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وهو .يتشرف خمرب الشعرية اجلزائرية جمددا،بوضع هذا العدد من جملة دفاتر خمرب الشعرية اجلزائرية بني أيدي القراء والباحثني

  .العدد الذي جاء متنوعا من حيث املواد العلمية،ذات االهتمامات واالختصاصات املتعددة

خمرب الشعرية اجلزائرية  ضمن دارسة الظاهرة األدبية،مكنها من اكتشاف املزيد من التحليالت إن ختصص جملة دفاتر 

وهي إذ تتابع املستجدات الدائمة ملختلف الدراسات .والدراسات اجلادةاليت جعلت من النقد األديب،حقال معرفيا منتجا

طورات املستمرة للنقد األديب احلديث بشكل األدبية،فإTا Sدف بذلك لوضع خطط منهجية للنشر،وفق ما تقتضيه الت

  .عام

الرتكيز على دراسات أدبية بعينها،قد مينح ا_لة الكثري من احلظوظ يف ولوج عامل التخصص،والدراسات األكادميية ذات   

  .الصفة التحديدية ضمن جمال معريف حمدد

لكن يف الوقت .ري من الدوائر العلمية والبحثيةمثل هذه التوجهات تبدو حمفزة إىل حد ما،وهي مطلوبة على مستوى الكث

ذاته،ميثل االنفتاح على خمتلف الدراسات األخرى ذات األمهية من حيث،املنهجية والرؤية،إمكانية جديرة بكل 

  .اهتمام،حبكم أن الظاهرة األدبية حتما تعرف تنوعات وتطورات،جتعلها ال تراوح مكاTا عند حدود معينة

وهو .دفاتر خمرب الشعرية اجلزائرية،على انتقاء النخبة من األحباث العلمية املقرتحة عليها بغرص النشرحرصت كثريا جملة   

التوجه الذي مكنها من احملافظة على مكانتها العلمية،وحتقيق معامل uثري هام،من حيث إقبال القراء والباحثني 

  .واملهتمني،على تصفح حبوثها

واملتمثل أساسا يف الرتكيز .تحق إال بفضل اخليار العلمي،الذي انتهجته ا_لة رفقة طاقمهاومثل هذه النتائج ما كان هلا لت

على الدراسات العلمية والفكرية،ذات األبعاد املنتجة،واليت |ستطاعتها تقدمي معرفة إضافية |لنص األديب،أو على األقل 

  .ز اخليارات النمطية اليت توقع يف الر�بة املعرفيةمتكن من طرح املزيد من األسئلة املعرفية،اليت |ستطاعتها جتاو 

حيث غالبا ما .وحىت من �حية الدراسات النظرية،يبقى اخليار املعريف املنتج ذا أمهية قصوى من أجل حتقيق سريورة النشر

الختصاص،ومراعاة يتوفر يف املادة العلمية النظرية،اجلانب اإلنتاجي واإلضايف يف الدراسة،اليت حتتم االهتمام بطبيعة ا

  .الشروط املنهجية الختيار املواضيع وإثرائها بعد ذلك

تضع جملة دفاتر خمرب الشعرية اجلزائرية،أمام القارئ يف هذا العدد املميز،مجلة هامة من اخليارات العلمية واملوضوعية،متكنه   

عرفية تقدم له فيما بعد،إمكا�ت جتاوز بعد ذلك من انتقاء البعض منها،بغرض إمتام حبوث هو بصددها،أو تنمية آفاق م

  .اجلاهز وحتقيق اجلديد

وليس بعيدا عن التحوالت املستمرة،اليت تعرفها |ستمرار الدراسات األدبية مبختلف أنواعها،فالنمط التطوري الذي ذأبت 

  .ات االهتمامات القائمةعليه ا_لة يبقى قائما،من أجل تقدمي املزيد من الرؤى،وإثراء املزيد من املقوالت النقدية ذ

  فتحي بوخالفة.د.أ                                                                                        

 مسؤول النشر/مدير ا�لة
� �



� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



��א��34س� �
� �

13-01 †í†u@@�b•@M@@Ò‰bİÛa@†í†u@åi@ïÛ‡b’Ûa@òÈßbu@M@ŠöaŒ¦a@M@
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@
�RSTUد���Mא��	1=�:�VאW�X�!א����א�!����א� א�� �

Representations of Emir Abdelkader in the Algerian popular poetry 

25-14 

 
kí‡@òØî�ß@M@@ò�jm@ï�jnÛa@ïiŠÈÛa@òÈßbu–ŠöaŒ¦a@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN� �

������و���H'�א�^א���Yא[�،��E]F�א��W�YZوא�Iא��_!H?�*و	0=$�א�.+��?�	C���وא���א� א��+�
aS��� �

Fragmentation of identity and activation of forgotten memory, a reading 

in the novel "The Ghost of Al-Keldouni" by the Algerian novelist Mohamed 

Miflah@

43-26 

 
…@Nï°��ß@ïÜÇ@†»c@õbÐ‘@M@òî½bÈÛa@òîßý�⁄a@âìÜÈÛa@òÈßbuM@æbàÇM@æ…‰þaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

�W�X]�Fא�Y��%אق���1ن�!�5cא� �
The image of Al-Mutanabbi in the eyes of Orientalism@@

57-44 

 
ñ�–ã@òäî‘@M@aòØíŠi@ïÈßb¦a@Œ×Š½@@M@¦aŠöaŒ@M@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

��]�7E+�
���ن��d�]Fא�W	��5دوא�د�>��.��W�d�]Fم�א�,��� �
Exile through Palestinian eyes:  The concept of exile in the thought of Edward Said@

66-58 

 
…@NæìİîÓ@@‰†íìÓ@M@ð…aìÛbi@Šš¨@é»@†îè’Ûa@òÈßbuM@ŠöaŒ¦aM@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

���E]א��d�]Fد>�א��W7,�د�Bcא�?�R���fوא��?��MNא?� �
Persecution in Feminist Exile Literature: "Facts and Objectives"@

82-67 

 
ƒî’Ûa@�j×@M@@kîÈ‘ìi@@xbzÜi@òÈßbuM@@oä‘ì·@´ÇM@ŠöaŒ¦a@M@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

�
���אVد>�وא�[M	�אVد�_*�g
��,Hc�hو����א�!�� �
Poeticism and its shifts between literary theory and literary criticism   

96-83 

 
ñ‰b�@ï�í‰…@M@´Ëbi…@´½@†àª@òÈßbu@M@@Ñîİ�IŠöaŒ¦aH@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@
áîÜ�@æb×Ši@M@´Ëbi…@´½@†àª@òÈßbu@M@@Ñîİ�IŠöaŒ¦aH@@

R�Fא�R�1�7M*א����;�'�א��W�R�Fوא��R����5�د J�gMא���j>�k!א��)���+&�� J� �
The narratives of the imagination of death in the novel of “Interruptions 

of Death” - A journey from doubt to certainty –@

109-97 

 
…@NñëýÇ@ðŠ•bã@M@òÈßbu@ò�jm@M@@ŠöaŒ¦aM@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN� �

�%��Fوא�l�	Nא��
��א�GMTFא�	��mوא�E+��7א��W���5��Eא�!���א��� J��G5����R��]n5
��Dذ�pو����B�Mא�� J 

The Religious Intellectual and Political Authority in Modern and 

Contemporary Arab Poetry: Yusuf al-Qaradawi's Prison Poems as a case Study@



118-110 

 
…@Nïßìm@@ñ†îÈ�@M@@ñŠíìjÛa@òÈßbuM@ŠöaŒ¦aMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

�'�%q���7��aאN	א�rوא�א�sא�r%[���1א��Mل�א�!����
�gא� �
Making Poetry Between heritage rooting and modern subtraction@

127-119 

 
ïmýÔß@@ñ†íŠÏ@M@òÜ’ä�@òÈßbu@@M@¦aŠöaŒ@M@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

�<����W����!אع�א�	
uض�وא�fدא>?א�w�6אHא���W�<�=!ن�א����
(��:x��?�Y�ن�א�V=�>�و�c
�E�	*Vא�m�1א�Fא� �

Obscurity and poetic creativity in the book " Raihan Al-albeb wa Rayaan 

Al-Shabab fi meratb eladab"  by Ibn Khaira al-Mawaini Al-Andalusi@

138-128 

 
†îÈÛa@†çb©@M@@ŠöaŒ¦a@òÈßbu2@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

�5�	Fא�yn�Fא�W��+�����א��+�����W�zא��+���א�����3�אzB،�و�5=�>��3�>�א5 �
The school dictionary: its purposes, and the reasons for its absence in 

the teaching-learning process@
147-139 

 
@ñ†Ç@xby@òîİÇ@åi@M@@æb�àÜm@òÈßbuM@ŠöaŒ¦a@MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

cNïÐİÛ@áíŠØÛa@†jÇ@…@M@@æb�àÜm@òÈßbuM@ŠöaŒ¦a@M@@
Y:5�W�GMTFא�Y��%����Hא�^א�	دوא�د���5>� �

The image of the intellectual in the biography of Edward Said@
158-148 

 
…N@”ŠİÛ@òzîÜ•@M@@ñŠíìjÛa@òÈßbuM@ŠöaŒ¦aMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

��	M]�1�د�א��	C���.0����_*�W�<�+5Vم�א�,��� �
The concept of style in Shukri Muhammad Ayyad's critical theory@

169-159 

 
ÛaòÇŠmìi@@kîİ@M@òãbi‹@†»c@@òÈßbu@@@æaŒîÜÌiM@¦aŠöaŒ@@MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

)� +����rאsא�}���א��Z�1	��א��[�ص��0�W��א��א|����(��Sل�א5 �
Intertextuality in the poetry of Al-Jawahiri by invoking the traditional images of time@

180-170 

 
…@N�j×@@Þbße@M@ï�jnÛa@ïiŠÈÛa@òÈßbu@N@ò�jmM@ŠöaŒ¦a@MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@


	אعuو�}�%���א�W�MTא��Z�M]א��g
���*�7���Fא�Y	�{Mא�� �
The Mauritanian poem between cultural purity and The privacy of creativity@

197-181 

 
|ia‰@@xìČjÓ@M@@@Ývîu@Lï°@åi@ÖČ†–Ûa@†Čàª@òÈßbuM@ŠöaŒ¦aMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

)���ن�<{��j>�g��+���Eא���'�א�+����f(��و5� �
Speech Act Philosophy from Austen to Van Emeren@

215-198 

 
…@NæbjÈ‘@@ÞìÜèi@M@òÈßbu@ñ†îÈ�@@M@ŠöaŒ¦aM@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@
…N@ŠçbİÛa@ðüìß@M@@òÈßbuŠöaŒ¦a@M@@ŠöaŒ¦aM@@
��א�Iא�R���Mو��OD�Fא�g
���+���	א����אF�&+�]�א�W�YZ*}�ص�"��[~�א�
cא"�?��f+א��W��
���

�Dذ�pא����	�
cא�y�+���?א���
����+E[��א������E(�א� �
Educational text between the reference and elements of identity 

"Reading in primary`s school texts " "my book in Arabic for the fifth year 

of primary school as a model"@



223-216 

 

…@Nñ‰bju@ÝîÇb�g@M@@ñŠíìjÛa@Lxb§ëc@†äª@ïÜ×c@òÈßbuM@ŠöaŒ¦aMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@
�<0.�����אF}7+$אVد>�א��]��و� �

Digital literature and problematic of the term@

232-224 

 
óÐİ–ß@@´Üºìi@M@@ïÓaìjÛa@âc@òÈßbuM@ŠöaŒ¦a@@MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

�����د>�אs.�cو*���Wאn]F �א������א� א����|��Fא�R�5�=��cא� �
Conceptual confusion of electronic literature within Algerian academic 

publication@

244-233 

 
ð†È�@@†îÈ�a@@@M@@ŠöaŒ¦a@òÈßbu2@M@@ŠöaŒ¦aMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@
ñ‹ìi@åi@òØîÜß@M@@ŠöaŒ¦a@òÈßbu2@M@@ŠöaŒ¦aM@@

����g�Vא� אو���pذD�?�אF+.�?�وא����א%��F�r�Y[�����אV*��و�א�w���Wא��وא���א� א�� �
The dualism of the ego and the other in the modern Algerian novel, 

Amine El Zaoui's «Queen” novel as an example@

255-245 

 
cN…@NïÜÇ@@‰aìäÛìi@@M@ñˆmb�ÿÛ@bîÜÈÛa@ò�‰†½aL@@ñ…bÈ�ìi@@M@@ŠöaŒ¦aMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

z��]��!�ق�����*��<�H�ن�دEFא�	1[�g+EF>�وא�א���Y��%� �
Making Poetry Between heritage rooting and modern subtraction@

264-256 

 
…@NïãbàîÜ�@áîØy@M@@òÜî�½a@òÈßbuM@@@ŠöaŒ¦aMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

�lא��د>�	Nא���א� א���א�!��W����5�� �
Literature message in modern Algerian poetry@

273-265 

 
�a@†jÇ@åi@�î�aë@M@@òÜî�½a@òÈßbuM@@@ŠöaŒ¦aMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

	���5	�א��=��5C��1�!אن�א����א�W�d�]Fد �
Exile in Poetry Collection of the Poet Muhammed Said  EL Abbasi@

 
 
 
 

 د&א-��6�0�7���0 �5�

 
 
Dr Salah HADDAB : Université de Ghardaïa - Algérie - .………………….. 

Littérature médiévale. Entre deux Empires culturels 

Medieval literature. Between two cultural Empires 

274-287 

Rula M Zughoul : Al Balqa' Applied University - Jordan -.………………... 

Shop Signs in Jordanian Streets in Relation to Borrowing 

��f+אض�א�s[c�
��,�[S1دن�و�V�0א�ع�א�W�R���Sא� 

288-296 



Dr Abla HOUICHI : Université de M’Sila - Algérie - .…………………….... 

De la dénonciation sociale et politique à l’écriture du désenchantement 

chez Rachid Mimouni 

From social and political denunciation to writing disenchantment�with 

Rachid Mimouni 

297-308 

Dr Amar GHERBAOUI : École Normale Supérieure (ENS), Bou-Saâda – 
Algérie .………............................................................................................. 

La carte cognitive : un diagramme efficace en classe de FLE 

The cognitive map: an effective diagram in FLE class 

309-320 

Dr Houria MIHOUBI : Mohamed Boudiaf University - M’sila – Algeria - .... 

The Search for the Lost Self in the Literature of the American Lost 

Generation 

La Recherche du Soi Perdu dans la Littérature de la Génération 

Américaine Perdue 

321-328 

Mohamed Lamine BENDAOUD : École Normale Supérieure (ENS), Bou-
Saâda - Algérie .………................................................................................ 

Etude des interférences syntaxiques dans la complémentation verbale en 

français chez les apprenants arabophones en FLE 

Study of syntactic interferences in verbal complementation in French 

among Arabic-speaking learners in FLE 

329-342 

Asma KHELEF : Université El Oued - Algérie - .………................................ 

Hanane KHELEF: Université El Oued - Algérie - 

L’entrée en littérature de jeunesse par le biais de l’interculturalité comme 

expérience de l’altérité 

Access to children's literature via interculturality as an experience of 

otherness 

343-353 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  اجلزائريةدفاتر خمرب ال
	رية 

 
]ÉâÜÇtÄá Éy à{x TÄzxÜ|tÇ cÉxàÜç _tuÉÜtàÉÜç 

Vt{|xÜá wâ _tuÉÜtàÉ|Üx Ät cÉ°à|Öâx TÄz°Ü|xÇÇx 
 

� �
������������������������������������������������������������������ �

òíŠöaŒ¦a@òíŠÈ’Ûa@�« 

Laboratory of Algerian Poetics 

Laboratoire la Poétique Algérienne 

 
������������������������������������������������������������������������ 

� �
ISSN : 1112-9727 

EISSN : 2676-1661 

@ïãìãbÔÛa@Êa†í⁄a@áÓ‰@Z4756-2009  
 

� �

������������������������������������������������������������������ �
 

 

 

@Òb�����î™ìi@†àª@ò�������Èßbu–@@ò�����Üî�½a–@@Š�������öaŒ¦a@ @
University Mohamed Boudiaf of M’Sila - Algeria  

Université Mohamed Boudiaf – M’Sila – Algérie 

______________� �

� �
� �

�O�P��K��Cق��MN2120© א� �
Tous droits réservés © 2021� �

 
 

������������������������������������������������������������������������� �



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

  

†Ü�aZ@06…†ÈÛa@L@Z02@I2021H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@˜ @@Z01@@M@@13@@@@ @
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

@pýr·@‰…bÔÛa@†jÇ@�ßþa¿@�È’Ûa@ðŠÈ’Ûa@ðŠöaŒ¦a@ @

Representations of Emir Abdelkader in the Algerian popular poetry 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

—‚Ü½aZ ÞbÔ½a@pbßìÜÈß 

@@ÝàÈm@ bà×@ LbßëbÔß@ bîãb�ãg@ éÐ•ìi@�È’Ûa@ ŠÈ’Ûa@¿@ðŠöaŒ¦a@ ‰…bÔÛa@ †jÇ@�ßþa@pýr·@åÇ@Ñ’ØÛa@µg@ ò�a‰†Ûa@ êˆç@óÈ�m

òÓýÈÛa@ÙÜm[ŠÇb’Ûa@�bÈÛaë@Òì–n½aë@âëbÔ½a@‰…bÔÛa@†jÇ@�ßþa@ñ‰ì•@Éjnm@óÜÇ@ò�a‰†Ûa@@bàèÜß@énÐ–i@é–‚’i@ŠqdnÛa@óÜÇ@òàöbÔÛa

i@üg@ÝànØí@üë@|šní@ü@†è¦a@aˆç@æc@a†îu@Ú‰†ã@å−ëL�È’Ûaë@|î–ÐÛa@¿@õaŠÈ’Ûa@åß@�rØÜÛ@brÇbië@�ßþa@òî–‚‘@åß@la�Óüb

ï�ŠÛa@ïi…þaë@ï±‰bnÛa@x‡ìàäÛa@åÇ@ a†îÈi@ ‰…bÔÛa@†jÇO|î–ÐÛaOÝiLòí�jÈnÛa@é�bäucë@éÛbØ‘cë@émbãìØß@ÝØi@@Éjnm@Þý�@åß

êŠqc@@ñ‰ì•@Éjnm@Þý�@åß@Þëb−@bà×LðŠöaŒ¦a@�È’Ûa@ŠÈ’Ûa@˜ì–ã@¿@òßëbÔß@ŠÈ‘@ÞìzÏ@†äÇ@bèmbîÜ£ë@�È’Ûa@ŠÈ’Ûa@¿@�ßþa

òîÛbnÛa@òÜ÷�þa@åß@´ÔÜİäß@òßëbÔ½aZ_òîÇì™ì½aë@òîäÐÛa@émaŒî¾ë@émbî•ì–�@ïç@bßë@_âëbÔß@�È‘@ŠÈ‘@åÇ@sí†§a@bääØ¹@Ýç 

òßëbÔ½@Ýç@@¿@ïÈÓaìÛaë@ï±‰bnÛaë@�ÐÛa@…ë†y@bßë_�qdnÛa@ŠçbÄß@ïç@bßë_´îjÈ’Ûa@õaŠÈ’Ûaë@ŠÈ’Ûa@óÜÇ@Šqc@åß@‰…bÔÛa@†jÇ@�ßþa

@ŠÈ‘@Þý�@åß@�ßÿÛ@òîjÈ’Ûa@òßëbÔ½a@¿@ bî±‰bm@ brzjß@��ûã@æc@ bäÛ@Ýçë_énßëbÔßë@ ‰…bÔÛa@†jÇ@�ßþbi@Šqdn½a@�È’Ûa@ŠÈ’Ûa

íbu@ðˆÛa@ÙÛ‡@õaì�@òßëbÔ½a_ê†Èi@õbu@åßë@êŠ•bÇ@åß@‰bÈ‘c@¿@�ßþa@òßëbÔß@�qdm@ô†•@ô†ß@bßë_ê†Èi@åß@õbu@ðˆÛa@áØÛ‡@ëc@éÜ 

ƒí‰bm@Þb�‰⁄aZ@ @

20@@O10@@O@2020@ @
ÞìjÔÛa@ƒí‰bmZ@ @

22@@O05@@@O2021 

òîybnÐ½a@pbàÜØÛaZ@ @
 ÝrànÛa@@Lƒí‰bnÛa@ @
 åÐÛa@@L‰…bÔÛa@†jÇ@�ßþa@ @
 �È’Ûa@ŠÈ’Ûa 

Abstract : Article info 

This study seeks to uncover the representations of Emir Abdelkader Al-Jazaery in popular poetry as a 

human being resistant, and the study also works to trace the image of Emir Abdelkader, the resistant, 

the mystic, and the poet world; that relationship based on being influenced by his person as an 

inspiration and inspiration for many poets in the eloquent and popular, and we are aware Well, this 

effort does not become clear and is not completed except by approaching the personality of Emir 

Abdelkader away from the official / eloquent historical and literary model with all its components, 

forms and expressive races, but by tracing its impact on the texts of Algerian folk poetry, as we try by 

tracing the image of the Emir’s resistance in Popular poetry and its manifestations of resistance poetry 

stallions based on the following questions: Can we talk about resistant popular hair? What are its 

peculiarities and its technical and objective features? Does the resistance of Emir Abdelkader have an 

effect on popular poetry and poets? What are the manifestations of influence? What are the artistic, 

historical and realistic limits in popular poetry influenced by Prince Abdul Qadir and his resistance? 

Throughout the poetry of the resistance, whether that which produced him or that which came after 

him, and what is the echo of the influence of the prince's resistance in the poems of his contemporary 

and who came after him? 
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  اجلزائري الشعري الشعيب يفاألمري عبد القادر متثالت 

  مقدمة

، أو مقاوما أو فيلسوفا وفقيها فقطمتثل شخصية األمري عبد القادر اجلزائري معلما ثقافيا مميزا يف عامل األدب، وذلك ليس بوصفه شاعرا 

بل ملا تكتنزه شخصيته من صور فوق النمطية لكل تلك الصفات اليت حتلى @ا، ومن هنا وجد>ه يتغلل إىل العاملية من كل األبواب، ومبا 

أن األمري عبد القادر ختطى احلدود الوطنية فقد رمست له يف املخيلة الشعبية خاصة صورا للبطل اآليت من عامل األسطورة، تلك الصور 

قت يف متثالت إبداعية خلصت لدى الشاعر الشعيب نظرته لألمري عبد القادر، ويف هذا املقام قامت إشكالية حبثنا على تتبع تلك اليت حتق

الصور وتلك التمثالت يف املخيلة الشعبية من خالل النصوص الشعرية الشعبية، وهي إشكالية فرعناها إىل مجلة من األسئلة حاولنا 

هل ميكننا احلديث عن شعر شعيب مقاوم؟ وما : شرة أو غري مباشرة يف ثناj البحث، ومن تلك األسئلة نذكر اإلجابة عنها بصورة مبا

 وما هي مظاهر التأثري؟ هي خصوصياته ومميزاته الفنية واملوضوعية؟هل ملقاومة األمري عبد القادر من أثر على الشعر والشعراء الشعبيني؟

يف الشعر الشعيب املتأثر wألمري عبد القادر ومقاومته؟وهل لنا أن نؤسس مبحثا uرخييا يف املقاومة  وما حدود الفين والتارخيي والواقعي

الشعبية لألمري من خالل شعر املقاومة سواء ذلك الذي جايله أو ذلكم الذي جاء من بعده؟وما مدى صدى xثري مقاومة األمري يف 

 أشعار من عاصره ومن جاء بعده؟

تلك األسئلة أهدافا مباشرة للبحث، وهي اليت xسست عليها إشكالية املوضوع املعروض للدراسة وفق منهجية حبثية  ومتثل اإلجابة عن

  .قامت أساسا على الوصف والتحليل

 املقاومة الشعبية اجلزائرية يف عيون فحول الشعر الشعيب .1

وحنن يف هذا ا�ال نتحدث  األدب اجلزائري فصيحه وشعبيه، إن ملقاومة االستعمار الفرنسي يف uريخ اجلزائر حكاjت وقصائد خلدها

والذي ميثل أكثر األشكال التعبريية اليت واكبت ا�تمع اجلزائري يف تقلباته التارخيية  عن املقاومة الشعبية اجلزائرية يف الشعر الشعيب،

وطأت أقدام الفرنسيني أرض اجلزائر سجل الشعراء الشعبيني وأمهها مصيبة الغزو الفرنسي للجزائر واحتالهلا،فمنذ أن  وأحداثه اجلسام،

فلم جيد " تلك احلادثة وأرخوا هلا، كما خلدوا يف قصائدهم الشعبية تلك املعارك واملقاومات الرافضة للوجود الفرنسي يف أرض اجلزائر

يتغىن @ا املداح يف كل شعب من شعاب  حللقات،الشعب متنفسا ملكنو>ته إال القصيدة الشعبية تسري @ا الركبان وتتجمع حول روا�ا ا

، ومن ذلك ما سجله الشاعر الشعيب خمربا عن )21:ص صاحل خريف، د ت،" (األرض اجلرحية ليجعلها ضمادا على شغاف قلب مكلوم

  :،وما تبع ذلك من قهر وظلم وتغيري يف حال البالد والعباد 1830 دخول فرنسا للجزائر سنة

  ): 508:ص ،2011 العريب دحو، ) (دمحم بن إمساعيل اجلزائري(يقول الشاعر الشعيب 

  َراَها ِيف َيْد الِعَدا تـُْوِدي     *  *  *َحْسرَاْه jَ َمْن ْتَساْل َعَلى اْلبَـْهَجْة قـََفاْت    

  رَاَها ِيف ْفَصاْهلَا تْـَعِدي       *  *  *ِمْن بـَْعِد اْلِعْز َو النْـَعاِميْ َو اَخلْصَالْت     

  ْرَجْع ُسْلَطانْـَها يـَُهوِدي      *  *  *َاْحَكْم ِفيْه الُكافـَْر َضيـَّْعَها َوْخَالْت       
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  َعاَد اْلَعْرِيب ْخِدْمي ِليُهْم َعْبُد الدَّار    *  *  *اْلَكْفَرْة َطاْغِيْني wِلُقوَّْة َجْهُلوا      

ْة ْاالْحَكاْم َغاِشيَها َذلُّوا        َال َقاِضي َال ِإَماْم َتِقي َال نـَعَّار    *  *  *ِمْن ِشدَّ

م جند هذه األشعار اليت أرخت لتلك األحداث،فقد ذكر الدكتور العريب دحو يف معجمه اخلاص 1830وعن احتالل اجلزائر سنة 

  ):289: ،ص 2011العريب دحو، ) (عبد القادر الوهراين( بشعراء الشعر الشعيب اجلزائري هذه األشعار للشاعر 

  َواْلَعارِِفَني َهَذا اْلَمْعَنا   *  *  *َذا اْلْكَالْم لِْلُعَقَال     هَ 

  َحْسرَاْه ِويْن ِهيَّ َمْزَغنَّا   *  *  *َأَمْن ْدَرى jَ ُفَضَال     

ْت ِلْلْنَصاَرى ِشْيِنْني الدِّيْن       ْم jَ ِإْخَواِين تْـَبدِّْل َساَعاتْـَها    *  *  *َوالَّ َّjاَأل  

َقِلْب َويـَْويلِّ ِيف احلِْنيْ َوالدَّ    ْهر يـَنـْ

  اَألْجَناْس ْختَافـَْها ِيف اْلِربْ َوَحبْرِينْ     *  *  *بـَْعد َكاْن َسْنَجاْق البَـْهَجة َو ُوجَّاقْـَها     

  َواْعَطاُوَها َأْهْل هللا الصَّاحلِْني     *  *  *آْمِنني رَاْد َرِيب َو َوىفَّ ِميَجاْهلَا    

  َال ِهيَّ َمَياْة َمرَْكْب َال ِهيَّ ِميِتني    *  *  *يْس َحرَّْك َهلَا َوخَّاَها      الْفرَاْنسِ 

  ِكي َجا ِمْن الْبَحْر ِجبُُنوْد قـُوِّيني       *  *  *ِبْسَفايـَْنْه يـَْفَرْص الْبَحْر قْـَباْهلَا     

  الرُّوْم َجاُوا ِلْلبـَْهَجْة َمْشَتِدينْ    *  *  *َغاْب اْحلَساْب َواْدَرْك َوتْـَلْف اْحَسابـَْها   

  رَاِين َعَلى اجلَْزَاْئر jَ َ>ْس ْحزِينْ 

خبريها وشرها، ففحول الشعر  وغريها من القصائد الشعرية الشعبية اجلزائرية اليت أرخت وخلدت uريخ وأjم اجلزائر املقاومة حبلوها ومرها،

ميس الناس ودعو�م للجهاد فقط بل كانوا يتصدرون الصفوف للقتال والوقوف يف وجه احملتل، الشعيب اجلزائري مل يكتفوا بقول الشعر وحت

واحلقيقة أنه لو ال تلك األشعار الشعبية املقاومة ملا  وكم كانت كلما�م موافقة ألفعاهلم،بل قد تزامنت يف أكثر من مرة أقواهلم مع أفعاهلم،

  .صدهم وحتديهم للمحتل الغاصب الفرنسي عرفنا الكثري من uريخ بالد> وأجداد> يف

وليس غريبا على ا�تمع اجلزائري الذي عرف كل أصناف الثقافة العربية فصيحها وشعبيها أن يتوسل الشعر الشعيب للتعبري عن غضبه 

الشعر امللحون كان " لحياة، فـــــــوهذا من مسلمة تكوينية يف الثقافة اجلزائرية مواكبة الشعر للحرب مواكبة اهلواء ل وثورته ورفضه لالحتالل،

مما أصبح شاهدا على مأساة  1830يصور دائما الفعل الشعيب الذي أ´رته الوقائع السياسية اهلامة، منذ دخول الفرنسيني اجلزائر عام 

، 2005املنقاري دمحم، " (حوآ´ر املقاومة احلقيقية من طرف القوى الوطنية ويف قلبها نداء الشاعر إىل النضال املسل الشعب احلقيقية،

وذلك  ، بل إن الشاعر الشعيب أبدع يف جماله ليجمع الشعر مع الغناء الشعيب وخباصة منه األغاين الرwعية املتنوعة القافية؛)06:ص

ها ألفاظا وصورا وألºا كذلك سهلة وبسيطة البناء الشكلي والفين مما يسمح للشاعر الشعيب ¹ن حيمل لتتماشى وقصائده الثورية النضالية،
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فقد استطاعت األغاين الرwعية املتنوعة القافية أن تعرب عن مشاعر الناس " فنية قد تتجاوز القواعد الشعرية لتنقل رسائل للمستعمر وأذjله

 عريب دحو،ال" (ومتكن الشعراء الشعبيون آنذاك من خرق القواعد الشعرية @دف إدخال بعض الكلمات املعنية واملوجهة إىل الفرنسيني

بل إن إبداعية الشاعر الشعيب وعبقريته الشعرية جعلته حيول الكثري من القصائد الشعبية اليت قيلت يف أغراض  ،)53: ص ،1989

" وعمد الشعراء كذلك إىل حتوير أغنيات احلب القدمية وأدخلوا عليها ما خيدم أغراضهم الوطنية"الغزل واحلب وغريمها إىل أشعار ثورية 

، تلك املالزمة واملواكبة هي اليت جعلت الشاعر الشعيب خيتلق الكثري من الوسائل واألدوات واألشكال )53: ص ،1989 دحو، العريب(

والطرق التعبريية اليت ميرر من خالهلا رسالته التحميسية والتوعوية واجلهادية، ومن أبرز تلك املظاهر جند حلقات املداح، والقوال، 

الشاعر الشعيب حلقة الوصل مع الشعب، كما اختذ من سري أبطال األسالف واألجداد ممرا للعبور إىل قلوب  واحلكوايت اليت اختذها

وسرية األمرية ذات اهلمة،وسرية امللك الظاهر  الشعب املقهور،فمثلت السري الشعبية كسرية عنرتة بن شداد،وسرية علي بن أيب طالب ½،

اخل وغريها من نصوص السري الشعبية وأدب املالحم والفتوة اليت نسج من بطوال�ا وأحداثها أشعارا تنتقل ...بيربس، وسرية ذjب اهلاليل

داعي wملتلقي من دائر التاريخ العريب ا�يد إىل الواقع العريب املرير املتمثل يف الوقوع حتت نري االحتالل األجنيب وضعف شوكة األمة وت

  .قصعتها األمم عليها تداعي األكلة إىل

ت فالشاعر الشعيب ليقوم بوظيفته اإلعالمية املنوطة به بوصفه لسان القوم مل يرتك وسيلة وال طريقة وال مكا> إال واختذه جماال من جماال

ينشطها كما قام الشاعر الشعيب بدور wرز يف جمال اإلعالم، والتبليغ،فكان ينظم القصيدة ويتغىن @ا يف كل ميدان املعركة، أو "...شعره

وwلتايل فقد كان يصوغ أحداث الثورة ومعاركها الضارية شعرا ونشيدا  وهو يتجول يف القرى،واألسواق حيث يتلقاها الرواة واحلفظة،

إن الشاعر الشعيب اجلزائري وحبكم خروجه من رحم الشعب مل يدخر ومل  ،)53: ص ،1989 العريب دحو،" (للعربة وإذكاء احلماس

بل حدثتنا كتب التاريخ عن تقدم الكثري منهم ميدان الشرف  حه، وال ماله، وال نفسه عن خدمة وفداء شعبه وأمته،حيبس قلمه، وال سال

صاحب األمري عبد القادر،فهو الذي تال وثيقة البيعة مبسجد ) الطاهر حواء(من أمثال هؤالء الشاعر والفارس و  wلنفس قبل القلم،

  ).267: ص ،1989 العريب دحو،( م 1830نوفمرب  27بيعة حاليا يف سيدي احلسن مبعسكر املعروف مبسجد ال

  القادر يف الشعر الشعيب اجلزائريأثر مقاومة األمري عبد  .2

وذلك بسبب ارتباط الشعر حبياة اإلنسان  للشعر الشعيب يف عالقته wملقاومة والنضال قصب السبق عن غريه من األشكال التعبريية؛

ومن هنا وجد الدارسون يف تلك العالقة القائمة على التأثري والتأثر العديد من املوضوعات اليت  طا وثيقا ومتينا،ومبشاعره ودواخله ارتبا

ومواضيع  ومواضيع وصف املعارك وساحات النزال، استقاها شعراء الشعيب من املقاومة والنضال كمواضيع الوطنية والشجاعة والبطولة،

ونظرا ألن مثل هذا  -املقام حناول أن نبحث أثر مقاومة األمري عبد القادر يف الشعر الشعيب اجلزائرياخل، ومن هذا  ...اخليانة واجلنب

 –املوضوع ال ميكن استيفائه حقه كامال يف مثل هذا عمل،فإننا نطمح أن يكون يف يوم ما مذكرة حبث خترج لطلبة املاسرت أو الدكتوراه 

  .على األقل من حيث املواضيع والبناء الشكلي
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 لقد أثرت مقاومة األمري عبد القادر يف الشعراء الشعبيني ¹ن حركت فيهم وقوت الروح الوطنية وجعلتهم حيولون أشعارهم من املدح والغزل

ء الوطن وما آل إليه حاله من ذل بعد  والوصف إىل التغين wلوطن وأبطاله وأجماده، عز، ومن ضعف بعد قوة، ومن احتالل أو إىل ́ر

  .وعبودية بعد استقالل وسيادة وحرية

شعور ذايت يرضخ اإلنسان مبوجبه إىل دوافع نفسية ومنازع ذاتية يتألب مع ا�موعة "إن الوطنية يف الشعر الشعيب اجلزائري تنبع من 

، فوطنية الشاعر الشعيب )08: م، ص2011وأمري فرهنك نيا،  رقية رستم بور ملكي" (البشرية اليت ينتمي إليها xلبا وجدانيا انفعاليا

، ومن الوطنيات )47:ص ،1990 التلي بن الشيخ،" (وإميان حبب الوطن ميليه عليه واجبه الوطين،ووالؤه لشعبه قناعة ذاتية،"تنطلق من 

دمحم ابن (هذه األبيات للشاعر الشعيب  ذلكيف الشعر الشعيب اجلزائري التحسر على الوضع الذي آلت إليه حال البالد والعباد من 

  :اليت خترب عن حال قبيلته بعد ثورة البوازيد) قيطون

  َجنِْعي َجنِْعي ِويْن قَاُلوا َغابْ      *  *  *حلََْباْب jَ َحلَْباْب    

  َما َأْشَني ْخَرب اللِّي َجا َعَلى ُوْذِين     *  *  *فـَْرُقوه َعَلى َلْشَعاْب    

  َو اْلسَّْرُسوْر َعَليْه ُمتَـَلمِّدْ     *  *  *ْحمَمَّْد     ِكي َطاْح اِ 

رَاْح َدْخَالِين     *  *  *َجمُْروْح َوَيْكَمْد      )111: ص ،2007أمحد األمني ،(ُمَتَأثِّْر ِجبِ

ودمار وتغري نظم قصيدة مطولة يف احلديث عن احتالل اجلزائر وما صحب ذلك من خراب ) مصطفى بن إبراهيم(كما جند الشاعر 

وقصيدة عن ثورة الويل الصاحل  م،1837حول سقوط مدينة قسنطينة سنة ) ابن عبد هللا(والبالد،كما جند قصيدة للشاعر  حال الناس

، وغريها من القصائد ذات الروح الوطنية يف شقها )53:ص ،1989 العريب دحو،) (دمحم لشياين(م للشاعر الشعيب 1848بوزjن سنة 

يتبع الوطنية عادة حب اجلهاد وحماربة العدو واحلث على . رة واحلزن على ما وقع للبالد والعباد من قبل املستعمر الفرنسياملتعلق wحلس

ذلك،وهذا ما أداه الشعراء حمققني بذلك الوظيفة اإلعالمية والتعبئة اجلماهريية،وقد سجل أهل االختصاص من حميب الشعر الشعيب الكثري 

  :لشأن نذكر منها هذه األبيات على سبيل التمثيل ال احلصرمن القصائد يف هذا ا

َريَّْة َقاْل َجاْت ِمْن ِعْنَد الَفْسَيانْ     *  *  *َجاَ> َذاَك اْلُيوْم َمْرُسوْل الَقاِيْد       ِببـْ

ْد      نْ تـَتـَْلطَّْف َوتْـُقوْل ُأْستـُْر jَ َرْمحَا    *  *  *ِكي قْـرَاَها بـَْقاْت اُألمَّْة تـَتَـَوحِّ

  ُحُكْم َشرْع ْجِديْد َما رَاَتْه اَألْعَيانْ       *  *  *َقاَلْه َجاْت اْليَـُوْم قـََواِنْني ُجُدْد      

  )48:، ص1990التلي بن الشيخ ،( َواْللِّي يـََقوْل ْعَالْش َيُدوه ِلَكَياْن     *  *  *اْللِّي ْحيب الَعْيْش ِلَفرَْنَسا َيْسُجْد    

تتجلى الوظيفة اإلعالمية للشعر الشعيب الذي محل خربا ليس wهلني على ) ابن الصحراء(نسوبة للشاعر الشعيب ففي هذه األبيات امل

ياة الشعب اجلزائري، إنه خرب احتالل اجلزائر من قبل فرنسا وتغيري القوانني اليت ألفها الشعب اجلزائري بقوانني الفرنسيني، فمن أراد احل
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ومن عارض ورفض فالسفينة كيان يف انتظاره لرتحيله خارج الدjر للمنفى مثل كاليدونيا اجلديدة املعروفة بني  عليه القبول والرضوخ لفرنسا

  .، فنشر األخبار اجلديدة تكفل @ا الشعراء الشعبيني وخباصة يف املناطق غري احلضرية كالقرى والبوادي واملداشر)كاjن(اجلزائريني wسم 

للشاعر الشعيب ) طلوع سعد السعود(الوطين واحلماس اجلهادي جند هذه األبيات املستخرجة من قصيدة ومن األشعار  ذات الطابع 

  ):قدور الصحراوي( الذي واكب مقاومة األمري عبد القادر

  jَ ِخي َهْدُفوا ِليَّا       *  *  *َأْوطَان ْغرِيْس       

يْس        ْطِعَياَما يـَْهَناْش قَ       *  *  *َواْلَقْلب َامحِْ

َبه َماِشي َجمُْروحْ    *  *  *َلُو َصْبت اْمجُوْح                   ِمْن َجنـْ

  ِعْنَد ْمَواِيل َعْيِنيَا    *  *  *َعَليه انـُّْوح       

  ْطرَاِشْني َاْغرِيْس ْصُفوفْ       *  *  *ُمْشَتاق اْنُشوْف           

  ُخُيوْل اْلَمَيا َكاْبِسنيْ        *  *  *ِاْمَكاِحْل َوْسُيوْف 

َفْرِقْني َعَلى االْسَحارْ       *  *  *ْجنُوْع ْكَباْر    َمتـْ

  َما يـَْهَناِشي َأْصِلَيا     *  *  *ْعُدوُهْم َحاْر 

  رَاَيْس َذاَك اجلِْيْش اْلزِّينْ       *  *  *ِبْن حمُِي الدِّيْن 

  )111،110: ص1989العريب دحو، (َوْعَطاُهْم َرِيب اْلَعِلَيا       *  *  *َزَهوا الدَّارِيْن 

والقصيدة طويلة فيها أخبار جيش األمري عبد القادر وحماربته لفرنسا وما تركه هلم من ذل وخيبة، كما فيها ذكر للقبائل اليت شاركت يف 

بروح الوطنية وحب اجلهاد يف سبيل هللا وحترير البالد،كما فيها املقاومة ووقوفها مع األمري عبد القادر ضد فرنسا وأشياعها،وهي تعج 

أخبارا عن األحداث اليت كانت يف تلك الفرتة،وهي أخبار للعظة والعربة أوال مث هي للتمسك مبا متسك به األسالف من حق احلياة يف 

  .جزائر حرة ومستقلة وسيدة

الشعراء الشعبيني حتول الكثري من األغراض غري اجلهادية واحلماسية إىل هذا ومن مظاهر xثري مقاومة األمري عبد القادر يف الشعر و 

حوهلا أصحا@ا أو غريهم من الشعراء إىل قصائد يف الدعوة للجهاد ...فالكثري من قصائد الغزل واحلب والشكوى واحلنني الغرض،

من ربقة االحتالل الفرنسي،وهي ميزة حتسب للمقاومة الشعبية  وهذه امليزة ما كانت لتكون لوال الروح الوطنية والرغبة يف التحرر واحلرب،

لألمري عبد القادر حيث حتول هم اجلزائريني وعلى رأسهم الشعراء إىل القضاj املصريية قضاj األمة والتخلي عن قضاjهم الشخصية 

للشعراء متمثلة يف نظم شعر الغزل أو املدح واللهو كما حولت املقاومة الشعبية لألمري عبد القادر حاالت نفسية وذاتية  اخلاصة والضيقة،

  .واهلزل إىل حاالت اجلد واالخنراط يف مصري األمة



 

  

  

  

 

7 

 صاحل جديد
 

  املقاومة بني التقريرية والفنية موضوعات شعر.3

ية ميثل شعر املقاومة الشعبية اجلزائرية رافدا مهما وعنصرا ال ميكن ختطيه وجتاوزه يف األدب اجلزائري وخباصة منه الشعر؛ومصدر تلك األمه

 ما خلده ذلك الشعر من قضاj وأحداث uرخيية مصريية يف uريخ اجلزائر القدمي واحلديث،وملا ميثله أيضا من توثيق xرخيي ألهم األحداث

ها الشخصيات التارخيية اليت عرفها ا�تمع اجلزائري،كما ال ننسى الوظيفة اإلعالمية والتحميسية التحفيزية اليت أداها شعر املقاومة،وغري و 

هل موضوعات شعر املقاومة متتلك من الفنية والشعرية ما يبعدها عن : إن السؤال الذي نطرحه هنا.من األسباب اليت ارتبطت wلظاهرة

  عن غريها من أصناف الشعر العادي؟ية والسطحية واملباشرة؟ وما هي موضوعات شعر املقاومة اليت يتميز @ا التقرير 

عادة ما يركز شعراء املقاومة على موضوعات حمددة بذا�ا مرتبطة مباشرة wحلرب وما يتبعها من موضوعات وقضاj جزئية ولكنها مصريية 

ال بني اجليوش،ومنها موضوعة وصف األبطال واحلث على التحلي ¹خالقهم وصفا�م ومهمة من مثل موضوعة وصف احلرب والنز 

ويف هذا املقام جند  اخل، ...ومن املواضيع جند ذكر أمساء األبطال والسالح واملعارك والشهداء وwملقابل التنفري من اخلونة ومواالة األعداء،

ا للعناصر األساسية اليت حتسم احلرب لصاحله من خالل وقوفه على وصف ومن هنا كان حديثه الشعري عن احلرب مالزم" :هذا النص

هذا السالح و�يئته ومتجيده واعتباره بضعة من نفسه وجزءا من حياته وعنصرا هاما من عناصر وجوده،وأن هذا االهتمام كان يدفعه إىل 

ة عريضة من مساحات البيئة الشعرية اليت يتحرك فوقها وقد شغل هذا اجلانب مساح ...متابعة أنواعه وصناعته ومن عرف بصقله وتقوميه

، ومبا أن هذه املواضيع اليت يشتغل عليها شعر املقاومة تقتضي يف أصلها البنائي )05:ص ،1986نوري محودي القيسي، " (الشاعر

الباب يف نظر العديد من الدارسني جيعل القصائد املنضوية حتت هذا  -والذي هو ميزة نثرية أكثر منها شعرية  -الشكلي والفين، فاحلكي

أقرب للتقريرية منها للفنية،وللنثرية منها للشعرية،بينما يرى من اشتغل ويشتغل على أدب احلرب وخباصة منه الشعر يرى خالف 

ألبطال ذلك؛فشعر املقاومة واحلرب ميتاز wلشعرية والنزعة امللحمية اليت تكتسب األشعار قو�ا ومجاليتها من صفات وشخصيات ا

وأدق وأبلغ من كل هذا وذاك تلك القصائد اليت كان أصحا@ا فرسا> وأبطاال عايشوا وعاشوا تلك احلروب واملعارك  واألسلحة واملواقف،

فخلدوها يف قصائدهم كما خلدوها ¹سلحتهم يف صفحات التاريخ،ونظرا لتعلق الشعر wحلرب منذ العصر اجلاهلي وما تاله من عصور 

فت فيها األمة العربية املسلمة الكثري من احلروب اليت فتقت مواهب الشعراء وعمقت من روابط الصلة بني الشعر واحلرب هي إسالمية عر 

وشعر احلرب الذي ظل صورة الوجدان العريب،وبقيت ألوانه متثل أمناط القدرة القتالية الفذة اليت عرفها العرب اليت بقيت معانيه " يف أصلها

  ).09:ص ،1986نوري محودي القيسي، " (عاين احلية اليت مارسها وهو يؤدي دوره اجلديد يف املرحلة اإلسالميةتعين استمرار امل

إن الدراسات اليت توجهت wلبحث والتحليل والنقد لشعر املقاومة أو احلرب جتاوزت الدراسات التقليدية اليت وقفت عند حدود اللفظة 

اخل قلت جتاوزت تلك النمطية يف  ...اقع واألبطال والسالح، والتمهيدات املطولة يف الوصف واملدحواملعىن والصورة البيانية، وذكر املو 

الدراسة لتبحث إشكالية كيفية حتقق البعد اجلمايل والشعري يف تلك القصائد من خالل لفظة أو معىن يظهر يف لباس التقريرية والسردية، 

راء يف املعارك ما دفع @م إىل حبث املعاين واأللفاظ املعربة عن تلك اللحظة احلامسة اليت قد وهي إشكالية تنطلق من املشاركة الفعلية للشع

ال يعيش بعدها فتكون خري معرب عن شخصه، ومن مظاهر الفنية يف شعر املقاومة دخول ألفاظ جديدة ومعان جديدة منها ما تعلق 

وذلك ×لصاق  ا بصبغة شاعرية خترجها من داللتها املعجمية املألوفة،wسم األسلحة والبلدان والشخصيات من أبطال وخصوم،وإصباغه
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بعض الصفات والعناصر األخرى واليت متارس فيها املخيلة الشعرية كامل سلطتها اإلبداعية، متخذة من الرموز واالنزحيات والتناصات 

  .مداخل لتحقيق ذلك

عالقته wجلماهري،ويف صدق جتربته حيث "واأللفاظ والصور الفنية بل يف  إن شاعرية أدب احلرب واملقاومة ليست فقط مرتبطة wملعاين

وقد بني املناضل واملفكر فرانز فانون عن مفهومه ألدب النضال يف كتابه  ، 357:ص1986 حسني مروة ،" (املمارسة الفعلية للمقاومة

، 1986 أنيسة بركات،" (معركته ضد العدوقبل كل شيء أداة للكفاح الذي خيوضه الشعب املستعمر يف "معذبو األرض ¹نه 

وليس أبلغ وال أقرب لروح الشعب املضطهد من األدب وال أفصح يف األدب من الشعر الذي يبقى دوما مصدر الثورات ) 292:ص

ول الدكتورة وحمرك العواطف فهو كما عرفه العقاد من أنفاس الرمحان مقتبس والشاعر الفذ بني الناس رمحان،ويف شأن الشعر النضايل تق

ألن الشعر خري معرب عما خيتلج يف  ومن الفنون األدبية كان شعر النضال أغرز مادة أدبية وأتقنها فنا وأكثرها xثريا؛" أنيسة بركات

 ،1986أنيسة بركات، " (النفوس والقصيدة هي اللون األكثر مالئمة واألسرع جتاوw وانعكاسا والتصاقا wحلدث اليومي للثورة

فإننا يف الشعر  وإذا كان الشعر األقرب لروح اجلماهري واألكثر تعبريا عن رغبا�م وأمنيا�م وحىت عن أحزاºم وأسرارهم،، )293ص

ألن احلال كما هو معلوم يف مثل هذا النوع الشعري تتغلب النزعة التقريرية والسردية على  النضايل املقاوم نصطدم مبدى فنيته وشاعريته؛

وقد يقول قائل وماذا عن الشعر امللحمي الذي هو يف أصله شعر مقاوم ومناضل؟ نعم قد تصعب اإلجابة  مالية الشعرية،النزعة الفنية اجل

عن هذا السؤال أو قد تتعذر املقارنة ألن ما بني امللحمي واملقاوم نقاط اختالف عديدة وإن تشا@ت املوضوعات واألغراض واألهداف، 

واملسامهة يف بقاء  هلمم وإيقاظ النفوس وشحذ العزائم طلبا للحرية واالستقالل والعيش يف عزة وكرامة،غري أنه يبقى هلما فضل حتريك ا

أدب النضال "ذلك ألن  شعلة الثورة مشتعلة إىل أن تلقفها جيل نوفمرب فحقق ما آمن به واستشهد من أجله جيل املقاومة الشعبية؛

الدعوة إىل الثورة التحريرية إىل اإلميان wلشخصية الوطنية والدعوة إىل إصالح ا�تمع، فاحتضن شعرا ونثرا ساهم مسامهة إجيابية وفعالة يف 

" نتاج القضية اجلزائرية العادلة احتضا> كامال واكتسب األدب من هذا اجلو الثوري طاقة جديدة وعرف تنوعا يف اإلنتاج واالنشاط

الثوري والنضايل بفعل تواصل العمل الشعري الشعيب من فحول القصيد  هكذا يتواصل الفعل ،)301: ص ،1986أنيسة بركات، (

  .األوائل من إىل عهد جيل االستقالل

   الشعر الشعيب اجلزائري املقاومالتارخيي واجلمايل يف .4

اريخ وأحداث أقوامهم يرتبط الشعر الشعيب عموما wملواقف واألحداث التارخيية فكثريا ما سجل الشعراء الشعبيون توارخيهم وأحداثهم وتو 

والشعر الشعيب اجلزائري  كما أنه ال ميكننا أن تصور قصيدة شعبية ختلو من البعد التارخيي كتيمة تتخذها جماال تعبريj، يف قصائدهم،

لشعراء يسجلون وراح ا النضايل والثوري مل جيانب هذه احلقيقة بل وجد>ه ارتبط ارتباطا وثيقا بقضية احلرية وحماربة املستعمر الفرنسي،

ميثل الشعر الشعيب "وخيلدون أهم وأبرز األحداث والفرتات التارخيية اليت عرفتها اجلزائر يف صدها وحر@ا للغزاة من إسبان وفرنسيني وغريمها

ديد املواقع فهو ينزع إىل التسجيل الدقيق لألحداث وحت اجلزائري مادة ثقافية على جانب كبري من األمهية من حيث الداللة التارخيية؛

، فهذا النص يظهر لنا كيف يواكب الشعر )159:ص ،2011 ،عبد احلميد بورايو..." (وذكر املالبسات املتعلقة wحلوادث التارخيية
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ولكن السؤال الذي نطرحه هنا هل تلكم املواكبة تكون آلية خالية من النزعة الفنية؟أم أºا مصاحبة تتجاوز التارخيي  الشعيب التاريخ،

  للفين يف أعلى جتلياته أال وهو الشعرية؟ لتصل

نقول  إننا عندما نبسط أمام أعيننا التجارب الشعرية الثورية والنضالية جندها متغرية وخمتلفة ومتنوعة من شاعر آلخر ومن جتربة ألخرى،

لنا أن القصائد اليت اختذت هذا الكالم حىت ال تكون أحكامنا عامة وال منطية، إن قراءة جتارب شعراء الشعيب اجلزائري تكشف 

وغاب عنها البعد اجلمايل الشعري الذي جنده عادة يف قصائد شعرية  األحداث التارخيية جماال هلا غلبت عليها النزعة السردية أوال،

لقصائد القائمة اختذت من موضوعات اجتماعية ووجدانية جماال هلا،غري أننا جند رأj لألستاذ عبد احلميد بورايو يقول بفنية وشاعرية ا

وخاصة منه ما سجل وقائع الصمود واملقاومة يف وجه الغزاة يلمس تلك الروح  غري أن املتأمل يف الشعر الشعيب التارخيي،"على التاريخ 

لشعر بتقاليد امللحمية اليت تعيد للشعر صفاءه وتطبع الكلمة والعبارة بقيمة نفسية ذات بعد مجايل، وتتجاوز البعد املعريف التارخيي لرتبط ا

، فمن خالل هذا النص جند أن فنية وشاعرية القصيدة الشعبية )161:، ص2011عبد احلميد بورايو، " (الشعرية امللحمية املوروثة

  :الثورية املرتكزة على التاريخ تتمثل يف

 النزعة امللحمية

 صفاء الشعر

 ارتباط الشعر بقيم نفسية

ت النزعة الفنية للقصيدة الشعبية التارخيية وهي املسؤولة عن إخراجه من املعرفة التارخيية هذه العناصر الثالثة هي حسب بورايو مكو>

إىل  القائمة على البعد السردي املرتبط wلنثر إىل الفنية والشعرية القائمة على النزعة امللحمية،فتتحول بذلك القصائد الشعبية التارخيية

ر بناءها الفين والشكلي مع الشعر امللحمي الذي عرفته الشعوب العربية والغربية،ومن أمثلة أشعار ملحمية قد تشرتك يف الكثري من عناص

  :متحد´ عن بيعة األمري عبد القادر اجلزائري) ابن عبد هللا( هذا جند هذه األبيات من قصيدة الشاعر الشعيب 

ْر َوطَابـَْعْه ْمَزْمَومْ اَْعَطاَوْه ا    *  *  *ِحني َكبَـْر حمُِي الدِّيْن َشيْخ اَألْعرَاْب    لسِّ

  )53: ،ص1975جلول يلس وأمقران حفناوي ،( َقَضاjَ َوْمَفاuَ ْشُيوْخَها َوَعاِملْ    *  *  *َنْصُروه اَألْعرَاْب َوwَيـَُعوْه اَألْجنَاْب 

املمثلة يف البيعة يف بيتني من الشعر اشتمال على فهذه األبيات مع ما فيها من تقريرية لكنها تقريرية مبسحة مجالية ختتزل احلادثة التارخيية 

وعموم  ، واملبايعون له من األجناب وهم أسياد قبائل اجلزائر من احلضر والبدو،)األمري عبد القادر بن حمي الدين( اسم صاحب البيعة

  .         الشعب من علمائه وعامته

سالك (يف قصيدته املشهورة ) دمحم بلخري(ليها، حيث يقول الشاعر الشعيب ويف أبيات شعرية أخرى نرى النزعة امللحمية هي املهيمنة ع

  :اليت يشكو فيها حاله ومصريه وحزنه يف منفاه كورسيكا من قبل املستعمر الفرنسي) املغبون

ْك اْلَمْغُبوْن ِمْن َأْرِض اْلِقَفاْر      َقاِدْر ُكْل ْغرِيْب لِْبَالُدو َتدِّيهْ     *  *  *َسالَّ
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  )538: ص ،1989العريب دحو، ( فـَرَّْج jَ َرِيب َعَلى َمْن َضاَقْت بِيْه 

  :إىل أن يقول فيها

  َحْبْس اْلُروِمي َال ْختَِلي ُمْسِلْم ِفيهْ        *  *  *َسلِّْكِين jَ َخاْلِقي ِمْن َهَذا اْجلَاْر      

ْل أَْهل النِّيْف أُمَّالِيهْ  َوْطنُ     *  *  *َويـَْويلِّ اْحلَْبِسي ِإالَّ تـَْفَكاْر       يْه َواْلذُّ   اْلِعْز جنِْ

(.............)  

  َواْلَمْغُلوْب يـََفوِّْت َحقَّْه َوْخيَلِّيهْ         *  *  *jَ َحْسرَاْه َمِنْني َسْلَسْلَنا اْلُكفَّاْر         

  ِمْن قـُْبطَاْن wَْعَالُمو طَاِويهْ  َكَذا       *  *  *jَ َحْسرَاْه َمِنْني َكاْن الشَّْط اْعَباْر       

  )540: ،ص1989العريب دحو ،( َكاْن اْلعِّْز ِإالَّ ِمْن اْلَبيضْ َواْهلِيْه      *  *  *jَ َحْسرَاْه َعَلى نـَقَّاْر قـََباْل نـَقَّاْر        

جاء بعده متيزت wلطول وهي مسة ملحمية، كما فالقصيدة الشعبية عموما اليت واكبت املقاومة الشعبية من عهد األمري عبد القادر ومن 

ومع ذلك تبقى الصور الفنية حاضرة ولكن بنسب  متيزت بذكر أjم احلرب والعز والبطولة والفروسية وهي ميزة من مزاj شعر احلروب،

وهو األمر الذي جيعلها ال ترقى إىل  لسردية،متفاوتة ال تتجاوز يف عمومها أكثر من األربعني wملائة مما يفسح ا�ال هليمنة امليزة التقريرية وا

 .مصاف القصائد غري احلربية

اظ أو واملتأمل يف القصائد الشعبية اجلزائرية املقاومة يالحظ ميزة فنية ومجالية تتسم @ا تلك القصائد تتمثل يف ظاهرة التكرار سواء لأللف

واليت تكررت يف قصيدة الشاعر ) j حسراه(لفظة : دثة للمسحة الفنيةألبيات بكاملها أو لشطر منها، فمن تلك األلفاظ املكررة  واحمل

  .فالتكرار من املظاهر األسلوبية الذي اهتمت به الدراسات النقدية احلديثة متجاوزة يف ذلك الدراسات التقليدية العادية ؛)دمحم بلخري(

جلمالية والشعرية اليت جبل عليها الشعراء الشعبيني، فال ميكن أن إن حضور التاريخ يف القصيدة الشعبية ¹حداثه وشخصياته من التقاليد ا

نتصور قصيدة شعبية من دون التعريج على حمطة من حمطات التاريخ وخباصة ملا تكون األمة يف مرحلة اهلوان والضعف عندها يلجأ 

كذكر سري  يقوي العزائم ويوقظ القلوب الفاترة،الشاعر الشعيب للتاريخ فيستسقي منه أخبار األبطال وكربى األحداث ليشحذ @ا اهلمم و 

  .الرسل واألنبياء والصحابة واألولياء الصاحلني،واألبطال الفرسان الذين خلدوا أمسائهم يف سجالت التاريخ

ألºم  كما الحظنا أن الشعراء الشعبيني يعمدون إىل استحضار التاريخ وذكره وتدوينه ليس من wب إºم ميتهنون مهنة املؤرخني، بل

يقنون أن يف التاريخ عرب وعظات وأºم بصنيعهم ذلك إمنا هم خيلدون ويعيدون التذكري مبا ميكن أن ينسى أو يتحول إىل جمرد أخبار ال 

  .توليها األمة بعد طول أمد أي اعتبار أو قيمة

تأثر بل للتأثري، وهي وظيفة قام @ا الشعر الشعيب ومن مجاليات التوظيف الشعري للتاريخ ربط األمة ¹سالفها وأجمادها الغابرة بعيدا عن ال

وميكن للمرء أن يالحظ ذلك التمازج بني شعر البطولة وشعر احلرب وهو أمر طبيعي، إذ ال ميكننا أن "أثناء املقاومة الشعبية اجلزائرية 
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 صاحل جديد
 

م ميكننا القول ¹نه ال ميكن وسوقا على هذا الكال ،)11: ص د ت، أمحد محدي،" (نتحدث عن احلرب دون أن نتحدث عن أبطاهلا

  .تصور شعر شعيب للمقاومة الشعبية دون ذكر لتاريخ أبطاهلا وفرساºا وأشهر معاركهم ضد املستعمر الفرنسي

  خامتة .6

لدرجة وهي ليست ºائية وال يقينية  يف ختام هذا العمل البد من التذكري wلنتائج واملالحظات اليت مرت بنا أثناء البحث والدراسة،

الشعر - فقد الحظنا أثناء حبثنا حول الشعر الشعيب وعالقته wملقاومة الشعبية أنه تنتهي @ا وعندها كل الدراسات يف مثل هذا موضوع،

الصورة األوىل متثلت يف أن من نقل لنا أخبار املقاومة الشعبية  واكب تلك املقاومات يف صورتني خمتلفتني لكنهما متكاملتني؛ -الشعيب

فقد  شعراء عايشوا وعاشوا تلك املقاومات ليس كأفراد من ا�تمع العام والكبري فقط بل بصفتهم فرسان ومثقفي تلك املقاومات، هم

أسندت إليهم مهام حتفيز وحتريض الناس على اجلهاد وحماربة فرنسا،كما قاموا بنقل أخبار أبطال املقاومة الشعبية يف كل ربوع الوطن 

ية تربط عامة الشعب بقادته الثائرين،أما الصورة الثانية فتمثلت يف أشعار شعراء شعبيني جاءوا بعد املقاومات والثورات فأدوا وظيفة إعالم

الشعبية بوقت قصري أو طويل لكنهم ونظرا للظروف العامة اليت تعيشها البالد مل ينسوا واجبهم الوطين يف إيقاظ جذوة احلرب وعدم 

  .فكانوا بذلك ضمري األمة ،وهذه مهمة ليست wلسهلة وال اهلينة الزمن،اخلنوع للمستعمر مهما طال 

ومن النتائج اليت ميكننا أن نعيد تسجيلها يف هذا العمل حتول العديد من املواضيع الشعرية من أغراض عادية كالغزل والوصف واملدح 

 jوحنن نعتقد  األمة وعلى رأسها قضية احلرية واالستقالل،والتصوف إىل غرض الشعر املقاوم النضايل الثوري؛ وهو شعر يرافع عن قضا

كما أنه من  أن هذا التحول يف األغراض لفحول الشعر الشعيب اجلزائري ليس غريبا إذا عرفنا مدى صلتهم بشعبهم وقضاj أمتهم،

فالبد أن "نسانية أينما كا> فهو املعرب بصدق عن اإلنسان واإل خصوصيات األدب عامة والشعر خاصة االلتحام املتني مع اإلنسان،

ننظر للشاعر ككيان إنساين له مشاعره وأحاسيسه وشاعريته حياول التعبري عن صورة اإلنسان املوجود فيه، يف ذاته، إنه يعكس القيمة 

ننا وجد> ، كما أ)09: ، ص2012 بولرwح عثماين،" (احلقيقة هلذه الروح اليت حناول أن نفهمها من خالل اإلنتاج البشري الكلي

امللحمة اليت عنت wحلرب وما يتبعها من موضوعات متعددة وخمتلفة، واحلنني للوطن : شعراء املقاومة الشعبية احتفلوا بغرضني wرزين مها 

،jم الفروسية والفانتازjم احلرية واالستقالل، أjم اخلوايل؛ أjعملنا بعضا من تلك األشعار واأل jوقد ذكر> يف ثنا.  

مثل الشعر الشعيب املتعلق wملقاومة الشعبية اجلزائرية حلقة متينة وقوية من حلقات الذاكرة الوطنية وعنصرا هاما من عناصر بناء لقد 

ميتاز عن بقية األغراض الشعبية األخرى ¹نه حيتل مكانة  "الشخصية الوطنية اجلزائرية العربية األمازيغية املسلمة، والشعر الشعيب الثوري 

  ).20: ، ص2012 بولرwح عثماين،" (عند املتلقي ال لشيء إال ألنه ملحمي يصور البطوالت وميجد الوطنكبرية 

ا اخللي إن مقاومة األمري عبد القادر اجلزائري أثرت التجربة الشعرية الشعبية اجلزائرية wلعديد من املسائل الفنية واملوضوعية والشكلية منه

 عر الشعيب العادي واالكتفاء بغرض واحد هو غرض إما وصف احلرب أو الدعوة إليها وحتميس الناس،عن تعدد األغراض اليت عرفها الش

أصبح الشاعر ومنها أيضا التخلي عن املطالع التقليدية يف القصيدة الشعبية وهي البدء بذكر هللا تعاىل والصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقد 

ومن القضاj وجد> كذلك ربط الشعراء الشعبيني  خول يف القصيدة دون تعديد يف املوضوعات،الشعيب يبدأ موضوعه مباشرة وwلد
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  اجلزائري الشعري الشعيب يفاألمري عبد القادر متثالت 

وهذا ما  وكذلك استمرار وتواصل حلقات الشعر الشعيب دون انفصال أو تقطع، بقضاj وطنهم وختليهم ولو مؤقتا عن قضاjهم اخلاصة،

جلزائر،كما سامهت مقاومة األمري عبد القادر يف إذكاء الروح الوطنية جعل املقاومة الشعبية ال تنقطع وال تنطفئ شعلتها يف أرض ا

لثة تواصلية، جعلتنا نسجل عدم انقطاع حلقة الشعر الشعيب  مستغلة يف ذلك الشعر الشعيب الذي أدي وظيفة إعالمية وأخرى تعليمية ́و

عيب الثوري حول فكرة الوحدة الوطنية والتصميم على حماربة كما أننا سجلنا تركز قصائد الشعر الش لعدم انقطاع حركة املقاومة والثورة،

العدو احملتل،والسعي على التأكيد على الوحدة الرتابية اليت ال تتجزأ،حىت وإن سجلنا تفرق املقاومات وعدم توحدها حتت راية واحدة 

  .ولكنها توحدت حتت فكرة واحدة هي رفض التواجد األجنيب وخباصة الفرنسي يف اجلزائر

ذلك أننا مهما حاولنا املقاربة النقدية والقراءة  يبقى سؤال التارخيي واجلمايل الفين يف الشعر الشعيب املقاوم مطروحا على الباحثني؛و 

عد اجلمالية لتلك األشعار يف بعدها اجلمايل وفلسفتها التأرخيية، يبقى دوما السؤال حول ما مدى مجالية وفنية القصيدة املعتمدة وعلى الب

 تارخيي سردا وموضوعا؟ وقد حاولنا يف شطر من حبثنا تتبع الظاهرة واستنتجنا أن اجلمايل يف تلك القصائد قام على النزعة امللحمية واليتال

كما الحظنا أن اجلمالية والفنية قامتا على تعدد الصور الفنية وتنوع األساليب الشعرية واالستحضار  هي ميزة من ميزات الشعر الثوري،

الرموز التارخيية اليت حتولت لبعد أسطوري يف الثقافة اجلزائرية وخباصة يف املخيلة الشعبية،كما الحظنا حضور صور  التناص احملدث لبعض 

اخل، وغريها من ...للجمالية وكذلك التكرار لبعض األلفاظ أو الصور الشعرية أو األبيات اليت حتولت يف بعض القصائد إىل الزمة شعرية

غوية واألسلوبية والفنية اليت أخرجت القصيدة الشعبية الثورية من املسحة التارخيية الضيقة واحملدودة إىل املسحة التارخيية القضاj الل

  .اجلمالية

ل هذا وتبقى عالقة الفن ومنه األدب wلتاريخ عالقة تتجاذ@ا الكثري من اآلراء واملقوالت النظرية والنقدية،بني من يؤسس لعالقة التواص

ومن يؤسس لعالقة االنفصال، ومن يؤسس لعالقة التكامل بعيدا عن االندماج والتماهي حمافظا على خصوصية كل نوع من تلك األنواع 

  .التعبريية يف أدبنا العريب احلديث

  ملحق بشرح بعض األلفاظ الشعبية

  أصبحت خالية من أهلها، قفر: خالت

  أسوأ : أشني

  برقية: برية

  رنسياحلاكم الف: الفسيان

  لفظة تطلق اختصارا لكاليدونيا اجلديدة: كيان

  القلب متحمس: القلب امحيس

  أهله: أماليه

  راjته: أعالمو
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Fragmentation of identity and activation of forgotten memory, a reading in the 

novel "The Ghost of Al-Keldouni" by the Algerian novelist Mohamed Miflah 
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The novel of the ghost of al-Kalidouni is a comprehensive narrative architecture that fuses in 

its realistic and imaginative melody, memory and dream, the known and the concept, the 

historical and artistic aesthetic reference. From this deep pain in the passages of time, it began 

to raise the question of the past in a kind of eternal clash with the question of identity, which 

are questions that derive their legitimacy from the Algerian present, which continues to ignore 

the components of this identity, obliterate its imprint, and erase its major features, as long as 

the Algerian self has not yet absorbed its memory And her identity, the novelist does not cease 

to remind her of this wandering identity that is almost lost in the divisions of the term, and 

this will only be done by activating the long-awaited forgotten memory in the paths of margin 

and exclusion. 
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 مسيكة ذيب
 

  مدخل نصي

لكننا ننفضح دوما به، ننسى أن احلرب ال ينسى، لكنه برغم . ما يؤملنا حقا نكتبه وال نقوله، الكتابة بوح صامت، وجع ال صوت له«

 .)87: أحالم مستغامني، شهيا كفراق، ص(» ...وشايته ال يفرتي على أحد

 على سبيل التقدمي .1

مرتكزا أساسيا لبعض اخلطاOت اإلبداعية واملنجزات الروائية اليت راحت تتخذ منه بؤرة  مرارتهيعترب املنفى بشؤونه وشجونه، وقساوته و 

تيماتية لتشييد عواملها السردية، بل مصدرا حلميا Oذخ الثراء هلندسة تضاريسها ووحدا]ا النصية، ومن هنا حتققت طالئع امليالد لنمط 

و سردlت املنفى، وهي نوع من الكتابة احملفوفة Oلضىن والوجع، واليت سردي راسخ يف حقل النتاجات األدبية؛ عرف مبسرودات أ

تستدعي يف اشتغاهلا املكان معمدا Oهلوية، واألرض يف تواشجها العميق مع الثقافة والتاريخ، واللغة يف تعالقها الوجودي مع اإلنسان؛ 

ن، بعد ارتشافها لرتlق التفعيل املاضوي حملموال]ا التائهة يف إrا كتابة ]جس pليات عمل الذاكرة، ومثوهلا للشفاء من عدوى النسيا

  .تقاسيم املدى

يف الكتاOت اإلبداعية  -وبشكل مائز ومكثف -هكذا إذن، يغدو املنفى أحد أكثر القضاl اجلوهرية اليت راح حضورها يتنامى 

سرتفاد التجارب احلياتية القاسية للذوات البشرية املنبوذة اإلنسانية عموما، والعربية على وجه اخلصوص، إنه يتحول إىل منهل خصيب ال

لتجد نفسها هنالك ترزخ حتت وطأة املواجع والفواجع، غارقة يف جب  -)ويف حاالت قليلةاصطفاء واختيارا(-اليت لفظت قسرا وقهرا 

يل الذي يضفي عليها خصوصيتها وأبعادها الكآبة والقلق اهلاجع، مسكونة برغبات احلنني واالشتياق اجلارف، مث تطعيمها بلقاح التخي

شقية ا�ازية واجلمالية، وتبعا لذلك فإن مثة عالقة جدلية بني موضوعة املنفى والبنية السردية اليت ختلقها وتتخلق من خالهلا مالمح هوية 

  .مزدوجة ومنشطرة للذوات املنفية

 العديد من املمارسات اخلطابية، أين نلحظ نوعا من اإلرتداد واإلقبال وإذا كان املنفى قد حتول إىل مادة خصيبة وتيمة سردية رئيسة يف

على هذه التجربة املؤملة اليت هي مزيج من اإلغرتاب والنفور والقلق والذبول لدى بعض الكتاب والروائيني، الذين اختذوا منها مطية 

اجيدي يتعاىل على الزمان، ويهيم شغفا الحتضان املكان إلعادة بعث التاريخ املطمور واملهمش يف إطار سرد خاص مشحون Oحلس الرت 

  حبمولته الثقافية واحلضارية، فما املقصود Oملنفى l ترى؟

  املنفىتوصيف  .2

نشري بداية إىل أنه ال جيب أن نقع يف فخ النظرة التسطيحية للمنفى، على أساس أنه جمرد لفظ يتم به ومن خالله توصيف الذوات 

جرح بليغ صعب الرتق تراجيدl األ� اهلشة يف مواجهة «إىل الفيايف والشعاب، بل إنه أعمق وأشد وقعا، ألنه حييل على  املطرودة واملبعدة

يقينيات اآلخر الصارمة، ماذا يبقى من تلك اللحظة املنكسرة واملعطلة واملعطرة مباء السحر واخلوف؟ الشيء سوى أمل عميق مبطن مثل 

وكأن هذه الكلمة على قدر قلة حروفها ختفي وراءها إر� إنسانيا ثقيال يهدج Oملرارة ومواجع ، )2020، األعرج( »...املعدن النفيس

   . الفقد واخلسارة
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  للروائي اجلزائري دمحم مفالح" شبح الكليدوين"تشظي اهلوية وتفعيل الذاكرة املنسية، قراءة يف رواية 

املنفى هو أحد «: على هذا النحو ميكن القول �ن املنفى قيد، بل قدر ال ميكن تفاديه، وتدعيما هلذا الرأي يذهب إدوارد سعيد إىل أن

ويف أزمنة ما قبل العصر احلديث كان اإلبعاد عقاO مرعبا بصفة خاصة، ألنه مل يكن يعين فقط أعواما . للكآبةأكثر األقدار مدعاة 

يعيشها اإلنسان ¡ئها بدون هدف، بعيدا عن األسرة وعن األماكن املألوفة، بل يعين أيضا أن يكون أشبه مبنبوذ دائم ال يشعر أبدا كأنه 

، )1997إدوارد، (» ...مع حميطه، ال يتعزى عن املاضي، ال يذيقه احلاضر واملستقبل إال طعم املرارة بني أهله وخالنه، ال يتفق البتة

وبناء على ذلك، فإن املنفى ينتصب كعقاب شديد الوطء، بل يتحول إىل قنبلة موقوتة هي األكثر فتكا وبطشا، من شأrا العمل على 

بة ال يعرف عنها املنفي شيئا، خاصة وأنه قد مت ترحيله واقتالع جذوره قسرl من مكان تعميق هوة املأساة واملعا�ة يف متاهة أرضية غري

محيمي نبت فيه كزهرة برية مجيلة، صوب مسالك تنز Oلصعوبة والعداء واإلحباطات وتواتر اإلنكسارات، إنه هدر للوقت وقتل 

داlت املنايف يكون أعىت وأشد اقتناصا وافرتاسا، ويتعمق للساعات، بل األlم والشهور املتتابعات دون جدوى، وهكذا، فإن حزن ب

  .  اجلرح شيئا فشيئا، ليتحول منفى السنة يف حلظة عابرة إىل عمر مديد

وجد� دمحم الشحات أكثر إصابة للهدف يف وضع اللمسات والرتوشات اخلاصة بذلك، إذ  ،وإن شئنا توصيف املنفى من زاوية أخرى

زمكان مؤقت يقع بني زمكانني، " منزلة بني منزلتني"واملنفى . إبعاد عن الوطن ونبذ ونزع لأللفة...«إنه  :جنده يذهب إىل حد القول

، هكذا يكون املنفى هو الربزخ، )املوت-(أحدمها ماضي صيغت مالحمه يف الوطن املبعد، واآلخر وشيك احلدوث يف املستقبل القريب 

؛ ومعىن ذلك أن الذات املنفية تقبع هنالك يف منطقة برزخية تكرس )2006ا�يد، ( »...أو هو ذلك اإلستثناء بني احلياة واملوت

أمارات اإلنفصال، وتدجج من حضورها، ويف هذه املساحة القابعة يف مهب الوسطية تعيش حلظات حياتية بينية حالكة، حىت تسحبها 

ة ستأويها، فيمتزج جسدها ²ا، متماهيا فيها يف حلظة عشق دوامة املوت، حيث الظلمة املستبدة، فال تدري أي قرب سيضمها، وأي ترب

  !أبدية

ومن الكتاب الذين قادهم شغف الكتابة وقلقها إىل االنغماس يف دوائر جتربة املنفى، واليت هيمنت على خميال]م، وحفرت عميقا يف 

لتعرية مناطق الظل فيها، والكشف عن املخبوء املتواري دمحم مفالح، والذي عمد إىل النبش يف تربة املاضي، : وجدا�]م الروائي اجلزائري

شبح الكليدوين، واليت حتمل بني أعطافها ثقل كسورات احلياة وقتامة الواقع، واخنراط : بني طيا]ا، وذلك عرب صفحات روايته املوسومة بــ

ىل أدب املنفى، أو كما حيلو هلومي OO أن يسميه �دب الذات املنفية يف منحى العدمية القاتل، إrا رواية أقل ما يقال عنها أrا تنتمي إ

، ألrا تعيد صياغة جتربة مريرة لسرب من اجلزائريني املقموعني واملهمشني واملنبوذين واملنفيني إىل جزيرة كاليدونيا، ال لشيء "الالاستئناس"

ض يف وجهه، فكان مصريهم الزج ²م بعيدا يف غياOت إال ألrم وقفوا يف الصف النقيض للمركز الكولونيايل، وأظهروا الرفض والنهو 

ذلك املنايف املدهلمة املعادية لكل ما هو إنساين، وإذا كان الروائي قد ركز يف روايته على هذا املنحى احلدثي Oلذات، فهل أراد من وراء 

هل أراد مفالح من منجزه الروائي :  آخرتوصيف النفي كتجربة حياتية قاسية، أم أنه كان يطمح إىل إصابة أهداف أخرى؟ أو بتعبري

ضد هذlن النسيان  هذا أن يكون جمرد تسريد عابر للمنفى، أم نصا مدافعا عن التاريخ والذكرى، حامال ملشعل التفعيل احلكائي هلما

  وحراس النواl املرتصدين هلما؟
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 مسيكة ذيب
 

  رواية شبح الكليدوين بني املرجعية والتخييلية .3

لقد أصبحت جتربة املنفى Oلنسبة للروائي دمحم مفالح حمفزا قوl للكتابة القصصية، إذ نراه يتخذ من السرد مطية أو فرصة مثينة لنبش  

التاريخ، متحمال عبء فتح آفاق جديدة أمام الوعي اإلنساين، بل نفض الغبار على بعض أشيائه املهملة يف قعر النسيان، وهكذا فإن 

لكليدوين، وعلى الرغم من اتكائها على الواقع، واستبطاrا للذكرlت العابرة، إال أن هويتها التخييلية تظل قائمة مدججة روايته شبح ا

  .Oلسرد املاتع الذي ال يكف عن حفر جمراه يف حركة انسيابية مجيلة

وإعادة صوغ أحداثه ووقائعه، لكن من دون أن  ومتاشيا مع هذا الطرح، فإن رواية شبح الكليدوين تراهن على حماكاة التاريخ، وحماورته

تتنزل به إىل مستوlت تسجيلية دنيا، أو تفرط يف اإلرتقاء به، فتحيطه ²الة من اجلالل والتبجيل حد القداسة؛ ومعىن ذلك أن الروائي 

ا، فيتحول صنيعه الكتايب إىل جييد إحكام توظيف هذه التقانة واملضي ²ا يف مضمار التجريب األديب، دون أن يقع أسريا يف شراكه

 وثيقة ¡رخيية حتتفي Oحلقيقة والواقع، وتلفظ اخليال وتعادي مصادره، إنه يكتب املاضي بصورة متحررة من قيود الزمن، وهذا ما أ¡ح له

  .اإلقرتاب أكثر من املناطق الداجية والزواl الدمهاء يف الذات اإلنسانية املبعدة قسرا

ذه الرواية، اليت متتح من معني التاريخ، وتتغذى على نسغه يف جرأة كبرية وكأrا تتقصد إحراجنا حنن كذوات تناست يطيب يل وأ� أقرأ ه

حمطات ¡رخيية هامة من ¡رخيها اجلمعي من جهة، ومن جهة �نية إدانة املؤرخني الذين ميرون على بعض احلقب الزمنية املفصلية مرور 

فكيف هلم أن يغضوا الطرف عن أنني وصرخات الذوات املتأملة املسكونة Oلوجع واحلنني هناك يف متاهات الكرام أو يتجاهلوrا أساسا، 

املنايف الكاليدونية؟ أيكون ذلك مرده إىل أن التاريخ ال يكتبه سوى املنتصرون؟ واملنتصر قد يقصي ¡ريخ املستضعفني، ويوغل يف 

مرأى من عيون الزمن، وهكذا فعرب مسرب رؤية سردية تعاملت مع التاريخ بوعي وفري،  التهميش إىل ختوم التزوير وإعدام احلقيقة على

التابعة ألراضيها  ،نفي اجلزائريني الثائرين املغضوب عليهم من قبل فرنسا إىل جزيرة كاليدونيا(عمد مفالح إىل اسرتجاع حادثة مضت 

لكنها ال تزال تتحرك عرب منافذ الذاكرة ودرو²ا، مث إعادة صياغتها يف ملسة ، و )الواقعة يف احمليط اهلادي، والقريبة من قارة أوقيانوسيا

ذلك أن التاريخ يعد ذاكرة البشرية وعبق خبورها الذي جيب أن يتوج Oلبقاء؛ إنه احتياطي هائل من  ،قصصية تستحق التنويه وااللتفات

ضارات املتعاقبة، بل ثروة مجعية نفيسة ال ميكن إهدارها أو األحداث والتجارب واخلربات والذكرlت اليت مرت ²ا الشعوب عرب احل

  .   إمهاهلا، فتصبح طي الكتمان أو على األرجح يف خرب كان

على هذا النحو، فإن الرواية ال تكف عن مد يد القرىب للتاريخ، وتعميق وشائج الصلة به، على أننا جيب أن نشري إىل أن تعاطي مفالح 

الكيا، بقدر ما هو استثمار مجايل يستدعي احلدث املاضوي، ليحتفي به يف حضرة اللغة التصويرية والعبارة ملا هو ¡رخيي ليس استه

–السردية املوحية، وكأنه يتبىن الدفاع عن قضية مهدورة احلقوق؛ ¡ريخ املستضعفني واملنبوذين واملهجرين عنوة، ألجل ذلك جنده يرافع 

lعر تقصري املؤرخني اجلزائريني يف رفع احلجب عن املخبوء الدفني يف تعاريج التاريخ اجلزائري، بكل ما أويت من قوة، إنه يستش -سرد

  .وإضاءة مناطق العتمة فيه، بل إماطة اللثام عن كل ما هو مهمل ومغرب تكاد تقاسيم كينونته متحي وتندثر
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  للروائي اجلزائري دمحم مفالح" شبح الكليدوين"تشظي اهلوية وتفعيل الذاكرة املنسية، قراءة يف رواية 

اهتمامه يف املبتدأ واملنتهى،  عراقة املاضي وصوت الذكرى  وتبعا ملا سبق، فقد صار التاريخ Oلنسبة للروائي هو الشغل الشاغل، بل بؤرة

وسؤال استثنائي يؤرقه ويقض عليه مضجعه، وÇتينا التأكيد على ذلك من خالل اعرتاف  ،والذاكرة، إنه يتحول لديه إىل هاجس إبداعي

ى التنقيب يف الذاكرة حبثا عن الوقائع اهتمامي Oلتاريخ صار هوسا حيثين يف كل حلظة عل«: صريح جاء على لسانه، إذ نسمعه يقول

املغيبة واجلراح املنسية على أمل أن أقدم إضاءة جديدة لفهم حاضر�، فالتاريخ اجلزائري حباجة إىل قراءات جديدة، ومعاجلته جبدية هي 

  ).2015مفالح، ( »الطابو احلقيقي كما أرى  ألننا مبمارسة هذا اجلهد سنمنح لألجيال فرصة مواجهة مصري�

وهكذا فإن رواية شبح الكليدوين حملمد مفالح Êيت كمغامرة كتابية ]جس بعبق املاضي وذكرlته، إrا تبتعد عن البذخ االستعراضي 

لوقائعه وأحداثه، لتمضي قدما حنو األمام نشدا� لطموح أكرب، إrا كتابة أقل ما يقال عنها أrا ]فو إىل متثل ما يرتع يف اهلامش 

ستجالء عذاOت النفس البشرية يف أحلك حلظا]ا احلياتية، بل يف أعىت حمطا]ا القاسية، حمطة املنفى، حيث ال رفيق وال املنسي، ال

أنيس، وهكذا فإن الفعل القرائي ملثل هذه النصوص تعرتيه الصعوبة والتعقيد وااللتباس، ألن القارئ جيد نفسه أمام منط نصي خاص 

يل، ففي كنهه تتجذر املرجعية واملالمح التارخيية، إىل جانب بعض اللمسات والقسمات التخييلية اليت تساهم يتعالق فيه الواقعي مع اخليا

إىل قراءة خاصة Êخذه يف كليته دون أن تسقط من «يف تعضيد البعد اجلمايل له، وتبعا هلذا الطرح، فإن نصا من هذا النوع حيتاج 

  ).2012سعيد، (» ن التخييلياعتبارها هذه احلدود اليت تفصل الواقعي ع

تتعاطى رواية شبح الكليدوين مع التاريخ بوصفه جماال الستدعاء الذكرى ومعاجلة القضاl الكربى، بل وسيلة ملساءلة احلاضر ونقده  ،إذن

إىل تفعيل األحداث  وإدانته، إrا تستثمر احلدث املاضي إلعادة بنائه يف إطار احلاضر مبا تقتضيه الضرورة السردية، عرب حماولة ترمي

، اخلالدة، وبعثها من مرقدها وسبا]ا العميق، لقراءة الراهن والطارئ يف ظلها، إنه نوع من التعالق والتالقح النصي بني املاضي واحلاضر

وطيد جيعل من اخلطاب الروائي كفيال بردم تلك اهلوة بني األحفاد واألسالف، خللق جسر تواصل عتيد يسهم يف متتني العالئق وت

  .      األواصر بني املاضي واآلين واآليت

  تشظي اهلوية وانشطار الذات السردية .4

يستلهم دمحم مفالح كيمياءه السردية من مآسي املاضي وعذاOته، ليقدم لنا توصيفا عميقا لبعض التجارب اإلنسانية، بل أمنوذجا حيا 

واملمزقة األواصر، واليت أرغمت على اإلرحتال بعيدا إىل مدارات التيه والضياع، إىل  عن الذوات املنفية؛ الذوات اجلزائرية الشريدة، اجلرحية،

فضاءات Oهتة يف مالحمها، منفرة وطاردة، بل مفتقرة إىل احلميميات وأبسط عناصر احلياة، خييم على أرجائها الربود واألسى واحنسار 

ة، حيث ال سلوى وال تنفيس، وهنا Oلذات يستشعر املنفي بتالشي األشياء احلس التشاركي، إrا لعمري جملى العدمية والنهاية األزلي

  . وفقدان قيمتها اإلعتبارية، وانعدام سبل البقاء، فتنهار يف أعماقه صورة العامل، وتصبح رديفة للفناء واإلحماء

ت ¡ريخ عريق حافل Oإلجنازات يهندس دمحم مفالح يف روايته شبح الكليدوين مالمح شقية ومضطربة لبطل ينتمي إىل عائلة ذا

جيلله القنوط واألسى وانكسار عنفوان األحالم  ،واملكتسبات؛ إنه ادمحم شعبان املنفي الذي حييا حياة كاحلة جوفاء يف ظل واقع Oهت

األرعن، ولعل  واألمنيات اجلميلة يف وطن ما عاد قادرا على مللمة جراحاته، إنه يشعر مبلل عتيد وخواء عاطفي رهيب يف هذا الزمن
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الذي زاد من حدة Êزم وضعه االجتماعي هي وظيفته كإداري، تلك اليت أورثته إحساسات مقيتة وسلبته لذة احلياة، ألجل ذلك فهو ال 

 فقد«يفكر يف شيء سوى مغادرة مدينته اليت حلت ²ا اللعنة، واهلروب بعيدا من الفراغ القاتل الذي راح ينهش أlمه بنهم كبري، وهكذا 

إنه حيب أن يكتشف كل العوامل الساحرة اليت كان حيلم ²ا يف طفولته وخباصة ...سكنته الرغبة يف اهلجرة والذوOن يف الكون الفسيح

مفالح، (  »...م1864جزيرة كاليدونيا اجلديدة اليت نفي إليها الشيخ ادمحم املنفي وجماهدو ثورة سيدي األزرق بلحاج املندلعة سنة 

2015(.  

ؤشر اسم البطل وبشكل رأسي على حقيقة انتسابه إىل جده الشيخ ادمحم الكليدوين، والذي زج به قسرا إىل سراديب املنفى إذن، ي

، ويبدو أنه قد استشعر غرابة هذا اللقب وثقله يف سن مبكرة جدا، ألجل ذلك راودته )كاليدونيا اجلديدة(املوحشة يف العهد الكولونيايل

كبرية ملعرفة سر هذا اللقب ا�يد الذي صار حيمله هو وعائلته العريقة يف العلم والتصوف والفروسية، يقول   رغائب ملحة ممزوجة حبرية

 » ...منذ األlم األوىل لدخوله املدرسة اإلبتدائية، شعر بثقل لقبه وغرابته، لقب مثري الهتمام كل من يسمعه ألول مرة«: الراوي

  . )2015مفالح، (

¡رخيا مليئا Oهلموم والعذاOت، لذلك بدا مسكو�  - ا�يد" املنفي"وإىل جانب لقب –بن شعبان عن جده  لقد ورث البطل ادمحم

بشغف متعاظم يهيمن على روحه وكيانه للتعرف على هويته وماضيه املغيب، بل متىن أن يقف عند كل شرب مر به يف غياOت املنفى اليت 

فوالده هو من ألقى يف نفسه بذرة املنفى، «قاومة الشعبية ضد فرنسا اإلستعمارية الغامشة، طرد إليها، حينما كان جماهدا يف صفوف امل

  .       )2015مفالح، (  »وجدته عمقت اجلرح حبكاlت عن مهوم املاضي املعطوب

مسرح عبثي ال معىن له، فأlمه  وميضي البطل يف توسيع دائرة أمنياته، ليبدو هذه املرة مشدودا إىل حبائل الفرار من احلياة اليت حتولت إىل

صارت شاحبة، متنكرة له، مدججة Oلروتينية والغربة القاتلة، وألجل ذلك فهو يرغب يف املغادرة الفورية، وÇمل أن جيد بديال مكانيا 

واصل يستعيض به عن وطنه الذي استنفذ فيه كل طاقاته دون أن يستحصل شيئا، وذهب به األمر أن حبث طويال يف مواقع الت

اإلجتماعي عله يعثر على أحد تفوح منه رائحة جزيرة كاليدونيا؛ عبق املاضي بل شذى األجداد املبعدين واملنبوذيني، وينجح يف العثور 

، والد]ا "أليمة طايب"عرفته على نفسها فامسها «، Alima kanak: عرب صفحات الشابكة على فتاة تقطن مبنطقة بوراي تدعى

تعلم منها . 1871املنحدرين من الفرنسيني املنفيني بعد ثورة كومونة Oريس، ووالدها جزائري نفي أثناء ثورة املقراين سنة من الكلدوش 

  »...أشياء كثرية عن الكاليدونني من أصول جزائرية وعددهم ال يقل عن عشرين ألف نسمة، ازداد رغبة يف معرفة ¡ريخ والد جده

  . )2015مفالح، (

الل هذا املقطع السردي أن البطل ال يرغب يف شيء، سوى معرفة التاريخ املطمور وإضاءة املاضي الغامض واملهمش نستشف من خ

بعد وفاة جدته اللة نبية الفليتية اليت كان يلجأ إليها كلما (الذي تقلص اإلهتمام به، واحنسر حضوره، ليقتصر على ذاكرة والده فقط 

، وكأن الروائي Çفل وراء قناع خطايب تنكري، أو لنقل )دثه عن كلوم املاضي ومعا�ة جده يف املنايفازداد Çسه من حياته اململة، فتح

 خلف الظالل الوارفة لشخصيته البطلة، ليدين السلطة السياسية يف البالد، اليت ما عادت تعنيها هذه الفئة املهملة املقصاة، واليت دفعت
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  للروائي اجلزائري دمحم مفالح" شبح الكليدوين"تشظي اهلوية وتفعيل الذاكرة املنسية، قراءة يف رواية 

ول احلاج عبد القوي خماطبا ادمحم شعبان الذي عجز عن اإلحاطة Oللغز الكامن وراء لقب حيا]ا مثنا للذود عن شرفها ومحاها، يق

  .)2015مفالح، (  »...وزارة التعليم لن تدرسكم عنها، نسيت جراح املنفيني يف العهد الكولونيايل«: املنفي

يخ واحلفاظ على الذاكرة الوطنية، فتقصريهم ويواصل الروائي ليشهر يف وجه املؤرخني سيف اإلدانة الواضحة لعجزهم عن بعث التار 

وإمهاهلم العلين غيب أخبار املنفيني ومعا�]م وشعورهم القاسي Oلالانتماء وال جدوى احلياة، يقول ادمحم شعبان متسائال، وقد قفزت 

اجلديدة؟ ال نعرف حىت أمساءهم، أمر ملاذا غيب املؤرخون مأساة هؤالء الثوار املنفيني إىل كورسيكا وكاليدونيا ...«: احلرية إىل نفسه

وملاذا سكت الناس عن هؤالء املنفيني الذين مل تذكرهم الكتب املدرسية، ومل تطلق أمساؤهم على الشوارع واملؤسسات؟ عجبا، مل . عجيب

  .)2015مفالح، (  »يلتفت حىت إىل جهاد الشهيد سيدي األزرق بلحاج

احلقيقي وا�ازي يف الصياغة السردية عند دمحم مفالح، إذ أنه يقدم رؤيته إزاء املنفى بطريقة هناك شيء من التعالق البليغ والرمزي بني 

و إحيائية مجيلة قبل أن يسمي األشياء مبسميا]ا، فالعمارة اخلامسة لبناlت حي دlر الورد املشقوقة املهرتئة، ليست سوى الوجه اآلخر أ

املنهك املعطوب املطموس املنسي، والذي حيتاج إىل ترميم وإعادة بعث لروح احلياة فيه، لكن ما الصورة املرآوية املنعكسة لتاريخ اجلزائر 

عر من نية أمام تقاعس اجلهات املعنية غري العابئة Oألمر، ويف هذه احلالة فإن يد اهلدم ستطال ال حمالة هذه العمارة، وستهوي ²ا إىل ق

علهما يظفران حبظوة أو فرصة  ،رة اجلمعية اللذين طال ²ما اإلنتظار على مصاطب التأجيلالعدم والنسيان، مثلها مثل التاريخ والذاك

اهتمام، وعلى هذا األساس، فإن العمارة اخلامسة تنتصب كمعادل موضوعي للتاريخ اجلزائري الذي يكاد يفقد هويته ووهجه، ويستكني 

  .إىل التالشي والزوال

واحلقيقة أن املنفى من منظور مفالح، ال Çيت إال كرديف للموت، إنه يتحول إىل تراجيدl إنسانية عميقة وحزينة جدا، ألنه حييل على 

القطيعة املطلقة مكانيا ووجدانيا، بل نوع رهيب من البرت والتشويه وما ينجر عنهما من خسران وضياع على ضحاlه الذين ال حول وال 

Oرد وحاد كاملوت متاما، يقول ادمحم شعبان يف هذا السياققوة هلم، وO املوت أرحم من أمل قلب مريض يف زمن املنفى«: لتايل فإنه « 

، فالبطل يرفض االندماج يف غياهب املنفى رفضا قاطعا، ألrا متور Oلوحشة واملعا�ة والدمار واليأس والعزلة )2015مفالح، (

ال توحي �ي وجه من وجوه اإلستقرار، بل ال حتمل أمارات احلياة أساسا، إنه ميقت زمن املنفى ألنه  الروحانية، ومزيج من أشياء عدة

زمن التية واإلحماء أمام جربوت قوى أعىت ال تعرف للشفقة طريقا، إنه زمن يتم يف الالجدوى، حىت لتبدو الذوات املنفية اليت كان 

  .يسربلها، ويضيق اخلناقات عليها وكأrا مل تكن

يتحول املنفى عند مفالح إىل ترنيمة سردية موجعة، أو لنقل إىل منط كتابة إشاري موغل يف التدليل ووضع اليد على اجلرح الدفني، 

ومهازل تغييب التاريخ اجلزائري املسكوت عنه، Oعتباره ذاكرة وبصمة هوية زاخرة لشعب �كمله، دفع إزاء كل ذلك كلفة Oهظة 

ال يقبل التفاوض والرتيث إذا ما كان متعلقا Oلوطن؛ رمز الكينونة والوجود واجلذور واالنتماء واالنتساب،  وتضحيات جسام، فاألمر

  : يقول الراوي

  يب ضاق املور** لو كان بكيت ابطال رفدوهم يف Oبور...«



 

  

  

  

 

21 

 مسيكة ذيب
 

  راهم شقوا البحور دارقني وخربهم ينعاد

  يب ضاق املور** راهم مسجونني يف جزيرة وسط حبور

  الباب والقفل معمد تعماد عليهم

  ضاق املور** عيطة �س مسلسلني يتمشوا Oلكور

  .)2015مفالح، (  »جيش الروم معذ²م من بكري حقاد

الشيخ ادمحم (تعرتي البطل ادمحم شعبان رغبة ملحة يف العودة إىل املاضي، فأمنيته األوىل اليت تقفز إىل وجدانه هي البحث عن قرب جده 

وهي أمنية والدة وكذا احلاج عبد القوي، الذي مل يكف يوما عن  -ع القرب كناية على ضياع التاريخ واهلوية اجلزائريةوضيا –) الكليدوين

احبث l ادمحم أريد أن أرى قربه قبل وفايت، وأحب أن تتعرف احلكومة على ¡ريخ ...«: ترديدها وتذكري احلفيد ²ا، إذ نسمعه يقول

كان مقاوما كبريا، عاش منفيا يف كاليدونيا اجلديدة، وانضم إىل ثورة الكناك وعاش بينهم، مث فر من اجلزيرة سيدي ادمحم املنفي وتضحياته،  

مث رجع إىل الوطن مع موكب حجاج املغرب متنكرا يف زي . يف سفينة إجنليزية حتمل الزيت إىل أسرتاليا، وقضى ثالث سنوات يف احلجاز

  .)2015مفالح، ( » ن وكل الناس يف هذا الزمن الغداردرويش، اليوم نسيته احلكومة واملؤرخو 

، اليت ارتشفت مرارة املعا�ة حد اإلفراط، حىت صارت دما يسري يف )الشيخ ادمحم الكليدوين(حييل القرب ا�هول على الذات املنفية 

ينونة، أو االخنراط يف جتربة ممارسة شرايينها وعروقها، فسخرية األقدار رمت ²ا يف دوامات مدوخة منفرة يتعذر فيها الشعور Oلك

االنتماء، إrا دوامات حتطم كل آفاق املأمول أمام املنفي، ألrا تنفتح على فضاءات أقل ما يقال عنها أrا خمربة ومفتقرة إىل العمق 

  .احلميمي واإلنساين، وسالبة لروح األمل وبريق احلياة ونكهتها

� أو الذات املنفية، ا�تثة من جذورها، الفاقدة لطعم األرض واألوطان، املثقلة Oهلواجس إذن، تضعنا هذه الرواية أمام جتربة األ

والكوابيس املفزعة، إrا ذوات متصدعة ال تكف عن إعالن انكفائها وانسحا²ا حنو مناطق جمهولة داخل حميطها الشخصي، حيث 

ا االقرتاب أكثر من مالمح هذه الذات وجد� تزفيطان تودوروف قد عمد الوحدة املضاعفة واإلحساس احلاد Oلعزلة واالغرتاب، وإذا شئن

يقيم املنفي، . يف بعض جوانبها املهاجر، ويف بعضها اآلخر املغرب) املنفي-(تشبه هذه الشخصية «: إىل حتبريها، وذلك من خالل قوله

فا للمغرب، ال يبحث عن جتديد جتربته وزlدة حدة الغربة، مثل األول، يف بلد ليس بلده، لكنه مثل الثاين، يتجنب التمثل، غري أنه وخال

  .)2010إبراهيم، (» وخالفا للخبري، ال يهتم خصوصا Oلشعب الذي يعيش بني أفراده

املنفي هو من اقتلع من املكان الذي ولد فيه، لسبب ما، وأخفق يف مد جسور اإلندماج مع املكان «ويذهب عبد هللا إبراهيم إىل أن 

فاملنفي ينطوي على ذات ممزقة ال سبيل إىل : فحياته متوترة ومصريه ملتبس، وهو يتآكل Oستمرار، وال يلبث أن ينطفئ. ح فيهالذي أصب

؛ ومعىن ذلك أن الذات املنفية هي تلك األ� املنفصلة )2010إبراهيم، (»  إعادة تشكيلها يف كينونة منسجمة مع نفسها أو مع العامل

ائج مع دفء العائلة واألحبة ونكهة الرتبة أو األرض األوىل، وال غرابة يف ذلك، فاملنفى يف rاية املطاف هو املنبت، املنقطعة الوش

اغرتاب مكاين قسري موحش، Çتيك دون دعوة، يداخل كينونتك، مث ما يفتأ أن Çكلك من الداخل شيئا فشيئا إىل يوم تتكوثر فيه 
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ية تراجيدية موغلة يف اإليالم، وال تكاد متضي أlمه وساعاته حىت جيهز عليك بشيء من قوته، فيفاجئك بشهقة قلبية، أشبه بسيمفون

  ...االنتشاء كبري

وإذا كان الشيخ ادمحم الكليدوين قد عاىن من ويالت اإلغرتاب وتبعا]ا يف ربوع املنفى، وهذا أمر طبيعي ومسلم به، فإن حفيده ادمحم 

ت املقلقة واملدمرة لكن بني أحضان الوطن، الذي أrكه وقذف به إىل فوهة بركان قاتل شعبان هو اآلخر عايش مثل هذه اإلحساسا

¡رة، وللطرد والنبذ ) بوصفه مسقطا للرأس(وقابل لإلنفجار يف أي حني وآن، وهذا ما جيعل من الوطن يؤول إىل مكان للجذب 

ا، فإن هذا احلفيد ينتصب كأمنوذج للذات املتأزمة التائهة الباحثة عن ¡رة �نية، وهكذ) Oعتباره مكا� للعدمية والفراغ واحلياة القاسية(

ف هويتها الضائعة، إrا تروم اخلالص من واقعها املتعفن، وتتطلع إىل غد أفضل خارج فضاءات انبثاقة امليالد األوىل؛ األرض األم اليت تق

وهي رحلة تطلع تتغي يف عمقها البحث عن مالمح ... ياععاجزة على مد يد العون ألبنائها من أجل انتشاهلم من فم التيه والض

  .  وخصوصيات هويتها املغيبة املقذوف ²ا إىل سراديب التهميش وسرادق املوت الباردة

وعلى هذا األساس، فإن الرواية تطرح سؤال املاضي يف نوع من االشتباك األثري مع سؤال اهلوية، وهي أسئلة تستمد مشروعيتها من 

زائري الذي ميعن يف جتاهل مقومات هذه اهلوية وطمس دمغتها، وحمو معاملها الكربى، ومادام أن الذات اجلزائرية مل تستوعب الراهن اجل

  .بعد ذاكر]ا وهويتها، فإن الروائي تعمد مثل هذا الطرح، ليزج ²ا يف قضاl تتصل ²ويتها أساسا

مسارين متداخلني ومتعاضدين يكاد أحدمها أن يتماهى يف اآلخر، األول  لقد عمدت رواية شبح الكليدوين إىل طرح قضية اهلوية عرب

، الذي كان منهمكا يف البحث عن دفء احلياة يف األمس، ويف )دمحم شعبانأ(خاص Oجلد، والثاين متعلق Oحلفيد؛ بطل املنجز الروائي 

كان، رمز األصالة والعراقة، بل بصمة الرتاث القابعة يف حكمة األجداد وقلقهم الوجودي واإلنساين، فاجلد امتداد أزيل يف الزمان وامل

حناl الذاكرة، متوارl بني شعا²ا، وألجل ذلك يستمسك البطل جبده، Oحثا عن طيب رائحته يف املتاه ا�هول، متعطشا إىل الوقوف 

  .وجهته احملددةعلى عرفات قربه، عله يقتنص إشارة ضوئية تضيئ له دمهاء عمره، وتوجهه رأسا إىل ضالته و 

تعيش الذات املنفية أزمة هوية، فتعذر االنتماء إىل أي عامل من العوامل اليت تكون فيها، يضاعف من حدة احنسار الشعور ²وية متكاملة 

ا�يد، (» تغري البيئة يؤدي إىل تغريات يف إطار املرجع الذي تتشكل من خالله اهلوية الشخصية وتصان«وأحادية القطب، ألن 

يعمل على ختريب اهلوية الواحدة واملطلقة، ويقود  - كمكان مفتقر إىل احلميميات، طارد للذوات–؛ ومعىن ذلك أن املنفى )2006

الذات املنفية إىل الشعور بوهم االنتماء إىل أكثر من هوية، ويف الوقت نفسه قد تفقد االنتساب إىل أي منها أساسا، وهكذا، فإن هوية 

قلقة حمتارة غري مستقرة تعاين التشظي واإلنشطار، إذ أrا تتأرجح بني اهلنا واهلناك، ممتطية صهوة اإلرحتال والطواف  الذات املنفية هوية

  .     والتجوال، ضاربة يف عوامل شىت

اليت وإىل جانب كل ذلك، تتكشف لنا عرب تضاريس الرواية أيضا مالمح هوية تبدو هي األخرى ضائعة ومنفصمة ومثلومة، إrا تلك 

تتصل Oدمحم شعبان، كذات تعيش حياة متذبذبة متوترة يهيمن عليها زخم من الضغوطات واملصري ا�هول، معلقة ومشتتة بني حبائل 

املاضي واحلاضر، حتيا اآلن، ولكن نفسها مشرئبة إىل دفء املاضي، مرتدة إىل أlمه اجلميلة وذكرlته الزاهية، Oحثة عن قرب اجلد 
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هو مفتاح فتح Oب اهلوية األصيل، وهكذا فإن احلفيد الذي يقع هو اآلخر يف أتون اإلنشطار والتشظي بني جحيم  ا�هول، الذي

الوطن، حيث األب واألم، وبني كاليدونيا اجلديدة رائحة األجداد ورlحني الذكرى الطيبة، مطالب بلملمة أشالء الذاكرة املغتالة، وملء 

الطمس، والذي مت إسقاط بعض فرتاته عمدا، لتجميع مالمح هويته اجلمعية، والتعرف عليها يف كليتها  فجوات التاريخ املوءود يف حفرة

  .           وعراقة خصوصيتها

  التفعيل السردي للذاكرة املنسية .5

السردية، وتؤثث مساحا]ا إن رواية شبح الكليدوين هي رواية الذاكرة Oمتياز، إن مل تكن أصلها ولبها اجلوهري، فمنها تسرتفد نبوءا]ا 

النصية، إrا رواية انكتبت لتضع اليد على اجلراحات واألوجاع، ولتسمي األماكن مبسميا]ا، أماكن منتشية بساديتها، يسكنها التيه 

 منسية أو الرواية تشتغل كمصهر لشظاl«والضياع، ومتتد عرب ضلوعها اآلهات واألنني، وهذا ما دفع �حد النقاد إىل التأكيد على أن 

  .)2019ماجدولني، ( »مهملة وحتتاج الذاكرة للتطهر من ثقلها

وإذا كانت الكتابة السردية ال تنبثق سوى من رحم املاضي كذاكرة وكرتسبات راسخة يف الزمان، فإن هذه الرواية ال ختفي اتكاءها 

دائرة النور، ليصبح صوته مسموعا يف كل العصور، الواضح على خطاب الذاكرة الذي يسعى الناص إىل إخراجه من وضعه املغمور إىل 

فانطالقا من العنوان الذي ال خيلو من فنتازية حكائية، نلحظ ذلك اإلغرتاف الكثيف من معينها اخلصيب، وال غرابة يف ذلك، ألننا حنن  

  .)2019رجب، ( »نعيش نصف حياة فقط، أما النصف اآلخر فذاكرة...«: كبشر وكما يقول ميالن كونديرا

إذن، تنخرط رواية شبح الكليدوين يف الدفاع عن الذاكرة اجلمعية املشرتكة بوصفها تعبريا عن اهلوية، وعن خصوصية اندراج مجاعة معينة 

يف سريورة التاريخ، من منطلق أن الرواية كانت أساسا أحد اخلطاOت اإلبداعية املقاومة للمسخ والنسيان واملوت، إrا خطاب كفيل 

اrار وتالشى، ولعله هلذا الغرض انكتبت هذه الرواية، لتؤكد مرة أخرى أنه ال وطن بال ذاكرة، إrا ذكراة جيل وشعب �كمله، برتميم ما 

وذاقوا مرارة  ،وهكذا فإن جتربة الشيخ ادمحم الكليدوين القاسية يف املنايف تغدو ذاكرة تروي لنا حمنته وحمنة حشد من املنفيني كابدوا األهوال

  ...ل معه هنالك يف كاليدونيا اجلديدة، املكان املعادي والقاضي على األحالم واألمنيات اجلميلةاألحوا

 واحلقيقة أن هذه الذوات املنفية ال تشكل سوى رموزا أثرية للذاكرة املنسية، إrا أشباح كليدونية تعمد الروائي بعثها من رماد املوات

جاء، تعيش بيننا، تراقب حاضر� وجحيم وطننا، تريد أن تربق لنا مباضيها، بل ترغب يف وعدمية املنفى، كأطياف حنينية متر يف األر 

شيء من اإلحلاح كبري أن ننصفها حنن كمتلقني، بعد أن اجتاحها موج املؤرخني الغادر فطمسها، وألقى عليها غاللة من التعتيم 

اخلطابية الشبحية اليت تراقص أطياف ذوا]ا املقموعة واملضطهدة على  والتهميش املهني، وهكذا، فإن هذه الرواية تغدو نوعا من املمارسة

  .  إيقاع ذاكرة منسية هي يف أمس احلاجة إىل تعجيل تفعيلها، واألخذ بيدها حنو منطقة الوعي ²ا واحلفاظ على كنوزها النفيسة

وشائج الربط بينهما تظل قائمة وموجودة، ذلك أن  وعلى الرغم من التقسيم الساري املفعول للذاكرة إىل فردية وأخرى مجعية، إال أن

، كما أن الذاكرة اجلماعية ال )2006سوكاح، (» عملية التذكر الفردية ال ميكن أن تنشأ أو أن تتم إال ضمن إطار اجتماعي معني«
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  للروائي اجلزائري دمحم مفالح" شبح الكليدوين"تشظي اهلوية وتفعيل الذاكرة املنسية، قراءة يف رواية 

د هي الرحم الذي ولد منه الذاكرة الفردية هي ذاكرة الشاه«ميكن أن تكتسب مالمح الكينونة إال يف ظل وجود ذوات ممفردة، فـــ 

التاريخ مث سجلت شهادة الشاهد ودخلت األرشيف املخيف حبجمه وتنوعه، وجاء املؤرخ كي يعيد إىل ا�موعة تصورا أو Oألحرى 

 متثيال حقيقيا للماضي يضعه أمام األمة كي تكون عندها ذاكرة مجاعية جاء]ا من هذا الذي مل يعد قائما وال نستطيع أن تستعيده 

  .)2009بول، (» وتتحقق من صدق هذه اإلستعادة

ويف ظل عدم متثيل املؤرخني اجلزائريني للحقيقة يف كنهها املاضوي، فقد جاءت رواية شبح الكليدوين كانقالب سردي على جذوة 

ؤرخني يف نثر وهج بذور النسيان، إrا تشريع حكائي ألبواب الذاكرة اجلمعية على مصراعيها، بل توجيه ألصبع اإلدانة إىل تقصري امل

حكاية املنايف، املنفتحة مدارا]ا على زخم من الشقاء النفسي واحليايت يف نفوس وأحداق األجيال الصاعدة، وإعادة تبويب متثلها يف 

اإلمهال، الفعل التأرخيي، وسريورة تفجري هذا الفعل إبداعا، عرب معول النبش والتنقيب لنفض الغبار على اآلسن املوءود حتت أنقاض 

عوامل األسالف واألخالف متد يف «وهي دعوة صرحية إىل مد جسور التاريخ بني املاضي واحلاضر، بني األحفاد واألسالف، ذلك أن 

  .اليت نستبينها يف ظواهر خمتلفة،)2009بول، (» ..اجتاهي املاضي واملستقبل، الذاكرة والرتقب، مسا]ا املميزة يف العيش معا

إىل أن أفعال الذاكرة جتد مساندة مثينة يف األجداد،  Paul Ricourالذاكرة، التاريخ، النسيان بول ريكور ويذهب صاحب كتاب 

، وهو األمر )2009بول، ( Les Prochesمشددا يف الوقت نفسه على ضرورة االنتباه إىل دور الوسيط الذي تلعبه ذاكرة األقارب 

، فذاكرة البطل ادمحم شعبان مل تستيقظ من غفو]ا، إال بعد البذرة اليت  نثرها الذي نقف عنده بشكل جلي يف رواية شبح الكليدوين

وتكثيف شحنة احلكي املاضوي من قبل هذين القريبني فالوعي احلميم للزمن املاضي والذاكرة مل تتم إال ²ما  ،والده وجدته يف كيانه

  .    ومعهما، وهكذا، فقد مسحت ذاكرة األقارب للبطل برسم صورة شبه كاملة عن األحداث اليت وقعت يف زمن مبكر من حياته

أ�، فإننا نعين ذاكرتنا، على أن الذاكرة  :Oلذات واهلوية، إذ يذهب إىل أنه عندما نقوللصيقة  -كما يشري أمربتو إيكو-وتبقى الذاكرة 

  .من منظوره الشخصي هي الروح، وإذا فقد شخص ما ذاكرته، فإنه يصبح كالنبتة وال يعود ميتلك روحا بعد ذلك

  خامتة .6

خيي والتخييلي يف نسيج نصي متجانس، إrا احتفاء Oلتاريخ شبح الكليدوين تدبيجة سردية تعمد إىل حياكة التار : ومنتهى احلديث أن

املغمور املطمور، وإدانة واضحة للسلطة أوال، وملعشر املؤرخني �نيا إلمهاهلم هذا اجلانب املهم، وتقصريهم الواضح يف نقل احلقيقة 

مادة ) خاصة املوروث الشعيب البدوي(املادي واملعنوي املاضوية حبذافريها، إrا تتصل اتصاال وثيقا Oهلوية اجلزائرية، وتتخذ من الرتاث 

 ثرية ومطواعة لبناء وحدا]ا السردية، لكن يف إطار جتربة املنفى، ألجل ذلك جندها تعمد إىل طرح سؤال اهلوية املزدوجة أو املتشظية بني

  . ة والضياع بني اهلنا واهلناكعاملني، لتغدو بذلك حالة من الالانتماء ألي منهما، بل حالة برزخية بينية تكرس التي

ولن جنانب الصواب، إذا ما قلنا أن هذه الرواية هي خطاب حفرlت فاضحة هاجسها الكشف واملكاشفة، وتعرية املسكوت عنه، بل 

هذه األخرية  كل ذاكرة منسية أسقطها كتاب التاريخ املتواطئني مع السلطة، ا�ارين ملخططات الطمس والوأد اليت متارسها  نرفع اللثام ع
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إلطالة حبل الود مع فرنسا واستحصال رضاها، وهكذا فإن مفالح الذي حيمل وعيا عميقا ومحيما للماضي، يروم من خالل إعادة  

  ...والعبث مبحتوى تالفيفها حد الزج ²ا يف قعر جب النسيان العتيد ،كتابته لتاريخ املنفى إىل إحياء ذاكرة شعب مت التالعب ²ا

  

  اجعقائمة املر 

، من 2020, 07 05¡ريخ االسرتداد . أي عالقة بني الذاكرة واخليال يف السردlت العربية املعاصرة). 2019, 12 07. (أمحد رجب -1

alarab.co.uk: https:// / 

  .والتوزيعأزمنة للنشر : عمان، األردن. 1967سردlت املنفى، الرواية العربية بعد عام ). 2006. (الشحات دمحم عبد ا�يد -2

منشورات اإلختالف، : اجلزائر العاصمة. من السردية إىل التخييلية حبث يف بعض األنساق الداللية يف السرد العريب). 2012. (جبار سعيد -3

  .1ط

  .لبنان:  1دار الكتاب اجلديدة املتحدة، ط. لذاكرة التاريخ النسيان). 2009. (ريكو بول -4

، 2020, 05 23¡ريخ االسرتداد  مفهوم الذاكرة اجلمعية عند موريس هالكبواكس، احلوار املتمدن،). 2006, 12 05. (زهري سوكاح -5

  https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=82628من 

  .دار النهار: بريوت. 1993صور املثقف، حماضرات ريث سنة ). 1997. (سعيد إدوارد -6

 aljazeera.net/news، من 2020, 08 13¡ريخ االسرتداد . كتابة الذاكرة. )2019, 09 12. (شرف الدين ماجدولني -7

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart  

  .59-78، الصفحات  33جملة عالمات، ع. الرواية العراقية اجلديدة، املنفى، اهلوية، اليوتوبيا). 2010, يناير  01. (عبد هللا إبراهيم -8

 :aljazeera.net، من 2020, 07 08¡ريخ االسرتداد . الرواية التارخيية تدون ما أمهله املؤرخون). 2015, 11 01. (دمحم مفالح -9

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/  

، من 2020, أوت 28¡ريخ االسرتداد . اللغة شريكة املنايف). 2020, يونيو 30. (واسيين األعرج -10

https://www.alquds.co.uk   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

  

†Ü�aZ@06…†ÈÛa@L@Z02@I2021H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@˜ @@Z26@@M@@43@@@@ @
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

@¿@�än½a@ñ‰ì•æìîÇ@ÖaŠ’n�üa 

The image of Al-Mutanabbi in the eyes of Orientalism 
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  مقدمة

ارتبط الغرب 0لشرق، من خالل الدراسات املختلفة عامة، واألدبية خاصة، كانت األسباب اليت تقف وراءهم مكللة �هداف متعددة 
تتأرجح بني العداء واملواالة والتوسط، وأهداف ما زالت غري معلنة حىت هذه اللحظة، وبرغم أن الدراسات اختذت مساحة واسعة يف 

ما زالت ال تستويف جانب الشعر حقه إال يف النادر،و يتفق معظم العلماء على أن االرتباط الثقايف بني الشرق والغرب له آداJم، إال أHا 
جذور \رخيية عميقة ، فقد استمر بعض العلماء يف أحباثهم عن االستشراق يف العقود القليلة املاضية، واختص الكثري منهم يف الشعر، 

  .متعددة منها ما تتعلق 0ملتنيب بشكل خاص، ترفع شأنه، أو تنتقص من مكانته، أو تعتدل يف تعليقا^ا وأضاف آخرون منهم ترمجات

تقع هذه الدراسة يف مقدمة ومتهيد عن املتنيب، مث  مبحث حول شخصيته عند العرب احملدثني الذين تراوحت آراؤهم حول املتنيب، ومل 
lأظهرت الدراسة  . ت االستشراق، ومبحث خيتص بصورة املتنيب يف دراسات املستشرقنيتتفق آراؤهم كلها، بل إن بعضها اكتست بنظر

  .حجم sثري املتنيب على املستشرقني، وأثره الكامن يف مصنفا^م املختلفة، وعلى اعرتافات صرحية �فضليته، أو طعن يف هويته ونسبه

  اهلدف

ما موقف العرب احملدثني من املتنيب؟   :  ات االستشراق  من خالل األسئلة^دف هذه الدراسة اىل التعرف على صورة املتنيب يف دراس
كيف تبدو صورة املتنيب يف دراسات املستشرقني؟ هل جنح املستشرقون يف إzرة الشكوك حول املتنيب؟ هل يتسلح املستشرقون مجيعهم 

  بسالح واحد يف موقفهم؟

  املنهج 

ي، وتتبع منهج يقوم على االستقراء اجلزئي لآلراء املختلفة ؛ لتقصي النظرة االستشراقية تعتمد الدراسة على  املنهج الوصفي التحليل
  .اخلاصة 0ملتنيب، وكيف أثرت هذه النظرة على آراء احملدثني العرب

  األمهية 

ام والتقليل من شأن شاعر له تكمن أمهية الدراسة بتناوهلا لآلراء النقدية اليت دارت حول املتنيب، والنقد اخلفي الذي يتجه للطعن واال^
  .ميزة التفوق عرب الزمن، وتناول آراء أخرى مالت إىل املوضوعية لكنها مقتضبة ويسرية

  :الدراسات السابقة ذات العالقة املباشرة 0لدراسة احلالية

ملستشرق بالشري يف املتنيب، ، هجرية درديري، مذكرة ماجستري،  رصدت رأي ا)دراسة نقدية –قراءة بالشري للمتنيب (دراسة بعنوان  -
  .وآراء أخرى عامة

  متهيد

طاملا مسعنا عن االستشراق وأهدافه اليت تتخذ وسائل متعددة لتحقيقه، وكثريا ما أدخلتنا آراؤهم يف خانة الّشك ، أو يف خانة الّدفاع 
الوقت ذاته لزم علينا أن نطّلع على معارفنا  املستفيض عن عروبتنا برفض ما يتداولون،متسلحني يف الغالب 0نطباعاتنا وعواطفنا ، ويف
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تب وعلومنا العربية، فال ننبس ببنت شفة إّال عن علم ودراية؛ لذلك فإّن الّدخول يف حّيز اآلداب العربّية يستدعي مّنا االّطالع على الك
  . مهّية، وبعدها نستطيع الّرد 0حلّجة والربهان القاطعالقدمية الّشعرية والّنقديّة، وعلى اآلراء احلديثة، مث آراء الغرب اليت تشّكل خطورة أو أ

يف جمموعة ومبا أن االستشراق هو أحد ا�االت املعرفّية األكثر إzرة للجدل يف املعرفة املعاصرة ؛ �zرته الكثري من الّتعليقات، اليت وردت 
تتعلق ) استشراق(األخرى ؛ فقد رصدت معاٍن لكلمة متنوعة من املقاالت والبحوث األكادميّية والكتب واألطروحات واملنشورات 

): " Arberry(وفًقا لــ أربري .0لّسياسة والّدين والفنون واألدب والعلوم االجتماعية والتاريخ والقانون واالقتصاد والعالقات الّدولية، إخل
ين وود صموئيل كالرك �نّه مستشرق ، وصف أنتو 1691و يف عام .1683�ن الّداللة األصلّية ملصطلح مستشرق ظهرت  يف عام 

من الواضح أن تعّلم اللغة العربية كان يرفع املستشرق ). Abed, M.A. 2016, 27" (0رز لدرجة أنه يعرف بعض اللغات الشرقية
ودالالته ال 0لرتمجة  شأ¶، ويزيد قدره وقدرته، ويرتبط االستشراق مبيزة تعلم العربية، ورمبا يتعّلق بقدرته على الرتمجة آخذا بروح الّنص

  .احلرفّية اّليت قد يضيع فيها املعىن، وتذبل روح الّصور

 يواجه البحث يف االستشراق عدًدا من الصعو0ت الّنظرية والعملّية اّليت تنبع من الّتعريف والّنهج واملنهج وطول الوقت وتعّدد الفروع
وعلى الرغم من هذه الّصعو0ت، استمّر بعض العلماء يف أحباثهم عن ). إخل... القتصاد األكادميّية واألدبّية والسياسّية والفنون وا(املعرفّية 

متخض عنها ثالثة تعريفات ملصطلح االستشراق ، تبدأ من معناها العام وتنتهي 0ملفهوم . االستشراق يف العقود القليلة املاضية
) 1779(ظهرت 0لّلغة اإلجنليزيّة حوايل عام ) رقمستش(أن كلمة ) Rodinson )1987األكادميّي،بينما يذكر رودنسون 

، 1998مسا يلو فيتش، أمحد، ) (1838( يف قاموس األكادميية الفرنسية عام) االستشراق(، ومت قبول اسم ) 1799(و0لفرنسّية عام 
ر مصطفى، شاك: دمحم السمهوري، وحسن مؤنس، وإحسان صدقي العمد، تح: و شاخت، جوزيف، و بوزورت، كليفورد، تر 30

وبقياس هذهاملدة  جندها حىت هذه اللحظة ال تنبئ بكم البحوث اليت رصدت، واملهام اليت أسندت للغرب يف سبيل ). 64، 1978
  .التمكن من استثمار الطاقات اللغوية لتعلم العربية،  لكنها يف الوقت ذاته تشري إىل الكثري واملهم واملفيد

ت إطاره مدارس ودراسات وفلسفات، ومؤلفات، ومن خالله عقدت املعاهدات واملؤمترات، وهو فاالستشراق علم له كيان ومنهج، وحت
  ).22-21، 1998مسا يلو فيتش ، أمحد، (طلب علوم الشرق 

من اهتمامات الغرب اليت دخلت متقّنعة بثوب االستشراق هي دراسة ما يتعّلق 0ألدب العرّيب، وكما ُعين بدراسة الّشرق من كّل نواحيه 
ا، ألغراٍض متعّددٍة؛ فقد وضع يدُه على اآلداب العربّية اّليت ارتبطت 0لّرتاث، أيًضا، ففيه طريق لدراسة احلضارة والتعّرف إىل خصائصه

وقد كان الولوج إىل عامل األدب و الّشعر سبيًال لتحقيق األهداف ، ومما أوصى الغرب به دراسة علوم العرب؛ فيقول روجر بيكون 
الزlت، "( ٍإّن هللا يُؤيت احلكمَة من يشاء ، ومل يشأ أن يؤتيها الّالتني وإّمنا أ\ها اليهود واإلغريق والعرب:" اعًيا إىل تعّلم العربّية اإلجنليزي د

، وبذلك جند أّن االهتمام 0آلداب والعلوم قائم، وحّب االستطالع موجود عندهم إىل حّد اإلملام الّناجم )513، 2007امحد حسن، 
 االفتتان، ويبدو أّن هذا اعرتاف صريح �فضلّية العرب مع اليهود واإلغريق على الّالتني مبا يتعّلق 0حلكمة اّليت حتتاج إىل املعرفةعن 

  .والّدربة واملهارة

 ومهما كانت الدوافع ؛ فقد سعى املستشرقون إىل sسيس دعامة جّيدة  يف طلب الّشرق، من خالل املكتبات وإقامة اجلمعيّات
واملخطوطات وحتقيقها، ونشر الكتب القدمية والدواوين املختلفة، وكتابة األحباث تصحيحا وتعليًقا ونقًدا وترتيًبا ، من خالل مناهج 
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ومن احلّق اإلشارة إىل إفادة العرب يف هذا اإلطار؛ فالعالقات العلمية و األدبية قائمة على نوع ). 514املرجع نفسه، (الغرب املتعّددة 

  .تأثّر والتّأثري، ومهما كانت أمزجة املستشرقني، فإّن العرب املقتدرين قد Hلوا من نقدهم أو إضافا^ممن ال

إّن دراسة األدب العربّيتقتضي  وجود من يفهم الّلغة العربية، ويستطيع اخلوضفي غمارها وبني طّيا^ا، وحيكم بصورة منطقية وموضوعية، 
  .غة لفهم ما حييط  0لعربوال بد للمستشرقني أن يتسلحوا 0لل

و إذا كان معظم العلماء يتفقون على فكرة التواصل واالرتباط الثقايف الذي بدأ منذ القدم؛ فإن األجدر عدم التخلي عن اهلوية العربية، أ
ء ونقاد العرب أن انتهاك الثقافة األدبية، وإذا كان االستشراق قد نقل املعارف من خالل ترمجة النصوص وغريها؛ فإنه من واجب أد0

  .يقفوا مستندين إىل األدلة للرد على مطاعن الغرب

األنيس (ومن جانب االهتمام 0ألدب والّشعر فقد درس املستشرقون كثريًا من الّشعراء، وجند هذا جلًيا يف كتاب سلفسرت دو ساسي 
، واّلذي يذكر )(CHRESTOMATHIE, ARAB-1826املفيد للطالب املستفيد وجامع الشذور من منظوم ومنثور، 

لبحرتّي،  فيه أشعارا للنّابغة الّذبياين، والّشنفرى،واملتنّيب، و لــ نيكلسون دراسات حول املعّري واملتنّيب، وآخرون درسوا شعر أيب متّام وا
  .)\ريخ األدب العريب(مرجليوث دراسات عن أيب العالء املعّري، ودراسة  لــكارل بروكلمان بعنوان ـوكذلك كان ل

أثّر والتّأثري وهذه الّدراسات هلا دور مؤكد يف نقل الثّقافة العربّية إىل العامل أمجع،  من خالل حركات الرتمجة، ومن الّنقد إىل الّتحليل إىل التّ 
يّته مجع من تتابعت الّدراسات، ومنها ما اّتصل �يب الطّّيب املتنّيب اّلذي ¶له من املستشرقني جانب من االهتمام، وخاض بشعره وشخص

  .املستشرقني الّدارسني

هـ، واّلذي مل يفصح الّتاريخ عن كّل ما ينبغي معرفته عنه لتتّم دراسته مبوضوعية دون انطباع وذاتية ، ومل تصل  303فاملتنيب املولود سنة 
وحتّدثت عن أّول العهد يف تفّتق شعره، كل املعلومات املتعّلقة بشاعريّته وذوقه الفّين، ولكّن الّرواlت أمجعت على مولده Jذا التوقيت، 

ومنابعه الفنّية اّليت ظهرت مبّكرا، وما عاش فيه من ظروف سياسّية مّضطربة ،وبيئة ُعّدت مسرح غاراٍت، وموقًعا هلجمات القرامطة؛  
عيب، دمحم عبد الرمحن، ش(ليكون شعره صًدى هلذه األحداث، وبشعوره 0حلاجة لشحذ الطّبع وزlدة الفائدة خرج 0حًثا وعاد قّحا 

ويظهر أّن اإلبداع خيرج من رحم املعا¶ة . عاد وقد تفّجرت قدراته الفنّية، مرجتًال ومنّظما ومهّذ0 يف إلقائه ونظمه). 11،16، 1964
  .0لفعل

منهم من حاول الطّعن يف ودارت املعارك الّنقدية حول املتنّيب مبا يتعلق بشخصيّته وشعره وأصوله،  فمنهم من رآه من أصوٍل عربّية، و 
وليس لدينا عن أسالف املتنّيب ألبيه معلوماٍت تصعد أبعد من أبيه احلسني، وكان هذا :" نسبه مثل طه حسني، وبالشري، الذي قال

ة منهم إن أصله من جنويب اجلزيرة العربية، مّدعًيا االنتساب إىل جعفّي وهي بطن من سعد العشرية من مذحج اّليت استقّرت مجاع: يقول
وهذه بصمة استشراقية طاعنة يف نسب املتنّيب أوردها ). 27، 2007العتييب، ضيف هللا هالل، " (عند الفتح اإلسالمّي يف العراق

فحارت األذهان بنسبه وحياته وكان من األوىل ترك هذه التـّّرهات وتسليط الضوء إىل شعره فحسب وما أضافه إىل األدب . املستشرقون
  .العريبّ 

لو مل : دار الّنقد حول الّسرقات الّشعرية سواء يف دراسات القدماء أو احملدثني أو املستشرقني، ولكنّاألمر الذي نستطيع أن نقولهكما   
 الّدراساتيكن املتنّيب شاعرًا فذÞا، وعارًفا بفنون القول، وزخرفة الكالم واللّفظ، وتصوير املعاين ملا دارت حوله هذه املعارك، وملا استقطب 

  .العربّية والغربّية على هذا الّنحو
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  صورة املتنيب وشخصيته عند احملدثني العرب: املبحث األول

املتنّيب شخصّية وصلت عنان الّسماء بسما^ا وخصائصها املتفرّدة، عاش يف فرتة صعبة، وعاصر أحداzً مريرًة يف حياته، وتنّقل بني 
ويف الّدراسات العربّية  ، ومراحل حياته وسفره وشعره، اهتماًما عند العرب القدامىاحلّكام، وشهد الّسياسات و¶لت حياته وشخصيّته

  .والغربّية

لّسماوة من املتنّيب املولود يف الكوفة يف حمّلة كندة، هو شاعر مفلق، عظيم يف ذكائه وعبقريته، ّمسي 0ملتنيب؛ ألنه اّدعى النّبّوة يف 0دية ا
أمره تفوقًا؛ ما كان يسأل عن أمر إال أورد فيه الّشعر والّنظم من كالم العرب، وتفاوتت حياته بني كّر أعمال الكوفة، ذاع صيته وبلغ من 

وفّر من بدايتها، وتنّقل بني أسر ورحيل، حىت وصل من أمره ما جرى بينه وبني ابن خالويه، وضرب األخري له ،وعدم وقوف سيف 
إلخشيدّي، وملا مل حيصد مبتغاه هجاه، واستمّر مدًحا وهجاًء حىت انتهى أجله مقتوال الّدولة جبانبه، فانتقل إىل مصر طالًبا كافور ا

ومن امللحوظ أّن حياة املتنّيب تصلح رواية تستحق الكتابة والنشر، قد ). 6-5، 1983ديوان، / املتنيب(وتعًددت الرواlت بشأن مقتله 
ما هو أكثر من تبّين فلسفة قائمة على البحث املتواصل، والّتجريب؛ للوصول إىل جتاوز فيها معاين البطولة والبسالة واحلكمة، وارتفع إىل 

  .القيمة الفعلّية للحياة واحمليط

زاده إتقا¶ أشار الثعالّيب إىل أّن املتنيب كويف املولد شامّي املنشأ، درس يف كتّاJا، وظهرت عليه نوابغ الّشعر يف وقت مبّكر، نتيجة ثقافته و 
م النحو، وكان 0رع النظم،  وشاع ذكره، وانتشر كالمه يف األصقاع بدًوا وحضرًا، ووقف الثعاليب على سرقات املتنّيب منه يف الّنظم علو 

، وهنا ميثل املتنيب للقضاء )139، 1983مفيد دمحم قميحة، : الثعاليب، النيسابوري، أبو منصور عبد امللك دمحم بن إمساعيل، تح(وعليه
¶ته ونقاط ضعفه؛  فتصوير املتنيب بصورة إنسان ، وذكر ما له  من الرباعة والقدرة الفنيّة، وما عليه،  أمر منطقّي حىت واملوازنة وتربز إمكا

  .ال ختتلط علينا األمور فنرفعه لنضعه يف مسّو ال خطأ فيه

عربّية وعاد من جولته حمرتفا املدح،تنقل بني إذن، فقد عاش املتنيب حياة التنقل، بدأ مبرحلة الفرار من القرامطة ، بدأها  متقنا الّلغة ال
عندما مل يفد من شعره،  ويف حلظات شعر فيها بعدم اجلدوى من الّشعر، هاج من خالل الثورات اليت . أzر مبدحه اجلميع أصقاع الشام

  ).40، 1980حسني، طه، (مل يكتب هلا االستمرار والنجاح نتيجة السجن وعادت حياته بعد ذلك إىل شيمتها األوىل 

أنه لقيط ، وهي كلمة جارحة  قاسية، مل تنب على حقائق، ومل يتبع  فيها ) مع املتنيب(ومنهم أيضا طه حسني الذي أملح يف كتابه 
هو ال ينسب نفسه إىل رجل؛ ألنه ال حيفل وال يريد أن حيفل : " يقول الصواب، ويبدو يل أن طه حسني  له وجهة نظر معادية  إذ

العتييب، ضيف  هللا هالل، (الرجال وامنا ينتسب اىل اآل0ء واجلدود من غلبه املفاخرون وقهره املنافرون وقطعوا عليه السبل  0النتساب اىل
إن مولد املتنيب كان شاذا وإن املتنيب أدرك هذا الشذوذ، وsثر يف سريته  كلها، ومل يستطع ان يالئم بني :" ، ويقول أيضا)27، 2007

وبىن كالمه على ما قاله بشأن عدم ) 18، 1980حسني، طه، " ( البيئة الكوفية اليت كان يراد له أن يعيش فيهانفسه الشاذة، وبني
الشك من وجهة نظره، أن املتنيب عندما تقدمت به السن وعرف عن نفسه ما عرف، ومن إنكار أسرته له، آثر الرحيل لعدم قدرته على 

إال ما يف . ام صريح مبا يتعلق بعدم مصداقية نسب املتنيب، ولكنه ال حيتكم إىل األدلة واحلججويف هذا ا^). 25املرجع نفسه، (املالءمة 
النصوص من  عدم ذكر للنسب،  وما يف املتنيب من الغرور الناتج عن حماولة تعويض النقص، وأغار طه حسني على الطعن حىت وصل 

لعل sثر طه حسني واضح يف اتّباعه ما جاء به املستشرق بالشري، وال أرى و ). 30، 2007العتييب، ضيف  هللا هالل، (إىل أسرته كلها 
  .يف ا^امه أّي شرعية، طاملا أن الرواة مل åتوا مبا ينفي ذلك فهو ردّ 



 

  

  

  

 

31 

 شفاء أمحد علي مسرتحيي. د

 
ربطها يف عملية التشكيل اللغوي، وعلى  -قدميا وحديثا - ويرى الدكتور عبد العزيز الدسوقي أن أ0 الطيب املتنيب من أقدر الشعراء العرب

0إلشعاع الفين، وبناء القصيدة بصورة مميزة، وعلى تكوين الكلمة  بشكل مرتابط بني املعىن والبيان والبالغة، مصورة جبرس حروفها 
، الدسوقي، عبد العزيز(للمعىن الذي تدل عليه، ويشري أن التجربة الفنية حتتاج إىل نظرة من زواl قد ال يراها غريه، وهكذا فعل مع املتنيب 

