ أداة الغوص في 
 وطول معاشرة النصوص واإلدمان على القراءة. صحة الطبع،

      

تبرز لنا من خالل ما سبق من إشارات القاضي الجرجاني اهتمام النقدد القدديم      
د فالنصددوص األدبيددة ليسددت بمنددأا عددن متلقيهددا، فهددي التددي تحدددّ  بددالمتلقي وثقافتدده،
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 ،ع الصفات الواردة في النص السابق لها عالقة بالمتلقيوفمجم ،هائمواصفات قرا
فصددحة الطبددع صددفة نفسددية تمثددل االسددتعداد النفسددي الددذي يبدددأ بدده القددارئ تجربتدده 

أي الممارسددة التفاعليددة مددع النصددوص  إدمددان الرياضددة، اويددأتي بعددده القرائيددة،
 نيفها .الكتساب الخبرة الجمالية في تذوق النصوص وتص

 

 

 

ويمكننا أن نوضح ما ذهب إليه القاضي الجرجاني في تصنيف القراء والقراءات   
 كالتالي:

 القراءة عند القاضي الجرجاني

 القـــــراء النصـــوص

 مؤّهل لتذّوق النص. قارئ متمّكن،- النص الجيد

 يطة(اشتراأ القراء في قراءته )قراءة جماعية بس- النص المختل المعيب والفاسد

 قارئ أحادي المعرفة والقراءة.-

اسدددتعداد -ممارسدددة قرائيدددة-قدددارئ مدددزود بخبدددرة - النص الغامض
 نفسي..

 

عة من المصدطلحات التدي تدوحي وأما القراءة عند المرزوقي فقد قّدمها بمجم      
وقدد رّكدز علدى العالقدة التبادليدة  بأهمية القراءة الصحيحة في تقييم النص الممتاز،

فكّل منهما ينبغدي عليده أن يرتفدع بمسدتوا عملده، إذ ال تقدل  ر والقارئ،بين الشاع
أهميددة الددنص عددن قراءتدده، فلددم تعددد القددراءة ضددربا مددن االنفعددال العددابر، وإنمددا 
يتصدّورها المرزوقدي عمليدة علميدة تخضدع لشدروط ومدؤهالت واسدتعدادات حتدى 

ي تنطدوي تدال تتيح للقارئ محاورة النص من كدّل أبعداده وخصوصدا بنيتده العميقدة
  على كثير من الجماليات.

 

يؤكددد المرزوقددي علددى هددذه القددراءة بقولدده:"..فعيار المعنددى أن يعددرض علددى      
ف ذا انعطف عليه جنبتا القبول واالصدطفاء مستأنسدا  ،العقل الصحيح والفهم الثاقب

بقرائندده، خددرج وافيددا، وإالّ انددتقض بمقدددار شددوبه ووحشددته وعيددار اللفددظ الطبددع 
ية واالستعمال، فما سلم مما يهجنه عند العرض عليها فهو المختار المستقيم والروا
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ال  وهذا في مفرداته وجملته مراعى، ألن اللفظة تستكرم بانفرادها، ف ذا ضامها ما
الذكاء وحسن التمييز،  ،، وعيار اإلصابة في الوصفايوافقها عادت الجملة هجينال

يتعسدر الخدروج عنده والتبدرؤ  ،اللصدوقفما وجداه صادقا في العلوق ممازجدا فدي 
 .4منه، فذاأ سيماء اإلصابة فيه"

يتضح من هذا المقتبس تالزم العمل األدبي إنتاجا وتلقيا وفق شدروط اإلنتداج       
الدذكاء وحسدن التمييدز مدن صدفات  األدبي وتلقيه كمدا يتصدورها المرزوقي،وهدي:

 ئ.الشاعر،والعقل الصحيح والفهم الثاقب من صفات القار

 

دليدل  وبالقراءة، وهف به القارئ من العقل الصحيح الذي يرتبط صِ ويهمنا ما وُ    
القددرات العقليدة فدي إدراأ مكنوندات الدنص وعناصدره  موالروّية، واسدتخداالتأمل 

الكلية والجزئية.أّما الفهم الثاقب فهذا من ضرورات التلقدي الصدحيح الدذي يغدوص 
علددى قضددية تعددّدد القددراءات لقددارئ واحددد يكشددف المرزوقددي  يالددنص، وبالتددالفددي 

والمسدتور،  فمسدتويان: المكشدوانطالقا مدن الدنص فدي حدّد ذاتده الدذي يكمدن فيده 
 فالمعنى في النص غير معطى بل خفي يحتاج إلى مراودة وحسن تدّبر. 

فدال بدد مدن تدوافر  والقارئ،والمتدّبر في كالم المرزوقي يدرأ التداخل بين النص 
 بينهما.حتى يتحقق االنسجام  الشروط في كليهما

 

وما نراه من تندّوع فدي  د إلى القارئ،وأّما القصد من القراءة وأهدافها ف نها تع     
قراءة، فديمكن إرجاعده إلدى أسداليب الشدعراء المختلفدة، فمدا يجدده القدارئ لغايات ا

عند هذا الشاعر قد ال يجده عند الشاعر اآلخدر، وحتدى عندد الشداعر الواحدد يتلقدى 
ممددا يدددعوه إلددى تغييددر وضددعيات القددراءة  لقددارئ نصوصددا مختلفددة فددي أسدداليبها،ا

فددي قولدده:"إّن أسدداليب  وزوايدا تلقددي النصددوص، يشددير إلددى ذلددأ حددازم القرطدداجني
الشددعر تتنددّوع بحسددب مسددالأ الشددعراء فددي كددل طريقددة مددن طددرق الشددعر، ويجددب 

لرقدة وسدلوكها تصعيد النفوس فيها إلى خزونة الخشونة أو تصدويبها إلدى سدهولة ا
مددذهبا وسددطا بددين مددا الن ومددا خشددن مددن ذلأ.فدد ّن الكددالم مندده مددا يكددون موافقددا 
ألغراض النفوس الضعيفة الكثيرة االشتقاق مما ينوبها أو ينوب غيرهدا ،ومنده مدا 

 .0يكون موافقا للنفوس المقبلة على ما يبسط أنسها"

 

راجع إلى عوامل ذاتية وهذا  ،مقصدية القراءةهي أغراض النفوس التي تحّدد      
وأخددرا خارجيددة تددتحّكم فددي هددذه الرغبددة مددن قددراءة الشددعر فلدديس جميددع القددراء 

فالعوامددل الثقافيددة والفكريددة والنفسددية والخبددرة بتددذّوق الجمددال  متسدداوين فددي ذلددأ،
وفي طلب المتعة  الشعري لها النصيب األوفر في عملية التوجيه القرائي من جهة،

 الفنية من جهة أخرا.
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ينّبه إلدى ذلدأ بقولده:"لما كدان النداس بحسدب تصداريف  القرطاجني ذا نجد حازمول
 أيامهم وتقلّب أحوالهم كأّنهم ثالثة أصناف :

 يشعر بها  حتى كأنه ال صنف عظمت لّذاته وقلّت آالمه،-1

 وصنف عظمت آالمه وقلّت لّذاته حتى كأنه ال يشعر بها.-9

 أحدوال الصدنف األول أحدواال مفرحدة،وصنف تكافأت لّذاتهم وآالمهم ، وكاندت -1
وأحوال الصنف الوسط في كثير من األمدر  وأحوال الصنف اآلخر أحواال مفجعة،

شاحبة، وجب أن تكون األقاويل منقسمة بهذا االعتبدار بحسدب البسداطة والتركيدب 
 إلى سبعة أقسام :

ة مدن سدار وأقدوال مؤتلفدة-1وأقدوال مفجعدة.-1وأقوال شداجية. -9أقوال مفرحة.-1
ومؤتلفدة مدن الددثالث.  -4ومدن شدداجية ومفجعدة.-0ومدن سدارة مفجعدة.-4وشداجية.

ف ّنهدا  وكانت النفوس تختلف فيما تميل إليه من هذه األقسام بحسب ما عليده حالهدا،
  4ليست تميل إالّ إلى األشبه بما هي فيه".

 

      

 

حديثده إّن إحصاء المفردات الواردة في هذا النص الذي قّدمده حدازم فدي معدرض  
-سدارة-مفجعدة-شداجية -تددلّنا ظاللهدا المثيدرة للدنفس )فارحدة عن القدراءة والقدراء،

(علددى العالقددة بددين العمددل األدبددي ودواخددل الددنفس المتلقيددة لدده ،فدداختالف -مؤتلفددة
األقاويل من حيث هدذه المعداني يدؤدي حتمدا إلدى اخدتالف التقبدل مدن القدراء فكلمدا 

كلمدا  هرة والخفيدة وبدين ميدوالت المتلقدي،تحّقق االنسدجام بدين معداني الدنص الظدا
  .حدث التوافق بين النص وقارئه

 

وقددراءة بعددض النصددوص النقديددة العربيددة القديمددة والتددي تقددّدم لنددا تصددورات      
وآراء فيها من النظرة الثاقبة والحس النقدي المتميز الذكي الدذي اسدتطاع اسدتثمار 

في القضدايا األدبيدة والنقديدة والتفصديل  التفكير الفلسفي في عملية التحديد والتدقيق
 فيها وخصوصا عند القرطاجني .

 

ومددن خددالل المعدداني واأللفدداظ التددي تخددرج عددن مددا تواضددع عليدده الندداس فددي       
ج باللغدة مدن فضدائها المعيداري إلدى فضداءات أرحدب المدألوف، والخدروتواصلهم 

هدا للعقدل مدا يحدرأ وفي فيها للنفس ما تجد من لمسات وإيقاعدات تحدّرأ شدواجنها،
فيه من تدّبر أرقى مما سبق ،يخرج القارئ من حال إلى حال واجدا آثار الفرح أو 

 وخطرات العقل والفكر. وبما وافق أحوال النفس، الشجا مّما قرأ،
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يحكي عن سهل بن  ظللمتلقي، فالجاحويبدو االهتمام واضحا باألحوال النفسية       
تجد جمهور الناس وأكثر  أخطيبا، ف نيفة بليغا والسيد :"إذا كان الخللهارون، يقو

 والتفضدديل،إمددا رجددال يعطددي كالمهمددا مددن التعظدديم أمرين:الخاصددة فيهمددا علددى 
وموقعهمدا مدن قلبده، وإمدا رجدال   قددر حالهمدا فدي نفسده، ى، علواإلكبار والتبجيل

مدن أن يكددون تعظيمدده لهمدا يوهمدده مددن  ف، والخددوتعدرض لدده التهمددة لنفسده فيهمددا
صددواب قولهمددا، وبالغددة كالمهمددا، مددا لدديس عندددهما، حتددى يفددرط فددي اإلشددفاق، 

فاألول يزيد في حقده للدذي لده فدي نفسده، واآلخدر ينقصده مدن  ويسرف في التهمة.
حقه لتهمته لنفسه، وإلشفاقه من أن يكون مخدوعا في أمره.فد ذا كدان الحدب يعمدي 

 10عن المساوئ فالبغض أيضا يعمي عن المحاسن"

 

 القرآني ودوره في تأسيس بالغة التلقي اإلعجاز

مددع الثددورة القرآنيددة التددي تعددّد بحددق المنددتج األساسددي للثددورة الكتابيددة كفعددل       
حضاري أّسس الوجود الفعلي لحركة التدوين التي أحلّت القارئ محّل السدامع هدذا 
  2أ"األخير الذي بدأ يتراجع أمام سلطة النص المكتوب بدءا من األمر اإللهي "اقر

 

تشق طريقها نحو تأسيس جديد لتلقي جديدد  -أي ثقافة البصر -القراءةبدأت         
يحد من سلطة التلقي في ظل الشفوية. ويمّثل حضور الدنص الدديني التجداوز علدى 

أصدبح  االجمدالي، وإنمديعدد الشدعر الجداهلي معيدارا للحكدم  مالمرجعيدة، فلدمستوا 
 األول.مرجعية معرفية وجمالية في المقام  القرآن ببيانه وبالغته وإعجازه يشكل

 

سددلكت  ا، ف نهددومهمددا تعددّددت الكتابددة بوصددفها علمددا أو صددناعة أو إنشددادا       
وأدخلتده فضداء التددوين بعدد إخراجده مدن مجدال الشدفوية  ذاتده،طريقها إلى الشعر 

وهنددا نسددجل حدداالت الحضددور والغيدداب فددي عمليددة التلقددي لإلبددداع واالرتجددال، 
ذلددأ أن الشدداعر كددان يمثددل بالنسددبة للمتلقي/السددامع/  الكتابددة،بعددد حلددول الشددعري 

الحضدور العيندي الدذي يددخل فدي عمليدة التدأثير بدل وفدي التدذوق مدن قبدل المتلقددي 
حينمددا كددان ينشددد القصدديدة بوجددوده الحاضددر وبصددوته المتميددز وبحركددات جسددمه 

األوضداع إلدى غيدر ذلدأ مدن …بدين النداس  هاالجتمداعي، وشدهرت ويديه ووضدعه
أّما في الكتابدة فد ّن القدارئ يغيدب عنده الشداعر وال  العامة،التي تؤلّف حالة التلقي 

وتغيدب  عنده،يعرف له وجودا إالّ ما رسمه الخيدال أو مدا اسدتجمعه مدن معلومدات 
أيضا حاالت التلقي التي يصنعها الشداعر والتدي ذكرناهدا آنفدا فدال يوجدد بدين يددي 

وهدي  وهنا تتدخل عمليدة أكثدر تعقيددا، -لفضاء والخطا-المتلقي إال صحيفة الشعر 
عملية االستحضار التي يقدوم بهدا المتلقدي /القارئ/فيتخّيدل ويتدأّول عناصدر التلقدي 
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ومعرفدة ظروفده وظدروف  بدءا بمحاولة وضع صورة تقريبية لصداحب القصديدة،
عدها وب ومن ثّم معرفة ما تتضمنه القصيدة المكتوبة من أفكار ومضامين، كتابتها،

يشتغل الخيال في تأمل العناصر الجمالية المكّونة لجسد القصيدة مدن بيدان وبالغدة 
 وبديع وتخييل ونحو ومجاز.

 

 البداهدددةكدددان للدددنص الشدددعري الشدددفوي شدددعريته التدددي تأسسدددت فدددي ظدددل       
فهددل حافظددت الكتابددة علددى هددذه الشددعرية ؟ ألددم تتحددّول عددن مسددارها  واالرتجددال،

 ؟ قت الكتابة للنص الشعري شعريتهومسار تذّوقها؟وكيف حقّ 

من قبل الناقد وهدذا  االقارئ، وأيضبدأت هذه األسئلة تطرح وغيرها كثير من قبل 
مددا ينبغددي أن نشددير إليدده عندددما يتعلّددق األمددر بثقافتنددا العربيددة فددي مجددال إبددداعها 
الشعري لّما تكّونت الوسائط المرجعية بدين القدارئ العدادي الدذي انتقدل مدع الشدعر 

أّنده التقدى فدي كثيدر مدن األحيدان بثقافدة النقدد التدي  رالتددوين، غيدن الشدفوية إلدى م
 تحّملت مسؤولية اإلجابة عن أسئلة التلقي في رحاب الكتابة.

 

تحددّددت وفددق هددذه القددراءات النقديددة القديمددة جماليددة خاصددة بالقصدديدة العربيددة      
ومدن ثدّم تجّسدد كتابيدا  إنشدادا،يتناسب فضاؤها مع الفضاء اإليقداعي الدذي مدورس 

والذي استعارت لده المباحدث النقديدة التراثيدة تفسديرات  الصوتي،وفق هذا اإليقاع 
فالبندداء المعمدداري الهندسددي لددنص شددعري قددديم مددا هددو إالّ  العربددي،مددن الوجددود 

كما يسدكن منزلده المتنقدل فدي فيدافي الصدحراء.  يسكنه الشاعرالوجود الثاني الذي 
رية الواصفة درس التمظهر الكتابي للقصيدة القديمة بندوع مدن بهذه النظرة االستعا

إسددقاط الواقددع المددادي علددى مددا هددو جمددالي ويظهددر هددذا جليددا فددي تعريفددات النقدداد 
 …البالغيين لشكل القصيدة ودواعي بنائها

 

ومدا يحققده مدن تلدق متجددد عندد  لعربديوإذا كانت دراستنا تدور حول الشدعر ا    
ءة هذا الشعر في غياب المعرفة بالشعرية العربية القديمدة ف نه تصعب قرا القارئ،

فددي عالقتهددا بددالمتلقي وبددالتلقي بصددفة عامددة وفددي تبدددالتها الشددكلية والنقديددة حتددى 
يتحقددق االنتظددام الطبيعددي فددي تلقددي أشددعار الحداثددة دون إغمدداط حددق الشددعر القددديم 

إلدى الشدعر  اأيض، وبدعوا التمحل بحداثة موهومة قد تسيء إلى هذا الشعر القديم
الحداثي تحت وطأة سجال عقيم غير منصف يرفع عندوان األزمدة بحثدا عدن شدعر 

 يرضي مبدعه أّوال قبل أن يرضي جمهور القراء.

 

 مستويات التلقي في البالغة التراثية
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مسدتويات مدن  ىواألخبدار، علدتدلّنا كتب التراث العربي من خالل الروايات       
ع الشدعر المنشدد وفدق عالقدة التعاقدد علدى المعندى وعلدى التلقي الشفوي المنسجم م

فهدذا األخيدر فدي  مسدبقا،بين الشاعر والمتلقي  حاصلاتفاقا  ، وكأنّ التأدية الشعرية
يتفدّنن فدي إجدادة القدول  رالسدماع، والشداعوضعية انتظار للتلذذ بما يحدّن إليده مدن 

علدى السدواء يخبدرون دفدع الشدعراء والنقداد  االمتلقي، ممّ الشعري حّتى ينال رضا 
أخبددارا وحدداالت غريبددة يقددع فيهددا  نالشددعر، ويسددجلوعددن طقددوس مجدديء وقددت 

كثير من المعاناة والمكابدة حّتى تستوي القصيدة على عدود كمالهدا  االشعراء، وفيه
فعله زهير بن أبي سلمى من تنقيح لقصائده إالّ ضرب مدن االهتمدام  اوجمالها، وم

قددق الشدداعر أمددرين أّولهمددا:الترقي فددي مدددارج بددالمتلقي وإرضدداء ذوقدده حّتددى يح
وثانيهمددا: توثيددق الصددلة الجماليددة الذوقيددة بيندده وبددين  الفحولددة الشددعرية والنبددوغ،

 المتلقي في إطار الشعرية العربية المتعاقد عليها.

تعتبر الطقوس اإلبداعيدة فدي القدول الشدعري التفاتدة مهمدة لهدا داللدة االحتفداء      
ف نده  يعدي،سلطته على الشاعر سواء وعى بهذه السلطة أم لدم  بالمتلقي الذي يبسط

بمقددمات أضدحت  اوتنقيحهدا، واسدتهاللهواقع تحت تأثيرهدا إذ أّن تجويدد القصديدة 
طقسا سرمديا في بنداء القصديدة إرضداء لعدادة التلقدي السدائدة، وتحّببدا إلدى المتلقدي 

با وبكدداء علددى حتددى يصددل إلددى غرضدده المبتغددى مددن كددّل القصدديدة التددي بدددئت نسددي
األحبة ووصفا للمرابع ورحلة الصيد، ثم اإلفصاح عن الغرض الجوهري في هذه 

 العملية الشعرية كلها. 

فددي  والمواسددم، ألّمددا تحددين لحظددة اإللقدداء أمددام جمهددور مسددتمع سددواء فددي      
تهيئدددة حالدددة التلقدددي تبدددرز مدددن خدددالل  النددددامى، فددد نّ أو فدددي حضدددور  المناسددبات،

لفة التي يبديها السامع استحسانا وتلذذا يدفعه إلى ترديدد مدا سدمع االستجابات المخت
أو تبدو االستجابة فدي السدلوأ بواسدطة الحركدة المعّبدرة السماع.وطلب المزيد من 

رفع منزلتده  والشاعر، أإغداق المال على  ىالمستهجن، إلأو  المادح،عن التعجب 
 القوم.بين 

 

تلقي المحتكم إلدى معيدار السدليقة الشدعرية كل هذه المواقف تدل على فطرية ال     
ترتفددع مسددتويات هددذا التلقددي إلددى درجددة احتكددام  دالشددعرية، وقددفددي دائددرة الشددفوية 

الشعراء إلى المتلقي لعقد المفاضلة الشعرية والموازندة الشداعرية، ولندا فدي تداريخ 

ذلددأ أّن    المفاضددالت الكثيددر مددن المواقددف مددا أحصددته كتددب التددراث العربددي 
الشدعراء لهدا مدا يبررهدا مدن المسدتوا الدذي بلغتده الذائقدة  أشدعارفاضالت بدين الم

العربية التي حاكمت النصدوص مدن داخلهدا لمدا تنطدوي عليده مدن حكمدة بالغدة أو 
 والسامع.أو موقف مشترأ بين الشاعر  حسنة،أو صورة  بلي ،تشبيه 
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أن تتدذّوق وأيضا حاكمت هذه النصوص من السدياق الخدارجي إذ لدم تسدتطع       
الشداعر البدارع المجيدد هدو  نبها، فكداالشعر خارج البيئة العربية وواقعها المحيط 

من التزم بروح الواقع العربي في عاداته وأخالقه ولم يكّسر عرفا أو يخالف عدادة 
كتداب المرحلدة التاليدة لمرحلدة الشدفوية شداع مصدطلح الطبقدة خدّص  دمّتبعة، وعند
ت مدن الشدعر العربدي وقدّدمت للقدراء فدي عصدر وأيضدا جمعدت مختدارا الشعراء،

التدددوين علددى أنهددا منتخبددات اختارهددا المؤلّددف إرضدداء لذوقدده الخدداص أو إرضدداء 
  .ما هو مقياس هذا االختيار وهذا الفرز ؟ نللقراء، ولك

 

حولده قد تكون نوازع التلقي عندد المؤلّدف منجذبدة نحدو الدذوق العدام فمدا حدام      
أّن الحكددم  أالشددعر، ذلددر ال يمكددن اسددتبداله بغيددره مددن التددذوقي مددن شددع اإلجمدداع

مدواقفهم، الفيصل يكون لألّولين الذين عاشوا تجربة اإلبداع فال مناص من تسجيل 
أن هذا لم يمنع بعض النقداد مدن اإلدالء بدآرائهم الخاصدة التدي خالفدت الدذوق  رغي

يبرز، التلقي بدأ  العام مدّعمة إياها بجملة من التعليالت التي تبين على مستوا من
 في اإلطار العام للتلقي بصفة عامة. نولك

فتحت المفاضلة بين أشدعار الشدعراء وتصدنيفهم ضدمن طبقدات مجدال القدراءة      
النظدر فيمدا كتدب مدن  تالتصدنيف، فأمعندالمتأنية متسدائلة علدى أّي أسداس تدّم هدذا 

لتهدا الثانيدة بعددما ودخلت عملية التلقي مرح النص،وبالتالي كان اللقاء مع  ،أشعار
أطرت جهازها الشفوية ردحا من الزمن كدان الصدوت مقياسدا لتقيديم جدودة الشدعر 
ورداءتدده فكددان السددياق الخددارجي بمددا يمليدده مددن عددادات وتقاليددد وطقددوس تمثدديال 

مدن أندّه  مواضدحة، بدالرغلمستوا من التلقي يرسخ حضور السدامع بطريقدة غيدر 
 ين الشاعر وشعره.المحّرأ الفعال في إقامة العالقة ب

 

 حركة التدوين وقضايا التلقي:     

هذه المرحلة الثانية هي مواجهة النص الشعري بعيدا عدن سدياقاته الخارجيدة       
،إذ دخددل التلقددي فددي حواريددة جديدددة غدداب عنهددا حضددور الشدداعر العينددي ، والتقددى 

فته مدا خطاب القدراءة بخطداب الكتابدة ، ومدن ثدّم بددأ وعدي جديدد فدي التشدكل أسدع
أنجددزه النحددو العربددي ،والبالغددة العربيددة ، وبدددأ االشددتغال علددى الددنص بوسددائل 
موضوعية تحدّد مدن العدرف السدياقي ،فاتجده التأمدل والتدذّوق إلدى اللغدة والصدورة 

وبالتالي مراجعة ما سبق من أحكدام سدياقية ،وفدي جدو القدراءة ، والبيان واألسلوب
دخول بالنقد كقدراءة إلدى مجدال الموازندة ارتقى التلقي إلى مستوا الموضوعية وال

،والوساطة بين الخصوم فدي تقددير شدعر شداعر ومنزلتده بدين غيدره مدن الشدعراء 
 ،فكان النص الحكم في هذه العملية االنتقائية .
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وقد تعّمق التحّول المعرفي في الثقافة العربية بعدد حركدة التددوين التدي دفعهدا      
بهدا، فاكتسدبت اللغدة العربيدة قداسدة الدوحي المندّزل  المحّفز الديني إلدى أبعدد مدداها

اظ مفرداتهددا وأشددعارها ومروياتهددا إلددى الترحددال وتعّقددب أهددل البددوادي حفَّدد افددانبر
والمشتتين في الصحارا للّم غريبها وفصيحها الذي لم تمسسه آثار االختالط بمدن 

هابددذة الجهددة األخددرا تصددّدا الخطبدداء والفقهدداء مددن ج ياللحددن، وفددأصدداب لغددتهم 
مددن خارجهددا وفددي ظددّل  واإلسددالمية، أالمعتزلددة لفلسددفات العقائددد سددواء مددن البيئددة 

الحكم العقلي علدى القضدايا بمدا فيهدا  نالفصيح، وطغيابكالم العرب  التشبثعملية 
نظدرا لمحاكمدة الشدعر بمدا ال يتوافدق مدع  االمعيدار، وهدذالشعر تأّكدد الثبدات وسداد 

 كن المتغّير.طبيعته التي تخرج عن الثابت وتس

فطفت على السطح قضايا شعرية بممارسة عقلية نظرا لكون النظرة التي بها قرئ 
الشددعر كانددت نظددرة عقليددة حّولتدده إلددى مددادة معرفيددة بحثددت فيدده عددن السددرقات 
والموازنات وعيوب الخروج عن رسم الشعر "وتحولدت مهمدة الشدعر مددة طويلدة 

ومن ثم عدن  المعاني،ت عند البحث عن وأخذ النقاد يقفون وقفا المعرفة،إلى تقديم 
  16قضية أخذها وسرقها "

لم يتح للحساسية النقدية أن تتحّرأ وفدق آليدات التلقدي التدي ينتجهدا الوقدع           
المتجدددّدد مدددع األشدددعار المتالحقدددة فدددي بيئدددة تشدددهد تغييدددرات جذريدددة علدددى جميدددع 

لغددوي والحساسددية المسددتويات وتعددج بددالمختلف فددي الثقافددة والعددادات والمعددين ال
الشعرية الثائرة مع الثوار المتمردين على الواقع وعلى السياسة وعلدى الثابدت مدن 

 ، الحياة ومن الشعر

ما جعل بعض النقاد يستصغر شدأن شدعر المحددثين /المولّددين انطالقدا مدن  اوهذ  
وجعل آخرين ينتصرون لهدذا  النقد،مقاييس خارجة عن ماهية الشعر وعن وظيفة 

في خضم هذا التقابل التصنيفي تتأكد عملية التلقي التي وّجهتها متحّكمات والشعر، 
 داخله.خارجة عن النص الشعري الذي يمتلأ استقاللية قراءته من 

وحداالت  وأحدوال المتلقدي، ،رماهية الشع ومن القضايا الجديدة التي أثاروها:      
مشدكالت التدي أثارتهدا ومدن بدين ال…والرؤيدا والتخييدل والمجداز اإللقاء الشدعري،

القددراءة النقديددة فددي حركددة التدددوين لهددذا الشددعر قضددية وضددع مقدداييس لتصددنيف 
مددن  ياألسددفل، أتبدددأ بالتدددرج مددن األعلددى إلددى  طبقددات،الشددعراء وشددعرهم فددي 
أّن هذا التصدنيف لدم يمدر هكدذا دون تددخل مدن  رأدناها، غيالعبقرية والفحولة إلى 

 نالتصددنيف، فكددااإلدالء بدددلوها فددي هددذا أطددراف أخددرا اّدعددت مشددروعيتها فددي 
للنحويين رأيهم في تقديم شعر شداعر علدى غيدره لمدل يتضدمنه شدعره مدن شدواهد 

الدرواة فكاندت غرابدة األلفداظ  انحويدة، أّمديتك  عليها النحويدون فدي تأكيدد ظداهرة 
وشذوذها في شعر الشاعر أدعى إلى التفضيل أّما بقية عامة الناس خاضعة للذوق 

 لذي يؤطر عملية التلقي بشكل انتقائي.العام ا
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مواجهدة شدعر  يالقدراءة، هدومن أبرز المشكالت التي أبانت على تحول فدي       
هذا الشعر القراء.وعند عامة  النقاد،المحدثين الذي أحدث انقساما لدا المتلقين من 

المحدث ارتبط بالمجدال السياسدي شدأنه شدأن أي خدروج عدن الدنمط وعدن السدلطة 
را أي تفسير خارج مقوالت الخطاب الرسمي حدول الخالفدة والدولدة يمثدل التي ت

تهديدا وخروجا يصنف في دائرة المعارضة التي ينبغي محاربتهدا حتدى تعدود إلدى 
الشعر المحدث يمّثدل الناحيدة الثقافيدة التدي رأت فدي التجديدد  نواإلتباع، فكاالنظام 

المتغيددرة انطالقددا مددن  هددو سددائد ضددرورة مددن ضددرورات الحيدداة والتمددرد علددى مددا
ردا علدى انحيداز القدراءة التدي  العصدور،اإلحساس بمغايرة العصدر لمدا سدبقه مدن 

أي شعر  هال يضاهيرأت في الشعر الجاهلي النموذج والمعيار في الميزة الجمالية 
 وناقص.لكونه المتقّدم في الزمن وما تاله ما هو إال تابع 

 القائددل، والول:"وليس لتقدّدم العهددد يفضدل هدا هدو المبددرد فدي كتابدده الكامدل يقدد     
 .11 يهتضم المصيب ولكن يعطي كل ما يستحق" لحدثان عهد،

ويرا أيضا أّن شعر المحدثين ألصق بواقعه وأحسدن ممّثدل لده مّمدا جعلده يهدتم بده 
فدددي تدريسددده لطالبددده يقول:"هدددذه أشدددعار أخدددذناها مدددن أشدددعار المولّددددين حكيمدددة 

 .بالدهر"ل ألنها أشكل يحتاج عليها للتمثي مستحسنة،

أّما المتأّمل في كتاب الشعر والشعراء البن قتيبة يرا بوضوح الموقدف أكثدر دقدة 
"وال مؤلفدده:فهددو يقددول فددي مقدمددة  المحدددث،الددذي يلتزمدده هددذا الناقددد إزاء الشددعر 

نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجاللدة لتقّدمده وعلدى المتدأخر مدنهم بعدين االحتقدار 
ووفدرت عليده  حظده،ت بعين العدل علدى الفدريقين وأعطيدت كدال بل نظر لتأخره،
فدي  هقائلده، ويضدعف ني رأيت من علمائنا من يستجيد الشدعر السدخيف لتقدّدم  حقه،

نتخّيره ويرذل الشعر الرصدين وال عيدب عندده إالّ أنده قيدل فدي زمانده أو أنده رأا 
 19قائله."

تددة ذكيددة تخلصددت مددن سددلطة تمّثددل هددذه القددراءة لجديددد الشددعر العربددي التفا      
جديدا لمسدار النقدد العربدي القدديم بعودتهدا  السائد، وأسست منعطفاالمعطى الثقافي 

يددّل علدى تغّيدر فدي  اجمالياتده، ممد ءأغدواره، واسدتقراإلى النص ومسداءلته لسدبر 
والتبدددالت النقديددة، عمليددة التلقددي التددي بدددأت تتعّمددق خبرتهددا بعددد تددراكم التجددارب 

تي أنتجها شعر المحدثين،وقد نالحظ التركيز على النص وتتّبع جزئياته اإلبداعية ال
فددابن جّنددي يشددير إلددى ذلددأ  .الداخليددة لتكددون معيددار للتددذوق ومددن ثددّم الحكددم النقدددي

  11بقوله:"المولّدون يستشهد بهم في المعاني كما يستشهد بالقدماء في األلفاظ."

ين انطالقدا مدن اصدطالحات النقداد ويمكننا تسجيل معايير تلقدي أشدعار المحددث     
القدددامى حددول مدددلول المحدددث والحددديث واإلحددداث والمولّددد إذ نقددف علددى معيددار 

القدديم، أّن الماضي والحاضر زمنان متقابالن في نظدر الناقدد العربدي  أالزمن، ذل
هددذا األخيددر عددن سددنن األول يعنددي خروجددا عددن  جللثدداني، وخددرومقيدداس  لفدداألو

ده فددددي الحاضددددر ومددددا وصددددف باإلحددددداث هددددو مقابددددل سدددديرورة الددددزمن وامتدددددا
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والتصددنيف الفنددي الددذي حدداول بعددض النقدداد توّسددله كمسددتوا مددن التددذوق للقديم.
 الجمالي أساسه الزمنية. 

 

ومصددر ذلددأ الجدددل النقددي حددول شدداعر واحدد بددين النقدداد الدذين صددّنفوا بددين      
تشدويش بعدد عمليدة دين هو مستوا من التلقي الذي دخل مرحلدة اليِّ الخصوم والمؤ

الخلق الفني في القصيدة العربية العباسية التي رسمت هيئتهدا البنائيدة وفدق جماليدة 
 ةوالترحدال، فتجربدد الخبرة الجمالية التي أنتجهدا عصدر البدداوة وهعخارجة عن م

الرومدي تمّثدل  نندواس، وابد ي، والبحتدري، وأبدتمدام يبدرد، وأبدالشاعر بشار بدن 
مواجهددة أفددق انتظددار المتلقددي حتددى ولددو كددان ناقدددا يمتلددأ  انتقدداال نوعيددا فددي مجددال

 الشعري.الخبرة باإلبداع 

تحّقددق فددي هددذا المجددال هددو القددراءة المغددايرة لمددا سددبقها مددن قددراءات  امدد          
انتصددرت فددي آخددر األمددر للددنص دون سددواه مددن العناصددر الخارجددة عنه.وتدددلّنا 

لنص الشدعري القدديم أو المحددث تنظيرات نقادنا في هذه المرحلدة التدي أحاطدت بدا
على السواء تختبر بنياته الداخلية ،وتبحث عدن مدواطن الجمدال والفدن فيده مواكبدة 

علدى  واإلطدالعللتطور الحاصل فدي البيئدة العربيدة مدن تطدور للعلدوم والموسديقى 
علوم األمم األخرا كالفلسفة والرياضيات وجمال العمران والنظريات النقديدة فدي 

وهددذا اسددتجابة لحاسددة تذوقيددة ارتفعددت إلددى مسددتوا البحددث عددن مجددال األدب ،
المختلددف والمتغير،بعددد االنفتدداح الددذي شددهده عصددر التدددوين علددى مختلددف العلددوم 

 والمعارف في ذلأ الوقت. 

أطلّت التجربة الصوفية على العالم بصورة جديدة تخالف الصورة التقليديدة         
معنددى يقتددرن  اإللهدديورأت فددي المطلددق  ة،السددائدالمتبعددة فددي المفهومددات الدينيددة 

بالمطلق اإلنساني من خالل القول باالتحاد، وبرزت العالقة الصوفية الجديددة بدين 
وانعكددس هددذا البحددث الصددوفي بأشددواقه  اإلنسددان و  وفددق رؤيددة الكمددال المطلددق،

واسدتبدل  ومجاهداته ورؤاه في التعبير الفني الذي حّطم العرف الشعري المدألوف،
مقددّدمات واألغدددراض والمفدددردات بتجربدددة بيانيدددة فنيدددة جديددددة فيهدددا مدددن الكثافدددة ال

ما جعل لغة الصوفية لغة تلدّوح وال  وتعدد الدالالت، والمجاز، والرمز، اإليحائية،
دخلت مع المتلقي في تجربة قرائية اختبرت قدراته على استنطاقها والقبض  تبوح،

جربة حداثدة شدعرية غّيدرت نظرتهدا إلدى وبالفعل مّثلت هذه الت على المضمر فيها،
 إذ لم تعد المفدردات والكلمدات توضدع فيمدا وضدعت لده أصدال،  اللغة وإلى الشعر،

وآلدف  ال يجد من يفهمه إالّ من تغّير أفق انتظاره، بل استحدثت لها معجما خاصا،
 وقع الجديد الصوفي لغة ورموزا ورؤا . 

 والموضدوعية،فدي خصوصديته العلميدة  وإذا كان النقدد خالصدة التلقدي العدام      
ف ّندده واصددل تلقّيدده لنصددوص الشددعر العباسددي مددن زاويددة أخددرا ابتدددعها لتصددنيف 

هداتين  والتكلدف، ألنّ من باب الطبع  انصوصهم، وهذمراتب الشعراء انطالقا من 
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شدعر السدليقة والبدداوة  نوحاضدره، بديالصفتين فّرقتدا بدين ماضدي الشدعر العربدي 
وبينهمددا وقددف المتلقددي موقددف  والتجويددد،التكلددف والصددنعة  رواالرتجددال، وشددع

مددن األولددى وتجاوزتهددا مددن حيددث الرؤيددا  خرجددت الثانيددةالمقددارن بددين جمدداليتين 
والموضوعات والتشكيل التعبيري للصور والبديع ولغة المجاز، واستحداث بالغة 

 جمالية مستوحاة من البيئة الجديدة.

قد الناش  مع هذه الثورة اإلبداعية التي تصّدا أما وضعية القارئ في هذا الن      
وتصفيتها مّما علق بهدا والدخيل، لتهذيبها النقاد خوفا على اللغة العربية من اللحن 

لعمددل رجددال الحددديث وعلمائدده الددذين وضددعوا  اتباعددا مددن شددوائب شددعر المحدددثين،
ى وتصدددنيفهم إلددد وتمييدددز رواتهدددا، معدددايير قبدددول األحاديدددث النبويدددة وتخريجهدددا،

  أو تضعيف روايتهم وفق الجرح والتعديل. مستويات،

انتقدل إلدى -صدلى   عليده وسدلّم-هذا الجو الصارم في جمع أحاديث الرسول      
إلحاطددة اللغددة العربيددة بقداسددة  وخصوصددا أشددعار المحدددثين،األشددعار، جددو تتّبددع 

النقدد أن ومدن ثدّم كدان علدى  -القرآن الكريم والحديث الشريف-كقداسة ما عّبر عنه
وتحديد عّدتده فدي تلقدي الشدعر وتمييدز هدذا عدن  مالمحه،يلتفت إلى القارئ لتحديد 

حتى تترّبى  ا، ومعاشرتهالعّدة هي المدارسة المستمرة لنصوص الشعر هذاأ، وهذ
كثدرة المدارسدة لتعددي علدى  وإنَّ …يقدول ابدن سدالم:"التمييدز. لدا القارئ حاسدة 

  11العلم به ". الشعر يعلمه أهل أ، فكذلالعلم به
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 .4ص.1216ر الكتب العلمية،بيروت،دا-شاكر
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 الجزائـــــر في المقارن األدب تاريخ
 
 إعداد: الدكتور بومدين جــاللي.

 أستاذ محاضر بـ/ قسم اللغة العربية         
 جامعة سعيــــدة.         

 

 

تجلى األدب المقارن في الجزائر في تمظهرات مختلفة، عبر مراحل              
 تالي:مختلفة، هي كال

 

 الوطني االستقالل قبل ما مرحلة - أ

 الجامعة:  – 1-أ   

 حتى م12 القرن نهاية مع االحتالل ضد الشعبية االنتفاضات هدأت إن ما
 واألطر *السوداء األقدام أبناء مستقبل في الجاد التفكير االستعمارية النخب بدأت

 االهتمام فكان األهالي، من االستعمار خدمة وكبار واليهود الفرنسية العسكرية
 سلفا المذكورة الفئات لخدمة األوروبي المنظور وفق عصرية جامعة ب نشاء
 1262 سنة في إذ إنجاز إلى االهتمام هذا تحول 96 القرن وبدخول. باألساس
 بمدينة ياالستيطان وجوده تثبت معاهد من سابقا أنشأ قد كان ما االستعمار جمع

 امتدادا العلمية الناحية من» كانت لتيا" الجزائر جامعة" اسم تحت الجزائر
 اللغة فيها التدريس لغة وكانت مقرراتها،و أهدافها حيث من الفرنسية للجامعة
 تعد كانت التي العربية اللغة ذلأ في بما األجنبية اللغات أقسام في حتى الفرنسية
 ضمن المقارن األدب يدخل ولم  (1)« استشراقي منظور من وتدرس أجنبية، لغة
 اآلداب كلية بدأت»  بحيث نشأتها تاريخ من كاملة عشرية بعد إال ختصاصاتهاا
 األولى العالمية الحرب بعد المقارن األدب تدرس الفرنسية الجزائر جامعة في
 كل مستقال، وفي وقسما متميزة شهادة المقارن األدب حأصب (ف... ) مستقلة مادة

 إلى غاية هكذا األكاديمي الحال ظلو (2)« خالصا أوروبيا محتواه كان الحاالت

 االستقالل.
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 :(1292 – 1102)  شنب أبي بن محمد الدكتور -9-أ

 بقوة الثقافات بين متنقال( 3) موسوعيا مثقفا شنب أبي بن محمد ترعرع
 في وهناأ هنا ويحاضر ويترجم، ويحقق، وينقح، يؤلف، وكان واقتدار،
 دائرة إثراء في زمانه، ويساهم تؤطر كانت التي العلمية والمحافل المؤسسات
 حياة طوال تلأ أو اللغة بهذه الدراسة وراء الدراسة وينشر اإلسالمية، المعارف

 .1296 في الدولة دكتوراه درجة نال أكاديميا باحثا كان كما بمكان، الخصوبة من
 ومثقف المقارن األدب وسائط من جزائري وسيط أول يكون أن تمكنه أهله  وقد

 المقارنة ممارسة إلى تعداها بل الوساطة بهذه يكتف ولم منازع، وند العدوتين
 باإلضافة األدبي الدرس مستوا أو على اللغـوي الدرس مستوا على إن التطبيقية

  (5)« اإللهية للكوميديا اإلسالمية األصول» دراسته وتعد (4)العديدة مترجماته إلى
 صميم في يدخل جزائري عمل أول – 1212 سنة الفرنسية باللغة حررها التي -

 الدراسة هذه الفرنسي وكانت التاريخي االتجاه به يقول ما وفق المقارن األدب
 فكرة انتقلت كيف الباحث فيها تابع والتأثر، التأثير لمنهج تطبيق عن عبارة
 النص إلى العربي األدبي النص إلى الكريم القرآن نص من والمعراج اإلسراء
 في ALLEGRE Dante دانتي ألغري عند النهضة صرع في االيطالي األدبي
 شنب أبي بن محمد أعمال أصبحت وقد.  Divina Comédia اإللهية الكوميديا
 على بالفرنسية أو بالعربية -يومئذ – المثقفون الجزائريون منها يطل واسعة نافذة
 خاصة. الفرنسي واألدب عامة الغربية اآلداب

 : ةالعربي بالثقافة المثقفون -1-أ

 طويلة إستراتيجية حربا ةاالستعماري فرنسا شنت 96و 12 القرنين طيلة
 لسانها وفرنسة الجزائر تنصير بغية العربية واللغة اإلسالمي الدين على األمد
 الذين الجزائريين جعل ما وهذا ،(6)الحضاري انتمائها بينو بينها الصلة وقطع
 يهدف ال إصالحيا منزعا نزعوني الوطني بلسانهم يتثقفوا أن الظروف لهم سنحت
 منحصرا بدئه في كان التوجه هذا، ولغتهو الجزائري الشعب دين حماية إلى إال
 كالزوايا عتيقة جزائرية مؤسسات في أو طفيش إبراهيم الشيخ أمثال من أفراد في

 جمعية في اإلصالح رجال متنظ عندما عاما ذلأ بعد أصبح ثم ..والـَْمْحَضرات
  الجزائريين. مينالمسل العلماء

 مقومات لحفظ األولوية فيه كانت الذي الخطير التاريخي الظرف ذلأ ظل وفي
 الغرب من خصوصا اآلتي الجديد، إلى االلتفات كان ياالستيطان الدمار من األمة
 هذه إطار وفي.نادرا إال يحتضنه وال به يرحب من يجد ال بالذات، فرنسا ومن
 من القليل لهما كان العربي الحرف حملة من اسمين ندرج أن يمكن الندرة
 أحمدو – فرنسا سجنته الذي – حمود رمضان التأثر، وهماو بالمقارنة االهتمام
( 1292 -1260) حمود لرمضان فبالنسبة – فرنسا قتلته الذي – حوحو رضا
 التواقة روحه فضمنه الشعر كتب»  الذي الجزائر في الشعري التجديد رائد

 الخاطرة وكتب الجزائريين، للمواطنين الذهنية البنى ولتغيير لإلصــالح ودعوته
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 ورصع للتجديد، هائل وشوق كبير أدبي ولع عن فكشف النقدية والمقالة الفنية
 الذي المقارني المجال منها( 7)«عديدة مجاالت في رائدة نقدية بنظرات مرحلته
 شكسبير وليام أعمال أمام الوقوف إلى قاده
 W. SHAKESPEARE هيغو وفيكتور V. HUGO

 إلى أنظر: »  قائال 
 أحسن عصرهما لنا صورا اللذين، اإلنجليزي شكسبيرو الفرنسي هيغو فكتور
 ف نـأ – عصرهمـا في بحثهـما من أكثر الوسطى القرون في بحثا وإن – تصوير
 زمانهما، تقهقرت إلى وكأنـأ بنفسأ وتشعر إال لهما ديوانا أو رواية ال تطـالع
 وجور وعدل وانحطاط، رقي من هنالأ ما إلى تنظر فصارت قبل، ما وإلى
 عامة انطباعية نتخلو م ال نظرة وهي (8) ... «وإلحاد وتدين وفوضى ونظام
 الغربي األدب عمالقة من عمالقين إبداع على حمود رمضان اطالع تبين لكنها
 أدبية أجناس ضمنو مختلفتين بلغتين كتباه فيما الفني الصدق لقيمة وتلمسه
 في كتب ما مختلف في يالرومانس المذهب تبني إلى به أدا ما هو و، متعددة
 المذكور النص على تعليقه في حنون المجيد عبد ذلأ إلى أشار كما القصيرة حياته
 . وبالنسبة(9)« هيجو فيكتور لوفاة المائوية الذكرا بمناسبة تدخل» من أعاله
 مارس ف نه الجزائر في القصصي ثرالن رائد( 1240 -1219) حوحو رضا ألحمد
 الشخصي إبداعه في الغربي األدب تأثير حول انطباعاته خالل من المقارنة
 Les البؤساء هيغو فيكتور لرواية المنتج تلقيه عن يقول إذ العربي، بالحرف

Misérables نفسه وكانت لهيجو" الفقراء" قرأت" »  الفقراء"هو سماها كما أو 
 حتى ةفتر إال هي وألما، وما حيرة تقطر، السطور بين من يتطالعن البائســـة
 الفقراء عن أكتب يراعتي إلى فأسرعت  بآالمي وآالمه بحيرته حيرتي اختلطت
 يكن ولم بالترجمـة اليوم أكتبه ما وليس بالفرنسية،" هيجو" عنهم ما كتبه بالعربية
 وتحيرت قرن ذمن هماإحدا ، تألمتنيائستي نفسين مزيج هو وإنما باالبتكار، كذلأ

 أقدمها التي الخاطرة هذه فجاءت الثانية، وكتبت األولى أملت اليوم، األخرا
 الذي المنتج يالتلق نظرية مجال في متميز تنظير الخاطرة وهذه ( 10)...«لألغنياء

 لغة إلى لغة في كتب ما ترجمة أو المختلف اآلخر أدب على هذا باطالع يكتفي ال
 في يكون أن دون مغاير نص من انطالقا نص إنتاج إلى زهيتجاو  وإنما أخرا
 جتدبي على القدرة لمهارة استعراض أو تقليد أو مجرد ترجمة أو اقتباس األمر
 مقاله في أيضا النص هذا أورد الذي حنون المجيد عبد جعل ما هذا ولعل الكالم،

 أنه جةلدر جدا، قويا حوحو على هيجو إشعاع كان لقد:»  يقول المشار إليه
 أفكار عن يصدر أصبح أي كتبت، ونفسه أملت هيجو نفس بأن يصرح

 وأحمد حمود رمضان خالل ومن .(11)«التأثر منتهى وهذا هيجو، وإحساسات
 لغات يجيدون كانوا الذين - العربي التعبير ذوي الكّتاب أن يظهر حوحو رضا
 األدبي الدرس تإرهاصا في ساهموا قد –بها يكتبوا أن دونما أيضا أخرا
 .المركزية اهتماماتهم من المقارنة تكون أن غير من المقارن

 :الفرنسية بالثقافة المثقفون -1-أ
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 التي – الحكومية المدارس خريجي بعض كان م12 القرن نهاية منذ 
 طابع ذات جمعيات شكل في ينتظمون – الجزائر في لغتها لفرض فرنسا أنشأتها
 الجمعية مثل األصلي الجزائري الوجود جانب إلى الفرنسي الوجود يراعي تثقيفي
 سنة تأسست التي (13)التوفيقية والجمعية 1121 سنة تأسست التي (12)الرشيدية
 بحقل عالقة لها محاضرات الجمعوي اإلطار هذا في قدم ما ضمن ومن ،1261
اإلسالم واللغات األجنبية ......  محاضرة البن زكري  -  :مثل المقارن، األدب
 ة العربية.باللغ

محاضرة البن رحال باللغة ...... التوفيق بين اإلسالم والتقدم  -    
 الفرنسية.

 االنفتاح يمثل الذي شنب أبي بن محمد أنجزه بما مستفيدا الطرح هذا وتطور
 هذا بعد هويته*، إذ من شيئا يفقد أن دون العالمية الثقافات من العديد على الكامل
 يكتب جيل ظهر العربية باللغة مقارنية وقفات لهم كانت من مع وبالتوازي األخير
 الدين هو سعد منهم المصادر ذكرته من أبرزو الفرنسية باللغة المقارنية حقل في
 إلىو»  مبرزا أستاذا المهنية حياته الذي قضى (1201 -1264) شنب أبي بن

 حيث يامقارن انسانويا منـحى تنـحو معرفية اهتمامات له التدريس، كانت جانب
 ضمن تندرج قضايا فيها عالج أدبية ودراسات مقاالت فرنسية مجالت في نشر
 مصادر فدرس والتأثر، والتأثير، المصادرو المتبادلة األدبية العالقات مجال

 مملكة في الحديث، وعوليس العربي الشعر في الفرنسي الفكر وأثر المنفلوطي،
 امتد وقد (14)...«الحديث العربي رالشع في اإلغريقي اإلنساني الفكر سبأ، وأثر
 المقار نية أعمــاله أهم االستقالل،ومن بعد ما إلى شنب أبي بن الدين سعد عطاء
 :Amants malheureux وبيرهـــــوس عنتـرة: تعيســان عاشقـــان»األخيـرة

Antar et Pyrrhus Deux »(15) األدب تاريخ في هامة نشاطات له وكانت 
 .الحقا ذكره سيرد  ما وهو ،1209 في استقاللها بعد ئرالجزا في المقارن

 (:الستينيات)  االستقالل بعد ما مرحلة -ب

 والمناصب التأطير على يسيطرون الفرنسيون كان االستقالل قبل
 جامعة والتربية،وكانت واإلدارة كاالقتصاد الحيوية القطاعات كل في الحساسة
 الثورة افتكت إن وما وتفصيال، ملةج أيديهم في -ذاأ يوم الوحيدة –الجزائر

 صائفة في جماعي بشكل الجزائر المستعمرون أوالئأ غادر االستقالل حتى
 في بفرنسا تدريجيا بدورها التحقت طفيفة استثناءات إال منهم يبق ، ولم1209

 مختلف في الفراغ سد الجزائريون حاول الجالء هذا خضم وفي ..الستينيات بحر
 العلمية الكفاءة تملأ ال الطاقات تلأ أغلب طاقات، وكان من ملديه بما القطاعات
 عن وترتب،  الغالب في الشباب وحماس الوطني الحس تمتلأ وبالمقابل الالزمة
 -: مايلي المقارن، األدب تاريخ يخص فيما ذلأ

 :1201 في المقارن األدب كرسي -1-ب
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 التحاقهو الوطني لاالستقال فجر في شنب أبي بن الدين سعد عودة بعد       
 خالل»  السابق اهتمامه واصل اآلداب لكلية عميدا أصبح أين الجزائر بجامعة
 مؤسسي أحد فكان المقارن بباألد اآلداب لكلية عميدا قضاها التي الست السنوات
 اللغة قسم في وذلأ (16)«1201 سنة الجزائر جامعة في المقارن األدب كرسي
 على أيضا معه اتعاونو الذين الشبان ألساتذةا من مجموعة بمساعدة العربية
 األدب كرسي أن المالحظ واألمر. بعد حين سنبينه كما ومجلة جمعية تأسيس
 مما كثيرا شيئا يغير لم أعاله المذكور التاريخ في رسميا تأسيسه تم الذي المقارن
 – باألساس عائد وذلأ الجزائر استقالل قبل المقارن األدب  مقرر في سائدا كان
 جهوده رغم»  الذي شنب أبي بن الدين سعد إلى – حنون المجيد عبد حسب

 يكن ولم جدا محدودة كانت العربية اللغة في المعرفية قدراته أن إال واهتماماته
 في جهده بقى وبالتالي المقارن، األدب في التكوين من يمكنه علمي بمستوا يتمتع
 النظام إلى الفرنسي التعليمي لنظاما من النقل يتعدا ال محدودا المقارن األدب
 للنظام امتداد مجرد األمر واقع في كان الذي االستقالل بعد الجزائري التعليمي
 قليال حنون المجيد عبد فيه تشدد الذي النقدي الموقف هذا ورغم (17)«الفرنسي
 يبقى *المستقلة الجزائر في التعليمي النظام وعلى شنب أبي بن الدين سعد على
 اللغة قسم في المقارن األدب كرسي تأسيس فضل وزمالئه الجزائري األستاذ لهذا

 القسم. طلبة أمام جديدا فضاء فتح ما العربية، وهو

 :1201 في الجزائرية المقارن األدب جمعية -9-ب

 االهتمام تواصل، العربية اللغة بقسم المقارن األدب كرسي تأسيس إثر
 في الجزائرية المقارن األدب جمعية تأسيس إلى أدا ما وهو ةني بالمقار
 من األجنبية اللغات أقسام إلى ينتمون أساتذة المؤسسون وكان 14/11/1201

 وابن وحماط وشريط، شنب أبي بن الدين وسعد  الشيخ بن الدين جمال" أبرزهم
 إلى باإلضافة" دمبري الصالح بناني، ومحمد الصغير ومحمد ولكحل، واعمر،
 Pellat وبيالت Walterووالتر  Portier بورتي  أمثال من الفرنسـيين بعض
 العلمي للتكوين ونظرا .(18)الشيخ بن الدين جمال نصيب من الجمعية رئاسة وكانت
  لم الفرنسية وثقافتها، اللغة على أساسا المرتكز األعضاء لهؤالء

 المقارن  األدب لجمعية امتدادا»  إال الجزائرية المقارن األدب تكن جمعية
 تنتمي الذي الشعب أصالة فيه شيئا تقدم لم ولهذا  (19)«لها تقليد مجرد أو لفرنسيةا

 النظام عن جذريا اختالفا والمختلف يومئذ القائم السياسي النظام طموحات وال إليه
 بعد فعال حدث حدوثه، وقد قبل بزوالها تنب  كانت التي العوامل وهي الفرنسي،

 األعضاء. بقية وتفرق 1201 في شنب أبي بن الدين سعد وفاة

 :1200 في« المقارن األدب في جزائرية دفاتر»  حولية -1-ب

 للدراسات مجلة تأسيس في التفكير حدث الجمعية أسس الذي نفسه بالفريق
 حولية ب صدار 1200 سنة في ذلأ وتجسد الجزائر في بالفرنسية الناطقة المقارنة
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"  Cahiers Algériens de littérature comparée"  اسم تحمل متخصصة
/ 1200 متتالية سنوات ثالث حياتها ودامت" المقارن لألدب جزائرية دفاتر: "أي

 تنظيمية تطبيقية بتبعية دراسات نع عبارة هي  أعداد بثالثة 1201/  1204
 بنود من بند أول ذلأ كما ينص على A.I.L.C المقارن لألدب الدولية للرابــطة
 La société Algérienne de la Littérature Comparée»       : التأسيس

est la section 

algérienne de l'Association Internationale de Littérature 

Comparée»
(20)    

 :1202 سنة في المقارن األدب تعريب -1-ب

 العربية اللغة قسم أصبح 04/01 الجامعي الدراسي الموسم من ابتداء

 الذي الستغرابي أو االستشراقي الطابع من ينسلخ»لجزائر ا بجامعة اآلداب بكلية
 فيه تقدم ةالدراسي المقررات الفرنسية، وبدأت بالجامعة اقتداء عليه مفروضا كان
 فيه تعامل العربية اللغة تعد فيه، ولم التدريس طبيعة وتغيرت العربية، باللغة
 في تشرع والقانونية فيةالمعر األوضاع من الكثير جعل مما، األجنبية اللغة معاملة
 السنوات في العــالي التعليم إصالح في باالنطالق التغيير هذا واكتمل ( 21)«التغير
 .تلت التي

 ظهر االستشراقي الطابع من العربية اللغة قسم انسالخ مفعول ومن
 الجزائريين من الفرنسي اللسان ذويو نالفرنسيي المقارنين  مغادرة أمران، أولهما

 بجامعة عربي لسان ذوي أساتذة التحاق وثانيهما الجزائر، بجامعة داباآل لكلية
 الجزائري األستاذ هو األول بالعربية، وكان المقارن األدب لتدريس رالجزائ
 مكي الطاهر أحمد المصري الدكتور األستاذ هو والثاني دودو، العيد أبو الدكتور

 الجزائر بجامعة 1202 نةس التحق»  لقد لألول، فبالنسبة .األسماء تعددت ثم
 واآلداب المقارن لألدب أستاذا فعين، وآدابها العربية اللغة معهد، المركزية
 أول أنه فيها مراء ال التي والحقيقة قيام خير بواجبه فقام األدب نظريةو األجنبية
 عدة على فيه وأشرف درسه. أساسا العربية يعتمد المقارن لألدب جامعي أستاذ
 كما (22)«الدولة ودكتوراه الماجستير مستوا على الوطنية للغةبا حررت رسائل

 .نويوات ذكر د/مختار

 مارس كيف يروي بعدما إذ الحقيقة هذه نفسه دودو العيد أبو ويؤكد
 مطلع في وطنه إلى العودة بعدئذ فضل»  بأنه يقول  وألمانيا بالنمسا التدريس
 المقارن األدب مادة لتدريس الجزائر جامعة في العربي بالقسم وااللتحاق 1202
. الجزائر في المقارن األدب تعرب وبهذا .(23)«  األدب ونظرية القديمة واآلداب
 فيها ليقضي الجزائر بجامعة السبعينيات في بدوره التحق لقد للثاني، وبالنسبة
 وتعدد الجامعات تعددت ثم (24) العربية باللغة المقارن لألدب مدرسا سنوات
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 العرب المتعاونين ومن الخارج إلى الجزائرية البعثات من العائدين من  األساتذة
 الدراسة. مقررات وفي التدريس نظام في إصالحات حدثتو

 الجديدة: األلفية مطلع إلى 1246 من العربية رحاب في -ج

 ظلها في تعربت التي العالي التعليم إصالحات حدثت السبعينيات فجر في
 ثم السبعينيات منتصف في معاهد إلى الكليات تحولتو اإلنسانية العلوم تدريجا
 في المقارن األدب أصبح هذا كل األلفية، وفي نهاية في الكليات بنظام العمل عاد
 كما العربي األدب ليسانس الرابعة من السنة في يدرس مقياسا العربية اللغة معهد
 ليسانس ادةشه لنيل الدراسات نظام المتضمن التنفيذي المرسوم بداية في جاء
 القرار في -األلفية نهاية قبيل – ثم (25)العربي واألدب اللغة في العالي التعليم

( 26) العربي واألدب  اللغة في سالليسان شهادة لنيل البيداغوجي البرنامج المتضمن

 وما. والدكتوراه الماجستير مستوا في تواجد المقارن لألدب أيضا أصبح كما
 : الجزائر هــو في  المقارن باألد تاريخ في الفترة هـذه خالل تسجيله يمكن

  المقارنين: تعدد -1-ج

 بل الوطني المستوا على الوحيدة الجزائر جامعة تبق لم اإلصالحات مع
  فمن الجامعات، تعددت

 السكانية الكثافة ذات الجزائرية المدن معظم إلى شرقا قسنطينة ىإل غربا وهران
 يقارب الجزائر في الجامعية المدن عدد لجديدةا األلفية مطلع في أصبح حتى

 من الكبير العدد هذا وفتح العربية، للغة قسم ثلثيها في يوجد مدينة،( 16) األربعين
 األدب أساتذة من جم جمع يرافقه أن بد ال كان العربية اللغة تدرس التي األقسام
 بتوفير العلمي بحثوال العالي التعليم وزارة قامت إذ بالفعل حدث ما وهو المقارن،
 العرب بالمتعاونين االستعانة أوالها طرق ثالث على اعتمادا المتخصص التأطير
 التـدرج في بعد ما التكوين فتح وثالثتها الخارج إلى العلمية البعثات إرسال وثانيتها
 . الجزائرية الجامعات

 محمود ثم (27)مكي أحمد طاهر األساتذة العربي، جاء التعاون مجال ففي
 (31)النجا أبـو وحـسيـن (30)الشوا الدايم وعـبد (29)لمناصرة الديــن وعز (28)صبح

 أستاذ ينكرها وال  طلبتهم معتبرة يذكرهـا باحترام جهودا .. وقدموا.وغيرهـم
 .زمالئهم من جزائري

 التكوين فرصة لهم كانت الذين ثم عودتها بعد العلمية البعثات مجالي وفي
 من كبير عدد المقارن األدب اختصاص لقد أطر لجزائر،ا في التدرج بعد ما

 األجنبية اآلداب في تخصص ممن منه أو القريبين االختصاص ذوي األساتذة
 الذين ثم (32)دودو العيد أبو كان األساتذة هؤالء وضمن ذلأ إلى وما والترجمة
 بلألد مؤطرين الجزائرية الجامعات عبر العربية اللغة بأقسام بعده التحقوا
   وعبد ،(34)حنون المجيد وعبد ،(33)ميسوم اإلله عبد أمثال من المقارن
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  (38)عيالن ونسيمة( 37)بوزيدة القادر وعبد (36)   عبد بن واألخضر (35)حمادي
 وبوجمعة( 41)بريهمات وعيسى (40)دراقي وزبير (39)شريفي  الواحد وعبد
 . وغيرهم (44)يرةعم بن وماجدة (43)بودربالة والطيب (42)الوالي

  العربية: باللغة الجزائر في المقارني التأليف ظهور -9-ج

 المقارني التأليف كان العالي التعليم قطاع في اإلصالح ظهور قبل
 جمالو شنب أبي بن الدين سعد كتابات ذلأ تعكس كما الفرنسية باللغة الجزائري
 في مقياسا أصبحو نالمقار األدب تعرب إن وما...  وغيرهما الشيخ بن الدين
 كثيرة مؤلفات فشيئا شيئا ظهرتو تماما األمر تغير حتى العربي األدب ليسانس
 جامعية أطروحات عن عبارة هو تالمؤلفا هذه المقارن، بعض األدب مجال في
 أو العلمية الملتقيات في ألقيت محاضرات وبعضها الدكتوراه أو الماجستير لنيل
 تمجال في نشرت متخصصة مقاالت بعضهاو للطلبة الجامـعة مدرجات في

 ارتأيت الجزائر في المقارني التأليف عن عامة صورة إعطاء وبغية. اغالب مَحّكمة
 :التالية الكرونولوجيا في – كلها وليس – األعمال بعض أقدم أن
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 المالحظة نوعه صاحبه المؤلف السنة الرقم

61 1246 

الجزائر في 
مؤلفات 
الرحالين 
 (45)األلمان

أبو العيد 
 دودو

 كتاب

 مبقل الجزائر صورة فيه
 من األلمان الرحالين
 وللباحث 1144إلى1116
 وتاريخا ابداعا – مؤلفات
 كذلأو جدا كثيرة – ونقدا
 المقارن األدب في بحوث
 أدبية دراسات" أهمها من

 .مقارنة

69 1240 

تأثير 
الموشحات 

في 
التروبادور 

(46) 

 عبد االله

 ميسوم

كتاب 
)أطروحة 
دكتوراه 
بجامعة 
 الجزائر(

 الموشحات تأثير متابعة
 في الشعراء األندلسية

 التروبادور:البروفانسيين

Les troubadours 

61 1242 

صورة 
في  يالفرنس
الرواية 
 (47)ةالمغربي

عبد 
المجيد 
 حنون

كتاب 
)دراسة 
ماجستير 
بجامعة 
 القاهرة(

 في يالفرنس لصورة متابعة
 العربية باللغتين رواية 11
 الجزائر من الفرنسيةو

 ...وتونس والمغرب
 أخرا دراسات وللمؤلف
 . المقارن األدب في معتبرة

61 1219 

صورة 
الفرنسي في 
أدب الطاهر 

 (48)وطار

شريبط 
 أحمد

 شريبط

دراسة 
 في مجلة

 "أمال "

متابعات لصورة الفرنسي 
في روايتين  ومجموعتين 

 .رقصصيتين للطاهر وطا

64 1219 
في األدب 

 (49)نالمقار

 عبد الدايم

 الشوا
 كتاب

 التأثير في تطبيقية مقارنات
 العربي األدب في االنجليزي
  دراسات للمؤلف .. الحديث
 . أخرا مقارنية

الترجمة  1211 60
عامل 

 يمقال ف مختار
دورية 

صد لعامل  الترجمة في ر
الثقافة العربية قديما وحديثا، 



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 225 

أساسي في 
األدب 
 (50)المقارن

"أعمال  نويوات
الملتقى 
األول 
 نللمقارني
العرب" 
جامعة 
 عنابة

 الجزائر

 .والدعوة إلى االهتمام بها

64 1211 

صورة 
الشرق في 
أدب فولتير 
المسرحي 
والقصصي 

(51) 

عيسى 
 بريهمات

مخطوط 
)رسالة 
 ماجستير(

متابعة لصورة الشرق في 
كتابات األديب الفرنسي 

 VOLTAIRE فولتير

61 1210 

تأثير سارتر 
في أدب 

هيل س
 (52)إدريس

غنية 
 شتوح

مخطوط 
)رسالة 
 ماجستير(

 ردراسة في إطار التأثي
 والتأثر

62 1214 

السندباد 
 البحري و

)أوديسيوس

53) 

نسيمة 
مسالتي 
 عيالن

 مخطوط

)رسالة 
 ماجستير(

دراسة  في التشابه من خالل 
وقد ناقشت  .األساطير

 9664المقارنة دكتوراه في 
 بموضوع مماثل 

16 1226 

شارل 
بلودلير 

وإلياس أبو 
شبكة 
دراسة 

مقارنة بين 
أزهار الشر 
وأفاعي 
54)الفردوس

) 

فاطمة 
 شعبان

مخطوط 
 )رسالة

 ماجستير(

دراسة في إطار التأثير 
 والتأثر
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11 1229 
محاضرات 
في األدب 

 (55)المقارن

زبير 
 دراقي

 كتاب

هو مجموعة من 
المحاضرات قدمها المؤلف 
لطلبته ويرتكز فيها باألساس 

 على االتجاه التاريخي

19 1229 

موضعة 
جان دارأ 
في األدب 
العالمي 
)دراسة 

تيمتولوجية 
 (56)مقارنة(

لخضر 
بن عبد 

  

محطوط 
أطروحة 
دكتوراه 
بجامعة 
–وهران 
 الجزائر

متابعة مقارنة لتيم جان 
 الميةالع بدارأ في اآلدا

11 1221 

أحمد شوقي 
والمسرح 
الكالسيكي 
 (57)الفرنسي

سميرة 
 شبال

مخطوط 
)رسالة 
 ماجستير(

دراسة في إطار التأثير 
 والتأثر.

11 1220 

صورة 
البحر في 
روايات حنا 

 (58)مينة 

باية 
 خوجة

مخطوط 
)رسالة 
 ماجستير(

دراسة صورانية تتابع 
صورة البحر في أعمال حنا 

 مينة.

14 1220 

تلقي ال
النقدي 
الروسي 
لألدب 
 يالجزائر

(59) 

عبد 
العزيز 
 بوباكير

مقال في 
مجلة 
)اللغة  
 واألدب(

مقال في التلقي األدب 
الجزائري الناطق باللغتين 
العربية والفرنسية في روسيا 
من خالل ترجمته وتصنيفه 
 ومقارنته باآلداب األخرا
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10 1222 

قصص 
فولتيرصور

ائية 
الصحراء 
العربية 
أو زاديج 

 (60)القدر

عبد 
الواحد 
 شريفي

دراسة في 
مجلة 
كتابات 
 معاصرة

هي عبارة عن متابعة 
في  -العربي–لصورة اآلخر 
  Voltaireقصص فولتير 

وللباحث مؤلفات أخرا في 
األدب المقارن بالعربية 
والفرنسية.منها أطروحته 
لنيل شهادة دكتوراه بجامعة 

 1211بغداد في 

14 

 
9666 

تيمور 
وموباسان 
رؤيتان 
وعالمان 

(61) 

 

 

 

 

عبد 
القادر 
 بوزيدة

كتاب ) 
مقتطفات 

من 
أطروحة 
دكتوراه 
نوقشت 

1221في

) 

 

دراسة تدخل في عالقة 
التأثيرات المتبادلة بين 
اآلداب الغربية واألدب 
العربي .. وللباحث دراسات  

 أخرا

11 9661 

صورة 
الصحراء 
 ةالجزائري

بين إيتيان 
دينيه 

وإيزابيل 
إبرهارت 

(62) 

عثمان 
 بلميلود

مخطوط 
)رسالة 
 ماجستير(

لصورة الصحراء استنتاج 
الجزائرية من خالل قصص 

خضرة "إبرهارت وقصة 
لدينيه " راقصة أوالد نايل 

 مضاف إلى بعض لوحاته
 Tableaux de la vie من 

Arabe 

12 9661 

فولتير 
 وألف ليلة

 (63)وليلة

سعاد 
 أوشايت

مخطوط 
رسالة )

 (ماجستير

طار التأثير دراسة في إ
 والتأثر

96 9669 
الشيطان في 
أدب توفيق 

 (64)الحكيم 

مديحة 
 عتيق

مخطوط 
رسالة )

 (ماجستير

مقارنة لموضوع الشيطان 
وكيف نظرت إليه الفلسفات 
والثقافات وتوفيق الحكيم 

 خاصة.

91 9669 

اليهودي في 
الرواية 

الفلسطينية 
(65) 

حسين أبو 
 النجا

 كتاب

 (
أطروحة 
دكتوراه 

متابعة لصورة اليهودي ليس 
كشخصية روائية فقط وإنما 
كعامل جوهري في صياغة 
الوجدان العربي المعاصر 
وللمؤلف إبداع ودراسات 
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ت نوقش
في سنة 

9666) 

 أخرا متنوعة .

99 9661 

المؤثرات 
العربية 
واألجنبية 

في رواية 
موسم 

الهجرة إلى 
الشمال 
للطيب 
 (66)صالح

بوجمعة 
 الوالي

مخطوط 
)أطروحة 

 كتوراه (د

دراسة مقارنة راصدة 
لمختلف المؤثرات العربية 
واألجنبية في رواية األديب 
  السوداني الطيب صالح
 )موسم الهجرة إلى الشمال (

91 9661 

شهرزاد في 
الرواية 
 الفرنسية

و 
 (67)العربية

ماجدة بن 
 عميرة

مخطوط 
رسالة )

 (ماجستير

دراسة موضوعاتية مقارنة 
سي في عملين أدبيين للفرن

 Henri deهنري دورونييه 

Regnier . وطه حسين 

91 9661 

فضاء 
المقارنة 
 -الجديدة

 –العولمة 
جماليات 
 (68)التلقي

حفناوي 
 بعلي

 كتاب

مناقشات لجماليات التلقي 
الجديدة بعيدا عن المنهج 
 التاريخي ودراسات التأثير

 والتأثر العتيقة.

94 9661 

 

رمز 
في  ساألندل
الشعر 
 االسباني

لشعر و ا
العربي 
69)المعاصر

عبد   
 حمادي

 كتاب

لم أتمكن من االطالع عليه 
ولكنه يبدو من خالل عنوانه 
أنه دراسة مقارنة بين الشعر 
العربي واالسباني في 
 استخدامهما لرمزية األندلس 
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) 

 

90 9664 

صورة 
الجزائر في 

أدب 
الرحالة 
 (70)األلمان

السعيد 
 بوسقطة

محاضرة 
 في ملتقى

األساس في كتاب قراءة ب
 الدكتور دودو اآلنف الذكر

94 9664 

انعكاسات 
الترجمة 

على وضع 
اللغة 
العربية 
 (71)الحالي 

طاهر 
 ميلة

مقال في 
مجلة 
"اللغة 
 العربية"

رصد لواقع اللغة العربية في 
ضوء حركة الترجمة مع نقد 

 لهذه األخيرة

91 9660 
النقد الثقافي 

 (72)المقارن
حسن 
 مزدور

 دراسة في
مجلة 
 "ن"التبيي

هي دراسة تعريفية بالنقد 
الثقافي المقارن مع إطاللة 
سريعة على الهويات 

 المدهوسة

 في المقارني التأليف أن يظهر المختصرة الكرونولوجيا هذه خالل ومن
 المقارن لألدب الفرعية  االختصاصات في تدخل عديدة مجاالت تناول الجزائر

 .ذلأ إلى ماو والترجمة للمقارنة أرخةوالت والتيماتولوجيا كالصورائية
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 المقارن: لألدب العربية الرابطة نشأة -1ج

* المقارن بلألد الدولية الرابطة إلى العرب المقارنين بعض انتماء برغم
 **محدودة مقارنية انشغاالت لها التي المحلية الجمعيات بعض ظهور برغمو

 إطار في العرب المقارنين بين المنظمة العالقة أن إال أفقها ضاق ما سرعان
 التفكير تحريأ إلى أدا الذي األمر هو و، بالمرة موجودة تكن لم منظم مؤسساتي

 اختالف على العرب والمقارنين العربية ةالمقارني لخدمة ما عمل تأسيس اتجاه في
 أحضان يف التفكير هذا حدث وقد إليها، ينتمون التي والمؤسسات جنسياتهم
 .إنجازية والثانية تحضيرية أوالهما بمرحلتين مرو الجزائرية الجامعة

 التحضـيـرية: المرحلة -1-1-ج 

 في»  يقول إذ عنابة بجامعة حنون المجيد عبد الدكتور من الفكرة بدأت
 من به القيام يمكن ما في التفكير بدأ 1219 الدراسية السنة من الثاني النصف
 اللغات لمعهد العلمي المجلس اءأعض المقبلة،فاقترح السنة خالل علمية نشاطات
 عند المقارن األدب حول ملتقى عقد فكرة عديدة،وكانت موضوعات واآلداب
 ونشرياته المقارن األدب كتب في أقرأ كنت ما كثيرا إذ، مدة منذ تراودني العرب
، العالم أنــــحاء مختلف في وجمعياته المقارن األدب ملتقيات أعمال عن الغربية
 البشرية اإلمكانيات أنو خصوصا،العرب عند ذلأ مثل يحدث ال لم:  فأتساءل

 وتم الملتقى وبرمج (73)«مقنعا جواب أجد فـــال! ؟ تحصى الو تعد ال العلميةو
 :ليـي كما موزعة مداخلة 91 فيه قدمتو 1211 ماي 12 إلى 11 من انعقاده

 11 (74)العربية باللغة مداخلة  

 64  (75)مداخالت باللغة الفرنسية  

 (76)باللغة االنجليزية مداخلتان
 

 

 األقل، على اثنين لسببين بمكان األهمية من الدولي الملتقى هذا وكان
 األدب تاريخ من الجوانب بعض تتناول محاضرات من فيه جاء ما أولهما
 والتأثر التأثير قضايا في مقارنية تطبيقات عرضت كما  العرب عند المقارن

كبيرا،  ثقافيا طموحا تحمل (77)توصيات من إليه نتهىا ما وثانيهما والصورائية،
 القادم الملتقى تخصيص وهما الموالية السنة في إنجازهما تم نقطتين منها أذكر

 بلألد عربية رابطة" إنشاء ثم"   المنهجو  المصطلح: المقارن األدب" لموضوع
 ".المقارن

 :المرحلة اإلنجازية -9-1-ج

انعقد ملتقى "األدب  1211جويلية  19إلى 1دائما ومن  بجامعة "عنابة"
  المقارن عند العرب:
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 النسبة الكبرا من المحاضرات حول» المصطلح والمنهج" الذي تركزت فيه      
 وتم فيه تأسيس الرابطة العربية كما برمج ذلأ في السنة السالفة. (78)«المصطلح

 مداخلة 11 المشاركون المقارنون قدم لقد، الملتقى موضوع يخص ففيما
 تم لقد، المقارن لألدب العربية للرابطة وبالنسبة (79)الفرنسية باللغة واحدة منها

 عشر للحادي الموافق هـ1161 سنة من 19 ءاألربعا مساء»  قيامها عن اإلعالن
 أمينها العام الجزائري د/عبد المجيد حنون وكان (80) «م1211( تموز) جويلية من
(81). 

 عام ملتقى عقد على النص المقارن لألدب العربية رابطةال قانون في جاء ومما
 االختفاء نحو الرابطة سارت تعثر ثم ذلأ أن إال مختلفة بلدان في سنتين كل مرة
 الصباح رشا أمثال من والمقارنات المقارنين من بالعديد مكتبها تدعيم برغم
 . (82)علوش وسعيد وعدنان بكارو أمينة ويوســـف الخطيب وحسام

  :نشأة المخابر الجامعية -1ج

بعدما قطعت الجامعات الجزائرية شوطا تاريخيا هاما وأصبح لديها 
إطارات وتراكم معرفي، لقد قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجموعة 

  -من الخطوات أدت إلى نشأة المخابر، كما يلي :

  وسير اللجان الخطوة األولى:  إصدار المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم
 (.83) يالقطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوج

 وتنظيم إنشاء لقواعد المحدد التنفيذي المرسوم إصدار: الثانية الخطوة 
(.84)البحث مخبر وسير

 

  الخطوة الثالثة : إصدار المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة
 المراقبة المالية البعدية على 

لعمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني والمؤسسة العمومية المؤسسة ا
 (.85)ذات الطابع العلمي والتكنولـــوجي وهيئات البحث األخرا

 الدائمة القطاعية اللجنة تشكيلة المتضمن القرار إصدار: الرابعة الخطوة 
 العالي التعليم وزارة لدا المنشأة التكنولوجي العلمي والتطوير للبحث
(.86) العلمي حثوالب

 

 ضمن بحث مخابر إنشاء المتضمن القرار إصدار: الخامسة الخطوة 
 كانت راألخي القرار هذا وضمن(  87) العاليين والتكوين التعليم مؤسسات
  العاصمة الجزائر بجامعة أحدهما، البحث هذا يهمان اللذين المخبرين نشأة

 .عنابة بجامعة واآلخر

 الجزائر: جامعة – حالمصطلو الترجمة مخبر -1-1ج
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بجامعة  (88)« مخبر الترجمة والمصطلح» كانت نشأة  61 الرقم تحت          
بمجرد صدور » الجزائر. وفي هذا الصدد يقول رئيسه د/عبد القادر بوزيدة: 

قانون المخابر أنش  مخبر الترجمة والمصطلح انطالقا من قسم اللغة العربية 
ي يضم بين هيئاته عددا من األساتذة من جامعات وآدابها بجامعة الجزائر، و الذ

» ويضيف موضحا الخريطة البشرية المؤسسة قائال :   (89)«عبر الوطن اأخر
لقد حرصنا في هذا المخبر على أن يكون هناأ أساتذة يمثلون لغات متعددة، فمثال 
عندنا زمالء يستعطون الترجمة من الروسية، وآخرون من األلمانية، وآخرون من 
اإلسبانية، وآخرون من اإلنجليزية، وآخرون من الفرنسية . وقد يسمح لنا هذا ... 

. ثم  (90)«أن ننقل عددا من األعمال إلى العربية ...من لغات مختلفة تعميما للفائدة
في مرحلة أولى، ونظرا الختصاصات الزمالء أعضاء المخبر، » يحدد على أنه 

تعلق بالدراسات اللغوية باإلضافة إلى ستكون الترجمة لنصـوص أدبية ونصوص ت
لكن في مرحلة ثانية، عندما  (91)« ترجمة بعض القواميس في اختصاصات محددة

يتسع مجال نشاط المخبر بالتوازي مع توسع تشكيلته... نذهب إلى التفكير ليس » 
فقط في ترجمة األعمال األدبية والنقدية واللسانية، بل أيضا أعمال أخرا في 

واالشتغال على هذا المشروع الطموح  (92)«اإلنسانية والثقافة عموما العلوم 
يجري حاليا وفق إستراتيجية دقيقة بعيدا عن األدلجة المفرطة والذاتية والثغرات 
 روما يعيق العمل العلمي بصفة عامة كما أشار إلى ذلأ  رئيس المخبر الدكتو

                   .(93)عبد القادر بوزيدة في حواره مـع مؤسسة البيان 

 

 :-عنابة جامعة – المقارنو العام األدب مخبر 9-1-ج

 بجامعة(94)« المقارنو العام األدب مخبر»  نشأة كانت 91 الرقم تحت
، عنابة/ مختار باجي جامعة في المقارن األدب مخبر تأسس»  عنابة ، وقد

 األدب ياقضا لدراسة 9666/ 64/ 94 في الصادر 11 رقم وزاري قرار بموجب
( 95)«االجتماعيةو اإلنسانية العلومو اآلداب كلية رحاب في يقع والمقارن، العام

 في موزعين األساتذة من مجموعة حنون المجيد د/عبد مديره جانب إلى ويضم
، األدبية واألجناس األدب ونظرية، العام المقــــارن واألدب األدب ورشات
 بعض المخبر هذا أنجز وقد.  المعادل ألدبوا األدبية والمعارف  التمثيلي واألدب
تأليف "معجم أعالم النقد ،وترجمة " معجم األساطير األدبية" : أهمها من األعمال

تأليف" حركة مجلة شعر وإشكالية المشروع ،والعربي في القرن العشرين"
العربية القديمة"،وترجمة " ما األدب  تتأليف " السر ديا،والحداثي"

في زمن  –وهو يشتغل اآلن  ع ماجستير "األساطير األدبية"...المقارن؟"،ومشرو
 على مشاريع متعددة تدخل ضمن اختصاص مؤطري ورشاته -كتابه هذا البحث

(96 )
. 

و ما زال الدرس األدبي المقارن يتطور في الجزائر مستفيدا بما أنجز على 
 المستوين العربي و العالمي.
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 ــــــــــ
 جاء اللي  األو بيي  على أطل  اسم ه ، Les pieds noirs: الس داء * األقدام

 وغيرهم  وايطاليي ومالطيي  أسبانو فرنسيي  م  الفرنس  االستعما  بهم

 . المغتصب  الجزائر بأ م لالستيطان

 مجل  – حن ن المجيد عبد.د.أ – الجزائر ف  المقا ن األدبو دودو العيد أب :  مقا  .1

 بالجزائر العربي  للغ  علىاأل المجلس"  العربي  اللغ " 

 111 ص– 9661 خري 

مكتب  اآلداب/  -مك  أحمد طاهر. د – ومناهجه تط   و أص له: المقا ن األدب .9

 129 ص –9669/ 1القاهرة / ط

  101- 101 -109 ص – ن يهض عاد  – الجزائر أعالم معجم:  ينظر .1

 – لجيالل ا محمد ب  الرحم  عبد – وآثا   حياته، شنب أب  ب  محمد:  ينظر .1

 11ص إلى 11 ص م  -  1211 – الجزائر – للكتاب ال طني  المؤسس 

 المجل "  ف  د اس  – شنب أب  ب  محمد"  اإللهي  للك ميديا اإلسالمي  األص   .4

 بعدها وما 21 ص 1212 – 111 العدد –"  اإلفريقي 

 للنشر ال طني  الشرك  - ابح ترك  – باديس ب  الحميد عبد الشيخ:  ينظر .0

 144 ص إلى 111 ص – 1241 – 9ط – الجزائر – الت زيعو

 –كلي  اآلداب والعل م اإلنساني   –معجم أعالم النقد العرب  ف  القرن العشري   .4

 116ص –عناب   –جامع  باج  مختا   –مخبر األدب المقا ن والعام 

 –الشرك  ال طني  للكتاب  –د.محمد ناصر  – مضان حم د : حياته وآثا    .1

 164ص  – 1214 – الجزائر

مقا   – 62العدد  –مجل  فصلي  تصد  ع  الجامع  األ دني   –المجل  الثقافي   .2

 11إلى ص 16م  ص –الدكت   عبد المجيد حن ن 

 1211الجزائر  –المؤسس  ال طني  للكتاب   -صاحب  ال ح  : أحمد  ضا ح ح   .16

 12ص –

 16ص –المجل  الثقافي  : مقا  الدكت   عبد المجيد حن ن  .11

دا  العلم  –د. ن   سلمان  –ينظر : األدب الجزائر  ف   حاب الرفض والتحرير  .19

  141-1211/  1للماليي  / ط

  142ص –المرجع الساب   .11

  باإلضاف  إلى إتقان الدكت   محمد ب  أب  شنب اللغ  العربي  بلهجاتها والتزامه

لجزائر  التراث     ا هبإسالمه كما تد  عليه كتاباته ،لقد كان أيضا ملتزما بلباس

ولم يتناز  عنه حتى وه  ف  أكبر جامعات أو وبا  ءاألصي  م  العمام  إلى الحلا

 وف  أعظم مؤتمرات المستشرقي .

 -9661عدد خاص، خري   –مجل  المجلس األعلى للغ  العربي   –اللغ  العربي   .11

ف  الجزائر " واألدب المقا ن   مقا  الدكت   عبد المجيد حن ن  " أب  العيد دودو 

 114ص –
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14. Cahiers Algériens de littérature comparée –N°01-1966-P11      

     

 114ص–مرجع ساب   –مجل  المجلس األعلى للغ  العربي   –اللغ  العربي   .10

 111المرجع الساب  ص  .14

  واضحا ف  طبيع  الد و  بي فلقد كنت شخصيا ي مئل تلميلا وكان االختال

مثال: أدخلت اللغ  العربي  وتغيرت  1201- 1209م سم  و1209 -1201م سم 

طبيع  د و  التا يخ وع ضت الكثير م  المحف ظات الفرنسي  باألناشيد ال طني  

 م  جبالنا....( –مث  ) قسما 

 Cahiers Algériens/1/9نقال ع :      112/ 111ينظر المرجع الساب  ص .11

de littérature comparée –N°01 

 112-نفسه ص  .12

96. Cahiers Algériens de littérature comparée –N°01—P140    

 191ص–مرجع ساب   –مقا  د. عبد المجيد حن ن  -عدد خاص –اللغ  العربي   .91

د. -مقا  " الدكت   أب  العيد دودو ،نبلة وجيزة ع  حياته وآثا  " –  المرجع الساب .99

 04ص  –مختا  ن ي ات 

 914ص –د. أب  العيد دودو  –يرة ذاته "حياة وأعما  " بقلم صاحب الس –نفسه  .91

مرجع  –د. طاهر أحمد مك   –ينظر :األدب المقا ن ،أص له ومناهجه وتط     .91

 121ص -ساب 

 1244ديسمبر 16المؤ خ ف   149 -44ينظر المرس م التنفيل   قم  .94

 – 1224 سبتمبر 12 ف  المؤ خ القرا :  ينظر .90

 األدب" كتابه ف  بالجزائر قا نالم لألدب تد يسه مك  أحمد طاهر الدكت   ذكر .94

 121/ 129ص"  ومناهجه  تط   و أص له المقا ن

ذكر الدكت   محم د صبح تد يسه ف  الجزائر ف  محاضرة له ألقاها ف  جامع   .91

 بمناسب  الملتقى الدول  لألدب المقا ن 1211عناب  سن  

رة" ينظر :"أعما  الملتقى الدول  ح   األدب المقا ن عند العرب " محاض-

 111ص  ة العرب ف  الشعر االسبان  " ص 

 ف  أعماله بعض ونشر  قسنطين و بتلمسان  المناصرة الدي  عز الدكت   د   .92

 ينظر"... الفلسطين    الشعر ف  الصهي ني  الشخصي  ص  ة" منها الجزائر

 194 ص"  العرب عند المقا ن األدب ح   الدول  الملتقى أعما "

 المجيد عبد الدكت   ذل  ل  ذكر – الجزائري  الجنسي  لىع حص  ش ا الدايم عبد.د .16
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 11ص– 44 العدد"  آما "  مجل  ف "    برومثي  

و ه   - ذكر ل  ذل  بنفسه –الجزائري    ا حص  على الجنسيد. حسي  أب  النج .11

أستاذ بجامع  المسيل ، وله  نشاطات ثقافي  كثيرة، وقد نشر بعض   مؤلفاته 

 بالجزائر منها "اليه د  ف  الرواي  الفلسطيني "...
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عر العذري في ضوء القراءة النَّفسيَّة  الّشِّ
ُة  قيسِّ بنِّ الملوَّح أنموذجا- ّّ  -يائيـَّ

 
                    : حاكمي لخضر                                                      األستاذ

 جامعة د. موالي الطَّاهر بسعيدة                              
 كلية األدب واللُّــغات و العلوم االجتماعية و اإلنسانية                                    

 قسم اللُّغة العربيَّة وآدابها                                         
 

 

كلِّ شيٍء، وما اإلبداع الذي ُينِشئه إالّ نتاج الخيال، ومدا خيالده،  )المبِدُع إنسان  قبل
 في حقيقة األمر، إالّ إفراز  لاِلَوْعيِ نفِسِه منذ صباه إلى حيُث هو من العمر.(

  

 -116د. عبد الملأ مرتاض: في نظرّية النَّقد ص -

 

 

 تمِهيد:

م- َّ قُْلَنا ِفيَما َتَقدَّ
: إِنَّ الشِّعَر العذريَّ ظَ 1 لَّ لَِوْقٍت َطِويٍل َيِصُف َنَواِزَع النَّفس َّ

ْعُر ِباْسِم َهِذِه الَقبِيلَِة الَعَرِبيَّة  الَِتَها الوجدانّية، َحتَّى ُوِسَم َهَذا الشِّ الُعْذِريَّة َعْبَر َتَحو 
ْعِر الَعفِيِف الـُمتَِّصل ا تَِّصاال  َوثِيق ا )الشِّْعر الُعْذِري(  و َقْد أَْدَرَجُه الُنقَّاُد ِضْمَن الشِّ

ِبَحَرَكة الـَمدِّ اإلِْسالَِمي،الِذي اْسَتْشَرْت َتَعالِيُمُه َمَشاِرَق األَْرِض و َمَغاِرِبَها، والِذي 
ْعِر َقْد أَْحَدَث َطْفَرة  َنْوِعَية  ِفي الَتَغنِّي  هُ بِالِعفَِّة و الَعَفاف. َفَكاَن َهَذا اللَّْوُن ِمَن الشِّ ُيَنوِّ

ة، ِحيَنَما َقلّـََل ِمَن التَّْصِويِر الَخلِيِع الَماِجِن الِذي اْسَتْهَوا شعراَء الجاهليَّة ِبالـَمْرأَ 
 َطَواَل ُعُهود َكثِيَرة.

، ُتَحاِوُل االْنِتَقاَل ِمَن الَحيِِّز الل َغِوي  و َقْد َرأَْيَنا ِمْن ِجَهِتَنا أَْن ُنِقيَم ُمَقاَرَبة  َنْفِسَية 
َسَق ِمْن أَْحَياَز َنْفِسية َتْظَهُر َمالَِمُحَها َعْبَر األَْصَواِت و الَكلَِماِت و لَِتْفِسيِر َما اتَّ 

اهُ: أَنَّ َما َيَقُع ِمْن ُسلُوٍأ  الُجَمل. و َقْد اْنَطلَْقَنا َباِدَئ ِذي َبْدٍء ِمْن اْفِتَراٍض ُمَؤدَّ
َر َمَساراِتِه الل َغِوّية بَِشْكٍل الَفٍِت لِْلنََّظر، ُعْذِري، َقْد َتْنَطِبُع ُرَؤاهُ و ُتَتْرَجُم ُسلُوَكاُتُه َعبْ 

َمْن الَ يفتأُون َيقُولُون ِباَنَّ  -َفْوَر َسَماِعِهم لَِقِصيَدٍة َما -َحتَّى َكاَن النَّاُس فِي َذلَِأ الزَّ
 َهَذا ِشْعُر َقْيٍس أَْو ِشْعُر َجِميل.
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حو َنْحُن ُنَقاِرُب َياِئيَّ -َو َقْد اْعَتَمْدَنا  ْحلِيِل  -ة َقْيٍس ْبِن الُملَوَّ َعلَى ُجْملٍَة ِمْن َمَباِدِئ التَّ
َواِهِر   الُنقَّاُد بَِتْحلِيِل الظَّ

ْفِسي، ِحيَنَما َبَدأَ ْقِد النَّ ْت َبْعَد َذلَِأ ِفي النَّ النَّْفسي، التِي اْسَتقرَّ
يَ  ْفِسية لألَُدَباِء ِمْن ِخالَِل أََدِبِهم، و ُهَو َما ُسمِّ  La psychanalyse desِبـ:  النَّ

œuvres . 

 

ا إِلَدى َجْندٍب َمدَع َمَقاَمداِت الُحدبِّ و  و الَ َيْخَفى َعلَى أََحٍد أَنَّ الَتَغنِّي ِبالـَمْرأَِة َيِسيُر َجْنب 
يِن و  الَتصدو   ف، الِعْشِق و َما َشاَكلَُهَما، و َهِذِه األَِخيَرةُ َتَكلََّم ِفيَها َعَدد  ِمْن ُعلََماِء الددِّ

ُه:" اتِّصال  بين  ْشِق ِبأَنَّ ِّ و أَْرَباُب األََدِب* َفَقْد َقاَل اْبُن َحْزٍم رحمه  ُ تعالَى َعِن الِع
فيدع)...( َعلَدى  فُدوِس الَمْقُسدوَمِة ِفدي َهدِذِه الَخلِيَقدِة ِفدي أُُصدوِل ُعْنُصدِرَها الرَّ أجزاِء الن 

 .9ِمَها الُعْلِوي، وُمَجاَوَرُتَها ِفي َهْيَئِة َتْرِكيِبَها"َسِبيِل ُمَناَسَبٍة ِقَواُمَها ِفي َمقرِّ َعالَ 

ينيَّة، التي َتْحِمُل    ولذلأ، َيْظَهُر الِعْشُق َكَما لَْو َكاَن َمْظَهرا  ِمْن َمَظاِهِر الشَّعائر الدِّ
هارة والَعَظَمة، ومن ثمَّ فهي ُتعلِي من َشأِْنِه ِفي َكْونِهِ  ِقيَمة  أكثر  طابَع الَقَداَسـِة و الطَّ

وح ِفي مناَجاِتَها، وأنَّ هاته األخيرة )المناجاة  من اجتماعيَّة ماداَم َيْسَتِجيُب للر 
ي الَخلِيع الِذي استْهَوا  أيِ َعِن الَجانِِب الِحسِّ

الّداخليَّة( َمْطلَب  َسَماِوي، َيْنأَا ُكلَّ النَّ
ِة َرْدحا  ِمَن الزَّ   َمن.أَْغلََب ُشَعَراِء الَجاِهلِيَّ

 

ْعِريَّة َظَهَرْت فِي أَُوجِّ َعَطاَءاتَِها في العهد   و ُيْمِكُن الَقْوُل: إِنَّ َهِذِه الميزات الشِّ
رهُ ِفي الَفَضاِء  ْحِديِد لََدا ُشَعَراِء َبنِي عذرة. وهو أْمر  له ما يبرِّ األموي، وبالتَّ

ينِي آنذاأ  ولَِذلَِأ َبَدْت ُطقوُس هذا ال قاِفي والدِّ ُذ الثَّ لَّون من الِعْشِق  ال تفتأ تتلذَّ
وألواِنِه، وَتْنُشُد الِوْحَدَة وُتَحبُِّذ الَمْوَت َبَدَل الَحَياِة، ومنه يكون الحّب العذري  قبالفرا

ْوَحاِني لَِماِهَيِة الِعْشِق ِعْنَد الَعَرِب، وأَضاَف إلَْيَها أْبَعادا   َل  للمفهوم الرَّ قد" أصَّ
 ، أْصَبَحْت َبْعَد َذلَِأ ُمْنَطلََقات أَساِسَية لَِحَرَكةِ ُروِحيَّة  َجِديَدة  

ة َضْرب  ِمَن   َّ ِف اإلْسالَِمي، لَِذا َنـَرا أَنَّ الُعْذِرَيَة ِفي ُمْنَطلََقاتَِها الَمْعِرِفيَّ الَتَصو 
ُة َبَدأتْ  وفيَّ وِفي، وإْرَهاَصات أوليَّة لِْلَوْجِه الِعْرَفاِني، إِذ الص  ْكِر الص  ِمْن َحْيُث  الس 

اْنَتَهْت الُعْذِريَّة"
1 . 