 )559ديوان، / املتنيب: (مثل قوله). 33، 27، 1988

  )لغة يف إما: إميا(إميا لتسليم إىل ربه                 إميا إلبقاء على فضله

   lكما أنه وقف موقف حممود شاكر فيما يتعلق بسجن املتنيب، راًدا السبب إىل التمرد على األوضاع اليت سادت بالده آنذاك اقتصاد
، 1988الدسوقي، عبد العزيز، (ن الغرابة استنتاج اختاذ الصمت ذريعة للتشكيك يف النسب،كما فعل طه حسني وسياسيا، ويرى م

158،180.(  

 أضاف الدكتور شادي جملي سكريف حبثة أن املتنيب ظاهرة لغوية وشعرية حبد ذا^ا، هلا من القدرات ما مل يسبق، وتتجلى القوة والرصانة يف
0إلضافة إىل ذلك، ميتاز بقوة شعره، ومجاليته دحض يف املاضي، ويدحض اآلن مبا خلد من . الشعرية الساحرة ألفاظه، ومجالية معانيه

وهو 0لفعل جاء بعني احلقيقة، املتنيب  .)2020سكر، شادي جملي، (موروث تلك اال^امات 0لسرقات األدبية يف القدمي واحلديث 
  .ظاهرة لغوية وبالغية وصاحب قدرة شعرية فذة

ة املتنيب ثقافة عربية، وصلب يف ثقافة العرب، نتاج يف فرتة اشتعلت فيها نريان احلركات واخلالفات السياسية، وازدهار فكري شعري يف فرت 
و مليئة 0لتناقضات، وبني الصراع واالزدهار، واالختالف واملدح والتكسب واهلجاء، رمست حياة املتنيب �قالم الثورات، وحرب النبوغ، و مس

  .العزمية

وأشار الدكتور شوقي ضيف إىل أن الشك يف نسب املتنيب ¶بع من عدم وجود ذكر لوالديه، ولكن هذا األمر وجد عند كثري من الشعراء 
فما أحوج العلم إىل االحتكام للنص، وعدم ). 7، 1960شوقي، ضيف، (أمثال البحرتي و مل يرتتب عليه طعن يف نسب األخري 

آخر، وتطبيق القول على اجلميع مبقياس واحد، أو النظر إىل املوهبة الشعرية ذا^ا دون اخلوض يف النسب، وإال فإن االحنياز لشاعر دون 
  .الصدع الذي حتدثه هذه اآلراء سيستمر الحقا

 !وإذا كان املتنيب مثار اختالف بني العرب، فكيف ال يكون عند املستشرقني؟

  االستشراقصورة املتنيب يف دراسات : املبحث الثاين

تعددت دراسات املستشرقني حول املتنيب، واختلفت الرؤى واملناهج، فمنهم من دخل معادl يريد إظهار الضعف العريب، ومنهم من 
  .¶صر الشعر العريب، ومنهم من وقف معتدال يف أحكامه ، واختذت صورة املتنيب مكا¶ يف  كل فريق

، مع اهلولندي )م1656(ركة الرتمجة املرتبطة بشعره، لنقله إىل اللغات األوروبّية  عام كانت بداية رحلة االستشراق مع املتنّيب  وح
ندي، درس الالهوت والفلسفة والطب، واستقر على التخصص يف الدراسات مستشرق هول): 1596-1667((Golius) غولويوس 

بدوي، عبد (، وله قصيدة المية العرب، وأعاد طبع كتاب النحو 1629عام ) شذرات األدب من كالم العرب(العربية، نشر كتاب 
، وظهر  )1715. غاالندت(ة، ظهر بنشره قصيدة للمتنيب وموجزا عن سرية حياته، وبعد مدة ليست 0ليسري ). 205، 1993الرمحن، 
وضم بني طياته ترمجة للمتنيب، مث توالت الرتمجات حىت  (Barthelmy Dherbelot)لبار تلمي دوبلو ،) املكتبة الشرقية(كتاب 
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  االستشراق عيونصورة املتنيب يف 

بة ، وضم ست عشرة مقطوعة غزلية ومرثيتني 0لنص العريب مصحو )مناذج من الفن العريب عند املتنيب) (1774: رايسكه ت(ظهر كتاب 
 .S. F (غونرت وال . ف. م نشر س1791دون ترمجتها إىل األملانية، أخذت من رايسكه، واستمر االهتمام 0ملتنيب؛ ففي عام 

Gunthre Wahl  ( م نشر 1797جمموعة املختارات العربية اجلديدة اليت حوت مخس مقطوعات ومرثية، 0للغة العربية، وعام)ج .
إن الكثري : "وشيئا من شعره، ومدًحيا محاسًيا لشاعر الكوفة) سرية ايب الطيب  وأدبه( ا0ً خمتصرا كتJ. H. ( Hindley)) هنديل . هـ

نص مرثية ) دوفال ديتان( وغريها من الدراسات املتعلقة 0ملتنيب، ونشر بعد ذلك ". وهي عظيمة جًدا, من قصائده ذات مسو رائع
  ).447،449، 1935بالشري، رجييس، ( ، وتعاقبت املؤلفات بعد ذلك)فاتك الرومي( املتنيب

  االستشراق الفرنسي: أوال

كان لالستشراق الفرنسي دور 0رز يف دراسة املتنيب، ورصد كثري من اآلراء لرتسم صورته يف أذهاHم، وأذهان شعوJم، ومن هؤالء 
، وقد عين 0ملتنيب عناية كبرية فألف مصنفات  )نيديوان املتنيب يف العامل العريب وعند املستشرق: (يف كتابه) رجييس بالشري(املستشرقني 

وهل (، )أبو الطيب املتنيب(كثرية، املتنيب الشاعر العريب اإلسالمي، وشاعر يف القرن الرابع اهلجري وفيه تناول الشعر ونقاده، كما كتب 
 4حوليات معهد الدراسات الشرقية (ملتنيب وحول تعليق على ديوان ا) م1938مؤمتر املستشرقني (يف ) للعكربي تعليق على ديوان املتنيب

شعر املتنيب عصيا على الرتمجة؛ بسبب مهارته اللغوية، وعبقريته النادرة، درس  -وفق رأيه  - وقد كان ) 263مراد، حيىي، (، )1938و
البيئة والعصر، : عناصر هي التارخيية اليت تؤطر على ثالث) هيبوليت تني(الديوان اعتمادا على املنهج التارخيي، مرتكزا على نظرlت 

 والعرق، ومدى sثريها يف شعر الشاعر، فيعمد لدراسة املتنيب مولدا، وsثره بدراسة كتاب الشيعة، وأشار إىل sثره أيضا 0لزيدية، اليت
، 1935، رجييس، بالشري(واليت تعد عنصر احنالل يف العقائد، لتهيئ له أرضا مواتية لتفتح عقائد أخرى صرحية . بدت إرz من والده

قدم املستشرق الفرنسي بالشري دراسة موسعة وفائضة عن املتنيب، فقد استهل مبقدمة ). 44، 2007و العتييب، ضيف  هللا هالل،  42
طويلة عن حياته وعمل على دراسة شعره، الحظنا بشكل واضح عناء بالشري يف حبثه وتقصيه عن ماضي املتنيب، ومن اجلدير 0لذكرإنه مل 

ال سيما، أنه مل يشجب نسب املتنيب والتأكيد على أنه من . تطيع تبين دراسة حقيقية وأصيلة دون أن يقف مطوال أمام حياة صاحبةيس
وتعد رسالته عن املتنيب من أفضل األعمال وأكملها، اليت استخدم فيها منهجا \رخييا، ). 32، 1935بالشري، رجييس، (أصول جعفية 

تنيب، أصوله ونسبه وتشيعه، وتنقله واتصاله ببالط األمراء، والغموض والغرابة ، وحلل القصائد، وترمجها، وقف فيها على سرية امل
  ).31-30، 2019الواد، حسني، (لالستدالل على ما يريد 

ر االشتباه يف نسب ويبدو أن بالشري، واستنادا إىل بعض الرواlت القدمية حول نسب املتنيب، اليت ترّد أصله إىل العلوّيني، وأول ما ظه
ر من املتنّيب يف دراسات املستشرقني عنه، فقد ألف املستشرق الفرنسي بالشري كتا0 طائّال حاول فيه االنتقاص والتقليل والّتهاون واالحتقا

تييب، ضيف هللا هالل، الع(يف حماولة الطعن بنسبه وعدم ذكر قبيلة له وال عائلة وال أقارب احتكاما لشعره . املتنّيب بكّل الّسبل املمكنة
2007 ،37.(  

بالشري مل يعر ما جاء عن نسب املتنيب اهتماما، لكنه أصر على إطالق احلكم املسبق عليه ليستدل على ما استنتجه قبل دراسته، 
سباعي، مصطفى، ال(فاعتمد على ما ارتكز عليه املستشرقون من اخرتاع للعلل، وإجياد ألسباب واهية، قائمة على التخيل وإحكام القياد 

  .، وهو األمر الذي ال يقبله العقل، وال sلفه النفوس، أن تدخل وبيدك احلكم املسبق)62، .دت
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ال يعقل أن مير بالشري على شعر املتنيب الذي فنت به، ويصر على اختيار رواlت شاذة، إال أن يكون هدفه الطعن فحسب، فلو حبث 

تنيب كما وجد ما ينفيه، ولكن اجلامع املشرتك األكرب بني املستشرقني هو إجياد مزاعم من خالل حبنكته األدبية لوجد ما يثبت به نسب امل
ولعل الداعي ). 52، .الساموك، سعدون حممود،  والعاين، عبد القادر داوود، دت(رواlت ال تستند للصواب، مث تدور دراسا^م حوهلا 

  .النظر بعني املوضوعية واحلق إىل الشعراء العرب من وراء ذلك الدوران حول قضاl، تنأى 0لدارسني عن

ر وممن sثر يف املتنيب وصورته ، وحتدث عنه يف أدبه وشعره ورواlته ، وهو واحد من أهم كتاب فرنسا يف املرحلة الرومنسية الشاعر فيكتو 
وهو بعد يف الواحدة والعشرين من  م1821من خالل الرواية األوىل اليت كتبها فيكتور هوغو ربيع عام ). م1885 –م 1802(هوغو 

م، تشهد �ن فيكتور هوغو قرأ شعر املتنيب وأعجب به 1823ونشرت يف طبعتها األوىل عام ) هان األيسلندي(عمره ومحلت عنوان 
  .وأفاد منه،  واحلقيقة أن نظرة متقصية إىل تعامل املستشرقني مع شعر ايب الطيب وسريته تؤكد ما ذهبت إليه

وعليه ومما ال شك فيه، أن فيكتور . ؛ فكثرت حبوث املستشرقني وترمجا^م لشعره1819تمام الغريب �يب الطيب بدءا من وازداد االه
ويف رواية ألفها فيكتور هوجو كان . وغريه قد قرأ ما ُترجم للمتنيب 0للغات اليت يعرفها) الشرق والغرب(هوغو الشاعر أوال وصاحب ديوان 

يستهل فيكتور هوغو الفصل ) 2009(وهي رواية اإليسلندي اليت ترمجها األستاذ زlد عودة اىل اللغة العربية  متأثرا Jا �بو الطيب
  :التاسع يف  بستة أبيات من قصيدة املتنيب الشهرية

ديوان، / املتنيب(رتيبها األبيات من ديوان املتنيب  بشرح العكربي، لكنها خمتلفة يف ت: يوردها يف فصله :وخيتار من القصيدة األبيات التالية
1983 ،280 ،282 .( 

 وللسيوف كما للناس آجال         القاتل السيف يف جسم القتيل به

 وماله �قاصي األرض إمهال       ُتغُري عنه على الغارات هيبته

 عري وهيق وخنساء وذlل       له من الوحش ما اختارت أسنته

  ا يف الطيب آصالكأن أوقا^          متسي الضيوف مشهاة بعقوته
  كأمنا الساع نزال وقفال           تقري صوارمه الساعات عبط دم

  .)141، 2009زlد العودة، : هوغو، فيكتور، تر(

والقصيدة كما هو معروف مكتوبه يف مدح قائد جيش مصر أبو شجاع فاتك، وقد أحبه املتنيب لفروسيته وشجاعته، يف زمن كان كافور 
أقصد الكتابة  -واألهم من كل هذا يف ذلك ا�ال . ه القصيدة الرائعة اليت محلت معان جديدة يف J0احيكم فيه مصر، ومدحه Jذ

وهذا ما نراه يف الفصل املذكور؛ فهو يتحدث عن زlرة الشاب الفارس أوردنري وابنته . هو توظيف االستهالل بشكل فين -الروائية 
ان الرهيب، ومع ذلك يقطع وعًدا للكونت السجني شوما كري الذي نزل إىل احلديقة الشابة، وقد علم أن دليل الرباءة وقع يف يد ه

، 2009هوجو، فيكتور، (الدائرية احمليطة بسجنه، وابنته أنه سيالحق هان ويعيد العلبة، اليت حتمل رسائل ووzئق خترجه من سجنه 
142 ،143.(  

: لويس ماسينون). املتنيب إمام العصر اإلمساعيلي لإلسالم(يف حبثه بعنوان  ومن آراء املستشرقني حول املتنيب ما جاء به لوي ماسينون
، له مكانة ال يصارعه Jا غري نولدكه، ونلينو، وجولد تسيهر، كتب عن احلالج، وحبث يف نشأة املصطلح الفين يف )1883-1962( 

ة اليت ادعاها، واعتقاله على إثرها بوصفه نبيا وأورد فيه أن النبو )  532-531، 1993بدوي، عبد الرمحن، . (التصوف اإلسالمي
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إن املتنيب املولود يف : مزيفا، وهذه ا�ازفة اليت هون من شأHا البعض أمثال بالشري ومينز، ولكن ماسينون وضعها حتت أمرين أوهلما
ومل يكيف مع الشيعة، ولكنه وجد نفسه الوسط اليماين الكويف، تشكل يف بيئة القرامطة، وملا اندحر ألنه zئر، مل يستسلم للقرامطة  

أكرم : ماسينون، لوي، تر(مضطرا للمسري من خالل شعر التكسب، وكان ذا جرأة واندفاع ، ¶تج عن املرارة امليتافيزيقية اإلمساعيلية 
  ).61، 2013فاضل، 

إنه مياين من : ولده هي كندة، واملتنيب جياهر 0لقولإن املتنيب ينتمي إىل الشيعة وحملة م: وzنيها اليت تعد من أبرز آرائه حول هذه القضية
ومن آرائه أيضا إن . البارق، والسكون، والثورية، وظهرت الشيعة يف أشعاره: الكوفة، لكنه يف املقابل ذكر مناطق أخرى يف شعره مثل

فة املتعالية ملريد منتسب للقرمطية، لكن املتنيب مل الكربlء الذي استنكره النقاد يف املتنيب، تفصح عن يقني غنوصية، مبوقفه القائم على املعر 
ينسبها، إضافة إىل آراء ما سينون يف كون املتنيب حيمل تطرفا كالسيكيا عند خوضه يف حيل خادعة لليمانية، تسمح له بتجنب املطر 

ن آرائه أن املتنيب و0لرغم من عدم خروجه كما أشار ماسينون ضم. مثال، وادعائه النبوة وأن معه قرينا جديدا وله كرامات خاصة 0ألنبياء
لقد أسكت حىت عن عل، ونتيجة لذلك المه : هـ، أمضى فيها استتابة وحرص على املوضوعات الدينية مثل 327من السجن 

  : يف احلديث عن اإلسالم : احلمدانيون، ولكن القرمطية القدمية تالحقه وهو يقول

  من اإلسالمإن كان مثلك أو هو كائن   فربئت حينئذ 

). 31مصطفى السقا، ابراهيم األبياري، عبد احلفيظ شليب، : أبو البقاء العكربي، ضبط: شرح(التبيان يف شرح الديوان، : ديوان املتنيب
  :وعن حواء

  لو مل تكن ذا الورى اللّذ منك هو    عقمت مبولد نسلها حواء

من هؤالء الناس، وهذا اخللق، الذي كأنه منك، فإنك مجاله وشرفه، ويشري يف هذا البيت حسب شرح  العكربي  إىل أنه لو مل تكن 
نصف : وفيك امليزة والفضل، عندها ستكون حواء عقيما ال تلد، فهي امتازت �ن تكون ذات ولد بك أنت ال بغريك، وقال بعضهم

  :وعن موسى .ل بن دمحم الكاتبوهذا البيت يف جاءت بطلب من سيف الدولة �جازة أبيات أليب ذر سه. البيت Jي ونصفه رديء

  أو كان جل البحر مثل ميينه     ما انشق حىت جاز فيه موسى

ديوان، شرح / املتنيب(لو كان معظم البحر مثل كفه، جودا وعطاء ملا انشق ملوسى، وهذا من الغلو يف اجلهل :  والبيت عن موسى يعين
  :وعن عيسى). 199العكربي، 

  وكأن عازر شخصه املقبور وكأمنا عيسى بن مرمي ذكره    

  ).62، 2013أكرم فاضل، : ماسينون، لوي، تر(

. ، بعد ان مات، ألن حسن الذكر إحياء)عازر(إن ذكره يف 0ب الثناء حيييه هلم كما أحيا عيسى ابن مرمي :  والبيت عن عيسى يعين
  ).132ديوان، شرح العكربي، / املتنيب(

وأن شعره . أيه الذي يريد sكيده بكل احلاالت، وهو انتساب املتنيب للقرامطة،  وأفكاره العلويةها هو ماسينون يسوق األبيات مبا يدعم ر 
 فيه نوع من التفرد أو االدعاء، ولكن األمر الذي يساق يف هذا املقام أن االفتتان 0لنفس وإسقاطه على الشعر أمر يرتبط ببالغة املتنيب
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من جهة أخرى، وما مل åت به الرواة الثقات نقف مبنأى عنه، فقد كانوا األقرب إىل املتنيب  من جهة، وأفكاره القائمة على نزعة احلكمة

ومل حيدثوا هذه الضجة، فإذا كان الدخول للتشكيك 0ملتنيب عند املستشرقني 00 مصدقا، فإنه سيكون 00 هلم للولوج إىل مناح أخرى 
 .يشككون Jا فيصدقون

، مستشرق فرنسي ولد يف أميان درس القانون، والتحق مبدرسة اللغات الشرقية، حصل على )1957-1862دميومبني  -جودفرورا(و
، 0الشرتاك مع بالشري )حنو العربية الفصحى(الدكتوراة يف اآلداب وهو يف احلادية والستني من عمره، تتصل مؤلفاته 0حلسبة، وله كتاب 

: حيىي مراد، دت" (م1936املتنيب وسبب شهرته ضمن جمموعة املتنيب كتب عن )"  271-270، 1993بدوي، عبد الرمحن، (
، يف الذكرى األلفية للمتنيب، جاء فيها ما يؤكد األمهية التارخيية ألشعار املتنيب، ونراه )املتنيب وأسباب جمده( الذي أورد مقالة ) 333

جيهله، فهو أعظم شاعر، محل اللقب وذاعت شهرته، ومع أن مفتو¶ 0ملتنيب فيجده امسا ر¶¶ سواء كان عند من يتذوق شعره أو من 
الكثري من املستشرقني قد جتاهله، ومن النقاد من طعن فيه بدافع الغرية، ومنهم من أعجب به دون تنكب لالعتدال، فما يعجب الناس 

الل تطويع الكلمات وتوزيع املعاين، وينتقل هو السهولة اللفظية، والصور الرائقة، واخلصوبة النبيلة، من خ -حسب جودفرورا –من املتنيب 
إىل املشروعية  اليت طالب Jا لنفسه،  فعند الولوج يف ثناl شعر املتنيب، جيد  جودفرورا أن شخصية املتنيب خضعت لظروف صقلت 

يزنطي، واتصاله 0حلياة شخصيته، ومن خالل كالسيكيته التحق بركب الشعراء القدماء، ومن خالل سريه وراء احلمداين ضد كل متمرد وب
البدوية والبطولة والفروسية صار قريبا من امرئ القيس، ومن خالل ذلك كله أصبح مبثابة املهدي، وما حييط به من إحياء للنموذج 

قابل يراه الشعري الذي ارتبط 0ملعىن الصويف والعنصري والتارخيي، ولكن هذا التفوق أوقف النقاد عنده �zرة موضوع السرقات، ويف امل
0رع  املستشرق قد بعث دم الشباب يف رواسم الشعر العريب بصورة مميزة حتتكم إىل املهارة، وكان معتما 0لقوالب الشعرية القدمية،  واملتنيب

  .يف ممارسة القصيدة التقليدية مبهارة

وعاته، وكان املؤرخ الرمسي للحمداين من خالل كما أن املتنيب قد مر بفرتة اللقاء مع سيف الدولة احلمداين مبرحلة غذت شعريته وموض
مرافقته له، من جهة أخرى اختذ املديح عند املتنيب  الشكل املألوف لشعره، ولكن ما فيه من املبالغات يوحي 0حلرج، والغلو الذي قام 

  :�نه شاعر فارس عريب جمود للشعر ومن شعره) جودفرورا(به، ومع ذلك حيكم عليه املستشرق 

  يوف اهلند وهي حدائد             فكيف إذا كانت نزارية عر0^اب س
  وخيال تغتذي ريح املوامي               ويكفيها من املاء السراب

  )70، 67، 2013أكرم فاضل، : دميومبني، جودفرورا، تر(

ت الثاين إىل أن خيال ترضى 0لسراب ويف هذا البيت مالزمة اسم سيف الدولة ملعناه، عروبة ونسبا، رجل يهابه اآلخرون، ويشري البي
  .بديال عن املاء، ال تعتمد على الغذاء يف غلبتها

وفيها أشار إىل القصائد اليت كّرسها حلمالت سيف الدولة احلمداين، ) املتنيب واحلرب البيزنطية العربية(يف ) ماريوس كنار(ومنهم أيضا 
ل منطقة اجلبهة العربية، واليت كان له السبق فيها، وكان له الفضل يف تعيينها، واليت من خالهلا يتم متابعة سري اجليوش، وإشارات حو 

فأشعاره مصدر مهم جدا خاصة بعدم وجود مصدر آخر، وهي أشعار ¶فعة تستلهم املتنيب وشراحه، وتعطي أشعاره تفصيالت ال يعرفها 
انطباعا بصرl ومسعيا وحقيقيا للمعارك وا�ازر، وميايز املستشرق بينها املؤرخون املعروفون، ولكنها ممزوجة 0لروح واحليوية، كما أHا تعطي 



  

  

  
  

  

 

36 

  االستشراق عيونصورة املتنيب يف 

وبني التأريخ فرياها أكثر نفعا ومجــــاال؛ ألHا تنقل الصورة بتفاصيل نستحضر من خالهلا املاضي، ويورد أبيا\ دالة على موقف من 
  :احلمالت اليت قام Jا سيف الدولة

  على الشكيم وأذى سريها سرع قاد احلقائب أقصى شرJا Hل     

كما يشري إىل أفضلية املتنيب يف تصوير الشجاعة وا�د واحلرب والبطولة وما يتعلق 0لعاطفة ،و ميتزج شعره 0لقومية العربية وتعكس 
الل البحث اللفظي، أشعاره روح اجلهاد، ولكنه يرى أيضا أن املبالغات اليت ينتهجها املتنيب سببها املديح وهو بذلك يرسم الصور من خ

  ).79، 76، 75، 2013أكرم فاضل، : كنار، ماريوس، تر(الذي يضر بصدق احلقيقة 

والذي يعرض حماوالت النقاد حملاكمة املتنيب على حتمسه للقومية، وما ) املغزى التارخيي للعروبة يف شعر املتنيب(يف دراسته ) جان لسريف(و
  :بديهيات كقولهقام به املغرضون من التشهري به من خالل 

  أبدا اقطع البالد وجنمي       يف حنوس ومهيت يف سعود

  ).320ديوان، / املتنيب(ويعين استمرار السفر من أجل الرزق، لكن احلظ منحوس، واهلمة عالية 

يرى أيضا أن املتنيب يف مقابل النقاد يقف املستشرق جان لسريف على ضرورة  ^ميش بعض اآلراء اليت تكرر الطعن يف مبالغات املتنيب، و 
مل جيد ضررا من مدح غري العرب مثل كافور اإلخشيدي أو عضد الدولة البويهي الفارسي، وهذا ¶بع من حرية الشاعر اليت ال يتدخل Jا 

هة نظر فإن مدح العريب ال يطلب االسرتزاق، أما أسلوب املتنيب من وج -حال غريه-أحد، كما هو احلال عند شعراء هذه األlم، ولكنه 
جان؛ فهو غري مكتمل النفع؛ بسبب ارتباطه بزمانه وحالته الشخصية، وألنه خاضع للمواز¶ت، أما عن وجهة نظر املتنيب فتتعلق 0لدفاع 

يب، ر عن العروبة واالعتزاز الصادق Jا فهو 0حث عن النقاء العريب، وختم حبثه �ن اعتزاز املتنيب إن كان قائما على االعتزاز 0لعنصر الع
ومن احملتمل أن عبقرية املتنيب ال . وهو أصل تطور، فباإلمكان اعطاؤه ميزة أخرى هي اجلانب التارخيي؛  فهي تتعلق أيضا  0ملعاصرين

  ).86، 83، 2013أكرم فاضل، : لسريف، جان، تر(متاثلها عبقرية عاملية 

يني، ولد يف 0ريس، له كتاب النحو العريب، شيخ املستشرقني الفرنس): 158-1838(كما أن املستشرق سلفسرت دي ساسي 
، )338، 334، 1993بدوي، عبد الرمحن، . (ومقامات احلريري، وكليلة ودمنة، أحيطت حياته 0لغموض فلم يذكر عن مرسيه شيء

، فال تعطي فكرة راقية قد وصل إىل قول يف املتنيب يفضي إىل أنه مضطلع بدوره، ولكنه مييل إىل املبالغة املفرطة اليت تصل به حد التملق
  ).451، 1935بالشري، رجييس، (عن أخالقه، ومدحه يف بعضه قائم على املزاج الناتج عن اخلالف، 

يبدو يل أن املستشرقني الفرنسيني يف دراستهم للمتنيب، دخلوا معجبني 0ملتنيب، ولكنهم حاولوا وضع ما يقلل من شأنه؛ فلم جيدوا يف 
ل آرائهم اليت وصلوا هلا يف دراسا^م، وإن كانت  موسعة لكنها اختيارية مبا خيدم األهداف اليت رمست، وهذا شعره ما يضعفه، وهذا بدلي

ما يؤكده بالشري يف اختياراته، وماسينون وحكمه على املتنيب 0لتشيع، والتكسب، أيضا كان انتقائيا، أما دميومبني فهو مفتون بشعر 
  .ادية يف احلكم مع ماريوس ولسريفاملتنيب، الذي أرى أنه كان أكثر حي

وسلفسرت الذي حكم عليه 0ملبالغة وصوال إىل حد التملق، وهذا ال يعّد دائما عيبا، فكثري من أمهر الشعراء أغرق يف فّنه، وأفرط يف 
  .0لدراسةإال أن شخصية املتنيب قد فتنت النقاد لعدم فهمهم إlها، فما رأوا من قدرته جدير . مدحه، ومل يعب أحد عليه
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  االستشراق االجنليزي: Cنيا

sثر األدب اإلجنليزي 0لشرق، و0در إىل دراسة علومها وآداJا، فكثري من منجزا^م يؤكد ذلك مثل  ما جنده يف دراسات روجر بيكون، 
يف دراسا^م، ومن الدراسات ما  وكانت أوىل مؤلفا^م يف الفلسفة، ويف إطار االهتمام اإلجنليزي بلغ األدب العريب مكانة مرموقة، وشأ¶

يتعلق 0ألدب والرتاث، من خالل االطالع على الشعراء والكتاب، والذين بدورهم اطلعوا على الرتمجات واستوحوا منها، ومع ازدlد 
يب وبني اهتماما^م كان للمتن). 464-463عقيقي، جنيب، دت، (الرحالت واشتداد الصالت زاد األثر عمقا، وكرب وصار أمشل 

) ملسدن(، دراسة حول \ريخ املتنيب 0إلجنليزية، وكان لـ )Hindly, J,H- 1765-1827(نصيب، فقد كتب هنديل 
Lumsden, M) 1777-1835 ( مصنف بعنوان)476املرجع نفسه، ( 1815) كلكتا(نشره ألول مرة ) ديوان املتنيب-

477.(  

. عليه) Arberry(ويسمى أيضا الدرويش وهو االسم الذي أطلقه أربري  ومن اإلجنليز الذين اهتموا 0ملتنيب املستشرق نيكلسون،
اكتسب شهرة واسعة بني . كامنن أبرز علماء اللغة العربية والفارسية يف بريطانيا يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين

كان ). Abed, M.A. 2016, 143(ا إىل الشرق األكادمييني يف إجنلرتا والعامل اإلسالمي، على الرغم من أنه مل يسافر أبدً 
على الرغم من أنه تعلم اللغتني العربية والفارسية حتت إشراف علماء بريطانيني مثل . نيكلسون خمتلًفا عن الباحثني الربيطانيني اآلخرين

  ).140املرجع نفسه، . (روبرتسون مسيث وإي جي براون

ميكن القول إنه كان حياول إنشاء Hج معني . من جهود ماسينون يف الدراسات الصوفيةيف الوقت نفسه، ليس هناك شك يف أنه استفاد 
حددت جهود نيكلسون مالمح مدرسة املستشرقني . ميكن أن يستفيد من النهج يف املؤسسات األخرى من أجل بناء الرؤية اخلاصة

مع املدارس األوروبية األخرى، أو على األقل ميكن اعتبارها بدأت هذه املدرسة يف التنافس . الربيطانيني يف التعامل مع األدب العريب
واحدة منها، و يعطي نيكلسون حكما نقدl عندما أجرى مقارنة دقيقة بني أيب العالء املعري، يتضح أHو املعري ينتميان إىل 

ظيًما، حيتل مرتبة فوق كل معاصريه نفساملدرسة؛ وإذا كان يفكر يف احلياة بشعور عميق، اعتقد نيكلسون أن أ0 نواس كان شاعرًا ع
  ).153املرجع نفسه، (وخلفائه، مبا يف ذلك املتنيب، وال يتفوق عليه أي شاعر قدمي يف العبقرية الشعرية 

يورد آراء تتجه إىل أن شعر املتنيب جدير 0الستبقاء، أورد نظراته �جياز وخلص إىل نتيجة ميكن من خالهلا تسمية ) نيكلسون(فاملستشرق 
املتنيب فيكتور هوجو الشرق، تبع الفحولة شعره، وتوثب بيانه وروعته، ووفرة شطحاته اخليالية الالمبالية، ومن خالل هذه السمات ميكن 

 l460، 1935رجييس، بالشري، (احلكم على املتنيب وعّده فنا¶ عبقر.(  

وجهات نظر حامسة يف تقييم القضاl األدبية الفنية واملوضوعية  استقاللية نيكلسون أعطته الفرصة ليكون ¶قًدا موضوعًيا، ميكنه أن يتخذ
0إلضافة إىل ذلك، بىن على أحكامه األدبية النقدية الرائعة واحلقيقية فيما يتعلق . مثل أسلوب املتنيب الشعري والزخرفة اللغوية للمقام

أقام عالقة قوية بني الغرض األيديولوجي للسياسة والتحول  مبعىن آخر،. 0ألحداث الواقعية والسياسية اليت حدثت يف العامل اإلسالمي
جون األديب، خاصة يف الشعر وsثر كثري يف أعمال أيب الطيب املتنيب 0لقضاl اليت تتعلق 0لشعر والنقد والزخرفة اللغوية للمقام، واتبع 

املستشرقون (من أشهر كتبه ) 1969-1905(: جون آربري. نفس Hج نيلكسون عندما كان شاJohn Arberry 0أربري 
، عمل يف التحقيق والرتمجة والتأليف، عرف Jدوء الطبع، وصدق الضمري، وحب اجلميع، له إحساس 0لشعر، ورهافة يف )الربيطانيون
ذكر أربري أنه سار على خطى نيكلسون من أجل دراسة . السيما أنه واجه أزمة معرفية). 7-5بدوي، عبد الرمحن، . (األسلوب

. حريًصا على اتباع أعضاء هذه املدرسة الروحية اليت بدأت مع السري ويليام جونز Arberryدبيات القيمة للصوفية يف الواقع، كان األ
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 The Seven Odesأصدر كتابه بطبعته األوىل  1957ترمجة القرآن، اليت يعتربها البعض من روائعه عام  Arberryوقد أكمل 

يف كلتا . 1960العريب،  أعقب الرتكيز على سبعة شعراء عرب صورة لسبعة مستشرقني بريطانيني يف عام الفصل األول يف \ريخ األدب 
و0لتايل فن الشعر الذي . ووصف املتنيب على أنه أعظم شعراء العرب. احلالتني ، نظر أربري إلىاملتنيب على أنه أهم األشخاص يف جماله

  ).Abed, M.A. 2016, 149, 99, 98, 38. (لعربميارسه املتنيب هو أعظم أنواع الشعر عند ا

0لكامل اىل اللغة اإلجنليزية،  كما أن أربري اعتمد منهًجا zبًتا  01967إلضافة اىل ذلك، قام برتمجة العديد من قصائد املتنيب عام 
، وقصائد املتنيب 1957القصائد السبع ، 1956يف منشوراته الثالثة الرئيسية؛ قصيدة الصوفية البن الفريد . طوال دراسته لألدب العريب

مت . وهذا يدل على sثر املستشرق اإلجنليزي 0ملتنيب يف فرتات حياة األدبية والنقدية. ، يبدأ مبقدمة مفصلة ومنظمة تنظيمًا جيداً 1967
يف بعض األحيان كان . جنليزيةاتباع التعليقات التوضيحية والتحليل النقدي اإلضايف حول كل قصيدة أو سطر متت ترمجته إىل اللغة اإل

0إلضافة إىل ذلك، كان أربري أول عامل مستشرق يستخدم ). كما فعل يف قصائد املتنيب(يتابع النصوص املرتمجة 0لنص العريب األصلي 
أدJم  وهذا يعين أن العلماء العرب استطاعوا أن يتحدوا مع املستشرقني يف عرض. دراسات سابقة لعلماء عرب معاصرين يف حبثه

وتعترب هذه اخلطوة نتيجة دراسات استشراقية سابقة تبنت . لذلك، كانت هناك رؤيتان قادر\ن على إنتاج املعرفة املتبادلة. الكالسيكي
  ).85املرجع نفسه، (منظور املنفعة املتبادلة للمعرفة 

األوروبيني، وأدرك أن األذواق جيب تعلمها  رأى أربري ضرورة دحض مفاهيم االستبداد اآلسيوي، وأن صور الشرق ال ختتلف عن صور
  ). Michael, J, Franklin, 2011, 85(0لتدريج، وبصورة دقيقة، وال شك أنه رأى النور الشرق أوسطي يف دراساته 

أصدر   1965يف عام . مل يستطع أربري االستمرار يف مشروعه الشخصي لدراسة الشعر العريب يف سلسلة من املنشورات بسبب مرضه
على الرغم من أن . يعكس العمل املنشور بوضوح التأثري السليب للمرض على مصداقية عمله. كتا0ً متهيدlً للطالب عن الشعر العريب

تتكون . الكتاب مت إعداده للطالب، اال أنه  مل يتضمن املقدمة وال النص الرئيسي وهناك نقص كبرييف التحليل النقدي واحلجج العلمية
تناوهلا 0لرتمجة مع مقدمة كامربدج، عام )  قصائد املتنيب مع جمموعة خمتارة(وأصدر كتابه األخري . ديد من االقتباساتاملقدمة من الع

ال يوجد حتليل نقدي مشابه لذلك املوجود يف دراساته . والذي يهتم بشعر املتنيب استهلتها مبقدمة قصرية عن حياة املتنيب وشعره 1967
ة، أملح أربري، يف اجلملة األوىل، إىل أن حياته لن تكون طويلة مبا يكفي لتحقيق مشروعه يف دراسة أدب املتنيب يف هذه املقدم. السابقة

  ).Abed, M.A. 2016, 189(وقصائده وشعره 

ري، وإن مل يكن 0رزا من خالل هذا الغيض اليس. ميكن مالحظة sثري املتنيب على كل من أربري وونيلكسون وغريمها من املستشرقني
وكانت الدراسات اإلجنليزية صادقة وفق ما هو ظاهر أمامي ومن خالل الشواهد، فلم åت حكمهم مسبقا على الدراسة، وكانوا على 

  .دراية أن شاعرا مثل املتنيب ال تكفيه دراسات عابرة، بل حيتاج كثريا من الوقت

  االستشراق األملاين: Cلثا

) Ahlwa  ،1828-1909 -آلوارد  (ود املتنيب وقدرته الفنية منها رأي املستشرق األملاين يف  املقابل ، كانت هناك آراء ^دم جه
بوجود فرصة لتقييم ) 1930-1836نولدكه (الذي رأى املتنيب مقلدا وشعره، ومنهم من حاول تتبع نقاط الضعف عنده أمثال األملاين 

نيب حيمل العبقرية وما جاء عنده من عيوب ينسب للبيئة والزمن والظروف الشاعر وتتبع أخطائه ولكنه وصل إىل ما خيالف ذلك يف أن املت
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ولعل هذه اآلراء جانبها الصواب، فاملتنيب عبقري وشاعر جميد ومقتدر، ال ميكن أن ). 456، 1935بالشري ، رجييس، (ال إىل ذاته 

  .تنسب إليه هذه التهمة Jذا التعميم

تطور اللغات املعروفة يف التاريخ، ورأى أن اهلدف هو اإلفادة والتوضيح لتطور اللغات  اهتم ب) 1956-1868(: أما كارل بروكلمان 
\ريخ (، فقد أفرد للمتنيب مساحة يف كتابه )71، 1993بدوي، عبد الرمحن، . (كوHا متشاJة، له كتاب \ريخ اآلداب يف الشرق

ذي قضى شطرا من حياته فيه، وأشار إىل حركة القرامطة اليت انضم إليها، ، فيه عرف بنسبه وانتمائه إىل اجلعفية، وترحاله ال)األدب العريب
ودعواته اليت وقف Jا مع البدو دينيا وسياسيا، وطرح ما أورده ماسينون من إشارات إمساعيلية يف شعره، ومن اآلراء اليت قال Jا 

ىل الطبع، وبرجوعه إىل شعره؛ فقد أخذ ميدح األشراف على إّن املتنيب وصل إىل رسالته احلقيقية أثناء سجنه، وهي امليل إ: بروكلمان
طريقة البحرتي وأيب متام، من خالل قصائد طنانة أشهر Jا احلمداين، وعرض كارل بروكلمان إىل مقام املتنيب الذي مل يزد عن تسعة 

مدحه البويهي، وساق حادثة موته خالل أعوام، لفساد بينه وبني احلمداين، وانتقاله من بعد إىل اإلخشيدي، ورفضه مدح املهليب، و 
له،  عودته إىل العراق، ويف اجلانب النقدي لشعر املتنيب، ذكر االختالف بني النقاد ابتداء من املعري وقوله بتفوقه، مرورا 0بن جين ومدحه

لذوق، وما عيب عليه بشكل عابر ووصوال للتنوخي وتزكيته للطف شعره، وانتقل بروكلمان إىل احلديث عن فساد شعر املتنيب من ¶حية ا
. ليصل إىل أن الفساد يف الذوق ال ينفي عن املتنيب عبقريته  وأصالته وsثره 0حلكمة ، واحتفاظه �جماده وسري احملدثني على Hجه

يكون قد أzرهم، وال أعلم ملاذا يتخذ املوقف  عداء جتاه املتنيب إال أن ) 84-81. عبد احلليم النجار،  دت: بروكلمان، كارل، تر(
  .فرغبوا يف إقصائه عن حيز اإلعجاب؛ إذ إHم كلما رفعوا من قيمة الرجل عابوا عليه

الذي تعرف يف وقت مبكر يف مرحلة جامعية على املتنيب، وفيما يبدو أن رايسكه هو الذي لفت االنتباه حنوه، برتمجته ) جوته(أما 
يف قصيدته ) الشاعر النيب( ، وأورد اسم )29، 1990س علي، عبد الغفار مكاوي، عد¶ن عبا: مومزن، كا\رينا، تر(إلحدى قصائده 

  :زليخا

  قل يل أيها الشاعر ؛ قل يل أيها النيب

 l215، 1819عبد الرمحن بدوي، : جوته، يوهان، تر(مباذا تعرب هذه الرؤ.(  

  ).231املرجع نفسه، : (قصيدة وقد أثر فيه فقام مقامه، وتقمص صورته، وأراد أن يكون مثله يف الشاعرية  يف

  وحينذاك سينتهي حامت
  وسأختار مصريا آخر

  سأجتسد حاال
  يف العاشق السعيد الذي تغازله

  وسأود أم اكون، ال ر0نيا أود أن أكون
  فتلك فكرة ال ختطر ببايل

  بل سأود أن أكون الفردوسي أو املتنيب
  أو على األقل القيصر
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افسه للوصول إىل ما يصبو إليه، بشعره، وفروسيته، للفوز مبحبوبته، رمبا تكون زليخا أيضا مبثابة سيف حياول جوته أن مياثل املتنيب، ين 
  .وهذا نوع من التأثر الّدال على االفتتان بشخصية املتنيب. الدولة وهو يضع الصورة طبق الصورة

درسهم مبعزل عن النواl اخلبيثة اليت حتاول النيل من العرب ، يقّيم األد0ء العرب وي-نوعا ما-يبدو جوته موضوعيا  يف دراسة املتنيب    
  .�ّي صورة كانت إنصافا منه

  مستشرقون آخرون: رابعا

اشتهر مبواقفه املعتدلة من ) 1996-1904: ( اإليطايل جابرييلي فرانشيسكو: من املستشرقني  الذين دارت دراسا^م حول املتنيب أيضا
العيد األلفي (دراسة بعنوان ) 64جمموعة من املؤلفني، موسوعة امللل واألدlن، . (الدين وغريه التاريخ اإلسالمي، كتب عن صالح

، واليت كان البحث فيها خارجيا، ومقتضبا، مؤكدا قرب املتنيب من القدامى، )دراسة شعر املتنيب(، و)375حيىي مراد، دت، ) (للمتنيب
ة ومتمكنة 0لدواوين الشعرية اجلاهلية واحملدثة، وكان أثره 0رزا ال ميكن إنكاره،  وأعماله مل تكن عادية بل هي ¶شئة عن معرفة عميق

به  ويشري أيضا إىل عدم اعتماد ما يورده العرب من أبيات تؤيد إحلاده؛  لوجود الشواهد املبتورة،  وشعر احلكمة مل يكن إال تقيدا مبا جاء
وهو رأي مؤكد للدارس املوضوعّي العامل مبا ). 64، 1935بالشري، رجييس، (ثروته اللغوية القدماء، واألمر املتفق عليه هو عبقرية املتنيب ب

  .يدرس، الشواهد رمبا مل تصل كاملة، واحلكم يعتمد على املوجود ال املذكور بال شاهد

ثة من قصائد املتنيب وعاود الذي عين 0ملتنيب وديوانه حيث نشر نص وترمجة ثال) كراجنر يه دي ال كرانج(ومنهم املستشرق اإليطايل  
النشر مرات أخرى، ليأيت 0حلكم الذي مفاده �ن دراسة املتنيب تشري إىل دراسة عبقرية وخيال وقرحية ومحاسة ومتيز، وروح تنزع إىل 

  ).451- 450املرجع نفسه، (التسامي، وامتالك  قدرة على اختيار األفكار والصور لذلك يسقط أحيا¶ يف 0ب الغلو 

من خالل رأيه عن املتنيب الذي حيكم بعبقريته وكونه ) هامر بوركشتال(املستشرقني النمساويني من كان عميقا يف دراسة املتنيب منهم ومن 
أعظم الشعراء، وكان للنقاد رأي فيه يهدف للتقليل من شأنه من خالل رفع آخرين فوق مقامه، ولكن جمد املتنيب ينتصر يف النهاية ومل 

مسيئة بقوله عن قصائد املتنيب �Hا متكلفة فيها ) ألفرد فون كرمير(وكانت آراء املستشرق النمساوي ). 452ملرجع نفسه، ا(جياره أحد 
ومهما اختلفت اآلراء ال ميكن ). 457املرجع نفسه، (مبالغات مستهجنة، حىت وصلت إىل أشعار غري مفهومة، وحتتاج إىل الشرح 

  .األدب العريب والعاملي إغفال فضل املتنيب على غريه وعلى

تنوع  إنتاجه بيم نشر النصوص العربية القدمية  وترمجات النصوص ) 1951-1883: ( ومن املستشرقني الّروس كراتشكو فسكي
، الذي رفض قراءة الرتاث )471، 1993بدوي، عبد الرمحن، . (العربية، ودراسات لألحوال اخلاصة 0لعرب، ومقاالت وخمطوطات

غربية، ودعا إىل مقاربة النصوص اعتمادا على املرجعية األصلية العربية، فعاب على بالشري تقييم شعر  املتنيب منطلقا من  العريب برؤية
بوزوارة، حبيب، دت، (النظرة األوروبية، وهذا الختالف النظرة والذائقة، وال بد من عدم جتاهل املكو¶ت الشعرية من أسلوب وتصوير 

  .واب، فالبيئة ختتلف، والرؤى تتعدد، والزمن يتغريوهذا هو عني الص). 175

واليت ) أبو الطيب املتنيب دراسة يف التاريخ األديب(قد كتب عنه فريق من املستشرقني ودرس ديوانه بالشري يف أطروحته : نستطيع القول
ات العربية ويف كتابه األنيس املفيد للطالب ترمجها إبراهيم الكيالين وأمحد بدوي، وسلفسرت دو ساسي أوىل شعره عناية فائقة يف املنتقي

مربزا القيمة التارخيية لشعره، وكانت آراء بالشري وماسينون وبروكلمان ) شلومربجر(املستفيد وجامع الشذور من منظوم ومنثور، وكتب عنه 
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وهو األكثر دقة ) أندريه ميكال( ويذكر أن). 103، 1999نعجة، فتحي أسعد إمساعيل، (تنسب إىل املتنيب القرمطة ال اّدعاء النبوة 

  ).124، 2007القرين، عائض، (وحتريرا وضبطا، إذ كان رأيه موضوعيا مل يتبع غريه يف التعصب والتحامل 

وبني اإلنصاف والتحامل، واملوضوعية واالحنياز والتأثر، ينشأ اجلدل لصاحل الشاعر ال ضده، فريتفع الصيت إضافة إىل ما هو عليه، وال 
  .ذكر يف األوساط األدبية العربية والغربية، وتبقى الدراسات متداولة واحدة تتبع أخرى، فال ينتهي ذكر املتنيب أبداينضب ال

ومهما كانت األحكام الصادرة، فإنه يتخللها اخلطأ ؛ألن الثقافات خمتلفة، ويشوJا عدم الفهم للنصوص يف أحايني كثرية، ويشوJا 
  .ذها على عواهنها، بل البحث والتفحص والتحليلالتعسف أحيا¶، وليس علينا أخ

 وال بد أن åيت الرد عليهم �ن املتنيب حظي مبا مل حيظ به غريه، قال فأدهش، ونظم فأتقن، وسار يف املدح فصدق،  و¶ل مكانة يف \ريخ
كل حالة حتتاج إىل امللء واكتشاف املزيد العرب األد0ء مل sت اعتباطا بل بنيت وفق آراء نقدية صرحية، وما زال حىت عصر¶ احلاضر يش

  .عنه، فهو معيار للشعرية، ورمزا للبالغة، فال جيوز أن يبخس النقاد حقه، أو جيوروا عليه 0^امات ال صحة هلا، وال أصول حمكمة

بني األمل واألمل للبغدادي، و\ريخ ويكفينا توجيه النظر إىل الكتب الكنوز اليت تتمثل بوفيات األعيان البن خلكان، وأمثال املتنيب وحياته 
  .إىل قراءة يف متون شعره، ووصوله إىل منزلة مل حيظ Jا الكثري. اإلسالم للذهيب،  وغريها  لنجد مبتغا¶ من تفوق املتنيب

  اخلامتة

ذع واال^ام القاذع حول أzرت اآلداب العربية شجون املستشرقني، والرغبة يف دراسة أشعارهم، وكثري من الدراسات أzرت النقد الال 
املتنيب الذي ال جمال للشك يف شاعريته، وقوته التصويرية واللفظية واملعنوية، انكّب هؤالء على دراسته وأحاطوه Jالة من الشك، لكن 

 ذات احلق يقال إن بعضهم كان موضوعيا حكم من خالل الرباهني، وبعضهم استخدم اإلساءة املبطنة؛ إذ مل يتخذ مجيع املستشرقني
األسلوب النقدي حول املتنيب، وتفاوتت اآلراء بشأنه، بني اإلنصاف و اإلجحاف، ولكنهم أثروا يف آراء عربية حول املتنيب، وكل من يقرأ 

  .حييطه الشك، فإن مل يتبني ضاع بني أمواج األحكام النقدية، وسلم Jا

  ق 0ملتنيب خلص البحث إىل النتائج ومن القراءات املتعلقة 	راء االستشراق على أنواعه فيما يتعل 

  :اآلتية 

يعد االستشراق خطوة للسيطرة الثقافية وزرع اآلراء الغربية يف عقول األد0ء والنقاد العرب، من خالل آرائهم اليت تبعها كثري من : أوال
  .الدارسني العرب، وآمنوا Jا

مستوى الدراسات العربية والغربية،ولكن قلة املعلومات حول نشأته ومؤثرات  املتنيب شاعر فّذ ¶ل من احلظوة واالهتمام الكثري على: zنيا
  .شاعريته، تعرضه للطعن واال^ام 

  .ميثل شعر املتنيب جانبا \رخييا من خالل دراسته أو من خالل دارسيه وشراحه: zلثا

Jجمات القرامطة، إىل تنقل بني السلطات، إىل آراء sثر املتنيب 0لظروف احمليطة فيه وبثها من خالل شعره، بني نشأة مليئة : رابعا
  .علوية 
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  االستشراق عيونصورة املتنيب يف 

  .اختلف املستشرقون يف بعض ما خيص املتنيب من احلكم على جودة شعره ومتيزه، ويف نسبه وانتمائه، ويف ألفاظه وتزيينه: خامسا

ا أHا توسطت يف دراسات األملان تفاوتت الدراسات حول املتنيب فكثرت عند الفرنسيني، وكانت ضئيلة عند اإلجنليز، كم: سادسا
  .واإليطاليني والنمساويني وغريهم

دارت آراء الفرنسيني بني الطعن يف نسب املتنيب وبني توافر الظروف املواتية إلحلاده وبني حماوالت االستدالل بشواهد شاذة ختدم : سابعا
  .غرضهم

  .واعتباره من أشعر وأعظم الشعراء، وكانوا أكثر موضوعيةدارت آراء املستشرقني اإلجنليز حول االعتداد 0ملتنيب : zمنا

أشارت دراسات إيطالية إىل عبقرية املتنيب، وكانت بعضها مقتضبة، ورأي منساوي يقضي بعبقريته رغم حماوالت االنتقاص من : \سعا
  .شأنه،  وآراء أملانية حتكم بتقليده، وتتبع أخطاءه

  .قر فيما يتعلق ببعض مالمح صورة املتنيب، فمن 0ب أوىل أن خيتلف املستشرقونإن آراء العرب احملدثني مل تست: عاشرا
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Exile through Palestinian eyes:  

The concept of exile in the thought of Edward Said 
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Abstract : Article info 

EDWARD SAID identified, throughhiswritings and his attitudes, the features of the 

exile as a term, in whichhe has mentioned few of itscharacteristics and itseffects, 

thispaperrefers to the concept of exile and itexplainsitsrelationship to creativity, based 

on the author’s vision and personal and academicexperience.SAIDwasinfluenced by 

the experience of exile and heinteractedpositivley and creativelywithhisdilemmas, 

heturned exile into a creativeatmospherewherehesucceed in creating a balanced vision 

of himself, of the other and of his homeland. He alsohighlighted the importance of 

exiles’ activism and their contribution to the revival of the modern cultural movement 

in the West. 
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 نصرية شينة 

 
  مقدمة

م اليت هزت كيان الفلسطينيني والعرب واملسلمني قاطبة، وما تبعها من $جري اآلالف إىل الشتات واملنفى، كان للنفي 1948بعد نكبة 
أثره اجلسيم على نفسيات أدCء ومفكري األرض السليبة، وعلى حيا$م ومستقبلهم، ومن مثة على ذهنيا$م وُرؤاهم وإبداعا$م  القسري

اليت صارت ُتعرف فيما بعد Vدب املنفى، وقد أفرزت حمنة النفي أسئلة مؤملة صعبة على العقل اجلمعي الفلسطيين، عن قلق اهلوية 
طن اليت كانت حاضرة دائما يف وعي املنفيني، وعن الكينونة والقلق الوجودي وحالة التشظي اليت يعاين منها واالنتماء، وعن فكرة الو 

 .الوطن العريب املفكك

ولقد شكلت فلسطني حضورا hفذا متجذرا يف تكوين ويف شخصية املفكر والناقد إدوارد سعيد، ساهم يف بلورة تصوراته ومواقفه جتاه 
وال غرو أن جتربة سعيد يف املنفى كمثقف فلسطيين، وبعيدا عن . قا$ا؛ كتشكل اهلوية وضبابية االنتماء والكينونة املبتورةتيمة املنفى ومتعلّ 

وطنه، تضيف عمقا للمنفى كمفهوم ورؤية، يف سياق اrتمعات والثقافات املختلفة اليت عايشها يف منفاه، ويف ظل االرحتال الدائم 
، شأنه شأن كل املنفيني يف أجواء غريبة، اتسمت يف بعض األحيان Cلعدائية اليت حالت دون اندماجهم الذي عاhه والالاستقرار

  .وانسجامهم يف عامل املنفى

لذلك ار|ينا جعل هذه الدراسة حماولة لبحث إشكالية مفهوم املنفى يف تصور إدوارد سعيد، من خالل جتربته كمثقف وأكادميي منفي، 
ربة املأساوية Cعثا على الكتابة واإلبداع عند املنفيني، وإىل أي درجة سامهت خلفيته الثقافية الفريدة اليت متاهى وكيف متسي هذه التج

  .فيها الشرق والغرب يف بلورة توجهه العاملي وتفكريه الطباقي

  سعيدكرونولوجيا النفي املرّكب يف جتربة إدوارد . 1

جتربة النفي Cمتياز؛ فبمجرد بلوغه سن الثالثة عشرة نزحت عائلته ) 2003- 1935" (دإدوارد سعي"عاش الكاتب واملفكر الفلسطيين 
، وهي عائلة مسيحية مكونة من أب فلسطيين حيمل اجلنسية األمريكية، وأم فلسطينية حتصلت يف 1948 نكبة املقدسية إىل مصر عقب

، وبصفته ابن رجل أعمال أمريكي، تعّلم سعيد يف مدارس أمريكية )يف مصر(طور متأخر من حيا$ا على اجلنسية اللبنانية، وهناك 
  .نيا�دارات أجنبية، تدرس Cإلجنليزية أوال والفرنسية �

وكان أبواه يقيمان بشكل متقطع بني فلسطني حينا ومصر ولبنان حينا آخر، فاكتنفت نشأته طفال و�فعا ازدواجية العيش بني حي 
ضهور "الطالبية Cلقدس الغربية طورا، وحي الزمالك Cلقاهرة طورا آخر، hهيك عن ارحتاهلم إىل لبنان من حني آلخر وخباصة منطقة 

  .)45، صفحة 2000سعيد، ( ".الّشوير

أرسله والده إىل مدرسة يف ماساشوستس يف الوال�ت املتحدة األمريكية،  1951التحق سعيد بكلية  فيكتور� كوليدج Cلقاهرة ويف سنة 
من جامعة برنستون، مث حاز شهاديت  hل سعيد إجازة 1957ويف سنة . 1953وهي مدرسة داخلية إعدادية خنبوية خترج منها سنة 

من جامعة هارفرد، وزاول بعد ذلك التدريس يف جامعة كولومبيا ) 1964(والدكتوراه يف األدب اإلجنليزي سنة ) 1960(املاجستري 
عد منفاه ومكان بنيويورك لتغدو هذه اجلامعة مبثابة منزله األكادميي خالل ما تبقى من مسريته الفكرية، وتصبح مدينة نيويورك فيما ب

 .إقامته إىل حني وفاته، ويف أمريكا حتصل على اجلنسية األمريكية وتوىل صفة أستاذ زائر يف جامعات مثل هارفرد وستانفورد وغريها
  .)10، صفحة C2011شاك، (
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، حيث اقتلعته احلرب اليت وقعت بني العرب 1967ظل سعيد منعزال عن الشرق األوسط حىت أواخر الستينيات وCلضبط حىت سنة 
ته واليهود من دائرة تركيزه األساسي على األدب اإلجنليزي واألدب املقارن، وتسببت يف والدة �نية له فلسطينيا وعربيا، وأعادت ربط عالق

  .هكذا وجد نفسه يفكر ويكتب طباقيا بدافع من جتاربه العربية واألمريكيةCلعامل العريب، و 

، وكانت هذه مواجهة تركت املصريني والفلسطينيني على حال 1967كان احلدث الذي أثر على تفكريه هو حرب الستة أ�م سنة «
، ومل يكن قد 1951ة منذ ، بينما كان هو يعيش يف الوال�ت املتحدكانت عائلة إدوارد سعيد مقيمة يف القاهرةاملنهزم املهان دون شك،  

قرر بعد هذا التاريخ Vن وجوده انطوى على مستويني خمتلفني متاما، ففي اجلامعة اليت كانت . 1967اختذ منظورا سياسيا بعُد قبَل سنة 
د أصبح منخرطا بشكل أما خارج أسوار اجلامعة فق. عامله املهين، مل ُيِشر أبدا إىل أصوله الفلسطينية، ودرس ُكتاC أوروبيني أو أمريكيني

 .»وكان اrلس برملان املنفى لوطنه غري املوجود 1977انضم سعيد إىل اrلس الوطين الفلسطيين سنة . متزايد يف شؤون بلده املسلوب
 سنة، وكانت ز�رته لبيته القدمي ، زار سعيد فلسطني رفقة عائلته بعد غياب دام مخسا وأربعني1992ويف سنة  .)2004تودوروف، (

  .الذي عاش فيه طفولته مؤثّرة جدا، بل مبثابة صدمة اخترب فيها الكثري من االرتباط العاطفي

) الجئ(لقد نُِفي سعيد خارج ثقافته ثالث مرات على األقل؛ األوىل جتسدت يف كونه كأي فلسطيين مطرودا من أرضه موسوما بصفة 
ن السهل أن تكون عريب األصل والثقافة يف غرب تسيطر عليه جمموعات تعادي العرب وثقافتهم، وأخريا هو أينما حل، و�نيا ليس م

عىن منفّي إىل درجة ما من قبل أبناء جلدته أنفسهم لكثرة ما غّرد خارج السرب، فإضافة إىل املنفى اجلغرايف املكاين، واجه سعيد نفيا Cمل
اال$امات والتخوين حينا، ومن القراءات اخلاطئة لفكره ولكتاCته حينا آخر، سواء من قبل غربيني يف السياسي والثقايف، فهو مل يسلم من 

  .)2019عزيزة، ( .أوروC والوال�ت املتحدة أو من قبل عرب وفلسطينيني

حاول عاش إدوارد سعيد حياته عرب سلسلة من املنايف، مرحتال بني القدس والقاهرة وبريوت وأمريكا، وبني البيئة العربية والبيئة األمريكية، 
دمي قبناء جسر بني هاتني الثقافتني املتناقضتني سعيا لردم هّوة الضياع اهلائلة بني وطنه ومنفاه، بني الشرق والغرب، بني عامله األصلي ال

ولعل أكثر ما يصّعد من حدة القسوة واالنفصام يف جتربة سعيد يف النفي، هو تعدد وتكرار فعل النفي يف حمطات حياته . وحميطه اجلديد
املختلفة، على مستو�ت خمتلفة مّست هويته كفلسطيين، ورجل شرقي، ومناضل سياسي، فأضحى منفاه بناء على ذلك منفى مركبا 

  .متعددا

  املنفى محول مفهو  .2

  مسات املنفى. 1.2

كانت «: بصفة طاغية يف حياة واهتمام إدوارد سعيد كما يف نتاجه الفكري والنقدي، وهو القائل عن حياته" املنفى"حضرت تيمة 
يك عن خصوصا جغرافية االرحتال، من مغادرة ووصول ووداع ومنفى وشوق وحنني إىل الوطن واالنتماء، hه... اجلغرافية يف مركز ذكر�يت

  .)22، صفحة 2000سعيد، ( .»السفر ذاته

لقد قّوض سعيد املفهوم النمطي السائد عن املنفى، الذي اختزلت داللته يف معاٍن توحي Cلسلبية احنصرت يف التشتت واإلبعاد والطرد 
املنفى «: واحلرمان والتهميش واإلقصاء، وأعطاه مدلوال خاصا ذا زوا� متعددة مستوحى من جتربته اخلاصة كمفكر فلسطيين منفي، يقول

فال ميكن : إنه الشرخ املفروض الذي ال التئام له بني كائن بشري ومكانه األصلي، بني الذات وموطنها احلقيقي: قسري انفصام وإقصاء
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والعزلة ذلك الشجن املتولد من اإلحساس Cلغربة  )117، صفحة ص2007سعيد، ( .»البتة التغلب على ما يولده من شجن أساسي

تكمن لوعة النفي يف ضياع الصلة مع صالبة «، جرّاء حالة التيه والضياع والعجز اليت يعانيها املنفّي يف حمنته، و"الشالّ "وصفه سعيد بـ
، 2007سعيد، ( .»من هنا ما جنده من أّن العودة إىل الد�ر ال ميكن أن تكون موضع شك: األرض وما تتيحه من إرواء وإشباع

  .)124صفحة ص

بته ولكن رغم هذا الثبات الراسخ والتشبث Vمل العودة الذي ال يقبل النقاش، فإن أكثر ما يكّرس لوعة املنفي دميومُة معاhته واستمرار غر 
أن النظرة إىل املنفى يف األدب، بل ويف الدين،  أليس صحيحا«: واستحالة عودته للد�ر، فاملنفى قدر حمتوم ال فكاك منه، يتساءل سعيد

وهو أن املنفى أمر دنيوي على حنو ال براء منه و¼رخيي بصورة ال تطاق؛ وأنه من فعل البشر يف : ختفي ما هو رهيب وفظيع يف حقيقته
من منهل الرتاث، واألسرة،  حق سواهم من البشر، وأنه، شأن املوت، إمنا من غري نعمة املوت األخرية، قد اقتلع ماليني البشر

  .)118، صفحة ص2007سعيد، ( .»واجلغرافيا؟

ولعل أصعب ما يف هذا التساؤل اعرتاف سعيد أن اجتثاث املرء من جذوره وأرضه ومجاعته هو أشبه Cملوت، ال بل أفظع؛ ذلك أن 
املوت مينح صاحبه راحة ويضع حدا ملعاhته، أما املنفى فموت مع  عذاب مستمر، موت بال راحة، إنه القطيعة األبدية بني املنفّي وما 

) األسرة(وجمتمعه ) الرتاث(ويف انتظار عودة احلياة إىل هذا امليت بعودته ملوطنه، وارتباطه من جديد Áويته . األصلية عرفه وألفه يف حياته
  .، يبقى عقابه مستمرا، بال Âاية ودون توقف)اجلغرافيا(وأرضه 

حتقق حلم العودة، والتحق مبوطنه األول، واألصعب من ذلك أن يشعر املرء Cلغربة وعدم القدرة على االندماج مع أصوله وتراثه إذا ما 
فال هو قادر على العودة إىل املنفى واالندماج مع ثقافته الغريبة اليت فّر منها، وال هو جنح يف حتقيق االنسجام والتماهي يف ثقافته 

  .األصلية، فأي ضياع وأي غربة يقاسيها هذا الذي أضاع وطنه بعد أن تنّكر كل منهما لآلخر

عاد إىل العامل العريب، لكنه  1972ويف سنة ...«: املثقف الفلسطيين الذي عاش حياة املنفى يف نيويورك" راشد حسني"عن يقول سعيد 
فقد شعر Cلغربة يف سور� ولبنان، وCلتعاسة يف القاهرة، وآوته : مل ميكث هناك سوى بضعة شهور عاد بعدها إىل الوال�ت املتحدة

ال غرو أن الرجل أضاع بوصلة انتمائه، حىت ليبدو أن هذا هو ما )120-119، الصفحات 2007سعيد، ( .»...نيويورك من جديد
  .$دف السلطة الظاملة أن يكون مآل املنفيني ونتيجة إقصائهم وإبعادهم

ني املثقف واملنفي، لكن تقديره للوضع الذي يعيشه املنفيون كان وكان مطلب اختيار اهلامش دائما هو اخليط الناظم لدى إدوارد سعيد ب
Cن . تقديرا متضارV نه يدعو إىل التأمل، ألن "املنفى هو أقسى األقدار"قال يف الوقت عينهVلنسبة للمثقف وضع مقلق "، وC املنفى

ن كان املثقف هو ذلك الفرد املستعد دائما ملساءلة إ". يدعو إىل احلركة الدائمة وال يستقر على حال، كما أنه يُقلق راحة اآلخرين
  .)2004تودوروف، ( .صنوف وجوده، فإن أي مثقف يعترب منفيا مبعًىن ما عن مكان ميالده

بعد 
ُ
من تشوهات وندوب يتعدى الصورة البسيطة املسطحة لفعل  -مثقفا كان أم غري مثقف -غري أن ما يرتكه املنفى يف شخصية امل

فاملرء بال هوية هو  . النفي، إىل ما هو أعمق وأقسى، إنه شرخ حاّد ال يندمل، وانفصام ال التئام له، وضياع بال عودة إنه املوت بعينه
  .كائن بال وجود

، صفحة 2007سعيد، ( »ضرب من العقاب السياسي املعاصر«ذلك ينظر سعيد إىل فعل النفي كعقاب قاٍس وقدر حمتوم، فهو ل
شعر ولذا ي... هو يف جوهره حالة متقطعة من حاالت الكينونة، فاملنفيون جمتثّون من جذورهم، ومن أرضهم، ومن ماضيهم«، و)120
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املنفيون بتلك احلاجة امللحة إلعادة تشكيل حيوا$م احملطمة، وذلك عادة عن طريق اختيارهم أن ينظروا إىل أنفسهم على أÂم جزء من 
، املصممة للّم شتات )املتفائلة(إيديولوجيا ظافرة أو شعب متجدد، والشيء احلاسم أن حالة النفي اخلالية من هذه اإليديولوجيا الظافرة 

 خ املنفى احملطم يف كلٍّ جديد، هي حالة ال ميكن احتماهلا يف النهاية، وهي يف النهاية حالة مستحيلة يف عامل اليوم، أنظروا إىل مصري¼ري
  .)122، صفحة 2007سعيد، ( .»اليهود والفلسطينيني واألرمن

هكذا كان مسات املنفى يف تصور إدوارد سعيد كمثقف منفي ومهاجر، ووفق جتربته وفلسفته العميقة املعقدة، وخربته وانفتاحه الفكري، 
هّوًة قسرية ال تنجرب بني الكائن البشري وموطنه األصلي، وبني النفس ووطنها احلقيقي، وال ميكن التغّلب على احلزن الناجم عن هذا 

 كانت إجنازات املنفّي، فإÂا خاضعة على الدوام إلحساس الفقد، وهو يف الوقت ذاته مدعاة للتأمل ألنه حالة استثنائية وأ�ً . االنقطاع
  .وقسرية يف آن معا، وحياة خارج النظام املألوف وخارج االستقرار واالطمئنان والرضا

  بني املنفي واملهاجر والالجئ .2.2

ي للجذور والروابط اإلنسانية، ورغم أن كل مبعٍد عن أرضه وكل من ُحيال بينه وبني وطنه يعّد منفيا، إن النفي  يف عمومه هو برت مأساو 
املنفّي «: ، واليت يوضحها سعيد بقوله"املهاجر"و" املغرتب"و" والالجئ" املنفي"إال أننا ينبغي أن نقيم بعض الفوارق يف حتديدh ملعىن 

ا، وما إن يُطرد، حىت يعيش املنفّي حياة شاذة وCئسة، موصوما بوصمة اخلارجي، أما الالجئون، جيد أصله يف عمليات الطرد القدمية جد
كلمة سياسية، تشري إىل أسراب كبرية من األبر�ء واحلائرين الذين حيتاجون إىل " الجئ"ولقد غدت كلمة . فهم نتاج دولة القرن العشرين

  )126، صفحة 2007سعيد، ( .»كما أرى على ملسة من العزلة والروحانية" ياملنف"مساعدة دولية عاجلة، يف حني تنطوي كلمة 

، "مثقفي احلدود"يف معرض حتليله لوضع إدوارد سعيد كمثقف منفي وحمسوب على " دمحم جان عبدول"للتمييز بني املهاجرواملنفي يقول 
مايكل : حنو تعريف ملثقف احلدود احملايد،عن كتاب: العاملية من غري عامل، املنفى وطنا:القول مأخوذ من دراسته املعنونة بـ(

 ,Michael Sprinker, Edward Said: A Critical Reader, (Oxford: Blackwell, 1992سربينغ
p96)( يف الوقت الذي يقوم فيه كل من املنفي واملهاجر بعبور احلدود بني جمموعة قومية أو اجتماعية وأخرى، فإن موقف املنفي «، أنه

د يف العادة لكي إن النوستاجليا اخلاصة Cملنفى تدفع الفر ... من الثقافة املضيفة سليب، فيما يتخذ املهاجر من تلك الثقافة موقفا إجيابيا 
ب، يكون غري مباٍل Cلقيم واخلصائص املتعلقة Cلثقافة املضيفة؛ إن املنفي، خيتار، إذا كان مبقدوره أن خيتار، أن يعيش يف سياق غري مرح

ليس منفيا متاما، وليس مهاجرا  "أن سعيد يف النهاية إىل " جان دمحم"وخيلص  )16، صفحة 2007فخري، ( .»"الوطن"سياق يشبه 
  ".كذلك

ويرجع هذا االلتباس يف وضعيته كمثقف منفي، إىل أن سعيد يكتب للقارئ الغريب، ال للقارئ يف ثقافته األم، وإىل خصوصية حالة النفي 
ذا$ا لدى عامة املنفيني؛ ذلك أن املنطقة احلدودية اليت تصل بني الثقافات واألعراق والشعوب، تتضمن يف الواقع وضعية من التمايزات 

والغامضة، ما جيعل املنفى كمفهوم، مزجيا معقدا وغريبا من التناقضات احملّرية إىل حد بعيد، حييل من جهة على أمهية البعد املتداخلة 
النفسي يف هذه التجربة، ومن جهة أخرى على فكرة أن املنفى يف جوهره هو هويّة مكتسبة تقيم على حدود الثقافات، تعلم الذات 

الثقافات والتقارب بني الشعوب واألعراق، وتشحذ رؤية املنفي وتوسع أفقه، وتعمق إحساسه Cلتجرد وعدم واآلخر احرتام التداخل بني 
  .التحيز، ما يثمن وظيفة املنفيني يف إزالة العوائق يف الفكر والتجربة، من خالل جناحهم يف عبور احلدود بني الثقافات
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لنسيج الثقايف الذي يشّكل هوية وثقافة الذات الفردية، ومن ّمث فإنه مفهوم ، غياب ا"الوطن"إن فكرة املنفى تشّدد دوما على غياب 

  .يتضمن متزقا ال إراد� ومفروضا، للعالقة بني الذات اجلمعية لتلك الثقافة والذات الفردية املنصرمة عنها قسرا

، فقد ركز Cملقابل على ما يتمتع به )وحانيةملسة من العزلة والر (وإذا كان سعيد قد أضفى على جتربة املنفّي مسحة رومانسية صوفية 
حتما بفعل الطرد واإلبعاد " املنفيّ "من حرية يف االختيار وطواعية املغادرة واالغرتاب، وهي حرية وإرادة ُحرَِمها " املغرتب"و" املهاجر"

  .القسري

  سعيد والنفي املتجدد .3.2

مصائر املنفى، أن تكون منفيا من قبل منفيني، أن تتجدد عملية االقتالع وقد يكون فعل النفي مكررا متجددا؛ ولعل أغرب مصري بني 
أيُّ دافع خفي دفع إسرائيل، اليت سبق هلا أن اقتلعت  1982مل يبق فلسطيين إال وتساءل يف صيف «. فعال على أيدي منفيني

التجربة اجلمعية اليهودية اليت أعيد بناؤها،  وكأن. ، ألن تواصل طردهم من بيوت وخميمات اللجوء يف لبنان1948الفلسطينيني يف عام 
على النحو الذي متثله إسرائيل والصهيونية احلديثة، ال تطيق أن تتواجد جبانبها جتربة أخرى من قصص االستالب والضياع، وهذه عدم 

ربعني عاما وهم يلمون يف املنفى شتات إطاقة لطاملا عززها العداء اإلسرائيلي لوطنية الفلسطينيني، الذي عانوا أشد املعاhة طوال ستة وأ
  .)122، صفحة 2007سعيد، ( .»هوية وطنية

، والنفي إن نفي الفلسطينيني هو نفي مكرر ذو خصوصية وتفرد؛ إذ تتضمن التجربة الفلسطينية أنواعا عديدة من االبتعاد القسري
العنيف، وأحياh االغرتاب عن الوطن، ألن الشروط السياسية واالجتماعية والثقافية دفعت الفلسطينيني إىل خارج الوطن األم، يف ظروف 

قات ، إال أن ظالال ال حصر هلا، وسيا"املنفّي Cمتياز"ورغم أن الفلسطيين يُعّد . شديدة التعقيد خالل رحلة الشتات الفلسطينية املستمرة
يصدق هذا الوضع كذلك على عدد كبري من جمتمعات الشتات الناشئة، نتيجة ظروف سياسية . نفي عديدة، حتيط Cلتجربة الفلسطينية

ب أو اقتصادية بعينها، واملمتدة إىل معظم أصقاع العامل يف أزمنة احلداثة، ما يفضي إىل تعقيد مفهوم املنفى وضرورة النظر إليه من جوان
  .)17، صفحة 2007فخري، ( .م االكتفاء Cملعىن اللغوي ذي الدالالت السلبية هلذا املصطلحخمتلفة وعد

واألغرب من نفي الفلسطينيني املتعدد املتجدد، وهو حالة غريبة من النفي، جتربة سعيد ذاته اليت تعد أشد غرابة وتعقيدا؛ فهو منفي  
) ألÂا األنسب يف نظر ذويه لدراسته(طرف الصهاينة املنفيني املشتتني عرب التاريخ، ومنفي إىل الوال�ت املتحدة األمريكية كفلسطيين من 

من طرف منفيني آخرين وهم أسرته، كما مورس عليه فعل النفي على املستوى الفكري السياسي من قبل بين جلدته من الفلسطينيني 
تيجة أفكاره ومواقفه السياسية اليت مل تُرق العديد منهم، ما يضعنا أمام حالة نفي خاصة جدا، يصدق عليها املنفيني هم أنفسهم، وذلك ن

  ".النفي املركب"تعبري 

  اقرتان املنفى :لقومية .4.2

 hملنفى اقرتاC وهي . |كيد على االنتماء إىل مكان، وشعب، وتراث«كما يصفه إدوارد سعيد؛ فالقومية هي " صميميا"تقرتن القومية
ره تؤكد على الوطن الذي خلقته مجاعة تتقاسم اللغة، والثقافة، والعادات، وهي، بفعلها هذا، إمنا تدرأ النفي، وتقاتل للحيلولة دون ما جي

ى هو أشبه بد�لكتيك العبد والسيد عند هيغل، حيث يعمل كل من هذين الضدين من خراب، واحلق، أن التفاعل بني القومية واملنف
والكفاحات اليت خيضت من أجل نيل . فكل القوميات يف مراحلها األوىل تتطور انطالقا من حالة الغربة. على إمالء اآلخر وتشكيله
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فاحات تلك اجلماعات القومية اليت أبعدت أو نفيت عما يعترب استقالهلا، ومن أجل توحيد أملانيا وإيطاليا، ومن أجل حترير اجلزائر هي ك
  .)121-120، الصفحات 2007سعيد، ( .»طريقتها املالئمة يف احلياة

ان كالمها يشتمل على كل وال ميكن مناقشة املنفى والقومية على حنو حمايد ومنفصل، دون أن حييل أحدمها عن اآلخر، فهذان التعبري 
غري . شيء من أشد العواطف اجلمعية مجعيًة إىل أشد االنفعاالت اخلصوصية خصوصيًة، حبيث ال يكاد أن يكون مثة لغة تفي بكليهما

ما يشكل أن املؤكد أن ما من شيء يتعلق Cملطامح القومية العامة والشاملة ميس لب ورطة املنفى؛ ذلك أن القومية حالة شبه دائمة، بين
املنفى حالة كينونة متقطعة، وتتأسس القومية على ارتباط املرء برتاثه ووطنه وأرضه، يف حني ميثل املنفى قطيعة مربمة بكل تلك اجلذور 

 كما ختتلف القومية عن املنفى أيضا يف جوهر هام؛ فالقوميات أمر يتعلق Cجلماعة، أما املنفى فهو عزلة تعاش خارج اجلماعة. والروابط
، الصفحات 2007سعيد، ( .�حساس Cلغ احلدة، حيث ُيشَعر بضروب احلرمان لعدم وجود املرء مع اآلخرين يف املوطن املشرتك

121-122(.  

فما حتققه «لغرية واالنكفاء على الذات، ويولد افتقار املنفي لتضامن اجلماعة واإلحساس Cلقومية واحلياة املشرتكة مشاعر سلبية أبرزها ا
: هو Cلضبط ما ال تتمىن أن تتشاطره مع أحد، وبرمسك اخلطوط من حولك ومن حول أبناء بلدك إمنا تربز أسوأ اجلوانب يف حالة النفي

 .»يف ذات الورطة مثلكذلك اإلحساس املفرط بتضامن اجلماعة، وذلك العداء املشبوب جتاه من هم خارجها، مبن فيهم أولئك الواقعني 
  .)123، صفحة 2007سعيد، (

للمرء أن يتغّلب  فكيف. القوميات تدور حول اجلماعات، بينما يدور املنفى حول غياب اجلماعة الوضعية، املتموضعة يف موطن أصلي
 على عزلة املنفى، دون أن يقع فريسة لغة الفخار القومي والعواطف اَجلْمعية ومشاعر اجلماعة؟ املنفّي ال ميلك سوى القليل، وهلذا فإنه

أيضًا تولد ومن هنا . وهكذا تتنامى مشاعر االنطواء واالستئثار والتضامن داخل اجلماعة الصغرية. يتشبث مبا ميلكه ويدافع عنه بشراسة
  .)2020حديدي، ( .أي معاhة النفي، على يد فئة منفية أصالً : تلك احلالة القصوى من مناخات املنفى

والفلسطينيون كغريهم من املنفيني املشردين، يعلمون أن إحساسهم Cهلوية الوطنية قد ترعرع يف وسط املنفى، حيث كل من ال تربطهم به 
الدم هو عدو، وحيث كل متعاطف هو عميل هلذه القوة املناوئة أو تلك، وحيث أدىن احنراف عن خط اجلماعة املقبول هو أبشع صلة 

  .)123، صفحة 2007سعيد، ( .فعل من أفعال اخليانة واخلروج

املنفى والقومية، ينطلق من جتربته اخلاصة واستنادا إىل ما وقع عليه من ا$ام Cخليانة وال شك أن سعيد وهو جيتهد يف توضيح العالقة بني 
، وكذا دعوته العرب إىل االعرتاف Cحملرقة اليهودية يف إطار نظرته الكونية اإلنسانية 1994نتيجة معارضته الشديدة التفاقيات أوسلو 

ني واملنفيني عامة لكل خمالف لرأي اجلماعة، وا$امه Cخليانة و$ديد مصلحة للثقافات واحلضارات، فإشارته إىل استبعاد الفلسطيني
وأهداف قوميتهم، إمنا هو تلميح ملا قاساه من مواطنيه جراء مواقفه اجلريئة الصرحية، اليت مل تكن تتماشى مع التوجه السياسي القومي 

  .للرأي العام الفلسطيين آنذاك

إن العالقة بني املنفى والقومية معقدة وضبابية، فعلى قدر تقارب وتداخل هذين املصطلحني فإÂما يتباينان وينفصالن يف اجلوهر 
لقومية والتوجه، فالقومية تنشأ من حالة الغربة اليت هي جوهر املنفى وواجهته، وأشد ما يفتقده املنفي يف غربته قوميـُّته وانتماؤه، غري أن ا

املنفى يف املطامح ويف ما حييل إليه كل منهما من معاين؛ فاملنفى يتضمن دالالت اإلقصاء واالنفراد وقطع الروابط، فيما حتيل ختالف 
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 القومية على معىن االرتباط والتجمع واالشرتاك، وكما تكّرس القومية قوة أفراد اجلماعة Cحتادهم وتضامنهم، يعمق املنفى عزلة املطرود

  .ف والوحدةوإحساسه Cلضع

  نفى عامل الالانتماء والالواقعيةامل .3

ن يفرز املنفى العديد من القضا� الشائكة واملشاكل واألحاسيس غري املألوفة اليت تواجه املنفي يف حميطه اجلديد، ويعد هاجس االنتماء م
حول مستقبله ومصري هويته، وميكن وصف حّيز  أهم املسائل اليت تلّح عليه يف حمنته فتقلق ضمريه وتنّغص حياته، وتطرح تساؤالت كربى

ة املنفى Vنه منطقة الالانتماء وخارج املكان، أين يضيع املنفي يف احلدود الفاصلة بني عاملني خمتلفني ورمبا متناقضني، فيبقى يف دائر 
كل ما حيققه املنفي يف الغربة من مآثر   ويبقى. الالانتماء ورفض االحنياز ليجد نفسه عالقا يف منطقة رمادية ال هي سوداء وال هي بيضاء

  .وإجنازات، ال يعدو أن يكون جهودا لتجاوز النفي والتغلب على أسى الغربة اإلحساس Cلفقد

يستعيد  إدوارد وضعيته كمنفي Cملعنيني السياسي والثقايف، ويشرح لقارئه األجنيب كيف أصبح وعائلته منفيني من الوطن، ويوضح هذا 
لقد تبخر من حيايت وحياة الفلسطينيني مجيعا ثبات «": بعد السماء األخرية"له ولباقي الفلسطينيني، قائال يف كتابه  الوضع Cلنسبة

اجلغرافيا وامتداد األرض، وحىت لو مل يقم أحدهم �يقافنا على احلدود أو سوقنا إىل خميمات جديدة أو منعنا من الدخول أو اإلقامة أو 
فإن أراضينا جيري احتالهلا ويتدخل اآلخرون يف حياة كل منا بصورة اعتباطية ومتنع أصواتنا من الوصول إىل  السفر من مكان إىل آخر،

بعضنا البعض؛ إن هويتنا تقيد وحتبس وحتاصر يف جزر صغرية خائفة، ضمن حميط غري مضياف حتكمه قوة عسكرية عليا، تستخدم 
  :نقال عن )18، صفحة 2007فخري، ( .»صةرطانة إدارة حكومية تؤمن Cلطهارة العرقية اخلال

Said Edward,1986, After the Last Sky, London, Faber and Faber, pp19-20)(  

ومهما حقق املنفيون من جناحات، فإÂم ... عامل القص واخليال  إن عامل املنفّي اجلديد هو عامل غري طبيعي، يشبه الالواقعية اليت يتسم Áا
على أنه نوع من اليتم، وكل من ) حىت وهم يستثمرونه يف كثري من األحيان(يظلون على الدوام أولئك الشذاذ الذين يشعرون Cختالفهم 

حديث نوعا من التصنع، والتظاهر Cلسري على الزي  هو شريد حقا إمنا يعترب تلك العادة املتمثلة برؤية الغرابة واجلفوة يف كل ما هو
سعيد، ( .واملنفي، إذ يتشبث Cختالفه مثل سالح سيستخدم بعزمية ال تلني، إمنا يلح بغرية على حقه أو حقها يف رفض االنتماء. الدارج

ني نظرة استياء وسخط، فهم ينتمون إىل حميطهم، أما املنفي فغريب على الدوام، ينظر املنفيون إىل غري املنفي. )127، صفحة 2007
سعيد، ( وأن متكث وتعيش فيه، وأن تعرف أنك منه، إىل ما يقارب األبد؟ -يتساءل سعيد -فما الذي يعنيه أن تولد يف مكان 

  .)125، صفحة 2007

لقد «": الثقافة واإلمرب�لية"ولقد عاش سعيد هذه التجربة املريرة جتربة االنشطار بني عاملني، عريب مشرقي وغريب أمريكي، يقول يف كتابه 
نشأت ألسباب موضوعية مل يكن بوسعي السيطرة عليها، عربيا ذا تعليم غريب، ومنذ أقصى حلظة أستطيع استذكارها أحسست Vنين 

فأh ال أعين ما هو حزين أو حمروم " منفى"بيد أنين حني أقول ... العاملني، دون أن أكون كلية جزًء عضو� من أي منهماأنتمي إىل كال 
، صفحة 1998سعيد، ( .»بل على العكس، ذلك أن انتماءك إىل كال ضفيت الفالق اإلمرب�يل يتيح لك أن تفهمهما بسهولة أكرب

  : يقول )179، صفحة 2005درويش، ( ":طباق"عن إدوارد سعيد يف قصيدة " حممود درويش"يقول الشاعر الفلسطيين  )71

  أh ِمْن ُهناك، أh ِمْن ُهنا
  ولسُت هناك، ولسُت ُهنا
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  ...يل امسان يلتقيان ويفرتقان
  ويل ُلغتان، َنِسيُت Vَِيِِّهما

  كنت أْحلُم
  ِيل لُغة إجنليزية للكتابة،

ْفَردات،
ُ
  َطيَِّعة امل

  وِيل ُلغةٌ ِمْن ِحواِر السَّماء
يَُّة النـَّْرب    مع الُقُدِس، ِفضِّ
  لكّنها ال ُتطيُع ُخمَيَِّلِيت 

عليه ظروف املنفى  فاالنتماء إذن هو معضلة املنفّي األوىل ومشكلته العويصة، وهو حياول جتاوز هذه املعضلة بطرق مبتكرة متليها
من بني هذه الطرق تظاهر املنفي Cلسري على منط العيش الدارج يف منفاه حىت يقلل من حدة اختالفه وعزلته يف بيئته  .وخصوصياته

فعادة التظاهر مرهقة ومتلفة لألعصاب على السواء، فاملنفى حياة ُتعاش خارج النظام : اجلديدة، بيد أن ذلك يظل منطو� على خطورة
، 2007سعيد، ( .املعتاد، حياة مرتحلة، طباقية، بال مركز؛ وما إن ÷لفها اإلنسان ويعتاد عليها حىت تتفجر قواها املزعزعة من جديد

  .)133صفحة 

لكي ينضم إىل األحزاب، واحلركات القومية، أما أكثر الطرق شيوعا واليت تفرض نفسها عنوة، فهي ذلك الضغط الذي مياَرس على املنفي 
والدولة، حيث ُتقدَّم للمنفي جمموعة جديدة من االنتماءات ويطور والءات جديدة، غري أن خسارة كربى تواكب ذلك يف النظرة 

  .)130، صفحة 2007سعيد، ( .النقدية، واحلصافة الفكرية، والشجاعة األدبية

: مل يكن احلنني إىل العودة إىل األرض األم هو ما أوقد التزام إدوارد سعيد ، فقد كان بعد كل هذا مثقفا كونيا وجد ضالته يف نيويورك
املدينة األكثر كوزموبوليتية يف العامل، بل كان التهديد الدائم حول هويته اليت اعُتربت غري موجودة، مع اإلحساس بظلم ¼رخيي مها 

  .)2004تودوروف، ( .لسببا

وال شك أن الرجوع إىل اًألصل طبيعة إنسانية، لكن مفارقة االنتماء عند سعيد تظهر بشكل واضح يف تعددية اهلوية اليت تتجلى يف كونه 
عموما بلغتهم وVسلوب Cلغ الذكاء والتمكن  hشطا سياسيا فلسطينيا حيمل جواز سفر أمريكي، ولكونه يكلم األمريكيني والغربيني«

  .)948، صفحة 2010البازعي، ( .»الثقايف والسياسي، على الرغم من أصله العريب الفلسطيين

إنين كنت يف «: ة إذ يقولويبدو أن إحساس سعيد مبفارقة االنتماء تلك قد بدأ منذ سن مبكرة، عندما بدأ يعي غربته يف مدارس القاهر 
مصر ولكين لست مصر�، وأh عريب ولكين لست مسلما، وأh مسيحي لكين بروتستانيت ولست مسيحيا كاثوليكيا، وأh hطق Cإلجنليزية 

  .)104، صفحة 2002سعيد، ( .»ولكنين لست إجنليز�، وأh أمريكي ومل يسبق يل أن ذهبت إىل أمريكا

لكل املهاجرين « :على حالة الضياع اهلووي اليت نغصت عليه حياته قائال) وكان صديقا إلدوارد سعيد" (تودوروف ¼زفيطان"ويعلق 
كانت جتربة إدوارد سعيد على اخلصوص . شخصيات متعددة، ألÂم جربوا شرخا بني ما قبل وما بعد، جيرÁما كل واحد بطريقته اخلاصة

أتى إدوارد سعيد من بلد غري موجود، نُفي إىل مصر وتعلم يف . جتربة معقدة، ومحل آ�رها يف امسه ذي النصف اإلجنليزي والنصف العريب
ونفي مرة أخرى إىل . دارس ُخصِّصت لنخبة مصر تُعلم Cللغة اإلجنليزية، لكن بروح من االحتقار أو الرفض لثقافة البلد األصليم
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الوال�ت املتحدة، حيث تقبّلته أكثر اجلامعات رقيا، وأغاظته السياسة القومية اخلارجية لبلده Cلتبين حبيث مل يستطع الرجل أن يقول 

 .)2004تودوروف، ( .»أم اإلجنليزية هي لغته األم، أو ما إن كان يتكلم لغة املستعمر أو لغة الطبقة احلاكمة العربية هل

يتعلق املنفى بوجود املوطن األصلي وحّبه واالرتباط به، إنه تصعيد للحدود الوطنية أو األقاليمية، ولكن ما هو حقيقي يف كل حالة نفي 
  .ليس فقدان الوطن وحّب الوطن، بل أّن الفقد موروث يف الوجود ذاته للوطن، وحلّب الوطن

، واليت عرب عنها عرب صفحات "ثيودور أدورنو"لسوف والناقد األملاين اليهودي يناقش سعيد مفهوم الوطن عرب سرده لتجربة وآراء الفي
، حيث "أفكار من حياة مشوهة"، بعنوان فرعي هو "األخالق الصغرى"أو " مينيماموراليا"سريته الذاتية اليت كتبها يف املنفى، وأمساها 

وما ... مسبقة الصنع " أوطان"تها قد ضغطت يف قوالب جاهزة، أو يف ، ورأى Vن احلياة برم"املدار"عارض بال هوادة ما دعاه Cلعامل «
لقد غدا الوطن ... ميلي |مالت أدورنو هو االعتقاد Vن الوطن الوحيد املتاح اآلن حقا، على الرغم من هشاشته وعطبه، هو يف الكتابة 

رَمى بعده كعلب املأكوالت الفارغة، وCختصار، كما يقول مل تعد صاحلة إال لالستعمال املؤقت الذي تُ ) األوطان(فهذه ... من املاضي 
  .)131، صفحة 2007سعيد، ( .»أدورنو بسخرية مريرة، فقد غدا جزًء من األخالقيات أال يشعر اإلنسان Cلراحة حىت يف وطنه

وممارسة التأمل الذايت، وإذا اختار املنفّي االمتناع عن ممارسة النقد العميق، واالكتفاء فاملنفى إذن ليس موقع امتياز يتيح للفرد االستقرار 
يف عمله " ثيودورأدورنو"بلعق جراحه على اخلطوط اجلانبية للحياة، فإّن من واجبه أن يطّور حّسًا معمقًا Cلذات، من النوع الذي فعله 

أن احلياة تنضغط يف أوطان جاهزة مسبقة الصنع،  -وإدوارد سعيد كذلك -األملاين ، ولقد رأى هذا الفيلسوف "األخالق الصغرى"اهلامّ 
  .هذه هي املهمة الفكرية اليت يتوالها املنفيّ . والواجب األخالقي يقتضي أال يشعر املرء Cالستقرار يف أي مقام

دا مثَّن أكثر مع مرور الوقت وضع املنفي، لدي إحساس Vن سعي«: إىل فكرة هشاشة األوطان يف تصور سعيد فيقول" تودوروف"ويشري 
لقد صنع من شيء كان ليكون . لقد وجد يف فكرة الوجود داخل هوية قومية أو إثنية طرحا ال ُحيتمل. وضع الفرد دون وطن كما أمسيه

يف الوطن مع مرور الوقت  لقد توصلت إىل اعتبار فكرة الشعورCلتواجد: "2000سنة " دانييل Cرنباوم"أخرب صديقه . لعنة مسارا مهنيا
كان مستأجرا لشقٍة انسجاما مع خياراته ". فكرة مبالغا فيها، Cلكاد تثري يف نفسي فكرة الوطن األم أي مشاعر، أفضل التجوال أكثر

  .)2004تودوروف، ( .»عوض امتالك مسكن قاّر له

حقة واحلرمان والغربة اليت يقاسيها املنفي، فإن أشد خماوفه وأعظم هواجسه أن ميوت وحيدا يف جمتمع قاٍس ال ونتيجة مزيج من العزلة السا
خياف من ذلك املشهد الذي ُكتب له أال يكف عن ختيله، مشهد موته وحيدا، ذلك «يفهمه وال يكرتث حلاله، فما من منفي إال و
  .)126، صفحة 2007سعيد، ( .»ون ال تنّم على استجابة، وال تبدي عن تواصلاملشهد الذي ال تنريه، إذا جاز القول، سوى عي

اhة فاملنفى حمنة مفروضة وعامل هش يفتقر إىل االستقرار، كما يفتقد إىل اهلدوء والسكينة، يعيشه املنفي بقلق وقلة ثقة وضياع، تتخللها مع
وف االضطهاد وخطر اإلCدة، ويطور املنفّي من خالل هذا العامل اهلش وعيا مفرطا Cلذاتية، حيقق من خالله استقالله عقدة االنتماء، وخ

وانفصاله Cلعمل واإلجنازات والنجاحات، اليت يربهن لنفسه من خالهلا عن قدرته على االستمرار والنجاح، جبهوده الفردية مستغنيا عن 
لذلك يتوجب على . من خالل ذلك وطنا بديال يف عامل أضحت فيه األوطان مؤقتة وعابرة وغري �بتة وخيلق. دعم وتضامن اجلماعة

املنفي وفق رؤية سعيد، أن يعيش جتربته يف النفي بنمط يسمح �حياء اهلوية، وإحياء احلياة نفسها، واالرتقاء Áما إىل وضعية أكثر 
  .اكتماالً ومعىن

  بدائل لتجاوز االغرتاب: واإلبداع املنفى .5
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|ثر سعيد بتجربة املنفى وتفاعل مع معضالته بشكل إجيايب خّالق، فبدال من أن يتحول املنفى عنده إىل مكان للحزن ور�ء النفس 
ويشدد . منفى والوطنواالنطواء على الذات، انطلق فكره وإبداعه يف املنفى، وخلق لنفسه فضاءات من الرؤية املتوازنة للذات واآلخر ولل

ؤية سعيد على أمهية نشاط املنفيني الفكري وإسهامهم البارز يف إنعاش احلركة الثقافية احلديثة يف الغرب، بفضل ما متيزوا به كمنفيني من ر 
ذائذ البيئة اجلديدة أصيلة وثراء ثقايف، غري أنه ينتقد دائما جتاهل فكرة أن املنفى يبقى حمنة وعذاC مدمرا، وخسارة فادحة ال تعوضها ل

إذ يقضي املنفي معظم حياته يف التعويض عن خسارة مربكة خبلق عامل جديد يبسط سلطانه عليه، ولذا ليس من املدهش أن  .وبدائلها
دىن من جند بني املنفيني كثريا من الروائيني، والعيب الشطرنج، والناشطني السياسيني، واملفكرين، فهذه املهن مجيعا ال تتطلب سوى حد أ

  .)127، صفحة 2007سعيد، ( .التوظيف يف األشياء، إذ تضع احلركة واملهارة يف املقام األول

وإذا ما كان صحيحا أن األدب والتاريخ حيفالن Vحداث بطولية، ورومانسية، وجميدة، بل وظافرة حدثت يف حياة النفي، إال أن هذه 
احلوادث ال تعدو أن تكون جهودا يقصد منها التغلب على أسى الغربة الشال، فمآثر املنفى ال ينفك يقّوضها فقدان شيء ما خّلفه املرء 

ولكن إذا كان املنفى احلقيقي حالة فقدان مربم، فكيف أمكن له أن يتحول بتلك السهولة إىل حافز قوي، بل وُخمَصِّب، . وراءه إىل األبد
لقد اعتدh النظر إىل احلقبة احلديثة على أÂا حقبة يتيمة ومغرتبة روحيا، «: من حوافز الثقافة احلديثة؟ جييب سعيد عن هذا التساؤل قائال

والثقافة الغربية احلديثة هي يف جزء كبري منها نتاج املنفيني، واملهاجرين، والالجئني، والفكر األكادميي، والنظري، ... ةعصر القلق والغرب
ك واجلمايل يف الوال�ت املتحدة مل يصل إىل ما هو عليه اليوم إال بفضل أولئك الذين جلأوا إليها هرC من الفاشية، والشيوعية، وسوى ذل

r117، صفحة 2007سعيد، ( .»بولة على قمع اخلارجني عليها وطردهممن األنظمة ا(.  

حيتفل إدوارد سعيد مبجموعة Cرزة من األشخاص انطالقا من وضعهم كمنفيني منوذجيني، حّولوا جتربة املنفى القسري إىل طاقة خالقة 
خالل منفاه يف إسطنبول يف أربعينيات القرن " احملاكاة"الذي أّلف كتابه الشهري " إريك أورCخ"اليهودي األملاين وإجناز كبري، منهم الناقد 

بسبب ضغط املنفى على " أورCخ"لقد استطاع . املاضي، دون أن يكون لديه املصادر واملراجع اليت تتصل Cألدب الغريب إال القليل
فحسب، بل عن الثقافة األوروبية اليت عدها الوطن احلقيقي له، أن يكتب عمال نقد� كالسيكيا ال وعيه، وابتعاده ال عن األرض األم 

قد حّول املنفى من حتدٍّ وخطر أو حالة من " أورCخ"ويرى سعيد أن . يضاهى، وقد كان املنفى حافزا وحمرضا لكي ينجز ذلك العمل
 :نقال عن )18، صفحة 2007فخري، ( .اعتداء على ذاته األوروبية، إىل مهمة رسالية حقيقية

Said Edward, 1984, The World, the Text and the Critic pp 6-7)(  

 يعين املنفى عند سعيد أنك ستكون دائما هامشيا، وأّن ما تفعله بصفتك مثقفا أو مبدعا جيب أن يتم خلقه، ألنك ال تستطيع اتباع
 مسار حمدد، حبكم افتقادك لذلك املسار وتلك البوصلة املرشدة، جراء اختالف البيئة واإليديولوجيات بني املنفى والوطن، أو بني ما ورثه

  .املنفي من قيم ومبادئ وبني ما يصطدم به من نظريا$ا يف املنفى، واليت تكاد تصل أحياh حلد التناقض والتعارض

واملبدعون املنفيون يسبغون . ى كباعث على املوقف اإلنساين واإلبداع، أمر ال يعين التقليل من عذاCته الكربىأْن نفّكر يف فوائد املنف
مل يوظف سعيد كلمة النفي إطالقا يف سياق اإلفصاح عن األسى  .شرٍط كان القصد منه يف األساس حرماÂم من الكرامةالكرامة على

قد االستسهال عندما يتعلق األمر مبناقشة املنفى؛ فاملنفى عنده حالة جغرافية وموقع مبدئي، واحلزن، بل على العكس، فهو عادة ما ينت
يل تتوفر غالبية الناس على وعي بثقافة وبيئة وبالد، ولكن املنفيني يف املقابل يعرفون ثقافتني على األقل، واحلال أن جتربة من هذا القب«و

نسبة للمنفي فإن عادات احلياة اليومية وأمناط التعبري والنشاط داخل بيئة جديدة، تصطدم ال حتقق هلم الوعي بوجود أبعاد متزامنة، وCل
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سان حمالة بذكر�ت هلا تعلق Cلعادات وأمناط احلركة ذا$ا يف بيئة أخرى، ويفصح الفضاءان القدمي واجلديد عن واقعيتهما و|ثريمها، ويتأس

  .)2020بوشي، ( .»من مث يف حال طباق

وهو ما جنح إدوارد سعيد يف حتقيقه من خالل جتربته االستثنائية يف املنفى، أن يعيش طباقيا، ويفكر طباقيا، وهو ما يفصح عنه 
حبلول الوقت الذي «: الفذة، إذ يقول ذهنيته من خالل شهادته القّيمة عن شخصية وتفكري سعيد وعن إعجابه بطباقية" تودوروف"

األعمال  التقيت به فيه، كان إدوارد سعيد قد وجد طريقا للجمع بني خيطي وجوده املختلفني ودجمهما معا، لقد وجد إدوارد سعيد حملل
، حني أخذ على عاتقه دراسة اخلطاب الغريب حول الشرق الذي نعرفه Cسم الشرق األدىن األدبية الغربية واملنفيُّ الفلسطيين أرًضا مشرتكة

أي بعد (رحلة اليت تلت ، والذي ترك أثره على امل1978، وكان هذا هو العنوان الذي اختذه لكتابه الصادر سنة "االستشراق"ودعاه
منذ ذلك احلني أصبح وجوده وعمله املهين أمرا واحدا، فبعد ترمجة الكتاب إىل ما ال يقل عن ستٍّ وثالثني . رحلته الشخصية) 1967

  .)2004تودوروف، ( .»لغة، ترك العمُل أثرا عميقا على دراسة العالقات الثقافية بني البلدان املضيفة وبني مستعمرا$ا

 فال ميلك الغرCء واملنفيون والالجئون من مجاعات الشتات الوافدين من العامل الثالث، بوصفهم نتاجا للتجربة املريعة املرتبطة Cحلرب
أشد األشكال الثقافية مقاومة  الكولونيالية والتوسع االقتصادي، سوى االنتظام يف حميط جديد، حي يشكل اإلبداع بكل ألوانه وأنواعه

وممانعة ضد من ينادون Cمتالكهم ثقافة نقية وعظيمة، ويوطنون يف نفوس اآلخرين اإلحساس ÂVم إما عبيد أو دونّيون أو شرقيون غري 
كيف يدفع النفي والعبور إن دراسة ما أجنزه املنفيون واملهاجرون والالجئون من إبداعات وآداب، جيعلنا نرى   .جديرين Cالهتمام واالعتبار

  .إىل أرض وثقافة جديدة إىل تشكيل معايري ورموز ومناذج، غري تلك اليت عملوا وفقا هلا يف الوطن األم

  خامتة

إدوارد سعيد، ننتهي  بعد أن استعرضنا يف ثنا� هذه الدراسة مفهوم املنفى من منظور فلسطيين عرب الرؤية الفكرية املتبصرة للكاتب املرتّحل
  :إىل النتائج التالية

مل يفارق اإلحساس Cملنفى خميلة سعيد وال كتاCته وال مداخالته املختلفة يف كثري من اجلامعات، وأصبح ذلك الشعور مع مرور الوقت  -
 املنفى كفلسطيين وبعيدا عن وطنه، تركيبا أكثر تعقيدا وعمقا وأبعد عن مفهوم املنفى البسيط املألوف، وال شك أن جتربة هذا املفكر يف

نقل عرب جتربته اخلاصة |ثري النفي القسري على الفلسطينيني منذ ) سعيد(قد أضفت عمقا وثراًء على هذا املدلول املعقد، ال سيما أنه 
  .ائمة، وكيف شّكل هذا ليس فقط أعمال الكّتاب الفلسطينيني، ولكن أيضا تعريف املنفى على أنه جتربة د1948نكبة 

يشكل املنفى وفق رؤية سعيد ظاهرة معقدة وحالة استثنائية تتخللها مفارقة واضحة؛ فرغم مرارة هذه التجربة وقساو$ا فإÂا تتحول إىل  -
فبدال من أن يتحول املنفى عنده إىل مكان لر�ء النفس واالنطواء . مكسب، إذ تشكل فرصة ساحنة تفتح بعدا جديدا للفكر واإلبداع

ذات، انطلق فكره وإبداعه يف املنفى، وخلق لنفسه فضاءات من الرؤية املتوازنة للذات واآلخر وللمنفى والوطن، لكنه رغم ذلك على ال
  .يرفض جتاهل ما يف املنفى من حمن وعذاCت ال متحوها لذائذ البيئة اجلديدة وبدائلها

نته، فتقلق ضمريه وتطرح تساؤالت كربى حول مستقبله ومصري هويته، يعد هاجس االنتماء من أهم املسائل اليت تلّح على املنفي يف حم -
، وميكن وصف حّيز املنفى Vنه منطقة الالانتماء وخارج املكان، أين يضيع املنفي يف احلدود الفاصلة بني عاملني خمتلفني ورمبا متناقضني

ويبقى كل ما حيققه املنفي يف الغربة من مآثر وإجنازات، ال . ديةفيبقى يف دائرة الالانتماء ورفض االحنياز ليجد نفسه عالقا يف منطقة رما
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وطنا بديال لذاك املفتقد  -كما يف حالة سعيد  -يعدو أن يكون جهودا لتجاوز النفي والتغلب على أسى االغرتاب، وُتْضحي الكتابة 
  .بعد النكبة

جاهزة مسبقة الصنع، والواجب األخالقي يقتضي أال يشعر أشار سعيد إىل فكرة هشاشة األوطان؛ حيث أن احلياة تنضغط يف أوطان  -
قرار املرء Cالستقرار يف أي مقام، هذه هي املهمة الفكرية اليت يتوالها املنفّي، فال ميكن أن يكون املنفى موقع امتياز يتيح للفرد االست

واالكتفاء بلعق جراحه على هامشاحلياة، فإّن من واجبه أن وممارسة التأمل الذايت، وإذا اختار املنفّي االمتناع عن ممارسة النقد العميق، 
من  يطّور حّسًا معمقًا Cلذات، وهي وظيفة املنفيني اليت مثّنها سعيد وشدد عليها، إذ $دف أساسا إىل إزالة العوائق يف الفكر والتجربة،

  .خالل جناحهم يف عبور احلدود بني الثقافات

يني وإسهامهم يف إنعاش احلركة الثقافية احلديثة يف الغرب، بفضل ما متيزوا به من رؤية أصيلة وثراء لقد أبرز سعيد أمهية نشاط املنف -
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Abstract : Article info 
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feminist literature in exile and its relationship with the reception and the 
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have marked the feminist literature in exile. Accordingly, instead of the text 

reliance on the compositional and artistic structure in its crossing to the reader, 
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due to cultural patterns, social norms, and security, political and economic 
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قويدر قيطون. د  

 
  مقدمة 

النسوي من املصطلحات اليت تطرح على الساحة األدبية والنقدية بشكل مكّثف، ملا له من خصوصية ، وما حيمله يعترب مصطلح األدب 
حيتل مساحة مهمة يف الدراسات األدبية والنقدية، ويتشكل  -هو أيضا  -من دالالت، وما يثريه من جدال، كما أن أدب املنفى أصبح 

  .حقال معرفيا، له خصائصه وميزاته

االضطهاد يف األدب النسوي يف املنفى وعالقة ذلك Qلتلقي توظيف فكرة بحث جيمع بني هذين املصطلحني واملفهومني ليعاجل وهذا ال
ومبعيارية النص؛ إذ أن املتابع حلركية األدب النسوي يف املنفى يلحظ ذلك الرتكيز على مشجب االضطهاد، فبدال من أن يـَْعُرب النص إىل 

ته الرتكيبية والفنية، kيت إليه حمموال على ذات الكاتبة اليت قدمت نفسها لتلك البيئة على أfا فارة من اضطهاد القارئ متكئا على بني
  .حلقها يف موطنها األصلي بسبب أنساق ثقافية، وأعراف اجتماعية، وحوادث  سياسية وأمنية واقتصادية

ة ويف ظل هذا الشحذ النفسي والفكري قد تتأخر املعيارية يف احلكم على معيارية النص األديب النسوي يف املنفى، خاصة وأن البيئة الثقافي
  .واألدبية واالجتماعية اليت ُوِلد فيها أو أشيع فيها َختْتِلف متاما أو تكاد عن موطن الذات الكاتبة

ثري مدى حضور مربر االضطهاد يف الشهادة لنصوص أخالل بعض النماذج والتجارب أن  ومن بحث،سعى من خالل هذه الأولذلك 
  :ونقدا، منطلقا من اإلشكالية اآلتيةأدب النساء يف املنفى و|ثريه على املتلقي قبوال 

  ما مدى حضور فكرة االضطهاد يف أدب املنفى النسوي ؟ وما غا��ا ؟
  النص وعلى التلقي بشكل عام ؟ما أثر توظيف هذه الفكرة على معيارية 

  :وحتقيقا هلذه الغاية سأحتدث يف حبثي عّما kيت
 عن األدب النسوي حقيقة ووجودا وإشكالية

 األدب واملنفى توصيفا ومفهوما

 .االضطهاد يف أدب املنفى النسوي، حقيقته، وأثره، من خالل بعض النماذج من الكاتبات، وبعض الدراسات يف هذا احلقل املعريف

  األدب النسوي، الوجود واإلشكاالت.2

ووجوده وخصائصه، والثاين بظاهرة املنفى  ؛ يتعلق األول Qألدب النسويمن الواضح أنه بني أيدينا ثالثة اجتاهات جيب أن نتحدث فيها
ا يف معيارية النص واحلكم ومتثال�ا  يف هذا األدب، و�لثا فكرة االضطهاد وتوظيفها يف األدب النسوي يف املنفى موضوعا وتلقيا وأثره

  .عليه

ولن أخوض طويال يف موضوع األدب النسوي نفيا وإثبا� ونشأة، وخصائص فهذا موضوع كثر فيه اجلدال، بني �ٍف احرتاما ملعيارية 
ات كما تقول زهور  ؛ فمنذ  منتصف الثمانيااألدب، أو تنزيها لألنثى عن التصنيف، وبني مثبٍت له ملا متيّز به َكَفن موضوعا ولغة ورواد

 –أعيد طرح املصطلح من جديد وبشكل مكّثف وعرب صيغ متعّددة منها الدراسات والّلقاءات والّندوات الّثقافية  اليت نشطت "كرام 
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  "احلقائق والغا)ت " الضطهاد يف أدب املنفى النسوي ا

مع التسعينات، واليت ختّص حمورها العام هلذا االستعمال قصد معاينة مصداقيته وخصوصيته Qلّنسبة للكتابة وبشكل عام،  –خاّصة 
  )2004كرام، ( ".قته Qملرأة بشكل خاصوعال

هي كتابة يرتّتب من شأfا مبنأى عن فرضية الّرؤية األنثوية للعامل، والّذات إالّ مبا يتسّرب منها دون :"اقد عبد هللا إبراهيم  بقوله يعرفه النّ 
تتعّرض لشؤون ختص املرأة وحدها، إّمنا ختص العامل احمليط  والقضا� العامة ألfا القصد مسبق ن وقد متاثل كتابة الّرجال يف املوضوعات، 

  .)2011إبرهيم، ( "¦ا

والشكَّ أن احلديث عن التجربة األدبية النسوية، حديث يشوبه الكثري من االختالف واالرتباك، بسبب اتكائه أوال على ثنائية الذكورة 
وثة ولصعوبة متييزه موضوعا ولغة، ولعسر اختالسه كفن متميز عن األدبية العامة اليت ينتمي إليها، فأي أدب هذا الذي جيب أن واألن

م األدب الذي تقرؤه املرأة ؟ وهذا أيدخل حظرية األدب النسوي ؟؟ هل األدب الذي تكتبه املرأة ؟ أم األدب الذي ُيكتُب عن املرأة ؟ 
  .ليت حتاول أن ترسم شكال استثنائيا هلذا اجلنس األديب متنحه صكَّ الوجود ما زادت حماولة إثباته إال اضطراQ وختبطااألسئلة الثالثة ا

، ودليلها على هذا جمموعة أمر خاطئويف هذا ترى ماري إجيلتون أن تصنيف العمل على أنه نسائي »رد أن املرأة تقبل على قراءته 
، الكتب غري املتعاطفة مع املرأة اليت يقبل العنصر النسوي على قراء�ا، وهي كذلك ترفض اعتبار رواية ما نسوية »رد أن املرأة تكتبها

د فانتاز� تركز على بطلة فهناك جمموعة كبرية من الروا�ت اليت تكتبها املرأة إال أfا بعيدة كل البعد عن مالمح األدب النسوي، فهي جمر 
ل حماطة ¯وهام عاطفية قريبة من صورة البطلة السينيمائية علما ¯ن املرأة البطلة كما تقول قد سامهت يف إجياد املرأة الكاتبة يف احلق

  .(Eaglton, 1993) الروائي

اهلوية نفسه؛ فال تعرتف بوجود هوية رجالية وهوية نسوية، Qعتبار أن املفهوم وعلى هذا النسق سارت جوليا كريستيفا ¯ن رفضت مفهوم 
ينتمي إىل ما قبل التفكيكية، حيث التصورات املطلقة الثابتة، وهي ترفض أية نظرية لعالقات القوى تعتمد على مفاهيم اهلوية املطلقة 

هو مفهوم خلفته بنية الفكر األبوي  Feminityن مصطلح األنوثة سواء أكان أساسها بيولوجيا، أم اجتماعيا، أم نفسيا، بل تعتقد أ
ة يف مكان هامشي ضمن منظومة عالقات القوى الرمزية يف ا»تمع رأيف تشفريها لعالقات القوى االجتماعية، وهو مفهوم يصنع امل

آليات التوليد اللغوية وحركة القوى احلاكمة  األبوي فبالنسبة هلا ال توجد فروق بني اجلنسني، وإمنا تظهر هذه الفروق بسبب اجلدل بني
  .)حافظ، د ت( .اليت تظهر هذه الفروق وحترص عليها

إّن عبارة أدب نسائي مازالت تستخدم كعبارة مهينة، أو على األقل تنبئ بنقص ما، هذا سبب : بقوهلا" شعبان بثينة"وتشايعها يف ذلك 
، بل وتذهب بعض الباحثات إىل أن التسمية )1999شعبان، ( "مقاومة معظم الكاتبات العربيات لتنيف أد¦ن على أنّه أدب نسوي 

كلمة نسائي حتمل دالالت مشحونة " وأن هذا املصطلح فرضه النقاد الّرجال لغاية التقليل من شأن ابداعهن  ار،حتمل دالالت احتق
بن مسعود، ( "، الشيء الذي يدفع املبدعات إىل الّنفور منه على حساب انتمائهن Qهلويّة رميي، املشّبع بدالالت احتقاريةQملفهوم احل

1994(.  
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: ، فيقولشرتط وعي الكاتبة بذا�ا ووجودها، ¯ن اى لتحديد مفهوم الكتابة النسائيةعبد هللا الغذامي فقد كان أكثر وضوحا ¯ن سع أما
هناك نساء كثريات كتبنا بقلم الرجل وعقليته، وكّنا ضيفات على صالون اللغة، إfّن نساء اسرتجلن وبذلك كان دورهن عكسيا إذ عزز "

لفحولة يف اللغة، من هنا تصبح كتابة املرأة ليست جمّرد عمل فردي، من حيث التأليف والنوع، إfا Qلضرورة صوت مجاعي؛ فاملؤلفة قّيم ا
  .)2006الغذامي، ( "هنا وكذلك اللغة، مها وجودان ثقافيان فيما تظهر املرأة بوصفها جنسا بشر�، ويظهر النص بوصفها جنسا لغوّ� 

  األدب واملنفى .3

وإن كذلك فهل هو ما حدث إجبارا أم  هو ما املنفى ؟ هل هو البعد عن األوطان ؟ الباب،لعل أول سؤال يفرض حضوره يف هذا 
أيضا اختيارا ؟؟ وهل هو مرتبط بتجاوز احلدود اجلغرافية Qلبعد عن األوطان ؟ أم هو غربة الروح وتغييب اجلسد وفقدان احلرية   كانا م

  كما يصوره البعض ؟

ملا فما جيب التأكيد عليه أنه مل حيدث أن وقع التباس يف العملية األدبية مثلما يقع عند طرح هذه األسئلة اليت حتاول أن تضع حدودا 
إن  -يسمى ¯دب املنفى، إذ أن املتابع ليلحظ االستحضار املفرط لتيمة املنفى عند رواد أدب احلداثة سواء أكان أدQ ذكور� أم أنثو� 

منهم من ال منفى له وجتده ال ينفك عن استحضار املنفى يف كل قصيدة ":ه كما يعتقد سعد الشيخ حىت إنّ  -قبلنا هذا التصنيف 
، بل إّن )2021الشيخ، ( "ظن أن كل شعراء احلداثة اليوم هم منفيون خارج أوطاfم يتسكعون وينامون على األرصفة جديدة، حىت ن

لى من فاته املنفى احلقيقي سعى ألن ُيسّوق لذاته وملتلقيه أنه يعيش منفى روحيا ال يقل أملا ووجعا عن الغربة اليت يعانيها من أجربوا ع
  .  على اعتبار أن املنفى ال يقاس Qملساحة اجلغرافية مبقدار ما يقاس بغربة نفسية يعيشها املبدع ولو يف بيته وبني أهله أوطاfممغادرة 

كانت تـُعِّرب عن أمل الغربة عن املكان، أو ما   قد تكون فكرة املنفى حاضرة حقيقية يف األدب العريب قدميا مبا متظهر من بكائيات طللية
املنفى مل يكن كأدب خالص موجودا بصراحة كما هو احلال :"شهد�ه من حسرات أمل السجون كما عند أيب فراس احلمداين؛ إال أن 

لكثري من املبدعني ومنهم  اليوم، حيث يتمدد ويتطاول على مساحات واسعة من األعمال األدبية والفنية، حىت يطغى ويصبح عنوا� Qرزا
على أّن أدب املنفى هو نتاج أورويب Qمتياز، ازدهر ما بني احلربني العامليتني، عندما سادت األنظمة . من مل يغادر أزقة حارات مدينته

. يف تلك البالد العسكرية الشمولية، وعلى هْديه بعد ذلك سار أدب أمريكا الالتينية عندما اعتلت األنظمة الديكتاتورية سدة احلكم
وعليه فإن هذه التجربة ظلت صادقة وحارة الرتباطها Qلواقع على عكس التجربة العربية، اليت ظلت يف معظمها نتاجا اصطناعيا مل ميسه 

ددة رمبا وبشكل ضئيل أّن هذا التلقيح قد تسّرب إىل مادة السرد اليت تناولت احلديث عن إشكاليات ا»تمعات متع. التلقيح الطبيعي
 .)2021الشيخ، ( ."الثقافات، وبرز املنفى فيها بشكل عرضي ومبا توفر للمبدع من اطالع على أدب املنفى يف ثقافات أخرى

السلطة وهنا جيب أن نشري إىل قضية مهمة يف أدب املنفى العريب وهو أن حالة النفي مل تكن قسرية للمبدع من قبل السلطة احلاكمة أو 
ا»تمعية كما يصورها الكثريون؛ بل كانت يف معظمها اختيارا شخصيا من أغلب املبدعني، حبثا عن أضواء اجتماعية أخرى توافق اهلوى، 

 يف جّل كتا�Qم قد جعلوا املنفى ِقبلة صلوا�م"أو بؤس اقتصادي أو رغبة يف الرفاه،  وغري ذلك من املسببات والدوافع، حيث جنّد هؤالء 
وراحوا جيلدون أنفسهم جبحيم املنفى املتخّيل وهم يتأوهون بني عذاب واستعذاب ،بينما اجلحيم احلقيقي هو ماثل هناك يف البالد اليت 
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األمر الذي أوجد طوابري طويلة من الناس ومن كافة الطبقات، تنتظر دورها ملعانقة منافيها، خالصًا وانفكاكًا من واقع . خلفوها وراءهم
إذ ال بد للتجربة أن تنحفر بوعي  .. ال يصح القول إن املنفى يظل منفى بكل خواصه ومبا له ومبا عليه. يشد قبضته على خناقهمما فتئ 

فعندما يتواجه اجلحيمان، جحيم الغربة وجحيم الوطن فإن املبدع يظل بينهما هو . كامل وتقدم نفسها بكل صدق وبال بطوالت زائفة
  .)2021الشيخ، ( .الضحية وهو اجلالد

أدق  وعليه يبدو جليا أن ال قداسة فنية ملا ذكر�ه، فمحاولة ختصيص أدب للنساء قد يسقط يف ميزان املعيارية وهو حيتاج إىل حماججة
ليصبح جنسا مستقال بذاته، كما أن استدعاء املنفى يف األدبية العربية سواء كان واقعيا أم افرتاضيا قد يكون يف أغلب حاالته قميص 

  .عثمان الذي يسترت وراءه الكثري من الثوار املزيفني يف الساحة األدبية كسبا الستعطاف املتلقني

، أو استدعائه كغطاء يلف املنجز األدب النسوي يف املنفى، عن توظيف االضطهاد كموضوعن نسأل أ - واحلال هكذا  -وهو ما حييلنا 
  وعن أثر ذلك على العملية اإلبداعية وتلقيها ونقدها ؟؟

  االضطهاد يف أدب املنفى النسوي. 4

وحقيقة أدب املنفى، تتعلق بتوظيف  إننا اآلن بصدد إشكالية جديدة تزيد األمر تعقيدا عّما حتدد قبال خبصوص األدب النسوي
دب مسهما يف االضطهاد يف أدب املنفى النسوي لنسأل عما تتغياه صاحباته من وراء ذلك، وعن وجوده كواقع مسبب لظهور هذا األ

  ، وعما ُحيْدثه هذا التوظيف من أثر يف املتلقي واملعيارية األدبية للنص ؟خلق موضوعاته وومسها

األدبية النسوية يف املنفى يلحظ ذلك االستدعاء املفرط لفكرة االضطهاد سواء ما عّرب عن جتار¦ن الذاتية أو ما حتدثن  فاملتأمل يف التجربة
؛ إّال أن ، حىت صار ذلك مسة مميزة ال تكاد تغيب يف أي عمل أديب هلنأة يف ا»تمعات املنتميات إليهاعنه من موضوعات ختص املر 

  : املتابع ليسجل ما kيت

أن الكثري من األديبات ظللن لسنوات يكتنب يف أوطاfن األصلية؛ فأحالم مستغامني اشتغلت Qلكتابة منذ سنوات السبعينات،  -
ينتزعن مكانة يف الساحة  وفضيلة فاروق فعلت األمر ذاته منذ منتصف مثانينات القرن املاضي، ومع ذلك فشلتا كما فشلت غريهن يف أن

  .ان ملعن كالنجوم بني عشية وضحاهالبن ، حىت إذا قصدناألدبية

أغلب األديبات اللوايت عشن ما يسمى املنفى قصدنه من مدن راقية متحضرة تعلي من شأن احلرية واملساوة والعدالة و|خذ فيها املرأة  -
اضطهادهن كما يـَُقلن،  أواملرأة  ، وُمدن ِظٍل قد يقع فيها من ظلمالسياسة والبيت، ومل kتينه من مدن داخليةمكاfا يف العمل والسوق و 

فاملرأة اجلزائرية اليت صعدت للجبال تقاتل جنبا إىل جنب مع الرجل واليت أسهمت يف معركة اجلزائر ويف بناء مؤسسا�ا ويف التعليم 
  .وت وضوحيهاالغيم من بري متشي يف أسواق قسنطينة وQتنة والعاصمة وعنابة ومل kت ¦ا  اليتوالتطبيب ويف السياسية هي تلك 
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، ليست هي ان األصلية ألولئك املنفيات طوعا، فاحلرية العادلة اليت حتفظ كرامة املرأة يف األوطفرق شاسع بني احلرية وبني التحررهناك  -

التحّرر الذي تسعى أديبات احلداثة لفرضه على نساء بيئتهن، مث إن ما يسمى اضطهادا كاالغتصاب والعنف وغريه هو أمر عام يف 
اغلب ا»تمعات وال ختتص به جمتمعات األديبات وحسب،  وهّن يصورfا على أfا اجلحيم الذي ال يطاق، فأغلب الدراسات تشري إىل 

؛ تكون مرتفع جدا يف البلدان اليت تّدعي حترر املرأة كأمريكا وفرنسا واغتصا¦ا وتعنيفها روحا وجسدا أن نسب امتهان املرأة و ابتذاهلا
اذا يُغض الطرف عّما حيدث يف تلك البلدان، بينما يصبح االضطهاد املّدعى وجوده مسة Qرزة لتلك ا»تمعات كما يرمسها وغريها، فلم

  أديبات املنفى ؟؟

ّمث يف أي ثوِب قدمت األديبات يف املنفى أد¦ن ؟ ويف أي مكان ؟ ويف أي ميزان ؟ أيف لبنان اليت قيل إنه إذا بيَعت مئة نسخة  -
؟؟ فعلى أي حممول مت تسويق ذلك املنتج األديب ؟ أمت ذلك " ديوان املتنيب"ستباع يف املقابل نسخة واحدة من " عرتافات راقصةا"لكتاب 

¯مل  Qلنظر إىل بنيته الرتكيبية والفنية وفق مقتضيات اخلطاب وما يتطلبه يف كل جنس ؟ أم أرسَل إىل الناس ممتطيا جسَر البكائيات احملشوة
  والظلم والقهر الذي تعرضت له األديبات يف أوطاfن أو مّس بطال�ن؟؟االضطهاد 

تكاد حقيقة  أو، ولكن إذا غصنا إىل أعماقها حيث الطني؛  نرى أfا تكشف لنا سئلة ساذجة إذا نظر� إىل سطحهاقد تبدو هذه األ 
ك، فقبل أن |خذ تلك األعمال طريقها حنو التلقي الذي حظي به أدب النسوة يف املنفى وعن أثر توظيف فكرة االضطهاد يف ذل

 اجلامعة للدراسة والنقد، أطلت علينا من قنوات تلفزيونية وحمطات إذاعية شحنتها بقوة |ثريية Qلغة مؤداها أfا َكْشٌف للمستور وفضح
ديبات من املسكوت عنه يف للمخبوء وانتصار للمظلوم، وجتاوز للسري جدا، والبحث فيما خفي أعظم، مما هو مدفون يف جمتمعات األ

أدب األديبات اخلاضعات، عكَسهن أديبات املنفى الثائرات الفارات من جحيم تلك ا»تمعات لنقل احلقيقة للعامل  أوأدب الذكور 
  .وللضوء

يف املنفى وحىت ال أقف عند حدود التخمني أو الوصف حاولت أن أقرأ بعض األعمال األكادميية اليت تناولت أعمال األدب النسوي 
ارس عن احلديث عن النص بنية ألرى مدى االتكاء على فكرة االضطهاد لتسويق ذلك األدب للمتلقي يف اللحظة اليت يغفل عنها الد

  .وفنا

 "الّسرد النسائي العريب بني القضية والتشكيل روا�ت فضيلة فاروق أمنوذجا"من ذلك أطروحة ماجستري للطالبة خدجية حامي بعنوان 
ن الباحثة قد حرصت من البدء يف مقدمتها على ، فالناظر فيها يرى ¯2013اجلزائر عام  وزو اقشتها جبامعة مولود معمري بتيزيمن متت

لكتابة وألّن ا:"أن توجه القارئ إىل مضمون أعمال فضيلة فاروق األدبية مبا فيها من مركزية احلديث االضطهاد حيث تقول يف املقدمة 

، فهي تعبري وبوح، فإن املسألة تتعقد أكثر حني |خذ الكتابة منحى البحث عن اخلالص من الوضع لغو�قبل أن تكون تركيبا 

االجتماعي الذي تعاين منه املرأة ، وهو ما يؤكد تلك احلقيقة اليت ختفي وراء كل كتابة قضية، وحني أقول قضية، فحتما أقصد ذلك 

  .)2013حامي، ( "اه يف غريه الوجع احلقيقي الذي يشعر به كاتبه يف نفسه وير 
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أدبيتها وتقدمها  وعلى ذلك ستقرأ أعمال" فخ االضطهاد"فالواضح أن الباحثة كناقدة أو دارسة قد سقطت يف فخ ما ميكن تسميته 

  .للمتلقني غريها

على وجه أخص، " رأة عموما وعند ص فضيلة فاروقوعلى هذا جاءت التجربة اإلبداعية عند امل:"وتضيف الباحثة يف رسالتها فتقول 

هو اجتماعي يف أساسه، ويضرب جذوره يف تقسيم العمل القدمي يف ا»تمعات الطبقية اليت  املرأةلتنادي بتحرير املرأة وتؤكد ¯ن قمع 

، أي أن املؤامرة األساسية على لورثةحولتها إىل لعبة يف متحف اإلقطاع، حيث تسلي ومتتع وتنجب ااستغنت عن دور املرأة يف اإلنتاج، و 

  .)2013حامي، ( "حرية املرأة كمنت Qلتحديد يف اختزاهلا إىل جسد وجتريدها من أسلحة الفكر والعمل االجتماعي املنتج 

ا»تمع الذي تتحدث عنه الكاتبة كما ، يقول يف نفسه قد يكون هذا واصف ألعمال األديبة فضيلة فاروقفلعل القارئ لنص الباحثة ال

، بشكل جيعل عمود االضطهاد ري الذي تنتمي إليه األديبة كأصلنقلته الباحثة أيَّ جمتمع غري أنه من املستحيل أن يكون ا»تمع اجلزائ

  .الذي أقامت عليه األديبة خيمتها األدبية يتآكل شيئا فشيئا حىت ال يبقى منه أثر

لتلقي الذي سلكته الباحثة كمنهج  للعبور إىل املنتج األديب للكاتبة فضيلة فاروق يبدو أنه هو الغاية اليت تكشف لنا ، وهذا اهذا التقدمي 

Q لفكرة عند البنيةسر اإلصرار على توظيف فكرة االضطهاد يف األدب النسوي يف املنفى؛  حيث ينشغل القارئ.  

ة املرأة يف روا�ت ا»تمع الباطر�ركي ومعا� فتيحة طويل وسعاد طويل بعنوان وقريب من هذا وقع بني يدي مقال بعنوان للدكتورتني

  " فضيلة فاروق

، حيث ثنائية ال األديبةالدارس جهدا وهو يتأمل يف العنوان لريى اختاذ الباحثتني ملوضوع االضطهاد كعني تر�ن منها أعم ولن kلُ 

  .سد تراجيد� املعا�ة والبؤس كما تدعي الكاتبة، وحيث تتجورة املتغطرسة واألنوثة املغلوبةالذك

فهي تفكك :"بل إّن الباحثتني مل تطيقا صربا لتكشفا منذ ملخص املقال عن توجههما املهيأ مسبقا لقراءة هذا املنجز األديب Qلقول 

معني يشخص الوضع األنثوي العام،  ع، وتقدمها بوعي �م يقوم على واقبعرضها قضا� عرب احملكي الروائي، وحياة املرأة عامة حيا�ا

  .)2019، "قراءة يف روا�ت فضيلة فاروق " طويل وطويل، ا»تمع الباطر�ركي ومعا�ة املرأة ( "واخلاص داخل ا»تمع الرجايل

أجل االحتفاء  إّن السؤال يف روا�ت فضيلة فاروق هو اهلاجس األول واألهم حيتشد ويتصارع من:"مث تصفا أعمال فضيلة فاروق Qلقول 

متثالت معا��ا داخل ا»تمع وخطا¦ا العام واخلاص املرأة املستعبدة، خطاب مناهض لكل ما تعانيه املرأة من قهر واستعباد، ، عرب Qملرأة

عي، فذنبها وتسعى الكاتبة من عرب النماذج املقدمة لشخصيا�ا األنثوية تقدمي عامل املرأة املأساوي بكل جتاربه على الصعيد االجتما

، "قراءة يف رو�ت فضيلة فاروق "طويل و طويل، ا»تمع الباطر�ركي ومعا�ة املراة ( "الوحيد أfا أنثى يف جمتمع يقّدس الذكورة 

2019(.  
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يف املنفى وهو يقع يف شراك االضطهاد الذي اختذته األديبات سهاما تصيب ¦ا قلوب  و¦ذا املنهج كانت زاوية النظر إىل األدب النسوي

ا عن هذه القراء واملتلقني، والنقاد والدارسني، مما يدعو� إىل ضرورة التفكري جبدية يف إعادة تقييم التجربة األدبية النسوية يف املنفى بعيد

نة للمنجز من النقد والتفكي َحصِّ
ُ
  . ك الذي يُعلي من شأن بنيوية النصالتأثريات امل

  خامتة

 :وQلنظر إىل ما متت معاجلته يف املنت فإنين أسجل ما kيت

رغم إقرار األدبية بوجود أدب نسوي إال أن ذلك ال مينع من املطالبة أكثر  بتوصيفه  ومتييزه إذا أراد أنصاره أن حيافظوا على ثباته  -

  .ىل صف الرافضني هلذا التصنيف فال ذكورة وال أنوثة يف األدب ، والواقع شاهد على ذلكواستقالله، وإن كنُت كباحث أحناز  إ

طويال يف ميزان  الشك أن القارئ لألدب النسوي يف املنفى ليلحظ االرتباط الكبري بني املنفى وبني االضطهاد، وهذان األمران لن يثبتا -

ذا مركزا لبناء منجالنقد كما رأينا   ز أديب؟؟، فكيف إذا اختُّ

إن االفراط يف توظيف االضطهاد يف األدب النسوي يف املنفى يطلب منا أن كدارسني أن نبحث عن سرّه وواقعه وغا�ته، مادام إرسال  -

  .هذه النصوص وتلقيها ال يكاد  ميّر إال من خالله

يف املنفى بعيدا عن مؤثر االضطهاد الذي تشحن به نصوصهن، للوصول إىل  أرى أنه من األفضل أن نعيد قراءة املنجز األديب النسوي -

  .تقييم حقيقي هلذه التجربة األدبية املتميزة

  .اإلعالء من شأن الوظيفية يف األدب مع تغييب املعيارية قد يفسد التجربة األدبية، وعلى الدارسني التنبه لذلك محاية للفن األديب -
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Abstract :  Article info 

Poeticism is one of the critical terms that has created a conflict of opinions among 
critics, both at the level of its translation, as well as on the level of defining its subject 
matter. Some Arab critics often seek to expand its circle by including poetry and prose 
alike, and some of them go beyond that to launch it on other arts. Nevertheless, in the 
West, poetry is old and new as the same time in the Western literature theory, because 
it extends in its historical depth to Aristotle, and new because it has received great 
attention from contemporary critics, especially critics of textual trends, that is, it means 
studying literature in terms of literature, and in terms of its characteristics and in terms 
of revealing its laws, and thus it is the name of a theory Literature.  
Hence, the aim of this study came to trace these differences in viewpoints and 
accurately track the developments witnessed by the term, and to draw attention to the 
intersection that exists between poetry, literary theory and criticism.  
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 الشعرية و حتوال�ا بني نظرية األدب و النقد األديب

  مقدمة

يستعمل مصطلح الشعرية كثريا يف األوساط األدبية، إذ يكشف هذا املصطلح الكثري من اإللتباس والغموض والتجريد، وصعوبة التحديد 

الثقافية والفكرية، وإن إحنصرت هذه املفاهيم يف  وهذا راجع إىل تعدد معانيه وتنوع تعريفاته، ومرد ذلك كله راجع إىل إختالف املرجعبات

  .بوتقة واحدة هي البحث عن اخلصائص اجلمالية  والفنية واإلبداعية اليت تضع فرادة النص األديب

لذي كتب ا" البويطيقا" "فن الشعر"رغم أن الشعرية قدمية جديدة يف نظرية اآلداب، قدمية ألVا متتد يف عمقها التارخيي إىل أرسطو وكتابه 

 يف القرن الرابع قبل امليالد، وجدبدة ألVا حظيت من النقاد احملدثني واملعاصرين عرd وغرc dهتمام كبري، وال سيما نقاد اإلجتاهات

الشعرية حديث نشأ غامضا، وما زال يف غموضه، ويعود سبب هذا الغموض إىل اإلستعمال املغلوط هلذا " مصطلح"إال أن . النصية

ند بعض النقاد سواء من الغربيني أو من العرب، وإن كان اخلالف بني النقاد الغربيني حول هذا املصطلح ال يكمن يف الناحية املصطلح ع

  .وخاصة مع اإلستعمال هلذا املصطلح يف قراءة الرواية والكتاdت النثرية األخرى إزداد األمر غموضا. الشكلية كما هو احلال عند العرب

ما الشعرية؟ هل هي خاصة dلشعر، أم تشمل األجناس األدبية : لغموض طرحنا هذه التساؤالت واإلشكالياتفإنطالقا من هذا ا

  األخرى؟ و ما مقوماzا؟ أهي إىل نظرية األدب أقرب؟ أم إىل النقد األديب ألصق؟ أم هي نظرية مستقلة بقوانينها و خصائصها؟

، مث تتبع مسارها التارخيي عند العرب والغرب قدميا وحديثا، مع بيان التضارب يف إعطاء مفهوم عام للشعرية: فجاءت املنهجية املتبعة

  .املفاهيم من خالل رؤية ومرجعية فلسفة كل واحد منهم

اهلدف من هذه الدراسة هو تتبع هذه اإلختالفات يف وجهات النظر  و كذا التتبع التارخيي الدقيق للتطورات اليت شهدها هذا املصطلح، 

  .نتباه إىل ذلك اإلختالفولفت اإل

مفاهيم الشعرية : ولئن كنا جند الكثري من الدراسات اليت تطرقت إىل موضوع الشعرية ومفاهيمها وخصائصها وعالقاzا واليت من أمهها

شعر حلسن �ظم، مفهوم الشعر جلابر عصفورـ الشعرية لتودوروف وترمجة شكري مبخوت، مفاهيم الشعرية لعلي كاظم داود، قضا� ال

إال أننا dلنظر لكثرzا ال تكاد تثقف منها ما مييز الشعرية عن غريها من املصطلحات األدبية والنقدية، متبعني . حملمد الوايل وغريها كثري

  .يف ذلك املنهج الوصفي التحليلي لعرض املفاهيم، والتارخيي لرسم سريورة املصطلح

 جمال نظر�ت األدب، بل إتسعت لتشمل فنو� إبداعية أخرى، وإن كانت تتقاطع مع وخلصنا إستنتاجا أن الشعرية احلديثة مل تنحصر يف

وماهي بفن .النقد األديب ونظريته، ولكن ماهي dلنقد، بل هي اليت تزود النقد مبعايري وقوانني لكي تضبط اخلطاب األديب وجتعله متميزا

جيعل الشعر شعرا وما يسبغ على حيز الشعر صفة الشعر ولعلها جوهره الشعر وليست شعرا، وال نظرية شعريةـ وإمنا هي يف ذاzا ما 

ألن نظرية تسعى لوضع تعريف لألدب، وكيف . وماهي بنظرية األدب. كما يذهب إىل ذلك مرشد الزبيدي يف إجتاهات النقد. املطلق

  ينشأ األدب، ومن ينشىء األدب؟ وما األثر الذي حيدثه األدب؟
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 كبري الشيخ

 
  تعريف الشعرية .1

، أما ما )1986عيد، (إلضفاء الصفة العلمية فقط ال غري " ية"و قد أضيفت إليها الالحقة  -شعر - الشعرية إسم مشتق من كلمة 

وم إىل  إصطلح عليه من قبل الدارسني، فإن مفهوم الشعرية �بع من الشعر، وكامن فيه عرب التاريخ، حيث تعود أصول تواجد هذا املفه

، أين إستقصى اخلصائص الفنية لألجناس األدبية، فإعتمد على نظرية احملاكاة كأساس نظري  Aristoteألرسطو" فن الشعر"كتاب 

مت تغري مفهوم  الشعر، ومن خالله مفهوم الشعرية، وفق التطورات اليت ظل يشهدها التاريخ، و مدى ¢ثري تلك التداعيات اليت . لشعريته

     .)2005رابح، ( )Placeholder1( وجود مدارس  وإجتاهات مذهبية وأدبيةأخرجت إىل ال

، الذي يعد جوهره األساس حبيث يزوده بصفة احلسية، والشعور dملدركات وإذا ما أتينا إىل ما مييز الشعر لوجد�ه يعتمد مبدأ التخييل

عن طريق احملاكاة اليت تقتضي فراسة الشاعر، وحذقه ومهاراته أو ما يسمى dلشاعرية، فالشاعرية  )1959عباس، (اليت أعيد تشكيلها 

، كما أننا نكتشف أن شعرية العمل الفين متأرجحة و ليست ®بتة وقد تتأثر بعملية "شعرية النص أو اخلطاب األديب"هي اليت تصنع 

ءته و له سهمه يف األثر الفين، وينطوي ذلك على خلفيته الثقافية، اليت دون شك التلقي والتأويل، cعتبار أن املتلقي فاعل عند قرا

                                                                             ..ختتلف غن ثقافة غريه

والعودة إىل القدمي ال . يد من التأويالتفلما إنبهر اإلنسان القدمي بشعرية القصيدة، تساءل عن مصدر ذلك اإلهلام الذي أوجد له العد

ولغته    يقصد الباحث ²ا العثور على مصطلح الشعرية يف كتب هؤالء، وإمنا يقصد ²ذه العودة كشف مفاهيم القدماء حول صناعة الشعر

  .وصوره و موسيقاه

  مفهوم الشعرية عند الغربيني القدامى. 1.1

  :يمبراحل كربى، ميكن حصرها فيمايل جيد أVا قد شهدت تطورا، وهذا التطور مرواملتتبع ملسار الشعرية الغربية القدمية 

مرحلة شعرية البالغة اليت كانت zتم dلصور الشعرية والفنية والبالغية اليت يتزين ²ا النص اإلبداعي، على أساس أن البالغة زينة  -

  .قيومجال وتنميق وبديع، وظيفتها اإلمتاع والتأثري يف نفسية املتل

مرحلة شعرية اإلنز�ح والتواصل، مبعىن أن اإلبداع ليس كالما عاد� مألوفا خاضعا للقواعد املعيارية واملنطقية السائدة يف اخلطاdت  -

  .العلمية، بل هو خطاب متمرد ومنزاح عن القواعد املألوفة

فنياzا ومجاليتها وروعتها ودراسة خمتلف صيغها الكالمية  مرحلة اإلهتمام dللغة الشعرية، ويعين الرتكيز على اللغة الشعرية بتبيان -

  .)2018محداوي، ( والتلفظية يف سياقاzا التواصلية املتعددة، أي دراسة اللغة يف ذاzا و لذاzا

ربط الشعر بقوى خارجة عن الطبيعة اإلنسانية حيث أكد أثر الوحي واإلهلام يف أقوال الشعراء، وهو أول من   Aflatoon فأفالطون

  .عندما مّيز بني السرد و احلوار" اجلمهورية"إهتم dلشعرية و نظرية األجناس األدبية يف كتابه 
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 الشعرية و حتوال�ا بني نظرية األدب و النقد األديب

طون، حيث حتدث عن الشعر وفنونه، وحاجة الدولة إىل الذي يعد من السباقني بعد أفال" أرسطو"بيد أن الشعرية النظرية بدأت مع 

حتدث عن قضا� هلا عالقة dلشعر والشعراء " فن الشعر"ويف كتابه . على وعي كامل ¿مهية الشعر  "Aristoteأرسطو"الشعراء، وكان 

، من جهة أخرى تراه يرفض ماجاء به أفالطون، ويقول ¿ن الدافع إىل قول الشعر )1986املاضي، (من ابرزها التقليد، هذا من جهة 

وأكد أن غريزة احملاكاة  )41، صفحة 1986املاضي، (مرتبط dلطبيعة اإلنسانية، فما يولد الشعر هو غريزة احملاكاة واإليقاع املوسيقي 

وعلى . ما جيعل من الناس الشاعر، وغري الشاعر هو املمارسة والدربة مما يؤكد لديه أن الشعرية طبع و صناعة مطبوعة يف اإلنسان، وأن

هذا األساس جند أن الشعرية هي كلمة أصلها يو�ين مرتبطة dلفنون الشعرية، ومن مث هي نظرية وهذه النظرية معرفية أي مرتبطة بفنية 

عن إجتاه اإلغريق فرتاه مقلدا مفاهيمهم، فريى   "Horaceهوراس"وال يبتعد . من خالل الصورةاألعمال الشعرية ومجاليتها وتظهر 

  .القصيدة أن هلا سحر، فتجذب شعور السامع، أينما شاءت وهذه الرؤية يف سياق حديثه عن اإلتساق والتناسق يف حديثه إىل أهل بيزو

ويف فرتة العصور الوسطى، سار الباحثون و املبدعون على خطوات كتاdت أرسطو وهوراس يف دراسة الشعرية وتقوميها، وإحرتام قواعد 

وغريهم " نوفاليس"و" هريدر"و" ليسنج"، وبعد ذلك إىل أملانيا مع "كاستل فيرتو"الفن الشعري، ومن مث إنتقلت الشعرية إىل إيطاليا مع 

ادغار أالن "، ووضع أسسها "كولريدج"ئم املدرسة الرومانية، وترافقت الشعرية يف بريطانيا مع املدرسة الرمزية اليت ميثلها ممن أرسوا دعا

  ."فالريي"و" ماالرميه"، وأخريا عرفت فرنسا الشعرية مع "بو

  .)2018محداوي، ( فة اجلماليةويف القرن الثامن عشر امليالدي، حتولت الشعرية يف أملانيا dخلصوص إىل مبحث مرتبط dلفلس

  الشعرية يف الرتاث العريب القدمي. 2.1

عند كثرة النقاد العرب حتت dب صناعة الشعر، فالشاعر يتعلم صنعته حىت  أما الشعرية يف الرتاث العريب القدمي فهي جمال اإلستعمال

جييدها وعندئذ يبدأ dلنظم، مبعىن نقل األفكار يف قالب مجيل، وإمتد هذا التطور ليشمل شاعرية النصوص من خالل القوانني النظرية 

دمحم خليل اخلاليلة و منذر كفاين، ( األدبية يف مصطلح الكتابةللشعر، والشعرية يف البحث عن قوانني الكتابة اإلبداعية ليوحد األجناس 

فإبن سالم اجلمحي من أهم نقاد القرن الثالث اهلجري، ويف طرحه ملفهومي الطبقات والفحولة، تقرتب من الشعرية cعتبارها . )2006

واجلاحظ يتحدث عن الشعر على  .ها أهل العلم كسائر أصناف العلوم والصناعاتعلم من العلوم اإلنسانية، وللشعر صناعة وثقافة يعرف

أنه صناعة و ضرب من الصيغ، وجنس من التصوير، و املعاين مطروحة يف الطريق، وتكون الشعرية عنده إقامة الوزن وختيري اللفظ وسهولة 

به الشعر والشعراء يتحدث عن قوانني الشعر، وعيوبه، وحوافر أما إبن قتيبة الدينوري يف كتا. املخرج، ويف صحة الطبع وجودة السبك

  .الشعر، واملطبوع من الشعراء

، وذكر ابن رشيق القريواين ذلك يف عمدته )1978جعفر، (الشعر موزون مقفى يدل على معىن : وهذا قدامة بن جعفر حيث قال

واملعىن والقافية، فهذا هو حد الشعر، ألن من الكالم موزو�  اللفظ والوزن،: الشعر يقوم بعد النية من أربعة اشياء هي: "عندما قال

  .)1972القريواين، ( "مقفى و ليس بشعر لعدم القصد والنية
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كالم خميل موزون خمتص يف لسان العرب بز�دة التقفية إىل ذلك وإلتئامه من "زم القرطجاين عن الشعر فيعرفه ¿نه مث يتحدث حا

، واملتصفح يف كتاب )28، صفحة 1986القرطجاين، (مقدمات خميلة صادقة كانت أم كاذبة ال يشرتط فيها ملا هي شعر غري التخييل 

الذي اهتم فيه صاحبه dلشعر حيث حتدث أبو احلسن حازم القرطجاين عن شعرية الشعر، والقول " منهاج البلغاء وسراج األدdء"

حني ربط بني صفة الشعرية و بني ) الشعرية(الشعري، ومل يكن املقصود ²ما الشعر و النظم وإمنا نلمس يف حديثه شيئا من معاين كلمة 

، فحديثه مل خيتص بقول عن النظم أو الشعر وإمنا كان عن كافة األقاويل األدبية، وهذا )77، صفحة 1986القرطجاين، (لتخييل ا

عصفور، ( "قول شعريالقول إذا كان مؤلفا مما حياكي الشيء ومل يكن موزو� cيقاع، فال يعد شعرا، ولكن هو "ماذهب إليه الفارايب فـ 

ومن خالل هذا قد اقرتب القرطجاين من مفهوم الشعرية عندما ملح إىل إمكانية اشتمال النثر على عناصر الشعرية لتوافر . )2003

أما . )2003عصفور، ( د السامعواحملاكاة فيه، ولكي يكون خليقا هلذه التسمية عليه أن يثري إغراd وحيدث تعجيبا عن عنصري التخييل

تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها : "عبد القاهر اجلرجاين فقد ميز بني اللغة بوصفها معيارا وما أمساه معىن املعىن حيث يقول

، صفحة 1982اجلرجاين، ( "لهبسبب من بعض أي أن تضع كالمك املوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه و أصو 

، وجزالة اللفظ شرف املعنىو صحته: "على التوايل مث Îيت املرزوقي ويتحدث عن أبواب عمود الشعر العريب فيجعلها سبعة هي. )359

له، وإلتئامها على ختري من لذيذ الوزن، ومناسبة املستعار وإستقامته، واإلصابة يف الوصف،  واملقارنة يف التشبيه، وإلتمام أجزاء النطم  

ومما قيل نستنتج أن نظرية عمود الشعر هي أول صياغة للشعرية . وشدة إفتقائها للقافية حىت ال منافرة بينهما ومشاكلة اللفظ واملعىن،

ود الشعر متثل ثري من النقاد العرب املعاصرين أن نظرية عمالعربية متمثلة يف املبادىء السبعة اليت إتفق عليها النقاد العرب، وقد إعترب الك

وعلى الرغم من أن العرب القدماء مل يعرفوا الشعرية . )1988صبحي، ( والصياغة النهائية للشعرية العربية القدميةاألمنوذج األكمل 

مل يتم تداول و . وغري الشعري، الشاعرية، القول الشعري: م مثلفاظ عندهمبعناها احلديث، إال أن هذا مل مينع من ترديد بعض األل

  :                                                                       مراحل مصطلح الشعرية يف النقد العريب إال بعد مروره بثالث

  ".    البويطيقا"و فيها مت تعريب املصطلح إىل : مرحلة التقبل - 1

    ".                      فن الشعر"و متت ترمجته إىل : مرحلة التفجر - 2

فيمكن القول أن الشعرية عرفت إهتماما . )280، صفحة �1994ظم، ( ومت تداوله كما هو اآلن الشعرية: مرحلة الصياغة الكلية - 3

وخاصة إذا ما عد� إىل النظرية النقدية . كبريا، وذلك حني ترمجت بعض الكتب من لغة الغري إىل العربية  ودراسة يف تراثنا القدمي إهتماما

، وإبن سالم ، كاألصمعي، وإبناألدب يف عصر التدوين وما بعده العربية املرتكزة على النقد  التقعيدي، رغم ما شهده من قبل رواد

، فجاءت عر وإشتغلوا بهوأسسوا لشعرية النص العريب، فنظروا لقول الشلنقد الشعر العريب، ألرضية الصلبة وغريهم ممن شكلوا ا املعتز،

، حيث ربطوا اجلاهليةوهذا عكس ما كان يتومهه عرب . )1992البوسيفي، ( مباحثهم تنظريا للشعرdت بعّدها صفة للشعر ال ماهية

 .ب من السحر والكهانة، هذا قدمياة dلغيبيات، وبعامل اجلن مواطنهم، كما عدوه ضر عبقرية الشاعر والظاهرة الشعري
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  مفهوم الشعرية حديثا .3

نظرية أو ختصصا علميا مستقال، تعىن خبصائص األجناس األدبية من حيث  ويف مطلع القرن العشرين ظهرت الشعرية الغربية cعتبارها

املكو�ت و السمات، وzتم بتحليل النصوص بنيو� وأسلوبيا، وتصف اخلطاdت توصيفا شكالنيا، وقد ننتج عن هذا ظهور أربع مدارس 

ة، واملدرسة املورفولوجية األملانية، ومدرسة التحليل شعرية كربى، ميكن حصرها يف الشكالنية الروسية، ومدرسة النقد اجلديد األمريكي

فأصبحت الشعرية من أكثر مواضيع األدب جد و إ®رة، وهي شديدة الصلة dحلداثة ملا تتمتع به من . )2018محداوي، ( البنيوي

فنية تعمل بشكل أو Òخر على إبراز األثر الفين يف ملسة مجالية تكاد تكون غالبة، ألVا تكشف عن كيفية جناح النص يف  خصيصة

الشعرية هي وظيفة من . )2006دمحم خليل اخلاليلة و منذر كفاين، ( حتقيق الوظيفة الشعرية عرب جمموعة من اإلجراءات السديدة

ظائف العالقة بني البنية العميقة والبنية السطحية، وتتجلى هذه الوظيفة يف عالقات التطابق املطلق أو النسيب بني هاتني البنيتني، و 

ر فحينما يكون التطابق تتقدم الشعرية أو ختف إىل درجة اإلنعدام تقريبا، وحني تنشأ خلخلة وتغاير بني البيت وموسيقاه وحمتواه، أي تغاي

  .)1988جاكبسون، ( بنيتني تنبثق الشعرية، وتتفجر يف تناسب فردي مع درجة اخللخلة يف النصبني ال

وقد إختلف النقاد يف تسميتها، فريق أطلق عليها الشعرية، وفريق dإلنشائية، و®لث dلشاعرية، وعلم األسلوب، وعلم األدب أو فن 

ولكن مسيت الشعرية  .نظرية الشعر، وغريها من التسميات اليت ذكرت يف أكثر من مصدر من مصادر الشعرية النظم، أو بفن الشعر، أو

²ذا اإلسم ألن بدايتها كانت تنطلق من فن الشعر cعتباره اجلنس األديب األول و السامي الذي كان يرتبع على قمة األجناس واألنواع 

حات اجلديدة اليت تبوأت مقاما أثريا من إهتمامات اخلطاب النقدي املعاصر، وهي تعد منهج األدبية، و¢يت الشعرية يف طليعة املصطل

  .نقدي قائم بذاته

  إلرهاصات األوىل للشعرية الغربيةا. 4

ولدت الشعرية مع مطلع النهضة اللسانية احلديثة مع الفكر البنيوي يف طوره الشكالين، وهي ليست حكرا على الشعر بل تتعداه إىل 

  .)41، صفحة 1944داوود، ( دراسة الفنون األدبية املختلفة

فقد عرفت الشعرية إهتماما dلغا، السيما من قبل النقاد الغربيني، مع الطفرة العلمية اليت شهدها النقد األديب يف ظل الدرس اللساين 

يف اللسانيات العامة، وأعمال الشكالنيني الروس وعلى رأسهم "  De Saussureدي سوسري"الذي يعود الفضل فيه إىل دروس 

، مث العلوم اليت إشتغلت على النص أو اخلطاب كالبنيوية واألسلوبية وعلم الداللة والسيميائيات، وكافة " Jakobsonجاكبسون"

حدة فاصلة سواء بني العرب أو بني نقاد العرب أنفسهم، املناهج النسقية، إال أن حقل الشعرية مل ترس اآلراء بشأنه على وجهة نظر وا

فحسبهم أن هناك شعر�ت وليس شعرية واحدة dلنظر إىل التنوع الفلسفي، واخللط بني شعرية النص كجوهر مجايل وفين وإبداعي، وبني 

  .)2009ميصابيح، ( الشعرية كقواعد و قوانني ¢صل الكتابة النقدية

  : فهناك ثالثة مفاهيم للشعرية. والتعدد أبرز مساتهديث فله ذوق خاص، حيث الغموض كما أن مصطلح الشعرية احل
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  .علم موضوعه الشعر يهدف إىل مناقشة نظر�ت الشعر املؤطرة ¢طريا عقليا: املفهوم األول - 1

  .النصوص من خالل القوانني النظرية للشعر، وهي قراءة درجات شاعرية الشاعرية، شاعرية النصوص: املفهوم الثاين - 2

، هذه املفاهيم إنطالقها من املدرسة zدف إىل توحيد األجناس األدبية الشعرية هي قوانني الكتابة اإلبداعية،: املفهوم الثالث - 3

  .الشكالنية الروسية، ومن مصطلح أدبية األدب حتديدا

 ر يف إزدهار الشكالنية الروسية وظهورها اليت ظلت متارس اإلزدواجية ما بني الشكل     كما كان لقيام الدولة السوفياتية اجلديدة dلغ أث

رؤية خاصة يف الشعر ومساته، حيث يشري إىل عدم  " ليبلنسكي"، و "Mayakovskiما� كوفسكي"واملضمون، وميثل هذا أشعار 

، وإقدام الشاعر على اإلبداع نتيجة قوة جبارة نده عاطفة حية، بل روحوالشاعرية ع. ريةكفاية القافية والبحر يف التفريق بني الشعرية و النث

  .ورغبة ال تقهر، فالفكرة اàردة مثرة العقل والفكرة الشعرية مثرة احلب كالرغبة، وهي رغبة روحية معنوية

نيني، ويف ¢رخيه هذا يفرق بني ليؤرخ لتطور أفكار الشكال" نظرية املنهج الشكلي"م بعنوان 1925يف مقال له عام " إخيبناوم"وÎيت 

مفهوم اللغة اليومية واللغة الشعرية، مما يستلزم بالغة تتولد من جديد إىل جانب اإلنشائية، وللشعر كخطاب خصائصه اللسانية املتميزة 

  ."نظمية ، معجمية ، داللية"

،  René Wellekورينيه ويلك ، Jakobsonمث إنطلقت حلقة براغ اللسانية للفصل يف األربعينات إىل أمريكا بواسطة جاكبسون

و إىل فرنسا يف الستينات حيث تتجدد مفاهيم الشعرية، مث تنتقل إىل العرب عرب الرتمجة يف أوائل السبعينات من القرن املاضي من خالل 

  .حماوالت اإلستفادة من املنهج البنيوي

األديب يف روائع الشعر اليو�ين والالتيين واإليطايل، وكان من أهم حبثت عن اجلمال " مجاعة البلياد"ويف فرنسا ظهرت مجاعة شعرية 

على خطى هوراس مع إشارته إىل ضرورة وضع حد فاصل   "Pauloبوالو"نظراzم ضرورة خلق أسلوب شعري خمتلف عن النثر ، فسار 

بع اإلبداع الشعري من أوائل املتحدثني عن يف حديثه عن منا  "Chillerشيلر"وكان . بني خمتلف األشكال املختلفة من الفنون األدبية

  .الالشعور وإختاذه نقطة إنطالق وحيدة، فالشعر هو إجادة التعبري وإيصال هذا الالشعور

فن توجيه للعب احلر "والشعر عنده " اللحظة، الكيفية، الكمية، الشكل: فريى حدود اجلميل يف أربعة أمور  " Kantكانط"أما 

  ."كان عمال جادا للفهمللمخيلة، وجعله كما لو  

، فريى الشعر أعلى أنواع الفن الرومانتيكي، فاملوسيقى مشاعر غامضة، والشعر واضحة "علم اجلمال"يف كتابه  "Hegel هيجل"أما 

داوود، ( ويف الشعر تتحول اللغة من غاية بذاzا إىل أداة للتعبري املثايل الذي ماعاد مكتفيا بواقعه الداخلي الصرف. قوية متجانسة

  .)280، صفحة 1944
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مث توالت املدارس األدبية كالرب�سية اليت جتعل من غاية أمهيتها الصورة الشعرية، وصياغتها، مث السر�لية اليت إعتمدت على مصادر 

  .فلسفية و أدبية و نقدية لفالسفة وأدdء ونقاد كثر

ومما سبق نستطيع أن نلمح البذرة األوىل اليت حاول هؤالء زراعتها يف حقل الشعرية، من حيث النظرة للشعرية وصوره ولغته وكيفية 

  .التحول، وهذه البذور، ومرتكز الشعرية اإلنز�ح إستفاد منها رواد الشكالنية يف إثبات غرس الشعرية

  هاامليالد احلقيقي للشعرية الغربية و رواد .1.3

الذي يعد من السباقني   " Roman Jakobsonرومان جاكبسون"ُولد مفهوم الشعرية كمادة على يد الناقد الشكالين واللساين 

املرسل، واملرسل إليه، والرسالة، والسياق، والشفرة، "يف هذا اàال والذي ينطلق يف رؤيته للشعرية من نظرية االتصال وعناصرها الستة 

مع الوظائف  ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعاجل الوظيفة الشعرية يف عالقاzا:"وخيلص من هذا إىل أن الشعرية هي "وقناة االتصال 

األخرى للغة، وzتم الشعرية dملعىن الواسع للكلمة dلوظيفة الشعرية ال يف الشعر فحسب، حيث zيمن هذه الوظيفة على الوظائف 

، 1988جاكبسون، (األخرى للغة، وإمنا zتم ²ا خارج الشعر حيث تعطي األولوية هلذه الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة الشعرية 

، �1994ظم، (ما الذي جيعل من رسالة لفظية أثرا فنيا ؟ : كما أنه رأى أن مفهوم الشعرية اإلجابة على هذا السؤال )24صفحة 

مربوك، (" تعمل على نقل مبدأ التكافؤ من حمور اإلختيار إىل حمور التوظيف"، وهذا ما دفعه أن خيتصر الشعرية يف أVا )34صفحة 

2013( .  

 قد إنطلق من شعريته من منظور لساين، فهو يعد النظرية الشعرية جزءا مهما وال  "Roman Jakobsonرومان جاكبسون"ولعل 

أساس ذلك تكون الشعرية   فعلى. )1944داوود، ( يتجزأ من اللسانيات املختلفة ألVا بشكل أو Òخر zتم بقضا� البنية اللسانية

والشاعرية تبحث يف . كوظيفة متنح للدراسة اللغوية مسة األدبية اليت تنقلها من اخلطاب العادي إىل نص أديب له خصوصيته املميزة

و خفي إشكاليات البناء اللغوي ولكنها ال تقف عند حد ماهو حاضر وظاهر من هذا البناء يف النص األديب وإمنا تتجاوزه إىل سرب ماه

ولذلك فإن كثريا من اخلصائص الشعرية ال يقتصر إنتماؤها على علم اللغة، وإمنا جممل نظرية اإلشارات أي إىل علم . وضمين

السيميولوجيا العام، والشاعرية تنبع من اللغة لتصف هذه اللغة فهي لغة عن اللغة، إال أن تطبيقاته قد اجتهت اجتاها معاكسا لذلك، 

على   "Riffaterreريفاتري"الشعر املنظوم متجاهلة بذلك مجيع األنواع األدبية األخرى وهذا ما أخذه  فهي مل تتخط حدود

رغم إدراكه أن هذه الوظيفة الشعرية موجودة يف مجيع الفنون اإلبداعية فإنه ظل يلح على قيمة ": حني قال  "Jakobsonجاكبسون"

أن حمتوى مفهوم الشعر " جاكبسون"كما بني   )23، صفحة 1990تودوروف، ( "الشعر املنظوم على حساب األنواع األدبية األخرى

عنصر  هي كما أكد ذلك الشكالنيون  poeticite غري ®بت، فهو يتغري مع الزمن إال أن الوظيفة الشعرية أو ما يسميها dلشاعرية

   .فريد ال ميكن اختزاله و الوظيفة الشعرية

  . جمرد مكون من بنية مركبة ، هذا املكون حيول العناصر األخرى و حيدد فيها سلوك اàموع
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، فهو يف طليعة النقاد الذين إهتموا  "Todorovتودوروف"أما من �حية الشعرية بوصفها مصطلحا فقد إقرتنت يف النقد الغريب بـ 

والتأصيل هلا منذ الستينات من القرن املاضي وحىت الوقت احلاضر، إذ ال جيد الدارس مؤلفا من مؤلفاته إال وقد وظف فيه  dلتنظري

إذ ينطلق من البحث يف اخلصائص األدبية عموما ليصوغ مفهوما عاما للشعرية  )124، صفحة 1996كولر، (" مصطلح الشعرية

الذي حيدد موضوعها ¿نه ليس هو العمل األديب بل هو البحث يف خصائص اخلطاب األديب، أو هي إقرتاح نظرية داخلية لبنية اخلطاب 

Vا تسعى إىل الكشف عن القوانني العامة اليت تقوم بتنظيم والدة  األديب، والعمل على إشتغاله بوصفه متظهرا لبنية جمردة وعامة، كما يرى أ

  .)1944داوود، ( كل عمل أديب و تبحث عن هذه القوانني جمتمعة داخل األدب ذاته

ألدب نفسها مما يعيدها îرخييا إىل فالشعرية إذا وفق هذا املعىن هي نظرية دراسة خصائص األشكال األدبية وهي مبعىن من املعاين نظرية ا

، 1996كولر، (أن الشعرية هي علم يسعى إىل معرفة القوانني اليت تنظم والدة عمل  " Todorov تودوروف"أرسطو، كما قرر 

  : الشعرية يف جماالت ثالثة هي " Todorovتودوروف"، كما حيدد )124صفحة 

  ¢سيس نظرية ضمنية لألدب ، متييز ماهو أديب عن ماهو غري أديب - 1

   ليل أساليب النصوصحت - 2

  .تسعى الشاعرية إىل إستنباط املعيارية اليت ينطلق فيها اجلنس األديب ولذلك فإن الشعرية حتمل مساحة كبرية يف علم األدب - 3

لألدب، جمددة وdطنية يف آن واحد، وتعين الشعرية بتلك اخلصائص اàردة اليت تصنع فرادة احلدث األديب، أي  والشعرية عنده مقارية

  . األدبية، فالشاعرية إذا هي الكليات النظرية عن األدب �بعة من األدب نفسه وهادفة إىل ¢سيس مساره

ويشري به وضع  " Jakobson جاكبسون"بية اليت أسس هلا يلتقي مع مفهوم األد "Todorovتودوروف"وهذا الفهم الذي يصوغه 

  .سيميائي نوعي للنصوص األدبية، ويتعارض أيضا مع مفهوم علم األدب لدى اآلخرين

ولعل الشعرية تكشف قوانني النص السردي الداخلية، وتركز بشكل أو Òخر على صناعة الرتكيب من حيث هي صناعة أدبية فنية، كما 

تظام العالقة بني عناصر النص، بل تصل إىل بعد النص هيكلية îمة يشتغل نظامها ضمن حدود زمنية تكون ®بتة،  تركز على حركة إن

كما يرى أن الشعرية هي نظرية لدراسة األنساق لذا نراه حيدد يف إطار الشعرية جمموعة مظاهر و مستو�ت لدراسة النصوص حيث 

، 1988كوهن، ( املظهر اللفظي، املظهر الرتكييب، املظهر الداليل: ويقسمها إىل ثالثة مظاهريعتمد ثباzا وإستقرارها يف اخلطاب األديب 

مبينا الفرق الدقيق بني  " d Barthesرت"قد حدد موضوع الشعرية الذي استند إليه  Todorov ويبدو أن تودوروف )15صفحة 

قد نفى  "Todorov تودوروف"فاألثر األديب هو إنتاج املؤلف احلقيقي، أما النص فهو ما ينتجه القارئ، وكأن األثر األديب والنص، 

أن تكون مثة إمكانية األثر األديب موضوعا للشعرية، وذلك أن األثر األديب عمل موجود و موضوع الشعرية هو العمل احملتمل، أي العمل 

   .الذي يولد نصوصا ال Vائية

، 1988كوهن، (فهي ال تتعلق dلعمل ذاته بقدر ما تتعلق مبقوليته  " Roland Barthes روالن dرت"هوم الشعرية عند أما مف

فقد   " Jean Cohenجان كوهن"أما . فالشعرية عنده تعىن بوصف املنطق الذي تتولد املعاين بطرق ميكن ملنطقنا قبوهلا )15صفحة 
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فكان رأيه يف الشعرية ال خيتلف عمن سبقه بوصفها علما، لكن هذا العلم حيتاج " بنية اللغة الشعرية"حتدث كثريا عن الشعرية يف كتابه 

املنهج املتبع يف مسألة : النثر فقد قالو يشرح هذا املفهوم عندما فرق بني الشعر و " اإلنز�ح"إىل الرباهني إال أنه يعىن بصفة خاصة بـ 

متييزية ال ميكن إال أن يكون منهجا مقار�، ويعين األمر هنا مواجهة الشعر dلنثر، ولكن النثر هو اللغة الشائعة ميكن أن تتحدث عن 

، وتعرف الشعرية هي علم األسلوب الشعري"   Cohenكوهن"والشعرية عند . )1995جينيت، ( تعترب القصيدة إنز�حا عنه" معيار 

أن الشعرية هي "  " Cohenكوهن"cعتبارها أسلوبية النوع أVا تطرأ وجود لغة للشعرية، وتبحث فيها عن مقوماته التأسيسية ولذا يرى 

سيس ، أو اللغة الشعرية، بل أنه يطمح إىل ¢للغة األدبية وإمنا دراسة الشعرعلم أساسه الشعر وأن اهلدف منه ليس دراسة األدب أو ا

يف غري مكان أن الشعرية علم موضوعه الشعر و²ذا املعىن تكون الشعرية متعلقة جبنس أديب   " Cohenكوهن"علم للشعر، ويؤيد 

رية جتاوزت وهذا هو املعىن األول للشعرية، و هو فهم أصبح كالسيكيا dعتبار أن الشع. واحد و هو القصيدة املتميزة dستعمال النظم

، فلحرصه على أن يكسب شعريته أمهية معينة ذات اجتاه لساين Cohen" كوهن"، ويبدو أن شعرية الشعر فقطاالتصال جبنس 

، أي تفسري اللغة dللغة نفسها هلذا تبدو به اللسانيات علما، وهو مبدأ احملايثةاستثمر املبادئ اللسانية واقرتح املبدأ نفسه الذي أصبحت 

  .)2006دمحم خليل اخلاليلة و منذر كفاين، (، بينما هي يف اللسانيات متسعة لألشكال اللغوية لشعرية عنده حمددة dلشكل الشعريا

أحد أقطاب الشعرية الغربية املعاصرة ملا قام به من مجع بني ماضي الشعرية،   " Gérard Genetteجريار جينيت"كما يعد 

dلبالغة القدمية، وحاضرها من خالل ما شهدته من حتوالت وتغريات إثر Vلها من علوم اللغة واللسانيات، وهو أمر دفع  إلرتباطها

جبينيت إىل احلكم على أن الشعرية إذا علم غري واثق من موضوعه إىل حد بعيد، ومعايري تعريفها هي إىل حد ما غري متجانسة وأحيا� 

تبار وإعادة إعتبار التحديدات والتقسيمات املتتالية طوال التاريخ للحقل األديب، جيعلنا منقادين ®نيه إىل غري يقينية، ومن مث فإن إع

 منذ عهد قريب يف صلب كل شعرية، وهو يف أي شيء تنحصر أدبية األدب؟" رومان جاكبسون"التساؤل املثري الذي كان وضعه 

ل هذا الغموض والتبدل والتقلب الذي عرفه مسار الشعرية، دفعه إىل دراستها من جانب آخر ميزه عن أشباهه، ولع .)1995جينيت، (

إذ تناوهلا من حيث هي طرائق للخطاب، dحثا عن كيفية تشكل احلكي وطرقه وأمناطه يف النص األديب، معمما الشعرية على جل 

جريار "املفهوم مثبتا أن موضوع الشعرية هو النص اجلامع، وهو املفهوم الذي إقرتحه  قام بتوسيع" مدخل جلامع النص"ففي كتابه . أعماله

، )2014اخلليفي، (موضوعا للشعرية معتربا أن موضوع الشعرية ليس النص منفردا، بل النص اجلامع  "Genette Gérard جينيت

أصناف اخلطاdت، صيغ التعبري، : اليت ينتمي إليها كل نص على حدة  و نذكر من هذه األنواع أي جمموع اخلصائص العامة أو املتعالية 

  .األجناس األدبية

من خالل كتا²ا علم النص، تتحدث عن النص وعلمه وما يهدف إليه حديثها عن وضعية ":  Julia Kristiva جوليا كريستيفا"أما 

فالشعرية عندها و دون دخول إىل رأيها املستمد من السيميائية يف : اللغة: عرية ومهها هنااملدلول الشعري، حيث رمست مرجعية اللغة الش

أو الشيء العام إىل صيغة أخرى، و¢خذ اللغة هنا مقولة خاصة أو عامة " امللموس أو الفردي"اللغة حيث حتويل اللغة الشيء اخلاص 

الرواشدة، ( مبعىن حتويل من نص إىل نص آخر وذوdنه فيه واللغة هي املازجةوالبد من وجود معيار، واللغة الشعرية خرق هلذا املعيار 

 يتضح مما تقدم أن الشعرية قدمية جديدة يف نظرية اآلداب الغربية ألVا متتد يف عمقها التارخيي إىل أرسطو. )9، صفحة 2006
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Aristote ا تعىن بدراسة األدب منVهتمام كبري، والسيما نقاد اإلجتاهات النصية، أي أc ا حظيت من النقاد املعاصرينVوجديدة أل ،

حيث هو أدب، ومن حيث خصائصه، ومن حيث الكشف عن قوانينه، وهي بذلك تكون إسم لنظرية األدب، غري أVا عند النقاد 

  .لة اللغوية وال توجه صلب إهتمامها إىل مؤلف الرسالةالنصيني متتاز بكوVا ترتكز على الرسا

  الشعرية من املنظور العريب احلديث .2.3

قد أ®ر مفهوم الشعرية يف النقد العريب احلديث من �حية التسمية واملفهوم اضطراd ال مثيل هلو يرجع هذا االضطراب إىل عدم التنسيق 

وهذا  )43، صفحة 2008وغليسي، (بني الباحثني الذين واجهوها جبهود فردية تعوزها روح التنسيق االصطالحي على مستوى املفاهيم 

دمحم ( وكذا فعل كمال أبوذيب يف كتابه الشعرية" الشعرية العربية"التنظري هلا  يف كتابه " أدونيس"ية يف العامل، وحاول ¢ثرا بنظر�ت الشعر 

يف فن الشعر و أصله اليت تنبع للوصول إىل شعر يدل على " أمحد مطلوب" كما حصر معناها   )2006خليل اخلاليلة و منذر كفاين، 

أVا تسعى إىل معرفة القوانني العامة اليت تنظم والدة كل عمل، وهي تبحث هذه القوانني داخل : شاعريته ذات متيز وحضور، ومما قيل فيه

فتكون الشعرية هي إسم لكل ماله صلة cبداع كتب و¢ليفها حني تكون اللغة يف آن واحد اجلوهر والوسيلة  )î2010وريرت، (األدب 

وقد وردت هلا تعريفات كثرية ومتعددة . ال dلعودة إىل املعىن الضيق الذي يعين جمموعة من القواعد واملبادىء اجلمالية ذات الصلة dلشعر

وأVا علم موضوعه الشعر، وهي اإلحنراف عن التعبري، وكذا هي اإلنز�ح الذي هو الشرط  األدب،يف النقد العريب، فمرة هي علم 

  . الضروري لكل شعر

وتتضح نظرة هؤالء النقاد العرب كأVا إنعكاس ملا هو عند نقاد الغرب حيث التأثري الواضح ملا عند العرب من نظر�ت وآراء ومن أبرز 

  .أبوذيب، عبد هللا الغذامي، صالح فضل، دمحم مفتاح، سامي سويدانالنقاد العرب أدونيس، كمال 

يتحدث أدونيس عن الشعرية العربية على شكل حماضرات يبدأ عن الشعرية والشفوية اجلاهلية اليت بدأ فيها ¢سيس النظرة إىل الشعرية 

د يف الفكر العريب لذلك يعمد أدونيس إىل ربط الشعرية العربية ليصل إىل إشكالية الشعرية املرتبطة dلفكر العريب، فهاجس الفجوة موجو 

هوية، dحلداثة، فمسألة احلداثة الشعرية يف اàتمع العريب تتجاوز حدود الشعر حبصر املعىن ويشري إىل أزمة ثقافية عامة هي مبعىن ما أزمة 

لشعر حيث أراد من خالل قراءته للشعرية العربية حول احلداثة الشعرية هو حماولته إعادة صياغة مفهوم ا" أدونيس"وخالصة ما قدمه 

  :الكشف عن قوانينها األساسية اليت تتحكم فيها، فإنطلق من موقفني مها

  .إنتقاده لقوالب الشعر القدمي، وآلية تكراره يف مناذج مستعادة، فهو هنا ينتقد اإلستعادة، ال األصل -

من الشعراء املتمردين على النماذج والقوالب، وكذا ¢سيسهم لفهم جديد سعيه إلستكشاف اخلصائص الشعرية من املوروث لعدد  -

  .)237، صفحة 2018يوسف، ( للشعر، وdلتايل فهم يف نظره مؤسسون للحداثة احلقيقية للشعر العريب

خصيصة عالئقية أي أVا جتسد يف النص لشبكة من العالقات : "ليناقش الشعرية يف إطار بنية كلية، ويعرف الشعرية وÎيت كمال أبوذيب

اليت تنمو بني مكو�ت أولية مستها األساسية أن كال منها ميكن أن يقع يف سياق آخر دون أن يكون شعر� لكنه يف السياق الذي تنشأ 

تواشجة مع مكو�ت أخرى هلا السمة األساسية ذاzا يتحول إىل فاعلية خلق الشعرية ومؤشر على فيه هذه  العالقات، ويف حركته امل
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ويستخلص . )43، صفحة 2013حسني، ( والشعرية خصيصة نصية ال ميتافيزيقية قابلة لإلكتناه والتحليل املتقصى والوصف. وجودها

والذي يُعد من الكتب الرائدة يف نقد الشعرية، أن من مكو�ت الشعرية عنده ظواهر أخرى كالوزن والقافية، أو " يف الشعرية"من كتابه 

الصورة، أو األفعال، أو املوقف الفكري أو العقائدي، حتدث أيضا عن مكو�ت النص على الصعيد الداليل والرتكييب والصويت واإليقاعي 

جوة، أو مسافة التوتر ال يقتصر هذا املفهوم عنده على الشعرية فقط بل هو األساس يف التجربة والتشكيلي، كذلك تطرق ملفهوم الف

  .)248، صفحة 2018يوسف، ( اإلنسانية وحضور النص يف النص الشعري مييزه عن غريه من النصوص

وأن ما قدمه يف هذا الكتاب من إضافات للشعرية العربية " مفاهيم موسعة لنظرية شعرية"يف مؤلفه " دمحم مفتاح"ومن جهة أخرى جند 

ع جدير dإلهتمام فمفاهيمه حول الشعرية إتصفت dإلتساع و الشمولية، كما أVا تثري إهتمام القارئ العريب وإنشغاالته ملا حتمله من تنو 

فقد عمل على تتبع النظر�ت والعلوم ومقارنتها مع شعر� العريب املعاصر إضافة إىل قيامه بتجميع العلوم . موضوع الشعرية معريف خيدم

  .املعرفية وتوحيدها برؤية شعرية حاول من خالهلا الكشف عن مكامن الشعر العريب املعاصر

جتعل من النص الشعري نصا شعر�، وهي ما تعدو ما تكون جتليا من أما عبد هللا الغذامي يعرف الشعرية ¿Vا نظرية األدب، وهي ما 

وبعد عرضه آلراء النقاد القدامى واحملدثني  )311، صفحة 1997اليايف، (جتليات الشعرية يف مفهوم الفالسفة األكادميني اإلسالميني 

لقوانني العادة، ينتج عنه حتويل اللغة من كوVا إنعكاسا للعامل أو تعبريا عنه أو موقفا منه إىل أن  فإن الشاعرية إنتهاك: " يصل إىل القول

الكليات النظرية عن األدب : "وخيلص إىل أن الشعرية هي". تكون هي نفسها عاملا آخر رمبا بديال عن ذلك العامل، فهي إذا سحر البيان

، صفحة 2006الغذامي، ( "ساره، فهي تناول جتريدي لألدب مثلما هي حتليل داخليîبعة من األدب نفسه وهادفة إىل ¢سيس م

23(.  

ليس النص هو موضوع الشعرية، "فريى أن الشعرية zتم dلشعر والنثر، بل وتتعدامها إىل غري األدب وما يؤكد هذا قوله " حسن �ظم"أما 

أصناف : جمموع اخلصائص العامة أو املتعالية اليت ينتمي إليها كل نص على حدة، وتذكر من بني هذه األنواعبل جامع النص، أي 

  .)25، صفحة �1994ظم، ( "اخلطاdت، وصيغ التعبري، واألجناس األدبية

على أن هناك عوامل خارجية تؤثر يف تشكيل التصورات اخلاصة " شعريةأسئلة النقد وال"فهو يؤكد من خالل كتابه " سامي سويدان"أما 

مبثابة الشروط اليت حتدد نوع اإلبداع أو منطه كما أنه يشري إىل متثل هذه العوامل يف النظم السياسية  - أي العوامل -�لشعرية، فهو يعدها 

ى الفين األديب، ويضيف أيضا أن الشعرية قائمة يف النص األديب واإلجتماعية العامة املسيطرة، أيضا الوضع الثقايف اإلمجايل، واملعط

اإلبداعي ال خارجة، كما أVا يف األصل علم يبحث يف األصول املعرفية واملقومات اليت تقوم على النصوص واألعمال األدبية واإلبداعية 

راجع إىل التنوع الكبري الذي تتصف به اإلبداعات  من حيث اللغة، كما يؤكد على مدى صعوبة تقدمي تصور عام للشعرية العربية، وهذا

  .العربية شعرا و نثرا
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أن جوانبها dلغة التعقيد و السيما العربية منها، ألVا مل تتعد حدود " مسلم حسن حسني"أما من حيث جوانب الشعرية فقد ذكر 

  .)312، صفحة 1997اليايف، ( الشعر الوجداين الذايت

أما ما جاء به صالح فضل حيث حديثه عن أساليب أو سلم الدرجات الشعرية، دون حتديد منه ملفهوم هذا املصطلح أو داللته، فيشري 

  .إىل طرق الدارسني هلذا املصطلح، ويتناول جمموعة من الشعراء احملدثني يف دراسة نقدية ألهم قصائدهم

أن الشعرية هي جمموع املكو�ت والعالقات اليت جتعل من نص ما نصا شعر� مقدما يف هذا التعريف خالصة " نعيم اليايف"بينما رأى 

  . )308، صفحة 1997اليايف، (قراءاته لنصوص الشعرية 

  خامتة .4

األخري ال يكاد النقاد اإلمجاع على حتديد واحد ملصطلح الشعرية، فكل واحد من السابقني يرى الشعرية مبنظور منهجه النقدي  ويف

ونرى قبل ذلك الشعرية األوربية اليت تدرجت يف . عند رواد الشكالنية الروس" الشكل و املضمون"فرتى الشعرية يف جدليتها . التابع له

  .ذات السمة اللغوية، وهذه السمة كانت األغلب أو حمور معظم املتحدثني عن الشعرية مفاهيم السيميائيني

لكن من الواضح أن موضوع الشعرية مازال يعاين من مشكلتني أساسيتني وذلك على الصعيدين الغريب والعريب، مشكلة تتعلق 

بزوغ هذا املصطلح حتت ¢ثري اللسانيات والسيميائيات " ما يتعلق مبشكلة املصطلح فمصدرها، أما في، وأخرى تتعلق dملفهومحdملصطل

، لشعرية ختضع جلهاز عصرها املعريف، أما فيما يتعلق مبشكل املفهوم فإVا تنبع من اختالف هذا الفهوم dختالف العصر، فا"احلديثة 

  . األدبية واملنهج النقدي لكل �قد ولنمط البنية الفكرية والفنية السائدة إضافة إىل اختالف املفهوم تبعا الختالف املدرسة

يتضح مما تقدم أن الشعرية تعىن بدراسة األدب من حيث خصائصه، ومن حيث الكشف عو قوانينه، وهي بذلك اسم آخر لنظرية 

متتاز لكوVا األدب، كما ذهب تودروف وعبد هللا الغدامي وغريمها، وإىل النقد كما يذهب النقاد النصيون، غري أVا عند النقاد النصيني 

وأVا تتوسل لتحقيق أهدافها بوسائل العلم من حيث كوVا تريد االبتعاد توجه اهتمامها إىل مؤلف أو dثها، تركز على الرسالة اللغوية وال 

انني لضبط إال أن الشعرية كما يتضح لنا أVا تتقاطع معهما، فهي تزود النقد مبعايري و قو . عن األحكام اجلاهزة واآلاراء االنطباعية

اخلطاب األديب، وجتعله متميزا عن بقية أنواع اخلطاب، كما أVا تستخدم اللغة لتفسري ماهو لغوي، أما من جهة نظرية األدب، فالشعرية 

أقدم منها فالشعرية تبحث فيما جيعل الشعر شعرا، أما نظرية األدب فهي تبحث عن ماهية األدب ُمنشؤه وأثره، فهي بذلك مستقلة 

  :ومن النتائج املستخلصةعنهما 

  .ظهور الشعرية كمصطلح يف النقد احلديث مع املدرسة الشكالنية وحلقة براغ -

  .تقاطعها مع عدة مفاهيم كاألدبية واجلمالية واألسلوبية، ومع املناهج النقدية -

  .الكثرية اليت تربطها بعدة جماالت ذات صلة dللغة وأخرى حمايثة هلا ال يوجد مفهوم دقيق للشعرية، وهذا للتتقاطعات -



  

  

  
  

  

 

80 

 الشعرية و حتوال�ا بني نظرية األدب و النقد األديب

ضرورة التأسيس لفكر عريب خالص يستمد أفكاره ومبادئه وآلياته من بيئة عربية و مرجعيات تراثية، واإلبتعاد عن اإلستعارة من  -

  .الغرب

  

 قائمة املراجع

International Energy Agency) .2018 .(IEA . ريخ االسرتدادî19 12 ,2018 من ،iea.org: 

https://www.iea.org/topics/renewables/ 

oxford university press) .2018 .(english oxford living dictionaries . ريخ االسرتدادî19 12 ,2018 ،
 :en.oxforddictionaries.comمن 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/renewable_energy  
S OUALI) .2006 .(Etude géothermique du Sud de l‘Algérie .Revue des Energies 

Renouvelables  ،9 )4(  ،298 .Centre de Développement des Energies Renouvelables ،
Algérie.  

The Intergovernmental Panel on Climate Change) .2011 .(renewable energy sources and 

climate change mitigation. New York, USA: cambridge university press.  
The Natural Resources Defense Council) .2018 .(NRDC . ريخ االسرتدادî19 12 ,2018 من ،The 

Natural Resources Defense Council: https://www.nrdc.org/stories/renewable-energy-
clean-facts  

Virginie Perroud) .Septembre 2006 .(Développement Urbain Durable  &Agenda 21 Local: 

Analyse de la filière du Bois à Lausanne. Faculté des lettres, institut de Géographie.  
: االسكندرية، مصر). 1اإلصدار ( )دراسات حتليلية تطبيقية(الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة ). 2017. (م عبد هللا عبد الرؤوف دمحمإبراهي

  .دار اجلامعة اجلديدة
  .دار اجلبل: بريوت، لبنان). 2اإلصدار ( العمدة يف حماسن الشعر و آدابه و نقده). 1972. (إبن رشيق القريواين

  .بريوت .فن الشعر). 1959. (عباس إحسان
، من î23 12 ,2018ريخ االسرتداد ) جامعة الدول العربية، احملرر( .دليل الطاقات املتجددة). 2013. (اàلس الوزاري العريب للكهرdء
  http://www.rcreee.org/sites/default/files/daleel_web_2.pdf: اàلس الوزاري العريب للكهرdء

 :rcreee.org، من î23 12 ,2018ريخ االسرتداد  .دليل الطاقات املتجددة). 2015. (لوزاري العريب للكهرdءاàلس ا

http://www.rcreee.org/sites/default/files/daleel_web_2.pdf  
، î23 12 ,2018ريخ االسرتداد . جددةاجلارية يف جمال الطاقات املت/ املشاريع الرئيسية احملققة ). 2013. (الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

-andi.dz: http://www.andi.dz/index.php/ar/132-energies-renouvelables/1208-principauxمن 

projets-realises-en-cours-de-realisation-en-matiere-des-energies-renouvelables  
االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة 2017 دةاملتجد الطاقات قطاع  

). 1اإلصدار ( "دراسة يف األصول و املفاهيم'احلقيقة الشعرية على ضوء املناهج النقدية املعاصرة و النظر�ت الشعرية ). 2010. (بشري îوريرت
 .عامل الكتب احلديث: إربد، األردن



 

  

  

  

 

81 

 كبري الشيخ

 
  .جامعة اجلياليل اليابس: سيدي بلعباس .الشعرية و النقد األديب عند العرب). 2018. (بغداد يوسف
   .الشعر�ت و حتليل اخلطاب). 2005. (بوحوش رابح
  .دار الكتاب املصري: القاهرة). 1اإلصدار ( دراسة يف الرتاث النقدي: مفهوم الشعر). 2003. (جابر عصفور

  .دار توبقال: الدار البيضاء، املغرب) دمحم الويل و مبارك حتون، املرتمجون( .قضا� الشعرية). 1988. (جاكبسون
  .دار توبقال: الدار البيضاء، املغرب) دمحم الويل، دمحم العمري، املرتمجون). (1اإلصدار ( النظرية الشعرية). 1988. (نجان كوه

  .املركز الثقايف العريب: بريوت و دار البيضاء). 1اإلصدار ( قضا� الشعرية). 1994. (جسن �ظم
): أدب و مسرج(قراءات نقدية -، من املثقف2021, 02 25االسرتداد  îريخ. تطور الشعرية الغربية). 2018, 10 18. (مجيل محداوي

https://www.almothaqaf.com/b2/931641  
  .جملة القاهرة: القاهرة) السيد إمام، املرتمجون( .النظرية األدبية). 1996. (جونثان كولر

دار الشؤون الثقافية العامة آفاق عربية و توبقال : العراق بغداد،) عبد الرمحن أيوب، املرتمجون( .مدخل جلامع النص). 1995. (جريار جينيت
  .للنشر

  .دار الغرب اإلسالمي: بريوت، لبنان). 3اإلصدار ( منهاج البلغاء و سراج األدdء). 1986. (حازم القرطجاين
  .جامعة مؤتة: مؤتة .'دراسة يف النظرية و التطبيق'الشعرية يف النقد العريب احلديث ). 2006. (حامد سامل الرواشدة

  .363، )9( )أحباث يف اللغة و األدب اجلزائري(املخرب . الشعرية و تعدد املصطلح و إضطراب املفهوم). 2013. (خولة بنت مربوك
  .القاهرة .لغة الشعر). 1986. (رجاء عيد

  .دار توبقال: غربالدار البيضاء، امل) شكري املبخوت، املرتمجون). (2اإلصدار ( الشعرية). 1990. (زفيتان تودوروف
، من î23 12 ,2018ريخ االسرتداد . Chiffres Clés 31 Décembre 2016). 2016. (شركة الكهرdء والطاقات املتجددة

Shariket Kahraba wa Taket Moutadjadida: http://www.sktm.dz/?page=article&id=64  
 :sonelgaz.dz.، من î23 12 ,2018ريخ االسرتداد . Énergies renouvelables). 2013. (شركة الكهرdء والغاز

http://www.sonelgaz.dz/?page=article&idb=3  
والغاز الكهرdء شركة 2013Programme des énergies renouvelables 

 .دار احلداثة: بريوت، لبنان). 1اàلد ( يف نظرية األدب). 1986. (شكري عزيز املاضي

  .دار املعرقة: بريوت، لبنان .دالئل اإلعجاز). 1982(. عبد القاهر اجلرجاين
  .املركز الثقايف العريب: الدار البيضاء، املغرب). 6اإلصدار ( اخلطيئة و التكفري من البنيوية إىل التشرجيية). 2006. (عبد هللا الغذامي
  .ريباملركز الثقايف الع: بريوت). 1اإلصدار ( مفاهيم الشعرية). 1944. (علي كاظم داوود
dتنة، . 58-56،  مذكرة ماجستري. ا يف التنمية التنمية املستدامة يف اجلزائرهواقع و أفاق الطاقة املتجددة ودور). 2012. (عماد تكواشت

  .جامعة dتنة: اجلزائر
  .مكتبة الكليات األزهرية: القاهرة). 1اإلصدار ( نقد الشعر). 1978. (قدامة بن جعفر

  .دار الشروق: بريوت، لبنان). 2اإلصدار ( الطاقة املتجددة). 1988. (رأفت امساعيل رمضان علي مجعان الشكيل& دمحم 
  .الدار العربية للكتاب: ليبيا .نظرية النقد العريب و تطورها إىل عصر�). 1988. (دمحم الدين صبحي

  .9،  جملة العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية. الشعرية حتديدات نظرية و منوذج تطبيقي). 2006. (دمحم خليل اخلاليلة و منذر كفاين
الدار العربية : الدار البيضاء، املغرب .الفالسفة و املفكرون العرب و ما أجنزوه و ما هفوا إليه: الشعر و الشعرية). 1992. (دمحم لطفي البوسيفي

  .للكتاب
: ، من دار �شري للنشر اإللكرتوين2021, 03 01اد îريخ االسرتد. الشعرية بني الرتاث و احلداثة). 2009, 10 10. (دمحم ميصابيح

https://www.nashiri.net/index.php/articles/literature-and-art/3987---v15-3987  



  

  

  
  

  

 

82 

 الشعرية و حتوال�ا بني نظرية األدب و النقد األديب

املتجددة الطاقات تطوير مركز 2010 العلمية املؤسسات دليل  
املتجددة الطاقات تنمية مركز 2016   السنوية احلصيلة

املتجددة الطاقات تنمية مركز 2017 اجلزائر يف الر�ح حقول خريطة  

 .دار الفكر للنشر و التوزيع: البصرة، العراق). 1اإلصدار ( 'أصوهلا و مفاهيمها و إجتاهاzا'الشعرية العربية ). 2013. (مسلم حسن حسني

  .191، )6( جملة تقاليد. -مصطلج الشعرية يف النقد الغريب منوذحا-املصطلح و التعدد الداليل). 2014. (نزيهة اخلليفي
  .إحتاد الكتاب العرب: دمشق، سور� .أصناف الوجه الواحد). 1997. (نعيم اليايف

 :energy.gov.dz، من î24 12 ,2018ريخ االسرتداد . الطاقة املتجددة). 2015. (وزارة الطاقة

www.energy.gov.dz/francais/uploads/2016/Energie/energie-renouvelable.pdf  
 :energy.gov.dz، من î19 12 ,2018ريخ االسرتداد  .دليل الطاقات املتجددة). 2007. (واملناجموزارة الطاقة 

http://www.energy.gov.dz/fr/enr/Guide_Enr_fr.pdf  
  .الدار العربية للعلوم: بريوت .إشكالية املصطلح يف اخلطاب العريب النقدي اجلديد). 2008. (يوسف وغليسي

 

  

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

  

†Ü�aZ@06…†ÈÛa@L@Z02@I2021H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@˜ @@Z83@@M@@96@@@@ @
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83 

pì½a@pbÇbİÔãa@òíaë‰@¿@pì½a@Ýî‚nß@pbí…Š�@M@´ÔîÛa@µg@Ù’Ûa@åß@òÜy‰@M 

The narratives of the imagination of death in the novel of “Interruptions of 

Death” - A journey from doubt to certainty – 
 

áîÜ�@æb×Ši @ñ‰b�@ï�í‰…* 

´Ëbi…@´½@†àª@òÈßbuM@Ñîİ�IŠöaŒ¦aH ´Ëbi…@´½@†àª@òÈßbuM@Ñîİ�IŠöaŒ¦aH@ @

Salimborkane@yahoo.fr saradrissi707@gmail.com 

 

  

—‚Ü½aZ ÞbÔ½a@pbßìÜÈß 

@aˆ�@ém‰…bÌßë@Ùßbßc@�Ðäní@æb×@ðˆÛa@—‚’Ûa@lbîË@ñŠØÐÏ@Lâ†ÔÛa@ˆäß@æb�ã⁄a@ŠØÏ@pì½a@Êì™ìß@ÝÌ‘@bß@ñ…bÇ@�bÈÛa

@òîi…c@ña…d×@pì½a@ aìß†‚n�a@åíˆÛa@L´îöaëŠÛa@åß@†í†ÈÛa@òÜî«@á�c@Šßþa@ aˆç@LònjÛa@òßìèÐß@�Ë@ëc@òÜjÔnß@�Ë@æìØm

éîãbÈßë@pì½bi@òÔÜÈn½a@‰bØÏþa@áçc@kîm�ÛN@ @

¿@pì½a@Ýî‚nß@bäÛ@bèzîní@�Ûa@òàîÄÈÛa@pbîãbØß⁄a@ô†ß@åÇ@Ñ’ØÜÛ@òîrzjÛa@òÓ‰ìÛa@êˆç@Ò†èm@��Ðmë@áèÐÛ@LòíaëŠÛa@

@òÛëbª@¿@ Léäß@ ŠÐß@ ü@ bnibq@ bÈÓaë@ bç‰bjnÇbi@ bèmýr·@áçc@ xaŠ‚n�a@ aˆ×ë@ Lkãaì¦a@ ñ…†Èn½aë@ ñ†ÔÈ½a@ ñŠçbÄÛa@ êˆç

pì½bi@ÕÜÈn½a@ïuìÛìiëŠrãþa@áèÐÛa@´�¤ë@ŒíŒÈnÛN 

ƒí‰bm@Þb�‰⁄aZ@ @

26@@O04@@@O2021@ @
ÞìjÔÛa@ƒí‰bmZ@ @

03@@O06@@@O2021 

@pbàÜØÛaòîybnÐ½aZ@ @
 @pì½a 

 Ýî‚n½a@ @
 @òíaëŠÛa 

 @pýr· 

 òí…Š�Ûa 

Abstract : Article info 

The subject of death has been a matter of concern for humans since ancient times. The 

idea of the absence of the person who was breathing in front of you and his departure 

from this world is often not easily accepted nor comprehensible. This matter inspired 

many novelists, who used death as a literary tool to arrange the most important ideas 

about death and its meanings. This paper aims at revealing the extent of the great 

possibilities that the imagining of death in novels provides. It also aims at 

understanding and explaining this complex and multifaceted phenomenon, as well as 

extracting its most important representations as a constant and inevitable reality, in 

an attempt to enhance and improve anthropological understanding of death. 
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  مقدمة

ذكره  فعند. املوت، موضوع يغتال يف حضرته اإلميان وتولد من رمحه التساؤالت والشكوك، ويتيه الفكر اإلنساين يف متاهاته املعتمة
املوت هو احلاضر . تتداخل األفكار والرؤى وتستحضر الذكرCت واحلكاCت، وتقفز للذهن مجلة من التخيالت املبهمة والتأمالت القامتة

املتخفي، املرتصد لإلنسان يف كل زمان ومكان، هو النهاية وهوة العدم للبعض ويف الوقت نفسه، هو النهاية مث البداية ملرحلة اخللود 
  .ي للبعض اآلخراألبد

اإلنسان مبا هو معين ^ملوت، وكيف ال يكون وعمره يف احلياة ال يكاد يتجاوز بضع سنني معدودات، وكيف ال يكون واملوت هو كابوس 
طرقا -سواء هو حبد ذاته أو أحد معارفه –بتكر يف كل مرة جيد نفسه فيها مواجها للموت البشرية األعظم والتعقيد األكرب فيها؛ لذا نراه ي

وعلى إثر ذلك . لتكييف مشاعره مع أكرب خماوفه وأفزاعه سواء كان ذلك مبحض إرادته أو الإرادC عن طريق الالشعور يف عقله الباطن
ريين، خمتلف الدxCت عاجلت هذا الوجود املتناقض، وكذا فعلت العلوم اعتنت مجيع العلوم مبسألة املوت وحبثت فيها uسهاب وعمق كب

كٌل حاول تبسيط مفهومه بشكل أو {خر، جلعل العقل البشري يتقبل هذا املصري احملتوم ويتصاحل ... املادية والفلسفة والشعر واألدب 
  .معه فقط

ئ وفضوله وبطريقة هي أشبه لدعوة إلعادة التفكري يف أهم األسئلة حاول النسق الروائي معاجلة موضوع املوت �سلوب يثري خيال القار 
     .الوجودية، ألن إ�رة هذا النوع من األسئلة هو ما حيرك دوالب احلياة ويقود اإلنسان إلجياد احللول املناسبة لبناء جمتمعات املستقبل

^ب اخليال الواسع  "José Saramago " يه ساراماغو؟، سؤال بسيط جدا فتح لنا به خوز ... ؟ أو ماذا سيحدث لو ... ماذا لو 
على مصراعيه ليلج بنا عامل املوت �سلوب وإن كان خياليا فإنه ال ينايف ما جيول يف أنفسنا من خماوف حول تعقيدات حياتنا اليومية، 

ففي رواية . لالمتناهية عن هذا الوجودفريصد لنا بشيء من املتعة والتشويق الرؤى اجلديدة اليت حتاك بسبب معضالتنا واستفهاماتنا ا
عن القارة األوروبية وطافت يف ) إسبانيا والربتغال(ماذا سيحدث إذا انفصلت شبه اجلزيرة اإليبريية «: يتساءل ساراماغو" الطوافة احلجرية"

لو أصبح كل شخص يف املدينة ماذا «: سؤاال خياليا آخر" العمى"وعلى نفس النسق االستفهامي، يطرح يف رائعته » احمليط األطلسي؟
وعلى النمط نفسه لتعري " انقطاعات املوت"ومثل العديد من أفضل روايته اليت يدعمها اخليال والسخرية، جاءت روايته » أعمى فجأة؟

  »ماذا سيحدث لو اختفى املوت؟«: املوت، فكان سؤاله هذه املرة: النفس البشرية وتضعها وجها لوجه أمام أكرب خماوفها

اول يف هذا العرض التطرق لبعض االعتبارات املتعلقة ^ملوت وعالقة املتخيل ¦ذا األخري يف حماولة لفهم كيفية تصوير املوت يف سنح
األدب وشرح ما تثريه هذه الصور األدبية من مشاعر ومواقف سواء ^لنسبة للمؤلفني أو القراء؛ كما سنتطرق لدراسة األشكال اليت جتسد 

كيف جتسد متخيل املوت يف النسق الروائي؟ وما : وت يف عدة رواCت عربية وغربية، منطلقني من اإلشكالية اجلوهريةعليها متخيل امل
   :املواقف اليت تبناها األد^ء والقراء اجتاه املوت؟، ساقنا هذا لطرح مجلة من التساؤالت لعل أمهها

  كيف يصنع املبدعون صورا أدبية للموت؟-
  الروائي من تكييف املخاوف اإلنسانية اجتاه املوت؟كيف متكن النسق -
  للروائي خوزيه ساراماغو؟" انقطاعات املوت"كيف متثل املوت يف رواية -
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فكان : ووفقا هلذا ار¬ينا أن نقسم مقالنا إىل فصلني. ولتوضيح هذه التساؤالت اعتمدx على املنهج البنيوي كونه األنسب لدراستنا

أما . وضح مفهوم املتخيل عند الغرب والعرب وتبلورات املوت عند األد^ء وكيف جتسد املوت عرب الشخوصالفصل األول تنظريي، 
  .خلوزيه ساراماغو" انقطاعات املوت"الفصل الثاين فكان مبثابة دراسة تطبيقية ملتخيل املوت يف رواية 

  املسار املفهومي. 1

  املتخيل. 1.1

تكتسي النصوص خصوصيتها ضمن نظر±ا اخلاصة لألشياء اليت تشغلها، فتصوغ املضامني يف قوالب فكرية تدل على وجهة نظر كاتبها، 
كيف عرب الكاتب عن فكرته؟ وهذا ما يضعنا أمام املتخيل الذي بلور العديد من األعمال وأكسبها اخللود من : جتعلنا ُنسائل متنها

القارئ للغوص داخلها، فاملتخيل حسب النظرة الغربية /وغموض حول استفهامية املقاصد، ُدعيَّ إليها املتلقي  خالل ما أضافه من رونق
مرتبط بشكل محيمي ^لعقل واملعرفة األمر الذي يعين أنه ال توجد معرفة ختيلية صرفة، ألن كل  معرفة هي «استعراضا لقول لوردي �نه 

أي أن املتخيل له  )19، صفحة 2011آمنة، ( »ا، وما املتخيل إال وسيلة لتفعيل وحتني تلك املاهيةمعرفة  عقلية يف بنيتها أو طبيعته
عالقة تكاملية، تالزمية مع العقل، مرتبط ^لعقل إلنتاج املعرفة، ألن هذه األخرية تكتسب ^لفهم، فهو يدعوx الستيعاب ما نلمسه 

املتخيل �نه "Jean Borax "ويرى جون بوركس. العنان خليالنا الذي يرسم أبعاد جتسد معرفة ما حلقيقة وجب إدراكها عقليا لنطلق
 املسار الذي يتماثل ويتشاكل فيه متثيل املوضوع بواسطة الضرورCت الغريزية للذات، والذي تفسر فيه ^ملقابل التمثالت الذاتية بواسطة«

مبعىن أنه الوعاء الذي يتمازج فيه احمليط  )139، صفحة 2005اإلدريسي، (» السابقة للذات يف الوسط املوضوعي التكيفات
   .املوضوعي مع الفطرة اإلنسانية للذات مما ينتج لنا الرغبات املطروحة

العرب، كل وضع ملسته يف تقدميه حسب دراساته وأحباثه، فقدمه جابر عصفور وقد تبلور موضوع املتخيل عند الكثري من الكتاب والنقاد 
، يتم الربط على مستوى الالوعي من املتلقي بني اخلريات املختزنة والصور (....)عملية إيهام موجهة ±دف إىل إ�رة املتلقي«على أنه 

يوضح ¦ذا أن املتخيل  )297-296، الصفحات 1982بلعلى، ( »املخيلة، فتحدث اإل�رة املقصودة، ويلج املتلقي إىل عامل االيهام
املتلقي ليومهه بواقعية احلدث، وجيعله يعايش أحداث النص ويتفاعل معه، هذا ما يزيد العمل أكثر أمهية، يف حني اعترب /يستثري القارئ 

، صفحة 2002مخري، ( »أي أنه إنتاج فكري ^لدرجة األوىل، أي ليس انتاجا مادCبناء ذهين، «حسني مخري ماهية املتخيل �نه 
املتخيل حييل على الواقع «أي إنتاج عقلي وليس مادي، ينطلق من عقل الكاتب وكيف جيسدها حسب نظرته، فحسب مخري  )43

أي فكرة تعبريية خاضعة لواقعها تشري إليه وترتكز عليه، أما دمحم رمصيص فهو أيضا وضح  )43، صفحة 2002مخري، ( »ويستند إليه
ي أنه أ )10، صفحة 2012بوزفور، ( »قدرة هائلة على استدعاء املكبوت واملعطل، وتعرية رصانة الواقع املزعومة«املتخيل على أن له 

   .ةة األشياء وحتريك الثوابت املدعاميلك القدرة على إظهار وعرض مكبوÊت النفس اخلفية وتعرية واقعي

يالحظ يف هذا السياق، دخول املتخيل قيد التنظري يف الدراسات العربية و¦ذا يالمس حىت أعماهلم التطبيقية إن كانت أد^ أو مسرحا أو 
كل فلذة من األدب «نصا تلفزيونيا، فاملتخيل مينح الوقائع أبعادا خمتلفة حسب املقاصد يف الطرح مما يضيف عمقا للفن �شكاله، فإن 

يتها بقدر ما حتتل من رقعة اخليال، فأشكال األدب يف حقيقة األمر، إمنا هي قطع يف خيمة التخيل قد تطول أو تقصر، تكتسب أدب
، صفحة 1996فضل، (» ترتفع أو تنخفض، تتجلى يف ألوان ¦يجة أو ^هتة لكنها كي تصبح أد^، البد من تغطية سطح الواقع

أي يستند النص إىل واقعه ويكسب أدبيته من غناه اخليايل، فاخليال هو صانع هذا املتخيل ومبلور أشكاله، فلكل منا نظرته  )املقدمة
ته وأحداثه وشخصياته وحىت أفكاره اخلاصة يف رؤية األشياء وتلوينها خبياله اجلامح مما يقدم لنا أجواء النص املتخيل يف أمكنته وأزمن
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مل الفلسفية يف طرح املواضيع مما جتعلنا نشارك املبدع يف عمله حماولني الغوص يف فكره عرب لغته املقدمة، لنكون أكثر استيعا^ هلذا الع
صاحب العمل، أي يفهم  وهذا ^لنسبة للقارئ العادي، أما القارئ احلذق فهو يعيد قراءة النص uضافة متخيالته على ما نلقاه من

  .مقاصد الرسالة املشفرة وإعادة ترمجتها وصياغتها وفق ايديولوجيته اخلاصة، مفاده أن املتخيل متاثل للواقع

  املوت. 2.1

بة يعترب املوت حلد اآلن أكرب أسرار هذا الوجود ومصريا ال مناص منه، كان لزاما على بين البشر مواجهته بطريقة أو �خرى؛ فكانت الكتا
لقد أصبح أدب املوت مبثابة خمترب أديب، أين يتم جتسيد املوت على . عنه أهم الطرق جناعة واستعماال لفك شيفرة هذا اللغز الغامض

لتايل قدمت الكتابة عن املوت يف مجيع اÓاالت الراحة ملن يعانون يف صمت بسبب  شخوص خيالية ذات أجساد فيزيولوجية ونفسية، ̂و
وهكذا مت . وت، وكذا مه̂ر ألي شخص يرغب يف قبول النهاية وحماولة نسيان ولو حلظة، حقيقة العامل الذي يعيشون فيهجتار¦م مع امل

    .ترويض كلمة املوت ومت تسخريها لنقل املعرفة من جيل آلخر

   الروائيملوت يف النسق ا. 3.1

متوت فهذه إرادة اخلالق، أما أن ميوت بطل أو شخصية ما داخل العمل الفين فهي إرادة املبدع الذي يستدرجنا داخل عمله، مث  أن
لقد تفنن مبدعو األدب يف قتل شخصيا±م األدبية ورسم معامل وطرق منيتهم،  . يكسر توقعاتنا حول حبكته مبوت شخوص وغياب أشياء

فقد حتركت العديد من األقالم لتصوير اليوم األخري حسب اعتقادا±م ونظر±م . نيته، بلغته وحسب فكرهكل واحد منهم شكل املوت بف
العميقة هلذا املفهوم احلتمي الذي تباين بني األعمال الروائية وتبلور �شكال متعددة، فمنهم من استوحاه من قصص حياته اخلاصة 

   .سلوب اجلميل داخل اهلياكل السرديةوهناك من يتفنن فيه للتأثري األديب كذريعة لأل

أين تفننت يف  "The waves" "األمواج"املوت يف الفقرة األخرية لروايتها  "Virginia Woolf" قدمت لنا الروائية فرجينيا وولف
ء يقوم حتيت كاجلواد وّيف أيضا تقوم املوجة، إßا تقّوس ظهرها، إين أنتبه مرة أخرى إىل رغبة جديدة، شي«: صنع لوحة النهاية بقوهلا

أي عدو اآلن نتصوره يتقدم ضدC ،x هذا الذي أمتطيه اآلن، إذ نقف ننبش حبوافرx . الشموس، يهمزه ممتطيه أوال مث يشد عليه العنان
إىل إنه املوت الذي ضده أركب املخاطر برحمي مسددا وشعري يتطاير .  املوت هو العدو. هذا اجلزء الصغري من الرصيف؟ إنه املوت

ضدك سأرمي بنفسي، غري مهزوم وغري . إين أمهز املهاميز يف جوادي. الوراء كشعر شاب فيت، كشعر بريسيفال، حني خّب خببه يف اهلند
وضعته يف قالب جمازي حني شبهت روحها ^ملوجة اليت تتّولد يف حضن البحر،  )271، صفحة 2009وولف، ( »!مستسلم، C موت

. ترتفع هذه املوجة وتولد من رمحها رغبة كاسحة تتجسد على شكل حصان جامح و�ئر، متتطيه فرجينيا لتواجه عدوها األبدي، املوت
جمازC عبثيا، استعملته فقط إلضفاء ملسة فنية ملتنها السردي؛  اختيار فرجينيا وولف ملاء البحر للتعبري عن حلظة النهاية مل يكن اختيارا

جند . فلطاملا ربطت امليثولوجيا الغربية املوت مباء احمليطات أو البحار أو األßار معتربة هذا العنصر الطبيعي مدخال لبعث احلياة من جديد
لطاملا اقرتن امسه ^خلصوبة واملوت معا فقد اعتربه الناس قدميا مثال يف الطقوس املقدسة للشرق القدمي، ابن املاء اإلله دوموزي الذي 

جمدد طاقة احلياة وحافظ قوى اخلصوبة والنماء، هو يف الوقت نفسه قاهر املوت الذي حرر نفسه من قوى العامل األسفل، من هنا فإنه «
عرب برزخ املوت، حنو عامل آخر أكثر ¦جة وسعادة من عامله اإلله الوحيد القادر على إعطاء اإلنسان أمالً يف حتقيق اخللود، واألخذ بيده، 

إن الصورة . إذن فارتباط فكرة بعث الروح وجتديدها ^ملاء تعود جذورها لإلنسان القدمي )73، صفحة 2017حممود، ( »األرضي
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ة مبلورة لرغبة إنسانية قدمية تتمثل يف التغلب على اخلوف من املوت ومواجهته االستعراضية اليت قدمتها لنا فرجينيا للموت ما هي إال صور 

  .جبمالية

أما السيدة أجا� كريسيت فقد قتلت يف كل أعماهلا شخوصا وجتولت حببكتها وراء املوت الذي حاكته يف مؤامرات إجرامية، تعددت 
فكان من أعماهلا اليت تناولت املوت . غموض الفقد، أو طريقة القتل الوسائل لكن املصري واحد جثة هامدة تدور حوهلا األحداث، وراء

القضية الغامضة يف مدينة ستايلز، جثة يف املكتبة، جرمية يف قطار الشرق السريع، مث مل يبقى منهم أحد وغريهم؛ أين متثل : اإلجرامي
  .هوليوود املوت بشكل عام عن طريق جرائم القتل أو احلوادث �سلوب منطي مماثل ألفالم

حيث أطَّر املوت قصته السردية، متخيال خطوات حياته " موت ايفان اليتش"اختار الروسي تولستوي املرض ذريعة ملوت ايفان يف عمله 
محلت بنيته النصية خطاب املوت ومواجهته تدرجييا بشكل مباشر عرب رحلة . وتفاصيل احتضاره يف فراش املرض بصورة كاملة سلسة

ته معىن احلياة واستحضارها يف فراش مرضه بغري اهتمام ليتوافق مع املوت؛ فكانت أعظم حلظة يف هذه الرائعة هي تلك ايفان يف دراس
اللحظة اليت أدرك فيها إيفان أخريا حقيقة دنو منيته، فكانت هذه اجلزئية هي اللحظة الفارقة يف حياته واملنعطف الذي بسببه ستتغري 

صور لنا تولستوي هذه احلقيقة برباعة فذة عرب حوار داخلي بني إيفان . ة إليفان وحسب ولكن لنا مجيعامجيع االعتقادات ليس ^لنسب
نعم، كان مثة حياة، واآلن تنتهي، وال أستطيع . موت... إßا ليست مسألة زائدة دودية أو كلى، بل مسألة حياة أو «: ونفسه بقوله

» بل ميكن أن حيدث يف هذه اللحظة... أنين أموت -ما عداي–اضحا للجميع نعم، فلماذا أخدع نفسي؟ أمل يكن و . استيقافها
بتحليل دقيق ومرهف، استطاع تولستوي أن يكشف أعماق الروح اإلنسانية يف اللحظة الفاصلة من  )72، صفحة 2014تولستوي، (

األدبية أن يلفت انتباهنا لذلك الشيء الذي حناول مجيعنا أن نتغافل عن ذكره، ففي  احلياة، حلظة املواجهة مع املصري، فتمكن برباعته
  من الذي حناول خداعه؟ أأنفسنا؟: النهاية كما قال إيفان

تتغري من هذه النقطة جمرCت القصة، ويبدأ الصراع الداخلي بني إيفان ونفسه، يبدأ البطل التساؤل عن ماهية املوت، فيخربx تولستوي 
عندما ال أكون فماذا سيكون؟ ال ! ... كنت هنا، واآلن ذاهب إىل هناك. كان هناك نور، هناك اآلن ظالم«: ى لسان بطل روايتهعل

بعد ذلك  )72، صفحة 2014تولستوي، ( »!مث أين سأكون حينما ال يعود يل وجود؟ أهذا هو املوت؟ كالّ ال أريد أن أموت. شيء
نعم، املوت، وال أحد يعرف أو يتمىن أن يعرف . املوت... ما الفائدة؟ ال فرق «: يسقط إيفان مستسلما أمام احلقيقة الصادمة

، صفحة 2014تولستوي، (» أx أوال، مث هم يف وقت الحق! محقى! ^لنسبة هلم، كل شيء سيان، لكنهم سيموتون أيضا... املوت 
حاول الكاتب من . يصاحل هنا تولستوي بني املوت وايفان ويتخيل املوت وصوال للنور احلقيقي أمام الزيف الذي شيدته احلياة )72

 خالل متنه السردي أن يدعوx إلعادة النظر يف مفهومنا للمنية والنهاية، أراد منا أن ننتشل أنفسنا من تيار أفكارx السابقة عن املوت
تولستوي عرب هذا الكم اهلائل من األسئلة الوجودية اليت ضمنها يف نصه، حاول . واليت حتجب عنا املفهوم احلقيقي له وتدمر وعينا به

استدراج القارئ وإقناعه مبحاولة إعادة بناء الذات اإلنسانية بشكل سليم يسمح هلا بتقبل املوت مما يساهم يف صنع أهداف حقيقية 
   .للحياة

هلذه املنجزات األدبية ظهر العبثي ألبري كامو بنظرته اخلاصة ليقدم لنا املوت يف أعماله داخل فلسفته العبثية اليت تطرح العديد من وتبعا 
على شكل مرض خطري تسلط على اجلميع، واجهه الكل " الطاعون"األسئلة املشككة يف هذا الوجود، فتعددت أوجه املوت يف روايته 

لنسبة لعمله حسب معتقدا±م اإلمي فالبطل بياتريس وجد سعادته يف " املوت السعيد " انية، وختبطوا يف أزمنة مو±م مواجهني املصري، ̂و
ما  موته بعد رحلته العبثية، صور فيها كامو املنية بشيء من االنتباه اليت كتبها يف فنية سردية، امتازت ^لالمباالة بشكل ال منتهي وهذا
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يف ثالثية األحداث اليت محلها املنت تتمحور حول املوت؛ بدايتها فقدان األم، تتحول بقتل مورسو " الغريب"ايته جسده بشكل كبري يف رو 
قدم املوت يف صورته األوىل على أنه قدر بسبب انقضاء الوقت يف حيا±ا وال دخل . للرجل العريب، وتنتهي حبكم اإلعدام ملورسو
املوت ال حدث، هو أجل ال مفر منه معمم على اجلميع، وتبعه حدث قتل العريب بطلقة لإلنسان فيه، وأوضح من خالل مورسو أن 

 xرية من قبل البطل، صوره على أنه أحد مؤامرات الطبيعة و¬ثريا±ا النفسية، فأضحى املوت عبثيا، مربرا اجلرمية �ن تصرفات البشر يف
حكم اإلعدام على مورسو، كنقطة ßاية حلياته وختاما : ة يف احلدث الثالثبعض األحايني مشدوهة بقوة الطبيعة، ومل ختتلف هيئة املني

رأى ألبري كامو أن علينا مواجهة موتنا بتقبله ضمن سلسة مصائرx، فاملوت يف متخيل كامو هو اليقني يف هذه احلياة العبثية؛ . للعمل
   .ياة بكل عنايةحتمي الستمرار النظام الروتيين للبشر عرب العامل، اخلضوع لروتني احل

، صور "حوار الصم"توزع املوت يف رؤى خاصة لألديب العريب، فسال كثٌري حرب جورج سامل حول املوت يف كل أعماله، فمثال يف روايته 
، "ملنفىيف ا"أما يف روايته . املوت ككابوس يالحق بطله، واصفا مراسيم اجلنازة بكل تفصيلها مما جيعل القارئ أحد الراجلني وراء التابوت

، إذ وضح سامل من وراء أعماله عبثية احلياة أمام حقيقة "املعلم"فقد جعل القارئ يعايش الصراع النفسي خوفا من املوت كالذي عايشه 
لقد حكم عليك أن ¬يت . ال حتزن«: املوت على لسان القاضي الذي حكم ^ملوت على املعلم يف حواره الفلسفي عن معىن احلياة، فقال

ليست ... البلدة، ولست أx وال أنت اللذين أصدرا هذا احلكم، واليوم حتكم عليك البلدة ^ملوت، وليس ألحد دخل يف ذلك  إىل هذه
حياة اإلنسان إّال فرتة قصرية يقضيها بني هذين احلكمني، وقد يرى بعض الناس أßما حكمان ظاملان، وقد يذهب آخرون إىل أßما 

وكأن احلياة جمرد حكم مطلق وسابق،  )100-99، الصفحات 1962سامل، (»ئة أخرى ¦ما أصالحكمان عادالن، وقد ال تشعر ف
يهم  حكم ال يد لنا فيه، تبدأ ^لوالدة وتنتهي ^ملوت، لذا علينا تقبل هذه احلقيقة وأن خنتار عيشها كيفما شاءت األقدار، ففي النهاية ال

  .نت عادلة أم ال، فاألمر سيان ^لنسبة جلورج ساملما إن كا

لتسرد مصري طريق املوت بداية من صفحاته األوىل، واصفا " تسعة عشر"ولقد اختار أمين العتوم املوت يف كتابته الروائية، فجاءت روايته 
ن ما احلياة سوى امتحان له ßاية، فاملوت مصري مآالت الفقيد يف العامل الثاين، داال على احلياة ^لفانية، ال خلود فيها موضحا ¦ذا �

  .اليت قتل أبطاهلا بطرق خمتلفة يف ßاية الصفحات" كلمة هللا"حمتوم ويدعم فكرته يف رواية 

، إذ أضاف هذا األخري ملسة رومانسية على املوت فكان املوت ^لنسبة "نبض"وكان للموت نبض لدى األديب أدهم الشرقاوي يف روايته 
ماذا «: وصف لنا معاxة البطل مع الفقد بقوله. جمرد امتداد للحب وßاية العذاب األبدي الذي خيلفه انفصال احملب عن حبيبتهله 

سأفعل على ظهر هذا الكوكب وحدي، مذ رحلت صارت األرض مهجورة، كأنك ساكنتها الوحيدة، ويوم فتحت ^¦ا وغادرت صارت 
فاملوت حسب رأيه ال يوجع املوتى وإمنا يوجع األحياء، يولد وحشة تعتصر قلب احملب  )244، صفحة 2016الشرقاوي، ( »!فارغة

اخللود متديد «كما سخر من فكرة اخللود واعترب الباحث عنها جمرد أمحق ال غري ألّن . فتجعله يرغب يف املوت من أجل وضع حد لألمل
وهنا استحضر قصة جلجامش واعتربه جمرد ^بلي غيب ألنه فكر يف  )244، صفحة 2016الشرقاوي، (» منها ألمد الفاجعة ال خالصا

مل يكتف أدهم من تصوير املوت عرب صفحات روايته فنراه هذه املرة . البحث عن نبتة اخللود بعد موت صديقه أنكيدو ال يف حياته
كنت دوما أختيله جشعا، òيت كوحش كاسر ! مرهف هذا املوت الذي اختارك C نبض«: السخرية والتهكم إذ يقوليصفه بشيء من 

، 2016الشرقاوي، ( »!لو كنت موÊ الخرتتك... فعلي بغضي له ... أما وقد ختريك ... خيطف وجبته وميضي، وكل مهه أن يقتات
قد بلغ احلب من البطل حلبيبته نبض مبلغ لو أن املوت جتسد فيه الختارها أيضا، فاملوت أيضا خيتار األشياء اجلميلة  ل )242صفحة 

يف احلرب يكتشف اإلنسان مدى ضعفه، «: ويف موضع أخر ربط أدهم املوت ^لتدين واحلرب بقوله. كما خيتار اإلنسان ما يعجبه



 

  

  

  

 

89 

 بركان سليم                          سارة  دريسي

 
  )75، صفحة 2016الشرقاوي، (»ه من املمكن أن تضع رصاصة طائشة حىت حدا حلياتهومدى هشاشة احلياة على هذه األرض، وأن

: فاحلرب إذن ختلق نوعا من املوت العبثي الذي ال معىن له، جتعل اإلنسان يدرك بسببها مدى هشاشة وعبثية هذه احلياة، مث يكمل قائال
ف الناس C نبض، ألßم يقفون أمامه عاجزين، ال ميلكون سبيال لرّده، ولكنه يف السلم òيت زائرا على لطاملا كان املوت نقطة ضع«

استحياء، òخذ كبار السن، ومن أكلتهم األمراض، أو عندما تقع احلوادث، ولكن يف احلرب òيت فاجرا، صارخا، خيطف عائلة كاملة، 
هنا حاول أدهم الشرقاوي لفت انتباهنا حنو  )75، صفحة 2016الشرقاوي، (» أبيه أو حيا كامال، òخذ رضيعا قبل أمه، وصبيا قبل

      .املوت الناجم عن احلروب، عن مدى قسوة هذا النوع وشدته على البشر ألنه خيطف احملبني فجأة دون سابق إنذار

عديدة للموت بطرق متخيلة، فمنهم من أفرط يف تفسريه بشكل مجايل، يف حني فضل البعض اآلخر إ^دته أو  قدم األدب متثالت
وعلى هذا األساس خاض . استنكاره يف أعماهلم؛ فكانت عملية السرد والوصف املتمحورة حول املوت مبثابة استنطاق لشيء ال مرئي

وجهات نظر متعددة، تستند إىل الرتكيبة البيئية اليت ولدت هذه النصوص الروائية، األد^ء جتربة جعل املوت كشخصية نصية تبلورت يف 
  .وتنبثق من إميان الروائي

  انقطاعات املوت خلوزيه ساراماغو سرد�ت متخيل املوت يف رواية. 2

خلطاب السردي يف رواية يكل ااملوت هو هاجس اإلنسان يف احلياة وحتمية ال مفر منها، فماذا لو مل ميت أحد، ¦ذه الطريقة هُ 
طرح . ، أسس إبداعه على أغرب حادثة تقع للبشرية قاطبة واملتمثلة يف توقف املوت عن القتل، حمققا نبوءة اخللود"انقطاعات املوت"

تخيلة عن السارد العديد من األسئلة الفلسفية �سلوب أديب فريد يرتكز على الفنتازC الصاعقة يف جتسيد عوامل خيالية لرسم نظرته امل
   .املوت ويقدمها حسب مفاهيمنا ودرجات وعينا للفكرة ذا±ا

الوجود األزيل، بعدما  كشف اللثام عن مآالتكيف ييرينا النص عرب قصتني منفصلتني داخل عمل مفرتض خمتلق يوازي أحالم اخللود  
واستمرت غرابة احلدث وأزماته اليت ". اختفاء املوت "قدم وجه اÓتمع الذي يتحدث عنه، تكلم بعدها على انعكاسات األزمة بعد 

ا من اكتسحت كل امليادين ليتحول املسار يف القصة الثانية إىل هيكلة املوت يف روح وجسد أنثوي حتمل برقية املوعد مع املنية، يرين
  .رخالهلا أن املوت املفاجئ أهون من االنتظا

صور املنت الروائي سوداوية الوضع املزري لوجه احللم الذي ختيله اإلنسان منذ وجوده، أال وهو اخللود، ويف املقابل كشف عن عمق 
ية النصوص املعهودة، فماذا لو اجلمال يف املوت نفسه داخل واقعيته، هذا ما زاد يف بطانة النص الروائي، كرؤية جديدة تكسر Êرخي

علمت أنك خالد يف هذا الوجود كيف يكون تصرفك إزاء األشياء احمليطة بك؟ كيف سيكون العامل داخل هذه الفوضى ^ستئصال 
  املوت من احلياة؟ هل جيب علينا أن حنتفي بوجود املوت؟

  سرد�ت املوت املتخيل ودالالته. 1.2

يف هذا املطلع تصور خيايل حلقيقة تتعارض " يف اليوم التايل مل ميت أحد"يبدأ املدخل الذي يوطئ للسرد الروائي ^فتتاحية فجائية بعبارة 
ها متاما مع حلقة احلياة يف حتقيق توازن العامل، والذي سيكشف التداعيات املتنوعة اليت تصيب خمتلف القطاعات، واملزالق اليت يتهاوى إلي

، 2005، :ساراماغو( »ولكن ما سيحل بنا هو أسوأ الكوابيس اليت ميكن أن يكون قد حلم ¦ا كائن بشري«: هذا البلد املتوهم بقوله
ألن كل شيء سيكون «يوضح تنظريا ماذا لو وضع املوت حدا لدوره وتوقف، حينها يصبح احللم رعبا مل نشاهد أسوأ منه  )26صفحة 

ن هنا تظهر فائدة املوت يف سلسلة العامل ودوران الزم )31، صفحة 2005، :ساراماغو(» مباحا إذا كانت الكائنات البشرية ال متوت
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حني يطرح العديد من األسئلة عرب شخوص القصة داعيا القارئ إىل التفكري يف دور الدين والسلطة ومعىن الفلسفة واحلقيقة برباعة 
  .الكتابة عرب القراءة املتأنية متسح لنا ضبابية الرؤية

حني حتدثنا األخبار أن اهليئات الصحية " املوت املتوقف"تنطلق قضية النص من وسائل اإلعالم بصور±ا املعروفة لدينا يف نشر خرب 
 واملؤسسات السلطوية مل تسجل أي حالة وفاة يف جمتمع لبالد ما حتكمها عائلة ملكية شرفيا ويتوىل الربملان والطاقم احلكومي تسيري زمام

ل احملتضرين يف البالد الذين بقوا الدولة خلخل كياßا، بشائعة انقطاع املوت، اليت تطورت وتبلورت إىل تقرير رمسي وواقعة معممة على ك
عالقني يف احلياة، حىت امللكة اليت شاع خرب حلظا±ا األخرية عادت من أرقى سلم االحتضار؛ ومل يقتصر األمر على امللكة وحسب بل 

تصاعدت األحداث . جتسد انقطاع املوت يف الكثري من احلاالت امليؤوس منها اليت عادت تعيش آالمها �نفاس متثاقلة، وأجساد هرمة
على هذا النحو املثري وحدث استنفار عام وظهرت أشياء غريبة كرفع سيدة أرملة العلم على شرفة منزهلا لالحتفال حبياة اخللود وبعد 

  .ساعات أصبح هذا الفعل الغريب ضروري يقلده اجلميع

ا مقاومته إال إسقاط حلتميته، هنا يتم التجسد الفعلي ملا صور اختفاء املوت العديد من املفاهيم، فماذا لو كان املوت ليس إجبارCً، وم
، أحدث هذا اصطداما بني الطموح والواقع الكابوسي؛ فانزلق سيل االستقرار يف السياسة، وتكشفت "احلياة األزلية"طمح إليه اإلنسان 

تداعيات بىن النص نسقه السردي على رمزية مهابة الكنيسة، و±اوت املشايف، وأفلست الشركات، واßارت أخالقيات اÓتمع، ¦ذه ال
  .البقاء اليت راودت الفرد منذ ميالده، بداية من قصة اخللود مع آدم إىل يومنا، أوضح لنا كيف يصبح احللم مقيتا إذا ما جتسد حقيقة

املوت أفضل من «أن هكذا على طول القصة جاءت الكثري من األسئلة حول عمق مفهوم املوت، حني صرح اخلطاب يف أحد احلوارات 
ميتاز . صار ما كان أسوء، أفضل من النزاع األبدي يف البقاء إىل األبد على حافة احلياة )30، صفحة 2005، :ساراماغو(» هذا املصري

فرمبا يكون املوت قد انسحب �مر «: مث يرجح بقوله )30، صفحة 2005، :ساراماغو(» هل للرب سلطة على املوت«^لسؤال دائما 
؛ هنا يوجه سؤاال مربكا للقارئ يشركه داخل حواراته، خيلخل إميانه، ينبش يف دواخله، )33، صفحة 2005، :ساراماغو(» من الرب

فدائما ومذ كانت الدنيا هي الدنيا، كانت «د املوت يف خضم كل هذه التناقضات ليجعله يفكر، بعد هذا يذكرx �ن ال ننسى وجو 
xكأنه يسخر منا، فكيف لنا أن حنلم ^نقطاع أهم عنصر يف   )34، صفحة 2005، :ساراماغو(» هناك ساعة ومكان ملوت أحد
؛ هنا )35، صفحة 2005، :ساراماغو( »أن املوت لن يرتكنا ندخل«يتلفظ النص يف أحد املواضع . مواصلة احلياة على هذه األرض

حتمل «يرغب يف أرواحنا، وكأن الوضع نوع من اجلنون حني يصرح يف سرده  أالّ هل نتوقع يوما �ن ال يقبل بنا املوت، : نسائل أنفسنا
إشارة منه لدور املنية على نفسية العالقني يف غم  )45، صفحة 2005، :ساراماغو(» التعساء الذين أبقاهم املوت يف هذا اجلانب

الل استدراج خميلتنا بوصفه املوت اختفى، توقف، انقطع، أضرب عن مهامه كيف يعيش ويواصل بعدها يف حتليل الوضع من خ. املابني
كيف ميكن اإلبقاء «: الشخص على مهاوي الزمن والوضع فمثال قصة األشخاص املصابني برصاصة قاتلة يف بالد ال موت فيها يسألنا

، صفحة 2005، :ساراماغو(» جانب واألمعاء يف جانب آخر على حياة اجلزأين املنفصلني يف تلك احلاالت اليت تبقى فيها املعدة يف
  .كيف لشخص أن حييا يف قطعتني أن تنقسم روحه إىل نصفني، ¦ذا يقدم لنا طبقة اخللود الذي يصبح فيه املوت صعب املنال  )63

^لتعبري احلريف يسخر هذا النسق الروائي من حلم البشرية، من خميال±م الساذجة حنو حياة سعيدة فوق األرض على طول املدى؛ حياة ال 
اللهفة الساذجة إىل حياة اخللود «: تعرف انقطاع، مستمرة، مستمدة إىل ما الßاية، تشهد امليالد فقط، فيصرح واصفا هذه الفكرة بقوله

فأي تصور جنوين سينتهي إليه  )63، صفحة 2005، :ساراماغو(» القلب البشري منذ األزل، فأين سينتهي كل هذا اليت تسكن
  .فاخليال، هنا سندرك جدية املوق
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إßا حياة «وجهات نظره كقوله  حضور ^رز للقارئ يف ذهنية الراوي جتعل منه شريكا جمسدا يف حواراته وأطروحاته حني بسط العديد من

وحيدة، رائعة، دون اخلوف اليومي من صرير مقص ^ركا، إنه اخللود يف الوطن الذي منحنا الوجود، اخللود مبنجى من املخاوف املاورائية، 
حيم، يف هذا وجماx للجميع، دون مغلف خمتوم ^لشمع يفتح يف حلظة املوت، أنت إىل الفردوس، وأنت إىل املطهر، وأنت إىل اجل

فمنذ بدأت اآلدمية كان هذا حلم اخلليقة والسعادة املنشودة وهذا ما أظهره سردC يف  )16، صفحة 2005، :ساراماغو( »فرتقامل
  إذ حتقق ذاك املمنوع املرغوب، هل يبقى مرغ̂و فيه حقا؟: إجنازه حني طرح أهم األسئلة الوجودية

حني يتحدث عن احلاالت العالقة حتتاج إىل زفرة وينتهي " املوت اجليد: "هر فكرة املوت يف سردية النص حسب املفهوم اليوxينتتمظ
، 2005، :ساراماغو(» ال ميكن ألشد أشكال املوت الرحيم أن تكون مبثل هذه السهولة والعذوبة«: أمرها لتحقيق راحتها فيقول

تلك السهولة اليت يتحصلون عليها يف األراضي احلدودية اÓاورة، القتل الرحيم خيص املعذبون ^ألمراض املزمنة واحلاالت  )68صفحة 
امليؤوسة من شفائها وتشمل حىت الذين رفضوا العالج حلاال±م حبكم اجتماعي أو ديين، وعرب هذه احلاالت يوضح كيف للفرد أن خيتار 

حض إرادته وقدرته الفيزCئية على اختاذ موقف حاسم خلتم حياته، وهذا ما حدث يف قصة الوالد اهلرم الذي طلب من عائلته املوت مب
طاب عرب هذا يقر لنا اخل )71، صفحة 2005، :ساراماغو(» فاملوتى صاروا يرغبون يف املوت«نقله للحدود من أجل أن حيظى مبوته 

، :ساراماغو(» إذا مل نعد إىل املوت فال مستقبل لنا«املتخيل بنعمة املوت والرغبة اجلاحمة عليه، وعاد يذكرx بعد هذه االنكسارات �نه 
  .اإذن فما املوت إال خالص للبشرية وليس فناءه )88، صفحة 2005

ي نلحظ أن اجلزء الثاين من الرواية، يصور لنا املوت على هيئة آدمية األنثوية بشاعرية جيسدها خياله، بعد التتبع املتواصل للمنت السرد
فبعد سبعة أشهر شداد على البالد عادت موت اليت أعلن خربها عرب منصة اإلعالم للتلفزيون احلكومي، رجعت إىل مهامها يف ثوب من 

رفون أن املوت يستخدم خدمة الربيد العام كمراسل ألغراضه املأمتية، وخالل أCم قليلة، هم الذين يع«اهليبة حتمل برقبتها البنفسجية 
إذ شاع على أنه دليل احلزن والشؤم  )129، صفحة 2005، :ساراماغو(» سيتحول اللون البنفسجي إىل األكثر مقتا بني األلوان كلها

الوشيك، رجعت تستأنف عملها بصيغة بشرية مؤنثة، ليست جمرد اسم فقط بل أعطاها مؤهالت جسمانية حني  يف رسالة حتذير لزواهلم
صورت موت نفسها اليت هي اآلن أمام أعيننا، جالسة على كرسي وملتفة مبالء±ا، «: يصفها الرتكيب النصي يف العديد من املرات

إßا تنظر بريبة إىل املغلف «: وبقوله )140، صفحة 2005، :ساراماغو( »عظميومالمح البلبلة الكاملة ^دية على تضاريس وجهها ال
: أفعال العمل أكسبها أفعال إنسانية لشخص عادي يشغل حواسه، حيث وضفت )140، صفحة 2005، :ساراماغو(» البنفسجي

Êا تصدر صوßصفحة 2005، :ساراماغو(» تدمدم املنية لرتددها بصوت عال، كتعبري حامل«: جالسة، ملفتة، تنظر، تقلبه، حىت أ ،
لكئيب الذي هو زيها جتلس حماطة ^لكفن ا«: فهل ميكن أن نستقبل موتنا ¦ذه اآلدمية حىت أنه جيسدها يف مقطع آخر. )140

، :ساراماغو(» التارخيي، وعلى رأسها قلنسوة، تفكر متأملة فيما حدث بينما عظام اصابعها، أو اصابعها العظيمة، تنقر فوق املنضدة
لكن احلقيقة أن املنية «: فها؛ يتحدث عن عراقتها عرب الزمن حني أبقت املنية على حضورها األصيل، ويص)144، صفحة 2005

مث قاطعت بعد ذلك ذراعيها النحيلني على املنضدة وتركت رأسها يهوي عليهما، (....) وصلت إىل النهاية منهوكة، وuماءة يدها اليمىن 
 )144، صفحة 2005، :ساراماغو(» رفعت رأسها أمام حمجريها الذاهلني والفارغني(....) ليس من أجل أن تنام، ألن موت ال تنام 

مل تكن جمرد هيكل عظمي وفقط بل جمسم كباقي األجسام البشرية، حواء تقوم مبشاق احلياة اليت أوكلها القدر إليها فهي راعية القطيع 
  .يالبشر 

ث اليت حتملها املنية فيكسبها سيمات خترجها تتحول وظيفة املوت يف اجلزء املتبقي للرواية بشكل درامي، يفصل بشاعرية عن Êء التأني
ماذا لو أحبت موت شخص ما، وهنا كانت من حظ عازف الفيولونسيل بسيط . من عاد±ا امليتافيزيقية ويكسبها ¦ذا الواقع احلقيقي
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يت، ومن النوم إىل العمل، يعيش يعيش حياة عبثية بني نوÊته املوسيقية وأصوات آالته اليت تعزفها أصابعه يتنقل وحيدا من املسرح إىل الب
بصحبة كلبه يوميات متشا¦ة تنتبه موت هلذا الشخص ^لذات عندما يرجع ظرفه يف كل مرة ترسله إليه، مما يدعوها هذا الفعل للتنكر 

فموت تبدوا مجيلة «ة عرب هذه القصة ُيصور املوت على أنه امرأة شابة جذابة ومثري . ومعرفة السبب، فتنبهر به بعد لقاءا±ا املتكررة معه
جاء يف . ترتدي ما يناسب هذا اجليل )191، صفحة 2005، :ساراماغو(» جدا وشابة، يف حوايل السادسة أو السابعة والثالثني

-192، الصفحات 2005، :ساراماغو(» تقبلها(....) لو أنين أخربتك مبا أراه يف هذه الشوارع «حوارها مع املنجل الذي حتمله 
فهي تتسوق لشراء مالبسها وحتضر احلفالت املوسيقية وتتجول يف شوارع املدينة، لديها االندفاع والرعشة واللهفة والفضول الذي  )193

، يتوقعه املرء من أنثى عدمية اخلربة يف االجنذاب حنو أمر ما، إن املوت حسب متخيل املنت السردي شيء ممتع، عذوبة زمنية نعيشها لثواين
حلياتنا فهو يدعو إىل حمبة املوت، إىل تكوين صالة شاعرية مرهفة مع فعل منيتنا، يوضح لنا مجالية هذا االنقضاء، هذا انقضاء قدر 

احلدث املهم البسيط الذي يتلبسنا يف حلظة فارقة، يستنكر يف نصه التجريد املرعب واملخيف الذي رمسته خميالت النقاد واألد^ء على 
العليا واخلارقة غري الرحيمة ويذكر ¦ذا يف العديد من املرات بداية من أحداث السرد عند توقف املوت وما اجنر اإلطالق، ينفي حىت قو±ا 

 )144، صفحة 2005، :ساراماغو(» سيدي العزيز يؤسفين اخبارك أن حياتك ستنتهي«عنها حىت عود±ا وما تكتبه يف رسائلها 
، :ساراماغو(» تتأمل القطيع البشري بعطف«ويضيف  )129، صفحة 2005، :ساراماغو(» ادمتك املخلصة موتخ«وأيضا 
ال ترف جفنيها يوضح هنا أن ما املوت سوى رمحة ألمر ال ندركه، عطف، جناة من بؤس، معزة، كرم، فهي  )171، صفحة 2005

  .اكراما لدورة حياتنا

ودون أن تدرك ما الذي كان حيدث، هي اليت مل تنم قط، «ويف ßاية هذا الرتكيب الروائي يُعرض لنا افرتاض يُفتح فيه جمال التخيل بقوله 
هل عزة : إن استفهم أحدx. )220، صفحة 2005، :ساراماغو(» أحست أن النعاس ينزل جفنيها ببطء، ويف اليوم التايل مل ميت أحد

املوت لنا تكمن يف قبض األرواح؟ فإن هذا املقطع جييب إن كانت حمبة املوت تكمن يف توقفها عن حصد األرواح، فتخيل ما سيحدث 
، فبعد موجة من القصص " مل ميت أحديف اليوم التايل"إذا، ليس صدفة أن تكون ßاية العمل متفقة مع بدايته يف إعادة طرح اجلملة 

والفرضيات والطرح الفلسفي حملبة املوت حسب تومهات هذا اخلطاب الروائي املتخيل، أراد منا أن ندرك قناعاته انطالقا من اسقاطات 
املوت، فهل احلب ملخاوفنا نبسطها على جمتمعاتنا، حيفر ¦ذا يف خميلتنا ليضعنا أمام صورة حقيقة للبؤس وللكارثة اليت ترتتب عن انقطاع 

  هو غذاء لبناء فكر سليم خال من الرعب؟

  متثالت انقطاع املوت. 2.2

  التمثل الديين. 1.2.2

، دون املوت ال وجود االربعاء«يشكل املوت مرتكز الدxCت املقدسة ودعامتها األساسية يف تثبيت دور الدين حول حمور احلياة فمن 
إن انقطاع املنية تدنيس لقداسة األدCن كافة وهذا ما جتلى . )11، صفحة 2005، :ساراماغو(» ومن دون االنبعاث ال وجود للكنيسة

ت أمرا أساسيا عرب النص بتلفظه مصطلح مندوب األدCن جل األحايني خالل طرح املشاكل املتوارية يف غياب املوت، ^عتبار املو 
، صفحة 2005، :ساراماغو(» هذا يعين القبول الواضح �ن املوت كان أساسا ^ملطلق من أجل حتقيق ملكوت الرب«للملكوت بقوله 

يوضح النص �ن انتهاء املوت انقطاع . يقودx للتكفري مبلكوت الرب ، مما يعين أن أي نقاش حول حياة بال منية فهو جتذيف)30
جهرا وعالنية، هي وسيلة العمل الوحيدة اليت ميتلكها الرب على «للبعث وغياب ملعاين الشعائر والقوائم الروحية ^عتبار الكنيسة 

النهاية هي الطريق اليت تؤدي إىل ملكوته، ووجود اخللود ±دمي لكل املقدسات ، ففي )31، صفحة 2005، :ساراماغو(» األرض
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إن غياب املوت حسب هذا النسق جيعل من كل التصرفات مباحة، فتنتزع فطرة اخلوف من يوم احلساب، وتنتشر الدxسة . واملسلمات

فرمبا ... هل للرب سلطة على املوت «ا يقول النص واملساوئ، وتنحل األخالق، عرب هذا ميكننا أن نتساءل هل هذه مشيئة الرب كم
... يكون املوت قد انسحب �مر من الرب، سنعرف حينه أسباب هذه احملنة، وحىت ذلك احلني سندخل الصلوات واملسابح يف العمل 

، صفحة 2005، :ساراماغو(» ^ملوتأعين الصلوات، وليس املسابح ^لطبع، وسوف خنرج مواكب إىل شوارع البالد كافة مطالبني 
فما كان هذا إال حفرا عميقا يف اجلانب اإلمياين لدى الفرد، يعزز به قداسة الفعل مبحض ارادته التامة أو جمرد خوف فطري ينبثق . )33

لى ممثلي األدCن أن يتحركوا إليقاف وسعى هذا الرتكيب السردي لتوضيح �ن يف مثل هكذا موقف ع. من دواخله رغم شيطانية النفس
اهليجان واهلذCن البشري وهذا بتعزيز األفعال كالصالة، والتسبيح والتضرع، وزCدة صال±م ^لرب أكثر قبل توغل الشكوك، وتشظي 

، :ساراماغو(» األزمة فالكنيسة مل جتد خمرجا سوى العودة إىل عدها املضجر حلياة املسبحة ومواصلة انتظار انقضاء«اإلميان فهو يقول 
  .فكانت احلسا^ت هي تعزيز الفعل واملواظبة عليه واملضي Êئهني وراء اهللع اإلمياين يف ثبات الذات )80، صفحة 2005

  االجتماعيالتمثل . 2.2.2

انقطاع املوت داخل النص، العديد من الظواهر االجتماعية السلبية وتشكلت عربه معظم العادات املكتسبة من الوضع املزري،  خلق
ألخص على املستوى األسري فتشتت الكيان املرتاص وتفتت يف أرضية البلد، وظهرت . فغياب املوت تسبب يف تدهور اجتماعي كبري ̂و

علق أرملة علما وطنيا على شرفة بيتها ويعمم الفعل يف كل الشرفات، وتنسخ املشهدية على واجهة كل تصرفات غريبة يف حيزه، كأن ت
البيوت، وأصبح املظهر مرتبط ^حلياة، وكذا انتشار البطالة يف العديد من اÓاالت بسبب ازدCد عدد السكان وسفر حافري القبور، 

يقدم مسببات انقطاع املوت الذي يؤدي إىل ضائقة فردية ومجاعية تقود إىل  هذا الوضع. وصانعي التوابيت للخارج حبثا عن عمل
تصرفات ال أخالقية؛ فمثال يقدم لنا حتليال ملشهدية كيف تتخلص أسرة من شيخها اهلرم وصغريها العليل وآراء األقارب ^لقرار املتخذ، 

إىل اجلانب اآلخر من احلدود، حيث مازال املوت ميارس نشاطه، لقد مات محي والطفل هذه الليلة، محلنامها «: مرسومة يف هذا املقطع
، قبل مرت من احلدود كاx حيني، وبعد (...)، وميكن القول ال بطريقة ما (...)لقد قتلتمومها، ميكن القول نعم بطريقة ما : فصرح اجلار

يلخص هذا احلوار املذكور خرقا أخالقيا وشرعيا وقانونيا، يتمثل يف كيفية انعكاس  )44، صفحة 2005، :ساراماغو(» مرت صارا ميتني
دفن هذا النوع اجلديد من املهاجرين «اختفاء املنية على احلالت اإلنسانية وقد تطور الوضع وتدهور إىل اهلجرة غري الشرعية حني يقول 

قد يذهبون كذلك ليقتلوا، ليغتالوا، ليصفوا، ليطفئوا، ألßم جيتازون احلدود يف االضطراريني، ولو أßم يكتفون ^لدفن، فال �س، ولكنهم 
وهذا شبيه ¦جرة شبابنا حنو احلياة وراء احلدود عرب قوارب  )63، صفحة 2005، :ساراماغو( »...تلك اللحظة الدقيقة واملشؤومة

  .املوت يعكس برمزية ظاهرة اجتياز البالد إىل بالد أخرى من أجل األفضل ملكان موعود يف زمان جمهول

ن أعباء احلمل وقد تسبب غياب املوت يف ظهور ما يعرف ^ملافيا، استغلوا الوضع، وامتهنوا ±ريب األجساد العليلة لتخليص أهلهم م
وإعادة مرضاهم جثثا هامدة يف الصناديق قصد الدفن، وكانت هذه العمليات تقام بسرية Êمة عن احلكومة ويف خطة حمكمة يقول يف 

ما تفعله املافيا بكل بساطة سوى اجتياز احلدود ودفن املوتى، ولكنها تتقاضى مقابل ذلك مبلغا طائال وفارق آخر هو أßا تقوم «: نصه
فقد كانت هذه املنظمات االجرامية حمرتفة يف مهنتها ملثل  )64، صفحة 2005، :ساراماغو(» دفن دون أي اهتمام جبمالية املكان^ل

  .هكذا حيل ^عثة لالحنالل االجتماعي

  التمثل املادي. 3.2.2
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التأثرات االقتصادية بغياب املوت، على طول القصة اليت مت حتليلها، وعجز املؤسسات على مواجهة هذه الظاهرة مما أدى إىل  إبرازمت 
افالسها وضياع مصداقيتها كشركات التأمني، وبيوت املسنني واملستشفيات فهناك قطاعات مهنية أصيبت بقلق جدي كالتجارة اجلنائزية 

¦ا الذين جردوا بفظاظة من مادة «ر والنجارين، وحافري القبو  فقد جاءت أوىل الشكاوى الرمسية من مؤسسات التجارية اجلنائزية، فأ̂ر
حيال كارثة (...) جتار±م األولية بدأوا حبركة رفع األCدي إىل الرؤوس التقليدية وهم يئنون شاكني من جوقة، ماذا سيحل بنا األن 

يبحثون عن خمرج ألسوأ ما سيحدث من نتائج دراماتيكية ويف خوف آخر صرح  )19، صفحة 2005، :ساراماغو(» اإلفالس اآلتية
فيؤدي األمر  )26، صفحة 2005، :ساراماغو(»±ديد رهيب يقرتب سيعرض للخطر وجود صناعاتنا«: رئيس احتاد شركات التأمني

أقساط التأمني املرتفع، النعدام أي نوع من التعويض الذي يقود الشركات لإلفالس، فالتوقعات كارثية، رهيبة، تتعدى خميلة  إلغاءإىل 
ممثلو مؤسسات املآمت، والدفن، وإحراق اجلثث ونقلها، واخلدمات «اهلذCن املرتقبة ما قاد إىل اجتماع عاجل حبثا عن احلل فاجتمع 

  .ليواجهوا حتدC مهنيا ضخما حلل جدي لكارثة اقتصادية متدهورة )107، صفحة 2005، :ساراماغو( »املرتبطة ¦ا

  السياسيالتمثل . 4.2.2

أثر سليب على القرارات الصادرة ضمن هذه الدولة، اليت توجهت  ) انقطاعه(متثل املوت بشكل جلي داخل النظام السياسي، فكان لغيابه 
إذ سيطرت السلطة على الشعب لتسيطر على الوضع وجما¦ة عدو ومهي، . كل أنظار ساكنيها ملا سيقوله حكامها، وهذا ما أظهره النص

ريئة اليت يقوم ¦ا ممثلو الدولة وجدوا أنفسهم يف احتكاك سليب مع املؤسسات الدينية وكذا االقتصادية واهلياكل وأمام التصرحيات اجل
نطالب أيضا �فضل «: االجتماعية، مما جعل األمر حساسا ^لنسبة للسلطة واليت وجدت نفسها يف موضع حرج حيث يقول النص

^عتبارها العقل املفكر للبلد، وخلف هذه الضغوطات )20، صفحة 2005، :ساراماغو(» اهتمام من جانب احلكومة للنظر يف الواقع
: توصلت احلكومة حلل سري مع املافيا لتخلصها من االßيار املتجسد؛ فأدى هذا حلدوث حرب ^ردة مع حكومات احلدود يقول

فلم تكن احلكومة تنظر بعني (...) مواقع هلا على طول احلدود لتمنع مرور أي مواطن أعلن أن القوات املسلحة ستتخذ على الفور «
، صفحة 2005، :ساراماغو(» سوء إىل خروج خيدم، يف التحليل األخري، مصلحة البالد بقدر ما يساعد على ختفيض ضغط  دميوغرايف

يس من أهداف احلكومة الكبح الكامل هلذا النوع اجلديد من اهلجرة، وإمنا توفري ارتياح جزئي لقلق أنه ل«فهو يرى يف عمق األمر  )46
وبتحليل لألمر  )46، صفحة 2005، :ساراماغو(»حكومات البلدان ذات احلدود املشرتكة، مبا يكفي لتهدئة الشكاوي لبعض الوقت

  .جند أن املافيا خدمت البالد، رغم حدوث صراع مع البلدان اÓاورة محاية حلدودها من الوفود املنكبة عليها

اعالن اجلمهوريني احلرب، ال أفهم ما الذي خطر يف رأس هؤالء الناس، قال امللك، فالبالد يف غارقة «هذا التفاقم سبب فوضى حول 
 »ما يفعلونه هو استغالل الوضع لنشر ما يسمونه رؤيتهم للحكم(...) ينما هم يتكلمون عن تغيري النظام أرهب أزمة يف Êرخيها ب

فانقطاع املوت عرى على نظام احلكم الذي تكشف أمام هذا العدو الومهي فجعله يتخبط بقرارات  )86، صفحة 2005، :ساراماغو(
  .ة قيادة اجلمهورية امللكيصارمة ومأزقية يف

مس كل اÓاالت بداية من اهلرم السلطوي حىت النظام  غياب املوت يف أمة ما، كما صورها هذا املنت الروائي، أدى لوضع ديستويب
االجتماعي وما بينها شهد أزمات وحاالت من الفوضى، خاصة وحنن نعلم أن ركيزة البالد هو اقتصادها، فقد شوهت املنية بتوقفها 

ياته املعاكسة والكاسرة لقداسة الدين القوانني السائدة وأدت إىل أوضاع وقرارات طارئة Óا¦ة فكرة اخللود اليت حيلم ¦ا الفرد يف ح
  .هونصوص
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  خامتة

بقيت ثنائية احلياة واملوت تؤرق خميال اجلنس البشري منذ القدم حىت األد^ء؛ حيث راح الكل يصوره على شاكلته ويبحث يف أغواره 
خرون إىل أن املوت هو حترر من خلود فمنهم من صوره على أنه جناة من الوقوع يف اخلطأ، وذهب أ. مستفسرا عن براثني ماهيته وأسراره

يف حني ذهب فريق آخر إىل القول أّن املوت هو . النفس أو العقل من القيد اجلسدي، أو هو حترر من اخلوف وشجاعة مواجهة املنية
وير السرد، فقد ساهم استخدامه  وعلى الرغم من أن فكرة املوت ال ßائية، إال أßا مل تفشل أبًدا يف تط. االنتقال إىل احلياة األبدية واألزلية

لتايل  كأداة أدبية يف بعث التأثريات العاطفية، والتشويق، والغموض من أجل تشديد احلبكة أو إضافة وزن للدراما يف النسق الروائي، ̂و
 املوت والفكر هذا وقد أثبت اخليال األديب قدرته العظيمة يف كونه خط اتصال بني. رفع مكانته كأداة أدبية مهمة وال غىن عنها

اإلنساين؛ إذ لفت انتباهنا مما سبق عرضه كيف مسحت الصور املتخيلة للموت واليت اعتمد عليها املؤلفون، من شرح نطاق واسع من 
وهذا ما أكد على أن الرواية تلهم خيال القراء وتدعوهم إىل إعادة تقييم االستفهامات اجلوهرية يف هذا . األسئلة واملعضالت الوجودية

  .ةملعىن احليا-وجتاربنا–الوجود، ألن حقيقة املوت تؤثر بعمق على فهمنا 

فليس من الضروري أن . قد يوفق األديب أو يرتدد عند تناوله ملسألة املوت، ولكن ستبقى عالقة املوت ^ألدب، عالقة ضرورية وعميقة
لتايل حقيقة احلياةينري األدب ويلم جبميع اجلوانب املتعلقة ^ملوت، بل يكفي أن يوفر اخللف . ية اليت على أساسها ترى حقيقة املوت ̂و

أن " انقطاعات املوت"ومن األد^ء الذين تفننوا يف معاجلة املوت كموضوع أديب، الروائي العظيم خوزيه ساراماغو والذي استطاع بتحفته 
ماذا سيحدث إذا توقف الناس يف مكان ما : طيطرح صورة متناقضة ملتخيل املوت حني جسده يف جدلية مبتكرة استفتحها بسؤال بسي

؟ أو ...ماذا لو حتقق اخللود األبدي هل ستبقي احلياة مرغوبة فيها حقا: عن املوت؟ جعلنا ساراماغو عرب متنه نتساءل بدورx كذلك
  ؟...سندخل يف رحلة جديدة للبحث على املنية وتفعيلها جمددا

 بعد الفرح األويل الذي أعقب غياب املوت وانقطاعه، وظهور إمكانية احلياة األبدية، يتسلل القلق ويغزو اÓتمع نوع من الصراع الذي مل
تشهد البشرية مثيال له؛ فانقطاع املوت ال يؤدي فقط لزعزعة األسس الفلسفية والدينية، بل إßا تؤثر على مجيع اهلياكل االجتماعية 

سوق النص املوت للمتلقي على أنه شيء ممتع وعذب فدعا إىل حبه . ت االقتصادية للدولة وختل بتوازن احلياة بشكل مرعبواملؤسسا
وهي رسالة ساخرة من أولئك الذين . والتعلق به يف إشارة إىل التناقض مع صورة املوت اليت رسخت يف خميلة األد^ء والفالسفة والنقاد

إىل حد رسم صورة املوت على أßا رمحة ومعزة للنجاة من األمل والبؤس واملرض ولذلك فإن املنية عبارة عن  يبحثون على اخللود األبدي 
استطاع هذا اخلطاب الروائي من جعل فكرة حب املوت كطوق جناة حنو تقبل قوانني الطبيعة وأقدار البشر . كرم رحيم مرغوب به بشدة

رار احلياة؛ حيث صور غياب املوت كغياب أحد اجلنسني من احلياة فغياب املرأة من حياة فجعلها تسليما بضرورة اكتمال الدورة واستم
  .هالرجل أو غياب الرجل من حياة املرأة سيرتك فراغا رهيبا وإضطرا^ عارما يف نظام الكون وأسس

ده دائما لنقطة البداية، هذا ألن املوت ميكننا القول �ن سعي اإلنسان الكتشاف طبيعة املوت أو حماولته للخوض يف معرفة ماهيته، ستقو 
يقيم دائما خارج نطاق القدرة البشرية على الفهم ^عتباره أحد أسرار اخلالق، شأنه يف ذلك شأن الروح، فوجود املوت منوط دائما وأبدا 

ق حىت يرث هللا األرض ومن لذا ستظل معرفة ماهية املوت تشكل إشكاال حادا ومزعجا لبين البشر منذ بدء اخلل. بوجود هذه األخرية
  .عليها
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Abstract : Article info 

The prisons of Egypt during the reign of King Farouk and the Revolution Government 

led by Carnal Abdel Nasser witnessed the birth of Yusuf al-Qaradawi’s prison poems, 

in which al-Quadawi documented a part of the bloody and violent conflict between 

the military-backed authorities and religiously oriented Muslim Brotherhood. 

The Brotherhood movement and its young poet were dissatisfied with the killing and 

imprisonment of its leaders and adherents. 