الِِكيَن إِلَى  ِ  ا َمَراتِِب السَّ َّ ِف اإلِْسالَِمي** أََشاَرْت ُجل َها إَِل َو لََعلَّ ُمَؤلََّفات الَتَصو 
ة  الِعْشَق أََهمَّ َهِذِه الَمَراتِِب و أَْقَوَمَها فِي الُوُصول و القُْرِب إِلَى  َّ َتَعالَى، َجاِعَل

َداِرِج الَعاِرِفيَن ِباهللِ، أَْو قُْل: الُحبِّ اإلِلـِهي. و إِنَّ أَْوُجَه التَّالَِقي َبْيَن الِعْشِق مَ 
َكُمَماَرَسٍة ُروِحيٍة َبيَن إِْنَساٍن و إِْنَسان، أَْو َبْيَن الُمْؤِمِن و  ِ َجلَّ ِفي ُعالَه، ُهَو أَنَّ 

َهات...، و ِكلَْيِهَما َيْنَطلُِق ِمْن ِفْطَرِتِه ا اِفَية الَخالَِيِة ِمَن األَْحَقاِد و األَْضَغاِن و الُترَّ لصَّ
َغاَيُة الَغاَيات الِتي َيْسَعى إِلَْيَها ُكل  َفِريق ُهَو َكْسُب ِرَضى الَحبِيب و لَْو َبْعَد أََمٍد 

ِّ الجيلي ه "يرا معشوقة فال يعِرفُه وال يصير إلي -َطِويل، ألَنَّ العاشَق ِفي َرْأيِ
َثه فقال لها :  ت به ذات يوٍم فدعته إليها لتحدِّ كما ُرِوَي عن مجنون ليلى أنَّها مرَّ
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دعيني ف ني مشغول  بليلى عنِأ وهذا آخر مقاماِت الوصوِل والقرب. وفيه ُينكر 
العارُف معروَفه، فال يبقى عارف  وال معروف  وال عاشق وال معشوق  وال يبقى 

رُف، الذي ال يدخل تحت رسٍم إالَّ العشق وحده، والعشق ه ات المحُض الصِّ و الذَّ
وال نعٍت وال وصٍف)...( ف ذا امتحَق العاِشُق وانطمَس، أخَذ الِعشُق في فناِء 
ات، فحينئٍذ يظهر  المعشوق والعاِشق، فال يزاُل ُيفني منه االسَم ثمَّ الوصَف ثمَّ الذَّ

فتين، فُيسمَّ  ورتين، ويتَّصُف بالصِّ ى بالعاشِق وُيسمَّى بالمعشوِق"العاشُق بالص 
1. 

رين: الَعَرِبي  و لَِهَذا،لـَْو حاولنا تبي َن المفارقات الفكريَّة لداللة العشق بين التصو 
ُل ِمْن ِفْطَرٍة َسلِيَمٍة َصاِفيٍة، وِهَي ِفْطَرةُ    ِل يتنزَّ والَغْرِبي، لََوَجْدَنا أنَّ َمَساَر األوَّ

وِحَيات، بَِما التي َفَطَر النَّاَس عَ  لَْيَها، والِتي ال َتْعَبأ  بالَماِدَياْت،َبْل َتْسُمو إِلَى الر 
َتْتُرُكُه ِفي الَفْرِد ِمْن َحَياٍء وِحْشَمٍة َكفِيلَْيِن بتقويم العالقاِت االْجِتَماعّية ِفيَما َبْيَنُه وَبْيَن 

يِن اإلْسالَمِ  ة َعلَى النَّاس، ولَِذلَِأ اْنَعَكَسْت َتَعالِيُم الدِّ َّ ي ِفي َعْهِد الِخالََفِة األَمِويَّ
ِة  َّ ا َغْيَر ُمَباِشٍر بِالِعفَّ ا َولََّد اْنِطَباع  وحَيِة ِمْنَها، ِممَّ َجِميِع األَْصِعَدة، ِبَما ِفي َذلَِأ الر 

ْنِب َصاَر ُيَشّكُل ِفي أََحايِ  ا أَنَّ الَخْوَف ِمَن الذَّ َهَواِت، َفَبَدا َواِضح  يَن َكثِيَرٍة " وَقْمِع الشَّ
ا بصورة أساسية في التَّسليم المسبق بالعفاف العشقي...إنَّ  ا يتبدَّ شكال  الشعورّي 
تشّبث العذرّيين بمقولة العفّة ليست إالّ الّنتاج الحتميَّ للخوف من الّسقوط في 

 .4الّذنب، بل هي الّدرع الواقي الحاجز بين الفرد واإلثم"

َراِئِر، وَتْقِوَيِة  و لَِذلُِكم، َدلَّ ُمْصَطلَحُ  الُحب  ِفي الِمْخَياِل الَعَربِي آَنَذاَأ َعلَى َصَفاِء السَّ
ة فِي  وَرة الُمْسَتَجدَّ َل بِِتْلَأ الص  ْفِس ِمْن فُْحِش الَماِديَّات، َفَشكَّ الَمَشاِعِر، و َتْهِذيِب النَّ

وِح مفارقات جوهرية في المفهوم مع َنِظيِرِه الَغرْ  ِبي، ذلأ أنَّ الُحبَّ على َعالَِم الر 
عهد اإلغريق" ليس وحده الحب، ولكنَّ اسمه ُيخفي في ثناياه أسماَء أخرا 
دة، إنَّه الموُت والقّوةُ التي ال تحوُل وال تزول، إنَّه الّشهوةُ المحض، الجنوُن  متعدِّ

. ولكن، هل فعال  أنَّ الحّب هو في األصل الجوهري انعكاس 0العاصُف والنواح" 
 ال  إلى اإلفراغ الليبيدي على حّد تفسير مدرسة التحليل الّنفسي؟.ميّ 

ْؤَيَة التي كانت تبدو في الملمح العربي طاهرة  نقّية، قد ُشّوهت صورتها في  إِنَّ الر 
َما  المنظور الغربي، وتبريرهم في ذلأ َيْكُمُن في أنَّ َما َيَقُع ِمْن َردِّ ِفْعِل الُمِحّبين إنَّ

، َيْبِني َنْظَرَتُه َعلَى أُسس َماديَّة َبْحَتة " وما القمع الذي سلّطته ُهَو ُحبٌّ مَ  ْقُموع 
الحضارات على العشق إالّ حفاظا  على طاقة اللّيبيدو حّتى ُتستثمر في البناء 

 .4الحضاري لألّمة عبر مشروعها اإلنتاجي"

الِعشَق َباَت ِفي َمْنُظوِرِهْم و لَِذلَِأ َيْسَتِشف  الَباِحُث في تاريخ الّدولة األموّية أّن 
الوسيلََة األساس لَِدْرِء الَفْرِد َعِن الَمَساِس ِبالَجاِنِب الِسيَّاِسي، والِذي َقْد ُيْنِسيِه لَِزَمٍن 

َل الِعْشُق  -َقْد َيُطولُ - ْغِيير. و ِمْن ُهَنا َشكَّ اِسيَّة، والَتَطل ِع إِلَى التَّ ْلَطِة الِسيَّ َنْقَد الس 
ٍة َعلَى ِغَراِر َكْوِنِه َظاِهَرة  َنْفِسية، و َذلَِأ ِحيَنَما اْنَكَفأَ ُشَعَراُء َبِني عذرة َظاِهرَ  ة  أََدبِيَّ

اِريُخ األََدبِي  َعلَى أَْنفُِسِهم ُيَسائِلُوَنَها و ُيَحاِوُروَنَها َعْبَر أَْشَعاِرِهم، الِتي ماَزاَل التَّ
 ا. َيْحَتِفُظ لََنا ِبقِْسٍط َواِفٍر ِمْنهَ 
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ال    : اليـــائيَّة) دعوني أموت(أوَّ

 دعوني دعـوني قـد أطلـتـم َعـذابـيا -1

 وأنَضجُتـم ِجـلـدي بحـرِّ الَمـَكـاوَيا

ا وُكـربــة            -9 ا وهـّم   دعـوني أُمت غـّم 

 أيـا وْيـَح قلبـي من بِه مثُل مـا بـيـا

       دعوني بغـمِّي و انهـدوا ِفـي َكــالَءٍة     -1

 من   قـد أيقـنُت أْن لـسُت َبـاقـيـا

 وراءُكـُم إنِّي لَـِقـيـُت من الـَهــَوا           -1

َيـا ِّ تـي وشـبـاِب ْت ِجـدَّ َّ  تـبـاريَح أْبـَل

هُ         -4 ـَرْضـَوا لَـهـدَّ ِّ  َبـراِنَي شـوق  لـو ِب

 ولو بثبـيـٍر صـاَر رْمـسا  وَشـاِفـيـاَ 

 ـالال  بنـاحيـِة الـِحـمى          سقـى  ُ أط -0

 وإْن ُكـنَّ قـد أْبـَديـَن للنَّاِس ما بـيـَا

ت عليـها ِجـنـازِتـي           -4  منـاِزُل لو مـرَّ

ـدا: يا حامليَّ انـِزال ِبـيـاَ   لقـال الصَّ

حمـن مـن كـان ُمْؤِمــنا            -1  فأُشِهـُد بالرَّ

 دعـا لِـَياومن كان يـرجو   فـهـو 

ـَنا            -2  لحـى   أقـوامـا  يقـولــون: إنَّ

ـأيِ للصبِّ شافـيا  َوَجـْدَنا الَهَوا في النَّ

هُ  الشَّوُق والهـوا          -16  فـما باُل قـلبي َهـدَّ

 وأنضـَج حـر  البـيـِْن منِّـي فـؤاِديـا

  أال ليـت َعْيـِنـي قـد رأت من رآكـُم        -11

 لـعلَِّي أسـلو ســاعة  من ُهـيـاِمـَيا 

 و هيهـات أن أسلو من الحزن والَهـوا          -19

 وهـذا قـميصي من َجـَوا الَبْيـن َبـالَِيا
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يـِح أدِّ تـحـّيـَتـي          -11  فـقلت: نسيـَم الرِّ

 إلْيـَها وما َقْدـ حـلَّ بـي و دهـاِنـَيـا

         ى ذاأ شـائـق  فـأَشكــَرهُ إنِّـي إلـ -11

 فـيا ليـت شعـري َهـْل يكـوُن تالِقـَيا

بـتي! لوالِأ ما كـنـُت هـائـما           -14  معـذِّ

اَن َبـاِكيا  أبـيُت َسِخـيَن الَعـيـِْن حـرَّ

 معـّذبـتي! قـد طـال َوجدي وشفَّـني          -10

 هـواِأ فـيا للنـَّاِس قــلَّ عـزائـَيـا

ب -14 دا          معـذِّ  ـتي! أْوَرْدِتـني منـهَل الـرَّ

 و أخلْفـِت ظنِّي و اختـرمِت ِوصـالِـيا

 خـلـيلَيَّ إّنـي قد أِرقـُت ونِْمُتــَما            -11

ِّالنـيـا  لبـرٍق يـماٍن فـاجلِـَسـا علِـّ

حيح وكنتما          -12  خـليـلَيَّ لـو كـْنُت الـصَّ

ِن لم أفـعْل   ّْ  كِفـعلِـُكـما بـياسقيـَميـْ

ا لي فـراشي وارفــعا          -96  خـليـلَيَّ ُمـدَّ

ـْوَم ُيذِهـُب َما بـيـا   ِوسـادي لعـلَّ النَّ

 خـلـيلَيَّ قد حـانْت وفـاتي فـاطلَُبـا          -91

 لَِي النَّعَش واألكفاَن واْسَتـْغـفِـَرا لِـَيـا

بـاَبـِة أبْ  -99  ـلَِغـاَ          وإن مت  مـن داِء الصَّ

ِّ ِمـنِّي سالمـَيـا ـْمِس َّ َضْوِء الشَّ َشِبـيَهَة
1 

 

ا   La Lecture psychologique: القراءة الّنفسّيةَثاِني 

ْفِسدي فدي بدادئ األمدر ُمَتَعلِّقدا  ِبُمَعالََجدِة األَْشدَخاِص  Psychanalyseكان الّتحليدل النَّ
دُه ُسدْرَعانَ  ا َغْيدَر أَنَّ ٍة لألدَبداِء ِمدْن ِخدالَِل  الَمْرَضى َنْفِسدّي  َمدا اْنَقلَدَب إِلَدى ُمَعالََجدٍة َنْفِسديَّ

 Psychanalyse desأََدِبِهدْم، أو َمددا اْصددُطلِح َعلَْيدِه بددـ: التَّحليددل النَّفسدي لإلبددداع 

œuvres ر 2وهذا مطلع القرِن الِعْشرين ل مدن طدوَّ َراَسات إلدى أنَّ " أوَّ . وُتِشيُر الدِّ
نَّفسي فدي معالجدة األمدراض النَّفسدّية فرويدد نفُسده ابتدداء  مدن عدام إجراء التَّحليل ال

آثددار  خصددبة  فددي كثيددٍر مددن مجدداالت  يم. ولقددد كددان لالستكشدداف الفرويددد1114



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 245 

لوأ اإلنسداني اليدومي: وفدي تأويدل طبيعدة اإلبدداع  المعرفة، والسيَّما في تأويل الس 
 .16اٍل من الالَّوعي..."الذي يزعم فرويد وأصحاُبه أنَّه يصدر عن صاحبه في ح

دْخِص ِفدي لَْحَظدٍة   قد يكون الالََّوْعُي نتاجا  ألزماٍت نفسّية َحَصلَْت في  الَُشدُعوِر الشَّ
دة، وهدو مدا أْسدَماهُ  اَء اْفِتَقاِدِه لَِرَغَبات َماِديَّة َكاَندْت أَْو َمْعَنِويَّ فُولَة َجرَّ ِمْن لََحَظاِت الط 

ْفِس ب . وِمدْن ُهَندا َيْبدَدأُ  Le complexe d’oedipeـ: عقدة أوديدب َبْعُض ُعلََماِء النَّ
ْزَعة ِفي ُمَتاَبَعِة الَعَمِل اإلِْبَداِعي لِْلُمْبِدِع ، ثمَّ الكشف عدن هواجسده مدن  َعَمُل َهِذِه النَّ
خالل مساءلة ألفاظه، وبالّتالي إيجاد ملمٍح متمّيز يبرز العالقات الخفّية الكائنة بين 

 11لَِّفه.المؤلِِّف ومؤ

 

 La nostalgie .19الن وستالجيا القيسيَّة:) الحنين( 9-9

ُن َمَظاِهَر الَحِنيِن -   ُه َسَيَتَبيَّ ح "المجنون"***، الَ َشأَّ أَنَّ الَقاِرُئ لَِياِئية َقْيس ْبِن الُملَوَّ
ِفددي َمْرَحلَددِة الُمَتددَواِري َخْلددَف الَكلَِمددات، وَقددْد اْرَتَسددَمْت ِتْلددَأ الَمَظدداِهُر ِبالُخُصددوص 

ِة هذا الحب، أو قُْل:ِبَداَياِتِه األولى، و لَهَذا  َّ َغر، وهي مرحلة ُتوِمُ  إلى َجِنيِنيَّ الصِّ
، و  َقة  ا ُمَمزَّ زت الَمَساَر الِعْشِقي، و أَْنَتَجْت ُنفُوس  َنْعَتِقُد أَنَّ هذه المرحلة هي التي عزَّ

اٍت ُنِحس  ِبَرِنيِنَها َعْبَر األَْصوَ   اِت و الَكلَِماِت  الُجَمل.أَنَّ

وِحّيدة  َمِني ُيْرْجُعَنا إِلَى فترة حكم  بني أمّية آنذاأ، وإلى الَعالََقِة الر  و َهَذا الَحيُِّز الزَّ
دى َفداَح ِذْكُرهَمدا  ده وهمدا َحدَدَثاِن َصدِغيَراِن، َحتَّ الِتي َكاَنْت َبْيَن قيس و ليلدى ابندة عمِّ

دد ا األََسدداِطيُر، و أَْصدَقاَع الدِبالَِد الَعَرِبيَّ َّ ا الُمَؤلََّفدات، و ِحيَكددْت فديِهَم َّ ة، و أُلَِّفدْت ِفددِيِهَم
اُس ِفي َحلِِّهْم و ِتْرَحالِِهْم  و َقْد َعلََّل َعْدَناُن َزِكي َدْرِويش ِفي َشدْرِحِه  َتَساَمَر ِبِهَما النَّ

وِحيَّة َبديْ  ح َنَماَء الَعالََقة الر  َمدٍة لِِديَواِن َقْيٍس ْبِن الُملَوَّ َن َقدْيس و لَْيلَدى ِفدي َمْرَحلَدٍة ُمَتَقدِّ
ددا مّمددا فيدده هدذا العنددوان: )عِشددَق ليلددى صددغيرا (،  ، ِمددْن ِخددالَِل إِيدراِدِه ملحق  ددنِّ ِمدَن السِّ
ديباني وأبدو عبيددة: كدان  ويتضّمن قوال  ألحدد الدرواة يقدول فيده:) قدال أبدو عمدر الشَّ

دي بن ربيعة بن الحريش بن كعدب المجنون يهوا ليلى بْنَت مهدّي بِن سعد بن مه
دى أمَّ مالدٍأ، وهمدا حينئدٍذ صدبيَّان، فعلِدَق كدل   بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وُتكنَّ
ددى كِبددرا  واحددٍد منهمددا صدداحَبُه وهمددا يرعيددان مواشددي أهلهمددا، فلددم يددزاال كددذلأ حتَّ

 فُحِجبت عنه،ويدّل على ذلأ قوله: 

نا          .11إلى اليوم لم نكَبْر ولم تْكَبِر الَبْهُم(   صغيرين نرعى البْهَم يا ليت أنَّ

دة،  َقْت اإلِْنَساَن الُمْسلَِم ِفي َعْهدِد الِخالََفدِة األَُمِويَّ الَِمَح الِعفَِّة اإلِْسالَِميَّة الِتي َطوَّ َّ إنَّ َم
َبْت لَِساَنُه ألَنَّ ُكلَّ َشْيٍء َسُيْسأَُل َعْند ا، و َهذَّ َقْت أََدَبُه أَْيض  ُه الَمدْرُء َيدْوَم الِقَياَمدِة َقْد َطوَّ

َعَمدددال  ِبَقْولِدددِه َتَعدددالَى:ت َيدددْوَم َتْشدددَهُد َعلَدددْيِهْم أَْلِسدددَنُتُهم و أَْيدددِديِهْم و أْرُجلُُهدددْم ِبَمدددا َكددداُنوا 
َظدداِم 11َيْعَملُددون  ِّ ِفددي ِظددلِّ النِّ ة َعلَددى اإلِْنَسدداِن يِنّيددة الُمْسددَتِمرَّ . و َهددِذِه الُمَراَقَبددة الدِّ
بيَعدِة األَُموِ  ده ِنَظداُم الطَّ ٍّ آَخَر، َغْيَر ِنَظاِم الَمِديَنِة، إنَّ ا َيْبَحُث َعْن ِنَظاٍم ي، جعلْت َقْيس 

ِتَها،  افية الَخالَِيِة ِمَن األَْضَغاِن و األَْحَقـاد، و الِتي َتَدُع األُمدوَر َتِسديُر َعلَدى َسدِجيَّ الصَّ
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ِل و الَتَدب ِر، و ِهَي و الُخُروُج إِلَْيَها َضْرب  ِمَن إِيَعاَزاِت النَّ  اِئَقة إِلَى َعالَِم الَتأَم  ْفِس التَّ
َّ إِلَدى  دوِفي، الدِذي َيُتدوُق ِفيدِه َصداِحُبُه الُخدُروِج دْكِر الص  ِفي َتْقدِديِرَنا َضدْرب  ِمدَن الس 

ر ِفي َملَُكوِت ِ ، َبْعَد أَْن أَْضَناهُ ُعْندُف الُمْجَتَمدِع، و ا َكالُدُب َعلَدى الَخلََوات، و الَتَفك  لتَّ
ْنَيا.    الد 

 

ة الَولَده  ات الولهانة، وتزيد مدن ِحددَّ ة تتهافت في تليين الذَّ َنْعَتِقُد أَنَّ ُهَناَأ عوامل جمَّ
داِعِر، و َنَراَهدا تدنعكس علدى األََداِء  ْسدَبِة لِلشَّ ا( ِبالنِّ ا ) َمأَْسداِوي  ا ْدَراِمي  َنة  ِحّس  ة ، ُمَكوِّ قوَّ

دة   -ُنِحس  َمَعُه ِبنْبِض الكلماتالل غوي، الِذي  ا َيِدب  َحَرَكة  و َحَيِويَّ  -َكَما لَْو َكاَنْت َكاِئن 
و هاتيأ العوامدل هدي بالخصدوص: األطدالل القفدرة، والتدي تمثِّدل المكدان الَحداِوي 
كريات، ومراكز األنس...وغيرها من اإلشعاعات المكانيَّة األخرا. كما  لِموقعِة الذِّ

مَ  َن ُهَو أسمى فضاٍء لِلتَّعبير، لما يحويه من أَْسدَراَر ُتَسداِيُر أَْزِمَنَتدُه الُمْخَتلَِفدة، أنَّ الزَّ
مددن مثددل اللّيددل والنَّهددار، و أَْحددَوال الفُُصددول األَْرَبَعددة التددي َتددْنَعِكُس َعلَددى اإلِْنَسدداِن 

ِر ِفي )ُصْنِع   الِذي أَْتَقَن ُكدلَّ َشدْيء(....و مدا إلدى ذلد دة الُمَتَفكِّ أ مدن عناصدر زمنيَّ
دددمين(  ) فدددي ذلدددأ آليددداٍت للمتوسِّ تها ولينهدددا، ألنَّ ُتَجدداِنُس الدددنَّفس اإلنسدددانية فدددي شددددَّ

ِة األََداِء الشِّعِري ِفيه.  اِعِرين ِبِسْحِر الَوْقِت، وقُوَّ  الشَّ

ْفِسدددي ِبَقْولِدددِه  ُج َعلَدددى َهدددذا الَمْفُهدددوِم النَّ ِمدددْن أَنَّ ولِدددَذلَِأ ُنْلِفدددي ُيوُسدددَف اليوسدددف ُيَعدددرِّ
َنة»الن وستاليجيا ِهَي: َّ َوَقاُن الَمْنُهوُم إِلَى الَماِضي َوإِلَى أََماِكَن ُمَعـيَّ  .14«التَّ

ْفِسي ِفي َقْوِل َقْيس:  و َقْد اْرَتَسَمْت َمَعالُِم َهَذا الُمْعَطى النَّ
 وراءُكـُم! إنِّي لقيُت من الهــوا         -1

تي وشـب  ابـِياتباريَح أْبـلَْت ِجـدَّ
هُ         -4  برانَِي شوق  لو )ِبرضوا( لـهـدَّ

 ولو )بثبـيٍر( صـاَر رْمسا  وشافياَ 
 سقى  ُ )أطالال ( بناحيـِة )الِحمى(        -0

اِس مابيـَا  وإْن ُكنَّ قـد أْبَديـَن للنَّ
ت عليها جـنـازتي-4  )مناِزُل( لو مرَّ

دا: يا حامليَّ انـِزال ِبياَ   لقـال الصَّ
10 

 

الِئَل الن وْسَتاليجيَّة الِتي أْلَمْعَنا إِلَْيَها ُمْندُذ َقلِيدٍل، َتَتدَداَعى ِفدي َجَسدِد الَقِصديَدِة  إنَّ ِتْلَأ الدَّ
َتددَداِعيا  َيْكِشددُف َعددْن َمَضدداِميِن الَحِندديِن الُمَتددَواِري َخْلددَف الَكلَِمددات، ِمددْن َذلِددَأ َمددَثال  

دُل أْكَثُرَهدا الَكلَِمات:  َرْضَوا، َثِبير، أَْطالَ  ل، الِحَمى، َمَناِزل... إنَّ َهدِذِه الَكلَِمدات ُتَمثِّ
ة   داعر، وتزيدُد العشدَق قدوَّ الَمَكاَن ِبَما َيْحِملُُه ِمْن َمَعداِني َجلِيلدة وَعِظيَمدة ِفدي َقْلدِب الشَّ

ْين، َذلَِأ أَنَّ َرْضَوا و َثِبير َجَبالَِن َعِظيَماِن َشاِمَخاِن ال َيَتَزْعَزَعداِن  وسيالنا  عاِطفيَّ
ُب الَجَبلَدْين  داِفِح ِفدي َنْفدِس الَعاِشدِق الَوْلَهداِن َقدْد ُتدذوِّ َة َهدَذا الَحِنديِن الطَّ َة، َبْيَد أَنَّ قُدوَّ الَبتَّ
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َمدا َيدُدل  َعلَدى َعَظَمدِة الُوْجدِد الِتدي أَْوَدْت  وُتليُِّن ُشُموَخُهَما، وَهذا إِْن َدلَّ َعلَى َشيٍء إنَّ
 ى ِوَهاِد الَمْوِت. ِبَقْيٍس إِلَ 

ُع أَْيضا  ِبالَمَكا  ْكَرَياُت  نِ ثمَّ إِنَّ دَراِمَيَة الَحِنيِن َتَتَشبَّ لل( الِذي َتْبُدو ِفيدِه الدذِّ الَمْيت) الطَّ
لََل( اقتفاء  َيْبَتِغدي ِمدْن  اِعُر َهذا األَِخيَر) الطَّ َضْربا  ِمَن الُحْلِم الَعاِبِر، ولَِذلَِأ َيْقَتِفي الشَّ

َكدة  ُتَعداِوُد َمْسدَرَح َمدا َورَ  َمدا ِهدي ُصدوَرة  ُمَتَحرِّ دوَرِة الَماِضدَيِة كأنَّ اِئِه اْسِتْحَضداَر الص 
ُل الَوْجددَه  لددِل، الددِذي ُيَشددكِّ ددا ِبَمَسدداِرِب الطَّ َمَضددى واْنَدَثددـر  و لَِهددَذا َيبددُدو الَحندديُن ُمْنَبّت 

ْوِق َعلَى َعْهِدِه األوَّ  اِفدـِق الَحِقيِقيَّ ألََواِسِر الشَّ ا أَْجلَى ُصدوَرَة الَحِنديِن الدَّ ل. و َكاَن ِممَّ
اِبُع ِمْن الَقِصيَدِة، الَقاِئِل ِفيِه:  ُهَو الَبْيُت السَّ

َيا - ِّ الَ ِب ِّ َدا: َيا َحاِملَيَّ اْنـِز ْت َعلَْيَها َجـَناَزِتي         لََقاَل الصَّ  )مناِزُل( لَْو َمرَّ

وِحيَّة َبْيَن األََنا َفلََنا أَْن َنْسأَل َهاُهَنا عَ  ِة الَمْغَنَطِة الر  َجاُذِب الَمْشُحوِن ِبقُوَّ ة َهذا التَّ ْن قُوَّ
ات؟.  الَمْيَتة والَمَكاِن الَخِرب؟! ثمَّ لَِماذا َهَذا الن ُزوُل ِفي َهَذا الَمَكاِن ِبالذَّ

ُل ِمْن حَ  ةَنْعَتِقُد أَنَّ َبْيَن الَمَكاِن واألََنا َعالََقة  َتَتَحوَّ ا أُْسُطوِريَّ َّ َل ِّ ٍة إِ  Relation ِقيِقيَّ

Légendaire  اِعِر ا ِفي َخَياِل الشَّ ُنُه ِمْن ِذْكَرَياٍت أَْضَحى َقِريب  ،ألنَّ الَمَكاَن ِبَما ُيَخزِّ
ِة اْنَضَوْت َتْحدَت األَْمِكَند» إِلَى الُحْلِم ِمْنُه إِلَى الَحِقيَقة، ُثمَّ إِنَّ هاتيأ األْمِكَنِة الَمْذُكوَرةِ 

دة،  دة واْنِشدَغاالِتِه الُوْجَداِنيَّ داِعُر ُهُموَمدُه الَفْرِديَّ لََهدا الشَّ َّ ابِع الّذاِتي، َحْيدُث حمَّ َذاِت الطَّ
ا َعاَشُه وَعاَيَشُه ِفي َشَباِبِه ِمْن لَْهٍو وُمَغاَمَراٍت  ْوِع ِممَّ وَقْد َتَبْلَوَرْت َتْجِرَبُتُه َمَع َهَذا النَّ

دة َتْرُمدُز َغَراِميَّة، وَتَفـاخُ  لَدِل َكُصدوَرٍة َمَكاِنيَّ َد ُكدل  َذلِدَأ ِفدي الطَّ ـَتَجسَّ َّ َباِب  َف ٍر ِبالشَّ
َمن اِعـِر ِضدَّ الَفَناِء، وَمَعاِوِل الزَّ  .14«إِلَى ِسالَِح الشَّ

داِعرِ –وإنَّ َهِذِه األَْمِكَنَة   اِمي ِفدي َنْفدِس الشَّ ة ِمدْن ال َتْنـَفدـلُِت الَبدـتَّ  -َعلَى ُشُموِخَها السَّ
ُروَرِة إِلَى الَحِديِث َعْن َهَذْيِن  ْوِق ُيْفِضي ِبالضَّ َمِن، َماَداَم الَحِديُث َعِن الشَّ َجـْوَهِر الزَّ

َبدة  ِفدي أََساِسدَها » الُعْنُصَرْيِن ِفي لَْحَظٍة َواِحَدٍة ، و ألنَّ الحندينَ  ة  ُمَركَّ َّ دة  َنْفِسديَّ َعَملِيَّ
ِتِه ِمْن اْسِتْحَضاِر الَحِبيدِب ِفد دـَنْين. َفدـالَنص  الُعدـْذِري ِفدي ُشدُموليَّ ي َمَكداٍن وَزَمداٍن ُمَعيَّ

ْح ِبَهدا، إِِذ  ح ِبَهدا أَْم لَدْم ُيَصدرَّ ْكر، َسَواء  أُصدرِّ اِبَقِة الذِّ َيْحَتـِوي َعلَى ِتْلَأ الَعَناِصِر السَّ
 .11«التَّْصِريُح ِبَواِحٍد ِمْنَها َيُدل  َعلَى الُعْنُصَرْين

 

ددـَرِح وَتخْ   َراَسددِة، إِلَددى أَنَّ َنددَواِزَع الَفددـَرِح والتَّ لُددُص ِقَراَءُتَنددا ِفددي َهددَذا الَجاِنددِب ِمددَن الدِّ
ددْيِن ُمْسددَتِطيلَْيِن ِفددي َخَيالِددِه، أاَل وُهَمددا:  دداِعِر ِوْفددَق َصددْرَحْيِن َزَمِنيَّ َكاِمَنددة  ِفددي َذاِت الشَّ

َهِبي الُمْفَعِم ِبَتَجاِرِب الصِّ  با، والَحاِضِر الَمأَْساِوي الَكاِشِف لَِمآِسدي الَفدـْقِد الَماِضي الذَّ
تدده. و لِددَذلَِأ َبدداَت الَحددِديُث َعددْن الَحاِضددِر ِمددَن َقِبيددِل  دداِعَر ِفددي آِنيَّ الددِذي اْعَتددـَرا الشَّ

 -ِفددي الَجاِنددِب الُمَقاِبددلِ  -الُمْسددَتِحيِل، َمدداَداَم ال َيْحِمددُل إالَّ المآِسددي والُمَعددـاناة، وَبدداتَ 
ْكَرَياِت الحَ  ُن إالَّ الَجِميدَل ِمدَن الدذِّ ِديُث َعِن الَماِضي ِمْن َمَحاِمِد الفُْرَجة، َماَداَم ال ُيخزِّ

 َّ ددَبا، وَعددـاَشُه ِعيَشددَة ددى ِفددي َقَصدداِئِدِه ِبَنْبددِع الصِّ ددِعيَدة. و َكددـأيِّن ِمددْن ُعددـْذِري َتَغنَّ السَّ
َد لََدا َهُؤالِء َنْوعا  ِمَن الَغاِئِبيَن َعْن َحاِضٍرِهْم، الَحاِضريَن ِفي َغـا ِئِبِهم، وَهذا َما ولَـّ
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َحددـاِد ِفددي اآلَخددر، َمدداَداَم اآلَخددُر ُهددَو الَمْطلُددوُب ِفددي َنْفددِس  اِت واالتِّ االْنددـِفالِت َعددن الددذَّ
وفي  َفَكأَنِّي ِبَتـَقل َباِت الّذاِت الُعذْ  ِريَّة ِفدي الَعاِشِق، ِمْثلََما أَنَّ  َ َمْطلُوب  ِفي َنْفِس الص 

ددوِفي الددِذي َيقُددومُ  ددْطِح الص  َحدداِد.، وَيددأِْتي » ُهَيددـاِمَها، َتْقددـَتِرُب ِمددَن الشَّ َعلَددى َعَتَبددِة االتِّ
َّ ُوْجددددٍد َعِنيددددٍف ال َيْسددددَتِطيُع َصدددداحُبُه ِكْتَماَنددددُه، َفَيْنَطلِددددُق ِباإلْفددددـَصاِح َعْندددد  هُ َنِتيَجددددَة

ْفدُس لَِساُنُه...َفـُيوَزُع الَعاِشِقيَن ِباْسِتبْ  َّ َداِل ُكلٍّ ِمْنُهَما َدْوَرهُ ِبَدْوِر اآلَخِر، وَتْرَغُب النَّ
ْعِبيِر ِبِصيَغِة) الُمدَتَكلِِّم( وِمدْن َغْيدِر ُشدُعوٍر ِمْنَهدا ِبدَذلَِأ، َعدْن َمَقاِصدِد الَمْحُبدوِب  ِفي التَّ

ُه لََخَتم    .12«الْصِطَفاِئَها َنْفِسِه، وإنَّ ِفي َهذا ألَشد  اْمِتَحاٍن لَتَواُضِعَها، وإنَّ

  Le refoulementالكبــُت العذري وتعطيُل اإلرادة: -9-1

ِة َتْرَتِكدُز َعلَدى َدَواِفدـِع     ـْعِبيِريَّ َة أْضَحْت ِفي ُمْنَطلََقـاِتَها التَّ ا الَشأَّ ِفـيِه أنَّ الُعْذريَّ ِممَّ
دْعِر الُعدْذِري  َتْعِطيِل اإلَراَدِة، وِمْن َثمَّ الَكْبت الُمَصاِحب لَِهَذا ال ْعِطيل. ألنَّ ُنُشوَء الشِّ تَّ

دُة أَْن َتْفَصدَح َعدْن َمْكُنوَناِتَهدا  اُت الُعْذِريَّ َبـَزَغ ِفي َسَماِء األَدِب، ِحيَنَما لَدـْم َتْسدَتِطْع الدذَّ
دِه، ِحينَ  دعُر ِفدي أُوجِّ َدَها َعلَى أَْرِض الَواِقـِع، ولِدَذلُِكْم َظَهدَر َهدَذا الشِّ َمدا اْنَكَفدأَ وأَْن ُتَجسِّ

ام. َفـَبَدا ِحيَنِئٍذ  الُعْذِري َعلَى َنْفِسِه ُيَساِئلَُها وُيَحاِوُرَها، َخْوَف الَهـالِأ ِمْن َسْطَوِة الُحكَّ
ددُر  ددة، الِتددي ُتَعبِّ ْعِبيِريَّ ددة، وُطقُوُسددُه التَّ اُتُه الَفِنيَّ َهددذا اإلْنَتدداُج األَدبددي  لَْونددا  لَددُه ُخُصوِصدديَّ

. َفَصاَرْت َهِذِه األَِخيدَرة  َدَفدـاِئَن  أـَواِطِن َما أْنَكَبَح ِمْن َمَشاِعر َعْهد َذاِبِصْدٍق َعْن بَ 
ْفِس َتدَدافُعا  َقدـِوّيا  َيْنَشدأُ  َنْت ِفي َداِخلِدِه َكْبدـتا  َيدَراهُ ُعلََمداُء الدنَّ اِعـِر، َكوَّ َعالَِقة  ِبَداِخِل الشَّ

لـوِأ الالَُّشُعوري لال» َعْن  ِّ الس  دعوِر، حّتدى َتحّقدَق َعلَدى َدْفِع ْنِطالِق إلى َسدْطح الش 
دة  دة واالجِتَماِعيَّ وحيَّ دُل َمْجُموَعدَة الِقدَيِم الر  أَْرِض الَواِقِع، ولَِكنَّ األََنا األَْعلَى الِذي ُيَمثِّ

ْطِح، وَيتَ  د ِفي واألْخالقيَّة ُتحاِوُل أَْن َتِقَف ِفي َوْجِه "الُهَو" َحتَّى ال َيْطفُو َعلَى السَّ َجسَّ
راُع َبْيَن "الُهو" و"األَنا األْعلَى" َيْنُتُج َعْندُه َكْبدت  لَِكِثيدٍر ِمدَن  ُسلوِأ اإلْنَساِن َهذا الصِّ

لوِأ والِذي َيُكوُن َمْصَدَرا  لَِكِثيٍر ِمَن الن ُصوِص اإلْبَداِعيَّة  .96«الس 

الُهو واألنا األعلى، َف ِنَّ َتْعِطيَل اإلراَدِة  وإذا كاَن الَكْبُت َردَّ ِفْعٍل َعْكِسيٍّ َيَتَقاَسُمهُ     
راع الَخِفّي،ولذلأ َتْبُدو اإلراَدةُ الُعْذِرّية َحاِصلَة  ولكّنها ِفي َمدٍّ  ة  لَِهَذا الصِّ َنِتيَجة  َحْتِميَّ

ْين، الَ يخُبو ُنوُرَها ماَداَمدْت َتْخلُدُق َعالََمَهدا الَخداص الُمَحلّدى ِفدي تَ  ْهدِذيِب وَجْزٍر َنْفِسيَّ
ْفِس َعْن َطِريِق اإلَماء واإلَشـاَرة الُمْنَبِجَسَتْيِن ِفي ِظلِّ الشِّْعر.   النَّ

َل الَوْعُي » فالعذرّية إذن ّّ إرادة  الالّوْعيِ الِذي َصَدَع ِفي َوْجِه الَواقع، َبْعَد أْن ُكبِّ
ددْلِب الددِذي ُمددو ِرَس َعلَددى الَفددـْرِد داخددَل وُحِظددَر. ِهددَي إراَدةُ الَتَغل ددِب َعلَددى الَقددـْهِر والسَّ

 -ِسَياِسديَّة، واْجتَماعّيدة، وِفطرّيدة -الُمْجَتَمِع األَمـِوي، وُموِرَس َعلَى َجِميِع األْصدِعَدة
ددَدْت ِمددْن ِخددالِل الالََّوْعدديِ ِفددي َنددصٍّ إْبددَداِعي َحَمددَل  إنَّ الُعذرّيددَة َصددْرَخة  إرادّيددة  َتَجسَّ

وِض ِمددَن الَفددـْرِد الَمْسددُحوِق الددذي َخاَبددْت ُطُموحاَُتددُه َجددْوَهَر الَواِقددِع األَمددِوي الَمْرفُدد
 َّ ى ِمْن أْجلَِها ِبِفْطَرِتِه وِفْكِرِه وَسْيِفِه، لَِيِجَد ِفي الّنهاية أنَّ الَهدَف الُكْبَرا، الِتي َضحَّ
ٍّ يحددس  ِفيددِه الَفددرْ  َّ قددْد ُحددّورت َعددْن ُمْبَتَغاَهددا الَجْوَهددـِري، ِمددْن ُمْجَتَمددٍع َّ ُد والَغددـايَة
دة  َمدْت ِفيدِه أَماِنيدِه َعلَدى َصدْخَرِة االْسدِتْبَداِدّية الَملَِكيَّ ِتِه، إلى َفدـْرٍد َتَحطَّ ب نَساِنّيِتِه وُحريَّ

ة َّ  .91«األَمِويَّ
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الجامعة أطراَف العَناِصِر، الِتدي َتْصدُبو دَراَسدُتَنا  -ألفينا وَنْحُن ُنَنقُِّب ِفي َهِذِه الَيـائيَّة
ْعِبدـيِري  ُنُزوعا   -إلَْيـَها َمِط التَّ َنْحَو الَتَست ِر واإلْخَفـاِء وَهـَذا ُهَو اللَّوُن الَغالِدُب َعلَدى الدنَّ

 الُعْذِري، َكَما َسَبَق وأْن َذَكْرَنا.

 يقول قيس: 
ْحـمـِن َمْن َكـاَن ُمـْؤِمـنا             -1 ـُد بالرَّ ِّ  فأُْشِه

 َيـاوَمْن َكاَن َيْرُجـو  َ َفـْهـَو َدَعـا لِ 
ـنـَا            -2 َحـى  ُ أْقـواما  َيقُـولُــوَن: إنَّ َّ  َل

 َوَجْدَنا )الَهَوا( فِي النَّأيِ للـَصبِّ َشاِفـَيا
هُ ) الشَّوُق والَهـَوا(            -16  َفَما َباُل َقْلِبي َهـدَّ

 وأنَضـَج )َحـر  البـْيـِن( ِمنِّـي فُـؤاِديا
 ي َقـْد َرأَْت َمْن َرآُكـُم           أال )لَْيـَت( َعْيـنِ  -11

ـَيا( ِّ ـَعـلَِّي أْسـلُو َسـاَعة  ِمْن )ُهـَياِم َّ  َل
 و َهْيَهاَت أْن أْسلُو ِمَن )الُحْزِن والَهَوا(            -19

 99وَهذا َقِميِصي ِمْن )َجـَوا الَبـين( َبِالـَيا

 

األبيات المتقّدَمة، َيْسَتْخلُِص ال ِّ  َشأَّ َمَظاِهَر ما أَشْرنا إلْيِه آنفدا  ِمدَن إّن المتبّصَر ِب
ْوِج  الَكْبددِت وَتْعِطيددِل اإلَراَدة، ذلددأ أنَّ الَبْيددَت الَعاِشددَر ُيددوِمُ  َعددْن َكَثددٍب إلددى َهددذا الددزَّ
ْوُق والَهَوا الَهاِدَمان، والَبْيدـُن الَحداِرُق ُكلَّهدا َتَعاِبيدـُر ُتدوِحي ِبَغدزاَرة  الَمْشلُوِل، َفـالشَّ

داِجِم َعْن  اِخلِي النَّ وِحيَّة وَتْعِطيِل اإلراَدِة اإلْنَسدـاِنّية ِباالْنِشدَطاِر الددَّ َكْبِت الَمَشاِعـِر الر 
ددـُر أّننددا أَمدداَم َقِصدديَدٍة ِشْعددـٍرّيةٍ  ِة الُمْجَتَمددِع  لِكددْن ِعْنددَدَما َنَتذكَّ َّ أْحَسددـَن  -َعددْن ُعْرِفدديَّ

ْعِبدـيرِ  ْبدـَر  َصاِحُبَها َعدـَزاَء َنْفدـِسِه والتَّ َعدْن َدَواِخلِدِه، ِبلَُغدٍة ُمَبدـلِّغٍة َبلِيَغدٍة، اْعَتدـَمَدْت النَّ
اِعـَرِة  ا ِفـي  الَكـْشِف َعْن أِنيِن النَّْفس الشَّ ْوِتي الَعالِِق ِبَحْرِف الَياِء الَّطِويلَة أَساس  الصَّ

يَدَة َجَسددد  َندداِبض  َحَرَكددة  َفدد نَّ َمْنُظددوَر الفُُتددوِر َيَتالَشددى َنْوعددا  َمددا، َمددـاَداَم أنَّ الَقِصدد -
ُر ِمددْن أنَّ اإلَرادة َكاِئددـنة َمدداَدام الَكددالُم َمْوُجددودا  ِفددي َذاِت  ، وُهددَو َمددا ُيَبددرِّ وَحَيددـوّية 

 الُعْذِري.

 

لِل اإلَرادي وبالّتالِي الَكْبدت،  -هو اآلخرُ -ثمَّ إِنَّ البيَت  الَحاِدي عشر  َتْعِبيـر  َعْن الشَّ
نا  ٍه بالِفْعـِل، ُيِفـيُد ِفي َمْعَناه النَّْحِوي الَتَمنِّي، والَتـَمّني َشْيء  َماَداَم أنَّ أَمـاَم َحْرٍف ُمَشبَّ

دون ا َكَما َيقُدوُل الَبالَِغي  اِت ُمْنَعِدم  ِفي الَواِقِع، أَْو َقْد َيُكوُن َعِسير  َعـالِق  ِفي الذَّ
. مّمدا 91

ْنَيا، أْي أنَّ ِنْسِبيَّة اإلَراَدة َمْوُجوَدة  َبْيَد ُيْسلُِمَنا إلَى الَقْول: إِنَّ األَمـَل كَ  اِئن  َما َكاَنت الد 
ا َهددا ِفددي َعددـَدِم َتَحّقددِق َمددا َتْصددُبو إلَْيددِه، َتْبددُدو ُمَعّطلددة، وَهددَذا الّتْعِطيددـُل لَددْيَس اْنِعددَدام   -أنَّ

ـة نَ  يِبَقـْدِر َما ُيوحِ  -ِبَطِبيَعِة الَحال ْفِسيَّة، ال ُتْؤِمُن ِبالَفـَشِل إْطالقدا ، إلَى ُوُجوِد ِديَناِميَّ
َما الدِذي » -َعلَى َحّد َقْوِل الَعقَّاد -ألنَّ َتْعِطيَل اإلَراَدةِ  أصديل  فدي الَهدَواُ كلِّدِه، والِسديَّ

يِه ِبالِعشِق أو ُنَسّميِه ِبالَغدـَرام، ألنَّ الَمدْرَء َيدْرَتِبُط ِفيدِه ِبد َراَدِة َشدْخٍص آَخدَر َفُهدَو  ُنَسمِّ
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ِفددـُق ِفيددِه اإلَرادَتدداِن ِفددي َجِميددِع األْحَيددان...وَيْنَتِهي ِبددِه  ددد  ِبَهددذا االْرِتَبدداط الددِذي ال َتتَّ ُمقيَّ
األْمُر إلَى الَبَقاِء َعلَى َحالِِه َعْجزا  َعْن َتْغِييِرِه الَ ُسُرورا  ِبِه والَ َرْغَبة  ِفيِه... َفُهَو ال 

دُه  ْعَمدَة َيَتَعلَُّق ِبَمْعُشدوَقِتِه ألنَّ ق النِّ اَها، وَيَتدَذوَّ ُذَها، وَيَتَشدهَّ َراٍض َعدْن َهدِذِه الَعالََقدة َيَتلَدذَّ
دددد  ِبُضدددُروب ِمدددَن الَعدددـاَداِت  دددُه َعدددْن ِفَراِقدددِه ُمقيَّ دددُه َيَتعلَّدددُق ِبدددِه ألنَّ والَهَنددداَء ِفيَهدددا، ولَِكنَّ

ا يقول: .91«والَوَساِوَس ال ِحيلََة لَُه ِفيَها وال قُْدَرَة لَُه َعلَْيَها  ولذلأ رأينا قيس 

 أال لَْيَت َعْينِي َقـْد َرأَْت َمْن رآُكـُم         -11

َيا ِّ  لَـعلَِّي أْسـلُو َسـاَعة  ِمْن ُهـيـَاِم

ْفدـِسي، الدِذي َطِفدـَق ُيَهدْيِمُن  كما نلفي البيت الّثاني عشدر َتْدِعيدـم  لِدَذلَِأ االْسِتـْنَفدـاِر النَّ
اِت الُعْذِرّية ٍة، وَهَذا الَبْيُت َتـأِكيد  َواِضح  لِـَنَواِزِع الُمَكاَبَدِة وُحْرَقِة  َعلَى الذَّ ِفي ُكلِّ َمرَّ

اِعـِر، ال ُتَفاِرقُُه البتَّة:  الَجَوا، الِتي أْضَحْت َرِفـيَقَة الشَّ

 و َهْيَهاَت أْن أْسلُو ِمَن الُحْزِن والَهَوا           -19

 ِن َبـالَِياوَهَذا َقِميِصي ِمْن َجـَوا الَبيْ 

ِّ أدِّ َتحّيـَتـي          -11 يـِح  َفـقُْلُت: َنِسيـَم الرِّ

 إلَْيَها وَمـا َقـْد َحـلَّ ِبـي وَدَهـاِنَيا 

         َفـأَْشُكـَرهُ إنِّي إلَـى َذاأ َشـاِئـق   -11   

 َفَيا لَْيَت ِشْعـِري َهْل َيُكوُن َتـالِقـَيا؟!!! 
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َيْنَشأُ هذا المبدأ الّنْفـِسي ِفي َفْحوا الَعـالَقاِت الَغَراميَّة الَمْبِنيَّة َعلَى الَعالَقـِة الِضديَّة، 
ددْرِعيَّة ِفددي الُمْجَتَمددِع الُعددـْذِري، لَِكددْوِن أنَّ  واِج وَبددْيَن َقْصددِم َهددِذِه الشَّ ِة الددزَّ َبددْيَن َشددْرِعيَّ

ْرَح العَ  ِل ِبالَمْرأِة، ولَْو َحَصَل وأْن َفَعَل َفـََقَد َذلَِأ الصَّ اِشَق لَـْم ُيْسَمْح لَُه آَنَذاَأ ِبالَتـَغز 
دُق ُيدْؤِمُن ُكدلَّ اإليَمداِن ِبَهدِذِه  واج  وِمْن ثدمَّ َكداَن الُمَتَعشِّ َس، أال وُهـَو الزَّ الَعِزيَز الُمقدَّ

ددُه َكدداَن يَ  ُج َكْرَبددُه الُمْعِضددلَة، َبْيددَد أنَّ ددُه ُيَفددـرِّ ا ِمْنددُه أنَّ ِزيددـُد ِفددي َتْشددِبيِبِه ِبددـالَمْرأة، اْعِتددـقاد 
 وُيَداِوي َنْفَسُه الَهْيَماَنة المريَضة من ألم العشق.   

ددة الَغِريَبددة، ِفددي َكددْوِن الَعاِشددِق وُهددَو  ْفِس َتْفِسدديرا  لَِهددِذِه الَمِطيَّ ولَهددَذا أْوَجددَد ُعلََمدداُء الددنَّ
دة َحَيداة  َيَتَعشَّ  اِخلِيَّ ِتِه الِعشقيَّة، َتَملُمال  َيْجَعدُل ِمدْن ِتْلدَأ الَحَيداِة الدَّ ُق، َيَتَمْلَمُل ِفي َرْوَحاِنيَّ

اِفددـق فددي ُكْنددِه  وِحددي الدَّ ددَز الر  اِت  و ألنَّ الَحيِّ ، ال َتددـْسَتِفيُق إالَّ ِبَتْعددِذيِب الددذَّ ة  َماُزوِشدديَّ
َة التَ  ةُ الَعاِشِق ُيَمثُِّل ُحِريَّ َها الَحَيداةُ الَفدـْرِديَّ ِف ِفي َحَياٍة ِمْن َنـْوٍع َخاص  إنَّ َحَيداةُ  -َصر 
اِت ِبُحْرَقِتَها، وَتْعِذيِبَها ِبُمَناَوَئِتَها. -الُعُزوِف َعِن اآلَخرِ   والِتي ال َتْحَيا إالَّ ِبَتْطِييِب الذَّ

ةَ -ِعْنَدئذٍ  -أَفال َنْسَتِطيُع الَقْولَ   َضْرب  ِمدَن الِغيدـَرِة الُمْفِرَطدة، َماَداَمدْت   : إِنَّ المازوشيَّ
َهِذِه األِخيَرةُ ال َتَتَحقَُّق  إالَّ ِحيَنَما ُيَراِقدُب الُمِحدب  َمْحُبوَبدُه، ِفدي ُكدلِّ َمدا َيْعَتدـِريِه ِمدْن 
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ِّ » ُشُؤوِن الَحَياِة الَيْوِميَّة، َذلَِأ أنَّ ِمنْ  َعَفاِء أْن ُتْغِريِه ِّ َبْعِض الض  ْم اإلَسداَءة َخالِئِق
َما الِتدي ُتْحِسدُن  دـوا ِمدَن النَِّسداِء، والِسديَّ والِحرَماُن، وَتِزيُدُهْم َكلفا  َعلَى َكلٍَف ِبَمدْن أَحب 

 .94«الَمْنَع واإلْغـَراَء واإلْطَماَع باإلْقَصاءِ 

 يقول قيس: 

َبِتي!( لَْوالَِأ َما ُكْنُت َهاِئــما        -14  )ُمَعذِّ

اَن َباِكَياأَِبـيُت َسِخـ   يَن الَعْيـِن َحـرَّ

َبِتي!( َقْد َطاَل ُوْجِدي َوشفَّـِني      -10  )ُمَعذِّ

ِّ َقـلَّ َعـَزاِئـَيا   َهـَواِأ َفـَيا للنـَّاِس

َدا       -14 َبِتي!( أْوَرْدِتني َمْنَهَل الـرَّ  )ُمَعذِّ

َصـالَِيا ِّ  وأَْخلْفـِت َظنِّي واْخـَتـَرْمِت ِو

 تقترب من قوله:  وكّل هذه األبيات

بُ  ـَذا َذاأ الَحِبـيُب الُمَعـذِّ َبـْتَأ ِبُحـبَِّها             أاَلَ َحبَّ  َيقُـولُوَن: لَْيلَى َعذَّ

 

َواِزِع    َها َحاَولَْت َتْرَجَمَة النَّ ا َنْعتِقُد أَنَّ ْغِم ِمْن ُمَقاَرَبِتَنا الَحاِصلَة، َف ِنَّ َهَذا، و ِبالرَّ
اِتية ِوْفَق  َرة َسلَف ا  و َهَذا بَِطِبيَعِة الَحال َشأُْن الَمَناِهِج الذَّ َمقُوالٍَت َنْفِسية َكاَنْت ُمَحضَّ

اِقية) الِمْعَياِرية( الِتي ُتْقِحُم َنَتاِئَجَها ِفي أَيِّ إِْبـَداٍع أََدِبي َقْد َيُكوُن َبِريئ ا  ْقِدية الِسيَّ النَّ
َنا ِمْن ِجَهٍة أُْخرَ  ا الَ ُنَقلُِّل ِمْن َتْفِسيَراتَِها َما َداَم فِيَها َشْيء  ِمَن ِمْنَها  َغْيَر أَنَّ

( و ِسَياِقَها  Le système Langagierاالْسِتْلَزاِم َبْيَن َنَسِقَها الل َغـِوي) 
 (.Contexte socialeاالْجِتَماِعي)

قِد الّنْفـِسي ِفي َتْحلِيِل األْعَماِل اإل   ْبَداِعيَّة ُيَعد  ِفي َحدِّ َذاتِِه ُثمَّ إِنَّ االعتماَد على النَّ
ُرَها إالّ َمْن  نْ قُُصورا  َنْقِدّيا ، َيْعِجُز عَ  َواِحي الَباِطنيَّة، الِتي ال ُيَفسِّ ِتْبَياِن َبْعِض النَّ

َرَضَع أُواَرها، واْكَتـَوا بَِناِرَها، َفـَيِصيُر ُهَو الُمَحلِّل والُمَحلَُّل ِفي الَوْقِت َنْفِسِه. و 
ْقـِدي لِ  ْحلِيليَّة الَخبِيَئة آَراَء َتُسد  َكِثيـرا  ِمَن القُُصوِر النَّ َذلَِأ ألَـَفْيـَنا ِمْن َهِذِه الَمَناِحي التَّ

ْفـِسي للن ُصوِص  ـْقِد النَّ ْن َحَملُوا لَِواَء النَّ ْن إلَْيِه َبْعُض الُنـقَّاِد، ِممَّ الِذي لَـْم َيَتَفطَّ
َرَج ِمْن ُنُصوص ِشْعِريَّة ُعْذِريَّة ال  اإلْبَداِعيَّة  َكْيـفَ  َّ ال وُهْم َيْزُعُموَن أنَّ َما َد

اِت الُعْذِريَّة ِفي َتقل َبـاِتَها  ات، ولَـْم َيْلَتـفُِتوا إلَى الذَّ ُتْبـِدي إالَّ َطاَبَع الّتْعِذيِب لِلذَّ
ْفـسيَّة، وَعلَ  الِي النَّ اِسيَّة وِبالتَّ الُعـْذِريِيَِّن، » ْيه، َفـالِقَراَءةُ الَقاِئلَُة إِنَّ االْجِتَماِعيَّة، والِسيَّ

اِت أِصيل  ِفي َطَباِئِعِهْم،  ْبـِع، ألنَّ َتْعـِذيَب الذَّ  ّ ة َجِميل َكاُنوا ماُزوِشي الطَّ وبَِخاصَّ
َد ِفي ِقَصِص الُعْذِريِّيَن وإْبَداِعِهْم لَْم َيكُ  ـْعذيَب الِذي َتـَجـسَّ ْن َناِبعا  َعْن لَـْم ُتْدِرْأ أنَّ التَّ

َما َكا َتْعبِيرا  َصاِرخا  ِفي َوْجِه اإلْقـَصاِء الِذي  نَ ُعْقَدٍة َنْفِسيٍَّة" المازوشيَّة"، وإنَّ
َد بِفِْعـِل االْنِتـَقاِل ِمْن الُحْكِم ِذي  ُموِرَس َعلَى الَفـْرِد َداِخَل الُمْجَتَمِع األَمِوي، َفـَتَجسَّ

ابع الش وِري، الِذي كَ  ٍّ الطَّ ان ُيِحس  ِفـيِه الَفْرُد ِبُحِرّيِتِه وإْنـَساِنَيـِّتِه وَمَكاَنتِِه، إِلَى ُحْكٍم
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ى ِمْن أْجلِـَها بُِحقُوِقِه  ِذي َطاَبٍع َملَـِكي إْقَصائِي َغاَبْت ِفـيِه  ُكل  الِقَيِم التِي َضحَّ
لُوَأ َيْحِمـُل ِفي  ، ومن ثمَّ ف نَّ 90«الَطِبيعّية األَزلِيَّة وَمْجُهوِدِه  الِجَهاِدي َهَذا الس 

اِعـُر  َّ الُمَعاَناِة التِي اْصَطلَى ِبَناِرَهـا الشَّ َة َحِقيَقِتِه َطابعا  إيجابّي ا  ُيترِجُم ِمْصَداِقيَّ
اَء الِسَياَسة األَُمِوّية،  الُعْذِري، ِفي لَْحَظٍة ِمَن اللََّحَظاِت، و َهِذِه الُمَعاَناة َنَتَجْت َجرَّ

ا َخاِرِجّية التي تبُدو ُتَسْيِطُر َعلَى الِسَياِق   Forces Externesِبالنِّْسَبِة للُعْذِري قِو 
اِئَدِة  ْعِبير، و ِبَذلَِأ ُيَحتُِّم َرد  الفِْعِل َعلَى األَْوَضاِع السَّ َة التَّ االْجِتَماِعي، و ُتَكبُِّل ُحريَّ

اِخِل، َماَداَم الَخاِرُج ال ـلُها أْحَسَن َتْمِثيل.آَنَذاأ النِّداَء ِمَن الدَّ   َيِفـي بَِنَزَعاتِِه، وال ُيَمثِّ

     

كتور بلوحي َذلَِأ قائال :   َساِمي َحاَوَل ِمْن ِخاللِدـِه » ُيَعلُِّل الد  الُعـْذِرّيُة َضْرب  ِمَن التَّ
ٍّ ُروَماْنِسدد َشددِبيٍه ، يالُعددـْذِري أْن َيْرتِفددَع َعددْن واِقِعددِه الَمْرفُددوض لَِيِعدديَش ِفددي َعددـالٍَم

ِبالـَعالَِم الِذي َكاَن َيْطَمُح إلَْيِه وَيْحلُدُم ِبدِه ُمْعَتدـِمدا  ِفدي َذلِدَأ َعلَدى الَخَيداِل، ألنَّ الَخَيداَل 
ِة ِعْنددَد الَغددْرِبّييَن، واالْرِتَقدداْء ِباللَّغددِة ِمددْن  ددعِريَّ ددوَرِة الشِّ َعددـاِمل  َحاِسددم  ِفددي َرْسددِم الص 

ة  َيُكدوُن ِفيَهدا ُمْسَتَوَياِت الِخَطاِب التَّ  َّ ْقـِريِري اإلْخَباِري، إلى ُمْسَتـَوَيات إْسِتـْشَراِقيَّ
َماِن ِفي َماِضيِه  ُد ِبالزَّ الَخَياُل َخَياَل اْبِتَكاٍر ُمْطلٍَق ال َتْحُكُمُه اإلَراَدةُ الَعاِقـلَُة، وال َيَتـَقيَّ

ددوَرِة الِمَثدد اِعددـِر، أْو َحاِضددِرِه، َفُهددَو َخَيددال  َندداِبع  ِمددَن الص  لَددِة الشَّ اِل الُمْرَتِسددَمِة ِفددي ُمَخيِّ
لَِع َعلَى ُكْنِهَها أو َجـْوَهِرَها أَحد    . 94«والِتي ال َيِجُب أْن َيـطَّ

هّيددا ، -أيضددا  –يمكددن القددول     ددعَر الُعددْذِرّي ِفددي ُعُموِمددِه َيْنددـَزُع َمْنَزعددا  َتأَو  : إِنَّ الشِّ
َواِهُر الّنْفـِسَيُة للَقـاِرِئ َعْن َتـَتـَواَرا ِفيِه الّذاُت الُعْذِريَّ  ة َخْلَف الَكلَِماِت وَتـْنَكِشُف الظَّ

َطِريِق الُمْعَجِم الشِّْعِري الِذي أْوَجـَدهُ الِسَياُق الَعدام  الَكاِسدُح لَِندـْبِر الِخَطداِب األَمدِوي  
ددْعِر الُعددـْذِري إْثددـَر َوْقددـٍع َخدداصٍّ  ، َسدداَهَمْت ِفيددِه ُجْملَددة  ِمددَن وِمددْن َثددـمَّ َنددَتَج أْسددلُوُب الشِّ

اِعَر الُعْذِري ِفدي َحددِّ َذاِتدِه، وأْخدَرا َمْوُضدوِعيَّة  اِتـَية، والِتي َتُخص  الشَّ الَعـواِمِل الذَّ
يِني  اِئِد آَنـذاأ، ُثمَّ إِنَّ الَجاِندَب  الددِّ  –َتَتَجلَّى ِبالُخُصوِص ِفي الُعْرِف االْجِتـَماِعي السَّ

دْعِر  -ْت َقدـَواِنيُنُه ِفدي الَعْهدِد األَمدِويالِذي اْنَتَظمَ  َسداَهَم ُهدَو اآلَخدُر ِفدي َصدْبِ  َهدَذا الشِّ
ة.   ِبِصْبَغٍة َفـِنيَّة َخاصَّ

 

دْعِر الُعدْذِري ِوْفدـَق َمدْنَهٍج  َواِب إْن قُـْلَنا: إنَّ ُمَقاَرَبَة الشِّ ِة الصَّ و لََعلَّنا ال َنِحيُد َعْن َجادَّ
قُُصورا  َنْقِدّيا ، ال ُيِبيُح َفَعالَِيَة اإلْبدَداِع ِفيدِه، وال َيْبلُدُ  ُتُخدوَم  -ي َحدِّ َذاِتهِ فِ  -َواِحٍد ُيَعد  

َراَساِت الِتي َقْد ُتَطبُِّق َبْعدَض الُمَقاَرَبداِت اللَِّسداِنَية الَحِصديَفة  الَمْعَنى  ولَِذلَِأ ُنِشيُد ِبالدِّ
يْمَيائيَّة والتَّداُولّية، َعسَ  دة أَْسدَهَمْت ِمْثـل السِّ دْيِء َعدـَواِمَل َخِفيَّ اَها َتْكِشُف لََنا َبْعدَض الشَّ

دُه َيْنَبِغدي االْلدـِتَفا ْعدـِر  ُثدـمَّ إِنَّ َنْحدَو   -ِمدْن ِجَهدٍة أْخدَرا- تُ ِفي إْنَتاِج َهَذا اللَّْوِن ِمَن الشِّ
ا األْشَعاِر الُعْذِريَّة، الِتي ُتَحاِكي َوَقـاِئَع َقِريَبدة ِمدَن األََسداطِ  يِر، َتْكِشدُف َعدْن  ْتَراِجيدِديَّ

الِعْشِق الُعْذِري، َكَما ُنَحاِوُل االْسِتَعاَنَة ِبُعـلُوم أْخَرا َقْد ُتوِصدلَنا إلَدى َتْفِسديٍر ِمْعطداٍء 
اِهـَرِة الُعْذرّية  َنْذُكر َعلَى َسِبيِل الِمَثـال: ِعْلَم االْجِتَمداِع، وعلدم األنْثُروُبولُوْجَيدا،  للظَّ

ـاِريِخ وَغْيٍرهَ  وِعْلمَ   ِمَن الُعـلُوِم الموصلة إلى تفسيٍر ِعْلِمي  لِـهذه الّظاهرة. االتَّ
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 الهوامش و اإلحاالت:
ل ِمن الّتْحلِيل ِفي مجلّة متون،ع -1  .44، ص 61ُيْنَظر الجزء األوَّ
ْمِثيل:ابن منظدور فدي ُمؤلَِّفدِه اللسدان إِْذ   يقدول:" سد -*   ئل أبدو َنْذُكر َعلَى سِبيِل التَّ

العبَّاس أحمد بن يحي عن الحب والعشق: أّيهـما أحمد؟ قال: الحب،ألّن العشق فـيه 
دده يددذبل مددن شددـّدة الهددوا كمددا تددـذبل الَعَشددَقُة إذا  إفددراط، ويسددّمى العاشددق عاشددقا  ألنَّ
قُِطفت".  و كذلأ قول اإلمام الفقيه ابن حزم األندلسي ِفي كتابه) طوق الحمامة(:" 

أ -الحب   له هزل وآخره ِجد، دقَّت معانيه لجاللتها عن أن توصف، فال  -  أعزَّ أوَّ
لسددان العددرب، دار إحيدداء  -ُينظددر: ابددن منظددور. )9ُتدددرأ حقيقتهددا إالَّ بالمعاندداة"

ددا: ابددن حددزم األندلسددي:  949-941/ ص16د. ت ج -التددراث العربددي لبنددان و أيض 
عد، دار مكتبة الحياة لبندان، ط طوق الحمامة في األلفة واألاُلَّف، تحقيق: فاروق س

 .(.06ص 1249جديدة سنة 
 -مقدداالت ودراسددات -د. نددزار بريددأ هنيدددي، فددـي َمهددّب الِشددعرُينظددر: و لإِلَفدداَدِة 

مدن 41م،  فمثال  يقول في الّصدفحة9661 –منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 
دة في هدذا الندوع فمن الجدير بالذكر أن ألجدادنا العرب مكانة متفرّ » هذا الكتاب: 

من التأليف، فقد أعطوا العالم عددا  من كتب الحب التي اسدتطاعت اختدراق الثقافدة 
الغربية وبقيت تشكل المرجع الرئيس فدي بابهدا طدوال عصدور عديددة، ومدا زالدت 
تلعب دورها المؤثر الكبير حتى يومنا هذا. وعلى رأس هذه الكتب كتاب )الزهرة( 

( البدن حدزم، و )الدروض العداطر فدي نزهدة الخداطر( ألبي داود و)طوق الحمامدة
 «.للشيخ النفزاوي

 .06ابن حزم األندلسي: المصدر الّسابق، ص -9
. نقدال  عدن د. محمدد 11صادق جالل العظم: في الحب والحب العدذري، ص  -1

قدد(،  قد العربي الحديث) دراسة في نقدد النَّ بلوحي:الشِّعر العذري في ضوء النَّ
 .44.ص 9666ط  -دمشق، سوريا -ب العربمطبعة اتِّحاد الكّتا

:الجيلي) الشيـخ عبدد الكـريدـم بدن ابراِهيدـم(: اإلنسدان الكامدل فدي معرفدة ُينَظر -**
األواخددـر و األوائددل،تح: أبددو عبددد الّرحمددـن صددالح بددن محّمددد بددن عويضددـة، دار 

ا: 11م.ص8111، 8لبنـان، ط -الكتب العلـِمّية، بيـروت   و َما َبْعَدَها. و أْيض 
الّشيخ عبد الكريم الجيلي: اإلنسان الكامل ِفي معرفة األواخر و األواِئل، ص  -1

14. 
 -دار الحقدائق -دراسدة فدي الحدب المقمدوع -اليوسف يوسدف: الغدزل العدذري -4

 . 10.ص1219، سنة 9لبنان ط

. نقدال  عدن د. محمدد 11في الحب والحب العذري، ص  -صادق جالل العظم -0
 .44بلوحي، المرجع الّسابق، ص

 .40بلوحي محّمد: المصدر الّسابق، ص  -4
ح: الدّديوان، قدراءة وشدرح عددنان زكدي درويدش، دار صدادر -1  -قيس بن الملوَّ

 .914، 910، 914م.ص 1221بيروت ط
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قدد -2 متابعدة ألهدّم المددارس الّنقدّيدة  -ينظر د. عبد الملأ مرتاض: في نظرّية النَّ
 .111ص  م،9669المعاصرة ورصد لنظرّياتها، دار هومة الجزائر ط

 .111عبد الملأ مرتاض: المرجع نفُسه، ص -16
11- Charles mouron 

l’inconscient dans l’œuvre et la vie de j. racine. Ophrys. 

Gap. 1957. 

 .111نقال  عن د. عبد الملأ مرتاض، المرجع الّسابق،ص .
( ِمددددَن  1-9ُينظددددر: المبحددددث األّول) -19

ْفِسّية ) بين الَوَجع العِ  اِخلِي( ِفدي مجلَّدة متدون، الِقَراَءة النَّ ْشقي و اإلِْنِشدَطاِر الددَّ
 .14إلى ص  11، من ص 1ع

لدم يلّقدب قديس بدن »  41في كتابه: الغزل العدذري ص -*** يقول يوسف اليوسف
الملّوح بالمجنون إالّ ألّنه كان اقّل الّشعراء تحّمال  لصدمة الحرمان، وأكثرهم حزنا 

العشدقي. ولعدّل حدّس الحظدر فدي شدعره أشدّد من أجل الخيبدة التدي مندي بهدا الددافع 
عمقا  منه في  شعر سواه. ويتبّدا هذا الحدّس فدي الغالدب علدى هيئدة حدؤول يمنعده 

 «.من االلتقاء بليلى 
يوان، ص -11 ح: الدِّ  .949قيس ْبُن الُملَوَّ
 .91ُسورة الن ور، اآلية  -11
-يوسدددف اليوسدددف: الغدددزل العدددذري -14

ددة الجزائددر  دار الحقددائق للطباعددة والّنشددر -1211ديددوان المطبوعددات الجامعيَّ
 .11لبنان، ص  -، بيروتعوالّتوزي

يوان ص  -10 ح: الددِّ ، 914قيس ْبدُن الُملَدوَّ
910. 

باديس فوغالي: الزمدان والمكدان فدي  -14
دددددص أطروحدددددة دكتدددددوراه جامعدددددة األميدددددر عبدددددد  دددددعر الجددددداهلي، ملخَّ الشِّ

دددددا -م، مجلَّدددددة اآلداب والعلدددددوم اإلنسدددددانيَّة9661القادرسدددددنة دس العددددددد السَّ
 .111م،ص9664ه/1190

دددعر العدددذري فدددي  -11 دددد: الشِّ بلدددوحي محمَّ
قد العربي الحديث،ص  .01ضوء النَّ

ماسددددددينيون:" بحددددددث فددددددي أصددددددول  -12
حمن 22المصدددطلح الفّندددي للصدددوفيَّة المسدددلمين"، ص .نقدددال  عدددن د. عبدددد الدددرَّ

وفيَّة، النَّاشر دالم،  94وكالة المطبوعات،  -بدوي:شطحات الص  شارع فهدد السَّ
الثة  الطب-الكويت  .16/ص1م،ج1241عة الثَّ

بلددددوحي محّمددددد: المرجددددع الّسددددابق،  -96
 .04ص

 .41: صهالمرجع نفس -91
يوان، ص -99 ح: الدِّ  .910قيس ْبُن الُملَوَّ
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قطددر  -ينظددر: ابددن هشددام األنصدداري -91
تحقيق وشرح، يوسف الّشديخ محّمدد البقداعي، دار الفكدر  -النَّدا وبل الّصدا
 .121م، ص9661طبعة  -بيروت، لبنان -للّطباعة والنَّشر

العقَّاد: المجموعة الكاملة دار الكتداب  -91
 .901-909/ ص10مج -م1219سنة  1الل بناني، لبنان ط

بلددوحي محّمددد: المرجددع الّسددابق، ص  -94
42. 

 .19المرجع نفسه: ص  -90
 .19نفسه: ص -94
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 الظواهر المسرحية 
 في الموروث الشعبي الجزائري

 
 د . بوعالم مباركي 

 جامعة سعيدة  –قسم الفنون 
 

 -أشددكاال و ظددواهر مسددرحية  -عرفددت الجزائددر كبدداقي دول العددالم العربددي        
وعرائس القاراقوز وأيضا حفالت الذكر  ،تمثلت في عروض السامر وخيال الظل 

وتمثيدل ،  اإليقداعحيث كاندت هدذه الظدواهر تعتمدد علدى الحركدة و، الصوفية  عند
، إلدى جاندب  ءيدوم عاشدوراوبخاصة ما يتصل بالجانب الديني ك ،المشاعر  بعض

تمجدد ذكدرا  ، التي تنتمي إلى طقوس دينية ذات طابع تراجيدي  التعازي الشيعية
 .الحسين بن علي كرم   وجهه مقتل

بددأن بعددض البدداحثين شدداهدوا خيددال الظددل فددي  "أرليددت روت "كمددا تددذكر و      
ن االسدتعمار م  غير أن هذا النوع من التمثيل قد منع بقدرار مد1114سنة  الجزائر
أمدا االحتفدال بالمظداهر الثقافيدة  ،بح أداة للثدورةصوذلأ خشية منه أن ي،  الفرنسي

فكانددت مجدداال ألنددواع معينددة مددن  االحتفاليددةوغيرهددا مددن الطقددوس  واأليددام الدينيددة
 .(1)صلة وثيقة بالطرق والزوايا التمثيل الذي كانت له

 ة الشعبية بعوامل التراث الشعبيظهور هذه الظواهر المسرحي طلقد ارتب            
 سديادة، ب الشدفويطلق علدى العامدل لماهي وذلأ العتمادها افأو األدب الشعبي الش
وصددلته الوثيقددة بالفئددات الشددعبية  ،هي فددي مراحددل متقدمددة فااألدب الشددعبي الشدد

اهي مصدددرا خصددبا للتسددلية فالتددي وجدددت فددي األدب الشدد ،علددى أمرهددا  المغلوبددة
 . يةومياعبها التها ومئأعبا والترفيه عن

البده األوروبدي قكله وشدب عب الجزائدري لدم يعدرف المسدرحشوإذا كان ال           
يد سياسددة الحصددار دفددذلأ يعددود إلددى تشدد ،شددرين عال قددرنع اللددإال فددي مطيث الحددد

التدراث الشدعبي  وال ينفدي هدذا أن ،المسدتعمر الفرنسدي عليندا  الثقافي الذي فرضده
لدديال مددن الشددكل قالتددي تقتددرب  ،كال التعبيريددة الشددفوية األشدد ري قددد عددرفئددالجزا

ونشدأته فدي الجزائدر  ،تشدكل الندواة األولدى لمديالده نبده بالمسدرحي فدي بعدض جوا
اهيا عبدر مراحدل زمنيدة و مدن فشد األجيدالتناقلتهدا  حيث إن هذه األشكال الدرامية

 بينها :

شخيص قصص  المداح :  هو شخصية كانت تتجول في وسط األسواق وتقوم بت-1
و حكايات شعبية  عربية كقصدة عنتدرة ورأس الغولدة ، بروايتده بعدض األسداطير 

فكدان  كما يتميز بالصدق واالهتمام بمصالح الحياة الجماعيدةوالخرافات الشعبية " 
، وعصداه  ،بفضل صدوته وتحريدأ جسدده  ألنه ،عب شيعبر عن آمال وتطلعات ال
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أو قصدة  ،يه ملحمة بطوليدة أو تاريخيدة أدائيا يحكي ف شعبيا ح عرضا لمداينسق ا
ليدة  عددة شدخوص ، يؤدي بطريقة تمثي حيث ،االجتماعية مستوحاة من الحياة   ما

 (.2)فضلة إلعداد العرض ميلة السالصوت لديه هو الوبما أن  

القددول عنددد المددداح الرابطددة األساسددية بيندده وبددين جمهددوره فبالكلمددة يعتبدر و        
إلدى تخيدل فدردي  بددعوتهمي خيالده يجلدب انتبداه المتفدرجين فد عمدا يجديش المعبرة
 (3.) ه و سردهيما هو بصدد حك ثوأحدا عائقلو مستقل

 "راوي "ال احات العامة يقف وسطهس: وهي تجمع دائري في إحدا ال الحلقة  -9  
 ،صدرفة  يليدةثيقص قصص البطوالت واألساطير والحكايات الخرافيدة بطريقدة تم

باعتمادهدا علدى   -الحلقدة  -ز تتميدبحيث  ،المباشر واإليحاء تجمع بين التشخيص 
فأمددام دائددرة تددزداد اتسدداعا لحظددة بعددد  ج،والغندداء و المونولددو ، يالحددوار الشخصدد

أولئددأ  لددىوهددم يركددزون انتبدداههم ع ،واألطفددال  ءيقددف الرجددال والنسددا، أخددرا 
 ي سدليماناريدت النبدفوانتصدروا علدى ع ،التاريخيين الذين حاربوا اإلندس والجدن 

يبدأ  "الحلقة" قائال "صف لنا الباحث المغربي محمد أديب السالوي بنية عرض يو
يرافقده عدازف  المنشد إنشاده وهو يؤدي حركدات إيمائيدة شدديدة التعبيدر ء وأحياندا

ة فدددمزمدددار أو منشدددد فيدددروي بلغدددة مثيدددرة المطددداردات البطوليدددة والمعدددارأ المخي
 (1" )في نهايته العفة والفضيلة واإليمان ساوية والحب المسحور الذي تنتصرأالم

 تتميدز بحلبتهدا ألنهدا ،تعد الحلقة في عمقها فرجة شعبية لهدا معماريدة خاصدة  كما
 كمدا أنهدا تعدرف بنوعيدة جمهورهدا المتميدز،الدائرية المفتوحة من جميدع الجهدات 

، ة يحالحلبة من كل العناصدر المسدر غولهذا ف ن فرا ،بقدرته الكبيرة على التخيل 
كمدا تتميدز بشخصدية الدراوي الدذي  ،رسدم المنداظر فدي مخيلتده  ىيدفع المتفرج إلد

 جمهدوره عدن طريدق تضدخيم األبطدال الدذين يدرتبط بهدم الجمهدور عاطفيدا يتملدق

 عيش .ملقة تعبر عن الواقع الثقافي الشعبي الحبهذا كانت ال...و

العربدي  رفهدا العدالم: يعتبر هذا الشكل من المظاهر المسرحية التي عالقراقوز  -1
 األحيددداء السدداحلية القريبدددة مددن المدددوان  ضوقددد ظهددرت فدددي الجزائددر فدددي بعدد ،

 ان من بينكو ،وصف بالمسرح الفكاهي فاهيا فحيث كان هذا النوع ش،الجزائرية 
 .( 5) رنسي في الجزائرفزة النتقاد الوجود االستعماري الفأحد العوامل المح

البداحثون أنده  المسرحي إلى بالد الصين ويعتقد: يرجع هذا الشكل خيال الظل  -1
تبدادلهم ء بآسديا أثندا اإلسدالميةتسلل إلى الشرق األوسط فدي أوائدل عهدد الفتوحدات 

 "وكانددت مسددرحيات  التجدداري والصددناعي مددع اآلسدديويين تحددت حكددم العباسدديين .
شعبية كبيرة و فضال عن  صارت لهفنون ازدهر وتطور فلونا من ال "خيال الظل 

المحاكداة التدي يقدوم بهدا ض ها اآلسديوي كاندت هدذه المسدرحيات متدأثرة بعدروأصل
 "المعروفددة اإليطاليددة الددرواة وهددي عددروض ارتجاليددة تشددبه الملهدداة االرتجاليددة 

 ." بكوميديا ديالرتي
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 تستخدم مسرحيات خيال الطل الكثير من الحكايات الشعبية مثل قصصكما        
كددان هددذا الشددكل المسددرحي  حيددثارسددية فحددب الوليلددة وحكايددات ال    ألددف ليلددة 
علددى  ،باعتمددادهافة أمددام متفدرجين فالل التددي يلقدى بهددا علددى سدتارة شددظددال يسدتخدم
 استمر هذا اللون في الجزائر حتى القرن العشرين .، حيث موضوعة ص نصو

،انتشدر  عن مشهد قصير يعرض في المناسدباترة ابع: وهو  الفارس الشعبي  -4
 كدان هدذا الشدكل التمثيلدي يسدتمدو ،واسدعة فدي المقداهي الشدعبية  ةفهذا اللون بصد

 يصور الواقع االجتماعي .لعبية شموضوعاته من األساطير والحكايات ال

-بأنده  ثإدوارد أولدو ث "فه الباحدصدعبي كمدا وشدويمكننا تلخيص الفدارس ال     
 مددن مجموعددة بسدديطة وموقددف نحأ ومرتجددل يتكددوضددتمثيددل انتقددادي م "أساسددا 
محترفدون  يات وأعمال مستمدة مدن الحيداة اليوميدة يقددمها ممثلدونصمالي وشخإج

بيدنهم وبدين  كة فعالدةركدات الوجده فدي حالدة مشداريستخدمون الكدالم واإليمداء وح
 (. 6" )الجمهور 

اهيم هذه األشكال التراثية الشعبية التي سدادت فدي فوبعد وقوفنا عند م              
نتطددرق اآلن إلددى البحددث عددن  -مانيددة والمكانيددة سددابقة فددي حدددودها الز عصددور
وفدي هدذا اإلطدار ،  و المعاصدر . ثري الحدديئفي المسرح الجزا يفهاظأساليب تو

 -و الهدواة  مدن المحتدرفين -عملت مجموعدة مدن الكتداب المسدرحيين الجزائدريين 
مسدرحي  وذلأ تأصيال لقالدب،على توظيف األشكال التراثية في أعمالهم الدرامية 

وهمدوم  يعبر عن واقع المجتمع الجزائري الجديد بكل ما يحمله مدن قضدايا ،د جدي
 لدىع القائمدة "رجدة الشدعبية فال "ريدق توظيدف طاجتماعية وسياسدية وثقافيدة عدن 

 فيه .رالتسلية والت

 

 ريئالتراث الشعبي و نشأة المسرح الجزا -

ر كبيدر فدي تدأخر الفرنسدي كدان لده دو االسدتعمارقد سبقت اإلشارة إلى أن         
االسددتعمارية  سياسددةأن ال -كمددا هددو معددروف -وذلددأ  ،الدنددا ببالمسددرح  ظهددور

جعلهدا تفقدد  ،الشعب الجزائري ثقافيا عن بداقي الددول المجداورة ى عل المفروضة 
منها بعض األشكال المسرحية الشعبية السالفة الدذكر  ،الثقافية  الكثير من مقوماتها

ى فددرض وجدددوده ثقافيدددا بمحاولتدده سدددلخ الشدددعب المسدددتعمر علددد ل هددذامدددكمددا ع ،
فكدل هدذا أدا  ،يته الوطنيدة صدشخ سالعربية وطم الجزائري عن تراثه و أصالته

ريددق الصدددفة بددل كددان ط أو عددن ،مددن العدددم  الددذي لددم ينشددأ ،الجزائددري  حبالمسددر
 ،ية لفرض ذاته ثقافيا ضهيأت له األر روف و األسباب التيظنتيجة حتمية لتلأ ال

 يالجزائدر عمكانته الفعليدة فدى المجتمد ليأخذ نالمه تتضح مع مرور الزمفبدت مع
هددذا الفددن الشددكل المعبددر عددن طموحددات الشددعب وأوضدداعه محدداوال بددذلأ  حليصدب،

 والحضاري . فرض واقعه وثقافته كاملة لها امتدادها التاريخي
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يددرا بعددض البدداحثين أن الظهددور الحقيقددي للمسددرح الجزائددري ومددن هنددا ،         
بحيدث  ،أي بعدد الحدرب العالميدة األولدى  ( 1294و  1212)بدين  الحديث قد كان
مدن  ،ملحة إلى مسرح شعبي يعالج الواقع االجتماعي الجزائدري  أصبحت الحاجة
أسلوبا خاصا في التمثيل معتمدا على تراث أسطوري أو تاريخي  خالل اصطناعه

ة الشددعور الجمدداعي وذلددأ ليجددد سددبيال لترقيدد ،موضددوعاته  جزائددري يسددتمد مندده
 (4ثقافتها .)نوع تحها وئراش للجماهير الجزائرية بمختلف

قة جورج  أبيض الجزائر ، وقدمت مسرحيتين فر تزار 1291سنة وفى          
مسدددتوحاتين  مدددن التددداريخ العربدددي همدددا : صدددالح الددددين االيدددوبي " و " ثدددارات 

اتين المسددرحيتين العددرب"،  غيددر أن الفرقددة لددم تلددق نجاحددا مددن خددالل عرضددها لهدد
 لم يتجاوب معها الجمهور الجزائري. التي ،الفصحى  باللغة  العربية 

إن ظاهرة إعراض عامة الجمهور الجزائري عن العروض المسدرحية المقدمدة    
رجددة الشددعبية بعيدددة األثددر فددي فتحتددوي علددى عناصددر ال ال باللغددة الفصددحى ، التددي

 :"يره لهدذه الظداهرة بقولده سدأ تفقد علل مصطفى كاتدب لدذل ،الجزائري  المسرح
هدا يبحيات العالمية وتجررجمة المسربت المشرق  ح في بالد رارتبط المس أنه بينما
إذ أن  ( ،1")افدمختل رنجدد الوضدع فدي الجزائد ،ة فدأشكال مختلب عليها  تمادعأو اال

إنه ارتبط بمظاهر  ،قفين ثالمسرح لم يرتبط بالترجمة وال بنخبة من الم ظهور هذا
  كاهة والهزليات الغنائيةفعن طريق ال عبيةشرجة الفال

الكتابدة المسدرحية وأنواعهدا  قائدريرها الكبيدر فدي طثوكان لهذه العوامل تأ        
 الجزائر وقد عدد مصطفى كاتب هذه السمات فيما يلي : في

 إن هددذا المسددرح ظهددر مددن خددالل العددرض الشددعبي و بقددي مرتبطددا  -1          
 اهير الشعبية الغير مثقفة .بأذواق الجم

 خفيفة  بيةشعبلغة  ءناء و الفكاهة في األداغح بالرسمهذا الط د ارتبقل -9

 ت األدب .المثقف بقي بعيدا عن رجا إنه مسرح شعبي غير -1

رفون علدى شدي مما جعل الممثلدين هدم الدذين ،انعدام النص المسرحي المطبوع  -1
 .بطا بالعرضتمر بقي دائما و لهذا ،سرحي مكتابة و إعداد النص ال

 عدن بداقي البلددان ،سرح الجزائدري لممن خالل هذه السمات التي ميزت ا         
يمكننددا أن ، العربيددة التددي لجددأت إلددى الترجمددة واالقتبدداس مددن المسددرح األوروبددي 

مباشددرة إلددى  -منددذ نشددأته  -إلددى أن رواد المسددرح الجزائددري قددد اتجهددوا  نخلددص
اللدذين  "دحمدون "و  *"عاللدو  "وندذكر مدنهم  ،لتراث الشدعبي وا استلهام الفلكلور
هدذه الشخصدية المسدتوحاة مدن أعمداق التدراث  "مثالدب جحدا  عدن "كتبا مسدرحية 

كمددا  ،عددن اهتمامددات وواقددع اإلنسددان العربددي البسدديط  الشددعبي العربددي التددي تعبددر
 ب دخالده بعدض "مسحوق الذكاء  "جحا في مسرحيته  وظف كاتب ياسين شخصية
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أرض الواقدع الجزائدري المعديش حيدث أصدبحت  التغييرات عليهدا وإسدقاطها علدى
 (2) . ذات مستوا ثقافي معين

ألول مرة  "جحا  "بعرض مسرحية  "دحمون  "و  "عاللو "وقام كل من           
لقيت نجاحا كبيرا في  بحيثو قامت بتمثيلها فرقة الزاهية  ( 1290أبريل  19) في

تفضح الحكام  انتقاديهوذلأ من خالل تقديمها صورا ، زائري الجمهور الج أوساط
 رنسي .فف الواقع االجتماعي الجزائري أثناء االحتالل الشتك، ل

 ديرشد "ندان المسدرحي فنيدة الفتدرة علدى السداحة الفبرز أيضا في هذه ال كما       
 ،ارس فدددال، الدددذي قددددم الكثيدددر مدددن األعمدددال المسدددرحية ) كوميدددديا  "القسدددنطيني 
حه رمسدد نوكدا صددحته ،بيل أعمالدده المسدرحية بمالده وسدمضدحيا فددي (  وغيرهدا

بدأن  ،استطاع رشديد القسدنطيني أن يكدون حركدة مسدرحية نشديطة . حيث العاميةب
 ،مسرحية شعبية مستوحاة من الحكايات الشعبية والتراث الشعبي  يطرق مواضيع

بهددا مددن  ليسددخر ،ذاأ جتمدداعي السددائد آندداالاالجتمدداعي ينتقددد بهددا الوضددع  والواقددع
يني أول من أدخل إلى طكما يعتبر رشيد القسن( 16. ) فساد القضاةو تزلف العلماء

يددل حسددبما يلهمدده ثفكددان يرتجددل التم ،المرتجددل ء المسددرح الجزائددري فكددرة األدا
فقدم شخصيات العالم المزيف  ،لدا الجمهور  موضوعات مألوفة هطرقب ،الخيال 
مسرحياته يحاكي أسدلوب الكوميدديا المرتجلدة  ن أسلوبفكا ،والقاضي  ،والمنافق 
اجدآت المثيدرة فبالم ءالحددث الددرامي الملدي وذلأ عن طريدق اسدتخدام ،اإليطالية 
فاسددتوحى شخصددياته مددن  إندده يعتبددر الحيدداة مسددرحا حقيقيددا (11.     )  للضددحأ

رح القسدنطيني للمسد وقد كتب رشديد ،الذين كان يراهم في الشارع  ءالناس البسطا
 "مسدرحيته الثانيدة  إال أن ،التدي لدم تلدق نجاحدا  " ءقسم الوفا"الجزائري مسرحية 

تي فالجزائري ال كانت بمثابة المولود األول الذي عبر عن ميالد المسرح "بوبرمة 
ياته صدفجداءت شخ، من خالل أعماله المسدرحية الواقدع الحدي المعديش  بتجسيده ،

مددن خددالل  ظدداهرة البخددل ن عدد "الحدوثددة  "نابعددة مددن الواقددع فعبددر فددي مسددرحيته 
الناس منده  كما يظهر لنا سخرية ،الذي كان معروفا ببخله الشديد  "حسن  "بطلها 

 ( .19س ) ني عن الدرهم الواحد إال بشق األنفغفهوال يست ،لكثرة بخله 

سرح الجزائري لمر اييني بدور فعال في ازدهار وتنوطلقد قام رشيد القسن         
رشيد  "و لم ينج  ، "بأبي المسرح الجزائري  "معاصريه طرف مي من س حتى ،

رنسددية لدده حيددث حاربتدده بشددتى فمتابعددة السددلطات االسددتعمارية ال مددن "القسددنطيني 
لكدن ذلدأ لدم يدثن مدن عزيمتده حيدث  ،شل نشاطه المسرحي  الوسائل مما أدا إلى
لددى الشددعب فنيددة  إوال ةه المسددرحيالددأعم علددى إيصددال  وأصددر ،واصددل تضددحياته 

 (11. ) وإعجابا من الجمهور الجزائري والعربيالجزائري ، فنال بذلأ تقديرا 

فنانددا مسددرحيا آخددر أعطددى وقدددم وإلددى جانددب رشدديد القسددنطيني ، نجددد          
"،  وهدو ي الدين بشدطارزيحم "نان المسرحي فإنه ال ،الجزائري الكثير  للمسرح

يلده الفندان ثي الجزائدر علدى غدرار مبدايدة ظهدور المسدرح الموسديقي فدالذي مثل  
في مصر وكان محي الدين بشطارزي يمتلأ صوتا  "حجازي " سالمة  المسرحي



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 262 

رف علددى فرقددة شددفأ ،ن يقددوم بهددا االمسددرحية التددي كدد رائعددا اسددتغله فددي نشدداطاته
" عندد بشدطارزي "وعدرف  ،المغرب العربي ثدم أوروبدا ية  جال بها بالد  سرحم

، جعوهشدحيدث كثدر م ،ديره لده قدا فنال بذلأ إعجابه وتو مطربالجمهور موسيقيا  
 "فدي بدايدة األمدر قلدد كدل مدن  بده ، فرقدة مسدرحية خاصدة مما سهل  له تشدكيل  

كمددا  "جحددا و المرابددي  "أول مسددرحياته الكوميديددة  فكتددب" و " دحمددون"  عاللددو
 "رنسددية ونقددم عليهددا بكتابددة مسددرحية فال هدداجم بشددطارزي السياسددة االسددتعمارية

الالمباالة  "بني وي وي  "مسرحية  و عالج في "واطن من بوزريعة في الجيش م
و رجع  ،التي كانت تقام في الجزائر  كانت تنطوي عليه االنتخابات الذيو الكذب 

فقدم أعماال مسرحية أجنبية تمثلت في  باشطارزي إلى التراث اليوناني واألوروبي
 . "لموليير"ل البخي "و  ية" أنتجونا "لـ" صوفوكل" مسرح

وبنددداء علدددى ماسدددبق ، أصدددبح بشدددطارزي مدددن بدددين الفندددانين  المسدددرحيين        
 ،مسرح شعبي ينتقد األوضاع االجتماعيدة السدائدة  إنشاءالجزائريين الذين حاولوا 

 تشديأ تشدوأ" " ء"النسدا "،"مدن أجدل الشدرف  "و "فاقو "مسرحياته  ومن أشهر
 (11) "،" البنت الوحشية "دار المهاببل "،"

 التي تعدد مدن المسدرحيات الخارجدة عدن"ولد الليل "كتب أيضا مسرحية  كما     

و إنمدا هدي  ،الددرام  وال ،و ذلدأ ألنهدا ليسدت بالمأسداة أوالملهداة  ،النوع المألوف 
وهو  ،من كل هاته األنواع و موضوعها مقتبس من حكايات ألف ليلة وليلة  خليط
و أنقدذ الشدعب مدن  ،ولدده  ءفجدا ،سداد فيها الملكا حكم رعيته بالجور و عاث ف أن
وذلدأ ب رغامده علدى  ،النار التي سدلطها عليده ذلدأ الملدأ المتغطدرس الجبدار  تلأ

 عن العرش و الملأ . التنازل

 من حكايات ألف ليلة وليلدة "باشطارزي "إن هذا الموضوع الذي استلهمه         
 وهدي قضدية التسدلط وفسداد، موضوع طريف  ولكنه يعالج قضية أساسدية وهامدة 

 لمظقهرهم لرعيتهم ء وهذا ما أدا بانتشار الفوضى والفساد والبالحكام وجبروتهم 
 و قلدب النظدام ،فجعل الشعب يثدور لتغييدر هدذه األوضداع المزريدة  ،وعدم العدل 

الذي أرغم والده الحاكم على التندازل عدن  ،وضوي عن طريق الثقة بابن الملأ فال
 (14.) لشعب من دوامته ومحنتهوإنقاذه ل العرش

" فددي تقددديم أعمددال محيددي الدددين بثمطددارزي "واصددل وبهددذا ،                       
"و "هاملدت" لشكسددبير ، مدوليير لددـ" "البورجدوازي النبيدل  مسدرحية أجنبيدة كالددـ "

ولقد تخرج من فرقته المسرحية ممثلون واصلوا الدرب بعده  نذكر مدنهم الفندان " 
 ،وبعدد انددالع ثدورة التحريدر الجزائريدة "و "مصدطفى قزدرلدي"  مصطفى كاتدب

لجبهدة التحريدر  انظمدواو، تفرق أعضاؤها ، ف ت الفرقة عن ممارسة المسرحفتوق
 الوطني .