The dominant topic of Al-Qaradawi’s prison poems was torture,which aimed at 

insulting the prisoners and their families and intimidating them into becoming 

obedient bodies in the hands of their harsh prisoners. 
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   -سجنيات  يوسف القرضاوي أمنوذجا  - املثقف الديين والسلطة السياسية يف الشعر العريب احلديث واملعاصر

  +رخيية مقدمة. 1

قر�م الشديد من للمثقفني منزلة عند أهل العلم، وهم منارات يستضيء �ا الشعوب واألنظمة، ولطاملا كانوا حمل تكرمي وثقة، ولكنهم يف 
واألدب جبميع فنونه  .رأس السلطة أو وزرائها أو قادDا ما يثري أزمات تصل إىل حد الصراع يدفع مثنها املثقفون من ذوي امليول املختلفة

  .ولغاته شاهد على التجاوزات احلاصلة من اجلهتني اللتني تسعيان إىل تقدمي املربرات اليت تقوي موقفها

  الديينالسجن واملثقف  .2

  السجن واملثقف الديين قدميا. 1.2

بدأ سلطان بين أمية قاسيا على األمة اإلسالمية عامة، والفقهاء والشعراء واملفكرين خاصة، وقد كان االنقالب احلاصل على اخلالفة 
  .مطية إىل قصور دمشق بعيدا عن مكة واملدينة–_ساليبه املختلفة  –الراشدة فظيعا حني كان القتل 

زال األمويون يتتبعون اخلارجني عنهم ويعنفون �م، فيقتلون من يقتل ويدسون السم ملن مل تبلغهم سيوفهم حىت كانت cايتهم bملشرق وما 
  .هـ141ليؤسسوا هلم ملكا جديدا bألندلس عام / هـ92عام 

بين أمية bلغلبة والقهر ووثلوا ملا ورث العباسيون ) م1257- م750/ هـ656-هـ132(يف العصر العباسي  -كذلك-واستمر احلال 
كما كان نفوذ .. هـ وكان اخللفاء أكثر قوة وعظمة232هـ إىل 132كان نفوذ الفرس واضحا من . عرشهم بيد صنائعهم من األعجام

وكان من  .)13، ص2004خفاجي، (...فضعف اخللفاء وانتشر الفساد) هـ374 - هـ  232(الرتك قد بلغ مبلغه يف العصر الثاين 
� ضحاb وهو اخلليفة الثالث عشر، عزله القادة األتراك مث ) م869-م866/ هـ255 -هـ252(� احلكم عامة يف هذا العصر املعتز

وسار األتراك إىل املعتز، فوخبوه، وطالبوه bألموال مث عذبوه، وضربوه bلدbبيس، ".. قتلوه ألنه كان يكرههم وأراد ان يثأر منهم ألبيه
خفاجي، ( "bب احلجرة، وأقاموه يف الشمس حافيا، وكان بعضهم يلطمه وهو يتقي بيده، فخلع املعتز مث حبسوه وقتلوه وجروه برجله إىل

  .)16، ص2004

الذي استدعاه املنصور لتويل القضاء يف بغداد، وملا رفض حبسه إىل ) هـ150- 80(كان من ضحا� احلكم العباسي اإلمام أبو حنيفة 
ومن ضحا� النظام كتاب . هـ161ن الثوري من بطش احلكام، وكانت آراؤه مثرية للجدل يف وقته ومات عام ومل ينج سفيا. أن مات

، )هـ167-هـ25(، وبشار بن برد )825-748/هـ241- 130(، وأبو العتاهية )هـ414- 310(وشعراء منهم أبو حيان التوحيدي 
، ومن شعره مدح املهدي �لث اخللفاء العباسيني، يف قصيدته -عباسية الذي كان شاعر ال –وحفصة بن مروة، قبل أن يتحول إىل متهم 

  ):الكامل(املشهورة 

 _كفكْم أْم تسرتون هاللــها   َهْل َتْطِمُسوَن ِمَن السََّماِء ُجنُوَمــها

 ِجربيُل بـَلََّغها النَّيبَّ فـََقالَـــها   أْم َجتَْحُدوَن َمَقاَلةً  َعـْن  َربُِّكــمْ 

 برتاثهْم فأردتــم   إبطالـها   ِمَن األنـَْفاِل آِخـُر آيـــةٍ َشِهَدْت 

ويقال ان املهدي عندما مسع القصيدة أعجب �ا، وانفرجت أساريره، وجعل يزحف عند مساعها من صدر مصاله حىت صار على       
  .)523ص  دمحم زغلول سالم،( .البساط، وهو مأخوذ مبهور
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  :احلديثالسجن واملثقف الديين  2.2

ويف العصر احلديث استمرت معا¨ة املصلحني، سواء أكانوا كتاb ذوي االجتاه القومي أم الديين، وجتسدت هذهاملعا¨ة يف كتاbت عبد 
ماي 21 - 1889(، ودمحم البشري اإلبراهيمي )1924-1873(والشاعر ويل الدين يكن ) 1902- 1848(الرمحن الكواكيب 

 مفكرا حرا، وويل الدين زنكي كاتبا أبيا واإلبراهيمي ممن عرف فرنسا االستعمارية فكرهها، فسيق إىل كان الكواكيب...وغريهم) 1965
حمل اهتمام سكان األغواط وتلمسان، فكانوا يزورونه ) 1940(مدينة آفلو حيث فرضت عليه اإلقامة اجلربية وكان البشري يف هذه السنة 

  .)293-277ص  قصبية وآخرون،( .ويكاتبونه

... كان الكواكيب وويل الدين يكن ممن عرف حقيقة الدولة العثمانية، وهي اليت حكمت كثريا من الدول العربية bسم اخلالفة اإلسالمية
، وحكم عليه القضاء الرتكي bإلعدام، لوال أن حمكمة 1886وكانت النتيجة أن سجن الكواكيب بتهمة حماولة اغتيال الوايل الرتكي عام 

  .طبائع االستبداد ومصارع االستعباد وكتابه منوذج ألدب املقاومة: ومن مؤلفاته .1902أته ومات مسموما bلقاهرة عام بريوت قد بر 

على يد السلطان عبد احلميد ومل يعد إىل  مدينة تركية: سيواس"*سيواس"كما كانت مقاالت ويل الدين يكن وأشعاره سببا يف معا¨ته ونفيه إىل
  .)19- 17ص ،2001ويل الدين يكن، ( .إال بعد إعالن الدستور األستانة مث القاهرة

كانت حيوات هؤالء املصلحني أهدافا ترمى احلكومات االستعمارية واحلكومات الوطنية اليت أوجدت السجون واملعتقالت واملنايف لكم 
تلف أنواع وسائل القمع ليجيء التعذيب أفواه من أراد لتلك احلكومات سوءا، وقد استطاع القائمون على تلك السجو±ن جيهزوها مبخ

متنوعا، ينفذه سجانون سفاحون، ساديون هدفهم خلف أجساد طرية، مراقبة تطيع أمر القائمني على السجون ليال وcارا، صيفا 
اليت ورثت ... كان كل ذلك موثقا شعرا ورواية ومسرحا ومقاالت يف سجون اجلزائر واملغرب وتونس وليبيا ومصر وسور� والعراق .وشتاءا

  .تلك السجون بكل تقاليدها من الدول اليت استعمرDا

  تبعات النشاط الدعوي ليوسف القرضاوي وأثر ذلك يف شعره .3

  نشاط اإلخوان يف مصر. 1.3

رخيه قد تغريا، فكان ظهور دولة إسرائيل  عام وملا بلغ يوسف القرضاوي عامه االثنني والعشرين، كانت جغرافية الشرق األوسط ́و
وكان اعرتاف الدول العظمى بدولة اليهود عامال آخر زاد الوضع  .حد� قد زلزل املنطقة بكاملها، وأدخلها صراعات ال تنتهي 1948

  .¶زما، وهي اليت طلبت من مصر أن تكف أيدي اإلخوان املسلمني عن إسرائيل

ليا حني استجابت مصر يف عهدها امللكي وحكومة الثورة استجابة لقد كان لفرنسا، وبريطانيا، والوال�ت املتحدة األمريكية الكلمة الع
كنا " سريعة لرغبات إسرائيل اليت دخلت قبل هذا يف حرب مع اإلخوان الذين رأوا تلك املواجهات مع العدو أكرب إجنازاDم يف وقت

كل يوم مؤامرة، ويف كل يوم Dم جديدة نتلقى من احلكومة مطارق جديدة على رؤوسنا، ففي كل يوم مطاردة، ويف كل يوم قبض، ويف  
  .)98ص ،1952- 1948حممود عبد احلليم، ( ".وحماكمة، ويف كل يوم أوامر متالحقة bلتضييق والتهديد والتنكيل

كان ال بد للنظام امللكي أن يتحرك bلسرعة الفائقة خدمة جلهات أجنبية خاصة أن املشروع الصهيوين قد أ¨خ بكلكله على املنطقة 
عربية، وفرضت اهلدنة بني اجليوش العربية والعصاbت الصهيونية، وبدا واضحا أن كفة املتطوعني من اإلخوان راجحة، وأن وجودهم عقبة ال

، ص 2004- هـ1424العوا وآخرون، (. وجهادها أنشطتهاأمام استمرار اهلدنة وان على احلكومة املصرية ان حتل اجلماعة لتوقف 
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صفا اجلو حلكومة إبراهيم عبد اهلادي بعد أن أدت املهمة الكربى اليت كان عليها إجنازها، فقد أزالت العقبة وbملناسبة لقد . )149
الكؤود من طريق أولياء نعمتها bلتنكيل bإلخوان املسلمني واعتقاهلم، واغتياهلم املرشد العام يف جنح الظالم وإلقاء ستار كثيف من 

  .)96، ص 1952-1948حممود عبد احلليم، ( .الرؤية حجبا كامالالضباب حول هذه اجلرمية مما حجب 

كان ليوسف القرضاوي يف هذه الفرتة نشاط دعوي، وأديب، ذلك أنه كان يستمع إىل الشيخ اإلمام حسن البنا منذ كان طالبا يف السنة 
   ):من الكامل(قال . األوىل ابتدائي، كما كان يلقي قصائده حتية لإلخوان، وذما لإلجنليز

 سهال، وال ترحيب وال إكرام   ال أهـال وال! � أيها األضياف

 يثقل، وقد مرت لكم أعـوام   الضيف إن مترر عليه  صبـائح

  .)258ص ،2002القرضاوي، (

واليهود عدوان فاإلجنليز .. قوة اخلصم :كان يوسف القرضاوي واعيا _مهية املرحلة اليت جتتازها مصر، فهي Dتز اهتزازا خطريا لسببني إثنني
 .وجب حماربتهما

 .حكومات وطنية تعمل كثريا إلرضاء جهات أجنبية ولو حتولت مصر كلها إىل سجون ومعتقالت ومقابر

زعيم حركة اإلخوان أكرب املستهدفني يف هذه الفرتة احلرجة من ´ريخ اإلخوان يف عالقتهم ) 1949-1926(كان حسن البنا 
فقد جنا من موت ...الرغم من تواصله شبه اليومي bلشرطة ألغراض أرادDا السلطة، وبعلم اجلماعة و_طراف خارجية على... bحلكومة

أمام مبىن مجعية الشبان املسلمني  1949فيفري  12وكان مقتله مساء يوم السبت ... 1948مؤكد وهو يؤدي فريضة احلج سنة 
، 2002 القرضاوي،(. احلراسة قائمة على قربه حىت تغري العهدومل يستطع أحد من الشعب تقدمي العزاء فيه وظلت ... bلقاهرة

  .)344ص

حممود عبد احلليم، (... مل يعلم يوسف القرضاوي bخلرب إال ضحى الغد عرب الصحافة يف سجن الطنطاوي أين مكث فيه أربعني يوم
إخوانه وهو الذي كان يتبعه نصف مليون كان احلدث مروعا، فقد اهتز اجلميع له ملا ميثله حسن البنا عند ) 89، ص1952- 1948

وهو يف نظر الشاعر يوسف القرضاوي أعظم شخصية أثرت يف حياته ... حبسب ما كتبه إحسان عبد القدوس يف جملته روز اليوسف
È يف القاهرة وكنت يف الفكرية والروحية، فهو مؤسس كربى احلركات اإلسالمية احلديثة، هذا أين مل أعايشه كما عايشه غريي، فقد كان 

طنطا طالبا، ولكنين استمعت إليه يف طنطا عدة مرات ورحلت وراءه إىل بعض البالد ألراه وأستمع إليه، كما قرأت تقريبا كل كتبه 
  :ومما قاله شعرا... ومقاالته

 � حامَل املصباِح يف الزمِن الَعِمي   لَك � ِإماِمي � أعــزَّ معلمِ 

 � نفحًة من جيــِل داِر األرقمِ    لَنهِج حممــدِ � مرشَد الدنيا 

 َوَسناَك يف األلباِب واُمسَك يف الَفمِ    سيظلُّ حبَُّك يف القلوِب ُمسطَّرًا

  .)153، ص2005القرضاوي، (
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  اعتقال يوسف القرضاوي .2.3

كانت .تنام، وكان يدري أن احلذر ال يدفع املقدوركانت حركة االعتقاالت واملدامهات متواصلة، وللنظام امللكي يف هذه الفرتة عيون ال 
شرطة النظام امللكي قد واصلت حر�ا على اإلخوان، مستعملة كل أجهزDا ورجاهلا فقامت حبمالت مكثفة على بيوت اإلخوان 

أخرى استأجروها هرb من  وقد أدى هذا االعتداء، وهذا التحدي إىل ترك كثري من اإلخوان بيوت أهليهم إىل بيوت.. العتقاهلم بغري مربر
وجاء يف كتاbت يوسف  .االعتقال، وإشفاقا على أهليهم من غارات البوليس، ولكن مع ذلك قتل بعضهم وقبض على بعض آخر

  :القرضاوي أنه اعتقل عدة مرات

ملدة شهر  1954انفي ج �2نيها يف  .حنو عشرة أشهر يف عهد امللك فاروق وقد كان يف السنة اخلامسة الثانوية 1949أوهلا عام 
مدة مخسني يوما  1962رابعها يف جوان  .1956 -1955مدة عشرين شهرا تقريبا توزعت بني  1954ونصف، و�لثها نوفمرب 
  .وقد منعته حكومة مجال عبد الناصر بعدها من كل اتصال bلشعب )17، ص2005القرضاوي، ( .قضاها يف سجن انفرادي

وكان له موقف من  ، اع شعري وصف فيه حاله، وحال اإلخوان يف مقارعة الظلم واالستبدادوكان له يف كل معتقل، وسجن، إبد
  .وكان يرى أن عملية االغتياالت اليت ذهب ضحيتها أبناء مصر ال تسمن وال تغين من جوع...السلطة

يصريان خصلة وطبيعة يف الشاعر كإنسان حىت ولكن املوهبة الشعرية واملمارسة تنبئان _مرين .] .[. كان القرضاوي يف شبابه شاعرا جميدا
  :ولو ترك الشعر وأعين أوال

 .اإلحساس bللفظ ومضامينه وإحياءاته وإيقاعاته وفروق األلفاظ املرتادفة واملقارنة بعضها من بعض

ن حياته ووجدانه وأعصابه، الشعور املتدفق والوجدان احلي يف التفاعل مع املوضوع الفكري املعاجل، فال يكون قضية نظرية ولكن قطعة م
  .)852م، ص 2004-هـ1424، العوا( .وينعكس ذلك على بيانه وتعبريه

وكان يف كل ما يكتب من شعر ومسرح حيمل مهوم الشعب املصري من جهة، ومهوم هذه األمة اإلسالمية اليت تدافعت عليها األمم ¶كل 
  .الكائدين وعمل اخلائننيمن طعامها، وتشرب من مائها وال متلك اليد اليت ترد كيد 

وكان شعره متواصال مع التاريخ وكرب�´حلوادث، وشخصياته، يقدمها للقارئ عسى يقطف منها الثمار اليانعة، وعلى الفنان احلق أن يويل 
تراث الشعوب هذه الناحية أمهية bلغة وال يقتصر جهده على بعض املنابع دون غريها، وان ال نرفع من قيمة تراثه القومي على حساب 

إن السلطة اليت تقبض  .)5ص ،1983، دمحم حسن مجعة(.األخرى، يف الوقت الذي ال جيوز فيه االستهانة مبخلقات أمته وجتربة قومه
أمحد عبد ( .على رقبة الشاعر هي يف احلقيقة حمصلة حلشد هائل من السلطات اليت تفاعلت وجتادلت، وتشابكت، وتزاوجت، وتناسلت

  .)22-21 ، ص2004 احلي،

لقد أفرز اعتقاله جمموعة من القصائد هيفي احلقيقة سجنيات يوسف القرضاوي، وقد تفاوتت يف طوهلا وقد صنفها البعض ضمن الشعر 
اإلسالمي، ومساها البعض شعر احملن، وهي عند البعض شعر املقاومة، مضافا إىل أساليب املقاومة األخرى اليت يتبناها املقموعون يف كل 

وكان يف كل شعره  .مان، وفيه كثري من االحتجاج واإلدانة واالDام للنظام املصري، داعيا إىل مغالبة فكر احملنة أو فكر األزمةمكان وز 
  فراح يبحث عن مكان يبث فيه شكواه خاصة . شديد اإلحساس بظلم ذوي القرىب وآمله
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  طرb إىل اإلنشــاد والتلحني      واليوم عاودين املالك فهزنــي

له شعر مأله حسرات ملا وقع له وإلخوانه الذين ذكرهم امسا امسا، وØيت _فعال السجانني فعال فعال، فقد وثق كل شيء حتديدا  فكان
  :وجاءت سجنياته كاآليت .هلوية املتخاصمني، وبناء للذات املسلمة يف مواجهة اآلخر الذي استنفد جهده خدمة جلهات أجنبية

 .بيتا 28م مبعتقل الطور وهي 1949/هـ1369من رمضان ) 27(مناجاة يف ليلة القدر نظمها ليلة السابع والعشرين  

 :ليكون إحالة إىل العنف احلاصل بني النظام امللكي واإلخوان ومنها 1949اشهدي � سجون، وهي نشيد كتبه الشاعر عام 

 قسـوة الظامليـن   � سجون اشهـدي

 صرب أهل  اليقيـن   دواذكري للغـــ

 ومحـاة  العريـن   فتية املسجــــد

 bلرسول  األمـني   كلهـم  مقتـــد

 ال ولـن  يستكني    صامــد مهتــد

  .)107ص  ،2005القرضاوي، (

إىل أن التعذيب مل  بيتا من حبر الكامل وكتبها بعد أن انتقل من معتقل العامرية إىل السجن احلريب bلقاهرة، وفيها أشار 19زنزانيت وهي 
 :يبدأ بعد يف أجبد�ت النظام ومنها

 ونزلتها ضيفا أعـز   وأكرم   دار حللـت  �ا أزار وأخـدم

 وجييئين فيها  الطبيـب يسلم   يسعى إيل �ا املدير  وجنــده

 .1954نوفمرب  2بيتا من الكامل حتكي قصة اعتقاله يوم  314النونية، ومساها حسن أدهم جرار ملحمة االبتالء وهي 

  .بيتا من الكامل تصف أساليبالنظام وقسوته مع أم اعتقل ابنها ومل يظهر له أثر 138أم زائرة وال مزور وهي 

  موضوعات سجنيات يوسف القرضاوي .4

  املعا4ة .1.4

السجنية يف ظروف صعبة، من املفارقات العجيبة يف أدب السجون قدميه وحديثه، أن بعض من أدخل السجن استطاع أن يكتب جتربته 
وبطريقة عجيبة، مث خيرجها إىل الناس، لتجد مكاcا على صدور اجلرائد ويف بطون الكتب تستهوي القارئ ولتكون شاهدا على أحداث 
فظيعة وقعت، وقام �ا أشخاص وظفتهم السلطة ألداء مهمات حمدودة وواضحة، ظاهرها اإلشراف على شؤون السجن وحياة السجناء، 

  .نها خلق أجساد طيعة، تستجيب لطلبات السلطة، وال تعصي هلا أمرا، يكون ذلك يف مؤسسات عقابية ´بعة للدولةوbط

ويف أدب السجون، ختامر القارئ مجلة من األسئلة لعل أبرزها، أهي الوقائع التارخيية اليت تشكل أساس مادته احلكائية؟ أم ميوالته 
مناذج من أدب (الشعري واألنطولوجي : لة طرحها الناقد دمحم علي املوساوي يف مقال عنوانهوهي أسئ... السياسية واإليديولوجية؟

  .)48، ص 2013، دمحم علي املوساوي()... السجون التونسي
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ال شك أن موضوعات شعر السجون عند يوسف القرضاوي امتداد طبيعي لشعر السجون عند العرب يف كل األوقات كانت املعا¨ة 

  .أم غريها… أساليبها ومظاهرها ونتائجها املوضوع املهيمن سواء أتعلق األمر bلشاعر نفسه أو �ذه األم الزائرة وال مزروروالنظر يف 

وقد فهم القائمون على السجن هذه الفكرة، ونفذوها أحسن ما يكون .. واملعا¨ة ترتبط نفسيا بفكرة أن كل ما هو ممنوع مرغوب
  . فإهانة املرء عمل مدان...يقبله دين وال قانونالتنفيذ، وصوال إىل ما ال 

  التعذيب واالعتقال .2.4

لقد دفع تعفن العالقات، والسلوك، وتناقض الظاهر والباطن فرأى يوسف إىل ختمر ذاته مع عصري الشعر وإحساسه bالنكسار واخليبة 
وهنا كشفت النونية عن أبعاد األزمة النفسية اليت تعانيها ..يف النظام املصري أن ميرد الكلمة وصرختها الشريفة مع العوض عن االنكسار

يف سجون بنيت خصيصا ملعاقبة  .)86، ص2013، دمحم علي املوساوي( الذات الشاعرة يف نفثات حارة تعتمد على نقل احلقيقة
اليت تستعمل فيها مجيع األدوات  اللصوص واÞرمني وقطاع الطرق واخلارجني عن النظام، فهم العصاة الذين ينفذ فيهم أقصى العقوbت 

كاهلراوات، والزجاجات، والكابالت السميكة وكل األدوات األخرى يستخدم يف انتهاك جسم اإلنسان، وهو انتهاك يتسبب bإلضافة 
  .)164ص  ،2002مايكل كرييغان، ( .لإلهانة البالغة للضحا� أالما مربحة أيضا

لتعذيب الذي تعرض له الشاعر وإخوانه ليال حلظة اعتقاله وbلكيفية اليت ترعب تكشف نونية يوسف القرضاوي أكثر عن وجود ا
ويشرتط فيه عنصر املفاجأة أوال وتنفذه الشرطة أو غريها من اهليئات . ويتفق اجلميع أن عملية االعتقال أمر يدبر له قبل تنفيذه…أهله

يقيني وهلا عملها الدائم، واحلضور املستمر يف املكان والزمان، لقد حققت ذات العالقة bألمر والشرطة السرية متهد الطريق للمنفذين احلق
  .، واستطاعت دون مقاومة من أن تضع يدها على صيد مثني1954هدفها يف هذه الليلة الليالء من شهر نوفمرب 

ة اإلخوان أو تربكهم ألcم الداعية وهو عمل جزئي ميهد ألعمال أخرى تشل حرك/ لقد وضع هذا االعتقال حدا لنشاط الشاعر      
  :يقول يوسف القرضاوي. عادة ميلكون جلد االتصال bلوقائع اليومية

 فزعت من نومي لصوت   رنني   يف ليلة ليــالء من نوفمبــرٍ 
 وحتوطين عن مشاٍل  ومييـــن   فإذا كالب الصيد Dجم بغتــةً 
 مسيــنفرحاً بصيٍد للطغـاة     فتخطفوين من ذوي  وأقبلــوا

 وقذفت يف قفص العذاب  اهلون   وعزلت عن بصـر احلياة ومسعها
 من bعث للرعب قد طرحـوين   حسبـك bمسه) احلريب(يف ساحة 

  .)50، ص 2005القرضاوي، (

فالقانون ومنذ هذه اللحظة البائسة، يصبح الشاعر حتت تصرف السلطة، فهو ملك هلا يف حال تعاونه معها ومىت واصل مترده وعصيانه 
 ،2004 السيد ولد أbه،(. وهو بذلك رد مباشر على اإلهانة والتحدي.. خيول احلاكم إعالن احلرب على أعدائه والثأر العلين لنفسه

  .)195ص
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قوDا والنونية من أوهلا إىل آخرها وصف للفعل ورد الفعل بني سلطتني ال تلتقيان أبدا، وبني قوتني غري متكافئتني، فسلطة السجن بكل 
 ونفاذها وآالDا تريد أن تكون فاعلة، يها�ا السجناء، أما مجاعة اإلخوان، ومنهم أمساء ذكرها الشاعر،فموجودة مبعتقلها سالحهم الصرب

  ...اجلميل اقتداء bألنبياء واملرسلني والرجال الصاحلني

 ال بد بعد الصبــر مــن متكني   صربا أخي يف حمنيت وعقيـديت
 وقد ارمتى يف السجن بضــع سنني    سوة يف صبـرهولنا بيوسف أ

  ).63، ص 2005القرضاوي، (

 والتعذيب الذي رصده الشاعر يف النونية مرتبط أوثق االرتباط bألنظمة الديكتاتورية يف التاريخ bإلضافة إىل األنظمة االستبدادية يف
  :وعرفه كما يلي 1984حرمه مؤمتر األمم املتحدة عام املاضي القريب واحلاضر، وكانت له أهدافه القريبة والبعيدة وقد 

أي فعل جسدي أو ذهين، يتعرض بواسطته شخص ما عن قصد ملعا¨ة قاسية أو أمل مربح من اجل أغراض مثل احلصول منه أو من " 
هو أو أي شخص شخص غائب على اعرتاف أو معلومات أو معاقبته على فعل هو أو أي شخص غائب ارتكبه، أو إرهابه أو إجباره 

غائب ألي سبب يرتكز على متييز من أي نوع كان، وذلك عندما تطبق مثل هذه املعا¨ة أو األمل بواسطة أو بتحريض من أو برضا أو 
  .)7، ص2002 مايكل كرييغان، ( ".موافقة موظف حكومي أو أي شخص يعمل بصفة رمسية 

كان هذا االعتقال وما تبعه من أساليب التعذيب رد فعل عنيف على ممارسات اإلخوان الذين كانوا يعتمدون أساليب احلكومة ذاDا، 
فكالمها يستعمل أسلوب ضغط عماده Dييج اجلماهري، وكان عند اإلخوان اهليجان الديين، الذي كان معروفا عند ملوك وملكات 

 مايكل كرييغان،(. القيمة احلقيقية للتعذيب يف دولة مستبدة - عمليا-هدفه إحداث جو عام من الرعب هو اإلصالح الديين يف بريطانيا
  .)املقدمة ،2002

كان يوسف القرضاوي وهو يكتب سجنياته مدركا أن أشعاره سوف تكون شهادة على الظلم الذي يلحق أبناء الوطن، وbلكيفيات اليت 
الغرض من الكتابة أو " _ن" وكان مؤمنا ... د سعى لتعرية اجلرح النازف ووصف السجون من داخلهاDتز فيها كرامة اإلنسان، لذا فق

الكالم ال يتمثل يف تبيان املرء على حق أو إثبات أنه مصيب، بل يف حماولة إحداث تغيري يف املناخ اخللقي يكفل لنا ان نرى العدوان 
b لشعوب أوb حلقوق واحلر�ت الدميقراطية عدوا¨ وان متنع وقوع عقاب ظاملb ألفراد أو يضع هلا حدا إن كان قد بدأ معيار اإلقرار

  .)167، ص 2008 ،إدوارد سعيد b. )26عتباره معيارا يطبق على اجلميع، ال إشباعا لضغينة قلة خمتارة

يف حكومة مجال عبد وأجهزة األمن ) بكادري âيطاليا 03/1965/ 18 -02/1920/ 11(انت السلطة زمن امللك فاروق ك
تبحث عن كل نقطة ضعف يف سجناء احلريب bلقاهرة، واقتنعت أن مشكلة هؤالء هي ) 28/12/1970 -06/1956(  الناصر 

ومواجهته من ..] .[ إمعاcم يف رفض احلياة االجتماعية، إمعاcم يف رفض احلياة مع غريهم طبقا للقواعد املنظمة هلذه احلياة املشرتكة
عصمت ( .إمعاcم يف التقيد بصالحية مسالكهم الفردية للحياة..يكون متاحا لديهم الثأر منهم bغتصاب أمته وماله خارجه حيث 
كما اكتشفت هذه السلطة أن مجاعة اإلخوان هلم دينهم ولآلخرين دينهم، فكان ال بد من مراقبتهم .)73، ص 1978 سيف الدولة،

عرفة السجني من خالل حبسه وكيفية إدانته، فدست بني هؤالء عي̈و ليكون عندها اخلرب مراقبة لصيقة، وهي مراقبة تسمح للسلطة مب
إن ..والسلطة العسكرية انطالقا من هذا وذاك تصل إىل احلقيقة اليت تريدها... اليقني كما اعتمدت إىل تنصيب أجهزة املراقبة عن بعد

ستثمار يف النفوس اليت تربت على حب هللا، واإلخالص له سرا وعالنية، هذا االستثمار يف هذه األجساد يعجز يف حاالت كثرية عن اال
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كان الصوم وكان  ...وال يهمها األكل والشرب واملنام، وهلا عن كل ذلك بدائل ترضى به ر�ا، وليكون مصدرا لقلق السلطة بل وغضبها

  :السهر يف هللا بقراءة كتابه أمرين يزعجان زbنية النظام

 خري خدين، فلي يف الكتـب كتبـي   كي أخـلو إىلسـدوا علي الباب  
 والتلحيـنأتلـــوه bلرتتيـــل    فإن أنسي مصحفوخذوا الكتاب، 

 يهدينــــييقينـــه قلبا بنور    جواحنـيوخذوا املصاحف إن بني 
  أن يشقونــياخللـق أفيستطيــع     هللا أسعدين بظـل عـقـيدتــي

  .)59، ص 2005 القرضاوي،(

أن الطغاة السياسيني، العسكريني منهم على وجه اخلصوص والفاشيني الدينيني الذين يظنون أcم يتكلمون "وقد كشفت األبيات السابقة 
  .)115أمحد عبد اللطيف، ص ( ".bسم الرب كانوا على مر العصور أعداء الكتب وكانت معركتهم الكربى ضد املعرفة

من إنشاء السجون وهو حرمان الناس من احلرية، وذلك تعذيب يف حد ذاته، وأضاف احلكم اجلديد  كان التاريخ شاهدا على اهلدف
اخلاص bلسجون _ن يوضع السجني يف زنزانة صغرية ومظلمة، مث يعطى محية دقيقة من اخلبز واملاء ضئيلة مبا يكفي لضمان املوت 

  .)20، ص 2002مايكل كرييغان، ( .النهائي bجلوع

فالطعام والشراب مما يقو�ن .. مة االبتالء ليوسف القرضاوي شاهدا آخر على كيفية اخرتاق السلطة ألجساد السجناءوتبقى ملح
  ...ولكنه يف السجن احلريب.. اجلسم، ويؤكده الواقع والعلم

 »التعيني«إن احلصى فرض على    فـفطو̈ر عدس مـزين bحلصى
 أو داله  والسيــنمن  عينــه    قد عفته حتـى امسـه وحروفـه

 فرؤيـة صحنـها تؤذينـي ،نفسي   ضاقت �ا» فاصولية«وغدا̈ؤ 
  فكأمنا صنعـوه مـن غسليـــن    وعشـا̈ؤ شـيء حييـرك امسه
  حيلو لنـا  مـن قلــة التمويـن    ال طعم فـيـه وال غــذاء وإمنا
  وعلـي أن أرضى  وقـد ظلمـوين    طبق يكـال لسبـعـة أو نصـفه

  .)58، ص 2005القرضاوي، (

... وكان ذلك استمرارا للتعذيب، وحتقيقا ملتعة، وهدفا مرجوا، فيوسف القرضاوي ميتنع عن األكل بدعوى أن األكل ال يصلح آلدمي
فيأيت عليها املرض من كل اجلهات ... ومن هنا تتجسد أكثر سادية من له سلطة على تلك األجساد اليت يصيبها التعب واإلرهاق

  .بسبب اجلوع الذي هو شر ال بد منه

 !ومن ابتغى ريــا فـأي معيــن   من راح يشكو اجلوع فهو غذاؤه
  !ونللمبط »الثوار«هـي وصفـة     ومن اشتكى اإلسهال  جيلد عشرة
  »األسربين«مبكـان أو ضعفــها     ومن اشتكى وجع الصداع فمـثلها
  »أنسوليــن«أعـز جيد العليـل     ومن اشـتكى من سكر فـبنحوها
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  .)58، ص 2005القرضاوي، (

ومن هذه األمراض الطارئة، بل املستمرة، تواصل إدارة السجون مراقبة أجساد اإلخوان مراقبة لصيقة، ينشأ عنها هيمنة السلطة على كل 
تسميته أدب القمع أو االضطهاد  أحد النماذج ملا اتفق على –من خالل موضوعاDا  –والنونية  .السجن، فيكون االستسالم أو املقاومة

سامل ( .مارسه كتاب كان هدفهم التعبئة والتحريض وانتقاد األوضاع السائدة ومهامجة احلكام، والكشف عن مهوم الشعب ومسببيها
  :كانت مشكلة زbنية النظام يف السجن احلريب يف فئة من الناس هم). 67، ص 2003 املعوش،

 وطئوا عمامتـه بكـل جمـون   كـم عامل ذي هيبــة وعمامـة
 !هـوان الديـن لكنها هانـت   بيضاء مــا عبثوا �ا مل تكنلو 

 bلسـب والتلعيــن أغرDمو   زينتــه لـحيةقوم وكبيــر 
  الستيـنبسنينــه مل يعبأوا     –بكل وقاحة  –  انتفها: قالوا له 

  !!أذى وفتونمـــن مما يالقى     أو أبــى � ويلهفإذا  تقاعـس 
وملا كان يوسف القرضاوي جزءا من هؤالء املقموعني، كان عليه أن ينقل صورDم إىل الناس خارج السجون، ومن هنا تبدأ املقاومة اليت 

عالقة  وملا كانت السجون ملكا للدولة، وجزءا من سياستها، فسلطتها حالة يف كل ما له.." تصبح قان̈و مقابل جتدد القمع يف كل حني
bلسجن، وما دام األمر كذلك فما الذي مينع انبثاق املعارضات واملقاومات والنضاالت من كل صوب أيضا، خاصة أن مكاcا ومكان 

  .)67ص  ،1994عبد العزيز العيادي، ( ".السلطة واحد

من داخل تلك السجون، وهو  وملا كانت وطأة السجون على الناس قوية كان البد من انتفاضات وثورات وحركات احتجاجية تصدر
كما أن السكوت الطويل على ظلم الظاملني، وقمع القامعني تساعد . دليل على إمكانية اcيار مؤسسات القمع يف أي حلظة غاضبة

  .)183ص  ،2004 أمحد عبد احلي( .على إطاللة عمر السلطان

إن هذا احلرف ... و يصوغ النفس أمال وأحالما وجنوىوكان ال بد للحرف أن ينطق ال أن يصمت خجال فال يشدو بعذب األماين أ
 .هكذا غىن الشاعر الليلي خالد زغيبة -فلماذا يصمت احلرف على صنع الطغاة... جزء من حياة الشاعر فال جيب أن يغتاله الطغاة

  .)367ص  ،2003 املعوش،(

  الوجه اآلخر للتعذيب .3.4

املعا¨ة جتلى يف عذاbت أم تولت تربية وليدها وقد مات أبوه، كان من واجب األم ان تزرع يف ويف قصيدة أم زائرة وال مزورة نوع آخر من 
  .وكانت صوره جنينا وصبيا وشاb عالقة يف ذهن أمه... ولدها األخالق الفاضلة فأحب دينه ووطنه وكان الطليعة دائما يف أصحابه

فه، وتتعجب األم من األرض اليت يقتل أبناءها يف غلظة وكبوت ومن السلطة وملا كان الظلم قد ساد، فقد امتدت يد النظام إليه لتخط
  .اليت مل تسمح هلا يوما بز�رة تروي الغليل بنظرة وشهود

وقد صاغ يوسف القرضاوي فكرته يف شكل قصة، ويكون العيد مناسبة للفرح عادة، ولالجتماع �نية، وقد زفت إليها البشرى فزغرد 
فهي تقف طويال أمام ... قد صفا هلا. يدها، وتستعد األم لذلك استعدادا نفسيا وماد� وقد اعتقدت أن الزمانقلبها طرb بلقاء ول
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� ترى ما عاقه؟ أو : وامتد انتظارها وساورها الشك، وتسأل الواقف أمامها .السجن الكبري تسعد لسعادة مثيالDا حبضن وبقبل أبنائهن

  :يها السؤالمل يزل يف القيد والتصفيد؟ ويلح عل

  أسئلة بغري ورود !bلنفس  أم � ترى يشكو السقام؟ فديته

لقد قتل الفىت بعد ان عذبوه وهو يتحمل األذى بثبات أطواد وقلب ... ولتكون الفاجعة بعد حلظات وتصرخ وقد وعت احلقيقة مرة
  .)13-12 ، ص2005القرضاوي، ( ...أسود

يتخذ األم يف حزcا منوذجا ملقاومة االستسالم الذي هو منهج تؤسس له احلكومات،  أن" أم زائرة وال مزورة"استطاع القرضاوي يف 
وتعمل على استمراره وسط العامة من الناس، فكل عمل تنجزه السلطة داخل السجون مقرتن _هداف آنية وبعيدة مقابل ما يصدر عن 

  .داإلخوان الذين يدعون إىل cج هللا، cج دمحم، ال cج فرعون وال منرو 

كان شعر القرضاوي يشيد بقيم الدين كما جاءت يف القرآن والسنة وكما جسدها اخلليفة عمر بن اخلطاب، وكان ينكر على السلطة 
برت، وكمال أ´تورك الذي أجهز على ...املصرية ممارساDا بليون ب̈و فجمال عبد الناصر إمنا شيد صورته من كبار ظلمة العامل كنريون، ̈و
  .وجعل تركيا بلدا علمانيا 1924مية عام اخلالفة اإلسال

ذلك ما أغضب اإلخوان، وشاعرهم القرضاوي الذي كان موجعا يف احلديث عن السلطة املصرية وتصويره لطبيعة احلكومات العسكرية 
قصائده اليت رأت النور وكانت  .وتعادي شعبها يف كل أحواهلا إذا جاوزوا حدود الطاعة...اليت تنبين على االستبداد وتشيع طبائعه حوهلا

يف ظلمات السجون أو يف ساحات املعتقالت احنيازا ملنهج اإلخوان الذين رأوا يف حكومات مصر بعدا عن الدين جسده الزعيم عبد 
  .الناصر

فض فقد ر ... صحيح، لقد انكشف أمر السلطة ´رخييا، فاأل¨نية طبيعة احلكام واالحتكار وجتميع السلطة يف رجل واحد طبع سار
وهي قيم ال جتد األرض اخلصبة، وال اهلواء النقي لتنمو ... اإلخوان فكرة السيطرة اليت cجها مجال bسم القيم كالدميقراطية واحلرية

  .طبيعيا

وقد جاء يف حوار أجراه الكاتب والصحفي أمحد �اء الدين مع الرئيس أنور السادات يف فيلم السادات الذي قام bلدور فيه الفنان 
الراحل أمحد زكي وبدا يف ذلك املشهد أن الرئيس أنور السادات يعرض _سلوبه املعهود على الكاتب أمحد �اء الدين فكرته إلنشاء ثالثة 

  .منابر سياسية على حنو عاجل، بينما حياول أمحد �اء الدين أن يقنع السادات _ن التحول يتم عرب الدستور لكي يكون �بتا ومضم̈و

ال أ¨ وال عبد الناصر حمتاجني ...� أمحد ا¨ ومجال عبد الناصر آخر الفراعنة...دستور إيه � أمحد: هشة ملا قال الساداتوكانت الد
  :لذا كان يوسف القرضاوي يف اشهدي � سجون واضحا       .)174، ص 2018جاسم دمحم زكر�، ( !!نصوص عشان حنكم

 مرحبا bلسجون   مرحبا bحلــراب
  كل شيء  يهون    الكتـاب يف  سبيل

  كل   ما يوعدون    إننا  ال cـــاب
  أننا مؤمنــون    كيف ينسى العذاب

  .وهلذا فالصراع دائم بني من يرى القرآن دستورا، وبني من ال يؤمن bلدستور ولو وضعه اإلنسان .)107، ص 2005القرضاوي، (
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   -سجنيات  يوسف القرضاوي أمنوذجا  - املثقف الديين والسلطة السياسية يف الشعر العريب احلديث واملعاصر

جبماهري الشعب يف مصر، ويف غريها، حييونه إجالال وتعظيما إلجنازاته بعد سنوات كان جلمال عبد الناصر الصورة األخرى اليت ارتبطت 
هوامش على دفرت "فقد أنشأ قصيدته ... فقد اعرتف له الشاعر العريب نزار قباين بكل الفضل والسماحة يوم عادته مصر.. من حكمه

  ..األمة من متزق وهوان وفيها كان قاسيا على البغاة، غاضبا ملا أصاب 1967عقب هزمية " النكسة

أجد األمانة التارخيية تقتضي أن : كان إىل جانب نزار قباين النقاد الطاهر مكي ورجاء النقاش والرئيس مجال عبد الناصر وفيه قال قباين
وشفت  أسجل للرئيس مجال عبد الناصر موقفا ال يفقهه عادة إال عظماء النفوس واللماحون، واملوهوبون الدين انكشفت حصريDم

  .)176ص  ،2004 أمحد عبد احلي،( .رؤيتهم فارتفعوا بقيادDم وتصرفاDم إىل أعلى املراتب اإلنسانية والسمو الروحي

  تالزم السجن والكتابة. 5

فتاريخ .تكشف سجنيات يوسف القرضاوي عن وجوب توثيق كل فعل وضده ليكون دليال على احلركة واحلياة بعيدا عن الصمت
تربيرا لوجودها، فهي عامل النتشار األمن والطمأنينة وسط السكان، ودليل على سيادة القانون لتكون مؤسسة عقابية السجون يقدم 

تسريها الدولة ولكن يف اجتماع اللصوص واÞرمني مع املثقفني والدعاة يف مكان واحد أمر يطرح سؤاال وسؤاال، كان يف ظن القائمني 
حاالت احتجاج او عصيان إمنا هو خروج عن النظام ويستحق املعاقبة يف جتربة تسمى جتربة السجن أو على النظام أن هؤالء مجيعا ويف 

  .جتربة العزلة وهي حمنة يعيشها األفراد

احلكم على مصداقية أي سلطة وسالمة " ذلك ما كشفت عنه سجنيات القرضاوي الذي أدرك أن السلطة تتعمد اإلساءة واإلذالل فـ
سامل ( ".من كيفية ممارستها للسلطة والوسائل اليت ختتارها لتنفيذ هذه الكيفية وشرعية هذه الوسائل وأخالقيها قصدها إمنا ينطلق

  .)61، ص 2000 العمودي،

أن السلطة حتقق أهدافها املعلنة وغري املعلنة كاالستمتاع bملساءلة والرتصد واملراقبة والتفتيش والكشف حني يوضع  -مثال-ومن ذلك 
كان يوسف القرضاوي يف كل  .يف زنزا¨ت منفردة حىت تتمكن من كل سجني بل كل السجناء الذين ميثلون خطرا على السلطة األفراد

ال Dمين سعادة كل " بوريسفيان"ال يهمل األشياء الصغرى bسم الضرورة الكربى للمجموع فكأنه يتمثل حبس يقظ قولة "سجنياته 
  .)22، ص 1994عبد العزيز العيادي، ( ".الناس بل سعادة كل واحد منهم

  خامتة. 5

وهكذا جاءت سجنيات يوسف القرضاوي لتصنف يف األدب الفاضح الذي مل يتسرت على قبح السجون وقساوة سجانيها، واستعداء 
األهل واألصحاب  السلطة على جزء من هذه األمة اليت أرادها مجال عبد الناصر حانية رقا�ا تنتظر القطع والدفن يف أماكن ال يعرفها

  .وقد علم أن من جعل نفسه شاة دق عنقه الذئب

 -يف نظر الشاعر–لكن عصيان اإلخوان ..كما كانت قصائده دليال على ممارسة السلطة لسياسة اإلكراه قصد تدجني من تراه عاصيا
.. ذي تبثه الشرطة والعسكر يف نفوس اآلمننيإمنا هو خدمة لطاعة هللا ورسوله، وخدمة ملصر اليت أرادوا هلا التمكني بعيدا عن الرعب ال

  .حىت ينشأ يف النهاية جمتمع أفراده كأسنان املشط
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Abstract : Article info 

Modern critical approaches have seen a significant development in the approach to 

literary discourse away from external contextual readings, which have led to 

provisions that limit the creativity of discourse .the literary text is no longer governed 

by its external contexts, but it has been able to impose its existence as a creative text 

with a special structure and an independent system. 

The term "poetics" in contemporary critical studies refers to the theory that examines 

the conditions of this system and the rules of its construction, to be a theory that 

reveals the aesthetics and limits of his creativity, the laws of language is the one that 

elevates him from "text/ language ( lexical significance )" to "text/ creativity", a field in 

which the criticism of heritage under the name. 
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 سعيدة  تومي. د

 
  مقدمة

والبحث عن مجلة املرجعيات اليت تشّكل منظومة النقـــد املعاصر،  كان وال يــزال الرتاث النقدي العريب مرجـعا خصبا وفاعال يف التأصيل
قديــــــة إنّه يفتح اFال أمام دراسات كثيـــــرة تسعى إىل حتيني املوروث النقدي مع النظر:ت النقدية املعاصرة من أجل 7سيس نظريــــــة ن

  .أصيلــة

ـراءات السياقية ـزة و القاءة كينونة اخلطاب األديب بعيدا عن األحكام التعسفية اجلاهعرفت املقارOت النقديـة احلديثة تطورا كبريا يف قر 
فلم يعد اخلطاب مشدودا إىل األصول واملرجعيات «د من إبداعية اخلطاب وارتقائه الفين، أفضت إىل مغالطات وأحكام حتُ اخلارجية اليت 

ه جهود وخربات، مثلما مل يعد للنص الغائب سلطان وال فعل خارق خارج النصّية، كما مل يعـــد هناك تعارض حضاري، تقصى في
فقــد فرض النص وجــوده كنص إبداعي له بنيــة خاصة ونظام ) 73، 2007مصطفى،  درواش( »تستجيب له طبيعة األدب ووظيفته

  .مستقل

يف شروط هذا النظام وقــواعد بنائه، لتكون بذلك النظرية اليت تبحث  إىليف الدراسات النقدية املعاصرة ليحيل " الشعرية"ويٌطرح مصطلح 
ما يكشف عن  )73، املرجع نفسه( »رؤية ثورية مشلت تفاصيل اخلطاب الشعري وايقاعاته اليت ازدادت ~ا املسافة اتساعا ووضوحا«

الذي خيالف املعهود " اإلبداع/ نـــصال"إىل )" الداللة املعجمية(اللغة / النــص"مجاليته وانفتاحه، فقوانني اللغة هي اليت ترتقي به من 
  : وهلذا تسعى هذه الورقة البحثية إىل مناقشة مجلة من اإلشكاالت أمهها . وخيرتق النظام السائـــــد لريسم مالمح نص جديد مغاير متاما

  ما هي قوانني صناعة القـــــــول الشعــــــــري يف موروثنا النقدي؟ -
  ها الغريب مع ما أقرّه النقد الرتاثي يف صناعة القول الشعري؟أين تلتقي الشعرية يف طرح -

من أهم املقارOت النقدية املعاصرة اليت استهدفت قراءة النصوص واخلطاOت األدبية واإلبداعية والفنية من  (Poétique) تعد الشعرية 
فية ونقدية علمية تعىن بدراسة الفن الشعري بصفة خاصة، ومن مث فهي نظرية معر . الداخل حبثا عن أدبيتها الوظيفية أو شعريتها اجلمالية

  ).4424، ع2018، محداوي مجيل.(واالهتمام Oلفنون األدبية بصفة عامة

إّ ا نظرية حتاول تفسري الظاهرة األدبية و فهم شعرية األدب والكشف عما جيعل األدب أدO أو نصا شاعر:، Oلبحث عن قوانينه 
تبحث داخل األدب ذاته ، فالشعرية إذن مقاربة لألدب جمردة و (...) القوانني العامة اليت تنظّم والدة كل عمل  معرفة«الداخلية ، إ ا 

  ).23، ص 1990، تودوروف تزفيطان(. »Oطنية يف اآلن نفســه

عناصر أخرى إ ا حالة لقد أكد :كبسون أن الوظيفة الشعرية أي الشاعرية عنصر فريد، عنصر ال ميكن اختزاله بشكل ميكانيكي إىل 
سمى وال كانبثاق لالنفعال، وتتجلى 

ُ
خاصة رغم كل شيء، تتجلى يف كون الكلمة ٌتدرك بوصفها كلمة وليست جمرد بديل عن الشيء امل

ا يف كون الكلمات وتركيبها وداللتها وشكلها اخلارجي والداخلي ليست جمرد أمارات خمتلفة عن الواقع، بل هلما وز ا اخلاص وقيمته
وهو ما يعين أّن الداللــة املعجمية ال ميكنها أن حتقـــق الشاعرية يف اخلطاب األديب، إّن  )19ص ،1988 ،رومان كبسون:( اخلاصة

  .اجلمالية تقوم على مبدأ املفارقة والتجاوز الذي يضمن املتعة اجلمالية بني النص و القارئ

ما عادت غاية الدراسة صياغة كالم فضفاض عن النص أو تلخيص «ملرجعية السياقية وإّن املنظومة النقــــدية املعاصرة جتاوزت حدود ا
ألدبية فطن للعمل امللموس، وإنّنا اقرتاح نظرية لبنية اخلطاب األديب واشتغاله، نظرية تقّدم جدوال لإلمكا¯ت األدبية، كما ُتظهر األعمال ا
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ا على شيء آخر غري ذاته كما هو الشأن يف النقد النفسي أو Oعتبارها حاالت خاصة منجزة وسيصبح العمل عندئذ مسقط
االجتماعي، ولكن هذا الشيء اآلخــر لن يكون غري بتية متجانسة معه بل سيكون بنية اخلطاب األديب نفسها، ولن يكون النص النوعي 

 قراءة يف مجالياته وكينونته لقد حتّول النص إىل ).23، ص 1990، تودوروف تزفيطان (.»إّال حجة تسمح بوصف خصائص األدب 
والفلسفية،  اإليديولوجيةالداخلية اليت جتعل منه حالة خاصة من اإلبداع بعيدا عن االنفعاالت واملرجعيات النفسية واالجتماعية واملواقف 

  .إّن الشعريــــة تؤسس لنص الدهشة والغرابة والتجاوز

وهو ديـوان العـرب، احلامل لعلمهم واحلامي " قوانني الصناعـة الشعرية"تغفل عن ويف مقابل ذلك مل تكن املنظومة النقدية الرتاثية ل
سنقف ملفاخرهم، ولكن احلديث عن الشعـرية العربية يقود¯ إىل تفاصيل كثرية ترتبط ارتباطا وثيقا بنمط التفكري العريب يف مراحله املختلفة 

  .ثيةعند حمطاµا املتعاقبة و املتغرية يف هذه الورقة البح

 لقد اهتمت الشعرية العربية القدمية بنظرية األدب نقدا وجتنيسا وتوصيفا وتصنيفا، كما يبدو ذلك جليا عند قدامة بن جعفر، وابن طباطبا
العلوي، والباقالين، وابن وهب، واخلفاجي، والعسكري، واجلاحظ، والكالعي، وابن رشيق القريواين، وحازم القرطاجين، والسجلماسي، 

ومن جهة أخرى كانت هناك اهتمامات كثرية بصناعة الشعر، وعمود الشعر العريب، ونظرية النظم، واحملاكاة والتخييل،  ... شندي والقلق
كما اهتم النقاد والفالسفة واللغويون والبالغيون وعلماء التفسري بصناعة الشعر من حيث املضمون والشكل والوظيفة، وركزوا على 

آين، وبالغة احلديث النبـــوي وبيانه، ودرسوا شعرية املتنيب، وأيب متام، والبحرتي، وأيب نواس، وغريهم؛ فتوقفوا عند مظاهـــــر اإلعجاز القر 
إشكاالت شعرية ونقدية مهمة كقضية الغموض الشعري، وقضية القدم واحلداثة ، وقضية الطبع والصنعة، وقضية اللفظ واملعىن، وقضية 

الوحدة املوضوعية والعضوية، وقضية الصورة الشعرية، وقضية املعىن واإلحالة، وقضية السرقات الشعرية ،  بناء القصيدة الشعرية، وقضية
، وقضية اإليقاع العروضي، وقضية رواية الشعر وحنله وانتحاله، وقضية البديع والتوليد الشعـــــري، وقضية النظم، وقضية صناعة الشعـــر

  ).4427، ع 2018،محداوي مجيل(.ئة، وقضية عالقة الشعر Oلفلسفة واملنطقوقضية املصطلح النقدي، وقضية البي

  .هي حمطات عديدة رمست مالمح االهتمام بقـوانيـــن الصناعة الشعريـــة عرب حقب متعاقبة من ¿ريخ الشعريـــة العربية

  القول الشعر والسلطة املرجعية. 1
فقد كانت اهليمنة للمرجعية األخالقية «هي حمكوم Oالنطباع اجلمايل  ومعهود الذوق ة الذوق الشفاـــــــكان الشعر العريب يف ظل سلط

ى واألحكام الذوقية املعيارية اليت فرضها االعتقاد اجلمايل Oلبيت الشعري الواحد، و فرضها أيضا سلطان املقول الفين اجلاهلي الذي أضح
غة على أ ا جمرد شكل خارجي، غايته الزخرفة  وهو ما كان ميّتع املتلقي ويثري األصل و املرجعية، فضال على الفكرة اليت تنظر إىل الل

  ).81، 2007مصطفى،  درواش(.»رضاه، فكثر الكالم يف فصاحة اللفظ املفرد  ويف موسيقى الوزن والقافية 

للشعرية العربية ـــــ هي الربــــط الواضح بني إّن العالقة املركزية اليت حتكمت يف صناعة القول الشعــري يف مرحلته األوىل ـــ واليت أسست 
كانت الشعر والسماع، فلم يكن الشاعر اجلاهلي، يف هذا املنظور، ينشئ الشعر لنفسه ـــــ بل لغريه ـــــ ملن يسمعه لكي يتأثر به، ومن هنا  

عر مسك̄و ~اجس املشاكلة واملطابقة بني ما تقاس شاعرية الشاعر بقدرته على االبتكار الذي يؤثر يف نفس الّسامع، ما جعــــل الشا
  ).22، 1989،أدونيس علي أمحد سعيد ( .وانعكاس للذوق الشائع" املشرتك العام"يقوله وما يريده السامع و ما هو إالّ 
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 سعيدة  تومي. د

 
يف النفوس والعقول، وليست ختلو األشعار من أن يُقتّص فيها أشياء هي قائمة «":عيّار الشعر"يف مؤلفه العلوي  ولنتأمل قول ابن طباطبا

لك ما كان فُيحسن العبارة عنها وإظهار ما يكمن يف الضمائر منها فيبتهج السامع ملا يرد عليه مما قد َعــرفه طبعه و قِبلــــه فهمه، فيُثار بذ
، فينكشف للفهم غطاؤه    ).125 ،.ت.د لعلوي دمحم أمحد بن طباطبا،ا.( »...دفينا ويربز به ما كان مكن̄و

،  شاعــر يف ذلك يستنبط قوانني القـــــول الشعري من احلياة العربية القائمة على ما يشرتك بني األفــراد و ما يندرج ضمن الذوق العامإّن ال
سياسي ُنِظــــر إىل الشعر نقد: عرب معيار التأثري املطرب، و بُنيت الشعرية على مجالية اإلمساع و اإلطراب اليت حّوهلا االستخدام ال«وهكذا 

غيبا اخلاص إىل نوع من مجالية االيصال اإلعالمي، حبيث يكون الشعــــر فّنا قوليا يؤثر بطريقتــه اخلاصة، يف نفوس الناس مدحا أو هجاء تر 
  ).23، 1989،أدونيس علي أمحد سعيد (.»أو ترهيبا 

فته الطبيعية هي أن يقول أشعارا و أن يكون لسان حال والواقع أّن الشاعر يف اجلاهلية يوجد بيولوجيا يف موضع من جتـــب محايته فوظي
لى عشريته، إنّه يغرتف لغته من احمليط السوسيوسياسي والديين واألخالقي واللغـــوي الذي يقيـــّده تقييدا صارما، فهو جيد نفسه مرغما ع

  ).71، 1996بن الشيخ مجال الدين ،( .ماعيةتتوافــق مع ما تّقره األعراف القبلية و السلطة اجل قبول معايري تعبريية ملزِمــة

عن  إّن املتلقي العريب كثريا ما كان يعتمد على السماع وسرعة البديهة احلاضرة الستجابة اللحظة الراهنة وهلذا كان على الشاعـر أن يبتعد
واالستنباط واستخدام العقل للفهم الغموض والتشبيهات الغربية واالستعارات املعقدة فال مكان للعريب يف مرحلة الشفوية للتفكري 

وينبغي للشاعـر أن يتجنب «" : رعيّار الشعـ"يف مؤلفه "  ابن طباطبا العلوي"والتفسيـر حىت ال يكون شعرا بعيد الغلق كما أوردّ ذلك 
رب احلقيقة وال يبعُد عنها، اإلشارات البعيدة واحلكا:ت الَغِلَقــة، واإلمياء املشكل، وتعمد ما خالف ذلك، ويستعمل من اFاز ما يقا

  ).123 ،.ت.د لعلوي دمحم أمحد بن طباطبا،ا( .»ومن االستعارات ما يليق Oملعاين اليت Íيت ~ا

ما حييل إىل أن الشعرية العربية يف زمنها األول تستقيم Oلداللة املعجمية الصرحية والواضحة وتضع شروطا لفصاحة املفرد وقرب اFاز 
  .ال يتوافق مع الشعرية املعاصرة اليت فرضت منطق التجاوز و االبتكار للحقيقة و هو ما

µ دف إّن الشعرية ليست جنسا أدبيا، وال تّوجها يف الكتابة والتأليف حتكمه مبادئ وأصول إمنا هي الطريقة أو املنهجية النقـــــدية اليت
ستقراء جممل القواعــــــــد اجلوهرية الثابتة اليت تتحكم يف توليد النص استخالص املكّو¯ت البنيوية للنص األديب، وحتديد أدبيته، وا إىل

والبحث  ).4424، ع2018، محداوي مجيل(وإبداعه، فموضوع الشعرية هو االهتمام مبا مييز نصا أدبيا عن Oقي اخلطاOت األخرى، 
  .عن ُسبل ارتقائه عن العادي واملألوف

 ،رومان كبسون:(ن اللغة، بل هي فقط وظيفته املهيمنة واحملددة هي الوظيفة الوحيدة لفون إّن الوظيفة الشعرية عند رومان :كبس
  .وهي نظرية تتجاوز حدود الشكل الذي ما فتئ النقــــــد الذوقي يّصر عليه، ) 1988،31

ي، أن يتجه إىل اخلطاب الشعري Oلرتكيز حتمياته، مل مينع جزءا من النقــــد الرتاثو  ن هذا التوجه إىل اخلارجي مبختلف صّوره وجتلياتهلك
مصطفى،  درواش( .على خصوصيات التأليف فيه، من حيث كونه صنعة خمصوصة، لكنها ليست صنعة الصانع، بل صنعــة النص ذاته

» على معىن قـــــول موزون مقفى يدل«" : نقد الشعــر"وهــو ما نلمسه يف تقدمي قدامة بن جعفر حلد الشعـر يف مؤلفه . )83، 2007
  ).64، .ت.د ،بن جعفرقدامة (
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اسب للمعىن وهي يف حقيقتها قيّـــــم معيارية تّقــر Òّن املعاين املختلفة تفرتض حبورا خمتلفة، وهلذا وجب يف صناعة الشعر اختيار البحـر املن
وصا أّ ا شريكة الوزن يف خاصية الشعر  املناسب، ومن هذه القّيم أيضا القافية اليت جيب أن تكون عذبة الرنني، حلوة الّنغم، خص

 ).27-26، 1989،أدونيس علي أمحد سعيد (يضاف إىل ذلك مجال االبتداء ومجال االنتهاء أي براعة االستهالل وبراعة اخلامتة، 
  .ذلك أّن االبتداء أول ما يصل على السامع فيثري فيه الفضول لسماع ما يلي ذلك

  )القرآن(ئي بالغة الشعر و النص االستثنا .2

جاء القرآن الكرمي ليشّكل دهشــــة يف نفـوس العرب وهم من ُعرف Oلبالغة والفصاحة فأعجزهم بنظمه وبيانه، وكشف عن عجزهم على 
) ــه209ت (البن عبيدة " جماز القــــــرآن"جماراته، وهلذا تصادفنا العديد من املؤلفات يف تراثنا العريب اليت حبثت يف أوجه إعجازه كـ 

) هـ 386ت(كما جند كتاب الّرماين "ًنظْــم القرآن"الذي ألّــف كتاO مساه ) هـ255ت(واجلاحظ ) هــ207ت (للفــرّاء " معاين القرآن"و
وكتاب "  إعجاز القرآن"يف ) هـ404ت(والباقالين  ،"بيان إعجاز القرآن"يف ) هـ 388ت(واخلطّايب  ،"النكت يف إعجاز القرآن"يف 

  ".دالئل االعجاز"اجلرجاين  عبد القاهر

ة مل يكن القرآن الكرمي رؤية أو قراءة لإلنسان والعامل فحسب، وإّمنا كان أيضا كتابة جديدة، متثل قطيعة مع اجلاهلية على مستوى املعرف
املرجع ( .هة واالرجتال إىل ثقافة الرؤية والتأملوعلى مستوى الشكل التعبريي، و~ذا شّكل النص القرآين حتّوال جذر: من ثقافة البدي

  ).25، نفسه

بني الذوق والقدرة على خماطبة النصوص، وكشف عن إمكا¯ت يف فهم الكتابة  اإلعجازمجع عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه دالئل 
ن Oدر إىل معاجلة متميزة  يف اللغة وصياغة ، هو م)النص البشري(واجلودة النسبية )  النص القرآين(ومعرفة كيف تتحقق اجلودة املطلقة 

  .)89، 2007، مصطفى درواش( .اجلملة الشعرية حيث حدّد خصائص النظم وصفاته وتعليق ذلك Oإلعجاز القرآين

من قبله إنّه يف ذلك يركز على جودة النظم و املتعلقة Oلرتكيب النحوي وبذلك وضع اجلرجاين مفهوما جديدا للنظم مل يسبقه إليه أحــد 
وتعمل على قوانينــه وأصولــه، وتعــرف مناهجــه " علم النحـــو"إّال أن تضع كالمــك الوضع الذي يقتضيه " النظــم"اعلم أّن ليس «: فقال

  .)81،. ت.د ،أبو بكر عبد القاهراجلرجاين ( .»اليت  ّجــت فال تـــزيغ عنها ، وحتفظ الرســـوم اليت ُرمســت لك فال ختـــّل بشيء منها

لقد انفرد اجلرجاين بدراسة اخلصائص النوعية للخطاب الشعري مؤكدا على أّن اللفظ املفرد ال ميكن أن يشّكل مزية خاصة، إّن الشعرية 
ال تتحقق به جمردا أو Oلرتكيز على ترتيب حركاته وسكناته اليت هي أبعد ما تكون عن احلدث اجلمايل كطريقة يف التشكيل 

  .)90، 2007مصطفى،  واشدر .(خمصوصة 

ا لقد كان اجلرجاين على دراية Òّن اللغـة ليست جمموعـة من األلفاظ بل هي جمموعة من العالقات، فليست األلفاظ مبهمــة يف اللغــة، إمنّ 
إّن اجلرجاين  .يت نعبّــر عنهااملهم جمموعــة الروابط اليت تقيمها بني األشياء بفضل األدوات اللغويــة وتلك الروابط هي املعاين املختلفة ال

يشري إىل ترتيب املعاين النحوية يف النفس اليت على أساسها يقع التقدمي والتأخري، الفصل والوصل وغريها يف املواقع النحوية يف سياق 
ا يعين املعىن النحوي الذي يكسبه فال يقصد عبد القاهــر من املعاين العامـة للكالم أو املعاين املعجمية أللفاظ اللغــة، وإمنّ «7ليف اجلمل، 

  ).104، 2002، أمحد حسنصربه (.»اللفظ يف السياق، والعالقات الناشئة بني الكلمات يف السياق



 

  

  

  

 

115 

 سعيدة  تومي. د

 
ها لقد جعــــل اجلرجاين هذه العالقات كائنة بني معاين هذه األلفاظ ال األلفاظ ذاµا، فالفصاحة ال تكون بني أفراد الكلمات بل تكون في

عضها إىل بعض، أي ترتيب األلفاظ Íيت ¿ليا لرتتيب املعاين يف النفس وهو الرتكيب األساس يف الشعــــرية لدى عبد القاهر إذا ضم ب
الشعر هو اللغة مركبة تركيبا مجاليا خمصوصا والنظم الذي على الشاعر «اجلرجاين وهنا وجب التحرر من الداللة املعجمية وبذلك يكون 

إىل مستوى اللغة الثاين ) التقريرية(ليف الكالم ليصري النص تشكيال لغو: يكون فيه التحول من مستوى اللغة األول أن يعيه هو كيفية 7
وهو ما تتباه الرؤيــــة النقدية احلداثية اليت أّكدت على أّن الشعرية هي فعل التجاوز  .)92، 2007مصطفى،  درواش(.»)بالغة اإلحياء(

  .واالرتقاء

د القاهـــر وجود مثري يف الكشف عن معامل الشعرية ألن اللفظ يرمز إىل معناه الذي حيتويه إذ يتم ترتيب املعاين أوال يف وللفكر عند عب
  .)254 املرجع نفسه،.(النفس مث ترتيب األلفاظ على مثاهلا يف النطق، واقرتان اللغة Oلفكر يستدعي أن يكون التفكري امتداد للغة املفكر

جديدة مل يعد فيها الوضوح الشفوي اجلاهلي معيارا للجمال والتأثري، بل صار هذا الوضوح على العكس من ذلك  وهي نظرة مجالية
فتح نقيضا للشعرية ــــــ كما رآها اجلرجاين ـــــ فاجلمالية الشعرية تكمن يف النص الغامض الذي حيتمل 7ويالت خمتلفة ومعان متعددة، لي

  ).54، 1989،أدونيس علي أمحد سعيد ( .ةاFال أمام القراءات الكثري 

وهـو التّوجه نفســه الذي سّلكه الباقالين حني أّكد على وحدة القصيدة ووحدة السورة يف حتليه إ:مها يف ظل دراسته لنسيج النص 
رد فيه وبعالقتها مع الكلمات والتأكيد على أّن الكلمة ال تكون قبيحة يف ذاµا أو مجيلة بذاµا، فقبحها ومجاهلم مرتبط Oلسياق الذي ت

اليت تسبقها وتليها، وهي قراءة جديدة ومتقدمة يف فهم البناء الكلي أو النظام اإلجرائي للنص، والذي يؤثر يف تشكيل النص القرآين 
  .ومتاسكه ويعّمق قدرته اإلبالغية اليت كان هلا األثر يف بناء العالقات الكلية  للنص

  )الفلسفة والعلم(يف ظّل املعرفة الشعريـــة العربيـــة  .3

 كان التصال العريب Oآلخر املختلف معرفيا وثقافيا أثر فاعــــل يف تغيري كيفيات تلقي اخلطاب الشعري فقد أعيد النظر يف 7صيله بفعل
نية والفارسية واهلندية ة وتشعبت آفاقها وانتقل الشاعر من فاتسعت الثقافة العربي. ما نُـقـل للغة العربية من معارف وعلوم للثقافات الي̄و

  .حياة البساطة يف الصحراء اهلادئة إىل صخب املدينة، وغريت األجناس من وحدة اجلنس العريب إىل أجناس خمتلفة وخمتلطة

 جتربته ينطلق أبو متام يف«وقد شّكل ظهور أيب متام منعطفا حامسا يف القراءة النقدية فقد حتّول القول الشعري إىل صناعة مقصودة و
فكان بذلك سبيل وصل ماضي شفاهي حباضر   ).52، املرجع نفسه( »الشعرية من رؤية ترى أّن الشعـر نوع من خلق العامل Oللغة 

 كتايب يتوقف ترتيب شروطه الذوقية واملعرفية عن طريق إقامة نوع من التعارض بني طريقته الشعرية وبني الطريقة املألوفة يف شعر سابقيه
ك إىل كفاءته اللغوية النوعية ومعرفته الدقيقة Ò:م العرب وأخبارها وأمثاهلا، كما له قدرة فائقة على تذوق النصوص اللغوية ويرجع ذل

  ).318 ،.ت.بومجعة شتوان، د( .املثالية

امي ــــ يستند على مفهوم اللغة ه نص اختاليف  ـــــ كما يسميه عبد هللا الغذدة كثيفة إنّـلتصبح الصنعة الشعرية قائمة على رسم عالقات معق
عبد الغذامي ( رة مفهوم التخييل،ــاإلشارية، وهي اللغة اليت تضع الشيء ونقيضه يف آن واحــد وتعنيهما معا، على أن ذلك يدخل يف دائ

التخييل «يـة األدب وكما ورد عند النقاد األوائل وخاصة حازم القرطاجين الذي جعله أحد املبادئ األولية ألدب )97-98، 1994، هللا
 عنده أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر املخّيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم يف خياله صورة أو صّور ينفعل لتخّيلها وتصّورها أو
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 ،ن احلسنيأبو احلسن حازم بن دمحم بالقرطاجين ( .»تصّور شيء آخــر ~ا انفعاال من غري رّوية إىل جهة من االنبساط أو االنقباض
1981 ،89(   .  

يعمل الشعر بفعل التخييل على تكثيف الداللة الشعرية كجزء من إحساس املنشئ ~ذه احلاجة، و يكون اهلدف منه رفع درجة التخييل 
، وهذا ما الداليل لإلشارة عن طريق عقد عالقات ازدواجية بينها وبني متصورات ذهنية يقرتحها الشاعر كأبعاد إضافية ملدلوالت اإلشارة

فاألقاويل اليت ~ذه الصفة خطابية مبا يكون فيها "مساه القــرطاجين Oلتمثيل اخلطايب ــــ ووافقــــه عبد هللا الغذامي يف هذه التسمية ــــ بقوله 
  ).89، 2006، عبد هللالغذامي ( .واإلقناعألّ ا مجعت بني التخييل " من إقناع، شعرية مكو ا ملتبسة Oحملاكاة و اخلياالت

ال والعلم Oلشعر ومعرفته، ملا هلا من دور يف حتصيل ملكة خاصة وميكن  اإلتقانوربط حازم القرطاجين الصنعة Oلشعرية و أوجب فيها 
  :توضيح الصنعة  على النحو اآليت 

  إحكام صنعة الشعــــــــــر ←ثـــــــراء امللكة الفطرية   ←معرفة قوانني الشعـــــــــر 

ستخدام احلسن للغة يكمن يف إدخال الكلمات يف صّيغ احيائية ليكسب الرتكيب فاعلية على حنو ما جنده عند الشكالنيني الروس فاال
، 2005مصطفى،  درواش( .فاألسلوب لديه خيضع لالختيار، إّن األسلوب يعين التحول الكيفي الذي يتخطى الطبع يف تلقائيته

255.(  

املرجتل و املرّوى كما درس أحوال اخلطاب الشعري من حيث تتبع انتقال الكالم وعّد ذلك : ن اإلبداعوللقرطاجين حديث عن منطني م
واألقاويل الشعرية أيضا ختتلف «: جتسيدا للشعرية بعيدا عن الوزن والقافية وهي صورة تكاد تكون مطابقة للشعرية يف طرحها املعاصر

 اض النفوس لفعل شيء إاجلهات اليت يعتين الشاعر فيها Úيقاع احليل اليت هي عمدة يف و أمذاهبها وأحناء االعتماد فيها حبسب اجلهة 
أو تركه أو اليت هي أعوان للعمدة، وتلك اجلهات هي ما يرجع إىل القول نفسه، أو ما يرجع إىل القائل، أو ما يرجع إىل املقول فيه، أو 

  ).346، 1981 ،ازم بن دمحم بن احلسنيأبو احلسن حالقرطاجين ( .»...ما يرجع إىل املقول له 

  .املرســـل = ما يرجع إىل القائـــــــــــل   / 2.         الرسالة= ما يرجع إىل القول نفسه / 1
  .املرسل اليه=  ما يرجع إىل املقول له   /  4.      السياق= ما يرجع إىل  املقول فيه  / 3

العوامل املكونة لكّل سريورة لسانية ولكل فعل تواصلي لفظي إّن املرسل يّوجه رسالة إىل «يف وهو يف هذا يقرتب كثريا مما قدمه :كبسون 
سياقا قابال Òن ...) وهو ما يدعى أيضا املرجع(املرسل له، و لكي تكون الرسالة فاعــلة فإّ ا تقتضي Oدئ ذي بدء سياقا حتيل إليه 

و جزئيا بني املرسل أابال ألن يكون كذلك و تقتضي الرسالة بعد ذلك ُسَننا مشرتكا كلّيا يدركه املرسل إليه و هو إما أن يكون لفظيا أو ق
 واملرسل إليه وتقتضي الرسالة أخريا اتصاال أي قناة فيزيقية وربطا نفسيا بني املرسل واملرسل إليه، اتصاال يسمح هلما Úقامة التواصل

  ::كبسون يف اخلطاطة التالية حددها  ،)27 ،1988 ،رومان كبسون:( »واحلفاظ عليه
  سيـاق

  مرسل إليه.................. رسالة................... مرسل 

  اتصال                                             

  ُسنن
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  :موضحا بعد ذلك مجلة الوظائف اللسانية اليت تؤديها عناصر الرسالة 

  ةمرجعي
  إفهامية....................  شعرية ........  ........انفعالية          

   ةإنتباهي

  )27،33 ،1988 ،رومان كبسون:( ميتالسانية

ر عليه الوظيفة تّقــــــر بذلك البنيوية  وتصّ إن اإلبداع يكمن يف توظيف اللغة توظيفا مجاليا يقوم على مهارة االختيار وإجادة التأليف كما 
ج على أساس قاعدة التماثل واملشا~ة واملغايرة والرتادف والطباق، بينما يقوم التأليف وبناء املتوالية على اFاورة الشعرية، إّن االختيار ¯ت

   .)33 ،هسفن عجر ملا( .وُتسقط الوظيفة الشعرية مبدأ التماثل حملور االختيار على حمور التأليف

 خصائص الشعرية من اللفظ واملعىن والرتكيب والنحو والتخييل فضال عن الوزن الشعر صناعة حتتاج أكثر من الطبع، وقد صاغ القرطاجين
 والقافية، والشعر اختيار يوافق نفس الشاعر وجياور نفس املتلقي، االختيار إضافــة واإلضافة ال تكون إال توسيعا للطبع، ارتقاء به ما

  .يفضي إىل الصنعة الشعرية احملكمة

  خامتة
ري استثناء إبداعي يف استخدام اللغة، يتشكل بفعل عالقات مكثفة حتقق مجالية خاصة ترتقي به من اللغة التقريرية إىل إّن القول الشعـــــ

و~ذا تقوم الشعرية على التمرد على املألوف، وخرق القاعدة، جتاوز الداللة املعجمية، واخلروج اللغة االحيائية اليت تنطوي على الدهشة واإلÝرة، 
  .الشعر صنعة عقل واختالف وكفاءة ،ن مقاصد األلفاظ املتواضع عليهاOأللفاظ م

إّن دور الناقد الرتاثي يف إرساء دعائم النظرية الشعرية كان واضحا منذ البدء يف مجلة البحوث اليت تؤسس لبنية النص الشعري مع 
لطة املرجعية تعين املشاكلة وبنية النموذج الشفاهي، اختالفها يف بعض التفاصيل عرب امتدادها احلضاري، فالشعرية العربية يف ظل الس

 ولكن مع حتّول منط التفكري والتحامه Oلفكر الفلسفي وخاصة التأثري األرسطي مع القرطاجين يف مؤلفه منهاج البلغاء الذي اعترب امتداد
ليف، يضاف إىل ذلك ما عرضناه من مجاليات أصبح الشعر عنده حماكاة  تقــــوم على التخييل، واالختيار يف التأ" فن الشعر"لكتاب 

مع  .الرتكيب النحوي اليت أقّرها عبد القاهر اجلرجاين من حبثه يف النص القرآين والنموذج الشعـــري هي أيضا شعرية وخصوصية اخلطاب
صي يف أعماق النص مما عدم µميش التفاوت بني التأصيل الرتاثي والطرح احلداثي بوصفه قيمة فاعلة أتيحت له سبل البحث والتق

  .يساعد النص الشعري على تنظيم حدود رؤ:ه
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Abstract :  Article info 

Obscurity is considered as a prominent artistic manifestation related to the 
process of poetic creativity, and poetic discourse. Because of its nature that 
stands against declaration and directness, and thus the concept of ambiguity has 
become an aesthetic principle that is leading poetry to adopt the meanings in an 
artistic way. This research seeks to approach the phenomenon of ambiguity 
according to "Al-Mawaini." in his book "Raihan Al-Albeb wa Rayaan Al-Shabab 
"through rhetorical aspects. Because it constitutes an important level of 
ambiguity, which has been linked to its positive meaning in several rhetorical 
aspects. 
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 البن خرية املواعيين األندلسي" رحيان األلباب وريعان الشباب يف مراتب اآلداب"الغموض واإلبداع الشعري يف كتاب 

  مقدمة

الشعري يف مصنفات النقاد القدماء، إذ قام جدل كبري حوهلا، ولكن أكثرهم مييل إىل الوضوح وينكر  متظهرت قضية الغموض يف اإلبداع
عود قد ي ددت أسباب غموض املعىن عندهم، فهوويستهجن كل ما ميكن أن يكون سببا يف حتقيق الغموض، وقد تع ،الغموض السليب

ظلة يف الرتكيب، والتقدمي والتأخري، أو إىل بعد االستعارة والتشبيه، أو اخلروج ب تصورهم إىل البنية الصوتية للكلمة والكالم، أو املعاسح
من الغموض يف الكالم؛ ألنه يقود ) ه255ت " (اجلاحظ"، وقـد حذر )8، صفحة 1988حلمي، (عن قواعد عمــود الشعر العريب

عر، ويشني ألفاظه، لذلك فضل أن يكون اللفظ صاحبه مباشرة إىل التعقيد، وهذا األخري حسب رأيه هو الذي يستهلك معاين الشا
  )133-132 ، ص2012اجلاحظ، .(رشيقا عذp وفخًما سهًال، ويكون املعىن ظاهرًا مكشوفا وقريًبا معروًفا

بكاملها تشد القارئ  القصيدة«إن الغموض املستحب عند النقاد هو الصادر عن حالة شعرية حقيقية؛ أي الغموض الفين الذي جيعل 
ظاهر وقــد جتلت قضية الغموض بشكل  ).86 ، ص1991سخية، (» القراءةملها الذي حيتاج إىل تركيز وخربة وثقافة ورغبـــة يف إىل عا

على املعاين العقلية مث  الشعر يغوصالعصر العباسي عند الكثري من الشعراء، وخباصة أيب متام الذي خرج على الناس بنوع جديد من  يف
الصويل، دت، ( .د، وخيتار هلا األلفاظ ويُعىن ببديعها، وجناسها، فتم له بذلك نوع جديد من الشعر مل يسبق إليهيعمل فيها خياله البعي

  .يب املتنيب وأيب العالء املعري وغريهمطكما اُ�م شعراء آخرون بعد ذلك pلغموض كأيب ال) 11صفحة

، إذ "املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي" لح الغموض يف كتابــه طمن النقاد األوائل الذين استخدموا مص) هـ370ت " (اآلمدي"ويعد 
 ، )2018درابسة، (وصف شعر أيب متام pلغموض، واالستغالق يف املعاين، والصور مقابل وصفه لشعر البحرتي بوضوح املعىن وقربه

مييل إىل )  هـ384ت " (أp  إسحاق الصـايب"فهو أقوم بعمود الشعر من أيب متام، ولكن هناك من استساغ الغموض يف الشعر؛ إذ جند 
- 6 ، ص1959ابن األثري، ( »لة منهطك غرضه إال بعد مماطوأفخر الشعر ما غمض، فلم يع... «  :الغموض، وجتلى ذلك يف قوله

ماق النص اب الشعري، فأحسنه ما كان معناه بعيدا حيتاج إىل �مل وتدبر، وغوص يف أعط، فهذا الناقد استحب الغموض يف اخل)7
اب الشعري، ومنهم طتصوره، فمنهم من فضل الغموض يف اخلو  فهمه  رح القضية حسبطالستكناه معناه املمكن، وبذلك فكل  قد 

  .النكشافمن استحب الوضوح وا

كن أن الذي مي) هـ564(" ابن خرية املواعيين"وقد  قش نقاد األندلس بدورهم قضية الغموض يف خمتلف مصنفا�م، وجند من بينهم 
 "رحيان األلباب وريعان الشباب يف مراتب اآلداب" نستشف تصوره من خالل بعض النصوص النقدية املبثوثة يف ثنا¥ كتابه املوسوم بـ 

لق هذه الدراسة من مجلة من التساؤالت طستن اب الشعري، فهو مقوم هام يف تشكليه، وبذلكطألمهية الغموض يف اخل وذلك نظرا
اب الشعري املفتوح على تعدد طلشعر pلغموض؟ وما مدى وعي ابن خرية املواعيين بقيمة هذا العنصر يف إبداع اخلما عالقة ا :منها

  الداللة؟

، وذلك من خالل نصوصه هذه القضية»مهية " ابن خرية املواعيين"تبيان مدى وعي  القا من هذه التساؤالت تسعى هذه الدراسة إىلطوان
    .اب الشعريطلنقدي، وخباصة أن الغموض له عالقة pلتشكيل اللغوي يف اخلالنقدية اليت تعكس تصوره ا

وتفسريه لتبيان قيمة تصوراته النقدية، ومرجعياته الفكرية اليت " ابن خرية املواعيين "واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي لتقريب تصور 
  .الشعرياب طة pخلطتنّم عن وعيه pإلشكاالت النقدية املتنوعة واملرتب
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 فريدة مقاليت

 
  "رحيان األلباب وريعان الشباب يف مراتب اآلداب"للغموض واإلبداع الشعري من خالل كتابه " ابن خرية املواعيين"تفسري  .2

ارتقى إىل مستوى الظاهرة النقدية اليت تؤسس بعدا يف تشكيل مفهوم الشعر، ومكو  «الغموض على تفكري النقاد القدماء إذ استحوذ 
" ابن خرية املواعيين"وقد اجته ، )345 ،2005اخلرازي، ( »يشكل أبرز مقومات وجوده] فهو...[الوظيفة الشعريةأساسا من مكو ت 

اب الشعري، طمباشرة حنو النماذج الشعرية ليعكس من خالهلا حقيقة هذه الظاهرة، وخباصة أ²ا تسهم بشكل كبري يف نسج لغة اخل
بيعة جتربته اخلاصة وظروفها احملددة، فهو غموض يتصل طقدمي ينظر إليه حسب اب الشعري الطولكن الغموض الذي حتقق يف اخل

اب الشعري، ودالالته اجلمالية وأبعاده الثقافية والتارخيية واحلضارية، فهو حيتفظ لنفسه مبقاييس مجالية خاصة به تتناسب طيات اخلطمبع
  ).347املرجع نفسه، ص ( .بيعة العصر وذوقه الفينطمع 

الفنية للكتابة، إذ وضح للشاعر خباصة والكاتب بعامة بعض األسس الواجب العمل ºا  طيف مصنفه عن الشرو " ابن خرية"وقد حتدث 
وال نكدة الرتتيب وال مفتقرة النحت  ،إال بلبنة يف مكا²ا غري قلقة الرتكيب...يقتنع « يف ا«ال اإلبداعي، فاملبدع حسب تصوره ال 

لغاية يف املناعة إال pلوقوف على األلفاظ املتخرية واملعاين املنتخبة والكلمات العذبة واملخارج السهلة وال يظفر ºذه ا...والتشذيب
بع املتمكن والسبك اجليد وكل كالم له ماء ورونق وصفاء ال ميزجه رونق وعلى املعاين إذا صارت يف الصدور طوال... والديباجة الكرمية 

  . )44 ، ص1989-1988املواعيين، ( »...ا من الفساد وفتحت للسان pب البالغة عمر�ا ويف القلوب غمر�ا وأصلحته

وجتعله متكامال نعاين من هذا النص النقدي أن الناقد قد حدد السمات اليت جتعل العمل اإلبداعي متكامال من  حية اللفظ واملعىن، 
، ويبعده عن التعقيد واالستغالق الذي يؤدي إىل نفور املتلقي يةنحه الفاعلية التأثري ومنسجما من  حية الشكل واملضمون، وهذا ما مي

    .هطانبساوعدم 

اجتاه قضية الغموض واإلبداع الشعري من خالل حديثه عن جتلي األوجه البالغية يف " ابن خرية املواعيين"تصور أيضا وميكن أن نستشف 
احنرافا وعدوال يف بنية اللغة تدخل يف جمال الغرابة على مستو¥ت متعددة  ألن هذه األوجه البالغية متثل يف حقيقتها«العملية اإلبداعية؛ 

تصوره  األوجه حسب فهذه). 372 ، ص2005اخلرازي، ( .»الشعريةوحتدث اختالفا نوعيا ومقابلة حادة بني اللغة العادية واللغة 
إضفاء نوع من  ا«از، وبذلكي للغة وتتجاوزها لتحقيق  حتقيق الغموض مبفهومه اإلجيايب، أل²ا تتجاوز االستعمال العادميكن تسهم يف

  .، وحتقيق الداللة احملتملةالستكناه أبعاده، وجذب املتلقي اب الشعريطاجلمالية على اخل

 وبذلك ميكن مقاربة. ونالحظ من خالل نصوصه النقدية أنه ركز على الرؤية البيانية، وهذا يعكس اهتمامه pلبعد اجلمايل للغة الشعرية
» املقصودالقول وداللته على املعىن  صناعة«من خالل بعض األوجه البالغية اليت تسهم يف " ابن خرية املواعيين" ظاهرة الغموض عند 

اp فنيا ومتنحه الداللة املقصودة طفهذه األوجه حتقق التغيري يف القول؛ إذ جتعل الكالم العادي خ .)109 ، ص1986شكلوفسكي، (
  . تعكس السمات اجلمالية املتجلية فيهريقة فنية طولكن ب

  التورية  .1.2

يذكر املتكلم لفظا مفردا له معنيان، أحدمها قريب ظاهر غري ُمراد، واآلخر  أن«وهي ، تشكل التورية مستوى هاما من مستو¥ت الغموض
وهو يسهم يف فتح " ابن خرية"وص البالغي ورد يف نص طفهذا النم ). 301 ، ص2005اهلامشي، (» ...بعيد خفيُّ هو املراد بقرينة

  :فراس، والتخييالت قول أيب pرع التور¥ت ومن«: بقولها«ال أمام تعدد التأويالت، وقد أشار إليه 
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ناَ َما يفعُل السَّ    إَذا ُفلَّ ِمْنُه ِمْضـَرٌب وُذبَـابُ        يُف يف الوَغى     ــــــــَبِين َعمِّ
  رِحاب عليَّ لِْلُعَفـاِة رَِحـابُ       ـــُم هللا َغيـره       َوما أَدَِّعي َما يَعلـــــــــــ

ــي صــــــــــــــــــــــــــــارٌِم             وأْظلَـَم ِيف َعيـَْينَّ منُه ِشَهابُ     َوَلكـْن نـََبا ِمْنه ِبَكـفِّ

 »أبدعسه إذ هو من سيف الدولة، فكان التخييل وذpب يعين نفه بكفي صارٌم، وُفل منه ِمضرٌب، نبا من: ما يفعل السيف؟ وقوله: فقوله

وبذلك حتقيق اإلبداع والتميز من حيث تعدد املعىن، ، أسهم يف تكثيف املعىن طفهذا النم، )122 ، ص1989- 1988املواعيين، (
وضاح "كما أورد قوال لـ. وحسن التخييل، وpلتايل له دور كبري يف خلق لغة شعرية إحيائية تقود املتلقي مباشرة إىل تعدد االحتماالت

  :ب فيه صاحبته روضة اليمنطخيا" اليمن

 ليلَة ال  ٍه  وال زاِجرُ   النَّدى        طعلينا َكُسُقو  طَفُأسق

يف طمن ل وهذا«: يقولفهذا القول الشعري حسب الناقد حيمل إمكا ت داللية متعددة فالتورية احنرفت pملعىن وجعلته مستورا؛ إذ 
روضة اليمنية، ومستحسُن / ف ولني وَخفيِّ وقٍع ويف ضمنه اإلشارة أ²ا روضة وهو اسم حمبوبتهطليال يف ل طندى إمنا يسقألن ال...التورية

ولكنه مل " الروض"فالشاعر حسب الناقد استخدم ملفوظ . )123 ، ص1989-1988املواعيين، ( »وقوع الندى إمنا هو على الروض
عىن خفي أراده، وهذا ما يعرف عند البالغيني pلتورية اليت تقود بدورها إىل خلق املعىن املتعدد، يقصد به املعىن الظاهر، وإمنا هناك م

اب الشعري على تعدد الداللة، طوبذلك فهي تنضوي ضمن تقا ت اإلبداع الشعري؛ أل²ا تسهم يف خلق املعىن وتفتح مصراعي اخل
اب طالغموض املستحبة اليت تسهم يف خلق تنوع داليل يف اخل طن أمناوبذلك متثل التورية صورة من صور التعميه، فهي تدخل ضم

بالغي  طريق التأويل، وبذلك فهي منط، فهي حتتوى على معىن خمفي ال يتأتى للقارئ إال عن )380 ، ص2005اخلرازي، ( الشعري
عرب  تأويل أمام املتلقي لتحقيق الداللة احملتملةوتعدد الداللة، وبذلك فتح أبواب الاإلجيايب،  بيعة إحيائية تسهم يف جتسيد الغموض طذو 

    . القراءة املعمقة ملعرفة معىن املعىن

  الكناية  .2.2

ابن "والكناية حسب  ) 289 ، ص2005اهلامشي، ( »لق وأُريد به الزم معناه مع قرينة ال متنع من إرادة املعىن األصليطلفظ أُ « هي
متتنع إرادة املعىن األصلي «، كما أنه يف بعض األحيان قد )116 ، ص1958ابن البناء، ( يحقد تكون أقوى من التصر  "البناء املراكشي

 »كناية عن متام القدرة وقوة التمكن واالستيالء) 5 :هط( ﴿الرمحن على العرش استوى﴾: يف الكناية خلصوص املعىن كقوله تعاىل
 عن معناه الصريح املباشر، وهذا االحنراف من شأنه أن تسهم وبذلك فالكناية ميكن أن تنحرف pملعىن).288 ، ص2005اهلامشي، (

تستحسن الكناية على التصريح، وجتلى ذلك يف " ابن خرية"يف خلق الغموض مبفهومه اإلجيايب، وخباصة أ²ا يف بعض املواضع حسب 
  ).122 ، ص1989-1988املواعيين، :(ومن مستحسن الكناية اليت ال حيسن يف مثلها التصريح قول امرئ القيس« :قوله

  ُمسُوَّ َحَباِب املاِء َحاالً على حالِ     مسوُت ِإليـَْها بعد ما َ َم أَْهَلَها      
  َوُرضيُت فَـَدلَّت َصْعبًة َأيَّ إْدَاللِ     َوِصْر  إىل اُحلْسَىن ورقَّ َكالُمَنا     

  ).123، صفحة 1989-1988املواعيين، ( »ف اإلشارةطفكىن عن املباشرة »ل
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ريقة إحيائية، بعيدا عن املباشرة؛ ألن طبقا للعالقة البالغية اليت تضمنتها الصورة الكنائية أ²ا قدمت الداللة بطيع أن نالحظ طنستو 

ته فاختفى وراء ستار بالعالقة بينه وبني حمبو  بيعةطا«اهرة بفابتعد الشاعر عن التصريح ال يستحسن يف هذا املوضع خلصوص املعىن، 
ومن غامض  .، ويفتح أبواب التأويل والقراءةمن شأنه أن حيقق الغموض يف القول الشعري، وبذلك مينحه التكثيف الداليل هذاالكناية، و 

  :ال حبسهطما أنشده أبو عثمان عند ذكر قصة يزيد الذي حبسه احلجاج وقد " ابن خرية"القول حسب 

  لِعقالِ لُه َفرجٌة َكَحلِّ ا  رمبا َجتزُع النُّفوُس مَن األمِر   

إن الفرج فرج املرأة ومثل ذلك ال يتلهف عليه مثل يزيد فلو أرادمها مل يتعذرا عليه، وإمنا كان حياول ُملكا، «: وعلق عليه ابن خرية بقوله
  ).127، صاملرجع نفسه(» للسامعنيولكنه كىن ºذا اللفظ املشرتك إيهاما 

نعاين من هذا النص النقدي أن الكناية املتلقي عن مقصوده املراد، وبذلك لتحقيق اإليهام وإبعاد " الفرج"فالشاعر استخدم ملفوظ 
تسهم يف خلق نوع من اإليهام الذي حيقق بدوره نوعا من الغموض والتعميه عند املتلقي، وهذا مينح القول الشعري التكثيف الداليل 

واستكناه الداللة  ،الذي ميلك ميكانيزمات متكنه من الولوج إىل ما وراء امللفوظات ن الذكيطوتعدد التأويل الذي يتمكن منه املتلقي الف
  .احملتملة ال النهائية

  :بشار وقال«: يقولبرد وأشار إىل اختالف القراءة والتأويل؛ إذ  لبشار بنومن الكناية عن الشيب أورد بيتا 

  َة َوالغراَب األبيَضاَأرعى احلََْمامَ     َفَمحوت مْن ُسكٍر وَكنُت ُموَكَّالً    

pلثلج والربد وكالمها يسمى غراp لغراب األبيض الشيب، وقيل بل شبههpحلمامة املرأة وp نعاين من  ).126 املرجع نفسه، ص( .»يعين
دية املعىن أشار إىل اختالف التأويل وهذا يعود إىل الغموض الذي حققته الكناية، والذي كان له دور كبري يف �" ابن خرية"أن النص 
  .يقصده الشاعررمبا الذي 

البالغي يسهم بشكل كبري يف توسيع دائرة الغموض يف  طوالسياق، وهذا النم طويعد التعريض أيضا من أقسام الكناية pعتبار الوسائ
  :سراج مياجن قينة ريفها قول أيب احلسني بنطومن « ":ابن خرية"اإلبداع الشعري، ويقود إىل التكثيف الداليل، وجتلى ذلك يف قول 

  َرغََّب يف أنفِس أعالِقكِ     ال تدِخري أَنـَْفَس صوٍت فقد    ...
  فــــــــــــــــــــــإنُه آخــُر ُعشاِقكِ     رِفقا مبن متلكُه يف اْهلـــــــوى          

وهذا يعين أن  ).124 رجع نفسه، صامل( »...بعدهالظرف كله يف قوله فإنه آخر عشاقك يـَُعرُِّض أ²ا قد أسنْت وأ²ا ال عشيق هلا 
مينح املتلقي القدرة على التفاعل من خالل حتريك خياله هذه القوة اليت وبذلك فهو  نة،طالتعريض أيضا من شأنه أن حيقق السخرية املب

  .املتلقيافة تساعده على التجسيد، ومتكنه من االنفتاح على تعدد التأويل لتحقيق املعىن احملتمل والذي يسهم يف جتسيده ثق

حي طالكناية من األوجه البالغية اليت أسهمت يف حتقيق الغموض مبفهومه اإلجيايب؛ أل²ا تتجاوز املعىن الس إنوبذلك ميكن القول 
ابن خرية "املعىن، ويفتحه على تعدد الداللة، وهذا ما جتلى من خالل فهم وتصور للفظ، وجتسد معىن املعىن، وهذا من شأنه أن يكثف 

  ".اعييناملو 
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   اإلشارة .3.2

املقدرة، وليس Òيت ºا إال الشاعر املربز، واحلاذق املاهر، وهي  طغرائب الشعر وملحه، وبالغة عجيبة تدل على بعد املرمى وفـَرْ  من«هي 
  .)477 ، ص2002ابن رشيق، ( »يف كل نوع من الكالم حملة دالة واختصار وتلويح يعرف جممال ومعناه بعيد من ظاهر لفظه

وكم للنساء من «": ابن خرية املواعيين"وبذلك فهي أبلغ من التصريح كما أ²ا تسهم يف تكثيف املعىن، وتوسيع آفاق التأويل، إذ يقول 
من أين بك ¥  : وكان كثري راوية مجيل فقال...زار عزة يف محاها يوما وانصرف عنها فلقي مجيل ...هذا كثري ...يفةطإشارة خفية وإمياءة ل

  :فعد إليه وخذ يل من بثينة موعدا، فرجع كثري على أدراجه ورفع صوته فأنشد: قال. من احلمى: قال كثري؟

  قلوَصْيكما مث انظر حيث حلتِ   خليلي هذا ربُع َعزَة فاِعقال     

خرى، إذ قصد داللة أ" كثري"فهذا الكالم يدخل يف pب اإلشارة؛ ألن ). 121 ، ص1989-1988املواعيين، ( »...ففهمت عنه...
قصدا، فالشاعر ال يقصد املعىن الظاهر الذي وضع له اللفظ، " كثري"يقصد إليها  جديدة ملمدلول األلفاظ يف السياق، ينقلنا إىل داللة 

 ، وهذا ُيستشف من إشارة القول الشعري،)فاعقال قلوصيكما(إمنا يقصد داللة أخرى من لوازم القول، ومفاده الرغبة يف لقاء مجيل ببثينة 
  .   وبذلك فاإلشارة تسهم يف جتسيد الغموض يف القول الشعري وتوسع دائرة �ويله

هذه األوجه البالغية يف كتابه، وكان على دراية Ôمة »²ا تسهم يف حتقيق الغموض مبفهومه اإلجيايب، فهي " ابن خرية"وبذلك فقد أورد 
وتنقل جتربة  داع الشعري، فهي اليت تضفي صفة الظهور على بنات العقل،تشكل جزءا هاما من بنية اللغة الشعرية اليت تعد أساس اإلب

   .املتلقيوجتذب  طريقة فنية حتقق االنبساطالشاعر إىل املتلقي ب

أيضا إىل الغموض مبفهومه السليب، ومدى �ثريه على اإلبداع الشعري، إذ يسهم يف بلورة نصوص مستغلقة، " ابن خرية"ولكن أشار 
ُ َسابَك ُمنتقى األلفاظ ال غري إمنا يكون ºا املعاين الفائقة  وال«: يقولالمه عن األلفاظ واملعاين إذ وجتلى ذلك يف ك َحربِّ

ُ
جيب أن يكون امل

اp معا  طالفاخرة كما أنه ال جيب أن يكون جالب معىن شريف حسيب بلفظ خشيب، وإمنا حلية املعىن البديع حلو اللفظ البارع فإن 
  .)138 املرجع نفسه، ص( »كان ذلك يف املعىن

القائم بينهما، فإذا حتقق ما أشار  طار العام لإلبداع الشعري من حيث األلفاظ واملعاين والرpطنعاين من هذا النص أن الناقد قد حدد اإل
امية، وشاذة غري ة عطمجاله وسرى يف النفوس، وأخذ مبجامع القلوب، أما إذا جاء القول الشعري »لفاظ وعرة ووحشية، وساق إليه زاد

فهذا يسهم يف التعقيد، ويقود إىل الغموض السليب، وبذلك ال يستحق  ).141-139 املرجع نفسه، ص. (العريبجارية على العرف 
  .هذا القول الشعري صفة البيان

رتكة قد يُعُرب ºا عن أمر تكون الكلمة مش أال«: يقولكما أشار أيضا إىل املشرتك اللفظي ودوره يف حتقيق الغموض مبفهومه السليب؛ إذ 
    :ُيكرُه ذكره كقول عروة بن الورد

  ُرزَّحِ " َماَوانَ "َعشيَة بِْتنا عند   قُلُت ِلقوٍم pِلَكنيِف تـََرَوحوا    

ُس كنيفا إال أنه قد: فرتكب االحتمال بظاهر اللفظ العامي، والكنيف" تروحوا عشية"و" الكنيف"فهذا قد ذكر  ُعَرب  الساتر، وبه مسي الرتُّ
وبذلك فملفوظ ، )142 املرجع نفسه، ص( »..ولقد أكد عندي كراهية اللفظ احملتمل املشرتك...به عن البئر اليت تسرت احلدث



 

  

  

  

 

125 
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وجتلى هذا الغموض السليب أيضا امللفوظات املشرتكة وpلتايل ميكن أن حتقق الغموض الذي يقود إىل التعقيد واالستغالق،  من" الكنيف"

     :ل أيب النجمقو  تصوره يفحسب 

  ....مِّهِ طحىت تـَُردَّ اَألمَر يف ُأسْ 

حقق " مهطأس"فملفوظ  ).143 املرجع نفسه، ص( »األصلوإمنا عىن . ذكر عورة أمه: بعض من حضر فقال«: بقولهعلق عليه الناقد 
ئ بسبب طاملتلقي إىل التأويل اخلا أن يعكس لنا سلبية املشرتك اللفظي احملتمل؛ إذ يقود" ابن خرية"حاول نوعا من الغموض وبذلك قد 

  .عدم قدرته على فهم معاين األلفاظ الواردة يف السياق الشعري

فالقول الشعري  )148 املرجع نفسه، ص( »بعضاأن يكون الكالم شديد املداخلة يركب بعضه «كما أشار إىل قضية املعاظلة، وهي 
  : حكى أنه ملا أنشد أبو متام أمحد بن أيب داود قوله«: اخلة، إذ يقولعنده ال بد أن يكون مؤلفا »لفاظ غري متعاظلة، وال متد

  َيرضى الذي يـَْرجوَك إالَّ pِلرَضا    فا«ُد ال يـَْرضى »ن َترضى »ن      

وهذا  فاملعاظلة يف اإلبداع الشعري تقود إىل التعقيد،). 148 املرجع نفسه، ص( »الشعر ¥ أp متام أسهل من هذا: فقال له ابن داود
رَاِشف الذي يَبعُد طاملعا اللْدن« "ابن خرية"األخري يقود مباشرة إىل الغموض مبفهومه السليب، لذلك فأحسن الكالم عند 

َ
ف العذب امل

، وهذا يبعد الداللة احملتملةوبذلك ختلق املعاظلة يف الشعر نوعا من البعد يف مقاربة  ).150 املرجع نفسه، ص(» والتعجرفعن التكلف 
  .وال غموض بال تعقيداملعىن  هو كشفبداع الشعري عن البيان الذي اإل

أن املبالغة يف التقدمي والـتأخري، وعدم وضع األلفاظ مواضعها يؤدي إىل استغالق الكالم، وهذا حيقق الغموض " ابن خرية"كما بّني 
   : مثل قول الفرزدق«: الناقديقول مبفهومه السليب، وقد جتلى هذا األمر عند العديد من الشعراء منهم الفرزدق؛ إذ 

  ºا َأَسٌد إْذ كاَن سيفاً أَمريَُها    َفليَسْت ُخراساُن اليت كاَن خالٌد   

، وكان "فليست خراسان pلداِر اليت كان خالٌد ºا سيفا إذ كان أسٌد أمريها: "وكا  واليَـْني خبراسان وتقرير الكالم/ ميدح خالدا ويذم أسدا
املرجع ( »...مبتدأ وخرب يف موضع خرب الضمري، وهذا من أثقل التأويالت يف مستغلق الكالم" وأسٌد أَمريَُها "قع Ôمةالثانية يف معىن و 

الغموض  طقوال مستغلقا، وبذلك ال يفتح pب التأويل، وهذا يدخله ضمن أمنا" ابن خرية"، فهذا القول الشعري عده )152 نفسه، ص
  .أ يف حتقيق الداللة احملتملةطأويل، وتقود املتلقي إىل اخلغري املستحبة اليت يثقل فيها الت

   خامتة

رح فيه طيدة pلنقد األديب؛ إذ طالبن خرية املواعيين من أهم الكتب القدمية اليت هلا صلة و " رحيان األلباب وريعان الشباب"يعد كتاب 
رحه إدراكه ألمهية طالشعري، وميكن أن نستشف من خالل صاحبه العديد من القضا¥ النقدية منها قضية الغموض وعالقتها pإلبداع 

  : مسة الغموض اإلجيايب يف القول الشعري، ومن أهم النتائج املتوصل إليها من خالل التحليل وقراءة نصوصه النقدية ما Òيت

ثه عن األوجه البالغية اليت وذلك من خالل حدي" ابن خرية"إن الغموض خاصية متميزة يف اإلبداع الشعري، وهذا ما جتلى يف تصور  -
 هلا دور كبري يف صياغة البنية اللغوية يف اإلبداع الشعري، ومبا أ²ا جتسد العدول واالحنراف يف اللغة الشعرية، فإ²ا تسهم يف حتقيق

  .الغموض ولكن مفهومه اإلجيايب
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اللفظ واملعىن، ومتنحه الفاعلية التأثريية، وتبعده عن السمات العامة اليت جتعل العمل اإلبداعي متكامال من  حية " ابن خرية "حدد  -

  .   التعقيد واالستغالق

وخباصة أن هذه األوجه البالغية تسهم بشكل  . تركيز الناقد على الرؤية البيانية، وهذا يعكس مدى اهتمامه pلبعد اجلمايل للغة الشعرية -

  .الشعرياب طكبري يف صياغة البعد اجلمايل والداليل يف اخل

بالغي  طاب الشعري فهي تسهم يف خلق تنوع داليل، وبذلك فهي منطمن التقا ت اهلامة يف صناعة اخل" ابن خرية"تعد التورية عند  -

  .  بيعة إحيائية تسهم يف جتسيد الغموض املستحب، وتفتح أبواب التأويلطذو 

اب الشعري التكثيف الداليل، طعن املباشرة، وهذا مينح اخل ريقة إحيائية بعيداطالداللة ب" ابن خرية"تقدم الصورة الكنائية حسب  -

  ).الكناية(=بسبب الغموض الذي حيققه هذا الوجه البالغي 

تسهم الكناية حسب تصور الناقد يف خلق نوع من اإليهام الذي حيقق بدوره نوعا من الغموض والتعميه عند املتلقي، وهذا مينح  -

  .ن الذكيطذلك تعدد التأويل الذي ال يتمكن منه إال املتلقي الفالقول الشعري التكثيف الداليل، وب

القدرة على التفاعل من خالل حتريك خياله هذه القوة اليت تساعده على التجسيد، ومتكنه  الناقد املتلقيمينح التعريض حسب تصور  -

  .من االنفتاح على تعدد التأويل

ألن املبدع ال يقصد املعىن الظاهر لغموض يف القول الشعري وتوسيع دائرة �ويله، يف جتسيد ا" ابن خرية "تسهم اإلشارة حسب تصور  -

  .الذي وضع له اللفظ، إمنا يقصد داللة جديدة من لوازم القول

 طالغموض مبفهومه السليب، حسب الناقد يؤثر على اإلبداع الشعري بشكل سليب إذ يسهم يف بلورة نصوص مستغلقة، ومن األمنا -

ئ، كذلك املعاظلة فهي ختلق طاملشرتك اللفظي احملتمل؛ إذ يقود املتلقي إىل التأويل اخلا: يت حددها واليت من شأ²ا حتقيق ذلكاللغوية ال

وأيضا املبالغة يف التقدمي والـتأخري، وعدم وضع األلفاظ مواضعها يؤدي إىل استغالق ، الداللة احملتملةيف الشعر نوعا من التبعيد يف مقاربة 
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ا ا ا  ب ا بوأ ،اأ  

The school dictionary: its purposes, and the reasons for its absence in the 

 

  ورة دهر و ا ،وا ا   ا ا ا أ  را ا 

 اان اي، وا    أ   و ا ا ا أء ارت 

ات ورات ا ا، ا ه   واب 

 ،و   ء  ارا  و رار ات او    إ

 .ا اه ا  ول سا ا و  ف

اا ر ا ا ا  ا و ،را اض اأ . 

Abstract : 

The school dictionary considers itself to be among the most effective tools in the 

teaching and learning process; therefore, its presence in the field of education has 

become one of the most urgent needs, due to the crucial role it

optimizing the educational process of learning, whether within or outside of classroom 

practices, it contributes to the development of the learner's language skills and 

abilities. All of these abilities will help the learner to bett

the contents of the school program, while guaranteeing him continuity in the 

construction of his knowledge with more suave and ease, by also allowing him to 

communicate effectively with the students. 

belongs. Thus, in this paper we will attempt to address the trends and objectives of the 

school dictionary, and its efficient implementation as an educational learning process 

within the Algerian school. 
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The school dictionary considers itself to be among the most effective tools in the 

teaching and learning process; therefore, its presence in the field of education has 

become one of the most urgent needs, due to the crucial role it plays in improving and 

optimizing the educational process of learning, whether within or outside of classroom 

practices, it contributes to the development of the learner's language skills and 

abilities. All of these abilities will help the learner to better understand and assimilate 

the contents of the school program, while guaranteeing him continuity in the 

construction of his knowledge with more suave and ease, by also allowing him to 

communicate effectively with the students. Others in the environment to which it 

belongs. Thus, in this paper we will attempt to address the trends and objectives of the 

school dictionary, and its efficient implementation as an educational learning process 
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مـن  املـتعلم إن املناهج التعليمية اجلزائرية حتاول أن �تم �لقضا� الثقافية، والفكرية الـيت تسـاهم يف تطـوير العمـل الرتبـوي، والـيت حيتـاج إليهـا

تعلـيم التالميـذ كيـف يتعلمـون، كمـا تركـز علـى تقـدمي 

آليــات اكتســاب املعرفــة ال علــى املعرفــة نفســها، وبنــاء املعرفــة عــن طريــق املتعلمــني بــدال مــن تناوهلــا بشــكل تراكمــي، مــع اعتمــاد بيداغوجيــة 

يد املتعلمني بوسائل التعلم مبا فيهـا املعرفـة، وتـوخي تعلـم ذي داللـة ومعـىن يـرتك أثـرا دائمـا لـدى املتعلمـني، وميكـنهم مـن التكيـف 

مديريـــة التعلـــيم (. »إىل االســـتفادة مـــن التعلمـــات خـــارج وضـــعيات الوســـط املدرســـي 

لغة التدريس حيث يؤثر  إتقانالعناية بلغة التواصل، ومبدى 

. »الرتبويةل حتقيق أهداف  العملية اللغوي من أج

واحدة ولعل من أهم الوسائل املساعدة على ذلك، واحملققة لتلك األهداف املعاجم املدرسية �نواعها الورقية والتكنولوجية والرقمية �للغة ال

التعليمية، فهي تعترب وسيلة متميزة عن غريها من الوسائل التعليمية األخرى، 

حتقيق  وقاعدة أساسية وعنصرا فعاال يف عملييت التعليم والتعلم، على اعتبار أن هذه الوسيلة املهمة يف العملية التعليمية التعلمية تساهم يف

ا حسب مستوى املتعلمني يف كل مرحلة من املراحل التعليمية وعلى مجيع 

مع  األصعدة النفسية واالجتماعية والثقافية والبيداغوجية، ومن هذا املنطلق كان حبثنا هذا منصبا على إبراز أمهية وأغراض املعجم املدرسي

  .قريبه للتالميذ وتداوله بينهم 

ف إن استخدام املعاجم املدرسية تساهم يف تطوير العملية التعليمية التعلمية، والسيما يف تعليم اللغة وحتسينها، وحتديثها بداية من الص

تعلمني يف مدارسنا، اعتمادا على طرائق البحث، واالستقراء فيها 

حدة، أو بعد التعرف على أمهية استعماهلا، وتوفريها يف مجيع املؤسسات الرتبوية مبختلف أنواعها الورقية، والتكنولوجية، والرقمية �للغة الوا

تتطلبها عملية حتديث أساليب تعليم وتعلم اللغة يف 

 :ا يلي املراحل التعليمية عند استعمال هذه الوسيلة يف امليدان الرتبوي، اليت تعترب من الوسائط التعليمية املهمة، واليت يوجزها الوكيل فيم
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جماهد  العيد  

إن املناهج التعليمية اجلزائرية حتاول أن �تم �لقضا� الثقافية، والفكرية الـيت تسـاهم يف تطـوير العمـل الرتبـوي، والـيت حيتـاج إليهـا

تعلـيم التالميـذ كيـف يتعلمـون، كمـا تركـز علـى تقـدمي « أجل بناء تعلماته، فهـي تسـعى جاهـدة إىل اعتمـاد مقاربـة جديـدة مـن أجـل حتقيـق

آليــات اكتســاب املعرفــة ال علــى املعرفــة نفســها، وبنــاء املعرفــة عــن طريــق املتعلمــني بــدال مــن تناوهلــا بشــكل تراكمــي، مــع اعتمــاد بيداغوجيــة 

يد املتعلمني بوسائل التعلم مبا فيهـا املعرفـة، وتـوخي تعلـم ذي داللـة ومعـىن يـرتك أثـرا دائمـا لـدى املتعلمـني، وميكـنهم مـن التكيـف 

إىل االســـتفادة مـــن التعلمـــات خـــارج وضـــعيات الوســـط املدرســـي  �إلضـــافةبـــل الـــتحكم يف وضـــعيات احليـــاة اليومية،

2003 ،19. (   

العناية بلغة التواصل، ومبدى « وتنمية التعبري والتواصل مع اآلخرين ومتثل أفكارهم وتصورا�م من خالل

اللغوي من أج �ألداءذلك إجيا� على التحصيل العلمي، كما يتأثر السلوك األخالقي يف القسم 

  )46- 13-12، 04،2008-08القانون التوجيهي للرتبية الوطنية رقم 

ولعل من أهم الوسائل املساعدة على ذلك، واحملققة لتلك األهداف املعاجم املدرسية �نواعها الورقية والتكنولوجية والرقمية �للغة ال

التعليمية، فهي تعترب وسيلة متميزة عن غريها من الوسائل التعليمية األخرى، أو �للغات املتعددة املوجهة للمتعلمني يف مجيع املراحل 

وقاعدة أساسية وعنصرا فعاال يف عملييت التعليم والتعلم، على اعتبار أن هذه الوسيلة املهمة يف العملية التعليمية التعلمية تساهم يف

ا حسب مستوى املتعلمني يف كل مرحلة من املراحل التعليمية وعلى مجيع جانب مهم من أهدافها الرتبوية والبيداغوجية املرسومة هل

األصعدة النفسية واالجتماعية والثقافية والبيداغوجية، ومن هذا املنطلق كان حبثنا هذا منصبا على إبراز أمهية وأغراض املعجم املدرسي

قريبه للتالميذ وتداوله بينهم الكشف عن واقع استعماله وجتربة التالميذ معه والعمل على كيفية ت

  أمهية املعجم املدرسي يف تعليم اللغة

إن استخدام املعاجم املدرسية تساهم يف تطوير العملية التعليمية التعلمية، والسيما يف تعليم اللغة وحتسينها، وحتديثها بداية من الص

تعلمني يف مدارسنا، اعتمادا على طرائق البحث، واالستقراء فيها املدرسي من خالل تفعيلها من طرف املدرس واستعماهلا من طرف امل

بعد التعرف على أمهية استعماهلا، وتوفريها يف مجيع املؤسسات الرتبوية مبختلف أنواعها الورقية، والتكنولوجية، والرقمية �للغة الوا

تتطلبها عملية حتديث أساليب تعليم وتعلم اللغة يف  وإجراءاتطوات �للغات املتعددة اخلاصة �أللفاظ، أو املعاين �إلضافة إىل وضع خ

املراحل التعليمية عند استعمال هذه الوسيلة يف امليدان الرتبوي، اليت تعترب من الوسائط التعليمية املهمة، واليت يوجزها الوكيل فيم

 . إعادة النظر يف أهداف تدريس اللغة العربية

 .مفردات اللغة يف ضوء التكامل ومفهومه

 .الكفا�ت الواجب توافرها لدى املعلم 

  

  

  

 

  مقدمة

إن املناهج التعليمية اجلزائرية حتاول أن �تم �لقضا� الثقافية، والفكرية الـيت تسـاهم يف تطـوير العمـل الرتبـوي، والـيت حيتـاج إليهـا

أجل بناء تعلماته، فهـي تسـعى جاهـدة إىل اعتمـاد مقاربـة جديـدة مـن أجـل حتقيـق

آليــات اكتســاب املعرفــة ال علــى املعرفــة نفســها، وبنــاء املعرفــة عــن طريــق املتعلمــني بــدال مــن تناوهلــا بشــكل تراكمــي، مــع اعتمــاد بيداغوجيــة 

يد املتعلمني بوسائل التعلم مبا فيهـا املعرفـة، وتـوخي تعلـم ذي داللـة ومعـىن يـرتك أثـرا دائمـا لـدى املتعلمـني، وميكـنهم مـن التكيـف قوامها تزو 

بـــل الـــتحكم يف وضـــعيات احليـــاة اليومية،

2003ة الوطنية، األساسي، وزارة الرتبي

وتنمية التعبري والتواصل مع اآلخرين ومتثل أفكارهم وتصورا�م من خالل

ذلك إجيا� على التحصيل العلمي، كما يتأثر السلوك األخالقي يف القسم 

القانون التوجيهي للرتبية الوطنية رقم (

ولعل من أهم الوسائل املساعدة على ذلك، واحملققة لتلك األهداف املعاجم املدرسية �نواعها الورقية والتكنولوجية والرقمية �للغة ال

أو �للغات املتعددة املوجهة للمتعلمني يف مجيع املراحل 

وقاعدة أساسية وعنصرا فعاال يف عملييت التعليم والتعلم، على اعتبار أن هذه الوسيلة املهمة يف العملية التعليمية التعلمية تساهم يف

جانب مهم من أهدافها الرتبوية والبيداغوجية املرسومة هل

األصعدة النفسية واالجتماعية والثقافية والبيداغوجية، ومن هذا املنطلق كان حبثنا هذا منصبا على إبراز أمهية وأغراض املعجم املدرسي

الكشف عن واقع استعماله وجتربة التالميذ معه والعمل على كيفية ت

أمهية املعجم املدرسي يف تعليم اللغة .1

إن استخدام املعاجم املدرسية تساهم يف تطوير العملية التعليمية التعلمية، والسيما يف تعليم اللغة وحتسينها، وحتديثها بداية من الص

املدرسي من خالل تفعيلها من طرف املدرس واستعماهلا من طرف امل

بعد التعرف على أمهية استعماهلا، وتوفريها يف مجيع املؤسسات الرتبوية مبختلف أنواعها الورقية، والتكنولوجية، والرقمية �للغة الوا

�للغات املتعددة اخلاصة �أللفاظ، أو املعاين �إلضافة إىل وضع خ

املراحل التعليمية عند استعمال هذه الوسيلة يف امليدان الرتبوي، اليت تعترب من الوسائط التعليمية املهمة، واليت يوجزها الوكيل فيم

 »....  

إعادة النظر يف أهداف تدريس اللغة العربية -1

مفردات اللغة يف ضوء التكامل ومفهومهإعداد  -2

الكفا�ت الواجب توافرها لدى املعلم  -3



استعماله يف العملية التعليمية التعلمية

 

 .)83، 2004،  إبراهيمعبد الوكيل 

الوسائل التعليمية عامة، واملعاجم خاصة يف التعليم أن استعماهلا يساهم بشكل كبري يف 

وحىت تؤدي هذه املعاجم . حتقيق أهداف التعليم، ورفع مستوى التدريس، وحتسني عمليات التعليم والتعلم، وز�دة حتصيل املتعلمني

أن تصبح جزءا أساسيا من العملية التعليمية سواء يف املمارسات الصفية؛ 

املتعلمني، وفهم مدى أمهيتها يف تنمية اللغة، واملساعدة على 

  . التعلمات لدى التالميذ

بناء  ملا كانت املعاجم املدرسية متتاز بعدة خصائص، جتعلها وسيلة ال غىن عنها يف العملية التعليمية التعلمية، ال سيما لدى املتعلمني عند

اللغوية عند املتعلم، من خالل التخزين، واالسرتجاع، والتوظيف، وز�دة الفعالية التواصلية مع 

املقصود �للفظية؛ هي ترديد املتعلم لبعض املفردات دون فهم معناها، أو توظيف مفردات يف غري معانيها الصحيحة، والسليمة نطقا 

وكتابة يف اللغة، وعلى هذا األساس كان للمعاجم املدرسية دور أساسي يف بناء، وتكوين مفاهيم صحيحة عند املتعلمني، والتأسيس 
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 .األخذ �الجتاهات الرتبوية احلديثة

عبد الوكيل (. ». اإلكثار من استخدام الوسائل التعليمية املناسبة والتقنية منها خباصة

الوسائل التعليمية عامة، واملعاجم خاصة يف التعليم أن استعماهلا يساهم بشكل كبري يف وكما يرى معظم الدارسني واملهتمني �ستعمال 

حتقيق أهداف التعليم، ورفع مستوى التدريس، وحتسني عمليات التعليم والتعلم، وز�دة حتصيل املتعلمني

أن تصبح جزءا أساسيا من العملية التعليمية سواء يف املمارسات الصفية؛ املدرسية وظائفها، وحتقق األهداف املتوخاة منها كاملة، جيب 

املتعلمني، وفهم مدى أمهيتها يف تنمية اللغة، واملساعدة على  أي اليت تتم داخل القسم يف املدرسة، أو خارجها من طرف املعلمني، أو

التعلمات لدى التالميذ إنتاج األنشطة التعليمية بعد التخطيط لكيفية، وزمن استعماهلا يف بناء

  أغراض استخدام املعاجم املدرسية

ملا كانت املعاجم املدرسية متتاز بعدة خصائص، جتعلها وسيلة ال غىن عنها يف العملية التعليمية التعلمية، ال سيما لدى املتعلمني عند

    :تعلما�م بسبب حتقيقها مجلة من األغراض هي 

. 

 . تساعد على تسلسل األفكار وتناسقها

 .تزيد ثروة التالميذ من األلفاظ 

 .توسع جمال اخلربات اليت مير �ا التالميذ

. 

 .)110 ،1974دمحم، القادر بن عبد ( . »جتعل تنويع الدرس مستحبا 

اللغوية عند املتعلم، من خالل التخزين، واالسرتجاع، والتوظيف، وز�دة الفعالية التواصلية مع  اإلنتاجية

 .اآلخرين، والتعبري عن الذات وإثبا�ا

  . تساعد على فهم واستيعاب املقرر الدراسي، والتفاعل معه

املقصود �للفظية؛ هي ترديد املتعلم لبعض املفردات دون فهم معناها، أو توظيف مفردات يف غري معانيها الصحيحة، والسليمة نطقا 

وكتابة يف اللغة، وعلى هذا األساس كان للمعاجم املدرسية دور أساسي يف بناء، وتكوين مفاهيم صحيحة عند املتعلمني، والتأسيس 

  

  

  

 

 املعـجم املدرسي 

األخذ �الجتاهات الرتبوية احلديثة -4

اإلكثار من استخدام الوسائل التعليمية املناسبة والتقنية منها خباصة -5

وكما يرى معظم الدارسني واملهتمني �ستعمال 

حتقيق أهداف التعليم، ورفع مستوى التدريس، وحتسني عمليات التعليم والتعلم، وز�دة حتصيل املتعلمني

املدرسية وظائفها، وحتقق األهداف املتوخاة منها كاملة، جيب 

أي اليت تتم داخل القسم يف املدرسة، أو خارجها من طرف املعلمني، أو

إنتاج األنشطة التعليمية بعد التخطيط لكيفية، وزمن استعماهلا يف بناء

أغراض استخدام املعاجم املدرسية .2

ملا كانت املعاجم املدرسية متتاز بعدة خصائص، جتعلها وسيلة ال غىن عنها يف العملية التعليمية التعلمية، ال سيما لدى املتعلمني عند

تعلما�م بسبب حتقيقها مجلة من األغراض هي 

.التعليم أ�ا تعاجل اللفظية يف -1

 . تثري اهتمام التالميذ -2

 . جتعل التعليم �قي األثر -3

 . تثري النشاط الذايت -4

تساعد على تسلسل األفكار وتناسقها -5

تزيد ثروة التالميذ من األلفاظ  -6

توسع جمال اخلربات اليت مير �ا التالميذ -7

.تعمل على جودة التدريس  -8

جتعل تنويع الدرس مستحبا  -9

اإلنتاجيةتساعد على الز�دة  -10

اآلخرين، والتعبري عن الذات وإثبا�ا

تساعد على فهم واستيعاب املقرر الدراسي، والتفاعل معه -11

 معاجلة اللفظية   .1.2

املقصود �للفظية؛ هي ترديد املتعلم لبعض املفردات دون فهم معناها، أو توظيف مفردات يف غري معانيها الصحيحة، والسليمة نطقا 

وكتابة يف اللغة، وعلى هذا األساس كان للمعاجم املدرسية دور أساسي يف بناء، وتكوين مفاهيم صحيحة عند املتعلمني، والتأسيس 



 ،1966 عاقل، فاخر(» متثل وجود الشبه بني أشياء، وأوضاع، وحوادث خمتلفة 

  . وتتبلور املفاهيم، وتنتقل من عامل الفكر اىل حيز التعبري، حينها تتجسد يف كلمات معينة حمددة وواضحة

قة، ومثرية لالنتباه، فهي جتلب اهتمام املتعلم، وتساعده على إشباع فضوله، وحاجاته، ورغباته 

قى، كان أثرها أبقى، الواقع أن هناك عالقة وثيقة بني نوع اخلربة اليت مير فيها الفرد، وبني دوام أثرها، فكلما كانت اخلربة معدة من نوع أر 

استعماهلا إذ أ�ا تقدم للمتعلمني خربات حية قوية التأثري، وعليه تعترب املعاجم املدرسية من الوسائل التعليمية الراقية، اليت أثرها �ق عند 

، والتأكيد، والتثبيت للحقائق يف العملية التعليمية التعلمية؛ ألن املتعلم يستخدم فيها اخلربات احلسية املساعدة على البقاء، واالستمرار

م، مما كثريا ما نستخدم املعاجم املدرسية، إل�رة نشاط األفراد الذايت، أل�ا تثري اهتمامهم، وتراعي ميوال�م، وقدرا�م، وتسرتعي انتباهه

، واملثابرة املدعومة حبوافز قوية، اإلقباليؤدي ذلك إىل انطالق نشاطهم بقوة يف سبيل تطوير تعلما�م، وتنمية مهارا�م يف جو من 

« هداف واضحة من خالل خلق الدافعية فيهم، فهي تساعدهم عند استعماهلا على النشاط الذايت، والعمل الفردي املستقل؛ أي

الزمان واملكان، واملناسبة لسرعة التعلم الذاتية، واملوافقة ملستواهم 

مهم، حنن نعلم أن الوسائل التعليمية بصفة عامة، واملعاجم املدرسية بصفة خاصة هلما أثر تربوي كبري يف لفت انتباه التالميذ، وإ�رة اهتما

واملتسلسل واملتناسق يف املوضوع املفروض عليهم بطريقة منظمة 

إن املعاجم املدرسية من الوسائل الفعالة، واملساعدة على توضيح، وحتديد املدركات، كما أ�ا تساهم يف منو رصيد املتعلم �أللفاظ 

إىل «واستعماال�ا يف الوجه الصحيح، �إلضافة إىل االلتزام بقواعدها اللغوية الصوتية، والصرفية، والنحوية، والداللية السليمة 

حنفي بن ( .»رصيد كاف من املفردات واملعاين
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متثل وجود الشبه بني أشياء، وأوضاع، وحوادث خمتلفة « األلفاظ، واملدركات حىت 

وتتبلور املفاهيم، وتنتقل من عامل الفكر اىل حيز التعبري، حينها تتجسد يف كلمات معينة حمددة وواضحة

قة، ومثرية لالنتباه، فهي جتلب اهتمام املتعلم، وتساعده على إشباع فضوله، وحاجاته، ورغباته من مواصفات املعاجم املدرسية أ�ا شي

 

الواقع أن هناك عالقة وثيقة بني نوع اخلربة اليت مير فيها الفرد، وبني دوام أثرها، فكلما كانت اخلربة معدة من نوع أر 

إذ أ�ا تقدم للمتعلمني خربات حية قوية التأثري، وعليه تعترب املعاجم املدرسية من الوسائل التعليمية الراقية، اليت أثرها �ق عند 

يف العملية التعليمية التعلمية؛ ألن املتعلم يستخدم فيها اخلربات احلسية املساعدة على البقاء، واالستمرار

كثريا ما نستخدم املعاجم املدرسية، إل�رة نشاط األفراد الذايت، أل�ا تثري اهتمامهم، وتراعي ميوال�م، وقدرا�م، وتسرتعي انتباهه

يؤدي ذلك إىل انطالق نشاطهم بقوة يف سبيل تطوير تعلما�م، وتنمية مهارا�م يف جو من 

هداف واضحة من خالل خلق الدافعية فيهم، فهي تساعدهم عند استعماهلا على النشاط الذايت، والعمل الفردي املستقل؛ أي

الزمان واملكان، واملناسبة لسرعة التعلم الذاتية، واملوافقة ملستواهم  اعتباراتاالستقاللية يف البحث والتعلم بصفة دائمة، ومستمرة متخطية 

  .)209، 2004تيسري مفلح كوافحة، 

  تسلسل األفكار وتناسقها 

حنن نعلم أن الوسائل التعليمية بصفة عامة، واملعاجم املدرسية بصفة خاصة هلما أثر تربوي كبري يف لفت انتباه التالميذ، وإ�رة اهتما

واملتسلسل واملتناسق يف املوضوع املفروض عليهم بطريقة منظمة  وهذا جيعلهم يتتبعون مراحل الدرس، ويستطيعون بذلك التفكري املرتب

 ز�دة الثروة اللغوية السليمة للتالميذ 

إن املعاجم املدرسية من الوسائل الفعالة، واملساعدة على توضيح، وحتديد املدركات، كما أ�ا تساهم يف منو رصيد املتعلم �أللفاظ 

واستعماال�ا يف الوجه الصحيح، �إلضافة إىل االلتزام بقواعدها اللغوية الصوتية، والصرفية، والنحوية، والداللية السليمة 

رصيد كاف من املفردات واملعاينغاية امتالك �صية اللغة والتحكم يف زمامها نطقا وكتابة واستعماال، من خالل امتالكه 

  

  

  

 

األلفاظ، واملدركات حىت  للعالقة املشرتكة بني

وتتبلور املفاهيم، وتنتقل من عامل الفكر اىل حيز التعبري، حينها تتجسد يف كلمات معينة حمددة وواضحة )610

 إ�رة االهتمام   .2.2

من مواصفات املعاجم املدرسية أ�ا شي

  .التعليمية عند استعماله هلا

 جعل التعليم �قي األثر .3.2

الواقع أن هناك عالقة وثيقة بني نوع اخلربة اليت مير فيها الفرد، وبني دوام أثرها، فكلما كانت اخلربة معدة من نوع أر 

إذ أ�ا تقدم للمتعلمني خربات حية قوية التأثري، وعليه تعترب املعاجم املدرسية من الوسائل التعليمية الراقية، اليت أثرها �ق عند 

يف العملية التعليمية التعلمية؛ ألن املتعلم يستخدم فيها اخلربات احلسية املساعدة على البقاء، واالستمرار

  .  اليت تعلمها نظر�

 إ�رة النشاط الذايت  .4.2

كثريا ما نستخدم املعاجم املدرسية، إل�رة نشاط األفراد الذايت، أل�ا تثري اهتمامهم، وتراعي ميوال�م، وقدرا�م، وتسرتعي انتباهه

يؤدي ذلك إىل انطالق نشاطهم بقوة يف سبيل تطوير تعلما�م، وتنمية مهارا�م يف جو من 

هداف واضحة من خالل خلق الدافعية فيهم، فهي تساعدهم عند استعماهلا على النشاط الذايت، والعمل الفردي املستقل؛ أيوأ

االستقاللية يف البحث والتعلم بصفة دائمة، ومستمرة متخطية 

تيسري مفلح كوافحة، (. »التعليمي 

تسلسل األفكار وتناسقها . 5.2

حنن نعلم أن الوسائل التعليمية بصفة عامة، واملعاجم املدرسية بصفة خاصة هلما أثر تربوي كبري يف لفت انتباه التالميذ، وإ�رة اهتما

وهذا جيعلهم يتتبعون مراحل الدرس، ويستطيعون بذلك التفكري املرتب

  . وحمددة وواضحة

ز�دة الثروة اللغوية السليمة للتالميذ  .6.2

إن املعاجم املدرسية من الوسائل الفعالة، واملساعدة على توضيح، وحتديد املدركات، كما أ�ا تساهم يف منو رصيد املتعلم �أللفاظ 

واستعماال�ا يف الوجه الصحيح، �إلضافة إىل االلتزام بقواعدها اللغوية الصوتية، والصرفية، والنحوية، والداللية السليمة املفهومة، 

غاية امتالك �صية اللغة والتحكم يف زمامها نطقا وكتابة واستعماال، من خالل امتالكه 



استعماله يف العملية التعليمية التعلمية

 

لو أن املتعلمني اقتصروا على دراسة اخلربات احمليطة �م فقط لضاقت دائرة معارفهم، ومعلوما�م، وقدرا�م، وكفاءا�م، لكن املعاجم 

ينقل، وحيافظ على املورث اللغوي املدرسية تساهم يف توسيع هذه الدائرة، من خالل اجتيازها حواجز الزمان واملكان، فهي الوعاء الذي 

ملستعمليها من  )151، 2007، فوزي أيوب

املدرسي أيضا يف جتويد العملية التعليمية التعلمية الشتماله على العناصر األساسية املساعدة على حتسني الفعل 

املكون الشكلي الذي يناط به وصف املقرر الدراسي، مضافا إليه املكون املعريف الذي يروم �سيس 

فهو يساهم  ،)27، 2012فريقي أمحد، ( »ملكون الديداكتيكي الذي يعد شرطا أساسيا لنقل املعرفة 

من أجل تطوير، وتنمية الفعل التعليمي التعلمي، 

النفس البشرية متل التكرار من نفس النمط ومتيل إىل التنويع والتغيري، لذلك جند التالميذ  يستجيبون بشيء من االهتمام للوسائل 

و متعددة اللغات، اليت تساعد يف التعليمية املتنوعة خاصة املعاجم املدرسية املختلفة، الورقية، والتكنولوجية، والرقمية ذات اللغة الواحدة، أ

يل إبعاد النمطية مبختلف أشكاهلا، وحمتو��ا، وتنوع خربا�ا، ومعلوما�ا اليت تقدمها للمتعلم، �إلضافة إىل مسامهتها يف تنشيط، وتفع

إن اخلاصية اليت متيز اإلنسان عن غريه هي قدرته على التواصل، والتفاعل مع اآلخر، عرب صيغ وأشكال لغوية متعددة، وخمتلفة حسب 

يعرب الفرد عن حاجاته،  والثقايف الذي ينتمي إليه، هلذا تعترب اللغة املنطوقة؛ الشكل التواصلي األرقى الذي عن طريقه

جم ورغباته؛ فهي الوسيلة املالئمة للحوار، والتفاهم، ونقل املعلومات، واملواقف والنقد، وحىت يتأتى له ذلك جيب أن ميتلك زمامها، واملع

ضافة إىل متكينه من املدرسي من الوسائل املساعدة له على ذلك، فهو يساهم  يف تزويده بثروة وخمزون لغوي مالئم عند استعماله له، �إل

تساعده على التواصل اإلجيايب والفعال داخل ا�تمع، 

ال « ر املعجم ألن دو  ، )12 ،2005زكر� إمساعيل، 
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 توسيع جمال خربات التالميذ 

لو أن املتعلمني اقتصروا على دراسة اخلربات احمليطة �م فقط لضاقت دائرة معارفهم، ومعلوما�م، وقدرا�م، وكفاءا�م، لكن املعاجم 

املدرسية تساهم يف توسيع هذه الدائرة، من خالل اجتيازها حواجز الزمان واملكان، فهي الوعاء الذي 

فوزي أيوب( »قناة أساسية لتوصيل املعلومات، وتنمية القدرات والكفاءات 

  . املتعلمني، خاصة عند مواكبتها للتطور العلمي والثقايف واللغوي احلاصل يف العامل

املدرسي أيضا يف جتويد العملية التعليمية التعلمية الشتماله على العناصر األساسية املساعدة على حتسني الفعل 

املكون الشكلي الذي يناط به وصف املقرر الدراسي، مضافا إليه املكون املعريف الذي يروم �سيس « 

ملكون الديداكتيكي الذي يعد شرطا أساسيا لنقل املعرفة معرفة متحكم فيها، دون إغفال ا

من أجل تطوير، وتنمية الفعل التعليمي التعلمي،  ) املتعلم -املعلم(يف ز�دة التفاعل الصفي األفقي والعمودي بني قطيب العملية التعليمية 

  .ى املعرفةوز�دة الفهم عند املتعلمني، واحلصول عل

النفس البشرية متل التكرار من نفس النمط ومتيل إىل التنويع والتغيري، لذلك جند التالميذ  يستجيبون بشيء من االهتمام للوسائل 

التعليمية املتنوعة خاصة املعاجم املدرسية املختلفة، الورقية، والتكنولوجية، والرقمية ذات اللغة الواحدة، أ

إبعاد النمطية مبختلف أشكاهلا، وحمتو��ا، وتنوع خربا�ا، ومعلوما�ا اليت تقدمها للمتعلم، �إلضافة إىل مسامهتها يف تنشيط، وتفع

  . احلصص التعليمية، عند استعماهلا يف تنويع األنشطة الصفية أثناء تقدمي الدروس

 اللغوية وتفعيل التواصل والنقد 

إن اخلاصية اليت متيز اإلنسان عن غريه هي قدرته على التواصل، والتفاعل مع اآلخر، عرب صيغ وأشكال لغوية متعددة، وخمتلفة حسب 

والثقايف الذي ينتمي إليه، هلذا تعترب اللغة املنطوقة؛ الشكل التواصلي األرقى الذي عن طريقه

ورغباته؛ فهي الوسيلة املالئمة للحوار، والتفاهم، ونقل املعلومات، واملواقف والنقد، وحىت يتأتى له ذلك جيب أن ميتلك زمامها، واملع

املدرسي من الوسائل املساعدة له على ذلك، فهو يساهم  يف تزويده بثروة وخمزون لغوي مالئم عند استعماله له، �إل

تساعده على التواصل اإلجيايب والفعال داخل ا�تمع، «امتالك القواعد الصوتية والصرفية والداللية والنحوية واإلمالئية الصحيحة، اليت 

زكر� إمساعيل، ( »والتكيف واالندماج مع أفراده من خالل إنتاجه قوالب لغوية تتناسب معهم

  

  

  

 

 املعـجم املدرسي 

   .)145 ،.ت.عيسى، ب

توسيع جمال خربات التالميذ  .7.2

لو أن املتعلمني اقتصروا على دراسة اخلربات احمليطة �م فقط لضاقت دائرة معارفهم، ومعلوما�م، وقدرا�م، وكفاءا�م، لكن املعاجم 

املدرسية تساهم يف توسيع هذه الدائرة، من خالل اجتيازها حواجز الزمان واملكان، فهي الوعاء الذي 

قناة أساسية لتوصيل املعلومات، وتنمية القدرات والكفاءات « ألية أمة، وهي

املتعلمني، خاصة عند مواكبتها للتطور العلمي والثقايف واللغوي احلاصل يف العامل

  جتويد التدريس   .8.2

املدرسي أيضا يف جتويد العملية التعليمية التعلمية الشتماله على العناصر األساسية املساعدة على حتسني الفعل  يكمن دور املعجم

« التعليمي التعلمي، واملتمثلة يف 

معرفة متحكم فيها، دون إغفال ا

يف ز�دة التفاعل الصفي األفقي والعمودي بني قطيب العملية التعليمية 

وز�دة الفهم عند املتعلمني، واحلصول عل

 التنويع املستحب . 9.2

النفس البشرية متل التكرار من نفس النمط ومتيل إىل التنويع والتغيري، لذلك جند التالميذ  يستجيبون بشيء من االهتمام للوسائل 

التعليمية املتنوعة خاصة املعاجم املدرسية املختلفة، الورقية، والتكنولوجية، والرقمية ذات اللغة الواحدة، أ

إبعاد النمطية مبختلف أشكاهلا، وحمتو��ا، وتنوع خربا�ا، ومعلوما�ا اليت تقدمها للمتعلم، �إلضافة إىل مسامهتها يف تنشيط، وتفع

احلصص التعليمية، عند استعماهلا يف تنويع األنشطة الصفية أثناء تقدمي الدروس

اللغوية وتفعيل التواصل والنقد  اإلنتاجيةز�دة  .10.2

إن اخلاصية اليت متيز اإلنسان عن غريه هي قدرته على التواصل، والتفاعل مع اآلخر، عرب صيغ وأشكال لغوية متعددة، وخمتلفة حسب 

والثقايف الذي ينتمي إليه، هلذا تعترب اللغة املنطوقة؛ الشكل التواصلي األرقى الذي عن طريقه االجتماعياحمليط 

ورغباته؛ فهي الوسيلة املالئمة للحوار، والتفاهم، ونقل املعلومات، واملواقف والنقد، وحىت يتأتى له ذلك جيب أن ميتلك زمامها، واملع

املدرسي من الوسائل املساعدة له على ذلك، فهو يساهم  يف تزويده بثروة وخمزون لغوي مالئم عند استعماله له، �إل

امتالك القواعد الصوتية والصرفية والداللية والنحوية واإلمالئية الصحيحة، اليت 

والتكيف واالندماج مع أفراده من خالل إنتاجه قوالب لغوية تتناسب معهم



، والرباغماتية، و�لتايل االجتماعيةيطرح مشكل املعىن وعالقته �لنحو والصرف فقط، وإمنا يطرح أيضا انعكاس هذا املعىن على احلياة 

توضيح وتثبيت الكثري من « من املعلوم أن املعاجم املدرسية تستمد ماد�ا املعجمية من املتون التعليمية املقررة اليت تقوم بشرح معانيها و

لقاموس يعمل على سد الثغرة اليت توجد بني املعارف، 

وعلى هذا األساس يستطيع املتعلم فهم واستيعاب حمتوى 

انطالقا من الدراسة امليدانية لالطالع على األعمال الرتبوية، والبيداغوجية للمعلمني، واملتعلمني من خالل السجالت اخلاصة �ستعمال 

ع استعمال املعجم املدرسي يف الفعل الوسائل التعليمية من طرف املعلمني على مستوى املمارسات الصفية من أجل الوقوف على واق

التعليمي التعلمي، الحظنا غياب هذه الوسيلة املهمة يف الساحة التعليمية اجلزائرية يف أغلب املؤسسات، وبعد مناقشة القائمني على 

ليمية، سجلنا مجلة من األسباب العملية الرتبوية يف املؤسسات من مديرين ومعلمني، وحىت املتعلمني على اعتبارهم ميثلون حمور العملية التع

  :اليت أدت إىل تغييب هذه املعاجم عن العملية التعليمية التعلمية يف املمارسات الصفية يف املدرسة اجلزائرية واملتمثلة فيمايلي

بوي والبيداغوجي يف املؤسسات الرتبوية، كما تسعى إىل تفعيل 

قامسي احلسيين ( »كل نشاط بشري يرمي إىل تنسيق جهود األفراد بشكل منظم، لتحقيق األهداف املرسومة من طرف املنظومة الرتبوية

من خالل توفري جو عمل مناسب يساعد على عمل خالق، ومثري للدافعية يف نفوس العاملني �ملؤسسات 

املادية واملالية املتاحة، وفقا لألسس والقواعد العملية 

بناء على هذا فإن اإلدارة احلديثة تسعى اىل إجياد طرق فعالة يف العملية 

والتفاعل  االتصالالتعليمية لتحسني املردود الدراسي للمتعلمني، فوقع تفكريها على اعتماد الوسائل التعليمية احلديثة املساعدة على 

، واليت من بينها املعاجم املدرسية �نواعها الورقية والتكنولوجية 

التعلم والرقمية، املعينة على توضيح وتثبيت وتكوين مفاهيم املتعلم واملسامهة يف إثراء خمزونه املعريف الذي يساعده على الفهم واالستيعاب و 

ال، غري أن اإلدارة يف النظام الرتبوي اجلزائري سامهت يف تغييب هذه الوسيلة املهمة عن االستعمال يف 

بسبب عدم ختصيص  عدم توفريها على مستوى املؤسسات �لكمية والنوعية الالزمة إما بسبب ضعف املوارد املالية للمؤسسات أو
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جماهد  العيد  

يطرح مشكل املعىن وعالقته �لنحو والصرف فقط، وإمنا يطرح أيضا انعكاس هذا املعىن على احلياة 

 .)12، .ت.عباس الصوري، ب( .»االجتماعي

  املسامهة يف فهم حمتوى املقرر الدراسي والتفاعل معه

من املعلوم أن املعاجم املدرسية تستمد ماد�ا املعجمية من املتون التعليمية املقررة اليت تقوم بشرح معانيها و

لقاموس يعمل على سد الثغرة اليت توجد بني املعارف، فا. مدارك التلميذ اليت يعجز الكتاب املدرسي عن احتوائها نظرا لطبيعته ووظيفته

وعلى هذا األساس يستطيع املتعلم فهم واستيعاب حمتوى  )86، 2011صاحل بلعيد، ( ». فضال عن كونه أداة تربوية متجددة وثرية

  . املقرر الدراسي والتفاعل معه اجيابيا دون أي مشكالت تعرتضه يف بناء تعلماته

  مية التعلميةمال املعجم املدرسي يف العملية التعلي

انطالقا من الدراسة امليدانية لالطالع على األعمال الرتبوية، والبيداغوجية للمعلمني، واملتعلمني من خالل السجالت اخلاصة �ستعمال 

الوسائل التعليمية من طرف املعلمني على مستوى املمارسات الصفية من أجل الوقوف على واق

التعليمي التعلمي، الحظنا غياب هذه الوسيلة املهمة يف الساحة التعليمية اجلزائرية يف أغلب املؤسسات، وبعد مناقشة القائمني على 

العملية الرتبوية يف املؤسسات من مديرين ومعلمني، وحىت املتعلمني على اعتبارهم ميثلون حمور العملية التع

اليت أدت إىل تغييب هذه املعاجم عن العملية التعليمية التعلمية يف املمارسات الصفية يف املدرسة اجلزائرية واملتمثلة فيمايلي

  أسباب متعلقة �إلدارة الرتبوية 

بوي والبيداغوجي يف املؤسسات الرتبوية، كما تسعى إىل تفعيل تعترب اإلدارة الرتبوية اجلهة الرمسية اليت تشرف على العمل اإلداري والرت 

كل نشاط بشري يرمي إىل تنسيق جهود األفراد بشكل منظم، لتحقيق األهداف املرسومة من طرف املنظومة الرتبوية

من خالل توفري جو عمل مناسب يساعد على عمل خالق، ومثري للدافعية يف نفوس العاملني �ملؤسسات 

املادية واملالية املتاحة، وفقا لألسس والقواعد العملية  واإلمكا�تالرتبوية كما تشجعهم على املمارسة امليدانية الصحيحة �ستخدام املوارد 

بناء على هذا فإن اإلدارة احلديثة تسعى اىل إجياد طرق فعالة يف العملية . للغوية املعرفية، واألدائيةاليت تعتمد يف تطوير مهارات الفرد ا

التعليمية لتحسني املردود الدراسي للمتعلمني، فوقع تفكريها على اعتماد الوسائل التعليمية احلديثة املساعدة على 

، واليت من بينها املعاجم املدرسية �نواعها الورقية والتكنولوجية )معلم، متعلم، ومعرفة(التعلمية  الرتبوي بني أقطاب العملية التعليمية

والرقمية، املعينة على توضيح وتثبيت وتكوين مفاهيم املتعلم واملسامهة يف إثراء خمزونه املعريف الذي يساعده على الفهم واالستيعاب و 

ال، غري أن اإلدارة يف النظام الرتبوي اجلزائري سامهت يف تغييب هذه الوسيلة املهمة عن االستعمال يف 

  

عدم توفريها على مستوى املؤسسات �لكمية والنوعية الالزمة إما بسبب ضعف املوارد املالية للمؤسسات أو

  

  

  

 

يطرح مشكل املعىن وعالقته �لنحو والصرف فقط، وإمنا يطرح أيضا انعكاس هذا املعىن على احلياة 

االجتماعيالعالقة بني املعىن اللغوي واملعىن 

املسامهة يف فهم حمتوى املقرر الدراسي والتفاعل معه .11.2

من املعلوم أن املعاجم املدرسية تستمد ماد�ا املعجمية من املتون التعليمية املقررة اليت تقوم بشرح معانيها و

مدارك التلميذ اليت يعجز الكتاب املدرسي عن احتوائها نظرا لطبيعته ووظيفته

فضال عن كونه أداة تربوية متجددة وثرية

املقرر الدراسي والتفاعل معه اجيابيا دون أي مشكالت تعرتضه يف بناء تعلماته

مال املعجم املدرسي يف العملية التعليأسباب غياب استع .3

انطالقا من الدراسة امليدانية لالطالع على األعمال الرتبوية، والبيداغوجية للمعلمني، واملتعلمني من خالل السجالت اخلاصة �ستعمال 

الوسائل التعليمية من طرف املعلمني على مستوى املمارسات الصفية من أجل الوقوف على واق

التعليمي التعلمي، الحظنا غياب هذه الوسيلة املهمة يف الساحة التعليمية اجلزائرية يف أغلب املؤسسات، وبعد مناقشة القائمني على 

العملية الرتبوية يف املؤسسات من مديرين ومعلمني، وحىت املتعلمني على اعتبارهم ميثلون حمور العملية التع

اليت أدت إىل تغييب هذه املعاجم عن العملية التعليمية التعلمية يف املمارسات الصفية يف املدرسة اجلزائرية واملتمثلة فيمايلي

أسباب متعلقة �إلدارة الرتبوية  .1.3

تعترب اإلدارة الرتبوية اجلهة الرمسية اليت تشرف على العمل اإلداري والرت 

كل نشاط بشري يرمي إىل تنسيق جهود األفراد بشكل منظم، لتحقيق األهداف املرسومة من طرف املنظومة الرتبوية«

من خالل توفري جو عمل مناسب يساعد على عمل خالق، ومثري للدافعية يف نفوس العاملني �ملؤسسات   )03 ،2001دمحم املختار، 

الرتبوية كما تشجعهم على املمارسة امليدانية الصحيحة �ستخدام املوارد 

اليت تعتمد يف تطوير مهارات الفرد ا

التعليمية لتحسني املردود الدراسي للمتعلمني، فوقع تفكريها على اعتماد الوسائل التعليمية احلديثة املساعدة على 

الرتبوي بني أقطاب العملية التعليمية

والرقمية، املعينة على توضيح وتثبيت وتكوين مفاهيم املتعلم واملسامهة يف إثراء خمزونه املعريف الذي يساعده على الفهم واالستيعاب و 

ال، غري أن اإلدارة يف النظام الرتبوي اجلزائري سامهت يف تغييب هذه الوسيلة املهمة عن االستعمال يف والتواصل اللغوي الفع واإلبداع

  :امليدان الرتبوي لألسباب التالية 

عدم توفريها على مستوى املؤسسات �لكمية والنوعية الالزمة إما بسبب ضعف املوارد املالية للمؤسسات أو -1



استعماله يف العملية التعليمية التعلمية

 

 

بريوقراطية استخراج الوسائل التعليمية بصفة عامة، واملعاجم املدرسية بصفة خاصة من املخازن املدرسية وإعاد�ا إما بسبب غياب 

هل بعض املسؤولني اإلداريني �مهية املعاجم املدرسية، مما أدى إىل عدم اقتنائها على الرغم من توفر امليزانية املالية يف بعض 

نقص أو انعدام التكوين لألساتذة حول املواضيع املتعلقة �ستعمال الوسائل التعليمية عامة واملعاجم املدرسية خاصة من أجل بيان 

ها ودورها يف تطوير العملية التعليمية التعلمية، وحتسني املردود الدراسي والرصيد اللغوي للمتعلمني، واملسامهة يف حتقيق األهداف 

سسات للوقوف على مدى نقص أو انعدام املراقبة واملتابعة امليدانية من طرف املسؤولني املكلفني بذلك من مفتشني أو مديري املؤ 

 . استعمال الوسيلة التعليمية عامة واملعاجم املدرسية خاصة ميدانيا يف املمارسات الصفية من طرف املعلمني واملتعلمني

�صر ( »التدريس وأداته التنفيذيةصانع «بناء وإعداد البشر، فاملعلم هو

، واملشرف األول على القيام �لعملية التعليمية واملنشط هلا، واحملفز الذي يبث الدافعية يف نفوس املتعلمني 

اح والتقدم يف معارفهم، تدريبهم وتعليمهم إلحراز النج

من خالل توظيفه لكفاءاته املهنية اليت ميتلكها، وعلى هذا األساس فالفعل 

 املناسبة، وأي تقصري أوالتعليمي يستمد قوته وفعاليته من نشاطه، وحتكمه يف إعداد األنشطة، وحتضري واستخدام الوسائل التعليمية 

إخفاق منه يؤدي إىل فشل يف العملية التعليمية التعلمية، فهو يعترب املسؤول األول يف اإلدارة الصفية عن تنشيط املتعلمني، وتفعيل 

غوية اليت استخدامهم للوسائل التعليمية عامة واملعجم املدرسي خاصة، من أجل  بناء تعلما�م ومتكينهم من احلصول على الثروة الل

 متكنهم من فهم املقرر الدراسي واستيعابه، وهلذا يعترب من املسؤولني الرئيسيني عن غياب هذا املعجم املدرسي، الذي له أمهية كبرية يف

إعداد متعلمني متحكمني يف زمام اللغة جبميع مستو��ا الصوتية والنحوية والصرفية والداللية ومن األسباب اليت جعلته يغيب هذه 

 .ضعف اهتمامه �لوسيلة التعليمية عامة، واملعاجم املدرسية خاصة ولو توفرت يف املؤسسة

جهله ألمهية هذه املعاجم ودورها يف حتسني، وجتويد العملية التعليمية على املستوى النظري واملمارسايت، ومدى فعاليتها و�ثريها يف 

نقص أو عدم التحكم يف تقنيات، وكيفيات استعماله هلذه الوسيلة  بسبب جهله مببادىء حتويل املفردة إىل جذرها املعجمي، 
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استعماله يف العملية التعليمية التعلمية أغراضه، وأسباب غياب: املعـجم املدرسي 

 .من طرف التالميذ. عدم ختصيص فضاءات زمانية ومكانية للتدريب على استعماهلا

بريوقراطية استخراج الوسائل التعليمية بصفة عامة، واملعاجم املدرسية بصفة خاصة من املخازن املدرسية وإعاد�ا إما بسبب غياب 

 ... 

هل بعض املسؤولني اإلداريني �مهية املعاجم املدرسية، مما أدى إىل عدم اقتنائها على الرغم من توفر امليزانية املالية يف بعض 

نقص أو انعدام التكوين لألساتذة حول املواضيع املتعلقة �ستعمال الوسائل التعليمية عامة واملعاجم املدرسية خاصة من أجل بيان 

ها ودورها يف تطوير العملية التعليمية التعلمية، وحتسني املردود الدراسي والرصيد اللغوي للمتعلمني، واملسامهة يف حتقيق األهداف 

 .املرسومة من طرف املنظومة الرتبوية 

نقص أو انعدام املراقبة واملتابعة امليدانية من طرف املسؤولني املكلفني بذلك من مفتشني أو مديري املؤ 

استعمال الوسيلة التعليمية عامة واملعاجم املدرسية خاصة ميدانيا يف املمارسات الصفية من طرف املعلمني واملتعلمني

بناء وإعداد البشر، فاملعلم هو ال شك أن مهنة املعلم من أشق املهن وأصعبها، ذلك أل�ا مهنة

، واملشرف األول على القيام �لعملية التعليمية واملنشط هلا، واحملفز الذي يبث الدافعية يف نفوس املتعلمني 

تدريبهم وتعليمهم إلحراز النج« على التعلم، ويقوي لديهم روح البحث واإلبداع واخللق، فيسعى إىل 

من خالل توظيفه لكفاءاته املهنية اليت ميتلكها، وعلى هذا األساس فالفعل ) 45، هسفن عجر ملا(  

التعليمي يستمد قوته وفعاليته من نشاطه، وحتكمه يف إعداد األنشطة، وحتضري واستخدام الوسائل التعليمية 

إخفاق منه يؤدي إىل فشل يف العملية التعليمية التعلمية، فهو يعترب املسؤول األول يف اإلدارة الصفية عن تنشيط املتعلمني، وتفعيل 

استخدامهم للوسائل التعليمية عامة واملعجم املدرسي خاصة، من أجل  بناء تعلما�م ومتكينهم من احلصول على الثروة الل

متكنهم من فهم املقرر الدراسي واستيعابه، وهلذا يعترب من املسؤولني الرئيسيني عن غياب هذا املعجم املدرسي، الذي له أمهية كبرية يف

إعداد متعلمني متحكمني يف زمام اللغة جبميع مستو��ا الصوتية والنحوية والصرفية والداللية ومن األسباب اليت جعلته يغيب هذه 

  :الوسيلة املهمة يف املمارسات الصفية ما يلي 

ضعف اهتمامه �لوسيلة التعليمية عامة، واملعاجم املدرسية خاصة ولو توفرت يف املؤسسة

جهله ألمهية هذه املعاجم ودورها يف حتسني، وجتويد العملية التعليمية على املستوى النظري واملمارسايت، ومدى فعاليتها و�ثريها يف 

 . ستوى التحصيلي لدى املتعلمني

نقص أو عدم التحكم يف تقنيات، وكيفيات استعماله هلذه الوسيلة  بسبب جهله مببادىء حتويل املفردة إىل جذرها املعجمي، 

  

  

  

 

 املعـجم املدرسي 

 . ميزانية لشرائها

عدم ختصيص فضاءات زمانية ومكانية للتدريب على استعماهلا -2

بريوقراطية استخراج الوسائل التعليمية بصفة عامة، واملعاجم املدرسية بصفة خاصة من املخازن املدرسية وإعاد�ا إما بسبب غياب  -3

... املدير أو ضعف اهتمامه بذلك

هل بعض املسؤولني اإلداريني �مهية املعاجم املدرسية، مما أدى إىل عدم اقتنائها على الرغم من توفر امليزانية املالية يف بعض ج -4

 . املؤسسات

نقص أو انعدام التكوين لألساتذة حول املواضيع املتعلقة �ستعمال الوسائل التعليمية عامة واملعاجم املدرسية خاصة من أجل بيان  -5

ها ودورها يف تطوير العملية التعليمية التعلمية، وحتسني املردود الدراسي والرصيد اللغوي للمتعلمني، واملسامهة يف حتقيق األهداف أمهيت

املرسومة من طرف املنظومة الرتبوية 

نقص أو انعدام املراقبة واملتابعة امليدانية من طرف املسؤولني املكلفني بذلك من مفتشني أو مديري املؤ  -6

استعمال الوسيلة التعليمية عامة واملعاجم املدرسية خاصة ميدانيا يف املمارسات الصفية من طرف املعلمني واملتعلمني

 أسباب متعلقة �ملعلم . 2.3

ال شك أن مهنة املعلم من أشق املهن وأصعبها، ذلك أل�ا مهنة

، واملشرف األول على القيام �لعملية التعليمية واملنشط هلا، واحملفز الذي يبث الدافعية يف نفوس املتعلمني )44، 2007الدين زيدان، 

على التعلم، ويقوي لديهم روح البحث واإلبداع واخللق، فيسعى إىل  لإلقبال

  »وسلوكا�م االجتماعية واليومية

التعليمي يستمد قوته وفعاليته من نشاطه، وحتكمه يف إعداد األنشطة، وحتضري واستخدام الوسائل التعليمية 

إخفاق منه يؤدي إىل فشل يف العملية التعليمية التعلمية، فهو يعترب املسؤول األول يف اإلدارة الصفية عن تنشيط املتعلمني، وتفعيل 

استخدامهم للوسائل التعليمية عامة واملعجم املدرسي خاصة، من أجل  بناء تعلما�م ومتكينهم من احلصول على الثروة الل

متكنهم من فهم املقرر الدراسي واستيعابه، وهلذا يعترب من املسؤولني الرئيسيني عن غياب هذا املعجم املدرسي، الذي له أمهية كبرية يف

إعداد متعلمني متحكمني يف زمام اللغة جبميع مستو��ا الصوتية والنحوية والصرفية والداللية ومن األسباب اليت جعلته يغيب هذه 

الوسيلة املهمة يف املمارسات الصفية ما يلي 

ضعف اهتمامه �لوسيلة التعليمية عامة، واملعاجم املدرسية خاصة ولو توفرت يف املؤسسة -1

جهله ألمهية هذه املعاجم ودورها يف حتسني، وجتويد العملية التعليمية على املستوى النظري واملمارسايت، ومدى فعاليتها و�ثريها يف  -2

ستوى التحصيلي لدى املتعلمنيرفع امل

نقص أو عدم التحكم يف تقنيات، وكيفيات استعماله هلذه الوسيلة  بسبب جهله مببادىء حتويل املفردة إىل جذرها املعجمي،  -3



 . ظيفه ملخزونه اللغوي الذي ميتلكه ووفق فهمه اخلاص هلا

املعجم أو اإل�ء الذي حيوي املادة التعليمية « 

تمثلة يف تبليغ املعرفة ودعم املكتسبات وتقوميها وأداة 

عن طريق الشروحات املوجودة يف متنه، سواء كانت عبارة عن معاين 

 ...ل، أو الصور والرسوم 

عدم حتكمه يف اسرتاتيجيات التعليم، وبناء األنشطة عند استخدامه هذه الوسيلة داخل الصف مع املتعلمني لضعف تكوينه يف هذا 

 . عدم التحكم يف آليات التحفيز اليت تدفع املتعلم إىل استخدام املعجم املدرسي واالستعانة به داخل القسم وخارجه

فمن أجله تنشأ املدرسة « إن املتعلم هو ذلك الطفل املزاول للتعليم يف مجيع مراحله، ويعترب احملور األساسي للعملية التعليمية التعلمية 

وال بد أن يكون هلا ، فال بد أن تكون كل هذه اجلهود الضخمة اليت تبذل يف شىت ا�االت لصاحل التلميذ، 

، فهي تساعده على بناء شخصيته، وتشجعه )

على إثبات ذاته، وتنمية تفاعله االجتماعي بشكل فعال من خالل اكتسابه رصيد لغوي، وامتالكه زمام قواعد اللغة اليت تؤهله للتفاعل 

يت تساعده على ذلك، واليت من �ا مع اآلخرين خاصة منها املنطوقة، وحىت يتأتى له ذلك، عليه أن خيتار الوسائل التعليمية املناسبة ال

 بينها املعاجم املدرسية، اليت تلعب دورا كبريا يف ز�دة التحصيل والثراء اللغوي من خالل استعماهلا داخل الصف أو خارجه، غري أن هذه

الالزمة  اليت متكنه من تعيني اجلذر املعجمي للمفردة املمثلة للمداخل 

 . فهم مفردا�ا وشواهدها لتوظيفها لغة راقية، صعبة، وغريبة عن استعماله الواقعي االجتماعي واملدرسي

سياقا�ا �لنصوص  اعتماده على قدراته العقلية وخمزونه اللغوي، واستعماهلما كمعجم لشرح معاين املفردات اجلديدة من خالل

 . اعتماده على األستاذ واعتباره كمصدر للمعرفة عند شرحه للمفردات، أو املصطلحات بدل استعماله للمعجم املدرسي

املرافقة له دوما داخل اعتماده على الكتاب املدرسي والشروحات اليت يقدمها �عتباره املصدر األول للمعارف واملعلومات والوسيلة 
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جماهد  العيد  

 . والبحث عنها وفق النظام الرتتييب املعتمد يف كل معجم

ظيفه ملخزونه اللغوي الذي ميتلكه ووفق فهمه اخلاص هلااعتماده على االرجتالية يف شرح املفردات، واملصطلحات من خالل تو 

« االعتماد على الكتاب املدرسي كأهم وسيلة تعليمية يف العمل الرتبوي، واعتباره 

تمثلة يف تبليغ املعرفة ودعم املكتسبات وتقوميها وأداة االهتمام به ألداء وظيفته امل«، و)2011،85صاحل بلعيد، 

عن طريق الشروحات املوجودة يف متنه، سواء كانت عبارة عن معاين ) 1997بدر الدين بن تريدي،( » 

ل، أو الصور والرسوم مفرداتية، أو سياقية، أو شواهد متنوعة، وخمتلفة من القرءان أو احلديث أو الشعر أو األمثا

عدم حتكمه يف اسرتاتيجيات التعليم، وبناء األنشطة عند استخدامه هذه الوسيلة داخل الصف مع املتعلمني لضعف تكوينه يف هذا 

عدم التحكم يف آليات التحفيز اليت تدفع املتعلم إىل استخدام املعجم املدرسي واالستعانة به داخل القسم وخارجه

إن املتعلم هو ذلك الطفل املزاول للتعليم يف مجيع مراحله، ويعترب احملور األساسي للعملية التعليمية التعلمية 

، فال بد أن تكون كل هذه اجلهود الضخمة اليت تبذل يف شىت ا�االت لصاحل التلميذ، 

)112، 1999 رابح تركي،( ».جسمه، روحه، معارفه، واجتاهاته

على إثبات ذاته، وتنمية تفاعله االجتماعي بشكل فعال من خالل اكتسابه رصيد لغوي، وامتالكه زمام قواعد اللغة اليت تؤهله للتفاعل 

�ا مع اآلخرين خاصة منها املنطوقة، وحىت يتأتى له ذلك، عليه أن خيتار الوسائل التعليمية املناسبة ال

بينها املعاجم املدرسية، اليت تلعب دورا كبريا يف ز�دة التحصيل والثراء اللغوي من خالل استعماهلا داخل الصف أو خارجه، غري أن هذه

  : الوسيلة التعليمية املهمة غائبة عنه متاما، وهو من ساهم يف ذلك لألسباب التالية 

 . ضعف اهتمامه �ا على الرغم من توفرها عنده

الالزمة  اليت متكنه من تعيني اجلذر املعجمي للمفردة املمثلة للمداخل  لإلجراءاتعدم التحكم يف كيفية استعماهلا بسبب جهله 

 . وكيفية البحث عنها داخل املعجم

 . عدم مناسبتها ملرحلته التعليمية والعمرية وقدراته العقلية

فهم مفردا�ا وشواهدها لتوظيفها لغة راقية، صعبة، وغريبة عن استعماله الواقعي االجتماعي واملدرسي

 . عدم فهمه ألمهيتها ودورها يف بناء مفاهيمه، وتطوير رصيده اللغوي

اعتماده على قدراته العقلية وخمزونه اللغوي، واستعماهلما كمعجم لشرح معاين املفردات اجلديدة من خالل

 

اعتماده على األستاذ واعتباره كمصدر للمعرفة عند شرحه للمفردات، أو املصطلحات بدل استعماله للمعجم املدرسي

اعتماده على الكتاب املدرسي والشروحات اليت يقدمها �عتباره املصدر األول للمعارف واملعلومات والوسيلة 

  

  

  

 

والبحث عنها وفق النظام الرتتييب املعتمد يف كل معجم

اعتماده على االرجتالية يف شرح املفردات، واملصطلحات من خالل تو  -4

االعتماد على الكتاب املدرسي كأهم وسيلة تعليمية يف العمل الرتبوي، واعتباره  -5

صاحل بلعيد، (  »املقررة يف املناهج 

» للتثقيف وحصول امللكة اللغوية 

مفرداتية، أو سياقية، أو شواهد متنوعة، وخمتلفة من القرءان أو احلديث أو الشعر أو األمثا

عدم حتكمه يف اسرتاتيجيات التعليم، وبناء األنشطة عند استخدامه هذه الوسيلة داخل الصف مع املتعلمني لضعف تكوينه يف هذا  -6

 . ا�ال

عدم التحكم يف آليات التحفيز اليت تدفع املتعلم إىل استخدام املعجم املدرسي واالستعانة به داخل القسم وخارجه -7

 أسباب متعلقة �ملتعلم .3.3

إن املتعلم هو ذلك الطفل املزاول للتعليم يف مجيع مراحله، ويعترب احملور األساسي للعملية التعليمية التعلمية 

، فال بد أن تكون كل هذه اجلهود الضخمة اليت تبذل يف شىت ا�االت لصاحل التلميذ، اإلمكا�توجتهز بكافة 

جسمه، روحه، معارفه، واجتاهاته هدف يف تكوين عقله،

على إثبات ذاته، وتنمية تفاعله االجتماعي بشكل فعال من خالل اكتسابه رصيد لغوي، وامتالكه زمام قواعد اللغة اليت تؤهله للتفاعل 

�ا مع اآلخرين خاصة منها املنطوقة، وحىت يتأتى له ذلك، عليه أن خيتار الوسائل التعليمية املناسبة ال

بينها املعاجم املدرسية، اليت تلعب دورا كبريا يف ز�دة التحصيل والثراء اللغوي من خالل استعماهلا داخل الصف أو خارجه، غري أن هذه

الوسيلة التعليمية املهمة غائبة عنه متاما، وهو من ساهم يف ذلك لألسباب التالية 

ضعف اهتمامه �ا على الرغم من توفرها عنده -1

عدم التحكم يف كيفية استعماهلا بسبب جهله  -2

وكيفية البحث عنها داخل املعجم

عدم مناسبتها ملرحلته التعليمية والعمرية وقدراته العقلية -3

فهم مفردا�ا وشواهدها لتوظيفها لغة راقية، صعبة، وغريبة عن استعماله الواقعي االجتماعي واملدرسيصعوبة  -4

عدم فهمه ألمهيتها ودورها يف بناء مفاهيمه، وتطوير رصيده اللغوي -5

اعتماده على قدراته العقلية وخمزونه اللغوي، واستعماهلما كمعجم لشرح معاين املفردات اجلديدة من خالل -6

 . املقررة، أو املستعملة يف احلياة

اعتماده على األستاذ واعتباره كمصدر للمعرفة عند شرحه للمفردات، أو املصطلحات بدل استعماله للمعجم املدرسي -7

اعتماده على الكتاب املدرسي والشروحات اليت يقدمها �عتباره املصدر األول للمعارف واملعلومات والوسيلة  -8



استعماله يف العملية التعليمية التعلمية

 

ىت تعترب املعاجم املدرسية من الوسائل الرتبوية املساعدة على حتديد املفاهيم وتنمية الثروة اللغوية ومهارات التواصل لدى املتعلمني وح

الفعالية واملناسبة ملستعمليها، ولعلها من أهم املسلمات الغائبة عن 

ة املعجم املدرسي يف وضعه احلايل على الرغم من ا�هودات املبذولة من طرف واضعيه، واليت حتيلنا إىل إشكالية واقع استعماله يف املدرس

  .دية وأخرى متعلقة �لشكل واملضمون معا

املخرب الذي يتمثل يف اجلانب العلمي واللغوي واملوسوعي املختزل يف مادته املعجمية املسايرة ملستلزمات احلداثة 

جتماعية كلغة استعمال مهذبة، ومد املستعمل مبا حيتاج إليه يف كل حني 

غري أن املعجم املدرسي مبضمونه  )235 ،2010

احلايل ساهم يف غيابه عن الساحة املدرسية اجلزائرية يف العمليات التعليمية التعلمية أثناء املمارسات الصفية وخارجها وذلك لألسباب 

 

االشتقاقية اليت تقوم على حتليل املفردة إىل  لإلجراءات

 .مكو��ا وحتويلها للوصول �ا إىل غاية جانبها املعجمي صعب استعماله من طرف املتعلمني وبعض املعلمني

. جمية املعتمدة يف معاجلة املداخل وشرحها وتقدميها للمتعلم حبسب كل مرحلة تعليمية

 .ئريخاصة منها املعتمدة على الشواهد البعيدة عن املتون التعليمية املقررة أو البعيدة عن االستعمال الواقعي السيسيوثقايف للمجتمع اجلزا

ملداخل فيه مما يتطلب استغراق مدة زمنية طويلة وهو ما أدى إىل جتنبه واالبتعاد 

 . غموض وعدم وضوح بعض الشروحات املقدمة من املعجم املدرسي خاصة الشروحات املوسوعية منها

التقين والفين الذي يعد القالب والوعاء والكيفية، واملنهج الذي تقدم فيه هذه املادة، 

وينضوي حتت هذا الغطاء كل وسائل التهيئة الطباعية، وحسن الطلعة واالستهالل، واحلق أن أحسن ما ميثل وجه التحديث يف املعجمية 

ملداخل، وحتلية الشروح �لصور والرسوم امللونة الثابتة واملتحركة، واخلرائط، 

إال أن املعجم املدرسي مبظهره احلايل يف الساحة اجلزائرية ساهم يف 
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استعماله يف العملية التعليمية التعلمية أغراضه، وأسباب غياب: املعـجم املدرسي 

 أسباب متعلقة �ملعجم املدرسي 

تعترب املعاجم املدرسية من الوسائل الرتبوية املساعدة على حتديد املفاهيم وتنمية الثروة اللغوية ومهارات التواصل لدى املتعلمني وح

الفعالية واملناسبة ملستعمليها، ولعلها من أهم املسلمات الغائبة عن :  مهاتؤدي دورها يف الوسط الرتبوي جيب أن تتوفر على شرطني هامني

املعجم املدرسي يف وضعه احلايل على الرغم من ا�هودات املبذولة من طرف واضعيه، واليت حتيلنا إىل إشكالية واقع استعماله يف املدرس

دية وأخرى متعلقة �لشكل واملضمون معااجلزائرية، إذ نسجل غيابه عن االستعمال الفعلي ألسباب اقتصا

 أسباب تتعلق �ملضمون أو املخرب

املخرب الذي يتمثل يف اجلانب العلمي واللغوي واملوسوعي املختزل يف مادته املعجمية املسايرة ملستلزمات احلداثة 

جتماعية كلغة استعمال مهذبة، ومد املستعمل مبا حيتاج إليه يف كل حني الضرورات احلضارية من الوجهة النفسية واال

2010 ابن حويلي األخضر ميدين،( »من ألفاظ حضارية، ومصطلحات وتعابري منوذجية

احلايل ساهم يف غيابه عن الساحة املدرسية اجلزائرية يف العمليات التعليمية التعلمية أثناء املمارسات الصفية وخارجها وذلك لألسباب 

 .يتعاطى مع املقرر املدرسي اجلزائري واالستعمال الواقعيأن املعجم املدرسي احلايل ال 

لإلجراءاتادة املعجمية املعتمدة على النظام األلفبائي للمادة املعجمية اخلاضعة 

مكو��ا وحتويلها للوصول �ا إىل غاية جانبها املعجمي صعب استعماله من طرف املتعلمني وبعض املعلمني

جمية املعتمدة يف معاجلة املداخل وشرحها وتقدميها للمتعلم حبسب كل مرحلة تعليميةصعوبة وتعقيد وعدم تنويع التحديدات املع

خاصة منها املعتمدة على الشواهد البعيدة عن املتون التعليمية املقررة أو البعيدة عن االستعمال الواقعي السيسيوثقايف للمجتمع اجلزا

ملداخل فيه مما يتطلب استغراق مدة زمنية طويلة وهو ما أدى إىل جتنبه واالبتعاد صعوبة البحث يف متنه عن املفردة املقصودة لكثرة ا

غموض وعدم وضوح بعض الشروحات املقدمة من املعجم املدرسي خاصة الشروحات املوسوعية منها

 أسباب تتعلق �لشكل أو املظهر

التقين والفين الذي يعد القالب والوعاء والكيفية، واملنهج الذي تقدم فيه هذه املادة، اإلخراج «شكل فهو ذلك املظهر املتمثل يف 

وينضوي حتت هذا الغطاء كل وسائل التهيئة الطباعية، وحسن الطلعة واالستهالل، واحلق أن أحسن ما ميثل وجه التحديث يف املعجمية 

ملداخل، وحتلية الشروح �لصور والرسوم امللونة الثابتة واملتحركة، واخلرائط، املعاصرة هو اعتمادها على حسن استغالل األلوان يف تبويب ا

إال أن املعجم املدرسي مبظهره احلايل يف الساحة اجلزائرية ساهم يف ) 236 ،هسفن عجر ملا( »واألفالم املتحركة، واألصوات احلية، وكلها هام

  

  

  

 

 املعـجم املدرسي 

 . القسم و خارجه

أسباب متعلقة �ملعجم املدرسي  .4.3

تعترب املعاجم املدرسية من الوسائل الرتبوية املساعدة على حتديد املفاهيم وتنمية الثروة اللغوية ومهارات التواصل لدى املتعلمني وح

تؤدي دورها يف الوسط الرتبوي جيب أن تتوفر على شرطني هامني

املعجم املدرسي يف وضعه احلايل على الرغم من ا�هودات املبذولة من طرف واضعيه، واليت حتيلنا إىل إشكالية واقع استعماله يف املدرس

اجلزائرية، إذ نسجل غيابه عن االستعمال الفعلي ألسباب اقتصا

أسباب تتعلق �ملضمون أو املخرب. 1.4.3

املخرب الذي يتمثل يف اجلانب العلمي واللغوي واملوسوعي املختزل يف مادته املعجمية املسايرة ملستلزمات احلداثة «املضمون هو ذلك 

الضرورات احلضارية من الوجهة النفسية واال �شباعوالتحديث، 

من ألفاظ حضارية، ومصطلحات وتعابري منوذجية

احلايل ساهم يف غيابه عن الساحة املدرسية اجلزائرية يف العمليات التعليمية التعلمية أثناء املمارسات الصفية وخارجها وذلك لألسباب 

  : التالية

أن املعجم املدرسي احلايل ال  -1

ادة املعجمية املعتمدة على النظام األلفبائي للمادة املعجمية اخلاضعة ترتيب امل -2

مكو��ا وحتويلها للوصول �ا إىل غاية جانبها املعجمي صعب استعماله من طرف املتعلمني وبعض املعلمني

صعوبة وتعقيد وعدم تنويع التحديدات املع -3

خاصة منها املعتمدة على الشواهد البعيدة عن املتون التعليمية املقررة أو البعيدة عن االستعمال الواقعي السيسيوثقايف للمجتمع اجلزا

صعوبة البحث يف متنه عن املفردة املقصودة لكثرة ا -4

 .عن استعماله

غموض وعدم وضوح بعض الشروحات املقدمة من املعجم املدرسي خاصة الشروحات املوسوعية منها -5

أسباب تتعلق �لشكل أو املظهر. 2.4.3

شكل فهو ذلك املظهر املتمثل يف أما ال

وينضوي حتت هذا الغطاء كل وسائل التهيئة الطباعية، وحسن الطلعة واالستهالل، واحلق أن أحسن ما ميثل وجه التحديث يف املعجمية 

املعاصرة هو اعتمادها على حسن استغالل األلوان يف تبويب ا

واألفالم املتحركة، واألصوات احلية، وكلها هام



افتقاره لإلخراج التقين والفين الذي له �ثري كبري يف نفسية املتعلمني من أجل إيقاظ انفعاال�م وأحاسيسهم، و�ييج فضوهلم وحب 

وزنه غري املناسب الناتج عن احلشو للمادة املعجمية وحمددا�ا غري املفيدة يف بعض األحيان ملستعمليها وعدم مناسبتها هلم مما أدى 

 . إىل غيا�ا يف أغلب األحيان بصفة دائمة ومستمر عن املعلم واملتعلم لصعوبة محلها واستعماهلا عند احلاجة

 .السعر املرتفع للمعاجم املدرسية صعب من اقتنائها من طرف مجيع املتعلمني واقتصارها على الفئات امليسورة دون الفئات األخرى

ليمي بعد معرفة أمهية وأغراض املعجم املدرسي، وواقعه احلايل يف الساحة اجلزائرية، وأسباب غيابه عن املمارسات الصفية يف الفعل التع

التعلمي، وجد� أنه صار من الضروري وجوده يف الساحة الرتبوية، ملا يقدمه من فوائد مجة للعملية التعليمية، فهو يساهم يف حتسينها، 

 وجتويدها وتفعيل أقطا�ا أثناء الفعل التعليمي، كما يساعد على تطوير معارف ومهارات وقدرات املتعلم اللغوية، بتزويده مبا حيتاجه من

ق روة لغوية، وقواعد صوتية وصرفية وحنوية وداللية سليمة، متكنه من املواصلة واالستمرار يف بناء تعلماته أثناء التحصيل الدراسي وحتقي

التواصل الفعال مع اآلخرين من خالل قوالب لغوية مناسبة للبيئة االجتماعية والثقافية اليت ينتمي إليها، وهذا كله بعد معاجلة كل 

غيابه، ليكون متوفرا عند كل املتعلمني �ملواصفات املناسبة ألعمارهم ومراحلهم التعليمية، ويليب كل رغبا�م وحاجا�م 

  .وميوال�م من حيث الشكل واملضمون، حىت حيقق مبدأ الفاعلية يف عملييت التعليم والتعلم يف امليدان الرتبوي

، املغرب، مطبعة 1دراسة ديداكتيكية حتليلية للكتاب املدرسي، ط

 .، تربو�ت احلاسوب وحتد�ت مطلع القرن احلادي والعشرين، القاهرة، دار الفكر العريب

  .، املعجمية العربية يف ضوء مناهج البحث اللساين والنظر�ت الرتبوية احلديثة، اجلزائر، دار هومة

بدر الدين بن تريدي، وسائل ترقية تدريس اللغة العربية يف التعليم األساسي، الوسائل البيداغوجية البشرية والتنظيمية، اجلامعة 

 .  1997أكتوبر 19

امليسرة للنشر والتوزيع ، عمان، دار 1، علم النفس الرتبوي وتطبيقاته يف جمال الرتبية اخلاصة، ط

 

137 

جماهد  العيد  

  :. مارسات الصفية وخارجها بسببغيابه عن الفعل التعليمي التعلمي يف امل

افتقاره لإلخراج التقين والفين الذي له �ثري كبري يف نفسية املتعلمني من أجل إيقاظ انفعاال�م وأحاسيسهم، و�ييج فضوهلم وحب 

 .اطالعهم وفق املراحل التعليمية والفئات العمرية

وزنه غري املناسب الناتج عن احلشو للمادة املعجمية وحمددا�ا غري املفيدة يف بعض األحيان ملستعمليها وعدم مناسبتها هلم مما أدى 

إىل غيا�ا يف أغلب األحيان بصفة دائمة ومستمر عن املعلم واملتعلم لصعوبة محلها واستعماهلا عند احلاجة

  االقتصاديأسباب تتعلق �جلانب 

السعر املرتفع للمعاجم املدرسية صعب من اقتنائها من طرف مجيع املتعلمني واقتصارها على الفئات امليسورة دون الفئات األخرى

بعد معرفة أمهية وأغراض املعجم املدرسي، وواقعه احلايل يف الساحة اجلزائرية، وأسباب غيابه عن املمارسات الصفية يف الفعل التع

التعلمي، وجد� أنه صار من الضروري وجوده يف الساحة الرتبوية، ملا يقدمه من فوائد مجة للعملية التعليمية، فهو يساهم يف حتسينها، 

وجتويدها وتفعيل أقطا�ا أثناء الفعل التعليمي، كما يساعد على تطوير معارف ومهارات وقدرات املتعلم اللغوية، بتزويده مبا حيتاجه من

روة لغوية، وقواعد صوتية وصرفية وحنوية وداللية سليمة، متكنه من املواصلة واالستمرار يف بناء تعلماته أثناء التحصيل الدراسي وحتقي

التواصل الفعال مع اآلخرين من خالل قوالب لغوية مناسبة للبيئة االجتماعية والثقافية اليت ينتمي إليها، وهذا كله بعد معاجلة كل 

غيابه، ليكون متوفرا عند كل املتعلمني �ملواصفات املناسبة ألعمارهم ومراحلهم التعليمية، ويليب كل رغبا�م وحاجا�م 

وميوال�م من حيث الشكل واملضمون، حىت حيقق مبدأ الفاعلية يف عملييت التعليم والتعلم يف امليدان الرتبوي

دراسة ديداكتيكية حتليلية للكتاب املدرسي، ط -، املضمون التواصلي للتفاعالت الصفية

، تربو�ت احلاسوب وحتد�ت مطلع القرن احلادي والعشرين، القاهرة، دار الفكر العريب2004

، املعجمية العربية يف ضوء مناهج البحث اللساين والنظر�ت الرتبوية احلديثة، اجلزائر، دار هومة2010

بدر الدين بن تريدي، وسائل ترقية تدريس اللغة العربية يف التعليم األساسي، الوسائل البيداغوجية البشرية والتنظيمية، اجلامعة 

19- 18يومان اإلعالميان حول التعليم األساسي، تنظيم ا�لس األعلى للرتبية، يف 

، علم النفس الرتبوي وتطبيقاته يف جمال الرتبية اخلاصة، ط2004

  

  

  

 

غيابه عن الفعل التعليمي التعلمي يف امل

افتقاره لإلخراج التقين والفين الذي له �ثري كبري يف نفسية املتعلمني من أجل إيقاظ انفعاال�م وأحاسيسهم، و�ييج فضوهلم وحب  -1

اطالعهم وفق املراحل التعليمية والفئات العمرية

وزنه غري املناسب الناتج عن احلشو للمادة املعجمية وحمددا�ا غري املفيدة يف بعض األحيان ملستعمليها وعدم مناسبتها هلم مما أدى  -2

إىل غيا�ا يف أغلب األحيان بصفة دائمة ومستمر عن املعلم واملتعلم لصعوبة محلها واستعماهلا عند احلاجة

أسباب تتعلق �جلانب . 3.4.3

السعر املرتفع للمعاجم املدرسية صعب من اقتنائها من طرف مجيع املتعلمني واقتصارها على الفئات امليسورة دون الفئات األخرى

  اخلامتة

بعد معرفة أمهية وأغراض املعجم املدرسي، وواقعه احلايل يف الساحة اجلزائرية، وأسباب غيابه عن املمارسات الصفية يف الفعل التع

التعلمي، وجد� أنه صار من الضروري وجوده يف الساحة الرتبوية، ملا يقدمه من فوائد مجة للعملية التعليمية، فهو يساهم يف حتسينها، 

وجتويدها وتفعيل أقطا�ا أثناء الفعل التعليمي، كما يساعد على تطوير معارف ومهارات وقدرات املتعلم اللغوية، بتزويده مبا حيتاجه من

روة لغوية، وقواعد صوتية وصرفية وحنوية وداللية سليمة، متكنه من املواصلة واالستمرار يف بناء تعلماته أثناء التحصيل الدراسي وحتقيث

التواصل الفعال مع اآلخرين من خالل قوالب لغوية مناسبة للبيئة االجتماعية والثقافية اليت ينتمي إليها، وهذا كله بعد معاجلة كل 

غيابه، ليكون متوفرا عند كل املتعلمني �ملواصفات املناسبة ألعمارهم ومراحلهم التعليمية، ويليب كل رغبا�م وحاجا�م مشكالت 

وميوال�م من حيث الشكل واملضمون، حىت حيقق مبدأ الفاعلية يف عملييت التعليم والتعلم يف امليدان الرتبوي

  

  قائمة املصادر واملراجع

، املضمون التواصلي للتفاعالت الصفية2012أمحد فريقي،  -1

 . الر�ط نت 
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2010ابن حويلي األخضر ميدين، -3

بدر الدين بن تريدي، وسائل ترقية تدريس اللغة العربية يف التعليم األساسي، الوسائل البيداغوجية البشرية والتنظيمية، اجلامعة  -4

يومان اإلعالميان حول التعليم األساسي، تنظيم ا�لس األعلى للرتبية، يف املركزية، ال

2004تيسري مفلح كوافحة،  -5

 . والطباعة
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Abstract :  Article info 

We tried this research and through the biography of Edward Said To draw the 

features of his image as an intellectual He tries to establish bridges of 

communication between two contradictory cultures The first is an Arab, 

Christian Orthodox culture, and the second is an Anglo-Saxon American culture 

Therefore, he felt that he was out of place and tried to find his identity 

scattered between these two contradictory cultures And he presents it to the 

reader in a new way that they define compatibility and harmony 
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 صورة املثقف يف سرية إدوارد سعيد الذاتية

  مقدمة

من أهم املفكرين الذين سامهوا بقلمهم وحماضرا.م يف النقد احلضاري واألدب والنقد الثقايف،كما ) 2003- 1935(يعترب إدوارد سعيد 

االستشراق عند الغرب وقّدم رؤيته الثقافية واحلضارية حوله، وأثّرت حول االستشراق يف األدب والنقد ويف العلوم اهتم أيضا بنقد 

قاطبة، ويعّد سعيد مفّكرا عاّما ألنّه اهتم يف كتبه وحماضراته ويف أحاديثه ومقاالته يف الصحف واOالت Mلسياسة والثقافة والفّن  اإلنسانية

واألدب وكان يعتّز بشخصيته كمقدسي حّىت وهو يف الوال[ت املتحدة األمريكية، وكان Mرعا يف العزف على آلة البيانو، كتب سريته 

عندما أصيب مبرض اللوكيميا، حاول من خالل كتابتها مقاومة املرض الذي خنر جسده لقد كتب  1999سنة  )رج املكانخا( الذاتية

عن حياته كمثقف عاش يف فلسطني ويف مصر ويف الوال[ت املتحدة األمريكية، لقد رسم يف سريته الذاتية مالحمه الفكرية كمثقف 

كيف صّور إدوارد سعيد شخصيته الفكرية من خالل : يتبادر إىل أذهاننا مجيعا وهو كاآليت حضاري وثقايف وفّين وأديب، والسؤال الذي

سنعرفه من خالل تفكيكنا  وهل كان ميلك صورة فكرية لشخصيته أم أّن شخصيته مجعت أمناطا شّىت من الصور؟ هذا ما سريته الذاتية ؟

  .لشخصيته من خالل سريته الذاتية

  :علينا أن نعّرف الصورة واملثقف والسرية الذاتية اإلشكاليتنيلى ع اإلجابةقبل الشروع يف  

  مفهوم الصورة  .1

يعين هي رسم Mلكلمات ملوضوع ما أو  )136، صفحة 1985علوش، (" متثيل بصري ملوضوع ما" يعرّفها الباحث سعيد عّلوش {ّ|ا

  .شخصية ما

  تعريف املثقف  .2

وما أقول به هو أّن املثقفني أو :"جيب أن يكون صاحب رسالة وله اجلرأة يف طرحه ألفكاره ومواجهة منتقديها، يقول إدوارد سعيد 

، املفكرين أفراد هلم رسالة، وهي رسالة فن متثيل شيء ما، سواء كانوا يتحّدثون أو يكتبون أو يعّلمون الّطالب أو يظهرون يف التليفزيون

هذه الرسالة إىل إمكان االعرتاف �ا علنا، وإىل أّ|ا تتضمن االلتزام واملخاطرة يف الوقت نفسه، وكذلك اجلسارة والّتعرض  وترجع أمهية

يلتزم Mلدفاع  ألّن املثقف صاحب قضية والبّد أن )45، صفحة 2006دمحم عناين، : سعيد، املثقف والسلطة ، ترمجة وتقدمي( ."للضرر

  .عنها يف جمتمعه

  تعريف السرية الّذاتية .3

حكي استعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده اخلاص، وذلك "هي عبارة عن أدب غري متخّيل ويعرّفها فيليب لوجون {ّ|ا

وكاتب السرية الذاتية يفتح حوارا متبادال مع  )08، صفحة 1994لوجون، ( ."وعلى �ريخ شخصيته عندما يركز على حياته الفردية،

وأن حيّدثنا عن دخائل نفسه وجتارب  ألنّه إّمنا كتب تلك السرية من أجل أن يوجد رابطة ما بيننا وبينه،" القارئ فهو قريب من قلوبنا
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 لطفي عبد الكرمي . د.أ                     حاج       عدة بن عطية

 
 ويوقفنا من صاحبه موقف األمني على أسراره وخبا[ه، عامل جنهله،ألنّه يثري فينا رغبة يف الكشف عن  حديثا يلقى مّنا أذ� واعية، حياته،

كاتب السرية الذاتية يريد من وراء الكتابة الرغبة يف اخللود  و)94-93، الصفحات 1992عّباس، ( ..."وهذا شيء يبعث فينا الرضى

إىل كتابة  اإلنسانإّن من أبسط األمور اليت تدفع :"ل الباحثة .اين عبد الفتّاح شاكر مايليتقو  اإلنساينيف سّجل التاريخ  امسهوتسجيل 

ففي هذه احلالة يقوى إحساسه {نّه إنسان  وهذه الرغبة تشتد عنده عندما يشعر Mلتفّرد والتمّيز، رغبته الفطرية Mخللود، سريته الذاتية،

كذلك تشتد رغبته Mخللود، إذا شعر بدنّو أجله،وقد يتولد عنده ذلك الشعور ألسباب مبهمة أو إلصابته Mملرض  يستحّق البقاء،و

  .وخري من ميّثل ذلك إدوارد سعيد من خالل تدوينه لسريته الذاتية )25، صفحة 2002شاكر، (." مثال

  )رج املكانخا(التعريف بسريته الذاتية . 4

هي عبارة عن مذكرات شخصية وهي تعترب شكال من أشكال التعبري يف السرية الذاتية كتبها وهو خارج فلسطني عندما أملّ به املرض سنة 

هذا الكتاب هو سّجل لعامل مفقود أو منسّي، منذ عّدة سنوات، " :وهو مقيم Mلوال[ت املتحدة األمريكية، يقول سعيد مانّصه 1999

تشخيصا طبيّا بدا مربما، فشعرت {مهية أن أخّلف سرية ذاتية عن حيايت يف العامل العريب، حيث ولدت وأمضيت سنوايت  تلقيت

العديد من األمكنة واألشخاص اليت استذكرها هنا مل تعد  التكوينية، كما يف الوال[ت املتحدة حيث ارتدت املدرسة والكلية واجلامعة،

 ."أندهش Mستمرار الكتشايف إىل أّي مدى أستبطنها، وغالبا {دّق تفاصيلها بل بتشخيصا.ا املرّوعة على الرغم من أينّ  موجودة،

حاول مقاومة املرض من خالل الكتابة عن حياته الفكرية الطافحة  )22، صفحة 2000فّواز طرابلسي، : سعيد، خارج املكان، ترمجة(

غري أّن الدافع الرئيسي لكتابة هذه " :وغربة املكان والزمان هي اليت جعلته يكتب سريته الّذاتية، يقول سعيد لسعيدة واألليمة،Mلذكر[ت ا

بني حيايت اليوم وحيايت Mألمس، أرغب فقط يف تسجيل ذلك مبا  املذكرات هو طبعا حاجيت إىل أن أجّسر املسافة، يف الزمان واملكان،

ن أن أعاجله أو أ�قشه، عالوة على أّن انكبايب على مهمة إعادة تركيب زمن قدمي وجتربة قدمية قد استدعى شيئا من هو واقع بدهّي دو 

فيما وهو صادق   )22، صفحة 2006دمحم عناين، : سعيد، املثقف والسلطة ، ترمجة وتقدمي( ."البعاد ومن السخرية يف املوقف والنربة

فأ� وحدي مسؤول عّما أستذكر " :يقول ألنّه عّرى شخصيته بكّل تناقضا.ا وقّدمها أمام القارئ بكّل صراحة وبكّل حريّة، يقول سعيد

بصفيت راوي هذه السرية وواحدا  وأرجو أن يكون واضحا أيضا أّين، .وأتصّور، ال أفراد من املاضي قد جيهلون األثر الذي مارسوه عليّ 

، 2000فّواز طرابلسي، : سعيد، خارج املكان، ترمجة( ."من الروا[ت احملرجة ا.ا، مل أعف نفسي قصدا من السخرية والمن شخصي

قف يف لقد رسم سعيد مالمح صورته كمث .ألّن السرية الذاتية تتطلب الولوج إىل الطابوهات وإىل املسكوت عنه يف اOتمع )23صفحة 

  :سريته الذاتية ويف كتاMته الفكرية وسنرصد البعض منها من خالل حبثنا هذا املتواضع وهي كاآليت

  صورة املثقف املغرتب. 1.4

واملثقف الذي يعترب " :وحاول التوفيق بينهما قدر املستطاع، يقول سعيد )عربية وغربية(لقد شعر بغربة فكرية ألنّه كان يعيش بني ثقافتني 

جزءا من نظام عام ختضع له اجلالية القومّية النازحة لن يكون على األرجح مصدرا للتأقلم والتكّيف الثقايف بل مصدرا للقلقلة نفسه 

رار جيعله يشعر وعدم االستق )97، صفحة 2006دمحم عناين، : سعيد، املثقف والسلطة ، ترمجة وتقدمي( ."والبلبلة وزعزعة االستقرار
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 صورة املثقف يف سرية إدوارد سعيد الذاتية

ولقد امتلكين هذا الشعور املقلق " :Mلغربة الفكرية واليت حاول جماهد.ا من خالل الكتابة اليت أضحت سالحه الوحيد، يقول سعيد

طوال حيايت، ورافقته ذاكرة حادة أّين كنت أمتىن بشكل حمموم لو أنّنا مجيعا عرب كاملون أو  -ومعظمها متضارب  -بتعّدد اهلو[ت 

سعيد، خارج ( ."أوروبيون أو أمريكيون كاملون أو مسيحيون أرثوذكسيون كاملون أو مسلمون كاملون أو مصريون كاملون وما إىل ذلك

إّ|ا هو[ت متعددة يف جمتمع كالوال[ت املتحدة األمريكية جعلته يعيش  )28-27، الصفحات 2000فّواز طرابلسي، : املكان، ترمجة

وكنت أحبط Mلتأكيد، وأكتئب، يف غالب األحيان، " :يقول سعيد خارج املكان، واملوسيقى هي اليت جعلته خيرج من دائرة االكتئاب،

ة النادرة وتروح، وللوقت الذي قضيته الحقا ساعيا الستعاد.ا بل ولتكريسها Mلبحث عن كتب للسرعة اليت ²يت �ا مثل تلك الغبط

فّواز : سعيد، خارج املكان، ترمجة( ."وحتيي ّيف ما بدا أنّه على شفري الّزوال ومقاالت وبشر حتّدثين عنها، وتؤّكد يل حقيقتها ومتعتها،

  .أال وهي نزعة التفاؤل وحّب احلياة )139، صفحة 2000طرابلسي، 

كان سعيد يشعر بغربة مزدوجة وهذا الشعور جعله يرزح حتت نري االغرتاب القسرّي، فهو عريب يبحث عن ذاته وعن هويته يف جمتمع 

فال أ� متكنت كليّا من السيطرة على حيايت  .لقد اخرتت دوما ذلك الشعور Mلغربة املزدوجة" :تسيطر عليه الثقافة األمريكية، يقول سعيد

هكذا طغى على كتاMيت كّم من  .العربية يف اللغة االجنليزية، وال أ� حّققت كلّيا يف العربية ما قد توصلت إىل حتقيقه يف االجنليزية

سعيد، خارج ( ."هاره يف مؤلفايتاالنز[حات والتغايرات والضياع والتشوه، ولكّين كنت مدركا يف األقّل لكّل ذلك وقد حاولت استظ

وأراد التوفيق بني ثقافته العربية وبني ثقافته األمريكية حماوال احملافظة على شعرة  )8، صفحة 2000فّواز طرابلسي، : املكان، ترمجة

  .معاوية

لقد أدرك سعيد " :ضتني لذلك هو خارج املكان لذلك قال مايليويرى الباحث أسعد احلسني {ن سعيدا كان �ئها بني هويتني متناق

مع امسه املتناقض فالشطر األّول من امسه إدوارد وهو  اإلشكاليةبدأت  كان يف مكانه املناسب، {نّه كان خارج املكان دائما، وقليال ما

فهو يعيش يف بيئة عربية  اسم أجنيب والشطر الثاين سعيد وهو اسم عريب ومل يتصاحل سعيد مع ذاته وعاىن طويال بسبب هذا التناقض،

 )31، صفحة 2011أسعد احلسني، : سعيد، خيانة املثقفني، النصوص األخرية، ترمجة( ..."عانت من االستعمار الربيطاين الكثري

  .حاول سعيد احملافظة عليه من خالل مؤلفاته وحماضراته فاالستعمار يسلب األشخاص هويتهم وهذا ما

وآمل أن ال " :يقول سعيد ،وMلرغم من توهانه بني ثقافتني متناقضتني غري أنّه حاول أن ميّد جسور احلوار بني هاتني الثقافتني املتناقضتني

املرّكب الذي يظهر يف خالل هذه الصفحات، هو عرّيب أّدت ثقافته الغربية، و[ ) إدوارد سعيد(أبدو متبّجحا إن قلت إّن اجلديد يف 

األحادية، تفتح اآلفاق لسخرية األمر، إىل توكيد أصوله العربّية، وإّن تلك الثقافات، إذ تلقي ظالل الشّك على الفكرة القائلة Mهلوية 

وهذا احلوار يساهم يف التقريب  )10، صفحة 2000فّواز طرابلسي، : سعيد، خارج املكان، ترمجة( ."الرحبة أمام احلوار بني الثقافات

  .بني الثقافات املتناقضة وجعلها تعيش يف سالم وجداين �مّ 

  <ملوسيقى واألدب والفن املولع صورة املثقف .2.4
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لقد اعترب الفّن شيئا خمتلفا عن احلياة، املراد منه تدمري الواقع العادي، وخلق واقع " يرى سعيد {ن الفّن هو العامل املوازي لواقعنا العادي

فالفّن  )130، صفحة 2011أسعد احلسني، : سعيد، خيانة املثقفني، النصوص األخرية، ترمجة( ."آخر لكي يكون مفرطا وليس عاد[

يقول يف  احلقيقي جيعلنا نعيش حياة شاعرية حاملة يغمرها الّتصوف والعرفان والوجد والذوق الراقي، لقد سحرته املوسيقى الكالسيكية،

فّواز طرابلسي، : سعيد، خارج املكان، ترمجة( ."وكنت قد بدأت أيضا يف تذوق املوسيقى الكالسيكية جبدية كبرية" :هذا الصدد مانّصه

يزال طفال [فعا، أّما هجرته إىل الوال[ت املتحدة األمريكية هي اليت جعلته يكتشف عوامل بتهوفن  وهو ال )62، صفحة 2000

سعيد، خارج املكان، ( ."املوسيقية على حنو هو األكثر انتظاما أغىن بتهوفن، أكثر من أّي موسيقي آخر تربييت الذاتية" الكالسيكية

وهذا النظام جعله يقتحم عوامل اآلداب الكالسيكية واحلديثة وأّمه هي من غرست يف  )136، صفحة 2000فّواز طرابلسي، : ترمجة

معا، هي يف كرسي كبري ذي ) هاملت(ي يف مقدمة غرفة االستقبال نقرأ يف جلسنا أ� وأمّ " :وجدانه حّب أدب شكسبري يقول سعيد

فّواز طرابلسي، : سعيد، خارج املكان، ترمجة( ."إىل جانبها، وإىل يسارها �ر خفيفة يتعاىل دخا|ا يف املوقدة متكأذراعني وأ� على 

  .ذي له طقوسه يف بّث محاس املطالعة للناشئة الذين يتطلعون إىل تذوق روائع اآلداب الكالسيكيةإنّه الّشتاء ال )80، صفحة 2000

كّل هذه العوامل من موسيقى كالسيكية وآداب كالسيكية جعلته يلج عامل الكتابة ويتوغل يف جماهلها، ويعرض علينا سعيد فلسفته يف 

استذكار، وهي، إىل ذلك، فعل نسيان، أو هي عملية استبدال اللغة القدمية Mللغة وهكذا فالكتابة عندي فعل " :الكتابة عندما يقول

فسعيد جييد اللعب Mلكلمات عندما يريد أن يوصل فكرة  )8، صفحة 2000فّواز طرابلسي، : سعيد، خارج املكان، ترمجة( ."اجلديدة

  .معينة إىل قارئ ما

  ثقف املنغلق على ذاتهصورة امل. 3.4

كان سعيد وهو يف القدس ويف القاهرة منغلقا على ذاته يعيش بعيدا عن جمتمعه الذي أكره على العيش فيه، ألنّه مفّكر حامل يريد أن 

على نطاق  مل يكن والدّي قد دخال اOتمع القاهري ،1951قبل مغادريت إىل الوال[ت املتحدة عام " :يتنفس نسائم احلريّة، يقول سعيد

سعيد، خارج ( ..."فعلى الرغم من ثرائهما، ظّلت حلقة معارفهما وأصدقائهما حمصورة إىل حّد كبري يف املعاونني وأفراد العائلة .واسع

نه يرسم هويته ووعيه لنفسه فلبنان والوال[ت املتحدة األمريكية ستجعال )130، صفحة 2000فّواز طرابلسي، : املكان، ترمجة

- القدس والقاهرة ولبنان والوال[ت املتحدة -  فكّل واحد من األمكنة اليت عشت فيها" :يقول سعيد يف هذا الصدد مانّصه ولآلخرين،

 ."خرينميلك شبكة كثيفة ومركبة من العناصر اجلاذبة، شّكلت جزءا عضو[ من عملية منوي واكتسايب هوييت وتكوين وعيي لنفسي ولآل

ويبلور شخصيته الفكرية  اإلنسانألّن املكان هو الذي يصنع  )22، صفحة 2000فّواز طرابلسي، : سعيد، خارج املكان، ترمجة(

  .وجيعله حياور الثقافات املختلفة ويقارب بينها

اOتمع الذي يعيش فيه، ومن هنا البّد من استقاللية املثقف وحتّرره من كّل وهناك مشكلة جتعل املثقف خاضعا للهيمنة الفكرية لذلك 

لكن املشكلة احملّددة للمثقف هي أّن مثّة مجاعة لغوية موجودة أصال يف كّل جمتمع تتحّكم فيه " :خضوع فكري Oتمع ما، يقول سعيد

اعرتاض  تبديل فيها وال ، والتأكد من أّن األمور جتري بسالسة ،العادات التعبري، وأّن إحدى وظائفها الرئيسية هي محاية الوضع الراهن
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لذلك البّد من االنفتاح على الثقافات  )41، صفحة 1996مىن أنيس، :مراجعة غّسان غصن،: ترمجة سعيد، صور املثقف،( ."عليها

وجيب عليه أن يقّدم بدائل فكرية  هما كانت،األخرى حىت تتحّقق لنا احلريّة الفكرية اليت جتعل املثقف غري خاضع ألّي سلطة فكرية م

واختيار البديل  إنّه ²مل حذر Mلبدائل املتاحة، :إّن قول احلّق للسلطة ليس مثالية مفرطة Mلتفاؤل:"من أجل التغيري املنشود،يقول سعيد

حسام الدين :سعيد، اآلهلة اليت تفشل دائما،ترمجة( ."الصحيح، مثّ تقدميه على حنو عقالين حيثما ميكن أن ينجح وحيدث التغيري املناسب

جيب على املثقف أالّ يكون بوقا ألّي سلطة فكرية مهما كان طابعها أو اجتاهها،بل عليه أن يرى احلّق  )117، صفحة 2003خضور، 

  .اإلنساينالذي ميليه عليه ضمريه 

  صورة املثقف الثائر. 4.4

يقول  رفض احتالل القدس من طرف االجنليز أوالّ ومن طرف الصهاينة Ãنيا، سعيد كّل أشكال االستعمار واالمرب[لية العاملية،لقد رفض 

قد احتلها  حيث ولدت وعشت وشعرت {ّين بني أهلي، يزال يصعب علّي أن أتقّبل حقيقة أّن أحياء املدينة تلك، وال" :سعيد

مكان للحياة الفلسطينية اليت احنسرت إىل املدينة  حيث ال كيون غزوا املدينة وحّولوها رمزا أوحد لسياد.م،مهاجرون بولونيون وأملان وأمري 

وطرد منها سّكا|ا السابقون |ائيا يف أواسط العام  فلقد أضحت القدس الغربية اآلن يهودية Mلكامل، أعرفها، الشرقية اليت أكاد ال

كّل هذا ّمت برعاية أمريكية جعلت القيادة الفلسطينية  )149، صفحة 2000فّواز طرابلسي، : سعيد، خارج املكان، ترمجة( ."1948

جيري إّمنا هو استمرار لسياسة ظّلت تنشط بال انقطاع يف اضطهاد وقهر  وهكذا، فإّن ما" :يقول سعيد األمريكية، لإلدارةخاضعة 

إّن هذا األمر  .Mستخدام أساليب تتجاوز بكثري أّي شيء ّمت اقرتافه يف جنوب إفريقيا إMّن حقبة النظام العنصريوإخضاع الفلسطينيني 

يزالون يعتقدون أّن الطريقة املثلى  ، وهو األمر الذي مل يتّم ألّن القيادة الفلسطينية والكثريين من جمتمع النخبة الاإليضاححيتاج إىل 

 دايفيد Mرساميان، :حاوره سعيد، الثقافة واملقاومة،( ."األمريكّية، وهو أمر ال طائل حتته اإلدارةجلب انتباه لتحقيق ذلك هي حماولة 

ألّن أمريكا تقف مع السياسة الصهيونية وتساندها وتؤيدها على مرأى ومسمع من  )76، صفحة 2006عالء الدين أبوزينة،  :ترمجة

  .العامل {سره

فمنذ البداية طرح سعيد مسألة " :هارت مانّصه.تصّوره ورؤيته املوضوعية للقضية الفلسطينية، يقول وليام دوقد حاول سعيد أن يقّدم 

. وحرية الدين، وحرية التنقل، وحّق املرء يف مغادرة وطنه والعودة إليه حقوق تقرير املصري، األساسية، اإلنسانحقوق  فلسطني يف إطار

ألّن فلسطني هي القلب النابض  )215، صفحة 2011هارت، .د( ."ضمن احلدود القومية وعربهاوآخر حّقني مرتبطان حبرية االنتقال 

  .لألمة العربّية لذلك البّد من الدفاع عن حوز.ا

هجوم ذلك الكاتب هو هجوم  إنّ :"لقد .جم عليه كاتب يهودي حاول أن يثبت MلوÃئق {ّن سعيدا ليس فلسطينيا فكان رّده كاآليت

ميكن الوثوق Mلفلسطينيني عندما  وكانت عملية التزوير كّلها معّدة �دف سياسّي حمّدد هو إظهار أنّه ال .مكشوف للطعن يف مصداقييت

تلك  أرضهم، )استعادة( فما Mلك مبا قد يقدم عليه الناس العاديون من أجل فإذا كان مثقف Mرز يكّذب، .يتحّدثون عن حّق العودة

ألّ|م شعب مهجّي أراد أن يبين   )10، صفحة 2000فّواز طرابلسي، : سعيد، خارج املكان، ترمجة( "األرض اليت مل تكن هلم أصال؟
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" اليهودية واحلركة الصهيونية وهذاويرى الباحث إقبال أمحد {ّن سعيدا حاول أن ينقض عرى العقيدة  كيانه على أشالء الفلسطينيني،

يتجزأ من نظرية املعرفة  Mهتمامه وبصريته يف استنفار الثقافة واستخداما.ا، فقد فهم أّن تلك األساطري يف جمموعها كانت جزءا ال

سعيد، القلم ( ."إنسانية احلركة الصهيونية جتاه شعب قريب الشرعية على الدولة اليهودية وكذلك ال إلضفاءآلية  الصهيونية،

فالدولة اليهودية دولة من ورق أّما احلركة الصهيونية  )15، صفحة 1998توفيق األسدي، :والسيف،حوارات مع دافيد Mرساميان،ترمجة

  .فهي منظمة إرهابية تبيد شعبا بريئا متشبثا {رضه املسلوبة

ره ويف األخري يرى سعيد أجنع طريقة ملواجهة االمرب[لية والعنصرية العاملية هي العودة إىل االستشراق وحماولة قراءته من جديد وفق منظو 

ة اخلطو  .بل يف صفوف عمالئها الّسرّيني نعلم أّن نّقاد االستشراق ليسوا يف حقيقة األمر من املناهضني لالمرب[لية،" :يقول سعيد العاملي،

{ّن أفضل سبل حماربة االمرب[لية هي إّما حتّول املرء إىل مستشرق أو حتاشي اخلوض يف أية مالحظات نقدية  اإلحياءالثانية بعد هذا هي 

ألّن الّشرق متثّله  )48-47، الصفحات 1996صبحي حديدي، : سعيد، تعقيبات على االستشراق،ترمجة وحترير(." عن املسألة

  .ومن خالل ولوجنا عوامل االستشراق نستطيع أن نقاوم االمرب[لية الصهيونية يف عقر دارها ،اإلسالميةفلسطني مهد احلضارة العربية 

  صورة املثقف البطل. 5.4

كّل مثقف مهنته هي " :يقول سعيد كان سعيد دائما يقّدم أفكاره بكّل صراحة وبكّل جرأة من أجل املعرفة اخلالصة والعلم اOرّد،

واملثقف الذي يّدعي الكتابة فقط  .يطمح منطقيا إىل إجناحها يف اOتمع إيضاح وتقدمي أفكاره ووجهات نظر وإيديولوجيات حمّددة،

حسام :سعيد، اآلهلة اليت تفشل دائما،ترمجة( ."يصّدق جيب أن، وجيب أّال، أو العلم اOّرد ال لذاته اخلاصة، أو ألجل املعرفة اخلالصة،

يناضل من أجل احلريّة والعدالة واملساواة، بل  يقول كلمة احلّق وال ألنّه مثقف مداهن للسلطة وال )27، صفحة 2003الدين خضور، 

 فاملفّكرون احلقيقيون أقرب ما" فكرةيكون خائنا ألبناء جنسه، يقول سعيد موّضحا هذه ال جيب على املثقف أن يتحدى السلطة وال

إىل فضح الفساد،  يكونون إىل الصدق مع أنفسهم حني تدفعهم املشاعر امليتافيزيقية اجلّياشة واملبادئ السامية، أي مبادئ العدل واحلّق،

 )36، صفحة 2006دمحم عناين، : سعيد، املثقف والسلطة ، ترمجة وتقدمي( ."وحتدي السلطة املعيبة أو الغامشة والدفاع عن الضعفاء،

ألّن أفكاره اجلديدة جعلته يعيش  وهذا هو املثقف العضوي الفّعال يف جمتمعه حياول إصالحه وبّث احلماس فيه وسيظل مفّكرا هامشّيا،

سوف تنجزه Mعتبارك مثقفا البّد أن تبتكره  وأّن ما واملنفى يعين أّنك ستظّل هامشّيا على الدوام،" :يقول سعيد يف منفى حقيقي،

- 113، الصفحات 2006دمحم عناين، : سعيد، املثقف والسلطة ، ترمجة وتقدمي( ."سلفا) مقّرر(سبيل  إتباعتستطيع  بنفسك ألّنك ال

  .ألّن التقليد يساهم يف مجود الفكر وحتجره وMلتايل يعيش االنسان أسري التقاليد البالية )114

هذا الكتاب هو " :حاول سعيد وهو يكتب سريته الذاتية أن يتحدى املرض اخلبيث الذي أصابه وأ|ك جسده الّنحيف، يقول سعيد

فشعرت {مهّية أن أخّلف سرية ذاتّية عن حيايت يف العامل . ا بدا مربماتلقيت تشخيصا طبيّ  منذ عّدة سنوات، .سّجل لعامل مفقود أو منسي

العديد من األمكنة  حيث ولدت وأمضيت سنوايت التكوينية،كما يف الوال[ت املتحدة حيث ارتدت املدرسة والكلّية واجلامعة، العرّيب،

ستمرار الكتشايف إىل أي مدى أستبطنها، وغالبا {دّق على الرغم من أّين أندهش M واألشخاص اليت استذكرها هنا مل تعد موجودة،
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 صورة املثقف يف سرية إدوارد سعيد الذاتية

فالكتابة نوع من السفر حنو  )19، صفحة 2000فّواز طرابلسي، : سعيد، خارج املكان، ترمجة( ."تفاصيلها بل بتشخيصا.ا املرّوعة

يشعر Mلسعادة واألمل والتفاؤل حىت وهو يف أتعس اللحظات تطارده الكآبة يف كّل ساعة وحني ومن  اإلنسانالعوامل احلاملة اليت جتعل 

  .هنا حياول أن جينح حنو الكتابة لعّله ينسى مهومه ويقهر مرضه الذي أصابه على حني غفلة منه

  واإلسالمصورة املثقف املدافع عن العروبة  .6.4

 اإلعالمألّن صورة العريب املسلم شّوهها  ،بكّل ما أويت من حجج عقلية واإلسالمن العروبة مسيحي أرثوذكسي ع لقد دافع سعيد وهو

هناك بعض " :، ويرسم لنا سعيد صورة العرّيب يف أمريكا وهي كاآليتواإلرهابالغريب وألصق به .ما هو بريء منها كالتخّلف واهلمجية 

يقبل التحّول �ا إىل صور  )العريب(وسوف تالحظ السهولة اليت يبدو أّن  يف أمريكا،النماذج اليت توّضح كيف ميثّلون صورة العريب اليوم 

سعيد، االستشراق،املفاهيم الغربية للشرق، ( ."وانظر كيف يفرضو|ا عليه فرضا - وكّلها صور مغرضة وحسب -  متثّله وختتزل حقيقته

 فالعريب املسلم أو يرى األشياء على حقيقتها املطلقة، ألّن إعالمهم غري موضوعي وال )436، صفحة 2006دمحم عناين، :ترمجة

  .ميكن حصرها املسيحي عندما يذهب إىل أمريكا يصبح مبدعا يف مجيع احلقول اليت يتقنها واألمثلة على ذلك كثرية ال

 لديهم يشمل،) اإلسالم(فمصطلح  "بريء من مجيع هذه التهم اجلائرة واإلسالم {نّه دين مجود وفيه مجيع الشرور اإلسالمفالغربيون ا.موا 

سعيد، ( ."يعرف التفكري واختزاهلا مجيعا يف جوهر خاص يضمر الّشر وال مجيع جوانب العامل االسالمي الشاسع املتنوّع، فيما يبدو،

حتمل كّل احلقد والكراهية ضّد كّل  اإلسالموهذه نظرة عنصرية اجتاه  )77-76، الصفحات 2005دمحم عناين، : تغطية االسالم،ترمجة

احلركة اليت تدعى هذه األّ[م Mألصولية ليست هي النموذج " :يقول سعيد دين يدعو إىل احلداثة وإىل التّنوير، فاإلسالممسلم مبدع، 

 .يف املاضي اإلسالميةمتساحمة ميكن أن تساعد على إهلام االجنازات العظيمة للحضارة هناك مناذج أخرى متنّورة و  .الوحيد اإلسالمي

دين يدعو إىل  اإلسالمألّن  )31، صفحة 1994لويس و سعيد، ( ."وحنن Ëمل أّن هذه النماذج سوف تنتصر مع مرور الوقت

  .واحلوار بني الثقافات واألد[ن فهو دين عاملي يرّوج لقّيم عاملية راسخة يف كّل إنسان وجد على هذه البسيطة واإلنسانيةالّتسامح 

  خامتة

  :بعد مناوشتنا ملوضوع حبثنا هذا نكون قد خرجنا Mلنتائج اآلتية

  .إدوارد سعيد مثقف عاىن االغرتاب الفكري ألنّه عاش بني ثقافتني متناقضتني وحاول التوفيق بينهما قدر املستطاع -

  .إدوارد سعيد مثقف له ولع Mملوسيقى واألدب والفّن منذ كان يف القدس ويف القاهرة ويف لبنان ويف الوال[ت املتحدة األمريكية -

إدوارد سعيد مثقف منغلق على ذاته خاصة عندما كان يف القدس ويف القاهرة ويف لبنان أّما إقامته يف الوال[ت املتحدة األمريكية هي  -

  .اليت جعلته ينفتح على اآلخر

  .إدوارد سعيد مثقف Ãئر على كّل أشكال االستعمار واالمرب[لية العاملية وجعل من قضية فلسطني قضيته األوىل -

  .يتملق أّي سلطة مهما كان نوعها أو لو|ا ينافق وال إدوارد سعيد مثقف بطل يقّدم أفكاره بكّل وضوح وبكّل جرأة وبكّل صراحة ال -
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Abstract : Article info 

The negative trend that many critics considered a huge project that they 
aspired to achieve, and on the basis of this cognitive form this study tries to 
address aspects of the phenomenon of the linguistic style in light of the 
results and data of contemporary criticism in order to reveal the basic data 
of the theory, because the language subject for Shukri Ayyadis a treatment 
for any A literary phenomenon, and because what has been presented by 
the critical curricula tempts experimentation with the ability and 
effectiveness of knowledge of the stylistic linguistic discourse. 
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 صليحة لطرش .د

 
  مقدمة

داعيا إىل العودة إىل الرتاث مبد, وجهة نظره يف الكيفية اليت ينبغي أن حاول شكري دمحم عياد أن يصحح املفاهيم األسلوبية اللغوية، 

فهؤالء عازمون، كما يبدو، على حتطيم كل بالغة فتجديد : يتعامل =ا الباحث يف الدراسات األسلوبية مع هدا الرتاث لذلك جنده يقول 

هدا هائال يف الصياغة اللغوية جهدا يعتمد على الصياغة اللغة الفنية ليس أمرا هينا وأن وراء كل جهد لغوي أي عمل أديب جيد ج

  ) 1992عياد، (والفكر كما يعتمد على الشعور وخيلق فكر لبناته اجلديدة من خالل التكوينات القدمية

وإن اختلفت درجاته، ويف هذه احلالة fخذe ألن اإلحساس الصادق بقيمة النص األديب أو مجال اللغة األدبية ،كامن يف كل إنسان 

ليس مثة حاجز بني قارئ ومتلقي، أو qألحرى بني قارئ األدب 'احلديث عن املنشئ واملتلقي وكأننا هنا نفصل بينهما ولكنه يؤكد أنه 

كثري من الدراسات يف الرتاث العريب، وهو يعين عندهم الكيفية اليت وqإلضافة إىل أن فكرة األسلوب وردت يف   ) 1992عياد، (.ومنشئه

وهو أن جيري أحد الشاعرين يف أسلوب من : يشكل =ا املتكلم كالمه سواء أكان شعرا أم نثرا يف حتديد نوع بني املوازنة واملعارضة يقول

وان األ,دي أو النابغة اجلعدي يف صفة اخليل وشعر أساليب الكالم من األثر ويف وصف ما هو ~زائه وذلك مثل أن يتأمل شعر دي

  .)1992عياد، (األعشى واألخطل يف نعت اخلمر

نالحظ أن هناك معنيني لألسلوب يتصارعان يف ذهن الكاتب العريب وذلك من خالل رفضه للمعىن األول؛ أي اللغة املتصنعة املنمقة إال 

مينعه من البحث والتنقيب عن املعىن احلقيقي لألسلوب الذي هو روح وشخصية لذلك فهو حياول أن يستلهم هذا األسلوب أن هذا مل 

كان أكثر حتررا من العقاد حني يرد على اجلامدين على ) ه390ت ( فالقاضي اجلرجاين. بني الذات واحلياة؛ معا أي من الواقع واملاضي

ني يشبه اإلسفاف والركاكة فقرر حينها أن شعرهم ال ينبغي أن يقاس بشعر القدماء، بل ينظر إليه يف ذاته أن أسلوب هؤالء الشعراء احملدث

ويقاس مبقياس عصره، وهو يف ذاته مجيل، وهو أليق عصره من شعر القدماء، ومن مث فهو حبث عن حياة جديدة للبالغة العربية، وقد 

  .وليكن بني اللغة األدبية واملعىن األديبيكون هلذا البحث قصور من ورائه أسباب كثرية 

أي عندما نقول إن فالe عنده أسلوب ففي هذه احلالة أننا نستحسنه أي نستحسن طريقته، وإمنا نقصد أيضا أن هذه الطريقة متميزة 

، هذا إذا توخينا دقة  )1992عياد، (إن األسلوب هو الرجـل نفسه: عن غريها من الطرق، ويف هذه احلالة نقتـــــــــرب من مقولة بوفن

  .)1992عياد، (هو اإلنسان نفسه: األسلوب كما يقول شكري دمحم عياد 

 هنا يؤكد أن مقولة بوفن هذه مل يكن يعين =ا أن لكل إنسان طريقته اخلاصة يف التعبري بل هذه العبارة تناقلت بني عدد كبري من الكتاب

وإذا كانت كلمة األسلوب تدل . و�ثروا مبفاهيم العصر، فأصبح معظم الناس يفهمون منها أن األسلوب هو مرآة الشخصية أو اخللق

من املنشئني والنقاد جند هذا ما جنده عند  عاين فطبيعي أن حتتل مركز الدائرة qلنسبة إىل العمل األديب يف تفكري كثريعلى كل هذه امل

عن فلقة يف  الفرنسي Andry صديقهتوفيق احلكيم الذي جيمع كل مشكالت نشأت األدب يف كلمة أسلوب ، هذا حينما خاطب 

يف املرحلة الثانية أن افرتاضات اجلميع ال تتغري فلماذا حياول أن نتكلف األسلوب تكلفا حبثه وتفتيشه عن األسلوب وخياطب صديقه 

احلكيم، (إنه ال يفوح من أسلوبك الفرنسي أي عطر شخصي إمنا هي عبارات حمفوظة يف كتب البالغة، حنسب أ¢ا أسلوب رائع : قائال 

، فاألسلوب هو كيف تقرأ أو كيف متيز األساليب، لذلك نرى شكري دمحم عياد يرى أنه مل يصبح ذلك العلم الغريب عناألنظار )1992

واألبصار إىل أن أصبح يف الدراسات النقدية األكادميية، وأصبح هلا صدى يف الثقافة األدبية العامة وظهر عدد غري قليل من الدراسات 

  .) 1992عياد، () بية فمنها من اقتصر على شرح النظرية ومنها من عين qلتطبيقاألسلوبية qللغة العر 
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  مفهوم األسلوب يف نظرية شكري دمحم عياد النقدية

وبفضل علم األسلوب ميكن أن يستعاد الوحدة األساسية يف املادة على مستوى تركيي أعلى وهو مستوى النقد الكلي الذي يهدف إىل 

وقد ربط شكري دمحم عياد األسلوب بعدة علوم عربية  مت   )1980وهبة، (نية العمل األديب و�ثريه دراسة متكاملة من كافة النواحي لب

متوقفا  ما عالقة علم األسلوب بعلم البالغة ؟ :ما عالقة اللغة  qألسلوب ؟ »نيا :تطرحها كإشكالية رئيسية  يف ورقة هذا املقال منها 

  .املتميزة عند خصائصه

  اللغة و األسلوب. 1

ومن الواضح أن . أشار شكري دمحم عياد يف خضم اجتاهه األسلويب إىل العالقة بني اللغة واألسلوب وإن مل يكن هناك اتفاق بني الباحثني

لذا يرى مشال ريفاتر أنه اللغة أعم وأمشل من األسلوب، فاللغة نتاج مجاعي واألسلوب فعالية فردية، فهو رديف للكالم، وهو نتاج الفرد، 

بني اللغة واألسلوب اختالف ينجز عنه مقتضيات منهجية، فاألسلوب هو البنية الشكلية لألدب وعلى تلك البنية يرسم فعل الكاتب 

املقاربة  وتظهر املتنوعات اليت تتم =ما فعل القراءة فباللغة تعري وqألسلوب يظهر ويربز، وهذه الطبيعة الشكلية لألسلوب وهو يستدعي

اللسانية ومتكن هلا، ولكن النص األديب فن ولغة ،وهو يف إمكان املنهج اللغوي الذي يصدر يف تقسيمه للظاهرة اللغوية عن حدود 

  ).Michael Rifeterre, 1961( "أقصاها اجلملة أن تبني طبيعة العالقة الرابطة بني هذين الوجهني للظاهرة

األسلوب وذلك من أجل رصد أسباب الفروق يف استعمال اللغة وضبطها وحتديدها، وقد اختذ  هذا اجلانب هو الذي يركز عليه علم

أن هذا املنهج يعد األسلوب نظاما من : علماء األسلوب من املنهج الوصفي أداة لدراسة األسلوب ولذلك وكما يرى شكري دمحم عياد

لعالقات فاللغة مكونة من رموز اصطالحية ليست هلا داللة ذاتية وإمنا العالقات كما أن اللغة تشكل وهي ليست مادة أي أ¢ا نظام من ا

تتحدد داللة كل عنصر من عناصرها من خالل عالقته مع العناصر األخرى، ذلك أن العالقات الصوتية والداللية تنظم خلطاب كله  

  .)1980عياد، (.كظاهرة التنغيم واإليقاع والتوازي والتناظر والتضمن

وتعين موقف القائل من سامعه والقصد  Zoneأما شكري دمحم عياد فريى أن الوجدان هو تفسري ملوقف القائل مما يتحدث عنه والنربة 
Intention لة هذه األنواع الثالثة من الدالالت االنفعالية تندمج مع الدال. ويعين األثر الذي حياول القارئ إحداثه لدى مستمعه

  ..)1980عياد، ("وتؤثر فيها وتتأثر مبا وهلذا فهي جهات للمعىن Senseالفكرية 

لقد جلأ شكري دمحم عياد إىل دراسة األسلوب حىت خيلص هذه الكلمة من الفوضى اليت عرفها النقد املعاصر، ولكي يفرق بني اللغة 
القدمية واالختالفات اليت كانت تسود اللغويني، فريى أن هناك من القدماء من نظر إىل اللغة على  واألسلوب جنده يستعرض النظر,ت

أ¢ا متتاز qلثبات مهما طرأ عليها من تغريات وعلى هذا األساس قام منهجهم العلمي كله qالستعالمات اللغوية اليت يعتد =ا عندهم 
فتفسد ألسنتهم، فعمدوا من ذلك إىل مجع منت اللغة من طرف  ختتلط qألعاجم حىت تلك اليت ترجع إىل عصور االحتجاج قبل أن

علمائها مث كانت مهمة من جاءوا بعدهم بتبويب املادة وحتليلها وشرحها وكانت هلذه الفلسفة اللغوية،ويف حديثنا عن عصور االحتجاج 
وتطورت من هذه الفكرة ما مسي بعمود الشعر  ) ه370(يف اللغة كان هناك احتجاج يف األدب وهذا ما جنده qخلصوص عند اآلمدي

فاألسلوب عند أهل هذه الصناعة وما يريدون =ا يف إطالقهم، فاعلم أ¢ا : كما تطورت منها فكرة األسلوب وهذا ما يراه ابن خلدون 
  .) 1992عياد، (ه عبارة عندهم على املنوال الذي نسج فيه الرتاكيب والقالب الذي يفرغ في
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إن معارضة شكري دمحم عياد لفكر ابن خلدون يتضح أن املنوال الذي يشري إليه غري النحو والبيان بقدر ما هي الصورة الذهنية للرتاكيب 

 اخليال كاملنوال الذي qعتبار انطباقها على حنو خاص، مبعىن أن يرتع الذهن هذه الصورة من أعيان أصحا=ا ويصورها يف: املنتظمة كلية 
  .)1993عياد، (ينتقي الرتاكيب الصحيحة عند العرب كما يفعل البناء أو النساج يف املنوال 

رية أم فشكري دمحم عياد يلخص لنا عملية اخللق اللغوي وهي أن مثة أبنية عميقة يف ذهن كل مستعمل للغة سواء كانت هذه األبنية فط
ة مكتسبة تستطيع مبراعاÎا أن خيلق عددا ال حيصى من اجلمل اليت مل يسبق له أن مسعها، إن ابن خلدون يصور لنا البنية أو اهليئة الذهني

اليت يصدر عنها الشعر أو النثر تصورا ال يكاد خيتلف عن تصور النحويني، إال يف شيء واحد لقواعدهم وهي ،أن البنية الذهنية يف 
هيئة حتصل عن التأليفات املعنوية، والنظم هيئة حتصل عن التأليفات " سلوب بنية معنوية ألنه كما يراه حازم القرطاجين الذي يضعه يفاأل

ال شك أن . ) 1992عياد، (.اللفظية فسؤال الطلل مثال يف الشعر يكون خبطاب الطلول ومن خرج عن هذه األساليب فال يعترب شاعرا
هذه النظرة ،على صمودها، أكثر متاسكا من نظرة أدqئنا املعاصرين ولعل اضطراب هؤالء أمام كلمة أسلوب راجع إىل أ¢م مل يقبلوا 
الفلسفة اللغوية اليت قامت عليها نظرية األسلوب عند القدماء ولكنهم أساءوا الظن بكل فلسفة لغوية ومن هنا انصرفوا عن علوم البالغة 

فهل يعين هذا أن علم األسلوب كما يرى هؤالء ينبغي أن حيل حمل النقد األديب و Ñريخ . ) 1992عياد، (إىل فضاء النقد األديب 
  األدب؟

شرح لغة املتنيب أو زهري فإذا ذهب اللغوي إىل  ،فالنقاد يسهمون يف كل أنواع التصفيات و اإلحصاءات وهي من اختصاص العامل اللغوي
وهذا qالعتماد على اللغة  ،وإذا حتدث عن أسلوب زهري أو املتنيب أكثر من جمموع اخلصائص اليت منيزها ،فهو جيمع صورة كاملة للغته

و بعبارة أخرى لذلك فالناقد األديب الذي يقوم qلدراسة األسلوبية لنص ما تكون مهتمة متيز النص األديب عن نص أديب آخر أ ،القياسية
فهو مثل االختيار الذي يتبع  ،وهو مصطلح خيرج عن دائرة القانون ) 1992عياد، (. االختيارات اليت جيمعها الناقد qالحنرافات

ولكننا حنس أن هلم فردية أدائية ،  ،ارفهناك كتاب ال ينحازون عن املعي. أو الكاتب املبدع أن يكون الكالم قادراً على التوصيل ،الشاعر
كما أشار إليها كان معموال =ا يف العصر اجلاهلي   ،فاالختيارات يف األسلوب  .وهنا يتجاوز حدود املفهوم ،و أن هلم متييزاً فنيا واضحا

  :حة عند امرئ القيس يف وصفه للفرسوهذا ما نراه جمسداً و بصورة واض

 )2002رزوق، ( اهتزامه             إذا جاش فيه محية علي مرجلعلى الدبل اجلياش كأن 

وقد وضعت هذه الكلمات الثالث يف إطار  ،وقد كررت يف الفعل جاش واهتزام  ،وهي جياش  ،حيث جند فيه كلمتني تعكسان صوتني 
ضخما يعلى فيه املاء فينبعث منه تشيعا  فيشعرك بروعة اإلعجاب و السيما إذا متثلت خبيالك قدراً  ،حتكى مبجموعة ترد أنفا من الفرس 

  :وقد مان تويف يوم واحد ،وغبارا، مث أيضا ما جاء به أبو ذؤيب اهلذيل وهو مطلع قصيدة برى مبا أبناءه اخلمسة

وا أليس يف هذه احلال أنه هو أو املوقف كليهما يتعلق بظروف القول تبقي فقط بعض الفروق يف داللة كل منهما، فالبالغيون أسس
وخلدمة اخلطابة أكثر من الشعر لذلك فإن أهم عنصر يف ظروف  ،عملهم يف ظل سيادة املنطق على الفكر العلمي يف املوضوعات األدبية

وإن كانت املادة األدبية  ،ولذلك فإن أهم عنصر هو العقل، أكثر من خدمة الفن الشعري ،القول عندهم هو احلالة العقلية للمخاطب
ري من األحيان االهتمام qحلالة الوجدانية للمخاطب و املتكلم أما علم األسلوب فقد نشأ يف العصر الذي دخل فيه فرضت عليهم يف كث

أكثر مما عنوا  ،فعلماء النفس احملدثون قد عنوا qخلطاب الوجداين من اإلنسان )1980عياد، (علم النفس إىل شىت جماالت احلياة 
فإىل جانب العوامل اخلارجية الكثرية اليت ارتبطت أو اليت  ،أشد تعقيدا من مقتضى احلال ،qجلانب العقلي لذلك جند علم األسلوب

واهلدوء  ترتبط بني القائل واملتلقي، سواء أكان األمر يتعلق qلعمر أو املركز االجتماعي فهناك عوامل فردية ترجع إيل القائل وحده كاملزاج
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  مفهوم األسلوب يف نظرية شكري دمحم عياد النقدية

هذا وإىل جانب العامل الوجداين أمر مهم آخر وهو موقف الفاعل من خماطبته يف حلظة القول qلذات هذا من جهة ومن جهة  ،والرزانة
فيجب أن ال ننس أن العالقة بني املرسل واملرسل إليه ختتلف من فن إىل فن آخر،  ،أخري فنحن نتكلم عن األسلوب يف األعمال األدبية

واية ليست مثلها يف املسرحية وليست مثلها يف القصة القصرية وذلك يرجع لنوع العالقة النفسية يف كل حالة هلا أثرها يف اللغة ففي الر 
فنجده    )1985عياد، (ولذلك فكما يقول شكري دمحم عياد أليست هذه لب نقطة االلتقاء بني الدراسة األسلوبية والنقدية  ،املستعملة

  :يستشهد =ذا البيت
  )1992عياد، (والدهر ليس مبتعب من جيزع               أمن املنون وحريتها تتوجع 

فهل ينكر الشاعر على نفسه أن يتوجع من  ،فاالستفهام الغريب كما يراه شكري دمحم عياد يف الشطر األول وهو ما حفل به الشاعر
فلقد  ،ألن الذاهبني لن يعودوا ،لكنه يذكر نفسه Üن الوجع ال جيدي فإن غضب الدهر لن يرضاه ،املوت ؟ وأية وجيعة أشد من املوت

ستفهامية، و يقول البالغيون مث نالحظ تقدم اجلار واÞرور من املنون على بقية أجزاء اجلملة اال ،بلغ احلزن أقصاه فيتحول إىل استسالم
بل التوجع من نزول املوت، ال من أي شيء  ،فكأن موضع تساؤله ليس التوجع يف ذاته ،أن التقدم يف مثل هذه احلالة يفيد القصر

   .)1992عياد، (آخر

ليأيت الناقد  .مضاعفةفليس مثة فجيعة أشد من فجيعة املوت املفاجئ فما qلك إن كانت الفجيعة  ،وهذا ما جعل االستفهام أشد غرابة
بعد ذلك و يقدم حينها رأيه يف هذا السبب بطريقة مغايرة ختتلف من eقد إيل eقد مع إبداء احلجج و احلكم على الشاعر و إن كان 

هذا من جانب االختيار أما إذا جئنا إيل عملية الذوق أن الناقد األسلويب ال ميكن  ،دشعره رديئا أم جيدا وهي الوظيفة اليت جاء =ا النق
  .)1992عياد، (".أن يدرس عمال ال يتذوقه

ن حياولون الوصول فنجد شكري دمحم عياد يتفق والناقد سيبتز الذي حياول دائما أن يغطي علي هذا النقص ولكن اخلطأ يرتصد دائما مل
 .) 1992عياد، ("إىل أحكام عامة دون أن يبالوا بسالمة املنهج مهما تكن ثقافية

  عالقة علم األسلوب بعلم البالغة .2

 ،فبعد �كده من أن علم األسلوب . إضافة إىل حديثه عن العالقة بني اللغة واألسلوب فقد آثر أن يربط اجتاهه األسلويب qلبالغة العربية
وهذا يكون قد اكتمل مشروعه النقدي األسلويب يف خضم نظريته  ،ذو نشأة لغوية مستمدة من علماء اللغة ليجعله امتدادا للبالغة العربية

  .)1985عياد، ("إين أرمي إيل وضع علم على اخلريطة العامة للدراسات األسلوبية كما نعرفها اليوم:" ية قائالالنقد

ما هي الصفة : واملتتبع هلذا القول يطرح السؤال ،فهذا القول ال ميكن اعتباره تعريفا ~صالح القوم بقدر ما يكتفي ~يراد أقسامها 
  املشرتكة أو الصفات املشرتكة اليت تؤديها خواص الرتاكيب املشرتكة حقها  وهو موضوع علم البيان ؟

الذي إذن فكل ما ميكن اخلروج به هنا هو أ¢ا أحكام معيارية مث أن الصفات املشرتكة بني علمي املعاين وعلم البديع ال يقنع الطالب 
يدرس العلمني علي أ¢ما علمان منفصالن أو كما يقول متام حسان ال يقنع حىت الطالب أو العامل الذي حياول البحث عن أصول 

  .(1981 ,. اللغوي، الفكر ألصول ابستمولوجية دراسة ,حسان)"مشرتكة ملباحث البالغة ا لعربية 

إ¢ا ميادين خمتلفة الطابع أو أ¢ا فروع يف نطاق دراسة األساليب فهي ال تقنع حىت الذي حياول الربط بني علمي املعاين والبيان علي 
الواحد بطرق حمتلفة يف وضوح الداللة عليه ومن مث ميكن أساس أن البيان يتعلق qإلفادة، يف حني أن الثاين وهو البيان يعلق ~يراد املعفي 
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حسان، (.شعبة من علم املعاين ال ينفصل عنه إال بز,دة اعتبار فهو جيري منه جمرى املركب من املفرد: النظر إيل علمي البيان على أنه

1981(.  

اإلمكاeت الثابتة للغة العربية فهل يستخدم مثال التقدمي والتأخري بنفس الكثرة يف النثر كما يستخدم فإن هذه االختالفات ال خترج عن 
وكيف تطور استخدام السجع من العصر اجلاهلي حىت القرن  3و 2يف الشعر وهل يستخدم يف عصرe هذا بقدر ما يستخدم يف القرن 

لوم اللغوية احلديثة يدرس الظواهر اللغوية على طريقتني؛ طريقة أفقية تطور بالغة فشكري دمحم عياد يرى أن علم األسلوب كسائر الع 10
والذي يقوم بدوره على . والطريقة الرأسية متثل كل ظاهرة من هذه الظواهر على مر العصور ،هذه الظواهر لبعضها البعض يف زمن واحد

  ).1992 عياد،( ".مراعاة هذين الطريقتني هناك طريقة أخرى وهي االختيار

إن البالغة تقوم مقام على مقتضى احلال فكما أن البالغة تقر أن الكالم يطابق أو ينبغي أن يطابق مقتضى احلال فكذلك يقر علم 
  .)1985عياد، (األسلوب أن منط القول يتأخر qملوقف 

  االختيار . 1.2

أليس يف هذه احلال أنه هو أو املوقف كليهما يتعلق بظروف القول تبقي فقط بعض الفروق يف داللة كل منهما، فالبالغيون أسسوا 
وخلدمة اخلطابة أكثر من الشعر لذلك فإن أهم عنصر يف  ،عملهم يف ظل سيادة املنطق على الفكر العلمي يف املوضوعات األدبية 

ولذلك فإن أهم عنصر هو العقل وإن كانت املادة ،أكثر من خدمة الفن الشعري  ،ة العقلية للمخاطبظروف القول عندهم هو احلال
األدبية فرضت عليهم يف كثري من األحيان االهتمام qحلالة الوجدانية للمخاطب و املتكلم أما علم األسلوب فقد نشأ يف العصر الذي 

أكثر مما  ،فعلماء النفس احملدثون قد عنوا qخلطاب الوجداين من اإلنسان. )1985عياد، ( دخل فيه علم النفس إىل شىت جماالت احلياة
فإىل جانب العوامل اخلارجية الكثرية اليت ارتبطت أو اليت  ،أشد تعقيدا من مقتضى احلال ،عنوا qجلانب العقلي لذلك جند علم األسلوب

لقي، سواء أكان األمر يتعلق qلعمر أو املركز االجتماعي فهناك عوامل فردية ترجع إيل القائل وحده كاملزاج واهلدوء ترتبط بني القائل واملت
هذا وإىل جانب العامل الوجداين أمر مهم آخر وهو موقف الفاعل من خماطبته يف حلظة القول qلذات هذا من جهة ومن جهة  ،والرزانة

فيجب أن ال ننس أن العالقة بني املرسل واملرسل إليه ختتلف من فن إىل فن آخر،  ،أخري فنحن نتكلم عن األسلوب يف األعمال األدبية
املسرحية وليست مثلها يف القصة القصرية وذلك يرجع لنوع العالقة النفسية يف كل حالة هلا أثرها يف اللغة  ففي الرواية ليست مثلها يف

  .)1985عياد، (ولذلك فكما يقول شكري دمحم عياد أليست هذه لب نقطة االلتقاء بني الدراسة األسلوبية والنقدية ،املستعملة

شكري دمحم عياد قد استوفاه يف مبحث االختيار، وتناوله من مجيع جوانبه فهو يرى أنه أوسع أبواب االختيار إما شعور  لذلك جند
رسل الكاتب دون شك qلتعبريات اÞازية واÞاز مبعناه األوسع يسهل اإلقناع يشمل أقسام البالغة الثالثة االستعارة والتشبيه واÞاز امل

ملعاصرون تسمية هذه األنواع جمتمعة qسم الصورة، وهي أوسع من هذه األنواع وهذا النوع من االختيار جماور لكلمة ويفضل ا. والكناية
مفردة إىل الرتكيب، والرتكيب حسب علماء األسلوب صياغة الكلمات املختارة وفق نظام لتؤدي الصورة األدبية وظيفتها التأثريية 

كون االختيار يشكل الصورة املؤثرة يف املتلقي، وقد تنجح صورته املؤثرة هذه بنجاح اختياره  .)1980عياد، (والبالغية واجلمالية
  .لأللفاظ، ومن مث نرى كيف أن االختيار يف الدراسات األسلوبية عامل مهم يف إنشاء الرسالة األدبية
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عراف صناعية ونقصد qألعراف اللغوية الطبيعية تلك اليت تقبل ويستعمل بطريقة وقد جعل هذه األعراف قسمني؛ أعراف طبيعية وأ
تلقائية كاللغة الطبيعية نفسها واألعراف الصناعية تلك اليت يتواضع عليها فريق من الناس عرضا خاصا، كأعراف أهل املهن أو أعراف 

  .)1980عياد، (:فنجد عنرتة يقول  العلوم املختلفة مع مجهوره
  هل غادر الشعراء من مرتدم                أم هل عرفت الدار بعد ووهم

فنجده يتذمر من سطوة املصطلح الشعري يف الشطر األول، ويعود إليه يف الشطر الثاين وبعد أربعة قرون يعلن املتنيب سخطه على هذا 
  :املصطلح نفسه فيقول 

  )1980األسلوب، (فالنسيب املقدم                أكل تليغ قال شعرا متيمإذا قلت شعرا 
إن ما أراد أن يؤكده شكري دمحم عياد أن االختيار كثريا ما يؤدي إىل عدم التفاهم بني املستعملني للغة، ومن مث نرى أن االختيار كان 

عن إقامة الوزن وختري :  املقولة الشهرية للجاحظ الذي حيدد فيها تصوره لنص الشعري إذ يقوليتضح ذلك يف. موجودا يف العصر القدمي
جعفر، (.اللفظ ،وسهولة املخرج، وكثرة املاء، ويف صحة الطبع، وجودة السبك، فإمنا الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير

1986(.  

وقد حدد قدامة . يار اليت أشار إليها شكري دمحم عياد والنقاد احملدثون هي رديف ملصطلح الصناعة الشعرية حتتاج إىل علمإن ظاهرة االخت
العلم qلشعر ينقسم أقساما، قسم ينسب إىل علم العروض ووزنه، وقسم ينسب إىل علم معانيه : بن جعفر ضروب العلم qلشعر فقال

وواضح أنه يقدم املعارف األساسية اليت يقوم عليها علم الشعر، . )1986جعفر، (م جيده ورديئهواملقصد منه، وقسم ينسب إىل عل
صناعة ونقداً، املتمثلة يف معرفة مجلة من املعارف شكلت عند البحاثة العرب حقول قائمة بذاÎا، ووضعت فيها كتب أتت على مباحثها 

وكتب النحو والصرف والبالغة واملعاجم، وهذه مناهج كلها صاغتها يف منهجية  ذه كتب العروض والقوايف،فاستقصت حقائقها، فه
فاألسلوب، سواء أكان اختيارا أم ال فهو عند املبدع يشكل أداة تعبريية موحية كون األسلوب يشكل . علمية استثمرها يف دراسة الشعر

هذا ما يقصده شكري دمحم عياد بقوله فيجب أن يكون للشاعر أداة من أدوات التعبري، ومن  ولعل. فضاء مجاليا حيمل املتلقي على التأثر
  .)1980عياد، (".مث تصبح ظاهرة من الظواهر األسلوبية

. ات اليت جتعله فعال أهال هلذا الفنإن مسعى شكري دمحم عياد هذا هو ما كان دائما يوحي qمتالك الكاتب والشاعر، وحىت الناقد األدو 
ألن الكثري من يقول إن قول الشعر أو كاتبه فهي صناعة أو حرفة كسائر احلرف ومماً أراد أن يصل إليه هو أن عملية اإلبداع قائمة على 

ا املبدع العريب وهي ليست مادة االختيار الذي ينتج بدوره عملية الرتكيب، وهو من مث حبث عن فائدة اللغة اليت هي املادة اليت يعمل فيه
غفال بل هلا عمل يف غاية الرتكيب واإلحكام، فال بد إذن من التعرف على خصائص هذا الشكل إذا أردe أن نعرف ما ذا حدث له يف 

ي يدفعها وهذا عمل أديب معني، وqإلضافة إىل اإلمكانيات اليت تنتجها اللغة، والتحكم يف هذه اإلمكانيات فهناك مسارها الطبيعي الذ
  واالنز,ح فكيف يرامها شكري دمحم عياد يف نظريته النقدية ؟. ما يعرف qلرتكيب

  الرتكيب . 2.2

تقوم ظاهرة الرتكيب، يف املنظور األسلويب، على ظاهرة إبداعية سابقة عليها وهي ظاهرة االختيار اليت ال تكون ذات جدوى إال إذا 
عياد، (فالرتكيب عنصر أساسي يف الظاهرة اللغوية وعليه يقوم الكالم الصحيح "أحكم تركيب الكلمات املختارة يف اخلطاب األديب 

 تها لذلك جند عبد القاهر اجلرجاينغة ال تستقيم للمتكلم إال إذا وصفها وبناها على الرتكيب الواقع على غرائز أهللألن ال. )1980
دمي النحو منقسمة بني حركات اللفظ وسكناته ،وبني وضع احلروف يف مواضعها املقتضية هلا، وبني �ليف الكالم، والتق يقول أن معاين
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 .)1980عياد، (والتأخري فإن زاغ شيء عن هذا النعت فإنه ال خيلو من أن يكون مردودا خلروجه يف عادة القوم اجلارية على فطرÎم،

وضعنا يدe على ذلك ويرى شكري دمحم عياد أن ضرورة وجود الرتكيب أثناء تشبث الكاتب برسالته أننا نعانق شبحا حني حنسب أننا 
  .)1980عياد، (االنسجام بني الدال واملدلول

من مهمات النحو العادية أن يقوم بتحديد فئات اجلمل السليمة التكوين، : واالنسجام بني الدال واملدلول كما يراه تشومسكي يف قوله
للوحدات اليت تتكون منها اجلملة ولكيفية تشكلها وكذلك للعالقات البنيوية بني اجلملة وأن يستند لكل  منها وصفا هيكليا أي وصفا 

  ).1988اجلرجاين، ( .وأختها

ألن األسلوبية ترى أن الكاتب ال يتسىن له اإلفصاح عن حسه وال عن تصوره للوجود انطالقا من تركيب األدوات اللغوية تركيبا يفضى 
وهذا هو الذي يقصده تشومسكي ويوضحه شكري دمحم عياد يف اجتاهه هذا، وهذا ما طبق . واالنفعال املقصودإىل إفراز الصور املنشودة 

حبدود النص يف ذاته ومن مث يكسبها املنهجية وحىت املبدئية من حيث هي إحكام نظرية وعلى هذا الصعيد qلذات تتشكل األسلوبية 
ة بكو¢ا ظاهرة اجتماعية، فهناك حيل ختضع إليها العملية الرتكيبية اليت تصدر عن على األلسين احملض ألن اللسانيات قد حددت اللغ

ألن العناصر  .ومع أن حبث الرتاكيب الوجدانية مل يكد يبدأ، فإe نزداد حلقيقة أن املنطق ال يكفي لتفسري كل شيء: حركة الوجدان يقول
فاصلة بني أجزاء اجلملة املنطقية أو التحليلية، ذلك أن االنفعال هو الشرط إىل وقف التحديدات ال. االنفعالية الداخلة يف الفكر متيل

األول لإلبالغ عن طريق اللغة وهو أن الفهم يعتمد على عمليات حتليلية ويرتتب على ذلك أن يكون التعبري وجدانيا بقدر ما مييل إىل 
  .)1985عياد، ("شكل تركييب أو مفصول

ديدة معىن هذا أن للوجدان �ثريا تركيبيا على املعاين فإما أن يبسط أفكارا قائمة qلفعل فيجعلها سهلة التناول، وإما خيلق دونه مفاهيم ج
رب عن تدمج معاين مركبة عن طريق اللغة اليت �خذ املسألة هنا من الناحية النحوية، ذلك أن الوجدان يدمج فعال، ألن اجلملة هي اليت تع

هذه األجزاء بدورها تقابل أفكارا بسيطة، ألن األفكار هي الوحدات اليت  الفكرة، وأن امليل إىل التجريد يدمج مع أجزاء من اجلملة،
يتكون منها املعىن، كما أن عناصر اجلملة هي األجزاء اليت تتكون منها اجلملة، ورمبا استعان أحد الطرفني qآلخر فاملتكلم خيتار من 

يد اللغوي مادته مث تتلو مرحلة التوزيع، وهو ما جنده عند اجلاحظ qلتصرف يف األلفاظ وهنا إشارة إىل سياقاته إىل أن التوزيع غري الرص
  .)1989املسدي، (.احملكم لأللفاظ جيعل اجلزء يؤدي إىل اختالل التوازن

أن الرتكيب األسلويب كل مقطع لساين فهو حلقة وصل بني األشياء والواقع املرموز إليها،  فرأي املسدي يتفق مع شكري دمحم عياد وهو
واملتقبل لذلك املقطع وهذه العالقة ليست عفوية وال اعتباطية وإمنا هي تعرض عقدا مزدوجا، أحد العقدين لضغوط الداللة، وهو 

هو التسليم مبجموعة من القوانني الضابطة لرتتيب مقاطع الكالم التواضع على رصيد معجمي معني واآلخر يستجيب لشروط اإلبالغ و 
وهذا العقد الثاين يشمل األسس العامة Ñركا بعض اÞال لتصرف كل فرد من أفراد اÞموعة اللسانية الواحدة، وهذه اخلصوصية تربز لنا 

حو سابقا يف الزمن لألسلوبية، إذ هو شرط واجب هلا، عالقة النحو qلبالغة، فاألول هو جمال لألسلوبية وعلى هذا االختيار كان الن
 فكل أسلوبية هي رهينة القواعد النحوية اخلاصة qللغة املقصودة ،ولكنها مراهنة ذات اجتاه واحد، ألننا إذا سلمنا أسلوq بدون حنو فال

  .)1980عياد، (يكون هناك تركيب

 عياد ومن تبعوه من النقاد العرب أن األسلوب تركيب لغوي ذو قيمة مجالية وفنية، وهذا الرتكيب بدوره حيول وقد عدها شكري دمحم
وخنلص إىل أن شكري دمحم عياد عد الرتكيب ظاهرة أسلوبية  .اخلطاب األديب إىل عمل فين من خالل وحداته وانسجامه الداخلي
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العرب والغربيني، وتفاوتت فيها وجهات النظر وإن كان مجيع دارسي األسلوب جيمعون اسرتعت اهتمامه كما اسرتعت اهتمام الباحثني 
  .على أمهيتها، ألن =ا قوام اخلطاب األديب وبواسطتها حتقق انسجامه وتكامله

  االنز7ح . 3.2

إىل جانب االختيار والرتكيب اهتمت الدراسات األسلوبية بظاهرة، أو خاصية أخرى qعتبارها أساسية يف تشكيل مجاليات النصوص 
فاالختيار مرتبط qلقائل أو املبدع وقلما يشعر به املتلقي إال أنه : لذلك جند شكري دمحم عياد يؤكد يف قوله االنز,حاألدبية إ¢ا ظاهرة 

. ولذا يسمى الكالم الذي غلبت عليه خاصية االختيار السهل املمتع إذا أراد أن يعيد الكالم أو fيت مبثله مل تسعفه قرحيته،يرÑح له، ف
واالحنراف على العكس فقد يصدر عن املبدع بصورة عفوية إذا انطلق يف التعبري، ولكن املتلقي يشعر به شعورا قو, يف مجيع 

  .)1980عياد، (.األحوال

 إن االختيار حمدود qإلمكاeت املتعارف عليها، واالحنراف يبتعد عن طرق التعبري الشائعة، ورمبا اقرتب إىل القليل الشاذ وقد عرب عنه
إنه كما هو متعارف عليه هو اخلروج  .)1980عياد، (هو أنه حيلة مقصودة للفت انتباه القارئ "شكري دمحم عياد يف موضع آخر بقوله 

ها من مجاليات النصوص األدبية، عن القاعدة و إمنا يضعه يف موضع لفت االنتباه أو بعبارة أخرى نوع من احليلة املقصودة وهي كل
عتبار االنز,ح هو األسلوب األديب ذاته االنز,ح هو احنراف الكالم عن منطه بواسطته التعرف على طبيعة األسلوب األديب، بل ميكن او 

على أساليب اخلطاب، أما املستوى  البالغيةاللغة إىل مستويني، املستوى العادي ويتجلى يف هيمنته الوظيفة  األسلوبنيوقد قسم حينها 
ك إىل شحن اخلطاب اإلبداعي الذي خيرتق شحن، االستعمال املألوف للغة، وينتهك مجيع األساليب اجلاهزة، ويهدف من خالل ذل

  ..)1994 – 1993السد، ("بطاقات أسلوبية ومجالية حتدث �ثريا خاصا يف املتلقي

كون اخلطاب األديب نظاما لغو, خارجا عن املألوف اللغوي املقصود يف إنشائه؛ مبعىن أنه شكل بدافع إرادي، وهو خاضع ملبدأ 
لكلمات املناسبة وتركيبها يف نسق لغوي فين ليؤدي وظائفها الفنية واجلمالية، ألن اختيار األلفاظ وتركيبها يف سياق االختيار؛ أي اختيار ا

وجوب تصوره يف النص األديب، ألنه  فاالنز,حأديب جيعلها تتعدى الداللة األوىل غري املقصودة إىل الداللة الثانية اليت يريدها املبدع وهكذا 
ليوسبيتزر، (أطاردهللنص ألن لزوم االحنراف لتحقيق األثر الكلي للنص، فاالختيار واالحنراف يف هذا املنظور كجناحي  يعطي معىن كلياً 

1987 (  

ي يصل إىل إذن فهو مقياس لتحديد اخلاصية األسلوبية عموما ومساير لتقدمي كثافة عمقها ودرجة جناعتها مث يندرج يف منهج استقرائ
  "(Fulemarouseau precis stilistique, 1969)" املطابقة بني مجلة هذه املعايري وما نسميه qلعبقرية اخلالقة لدى األديب

ليس لنا أن ندرك كيف يتأتى لوحدة لغوية أن تقتصر دورها يف نظام من العالقات على الناحية الوظائفية، وتصري يف نظام آخر وجها 

نية أسلوبيا، كما أن نظرية االنز,ح ال تعىن qلكيفيات اليت يتحول من جرائها االستعمال اجلاهز قالبا ال أثر له يف متلقيه وال فعالية ف

كما أ¢ا ال توقعنا على السر يف انتشار أساليب غري عادية ال ختتلف اختالفا كبريا عن اجلاري من اللغة ويكون هلا من املميزات   ترشح عنه

  .)1999صمود، (واخلصائص ما تقوم به مقام لنموذج ألسلويب لسهال ملمتنع

اللغة ألن هذه األخرية ال ميكن أن جتري بدون ضابط ومن مث فال ميكن أن نقول إن االحنراف إنه حيرص على أن ال ختالف القواعد يف 

هو خمالفة القواعد لذلك جنده fخذ على أنه مسة أسلوبية ختضع لقواعد اللغة أما املعيار الكمي الذي ميكن أن يعني االحنراف على أنه 

 :وذج لتوضيح هذا املعيار بقول األجوفمسة لغوية ما إىل درجة غري عادية وقد قدم هذا النم
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  )1978القط، (وما كنت زوارا لكن ذا اهلوى             إذا مل يزر البد أن سيزورا

 إن ما يالحظ على هذا البيت أن التكرار هنا غري عادي ،فليس من املألوف أن ترد علينا كلمات ذات أصل واحد يف مقدار بيت من
الكالم لذلك ،فال يرتدد القارئ أن يسميه احنرافا لكن يبقى مسة من السمات األسلوبية اليت يطلق عليها جاكوبسون اسم املفاجأة ومن 

ومن مث تتبني لنا جهات التفرد واألصالة اليت : هذا نرى أن لكل كاتب أسلوبه، ومن مث انز,حه أو احنرافه كما جند صاحب النظرية يقول
االحنراف أحياe ما يكون مفتاحا لفهم النص كالتكرار املوجود يف البيت السابق قد يكون الزمة من اللوازم عند أي أن . كاتب  ايتميز =

  .)1980عياد، (qلنسبة إىل صاحبه مسة لإلبداع الشخصي وqلنسبة إىل متلقيه مدخل إىل عامل جديد   فاالحنراف أي كاتب أو شاع

االختيار والرتكيب ومن مث كما يقول شكري دمحم عياد هو وجه من : إن مفهوم االنز,ح قد مورس انطالقا من حموري الكالم األساسيني
احلديث استقطبت اهتمام كثري من أو االحنراف، يف اخلطاب النقدي  إن ظاهرة االنز,ح،. .)1980عياد، (.وجوه الظاهرة األسلوبية

الباحثني كما جعل هلا شكري دمحم عياد جانبا �صيليا متقدما حني هم بدراسته يف األدب القدمية استنادا إىل الوضع السائد يف كل عصر 
  .ومن مث فلم ختل أي دراسة من مفهوم االنز,ح ودوره يف اخلطاب األديب والنقدي

بل هو سبيل إىل انفتاح النص وتعدديته وهو ال يعىن أن االنز,ح مرادف للغموض، فالغموض ليس إال  فاالنز,ح ليس مطلبا يف ذاته،
عرضا وهو نسيب ونفي qلعرضية كونه مظهرا من مظاهر االنز,ح وليس مفهوما شعر,، ولذلك عده النقاد مفتاحا من املفاتيح لفهم النص  

ألجوف ومن مث يكون الزمة من اللوازم عند أي كاتب وإذا كان األمر، كذلك فكيف كالتكرار الذي الحظه شكري دمحم عياد يف بيت ا
  .يرى شكري دمحم عياد وفق اجتاهه األسلويب ميادين الدراسات األسلوبية عند كل من التعبريية واإلحصائية

عيتها للمعاين والبيان، فتنشأ الفصاحة تتضح املسألة أكرب عند شكري دمحم عياد حينما نقل قسم البيان وقسم البديع إىل البالغة مبرج
 بنوعيها املعنوية واللفظية مما يكسو الكالم حلة التزيني وبرقية أعلى درجات التحسني لكن إذا أردe أن منسك بزمام األمور أكده حينما

، وكذلك عرفوا علم .)1980عياد، (جاء يف تعريفه للبالغة آخذا بذلك أشهر تعريفات القدماء يف أ¢ا مطابقة الكالم ملقتضى احلال 
  .)1980عياد، (".العاين Üنه العلم الذي تعرف به أحوال اللفظ العريب الذي يكون =ا مطابقا ملقتضى احلال

  خامتة

؛ ذلك أن البحوث اليت تتناول اللغة األم ختتلف كل االختالف عن تلك وصف املسالك التعبريية يف اللغة إن مهمة األسلويب تكمن يف
ففي احلالة األوىل يبدو الكالم من وجهة نظر املتكلم وسيلة للفعل والتعبري، ومن وجهة نظرة السامع مصدرا . اليت تتناول لغة أجنبية

واملتلقي، ولكن كل التعبريات مناسبة لسمات لالنطباع ورد الفعل ومن مث تنسجم حركات الفكر والشعور عند كل من الكاتب 
لذلك يرى شكري دمحم عياد أن علم األسلوب  الشخصيات، واملوافق حىت للهجة اخلطاب ألن هذه األمور من مجاليات النص األديب،

  .واحد من علوم اللغة كعلم األصوات يف املادة الصوتية، كل ما حيدث إحساسات عضلية مسعية وهي األصوات املثرية

إننا نعيش يف عصر اإلحصاء، : لذلك آثر شكري دمحم عياد أن يقف عند هذا املنهج، الذي يراه ضرور, يف الدراسات األسلوبية فيقول
فال نستغرب أن ننفذ لطرق العددية يف كثري من أقسام اللغو,ت، وعلم األسلوب وميكن أن يقال، إن دخول هذه الطرق يف اللغو,ت 

تعتمد اعتمادا كبريا على هذا املنهج، لكن . فالدراسات املعاصرة، وخاصة اللغوية منها. )1985عياد، (جه عام جدير qالستحسان بو 
 .ءqعتمادهم على هذا املنهج جيب أن ينظروا إىل حماسنه من جهة، وإىل األخطاء اليت ميكن أن يقع فيها املستعمل من وراء هذا اإلحصا

واالقرتاب بذلك من منهج العلم التجرييب . ومن مث يعد املنهج اإلحصائي ذروة ما توصلت إليه األسلوبية يف جمال حتقيق موضوعيتها
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  مفهوم األسلوب يف نظرية شكري دمحم عياد النقدية

واالبتعاد عن دائرة الذاتية واملوضوعية اليت تتسم =ما األحكام النقدية غالبا، ويتخذ منها اآلخر سبيال إىل التشكيك يف  ،والر,ضي
  .ه األحكام والتهوين من قيمتهامشروعية هذ
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Abstract :  Article info 

This research attempts to shed light on the poetics of intertextuality in the 

poems of Al-Jawahiri, as this poet was able, with his inimitable ability, to draw 

very accurate and attractive poetic images of the time in which he lived and 

lived, these images that we cannot disassemble and understand their essence 

without using the mechanisms of intertextuality at various levels. By this, we 

were able to find out some of its aesthetics secrets, which dissolve different 

images of time that Al-Jawahiri summoned from the Arab poetic heritage, and 

reconstructed and merged them to identify with its present, so through this 

summoning process it provides a strong model for the use of heritage. 
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  الرتاثية للزمنالتناص يف شعر اجلواهري من خالل استدعاء الصور 

  مقدمة

وإمنا سعى  خملصا لرؤيته الشعرية، وتصوره للعملية اإلبداعية، فهو مل يسقط يف كتابة شعرية ذات هاجس واقعي،إن الشاعر اجلواهري ظل 
 فقد ظل اجلواهري إىل خلق جتربة شعرية منطلقها الوعي @لذات ومنتهاها االندغام واالنغماس يف اهلموم ا8تمعية،واالنشغاالت اإلنسانية،

معّمراً مثل لبيد العامري، منفياً مثل املتنيب، فقد عاش أكثر من ثلث عمره . عنيداً أمام السؤال، ضعيفاً أمام إغواء الشعر وإغراء القصيدة
 ، مفكرًا مثل املعّري، حيث رصع قصائده @حلكمة واملعرفة"_ دجلة اخلري"و" بربيد الغربة"يف الغربة، اليت أرخها يف سنواته األوىل 

  .)2008احلسني، (

اء @لذات؛ ومن مث وسم القصيدة الشعرية بنكهتها العراقية يف بعدها احمللي،واملمتدة يف الرتبة العربية؛وجعلها ترmد آفاقا إبداعية تروم االحتف
ق؛ لتأثيث التجربة الشعرية بصبغة التجديد احتفاء مجاليا متشحا ببعده اإلنساين،رامسة مالمح صوت شعري يغوص يف كوامن األعما

واإلبداع النابع من صلب املعا�ة وا8اهدة والنضال؛ اليت خاضتها الذات يف عوامل واقع يتسم @ألوجاع واجلروح املنغرزة يف جسد وطن 
  .روا عدم اإلقامة يف ختوم العزلةمعطوب @ال�يارات واهلزائم،وهذا يدل على أن الشاعر اجلواهري شاعر من ساللة الشعراء الذين اختا

ومكمن هذا العمق اإلبداعي وأصالة الرؤية الشعرية هو إعطاء مسافة للتأمل واإلمعان يف عامل متأزم؛حيث استطاع أن يؤسس جتربة شعرية 
  .متتاح من معني احلرقة واالغرتاب؛مما أسهم يف إغناء التجربة وإثرائها

وهي بنية مفتوحة على دالالت ممتدة ،إذ ال ميكن القبض على  من مالمح شعرية النص اجلواهري،وتشكل بنية التناص مع الرتاث ملمحا 
املعاين النصية مباشرة؛ ذلك أن النص الشعري متشرب من روافد تراثية وmرخيية  وفكرية متشعبة ،مما يتطلب الغوص عميقا يف ثنا_ 

كيف استطاع اجلواهري أن يوظف الصور الرتاثية  :التايل اإلشكاللص إىل طرح ومما سبق خن.النص؛ للوقوف على أبعاده اجلمالية والفنية
 صيا من أصوهلا  الشعرية القدمية؟للزمن ، وكيف متكن من امتياحها تنا

صور ترمي لعرض  هنا ، فكلها يف مباحث هذا املقال وعليه فقد  اخرت� أن جنلي مجالية تالقح نصوص اجلواهري مع النصوص األخرى 
، وإن كانت ال حتيط جبميع منتجه الشعري ألن البحث عن هيف شعر الكثرية جدا  التناص الزمن يف شعر اجلواهري ، وهي صور من صور

التناص يف شعر اجلواهري ليس @ألمر اهلني مع شساعة مساحاته الشعرية، وتعدد دواوينه �هيك عن صعوبة القبض على كل اآل�ر 
  .التناص مبختلف أشكاله ومظاهره وتعدد مصادرهاجلمالية اليت خيلفها ذلك 

  تكثيف التجربة الشعرية. 2

  استحضار التجارب الشعرية. 1.2

يف معناه العميق زاد فكري ورحلة يف الكشف األديب تفضي بنا إىل أصقاع غريبة جمهولة يف ذات اإلنسان، وهو حقول مجالية  الشعر
وهو يعاجل قضا_ الوجود ووضع اإلنسان يف العصر الذي يعيش . وتذوق مجايل، والشعر ليس سرد كلمات، فالشاعر فنان وحكيم أيضاً 

وكالم عن سلطانه @لرمزية أو اعتماداً على الصور والتداعي والتقابل @ملعاين، ومقدرة على اإلحياء خبواطر  فيه،  والشعر مناجاة للوجود ،
غريبة مبدعة تستطيع أن تنفذ إىل نفس السامع وتعمل على إ�ر§ا مبا حتققه من جتاوب، وأن تصعد معه خبياله وآرائه ووجدانه، وأن 

  .)16ص82، صفحة ع1991لؤلؤة، ( ي يف معرض اخللق واالبتكار والتنامي والتكثيفيتلمس السامع ما جاشت به القصيدة وه
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  طيب  بوترعةال

 
وطبيعة الشعر تقتضي التأمل يف أغوار التجربة اإلبداعية للشاعر، وهذا التأمل يتفّحص العمل الفين نفسه ويلقي ضوءاً جديداً على بنية 

مبا متازج معها من جتارب سابقة، حيث تستدعى لتكثيف التجربة احلاضرة وتوسيع أفقها وتساهم يف تلوينها بصور ماضوية القصيدة 
مثل هذا العمل يساعد على إغناء التجربة الشعرية يف تناول الفن الشعري، و تبني مسالكه يف  .تكتسب دالالت جديدة يف احلاضر

   .عريةبدعة وتشكيل عبارا§ا الشاملالنفس 

إن الشاعر يلجأ أحيا� كثرية إىل استحضار التجارب الشعرية السابقة واملتزامنة مث يدجمها يف جتربته اخلاصة عن قصد أو غري قصد، 
ليكثف نصه، ويصبح خطابه متعدد القيم ال أحادي القيمة، وهي وسيلة ال شخصانية تتيح للشاعر أن يقول ما يريد متكئا على ما 

  .التفكري يف السابقني من الشعراء أسالفه سبقه يف قوله و 

، فبدل أن يعرب الشاعر عما Eliot( وهذه الوسيلة يف احلديث بلسان اآلخرين هي أحد وجوه املعادل املوضوعي الذي �دى به إليوت
،®ن يسوق سلسلة من الصور أو من عبارات اآلخرين تكون موضوعا يقف  يريد بصيغة ضمري املتكلم يستطيع أن يكون  ال شخصانيا

لؤلؤة، ( .للفكرة اليت يرمي إليها الشاعر، من دون أن يقول أرى أو أشعر مبتعدا بذلك عن القول املباشر والتقرير الشخصي" معادال"
  )16ص2، صفحة ع1991

لن يضري كاتب مهما تكن عبقريته، ومهما مسا فنّه، أن يتأثر °نتاج ( ا املضمار يذهب الدكتور دمحم غنيمي هالل، إىل أنه ويف هذ
فلكل فكرة ذات قيمة يف العامل املمتد بني جذورها يف . اآلخرين، ويستخلصه لنفسه؛ ليخرج منه إنتاجا منطبعا بطابعه متسما مبواهبه

وال شيء أدعى إىل إبراز أصالة الكاتب : (Paul Valéry الذي هو مرياث الناس عامة،  يقول بول فالريي mرخيها الفكري اإلنساين
  .)18: ،ص1هالل، األدب املقارن، عمان، صفحة ط( ).وشخصيته من أن يتغذى ±راء اآلخرين، فما الليث إالّ عدة خراف مهضومة

إىل القول ®ن الشاعر حلظة اإلبداع يكون حماصرا بكل ما مسع وحفظ، يف حضرة كل النصوص اليت بقيت عالقة يف الذاكرة، هذا يقود� 
يؤكد على ( فالنص  )290، صفحة 1973هالل، ( وال شك أنه آخذ من كل طرف مما يراه يعمق إحساسه ويكثف جتربته الشعرية،

إمنا النص بكثافته وتفاوت عالماته والنواميس املرنة الصارمة اليت تتحكم بنسيجها ... قيمته يف كثافته وليس يف الوظيفة اليت يؤديها
ال، ، ومبا أن الشاعر هو صنيع اللغة فإنه يقع يف حبال حرب منتوجات اخلي)الداخلي ، وما يعتلج فيه من شرايني وأنسجة ومستو_ت

/ ونصه ليس إال لعبة فيها، هو خطا@ت تقوم بعملية اخرتاق الذات اخرتاقا ينتج الداللة يف غري مكا�ا املنتظر، وإذا كان الكاتب 
الشاعر يسعى يف تواضع إىل إنتاج ما جيلب اللذة لآلخرين، لألصوات املتعددة، حىت يستطيع أن يتنقل بنصه من ثقافة الغري إىل متعة 

، صفحة 1992@رت، ( .كل النصوص اليت حدث أن لذت ألحد  من مث ميكن أن نتصور حصادا مجاعيا هائال قد جتمع فيهالكتابة، و 
8 29 38(  

  الزمن يف الشعرالعريب .2.2

ووظيفًة ،فالكون يف الشعر مل يعد قابال لالحتساب بني الزمن والشعر تساوق وقرابة من جهة كون كل منهما شاغال للوعي شكالً وكنًها 
ويدل الشعور @لزمن  .الزمين، إمنا هو حيز زمين ومكاين يقلبه الشاعر تقليبات عديدة وخمتلفة لغرض التأسيس لنظام قيمي وأخالقي بديل

ينونته، كما أن الزمن ليس غرضا شعر_، بل على الشعور @لتجربة الشخصية ، أي يشري إىل الطريقة اليت يدرك ¾ا الفرد مرور الزمن يف ك
  .)102، صفحة 2003فؤاد، ( ظل يلون األغراض الشعرية على اختالفها
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،بل من خالل أجواء القصيدة حيث يضفي الشاعر مشاعره على ) الزمان، الدهر(وعالقة الشاعر مع الزمن ال تتحدد من خالل مفرديت 
فالشاعر اجلاهلي كان اليبدأ قصيدته وال Áخذ أنفاسها إال  .، كما يضفي مشاعره على األشياء فتصري مثله هلا قلب حيس وينبض الزمن

من خالل ابتعاث املاضي بذكر األطالل، وهي صور لبقا_ املاضي ملتسقة ®مكنة ألفها الشاعر قدميا، والتسقت بذاكرته فالشعر وثيق 
  .الصلة @لذاكرة

بلغ هذا امللمح يف الشعر مبلًغا عظيًما، السيما يف الشعر اجلاهلي، إذ كان بكاء األطالل واحلسرة على ما قد كان يف األ_م اخلوايل  ولقد
  :خالدته به ، فهذا امرؤ القيس مثًال يستهل)392، ص15، صفحة ع2012، .دمحم أ( ركًنا �بًتا يف بناء القصيدة يف اجلاهلية

 )18، صفحة 1984الفضل، ( بسقط اللوى بني الدخول فحومل       قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
 :وهذا طرفة بن العبد يستهل معلقته به أيًضا فيقول

 )19ص3، صفحة ط�2002صرالدين، ( اليد تلوح كباقي الوشم يف ظاهر         خلولة أطالل بربقة ثهمد

ومن صور احلديث عن الزمن يف الشعر العريب ما جاء من الكالم عن الزمن احلاضر، وذلك إما @لسآمة منه ومتين انقضائه عاجًال أو 
  :العكس، ومن أشهر ما جاء يف ذلك قول امرئ القيس

 علي ®نواع اهلموم ليبتلي      وليل كموج البحر أرخى سدوله
 وأردف أعجازًا و�ء بكلكل        فقلت له ملا متطى بصلبه

  )18، صفحة 1984الفضل، ( بصبح وما اإلصباح منك ®مثل      أال أيها الليل الطويل أال اجنلي
فحني §دأ العيون وتنام اجلفون خيلو الشاعر إىل ذكر_ته اليت تؤرقه وتقض مضجعه فصورة الليل هنا مرادف لنفس الشاعر حيث ميتد 
الزمن الليلي كالبحر ، واجلمع هنا بني البحر والليل يوحي @ملطلق حيث تظهر قبضة الزمن األبدي الال �ائي ، فيتحول الليل إىل زمن 

الليل البطيئ هنا عاد ليحمل ما نساه الشاعر يف دوامة النهار وانشغاالته احلياتية،إذا @ليل جيمعها يف مساء الشاعر دفعة ثقيل معاد ، ف
  .)2019عامر، (واحدة ويوقف أمامها الزمن حىت ينادي الشاعر على الصباح @عتباره املفزع 

وهو ما خياطب به أبو الطيب املتنيب يوًما مير به من املفرتض أن يكون من أسعد األ_م، وهو يوم ومن ذلك احلديث عن الزمن احلاضر،
العيد، إال أنه يراه غري ذلك، فال يتمىن جميئه، بل يطلب أن حتول بينهما صحار شاسعة، ذلك أنه يذكره ®حبابه الذين من املفرتض أن 

 :يكونوا معه فيه

 ِمبَا مضى أْم ألمٍر فيَك جتديدُ         _ عيدُ ِعيٌد ®يَِّة حاٍل ُعْدَت 
 )402، صفحة 2014الربقوقي، ( ُدوَنَك بيًدا دو�ا بيد فليتَ            أمَّا األحبُة فالبيداءُ ُدونـَُهمُ 

بل طبيعته احلركية �جتة من كونه ذو طبيعة احتضانية لفضاء األ�  ومنه فالزمن ال يكتسي الصورة السكونية يف الشعر العريب القدمي،
وليست الصور الزمنية يف الشعر العريب القدمي إال مثاال عن موقف الشاعر من الدهر  .لتجربة الشعريةومصدرا لرؤية العامل، اليت أما§ا ا

  :غة الذبياين يف معلقتهواحكامه لقبضته على األشياء والبشر فال ينفلت أحد من سطوته يقول الناب

 يَــوَم الـَجـلـيِل علـى ُمسـتأنِـٍس وَحــدِ       كــأنَّ َرْحـلي وقــد زاَل الــّنهـاُر بـنـا
 طَــاِوي الـَمـصـيـِر َكـِسـيِف الصَّيَقِل الَفَردِ       ِمــن َوحــِش َوجــرَة َمــوشـيٍّ أكـارِعهُ 
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  طيب  بوترعةال

 
 تُــزجـي الـشَّـماُل عــليِه جــاِمَد الـبَـَردِ       َســرْت عـلـيه ِمـن الــَجــوزاِء َسـاريةٌ 

 )17،ص2، صفحة ط1977، .دمحم أ( طَـْوَع الـشَّـوامـِت ِمـن َخـْوٍف وِمـن َصَردِ       فَـارتـاَع ِمـن َصــوِت كــالٍب فـبـاَت لهُ 
فالزمن عند النابغة الذبياين من خالل لوحة الصيد يتضح أنه زمن معاد تتضح فيه معامل الصراع من أجل التملك، فما الثور الوحشي 

وما صورة الكالب املطاردة للثور هنا إال صورة لنوائب الدهر املتعاقبة، فهي رغبة بشرية . هنا إال معادال موضوعيا لإلنسان)وحش وجرة (
  .)391، ص15، صفحة ع2012، .دمحم أ( ن ربقة الزمن والبقاء يف صورة اخللود حيث الالزمنيف التفلت م

السابقة نلج إىل صور الزمن املستدعاة من الرتاث الشعري واليت احتضنها النص اجلواهري ليكثف ¾ا مساره يف  ومن خالل التوطئة
الزمن من خالل ثنائية احلياة  صورة:التشكيل ، وقد فصلناها يف صورتني نرى أ�ما من أهم صور الزمن يف شعر اجلواهري ،األوىل 

  .غرتاب ملا له من أثر يف التجربة الشعرية للجواهري وقد عاش طويال يف املنفىواملوت، والثانية صورة الزمن من خالل اال

والنائمة يف أحضانه ومينحها أبعاداً جديدة لعلها مل تكن ) املتناص معها(ومن أهم وظائف الدرس التناصي أنه يسعى إىل إيقاظ النصوص 
عر اجلواهري مهمًا كي تسري الدراسة يف مناٍح جديدٍة وخمتلفة إذ هلذا كان اختيار مبحث صور الزمن املستدعاة يف ش, تدرك من قبل 

  .تقوم بتتبع عملية استحضار الصور الزمنية  يف مصادرها الشعرية الرتاثية  وأشكال اندغامها  يف النص اجلواهري، فتنبعث من جديد

نها هذه الصور بطرق خمتلفة حىت بدت وكـأ�ا وصور الزمن يف شعر اجلواهري تتصل جبذورها يف الرتاث  ، تلك اجلذور اليت حنتت م
  .وسنعرض صورا للزمن يف شعر اجلواهري راجعني إىل مصادرها الرتاثية . جديدة كل اجلدة عن الصور يف املتناص معها 

   الزمن من خالل ثنائية احلياة واملوت .3

  امتياح الصور القدمية -  أمام املوت. 1.3

أهم الثنائيات اليت تعهدها اجلواهري يف شعره، شأنه شأن جل الشعراء الذين عكسوا من خالهلا هاجس تعد ثنائية احلياة واملوت من 
  .اخللود الذي طاملا شغل العقل البشري ، فالزمنية من أهم مميزات اإلنسان اليت يدرك ¾ا أن مآله إىل الزوال

لذي يتهدد الشاعر وأثره الفين متالزمني حيث يكشف عن هذه والثنائية تتجلى بطرق عدة مكثفة يف شعر اجلواهري، فمفهوم الزوال ا
، وقد ر�ها ) مناهل(وهو بعيد عنها، كما نكب بوفاة زوجته ) رامونة(احلقيقة املؤملة مبرثية نظمهاعندما فجع مبوت طفلته الصغرية 

  :بقصيدة بكائية مطلعها

  أْم هِذه كِبدُ أهِذِه َصخرٌة               يف ِذمَِّة ِهللا ما ألَقى وما أِجدُ 
  عنه فكيَف مبْن أحبابُُه فُِقدوا      قْد يقُتُل احلُزُن َمْن أحبابُه بـَُعدوا

  رأٌي بتعليِل َجمراها وُمعتَقد      َجتري على رِْسِلها الُدنيا ويتبَـُعها
  ماذا خيِّيب هلْم يف َدفَّتيِه غد      أعيا الفالسفَة األحراَر جهُلهمُ 
  وال تزاُل على ما كانِت الُعَقد      مطاَل الَتمْحُل واعتاصْت ُحلوهلُ 

إبراهيم السمرائي .حتقيق د.اجلواهري، الديوان ( فال الشباُب ابُن عشريٍن وال لَبد      ليَت احلياَة وليت املوَت مَرمحَةٌ 
  )88ص2، صفحة ج1973وآخرين، 
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لقد غطس اجلواهري يف صدى عيين زوجته الفقيدة والقرب حيول بينهما، فال جيد غري النعي ملن فقدها وأصبحت تعزله عنها مسافات ال 
شأن هلا @لقياسات، وتفتت فؤاده أمواج الفراق و�ر الشوق حلدث عصت كل السبل فهمِه هو من شؤون الدهر ودروبه، كان حيلم أن 

، واجلواهري يتماهى مع صورة املوت املتناثرة أشكاهلا  حيلو له متحرراً من طغيان املوت الذي أصبح حائًال بينهمايعيش احلياة معها كما 
موقف الشعراء اجلاهليني من يف الشعر اجلاهلي خاصة @عتباره رافد تراثي كبري �ل منه اجلواهري تعابريه ونسجه الفنية، حيث امتاح منه 

أومتس أقرب  يكن الشعر اجلاهلي شعر مناسبة وإمنا كان يصدر عن فلسفة متس الشعراء اجلاهليني أنفسهم،املوت كمصري حمتوم، و مل 
 )106، صفحة ص1995الشايف، ( .الناس إليهم، فالشعر كان قائما على اإلحساس املادي ال على التأمل الفكري ا8رد 

، الُبعد احلقيقي الذي ال رجعة منهاجلاهلي كأس دائرة سينهل منها اجلميع ، ومغادرة هذه الدنيا أمر حتمي، هو الغربة و فاملوت يف الشعر 
املفارقة تكمن يف إدراك استحالة العودة، واألمل والشوق ملن أبعده املوت وØى به، لقد أفصح الشاعر اجلاهلي عن فكرته، وقام °يصال 

  : فارقة، بصورة واضحة بعيدة عن التشوِّيش،فهذا أيب زبيد الطائي، نسمعه يقولرسالته اليت تتصف @مل

 َما َكاَن ِمْن َعاَداِتَك اهلَْجــرُ         َ_ َهــاِجـــِري إْذ ِجْئُت زَائِـَرُه  
  ◌ُ )70، صفحة ص1967القيسي، ( َحـــــاَل ُدوَن ِلَقائِِه الَقْرب     َ_ َصاِحَب الَقْربِ السََّالُم َعَلى َمْن        

ا °رادة املوت القاهرة، يعاتبه على هجره، برغم معرفته التامة ®ن اهلجر ليس من طب اعِة، فهو يعاتب صاحبه الذي هجره دون إرادته ، وِإمنَّ
مفارقة شعورية،  .كما هو اللقاء، دو�ما القربعلم ِإن السالم  فهو هجر أوجبه القدر احلتمي، ويرمي شاعر� السالم على ساكن القرب، وي

  .على نسجها بتوتر تضادي عايل احلزن والعاطفة وشعور الشاعر وحمبته، تضافر القدر مبأساويته،

  اسرتفاد  بساطة الصور القدمية -  حقيقة املوت. 2.3

ونالحظ أن حقيقة املوت عند شاعر�، ال تنبع من العقل الواعي فحسب، ولكن من العقل الباطن، وال يستمد من الوعي الفردي 
وهذا الوعي تيار ينحدر من . وعي اجلماعة هو املصدر احلقيقي لإلهلام الفين العبقري (إن  .فحسب ، ولكن من وعي اجلماعة أيضاً 

زود ه كل جيل بروافد جديدة ، وقد أدرك الشاعر اجلاهلي مصريه، ووعي ذلك املصري ، وعيًا مؤملًا حيفهُ املاضي ِإىل احلاضر بعد أن ي
فاإلنسان بطبيعته ينفر من األذى ويستعد له ويتحوط ،ولكن مع املوت يسري برضى املقهور  االستسالم والقبول مبصري جمهول غامض،

ه على أمره ، املستسلم ملصريه ، البشر مجيعاً ماضون يف رحلة املوت ، حيثون اخلُطا حنو �ايتهم ، ِإىل حيث صار مجيع َمْن سبقهم يف هذ
  :، يقول قس بن ساعدة األ_دي)25، صفحة ص1977عبداللطيف، ،( )الرحلة

 ـن من القروِن لنَّا بصائُر         يف الَذاهبني األولِيـ    
 للموت ليَس هلا مَصادرُ         ملِا رأْيُت َموارِداً       

  )34، صفحة ص2010الربيعي، ،( َميضي األَصاِغُر واألَكاِبرْ         وَرأْيُت َقوِمي َحنوَها   

درك ملصريه ، ومصري َمْن سبقه ، وينحين احنناء اخلاضع النتصار املوت واإلقرار حبكمه ، فقد رأى 
ُ
الشاعراخلطيب هنا يعرتف اعرتاف امل

   .®م عينيِه موارد البشر مجيعاً ، الذي ال يصدر وال يعود عنه أحد منهم

يتهم الفالسفة @جلهل، أمام املوت وعدم وصوهلم ملا يهدي البشر ملعرفة هذا ا8هول، فال يوجد فلسفة امسها املوت أو البحث جلواهري وا
  :يف ماهية املوت
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  ماذا خيِّيب هلْم يف َدفَّتيِه غد          أعيا الفالسفَة األحراَر جهُلهمُ 

إبراهيم السمرائي .حتقيق د.اجلواهري، الديوان ( كانِت الُعَقدوال تزاُل على ما        طاَل الَتمْحُل واعتاصْت ُحلوُهلم
  )89ص2، صفحة ج1973وآخرين، 

وهو ¾ذا يعود إىل التعامل مع حقيقة املوت @لتماهي مع فكر الشعراء اجلاهليني الذين اعتربو املوت شيئا طبيعيا وهو فناء اجلسد وأن 
  :أينما كان، واليعلم أحد مىت حيني موعد لقائه مع املوت ، يقول طرفة بن العبد املوت يرصد اإلنسان دوما وهو قريب منه 

ْوتَ   َأَرى
َ
َلةَ             وَيْصَطِفي الِكرَامَ   يـَْعَتامُ   امل َتَشدِّدِ    الَفاِحشِ      َمالِ      َعِقيـْ

ُ
 امل

َلةٍ   ُكلَّ   َ�ِقصاً   َكْنزاً    الَعْيشَ   َأَرى مُ     تـَنـُْقصِ     َوَما           َليـْ  يـَنـَْفدِ   َوالدَّْهرُ   األ_َّ
وتَ    ِإنَّ   َلَعْمُركَ 

َ
ْرَخى     َلَكالطَِّولِ            الَفَىت   َأْخطَأَ    َما   امل

ُ
َياهُ      امل  ِ@لَيدِ    وثِنـْ

    َحْبلِ     ِيف    َيكُ    َوَمنْ            ِحلَْتِفهِ   يـَُقْدهُ   يـَْوماً     َيَشأْ     َما    َمَىت 
َ
 )60، صفحة 1961كرم، ( ديـَنـْقَ   ِنيَّةِ امل

 ،اخلروج من إطار الظن الذي يراوده،ومل جيد له عزاء إالَّ ) أم الفرات( جلواهري أيضًا استخرج مفاهيمه من جتربة عاشها لفراق زوجته وا
 :املخنوق لذا يصب جام حزنه قائالً وحاكم املفاهيم اليت تعلمها ليسجل مهومه يف دفرت الصوت 

 رجعت منه حلرِّ الدمع أتربد      عزت دموعي لو مل تبعثي شجناً      
 و@ن كذب ادعائي أنين جلد      خلعت ثوب اصطبار كان يسرتين    
 وحنُت حىت حكاين طائر غردُ     بكيت حني بكا من ليس يعرفين      

إبراهيم السمرائي .حتقيق د.اجلواهري، الديوان ( تفجر دمع قليب الصلدقاسي     كما تفجر عينا ثرة حجر             
  )79ص2، صفحة ج1973وآخرين، 

الفراق بذكر مناقب  وهذا يتماهى مع مرثية اخلنساء اليت شكلت بكائية مرصعة، بسيطة منسرحة غري متكلفة يف إظهار لواعج احلزن وامل
الفقيد ، والشك أن اجلواهري يسرتفد من هذه املرثية ما يؤجج حزنه ويسيل دمعه أو جيعله منحبسا يف صورة من فقد ، تقول اخلنساء يف 

  :ر�ء أخيها صخر

  أال تبكياِن لصخِر الّندى ؟           أعيّين جودا وال جتُمدا
  )131، صفحة 1985عوضني، ( أال تبكياِن الَفىت السّيدا؟         أال تبكياِن اجلريَء اجلميلَ 

  :وتقول

  أْم ذرَّفْت اْذخلْت مْن اهلَها الدَّارُ             قذى بعينِك أْم @لعِني عوَّارُ 
  فيٌض يسيُل عَلى اخلدَّيِن مدرارُ            كأّن عيين لذكراُه إذا َخَطَرتْ 

ِب استارُ      تبكي لصخٍر هي العَربى َوقْد وهلتْ    َودونهُ مْن جديِد الرتُّ
 )147، صفحة 1985عوضني، ( إْذ را¾َا الدَّهُر أنَّ الدَّهَر ضرَّارُ     تبكي خناٌس عَلى صخٍر وحقَّ هلَا      

يؤثر به مشاهدة املوجة تلو املوجة بني شخوص ال جيد فيهم أّي عزاء، وخيالط  فاإلنسان حني §وى نفسه حسرات تغمس @حلزن العميق
حواسه بعض الظلمة حلميمية املوقف وتتجلى أمامه عواصف الدهر، واجلواهري وإن امتاح من بكائيات الرتاث قد أخذت التجربة عنده 

تشمل املعاجلات لنقل التأثري @لذي حدث وحتويله إىل معنًا آخر غري اإلحباط املتذبذب، وتبىن البحث عن عالقة حتمل التساؤل و 
 :نغمات
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  َيِفـدُ   ُمْعَجالً  عليه  عْن حاِل َضْيٍف         أستوحـي غياِهبَـهُ  قـَبـَْرِك  اجيُت 
ـدُ  فال  َصدى الذي يَبتغي ِوْرَداً         القلبِ  قاِحـلة ٌ   قـَْفَرة ٌ يف  وردََّدْت    جيَِ