مجهدودات  بدذلوا، الرواد المسدرحيين  ءيمكننا القول بأن هؤال ، هنا منو          
ي شددكله الشددعبي النددابع مددن ال يسددتهان بهددا فددي إعطدداء المسددرح الجزائددر،  جبددارة
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وذلدددأ رغدددم الضدددغوطات االسدددتعمارية التدددي عرقلدددت  ،العربدددي  أصدددالته وتراثددده
إال أنهدم اسدتطاعوا  ، لمحدودة في مجال الفدن المسدرحي ا مسيرتهم الفنية وثقافتهم

هدفدده التسددلية والترفيدده عددن  ،جزائددري شددعبي  أن يبنددوا الصددرح األول لمسددرح
سياسدددية لومعالجدددة قضددداياه ا، وآالمددده  ن آمالدددهالتعبير عدددبددد ،الشدددعب الجزائدددري 

كمدا أنهدم اسدتوحوا مضدامين  ،عبي شدالمخيدال ال ماعية بأسلوب يعتمدد علدىتواالج
والحكايدددات  ،لكلدددور المحلدددي فالجزائدددري وال عبيشدددالث مسدددرحياتهم مدددن التدددرا
لدددا الجمهددور الجزائددري مددن المضددامين  فهددي أكثددر تقددبال، واألسدداطير الشددعبية 

 االجتماعية .التاريخية و 

 سرح الجزائري :لمالتراثية في ا ركيفية توظيف المصاد

إن فطنة هؤالء المسرحيين الجزائريين إلى غربة الشكل المسرحي العربي         
رنسي يسعى إلى فرض ثقافته بطمدس كدل فأنهم فطنوا أيضا أن االستعمار ال كما ،

فكدان التدراث الشدعبي  ، م لذلأ لجأوا إلى البحث عن هدويتهم وتميدزه ثقافة وطنية
ألندده يمثددل مقومددات األمدددة الددذي وجدددوا  فيددده ضددالتهم ،   هددو المصدددر الشددامل
تنادينددا مددن وراء  يالتددقددائم فينددا ، وهددو ذاتنددا  وألندده شدديء ، واسددتمرارية تميزهددا 

ينبغددي أن تكددون طريقددا لتنميتدده ، و  و أن العددودة الفعليددة إليدده بقصددد ،العصددور 
 (10متطورة ...) بقيماالمتداد في المستقبل 

 عرف المسرح الجزائري ) بعد االسدتقالل ( مبددعين مسدرحيين عرفدوا كيدف     
بي الجزائددري والعربددي ، ألندده يعتبددر مصدددرا أساسدديا مددن عيوظفددوا التددراث الشدد

فلقد وظفوا بعض  اإلنسانيةكري والحضاري في الحياة فال طاإلبداع والنشا مصادر
ورية و الخرافيدددة طاهية لدددبعض الشخصددديات األسدددفالشدددعبية التراثيدددة الشددد األبعددداد

لددى عحصددلوا فو شخصدديات الدددرويش و القددوال و الحكددواتي ، " جحددا"كشخصددية 
نبعت مسرحياتهم من صميم المجتمع تارة ومن صميم التدراث  نتائج باهرة ، حيث
و هكذا بشر عبدد القدادر علولدة وكاتدب ياسدين وعبدد الرحمدان  الشعبي تارة أخرا

جزائري نابع مدن تجدارب مسدرحية تشدترط االسدتقاللية  وض مسرحولد كاكي بنه
و  "سدينوغرافي "والتطور إلى فدن مسدرحي جمدالي و  الدرامية أي القابلية للتمثيل
وبهدذا فقدد  ،مسدرحية ومدن طقدوس اجتماعيدة و دينيدة  ليس مجرد ظواهر وأشكال
ي الشعبي المسرحية مصادر تراثية متعددة كالطابع الملحم استوحت بعض أعمالهم

صدادر جدزءا مدن التدراث لموالقوال ، فكانت هدذه ا، الشعبية واألسطورة  والحكاية
 لألمة الجزائرية . الشعبي

وتطددورت هددذه األشددكال التراثيددة الشددعبية ، فأصددبحت مصدددرا هامددا لكتدداب      
تنوعت هدذه الكتابدات ، فأخدذ والجزائري في تأليف نصوصهم الدرامية ،  المسرح
وحسدب  ، هدذه المصدادر التراثيدة حسدب رؤيتده لبيئتده ومجتمعده  يبلدور كل كاتدب
ولهذا نجدها تركت أثدرا بالغدا فدي أعمدال بعدض  ، الفكرية والسياسية  إيديولوجيته
وعبدد القدادر  ،الجزائدري ككاتدب ياسدين وولدد عبدد الرحمدان كداكي  رواد المسرح

ألف ليلة وليلة  واستلهم قصص ، اعتمد على المرجعية العربية  فمنهم من، علولة 
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فوظف األمثدال  ، والسير ، ومنهم من تأثر بالمرجعية المحلية  و المالحم الشعبية،
 ، والحكايدات الشدعبية الخرافيدة  ، الشدعر الملحدون الغندائى ، و الشدعبية الجزائريدة
 فها :يوظتب يألسال  وهذه خالصات

 ألف ليلة و ليلة : أوال : 

مصددادر األدب الشددعبي تددأثيرا فددي المسددرح  تعددد هددذه الحكايددات مددن أكثددر       
استقى الكثير من كتاب المسدرح العربدي  ،بحيثائري بخاصة زبعامة والج العربي

 حكايددات ، و ذلددأ ألنهددا تزخددر بعناصددر المتعددةال ه ذهددالمسددرحية مددن  مواضدديعهم
 كما تعتبر وسيلة رئيسية لتحقيق التسدلية فدي المسدرح  وتصدلح،والطرافة والخيال 

 وذلدأ لمدا فيهدا مدن أحدداث ، ة فدتتخذ إطارا يعبر عن قضايا فكرية مختلأيضا أن 
 ونمدداذج إنسددانية عديدددة ، وأجددواء غريبددة ، وبهددذا ، و مواقددف مثيددرة  ، متنوعددة 

 (14. )الشعبي الكامل للتراث المشترأ للعالم العربي  جاستطاعت أن تحقق المز

 ندونفيلدة مدن أكبدر مصدادر الو من هنا يمكننا القول إن حكايات ألدف ليلدة و ل     
مددا أدا بددبعض كتدداب  المسددرحية ، لمددا فيهددا مددن حركددة وحددوار دراميددين و هددذا

الجزائدري إلدى اسدتلهام مسدرحياتهم مدن هدذا المصددر ، فوجددوا فدي هدذه  مسرحنا
أولية خصبة يسهل حبكها في قالبهم المسرحي . نجد هذه في أعمال  الحكايات مادة

اكي ، و محي الدين باشطارزي ، و رشيد القسنطيني الرحمان ك رويشد و ولد عبد
. 
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 ثانيا : السير الشعبية 

 اسددتلهم بعددض كتدداب المسددرح الجزائددري أحددداث حبكددة مسددرحياتهم مددن السددير    
 ، اتحين األوائدل فدتح العربدي بواسدطة الفدندذ المالشعبية التي انتشدرت فدي الجزائدر 

 "وسدليم ، ومدن بدين السدير نجدد هورة لقبائل بندي هدالل لمشطريق الهجرة ا أوعن
 (11) سيرة الهالليين "و  "سيف بن ذيزن  "و  "سيرة عنترة

 وقد ذاع هدذا الندوع مدن السدير والقصدص بدين الجمداهير الجزائريدة تنشدده وتنسدج
 ون إليده حسدبفتخصص فيده المدداحون والدرواة يعددلون فيده ويضديفعلى منواله  
 ( .12)  الظروف

 نية للمسدرحيات حيدث انشدقت منهدافشعبية في الصياغة الولقد وظفت السير ال     
تتجسد مواجهة هذه الشخصيات بعضها بدبعض ، ليات الملحمية صنماذج من الشخ

تنتصدر قدوا ف صورة صراع درامدي ملحمدي بدين قدوا الخيدر و قدوا الشدر ، في
قي صدورة بطلهدا تقدوا الشدر ونجدد مسدرحيات عبدد القدادر علولدة تسد الخير علدى

السددير ، حيددث نجددد أبطددال مسددرحياته يملكددون قدددرات هائلددة  هددذهالملحمددي مددن 
 ويقفون في خدمة الجماعة .، العقبات  يتجاوزون بها مختلف

ائدددري السددديرة الشدددعبية فدددي المندددازل واألسدددواق زعدددرف المجتمدددع الج كمدددا     
، فدي اسدتقاء أبطالهدا لمدا  حعلدى خشدبة المسدر سكدان لهدا انعكدا حيث  والساحات

الوجددان الشدعبي مدن خدالل مدواقفهم الشدجاعة ضدد كدل أشدكال  يمثلونده مدن عمدق
 م والطغيان .لالظ

 ثالثا : األساطير و الحكايات الخرافية 

 عالم مشدابه ءالجزائري في بنا حساعدت األساطير والخرافات كتاب المسر       
 مددن خاللهددافأو مقددارب للواقددع االجتمدداعي الددذي كددان يعيشدده الشددعب الجزائددري ، 

يعود سبب حيث التعبير عن الرؤا واألحالم وآمال وآالم هذا الشعب ،  استطاعوا
والسياسدية  اختيارهم لهذا العالم األسطوري والخرافي ، لنقد األوضداع االجتماعيدة

الجزائدري  ير والمعتقدات الشعبية بالنسبة لكتاب المسدرحطبحت األساص. وهكذا أ
تتجسدد فدي " الغولدة "حكايدة فنجدد  ،مصدرا هاما السدتلهام مواضديعهم المسدرحية 

 و هددي عبددارة عددن محاولددة نقديددة لألوضدداع، لرويشددد  "حددزام الغولددة  "مسددرحية 
 االجتماعية والسياسدية السدائدة آندذاأ ، كمدا نجدد أيضدا ولدد عبدد الرحمدان كداكي ،
يسددتلهم األسدداطير و الحكايددات الشددعبية فددي أعمالدده المسددرحية ليعبددر عددن الواقددع 

 والمعتقدددات الباليددة يعددالج مظدداهر الشددعوذة والخرافدداتل ،والسياسددي  االجتمدداعي
رواد المسرح الجزائري تضمين مظاهر تراثنا الشعبي القديم  بهذا حاول و .( 96)

مجاراة ما وصل إليده المسدرح اليدوم ، و عرضدها  في األشكال المسرحية المتقدمة
قدافي إلدى المسرحي قناة يمدر عبرهدا الدوعي الث بوسائل تقنية جديدة تجعل العرض

 الجمهور.
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 القصص الشعبي رابعا: 

 يحتوي التراث الشعبي الجزائري علدى بعدض األلدوان القصصدية والتمثيليدة       
الشددعبية كالحكايددة الشددعبية التددي أفرزتهددا ظددروف تاريخيددة معينددة أسددهمت بشددكل 

فدي إثدراء وتطدوير المسدرح الجزائدري فأصدبحت منبعدا يسدتقي منده كتداب  واضح
وذلدأ الحتوائهدا األسدلوب القصصددي  ،ئدري مواضديعهم المسددرحية الجزا المسدرح
وبهذا وجدوا الحكاية الشعبية تتجاوز الواقع لتقدم تبريرات في اقتحامهدا ، السردي 
على رغبة البطل أو  ءمثل إدخال عناصر غيبية فجأة بنا ،الخيال و الغيبيات  عالم
 .حاجته

لجوء كتاب المسرح الجزائري إلى ن وفي األخير ، يمكننا أن نخلص إلى  أ       
كدل  "الدراميدة ، كشدكل تعبيدري ، لتضدمنها  توظيف الحكاية الشعبية فدي أعمدالهم
ضددافة ، ومددن التعبيددر عددن و التطددور و اإل مقومددات األدب الشددعبي مددن العراقددة

والغدرض مدن توظيفهدا هدو (  91. ) الوجدان الجمداعي أكثدر مدن الوجددان الدذاتي
جمددالي يشددد انتبدداه  لسياسددي واالجتمدداعي فددي إطددار فندديإسددقاطها علددى الواقددع ا

مسددرحياته عددن طريددق  الجمهددور  لددذا نجددد ولددد عبددد الرحمددان كدداكي يبنددي شددكل
 .المعيش  استلهامه للحكايات الشعبية ليطرح قضايا معاصرة يعبر عن واقعه
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 الهوامش واإلحاالت:
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 خصوصية نّص السيناريو
 
 األستاذ / موالي أحمد

 قسم اللغة العربية
 سعيدة -جامعة موالي طاهر 

 

وحيدة لرسم معالم نّصده الكلمة كوسيلة دون سواها لغة  عادةاألديب  يوظف       
 ننددا نجددد كاتددب السدديناريو بخالفهددمأ ، إالّ  وتشددكيل جمالياتدده وطددرح مجمددل أفكدداره

)التشدكيلية(  أهمهدا لغدة الصدورة ، تّوجب عليه أن يتعامل مع أكثر مدن لغدة جميعا
، و لبحددث هددذه خصوصدديات  اذ الرسددم نصدده السددينمائي ، هددذا مددا جعددل مندده نصدد

مّيزتده عدن الظروف المحيطة بهدذا اإلبدداع والتدي  لبعض التعرضنحاول القضية 
مركددزين علددى الجانددب الشددكلي دون سددواه ، و ألجددل ذلددأ  غيددره مددن النصددوص

نحاول التطدرق لخصوصدية هدذا الدنّص مدن خدالل قضدية مقروئيتده، و كدذا تدأثره 
بدورة إنتاجه ، و شكل تقديمه على الورق باعتبارهم من أهّم المسائل التي شدكلت 

 تابة وفق هذا القالب الفني .خصوصية الك

:   نستهل هدذه الدراسدة بدالتعرض لكلمدة " سديناريو " والمعداني  أ( لمحة تاريخية
بعدض  الفتدرات إلدى وقتندا الحاضدر قبدل الخدوض فدي التي لّبست بها عبر مختلدف

     العناصر التي مّيزته عن غيره من الفنون.    

ريخ الفدن وأعدرق مدن كلمدة سدينما فدي في تا توغال أكثر إّن كلمة "سيناريو"      
، فقددد كانددت تعنددي فددي إحدددا الفتددرات المشددهد المسددرحي بحيددث "يقددود  حددّد ذاتهددا

المشددددتقة بدددددورها مددددن الكلمددددة  scénarioفظددددة اإليطاليددددة إلددددى اللّ  (سدددديناريو)
وقد أخذت معنى الديكور  ،1، التي تعني المشهد المسرحي"sceanariumالالتينية

فدي نفدس المعندى  و ،9و مدن كلمدة إيطاليدة يعندي الدديكور" ، فمصطلح " السيناري
يؤكد جان بور توروأ بقولده:"وفي إيطاليدا عدادت الكلمدة إلدى الظهدور عندد نهايدة 

هذه الكلمة  ولم تقتصر، 1تعني تماما الديكور" scenarioف نّ  القرن السادس عشر
ويده مدن على هذه الحددود بدل تعددت ذلدأ لتعّبدر عدن المنظدر بصدفة عامدة بمدا يحت

ديكددددورات " فالسدددديناريو بددددالتعميم، هددددو الوصددددف الفضددددائي للمنظددددر وتنظيمدددده 
الكلمددة أخددذت معددان أخددرا وسددط  ، وعددالوة علددى ذلددأ نجددد أنّ  1وغرافي" نالسددي

سدبقه ، فهدي دلدت علدى  ن ماقد يبتعد ع ار عن معنميدان اآلداب و المسرح ، لتعبّ 
 4اب وكانت تشير إلى الحبكة "" إنها قديمة االستعمال في المسرح واآلد، الحبكة 

أّما في عصدرنا الحاضدر فقدد اختصدت هدذه الكلمدة لتحددد فقدط القصدة التدي تكتدب 
للسدينما )التلفزيددون( ، ويعدود اسددتعمالها ألول مدرة بهددذا المفهدوم إلددى بدايدة القددرن 

بقلم جورج ميلنز بمفهومها الحدديث ، مدن 1264العشرين فقد " ظهرت الكلمة عام
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، والزالت الكلمة تّوظف بهذا المفهوم إلدى يومندا 0ة للتصوير"حيث هي قصة معد
معنى الوثيقة المكتوبدة التدي ، " اتخذ السيناريو اليوم، بعد أن ثبته االستخدام  ، فقد

. 4شكل من األشكال قصة أو مسرودا، كتبا ليتم إخراجهما سينمائيا " تطّور ، بأيّ 
فقط إذا تعلق األمر بتخييدل للسدينما ويؤكد ميشال شيو:" اليوم نتكلم عن السيناريو 

أو التلفزيددددون )...( ونسددددمي سيناريسدددددت، مددددن يكلددددف بمهمدددددة كتابددددة القصدددددة 
. إذا فالكلمدة وإن تعدددت معانيهدا عبدر التداريخ، إال أنهدا أخدذت فدي 1والحوارات"
محددا و واضدحا يشدير تمدام اإلشدارة إلدى ذلدأ الدنّص الدذي كتدب  اهذه اآلونة معن

 و تلفزيونيا( .أ اسينمائيلينتج )

 

وعلدى هدذا  ،السديناريو قصدة كتبدت لتصدّور مدن هندا نجدد أنّ  :ب( مقروئية الدن 
درج استخدام الكلمة، والذي جعل ، المفهوم النابع من خلفية ثقافية وتصّور خاص 

منه نصا يختلف عن غيره من النصوص في األجناس األدبية األخدرا،وإن كاندت 
 ما. غايته تلتقي مع غيره في سرد قّصة

بهددذا تكددون غايتدده مختلفددة عددن  القددراءة،فالسدديناريو نددص لددم يكتددب لغددرض       
غايددات النصددوص األدبيددة األخددرا المّوجهددة للقددراءة بدددرجات متفاوتددة ، مددا بددين 

روائدي أو مسدرحي. فحتدى المسدرحية وإن كاندت مّوجهدة  قصيدة شدعرية أو ندصّ 
زا مدن المقروئيدة وسدط للعرض إال أننا نجدها على عكس السيناريو قدد أخدذت حّيد

إال أنه حّيزا معتبدرا ،قد ال يرقى هذا الحّيز إلى مستوا مقروئية الرواية ،الجمهور
نص  مأدبي ؟ أ أهو نص  طرح العديد من الجداالت حول ماهية النص المسرحي،

عددز الدددين إسددماعيل لهددذه اإلشددكالية بقولدده :" لقددد تعلددم  ويشددير مّوجدده للعددرض .
ات يمكددن أن تقددرأ . كمددا أدرأ مددديرو المسددارح بعددد وقددت المسددرحي الجمهددور أنّ 

طويددل أّن المسددرحيات التددي نظددروا إليهددا علددى أنهددا مسددرحيات أدبيددة مددن الممكددن 
 .2تقديمها على المسرح"

ومسألة المقروئية من عدمها تعتبر قضية أساسية تمّيز ندص السديناريو عدن غيدره 
حّد ذاته : إنه شيء يستدعي  من النصوص المختلفة إذ " ليس للسيناريو وجود في

السيناريو ليست المحطة األخيرة  بمعنى أن عملية إتمام كتابة نصّ   16آخر"  ئاشي
وليست الغاية المنشودة ، وإنما وجدت فقط كمرحلة لتستدعي مرحلة أخرا متمثلة 

 في إنتاج الفيلم تحديدا . 

محدودية مقروئية ندّص  ه الغاية المرجّوة من النص قد نعلّلهذلهذا السبب أو ل     
ه فقدط ئدبحيث يمكن عموما أن نختدزل قرا السيناريو بخالف غيره من النصوص،
ين أو مخرجين ج، من منت لحقل السينمائيفي اعلى مستوا المشتغلين والدارسين 

أو بعض أعوانهم مثلما يؤكدده سدد فيلدد بقولده: "... فدي هوليدود ال أحدد يقدرأ )...( 
قد أعجب بالسيناريو ف نه حصل على هذا الرأي من آخر أو وإذا قال )القارئ( أنه 

، والمقصدود بكلمدة) القدارئ 11أنه أمعن النظر في الصفحات العشر األولى فقط "
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( هو أحد المعنيين بصناعة الفيلم من المخدرجين أو المنتجدين . كمدا يمكنندا إدراج 
تعدنا عن مجدال العداملين الممثلين والنقاد إلى قائمة قراء السيناريو ، ولكننا كلما اب

ر هددؤالء القددراء وسددط الجمهددور دوسددط اآللددة السددينمائية ، كلمددا قددّل إن لددم نقددل ندد
العددريض، وذلددأ راجددع لطبيعددة السدديناريو المّوجدده أصددال كمشددروع للمشدداهدة ال 

السديناريو مدا هدو إال مرحلدة مدن  قدائال:" إنّ  يواصلللقراءة . ولتدعيم هذه اآلراء 
، ال وجدود لده فدي حدد ذاتده ، إنده تنفيدذ مسدبق للفديلم، ذاكدرة مراحل صناعة الفيلم 

 . 19المستقبل" 

جمهور هذا الفن يفضل التعاطي معه بشكل سمعي بصدري أكثدر  لهذا نجد أنّ      
إذا كدان  بل وال يحصل الفيلم علدى وجدوده الفعلدي إالّ  من التعاطي معه قراءة "...

 . 11موضوع مشاهدة من طرف جمهور" 

إلدى غايتده المرجدوة و المتمثلدة فدي عرضده أمدام جمهدوره  هدذا الدنصّ وللوصول ب
ليكون موضوع مشاهدة ، توجب عليه أن يمّر بمحطات مختلفة تتمثل فدي مراحدل 
صناعة الفيلم ، في إطار ما يعرف بالصناعة السينمائية بمختلف ورشها ومعاملها 

الوصدول إلدى معامدل المختصة بدء بالدراسة االقتصادية لتكاليف الفديلم إلدى غايدة 
التحمدديض ، لددذا نجددد اآللددة السددينمائية تجمددع حددول إنتاجدده مجموعددة مددن الفنددانين 
والتقنيددين مددن مختلددف الميددادين ، سددواء كددانوا موسددقيين، مصددّورين، ممثلددين ، 

 لتتظددافرمخددرجين ، أخصددائيي ماكيدداج ، مصددّممي أزيدداء أو ديكددورات ... الددخ 
 المجهدوداتنتاج للنور ، ودون تظفر هدذه جهودهم وإبداعاتهم معا إلخراج هذا اإل

معددا ،أو غيدداب بعضددها كالعنصددر المادي)التمويددل(على سددبيل المثددال ال الحصددر، 
يبقى ذلأ اإلنتاج اإلبداعي المتمثل في السيناريو الذي جمع حوله هذه الكوكبة من 
الفنانين، عمال غير مكتمل، يحتاج إلى ضرورة التدرج عبر مختلف حلقات سلسلة 

فالسديناريو "  ،نتاج السينمائي إلى آخر حلقة ليدرا الندور ويصدل إلدى الجمهدوراإل
هددو فدديلم مددن كلمددات لصددور ، كلمددات ألصددوات، كلمددات لحركددات الكدداميرا... 

يصعب الحديث عن مقروئية السيناريو إال في مجال ضّيق  بهذا التعريف، 11الخ"
تبدداين بيندده وبددين جدددا يكددون غالبددا بهدددف إنتاجدده، وهددذه سددمة مددن ابددرز سددمات ال

 نصوص أخرا تأخذ مسارا مغايرا .

 

يعتبر السينارست أحد هؤالء الفنانين المتعاملين مع هذه   : ج( تأثره بدورة إنتاجه
اآللددة السددينمائية ، وقددد يكددون فددي كثيددر مددن األحيددان أول حلقددة متحركددة فددي هددذه 

بفكدرة أو ندص السلسلة لتوعز بحركتها لهذا النظام بالحركة ، حركة كاملدة تنطلدق 
األسداس لكدل فديلم جّيدد ولكنده  السيناريست كأساس لدورتها فالسديناريو"هو الحجدر

ومحكم الصنع ال  فبدون سيناريو قويّ  14أيضا نقطة الضعف لمجمل أفالم الهواة"
يمكننا أن نتكلم عن فيلم جّيد ألنه مدن" خدالل سديناريو جّيدد شداهدنا خدروج بعدض 

وتنتهدي هدذه الددورة بشدكل  . 10لعكدس لدم ندره أبددا" سّيئة، ولكدن ا ااألحيان أفالم
إبداعي مع انتهاء عملية التركيب مرورا بعدة حلقات أخرا معقدة يتمثل أهمها مع 
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وبعددد  الصددوت واإلضدداءة والتصددوير والممثلددين ... الددخ . يّ يددالمنددتج ومختلددف تقن
ات طدابع انتهاء هذه المرحلة التي قد نصفها بمرحلة اإلبداع لتليهدا حركدة أخدرا ذ

اإلشدهار لهدذا المندتج مدرورا  ، ثدمتنطلدق بنسدخ الشدريط بأعدداد متفاوتدة اقتصادي،
  لم إلى قاعات العرض وإطالع الجمهور عليه.يبالتوزيع إلى غاية الوصول بالف

 

لهذه األسباب جميعها وألسباب أخدرا سدنتطرق إليهدا الحقدا كدان لزامدا علدى      
م مع هذا النظام المعقد ، وإن كان يعتبر المبدع "السيناريست" أن يتأقل دع مبهذا ال

األول الذي يعلن انطالق الحركة ، لكنه بمجرد اكتمال نصه اإلبدداعي ، كثيدرا مدا 
نجددده قددد انتهددت مهمتدده كسيناريسددت وخصوصددا خددارج نطدداق سددينما المؤلددف ، 
ليتنحى تاركا نصه يأخذ مساره الطبيعي وسط هذه الدائرة ، يتفاعدل فدي كدل حلقدة 

حلقاتها مع فن من الفنون أو تقنية من التقنيات التي سبق ذكرها، لذا كان لزاما  من
على هذا النص أن يكون متعدد األلسن إن صّح التعبير بحسدب تندّوع الفندون التدي 
سيتفاعل معها أثناء عملية اإلنتاج ، وهذا لتحدث عملية تواصل حقيقية بين الدنص 

تلددأ الكوكبددة العاملددة مددن موسدديقيين أو  كبدداث وبددين مختلددف الفنددون المتمثلددة فددي
مصورين ذوي المرجعيات الفنية التشكيلية أو الممثلين الذين عدا كلمات حواراتهم 

هم على طبائع شخصديات أدوارهدم وانفعاالتهدا ، وكدذا مصدممي الدديكورات قد يدلّ 
والبنايددات الددذين يسددتمدون مندده خصددائص المندداظر أو مالمددح العصددر ، ونفددس 

الصددوت والضددجيج ليسددندوا حركددة المشددهد ويددوفروا لدده  وقددوم بدده تقنّيدداالسددتقراء ي
ونفددس العمليددة التددي يتوالهددا مصددمم المالبددس  ،األجددواء الموحيددة بروحدده الخاصددة

وبقية المبدعين المتحاورين معه ، ليبقى دائما مصدر إلهدام لهدم حتدى تبقدى عمليدة 
د علدى القدول هندا علدى التواصل قائمة معه إلى غاية إتمام العمل اإلبداعي." ونشدّ 

أندده لدديس للسدديناريو أيددة وظيفددة سددردية ، وأندده خصوصددا أداة لتحضددير وتخطدديط 
ن ألخذ المعلومات التي يحتاجون إليهدا والتصوير، وهو الدليل الذي يعود إليه الفني

لذا يمكننا القول بكدل بسداطة " أنده أداة عمدل . فهدو المرجدع الدذي  14في عمله." 
.  11صدوير . كدل تقندي، كدل ممثدل يمتلدأ نسدخته الخاصدة بده" نعود إليه أثناء الت

وتبعا لهذا فالسيناريست محكوم بظروف خاصة تفرض عليده التدأقلم مدع معطيدات 
ن إبداعه من الوصدول إلدى الجمهدور فدي أحسدن هذه اآللة)السينمائية( المعقدة ليمكّ 

، سدواء  األحوال ، وتأثير هذه الظروف والمعطيات على إبداعه تبددو بشدكل جلديّ 
. ولكدن لديس أّي  على مستوا شكل العمدل أو مضدمونه" إّن السديناريو فعدال ندص

ولتقريددب  12نددص ، فهددو يقدددم بشددكل يمكننددا التعددرف عليدده مددن النظددرة األولددى" 

ال الكتابدة عدن األشدك هدذهشكل  المالمح التي يتمّيز بها الصورة أكثر سنتناول أهمّ 
 كتداب تقندي ولكنندي أقدول إنده بداألحرا " السيناريو لديس روايدة وال ألخرا ألنّ ا

. فالسيناريو وإن كان  96مفصل الفيلم ، إن ضعف قد يسقط الفيلم أثناء التصوير"
يلتقي مبدئيا مع كل من الرواية والمسرحية فدي كونده يدروي قصدة إال أنده يختلدف 

" يجدد مؤلدف التمثيليدات  اختالفا كليا من حيث شكله وبنائه عن هذين الجنسين فقد
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ذلدأ   ، نه يحتاج إلى مقدار أقل من الحوار في التلفزيون مما يحتاجه في المسدرحأ
العمليدة " . ولذلأ نقدول بدأنّ  91أن الصّور تقوم عنه بسرد جزء كبير من قصته" 

السددينمائية تسددتدعي كتابددة تختلددف فددي أسددلوب حكيهددا عددن األسدداليب الروائيددة أو 
تركيبها وصدرفها ونحوهدا، بدل يعندي  الشفوية ، فالسينما لغة ولكن ليس بمعنى أنّ 

أنهددا نسددق مددن الرمددوز يسددتدعي معرفددة خصوصدديته بمقوماتدده إلنجدداز كتابددة ذات 
 . 99"  أشكال ومضامين خصوصية أيضا

 

نتطرق إلى دراسة شكل السديناريو كمعماريدة خاصدة : زالسيناريو ن  متميّ  –د 
السمات البدارزة التدي الكتابة وفق المشاهد باعتبارها من بين ج على قضية ثم نعرّ 

ولكن قبل هذا وذاأ نّود أن  انفرد هذا الفن بتوظيفها و أعطته خصوصيته الشكلية.
هذا الفن ذات األسبقية  وو منظر ورسانلقي نظرة في البداية على قضية يعتبرها د

 شدكل تقديمده، ووهي قضية كتابدة هدذا الدنص علدى الدورق  أال ، واألهمية األولية
بشكل يمكننا التعدرف عليده مدن النظدرة األولدى، شدكل يختلدف كدل فالسيناريو يقدم 

 االختالف عن شكل تقديم القصيدة والرواية والمسرحية على الورق .

 

فأمام" الكمية المتزايدة للمشاريع التي يتلقاها كل من : شكل تقديمه على الورق (1
اج ، وأمددام المنتجددين ، قنددوات التلفزيددون، دور اإلنتدداج وهياكددل أخددرا لدددعم اإلنتدد

الوقدددت الدددذي يضددديق أكثدددر فدددأكثر والدددذي قدددد ال يدددّوزع بشدددكل عدددادل بدددين هدددذه 
إلى  السيناريوهات ، إّن الشكل الظاهري ) شكل التقديم ( وكيفية إيصال السيناريـو

و  91م" في إمكانية تجسيده أو ال إلى فيل اجوهري ا)شكل كتابته ( تلعبا دور قارئه
لبشددري هددو العنصددر المهددّم والحاسددم بحيددث جددّل العنصددر ا ىفددي هددذه العمليددة يبقدد

مختصين لإلطالع على هذه األعداد الهائلة  االشركات المنتجة لألفالم توظف قراء
 سدد فيلدد ، غيدر أنّ  فحصها واختيار األفضل منها من النصوص الواردة إليهم ليتمّ 

ا لقسم " عندما كنت رئيس يشير إلى قضية مصيرية بالنسبة لكاتب السيناريو بقوله:
القصة في سينموبيل أقرأ بمعدل ثدالث سديناريوهات فدي اليدوم ، كندت أسدتطيع أن 
أعرف منذ الفقرة األولدى إن كدان السديناريو قدد كتبده محتدرف أو هداو .... وألندي 

بهدذا  .91فاحص سيناريوهات، فقد كنت أبحث دائما عن عذر لكي ال أقدرأ نصدا" 
 و نصر البشري في مصير أّي سديناريو،يّتضح لنا الدور الجوهري الذي يلعبه الع

هددذه سددمة أولددى  . 94 " افالسدديناريو عليدده )...( أن يكدون مغريدد" بنداءا علددى هددذا 

بدون شكل مغر يقدم به هدذا السديناريو لقارئده قدد يكدون كافيدا فدي عددم ف ،وحاسمة
لددذا علددى السدديناريت أن " ال يعددط القددارئ عددذرا فددي أن ال يقددرأ  ،مواصددلة قراءتدده

 . 90نصأ" 
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تكون بهذا المهّمة األساسية لكاتب السيناريو أن يقددم نّصده فدي شدكل يرّغدب       
القارئ في قرائته ، زيادة على مهمته االبداعية التي تفرض عليه تقديم نّص جميل 

فته األولى... تتمثل يفشكل تقديم السيناريو يخضع لقانون صارم بحيث وظ، لذا " 
عليده أن يقدوم بمجهدود الترجمدة وهدذه  راءة فديلم وأنّ ه بصدد قفي تنبيه القارئ بأنّ 

وعليدأ أن تتمثلندي فدي شدكل صدّور. فدال  األخيرة مسؤوليته. أنا فديلم يقدول الدنصّ 
، يجب خلق صدّور... والقدانون يجدب أن يدذكرنا بهدذا  مجال لقراءة النص مباشرة

في كل لحظة . عنوان ، حركدة، شخصدية ، مالحظدة، حدوار ، إن تكراريدة شدكل 
هذا الشدكل قدد ورث مدن عهدد السدينما  . ويبدو أنّ  94لصفحة حاضرة لتساعدنا" ا

الصامتة، تلأ الفترة التي تعذر فيهدا نقدل أصدوات الممثلدين إلدى الجمهدور بالشدكل 
ن والعلمدداء مددن والددذي نقلددت فيدده صددّورهم وذلددأ لعجددز تقنددي، لددم يددتمكن المبدددع

فدي  1294انطلقدت مدع سدنة بحيث أّن " السينما الناطقة  1294تجاوزه حتى سنة 
 . 91الواليات المتحدة األمريكية "

فالسينما الصامتة آنذاأ فرضت على مبدع القصة أن يعالجهدا بصدريا ويدولي      
بذلأ للجانب البصري كلغة تبلي  أهمية أكثر من الجانب اللغوي ) الحدوارات(وإن 

، وقد  المشهد فقطكانت هذه األخيرة حاضرة لكن على مستوا الممثلين أثناء أداء 
وحات التي تحمل جمال تمهد أو تلخدص المشدهد. ولكدن عّوض هذا النقص بتلأ اللّ 

ن على الفيلم آنذاأ يعّولون على الصورة )مما تتضدمنه مدن ورغم ذلأ يبقى القائم
حركددة وتعبيددر الوجدده وغيرهددا مددن العناصددر( بالدرجددة األولددى فددي عمليددة إبددالغ 

ه فدي زمدن الصدامت ... ال يجدب أن ندنس أّند"لأ لدذ ، جمهورهم بمضمون القصدة
إذا قبددل كدددل شددديء هدددو  كانددت الصدددّور وحددددها هددي المهمدددة أو تقريبدددا... فدددالمهمّ 

مشاهد...  األفالم هي تتابع ديكورات ، إنّ ، الديكور)في اللغة اإليطالية. سيناريو( 
كل مشهد هو ديكور: ولكل ديكور جديد مشهد جديد) ولكن العكدس غيدر صدحيح( 

 "92 . 

بهذا تتوضح لنا العالقدة القائمدة مدا بدين السديناريو و الصدورة ، هدذه العالقدة       
ذات الجذور التاريخية الممتدة إلى البدايات األولى لهدذا الفدن حدين كاندت الصدورة 

السدديناريو هددو قصددة تددروا بالصددور  "  إذا علمنددا أنّ  ووسدديلته الوحيدددة للتعبيددر . 
الشكل المتفق عليه في تقدديم أو كتابدة السديناريو  ه يسهل علينا تمثل هذاف نّ  ، 16"

لم " فدد ذا كددان المشدداهد يدددرأ يعلددى الددورق لتسددهل علددى قارئهددا مشدداهدة هددذا الفدد
بسرعة أّي تغيير فدي المكدان، فد ن القدارئ عليده أن يكدون قدادرا علدى ذلدأ بدنفس 
اليسددر . السدديناريوهات إذا مجددزأة إلددى مشدداهد ، كددل منهددا يستكشددف مددن خددالل 

... 'وان الذي يولى أهمية من حيث طريقة كتابته وحجم الخط المسدتعمل لدذلأ عنال
حين فتح سيناريو ف ّن هذا التقطيدع إلدى مشداهد هدو أول مدا ندرا . العنداوين تدأتي 
 كحواجز على الصفحة ، تقطعها بصريا إلدى عددد مدن الكتدل بقددر عددد المشداهد"

ل هدذا التقدديم أو هدذا النظدام شدكّ مات األولية التدي تمن هنا تبدو لنا بعض السّ ، 11
إلدى مشداهد بسديطة تكدون هدذه  ؤفهدو إذا مجدز ،علدى الدورقيقدم مدن خاللده الذي 
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عناوين هذه المشاهد التي تفصل  المشاهد بارزة واضحة من خالل تلأ العناوين ،
 ز. الواحدة عن األخرا بشكل مميّ 

غزاها المتمثل في تسدهيل فعملية االهتمام بشكل السيناريو تأخذ أهميتها من م      
قراءة النص من طرف قارئه ، وفي هذا اإلطار مّر السيناريو عبدر عددة محطدات 

ن اليوم الكتاب من اإلجماع النسدبي من خالل تجارب كتاب السيناريو ، ومنها تمكّ 
و قبدل التطدرق إليهدا نشدير إلدى  ،حول طريقة اعتبرت األكثر سدهولة فدي قراءتهدا

يمكنندا أن ندذكر علدى السديناريوهات و  مدن خاللهداقددمت  التي بعض هذه النماذج
 :  سبيل المثال

بدأن  ،الشكل الغير محبذ في التقديم و هدو أشدبه مدا يكدون بشدكل الكتابدة المسدرحية
نكتب اسم الشخصية ثّم نواصل كتابة حوار الشخصية على طول السدطر و يلحدق 

يتده . فهدذا الشدكل الدذي به أيضا كتابة جميع المالحظات من بدايدة السدطر إلدى نها
، ال يحبدذ فدي تقدديم ندص السديناريو ةالمسدرحي وصالنصد تقدديم يقترب من أشدكال

" هددذا التقددديم يجددب بقولددـه  (Marc Gautron فكمددا يشددير "مددـارأ قددوترو" )
 .  19 استبعاده مطلقا"

يتميددز بددـ: كتابددة  و إلددى جانددب ذلددأ نجددد شددكل التقددديم الفرنسددي الكالسدديكي:     
باألحرف الكبيرة و التسطير تحتها / كتابة الوصف على طول الصفحة /  العناوين

يمكددن إدراج شددكل التقددديم ، و كتابددة الحددوار علددى شددكل عمددود يتوسددط الصددفحة
لكدل مدا هدو مسدموع مدن أحدد األعمددة الكالسيكي وفق العمودين: بحيث يخصص 

و يخصدص العمدود اآلخدر لكدل مدا هدو و موسديقى حوارات و أصوات و ضدجيج 
  ، إلى جانب أشكال أخرا ال يسع المقام لرصدها كلها .11رئيم

ج السدديناريو عبددر هددذه األشددكال وغيرهددا إلددى أن ثبددت االسددتعمال و هكددذا تدددرّ     
حول ما يعرف بالشكل األمريكي أو النمط األمريكي الدذي حظدي باإلجمداع الندابع 
مددددن سددددهولة قراءتدددده )وإن كددددان بعددددض الكتدددداب يفضددددلون االحتفدددداظ بددددبعض 

و يتمثدل هدذا الشدكل بحسدب  ،لخصوصيات في شكل تقديم نصوصهم فهدذا وارد(ا
كل من فيليب بيري و درويان بداراتو فدي أّن السديناريو يمكدن أن يقسدم إلدى ثالثدة 

 ،11"جسم الحوار -1.   جسم الوصف-9.   عنوان المشهد-1"عناصر فيزيائية:

ال  اعلى الورقة واضحو هذه العناصر الفيزيائية يجب أن يكون رسمها وتوزيعها 
كتابة هذه األجزاء المختلفدة تخضدع لعدرف أو لنظدام إن صدّح  التباس. و يخلق أيّ 
ستنتج من التجربة واالحتكاأ بالعديد من السيناريوهات، وهذه القواعد أو االتعبير 

تقديم الجّيد أو التقديم األكثر الاإلرشادات التي يقدمانها في هذا اإلطار تساعد على 
إّن القارئ عليه أن يقرأ السيناريو كالمشاهد الذي يشداهد الفديلم.  ". من غيرهقبوال 

إذا فالديكور هو الذي يجب أن يعطى في المرحلة األولى. أين وقع الفعدل ؟  ومدن 
ديكور الفعل إلى فعل الشخصيات ، ندوع مدن النظدام العكسدي بشدكل مدن األشدكال 

و ـدـويكتدب السيناري ،14"اثر يسدرالذي يجب دائما مالمسته بهدف جعل القراءة أك
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علددى شددكل مجموعددة مددن المشدداهد ، تلددأ المشدداهد التددي تفصددلها عناوينهددا بشددكل 
 .واضح ، والمشهد ينطلق من وصف المنظر العام وصوال إلى وصف الشخصية 

وقبددل  ،يعتبددر هددذا  الشددكل العددام الددذي تتصددف بدده الكتابددة السينارسددتية          
لكتابة نورد بعض المالحظدات الهامدة فدي الكتابدة " إنده التطرق إلى تفاصيل هذه ا

قددر اإلمكدان ، وأن  وفّعداال ا، مختصدرا، بسديط امن الضروري أن تكدون واضدح
تحاول أن تحافظ علدى وضدوح كتابدة الجمدل وأن تكدون هدذه األخيدرة قدادرة علدى 
د االقتراح منذ الكلمات األولدى، قدادرة علدى اإليحداء، وتوجيده القدارئ إلدى مدا تريد
قوله ، دمجه في الحالة معأ ومع القصدة . إّن شدكل كتابدة وتقدديم السديناريو علدى 

ال يقل أهمية من الجانب السردي في حدد ذاتده.  اوحاسم االورق تلعب دورا أساسي
يجب أن تسمح للقارئ بالتوغل في القصة بنفس اليسر الذي يشاهدها به فدي قاعدة 

 . 10العرض"

ى أنه " ذلدأ السدطر)الجملة( التدي تسدبق كدل مشدهد يعّرف عنوان المشهد عل      
من التقاطيع المادية للسيناريو والتي تحوي مالحظات المكان والمدؤثرات ) نهدار، 

نا بمعلومدات خاصدة المتمثلدة فدي العندوان يمددّ  (أو الجملدة )فهدذا السدطر 14ليل(" 
كرنا وكما ذ ،السيناريو ومحددة ونراه يتكرر بهذا الشكل على طول صفحات نصّ 

ا . أّمدد سددابقا فهددذا العنددوان هددو الددذي يقّسددم الصددفحة أو الددنّص إلددى كتددل واضددحة
العنصر الثاني المتمثل في جسم الوصف فهو" الجزء من السديناريو الدذي يحتدوي 

باختصدار كدل  ،على وصف لألفعال والديكورات والشخصديات و الصدّور ... الدخ
يهدتم فيده السيناريسدت إن صدّح وهذا الجدزء  ، 11 " ما ال ينتمي إلى جسم الحوار

أحدوال الشخصديات  وصدف ديكدورات المشدهد و التعبير برسم الصورة ، ففيه يدتمّ 
والمددؤثرات الصددوتية مددن ريدداح أو رعددد أو غيرهددا إن وجدددت، فكمددا ذكرنددا آنفددا 

 فالسيناريست هنا ينطلق من المنظر العام. 

لمقصود به " كدل مدا هدو ا العنصر الثالث و المتمثل في جسم الحوار فاـأم         
ات وحتددى الجمددل ـ، ومعدداني الكلمدد ةـاء الشخصدديات المتكلمددـا أسمددـحددوار بمددا فيهدد

 les connotation des répliques  didascaliques ذاتهدا ة فدي حددّ ـالحواري
 تمثل في كالم الشخصيات وكل ما يتعلق به من تلميحات.يإذا فجسم الحوار  39"

 بدايدةالعامدة نعدود بندوع مدن التفصديل لهدذه العناصدر  اتبعد هدذه التعريفد         
العالمددة البددارزة علددى الورقددة والتددي مددن خاللهددا تظهددر  الددذي يعدددّ  عنددوان المشددهدب

يحتدل  المشدهدالصفحة والسيناريو بشكل عام مقسم إلى كتل منفصلة ، لدذا فعندوان 
أكبددر عددرض علددى ورقددة السدديناريو ، وهددذا بهدددف الفصددل بشددكل واضددح مددا بددين 

ختلددف المشدداهد فالبددد أن يكتددب بحجددم أثخددن بحيددث يتميددز بشددكل واضددح علددى م
مسددتوا الخددط . أمددا مضددمون العنددوان " فهددو المكددان العددام أو المحدددد. فددنحن فددي 
 16الخارج ، مشهد خارجي، في مكان ما فدي) صدحراء أريزوندا( ، الوقدت نهدار"

" رقدم بقولهمدا  على هذا فيليب وروبان الرقم أي الرقم التسلسدلي للمشدهد ويضيف
..."  2رقددم ". تجنددب "مشددهد 2" أو،  " – 2" ، " 2" المشددهد ، أشددر ببسدداطة إلددى
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"  ىالمددؤثر بمعندد و  " داخلددي""خددارجي" أو  ا. إلددى جانددب تحديددد المكددان إّمدد11
 : نهار" أو " ليل". وبهذا تكون الكتابة على سبيل المثال كالتالي

   ...............................................................19 

                                                                داخلي/  نهار        2

أما جسم الوصف فهو الجدزء الثداني مدن حيدث التسلسدل علدى الورقدة، فبعدد كتابدة 
العنوان نجد مباشرة الجمل الخاصدة بجسدم الوصدف، و" قدد يكدون بخدط مختلدف" 

حجددم الخددط المسددتعمل لكتابددة جسددم الوصددف يكددون مختلفددا عّمددا أسددتعمل أي   11
" بدايدة السدطر يمكدن أن توجدد مباشدرة تحدت كلمدة "  ، وكذلأ ف نّ  لكتابة العنوان

داخلي" في العنوان" ويكتب بأسطر ممتدة من طدرف الصدفحة إلدى طرفهدا اآلخدر 
 ، 11إلدى الهدامش "السطر يمددد  يعني أنّ   "  و " تبرير النصّ   ـوهذا ما يسمى ب

أي ال يحبذ التوقف بالكتابة على نصدف صدفحة ثدم العدودة بالسدطر مدن جديدد إلدى 
 بل يجب االستمرار في الكتابة إلى هامش الورقة مثل  ، البداية

 نهار / داخلي شقة ستيفاني     2

ستيفاني يعمل على جهاز الكومبيوتر. إنه شاب طوله أكثر مدن متدرين،  فدي       
    ات العشريني

 .من عمره، له شعر أبيض       

                                                                                       14 

مدن خاللده يتلقدى القدارئ أكبدر ، فأعقد جدزء و  آخر الذي هووأخيرا جسم الحوار 
ز عليده أال يتمّيد قدر ممكن من المعلومات الخاصة بالقصة وتطّور أحدداثها ، لدذا "

يقددم بشدكل صدعب للقدراءة يمكدن أن يفقدد  اشدّيق احدوار فقط مدن خدالل لمعانده. إنّ 
مثلمدا يشدير إلدى ذلدأ ه يقددم للقدارئ ثالثدة عناصدر مهمدة خاصة وأّند  10لمعانه."
 :روبان  فيليب و

/الحوار نفسه)كالم 3.  المالحظات حول الشخصية/2.  الشخصية المتكلمة اسم/1
 (.الشخصية

إذا  و ، وموقعه هز على صفحة السيناريو بخطكان عنوان المشهد قد تميّ  اإذ       
ز كذلأ عدن سدابقه بخطده وبتواصدل كتابدة سدطور جملده كان جسم الوصف قد تميّ 

عن سابقيه على  أيضاجسم الحوار يتميز من طرف الصفحة إلى طرفها اآلخر ف نّ 
مددود يتوسددط الصددفحة " بحيددث أننددا نجددده يكتددب علددى شددكل ع ،صددفحة السدديناريو

وبهدذا الشدكل ،  14وسط الصدفحة"  افأفضل االستعمال أن تحجز للحوارات عمود
ا فيما يخص عناصر يمكننا تمييز الحوارات بشكل واضح على ورقة السيناريو .أمّ 

هذا الجسم فأول ما نتطرق إليه هو اسم الشخصية وكتابته يجب أن تكون واضدحة 
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يدده علسددم الشخصددية فددي نفددس السددطر الددذي يكتددب يكتددب ا ويفضددل أالّ  ، ومتميددزة
الحوار، بل يستحسن أن يكون في سطر أعلى من السطر الذي يسجل عليه الحوار 

بحيث يتوسط عمود الحوار " فالشخصية التدي تدتكلم  وسط السطره يكون ضعومو
:    مثددددددل 11الكبيددددددرة وتوضددددددع وسددددددط الصددددددفحة" تكتددددددب دائمددددددا بدددددداألحرف
..............................................12 

 ستيفان  

                                          ألى  يوجد  لــديأ  فكرة 

أّما العنصر الثاني والمتمثدل فدي المالحظدات الخاصدة بالشخصديات فهدي األخدرا 
السيناريو من خالل شدكله الدذي يجدب  قراءةتتبع الغرض العام المتمثل في تسهيل 

ساليب في الكتابة على الورق ، وبالتالي ففي وسط هذا الجسم أن يضبط ببعض األ
المسّمى جسم الحوار يجب على عنصر المالحظات الخاصة بالشخصيات المتكلمة 
أن تتمّيز أيضدـا عدن بقيدـة عناصدـره األخـدـرا    " فالمالحظدات عليهدا أن تتمّيدز 

ل كدالم داخل جسم الحوار عن شكل جسم كتابدة أسدماء الشخصديات وكدذا عدن شدك
 .  46أّي لبس بينهم" ال يكونالشخصيات أي الحوارات ، حتى 

ويكددون شددكل تسددجيل هددذه المالحظددات علددى الورقددة عددادة " بددأن تضددعها مددا بددين 
قوسين. تكتب وتقدم بنفس المواصفات الذي يكتب بها جسدم الوصدف ، كمدا يمكدن 

 . 41الشخصية المتكلمة أو بجانبه" اسمأن توجد تحت 

والمتمثل في الحوار والمقصود بده تحديددا كدالم الشخصديات ،  خيراألأما العنصر 
فدد لى جانددب  تمّيددزه مددن خددالل الفضدداء الددذي يحتلدده وسددط الصددفحة كعمددود يشددغل 

أكيد تمّيزه بنوع وبحجم خط يختلف عّمدا اسدتعمل فدي تنصف هذه الصفحة، يمكن 
 الشخصية أو حتى المالحظات .  اسمكتابة عنوان المشهد أو 

تطرق بعد هذه اللّمحة الموجزة إلى جانب آخر من الجوانب الميّسرة لقراءة ن       
السيناريو والمتمثل فيما يطلق عليه بـ" تهوية الصفحة " فهذه الّسدمة مسدتحبة لددا 
قدراء السدديناريو ال مدن حيددث قدراءة النسددخة لدراسدتها فحسددب بدل كددذلأ مدن حيددث 

." فالسديناريو عليده أن يتجندب كوثيقة عمل من طرف المشدتغلين عليهدا  استعمالها
 القدارئالكلمات واألسطر، هدذا الشدكل الدذي ييدّئس  وازدحامقدر اإلمكان التكديس 

، إّن مبدأ تهوية النص بشكل  49من مجرد النظرة األولى إلى صفحات السيناريو"

على اإلقبال وتعطيه اإلحساس بسهولة قدراءة هدذا الدنص ، كمدا  القارئجّيد يشجع 
عليهدا "... فدالممثلون يمكددنهم  االشدتغالهويدة تسداعد صدّناع الفديلم علدى أّن هدذه الت

بسددهولة تسددجيل تعليمددات اإلخددراج ، ومسدداعد المخددرج يمكندده التددأقلم مددع مرحلددة 
التصوير دون الرجوع إلى التقطيدع التقندي للدنص، مصدمم الدديكور يمكنده تسدجيل 

 . 41" الخأفكاره وكذا مسؤول اإلضاءة...
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قد سلطنا الضوء بعض الشيء على هذا الجانب المتمثل في كيفية  نكون بهذا       
علدى الدورق بالشدكل  القدارئكتابة هذا الدنص علدى الدورق أو كيفيدات تقديمده إلدى 

الددذي يسددهل قددراءة هددذه الوثيقددة ويشددجع علددى متابعددة قراءتهددا . إذا فقددراءة نددّص 
يدده السيناريسددت حتددى النهايددة تعتبددر أول عددائق يفكددر ف قراءتددهالسدديناريو ومتابعددة 

لنصده أو بمعندى  الفيزيدائيليجتازه بنجاح ، لذا توّجب عليه الترتيدب الجّيدد للشدكل 
األولددي الددذي يتعلددق بالشددكل  االمتحددانعلددى الددورق ، فهددذا  للقددارئكيفيددة تقديمدده 
مرحلة مهّمة فدي تحديدد مصدير  قد يكونوالذي  اإلبداعلهذا  الفيزيائيالخارجي أو 

بدل المخدرج والمندتج أو مدن قنيدة تبنيده كمشدروع لإلنتداج هذا النّص من حيث إمكا
النددور بعدددها . كددل هددذا يحصددل دون أخددذ  ال يددراالعكددس بطرحدده داخددل درج قددد 

، فهذه الجماليات قد ال تتبلّور االعتبارجماليات النص أو مضمونه كيفما كان بعين 
مدا التي كثيدرا وتتجلى إال من خالل إتمام قراءة النّص قراءة جّيدة ، وهذه األخيرة 

فيهددا كيفيددات تقددديم هددذا الددنّص ، ألّن خصوصددية هددذا الفددن تحددّتم علددى هددذا  تحكمتدد
ة ال مدن خدالل القدراءة كغيدره مدن شدأن يصل إلى جمهوره مدن خدالل الشا اإلبداع

سددواء مخددرجين أو  ءالفنددون ، وعدددم إتمددام قددراءة هددذا الددنّص مددن طددرف الوسددطا
بجمهدوره . لدذا كدان لزامدا علدى كاتدب  منتجين قد يكّسر الجسر الذي يدربط الدنص

مجمددوع المالحظددات واإلرشددادات التددي تسددهل  االعتبددارذ بعددين خددالسدديناريو أن يأ
جمالياتده  الستكشدافوتّيسر عملية قراءة النص وإتمامها ليوفر لنصه فرصدا أكثدر 

 ومضامينه التي قد تغري المنتجين والمخرجين إلدراجه في عملية اإلنتاج.

:  يعتبر المشهد الوحدة األولى لبناء السيناريو ، فكما رأينا  ène(sc((  المشهد2
من خالل تعرضدنا لشدكل تقدديم السديناريو بأّنده مجدزء إلدى كتدل ، هدذه الكتدل هدي 

وإن كان يأخذ شكل فصول ثالثة تكون بمثابة ثدالث وحددات  فالسيناريوالمشاهد . 
صغر يسدمى كدل منهدا كبرا تشكل هذا النّص، ف ّن كل وحدة مقسمة إلى وحدات أ

" تتابع" وكل تتابع من مشهد أو مجموعة مشاهد تربطهدا فكدرة واحددة . وعدرض 
المشهد على الشاشة يكشف لنا تشكيله، فقدد يتشدكل إّمدا مدن لقطدـة واحدـدة أو أكثدر 
كمددا يوضددح ذلددأ جددورج رينيددي: " يمكددن جدددا أن يشددكل مشددهد مددن لقطددة واحدددة، 

  45أو العكدس يتشدكل مدن عددة لقطدات "  بمعنى أن يشاهد من زاوية نظدر واحددة
وعمومـا يمكننا أن نقدـول " يتكدون الفديلم مدن مشداهد ، وهدذه األخيدرة تتشدكل مدن 

، ومهمدا كاندت الكيفيدة التدي يتشدكل بهدا المشدهد ، يبقدى هدذا  44لقطات متتاليدة " 
األخيددر بمثابددة الخليددة الصددغرا لبندداء أّي جددزء مددن أجددزاء السدديناريو، وبالتددالي 

ة الصددغرا لبندداء السدديناريو نفسدده ، مددن هنددا كانددت للمشددهد أهميددة بالغددة الوحددد
 فالوحدات الضعيفة تعطي بناءا ضعيفا والعكس صحيح .

يعتقد أّن " المشهد هو العنصر الوحيد مدن عناصدر الدنّص األكثدر أهميدة ،         
روا في المشهد يحدث شيء محدد. إّنه الوحدة المحددة للفعل ، إّنه المكان الدذي تد

. من هنا نالحظ خصوصدية عمدل السيناريسدت الدذي يكتدب مدن  40فيه القصة " 
خالل مشاهد قصيرة ، وتكون محددة تحديدا ّتاما تعكس وضوح الصورة في ذهن 
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صور واضحة  امتالأالسيناريست، فكما يؤكد جون لوأ قودار" ال شيء يفيد في 
ة أن تعدّتم الصدورة أو . فال يجوز فدي أّي لحظد44إذا كانت األفكارغير واضحة "

يكتنفها ضباب يصّعب الرؤيدة ، بدل كدل لحظدة واضدحة محدددة بكدل تفاصدله ا، " 
، وإن كانددت التمثيليددة  41ألن بندداء المشددهد الجّيددد، مماثددل لبندداء التمثيليددة الجّيدددة "

إال أّن أساس الكتابة فيهما مّوحد بمعنى أن تكتدب  السينمائيّ تختلف عن السيناريو 
أّما بنداء المشدهد فديمكن أن نعرفده بأّنده اإلطدار الزمداني والمكداني  نصا للتصوير.

كمدا سدبق أن  42للفعل، ألّن " كل مشهد يقع في مكان محدد وفدي زمدان محددد " 
 الحظنا ذلأ في عنوان المشهد الذي يجب أن يحدد بزمان ومكان الفعل. 

" إّندده الوحدددة  وبشددكل عددام إذا أردنددا أن نعددّرف المشددهد يمكننددا أن نقـددـول        
 ديكورتاريخ دقيق ، ويجري وسط  مستمرا لهالدرامية المستقلـة ، و يتضمن فعال 

 مدن هندا.  06واحد ، وبين الشخصيات نفسدها دون حدذف أو قفدز فدوق الزمدان " 
نستخلص العناصر المهّمة المؤسسة للمشهد بحيث إذا تغّير أحدها أدا  ذلأ لتغير 

مربدوط بعددم تغّيدر المكدان والزمدان والشخصديات ،  المشهد كله ، فالمشهد الواحد
ف ذا تغّير المكان هذا يعندي تغّيدر المشدهد ، وإذا تغّيدر الزمدان فهدذا أيضدا يعندي أّن 
المشهد قد تغّير ولو ثبتنا العناصر األخرا، فالقاعدة تؤكد على هذا " فد ذا غيدرت 

فدددي اللغدددة والمشددداهد ضدددرورية  ،01المكدددان أو الزمدددان يصدددبح المشدددهد جديددددا "
السينمائية مثلها مثل اللّقطات ألّن " كل مشهد يتطلب تغييدرا فدي موضدع الكداميرا 

تغييددر زمددن ومكددان المشددهد  مددن خدداللوهددذا ليسددمح بتغييددر األجددواء العامددة  09"
التالي ، وهذا التغييدر الدذي مدن شدأنه أن يكّسدر الرتابدة التدي قدد تخلدق الملدل لددا 

 المشاهد.

هد فتتحدددد قيمتدده مددن خددالل وظيفتدده، فلكددل مشددهد وظيفددة أمددا مضددمون المشدد      
وهدف يحققهما فدي إطدار السديناريو ، مثلده كمثدل الحدوار الددرامي، فالجملدة التدي 
ليست  لها وظيفة تعتبر حشوا ال فائدة منهدا ، لدذا نجدد عمومدـا " فدي بنيدة المشدهد 

و أّن فالشخصدديات تتحددرأ مددن نقطددة) أ ( إلددى نقطددة)ب( ، أد يقددع شدديء مددـا محددد
. فال مجدال لوضدع مشداهد مدن أجدل 01( إلى نقطة)ب(" نقطة) أ القصة تنتقل من

مددلء الفددراغ أو لمجددرد الحشددو، فهددذا قددد يضددعف العمددل، ألّن العمددل السددينمائي 
بطبيعته عمل مركز ، فعرض حياة بطل على مدا ساعتين من الزمن قدد تفدرض 

الوقدت المقددر علدى أكثدر  حذف الكثير من اللّحظات المهّمة في حياته نتيجة ضيق
حال بساعتين في األعمال السينمائية، و لهذا يكون التركيز على عرض اللّحظدات 

نجددد أّن كددل مشددهد يكشددف علددى األقددل عنصددرا واحدددا مددن  مددن هنددااألهددم فقددط. 
أو المشدداهد)...( إّن المعرفددة التددي يتلقاهددا  للقددارئمعلومددات القصددة الضددرورية 
و إال  لددن يكددون للمشددهد أهميتدده وسددط  01هدفدده"المشدداهد هددي غايددة المشددهد أو 

، و حتى بالنسدبة لمشداهد  04العمل، ألّن "غاية المشهد هو دفع القصة إلى األمام"
(التي تمثل ظاهريا رجوعا إلدى ماضدي البطدل مدثال إال flash–backاالسترجاع)

أو  للقددارئأّنهددا تمثددل تقدددما بالنسددبة للقصددة، فهددي قددد تكشددف عددن سددّر أو معلومددة 
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لمشاهد لم يكن على علم بها. بهذا تكون تلدأ االسدترجاعات عبدارة عدن إضدافات ا
أو المشاهد ، وقد تكون لحظات تؤدي بالبطل إلى قفزات نوعية  القارئلمعلومات 

من حيث إدراكه ألشياء أو ربطده للعالقدة بدين عناصدر تنتمدي للماضدي وعناصدر 
 أخرا تنتمي لزمن الحاضر .

اهد ترسددم بصددريا وأخددرا مشدداهد حددوارات، مددن هنددا والمشدداهد نوعددان، مشدد     
تظهر لنا كذلأ خاصية أخدرا يتمتدع بهدا السيناريسدت مدن خدالل إمكانيدة توظيفده 
للغة البصرية إّما بشكل منفرد أو بشكل موازي للغة الحوار مثلما يوضح ذلأ سدد 

الندوع األول حيدث يقدع شديء مدا بصدريا  ،فيليد:"عموما،هناأ نوعان من المشداهد
()...(، و الندددوع الثددداني هدددو مشدددهد scène actionفدددي مشدددهد الحركدددة) كمدددا

 .00( بين شخصين أو أكثر و معظم المشاهد تجمع النوعين"dialogueالحوار)

وحدة درامية مستقلة كما سبق ذكره ، فهو ال يخدرج عدن  باعتبارهأّما بناء المشهد 
ة ووسدط ونهايدة اإلطار العام للبناء الدرامي من وجوب وضدع تصدميم يشدمل بدايد

كي يتصدف بوحددة مكتملدة ألّن المشدهد، أّي مشدهد " يبندى حسدب البدايدة والوسدط 
والنهاية كمدا السديناريو، وقدد يعدرض فدي جدزء، فدي نسدبة مدن كدل، كدأن تعدرض 

شيء آخر. فالسيناريست  و عرضه. إذا فبناء المشهد شيء  04نهاية المشهد فقط"
فقددط يعّبددر أو يلخددص  جددزءن عددرض عليدده أن يتصددّور المشددهد كددامال ولكندده يمكدد

متدأخرا  ابددأالكل، وهذا التكنيأ وارد في عمل السيناريست و المتمثل فدي قاعددة "
الذي يمكن عرضه من الكدل غيدر محددد بدل  الجزء، و لكن هذا 01وانهي متقدما"

أمر متروأ للمبددع نفسده، فالغايدة هدي التركيدز ومدن ثدّم إضدافة شديء مدا لمعرفدة 
ة أو البطددل. مدن هندا يسدتطيع الكاتددب أن يقدّرر حدول إمكانيددة المشداهد حدول القصد

منده، فدالقرار األول واألخيدر  جدزءبعدرض  االكتفداءعرض المشدهد بشدكل تدام أو 
يعود للمبدع، " وأنت ، بوصفأ كاتبا، تتحكم تحكما تاما في الكيفية التي تسّير بها 

هد الذي ستعرضه من المش جزءمشاهدأ لتدفع قصتأ إلى األمام . أنت تختار أّي 
 "02. 

الوحددة  باعتبدارهبهذا نكون قد حاولنا تسدليط الضدوء حدول أهميدة المشدهد          
األولية لبنداء السديناريو وكدذا حدول أهدّم جواندب الشدكل و المضدمون لتشدكيل هدذه 
البنية الفنية ، ألّنه إذا صلح قد يصلح البناء العام للسيناريو، هذا من جهدة ، و مدن 

كون هذا العنصر يمثدل الوحددة األساسدية للبنداء الفندي للسديناريو مدن  ناحية أخرا
الناحيددة الشددكلية علددى األقددل ، و بالتددالي تكددون لدده أهميددة بالغددة فددي تحديددد هددذه 
الخصوصية التي مّيزت فن السيناريو عن باقي األشكال األدبية األخرا سواء من 

حيدث أثدره فدي أسدلوب حيث طبيعة شكل تقديمه على الورق إلى القارئ ، أو مدن 
 أو منهجية الكتابة للسينما .
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 نحو فهم واع للتراث
 

 أ. بن عودة عطاطفة

 المركز الجامعي غليزان

 

ظّل أحضان حركات التجديد كان الصراع األدبي والفكري الذي ترعرع في    
الشعري منذ مطلع هذا القرن، والذي نما وتطّور بتطور هذا الصراع وهذه 
الحركات، يعّد مظهرا  من مظاهر الصراع الحضاري الذي عاشته الذهنية العربية 
ومؤّشرا  لبداية المرحلة انتقال جسيم واجهها المّثقف العربي، اتّسمت بالصراع 

فّية وإجتماعّية تميزت بالتغّير والتطّور. حيث انعكست والتناقض في ظروف ثقا
مؤثراتها على حركات التجديد، لكونها نتيجة التغير الذي مّس الجوهر البنّية 
الثقافّية واالجتماعّية، وتصعيدا  لموقف هذه الحركات من كل القضايا المطروحة 

من الغزو  على ساحة الصراع، ومما زاد من حّدة هذا الصراع أنه جاء في جوّ 
والتسلّط الناتج عن لحظة اللقاء بين الحضارة العربية والحضارة األوربية، إذ 
وضع المّثقف العربي في موقف تمّيز بالتّطلع الفكر إلى معرفة وثورة الوجدان 

وفي سياق التحّوالت والمتغّيرات التي حدثت في المجتمع والسّيما  (1)على القهر
وعلى وجه التحديد الشعر، ظهرت قضية التراث  ما مّس منها الساحة األدبية

والمعاصرة واألصالة والحداثة قضايا ملّحة استوجب على الشاعر والمّثقف حل 
إشكاليتها ورسم معالم مفاهيمها، ووضعها في إطارها التاريخي والجمالي والفّني 
ة مع التزام الحيطة والحذر. ففي ظل تبلور الحس الوجداني وتطّور رؤاه الفنيّ 
والجمالّية أمكننا تفسير هذه القضايا في إطارها التجديدي والعصري في الوقت 
الذي تبدوا فيه حقيقة التجديد وقعا أدبّيا  وفكرّيا ، أهم ممّيزاته وسماته )التحرر 
والثورة( على القديم. ف ذا اعتبرنا أن التجديد يحمل في كيانه )الجديد( فهل أمكننا 

ديم، ومن ثم موقفا من كل ما له صلة به، وعلى رأس عد هذا الجديد نقيضا للق
القائمة )قضية التراث(، مع األخذ بعين االعتبار أن مدة اللقاء الحضاري واآلثار 
التي نتجت عنه فسرت انطالقا من مبادئ ومفاهيم كل مدرسة، ووفق فلسفات 
نقدية وجمالية معينة خاصة بها، وضعت قضايا الفكر األدب في دائرة صراع 
األضداد، ونظرت إليها برؤا مختلفة قد تكون ميتافيزيقية، ولم تنظر إليها نظرة 

.  مع أنه من الصعوبة بمكان تفسير قضايا التراث والمعاصرة  (2)جدلية 
والحداثة، بعيدا عن هذا الصراع وهذه لحضور حضاري، ضمن تجربة إبداعية 

لتوفيق بين عناصر التراث فنية، وقد تفسر على أنها انبثاق لرؤية جديدة تحاول ا
وحاجيات العصر ومتطلباته ضمن إشكالّية فلسفّية جمالّية؟ ال نعدو الحقيقة أن قلنا 
أن حقيقة التراث تّشكل الخلفية التاريخية والحضارية ألمة من االسم، وحضورا  

في  (3)حضارّيا ، وهو بحسه المادي والمعنوي يعد امتدادا  إنسانّيا  لحضارة البشرّية 
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 (4)ديمومتها وصيرورتها: "... الصيرورة هي روح ومضمون التطور اإلنساني.."
. 

في سياق  –كونه قضّية وموقفا     –ويخيل إلينا أن وضع مفهوم لحقيقة التراث 
تعامل الشاعر معه، ونظرته الحقيقية إليه يعد  الحجر األساس في تكوين رؤيته 

طبيعة التراث، ظلت مرهونة  وتشكيل موقفه منه، على أن نظر الشاعر إلى
بتعامله معه ضمن مواقف متباينة، متعاطفة معه تارة، وناصبة له العداء تارة 
أخرا : "لقد أكدت التجربة الفنية أن أولى ضرورات اإلبداع الحقيقي ونزع ما 
يحيط  بعبارة التراث من الغموض من خالل تأسيس منهج يتناول هذا المفهوم 

والربط بين متغيرات النظر إلى التراث إلى المجتمع  على ضوء منجزات العصر
بيد أن  (1)ربطا جديدا عميقا ومحكوما برؤية موضوعية لحركة التاريخ... "

تأسيس المنهج يحّدد مفهوم التراث مرهون بتّوفر شروط موضوعية أساسها 
التعامل مع التراث بعيدا عن العواطف والنظرة الذاتية المحكومة في بعض 

بنظرة تقديسية، مع مراعاة ظروف نشأة هذا المنهج، حيث أن جيل ما بين  األحيان
الحربين عاش ظروفا  سياسّية وإجتماعّية وثقافّية إتّسمت بالحساسّية اتجاه التراث، 
والسيما أنه عاصر اإلرهاصات األولى لحركة التجديد الشعري، وظهور الوعي 

الفنّية واإلبداعّية إلى فلسفة جمالية  الرومانسي الوجداني الذاتي، إذ افتقرت تجاربه
تستند إليها، مع غموض مالمحها وسماتها في وقت ال زمت شعره نزعة 

، مع أن بعض هذه التجارب حاولت (6)الرومانسّية إلى جانب النزعة الكالسيكّية
النظر إلى التراث نظرة تعاطف: " ولكن التعاطف في هذه الحركة مع التراث 

م ما حقّقته من الترابط بين الماضي والحاضر قد نظرت إلى الشعري القديم، رغ
هذا التراث من زواية واحدة. ولتحقيق هدف واحد، نظرت إليه من زواية فنية 
صرف، فوجدت فيه النموذج األعلى في التعبير الذي ينبغي أن يحتذي وحققت 
انت بذلأ رقيا في مستوا التعبير الشعري بالقياس إلى المستويات السابقة وك

. على أننا ال نقلّل  (7)النتيجة هي ذوبان الشاعر الحديث في إطار الشعر القديم "
من حصيلة هذا الترابط وهذا الذوبان وما تمخض عنه من نشأة حوار أدبي 

. وإن ابتعد في صوره عن أخالقيات النقد الموضوعي، هذا الحوار (4)وفكري
جوب خلق فلسفة نقدية وجملية خاصة الذي نادا باالبتعاد عن قيم النقد القديم، وو

بعصرنا وحاضرنا: "على أنا ال نغفل هنا اإلشارة إلى أن هؤالء المجددين الذين 
خاضوا معركة التجديد، لم يؤثر واحد منهم في األخر في ميدان التجديد، ألن كل 
منهم كان يمتاح من النقد األدبي األوربي في اللغة األوربية التي يجيدها أو 

إليها، وذلأ لكي يحّطم تلكم القيم الصدئة البالية في أدبنا العربي ونقده، أو  مترجما  
يعمل على إضعافها في نفوس الناس الذين يدينون لها، وليحّل محلّها قيما شعرّية 

. وهذه الحركات (2)أخرا أستمدها من مطالعته في األدب الغربي ونقده."
فادتها من مناهج النقد األوربي، لم تحاول التجديدّية، رغم ما أضافته إلى النقد واست

استخالص قيم نقدّية  وجمالّية خاّصة بهـا، تتّسم بأصالة مقاييسها وتفّرد رؤاها 
وتمّيز موقفها، فهي حتى وإن حاولت تبني مناهج  ومقاييس بها ،وتوظيفها 
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لمعالجة قضايا التراث غير أنها ظلت أسيرة دائرة شكلية بقيت تطفو فوق سطحه 
ن الولوج إلى عمقه واكتشاف معالمه والوقوف على حيثيات خصائصه دو

وممّيزاته، انطالقا  من نظرة المعاداة للتراث ووسمه بالتقليد  والجمود والتحجر، : 
. أو كالقول بأن  (10)"إذ سأمنا القديم ونبذناه فليس ألنن نعد كل قديم باليا فاسدا"

. (11)ن التطّور الجدري أمرا  مستحيال  "التراث:". . . رافقته ظروف ثابتة جعلت م
ذلأ أن موقف المعاداة كان يحكم رؤية المعالجة والتقويم والتعامل في حين كان 
ينبغي أن يكون الموقف خاضعا لهذه الرؤية: ". . . ألن االنتصار التراث األدبي 
في ضوء التصورات المبادئ العصرية مازال يوحي بصالحية الشعر ألن يكون 

جا  أعلى يحق للشاعر المعاصر أن ينسج على منواله، دون خشية من يتهم نموذ
. وال نريد أن نقلل من علمية (12)بالتخلف عن روح العصر الذي نعيش فيه "

المنهج المتبع، ولكننا نشير إلى افتقاده النظرة الذي تأخذ بعين االعتبار 
هة إلى إقامة خصوصيات كل تجربة وظروف نشأتها، بحيث تكون الدعوة الموج

عالقة واعية ونافذة لجوهر التراث ال تعني استخدام حقائقه بما مثلته رموزه 
وشخوصه وإحداثه استخداما  زخرفّيا ، وإنما رصد جملة المواقف الحضارية 
بأبعادها اإلنسانية، رصدا  يستند إلى البحث والكشف عن المعالم التي تشّكل 

ونا، عبر شمولّية تجاربه الشعرّية ورؤاه القواسم المشتركة بيننا وبين من سبق
الجمالّية والفنّية واإلبداعّية :" إن مضامين القصيدة الجاهلية قد عبرت عن 
خصوصّية تجربة الشاعر في عالقته القبلية، وفي مشاغله ونوازعه الذاتية، 

. في الوقت الذي عبرت (13)وطريقة معرفته للحياة وللطبيعة بكل صدق وعفوية "
ه المضامين عن رؤيته للوجود وصاغت موقفه من كل ما يحيط به، عبر فيه هذ

رغم ما قد تتضمنه بعض   -تجاربه اإلبداعية:" وكأننا حين نطالع هذا الشعر 
إنما قد عدنا لنعيش في العصر  -قصائده من موضوعات أو مواقف عصرية 

شأن حركة  -العباسي لكي نستأنف حركتنا التاريخية من هناأ . فهذه الحركة إذا 
تحتل نوعا من الردة إلى الماضي لالمتداد منه  -النهضة األوربية إلى حد بعيد 

تمثل امتداد الماضي في الحاضر، وتحقق  -بعبارة أخرا -إلى الحاضر . إنها  
.  ورغم ما تضمنته هذه الرؤية لتراث من التحّرر (14)نوعا من االتصال بينهما"

التراث يقف حجر عثرة في طريق تطورنا  في الموقف والتعامل، والزعم أن
ويتقل كاهلنا، ومحاولة إفراغه من شحناته، وطرح البديل مثال بنماذج فنية 

ال نريد أن نقلّل ما إلضافات هذه التجربة من األهمية على مستوا  (11)وافدة
الرؤية والتعبير الشعري والسيما فيما يتعلّق بالمضمون الشعري، وال نريد أن 

أ ما لهذه اإلضافات من ارتباط وثيق بمضامين التراث الشعري وإفادتها ننكر كذل
منه بما يخدم نظريتها إلى التجديد، وتعاملها مع قضايا العصر وإنعكاستها على 
الرغم مما قّدم لحّد اآلن من تبريرات الزالت  بعض ما شاب نظرة هذه التجربة 

معالجة قضايا التراث والتي  إلى التراث والتعامل معه، واألساس الذي عليه تمت
 (16)اتخذت من مغايرتها لمضمون وشكل التجربة القديمة حجة لتبرير موقفها

فالمغايرة ال تعني أنها جوهر الموقف، وال مضمون النظرة التي تستند إليها 
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التجربة الجديدة، ويخّيل إلينا أنه على مستوا الكيفية التي تم بها تقديم التراث 
واألساس الذي عليه تمت معالجة قضايا التراث :" إن تأسيس رؤية والتعامل معه، 

إبداعية ومعرفية مستمدة من التراث العربي ال يعني التقليد من أهمية الموروث 
اإلنساني والثقافة المعاصرة . بل هي امتداد لهما، وتأسيس بضوئهما أيضا. كما ال 

هي إخصاب لها وتحفيز وضمان يعني التقليد من أهمية الموهبة الفردية إن لم تكن 
. قد (17)للنبع اإلبداعي من أن ينبض دون أن نضع الموهبة هذه تحت الرحمة "

تكون هذه الرؤية التأسيسية اإلبداعية نظرة توفيقية تحاول األخذ من التراث كما 
تأخذ من مقتضيات العصر وأثاره، لكنها ال تخلو من بروز إشكالية حضارية 

تماس ما هو تراثي وما هو عصري وكيف تكون؟. فعلى أساسها: ما حدود ال
مستوا مضمون التجربة الوجداني تداخلت نزعات الشعر، وجدانية وتأملية  
وصفية، إذ نجد القصيدة الحديثة يتجاذبها عالمان متباينان :" ... فهناأ مالمح 

وال  . (14)تنحدر من أصول صوفّية أو طقوسّية أو مرتبطة بعبادات األسرار . . ."
شأ أن في هذه المالمح ذات أبعاد روحية، قابلتها في العالم المقابل مالمح ذات 
صبغة معاصرة مطبوعة بنزعة اجتماعية واقعية، وعلى مستوا الشكل نجد 
تداخال بين التعبير الكالسيكي والوجداني والرمزي في صورة مركبة يغلب عليها 

بحيث خلق هذا  (.12)يةإبهام والغموض وعدم  وضوح خطوط الصورة الشعر
التداخل على مستوا المضمون والشكل توترا  نبعا من صميم عالقة عناصر 
العمل الفني، ويخّيل إلينا أن تطور الشكل والمضمون استوجب تطورا  في هذه 
العالقة التي تعكس مدا التجديد على مستوا الرؤية والتجربة. ومن تم تطور 

أن تطوره ال يمكن فصله عن وجدان صحبه الشعر والتجديد رسالته:"... بيد 
. ألن تطور التجربة الشعرية مرهون (20)المرتبط االرتباط كله بوجدان العصر."

بتطور رؤية الشاعر ووجدانه تجاه الكون والوجود التي ترتبط بتطور العصر 
الذي يحي واقعه وأحداثه: " ما دومنا نعيش في عصر يختلف عن العصور 

ن النواحي التفكير والحياة العامة فال بد أن يكون آدابنا، والسيما السابقة في كثير م
الشعر صورة صادقة لما نفكر فيه ونحسه وال يكون هذا الشعر صورة صادقة إال 

 .(21)إذا استطع أن يوفق بين الشكل والمضمون توفقا تاما..."
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 التـربيـة اإلنسانيـة،  وفكـر األنـوار
 

 د.عبد اهلل موسى /جامعة سعيدة
 مخبر الفلسفة وتاريخها.

 
 سوسديو إذا كان من الالزم على كل مجموعة بشرية أن تبدرر، العتبدارات

نضدفي مشدروعية  ثقافية خاصة، ضرورة الفعل التربوي، فهل يمكنندا مدع ذلدأ أن
 تكييف وَمذَهَبة وترويض؟ على جميع األشكال التي يمكن أن يأخذها هذا الفعل من

وبالتدالي،  يف يمكن منح معنى للفعدل التربدوي؟ ك على ماذا تتأسس التربية
ُّ ِقددم العدالم، مدن ذاتيتنداالهل ينبثق االنشغال التربوي و استخالص كل قوته؟  قديُم

آخر هدل  بتعبيروالخاصة أم أنه ليس سوا إنتاج لمصيرنا المشترأ مع اآلخرين؟ 
تحيطه  تربية َجماعـة اإلنسان يتكلم ويمارس األفعال ويحلم بالخصوص ألنه يتلقى

والثقافي أم أنَّ ما من إنسان إال وهو قادر بذاتده،  بعنايتها وتنقل إليه ميراثها التقني
 إكراه جماعي، على إصالح نفسه ذاتيدا وتحقيدق إنسديانيته عدن طريدق وخارج كل
 .التربية الذاتية

إمكانيدة إنتداج  من المسلم به إزاء هذه الرؤية للشيء التربوي، حوَل شروط
أن يجعدَل الفعدَل التربدوي إشدكاليا  مدن شدأنهحدول مدا ول التربيدة. خطاب فلسفي ح
ما معندى أن نربدي؟ نربدي تبعدا  أو المربي..نتساءل عن  الفيلسوف يستدعي، قصدَ 

  لماذا وألي غايات؟

اإلنسددان تشددكل جددزءا ال يتجددزأ مددن رمددوز  قددد يقددال إن قابليددة التربيددة لدددا
س، وقابليددة االجتمدداع المحاكدداة، والمتم تقبددل الشددرط البشددري التددي ال ثلددة فددي المقدددَّ

األحكام. وعليده، فد ن كدل  وحرية ممارسة إصدار ..والتبادل الرمزي المؤسساتي،
 -وخصوصيتها، تجد نفسدها ملزمدة  مجموعة بشرية، وبصرف النظر عن ماهيتها

برفدع تحددي  -ومجالها الجغرافي ونظامهدا السياسدي  في حدود ديمومتها التاريخية
ويبدأ تأمله انطالقدا مدن المسدلمة  ما من تلقي فلسفي للتربية إالف .ويةالمؤسسة الترب

، وبذلأ فالتربية تفرض اإلنسانية باعتبارها «اإلنسان. ال يقبل التربية إال»التالية: 
إذا  لإلمكانية. لكن، بأي إنسانية يتعلدق األمدر علدى وجده التحديدد؟ شرطا ضروريا

أمددة، وأرض  اصددة تتأسددس علددى فكددرةسددلمنا بددأن اإلنسددانية هنددا هددي إنسددانية خ
يدددخلون ضددمن هددذا  ومجموعددة لغويددة ومجموعددة مددن القدديم، ف ننددا نقصددي الددذين ال

هم اآلخرين للتربية. أما إذا انطلقنا  النوع من االنتماء، ومن ثمة نبعد فكرة قابليتهم
إنسانية واحدة وكونية، ف ن قابليدة اإلنسدان للتربيدة، عمومدا،  من فكرة أن اإلنسانية

 .فكرة قابلية كل إنسان للتربية بصرف النظر عن خصوصيته تفرض
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ده نقاشداتها  ذلأ في نظرنا هو الخط الذي ينير النظرة الفلسفية الحديثة ويوجِّ
الراهنة حول قضية التربيدة باعتبارهدا ظداهرة عريقدة. وال شدأ أن التصدور الدذي 

 ق. وال محالةالمدرسة مؤسسة لغسل األدمغة وتدجين األجسام تصور عتي يرا في
أي  -الدذي نحيداه  أن تجاوزه لن يتم إال إذا أدركنا تمام اإلدراأ أن مدرسة العصدرَ 

القددانون والمسدداواة  هددي مدرسددة عموميددة تشددتغل فددي ظددل دولددة -عصددر الحداثددة 
سيمكن الفدرد مدن تأسديس معندى  وتكافؤ الفرص. إنها بمثابة الفضاء الروحي الذي

 .الفرد وانتماءاته االوجود وبنائه أيا كانت أصول هذ

احتكمنددا إلددى صددرامة المنطددق ومعطيددات التدداريخ، أن  هددل يجددوز مددثال، إذا
 المدرسددة العموميددة ومبدددأ التعلدديم اإلجبدداري، المددرتبط بهددا ارتباطددا نتمثددل نشددأة
ناحية، وفلسفة  ، خارج حداثة القرن الثامن عشر االجتماعية والسياسية منعضويا

ناحية أخرا؟ الظاهر أن لهذه  لفكرية والروحية، مناألنوار التي تعتبر عصارتها ا
صريح، عميق األثر على عصرنا وهمومنا  الفلسفة وتلأ الحداثة، بشكل ضمني أو

تكمن في  تعلمنا فلسفة األنوار أن وظيفة المدرس، بالمعنى العصري، ال .وأحالمنا
رحددى الدددمج فددي  تهددذيب األخددالق أو َمذهبددة العقليددات مددن أجددل الدددمج أو إعددادة

 المجتمع السائد.

« التندوير»أجدل  كانت غاية التدريس والتمدرس هي العمل الدؤوب مدن بل
بذاته، ومن ثمة، على إصددار  )كوندورصيه( حتى يصبح الفرد قادرا على التفكير

بكدل حريدة، ودون االحتكدام إلدى أي سدلطة  أحكامه واختيار قيمه وممارسدة حياتده
الصدواب إذا نعتندا هدذه الحريدة بالفردانيدة  نجاندب خدارج سدلطة العقدل )كدانط(. قدد

مدع  األكيد أنها وليدة إرادة فردانيدة خاصدة، إال أنهدا تلتقدي وتتقداطع والمثالية. فمن
عدالم »تأسديس  عامة )روسدو(، أو« إرادة»إرادة األفراد اآلخرين من أجل تكوين 

رادة المشدترأ وتلدأ اإل )حندا أرانددت(. ولضدمان االسدتمرار لهدذا العدالم« مشترأ
استحضددار المبدددأ المؤّسددس والغايددة  العامددة، علينددا أن نعمددل بشددكل مسددتمر علددى

الحديثددة علددى أسسددهما. إندده التعمدديم العددادل لمعددارف  النهائيددة التددي نشددأت المدرسددة
تندوير العقدول مهمدا اختلفدت أصدولها وتبايندت انتماءاتهدا. األمدر  مستنيرة من أجدل

وممارسددة  ي التفكيددر وإصدددار األحكدداميسددمح تدددريجيا باسددتقاللية الددذوات فدد الددذي
 .األفعال من أجل بناء مشروع حياة مشتركة

هدذا تعدود إلدى  إن سائر اإلشكاليات التي يثيرها الفعل التربوي في عصدرنا
قدد طرحدت مندذ  إن فكدرة إنشداء المدرسدة العموميدةبحيدث ،  حقدا .XVIII القدرن

ها. كمددا نجددد لدددا إليضدداح تقتضددي بددذل مجهددودفكددرة العصددر اإلغريقددي القددديم، 
ر بأسباب تختص بها  بيزنطة واإلسالم الكالسيكي إحساسا من هذا القبيل، لكنه يفسَّ

أن الغايددة الوحيدددة والنهائيددة كانددت تتمثددل فددي تكددوين  دياندات الكتددب المقدسددة. ذلددأ
أو شخص ُمسلم متكيف تماما مع جماعة خاصة، ومن ثمدة  شخص مسيحي صالح

 . بيد أن هذا هو ما يجادل فيه فكدر األندوار. إن هدذاإنسانية خاصة مندمجا كليا في
سيجعل منه  اإلدماج في إنسانية خاصة هو، بالضبط، ما سيعيشه الفرد كأنه تطبيع
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ذاتيدا، ومدن ثدم غيدر قدادر  شخصا قاصرا إلى األبد، أي غير قادر علدى االسدتقالل
ال يخطدر ببالهدا الفلسفة اإلغريقيدة إذ  .على التفكير والفعل وإصدار األحكام بـنفسه

 .التربيـة والبيداغوجية، بدين تكدوين اإلنسدان وتكدوين المدواطن إقامة أي فصل بين
اإلغريقيدة هدو مدن تلقداء نفسده ولدوج  للبشدرية.  -بتعبير آخر، إن ولوج المَواَطَنة و

فدي  نفسده: أيهمدا يسدبق اآلخدر اإلنسدانية أم المواَطندة غير أن السؤال التالي يطرح
 على سبيـل اإلجابة، يمكن القول: إنَّ األطفال المنحدرين مدن. ؟يالمنظور اإلغريق

إنسدددانيتهم  المدددواطنين اإلغريدددق، أي الدددذين اكتسدددبوا المواَطندددة ومدددن ثدددم حظيدددت
في التربية. وحتى عنددما  باالعتراف، أولئأ األطفال هم الذين يستفيدون من الحق

تظل في رأيده شديئا يتفدرد ف ن هذه األخيرة  يميز أرسطو بين الحيوانية واإلنسانية،
1به اإلغريق.

 

َمت فكددرة إحدداثوعليده  مدرسددة  ، لدم يسددبق أبددا قبدل عصددر األندوار أن قددِّ
 -عدن ماهيتده  بصرف النظدر -عمومية للجميع ليكون في متناول كل كائن بشري 

قدرته علدى التفكيدر والفعدل  أن يربي نفسه على االستقالل الذاتي  بمعنى أن يشغل
هدو مدا يشدكل النقطدة المركزيدة للتربيدة  م بنفسه. إن هذا المشدروعوإصدار األحكا

وبذلأ، نستخدم فكرة اإلنسية، على نحدو مدا أشدَكلها فكدُر  .بمعناها وقوتها الحديثين
 وبحثها، بمثابة نموذج في عملنا الحالي.  األنوار

ظهدور دولدة  يتضح إذن،أن مبدأ إجبارية التمدرس غير قابل للتفكير خدارج
الفدرص، وحدق الشدغل...  ذلأ األمر بالنسدبة للمدرسدة العموميدة، وتكدافؤالحق. وك

َسدات االجتماعيدة هدو  ويبقى أن فكرة التداخل بين المؤسسدة التربويدة وبداقي المؤسَّ
فدددي رؤيدددة المدرسدددة، مدددثال، مدددن المسدددتوا  نتيجدددة تصدددور حدددديث ينقدددل طريقتندددا

الشأن السياسي. بدل  األخالقي، من الشأن البيداغوجي إلى اإلبستيمي إلى المستوا
 فد ن –وهدي فكدرة بددون شدأ ضدرورية، لكنهدا مجدردة  -لفكرة اإلنسانية  التهييء

ن للمواطَنددة مددا معنددى أن يكددون المددرء مواطنددا؟ وكيددف تعَتَبددر  الإ و .التددـربية تكددوِّ
 .؟ االمواطنة أمرا ممكن التربية من أجل

يش عصدددرنا هدددذا. يفدددرض العدددفدددي يمهدددد هدددذان السدددؤاالن لعمدددق إشدددكالي 
سات عادلة الجماعي والقديم.  معرفة مجموعة من المعدايير، والقواعدد 9.داخل مؤسَّ

شدروط إمكانيدة تددريس  لم يعد األمر يدور بتاتا حول التسداؤل مدع أفالطدون حدول
بمعرفة كيف يمكن لنظام تربوي ما أن  الفضيلة، مثال، وإنما صار باألحرا يتعلق

ا بلوغا تاما في نهاية مسار تربوي مدا. كائنا بالغ يجعل من كائن قاصر في األصل
ُن اإلنسدان ليصددير إنسدانا باسدتعماله كدل شدديء للتعبيدر عدن كيدف أي اسددتقالله  نكدوِّ

والفعل بنفسده؟ إنده سدؤال  الذاتي، أي عن قدرته على التفكير، واإلحساس، والحكم
سدؤالنا نحدن أيضدا. بهدذا المعندى تعتبدر  األنوار األساسي، في رأي كدانط، كمدا أنده

 واجبدا مددنيا والددفاع عدن المدرسدة العموميدة مسدؤولية أخالقيدة إجبارية التمددرس
دة يقدول والثميندة.  وسياسية على عاتق كل امرأة وكل رجل منشدغل ب نسدانيتنا الهشَّ

ما، في ما يخصه، أن يعلق امتالأ معرفة من المتعين عليه  يمكن إلنسان» :كانط 
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انتهاكدا  سده أو لده وألحفداده، فدذلأ يسدمىلكن أن يتخلدى عنهدا، سدواء لنف امتالكها،
سة ودوسا لها باألقـدام 3«لحقوق اإلنسانية المقدَّ

. 

 Âge desلقد عرف القرن الثامن عشر الفرنسي نفسه بأنه عصر األنوار 

lumières الشيء الذي جعله يحتل مكانة خاصة في التاريخ البشري برمته. وما ،
لمتميدز، لدو لدم يقددم نفسده علدى أسداس أنده كان لهذا القرن أن ينفدرد بهدذا الوضدع ا

كيددان موحددد ومددنظم ومتجددانس، يتمتددع بمشددروع هددادف يدددعو إلددى قطددع الصددلة 
مدن هندا  1.بالمراحل السابقة عليه لكونها عصور انحطاط وظلمدات وأحكدام مسدبقة

جدداء شددغف مفكددري األنددوار بالتربيددة. ذلددأ أن إصددالح العددالم وتغييددر المجتمددع 
محالة، تكدوين أو إعدادة تكدوين اإلنسدان، وذلدأ بتهييئده مندذ والذهنيات يشترط، ال 

صددباه المددتالأ القدددرة علددى التفكيددر وإصدددار األحكددام وممارسددة األفعددال وفددق 
 مقتضيات ومبادئ العقل الكافي المستقل.

انصبت انشغاالت القرن السابع عشدر، مدثال،  امتددادا للعصدر الوسديط، لقد 
راء ورجال الدولة وعلماء الالهوت والقضداة على تكوين الخاصة المكونة من األم

كان من الالزم علدى مشدروع اإلصدالح األندواري أن يعمدل علدى نقدد ف. 4واألطباء
الطابع النخبوي للتربية الذي ساد وترسخ منذ العصر الوسديط حتدى يصدبح التعلديم 

فلم يعد الهدف مدن وراء مؤسسدة التربيدة  حقا شعبيا تتمتع به جميع فئات المجتمع.
رف من أجل االندماج فدي بدؤرة المجتمدع السدائد او اكتساب مهارات وامتالأ معه

فحسدددب، وإنمدددا أيضدددا فدددي االنفتددداح علدددى حركدددة التفكيدددر المعاصدددرة )األندددوار( 
والمسدداهمة فددي ترسدديخ الدولددة العصددرية مددن أجددل تغييددر الددذهنيات والممارسددات 

إن  .0ت واآلخدر والعدالمومجاوزة النظم التقليدية التي طالما جثمت بثقلها علدى الدذا
سيتم، ألول مرة في تاريخ الممارسدات التربويدة، إذ األمر مخالف بالنسبة لفرنسا، 

صياغة رؤية نسقية تربط الفعل التربوي بثالثدة معطيدات أساسدية: القدوة العموميدة 
أو الدولة )مؤسسة الجمهورية(، الثقافة والعلوم واآلداب )حركة التنوير(، المدرسة 

العمومي(. ف ذا كانت إرادة التعلم والقددرة علدى امدتالأ الثقافدة وفدن تددبير )التعليم 
الشؤون العامة حكرا على نخبة جاه أو مال أو سيف، فهدذا معنداه أن تعمديم التعلديم 
وترويج األنوار ودمقرطة السلطة ترمي جميعها صوب غاية سامية ونبيلة: تغييدر 

لقرن الثامن عشر لم تطمح إلى تفسير العالم فلسفة ا: " أن  للذا كثيرا ما يقاالعالم. 
 .فحسب، بل طمحت أيضا إلى تغييره"

لكن علينا أن ال نفهم أن هذا التصور قد تم إنتاجه من عدم. فقدد كدان، علدى 
)تداريخ نشدر  1441العكس مدن ذلدأ، وليدد صديرورة تاريخيدة محدددة امتددت مدن 

)السدنة  1421إلدى  (Encyclopédie" فدي الموسدوعة Collègeمقال: "إعدادية 
التي أنهى فيها كوندورصيه مشروعه الخداص بد قرار التعلديم العمدومي(. فطبيعدي 
أن تعرف المسألة التربوية، طيلة هذه المدة، نقاشات حادة وصدراعات مريدرة بدين 
تيارات أنوارية تنتمي إلى حساسيات سياسية وإيديولوجية وروحية متنوعة. وعليه 

، كما أشكلتها، منذ البدء، األنوار الفرنسية في المفارقة يمكن تلخيص مسألة التربية
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التالية: إن اإلعالء من شأن التربية والعمل على تعميمها يؤدي حتما إلدى زعزعدة 
النظام وإحدداث القالقدل االجتماعيدة، فدي حدين أن الحدط مدن قيمتهدا والتقلديص مدن 

ار النظدام برمتده، دورها يرسخ الجهل واالستبداد ويسبب علدى المددا البعيدد، انهيد
 إن لم يفض في النهاية إلى تفشي حالة الالنظام. 

كيددف تطددورت المسددألة التربويددة، فددي عصددر األنددوار الفرنسددية، مددن وإذن 
موضوع للنظر والتأمل والسجال والمناظرة، إلى مشكل عيني يتطلب حلوال عملية 

السياسدية، ملموسة، لكي يصبح، في النهاية، عامال جوهريا مدن عوامدل المواجهدة 
وبالتدددالي مؤشدددرا داال علدددى مواقدددف واختيدددارات محدددددة مدددن اإلنسدددان والمجتمدددع 

 .والحضارة

التعلديم العمدومي بكونده مؤسسدة وطنيدة تعمدل مدن خاللهدا الدولدة الثابت أن 
العصددرية علددى تعمدديم المعرفددة فددي إطددار تكددافؤ الفددرص بددين مددواطنين متسدداوين، 

 ذاته. "فولتير" يين، وال من قبل شيء لم يتم التفكير فيه من قبل الموسوع

 فولتير:

كمدا لدو  المددارسلقد تعامدل رواد حركدة التندوير خدالل سدنوات طويلدة مدع 
كانت كبش فداء ألخطاء التربيدة الدينيدة بشدكل عدام. الشديء الدذي جعدل الشدهادات 

هدذه المؤسسدات. فدي تتعدد وتتندوع حدول الوضدع السديء والطدابع العقديم للدراسدة 
واألديرة كانت دائمدا سديئة للغايدة،  لمدارسإن التربية السائدة في ا »فولتير: يقول 

. وممدا 4«حيث كان يتم تدريس األشياء نفسها لمائة طفل يتمتعون بمواهب مختلفدة
ال شددأ فيدده أن كالمددا مثددل هددذا أخددرج المشددكلة التربويددة مددن غياهددب التددأمالت 

ناحيدة أخدرا. فتوقيدف المجردة من ناحية، وسداهم فدي إبدراز أبعادهدا العمليدة مدن 
اليسوعيين عن التددريس طدرح، ألول مدرة، مشدكل تكدوين المدرسدين. فكدان علدى 
الحداثيين إذن أن يكفوا عن النقد والدحض والرفض ويقددموا حلدوال إجرائيدة قابلدة 

لقد قرب التفكير في اآلليات العملية، التي من شأنها أن تساهم في إصدالح  للتحقق.
، الحدداثيين مدن إدراأ الداللدة العصدرية للتربيدة لمدارسلالوضع المادي والبشري 

العمومية. وهكذا لم يعد األمر متعلقا ب يجاد الطريقة الناجعة من أجل ضمان تربية 
متينة، وفي أحسن الظروف، لنخبة من المحظوظين، وإنما في البحدث عدن صديغة 

 تمكن من إرساء قواعد تكوين جيد ألكبر عدد ممكن من التالميذ. 

كدان مدن أنده عالمدة القدرن الثدامن عشدر )فدولتير(  ه عدننعلمدكن رغم مدا ل
غزير التدأليف، حيدث مدارس فدن كتابدة الشدعر واألدب والتداريخ والفلسدفة بموهبدة 
ونجدداح قددل نظيرهمددا. إال أننددا نسددتغرب لكوندده لددم يخصددص حيددزا، ضددمن مؤلفاتدده 

ة النظددر فددي األحكددام الكثيدرة، للتربيددة. إال أن مددا يثيددر دهشددتنا ويدددفع بنددا إلددى إعدداد
، هدددو كونددده يشددداطر آراء الشدددالوطي  1السدددائدة حدددول فدددولتير كدددـ"وكيل لألندددوار"

 المحافظة بشأن تعميم التعليم ليشمل الفئات الشعبية. 
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الحاصل أن موقف فولتير من تعميم التعلديم مقلدق ومسدتفز للغايدة. فكيدف 
األندوار بدال مندازع،  يجوز للعالمة المتنور، الذي ما يزال يكنى إلدى يومندا بوكيدل

أن يعبددر عددن هددذه الرؤيددة المحافظددة فيمددا يخدد  التربيددةن هددل يجددوز أن نكددون 
علمانيين حدداثيين علدى المسدتوى العقائددي وتقليدديين محدافظين علدى المسدتوى 
التربوين ما الذي جعل فولتير يتنكر لمبادئه وقناعاته ساقطا بذلك في النخبويدةن 

ن نحداكم موقدف فدولتير السدلبي مدن إمكانيدة تعمديم من السهل بالنسبة لنا اليوم أ
التعليم والمعرفة، وأن ندينه بشدة معتمدين في ذلك على مرجعية حقوق اإلنسان 
الكونية كما صاغتها الحقا الثدورة الفرنسدية. إن موقفده هدذا يعدود باألسداس إلدى 
ة تصور ذهني مسبق هيمن على تمثالتنا لصورة " فولتير الليبرالي " ذي النزع

اإلنسددانية. وهددي صددورة روج لهددا مؤرخددوا الثقافددة الفرنسددية فددي القددرن التاسددع 
عشر عندما اعتبروا أن أعمال فولتير تشكل كال موحددا ومتجانسدا، وأنهدا ترمدي 

.جميعها إلى تغيير األوضاع وتعميم األنوار علدى جميدع مسدتويات الحيداة
إال أن  2

 األمور ليست على هذا القدر من الوضوح... 