َعـِقدُ  ِجبَْعِد َشـْعرِِك حوَل الوجِه       ــهُ أشبهَ    كاَن   ما   ولفَّين َشبَـٌح  إبراهيم السمرائي .حتقيق د.اجلواهري، الديوان ( يـَنـْ
 )89ص2، صفحة ج1973وآخرين، 

 
  بتحضار جتارب االغرتاسا .3.3

@لزمن املاضي حيث الذكر_ت، واحلنني إيل الوطن يف شعر اجلواهري ليس حنينًا مرتبطا @ملكان دائما ، بل هو حنني وثيق الصلة 
حيث يستبد اليأس بشاعر� وهو واحلاضر حيث املنفى ،واملستقبل حيث أمل العودة، وهو ممزوج @ألمل و العنف و احلقد علي الواقع ،

،طاملا هو يعيش الغربة  يكابد السهر والتحنان إىل بلده العراق، ويعلم علم اليقني أن عدم السلو واحلنني الدائب إىل الوطن ال يغنيانه شيئاً 
بعيد األهل والدار، وأنه لو بلغ به احلنني ما بلغ ولو أنه مل يسل الوطن حلظة واحدة، فإن هذا ال يقربه قيد أمنلة من أرض الوطن 

ل فـي قصيـدة  إذ قا فاالشتياق واحلنني قصرا به وعجزا أن يقر@ه من مبتغاه ،لكي يرى األحبة عياً� أو يطأ ويلثم تربة الوطن الغالية
 :أطياف و أشباح 

 َو َهـْل َيْدنُـو بعيٌد بِـاْشِتيَــاقِ       َسِهْرُت َو َطاَل َشْوقي ِلْلَعـراِق   
 َو َال َلْيلي ُهنَـاَك ِبِسْحــٍر راقِ       َو َمـا َلْيلـي ُهنَــا َأَرٌق لَـِدْيٌغ      

َعاِطـُن لِلنـّيَــاقِ       َو َلكـْن ُتربَـٌة َجتُْفـو و َحتْنُـو      
َ
  )479، صفحة 1988اجلواهري، ( َكَمــا َحَنِت امل

وهذا يتماها مع حنني الشاعر األسري أبو فراس احلمداين إىل وطنه وإىل زمن كان يعانق فيه فضاء املورد كما تعانق اإلبل مرابطها  
  :همَّ الغربة يف املكان، وهم الغربة يف الزَّمان: فهو حيمل َمهَّْني العذب، لكن قومه أسلموه إىل زمن االغرتاب الذي يشبه طعمه طعم القتل 

  نـَتـْرُُكَها mََرًة َونـُْنِزُهلَا          مََّتا َهِذِه َمَنازِلَُنا_ أُ 
  نـََعلَُّها mََرًة َونـَنـَْهُلَها          َ_ أُمََّتا َهِذِه َمَوارُِد�َ 

  )263 2، صفحة ط1994الدويهي، ( أَْيَسُرَها ِيف الُقُلوِب أَقْـتَـُلَها          َأْسَلَمَنا قـَْوُمَنا ِإَىل نـَُوبٍ 
األول هو اّجتاه الغربة الزمانّية اليت ، جـُه الشاعر فيها إيل االجتاهنيومـن يتصفح دواوين اجلواهري جيد أنّ يف الكثري من قصائده أبياmً، يتّ 
 :فيقـول  حيّن الشاعر فيها إىل عصر ازدهار األدب العريب فـي العصـر العباسي،

إبراهيم السمرائي .حتقيق د.اجلواهري، الديوان ( َو َكـوََّن أْعَصـاِيب ِلَغْيـِر ِبَالِدي      ِلَغِري َزَماٍن َكوََّن الدَّهُر نـَْزَعِيت    
 )367ص1، صفحة ج1973وآخرين، 

ن شرخ شبابه والثاين هو اجتاه الغربة املكانية الوثيق الصلة @لغربة الزمانية، و هو نتيجة أسفاره إيل أحناء العامل متطوعاً أو مضطرّاً ، فهو م
ه ذاق هذه الغربة، فزمن الغربة هو زمن متطاول ممتد يشد إليه زمن إزدهار الرتاث، فيغدو ملتسقا شعور_ بذلك الزمن ميتاح منه صور 

  . ويرسل إليه حنينه ليعود مضمخا ®¾ا حلل الشعر يف العصور الشعرية الزاهرة
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عة ويشتد به الشوق حىت يتجاوز قدرته ويفوق حتمله غري أنه جيالد ويصابر، ممنياً النفس @لوصال ،على أنه يبني أن ما به من الغربة من لو 

األحبة وشوقه العارم لرؤيتهم ،ورغم كل الرغد املتوفرة له يف الغربة فإن العيش بنظره قد أجج نريا�ا إضافة إىل هجر األوطان االبتعاد عن 
 .يبقى مر املذاق وسبب مرارته هو البحث عن األحبة والد_ر

 َكلِّْفتُــُم قْلبِـِي َمــا َالُيطَــاقْ       أْحبَـابـَُنا بـَْيـَن َحمَـاِين اْلَعـــراْق      
ـَذاقْ       بـَْعــَدُكــْم    الَعْيُش مــرٌّ َطْعُمــه 

ُ
 َو َكْيَف َال َو البـُْعُد ُمرُّ امل

 بيٌض َوْدهِري كّله يف ُحمَـاقْ       ُكــلُّ َليَـاِلْيُكْم هنيئـــاً لَـُكــْم      
ـْوِت َواقْ       لَْيَس َيقي النَّفَس إمِرٌؤ ِمْن هوي    

َ
إبراهيم السمرائي .حتقيق د.اجلواهري، الديوان ( إالَّ إَذا َكاَن مـن امل

  )200ص1، صفحة ج1973وآخرين، 
يه وهذه الصورة املتأملة من البعد املكاين عن األحبة واليت زاد من وطأ§ا الزمن الذي تطيله الغربة فتتحول الليايل إىل دهر ، يستحضر ف

لى املوت يف صحرائه لوحده ، فالصحراء بذلك غدت اجلواهري جتربة مالك بن الريب وهو يشكو أمل الفراق وغربته اليت شارف فيها ع
  :صحراء شعورية ممتدة عرب الزمن ُترك فيها الشاعر وحيدا متحسرا على ذهاب األحبة ومكوثه لوحده يرثي نفسه 

ُعْد َوُهْم َيْدِفُنوَنِين    وأَْيَن َمَكاُن البـُْعِد ِإالَّ َمَكانَِيا      يـَُقولُوَن ال تـَبـْ
  ذا َأْدَجلُوا َعينِّ َوَخلَّْفُت َ�ِو_َ        َهلَْف نـَْفِسي َعَلى َغدٍ َغَداَة َغٍد َ_ 

 - 269، الصفحات  1963القرشي، ( وََكاَن اْلَماُل ِ@َألْمِس َمالَِيا    لَغْريِي،  وَ َأْصَبَح َماِيل ِمْن َطرِيٍف َوmَِلدٍ 
 )ينظر271

 :بلـده  وال ميكن للشاعراجلواهري أن ينسى وطنه الذي يعيده ذكر_ت طفولته و الصبا و هو يشتاق إيل فراته و أهله و شواطيء

 َو ِرَضابُُه ِمْن ِدْجَلَة َمْعُسـولُ         َوطَـٌن َمجيـٌل َوْجُهـُه بـَْغــداُد  
 فيـه §َِْيُج َصَباَبيت َو َأِصْيـلُ       ليس تـَبـْرَُح ُبْكَرٌة        َكْيَف السَّلُو وَ 

 َيرُوقُنـي ِظلٌّ َعَليـِه طليـلُ       إنِّـي َألَْشتاق اْلُفـرَاَت َو أْهلِـِهَو 
إبراهيم السمرائي .حتقيق د.اجلواهري، الديوان ( َحتُْنو َعَلي اَألمواِج فيِه خنيلُ       َو ُأِحبُّ َشاِطُئُه َو َرْوعـة َسْفِحِه       

  )276ص2، صفحة ج1973وآخرين، 
ورغم كل ما أضفت عليه الغربة من عناية وما قدمت له من خدمة وما وفرت له من احتياجات فإنه ال يرى العز إال يف بلده، وهو يرى 

وتراه يف قصيدة أخرى يفضل حر العراق بكل .والبعد لنفسه عزاء من ذلك الغربة الذي يعانيه يف تذكر العز يف بالده رغم طول املسافة 
ما فيه من معا�ة على برد النعيم الذي يعيشه يف بالد فارس، والذي مل ينسه الوطن واألهل فيبث رسائل الشوق والنجوى واحلنني إىل 

  :فيها أمل الوصالوطنه لتطوي غربته �شداً ومنشداً 

  فإين إىل حر العراقني مّيال      فمن شاقه برد النعيم بفارس      
إبراهيم السمرائي .حتقيق د.اجلواهري، الديوان ( فؤادي خفوق مثلما خيفق اآلل      أحن إىل أرض العراق ويعتلي   

  )207ص1، صفحة ج1973وآخرين، 
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الزماين واملكاين عن الوطن، فاجلواهري وهو يستدعي هنا جتربة أيب فراس احلمداين وهو قيد األسر ،فقد مجع بني التجربتني االنفصال 
يشده حر العراق واحلمداين تشده أرض املعارك ، واحلمداين يرى أن حنينه إىل تراب وطنه ضعفا واستجداء يف سجنه، فطعم املشهد 

  .أفضل من أي مكان وأخفاه بصورة حنينه إىل أرض املعارك، بينما اجلواهري يستبد به الشوق ويرى أن حرارة أرض  العراق حر@ ومشسا 

وإذا كانت فروسية أيب فراس وبطولته وكثرة مشاركاته يف املعارك قللت من وطأة اإلحساس ¾ذا اإلغرتاب ،فإن جتربة أسره قد ولدت لديه 
  :اله يف األسراغرتا@ أشد أملا وأكثر مرارة جراء فقدانه ملمارسة فروسيته وما اعتاده من مزا_ ومناقب وقد عرب عن ذلك يف قوله واصفا ح

  ٍت من الطّلوِع إىل األفولِ         يرعى النجوم الّسائرا
  وبكاُه أبناءُ الّسبيلِ         فقد الّضيوُف مكانَهُ 

  يوَم الوغى سرُب اخليولِ           واستوحشْت لفراقه
  )273. ، ص1994الدويهي، ( ِح وأغمدْت بيُض الّنصولِ           وتعطّلْت مسُر الّرما
دته عن النوم فيظل ساهرا ليله يراقب جنومه طيلة ظهورها وهو يعرب عن Áثره وشعوره ®ن الضيوف سوف إّن شّدة هذا االغرتاب أبع

يفتقدون قراه، وأن الفقراء سوف يبكون عطاءه حىت أن أجواء املعارك وما تشتمل عليه من عدة وأسلحة قد أحّست الوحشة إزاء غيابه، 
  .تلف امليادينألنه الفارس الشجاع الذي ال يشق له غبار يف خم

وهنا أراد الشاعر أن يقول إنه ليس وحده من يشعر @الغرتاب بل أن هناك شعورا متبادال يكمن يف ساحات املعارك وما تشتمل عليه  
بينما اجلواهري ليس وحده أيضا ، فهو  يتبادل مع أهل خفق القلب ،عالمة تشارك . ويف ما حتسه الناس بفعل مآثره وما يتميز به

شعوري @حث عن دفء اللقاء، فاجلواهري الخيرج حنينه إىل الوطن عن هذه الدوائر الرتاثية املرتعة حبب اللوطن واحلنني إليه، حيث 
لة لتكثيف جتربته الشعرية وهو يضفي على مكابدته للغربة مسات يطول الزمن وميتد ليصبح زمنا شعور_ يعيشه الشاعر ، ويكون هذا وسي

 .استجلبها من الرتاث الشعري 

  خامتة

ئص التعبريية واملعنوية إن كثرة عودة الشاعر للرتاث ، والتزامه @السرتفاد منه، دليٌل واضح على أن شعره العمودي ينساق إىل اخلصا
احلديث، بل متكن من التالؤم مع خمتلف املعطيات الواقعية ، وهذا دليل مقدرة فذة يف ، وهذا ال يتنافر مع معطيات العصر الرتاثية

  . التمكني للموروث الشعري يف أن يكون معربا عن احلاضر حامال لصوره ومهومه

يب الشعري ومنه فقد اتضح من خالل الوقوف على صور الزمن يف شعر اجلواهري أن خيط الرتاث األديب خيط @رز يف نسيج النص األد
عنده، وأنه مكون أصيل من مكو�ته؛ فاملوروث األديب يعد من أكثر املصادر الرتاثية صلة والتصاقًا بنفسية الشاعر ووجدانه، حيث وفر 

  .له غري قليل من الوسائل واألدوات الفنية الغنية @لطاقات اإلحيائية
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Abstract : Article info 

Poetry in the countries of the Great Maghreb was not immune to the 
modernist developments of the Arabic poem, However, he went through a 
long period of classicism, which made him appear late in time to the 
structural and poetic theme of the Arabic poem in the East. (Mauritania) is 
the most important Maghreb country that we can say that it carries this 
cultural specificity that is very attached to the elements of the Sahrawi 
identity in thought and value. This made poetic creativity in it formulated 
within unique forms of modernization and distinguished innovation .The 
research aims in accordance with this to try to clear the cultural specificity 

of the country of "Chinguetti" .And the identity of the authentic poem. 
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 كبري   آمال .د

 
  مقدمة

يطلق عليها اسم و  - )موريطانيا(األحيان قطرا مهما من أقطار املغرب وهو ال شك أن دراستنا آلداب املغرب العريب تستثين يف كثري من 
وهي كلمة بربرية معناها عيون اخليل، أو عيون اجلبل، وهي تقع يف الصحراء من جهة الشمال من دولة موريطانيا، وقد عم ): شنقيط(

كز البالد، وقبلة جلميع سكان األقاليم، جيتمعون فيها استعدادا االسم اإلقليم كله، وقد Jلت موريطانيا الشهرة Hذا االسم، ألFا كانت مر 
على الرغم من أن احلركة الشعرية فيه على جانب كبري من الغزارة والتميز، إذ مل يتخّل  -لرحالUم أو أسفارهم من بالدهم إىل بالد املغرب

القصيدة العربية، فأجاد يف كل األغراض املعروفة، القدمية منها الشاعر عن قصيدته األم اليت حتمل ثقافته اخلاصة، قبل أن يتحول إىل منط 
واملستجدة، والواضح أن حركة التحول إىل منط القصيدة احلديثة مل تصرف الشاعر املوريطاين عن نقائه الثقايف، لكنها ارتفعت به إىل 

مثال من أمثلة اrتمعات البدوية العربية القليلة، اليت ... «على الرغم من أن هذا القطر يعّد و . فضاءات إبداعية موازية لفحولته التقليدية
ل استطاعت أن تقيم حياة متميزة، يف اتصاهلا اإلنساين املتنوع، مع اrتمعات اإلفريقية، ويف العالقات الفريدة اليت نسجتها معها من خال

يف بناء حياUا اليت أبدعت مثلها؛ وصنعت تقاليدها، يف الصالت واالجتماعية والدينية والثقافية، مما أعطاها صورة فريدة، وخصوصية 
مواجهة املستجدات واملستحدzت، وألوان احلضارة املختلفة اليت تعرضت هلا، وتظل الصحراء، يف كل مكان، مستودعا أمينا لألفكار 

اج إليه من صور احلياة اجلديدة اليت تقتحم ولنظم احلياة التقليدية وهلذا فهي حتتفظ }ألصالة، و}لنقاء، إىل جانب اإلبداع، يف ما حتت
النحوي، ( » عليها وحدUا، ذلك أن تلك الصور ال تكاد تصلح للبيئة الصحراوية دون تطويع هلا، والتطويع }ب من أبواب اإلبداع

ر أنفسهم مهتمني }لتدوين لقوة احلافظة لديهم من إال أFم مل يكونوا على حسب ما جاء يف دراسة أبناء القط )5، صفحة 1987
وميتاز هذا الشعب }الهتمام  «، جهة، إضافة إىل اهتمامهم الواسع }لعلوم الشرعية و}لعلوم اللغوية على وجه خمصوص من جهة أخرى

، 2019مسعد حسني، ( » والصرب والكرمبدراسة العلوم الشرعية، وإقامة شعائر الدين، كما ميتاز أيضا }لتقوى والورع والعفة واحللم 
غري أننا يف الوقت نفسه جند من يصفه ببلد املليون شاعر، وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن هذا البلد ميلك من  )16صفحة 

  .غمورا ثقافيا ألسباب غري واضحة متامااألد}ء والشعراء ما ميلكه غريه أو يفوقهم، لكن العلة تكمن يف كونه بلدا م

على هذا ميكن أن نتساءل حول طبيعة القصيدة املوريطانية، كيف تشكلت يف البداية، وكيف استطاعت أن جتلي مظاهر الثقافة مبنتهى 
ذج من الشعر يف كل وقد كان ضرور� أن نتدرج يف تقدمي منا النقاء وهي خترتق تقليدية النمط القدمي، وخترج إىل فضاءات التجديد؟

حتديد السمات الثقافية اخلاصة للقصيدة املوريطانية، وإبراز مدى إجادة : غرض ونقوم }لتعليق عليها مبا يتوافق مع هدف الدراسة وهو
  .الشعراء يف التعبري عن قضا� عصرهم، وخصوصية فكرهم من خالل القصيدة

، هو تبيني القضا� اليت اشتغل عليها شعراء هذا البلد املغاريب، واالجتاهات اليت كان مهنا من خالل االشتغال على الشعر املوريطاينكما  
مسات التحول الشعري  جعلنا نستنبطوهو ما  .نما حيتاجه الشعر وما يبتغيه الف واالرتقاء Hا إىل تدرجييا، اجتهوا فيها إىل تطوير أشعارهم

، والوصول إىل حتديد طبيعة اإلبداع ضمن مقومات اهلوية الصحراوية اخلاصة وفق منهج  رخيي يف القصيدة املوريطانية غرضا وموضوعا
 .الوصف والتحليل: ، متوسلني آلييت)شنقيط(جدا يف بالد 

  قضا� الشعر املوريطاين وخصائصه .1

ذلك إبداع شعري يف معظمه مقصود من كان ملوريطانيا قبل اإلسالم ثقافة شعبية متفردة اخلصوصية، شديدة التميز، وكان هلا إىل جانب 
ولقد اعتاد منشئوه وهم  «، وهو غالبا ما يكون غناء محاسيا يف حاالت احلرب، وفيه أيضا الكثري من مدح امللوك )أUيدين(أجل الغناء 
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  القصيدة املوريطانية بني النقاء الثقايف وخصوصية اإلبداع

" بفاغو"املعروف غالبا من الرجال أن ينشدوه على اجلمال ضابطني أصواUم على وقع محاسي خاص يناسب مقاما من السلم املوسيقي 
  ...وكلما مرت منه تقطيعة، ترفع القينات تغاريدها برتديدات عالية تربط بني ترجيع احلكاية واللحن املوسيقي

  مارْت عْن َحْسبْك عاْد ِإFولْ 
  أُمارْت عْن مَّا كيفْك ِرزْكاين

  فيْك ممُّ  أُفيكِإْمَهْلَهل
  أُفيك اْمَهمَّاد ُأكاين

  :الفصحى كالتايلوترمجة هذه القطعة إىل 

Jإن عالمة أن حسبك يهّز مشاعر  
  وعالمة أن ليس يف بين رزك من يشبهك

  أن نعرف فيك مشائل ممُّ ومهلهل
  )18، صفحة 2003املختار، ( » وأيب ْمهادوكاين                             

- 18، الصفحات 2003املختار، ( :)أعلى ابن مانو(، من ذلك قول الشاعر )مانو(أهل  مث تطور يف القرن الثاين اهلجري على يد
19(  

  ما اتْـَلْيـــــــــــــْت أْدَبْش لِْلَخطَّارْ 
  أُِعْدَت نـَْغَلبـُْهْم َلكاْن ْجَرْيتْ 

ْختارْ 
ُ
َيْظ جـــــــمْل امل   فـَوْْكَلبـْ

  ذاْك َوْلْد جــــــمل  شيْذبيتْ 
  :واملعىن هو

  إين مل أعد عبئا على املسافرين
  بل أصبحت أشؤوهم حينما أغّذ السري

  وأJ على مجلي، املعروف }ألبيض، مجل املختار
  ذلك الذي ينتسب إىل مجل قبيلة  شدبيت

لكن بعد التمكن من اللغة العربية صار الشعر املبدع }للغة الفصحى من أمجل األشعار اليت عرفها املغرب العريب، خاصة وأن التأثري 
  .األندلسي يف الشعر املوريطاين كان واضحا من خالل مجلة من املعارضات الشهرية

 أغراض الشعر املوريطاين .2

تتضح جليا؛ أما األغراض واملواضيع اليت قالوا فيها الشعر فإFا  )موريطانيا(النهضة الشعرية يف يف مطلع القرن احلادي عشر بدأت مظاهر 
  .مل خترج عن تقاليد القصيدة العربية القدمية، شأFم يف ذلك شأن املغاربة مجيعا يف بدا�Uم الشعرية



 

  

  

  

 

173 

 كبري   آمال .د

 
  فخرال .1.2

  )85بن حامد، د ت، صفحة ( :يقول فيها )املختار بن حامد(أبيات يف الفخر }لنسب لصاحبها  من ذلك

  بربرت نفسي إن بربرت ملــــتونة    ووالدي وديــــــــــــــــــــــــــــــماJ ومن دونه
  وإننا أينما سار املـــــــــــــــــــــــطّي بنا    أبناء ملتونه أو أحــــــــــــــالف ملتونه

  لنا لبين ملتونه من نســـــــب     إال انتســـــــــــــاب إىل ملتونه ينمونه وما
  واحلمريية يف ملتونه دونــــــــــــها    عشرون شيخا أما تكفيك عشرونه
  ولو رآها ابن خلدون وطالعها      ملا تريـــــــــث يف األمر ابن خلدونه

وغريها مما توفر من دروب السيطرة على احلياة واالرتقاء  ،اليت كانت تعيش على الغزو والتجارة من أشهر القبائل الصنهاجية تعدّ  لمتونةف
وكان ملتونة يتمركزون يف الوسط مع اقرتاHم من النطاق اجلنويب احملاذي للسودان، قبل أن ينتقلوا يف عهد الفتوحات  «Hا يف تلك األزمان 

وهلذا نالحظ أن طبيعة الشعر متيل إىل  .)175، صفحة 2010ولد السامل، ( » الذي سيصبح جبل ملتونه املرابطية إىل جبل آدرار
   .التقليدية بشكل جلي

النحوي، ( :يقول فيها )دمحم فال بن عينني:(بنسبهم العريب منها أبيات لــــــ )موريطانيا(ذلك جند الكثري من القصائد اليت يعتز Hا أهل ك
  .)286، صفحة 1987

  إJ بنو حســــــــــن دلت فصاحتنا    أJ إىل العــرب العر}ء ننتسب
  إن مل تقم بينـــــــــــــات أننا عرب    ففي اللســــــــــان بيان أننا عرب

  شذور الزبرج القشبأنظر إىل ما لنـــا من كل قافية     هلا تذم 
  الطفل يولد فينا كابن ساعدة     منقحا دررا أصـــــــــــدافها ذهب

وأرادوا تتبع تعاليمه   ،فهذه األبيات مثال على مدى اعتزاز الشناقطة }لعروبة، خاصة بعد أن علموا الدين حق العلم و«ثروا مبا جاء فيه
  .كما جاءت يف كتاب هللا

  الشعر التعليمي .2.2

يف الدين اإلسالمي، عمد الشعراء إىل نظم قصائد حتث على طلب  والتفقهمن أجل فهم القرآن نظرا الهتمام الشناقطة }لتعليم؛ خاصة 
  )83، صفحة 1987النحوي، (: يقول فيها )دمحم فال بن متايل(السة العلماء، منها قصيدة للشاعر جمالعلم و 

  }لتـــــــــــــــــــــــعلم والتعلم     ذا رغبة يف أجره املعظمعليك 
  وال يزعك عن حضور العلم     وأهــله إن مل تكن ذا فهم
  فإن يف اجلــلوس عند العامل    سبــــع كرامات لغري الفاهم
  حتصيل فضل املتـــــــــــعلمينا    وحـــــــــــبسه عن الذنوب حينا

  لـــــــــــله عليه    عند خروجــــــــــــــــــــــــــه بنية إليهمع نزول رمحة ا
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  وأنه له نصيب حيـــــــــــــــصل     مما من الرحــــــــــــــمة مث ينزل
  وأنه مادام منه ســــــــــــــــــــامعا     فإنه ممن يعـــــــــــــــــــــــــــــّد طائعا

  احلـــــــرمان    وسيلة لرحـــــــــــــــــــــــمة الرمحانوضيق قلبه من 
  وأن يرى العامل قد أجـــــال    يف النـــــاس والفاسق قد أذال
  فطبعه مث إىل العلم مييل     عسى عليه يفتح هللا اجلليل

  علمالذا النيب حبضور العلما     أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرJ فالزما الت
هذه القصيدة على بساطة لفظها ومعناها تؤدي احلكمة البالغة يف طلب العلم، إذ يبني الشاعر أن التعلم ليس وسيلة مكسب دنيوي ف

ونقلها أحفادهم إىل أدغال إفريقيا حىت  «بقدر ما هي وسيلة لنيل رمحة هللا ورضوانه، ولذلك فقد تنافس أهل البالد يف طلب العلم 
اليوم، وازدهر هذا التبادل الثقايف العلمي بني مدن البالد و}قي أقطار الوطن العريب اإلسالمي، فربزت شهرة بالد شنقيط، وبرز علماء 

املستقرة يف القرى  شناقطة يف علوم شىت، وألفت عشرات اآلالف من الكتب، وأنشئت مئات املكتبات الكبرية والصغرية فطاحلة
واملتنقلة، وتطري شهرة شنقيط والعلماء الشناقطة يف آفاق العامل العريب واإلسالمي حىت أصبحت بالد احلرمني الشريفني ودول اخلليج 

وهذا  )56، صفحة 2019مسعد حسني، ( » تتلقف العلماء الشناقطة للتدريس يف جامعاUم ومعاهدهم يف العهد القدمي واملعاصر
  .تعاليم الدين اإلسالمي، بل واألخذ Hا من منطلق كوFا فكرا قيما وثقافة راقيةهم الشديد إىل دليل على ميل

  غزلال .3.2

مه كله، وهلذا فإن شعر الغزل مل ومنهم من حرّ  حالال بعضه جعلالشعر فمنهم من  هذا الغرض من اختلف العلماء فيما بينهم حول
أمساء المعة، أما ما جاء منه فكان على منط املقدمات الغزلية بعينهم أو انتشاره عند العرب قدميا، ومل ينبغ فيه شعراء  لديهم بقدر ينتشر

 اليت أُثرت عن طبيعة البناء التقليدي للقصيدة العمودية، وقد جاء به الشعراء ال قصدا إليه }لذات بل رغبة يف إثبات الفحولة الشعرية
، 2019مسعد حسني، ( :إذ يقول )الذيب احلسين الكبري دمحم بن أيب املختار(قط، لكننا يف هذا املقام منر على أبيات مرهفة للشاعر ف

  .)87صفحة 

  زّم للبني عريه أال جلد يوم النـــــــــــــــــــــــــــــــوى أستعريه     لبني حبيـــــــــــــــــــــــــب
  إذا ما مجال البـــــــــــــــــني للبني زّممت     وشّدت حدوج املـــستقّل وكوره
  ففي غمرات البــــــــــني ما يشغل الفىت     عن الصرب مما قد أجّن ضمريه

  كر ونكريهميوت فؤاد الصــــــــــــــــــــــــــّب أول وهلة     لدن يســـــــــــــــــــــأاله من
  فيغمره يف جلة املـــــــــــــــــــــــــــــوت غامر     ويبعث حياّ يوم ينـــــــــــفخ صوره

  ومّد صراط احلّب فوق لظى اهلوى      فيهوي به عامي اهلــوى وكفوره
من  واإمنا كان غزال عفيفا، استخدم فيه الشعراء ألفاظ الشعر العريب القدمي، واقتبس -ومنه لدى شعراء موريطانيا  - فنجد أن الغزل لديه

الديين الذي عرفت به البالد يف  غلوّ اية يف الرقة واملتانة، ولوال الغ ،ألفاظ القرآن الكرمي، وهو إىل جانب هذا التقليد شعر مرهف حساس
  .  يف سيماته ومعانيه مبا يضمن هلم التفوق فيه والنبوغتلك األزمان، ألجاد الشعراء يف شعر الغزل وتوغلوا 
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  املدح .4.2

 )دمحم بن عبد الرمحان احلسين(عن الشاعر  وردمن املديح النبوي ما فبوي، وإىل مدح امللوك التقليدي؛ املديح الن: ح إىلاملد غرض ينقسم 
  )149، صفحة 2019مسعد حسني، (: القائل

  أعيّين وجدا Uــــــــــــــــــــــــــرقان معا دما    جنيعا حكى لونــا على اخلد عندما
  فهذا أJ والصدر يرشــــــــــــــــح }لذي    به فتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى كونه مرتعا دما

  حـــــــــــــــــــب دام دهرا فدمدماوكوين فىت أمسى جرحيــــــــــــا فؤاده    Èسهم 
  وقّبل فكري إثر نعل حمـــــــــــــــــــــــــمد   ولو جئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مغناه لقبّله فما
  فإن مل تكن يل خيمة حول رمسه   فهذا هــــــــــــــــــــــــــــــــواه يف فؤادي خّيما

  ان موطئ نعله     وصدري ضرحيا جامعا منه أعظمافيا ليت خــــّدي ك
  عليك صالة هللا ثــــــــــــــــــــم سالمه     وآلك واألصـــــــــــحاب مع  بعيهما
  لك السبق فضال والتأخر مولدا     وكنت لفــــــــــــــضل هللا بدءا وخمتما

، تدل على قيمة اإلحساس الذي يكنه الشاعر للرسول، وقد استعار لذلك من ملسو هيلع هللا ىلص فهذه املقطوعة من قصيدة طويلة يف مدح النيب دمحم
اللفظ الفصيح والقول البليغ ما جعله يصف النيب ومشاعره حنوه أجّل وصف، أما التقليد فيبدو من خالل استهالل الشاعر القصيدة 

  .يف بردته الشهرية )كعب بن زهري(}لغزل على آzر 

لشعر الصويف الذي متيز فيه شعراء موريطانيا، كان ينهل من معني واحد رفقة شعر املديح النبوي الشريف، على الرغم من  والواضح أن ا
وهو موضوع متخصص جدا، يتقاطع مع موضوع حبثنا إال أن االشتغال عليه قد يطول أكثر مما (كثرة املذاهب وتنوع الطرق الصوفية 

  ) يسمح املقام

، 2019مسعد حسني، (: )بالّ احلسىن(يف مدح  )حرمة بن عبد اجلليل العلوي(فنمثل Èبيات من قصيدة للشاعر  أما يف مدح السلطان
  )242صفحة 

  وقر الشيــــــــــــــــــــــب عن نداء الطلول    وادّكار لســـــــــــــــــــــــــاحبات الذيول
  الصـــــــــــــــــــــــــــــــبا وقد خلعته    عنك أيدي املشيب غري مجيللبس برد 

  ال يليق النسيـــــــــــــب }لشيخ إن مل     بتخلق أخــــــــــــــــــالق شّر الكهول
  ال جتل يف تلك امليادين واسلك     إن تكن راشـــــــــــدا سواء السبيل

  ــخص جتمع فيه      وهو فرد خـــــــــــــــــــــــالل كل نبيلواعترب يف شـــــــــــــــ
  سيد هو ســــــــــــــــــــــــــــادة حني يدعى      مستــــــــــــــــــغاz لكل خطب جليل
  إن بّال مشــــــــــــــــــــــــــــــــايخ حني تعرو      شاردات تفــــــــــوت أيدي العقول
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ر القصيدة اليت يعدد فيها الشاعر خصال الشيخ ومساته ودماثة أخالقه ورجولته النادرة، وغريها من السمات اليت استحق عليها إىل آخ
املدح، وهذه القصيدة كما الحظنا تبدأ }لوقوف على األطالل وذكر املشيب، وهي مسة بنائية تقليدية امتاز Hا شعر املدح وفق عمود 

نت على هذا السبيل الفين من اك  )موريطانيا(نفا، لكن هذا ال يعين أن كل قصائد املدح يف آ )ابن قتيبة(ظر هلا الشعر العريب، وكما ن
ل التقليد، فقد صادفنا الكثري من القصائد املتفاوتة الطول والقصر يبدأ فيها الشاعر }ملدح مباشرة، وهي إحدى مسات التجديد اليت مل خت

  .   من رصانة التعبري لفظا وبالغة ومعىن وبديعا

  الر<ء .5.2

لعامل مجيعا، ال ختلو الثقافة الشعرية من الرzء، الذي ميكن أن يكون أمسى أغراض كما هي حال الشعر يف أقطار املغرب واملشرق وا
، ومن ذلك ننتقي أبيات من قصيدة للشاعر غالبا الشعر، الرتباطه حبالة وجدانية ال ميكن التشكيك يف صدق عاطفة الشاعر فيها

  )303، صفحة 2019مسعد حسني، (: قائال )املختار بن الفاضل(يف رzء  )الشيخ دمحم اليّدايل(

  خطب أعار لقـــــــــــــــــــــــليب اهلّم والقلقا     وأودع املــــــــــــــــــقلتني الدمع واألرقا
  أرى سهام املـــــــــــــــــــــــنا� مل تدع أحدا     وال تغـــــــــــــــادر أهل امللك والّسوقا

  من رزء خمـــــــــــتارJ بن الفاضل انفتقا     يف الدين فتق فأعظم }لذي انفتقا
  واختل يف الدين مشل كان منتظما      به وبدر اهلـــــــــــــدى من فقده حمُِقا

أكثر ما يؤمل يف الفقد،  فالشاعر ال يرثي الشيخ بصفته اإلنسانية، أو بصالته البشرية، بل إنه يرثي فيه فضله على الدين أيضا، وذلك
  .وهلذا فإن أكثر املراثي اليت عثرJ عليها كانت يف شيوخ عظام أو أئمة كرام

  أغراض وموضوعات متنوعة .6.2

يف كل ما قالت فيه العرب من مواضيع،  كما نظم الشعراء املوريطانيون يف أغراض كثرية أخرى، وميكن القول إFم قد قالوا شعرا مفلقا
متقدمة كانت أم متأخرة، كاملساجالت، واملعارضات، واحلكم واملواعظ والتوسل، وكذلك يف الزهد والتصوف، وقد قل شعر اهلجاء 

  .واخلمر�ت إىل حد بعيد ألسباب دينية كما وضحنا ذلك حني قدمنا لشعر الغزل

، ندرج )شنقيط(املتشبثة }خلصوصية الثقافية والفكرية لبالد ) املوريطانية(نسبيا يف تقدمينا للقصيدة وحىت يستويف التدرج التارخيي مساره 
بعض السمات احلداثية اليت جتاوزت عمود الشعر العريب القدمي، وخرجت عن   }إلشارة إىل، )موجعات العقل(حتليال لقصيدة معاصرة 

لتمثل الشاعر املوريطاين املعاصر بشكل أقرب إىل التحرر وإن مل يكن كليا، ) وبناءغرضا وموضوعا (كثري من مسات القصيدة القدمية 
  .وبطريقة متيل إىل التجديد وتدعو ضمنيا إليه

  يف ميزان احلداثة )Iجي دمحم اإلمام(لشاعر ل )موجعات العقل( قصيدة .3

نشأ يف بيت حمافظ  )متنيب شنقيط (ـــــــكبري يلقب ب موريتاين شاعر هو )Jجي دمحم اإلمام: (تعريف الشاعر يف الويكبيد� كما يلي ورد
ن خيط حرفا ونظم الشعر الفصيح وهو مشهور }لعلم والصالح، ظهرت عليه خمائل العلم الديين يف سنواته األويل فكتب و Uجى دون أ

حيث واصل دراسته  مقطع احلجار ابن مثان أو سبع سنني، وحفظ ودخل املدرسة يف وقت مبكر يف قرية صنقهرافة، مث انتقل إىل مدينة
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اشرتك مع اخلليل النحوي، ودمحم كابر . بعد اعتقاله1971االبتدائية وطرد لنشاطه السياسي املدرسي مطلع سنته االبتدائية السادسة سنة

بل أن يصبح هاشم يف بواكري «سيس تنظيم للشعراء املوريتانيني بدؤوه بفكرة رابطة أقالم الصحراء، ليمر }سم رابطة األد}ء والفنانني ق
مؤسس ورئيس جملس أمناء مجعية الضاد لنشر اللغة العربية والدفاع . احتاد األد}ء والكتاب احلايل، وتوىل رÒسة جملسه األعلى منذ إنشائه

  .عنها

بوصفها  وقد مسح لنا }الشتغال عليها) الفيسبوك(، فقد مت لنا احلصول عليها من صفحته الشخصية على )موجعات العقل(أما قصيدته 
  :وهلذا فسوف نسجل القصيدة كاملة قبل حتليلها، نه مل ينشر كتا}ته الشعرية بعدخمطوطا، وذلك أل

 )موجعات العقل(
نونُ   يوجُع العقَل أن َمتُرَّ السِّ
 ظاعنات بُعْمرJِ والقرونُ 
 واألماين زهَو احلياة،رمادٌ 
 ودخـان وأدمــٌع وشجون
 واملغاين بالقـــٌع وطلول
 وتـــــــالٌل كئيبة وُحزونُ 

 موطن الصبح والّصبا والصبا�
 واملواويل والشراع الرزين

 قد َرَمْتُه صروفُــه }لدواهي
 وجنونُ وبغاٌث مستـنسٌر 

 ليت شعري مىت يثور الضحا�
 ُربَّ ساٍه قد صلبته الطعون
 وطن احلر جمــــــدُه وُعــــــالهُ 

 يكون وُمســاُه وحيُث كان
 الشعـــــر أن يُعيد السجا�َقَدُر 

 للربا� كما تعـــــــود اللحون
 َقَدُر الشعر واجلروح قصاصٌ 
 أن يثري املنوَن فيه املنــــونُ 

 يثأُر اجلرُح للجريح فيصحو
 ألُف ×ٍر وألُف نفس Uونُ 

 يُعوُل الرَّفُض يف دماء اليتامى
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 واأل�َمى فيستحيل السكون
 إن للحق صولة وهديــــــرا

 رياً تنهدُّ منه احلصونوزئ
 كان عهدا على الُكماة وَوْعًدا
 أن ترى النصر }ليقني العيونُ 

  مجالية التجديد الشعري .1.3

قد  إن الشعر روح العصر وروح اإلنسان، وال ميكن أن تتحول األزمان ويبقى الشعر حبيس الزمن القدمي، وهلذا جند القصيدة يف موريطانيا
انتقلت من طور التقليد الكلي للقصيدة العربية القدمية، ومتاشت متاشيا طرد� مع متطلبات العصر وتقلبات السنون، فاستعارت للفظها 

Jزك (جسدا حداثيا اتفق النقاد على أنه املنهاج اجلديد لسريورة الشعر املعاصر، بعد الثورة اليت قادها الشعراء العرب يف املشرق منذ 
  .)بدر شاكر السياب(و )ئكةاملال

وإذا كانت اجلماليات اجلديدة للشعر العريب قد أخذت يف بداية ثورUا على التقليد هدم عمود الشعر العريب، واستبدال نظام الشطرين 
اrددين الثائرين بنية بنظام السطر، وصوال إىل كل االنتهاكات البنيوية جلسد القصيدة األم، فإن الشاعر يف هذه القصيدة ينتحي منحى 

والشعر يتبدى «دوجة، ومتفائال }نتصار اإلنسان ومضموJ، وÙخذ بيد الشعر ليتفقد قيمة احلرية يف قلب اإلنسان ممتطيا صهوة الثورة املز 
يف الشعر إن اللعب يقرب ما بني الناس، ولكن على حنو جيعل كل واحد منهم ينسى نفسه فيه، أما . للناس لعبا، ولكنه ليس كذلك

بل . ال إىل تلك الطمأنينة الومهية املتولدة من البطالة، وفراغ الفكر. فاإلنسان يركز ذاته على وجوده اإلنساين، ويصل هناك إىل الطمأنينة
وهذا املعىن هو ما جنده  )9، صفحة 1992عبد الصبور، ( » إىل تلك الطمأنينة الضافية اليت يصحبها نشاط يف مجيع القوى والعالقات

مبثوz بني أبيات هذه القصيدة، إنه الشعر الذي يضيف إىل الفكر لبنة من نظر zقب يف مصري اإلنسان، ويف تعويله على الثورة من أجل 
  .حريته احلقة اليت ال ميكنه التفريط فيها مهما طال زمن الباطل وجور اجلالد

  الشعرية الرتاث ومرتكزات الثقافة .2.3

مل يتخلص الشاعر من املوروث الثقايف للقصيدة التقليدية القدمية على الرغم من خروجه عن طبيعة البناء العمودي، فهو يستخدم للتعبري 
 أثيثية الشائعةوإن كان استخدامه إ�ه خمتلفا عن الصيغة الت) ظاعنات، طلول: (عن أفكاره عبارات شائعة من النص الشعري القدمي، مثل

وهذا الرتاث حيمل حتد� للوعي الثقايف العام، وللوعي الشعري احلديث بشكل خاص، ولذا فإن التعامل مع الرتاث  «يف النص القدمي، 
 - العصر -اrتمع(كونته الذات بقدر معني، وسامهت عوامل أخرى . ينبع من موقف حمدد، مبين على وعي مجايل وثقايف مسبق

والشعر العريب ال يستجيب للرتاث كمجرد رغبة فنية حبتة، بل نتيجة لوعي أمشل وأعّم، إذ إن هذا . يف تكوينه) اخل...العالقات اإلنسانية
وهلذا فإن استعارة مثل هذه األلفاظ للتعبري عن ظعن  )368، صفحة 2002الصباغ، ( » الرتاث ميثل ذاكرة اإلنسان الواعية ملاضيه

إىل إحالة فكرية اندجمت مع «ثري الصيغة الروحية للوجع، فزادت القتامة  ةع املعىن من اإلحالة املادية للفظالعمر، وطللية الفرح؛ وسّ 
  . الداللية املنسحبة على النفس أثرا
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  ة احلرية يف القصيدةيقض .3.3

ته إن الشاعر يف هذه القصيدة خيرج مبوضوع شعره عن الغنائية اليت تنبعث من األبراج الفنية العالية، ويتفاعل مع الثورة الكامنة يف أبيا
إن الشاعر مطالب بوضع حدود ملا ليس له حدود، فهو  «تفاعال جيعله هو الشعر وهو القصيدة، متنصال من خيانة قضا� اإلنسان؛ 

رتاق احلجب املادية يف احلياة جلمع أكرب قدر من اجلمال منها، كما أنه املؤهل إىل التعمق يف أغوار احلياة اإلنسانية، والذات املؤهل إىل اخ
، صفحة 2009العشي، ( »اإلنسانية خباصة، لوصف جغرافية اإلنسان الداخلية والتعبري عنها، أي استخراج اجلانب الوجداين منها 

  :وهنا احتد الشاعر مع قضية اإلنسانية األوىل وهي احلرية، فكان أحد األصوات اليت تنادي }لثورة من أجل احلياة قائال إن ،)186

  َقَدُر الشعـــــر أن يُعيد السجا�
  للربا� كما تعـــــــود اللحون

العواطف اليت هي جتربة يف : العواطف والصور «وهو أيضا ينطلق من جتربة إنسانية صارت جتربة فنية بفعل الشعر؛ فالشعر هو جمموع 
، )19، صفحة 1987فاويل، ( » العذاب، و}لتايل يف املعرفة، والصورة يف شكلها املوقع هي وسيلة الشاعر الوحيدة للتعبري عن عاطفته

وهنا تبدو عاطفة الشاعر متجاوزة حدود الوجدان، فقد حتولت إىل إدراك عقلي، وحني يتحول الوجع إىل إدراك فإنه يصري أكثر قسوة 
العمل }لنسبة للفنان عملية عقلية  « ، فــــــــ)موجعات العقل( ؛وأشد وطأة على الفكر والنفس والروح؛ وهذا ما يبدو من خالل العنوان

 » واعية، وليس جمرد انفعال أو إهلام، وهو عمل ينتهي خبلق صورة جديدة للواقع، متثل هذا الواقع كما فهمه اإلنسان وأخضعه لسيطرته
  .)16، صفحة 1973فيشر، (

املتشظي بفعل الظلم إىل سيطرة فنية بفعل القصيدة، إال أنه ال ميكن له أن يعلل القيمة اليت يشري ويبدو أن الشاعر يريد أن خيضع العامل  
وتفعيل األثر }لقدر الذي تستوجبه اrازفة الثورية ضد كل متعلقات  ،ومقاربة األحداث ،إليها إن مل يشرتك القارئ معه يف فهم السياق

  .النبذ والظلم والوحشية اليت تضيع األوطان

  اإليقاع بني التقليد والتجديد .4.3

غلبت على النص اجلمل القصرية املكثفة الداللة، مما جعل القصيدة تقبع حتت وقع اإليقاع املرسل، هذا ما جعل تكاثف األلفاظ حيدث 
  .لروي املوحدحالة من اإلحياء املتكامل جماله تدوير األبيات الستكمال املعىن، وحتديدا من خالل احلفاظ على القافية وا

إن النظام اإليقاعي الذي اعتمده الشاعر يف هذه القصيدة حييل على الشكل التقليدي للنص الشعري، أكثر من إحالته على منط السطر 
الذي ينبئ به التشكيل البصري لألبيات، ويف هذا رمزية مقصودة من قبل الشاعر، فالقارئ قادر على حتويل النص إىل النظام البنائي 

على جسد القصيدة، وميكنه أن يرتكه على حاله على سبيل الثورة الفنية املصاحبة للثورة البشرية،  عيب أي مي دون أن حيدث ذلكالقد
وتفعيل  ،مما جيعل سؤال الكتابة يتحول من جمرد البحث يف البنية كأداة لتشكيل النص إىل البحث يف البنية كفاعل يف إنتاج الرؤية الشعرية

  .الشاعر داخل النص قصدية

  ية القصيدة بني التقليد والتجديدخصوص .5.3

الشاعر يتعامل مع اللغة واملعىن والرؤية والقصد بوصفها كال متكامال، مندجما يف : من خالل هذا الطرح البسيط لشعرية النص نستنتج أن
إنه أيضا يعيد االعتبار للبعد اإلنساين يف  «؛ ختلفةبفعل القراءات امل صيغة شعرية واحدة، قابلة إلعادة التشكل واإلحياء املتعدد



  

  

  
  

  

 

180 

  القصيدة املوريطانية بني النقاء الثقايف وخصوصية اإلبداع

فالواقع مادة خام واللغة مادة خام، والشاعر هو الذي حيوهلما من حالة اهليول إىل حالة التشكل، وقد كانت قراءة األدب يف ... الشعر
يف اللغة والصورة والرمز واملوسيقى، ويف كلتا  إما دراسة يف األفكار والتاريخ واألحداث االجتماعية، أو دراسة. لغة - ضوء ثنائية الواقع

وHذا يبدو لنا أن  )277، صفحة 2009العشي، ( » احلالتني انتقال من الرؤية اليت تعد جوهر العملية الشعرية إىل اهليكل اخلارجي هلا
  .الشاعر على وعي  م بقيمة التعامل مع الواقع على أساس روحي، منوط }لشعر والشعراء دون غريهم

) فعل(إن الشاعر هنا يرمز دون أن يرتك أثرا واضحا ملا يريد أن يقوله، إنه يشكل مسة فكرية يف ذهن القارئ، راغبا أن تتحول إىل أثر 
مؤتلفا مع الذات الشاعرة تتجلى ) القارئ(حيجبه }لتمين، من أجل أن تتبلور الرؤية اليت ينشدها يف ذهن اآلخر، وحني يصري اآلخر 

  . النبوءة الرؤى وتتحقق

  خامتة

  :يف اخلتام ميكن أن نستخلص ما يلي

متكن من «سيس لبنة جادة لفنه من خالل  )موريطانيا(إن القصيدة املوريطانية قصيدة متميزة بنية وموضوعا، وهي كذلك ألن الشاعر يف 
املوريطانية فنا وإبداعا مع طبيعة البيئة العربية اليت كانت الطبيعة الصحرواية سببا مهما يف تقارب الثقافة   لقد .متثله الواعي للشعر القدمي

ما ما ميكن أن نعده ركوJ فكر� إىل أ .أنتجت الشعر القدمي، برصانته وقوته وميزاته اليت ال ختفى على }حث وال حتتجب عن متذوق
لضرورة فكرية مثلت أجياال من أبناء أو  د إىل سبب ديين حمض،تلك األمناط وبطأً يف االلتحاق مبواكب التحديث الشعري فيمكن أن يرّ 

  .كل ما ميت إىل قدسيتها، والشعر أحدهابالصحراء املغاربية املتمسكني }لدين اإلسالمي، وبرصانة اللغة و 

 ما جعل اإلبداع الفين يتماشى طرد� مع االنغماس املذهيب وهو أبرز األقطار املغاربية متسكا }لفكر املتصوف، )شنقيط(كانت بالد 
  .وامليل إىل احملافظة قوال وعمال

  

  املصادر و املراجع قائمة 

  .دار القلم: بريوت، لبنان) أسعد حليم، املرتمجون). (1الطبعة ( اإلشرتاكية والفن). 1973. (ارنست فيشر .1
واجلهاد الديين من خالل اجلامعات البدوية بالد شنقيط املنارة والر}ط، عرض للحياة العلمية واإلشعاع الثقايف ). 1987. (اخلليل النحوي .2

  .املنظمة العربية للرتبية والثقافة والفنون: تونس ).احملاضر(املتنقلة، 
سيدي أمحد بن أمحد : حياة موريتانيا، حوادث السنني، أربعة قرون من  ريخ موريتانيا وجوارها، تقدمي وحتقيق). د ت. (املختار بن حامد .3

  .د م .سامل،
  .دار الكتب العلمية: بريوت، لبنان .اإلسالم والثقافة العربية يف الصحراء الكربى، دراسات ومراجعات). 2010. (ولد الساملمحاه هللا  .4
  .دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: اإلسكندرية، مصر). 1الطبعة ( يف نقد الشعر العريب املعاصر، دراسة مجالية). 2002. (رمضان الصباغ .5
  .اهليئة املصرية العامة للكتاب: القاهرة، مصر .األعمال الكاملة، أقول لكم عن الشعر). 1992. (ورصالح عبد الصب .6
  .منشورات االختالف: اجلزائر). 1الطبعة ( أسئلة الشعرية، حبث يف آلية اإلبداع الشعري). 2009. (عبد هللا العشي .7
  .الدار العاملية للنشر والتوزيع: سكندرية، مصراإل). 2الطبعة ( وقفات على بالد شنقيط). 2019. (دمحم مسعد حسني .8
  .دار العودة: بريوت، لبنان) سعيد خالدة، املرتمجون( :.عصر السر�لية، تر). 1987. (واالس فاويل .9

  .دار األمان: الر}ط، املغرب). 2الطبعة ( الشعر والشعراء يف موريتانيا). 2003. (ولد أ}ه دمحم املختار .10
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  مقدمة

جنزت حبوث كثرية يف هذا حيث أُ  ،شّكل الفعل الكالمي حمور الدراسات التداولية احلديثة منذ أعمال أوستني ونقده للوضعانية املنطقية
الرتباطها Gللغة الطبيعية املوضوع، ال نعدم تثمينها نظرا ألمهيتها يف احلياة التواصلية التفاعلية وما حتمله من مستجدات يف كل مرة 

اليومية، وبتحليل اخلطاب، وتنطلق النظرية االجنازية من مسلمة مفادها أن األقوال الصادرة ضمن وضعيات حمددة تتحول إىل أفعال ذات 
األّول  سَ املؤسّ أبعاد اجتماعية، ختتلف هذه األبعاد حسب األغراض اليت يؤديها الفعل الكالمي أثناء االستعمال اللغوي، ويعد أوستني 

، وغّريت 1955عبارة عن حماضرات ألقاها يف جامعة هارفرد سنة  ووه) كيف ننجز األشياء Gلكلمات(النظرية يف كتابه الشهري  هلذه
وزفالد أسس أ هلذه اجلهود واستمرارا هلا املفاهيم السائدة حول اللغة، واهتمت مبقاصد املتكلم ونواkه، وامتدادا الكثري من هذه النظرية 

 ديكرو نظرية تداولية حجاجية متأثرا rعمال أوستني وسريل، واليت أساسها أننا نتحدث أساسا قصد التأثري، فاهتم فيها Gلوسائل اللغوية
اليت توّظف إلقناع املتلقي، حيث يرى أن الوظيفة احلجاجية تتوافر على خصائص يف بنية اللغة ذاsا، فالقيمة احلجاجية لقول ما ليس 

البىن الرتكيبية املتنوعة اليت تعمل على توجيه املتلقي حنو وجهة ما، ومنه يكون حجاج  هي أيضا موعة املعلومات اليت يقدمها فقط، بل جم
األفعال الكالمية املوجهة إىل  ، حيث أنه يتناول كلّ ممن ذكر� ديكرو التداويل اللساين أرحب من مفهوم الفعل الكالمي عند سابقيه

 ومما جاء به أوستني االستداليل،   وتظهر احلجج يف أدوات لسانية خاصة، أي هلا جانب بنيوي إضافة اجلانب العقلياملخاطب، 
والفعل التأثريي، هذا األخري له عالقة Gملخاطب، فاألقوال غالبا  االجنازيللفعل الكالمي ثالث مركبات وهي فعل القول والفعل ه تقسيم

ومشاعره، واهلدف األساس هو إقناعه وتوجيهه، ومنه فاألفعال الكالمية حتمل مقاصد ووظائف حجاجية  ي املتلق ما ترتك أثرا يف نفس
 وحناجج، فقد أضاف ديكرو فعلي احلجاج واالقتضاء، وهنا يتماهى الفعل الكالمي مع تصور ديكرو ر ونغّري فنحن نقول كي �ثّ 

رؤية   متجاوزا مهمة تدور حول نصّية الفعل الكالمي،إسهامات   س برينكركالو   حيث قّدم األمر عند هذا احلد،وال يتوقف للحجاج، 
 .احلجاج فعل كالمي نصي حبيث يرى أنّ ،  متوجها Gلنظرية إىل أفق النصية سابقيه مما اعتربوا الفعل الكالمي ملفوظا سياقيا وحسب،

ه فعل أنّ  ويرى اهلولندkن فان اميرين و روبني غروتندورست أن احلجاج نشاط كالمي ومنجز لساين وفعل قصدي يتحقق Gللغة، كما 
ريل اجتماعي وعقلي وحاولوا التأسيس ملقاربة نسقية للنظرية التداولية اجلدلية مستلهما أفكارمها من تداولية األفعال الكالمية ألوستني وس

  ؟ )حني نقول فإننا ننجز( Gلفكرة األوستينية نةاملقرت  .وغرايس

 األفعال الكالمية. 1

  :يف كتابه )j.L. Austin 1911-1960، جون أوستني(يعود الفضل يف تعميق الفهم Gألفعال الكالمية إىل الفيلسوف اإلجنليزي 
(how to do things with words)   وتقوم  1955جامعة هارفرد سنة وهو عبارة عن حماضرات ألقاها على طلبته يف

أوستني  اليت أطلق عليها و ، الوضعانية املنطقية فالسفة  ه ألطروحةأطروحة الفعل اللغوي األوستينية على مجلة من األفكار أبرزها معارضتُ 
فقد رفض فكرة  )26، صفحة 1993إمساعيل، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، (" أو اإليهام الوصفي  املغالطة الوصفيةاسم 

قام بعرض ف "فكل اجلمل ميكن احلكم عليها Gلصدق أو الكذب) اللغة sدف إىل وصف الواقع(ه مفادها أن اها هذا التوجّ حمورية تبنّ 
ا ال كما أ¬ّ   ،ختضع ملعيار الصدق والكذبالفرق بني امللفوظات الوصفية وامللفوظات األدائية، وواقع احلال يثبت أن الكثري من اجلمل ال 

ومل يكتف أوستني Gلتمييز السالف، بل انتبه  )89، صفحة 2016ختّام، ("تتوخى وصف العامل بل sدف إىل تغيري واقع خارج اللغة
وأّ¬ا  " )90، صفحة 2016ختّام، (فعلها اإلجنازي مضمرإىل أن امللفوظات الوصفية ليست يف واقع األمر سوى ملفوظات إجنازية 



 

  

  

  

 

183 

 قّبوج  رابح

 
فريى أن قول شيء ما هو اجنازه يف الواقع وحماولة التغيري والتأثري ...ختضع ملعيار النجاح والفشل كالوعد والتحذير والتهديد واحلكم 

  : والقيام Gلفعل، ومن أمثلة ذلك

  .أقبل أن تكون هذه املرأة زوجيت -أمسي السفينة إليزابيت                   -

حبضور الويل  ،ففي املثال األول قام املتحدث بفعل التسمية ومل يصف العامل، أما يف الثاين فقام بفعل القبول ضمن سياق اجتماعي معني
وميكن . )16/17، صفحة 1991أوستني، ("ها Gجلمل اإلجنازيةوالشهود واإلمام، فكيف نسمي مجال من هذا النوع؟ أن أقرتح تسميت

 : أن نلخص إسهامات أوستني يف النقاط التالية

 التمييز بني امللفوظات التقريرية واألدائية .1.1

    . وتكون إما صادقة أو كاذبة  وهي اليت تصف العامل: امللفوظات التقريرية  -

، حبيث يقرتن فيها النطق ´جناز الفعل وتكون حبسب شروط تنجر أفعاال اجتماعية مبجرّد النطق ³ا وهي اليت: امللفوظات األدائية -
  .)26، صفحة 2010الصراف، (معينة إما موفقة أو غري موفقة

دق، بشروط املنشغلني اللغّة لفالسفة أوستني وّجهها اليت االنتقادات من الرّغم وعلى  األقوال بني فروقا ليضع بذهلا الَّّيت  واجلهود الصِّ
 فقد نظريّته، من األوىل املرحلة يف لديه اإلنشائية لألقوال العزل إجراءات أصاب منهجياّ  اضطراG نلحظ فإنّنا اإلنشائّية، واألقوال الوصفيةّ 
 مقولة فيتوّسل كافية غري يراها ما سرعان حمدّدة مقولة إىل استنادا وإنشاءات أوصافا عاجل وكّلما اإلنشائيّة، األقوال تقيدّ  مقوالت اعتمد
يغة، الزَّّمن، الواقعي، عاملستمِّ  املخاَطب التـَّّواضع، الشَّخص، االسناد، مقولة :أبرزها غريها؛  العمل، ،والّضمين الّصريح املناسبة، الصِّ

يغ، التَّأّويل اإلجنازيّة، وقيمته القول فهم واإلخفاق، التـَّّوفيق التـَّّفاعل، واالستلزام، املقتضى القصديّة،  العوامل التـَّّنغيم، مثال، كاألمر الصِّ
، كما أّن نسبية التوفيق يف اجناز الفعل وفعاليته فتح Gب النقد على النظرية، وأّن السياقات  إخل...القول إلقاء ظروف والرَّّوابط،

تماعية ال ميكن أن تتحكم بشكل كلي يف حتديد منطقي للمعىن، وهذا يعين أّن أوستني مل يستطع حتقيق اهلدف املنشود Gلتحّكم يف االج
لدوال انسيابية املعىن وتعدده وبوليفونيته، وهي الغاية اليت انطلق منها فتجنشتاين حني تبّىن فكرة اللغة املنطقية، من خالل حتديد عالقة ا

مبدلوالsا بشكل منطقي صارم، وحىت يف املرحلة الثانية حني أقّر rن املعىن مرتبط Gالستعمال، واستمرت مشكلة املعىن مع  اللغوية
 .أوستني ومن جاء بعده

 االهتمام 9ملنطوقات األدائية. 2.1

ستخدم لوصف العامل من حولنا، بيد أن هناك حشدا من االستعماالت ته إليه فتجنشتاين من أن اللغة قد كان أوستني متأثرا مبا نبّ 
  ... كاألمر والنهي والتحية والدعاء   األخرى للغة ال تصف وقائع العامل

 القول Bن مجيع امللفوظات إجنازية أدائية. 3.1

سوى ملفوظات إجنازية فعلها اإلجنازي مل يكتف أوستني Gلتمييز السالف بل انتبه إىل أن املنطوقات الوصفية ليست يف واقع األمر 
، 2016ختّام، () أحذرك من أن السماء ستمطر(ظاهرها وصفي وGطنها إجنازي وهو  ) السماء متطر: (مضمر؛ فجملة من قبيل

، لكّنها يف الغالب حتمل داللة الوصف املباشر، نالحظ أّن هذه اجلملة فعال قد حتمل داللة إجنازية، كالتحذير كما ذكر�  )89صفحة 
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فليس كّل تساقط للمطر يستلزم التحذير، وإذا سّلمنا rّن ُكّل الوصف حيمل معاين مضمرة، فهذا معناه نفيا للوصف أصال، وهذا غري 
وإّمنا اخلروج عن املعىن الظاهر ...القانونمقبول خصوصا فيما تعّلق Gللغة العلمية اليت ال تقبل التهومي واالنزkحات، كلغة العلوم والطب و 

 للخطاب يكون بكثرة يف اخلطاGت األدبية اإلبداعية، وحىت االستعارات اليت نوظّفها يف حياتنا اليومية التواصلية أخذت بعدا اجتماعيا،
املعىن واضحا وال  ابعا معرفيا، وأصبحوأصبح معناها معروفا وقد مسّاها اليكوف Gالستعارات اليت حنيا ³ا، فاستعماهلا اÅازي أخذ ط

وبناء على هذه املعطيات نلخص . حيتاج إىل استدالل، كما أنّ  املعىن ال يتعلق فقط Gملتكلم ونواkه وإّمنا Gخلطاب وكذا بفهم املتلقي
   :أنواع امللفوظات عند أوستني كما يلي

  )89، صفحة 2016ختّام، ()01الشكل(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مرحلة التصنيف العام لألفعال الكالمية. 4.1

فصل أحدمها عن ناألوستينية، حيث يرى أن الفعل الكالمي مركب من ثالثة أفعال ال يالكالمية وهي مرحلة اكتمال نظرية األفعال 
  : اآلخر إال لغرض الدرس وهي

 : وهو نشاط لغوي صرف ويتفرع إىل ثالثة أفعال صغرى وهي:   (acte locutoire)فعل القول -

 . وهو جمموعة من األصوات تنتمي إىل لغة معينة (acte phonétique) : فعل صويت -

 .وهو Ðليف ما أنتجه النسق الصويت من مفردات لغة ما طبقا لقواعدها النحوية:  )acte phatique(الفعل الرتكييب  -

 )106، صفحة 2014علوي، (وهو ربط األلفاظ مبا حتيل إليه من متكلم وسامع   )acte phatique(حايل الفعل الداليل اإل -

  "وهو الفعل األساسي الذي يتحقق من خالله االجناز وهو املقصود من النظرية برمتها :"(acte illocutoire)  الفعل االجنازي -
ق هذا الفعل يستدعي توفر السياق وحتقّ  ،قصدkحدÓ  املتكلم حني يتلفظ بقول ما ينجز أي أنّ  )42، صفحة 2010الصراف، (

، واملالحظ أّن هذا ويسمى كذلك الفعل املتضمن يف القول أو فعل اخلطاب أو الفعل الغرضي ،العريف املؤسسايت لغة وحميطا وأشخاصا
التقسيم تقسيم تقرييب رغم أنّه  مشل أغلب مكو�ت الفعل الكالمي، مع ذلك فقد أضاف سريل فعال رابعا وهو الفعل القضوي بشقيه، 

ل واستعمل األصوليون الفعل املستدعى Gلقول والذي خيتلف عن الفعل املتضّمن يف القول أو االجنازي، ومن ذلك استدعاء الرتك Gلقو 
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أنه فعل ينجز يف  ، أنه فعل قابل للتفسري : ف على الفعل االجنازي وهيويقّدم أوستني ثالثة معايري للتعرّ   .واستدعاء الفعل Gلقول

 .)71، صفحة 2000أوشان، (أنه ذو طبيعة تواضعية اصطالحية ،الكالم ذاته وليس نتيجة له

، وأّن أوستني أمهل جانبا مهما يصعب التمييز بينهما بدقة حيث  أن هنالك تداخال بني فعل القول والفعل االجنازي واملالحظ كذلك 
 عالقات الطبيعية ملفوظات اللغة بعض بني توجد إذوهو دور العالقات النصية يف أداء الفعل، وهذا ما استدركه ديكرو وفان دايك، 

  . ىأخر  ملفوظات تقبل على جمربين فوظات نكوناملل هذه نقبل عندما إنناو  حتمية،

 شيئا يف املتلقي كأن جيعله يسلم رييغّ  وهو األثر املرتتب عن الفعل االجنازي الذي: (acte perlocutoire)  الفعل التأثريي -
شيئا خارج اللغة ويف نفس rطروحات معينة أو يزيد يف درجة التسليم، وهو نفسه الغرض من احلجاج عموما، فاملتكلم يقول كي يغّري 

الوقت ميارس احلجاج واإلقناع حسب ديكرو وميارس اجلدل حسب اميرين وغروتندورست، حيث يتماهى الفعل الكالمي خصوصا يف 
قد يرتتب عنه حدوث آÓر على إحساس املخاطب فهذا يعين أنّه  فعندما نقول شيئا ما "  جانبه التأثريي مع فكرة الفعل احلجاجي

أي حتدث عمليه توجيهه وجهة ما وهي من أبرز غاkت احلجاج، وبعدما قّسم  )156، صفحة 2004الشهري، ( "وتصرفاته وأفكاره
 : وظيفتها االجنازية الغرضية إىل مخسة أصناف األفعال الكالمّية حسبأوستني 

 ... حكم، برأ: وهي األفعال اليت تدل على احلكم مثل  (les verdicatives)احلكميات
 ...وهي أحكام العدالة على ممارسة معينة قانونية وتشريعية كالعزل و واملنح ): املمارسات(املراسيات
 ...ألتزم ،وعد، نذر:وهي أفعال التعهد Gلقيام بشيء ما يف املستقبل مثل (les commissive) :الوعدkت

 .الشكر والرتحيب: تعّرب عن سلوك معني مثل  (les condicatives):السلوكيات 
إمساعيل، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، ( وsدف إىل احلجاج والنقاش مثل استنبط، برهن (les expositives) العرضيات
ومفهوم الفعل الكالمي، فال يقتصر اهلدف من اللغوي وهي كذلك من حلقات التداخل بني احلجاج  )121/124، صفحة 1993

 تنطلقواليت  من خالل حماولة اإلثبات، الكالم على الوظائف اليت ذكرها أوستني وحىت سريل مبا أ¬ما مل يذكرها وظيفة احملاججة واإلقناع
 فإن اإلثبات وإذا مطلوب حتقيقه، بغرض إحلاقها مثّ  العبارة، للحقيقة داخل موضعٍ  يف وتثبيتها للمعاين األنطولوجية احلاالت من استدراج
، يؤدي إىل أهداف نفغية كالتفريج عن اهلم وحىت اإلمتاع ، اللغة ديكرو مبنطق يسميه ملا  احلقيقة مثال هو بشيئيتها، اللغة الذي متارسه

  .ء به كّل من أوستني  وحىت سريل بعدهومنه ال ميكن حصر األغراض اخلطابية فيما جا

   النقد املوجه ألوستني وللنظرية عموما. 5.1

 : حناول ذكر بعض املآخذ على شكل نقاط

، فهي نفسها واالختالف فقط يف اخللط الذي ميكن أن يقع بني أفعال احلكميات وأفعال املراسيات فال حدود واضحة بينهما -
 . التسمية، كما أنه تعامل مع اللغة يف حدود اجلملة واملالفيط، يف حني اهتم فان ديك وبرينكر Gلبعد النصي للكالم

، صفحة 1993إمساعيل، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، (ف أوستني أمساء األفعال اإلجنازية ال األفعال يف حد ذاsاصنّ  -
124(  

وال ميكن حصر األفعال اإلجنازية ضمن قوالب أو صيغ نظرا لعددها الكبري، وميكن أن خترج عن هذه القوالب لتعّرب عن أغراض         
أخرى كاحملاجة واإلمتاع وغريها، ويف هذا التصنيف مجع أوستني بني أساليب اإلنشاء وأساليب اخلرب، بدعوى أّن اخلرب حيمل معىن 
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من األفضل التعامل مع األغراض املنبثقة عن اخلرب مبعزل عن األغراض املنبثقة عن اإلنشاء، فليست كّل األساليب اجنازي، ونرى أّن 
اخلربية حتمل دالالت مضمرة، ألن هذا الدمج  أحدث تعقيدا يف التفريق بني داللة األفعال االجنازية وحىت بني الفعل االجنازي املباشر 

 .     ات األصوليني اليت كانت أكثر دقةوغري املباشر، على عكس تصنيف

اد هذا التوجه، حيث انتقد تصور أوستني للغة بشكل عام ومقولة االجناز عد جاك دريدا أبرز نقّ ور العام للنظرية فيُ ا من حيث التصّ أمّ  -
في للتصور الكالسيكي للغة، أ¬ا ال خترج عن اإلطار العام الفلس على حيث عّد مقاربته ملسألة دالليات أفعال الكالم ؛بشكل خاص

قول أدائي ينطوي على  كلّ   ويرى ديريدا أن )7، صفحة 2017أخدوش، ( "بعّدها قناة تواصل وتبادل املعاين واجناز الطقوس السلوكية
ق اللساين واملقامي الضيّ  ،خارج السياق الداليلأخرى غري ما قصده أوستني يف االجناز، فهناك دائما أمور أخرى  (les traces) آÓر

وكان سريل يرد على  )8، صفحة 2017أخدوش، (للسياق يف نظره انغالقشر فيه نظرية أوستني فكرة االجناز، لذلك ليس مثة الذي حتَْ 
هذا النقد يف كل مرة مدافعا عن فكرة أن اللغة مؤسسة اجتماعية وهذا الطابع يعطيها املقدرة على أداء املعاين عرب استعمال األفعال 

أي دليل  الكالمية، وأن فكرة دريدا اليت يراها بديال عن االجناز والقائمة على أن الشيء خارج النص، فكرة زائفة ومتهافتة وال يوجد
   )12/14، صفحة 2017أخدوش، (على هذا الزعم

  اكتمال نظرية األفعال الكالميةو ) Searle ،1932، سريل(إسهامات . 6.1

فقام ´عادة صياغة أفكارها وقام بتحديدها عرب التعديالت  ؛التطور الفعلي النظرية كان على يد جون سريل حيث مّثل مرحلة النضج
 ت شروط اإلجناز وتصنيف األفعال الكالمية مما أدى إىل تشّكل نظرية منتظمة تقوم على مبدأ القصديةواإلضافات اليت مسّ 

(intentionnalité)  71، صفحة 2002حنلة، (حمكوم بقواعد قصدية هفالكالم حسب(  

 تقسيم سريل للفعل الكالمي. 7.1

  : مّيز على خالف أوستني بني أربعة أقسام للفعل الكالمي وهي

 .نشاط لغوي صرف كذلك  وهو (acte d'énonciation) الرتكييب/الصويت/ التلفظ/فعل القول -
 : ، ويتكّون منعنه مستقال فعال شكلي سريل عند أنه إال أوسنت، عند يلالدال الفعل يعادل: القضوي الفعل -
  .والذي يسمح Gلربط بني املتخاطبني: فعل اإلحالة -
 .وهو نسبة احملمول إىل املوضوع الذي حييل إليه) اإلسناد: (فعل احلمل -
 .وهو الفعل الذي حيقق القصد املعرب عنه يف القول (acte illoccutionnaire) فعل اإلجناز -
، 2014علوي، (متاما كما عرفه أوستني وهو األثر النفسي الذي يلحق Gملخاَطب (acte perlocutionnaire) :فعل التأثري -

 )102/109صفحة 
وهي الفعل االجنازي والربط بني الفعل الكالمي والعرف االجتماعي، فتحقيق املقصد : النص على الوحدة الصغرى لالتصال اللغوي -

تني، تلك كما قام بتطوير شروط املالئمة عند أوس)51، صفحة 2010الصراف، ( مبعزل عن السياق اللغوي والعريف يكوناللغوي ال 
  )5، صفحة 2010الصراف، (الشروط اليت إذا حتققت يف الفعل الكالمي كان �جحا وموفقا

فاألفعال اإلجنازية املباشرة عند سريل هي اليت يتطابق فيها مراد املتكلم مع ": التمييز بني األفعال الكالمية املباشرة وغري املباشرة -
أما األفعال االجنازية غري املباشرة فهي اليت خيالف فيها امللفوظ مراد املتكلم  "امللفوظ، فيكون معىن ما ينطقه مطابقا متاما مع ما يقصده
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حنلة، (فالفعل االجنازي واملعىن املقصود يؤدى على حنو غري مباشر من خالل فعل احنازي آخر يكون مضمرا ويفهم خالل السياق واملقام

  )81، صفحة 2002

 أخرى قضاk من ميكن استنتاجها ولكن مباشراً، تعبرياً  عنها التعبري عقيَ  ال قضاk توجد أنه صرحية، ذلك ليست الطبيعي التخاطب لغةف
 بني االستنباطية فالعالقات، املفقودةاحللقات  بوجود يدعى ما على شاهدة القضاk تلك صارت حيث سليماً، تعبرياً  عنهاُعّرب  قد

، وهذا ما نّبه إليه كذلك ديكرو، وغفل عنه احملايث احلجاجي طابعهايف  إضافة إىل املقام وظروف انتاج اخلطاب اللغة موجودة ملفوظات
  . طبيعية وداللة غري طبيعية سريل، كما جيدر اإلشارة إىل أنّه استفاد من تفريق غرايس بني اجلملة والقول وما يتوّلد عنهما من داللة

مث قام سريل بتوضيح االختالف بني األفعال الكالمية Gعتبار الغرض والوظيفة اليت يؤديها الفعل الكالمي وذلك على أسس منهجية 
  :ثالثة واليت بىن عليها تصنيفه لألفعال الكالمية

   )88، صفحة 2002حنلة، (ص، أساس اجتاه املطابقة ، أساس اإلخاليأساس الفعل االجناز 

  )232/238، صفحة 1993إمساعيل، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، (:تصنيف األفعال الكالمية عند سريل -
يتضمن هذا الصنف معظم أفعال احلكميات عند أوستني  (actes représentatifs) :التقريرkت /االخبارkت/األفعال التصويرية -

  .، وقد عمد� إىل ذكر أغلب  الرتمجات اليت جندها ختتلف من مؤلَّف إىل آخروالكثري من أفعال االيضاح
سلوك ومن أمثلتها أسأل، يندرج حتتها كثري من أفعال املمارسة عند أوستني وبعض أفعال ال :(actes directifs) األفعال التوجيهية -

   ...، رع، ألتمس، أستعطف، آمرضأرجو، أت
مبنية على شرط اإلخالص، وجيب أن يطابق فيها العامل الكلمات، كالرهان :  (actes commissifs) الوعدkت/اإللزاميات -

  ... االنذار واإلغراء، والوعد، الوعيد،
كما يشرتط فيها )133، صفحة 2004الشهري، ( " غرضها التعبري عن حالة سيكولوجية":  (actes expressifs) التعبريkت -

  ...الصدق يف اخلطاب، كالتعبري عن الفرح والسخط والرتحيب
أعلن، أصرح، أشهد، أقرر، هدفها جعل العامل مطابقا للخطاب واخلطاب مطابقا للعامل مثل :  (actes déclaratifs) التصرحييات -

  )238، صفحة 1993إمساعيل، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، (أرهن
  )Grice ،1913 - 1988 ،غرايس(إسهامات بول . 8.1

بعض حماضراته، من خالل ما مساه وال نعدم إسهامات بول غرايس يف الفعل الكالمي غري املباشر، حيث أشار إىل هذه الظاهرة يف 
والفائدة  ة،حيث ميز بني القوة اإلجنازية احلرفية وبني القوة اإلحنازية اليت تدرك من خالل الطبقات املقامية والسياقي؛ Gالستلزام احلواري

ومن هنا ندرج املفهوم العام  ،االكربى من قواعد غرايس ال تكمن يف وجود احرتام املتخاطبني هلا، بل يف قدرة املتخاطبني على استغالهل
 بضبطه الظاهرة وصف يف السكاكي اقرتاحات تمتازأّما يف اجلانب العريب ف )126/127، صفحة 2006بعيطيش، (لالستلزام اخلطايب

 اخلروج هذا ولعل؛ الطلب اخلمسة معاين إجراء شروط أحد خرق طريق نع العالقة هذه وتتولد املستلزم، الصريح واملعىن املعىن بني العالقة
 تصور بعيد حد إىل مياثل السكاكي عند وارد هو كما اللزوم مفهومو  ،اهتموا Gلظاهرة الذين اللغويني وبعض الفالسفة اقرتاحات إىل أدىن

 عصا مينحهم مما ،انويةالث واملعاين األصلية املعاين بني العالقة حتديد يف العربية علماء أسهم، حيث االقتضاء ملفهوم التداوليني املناطقة
رتض مفهوم الداللة غري الطبيعية  أال خيتزل دائما Ðويل قول ما يف الداللة اللغوية التواضعية للجملة املوافقة له، َيف .املضمار هذا يف السبق
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ويوافق هذا التمييز الذي أمهله  ؛)Ðويل القول(وما مت نقله أو مت تبليغه  ،)الداللة اللغوية التواضعية للجملة(إذن يوجد فرق بني ما قيل 
  .سريل مفهوم االستلزام اخلطايب، فالداللة هي ما قيل، واالستلزام اخلطايب هو ما مت تبليغه وخيتلف ما مت تبليغه عما قيل

   :املعطيات اآلتية ويشرتط غرايس لتحقيق  االستلزام احلواري  أن îخذ املتكلم بعني االعتبار" 
السياقات اللغوية وغري اللغوية  *، مبدأ التعاون والقواعد املتفرعة عنه* ، املعىن احلريف للكلمات املستعملة، وتعريف العبارات اإلحالية *

اآلنفة الذكر، وأن  يف احلوار أن يكو� على علم Gملعطيات جيب على املسامهْني * ، عناصر أخرى تتصل Gخللفية املعرفية *، للخطاب
فإن االستلزام احلواري ينجم عن العدول عن إحدى القواعد املتحكمة يف احلوار  عموما و .يصدر التحاور عن افرتاض هذه املعطيات

  . اللغوي مع التشبث مببدأ التعاون
اب، Ðخذ بعني االعتبار كل لقد ظهر مفهوم االستلزام احلواري مع غرايس الذي حاول أن يضع حنوا قائما على أسس تداولية للخط

فهو يؤكد أن التأويل الداليل للعبارات يف اللغات الطبيعية أمر متعذر إذا ُنظر فيه فقط إىل الشكل  األبعاد املؤسسة لعملية التخاطب،
املقام الذي * ، ستمعمعىن اجلملة املتلفظ ³ا من قبل متکلم يف عالقته مب*  :ا يلياالستعانة مب  غرايس يقرتح .الظاهري هلذه العبارات

وعلى اإلمجال يبقى . )126، صفحة 2006بعيطيش، ( (Principe de coopération) مبدأ التعاون* ، تنجز فيه اجلملة
أن و الحظ أثناء عملية التخاطب، األحيان يُ ز اللغات الطبيعية، على اعتبار أنه يف الكثري من االستلزام احلواري من أبرز الظواهر اليت متيّ 

 .معىن العديد من اجلمل إذا روعي ارتباطها مبقامات إجنازها، ال ينحصر يف ما تدل عليه صيغها الصورية
  احلجاج التداويل. 2

أوزفالد (يعد احلجاج التداويل من بني أهم التوجهات احلجاجية اليت ظهرت يف النصف الثاين من القرن العشرين، ووضع أسسه الفرنسي 
وقبل اخلوض يف )  Jean-Claude Anscombreجون كلود انسكومرب، (مع زميله  )Ducrot Oswald  ،1930،ديكرو

لتصورات األخرى للحجاج، واليت جتتمع يف هدف اإلقناع وختتلف يف الطريقة والوسائل، هذا النوع من احلجاج وجب اإلشارة إىل أهم ا
الفصل فهو عبارة عن نشاط ليس له و  فاحلجاج البالغي عند بريملان وتيتيكا كامن فيما حيمله اخلطاب من بىن شبه منطقية وقوامه الوصل

قصي يُ فال أما توملني   )225، صفحة 2005الرضي، (بارات خارج اللغةعالقة ببنية اللغة، فهو يتعلق ÷Óر الكالم وتتحكم فيه اعت
kلنشاط اللغوي، فاحلجاج عنده تتابع للقضاG صولة، احلجاج يف القرآن، احلِّجاج (فهو عبارة عن مناجاة ؛السياقات االجتماعية احمليطة

ويرى جون بليز غريز أن احلجاج نشاط منطقي ألنه يتمثل يف   )27، صفحة 2011يف القرآن من خالل أهّم خصائصه األسلوبّية، 
وهو موضوع _لديكور  وأّما احلجاج اللساين )19، صفحة 2016العزاوي، (مجلة العمليات الذهنية، وأنه ينتمي إىل املنطق الطبيعي

، صفحة 2005الرضي، ( لملفوظات احلجاجية وخمتلف اآلليات اليت تتيح قيام احلجاج داخل اللغةلفينصرف إىل البنية اللسانية _ حبثنا
ز، أي أن املتكلم جعلى أن اللغة نشاط وعمل ين وهي النظرية اليت تلح، وقد Ðثر برواد نظرية األفعال الكالمية ونظرية احملادثة )214

ويهتم ... يقوم rفعال حني يتحدث، وقد مسي التصور احلجاجي اللساين للغة Gلتداولية املدجمة، احلجاج التداويل، احلجاج اللساين
اخلطاب احلجاجي وتساهم يف اإلقناع  أساسا Gلبعد التداويل لبنية اللغة يف ذاsا، ذلك أن اللغة توفر جماال للتواصل وحتمل عناصر تشكل

وتنطلق من فكرة مفادها أننا نتكلم عامة بقصد  ؛Gلوسائل اللغوية وما توفرها اللغة الطبيعية من إمكا�ت لتحقيق أهداف حجاجية
كما قام ´عادة تعريف )56، صفحة 2006العزاوي، ( واقرتح ديكرو إضافة فعلني لغويني ومها فعل احلجاج وفعل االقتضاء"التأثري، 

مفهوم اإلجناز rنه فعل لغوي موجه إلحداث حتويالت ذات طبيعة قانونية، أي جمموعة من احلقوق والواجبات، ففعل احلجاج يفرض 
واحلجاج  )56/57، صفحة 2006العزاوي، ("على املتلقي منطا معينا من النتائج Gعتباره االجتاه الوحيد الذي ميكن أن يسري فيه احلوار

يتمثل يف إجناز متواليات من األقوال بعضها مبثابة احلجج اللغوية وبعضها اآلخر مبثابة  ...يتمثل يف تقدمي احلجج املؤدية إىل نتيجة ما 
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واحلجة يف تصور ديكرو عبارة عن ، وية وعلى تسلسلها واشتغاهلا داخل اخلطابومنه فاحلجاج مؤسس على بنية األقوال اللغ النتائج

وقد  قد ترد قوال أو فقرة أو نصا أو تكون مشهدا طبيعيا أو سلوكا غري لفظي هيعنصر داليل يقدمه املتكلم لصاحل عنصر داليل آخر، ف
والرابط الذي يربطهما، فقد يكون لفظيا أو معنوk يفهم  سب السياق واألمر نفسه Gلنسبة للنتيجةحبتكون احلجة ظاهرة أو مضمرة 

 . )69إىل 56، صفحة من2006العزاوي، (: وتتسم احلجج اللغوية بعدة مسات منها ؛ضمن حدود املؤسسة االجتماعية واإلنسانية

 .السياق هو الذي مينح احلجة طبيعتها احلجاجيةف: سياقية -
 .هناك حجج قوية وهناك األقوى وهناك الضعيفة: نسبية - 
 .ة خالفا للربهان واالستدالل املنطقيلنتائج احلجاج اللغوي ليست حام: قابلة لإلبطال -

احلجاجية، فالزعم بوصف احلقيقة قد ال يكون إذن إال  ن اإلخبارية يف الواقع تعد درجة Óنية Gملقارنة معإإننا نريد أن نصل إىل القول "
 )2008احلّباشة، ("قناعا لزعم أكثر جوهرية مبمارسة ضغط على آراء اآلخر

 تداولية املدجمة والفعل احلجاجيال. 3

معروف أن الفكر البنيوي يهتم Gلشكل والرتكيب والعالقات الداخلية، والداللة تدرس عالقة العالمات اللغوية مبعناها احلريف الطبيعي 
حسب "والتداولية تتناول عالقة اللغة مبتكلميها ومبالبسات احلديث من مقام وسياق، فما موقع التداولية املدجمة من هذه التصورات؟ 

دي  عندlangue  مبعىن اللسان(فالتداولية املدجمة نظرية داللية تدمج مظاهر التلفظ يف السنة اللسانية  ؛لتداوليةلسوعي املعجم املو 
احلّباشة، (ورفض ديكرو تصور الداللة على أ¬ا املعىن احلريف للعالمة، لذلك جيب أن يدمج املظهر التداويل يف الداللة ) 1968سوسيري 
فاللغة من هذا املنظور حتقق أعماال لغوية  ؛فالتداولية املدجمة حبث يف اجلوانب التداولية املسجلة يف بنية اللغة  )20، صفحة 2008

حيث قام ديكرو وانسكومرب ´دماج املعطيات التداولية يف  )354، صفحة 2000املبخوت، ( وليست وصفا حلالة األشياء يف الكون
، 2004الباهي، ( صميم الدراسة اللسانية الداللية، إذا يتم إسناد داللة لكل مجلة بشكل يسمح بتوقع معىن امللفوظ يف سياق حمدد

 كل على وأغراضها قواعدها تثبت أن أي للغة، عام مشروع يف تنخرط أن جيب املعىن، ذا³  احلجاجية الوظيفة  إنّ  )133صفحة 
 اللغةة مبقارب املناحي هذه إىل ننظر أن وميكن Gألساس، بالغي منظور هي حيث من اللغوية، هاسياقا بناء يف تشارك اليت املناحي

 مربكوأونس ديكرو يسميه فيما ينخرط احلجاجي املشروع أن يعين وهذا، تداويل وحمور داليل حمور حنوي، حمور :داألبعا ثالثي كموضوع
، اللغة نسق يف تتقاطع اليت واحملاور املستوkت مجيع من وتستفيد املتكامل اللغة منطق تستثمر اليت البالغة تلكة، املتكامل البالغة ب

مجلة املعطيات غري اللغوية اليت تعود و على الربط بني املعطيات اللغوية اليت تعود إىل املكون اللغوي،   يكون حتليل املالفيظ Gالعتماد ومنه
  (Y) للمكون البالغي التداويل، وتعرف كذلك Gلنظرية ذات الشكل

  Y النظرية ذات الشكل. 1.3

يقدم الباحثني خطاطة توضح الوصف الداليل حيلل القول Gالعتماد على معطيات ذات طابع لغوي، ومعطيات ذات طابع غري لغوي، 
أما اجلانب التداويل فيدخل يف عملية منح املعىن للملفوظات اليت ترد ضمن سياقات استعماليه معينة، لكن ) املكون اللغوي(للملفوظ 

وبعد احلصول على الدالالت )355، صفحة 2000املبخوت، ("ذلك ال يكون إال بعد احلصول على الداللة املستقلة عن السياق
  .املستقلة تتدخل ظروف التلفظ لتحديد معىن امللفوظات

  .)356، صفحة 2000املبخوت، ( (Y) نظرية  2الشكل
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  يف مفهوم احلجاج يف اللغة. 2.3

 الدعم واحملاجة وحشد والربهنة والتعليل التربير من ختلو حجاجية  ال على مسوغات Gلضرورة يشتمل خطاب كل أن نعترب أن ميكن
 لتصف الكالم يف ال تندفع امللفوظات أن تعين الطبيعي للخطاب احلجاجية الفعالية إن؛ و نفيها أو قضية إلثبات املثايل واإلسناد اللغوي
هي  السلطة هلذه الدافعة القوة فإن مبفهوم ميشال فوكو وغريه  سلطة اللغة كانت فإذا، لتحاجج كذلك بل فقط، وتبين تعرب أو وتشرح

 .النفسه احلقيقة عيتدّ  اليت اخلطاGت املتوازية بدل واحد سلم يف ترتاتب اليت اإلقناع درجة أي احلجاجية

األول ] 2م[و]1م[ظني على األقل وتتضح معامل التصور اللغوي يف رؤيته للخطاب حبيث يرى أن اخلطاب احلجاحي حيتوي على ملفو 
  سأشرتيه إذن_2.            هذا الكتاب مفيد_1: حجة والثاين نتيجة كما يف املثال التايل

رابط حجاجي، و العالقة بني احلجة والنتيجة  عالقة حجاجية، ال هي  فهينتيجة أما لفظة إذن  2حجة واجلملة   1امللفوظ أو اجلملة 
  (Anscombre, 1983, p. 163)"استدالل وال هي برهان

 اخلطاب احلجاجي. 3.3

كما يرى أ¬ا ليست بنية داخلية فقط، بل وخارجية   ،يرى أبو بكر العزاوي أن اخلطاب بنية منطقية، تتحكم فيها جمموعة من العالقات
أيضا، إذ ميكن احلديث عن وظيفة منطقية عامة للخطاب برمته، من خالل ربطه Gملتكلم واملخاطب ومالبسات اخلطاب، وظروف 

ويرى أن التقنيات احلجاجية البالغية حمدودة ...فاحلجاج ظاهرة لغوية جندها يف كل قول ويف كل خطاب ،  السياق التخاطيب العام
   )39، صفحة 2017مشبال، (والوسائل الغنية واهلائلة والالمتناهية اليت متد� ³ا اللغة الطبيعية Gإلمكا�تمقارنة 

  يالفعل احلجاج. 4.3

اقرتح إضافة فعلي احلجاج واالقتضاء، وينبين  يرى ديكرو عدم كفاية التصنيفات املقرتحة من طرف أوستني وسريل لألفعال الكالمية، إذْ 
الفعل احلجاجي على مبدأ القصدية، وتتجلى يف مستوkت عدة أمهها أن عرض احلجة أثناء اجناز الفعل احلجاجي، يكون الغرض منه 

القصدية يف  ىا تتجلمك)233، صفحة 2005الرضي، (" إذا نظر� إليه منعزال) احلجة(ميكن فهم امللفوظ  دعم نتيجة معينة، حبيث ال
وينقسم الفعل . )10، صفحة 2005صحراوي، (الربط بني الرتاكيب اللغوية، ومراعاة غرض الكالم، والقصد العام من اخلطاب

  :احلجاجي إىل
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ويندرجان ضمن األفعال الكالمية غري   (acte sous-entendu)وفعل مفهوم(acte présupposés) فعل إقتضاء 

وإذا كان امللفوظ األول  )36، صفحة 2011صولة، احلجاج يف القرآن، احلِّجاج يف القرآن من خالل أهّم خصائصه األسلوبّية، (املباشرة
صولة، احلجاج يف (مؤدG kلضرورة إىل ظهور امللفوظ الثاين صراحة أو ضمنيا فإن ضمنيته تكون على سبيل املفهوم أو سبيل اإلقتضاء

 .)36/37، صفحة 2011القرآن، احلِّجاج يف القرآن من خالل أهّم خصائصه األسلوبّية، 

  
  
  
  

  

  

؛ ألنه ..ديكرو االقتضاء فعال كالميا، له خصائص ووظائف مثله مثل اإلثبات والنفي ديع:(acte présuppose) فعل االقتضاء -
يقوم بتعديل العالقات بني الذوات املتخاطبة، كما أن له عالقة Gلظروف املقامية، ومندرج يف مستوى املكون اللغوي حيث أنه ليس 

فهو ضمين حيدد عادة بواسطة اختبار  ء؛فاالقتضاء يكون من خالل االحيا )275، صفحة 2000املبخوت، (معطى بالغي صرف
  .النفي

 Gلنسبة لديكرو يعترب النفي واالستفهام معيارين لضبط املقتضى أل¬ما حيافظان على احملتوى القضوي للجملة :معيار ضبط املقتضى 
؟ مل اهل كان أرسطو معلم: مث ندخل عليه النفي واالستفهام  كان أرسطو معلما :مثال فحني نقول )272، صفحة 2000املبخوت، (

   .)كان أرسطو معلما( يكن أرسطو معلما، فاحملتوى القضوي مل يتغري

الكالم يكون جواG وردا على يعرفه ديكرو على أنه ما يستنبط من املنطوق، فهو حدث بالغي يرتبط مبقام : فعل القول املضمر -
، ويعترب Gلنسبة إليه أضعف حجاجية من املقتضى  )تأن( تساؤالت والحقا حلدث التخاطب فاملسؤؤل عن إنتاجه هو املخاطب 

صولة، احلجاج يف القرآن، احلِّجاج يف القرآن من خالل أهّم خصائصه ("لوجوده خارج اللغة والرتباطه مبجهود املخاطب التأويلي
  )265، صفحة 2011األسلوبّية، 

 حدود يف ولكن Gلتداولية، إّال  يتحّصل ال اخلطاب تفسري أنّ  )Van.Dijk ،1943فان ديك ( يرى: والفعل الكالمي ديك فان
 الكالم، أفعال من متوالية أنه على النصّ  حتليل املمكن أنه من؛ و التداويل واملستوى الداليل املستوى يربط بني بذلك وهو النحوي، اإلطار
 بل النص، ملضمون كربى بىن دخلتأُ  كما الكالم، ألفعال تداولية كربى بىن إدخال ه ميكنأنّ  ، ولاجلم من متوالية أنه على ُحيّللُ  مثلما
  .)170/174، صفحة 2005دايك، (اللسان أفعال من كبريٌ  كالميٌّ  فعلٌ  على أنّه  النص إىل النظر ميكن

 والفعل ، بسيطة كالم وأفعال مركبة، كالم أفعال إىل الكالم أفعال دايك فان قّسم :حسب دايك واملرّكب اجلزئي بني الكالمي الفعل -
 كشرطٍ  نتيجته تُقَصد فعلٍ  كلّ  وهو املساعد، اإلجنازي الفعل ذلك إىل ويضاف  مراد واحد أثر عنه ما حيدث البسيط هو اإلجنازي

 وحده الفعل جزء جيعل ما املساعد هو الفعل أنّ  داملساع والفعل البسيط اجلزئي الفعل بني بسيٍط، والفرق رئيسٍ  لنجاح فعلٍ  كافٍ 
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 فعٌل جزئيٌّ  املنزل من اجلدار بناء ذلك األصلي، ومثال الشخص غري آخر شخصٍ  بواسطة يؤّدى قد املساعد الفعل إنّ  مثّ  �جحاً،
  .مساعدٌ  فعلٌ  اإلمسنت خليط ولكنّ  بسيط،

 وتكون ومعقدةٌ  نفسه، من املستوى املكونة األفعال عناصر على تقوم )متآلفةٌ ( بسيطةٌ  : قسمني املرّكبة الكالم أفعال دايك فان قّسم وقد
  .املساعد كالفعل الكربى األفعال عناصر يف أجزاء داخلة أو جزءٌ  يصبح عندما

 ظهور ويتحّدد بوضوح، قصداً وحمّددة خمططة نتيجة لألخري أّن  حيث ،باملرك الكالمي الكالمية، والفعل األفعال متوالية بني قفرّ  كما
 األفعال سلسلة يف معنيٍ  غرضٍ  وجود احتمال أفعال، مع من يتلو ملا شروطاً  اجلزئية األفعال وتكون واحدة، خطة طريق عن األفعال
 مل عناصرها بني املوجودة العالقات و االستقالل، بعض مستقلة تكون منفصلة أن فيمكن الكالمية األفعال متوالية أماّ  املركبة، أو البسيطة
 والفعل ، الكالم الفعل متوالية بني الفرق أنّ  واحلقّ  )240، صفحة 2000ديك، ( " نتيجٍة خمصوصةٍ  لتحقيق تصمم ومل ، ختطط

 غرضٍ  تعيني صحّ  إذا واحدٍ  كفعلٍ  تؤول األفعال متوالية أنّ  يرى دايك فان أنّ  ذلك على والدليل ، املعامل ةواضح غري املرّكب الكالمي
 هو األفعال ومتوالية املركب الفعل بني الفرق يكون أن واألوىل ، رالدو  ذلك تؤّدي ال متواليةٍ  تصور وال ميكن ؛واحدٍ  أو هدف واحدٍ  كليّ 

 املسبقة تشرتط املعرفة فال املتوالية أّما اللسانيات،  ودارسة منزل كبناء التواضع طريق عن سلفاً  وخطته نتيجته ُعرفت ما الفعل املركب أن
العبد، (واملتوالية املرّكب الفعل يف فتتحقق الواحد واهلدف والقصد اخلطة أّما تتضح، أال ميكن أو السياق خالل تتضح أن ميكن اليت

 فعل الكالم ملتواليات املستقيم اخلطي والرتكيب ،الكالم أفعال بنية بني زمنيّ  أن الضروري من "أنّ  دايك يرىو . )287، صفحة 2007

 الكربى دراسة من التداولية نفهم وحنن :] ويقول[ ...  Óنية �حية من اإلجناز املشرتك للفعل الشاملة الكمية أوىل والبنية �حية من
  .)309، صفحة 2005دايك، (ببنية اخلطاب وعالقتيما والسياق الكالم أفعال متوالية أعين ؛اإلجناز املشرتك للفعل الشامل التنظيم

، موقفٍ  إطار يف ما نصٌّ  حيقق الذي الغرض" Gلوظيفة يُقصد: اإلجنازي الكالم فعل ضوء يف النص وظيفة حتليل -  حيمل وقد تواصليٍّ
عموما  الغالبة الوظيفة ولكنّ  الوظائف، من ذلك سوى أو إمتاعيةٍ  أو إقناعيةٍ  أو وماتيةٍ لمع وظيفةٍ  ذا فيكون عّدة وظائف، املداخلة نصّ 

 اللغة إىل تنظر الكالمي اليت الفعل نظرية على االعتماد هي النص وظيفة إىل الوصول إىل سبيلٍ  وأجنع النص، وظيفة عليها ُيطلق هي اليت

 .)113، صفحة 2010برينكر، (النحوي النظام فيها متضّمنٌ  ما، جمتمعٍ  يف للفعل الكمي اللغوي النظام" أ¬ا على عاّمةٍ  بصفةٍ 

عن وظائِف  -1985كتابه التحليل اللغوي للنص- يف يتساءل برينكر: )برينكرإسهامات كالوس (احلجاج فعل كالمي نصي 
النصوص، وهْل هي ذلك الغرض الذي يتحقق من نص ما يف موقٍف تواُصلّي؟ إذا سلمنا بصحة هذه اإلجابة، فسنصطدُم Gعرتاض من 

واقف، فال بد من أن يكون غرٌض واليت ميكن للنّص حت ؛لدن من جيدون يف النص الواحد وظائف عّدة، ال وظيفة واحدة
َ
قيقها يف أحِد امل

من أّن بعض  وإذا أخذ� Gالعتبار ما حتدث عنه أوْسنت ،واحٌد منها هو اهلدُف، وعلى هذا األساس يْصُدُق القول إنه وظيفة النص
اللغوية تعد مؤشرًا على نوع الوظيفة فإّن هذه األفعال ؛ ...الكلمات املستخدمة يف النصوص تتضمَُّن أفعاال منجزة، كالوعد أو الشكر

وهذه املؤشرات، إىل جانب األفعال اإلجنازية اليت سبقت اإلشارة  ،الرئيسة للنّص، تضاف إىل ذلك، مؤشراٌت أخرى يوحي ³ا السياق
الوظيفة  حيّدد أّن هذا فإذا اكتشفنا يف النّص فعال إجنازkً تدعمه إحياءات السياق، فال ريب يف ،إليها، sْيمُن على العناصر األخرى

تلقي، Gستعمال وسائط لغوية سائدة  يبتغيه الرئيسة لذلك النّص، وهو الشيء الذي
ُ
املتكلُم أو الكاتُب، من عملية التواصل مع امل

أْن و لكشف عن نواة املوضوع ؛ وجب ا، وعلى حنٍو تواصليّ لفهم النص فْهًما كلًياو  )121/122، صفحة 2010برينكر، (ومقرَّرَة، ُعرفًيا
فهو النهج الصحيح الذي يقود القارئ الستنباط املوضوع الرئيسّي يف نصٍّ تتخلله  ،يكون هذا الكشُف ُمْنسجًما مع التحليل التداويل

ْسكن(فاملثال الذي يعرض له برينكر ، موضوعاٌت Óنويّة متداخلة
َ
اندالع احلريق، جهد : اقع من موضوعاٍت، هييتألف يف الو ) حريق امل
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ويف هذه احلال يقوم القارئ Gستخالص املوضوع النواة، مستفيًدا من خربته،  ،رجال اإلطفاء، إنقاذ طفل، حتقيق رجال األمن يف احلادث

ارئ بدمج هذه املتواليات يف شيٍء واحٍد فمن الناحية التواصلّية يقوم الق؛ ومعرفته Gملوقف، ومالحظتِه ملا يف اخلَرب من عالقاٍت، وَروابط
فموضوع احلريق هو البنية الكربى، تندرج أسفل منها ثالث بًىن صغرى، وكل بنية منها  ؛ميكن تكثيفه حتت ُمسّمى حريق املسكن

والعالقة بني احلريق ورجال اإلطفاء .. خراطيم مياٍه، إخل و تستحق أْن حتلل إىل موضوعات أصغر، فاإلطفاء حيتاُج إىل سيّارة، وأشخاص،
القة عالقة سببيّة، َمنطقية، إذ يقتضي إطفاُء احلريق ُحضوَرهم مبعداsم الالزمة كاملة، أما عالقة الرجال Gلسيارة، وخبراطيم املياه؛ فع

  )81، صفحة 2010برينكر، (اقتضاء، ولزوم، فوجود مثل تلك األشياء ضرورة إلمخاد احلريق

عبارة عن متواليات من األفعال الكالمية، تقوم بينها عالقات نصية شكلية وداللية وسياقية، وعادة ما يهيمن  فالنّص Gلنسبة هلذا التوّجه
ويتحقق االجناز  )121، صفحة 2010برينكر، ( الكلي للنص اإلجنازيفعل اجنازي واحد داخل النص، وهذا األخري حيقق القصد 

  : النصي من خالل جمموعة من املؤشرات
  الصيغ واألبنية اللغوية اليت تشري إىل املقصود صراحة  -
 ...)أعتقد، أظن، يستحسن(الصيغ واألبنية اللغوية اليت يشري فيها املتكلم عن موقفه خالل حمتوى النص، فيستعمل أبنية من قبيل  -
 .)143/144، صفحة 2010برينكر، (من خالل السياق؛ وهو اإلطار املؤسسايت الذي يعتمد عليه يف حال التباس املقاصد -

الكالمية  األفعال الكالمية من حيث أ¬ا ظاهرة نصية متجاوزا املنظور اجلملي التقليدي رغم أن تقسيمه لألفعال يفكالوس برينكر  لتناو 
 . إال جزئيا وشكليا) أوستني وسريل( من حيث الرتكيب مل خيالف

  النّصيةّ  برينكر واألفعال كالوس  تقسيم أوستني وسريل
  )االتساق( الرتكييبّ  النحويّ  البناء  مجل كلمات، فعل القول، أصوات،

  )االنسجام(البناء املوضوعي   )اجلانب الداليل للملفوظ(الفعل القضوي 
ياق، واملقام واألثر:التَّّداوليّات( الوظيفيّ  البناء  )األثر النفسي يف املستمع(التَّأّثريّي  الفعل   السِّ

  :عندهالّيت من خصائصها ، و االجنازيّةبرينكر rن حتليله للوظيفة اإلجنازية للنصوص قائم على فكرة   يصرح

 .حن نتحدث أساسا قصد التأثينف: القصدية -
 .ها وفاعليتهاتمتواضع عليها اجتماعيا من حيث القواعد والشروط اليت تضبط اجنازي: أ¬ا عرفية -
  .التأثري يرتبط بسياق ورودها يف موقف اجتماعي معني: Ðثريية -

األفعال الكالمية، من حيث االستعمال احلقيقي للغة واالستعمال اÅازي، انطالقا من الفعل التأثريي وقذ مّيز برينكر بني نوعني من 
الذي يرتبط بسياق اجتماعي وظروف خارج لغوية، وهنا كذلك يتقاطع مع أوستني وسريل يف مفهوم الفعل الكالمي املباشر وغري املباشر 

 .ايس يف املعىن العريف واملعىن االستلزاميواخلاضع لسلطة املؤسسة االجتماعية، ورؤية غر 

  :الوظائف النصية حسب كالوس بريكر -
 ). النص(الواقعة س) املتلقي(أبلغ ) الباث(أ� (حاملة حملتوى إخباري : االبالغيات -
نص ( ن ذلكوم. أن تنجز الفعل س/ س 1)رأk(   أطلب منك أن تتخذ موقفا) الباث(ومقتضى هذه الوظيفة أ�  : االستشارkت -

 )...الدعاية، اإلرشاد إىل العمل، نص القانون، االلتماس، الطلب 
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 ، كالوعود والعهد والنذر ) س(لعمل الفعل ) اجتاه املتلقي( ملزم  (الباث) أ�(ومقتضاها : االلزاميات : االلتزامات -
 الشكر ،االعتذار، املواساة، (لى استمرارها حنو قائمة على العالقات االجتماعية اإلنسانية واحملافظة ع:" الوظيفة االتصالية - 
، صفحة 2010برينكر، (التعيني يف منصب والشهادة واحلكم القضائي والتوصية والتوكيل وهي ذات طابع مؤسسايت: اإلعالنيات -

154/160( 

  احلجاج اجلديل والفعل الكالمي. 4

وغروتندورست، أن احلجاج نشاط كالمي ومنجز لساين وفعل قصدي يتحقق Gللغة، كما أنه فعل اجتماعي وعقلي يرى فان إميرين 
وحاولوا التأسيس ملقاربة نسقية للنظرية التداولية اجلدلية مستلهما أفكارمها من تداولية األفعال الكالمية، وقد أطلقوا على منوذجهم 

فاحلجاج " .  .(pragme- dealecteque)للنظرية التداولية اجلدلية  إىل تطوير مقاربة نسقيةى ممصطلح التداوليات الداللية ؛ وير 
kلنسبة هلما نشاط اجتماعي عقلي الغرض منه إنتاج �قد معقول مبقبولية وجهة النظر عن طريق تقدمي كوكبة من القضاG   املربرة أو

ويضع النموذج مجلة من التقنيات والشروط اليت  )11، صفحة 2016، .غروتندورست ف( " عنها يف وجهة النظراملفندة للقضية املعّرب 
حيدثه فرد مع , نشاط اجتماعي  ،)ميتا لساين(أن احلجاج منجز لساين يتحقق Gللغة ، كما قد يكون غري لفظي: تتوفر يف احلجاج منها

، نشاط عقلي Gإلضافة إىل الوسائل اللغوية هناك اختيارات فكرية ومنطقية وقياسات ذا طبيعة اجتماعية ... اآلخرين وحىت
واستدالالت، احلجاج رؤية؛ وجهة نظر، فعل قصدي؛ حيمل مقصد، فعل تربيري، قد يكون لتربير وجهة نظر ما، احلجاج فعل التزامي 

االستدالل والفعل احلجاجي مث تتضافر املعطيات السياقية وإلزامي، لغوي ونصي، فعل تداويل، يعتمد احلجاج على مقدمة هي منطلق 
، .غروتندورست ف()أي حتدث املغالطة rفعال حجاجية( قد حيقق املغالطة؛ احلجاج فعل مغالطي؛ واخللفيات املعرفية واالجتماعية

وأبرز ما تناواله هو جدلية الفعل الكالمي، أّي أنه قد يكون رؤية أو وجهة نظر أو تفيدا لوجهة نظر فهو  )11/18، صفحة 2016
هذا النوع من األفعال Gألفعال الكالمية اجلدلية، فحني نقول فإننا  -اجتهادا- نسميإثبات ونفي متواصل  للقضاk، ومنه رأينا أن 

متعددة أبرزها تداولية األفعال الكالمية   تلهمت نظريتها من روافد، وقد اسْ مها اهلولنديْني ليت قدّ جنادل، هذا طبعا انطالقا من املعطيات ا
 حلّ  إىل يهدف حوار إطار يف وامتداده، املرّكب الفعل الكالمي هذا بنية حتللّ  اجلدلية التّداولية، و جلون أوستني وسريل وبول غرايس

 أثران اثنان ما، تفاعليّ  سياق يف املتكلمّ  به ينطق الّذي احلِّجاجيّ  اللّغويّ  الفعل عن يرتّتبكما   فهي وصفيّة، ذلك ويف الرّأي، نزاعات
   .)74، صفحة 2010برينكر، (التواصلي و االثر التفاعلي األثر: ومها

 واملرّكبة البسيطة الكالميةّ  األفعال بني لفروقا. 1.4

 الوعد، :حنو ،)وسريل أوستني(املعيار الكالميةّ  األفعال نظريةّ  وصفتها الّيت  البسيطة الكالميةّ  األفعال عن احلِّجاجيّ  الفعل خيتلف  
  : يف األساسيةّ  الفروق وتظهر إخل،...والتوجيه واإلعالن، اإلخبار،

جاج فال بفعل اإلّدعاء، يرتبط وإمنّا البسيطة، الكالميةّ  األفعال شأن بذاته مستقال ليس احلِّجاج فعل -  بال إّدعاء وال إّدعاء، بال حِّ
جاج   حِّ

 وظيفتها فتتحّقق -احلِّجاج ومنها- املركَّبة األفعال الكالميةّ  وأّما اجلملة، داخل التـَّّواصليةّ  وظيفتها تقوم البسيطة الكالميةّ  األفعال -
  .واإلقتناع القبول بطلب املرّكبة األفعال عن كلّ  احلِّجاجيّ  الفعل ويتميّز النّص، داخل
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 قّبوج  رابح

 
، .غروتندورست ف(املتتاليةّ  امللفوظات من من سلسلة يتكّون احلِّجاجيّ  والفعل واحد، ملفوظ من تتكّون البسيطة الكالميةّ  األفعال -

  )198/199، صفحة 2010

 مرّكب لغويّ  كفعل احلِّجاج جناح شروط. 2.4

 :وهي الشروط من صنفني بني غروتندورست وروب إميرين فان يـّزِّ ميُ 

 :التاّليان الّشرطان فيه يتوافر أن يقتضي مرَّّكبا كالمياّ  فعال احلِّجاج يكون لكي :التّحديد شروط. أ
 .عنها املعربَّ  القضاk جتاه التزاما يفيد أوا بسيط لغوkّ حيقق فعال   تاملنطوقا من واحد كلّ  إنّ  : القضويّ  املضمون شروط -
 إّدعاءه rنّ  يَعقل املتلقي جعل إىل أي تعليل؛ال إىل يسعى املتكلِّمّ  أنّ  يعين البسيطة؛ اللّغة أفعال جمموع حتقيق إنّ  : اجلوهريّ  الشَّرط  -

 .مقبول
 :نالتاّليا التّصحيحياّن الّشرطان يتوافر أن من بدّ  ال :التَّّصحيح شروط. ب
 أنّ و  منفردة،  البسيطة األفعال عنها تعّرب  اليت القضاk من قضية كلّ  لقبول مستعدّ ع املستمِّ  أنّ  املتكلِّمّ  يعتقد " :االبتدائيّة الّشروط -

  .البسيطة األفعال جمموع لقبول مستعداّ  عِ يكون املستمّ  وأنّ  ، نسبياّ  األقلاّدعاءه كليا أو على  يقبل ال املستمع
، .غروتندورست ف(.البسيطة مقبولة األفعال عنها تعربّ  اليت القضاk أنّ  ومقبول،  اّدعاءه أنّ  املتكلِّمّ  يعتقد :االلتزاميةّ  الّشروط -

  )200/201، صفحة 2010

 بعض مصّنفات املدرسة اهلولندية. 3.4

 :يوه االجنليزيّة، Gللّغة مصنّفات عرب احلجاجيّ  الواقع لدرس وعملياّ  ونظرkّ  فلسفياّ  مشروعا اهلولنديةّ  املدرسة وضعت وقد
 للجدل النّظريةّ  األسس فيه عَرضا غروتندورست، روب زميله رفقة إميرن فان ألّفه؛  1984 احلِّجاجيةّ  النّقاشات يف الكالميةّ  األفعال -

 .اجلدليةّ -التّداوليةّ  للمقاربة  )التّداوليةّ (  نظرية-امليتا واألسس الّذريعيّ 
 قواعد" ضبط خالل من احلِّجاجيّ  للخطاب وتقومييةّ  حتليليةّ  أدوات الكتاب هذا يف بسطا ؛ 1992 واملغالطات التّواصل احلِّجاج، -

 .ومقبول معقول بشكل الرّأي يف اخلالفات حللّ  املتحاّجون ³ا يلتزم ؛النّقديّ  للنّقاش
 واستعا� وتقوميّي، نسقيّ  "بناء إعادة" بوصفه للتّحليل اجلديلّ  املنهج الكتاب هذا تضّمن ؛1993 احلِّجاجيّ  اخلطاب بناء إعادة -

 .اليوميةّ  احلجاجيةّ  اخلطاGت من تطبيقيةّ  rمثلة
جاجيّ  للخطاب اجلدليةّ -الّذريعيةّ  للمقاربة الّنهائّية الّصيغة مبثابة الكتاب هذا إميرن فان يَعدُّ  ؛ 2004احلِّجاج يف نسقيةّ  نظريةّ  -   .احلِّ

  خامتة
  .انتقد أوستني أطروحة الوضعانية املنطقية القائلة rن اللغة sدف أساسا إىل وصف العامل وُحيكم عليها Gلصدق والكذب -
 أو املتكلم وغرض اللغوية العبارات بني الربط من انطالقا وتتجلى الكالمية، األفعال نظرية عليه انبنت الذي األساس شّكلت القصدية -

 .الكالمي الفعل من مقصده
يرى أوستني أننا حني نتكلم ننجز أفعاال ضمن سياق اجتماعي ¬دف ³ا إىل التغيري والتأثري كالوعد واحلكم، واهتم أوستني Gجلانب  -

 .االجنازي للكالم وقّسم الفعل الكالمي إىل ثالث مركبات، وحسب الوظيفة االجنازية إىل مخسة أقسام
 .سريل وأعاد النظر يف النظرية ويف تقسيمات أوستني لألفعال الكالمية، وشّكل بذلك مرحلة النضج واكتمال النظريةجاء  -
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 )التعاون واالستلزام احلواري(ساهم غرايس يف الفعل الكالمي غري املباشر، من خالل متييزه بني اجلملة والقول وجاء مبفهومي  -
إىل احملاججة Gللغة واإلقناع Gلوسائل اليت تتيحها اللغة الطبيعية، فنحن نقول كي    التغيري والتأثريحتول البحث يف الفعل الكالمي من  -

 .نغري مع أوستني ونقول كي حناجج ونقنع مع ديكرو، وكي جنادل مع اميرين وغروتندورست
 . نصلل الكربى الداللية البنية حتديد يف املؤثر العامل الكالمي اإلجنازي هو فعلال إنّ  -
 للفعل اإلجناز قوة حتّدد. وجمتمعياً  تداولياً  عليها املتواضع االتفاقات أن كما ، الكالم بفعل وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط اخلطاب معىن إنّ  -

 .الكالمي
 اللغوي النظامأن  على بصفة عامة اللغة إىل تنظر اليت الكالمي الفعل نظرية على االعتماد يف تتحقق النص وظيفة إىل الوصول إنّ  -

 .ما جمتمعٍ  يف للفعل الكلي
 .ظاهرًة أو مضمرة تكون قد كما ، امساً  أو فعالً  تكون وقد ، اخلطاب يف صغرى وحدةٌ  الكالمي الفعل إنّ  -
 .د الغرض منهوحتدّ  متيزه اليت اخلاصة شروطه منهما ولكلّ  الكالمية األفعال متوالية عن املركب الكالمي الفعل خيتلف -
جهة أخرى اهتم فان اميرين وروب غروتندورست Gلفعل الكالمي وربطه Gحلجاج واÅادلة، وأطلقوا على منوذجهم التداوليات من  -

الداللية، فاحلجاج عندهم نشاط كالمي اجتماعي، وهو عبارة عن وجهة نظر ورؤية وفعل قصدي إلثبات قضية ما  لتربيرها أو نفيها، 
  .الكالمية من حيث أ¬ا ظاهرة نصية، متجاوزا التصور التقليدي اجلُملي وتناول كالوس برينكر األفعال
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  مقدمة

الكتاب املدرسي؛ عنوا� ونصا ومنهجا دراسيا، فكتاب التلميذ بكل إّن اهلدف من هذه املقال يتمثل يف أنّه يقوم بدراسة مكو�ت 
 مكو�ته، ويف كل أطوار املدرسة اجلزائرية يعّد املرجع األساسي واألول يف تكوين التلميذ، إذ يستهدف كيانه الفكري والعقائدي والنفسي

ا تكمن خطورة هذا املؤلَّف، لذلك فإّن مرحلة بناء حمتوNته واالجتماعي، ولذلك ُيَشكُِّل الكتاب مصدر معرفته وأخالقه وتصّوراته، وهن
وطرائق عرض مضامينه تقتضي أن تكون �بعة من هوية ا_تمع وتراثه، وأّن قراءة نصوصه، وآليات حتليلها يتوجب أن تتشكل وفق نظرة 

  .هذا ا_تمع لإلنسان واحلياة والكون والقيم والوطن

مواجهة قراءة تلك النصوص، وهو بال شك قد يتأثر مبحتوhNا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، واملؤكد أّن جيد املتعلم نفسه أنّه يف 
انعكاساhا ستظهر يف حياته الحقا من خالل فعل نتائج ذلك التأثري الذي سيكون يف مستقبله القريب، واملتعلم يف هذه املرحلة، وهو يف 

  .تتكّون لدية بعد آليات النقد والرفض طور الّتعلم والتكوين واإلعداد ملَّا

أما فكرة البحث جاءت لتقوم مبسح دراسي للتعرف من قريب على املعمار النصي هلذا الكتاب من خالل التنقيب يف خلفياته الفكرية 
يتوالها األمناء من أبناء وهوية نصوصه، ذلك أّن وضع حمتوNت الكتب املدرسية، والسيما األدبية منها واإلنسانية واالجتماعية حتتاج أن 

هذه األمة، أولئك احلريصون على حتصني ا_تمع من الذوxن واالنسالخ، وجتنيبه خطر عوامل التعرية الفكرية، والنحت العقائدي، 
واالنسالخ األخالقي، ومحايته من أسباب طمس معامل التميز والتفرد، وصيانة اخلصوصيات من االحنالل، واحلفاظ على مكو�ت 

   .لشخصية من التشويه والزللا

إّن اهلدف من وراء ذلك، هو �مني األجيال والوطن، والعمل على بعث الرتاث، وتطويره وتنميته مبا خيدم عصر املتعلمني، ال رفضه أو 
من التجارب العلمية  التربؤ منه، والغاية هي احلفاظ على الرتاكم العلمي واملعريف واألديب، واستمرار التواصل بني األجيال، واالستفادة

�ا واإلبداعية املتصاعدة عمودN واملتطورة أفقيا ليزداد البناء صالبة وقوة، ويتحدى كل اهلزات الطارئة، تلك اليت hدد وجود األمة وكيا
الزمن ملاضيها وقيادhا و�ثريها، ذلك أّن أي خلل يف هذه احملتوNت سيخلق أجياال مقطوعة اجلذور مطموسة املعامل، وقد تتنكر مع 

  .وتراثها مستسلمة ِلَعُدوِّها، منهارة أمام عتباته

هل �يت هذا املقال ليقف على إشكالية النص واملنهج واهلوية، ومدى التكامل بينها يف تكوين املتعلمني عقليا ووجدانيا ووطنيا وثقافيا، ف
فا وألوا� أهداف وطموحات األمة؟ هل حيافظ على قيمها حيقق الكتاب املدرسي بصورته احلالية شكال ونصا، وحتليال ودراسة، وغال

ُق املناهج تكوينا إجيابيا؟ إذ ينتقل عربها املتعلمون من مجال النص إىل مجال النفس والكون، مث إشاعة  احلياة وتراثها وإنتاجها؟ هل ُحتَقِّ
 بني األجيال؟ هل تتَّبع اسرتاتيجية علمية يف االستفادة من اجلميلة �بعادها اللغوية واإلنسانية والدينية، وهل حتقق هذه املناهج تواصال

إبداعات الكتاب واملؤلفني قدميا وحديثا؟ كيف تعاملت مع النص العاملي ترمجة وتوظيفا؟ ماهي سندات املراجع النصية؟ ما اهلوية اليت 
  تشكلها هذه النصوص يف �اية املطاف؟

، وذلك عن طريق )عناوين النصوص ومضامينها-عناوين الكتب(الضوء على العناوين  تكمن أمهية هذا املقال يف أنه يقوم بتسليط
خلف هذه التقنيات، وخنص 
ا تلك املعايري املعتمدة، ومراجع الوضع، فهل هي خاضعة للمعايري -إن كانت–اكتشاف اخللفيات 

  العلمية والتعليمية اليت يراعى فيها اإلشهار والتشويق والعتبات واملراسي؟
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اخلامسة @كتايب يف اللغة العربية للسنة" "االبتدائية املرحلةقراءة يف نصوص " لنص التعليمي بني املرجع ومقومات اهلويةا
  "من التعليم االبتدائي أمنوذجا

ما منهج الدراسة يقوم على مقاربة إجرائية تشخيصية ملضمون الكتاب املدرسي عن طريق اجلمع والنظر والدرس من خالل عمليات أ
  .إحصائية قائمة على احلساب النسيب وبطريقة علمية استكشافية وذلك xتباع جمموعة من اإلجراءات التطبيقية على الكتاب املدرسي

املوجه لتالميذ السنة اخلامسة ابتدائي النسخة األخرية اليت أصبحت يف )) 2015/2016-يب يف اللغة العربيةكتا((ميثل كتاب التلميذ   
متناول التالميذ واألساتذة معا، تلك اليت عرفت إصالحا جذرN يكون قد وقف فيها املالحظون واملراجعون على كل األخطاء، كما أ�ا 

ة إصالحية متقدمة وفق الرب�مج الرمسي، ومع أّن املرحلة االبتدائية يف بنائها ككل املراحل يف النسخة اليت متثل يف �اية املطاف مرحل
أهدافها اإلجرائية، وكفاءاhا املستهدفة تتأسس يف اسرتاتيجياhا على مرحلة بداية، ومرحلة �اية، ولذلك وقع االختيار على مرحلة 

رحلة الطور الثالث، إذ ميثل كتاب التلميذ يف هذه املرحلة حوصلة نصية للمتعلمني، وعلى الوصول اخلتامية للطور الثاين، وجسر العبور مل
  .هذا األساس، وبناء على ما سبق من األسئلة البانية لإلشكالية اخرت� هذا الكتاب ليكون أرضية إسقاطيه لتحليل اإلشكالية ومكو�hا

  النص بني األبعاد التكوينية واألدبية. 1

من حياة الرعي والرتحال إىل مرحلة النص والقراءة والتأويل -منذ أن مّن هللا عليها بتحمل الرسالة اخلالدة -حتولت حياة األمة العربية  لقد
ن وليس من قبيل التبسيط أ. القرآن نص لغوي ُميِْكُن أن نصفه �نه ميثل يف ²ريخ الثقافة العربية نصا حمورN" واإلبداع والفكر، ذلك أّن 

، مبعىن أ�ا حضارة أنبتت أسسها، وقامت علومها وثقافتها على أساس ال ميكن ))النص((نصف احلضارة العربية اإلسالمية ��ا حضارة 
  ).9، 2008نصر حامد أبو زيد، "(افيه)) النص((جتاهل مركز 

عث النصوص، واستثمارها يف اإلنتاج واملعرفة، إّن حياة النصوص مرهونة xلتكثيف القرائي، وحركة التأويل اليت متثل الوجه األخر لب
ة وصناعة احلضارة، ولذلك جاء النص بكل أشكاله يف املنظومة الرتبوية كرفيق ملراحل املتعلمني ليصبح رافدا ومعينا، وآلية إنتاجية لصناع

ص، حيّررها، ينتجها، يلعب 
ا، يستهلكها، اإلنسان يقضي حياته حماصرا xلنصو " القيم، وتكوين األفراد، واسرتاتيجية لبناء األوطان، فـ
نصوص يتزين 
ا، فمن املقررات املدرسية، إىل الو¹ئق اإلدارية إىل النصوص الثقافية والعلمية، إىل املدو�ت املختلفة، وكل نوع من هذه ال

أنساقه السيميائية، ويف كّل مرة يواجهنا يتطلب عناية خاصة، وكيفية حمددة يف فهمه وتلقيه، وطريقة خمصوصة لتفكيكه، وحتليل شفراته، و 
، ويف إطار هذا التصور تربز أمهية النصوص على اختالف )9، 2007حسني مخري، (" النص بعنفه، وإغراءاته يرتك فينا انطباعا مبهما

أمة ال وجود هلا، ونص بال أشكاهلا، وأنواعها ومقاصدها يف بناء األفراد وا_تمعات، وصناعة احلضارات، ذلك أّن أي أمة بال نص، فهي 
�ويل ال حياة له، وحضارة بال إبداع ال مجال هلا، فما حظوظ هذه الرؤية النصية يف الكتاب املدرسي؟  

  النص بني املفهوم والتوظيف .2

نظرية النص، ولسانيات النص، : األساسية، وقد أنشئت حوله علوم عديدة مثل يشكل مصطلح النص أحد املفاهيم اللسانية والسيميائية
والسيميائيات النصية، بل يعترب مادة أساسية ومشرتكة بني عدة علوم، وقد مرَّ مفهوم النص عرب التاريخ والثقافات مبرحلة سامهت يف 

تغريت النظرة إليه مبىن وشكال تغريت مفاهيم وآليات حتليله ودراسته،  تطوير مفاهيمه ودالالته من خالل الرتاكم الثقايف واملعريف، وُكلمَّا
 فالنص يف مرحلة السبعينيات غريها يف مرحلة األساسي، وغريها يف مرحلة التدريس xألهداف اإلجرائية واملقاربة xلكفاءات واجليل األول

   .النص اختيارا ودراسة والثاين، وهذا يتطلب منا دراسة أخرى تقف على التطور املعريف ملفهوم
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خيتلف مفهوم النص من أمة إىل أخرى، فمفهومه يف الرتاث العريب قد ارتبطت دالالته xلنص القرآين، ومن حيث دالالته اللغوية؛ فهو 

القدمي  يعين الظهور والوضوح والرفع واإلسناد والتحريك، وبلوغ أقصى الشيء وإدراكه، وميكن القول أن الداللة املستحدثة أخذت من
وقد غذت هذه الداللة الكثري من احلقول املعرفية كاألصول والنحو، أما يف الرتاث "واستندت إليه، مث اختلفت عنه مفهوما وتوظيفا، 

 - أيضا–الغريب فقد دلت يف الرتاث الالتيين على النسيج وشدة التنظيم وبراعة الصنع، أو أنه يوحي xجلهد والقصد، أو لعله يوحي 
واالستواء بينما يدل األصل يف اللغة العربية على االستواء والكمال، وعلى النسيج، وهو نفس املصطلح اللغوي، كما جاء يف xلكمال 

لسان العرب �ن النسيج يعين ضم الشيء إىل الشيء واحلبك، ولذلك ميكن القول أن أصل االشتقاقني يف اللغتني العربية والالتينية 
، وعلى هذا األساس تشكل املفهوم )19-18، 2009ليندة قياس، ( "واالكتمال، وجودة الصنع وشدة التنظيميؤدNن معىن بلوغ الغاية 

اليت حتمل معىن البناء  ((TEXT)) معناه العريب ال خيتلف كثريا عن الدالالت اليت تنطوي عليها مادة"اجلديد ملصطلح النص، فـ
  .)19-18، 2009دة قياس، لين" (والنسيج والسياق، وهي دالالت حركية دينامية

لنظرية  ((Barthes.R)) لقد تولدت عن هذه النظرة، xعتبار النص نسيجا حمكما مفاهيم جديدة، على رأسها ما أورده روالن xرت
تعين النسيج، وهذا النسيج هو عبارة عن نتاج وستار جاهز خيتفي وراءه املعىن،  ((Texte)) ((نص" ((النص، إذ أشار إىل أن كلمة 

 ويـُرَكُِّز xرت يف تعريفه للنص على الفكرة التوليدية اليت ترى أّن النص يصنع ذاته، ويعتمل ما يف ذاته عرب تشابك دائم، تنفك الذات
، ولذلك فإن منهج الدراسة يف كتاب )63-62، 1988روالن xرت، فؤاد الصفا، حسني سبحان، (" وسط هذا النسيج الضائعة فيه 

ه األساسيات اليت تراعي بناء النص ومتاسكه وارتباطه وتشابكه، وعموديته وأفقيته، وتعالقه ووحدته وكليته، فمعظم التلميذ ينطلق من هذ
ال األسئلة اليت يواجه 
ا الِكَتاُب التلميَذ بعد أن يكون قد تواصل مع النص ال خترج عن هذه الرؤية اليت تبحث يف كيان النص بناء وهيك

   .وترابطا

بنية منغلقة تنطوي على معىن ¹بت " النص تطورا ²رخييا ُمِهًما حبكم الرتاكم الثقايف وتنميته، فالنظرNت املعاصرة قد اعتربته َعَرَف مفهوم
، أما الدراسات اللسانية فقد نظرت إىل النص على أنه  )39، 2003عمر عبد الواحد، ( "وحمدد، والذي ال تربز فيه فاعلية التناص

وإذا كان النص أثرا للغة، وشكال من أشكاهلا املرتبط ببعض استخدامات الكالم، فينبغي "صل العمودي واألفقي، أرضية أو جسر للتوا
بذلك أن يكون مفهومه األساسي أنه وسيلة لنقل األفكار بني املتخاطبني، فاهلدف من دراسة النص بوصفه مظهرا من مظاهر 

أّن املربر األكرب للدراسات اللغوية هو حتسني "، ذلك )20، 2009يندة قياس، ل(" استعماالت اللغة هو حتسني االتصال بني البشر
  .)241، 1995مصطفى �صف، " (التواصل

إذا عرجنا على كتاب التلميذ فنجده يف كل األطوار التعليمية، ويف كل التخصصات ينطلق من النص بغض النظر عن طوله أو قصره، إذا  
تعد مهمة لدى اللسانيني والسيميائيني أن يكون النص "ال، ذلك أن مسألة احلجم أو الطول، مل كان هدفه إقامة التواصل بني األجي

جوليا كريستيا، "(وحدة إيديولوجية" ، هذا إذا اعترب� النص)32، 2009ليندة قياس، "(ُمَقيَّدا بطول ُحمَدٍَّد، إمنا اشرتط اكتمال داللته
اليت ميكن أن نسجلها على كتاب التلميذ أنه أسقط عملية التواصل يف جانبها العمودي، ، إال أن املالحظة )21، 1997فريد الزاهي، 

نصا بال هوية فكيف ميكن لنا أن حنقق تواصال بواسطة نصوص جمهولة املصدر أو اهلوية أو ) 30(ولذلك أمامنا ما يقارب الثالثني 
  صفة املنشئ؟
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اخلامسة @كتايب يف اللغة العربية للسنة" "االبتدائية املرحلةقراءة يف نصوص " لنص التعليمي بني املرجع ومقومات اهلويةا
  "من التعليم االبتدائي أمنوذجا

و�ت النصية اليت تتأسس وفق املنظور التواصلي اإلبالغي واإليديولوجي والقصدي، إّن الدراسات التداولية أصبحت تركز على عناصر املد
وأمام املفاهيم املتعددة جند أّن هناك بعض املقارxت اللسانية النصية قد وضعت بعض "وضرورة أن يكون هناك مرسل ومرسل إليه، 

  .)24-23، 2009ليندة قياس، "(اخلصائص واملالمح اليت حتدد النص

ًدا وخربة ضمن عملية تواصلية، فهو  حّددت مدونة كالمية، وأنه "الدراسة العربية املعاصرة النص بربطه بسياق اإلنتاج ومبستقبله جتدُّ
، )120، 1992دمحم مفتاح، (" حدث يقع يف زمان ومكان معينني يهدف إىل توصيل معلومات، ومعارف ونقل التجارب إىل املتلقي

شبكة من املقوالت اللسانية والبنيوية واإليديولوجية تـََتَحدَّدُّ وتـَتَِّحُد فيما بينها لتشكل خطاx، فإذا : " ه فهوومن حيث بنيته ومعناه وجتدد
اكتمل نسجه أثَّر �ثريا عجيبا من أجل إنتاج نصوص أخرى، فمقروئية النص تضفي على النص التجّددية والتعددية، ويصبح النص قابال 

  .)57، 1992عبد امللك مر²ض، "(ه للقراءةللعطاء والتجدد بتعدد عرض

تقوم دراسة النصوص على أساس التحليل الرتابطي لتحقيق الفهم الكلي حبسن استخدام املعايري، والدوران يف فضائي االتساق 
ة على النظرة الشمولية واالنسجام اللذين يعربان عن الربط األفقي النحوي، والرتابط املنطقي الداليل، واهلدف هو الوصول إىل دراسة قائم

للنص، لذلك فإن الدراسة اللسانية أصبحت تراعي مجلة من اخلصائص كالتماسك واملقاربة بني املستوNت اللغوية املختلفة، واألجزاء 
  .املشكلة للنص يف إطار التالحم والتكامل واملالمح اجلمالية

ُد اإلطار الدراسي للمقارxت النصية، تكمن أمهية اإلحاطة مبفاهيم النص املتعددة ومبذاهبها وحقو    هلا املعرفية، يف جماهلا النظري أ�ا ُحتَدِّ
أو كما )) رNض النصوص((ومبا أّن كتاب التلميذ جمموعة من النصوص كما حددها املؤلفون واختاروا له وصفا وضع على صفحة غالفه 

  .بة تنظر يف مكو�ت هذا الكتابتبدأ دراستنا مبقار )) كتايب يف اللغة العربية((عنونوه كذلك بـ 

  صناعة العتبات النصية بني الوظيفة اإلبداعية وانتظام النصوص .3

متكننا الدراسات السيميولوجية من الوقوف على مكو�ت الكتاب والتعرف على خمتلف جزئياته وتفاصيله، فلقد أّدى هذا إىل تبلور 
ت اليت تصل النصوص ببعضها البعض، واليت صارت حتتل حيزا هاما يف الفكر مفهوم التفاعل النصي وحتّقق اإلمساك مبجمل العالقا

مل تكن العتبات تثري االهتمام قبل توسع مفهوم النص، ومل يتوسع مفهوم النص إال بعد أن ّمت الوعي والتقدم املعاصر، فكان "النقدي، إذ 
عبد احلق ("xعتباره فضاء، ومن مث جاء االلتفات إىل عتباته التطور يف فهم النص والتفاعل النصي مناسبة أعمق لتحقيق النظر إليه

، إن تلك اإلشارات املوضوعة قبل مباشرة النص كانت وفق اسرتاتيجية فرضها تقدمي الكتاب، وبعناية وقصد،  )x2008 ،13لعابد، 
فالكاتب أو املؤلف وهو " الت ومعان، إذ جتعل املتلقي يف حالة من االكتشاف والتلذذ البصري، والتوسيع اخليايل فتوحي إليه بدال

حماكيا بناءات موجودة، أو مبدعا، يف نطاق املمكن النوعي، : عوامل نصه وفق كيفية ما)) يبين((بينها )) يؤلف((كلماته أو )) يكتب((
، أو تبعا لضرورات تشكيل وفق رؤيته لعمله اإلبداعي)) يبدع((بنياته النصية اليت يتشكل منها النص الذي )) تنظيم((طرائق جديدة يف 

 املعىن، فطريقة التنظيم هذه، وعملية البناء تلك، وهي تضعنا أمام هيئة خمصوصة يتخذها النص، تسلمنا إىل حد كبري، إىل ضرورة االنتباه
  .)14، 2008عبد احلق xلعابد، ." (البنيات النصية وحتققها)) انبناء((إىل أشكال 

ض الُقرَّاء هو القفز على هذه العتبات، أو املرور عليها مّر الغافلني، سواء أثناء مرحلة اإلعداد والتشكيل، إنه من األخطاء املرتكبة عند بع
ءة من أو عند مرحلة القراءة والتأويل، وقد بينت الدراسات النقدية املعاصرة قيمتها التأويلية واجلمالية، ذلك أ�ا تؤسس مليثاق حيفظ القرا

تشكل عالقات .)) كلمة الناشر// اإلهداء// املقدمة// التقدمي// العنوان// التصدير((لعتبات النصية املختلفة؛ الزلل احملتمل كما أن ا
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    الطاهر  موالي .د                 �لول  شعبان. د

 
انطالقا من معاينة بداية النص وصوال إىل �ايته جند أنفسنا ننتقل بني البنيات يف جتاورها وتباعدها، ويف Þلفها " رابطة بينها، ذلك أنّه و

  .)15، 2008عبد احلق xلعابد، ( "النص: انتظامها لتكوين ذلك الكلواختالفها، وأخريا يف 

كل هذه العمليات " إن وضع العتبات النصية، ووضع خطوات التعرف عليها، وإدراك ماهيتها ووظائفها يقينا حتما من القراءة املتعثرة، فـ
املختلفة دون املرور على عتباته، ومن ال ينتبه إىل طبيعة ونوعية العتبات يتعّثر 
ا،  جتعلنا نرى النص بناء، ال ميكننا االنتقال بني فضاءاته

، كما ))16، 2008عبد احلق xلعابد، " ((النص)) أبواب((ومن ال حيسن التمييز بينها، من حيث أنواعها وطبائعها ووظائفها، خيطئ 
تغليفات ولبوسات تطبعانه ومتيزانه، وحتددان نوعيته واجتاهاته، وهي مبثابة  أّن النص يف غالب األحيان ال �يت عارN، فهو يف حاجة إىل

 األيقو�ت القابلة للقراءة والتأويل واالنفتاح الداليل، وهلذا فعلى القارئ قبل املرور إىل النص يتوجب عليه أن يدخل مع املناصات يف
ول إىل عقد ميثاق ألّن تلك املناصات ماهي إال نصوص موازية، إذ مساءلة طويلة، وحوارات خمتلفة األوجه، ومناورات، وجدلية للوص

.. ، أي ذلك النص املوازي لنصه األصلي، َفاْلَمَناُص َنصٌّ، ولكن نص يوازي النص األصلي،((paratexte))مبصطلح املناص" يقصد 
ينتبه املتعلم يف هذه املرحلة ألمهية العتبات ، وقد ال )28، 2008عبد احلق xلعابد، ("وهو انتقال من شعرية النص إىل شعرية املناص

النصية، ومن مث يتوقف هذا اإلجراء xلدرجة األوىل على األستاذ عن طريق توجيه أسئلة دقيقة وموحية تتضح من خالهلا اهلوNت 
  .املشرتكة، واملرجعيات املتداخلة للنصوص املشكلة

إىل // التوزيع السنوي للمحتوى// كيف تستعمل كتابك// مقدمة// غالفصفحة ال: ((تضمن كتاب التلميذ مخس مناصات هي كاآليت
، وحىت ننبه إىل أمهية هذه املناصات والعتبات، فمن أجل ذلك أرد� أن نقف على طبيعة هذه العتبات بدءا من صفحة ))صغريي

ليات النصية، والشعرية عامة تقع على عاتقها الغالف، إذ سيتم الرتكيز يف هذه الدراسة على املناصات، ذلك أ�ا منط من أشكال املتعا
كل ما جيعل من النص كتاx يقرتح نفسه على قرائه أو « وظيفة تعريف النص، وتقدميه جلمهور القرَّاء استقباال ودراسة، فاملناص هو؛ 

البهو الذي يسمح لكل ) يسبورخ(بصفة عامة على مجهوره، فهو أكثر من جدار ذو حدود متماسكة، نقصد به هنا، تلك العتبة بتعبري 
فهي " ، كما يطلق على كل اخلطاxت اليت تسبق النص ماصات،  )43، 2008عبد احلق xلعابد، ("منا بدخوله أو الرجوع منه

  .)44، 2008عبد احلق xلعابد، ( "جمموعة االفتتاحيات اخلطابية املصاحبة للنص أو الكتاب

  املتلقيصفحة الغالف بني مجاليات اللون وأفق  .1.3

 إن أول احتكاك بصري لغالف الكتاب يقع فيه نظر التلميذ على بعض احليزات النصية تتقامسها صفحة الغالف، إذ جند أربع حّيزات
، مث ))اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: ((نصية، ففي أعلى الكتاب تتوسطه هوية األمة �بعادها االجتماعية والسياسية والوطنية

، ومن اجلهة العليا من الغالف، وعلى ميينه داخل قرص ))وزارة الرتبية الوطنية((تليها يف السطر الثاين اجلهة املشرفة على هذا اإلعداد 
�بعاد طبيعية، ويف وسط صفحة )) رNض النصوص((أخضر، وxللون األصفر، وضمن التشكل األديب جاء العنوان بلبوس تعبريي إحيائي 

، ويف أسفل الغالف ))كتايب يف اللغة العربية((الغالف جاء تعريف الكتاب حبس االنتماء النصي التكويين واللغوي، وحىت االجتماعي 
Nوعلى اجلهة اليسرى شغلت مخس رسومات بشكل عمودي فراغات ))للسنة اخلامسة من التعليم االبتدائي((ت يتحدد مستوى احملتو ،

حمددة فصلت خبط من األقراص الصغرية على شكل عمودي من اجلهة العليا إىل غاية الطرف األسفل من الصفحة، وهذه الصور 
ص احلكاية، وهي إشارة إىل سيطرة النص السردي، واثنتان؛ تعربان عن مستنسخة من صور الكتاب الداخلية، منها ما له عالقة بنصو 

  .طبيعة ا_تمع اجلزائري وتقاليده
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  "من التعليم االبتدائي أمنوذجا

متثل األلوان الركن البارز لصفحة الغالف، وقد تنوعت بني األمحر الذي يشكل اخللفية الكلية مبقاييس املستطيل، مث �يت اللون األخضر 
اص، وواحد خبلفية كبرية، كما يظهر اللون الربتقايل بدرجة أقل، وبثالثة أقراص صغرية بنفس مقياس يف الدرجة الثانية ويف شكل أربعة أقر 

  .األقراص اخلضراء، استعمل اللون األصفر للكتابة، أما اللون األبيض فقد استخدم للكتابة فقط وبدرجة أقل

ألوان تنوعت وظائفها، فمنها ما استخدم للكتابة، ومنها ما تبعث هذه املكو�ت اللونية مجلة من الرسائل، إذ تشكل يف النهاية مخسة 
شغل حيزا مكانيا، يكاد اللون األمحر يهيمن على الغالف مبساحاته وخلفياته، فأّما عن دالالته فمتعددة ومتباينة ومتضادة وحسب 

يتحدى األمحر "، وقد ال تناسبهم يف بعض اخلصائص إذ املعرفة الداللية لأللوان فإن رمزيتها املتباينة قد تصادم أفق املتلقني يف هذه املرحلة
ومن مث صار لو� لألشخاص "،  )30، 1982ساسني عساف، ("املسافة، لذلك هو لون هجومي يرمز إىل القوة والقدرة والصمود

املتفجرة حيوية، ويدل على  املتصفني بقوة الشعور؛ إذ أنه حي وحركي، فهو لون الدم الذي ميثل احلياة لإلنسان، وهو رمز القوة والشباب
  .) 69، 1983إبراهيم دملخي، ( "احلب احلارق، وهو أقوى األلوان لفتا للنظر

احلركة واحلياة الصافية واملبدأ اخلالد والشهوة "إّن للون األمحر القدرة على اإل¹رة واإلقبال وتعجيج املشاعر واألحاسيس، فهو يدل على 
، ومن مث أصبح شعار الثورة والتضحية، وقد اختري لو� من ألوان األعالم،  )93، 1949ان قطاس، كرم أنطو ( "واحلب والنشوة العرضة

لداللته على سفك الدماء والتضحية xحلياة تعبريا عن الشجاعة احلارقة؛ فبهما تكمن رغبة احملاربني يف تقوية معنوhNم وإ¹رة " وذلك
  .)82، 1983يم دملخي، إبراه"(محاسهم لرهبة العدو ودفعه إىل اهلزمية

 ،" احلب والفرح والسرور"ذا كانت هذه الدالالت تصب يف جهة ثورة الطبائع والعنف والقوة، فإن هلذا اللون وجها أخر، فهو داللة إ
د زينب عب("فهو اللون األكثر دفئا وحيوية وهياما"ومن حيث الطمأنينة والسكون والرقي واإلهلام،  )09، 1970دمحم يوسف مهام، (

من بني األلوان مجيعها انتشارا، وهو اللون "، كما أّن هذا اللون حيوز عاملية اإلشهار واالنتشار، إذ يعّد  )19ط، .ت.العزيز العمري، د
، كما يتميز ببعث )133، 1984مسري شيخاين، (" اللون العاملي -املثري الذي يسرتعي انتباه اجلميع وحيوز إعجا
م وقد دعي حبق

رور يف النفوس الكئيبة، وهنا يتوجب تدخل األستاذ لتوجيه مشاعر وعواطف املتلقني حنو إجيابية هذا اللون، ويف كيفية البهجة والس
تناسبه مع األلوان ا_اورة، من خالل ربطه بلون العلم الوطين وتضحيات الشهداء األبرار إلقامة نوع من تواصل األجيال عرب جسور 

  .الوطنيةمجال األلوان لرتسيخ اهلوية 

شامل عبد األمري كبة، ("لون اخلصبة، لون األمل واحلياة املقبلة، الباعث على الطمأنينة والسكون والراحة"أّما الّلون األخضر فهو 
رمز التوافق واالنسجام بني أصحابه، "، ولذلك فقد شغل هذا اللون حيزا من العلم الوطين، وهو لباس أهل اجلنة، فهو )71، 1992

رمز احلياة والتجدد واالنبعاث "، كما أنه ) 172-171، 1991حمي الدين طالو، ("طبيعته املتوافقة مع أغلب األلوان وذلك بسبب
قد جعلت من اللون األخضر يف  -سبحانه وتعاىل–، وإذا كانت إرادة اخلالق )44، 1975سعد عبد الرمحن قلج، ("الروحي والربيع

هو لون الطبيعة، املنعش الرطب املهدئ يوحي xلراحة، "ا يف ذلك وجد� أّن اللون األخضر الطبيعة لو� سائدا ومهيمنا، فإذا فتشن
، كما توحي رمزيته إىل أرض اجلزائر املتنوعة بتضاريس جباهلا )136، 1979حيي محودة، (" ويدخل السكينة ويضفيها على النفس

  .اخلضراء

، ))كتايب يف اللغة العربية: ((كتاب، فهو يقاسم شخصية املتعلم بعنوان أصليأّما اللون األصفر فقد اختري للخط الذي حيّدد قيمة ال
 1982ساسني عساف، ("هو من األلوان الفاحتة القريبة من النفس، وهو لون تفكريي ذو أبعاد نفسانية بعيدة عميقة ورائعة" واألصفر
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هو ما جيعله ذا صفة حركية وتعددية يف عالقاته، فهو ، وصاحبه شديد اإلحساس، فهو مهدد دائما بفقدان صفاته وميزاته، و )، 130

رمز الغش "، وهو من جهة أخرى  )96، 1983إبراهيم دملخي، "(لون احلسد والغرية، كما يعين اخليانة واألمومة العزxء والعهارة والشر
ذلك يتصف أكثر حميب اللون األصفر ويعين التشتت وعدم تركيز االهتمام؛ ل"، واالستهزاء )170، 1991دمحم الدين طالو، ("واخلداع

ومع هذا فإنه يعين التفاعل واملشاركة والتفكري، ويشكل مع األمحر جمموعة تتصف xلعظمة والصخب والقوة، كما أنه رمز . 
ذه الصفات
  .)68، 1983إبراهيم دملخي، ( "للحبوب الناضجة والذهب

، وهو )13، 2003كتائب حسن عبود الدوري ("إىل معاين العتق والنقاء والشرف ميثل األصفر لون الصحراء هلذا أحبه العرب، ورمز به
إبراهيم "(ولون اليأس واآلهلة اإل�ث واملكان والعذارى عند اإلغريق"،  )171، 1991دمحم الدين طالو، ("اللون امللكي يف الصني"نفسه 

 )136، 1982فرج عبو، "(نب واخلسة واخليانة وعدم األمانةxخلطر والدهاء واجل" ، ومع ذلك يرمز إىل أصحابه )96، 1983دملخي، 
كرم أنطوان قطاس، ( "املرض واالنقباض، ولقد ارتبط األصفر بشعر احلزن والتربم من احلياة والتحفز حنو عامل أطهر وأمثل" ، كما أنّه لون 

ملتلقني إىل الرمزية اإلجيابية اليت قد توحي إىل ، وكما أشر� سابقا، يتوجب على األستاذ يف هذا املقام كذلك توجيه ا )94، 1949
  .صحراء اجلزائر الواسعة، تلك اليت أرادت فرنسا االستدمارية إخراجها من دائرة املفاوضات لوال حنكة الساسة اجلزائريني يف تلك الفرتة

ع والوصول العالئقي والسيطرة اجلنسية، وهو لون االطال" أّما اللون الربتقايل فهو اللون الثالث من حيث اهليمنة على غالف الكتاب فهو
إبراهيم دملخي، "(لون األصل إىل حلظة الوصول وبسبب من طبيعته اليت متزج بني األصفر واألمحر امتلك خاصية اإلشعاع احليوي

فارس ( "رفاهة والغبطةيزّوده األمحر بسحنة الرصانة، وهو لون دافئ ومثري وميتلك القدرة على اإلحياء xل" ، فهو متوسع )97، 1983
على أن يبعث احلرارة والدفء العاطفي بوصفه ممثال ملوضوع النار، وغروب "إّن اللون الربتقايل له مقدرة . )54، 1979مرتي ظاهر، 

تلك  الشمس وأشعتها الذهبية ذات اجلمالية املتوهجة اليت تشع منها التأثريات النفسية الدالة على التأجج واالحتدام املشتعل، وهي
  .)130، 1979حيي محودة، (التأثريات احملثة املنهضة، والباعثة على احلركة واألمل

)) للسنة اخلامسة من التعليم االبتدائي((و)) اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية((�يت اللون األبيض بدرجة أقل وقد اختري لكتابة 
، 2014صاحل ويس، ("ا، فمنه خترج األلوان مجيعها، وهو ميتلك طاقات كبريةو�يت اللون األبيض يف مقدمة األلوان فهو أساسه"

لصفاء ونقاء السريرة واهلدوء واألمل حيث اخلري والبساطة " ، تلك اليت جعلت منه لو� متمركزا، بل يعترب جوهر األلوان، فهو رمز )124
جوا من الطهر «يض أثر طيب على النفوس، إذ يرتك فيها ، وللون األب )137، 1982فرج عبو، ("يف احلياة وعدم التقيد والتكلف

، 1949كرم أنطوان قطاس، ( "املثايل الذي ال يبلغه اإلنسان يف رجسه ودنسه، ويف البياض هدآه وسكينة ولون من الفراغ واجلمود
، 1970دمحم ونس مهام، ("ر والنصررمز الفرح والسرو "، ولذلك فإن ثقافة ا_تمعات تتحكم يف توجيه رمزيته، فهو عند املتدينني  )95

، ورمبا يكون املؤلفون قد استوحوا هذا اللون من العلم الوطين إشارة إىل السالم، إن تنوع هذه األلوان وتداخلها وجتاورها ال شك )170
ميذ إىل إجيابيات هذه األلوان أ�ا قد حققت نوعا من اجلاذبية والتشويق، وأثرا يف النفوس وال سيما حينما يقوم األستاذ بلفت انتباه التال

  .يف تركيزه �ويليا على املرجع واهلوية

  املقوالت العلمية وصناعة العنوان .2.3

لقد صار العنوان بنية نصية ومدخال أساسيا ال ميكن جتاوزه أو ختطيه، ولفهمه ودراسته صارت االستعانة واالستفادة من حقول 
واجبة إلعادة قراءة الرتاث والتاريخ القدمي قراءة جديدة تتماشى مع روح اإلبداعات اجلديدة للتمكن من  اللسانيات والسيميائيات

هذا ما يسمح بتحليل النصوص " إحداث قراءة فاعلة تتابع وتقارب اإلبداعات، وهي تستثمر وتلتزم xلفكر العلمي والنقدي احلديثني، و
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اخلامسة @كتايب يف اللغة العربية للسنة" "االبتدائية املرحلةقراءة يف نصوص " لنص التعليمي بني املرجع ومقومات اهلويةا
  "من التعليم االبتدائي أمنوذجا

السيمياء واللسانيات، من أجل عودة نقدية للمواد املقروءة، ملعرفة كيف تقوم العالمات  حتليال موضوعيا يقوم على استخدام مقوالت
  .)111، 2006فارس مسرحي، (  "املستخدمة يف النصوص xلداللة وتوليد املعىن

صل بني العدم سليل العنونة من حيث هو مؤشر تعريفي وحتديدي ينقذ النص من الغفلة لكونه احلد الفا" يتحدد مفهوم العنوان �نه
عدت العنونة "وقد  )5 ،خالد حسني حسني()"هو أن حيوز كينونة(فأن ميتلك النص امسا، أي عنوا� . والوجود، والفناء واالمتالء

هاجسا ملحا لصاحب النص، وهو يقدم نصه للقارئ نظرا للدور اخلطري الذي ميارسه العنوان يف العملية األدبية إبداعا، والغواية املثرية 
قي يت يبثها حول النص تلقيا، مبعىن أن العنونة جزء ال يتجزأ من اسرتاتيجية الكتابة لدى الناص، ويعّد من أبعاد االسرتاتيجية لدى املتلال

، ومن خالل تقليب ألفاظ العنوان على الدراسة املعجمية تكشف القراءة  )19خالد حسني حسني، ("يف حماولة فهم النص وتفسريه
، فالكتاب هو ذلك املصور، فيه اللفظ ))كتايب يف اللغة العربية((ري من الدالالت اليت حيملها العنوان �لفاظه األربعة، األولية عن الكث

حبروف اهلجاء، املخطوط املستنسخ أو الصحيفة، ووصفه xلكتاب هو إضفاء مسحة تشريفية ذلك أن تسمية الكتاب تنطلق عرفا 
  .ن رب العاملنيوتداوال من الكتاب املقدس املنزل م

ëضافة ضمري املتكلم إلضفاء نوع من القرابة واالنتماء واالمتالك، أما ) كتايب(وصف هذا املقرر قدميا بكتاب التلميذ، مث استبدل بـ
ط املكتوب فيه من النسبية واخلصوصية والتََّميَّز، إذ جيمع بني املخطو )) اللغة العربية((تفيد معىن املصاحبة والتحديد، وتركيب )) يف((

عبد (  "فالعنوان ضمن هذه الوظيفة يكتسب قيمة مجالية تقتضي الوظيفة الشعرية" والصحيفة، وحيمل رسائل هامة تعكس فكرته ونظرته،
  .)85، 2008احلق xلعابد، 

لدعوة املبطنة الستدراج أحدث هذا اإلغراء انفعاال َوَجَد القارئ صداه يف نفسه، فأحس بتأثريه وبسلطانه اإلغوائي، فالعنوان فيه من ا
، والرNض، مجع ))رNض النصوص((املتلقي فكرة التجاور بني النص والعنوان، والصورة واالمتالك، وغري بعيد يستقر العنوان اجلمايل 

أطيب بقاعها وأنزهها، والروضة ) روضات اجلنات(روضة، وهي أرض خمضرة �نواع النبات، واجلمع روض ورNض وروضات وريضات، و
. بقية املاء يف احلوض إال أن املعىن �خذ من الطبيعة ويستقر 
ا يف الكتاب، فيجتمع اخليال والواقع من بداية صفحة الغالف إىل �ايته

، وقد ورد ]سورة الروم[)) 15(فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت فـَُهْم ِيف َرْوَضٍة ُحيْبَـُروَن ((ويستمد هذا العنوان داللته من القرآن الكرمي 
وما رNض اجلنة؟ : قالوا. إذا مررمت برNض اجلنة فارتعوا:"  قال -ملسو هيلع هللا ىلص–أن رسول هللا  -î–يف احلديث الشريف، عن أنس بن مالك 

اال، ومتعة بصرية، وهوية ، وكلها دالالت توحي بتذوق النصوص مج]رواه الرتميذي وقال حديث حسن غريب[، "حلق الذكر: قال
أدبية، ذلك أن معظم النصوص تركز على الطبيعة والكون وعناصرمها، فالطبيعة رNض املتعلم املادي، وما يلبث املتلقون أن ينهوا دراسة 

  .النصوص كلها إال وقد أنشأوا مع عامل الطبيعة واخلالئق كلها عالقة صداقة بكل معاين الكلمة

اكتسب رفيقا جديدا حيمل ميسما ذا وجهني، جيتمع فيه الواقع xخليال؛ حرفية املعجم وداللة املعىن، فالوجه الثاين يشعر املتلقي أنه قد 
حيمل تلك الشحنات ذات الدالالت الفياضة، تتجه حنو النفس فتقبع فيها فتتحرك مع اجلمال والصورة، ولذلك فالعنوان من خالل تلك 

كسه ذلك التجاور بني األدب والفن، واحلقيقة والصورة، ومن مث ينفتح الفضاء الداليل واجلمايل االستعارات جيّسد مشهدا شاخصا يع
إال بتجاوز املعاين األوىل املباشرة، ) االستعارية(ذلك أن املتلقي لن يصل إىل هذه املعاين الثواين " انفتاحا واسعا على الكثري من القيم،

املتلقي على التفاعل مع النص، وحتليل صوره، ) االستعارة(هكذا حتض . ه الصورة البالغيةهلذ) �ويل(وذلك من خالل قيامه بعملية 
فينفصل عن اخلطاب العادي اليومي، وهو يفاجأ xستعارات وجمازات تثري يف ذهنه جمموعة من ردود الفعل اليت تنتهي بتذوق املتعة 

  ).129، 2007دمحم عزام، ( "اجلمالية يف األدب
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�فذة هذا املنظور َسيـَُفّعُل نشاطه اخليايل، وسيكون له لقاء مع اجلمال واألدب، واملشاركة الوجدانية، إذ ُيسَتدرَُج املتلقي فالقارئ، ومن 

ه منذ حلظة اللقاء إىل عامل من األدب والصورة، لذلك فالعنوان ميثل منذ الوهلة األوىل انفتاحا من خالل صورته الفنية، فيشعر القارئ أن
فالعنوان يـُّعّد الواسطة املركزية يف عملية ربط اخلطاب املوجه إىل القارئ بنقطة ارتكاز " ىل التزود خبربة من الثقافة املكتسبة، يف حاجة إ

عمارة �صر، " (موجهة تظل تالحق وعي القارئ وتوجهه، وجتمع شتات �ويالته إىل دائرة حمكمة �طر املوضوع وا_ال املعريف والثقايف
2007 ،168(.  