، ودافدع بشدجاعة مذهلدة عدن ..لتير الذي اكتوا بحرقة األسئلة العظمى ففو
، وأرهفت مشاعره، عذابات البشرية أمام فواجع الطبيعدة ..ضحايا التزمت الديني 

)زلزال لشبونة(، ففولتير التسامح والسخاء والدفء، يتناقض مع فولتير المحدافظ، 
ي إليهددا تغيددر مفدداج  فددي الددذي يحتدداط مددن النتددائج السددلبية التددي يمكددن أن يفضدد

 األوضاع.

بيد أن مساندة فولتير للموقف الداعي إلى عدم تعميم التربية بالنسدبة للفئدات 
الشعبية إيجدابي مدن الناحيدة المنهجيدة. ويتعلدق األمدر هندا بنشدأة البعدد االقتصدادي 

وهددذا معندداه أن إصددالح التعلدديم ال يمكددن أن يتحقددق فعليددا إال  16.والثقددافي للتربيددة
ل تحول ديندي واقتصدادي جدذري. إن تحدديث التعلديم وتعميمده ال يتعلدق، فدي بفض

نظر فدولتير، بتدوفير الشدروط الالزمدة علدى مسدتوا المدوارد الماديدة أو البشدرية، 
وهو ال يستلزم حلوال تقنية محضة. إن األمر يتجاوز هذا بكثير ألنه يطرح مسدألة 

انيدات ومحاربدة األميدة الطاغيدة الغاية والمآل. فدنحن، وإن نجحندا فدي تدوفير اإلمك
على الفئات الشعبية، سدنبقى، مدع ذلدأ، محاصدرين بالسدؤال الجدوهري: أي شديء 
نريد تحقيقده؟ ونحدو أي مصدير نريدد السدير؟ وإذا كدان فدولتير يقتدرح عليندا قيداس 

 الغاية والمآل بمقاييس االقتصاد والعلمانية، فكيف سيتم ذلأ؟

ة إلدى وضددع الدنقط علددى الحدروف وتحديددد يددعونا فددولتير بعقالنيتده المألوفدد
المفاهيم وتوضيح الرؤية قبل التسرع فدي اقتدراح أجوبدة واهيدة. المقصدود ضدمنيا 
وراء تعمدديم التعلدديم هددو تددرويج ودمقرطددة األنددوار حتددى تسددتفيد منهددا جميددع فئددات 
الشعب. إن طرح اإلشكال بهذه الصيغة مغلوط، في نظر فدولتير  إذ عليندا، بدايدة، 

مفهددوم الشددعب ومفهددوم األنددوار. يقددر فددولتير أن الشددعب ال يشددكل وحدددة أن نحدددد 
متجانسة، بل هو مكون من مجموعة من العمال البائسين الذين يعانون من ضدعف 
فددي التأهيددل، ونخبددة مددن الحددرفيين المختصددين الددذين يتمتعددون بشدديء مددن الثقافددة 
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غالبدا مدا تسدقط  التدي populaceالتقليدية، وأغلبية ساحقة مدن الرعداع واألوبداش 
 11.طريدة سهلة في أيدي الشعوذة والتزمت

لددذا يعتقددد فددولتير أندده مددن الددالزم اإلبقدداء علددى يددد عاملددة غيددر مثقفددة وغيددر 
متعلمة، فهو يخشى أن يؤدي تعمديم التعلديم علدى هدذه الفئدة إلدى إخدالء القدرا مدن 

موغرافيدة الفالحين وإفراغ األوراش من الحرفيين. وهكذا فنحن اآلن أمام حجدة دي
واقتصدددادية "صدددادرة عدددن أحدددد كبدددار المالكدددين العقددداريين"، كمدددا يؤكدددد األسدددتاذ 

 .19مورتيي

وفي هذا السياق الدداعي إلدى تجندب تعمديم التعلديم مخافدة الوقدوع فدي أزمدة 
يقدول فيهدا:  Damilavilleإلدى داميالفيدل  1400اقتصادية، كتدب فدولتير بتداريخ 

الذي تعتقدون في أنه أهل ألن يتعلم. فأندا  أظن أننا ال نتفاهم في موضوع الشعب»
أعني بالشعب الرعاع التي ال تملأ شيئا سدوا سدواعدها لالشدتغال. أشدأ فيمدا إذا 
كان هذا الصنف من المواطنين يقوا على امتالأ الوقدت أو اإلرادة ألجدل الدتعلم. 
إنهم سيموتون جوعا قبدل أن يصدبحوا فالسدفة. ويبددو لدي أساسدي أن يكدون هنداأ 

وزون جدداهلون. فلددو شددئتم أن تستصددلحوا مثلددي أرضددا بددورا، وكنددتم تمتلكددون معدد
محاريث للقيام بذلأ، فسيكون لكم رأي مماثل لرأيي، حيث سدتدركون أنده ال يلدزم 

 11«.تعليم العامل، وإنما البرجوازي الطيب، قاطن المدن

علددى تقسدديم العمددل أن يبقددى إذن قائمددا، حتددى ال نقددع فددي الفتنددة وبالتددالي، 
لعنف بفعل القالقل واألزمات التي يمكن أن يقود إليها انفتاح مفاج  وغير منظم وا

على المعرفدة والثقافدة. إن الهرميدة االجتماعيدة ومقتضديات الحيداة العمليدة، بشدكل 
عام، تشترط أن يبقى الفالح في وضعه والبرجوازي في موقعه، ألن في ذلأ خير 

 المجتمع وسعادة البشرية. 

قددد دافددع عددن تصددور خدداص للتقدددم فددي التدداريخ، مفدداده أن  ذلددأ أن فددولتير
التغيير حركة بطيئة تتم وفق منطق خاص ومعقد. لذا، يجدب عليندا أال نعمدل علدى 
تسريع حركة التداريخ وأال نسدتبق األحدداث، ألن ممارسدة مثدل هدذه مدن شدأنها أن 

فيده،  تؤثر سلبا في مسيرة التقدم وأن تعطل حركتده. إن زمدن األندوار آت ال ريدب
لكنددده آت عبدددر لحظدددات متالحقدددة يكمدددل بعضدددها الدددبعض، تبعدددا لنمدددوذج الددددوائر 
المتداخلدددة. البدددد إذن مدددن إقدددرار إصدددالح ديندددي يخلدددص الجمددداهير مدددن مخالدددب 
الكاثوليكية المتعصبة. وهذا معناه أن الجمداهير لدن تصدبح أهدال لتلقدي المعرفدة إال 

 11.داال"عندما تصبح تدين بدين "أكثر إنسانية وتسامحا واعت

يبقددى إذن فددولتير مصددلحا هادئددا أكثددر مندده ثوريددا متحمسددا. إندده يعتقددد فددي 
إمكانية اإلصالح من األعلى إلى األسفل، وفاء لشعاره المحبب الدداعي إلدى فضدح 
الدددناءة والخددزي الالهددوتيين. وسدديطرح مشددروع التغييددر هددذا مددع منظددر المدرسددة 

 العمومية، كوندورصيه، بعد الثورة الفرنسية.

 :وندورصيهك
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وكوندورصددديه سدددندخل فضددداء "البيدددداغوجيا  ( Jacobins) مدددع اليعاقبدددة
. إنه مجال شاسع 1412الثورية"، أي مجال التصور التربوي الذي تولد عن ثورة 

من النظريات والتجارب المرتبطة بمرجعيات متعددة ونزعدات متعارضدة. ورغدم 
الت البيداغوجيدة التدي التضارب في الدرأي واالخدتالف فدي المقاصدد، فد ن المحداو

تنتمددي، بشددكل أو بددآخر، إلددى الحركددة الثوريددة تلتقددي وتتقدداطع فددي مجموعددة مددن 
 القناعات واالختيارات الجوهرية التي يمكن أن نختزلها في مبدأين أساسيين: 

  .أولهما، يركز على عالقة الثورة الفرنسية بحركة األنوار بشكل عام 

 ضدددمن  -التعلددديم العمدددومي–ويدددة وثانيهمدددا، يحددددد موقدددع المؤسسدددة الترب
 مؤسسات الدولة الديمقراطية: السلطة

الدستورية، االقتراع العام، العدالة االجتماعية.. فهذان المبددءان متكدامالن  
علددى مسددتوا الرؤيددة واألهددداف، ألن اعتبددار الثددورة وارثددا موضددوعيا لألنددوار 

ثقافية وفكرية. شرعية  يربطها بأسالف محددين. ومن ثمة يمنحها شجرة أنساب و
الشيء الذي يتضمن واجب ترويج األنوار ومحاربة األحكام المسبقة وتزويد عامة 
الشعب بالمعارف، علما أن حرمانه من هذه المعارف خطأ يتحمله، بدالطبع، العهدد 
القددديم كنظددام اسددتمد قوتدده مددن الجهددل، شددأنه فددي ذلددأ شددأن كددل نظددام يبنددي قوتدده 

 14.نوسلطته على االمتيازات والطغيا

نحددن اآلن أمددام تصددور ثالثددي األبعدداد: السياسددة، التربيددة، الثقافددة، بمعنددى: 
الدولة الديمقراطية )الدستور(، المؤسسة التربوية )التعليم العمدومي(، فكدر األندوار 

 )ثقافة العقل في العلوم واآلداب والفنون(.

لمذهبدة كيف يمكن تحقيق هذه الثالثية؟ يقر اليعاقبة أن ذلأ لن يتحقدق إال با
Endoctrinement  والحراسددددةSurveillance وإن اقتضددددى األمددددر الرعددددب ،

Terreur ،في حين يرا كوندورصيه أن الغاية النبيلة تستلزم، من أجدل تحقيقهدا .
وسائل أنبل. لذا يجب اعتماد العقل السليم المستقل والحوار الديموقراطي وتجندب، 

ف الجدذري بدين هدذين التصدورين ما أمكن، إكراهات السلطة. إن ما يبرر االخدتال
 هو االنتماء اإليديولوجي. 

وقبدل أن نعددرض إلدى نظريددة كوندورصديه فددي ضدرورة التعلدديم العمددومي، 
الكبرا التي دار حولها النقاش المذهبي بدين اليعاقبدة   اإلشارة إلى األسئلةالبد من 

علدى يمكن أن نسوق هذه األسئلة على الشدكل التدالي: هدل يجدب  وكوندورصيه. و
التعلدديم أن يخاطددب الكبددار أم الصددغار؟ وعلددى أيددة وسددائل يجددب أن نعتمددد لتحقيددق 
ذلأ؟ ما هي حدود تدخل الدولة في مجال ظل تقليديا يهم األسدرة دون غيرهدا؟ أال 
يعد إقرار التعليم اإلجباري سطوا للدولة على الصالحية التقليدية لألب؟ هدل يجدب 

للمشداعر المدنيدة وترسديخا للحمداس، أم يلدزم التركيز علدى التربيدة بكونهدا تكويندا 
التشديد على التعليم بكونه جهازا بيدداغوجيا صدرفا، يعمدل علدى تحسدين الكفداءات 
وتنمية الحس النقدي الضروري بالنسبة لمواطنين مطالبين بالقيام دواما باختيارات 
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ع أم سياسية؟ هل يجب على الدولة أن تقوم بضمان التعليم األساسدي األولدي للجميد
يلزمهددا أيضددا أن تأخددذ علددى عاتقهددا مسددؤولية تكددوين نخددب جديدددة وأن تسدداهم، 

 10.؟ بالتالي، في تطوير العلوم واآلداب والفنون

سددنحاول تلخدديص وجهددة نظددر كوندورصدديه ألنهددا تقددوم أساسددا علددى تبنددي 
الموقف الديمقراطي دعامدة مدن أجدل ترسديخ قديم التعلديم العمدومي، وذلدأ اعتمدادا 

فدال يمكدن  العدل والمساواة واحترام الحريدات األساسدية احترامدا تامدا.على مبادئ 
أن يكون التعليم إال عموميا في نظر كوندورصيه، بمعندى أنده يجدب أن يددخل فدي 
إطار واجب الدولدة تجداه مواطنيهدا، وأن يكدون بالتدالي مفتوحدا فدي وجده الجميدع، 

نا مساواة واقعية وعينية، فالتعميم وحده قادر على جعل المساواة المصرح بها قانو
مددن خددالل التمتددع بكددل الحقددوق المنصددوص عليهددا فددي الدسددتور: "لددو كددان تفدداوت 

…( الناس في القدرات األخالقية يمنح أكبر عدد منهم التمتدع بهدذه الحقدوق كاملدة)
 14.فال طائل من وراء اإلعالن عن امتالكهم جميعا الحقوق نفسها"

يه: "مددن ال يعددرف الكتابددة ويجهددل ولتبريددر هددذا الطددرح، يقددول كوندورصدد
الحساب، ال يمكن أن يكدون مسداويا للدذين أمددتهم التربيدة بمعدارف. وال يمكنده أن 

"بمعندى أن الشدخص الدذي ال يمتلدأ  11.يمارس الحقدوق نفسدها وباالسدتقالل ذاتده"
ثقافددة حددول القددوانين األولددى المنظمددة لحددق الملكيددة، ال يسددتطيع التمتددع بهددذا الحددق 

نفسها التي يتمتع بها الشخص الدذي يعدرف تلدأ القدوانين. فد ذا اختصدما، بالطريقة 
وعلددى هددذا األسدداس، يجددب علددى التعلدديم   12.ف نهمددا لددن يتحاربددا بأسددلحة متكافئددة"

العمومي أن يكمل العمل الدسدتوري، وذلدأ بمنحده جدوهرا فعليدا وداللدة عينيدة، إذ 
 ؟!ماذا سيكون مصير الحرية والمساواة في أمة شعبها أمي

أن مشروع كوندورصيه يدور حول نقطة محورية هي سديادة  ،الظاهر إذن
الشددعب. وإذا كانددت هددذه السدديادة تعددود أصددال إلددى الشددعب، ف ندده يتعددين علددى هددذا 
األخير أن يكدون متندورا. وال يدتم التندوير إال بفضدل مدرسدة عموميدة ديمقراطيدة. 

كس. ويؤكد كوندورصيه: بمعنى أن الحرية تقتضي األنوار المعرفية، والعكس بالع
"استنفذوا جميع الترتيبدات الممكندة لضدمان الحريدة. وإذا لدم تشدمل هدذه الترتيبدات 

إن الجهل هدو الدذي  96.وسيلة لتنوير جميع المواطنين، ف ن جهودنا ستذهب سدا"
 91.يسبب الفوضى ويهدد النظام باالنهيار

 خاتمة :

بددين كيددف أن النظددر فددي خددالل هددذه الصددفحات، أن نمددن  أردنددالقددد          
بالتفكير. فالحدديث  عضويامسألة التربية، لدا األنوار الفرنسية، قد ارتبط ارتباطا 

عددن التربيددة كددان مالزمددا، بالنسددبة لألنددواريين، لرؤيددة معينددة لإلنسددان والمجتمددع 
أن لخدص مميدزات " بيالفدال " والعالم، مالزمة الشديء لظلده. ولقدد سدبق لألسدتاذ 

الشددكل التددالي: الدقددة والصددرامة، المعرفددة والتنددوير، والشددغف  فكددر األنددوار علددى
فمدا أحوجندا إلدى العمدق فدي زمدن أصدبحنا نطفدو علدى  .99الكئيدب بأعمداق األشدياء
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السطح لفراغ عقولنا. فقد سداد االعتقداد عنددنا فدي أن التربيدة مسدألة تقنيدة خالصدة 
: العروبددة تؤهلنددا لكسددب قوتنددا وتؤكددد انتمدداءات هددي مددن قبيددل تحصدديل الحاصددل
 …واإلسالم. فكأن اآلخرين ال يعرفون ذلأ، أو كأننا لسنا على يقين من ذلأ

صحيح أننا نتعلم لكدي نصدبح عمداال أكفداء أو أطبداء مختصدين أو مدوظفين 
. لكننا نتعلم أيضا ألننا نحدس، بشكل من األشكال، أن جميع شدهادات ..سامين أو 

لن تعدالج قلدق وجودندا فدي هدذا العدالم. ومهن الدنيا لن تشبع رغبتنا في المعرفة، و
إننا نتعلم ألن شيئا ما في األفق يبقى دائما لغزا محيدرا بالنسدبة لندا. فدنحن ال ندتعلم 
فحسب من أجل كسب قوتنا اليومي أو مراكمة الثروة. بل إننا نصر، عندما نقترب 
أن  من إدراأ مغزا كوننا كائنات تتعلم، على أن نعرف من نحن وأية داللدة نريدد

يكتسبها وجودنا في هذا العالم. إننا نصر على أن نتعلم لكي نبدع.. نعم، لكي نبدع 
 .نموت".)كيركجارد( فكرة واحدة من أجلها نريد أن نحيا أو

العاجلة ألهم األفكدار التدي ُطرحدت حدول  صفحاتليس الغرض من هذه الو
مهدم مدن هدو مجدرد اسدتعراض مبتسدر لفصدل  األندوارالتربية والتعلديم فدي عصدر 

تداريخ األفكدار حدول هدذا الحقدل العلمدي والفكدري الحيدوي فدي تطدور أي مجتمددع، 
ولكن الغرض من هذه المراجعة يكمن في افتراضدية وجدود تنداظر وتدواز بدين مدا 
عاشه ذاأ المجتمع مع ما نحياه اليوم من ظدروف تسدتدعي االسدتفادة مدن تجدارب 

د اختالفددات وتناقضددات بددين التدداريخ وخبددرات األمددم األخددرا، مددع التسددليم بوجددو
هي بقدر تعلق األمر بأنظمدة  ألنواريالثقافات. إن األسئلة التي تعّرض لها الفكر ا

ا عددن األسددئلة التددي تددؤرق الجدداّدين مددن التربددويين  التربيددة والتعلدديم، ال تنددأا كثيددر 
العرب والمسلمين في عصر انتقالي مشوب بالمتغيرات التي تمس حياتنا الروحيدة 

. ثمة تطابق في االستفهامات وتقدارب فدي مسدببات القلدق، يالثقافي الثر وموروثنا
األمر الذي ينذر بشرخ في فكرنا، شرخ يصعب تجسيره بين الماضدي والحاضدر، 
وبين التراث والمعاصرة، وبين القديم والمستقدم. وإذا كان مثل هذا الشدرخ مددعاة 

كددذلأ مدددعاة السددتثارة  فددي بلددداننا، ف ندده والنهدديلتأمددل ومعالجددات أصددحاب األمر
إلشدددكاالت « حدددل سدددحري»تجاربندددا وتجدددارب اآلخدددرين، لددديس مدددن أجدددل إيجددداد 

المعارف والتربية والتعليم، بل من أجل إثارة األسدئلة وأنشدطة تبدادل الدرأي حدول 
 واحد من أهم المواضيع التي تستحق المناقشة والجدل العلمي المجدي.
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 اإلنســـــــان
 من التفكير اإلعتيادي إلى الفكر األسطوري

 

 آيت أحمد نورالدين ، أستاذ مساعد ، 
 و اللغاتكلية اآلداب 

 والعلوم االجتماعية و اإلنسانية، 
 سم فلسفة، ق

 جامعة د/ موالي الطاهر ،سعيدة

 

             
 تعريف البحث و البحث العلمــــــي :      
 

البحددث لغددة هددو الددتفحص و التفتدديش، وفددي االصددطالح هددو إثبددات النسددبة       
(. و قيل البحث أيضدا بدذل 1) اإليجابية أو السلبيـة بيـن الشيئين بطريقة االستدالل

الجهد في موضوع ما، وجمع المسائل المتصدلة بده ، ومنده قدولهم البحدث العلمدي، 
أي مجموع الطرق الموصلة إلدى معرفدة الحقيقدة العلميدة. و كدذلأ يقصدد بدالعلمي 
هنا: البحث المنسوب إلى العلدم، حيدث نقدول المعرفدة العلميدة، والدروح العلميدة. و 

طالح على العقل المنظم الواضح، الدذي ال يسدلّم بصددق حكدم إال يطلـق هـذا االص
 (.9بعد تحقيقه و التدقيق فيه و إقامة البرهان عليه )

لكن هل استعمل الباحثون األوائدل ، أو بمعندى أدق اإلنسدان األول فدي غدابر       
العصددور ، طددرق بحددث سددليمة، قائمددة علددى أسددس العلددم و الدقددة ؟ أم عرفددوا و 

طرقدا مختلفدة، ولدم يصلدـوا إلدى الطدـرق الصدحيحة إال بعدد أن اسدتنزفوا استعملوا 
 رصيدهم و طاقاتهم ؟ 

إننددا إذا وجدددنا، فددي الواقددع، البدداحثين فددي شددتى أصددناف المعرفددة ينددادون اليددوم     
بضرورة اعتماد الطريقدة العلميدة فدي التفكيدر، علدى اعتبدار أنهدا، الطريقدة المثلدى 

أ ال يعندي  بداهدة أنهدا أول طريقدة اعتمددها اإلنسدان لدراسة موضوعاتهم، ف نّ ذل
منددذ القدددم ، بددل إن اإلنسددان لددم يصددل إلددى هددذه المرحلددة، و المسددتوا مددن الفهددم و 
اإلدراأ إال بعد أجيال و أجيال، كان اإلنسان خاللها يستمد حكمه على الظواهر و 

مدن هندا ينبغدي  القضايا بوسائـل غير الوسائل العلمية المتاحة فدي وقتندا الحدالي. و
علينـا أن نتعرف إلى مختلف الطـرق التي عرفها، واستعملها اإلنسان حتى وصدل 

 إلى الطريقة العلمية.
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 طرق البحث و تطورها  :     -
إذا حاولنددا التعددـرف إلددى الطددرق التددي اعتمدددها اإلنسددـان منددذ فجددر البشريددـة فددي   

 ا نجد ما يلي :البحث عن حلـول   لمشكالته، و إشباع حاجياته، ف نن
   طريقددددددددة العددددددددادات و التقاليددددددددد فددددددددي التفكيددددددددر لحددددددددل المشددددددددكالت :                                          -1   

الشأ أن الحياة البدائية المتوحشة ، لدم تكدن بالهيندة علدى اإلنسدان األول ، وكاندت 
خطار تبدو تحيط به من كـل الجهات أخطار ال يستطيع  التغلب عليها بالقوة ، بل أ

( . و إليددأ  الدددليل مددن تدداريخ الفلسددفةاليونانية 1قدداهرة تفقددد الرشددد وتسددبب الشددلل)
حيددث يقددول أفالطددون علددى لسددان بروتدداغوراس  و هددو يصددـف  عددالم البشددر قبددل 

 اختراع الفنون كالسياسة  مثال :
 " لقد عاش البشر في البداية متفرقين ، ولم تكن هناأ أية مدينة ، أي دولة في لغدة

وكانـت الحيوانات تفتأ بهم دائما و فدي كدل مكدان ألنهدا أقدوا مدنهم، و  عصرنا ،
كانددت مهدداراتهم التددي تكفددي بالكدداد لتغددذيتهم تعجددز عددن حمددايتهم فددي حددربهم مددع 

 ( . 1الحيوانات  المتوحشة " )
أن يتعايش معها، وهو مكره فدي  علكن بفضل تفرد اإلنسان بملكة العقل، استطا   

ر، فأوجد طرقا و حيدل لتدوفير  طعامده و لباسده ثدم أخدذ يدورث هدذه ذلأ ال مختــا
الخبددرات فيمددا بعددد ألبنائدده، و يسددمى هددذا الشددكل مددن التفكيددر بطريقددة العددادات و 

 ( . 4التقاليـد في التفكير لحل المشكالت )
فقد أخذ اإلنسان يرجع إلى العادات و التقاليد و اسدتثمار كندوز الدذاكرة علدى حدد   

لنفـدـس األمريكدـي وليدام جديمس ، التدذكر يعندي التفكيدر بشديء مدا كدان قول عالم ا
( . إذن فقد 0معـاشا في الماضي ، و لم نحاول نحن أن نفكر فيه قبل ذلأ مباشرة )

ظـل اإلنسان، ولمدة طويلة، يعتمد على هذه المصادر لما توفره من رصيد معرفي 
سدبب كدون  هدذه الطريقدة فدي ضروري لفلسفة الحياة و إدارة شؤونها، أما تبريـر 

 -التعامل مع الطبيعة ، هي األولى و األقددم ضدمن طدرق اإلنسدان ، فدذلأ راجدـع 
 إلى سببين على األقل :  -في نظرنا

األول : إن العددادات تقدددم كمددا هددائال مددن المهددارات الجدداهزة و المجانيددة التددي ال  -
يرحدب بمدن يقددم  لدده   -بدل وكددل إنسدان  -تتطلدب بدذل الجهـدـد، و اإلنسدان األول 

                                                                                                                     الحلول الجاهزة، فهي تغنيه من المغامـرة و بذل الجهد.                                                                          
و أمدددا الثددداني : فهدددو مترتدددب عدددن األول،حيدددث تختصدددر العدددادات و تلّخدددص  -

المحاوالت السابقة الفاشلـة، و تنّبه لألخطاء المحتملـة و تّكسبه وقتدا ثميندا هدو فدي 
 مسيس الحاجة إليه . 

وهي كل نوع من السلوأ يكتسب عدن طريدق التددريب أو علدى حدد  –إن العادة   
ات أو تغيددرات السددلوأ المكتسددبة ، قريبددة مددن التكيفددات تعبيددـر بددول غيددـوم "العدداد

( . يعني أن اإلنسان يتكيف مع الطبيعدة و يحقدق 4العضوية التي هي امتداد لها ")
توازنه مع محيطه ، من جهة ، بالعادات التدي هدي مجدرد محاكدـاة و تقليدد للكبدار، 

مددـع  ومددن جهددة أخددرا، بمددا يملكدده الجسددد نفسدده مددن قدددرات خاصددة فددي التددأقلم 
الوضعيات الجغرافية و المناخية التي تسهل عليه و تؤهله لمواصلة العيش : فأبناء 
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الصدحراء أقدددر علددى تحمـددـل الحددرارة الشدديدة ، حتددى أن تكددوين بنيدداتهم الجسدددية 
مختلفة عمن سواهم،كما أن أبناء المناطق المتجمـدة كذلأ أقدر على تحمل البرودة 

مهم منحوتة بصورة متميدزة: ففتحـدـات األندف علدى الشديـدة ، بدليل أنأ تجد أجسا
سددبيل المثددال عندددهم، أضدديق مددا تكددـون : ألنهددا توفددـر مددرور كميددات األكسددجين 

تمندع تسدرب الهدواء البددارد  –وهدذا غايدة كونهدا ضديقة  –الكافيــدـة للعديش، لكنهدا 
حتددى تحددافظ علددى السددالمة و الحيدداة . أي أننددا نضدديف لمعارفنددا سلوكددـات جديدددة، 

تسبها عن طريق التعلم و االحتكـاأ،كما أن أجسامنـا هي األخرا تكتسب طرق نك
مقاومة جديدة تؤهلها للتكيف مع وضعيات سنجبر على العيش و التعامــل معها. و 
تجدر اإلشارة إلى أننا نتكلم هنا عدن المجتمدع البددائي و الطدرق التدي اهتددا إليهدا 

 و توازن حياته معها .  في تعاملــه مع الطبيعة، حتى يحقق تكيفه
لكن لنتساءل ماذا تعني المجتمعات البدائيـة ؟  ماذا  يملأ علمـاء األنتربولوجيا     

 من اعتقــادات و تصورات عن ذهنية و طـرق عيش اإلنسان البدائي ؟ 
إن كدان هنداأ اصددطالح يدرتبط باألنتربولوجيدا دائمددا، فهدو مصدطلح ' البدائيددـة '   

معلومدات وجدهدـا علمداء هدذا التخصدص فدي مختلدف بقداع الذي يسدتعمل لوصدف 
                                العالم .
فهناأ دين بدائي، اقتصاد بددائي، شدعوب بدائيدة و مجتمعدات وثقافدات بدائيدة. و   

 تعرف كلمة بدائي عادة بما يتعلق بالبداية أو األصل.  
ايدددة الوسدددائل بالنسدددبة و فدددي بعدددض السدددياقات يعندددي المصدددطلح أيضدددا عددددم كف   

لألهداف، ولهذا عالقـــة بالمجال التكنولوجي خاصة ، ولكن بدالظروف الموجدودة 
مدثال  –داخل مجتمع ما، و بالمفاضلة بين الثقافــات .فالعصدا التدي تسدتخدم للحفدر 

بدائية بالمقارنة مع آلة مثل الجدرار، و الخيمدة أو الكدـوخ بددائيان بالمقارندة مدع  –
النددار العاديددة أو الطددبخ الددذي يسددتعمل الخشددب بدائيددـان بالنسددبة آلالت البيددت .. و 

الطبــخ الغازية أو الكهربائية، و هذه األخيرة ربما توصف، يوما، بالبدائيـة عندما 
 (. 1)تستخدم الطاقة الشمسية أو الذريةتقارن بآالت 

ى حياتده و و بهذه الطريقة استطاع اإلنسدان البددائي األول، العديش و الحفداظ علد  
مقاومة كل أصنـاف األخطار و أشكالهـا ، كما تمكن من التطور و اإلرتقداء حيدث 

أن   1111يكشدددف األنتربولدددوجي اإلنجليدددزي  تدددايلور  فدددي كتابددده األنتربولوجيدددا 
 اإلنسان  قد مر بالمراحل التالية :

المرحلددة  الوحشددية : وهددي التددي تتميددز بددالعيش علددى النباتددات و الحيوانددات   - 1
البرية و استعمال آالت العصر الحجري ، واعتماد مشاعية العيش ، أي اإلشتراأ  

 في ملكية مصادر العيش .
المرحلة البربرية : التي تتميز بظهور الزراعة و اآلالت المعدنية و نوع من   - 9

 الحيـاة الجماعيـة في القرا و الحواضر مع ظهور الملكية الفردية .
( 2مدنة : فهي التي بدأت عندما اكتشف اإلنسان فن الكتابدة )أما المرحلة المت  - 1

 و ســن القوانين .
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و هكدا فبفضل ما يملكه اإلنسان من ملكات استطاع تخطي تلأ العقبات و استثمار 
تجاربـه و رصيده المعرفي، لدذا يقدـال أن اسدتعدادنا علدى احدراز التقددم يكمدن فدي 

التجارب و الخبدرات، أي معرفدة إعدادة مدا الطريقة التي نسوس بــها رأسمالنا من 
نجـح عمله، و تعزيز المكتسب و النقــاط القوية، وتحديد المنداطق غيدر السدتثمرة، 

يحدق لندا أن نقدول مدع  وعدزل و تخطدي العجدز والتقصدير.و بهدذا الشدكل يصدـح و
حينما عبر عن أهمية الدذاكرة و الذكريدـات، و مدا تحفظده  الشاعر الفرنسي بودلير

ات من معارف و تجـارب ماضيـة يعتمدها الخلف أرضية و قاعدة لبناء حياة العاد
جديدة أكثر تطورا من تلأ التي عاشها السلف : " إنه لدي مدن الدذكريات أكثرممدا 

                                                  (.                                                                                          16لو كان عمري ألف عام ")
كمددا أن بعددض الفالسددفة القدددامى عّبددروا عددن هددذه الطريقددـة األولددى فددي تعامددـل   

اإلنسـان مع الطبيعـة و خيراتها من جهة، و تعامله  مع بني جنسه من جهة أخرا 
و التي  –كير و تأمل ، بطريقة الفطرة السامية أو التلقائيــة المثالية، السابقة لكل تف

لتعقبهدا مرحلدة األنانيدة، وحدب الدذات، مدـا يدؤدي معده إلدى نشدوب   -لم تدم طويال
الحروب فيما بين النداس، و ظهدور شدتى أصدناف الشدرور، الشديء الدذي يستلدـزم 
 اللجوء الستعمال قدرات أخرا . يقول، في هذا الصدد، الفيلسوف الروماني سينكا

ـي عدداش الندداس معددا بسددالم و سددعادة، وكددان كددل شدديء : " فددي المجتمددـع البدائدد  
مملوكا لهم على الشيوع، ولم تكن هنــاأ ملكية فردية. ويمكننا االستـدالل على أن 
العبودية لم تكن موجودة. و كذلأ الحكومة المستبدة. و كان النظام على أحسدن مدا 

رهـددـم Jثيددرام ألن الندداس اتبعددـوا الطبيعددـة بشددكل حتمددي، و كددان حكددامهم هددم أكدد
حكمة، وكانوا يوجهون الناس و يرشدونهم إلدى مدا فيده خيدرهم. و كدانوا يطداعون 
برضددى ألن أوامرهددـم كانددت حكيمددة  و عادلددة، وبمددرور الددزمن اختفددت البددراءة 
البدائية، وأصبح الناس جشعين و ال يكتفـدـون بالمتعدة العامدة لألشدياء الجميلدة فدي 

األشياء ألنفسهم و يمتلكوها، و مدزق الجشدع الدنيــا، ورغبوا في أن يحتفظوا بهذه 
المجتمع السعيد إربا إربـا وحل الطغيان محل مملكة الحكماء و اضطر النداس إلدى 

 (.11خلق القوانين التي تقيد حكامهم " )
أنظروا لهذا النص، و حداولوا اسدتنطاقه و تفكيكده، فسدتجدون العجدب العجداب،    

اسدتثمارها فدي التداريخ، األنتربولوجيدا، علدم كما أنـه يصلح كوثيقة تاريخية يمكدن 
االجتماع، السياسدـة  االقتصداد وغيرهدا. و ال يمكدن ذكدره مدن دون تعليدق، و مدن 
ذلأ نجده يرصد مراحل تطور البشرية، و لـو حاولت تبرير تلـأ المراحدل، لقلدت 

رجدـع أن أسباب فترة السعادة أو ' األخوة المثاليدـة ' التدي عرفهدا اإلنسدان األول، ت
في جوهرها لمقياس العدد أو الكم. فعندما كاندت الخيدرات و الثدروات المتاحدة فدي 
الطبيعـة وفيرة، تكفـي حاجدة الجميدع آندذاأ، والدذي كدان قلديال بالمقارندـة مدع هدذه 
الخيددـرات، لددم يضطـرالنددـاس للصددراع، ولددم يخطددر علددى بددال أحدددهم التسابددـق 

تزايددد الغددـذاء بوتيددـرة حسددابية فددي للحصددول علددى الغددـذاء.لكن مددع مددر الوقددت، و 
مقابل تزايد البشر بوتيرة هندسية، مما نتج عنه حالة عدم تكافؤ، عندها فقدط شدعر 
اإلنسـان بالخوف من المدوت، فلجدأ أوال للصدراع مدن أجدل الحصدول علدى الغدذاء  
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ثددم ثانيددا للعمددل و انتدداج   -و هددو سددبب ضددروري للبقدداء  –المتوفددـر فددي الطبيعددة 
العددالم اإلنجليددـزي  ت ر مددالتوس  فددي كتابدده عددن  بقددى، مثلمددا كشددفالقددوت كددي ي
 (. 19السكان )
و عن نفس الحقيقة عبر الفيلسدوف الفرنسدي ميشدال فوكدو بكلمدات جليدة حيدث     

قددال : " و هكددـذا فدد ن بعددض المجتمعددات قددـد انقرضددت بسددبب ندددرة الغددذاء، و أن 
لدوال أنهدا شدرعت فدي  البعض اآلخر من المجتمعدات كاندت ستلقدـى نفدس المصدير

 العمل ".   
أما الفيلسوف اإلنجليزي توماس  هوبز الذي تقوم فلسفته السياسية بكاملها علدى    

فكرة الخــوف، إذ أن العام الذي ولد فيه سجل فترة حروب بين ملأ إسبانيا فيليدب 
الثدددداني و محاولددددة غددددزوه لملكددددـة إنجلتددددرا إليزابددددت األولددددى، وال شددددأ أن هددددذه 

د أثرت على الجميع بما في ذلأ أمه التي عانت هذا الخوف فدي فتدرات الحروب،ق
( 11حملها و أنه أثر عليها سلبا، فكتب هدوبز قدائال: " أندـا و الخدوف توءمدـان " )

، منهدا إرجاعده  .هذه الحالة النفسية ستتجلى و تنعكس على تفكيدره و تخلدف آثدارا
ور الحياة األخالقية و االجتماعية صراع البشرفيما بينهم إلى األنانية التي تقيم تص

على غريزة حب البقاء، التي تعد غريزة أساسية تتحكم في الوجود اإلنسانـي ككل. 
إذ أن ما يميز الكائن الحي عموما سعيه المستمـرللبقـاء و الحفاظ على حياته ، لدذا 

 (.11كان اإلنسان أنانيا بالطبع )
 
ي اإلنسدان، هدي التدي تدفعده للبحدث عدن هذه الغريزة أو الفطرة الشدريرة التدي فد  

سبل البقاء دون مراعاة ألي ضابط، تجعدـل الجميدع يعيشدون فدي الحالدـة الطبيعيدة 
التي سبقت كل أشكال التنظيمات السياسيدـة حالدة مدن الحدرب و الصدراع الشدامل، 
صراع يقوم به كل إنسان نحو كل إنسدان آخدر، صدراع مدن أجدـل المحافظدة علدى 

(. و حالة الحدرب 14ة على اآلخرين، إنها حرب الكل ضد الكل )النفس و السيطر
هددـذه ال يمكنهددا أن تسددمح بالسددير و التطددور الطبيعددي للحيدداة، بددل إنهددا تعيقهددا و 
تعكرها، و كدان البدد لإلنسدان أن يعديش، فلجدأ مدع غيدره إلدى إبدداع حدل يخدرجهم 

لسيطرة على كدل جميعا من عنق الزجاجة، و يوفر لهم إطــارا و أدوات ب مكانها ا
محاولددة تهدددد الحيدداة و السددلم. " إن أهددواء اإلنسددان الطبيعيددة تجعددل مددن حالـددـة  
الطبيعددة أمددرا ال يطدداق، ينبغددي إذا تكددوين المجتمددع المدددني لإلفددالت مددن الحددرب 

 (.  10المهددة باستمرار" )
فد ن إن الطبيعة البشرية إذا، تخفي أهدواء و رغبدات أنانيدـة و مندافع ذاتيدـة، لدذا    

اجتماعهددـم يتطددـلب تضددحيات و تنددازالت مددن طددرفهم، و هددو مددا يتجلددى فددي العقددد 
االجتماعي الدذي يتعهدد فيده كدل إنسدـان علدى أال يسداعد مدن يسدتحق العقداب و أال 
يقددوم بمددا مددن شددأنه أن يمددس حريددة اآلخددرين. فيظهددـر مددا يمكددـن أن يدددعى سدديف 

 (.     14العدالة الذي يفرض سلطته على الكل )
يتصددددورون  –أصددددحاب نطريددددة العقددددد االجتمدددداعي  –هددددوبز إذن و زميليدددده ف   

 حياة طبيعية : أنانية و صراعات. -السيناريو التالي لتطور الحياة : 
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 تنازالت : جزئية أو كلية للممتلكات . -
 حياة سياسية : خضوع إرادي كلي لقوة القانون .  -
ف عددن عددالم الحيددـوان فددي غيددر أن مددا قالدده هددوبز ، أي اعتباراإلنسددان ال يختلدد  

شراسددتها و قتالهددا غيرهددا حفاظددا علددى حاجياتهددا الحيويددة إذ يقددول : " إن اإلنسددان 
( ، لذا فقد أبرموا ذلأ العقد لتحسين حياتهم، هو مجرد 11ذئب ألخيه اإلنسـان " )

 فرضيات أو مسلمات تعاني من النقائص التالية :    
ال تجددد أي سددند مددن الواقددع، فالتدداريخ  إن فكددرة العقددد االجتمدداعي فكددرة خياليددة -

 البشـري ال يعطينـا أي مثال لدول أو مجتمعات نشأت عن طريق هذا العقد .
كمدا أن هدذه النظريدة تقدوم علدى افتددراض وهمدي خداطىء، و هدو أن الفدرد كددان  -

يعيش في عزلة قبل قيام الجماعة، و هذا غير صدحيح ألن اإلنسدان بطبيعتده كدائن 
 (.12حياة العزلة ) اجتماعي ال يطيق

لكددن فددي نهايددة تحليددل عامددل المعرفددة التددي تددتم عددن طريددق العددادات، نقددول أن   
اإلنسان بعد دهر طويـل، تنبه لحدود هذه الحلول، أي العادات، فأدرأ أنها و حدها 
ال تكفي، فهي ال توفر جميع الحلـول لمـا يواجهنا مدن أوضداع متجدددة و متشدابكة 

فهدي تكشدف عدن عجزندا التدـام عـدـن التكيدف حدين نواجده ال حصدر لهدا و ال عدد. 
(. كما أن الذاكرة خادعـة موهمة، و ال تحتفظ بكدـل مدا يمدـر 96أمراغير مألوف )

بسدداحة الشددعور، بددل لهددا أعراضددا و أمددراض تهددددها كالنسدديان، ومنهددا النسدديان 
ة العددـادي: عندمددـا ينسددـى اإلنسددان الددذهاب إلددى موعددد مددا، و هندداأ النسدديان نتيجدد
صدمة فيزيائيـة كاإلصابـة ) أمنيزيا(، وهنـاأ النسيدـان اإلرادي لألحدداث و الدذي 

 (.      91يسبب تذكرها ألما روحيا )
كل هذا القصور و العجز و الحاجة الملحة و التطدور الهائدل للظدروف الحياتيدة    

 دفع إلى أن يتســاءل و يبحث عن حلول أخرا لمشكالته. 
 
 والعرافين :  ) الفكر الخرافي  و األسطوري ( طريقة الكهنة   - 2
 
لقد مارس الكهندة قدديما، و حتدى فدي العصدور الوسدطى بأسدماء مختلفدة كرجدال   

الدين مثال، سلطة على الشعب، فادعوا امتالأ الحقيقة المطلقة، و أنهم وكالء عدن 
ر و الرب الذي أطلعهم على الغيب، و بهدذا فلهدم قددرة التددخل و التدأثير فدي مصدي

مجدرا حيدداة البشددـر، و مدن أجددل ذلددأ فلقددد إخترعدوا شددتى أصنددـاف  األضدداليل و 
 األباطيل لتبرير هذا التميز و هذا االستحقاق .

كما أن البشر يملكون فاعلية عميقة هي ملكة التخيل اإلنسداني التدي تحملندا علدى   
مض إلدى االعتقاد بأنها تلتمس، خالل أجيال من األحالم، طريقدا للخدروج مدن الغدا

الواضح، إنها تفرد بعض عناصدر الغمدوض األول، ثدم تجمعهدا كدي تحصدل علدى 
صورة قد ال تكون أصفى، و لكنها هذه المرة أكثر وعيدا و خضدوعا لإلرادة.هكدذا 

(. أي أن النداس عندمدـا 99ولدت الخرافات التي كاندت تسدرد بصدورة أسدطورية )
إلى حيز الواقع الفعلدـي، فهدم يتوقـون لتحقيق رغبات و أمنيات يعجزون عن نقلها 
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يستنجدون بعوامل خياليـة يطّعمونها ببعض عناصر الحياة حتى يسهل على عامدة 
الناس تصديقها ، ثم يؤلّفون مركبـا جديـدا ، عناصره من الواقع لكنده لديس بواقدع. 
و هذه المهارة التي تعتمدد علدى المخيلدة توجدد لددا العلمدـاء كدذلأ غيدر أن هدؤالء 

ا بقصددد و نيددة إيجددابيتين و يهدددفون لجلددب المنفعددة للبشددر و إسددعاده ال يسددتعملونه
استغاللـه و تضليله.، فيقومون باستعمال مهارة التخيل و التصور فيؤلّفون صدورا 
جديدة و إبداعات إعتمدادا علدى الواقدع أو انطالقدا منده لخلدق أشدياء جديددة لدم تكدن 

 (. 91موجودة من قبل )
لوجدنا أن الخرافة : حديث ال أصل له، و هي تتضمن و و لو عدنا إلى القاموس   

صفا ألفعال اآللهة أو للحوادث الغريبة ، و هي تختلف باختـالف األمم، فلكـل أمـة 
 (.91خرافاتها )

لكن ما هو الجو المناسب الدذي يسدمح بنمدو و ازدهدار الخرافدـات ؟ و مدن الدذي   
جهددل، أو بمعنددى أصددح الشددعب يضدفي عليهددا طابددـع المصددداقية ؟ إندده بدال شددأ : ال

 الجاهل .
بالفعل إن صاحب السلطان في الخرافة هو الشعب الجاهل، و الحكماء تبع له في   

(. إذن فلقدد كدان 94هذا السبيل، فهـي تعكس وضع األمور و تقلدب عمدل العقدول )
للعقالء، خصوصا في غابر األزمان، دور المتفرج ألنهم كانوا في موقدع ضدعف، 

العرافون و الكهنة مواقع القوة إذ كثيرا ما نجدهم في بالط الحكام الذين بينما احتل 
 يحتاحون بدورهم لقوة هؤالء لتضليل الشعوب و إقناعها. 

فمن المعروف أن بالط الكثير من الملوأ و األمدراء كدان يعتمدد ، فدي تصدريف   
الحرب، أمور الدولـة، علـى العرافين و المنجمين، خاصة في األوقدات العصديبة كد

و الناس على دين ملوكهم على أية حال ، و ما يزال هذا اإلرث ساريا بدين النداس 
 (. 90حتى اآلن )

لنتسدداءل اآلن عددن الخرافددة أو األسددطورة  باعتبارهددا بنيددة لغويددة. هددل كددل كددالم  
يصددلح ليكددون خرافددة أم أن هددذه األخيددرة كانددت مددن اختصدداص فئددة محددددة و لهددا 

 وسيقي سحري إيحائـي على اآلذان ؟ شروط بناء معينة و وقع م
األسطورة محاولة اإلنسان البدائي لفهم و تطويع الطبيعة و تفسدير الظدواهر التدي  

 (.94تتعلق بها )
األسطورة ضدرب مدن الشدعر يسدمو علدى الشدعر ب عالئده حقيقدة مدا، ضدرب مدن  

هددا، التعليددل العقلددي يسددمو علددى التعليددل بأندده ينبغددي إحددداث الحقيقددة التددي يعلددن عن
ضرب من الفعل أو المسلكة الرسمية، ال يجد تحقيقه بالفعل نفسده، ولكدن عليده أن 

(. أي أنها نضمت من فبل خيال 91يعلن و يوسع شكال شعريا من أشكال الحقيقة )
بشري في شكل فندي تدارة، لكنهدا فدي كدل األحدوال ، تحمدل معداني و قدرارات لهدا 

 عالقـة بالمعتقـد
فة اإللزامية و النفاذ،فهي إذن تتصدمن الوجدوب مدن و اآللهة حتى تحصل على ص

 قبل طرف أو أطراف تجاه طرف أخر.  
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و عليه ف ننا نجد في األسطورة الفرعونيـة أن اسم الشدخص جدزء جدوهري منده،  
كأنه عضو منـه أو بديل له، و لدينا عدد من األقداح الفخاريدة الكبيدرة نقدش عليهدا 

لهددم ، فددي فلسددطين و ليبيددا ... و كانددت هددذه ملددوأ مصددر أسددماء القبائددل المعاديددة 
األقداح تحطم في احتفال ديني مهيب، و الغايدة مدن العمليدة: الددعوة بدالموت علدى 
هؤالء األعداء، ألنهدم بعيددون عدن قبضدة الفرعدون. فكدان المصريدـون يشعدـرون 

بعددد  –بأنهددـم يلحقددون بأعدددائهم أذا حقيقيددا حددين يجطمددون أسددماءهم، فيضدديفون 
عبدارات كهدذه : " كدل فكدر مدؤذ و  -خصـوم الذين يدعـون عليهم بدالموتأسماء ال

كل كالم مؤذ وكل أحالم مؤذية و كل خطط مؤذيـة و كل صدراع مدؤذ " . فكاندت 
فددي ادعددائهم و اعتقددادهم ، مددن  –هددذه األمددور، علددى األقددداح التددي سددتحطم، تنددال 
 (.   92قدرةها الفعلية على إيذاء الملأ أو تقليص سلطانه)

و تدددارة أخدددرا، يسدددتغل أحدددد األفدددراد جهدددل مجتمعددده لكيفيدددة حددددوث الظدددواهر   
الطبيعية، فيدعي في ) العلـم فلسفة(، فيؤمن أهله و يعتقدون أنده متميدز بهدذا العلدم 
والقدددرة، فيعلنددون والءهددم و انقيددادهم لدده. و مددن ذلددأ أننددا نجددد الندداس، قددديما ، قددد 

هـم عن أمور خافيـة عـن مدركاتهم. ألبسوا ثوب الواليـات و المعجزات لمن يخبر
فعندما يشح المطر الذي تعتمد عليده حيداة الدزرع، كدان النداس يتوسدلون إلدى مثدـل 

فيطلبدون مدن أحددهم أن يسدتعين  –الذين يضدنون أنهدم خدارقو القددرات  –هـؤالء 
بقدرته حتى ينزل المطر، فيخبرهم بأنه سديذهب فدي خلدوة إلدى سدفح الجبدل، و قدد 

 -امددا قددد تطددول، و عندددما يراقددب الجددو، و يتطلددع إلددى السددحب ف نددهيمكددث هندداأ أي
يعدرف السدحابة المطيدرة مدن السدحابة غيدر المطيدرة، و البدد أن  -بخبرته الطويلدة

يكون أيضا على علم باتجاهها، ف ن كانت قادمة نحو أرض قومه، أسدرع بدالنزول 
ل يمدر السدحاب من سفح الجبل، و هو يهلل بقدوم الخير، و نزول المطدر، و بالفعد

الممطر بعد دقائق أو ساعات، و يسقط  من مائـه ما يسقط و يرجع الناس ذلأ إلى 
بركات وليهم، فيصبح بينهم ذا شأن عظيم ، أو قد ال يسقط المطر في أحيدان قليلدة 

 (. 16و عندئذ يكون الجواب : إن   غاضب عليكم، و البد من إرضائه )
المندداخ المناسددب لوجودهددا و تطورهددا إال فددي  و بددديهي أن هددذه األمددور ال تجددد  

أو  -المجتمعات التي تجهـل عن الظواهر الطبيعية كل شيء، ألنه،ال يمكدن للمطدر
أن ينددزل أو يمتنددع عددن النددزول، إال بجملددة مددن الشددروط و  -ألي ظدداهرة أخددرا 

( لكدـن جهدل القدوم 11العوامل. ال شيء يحدث من تلقاء نفسه أو من دون محددث)
الطبيعية يحملهم على االعتقاد أن لفالن قـوة في إحداث هذه الظواهدـر أو بالظواهر

مندـع حدددوثها أو التقليددل مدن خطرهددا و شددرها و إبعدداده. و مدن ثمددة يحضددى بيددنهم 
 بساطان و قدسية عظيمة،كل هذا ال أساس له من الصحة .

ـدـاف و من أنواع هذا التفكيدر المشعدـوذ و السحدـري، مدا نجدده متدداوال فدي األري  
من أن مـــن أراد لمحصوالته النمو و الوفرة، فعليه أن يضع البذرة في وقدت نمدو 
القمدر، و أن يقتلدع الحشدائش فددـي وقدت تنداقص القمددر، فد ن القمدر و المحصددوالت 

 ( . 19تنمو معا، و القمر و الحشائش الضارة تتناقص معا)
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عندددما  –العددالم و فددي بعددض األحيددان حتددى   –و الجدددير بالمالحظددة أن اإلنسددان  
يعجز ويفتقد الحـــل الصحيح و السليم الذي يفسدر كيفيدة حددوث الظداهرة، يلجدأ و 
يستعين بكل الحلول بما فيها الغيبيدة، المهدم لديده الحصدول علدى المنفعدة و يطمدئن 
عقله الذي ال يطمئن إال عندما تتدوفر لديده األسبدـاب التدـي وراء حددوث الظداهرة. 

 (. 11امة عالقات غيبية بين األسياء)فالخرافة عبارة عن إق
و البد أن نميز هنا بين األسطورة األصدلية التدي تعدد جدزءا مدن التجربدة، أنتجهدا  

الخيددال ، و هددي ليسددت وهمددا ، و بددين أقاصدديص األقدددمين التددي ذكرنددا بعضددها و 
و إن كاندت هدي أيضدا تتضدمن عناصدر  –الخرافات و حكايات المشعوذيدـن التدي 

ا الكهنة و المشعوذين و ينمونها بخيال زائف قصد االسدتغالل و يوسعه -أسطورية
 التسلط .  

لكن ما هو الفرق بين الخرافة  و األسطورة ؟ هدل لألسدطورة قصدد و غايدة ؟     
 هل لها رسالـة ، أو دور و وظيفة تؤديها في المجتمع؟ 

ة و األسدطورة لغددة و كددالم، لكنهددا ليسددت أي كدالم، فاللغددة تحتدداج لشددروط خاصدد  
( . و يعندي ذلدأ 11أسطورة، و نظام اتصدال و رسدالة ) عناصرأخرا كي تصبح

أنها طريقدة دالليدة، و تدؤدي وظيفدة اجتماعيدة يلجدأ إليهدا النداس لقضداء بعدض مدا 
تعددذر قضدداؤه بددالطرق العاديددة. و هددي علددى حددد تعبيددر روالن بددارت فددي كتابدده : 

هددا كددالم مددن نددوع و بندداء األسددطورة : " األسددطورة كددالم يختدداره التدداريخ " أي أن
خاص، يقصد لتحقيـق و أداء رسالة، لكن لها حدودها التاريخية، أو مددة صدالحية 
. فاألسددطورة متددى أّدت المطلددوب منهددا فددـي زمانهددا و مجتمعهددا، ماتددت و زالددت، 
بسبب تطور و تقدم المجتمع. فالزمن عدو األسطورة . إذ للتاريـخ دور مدزدوج و 

، فهو الذي يحييها و هو كذلأ الذي يقتلها، ألنه هو الذي متناقض يؤديه لألسطورة
يوفر الظروف االجتماعية العامة التي تحتاج إليها األسطورة، فتولد ، ثدم بعدد مددة 
تطددول أو تقصددر، تظهـددـر للوجددود ظددروف جديدددة هددي التددي تعصددف باألسددطورة 

 فتقتلها . 
تيفون ' ، التدي تحداول  لنسرد مثاال عن ذلأ : تقول األسطورة المصرية القديمة ' 

تفسددير خلددق الجنسددين أندده لددم يكددن علددى األرض جنسددان قبددل أن يددؤثر القمددر علددى 
األرض ، بددل كددان هندداأ كددائن سددري واحددـد ، مددذكر/ مؤنددث معددا . وتحددت تددأثير 

 (.   14إزيس و أوزيريس المتعاقب، تم الفصل بين الجنسين )
فتددروي األسددطورة بددأن ' أو تلددأ التددي تفسددر كيفيددة انتشددار الشددر فددي األرض،   

باندورا ' هدي المدرأة األولدى التدي أرسدلها زيدوس كعقداب للبشدر الدذي حمدل لهدم ' 
بروميتيددوس ' النددار التددي سددرقها مددن السددماء، و قـددـد وهبهددا اإللدده كددل الصددفات 
المغرية باإلضافة إلدى جدرة مغلقدة تحتدوي كدل الشدرور، لكدن الفضدول دفعهدا ألن 

 (.  10هذه الشرور في األرض ) تفتح الجرة مما أدا إلى نشر
هذه القصص قد تقنع الشعوب التي عاصرتها، بسدبب جهدل هدذه الشعدـوب، لكدن   

بعد ذلأ، يكشــف التاريج زيفها و سذاجتها .لكننا نعود ونقول أن األسطورة تؤخذ 
بعين النظر و االعتبار، ألنها تساهـم في الكشف عن حقيقة ما، و إن تعذر إثباتها، 
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بغمددوض الددنص النظددري، فهـددـي مجسـددـدة محسوسددة و إن تدددعي أن  أو اتصددفت
صدقها ال يمكن الطعن فيه، و تطالب المؤمـن باالعتـراف بهـدـا، و إزاء المتشدكأ 
ال تحاول تبرير نفسها، و لم يكتف القدامى بسدردها، بدل مثلوهدا روائيدا العتقدادهم 

لدددرامي لألسددطورة ، أنهددا تتنشددـط باإللقدداء الجهددوري، و خيددر مثددال عددن التمثيددل ا
 (.14تناول القربان المقدس )

كاندت أمدرا هامددا،  –فدي المجتمدع اليونداني مددثال  –كدل ذلدأ يعندي أن األسددطورة  
يرتبط أشد اإلرتبــاط بالحياة و مصائر النداس. فلقدد ظهدر هدذا التمثيدل الددرامي أو 

 (.11د )التراجيديا في المجتمع اليوناني في نهايــة القرن السادس قبل الميال
و التراجيديا ليست شكال من أشكال الفنون فقط ، إنها تنظيم اجتماعي أفدردت لده   

(. أي الدولددة بكاملهددا فددي لغددة عصددرنا، مكانددة 12المدينددة اليونانيددـة أو الحاضددرة )
هامددة إلددى جانددب أجهزتهددا السياسددية و القضددائية مددن خددالل تأسدديس المسددابقات 

و الشعر الملحمدي تبددو بدذلأ أكثدر مدن أي ندوع الشعرية . و إذا كانت التراجيديا أ
أدبددي آحددر راسددخة فددي الواقددع االجتمدداعي ، فدد ن ذلددأ ال يعنددي أنهددا انعكدداس لهددذا 

(. يعندي أنده 16الواقع، إنها ال تعكس الواقع لتبرره ، بل بتضدعه موضدع تسداؤل )
 كان ألصحاب هذه القصائد نظرة عميقة تتأمل و تسائل المجتمع في ظواهره. 

فيما سبق أن األسدطورة تكشدف عدن حقيقدة مهمدة، أو كدان لهدا دور و شدأن  قلت  
 عظيـم في مجتمــع كاليونان، و ذلأ لألسباب التالية فيما أعتقد : 

إنها، و إن كانت ال تقدرر أو تعلدن حقدائق جداهزة، فهدي تحداول تقسدير ظدواهر،  -
ا و طبيعتده، لكن بطريقتها تلــأ، يأتي من ينتقددها و يتسداءل عدن حقيقدة مضدمونه

فيؤدي ذلأ إلى بحث جديد، وشديئا فشيئـدـا حتدى نصدل إلدى إبدداع . و بهدذا الشدكل 
 فاألسطورة فرصة و دافع لإلبداع.

تقريددب الحكددام و الملددوأ للكهنددة و العددرافيين و االسددتعانة بهددم كددأداة ضددرورية  -
 إلبقاء الحكم و الدولـة.

يدزول بزوالده. و الغريدب  و هو أمر مركزي في حياة الشعب حيدث يبقدى ببقائده و
في األمـر هــو أن الظاهرة ال تزال حاضرة في أيامندا هدذه، إذ تكشدف المعلومدات 
أن الددرئيس األمريكددي السددابق ' جـددـورج بددوش ' اسددتعان بددالمنجمين عندددما إتخددذ 

 القرار النهائي بالهجوم على العراق، ومن قبله استعان ' هتـلـر' 
عسددكرية و السياسدية و ربمددا كاندت نصددائحهم هددي بدالمنجمين فددي إتخداذ قراراتدده ال

 (. 11البوندستاغ في قلب برلين ) التي أّدت إلى تدميــر
حفظ و نظم القصائد الملحمية التي تتناول األسطورة من قبل شخصديات بدارزة   -

 صار لها شأن هـام 
فددي المجتمددع مثددل الشدداعر اليوندداني هددوميروس الددذي سددجات قصددائده المطولددة 

تدداريخ أحددد أعظددم و  –( 19التددي بلغددت نحددو سددتة عشددر ألددف بيددت ) –ة كاإليليدداذ
أعرق المجتمعات البشرية. هذه القصيدة بالذات التـي يدور موضوعها حول حرب 
' طروادة ' تعد تراثا إنسانيا يعتمد عليه، ليس فقط في التاريخ لألحـداث التي ساقها 

دا الشعددـب اليونانددـي و الشدداعر فددي ملحمتدده، و لكددن لمعرفددة اتجاهددات التفكيددر لدد
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التــراث األسطوري، الذي يسدتمد منده تاريخده و عقائدده و وصدف للحيداة اليوميدة 
 ( . 11لهذا المجتمع ) 

و هذه النظرة بالضبط هي التي يمثلهدا علمداء الدنفس المعاصدرين أمثدال سديقموند  
ذا فرويد و أشهر تالمدته : يون  ، يوهان ياكوب، و غيرهم من خالل البحث في ه

التراث و استنطاقه، إذ يرون في األسطورة و الحلم تعبيرا رمزيا لحقائق دفينة، و 
مددن هددؤالء أيضددا عددالم الددنفس األلمدداني إريددش فددروم الددذي يحددـاول  البحددث فددي 
األسطورة ليفأ رموز اللغة المنسية، كما يسميها ، لغة الحكايات و األساطير حيث 

 يقـول :  
الحلم تماما قصة تجري حوادثها في المكان و الزمان و تقدم األسطورة مثلما يقدم  

تعبر بلغة رمزيـة عن أفكار فلسفية و دينية، ف ذا لم نفهم معناهدا الحقيقدي كندا أمدام 
التداريخ و ون األسدطورة صدورة بسديطة للعدالم وأمرين ال ثالث لهما: ف ما أن تكـــ

أن علينددا أن نددرا فيهددا سددابقة للعلددوم الحديثددة، أو أن تدداريخ األسددطورة حقيقيددة، و 
 (.11)عن حوادث جرت في الواقع الحقيقي رواية مطابقة للحقيقة تحكي

فأقل ما في األسطورة التدي تضدمنها لددا اليوندان، الشدعر الملحمدي، أنهدا ذاكدرة   
هذا الشعب، خزان العبر ، و يمكن للباحدث فدي التداريخ أن يجدد فيده الكثيدر، بدل ، 

صادر التاريخيـة القّيمة ، ف نه يوجدد فدي النهدر مدا ال ربما يجد فيه ماتعجز عنه الم
 يوجد في البحر . 

و لعددل آخددر سددبب فددي أهميددة األسددطورة هددي أن الندداس مقتنعددون بمضددمونها و   
فعاليتها و الغاية منـها، إذ أنها وسيلة السترضاء اآللهة و طلب المعونة منها و لذا 

معات ، و قد ذهب الكثيدر ضدحيتها فقد حددت مصير الكثيـــر من النـــاس و المجت
. فكلنا يذكر ضمن ما وصلنا من تراث الفراعنة، أن النيـل  مثال كان يفيض نتيجة 
غضب اآللهة أو يجف، أو أن األمطار تشح و ال تسقط عقابدا علدى ذندب .. و مدن 

في نظدر هدذه المجتمعدات  –هنا كان الحل المتاح هو التقرب لآللهة ، فهي تعطف 
(. فكددانوا 14زل لهددا العطدداء أي مددن يتوسددع فددي تقددديم القددرابين )علددى مددن يجدد –

يقيمددون األعيددـاد فددي بدددء المواسـددـم الخصبـددـة، و يقدددمون الضددحايا قربانددا لهددا، 
مختددارين مددن بيددنهم أحسددن شددبابهم و أجمددل فتيدداتهم ، و يذبحونددـه تكريمددـا آللهددة 

و العبيدـد وحددهم ( ، و لم يكن هؤالء المضحى بهم من طبقدة الفقدراء 10الموسم )
كما يمكــن أن يعتقد الكثير، بل قد مست العملية كذلأ طبقة األعيان و النبالء ، بل 
بالعكــس ، فكلما كان الطلب من اآللهة عظيما ، كلما عظمدت الفديدة و عظدم شدأن 
و هوية المضحى به . إننا نقـرأ  في قصديدة أوليدـس التدي تددور حدول عدزم الملدأ 

على التضحية  –د الجيوش اليونانية كلها في حـرب طـروادة و هو قائ –أجامنون 
( 14بابنته ' افيجينيا ' حتى تسمح اآللهة ألسطول اإلغريق بأن تبحر إلى طروادة )

 . 
و إننددا نجددد مددا يشددبه هددذا المصددير الدددرامي الددذي تنتهددي إليدده بعددض المعتقددـدات   

حدت ظدل المسديحية حدين األسطوريــة في عهـد األمبراطورية الرومانية الغربيدة ت
دمرها البرابرة، و صار القساوسة و الرهبان يختلقون معجدزات قديمدة أو جديددة، 
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و يغذون الشعب بالجهل و الخرافات، و يغررون به لسلبه، و ثمدـة قساوسدة كدانوا 
، بددل إلددى يتجددرأ علددى الشددأ فددي أحددد معتقددداتهميدددفعون بدداألمراء إلددى حددرق مددن 

الدين ( أنفسهم إذا ساورهم حلم مخالف لحلم الرؤساء حـــرق  الالهوتيين ) رجال 
 ( ،  ناهيأ عن قتل كل مخالف لهم. 11المقربين من الكنيسـة )

و لقد دفع العلماء نصيبهم من هدذه الفداتورة، حيدث كدان العصدر الوسديط عصدرا   
سدداخنا مددـن الناحيـددـة الفكريددة ، انطالقددا مددن الثددورة العلميددة التددي أحدددثها نيكددوال 

يكددوس و كبلددر و غدداليلي بخصددوص قددوانين الطبيعددة . و لقددد كانددت القددوة كوبرن
الفكرية المهيمنة هي الكنيسة وحددها، فخدالل العصدر الوسديط كلده ، و قسدـم كبيدر 

( 12من عصر النهضة، مثلت الكنيسة السلطة الفكرية المهيمنة على كدل أوروبدا )
موقف العدداء و حاربدت كدل  و العلمية و الفلسفية قد وقفت. و هذه السلطـة الدينية 

تجديددد و مجدددد. فهددذا هددوبز يقددول عددـن غدداليلي الددذي اسددتقبله فددي ) بيددزا( بحفدداوة 
منقطعددة النظيددر، تركددت أثددرا قويددا فددي نفسدده ، كمددا أن نقاشدده معددـه جعلدده يحترمدده 

 احتراما كبيرا عبر عنه قائال : 
كلية التي هدي معرفدة " غاليليو .. كان أول من فتح لنا أبواب الفلسفة الطبيعية ال   

الحركة ، و من ثدـم فلديس فدي اسدتطاعة عصدر الفلسدفة الطبيعيدة، أن يعدد شخصدا 
( . هذا الرجـــل )غاليلي( و المصدير الددرامي الدذي لقيده 46أخرأرفع منه منزلة )

يذكرنا بمصير سقراط الذي حكدم عليده باإلعددام ظلمدا و هـدـو صداحب حدق. فهدذا 
د مددن قبددل الكنيسددة التددي أعدمتدده و اضددطهدت الرجددل قددد تجددرع مددرارة االضددطها

(، و انتهددـى 41غيددـره مددن فيزيددائيي و فلكيددي القددرنين السددادس و السددابع عشددر )
 (.  49أشخاص  أمثال فانيني و ميشيل سرفييه  برونو في المحرقة )

فلقد استغل هؤالء أنهم وكالء عن الرب في األرض و أنهم يعبرون عن إرادتده،   
نهـم عارضوهم و أخذوا يكشفون زيفهدم و اسدتغاللهم النداس أبشدع فقتلوا العلماء أل

استغالل ، لتحقيدق المزيدد مدن الثدراء فـدـي زمدن لدم يجدد فيده عامدة النداس رغيدف 
( ، إلى أن بلـ  االستغالل حددا 41الخبز يسدون به رمقهم، باسم صكوأ الغفران )

التالي : ' اشنقوا آخر م  رافعة الشعار  1412ال يطاق، قامت الثورة الفرنسية عام 
ملـأ بأمعاء أكبر قسيس ' ، ألن تلأ األزمة الخانقة التي آلت إليها أوربدا كلهدا فدي 
القددرون الظالميددة كــددـان وراءهددا : الملددوأ و رجددال الدددين فددأطيح بهددم و سددلبوا 

 سلطانهم . 
 
 :  خالصـــــة  
افون و الكهندة و و هكذا نقول في خالصة الحديث عن المعرفة التي امتلكها العر  

 تضمنها الفكـــر األسطوري: 
بالنسبة للخرافات و كل أشكال الشعوذة و الدجل، و ادعاء الكهنة أنهم وكدالء  – 1

عن الدرب أو يمثلدون إرادتده، فهدذا كلده كدذب و أن الغيدب ال يعلمده إال   تعدالى، 
 : ولقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيـرة تشير إلى ذلأ إشارة واضحة
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يقول المدولى تبدارأ و تعدالى : و مدا كدان   لديطلعكم علدى الغيدب  ) سدورة آل  -
 ( . 142عمران آية 

و قوله أيضا : و عنده مفاتيح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما في البدر و البحدر  -
و مددا تسددقط مـددـن ورقددة إال يعلمهددا و ال حبددة فددي ظلمددت األرض و ال رطددب و ال 

 ( .     42مبين ) سورة األنعــام ..آية  يابس إال في كتاب
إلى آخر ذلأ من اآليات القرآنية التي حسمت هذا األمدر. إذن فدال مجدال الّدعداء  -

عراف أو كاهن أنه يعلم ما ال يعلمه غيره ، إذ لو عرفوا الغيب لتجنبوا الضدرر و 
أ وتعدالى : الستكثروا من الخير، كما جاء فـــي القرآن الكريم حيث يقول   تبار

قدددل ال أملدددأ لنفسدددي نفعدددا و ال ضدددرا إال مدددا شددداء   و لـدددـو كندددت أعلدددم الغيدددب 
 ( .   111الستكثرت من الخير و ما مسني السوء ) سورة األعراف ..آية 

إذن لتكن األمور واضحة، دعونا نقول أن الكهنة و العرافين لم يمتلكوا أية معرفدة 
بدل بدالعكس ، فهدم مدن أّخدر مديالد الحقدائق صحيحة أّكدها العلم أو سديفعل الحقدا، 

 العلمية . 
بالنسبة لألسطورة، فاألمر مختلف، إنندا نقدول أنهدا تحتداج إلدى إعدادة نظدر و  – 2

تأمددل و استنطـددـاق مددا تحملدده مددن معدداني و مضددامين الشددعوب القديمددة. فهددي كلهددا 
كيبهدا، و كتبت بلغة واحدة، لغة رمزية، لغة لها منطقها الخاص و قواعددها، و ترا

أكثددر مددن ذلددأ ظروفهددا التاريخيددة التددي أفرزتهددا: لغددة يجددب علينددـا أن نفهمهددا و 
نتعلمها. فهي ال تزال عذراء تزخر بالكنوز الدفينة عن أقدوام ال نملدأ عدنهم أكمدل 

 المعرفة. 
فهي إذن أحد أهم ينابيع الحكمدة البشدرية التدي إذا لدم نفهمهدا، نخسدر جدزءا كبيدرا  

  (.  41من تراثنا )
ليست األسطورة مجرد فصص خرافية، لكنها تحمل مضمونا فلسفيا يتوافـق مع    

رؤا و أفكــار و ظروف المجتمع الذي نشأت فيه . و هي بهذا تعدد مجداال خصدبا 
(. تدددذكرون 44يسدددتثمره البددداحثون فدددي إدراأ العالقدددة بدددين اإلنسدددان و الطبيعدددة )

فدـوق رأس المدرأة التدي بعدث  أسطورة باندورا التي روت أن الّشر كان في الجدرة
كّسددرتها المددرأة، فانتشددر الشددر علددـى  –بسددبب الفضددول  –بهددا اإللدده زيددوس، ثددم 

األرض. هذه األسطورة التي ترجع الشر إلى قوا مفارقة للطبيعة، تجد صدا لها 
في أفكدار الفالسدفة عبــدـر التداريخ :  ففدي الصدين القديمدة، نجدد فدي القدرن الثالدث 

ة اسددمها )المشددرع( بموجبددـها كانددت تددؤمن بددأن اإلنسددان فددي ق.م. مدرسددة مشددهور
 األصل ذو طبيعة شريرة ..و في الحقبة الزمنية ذاتها أكد كتاب )الشاسترا( 

في الهند أن اإلنسان بطبعه عاطفي وجشع، و إنه إذا ماترأ له العندان، فد ن العدالم 
 سيتحول إلى)ورشـة للشيطان( يسود فيها منطق السمأ.     

جد نظير هذه اآلراء فدي مؤلفدات العديدد مدن كتداب أوربدا الغربيدة الحديثدة ، و ن   
فبالنسبة لجون بـودان كانت حالة اإلنسان األصلية هدي حالدة الفوضدى و العندف و 

( 40القوة، و وصف توماس هوبز الحياة البدائية بأنها كانت حالة حرب مستمرة )
. 
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ال، نصددب أعينددأ، و تمعددن فددي و هكددذا، ف نددأ عندددما تضددع أسددطورة يونانيددة، مددث 
تأملـها و تحليلـــها، و تحاول البحث عن مدلوالتها التدي تنطدوي عليهدا أو الرمدوز 

إذا امتلكدت  –التي تمثلها، إنـأ لتـــدرأ أن  وراء األسطورة ، توجد ذهنية قدادرة 
 على إنتاج مادة معرفية جديـــرة بالطلب .  -الوسيلة الضرورية

ف كرم أن الشعر اليوناني هو إما قصصدي و وصدفي تمثيلدي يقول األستاذ يوس   
أو رمزي. إنه عبارة عدن تأويدل القصدص و األسداطير، و اسدتخالص مدا تنطدوي 
عليه صورها و رموزها من معان علميــة ، و مثل هذا التأويل قديم، و كان شائعا 

 (.44في عصر النهضة )
لمتواضددع لألسددطورة، بددل علددى أن بعددض المفكددرين ال يقفددون عنددد هددذا التقدددير ا 

يذهبون أبعد من ذلأ، مثل األستاذ ف م كورنفورد الدذي يعتبدر أن الفلسدفة األولدى 
(. و كذا األستاذ دوكاسيه 41بقيت أقرب إلى بناء خرافي منها إلى نظريــة علمية )

حيث يقول : ' و في الوقت الدذي تدّم فيده ، عندد الشدعوب اآلريدة هدـذا االنتقدال مدن 
افية إلى الفكرة العقلية البحتة و إلى الفلسفة ، تمت اختيارات فاصلة ما الفكرة الخر

 (.42فتئـت تسيطر حتى اآلن على جميع عادات الغرب الفكرية ' )
 
 

 الهوامـــــش : 
 
، دط ،  1(  جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، بيروت ، دار الكتداب اللبنداني ، ج1)

 .  121، ص  1219
، دط ،  9لمعجم الفلسفي ، بيروت ، دار الكتداب اللبنداني ، ج(  جميل صليبا ، ا9)

 .  169، ص  1219
(  بييددر لكونددت دي نددوي ، مصددير اإلنسددان ، نقلدده إلددى العربيددة خليددل الجددر ، 1)

 ، 1204المنشورات العربية ، المطبعة البولسية جونيه ، د ط ، 
 .  911ص      
سددطورة و التراجيددديا قددي اليونددان (  جددان بييددر فرنددان و بييددر فندددال ناكيدده ، األ1)

 القديم ، ترجمة حنان قصاب حسن ، دمشق ، األهالي للطباعــة  
 . 149، ص  1222،  1و النشر و التوزيع ، ط       
(  أحمد بدر ، أصول البحث العلمدي و مناهجده ، الكويدت ، وكالدة المطبوعدات 4)

 .  14، ص  1244،  9الكويتية ، ط 
ي ، ذاكرة اإلنسان ، ترجمة جمال الدين الخضور ، دمشدق ، (  روبرتا كالتسك0)

  11، ص  1224منشورات وزارة الثقافة ، د ط ، 
(  جددون كلددود غيددو ، الددذاكرة ، ترجمددة جددورج يددونس ، المنشددورات العربيددة ، 4)

 .   11، دط ، دت ،ص  94سلسلة ماذا أعرف 
كويدت ، سلسدلة عدالم (   أشلي مونتاغيو ، البدائية ،ترجمدة محمدد عصدفور ، ال1)

 .  91، ص  1219المعرفة ، د ط ، 
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 .   10و  14(   المرجع نفسه ، ص 2)
(  ماري جوزيه كوشايير ، الذاكرة و النجاح ، ترجمة عمر كربدوح ، دمشدق 16)

 . 91، ص 1،ط 1229، دار طالس للدراسات و النشر ، 
عة سليم بسيسدو (  دينيس لويد ،فكرة القانون ، تعريب سليم الصويص ، مراج11)

 .  10، د ط ، ص  1211، الكويت ،عالم المعرفة ، 
(  يوسددف كددرم ، تدداريخ الفلسددفة الحديثددة ، بيددروت ،دار القلددم ،دت ،دط ،ص 19)

149 . 
(  إبددراهيم دسددوقي أباضددة و عبددد العزيددز الغنددام ، تدداريخ الفكددر السياسددي ، 11)

 .  120، دط ، ص  1241بيروت ،دار النجاح ، 
يفددوت ، الفلسددفة والعلددم فددي العصددر الكالسدديكي  ، المركددز العربددي  (  سددالم11)

 .  104، ص  1، ط 1212الثقافي ، بيروت، 
(  أحمد فؤاد عبد الجواد عبد الحميدد، البيعدة عندد مفكدري أهدل السدنة و العقدد 14)

 االجتماعي في الفكر السياسي الحديث، دار قبـاء، القاهرة ، 
      .   914، د ط ، ص 1221       

(  بييددر فرانسددوا مددورو، هددوبز فلسددفة ، علددم ، ديددن ، ترجمددة أسددامة الحدداج ، 10)
 المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بيـروت ، 

   
(  سدالم يفدوت ، الفلسدفة والعلدم فدي العصدر الكالسديكي ، مرجدع سددابق ، ص 14)

104  . 
ترجمة جورج طرابيشي ، دار  ، 14( إميل بريهيه ، تاريخ الفلسفة في القرن 11)

 . 119، ص  1211الطليعة ، بيروت ، 
( محمد نصدر مهندا، علدوم سياسدية ، دراسدة فدي األصدول و النظريدات ، دار 12)

 .   161، د ط ، ص 9664عطرة ، القاهرة ، 
( حنفددي بددن عيسددى ، محاضددرات فددي علددم الددنفس اللغددوي ، الشددركة الوطنيددة 96)

 .  999،  9، ط 1216، للنشر و التوزيع ، الجزائر 
( روبرتا كالتسكي ، ذاكرة اإلنسدان ، ترجمدة جمدال الددين الخضدور، مرجدع 91)

 . 911سابق ، ص 
( بييددر دوكاسدديه، الفلسددفات الكبددرا، ترجمددة جددورج يددونس، إشددراف كمددال 99)

 .11، ص 1، ط 1211يوسف الحاج، منشورات عويدات، بيروت، 
ق و مناهج البحث، دار النهضدة العربيدة ( ماهر عبد القادر محمد علي، المنط91)

 .161، دط ، ص 1214، بيروت ، 
 .42، مرجع سابق ، ص 1( جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، ج91)
( عبدداس محمددود العقدداد ، فرنسدديس بيكددون مجددرب العلددم و الحيدداة ، المكتبددة 94)

 .191العصرية للطباعة و النشر ، بيوت ، د ت ، ص 
التنبددؤ العلمددي ، و مسددتقبل اإلنسددان ، عددالم المعرفددة ،  ( عبددد الحسددن صددالح ،90)

 .  11، د ط ، ص 1211الكويت ، 
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( ممدددوح درويددش مصددطفى و إبددراهيم السددايح ، مقدمددة فددي تدداريخ الحضددارة 94)
 الرومانية و اليونانية ، المكتب الجامعي الحديث ، األسكندرية ، 

 . 169، ص  1221/1222      
خرون، ما قبل الفلسدفة، ترجمدة جبدرا إبراهيدة جبدرا، ( هنري فرانكفورت و آ91)

 . 12،ص1،ط1219المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،
 . 94( المرجع نفسه ، ص 92)
( عبد الحسن صالح ، التنبؤ العلمدي و مسدتقبل اإلنسدان ، مرجدع سدابق ، ص 16)

11/11 . 
(11. )Didier Julia ، Dictionnaire de la philosophie ، Larousse ، 

éd 1982، Paris ، p14                                                  (32)  عبدد
الفتاح محمد العيسوي و عبد الدرحمن محمدد العيسدوي، منداهج البحدث العلمدي فدي 

 الفكر اإلسالمــي و الفكر الحديث ، دار الراتـب   
 .12، د ط ، ص  1220/1224الجامعية ، بيروت ،        

 . 11( المرجع نفسه ، ص 11)
( خليل أحمد خليل ، مستقبل الفلسفة العربية ، المؤسسة الجامعية للدراسات و 11)

 . 91، د ط ، ص 1211النشر و التوزيع ، بيروت ، 
 . 94( المرجع السابق ، ص 14)
( جان بييدر فرندان و بييدر فنددال ناكيده ، األسدطورة و التراجيدديا قدي اليوندان 10)

 . 141م ، مرجع سابق ، ص القدي
 . 11( هنري فرانكفورت و آخرون، ما قبل الفلسفة ، مرجع سابق ، ص 14)
( جان بييدر فرندان و بييدر فنددال ناكيده ، األسدطورة و التراجيدديا قدي اليوندان 11)

 . 91القديم ، مرجع سابق ، ص 
( جدددان توشدددار و آخدددرون ، تددداريخ الفكدددر السياسدددي، ترجمدددة علدددي مقلدددد، 12)
 .11،ص9، ط 1211ارالعالمية للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت،الد
( جان بييدر فرندان و بييدر فنددال ناكيده ، األسدطورة و التراجيدديا قدي اليوندان 16)

 . 94القديم ، مرجع سابق ، ص 
( عمدداد مجاهددد ، التنجدديم بددين العلددم و الدددين و الخرافددة ، المؤسسددة العربيددة 11)

 . 91، ص 1، ط 1221ت ، للدراسات و النشر ، بيرو
( ممدددوح درويددش مصددطفى و إبددراهيم السددايح ، مقدمددة فددي تدداريخ الحضددارة 19)

 .  941الرومانية و اليونانية ، مرجع سابق ، ص 
( محمد الخطيب ، الفكر اإلغريقي ، دار عالء الدين للنشر و التوزيع، دمشق 11)
 . 4، ص  1، ط 1222،
طير و األحدالم ، ترجمدة صدالح حداتم ، دار ( إريش فروم، الحكايات و األسا11)

 .114، ص  1، ط 1226الحوار للنشر و التوزيع ، الالذقية ، 
( أحمددد عثمددان ، الشددعر اإلغريقددي تراثددا إنسددانيا و عالميددا ، عددالم المعرفددة ، 14)

 . 09، ص 1211الكويت ، 
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 . 10، ص  0، ط 1242( جورج حنا ، فصة اإلنسان ، دار القلم ، بيروت ، 10)
( ممدددوح درويددش مصددطفى و إبددراهيم السددايح ، مقدمددة فددي تدداريخ الحضددارة 14)

 . 21الرومانية و اليونانية ، مرجع سابق ، ص 
( أندريه كريسون، تيارات الفكر الفلسدفي مدن القدرون الوسدطى حتدى العصدر 11)

 الجديث، ترجمة نهاد رضا، منشورات عويـدات ، بيــروت، 
 . 902، ص  9، ط  1219      
 . 91( سالم يفوت ، الفلسفة والعلم في العصر الكالسيكي ، مرجع سابق ، ص 12)
 . 141( المرجع السابق، ص 46)
 . 16( المرجع نفسه ، ص 41)
( أندريه كريسون، تيارات الفكر الفلسدفي مدن القدرون الوسدطى حتدى العصدر 49)

 . 941الجديث، مرجع سابق ، ص
الحديثددة ) مددن ديكددارت إلددى هيددوم( دار  ( إبددراهيم مصددطفى إبددراهيم، الفلسددفة41)

 . 10، د ط ، ص9661الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية، 
 . 14/10( إريش فروم، الحكايات و األساطير و األحالم ، مرجع سابق ، ص 41)
( ممدددوح درويددش مصددطفى و إبددراهيم السددايح ، مقدمددة فددي تدداريخ الحضددارة 44)

 .   169جع سابق ، ص الرومانية و اليونانية ، مر
( ديندديس لويددد، فكددرة القددانون، تعريددب سددليم الصددويص ، مرجددع سددابق ، ص 40)

14  . 
( يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة الحديثة ، دار القلم ، بيروت ، بدال ، د ط ، ص 44)

10 . 
( جددان بييددر فرنددان ، أصددول الفكددر اليوندداني، ترجمددة سددليم حددداد، المؤسسددة 41)

   9، ط  9661و النشر و التوزيع ، بيروت ، الجامعية للدراسات 
 .   21ص       
( بيير دو كاسيه ، الفلسفات الكبرا ، ترجمة جورج يونس ،  مرجع سدابق ، 42)

 .                                           11ص 
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 الطهطاوي  : التأصيل  المعرفي
 بين  إرضاء   الضمير  و إرضاء  األمير

 

  محمد حفيان
 قسم العلوم اإلجتماعية واإلنسانية

 جامعة سعيدة
 

 :  مصر  الطهطاوي  و محمد علي

بددأت  تظهدر  مالمحهدا    الحديثدة يجمع  المؤرخون  على أن  دولة مصدر 
كوال على مصر، إال أن  طموحات   1164بعد  أن تسلم محمد علي  السلطة  سنة 

الواليدة،  فاإلصدالحات  لدم  تتوقدف عندد  حددود صدالحيات  -الوالي –محمد علي 
االقتصادية  و االجتماعية و العسكرية  التي قام  بها ، كانت  كلها  تددل علدى  أن 

ّ  آخدر    -الوالي –محمد علي  دا، و لدم يكدن  هدذا األمدر شديئا إنما  كان  يمهد ألمر مَّ
غير  ما عبر  عنه  سفير  النمسا  في اسدطمبول   فدي تقريدر إلدى  حكومتده  عدن 

أن طموحددا خارقددا  يددتحكم  بدده و اعتقددد  أندده بحاجددة  إلددى :"…بقولدده   محمددد علددي
عشر  سنوات  من السالم  لكي يجعل  من مصر  األمة  الخامسة  بعد  روسيا  و 

كددان يطمددح  إلددى  إنشدداء  دولددة   -إذن–محمددد علددي   1إنجلتددرا و فرنسددا  و النمسددا"
أندذاأ خصوصدا  و قوية حديثة في مصر على غرار الددول األوروبيدة المتطدورة 

أنه  كان  معجبا بحداثدة أوربدا :" و كدان  متيقضدا  أكثدر  مدن معاصدريه  األتدراأ  
 . 9إلى  األساس  الحقيقي للقوة  الغربية )أي( التنظيم  العلمي  لإلنتاج"

  

لكددن  الدولددة  القويددة  الحديثددة  التددي كددان  يهدددف  إليهددا  محمددد علددي  فددي 
 طموحدده كددان  أكبددر  مددن ذلددأ  ،أن   مصددر لددم تكددن  هددي كددل  طموحدده ، بددل

الرغبة في إصالح ما آلت إليه الدولة العثمانية مدن ضدعف  و كدان  مصدمما  وهو"
على أن يتم  هذا اإلصالح  بدالقوة  و بغدزو  اآلسدتانة نفسدها  و بنداء إمبراطوريدة  

 و إلجبدار  اآلسدتانة  والددول األوربيدة   1إسالمية  جديدة  تدرث  الدولدة العثمانيدة"
الكبرا آنذاأ على  اإلعتراف  له باإلستقالل  و بالحكم  الوراثي  في مصر ، فقد  
دخل  في حروب  توسعية في الشام  و الحجاز  و السودان، و قد أفصح عدن نيتده 

و أن   تلددأ  أمددام  القنصددل الروسددي بقولدده "إننددي بالسدديف اسددتوليت علددى  مصددر،
، "  لقدد 1وهم أفضل  من األتراأ"السيف  وحده  ينزعها  مني  العرب كافة معي 

حسبت  لما  أنا قادر  على فعله  قبل  اإلستيالء  على عكا وبعدده، و حسدبت أكثدر  
ممدددا  تظدددن  الحكومدددات  األوربيدددة  و برهندددت  األحدددداث  أن حسددداباتي  كاندددت  

 . 4صائبة"
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، فد ن مدا  يهمندا  *سواء ،  أكانت حسابات  محمد علي  صائبة أم لدم تكدن
ن  مشروع  محمد علي  في  مصر تم على النحو  الذي  كدان  يريدد، و هنا  هو أ

هو إحداث  دولة  حديثة  ذات  قوة  عسكرية  ضاربة ، و نمو صناعي  واقتصاد  
و هدذا  يعنددي أن  .عددن سدلطة  الخالفدة  العثمانيددةل مخطدط ، وحكدم وراثددي  مسدتق

يدد" حسدب محمد  علي  قد أعاد  تكدوين  مصدر أو "عجدن مصدر وخبزهدا مدن جد
وهي العملية التدي كدان علدى مثقفدي مصدر  فدي ذلدأ   0تعبير الدكتور غالي شكري

العصدددر  أن يسدددايروا حركيتهدددا ، فيحددددثوا  فكريدددا و ثقافيدددا مدددا أحدثتددده هدددي فدددي  
الواقع،أي  أن  يخلخلوا البنى الفكرية السائدة كما  خلخلدت هدي البندى  اإلقتصدادية 

كامدل  فعدل  التخلخدل  و التجداوز  فدي جدليدة  و االجتماعية و العسكرية،  حتى  يت
الواقع  و الفكر ، بمعنى  أن عملية  "إعادة تكوين المكان"  كانت  في حاجة  إلدى 
"إعددادة  تأصدديل  زمددان  ثقددافي مغدداير  و متجدداوز للثقافددة الفقهيددة  السددائدة آنددذاأ  

-1441ي  )ممثلة في علماء  الدين  الذين  يصفهم  المؤرخ عبد  الرحمان  الجبرت
( بأنهم "افتتنوا بالدنيا وهجروا المسائل  و مدارسة العلدم  إال بمقددار  حفدظ 1199

الندداموس  مددع تددرأ  العمددل  بالكليددة و صددار بيددت أحدددهم  مثددل  بيددت أحددد  أمددراء  
المماليأ  و اتخذوا  الخدم   و المقدمين و األعوان  و أجروا الحبس و التعذيب  و 

جتماعهم  ذكر  األمور  الدنيوية و الحصص واإللزام  الضرب  و صار دينهم  و ا
و حساب  الميري  و الفائض  و المضاف  المرافعات والمراسالت ، زيادة عن ما 
هو بينهم من التنافر والتحاسدد والتحاقدد  علدى  الرياسدة  و التفداقم       و التكالدب 

 .4على سفاسف  األمور  و حظوظ  األنفس  على األشياء  الواهية"

وعلماء  دين ، هدذه حدالهم  لدم يكدن  لهدم  أن يؤسسدوا  ثقافدة فدي مسدتوا  
مشروع  محمد علي،  بل لم يكن  لهم أن  يفهموا  ذلأ المشروع،  كما ان  محمدد 

 ، فمددددا أن  وصددددل  إلددددى السددددلطة ، علددددي لددددم يغددددب  عليدددده  عجددددزهم عددددن ذلددددأ
در إلى  إبعادهم  من ،  حتى  با-معلوم أن علماء  الدين هم الذين  أوصلوه إليهاو -

عدزل  الفقده  أو بدذل ،الحكم  و نفي  زعمائهم  عن  العاصمة بعد تأميمه األوقداف
 علي متحمسا فعال  محمد  هل كان هو: ملحا اآلن السؤال الذي يبدوو .*عن السياسة

 إلى  خلخلة  الثقافة  السائدة  و إلى تأصيل  زمن  ثقافي  بديل ؟؟

درأ جيدداّ  أنده مدن غيدر  الممكدن  أن تكدون  الواقع أن  محمد علي  كدان يد
هناأ  خلخلة  أو إعادة  تأصيل  ثقافي  و فكدري  دون  التدأثر  بدالفكر  التندويري 
السائد في أوربا  آنذاأ ، و بما  أنه  من بين  أولويات  هذا الفكر  محاربة، الحكم  

ّ ،  فد ن  محمدد التوتاليتاري  المطلق  و إعادة  تنظديم  و تقسديم  السدلطة ديمقراط يدا
ّ  "لإلهتمددام   علددي  و بسددبب  ذلددأ  لددم يكددن  متحمسددا لدده،  كمددا  لددم يكددن  متحمسددا

.  ذلأ ألن  محمد علي كدان قدد  أقدام حكمدا أتوقراطيدا معتمددا 1الشعبي  بالسياسة"
علدددى  خبدددرات  عددددد  مدددن التقندددوقراطيين األوربيدددين و األرمدددن   أمدددا  البعثدددات 

، د لهدا أن تتكدون  فكريدا  وسياسدياأوربا فلم  يكدن  يريد الطالبية التي  أوفدها  إلى
بل "لم يكن  يرغب  في أن  يكتسب  الطالب  من المهارة  فوق ما هو  ضروري  
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، إن مددا  كددان  يهددم محمددد علددي  مددن هددذه  2فكددان  يضددعهم  تحددت مراقبددة  دقيقددة"
م  العسكرية العلوفي الطب  و الهندسة و الزراعة و البعثات ، هو أن  تتكون  تقنيا  

وباختصددار "أندده بددالجيش   *و علددوم  األرض  و غيرهددا  مددن العلددوم  التجريبيددة
الوطني و اإلقتصاد الوطني  القريب من فكدرة اإلكتفداء الدذاتي  و التعلديم  الغربدي 
أراد )محمدددد علدددي( أن  يؤسدددس الدولدددة  الحديثدددة فدددي مصدددر  المتصدددلة  عربيدددا  

دون  أن يعير  أي  اهتمام  للفكر    16و أوربا"بالمشرق  و البعيدة  كليا  عن تركيا 
و للفلسددفة  و للثقافددة  الغربيددة  التددي صدداحبت هاتدده التقنيددات  و هددذه العلددوم  فددي 
أوربا. إن محمد علي  أراد  أن يقتطع  التقنيدة  األوربيدة  عدن سدياقها التداريخي ، 

عنهددا، تمخددض في و الثقددافي التددي تمخضددت  عندده  والسياسددي، االجتمدداعي، الفلسدد
وكما  عبر  عبد   العروي: "أن اإلتصال  المادي  بين  مجتمعين ال يعني  شديئا 

)كمددا( أن إنكددار  )…( إذ أن  أحدددهما  يمكددن  بكددل  بسدداطة  أن ال يددرا  اآلخددر 
، ورغددم  الحصددار  11الثقافدة  الغربيددة  ال يسدتطيع أن  يشددكل  فددي حدد ذاتدده  ثقافدة"

على  الفكر  السياسي األوربي  افة  األوربية  ود علي  على الثقالذي  ضربه  محم
إال اندده "كددان  البددد لألفكددار  الجديدددة  أن  تدددخل  مددع   *علددى وجدده  الخصددوص
، و من  هنا تأتي  أهمية الفعل  التثداقفي ممدثال  فدي البعثدات  19المهارات  الجديدة"

التددي كددان مددن  1190الطالبيددة التددي  أرسددلها محمددد علددي  خصوصددا بعثددة سددنة 
ضمنها  الشيخ رفاعة رافع  الطهطاوي  الدذي  سدنرا إن كدان فعدال  داعيدة إعدادة  
تأصيل  الزمن الثقافي  والسياسي  في مصر،   التي  كانت  تعيش  مرحلة  إعادة  

 تكوين المكان  على يد محمد علي.

 

 الطهطاوي : "العام" و "الخا " استراتيجية التبني و اإلقصا :

ر  شديخ  أزهدري )الطهطداوي( ضدمن  بعثدة علميدة  ماذا كان يعني  اختيدا
طالبية  إلدى فرنسدا؟؟ يجيدب  الددكتور  غدالي  شدكري  بقولده "و لديس  غريبدا  أن 
الذي  بعثه هو محمد علي، فقد  كان يدرأ  أن هذا  الشيخ  هو الذي  يستطيع  أن 

ور  غدالي ،والواقع  أن هذا القول  من الدكت 11يفرق  بين ما  يلزم  و ما  ال يلزم"
شكري  يجانب  تماما  الحقيقيدة التاريخيدة، فمحمدد  علدي لدم  يكدن  فدي نيتده أصدال  
بعددث  إمددام  يرافددق  البعثددة، إنمددا  الفكددرة ، كانددت  فكددرة  الشدديخ  حسددن العطددار  

( الذي  أشار على  محمد علي أن  يضيف  إلى الطلبة إماما  يسهر 1400-1114)
البعيددة، فقبدل  محمدد علدي  اإلقتدراح ، فرشدح  على شؤون  دينهم  في تلأ  الدبالد

الشدديخ حسدددن  العطدددار  تلميددذه رفاعدددة  رافدددع  الطهطدداوي إمامدددا  للبعثدددة ، و ألن  
في نظر  محمد علدي علدى  -الطهطاوي ذهب  إلى باريس  بصفته  تلأ  ال أكثر  

فددال لددزوم  إذن للقددول  بددأن محمددد علددي  قددد بنددى  اختيدداره علددى أسدداس   -األقددل 
عة التفريق بين "ما يلزم" و ما "ال يلزم" ألن  محمدد  علدي  كدان  قدد  حددد استطا

التقنية و "ما ال يلزم" وفق  قناعة "ما يلزم" العلم  و  عالقته  بالحضارة  األوربية
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، نعدم  لإلصدالحات *الثقافة  األوربية  بوجه  عام  و الفكر السياسي  بوجه خاص
 حات  السياسية.االقتصادية و العسكرية ، و ال لإلصال

ابعا  من تدارأ  هذا نو اعتقد أن اختيار  حسن  العطار  للطهطاوي  كان  
الخلل  اإلصالحي  و من ضرورة التفكير  فدي إعدادة  تأصديل  زمدن  ثقدافي  فدي 

تكشدف  ة "اآلخدر" معرفدة  تسدهل  رؤيتده، ومصر  الدولة ، و من ضرورة  معرفد
باسدتهالأ إنتاجده، و ألن  اسدتهالأ إنتداج   عن حقيقته و أسباب  رقيده، ال اإلكتقداء

الغير  ال يؤصل  و ال  يغير،  فقد  أكد  حسن العطار  لتلميدذه  الطهطداوي" علدى 
والطهطداوي  نفسده   11أن بالدنا البد أن تتغير ويتجدد بها من العلوم ما لديس فيهدا"
شديخه   ، إيفداءا بوصدية *يؤكد  هدذه المقاصدد، مقاصدد  الرحلدة  و مقاصدد تددوينها

أن  أنبده علدى مدا يقدع فدي هدذه السدفرة و علدى مدا أراه ومدا  "حسن العطار  بقوله  
أصادفه من األمور  الغريبة و األشياء  العجيبة و أن  أقيده ليكون نافعا  في كشدف  

و ليسدت   )...( 14القناع عن محيا هذه البقاع  التي  يقدال  عنهدا  عدرائس األقطدار
كر السفر  ووقائعه  فقط  بل هي  مشتملة  أيضا على  هذه الرحلة مختصرة على ذ

ثمرته و غرضه، و فيها  إيجاز  العلوم والصنايع  المطلوبة  و التكلم عليها  علدى 
حث  ديدار  و  )...(   10تأسيسهم لهااإلفرنج لها و اعتقادهم  فيها  وطريق  تدوين 

نايع فد ن كمدال  ذلدأ اإلسالم علدى البحدث  عدن العلدوم  البرانيدة  و الفندون  والصد
 . 14ببالد  اإلفرنج أمر  ثابت  شائع و الحق  أحق  أن  يتبع"

أن النهضة  التي كان  يريدها الطهطاوي  إنما  تقوم على :   -إذن-واضح  
فكشف "القناع"  عن " محيا" بالد :اإلفرنج" هو اكتشداف   . الكشف  لإلكتشاف

طرق  تفكيرهم، أصول  معارفهم وناهج  علومهم  و لواقع "اإلفرنج" ،و كشف  م
 -هو اكتشاف  لحقيقتهم الذاتية ، العقلية ، النفسية والعقائدية   فمعرفة  اآلخدر، إذن

على  أساس  من اكتشداف واقعده بمعرفدة بدالده )رحلدة فدي مكانده(، و  أوالتنهض 
على أساس  من اكتشاف  حقيقتده بمعرفدة  منداهج  علومده  و أصدول   ثانياتنهض 
 و طرق  تفكيره )رحلة في زمانه(.معارفه  

 مقاربته  حياتيا  و مكانيا  إلكتشاف  واقعه.  =فالرحلة  في مكان األخر  

حضداريا ،  ثاقفة  عنده  و مقاربتده ثقافيدا  والم  =أما الرحلة في زمان  اآلخر        
إلكتشاف  حقيقته . هكذا كانت  رحلة  الطهطاوي  إلى باريس، رحلة  المقاربة  و 

معرفة تنطلق من "الذات" نحدو اآلخدر، ال معرفدة تنطلدق  ،إلعادة معرفتهلمثاقفة، ا
   *من اآلخر لتعود إليه، كيف  تدرا الدذات اآلخدر، ال كيدف  يقددم هدو نفسده إليهدا

كمدا " كدان   ،لكن هذا ال يعني  أن الطهطاوي  ذهب إلى فرنسا" ليخترع" الغدرب 
يقددول أدوراد سددعيد، بددل ، لقددد ذهددب   كمددا ، 11الشددرق  تقريبددا إختراعددا  غربيددا "

* مواطنيده  للغدرب ، و هدي  الرؤيدة  التدي  قددمها  *تصدحيح  رؤيدةفدي  للمساهمة
حيدث . الغرب  عن نفسه للعرب و للمسلمين،  انطالقا  من فكرته  المخترعة  عنه

"أن الغرب جعل الشرق ينظر إليه من خالل اقنية ثالث: انه )أي  الغرب( ذو قوة 
علميدددة ال تقهدددر و أنددده  ملحدددد أو ال ديندددي وانددده أخيدددرا إيددداحي أو غيدددر ماديدددة  و
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فالطهطددداوي  فدددي رحلدددة  المقاربدددة  و المثاقفدددة،  كدددان عليددده  أن  .12متزمت"
يكتشف اآلخر  ليعيد  اكتشاف  ذاته،  لكن  عملية  اإلكتشداف و إعدادة  اإلكتشداف  

ب عددادة  النظددر فدددي   ال تتددأتى لدده  إال  ب عددادة  "ترتيددب" اآلخدددر فددي  "أندداه"، أي
ب عادة  ترتيب  عالقتده بده، و بدذلأ له ، والصورة  التي  قدمها  اآلخر  عن نفسه 

فقط ، يتسنى له أن يرا اآلخر رؤية موضوعية مكتملة، و في الوقدت نفسده يدرا 
 ذاته  وقد حددت عالقاتها  موضوعيا باألخر  دون أن  تتالشى فيه أو تقصيه.

ي  تمددت بدالعلم و التقنيددة  األوربيدين علددى عهددد  ف عدادة تكددوين  مصدر  التدد 
، لم يكن لها  إال أن  تعمق في ذهن  الفدرد المصدري  -على  أهميتها -محمد علي 

صورة  األوربي التي قدمها  هذا األخير  عن نفسه عبدر  المعدارف  العلميدة التدي  
ر عنهددا  جلبهددا  إلددى مصددر أثندداء  الحملددة  البونابرتيددة، و هددي  الصددورة  التددي  عبدد

المؤرخ عبد  الرحمان  الجبرتدي أبلد  تعبيدر  حدين  حديثدة عدن تلدأ الحملدة بقولده 
"أنهددا  كانددت  بدايددة  انعكدداس  المطبددوع  وانقددالب الموضددوع" ، فكددان إذن ال بددد  
لرحلددة  المقاربددة و المثاقفددة مددن  إعددادة  ترتيددب  العالقددة  و تجدداوز  اإلنطبدداع، و 

أ الوقدت  فدي أوج إنتشدائه  باإلنتصدارات التدي  كشف  القناع  عن مجتمع  كان ذل
الثقافي ، مؤسسدا زمندا  في واقعه السياسي و االجتماعي  وحققها  الفكر  التنويري 

جديدا ، أراد له التطلع اإلسدتعماري  المصداحب  لإلنقدالب  الصدناعي ، التجداري، 
ن مركدزا  يعديّ الرأسمالي و اإلستغاللي  ألن يكدون  زمندا  كونيدا  جداعال  مدن اوربدا  

، و من  تاريخهدا تاريخدا  للبشدرية "بورديو"الحقيقة ويوزع الوظائف، كما  يقول  
، و من الرجل  األبيض  صفوة األجناس  و سيدها، إذ " يمكدن القدول  فدي الواقدع  

األسددداس  للدددذهن الغربدددي تمثدددل  المرجدددع      و القاعددددة  و أن فلسدددفة التندددوير 
في العالم ، أمست هذه الفلسفة قاعددة إيديولوجيدة   المعاصر، و مع انتشار  الغرب

فكان  ال بد من  الفرز بين  ما هو  أوربي   . 96في جزء كبير من العالم المعاصر"
اسددتعماري )اإلسددتغالل، العنصددرية، عقدددة  التفددوق..إلخ( و بددين مددا  هددو إنسدداني  

لطهطداوي  فدي و ا  إلخ(.…كوني )األخوة، المساواة، الحرية، العدل، الديمقراطية
رحلته  تلأ كان معنيا  بهذا الفرز، و هو القادم من بلد كان  قد  شهد  طالئع  المدد 

، و الباحددث  حقيقددة ،    *اإلسددتعماري "المبشددر" بمبددادئ الفكددر  التنددويري ظاهريددا  
عن مواد  خام  لآللة البورجوازيدة الرأسدمالية ، و عدن  سدوق  لتصدريف  فدائض  

 اإلنتاج. 

ما يقول  الدكتور  هشام  شرابي، هو الجانب  اإليجدابي للهيمندة فالتنوير ك 
 91اإلرهداب"تنوير  يرتكز  على اإلستغالل و  األوربية ولكن  ما تراه يكون طابع

. 

و معلوم  أن كلمات مثل )األخوة، المساواة أو التسدوية، الحريدة و العددل(  
، هدا  ليسدت بالضدرورة، مع أن-الفقيهوهو -لم تكن جديدة  في قاموس الطهطاوي، 

أن تؤدي نفس  المعنى  الفقهي، لكن  الطهطاوي سيواجه مفاهيم جديدة  كل  الجدة  
ليس على مخزونه المفرداتي  فحسب، بل على مخزون  القداموس العربدي  ككدل، 
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و هي  مفاهيم )الديمقراطية، الدستور،  الفصل  بين  السلطات، الحريدة الفرديدة و 
البرلمان، الجمهورية  الحالة الطبيعية ، التعاقدد  اإلجتمداعي، الجماعية، المواطنة، 

لقدداموس  الفكددر  السياسددي   هددي المفدداهيم المكونددةاإلرادة  العامددة.. و غيرهددا" و 
التنويري  الجديد،   وهي أيضا المفاهيم  التي لدم  يكدن  محمدد علدي  متحمسدا  لهدا  

 -إذن- سديواجه الطهطداوي  كيدف : هذا ما يدعونا لطدرح السدؤال التدالي  و البتة.
نفدور "ولدي النعمدة" منهدا  مدن  جهدة  و دهذه المفاهيم مدن جهدة  و يواجده  زهد

خاصدددة و أن  الطهطددداوي كدددان يددددعو   "أن  يجعدددل  هدددذا الكتددداب  أخدددرىنن،
و ان  يدوقظ )…(  )تخليص  اإلبريز( مقبوال  لدا  صاحب  السعادة  ولدي  الدنعم 

 كيدف سديوفقو  . 99م  اإلسدالم مدن عدرب  و عجدم"به  من نوم  الغفلة ، سائر أم
و بمدا  ان  الليبراليدة   و  إرضدا  الضدميرننو الطهطاوي ما بين  إرضا   األميدر

عددن طريددق  دعامتيهددا  الحريددة  و الملكيددة، و عددن  طريددق  جهازهددا المفدداهيمي، 
أرادت  أن  تؤسس  زمنا كونيا  عقالنيا، يختزل التواريخ و الحضارات  و يمتص  

 األزمنة و الخصوصيات.

 فكيف  يتسنى  للطهطاوي أن يفتك زمانه الخا   من هذا العامنن 

 هناأ  إذن ثالث  إشكاالت  واجهت  مشروع  الطهطاوي :

 : سياسي  مفهومي : يتعلق  بنظام الحكم،  وفق  ثنائية اإلشكال  األول

 المفهوم  الليبرالي  / الحكم األوتوقراطي

 اري : يتعلق  بالهوية  و األصالة وفق ثنائية:  حض اإلشكال الثاني

 األنا / اآلخر

 : ثقافي  سياسي : يتعلق  بالثقافة  و السلطة  وفق  ثنائية اإلشكال  الثالث

 سلطة الثقافة / ثقافة السلطة

قد كان على الطهطاوي  أن  يتحرأ في فضداء  هدذه الثنائيدات  المؤشدكلة  
ي كل  ثنائية.   وفق تعاكس  ّحدَّ

 جهة أولى هناأ :  فمن

 مفاهيم  الفكر السياسي الليبرالي / المتعاكسة مع/خيار محمد علي السياسي

 و من جهة ثانية هناأ : 

 هيمنة اآلخر/ المتعاكسة مع/أصالة وهوية األنا

 ومن جهة ثالثة هناأ :

 . مشروع النهضة/ المتعاكس مع/طموح السلطة
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دور  الحدددد  األوسدددط  هدددو ،لكدددن  الددددور  األسددداس  المندددوط بالطهطددداوي 
 المنظم  لعالقة  الحدين المتقابلين، هو دور الدذات التدي ال يمكنهدا أن تدنظم تنظيمدا  

نعتقدد   عالقات  الحدود إن لم  تع أوالّ  عالقاتها هي  مع كل  حّد  على حددة. واعيا  
أن هذا هو عين ما فعل  الطهطاوي، وإالّ فأية عالقة  يمكنهدا أن تندتظم  الليبراليدة 
و األوتوقراطية، لو لم يستند الطهطاوي إلى فهم  خاص لمفاهيم  الليبرالية، و إلى  
تكيبف خاص ألوتوقراطية  محمد علي ؟؟ و أية  عالقة  كان  لهدا أن  تقدوم  بدين 

لددو لددم يعكددس  الطهطدداوي  دائددرة  اآلخددر  فددي هيمنتدده و بددين  األنددا  فددي أصددالتها 
و  عامدداَ ً نددا، بحيددث  يغدددو الثدداني  أصددال  الهيمنددة و اإلحتددواء، فيخضددع اآلخددر لأل

. و أي مشدروع  للنهضدة  كدان للطهطداوي  أن  يمدرره  دون  خاصداً األول  فرعدا 
  ؟؟تبرير للسلطة )سلطة محمد علي( بأسلمتها

التكييددف  الخدداص  لألتوقراطيددة،  فددالفهم  الخدداص  لمفدداهيم  اللبراليددة، و
ّ   وو حضارة اآلخر )األوربي( جزءا  مدن عتبار إتبرير سلطة  محمد علي  إسالميا

 حضارة  األنا )العربي اإلسالمي(.

هي ثالث مسالك سلكها الطهطاوي للولوج إلى ثالث إشكاالت  كانت  وال   
زالددت  تددؤرق المثقددف  العربددي  النهضددوي فددي عالقاتدده، مددع المصددطلح الغربددي،  

 .ومع السلطة،  و مع اآلخر

من ندوع  اإلشدكاالت  التدي ال  و مصدر األرق هو أن هذه اإلشكاالت هي
يمكددن  معالجتهدددا    و ال حلهددا  منفدددردة  إلرتبددداط بعضددها  بدددبعض، و إرتباطهدددا  
العضددوي  ككددل بالنهضددة، وهددو اإلرتبدداط  اإلشددكالي  الددذي  جعددل  مددن النهضددة  

 إشكالية  كبرا في  الفكر العربي  الحديث  و المعاصر.

بما  انه  طدرح  اتخدذ شدكل   هذا باإلضافة  إلى أن  طرح هذه اإلشكاالت 
الثالدث  المرفدوع  فقدد فدرض    لمنطدق ثنائيات متعاكسة  و متناقضة  الحددود وفقدا  

، وإهمدال  صدائبا  على بعدض مثقفدي النهضدة  األخدذ  بأحدد الحددين و اعتبداره حدال  
  إقصاء حدٍّ و تبني المقابل.  .الحد اآلخر و اعتباره وهما  

المسددائل )اإلشددكاالت( السددالفة  الددذكر،   و الطهطدداوي فددي معالجتدده لجملددة
من موقف التبني  و اإلقصاء، لكن  بصدورة  مختلفدة   إنما  كان  يعالجها  انطالقا  

وأكثر  ذكاءا  ،بحيث  أنه لم يتبن حدوداّ و لم يقص أخرا.إنما  تبنى كل  الحدود : 
 .بين الحدينلكنه  أقصى  التعاكس و التناقض 

التوفيددق بددين  المتناقضددين ، إنمددا  يعنددي  نسددف  و األمددر  هنددا  ال يعنددي 
التناقض والتعاكس ورد  مايبدو  أنه كذلأ إلى أصل  واحد  و إن  اختلفت أشدكال  

 التعبير، أي  رد الجزء إلى  كله.

فدددالمفهوم  الليبرالدددي عندددد  الطهطددداوي ال يتحددددد بذاتددده  و ال بدددالظروف  
كريدددة المنتجدددة لددده، و ال  بصددديغته التاريخيدددة  و االقتصدددادية و االجتماعيدددة  و الف
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فدددددددـ "الحقدددددددوق    اللفظية ، إنما  يتحدد بأصل  مرجعي  فقهي  قار و ثابت 
 الطبيعيددة" هددي " مددا نسددميه عندددنا  بعلددم  أصددول الفقدده" و "الحقددوق المدنيددة" هددي 

مسددداواة" هدددي  مدددا  نسدددميه بالعددددل  "مدددا نسدددميه بفدددروع الفقددده"  و" الحريدددة و ال
لددين وطن" هدي " مدا يتمسدأ بده أهدل اإلسدالم  مدن محبدة ااإلحسان" و "محبة الو
  91التولع بحمايته" ."و الحرية"  هدي "رخصدة العمدل  المبداح و المدأذون شدرعا "و

السلطة ب عتبارها ممارسة  سياسية، ال تمارس  بمقتضى العقدل  الزمندي  حسدب  و
ّ  و و"بدون  مدخل  للعقل المفهوم  الليبرالي، بل "إنما  تخلف النبوة"  ّ  تحسينا تقبيحا

في  ذلأ حيث  ال حسن  و ال قبح إال بالشرع" وإن لم تكن"بسياسة الشرع ال تثمر 
العاقبددة الحسددنى" )لددذا( "ينبغددي تعلدديم النفددوس السياسددة بطددرق الشددرع ال بطددرق 

كمددا ان  اآلخددر "اإلفرنجددي" ال يتحدددد وجددوده الحضدداري  . 91العقول  المجردة"
إال بحتمية اإلنضواء داخل  دائرة "األنا" اإلسالمي،  "المستقيم" حسب  الطهطاوي

فرغم أن " البالد  اإلفرنجية قد بلغت أقصى مراتب البراعة  في العلوم  الرياضية  
و الطبيعية وما وراء الطبيعية أصولها و فروعها )غير أن أهلهدا( لدم  يهتددوا إلدى 

رغددم أنهددم "أعلددم  ممددن  الطريددق  المسددتقيم ، و لددم  يسددلكوا سددبل  النجدداة أبدددا  " و
عداهم  بسبب معرفتهم بأسرار  اآلالت  المعروفة من قديم الزمان  والمخترعة له 

و أن المعرفة  بأسرار  اآلالت  أقوا معدين علدى  الصدناعات" إال "أن لهدم )…( 
في  العلوم  الحكمية  حشوات ضاللية  مخالفة  لسائر  الكتب السماوية" ذلأ ألنهم 

ومددن عقائدددهم  القبيحددة  قددولهم أن )…( سددنة و المقبحددة بالعقددل "مددن الفددرق المح
.و هدذا ال  94عقول حكمائهم  وطبائعهم  أعظم مدن عقدول  األنبيداء و أزكدى منهدا"

يعتبر في نظر  الطهطاوي  تمدنا حقيقيا و ال تمدنا  مستقيما ألنده أخدذ مدن التمددن 
ع العموميدة" "كالزراعدة و المندافمادي  العقالني، أي  التقددم فدي "جانبه و اصله ال

التجددارة و الصددناعة" و أهمددل جانبدده و أصددله الروحددي )الددديني( أي " التمدددن فددي 
 الدين و الشريعة" حيث يعرف الطهطاوي  التمدن بقوله "أن التمدن أصلين: 

 و هو  التمددن فدي األخدالق  و العوائدد و اآلداب، يعندي   معنوي :
 التمدن  في الدين و الشريعة، 

  و هو التقدم  في المندافع  العموميدة كالزراعدة و التجدارة  مادي :
    وفي المرشد األمين، يعرف  الطهطاوي  التمدن بقوله  90و الصناعة"

: تمدن  الوطن  عبارة  عن تحصيل ما يلزم ألهل  العمران من األدوات  
الالزمددة لتحسددين أحددوالهم  حسددا ومعنددى  و هددو  فوقددانهم  فددي تحسددين  

العوائد و كمال  التربية و حملهدم علدى الميدل  إلدى  الصدفات  األخالق  و 
 . 94الحميدة، و استجماع  الكماالت  المدنية  و الترقي  في  الرفاهية"

 91إن فنون  التمدن كما يقول الطهطاوي ، هو  الجامع  لهاتين الوسديلتين"
يعتد به    )إذ("ال شأ  أن رسالة  الرسل  بالشرائع هي أصل التمدن  الحقيقي الذي

"فالددين  الصدحيح  هدو الدذي  عليده  مددار العمدل فدي التعدديل  و  92و يلتفت إليده"
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ويذهب  الطهطاوي  إلى أبعد من هذا حينما  يقرر" أن الذي  جاء به   16التجريح"
ن بالد الدنيا على اإلطالق"  .11اإلسالم  من األصول  و األحكام  هو الذي  مدَّ

قلب  و عكس  دائدرة اإلحتدوا ،فيرد حضدارة  و هكذا  يحكم  الطهطاوي  
عقل  اآلخر  إلى شريعة  األنا،  كما  يرد مفاهيم الفكر  السياسدي  الليبرالدي إلدى 
مفدداهيم أصددول  فقدده الشددريعة، ليحددول بهددذا مفهددومي الحضددارة و السددلطة  ،كمددا 
حددددتهما ومارسددتهما عقالنيددة عصددر  التنددوير اللبرالددي مددن كونهمددا  "شددريعة" 

.ولتكريس هذا التحويل إرتكز الطهطاوي علدى إلى كونهما" عقل" الشريعةالعقل 
 مبددأ التحسدين  و التقبديح:  األولمبدئين أساسيين من مبادئ "عقل الشدريعة"     

"وإنما  ليس  لنا ، أن نعتمد على  ما  يحسنه  العقل  أو يقبحده إال إذا ورد الشدرع 
 . 19بتقبيحه أو تحسينه"

طريدق التحسدين  " ، فعدنر   المفاسدد مقددم علدى  جلدب المندافعد:  مبددأ " الثاني
التقبيح الشرعيين،  يحدد الطهطاوي موقفه مدن المدنيده األوربيدة  بقولده " و مدن و

المعلددوم  أنددي  ال  استحسددن إال مددا  ال يخددالف  نددص الشددريعة  المحمديددة  علددى 
 .11صاحبها أفضل  الصالة  و أشرف  التحية"

لمقياس ، ف ن الطهطاوي إلى جانب  أنده  ال يستحسدن  و انطالقا  من هذا ا
كثيرا من أخالقيات  المجتمع  الفرنسي ، فهدو  كدذلأ  يسدتقبح  كثيدرا مدن مظداهر  

و بالمقابل،  ف لى جاندب  أنده  ال يسدتقبح بعضدا مدن أخالقيداتهم و  العقالنية  لديهم.
 هم.عاداتهم،  فهو  يستحسن كثيرا من مظاهر النبوغ و التقدم  لدي

مما استحسنه  الطهطاوي لدا  اإلفرنج، هو -إن ما يهمنا في إطار  بحثنا  
نظامهم  السياسي  أو ما  أسماه هدو بدـ " تددبير  الدولدة الفرنسداوية" الدذي  يفصدل  
 laبين  السلطات  التشدريعية  و التنفيذيدة،  و القضدائية ، طبقدا ألحكدام "الشدرطة 

charteالتدي  تدنص  ، و11ضدل  أنهدا  مدن بداب  العددل"" التي  " ال ينكر  ذووا الف
على "أن ملأ  فرنسا ليس  مطلق التصرف و أن السياسة  الفرنساوية هدي قدانون  
مقيد  بحيث  أن الحاكم هو الملأ  شرط  أن يعمل  بما هدو  مدذكور  فدي القدوانين  

يمانع التي يرضى  بها  أهل  الدواوين، وأن  ديوان  البير )أهل  المشورة األولى( 
لكن  مدا   .14عن الملأ و ديوان  رسل العماالت )البرلمان( يمانع  عن الرعية"

 يهمنا  أكثر من كل هذا هو السؤال  التالي : 

 هل كان  الطهطاوي  يدعوا  فعالً إلى األخذ بهذا النظام نن

أعني تقييد  سلطة  الملأ دسدتوريا و فصدل  السدلطات ، كمدا  يحلدو القدول  
بدداحثين  المصددريين خاصددة، ممددن تمحلددوا نصددوص  الطهطدداوي لكثيددر  مددن  ال

 *فقولوها ما لم تقل.

الواقع أننا  لم نجد فدي نصدوص  الطهطداوي  مدا  يددعونا إلدى تأكيدد  ذلدأ 
فالطهطاوي، حتى وإن أبددا إعجابده بالدسدتور  باإلجابة "بنعم" على هذا  السؤال.
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و اعتمدادا ل علدى  العكدس ، الفرنسي )الشرطة(إال أنه  لم  يدع  إلدى  األخدذ بده بد
مدا ن، فقد  أبدا صدراحة موقفده منده، حيعلى  مبدأ التحسين و التقبيح  الشرعيين

ال ب  ما فيده  لديس  فدي كتداب    وبدأ ترجمته  بقوله "فلنذكره لأ و إن كان غال
في  سنة  رسوله صلى   عليه و سلم، لتعدرف  كيدف  قدد  حكمدت  عقدولهم بدأن 

اف  من أسباب  تعمير  الممالأ ، و راحة  العباد، و كيف  انقادت  العدل  و اإلنص
تراكم  غناهم، مرت  بالدهم،  وكثرت معارفهم،  والحكام و الرعايا لذلأ حتى  ع

و ارتاحدددت  قلدددوبهم،  فدددال تسدددمع فددديهم  مدددن يشدددكو ظلمدددا أبددددا  والعددددل  أسددداس 
ما أنهى ترجمته  بقوله ر بموقفه منه حينكما أنه )الطهطاوي( عاد فذكّ  .10العمران"
. ّ  نظما

 تخرجه عن منهج  الشرع     من إدعى أن له حاجة

 ف نه  ضـر بال نفــع          فـال تكونن له صاحبا  

،  أن  إعجداب  الطهطداوي  بالدسدتور  الفرنسدي  لدم -إذن- واضح من هذا
ا  يكددن  ليتجدداوز  قيمددة العدددل، كمددا  هددو  واضددح كددذلأ أن  المبددادئ التددي جدداء بهدد

الدستور  الفرنسي مثل : ضمان الحريات  الفردية  و الجماعية، و سيادة  القدانون  
في الخصومات و المعامالت، و تقييد سلطة  الملأ، و فصدل  السدلطات، و حريدة  

 الرأي  و غيرها كلها  قنوات  موصلة  و محققة  للعدل.

دعوتده و بأن  إعجاب  الطهطاوي بالعددل  فهل يستدعي  ذلك  منا  القول
إلدى المبداد   و القندوات  الموصدلة   هنفسد الوقدت إليه هو إعجاب  و دعدوة فدي

 إليه و المحققة لهنن

يصدمد امدام  قد يمكننا اإلنسياق وراء  هذه النتيجة، إال أن  هذا  سوف  لدن
ذلدك ألن  مفهدوم  الحكدم  عندد  الطهطداوي ال يتحددد  كمدا   القراءة المتانية للنص
دستور  الفرنسي  بشريعة  العقل  بل  يتحددد "بعقدل" الشدريعة  هو  الحال في  ال

يرا الطهطاوي أن "القرآن  الشريف أسداس   األسس، فمن حيث  و غايات  أسساً 
الدين الذي  هو أساس  المملكة فال قوام  لها  إال به  وال  تثبت  أركانها إال عليه". 

سالم  و إظهدار  شدعائر  الحدق  فيحددها  بـ "إقامة  منار اإل  الغاياتاما من حيث  
واتباع  أحكام الشرع  و العلم بالفرائض  و السدنن  ومنددوبات  الشدريعة  و إقامدة  

إيصال  الحقوق  الواجبة  لشارع  و اإلنتهاء  عن  نواهيه والحدود و أمتثال  أمر  ا
ال بقداء  إلى  أربابها والعلم  بما  يرضي    سرا  وعالنية  ف نه ال دوام  للملدأ و 

 . 14للسلطنة  بدون  هذه األشياء"

   و مددن ثددم الفكددر  الليبرالددي أمدا  أسدداس  الحكددم فددي  الدسددتور  الفرنسددي
عامة، فهو  العقل  الذي  يصفه  جدون لدوأ بانده "الكفيدل  بهدايدة الجدنس البشدري 

، و القانون  عمومدا  هدو العقدل  البشدري ، بمقددار  مدا يحكدم  كدل  شدعوب  11كله"
و القوانين  السياسية و المدنيدة لكدل أمدة  مدا هدي  إال  مختلدف  الحداالت   األرض،

 . 12الخاصة  التي  يطبق  عليها  هذا العقل  البشري"
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  *هي أن  يستبدل بحق  الملكيدة  المقددس  ملكيدة الحدق  المقدسدة  غايتهو 
بدين أسدس  وأهدداف  الحكدم كمدا  يدراه  الطهطداوي  وبدين   الفرق بدين  واضدحو 
سس  وأهداف الحكم كما  يحدده الدستور  الفرنسي، و الفكر  الليبيرالي  عامدة أ

 .في القرنين  الثامن  عشر  و التاسع عشر  في أوربا

فاألول  ينهض  على أساس ديني ويرمي إلدى تحقيدق تعداليم الددين ، بينمدا  
ليم  الثدداني يقددوم علددى أسدداس  عقلددي  و يرمددي  إلددى  اسددتبدال  تعدداليم  العقددل  بتعددا

 الدين، 

األول:  يهدددف  إلددى  تسددييج السياسددة  بالدددين   بينمددا الثدداني : يهدددف  إلددى فددأ  
 السياسة عن سياج الدين.

 .األول  يحكم بالثابت  و الثاني يحكم بالمتغير 

: يعتبر  الحاكم "خليفة   في أرضه، فليس عليه في فعله مسدؤولية  األول 
 .16ية عباده"ألحد من رعاياه، اختاره   لرعا

 فيعتبر الحاكم ممثال لحكم الشعب و اختياره، فهو مسؤول أمامه. الثاني: أما 

 *يحكم باسم شريعة هللا فهو مقيد بهاو من ثم: فان األول: 

 .يحكم باسم دستور الشعب فهو مقيد بهبينــما: الثاني 

 1110و يوضح الطهطاوي ذلأ و يؤكده في رده على مونتسكيو في عام 
دا افتتاحياته لصحيفة الوقدائع المصدرية التدي كدان يدرأس تحريرهدا آندذاأ،  في إح

بقوله" إن اإلفرنج و بالذات فيلسوفهم مونتسدكيو يعددون الحكومدات اإلسدالمية مدن 
قبيددل المطلقددات التصددرف، و الحددال أنهددا مقيدددة اكثددر مددن قددوانينهم فددان الحدداكم 

ي أساس للقوانين السياسية، اإلسالمي ال يخرج أصال عن اإلحكام الشرعية التي ه
و التساع الشريعة المحمدية و تشعب ما يتفرع عن أصولها ظن مدن ال معرفدة لده 
إن ما يفعله حكام اإلسالم ال وجه له في الشرع و قل أن يقدم ملأ إسالمي على ما 

و من هنا يتضح أن إعجاب الطهطاوي  . 11يخالف طرق كتاب   و سنة رسوله"
ال يعنددي أبدددا الدددعوة إلددى تكريسدده ضددمن مؤسسددات دسددتورية  بالعدددل اإلفرنجددي"

زمانية مواكبة لتحوالت المفهوم و نسبيته في الزمدان ، الن مفهومده للعددل مفهدوم 
كاإليمددان الكامددل و الحددالل رجعيددة دينيددة ثابتددة و قددارة، فهددو "قددار السددتناده إلددى م

، و ،هكدددذا يصدددف الطهطددداوي العددددل، و يحصدددره فدددي أداء الواجدددب 19الصدددرف"

فهدو إذن إيمداني  .*استيفاء الحق، واإلنصاف للنفس و للغير و فدق المدأذون شدرعا
أخالقي، و االلتزام به التزام شخصي بالشريعة، ضامنه اإليمدان الدديني ال اإللدزام 
القددانوني المؤسسدداتي  صددحيح أن أحكددام الشددريعة هددي األخددرا ملزمددة لكددل أفددراد 

ى الثواب و العقداب األخدروبين، دون أن المجتمع اإلسالمي، لكنه إلزام مؤسس عل
يعني هذا نفي دنيويدة الجدزاء عنهدا. إال أن الجدزاء الددنيوي لألحكدام الشدرعية فدي 
غياب المؤسسات الدستورية الديمقراطية الضامنة لتطبيقها علدى الحداكم كمدا علدى 



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 333 

المحكوم، ليس من شانه إال أن يكرس مقولة: " حالل علي، حرام عليكم " كما من 
نه أن يفددتح البدداب واسددعا أمددام أحاديددة التأويددل لهددذه األحكددام، بمددا يخدددم السددلطة شددا

 -كممارسدددة سدددلطانية -الحاكمدددة وإيدددديولوجيتها ، و حينهدددا يصدددبح مفهدددوم العددددل 
خاضعا لتأويل السلطة تحسينا و تقبيحا. و باعتبار أن السلطة " تخلف النبدوة" ، و 

ه في فعله مسؤولية االحدد مدن رعايداه" أن الملأ " خليفة   في أرضه و ليس علي
كمددا يؤكددد الطهطدداوي، فددان مددا ينجددر عددن هددذا، أن العدددل يضددحى "عدددل" سددلطة 

ال عدل سلطة التعاقدد االجتمداعي، عددل الحداكم المفدرد المسدتبد،  ، **"الحق اإللهي
و مدا دعدوة الطهطداوي إلدى العددل و  ال عدل المؤسسدات الدسدتورية الديمقراطيدة.

لددأ فددي كددل كتبدده و اعتبدداره " أسدداس العمددران " و إليدده " انتهددت إلحاحدده علددى ذ
" و انه أساس الجمعية التأنسية والعمران و  11الرياسة الكاملة و المملكة الفاضلة "

و ما إعجابده  11التمدن، فهو اصل عمارة الممالأ التي ال يتم حسن تدبيرها إال به"
عليه من فصل للسلطات و تقييد بعدالة الدستور الفرنسي دون الدعوة إلى ما ينص 

سلطة الملأ دستوريا، بل و اعتباره ذلأ " ضرا بال نفع "، و " خروجا عن منهج 
، ما هو في حقيقة األمر إال مسأ للعصا من الوسط، يريد الطهطاوي من *الشرع 

خالله إقصاء التناقض ما بين مقتضيات مفاهيم الفكدر السياسدي الليبرالدي كمدا هدي 
تدبير الدولة الفرنساوية " و كما هي متضمنة في كتابات مونتسديكو ممارسة في " 

وروسو، و لوأ التي اطلع عليها، و ما بين اتوقراطية محمد علي المناقضدة تمامدا 
 لتلأ المفاهيم. 

 

 إن اقصا  التناقض هذا، مهد له الطهطاوي بمقدمتين اثنتين :

ر السياسدددي : تأويدددل الطهطددداوي الخددداص لمفددداهيم الفكدددالمقدمدددة األولدددى
الليبرالي  و قد انتهى إلى ردها إلى أصول إسدالمية و مفداهيم أصدولية فقهيدة. مدن 

فقده مدا اشدتمل عليده مدن الضدوابط  ذلأ قوله : " أن من زاول علم أصدول الفقده و
القواعد، جزم بان جميع االستنباطات العقلية التي وصلت عقول أهالي باقي األمم و

اسا لوضع قدوانين تمددنهم و أحكدامهم،  قدل أن تخدرج المتمدنة إليها، و جعلوها أس
 .14"قهية التي  عليها مدار المعامالتعن تلأ األصول التي بنيت عليها الفروع الف

التكييدددف الخددداص الوتوقراطيدددة محمدددد علدددي ب ضدددفاء  المقدمدددة الثانيدددة:
ي الشرعية الدينية عليها، من خالل ربطها ربطا تماثليا و تطابقيا بمفهوم السلطة ف

اإلسالم، من حيث هي سلطة تنزع إلى إقامة العددل، باعتبداره مقصددا مدن مقاصدد 
 السياسة الشرعية في اإلسالم.

هي انه إذا كانت سدلطة محمدد علدي "االوتوقراطيدة" ملتزمدة : و النتيجة 
بمددا ال يخددالف صددراحة كتدداب هللا و سددنة رسددوله و ملتزمددة بمقاصددد السياسددة 

و إذا كانددت مفدداهيم الفكددر السياسددي ، قامددة العدددلالشددرعية مددن خددالل التزامهددا بإ
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الليبرالي، هي  األخرى تهددف إلدى إقامدة العددل و ذات أصدول إسدالمية، فدان مدا 
  يجمعهما هو األصل و المقصد. و بالتالي فليس هناك من تناقض بينهما.

كونهدا وراثيدة اسدتبدادية أم كونهدا انتخابيدة -أما الشدكل التنظيمدي للسدلطة، 
مددن االلتجددا  إلددى فدد ن الطهطدداوي لددم يجددد بدددا "لحددل" هددذا اإلشددكال  -ةديمقراطيدد
ين و التقبدديح الشددرعيين" و مبدددأ التحسدد"ثددم المفاضددلة مددا بددين مبدددأ ، المزاوجددة

 در  المفاسد مقدم على جلب المصالح"."

، -السني على األقدل -فبحكم كونه )الطهطاوي( فقيها، فهو يعلم أن اإلسالم
 فدي القدرآن و ال فددي السدنة النبويدة، و بدددليل أنهدا لدم تكددن ال يقدر وراثدة السددلطة ال

وراثية ال بعد وفاة الرسول صلى   عليه وسلم و ال فدي زمدن الخلفداء الراشددين، 
و كمدا كدان  ،**" كما يجمع على ذلأ فقهداء السدنة *بل أن اإلمامة " عقد و اختيار

خلفاء الراشدين  كما  أن مطبقا بعد وفاة الرسول صلى   عليه وسلم و في زمن ال
الطهطاوي يعلم الشروط التي حددها فقهاء السياسة الشرعية و التي يجدب توفرهدا 

*** مدن جهدة *** )الحل و العقد( من جهة، و اإلمام*في المتعاقدين، أهل االختيار
ثانية. و هدي شدروط تتعدارض تمامدا مدع مبددأ الوراثدة، وهدذا يعندي أن اإلسدالم ال 

يقول ابن خلدون "و أما أن يكون القصد   بح وراثة السلطة.يستحسن، بل يستق
، و هذا أمدر يدركده   10بالعهد حفظ التراث على األبناء فليس من المقاصد الدينية "

، كمددا اندده يدددرأ أيضددا تعددارض مبدددأ -الفقيدده -الطهطدداوي جيدددا و بددال شددأ، و هددو
تراتيجية التدي التحسين و التقبيح الشرعيين مع سياسة محمد علي في مصدر واالسد

كددان يرمددي إليهددا، حددين أبدددا رغبتدده فددي انفصددال مصددر عددن اآلسددتانة و نيتدده 
المفصوح عنها في إقامة دولة ملكية وراثية و التي تحققت له بموجب معاهدة لندن 

 . 1116سنة 

واضددح اآلن أن قناعددة الطهطدداوي و التزامدده بمبدددأ التحسددين و التقبدديح 
الح محمدددد علدددي. كمدددا أن إفصددداح الشدددرعيين يتعارضدددان مدددع أهدددداف و مصددد

الطهطاوي عن تلك القناعة و عن ما يترتب عن ذلك المبدأ قد يعرضه إلدى نقمدة 
  "ولي النعمة" و هو االحتمال األكيد الذي يبدو أن الطهطاوي لم يكن متحمسا لده
و إذا كان الطهطاوي قد استغل مبددأ التحسدين و التقبديح الشدرعيين كمبددأ إجرائدي 

لتأصديل المصطلدـح حضداريا و ثقافيدا و أخالقيدا، و قة األنا باآلخرلرسم حدود عال
وأخيرا إلقصاء التناقض ما بين مقتضديات مفداهيم الفكدر  *السياسي الليبرالي فقهيا

السياسي الليبرالي و بين أوتوقراطية محمدد علدي فانده لدم يسدتطع فعدل ذلدأ حينمدا 
رض ذلأ المبددأ مدع مصدالح تعلق األمر بالفصل في الشكل التنظيمي للسلطة، لتعا

فكددان إذن ال بددد مددن البحددث عددن مبدددأ و أهددداف السددلطة نفسددها فددي مصددر آنددذاأ 
التأويل و يجنبده التصدادم مدع "ولدي ر يتيح له مجاال أوسع للمناورة وشرعي أخ

 .النعمة" محمد علي

و بما أن مقاصد الشريعة أعدم و أشدمل مدن مبددأ التحسدين و التقبديح ألنهدا 
نتظمهدا، تحددده و ال تتحددد بده، و ألنهدا تتعامدل مدع الدنص الشدرعي تنتظمه و ال ي
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انطالقددا مددن قصددد الشددارع  ومصددلحة المسددلمين، ألن الشددريعة،كما يقددول الفقهدداء،  
إنما وضعت لحفظ مصالح العباد في الدنيا و اآلخدرة  وبمدا أن المصدلحة المعتبدرة 

سدجم تمامدا مدع مبددأ و هدي مدا تن شرعا هي ما قام الدليل الشرعي على إعتبارهدا.
فدان الطهطداوي    و تنداقض حتمدا وراثدة السدلطة  *كدون اإلمامدة عقددا و اختيدارا

لتبريددر الحكددم الددوراثي و كسددب رضددا محمددد علددي مددن جهددة، و لددئال يدددخل فددي و
تناقض مع مقاصدد الشدريعة مدن جهدة أخدرى، فانده قدد عمدد إلدى حدل اإلشدكال ال 

 أولى شرعا أي "در  المفسدة"  باعتبار" جلب المصلحة" بل باعتبار ما هو

ذلددأ مددا يبدددو واضددحا مددن خددالل مددا أقددره الطهطدداوي بقولدده "و قددد كددان 
إجمداع لممالأ انتخابا بالسواد األعظدم والمنصب الملوكي في أول األمر في اكثر ا

مددا ال يحصددى مددن المفاسددد و الفددتن األمددة، لكددن لمددا ترتددب علددى اصددل االنتخدداب 
قاعددددة كدددون درء المفاسدددد مقددددما علدددى جلدددب الحدددروب و االختالفدددات اقتضدددت و

المصددالح، و اختيددار التددوارث فددي األبندداء و واليددة العهددد علددى حسددب أصددول كددل 
مملكة بما تقرر عنددها، فكدان العمدل بهدذه الرسدوم الملوكيدة ضدامنا لحسدن انتظدام 

 .14الممالأ"

بكونه في مبدأ االنتخاب مصلحة لالمة، وفي النص يعترف الطهطاوي أن 
هو مقصد من مقاصد الشريعة، و في الوقت ذاتده، يدرا أن مدا يترتدب عدن كذلأ ف

ممارسته )من المفاسد و الفتن و الحدروب( يوجدب منعده و فدي ذلدأ أيضدا، و مدن 
بدداب أولى،تحقيددق لمقصددد مددن مقاصددد الشددريعة، لكوندده "ضددامنا لحسددن انتظددام 

  الممالأ" 

 ، فالمقصد الشرعي في االنتخاب يتحقق : إذن

 . اإليمان به كمبدأ يحقق المصلحة عبر: أوال 

عبر منع ممارسدته لضدمان در  المفسددة و ضدمان "حسدن انتظدام : ثانيا 
 الممالك".

كيددف سدديوفق الطهطدداوي مددا بددين إرضددا  و مددن هنددا فددان اإلجابددة عددن السددؤال " 
 .الضمير و إرضا  األمير"_الذي طرحناه سابقا_أصبحت اآلن واضحة

االنتخاب أرضى الطهطداوي ضدميره لعددم  ففي اإلقرار بمصلحة األمة في 
، باعتبداره مفسددة-ي مندع ممارسدته، تنكره لمقصد من مقاصد الشدريعة  وأمدا فد

أرضى الطهطاوي أميره، لتوافدق المقصدد الشدرعي )در  المفسددة( مدع مصدلحة 
 .األمير )التوارث في األبنا  و والية العهد (

ضفاء الشرعية الدينيدة و من وراء كل هذا  قصد بدا واضحا اآلن، و هو إ
علددى الحكددم الملكددي الددوراثي الددذي رسددمه محمددد علددي فددي مصددر، و اعتبدداره مددن 
صددميم مقاصددد الشددريعة مددا دام " يدددرء مفاسددد" االنتخدداب و"يضددمن حسددن انتظددام 
الممالدددأ"، و الن الممارسدددة السياسدددية فدددي مصدددر لدددم تكدددن تمدددارس عدددن طريدددق 
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حكمدده، بحيددث يسددهل التدددليل علددى  االنتخابددات ال قبددل حكددم محمددد علددي و ال أثندداء
، إلدى اسدتقراء -كما التجدأ إلدى الشدريعة-"مفاسد" االنتخاب، فان الطهطاوي التجأ، 

تاريخ الفكر السياسدي فدي "الممالدأ" األخدرا، قصدد تلمدس ذلدأ "الددليل" للبرهندة 
على تلأ "المفاسد". إال أن برهنته تلأ لم تكدن اكثدر مدن مصدادرة علدى المطلدوب 

 قياس : وفق معادلة

 إنتخاب بالسواد األعظم وإجماع األمة  ÷كل انتخاب  : مقدمته الكـبرى

 مفسد  ÷األمة  ومقدمته الصغرى : وكل إنتخاب بالسواد األعظم وإجماع

 .كل انتخاب مفسد :و نتيجتـــــه

و المصادرة على المطلوب هنا واضحة، إذ كان على الطهطاوي، قبدل ان  
االنتخاب، أن يبرهن أوال على الوجود التداريخي لمثدل يحكم بالفساد المترتب على 

و هدذا مدا ال يمكدن  هذه االنتخابات التي كاندت "بالسدواد األعظدم و إجمداع األمدة".
إثباته تاريخيا، إذ أن االنتخاب كحق من حقوق الممارسة السياسية لم يكن معروفدا 

السددواد األعظددم و قبدل الحضددارة اإلغريقيددة التدي لددم يكددن االنتخدداب فيهدا "انتخابددا ب
إجماع األمة"، بل كان مقتصرا على السادة األحرار من المجتمع االثيني، و كذلأ 

أمدا فدي أوربدا العصدور الحديثدة، فدان حدق االنتخداب ظدل   11األمر عندد الرومدان.
على الطبقة العليا و لم يمدس  -حتى الثلث األول من القرن التاسع عشر-قاصرا بها

، إال فددي وقددت  -الطبقددة الوسددطى و العمددال و النسدداء أعنددي -"السددواد األعظددم" 
أما في المجتمع اإلسالمي، فقد أجمدع فقهداء السياسدة الشدرعية علدى أن  . 12متأخر

اختيار الحاكم إنما يقوم به "أهل الحل و العقد" و ليس انتخابدا "بالسدواد األعظدم و 
سدقط علدى  إجماع األمة" النده، حسدب اجتهدادهم، فدرض كفايدة إن قدام بده الدبعض

هدي فدرض علدى "نصدبة اإلمدام واجبدة و(1)يقول أبو يعلى الفدراء الحنبلدي:  الباقي.
الكفايدة مخاطددب بهدا طائفتددان مدن الندداس إحدداهما: أهددل االجتهداد حتددى يختدداروا و 

  .الثانية من يوجد فيه شرائط اإلمامة"

و الواقع أن نتيجة المصادرة على المطلدوب و إن كاندت وصدفية، إال أنهدا  
ختزن داخلها حكما شرعيا، إذ أن المبدأ الشدرعي الدذي احدتكم إليده الطهطداوي ال ت

يقددف عنددد حدددود الوصددف، بددل اندده ال يصددف إال لدديحكم. فوصددف االنتخدداب بددـ 
"المفسد" يحيل الى حكم شرعي واضح و هو التحريم: تحدريم الفسداد و تحدريم مدا 

ثي"  بأنه "الضامن كما أن وصف الطهطاوي "المنصب الملوكي الورا يؤدي إليه.
لحسددن انتظددام الممالددأ" و اعتبدداره "دارئددا" "لمفاسددد" االنتخدداب، يتضددمن حكمددا 
شددرعيا بينددا، و هددو الوجددوب، الن " درء المفاسددد" واجددب شددرعا، و مددا ال يقددوم 

 .الواجب إال به فهو واجب 

 كثر:أو القياسان التاليان يوضحان المسألة  

 مفسد  ÷االنتخاب  .1
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  شرعا محرم ÷كل مفسد و  

  االنتخاب محرم شرعا..   

  ضامن لحسن انتظام الممالك ودارئا للمفاسد الحكم الملكي الوراثي  .2

 واجب شرعا  و كل ضامن لحسن انتظام الممالك ودارئا للمفاسد  

 .. الحكم الملكي الوراثي واجب شرعا   

 

و  ،ألنه جالب "للمفسدة و الفتن و الحروب" فاالنتخاب، إذن، محرم شرعا
، ألندده دارئددا للمفسدددة و الفددتن الحكددم الملكددي الددوراثي واجددب شددرعافددي المقابددل  

وحتى و إن لم يعلن الطهطاوي هدذه "الفتدوا" صدراحة إال أن منطدق  .الحروب و
 ، و أداته البرهانية ال يؤديان إال إلى ذلأ. -النص السابق-النص، 

ص الطهطداوي و لعل هدذه النتيجدة "الفتدوا" ال تجدد تفسديرها إال فدي حدر
على تبرير الحكم الوراثي الذي سنه محمد علي، و يظهر ذلأ الحرص مدن خدالل 
ما اعتبره الطهطاوي "حقيقة تاريخية" حول "مفاسد" االنتخاب "بالسواد األعظم و 

"المفسدددة" ظيفدده القسددري لمفهددومي "المصددلحة" وإجمدداع األمددة" و مددن خددالل تو
لطهطاوي علدى أن "الملدأ خليفدة   فدي الشرعيين، و قد يعزز هذا الطرح تأكيد ا

و على انه "ال ينبغي أن تتشعب األمة الواحدة  46أرضه، اختاره   لرعاية عباده"
   41إلى أحزاب متعددة بآراء مختلفة"

 فهل هناك تبرير للحكم الملكي الوراثي اكبر من اعتباره اختيارا إلهيانن

عن تعدد اآلرا  و التحذير  وهل هناك تبرير لالتوقراطية اكبر من النهي
  من االختالفنن

واضح اآلن أن عزل محمد علي للفقهاء الذين أوصلوه إلى السلطة لم يكن 
عددزال لكددل الفقدده عددن السياسددة. بددل كددان عددزال لفقدده كددان يددرفض الجديددد بالقددديم  

بينمددا كددان )محمددد علددي( فددي حاجددة إلددى فقدده يبددرر الجديددد بالقددديم. و قددد  
مزاوجددة لددأ المهمددة. و هكددذا فددان جديددد محمددد علددي هددو: اضددطلع الطهطدداوي بت

تبرير ذلك دينيدا . أما جديد الطهطاوي فهو: ديكتاتورية السلطة بليبرالية االقتصاد
 . و تاريخيا

إلددى إعددادة النظددر فددي كثيددر مددن  تدددعوناو إن هددذه النتيجددة تسددتوقفنا، 
ب تفسديرها إيداه بطريقدة يصدع القرا ات التي تناولدت المقدال الطهطداوي متمحلدة

، فاعتبرت الطهطاوي "رائد الفكر الليبرالي في الشرق، وهو المبشر بهدذا أكاديميا
قدام الطهطداوي بهدذا الددور الرائدد  ...الفكر الديمقراطي الليبرالي في ربوع الشرق

فددي بددالد الشددرق عامددة دون أن يضددطر إلددى تقددديم تنددازالت تشددوه جددوهر الفكددر 
أبددرز قسددمات الفكددر السياسددي عنددد رفاعددة  تلددأ هددي …الددديمقراطي الليبيرالددي  
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الطهطاوي صاغها نظرية متكاملة في الفكر الديمقراطي ، فعكسدت إيمانده العميدق 
و أنده "أب الفكدر الليبرالدي العربدي وصداحب  49بالنمط الليبيرالي في الديمقراطية"

أول دعوة فكرية صريحة إلى فصل الدين عن الدولة و إلى إقامة مجتمدع مددني ال 
 وأنه  "نبي الفكر الليبرالي وأول من دعا إلى  41ع فيه الشرائع من قواعد الدين "تنب

مددا نسددميه األن بالفصددل بيددنن السددلطات وهددو  يكدداد ينتهددي إلددى الشددعار الليبيرالددي 
وأن جددوهر الفكددر الطهطدداوي هددو اإلنتقددال  …القائددل بددأن الملددأ يملددأ وال يحكددم 

ماعي ، واإلنتقال بالدولة من الثيوقراطيدة بالسلطة من الحق اإللهي إلى العقد اإلجت
وانه   41إلى الديمقراطية واإلنتقال بالشرعية من األوتوقراطية إلى حقوق اإلنسان "

بل و يذهب لويس عوض إلى أبعد   44كان يقول "بواجب إشراأ الشعب في الحكم"
أن الطهطاوي كان علمانيا يدعو إلدى فصدل  -و بصورة غريبة-من ذلأ حين يقرر

و كذلأ الدكتور أنور عبد المالأ الذي يعتبر "أن األفكار التدي  40لدين عن الدولة"ا
)كان( يتمسأ بها )الطهطاوي( و يشرحها و ينادي بهدا هدي أفكدار الثدورة الكبدرا 
للشعب الفرنسي وكدان يمهدد ويحددد أيضدا فكدرة الدوطن ويقددم تحلديالت إقتصدادية 

لديس آخدرا، يدذهب الددكتور رفعدت ا وو أخيدر 44وإجتماعية من النمط اإلشتراكي "
السعيد في كتابه "تاريخ الفكر اإلشتراكي في مصر" إلى حد أن جعل مدن )كلمدات 

 .41الطهطاوي حول المساواة اإلجتماعية راية لبداية الفكر اإلشتراكي في بالدنا(

و اعتقددد أن هددذه القددراءات "األحكددام" فيهددا الكثيددر مددن عدددم الموضددوعية 
يد أن تخلع على الطهطاوي مواقف و أفكارا و نظريدات فدي الفكدر المبال  فيها. تر

 السياسي ال تجد ما يبررها في النص الطهطاوي.

و الواقع إن الطهطاوي، و على افتراض انه كان مقتنعا بضدرورة اعتمداد 
الليبرالية السياسية في مصر آنذاأ. إال أن "اقتناعه" ذلأ ظل مضمرا و لم يصرح 

فدي فرنسدا  1116ا تعرضه "لتدبير الدولة الفرنساوية" و لثورة به و لم يدع له. أم
و ترجمتدده الدسددتور الفرنسددي وشددرحه بعددض بنددوده، فلدديس كافيددا الن يجعددل مندده 

كر هندا موقفده مدن الدسدتور الفرنسدي ذعلمانيا أو ثوريا أو ديمقراطيا ليبراليا. ) لنت
 نتخابات (. ومن التشريع الوضعي ومن اال

متحمسددا و صددريحا فددي دعوتدده إلددى  الطهطدداوي  دو لدديس غريبددا أن نجدد
و اعظم حرية في المملكة المتمدنة حرية الفالحة "…  الليبرالية االقتصادية بقوله:

و التجارة و الصناعة، فالترخيص فيهدا مدن أصدول فدن اإلدارة الملكيدة. فقدد ثبتدت 
ما على  باألدلة و البراهين أن هذه الحرية من اعظم المنافع العمومية و أن اصعب

و يددذهب بددل  ،42العاقددل الددذي يفهددم منددافع هددذه الفنددون أن يددرا تضددييق دائرتهددا"
الطهطددداوي إلدددى أبعدددد مدددن ذلدددأ حدددين ال يبددددي أي تحفدددظ إزاء فدددتح الدددبالد أمدددام 
االمتيازات األجنبية و يعتبر " أن اعظم وسائل تقددم الدوطن فدي المندافع العموميدة 

 ، 06ة و اعتبارهم في الدوطن كاألهليدة "رخصة المعاملة مع أهالي الممالأ األجنبي
نفسدده بحاشددية ضددخمة مددن الشراكسددة و معلددوم ان محمددد علددي كددان قددد "أحدداط" 

واأللبان واألتراأ واألكراد ظلت دائما وعلى درجة مدن التمدايز عدن المصدريين ، 
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ووزع عليهم خالل مدة قصيرة مئات األلوف من األفدنة مدع مدن كدان يقطنهدا مدن 
فال يمكن بأي حدال نسدبتها  ،واقعا ن هذه كانت سياسة محمد عليوأل  01الفالحين"

و .  مددن أمثلددة تاريخيددة لتبريرهددا لهدداإلددى أفكددار الطهطدداوي، اللهددم إال مددا حشددد 
مؤسدس األسدرة السادسدة و العشدرين  -يضرب مثال لذلأ بالملأ ابيسدماتيأ األول 

لجاهليدة و مصدباح الذي يصفه بأنه "فخر الدولة المصرية في األزمان ا-الفرعونية
ألنه أول ملأ مصدري قدرب إلدى بدالده اليوندانيين و اسدتمال قلدوبهم )…(تاريخها 

عامددل يونددان آسدديا و أوربددا ة أجندداده، و خددالف عوائددد أسددالفه وبتددوظيفهم برياسدد
فددي   سددواو   بددأخص اسددتعطافه وأقطعهددم اإلقطاعددات مددن األراضددي المصددرية

و هذا هو   09من المقربين في المعية" مالحقوق بينهم و بين الجنود الوطنية وجعله
عين ما فعل محمد علي ما عدا انده لدم يسدو بدين الطدرفين لصدالح األجاندب طبعدا، 

، و يخلدددص  غيدددر أن الطهطددداوي غدددض الطدددرف كليدددة عدددن عددددم المسددداواة تلدددأ
و مخالطة األغراب ال سيما )…( الطهطاوي إلى "أن المخالطة مغناطيس المنافع 

لباب تجلب لألوطان من المنافع العموميدة العجدب العجداب و أن كانوا من أولي األ
لدددو كاندددت مترتبدددة عدددن ظدددواهر التغلدددب و االغتصددداب فربمدددا صدددحت األجسدددام 

 . 01بالعلل"
و هذه إشارة واضحة إلى "المخالطة" "المترتبة" عدن االسدتعمار الدذي ال  

-ايشكل في نظر الطهطاوي أي خطر على الشعوب المستعمرة، من ذلأ أن فرنسد
لم تكن تسعى في نظره وراء الهيمنة و التوسع بل وراء العلم -باستعمارها الجزائر
   01و التقدم المادي"

حسب النتائج التي  -إن األمانة العلمية توجب القول أن خطاب الطهطاوي
التندداقض، و قلددب دائددرة االحتددوا  و تبريددر  إقصددا كددان خطدداب -إليهددا  توصددلنا
 .يبرالية االقتصاد التي اعتمدها محمد عليالسلطة بل دكتاتوريةمزاوجة 
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 الهوامش واالحاالت
ينظر في : جوزيف حجار : أوربا  و مصير  الشدرق  العربدي، حدرب  االسدتعمار علدى محمدد علدي  و  .1

المؤسسدة  العربيدة  للدراسدات  و  -النهضة  العربية  ترجمة ، بطرس الحدالق، ومدا جدد نعمده ، بيدروت
 .1، ص1240النشر 

ترجمددة كددريم عزقددول بيددروت دار النهددار الطبعددة وراني: الفكددر العربددي  فددي عصددر  النهضددة البددرت حدد .9
 .44ص ، 1210الرابعة 

وليم سليمان قالدة : التغيير  المؤسسي في الوطن  العربي  علدى  النسدق  الغربدي، بحدث قددم  إلدى نددوة   .1
مركددز  (ة والمعاصدرةاألصدال" )فدي الدوطن العربددي القداهرة  حدول موضددوع "التدراث وتحدديات العصددر

 .112ص ،1214،  1دراسات الوحدة العربية بيروت، ط
 .04ينظر في :جوزيف حجار، أوربا  و مصير  الشرق العربي، مرجع سابق ، ص .1
 .04نفس المرجع السابق، ص .4

* يعلق  محمود  أمين  العالم على تجربة  محمد علي بقولده :" إنهدا كاندت  أول  الخبدرات  فدي تداريخ  مصدر  
إال أنها  في الحقيقة  رغم  أهميتها  كاندت  متمركدزة  حدول  التطلعدات التوسدعية  لمحمدد علدي  )…( يث  الحد

"   مجلة الفكدر  الدديمقراطي ، قبدرص،  العددد  1116إذ سرعان  ما أجهضت هذه الخبرة  باتفاقية  لندن  عام 
وجبها الدول األوربية  لمحمدد علدي هي التي اعترفت بم 1116)و معلوم إن اتفاقية  لندن عام  1212السادس 

 بالحكم الوراثي في مصر .
نفددس الددرأي يددذهب إليدده البددرت حددوراني بقولدده " مددن المؤكددد أن إطددراد النمددو الصددناعي و االقتصددادي  -

المخطددط كددان  يالئددم مصددالحه الخاصددة كمددا فددي صددالح سياسددته العسددكرية إنشدداؤه المدددارس المهنيددة و 
 هم على ترجمة المؤلفات التقنية بعد عودتهم" ينظر في :  إيفاده  طالبا إلى أوربا و حمل

 .  44البرت حوراني : الفكر  العربي  في عصر  النهضة : مرجع سابق ، ص
و يددرا جددوزف حجددار نفددس الددرأي حددين يعتبددر أن محمددد علددي " لددم يكددن يخطددر ببالدده مطلقددا أن قوتدده  -

 -ال تعجددب عنددد قراءتنددا ألحددد تصددريحاته  العسددكرية و طموحدده لددم يعددودا يأتيددان عليدده     بددالنفع ، لددذا
لمدا إنطدوا عليده مدن ادعداءات بددل  -التصدريح المنصدوص عليده مدن أنده أدا الدى عكدس مدا رمدى إليده

تحديات تبددوا واضدحة . " ينظدر فدي جدوزف حجدار . أوربدا و مصدير الشدرق العربدي ، مرجدع سدابق 
 . 04ص

عمال  نهضويا وحضاريا ، من ذلأ  ما ذهب  إليده  و هناأ رأا  آخر  يعتبر  حروب  محمد علي  التوسعية  
محمد عمارة  الذي  اعتبر  حدروب  محمدد علدي كاندت  ألجدل "شدمولية النهضدة" و إنهدا  كاندت "أول  إنجداز  
عربي  في عصرنا  الحديث" )من بحث  قدم إلى ندوة  ناصر  الفكريدة : بعندوان "مكدان  الوهابيدة  و المهديدة  

الجامعة اإلسالمية في اإلسالم " نشرت  وقائع  الندوة  و بحوثها  فدي كتداب بعندوان  و نهضة  محمد  علي  و
 . 1219" مالمح  المشروع  الحضاري  العربي  المعاصر" بيروت ، دار  الوحدة الطبعة  األولى  

و من ذلأ  كذلأ  ما ذهب  إليه  الطهطاوي  حين رأا أن حروب  محمد علدي "لدم  تكدن مدن محدض  العبدث  
ال  من ذميم  تعددي  الحددود،  إذ كدان  جدل  مقصدوده )محمدد علدي( تنبيده  أعضداء  ملدة  عظيمدة  تحسدبهم   و

إيفاظا  وهم رقود" الطهطاوي : مناهج  األلباب  المصرية  في مباهج  اآلداب  العصرية:  األعمدال  الكاملدة، 
للدراسدات  و النشدر الطبعدة  األولدى  الجزء األول ، دراسة و تحقيق محمد عمارة بيروت  المؤسسة  العربيدة 

 . 111، ص1241، 
و يددذهب  غددالي  شددكري  إلددى أبعددد  مددن ذلددأ  حددين  يعتبددر  أن مذبحددة القلعددة  التددي ابدداد  فيهددا  محمددد علددي  
المماليددأ كانددت "تشددكل  العنصددر  األول  فددي التكددوين  اإلجتمدداعي الجديددد  لبدددايات  عصددر  النهضددة  )ذلددأ 

 ة  طبقية  تغير وجه مصر" ألنها( كانت أول  ضرب
 .       111، ص 1211غالي  شكري  النهضة  و السقوط  في الفكر  المصربي  الحديث  الدار  العربية للكتاب  

 . 114المرجع السابق ص  –ينظر في : غالي شكري  .0

 ينظددر فددي عبددد الرحمددان "الجبرتددي: عجائددب اآلثددار فددي التددراجم  واألخبددار، الجددزء السددابع ، القدداهرة .4
 .14-11، ص ص 1241

 -   الواقع  أن محمد علي  لم يعزل كل الفقه، إنما  عزل  فقها  كان  يدرفض  الجديدد  بالقدديم بينمدا
 هو )محمد علي(  كان في حاجة  إلى فقه  يبرر الجديد  بالقديم. 

 .41البرت حوراني : الفكر العربي  في عصر  النهضة، مرجع  سابق ، ص .1
 .44السابق ، صالبرت حواراني : المرجع  .2

 -   لقددد قدددم علددي  المحافظددة  فددي كتابدده : اإلتجاهددات  الفكريددة عنددد العددرب  فددي عصددر  النهضددة
 )الفصل الرابع( إحصاءا شامال لكل  الكتب  العلمية  التي  ألفها أو ترجمها الطلبة الموفدون. 

 .111 غالي  شكري : النهضة  و السقوط  في الفكر  المصري  الحديث : مرجع سابق : ص .16
 .41،169دار الحقيقة، ص :  -عبد    العروي : اإليديولوجية  العربية  المعاصرة ، بيروت .11
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 -   ددا يددذهب  البددرت حددوراني إلددى القددول بأن"إصددالحات محمددد علددي  لددم تكددن منبثقددة مددن عقيدددة مَّ
ه فقددد قددام بهددا  لتدددعيم  مركددزه  الخدداص  تجدداه  مددواله و رعايدداه و الدددول األوربيددة  تددم أندد)…( 
فلددم  )…( أقددل  اسددتجابة  مددن سددالطين زماندده لألفكددار السياسددية  المنطلقددة  مددن أوربددا … )كددان(

يصدر  أي  بيان  في الحقوق و لم يقم  بأية محاولة  إلصالح مؤسسات  البلدد السياسدية بدل  كدان 
 يحكم حسب  النمط  التقليدي و كان  يتخذ القدرارات  شخصديا  بعدد  مناقشدة  تامدة  ووجيدزة  مدع

 .41مستشاريه" ينظر في  البرت حوراني : الفكر العربي في عصر النهضة ص
 .44البرت حوراني : المرجع السابق، ص .19
 .114غالي  شكري : النهضة  و السقوط  في الفكر  العربي الحديث، مرجع سابق : ص  .11

  يلخص  محمد علي  موقفه من حضارة  أوربا  فدي خطداب  خدص بده الضدباط العثمدانيين  الدذين
بقولده  1112انضموا  إليه إثر هزيمة الجيش العثمداني أمدام  قواتده  فدي معركدة " نصديبين" عدام 

مخاطبددا أولئددأ الضددباط " أنددتم  فددي القسددطنطينية  ارتددديتم اللبدداس  اإلفرنجددي وتصددرفتم  بعقددول 
تركية  أما أنا فحافظت على لباسي التركي و تصرفت بعقل  أفرنجي" ينظر في جوزيف حجدار، 

 .  106ومصير الشرق العربي، مرجع  سابق ، ص أوربا 
بيدروت المؤسسدة العربيدة أورده محمدد عمدارة فدي مقدمتده ألعمدال  الطهطداوي  الكاملدة  الجدزء األول،  .11

 .12، ص1241، أكتوبر 1للدراسات والنشر، ط

 .دون الطهطاوي رحلته إلى باريس في كتابه تخليص اإلبريز في تلخيص باريس 
 .16إلبريز : األعمال  الكاملة الجزء الثاني: مصدر سابق، صالطهطاوي : تخليص ا .14
 . 11نفس المصدر ، ص  .10
 .11نفس المصدر، ص .14

 -  في هذا الصدد يقول  عبد    العدروي "إن الغدرب يقددم )للدوعي العربدي( صدورة عدن ذاتده لدم
تعدددد  تطدددابق  مندددذ  زمدددان  طويدددل  حقيقتددده الموضدددوعية" ينظدددر فدددي  اإليديولوجيدددة  العربيدددة 

 . 04لمعاصرة، مرجع سابق صا
ينظر في أدوارد سعيد :  اإلستشراق: ترجمة كمال  أبوديب، بيروت، مؤسسة األبحاث  العربية   .11

 .14، ص1211الطبعة  الثانية 
تقصد  بالرؤية هنا ما قصد إليه  أنطوان  مقدسي في تعريفه لها  من أنها "فعل  جماعي  إجمدالي عفدوي  -* *

لف من مجموع  الصور  و التصورات ، األفكدار  و األحكدام  و المعتقددان و األعدراف سابق على التحليل  يتأ
، العواطددف  و اإلنفعدداالت واألسدداطير التددي تلخددص  فددي ذهددن شددعب  مددا شددعب آخددر و يترجمهددا عمليددا  هددذا 

 أدعية و تعجبات  و سلوكات، كلها جماعية و لو قام بهدا فدرد واحدد" أنطدوان … الشعب  في مواقف وحركات
مقدسي: "الصورة العربية  عن الحضارة األوربية  الغربية  و اإلستجابة لهذه الصورة" بحدث  قددم إلدى  نددوة  

و 11الحوار العربي  األوربي: العالقات بين  الحضدارتين  العربيدة  و األوربيدة، همبدورغ فدي الفتدرة مدا بدين 
 .  11، ص1214. نشر الدار  التونسية  للنشر 1211أفريل  10
يب تيزيني "إشكالية األصالةوالمعاصرة في الوطن العربي"  بحث قدمه الكاتب إلى ندوة القداهرة فدي الط .12

حول "التدراث وتحدديات العصدر" ، نشدر مركدز دراسدات الوحددة   1211سبتمبر 94و  91الفترة مابين 
 .14، ص  1214العربية ، بيروت الطبعة األولى 

ور الفكر في العالم اإلسالمي" مجلة  الفكدر العربدي المعاصدر هشام  جعيط :  "أثر فلسفة التنويرعلى تط .96
 .1214  14، بيروت ،  العدد

 -   أصدددر بونددابرت فددي اليددوم الثدداني إلحددتالل اإلسددكندرية ، بيانددا باللغددة العربيددة إفتتحدده بالدددعاء
كدر أن اإلسالمي التقليددي ، بسدم   الدرحمن الدرحيم ، ال إلده إال   وال شدريأ لده فدي ملكده ثدم ذ

البيان صادر من الحكومة الفرنسية " المبنية على أساس الحرية والمساواة " ثم يمضي البيان فدي 
تطبيددق هددذه المبددادئ علددى مصددر فيقددول " أن جميددع الندداس متسدداوون أمددام   وأن الشددي  الددذي 

ومدن اآلن فصداعدا ال ييدأس أحدد مدن … يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل هو العلوم فقدط 
اهالي مصر من الدخول في المناصب السامية ومن إكتساب المراتدب العاليدة ، فالعلمداء الفضدالء 
بيددنهم سدديديرون األمددور وبددذلأ يصددلح حددال األمددة كلهددا ثددم يختددتم البيددان بهددذه الكلمددات " لعددن   
المماليأ و أصلح حال األمة المصرية " ينظدر فدي : ألبدرت حدوراني . الفكدر العربدي فدي عصدر 

   46هضة ، مرجع سابق ص الن
 .1214هشام  شرابي "الوجه اآلخر للتنوير" مجلة  األزمنة، باريس  العدد الثاني  يناير / فبراير  .91
الطهطدداوي : تخلدديص  اإلبريددز فددي تلخدديص بدداريز : األعمددال  الكاملددة الجددزء الثدداني ، مصدددر  سددابق  .99

 .19ص
لبنين:األعمدال  الكاملدة الجدزء الثداني مصددر ينظر فدي : رفاعدة الطهطداوي : المرشدد األمدين للبندات و ا .91

 102سابق، ص
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 .101. 104.  114الطهطاوي: نفس  المصدر : ص ص  .91
ينظر فدي  : الطهطداوي : تلخديص  اإلبريدز األعمدال  الكاملدة : الجدزء الثداني : مصددر سدابق، ص ص  .94

19،10،14،42  ،142،106. 
ب  العصددرية : األعمددال  الكاملددة : الجددزء الطهطدداوي :  مبدداهج األلبدداب  المصددرية  فددي مندداهج  اآلدا .90

 .912،941األول ص ص : 
 . 120المرشد األمين، األعمال الكاملة ، مصدر سابق، ص  .94
 .146الطهطاوي : المرشد األمين : مصدر سابق، ص  .91
 .102الطهطاوي : المرشد األمين : مصدر سابق، ص  .92
 .912الطهطاوي : المرشد األمين : مصدر سابق، ص  .16
 .102المرشد األمين : مصدر سابق، ص  الطهطاوي : .11
 .144الطهطاوي : المرشد األمين : مصدر سابق، ص .19
 .11ينظر في : الطهطاوي :تخليص اإلبريز : مصدر سابق، ص .11
 .24الطهطاوي: تلخيص اإلبريز في تلخيص  باريز : مصدر سابق، ص .11
 .24الطهطاوي : المصدر  السابق : ص  .14

 - كري، لدويس عدوض، محمدد عمدارة، أندور عبدد المالدأ و من هدؤالء مدثال  ال حصدرا: غدالي  شد
 غيرهم. 

 .24الطهطاوي : تلخيص  اإلبريز : مصدر سابق، ص .10
 .114الطهطاوي: المرشد األمين : مصدر  سابق ، ص .14
 .11، ص1201دار  النهضة العربية  –هنري توماس : أعالم الفالسفة: ترجمة : مزي أمين، القاهرة  .11
الفكددر السياسددي : ترجمددة  علددي  مقلددد، بيددروت، الدددار  العالميددة الطبعددة جددان توشددار و آخددرون : تدداريخ  .12

 .164، ص1211الثانية 

 -  ينظددر فددي الثالثددة  كتددب )المراجددع( السددابق و كددذلأ فددي جددورج سددباين: تطددور الفكددر السياسددي
 . 1241الجزء الرابع: ترجمة  علي  ابراهيم السيد، دار المعارف  بمصر 

 .491مصدر  سابق، ص الطهطاوي : مناهج األلباب، .16

 -  يشكأ علي عبد الرازق في تقييد الخليفة بالشدريعة بقولده "قدد يظهدر مدن تعدريفهم للخالفدة ومدن
مباحثهم فيها أنهم يعتبرون الخليفة مقيدا في سلطانه بحدود الشرع ال يتخطاها و أنه مطالب حتمدا 

يل واضدحة مدن غيدر لدبس بأن يسلأ بالمسلمين سبيال واحدة معينة من بين شدتى السدبل ، هدي سدب
ومددا لخليفددة أن … ومسدتقيمة مددن غيددر عددوج ، قددد كشددف الشدرع الشددريف عددن مبادئهددا وغاياتهددا 

نعدم هدم يعتبدرون الخليفدة مقيددا بقيدود الشدرع ويدرون ذلدأ كافيدا فدي … يفرط فيها وال أن يطغى 
بددالرازق : ضبطه يوما إن  أراد أن يجمح وفي تقويم ميله إذا خيف أن يجنح" ينظر في : علدي ع

بيددروت، دار مكتبددة الحيدداة  -بحددث فددي الخالفددة والحكومددة فددي اإلسددالم –اإلسددالم وأصددول الحكددم 
 . 10ص  1241

أورده فاروق أبو زبد في: عصر التنوير العربي، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ص  .11
14 . 

 . 161مصدر سابق ص: … الطهطاوي: تخليص اإلبريز .19

 - 144مصدر سابق ص: … طاوي: المرشد األمين ينظر في: الطه . 

في خطبدة للخليفدة المنصدور بمكدة قدال " أيهدا النداس إنمدا أندا سدلطان   فدي أرضده، أسوسدكم بتوفيقده، و -* *
تسديده و حارسه على ماله اعمل فيه. بمشيئته و إرادته و أعطيده ب ذنده، فقدد جعلندي   عليده قفدال إن شداء أن 

الددخ" عددن علددي عبددد الددرازق: …ائكم و قسددم أرزاقكددم و إن شدداء أن يقفلنددي عليهددا قفلنددييفتحنددي فتحنددي العطدد
. و رغم إجماع الفقهاء على اعتبار العدالة في اإلمام ومع ذلدأ 14اإلسالم و أصول الحكم مرجع سابق، ص: 

بددوس بدن مالدأ فقد روي عن األمام أحمد كالما يفيد إسقاط إعتبار العدالة والعلم و الفضل، فقدال فدي روايدة ع
القطان "و من غلبهم بالسيف حتى صار خليفة ، سمي أمير المؤمنين و ال يحل الحد يؤمن باهلل و اليوم األخدر 
أن يبيت و ال يراه إماما  عليه برا كان أو فاجرا فهدو أميدر المدؤمنين" ينظدر فدي القاضدي أبدي يعلدى محمدد بدن 

حه و علق عليه محمدد حامدد الفقدي. مصدر شدركة و مطبعدة الحسين الفراء الحنبلي " األحكام السلطانية " صح
 .1ص:   1211مصطفى البابي الحلبي و أوالده.الطبعة األولى

 .24الطهطاوي: تخليص اإلبريز: مصدر سابق ص:  .11
 144و كذلأ المرشد األمين )مصدر سابق( ص:  491الطهطاوي: مناهج االلباب: مصدر سابق ص:  .11

 - حكددام الدسددتور الفرنسددي بهددده األوصدداف، يصددف مدينددة فددي الوقددت الددذي يصددف الطهطدداوي إ
بدداريس بأنهددا "المدينددة العددامرة بسددائر العلددوم الحكميددة  و الفنددون و العدددل العجيددب و اإلنصدداف 
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الغريب الذي يحق أن يكون من باب أولى في ديار اإلسالم و بالد شريعة النبي صلى   عليده و 
 . 10سلم " ينظر في: تخليص اإلبريز ص: 

 . 102طهطاوي :  المرشد األمين ، ص: ال .14

 -  يقول محمد عابد الجابري " لقد لجا الشديعة إلدى الدرأي الثبدات و جدوب الدنص )أي الوصدية( و
لجا أهل السنة إلى األثر)أي سيرة السلف الصالح( و هو يقدوم مقدام الدنص عنددهم إلثبدات وجدوب 

راسددات الوحدددة العربيددة، الطبعددة االختيددار " ينظددر فددي: تكددوين العقددل العربددي: بيددروت: مركددز د
 . 161ص:  1211الثالثة 

يقول أبو يعلى الفراء الحنبلي في اإلحكام السلطانية "و اإلمامة تنعقد مدن وجهدين، أحددهما، باختيدار أهدل  -* *
ل و الحل والعقد، و الثاني، بعهد اإلمام، فأما انعقادها باختيار أهل الحل و العقد فال تنعقد إال بجمهور أهدل الحد

و إذا اجتمع أهل الحل و العقد على اختيار، تصفحوا أحوال أهل اإلمامدة الموجدودة فديهم شدروطها )…( العقد 
 4و 0فقدموا للبيعة اكثرهم فضال و أكملهم شروطا" ص ص: 

يحددددها الحنبلددي فددي األحكددام السددلطانية، بالعدالددة والعلددم اللددذان يتوصددل بهمددا إلددى معرفددة مددن يسددتحق  -** *
 . 1و أن يكون من أهل الرأي والتدبير المؤديين إلى اختيار من هو لإلمامة اصلح" ص:  اإلمامة

 أما شروط اإلمامة فهي: -*** *
 أن يكون قرشيا من الصميم-
 أن يكون على فطنة من يصلح أن يكون قاضيا من الحرية و البلوغ و العقل و العلم و العدالة -
 إقامة الحدود و ال تلحقه رأفة في ذلأ  أن يكون قيما بأمر الحرب و السياسة و-
  1أن يكون من أفضلهم في العلم و الدين : المرجع السابق ص:-

 
 1211ابن خلدون: المقدمدة، الجدزء األول. الددار التونسدية للنشدر و المؤسسدة الوطنيدة للكتداب الجزائدر.  .10

 900ص: 

 - دة "البدديل" لسدان حدال يرا الدكتور حسن حنفي عكس هذا الرأي، ففي حوار أجرتده معده جريد
الحركددة مددن اجددل الديمقراطيددة فددي الجزائددر قددال " أن الطهطدداوي رّكددب التددراث اإلسددالمي علددى 

 .الجزائر. 1226أوت  14أفكار الليبرالية و فصل السلطات" العدد الثالث 

 -  إن تحقدق المصددلحة الجماعيدة مددن خددالل اختيدار الحدداكم أمدر منصددوص عليدده كدذلأ فددي مفهددوم
ال يعبدر عدن  -و هو يمدارس االنتخداب-ي الفكر السياسي المعاصر، ذلأ الن "المواطناالنتخاب ف

افضدلياته الفرديدة و إنمدا يعبدر عدن موقفده حيدال الخيددر العدام أو العامدة، فهدو ال يقدول مدا يبددو لدده 
 مطابقا لمصلحته الخاصة و إنما يعلن ما يتفق مع مصلحة الجسم السياسي" .

اسددوا بوريكددو: المعجددم النقدددي لعلددم االجتمدداع: ترجمددة سددليم حددداد، ديددوان ينظددر فددي: ريمددون لددودون و فر
           00ص:  1210المطبوعات الجامعية. الجزائر الطبعة األولى 

 . 412الطهطاوي: مناهج األلباب: األعمال الكاملة. الجزء األول. مصدر سابق:ص  .14
ت. الدددار الجامعيددة للطباعددة و النشددر: ينظددر فددي: الدددكتور إبددراهيم شددلبي: تطددور الفكددر السياسددي. بيددرو .11

و ينظر كذلأ في: جان توتشار: تاريخ الفكر السياسي: ترجمة على مقلد. بيروت. الددار العالميدة  1214
 . 1211الطبعة الثانية 

و كذلأ في: جورج سباين: تطدور الفكدر السياسدي: )جدزءان( ترجمدة: راشدد البدراوي. دار المعدارف بمصدر. 
1241        . 

 
 1119يسمح للطبقة الوسطى في إنكلتدرا بالمشداركة فدي االنتخابدات إال بعدد اإلصدالح االنتخدابي عدام  لم .12

كما لم يتمتع العمال بهذا الحق في إنجلترا حتى نهاية القرن )القرن التاسع عشر(. أمدا فدي فرنسدا لدم يقدر 
بده بعدد االسدتقالل فدي اغلدب  ، و بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية فقد عملت 1111هذا الحق إال سنة 

واليددات االتحدداد، و كددان علددى النسدداء أن ينتظددرن حتددى بدايددة القددرن العشددرين ليكددون لهددن الحددق فددي 
( باإلضدافة إلدى أن  1214و فرنسدا عدام  1291.إنكلتدرا عدام  1296االنتخابات )الواليات المتحدة عدام 

ينظددر فددي: علددي الدددين هددالل: مفدداهيم شددرط الحددد األدنددى لإلنتخدداب يحددرم فئددة كبيددرة مددن المددواطنين. 
الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث: بحث قدم في ندوة "أزمة الديمقراطيدة فدي الدوطن العربدي" التدي 

. نشددر ، مركدز دراسددات  1211نظمهدا مركددز دراسدات الوحدددة العربيدة فددي ليماسدول. قبددرص. ندوفمبر 
 .11ص:  1211الوحدة العربية بيروت الطبعة األولى 

نظر كذلأ في: ريمون بودون و فرانسدوا بوريكدو "المعجدم النقددي لعلدم االجتمداع: ترجمدة سدليم حدداد مرجدع ي
 )مصطلح االنتخابات(. 00سابق. ص: 

 . 491الطهطاوي: مناهج األلباب: مصدر سابق ص: .46
 . 111الطهطاوي: مناهج األلباب: مصدر سابق ص: .41



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 344 

– 44صدص مدن :  1216لوحددة. الطبعدة األولدى محمد عمارة: التراث في ضوء العقل: بيدروت، دار ا .49
21 

لددويس عددوض: عددن ندداجي نجيددب : الرحلددة إلددى الغددرب و الرحلددة إلددى الشددرق ، بيددروت ، دار الكلمددة ،  .41
 14ص  1211الطبعة الثانية 

 140غالي شكري:النهضة و السقوط. في الفكر المصري الحديث: مرجع سابق ص: .41
وت، مركددز دراسددات الوحدددة العربيددة ، الطبعددة الثانيددة حلدديم بركددات: المجتمددع العربددي المعاصددر، بيددر .44

 161ص:  1214
 14لويس عوض عن ناجي نجيب : الرحلة إلى الغرب و الرحلة إلى الشرق ، المرجع السابق ، ص  .40
 .14ص:  1211أنور عبد المالأ: الفكر العربي في معركة النهضة. بيروت. دار االداب الطبعة الثانية  .44
 . 144النهضة و السقوط. مرجع سابق ص  أورده: غالي شكري في:  .41
 . 144الطهطاوي: تخليص اإلبريز ص  .42
 . 121الطهطاوي ، مناهج األلباب ص  .06
 . 114ينظر في: غالي شكري : النهضة والسقوط ص  .01
 .121الطهطاوي مناهج األلباب ص  .09
 .121الطهطاوي مناهج األلباب ص  .01
وفي : حليم بركدات:  160رجع سابق ص ينظر في ألبرت حوراني الفكر العربي في عصر النهضة ، م .01

هشددام شددرابي : المثقفددون العددرب والغددرب ، ، وينظددر كددذلأ فددي 161المجتمددع العربددي المعاصددر،ص 
 . 16مرجع سابق ، ص 
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 إدارة الموارد البشرية بين المتطلبات التنظيمية 
 وثقافة المؤسسة

  

 عواج بن عمر
   أستاذ بقسم العلوم االجتماعية

 جامعة تلمسان
 

 الملخص:  

وظيفة الفرد داخل المؤسسات  بشكل مباشر بالتغيرات األساسية ودور  يرتبط
المددؤثرة فددي الوقددت الحاضددر، فقددد تغيددر األفددراد مددن نددواحي كثيددرة ممددا أدا إلددى 
و  ضرورة إيجداد أسداليب جديددة للتعامدل مدع العنصدر البشدري داخدل المؤسسدات 

عية الفرد نحو أداٍء أفضَل، و هو ذلأ من خالل البحث عن آليات و طرق إثارة داف
واإلنسدانية اهتمامدا كبيدرا، فقدد ظهدرت الكثيدر  األمر الذي توليه العلوم االجتماعية

الجماعدددات داخدددل  بالعالقدددات بدددين االفدددراد و المفددداهيم الخاصدددة مدددن النظريدددات 
هي أكثر ارتباطدا  الموارد البشريةالمؤسسات، خاصة مع ازدياد الوعي بأن إدارة 

و القيم عن غيرها من مجاالت اإلدارة األخرا  فما قد يعتبر مقياسا سليما  ةبالثقاف
أو عاديا في أحد المجتمعات قد ال يكون مرغوبا فيه فدي مجتمدع آخدر. لدذلأ ال بدد 
للمؤسسدددة مدددن مراعددداة الخصوصددديات الثقافيدددة لمجتمدددع مدددا عندددد تبندددي توجهدددات 

. فالمؤسسدات ال معيندةة اقتصادية معينة، و التي تفرض بددورها متطلبدات تنظيميد
و عليها  تتغير من أجل التغير نفسه، بل تتغير ألنها جزء من عملية تطوير واسعة

أن تتفاعل مع البيئة التدي تعمدل فيهدا طبقدا للقيدود و المتطلبدات و الفدرص المتاحدة 
 وطنياو دوليا.

 

بمواضدديع المؤسسددة و  العلددوم اإلنسددانية والعلددوم االجتماعيددةيعكددس اهتمددام 
ل بشكل عام اهتماما جوهريا يتمثل أساسا في التركيدز علدى العنصدر البشدري العم

في إطار محاولدة فهدم توقدع و توجيده أداء هدذا العنصدر علدى نحدو يخددم األهدداف 
العامددة للمؤسسددة. و المؤكددد أن أداء الفددرد العامددل يددرتبط ارتباطددا وثيقددا بالخلفيددات 

موعها تركيبة ذهنية خاصة مستمدة و االجتماعية و التي تشكل في مج      الثقافية
 من المجتمع العام، يعبر عنها الفرد العامل في شكل أنماط سلوكية معينة.

من جهة أخرا، ف ن أي مؤسسة تتحددد هويتهدا و يتحددد وجودهدا مدن خدالل خلدق 
األفكدار و التصدورات و القديم المشدتركة  مدن مجمدوعشدكل يتنموذج ثقافي خداص 

و تجدددر اإلشدارة فدي هددذا   السددلطة، عالقدات العمدل...(.إزاء )التنظديم، األهدداف، 
اإلطار إلى أن التغيرات و التحوالت التي تعرفها المؤسسة و التي تمليها توجهدات 
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و الخلفيدات الثقافيدة  اقتصادية معينة في مرحلة تاريخيدة مدا قدد تصدطدم بتلدأ القديم
ألخيددر إلددى المسددتمدة مددن خصوصددية التركيبددة العامددة للمجتمددع، ممددا يددؤدي فددي ا

 تعطيل إحداث التغيير على نحو سريع يتناسب مع التوجهات الجديدة للمؤسسة.

كفيلدة باجتنداب التعدارض و الو على هذا األساس تظهر أهمية البحث عن اآلليدات 
االصطدام بين متطلبات التنظيم و بين نظام القيم السائد بالمجتمع الدذي تتواجدد بده 

أ الفرد العامل في إطدار محددد يخددم األهدداف المؤسسة، و ذلأ بهدف توجيه سلو
 العامة للمؤسسة و يضمن استمراريتها.

 المجال واألهداف  : إدارة الموارد البشرية

 أو تسيير الموارد البشرية  دارة الموارد البشريةايقصد ب
جميع األنشدطة بمدا فيهدا 1

فضل لمدوظفي التي تدار بواسطة الموظفين أنفسهم و التي تهدف إلى االستخدام األ
تخطدديط و تنظدديم و توجيدده و مراقبددة  هدداأنعلددى  عددرفتو ، و رفاهيتدده المؤسسددة

و تنميتهم و تعويضهم و المحافظة عليهم   النواحي المتعلقة بالحصول على األفراد
 .بغرض تحقيق أهداف المؤسسة

 المهارات و االتجاهات )المواقف( ةنشطة المصممة لتنمياأل يقصد بتنمية األفراد و
نحو ذلأ، الخاصة بالعاملين بالمؤسسة و التي تكون جدزءا مدن المفهدوم الشدامل و 

إلدارة األفددراد. و هددي تضددع أهميددة علددى التدددريب و التكددوين كمددا تغطددي جوانددب 
الغرض الرئيسي من تنمية األفدراد هدو ف ،أخرا مثل التدرج الوظيفي )أو الترقية(

الناتجة عن التغيرات الثقافيدة  مساعدة الناس في المؤسسات ألن يواجهوا التحديات
 و االجتماعية و االقتصادية و التكنولوجيدة و أن يتكيفدوا مدع المتطلبدات الجديددة و

 .أن يحققوا مستويات من األداء تتناسب مع أهداف المؤسسة

و يصددبح الهدددف العددام لألنشددطة المتعلقددة بتنميددة األفددراد هددو تحديددد اسددتراتجيات 
ط المؤسسة مع األخذ بعين االعتبار القيدود الخارجيدة تحسين إدارة األفراد في محي

على أسداس أن كدل نشداط مدن أنشدطة األفدراد، فدي مؤسسدة مدا، ينتمدي إلدى قطداع 
اقتصادي محدد و يعتمد بدرجة ما على السياسة الوطنية التي يتبناهدا هدذا القطداع. 

 ية الكبددراو إذا أخددذنا بعددين االعتبددار العالقددات المتبادلددة بددين القطاعددات االقتصدداد
و األولويات المقررة على المسدتوا الحكدومي، فد ن الوضدع االقتصدادي لدولدة مدا 

المدوارد سياسة  سيوفر توجيهات وطنية تتضمن سياسة موارد بشرية، فتصبح إذن
البشددرية المتبندداة مددن طددرف مؤسسددة مددا نتدداج المسددتوا االقتصددادي الددوطني و 

 .المستوا التنظيمي

هوم إدارة الموارد البشرية توحي أن التسميات العديدة التي تاريخية لمفالقراءة إن ال
و اجتماعيدة و سياسدية  أطلقت عليه تشير إلى تطوره نتيجة لعدة عوامل اقتصدادية

إذ أضحى المورد البشري من أهم الدعائم التي تستند إليها المؤسسة  و حتى فكرية
وظائف باعتباره العنصر و كفاءتها اإلنتاجية و تكميل باقي ال  افي رفع مرد وديته

تسدعى المؤسسدات إلدى  المفكر في المؤسسة و القادر على االبتكار و التجديدد لددلأ
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إعطائه أهميدة و مكاندة خاصدة فدي إدارة المدوارد البشدرية و التوجده إلدى االهتمدام 
 . إدارته بطريقة علمية فعالة  أكثر في 

د داخددل المؤسسددات يظهددر جليددا أن طبيعددة و دور وظيفددة الفددر وفددي هدددا اإلطددار
بشكل مباشر بالتغيرات األساسية المؤثرة فدي الوقدت الحاضدر، فقدد تغيدر  انرتبطي

األفراد من نواحي كثيرة ممدا أدا إلدى ضدرورة إيجداد أسداليب جديددة للتعامدل مدع 
العنصددر البشددري داخددل المؤسسددات و ذلددأ مددن خددالل البحددث عددن آليددات و طددرق 

 ، و هددو األمددر الددذي توليدده العلددوم االجتماعيددةإثددارة دافعيددة الفددرد نحددو أداٍء أفضددلَ 
واإلنسددانية اهتمامددا كبيددرا، فقددد ظهددرت الكثيددر مددن النظريددات و المفدداهيم الخاصددة 

و الجماعات داخل المؤسسات، خاصة مع ازدياد الوعي بأن  بالعالقات بين األفراد
دارة و القدديم عددن غيرهددا مددن مجدداالت اإل إدارة األفددراد هددي أكثددر ارتباطددا بالثقافددة

األخددرا  فمددا قددد يعتبددر مقياسددا سددليما أو عاديددا فددي أحددد المجتمعددات قددد ال يكددون 
مرغوبددا فيدده فددي مجتمددع آخددر. يصددبح االهتمددام بدراسددة األبعدداد الثقافيددة داخددل 

غامضدة  المؤسسة من أولويات أي تحليل يحاول تفسير بعض السلوكات التي تبدو
حيدث يظهدر أن  ،لتنظيميدة البحتدةعلى المتغيدرات ا افي إطار مقاربات تستند أساس

"كددل الصددعوبات التددي تظهددر مددع تطبيددق أسددس تنظيميددة جديدددة ترجددع أساسددا إلددى 
العادات، التقاليد و أخيرا إلى القواعد االجتماعية، فهي إذن و بنسبة معينة ظدواهر 

 .9ثقافية"

، بشددكل واضددح، فددي حلددة اصددطدام نمددوذج المؤسسددةتظهددر العالقددة بددين الثقافددة وو
معين مع ثقافة تختلف عن تلأ التي تتناسب في األصل مع النموذج نفسه، تنظيمي 

فددالمالحظ أن الحلددول المقدمددة تختلددف مددن مجتمددع إلددى آخددر و إن كانددت المشدداكل 
 متشابهة.

و مندده فالسددلوأ اإلنسدداني داخددل المؤسسددة هددو جددوهر اإلدارة و التسدديير، و تقدداس 
ة العامة و الموارد المتنوعة في بناء فعاليته في التنظيم من خالل التنسيق بين الهيئ

و أدوات اإلنتداج و المدواد   من عناصر أساسية )القيادة، الخبرة الفنية و قوة العمل
 الخدددددددددددددددام(، فهدددددددددددددددي وحددددددددددددددددة اقتصدددددددددددددددادية، أي وحددددددددددددددددة لإلنتددددددددددددددداج
و التوزيددع، حيددث هددي مهيكلددة علددى أسدداس قددوانين و إجددراءات خاصددة. و وظيفددة 

اج السدلع و الخددمات، و بهدذا فهدي تحتداج لمؤسسة كوحدة اقتصادية تكمن في إنتدا
إلى عوامل إنتاج )العامل، المواد األوليدة، السدلع، الطاقدة، آالت اإلنتداج، ...(. أمدا 

سد بعض  في المؤسسة باعتبارها خلية اجتماعية فهي تقوم بوظيفة اجتماعية تكمن
حاجيدددددات العمدددددال كثبدددددات العمدددددل )االسدددددتقرار(، مسدددددتوا األجدددددور، الترقيدددددة، 

 ين...الخ.  التكو

 

  :ثقافية للمؤسساتال مقاربةال

 :بالمؤسسةألبعاد الثقافية  تحليل ا
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إن إعطاء تصور معين لالستراتيجية المتبناة من طرف المؤسسة، القواعد  
و اإلجراءات، السلطة، المصالح، يدخل ضمن إطار الحياة اليومية للمؤسسة، لكدن 

ر الحيدداة داخددل يالمشددتغل بسدد هددذه األخيددرة ال تقتصددر علددى هددذا الحددد، حيددث يقددف
المؤسسددة عنددد ذلددأ التعلددق الكبيددر بددبعض التقاليددد و العددادات الراسددخة و االحتددرام 
الواضح لما يصفه األفراد العاملين في المؤسسة بالمقدس، ما بمكن أن يبعث علدى 
الحماس، ما يمكن أن يساعد على ترسيخ تفاني العامل و إخالصه فدي عملده، كمدا 

لعكددس. و كددل هددذا يقددف حدداجزا أو يحددول بددين المنشددغل بتسدديير يمكددن أن يكددون ا
المؤسسة و بين إعطاء تحليل واضح يمكن االستناد إليه في تفسير هذه السدلوكات، 

بالثقافة "فما يظهر جديدا و مهما علدى  األخيرةمما يدعو إلى اللجوء إلى ربط هذه 
خيدرة ستسداعد وجه الخصوص في إطار مقاربة ثقافيدة للمؤسسدات هدو أن هدذه األ

 1ية....كفي ضبط ما ال تهتم به المقاربات الكالسي

االعتماد على الممارسات المتعلقة بالتسيير داخل الفروع التابعة لنفس المؤسسة بو 
 .Phالمتواجدة بثالثة دول، فرنسا، الواليات المتحدة األمريكية و هولندا، توصدل 

D’iribrane ع المؤسسددة بالعناصددر إلددى ربددط تفسددير تصددرفات الفدداعلين بفددرو
الثقافيددة لكددل مجتمددع مددن مجتمعددات الدددول الددثالث. و عليدده إذن، يصددبح االهتمددام 
بدراسة األبعاد الثقافية داخل المؤسسة من أولويات أي تحليل يحاول تفسدير بعدض 

علددى المتغيددرات  االسددلوكات التددي تبدددوا غامضددة فددي إطددار مقاربددات تسددتند أساسدد
 التنظيمية البحتة.

ن الفاعلين داخل المؤسسة أفراد أو جماعات قبل أن يكونوا أعضاء أضح من الواو
داخددل تنظدديم معددين، فهددم أعضدداء داخددل وحدددات اجتماعيددة أخددرا متميددزة بثقافددة 
معينة. هذه األخيرة تؤثر بشكل عميق على األفراد، و يظهر هذا التدأثير فدي شدكل 

ؤسسدة. و عليده سلوكات و تصرفات قد تتعارض في بعض األحيان مع أهداف الم
ف نه ال بد من اعتبار الثقافة كمتغير أساسي من المتغيرات الواجب االهتمام بها في 

 تحديد أهداف التنظيم بشكل عام.

ترتبط أهمية الحديث عن ثقافدة المؤسسدة بأهميدة االهتمدام بالبعدد اإلنسداني داخدل و
شاط في المؤسسة التنظيمات، فالمنظمة تتكون من األفراد الموجودين بها، ثم إن الن

هدذه السدمة ف المؤسسدات. اقيغالبا مدا يتسدم باالنسدجام، األمدر الدذي يميزهدا عدن بد
 تتشكل و تؤكد وجودها باالعتماد على عامل الزمن، فتعطي للمؤسسة استمراريتها

تميزهددا، و فددي حدداالت  أيو تسددمح ألي فددرد بتحديددد خصوصددية هددذه المؤسسددة  
 1 هوية.أخرا التميز بها و هذا ما يسمى بال

 ثقافة المؤسسة: المفهوم 

ت الثمانينددات و ذلددأ فددي الددو.م.أ اتددزامن ظهددور مصددطلح ثقافددة المؤسسددة مددع بددداي
مدن طدرف كدل  « Corporate culture »تحت اسم ما اصطلح عليه آنذاأ بدـ 
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، كمدا سداهمت العديدد مدن Allay A. Kennedyو  Terrence E. Dealمدن 
 .قة بهذا المجالالدراسات في تطوير الجوانب المتعل

حيدث حاولدت  Nadine le maîtreيمكدن إدراج أعمدال  األبحاث أهم تلأ منو 
الطريقة المثلى لتوجيه هدذه الثقافدة يحدد  هذه األخيرة إعطاء تعريف علمي واضح
نظدام مدن التمدثالت و و تعرفهدا علدى أنهدا " )ثقافة المؤسسة في الوجهة المناسبة(.