تعمل هذه الوساطة بكل مكو�hا على استثارة أفق املتلقي ليجمع بني اخلربة الثقافية واإلبداعية، ذلك أ�ما يف كل حلظة تساومان 
مبقدار ما يكون العمل األديب مفتوحا فإنه يتجلى يف نفس املتلقي، حبيث " القارئ وتراودانه حسب درجات وطبقات الثقافة املتنوعة، فـ

  ).215-214، 2007دمحم عزام، ( "رئ للعمل بـُْعًدا يتفق مع مستوى قدراته الثقافية والنفسيةيعطي كل قا

إذا أرد� أن نضع العناوين املختارة هلذه النصوص يف ميزان املعرفة السابقة، ومدى استجابتها لتلك الشروط تبني لنا بعد مسح قرائي 
 ميكن تسجيلها على عناوين النصوص، إذ وجد� يف حاالت كثرية أنه مل يراع يف خاطف وقفنا فيه على مجلة من املالحظات امللفتة اليت

صناعتها تلك الشروط اليت ذكر�ها سلفا، ومل تشكل هوية نصية مبرجعية واضحة، فقد اتسمت xلعمومية، وافتقدت إىل اجلمالية 
به تشكيل وعي نصي ُخيتَـَزُن يف الذاكرة، ذلك الذي يساعد واألدبية، أو هي أقرب ما تكون إىل الفكرة بدل العنوان الدقيق الذي يقصد 

على اسرتجاع النص وقت احلاجة التعبريية، وتكون له القدرة على إ¹رة الذاكرة عند عملية االستدعاء املناسب للمواقف، وكلما كان 
  .واملشاعر أمثرالعنوان دقيقا يف اختياره وتشكيله كان يف الذاكرة أرسخ، ويف العقل أوثق، ويف العواطف 

أما املناصات األخرى فقد تدرجت عتباhا بعد صفحة الغالف خبطاب املقدمة الذي ميثل عقد قرائيا وميثاقا توجيهيا، أّما عن وظائف 
وتوجيها للقارئ إىل خالصة األهداف والغاNت،  املقدمة، فهي تساهم يف حتريك عمليات التلقي و�سيسها، كما متثل تـَْنِبيًها وhييئة
فاملقدمة من خالل هذه االسرتاتيجية تسعى إىل " والتأسيس لبنية الكتاب شكال ومضمو�، ومنهجا و�ليفا ودراسة وتصورا وهوية، 
  ).15، 2000، عبد الرزاق بالل" (توجيه القراءة وتنظيمها، كما تسعى إىل hييئة القارئ الستقبال مشروع قيد التحقيق

، وإن من أهدافها أن تضع املخاطبني على سكة اسرتاتيجية صناعة هذا الكتاب من أجل ))مقدمة((جاءت املقدمة بصيغة النكرة 
االستشعار xملشاركة والتفاعل النصي، ولذلك حرص املؤلفون من خالل كلمات مركزية صناعة الوعي xألهداف والغاNت، ومن ذلك 

// األدبية// اجلمالية//االنفتاح// التنوع// املقاربة xلكفاءات// املقاربة النصية// خط اإلصالح( وأفقيه مثل؛ دمج مفاهيم نصية 
- التعبري -القراءة -التواصل -الكتابة -املعجم والداللة// املصطلح النحوي// احملسوس// التجريد // التحليل// االنسجام// السياق

ناظر يف هذه املصطلحات، ومع أ�ا �بعة من التطور املعريف الذي ُميِْكُن أن ُميَّكن الناشئة من امتالك أداة ، وال) -املقاصد -النظام اللغوي
لغوية سليمة تساهم يف بناء شخصيتهم إال أّن املفارقة غري املنتظرة، أن هذه األبعاد ال تتوافق يف كثري مع ما جاء بني طيات هذا 

التلميذ الذي يصل املرحلة اجلامعية، قد انتهى به املطاف التعليمي إىل هذا الطور، وهو ال ميتلك أداة الكتاب، والدليل يف ذلك أّن هذا 
لغوية متكنه من احلوار وإدارة النقاش وبناء األفكار، أو كتابة نصوص إبداعية، وهو إخفاق ملحوظ يقف عليه كل متتبع للشأن الرتبوي 

  .والتعليمي بني الواقع واملأمول

ومن خالل مقوالت توجيهية )) كيف تستعمل كتابك؟((عتبة الثالثة يف الصيغة االستفهامية اإلنشائية وفق نظرية أفعال الكالم �يت ال
حتقق وظيفة الدليل لتأمني عمليات القراءة والتأويل بوضع خمطط استشرايف توجيهي، و
ذه العتبة يتحدد إطار األهداف والغاNت وميكن 

صورة  -5-عنوان النص -4-صورة تعرفك xحملور -3-رقم احملور -2-األهداف اليت جيب أن حتققها -1(( :عرضها مرتبة كاآليت
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هذا ما  -8 -نص يساعدك على التفكري يف اللغة وحتليلها - 7-هذه أسئلة تساعدك على الفهم والتعبري -6-تساعدك على فهم النص
شبكة -12- متاريت تساعدك على إجناز املشروع -11روع الكتايب تكتشف املش -10- متارين تدريبية -9-جيب أن نتذكره دائما

هذه الصفحة تساعدك  -15-صفحة تتمتع فيها مبحفوظات مجيلة -14-يف هذه تتعرف على نصوص أصلية  -13-لتقييم نفسك
التـََّعلُِّميَّة ونشاطاhما األدبية واللغوية، وما وهذه مكو�ت احملور وهي املقوالت اليت تتأسس عليها العملية التـَّْعِليِميَّة )) على املراجعة والتقييم

رة ميكن تسجيله يف هذا املقام استعمال ضمري املخاطب بشكل مكثف حبيث ال ختلو مقولة تـَْعِليميَّة تـََعلُِّمية منه، و�فعال حمددة وخمتا
 - )1:(تتمتع - )1:(تكتشفك - )5:(تساعدك -)2:(تعرّفك -)1:(حتقق - )2:(جيب((ومكررة، هلا أثرها يف عمليات التلقي 

، مث يلي ذلك العتبة الرابعة اليت تضع املخطط السنوي مفصال لتعليم التلميذ قيمة النظام والتخطيط واالستفادة من استثمار ) ))1:(تقيم
لدفء اإلنساين، ينفتح اخلطاب يف العتبة اخلامسة على ا). التوزيع السنوي للمحتوى(الوقت وتوزيعه يف إطار اسرتاتيجية استشرافية 

تاب، والقرب الرتبوي التعليمي، وبروح اجلمالية األدبية، وعلى طريقة االفتتاحيات يف ا_الت العلمية واألدبية توحي بطريقة إعداد هذا الك
القرّاء عبارات؛  وكأنه جمموعة من املقاالت ذات القاسم املشرتك، وأّن ُحمّّرِرِي هذا الكتاب قد سحبوا من ا_الت افتتاحية احملرر إىل

إىل صغريي، مرحبا بك مرة أخرى يف ((، وهي الطريقة نفسها يف هذا الكتاب ...))ستجدون، أو من قبيل ستقرؤون يف هذا العدد((
، إ�ا عبارات احلوار والتواصل، والرفع من ))كتابك يناديك، فكن يف املوعد.... ستقرأ فيه كما قرأت يف السنة الرابعة. رNض النصوص

  .ن القراءة والتلقي قصد ترسيخ عصر التعلم الذايت الذي كرسته من جهة أخرى تكنولوجيا املعلوماتية احلديثةشأ

  خرالنص بني هوية املرجع واالنفتاح على اآل .4

  النص الرتاثي وبناء القيم. 1.4

ادف، ذلك الذي يعاجل قضاN أساسية متثل هذه النصوص من حيث العدد ما يقارب العشرين نصا تستقي مادhا من الرتاث العريب اهل
hم اإلنسان كفرد يصارع من أجل البقاء، وهو يف خضم األهوال، تتقاذفه األهواء واحملن، وكعضو يف مجاعة يف حاجة إىل التعاون مع 

كاء واالنتباه، استعدادا للمتغريات غريه، نصرة وتعاو�، إذ تـَُنبُِّه هذه النصوص املتعلمني إىل استخدام ملكاhم وخرباhم كاحلذر والفطنة والذ 
والطوارئ، ومستجدات احلياة، كما يتعني عليهم أن يراعوا عند كل جديد أو تغيري يف حياhم أو هجرة يتوقعو�ا، أن يسبقوا كل ذلك 

ون جزع أو خوف، حبذر وتفكري، وختطيط مدرك لكل املخاطر، مث االنطالق يف احلياة بشرف وعزة، وأنفة وحتدي الصعاب بصرب وأ�ة د
  .بل برجاء وطموح وتوازن

إّن قيمة اإلنسان تكمن يف علمه وأخالقه، وإغاثة احملتاجني، ونصرة املظلومني، وإيثار اآلخرين، ومتجيد العمل، ومن خالل جتربة السلف 
xألفراد، وختليصهم من فشلهم،  يدرك املتعلم أن احلياة السعيدة هي تلك اليت تقوم على العدل، والصدق املشرتك بني اجلميع، والنهوض

أمجل وحماولة إنقاذهم من عثراhم، وإدماجهم يف احلياة ليتحولوا إىل ُصنَّاِع حضارة، واالنتقال 
م من الكسل والفشل إىل اجلد والنجاح، و 
  .ليتكاملوا ويتدافعوا ويتعاونوا ما يف احلياة السعيدة، حياة تقوم على نكران الذات، ونـَْبِذ أشكال اإلقصاء والتهميش، وأن الناس خلقوا

لقد استمدت هذه النصوص مادhا من الثقافة العربية والشعبية، ومن قصص ألف ليلة ولية وكلية ودمنة، وكلها تتجه إىل احلاكم والرعية، 
الذي انبعثت فيه  ، ذلك الفضاء املوحش املعزول))قصة قرية((ومن النصوص اليت تتأسس فكرhا على التعاون البّناء ما جيسده نص 

احلياة من جديد فاخضرت األرض وتفجرت املنابع وُحفرت اآلxر، بفضل تكاتف اجلميع وبسواعد الفالحني، وعقول املهندسني، وأهل 
  .الرأي والفكر، والثقافة والدين فانتعشت احلياة من رحم النسيان وَتقوََّض املوات منحصرا بعيدا عن القرية
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    الطاهر  موالي .د                 �لول  شعبان. د

 
لرتاث العريب اإلسالمي، وهي تعرض صفحة مشرقة لنماذج من عظماء التاريخ، تلك اليت برزت يف ظل يقدم الكتاب نصوصا من ا

 احلضارة، إذ جيد املتلقي يف تلك الشخصيات العلمية والفلسفية تواصال وافتخارا، فيتعمق 
ما البعد احلضاري يف الناشئني، وتتعزز فيهم
  .روح االبتكار واالقتداء

يشعر القارئ يف ظل أمثال هذه النصوص أنه قادر على العطاء، وجدير �ن يساهم ويضيف بعلمه وعمله إىل احلضارة اإلنسانية كما 
فعل أجداده من قبل، إذ استفادوا وأفادوا، وبفضلهم عرفت احلضارات البشرية ذلك التالقي والتالقح بينها، وأكدت مسامهة املسلمني 

ير املعرفة وتشييد صروح العلم، وحتسني احلياة البشرية يف جماالت عّدة؛ كالطب والثقافة واملسرح، والفن الذي والعرب يف تنمية وتطو 
عكس مجال احلضارة اإلسالمية، ومجال روح من َشّيَدها، وخري مثال على ذلك ما تعكسه مدينة غر�طة امللقبة بزهرة أورx فأين ما الح 

قصر (يلة بقناديلها، واملدينة بعمرا�ا، فكانت أعظم مفخرة املسلمني يف األندلس كما َجسََّدها نص الزائر بصره سحرته الشوارع اجلم
  .احلمراء

ن لقد كان لتلك املسامهة األثر البارز يف صنع احلضارات وتشكيلها بفضل اإلنتاج العاملي املشرتك، فتتكون للمتلقي فكرة العاملية بدءا م
إسحاق نيوتن " لوحدة البشرية ذات التواصل البنّاء بعيدا عن كل قطبية طاغية متسلطة، إذ يظهر نص العمق العريب اإلسالمي إىل ا

اعرتاف القلم العريب �ثر األخر يف صناعة املعرفة اإلنسانية بغض النظر عن جنس املخرتع أو املبتدع أو لونه أو دينه، بل هو " واألرض
  .مكسب للحضارة اإلنسانية

xلتلميذ من احلضارة القدمية إىل حاضره بسرعة إجنازاته، ومن املعرفة البطيئة إىل االنفجار املعريف والتكنولوجي، والتسارع يعود الِكَتاُب 
ل الصناعي يف ثورة علمية وصناعية ال مثيل هلا، إىل العامل املادي عامل األقمار االصطناعية تلك اليت يشعر فيها املتلقي أنه قريب من ك

  .يع األرض، ومن فضاء السماء، وأن زمن االنعزال قد وىل بعيدا، وأن العامل صار قرية صغريةالبشر، ومن مج

ومن عامل التكنولوجيا إىل عامل الطبيعة، ومن خالل مفهوم اعرف حميطك يبدأ التلميذ ذلك بكوكب األرض وجودا وإجيادا فيتعرف على 
ستمرار وجوده، فيعرف خرياhا ويقف على نعيمها، فيدرك أن كل شيء فيها هذه األم اليت حتتضن كيانه، وحتمي حياته، وتبقي على ا

غال وكنز نفيس؛ فضاؤها، نباhا، هواؤها، كائناhا، ومن مث �يت كثري من النصوص ترسخ فكرة عالقة الصداقة بني اإلنسان واحليوان 
صراع معها تزول متاما من هذه النصوص لتطفو فكرة الصداقة والنبات واملاء، وعناصر اجلمال كالقمر، ومن مث فإن فكرة قهر الطبيعة وال

  .والتعاون بني كل الكائنات

إن األرض هي أرض اجلميع، وال بديل ألحد عنها مهما كان َخْلُقُه أو صورته أو ماهيته، والقيمة xلوظيفة والعمارة، ومن مث جاءت 
َدة ëسعافها روح اإلنسانية، وقيم العطف ، تلك ا_موعة الكشفي))حارس الليل والغزال((نصوص من قبيل  ة اليت تنجد غزاال ²ئها ُجمَسِّ

والرمحة xلكائنات األخرى، وغري بعيد يظهر الغدير بطموحه ونقائه، وأمله يف اجلرNن واالنتقال من حال إىل حال، كما يرسخ نص 
  .سعادةفكرة االنتقال والرتحال، وهي hفو خلف احلرية وال)) احلمامة املهاجرة((

ل إّن ما مييز هذه النصوص هو ذلك التناسق الواضح والتكامل الوظيفي، فإذا كانت احلمامة ذلك الطائر الوديع يـَْنُشُد احلرية يف االنتقا
لتضع املتلقني أمام صفحة )) كريستوف كولومبوس((و)) ابن بطوطة((واحلركة، �يت نصوص حب املغامرة وروح االكتشاف يف نصوص 

التاريخ ا_ازفني، أولئك الذين عاشوا مع الطبيعة حركة ومشاهدة، فتفتح هذه النصوص �فذة على سريhم بعد أن هجروا من عظماء 
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نة النعيم والنوم والكسل إىل عامل مليء xملفاجآت والغرائب، وكلها حتتاج إىل شحن اهلمم، وصالبة اإلرادة وقوة العزائم، وأسرار من الفط
  .فوا وعرفوا، وأضافوا إىل الثقافة اإلنسانية وقربوا بني أبناء البشروالذكاء، فجابوا ووص

ستصنع هذه النصوص العربية من املتلقني أفرادا �بعاد جتاوزت الوطن واختصرت الزمن، وقاربت بني األمكنة واألزمنة والكائنات، 
رة النسب والدم إىل فكرة الصداقة الكونية إىل نصوص قدمت هوية جديدة غري هوية الوطن احملدود إىل الوطن الواسع، وجتاوزت فك

يًعا ُمثَّ اْستَـَوٰى ِإَىل السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع ((الرابطة الوجودية منذ بدء اخلليقة  ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا ِيف اْألَْرِض مجَِ
  ]سورةالبقرة[) 29)) (َوُهَوِبُكلَِّشْيٍءَعِليمٌ َمسَاَواٍت ۚ

  وبناء القيم الوطنية؛ الزمانية واملكانيةالنص . 2.4

من الكتاب، وهو �خري غري مربّر بل قد أحدث خلال بنائيا ونشازا هيكليا  61يبدأ التلميذ اكتشاف وطنه وثقافته ابتداء من الصفحة 
يا، وهو متدد طبيعي إال أنه مل تراع يف تقدمي تلك النصوص، ذلك أن التسلسل املنطقي يبدأ وطنيا حمليا، مث إقليميا عربيا، مث إفريقيا وعامل

ّن هذه املنهجية البديهية، وكان لذلك أثر واضح يف بناء املعرفة، فالنصوص عوامل لغوية، ومكانية وزمانية يراع فيها التدريب والتدرج، أل
  . النصية ومعاجلتهابناء احملتوNت النصية 
ذه الصورة قد أحدث تشويشا ذهنيا، وتصوُّرا لدى املتلقني يف ولوج العوامل

إّن أول نص وطين كان عن اجلزائر أرض اجلهاد والنضال وحترير اإلنسان، إذ حيتك املتلقي xلنص الكشفي، ذلك الذي عكس روح 
النضال واكتشاف مجال اجلزائر من الداخل، ومعرفة مجاهلا الفطري من خالل الكّشاف اجلزائري، وهو يـَُعرُِّف بنفسه وخصاله وخالله، 

انت كتشف قدراته ونشاطه وجدِّه وصربه وَحتَرُّرِه، وانفتاحه بقيمه العظيمة يصاحبها التغين حبب الوطن، كما تغىن 
ا جيل الثورة، وملا كوي
نشاطات الكشافة hوى الطبيعة دائما جاءت نصوص أخرى من عمق اجلزائر تكشف عن القارة اجلزائرية خبرياhا وكنوزها، وبطبيعتها 

رائعة، والدعوة للمحافظة عليها واالنتفاع 
ا، وضمان حياة األخرين فيها من نبات وسهول، وغاxت وحيوا�ت، وضمان حق اخلالبة ال
  .األجيال القادمة يف نصيبها من اخلريات

ن الطبيعة؛ إذ تـَتَـَلقَّى فيه البطلة رسائل سالم ومودة وأخوة وصداقة وتعايش من خمتلف سكا)) ليلى يف أخضان الطبيعة((�يت نص 
األشجار، احليوا�ت، الطيور، األ�ار، وكلها تشكو ظلم اإلنسان وإفساده، وترتجاها أن تقوم مع أصدقاء الطبيعة لتكف املفسدين عن 

مل التخريب، وxملناسبة يظهر يف هذا ا_ال النهر بقيمته ونقائه، وأن املاء ثروة ونعمة رxنية، وأنه مصدر احلياة، وال شك أن النص حي
hم أّن قيما إنسانية طبيعية تتجاوز البعد احمللي إىل اإلنساين املشرتك، فتأيت نصوص من قبيل شجرة اليامسني تبين يف أرواح األطفال وتصورا

  .البذرة الطيبة اجلميلة تنمو مجيلة وتعلو رائعة، وتنتهي إىل مذاق فتّان، ومسك عطر فّواح

مجيال يف أخالقه وعلمه وعمله، كأنه اليامسني، فينمو يف املتلقني ذلك التقارب اجلميل بني الطفل  إن الطبيعة جبماهلا الفتان تصنع إنسا�
وشجر اليامسني، وغري بعيد تنتقل الطبيعة �زهارها، صورة وعطرا إىل املدينة تزاحم سكا�ا جبماهلا �قلة إليهم حقيقة اجلمال واللطف 

يتعانق اجلمال الطبيعي مع اجلمال اإلنساين يف مشهدين مؤثرين شاب )) يف مهرجان الزهور((واأل�قة، وبديع األلوان والصور، ومع نص 
  .حيمل على ظهره عجوزا ُمِسنَّة تبغي أال يفوhا هذا املشهد، وأم شابة حتمل على كتفيها توأمني يشهدان هذا العرس الطبيعي

غامرات السباحة إىل صحراء اجلزائر xمتدادها الواسع، فتجتمع يف أرض ينقل النص املتلقني من الشمال اجلزائري، ومن شواطئ تيبازة وم
لى اجلزائر الفصول األربعة بشموسها وغرو
ا وظالهلا، وأمطارها وثلوجها، بِبَـْرِدها وحرها، ببساطها األخضر واألصفر، واألزرق واألبيض ع
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وتقاليدها العريقة، فينمو يف كيان املتلقي عشق اجلزائر، ومتتد  طول السنة، �لوان مبدعة ومن عمق الصحراء تظهر تلك املدن بثقافتها

  .روحه لتستنشق من كل بقعة ِعبْـًقا من أرضها، وميتد االنتماء الوطين إىل كل شرب

، ومن التعريف إىل التعلق ))عاصمة بالدي اجلزائر((ومن النصوص اليت تغرس حب البالد ذلك النص الذي جاء بصيغة Nء املتكلم 
جلزائرية واالعتزاز xملاضي العريق، فاجلزائر ضاربة يف عمق التاريخ اإلنساين فتربز قصور القصبة وما مييزها من تنوع عمراين مبثابة اللؤلؤة ا

التارخيي احلضاري، ومن عامل الطبيعة إىل أعماق الثقافة اجلزائرية ²رخيا وافتخارا ومتيزا، 
وية مشرتكة، فتتالحق نصوص كاشفة عن ببعدها 
شريف تقاليد اجلنوب اجلزائري من متنراست وغرداية، إذ جيمع الزمان بينها مىت استدعي إلحيائها كأعياد الربيع والزربية، واملولد النبوي ال

واصل األجيال، وتزداد ترابطا مباضيها الثقايف املتنوع، و�يت لتجسد مظاهر االحتفاالت املتعددة يف ربوع اجلزائر الفسيحة من بالد فتت
لتصور أي مدينة ساحلية قد تنطبق عليها تلك األوصاف، )) مدينيت((القبائل إىل وهران إىل كل املدن الساحلية اليت ظهرت بعنوان 

انت دون ختصيص أو ذكر السم مدينة معينة ليبقى العنوان عائما يتلقفه، ويسقطه املتلقي على أي مدينة، فتربز اهلوية وعلى أي مدينة ك
ها املكانية والزمنية متوشحة معمارا فنيا يزين الساحات والشوارع واألسواق الشعبية، كما تزدان بتلك الصناعات احلرفية، وxملوانئ وحركت

، وكلها تـَُعرُِّف xملوروث الثقايف واالندماج االجتماعي، ))أدxغ ماقورة((إىل التحديد مع القرية التلمسانية الصاخبة ومن التعميم 
  .وااللتصاق xلرتاث الشعيب، جتانبه هوية األطباق اجلزائرية

ملهن والتقاليد، ذلك أن اجلزائر هي ومن اجلمال الطبيعي والعمق اجلزائري إىل مجال الفن اجلزائري إىل اليد املبدعة إىل فضاءات احلرف وا
لتجسد معامل اإلبداع )) تبتدعان من الرتاب صورا((وليدة الرحم األوىل للتاريخ اإلنساين منذ بزوغ فجره، فتأيت نصوص على شاكلة 

  .اجلزائري والصناعة اخلزفية بتميزها شكال ورسوما تلك اليت تتجلى يف القالل والقدور واجلرار

صنوعات املسحات اجلمالية املمزوجة xلفطرة اجلزائرية، و
ويتها املعجونة بعرق اجلبني فـََتْجِلب لصاحبها كل االحرتام تظهر على تلك امل
ه والتقدير، وهي تصنع نورا ساطعا من قيم العمل والشموخ، وغري بعيد �يت النص الشعري ليبحر بنا مع النَّجَّار �صواته وحركاته، وآمال

ال األشياء، وصناعة اخلشب وفنه إىل الصناعة الزجاجية و²رخيها ومجاهلا، ومن مجال املادة إىل مجال الكلمة والتمثيل وطموحاته، ومن مج
السينمائية إىل عامل الصورة إىل السينما إىل النص الذي يقفز xملتلقني إىل ما يسبق إنتاج الفيلم إىل تلك املراحل اليت متر 
ا صناعة األفالم 

  .ذا العامل املتحرك الذي أصبح يعايشه، بل صار جزءا من حياته بل عضوا يف كيانهليفك لغز ه

، فتنبهه ))كرة القدم((لقد جاءت بعض النصوص لتحرك اهتمامات املتلقي اليومية فتالمس واقعه، ومن ذلك أشهر لعبة شعبية عاملية 
وصرب، وشرف ونزاهة، وأخوة لتقضي على ما أفرزته احنرافاhا من تناحر  إىل مزاN هذه اللعبة �بعادها ما فوق الرتفيه واملتعة، من جما
ة

وتدابر بني الشعوب واملدن واألحياء، وهي hُدد بذلك النسيج االجتماعي إال أن النص األديب التارخيي يكاد يكون مفقودا متاما إال 
  ).)خداوج العمياء((بنص وحيد أوحد ينفتح على الرتاث اجلزائري القدمي بنص 

  النص العاملي املرتجم بني ثقافة االنفتاح وغاية التواصل. 3.4

تكاد النصوص العاملية املرتمجة تشغل حيزا يصل إىل أكثر من نصف ما تشغله النصوص الوطنية، وتكاد جتتمع هذه النصوص لتحقق 
ود اجلغرافية الضيقة فيربز نص التسامح والتعايش غاNت إنسانية مشرتكة بني أبناء الكرة األرضية، إذ تذوب فيها اإلقليمية، وتنزاح احلد

، وتكاد التجارب اإلنسانية تكون مشرتكة بني الشعوب إذ تظهر يف ))رسالة سالم((بني األقوNء والضعفاء لتقريب املسافات يف نص 
ع إحلاحها اإلنسان واجباته، فيقع نوازع اهلجرة والتغيري، واالستجابة للضرورات الفطرية، تلك اليت قد يتناسى م)) الوعي املنسي((نص 



  

  

  
  

  

 

212 

اخلامسة @كتايب يف اللغة العربية للسنة" "االبتدائية املرحلةقراءة يف نصوص " لنص التعليمي بني املرجع ومقومات اهلويةا
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االنفصال وتتشكل الذوات �ثر من احمليط والبيئة، وتربز نوازع الصراع والشر، كما قد تتشكل بفعل احمليط املشرتك عالقات غريبة حني 
  .تسمو حنو التسامح والتعاون والقبول xألخر مهما كان جنسه أو صورته أو طبيعته

تواصل بني األجيال، واالنفتاح على مناذج من التجارب اليت عملت على تبديد بؤر الفساد وتدمريها تلح هذه النصوص على فكرة ال
ëعمال الفكر، والتفريق بني احلقيقة واخليال، والواقع واحللم واألمل، ومبا أن البشرية قد عاشت نوعا من االستالب واالستدمار وضياع 

نسان قدميا وحديثا، فكان النص اإلنساين حاضرا بكل قيم العدل واحلرية، والعزة واألخوة، احلقوق، تلك القضاN الفطرية اليت شغلت اإل
اه واحلق يف احلياة، والعيش يف سالم، والتمتع حبقوق العمل والتعليم والصحة والوقاية، ومحاية احليوان، بل يف قبول هذا األخري، الذي نر 

، ويف املقابل ))فوكس واحلماية املدنية((ة حاصرhا النريان كما جاء يف نص الكلب وهو يتدخل خماطرا حبياته إلنقاذ روح بشرية ضعيف
ان وxلتمثيل اإلنساين استجابة لقيم العطف والرمحة تستجيب قرية �هلها مجيعا، بل يتوسع األمر لتصبح املسألة دولية يف إنقاذ ثالثة حيت

، فتتكاتف أيدي املتطوعني بسواعدهم، والعلماء بوسائلهم املتطورة ليلتقي عالقة حاصرhا جبال من قطع اجلليد، وهي يف فوهة الردى
اإلنسان واحليوان على مسرح التعاون، ومجال احلب والعطف والرمحة، ومن التعاون بني اإلنسان إىل التعاون بني الربي والبحري، بني 

  .لـ أرنست هيمينغواي)) غامرة يف البحرم((الطيور والتماسيح إىل الصراع بني قوى الشر واخلري، كما جيسدها نص 

ة إن النصوص العاملية تنتقل xإلنسان من اهلم الوطين الفردي إىل اهلموم املشرتكة، واألشواق الواحدة، ومن مث تتوحد اإلنسانية إىل هوي
نونتها مهما تغريت األلوان، األصل الواحد إنشاء ووجودا، وغاية وهدفا، وذلك xستثمار كهوف النفس البشرية الواحدة بصورhا وكي

وتعددت األجناس، ذلك أن التكوين واحد، واإلنسان هو اإلنسان، وحني تتحرر البشرية من الرواسب املصطنعة عرب التاريخ اإلنساين 
ن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلَ ((تعود إىل أصلها األول؛  َق ِمنـَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـُْهَما رَِجاًال َكِثريًا Nَ أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ

للََّهَكانَ َوِنَساًء ۚ ِإ�َّ   ]سورة النساء[)) 1(َعَلْيُكْم َرِقيًبا  َواتـَُّقوااللََّهالَِّذيَتَساَءلُونَِبِهَواْألَْرَحاَمۚ

  النص بني احملاورة واالنفصال. 4.4

عربية أو عاملية مرتمجة قد ُعِرَف مؤلفوها، وحددت مصادرها إال أن هناك نصوصا تفتقد  إن النصوص املقدمة سالفا سواء كانت وطنية أو
إىل هوية املنشئ جنسا ووطنا، وبذلك ينقطع حبل التواصل اإلنساين بني املنشئني واملتلقني، إذ ُغيَِّب املؤلف من الفضاء النصي، فكان 

رية �كيد وثوق اخلرب، أما من حيث مضمو�ا فقد جاءت تؤكد مظاهر الصراع املتلقي أمام كون لغوي جمهول النسب، ومن مث يقع يف ح
والنجاة والقوة والضعف واصطناع احليل، كما عاجلت أمراض اخلمول والكسل، والضياع والفشل، وعملت على صناعة قيم الشموخ 

اجلاد يف احلياة واملستقبل على أسس من األمل والعلو واجلمال، ومن مدارس أبسط خلق هللا النحل والنمل، فقد صنعت ِمهََم الطموح 
  .والسعي والنبل واإلتقان، واحللم واجلمال

ومبا أن عامل الطفولة قد تنتابه خماوف جمهولة املصادر، ومن xب إخراج الناشئة من عامل الكبت جاءت نصوص لتخلص األطفال من 
يفة، وكما أّن اهلواجس غري حمددة االجتاه واملصدر واهلوية جاءت كذلك بغري تلك املشاعر الليلية املليئة xهلواجس الغريبة، والصور املخ

سند، ويف املقابل هناك نصوص تبعث يف النفوس ثقة وطمأنينة، وتـَُنمِّي يف الناشئة روح الشجاعة املأمونة يف غري hور وتنافس جادٍّ 
  .خلوض التجارب بعيد عن ألثرة واحلسد

تاب ثرية xحلكاNت والقصص واملغامرات اليت ميكن هلا أن تشبع شغف األطفال يف هذه املرحلة من وعلى العموم فإن حمتوNت الك
سنهم، إذ جاءت النصوص السردية متنوعة بني القصص احلقيقية، تلك اليت يعيش التلميذ جانبا منها يف حياته اليومية xلتشابه بني النثر 
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عجائبية أو من قبيل اخلياالت ا_نحة اليت تستهوي عامل األطفال، وبناء على ما سبق فإن والشعر، أو تلك اليت اختذت لبوس اخلرافة وال

الفصل األول حيوي أربع وحدات يف شكل مشاريع، إذ تقدم يف أطول فصل xلنسبة للتلميذ جاءت لتخدم مفاهيم حول القصة واحلكاية 
، إذ يعيش فيها ))أ�: أحكي رحلة xستعمال الضمري((ا اإلطار مبشروع وطرائق السرد والوصف، أما الوحدة العاشرة فتكاد تندمج يف هذ

التلميذ مع مغامرات الرَّحالة العرب والغرب، وفيها تتسع دائرة اخليال، وعلى العموم فإن نصوص هذا الكتاب تغطي مساحة كبرية من 
على خالف الكتب األخرى اليت اكتفت بنصني على األكثر، وقد دائرة احلكاية واملغامرة سواء من النصوص العربية أو املرتمجة أو العاملية 

  .رسخت فكرة املرجعية العاملية واهلوية اإلنسانية والوحدة الكونية بني اخلالئق كلها

يعة يتبني من خالل املنهج الدراسي الذي يبدأ xلنص وينتهي إليه تغييب مَكّوُن النص من دائرة احلوار مستبعدا وجوده متاما حىت أن طب
ده األسئلة ال تشري إليه، بل قد أُقصَي متاما من عملية القراءة وأعطيت األولية هلذا الكيان اجلديد الذي ولد بفضل املؤلف فهو الذي أوج

  .وحرََّره من العدم وأعطاه شرعية احلياة

َؤلِّف شهادة الوفاة انطالقا
ُ
، ))أحتاور مع النص: ((من مقولة تـَْعِليِميَّة تـََعلُِّميَّة �يت القارئ وهو يتبىن هذه االسرتاتيجية القرائية ليمنح امل

وليس أحاور صاحب النص، فمع تفيد املصاحبة واالجتماع والنسبة واملعية اخلاصة غري املتعددة أو املتجاوزة، وهو اسم يستعمل مضافا، 
من سياقات اإلنتاج الزمانية واملكانية، فينقطع حبل  و
ذه العبارة الدقيقة الرتكيب ال ينفصل التلميذ عن النص وال يتجاوزه إىل غريه

الوصال مع التاريخ واملكان واإلنسان وتغيب حلقة هامة من تواصل األجيال شعورا وتراكما علميا وفكرN، وتنقطع جسور التواصل بني 
  .األجيال، وتتالشى اهلوNت وتنقرض املرجعيات

ميكن احلديث عن حضارة دون أن نشري إىل ذلك اإلنسان الذي أوجدها، وبىن صرحها، وأعلى بنيا�ا وأسس صناعتها؟ فهل  فكيف
ميكن على سبيل املثال أن نتحدث عن األهرامات يف مصر دون أن نشري إىل عبقرية اإلنسان يف عهد الفراعنة؟ أو أ¹ر الرومان يف البالد 

ون يف األندلس؟ فكذلك النص ال ميكن لنا أن نستبعد صاحبه أو نُقصَيه من جمال الدراسة والتنقيب والتحليل، العربية أو ما شيده املسلم
 فإن فعلنا ذلك فإننا نقصي اإلنسان الذي هو حمور الوجود الكوين واستبعد� أثره وفعله، ويكون حالنا كحال أولئك املاديني، فإننا بذلك

  .باطف واملشاعر واألفكار والتجارب ونكون أمام نص بال هوية وال نسسنقصي كو� إنسانيا زاخرا xلعو 

  خامتة

إّن مكو�ت النص قد اختريت بعناية فائقة، إال أن بعضها األخر ال خيلو من االضطراب والنقص يف بعض اجلوانب اليت أحدثت خلال 
ع بني النص وقائله من خالل تفعيل الدراسة التداولية اليت بّينا ميكن استدراكه ومراجعته يف طبعات أخرى، أو من خالل رؤية دراسية جتم

تركز على عناصر ومكو�ت إنتاج النص، واملتمثلة يف سياق النص اخلارجي والداخلي، واملرسل واملرسل إليه، ونص الرسالة، والقصدية 
  .ونسق النص ونظامه، والغاNت التواصلية واإلبالغية

  .تصنع أجيال احلاضر واملستقبليشكل النص مادة معرفية وعلمية  -
إن املالحظة اليت ميكن أن نسجلها على كتاب التلميذ أنه أسقط عملية التواصل يف جانبها العمودي، ولذلك أمامنا ما يقارب  -

  نصا بال هوية، فكيف ميكن لنا أن حنقق تواصال بواسطة نصوص جمهولة املصدر واهلوية واملرجع؟) 30(الثالثني 
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اخلامسة @كتايب يف اللغة العربية للسنة" "االبتدائية املرحلةقراءة يف نصوص " لنص التعليمي بني املرجع ومقومات اهلويةا
  "من التعليم االبتدائي أمنوذجا

دراسة يف كتاب التلميذ ينطلق من أساسيات تراعي متاسك النص وارتباطه وتشابكه، وعموديته وأفقيته وكليته، وبناء إن منهج ال -
وحداته وتعالقها، فمعظم األسئلة اليت يواجه 
ا الكتاُب التلميَذ بعد أن يكون قد تواصل مع النص ال خترج عن هذه الرؤية اليت تبحث 

  .رابطا وهي بىن حتليلية �خذ مادhا النقدية من مرجعية الرتاث العريب القدمي، ومن النقد احلداثي املعاصريف كيان النص بناء وهيكال وت
ذ إن انتباه املتعلم يف هذه املرحلة ألمهية العتبات النصية ضرورة قرائية أساسية ومن مث يتوقف هذا اإلجراء xلدرجة األوىل على األستا -

  .وموجه لتحديد اهلوNت النصيةعن طريق توجيه أسئلة دقيقة 
 يالحظ على الكثري من النصوص أ�ا انتقلت xملتلقني من اهلوية الوطنية العربية إىل اهلوية الكونية مكا� وزما� أرضا وفضاء، ذلك أن -

ن املخاطر، كتهديد اإلنسان من شدة خوفه على كيانه وامتداده، ومبا أن اخلوف ال وطن له فقد أصبح هاجسه الوحيد محاية الكون م
ء األرض حبروب كونية، وتقلبات املناخ واالحتباس احلراري وانقراض الكائنات واختالل التوازن الطبيعي وا_اعة، وhديد املذنبات كما جا

  .والتهديد النووي)) مذنب هايل((يف نص 
والكون، وتقيم كل ذلك على صداقة اإلنسان مع سائر جاءت معظم النصوص لتعيد ترتيب األشياء، وُحتَّسَن تنظيم العالقة بني اإلنسان 

الكائنات، من نبات وحيوان، و�كيد روح التعاون والتحاور، وامتزاجه مع الكائنات األخرى يف صور من التعاطف والرتاحم اإلنساين 
لبشري وهو يتجاوز اجلنس واللون  للحفاظ على الفضاء املشرتك، وأن األخوة اإلنسانية الكونية حتفظ األرض وحميطاها، وأن التعاون ا

  .كفيل xحملافظة على األرض وحميطها
إّن معرفة األخر واالستفادة منه ضرورة كونية، ومن مث جاءت بعض النصوص تلفت االنتباه إىل هذه القضاN املشرتكة، وتكوين  -

نسانية، ويف املستقبل قد يكون االنتماء عامليا 
وية اجلمعيات، الوطنية والدولية، والعاملية متجاوزة احلدود اجلغرافية لتقدم خدمات إ
  .إنسانية مشرتكة

حتاول هذه النصوص أن جتعل املتلقي عنصرا إنسانيا متجاوx مع الكون كله، حمبا لإلنسانية متعاو� معها، ويف نفسه شعور مبرجعية  -
  .عاملية وهوية إنسانية ووحدة كونية

لوطنية �بعادها العربية واإلسالمية واألمازيغية منحصرا وحمدودا غري كاف، وهلذا جيب تدارك ذلك يكاد التأسيس للهوية واملرجعية ا -
  .بنصوص أكثر تدعيما للمقومات الوطنية
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Abstract : Article info 

In this intervention marked: digital literature and the problem of the 
term, the study sheds light on what digital literature is, and the 
multiple concepts that this term carries, and we know that digital 
literature is literature that invests in modern technology techniques 
that allow it to appear on the computer screen, using the binary form. 
Modern digital, for word processing whatever its nature, this format 
forms the basis of the language through which information is stored, 
translated, and used inside the computer. It uses the technologies that 
have been made possible by the information and digital revolution 
from the use of branched text. The names of digital literature have 
diversified into various terms, most notably: interactive literature, 
interactive creativity, technological literature, literary technical 

literature, relational literature, electronic literature.   
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 إمساعيل جبارة. د

 
  مقدمة

لقد أصبح اإلنسان الراهن يعيش حقبة *رخيية مثرية لالهتمام، وهذا بفعل التطور الرهيب الذي عرفته الساحة العاملية يف شىت ا�االت 

واالتصاالت، وأصبحت أجهزة احلاسوب واسعة االنتشار واالستعمال وتلعب دورا نتيجة النتشار التقنية والرقمنة وتكنولوجيا املعلومات 

Iأساسيا ومركز.  

الذي يعتمد هو األخر على النشر التقنية وتكنولوجيا املعلومات، متخذا يف  وكان من مثرات هذه الثورة املعلوماتية  ظهور األدب الرقمي،

يف البداية يف البيئة الغربية، مث سرعان ما انتشر بني سكان األرض، فما مفهوم  ذلك من شاشات احلاسوب أرضية للنشر، وكان ظهوره

  األدب الرقمي ؟ وما السّر يف التعدد و التنوع يف املصطلح ؟

  إشكالية املصطلح . 1

كومبيوتر، أو لقد تعددت وتنوعت املصطلحات اليت يزخر cا ا�ال اإلعالمي فيما يتعلق aألدب الذي ينتج عرب احلاسوب، أو ال 

والنص السبرينطيقي، وأدب  األدب الرقمي، واألدب التفاعلي،" :اهلواتف الذكية منها، فقد أطلقت عليه تسميات كثرية  ومتنوعة ومنها

الصورة، أو أدب الدجييتايل، واألدب االلكرتوين، والنص املرتابط، واألدب اآليل، واألدب الروبويت، واألدب احلاسويب، وأدب 

إذ يالحظ فوضى يف االصطالح والتسمية، فكل aحث أو دارس، أو vقد يفضل املصطلح الذي يتناسب مع رؤيته  ... ،الشاشة

  ).01، ص 2016: مجيل محداوي ( . "ومعرفته اخللفية، أو ينتقيه حسب البلد الذي يوجد فيه

قد انتشرا بسرعة يف الساحة " دب الرقمي، واألدب االلكرتوين،ويعتقد  الكثري من الدارسني املهتمني بعامل النشر االلكرتوين أنه إذا كان األ

، ص 2016: مجيل محداوي( ."الثقافية و اإلعالمية الفرنكفونية، فإن مصطلح النص املرتابط أكثر انتشار يف الثقافة االجنلو سكسونية

01.(  

النص املرتابط أو النص املتشعب، ومن مثة فاملقاربة " حلذلك جند أن املصطلح األكثر انتشارا يف الوالIت املتحدة األمريكية هو مصطل

: مجيل محداوي(  ."األمريكية للوسائط اإلعالمية واألدبية والفنّية توظف هذا املصطلح بكثرة، وتفضله على aقي املصطلحات األخرى

  ).03، ص 2016

وإعالمية وبصرية وصوتية ومن  ن مكوvت آلية وتقنيّة،إن النص األديب يرتابط مع جمموعة من النصوص التفاعلية األخرى اليت تتشكل م

فالنص املرتابط أو املتشعب هو ذلك النص الذي يتحقق من خالل احلاسوب، وأهم ميزاته أنه غري خطي ألنه يتكون من جمموعة "هنا، 

كما يركز مصطلح   ).03، ص 2016: مجيل محداوي(. "من العقد، أو الشذرات اليت يتصل بعضها ببعض بواسطة روابط مرئية

على تقنّية الرتابط اليت تنظم النص األديب بناء على ما تقدمه املعلومات من روابط جيمع بينها متيحا بذلك للمستخدم أو املتلقي  "املرتابط

  ).33ص ،2020:حافظ دمحم الشمري (" .االنتقال من نص آلخر حسب حاجاته

وذلك aالعتماد على طريق تنشيط الروابط اليت بواسطتها القارئ أن يتجاوز  رى،ويسمح النص املرتابط aالنتقال من معلومة إىل أخ

ألنه يتحرك يف النص على الشكل الذي يريد ويسعى إليه، ومن مثة فقد اتسع نطاق استعمال النص املرتابط مع  البعد اخلطي للقراءة،

  .ظهور االنرتنت
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  األدب الرقمي وإشكالية املصطلح

قد انتشر كثريا يف الساحة  فإن مصطلح األدب االلكرتوين،  "دراسة منفردةوإذا ما مت  ختصيص لكل مصطلح من املصطلحات السابقة 

، ومن مثة ينبغي التمييز بني القصيدة الرقمية، والقصيدة االلكرتونية، فاألوىل خاصة 1980/1990الثقافية واإلعالمية الفرنسية ما بني 

، ص 2016: مجيل محداوي(. "لثانية aلنشر االلكرتوين السطحيلربجمة حاسوبية دقيقة، وهندسة برجمية معقدة وصعبة، يف حني ترتبط ا

2.(  

: الذي يتميز عن األدب االلكرتوين بكونه املنتج اللوغاريتمي والرIضي احلقيقي أي أن" وقد أصبح  احلديث اليوم عن األدب الرقمي

هلندسة الداخلية للحاسوب، على أساس أن األدب األدب الرقمي هو نتاج احلوسبة اإلعالمية، وخاضع للربجمة اإلعالمية، ومنسجم مع ا

  ).2ص ،2016: مجيل محداوي( "الرقمي هو إنتاج إعالمي داخلي، يف حني يعد األدب االلكرتوين إنتاجا إعالميا خارجيا

ون اجلواب فيه يركز على خاصية التفاعل والتبادل املتعلق aلنظام الكرتوين اتصايل حبيث يك" يف حني جند أن مصطلح األدب التفاعلي

حافظ دمحم (". مباشرا ومتواصال من خالل احلاسوب الذي حيقق التفاعل يف أقصى درجاته ومستوIته بني النص وعالماته بعضها ببعض

اللغة، الصوت، الصورة، احلركة، سواء كانت متصلة أو منفصلة بني العالمات بعضها ببعض لكو£ا : مثل  )34ص  ،2020 :الشمري

  .مرتابطة

أما أساسها التواصل  يعد رؤية جديدة للنص األديب ولإلنسان وللكون ولألدب بشكل عام،" مصطلح األدب الرقمي التفاعلي إن 

وهو vتج عن  ).34ص  ،2020حافظ دمحم الشمري، (". والتفاعل األديب اخلالق وعماده الربط بني ما هو إنساين وبني ما هو تقين

  .إفرازات ثورة املعلوماتية احلديثة

  مفاهيم  األدب الرقمي.2

لقد تعددت وتنوعت املفاهيم اليت وضعت لألدب املقارن، نتيجة لتعدد املشارب الثقافية واملعرفية، فاألدب الرقمي يف مفهومه العام، هو 

اخلارجية، كالصورة والصوت وال ميكن إنتاجه إال عرب برامج االلكرتوين، اليت تزود النص aملؤثرات ، "أدب مل يتخل عن اللغة يف بنائه

  ).26ص  ،2020حافظ دمحم الشمري، (". واحلركة والروابط واللون، وغري ذلك

وهو من جهة »نية بداية ملمارسة أدبية جديدة، ليس فقط ألنه يوظف وسائط " ويعترب األدب الرقمي من جهة سليل املمارسة اإلنسانية،

تح يف إنتاجه وتلقيه عالمات غري لفظية جيعله إIها قابلة ألن تندرج يف بنيّته التنظيمية جديدة ومغايرة ملا كان سائدا، ولكن ألنه ينف

  ).192، ص 2008 :سعيد يقطني(". الكربى

ألن قوامه  وجند أنفسنا أمام أدب أساسه النصية والرقمية،... وتصبح بذلك بنّيات يتفاعل معها مشكال بذلك نصا متعدد العالمات

خيتلف عن الرتابط الذي جنده يف النص املكتوب، ولكنه ال ميكن أن يتجسد إال من خالل احلاسوب وبرجمياته الرتابط الذي جنده 

  .وعتاده

األدب السردي، أو الشعري، أو الدرامي الذي يستخدم اإلعالميات يف " ومن مثة جند أن هناك من يفضل أن يعترب األدب الرقمي ¬نه

ويعين هذا أن  ).05، ص 2016: مجيل محداوي( ".سوب، من أجل كتابة نص أو مؤلف إبداعيالكتابة، واإلبداع أي يستعني aحلا

أو جهاز احلاسوب أو الكومبيوتر، وحيّول النص األديب إىل عوامل رقمية و آلية  األدب الرقمي هو الذي يستخدم الواسطة اإلعالمية،

  .وحسابية
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يف تقدمي جنس أديب جديد جيمع بني األدب وااللكرتونية وال " يا احلديثةفاألدب الرقمي هو األدب الذي يوظف معطيات التكنولوج

يكون هذا األدب تفاعليا إال إذا أعطى املتلقي  ميكن أن يتأتى ملتلقيه ال عرب الوسيط االلكرتوين أي من خالل الشاشة الزرقاء، وال

  وعليه فاألدب الرقمي هو ذلك). 73ص  ،2010 :يأجمد محيد التميم(". مساحة تعادل أو تزيد عن مساحة املبدع األصلي للنص

األدب الذي يشغل الوسائل السمعية البصرية يف أداء وظيفته الرقمية، ويعين هذا أن األدب الرقمي جيمع بني ما هو مسعي وبصري، "

  ).06، ص 2016: مجيل محداوي( ".ويدجمهما يف بوتقة رقمية واحدة

املعطيات الرقمية aختالفها وأنواعها، وحيول األدب إىل مدونة تفاعلية ووسائطية تستثمر كل " وaلتايل يصبح األدب الرقمي هو الذي

مجيل ( ".إمكانيات الشاشة، ويستفيد من كل التقنيات الصوتية والبصرية والتصويرية بغية تقريب اإلبداع من قارئ رقمي والكرتوين

  ).06، ص 2016: محداوي

كل شكل سردي أو شعري يستعمل اجلهاز املعلومايت وسيطا ويوظف واحدة، أو أكثر من "نه وهناك من يعرف األدب الرقمي ¬

¬نه نوع من أنواع األدب الذي يتألف من أعمال أدبية تنشأ يف بيئة رقمية، حني " ):كاترين هيلس(فقد  عرفته  ."خصائص هذا الوسيط

حافظ ( ."التكنو أديب(ا أو األدب االلكرتوين، وميكن أن يطلق عليه اسم جنس أديب ولد يف رحم التكنولوجي" عرفته فاطمة الربيكي، ¬نه

  ). 34، ص2020: دمحم الشمري

حالة تطورية ملسار األدب يف عالقته aلوسيط التكنولوجي الذي يغري من طبيعة النص اللغوي، ويف مفاهيمه املتعلقة "ويعتربه البعض ¬نه 

فالنص  ).34، ص2020: حافظ دمحم الشمري( ".يب مغاير تبعا لطبيعة اللغة اجلديدةمبنح النص ومتلقيه، ومن مثيؤسس لشكل أد

الذي ينزاح عن املركز ليقيم يف اهلامش بدون ) املنتج –املستهلك (خيلخل النظرية األدبية يرجع فاعليته األدبية إىل املتلقي املتفاعل "الرقمي 

 ،2011 :عبد النور ادريس( "من أجل إضعاف سلطته والتقليل من هيمنة أدواتهمرجعية، حيث يستطيع اهلامش أن يرتابط aملركز فقط 

سعيد ( ."نص مركب من كتل النصوص وروابط الكرتونية تصل بينها": ندو  فيعرف النص الرقمي ¬نه ما يعرفه جورج الأ). 06ص 

  ).13، ص 2008: يقطني

فالنص "النص املتفرع، النص املرتابط، األدب التفاعلي : ي مثليف حني يذهب البعض إىل إطالق تسميات أخرى على األدب الرقم

املتفرع وهي تسمية جمازية لطريقة يف تقدمي املعلومات يرتابط فيه النص واألصوات واألفعال معا يف شبكة من املرتابطات مركبة وغري 

رقمية تتشكل من عقد من املعلومات قابلة ألن إال وثيقة "أما النص املرتابط ما هو  ).72ص  ،1996 :حسام اخلطيب( ".تعاقبية

وتبعا لذلك فتحدIته تتعدد حيسب االستعماالت اليت يوظف فيها، ألن هذا املفهوم يتخذ يف  .يتصل بعضها ببعض بواسطة روابط

  ).130ص  ،2005: سعيد يقطني( ".األدبيات املختلفة

التكنولوجيا احلديثة اليت تسمح له aلظهور على شاشة احلاسوب، الذي يستثمر تقنيات " إن األدب الرقمي التفاعلي هو األدب

مستعمال الصيغة الثنائية احلديثة الرقمية، ملعاجلة النصوص كما كانت طبيعتها، تشكل هذه الصيغة أساس اللغة اليت بوساطتها يتم ختزين 

  ).35، ص 2020 :حافظ دمحم الشمري( ".املعلومات وترمجتها واستعماهلا داخل احلاسوب

جمموع اإلبداعات، واألدب من أبرزها تولدت مع توظيف احلاسوب، ومل تكن موجودة من قبل ذلك أو "ويعرف اإلبداع  التفاعلي ¬نه 

فقد  ).05ص  ،2005: سعيد يقطني(". تطورت من أشكال قدمية، ولكنها اختذت مع احلاسوب صورا جديدة يف اإلنتاج التلقي

  .عىن واحد، وهو األدب الذي يعتمد على تكنولوجيا املعلوماتتعددت املفاهيم وهي تصب يف م
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   األدب الرقمي التفاعلي بني التطور و التنظري. 3

أنشأ رميون كينو يف  ،1959فقد ظهرت دراسات عام  ،"لذا مل تكن فكرة ظهور النصوص الرقمية عربية حمضة، فهو وليد أفكار غربية

أي ورشة من  ، oulipo)االولبو(إىل  1960سرعان ما حتولت سنة ) حلقة األدب التجرييب(فرنسا حلقة دراسية قصرية حتت عنوان 

ص  ،2020 :حافظ دمحم الشمري( ".وكانت تود االهتمام aملواد اليت تنطوي عليها آالت معاجلة املعلومات أجل األدب االحتمايل،

26.(  

وهي برامج معلوماتية إلبداع أعمال أدبية، املصممة " )ربجميات األدبيةال(ولقد أقيمت عروض عديدة تتهيأ الستقباله ومن بني العروض 

، ويف علم )النص املتفرع(، بنشر دراسة أعلن فيها عن 1963يف عام ) دوغالس إجنلبات(، حني قام a1975لفرنسية إال يف سنة 

فضال عن ) النص املتفرع(ر أول نظام يستثمر ، ظه)براون(، ويف جامعة )النص املتفرع(aقرتاح مفهوم ) نيودور نيسلون(تقدم  1965

  ).27ص  ،2020 :حافظ دمحم الشمري(". الذي وظف النص املتفرع) كاندو(ذلك أعلن مشروع 

مع جتربة جان  )1980(ميكن التأريخ هلا بتجربة املولد اآليل للنصوص " :يف حني أعلن البعض من نقاد العرب عن املولود اجلديد فقال

وفضال عن ذلك هناك من ). 27ص  ،2020 :حافظ دمحم الشمري(". 1985نسا، ومع جتربة املسرد يف أمريكا عام بيري aلب يف فر 

كانت شروق الشمس لروبرت أرالنو املعروف aسم بويب رابيد، وهو قاص وأستاذ الكتابة   "يعتقد أن أول رواية رقمية على االنرتنت

واستيفن كيسنج وروايته  1986املنشورة عام ) ظهرية(مايكل جويس بروايته : آخران مها، كما ورد امسان اإلبداعية يف جامعة براون

Ridding the polit   27ص  ،2020 :حافظ دمحم الشمري(". 2001سنة.(  

أيضا، مت نشر أول حكاية  1994ويبدو أن يف سنة  ،")هنري -aتريك (أنتج قرص آخر مدمج على يد مؤلف أمسه  ،1997ويف عام 

 atireماري الفاي، فقد نشر يف قرص مدمج، وأعادت نشره يف جملة  -جلان ) شذرات حكاية(، بعنوان )خيال تشعيب(تفاعلية  رقمية

  ).27ص  ،2020 :حافظ دمحم الشمري( ".1996يف عددها الثامن سنة 

الذي ) روبرت كاندل(الشاعر األمريكي  مطلع التسعينيات القرن املاضي على يد" يف حني تعود البداIت األوىل للقصيدة الرقمية فعليا،

، 1990يعد رائدا يف هذا ا�ال، ومن أهم الدوافع اليت جعلته يتجه صوب هذا النمط من الكتابة الشعرية الرقمية، اليت كانت يف سنة 

تبار لبيئة االنرتنت وقد أفاد كاندل من معطيات ووسائط تعزز من بنية النص هي اإلفادة مما توفره التكنولوجيا اليت أعادت االع

  ).28ص  ،2020 :حافظ دمحم الشمري( ".االفرتاضية

بوصفها فكرا مبدعا متحركا تتولد من ثنائية االندماج املتكافئ بني املادة و الفكر، أي بني الطبيعة واملثال، "ومن مثة يظهر لنا أن الثقافة 

إن . )28ص  ،2020 :حافظ دمحم الشمري "ساعات جتليها فأن النص البديع هو نشاط فكري ونفسي يرتبط cذه الروح يف أكثر

من خالل الرسائل االلكرتونية اليت يتم التواصل عن طريقها، وهو الطريق " النشر يف شبكة االنرتنت أ*ح للمتلقي التواصل مع املبدع،

بني أ£ا مل تكن تلقي إقباال يذكر من الذي ينتجه االنرتنت من فضاءات للتواصل، عكس القصائد املنشورة يف الصحف وا�الت اليت ت

  ).28ص  ،2020 :حافظ دمحم الشمري(". اجلمهور

أو احلديث  أو التعليق عليها يف الصحف، تقدمي قراءة نقدية،"وكان عدد الذين يتفاعلون مع نصوصه يقدمون له تغذية راجعة من خالل 

وأما يف  ).28ص  ،2020 :حافظ دمحم الشمري(" ع اليد الواحدةمعه مباشرة وتبادل اآلراء حول إحدى قصائد ال يتجاوز عدد أصاب
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الذي أبدع يف جمال الرواية الرقمية، وكانت أول ) دمحم سناجلة( األردينالتحق cذا الركب، فظهر الروائي  ،"األدب العريب فلم ميض طويال

، وظف فيها التقنية الرقمية بشكل 2005نة نشرت س) شات(، ورواية 2001، نشرت رقميا سنة )ظالل الواحد(رواية رقمية رواية 

وتنتمي إىل القصة القصرية حاول ، "2006فقد صدرت سنة  )صقيع(أما رواية  ).30ص  ،2020 :حافظ دمحم الشمري( ".الفت

العديد من حملمد أشويكة، نشرت ) حمطات(وإىل جانب هذه الرواIت، جند رواية  الراوي من خالهلا التأسيس لنظرية أدبية جديدة،

للقاص املغريب دمحم أشويكة اليت نشرت سنة ) احتماالت سرية افرتاضية لكائن من زماننا: (األعمال الرقمية ¬قالم عربية خمتلفة منها

  ).30 ، ص2020: حافظ دمحم الشمري( ".2006

أما يف فرنسا فاستعمل مصطلح األدب  ويف أوروa مت توظيف مصطلح الرقمي والتفاعلي،"، ففي أمريكا استعمل مصطلح النص املرتابط

املعلومايت كونه اجلامع ملختلف املمارسات اليت حتققت من خالل عالقة األدب aحلاسوب واملعلوماتية، حيث مت عقد مؤمتر بباريس سنة 

حافظ ( ".يمصطلح جديد بعنوان األدب الرقم 2006، حتت عنوان األدب واملعلومات لدراسة هذه العالقة وقد ظهر يف سنة 1994

أمام النص املرتابط لالنتشار يف احلياة الثقافية، والعلمية »ولقد أ*حت شبكة االنرتنت إمكاvت هائلة ).33 ، ص2020: دمحم الشمري

إن طريقة بناء النص الرقمي، وطريقة عرضه ونشره  .عرب الربامج املعلوماتية اليت أسهمت يف ظهور أنواع متعددة من النصوص املرتابطة

راءته، هو نوع يتناسب مع ذوق القارئ العصري الذي ميتاز خبيال أظهرته موجة احلياة العصرية، وأمهها التعامل مع التكنولوجيا وق

  ).39 ، ص2020: حافظ دمحم الشمري( ".الرقمية

، ومن هذا املختلف يبدأ يتجلى ويعرب عن منطقه ورؤيته بشكل خمتلف"Óخذ النص األديب مع تطور الوسائط التكنولوجيا أبعادا جتعله 

، 2009 :زهور اكرام( ."نوع من االصطدام بني الوعي املألوف والذي عززته، مواثيق القراءة اليت حتدد النص يف شكل معني من التلقي

مما يؤمن أفق انتظار القارئ، وبني وعي بدأ يتشكل أو على األقل بدأت مظاهره تعلن عن جتربة خماضه من خالل النقاش  ).73ص

  .احلاد، بني مؤيد لتجربة التجلي األديب رقميا، وبني معارض هلذا التجلي

  مسات األدب الرقمي . 4

  االنفتاح. 1.4

األدب الرقمي التفاعلي يتصف بكونه نصا مفتوحا على عدة قراءات خمتلفة، حيث ميكن " يتسم األدب الرقمي خباصية االنفتاح ذلك أن

املستخدمني للتفاعل مع نصه اإلبداعي /املواقع على شبكة االنرتنت *ركا مساحات فارغة للقراء للمبدع أن ينتج نصه ويلقي به يف أحد

  ).41، ص 2020: حافظ دمحم الشمري( ".يف أي مكان أو زمان عن طريق اإلضافة أو التعديل

ومن مثة تقوم هذه الوسيلة بتحويل النص وسائل التواصل واإلعالم واألخبار والتبليغ، " ومن املعلوم أن الواسطة احلاسوبية هي وسيلة من

  .أو نقله من عامل الورق إىل عامل الشاشة االلكرتونية ).05ص  ،2016: مجيل محداوي( "اإلبداعي إىل نص مرئي وبصري وإعالمي

  تعدد العالمات. 2.4

يتيحها احلاسوب  ..املشهد الفيلمي الصورة، الصوت، احلركة،(عدة عالمات من مصادر خمتلفة " يتسم األدب الرقمي التفاعلي بتوظيفه

حافظ ( ".وما يصاحبه من عتاد وبرجميات، فتتضافر تلك العالمات مع النص اإلبداعي مشكلة نصا مرتابطا، فهو يرتجم ثقافات خمتلفة

  .فتعدد العالمات صفة aرزة يف األدب الرقمي). 41، ص 2020 :دمحم الشمري
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  التفاعلية .3.4

اليت متيز األدب الرقمي عن aقي اآلداب األخرى، ويعين هذا أن األدب الرقمي يسمح aلعالقات التفاعلية "األساسية تعد التفاعلية املّيزة 

ومن هنا فاألدب الرقمي أدب تفاعلي ). 13، ص 2016: مجيل محداوي( ".بني املبدع والقارئ مباشرة عرب وسيط النص اإلعالمي

    .هو عبارة عن نسق تقين و آيل أو يتكون من عدة نصوص متداخلة ومتفاعلة،

حني أصبح النص األديب الكرتونيا يصدر، عن مبدع " فصفة التفاعلية ليست حكرا على األدب االلكرتوين الذي ينشأ يف العامل االفرتاضي

االلكرتونية مل يكسبه  الكرتوين، ليستقبله متلق الكرتوين أيضا، فقد كان األدب كذلك قبل االنرتنت، وانتقاله من طور الورقية إىل طور

 ".، ولكن هذه الصفة هي اليت اكتسبت أبعادا جديدة بعد انتقال األدب إىل الطور االلكرتوين، ودخوله العامل االفرتاضي)التفاعلية(صفة 

  ).54/55، ص 2006 :فاطمة الربيكي(

والوسيط هو احلاسوب الذي يتمتع ¬شياء ... الكرتوينعليه أن يتصف بوسيط " واألدب الرقمي ولكي يكتسب األدب اجلنسية التفاعلية

فتكنولوجيا املعلومات سامهت بشكل كبري يف ميالد هذا ". ومسات تقنية تلقي بظالهلا على حنو واضح يف تقدمي وتوزيع املنجز اإلبداعي

 .النوع من األدب

 خامتة 

جهاز تقّين يعرف جبهاز احلاسوب، كان ظهوره نتيجة للثورة التقنّية اليت يعترب األدب الرقمي مبثابة أدب الكرتوين aمتياز، فهو يعتمد على 

 ترقيما وتقنيا، جيمع بني املعطى الفينّ ويقدم  شهدها اإلنسان املعاصر يف أواخر الثمانينات من القرن العشرين، فهو أدب يدرس

  .والوسائطي، مما جعله يتسم aجلمالية و الرقمية

 ،)بعدما شهدت البيئة الغربية ميالده(، ومبصطلحات متنوعة،  البيئة العربية بتسميات متعددة ومتنوعةإىلاألدب الرقمي  انتقللقد 

األدب الرقمي حال  ويبقى .فوضى املصطلحيف الساحة النقدية مما خلق  وشهدت ترمجته إىل العربية تدفقا وتنوعا، حلداثته،وذلكن نتيجة 

  .م رهيب يف تكنولوجيا املعلوماتيف تطور وازدهار مادام أن العامل يف تقد

  

  املصادر و املراجع قائمة 

  .األدب الرقمي بني النظرية والتطبيق، حنو املقاربة الوسائطية، جملة احتاد كتاب االنرتنت املغاربة ،)2016( :مجيل محداوي. 1

 1ط األدب الرقمي بني ضبابية العوملة وتداعيات املشهد الثقايف، رؤية استشرافية، مركز الكتاب األكادميي، ،)2020( :حافظ دمحم الشمري. 2

   .عمان

  .الدار البيضاء املغرب 1ط ، املركز الثقايف العريب،)حنو كتابة عربية رقمية(النص املرتابط ومستقبل الثقافة العربية ، )2008(: سعيد يقطني. 3

  .لبنان ، 1ط مقدمة يف النقد الثقايف التفاعلي، كتاب نشارون، )2010(: تميميأجمد محيد ال. 4

  .35العدد  1ط ما هو األدب الرقمي ؟ ترمجة دمحم أسليم ، جملة عالمات املغرب، ).2011( :فيليب بوطز. 5

 1ط ، سلسلة دفاتر االختالف، مكناس،)من جتليات الفجوة الرقمية إىل األدبية االلكرتونية(الثقافة الرقمية  ،)2011( :عبد النور إدريس. 6

  .املغرب
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 إمساعيل جبارة. د

 
  .دمشق  1، طاألدب والتكنولوجيا وجسر النص املفرع، املكتب العريب لتنسيق الرتمجة والنشر ،)1996( :حسام اخلطيب. 7

، 1، املركز الثقايف العريب، دار البيضاء، ط)مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي(املرتابط  من النص إىل النص، )2005( :سعيد يقطني. 8

   .املغرب

  .املغرب 1رؤية للنشر والتوزيع ط ،)أسئلة ثقافية وØمالت فلسفية(األدب الرقمي  ،)2009(: زهور إكرام .9

  .، الدار البيضاء، املغرب1الثقايف العريب طاملركز مدخل إىل االدب التفاعلي،  ،)2006: (فاطمة  الربيكي. 10

  .لبنان 1الرقمي، كتاب vشرون ط  -عصر الوسيط أجبدية االيقونة دراسة يف األدب التفاعلي  ،)2010(: عادل نذير. 11

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

  

†Ü�aZ@06…†ÈÛa@L@Z02@I2021H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@˜ @@Z224@@M@@232@@@@ @
 
 
 
 
 
 
 
 
 

224 

ðŠöaŒ¦a@ïÈßb¦a@Œvä½a@¿@ïãë�ØÛüa@l…ÿÛ@òîàîçbÐ½a@pb�bjnÛüa 

Conceptual confusion of electronic literature within Algerian academic publication 

 

 
 

 

  

—‚Ü½aZ ÞbÔ½a@pbßìÜÈß 

@@@Ûa@ êˆç@ Þý�@ åàôÈ�ã@ òÓ‰ìÛaòîàÜÈ@µg@@òîàîçbÐ½a@ émübØ’n�aë@ ïãë�ØÛüa@ l…þa@ �bÈß@ óČ–Ôm

¹…b×þa@òîrzjÛa@paŒvä½a@¿@òîzÜİ–½aë@‹aŠig@Ò†èi@ÙÛ‡ë@LòíŠöaŒ¦a@òî@ò•ì–‚½a@òí†ÔäÛa@ôúŠÛa@bíaë‹

Ñ’ØÛaë@éÛ@a@Ñä–Ûa@ aˆç@õbäi@pbßŒîãbØîß@åÇ@[òí†ÔäÛa@pbibİ¨a@êˆç@åà™@ïi…þ@µg@bä–Ü�@bäČãc@Úa‡

@Č—äÛa@aˆç@paõaŠÓ@�bnÐãa@c†jß@óÜÇ@bç†î×dm@aˆ×ë@òîÜØ’Ûa@émaõbäië@éÐí‰bÈm@ôìn�ß@óÜÇ@bèmbyëŠ�c@åíbjm

bèjČÈ’më@†í†¦a@ïãë�ØÛüaN 

ƒí‰bm@Þb�‰⁄aZ@ @

@16@@O05@@@O2021@ @
ÞìjÔÛa@ƒí‰bmZ@ @

26@@O06@@@O2021 

òîybnÐ½a@pbàÜØÛaZ@ @
@ @

 ïãë�ØÛüa@l…þa 

 ðŠ–jÛa@l…þa 

 òäàÓŠÛa 

 ïÜÇbÐnÛa@—äÛa 

Abstract : Article info 

Through this scientific paper, we seek to investigate the features of 
electronic literature and its conceptual and terminological problems 
in Algerian academic research achievements, with the aim of 
highlighting the angles of critical visions specific to it and revealing 
the mechanisms of building this literary category within these critical 
discourses that we have concluded that its theses differed at the level 
of its definitions and formal constructions As well as its emphasis on 
the principle of openness and bifurcation of the readings of this new 
electronic text. 
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 بومجلني  مصطفى

 
  مقدمة

شّكلت شعارات التجديد والعصرنة والرقمنة حد& مهما على الصعيد األديب والنقدي العريب معا، ذاك أّ�ا �دف إىل تشييد معمارية 

  . مجالية تسمها طقوس شكلية مندجمة مع العامل التكنولوجي بشىت تقنياته الربجمية وأدواته احلاسوبية املرتابطة شبكيا

األقالم النقدية العربية فسحة كربى ملعاينة ومساءلة النصوص اإلبداعية املرقمنة وذلك Mدف بناء خطاJت  أن جتد -  ههنا -وال مشاحة 

؛ وهذا ما أّكدته املتون - يف منظور بعضهم -نقدية جديدة تضاف إىل الرصيد البحثي الذي خّص لألعمال األدبية الورقية التقليدية 

واليت تنوّعت أشكال تعاطيها مع املّسميات االصطالحية له، وكذا طرقها جلوانبه النظرية واجلمالية النقدية العربية الرائدة يف هذا اcال؛ 

  .  العديدة واملتشابكة؛ وذلك نظرا الرتباط هذا النموذج األديب العصراين Jلشاشة احلاسوبية، والروابط الشبكية االلكرتونية

  )سومية معمري( ـــدع لـاألدب الرقمي بني إشكالية املصطلح وخصوصية املب .2

؛ واليت أفرزت سجاالت نقدية عّدة؛ وذلك )األدب الرقمي(هذا العنوان البحثي إىل طرق قضية عرب ) سومية معمري(سعت الباحثة 

  .Jعتبارها حد& أدبيا جديدا وملتبسا يف اآلن ذاته

ذا األدب اجلديد يف نّصها البحثي، فإنّه كان لزاما اإلفصاح رت�ية للمشكلة املصطلحية اليت اعوقبل أن ندلف إىل املكاشفة النقدية العلم

زما عن فكرة مهمة صّدر�ا الباحثة يف متهيدها؛ واليت مقتضاها تثبيت املبدأ االنفتاحي الذي وسم هذا اللون األديب احلداثي؛ إذ رأته متال

  ). الربجمية(صوت واملوسيقى، ومعتّدا بتقنية مع فّين األنيميشن واجلرافيكس، ومعقودا بتقنيات مجالية؛ كالصورة، وال

ا إىل كتاJت نقدية ولقد عاجلت الباحثة التجاذJت النقدية اإلشكالية حول املسّميات املرادفة واملعادلة لألدب الرقمي وذلك عرب ركو�

فاطمة : مدخل إىل األدب التفاعلي لـــ) (زهور كرام: األدب الرقمي لــ: (يف هذا املوضوع األديب احلداثي؛ وذلك من مثلعربية رائدة 

  ). عمر الزرفاوي: مدخل إىل األدب التفاعلي لـــ) (سعيد يقطني: النص املرتابط لـــ(، )الربيكي

معظم وال مشاحة يف أّن معاينتنا إىل مجلة االقتباسات املعرفية املثبتة يف حبثها النقدي قد جعلتنا نقف أمام متاهات نقدية شّىت ذاك أّن 

االستشهادات املنقولة عن الكتاJت اآلنفة الذكر ال تثبت عند املقرتح املصطلحي الواحد؛ إذ تشي بعض ملفوظا�ا ببدائل مصطلحية 

Jلرغم من مراهنته -) احلاسوب(عرب مفردة ) النّص احلاسويب(واليت أحالت إىل مصطلح ، )سعيد يقطني(من أمثلة ذلك مقولة أخرى؛ و 

وهذا ما أJن عنه قوله الواصف هلذا اللون األديب اجلديد  - املرتابط عرب عنوانه البحثي املخّصص هلذا األديب احلداثي على مسّمى النصّ 

يقطني، ( "ال يتخّلق إبداعا وتلقّيا إال من خالل احلاسوب الذي حتّقق نتيجة التطور احلاصل على مستوى تكنولوجيا اإلعالم واالتصال"

) األدب الرقمي(واليت مل جتد خالصا من التسميات الرديفة لــ ،)زهور كرام(وأّما املثال اآلخر فهو متعّلق Jلباحثة . )19، صفحة 2008

وهي املسألة الشائكة احملمومة اليت ظّلت منفتحة نقد�  فال جمال الحتكار مصطلح دون سواه، أو القول ببطالن بعض املصطلحات 

: ، ونّص قوهلا اآليت)الرقمي(Jعتبارمها مرادفني ملسّمى ) التفاعلي/املرتابط(قرتحة من لدن الباحثني؛ فقد ألفيناها مستجلبة مصطلحي امل

األدب الرقمي أو املرتابط أو التفاعلي الذي يتّم يف عالقة وظيفية مع التكنولوجيا احلديثة، ال شّك أنّه يقرتح رؤى جديدة يف إدراك "

  .   )22، صفحة 2009كرام، ( "العامل

هلذا األدب املعقود Jلتقنية التكنولوجية؛ بل نّوهت إىل Jلكشف عن هذه املصطلحات اإلشكالية) سومية معمري(ومل تكتف الباحثة 

؛ واملتعّلق أساسا بتقنية الوسائط؛ إذ نلفيها -أو الشبكي-) السيربنيطيقي(مصطلح آخر متضايف معها واملتمّثل يف املصطلح املعّرب 
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  االلتباسات املفاهيمية لألدب االلكرتوين يف املنجز اجلامعي اجلزائري

علما أّن اإلطار . ختلفة واليت تتحّكم يف تركيبتهالنّص السيربنيطيقي هو النّص األديب، الذي يعاجل تقنيا Jستخدام الوسائط امل: "قائلة

بة الذي بلوره العامل التقين التكنولوجي بوصفه حامال الكرتونيا يكشف عن مجلة أخرى من املفاهيم؛ كالوسائط املتعّددة، والروابط املتشعّ 

  .)543، صفحة 2016معمري، ( "والفضاء االلكرتوين

، واملتمّثل -اوفق منظوره-ء على هذه االلتباسات املصطلحية حول مسّمى هذا األدب، فإنّنا جند الباحثة مقرتحة املصطلح األنسب وبنا

إميا¢ مّنا ¡نّه " األدب الرقمي"ويف خضم هذا التشعب املصطلحي احلاصل فإنّنا نرى تبّين مصطلح : "حيث تقول، )األدب الرقمي(يف 

ك اخلصوصية اليت متّيز هذا النوع من الكتابة اليت تعتمد على اللغة الرقمية، وهي اللغة اخلاصة Jلربجميات احلاسوبية األقدر على محل تل

  .     )543، صفحة 2016معمري، ( "واليت ينبين بواسطتها النّص الرقمي

األدب (ديال عن املسّميات األخرى الرديفة له، فإنّنا نلفيها متوافقة مع مصطلح وعلى الرغم من هذا اإلقرار Jجرتاح مسّمى الرقمي ب

؛ ذاك أّ�ا أقّرت Jستخدامه لغة الربجمية احلاسوبية؛ وJلتايل، فإّن مؤشر ثبا�ا عند املصطلح الواحد كان غائبا ومنعدما وفق هذا )احلاسويب

 .     املعطى النقدي السابق

؛ إذ حرصت على )الرواية الرقمية/القصيدة التفاعلية: (لك على الكشف عن منطني من األدب الرقمي ومهاولقد أقدمت الباحثة كذ

  . تثبيت عالئقيتهما Jلوسيط االلكرتوين والتنويه إىل مسألة اعتمادمها على الصوت والصورة كدعامتني مجاليتني أساستني هلما

مل يسلم ) القصيدة التفاعلية(هذا العنصر البحثي؛ ذاك أّن توظيفها للمصطلح املرّكب ولقد ظّل املنزلق املصطلحي واقعة نقدية شائكة يف 

  ). القصيدة االلكرتونية/القصيدة الرقمية(إذ نراها جمرتحة ملصطلحي ، من اإلزاحة واالستبدال

مل ختلص إىل إ�اء اخلالف النقدي حول وّمما سبق، فإنّنا خنلص إىل أن األطروحات النقدية املتشعبة واملضطربة يف هذا العمل البحثي 

مسّميات األدب الرقمي؛ بل أبقت الباحثة مسألته املصطلحية املتنازع حوهلا؛ فلم نقف عند التبّين املصطلحي الواحد، ومل جند احملاججة 

  . العلمية Jلرباهني العلمية والنقدية للمسّمى التوافقي النهائي واcمع عليه

  )فايزة خيلف( قد املعاصر لــــسجاالت الناألدب االلكرتوين و  .3

 ال غرو يف أّن القضية العلمية األساسة يف هذا املقال البحثي تتلخص يف بيان درجة التمّيز للعمل األديب املدمج Jلتقنية التكنولوجية

ل من الكتابة االلكرتونية الرقمية؛ لبعض املبدعني يف هذا اcا -يف منظورها-الرقمية؛ حيث استشهدت الباحثة بتجارب أدبية ¢جحة 

ية؛ فقد استغنوا عن هندسة العمل األديب يف ضوء الكينونة الورقية اخلطية، واستبدلوها بطرق حداثية تقوم على العناصر التكنولوجيا التفاعل

اعتربت هذا التحّول األدايت  ذاك أّن الفعل القرائي أضحى متزايدا ومتناميا حينما نقلت النصوص األدبية عرب الوسيط الشبكي؛ ولقد

عالقة األدب Jلتكنولوجيا ال ميكن معها إنكار التأثريات امللحوظة على األدب : "شكال حضار� Jمتياز؛ وهذا ما أفصحت عنه بقوهلا

قة السابقة لنبقى أمام جراء ما مينحه عصر املعلومات من آليات تثري العملية اإلبداعية وتضاف إليها القراءات النقدية املواكبة جلدل العال

  .   )109، صفحة 2013خيلف، ( "األدب والتكنولوجيا والنقد بوصفها شبكة متداخلة تداخال يصدر روح احلضارة اآلنية وجتليا�ا

رأته فعالية جديدة تقّرب املعامل يف سياق نّصي آخر؛ حيث  -على حّد تسميتها له-ولقد تكّررت إشاد�ا Mذا األدب االلكرتوين 

 /املبدع(اجلمالية اإلبداعية للمتلقي بشكل يسري ومؤثّر؛ وذلك خالفا للنصوص الورقية التقليدية احملدثة للفجوة بني طريف العملية اإلبداعية 

وقد أدرك كثري من : "؛ حيث تقولانسياقها مع األطروحة املتقبّلة  هلذا األدب التكنولوجي احلداثي -ضمنيا-؛ وهذا ما يؤّكد )املتلقي
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لذلك املبدعني هذا األمر، وشعروا Jحلجم احلقيقي للفجوة احلاصلة بينهم وبني املتلقي، ورأوا أّ�م يتحّدثون يف واد، واملتلقي يف واد آخر 

بينهم وبني املتلقي وهو األمر أصّر بعض املبدعني على اللجوء إىل الطرق اليت من شأ�ا تقليص هذه الفجوة، ومّد جسور التواصل جمّددا 

الذي حيتاج اليوم إىل توافر الكثري من عناصر اجلذب واللمسات الفنّية يف النّص األديب كي يقبل عليه فكان توظيف التكنولوجيا هو 

  .  )108، صفحة 2013خيلف، ( "أفضل طريقة جلذب املتلقي املعاصر، شديد األلفة Mا، والتكّيف معها

إذ مل تثبت عند  ؛موظّفة لعّدة مسّميات له) فايزة خيلف(وفيما خيّص Jملشكلة املصطلحية املتعّلقة Mذا األدب الرقمي، فإنّنا ألفينا الباحثة 

ند مرادفاته املتعاضدة حيث وقفنا ع) األدب االلكرتوين(امللفوظ املصطلحي املركزي والذي جعلته يف واجهة عنوا�ا املركزي هلذه املقالة 

ميكننا، إىل حّد ما، وبقدر : "فقد ورد ذكرها يف قوهلا) التفاعلي(فأّما توظيفها ملفردة ؛ )الرقمي/االفرتاضي/التفاعلي: (معه وذلك من قبيل

اتية أو احلداثية يف نقل الكرتنة أداتية لتعويض تغييب األداة احلكو " األدب التفاعلي"معقول من التجاوز يف تعريف املفاهيم، اعتبار هذا 

هوية األدب : "، فقد اجتمعتا يف مقولتها التالية)الرقمي/االفرتاضي(؛ وأّما ذكرها مللفوظي )101، صفحة 2013خيلف، ( "النصّ 

  . )101، صفحة 2013خيلف، ( "االلكرتوين Mذا املعىن، تكمن يف املزج بني الواقعي واالفرتاضي والرقمي

وممّا سبق، فإنّنا خنلص إىل أّن الباحثة قد سامهت يف إضاءة بعض القضا� الشائكة هلذا األدب الرقمي وخاصة يف ³كيدها على أمهية 

ا للحظوة اليت اعتالها العمل األديب بعد وكذا تنويهه. العنصر التفاعلي بني القارئ والنّص اإلبداعي املوّظف للتقنيات البصرية والسمعية

  . تصيري شكله اخلطي التقليدي وتطويره عرب عناصر تقنية تستقرء مضمونيا عرب الروابط الشبكية

      )طارق زيناي( قراءة يف الوسائط التواصلية لـــ: شكالية األدب الرقميإ. 4

 طرحت هذه املقالة العلمية قضا� مهمة خمصوصة لألدب الرقمي؛ ولعّل ما ميّيزها هو اقتباسا�ا العديدة لألطروحات املعرفية واملصطلحية

 ــواملوسوم بـ) فاطمة الربيكي(املتعلقة Mذا األدب التكنولوجي احلداثي؛ وخاصة اّتكاؤها على العمل النقدي املهم، والذي أجنزته الناقدة 

  . ؛ وذلك دون بسط لتعليقات وتقوميات لألفكار العلمية والتقنية فيه)مدخل إىل األدب التفاعلي(

 وجيدر التنويه إىل أّن الباحث قد عّمق اإلشكالية املصطلحية املخصوصة لألدب الرقمي؛ ذاك أنّه أJن عن خترجيات مسّمياتية مبتكرة له؛

هي ³كيده على العالئقية بينها، و·يه عن إقصاء بعضها  -ههنا-ولكّن العالمة النقدية . واليت وصل تعدادها إىل عشرة مصطلحات

ال بّد أن نشري بداية إىل أّن هذا املصطلح قد طاله ما : "ذاك أّ�ا جتتمع مفهوميا داخل الفضاء التكنولوجي وهذا ما أفصح عنه بقوله

هلا وشائج متينة بعضها  -يف جمموعها-وJلتايل تعّدد املفاهيم وإن كانت طال غريه من املصطلحات املعرّبة من تعّدد املصطلحات، 

األدب : ببعض فاملطّلع على الدراسات اليت تناولت األدب الرقمي جيدها تستعمل للداللة على املصطلح السابق تسميات من مثل

اسويب األدب اللوغاريتمي، األدب املرتابط، التفاعلي األدب السمعي والبصري، األدب الدجييتايل، األدب االلكرتوين، األدب احل

  .  )269-268، الصفحات 2017زيناي، (  "واملتشّعب والفائق واملفرع وغريها

؛ والذي رآه )قمياألدب الر (وذلك  يف معرض دفاعه عن مسّمى رؤية تعليقية للباحث؛  ويف ضوء هاته اجللبة املصطلحية فإنّنا وقفنا عند

ولعّل اختيار : "؛ إذ نلفيه قائال يف هذا الصدد-Jعتباره ملفوظا مصطلحيا مزامحا له- ) األدب التفاعلي(أقرب للصواب من مسّمى 

ا تسمية األدب الرقمي هي األقرب إىل الصواب، حبكم طبيعته ذات املنزع الر�ضي واللوغاريتمي املرتبط Jألرقام الثنائية، وهي Mذا هل

العالقة (ارتباط واضح Jلوسيط اإلعالمي، وإن كانت تسمية التفاعلي ال تقّل مقبولية عن تسمية األدب الرقمي، حبكم التفاعل الداخلي 
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واألدب الرقمي كتجّل تقين عاّل ) (...) أطراف العملية اإلبداعية(، والتفاعل اخلارجي )بني الروابط النّصية والوسائط التواصلية املختلفة

  . )269، صفحة 2017زيناي، ( " خيرج عن هذه الدائرة بوصفه يتشّكل كوسيط تواصلي بني املرسل واملرسل إليهال

ريفي الذي ، فإنّنا وجد¢ه آخذا Jلتباين التع)األدب الرقمي(ويف سياق تقّصي الباحث عن امللفوظات املصطلحية املتشابكة مع مسّمى 

األدب السمعي / األدب الرقمي: (لبعض املصطلحات املندرجة ضمن الفضاء التكنولوجي واملتمثّلة يف) فاطمة الربيكي(ساقته 

هو ذلك األدب املقّدم عرب شاشة احلاسوب ) األدب الرقمي(، وملّخص هذه التفاريق املفهومية بينها أّن )األدب التفاعلي/البصري

واليت ستحدث الال انتظام يف احلروف والكلمات ص؛ لوغاريتميا منطقيا، واملرتبط برتاتبية األعداد لنّص معّني خمصو والذي حيمل طابعا "

بتلك املؤثرات الصوتية، والصورة، والرسوم واحلركات، فهو نّص ) األدب السمعي البصري(بينما متّيز ما أمسته . واجلمل حال تغّريها وتبّدهلا

متعّلق Jملعطيات التكنولوجية احلديثة؛ وهذا الشكل األديب يعرض ) األدب التفاعلي(أّن ما أطلقت عليه بــ يف حني. مسموع ومشاهد

  .  )11، صفحة 2007الربيكي، ( "على املتلقي عرب الوسيط االلكرتوين

ومن جهة أخرى، فإنّنا وجد¢ه مطلعا املتلقي بتلك املواصفات اليت تسم األدب الرقمي، بيد أنّه انساق خلف املصطلح الذي دافعت 

  : ؛ إذ أصبغته بنعوت عّدة، كان أبرزها التايل)األدب التفاعلي(، واملتمّثل يف )فاطمة الربيكي(عنه 

  . �ائية لتأويله، ويظّل معقودا Jلفضاء الشبكينّصا مفتوحا، وال ) األدب التفاعلي(يعرض  -

  . النص التفاعلي ال يعرتف ¡حادية املبدع؛ إذ يظل املتلقي طرفا مشاركا ومعّدال ومقّوما له -

  . يتيح األدب التفاعلي حّيز احملاورة واملساءلة احلّية واملباشرة، وذلك عرب تقنية املواقع اليت تعرض النصّ  -

  ).  املستخدم(لية تظّل بدرجات متباينة، وذلك يعزى الختالف الصور اليت يقّدم Mا النّص نفسه للمتلقي اخلاصية التفاع -

 واستمر الباحث يف بيان اخلصوصية التكنولوجية هلذا الشكل األديب احلداثي وذلك عرب تبيانه للخصائص واملمّيزات اليت تتعّلق مبا يسّمى

إذ ) االنتشارية والتغذية الراجعة -التفاعلية -التوليدية- ريتميةاللوغا: (األربعة التالية امللفوظات التقنّية ملتمثّلة يفوا) الوسيط اإلعالمي(

  .  خّص كال منها Jحلدود التعريفية اخلاصة Mا، واليت جيمعها العامل الرقمي احلاسويب املرتابط

مدارها الرؤية اجلديدة للقيم اجلمالية اليت أفرزها العامل األديب  وقد اختتمت املقالة بتوصيات ومقرتحات جاءت على شكل تساؤالت

 الرقمي التكنولوجي، وكذا حريته عن مصري األدب الورقي اخلطي يف ظّل هاته النقلة احلداثية الرهيبة يف النموذج اجلديد املقّدم للقارئ

 . املعاصر

  )Oللودموخدجية ( ــج أّولية لــمفاهيم ومناذ : األدب الرقمي. 5

األدب (عاصرة ½ضاءات معرفية ونقدية خّصت للنموذج األديب املستحدث يف الساحة األدبية امل) خدجية Jللودمو(تطّل علينا الباحثة 

على تكريس فكرة األخذ بزمام التجديد اإلبداعي العصراين، وذلك يف ظّل التطور التكنولوجي، والتحّرر من الطابع ؛ إذ راهنت )الرقمي

إّن الذهنية العربيةمطالبة يف :"للشكل األديب التقليدي الكالسيكي؛ حيث بّررت هذا التوّجه املغاير عرب قوهلا -كما أمسته-االستهالكي 

هذا العصر بكسر قيودها العتيدة والتحّرر من أوهامها ومعتقدا�ا اليت ال تستند  على مربّرات معقولة؛ حنن العرب أمام فرصة حقيقية 

لنا عصر املعلومات حىت نعود جمّددا إىل الواجهة فالطابع االستهالكي الذي هيمن على كتاJتنا منذ طويلة والتلقي السليب يتيحها 

ستقبال واألفكار السلبية من قبيل األفكار اجلاهزة والقوالب الفكرية اجلامدة قد تزعزع، وصار من الضروري علينا أن جنّدد آلياتنا و�ّيئها ال
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ة وإنتاج ما يعّرب عن صوتنا العريب وثقافتنا وهويّتنا؛ هذا العصر الرقمي الذي استطاع أن يعيد ³طري وتنظيم العملية اإلبداعية مناذج جديد

  .   )138، صفحة J2016للودمو، ( "وجيعل من عملية إنتاج نص رقمي عملية توليفية إبداعية

ع عن منوذج الكتابة التكنولوجية الرقمية، فإنّنا جندها معتّدة بفكرة الالحمدودية أو الال�ائية داخل فضائها ويف معرض دفاعها املشرو 

ليس النص نقاطا : "املتشابك شكليا، واملرتابط دالليا، واليت تنأى عن اخلطية والرتاتبية املعهودة يف النّص التقليدي إذ تقولفي هذا الصدد

 -بكل ما حتمله هذه الكلمة من داللة-ة متالحقة تفرض على متلّقيه �جا معّينا لقراءا�ا؛ إّمنا هو شبكة متتابعة أو سلسلة منطقيّ 

وهذا هو الطرح اجلديد الذي جاء به النص الرقمي؛ إذ إنّه ال يعرتف Jخلطّية وال Jلبدا�ت، وJملقابل فهو ال . متفرّعة متداخلة متشابكة

  .   )140، صفحة J2016للودمو، ( "من لدن الكاتب ينحصر يف �ا�ت حمّددة سلفا

اها إشارته إىل ، واليت فحو )سعيد يقطني(ويف سياق ³صيلها إلرهاصات هذا األدب الرقمي التكنولوجي فإنّنا ألفيناها مستشهدة ¡طروحة 

، إذ محلت قضا� علمية يف الشأن احلاسويب )كما ميكن أن تفّكر(، واليت عنو�ا بـــ)فانيفار بوش(اليت أجنزها الباحث الدراسة العلمية 

إذا أرد¢  أن نطّلع على األفكار األوىل اليت كانت : "وخاصة يف مسألة استدعاء النصوص وترابطيتها الكرتونيا؛ إذ يقول يف هذا الشأن

لنجد دراسة فانيفار بوش، وهو رائد يف اإلعالميات  1945لتفاعلي والنّص املرتابط، فيمكن أن نرجع إىل سنة مبثابة إرهاصات لألدب ا

، واليت خّصصها لدراسة طريقة جديدة الستثمار املعلومات وكيفية ختزين الو&ئق والنصوص  )كما ميكن أن تفّكر(واحلساب اآليل، بعنوان 

؛ وهو عبارة عن أداة )(Memexوسريعة بواسطة ربطها ببعضها البعض، فاخرتع نظاما أمساه كيفما كانت واستدعائها بطريقة سهلة 

كّل هذه األفكار بدأت متّهد ). الرابط(و) العقدة(لتخزين املواد والنصوص مع إمكانية ربطها آليا مستحد& مفهومني جديدين مها 

- 142، الصفحات J2016للودمو، ( "ؤها ¡بسط طريقة وأسهلهاألسلوب جديد هو الربط بني املعطيات االلكرتونية ليتّم استدعا

143( .  

على ضرورة املعاينة النقدية للمنت األديب الرقمي عرب االستناد إىل الدالالت واملضامني ) خدجية Jللودمو(ومن جهة أخرى، تلّح الباحثة 

لي؛ وJلتايل فإّن املمارسة القرائية النقدية ستكون وفق هذا املعطى التكاملي شاملة وحميطة Jملدارات املكتنزة يف النص الورقي اخلطي األص

أقصد -معظم جوانبها إال أّن نتاجها  التجربة االلكرتونية وإن كانت جديدة يف: "الداللية واجلمالية للنّصني معا؛ وهذا ما يفهم من قوهلا

هلذا نّبه سعيد يقطني على هذه الفكرة؛ يف حماولة . جارب اإلبداعية يف مراحل سبقت هذه املرحلةÄخذ من الت - هذا العمل اإلبداعي

فالتفاعل كان بني النصوص سلفا، لكن بروابط ذهنية نستدعي من خالهلا جتارب . Jلنّص املرتابط - حسب رأيه-لتربير تبشري النّصانيني 

  .    )141، صفحة J2016للودمو، ( "مناسبة تساهم يف حتصيل املعىن وإنتاج الداللة

، واليت تتمحور أساسا حول ال �ائية القراءة )األدب التفاعلي(كما تنقلنا الباحثة إىل فكرة مهمة متعّلقة Mذا النوع األديب التكنولوجي 

األدب التفاعلي يف أبسط : "لشبكي الرتابطي، وهذا ما ّخلصه قوهلاالتأويلية للمنت الرقمي وذلك نظرا إلغراءاته اجلمالية داخل الفضاء ا

فقد استفاد من خدما�ا املختلفة خاصة تلك املتعّلقة Jلوسائط املتعّددة اليت شرعي لعالقة األدب Jلتكنولوجيا، جتّلياته هو االبن ال

 "نو¢ته وجعلت متلّقيه يبحر فيه ويتبّحر يف ضواحيهجعلت من العمل األديب مغر� وأضافت له العديد من املعطيات اليت فّجرت مك

  . )140، صفحة J2016للودمو، (

وال غرو يف أن جندها مسرتسلة يف إجالء الفكرة احملورية السابقة؛ إذ أضافت إىل قضية النهاية املفتوحة هلذا املنت الرقمي املستحدث 

إذا كانت النهاية مفتوحة يف هذا ":ستهاللية فيه؛ إذ نلفيها قائلةعدم وجود سياج قرائي تقييدي للمضامني اال مرتكزا آخر، واملتمّثل يف

ي النوع من األدب فإّن البداية أيضا غري مقّيدة فللمتلقي أن خيتار نقطة انطالقه يف تعامله مع نّصه وبطبيعة احلال تعّدد البدا�ت يؤدّ 
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 "األحداث، وهنا يفتح Jب احلوار بني متلقي العمل األديب من خالل تعاملهم مع النّص وتدّخلهم يف جمر�تهJلضرورة إىل تنوّع سريورة 
  .  )142، صفحة J2016للودمو، (

يف العمل ملة الدالالت الغائبةاملخصوصة للعوامل الواجب توفرها لتتّمة الفجوات النّصية، ولتك) فاطمة الربيكي(كما جندها آخذة مبقولة 

بل إّن كل قارئ حياول أن ختلفة للقارئ ليس نّصا مكتمال؛ العمل التفاعلي بطرائق تقدميه امل: "واليت نّصها التايلالفين الرقمي التفاعلي، 

ومزاجه الشخصي وتعاطفه  مع  رؤيته الفكرية للقضية اليت يدور حوهلا العمل،: يكمله بطريقته اخلاصة ويتحّكم يف ذلك عوامل كثرية منها

ألّن " االكتمال"أّما النصوص اليت تقّدم �ا�ت خمتلفة بناء على اختيار القارئ فهي أيضا غري مكتملة Jملعىن احلريف لكلمة . الشخصيات

  .  )142، صفحة J2016للودمو، ( "النهاية تنتظر من القارئ أن حيّددها

ب اخلطا(سياق نّصي آخر نّوهت الباحثة إىل قضية مهمة تنضوي حتت مظّلة التوافق والتعالق بني النموذجني األدبيني  ويف

من : حتليل اخلطاب الفائق(، واملوسومة بـــ)حيي بوتردين(إذ استشهدت مبقولة نقدية ضّمها مقال الباحث ؛ )اخلطاب االلكرتوين/التقليدي

يف اخلطاب األديب اخلطي التقليدي ) االرتباط التشّعيب الشبكي(ما أمسوه ؛ واليت أJنت عن أصول )كرتوينلالشفوية إىل التواصل اال

فباإلمكان  ،-Jعتبارها مهد اخلطاب االلكرتوين-أّما Jلنسبة ملرجعيته يف الثقافة الغربية: "؛ حيث نلفيه قائال)التناص(واملتمّثل يف خاصية 

اللسانيني من حتّدثوا عن التناص كخاصية للخطاب اللغوي التقليدي، وهو ما جنده جمّسدا من خالل مالحظة أّن هناك من النقاد و 

عنصر االرتباط الذي هو خاصية للخطاب الفائق؛ ألّن خاصية االرتباط التشّعيب يف شبكة االنرتنت أو يف األقراص املدجمة، واليت بفضلها 

دث ما يشبه التناص بني هذه النصوص واملواقع والو&ئق املتنّوعة واملتعّددة، واليت بفضلها تتمفصل جزئيات اخلطاب الفائق ببعضها، ممّا حي

  .)137، صفحة J2016للودمو، ( "أي متعّدد الوسائط ؛أيضا ّمسي هذا النوع من اخلطاب خطاJ مرّفال

محلت إشكاال مصطلحيا يلوح ¡زمة ومعظلة قلقة؛ وهذا ما عّربت عنه امللفوظات وحتسن اإلشارة إىل أّن املقولة اآلنفة الذكر قد 

 -املرّفل -التشّعيب: (عّدة بدائل معادلة له، وهي) الفائق(املصطلحية املرادفة ملا أطلق عليه اخلطاب الفائق؛ إذ تزامحت مع مفردة 

  .  حدودها املسّمياتية، وأطرها املفهومية الضابطة هلاواليت هي حباجة إىل قراءات نقدية متبّصرة وعميقة يف ، )الوسائطي

  )حسني دحو( ـــوجه آخر ملا بعد احلداثة لــ: النص الرقمي يف األدب العريب من الورقية إىل الرقمنة. 6

مقالته البحثية ¡طروحة نقدية مهمة تتعّلق Jلتحّول النّصي األديب يف الصرح اإلبداعي املعاصر؛ والذي ) حسني دحو(استهّل الباحث 

ظّل أنتج ما يعرف Jلنّص الرقمي وكذا إشارته إىل قضية انفالت هذا الشكل الفّين عن قيود امللكية األحادية له من لدن املبدع؛ ذاك أنّه ي

هناك زمام القراءة املغلقة لعمله؛ بل ضعا لسلطة املتلقني Jعتبارهم طرفا مشاركا بشكل أساس يف إنتاجيته؛ فلم يعّد املبدع مالكا لخا

من بني قضا� ما بعد احلداثة اليت مّست : "وهذا ما عّربت عنه مقولته التالية. انفتاح قرائي تكاملي يقصي فكرة السلطة الواحدة املهيمنة

مفهوم النص األديب وخصوصيته؛ قضية النص التفاعلي والرتابطي، ولن نعترب عدول النص األديب واحنرافه عن شكله النمطي ظاهرة جوهر 

قارئ أسلوبية فريدة، بل خناله مطلبا حيو� جيرّد النص األديب العريب من مفهوم امللكية اخلاصة اليت يتنازعها الكاتب حبق إنتاجه النص وال

ث احلياة يف النص عرب قراءاته املختلفة له، وتبقى النصانية بينهما وبني خواص النّص ذاته يف شّد وجتاذب مل ينتهيا إال بفرض سلطة ب

بتحّول النّص األديب إىل نّص إلكرتوين  رقمي، تفاعلي وترابطي حسب اختالف اصطالحات التسمية  هذا التحّول الذي ألغى صّك 

دحو، ( "ة مجاعية تقصي مفهوم التفاضل بني أطراف العملية األدبية اإلبداعية وتدعو إىل تكاملها مجيعاملكية النّص مصّريا إّ�ه ملكي

  .  )106، صفحة 2017
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 بومجلني  مصطفى

 
مضطرJ يف خترجياته  -يف املقولة النقدية السابقة-ولوجي اجلديد؛ فإنّنا جند الباحث وفيما يتعّلق Jلشق املصطلحي هلذا النّص التكن

؛ وذلك مع إقراره Jختالف )النّص الرقمي(املسّمياتية؛ ذاك أنّه مل يثبت عند املصطلح املركزي الوارد ذكره يف العنونة الكربى لنّصه البحثي 

سألة اليت ستنتج تساؤالت إشكالية عن غياب احلدود املفاهيمية هلاته املنظومة املصطلحية املتضايفة مع الشكل األديب؛ وهي امل

: ، وهي-بقة الذكرالسا-االستعمال املصطلحي املؤسس على خلفيات علمية وتقنية؛ وهذا ما دّلت عليه املصطلحات األربعة املقرتحة 

  ). نّص ترابطي -نّص تفاعلي -نّص رقمي -نّص إلكرتوين(

Jسطا مقرتحه  - يف سياق نّصي آخر-) حسني دحو(بايب أنّنا ألفينا الباحث وحيسن القول يف هذا الشأن املصطلحي املضطرب والض

؛ والذي برهن عليه Jقتضاب شديد، ولكن املعظلة املالحظة عند¢ هو إدراجه )الرقمي(املفّضل لديه؛ واملتمّثل ختصيصا يف مصطلح 

Jلعودة إىل مفهوم التفاعلية أو : "قول يف هذا الشأنإذ ي -دون تربير حلّده املفهومي-) النّص الفائق(لتسمية أخرى متعاضدة معه 

ّصية مصطلح التفاعلي موازاة مع الرقمي والرقمنة، ولعّلي أفّضل مصطلح الرقمي؛ ألنّه يعكس اجلانب التقين املتعّلق بنوعية رقن الكتابة الن

ّربت عن مظهر الكتابة األدبية الرقمية مبسّمى النّص املرتاوحة بني الرتابط والتشّعب والتفرّع، وقد ظهرت أيضا عبارة اصطالحية أخرى ع

  .  )110، صفحة 2017دحو، ( "الفائق

يف منأى واضح عن مبدأ املفاضلة بني هذين النموذجني ذاك ، فإنّنا وجد¢ الباحث )الرقمي/قيالور (ويف سياق املقارنة بني هويّة النّصني 

ألّن الطابع اجلمايل رهني التكوثر القرائي مدعاة لتمّيزها أحدمها عن اآلخر؛  )االلكرتوين احلاسويب/الورقي( اختالف الوسيطني أنّه ال يعترب

وهذا ) النص القارئ -املؤلف(التفاعلي مع البنيات الفنية اجلمالية لألثر األديب، وكذا اندماج مثلث العملية اإلبداعية التواصلية املتكاملة 

إن مل يوّجه حنو مجهور القراء؛ واحلال نفسها، مع النّص الرقمي الذي الورق يبقى حبيس ورقه  النّص املكتوب على: "ّرب عنه قائالما ع

ميّثل احلاسوب مبختلف أنواعه حامله، هذا النّص أيضا، إن مل يقرأ يبقى سجني وسيطه ويف كلتا احلالتني وJختالف الوسائط لن تتحّقق 

ة النّصانية املتكاملة دون مجهور قارئ هلا، فال سبيل أراه ضرور� لعقد املقارنة بني النّص الورقي والنّص االلكرتوين التفاعلي للكتابة اهلويّ 

  .    )110، صفحة 2017دحو، ( "من أجل االنتصار إلبداعية أحدمها

على اإلقصاء الكّلي ملبدأ املوازنة والتفضيل بني هذين طروحته النقدية السابقة؛ أي حثّه وقد اختتم الباحث مقالته بتأكيد وتثبيت أل

ليس األدب الرقمي العريب الذي ّمت إنتاجه ": ذلك خبطاب واضح صريح نّصه قوله، وقد أعلن عن )الرقمي/الورقي(الصنفني األدبيني 

، وعباس معن يف الشعر "شات وصقيع"دمحم سناجلة يف النثر بروايتيه : همعلى هذه الصورة، من شعراء وكتاب وروائيني، لعّل من أبرز 

، ليس إال أدJ رقميا فرضته الضرورة العصرية ، وكذلك انفتاح الفرد العريب كاتبا منتجا ومجهورا قارÈ على التقانة "تباريح رقمية"مبجموعته 

سيم أن يعتقد البعض أّن هذا النوع من الكتابة األدبية يقصي األدب الورقي العالية زاد األدب العريب رفعة ومجاال، ومن اخلطأ العلمي اجل

  .)111، صفحة 2017دحو، ( "بل هو صورة أخرى من صور تشكيل الكتابة األدبية

أن يرتفع قيميا عن اآلخر فالتحّول والتصّري ، وال ميكن ألحدمها )الرقمي/الورقي(فهنا، جنده مؤّكدا على املرتكز التكاملي بني النّصني 

وMذا تظّل الرسالة . الشكلي املورفولوجي ميلك مشروعية العصرنة والتحديث؛ ولكّنه ال يغّيب املضامني اهلادفة املبثوثة يف الشكلني معا

  .املضمونية املدلولية املرتكز اجلمايل األمسى واألرفع عنده
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  االلتباسات املفاهيمية لألدب االلكرتوين يف املنجز اجلامعي اجلزائري

  خامتة

ة النقدية جلملة املقاالت البحثية العلمية املعاينة لألدب الرقمي؛ سواء أتعلق األمر مبنظومته املصطلحية املتشابكة يف ختام هاته املقارب

فإنّنا ) الرقمي(موذج األديب العصراين التكنولوجي، أو الن)الورقي(واملضطربة، أو اختّص Jملناظرة واملقارنة بني الشكل األديب التقليدي 

  :مية نعرضها وفق التايلخنلص إىل نتائج عل

الرقمنة األدبية مطلب حضاري، ومشروعية مجالية عصرانية لتجديد طرائق القراءة والتفاعل مع النصوص اإلبداعية، املبتكرة ألدوات  -

 .       تصويرية ومسعية وترابطية تكنولوجية
تنفارا نقد� موّحدا لفّك الطالسم املسّمياتية واملفهومية تستدعي اس) األدب الرقمي(األطروحات النقدية العربية املتباينة يف فضاء  -

  .العديدة والشائكة هلذا النموذج الكتايب التكنولوجي

 املبدأ التفاعلي مل يتفّرد به العمل اإلبداعي الرقمي دون سواه؛ ذاك أنّه خاصية مبثوثة يف النّص الورقي اخلطي كذلك؛ ألنّه ينبثق عرب -

  . قدية ومن خالل تفعيل الروابط الذهنيةانفتاحية القراءات الن

يف ميكانيزما التناص، وMذا فإنّه ال  -حتديدا-الرابط التشّعيب الشبكي يف النموذج الرقمي جيد نظريه يف النّص اخلطي الورقي واملتمّثل  -

  .  ميكن البّتة الفصل النهائي بني هذين الشكلني، أو إقصاء العنصر العالئقي الرتابطي بينهما

فإّ�ا تتلّخص حتديدا يف ضرورة تكثيف الدراسات البحثية املتواشجة مع هذا املوضوع البحثي؛ وفيما يتعّلق Jملقرتحات والتوصيات 

اجلماعية هلذا األدب املستحدث، والنظر ملّيا يف حجم املمارسات اإلبداعية ضمنه؛ وذلك Mدف االرتقاء Jألدب املشبع Jلتقنية 

  .لدى األوساط املتلقية له العصرية اهلادفة
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The dualism of the ego and the other in the modern Algerian novel, Amine El Zaoui's 
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Abstract : Article info 

This article aims at precising the nature of the relationship between the 
(ego other) dualism, and explaining the controversy between the two of 
them. Where definitions and explanations of the controversies between the 
(ego) and the (other) have been presented in the different knowledge and 
philosophical fields , scientific and literary ones , then we are focused on 
the difficult relationships between the ego and the other to put after that 
under the spotlight the novel , by searching for the existence of the (ego) 
and the (other) as they are given by the personalities in the events of Amine 
Zaoui's novel , to finally result the ups and downs of the situation in the 
novel, once by acceptance , and by rejection once another. 
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  ألمني الزاوي منوذجا" امللكة"رواية  ثنائية األ� و اآلخر يف الرواية اجلزائرية املعاصرة

  مقّدمة

 لتحديد ُكَنه كّل منهما، حيث أّدت تالزميّةيُعترب مصطلحا األ# واآلخر مفهومني متالزمني، يستوجب كّل واحد منهما استحضار اآلخر 
ئعة األ# Hآلخر إىل متوضعها يف كثري من األعمال الّسرديّة يف شكل عالقات صراع وتضاّد، تسعى من خالهلا األ# إىل حتقيق هويّتها الّضا

  .واملفقودة، إلثبات وجودها يف ظّل عالقتها احلتمّية Hآلخر

ن الّتطّورات املفاهيمّية من طرف الّدراسات املقارنة يف العصر احلديث، حيث تناولتهما يف صميم أحباثها، مّر هذان املصطلحان Hلعديد م
األ# أو اآلخر اّجتاه اآلخر، من حيث األفكار والّصور سواء كانت حقيقّية أم  السيما يف ما يتعّلق Hلبحث عن موقف ونظرة كلٍّ من

  . # عن اآلخر أو العكسخياليّة، واّليت تتشّكل يف ذهنّية األ

على مستوى الّتجربة الّروائّية اجلزائريّة املعاصرة، اخرت# رواية امللكة لـأمني  والستكشاف جتلّيات هذه العالقة اجلدلّية بني األ# واآلخر
وكيف كانت نظرة األ# اجلزائريّة ،فكيف متظهرت ثنائّية األ# واآلخر يف رواية امللكة؟ ؛الزاوي كنموذج  الستعراض أهّم مالمح هذه العالقة

  ل هي نظرة قبول لآلخر أو رفض له؟ه لـ اآلخر الّصيين، والعكس ؟

 مفهوم األ� بني الفلسفة والّلغة. 1

 يُعترب مصطلح األ# يف الفكر الفلسفي مصطلًحا مالزًما لـ اآلخر، إذ ال ميكن الفصل بينهما أو إدراك معىن أحدمها مبعزل عن اآلخر هذا
  .جهة، ومن جهة أخرى جند صعوبة يف حتديد وضبط معناهمن 

، حيث وانطالقاً من هذا َأْوَىل الكثري من فالسفة الغرب والعرب اهتماًما شديًدا للوصول إىل املعىن الّتقرييب اّلذي يدّل عليه مصطلح األ#
 - René Descartes )1560جند أّن فالسفة الغرب قد تنّوعت لديهم املفاهيم، وعلى رأسهم الفيلسوف الفرنسي روين ديكارت 

، إذ أّن إثبات )214، صفحة 1985حممود دمحم، , اخلضريى: رونيه ديكارت، تر("أ# أفكر إذن فأ# موجود": مبقولته الّشهرية) 1596
  .وجود األ# يعتمد على ما تقوم به من عملّية تفكري ووعي Hملوجودات اخلارجّية حوهلا

أّن إثبات وجود األ# و حتديد هويّتها، مرتبٌط مبمارسة فعل الّتفكري اّلذي يتضّمن الّلجوء إىل الّشك يف كّل فمن وجهة نظر ديكارت 
املوجودات، وعملّية الّشك والّتفكري هاته هي عملّية شعوريّة نفسّية تسمح للفرد أن يعي ذاته املتجّسدة يف األ#، وتكشف لنا مدى 

  .فأينما ُتوجد األ# يُوَجد الّتفكري، وأينما يُوَجد الّتفكري يُثبت الوجود .اقرتان وتالزم األ# Hلّتفكري

مبدأ احلياة "هذه األخرية ُتعترب  )214، صفحة 1982مجيل صليبا، ("املراد بـ األ# اإلشارة إىل الّنفس املدركة"أّما عند الفالسفة العرب فـ 
أل# ّذات واهلويّة مرادفان لوجند كذلك ال. )139نفسه، صفحة ("وهي حقيقة متمّيزة عن البدن، وإن كانت مّتصلة به. و الفكر مًعا

ة اّليت متّيز إضافة إىل تسمية الّنفس، وكّلها تصّب يف قالب األ# اّليت متّثل الفرد أو الّشخص أو اإلنسان، وما حتتويه من مقّومات الّشخصيّ 
  .األ# عن اآلخر

ضمري متكّلم قائم بذاته ولذاته ال ينازعه أو يشاركه يف ذاتيّته، وبصفته "أّما يف جمال الّلغة العربّية فقد عرّفه أمحد §سني السليماين ¦نّه 
ويف هذا الّتعريف . )139، صفحة 2009أمحد §سني سليماين، ("آخر فهو مستقّل عن غريه، وإن كان ُمنتجا له، و#جتا عن عالقته به

القة فـأ# اخلايل من الّرتاكيب الفلسفّية والّنفسّية جند مصطلح األ# يدّل على املنفرد واملستقّل بذاته عن الغري، حّىت لو كانت تربطنا معه ع
  .تعين ذايت نفسي، يف مقابل ذلك اّلذي أختلف عنه
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 آلخرمفهوم ا. 2

فكّل هذه املصطلحات وأخرى سّجلت حضورها وفرضت ... ارتبط مصطلح اآلخر يف األذهان مبفاهيم عديدة كـ الالّ أ#، والـهو، والغري
نفسها يف مقابل األ#، حبيث ال ميكن عزل هذين املصطلحني عن بعضهما البعض حّىت يتحّدد مفهوم كلٍّ منهما، و°ذا تّتسع دائرة 

وقد شاع مصطلح اآلخر يف الفلسفة الفرنسّية املعاصرة خاّصة عند كوكبة .محوالت فكريّة تتشابك يف عالقتها مع الّذاتمعناه لتشمل 
  .وغريمها ...ميشيل فوكو )Michel Foucault(جان بول سارتر و) Jean-Paul Sartre: (من الفالسفة أمثال

يّتخذ مفهوم "إذ .#، ولآلخر حضور دائم عند الّذات يف مجيع مراحل احلياةفاآلخر هو املوضوع اخلارجي يف مقابل الّذات املفّكرة األ
وتكون أسباب هذا الّتمّيز إّما ماّدية جسمّية، . الغري يف الّتمثل الّشائع معىن تنحصر داللته يف اآلخر املتمّيز عن األ# الفرديّة أو اجلماعيّة

وصورة هذا اآلخر ختضع إىل عامل الّذات . )17، صفحة 2008حسن شحاته، (" قيّةوإّما عرقّية أو حضاريّة أو فروًقا اجتماعّية أو طب
  )281، صفحة 2002على حرب، ("فكّل وعي للّذات هو يف الوقت نفسه وعي Hآلخر" اّلذي يساهم يف تنّوعها،

لكّل منهما، ويبقى االختالف ُسنًَّة َكْونِيَّة ال مناصَّ منها، وهذا ليس عيًبا أو نقصاً،فالعالقة بني األ# واآلخر قائمة على الوعي واإلدراك 
ل أّن إدراك اآلخر ُجزٌء من إدراك الّذات، إدراكه كما هو ليس كما نُريد وإّن تصّوره وفهمه يطرح اآللّيات الّصحيحة للّتعام"إذ 
  )10، صفحة 2008ايهاب النجدي، ("معه

 العالقة بني  األ� و اآلخر . 3

اآلخر شرط لتحّرر الّذات من أ#نّيتها اّليت ال "إّن العالقة بني األ# واآلخر بقدر ما هي شرطّية تالزميّة، هي جدلّية يف الوقت نفسه، فـ 
نفسه فإّن حتّرر الّذات من حدودها واخلروج إىل اآلخر يعين إدراك نقاط القّوة لدى اآلخر وهو مبثابة جتديد Hلّنسبة تراها رّمبا، ويف الوقت 

  .، ويف هذا انفتاح على اآلخر بكّل تفاصيله)19، صفحة 2005مسري مرقش، : ينظر("للّذات

 ختتلف هويّة األ# Hختالف زاوية الّنظر اليت تعتمدها اّجتاه اآلخر والوعي اّلذي تدركه، حيث ارتبط املصطلحان بعالقة جدلّية تتأرجح
 كطبيعة عالقة) اآلخر(عالقته مع ) األ# احلديث(اعترب "أحياً# بني سلبّية عدوانّية من منطلق الّنظرة الّدونّية بني الغرب و الّشرق، إذ 

حضورًا حيتّد فيه شعور "وأحياً# أخرى جندها إجيابّية Æخّية جتعل من حضور اآلخر  ،)117، صفحة 2008السيد عمر، (" غزو وقهر
فـاآلخر يلعب دورًا كبريًا . )12، صفحة 1999سعد البازعي، ("الّذات بذاÉا، وتزداد رغبتها Hالكتمال عرب االمتزاج به أو مبا يرمز إليه

  .وفّعاًال يف رسم حدود األ# بكّل أشكاهلا

جتعلنا نتساءل عن كيفّية الّتعايش بني األ# واآلخر، ومضمون هذا الّتساؤل جعلنا نصل إىل ) جدلّية التّباين والّتوافق(إّن هذه العالقة 
 رفض اآلخر أو إقصاؤه من منطلق أّن احرتام هذا اآلخر والقبول به وإكرامه #بع من احرتام الّذات األ#و نتيجة مفادها أنّه ال ميكن

وهكذا فإّن أّي تطّوٍر للّذات يف حاجة إىل لقاٍء مع آخر خمتلف، ُميكن االستفادة من معارفه، وحّىت حني نواجهه، نتعّرف على "إكرامها، 
، مثلما نتمّسك مبزا§#، وبذلك يتبّني لنا أّن معرفة الّذات على حقيقتها لن تكون إّال عرب االحتكاك نقاط ضعفنا، فنندفع إىل تغيريها