ء المؤسسة. هذا يعندي أن كدل فدرد داخلهدا يشدترأ القيم المشتركة بين جميع أعضا
في رؤية محددة خول ماهية المؤسسدة، دورهدا االقتصدادي و االجتمداعي، المكاندة 
 4"التي تحتلها بين منافسيها، مهمتها مع زبائنها، األفراد العاملين بها و مع مموليها

ن فكددرة و مددن خددالل هددذا التعريددف، يبدددو واضددحا أن كددل فددرد سدديكوّ  ، و بالتددالي،
 محدددددددددددددددددددددددة عدددددددددددددددددددددن الددددددددددددددددددددددور الدددددددددددددددددددددذي يقدددددددددددددددددددددوم بددددددددددددددددددددده
و ما ُينتظر منه و ما هي الطريقة المثلى التي يمكن االستناد إليها في تحقيق ما هو 

و بالمقابددل مددا َيْنتظددره هددو مددن المؤسسددة فددي حددال نجاحدده فددي أداء  مطلددوب مندده،
 مهمته.

لقواعد و من جهة أخرا ف ن ثقافة المؤسسة تتشكل أساسا من االعتقادات، القيم و ا
تسدددتند فدددي نفدددس الوقدددت علدددى إنتددداج رمدددزي متواجدددد أساسدددا فدددي اللغدددة، الميدددْت، 

. حيث تلعب هذه األساطير و الحكايدات و الميدت 0الحكايات، األساطير و الطقوس
دورا أساسيا في االتصال و العمدل علدى خلدق التدوازن فدي نظدام للتمدثالت و القديم 

 داخل الجماعات.

انطالقدا ف فدي هدذا اإلطدار، J. Martinبحدث بقيدادة  فرقدةو يمكن إدراج أعمال  
 و التدي تدم و األساطير المتداولدة داخدل مجموعدة مدا مدن المؤسسدات من القصص

ترتيبهددا علددى أسدداس المواضدديع المطروحددة: المسدداواة، عدددم المسدداواة، و الالأمددن، 
إلددى اسددتخالص أن كددل  البحددث. توصددل فريددق 4القدددرة علددى الصددعاب و المشدداكل

تلف بحسب تمثالت األفراد للمؤسسة التي يعملون بها، مدن جاندب آخدر محتوا يخ
فدد ن الطقددوس و التددي تددرتبط أساسددا بالميددت هددي تلددأ الممارسددات لمجموعددة مددن 
القواعد التي ترتبط برمزية معينة. مثل هذه الممارسات يمكن لمدس تأثيرهدا داخدل 

 .المؤسسة

 M. Thevenetز فدي تصدور آخدر يحداول إيضداح مفهدوم ثقافدة المؤسسدة، يركد
أي كدل مدا تتدرأ عليده ثقافدة المؤسسدة آثدارا لهدا،   1على ما يسميه بصدمات ثقافيدة

فعلى مستوا المؤسسة تظهر خمسدة مجداالت أساسدية تظهدر فيهدا بصدمات الثقافدة 
 بشكل واضح:

قديم المؤسسدة و ال بدد ، عمل المؤسسدة ،تاريخ المؤسسة، مرحلة التأسيس
المتعلقددة  غيددر المعلنددة )الرسددمية( و القدديممددن التفريددق بددين القدديم المعلنددة 

 الرموز و اإلشارات.،بواقع تسيير المؤسسة



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 350 

و بعد االنتهاء مدن جمدع البصدمات فدي المسدتويات الخمدس يمكدن البددء فدي تحديدد 
مفهوم خاص بثقافة المؤسسة، موضدع الدراسدة، و ذلدأ انطالقدا مدن مميدزات هدذه 

 كة لهذه المؤسسة.و القيم المشتر الثقافة من خالل تاريخ، عمل

علددى نتددائج و أهددداف التسدديير داخددل  المؤسسددة التسدداؤل حددول تددأثير ثقافددة يمكددنو 
المؤسسددة، فالمؤكددد و فددي ظددروف معينددة يمكددن للثقافددة أن تسدداهم فددي تطددوير أداء 

الشددروط التنظيميددة األخددرا.  مددع ، و ذلددأ فددي حالددة توافقهدداهددااألفددراد العدداملين ب
و توجيددده السدددلوكات المنتظدددرة و المناسدددبة  بمعندددى آخدددر، أن تسددداهم فدددي تحسدددين

ال بدد أن تغطدي أكبدر مثل المرونة، اإلبداع، و من جانب آخر،  العامةلالختيارات 
 .و قيم أغلبية أعضاء المؤسسة ممكن من التمثالتقدر 

إطار من الوالء و االحتدرام المتبدادلين بدين ق را ال بد للثقافة أن تساهم في خلأخيو
 العاملين بها. و األفراد المؤسسة

إمكانيددة الددتحكم فددي مدددا تددأثير هددذه عددن ل ؤتسددااليبقددى فددي األخيددر و  
 الجوانب.

فددي الجوانددب المتعلقددة بتشددكل ثقافددة  اإن الجددواب علددى هددذا التسدداؤل يكمددن أساسدد
المؤسسدة، فهددي، فددي بدايددة األمددر، نتداج لتدداريخ و ماضددي المؤسسددة المحفددوظ فددي 

بهدا، و مدن جاندب آخدر، فدالقيم الموجدودة داخدل الذاكرة الجماعية لألفراد العداملين 
المؤسسة ال تنفصل عن القيم االجتماعية الموجودة داخل المجتمعدات التدي تتواجدد 
بهددا المؤسسددة. و عليدده فددالتحكم فددي تددأثير هددذه الثقافددة ال ينبغددي أن يهمددل هددذين 
 الجانبين، و في هدذه الحدال يمكدن ترسديخ قيمدة معيندة أو تمثدٍل معدين و هدو الددور
المنددوط بميكانزمددات الددتحكم داخددل المؤسسددة رسددمية كانددت أو غيددر رسددمية أو مددا 

9يسمى بميكانزمات اإلنتاج الرمزي داخل المؤسسة.
 

ففي حال توفر وسائل التحكم هذه، تكون ثقافة المؤسسدة وسديلة مدن وسدائل تسديير 
تحقيددق أهددداف المؤسسددة، فهددي لالمؤسسددة إْذ تعمددل علددى دمددج األفددراد و تجنيدددهم 

 امل أساسي من عوامل االنسجام الداخلي.ع

 حدود: الثقافة المؤسسة 

تظهر إشكالية الدتحكم فدي ثقافدة المؤسسدة إذا أخدذ الباحدث بعدين االعتبدار كدون أن 
فعالية هذه الثقافة تتعلق أساسدا بدافتراض أن المؤسسدة تمثدل مجداال خاصدا يخدتص 

 ميز و مستقل.بتكوين إنتاج ثقافي )رموز، تمثالت، عالقات اجتماعية( م

و من جانب آخدر، فالمؤسسدة كتنظديم تهددف أساسدا إلدى إنتداج خيدرات أو خددمات 
تحدد مجموعة من األهداف االقتصادية، تؤثر بشكل واضح على األفدراد العداملين 
بها، فهي تشكل إطارا مؤقتا يجمع هؤالء األفراد، تتمتع بنمط خاص للسلطة مبندي 

لكية وسائل اإلنتاج و هي في األخير مجرد معلى متغيرات خاصة، كالمهارات أو 
عنصر من عناصر شبكة المؤسسات االجتماعية األخرا التي ينتمي إليها األفراد، 
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 لذلأ تبدو إمكانية فتح مجال مستقل لإلنتاج الثقافي داخل المؤسسة محددودة نسدبيا
10 . 

ذي الدجتمدع تجدر اإلشارة إلى أن قيم المؤسسة بشكل عام تتأثر إلى حد ما بقديم الم
و عليه ف ن استيراد أو اقتباس تقنيات التسيير و التنظيم يجب أن يراعدي  توجد فيه

قيم المجتمدع المسدتوردة و قديم أعضداء المؤسسدة، أي تكدوينهم، و ذلدأ للتدأثير فدي 
توجهاتهم و سدلوكاتهم التنظيميدة، هدذا التدأثير التنظيمدي يتدأثر بددوره بالخصدائص 

 مهم و طبيعة تركيبه الهرمي.الشخصية لألفراد و نظام قي

ففي حين التقاء الفرد بالتنظيم ف ن كليهما يحاول التأثير في فديم اآلخدر، فدي عالقدة 
حيددث ينشدد  الطرفدان توقعددات عددن بعضددهما الددبعض لتوجيدده عالقتهمددا،  ; تبادليدة

، ...، األداءكاالنضباط مستوا معين من  نماذج سلوكيةفالمؤسسة تتوقع من الفرد 
و         ج يتوقع تحقيقها كاألجر، الترقيدة، األمدن. أي أن كدال مدن الفدردمقابل نتائ

 المؤسسة يسعى إلى تحقيق أهداف من خالل اآلخر.

ال يمكننددا دراسددة ثقافددة المؤسسددة بمعددزل عددن الوسددط المحدديط .  ،مددن جانددب أخددر 
فالمؤسسة ال تتكون من عالم مغلق من شأنه أن يفدرز ثقافدة كاملدة االسدتقالل . بدل 

ف ن المؤسسة الحديثة شديدة االرتباط بمحيطها . سواء على الصعيد  ،ى العكس عل
ال يمكددن  ،أو علددى الصددعيد االجتمدداعي والثقددافي . وبعبددارة أخددرا ،االقتصددادي 

 اختزال ثقافة المؤسسة إلى مجرد ثقافة تنظيمية .

ت إنهدا فدي الوقد ،يظهر في األخير أن ثقافة المؤسسة ليسدت مجدرد نتيجدة للتنظديم 
نفسه انعكاس للثقافدة المجتمعيدة المحيطدة وإنتداج جديدد يتكدون فدي كندف المؤسسدة 

ن فعاليدة نمدوذج على كل المستويات بين الذين ينتمون إلى التنظيم نفسده وعليده فدا
الخددداص بالمؤسسدددة ال تدددرتبط بصدددياغة العالقدددات بدددين  المدددوارد البشدددريةإدارة 

تطلددب تبنددي قدديم جديدددة و خلددق و التنظيميددة فحسددب، بددل ت المتغيددرات االقتصددادية
القبول لدا األفراد، مما يفدرض علدى المؤسسدة، فدي المقدام األول، رسدم سياسدات 

و القواعد الخاصة ب دارة وتوجيه األفدراد العداملين بهدا  ناجحة و تحديد اإلجراءات
االهتمام بالبعدد اإلنسداني فدي عمليدة  يصبح و ذلأ بهدف تفعيل األداء التنظيمي و 

ساسي في تحديد أي التغيرات يمكن تنفيذها و ما هي الفوائد الحقيقية التدي التغيير أ
يمكن توقعها من هذه التغيرات. و يرجع هذا إلى أن المؤسسات هدي أوال و أخيدرا 
أنظمة إنسانية  األمر الذي يفرض ضرورة استعداد األفدراد لقبدول هدذه التغيدرات، 

االتجاهدات و القديم و التمدثالت أمدر فبجانب التغيرات التكنولوجية، فدالتغيرات فدي 
فدد ن نجدداح التحددوالت االقتصددادية التددي تعرفهددا لدددلأ أساسددي فددي إحددداث التغيددر ، 

المؤسسة في تحقيق األهداف مرتبط بنجاح المؤسسدات فدي تكييدف انعكاسدات هدذه 
قيم و اتجاهات األفراد العاملين بها وذلأ بخلق نموذج ثقافي خاص  لىالتحوالت ع
رض مع القيم العامة للمجتمدع و يتناسدب مدع المتطلبدات التنظيميدة التدي بها ال يتعا

  .والتنظيمية تمثلها التوجهات االقتصادية



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 352 

 
 

 الهوامش:
 

الددار الجامعيدة للطباعدة ،أساسديات التنظديم و إدارة األعمالعبد الغفار حنفي،   -1
 .  124، ص1224 ،بيروت، والنشر

9- Crozier M،teL’entreprise à l’écou ،Paris ،Ed. Seuil، 

1989، p. 71    
1D’Iribrane Ph. -،vers une gestion culturelle des  

: Annales de mines in  entreprises،1986 ،81-n°4 p.p. 80  
Stratgor -4،Stratégie ،structure ،décision ،identité ،Paris ، 

Inter éditions، 1988، p. 401   
Le maître N -5،culture d’entrepriseLa  ،facteur de  

performance،: Revue française de gestion in ،1984 ،-n°47 

48،  

     p.p. 153-161  
Cabin Ph. -6،les mythes de l’entreprise ،: les  in 

organisations،Etats des savoirs ،Auxerre ،Ed. des sciences  

humaines، 1991، p.p. 279-283      
MARTIN J. -7،Feldman M. ،The uniqueness ;  et d’autres 

paradox in organization stories،in : Administrative science  

quarterly، 1983، n°3  
Thevenet M. -8،La culture d’entreprise ،Paris ،PUF ،1993 ، 

p. 54 

9- Le Maître N.، Op.cit، p. 159  
10-Thevenet M.، Op.cit، p. 59 

 

 



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 353 

 ظاهرة الحساب في اإلسالم،من أجل سوسيولوجيا
 الفكر القيامي في اإلسالم

 
 عبد الكريم قدوري

 جامعة الدكتور موالي الطاهر 
 سعيدة ، الجزائر.

 
 

 مقدمة:

تحتل ظاهرة االنبعاث في حيداة أخدرا بعدد المدوت مكاندة خاصدة و متميدزة 
را اليهوديددة والمسدديحية.ف ذا كانددت فددي اإلسددالم خددالف الددديانات الكتابيددة األخدد

األولدددددى،ال تدددددولي اهتمامدددددا لمسدددددألة االنبعددددداث إال مدددددا نددددددر و بكثيدددددر مدددددن 
الغموض.كصيحة النبي أعشيا" ولكن أمواتأ يحيون،وتقوم أجسادهم فيا سدكان 
التراب استيقظوا و اشدوا بفرح ألن طلدأ هدو نددا متأللد  جعلتده يهطدل علدى 

عن انبعاث األموات لكن ال توضدح إن فدي  تفصح هذه النبوة 1أرض األشباح."
هذا العالم أو في عالم آخر وفي سفر أيوب يلمح النبدي أيدوب إلدى إمكدان قيامده 
بعد موته " بعد أن يفنى جلدي ف ني بذاتي أعاين  .الذي أشاهده لنفسي فتنظره 

 .9عيناي و ليس عينا آخر"

ذي يدرا بعدد مماتده في هذا السفر تتضح مسألة االنبعاث بعد موت النبدي الد
، عددالم آخددر و يبقددى هددذا االنبعدداث    مدداثال أمامدده وذلددأ فددي عددالم الملكددوت

فرديا.وال تفصيل في كيفيات حصوله سوا أنده النبدي بعدد مماتده ينبعدث ليدرا 
   أمام عينيه.

في األناجيل تأخذ مسألة القيامة بعدا آخر فال تتوقف على نبي واحد ، بل تأخدذ 
 من اتبع المسيح يكتب له الخلود بعد مماته شكال جماعيا ف

ْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكدْم إِنَّ َمدْن َيْسدَمُع َكالَِمدي َوُيدْؤِمُن ِبالَّدِذي أَْرَسدلَِني َتُكدوُن لَدُه " ا
دُه َقدِد اْنَتَقدَل ِمدَن اْلَمدْوتِ  ُة، َوالَ ُيَحاَكُم ِفي اْلَيْوِم األَِخيِر، ألَنَّ إِلَدى اْلَحَيداِة.  اْلَحَياةُ األََبِديَّ

اَعَة الَِّتي َيْسَمُع ِفيَهدا األَْمدَواُت َصدْوَت اْبدِن ِ  َسدَتأِْتي  اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ السَّ
ُه َكَما أَنَّ لألب َحَياة  ِفي َذاِتِه، َفَقدْد أَْعَطدى  َبْل ِهَي اآلَن َوالَِّذيَن َيْسَمُعوَنُه َيْحَيْوَن. ألَنَّ

ُه اْبدُن اإلِْنَسداِن. االِبْ   أَْن َيِديَن، ألَنَّ
َن أَْيضا  أَْن َتُكوَن لَُه َحَياة  ِفي َذاِتِه، َوأَْعَطاهُ ُسْلَطة 

ُبوا ِمْن َهَذا: َفَسْوَف َتأِْتي َسداَعة  َيْسدَمُع ِفيَهدا َجِميدُع َمدْن ِفدي اْلقُُبدوِر َصدْوَتُه،  الَ َتَتَعجَّ
َيِة إِلَى اْلَحَيداِة،  َفَيْخُرُجوَن ِمْنَها: َفالَِّذينَ  الَِحاِت َيْخُرُجوَن ِفي اْلِقَياَمِة اْلُمَؤدِّ َعِملُوا الصَّ

ْيُنوَنِة. َوأََنا الَ ُيْمِكدُن أَْن أَ  َيِة إِلَى الدَّ َئاِت َفِفي اْلِقَياَمِة اْلُمَؤدِّ يِّ ا الَِّذيَن َعِملُوا السَّ ْفَعدَل َوأَمَّ
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أَْحُكُم َحْسَبَما أَْسَمُع، َوُحْكِمي َعاِدل ، ألَنِّي الَ أَْسَعى لَِتْحِقيِق َشْيئا  ِمْن ِتْلَقاِء َذاِتي، َبْل 
3إَِراَدِتي َبْل إَِراَدِة الَِّذي أَْرَسلَِني "
. 

فدالخلود ال يكتدب إال علدى اإلنسدان المدؤمن .ولكدن القدرآن الكدريم يفصدح    
ة عددن خطدداب غزيددر ذي طددابع ترغيبددي فددي الفددوز بالجنددة و التددي توصددف بدقدد
متناهية، و طابع ترهيبي للكافر الضال الذي يكون مأواه ندار جهدنم، و التدي ال 

 يخلو القرآن من وصف مساكنها و ما يلقاه الكافر من عذاب فيها.

و السددؤال الددذي يطددرح نفسدده عنددد قراءتنددا لآليددات القرآنيددة هددو لمدداذا يكددرر 
ه فدي المشدروع القرآن هذا الخطاب االسكاتولوجي القيامي بكثافة؟ و مدا وظيفتد

 اإلسالمي السياسي الرامي إلى تأسيس أّمة من المؤمنين؟.

يعد   في قرآنه المؤمنين بثواب وجّنات تجدري مدن تحتهدا األنهدار و       
 للكافرين عذاب النار.

 1" إن   لعن الكافرين و أعد لهم سعيرا ".

ء أو ممدا " و نادا أصحاب النار أصحاب الجندة أن أفيضدوا عليندا مدن المدا
  4رزقكم   قالوا إن   حرمها على الكافرين."

" مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتهدا األنهدار أكلهدا دائدم و ظلهدا 
 0تلأ عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار" 

" وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتدى إذا جاؤوهدا فتحدت أبوابهدا وقدال 
م رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم و ينذرونكم لقاء يومكم لهم خزنتها ألم يأتك

 4هذا قالوا بلى و لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين." 

في كالمه عن العذاب الذي ينتظدر الكدافرين أو المدؤمنين مدن أجدر و ثدواب 
 في العالم اآلخر.

يستعمل القرآن أسدلوب الوصدف الددقيق لمندازل هدذا وذاأ و يددخل الحدوار 
 هما بين

ليفاضل مساكن المؤمنين و كأنها واقع مشخص لتصل إلى مسامع هدؤالء و 
 أوالئأ لغرض اإلقناع  ألن المشركين قالوا:

" وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا نموت و نحيا وما يهلكندا إال الددهر ،ومدالهم 
  1بذلأ من علم إن هم إال يظنون ."

حيدث أنده يقددر علدى نسدف هدذا فكان البد للوحي أن يأتي بأسلوب من القوة 
االعتقاد.ويطور الخطاب القرآني ضمن هذا الخط من التفكير، مفهوم الدين في 
اإلسالم وفق منطق تبادلي بدين العبدد و ربده . فداهلل خلدق كدل الكدون و األرض 
مسددخرة لإلنسددان، وهددي نعمددة مندده ليتمتددع بهددا فددي حياتدده الدددنيا، و بمقابددل ذلددأ 

 يؤدي له الطاعة.
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 2لقت الجن و اإلنس إال ليعبدون" " وما خ

وقد سّمى كل عمل يتجه إلى طاعة   و اإليمدان بده بالعمدل الصدالح و كدل 
ممارسددة تدددخل ضددمن هددذا السددياق تسددمى حسددنة و لكددل حسددنة أجددر أو  أكثددر 
حسب أهمية العمل بالنسبة لما يدخل في صالح األمة بمدا يرضدي   و يناسدب 

في اإلسالم عهدا قطعه العبد مع ربه فحيداة العبدد   تعاليم شريعته  و يأخذ الدين
و أسباب رفاهيته من نعم في األرض ماء،زرعا و متاعا حتى ولو استثمر فيده 
اإلنسددان عمددل هددو هبددة مددن   و هددي "ديددن عليدده" وجددب تسددديده إيمانددا بدداهلل 

 وطاعة لسلطانه المطلق على الكون و العباد .

 

 الدين لغًة و اصطالحاً -أ

ن فدي اللغدة العربية،مصدطلح ال ينطبدق إال علدى اإلسدالم.كونه يعكدس الدي  
        معنى اقتصاديا لعالقة دائن بمدين.                                                                                             

يدوم  لسان العرب يشرح كلمة دين على أنها" الجزاء و المكافدأة ويدوم الددين
الجزاء،وفدددي حدددديث سدددلمان أن   ليددددين الجمددداء مدددن ذات القدددرن أي يقدددتص 

والدددين الحسدداب و مندده قولدده تعالى:ذلددأ الدددين  …(ويجددزي و الدددين الجددزاء)
 16القيم:أي ذلأ الحساب الصحيح و العدد المستوي"

و انطالقدددا مدددن هدددذا الشدددرح المسدددتفيض لمفدددردة دين،نسدددتخلص أن الددددين 
قدددة ممارسدددة و إيمدددان خاصدددين و متميدددزين،عن بددداقي اإلسدددالمي يعكدددس حقي

بالالتينيددة" وهددو مجمددوع  religareالديانات.الديانددة أو الدددين تعنددي "العالقددة"
المعتقدات،المددذاهب و الممارسددات و المؤسسددات التددي تؤسددس عالقددة اإلنسددان 

حسدداب و ، هددو الجددزاء و الاللغددة و هددذا وارد فددي ،فالدددين إذن بالنسددبة للمسددلمين 11بقددوة إلهيددة"
بالنسبة للغرب هو: العالقة.والتي تجد تعبيرها في العقيدة المسيحية في حب   

َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح  " ِة ِ ، ُمْنَتِظِريَن َرْحَمَة َربِّ ، تقول 19"َواْحَفُظوا أَْنفَُسُكْم ِفي َمَحبَّ
هدا األناجيل .أما اإلسالم بما ينطدوي عليده مدن شدرائع ووصدايا يلدزم عدن طريق

الشخص بعبادة  .ف نه يقيم عالقة دائن بمستدين بين   و المؤمن العبدد.وكأن 
.فوجود اإلنسان وحياتده علدى األرض  عالقة المؤمن بربه،هي عالقة اقتصادية

نعمددة مدددن عنددد   و اإلسدددالم يرفددع اإلنسدددان فددي أعلدددى الدددرجات  مدددن دون 
.وجعلدده خليفدة علددى األرض ، المخلوقدات كلهدا بمددا فيهدا األقددرب إليده ،المالئكة

وصيا على مخلوقاته األخرا . " واإلسالم جاء ينظم هدذه الحيداة بدين النداس و 
لمددا يحملدده مددن شددرائع و ضددوابط أخالقيددة تددنظم المجتمددع   11بيددنهم و بددين  "

بمؤسسا ته و العالقدات بدين أفراده.قواعدد تضدبط تصدرفه فدي األرض حتدى ال 
 يفسد فيها.
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لكم األرض ذلوال فامشوا فدي مناكبهدا و كلدوا مدن رزقده و "هو الّذي جعل  
  11إليه النشور"

 

وهندداأ آيددات كثيددرة تددذّكر اإلنسددان بددنعم   عليدده " فلينظددر اإلنسددان إلددى 
طعامدده،إنا صددببنا المدداء صددبا،ثم شددققنا األرض شقـا،فأنبتنددـا فيهددا حبددا و عنبددا 

ا لكدددددددم وقصدددددددبا وزيتوندددددددا ونخدددددددال وحددددددددائق غلبا،وفاكدددددددـهة و أبا،متاعددددددد
.وأكثر من ذلدأ لقدد أمدر   المالئكدة أن " اسدجدوا آلدم فسدجدوا 14وألنعـامكم"

"10   

إذن اإلسـالم يجعل اإلنسان فدي أعلدى مراتدب المخلوقدات و خليفدة   علدى 
األرض.لكددن بالمقابددـل أمددـره بددأن يعمددل مددا فيدده خيددر للندداس و القيددام بالعمددل 

ألرض، يددأمر بددالمعروف وينهددى عددن الصددالح.أن يددؤمن بدداهلل و ال يفسددـد فددي ا
 14المنكر .

حسددب ضددوابط أخالقيددة معلنددة فددي القددرآن .فيقدددر الددنعم و التفضدديل الددذي    
                        منحه إياه والنعمة التي آتاها إياه .كان أجره، بطاعته و تقواه، عظيما .                                                         

بالتددالي فدد ن الثددواب و العقدداب يكددون بقدددر الطاعددة و التقددوا.فمن عمددل و 
صالحا و أكثر منه، فله الثواب و نعيم الجنة ومن كدان مشركا،مفسددا و مخالفدا 

 للشرع يالقي العقاب ومصيره عذاب النار.

وعلددى هددذا النحددو تتشددكل صددورة العالقددة التددي تددربط العبددد بربدده.فكل عمددل 
جور يدخرها المؤمن ،ألن اإلسالم يرتكز على مقولتين صالح،يقابله قدر من األ

لخالص المؤمن: التوكيدد علدى وحدانيدة  " ومحاسدبة:ميزان األعمدال التدي ال 
.وعلى هذه الشاكلة تتضح العالقة االقتصدادية فدي عالقدة  11يفصل فيها إال  "

ر البشددر بدداهلل ، و كددأن المددؤمن مفددروض عليدده حسدداب أفعالدده و مراكمددة األجددو
 دون حدود ، ليلقى سعادته في اليوم اآلخر.                                             

.وهنا يظهر لنا الطابع الكمدي   12" ونضع الموازين القسط ليوم القيامة"    
 لألفعددال إذ يددوازن شددرها بخيرهددا.إذ أن لكددل مددؤمن ماسددعى يحاسددب بأعمالدده.

دٍة  َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسطَ " لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظلَدُم َنْفدس  َشدْيئا  َوإِن َكداَن ِمْثَقداَل َحبَّ
ْن َخْرَدٍل أََتْيَنا ِبَها َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبيَن"        96مِّ

 

 :21المحاسبة والحساب

إن محاسددبة األفعددال فددي اإلسددالم كمددا سددبق وأن أوضددحنا تندددرج ضددمن  
وهو العبد المؤمن. فالدائن خلدق اإلنسدان وسدخر عالقة دائن وهو   ومستدين 

لدده هددذا العددالم وبالمقابددل فددرض عليدده طاعتدده وتقددواه باالنضددواء تحددت تعاليمدده 
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والتي جاءت بسجل لألعمال السيئة كما أوردناها سابقا وهي الكبائر التي طلب 
من المؤمنين اجتنابها بكل الوسائل وحسابها حسدابا معددودا، ومدن جهدة أخدرا 

ل عمددل حسددن أجددرا يقابلدده ويحلددل الغزالددي فددي "اإلحيدداء" ، المحاسددبة جعددل لكدد
وكأنهدا عالقددة تجاريددة بددين عقددل العبددد ونفسدده، وسددنرا فيمددا بعددد كيددف تنطبددق 

 الفكرة  على عالقة العبد بربه يقول الغزالي:

المشدتركين فدي البضدائع عندد  99" اعلم أن مطالب المتعاملين فدي التجدارات
وكما أن التاجر يستعين بشدريكه فيسدلم إليده المدال حتدى المحاسبة سالمة الربح 

يتجر ثم يحاسبه فكذلأ العقل هو التاجر في طريق اآلخرة وإنما مطالبه وربحه 
تزكيددة الددنفس ألن بددذلأ فالحهددا )...( وإنمددا فالحهددا باألعمددال الصددالحة وعقددل 

يستعين يستعين بالنفس في هذه التجارة إذ يستعملها ويسخرها فيما يزكيها، كما 
التدداجر بشددريكه وغالمدده الددذي يتجددر فددي مالدده  كمددا أن الشددريأ يصددير خصددما 
منازعا يجاذبه في الربح فيحتداج أن يشدارطه أوال ويراقبده ثانيدا ويحاسدبه ثالثدا 
ويعاقبه أو يحاسبه رابعا، فكذلأ العقل يحتاج إلدى طريدق الفدالح ويجدزم عليهدا 

تهدا لحظدة )...( ثدم بعدد الفدراغ األمر بسلوأ تلأ الطرق ثدم ال يغفدل عدن مراقب
ينبغددي أن يحاسددبها ويطالبهددا بالوفدداء لمددا شددرط عليهددا، فدد ن هددذه تجددارة ربحهددا 

يوجز هذا النص عالقة العقل بالنفس. فالعقل هو العدارف  91الفردوس األعلى".
والمدرأ للشرائع والقواعد الدينية، يراقب الدنفس التدي هدي بمثابدة الشدريأ فدي 

ها على أن ال تقرب الحرام والسيئات، على أن تدخر أقصى التجارة يتشارط مع
الحسنات، لكن النفس أمارة بالسوء فوجب عليه عندئذ محاسدبتها وعقابهدا وفدي 
العالقة التجارية بين العقل والنفس، خدمة لعالقة أوسع وهي عالقة العبد بربه. 
بدداح ويعتبددر اإلسددالم أن تدددقيق الحسدداب "مددع الددنفس أكثددر مددن تدقيقدده فددي أر

 .91الدنيا"

ويتجلى عندئذ احتقار اإلسالم لكل ما هو دنيوي، إن لم يكن في خدمة اليدوم 
 اآلخر.

فمطلوب من العقدل التعامدل مدع الدنفس لترشديدها للطريدق السدليم، طريدق  
اإليمددان بدداهلل وطاعتدده سددلوكا ومعاملددة باجتندداب األعمددال السدديئة والسددعي إلددى 

األجددور التددي تؤهددل الفددرد إلددى نيددل الكسددب، كسددب األعمددال الحسددنة وادخددار 
 مرضاة   وثوابه. وإن لم يأت بأكثرها فمصيره العقاب.

فالمؤمن يعمل دائما في حياته وقد حضرت في وعيه الموت ويوم القيامدة  
باستمرار. وفي عدة آيات نصدادف عبدارة السدعي والكسدب والمفداهيم أخالقيدة، 

 94ما كسبت وعليها ما اكتسبت" لكل امرئ ما سعى. "كل نفس ذائقة الموت لها
ويتأكد تشابه السعي االقتصادي والسعي األخالقي مثل مدا أتدي بده اإلسدالم هدو 
استعمال هذين المفهومين لمعالجة الظداهرة االقتصدادية عندد األشداعرة وبعدض 

 .90من فالسفتهم وأشهرهم ابن خلدون في مقدمته
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الصالحات بنعديم الجندة. في سورة المطففين يعد   المؤمنين ومن عملوا  
وينصدح النداس علدى التندافس علدى األعمدال الصدالحة، لكسدب حسدنات وأجددور 

 أكثر للفوز بالجنة.

. وهدذه الددعوة توضدح أكثدر لزوميدة  94"وفي ذلدأ فليتندافس المتنافسدون" 
ادخار أكبر عدد ممكن من الحسنات من قبل العبد واستباق أمثاله في االستكثار 

 ضاة  .من األجور لكسب مر

لذا ف ن اإلسالم باإلضافة إلى تأسيس قواعد شرعية تعاقب وتجازي الفرد  
تحت سلطة الدولة، المجتمع، والجماعة ف نده يحدرص علدى تنشدئة الفدرد بحيدث 

 يختلج أيمانا 

بداهلل، والددذي هدو فددي الحقيقددة، اخدتالج لطاعددة واحتددرام هدذه القواعددد باتجدداه 
 عادة إنتاجه.وإ 91احترام النظام والحفاظ عليه

اجتماعيا وتتجلى عبر مؤسسات القمع، شرطة و حسبه  فالمحاسبة تنعكس 
فددي  وقواعددد تشددريعية، و التددي مددا هددي إال امتددداد لشددرع   المنصددوص عليدده

القرآن والسنة. وأيديولوجية تسدتعمل فدزع المدوت ، وندار جحديم العدالم اآلخدر. 
عيددة، تجددد ترجمتهددا عبددر كمددا تسددتعمل نعدديم الجنددة لتأسدديس سدديكولوجية اجتما

حرص الفرد المسدلم علدى اجتنداب كدل مدا حدرم   ، وكدل مدا مدن شدأنه تهديدد 
تددوازن الجماعددة ، واهتددزاز النظددام "إذ يتحدددد سددلوأ المسددلمين تجدداه بعضددهم 
البعض، و سلوكهم في الحياة االجتماعية في شكل سلوأ محلّل ومحّرم من قبل 

 .92أ معاقب عليه من قبله"اإلله، في سلوأ مأجور عند   وسلو

ومدؤمن مدن جهدة  16فالعبد من جهدة ، و كمدا يدنص عليده اإلسدالم ، مسدلم 
أخددرا. مسددلم يطبددق القواعددد الخمددس ويتبددع شددرع   وأوليائدده القددائمين بهددذه 
السلطة على األرض، ووجوب طاعتهم. قائمون بتسيير أمور الجماعة انطالقدا 

قون الحد على كل فاعل معصية ، ومن من النصوص الدينية، قرآنا وسنة. يطب
جهة فاإلسالم الحقيقي وهو اختالج اإليمان لدا العبد، يراقدب علدى إثدره نفسده 

ذكدر   لتجنب ذلأ ف نه يتوجدب عليده المعّرضة للزالّت والغواية الشيطانية، و
فددي كددل وقددت، واالبتعدداد عددن سددائر المحرمددات. وإذن فدد ن النظددام األخالقددي 

إيمددان، هددذا  –م ، يرتكددز نظريدا علددى هدذا التددوازن إسدالم الشدرعي فددي اإلسدال
التوازن الذي لم ير النور في الممارسة أبدا، حيث كانت له عواقب وخيمدة فدي 

 حياة وتاريخ المسلمين.

وإذا كانت المحاسبة بين العقدل والدنفس تتجسدد فدي الممارسدة االجتماعيدة  
الشدرعية(. ف نهدا ترتكدز علدى للمسلم، تجاه   والجماعة )المؤسسة السياسدية و

مخيال اجتماعي يمّثل أساس وجود الفرد المسلم، أال وهو الحساب والعقاب في 
اليوم اآلخر، يحّدد هذا المخيال مجمدل هدذه الممارسدة التدي تكلّمندا عنهدا، حيدث 
يجمددع   الندداس يدددوم القيامددة للمحاسدددبة، يحاسددبهم علدددى أعمددالهم "َوأَن لَّدددْيَس 
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نَساِن إِ  . كل فرد تفتح كتبه ليحاسب على ما سجل له من أعمال 11الَّ َما َسَعى"لإِْلِ
سيئة كانت أم حسنة والمجازاة على ذلدأ رتدب ودرجدات كدل حسدب عظمدة أو 

عمله، أكان صالحا أم سديئا، وتتضدح العالقدة التجاريدة بدين العبدد واإللده  صغر
 عبر الموازين.

و العقداب فمدن مالدت وحسب رجحان الكفة يكون الثدواب أ 19توزن الكتب 
كفة حسناته على حساب كفدة السديئات كدان "سدعيدا"، أي اسدتحق الثدواب، وإن 
كدان عكدس ذلدأ ف نده يسدتحق العقداب "فأمددا مدن ثقلدت موازينده فهدو فدي عيشددة 
راضدية وأمددا مددن خفددت موازيندده فأمده هاويددة" بمعنددى أن مصدديره عددذاب النددار 

الحساب فهل من السيئات أكثر  واختلف الفقهاء وعلماء الكالم واألئمة في معنى
وحسنات أقل يدخل النار ومن أكثر مدن الحسدنات علدى حسداب السديئات يددخل 

 الجنة.

يقول الغزالي: "ف ن الناس بعد السؤال ثالث فرق )فرقة( لديس  
لهددم حسددنة )...( تبددتلعهن النددار وينددادي علدديهم )شددقاوة( ال سددعادة بعدددها 

إلى الجندة، ثدم يفعدل ذلدأ بأهدل  )وقسم آخر( ال سيئة لهم )...( يسرحون
قيام الليل، ثم بمدن لدم تشدغلهم تجدارة الددنيا وال بيعهدا عدن ذكدر   )...( 
ويبقى قسم ثالث هم األكثرون خلطوا عمال صالحا وآخر سيئا وقد يخفي 
عليهم وليس على   أن الغالدب حسدناتهم أو سديئاتهم ولكدن يدأبى   أال 

ويواصدل  11ندد العفدو وعدلده عندد العقداب"أن يعرفهم ذلأ ليبين فضدله ع
بعد ذلأ على أنه يراعي إلى أي جهة مالت الكفة أمدن جهدة الحسدنات أم 
من جهة السيئات ولكل جهة حسابها وجزاؤها ثدواب إذا كاندت للحسدنات 

 وعقاب للسيئات.

يقول بهذا الخصدوص اإلمدام أبدي يعلدى الحنبلدي "  تعدالى يضدع ميزاندا  
بدده الصددحائف التددي فيهددا أعمددال العبدداد مكتوبددة ولدده كفتددان  يددوم القيامددة تددوزن

إحداهما للحسنات وهدي تهدوا إلدى الجندة واألخدرا للسديئات وهدي تهدوا إلدى 
النددار ولسددان يكلمدده ويخبددره عمددا تددزن بدده الحسددنات ويجعددل رجحددان طاعاتدده 

 11عالمة على أنه من أهل الجنة، وخفقها عالمة على شقاوته". 

لي وأبي يعلى الحنبلي وغيرهم من األئمدة يقتصدرون وإذا كان كل من الغزا
في شرح الحساب على فكرة الميزان المسدتوحاة مدن الدنص القرآندي الصدريح، 
الذي ذكرناه سابقا، ومن األحاديث النبوية، ف ن بعضدهم وخاصدة علمداء الكدالم 
المعتزلي أن يقول القاضي عبد الجبار: "أن الحسنات والسديئات هدي األعمدال، 

ضت وال يصدح فيهدا إعدادة ولدو صدح فيهدا ذلدأ أن   تعدالى زكاهدا لمدا وقد نق
لمدا صدح أن تدوزن ،فقدال  زكاهداصح أن توزن، فقال ألجل ذلدأ أن   تعدالى 

 14ألجل ذلأ أن   تعالى ذكره وأراد بده العدل)يقصدد بده الميدزان و الدوزن( "
تهدا و إنمدا يمندع مدن لما كان الميزان طريقا لمعرفة العدل،وهذا ال يمنع من إثبا

ودائمددا حددول مسددألة رجحددان الكفددة أ كددان مددن جهددة الحسددنات أو  10دون ذلددأ "
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السيئات و يكون على إثر ذلأ العقاب أو الثواب و يواصل "ليس في ذلأ خبدر 
وعالمددة كفددة السدديئات  الضددوء ،قدداطع فيجددوز أن يجعددل عالمددة كفددة الحسددنات 
 14الظلمة وقد يجوز غير ذلأ من العالمات ".

ومن المعتزلة أيضا من يجري عمليات حسابية بالناقص والزائد وحاصل  
هذه العمليات هدو الدذي يقدرر مصدير العبدد. وأهدم مدا جداء فدي هدذا الشدأن هدوا 
لجدل الذي دار بين علي الجبائي وابنه أبو هاشدم حدول تقيديم العقداب والثدواب، 

ان أبددا علددي حيددث أن مقددادير الثددواب تسددقط مددن مقددادير العقدداب وأتددى علددى لسدد
 الجبائي ما يلي:

نقدداط مددن الثددواب  16"إذا قددام اإلنسددان مددثال بعمددل صددالح يسددتحق عليدده  
نقطة عقابا ف نه يعود إلى   وحده أن يسقط  96ويقوم بعمل سي  يستحق عليه 

نقداط  16العشر نقاط ثوابا من العشرين نقطة عقابدا حيدث ال يبقدى للعبدد سدوا 
 .11عقابا"

أبو هاشم أنه ليس من صفات  ، وأنه ليس بوسعه إال أن ويرد عليه ابنه  
 .12من العقاب" إال عشرايسقط عليه العشر سيئات مقابل حسناته فال يبقى لديه 

ف ذا كانا ال يتعارضان في مبدأ حساب الحسدنات والسديئات ف نهمدا فقدط ال  
  ف ن ابنه يتفقان على مشيئة   في ذلأ، ف ذا كان أبو علي يتركها إلى مشيئة 

وثقة منه في رحمة   وعدم اتصدافه بدالظلم، فد ن مدن وسدع   إال أن يحسدب 
حسنات باتجاه إنقاص ما يقابلها من السيئات العشرين لكي ال يبقدى منهدا  العشر

إال عشرة وعلى العمدوم، يتجلدى عبدر هدذا الدرأي ميدول المعتزلدة نحدو تأسديس 
 عقل.حساب رياضي حقيقي، لألفعال يعتمد ال

وحسب األعمدال ودرجاتهدا ومدا ادخدره العبداد مدن حسدنات وسديئات، يكدون 
ثوابهم وعقابهم بمقادير ودرجات. وكذلأ فالجنة درجات والنار درجدات، وكدل 

 عماله.يسكن هذه الدرجات بحسب أ

 16ـ الجنة والنار ودرجاتهما:

عنده يددخل، حتدى فدي ترتيبدات  الكدالمصدد بمنطق االستحقاق الذي نحن  
نى الجنة والنار، يقول الغزالي: "  ثم ينبغي أن تكون خلع الفائزين متفاوتدة سك

الدرجات بحسب درجاتهم في الخدمة وإهالأ الهدالكين أمدا تحقيدق بجدز الرقبدة 
أو تنكدديال بالمثلددة بحسددب درجدداتهم فددي المعاينددة وتعددذيب المعددذبين فددي الحقددة 

ا بحسدددب درجدددات والشددددة وطدددول المددددة وقصدددرها واتحددداد أنواعهدددا واختالفهددد
تقصدديرهم، فتقسددم كددل رتبددة مددن هددذه الرتددب درجددات ال تحصددى وال تنحصددر 

أن الناس في اآلخرة هكدذا يتفداوتون فمدن هالدأ، ومدن معدذب مددة ومدن  فافهم"
ناج يحل بدار السالمة ومن فائز، والفائزون ينقسمون إلى من يحلون في جنات 

ى مدن يعدذب قلديال وإلدى عدن أوجنات المأوا أو جنات الفردوس والمعذبون إل
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من يعذب ألف سنة إلى سدبعة آالف سدنة وذلدأ آخدر مدن يخدرج مدن الندار كمدا 
 11ورد في الخبر"

وفي هدذا الصددد اسدتطعنا جمدع بعدض األعمدال التدي تقابلهدا مسدتحقات مدن 

 (.صلعماألجور أو اآلثام من القرآن وأحاديث النبي )
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 اإلثم األجر المستحق أو         نوع العمل         

-   

 الدعاء إلى الضالل -

مددن قددال "ال إلدده إال   وحددده ال شددريأ  -
له، له الملأ ولده الحمدد وهدو علدى كدل شديء 

 قدير" في اليوم مائة مرة  

 العمل الصالح في شهر رمضان-

 صيام رمضان -

 من أفطر صائما -

 المجاهد في سبيل   -

 من تصدق بناقة في سبيل   -

 غزو وتغنمقوم غازية ت -

 عبد أطاع سيده وأحسن عبادة   -

 من اعتق جاريته وتزوجها     -

 

 

- 1 

 1إثم واحد + -

حسددددددنة  166ثددددددواب واحددددددد +  -
 حسنة  166ناقص 

 

 x 466 x 9حسنة واحدة -

 صفر سيئات )تغفر كلها( -

 أجر واحد -

درجددة فددي  166أجددرا عظيمددا و -
 الجنة

 ناقة يوم القيام 466 -

 ممن أجوره 1/9 -

 x 9أجر واحد  -

 x 9أجر واحد  -
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وعلى حسب األعمال يرتب الغزالي النداس يدوم القيامدة النداس درجدات مدن 
 معاقب إلى مثاب )بتصرف منا(.

 

 قا من النص السابق للغزالي يمكننا رسم درجات الجنة:وانطال

 

 المستحقات من العقاب والثواب                الرتب      

 الرتبة األولى -

 

 الرتبة الثانية -

 

 الرتبة الثالثة -

 

 الرتبة الرابعة-

هالأ آيس من رحمة  ، جاحد مكذب باهلل الدرأ األسفل  -
 ف سنة.من النار وآخر من يخرج منها بعد سبعة آال

مؤمن قصدر فدي الوفداء بمقتضدياته يتفداوت مكوثده بالندار  -
من اليوم، األسبوع، إلى سبعة آالف سنة قد يصل حسابهم إلدى 

 المناقشة أو ضرب السياط.

المصدددابون، المرضدددى، المعتوهدددون لدددم تصدددلهم الددددعوة  -
 لسبب أو آلخر وكذلأ الصبيان مكانهم بين الجنة والنار.

ن الددال مقلدددون والمقربددون السددابقون، الفددائزون ، العددارفو -
الرسل، األنبياء، األولياء الشهداء مصيرهم الجنة بدون حساب 
والجنة منازل وكل منزلة تستحق بدرجة قرب العبداد بأعمدالهم 

 إلى  
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إن قدددراءة سوسددديولوجية للدددوحين تظهدددر لندددا العالقدددة المباشدددرة بدددين هدددذه 
المحاسبة، والبعد السياسي في وظيفته المتمثلدة فدي فرضده االنسدجام فدي داخدل 

جتمدداعي الددذي حددددت الجماعددة اإلسددالمية  والحددرص علددى توطيددد النظددام اال
النصددوص قواعددده عددن طريددق اإلغددراء بنعدديم الجنددة لكددل مددن عمددل صددالحا، 

 والوعيد بالنار لمن ارتكب السيئات.

يمكددن انطالقددا مددن اللددوح األول تصددنيف األعمددال حسددب وظيفتهددا علددى  
 المستويين الميكروسوسيولوجي والمستوا الماكروسوسيولوجي.

مسددتوا مدداكرو سوسدديولوجي يمكددن فاألعمددال التددي تشددتغل وظيفتهددا علددى 
 تصنيفها انطالقا من اللوح كما يلي:

من قال: "ال إله إال   وحده ال شريأ له الملأ وله الحمد وهو علدى كدل  .1
 شيء قدير في اليوم مائة مرة.

 الجهاد في سبيل  ،التصدق بناقة للقتال في سبيل   الغزو والغنيمة. .9

 ضان.صوم رمضان، والعمل الصالح في رم .1

 أما األعمال التي تعمل وظيفتها على مستوا ميكرو سوسيولوجي فهي:

 الدعاء للهداية. .1

 طاعة العبد لسيدة، وحسن عبادة  ،عتق الجارية وتزوجها. .9

 إفطار الصائم. .1

 الجــنـــة

الدرجة العليا: األنبياء، الرسل،الشهداء يدخلون 
 بدون حساب.

 

عملوا سوى ي لم قاة منالمؤمنون الت الدرجة الثانية:
 الصالحات، األولياء.

 

الدرجة الثالثة: لمن غلبت حسناتهم سيئاتهم ذاقوا 
 النار حسابا لسيئاتهم ثم اسكنوا الجنة.
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المجموعددة األولددى مددن األعمددال مثابددة بقدددر أكبددر مددن مسددتحقات األجددور 
 والثانية بقدر أقل.

ن األعمددال تتعلددق مباشددرة بوجددود الجماعددة ذلددأ الن المجموعددة األولددى مدد
 اإلسالمية أو لنقل األمة:

الجهاد في سبيل   والمساعدة علدى الجهداد والغنيمدة، أعمدال تسداهم فدي  -
فددرض وجددود األمددة مددن حيددث إن الجهدداد هددو توسدديع لرقعتهددا ونصددرا لمثلهددا 

 وحمايتها من الغزو الخارجي"
واحدد التدذكير اليدومي أم مدا يسدمى بدذكر هلل ال43

هي إدماج وتأصيل متواصل للفدرد فدي كندف األمدة، ألن هدذه األخيدرة ال يشدتد 
 انسجامها إال حول محور   الواحد.

صوم رمضان والعمل الصالح أثناءه ف" صدوم رمضدان يدربط رمزيدا كدل 
المؤمنين الذين يمتنعون عن األكدل والشدرب بحسدب توقيدت متسداو، إنده زيدادة 

اإلسددالمية التددي تفددرض الصددوم علددى الغنددي كمددا  علددى ذلددأ دعامددة للمسدداواتية
تفرضدده علددى الفقيددر، الزكدداة مددن جهتهددا تسدداهم فددي هددذا التصددور مددن الوحدددة 

11واالنسجام لدا األمة"
 

أمددا المجموعددة الثانيددة فتشددتغل علددى مسددتوا ميكددرو سوسدديولوجي علدددى 
ن مستوا العائلة والعالقات االجتماعية داخدل األمدة، أو الجماعدة اإلسدالمية وإ

كانت وظيفتها مثل األولى، هي دعدم انسدجام المجتمدع اإلسدالمي وإعدادة إنتداج 
 العالقات االجتماعية بين المسلمين.

ف فطار الصائم، والهدايدة، وطاعدة العبدد لسديده وعبادتده هلل، وعتدق الجاريدة 
وتزوجها، هي تدعيم عالقة التعاون والتضامن بدين أفدراد الجماعدة اإلسدالمية. 

جيا على العبودية، إذ ال حق لمسلم أن يجعل مدن أخيده عبددا وإذا والقضاء تدري
اعتددق رقبددة فلدده حسددنات، وإن تددزوج جاريتدده ف ندده سدداهم فددي بندداء المؤسسددة 
القاعدية)األسدددرة المسدددلمة(.والتي تسددداهم بددددورها فدددي إعدددادة إنتددداج القاعددددة 

ة . فكل فرد يولد في كندف األمدة هدو قدو14البيولوجية لألمة عن طريق اإلنجاب
باتجداه توسدعها وتأكيدها.والجندة بتقسديماتها مداهي إال انعكداس لحالدة األمدة فددي 
 ،الحياة الدنيا، فالذين يحتلون أعلدى مراتدب األمدة يحتلدون أعلدى درجدات الجندة

 رسل، أنبياء وشهداء.

مدددن لدددم يعملدددوا إال صدددالحا مدددن أوليددداء فلهدددم أدندددى الددددرجات مدددن األنبيددداء 
مدن اختلطدت حسدناته بسديئاته وكاندت حسدناته  والشهداء. واألكثرون من الناس

أكثددر وهددم العامددة مددن الخالئددق، وفددي كددل درجددة مراتددب كددذلأ، فاألنبيدداء مددثال 
درجات "تلأ الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم   ورفع بعضدهم 

وهكددذا يرتسددم نظددام محاسددبي يندددمج فيدده المددؤمن كحددافظ لكيددان  10درجددات"
يدددق تطبيدددق مقولدددة النهدددي عدددن المنكدددر واألمدددر الجماعدددة اإلسدددالمية عدددن طر

بالمعروف وإدخال نفسه في جدال يلعدب فيده إيمانده دور المحاسدب لكدل أفعالده 
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فددي سددبيل األعمددال الحسددنة واتقدداء األعمددال السدديئة. العددزف عددن كددل مغريددات 
فيه كل من حرم نفسه من مغريدات الددنيا،كل  ىالدنيا، طمعا في نعيم الجنة، يلق

 14ي الدنياما حرم عليه ف

: نستنتج من خالل ما سبق، أن سلوأ المسلم و المحّدد شرعا  في القرآن و خالصة
الحديث، يدخله في عملية حساب هدفها ترغيبه في العمل الصالح والمقّدر حسدابيا 
كحساب التاجر في سعيه و تدخل النفس اللوامة كضابط لهذا السلوأ الدذي يتدرجم 

النسددجام الجماعددة االسددالمية ووالء ألولددي علددى المسددتوا االجتمدداعي كضددمان 
األمر الذين يقدّدمون أنفسدهم كحدّراس يضدبطون السدلوأ مدن الخدارج عدن طريدق 
المؤّسسة الرسمية القامعة عدن طريدق تطبيدق الحدد والمؤّسسدة األيديولوجيدة التدي 

 يقوم على سيرها اإلمام و الداعية و العالم الديني. 
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صاحب الحسنات و كثير من السيئات يدخل الجنة بعدض الوقدت بقددر حسدناته  أن

 النار مقابل سيئاته.  إلىثم ينقل 

 المصادر : - -6.

 القران الكريم.
 صحيح مسلم.
 .سابقأبو حامد الغزالي مرجع ،الدين مإحياء علو

 

.0  -     Luis Gardet، L es hommes de  l'islam،op.cit، p.72    
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.. - Marcel Boisard، l'humanisme de l'islam ،op.cit،p.72   

 يث نبوي " تناسلوا تكاثروا حتى أباهي بكم األمم"دح - 2.

 620سورة البقرة، اآلية  - 2.

دة الدنفس علدى الناس في الجنة حور العين مدنهن السدبعين مقابدل مجاهد ىيلق - 12

 يجد وديانا من الخمر مقابل عزفه عنها في الدنيا كذلأ. ، والزنا في الدنيا
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 العنف ضد المرأة أم العنف الزوجي :
 إشكالية المفهوم

 بكــــــــــري:  األســــــــــتاذ
  الحميد عبد

  سعيدة جامعة
 

 :مـهـيــدـت

 دفقاا ، الماارأة ضااد العناا  بقضااي  مكثفااا إهتمامااا األخياارة الساان ات شااهدت

 العنا  ، علاى للقضااء اإلعاالن 1221 عاام المتحادة لإلمم العام  الجمعي  أصد ت

 أ "  بأناه المارأة ضد العن  بمقتضا  حدد تعريفا اإلعالن هدا تبنى وقد المرأة ضد

 أو أذ  ، عناه ينجم أن يحتم  أو ، عنه ينجم ، الجنس ، أسا  على قائم عني  فع 

 أو الفعاا  هاالا مثاا  بااإقتراف التمهيااد ذلاا  فاا  ابماا ، للماارأة نفسااي  أو جساايم  معاناااة

 أو الخاصاا  الحياااة فاا  ذلاا  وقااع سا اء ، الحرياا  ماا  التعسااف  الحرمااان أو اإلكارا 

 يشام  أن وجا ب علاى اإلعاالن فا  الا ا د التعريا  هالا ما  لناا ويظهار"  العام 

 والنفسااا  الجساااد  كاااالعن  ، للعنااا  مختلفااا  ألنااا ا  المااارأة ضاااد العنااا  مفهااا م

 إطاا  فا  اإلغتصااب ، المبار  الضرب ذل  ف  بما األسرة ف  يقع الل  والجنس 

 العنا  ذلا  إلى ويضاف ، للمرأة المؤدي  اإلساءات م  وغيرها اإلساءة ، الزوجي 

 العناا  أيضااا يشاام  كمااا ، العماا  ومجاااالت المؤسسااات فاا  يقااع الاال  المؤسساا 

 األسارة حادود خاا ج اإلجتماعيا  عالقاتهاا فا  المرأة له تتعرم الل  ، المجتمع 

 . حق قها إنتهاك أو بها اإلستخفاف أو حيائها لخدش مثال الشا   أو الطري  ف 

 أطياااف ، السياساا )  العااام الجمهاا   إهتمااام أثااا ت الظاااهرة هاال  أن و غاام

 الباااحثي  إنتبااا  إسااترعت كمااا(  المجتمعياا  المؤسسااات مختلاا  ، الماادن  المجتمااع

 ال فهاا  وبالتااال  ، الزمااان قااديم مناال م جاا دة أنهااا إال ، الظاااهرة لهاال  والمعااالجي 

 ماد ساياق فا  جااء األخيرة األون  ف  السطح على بإلحا  وظه  ها ، حديث  تعتبر

 وبحقا ق ، عاام ب جاه اإلنساان بحقا ق المنااداة:  أهمهاا ما  عدة التيا ات م  جديد

 والمطالبا  ، أشاكاله بكافا  والميز التعصب بمناهض  والمناداة ، خاص ب جه المرأة

 . النساء بينها م  المجتمع م  لفئات أشكالها بكاف  بالمساواة

 العنا  ظااهرة تحادث الال  والتاا يخ  اإلجتمااع  الساياق أن نار  هنا وم 

 ، العناا  لمفهاا م تحدياادنا فاا  يااؤثر المارأة ضااد العناا  أو الزوجاا  والعناا  عم ماا

 عدم مايشر  هلا و بما. الظاهرة هل  على تؤثر الت  والنظري  المعرفي  ومحددات

 مثا  األخر  الهام  المفاهيم بعض مع تداخله إلى زيادة عم ما العن  مفه م تحديد

 . اإلكرا  ، القهر ، العدواني  ، العدوان

 : عدوا  أم عنف
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 بأنااه ياار  الظاااهرة بهاال   إهتماات التاا  األبحاااث و بااالقراءات المسااتأنس إن

 والعناا  Violence دوانياا والع Agressivité بشااك     مفاااهيم تسااتخدم

Agression  العدوان  

 ماا  الكثياار عاا  للتعبياار يسااتخدم مصااطلح والعاادوان ، دقياا  وغياار فضاافام

  والعدائي  األخري  على الهج م تتضم  الت  األفعا 

 (Arthur،reber) عارف وقاد Bussالتا  اإلساتجاب "  أناه علاى العادوان 

 (1)"أخر لكائ  مؤذ مثير تمث 

 الني ) اإلعتبا ات بعض يراع  م جز تعري  1221 عام ف   Baron وقدم

 حياا (  الفعاا  عليااه ال اقااع قباا  ماا  العادوان تقباا  وعاادم ، بالعاادوان القااائم قباا  ما 

 ي جااه الساال ك أشااكا  ماا  شااك  أ " ل صاا  العاادوان مصااطلح يسااتخدم أن إقتاار 

 تلاا  مثاا  لتجنااب الاادوافع لديااه تكاا ن أخاار حاا  كااائ  جاار  أو األذ  إلحاااق بهاادف

 بالعداء يتسم فع  ك "  العدوان يعتبر النفس  التحلي  نظر جه  وم  (2)" لمعامل ا

 أن بادو  زكا  أحماد ويار  (3)" والتادمير  لهادم بهادف الالات أو الم ض   تجا 

 (4)"  محلهما يح  ما أما ، اللات أو الغير إيلاء إلى يرم  سل ك"  العدوان

 والعن  العدوان مصطلح  بي  التميز أن النظر  الثراث مراجع  كشفت وقد

 يحااول ن ما  لاد  حتاى للعادوان مرادفاا العنا  يساتخدم ماا فغالباا األن حتاى مفتقاد

 . بينهما التمييز

         به قامت ما العن  و العدوان بي  للتمييز أجريت الت  المحاوالت وم 

       Barbara krake  عرقا  نما  لعنا امصاطلح إعتبارت التا Subtype 

 نترجمااه(Physical)   الماااد  العاادوان أشااكا  بااه ويقصااد ، العاادوان أنماااط ماا 

 القاا ة ت جيااه" أنااه علااى العناا  وتعاارف. الشااديد(  فقاا  باادن  بمعنااى ولاايس بماااد 

 (1)"  السايطرة أو العقااب أو التادمير ألغارام الممتلكاات أو األفراد إلى المفرط 

 و الثقافاات فإلخاتال وفقاا يختلا  العنا  تعريا  أن  Jeff hearn     ويار 

 إجتماعياا  عالقااات و أفعااا  يتضاام  مصااطلح فااالعن  ، التااا يخ  السااياق إخااتالف

 (6). مختلف  لمجتمعات مختلف  معان ويحم  ، متعددة

 كماا ، ومحليا  الماد  قصيرة أبعاد تتضم  العن  تعري  عملي  أن ير  كما

 الضاارو   ما  ، دلا  علاى وبنااءا.  وك نياا  تا يخيا  الماد  ط يلا  أبعااد تتضام 

 مصطلح يستخدم وقد.  تعريفه بعملي  القيام محاول  عند شم لي  بنظرة العن  تناو 

 الماد  العن  أشكا  م  شك  مجرد أو الماد  العن  أو ، اإليلاء يعن  لك  العن 

 ما  باأكثر العنا  مصاطلح إلساتخدام ونظارا ،(  البدن  العن  مث )                  

 يستخدم أن يمك  كما بدق  العن  مفه م يستخدم أن يمك  أنه نق   أن يمك  ، معنى

 شا ء إلاى إشاا ة" عن " مفه م مفه م نعتبر أن يمك  فال هنا وم   غامض بشك 

 أن هناا ما  ونار .  الناا  ف  المختلف  الخبرات م  مجم ع  إلى يشير ب  ، واحد

  وثقافيا   واجتماعيا تا يخيا  ع اما  ما  مكا ن لك ناه العنا  مفه م تحديد صع ب 
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 خاال  ما  العنا  بهاا نعارف التا  الطريقا  علاى ياؤثر والتاا يخ  الثقاف  فالجانب

 إلاى لإلشاا ة يساتخدم العنا  مصاطلح أن فيلا ف ويقار  فيهاا، ياتم الت  المؤسسات

 ، العادوان عا  للتعبيار البدنيا  ال ساائ  مما سا  أو ب التهدياد تتضم  الت  األفعا 

 ماع طبعاا)  ، مادياا أو نفسايا أو بادنيا المساتهدف ماع  إليالاء العنا  يساتخدم قد كما

 ماع اإليالاء نتيجا  تتناساب أن ضارو ة عادم إلاى ويشاير(  األخار  العدوان أشكا 

 العناا  يساابب المثااا  ساابي  فعلااى ، العاادوان عاا  للتعبياار أسااتخدم الاال  األساال ب

 .( 7) بكثير البدن  العن  يسببه ما يف ق الحاالت بعض ف  ألما اللفظ 

 :   وه  العن  تعري  ف  تساعد الت  العناصر بعض Jeff hearn (4) دمويق

 معتةدي  قبة   مةن  ، غريهة   أو البدنية   القوة إستخدام يتضمن الذي العنصر 

 املعتدين من مج ع  أو

 األذى إحل ق يف الني  عنصر 

 انته ك أو أدى بوقوع عليه املعتدى إدراك عنصر . 

  عنيهةة "  بوصةهه   األحةةدا  وأ األنشةة   أو األفعةة   بعة   إدراك عنصةر  "

 .ق نوني  سلة  املث   سبي  على تكون قد ث لث، طرف قب  من

 (jeff hearn  )ومصةلح العنف مصةلح بني الهرق م  االبتدائي، السؤا  إىل نعود 

 ودوافةةة  ، مظةةة هر ضةةةو  يف إال السةةةؤا  اذهةةة علةةةى اإلج بةةة  ميكةةةن ال ؟ العةةةدوان

 – عنيةف  – عةدواني  سةلوك  بأنهة   توصةف  الة   السةلويي   الظة هرة  هلده والتهسريات

 السةةلوك مظةة هر وتصةةنيه ت أوصةة ف تتعةةدد(.  العةةدواني)  العنيةةف السةةلوك مظةة هر

 ملصةةليي  – عدمةه  مةن    – املتبة د   اإلستخدام إنعكس ، احل   وبةبيع  ، العنيف

 مشولية   التصةنيه ت  أيثةر  ومةن  ، والتصةنيه ت  األوصة ف  تلة   علةى  والعدوان العنف

 للجوانةةة  وفقةةة . Barabara kake تصةةةنيف   ( العةةةدواني)  عنيةةةفال للسةةةلوك

 (:9)الت لي 
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      : اإلستجابة شكل حيث من             

 مادي مقابل لفظي     

Response modality 

Verbal vs.physical 

      : اإلستجابة كيفية حيث من            

 الفعل في الفشل مقابل الفعل          

Response Quality 

To act action vs.failure 

                : المباشر حيث من            

 مباشر غير مقابل مباشر      

Imediacy 

Directe vs.Indirecte 

      :  الرؤياة إمكانية حيث من            

 ضمني مقابل صريح      

Visibility 

Overt vs.Covert 

                      : المحار  الاداف  حياث مان       

 ثأري مقابل إستفزاز يسبقه لم     

Instigation 

Unprovoked vs.Retaliative 

        :  الهدف إتجاه حيث من              

 وسيلي مقابل عدائي    

Gool direction 

Hostile vs.Instrumental 

        :  الضرر ن ع حيث من              

 نفسي مقابل(أوبدني) مادي         

Type of danger 

Physical vs. Psychological 

 : الع اقب مدة ط ل حيث من               

 المدى ط يلة مقابل مؤقتة           

Ration pf consequences 

Transient vs. Long term 

 اإلجتماعياة ال حادا  حيث من              

 ابالمق أفاراد المتضامنة             :

 جماعا 

Social units involved 

Individuals vs. Groups 

 

 البنياااا   العناااا  عليااااه يطلاااا  العناااا  أشااااكا  ماااا  خاصااااي  كاااا  تصاااان  كمااااا  

structural violence  علااى تنطاا   التاا  المجتمعياا  الظااروف إلااى يشااير و 

 األنظماا  فاا  البنياا   العناا  ويظهاار.  معيناا  اجتماعياا  لجماعاا  ضااا ة ع اقااب

 الق ة تركز الت  الظروف ، ذل  ومثا  مساواة وعدم ظلم بها ي جد الت   اإلجتماعي
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 (10)لحقا قه  اإلنتهاكاات ما  الحمايا  يفتقادن النسااء يجعا  مماا الرجاا  أياد  ف 

 شخصاااا  بااااي  عناااا  ، ناااا عي  إلااااى العناااا jeff hearn  (11) ويصاااان 

interpersonnel   عاددةمت م اق  ف  ألخر فرد م  الم جه المباشر العن  وه 

 :  منها معان  عدة يتخل الل   structuralالبنائ  العن  م  األخر والن    .

 

  مةةن املوجةةه العنةةف مةةن اجملتمعيةة  اإلمنةة   مثةة  شخصةةي وبةةني فةةردي منةة 

  الزوج ت ضد األزواج

   الدولة   مثة   اإلجتم عية   املؤسسة ت  به  تقوم ال  العنيه  واإلجرا ات األفع 

 . املؤسس تي العنف هأن على النم  هدا إىل ويش ر

 مسةتوى  علةى  حيةد   مة   متضةمن   املس واة عدم تسببه  ال  العنيه  التأثريات 

 الثةروات  توزية   يف املسة واة  لعةدم  نتيجة   والهقر اجمل ع ت ظهور مث  ، الع مل

 . الع مل مستوى على

 اجلم عةة ت بةةني والعنةةف ، األهليةة  واحلةةرو  ، لليةةرو  العنيهةة  التةةأثريات 

  تص رع امل اإلجتم عي 

 عنيهة   أسةس  علةى  ت رخيية   الق ئمة   للمؤسس ت البن ئي  اإلجتم عي  العالق ت 

 العنةةف يقسةة  تصةةنيه  قةةورة أبةةو خليةة  ويضةة  الرأمس ليةة  املؤسسةة ت مثةة  

 :  هي أنواع ثالث  إىل(العدوان)

 ( للمجتم  مض د) إجتم عي عنفanti-social  يةؤذي  الة   األفعة    يتضةمن 

 .    اجملتم  مبصلي  مضرة وتكون ، خريناأل أو ، نهسه الهرد به 

 أو الةةنهس عةةن للةةدف ع الهةةرد بهةة  يقةةوم الةة  األفعةة   تتضةةمن ، إلةةزام عنةةف 

 . اجملتم  لص حل وتكون. اجملتم 

 اجلرمية   مرتكة   ملع قبة   تتخةذ  الة   واإلجرا ات األفع   وهي ، مب ح عنف 

 (.21)( القص ص) العرف أو الشرع أو للق نون خم له  أو

    :( العدواني)  العنيف السل ك وأسباب دواف 
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 حاااو  ماا  وماانهم ، العنياا  الساال ك وأسااباب دوافااع تحديااد فاا  الباااحث ن إجتهااد

   مثااا  عناصااار عااادة إلاااى أ جعهاااا مااا  ومااانهم  واحاااد، عنصااار إلاااى إ جاعهاااا

felson(13 ) نقاط ثالث  ف  لخصها الل : 

  

 املستهدف سلوك على للسيةرة السعي  

 (  الظل  ردع) لعدال ا أو اجلزا  حتقيق 

  وظيهةةي تنمةةي  وزمةةال ه م تةة ني وتقةةدم الةةذات تصةةور عةةن الةةدف ع أو تةةدعي 

 : الت لي  وظ ئف من وظيه  العنف حيقق أن ميكن التنمي  ووفق  للعنف

 منه  اهلرو  أو بغيض  مواقف تغيري . 

  معني هدف حتقيق مث  ، إجي بي تدعي  على احلصو . 

  الصراع ف . 

   ماإلحرتا إيتس . 

 :  األتي  الدوافع م  واحد يحركها العنيف  األفعا  أن  وب  ويفترم

  للهرو  دفعه  أو اإلخرين ختويف يف الرغب . 

  (21)اإلهتم م ت أو اإلفك ر حتقيق ملواصل  املي  

 أصةبح  وقةد  ، ولةورنز  فريةد  عند للعنف الغريزي الداف  مههوم berkowitz ويعرض

 املةةوت غريةةزة أن إفةةرتض الةذي  فريةةد تصةةور ،    يالسةيكولوج  الةةرتا  يف الشةة ئ  مةن 

 احل صة   لةورنز  يةونراد  وإتهةق . اإلنسة ني   األفعة    ورا  السةب   تهسران احلي ة وغريزة

 علةى  أيةد  حيةث  الهةردي  التصةور  مة   احليوانة ت  لسةلوك  دراس ته عن نوب  ج ئزة على

 مةةن نةة ب  معظمةةه يف السةةلوك أن علةةى وأصةةر ، البشةةر لةةدى للعنةةف طبيعةةي دافةة  وهةةو

 (21) البيئي  للظروف فع  رد وليس داخلي  مص در

 الع اما  علاى العنا  وأساباب دوافاع ع  البح  على العلماء محاوالت تقتصر ولم

 خاصاا  وبصااف  ، البي ل جياا  الج انااب لتشاام  إمتاادت باا  ، اإلجتماعياا  أو النفسااي 

 بجادو  اهتمات التا  الد اساات بعاض أظهارت الصادد هادا وفا . الهرم نات تأثير

 ، العادوان  والسال ك*  اللكريا  الهرم ناات مسات   باي  إ تبااط وجا د إلى العن 

 (16) واإلناث اللك   على هدا وينطب 
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 :  العنيف السل ك تفسيرا  

 تجعاا  التاا  األسااباب تفسااير نظريااات عاادة وجاا د إلااى Marshal ما شااا  يشااير 

 أن ه بز ت ما  عادةإ مع مبكرا الطري  ويبدأ( . عدوانيا) عنيفا سل كا يسل  الفرد

 التا  الحالا  تجنبا ا حتاى كبيارة لجها د إحتااج ا البشار أن و بطبعاه عني  اإلنسان

 اإلجتمااع  العقاد خاال  ما  تام وقاد) األخاري  ماع حارب حالا  فا  الك  فيها يك ن

 (17)(  إليه النا  خض   المفترم

  واالجتما  فسالن علماء م  العديد شا كه ب  اإلدعاء هدا ف  ال حيد ه بز يك  ولم

 جهاا د خااال  ماا  تحاشاايه يااتم العاادوان أن الاانفس علاام نظريااات بعااض تؤكااد حياا 

 الضاب  إجاراءات تدعمها اإلجتماعي  والتنشئ  التربي  عمليات إطا  ف  تتم مضني 

 السال ك لتهاليب ذاتهاا حد ف  اليكفيان والتقدم الحضا ة أن هدا ومعنى. اإلجتماعي 

 للساال ك الثاا اب ماا  مسااتمرة لعمليااات األماار اجيحتاا لاادل  ، البشاار لااد  العنياا 

 (14) العدوان  السل ك ومنه المقب   غير للسل ك والعقاب إجتماعيا

 عاادة ويقاادم النساااء ماا  معااا فهم ضااد الرجااا  عناا  تفسااير علااى هياارن ويركااز

 : ه  تفسيرات

 . العن  و الهرم ني  األنماط على ترتكز وه  ، البي ل جي  التفسيرات   -

 المكاناااا  ضاااا ء فاااا  للعناااا  تنظاااار التاااا  الس سااااي ل جي  ساااايراتالتف   -

 . عنها والدفا  اإلجتماعي 

 . العن  و الهرم ني  األنماط على ترتكز وه  ، البي ل جي  التفسيرات   -

 المكاناااا  ضاااا ء فاااا  للعناااا  تنظاااار التاااا  الس سااااي ل جي  التفساااايرات   -

 . عنها والدفا  اإلجتماعي 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 الخصاائص ظها   عا  المساؤول  الهرم ناات ها   اللكريا  الهرم نات *

 للخادة الخا جيا  والقشارة الخصايتي  ما  أساسا  بشك  تفرز وه  لللك   الجنسي 

 .  الكظري 

 . واإلبدا  اإلسقاط دو  تبرز الت  السيك ل جي  التفسيرات   -

 العمليات على القائم  مفاهيم على تركز والت  اإلنتروب ل جيا يراتتفس   -

 القضاايا بعاض العملياات هاد  تحات وتند ج والبنائي  والمؤسساتي  ، البينشخصي : 

 األجياا  ت اصا  لنظرياات ووفقا الفرع  الثقاف  ، اإلغتراب ، الخض   الفقر  مث 

intergenerational theories  و واإلتجاهاات السال ك مظااهر إنتقاا  يسابب 

 تلا  أصاحاب ويار . األسرة ف  لجي  المنتج الت اص  عملي  ف  مشاك  المد كات

 لديهم ويك ن سلب  ذات مفه م يكتسب ن الس اء على والضحايا الجناة أن النظريات
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 أو فيها ترب ا الت  أسرهم م  اإلجتماع  التعلم م  ينتج الت اص  أنماط ف  قص  ا

.                               (12) العناااااااا  عاااااااا   يتغاضااااااااى الاااااااال  اع اإلجتماااااااا السااااااااياق ماااااااا 

  family systems theories األسري  المنظ م  لنظريات وبالنسب 

 ما  علايهم يقاع فيماا المساؤولي  بعاض الزوجا  أو األسار  العنا  ضاحايا يتحم  

 مماا العنا  يتضام  الال  التفاعا  أنمااط فا  المعتادي  ماع يشاترك ن ألنهام ، إيالاء

 sympton أعارام النظرياات لهاد  وفقاا العنا  ويعتبار. العنا  هدا ويديم يسه 

 تهدد الت  العميق  البنائي  المشاك  عالج على البح  لضرو ة األزواج بني  وأسا 

 شاابه ي جااد بأنااه ونقاا   ، النظريااات مختلاا  لعاارم وكخالصاا   (20) تهمعالقااا

 الفارد صاح  ال يفياد ال وسال ك لب سا ش ء والعدواني  العن  أن على بينها إجتما 

 . المجتمع يفيد وال النفسي 

 :  السابقة الدراسا 

 حصار الساه  م  ليس ، والعدوان للعن  دقي  تعري  تحديد الصعب م  ه  مثلما

 بااي  المتباااد  والعناا  ، عااام ب جااه األساار  العناا  علااى أجرياات التاا   الد اسااات

 التا  الد اساات هادف ما  ذجنماا عارم يمكا  هادا و غام ، خاص ب جه األزواج

 األساار  العناا  بمسااأل  إهااتم الد اسااات هاد  ماا  وبعااض. المجااا  هاادا فاا  أجريات

 وما  وبعادها العنيفا  األحاداث أثنااء األبنااء على دال  وتأثير الزوجي  بي  والعن 

 األزواج ماع أجريات التا  المقاابالت بفحاص قاام الال   و  د اس  الد اسات هد 

 بااي  العناا  تااأثير لمعرفاا " الساار  للعناا  القاا م  المسااح" إطااا  فاا  األمااريكيي 

 دا  منبئ الزوجي  بي  العن  أن الد اس  هد  نتائج وأظهرت. األبناء على ال الدي 

  إحتمالياا  إزدادت حياا  ،(  األطفااا )  األبناااء نحاا  الم جااه الباادن  ، العناا  علااى

 الال  العنا  دا مقا بإزديااد العادوان  الشاري  قبا  ما  البادن  للعن  اإلب  تعرم

 علااى أكباار بشااك  النتيجاا  هااد  وتنطباا  األخاار الطاارف نحاا  الشااري  هاادا أظهاار 

 ماااا ج لي  د اسااا  ودهبااات. (21)الزوجاااات علاااى إنطباقهاااا مااا  أكثااار األزواج

 ضاد األزواج ما  الم جاه العنا  أن النتائج بينت حي  دل  م  أكثر إلى وج  ديز

 بحا  نتاائج وأظهارت ، لألوالد   مواأل األب م  ك  معامل  بس ء يرتب  الزوجات

 تعاطفاا أق  كان ا زوجاتهم معامل  أساءوا الدي  األزواج أن) ما ج لي  أجرته أخر

 ساالبي  ع اطا  أظهارت حيا  أيضاا المعنفااات األمهاات تاأثرت كماا ، أوالدهام ماع

 للعنا  التعارم تاأثير أظهارت الد اساات هاد  أن نالحا  هناا وما . أوالدهام تجا 

 اإلساااتقرا  عااادم ع امااا  مااا  العدياااد يخلااا  مماااا الساااري  بيئااا ال علاااى الزوجااا 

 (22)األسر 

 ، خااال  الماانخفض التعليماا  والمساات   الفقاار أن وكاسااب  م فياات د اساا  وبيناات

 ضاد للعنا  الادك   مما سا  إلاى تاؤد  التا  ع اما  ما  تعتبر والمراهق  الطف ل 

 (23) الزوجات
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 األمريكاا  العااد  لا زا ة التااابع  للعدالا القاا م  للمعهاد قاادمت د اسا  نتااائج وتتفا  

 العاماا  خطاا  ة فاا  وكابساا  م فاات د اساا  مااع   وقااري  وفاا كس بنساا ن قاادمها

 فقااد ، المنزلاا  العناا  علااى اإلقاماا  ومكااان...(  ، والحرمااان ، الفقاار)  اإلقتصاااد 

 المحروما  األمااك  ف  إنتشا  أكثر يك ن األزواج بي  العن  أن ع  النتائج كشفت

 الزوجاات وتعتبر. إقتصادي  مشاك  م  يعان ن الدي  الزواج  لد خاص  وبص  ،

 التعليم  والمست   بالفقر تتعل  نتائج م  سب  وما(  24) للخط  ة تعرضا األكثر

 ال هاااب عباد ليلاى مصار فاا ) العربيا  الد اساات بعاض نتااائج ماع يتفا  المانخفض

 أخار   د اس وف (  1212 األحمد  غداء س  يا ف  9669 ه يد  ،عاد 1229

 اإليالاء دو  عا  نتائجاه كشافت  األسر  العن  لحدوث تؤد  الت  الع ام  لتحديد

.  المساتقب  فا  األسر  للعن  ضحي  الفرد جع  ف  المراهق  و الطف ل  ف  البدن 

 جناااة ب صاافه  عنيفاا  بأفعااا  قماا  الالئاا  للنساااء الخطياار ال ضااع عاا  كشاافت كمااا

 بعض وحاولت. أزواجه  قب  م  الشديد  للعن لتعرضه  المتزايد االحتما  بسبب

 العنا  إطاا  فا  المعتادي  األشاخاص أو األسار  لضاحايا أنمااط وضاع الد اسات

 يصان  نم ذجاا قادمت التا  وأخارون شااز د اسا  المحااوالت هد  وم  ، األسر 

 و ،Proactive المباااد  والاانم  Réactive التفاااعل  الاانم :  فئتاا  إلااى األزواج

 األصالي  األسارة فا  والعنا  والشخصاي  الفاعليا :  وه  بعاداأل بعض على يعتمد

 كاان التفااعل  باالنم  مقا نا  المباد  النم  أن الد اس  هد  نتائج وأظهرت. للزوج

 ، األولاى دقاائ  العشارة خاال  الزوجا  ماع التفاعا  أثنااء غضابا وأق  سيطرة أكثر

 ت صلت زوجاتهم ضد العن  ي جه ن الدي  لألزواج التنمي  محاول  مراجع  وبعد

 :  ه  أنماط ثالث إلى    ه لزو ت أم 

  فق  األسرة نطاق ف  المعتدي  نم    -

 . عام ب جه المعتدي  نم    -

 (21) الشخصي  ف  إضطرابات م  يعان ن الدي  المعتدي  نم    -

 مجم ع :  النساء م  مجم عات بثالث مقا ن  بد اس  وأخرون كاسكا د  وقامت

 تتعارم لم ثالث  ومجم ع  ، أزواجهم مع خالف على مجم ع  ، لاءلإلي تعرضت

 .   لإليلاء

 أزواجهاا  ماا  خ فااا أكثاار كاا  لإلياالاء تعرضاا  الالئاا  الزوجااات النتااائج أظهاارت 

 مقا نااا  النفسااا  والعاادوان والعنااا  لإلكااارا  مما ساا  أكثااار أزواجهااا  أن وأعتباار

 ، لإليلاء تعرضت الت  ع المجم  أن النتائج أظهرت كما.  األخرتي  بالمجم عتي 

 اإليالاء ما  مرتفعا  معادالت م  يعاني  أزواجه  مع خالف على الت  والمجم ع 

 (26) الطف ل  ف  ال جدان 

 الزوجاات ضاد للعنا  مما سا  أكثر اللك   أن النتائج بينت ، العربي  البيئ  ف  أما

 (.9669نصر، سميح  9669 ، سلطان وعاد   مز  ناهد د اس )
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 ضاد عنفاا أكثر الس  صغا  كان ، الس  وكبا  الس  صغا  بي  فروقا رتأظه كما

 كلماا العنا  نحا   اإلتجاا  يقا  حي  ، المختلف  التعليمي  المست يات وبي  ، الشري 

 . التعليم مست   إ تفع

 فا  الباحثا  نفاس قادمتها التا  النتاائج تباينات الحضار – الري  بمتغير يتعل  وفيما

 ، البياناات لجماع مختلفاي  أسال بي  بإستخدام ولك  ، السن  سنف ف  نشرتا د استي 

 جماع إساتما ة ه  األخر واألسل ب  بالصح  نشرت الت  الجرائم محت   وتحلي 

  الحضاار فاا  إنتشااا ا أكثاار العناا  أن األولااى الد اساا  فاا  قاار ت حياا  ، البيانااات

 مرتكبا  بأغلا أن أخار  د اسا  وتبينات. العكاس ثبت اإلمبريق  باألسل ب ولكنها

 . الريفيات م  ك  والجر  الضرب" جرائم"

 األزواج باي ) المنزلا  العن  تزايد مد  بفحص  إهتمت تتبعي  د اس  أجريت كما

 الد اسات هد  وم  ، الزم  مع شكله على يطرأ قد الل  التغير تناقصه،ومد  أو( 

            ليكاا يجل  ا ، ساان ات ثااالث إسااتمرت التاا  الزوجاا  للعناا      التتبعياا  الد اساا  ،

 (.27)لي نا دو و

 ثااالث مااد  علااى العاادوان  للسال ك العاادوانيي  األزواج تاارك معاادالت فحااص  وتام

  العاادوانيي  األزواج هااؤالء  بااع أن النتااائج أظهاارت ، الاازواج ماا  األولااى ساان ات

 معادالت وأختلفات. الزواج م  والثال  الثان  العامي  خال  السل ك هلا ع  ت قف ا

 قاااام ا الاالي  ت قاا  حيااا  ، العاادوان نماا  اإلخااتالف تبعاااا العاادوان عاا   الت قاا

 إستمر حي  ف  ، الثانيتي  السنتي  ف  العدوان ع  األولى السن  ف  ناد ة بعتداءات

 فا  باإلساتمرا  عدوانيا  األولاى السان  فا  شديدة عدواني  بأفعا  قام ا اللي  أغلب

 (24) التاليتي  السنتي  خال  السل ك نفس

 الباادن  العاادوان  مسااا  عاا  - ساان ات عشاارة لماادة – أخاار  تبعياا  د اساا  وفاا  

 وجاا د عاادم النتااائج وأظهاارت  وأوليااا  ، فريتااز بهااا قااام األزواج بااي  والنفساا 

 معاد  تنااقض علاى دالئا  ت جاد حاي  فا  ، النفسا  العدوان أنماط ف  دال  تغيرات

 التاا  األعمااا  ،بمراجعاا  الباااحثي  بعااض قااام ولقااد العماار تقاادم مااع الباادن  العاادوان

 م  قدمته ما وأهم ، نقد  بشك  األسر  والعن  الزوجي  بي  العن  ح   أنجزت

 ينتقااد الاال  أوليااا   د اساا  النقدياا  الد اسااات وماا  نظرياا  وإستخالصااات نتااائج

 أساباب لعادة ذلا  ويرجاع ، البادن  باإليالاء مقا نا  النفس  باإليلاء اإلهتمام ضع 

 :  منها

 .    عليه متف  النفس  لإليلاء لتعري   ص الت صع ب  -

 .   نفس  إيلاء يسبب البدن  اإليلاء أن إفترام -

 عاالج فإن لدل  ، البدن  اإليلاء النفس  اإليلاء يسب  ما عادة أنه ير  وه 

 . البدن  اإليلاء م  ال قاي  على يعم  ظه    ف   النفس  اإليد ء
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 حادد و العنا  ح   السابق  البح ث جع مرا على فيها  كز د اس   ولنج وأجر  

 فا  أيضاا النسااء تا  ط بينهاا ما  وكاان ، البحا ث تلا  إليهاا إنتهات نتائج أهم فيها

 الزوجي  العالق  ع  الرضا عدم م  األزواج بي  العن  ينشأ ، األزواج ضد العن 

 ووجا ب ، الزوجاات ضاد العن  يما س ن الدي  الرجا  م  مختلف  أنماط وج د ،

 بالعن  اإلهتمام د ج  بنفس واإلهما  النفس  العن  و اللفظ  العن  على كيزالتر

 . البدن 

   

 : الــــمــــــــــــراجــــــــ 

 ضا ؤ فا  العنا  مما ساات مسات يات دوافاع ، ه يد  عاد  ، جبر محمد جبر -1

 ،11 المجلاد ، النفساي  للد اساات المصاري  المجلا  ، الديمغرافيا  الخصائص بعض

 .9669 ،142-44 ص 61 عددال

 .  نفسه المرجع -9

 . نفسه المرجع -1

 . نفسه المرجع -1

 . نفسه المرجع -4

 ، القااهرة ، للثقافا  العاما  الهيئا  ، العادوان سايك ل جي  ، قا  ة أبا  قطب خلي  -0

1220 . 

 . نفسه المرجع -4

 . نفسه المرجع -1

  نفسه المرجع -2

 . نفسه المرجع -16

 . فسهن المرجع -11

 . نفسه المرجع -19

 10 المجلاد ، الق ميا  الجنائي  المجل  ، الي مي  الحياة ف  ،العن  نصر سميح  -11

 . 9661 ، 114 -44ص ، القاهرة ،69 العدد ،

 . نفسه المرجع -11

 . نفسه المرجع -14

 . نفسه المرجع -10

 العن  ناهض لم ال طن  المؤتمر ، المرأة ضد العائب  العن  ، الشرج  عاد  -14

 .9661 ، 10-1ص ، المرأة ضد

 . نفسه المرجع -11

 . نفسه المرجع -12

 . نفسه المرجع -96

 . 1220 ، بيروت ، للثقاف  المد  دا  ، األسر  العن  ، ال هاب عبد ليلى -91

 . نفسه المرجع -99
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 . نفسه المرجع -91

 البحا ث مركاز لا مج ، المارأة عناد الجريما  س سي ل جي  ، ال هاب عبد ليلى -91

 . 1229 ، القاهرة ، 14-44ص ، العربي 

 . نفسه المرجع -94

  نفسه المرجع -90

 المحاددة والنفساي  اإلجتماعيا  المتغيارات بعاض ، سالطان وعاد   مز  ناهد -94

 ، اإلجتماعيا  للبحا ث القا م  المركاز ، المارأة ضاد العنا  نح  األفراد إلتجاهات

 . 9669 ، القاهرة

 . نفسه المرجع -91
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 الحياة الثقافية باألندلس وعوامل ازدهارها على عهد
 دولة بني األحمر

 
 

 عبد القادر بوحسون-أ
ــــة  ــــاري  بجامع أســــتاذ الت

 سعيدة
 

 

منذ أن فتح المسلمون األنددلس أولدوا اهتمامدا كبيدرا للجاندب الثقدافي، مدن خدالل     
قافيدة أّيمددا ازدهدار، ونبدد  تشدجيعهم للعلمداء واألدبدداء والفندانين، فددازدهرت الحيداة الث

باألندلس العديد مدن العلمداء فدي مختلدف المجداالت، والدذين بلغدت شدهرتهم األفداق، 
ولدددن يكدددون بوسدددعنا الحدددديث عدددن الحيددداة الثقافيدددة باألنددددلس عبدددر جميدددع عهودهدددا 
اإلسالمية، وإنما سنقتصر على عهد بني األحمر أو بندي نصدر، وقبدل الحدديث عدن 

 الدولة البد أوال من التعريف بهذة الدولة.الحياة الثقافية بهذه 
 التعريف بدولة بني األحمر:

دولة بني األحمر أو بني نصر هي دولة أسسدها باألنددلس محمدد بدن يوسدف بدن     
، والدذي (1)م1911هدـ الموافدق لدـ014نصر الذي يعرف بالشديخ وبدابن األحمدر سدنة

وكانددت تضددم ثددالث اتخددذ غرناطددة عاصددمة لدولتدده التددي انحصددرت جنددوب إسددبانيا 
 .(9)واليات كبرا هي: غرناطة، مالقة، ألمرية

وكانت هدذه الدولدة آخدر معقدل للمسدلمين باألنددلس بعدد سدقوط الكثيدر مدن المددن    
لها مقصددا للمسدلمين الدذين  ة، فأضحت غرناطة والمدن المجاور(1)بأيدي النصارا

فتدرة طويلدة ضدد فروا من االضطهاد المسيحي ، واستطاعت هدذه الدولدة الصدمود ل
م وقصد آخر 1129هـ/124ضربات النصارا المتتالية إلى أن سقطت بأيديهم سنة 

 .(1)سالطينها وهران ومنها انتقل إلى تلمسان
وعلى الرغم من تدهور األوضاع السياسية بهذه الدولة بسبب اإلضرابات والفتن    

النصارا من جهة  الداخلية نتيجة الثورات المناهضة لهذه الدولة من جهة وهجمات
أخرا إال أن الحركة العلمية والثقافية بصفة عامة عرفت ازدهارا كبيرا وذلأ لعددة 

 عوامل وأسباب.
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 عوامل ازدهار الحياة الثقافية :
 
 .تشجيع السالطين للحياة الثقافية:1

مدنهم  فدي الحيداة    العديدد لقدد اهدتم سدالطين األنددلس عامدة بدالعلم ، وشدارأ     
عبددر مختلددف عهددود التدداريخ اإلسددالمي لألندددلس كعبددد الرحمددان  ةواألدبيددالعلميددة 

 الداخل المنصور بن أبي عامر، أمراء بني عباد و بني صمادح وغيرهم. 

أمددا سددالطين بنددي نصددر فكددانوا هددم أيضددا شددديدو االهتددـمام واالعتندداء بهددذا     
م(، الدذي 1949-1911هدـ/041-014الجـانب  كمحمد بدن يوسدف بدن نصدر )

ف بأنه كان شديد العزم، مرهوب  اإلقتداء، وكان يعقد مجلسا كدل أسدبوع وص
ترفع إليه فيه المظالم، و يشافه طالّب الحاجات، ويستمع إلنشاد الشدعراء، فدي 

م، وكدان منقوشدا 1949هدـ/041مجلس يحضره العلمداء والقضداة، تدوفي سدنة 

 على قبره :
 

 َقْبُر اإلَماِم الُهَماِم الظاِهر الِعلمِ             َهَذا َمّحُل الُعالَ  َوالَمْجِد َوالَكـَرِم 
يـمِ  ِة الشِّ ِ َما َضمَّ َهَذا اللَّْحـُد ِمْن َشَرٍف             َجمٍّ وِمْن ِشَيـٍم َعلَويَّ هلِلّ
(4) 

م( 1169-1949هدـ/461-041ومحمد الثاني أبو عبدد   المعدروف بالفقيده )      
والشعراء، ويشارأ في الحيداة األدبيدة، إذ كدان لده  الذي كان يؤثر العلماء والكتاب

شددعر كثيددر مسددتظرف مددن قبددل الملددوأ واألمددراء، وممددا قالدده مددن الشددعر مخاطبددا 
 وزيره:

 
ر عِزيَز  لَياٍل  مَضـْت       و إِعَطاِئَنا الَماَل بالَراَحَتيِن          تذكَّ

ِّ وَقْد قَصدْتَنا ملُوُأ  الِجهاِت       وَمالُوا          إلَيَنا من الُعْدوَتْيـِن

ا ُمعيـن        فلَم ُيْحَظ إالّ ِبُخفي ُحَنيـن        لَم منَّ  (0)وإِذا َسأَل السِّ

 

م( فكان هدو اآلخدر 1164-1169هـ/464-461أما خليفته محمد الثالث )      
محبا للعلم والعلماء، قال فيه لسدان الددين بدن الخطيدب: " كدان مدن أعظدم أهدل 

ا وهّمة، أصديل المجدد، ملديح الصدورة، عريدق اإلمدارة ...، يقدرض بيته  صيت
، وال  (4)الشدعر  ويصددغي إليدده، و يثيدب عليدده، ويعددرف مقددار العلددم العلمدداء "
-411ننسددددى كددددذلأ السددددلطان أبددددو الحجدددداج يوسددددف األول بددددن إسددددماعيل )

، (1)م(، الذي كان جلّة الملدوأ فضدال و عقدال  واعتدداال 1141-1111هـ/444
وزر لسان الدين ابن الخطيب بعدد وفداة شديخه ابدن الجيداب، كمدا أكدرم وقد است

-416هدددذا السدددلطان العلمددداء الوافددددين عليددده، مثدددل ابدددن مدددرزوق الخطيدددب)
م(، الذي أدناه من مجلسه، وعينه خطيبا ومدرسا بجامع 1142-1111هـ/411

م( خلفدددده ابندددده محمددددد 1141ه/444،ولمددددا تددددوفي أبددددو الحجدددداج)(2)غرناطددددة
م(  الذي كان بدوره محّبا للعلمداء ومقربدا 1142-1141ه/406-444الخامس)

لهم  كما فعل مع لسان الددين بدن الخطيدب، فدي عهدده دخدل عبدد الرحمدان بدن 
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م( األندددلس، فأكرمدده هددذا السددلطان أحسددن 1164-1119ه/161-419خلدددون)
إكرام، وكتب إليه وزيره ابن الخطيب قبل وصوله الدى غرناطدة رسدالة يهنئده 

 قدوم، ومما كتبه له فيها قصيدة مطلعها:فيها على ال
 

دهِل               حدِب والسَّ َحلَْلَت ُحلُوَل الَغيِث بالبلَِد الُمَحدِل      علدى الَطداِئِر الَميُمدوِن والرَّ
ِئ والَكهــلِ  ْيِخ والطْفِل الُمـَهدَّ ا ِبَمن َتعُنو الُوُجوَه لَوْجِهــِه      ِمَن الشَّ  َيمين 

ددددِبيَبِة و لََقدددْد نَ         َشددددأَْت ِعنددددِدي لِلُقَيدددداَأ ِغْبَطـدددـة       ُتْنِسددددي اْغِتَبدددداِطي بالشَّ
 (16)األَْهــلِ 

 

وال ننسى كذلأ السلطان محمد بن إسماعيل، الذي بويدع بعدد وفداة والدده أبدي       
م(، ورغددم أندده كددان ال يددزال صددغيرا، إال أن عهددده 1194هددـ/494الوليددد سددنة    )

ن الناحية العلمية، إذ بدرز فدي عهدده جدم غفيدر مدن العلمداء عرف ازدهارا كبيرا م
 واألدباء .

 . دور المؤسسات التعليمية:9
كان للمؤسسدات التعليميدة دورا فّعداال  فدي النشداط الثقدافي بدالمغرب باألنددلس،      

وحظيت هذه المؤسسات برعاية السدالطين مدن خدالل بنداء المسداجد و المددارس ، 
بها، واإلنفاق على طلبتها والقائمين عليها وتنظيم برامجها  وجلب العلماء للتدريس

 الدراسية.
 

 ـ المساجـد:
أدا المسجد باألندلس دورا كبيرا في الحياة العلمية والثقافية، قلّما نجد له مثيال     

فددي أنحدداء العددالم اإلسددالمي، وذلددأ راجددع إلددى كددون األندلسدديين لددم يهتمددوا ببندداء 
، حيدث كدان المسدجد (11)درسون جميع العلوم فدي المسداجد المدارس  وإنما كانوا ي

عبددارة عددن مصددلى ودار لإلفتدداء ومدرسددة جامعددة، يرتادهددا الطلبددة الراغبددون فددي 
العلددم، والعلمدداء مددن مختلددف األقطددار إللقدداء الدددروس، التددي كانددت تسددمى بحلقددات 

سدب العلم، إذ كان الطلبة يشكلون حلقة حول شيخهم وهذه الحلقة تضيق وتتسدع بح
 .        (19)المسجد وسمعته 

وكانت المساجد منتشرة في مختلف مدن وقرا األندلس، و أهم تلأ المساجد :     
 146مسجد قرطبة الذي شرع في بناءه عبد الرحمدان بدن معاويدة )الدداخل( سدنة  

م، وكان يريد أن يكون من أعظم المساجد وأفخمها باألندلس ولكنه تدوفي  410هـ/
  (11)م ( من بعده 420-419هـ/ 116-149فأكمله ولده هشام )قبل إتمامه، 

وعددرف هددذا المسددجد زيددادات عديدددة مددن قبددل سددالطين و خلفدداء بنددي أميددة كعبددد 
وعبددد الددرحمن الثالددث الناصددر  (11)(م 149-199هددـ/ 911-960الددرحمن الثدداني )

م ( الذي أعداد بنداء صدومعته بشدكل بدديع،  201- 219هـ/ 146- 166لدين    )
 . (14)حتى قيل بأنه ليس في بالد المسلمين صومعة مثلها 



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 384 

  (10)وكان هذا المسجد معظما من قبل أهل قرطبة، ووصف بأنه من عجائب الدنيا 
وفضال عن وظيفته الدينية، كان يتخذ لدبعض المهدام الكبدرا، كأخدذ البيعدة لألميدر       

الهامدة، كمدا كدان يعقدد بده أو الخليفة الجديد، وتقرأ علدى منبدره األوامدر واألحكدام 
، وكدان أيضدا مركدزا لجامعدة قرطبدة التدي أسسدها عبدد (14)مجلدس قاضدي القضداة 

م ( بده، والتدي كدان  201- 219هدـ/146-166الرحمن الثالدث الناصدر لددين   ) 
يدرس بها مختلف العلوم، وجعلت مدن قرطبدة إحددا أهدم المراكدز الثقافيدة بالعدالم 

 .  (11)اإلسالمي 
ا غرناطة فهي األخرا كان بها العديد من المساجد التي أدت دورا كبيرا في أم    

، أهمها المسجد الجامع الذي بناه محمد بن محمد بن نصدر (12)تنشيط الحياة الثقافية
المعروف بالفقيه، ثاني سدالطين بدن نصدر، وكدان هدذا المسدجد مدن أعظدم مسداجد 

ي تدددور حولدده الحيدداة الدينيددة األندددلس، وكددان هددذا المسددجد المركددز الرئيسددي الددذ
واالجتماعية والسياسية، وترتكز حوله الحياة االقتصادية، إذ فيه تعقد االجتماعدات 
العامة، وينظر في القضايا، وتعطى الدروس، وتقرأ على منبره النشرات الرسدمية 

 . (96)و الخطابات الهامة
سدجد الحمدراء وإضافة إلى هدذا المسدجد كاندت بغرناطدة مسداجد أخدرا منهدا م    

 462-469األعظددم الددذي بندداه السددلطان محمددد الثالددث المعددروف بمحمددد المخلددوع)
م، وكان في غاية الروعة والجمال، 1164هـ/464م( حوالي سنة 1162-1169هـ/

، إضدافة إلدى مسدجد القيصدارية، مسدجد (91)وحلت محله اليدوم كنيسدة سدانتا مريدة 
، وغيرها من مساجد غرناطدة ، المنصورة، مسجد المرابطين ومسجد ابن سحنون

وال ننسى كذلأ المسجد الجامع باشبيلية، الذي كان يحتوي على سبعة  أبواب، وله 
، ومسدداجد أخددرا عديدددة أدت دورا كبيددرا وفعددال فددي (99)صددومعة عاليددة وضددخمة
 الحياة الثقافية باألندلس. 

فقون ويوقفون وقد اعتنى سالطين بني نصر بالمساجد عناية بالغة، فكانوا ين       
عليهددا أوقافددا كثيددرة، ويحرصددون علددى تعيددين أكددابر العلمدداء للعمددل بهددا سددواء فددي 

 . (91)الخطابة أو التدريس، حيث اشتهرت بها مجالس العلم واإلقراء 
ومددن مظدداهر اهتمددام سددالطين بنددي نصددر بالمسدداجد، إرسددالهم رسددائل إلددى       

العناية بالمساجد، ومثال ذلدأ مدا  والتهم على المدن واألقاليم، يحضونهم فيها على
كتبة الوزير لسان الدين بن الخطيب إلى أحد الوالة: "...هذا ظهيدر كدريم متضدمن 
اسددتجالء ألمددور الرعيددة ... وأمرنددا أن يتوجدده إلددى جهددة كددذا، فيجمددع الندداس فددي 
مسدداجدهم ويبدددأ بتقريددر غرضددنا فددي إصددالح أحددوالهم... ، ويتفقددد المسدداجد تفقدددا 

ب النداس إلدى تعلديم دوُيدتمم منهدا المدآب تتميمدا يرضدي باريهدا، ويند يكسوا عاريها
 .(91)القرآن لصبيانهم، فذلأ أصل أديانهم ..."

 المـدارس: -
المدددارس مددن المنشددآت الثقافيددة المسددتحدثة فددي العددالم اإلسددالمي، وأول مدرسددة    

م،   11ـ/ هد4بنيت في العالم اإلسالمي هي المدرسة البيهقية بنيسابور أوائل القدرن 
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ثددم المدرسددة النظاميددة ببغددداد التددي بناهددا الددوزير السددلجوقي قددوام الدددين الطوسددي 
 .(94)م1604هـ/ 144سنة
وأما ببالد المغدرب اإلسدالمي فقدد أسسدت عددة مددارس رسدمية مهمتهدا العنايدة     

  بأبندداء السددالطين وتكددوين مسددتخدمي الدولددة كمدرسددة سددبتة التددي بنيددت سددنة
 - 011)المدرسة الشماعية في تدونس التدي بنيدت بدين سدنتي م   و  1912هـ/014
أنشدددئت أول  ، وفيمدددا يخددص المغدددرب األوسددط فقدددد(90)م( 1912 -1914هددـ/014

مدرسددة عليددا علددى نمددط المدددارس النظاميددة بالمشددرق وتددونس وهددي مدرسددة ابنددي 
 اإلمام. 
وذلدأ أما األندلس فلم تعرف نظام المدارس الذي كدان معروفدا فدي تلدأ الفتدرة،    

راجددع إلددى اهتمددام األندلسدديين بالمسدداجد التددي كانددت تددؤدي دور المدددارس، فكانددت 
 ُتدّرس بها جميع العلوم ، وقد اشتهرت باألندلس مدرسة واحدة هي : 

 المدرسة النصرية :-
النصرية أو اليوسدفية بغرناطدة، بناهدا السدلطان الناصدر أبدو الحجداج يوسدف       
م، هدذا السدلطان كدان 1112هـ/446في سنة  م(1149-1111هـ/444-411األول)

محبا للعلم  ومقربدا للعلمداء والشدعراء والفندانين، ومهتمدا بدالعمران فدازدهرت فدي 
عهددده الحركددة العلميددة والعمرانيددـة، وشيددـدت هددـذه المددـدرسة ب شددـارة مددن حددـاجبه 

، وعرفددت هددذه المدرسددة شددهرة كبيددرة باألندددلس (94)م(1142هددـ/406رضددـوان)
سالمي، إذ استقطبت الكثير من طلبدة العلدم، وتخدرج منهدا العديدد مدن والمغرب اإل

، قال فيها لسان الدين ابن الخطيدب قصديدة، كاندت منقوشدة فدي (91)العلماء واألدباء
 إحدا جنابتها:  

 
i  َثاِبَتدةَ   الَمْجددِ   ُعُهدودُ    وَتْبَقدى      لِْلِعْلدمِ    الَمدَداِرسُ    ُتْبَندى   َهَكَذا   أاَلَ  iْسدِم ا لرَّ
i بالَعَملِ    ِ   َوْجهُ   ُيْقَصدُ   وَ  iَضا  الِعدزِّ ii َشدَجَرةِ  ِمدن  الِعزِّ   ِثَمارُ   وُتْجنىَ       الرِّ

مَ       كلَّمداi  الُملدأِ   َحضدَرةُ    ِمنِّي   ُتَفاِخرُ   الَخْصدمِ  إلدى الَفَخدارِ   فدي  َخصدم    َتَقددَّ
i مددنَ   الَغَمددامُ   َضددنَّ   إذا  َفأْجدددا iددالمُ   َجددنَّ   إذا  وأَْهددَدا     االَحَيدد  الددَنْجمِ  مددنَ   الظَّ
دا   فيا i  ِبَطلَدبِ    للِعلدمِ    َطاِعن  i ٍألِديمٍ  لَُجدج    أو  الِبيددِ   اْعِتدراضُ   ُكَفْيدفَ       ِرْحلَدة 

وا  ِببابي حلَ   َحط  i َتُنو ال  الرَّ i ُاإلقاَمدةِ   َحدالِ   فدي  فُدْزتَ   فَقدد     وْجَهه  ii ِبدالَغنم 
 َتدمii  َقَمدرٍ   علدى  داَرتْ    َهالَدةٍ    وِمدن     َثاِقدب  ii  َسدماِئي  في  ِشهابٍ   من  فَكم

i إلى ُمِبينٍ   ُنورٍ   من  َيِفيُضونَ  iا  ِحَكدمٍ ii إلدى  القُلُدوبَ   َتْجلُدو  ِحَكدمٍ   وِمن     ُهد 
ينِ  عنِ   َنصرٍ   بني  ُملُوأَ       جَزا ما خْيرَ  ُيوُسف ا عنِّي  ُ  جَزا  (92)والِعلمِ ii الدِّ

 
م( أبيددات كانددت  1111-1941هددـ/ 412-041كمددا نظددم فيهددا ابددن الجيدداب )     

 مكتوبة على بابها وهي : 
 

 الُضحـَى َشمسُ  الحَ  َسناهُ ُتشاِهدُ  فاْدُخل      فُِتَحا  باُبهُ    هذا   الِعلمَ    َطالِبا     يا    
بَ   ذاإ    وُمرَتَحلٍ i  َحلٍّ   من  ُمِجيَرأَ   واْشُكر    َندَزحَ ii َمدا  َمرَمداأَ   ِمدنْ    ُ   َقرَّ
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 َوَضدَحاii قددْ   والِعلدمِ   الُهدَدا  َسدبيلُ   بهدا    َمْدَرسدة  ii اإلِسدالمِ    َحْضَرةُ   وَشُرَفتْ  
ُتددددددددددددددددددددددددددهُ ii  َموالنددددددددددددددددددددددددددا    ُيوُسددددددددددددددددددددددددددفَ    أْعَمددددددددددددددددددددددددددالُ               وِنيَّ
َزتْ  قد   (16)َرَجَحاi  ِميزاُنها  ُصُحفا  َطرَّ

 
يزال جزء صغير من هذه المدرسة مداثال إلدى اليدوم ب سدبانيا، بينمدا هددم  وال      

الجزء األكبر في أوائل القرن الثامن عشر، وشيد مكانة بناء جديدد، ونقلدت آثارهدا 
إلى مختلف متاحف إسبانيا، كمتحف غرناطة الذي توجدد فيده اليدوم لوحدة رخاميدة 

  اسدتقامة وندورا، وأدامهدا فدي  مكتوب عليها: )أمر ببناء هدذه الددار للعلدم جعلهدا
علددوم الدددين علددى األيددام  أميددر المسددلمين أبددو الحجدداج يوسددف بددن أميددر المسددلمين 
وناصر الّدين أبي الوليد إسماعيل ابن فرج بدن نصدر كدافى   فدي اإلسدالم حسدن 
صنائعه الزاكية، وتقبدل أعمالده الجهاديدة  وتدّم ذلدأ فدي شدهر محدرم عدام خمسدين 

 . (11)وسبعمائة (
وُيذكر أيضا أنه كانت هناأ مدرسة أخرا في مالقة، لكن لم تكن لها شدهرة كبيدرة      
    ودرس بهددا عدددد مددن العلمدداء والفقهدداء، وكانددت تتصددّدر علددم القددراءات و التفسددير، 
ويتجلى ذلأ من خالل العدد الكبير من المفسرين والمقدرئين الدذين تخرجدوا منهدا، 

 .(19)و غيره (م1191-1911هـ/ 491-012)كابن الزيات الكالعي
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 ا : ــالزواي -
أدت الزوايا دورا ال يقل أهمية عدن بداقي المؤسسدات التعليميدة األخدرا فدي        

تنشدديط الحيدداة الثقافيددة بددالمغرب األوسددط واألندددلس، السدديما فددي مجددال التعلدديم، 
تعدالى :  والزاوية   أو الربط من الرباط، وهو حبس النفس للجهداد، مصدداقا لقولده

(11)ءامنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا   لعلكم تفلحون   تيا أّيها الذين
أما  ،

عند المتصوفة فيعندي الربداط أو الزاويدة المكدان الدذي يتعبدد فيده فضدال عدن إيدواء 
 . (11)عابري السبيل وإطعام المحتاجين 

دلس  من خالل العناية وحظيت الزوايا باهتمام كبير من قبل سالطين واألن         
بها واإلنفاق عليها، وإكرام شيوخها، والتبرأ بهدم فدي حيداتهم وحتدى بعدد وفداتهم، 
كالسلطان الغني باهلل الذي كان شديد االعتقاد في الصالحين، حتى أنه لما ُخلع وفّر 
إلى فاس كتب إلى ضريح الولّي الصدالح أبدي العبداس السدبتي بمدراكش حتدى يعداد 

 .  (14)يه إلى ما كان عل
وكانت بمدينة غرناطة وحدها عدة زوايا، أهمها زاوية الولي الصالح أبي عبدد     

 . (10)  بن محروق، والزاوية المعروفة برابطة العقاب وزوايا أخرا 
 الكتاتيب القرآنية: -
الكتاتيددب القرآنيددة عبددارة عددن حجددرات صددغيرة مجدداورة للمسدداجد، ُتخصددص     

ار، بدال من تدريسدهم فدي المسداجد المخصصدة للصدالة، ألن لتعليم الصبيان الصغ
أفتدددى بعددددم جدددواز تعلددديم الصدددبيان فدددي المسددداجد -رضدددي   عنددده-اإلمدددام مالدددأ 

 . (14)المخصصة للصالة حفاظا على طهارتها 
وكانت هاته الكتاتيب تقوم بالدرجة األولى علدى تحفديظ القدرآن الكدريم، ولدذلأ     

ن سكان المغرب األوسط واألندلس شديدي الحرص على عرفت إقباال كبيرا، إذ كا
تحفدديظ القددرآن الكددريم ألوالدهددم علددى غددرار بدداقي المسددلمين، نظددرا لمددا ورد مددن 
الترغيب في ذلأ مدن النصدوص الشدرعية، كقولده تعدالى : تلدو أنزلندا هدذا القدرآن 
م على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية   وتلأ األمثال نضربها للنداس لعلهد

، وقول الرسول صلى   عليه وسلم :) كتداب   تبدارأ وتعدالى، (11)    يتفكرون
فيه نبأ من قبلكم  وخبر ما بعدكم  وحكدم مدا بيدنكم، هدو الفصدل لديس بدالهزل، مدن 

 .  (12)تركه من جبار قسمه   ومن ابتغى الهدا في غيره أضله  ..(
يددتعلم الصددبيان بالكتاتيددب الكتابددة وإضددافة إلددى تحفدديظ القددرآن الكددريم، كددان     

والقراءة، واإلعراب والشعر، وتفسدير الغريدب مدن القدرآن تفسديرا مدوجزا إضدافة 
لتعلم طريقة ترتيله وتجويده مسدتعملين فدي ذلدأ لدوح مصدقول ودواة للحبدر، وقلدم 
من قصب، وإناء يمحون فيه ألواحهم، ويبدأ األطفال يوم الدراسة بحفظ القرآن من 

ى الضددحى، ثددم يتعلمددون الكتابددة مددن الضددحى إلددى الظهددر، ويخصددص الصددباح إلدد
 .  (16)المساء لبقية المواد كالنحو والحساب والعربية والشعر والتاريخ ... 

ورغم بساطة الكتاتيب من حيدث البنداء والتجهيدزات، إال أنهدا أدت دورا كبيدرا     
التنظدديم، فددي التعلدديم بددالمغرب األوسددط واألندددلس، وعرفددت مسددتوا رفيددع مددن 
مقابدل  (11)وحظيت باالعتناء واالهتمام، فكانت تسند مهمة التدريس بها لقّراء كبار
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، وكدان يشدترط فدي (19)أجرة معينة اختلف في جوازها من عددمها فدي تلدأ الفتدرة 
المعلددم عدددة شددروط حتددى يكددون أهددال لمباشددرة مهنددة التعلدديم فددي الكّتدداب، كمعرفددة 

 .  (11)واإلعجام والتفخيم والترقيق وأحكام القرآن اإلظهار     واإلدغام واإلهمال 
وكانددت هاتدده الكتاتيددب ُتددزّين أيددام المناسددبات الدينيددة، كمناسددبة االحتفددال بعيددد      

المولدددد النبدددوي الشدددريف، حيدددث كاندددت تضددداء بالشدددموع، ويجتمدددع فيهدددا األطفدددال 
 .(11)وية بشيوخهم لترتيل ما تيسر من كتاب   العزيز، و ترديد الصلوات النب

 
 :.دور المراكز الثقافية1
 

أدت المراكددز الثقافيددة باألندددلس دورا كبيددرا و هاّمددا فددي ازدهددار الحيدداة      
الثقافيددة، فكانددت مقصدددا للعلمدداء والطلبددة، أهددم تلددأ المراكددز قرطبددة، اشددبيلية 
وغرناطة، وسنكتفي بالتعريف بهذه األخيدرة ألن قرطبدة واشدبيلية سدقطتا قبدل 

 ني نصر.قيام دولة ب
 غرناطة: -
مدينة غرناطة أو أغرناطة و التي تعني الرمانة، إحدا أعظم وأجمل مدن     

، و كاندت (10)، كانت تسمى بدمشق األندلس، لشبهها بمديندة دمشدق(14)األندلس
هددذه المدينددة إّبددان الفددتح اإلسددالمي مدينددة صددغيرة ال أهميددة لهددا، تابعددة إلقلدديم 

إضدددددافة إلدددددى غرناطدددددة كدددددوادي  ألبيدددددرة، الدددددذي كدددددان يضدددددم عددددددة مددددددن
، و بعدد اسدتكمال عمليدة الفدتح لدم يعرهدا المسدلمون اهتمامدا (14)آش،المنكدب...

م( و 1692هددـ/199كبيددرا و لكددن بعددد سددقوط الخالفددة األمويددة فددي األندددلس )
استفحال الثورات و الفتن،   واستيالء البربر على ألبيرة، انتقل جل سكان هذه 

لت محدل ألبيدرة، و لّمدا اسدتولى عليهدا )غرناطدة( األخيرة إلى غرناطة التي ح
م  1619هددـ/194البربددر هددي األخددرا بزعامددة زاوي بددن زيددري الصددنهاجي

أصبحت عاصمة لبربر صنهاجة باألندلس، إلى أن اسدتولى عليهدا المرابطدون 
م بقيادة يوسف بن تاشدفين الدذي انتزعهدا مدن عبدد   بدن 1612هـ/ 111سنة 

بعد ضعف المرابطين و سقوط دولتهم، استولى عليهدا ، و( 11)بلقين الصنهاجي
م ليسيطر عليها فيما بعد محمدد بدن يوسدف بدن 1110هـ/ 411الموحدون سنة 

هددـ/ 094م الدذي ثددار علدى الموحدددين سدنة 1911هددـ /091هدود الجددذامي سدنة 
، و بددوره ثدار عليده (12)م، و استولى على منداطق واسدعة مدن األنددلس1991

)ابن األحمر( واستطاع االستيالء على غرناطة و    محمد بن يوسف بن نصر
، واتخذ مدن غرناطدة عاصدمة ( 46)م1911هـ/ 014مدن أخرا في حدود سنة 

، فعظمدددت المديندددة، و أضدددحت أهدددم و أبدددرز مددددن األنددددلس علدددى (41)لدولتددده
اإلطددالق، و قددد اعتنددى بهددا سددالطين بنددي نصددر عنايددة كبيددرة، إذ شدديدوا بهددا 

 .(49)حصونالمساجد و القصور و ال
و فددي الوقددت الددذي عظمددت فيدده مدينددة غرناطددة، كانددت مدددن األندددلس       

األخددرا أقددل حظددا منهددا، إذ اسددتولى النصددارا علددى أغلبهددا، كمدداردة سددنة 
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م، اشددبيلية 1911هددـ/010م، بلنسددية 1910هددـ/ 011م، قرطبددة 1916هددـ/094
المددن مّما جعل سكان هذه المدن ينحازون إلدى  (41)م و غيرها1911هـ/ 010

، (41)التي كانت ال تدزال بيدد المسدلمين السديما غرناطدة كونهدا عاصدمة الدولدة
و دهاء حكامها من بني نصر استطاعت الصمود  (44)وبفضل موقعها الحصين

 .(40)و لو لمدة أمام ضربات النصارا
و من جهة أخرا عرفدت غرناطدة نشداطا و ازدهدارا فدي الحيداة الثقافيدة،        

الدور الكبير الذي أّداه سدالطينها النصدريين فدي هدذا المجدال، وذلأ راجع إلى 
، كمدا سدبق     (44)من تشجيع للعلمداء، و مشداركة الكثيدر مدنهم فدي الحيداة العلميدة

وذكرنا، فبرز بها العديد من العلماء و األدباء، الدذين كاندت لهدم شدهرة واسدعة 
احب نفح الطيدب في العالم اإلسالمي ويكفي غرناطة شرفا كما قال المقري ص

، كمددا بددرز بهددا العديددد مددن  األعددالم  (41)والدة لسددان الدددين بددن الخطيددب بهددا

إضدددافة  إلدددى لسدددان الددددين  سدددواء الدددذين ولددددوا ونشدددئوا بهدددا أو الدددذين نزلدددوا 
هدـ/ 419-461واستقروا فيها    وأبرزهم أبدو سدعيد فدرج بدن لدب الغرنداطي )

عدددالم أبدددو عبدددد   الراعدددي ، و الفقيددده ال(42)م( المفتدددي الشدددهير1111 -1169
، وشيخ المتصوفة أبو علي عمدر (06)م(1146-1111هـ/ 141-419األندلسي)

وغيرهم، و قد احتلت مدينة غرناطة مكانة كبيرة فدي          (01)بن المحروق
الحياة األدبية باألندلس، إذ حازت على قدر كبير من االهتمام مدن قبدل األدبداء 

وصفها و التغني بها، و ممدا قيدل فيهدا مدن الشدعر  و الشعراء الذين أبدعوا في
 قول القاضي أبو بكر بن شبرين: 

 
ا أو ُيِجيُر طِر يدا      ء      ُيِسر  كِئيب   َرَعى  ُ من َغرناَطَة ُمَتَبـوَّ
َم منها صاِحبي عنَدما رأا     َمساِرَحها بالَبرِد ُعدَن َجلِيدا       َتَبرَّ

(09) 

 

 بد   بن زمرأ:و قال فيها أبو ع
 غرناطُة آنَس الرحماُن ساِكَنها      باَحْت  ِبِسرِّ معاِنيها أَغاِنيَها     
ا ليالِيها      َفَخلََّد  ُ أّياَم الُسـروِر بـها     ُصفرا َعِشيُتها ِبيض 

(01) 

 

وعلى العموم كانت غرناطة في عهد بني نصر ) بني األحمر ( من أهم        
ثقافيدددة التدددي أدت دورا كبيددرا فدددي نشددداط الحيدداة الثقافيدددة باألنددددلس المراكددز ال

والمغدرب اإلسددالمي بصدفة عامددة، و كانددت تربطهدا عالقددات ثقافيدة متينددة مددع 
 حواضره األخرا كفاس وتلمسان وبجاية و تونس.

 .عوامل أخرا:1
 

باإلضددافة إلددى العوامددل التددي ذكرناهددا هندداأ عوامددل أخددرا سدداهمت فددي      
ياة الثقافية في المغدرب األوسدط واألنددلس خدالل الفتدرة المدروسدة ازدهار الح
 أهمها:
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الرحالت العلمية، التي كانت تعتبر شدرطا أساسديا فدي طلدب العلدم، و ذلدأ مدا 
عبر عنه عبد الرحمان بن خلددون بقولده: " الرحلدة البدد منهدا فدي طلدب العلدم 

، و لذلأ كدان (01)ال "الكتساب الفوائد، و الكمال بلقاء المشايخ و مباشرة الرج
علماء األندلس يتنقلون بين أرجداء المغدرب والمشدرق اإلسدالميين للقداء أكدابر 
العلمدداء و األخددذ عددنهم، و أّدا هددؤالء العلمدداء دورا كبيددرا فددي نشدداط الحيدداة 
الثقافيددة فددي البلدددان التددي نزلددوا بهددا مددن خددالل ممارسددتهم لمهنددة التدددريس أو 

تذكر لنا المصادر التدي اعتندت بتدراجم العلمداء  الخطابة     أو مهام أخرا، و
الكثير من علماء المغرب األوسط الذين ساهموا بقسط كبير في الحيداة الثقافيدة 
باألندددلس و الكثيددر مددن علمدداء األنددددلس ممددن كددان لهددم أدوارا ثقافيددة هامدددة 

-1941هدـ/461-046بالمغرب األوسط لعل أبرزهم: ابدن خمديس التلمسداني )
-416، و ابدن مدرزوق الخطيدب )(04)تدولى التددريس بغرناطدةم( الدذي 1161
، و مدن علمداء (00)م( الذي عدّين خطيبدا بجدامع غرناطدة1116-1116هـ/411

م( الذي دخل تلمسان  و 1912هـ/010األندلس نذكر ابن خطاب المرسي )ت 
م( فأحسدن  1919-1910هـ/011-011نزل على سلطانها يغمراسن بن زيان )

، ولسدان الدّدين بدن الخطيدب الدذي كاندت لده مراسدالت (04)لدهإليه وعينده كاتبدا 
 .(01)عديدة مع علماء المغرب األوسط  وسلطانه أبي حمو موسى الثاني 

ولعبت الوراقة وازدهار فن النسخ كذلأ دورا في تنشديط الحيداة الثقافيدة إذ     
 تنافس الفقهاء والخطاطون والطلبة على نسخ المصاحف والكتب المشهورة.

كمددا أدت المكتبددات دورا هامددا فددي إنعدداش الحيدداة الثقافيددة باألندددلس، وقددد     
حظيت هي األخرا بعنايدة واهتمدام السدالطين والدوالة  ورجدال الفكدر، الدذين 
تنافسددوا فددي اقتندداء الكتددب المختلفددة، وإنشدداء المكتبددات والتددي كانددت الوعدداء 

 .(02)األساسي لالغتراف من العلوم
الحيدداة الثقافيددة  رالعوامددل التددي سدداعدت علددى ازدهدداهددذه بصددفة عامددة أهددم    

باألندلس خالل عهد بني األحمر، والتي جعلت مدن غرطاندة إحددا الحواضدر 
العلمية الكبدرا فدي العدالم اإلسدالمي فدي تلدأ الفتدرة، وقدد نبد  بهدا العديدد مدن 
العلمدداء وفددي مختلددف المجدداالت والددذين كانددت لهددم شددهرة كبيددرة فددي المغددرب 

 سالميين.والمشرق اإل
 
 

 الهـوامــش: 
 

، دار الكتددب 1ابددن خلدددون عبددد الرحمددان، العبددر وديددوان المبتدددأ والخبددر، ج ( 1)
 .964-961، ص ص 9661العلمية، بيروت، 

( ابددن الخطيددب لسددان الدددين، كناسددة الدددكان بعددد انتقددال السددكان، تحقيددق كمددال 9)
 .14-11، ص ص 9661، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1شبانة،ط
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، 1( المقري، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تحقيق محمد البقاعي، ط1)
 .901، ص 1221، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،4ج
(1 )Henri leon fey، histoire d'oran avant pendant et après la 

domination Espagnol،          edition dar el-gharb، Oran، 
2002، p 57                                                                                

     .                                     
( ابن الخطيدب، أعمدال األعمدال، القسدم الثداني، تحقيدق ليفدي بروفنسدال، مكتبدة 4)

 .146-42، ص ص 9660الثقافة الدينية، القاهرة، 
، مطبعدة الموسوعات،مصدر، 1طيب، اإلحاطة في أخبدار غرناطدة،ط( ابن الخ0) 

 . 102-101ص ص 
 .141( نفسه، 4)
، أبددو الحسددن النبدداهي ،  01-04، ص ص  0( المقددري، المصدددر السددابق ، ج1)

، دار األفدداق  4تدداريخ قضدداة األندددلس، تحقيددق لجنددة إحيدداء التددراث العربددي ، ط
يب أعمدال األعدالم ، المصددر ، ابن الخط141، ص 1211الجديدة ، بيروت ، 

 .160-161السابق  القسم الثاني ، ص ص 
، ابدن خلددون ،  106( ابدن الخطيدب ، كناسدة الددكان ، المصددر السدابق ، ص 2)

، دار الكتددب العلميددة، 1رحلددة ابددن خلدددون، تحقيددق محمددد تاويددت الطنجددي،ط
 . 09، ص9661بيروت، 

مدددد بدددن عبدددد الكدددريم ، مح11( ابدددن خلددددون الرحلدددة، المصددددر نفسددده، ص 16)
، منشورات دار مكتبة الحياة، 1السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، ج

 .149بيروت ، )دت(، ص 
 .111، ص 1( المقري، المصدر السابق، ج11)
، مجلددة الحضددارة اإلسددالمية( هندداء الدويددديري، "قرطبددة مدينددة و تددراث"، 19)

 .91المرجع السابق، ص 
 .96المرجع السابق، ص ( عبد   عنان، 11)
(أبو مروان بن حيان القرطبي، المقتدبس فدي أخبدار بلدد األنددلس، تحقيدق عبدد 11)

 .911، ص1204الرحمان علي الحجي، دار الثقافة، بيروت، 
 .11-41، ص ص 9( المقري، المصدر السابق، ج14)
يدة ( الورداني، الرحلة األندلسية، تحقيق عبدد الجبارالشدريف، المؤسسدة الوطن10)

، عبدد العزيدز 01، ص 1211للكتاب، الجزائر، الددار التونسدية للنشدر، تدونس،

سالم، المساجد و القصور في األنددلس، مؤسسدة شدباب الجامعدة، اإلسدكندرية ، 
 .91-2، ص ص 1210

ندددوة األندددلس ( محمددد عبددد   الحمدداد،"التخطيط العمرانددي لمدددن األندددلس"، 14)
، مكتبددة الملددأ عبددد العزيددز، الريدداض، 1، طقددرون مددن التقلبددات و العطدداءات

 .142-141، ص ص1220
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، العدددد مجلددة الحضددارة اإلسددالمية( هندداء الدويديري،قرطبددة مدينددة وتددراث" 11)
 .91-99، ص ص 1221األول، السنة األولى، وهران، 

( الغزال أحمد، رحلة الغزال وسفارته إلى األندلس، تحقيق إسماعيل العربدي، 12)
 .124، ص1211الجامعية، الجزائر، ديوان المطبوعات 

( الطوخي أحمد أمين، مظاهر الحضدارة فدي األنددلس فدي عهدد بندي األحمدر، 96)
 .44، ص1224مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، 

، مطبعدة 9( عبد   عندان، اآلثدار األندلسدية الباقيدة فدي إسدبانيا والبرتغدال، ط91)
 .961، ص 1224المدني، القاهرة، 

 .11زال، المصدر السابق، ص( الغ99)
 .149( النباهي، المصدر السابق، ص 91)
 .116-162، ص ص 1( المقري ، المصدر السابق، ج91)
(  تقي الدين الجراعي، تحفة الراكع والساجد في أحكدام المسداجد، تحقيدق طده 94)

، تقددي الدددين 124-120، ص ص 1211الددولي، المكتددب اإلسددالمي، بيددروت،
فدي ذكدر الحطدط واآلثدار، المعدروف بدالخطط المقريزيدة،  المقريزي، اإلعتبدار

 .101، ص1214، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 9ج
(90 )Attaah Dhina، les états de l'occident musulan au 13 et 15 

siecles، office de publication universitaires، Aller،(sd)، p 

310.                                                                

( ابددن الخطيددب، أعمددال األعددالم، المصدددر السددابق، القسددم الثدداني، ص ص 94)
-192، ص ص1، ابدددن الخطيدددب، اإلحاطدددة، المصددددر السدددابق، ج161-160
111. 

( حسدددن عدددزوزي،" التدددآليف فدددي القدددراءات القرآنيدددة وخصائصددده بدددالمغرب 91)
، العددد األول، جلة الحضدارة اإلسدالميةمواألندلس في القرن الثامن الهجري"، 

 . 910، ص 1221السنة األولى، وهران، 
 .144-140، ص ص1( المقري، المصدر السابق، ج92)
 .1، ص4( نفسه، ج16)
 .149( عبد   عنان، المرجع السابق، ص 11)
 .914( حسن عزوزي، المرجع السابق، ص19)
 .966( سورة آل عمران، اآلية 11)
وق، المسدند الصدحيح الحسدن فدي دكدر مدآثر ومحاسدن موالندا أبدي ( ابن مدرز11)

الحسن، تحقيق ماريا خيسوس بيغيدرا، تقدديم محمدود بوعيداد، الشدركة الوطنيدة 
 .111-111، ص ص 1211للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .116، ص 2( المقري ، المصدر السابق، ج14)
ائدب األسدفار، تحقيدق ( ابن بطوطة ، تحفة النظار في غرائب األمصار و عج10)

، دار إحيددداء العلدددوم، بيدددروت، 9عبدددد المدددنعم العريدددان مصدددطفى القصددداص،ج
 .014، ص1220
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( محمد بن سحنون، كتاب آداب المعلمين، تحقيق محمود عبد المولى، الشركة 14)
 .14، ص1211الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر، 

 .91( سورة الحشر، اآلية 11)
ج القرطبدي، الجدامع ألحكدام القدرآن، )تفسدير القرطبدي(، ( أبو عبد   بدن فدر12)

 .41-49، ص ص 1226، مكتبة رحاب الجزائر، 1المجلد األول، ط
( لخضر عبدلي، الحياة الثقافية بالمغرب األوسط في عهد بني زيان، دكتوراه 16)

 .160-29، ص ص 9664-9661في التاريخ اإلسالمي، جامعة تلمسان، 
 .911جع السابق، ص ( حسن عزوزي، المر11)
( الونشريسددي، المعيددار المعددرب والجددامع المغددرب فددي فتدداوي علمدداء إفريقيددة 19)

، دار الغدددرب 11واألنددددلس والمغدددرب، أخرجددده محمدددد حددداجي وآخدددرون، ج
، ابددن عبدداد الرندددي، الرسددائل الصددغرا، 14، ص1211اإلسددالمي، بيددروت، 

-111ص  ، ص1210تحقيددق بددولس نويددا اليسددوعي، دار المشددرق، بيددروت، 
112. 

( مبخددوت بودوايددة، العالقددات الثقافيددة و التجاريددة بددين المغددرب األوسدددط و 11)
السودان الغربي في عهدد دولدة بندي زيدان، دكتدوراه دولدة فدي التداريخ، جامعدة 

 .44، ص 9660-9664تلمسان، 
 .919( حسن عزوزي ، المرجع السابق، ص11)
 .111، ص 1( المقري، المصدر السابق، ج14)
، ص ص 1141بددن الخطيب،اللمحددة البدريددةفي الدولددة النصددرية، القدداهرة، (ا10)

 .112، المقري،المصدر السابق، ص 91-99
، دار الكتددب 1( اليعقددوبي إسددحاق، البلدددان، تحقيددق محمددد أمددين ضددناوي، ط14)

، اإلدريسدددي ، القدددارة اإلفريقيدددة وجزيددددرة 121، ص 9669العلميدددة،بيروت، 
اق، تحقيدددق إسدددماعيل العربدددي، ديدددوان األنددددلس، مقتدددبس مدددن نزهدددة المشدددت

 .121، ص1211المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
( ابددددن الخطيددددب، أعمددددال األعددددالم، المصدددددر السددددابق، القسددددم الثالددددث، ص 11)

 .11،اللمحة البدرية،المصدر السابق،ص946
 -944(ابددن الخطيب،أعمددال األعالم،المصدددر نفسدده، القسددم الثدداني، ص ص 12)

 .961-961، ص ص 1لعبر، المصدر السابق، ج، ابن خلدون، ا910
 .964-961، ص ص 1( ابن خلدون، العبر، المصدر نفسه، ج46)
، حسين مؤنس، "غرناطة تحفة من 111، ص1( المقري، المصدر السابق، ج41)

، الكويدت، 12، العددد مجلدة العربديتحف الفن وعجيبدة مدن عجائدب التداريخ"، 
 .21-19، ص ص 1200أفريل 

 .111، ص 1، المصدر السابق، ج( المقري49)
 .964-961، ص ص 1( ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج41)
 .121، ص 4( المقري، المصدر السابق، ج41)
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( أبددو بحددر بددن إدريددس المرسددي، زاد المسددافر و غددرة محيددا األدب السددافر، 44)
 .94، ص1212تحقيق عبد القادر محداد  بيروت 

ريخ األنددلس، منشدورات دار الحيداة، بيدروت ، ( شكيب أرسدالن، خالصدة تدا40)
 .49، ص1211

( ابددن الخطيددب، أعمددال األعددالم، المصدددر السددابق، القسددم الثدداني، ص ص 44)
، المقدري، 101، ص 1، ابن الخطيب اإلحاطة، المصدر السابق، ج924-921

 .01-04، ص ص 0المصدر السابق، ج
 .111، ص 1( المقري، المصدر نفسه، ج41)
 .41-41، ص ص 4، ج( نفسه42)
( جالل الدين السيوطي، نظم العقيان في أعيان األعيان ، تحقيدق فليدب حتدي، 06)

 .104، ص1294المطبعة السورية األمريكية في نيويورأ، 
( ابددن بطوطددة، تحفددة النظددار وعجائددب األسددفار، تحقيددق عبددد المددنعم عريددان، 01)

 .002ص، 1220، دار إحياء العلوم، بيروت، 9مصطفى القصاص، ج
 .11، ص1( ابن الخطيب، اإلحاطة، المصدر السابق، ج09)
( حمدان حجاجي، حياة و آثار ابن زمرأ شاعر الحمراء، ديوان المطبوعات 01)

 .121الجامعية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، )د ت(، ص
 .411( ابن خلدون، المقدمة، دار الجيل، بيروت، )دت(، ص01)
حمددد الحفندداوي، تعريددف الخلددف برجددال السددلف، القسددم الثدداني، ( أبددو القاسددم م04)

 .140، ص1214مؤسسة الرسالة، المكتبة العتيقة  بيروت، تونس، 
، مطبعدددة الفحدددامين، مصدددر، 1( التنبكتدددي، نيدددا اإلبتهددداج بتطريدددز الدددديباج، ط00)

، ابددددن 06، ابددددن خلدددددون  الرحلددددة، المصدددددر السددددابق، ص904، ص1141
، ابددن مددرزوق، المصدددر 106المصدددر السددابق، ص  الخطيدب، كناسددة الددّدكان،

، ابن مريم، البستان في ذكدر األوليداء والعلمداء بتلمسدان، ديدون 91السابق، ص
 .114، ص1210المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، 1( يحيددى بددن خلدددون، بغيددة الددرواد فددي ذكددر الملددوأ مددن بنددي عبددد الددواد، ج04)
، 1216طنيدددة للنشدددر، الجزائدددر، تحقيدددق عبدددد الحميدددد حاجيدددات، المكتبدددة الو

، التنسددي، تدداريخ بنددي زيددان ملددوأ تلمسددان، تحقيددق محمددود بوعيدداد، 964ص
 .194، ص1214المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

، ابدن خلددون ، الرحلدة ، المصددر 191، ص4( المقري، المصدر السدابق، ج01)
ألميرية، ، المطبعة ا4، القلقشندي، صبح األعشى، ج164-22السابق، ص ص 

 .119،  ص1214القاهرة، 
، نددوة األنددلس( محمد عبد   الحماد،" التخطديط العمراندي لمددن األنددلس"، 02)

 .102-101، ص 1220مكتبة الملأ عبد العزيز، الرياض، 
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 جوانب من النشاط االقتصادي في المغرب األوسط 

 م51-51هـ/8و7خالل فترة القرنين 

 األسواق  نموذجا.

 الكريم دعب شباب

  واللغات اآلداب كلية أ، قسم مساعد أستاذ
  واإلنسانية، االجتماعية والعلوم
 . موالي،سعيدة الطاهر. د جامعة

 

 :المقدمة

 جواندب ، المسدلمين والجغدرافيين الرحالدة وكتدب التاريخية المصادر لنا تقدم      
 السدابع نينالقدر فتدرة خدالل األوسدط، المغرب في االقتصادي للنشاط عموما مهمة
 التدي ، والرعدي والفالحدة التجدارة قطاعدات خاصة ، م11-11/ الهجريين والثامن
 بعددض منتوجددات إن بددل. الدبالد هددذه سددكان مددن لكثيدر وعدديش رزق مصدددر كاندت

 البلدددان إلددى يسددوق معتبددرا فائضددا تسددجل كانددت والرعددي، كالفالحددة القطاعددات
 .األخرا

 تقددم وأحوالها، األسواق بأوضاع األمر يتعلق وعندما المصادر، هذه أن غير     
 ومحاولددة  ، وجمعهددا تتبعهددا حاولنددا. وهندداأ هنددا متندداثرة المعلومددات مددن نتفددا لنددا

 المغددرب فددي وأحوالهددا األسددواق واقددع كددان كيددف:  التاليددة اإلشددكالية علددى اإلجابددة
 تكتسددب كانددت ممددا  ؟...الهجددري والثددامن السددابع القددرنين فتددرة خددالل األوسددط
 العهدد ذلدأ علدى الحاكمدة السياسدية السلطة ألجهزة كان وهل ؟...أهميتها األسواق
 .؟... حد أي وإلى ؟...مراقبتها في دور

 .األسواق أحوال

 أنددواع ،(م11-11)  الهجددريين  والثددامن  السددابع القددرنين  فتددرة خددالل وجدددت     
 مدن،ال في كما وأسبوعية،  يومية أسواق من األوسط، بالمغرب  األسواق من عدة

 .والبوادي  الصغيرة القرا في  كذلأ وجدت

 نجده ،"العبر"  كتابه في حولها خلدون بن الرحمن عبد أورده فيما تفحصنا وإذا    
. الوسدط المغدرب لدبالد العامدة األحدوال سدياق فدي والغدالء، الرخداء بحالتي يقرنها
  تغل"  م1922-1921/ هـ021 عام تلمسان على المريني الحصار ظروف فخالل
 أسدعار  ارتفداع  بخصدوص  أوضدح صدورة يقددم ثدم  1"والحبدوب األقوات أسعار
 حيث السكان، معيشة في األساسية األقوات  تشكل التي تلأ خاصة الغذائية، السلع
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 وثمدن... ، بده ويتدابعون * البرشدالة يسدمونه الدذي القمدح مكيدال ثمن فكان:" يورد
 ونصددف، مثاقيددل سددبعة الضددان ومددن مثقدداال، بسددتين  البقددر مددن الواحددد  الشددخص
 ومن المثقال، بثمن والحمير البغال لحم من الرطل* : *الجيف من اللحمان وأثمان
 مدذكى أو ميتدة  البقري  جلد من والرطل سكتهم، من صغار دراهم بعشرة  الخيل
 دراهدم بعشدرة والفدأر بمثله والكلب ونصف، بمثقال الواحد والهر  درهما، بثالثين
 دراهدددم، بسدددتة واحددددة والبددديض درهمدددا، عشدددر بسدددتة والدجاجدددة بمثلددده، والحيدددة

 بمثلهدا، السدمن ومدن درهمدا، عشدر بداثني الزيدت مدن واألوقية ، كذلأ والعصافير
 كذلأ، الحطب ومن بعشرة، الملح ومن بمثلها، الفول ومن  ، بعشرين الشحم ومن

 درهمدا، بعشدرين الخدص ومن المثقال، أثمان بثالثة الكرنب من  الواحدة واألصل
 درهمدا، بدأربعين والفقدوس القثداء مدن والواحددة درهمدا، عشدر بخمسدة اللفت ومن

 ومددن التددين مددن والحبددة درهمددا، بثالثددين والبطدديخ الدددينار، أثمددان بثالثددة والخيددار
 األسعار عن األخرا  الصورة لنا يقدم خلدون بن يحي لكن  9"بدرهمين األجاص
 سددددنة أن فددددذكر والرخدددداء، اسدددديالسي االسددددتقرار فتددددرات أثندددداء األسددددواق فددددي
 عندددهم  بيددع" تلمسددان مدينددة عددن المرينددي الحصددار رفددع وبعددد ، م1160/هددـ460
 وإذا.  1"الدينار  بثمن صاعا عشر بستة  والشعير دينار بثمن صيعان ثمانية القمح
  بدالد فدي كاتبا كان كونه فيه مبالغا خلدون بن  يحي طرح يكون أن  نستبعد ال كنا

 ال أنده إال لحكامده،  إرضداء الدولة ظروف تلميع إلى تعمد وبالتالي يةالزيان الدولة
 أسددعار فيهددا تكددون الغالددب فددي السياسدي االسددتقرار  فتددرات أن حقيقددة انكددار يمكدن

  حال إلى يشير عندما خلدون بن الرحمن عبد يؤكده ما وهذا. واقعية األسواق

 إليهدا ورحدل أسدواقها تعالدت"  م1169/هدـ469 العدام فدي المنصدورة مدينة أسواق
 . 4خلدون بن يحي يؤكدها التي الحقيقة نفس وهي ،  1"اآلفاق من بالبضائع التجار

 العوامددل ودور ، والسياسددية األمنيددة الظددروف اسددتقرار عدددم إلددى وباإلضددافة    
 اإلسددالمي المغددرب بددالد ضددربت التددي م1921/هددـ029 عددام كمجاعددة  الطبيعيددة
 واحتيداج، وخصداص والعلفيدة الغذائيدة المدواد ارألسدع غدالء من خلفته وما عامة،
 من العامة تضرر إلى  يؤدي مما األسواق، أحوال فساد في أخرا عوامل ساهمت
" والسددلعة الدزرع احتكددار أي االحتكدار، وهدو األسددعار، ارتفداع جددراء مدن  النداس
 فئددة مددن الغالددب فددي كددانوا لالحتكددار الممارسددين أن ويبدددو  0" الغددالء أوان لتحددين

 فددد ن المتنفدددذين، السدددلطة رجدددال مدددع أكثدددريتهم عالقدددات وبحكدددم الكبدددار، لتجدددارا
 وكدان. للشدرع المنافيدة المتابعدات مدن ويعفديهم يغطيهدا، مدن تجد كانت تجاوزاتهم
 أيدددي علددى الضددرب إلددى الونشريسددي  أشددار كمددا المنطقددة دول تبددادر أن يحدددث

 إنصافه على الحكام ويحمل الباعة عند الهيبة"  للتاجر يوقع الجاه ألن المحتكرين،
 المحتكددرة السددلع بدد خراج المهمددة  تلددأ يتددولى  المحتسددب وكددان.  4"معامليدده مددن

 .1الحاجة ذوي على به فيتصدق الربح أما للمحتكر  يعود الذي  برأسمالها وبيعها

 آلخدر تداجر مدن تتبداين كاندت التجدار ثدروة أن اإلشارة تجدر أخرا جهة ومن    
 الدذين التجدار"  أن خلددون ابدن حدظ ال فقدد. البضداعة عوندو السدوق طبيعدة حسب
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 ذلدأ يعدود وقدد. 2"أمدواال وأكثدرهم النداس أرفه السودان بالد إلى بالدخول يولعون
 أمدا. لهدا الممارسدين التجدار أعدداد ومحدوديدة بهدا، يتداجرون التدي السلع ندرة إلى

 المسدافات، ريبدةالق الداخليدة األسدواق محداور علدى التجارة يمارسون الذين التجار
 الحالة هذه وفي. 16"أثمانها وترخص فتكثر ناقلوها يكثر حينئذ ف نه"المسالأ اآلمنة
 والفائدة الربح حجم تقليص في  دوره يلعب -والطلب العرض – السوق قانون نجد
 .الصغار التجار من الغالب في الفئة هذه وتكون المال، رأس ويقل

 مكاندا ليسدت  لهدم بالنسدبة وهدي األسدواق، علدى ترددا الناس أكثر العامة وتعد    
 مجدال لهدم  تفدتح هدي بدل فحسدب، األغدراض واقتنداء والشراء  البيع صفقات لعقد

 فدددورها. الحيدداة مسدتجدات علددى واالطددالع األخبدار والتقدداط ، وااللتقدداء  التعدارف
 ، وسياسددية  11وثقافيددة اجتماعيددة أخددرا  جوانددب إلددى االقتصددادي الجانددب يتعدددا
 ووعدظ ضدعيف، وإغاثدة سفيه،  وتأديب بالثأر، والظفر والغدر، المنافرة تقع هاففي

  على والعثور مذهب، إلى  ودعوة بنات، تزويج وربما الشعراء، وتنافس  وإرشاد،
 لالسدتماع المتخاصدمون فيهدا يجلدس محداكم االسدواق ساحات  كانت كما ،19مفقود
 .  11والشطارون للصوصا فيه يطمح ومجاال مهاب، شخص به ينطق قرار إلى

 واألوزان  المكاييل

 لتسددهيل اإلنسددان إليهددا اهتدددا ضددرورية، وسدديلة واألوزان المكاييددل تعتبددر      
 فدي المعتمددة األوزان إلدى السدابق، فدي واشدرنا  وضدبطها، والشراء البيع عمليات
 .واألوقية كالبرشالة تلمسان أسواق

 موحدددة، وأوزان مكاييددل تعتمددد ملدد األوسددط، المغددرب أسددواق أن يبدددو، لكددن     
 وكديلهم" أورد حيدث ،***أرشدغون مديندة مكاييدل عدن  يتحددث البكري فالجغرافي
 اثندان ورطلهدم عمدورة، ويسدمونه وسدلم، عليده   صلى النبي بمد**** مدا ستون

.  11*****  حبــدـات أربدع والخروبة خراريب، ثماني ودرهمهم ، أوقية وعشرون
 بمدا ب فريقيدة المعتمددة األوزان عدن مغدايرة صدورة العمدري، الجغرافدي يقددم  كما
 أسددواقها كانددت ،التددي م11/ الهجددري الثددامن القددرن فددي بجايددة مدينددة أسددواق فيهددا

 قفيدز:  اثندان والكيدل"  كتدب حيدث ،14كبيدر تجداري رواج حركدة تعدرف وموانئها
. 10صديبالحف مددا عشدر اثندي ويبة وكل ويبة، عشر ستة فهو القفيز فأما وصفحة،

 بها،أوردهددا خاصددة مكاييددل الندداس ومعددامالت أسددواقها فاعتمدددت تددنس مدينددة أمددا
 قادوسدا، وأربعون ثمانية الصحفة،وهي يسمونه كيل ولهم" كاآلتي الحموي ياقوت

 وستون سبع اللحم ورطل ، وسلم عليه   صلى النبي بمد  أمداد ثالثة والقادوس،
 درهدم ثلدث قيدراطهم ووزن أوقيدة رونوعشد اثنتدان األشدياء سدائر ورطدل ، أوقية
 . 14"قرطبة بوزن عدل

 اسدواقها تعدرف لدم األوسدط، المغرب بالد أن تفيد أوردناها التي  المعطيات إن    
 لدم  األوسدط، المغدرب كدون إلى مرده هذا ربما  والمكاييل، لألوزان موحدا نظاما
 قوانينهدا فدرضوت نفوذهدا يبسدط واحددة مركزيدة سياسية سلطة امتداده على يعرف
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 لجميددع مشددتركا كانددت األوزان بعددض أن التددذكير  يجددب كمددا. ربوعدده كامددل علددى
 مدددن مصدددنوعة كاندددت الغالدددب فدددي األوزان أن ويدددذكر.  اإلسدددالمية الدددبالد أقددداليم

 فيعداد آلخدر حدين مدن تجددد وكاندت الحداكم، باسدم مطبوعدة منهدا وكل الرصاص،
 . 11األوزان في والغش التالعب يحاول من كل يعاقب وكان طبعها،

  النقود نظام

 الندداس بددين بهددا المتعامددل والدددراهم الدددنانير علددى الخددتم أنهددا السددكة تعددرف        
 أو الددينار علدى بهدا ويضدرب مقلوبدة، كلمدات أو   الصدور فيده ينقش جديد بطابع
 عيدار يعتبدر أن بعدد مسدتقيمة، ظداهرة عليهدا النقدوش تلأ الرسوم فتخرج الدرهم،
 أشدخاص تقددير وبعدد أخدرا، بعدد مدرة بالسدبأ خلوصده فدي الجدنس أذل من النقد

 عدددا، بهدا التعامدل فيكدون عليده، يصدطلح صدحيح معدين بوزن والدنانير، الدراهم
 للطدابع، اسدما كدان السدكة ولفدظ وزندا، بهدا التعامدل يكدون أشخاصها، تقدر لم وإن
 . 12لذلأ المتخذة الجديدة وهي

 الذهبيددة بالدددنانير يتعدداملون كددانوا اإلسددالم، بددلق العددرب أن المعلددوم ومددن        
. الصدغيرة ومنهدا الكبيدرة منهدا مختلفة بأحجام الكروية الفضية والدراهم البيزنطية

 ونقوشدها، وكتابتهدا بشدكلها عليده كاندت كمدا علدى النقدود( ص) الرسدول أبقدى وقدد
 لددينارا بالسدكة وأراد بدأس، مدن إال بيدنهم الجدائزة المسدلمين سدكة كسر عن ونهى

 .  96له المعلمة بالحديد طبع ألنه سكة منهما واحد كل وسمي المضروبين، والدرهم

 أسدداس وكددان.  اإلسددالم فددي األولددى الرسددمية العملددة والدددهم الدددينار كددان وإذا     
 ونظدام زكداة مدن  للمسدلمين العامدة الحيداة وتنظديم تسهيل هو وضعها في اإلجتهاد
 ذلدأ بعدذ اختلفدت****** والددرهم الددينار قيمدة أن إال.  إلدخ...مهدور وقيمة خراج
 فدددددي التاريخيدددددة الحقيقدددددة هدددددذه خلددددددون ابدددددن ويؤكدددددد ، اإلسدددددالم بدددددالد داخدددددل

 واألمصار باآلفاق والموازين المقدار في السكة مختلفا والدرهم الدينار":"المقدمة"
 .91" األعمال وسائر

 عليهدا، للقدائم يددفع ثحيد ، السدكة بددار تدتم النقود صناعة أو سأ عملية وكانت   
 يقوم ونحاس، وفضة ذهب من المسبوكة المعادن من كميات بالسكاأ، يعرف الذي

 يشدرع، ذلدأ بعد ثم. عيارها تحديد بعد بالعملة خاصة قوالب في وصبها بصهرها
 وجههددا علددى يكتددب حيددث عليهددا، بددالنقش  الفتدداح  يدددعى متخصددص آخددر عامددل
 كدل وتتم ، ب ذنه إال منها يزيد وال ، شيئا هامن ينقص ال الملأ به يأذن ما وظهرها
 وظيفددة الزيددانيون السددالطين أسددند وقددد. 99رقيددب أو ندداظر بمراقبددة العمليددات هددذه

 .قرطبة من أندلسية أسرة وهي ، المالح بني أسرة من ألفراد السكة

/  الهجددري الثددامن القددرن خددالل تلمسددان فددي متددداولين والدددرهم الدددينار كددان      
 أن يدورد فالزركشدي ، أخدرا نقود سكت والدرهم الدينار إلى وباإلضافة ، 91م11

 سددأ ،(م1940-1912/ هددـ044-014)      األول المستنصددر الحفصددي السددلطان
 . 91الحندوس سميت جديدة عملة
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 عدددن وابتعادهدددا البسددديطة، الحيددداة نظدددام لطبيعدددة ونظدددرا البدددوادي، فدددي أمدددا    
 مجهولدة بمكايدل يتعامدل كدان أنده العقبداني، أمثدال الفقهداء، بعض نقل العمران،فقد
" المجهددول بالمكيددال البيددع بمسددألة المتعلقددة الفتدداوا إحدددا فددي أورد فقددد. المقددادير
 ذراعدا للنداس نصدب كدان إن القاضدي أن عندي، المسألة هذه  في القول وتحصيل
 المكيدال تدرأ يجدوز ال كمدا ، بعينده رجدل ذراع اشدتراط يجدز لدم ، عليه يتبايعون

 فدي مجهول بمكيال الطعام شراء يجوز كما مجهول، مكيال إلى الجاري عروفالم
 .   94"عليه يتبايعون مكيال لهم ليس حيث األعرابي  ومن ، القرا

 وبدالد المغدرب بدالد بدين التجدارة طدرق محاور على المقايضة أسلوب اعتمد كما 
 بدداألثواب ايضددةالمق كانددت المغربيددة، وتددوات الماليددة تكدددا بددين فددالطريق السددودان،
 90الغذائية المواد مقابل

   المحتسب سلطة وحدود.. األسواق مراقبة

 ذلدأ اإلسدالمية، الددول تداريخ فدي الهامدة الوظدائف مدن الحسبة، وظيفة عدت     
 واألخالقية والسياسية واالجتماعية االقتصادية العامة الحياة بجوانب مرتبطة ألنها

 .اإلسالمية للجماعة

 مظدداهر النددواحي بعددض مددن تشددارأ بأنهددا للحسددبة، نظددرو الددذين بالكتددا يعتبددر 
 ، المظالم وأحكام القضاء أحكام بين واسطة بأنها يذكر ، مثال فالماوردي.  القضاء
 الخطدط إحدا وتعتبر شرعا، بها معترف أنه مع الحسبة بأن بذلأ يعني أنه ويبدو
 القاضدي، سدلطة عدن النواحي بعض في تزيد ذلأ مع المحتسب سلطة ف ن الدينية،
 الشدريعة، نطداق عدن خارجدة الناحية هذه من وهي الشريعة، ألحكام العادي المنفذ

 94المظالم خصائص إحدا وتكتسب

 التزوير أعمال كل ويردع واألوزان، المكاييل صالحية يراقب المحتسب وكان    
 يضطلع التي اإلختصاصات وواضح، مفصل بشكل خلدون ابن ويقدم 91والتطفيف

 الناس ويحمل ، قدرها على ويؤدب ويعزز المنكرات، عن ويبحث"  المحتسب ابه
 ومندع الطرقدات، فدي المضدايقة عدن المندع مثدل المديندة، فدي العامدة المصالح على

 التي وسلطاته صالحياته ويذكر.  92" الحمل في اإلكثار من السفن وأهل الحمالين
 المعددايش فددي والتدددليس بددالغش يتعلددق فيمددا النظددر لدده"  األسددواق مراقبددة إلددى تمتددد

 .16" والموازين المكاييل في وغيرها

 لصدددالحيات مفهومدددا -الهجدددري السدددابع القدددرن علمددداء مدددن – العقبددداني ويقددددم    
 يقصدد – يختص"  كتب حيث خلدون، ابن قدمه الذي المعنى مع يتقاطع المحتسب
 تطفيدف أو جسبن تعلق فيما يكون أن أحدها الدعاوا، من أنواع بثالثة -المحتسب

. ثمددن أو        مبيددع فددي تدددليس أو بغددش يتعلددق فيمددا والثدداني،. ووزن كيددل فددي
 جداز وإنمدا.  آدائده علدى القددرة مدع مستحق لدين وتأخير بمطل تعلق ما ، والثالث
 الددعاوا، سدائر مدن عدداها مدا دون الددعاوا مدن الثالثة األنواع هذه    في نظره
 مندوب هو بين، بمعروف واختصاصها زالته،إل منصوب هو ظاهر بمنكر لتعلقها
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 ولدديس اسددتفائها، علدى والمعونددة الحقدوق إلددزام المحتسددب موضدع ألن. إقامتدده إلدى
 . 11"البات والفصل الناجز الحكم في يتجاوز أن فيها للنظر

 األمدددر أن للمحتسدددب، مخولدددة كاندددت التدددي االختصاصدددات  خدددالل مدددن يبددددو     
 الرقابدة نظدام إلدى باإلضدافة المهام، تلأ جوهر كان النكر، عن والنهي بالمعروف

 .التجارية الطرق ومحاور كالموان  التبادالت، ومراكز وأماكن األسواق على

 اإلسدالمي، الشرع أقرها التي للقواعد المخالفين تأديب في المحتسب، طرق وأما  
 بقصدد التطويدف فكاندت األوسدط، المغدرب أسدواق في والشراء البيع حركة لضبط
 والضددرب  الغددش، معدده يتكددرر لمددن األسددواق مددن واإلخددراج والتشددهير حددراجاإل

 .19بالحبل والتقييد القفا ولطم بالدرة

 :الخالصة

 األوسددط، المغددرب أسددواق أن أوردناهددا، التددي  المعطيددات خددالل مددن نسددتنتج     
 ورواجدا حركيدة(  م11-11)الهجدريين والثدامن السدابع القدرنين فتدرة خالل عرفت
 أنهدا إال أحيانا، عليها أثرت قد السياسي االستقرار عدم ظروف كانت ذاوإ. هامين

 كانددت التددي واألوزان المكاييددل أن كمددا. بددأخرا أو بصددورة نشدداطها فددي اسددتمرت
 األوسط المغرب أن رغم وأخرا، مدينة بين مختلفة كانت والمواد، السلع بها تقدر
(  م1441-1910/ هددـ029-011) الزيانيددة الدولددة بحكددم مشددموال معظمدده فددي كددان
 التدي األسدواق علدى صدارمة رقابة فرض حاولت السياسية، السلطة أن نسجل كما
 سدلطة فدي  ممثلدة اإلسدالمي، الشرع تعاليم وفق مضبوطة آلية عبر نفوذها، تحت

 مسدنودا والمحتكدرين، والمحتدالين المطففدين ردع في يتردد ال كان الذي المحتسب
 .  القضاء خطة هيو وقوية،  حساسة بسلطة ذلأ في
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 :الهوامش
 العددرب أيددام فددي والخبددر المبتدددأ وديددوان العبددر كتدداب: خلدددون بددن الددرحمن عبددد1

 اللبناني الكتاب دار ،4م.األكبر السلطان ذوي ومن عاصرهم ومن والبربر والعجم
 .121 ،ص1241 ،
 قددارهم ويبلد  االسدم، بهدذا الزيدانيين عند معروفا كان للقمح، مكيال هي البرشالة*
 الدولدة فدي السدوق: هواريدة بطيدب ينظدر.  رطال 11و ونصف، رطال 19 بين ما

 جامعدة. مخطوطدة ماجسدتير رسدالة ،(م1414 -هدـ249/ 1911-هـ010) الزيانية
 .11 ،ص9669/9661 وهران،
 لحددم أكلددوا المدددن مددن العديددد سددكان أن تؤكددد  كثيددرة، تاريخيددة شددواهد هندداأ** 

 .الحصار فترات في األليفة الحيوانات
 . 121ص، ،4 م العبر: خلدون ابن. 9
 عبدد تحقيدق الدواد، عبد بني من الملوأ ذكر في الرواد بغية:  خلدون بن يحي. 1.

 .914 ص م1216/هـ1166 الجزائر،. الوطنية المكتبة ، 1ج حاجيات، الحميد
 .142 ص، 4م العبر: خلدون ابن. 1
 .914ص، سابق، مصدر: خلدون بن يحي. 4
 السدددابعة الطبعدددة بيدددروت، القلدددم، دار المقدمدددة،: خلددددون بدددن حمنالدددر عبدددد. 0

 .121ص، ، 1212/هـ1162
 .124 ص، نفسه، المصدر.4
 عدن المغدرب والجدامع المعرب المعيار: يحي بن أحمد العباس أبو الونشريسي،.1

 الغددرب دار ،0حجددي،ج محمددد حققدده والمغددرب، واألندددلس إفريقيددة علمدداء فتدداوا
 .194ص، ،1211.بيروت اإلسالمي،

 .190 ص، المقدمة،: خلدون ابن.2
 .الصفحة نفس نفسه، المصدر. 16
 .16ص، السابق، المرجع: الهوارية بطيب. 11
 األوسدط المغدرب فدي واالجتماعيدة االقتصدادية األوضاع: الكريم عبد جودت. 19
 الجامعية، المطبوعات ديوان ،( م2/16)  الهجريين  والرابع الثالث القرنين خالل
 .114 ص نشر، تاريخ بدون ائر،الجز
-121) الهجددري الثالددث القددرن فددي العددام الددرأي: األلوسددي الدددين محددي عددادل.11
 1214 األولدى الطبعدة. بغداد. العامة الثقافية الشؤون دار(  م264 -111/ هـ924
 .911.914ص، ،

 السدفن، فيده يدخل كبير نهر وهو تافنة، نهر على وهي ، قديمة مدينة أرشغون***
 مجهول، أنظر. تلمسان ساحل وهي. المراكب إليها تصل البحر من قريبة مدينةوال

 النشددر دار الحميدد، عبدد زغلدول سدعد تحقيددق، األمصدار، عجائدب فدي االستبصدار
 .111 ص، ، 1214 البيضاء، الدار المغربية،
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 الثالثدة، األئمدة عندد  وثلثدا ورطدال الحفصية، عند رطالن وهو أمداد ج: المد****
 -عربددي الفقهدداء، لغددة معجددم: قيلبددي صددادق حامددد جددي، قلعددة رواس حمدددم أنظددر

 .114 ص، ، م1211/هـ1161 الثانية الطبعة بيروت النفائس، دار انجليزي،
 الدددوزن وحددددة حسدددب الحبدددة وتختلدددف الددددرهم، ثمدددن سددددس تعدددادل الحبدددة*****

 ، أنظدر. الددرهم لوزن ومنها الفضة، لوزن ومنها الذهب، لوزن فمنها المستعملة،
 .46 ص السابق، المرجع هوارية، بطيب
 مدن جدزء وهدو والمغدرب، إفريقيدة بدالد ذكدر فدي المغرب:   أبوعبد البكري.11
 .09 ص نشر، تاريخ بدون بغداد، المثنى مكتبة والممالأ، المسالأ:كتاب
 جزئيدة نشدرة األمصدار، ممالدأ فدي األبصدار مسدالأ: العمدري   الفضل ابن.14
  القدرن أواسدط واألنددلس إفريقية وصف: عنوان تحت  لوهاب،ا عبد حسني لحسن
 .61 ص، نشر، تاريخ بدون تونس، الهجري، الثامن
10     Golvin:  le Magrib centrale à l’epoque des zirides. Paris. 

1957- p. 143                                             
 الثانيددة الطبعددة بيددروت،. صددادر دار ، 9 ج البلدددان معجددم الحمددوي، يدداقوت. 14

 .11 ص، ،1224
 .111 ص، السابق، المرجع الكريم، عبد جودت. 11
 .901 ص المقدمة،: خلدون ابن. 12
 مكتبددددة اإلسددددالمية، الددددنظم فددددي دراسددددات: الشددددمري جاسددددم مهدددددي غددددازي. 96

 .111 ص، م،9669/هـ1191 األولى الطبعة الرشاد،الجزائر،
 يصدل وزنده وكدان بجايدة، مديندة في الرسمية العملة هبي،الذ  الدينار كان****** 

 السديد  كمدال ينظدر، غدرام، 1.4 يدزن فكان الحفصي الدرهم أما غرام، 1.49 إلى
 فددي والعلميددة والدينيددة واالقتصددادية االجتماعيددة الحيدداة مددن جوانددب: مصددطفى أبددو

 كدزمر للونشريسدي، المغدرب المعيدار وفتاوا نوازل خالل من اإلسالمي المغرب
 أسدددواق أرجددداء فدددي أمدددا. 41 ص ،04 رقدددم هدددامش ،1220 للكتددداب اإلسدددكندرية
 الدذهبي الددينار  وزن فكدان ، الزيداني بدالحكم مشدموال كدان الذي األوسط المغرب
 فدي سأ الذي  الثاني الدينار أما. غ1.00 األول موسى حمو أبي السلطان عهد في
 نظدم:  دراجدي بوزيداني ، أنظدر.  غ1.44 فكدان األول، تاشدفين أبي السلطان عهد
 ص الجزائدر، الجامعية، المطبوعات ديوان. الزيانية الواد عبد بني دولة في الحكم
،911-992. 

 .901 ص، المقدمة،:  خلدون ابن. 91
 الجزائدر،. للكتداب الوطنيدة المؤسسدة المغربيدة، المسدكوكات: قربة بن صالح. 99

 .11-11-92 ص، ،1210
 .014، ص ، 4م العبر:  خلدون ابن. 91
 والحفصددية، الموحديددة الدددولتين تدداريخ:  إبددراهيم بددن   عبددد أبددو الزركشددي. 91

 .92، ص ،1200 تونس، ماظور، محمد وتعليق تحقيق
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 الشددعائر حفددظ فددي الددذاكر وغنيددة الندداظر تحفددة: العقبدداني سددعيد   عبددد أبددو. 94
 ، 1204 ق،دمشدد الفرنسددي، المعهددد نشددر. الشددنوفي علددى تحقيددق المندداكر، وتغييددر
 .914 ص،
 القدرن حتى الوسيط العصر في اإلسالمي االقتصادي النشاط:حركات إبراهيم. 94
 .146 ص، ،1220 البيضاء، الدار الشرق، إفريقيا نشر م،14/هـ 2
 ترجمدة الوسدطى، القرون في المغرب في اإلسالمية النظم: هوبكر. ب.ف.ج. 94
 الثانيددة الطبعددة المغددرب،. لبيضدداءا الدددار للنشددر، المدددارس الطيبددي،  توفيددق أمددين
 .140 ص، م،1222/هـ1196
91jacques benque: Maghreb histoire et societies. S.n.e.d. 
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 .994 ص، المقدمة خلدون ابن. 92
 .الصفحة نفس نفسه، المصدر.16
 .101 ص، السابق، المصدر: العقباني.11
 الوطنيدة الشدركة العربدي، المغدرب بدالد يفد المذهبيدة الحسدبة:  لقبدال موسى. 19
  .49 ص، ،1241 األولى الطبعة الجزائر، والتوزيع، للنشر
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الواقع االقتصادي للمغرب األوسط في عهد الدولة 
 الزيانية

    

 دريس بن مصطفى 
 اآلداب واللغات التاري  بكلية  ذأستا

 والعلوم االجتماعية واإلنسانية
 سعيدة -جامعة الطاهر موالي-

 
 

 الملخص
يتندداول هددذا البحددث بالدراسددة جانبددا مهمددا مددن تدداريخ الجزائددر باعتبددار أن 
المغددرب األوسددط مّثددل األرضددية التددي قامددت عليهددا الدولددة الجزائريددة الحديثددة،كما 
مثلددت الدولددة الزيانيددة جدددزءا مددن تدداريخ هددذه الدولة،وقدددد ركددزت علددى الجاندددب 

قوم عليها أي دولة،إذ بقوته يقدوا جانبهدا االقتصادي الذي يمثل أهم الركائز التي ت
 السياسي ،وتتسع عالقاتها سواء مع دول الجوار أو مع الدول النائية.    

 
االقتصدددداد لغددددة هددددو التوسددددط فددددي النفقددددة،والعيش بددددين اإلفددددراط والتقتيددددر        

(  أما اصطالحا فهو جميع الطرق 1)التقشف(،فالقصد في الشيء خالف اإلفراط،)
ى الرفاهية المادية والعيش األفضل،أو أنها حسن التصرف في األموال الموصلة إل

الخاصة والعامة من غيدر تفدريط وال إفدراط، والظداهر أن هدذا المصدطلح لدم يكدن 
مسدددتعمال بمفهومددده الحدددالي، أوال ألنندددا نجدددد ابدددن خلددددون يسدددتعيض عنددده بكلمدددة 

( وألن مفهددددددوم االقتصدددددداد السياسددددددي لددددددم يظهددددددر إال فددددددي القددددددرن 9معدددددداش،)
وعموما فان اقتصاد أي بلد يقوم على أسس رئيسدية ثالثدة هدي: الزراعدة ،الماضي

 .والصناعة والتجارة
ولقد كان مفروضا والحالة السياسية التي تعيشها اإلمارة الزيانيدة، أن تتعثدر        

الحياة الحضارية يشكل عام،لكن رغم ذلأ نلحظ تطورا هامدا فدي مختلدف مظداهر 
 قتصادية على الخصوص.الحياة ومجاالتها اال

: مدن القطاعدات الحيويدة التدي أولتهدا الدولدة الزيانيدة كبيدر عنايدة، الـــــدـزراعة–ا 
حتدددى صدددار الغالدددب علدددى أهلهدددا مهندددة الفالحة،فقدددد كاندددت الزراعدددة مزدهدددرة 
والمحاصيل بها وفيرة،وهذا ما ندركه من خالل قول لسان الددين بدن الخطيدب فدي 

(.وكاندت حسدب 1حدة إال لمدن أقدام رسدم الفالحدة")وصفه لسكان تلمسان " وال فال
(عن باقي وجوه الدرزق األخدرا،من صدناعة و تجدارة،نظرا 1ابن خلدون متقدمة)

(،ونتيجة لهذا المجهدود 4ألنها بسيطة طبيعية وفطرية،وال تحتاج إلى نظر أو علم)
إن وفددرة  (0فقددد ظهددرت عددائالت وبيددوت اشددتهرت بالفالحددة كبيددت ابددن مددرزوق)

الفالحي ساعدت على استمرارية الدولة العبدواديدة ،التدي اعتمددت أسدلوب اإلنتاج 
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(،إذ كانددددت األطعمددددة تخددددزن فددددي األهددددراء و المطددددامير 4وسياسددددة التخددددزين)
(.ونجدد أبدا حمدو موسدى األول،حسدب 1المختومة،فظهر ما يعرف بخازن الدزرع)

 والخبدز(2التنسي، بعد خروجه من الحصار مباشرة، يقوم بتخزين الطعام واالدام)
(. ومن هندا نددرأ بدان الفالحدة أصدبحت أقدوا سدالح 16والملح والفحم والحطب)

زيددانيين فددي مدافعددة ومواجهددة سياسددة  الحصددار والتجويددع التددي انتهجتهددا فددي يددد الّ 
 جارتاها تجاهها وخاصة المرينية.

أما عن منتجات الدولة الزيانيدة فهدي عديددة ومتنوعة،فحسدب صداحب              
ر أنددده كدددان لدددبالد المغدددرب األوسدددط مددددن عديددددة و كثيدددرة الخصدددب االستبصدددا

والزرع،وتحتوي على مراعي لتربية الماشية التي كاندت تتجده نحدو بدالد المغدرب 
ا (،إلى أن ذهب البعض إلى تشبيهها بمدن األنددلس لمياههدا وبسداتينه11واألندلس)

(19.) 
ر و الفقددوس والبطدديخ فبالنسددبة لإلنتدداج النبدداتي كددان متنوعا،مندده القمددح و الشددعي

(،ولعدل 11و الكرندب واللفدت) ( والرمان والزيتون.والخسّ 11والخيار واألجاص)
أهم مدا اشدتهرت بده العاصدمة تلمسدان فدي هدذا المجدال،هو حدب الملدوأ والدذي ال 
تددزال زراعتدده مسددتمرة إلددى يومنددا هددذا،إذ نجددد هددذه الفاكهددة مددن أهددم مددا اسددترعى 

لخطيب في تلمسان وهذا ما نستشفه من خالل قولده اهتمام وانتباه لسان الدين ابن ا
و نجدد     (14"....إال أنها )أي تلمسان (بسبب حب الملوأ مطمعدة للملدوأ.....")

الرحالة حسن الوزان )ليون اإلفريقدي (يعبدر عدن انبهداره بمدا تحتويده المديندة مدن 
فيمدا عدد هائل من أشجار هذه الفاكهة، حدين يقدول بدأن بصدره لدم يقدع علدى مثلهدا 

سبق مدن البلددان التدي زارهدا وأعجدب أيضدا بتينهدا الحلدو األسدود الفداخر الطويدل 
(.كمدا يبدال  فدي وصدفها 10،الذي كدان يددخره سدكان المنطقدة جافدا لفصدل الشدتاء)

يحي بن خلدون  فيجعل منها جنة تحتوي كل ما تشتهيه األنفس وتلذ به األعين من 
كاندت الحبدوب والمواشدي تنتشدر بسدهل و (14الفواكه والرمان والتدين والزيتدون،)

(،برشددددأ،تنس، مسددددتغانم، وهددددران، ارشددددقول،هنين، مليانددددة،تاهرت، 11متيجددددة)
مور فقد انحصر إنتاجها بنواحي تلمسان و ( أما التّ 12ندرومة وتلمسان .) ،مازونة

تيكددورارين، وتواجددد الزيتددون بهنددين،و اشددتهرت مدينددة الجزائددر بالعسددل والتددين 
ومديندة برشدأ علدى الكثيدر مدن الفواكده وخاصدة السدفرجل  (، و احتوت تنس96)

( إضدافة إلدى  91المعنق الحسن والطيب الرائحة والحالوة،الشبيه بدالقرع الصدغير)
(،أمددا 99إنتدداج األعندداب والعسددل والددزرع والحنطددة التددي كانددت تفددوق حدداجتهم)

مستغانم و ندرومة فتواجدد بهمدا  القطدن والكتدان، واختصدت شرشدال دون سدواها 
 ب نتاج الحرير .

أما بالمناطق الجبلية التي كانت تصعب فيها زراعة القمح أو الحبدوب بصدفة       
عامة، فسادت زراعة الخروب إذ كان سكانها يستعيضون بها عنها ،وقدد أورد لندا 
الحسن الوزان بعض هذه المناطق ومنها:ندرومة و تبحريت التي تبعد عنهدا بنحدو 

 (.91أثنى عشر ميال)
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لعدددل أهدددم مدددا سددداعد علدددى نجددداح الزراعدددة ودفدددع سدددكان المنطقدددة إلدددى           
امتهانها،هو توفر المياه،وهذا مدا نستشدفه مدن خدالل قدول اإلدريسدي حينمدا يصدف 
تلمسدان " ولهددا نهددر يأتيهدا مددن جبلهددا المسددمى بالصدخرتين،وهذا الددوادي يمددر فددي 

(.أي 91ا مسدقي)شرقي المدينة، وعليه أرحاء كثيرة، ،وجوارها مدن المدزارع كلهد
تددوفر الميدداه المخصصددة لددري البسدداتين والحقددول،والتي كددان مصدددرها األوديددة 

 ( آنذاأ كوادي ملوية و التافنة ونهر الشلف وغيرها.94واألنهار الدائمة الجريان)
أما العامل الثاني فهدو تدوافر األراضدي الزراعيدة الخصدبة،لوقوع تلمسدان          

ه   بموقددع يتوسددط عددددا مددن الكددور المنجبددة ضددمن المغددرب األوسددط،الذي حبددا
للحيدددوان والنبدددات والكريمدددة الفلدددح الزاكيدددة اإلصدددابة، علدددى حدددد تعبيدددر صددداحب 

( إذ كانت سهول مالتة بوهران تنتهدي فدي الدزوج الواحدد إلدى أربعمائدة 90البغية)
(.وهذا ما ندركه أيضا من قول صاحب االستبصدار "وللمغدرب 91( كبير )94مد)

( ومددن هددذه المندداطق، 92كثيددرة ،وهددي كثيددرة الخصددب والددزرع ") األوسددط مدددن
وسدددهول تلمسدددان، أي تلدددأ القريبدددة مدددن (16مازوندددة متيجدددة و تسدددلة وتددداهرت)

 (.11الساحل)
ساعد كثيرا علدى نجداح الحيداة (19إن وقوع المنطقة ضمن المنطقة المعتدلة)      

ة إلددى إقلدديم مندداخ البحددر النباتيدة والحيوانيددة نظددرا لمالئمددة المندداخ إذ تنتمددي المنطقدد
المتوسط،فشدمالها يمتدداز بغددزارة األمطددار واعتددال الحرارة،فمثلددت جبددال األطلددس 
التلي خزانات تمد مجموع األودية التي كانت تروي حقول وبسداتين المنطقدة بتلدأ 
المياه، وهذا ما ندركه أيضا مدن خدالل وصدف لسدان الددين ابدن الخطيدب لتلمسدان 

لممدددود صددحيح عتيددد وماؤهددا بددرود صددريد حبتهددا أيدددي حينمددا يقددول" وهواؤهددا ا
( بينمدا تتنداقص كمياتهدا كلمدا 11القدرة عن الجنوب فال نحدول فيهدا وال شدحوب")

ابتعدنا عن الساحل لكن هذا ال ينفي وجود بعدض سدنوات القحدط والمسدغبة، بسدب 
 (11الحروب وسنوات الغزو إضافة الى عوامل طبيعية متعلقة بالمناخ كالجفداف )

أو العواصددف، إذ يددذكر المؤرخددون أن ريحددا عاصددفة هبددت علددى المنطقددة سددنة 
م اقتلعت معظم المحاصيل الزراعية ،فانتشرت المجاعة حتدى أكدل 1144هـ /440

الناس بعضهم بعضا،فحينها تصدق السلطان أبو حمو الثاني بنصدف جبايدة خزيندة 
وامددل أخددرا ( أو ع14الدولددة علددى الرعيددة،حتى انفددرج الكددرب وزالددت المسددغبة)

كغددزو الجددراد للمحاصدديل الزراعيددة والتددي كانددت تلحددق العطددب باقتصدداد المنطقددة 
 (. 10بشكل عام)
إن الحياة االقتصادية بشكل عام تميزت ببساطتها في الفترة المدروسة فكان         

سكان المنطقة يحترفون الزراعة كسبيل من سبل الرزق المباشرة لدا الكثيدر مدن 
( إضددافة إلددى اعتبددار هددذه المهنددة محببددة لدددا 14فطددروا عليهددا)الفالحددين الددذين 

( حسدب ابدن مدريم" عالمدا وزاهددا ....... 11المسلمين،فنجد عبد السدالم التونسدي)
( وعائلة الشيخ 12يلبس الصوف ويأكل الشعير من حرث يده، والسالحف البرية")

دين لكدنهم مدع الصالح أبو عبد   بن مرزوق الذين كانوا أهل صالح ووجاهة بالد
( على عكس األوروبيين الذين كاندت تمثدل لدديهم مظهدرا 16ذلأ احترفوا الفالحة)
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من مظاهر العبودية واالسترقاق،و في هذا الصدد نجدد" دينديس بدولين "يقدول بدأن 
للفدددالح مجدددال يكددداد يكدددون مسددداويا أو مطابقدددا تمامدددا للمجدددال الدددذي انتشدددر فيددده 

.و بغدض النظدر (11تنفصل عدن كلمدة إسدالم)اإلسالم،ومن هنا تكاد كلمة فالح ال 
عن وجهته العنصرية واتجاهه الديني، فنجد حقا أن المنطقة اشتهرت بهذه الحرفدة 

 منذ أقدم العصور وان اإلسالم حث على خدمة األرض واستنباتها. 
ساعدت وفرة المراعي الطبيعية على نجاح تربية المواشي بمختلف أشكالها         

(كمدا سدبق وان أشدرنا، 19ل مدن الجزائدر ووهدران وضدواحيها )إذ تواجدت في ك
( 11وبلغددت درجددة تطورهددا إلددى حددد نقلهددا وبيعهددا فددي بددالد المغددرب واألندددلس،)

 وخاصة بمناطق الظهير التلي أين يتواجد الماء والكأل.
لددم يعددش سددكان منطقددة المغددرب األوسددط فددي منددأا ومعددزل عددن األمصددار      

مددددن الهجددددرات نحددددو بلدددددهم وأهمهددددا هجددددرة المجدددداورة، فقددددد ظهددددرت جملددددة 
 -كاسدددرة بندددي المدددالح-األندلسددديين،الذين نقلدددوا إليهدددا بعدددض التجدددارب الزراعيدددة 
 فأصبحت بعدها من العادات الفالحية لدا سكان المنطقة .

وأخيدددرا تجددددر اإلشدددارة إلدددى أن ملدددوأ بندددي زيدددان كدددانوا أنفسدددهم شدددغوفين      
حددول قصدورهم،وجعلوا لهدا خزاندات الميدداه بالزراعدة،إذ أقداموا البسداتين والجندان 

( الددذي كانددت مياهدده تسددتعمل لسددقي البسدداتين 11التددي ترويهددا كالصددهريج الكبيددر)
 ( 14الواقعة تحته.)
 ناعة:ب/ الــــــــصّ 
يعرف ابدن خلددون الصدناعة فدي مقدمتده "بأنهدا ملكدة فدي أمدر عملدي               
عليهددا صددفة الفطريددة، ف نهددا ( أي علددى عكددس الزراعددة التددي اصددب  10فكددري ")

تتطلدددب إحكدددام العقل.ويضددديف أن ازدهارهدددا وتنوعهدددا غالبدددا مدددا يكدددون مرهوندددا 
ومرتبطددا بشددروط أساسددية وضددرورية أهمهددا :عامددل األمددن واالستقرار،وتشددجيع 
الحكام أو الدولة لها،وتوفر المادة الخام أو األولية التي تقوم عليها، وتوفر األسواق 

جدددداح القطدددداع الزراعددددي بهددددا إلددددى درجددددة تددددامين االكتفدددداء التددددي تتلقفها،وكددددذا ن
(. وهذا ما يسمح حسب رأينا باالنصراف إلى مجاالت أخدرا غيرهدا، 14للسكان)

فهل توفرت هذه الشروط في اإلمارة الزيانية ؟ وهل توافق ذلأ مع المستوا الذي 
 بلغه هذا القطاع ؟.

وفر إال في فترات محدودة مدن الشأ أن العامل األول وهو أهمها،لم يت             
عمرها  كما سبق وان اشرنا إلى ذلأ في مواضع سابقة،ورغم ذلأ نجد جل حكام 
المملكة بداختالف ميدولهم وأهوائهم،قدد أولدوه اهتمامدا خاصدا،فنجد أبدا تاشدفين أبدي 
حمددددو رغددددم جنوحدددده إلددددى الملددددذات ولهددددو الدددددنيا،إال اندددده كددددان مولعددددا بتشددددييد 

واجدد األسدرا والنصدارا ببالده،فكدان مدنهم النجدارون المصانع،مستغال في ذلأ ت
(،وأبدو حمدو موسدى الثداني الدذي كدان مولعدا 11اقون)والبناءون والزالّجون والزوّ 

باالحتفدداالت الدينيددة ومهتمددا بددالعلوم النقليددة،إال أن دار الصددناعة كانددت تمددوج فددي 
( 12منقاندة)عهده بالفعلة على اختالف أصنافهم وتباين لغاتهم،ومدا وجدود سداعة ال
 أو المنجانة،إال دليل على رقي الحس الفني واإلبداع الصناعي له.
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أما فيما يخص الركن الثالث،فالظاهر أن بالد المغرب األوسط كانت أوفر          
(، الضددرورية لقيددام 46حظددا مددن بددالد المشددرق،إذ اشددتهرت بثرواتهددا المعدنيددة )

لزراعة،فبخصوص النباتيدة نجدد الصناعة،فكان حظها هي األخرا حسناكما  في ا
القطن والزيتون والكتدان والحلفداء والخشدب ومنهدا الحيوانيدة كدالجلود مدن األبقدار 

( والزندأ 41والخرفان،أما المعدنية فتواجدد الحديدد بجبدال تفسدره جندوب تلمسدان )
 (.49)التوتياء( بجبل الونشريس)

إال فدي سدنوات الحصدار  أما العاملين أو الدركنين الرابدع والخدامس، فقدد تدوفرا    
الذي تعرضت له المملكة،وقد سبق وان أعطينا أو كوندا نظدرة عدن حدال الزراعدة 

 والنجاح الذي بلغته .
قامددت العديددد مددن الصددناعات المتنوعددة بددالمغرب األوسددط،مّونت التجددارة           

وشدددددكلت نسدددددبة هامدددددة ضدددددمن قائمدددددة الصدددددادرات،غطت جدددددزءا هامدددددا مدددددن 
ر بالعاصددمة تلمسددان بددل تعدددتها إلددى مدددن أخددرا مثددل  (ولددم تنحصدد41الددواردات،)

(،و هنين في المنسوجات 41شرشال التي تخصصت في صناعة النسيج الحريري)
(،مليانة وكذلأ مستغانم و ندرومدة .أمدا تلمسدان المديندة فقدد اشدتهرت 44القطنية )

بصدددناعة األقمشدددة الصدددوفية المفضدددلة علدددى جنسدددها المصدددنوع فدددي سدددائر أنحددداء 
(،ومدددن بدددين العدددائالت التدددي اشدددتهرت بهدددذه الصدددناعة،عائلة النجدددار 40المغددرب)

التلمسانية نذكر منها أبدو زيدد عبدد الدرحمن بدن النجار،الدذي امتلدأ معامدل لحياكدة 
الصوف الرفيع ،كمدا اشدتهرت المنطقدة بصدناعة الزرابدي الفداخرة، فكاندت تخدرج 

انس الرقيقددة أخددف أقمشددة الصددوف وأمتنها،ناهيددأ عددن البددر-المعامددل-مددن أنوالهددا
( والتددددددي كانددددددت مددددددن اختصدددددداص 41(ذات الشددددددعر الطويددددددل)44الرفيعددددددة )
( والصددناعات الجلديددة كألجمددة الخيددل وسددروجها ومددا يتبددع ذلددأ، 42التلمسددانيين،)

 (.06وانتشرت بها الصناعات الفخارية،والصباغة بمنطقة العباد،والحدادة بتفسره)
ازدهرت ، وهذا ما يتجلى من ومن ناحية أخرا نجد صناعة البناء والفسيفساء قد 

خالل بنائها الجميل والمزدان بشتى أنواع الفسيفساء،والتي مثلت مزيجدا وموروثدا 
 حضاريا ترأ ملوأ تلمسان بصمتهم عليه.

تميزت بعض المدن الساحلية ب نتاج األساطيل الحربية والتجارية التي كانت        
وهران و هنين، اشدتركا مدع  ( ويورد لنا ابن أبي زرع أن مرسى01تمخر البحر)

( )سفينة(،وال نعني هنا الشراكة في الصناعة وإنما 09تونس في صنع مائة قطعة)
 في العدد فقط.كما كانت تصنع لها الحبال داخل بالد المغرب األوسط .

ولم تغب الصناعات الغذائية عن بالد المغرب األوسط، إذ تواجدت حرفدة          
نهدددار التدددي تجدددري علدددى أرضددده،والتي أورد لندددا طحدددن الحبدددوب علدددى طدددول األ

اإلدريسي والوزان وصاحب االستبصار جملة منها،كوادي الصخرتين والسفسيف 
 و الشلف وملوية وغيرها.

كما تقدمت صناعة الخشب التي زودت المدن ومنها تلمسان العاصمة بأبواب       
ق بدين الحدرف ضخمة، غاية في االرتفداع والقوة،وهندا نددرأ وجدود بعدض التنسدي

(.أما مهندة أو حرفدة 01والصناعات إذ كانت مصاريع هذه األبواب تدرع بالحديد)
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   (01)الخراطة المتمثلة في صنع األواني الخشبية فازدهرت خاصدة  بمديندة ملياندة
هندداأ صددنعة ال يمكددن ألي دولددة أن تسددتغني عنهددا ألنهددا تمثددل جددزءا مددن هويتهددا 

رور الدزمن رمدزا مدن رمدوز االسدتقالل أو وشخصيتها السياسية، و مثلدت عبدر مد
التبعيددة، إنهددا صددناعة السددكة،ففي الدولددة الزيانيددة كانددت النقددود تسددأ مددن الددذهب 
الرديء ومدن الفضدة غيدر الخالصدة أيضدا ومدن النحداس وهدي متفاوتدة مدن حيدث 

 (.04القيمة والنوع)
التدي  إن ما ذكرناه من صنائع، كان من باب المثدال ال الحصدر، الن كدل المددن   

أوردناها وجدت بها صنائع مختلفة، فاكتفينا بما اشتهرت به.ويكفي داللة على ذلأ 
األسماء التي ال تزال بعض األمكنة تتسدمى بهدا وتشدهد علدى عراقدة تلدأ الصدنائع 
بها، فندرأ أن تلمسدان خصوصدا، كاندت فيمدا مضدى حاضدرة للعديدد مدن الحدرف 

 .(00والصناعات)

أ بدان هدذه الصدناعات لدم تدرق إلدى مسدتوا مدا كاندت لكننا ورغم ذلأ نددر       
للمتوسط،وهذا حسب ابن خلدون وانطالقدا مدن قولده " إن  اليسراعليه في الضفة 

سكان المغرب عربا وعجما ابعد عن باقي األمدم النصدرانية عددوة البحدر الرومدي 
(. لكنده ومدن 04عن الصنائع،بسبب رسوخهم في البداوة منذ أحقداب مدن السدنين")

ن مددا بلغدده إنسددان المغددرب األوسددط مددن جهددود لبلددوغ هددذه أخددرا يجعلنددا نددثمّ  جهددة
المرتبددة الصددناعية،رغم طددابع البددداوة الددذي وصددف بدده، ورغددم انشددغاله بالفالحددة 
والرعي، ويضيف ابن خلدون "إن الصنائع به قليلة وغير مستحكمة، إال ما استمد 

شهدت تطورا هاما  من خامات محلية،كصناعة الصوف ودب  وخرز الجلود والتي
("01.) 
 الجبـــــــــــــاية:-ج

مددن الجوانددب االقتصددادية الهامددة التددي ركددزت عليهددا اإلمددارة الزيانيددة             
جباية األموال،إذ اعتمدت من طرف قبيلة بني عبد الوادي حتى قبل أن تصير لهدم 

مدن الدولدة دولة ،فيورد لنا عبد الرحمن بن خلدون مثاال عدن ذلدأ حينمدا اقتطعدت 
الموحديددة الكثيددر مددن أرضددها لجبايددة األمددوال مددن قبائلها،فكددانوا إذا خرجددوا إلددى 
مشايخهم بالصحراء،خلفوا أتبداعهم بدالتلول العتمدار أرضدهم وجبايدة الخدراج مدن 

(فكان من الطبيعي والمنطقي أن يستمر هدذا النظدام عندد تكدوين هدذه 96رعاياهم،)

الخاضعة للدولة الزيانية سواء كانوا من البربر أو  القبيلة لدولتهم،ولهذا نجد القبائل
العددرب يسددمون بالقبائددل الغارمددة،ألنهم كددانوا ملددزمين ب عطدداء جددزء مددن أمددوالهم 
للدولة كداللة على خضوعهم وتبعيتهم لها،فقد استفادت هذه الدولة مدن جبايدة مائدة 

اء للسدلطان ألف دينار من بالد تابعدة إلفريقيدة اقطعهدا الحداكم الحفصدي أبدو زكريد
الزياني يغمراسن عندما واله تلمسان نيابة عنه،فكانت هذه الجباية له ولعقبه تأتيهم 
كدددل سدددنة، لدددم يقطعهدددا عدددنهم إال مدددوت أبدددي تاشدددفين واسدددتيالء بندددي مدددرين علدددى 

(ولم تكن جباية األموال هاته خاصة بالقبائل البربرية فقط،بل خصت 37المنطقة،)

انددت تحددت السدديطرة الزيانيددة أيضددا، فددأمير بهددا قبائددل عددرب بنددي هددالل التددي ك
المسلمين يغمراسن قام باثنتين وسبعين غزوة ضد العرب إلى أن استعبد أحرارهم 
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(،كما كاندت هدذه الجبايدة تفدرض 31و استغرم عن يد وهم صاغرون عن أموالهم)

على التجدار مدن جميدع األطياف،مغاربدة ومشدارقة وأوروبيدين، ألنهدا كاندت تمثدل 
ديا يسددد بدداب الضددعف لدددا هددذه الدولة،وهددذا مددا ندركدده مددن قددول مصدددرا اقتصددا

الوزان )) تنتج البالد قلديال،وال يسدكنها إال القليدل مدن النداس،لكن لمدا كاندت تشدكل 
مرحلددة بددين أوروبددا وبددالد السددودان فددان الملددأ يسددتفيد أمددواال كثيددرة مددن دخددول 

نددما جداء الفقيده (وكانت هذه األموال تسدمى بالمغارم،فع37البضائع وخروجها((.)

وتعرف عليده السدلطان الزيداني العالم أبو العباس احمد بن عمدران البجدائي تداجرا،
(كمدا 41أبو تاشفين وعن مكانته العلمية رفع كلفة مغرمه ومغرم مدن كدانوا معده،)

روا لنا ابن مرزوق ما كان يجري من)) التفتيش في األبواب الذي ال يحتدرم فيده 
سلم نصرانيا ويهوديدا وخارجيدا فيفتشدونه مدن رأسده إلدى من الناس احد،فيتولى الم

قدمه،ظاهرا وباطنا لما عسى أن يدخل به من السلع التي يوظدف عليهدا مغدرم مدن 
المغددارم،حتى النسدداء يوكددل بهددن يهوديددات يفتشددنهن، وهددذا العمددل كددان جاريددا فددي 
 تلمسان و أعمالها((،ومن هنا نددرأ بدان الجبايدة مثلدت مصددرا هامدا مدن مصدادر
الدخل لدا الدولدة الزيانيدة،التي اتخدذت فدي هدذا المجدال نوعدا مدن االبتدزاز واخدذ 
المال بالقوة ،وهذا ما يتضح من خالل قول ابن خلدون يحي حينما يروي لندا خبدر 

(  وأخددوه يحددي حينمددا يقددول 41رفددع أبددا تاشددفين لمبتدددع الوظددائف عددن الندداس.)
 (.44أمصار وقبائل(()))وتضاعفت قواهم بما استحوذوا عليه من جبايات 

أما بالنسبة للنظام المالي لإلمدارة الزيانيدة فمسدتمد مدن النظدام و الشدرع اإلسدالمي 
(ورثدده 40بصددورة عامددة ،كمددا يمكددن اعتبدداره امتدددادا للنظددام المددالي  الموحدددي،)

الملدددوأ والسدددالطين الزيدددانيون عدددنهم، ولهدددذا فانددده لدددم يبتعدددد عدددن أنظمدددة الددددول 
من جهة أخدرا نالحدظ أن هدذا النظدام خدرج نسدبيا عدن  واإلمارات المجاورة،لكن

الشرعية التي تميز بها النظام المالي للدولة الموحديدة ،إذ تميدز نوعدا مدا بداالبتزاز 
والقهر واخذ المال بالقوة من قبائل لم تكدّن لهدم االعتدراف إالّ مرغمدة،ومن العامدة 

وغيرهدا ،كمدا  التي غرمت بشتى الصور،كالتغريم على الحطب والبديض ،والحبدل
أن بداية هذا النظام المالي وخاصدة الّشدطر الجبدائي منه،تشدّكل  قبدل أن تأخدذ هدذه 

 الدولة صفتها النهائية والرسمية.
النظــــدـام النقـــــــدـدي فقدد اسدتمر التدداول بدالنقود الموحديدة رغدم أن -وبخصوص

لكن ذلأ لم يمنع  ذلأ يعد مظهرا من مظاهر التبعية وانتقاصا من استقاللية الدولة،
من جهة أخرا من صأ نقدود خاصدة باإلمدارة، مدع االحتفداظ بدبعض خصائصدها 
مددن شددكل ومميددزات، كحملهددا آليددات قرآنيددة أو أحاديددث نبويددة شددريفة أو بعددض 

،فقد تم اكتشاف اثنين وثالثين دينارا تمثل نماذج لمراحل مختلفدة مدن (44األدعية)
ل يعدود إلدى عهدد السدلطان أبدي حمدو موسدى عمر الدولة العبدواديدة، فالددينار األو

مدم، و  19غرامدا وطدول قطدره  1.00م ويزن  1111-1164هـ411-464األول 
ممدا يؤكددد مصدددره ومصددر الكثيددر مددن هدذه النقددود هددو الكتابدة التددي وجدددت علددى 

 حافته أو على سواره 
 ""ضرب بمدينة تلمسان حرسها   تعالى وأمنها                             
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 وبداخل المربع 
 عن أمر عبـد  
 موســــى أمير

 المسلمــين المتوكل
 على رب العــالمين
 أيده   ونصـــره
 وفي الوجه الثاني كتب في القطعة الدائرية.

 وإلهكم اله واحد ال اله إال هو الرحمن الرحيم
 أما داخل المربع فكتب:

 بسم   الرحمن الرحيم
 صلى   على محمد وآله

 ال الــــــه إال  
 محمـــــد رسول  
 ما اقرب فرج    

وهناأ قطع نقدية أخرا لسدالطين آخدرين كالسدلطان أبدي عبدد   محمدد المتوكدل 
هدـ( ال 262-141هـ(وآخر إلى السلطان أبدي عبدد   محمدد )141-100على   )

كل بينمدا تختلدف تخرج عن األولى فيما تحتويه من عبارات أو حتى من حيث الشد
 .(41من حيث الوزن )

 (42ثاني :ويساوي أربعين درهما.والدرهم يساوي أربعة أعشار الدينار.)
إن الوحدة االقتصادية قد تجاوزت الصراعات السياسية بدليل أن التعامدل           

في كامل بالد المغرب واألنددلس كدان يدتم بعملدة ذهبيدة هدي الدينار،وعملدة فضدية 
وكانددت قيمتهددا ثابتددة ومتقاربددة نسددبيا،األمر الددذي كددان يدددعو الدددول هددي الدددرهم 

 .(16األخرا اإلسالمية المشرقية والمسيحية إلى الوثوق بها )
وكان الدينار يتصدر باقي أندواع العملدة ،و تكوندت لده أجزاء،وهدذا مدا ندركده مدن 
 خالل قول الونشريسي ))أن أحدا سأل فقيها عدن مدن لده ديندارا علدى رجدل قرضدا
،هل يجوز قضاء بعضه ،أم ال يجوز قضدائه إال دفعدة واحددة ؟فأجابده بجدواز اخدذ 
بعضه )الدينار (بما تراضيا عليه يوم الصرف ويبقى البعض اآلخر في الذمة ذهبا 

(كمددا أن هندداأ أنواعددا مختلفددة 11إلددى يددوم القضدداء بحسدداب صددرف يددوم القضدداء.)
وهذا ما نستنتجه من قول الوزان  للدنانير الزيانية من حيث المادة التي تصنع منها

""ويسأ الملأ نقودا مدن الدذهب الدرديء، كالددنانير التدي تسدمى فدي ايطاليدا بسدال 
تشي )أي الخفيفة(غير أن القطعة الواحدة منها تساوي دينارا وربعا ايطاليا لكونهدا 
كبيرة جدا، ويسأ أيضا نقودا فضية غير خالصدة وأخدرا نحاسدية متفاوتدة القيمدة 

 ( .19)والنوع
 :ــارةـــــالتجــ

))التجددارة هددي محاولددة الكسددب بتنميددة المددال، بشددراء السددلع بددالرخص،             
(. كمددا يعرفهدا الجرجدداني بأنهددا عمليددة 11وبيعهدا بددالغالء، أيددا مدا كانددت السددلعة(()
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(، أو كما يختصرها 11شراء شيء ليباع بالربح،ويعرف البيع بأنه مطلق المبادلة)
تين ، شراء الرخيص وبيع الغالي، وبذلأ فهي حركدة انتقدال السدلع البعض في كلم

داخليا ضمن الحدود اإلقليمية للدولة ،أو خارجيا بعيددا عنها.كمدا انده ال يمكدن ألي 
دولددة أن تسددتغني عددن هددذا القطدداع الحيددوي مهمددا كددان ثرائهددا وغناهددا، إذ تكددون 

و كددان مددن مضددطرة لتصددريف الفددائض عددن حاجتهددا ،وجلددب مددا ينقصددها حتددى ولدد
 الكماليات،التي عادة ما تتجه نحو قصور السالطين والملوأ واألثرياء.

اشددتهر العددرب منددذ القدددم بالتجددارة ،فكددان الملددوأ قبددل اإلسددالم تجددارا يبيعددون      
(،فسددكان 14ويشددترون، وكددان رؤسدداء المعابددد تجددارا يتدداجرون باسددم معابدددهم )

إلسددالمي الددذي امتلددأ طقوسددا المغددرب أصددبحوا بمددرور الددزمن جددزءا مددن العددالم ا
فأكددت  (14،وجاء اإلسالم ليرفع من قدر التجدارة والتجدار،)(10وعادات تجارية)

كما أن مزاولة الرسدول )صدلعم ( نفسده (11ذلأ بعض األحاديث النبوية الشريفة )
 للتجارة شجع المسلمين عامة على امتهانها ومزاولتها.

 ر  أهمهم أنواع من التجا اإلسالميوقد وجد بالمغرب 
*التدداجر الخددزان :وهددو المحتكددر للسددلع ،يشددتريها فددي مواسددمها بأثمددان رخيصددة 
لوفرتها وكثرة المعروض منهدا،فينظر نددرتها وارتفداع أسدعارها ليخرجهدا ويبعهدا 
بأكبر هامش من الربح،وهو على هذا األساس على اطالع عام بما يدور باألسواق 

 وما يحدث بها من تقلبات في األسعار.
(وهدو المنتقدل مدن 12ار)لتاجر الركداض:ويعرف أيضدا بالتداجر الجدوال أو السدفّ *ا

منطقة ألخرا بحثا عن سلع يتاجر فيها وقد يكدون علدى مسدتوا محلدي أي داخدل 
إطار الدولة الواحدة والذي يتوجب عليه المعرفة بأسعار المادة التي يتاجر فيهدا،أو 

لتجار تلمسان الذين كدانوا يجوبدون  بين منطقتين مختلفتين ،كما كان الحال بالنسبة
 أطراف الصحراء لجلب الذهب وما ندر في بالدهم من المعادن والحلي وغيرها. 
*التاجر المجهز: ويعمل بالتنسيق مع تاجر آخر أو أكثر،أو أن يتخدذ لده وكديال فدي 
مدينة أخرا أو بلد آخر،فيجهز إليه السلع ليتولى بيعها،ثم شدراء سدلع أخدرا يقدوم 

وهددذه العمليددة تتطلددب وجددود ثقددة كبيددرة بددين -أي إلددى لمجهددز  –رها إليدده بتصدددي
(وقد يلجا الى هذه العملية في حالدة احتدراف 26التاجرين أو من تتم بينهم العملية،)

التدداجر لمهنددة أخددرا وال يرغبددون فددي التنقددل خاصددة الفقهدداء مددن أربدداب الخطددط 
قد يخدم تاجرا واحدا ،أو  وهذا ما أدا الى ظهور مهنة الوكيل الذي(21الرسمية )

 (.29يفتح حانوتا يخدم من يطلبه،وكان كل ذلأ يتم وفق اتفاق مكتوب ال يتعداه)
ويمكددن أن نصددنف التجددار علددى أسدداس آخددر وهددو مددا يمتلكوندده مددن رأس المددال 
وبوضعهم االجتماعي والطريقة التي يستثمرون أموالهم بها، فمنهم من يستثمرون 

ون لصالحهم الخاص،سواء كانوا مقيمين أو متنقلدين، أمدا اقل من مائة دينار ويعمل
المجموعة الثانية فهم التجار الذين يستثمرون أكثر مدن مائدة ديندار الدى غايدة ألدف 

 (.21دينار،أما المجموعة الثالثة فهي التي يفوق مقدار ما تستثمره األلف دينار)
 
 : (21التجارة مع السودان الغربي)-*
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افي والقفار إلى أقصى الشمال كان عامال أساسيا في غنى سكان إن امتداد الفي      
، ألهميدة (24تلمسان،بفضل التجارة التي كانت مزدهرة خاصة في العهد الزيداني)

موقع تلمسان الجغرافي،فكانت عالقاتها التجاريدة قويدة مدع  بدالد المغدرب والدبالد 
تى أنها عّدت السوق (،تستورد وتصدر السلع والبضائع المختلفة،ح20االستوائية )

(،فكانت في اتصال مباشر مع سجلماسدة والطدريقين 24المغربية الكبرا للسودان)
الرئيسيين العابرين للصحراء:طريق الغرب )لمتونده(التي تدربط السدوس بداألدرار 

 . (22وطريق الوسط الموصلة إلى تمبكتو وغاو.....)(21)الموريتانية
تلمسددان ووهددران إلددى مددا وراء الصددحراء كددان التجددار يرسددلون سددلعهم مددن        

،عددن طريددق سجلماسددة كمددا سددبقت اإلشددارة إلددى ذلددأ،أين تلتقددي قوافددل المملكددة 
بنظيرتهدا مدن المغددرب األقصدى ،لتددؤم جميعهدا تمبكتددو وغاندا ،ومددع قوافدل أخددرا 
تخرج من الصويرة ووادي نون  فتدؤم هدي األخدرا موريتانيدا والسدنغال والمدالي 

 .(166وغانا وغينيا )
وممددا يدددل علددى نجدداح وتقدددم التجددارة بتلمسددان خاصددة هددو ظهددور               

(، الدذين مهددوا 161الشركات التجاريدة الصدحراوية ،إذ ظهدرت شدركة المقدريين)
طريق الصحراء بحفر اآلبار وتأمين التجار متخذين لذلأ طبال ورايات تتقدم عندد 

 (.169المسير)
ة تجارية مدرة فدي السدنة وقبدل الشدروع فيهدا، كان التجار يقومون برحل            

يتجمعون لالستعداد لها بتوفير وسائل النقل،وتحديدد طدرق الرحلدة والتدزود بالمداء 
واكتراء الدليل، ونفس الشيء كان قائما في بالد المشرق إذ عندي العدرب بحراسدة 

علدى  الطرق وتأمينها وإنشاء أماكن يستريح فيها المسافرون ،أو تيسير المداء فيهدا
(،وقددد تعدددت هددذه الظدداهرة الددبالد العربيددة إلددى بددالد فارس،وتعدددت 161األقددل)

رباطدات فدي تقدديم الضديافة المسلمين إلى النصرانيين،إذ كانت األديرة تقوم مقام الّ 
 للتجار والعابرين.

بعد ذلأ يتم تحميل الجمال، لتنطلق القافلدة قاطعدة المسدافات الطويلدة ،قدد           
لجملة من األخطار،كندرة الماء والرياح والعواصف و التيهان،فيهلأ تتعرض فيها 

(  أو قددددد يتعرضددددون للنهددددب مددددن طددددرف قطدددداع 161أهلهددددا أو الكثيددددر مددددنهم،)
(ولهذا كان التجار فدي كثيدر مدن األحيدان يسدتعينون ب"التكشديف"أو 164الطرق،)

حسدب ابدن الدليل الذي كان له دور هام فدي بلدوغ القافلدة أهدافها،وقدد كدان يكتدرا 
(وكددان 160بطوطدة بمائدة مثقددال مدن ذهددب للرحلدة فيمددا بدين مسددوفة  و ايدوالتن،)
( فددي مدددة 164التجددار يقطعددون المسددافة مددن تلمسددان إلددى بددالد السددودان الغربددي)

و تعدود أسدباب ازدهدار التجدارة عبدر هدذا المحدور (161) شهرين ونصف الشهر،
منطقددة الشددرقية بعددد زحددف إلددى عدددة عوامددل منها:اختندداق النشدداط التجدداري فددي ال

 (.162الهالليين عليها في القرن الخامس الهجري)
 أما عن قائمة السلع المتبادلة فكثيرة .              



 9616ديسمبر– 61العدد   ""متون 414 

 واردات المغرب األوسط:و تتشكل مما يلي:-أ
( وهي أهم مادة ضمن القائمة،وكانت متوفرة بمنطقة غاو و أودغست 116التبر:) 

 ور الجمال عبر الصحراء إلى بالد المغرب .وغانة وغيرها،فينقل على ظه
العبيد:لقدددد خصصدددت للعبيدددد بالسدددودان الغربدددي أسدددواق خاصدددة تسدددمى أسدددواق 
النخاسة،وخاصدة فددي مديندة غاو،وغالبددا مددا كدانوا يسددتخدمون فدي األعمددال الشدداقة 
التي تتطلب جهدا عضليا،كالصناعة واسدتخراج المنداجم والزراعدة،ونقل البضدائع 

كما استعملوا في أشغال أخرا داخل القصدور والجديش وحراسدة وحراسة القوافل،
 الملوأ.

الرياش:وخاصة ريش النعام الذي كان يستعمل في حشو األرائأ والمخدات،وتتخذ 
 منه المراوح،وكذا  استعماله كمظهر من مظاهر الزينة.

 بيض النعام:والذي كان يدخل في تركيب األدوية،فكانت أسعاره مرتفعة.
ي المادة المكونة ألنياب الفيلة، كانت تجلب من مناطق الغابات جندوبي العـــاج:وه

السودان الغربي،واستعملت في عدة أغراض تشدكيلية وفدي صدناعة األثاث.وغالبدا 
 ما كانت 

 (. 111السلع الكمالية تتجه نحو األثرياء)
صادرات المغرب األوسط: تمثلت في مواد زراعية تفتقدر إليهدا المنطقدة نظدرا -ب
م تناسددب مناخهددا وتربتهددا السددتنباتها ونموهددا، وبعددض المددواد المصددنعة التددي لعددد

 ينتجها المغرب األوسط أو تأتي إليه من الضفة الشمالية للمتوسط.
فبالنسبة للمحاصيل النباتية نجد على رأسها القمح،الدذي لدم يكدن فدي متنداول جميدع 

متمثلددة فددي الملددوأ الفئددات االجتماعيددة،وإنما كددان حكددرا علددى الطبقددة الراقيددة ال
والسالطين واألثرياء،نظرا الرتفاع أسعارها،وهذا ما يؤكده قول ابن بطوطدة بأنده 
بيع في القرن الرابع عشر بمدينة تاكدة بحساب عشرين مدا من أمدادهم بمثقال من 

(،كما اتجه التين التلمساني المجفف أيضا نحو هذه المنطقة وكان سعره 119ذهب)
فكدان يلقدى رواجدا وإقبداال كبيدرا مدن لددن سكانها،إضدافة (111)مماثال لسعر القمح

 إلى الزبيب وعين البقرة،وكذا التمور.
أمدا بالنسددبة للمدواد والسددلع المصدنعة، فقددد صددر أهددل المغدرب األوسددط بعددض     

المنسددوجات التددي اشددتهرت بهددا المنطقددة،حتى أصددبح بعضددها لباسددا مميددزا للطبقددة 
يدرهم، الن لحمتده كاندت مدن الحريدر الطبيعدي الراقية من ملوأ وتجار وقضاة وغ

وسدداه مدن القطن،كمدا كدان بعضدها يجلدب مدن أوروبا،وخاصدة مدن شدبه الجزيدرة 
االيطالية.وصدددرت نحوهددا أيضددا األسددلحة والدددروع والخددوذ والخندداجر والسددهام 
والسددكاكين واألوانددي المنزليددة ألنهددا كانددت أممددا متخلفددة فددي المجددال الصددناعي أو 

 ا قارناها مع بلدان المغرب األوسط أو البلدان األوروبية آنذاأ.الحرفي، إذا م
*التجارة مع الدولة الحفصية و المرينية:  رغم قلدة المصدادر التدي تعطيندا صدورة 
متكاملة عن التبادل التجداري بدين هدذه الكياندات الدثالث، إال أنندا يمكدن أن نسدتنتج 

من دور أساسي فدي ازدهدار  بعض األمور األساسية كالعامل السياسي وما كان له
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أو انكمدداش التبددادل التجدداري سددواء مددن الناحيددة الشددرقية أو الغربيددة أو كلتاهمددا 
(، وكذا المحاصيل والمنتجدات المسدتوردة والمصددرة انطالقدا ممدا ذكدره 111معا)

 الرحالة العرب عن منتجات كل منطقة.
ي يتجده مدن تدنس فمن بين ما كان يصدر نحو الدولة الحفصدية، السدفرجل الدذ     

العسل والسدمن والتدين الدذي يخدرج مدن  إلى(،إضافة 114الى المسيلة و القيروان)
(.وبعض الفواكه،والقمح والشعير في سدنوات الخصدب 110جزائر مزغنة نحوها)

التدي كانددت تصدديب المنطقددة مدن فتددرة ألخددرا كمددا هدي الحددال بالنسددبة لبدداقي بددالد 
رداتهدا فديمكن حصدرها فدي الفسدتق المغرب األوسدط،وبعض المصدنوعات. أمدا وا

(،والشمع والمرجدان والملدح واألسدماأ المملحدة 114والعطور واألحجار الكريمة)
(،كمددددا ال نسددددتبعد اسددددتيرادها للتوابددددل و المنسددددوجات 111والصددددابون والحديددددد)

الحريرية والوشي والبردي والقطن والعطور القادمة من بالد المشرق باعتبدار أن 
 ت تلعب دور الوسيط التجاري بين الشرق والغرب اإلسالمي.الدولة الحفصية كان

أمدددا بخصدددوص المغدددرب األقصدددى،وفي ظدددل غيددداب المصدددادر التدددي أرخدددت     
للمبادالت التجارية بينه وبين المغرب األوسط،وتعكر صفو العالقات التجارية فدي 
أغلددب الفتددرة التددي امتدددت وعاشددت فيهددا الدددولتان،يمكن أن نتصددور تبددادال لددبعض 

سلع بشكل فردي ال رسمي،لكننا يمكدن أن نسدتنتج بدأن هنداأ بعدض المدواد التدي ال
استوردها المغرب األوسط،كالسكر المعدروف بدالطبرزد والدذي اشدتهرت بده بدالد 

جميددع بددالد المغددرب  إلددىالسددوس،فتواجدت بهددا العديددد مددن معاصددره،فكان يصدددر 
حداس األخدرا مدن ( ومعدن النحاس الذي فقت جودته كل أنواع الن112واألندلس)

وال نستبعد أيضا استيراده للقطن الدذي اشدتهرت (196منطقة داي أسفل جبل درن)
( وبالمقابددل انتقلددت بعددض 191كددل الجهددات) إلددىبدده المنطقة،والددذي كددان يصدددر 

المحاصيل من المغرب األوسط نحو المغرب األقصى وعلى رأسها الحبوب وهدذا 
،التدي كاندت (199منطقدة تدنس)النخفاض أسدعارها  ووجدود فدائض منهدا خاصدة ب

 (. 191بالد األندلس وافريقية) إلىتخرج منها األطعمة ليس نحوها فقط بل 
مددع بددالد المشددرق: أكددد صدداحب االستبصددار وجددود عالقددة بددين بددالد المشددرق -*

والمغرب األوسط حين ذكر بأن سفن المسلمين كانت ترسو في ميناء بجايدة قادمدة 
لكددريم جددودت يوفينددا بددبعض السددلع التددي يمكددن ونجددد عبددد ا(191)مددن اإلسددكندرية

لتجار المغرب األوسط أن يكونوا قد استوردوها من المنطقدة ،كالسديوف والصدم  
 إلىواللؤلؤ من اليمن،وخشب الساج والرخام من بغداد والوشي من الكوفة ،إضافة 

بدالد األنددلس ،ومداء الدورد  إلدىالتحف والطرائدف لتدزيين القصدور والتدي تعددتها 
طيدددب والكدددافور والكدددركم الدددذي ينفدددع فدددي عدددالج الجدددرب وتجفيدددف القدددروح وال

 (.  194وغيرها)
ومن هنا نستنتج بأن بالد المغدرب األوسدط رغدم األزمدات والمحدن المختلفدة       

التي مرت بها إال أنها ظلت منطقة عطاء وخصب زراعي كما ظلت تمثدل منطقدة 
قفلهدا ،فظلدت مدع ذلدأ مطمعدا  وصل بين أوروبا ودواخل إفريقيا التي كاندت بحدق
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 ةلجميددع الدددول العربيددة وغيددر العربيددة وهددذا مددا تجلددى فددي التحرشددات االسددباني
 والبرتغالية التي انتهت بخضوع المنطقة للحكم التركي مدة تفوق الثالثة قرون.

 
 

 اإلحاالت والتهميش.
 
، -لبندددان -، دار صدددادر، بيدددروت1ابدددن منظدددور )اإلفريقي(،لسدددان العدددرب، ط .1

 .111،ص19ج ،م9661
،المقدمدددة، دار الكتدددب العلميدددة بيدددروت ،لبندددان، (عبدددد الدددرحمن)ابدددن خلددددون  .9

 ومايليها.161ص
مددن غصدن األندددلس الرطيددب، تحقيددق  نفددح الطيددب (،أحمددد بددن محمدد). المقدري 1

 .114ص 4ج، ،1201دار صادر، بيروت، طبعة،إحسان عباس
 .169،ص المصدر نفسهابن خلدون عبد الرحمن ، .1
لدديس المقصددود هنددا ناحيددة الكيددف أو وسددائل االسددتغالل، وإنمددا مددن حيددث عدددد  .4

 المشتغلين بها.
، بغيددة الددرواد فددي ذكددر الملددوأ مددن بنددي عبددد  (أبددو زكريددا يحيددى)ابددن خلدددون . 0

-هدـ1166الواد، تحقيق الدكتور عبد الحميد حاجيات،المكتبدة الوطنيدة،الجزائر
 .111،ص1،جم1216

عددامال مهمددا فددي ظهورهددا،  ،ار الددذي تشددهده المنطقددةربمددا كددان عدددم االسددتقر .4
إضافة إلى التقلبات المناخية التي كاندت تعدود سدلبا علدى اإلنتاج.وقدد انتهجدت 
هذه السياسة في عدة دول سبقتها كالدولة الحمادية.التي جعلت من القلعة مكانا 

 انظدر.لتخزين الحنطة ليمر عليها الحوالن فأكثر وال تفسد وال يعتريها التغيير
اإلدريسددي) أبددي عبددد   محمددد بددن عبددد  (، نزهددة المشددتاق فددي اختددراق 

..كمددا أنهددا كانددت 114،عددالم الكتددب،بيروت لبنددان،دون تدداريخ ،ص1طاآلفدداق،
تمر على المنطقة سدنوات مدن القحدط حسدب مدا يرويده صداحب البسدتان حدين 

مسدان يقول )وذكر لي بعض من أثق به انه سمع من بعض الناس انده كدان بتل
فيما تقدم غالء شديد تعطلت الصالة بسببه في كثير مدن المسداجد (ابدن مدريم، 
البسدددتان فدددي أخبدددار علمددداء وأوليددداء تلمسدددان،ديوان المطبوعدددات الجامعيدددة 

 .11ص،1210الجزائر
. ابن خلدون عبد الرحمن،العبر وديوان المبتددأ والخبدر فدي أيدام العدرب والعجدم 1

لطان األكبدددر،دار الكتددداب اللبنددداني، والبربدددر ومدددن عاصدددرهم مدددن ذوي السددد
 .111، ص 4ج،م1206بيروت،لبنان 

كل ما يؤتدم به مدع وفدي الحدديث الشدريف "نعدم االدام الخدل "فداال دام بالكسدر  .2
واالدم بالضم:مايؤكل به الخبز ،أي شديء كدان وفدي الحدديث " سديد أدام أهدل 

ويقدول : لدو حلدف ان  الدنيا واآلخرة اللحم "ومن الفقهاء ماال يجعل اللحم أدما
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يقدال ادم الخبدز أي خلطده ، ادام  ال يادم ،ثم أكل لحمدا لدم يحندث ،وجمدع االدم
 .14،حرف األلف،ص1،ج ،المصدر نفسه،ابن منظور ، انظرباالدم

 .114،ص4،ج هنفس المصدر . ابن خلدون عبد الرحمن،16
 االستبصار في عجائدب األمصدار ،تحقيدق سدعد زغلدول عبدد . مؤلف مجهول،11

 .142،ص1240الحميد،دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 
تحقيددق إسددماعيل   ،9ط ، كتدداب الجغرافيددا،(أبددي الحسددن المغربددي). ابددن سددعيد 19

 .116ص،1219ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،العربي
 .121.االستبصار، ص11
 .121،ص4. ابن خلدون عبد الرحمن، المصدر نفسه ،ج11
 .114،ص4لمصدر نفسه ،ج ا المقري، .14
، 9دار الغدرب اإلسدالمي،ج ، 9وصف إفريقيا، ط،. الوزان،)الحسن بن محمد(10

 .96ص
 .10ابن خلدون يحيى،المصدر نفسه،ص .14
يددزال هددذا السددهل السدداحلي يحددتفظ بهددذا االسددم،ويقع بضددواحي الجزائددر  ال .11

 العاصمة ،وهو من أخصب السهول في الجزائر والعالم.
-020بوشامة ،عالقات الدولدة الحفصدية مدع دول المغدرب واالنددلسعاشور  .12

م،رسددالة ماجسددتير ،جامعددة القدداهرة كليددة اآلداب قسددم 1441-1001هددـ/211
 . 120م،ص1221هـ/1111التاريخ،

، دار صددددادر 9ط، صددددورة األرض،(أبددددي القاسددددم النصدددديبي). ابددددن حوقددددل 96
 .40ص  ،1ج،1211بيروت،

 .44نفسه،ص .91
 ذاتها.الصفحة . نفسه،99
 .11و11الوزان،نفس المصدر،ص .91
، 140االستبصار،ص  انظر أيضا،.161و166صه ،. اإلدريسي،المصدر نفس91

144. 
. يقول يحي بن خلدون في هذا الصدد"وذكرها صاحب جغرافيا فقال )دار ملأ 94

قديمة البناء طيبة الهواء كثيدرة الفواكده والدزرع ذات عيدون غزيدرة ،وأعمدال 
 .21المشتى لكثرة ثلجها ...(البغية، صمتعددة باردة 

المصدددر  ،المقري،نظددر أيضدداا.26،ص ه. ابددن خلدددون يحددي ، المصدددر نفسدد90
 .114،ص4،جهنفس

وحدددة وزن قديمددة يقدددرها يحددي بددن خلدددون بسددتين برشددالة زنتهددا ثالثددة  المدددّ  .94
  الحبوب. والبر أعشر رطال من 

 26،ص هابن خلدون يحي،المصدر نفس .91
 .140صار، ص. االستب92

30. Vernet robert،revue d،histoire et de civilisation du 

Maghreb،13 janvier 1976،p32. 
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 .19-12،ص هنفس الوزان،المصدر .11
تقددع تلمسددان عاصددمة المملكددة حسددب ابددن سددعيد علددى دائددرة عددرض ثالثددة  .19

وثالثدددون درجدددة واثنتدددان وأربعدددون دقيقدددة،وخط طدددول أربعدددة عشدددر درجدددة 
 .116،ص هنفس دقيقة،المصدر وأربعون

 .114،ص4،جهنفس المقري احمد ، المصدر .11
. Vernet robert،op،cit،p62.11 

، ،دار 1،ط،تدددداريخ الجزائددددر العددددام(عبددددد الددددرحمن بددددن محمددددد)الجياللددددي  .14
 .110ص،9،جم1216هـ/1166الثقافة،بيروت،لبنان،

Vernet robert، op،cit، p62..10 
 .196المقدمة،ص  ابن خلدون عبد الرحمن، .14
. أبو إسحاق إبراهيم بن يخلف التنسي عدالم وصدالح ألدف كتبدا كثيدرة، تدوفي  .11

هـ ،وقبره في العباد بتلمسان. التنسدي نفدس المصددر 016في تلمسان في حدود
.وهنددداأ اخدددتالف فدددي كنيدددة الرجدددل إذ نجدددده لددددا صددداحب البسدددتان 194ص

 .119"التونسي".ص
 لصفحة ذاتها.ا، هنفس ابن مريم ، المصدر .12
 .111،صهنفس المصدر . ابن خلدون يحي،16
.41،Paulume Denise، les civilisations africaines،6eme 

édition،1974،presse universitaire de France،p102. 
 وما يليها. 40صه،نفس المصدر ،ابن حوقل .19
 .142. االستبصار،ص11
ل بأنده اسدم ألميدرة مدن أميدرات هو ما يعدرف اليدوم بصدهريج بددة والدذي يقدا .11

م، ومعندداه لغددة 1114-1111هددـ/411-410القصددر العبددد وادي،أنشدد  حددوالي 
الحظ والنصيب كان يستعمل للسباق بين الزوارق والقدوارب فدي أيدام األعيداد 

متددر  966واالحتفدداالت وللسددقي أيضددا، وهددو اليددوم عبددارة عددن منتزه.طولدده 
 متر وعمقه ثالثة أمتار. 166وعرضه 

باقة السوسان فدي التعريدف بحاضدرة تلمسدان عاصدمة دولدة رمضان شاوش، .14
 .12،صبني زيان، دم ج، الجزائر

 .114ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة،ص .10
 ،الصفحة ذاتها.نفسه .14
التنسدي محمدد بدن عبدد  ، انظر،.910ص ه،.ابن خلددون يحدي، المصددر نفسد11

 . 116نفس المصدر،ص
فان مخترعها هو العالم الرياضي أبدو الحسدن علدي بدن  حسب يحي بن خلدون49.

احمدد المعدروف بدابن الفحام،ولمعرفدة مزيدد مدن المعلومدات عدن هدذه السدداعة 
ملدددوأ  تددداريخ بندددي زيدددان(،محمدددد بدددن عبدددد  )التنسدددي :يرجدددى العدددودة إلدددى

تلمسان،مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بندي زيان،حققده وعلدق 
 .101و109ص ،م1214د،م وأ،الجزائر،عليه محمود بوعيا
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 .111،ص1جتاريخ المغرب، ،(عبد الحميد).سعد زغلول 46
 .91، ص ه.الوزان،المصدر نفس51
 .14.نفسه، ص49
موقددددددددددان -تلمسددددددددددان-.مارسددددددددددي جددددددددددورج ،مدددددددددددن الفددددددددددن الشددددددددددهير 41

 .161.ص9661،البليدة،الجزائر
 .14،صهنفس . الوزان،المصدر 54
 .14نفسه ،ص .44
 .116،ص هصدر نفس.ابن سعيد، الم56
 .166،ص ه. مارسي جورج،المرجع نفس44
إذ ،مددا يدددل علددى التخصددص فددي هددذا المجددال هددو التطددوير المسددتمر للنوعيددة-41

البدرنس الدذي كدان متواجددا بتلمسدان فدي  d.arvieux     chevalierيصدف

القرن السابع عشر بقوله، "و هو ذو شعر طويدل ذو وجده متمدوج مثدل الدوبر 
شابها للفرو المتجعد للخرفان اآلتية مدن البحدر األسدود فيضدع والوجه األخر م

الناس الشعر إلى الداخل في فصل الشتاء والى الخدارج فدي فصدل الصديف أو 
عند األمطدار الن المطدر يسدقط عليده دون أن يخترقده وعنددما يسدتمر هطدول  
المطددر عليدده لفتددرة طويلددة يقددوم الندداس بنفضدده فيبقددى جافددا كددان لددم يمطددر 

.وان كاندت الفتدرة التدي 166نظر مارسي جورج، المرجدع السدابق صفوقه".ا
أوردها مارسي بعيدة نوعا ما عن مدا نقدوم بدراسدته،إال أن تلدأ المرتبدة التدي 
بلغها ذلأ البرنس تعتبر امتدادا لتجربة تغدوص فدي العمدق،وان ذلدأ لدم يتدأت 

 في فترة وجيزة.
 .166ص،ه. مارسي جورج، المرجع نفس42
 .91،ص هصدر نفس.الوزان،الم60

دراسددات اجتماعيددة فددي العصددور اإلسددالمية،المطبعة . كحالددة محمددد رضددا،  61
 .140،صم1241التعاونية،دمشق 

.ابن أبي زرع ،األنيس المطرب بروض القرطداس فدي معرفدة ملدوأ المغدرب 09
 . 101.104، ص9وتاريخ مدينة فاس، ج

 .96،صه.الوزان،المصدر نفس01 
 .14ص،نفسه.64
 .91صه،.نفس65
رحاء وطريدق المعصدرة وذراع الصدابون .من هذه األمكنة واألحياء طريق األ00

 وسوق نشر الجلد وسوق الغزل وباب القرمادين ...الخ.
 .111بن خلدون عبد الرحمن،المقدمة،ص  04
 . نفسه ،الصفحة ذاتها.68
  .41، ص4.ابن خلدون عبد الرحمن، العبر، ج.02
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ابن خلدددددددددون عبددددددددد أيضددددددددا، ،انظددددددددر111،صالمصدددددددددر نفسددددددددهالتنسي، .46
،  هنفسدددد .وابددددن خلدددددون يحيددددى، المصدددددر20، 24،ص4جالعبددددر،الرحمن،
 .964ص

 .964، صهنفس .ابن خلدون يحيى، المصدر71
 .91، صهنفس .الوزان،المصدر 49
 .119،صهالمصدر نفس،.التنسي41
 .914، ص هنفس .ابن خلدون يحيى، المصدر74
 .964.نفسه،ص 44
حكدددم فدددي دولدددة بندددي عبدددد الواد،الدددديوان الدددوطني نظم ال. الددددراجي بوزيددداني،40

 .911،ص1221للمطبوعات الجامعية،الجزائر
.حملددت الدددنانير التددي جدداءت بعددد فددأ الحصددار المددر ينددي عددن مدينددة تلمسددان  44

عبارة "ما اقرب فرج  "ومن هنا ندرأ بان النقود نهما كانت طبيعتها تعتبر 
ألي دولدة فقدد تسداعد كثيدرا فدي جزءا هاما من المدوروث التداريخي والثقدافي 

إلثراء أو  تزويد الباحث بالمعطيات واألحداث، أو على األقل أنها تمثل مدخال
 ..للمنطقة. توسيع عملية البحث التاريخي

.لمزيدددد مدددن االطدددالع يرجدددى العدددودة إلدددى كتددداب نظدددم الحكدددم للددددراجي  41
 .914-991بوزيان،المرجع: السابق، ص

 .41رجع السابق،صزبادية عبد القادر، الم 42
 .106. بوشامة عاشور،المرجع السابق، ص16
المعيددار المعددرب والجددامع المغددرب عددن فتدداوا  ،(أحمددد بددن علددي).الونشريسددي11

علمداء إفريقيددا واألنددلس والمغرب،تحقيددق مجموعدة مددن األسداتذة،دار الغددرب 
 .11ص،4ج،1211اإلسالمي،بيروت

 .91، صهنفس .الوزان، المصدر19
 .116بد الرحمن، المقدمة،ص.ابن خلدون ع11
الجرجدداني علددي بددن محمددد بددن علي،التعريفددات،دار الكتدداب العربددي بيددروت  11

 .41 -01،تحقيق إبراهيم االبياري،ص1164،لبنان،الطبعة األولى 
 .162ص،هكحال  عمر  ضا، المرجع نفس 14

 كان لعرب قريش  حلتاان للتجاا ة األولاى تاتم شاتاء وفا  اتجاا  الايم  والثانيا  10

 صيفا تجا  الشام. 

.اختلفت نظرة المسدلمين للتجدارة مدن زمدن ألخدر ومدن خالفدة ألخدرا إذ كدان 14

األمويون ال ينظرون بعدين التقددير إلدى التداجر ألنهدم كدانوا فرسدانا محداربين 
 .162،ص،المرجع نفسهوقواد حرب .عمر رضا كحالة

خرجده ابدن ماجده ."التاجر األمدين الصددوق المسدلم مدع الشدهداء يدوم القيامدة "أ11
 والحاكم عن ابن عمر. 
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،النشداط االقتصدادي فدي المغدرب اإلسدالمي خدالل  (عدز الددين عمدر). موسى 12
دار الغددددددددددرب اإلسددددددددددالمي،بيروت  ،9طالقددددددددددرن السددددددددددادس الهجددددددددددري،

 .919صم،9661هـ/1101
 إلددى.لمزيددد مددن المعلومددات عددن هددذا الموضددوع يرجددى االطددالع أو العددودة 26

تحقيدددق ،1التجدددارة "ألبدددي الفضدددل الدمشدددقي، طمحاسدددن  إلدددىكتاب"اإلشدددارة 
نشدددددر مكتبدددددة الكليدددددات   ،البشدددددري الشدددددوربجي ،مطبعدددددة الغد،اإلسدددددكندرية

 .44-46ص،1124/1244،األزهرية
 .911،ص هنفس . موسى عز الدين،المرجع21
 . 211،ص9جو، 112، 44،ص0،ج هنفس . الونشريسي،المصدر29
المرجع عددددز الدددددين،وسددددى م :.لمزيددددد مددددن المعلومددددات يرجددددى العددددودة إلددددى21

 وما يليها. 941ص،هنفس
.يقصد بالسودان الغربي المنطقة المشتملة على حوض السنغال حاليا وغامبيا و 21

فولتا العليا والنيجر األوسط وقد  تكونت في العصر الوسيط من مجموعة مدن 
الممالأ هي:غانا مالي وسنغاي وبرنو.لمزيد من االطالع حول هذا الموضوع 

،النصف الثداني مدن  2الى عبد القادر زبادية،مجلة التاريخ،عدد  يرجى العودة
 وما يليها. 111،المركز الوطني للدراسات التاريخية،ص1216سنة 

. بوعياد محمود،جوانب من الحياة االقتصادية في المغدرب األوسدط فدي القدرن 24
الطمار انظرأيضددا:11،ص،الشددركة الوطنيددة للنشددر والتوزيددع،التاسددع الهجري

الشدركة الوطنيدة للنشدر  ،محمد،الروابط الثقافية بدين الجزائدر والخدارجعمرو 
 .910.ص1211والتوزيع ،الجزائر 

.114. Robert corvenint،op.cit p. 20 
.العددرب هددم أول مددن أطلددق كلمددة السددودان علددى األقددوام التددي تسددكن جنددوب 24

ستوحوه الصحراء الكبرا،وسموا بالدهم بالد السودان ،أما أصل التسمية فقد ا
عبدددددد القدددددادر زباديدددددة،نفس ،مدددددن لدددددون البشدددددرة عندددددد سدددددكان تلدددددأ المنطقة

 .11المرجع،ص
.مندداطق مرتفعةهضددبية تنتشددر فددي وسددط وشددمال موريتانيددا الحاليددة، يتددراوح 21

 م فوق مستوا سطح البحر.466و 166ارتفاعها ما بين 
99. Robert Corvenin.op،cit p337.  

ومدددا يليهدددا،انظر أيضدددا: الطمدددار 111. بودوايدددة مبخدددوت،نفس المرجدددع،ص166
 .910صالمرجع نفسه،عمرو،

  .964،ص4،ج هنفس .المقري،المصدر161
. ورد في نفح الطيب تعريفا بهذه العائلة وشركتها ما يلي))ثم اشتهرت ذريته 169

علددى مددا ذكددر مددن طبقدداتهم بالتجددارة فمهدددوا طريددق الصددحراء بحفددر اآلبددار 
وراية تقدم عند المسير وكدان ولدد يحيدى  وتأمين التجار واتخذوا طبال للرحيل

الذين أحدهم أبو بكر خمسة رجال فعقدوا الشركة بينهم في جميع ما ملكدوه أو 
يملكونه على السواء بينهم واالعتدال فكان أبو بكر ومحمد وهما أرومتا نسبي 
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مددن جميددع جهددات أمددي وأبددي بتلمسددان وعبددد الددرحمن وهددو شددقيقهما األكبددر 
واحدد وعلدي وهمدا شدقيقاهم الصدغيران بد يواالتن فاتخدذوا بسجلماسة ،وعبدد ال

بهدددذه األقطدددار الحدددوائط والدددديار وتزوجدددوا النسددداء واسدددتولدوا اإلمددداء وكدددان 
التلمسدداني يبعددث إلددى الصددحراوي بمددا يرسددم لدده مددن   السددلع   ويبعددث إليدده 
الصدددحراوي بالجلدددد والعددداج والجدددوز والتبدددر و السجلماسدددي كلسدددان الميدددزان 

الخسدران والرجحدان ويكاتبهمدا بدأحوال التجدار وأخبدار البلددان يعرفهما بقددر 
 .964،ص4((ج
 .141، ص هنفس ،كحالة محمد رضا،المرجع161
المكتبددة  ،.ابدن بطوطة،تحفددة النظددار فددي غرائدب األمصددار وعجائددب األسددفار161

 .064التوفيقية القاهرة مصر بدون تاريخ.ص
 .دار الكرامدة للطبدع و9664،جدوان 4.بن عميرة لطيفة ،حولية المدؤرخ عددد164

 . 11صر،النش
 .061،ص هنفس .ابن بطوطة،المصدر160
..يضم السودان الغربي ثالثة ممالدأ هدي :مملكدة  التدي قامدت شدرق السدنغال 164

وجنددوب موريتانيددا، كمددا شددغلت جددزءا مددن مددالي وربمددا غينيددا حسددب حسددن 
،الطبعدة  إبراهيم حسدن ،انتشدار اإلسدالم فدي إفريقيدا مكتبدة النهضدة المصدرية

. واإلمبراطوريددة الماليددة التددي سدديطرت علددى الجددزء 169،ص1201الثانيددة 
الغربي لبالد السودان الغربي ومملكة السنغاي التي تأسسدت ابتدداء مدن القدرن 

 السابع الميالدي،وبسطت نفوذها على أراضي اإلمبراطورية المالية.
 .22، 21،صهنفس .مارسي جورج،المرجع161
 .11،11،ص هنفس ة ،المرجع. لطيفة بن عمير162
. يعرف محمد بن بكر الرازي التبر ب:"مدا كدان مدن الدذهب غيدر مضدروب 116

،فددد ذا  ضدددرب دندددانير فهدددو عدددين ،وال يقدددال تبدددر إال للذهب،وبعضدددهم يقولددده 
 ،للفضددة.مختار الصددحاح، طبعددة جديدددة، تحقيددق محمددود خاطر،مكتبددة لبنددان

 .11ص،1جم،1224/ هـ1114ناشرون ،
يم جودت،األوضاع االقتصادية في المغرب األوسط خالل القرنين . عبد الكر111

 .141الثالث والرابع الهجريين،د م ج، الجزائر،ص
 .020.ابن بطوطة ،نفس المصدر،ص119

113..Brunschivig،la berberie oriontale sous les hafsides;des 

origines a la fin du xv  siècle ،paris1940-1947،tome 

2،p237. 
.ال يمكددن أن نتصددور وجددود تبددادل تجدداري رسددمي علددى األقددل بددين الدولددة 111

الزيانية وإحدا الدولتين في فتدرات العددوان أو الحدروب التوسدعية.أما الحالدة 
الثانية فهي حالة الحصار المر يني المضروب على تلمسدان والدذي دام قرابدة 

دينددة مددن أكددل الثمدداني سددنوات فمددن خددالل الحالددة التددي وصددل إليهددا سددكان الم
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الجيف والقطط والثعابين وغيرها ندرأ بدان الدولدة انقطعدت تجاريدا وسياسديا 
 عن العالم ككل .

 .914،صه.عبد الكريم جودت، المرجع نفس114
، 1212عدددددددددددالم الكتدددددددددددب،بيروت،،1ط. اإلدريسدددددددددددي،نزهة المشدددددددددددتاق،110
 . 40،انظر أيضا ابن حوقل،المصدر ذاته، ص258،ص1ج
،دار إحيدددددددددددداء التددددددددددددراث 1البلدددددددددددددان،ج يدددددددددددداقوت،معجم . الحمددددددددددددوي114

  .114ص،1242،بيروت،
 .161مرجع نفسه ، صال.انظر عاشور بوشامة،111
 .919. االستبصار،ص112
 .911،ص1ج.اإلدريسي،المصدرنفسه،196
 .نفسه،الصفحة ذاتها.191
.ربمدددا تكدددون المنطقدددة المقصدددودة هدددي تونس،لتوافدددق مدددا ورد فدددي كتددداب 199

 راء  :االستبصار عنها بقول أحد الشع
 أيها السائل عن أرض تنس ***بلد اللؤم لعمري والدنـس
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 ‘The Irish don’t know what they want and 

won’t be happy till they get it.’
 (1)

 

 

British Army officer, 1975. 

 ‘Many talk about a solution to Ulster’s political problem but few are   

prepared to say what the problem is. The reason is simple. The   

problem is that there is no solution – at least no solution                      

recognizable in those more fortunate parts of the Anglo-American                      

world that are governed with consensus.’
 (2)

 

R. Rose, 1976. 

 ‘Hell just froze over. There’s going to be peace in Ireland.’
 (3)

 

White House aide, 1998.  

       For many years it was assumed that the conflict in Northern 

Ireland was something beyond solution. However hard politicians 

(and academics) planned, debated, manoeuvred, compromised, 

rethought and innovated, the problem remained intractable. Northern 

Ireland had a conflict that was simply too complex to untangle, a 

struggle that somehow ignored the normal laws of conflict resolution. 

The Berlin Wall could fall, Nelson Mandela walk to freedom in South 

Africa and even Israel and Palestine reach peace agreements in 1993 

and 1995 (though these have not survived), but Northern Ireland 

remained ‘troubled’. While other regions turned corners, Northern 

Ireland could only tread the same path. As other politicians talked 

peace, hers continued to bellow and roar. And as guns fell silent 

elsewhere, hers continued to kill. Just two months after Israel and 

Palestine signed the historic Oslo accord in 1993, an IRA bomb 
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demolished a fish shop in Belfast, killing ten people. Seven days later 

the UFF replied by machinegunning dead seven people in the Rising 

Sun bar in Greysteel. The six counties had given their own particular 

response to peace elsewhere. 

   The intractability of the Northern Irish problem was thought the 

product of a rather unique type of conflict, a battle rooted in 

seventeenth-century prejudices rather than grounded in the economic 

or political realities of the late twentieth century. An antediluvian, 

almost ‘Sicilian’ blood feud that by its very nature rendered it too 

remote for ‘modern’, Western democratic politicians to understand, let 

alone resolve. For them the region was ‘a place apart, somewhere not 

quite in the modern world’, a peculiarity in an otherwise peaceful 

Western Europe 
(4)

. ‘With blithe lightness of mind’, Michael Ignatieff 

has written, ‘we assumed that the world was moving irrevocably 

beyond Nationalism, beyond tribalism, beyond the provincial confines 

of the identities inscribed in our passports, towards a global market 

culture which was to be our new home’.
 (5)

 A world, we might add, 

where Northern Ireland stuck out like a sore thumb! Yet the end of the 

Cold War by the early 1990s brought with it a flowering of ancient 

‘tribal’ disputes, forgotten hatreds, cultural intolerance and ethnic 

quarrels. Across Europe and the wider world it appeared that the 

‘repressed had returned’,
 (6)

  which in turn altered perspectives on the 

Northern Ireland ‘Troubles’. As violent bloodshed revisited the 

Balkans, Rwanda, Indonesia and Chechnya, and with the continued 

deadlock over the Israeli–Palestinian question, the notion of an 

insoluble conflict in Northern Ireland appeared both less anomalous 

and more plausible. In a world of seemingly ‘primitive’ and 

irresolvable ethno-national antagonisms, the unmovable ‘Troubles’ 

looked less extraordinary. This wider perspective also diminished a 

lingering English prejudice that the conflict was somehow uniquely 

‘Irish’ (whether Nationalist or Unionist), a problem rooted in the 

cultural peculiarities of a ‘naturally’ quarrelsome people. In other 

words, Northern Ireland now stood amongst and not apart from 

developments in the world, and her ‘Troubles’ had been a premonition 

of what was to come rather than a residue of what had gone; a window 

on the future rather than a bolt from the past!  

 

   Understanding the source of the conflict and to what it is related did 

not of course make finding a solution any easier. Part of the problem 

lay in the immense difficulties of trying to pacify let alone reconcile 

ethno-National antagonism. For communal violence tends to entrench 

political positions and cement passionately held prejudices. It 

polarizes and alienates communities from one another. In the process 
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neighbours are demonized and transformed into mortal enemies, their 

culture a deadly threat to the survival of the ‘other’s’ way of life. In 

such an environment the world is black and white, gain for one is loss 

for the other, while concession looks like surrender and moderation 

like weakness. It is a zero-sum relationship. Arguably these 

sentiments are a source of strength and unity when the community is 

under attack. When, however, the task is to search for an accord, they 

are an obstacle and one not easily surmounted. They operate like a 

drag-anchor upon their leaders’ ability to manoeuvre compromise and 

bargain: attempts to do this leave those leaders vulnerable to 

ambitious demagogues outbidding them by playing up tribal fears. 

For, as political scientist Richard Rose observes, ‘to seek friends 

amongst one’s enemies is to risk making enemies of one’s friends’.
 (7)

 

The inevitable result is that leaders in an ethnically divided 

community find ‘it is more rewarding to pursue the conflict than to 

pursue accommodation’ 
(8)

  and to fall back on traditional and safe 

sources of communal backing. Resolving such tensions and pressures 

is therefore an extremely delicate operation, the long-term success of 

which will require nothing less than a wholesale ‘redesigning and 

reconciling the parties’ relationship with each other’,
 (9)

 or what 

another political scientist has called a ‘decommissioning of mind-

sets’.
 (10)

 

 

   Decommissioning mind-sets in Northern Ireland will take more than 

a political agreement between leaders from both communities to 

accomplish, though it undoubtedly is a very good start. Part of the 

difficulty is that the conflict has lasted many centuries and thus has 

put down deep emotional and cultural roots. Even its most recent 

manifestation has been running since 1969 and has claimed the lives 

of 3,633 people, with a further 42,000 injured. Such suffering, over a 

long period, has created ‘vast inventories of historical recrimination’ 
(11)

 that in turn have deepened resentment, hardened attitudes and 

widened the communal gulf. Such inventories have meant that despite 

the signing of the Good Friday Agreement (GFA) in 1998, the causes 

of the conflict survive. Ingrained tribal loyalties, self-legitimating 

traditions and myths, tight communal separation and socio-economic 

exclusion continue to divide the communities and represent significant 

barriers to normalization. Community reconciliation remains a 

cherished aspiration rather than measurable development, with 

traditional anxieties, mistrust and hatreds never far below the surface 

of life in the province and often erupting into public view, as with the 

Holy Cross school stand-off during the autumn of 2001. Politically 

inspired violence may have receded, but that is hardly saying much 
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when paramilitary turf wars, blast-bombs, sectarian rioting, house 

evacuations, intimidation and punishment beatings 

continue as a regular feature of life in the province. It seems one type 

of violence has been exchanged for another. Though even then 

political violence still casts a shadow, admittedly a pale one, across 

the region given the fact that various Republican splinter groups 

operate outside the Provisional IRA cease-fire of 19 July 1997 and 

remain committed to violence, a threat scarcely eased by the number 

and variety of weapons that still lie hidden throughout the region. The 

Troubles may have gone but Northern Ireland remains a troubled 

society and the current ‘peace’ in Northern Ireland can look at times 

unmistakably like no peace. Although it is now three years after the 

signing of the GFA, many observers are still not sure whether we have 

peace or just a lull in the fighting. 

 

   If the durability of ethno-National conflict has made solving the 

problem difficult, then the search for a solution has hardly been aided 

by disagreement over what the problem actually is! Hardline 

Republicans argue that it is the British presence in Northern Ireland 

that lies at the heart of the conflict. If the ‘Brits’ withdrew, the conflict 

would end as Unionists would come to perceive their natural home 

within a united Irish Republic. Unionists, unimpressed with such 

wishful thinking, focus upon the violence, and particularly that of the 

IRA, as the main issue at stake. Only by extinguishing this and 

removing the means to return to violence can the province achieve real 

peace and reconciliation. Constitutional Nationalists tend to view 

violence as a symptom of a deeper malaise, the systematic 

discrimination of Catholics and frustration of their political tradition. 

Only by addressing these issues will the violence be 

removed and peace generated. Alternatively, more extreme Unionists 

argue it is the very survival of this Nationalist political tradition 

amongst Catholics in the north, plus mixed signals from the British 

and unofficial recognition from the Republic, that has generated 

violence in the north. What is required to end the violence and return 

the province to peace and stability are tough counter-terrorist 

measures, alongside a clear endorsement by all that Northern Ireland 

is permanent and inviolable. 

 

   Given the sides cannot agree on the problem, the search for a 

solution was always going to be complex and arduous. So arduous, in 

fact, that many were sceptical a solution existed at all. Writing in 



 

 9 MMOOUUTTOOUUNNEE  N° 04 – Décembre 2010 

1976, Richard Rose sounded a despondent note when he reminded his 

readers that ‘the existence of a political problem is not proof that there 

is a solution’ 
(12)

. This did not deter politicians who, with a legion of 

schemes and initiatives, from the Darlington conference of 1972, to 

the Sunningdale experiment of 1973–1974, the Constitutional 

Convention of 1975– 1976, the constitutional conference of 1979–

1980, rolling devolution 1982–1986, the Anglo-Irish Agreement 1985, 

the Brooke/Mayhew initiative of 1989–1992 and the IRA cease-fire of 

1994–1996, attempted to solve the problem. Yet the fact that the 

Troubles still endured and 30 years of conflict has resulted in no more 

than a catalogue of fruitless discussions, broken deals and political 

collapses was surely testament that no solution was possible. Like 

some Hobbesian nightmare, war and conflict were thought the natural 

order of things in Northern Ireland. And any survey of the previous 

300 years could make a strong case for seeing violence, bloodshed and 

disharmony as typical, with moments of peace and quiet merely 

periods of temporary exhaustion, regrouping and re-equipping. 

 

   On the other hand it might be argued that the problem in Northern 

Ireland was less that there was no solution than that there were too 

many of them. ‘The trouble was,’ A.T.Q. Stewart has noted, ‘that the 

crisis in Ulster was regarded as a kind of puzzle, which could be 

solved if the right answer were found. The blunt truth was the 

opposite. The “solution” was the chief cause of the problem, and was 

constantly inflaming it.’
 (13)

 In his book on the peace process, Tom 

Hennessey has listed nine possible arrangements for the region, 

ranging from the full integration of Northern Ireland into the UK, to a 

United Ireland with a clutch of confederal, federal, joint authority and 

devolutionary schemes in between.
 (14)

 Without a settled future and 

always awaiting the next Secretary of State for Northern Ireland 

armed with his latest plan, insecurity and instability became enmeshed 

into the very fabric of Northern Irish politics and society. And from 

insecurity sprang violence. Alternatively it might be that the solution 

existed all the time and the arduous process was actually bringing the 

leaders of the different groups and parties (or at least some of them) to 

that realization. The peace process as a journey towards enlightenment 

rather than a complex mathematical conundrum. The obvious 

similarities between the Good Friday Agreement and the Sunningdale 

experiment of 1972 immortalized in the now famous quip from former 

Deputy First Minister Seamus Mallon that the GFA was ‘Sunningdale 

for slow learners’, supports this notion of a slowly maturing 

enlightenment. 

 



 

 10 MMOOUUTTOOUUNNEE  N° 04 – Décembre 2010 

   Whatever the nature of the problem (and indeed the solution), the 

complexities of the situation certainly help explain why the road to a 

political settlement in Northern Ireland has proved to be both long and 

forbidding. Bringing all sides into a form of dialogue, sometimes 

through mediators or on a unilateral basis, proved a highly delicate 

exercise in painstaking diplomacy. Indeed, the exercise gave birth to a 

new term, ‘talk about talks’, now common currency in diplomatic 

language. Progress was always an extremely fragile creature, 

vulnerable to disruption on the ‘inside’ by walkouts, posturing or 

histrionics, and to ‘outside’ events be they a bomb, an election, a 

parade, political crisis at Westminster or just an insensitive speech. At 

all stages, the journey was characterized as much by delay, 

suspension, stalemate, fragmentation, obfuscation and reversal as it 

was marked by measurable advance. Yet even then momentum in the 

process could be sustained only by ‘sleight of hand’ and flexible 

terminology, to enable leaders to elide over what seemed unbridgeable 

differences while preserving their fixed ‘public’ stance. And a 

terminology, we might add, capable of marrying mutually exclusive 

attitudes, or language able to hide subtle but significant shifts of 

position while projecting a continuity of approach for supporters. 

 

   A good example is the idea of a fragile cease-fire. This gave 

recognition, for those who needed it, that a cease-fire still existed 

while simultaneously admitting to others that it was regularly 

breached. And the phrase peace process was the essential linguistic 

tool for camouflaging irreconcilable Unionist and Nationalist 

objectives. Unionists concentrated on the peace aspect of the Peace 

Process as an end to violence and a settled, water-tight and finalized 

agreement that by dint of being final has consolidated the Northern 

Irish state and Partition. ‘I have risen from this table,’ David Trimble 

declared on signing the GFA, ‘with the 

Union stronger than when I sat down.’ The SDLP and especially Sinn 

Fein highlight the process part of the Peace Process, a staging post in 

a still incomplete journey, the final destination being a united Ireland. 

Thus more about process than about the peace (or process and peace 

together) because for them, true, lasting peace will come only with 

unification. Indeed, one suspects that linking the word ‘process’ to 

‘peace’ was the necessary sleight of hand required to persuade the 

more militant republicans to lay down (though not to hand in) their 

weapons. There operated, then, a plasticity of language and 

terminology that permitted forward motion even when the parties and 

political actors stood far apart. 
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   A similar plasticity or ill-defined quality can be seen with the 

settlement itself. To a large extent this was unavoidable and even 

perhaps necessary, given Northern Ireland’s zero-sum politics. In 

these circumstances it was essential that the Good Friday Agreement 

pointed both ways, offering security for the Union while advancing 

the cause and possibility of a united Ireland. Unless both communities 

saw in it a victory, it would not acquire a broad consensus of support. 

However, the reality was that the GFA was a compromise, a complex 

network of trade-offs involving Northern Ireland, Britain and the Irish 

Republic, in a society where the very idea of a compromise and trade-

off meant defeat and surrender. To compensate for this the different 

parties placed upon the settlement their own conflicting inflections; 

indeed, they even referred to it differently. For Nationalists it was the 

Good Friday Agreement, stressing the powerful motifs of Easter and 

resurrection. Unionists, on the other hand, called it the Belfast 

Agreement, the locus of Unionist power and home of Stormont, a neo-

classical reminder of a once dominant Unionist polity. Within the 

terms of the agreement, Unionists focused upon the guarantee that 

Northern Ireland would remain part of the UK as long as its people 

desired it, the creation of a devolved Northern Ireland Assembly and 

executive and the removal of the Republic’s constitutional claim to the 

north in articles 2 and 3 of their Constitution. Nationalists stressed the 

recognition of their Irish identity and tradition in article 2 of the GFA, 

the sharing of power in the executive, the North-South Ministerial 

Council and various implementation bodies dealing with all-island 

matters and the reformed British–Irish Inter-Governmental 

Conference. Refracted through the lens of their own political 

objectives, the agreement appeared to mean all things to all 

men/women. Elsewhere in the settlement, contentious or unbridgeable 

issues were suspended or ‘farmed out’ to various independent 

commissions, as with police reform and decommissioning. Even then 

particularly sticky areas were left blurred and vague, perhaps hoping 

for a softening of views or an altered political context in the future. 

The thorny question of weapons decommissioning is a good example. 

For some, the relevant passages in the GFA obliged all political 

parties to the actual demolition of terrorist arms, weapon by weapon. 

For others it reads more like a general commitment, necessarily 

gradual and without time limits, and connected to the simultaneous 

removal of all weapons within Northern Ireland – taking the gun out 

of Irish politics, whoever owned or wielded it.
 (15)
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   Unfortunately this inherent ambiguity in the agreement, though vital 

for providing each side with ‘its’ victory, has stored up difficulties for 

the future, difficulties that some three years after the GFA are only 

now being confronted with predictably destabilizing consequences. 

The subsequent ‘stop-start-stop’ record of the new Northern Ireland 

executive, the boil of decommissioning that still awaits lancing and 

the knotty questions of police reform, British de-militarization and the 

Saville inquiry into Bloody Sunday all loom like ice-bergs on the 

horizon and testify to the limitations of the 1998 Agreement. It also 

furnished those elements that stood outside it with an easy, soft target. 

Such flexible and multiple readings of the GFA enabled the DUP (and 

a growing number of Ulster Unionists) to claim it was not really an 

agreement at all. For them it was a sham, a mere tactical realignment 

by Republicans looking to continue their struggle by other means, and 

gullibly supported by naïve British and Unionist politicians. Sections 

of the IRA would probably view ‘the peace’ in a similar way as an 

option to run with and, when exhausted, discard if nothing concrete 

materializes. In other words, the very nature of the peace agreement 

appeared indefinite, contested and ambiguous. It was a malleable, 

even moveable, agreement rather than a fixed and finite one. Though, 

arguably, it was these very qualities that allowed a settlement to be 

agreed in the first place. And a flawed peace is surely better than no 

peace. 
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The following article refers to the start of the L.M.D. 

system in Algeria as decided by policymakers in Algeria. 

A brief summary of the Algerian university ‘usual’ system 

will be provided in which programmes and drawbacks as 

well as the consequences of the latest reform will be given 

ample explanation. Finally, the aftermath of the LMD 

system will give readers recently picked news regarding 

the hurdles encountered by both teachers as well as 

students inside their specific universities. 

Key words: LMD system, high education 

1. Overview 

When Algeria got its independence in 1962, the Algerian 

authorities were left with the remainders of an education system which 

focused not only on European content but was also carried out in a 

foreign language by foreign teachers. Algerian policy makers planned 

to modify the educational organization so as to make it more suitable 

to the requirements of an ‘embryonic’ nation. The characteristics of 

their plan were indigenisation, arabization, and a great importance on 

both scientific and technical studies. They wanted to enhance literacy, 

make available free education, achieve obligatory primary school 

enrolment, and get rid of foreign teachers as well as programmes, in 

addition to changing French with Arabic as having the status of the 

medium of instruction. Besides they projected to direct students into 

scientific along with technical fields, denoting the requirements of 

both Algerian industrial and managerial sectors. 

In relation to the higher education system which was initially 

espoused by the University of Algiers, it laid emphasis on the 

autonomy of the university faculties not only in the management of 

administration but also in planning set of courses along with 

coordinating programmes of study intended for specific degrees. As a 

result the system gave birth to awkwardness, replica of university 

offerings, as well as full deficit of admission by students altering 
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courses. Besides, this system deeply and slowly affected the rate of 

decline of the established educational system. To make changes to the 

university system, a number of reforms were planned starting from 

1971. Despite that, the universities even now heavily look a lot like 

the French prototype, and French language keeps on being extensively 

employed for instructional uses.  

Nowadays, higher education in Algeria is available at 60 higher 

education institutions among which 32 have the status of universities, 

and the rest is made of 10 university centers, 6 national schools, 6 

national institutes, and 4 teacher-training institutes. The total number 

of students is about 1250 000 students who are supervised by a total 

number of about 40000 teachers among whom about 25 % are PHD 

holders.
1
 

A good number of Algeria’s universities are situated in the 

northern coastal areas and function like umbrellas meant for a big 

amount of faculties, to a large extent similar to the French university 

system, which in turn are divided into university departments. Starting 

from 1990s onwards, the ministry has launched the three-year 

‘Diplôme d’Etudes Universitaires Appliquées’ (DEUA) whose major 

concern is to focus first and foremost on technological areas as well as 

a variety of natural science topics and applied psychology, statistics, 

secretarial, along with library science.  

With the advent of the University of Continuing Education era, 

‘non-baccalauréat’ holding students have been given since 1990 the 

opportunity to further post-secondary education by means of 

individual access examinations, along with offering direct accesses to 

owners of the ‘baccalauréat.’ 

2. Programs and Degrees 

With regard to the existing system the specific degrees 

recognized by the Ministry of higher education are chosen in 

accordance with the field of study. The entire awards are provided by 

the Ministry of Higher Education and Scientific Research. 

At the undergraduate level, courses are obtainable on two 

similar lines. In relation to the short three-year line, which in most 

cases does not give access to further studies, graduate students are 

granted the ‘Diplôme d’Etudes Universitaires Appliquées’ (DEUA). It 

is to be remarked that four- to five-year long programs leading to the 

‘Licence’ or ‘Diplôme d’Etudes Supérieures’ (both four years) are 

widespread. However, The Licence, which is given in the humanities 

and social sciences to graduates of universities, is the main degree 

offered within university departments. 
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The initial research degree at hand to graduates of major 

‘Licence’ and ‘DES long programs’ is the two-year ‘Diplôme de 

Magister’. Students undertake basic hands-on experience along with 

academic courses in addition to courses and non-compulsory courses 

in their area of specialization. Furthermore, students are required to 

study a foreign language and conduct original research ending in both 

the preparation and defense of a thesis.  

The most important degree given in Algeria is the ‘Doctoral’ 

degree. Holders of the ‘Magister’ can after three to six years of 

original research sit for public doctorate (nine years of higher 

education) viva voice. Nevertheless, a publication of at least one 

article in a scholarly journal is compulsory so that the defense of a 

thesis can take place. Post graduates are awarded, a grade of 

‘honorable’ or ‘très honorable’ on the dissertation decision.  

3 “LMD” reforms 

The Algerian planning of university degrees, which is 

established according to the French structure, is at the present time 

under deep restructuring alongside with the ordinary system. A long-

term three-tier system considered to be more worldwide congruent 

and recognized as the “L.M.D.,” has been established since 2003/2004 

to launch a degree structure build on the fresh French model of 

bachelor’s, masters and doctoral degrees (Licence, Master, Doctorat). 

Initiated by executive decree in 2004, the reforms are being 

undertaken as a pilot project at 18 Algerian universities, which are 

working in consultation with a great number of European universities. 

It is within this perspective that both social and economic 

development built on research and innovation were considered as real 

providers to prop up knowledge
2
 inside the Algerian society. The 

innovative degree structure is analogous in organization to the 

changes being carried out in Europe all through the Bologna Process:
3
 

 The ‘licence’, corresponds to three years of study beyond the 

‘baccalauréat’ (Bac+3);  

 The ‘master’, corresponds to two years further study beyond 

the ‘licence’ (Bac+5);  

 The ‘doctorat’, corresponds to three years of research beyond 

the ‘master’ (BAC+8).  

Owing to a rapid and major growth a variety of limitations took 

place in both planning as well as sufficient training so as to suit the 

changes of the socio-economic world. For that reason it is hoped that 

the new system will make program contributions from Algerian 

universities well-suited with those around the world, thus intensifying 
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the worldwide mobility of Algerian faculty and students. In addition, 

the changes are meant to develop student flexibility in choosing as 

well as transferring courses and credits; making the system well-

organized in that the student is aware of the time it takes to graduate; 

expanding constant learning opportunities; as well as increasing 

institutional independence at the same time as producing learning 

outcomes more adjusted to the requirements of employment.  

The introduction of a unit- along with credit-accumulation 

scheme has been planned to improve student mobility and restructure 

classes into modules that consist of main courses restricted to the 

common field of study; compulsory courses intended for specific 

areas of interest; in addition to non-compulsory courses beyond the 

student’s field of specialty. Both teaching and evaluation intended for 

every module are planned frequently throughout semester basis. The 

latter is built around a specific amount of university credit hours 

which are transferable as elements of the whole unit of study. In 

addition, one particular credit is consistent with a student average 

workload of 20 to 25 hours, adding to one semester of continuous 

study which corresponds to 30 credit hours. In proportion to the 

freshly established European Credit Transfer System (ECTS)
4
, credit 

loads concerning the innovative university organization are like this 

(See figure below):  

 Licence (BAC+3 corresponding to BAC+6 semesters) = 180 

credits. 

 Master (‘Licence’ + 2 years corresponding to ‘Licence’ + 4 

semesters) = 120 credits. 

 Doctorat (eight years of higher education): awarded after 

research work lasting at least three years and defense of a 

thesis. 
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Figure 1: L.M.D. system 

 

The above restructuring must reinforce the main beliefs of the present 

Algerian university whose most important duties are directly linked 

with the Algerian university promoters. 

LMD 
SYSTEM 

 

LICENCE 
180 credits 

 

MASTER 
120 credits 

 

DOCTORAT 

3years+ 
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4. Aftermath of the LMD reform 

Three years after the beginning of the LMD reform some 

significant constraints are still real. Being seen differently by teachers 

and students, these impediments concerned both the outside as well as 

the inside world of the university. Let us mention some: 

 Intense anxiety
5
 on both the students as well as teachers’ 

sides; a state of affairs that requires prior information before 

the entrance at the university and during the registration at the 

university; 

 Teachers still cling to the “traditional” system in that they 

themselves refuse to go along with the change related to the 

management of a real pedagogic team framework. Being 

accustomed to work independently, that is teaching “their 

modules”, they prefer to stay behind their ivory castles; they 

resist change; 

 Almost impossible to suggest professional training as stated 

by the LMD promoters; in other words, both sides; i.e. 

enterprises and universities need intense and closest relations; 

as stated by 

 The important flux of students enrolled at the university 

(about 220 000 new baccalaureat holders registered in 2006-

2007) hamper teachers’ initiatives to make happen actions like 

tutorial, the student personal evaluation, pedagogic 

accessories, training inside enterprises.
6
 

The above drawbacks incite us not only to explain accurately the 

objective of this innovative reform, but also to think about adequate 

training deeply connected to the LMD system and establish abundant 

set of connections with other economic areas. Last but not least, 

primary stress should be made on the two remaining levels, i.e. it is 

important to lay sound basis for both the master and the doctorate 

because the practice of the first three years in our country has revealed 

that the LMD system does not work further than the licence degree. 

The LMD is not the miracle experience if it is rethought about, 

improved, and adjusted according to both students’ ambitions and 

social and national needs before being accepted. Paramount 

importance should be given not only to the realm of training but also 

sharpened up-to-date research. In what follows a summary table will 

be given to clarify the major differences between the two systems, the 

classical as well as the LMD system (see figure 2 below): 
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From the table below, one can affirm that the LMD reform if 

used effectively can no doubt make a genuine change regarding higher 

education in Algeria. This has already been the case for a number of 

foreign countries which have taken the opportunity to launch this 

reform so that deep transformation of their higher education system 

can take place, mainly in terms of restructuring duties among a range 

of actors as well as giving absolute significance to training aims at 

professional output. 

 

5. Conclusion  

In this article I have given a short review of the Algerian 

university mainstream system will its programmes and drawbacks. 

Ample description has been provided so that the consequences of the 

LMD system will be given adequate justifications. It is vital to put 

down firm foundations in support of post-graduate studies and 

material aid. The university is the one and only institution from which 

genuine scientific progress could be assured. In conclusion, policy 

must not only preserve knowledge from clannish powers but also 

defend its neutral stance. 
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CLASSICAL SYSTEM LMD SYSTEM 

Illegible diplomas put into 

question once outside national 

borders 

Legible diplomas that can be 

compared to worldwide standards 

Immobility of both teachers and 

students 

Mobility of both teachers as well 

as students inside as well as 

outside the national country 

Almost no link with the market! 

Students are lost within the 

difficult world of labour! 

Integration of multidisciplinary 

approaches with regard training 

in relation to complex jobs 

Years of learning experience are 

put into question when joining 

other institutions 

Years of experience acquired 

remain the same which reduces 

percentage of students’ failure 

Strong dictatorship of knowledge Dictatorship of knowledge is less 

important 

Compensation is possible 

between modules 

Compensation between modules 

is not possible 

The curriculum is loaded Based on shorter/tailored  and 

more targetted academic 

curriculum 

Evaluation based on annual 

system with two or three exams 

Semestrial evaluation based on 

semestrial modular and credits 

Attendance is ‘optional’ because 

‘teachers’ allow students who 

were absent throughout a couple 

of months to do exams!!! 

 

Attendance is required 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2: A summary table of the classical and the LMD system. 
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What do “academic licence” and 

“professional licence” mean for both 

students and policymakers? Specific 

infrastructures and qualified teachers 

are almost inexistent! *Students are not 

well informed about the future results of 

the LMD system. 
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Théâtre en Algérie :  

des langues pour la scène 

Dr. Brahim Ouardi 

Université de Saida. 
Résumé : Il est impossible de ne pas revenir sur la question 

de la langue lorsqu’il s’agit du théâtre en Algérie où la situation 

linguistique est complexe car la langue arabe classique n’a pas de 

place importante dans la pratique de l’art de la scène. En tant que 

théâtre de résistance, la langue arabe dialectale a su s’imposer en 

raison du fait que le peuple, récepteur/spectateur, ne peut réagir que 

lorsque ce dialecte est utilisé sur scène. Avec les différents 

événements, cette pratique a engendré un théâtre de langue dialectale, 

celui du tamazigh, mais aussi le théâtre de langue française. 

Mots-clés : Langue, scène, engagement, récepteur, 

spectateur. 

Abstract: It is impossible not to revisit the issue of language 

when we study the scene in Algeria. The linguistic situation in Algeria 

is complex because the classical Arabic language was not important 

in the practice of performing arts. As a Theater of resistance, the 

Arabic dialect has successfully established itself as the people 

receiving viewer, can react only when the dialect is used on stage. 

With various events, this practice has been the scene of language 

dialect, that of Tamazigh and finally the French language drama. 

Keywords: Language, scene, commitment, receiver, 

spectator. 

فمن المستحيل عدم إعادة النظر في مسألة اللغة  الملخص:
عندما ندرس المسرح في الجزائر. الوضع اللغوي في الجزائر معقد ألن 
اللغة العربية الكالسيكية ليست مهمة في ممارسة الفنون األدائية. مسرحا 

جحت في ترسيخ مكانتها األشخاص الذين للمقاومة ، واللهجة العربية ن
، ويمكن أن تتفاعل فقط عندما يتم استخدام لهجة المشاهد يحصلون على

على خشبة المسرح. مع األحداث المختلفة ، فإن هذه الممارسة كانت 
مسرحا لهجات اللغة ، واللغة األمازيغية والتي من الماضي الفرنسية 

 المسرح لغة.

غة ، ومسرح ، وااللتزام ، واالستقبال ، الل الكلمات المفتاحية:
 .المتفرج
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Le présent article est l’élargissement d’une étude antérieure, 

portant sur le théâtre algérien de langue française (Ouardi, 2000) et 

consacrée à la torture dans La Récréation des clowns de N. Aba et à la 

pièce intitulée Le Séisme d’Henri Kréa. Ce travail nous a permis 

d’explorer l’histoire de la pratique théâtrale en Algérie. Ainsi, nous 

avons remarqué que la question de la langue utilisée traverse toutes les 

étapes. C’est pour cette raison que nous avons décidé d’apporter notre 

contribution  au débat qui entoure la pratique de l’art de la scène en 

Algérie. 

 

Il nous faut dire que le problème de la langue est différent 

d’un pays à l’autre. Si la question de la langue et de la forme théâtrale 

a été évoquée par les hommes de théâtre de l’époque coloniale, c’est 

parce qu’ils saisissaient l’importance de cet art. Ils se sont penchés sur 

des questions complexes avec les moyens de la dite période. La 

recherche d’un style théâtral pour un public maghrébin s’est prolongée 

jusqu’après l’indépendance. (voir, notes) 

          

Cette question est liée à l’expression culturelle qui est 

considérée comme une expérience.  L’histoire et les circonstances 

dans lesquelles est né le théâtre algérien ne peuvent que consolider 

l’idée que le théâtre est une nécessité. Il s’est développé en étant en 

interaction avec le théâtre oriental, occidental et le théâtre français en 

particulier. Il est toujours présent par les différentes manifestations : 

colloques, festivals, journées d’études et même ouverture d’instituts 

d’art dramatique. Il n’a pu survivre que grâce au fait qu’il reçoit les 

autres arts et il s’en nourrit. 

La génération qui a connu le colonialisme avait un besoin de 

s’exprimer, de dire la vie des Algériens sous la colonisation. Son plus 

grand rêve était de retrouver un espace pour la parole. Des hommes 

comme Allalou, Ksentini et Bachetarzi ont choisi de faire le théâtre 

avec les moyens et les contraintes de l’époque. L’expérience, au 

début, n’a pas donné les résultats attendus  mais a permis à Allalou de 

trouver la voix du comique comme style. 

L’homme a inventé la comédie pour pouvoir se parodier, de se 

voir dans le miroir. Les auteurs cités ont choisi  le comique par rapport 

à une situation donnée. Leur objectif était de le pérenniser en Algérie. 

Pour cela, il fallait rassembler les spectateurs et leur proposer des 

situations du quotidien. 

La misère vécue par le peuple algérien le poussa à aller à la 

recherche de moments pour se distraire. C’est ainsi que Allalou  a usé 
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du comique car le public ne pouvait suivre une pièce que dans le but 

de se divertir. En plus du comique des mots, Allalou a utilisé le 

comique de situation. 

Cet auteur comédien, prédisposé à ce rôle, chercha le moyen 

d’entrer en contact avec un public algérois qu’il connaissait. Il eut 

recours a deux solutions : le dialecte de la Casbah et la comédie 

comme forme. 

Le problème linguistique est posé surtout après l’apparition du 

théâtre en arabe dialectal qui touchait un large public qui se retrouvait 

dans ce théâtre populaire. La pièce de Allalou « Djeha » est 

considérée comme la rupture avec le théâtre de langue arabe littéraire. 

Ce dernier connut un échec et les auteurs optèrent  pour la langue 

populaire. 

Pour les pionniers, la langue utilisée était celle du peuple. 

L’élite intellectuelle de l’époque critiquait le théâtre de Allalou. 

Bachetarzi, Allalou et Ksentini ne pouvaient pas faire un travail sur la 

langue car leur formation ne le permettait pas. 

La question de la langue a toujours été au centre des débats et 

des polémiques. Arlette Roth dit à ce propos :  

 

« La question du choix de la langue rebondit 

dès 1947 à l’occasion de pièces historiques et de 

drames traduits. Les polémiques s’enchaînaient dans 

la presse. Quelques troupes s’efforcèrent de créer un 

répertoire en  langue classique. Il se jouait environ 

cinq ou six pièces annuellement à l’Opéra d’Alger. 

Ces représentations ne connaissaient pas de succès  

d’affluence et le public dans sa plus grande partie ne 

suivait pas. Leurs  partisans déclaraient que toute 

pièce mettant en scène des héros légendaires devait 

être écrite en arabe littéraire, seul susceptible par sa 

richesse, d’exprimer de nobles sentiments et de 

conserver aux personnages leur majesté et leur 

dignité. Les partisans de la langue arabe classique 

n’optaient d’ailleurs pas pour l’arabe littéraire figé, 

mais pour l’arabe moderne et vivant tel qu’il a cours 

en Orient » (Roth, 1967).
 

 

La situation sociolinguistique de l’Algérie se caractérise par 

l’existence de l’arabe littéraire, l’arabe dialectal, le tamazight et le 
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français. Pendant la colonisation, la langue arabe vivait une situation 

de langue dévalorisée. 

Durant la colonisation, les associations et organisations 

nationalistes revendiquèrent la question linguistique. La question que 

se posait tous les dramaturges algériens est : Quelle langue faut-il 

utiliser ? 

Cette question est toujours d’actualité. Choisir telle langue à 

la place de l’autre, c’est prendre position et s’exposer, par conséquent, 

aux foudres de ses  détracteurs. 

 

Les défenseurs de l’arabisation ne pouvaient et ne peuvent pas 

accepter qu’on utilise une langue autre que la langue arabe littéraire. 

En revanche, certains dramaturges, pensaient que l’utilisation de la 

langue arabe marginaliserait un large public. Comme le théâtre est né 

grâce aux enfants du peuple et en pleine colonisation, il ne faut pas 

exclure ce peuple et faire du théâtre un privilège pour les élites 

arabophones. 

Ce n’est pas par décision politique qu’on impose une langue 

au dramaturge. Seul le public, le récepteur qui doit déterminer le choix 

de la langue. 

Avant 1926, les thèmes historiques se sont imposés dans ce 

théâtre. Djeha, comique et joué dans un arabe dialectal, avait permis le 

lien entre le thème, la langue et le genre. 

Cette période était marquée par un discours qui mettait en 

exergue l’appartenance de l’Algérie à la culture arabo-musulmane. 

Ainsi, la glorification de l’histoire arabe et musulmane était le thème 

qui revenait souvent dans les différentes réalisations de cette époque. 

Les titres des pièces, souvent lisibles, montrent le courage et la 

générosité des arabes. 

C’était en quelque sorte la reproduction des pratiques 

théâtrales d’Egypte, de Syrie et du Liban. 

Le premier qui a voulu puiser dans la vie quotidienne est sans 

doute Tahar Ali Cherif. Mais l’usage de l’arabe classique n’attirait pas 

les foules et l’auteur abandonna très vite pour cette raison. 

Djeha de Allalou marqua la rupture avec ce théâtre historique. 

Le succès de la pièce qui posait le problème du mariage forcé, poussa 

les auteurs algériens à adopter cette forme. Dans ses mémoires, 

Bachetarzi (1068), souligne clairement que « Quoi qu’il en soit je ne 

crois pas avoir perdu mon temps en luttant toute ma vie pour le 
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dialectal. Le dialectal de Djeha nous a fait faire un grand pas en 

avant dans la conquête d’un public. »  

 

Ainsi,  c’est dans une langue populaire qu’un théâtre de 

dénonciation sociale est né : le maraboutisme, le mariage forcé, la dot, 

le divorce et le thème de l’argent ont été les thèmes les plus récurrents. 

A ce propos, Arlette Roth dit : 

 

« Le théâtre de langue populaire se vit fermer 

d’aussi exaltants horizons. Il dut se contenter de mettre 

en scène une réalité toute quotidienne et s’en 

accommoda fort bien. Il se fixa comme objectif de 

restituer ce qu’il se plaisait à nommer «une tranche 

de vie ». Il la saisit, à ses débuts surtout, dans les 

milieux populaires. » (Roth,  1067).  

 

  

La question de la langue a toujours été posée. Tous les auteurs 

ont été confrontés au problème linguistique. Il n’a pas été posé 

uniquement au théâtre de la période coloniale mais il est toujours 

posé. Quelle langue faut-il choisir pour ce théâtre ? L’arabe littéraire, 

l’arabe dialectal ou le français ? Opter pour une langue n’est pas facile 

et le choix reste intimement lié à la question politique. 

Ainsi le débat ne date pas d’aujourd’hui. Il a traversé toutes 

les périodes. Entre défenseurs et détracteurs, les arguments ne 

manquent pas. Pourtant, c’est toujours l’art scénique qui en a souffert. 

Le théâtre a besoin d’une langue théâtrale pour la mise en 

scène et ne doit en aucun cas dépendre des relents idéologiques. Il est 

nécessaire pour tout théâtre de respecter  d’un côté les règles de cet art 

et de l’autre le code qui lie l’émetteur au récepteur. Dans son ouvrage 

intitulé Théâtre en Algérie, histoire et enjeux, Ahmed Cheniki (2002) 

souligne  « Il est clair que seul le récepteur détermine la langue à 

employer. Ce n’est ni un décret gouvernemental, ni d’obscurs 

principes qui imposerait l’accessoire au détriment de l’essentiel,  la 

communication avec les différents publics. » (Cheniki, 2002). 

 

Pour éclairer cette question, il faut revenir à l’histoire. Depuis 

toujours, l’arabe dialectal est contesté par une certaine élite arabisée. 

Quelques associations culturelles et religieuses mirent en scène des 
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textes classiques. Les représentations se limitaient aux villes de Blida 

et de Médéa. Seul les lettrés y accédaient. Les couches populaires ne 

pouvaient pas y assister parce que le code utilisé était indéchiffrable. 

Dans Algérie : Nation et Société, Mostefa Lacheraf (1976), écrit: 

« Les Algériens n’ont jamais cessé de parler leurs langues populaires, 

d’y fonder et d’y enrichir un humanisme  parallèle d’expression 

orale. » 

  

 

Tous les spécialistes reconnaissent que c’est grâce à Allalou 

que ces masses populaires pouvaient accéder au théâtre puisque le 

code utilisé dans Djeha était déchiffrable. Le peuple s’est retrouvé 

dans la pièce que nous venons de citer. Les personnages parlaient 

comme eux. À partir de 1926, les auteurs utilisèrent la langue 

dialectale car la communication devint possible avec le public. À ce 

sujet, Ahmed Cheniki (2002), ajoute : « Écrites en arabe dialectale, 

les pièces de Allalou empruntaient au peuple sa langue, ses jeux de 

mots, ses tournures syntaxiques et sa poésie. Les jeux de mots 

participaient de la parodie des situations et des récits mythiques. » 

(Cheniki, 2002). 

 

                                                       

Les opposants au théâtre de Allalou ne sont pas restés passifs. 

Pour eux, son théâtre est vulgaire et indigne de la littérature. L’élite 

intellectuelle de cette époque considérait l’arabe littéraire comme seul 

outil linguistique pour la mise en scène de grands auteurs. Cette élite 

ne s’est jamais posée de questions sur les causes de l’échec du théâtre  

qu’elle défendait. 

Le public adhère à ce théâtre. Allalou, Ksentini et Bachetarzi 

optèrent définitivement pour le théâtre de langue dialectale. Dans la 

préface à L’Aurore du Théâtre Algérien, Abdelkader Djeghloul 

(2004)l écrit : 

 

« Ce qui fait le succès des pièces de Allalou 

auprès du public, c’est que c’est ce public lui-même 

qu’il met en scène. Le théâtre de Allalou  ne produit 

pas sans doute de forme culturelle achevée mais il 

permet par le rire, même à un niveau élémentaire, un 

processus de reconnaissance de soi et en même temps 

de distanciation cathartique. En ce sens, le théâtre est  
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très différent à la fois des formes élitistes de culture 

qui critiquent de l’extérieur l’indigence, de la culture 

populaire et de certaines formes de culture populaire 

qui s’épuisent dans une crispation phantasmatique à 

la tradition islamique. Certes, le théâtre de Allalou est 

lui aussi imprégné d’Islam, mais de manière 

différente. Histoire islamique décrispée, banalisée, 

ramenée aux  proportions de la quotidienneté du petit 

peuple d’Alger. Histoire qui  continue à faire rêver 

mais fait aussi sourire. » (Djeghloul, 2004). 

                                 

La rencontre entre le théâtre et le public se réalisa. Le peuple 

comprenait ce qui se passait sur scène. Les mots, les dialogues et les 

proverbes font partie de sa langue et de son vécu.  

Loin de nous l’idée de vouloir limiter le théâtre à la question 

de la langue, mais nous pensons que cette question doit être liée aux 

autres éléments qui servent la représentation.   

Il nous faut dire que durant toute la période coloniale, le débat 

sur la langue du théâtre était très animé. Pendant la même période, 

l’utilisation de la langue dialectale détermina les genres comiques car 

les comédiens ne pouvaient monter des pièces tragiques qu’en arabe 

littéraire, sinon l’échec est assuré. À titre d’exemple, citons 

l’expérience de Rachid Ksentini qui, avec El Ahd El Ouafi (le Serment 

fidèle), a essuyé un échec. 

Le différend entre partisans et détracteurs à propos de 

l’utilisation de la langue dialectale n’était pas seulement d’ordre 

linguistique mais aussi d’ordre idéologique. L’association des 

Oulémas encourageait le théâtre de langue littéraire. Ces débats 

évoquaient aussi le problème de l’esthétique. Les auteurs comédiens 

ne pouvaient donner à cette langue une dimension esthétique qui 

pouvait, par conséquent, être accessible aux différents publics.   

 

Le mérite revient donc aux pionniers  du théâtre algérien  qui 

ont, dans un premier temps, introduit l’art scénique en Algérie et dans 

un deuxième, imposé le théâtre de langue dialectale dans le paysage 

théâtral de l’époque tout en l’insérant dans le genre comique. 

 

À la même époque, une dizaine de pièces furent éditées en  

français. Ces pièces visaient l’instruction et la mobilisation des 

spectateurs ainsi qu’aux Français sympathisants  de la guerre de 
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libération. Mais la question qui se pose est celle de la langue française. 

L’utilisation de la langue du colonisateur  qu’on adopte peut être 

expliquée comme un outil qu’on retourne contre lui. C’est ce qui a été 

démontré par Frantz Fanon dans Les Damnés de la terre : pour que 

l’indépendance se réalise, le colonisé doit apprendre à se servir des 

armes du colonisateur afin de lui extorquer son pouvoir.  

De ce théâtre de langue française, on ne peut omettre des 

noms d’auteurs comme : Kateb Yacine, Henri Kréa, Mouloud 

Mammeri, Mohamed Boudia, Hocine Bouzaher. Ces dramaturges 

décrivaient dans leurs pièces la tragédie de l’Algérie pendant la 

colonisation. Sur le plan dramaturgique, ils n’ont pas les mêmes 

conceptions du théâtre.   

 

Le Cercle des représailles, publiée en 1959, est une suite 

tétralogique, constituée de trois pièces et d’un poème dramatique. À 

propos de cette tétralogie, Jacqueline Arnaud (1982)  écrit : 

 

« L’ensemble (les trois premières pièces, c'est-

à-dire Le Cadavre encerclé, La Poudre d’intelligence 

et Les Ancêtres redoublent de férocité) se conclut sur 

un long « poème dramatique », Le Vautour,  dont les 

thèmes prolongent sur un mode lyrique plus personnel, 

ceux des Ancêtres. Kateb donne ainsi une suite 

théâtrale qui rappelle les tétralogies antiques. Il a 

toujours depuis souhaité qu’un metteur en scène monte 

d’un seul tenant son Cercle des représailles, ce qui n’a 

jamais été réalisé, même par Jean Marie Serreau, 

l’homme le plus subtil  à saisir les desseins profond de 

Kateb, celui qui a certainement le mieux compris sa 

dramaturgie. Ce dernier était tout prêt à admettre 

l’alternance tragédie-satire-tragédie. » (Arnaud, 

1982). 

 

Cet ensemble puisé dans l’histoire et dans le mythe est 

marqué par l’emploi d’une langue simple dépassant la dimension 

politique et interpelle l’Algérien dans tous ses états. Le vécu algérien 

est très bien décrypté dans le théâtre de Kateb. La vision de la tragédie 

chez l’auteur de Nedjma est optimiste à la différence des autres 

dramaturges même si la question du colonialisme est posée dans 

presque toutes les pièces. 

 



 

 31 MMOOUUTTOOUUNNEE  N° 04 – Décembre 2010 

Nous avons, d’après les recherches, remarqué que peu de 

pièces ont été jouées en français. Les Algériens préféraient s’exprimer  

surtout dans la langue populaire. Ecrire des pièces en français dans un 

pays où sévissait  l’analphabétisme, était une entreprise impossible, 

voire insensée. Le théâtre de langue française se trouvait exilé par la 

force des choses. Monter en Algérie des pièces de Kateb, de Boudia 

ou de Kréa était impossible dans le contexte colonial de l’époque. 

Toute parole libre était muselée. La censure et la répression 

marquaient le quotidien. En France, aucun théâtre ne voulait prendre 

le risque de monter Le Cadavre encerclé de Kateb Yacine.  

 

Ce n’est qu’en 1958 que l’Union Générale des Etudiants 

Tunisiens lui propose de réaliser la pièce à Carthage. Il écrit à Jean 

Marie Serreau. La pièce est créée le 4 Août 1958 alors que celles de 

Boudia, de Bouzaher et de  Kréa ne connurent jamais la scène. Toutes 

ces pièces décrivaient la tragédie de l’Algérie durant la colonisation. 

 

Ecrire en langue française des textes dramatiques, c’est 

s’adresser  à un public de culture française. Le choix était conscient 

parce que les auteurs ne maîtrisaient pas la langue populaire, ce qui les 

obligeait à choisir le français comme langue d’expression artistique. 

Les intentions de ces auteurs étaient de dire l’Algérie. Ils parlaient de 

la mise en œuvre d’un théâtre révolutionnaire. Dans ce cas précis, la 

langue française était efficace, il fallait s’en servir. On ne peut pas 

donc détacher l’oeuvre des écrivains algériens de l’histoire nationale 

comme si l’histoire de l’Algérie se superpose à leurs histoires, ce qui 

fait que la colonisation française est le moment ineffaçable de cette 

histoire car le peuple algérien est durement éprouvé : « Son visage 

durci  depuis des siècles n’est plus qu’un masque sous lequel il étouffe 

et agonise lentement. » (Memmi, 1985).      

    

À l’intérieur de la société colonisée, l’écrivain occupe une 

place particulière : il incarne toutes les impossibilités et les ambiguïtés 

du colonisé. Il est l’objet  de nombreuses influences dues à la 

juxtaposition  de modes de vie, de pensées, de races et de religion Son 

ambiguïté linguistique est le symbole de son ambiguïté culturelle. Il 

est contraint d’abandonner sa langue maternelle et d’écrire dans la 

langue du colonisateur parce que autrement, il se condamnerait à 

parler devant un auditoire de sourds. Sur ce problème, Ahmed Cheniki 

(2002), écrit :   
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              « Écrire en français des textes 

dramatiques, c’est opter  préalablement pour un public 

de culture française. Le choix  était conscient, mais 

souvent imposé. La non maîtrise de la  langue populaire 

obligeait beaucoup d’auteurs à choisir le  français 

comme langue d’expression artistique. » (Cheniki, 2002). 

 

 

Ce théâtre de masse est resté marginalisé, ce n’était qu’une 

expérience éphémère car il ne pouvait être programmé pour un grand 

public. Le problème de la langue est un obstacle sérieux puisqu’on 

parle d’un taux d’analphabétisme important durant cette période. 

Mohamed Aziza (1970), la contradiction du théâtre d’expression 

française :   

 

« Ce théâtre algérien ou maghrébin 

d’expression française souffre d’une grande 

gêne, celle de ne pas pouvoir dépasser une 

contradiction qui l’assaille en ses fondements. 

C’est qu’en effet, ce théâtre qui se veut populaire 

et qui entend dialoguer avec les masses se heurte 

irrémédiablement à l’obstacle de la langue. La 

langue dans laquelle il s’exprime sélectionne 

d’elle-même un public, celui des intellectuels ou 

à tout le moins, de ceux qui comprennent assez 

bien le français pour pouvoir suivre le 

déroulement de toute une pièce écrite dans cette 

langue. Et voilà le problème : fidèle miroir de 

l’aventure collective d’un peuple, ce théâtre est 

condamné à ne proposer qu’à une partie 

privilégiée la description de l’aventure 

commune. La preuve de cette gêne réside dans le 

fait que ce théâtre est  plus joué à l’étranger que 

dans ces pays d’origine ; preuve parlante qui 

jette sur l’avenir de ce théâtre une hypothèque 

sérieuse car plus que tous les genres littéraires, 

le théâtre demeure la forme du dialogue. La 

poésie, le récit, le roman, les essais peuvent plus 

facilement s’énoncer dans une langue étrangère, 

mais le théâtre, art de masses, art de la question 

et de la réponse, meurt de ne pas être entendu. » 

(Aziza, 1970). 
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Or, était-il possible, sous la domination coloniale d’écrire 

dans une autre langue ? En imposant sa domination au pays, le 

système colonial gérait aussi la formation et la culture ; il diffusait sa 

langue par le canal des institutions suivantes : l’école, 

l’administration, la justice et la presse pour faire de la langue 

française la seule pour toutes les populations. 

Nous avons dans la première partie évoqué la question de la 

langue qui, pour différentes raisons, s’est prolongé jusqu’après 

l’indépendance. Durant les premières années de l’indépendance, les 

autorités prennent position pour un théâtre populaire à l’écoute du 

peuple. L’utilisation de la langue dialectale est respectée même si 

quelques pièces ont été écrites en arabe littéraire et en français. 

Autrement dit la polémique sur la langue est relancée. 

Les opposants à l’utilisation du dialectal dans le théâtre 

proposent l’utilisation de l’arabe littéraire croyant que le phénomène 

se limitait à l’Algérie et oubliant, par exemple, qu’en Egypte et dans 

d’autres pays arabes, les pièces destinées à la représentation sont 

écrites dans les dialectes. 

Le choix politique concernant la langue officielle est clair : la 

langue nationale doit être utilisée dans tous les domaines. Pourtant les 

troupes de théâtre utilisent toujours le dialectal, seul moyen qui assure 

la présence du public. La langue française est reléguée au dernier plan. 

Ce n’est que sous le règne du Chadli qu’on commença à 

traduire des pièces en français. Avec le printemps berbère de 1980, le 

tamazight devient une revendication ; ce qui ouvre le champ à une 

nouvelle polémique linguistique. 

 

En effet, les amateurs et les professionnels commencent, en 

Kabylie, à mettre en scène des pièces en Tamazight. Des séminaires, 

des colloques et même des festivals sont organisés dans la région. 

Il faut préciser que les dialectes en Algérie présentent des 

variantes d’une région à l’autre et par conséquent d’un auteur à un 

autre. Il fallait, à notre avis, trouver le moyen d’uniformiser le champ 

dialectal et introduire un aspect poétique pour régler ce problème. 

Il faut dire que les dramaturges algériens utilisent une langue 

très pauvre sur le plan poétique. Cette langue brouille la réception et 

influe négativement sur la représentation elle-même. Jusqu’à présent, 
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des auteurs comme Kateb Yacine, Alloula, Benguettaf et Slimane 

Benaissa font exception. 

 

Puisque nous avons déjà abordé le théâtre de Kateb, nous 

allons nous attarder sur l’expérience de Abdelkader Alloula qui, avec 

El Ajouad et legoual, a fait tout un travail sur la langue. La parole fait 

fonctionner le récit. L’’innovation de Alloula réside dans le fait que 

tout son théâtre repose sur la production d’une langue qui n’est ni 

dialectal, ni littéraire. La langue de Alloula répond aux règles de la 

communication théâtrale. Là où les pièces de Alloula ont été jouées, le 

succès était assuré. Avec l’introduction du Goual et de la Halqa, le 

dramaturge rétablit la relation avec le public. Il n’est pas inutile de 

rappeler que l’auteur était engagé politiquement et que la question de 

la communication était toujours posée lorsque ses comédiens jouaient 

devant des ouvriers et des paysans. Sur la langue de Alloula, Ahmed 

Cheniki (2004: 

 

« Abdelkader Alloula (surtout dans ses dernières 

productions) entreprenait un extraordinaire travail sur la 

langue, sa rythmique, sa prosodie, ses images et sa 

syntaxe. Simple, sans fioritures, rappelant parfois la 

parole des poètes populaires, la langue de Alloula, 

condensée et synthétisée, donne à voir un univers 

extrêmement ouvert et remplit les ‘’blancs ‘’de la 

représentation et évitant les redites, les clichés et les 

stéréotypes. » (Cheniki, 2004). 

 

 

Dans la pratique théâtrale en Algérie, l’arabe dialectal, idiome 

choisi pour communiquer avec le public, est majoritaire. L’arabe 

littéraire, le français et le tamazight n’ont pas pu trouver une place 

dans l’espace dramatique algérien. 

La question de la langue est toujours instrumentalisée. Elle est 

liée au politique mais la société connaît des changements et le théâtre 

opère sa mue même si le changement est graduel. 
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Notes          

Ouardi Brahim, La Torure dans La Récréation des clowns de 

Nourredine Aba, mémoire de magister, ss. la direction du Pr. Miliani 

Hadj, Univ. d’Oran, soutenu le 03-06-2000. 

* Nous faisons allusion au projet théâtral sur lequel travaille 

depuis longtemps le dramaturge marocain Tayeb Seddiki prend en 

considération la question de la langue qu’il faut utiliser et les 

particularités culturelles du Maroc. Le langage théâtral est totalement 

différent de celui de Syrie ou d’Egypte. Au même titre, revenons à 

l’Algérie et à l’extraordinaire expérience de Abdelkader Alloula sur la 

troisième langue. 
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