  .، إذ ال يكفي قبول اآلخر واحرتامه بل البّد من االحتكاك به ومعرفة ما جيول خباطره)18، صفحة 2013ماجدة محود، (" Hآلخر

ومن Hب الّلزوم كان على الّذات األ# أن تتقّبل فكرة انفتاحها على اآلخر وتغيري نظرÉا الّسلبّية حّىت تتمّكن من حماورته ملعرفة 
 وأّن اآلخر حاضٌر يف... ال تستقيم هويٌّة لأل# من دون اآلخر، وأّن الوعي Hلّذات ميّر Hلّضرورة عرب الغري"هويّتها،حيث يّتضح لنا أنّه 
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علي حرب، (" الّذات بقدر ما هو غائب، وقريب بقدر ما هو بعيد، إذ الغري هو الوجه الباطن لنا، وهو ما ُكنَّاُه أو ما ُميِكُن أن َنُكونَهُ 
  .، وكّل ذلك من أجل التعّلم منه، وإتقان فّن العيش معه)43، صفحة 2008

اآلخر إىل خلق مناٍخ للّتعايش ال للّتطابق يف وجهات الّنظر بني املختلفني، وهذا ما ُيشكِّل بُعًدا من أبعاد يرمي احلوار بني األ# و 
" القبول Hآلخر مبا هو عليه، ومهما بدا ُممعًنا يف االختالف والّتغاير عن األ#"الكينونة، فتعّدد احلقائق والّرؤى لـ األ# جاء من منطلق 

  .إذ من البديهّي أن يكون هلذا اآلخر مقّومات ومعايري  خمتلفة عن األ# )69، صفحة 2003صالح صاحل، (

فليس مثّة ذاٌت "وحتاول األ# بقبوهلا لـ اآلخر كسر الّصراع اّلذي اّتسمت به العالقة بينهما، وتذهب إىل أبعد من ذلك لتتوارى يف طيّاته، 
وهذا الغري سيتوّىل على وجود الّذات مبا يفرضه عليها . بل كّل ذات تفرتض بطبعها الغري اّلذي تساكنه وتوجد معه. دهامفردة معطاة لوح

  .)24عبد الرمحان بدوي، صفحة (""الّناس"يف الغري أو " الّذات"من أحوال وأوضاع، حّىت لينتهي األمر إىل أن تذوب 

رواية امللكة لـ  وانطالقًا من هذا سّلطنا الّضوء على مالمح اجلدل القائم بني األ# واآلخر يف الّتجربة الّروائّية اجلزائريّة املعاصرة، ُممثّلة يف
ة Ôنية، وتوافق أمني الزّاوي عن طريق استنباط مالمح الّتضاّد املتجّسدة يف هذه الّرواية من اّتصال وانفصال Óرة، و احلضور والغياب Óر 

فكيف سامهت هذه الّتجّليّات يف حتريك شخصيّات الّرواية، وتغيري منحى أحداثها اّليت ال خترج يف جمملها عن نطاق .وتباين Óرًة أخرى
  .ثنائّية األ# واآلخر؟

 متظهرات األ� و اآلخر يف الرواية . 4

وقبول متضاربة بني هذه الثّنائّية، فـاأل# اّليت جّسدÉا شخصّيات الّرواية تناولت رواية امللكة ثنائية األ# واآلخر بشكل مواقف رفٍض 
اث الّرواية، متعّددة، فتارًة يتقّمصها الّشعب اجلزائري وÓرًة الّروائي، وÓرة أخرى املرأة اجلزائريّة سكورا اّليت أخذت الّنصيب األوفر من أحد

ين يونس اّلذي أتى إىل اجلزائر كممّثل عن بلده الّصني حيث أُرِسل يف َمهمَّة عمٍل من طرف أّما اآلخر فقد كان Ôبًتا ُمتثّله شخصّية الصي
وهنا حتدث مفارقات . لُيشِرف على بناء عّدة مشاريع يف اجلزائر -رفقة فريق من الّصينيني  -شركة بناء من ضواحي بيكني كمهندس 

  :الرّفض والقبول تتحدد كالتايل

 ض لـآلخر موقف األ� الّراف. 1.4

األ# الرّافضة تلك املمثّلة يف شخصّية سكورا، انطالًقا من موقفها الطّاغي على املنحى الّروائي وفًقا لتتابع  إن أكثر ما بدا لنا من متظهرات
Ó دئ احلدث الّروائي جزًءا ال يتجزّأ من اآلخر اّلذي ميّثل عائلتهاH رًة، والّرجل اجلزائري األحداث الّنّصّية وتواترها، من حيث كو×ا يف

: فها هي ترددÓرًة Ôنية، واØتمع ككّل Óرًة أخرى، إّ×ا تشعر يف قرارة نفسها أّ×ا غري مرغوٍب فيها بدًءا من اآلخر اّلذي ُجتّسده عائلتها، 
أمني (" ين مل أرتكب ذنًباكانت أّمي تستعجُل زواجي كي أرحل من البيت اّلذي أصبحُت فيه لعنة، شخًصا غري مرغوٍب فيه، مع أنّ "لقد 

  )114، صفحة 2014الزاوي، امللكة، 

مّثل يف األخ اّلذي يُعترب الّسند، له نصيٌب يف إذالهلا و 
ُ
Éميشها، وأينما تلتفُت هذه األ# سكورا ترى وتسمع ما ال يُرضيها، حّىت اآلخر امل

يف  ليصل األمر. )128أمني الزاوي ، املرجع نفسه، صفحة (" اجلزائرّي عيٌب وعاٌر وفضيحٌة مستورة وقنبلة موقوتةفاألخت يف عيّين األخ "
م، ترغب يف الّزواج من فارس األحالم اّلذي مينحها احلّب واالحرتالقد كانت  .ووالدته آخَر هو زوجها نزمي ×اية املطاف عند آخرٍ 

هَمالت وأكياس الّزHلة"والتقدير إّال أّ×ا وجدت الّرجل اجلزائري 
ُ
أمني الزاوي ، املرجع (" حيكم على املرأة Hلعيش ِطوال حياÉا يف سّلة امل
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لقيام Hلواجبات املنزلّية، والّسهر على خدمة وا كما أن محاÉا اعتربÉا امرأة صاحلة فقط إلجناب األطفال وتربيتهم،. )130نفسه، صفحة 

  . ابنها

 أ×ا ُمتمّردة، ورافضة، ومتجّردة من كل ما يربطها °ذا اآلخر -من خالل اسرتسال احلدث الّروائي فيما بعد  - وتبدو لنا األ# سكورا
م، وال زِلنا نعيش يف الّظالم، وال نُنِتج غري الظّلمة، من ُصِنعنا يف الّظال... إنّنا شعب الّظالم": ، حيث تقول...)اØتع، اجلريان، الّزوج(

- 173أمني الزاوي ، املرجع نفسه، الصفحات ("...ظلمة إىل أخرى، ظلمة يف الّسياسة، ظلمة يف الولد، ظلمة يف االقتصاد
ختتار الّتحليق عاليÜا يف مساء اآلخر آَخرًا غريًبا عنها، وعن جمتمعها، غريًبا يف د§نته ،وانطالقًا من هذه املعا#ة خترج عن املألوف، و )174

  . اآلخر الّصيين يونس فتختار ...ولغته، وشكله، وعاداته، وتقاليده

الكالم للغريب خالٌص من "الشينوي، إذ حملت فيه اخلالص من غربتها يف بلدها، فـ  تشعر األ# سكورا بنوٍع من الّتفاؤل اّجتاه هذا اآلخر
أمني الزاوي ، (" إنّه روٌح غريبة ليست كاّليت تنّفسُتها منذ ثالثني سنة أو أكثر" ،)108أمني الزاوي ، املرجع نفسه، صفحة (" ُغربٍة أخرى

فهي ُحتاول مجع ما تبّقى . )13أمني الزاوي ، صفحة (" بكّل ُغربته وغرابته! يتغلغُل يف دمي شعرُت به"، لقد )19املرجع نفسه، صفحة 
  .من أشالء نفسّيتها احملطّمة يف أحضان اآلخر الّصيين

ت يف نظر األ# اØتمع اجلزائري غايًة يف اخلطورة، إّن العالقة العاطفية اليت مجعت بني املرأة اجلزائريّة سكورا والرّجل الّصيين يونس، أصبح
ßقامة عالقات عاطفّية مع شباب صينّيني آكلي حلوم ... بدأت الفتيات اجلزائرّ§ت"فقد رفضها واعتربها عالقة شبه حمرّمة، لقد 

... أو طبيبات من رجال صينّيني ويُقال أّن هناك بعض حاالت الّزواج اّليت ُسّجلت هنا وهناك بني جزائرّ§ت مهندسات... الكالب
إذ َيعترب الرّجل اجلزائري أّن هذه العالقة هي تعّدي على .)68أمني الزاوي ، صفحة (" !أين هي الّرجولة؟... الّصينّيون خيطفون مجيالتنا

  .احلرمة، وفقدان للّرجولة والفحولة

آخر بدورها من الّنظرة الّسلبّية والّدونّية، فقد تعّرضت لوابٍل من الّسّب والّشتم من طرف جمتمعها األ# الذي مل َتْسَلم املرأة اجلزائريّة كـ
استغرب وبشّدة من تصرّفها، واندهش من إقامة عالقة مع اآلخر الغريب عنها يف كّل شيء، وَظلَّ هذا الرّفض ُيالحقها كظّلها حىت من 

، )صينّيني(امسعي § سّيدة، حنن ال نريد يف هذا احملّل شينوّيني "هم، يقول هلا مثال صاحب أحد املطاعم الّناس الغرHء الذين ال تعرف
  .)124أمني الزاوي، صفحة ("...اجلزائريّة األصيلة جتيء مع جزائري أصيل

على  أصبحت هذه العالقة بني املرأة اجلزائريّة والّرجل الّصيين، تشّكل خطرًا عليهما، بل أكثر من هذا فقد أصبحت املرأة اجلزائريّة عالةً 
املرأة  جمتمعها، األمر اّلذي جعلها تلجأ إىل إخفاء تلك العالقة اّليت رفضها جمتمعها اجلزائرّي، واعتربها شعوراً Hلنّقص، وتقليّال من شأن

توعد# . هروHً من شراسة عيون اجلريان، وجتنُّبا لوابل حجارة الّصبيان اّليت تسقط هذه املرّة على رأسي، بدًال من زجاج الّسيّارة"اجلزائريّة 
مس عن وجود# بنوٍع من الوقاحة، الّزHئن اجلالسون من حولنا ينظرون إلينا Hستغراٍب، وبدأ بعضهم يتها... على الّلقاء مبطعم اخليمة 

ظّلت نظرة اØتمع  ،)107الزاوي، صفحة (" !مل يبق للجزائريّة سوى أن تقاسم الّصيين الّسرير، وصحن شرائح حلم الكالب: الّشاذّ 
ا اØتمع، إذ ال حيَِقُّ لـ اآلخر أن يربم عالقة عاطفّية الرّافضة لـ اآلخر الّصيين تالحقه يف عالقته مع اجلزائريّة اجلميلة، اّليت تُعتَـَرب ِعْرَض هذ

  .ال متتُّ بشيء لإلنسانّية... مع نسائه، وظّلت أ# اØتمع اجلزائرّي تنظر إليه نظرة استصغار، واحتقار، ودونّية

الّصيين تؤّدي إىل فقدان هويّة اØتمع اجلزائري؛ إّن إصرار األ# يف رفض اآلخر ارتبط ارتباطًا شديًدا مببادئ اهلويّة، فالعالقة بني اجلزائريّة و 
انظر إىل هذه اجلميلة، حوريّة خضراء العينني جتلس “ ألّن مالمح الّشخصّية اجلزائريّة وخصائصها ستتغّري ال حمالة Hلتّناسل مع الّصيين 
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، كذلك ارتبط هذا الرّفض لآلخر Hألصالة، فاملرأة اجلزائريّة األصيلة جيب )116أمني الزاوي ، صفحة ("إىل املنفوش الّشعر وبال عينني
كوري عليها أن ترتبط مع اجلزائرّي األصيل، مع أّن املرأة اجلزائريّة ال ترى يف ذلك مانًعا من ارتباطها مع صيين، خاّصة وأّن اØتمع الذّ 

  .اØتمع Hسط سيطرته عليها، فكانت حتاول اهلروب من هذا

H لذّكر اّلذي تعتربه ُتواجه املرأة اجلزائريّة يف الّرواية آخرين غريبني عنها متاماً، فـاآلخر األّول هو الّرجل اجلزائرّي أو ما تسّميه األ# سكورا
املتمّثل يف  -ني بّلة أّن اآلخر الثّاين أ#نيا جيري فقط وراء إرضاء نفسه، وإشباع رغباته دون أن يُِعَري اهتمامًا للمرأة اجلزائريّة، وما زاد الطّ 

يعمل جاهًدا على الّتقليل من شأ×ا وَسْحِق شخصيّتها و وجودها، وهذا ما جعلها تسخط عليهما معا، وتدخل يف صراٍع  -اØتمع 
أحبث عن أحضان غريٍب كي "ول تق. وهي °ذا ُمتّثل نوًعا من االغرتاب عنهما لُتحّلق عاليÜا يف مساء آخر Ôلث هو الّشينوييونس. معهما

، فتفّر من غربتها إىل غربة اآلخر يونس اّلذي وجدت فيه ما تنشده من احرتام، وتقدير، واهتمام )203أمني الزاوي، صفحة (" أطرد غربيت
  .ألدّق تفاصيلها

مع لقد شهدت األ# سكورا نوًعا من الّتوافق مع اآلخر يونس رغم االختالف الّديين والعقائدي، ويف هذا جرأة و حتدٍّ منها لـ اآلخر اØت
قول بكل ي تاجلزائرّي، إذ مل تُوله اعتباراً، و انفصلت عنه نتيجة ما مّرت به من جتارب فاشلة مع ذواٍت ُأَخٍر ، غري آِ°ٍَة برّدة الفعل، وهاه

أسوق سيّاريت يف هذا الّصمت الّليلّي امللغوم وأ# ال أزال أمسع أصداء سباب شباب احلّي اّلذي يسكنه يونس تالحقين، فُأِصرُّ على ": ثقة
فقد نزعت بطلة الّرواية عنها قيود  .)106أمني الزاوي، صفحة (" الّذهاب أبعد يف رغبة اكتشاف آكل حلم الكالب والقطط واحلشرات

  ...الّصمت والّرضوخ لُتقّرر االرتباط Hآلخر يونس يف منأى عن كّل ما هو ديين، واجتماعي، وسياسي، وفكري

ة أّن الّشعب اجلزائرّي كأ# قام ßقصاء الّشعب الّصيين كـ آخر، ورفض بشدّ  - جاءت يف رواية امللكة  -ونالحظ يف سياقات أخرى نّصّية 
املدينة إذا ما اختفت عنها القطط والكالب الّضالة، "فكرة انفتاح أحدمها على اآلخر، حيث أصبح اآلخر ُيشّكل خطرًا على األ# فـ 

إنّنا نقرتب من الّساعة، إذ سيجيء الّصينّيون على مجيع احليوا#ت واحلشرات، ولن ... ستزحف عليها اجلرذان، وسُتصاب Hلطّاعون 
  .)152أمني الزاوي، صفحة ("البسيطة من األجناس أحد سواهميبقى على هذه 

، جعلهم ينسجون حكا§ت خرافّية عنهم كقيّام "فوبيا الّصينّيني"إّن اخلوف الّشديد من غزو اآلخر ملوطن األ# اّلذي يُشِبه حلدٍّ ما 
على األقّل "الّساعة مثال بعد انتشارهم يف العامل، يف حني يعتقد البعض ¦ّ×م الّسبيل يف اخلالص من هذه احليوا#ت اّليت غزت الّشوارع 

  .)67أمني الزاوي، صفحة (" ...ظّفون شوارع املدينة من هذه احلشرات واحليوا#ت اّليت أصبحت مزعجة بوجودها وتكاثرها املخيفين

أّن احللم الوحيد ملعظم  ميلك اإلنسان اجلزائري األ# نظرة ضّيقة ملفهوم العمل، فهو ال حيب أن يشتغل يف ورشات البناء ويف الّزراعة، كما
على عكس املواطن الّصيين اّلذي يهتّم Hألرض والبناء وكل ما ... األسر اجلزائريّة هو أن ُيصبح ابنها طبيًبا أو مهندًسا أو حماميا أو أستاًذا

اجلزائري ُيِكنُّ ُكرًها شديًدا لـهذا اآلخر ولذلك جند أّن .له عالقة Hحلرف اليدويّة، اّليت ُمتّثل القاعدة األساسية يف الّنمو االقتصادي للبالد
إّ×م ": اّلذي أصبح ينافسه يف مناصب الّشغل، ومل يقف َهَوَسهم عند هذا احلّد، بل تعّداه إىل مراقبة هذا اآلخر، و تتبُّع تفاصيل حياته

حّكم يف جتارة اإللكرتونيات و بعدها لقد بدأوا Hلّسيطرة والتّ ... يهجمون على البالد من كّل اجلهات، على االقتصاد والّتجارة 
  .)68أمني الزاوي، صفحة (" الّسّيارات، مثّ شرعوا يف فتح سلسلة مطاعم األكل الّصيين اّليت تُفتح تِباًعا يف كّل مكان، و يف مجيع املدن

ه االستيالء يين، جعل منه من جهة مصدرًا خلوف اجلزائرّيني الّشديد من حماولتإّن هذا الغزو البشري واالقتصادي الّذي متّيز به اآلخر الصّ 
إّن "آلخر الغريب اّلذي حياول دائًما االستيالء على اقتصاد دول العامل الثّالث لن جهٍة أخرى اْعُتِربَ Éديًدا معلى خريات البالد، و 
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، وهم يعرفون أّن عيون الّصينّيني على الّصحراءإّن وجود أبناء التـّّنني يف اجلزائر ب... األمريكّيني ذëب Ü§وجتار Ü§ا واقتصادÜدأ يقلقهم سياسي :

باط، برتوهلا، ومشسها، ومعاد×ا، وأّ×م سيضعون يدهم، إن آجًال أو عاجًال على هذه الّثروة، من خالل التّنافس واجلّدية وااللتزام واالنض
  )217أمني الزاوي، صفحة (»...ة من الّصحراءوإّ×م بذلك سُيزحيون الّشركات األمريكيّ 

إن الّتخّوف من هذا اآلخر تعّدى نطاق األ# فهو يسري بني أذهان اآلخرين املختلفني عن األ# اجلزائري واآلخر الّصيين ، ويعود ذلك 
يف ظّل وجود الّصينّيني يف اجلزائر كقّوة اقتصاديّة وجتاريّة تنافسهم للظّفر  إىل الّنظرة املصلحّية لكّل طرف، فأمريكا ترى نفسها مهّددة

  .خبريات البلد

 " اآلخر"لـ " األ�"موقف قبول . 2.4 

اعترب اØتمع اجلزائري الّشعب الّصيين مثًال أعلى يف حّب العمل واحرتام العلم، وقد وردت يف هذا النص الّروائي إشارات عديدة تثبت 
عامالتنا إنّه البلد اّلذي جتاوزت م"الّصورة اإلجيابّية اّليت ينظر °ا الّشعب اجلزائرّي إىل الّصينيني تُِنمُّ عن انضباطهم و تفانيهم يف العمل، 

كما يرى اجلزائريون أّن الّصني هي من أكثر البلدان . )157أمني الزاوي، صفحة (" الّتجاريّة واالقتصاديّة معه حجم مبادالتنا مع فرنسا
انة مرموقة بني دول العامل بفضل مبادالÉا الّتجاريّة وHلّتايل فقد استطاعت أن حتتّل مك... تطورÜا يف اØاالت االقتصاديّة والعلمّية والثقافّية
  .مع خمتلف البلدان، وبفضل حنكتها يف الّتعامل

شخصيّات Ôنويّة تقّمصت دور األ# وُتشيد بـاآلخر، ويظهر ذلك جليÜا يف قول عبد الّرمحان أثناء رّده  -يف رواية امللكة -جند كذلك 
﴿أطلبوا العلم ولو يف الّصني ﴾، كّل العلوم موجودة :أمل يقل الّرسول صّلى هللا عليه وسلّم": لشينويعلى بعض الرّكاب املستهزئني بـيونس ا

ويضيف آخر معجًبا ومنبهرًا Hلّصينيني، إذ يرى أّ×م املخّلصني واملنقذين من الفساد الّذي عّم . )48أمني الزاوي، صفحة (" يف الّصني
واحدا  -سيخرج اجلزائريّون . أنتم الّصينّيون ُخِلقتم للعمل، للعمل فقط، أنتم اّلذين ستبقون يف هذا البلد بعد أن يهجره أهله مجيعا"البالد 

إىل أرضها : ا أنتم ورثة هذه األرض بعد أن يفسدها املفسدون من أهلها، أنتم من سيعيد احلياة إليهامن هذا البلد لتكونو  -بعد اآلخر
  .)46أمني الزاوي، صفحة ("زرًعا، وصناعتها إبداًعا، وشبا°ا حلًما

ا اجلزائرّيني، فهو يرى أّ×م وحدهم اّلذين ßمكا×م ختليص إن هذا األ# يدعو الّصينّيني إىل إصالح األرض بعد إفسادها من طرف أهله
هذا الوطن من الفساد، وهم اّلذين سيعيدون احلياة إىل هذه األرض الطيبة، وإخراجها من مخوهلا وقوقعتها على نفسها رغم ازدهارها 

عيده، وحيرصون أشّد احلرص على إتقانه والّتدقيق وهم اّلذين يتحّلون حبّب الوطن واحرتام العمل وموا !!كيف ال.. بثروات طبيعية هائلة
  .يف تفاصيله

ومن خالل هذا نالحظ أّن األ# اجلزائر فتحت اØال واآلفاق أمام اآلخر الّصيين، وقبوله بشكل توافقي يف إطار العمل و الّتجارة 
حيث أّن اإلدارة اجلزائريّة قد قبلت هذا اآلخر، .اه اآلخرواّتسمت نظرة األ# Hإلجيابّية اجتّ . واالقتصاد، وكّل ما خيدم بلد اجلزائر وشعبها

الّسلطات اجلزائريّة ال تضع "وسّهلت له كّل اإلجراءات اإلداريّة، كما أشادت Hلّنظام البديع اّلذي يّتسم به الّشعب الّصيين يف احلياة، إّن 
ال يف املدينة وال : طون حيرتمون الّتقاليد وال يظهرون يف احلياة العاّمةعراقيل بريوقراطّية يف وجه الّصينّيني، للحصول على اإلقامة فهم منضب

" يف األحياء اّليت يقيمون °ا، يعيشون يف شبه سريّة ميشون يف الّظّل، يفّكرون °دوء ويعملون كثريا ودون ضجيج، إّ×م الّنمل الّشغيل
وتشبيههم هنا Hلّنمل دليٌل على الّنظام واالنضباط يف العمل على عكس املواطن اجلزائري اّلذي يّتسم . )49أمني الزاوي، صفحة (

  .Hلعصبّية والّثرثرة والكسل



  

  

  
  

  

 

240 

  ألمني الزاوي منوذجا" امللكة"رواية  ثنائية األ� و اآلخر يف الرواية اجلزائرية املعاصرة

ومن جهة أخرى جند توّترات أخرى داخلّية و خارجّية أل# سكورا مع اآلخر يونس متوافقة معه، وتطمح ألن تكون على اّتصال دائٍم به، 
" يتكّلم طورًا كالّشاعر، وطوراً آخر كالّسّياسي، وÔلثًا كالعاشق، ويف احلاالت مجيعها كان يتسّلل كالنـََّفِس إىل تالفيف الّروحكان ": تقول

ل اآلخر يونسمن أجل خلق من خالل هذا كّله تّتضح لنا ُرؤى سكورا يف حماولتها العثور على ذاÉا يف تفاصي. )13أمني الزاوي، صفحة (
  .أ# سويّة متصاحلة مع ذاÉا

الّصيين صبور "كما عقدت األ# سكورا العديد من املقار#ت بني اآلخر اجلزائري واآلخر الّصيين، لتكتشف مفارقات شاسعة بينهما، فـ 
وترى احلّب عند . )172أمني الزاوي، صفحة (" الّصيين مل ُخيلق على عجل، ويف ظالم، كما ُخلق الذّكر اجلزائريّ ... يف العمل ويف احلبّ 

" اإلخالص للعمل، والّتفكري يف املستقبل الّشخصي، ويف مستقبل األسرة أيضا: ليس مركزًا للعامل، بل للعامل مراكز متعّددة، منها"الّصيين 
الّتحليق عاليÜا يف مساء الّصيين يونس اآلخر رغم أنه غريب عنها -انطالقًا من معا#Éا يف جمتمعها  -لتختار  )176أمني الزاوي، صفحة (

  .يعد خروجا عن املألوف –حسب جمتمعها  –وعن جمتمعها، ويف هذا الّتصّرف 

ترى فيه متّثل شخصّية سكورا يف الّرواية املرأة اجلزائريّة اّليت تعاين من سيطرة اØتمع الذّكوري، وهي متعّطشة ملعرفة اآلخر، وترّحب به و 
ه وبرأمسال هل حقيقة ما يقال عن الّرجل الّصيين إنّه يعرب حياته منشغًال بعمله، وبسّيد عمل"الّرجل املثايل عندما تقارنه Hلّرجل اجلزائرّي 

 عمله وبساعة عمله ومبنافسه يف العمل، أكثر من انشغاله مبشاغل القلب اّلذي حطبه املرأة املعشوقة والعاشقة؟ هل إّن هذه األشياء تعدّ 
أمني (" صغرية وÓفهة يف حياة وفلسفة الّصيين، وإّن العمل هو كّل شيء وهو آخر شيء وأّول شيء جيب أن يضّحي اإلنسان ألجله؟

  .)205الزاوي، صفحة 

لعاطفي طرحت املرأة اجلزائريّة عّدة استفساراٍت حماولًة منها أن تعرف كّل صغرية وكبرية عن اآلخر، وظّلت متشّوقة ومتلّهفة ملعرفة اجلانب ا
جل بعيًدا عن اجلانب العملي اّلذي اشتهر به، وهي تستغرب من عدم اندفاعه، وإخفاء حّبه وإعجابه Hملرأة، ويف هذا تقارن بينه وبني الرّ 

. )173أمني الزاوي، صفحة (" هل الّصيين حيّب ممارسة اجلنس يف الّظالم؟ يف اللّيل إذا عسعس كما يقوم به املسلمون والعرب؟"اجلزائري 
ه عن الّرجل اجلزائري اّلذي ال حيرتم ففتحت Hب قلبها على مصرعيه للّرجل الّصيين، وَسَعت إىل أن تكتشف الّصفات اإلجيابّية اّليت متّيز 

أّن املرأة، وال يعريها أّي اهتمام من وجهة نظرها، فاØتمع اجلزائري هو جمتمع ذكوري يعترب نفسه ملًكا ويضّيق احلصار على املرأة، كما 
  .د ميّل من ذلكالّرجل اجلزائري ال يبوح مبشاعره للمرأة فهو عصيب على الّدوام، ويثرثر يف مجيع األوقات وال يكا

 فكل هذه األوضاع اّليت تعيشها املرأة اجلزائريّة مع الّرجل اجلزائري جعلتها تنفر منه، وتبحث عّمن يفتح هلا Hب العشق واحلّب، فكان
ختصاٍر، ملاذا ملاذا يتحّدث الّصيين °دوٍء وا"الّرجل الّصيين هو املنفذ الوحيد Hلّنسبة إليها، فوجدت فيه صفات الرّجل املعشوق جبنون 

  )97أمني الزاوي، صفحة (" الّصيّين يعيش الكالم، واجلزائرّي يعيش Hلكالم... يثرثر الّرجل اجلزائري ويرفع صوته ولو يف حمراب صالة ؟ 

أسرÉا وأسرة زوجها، وكذا زوجها املثلّي اّلذي مل جتد فيه : إّن كّل ما عانته سكورا من اØتمع اجلزائرّي الذّكورّي مبا فيه أقرب النّاس إليها
ّبلها أدىن صفات الرّجولة، هو ما جعلها تعيش أزمات نفسّية صعبة، فلجأت إىل تكسري جدار الّتقوقع والّتحرر من القيود اّليت ظّلت ُتك

أن حتكي للغريب فأنت أكثر حرّيّة ... أ# الغريبة يف حضرة الغريب... "يف هذا اØتمع حبًثا عن بّر األمان، فوجدته عند الّصيين الغريب 
" لّذاكرةيعين ال شيء حياصرك من تراكمات القمع األخالقي والثّقايف والّديين اّلذي ميأل الرّأس وا... يف احلكي وأكثر عمقًا يف الّتفاصيل

  )107أمني الزاوي، صفحة (
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إن كّل هذه الّظروف القاسية جعلت األ# سكورا تبحث عن الّسبيل إىل اخلالص من هذه األزمات اّليت أثّرت على نفسّيتها، فكان 

رّيّتها، وقد حتّقق املبتغى وكان القبول بني الّطرفني، ويف هذا اآلخر الّصيين هو احلّل األنسب للهروب من قيود اØتمع اّليت ظّلت تكّبل ح
قّصة الغريب اّلذي دّق قليب دون أن ينسى أو يتنازل عن "دليل على إمكانّية الّتالقح احلضاري بني خمتلف الثّقافات يف العامل، فهذه هي 

لتبدو راضيًة متامًا بقرارها وتشعر  )08أمني الزاوي، صفحة (" ...غرابته اّليت تُثُري سخط الكثري من حويل، غضبهم مّين، خصامهم معي
مبصاحلٍة داخلّية مرحية، وُتدافع عن هذا اآلخر بشراسة و لو على حساب مسعتها، فيتمّلكها محاٌس شديٌد يف معرفة تفاصيل هذا الغريب 

  .و فتح Hبه أمامها- يف هذا الّنّص السردي -من احتواء هذه األ# من خالل سياقات عّدة  واحتوائه، وهذا اآلخر الّصيّين ال جيد مانًعا

 موقف قبول اآلخر لأل� . 3.4

دافع عن يف ظّل هذه الّسياقات الّنّصّية اّليت ُتعّرب عن خوف األ# الّشعب اجلزائري من اآلخر الّشعب الّصيين، جند هذا األخري ُحياول أن يُ 
ن فالّصينّيون يدخلون اجلزائر من اجلنوب، و ليس م"نفسه وعن وجوده،كو×أ# صينيّة، حتيا يف وسط اآلخر اجلزائري الغريب عنها متاما، 

حنن لن ننزل رمال الّصحراء الكربى ... الّشمال كما قام به املستعِمر الفرنسي الغّيب، حني أنزل جيوشه الغازية على شاطئ سيدي فرج 
مدن ة إىل الّساخنة كُغزاٍة ُجنّرب فيها األسلحة الّنوويّة من اجليل الثّاين أو الثّالث، إّمنا سننزل هناك لتحويل تلك األرض الفارغة الّصامت

ويف هذا رّد صريح على االÉّامات اّليت وّجهها األمريكّيون  ،)12أمني الزاوي، صفحة (" خرافّية مبؤّسسات اقتصاديّة و مساحاٍت زراعّية
  .للّشعب الّصيين اّلذي جاء ليبين وليس ليهدم

ّلذي يَعتِربُ الّشعب اجلزائري آخراً غريًبا عنه يف الّشكل والّد§نة والعادات والّتقاليد منذ نرى أيًضا ظهور هذه األ# ممثّلة يف شخصّية يونس ا
فهو إذن يرى نفسه غريبا يف  )94أمني الزاوي، صفحة ( ،"هذه أّول مرّة أغادر فيها الّصني إىل بلٍد أجنيبّ " :أن َوِطَأْت قدمه أرض اجلزائر

  .لد غريبب

كما تشعر األ# يونس أّ×ا غري مرغوٍب فيها من اآلخر الّشعب اجلزائري اّلذي ُمتثّله فئة جزائرية رافضة للوجود الّصيين مهما كانت 
يقول . الً و رّمبا هذا ما يُفّسر عدم جتوال الصينيني إّال لي...إجيابّياته، إذ يتعّرض يونس يف كثٍري من األحيان للّسّب و الّشتم و اإلهانة

 :ويف أحياٍن أخرى يُهان Hلّنظرات أثناء ركوبه للحافلة )43أمني الزاوي، صفحة (" بيننا واألهايل وّد مشوب حبذٍر ال أدري مصدره"يونس 
  ."كان الرّاكبون ينظرون يل Hستغرابٍ "

ى أثناء فرتة تعّددت رّدة فعل اآلخر هي كذلك اّجتاه األ# بني القبول والّتعايش مع اØتمع اجلزائري ßجيابيّاته وسلبيّاته اّليت أدهشته، إذ رأ
ة ال نقطة انطالق وال نقط... الّناس تلهث دون أن تعرف خلف ماذا هي جتري، وملاذا هي جتري، ولكن عليها أن جتري"عيشه بينهم أّن 

روتني مدينة "الّصيين من تصرّفات اجلزائرّي العشوائيّة، فـ " اآلخر"، تعّجب )34أمني الزاوي، صفحة (" !وصول، هو اجلزائرّي ُخِلق هكذا
وبني الفينة واألخرى نالحظ أّن هذا  )31أمني الزاوي، صفحة (" اجلزائر ُمتحّرك، ال يشبهه روتني، يدور يف فراٍغ، ولكن بضجيٍج عالٍ 

" فاآلن أشعر حبّب كبري لبيكني"الّصيين يشعر بغربة شديدة وهو بعيد عن بلده الّصني وخاّصة املدينة اّليت ُولد فيها وترعرع،  "اآلخر"
عر برفض يف داخله للحياة اّليت حيياها وسط اØتمع اجلزائري اّلذي مل يتوان للحظة عن شتمه وسّبه كما أنه يش)24أمني الزاوي، صفحة (

  . أينما ُوِجد، فيلجأ إىل تذّكر ماضيه يف وطنه األمّ 

شرعت يف قراءة " واصل معه،يف البداية كان اآلخر متلّهًفا لزّ§رة بالد األ#، فكانت له الّرغبة اجلاحمة يف التطّلع على اآلخر وتعّلم لغته للتّ 
ومل أجد ما يروي عطشي سوى بعض ... بعض ما كتب عن هذا البلد، الّذي كنت أعتقد أنّه موجوٌد يف إفريقيا جنوب الّصحراء 
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  ألمني الزاوي منوذجا" امللكة"رواية  ثنائية األ� و اآلخر يف الرواية اجلزائرية املعاصرة

فوجدت أّن اجلزائر فتحت على خارطة العامل ... املتناثرات يف كتٍب خمتلفٍة، تتناول Óريخ الّثورة الّتحريريّة اجلزائريّة ضّد االستعمار الفرنسي 
  )30أمني الزاوي، صفحة (."ليست بعيدًة عن فرنسا، بينهما بركة ماٍء صغرية

رّي لـ عند وصول اآلخر الّصيين إىل مطار اجلزائر، واكتشافه لبلد اجلزائر وأهله فيما بعد، كانت له نفس الّنظرة اّليت نظر °ا األ# اجلزائ
مامي من أهل نظرُت يف هذا اخللق اّلذي ميّر من أ... أمام بّوابة املطار"اآلخر الّصيّين، وذلك بوجود تشابٍُه كبري بني أفراد اØتمع اجلزائري 

البلد، اجلميع يشبه اجلميع، ال فرق بني هذا وذاك، الّشوارب هي نفس الّشوارب حتت األنوف اّليت هي نفس األنوف، والعيون بذات 
أمني (" ...الّلون األسود واالّتساع الّدائري املشّوه هي ذات العيون يف كّل الوجوه، الّنساء متشا°ات ال ميكنك الّتفريق بني هذه وتلك

أّن بعض القيم "وبعد االختالط يف احلياة العملّية اليومّية اندهش اآلخر الّصيين من سلوكيات األ# اجلزائري فقد شعر  )66الزاوي، صفحة 
فالغريب . )30أمني الزاوي، صفحة (" افًاخمتلطة ومتناقضة يف سلوك اجلزائرّي، ممّا جيعله عسًال كما قد جيعله يف الّلحظة نفسها، ُمسÜا زع

  .هو اآلخر تعرتيه غربة ودهشة اّجتاه األ# وطريقة عيشها

وبعد هذا حاول اآلخر الّصيّين االندماج داخل جمتمع األ# اجلزائرّي رغم ما تعّرض له من انتقادات، فأّول ما قام به ختلّيه عن بعض 
 أشعره ته كاالسم، واّلذي يُعَترب رمزًا للهويّة و امليزة األساس اّليت ُمتيِّز كّل شخٍص عن غريه، حيث ُعّد هذا الّتغيري يف االسم تنازالً مقّوما

§ ... يقٍ حني قّررت الّتنازل عن اسم منحتين إّ§ه قرييت، شعرُت حبزٍن عم"حبزٍن عميٍق خاّصًة وأّن االسم اّلذي ُمنح له يف قريته مقّدًسا، 
  .)36أمني الزاوي، صفحة (" االسم مرآة صاحبه، لباس حشمته، من ختّلى عنه تعّرى وانكشفت عورته للعاّم واخلاصّ ! إهلي

نتقاد الالّذع مثل ما قام به اØتمع وHلّرغم من التّناقضات اّليت رآها اآلخر منتشرًة بني أوساط األ# جنده مل يـُْبِد أّي اعرتاض Hلرّفض و اال
فاجلزائرّي على الّرغم من ظاهره القاسي إّال أنّه "اجلزائري حنوه، بل أبدى استغراHً و دهشًة بسلوكّيات الفرد اجلزائرّي وتصرّفاته يف صمٍت 

وموسيقى الرّاي، املساجد مليئة يوم اجلمعة، إنسان رومانسّي، ال يهتّم كثريًا Hحلساب والفلوس، يتحّدث كثريًا يف الّر§ضة والّدين 
، وقد اعترب اآلخر هذه الّتناقضات )21أمني الزاوي، صفحة (" واملالعب الّر§ضّية أيًضا وسهرات الرّاي الّصاخبة، عاٌمل متناقٌض و مثري

احلال عند الّصينّيني اّلذين يتّبعون مبادئ األخالق واحرتام اØتمع حسب مذهب  نوًعا من احلرّيّة اّليت كانت مضبوطًة عندهم، مثلما هو 
  .كونفوشيوس

عديدة، ومن جهٍة أخرى تظهر الّنظرة املعاكسة لـ اآلخر الّصيّين اّجتاه األ#، فاإلحساس Hلغربة يف بالد األ# جعله حيّن لبلده يف مرّاٍت 
مل أغادر هذا البلد منذ جئت هذا العامل، مجيع رحاليت  "يذّكره Hلّصني و¦ّمه و أخته وأقاربه، فهو دائًما ما يربط نفسه Hملاضي اّلذي 

أمني الزاوي، (" امرأة هلا صوٌت أوبريايل... فجأًة أفّكر يف أّمي... كانت داخلّية، هذه هي املرّة األوىل اّليت أحّلق فيها خارج حدود الّصني
، فعندما يبتعد اإلنسان عن موطنه األم يشعر Hحلنني إىل أرضه وأهله، رّمبا الختالف البيئة أو بسبب الّتمييز العنصرّي اّلذي )45صفحة 

بة له، فـ اآلخر هنا يزور األ# للمرّة األوىل بعد أن كان منغلًقا على نفسه، فهو حياول االنفتاح على األ# أو اآلخرين Hلّنس. قد يتعّرض له
  .واعتربه ضمن العالقة العاّمة اّليت ُحِصرت بني العمل والّتجارة فقط -املشوب Hحلذر  -رغم أنه مل يعرتف صراحًة °ذا االحتكاك 

لّنسبة فالعمل H. الوقت والعمل: أما ما لفت انتباه اآلخر الّصيين فهو عدم احرتام الفرد اجلزائري ألهّم الرّكائز اّليت تتأّسس عليها احلياة
سّيارة إسعاٍف  ! نعم... على بعد أمتاٍر مّين توّقفت سيّارة إسعافٍ "إليه هو معاٌش فقط، على عكس الّصينّيني اّلذين يقّدسون العمل 

Hملدينة  تغّض الّسلطات احمللّّية... ُتشّغل كسيّارة نقٍل مجاعّي، ال حيدث هذا إّال يف اجلزائر، نظرًا ألزمة الّنقل العمومي وتفّشي البطالة
يف ... فهو يعمل ممرضÜا وحارًسا وسائًقا... كان الّسائق قلًقا... أسرعت كما أسرع اآلخرون... الّطرف عن هذه املهن غري الّشرعيّة
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 مليكة بن بوزة                         اسعيد سعدي

 
ا  حّىت الّساعة العاشرة، ليلتحق بعمله حوايل العاشرة والّنصف، معتذرً ... يشتغل سائًقا بسّيارة اإلسعاف... مشفى Óبع للقطاع العامّ 

إن كّل هذه األوضاع اّليت يعيشها اØتمع اجلزائري هي يف نظر اآلخر غريبة  .)45أمني الزاوي، صفحة (" ككّل يوم للمدير عن التّأخري
  .شرة بني أفراد األ#تتناىف والقوانني املعمول °ا يف كّل دول العامل، وهذا ما جعله يف قرارة نفسه يرفض هذه األمور املنت

تتسّلل حلياته أّما Hلّنسبة لنظرته للمرأة فهي خمتلفة متاًما عن نظرته للمجتمع اجلزائري، فاملرأة عنده هي امللكة اّليت ترتبّع على قلب الرّجل، 
ّليت عّوضت الّنقص اّلذي كان يعاين منه ا دون سابق إنذاٍر، فالغربة اّليت كان يشعر °ا اآلخر دفعت به للتوّجه حنو املرأة اجلزائريّة سكورا،

يف بالد الغربة،فتغّريت حياته حنو األفضل،حيث متّكن هذا  من توفري أرضّية توافٍق Óّمة بينه وبني سكورا لدرجة تالشت فيها احلواجز 
ا خاصÜا °ما على

ً
الّرغم من االنتقادات اّليت تطاردمها  بينهما، وأصبحا كأ×ما واحد، فال إحساس منهما Hلزّمان أو املكان، و أنشآ عامل

وهي الفكرة ذاÉا اّليت تدور يف   )12أمني الزاوي، صفحة (" ،ومتّنيُت حلظتها أن يكون يل منه ولدٌ "تقول سكورا . من اØتمع اجلزائريّ 
أمني الزاوي، ( ."ما بني الّصينّيني واجلزائرّ§ت، والّصينيّات و اجلزائرّينيستكون هناك مليو# عائلة مؤّسسة على زواٍج خمتلٍط "ذهن اآلخر

  .)12صفحة 

 خامتة

ح وأخريا نستشّف من كّل هذه الّتوّترات اخلطابّية اّليت يزخر °ا الّنّص الّروائي امللكة، مواقف عديدة مستنبطة من سياقات نّصّية توضّ 
اس العالقة اجلدلّية بني األ#واآلخر ، إذ التمسنا عّدة صراعات ونزاعات داخلّية وخارجّية للّشخصّيات الّروائيّة، وما أفرزته هذه انعك

اجلدلّية من تباين وعدم قبول األ#لـ اآلخر من جهة، ومن جهٍة أخرى توافق األ# مع اآلخر والقبول به بوصفه إنساً# رغم االختالف 
  .والعرقيّ الّديّين 

كما حاولنا يف عملّية رصد عالقة اجلدل بني ما هو أ# و ما هو آخر أو العكس، استنباط ما قد يكون جمهوالً أو مسكوÓً عنه يف الّنّص 
  :الّروائّي لـ امللكة، يف شكل مجلة من النّتائج اّليت أرهصتها عملّية الّدراسة نُلّخصها يف ما يلي

حتقيق األ# املفقودة يستوجب منها استحضار اآلخر، ويف هذا ûكيد على تالزمّية العالقة بينهما رغم تضاّدمها؛ فوجود األ# مرهون و  -
مرتبط بعالقته يف َكَنِف وجود اآلخر اّلذي هو مبثابة مرآٍة عكست لـ  األ# صورÉا كي تراها، فحضور اآلخر ما هو إالّ حضور و جتسيد 

  .#، و العكسلـ األ
ل و تباين املواقف بني األ# و اآلخر Óرة Hلقبول و Óرة أخرى Hلرّفض يف ِخَضمِّ تواترات األحداث الّروائّية لـ امللكة؛ فموقف القبو  -

ات األ# ومجودها وردعها أّما موقف الرّفض فهو يُِنمُّ عن ثب. الّتوافق يُِنمُّ عن تكافؤ األ# مع اآلخر، و عن منّو العالقة بينهما و تطّورها
  .لفكرة االنفتاح على  اآلخر، و يف هذا رسٌم حلدود فاصلة بني  األ# و  اآلخر

د تنوّع األ# و تعّددها على حسب متظهراÉا يف الّرواية نظرًا لطبائعها املختلفة من فرد آلخر، و حسب الظّروف اّليت حتياها، بينما جن -
  .ّلى يف هيأة واحدة الّشينوي يونسيف مقابلها ثبات اآلخر اّلذي جت
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Abstract : Article info 

The following article tends to unveil the image of the Muslims and Arabs so far shown through 
the Orientalists' writings; the way they behave,live, think, and the nature of their beliefs, and 
what aspects  characterize their personality. I dare say that orientalists did not honourably 
introduce the Arab or Muslim personality, whether in their literary or non literary works. 
Despite their progress and intellectual maturity, some orientalists insist on presenting the Arab 
and Muslim personality with a negative and humiliating image; an illiterate, a reactionary, a 
failed, and a primitive population. All that is due to a prejudice related and a feeling of hatered 
towards the Arab and Muslim persona judged as being violent and aggressive determined to be 
destructive and terrorist. Orientalists go beyond such limits to account for the causes that they 
relate to Islam, as it endoctrined its fellowers with a feeling of supremacy. Their religion as 
they describe is a one of a destructive tendency, a sum of orders and prohibitions. In contrast 
the Western personality as   highly rationalist, realist and moderate. However,  few orientalists  
were just and did offer  the Arab and Muslim a position they deserve, amongst Alfonse Etienne 
Dinet, born in Paris in 1929 
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  صورة العرب واملسلمني عند املستشرق ألفونس إتيان دينييه

املتتبع لألحداث جيد الواقع السياسي واالجتماعي قد أفرز وما يزال يفرز مشاكل سياسية وإحباطات اجتماعية واغرتا ت نفسية، وهذا 
ومع كل أسف . من شأنه أن يلون العامل تلوينات متباينة خمتلفة يف األفكار واألهداف، ال تتفق مع روح العصر الذي نسعى إىل حتقيقه

كثريا من العنف واإلرهاب فكرا وممارسة، يف الوقت   -عتبارها حركات سياسية وأحزاب انقالبية  -بعض احلركات الدينية  فإننا نلمس يف
الذي نريد هلا أن تكون، حركات Yضوية ]دف إىل أسلمة الواقع، من منطلق أYا عملية سوسيولوجية تتعامل مع نصوص دينية مقدسة، 

ولذلك، فمهما تغريت الصورة أو . ماعي والنهوض به عن طريق احلوار والتفاهم، ال العنف وال اإلرهابتسعى إىل تغيري الواقع االجت
اختلفت وتعاطف بعض املفكرين واملستشرقني املخلصني، خصوصا بعد أن تعرف الغرب على عناصر احلضارة العربية واإلسالمية، وعلى 

فة والفلك والرmضيات وغريها، وبعد أن أصبحت كلمة فيلسوف مرادفة لكلمة مؤلفات العلماء والفالسفة املسلمني يف الطب والفلس
مسلم وظهور اإلسالم كبنية سياسية ذات أبعاد إيديولوجية، فقد بقيت الصورة حمكومة ديولوجية معادية تقوم على مصاحل، وأهداف، 

وإذا كانت صورة العريب املسلم يف القرون املاضيةـ . اتيجيةوتتخذ من العرب واملسلمني مواقف متذبذبة، تبعا ملصاحلها، وأهدافها اإلسرت 
  . عدوا كافرا، فإYا أصبحت اليوم أصوليا إرهابياـ وخاصة بعد تنامي احلركات اإلسالمية يف اجلزائر ومصر وغريمها

لعامل اإلسـالمي، وأسـباب االلتبـاس  وسـوء الفهـم والرؤيـة املتحيـزة الـيت حيملهـا يتساءل املستشرق األملاين فيشر عن العالقة اليت تربط أور
بعــض املستشــرقني عــن اإلســالم؟ ويــري �ن احلضــارة العربيــة اإلســالمية قــدمت الشــئ الكثــري ألور والعــامل منــذ القــرون الوســطى، وســعت 

يضع الغرب فيتو على اإلسالم؟ وإذا كان هذاهو الواقع، فلماذا . جاهدة مثل أور، إىل نشر الفكر العلمي احلر ومبادئ العدالة والتسامح
بــني  -بــوعي ودون وعــي  -وكمــا هــو معــروف فــإن وســائل اإلعــالم العربيــة مــا زالــت ختلــط اليــوم ) .25. ص. ت.د. يوســف، األطــرش(

حركـــة إســـالمية ذات وعـــي جديـــد يريـــد تغيـــري العـــامل املـــوروث  لقـــرون عديـــدة مـــن القمـــع واجلهـــل واالســـتبداد وإنتـــاج موقـــف جديـــد معـــاد 
يف . mلية والتبعية واالستغالل، وبني حركة عنف وإرهاب مسلح، ال تقتصر على العامل اإلسالمي وال على األدmن التوحيدية الكربىلالمرب 

افعـل هـذا وال تفعـل ذاك، هـذا حـرام (يف صورة ضيقة ختتزله يف شكل أوامـر ونـواهي حني تركز وسائل اإلعالم الغربية على إظهار اإلسالم 
ذا حمظـــور وذاك مبـــاح إىل احلـــد أن القـــارئ الغـــريب الـــذي ال يعـــرف حقيقـــة اإلســـالم بوصـــفه دينـــا حيمـــل رســـالة حضـــارية وذاك حـــالل، وهـــ

احلـرام أو / وإنسانية كاملة سوف خيرج نطباع مفاده أن اإلسالم ال يتجاوز كونه دينا ذا طقـوس صـارمة ميكـن اختصـاره يف ثنائيـة احلـالل
 اجلوانـــب احلضـــارية واملدنيـــة وعمـــارة األرض الـــيت أمـــر �ـــا اإلســـالم، مـــع دعوتـــه كـــذلك إىل االلتـــزام الشـــعائر، دون اإلشـــارة إىل/ الطقـــوس

هذه الظاهرة بشكل عام جتعل حبثنا يتوسع ويتشعب، لذلك ار�يت أنه من املفيد أن أحصر حبثي يف . لواجبات الدينية واألمن والسالم
لقب بناصر الدين ديين، الذي أختذ له مقاما حممودا يف بالد اجلزائـر، يف تلـك الواحـة اهلادئـة الفنان املبدع املستشرق الفونس إتيان ديين امل

ينتقل إليه ويسكنه نصف العام كامال، ير�ح للعرب وجلري]م، ويروح عن نفسه بينهم، وينعم مبا يف حيا]م من خالل " بوسعادة"اجلميلة 
وفة �م، واليت ال مييل إليها إال عشاق اخليـال السـامي، وال ينشـدها إال أهـل الفضـائل العليـا تلك املناقب املأثورة عنهم، وتلك املكارم املعر 

. وقـد وضــع يف حيــاة العــرب كتــا مجـيال جلــيال مــأله للوحــات البديعــة مــن ريشـته القــادرة ذات البالغــة يف تصــويرها، والبيــان يف صــحتها
ن كبار آهل الفن ورجال التصوير وصـاحب اللوحـات الكبـرية النفيسـة القيمـة، تـزدان يبلغ من العمر سبعني عاما، وهو م" دينية"واملسيو "

وهـو متحـف   -) لوكسـمربج(�ا جدران املعـارض الفنيـة وحتـتفظ �ـا املتـاحف الفرنسـية الكبـرية وغريهـا مـن متـاحف العـامل، ولـه يف متحـف 
) بـو(وكـذلك لـه صـورة يف متحـف ) غـداة رمضـان: (املعروفة السـموعدة صور، منها الصورة الشهرية   -كبار املصورين العصريني بباريس 

عبد . تر. 2006. ¤صر الدين ألفونس إتيان دينييه وسليمان بن إبراهيم عمر. (سرتاليا، وغري ذلك كثري) سدين(وكذلك يف متحف 
د الكولونيايل الفرنسي، وأرّخ مشاعر احملبة إننا هنا أمام رجل أحب العرب وانتصر للمسلمني،  وذلك يف عز املحبق ). 1النيب ذاكر، ص، 

فقـد درس دينييـه الـروح العربيـة وفهمهـا الفهـم الصـحيح، حـىت قيـل . واإلخاء واإلنسانية السـامية يف رحلـة حجازيـة يف مطلـع القـرن املاضـي
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 بولنوار  علي. د.أ

 
وهــم يقولــون عنــه إنــه املصــور العــريب  إنــه املصــور الفريــد بــني إخوانــه الــذي يســتطيع متثيلهــا لريشــة واأللــوان واألصــباغ أحســن متثيــل،: عنــه

مستنكرا يف الوقت ذاتـه نظـرة الغـرب للشـرق والـيت تصـور الشـرق علـى أنـه واحـة للتخلـف و�بـع مـن توابـع احلضـارة الغربيـة ولعـل أهـم كتبـه 
 ".الشرق كما يراه الغرب"تعبريا عن هذا التوجه كتاب 

الغـرب خاصـة بــالدين اإلسـالمي، ويف  بفكـره العميـق ونظرتـه الثاقبـة إىل تعريـفمل يكتف دينييه لتصدي ومواجهـة األطيـل، وإمنـا سـعى 
�رخيا لسرية الرسول صلى هللا عليـه " حياة دمحم"جملدا كبريا واملعروف بــ " سليمان بن إبراهيم"هذا الصدد كتب مع رفيقه وصديقه اجلزائري 

متخذا يف ذلك منهجا خمالفا عن ذلك املنهج الذي طبع  " إبن سعد"وسرية " إبن هشام"وسلم معتمدا يف ذلك على السري املعتربة كسرية 
فــبحكم املسـتحيل أن يتجـرد املستشــرقون مـن عـواطفهم وبيئــتهم ونزعـا]م املختلفـة، وهــم "كتابـه بقولـه  كتـات املستشـرقني، معـربا عنــه يف

، ومـا ميـز هــذا )25املرجــع السـابق، ص،  ..."(احلقيقـة بـذلك حرفـوا سـرية النـيب وصــحبه، وقـدموا عـنهم صـورًا خياليـة أبعــد مـا تكـون عـن
الكتــاب جــرأة ¤صــر الــدين يف نقــده للمستشــرقني وموضــوعيته يف تبيــان تناقضــهم بعــد استشــهاده بنمــاذج مــن كتــا]م عــن اإلســالم ونــيب 

الرسـول ال بـد لـه مـن أن يتجـرد عـن اهلـوى إذ إن دارس سـرية "اإلسالم خاصة ؛ مبيننا املنهج السليم الذي كان عليهم الكتابة وفقـه قـائال 
والعصبية، وأن يعتمد على األخبار الصحيحة اليت رواها املسلمون أول عهدهم لتدوين، وأن يدرس البيئة العربية يف مهدها األصلي حىت 

ه علـى بعـض السـاحات ولـرغم مـن أن اجلزائـر قـد كرمـت دينييـه  ¹طـالق امسـ) 51املرجـع نفسـه، ص،" (ينجلي له الغـامض، ويتضـح لـه
علـى املتحـف الـوطين املالصـق لبيتـه وإصـدارها جملـدا قيمـا فخمـا يليـق لفنـان ومبسـريته " نصـر الـدين دينيـه"واملدارس وأمههـا إطالقهـا اسـم 

مية ؛ ومـن هنـا يضم أهم لوحات الفنان ومقتطفات من سريته وكتاته إال أنه لألسف ال يزال جمهوال يف الـذاكرة اجلزائريـة والعربيـة واإلسـال
  .�يت حماولتنا لتسليط الضوء على هذا املفكر اجلليل، الفنان املستشرق الذي أخلص للعرب وللمسلمني

متخما العرب بعدم ) لبناين(ويقول القسيس المانس : "ومن الصور الدالة على مدى حبه للعرب واملسلمني أنه وصفهم لشجاعة، يقول
لشجاعة، بل لقد عللوا النجاح يف الفتوحات اإلسالمية األوىل مبـا ميتـاز بـه العـريب مـن صـفات ومـزاm، زعموا أن العريب يتسم : الشجاعة

والـرد علـى القسـيس . إن شـجاعة العـرب إمنـا هـي مـن نـوع غـري سـام... ولكنين أتردد كل الرتدد يف قبول هـذا الـرأي املبـالغ فيـه كـل املبالغـة
النصيحة، وهي أن يقرأ  آالف الشهادات اليت ¤هلا من قيادة جيوش احللفاء اجلنود املسلمون  اللبناين بسيط، ويكفي أن نسدي إليه هذه

ففـي أقـل ": ويقـول أيضـا). املرجـع نفسـه" (الشجعان، الذين حاربوا دفاعا عما اعتقدوه حقا، فكانوا من عوامل النصر يف احلـرب الكـربى
وقــد انـدفعوا، ألول مــرة يف �رخيهـم خـارج حــدود جزيـر]م احملرومــة مـن مواهــب  مـن مائـة عــام، ورغـم قلــة عـددهم، اسـتطاع العــرب األجمـاد،
وهــذه الشــجاعة دفعــت . )75املرجــع نفســه، ص، (" مــن اهلنــد إىل األنــدلس: الــنعم، أن يســتولوا علــى أغلــب بقــاع العــامل املتحضــر القــدمي

وقـد شـغلت، يف : "ن خدما]م، يقول دينييه يف هذا املوضوعببعض القادة العامليني، أن يكسبوا العرب واملسلمني إىل صفهم لالستفادة م
 قوة هذه القصة ا¾يدة تفكري أعظم عباقرة عصر¤ هذا، أعين ¤بليون، الذي كان ينظر دائما إىل اإلسالم هتمام ومودة، فبقول عن نفسه

أنـه، إذا طرحنـا جانبـا الظـروف العرضـية الـيت �يت إنه مسلم موحد، ويذكر اإلسالم يف أواخر أmمه، فـريى : يف إحدى خطبه املشورة مبصر
لعجائـب، فــال بــد أن يكــون يف نشــأة اإلســالم ســر ال نعلمــه، وأن هنـاك علــة أوىل جمهولــة جعلــت اإلســالم ينتصــر بشــكل عجيــب علــى 

]م، قبل ذلك، حروب داخلية إن هؤالء القوم الذين وثبوا فجأة من أعماق الصحاري قد صهر : املسيحية ورمبا كانت العلة األوىل ا¾هولة
ولذلك  ... عنيفة طويلة، تكونت خالهلا أخالق قوية ومواهب عبقرية ومحاس ال يقهر، أو رمبا كانت هذه العلة شيئا آخر من هذا القبيل

فحـاول، يف مناسـبات  كان ¤بليون يعلم، أن وراء مخول العامل اإلسالمي، يف فرتة االحنطاط، خزائن ال مثيل هلا من القوة الفعالة الكامنـة،
وكان يـؤمن �نـه إذا وفـق يف ذلـك يسـتطيع أن يـوقظ اإلسـالم مـن سـباته، وأن . متعددة أن يستميل املسلمني إىل جانبه ببعض املعاهدات

 عبـد عبـد احللـيم حممـود، دمحم. تـر. ت.د. ¤صر الدين ألفـونس إتيـان دينييـه وسـليمان بـن إبـراهيم عمـر" (يغري مبعونته وجه األرض قاطبة
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  صورة العرب واملسلمني عند املستشرق ألفونس إتيان دينييه

أمــا اليــوم فقــد اســتقبلنا هــؤالء البــدو بــود كبــري، "وكمــا هــم العــرب شــجعان هــم أيضــا آهــل ود وكــرم وصــرب، ). 336-335ص، . احللــيم
. ¤صــر الــدين ألفــونس إتيــان دينييــه وســليمان بــن إبــراهيم عمــر" (وأرشــدو¤ بلطــف إىل طريــق الســيارات احملــاد للبحــر بعيــدا غــرب املمــر

وعنــد خروجنــا انتصــب بــدوي أمامنــا ليقــدم لنــا إبريــق شــاي قــد حضــره، : "ويف الكــرم يقــول ).28يب ذاكــر، ص، عبــد النــ. تــر. 2006
املرجـع نفسـه، ..." (أفـاد¤ مبعلومـات عـن الطريـق، مل يعـد هنـاك مـا خنشـاه مـن سـبخات... فتقبلناه القبول احلسن بعـد ليلـة صـوم وإرهـاق

فقــد اســتحيينا مــن تربمنـا، حــني صــادفنا قوافــل احلجـيج الطويلــة علــى اجلمــال، وهــي ومهمــا كانــت املشـقة، : "ويف الصـرب يقــول). 30ص،
تقطع هذه الطريق يف أحد عشر يوما أو أكثر، واألجل مـن ذلـك أننـا كنـا منـر مبواكـب الـراجلني، حيملـون أمتعـتهم علـى رؤوسـهم، قـاطعني 

املرجـع نفسـه، " (وى عليـه املتسـابقون األوملبيـون، الن اإلميـان يعـوزهممسافة أربع مائة كيلـو مـرت يف اهلجـري، حمققـني إجنـازا يف اجللـد، لـن يقـ
  ). 52ص،

ففـي . ومن الصور الدالة على حبه للعرب واملسلمني أنه بعض املفاهيم اخلاطئـة يف العبـادة عنـد املسـلمني، مـن ذلـك تقبيـل احلجـر األسـود
من تقبيل احلجر األسود أنه جزء من آÇر الوثنية، يرى دينييه أYا الوقت الذي ذهب فيه العديد من املستشرقني  يصفون موقف املسلمني 

ومع ذلك، نقر �ن بعـض العامـة مـن احلجـاج، يـذهب تـوقريهم  للحجـر األسـود إىل درجـة تقـر�م مـن :مواقف بعيدة كل البعد عن الوثنية
يــني أمــام أوYÇــم، هــو أYــم ال يتوجهــون إطالقــا ســلوك هــؤالء احلجــاج عـن ســلوك الــوثنيني الفعل -أساســا  -لكــن مــا مييــز . ارتكـاب البــدع

). 62املرجع نفسه، ص،" (لدعاء إىل احلجر األسود، إYم ال يعبدون إال هللا وحده حني يقبلونه وهم يشهقون ندما عما اقرتفوه من آÇم
ر األســود موضـــوع تــوقري لـــدى إن احلجـــ: "ولكــي يقــوي فكرتـــه يستشــهد بـــرأي دمحم البنتــوين صــاحب كتـــاب الرحلــة احلجازيـــة الــذي يقــول

لكن فقط عتباره رمزا للقوة الرنية، ولذالك يستلمه املسلمون ويقبلونه، حرتام وتشريف، وهو يف هذا شـبيه لعلـم الـوطين، . املسلمني
لـه اجلنـود الطاعـة   وهلـذا السـبب يكـن. الذي ال يشرف عتباره قطعة قماش مثبتة على قطعـة خشـب، وإمنـا عتبـاره رمـزا للـبالد وسـلطتها

ويصــحح دينييــه أيضــا فكــرة خاطئــة أعطاهــا املستشــرق بورطــون، عــن نظافــة مــىن، ). 132ص،. ت.د. دمحم البنتــوين" (الشـديدة واحلمــاس
 متـر سـيارات املبيــدات املطهـرة علــى... خالفـا ملــل حكـاه بورطـون، مل نشــتم أي رائحـة نتنــة خـالل األmم الثالثـة الــيت قضـيناها مبــىن: "يقـول

. تر. 2006. ¤صر الدين ألفونس إتيان دينييه وسليمان بن إبراهيم عمر(" الطرقات، ومبىن مستشفى له خدمات إسعاف منظمة جدا
احلقيقة إن الصور الدالة على مدى حبه للعرب وللمسـلمني، وإخالصـه هلـم كثـرية، سـنحاول فيمـا Ëيت ذكـر ). 94عبد النيب ذاكر، ص، 

  : ذكر¤ه جزء منها، إضافة إىل ما

كـس يرى دينييه أن العديد من الدارسني الغربيني يرون �ن اللغة العربية ميتة، وال ميكن أن تنتج حضارة راقية حمرتمة، يف حني جيـد هـو الع
: هو الصحيح، فهي لغة حية بشكل مذهل، لغة متتاز حليوية واالنتشار، وحىت يربهن على ذلك جنده ويقدم لنا أكثر من شاهد، يقـول

أما العربية . انتشرت عادة مستهجنة عند بعض الدارسني تقدمي اللغة العربية الفصحى عتبارها لغة ميتة، وال يفهمها ثالثة أرع العرب"
يكفـي أن يـذهب املـرء  .املتكلم �ا، فيعتربوYا حطاما للهجات العاميـة، ال صـلة بينهـا، وهـي منـذورة للمـوات يف أجـل قريـب هـي األخـرى

أو مصــر أو ســورية لــريى الــدليل علــى أن العربيــة الــيت أريــد هلــا أن تقــرب قبــل األوان، إمنــا هــي علــى العكــس  مــن ذلــك لغــة حيــة  إىل الشــرق
حد أن األوربيني املقيمني �ذه البالد جيدون أنفسهم جمربين علـى تعلمهـا حـىت ال تتعثـر  بشكل مذهل، يف صحفها العديدة، إYا حية إىل

ويف مكة املكرمة، نلمس أشد الدالئل على حيوية اللغة العربية، ذلك أن سكاYا يتحدثون اللغة ). 109ه، ص،املرجع نفس(" مشاريعهم
لكن يف مكة نعثر على أشد : "العربية الفصحى، ومع ذلك فجل القادمني من العرب والعجم، ال جيدون مشكلة يف التفاهم معهم، يقول

أالف . لمــون العربيــة الفصــحى تقريبــا، ويفهمهــا كــل العــرب القــادمني مــن خمتلــف األصــقاعإن أهلهــا يتك. الــدالئل قــوة علــى هــذه احليويــة
وأغلــبهم ال ينطقهــا جيــدا لكــنهم يكلموYــا بشــكل . احلجــاج العجــم هلــم شــغف كبــري هــم أيضــا بدراســة اللغــة العربيــة لقــراءة القــرآن وتــدبره
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 بولنوار  علي. د.أ

 
ني واهلنــود واإليـرانيني واخلراســانيني والبوسـنيني واألتــراك واأللبــانيني وهكـذا اســتطعنا التحـادث دون صــعوبة تـذكر مــع اجلـاوي. صـحيح للغايــة

ومن دالئل حيوية اللغة العربية اليت يقدمها دينييه، أYا الوحيدة من بني اللغات القدمية اليت ). املرجع نفسه(" والقوقازيني والسودانيني، اخل
فلـو بعـث هللا أحـد . ألYـا الوحيـدة، مـن بـني اللغـات القدميـة، الـيت  مـا تـزال حيـة دراسة هـذه اللغـة الرائعـة هلـا أمهيـة خاصـة،: "ال تزال حية

يف حـني أن معاصـرا للقيصـر، سـيكون عليـه أن . ، ملا وجد صعوبة يف التواصل، داخل البالد الناطقة للغـة العربيـة)ص(معاصري الرسول 
كمــا أن معاصــرا  لفرانســوا األول، ســيجد عنتــا يف . شــكل �ميتحــدث مــع بعــض األســاتذة فقــط، بــل ومــن غــري املؤكــد أن يتفــاهم معهــم ب

ويف األخـــري يتوجـــه لنصـــح إىل فرنســـا كـــي ]ـــتم للغـــة العربيـــة وأن تـــدرجها يف املؤسســـات . )املرجـــع نفســـه(" تواصـــله  مـــع فرنســـيي اليـــوم
جــدال فيهـــا، تفـــوق أمهيــة  دراســـة اليو¤نيـــة لنســبة لفرنســـا، علـــى وجــه اخلصـــوص، لدراســـة اللغــة العربيـــة أمهيـــة ال "التعليميــة كلغـــة حيـــة، 

. )113املرجع نفسه، ص، (" والالتينية، وتعادل دراسة اإلجنليزية واألملانية، ينبغي تدريسها يف كل Çنوmت فرنسا واجلزائر وتونس واملغرب
بعـض املستشــرقني الــذين كانــت هلــم  وحبـه الصــادق للعــرب مل يظهــر فقـط يف إظهــار أمهيــة اللغــة العربيــة وحيويتهـا، بــل جعلــه ينتقــد مواقــف

يوجد اليوم فريق من املستشرقني ال يتولون دراسة اللسان العريب والدين اإلسالمي : "مواقف سلبية من هذه اللغة اليت يريدون قتلها، يقول
). 110النيب ذاكر، ص،  عبد. تر. 2006. ¤صر الدين ألفونس إتيان دينييه وسليمان بن إبراهيم عمر" (إال �دف التشويه والتحقري

هناك هجمة أخرر أشد خطرا أطلقها حـديثا بعـض املستشـرقني، إعالYـم احلـرب علـى اخلـط العـريب، متـذرعني لعنايـة الـيت : "ويقول أيضا
يت أÇر]ا هذه وقد سعد¤ مبالحظة موجة االستنكار ال. يولوYا للجنس العريب، راغبني يف اهتدائه احلروف الالتينية بدعوى أYا عملية أكثر

لكننــا نـدعو أصــدقاء  كــل مـا هــو مجيــل، دون متييـز يف اجلــنس أوالــدين، لالسـتهزاء �ــؤالء املستشــرقني، الـذين مــن فــرط . الفكـرة يف الشــرق
  .)109املرجع نفسه، ص،(" حقدهم على القرآن امللهم لفن اخلط العريب البديع، ببنو ا هذا املشروع املنتهك للحرمات

 عشاق m: "قوية للعامل كي يقفوا ضد هؤالء احلاقدين، صرخة فيها الكثري من احلب والصدق واإلخالص للعرب، يقول لقد كانت صرخته
والعنــوا املرتبصــني بكتابــة هلــا هــذا اجلمــال، عــازمني علــى اســتبداهلا حلــروف الالتينيــة البــاردة، يف الوقــت  -مثــل املســلمني  -اجلمــال، هبــوا 

¤صر الدين ألفـونس إتيـان دينييـه وسـليمان (" رويب، وm للغرابة، ¹دخال إجراءات مستوحاة من اخلط العريبالذي ضجر منها الذوق األو 
بعد ذلك يتوجه حلديث إىل األدب العريب ويقدمه على  .)338ص، . عبد احلليم حممود، دمحم عبد احلليم. تر. ت.د. بن إبراهيم عمر

من بني اآلداب العظمى كلها، يعد األدب العريب هـو األقـل ذيوعـا، نظـرا ألنـه األصـعب مـن "أساس أنه، أدب مجيل حيوي كنوزا عظيمة، 
ولكي تفهم وتفهم، يتوجب على املرتجم . حيث الرتمجة، والنماذج  املرتمجة  املتوفرة، يف عمومها، ختلو من الدقة، ويعرتيها تسطيح يرثى له

وسيستكشف هذا األخري كنـوزا جمهولـة، ذات . رس طويال حلياة العربية واإلسالميةأن يكون ليس فقط عاملا مستعر، بل شاعرا أيضا مت
مبينــا  . ومـن أمهيـة اللغـة العربيــة يـذهب دينييـه للحـديث عـن مجـال وسـحر اخلـط العـريب. )املرجـع نفسـه(مجـال منقطـع النظـري، وذات فـرادة 

واألسـلوب املعمـاري : "ائعـة، تثـري الكثـري مـن السـحر واجلمـال، يقـولكيف أن العرب قـد اسـتغلوه بطريقـة مجيلـة ، وقـدموه للعـامل �ندسـة ر 
ا العريب جند طابعه العبقري املبتكر، يف أنه دائما يسرتشد بفن جديد نشأ مع اإلسالم، فن مل يكن له مثيل يف الفنون السابقة وكان حتقيقـ

إن هـذا . ة الـذي اسـتخدم لتمجيـد كـالم هللا، أي آmت القـرآنمادm ملثل العرب العليا، إذا صـح هـذا التعبـري، ذلـك هـو فـن الزخرفـة اخلطيـ
الفن اخلطي العريب، حىت يف حالة اقتصاره على وسائله اخلاصة وحدها، هلو من فروع الفنون الزخرفية الـيت متخضـت عنهـا خميلـة اإلنسـان، 

وهو ال يستوحي العامل . عما يف النفس من أفكارإن له روحا، فهو كصوت اإلنسان يعرب : ولعله الفن األوحد الذي نقول عنه دون مغاالة
يف شـيء، وهـو بـذلك ينتسـب إىل املوسـيقى، ويبـدوا وكأنـه رمـز ملعـان جتـيش يف  -مهمـا بلـغ ذلـك العـامل مـن التنظـيم والتنميـق  -اخلارجي 

  ).33املرجع نفسه، ص، (" أعماق القلوب
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  صورة العرب واملسلمني عند املستشرق ألفونس إتيان دينييه

 -ســيطرة الزخرفــة اخلطيــة العربيــة  -لقــد خضــعت لســيطرته "ا يف فنوYــا ونتيجــة مجــال اخلــط العــريب وســحره، اختذتــه بعــض األقــوام مــثال هلــ
من  وسلطانه قبة بيزنطة الكروية الثقيلة، فاختذت هيئة أشبه ما تكون �يئة اخلوذة العربية، وحتولت احنناءات رواقها الذي مل يكن فيه شيء

 املرجـع نفسـه،" (يعة صـور املـآذن األنيقـة الـيت ترتفـع إىل قسـم التجلـيالعبقريـة، إىل أشـكال عربيـة لغـة الروعـة، بنمـا اختـذت الطـوايب الوضـ
ويظهر حبه الشديد للعرب وللمسلمني، أنه يقدم أكثر من دليل على مدى تفوق العرب يف ميادين عديدة، من ذلك فـن . )339ص، 

 - كونه ال يستوحي الطبيعة، وهو الزخرفة اهلندسية وأخريا، فإن النظام الزخريف الوحيد الذي يشابه الزخرفة اخلطية العربية يف"األرابيسك، 
قــد دبــت فيــه بــني أيــدي العــرب حيــاة   -ذلــك الفــن الــذي مل يســتطع اإلغريــق والالتينيــون اســتخدامه إال يف أشــكال ضــئيلة ال روح فيهــا 

بفـن الزخرفـة اخلطيـة العربيــة، يف وراح يتأسـى . جديـدة حقـا، وقـد أطلـق علـى هـذا الفـن الزخـريف منـذ ذلـك احلـني اسـم لـه داللتـه، أرابيسـك
m هلـا مـن آmت . البحث عن أعجب ما يبهر الفكر من أشـكال عبقريـة حيـار العقـل يف تشـابكها الـذي ال Yايـة لـه، ويف حتوال]ـا املفاجئـة

يف سبيلها، وهم Ëملون من وراء غاليات خلفها لنا الفن اإلسالمي، إن اهلواة الغربيني يتنازعون اليوم آÇر هذا الفن غري مبالني مبا ينفقونه 
إنــه ¾ــد اإلســالم، يتغــىن بــه يف هــذه . ذلــك أن تــدخل معهــا يف بيــو]م املظلمــة بعــض انعكاســات األحــالم الــيت اســتوحاها الفنــانون العــرب

تنــاء آmت فـن اخلــط وإ¤ لنـرى الـذوق الغــريب يتجـه اآلن إىل اق. الـدmر مـا نشــهده فيهـا مــن حتـف تبلـغ الغايــة مـن الدقــة واجلمـال واإلشــراق
والغربيــون يف ذلــك يرتمســون خطــى األمــراء . يــنفخ روحــا قويــة يف زخــارف املصــاحف أو صــدف اآلنيــة -بنقلــه لكــالم هللا  -العــريب الــذي 

العرب أmم عصر اإلسالم الذهيب حيث كانوا، يف سبيل احلصول على صحيفة خمطوطة بقلم أحد اخلطاطني املشـهورين، يبـذلون جمهـودان 
ومـن دالئـل حـب املستشـرق دينييـه . )املرجـع نفسـه(" ية نستطيع مقارنتها بتلك اليت تبـذل يف أmمنـا هـذه، القتنـاء حتـف فـن التصـويرجنون

للعرب وللمسلمني أنه يتوجه للعامل بتذكريهم فضل هؤالء على شعوب أور يوم كانت تغط يف سبات عميق، من اجلهل والتخلف، مبينا 
ا¾يد للعرب وأYم أهل سبق يف اإلبداع، ويف شىت ألوان املعرفة، وإن كان العرب اآلن قد ختلفوا ، وأور قد تقدمت  يف الوقت ذاته التاريخ

  .من أهل املكر واخلداع ـ إظهاره. ، فليس هذا معناه أن اجلنس العريب أو أن املسلمني أهل جهل كما يريد بعض املستشرقني

رهــا إلغريــق، ولكــي يقــوي رأيــه ويثبتــه جنــده يستشــهد بــرأي املفكــرين األوربيــني الــذين يقــرون هــذه فــأور قــد �ثــرت لعــرب أكثــر مــن �ث
لقد نقلوا  . لقد أدهشت كل تلك العجائب عقول أهل أور، حىت يف أعنف أmم عدائهم لإلسالم: "احلقيقة، ويعلنوYا دون خجل، يقول

أن دراسـة أكثـر عمقـا هلـذا املوضــوع، مـن شـأYا أن تـربهن علـى أن أور قـد �ثــرت وال شـك . كثـريا مـن العـرب يف ميـدان الزخرفـة واملعمــار
لفنـون العربيـة أكثــر ممـا �ثــرت لفنـون اإلغريقيـة والالتينيــة، ولكـن مثــل هـذه الدراسـة قــد تبعـد¤ عــن الغـرض األسـاس مــن هـذا الكتــاب .

الــذي يقـــول إن مهندســي العـــرب قــد عملـــوا يف بنــاء كنيســـة نـــوتردام إلشـــارة إىل املــؤرخ، دولـــور،  -علــى ســـبيل التلمــيح  -ونكتفــي هنـــا 
أمــا يف ميــدان العلــوم، فــان أثــر املســلمني مل يكــن أقــل خصـبا، وال نــرى مــن وســيلة  لتوضــيح هــذا أفضــل مــن نقــل رأي الــدكتور، .  ببـاريس

العمـــوم، أنـــه أول مـــن أقـــام التجربـــة  جوســـتاف لوبـــون يف ذلـــك، وجنـــده يقـــول يف كتابـــه القـــيم، حضـــارة العـــرب، ويعـــزى إىل بيكـــون، علـــى
ولكنه جيب أن نعرتف، قبل كل شئ، �ن ذلك كله من عمل العرب . واملالحظة، اللتني مها أساس املناهج العلمية احلديثة، مقام األستاذ

إن العـرب ارتقـوا يف : ومويقول العالمة الشهري، مهبولد، بعـد أن يـذكر أن مـا قـام علـى التجربـة واملالحظـة هـو أرفـع درجـة يف العلـ. وحدهم
ودون شــك أن تفــوق العــرب يف العديــد مــن ). 42-41املرجــع نفســه، ص،" (علــومهم إىل هــذه الدرجــة الــيت كــان جيهلهــا القــدماء تقريبــا

العلـوم، جعــل دينييــه، يكــن هلــم كــل االحــرتام والتقــدير، فلقــد تفــوق العــرب يف، الرmضــيات، ويف الفلــك، واالكتشــاف، والكيميــاء، وعلــوم 
كانت دراسة العلوم الرmضية مـن الدراسـات الذائعـة لـديهم، وقـد تقـدم علـم اجلـرب بفضـلهم، حـىت قيـل و " :الطب، واجلراحة، ويف هذا يقول

وكان علم الفلك . ولقد كان هلم قصب السبق يف تطبيق اجلرب على اهلندسة، وهم الذين أدخلوا التماس يف حساب املثلثات. إYم خمرتعوه
، تلـك املـدارس الـيت وصـلت إىل اكتشـافات ...يف مدارس بغداد ودمشق ومسرقند والقاهرة وفاس وطليطلـة وقرطبـة وغريهـايدرس يف محاس 
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إدخــال التمــاس يف احلســات الفلكيــة، ووضــع جــداول حلركــة الكواكــب، وحتديــد مســت الشــمس : عديــدة ميكــن إجيازهــا يف القائمــة التاليــة

مث إننــا مـدينون هلـم أيضــا ¹ثبـات مــا يف . تــدال، تقـديرا صــحيحا، وأول حتديـد صـحيح ملــدة السـنةحتديـدا دقيقـا وتدرجــه وتقـدير تقـدم االع
  .أكرب خط عرض للقمر من ضروب عدم االنتظام، واكتشاف عدم التساوي القمري الثالث العرب عنه اليوم لتغيري

فمن الناحية العلمية كانـت هلـم هـذه التحديـدات : يبا ضخماوكان النصيب الذي أسهم به هؤالء الرواد الذين ميتازون جلرأة واإلقدام نص
أمــا مــن ¤حيــة  . الفلكيــة الصــادقة الــيت هــي أول أســاس للخــرائط، كمــا عملــوا علــى تصــحيح األخطــاء ن الفاحشــة الــيت وقــع فيهــا اإلغريــق

لـيت كانــت شـبه جمهولـة مــن قبـل، والــيت مل كشـف بقـاع العــامل ا¾هولـة فقـد نشــروا رسـائل يف الـرحالت تعــرف النـاس �قطـار العــامل املختلفـة ا
م ،منابع النيل بني البحريات االستوائية الكربى  1160وإننا جند يف خريطة من خرائط اإلدريسي ترجع إىل عام . يسبق لألوربيني ارتيادها

وسـجل مستكشــفا]م يف . ســع عشـرمرسـومة رمسـا دقيقـا، وهــي تلـك املنـابع الــيت مل يكشـفها األوربيـون إال يف النصـف الثــاين مـن القـرن التا
والبيان التايل يوضح أمهية هذه املكتشفات معلومات عالية يف نظرmت علم الطبيعة، وخاصة فيما . ميدان العلوم الطبيعية أعظم من ذلك

كحول واحلامض اكتشاف أعلق األجسام �صل علم الكيمياء، مثل ال -اخرتاع أجهزة آلية من أبدع ما يكون  -يتعلق ملسائل الضوئية 
تطبيــق الكيميـــاء يف ميـــداين الصـــيدلة والصـــناعات، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق  -الكربيــيت، وأهـــم العمليـــات األساســـية يف هـــذا العلـــم، كـــالتقطري 

صناعة الورق من اخلرق، واالستعاضة به عن ورق الغزال وورق الـربدي واحلريـر  -ستخراج املعادن وصناعة الفوالذ، والصباغة وغري ذلك 
وأخريا، فهـم  -ومن احملتمل أYم أول من استخدم البوصلة يف املالحة، ومن احملقق أYم أدخلوا هذا االخرتاع األساسي يف أور  -لصيين ا

م استخدمها 1273م، استخدم األمري يعقوب املدفعية يف حصار مدينة املهدية، ويف عام 1205ويف عام . قد اكتشفوا األسلحة النارية
وقـد حضـر كونـت دريب سالسـربي االجنليـزmن يف حصــار مدينـة اجلزيـرة الـيت دافـع عنهــا . سـيف يف حصـار مدينـة سجلماســةالسـلطان أبـو 

. العرب فشـاهدوا نتـائج اسـتخدام البـارود، فـنقال ذلـك االخـرتاع إىل بالدهـم فاسـتخدمه االجنليـز يف معركـة كـريس بعـد ذلـك �ربـع سـنوات
وتكــاد تكــون ســائر . العــرب، أوال، كتــب اإلغريــق، مث ســاروا �ــذا الفــن خطــوات هامــة إىل األمــاموأمــا فيمــا يتعلــق لطــب، فقــد اســتوحى 

وأهـــم مــا حققـــه العــرب يف ميـــدان الطــب يتعلـــق جلراحــة ووصـــف ‘ املعــارف الطبيــة يف أور، خـــالل عصــر النهضـــة، مــأخوذة عـــن العــرب
ة، ظهـر يعظهـا يف العـامل الطـيب حـديثا بعـد أن قضـت عليهـا قـرون مـن وقد ابتكروا وسائل عالجيـة متعـدد. األمراض، وألدوية ولصيدلة

والطب مدين هلم بكثري من املواد الطبية مثل خيار الشنرب والسىن مكي . النسيان، مثال ذلك استخدام املاء البارد للطب للحمى التيفودية
هلـم بكثـري مـن املستحضـرات املسـتعملة اليـوم، مثـل األشـربة  وإننا مدينون... والراوند والتمر هندي والكافور والكحول والقلي، وغري ذلك

  ...وصنوف اللعوق واملراهم واألدهان واملاء املقطر وغري ذلك 

فكانت مؤلفا]م هي املراجع األساسية اليت تدرس ملعاهد الطبية إىل عهد قريـب : وكذلك اجلراحة، كان للعرب الفضل يف تقدمها األول
لتحويــل أو اســـتخراج  ) الكا�ركتــا(يعرفـــون عــالج املــاء الــذي ينصـــب يف العــني  -قـــرن احلــادي عشــر املــيالدي لقــد كــانوا ـ يف ال. جــدا

البلوريــة، ويعرفــون كيفيــة تفتيــت احلصــاة، وعــالج النزيــف بصــب املــاء البــارد، كمــا كانــت هلــم خــربة ســتخدام الكــاوmت واألحزمــة والكــي 
يظن الناس أنه اكتشاف حديث يبدوا آن العرب مل جيهلوه، فقد كانوا يوصون ستعمال نبـات  وإن التخدير الذي . لنار لتطهري اجلراح

  .لتنومي املريض حىت يفقد العي واحلساسية -قبل العمليات املؤملة  -الزوان 

والطب النظري الذي يبدو . وكانت هلم أيضا ثقة عظمى يف الوسائل الصحية لعالج اإلمراض، وكانوا يعتمدون كثريا على القوى الطبيعية
هــذه إذا جممـــل املعـــارف  .)343املرجــع نفســـه، ص،.." (اليــوم وكأنـــه الكلمــة األخـــرية للعلـــم احلــديث، يوافـــق هــذه الفكـــرة يف اســـتدالالته

 العمليـة الــيت تفــوق فيهــا العــرب، وهــي معــارف تبــني مــدى امــتالك العــرب للحضــارة العامليــة زمنــا طــويال، وتعكــس يف الوقــت ذاتــه، ســخط
ومل يكن �ثري العرب . املستشرقني احلاقدين، الذين يريدون طمس احلضارة العربية، ومن مثة تشويه العرب، والتشكيك يف قدرا]م اإلبداعية
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مقتصرا على العلوم اليت ذكرها دينييه آنفا، بل تعدى �ثريهم ذلك، ليشمل أيضا ميدان حتريـر الفكـر الـذي لطاملـا ¤دت بـه بعـض الـدول 
ولعل أثر املسلمني يف ميدان الفكر كان أخطر شأ¤، فقد دعا عيسى إىل املساواة واألخوة، أما دمحم فوفق : "ويف هذا الشأن يقول. يةاألورب

وإنه يكون من احلمق أن نزعم أن اإلسالم أثر، مباشرة، يف خطط الثورة الفرنسية اليت  . إىل حتقيق املساواة واألخوة بني املؤمنني أثناء حياته
ن رجاهلا معظم ما قـام بـه دمحم يف سـبيل املسـاواة بـني النـاس، ولكننـا نسـتطيع أن نـربهن  علـى أن احملـاوالت األوىل  يف السـعي إىل حتريـر كا

إىل سنة  1120الذي عاش يف اسبانيا من سنة  -فإىل الفيلسوف املسلم ابن رشد : الفكر، كانت أثرا منطقيا للمبادئ اليت جاء �ا دمحم
وقد عارض ابن رشد وحـدة الوجـود . يف أور) اليت جيب أن ال خنلط بينها وبني اإلحلاد"رجع الفضل يف إدخال حرية الرأي ي -م 1198

القدمية والتجسيم املسيحي بعقيدة اإلميان Ö وحده يف اإلسالم، وحتمس أحرار الفكر يف العصر الوسيط األوريب لشروحه ألرسطو، وإن  
إن التيار الفكري الذي نشأ عن هذا التحمس البن رشـد    -حبق  -وميكن أن نعترب . بصبغة إسالمية قوية كانت هذه الشروح مصبوغة

وكما كان التأثري يف الفكر  . )344املرجع نفسه، ص،" (كان أصل التفكري املنطقي احلديث، فضال عن كونه من أصول اإلصالح الديين
أثر األخالق اإلسالمية �قل من ذلك شأ¤ يف أور، فقد كان العرب ميتازون إىل جانب ومل يكن ": يقول دينييه. كان أيضا يف األخالق

روح التسامح الديين �خالق الفروسية القوية، ويف ذلك يقول الكاتب الكبري، بالسكوإيبانيز يف قصته، يف ظل الكنيسة، لقد نشأت روح 
ولنـذكر يف هـذا الصـدد . شمال زاعمني أYا طبيعة من طبائع األمـم املسـيحيةوأخذها عنهم فيما بعدن أهل ال. الفروسية بني عرب إسبانيا

لقد كانت للفروسية العربية أصوهلا، كما للفروسية املسيحية اليت جاءت بعدها، : مرة أخرى مالحظات الدكتور جوستاف لوبون، إذ يقول
كرامة، ورقة الشمائل، والقرحية الشعرية، والفصاحة، والقوة، واملهارة الصالح، وال: فلم يكن املرء فارسا إال إذا حتلى خلصال العشر التالية

م، مدينة طليطلة اليت كانت 1139وقد حاصر وايل قرطبة، يف سنة ... يف ركوب اخليل، والقدرة على استعمال السيف والرمح والنشاب
س كرمي رقيق الشمائل أن حيارب امرأة فارتد القائد العريب من بيد النصارى، فأرسلت إليه امللكة برياجنري رسوال يبلغه أنه ليس من مروءة فار 

وسجالت  �ريخ العـرب ¹سـبانيا حافلـة مبثـل هـذه النـوادر الـيت تبـني كيـف  ... فوره، ومل يطلب مقابل ذلك سوى أن يشرف بتحية امللكة
يلري، يف صدق وصراحة، مبا تدين به األخالق ويعرتف عامل قوي اإلميان هو رتليمي سانت ه. كانت أخالق الفروسية هذه ذائعة بينهم

عنــدما اتصــل األوربيــون لعــرب واقتــدوا �ــم، النــت العوائــد اخلشــنة لــدى أشــراف القــرون :األوربيــة للعــرب، إذ يقــول يف كتابــه عــن القــرآن 
من عواطفهم وأشرف وأليق إىل عواطف أرق  -دون أن يفقدوا لذلك طبائع الشجاعة والنخوة  -الوسطى القساة، وتطلع أهل الفروسية 

املرجـع " (ومن املشكوك فيه أن تكـون املسـيحية، مهمـا بلغـت تعاليمهـا مـن السـمو، هـي وحـدها الـيت أوحـت إلـيهم بكـل هـذا. إلنسانية
إYــا حبــق شــهادات حيــة، وصــور تبــني وبكــل شــفافية موقــف . هكــذا يكــون احلــب واإلخــالص، حــق، وجــرأة، وعــدل. )365نفســه، ص،

  .الصورة احلية للعرب وللمسلمني، اليت لطاملا شوهها الغرب مستشرق، تعكس

إن سعي دينييه إلظهـار العـرب واملسـلمني يف صـورة صـحيحة دفـع بـه أن يـدخل يف مواجهـة مـع املستشـرقني كاشـفا زيفهـم، مظهـرا بطـالن 
واعتمد السـرية القدميـة، وهـذا سـبب لـه الكثـري مـن اإلحـراج  مل يعتمد كتات املستشرقني) ملسو هيلع هللا ىلص(إدعاءا]م، فهو عندما كتب عن سرية دمحم 

�نـه فعـل ذلـك متعمـدا، فقـد كتـب "فقد تناوله النقاد لنقد، بل ورأوا �ن كتاته غري علمية وليست دقيقة مبا فيه الكفاية فرد هـو ورأى 
ن قرأ ما كتبه املستشرقون عن سرية الرسول فوجد أنه السرية معتمدا على املنقول من األخبار اإلسالمية الصحيحة، ولكنه فعل ذلك بعد أ

لقـد رأى أنــه مـن املتعـذر، إن مل يكـن مــن املسـتحيل، أن يتجـرد املستشـرقون مــن عـواطفهم ومـن بيئـتهم، ونزعــا]م . ال يسـاوي شـروى نقـري
من شدة التحريف فيها، ورغم ما يزعمون املختلفة، وأنه لذلك قد بلغ حتريفهم لسرية النيب والصحابة مبلغا خيشى على صور]م احلقيقية، 

دمحما يتحدث بلهجة أملانية ، إذا كان : فإننا نلمس من خالل كتا]م. من أتباعهم ألساليب النقد احلديثة، ولقوانني البحث العلمي اجلاد
جنســية الكاتــب، وإذا حبثنــا يف هــذه املؤلــف أملانيــا، ودمحما يتحــدث بلهجــة إيطاليــة، إذا كــان الكاتــب إيطاليــا، وهكــذا تتغــري صــورة  بتغــري 
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، ...إن املستشرقني يقدمون إلينا صورا خيالية، هي أبعد ما تكـون عـن احلقيقـة. السري عن الصورة الصحيحة فإ¤ ال نكاد جند هلا من أثر

لمية صحيحة، ملا فلو كانت أحباثهم ع. ، فصورهم حسب منطقهم الغريب ن وخياهلم العصري...هؤالء يصورون أشخاصا من أبناء قومهم
إن الصـرح الـذي شـيده املستشــرقون يف " :ويضــيف قـائال . )45املرجـع نفسـه، ص، " (اختلفـت وملـا تعارضـت وملـا كــان مصـريها التالشـي

ذلـك أن املستشـرقني مل يتبعـوا اخلطـة املثلـى . سرية الرسول إمنا هو صرح من الورق قد أقيم على شفا جـرف هـار، والسـبب يف ذلـك واضـح
أن يتجـرد عـن الشـهوة واهلـوى والعصـبية، ويبـدأ يف : إن كاتب السرية النبوية جيب عليه أوال. بغي أن يعتمدوا عليه يف السرية النبويةفيما ين

دراسة املوضوع ¤فضا عن رأسه كل ما أوحته إليه الكنيسة من أطيل عن اإلسالم، وكل ما غرسـته يف نفسـه مـن ترهـات خاصـة مبؤسـس 
أن يعتمـــد علـــى األخبـــار الصـــحيحةاليت رواهـــا : وجيــب عليـــه Çنيـــا. إذا مل يفعـــل ذلـــك ســـيكون ال حمالـــة ومهـــا وطـــالو ...الــدين اإلســـالمي

  .)48املرجع نفسه، ص، " (أن يدرس البيئة العربية يف مهدها األصلي: وجيب عليه Çلثا. املسلمون أول عهدهم لتدوين

من الكتاب الغربيني ينصف العرب واملسلمني يذكره، من ذلك ما قاله يف حق املبشر،  والشيء الذي امتاز به دينييه، أنه عندما جيد كاتبا
: زوميــر، الــذي اضـطر لالعــرتاف حلقيقــة التارخييـة رغــم عدائــه لإلســالم. و. وإليـك مــانتهى إليــه �مـل املبشــر، س" :زوميـر، ويف هــذا يقــول

الزمان، حىت بدأا سم هذا العريب مقرو¤ سـم هللا العظـيم، يـرتدد مـن أعـال  ولدت أمينة طفال امسه دمحما، ومل مير قرن من 570حوايل سنة 
عشرة آالف مئذنة مخس مرات يف اليوم مـن اخللـيج الفارسـي إىل احملـيط األطلسـي، يف قـارات ثـالث، فكـنس هـذا الـدين اجلديـد كـل شـئ 

لكن، ال شئ من هذه النظـرmت جمتمعـة أو ... اب عديدةفإىل أي شئ مرد هذا النجاح املنقطع النظري؟ ال شك أن مرده إىل أسب. أمامه
إYـا القيمـة الـيت ال جـدال فيهـا، لتجربتـه الدينيـة، ... متفرقة مبقدورها أن تنسينا أن العامل احلاسم يف هـذا النجـاح البـاهر هـي عبقريـة  دمحم

يــف القلــوب حولــه، ومؤهالتــه يف التنظــيم وحماربــة ومتكنــه مــن اإلقنــاع لــيت هــي أحســن، وحتمســه للمتواصــل، وكــرم طبعــه، واقتــداره يف �ل
ال�س أن نذكر رأيني ملفكـرين ) ص(وحنن نذكر آراء املفكرين يف النيب دمحم ). 39زومير، ص، . و. س" (الشرك، مواهبه السياسية الفريدة

دائما ما أخذت ديـن دمحم مأخـذ إجـالل  " :قال األول. جورج بري¤ر، شو، والمارتني: غربيني يعدان من أعمدة الفكر والثقافة عند الغرب
لقــد . إنــه الــدين الوحيــد الــذي يبــدو يل لــه القــدرة علــى اســتيعاب جتــدد احليــاة علــى مــر العصــور. كبــري، نظــرا للحيويــة الكبــرية هلــذا الــدين

اعتقـد أن رجـال . ريةمنقذ البش: درست هذا الرجل العظيم، وهو يف رأي أبعد ما يكون عن عدو املسيحية، بل ينبغي أن نطلق عليه اسم
مثله Ëخذ على عاتقه ديكتاتورية العامل احلديث، سيحالفه النجاح يف حل املشاكل بطريقة تفضي إىل لسالم والسعادة، وما أشد احلاجـة 

ر الــدين ¤صــ(" لقــد بــدأت أور تفتــنت بعقيــدة دمحم، وخــالل القــرن املقبــل، ســيزداد اعرتافهــا �مهيــة هــذه العقيــدة يف حــل مشــاكله. إليهمــا
ال يوجـد " :وقـال الكاتـب الشـهري المـارتني. )56عبـد النـيب ذاكـر، ص، . تـر. 2006. ألفونس إتيان دينييه وسليمان بن إبـراهيم عمـر

تبديــد اخلرافــات القائمــة بــني : هــدفا أكثــر مســوا، أمــا وأن هــذا اهلــدف كــان فــوق طاقــة البشــر -عــن قصــد أو عــن غــري قصــد  -امــرؤ قــدم 
رّد هللا إىل اإلنسان واإلنسان إىل هللا، إعادة الفكرة العقالنية والقدسية للربوبية يف هذا العماء من اآلهلة املادية واملشـوهة  املخلوق وخالقه،

وال أحد استطاع إجناز تطور عظيم دائم يف العامل يف هذا الظرف الوجيز، ألنه يف اقل من قرنني على التبشري �ـذا الـدين اجلديـد ... للوثنية
ض عليـه ومحايـة بيضـته، أصـبح يسـود شـبه اجلزيـرة العربيـة وبـالد فـارس  وخراسـان والعـراق واهلنـد الغربيـة وسـورية ومصـر واحلبشـة، وكـل واحل

إذا كان جالل اهلدف، وضالة الوسائل، . العامل املعروف جنوب إفريقيا، والعديد من جزر حوض املتوسط، واألندلس وجزء من بالد الغال
هــي املقــاييس الثالثــة لعبقريــة اإلنســان، فمــن جيــرؤ علــى املقارنــة، إنســانيا، بــني رجــل عظــيم يف العصــر احلــديث ودمحم؟ وضــخامة النتيجــة، 

ســوى قـــوى ماديــة، انـــدحرت قـــبلهم يف  -إن أسســوا شـــيئا  -فاملشــاهري مل حيركـــوا ســوى األســـلحة والقــوانني واإلمرباطـــورmت، ومل يؤسســـوا 
جليــوش والشــرائع واإلمرباطـورmت والشــعوب واألســر احلاكمــة وماليـني البشــر يف الثلــث املعمــور مــن أمــا هــذا األخــري، فقـد جــيش ا. الغالـب

لقد أسس على كتاب، كل حرف من حروفه أصبح شرعة، أمة روحية . البسيطة، لكنه حرك، على األخص األفكار واملعتقدات والنفوس
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  صورة العرب واملسلمني عند املستشرق ألفونس إتيان دينييه

قة �ذه األمة اإلسالميةـ  كره اآلهلة املزيفني، وحب هللا الواحد كخصيصة لصي  -تشمل سد شعو من خمتلف اللغات واألجناس، وغرس 
حكيم، خطيب، رسول، مشرع، جماهد، فاتح لألفكار، مصلح العقائد العقلية، له عبادة ال نظري هلا، مؤسس عشرين إمرباطورية ... املنزه

.." س �ا  العظمة اإلنسانية، أي إنسان يوازي جاللة قدرهدنيوية وإمرباطورية روحية، هذا هو دمحم، وعلى كل األصعدة  اليت ميكن ان نقي
ومل يكـن دينييــه املستشـرق الفرنســي الوحيـد الــذي وقـف موقفــا مشـرفا إزاء العــرب واملسـلمني، حبيــث جنــد . )57-56املرجـع نفســه، ص،(

. �ريـخ العـرب العـام:  بعنـوانالذي ألف كتـا -سيديو -من هؤالء نذكر . أكثر من مستشرق فرنسي يذكر العرب واملسلمني، بكل خري
ومن خالل تصفحنا للكتاب نلمـس �ن املؤلـف قـد امتـاز ملصـداقية، ومـن دواعـي تلـك املصـداقية، أن ُيضـطهد املفكـرون مـن جمتمعـا]م 

لعل املستشرق اليت تسيطر عليها وسائل إعالم معظمها خاضع للدوائر الصهيونية اليت تعمل ليل Yار من أجل تشويه العرب واملسلمني، و 
تنـاول كتابـه �ريـخ العـرب مـن العصـر اجلـاهلي إىل . الفرنسي سيديو، واحد من أولئك الذين استطاعوا اإلفالت من سطوة اإلعالم الغريب

Yايــة ســقوط دولــة العــرب يف األنــدلس، وجغرافيــة دولــتهم وحضــار]م ومدارســهم الفلســفية والعلميــة واألدبيــة يف الشــرق والغــرب، ¹نصــاف 
  . رد وحياديةوجت

وعلـى خـالف الكثـري . إن للعرب واإلسالم فضالً كبرياً على أمم العامل يف ميادين العلوم والثقافة والفلسفة والعمران واألدب: يقول املؤلف
نية مجعــاء، مــن املستشــرقني الــذين تنــاولوا العــرب واملســلمني و�رخيهــم، وأداروا ظهــورهم للــدور الكبــري الــذي لعبــه العــرب يف احلضــارة اإلنســا

جند سيديو يشيد بشأYم يف كثري من فصول الكتاب، .بقصد طمس آÇر احلضارة العربية اإلسالمية ونسياYم وإنكار ما كان هلم من �ثري
يف رسـم صـورة حيــة سـاطعة حلركـة اإلسـالم الفاعلـة يف مجيــع ) سـيديو(لقــد جنـح . ويقـّدر آÇرهـم تقـديراً حسـناً ويثـىن علــيهم مبـا هـم أهـل لـه

 نواحي التاريخ واألدب والفلسفة والعلم، وحفزته دراساته اخلاصة إىل اعتنائه الكبري بكل ما هو خاص لعرب واملسـلمني، ولـدور الفريـد
لـروح وصـحابته الكـرام واخللفـاء املسـلمني مـن بعـدهم، لبعـث ا) ملسو هيلع هللا ىلص(الذي لعبته الرسالة اإلسالمية متجسـدة بشـخص الرسـول الكـرمي دمحم 

 ًmو يف موضـوع آخـر يـرى املستشـرق . اجلديدة يف تقاومي الروح البشرية، وإغناء احلضارة اإلنسانية بنور املثـل واملبـادئ العظيمـة روحيـاً ومـاد
لتجتمع على كلمة واحدة، استطاع أن يوحد القبائل املتنازعة يف عصره، وأن يزيل الضغائن فيما بينها ) ملسو هيلع هللا ىلص(الفرنسي سيديو أن النيب دمحماً 

ولألمانـة نقـول �ن الفرنسـيني ). 79املرجـع نفسـه، ص،(ومن مث تعمل سوmً على صناعة احلضارة الراقية، من أجل خـري اإلنسـانية مجعـاء 
حـرتام ليسوا وحدهم الذين سجلوا انطباعات طيبة عن العرب واملسلمني، حبيث جند أكثر من مفكر غريب يرسم صـورة فيهـا الكثـري مـن اال

بثقافـة وحضـارة  حبـه وتعلقـه الشـهري ولـو كويلـو أحـد أبـرز الكتـاب يف العـامل الـذي مل خيـف الكاتـب الربازيلـي والتقـدير، مـن ذلـك نـذكر
 لقد اسـتلهم الكثـري مـن الثقافـة العربيـة واإلسـالمية، وأYـا أسـهمت يف ثـراء. ]مة ال خيجل من ذلك مع أYا أصبحت"العرب، مؤكدا أنه 

املقيمـني يف الربازيـل، مث طـور معرفتـه اإلسـالمية مـن  وأوضح أن اكتشافه األول للحضارة العربية اإلسالمية كان من خالل العـرب. همؤلفات
الشـرق هـو الشـرق ولـن ": الربازيلـي الشـهري إن وقال الكاتب. خالل قراءة األدب العريب مثل كتاب ألف ليلة وليلة إضافة لألدب الصويف

عـرب وث متغريات كثـريا مـا كـان الغـرب هـو املتسـبب فيهـا، وهـو مـن يصـنع اآلن الصـورة الـيت يريـدها عـن اإلسـالم وعـن الينتهي ثقافيا حلد
، متهمـا الغــرب "بشـرق الرعـب"ونفـى كويلـو أن يكـون هنـاك مـا يعـرف اآلن ). 17ص، . ت.د. يوسـف األطـرش" (وثقـافتهم وحضـار]م

 هذه الصفات القذرة ولدت يف الصحافة الغربية ومن ال حيـب الشـرق يعـين أنـه بـال"وصحافته ¹لصاق التهم لشرق عموما وأضاف أن 
  .)املرجع نفسه( "قلب

ويف املقابل ينبغي أن نعرتف وبكل موضوعية وشجاعة، أننا حنن العرب سجلنا بعض اإلسهامات فيما حلقنا من تشويه من الغرب، ذلك 
يئة منحلة يسودها االحنطاط يف العالقات بني اجلنسني على سبيل املثال، والسبب يف ذلك ا¾تمع الغريب كما لو كان ب أننا كثريا ما نصور

فهو ميتاز لتنوع والفرو . يعود إىل وسائل اإلعالم العربية اليت تنقل صورة خاطئة عن ا¾تمع الغريب، فالغرب ليس واحدًا وليس مطلقاً 
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 بولنوار  علي. د.أ

 
خر لديه جتاربه اإلنسانية والثقافية املتنوعة أن يقلص البعد األسطوري الذي ومن شأن التفكري فيه كآ. قات والتناقضات والصراعات

أما احلل الوحيد املمكن هلذه . وال ميكن لتايل حتليل الصور املتكونة عن الغرب إال انطالقًا من هذا التنوع. اتسمت به صور الغرب
األعالم واألخذ بعني االعتبار أن لألوربيني فلسفتهم اخلاصة يف فيكمن يف تصحيح الصورة على كال الطرفني خاصة يف وسائل "الظاهرة 

حيث أن هناك مفاهيم أخرى للحرية الفردية املطلقة أو لعالقة الرجل ملرأة أما إصالح هذه الصورة فيتطلب تبادل وفود . تشكيل حيا]م
ودراسة  الفلسفة احلياتية األوروبية ال يعين لضرورة . صحيحاً شبابية بني العامل العريب والغريب، وأن يتم عرض صورة الفكر األورويب عرضاً 

ومن مثة فإن فض الصراعات واملنازعات يبدأ . احلرب تندلع يف العقول قبل أن تصري واقعا على األرض وكما هو معروف، فإن. اإلميان �ا
حيح رؤيته إلينا، ينبغي حنن أيضا أن نصحح رؤيتنا ومثلما كان علينا أن نطالب اآلخر بتص. لنظر إىل األمور بكل موضوعية ونزاهة

يف األخري نقول �ن إتيان دينيه، أو ¤صر الدين دينه، قد ذهب بعيدا . خصوصا وقد تت ترسم لنا صورة لغة التشوه والسوء. لآلخر
أعتقد أنه قد وفق إىل حد كبري يف لريسم للعرب وللمسلمني صورة طيبة، رغم ما القاه من انتقادات من طرف األوربيني ومن غريهم، و 

صورتنا يف مرآة الغرب مشروخة مهتزة ومشوهة ومضللة بني أبناء األمة العربية، بني احلكام واحملكومني، بني ذلك، ومع ذلك فقد بقت 
رجاء يف اللون الغريب، ¹عادة وأن حنرتم ثقافة اآلخر كبنية حرة مستقلة، وعلينا أن نتقاسم املهام يف سبيل تصحيح صورتنا الع. الرجل واملرأة

  .حترير البيت العريب من الداخل من صفوف التشوهات اليت تسهم يف رسم صورة سلبية عنا يف الغرب، حترره حلوار اجلاد
  

  املصادر و املراجع قائمة 

  .حماضرات امللتقى الوطين الثالث، السيمياء والنص، بسكرة. احلضارة الغربية. ت.د. يوسف، األطرش. 1

ترمجة وتقدمي، عبد النيب ذاكر، . احلج إىل بيت هللا احلرام. 2006. ¤صر الدين ألفونس إتيان دينييه وسليمان بن إبراهيم عمر. 2

  . شارع القادسية الليدو، فاس، اململكة املغربية 12مطبعة أنفو برينت، 

دار . ترمجة عبد احلليم حممود، دمحم عبد احلليم.  رسول هللادمحم. ت.د. ¤صر الدين ألفونس إتيان دينييه وسليمان بن إبراهيم عمر. 3

 . الكتاب اللبناين، بريوت

  .السيمياء والنص: احلضارة الغربية، حماضرات امللتقى الوطين. ت.د. ـ يوسف األطرش 4
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Literature message in modern Algerian poetry 
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Abstract :  Article info 

This article searches for the literature message in modern Algerian poetry, and 

through our research we found the Algerian poets who used to correspond with 

poetry congratulating, condoling and admonishing…The poetic messages were 

also distinguished by thematic and artistic characteristics.   
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   قدمةم

حني مل تكن الكتابة شائعة بني العرب يف اجلاهلية، واحنصر و  ارتبطت الرسالة َكَلْوٍن من ألوان التعبري وشكل من أشكال التواصل �لنثر
يف  ألن األمية كانت متفشية يف العرب، فاعتمدوا لذلك النثر يف اخلطابة واألمثال واحلكم، فإ5م جلأوا إىل الشعر كوسيلة للتواصل

لذا كانت الرسائل الشعـرية متثـل الوجه احلقيقي األصيل  األخبار، بل نقل املشاعرتفامههم عن بعد على املشافهة، يف نقل تواصلهم و 
حفظه وتداوله على حد سواء، فكان الوسيلة املثلى لتحقيق هذه الغاية آنذاك بل كان حيتل للرتاسل يف اجلاهلية، ألن الشعر يسهل قوله و 

فمن الرسائل املشهورة اليت وصلتنا من ديوان الشعر اجلاهلي رسالة لقيط بن يعمر إىل قبيلته  .مبختلف مناحيها ة رفيعة يف حياة العربمنزل
  :حيذر قومه من كيد كسرى الذي مجع هلم جيشا عظيما ليسحقهم) إdد(

  dدسالم يف الصحيفة من لقيط       إىل من �جلزيرة من إ
  pن الليث كسرى قد أتـــــــــاكم      فال يشغلكم سوق النقـــــاد
  أrكم منهم ستــــــــــــــــــــــــــــــــــون ألفا       يزجون الكتائب كاجلـراد

  ).73- 72، ص 1998دمحم التوجني،. لقيط، تح(ن هالككم كهالك عاد على حنق أتيـــــــــــــــــــــناكم، فهذا       أوا

  :وقوله يف موضع آخر يف قصيدته العينية

  :بل أيها الراكب املزجي على عجل    حنو اجلزيــــــــــرة مرrدا ومنتجعــــــــــــــــــــــــا
  لل يف سرا�ـــــــــــــــم    أين أرى الرأي إن مل أعص قد نصعاأبلغ إيــــــــــــــــــادا وخ

  d هلف نفسي إن كانت أموركـــــــــــــم    شىت وأحكم أمر النــــــــــــاس فاجتمـــــــا
  ).77-76، ص 1998دمحم التوجني، . لقيط، تح(ــــثال الد� سرعـــــــــــــــا أال ختافون قـــــــــوما، ال أ� لكـــــــــــم   أمسوا إليكم كأمـــــ

وحني شاعت الكتابة وأنشئت الدواوين ومنها ديوان الرسائل يف جهاز الدولة اإلسالمية كان البد من االعتماد على الرسالة النثرية يف 
تبليغ الدعوة اإلسالمية مث خماطبة العاملني يف الدولة يف الشؤون الدينية والسياسية مث تطورت واخللفاء الراشدين ل -ملسو هيلع هللا ىلص  -عهد الرسول 

                                :                                  وتنقسم الرسائل إىل أقسام منها. املكاتبات يف العصر األموي والعصر العباسي واختذ اخللفاء كّتا� هلذا الغرض

: ويف هذا يقول عبد العزيز عتيق عن الرسالة الديوانية.الرسائل اليت تصدر عن ديوان الرسائل، وتسمى الرسائل الديوانية نسبة إليه" -
عبد العزيز " (ً� منذرًا متوعًداوهي الصادرة عن ديوان اخلليفة، أو األمري يوجهها إىل والته وعماله و قادة جيوشه، بل إىل أعدائه أحيا"

                                      .)222، ص1972عتيق، 

، 1972عبد العزيز عتيق، "(الرسائل األدبية وهي اليت ال توجه إىل شخص بذاته، وإمنا يكتبها الكاتب ليقرأها الناس مجيعا" -
  .                                      دبيةوهذه الرسائل هلا عالقة �لتأليف يف املوضوعات األ .)223ص

عبد العزيز عتيق، "(الرسائل اإلخوانية وهذه كان يرسلها الكاتب إىل بعض أصدقائه أو خلصائه أو من يريد أن خيطب مودته" -
بية املتبادلة بني وقد ازدهر هذا النوع حديثا حيث غنيت مكتبة األدب العريب احلديث بكم هائل من الرسائل األد).  223، ص1972

األد�ء والكتاب والشعراء، وحسبك أن تقف على الرسائل اليت كانت األديبة مي زdدة طرفا فيها إما مرسلة أو مرسال إليها، ونسوق 
  :إليك مما كتبه عباس حممود العقاد يف الشوق إىل مي شعرا وقد سافرت إىل إيطاليا
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  لكم مين الوالء    وثناء عـــــــــــــــــاطر بعد ثنــــــــــــــاءآل رومــــــــــــــــا 
  وسالم كلما ضـــــــــــــاء لنــــــــــــــــا    طالع اإلصباح أو جّن مساء
[........................   ........................]  

  يف روما ويف مصر أ�    بعـــــــــدت شقتنا لوال النجـــــــــــاء أنت
  ).116، ص2015خالد دمحم غازي، (بيننا جـــــــــــــــــرية نور ســــــــــــــاطع    فوق رأسينا ونور يف اخلفـاء 

ي حني قرأت هذه القصيدة، وحسيب أن أقول لك إن ما شعرت به حنوك إنين ال أستطيع أن أصف لك شعور " :وقد ردت عليه بقوهلا نثرا
    ).116، ص2015خالد دمحم غازي، (" هو نفس ما شعرت به حنوك منذ أول رسالة كتبتها إليك وأنت يف بلدتك التارخيية أسوان

  :وكتب إليها إمساعيل صربي �نئة �لعام اجلديد قائال

  زي األفق صاعدة    إىل السماء »مال احملبيــــــــــــناdغرة العام جو 
d    131،ص 2015خالد دمحم غازي،(قويل معي �¬ آمينا "  مي"إين سألت لك األيــــــــــــــــــــــــام صافة.(  

نخص به أدب الرسالة يف الشعر اجلزائري لنحاول اإلجابة ولن نسرتسل يف احلديث عن الرسالة يف األدب العريب، ألن موضوع حديثنا س
عن بعض األسئلة، فهل عرف الشعر اجلزائري احلديث أدب الرسالة أو املراسالت؟ وإن وجدت فما هي املوضوعات اليت شغلت 

  الشعراء؟ وما اخلصائص اليت ميزت هذا النوع من الكتابة؟        

  ر اجلزائريمناذج من الرسائل الشعرية يف الشع

حني تصفحت بعض دواوين شعراء اجلزائر وجدت أن هؤالء الشعراء ال يتوانون يف التواصل بعضهم ببعض يف خمتلف شؤون احلياة، وأن 
   .العالقة بينهم عالقة صداقة وأخوة ومحيمية وحب واحرتام

�جلزائر، وقد   1945أ إىل الصمت بعد جمازر ²من ماي فمما قرأ�ه يف ديوان أمحد سحنون ما يثبت أن الشاعر دمحم العيد آل خليفة جل
إن دمحم العيد :" كان طائرا صداحا بشعره يف كل مناسبة، فتعجب الشيخ دمحم البشري اإلبراهيمي هلذا الصمت وقال للشاعر أمحد سحنون

العيد الذي ال ينطق إال �لشعر ال إن دمحم : قد سكت، وقد كتبت إليه مرات كثرية ليعود إىل الشعر فلم جيب، فأجاب أمحد سحنون
فبعث إليه برسالة نثرية وجيزة وثىن عليها ).  20، ص2007أمحد سحنون، " (ينطقه إال الشعر، فدعين له أحرك شاعريته �لشعر

يت نشرت يف ، وردت مثبتة يف ديوان دمحم العيد، وفيما يلي شيء من هذه الرسالة ال"إىل الشاعر"من تسعة عشر بيتا عنوا5ا بقصيدة 
إىل شاعر اجلزائر إىل البلبل الذي مأل جو اجلزائر تغريدا شجيا ساحرا، إىل الوتر الذي أمسع : "1947من جريدة البصائر عام  16العدد 

ذ الدنيا أ�شيد البطولة واحلرية وا¹د، إىل الشاعر الذي سكت، إىل الرفيق الذي حجب وجهه وصوته، إىل شاعر اجلزائر العظيم األستا
   :دمحم العيد 

  شاعر الضاد واحلمى ما دهـــــاكا؟         فحرمت النهى مثار 5اكـــــا؟
  ما الذي أسكت اهلزاز عن التغـــــــ          ريد d ملهمي جعلت فداكــــا

  واكــــــــــــاما الذي عاق d أخا احلزن و اآل         الم عن أن تبثنا شك
  كنت  كالطائر  الصدوح  فما تنـــــ          فك يوما مرددا  جنواكــــــــــــــا
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  كنت ال تستطيع صربا عن الشعـــــ          ر فمن ذا جبهره أغراكـــــــــــــا؟

  بك خطب ويف اهلوى ليالكا      ــــاكان جنـواك كان سلواك إن نــــــــ
  غلك عن كل شاغل دنياكـــــــا     كان دنيـاك كلها كيف مل تشــــــــــــــ

  ر وملء الوجود كان صداكا      قد خلت من صداك أندية الشعــــــــ
  ويد الظلم تستبيح محاكــــــــا      ــــا عجبا تستبيح صمتك يومـــــــــــــــــ

  ة أسر مل تلق منك فكاكـــــــا      أ يطيب السكوت والضــــــاد يف شد
  ).21- 20 ص ،2007أمحد سحنون، ( أ إذا طف �جلزائــــــــــــــــــــر ما حـــــّر          ك حىت اجلماد طاب كراكا؟

الدامية، وÀذه  1945ماي  8وقد كان دمحم العيد يف �تنة عند حوادث : "ويف جلوء الشاعر إىل الصمت يقول أبو القاسم سعد هللا
سعد هللا أبو القاسم، " ( املناسبة صدرت األوامر Âغالق املدرسة اليت كان يعلم فيها واملهم أن الشاعر ظل حمتفظا بصمته عن قول الشعر

  ). 46 -45دت، ص

وبعد فرتة وجيزة صح ما تنبأ به الشاعر أمحد سحنون الذي حرك شاعرية دمحم العيد برسالته الشعرية فأجابه بقصيدة مطولة عنوا5ا 
، فيها نغمة من االنكسار ونربة من اليأس، يفهم منها أن الشاعر قد يكون تعرض للمضايقات، أو أن هول شهر ماي "هيجت وجدي"

  : القول، وهذا جزء من الردأفقده الشهية إىل

  �حت عليك سواجع األطيـــــــــــــــــــار      مذ أسكتـــتك فواجع األغيار
  متطلعون ألصدق األخبــــار   وتساءل األصحاب عنك فكلهـــــــــــم

  ــــــــــــــــــــــم         مل يقنعوا بقواطع األعــــذار؟من يل Âقناع الرفاق فإ5ــــــــــــــــ
  مل يبق يل يف الشعر غري بضاعة           قد ال تروج مبعرض األفكـــار

.]. . . . . . . . . . . . . . .      .. . . . . . . . . . . . .  [ 
 ونبا عن الندوات واألشعـــــار    صبـــــــــــوات عزمي مدبراوىل عن ال

  يف طيها استهدفت لألخطار    وعدلت متئد اخلطــــــــى عن رحلـــــة
  سلوى سوى التسليم لألقدار    وفقدت فيها املسعفيــــــــــن فلم أجـد

ــــــــــــــه      زمنا جنوح الطري لألوكـــــــــاروجنحت للحــــــ   ). 298ص ،2010دمحم العيد آل خليفة، ( ـرم الذي فارقتـــ

إن فظائع ماي كمت أفواه الكتاب والشعراء، وأعجزت أقالمهم عن التصوير، فتعذر عليهم القول، فالشاعر ال يدري هل أصابه اخلوف 
أذهلته فانصرف عن القول وأعرض عن القريض، فقول الشعر كثريا ما جىن على الشعراء وجلب إليهم اهلالك، واجلنب، أم أن زوابع ماي 

، فالكلمة احلرة قد تعين املوت يف القاموس )أمحد بن احلسني(وميثل يف هذا املقام مبا حدث ألمثلة من الشعراء كامرئ القيس واملتنيب 
ام أن نسرد أمساء من الشعراء واألد�ء اجلزائريني شهداء الكلمة، كأمحد رضا حوحو والعريب االستعماري احلديث، وحسبنا يف هذا املق

  .التبسي ودمحم األمني العمودي وعبد الكرمي العقون والربيع بوشامة ومولود فرعون 

 اإلبراهيمي إىل دمحم العيد رسالة نثرية وأحيا� قد يكتب املرسل رسالة نثرية فريد عليها الشاعر برسالة شعرية، فقد كتب الشيخ دمحم البشري
إىل ولدي : "مثبتة يف ديوان هذا األخري  يدعوه فيها إىل اطراح احلزن واالبتعاد عن اليأس ألنه ال يتفق وشاعريته، وهذا مقتطف منها

طاملا مسعت [...] ألسى الروحي دمحم العيد، ولدي، طاملا قرأت يف وجهك الشاحب آdت احلزن، وتلمحت يف قسماتك دالئل اهلم وا
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  رسالة يف الشعر اجلزائري احلديثالأدب 

، 2010دمحم العيد آل خليفة، ". (وبودي أن ال أمسعها منك مرة أخرى، ألنين أعدها غميزة يف شاعريتك) اليأس(منك كلمة 
  ).                                                                                   356 -355ص

أدرجت ضمن اإلخوانيات هذا ) بني عامل وشاعر(فريد عليه دمحم العيد بقصيدة بعنوان . يف نظر اإلبراهيميإن الشعر ال جيتمع مع اليأس 
  :شيء منها

  سالم     زاك وشوق كبـــــــــــــــــــــــري) البشري(أيب 
  ا منــــــارا      بضوئه نستنــــــــــــــــــــــــــــــريال زلت فين

  واىف كتابك يهدي      إىل املىن ويشـــــــــــــــــــري
  بارة فــــــيه      ما ليس يذكو العبـــــــريتذكو الع

  إذا فؤادي ســـــــــــــال      به وطريف قريـــــــــــــــــــــــــر
  قد ارتددت بصـــريا      فكيف يغوي البصري؟

  ).356 -355، ص2010دمحم العيد آل خليفة، (قميص يوسف ألقى     به علي البشــــــــــــــــــــــــــري 

، ومن طريف البالغة )أيب(ويرد عليه الشاعر بصيغة األب ) ولدي(دمحم العيد بصيغة االبن  فمن مجيل التأدب أن خياطب اإلبراهيمي
اليت قرت Àا عني ) رسالته( يف تشبيه كتاب اإلبراهيمي  –عليهما السالم  –تشبيه اإلبراهيمي �ملنار واستحضار قصة يوسف  ويعقوب 

على وجهه  -عليه السالم –يعقوب  –الذي ألقاه والده  - عليه السالم –ت غشاوة اليأس عن فؤاده بقميص يوسف دمحم العيد وزال
اْذَهُبوا ِبَقِميِصي َهَذا َفَأْلُقوُه َعَلى َوْجِه َأِيب Ìَِْت ": فارتد بصريا، فهذا اللفظ واملعىن الطريفان فيهما تناص مع القرآن الكرمي يف قوله تعاىل

َقالُوا Ïrََِّ إِنََّك َلِفي ) 94(َوَلمَّا َفَصَلِت اْلِعُري َقاَل أَبُوُهْم ِإّينِ َألَِجُد رِيَح يُوُسَف َلْوَال َأْن تـَُفنُِّدوِن ) 93(َوْأُتوِين pَِْهِلُكْم َأْمجَِعَني  َبِصريًا
سورة ) ". 96(ِه َفاْرَتدَّ َبِصريًا َقاَل أَملَْ أَُقْل َلُكْم ِإّينِ َأْعَلُم ِمَن اÏَِّ َما َال تـَْعَلُموَن فـََلمَّا َأْن َجاَء اْلَبِشُري أَْلَقاُه َعَلى َوْجهِ ) 95(َضَالِلَك اْلَقِدِمي 

   96-93آلdت يوسف ا

د أمح"وكان األستاذ دمحم الطاهر فضالء يراسل الشاعر دمحم العيد بكل جديد من مراحل طبع ديوانه الذي مجعه ألول مرة تلميذه الشاعر 
وسلمه إىل الشيخ اإلبراهيمي، مث مت طبعه Âشراف جلنة من األساتذة والشعراء هم محزة ). 8، ص2003دمحم بن مسينة، " (أبو عدو

بوكوشة وجلول البدوي وصاحل خريف ودمحم الطاهر فضالء الذي اضطلع مبهمة التنسيق بني اللجنة والشاعر، فكان أن أجابه دمحم العيد 
  :قائال) مراحل ديواين( ثة بعنوان Àذه األبيات الثال

  مراحل ديواين قطعت صعابــــــــــــــــــها       يؤازرين أنصاري الشرفــــــاء
  أراك Àا تبدي النشاط مضاعــــــــــــــفا      شعارك فيها عزمة ومضــــاء

  ).489، ص2010دمحم العيد آل خليفة، (متثل مجعا من ذوي الفضل طاهرا   وهل أنت إال طاهرا فضالء 

  ). طاهرا(فمن مجيل القول وطريف البالغة أن الشاعر يداعب زميله عن طريق اجلناس يف كلمة 

شعراء اجلزائر يف العصر ( اهلادي السنوسي الزاهري يف كتابه  ومن طريف ما قرأ�ه يف ديوان دمحم العيد وسجله األديب الشاعر دمحم 
هذه املناجاة الشعرية األدبية بني دمحم العيد وداعية اإلصالح الشيخ الطيب العقيب، يقول دمحم العيد يف قصيدته اليت عنوا5ا ) احلاضر
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  ":األقالم أسالك املناجاة"

  ـــــــــــان     هذا لعمرك مفخر اإلنســــــــــــــــــــــانأدب يروق إىل جالل الشــــــــ
  ال تبك حظك يف احلجاز فإمنـــــــا     لك يف اجلزائر ميزة الرجحـــــــــان

  يف صدى أرجائهـــــــــا     شيخ العلوم ومنبع العرفـــــــــــــــــــــــان إين عهدتك
  و ألنت فيها زهرة فيحاء مـــــــــــــــــــــــا     برحت تروق لزائري البستــــــــــــــــان

  األفنان "طيب"d صاحب الطبع اللطيف ومنتج     الشعر الظريف و
  ).495، ص2010دمحم العيد آل خليفة، (منذ استمعت رقيق شعرك مــــــــــــرة     أدركت سر متايل األغصــــــــــــــــان 

طريق التورية يف  وهذه مناجاة ظريفة من دمحم العيد يعرتف فيها الشاعر للطيب العقيب مبشيخة العلوم و�لشاعرية، وطرفة بالغية أخرى عن
أما عن قصته يف احلجاز فنسجل ماقاله الشيخ . اليت أراد Àا بستان بسكرة الكبري وقد كان ملتقى لعلمائها وأد�ئها)  البستان( لفظة

رها Àا ه بعد احلج املدينة املنورة حيث كان استقرا 1314سكنت عائلتنا أول سنة : "الطيب العقيب بنفسه يف كتاب دمحم اهلادي الزاهري
الزاهري دمحم " ( رمحة هللا عليهم) ببقيع الغرقد(وÀا قرب أبوي وعمي وعم والدي وأخيت وجل من هاجر من أفراد عائلتنا كلهم دفنوا هنالكم 

  ). 126، ص1926اهلادي، 

  . به وبعائلتهوكأين �لشاعر دمحم العيد بعث Àذه القصيدة الرسالة معزd الشيخ العقيب Àذا املصاب اجللل الذي أمل

، ونفس القافية يبدو من خالهلا أنه بعث إليه Àا يف عيد الفطر مهنئا )الكامل(وقد أجابه الشيخ الطيب العقيب بقصيدة من نفس البحر 
  :بقوله

  روض األديب وزهرة الشبـــــــــــــــــان      واىف نظامك بل عقود مجــــــان
  ودهشت من ترصيف ما أبدعته      مل أستطع ردا على سحبـــــــــــــــان
  واليوم عيــــــــــــــد الفطر حقا قد أتى      فعجبت إذ عيدان يلتقيـــــــــــــــــــــــان

  ــــــــيزانونطقت �لشعر الصحيح وزانـــــــه      لكن بشعرك خف يف امل
 d)ت التقـــــــــــــى عيدان)      خليفة(أنت العيد أنت ) عيدÌ والعيد إن  

  ).147، ص1926الزاهري دمحم اهلادي، (فاهنأ بذا العــــــــــــــــــــيد اجلديد ويهنأ        العيد السعيد مبفخر األوطان 

ن الطيب العقيب تتمثل يف ا¹انسة بني العيدين، عيد الفطر والعيد الشاعر، وال خيفى أن الشاعر حني يشبه الشاعر �لعيد وطرفة أخرى م
  :إمنا يستحضر قول املتنيب يهنئ سيف الدولة احلمداين مبناسبة عيد األضحى

  ن مسى وضحى وعــــــــيداهنــــــــــــــــــيئا لك العيد الذي أنت عيده    وعيدا مل

  ).372، ص1983املتنيب، (فذا اليوم يف األdم مثلك يف الورى     كما كنت فيهم أوحدا كان أوحدا 

 الشيخ شنوف(ومن الشعراء الذين كانوا حيرصون على وصل دمحم العيد، ويتأملون جلفوته، ويشتاقون للقائه صديقه الشاعر محزة بكوشة 
  :الذي أرسل إليه معاتبا). 2012محزة بكوشة، 
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  dعيد ما تلك املواعــــــــد      قد تراءت كالسديـــم
  هل حنن كموٌن مبزرعة      وســـــــــــاقينا لئـــــــــــــــــيم
................   ......................][...  

  كما العقد النظـــــــــــــيم)     جلوال(و) فرحاr(كنا و
ــــــــــــــاحنا    واألمر ¬ العظـــــــــــــــيم   فتفرقـــــــــــــت أشبــــــ

  لرقيمdعيد ما هذا التكــــــــــــــــــــا     سل والتماطل �
  )مليم(أو) صانيت(إن كلفتك رســــــــــــــــــــــــاليت    مخسني 

  ).80- 79، ص2012الشيخ شنوف محزة بكوشة (فاترك مساءك قهـــــــــــــــــوة     وابعث كتا� للحميم 

  . املؤلف والذي صار مثال يضرب لنكث العهود وعدم املساواةنثرية مكشوفة وتناص مع البيت الشعري ا¹هول 

  ال جتعلوين ككمون مبزرعة      إن فاته السقي أحيته املواعيد

ينظر مركز سلف للبحوث (وإشارة إىل املودة والصداقة اليت كانت جتمع الشاعر محزة بكوشة ودمحم العيد ورفيقيهما فرحات بن الدراجي 
  ). 671، ص�2013صر دمحم، . (وجلول البدوي). اساتوالدر 

ومبا أن الشاعر محزة بكوشة كان قد أقام يف تونس أdم دراسته هنالك، فمن الطبيعي أن تنشأ بينه وبني شعرائها صداقة ومودة، ومن 
املشرف  -عر� دمحم العيد يف شبابه مثلما كان يلقب شا –هؤالء صديقه الشاعر التونسي حممود بورقيبة امللقب بشاعر الشباب آنذاك 

التونسية اليت كان ينشر فيها شاعر� قصائده يف أواخر العشرينيات وبداية  الثالثينيات من القرن ) الوزير(على الصفحة األدبية جبريدة 
زة بكوشة مبناسبة عيد الفطر من املاضي مما جعل الشعر اجلزائري يتجاوز اجلزائر نشرا إىل بقية أقطار الوطن العريب، فقد أرسل شاعر� مح

  :إىل الشاعر التونسي حممود بورقيبة Àذين البيتني  1933عام 

  رمسي إليك رسول    �لعيـــــــد جاء يهنــي
  ).51، ص2012شنوف محزة بكوشة، (فإن تصنه تصين    وإن �ــــــــنه �نـــــــــــــــــي 

  :ليه حممود بورقيبة Àذه األبيات اليت نشر�ا جريدة الوزير وأدرجها بكوشة ضمن ديوانه من الوزن نفسه والقافية نفسهافرد ع

  رسم الصديق عزيــــــــز     لن يلتقي أّي هــــــــــــــون
  بل هو عندي مصان     �لقلب أكرم صـــــــــــــون
  d خّل رمســـــــك بـــــــاق     يف مهجة القلب مين

ــــــــــــــــا�     ما بني حبــــي وفنـــــــــي    ).51، ص1012شنوف محزة بكوشة، (حيتل فيها مكـــــ

بعث " أطلت الغياب"ن وهي قصيدة عنوا5ا ومن القصائد املصنفة ضمن املراسالت الشعرية ما قرأ�ه مدرجا يف ديوان الشيخ أمحد سحنو 
بفرنسا من أجل إجراء ) ليون( Àا الشاعر عبد الكرمي العقون إىل رفيقه أمحد سحنون متشوقا إىل جملسه وعهده على إثر زdرته ملدينة 

وÀا القصيدة اليت  يقول  عملية جراحية بقسم طب العيون نشر�ا جريدة البصائر، وقد زار األستاذ عيسى دوس الشاعر وسلمه اجلريدة
  :فيها
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  ! رفيق الصبا وصديـــــــــق العمــر      عليك ســـــــــــالم ندى عطرا

  صديـــــق يواسيك عند اخلطر      ! حيفظك يف غربة ما Àـــــــــــــا
   النفس أقوى األثررحلت عن الصحب d خريهم      وخلفت يف

  ! وطرت عن الروض d طائـــرا      تغين مساء وعند السحـــــــــر
 d292، ص2007أمحد سحنون، (فعد ليعود لذيذ السمـــــــــــــــــــــــــــــر "       أمحــــــــــــــــدا"أطلت الغياب أ.( 

  :الرسالة �لسالم فقد ختمها �لدعاءوإن كان بدأ هذه 

  ).293، ص2007أمحد سحنون، (شفاك اإللـــــــــــــــــــه فعد سالــــــما      لتطلع يف أفقنا كالقمــــــــــــــــــــــــــــــــــر                   

م أنسا وÀجة بدرر شعره، ومرة �لقمر ينري جمالس األصحاب ومن مجيل الصور أن يشبه الشاعر صديقه مرة �لطائر املغين ميأل جمالسه
  .واخلالن

�لسكون بدال ) عطر(�أللف املقصورة، وكلمة ) ندى(�لياء بدال من ) ندي(ويبدو من خالل قراءة البيتني األول والثاين أن ترد كلمة 
  ). فعولن(�أللف ليستقيم الوزن والبحر املتقارب القائم على تفعيلة ) عطرا(من 

Âدخال الم األمر ليستقيم الوزن أيضا، ما مل تكن تلك أخطاء مطبعية وهذا ما ) ليحفظك(أما البيت الثاين فيجب أن يبدأ �لفعل 
  .نرجحه

  :والقافية نفسها" املتقارب"من البحر نفسه ) إىل أخي عبد الكرمي(وجييبه أمحد سحنون بقصيدة عنوا5ا 

  ب والذكرdت الغرر    وخدن القوايف وحلف السمرأخا احل
  وحقك مل أمس عهدا مضى    مجيال سريعا كلمح البصر
  قطفنا به من مثار املنـــــــــــى    أفانــــــــــــني من dنعات الثمر

  ـــــف الفراشة حول الزهريرف خالل عهود الصبــــــــــــا    رفيـــ
  ومازلت رغم تنائي الديـــــــــار    ذاك الصـــــديق الويف األبر

  ).294، 2007أمحد سحنون، (مواثــــــــيقنا غضة ما تــــــــــــزال     وعقد اهلوى بيننا ما انتثر  

بت ليليت تلك أراود قرحييت علها تسعفين مبا يريح عن كاهلي هذا الدين ويؤدي عين هذه : "وحول هذه القصيدة يقول أمحد سحنون
التحية فما كاد الصبح يتنفس حىت كانت القصيدة تتنفس معه نفس احلياة وعاد إيل األخ عيسى فأمليت عليه القصيدة من ذاكريت ألن 

  ). 294، ص2007أمحد سحنون، ". (دةالكتابة متعذرة علي بسبب املرض فكتبها وبعث Àا إىل اجلري

إن هذا التعليق إمنا يدل عى شاعرية أمحد سحنون وحضور بديهته وقدرته على االرجتال من �حية، ومن جهة أخرى يعزز ما قلناه يف 
م عن بعد على املشافهة، فاعتمدوا لذلك يف تواصلهم و تفامهه بداية املقال من أن العرب يف اجلاهلية، جلأوا إىل الشعر كوسيلة للتواصل،

لذا كانت الرسائل الشعـرية متثـل الوجه احلقيقي األصيل للرتاسل يف اجلاهلية ، ألن الشعر يسهل قوله و  األخبار، بل نقل املشاعرلنقل 
  .حفظه وتداوله على حد سواء
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  رسالة يف الشعر اجلزائري احلديثالأدب 

  خامتة

  : النتائج اآلتيةمن خالل هذه القراءة يف دواوين الشعر اجلزائري حبثا يف أدب الرسالة خنلص إىل 

 إذا كانت الرسائل الشعـرية متثـل شكال من أشكال التواصل والرتاسل يف اجلاهلية ، ألن الشعر يسهل قوله و حفظه وتداوله فإ5ا ما تزال
واوين شعراء وجدت الرسالة الشعرية منبثة يف د .متثـل شكال فنيا اعتمده شعراء اجلزائر حديثا من أجل التواصل والرتاسل يف ما بينهم

كانت تدرج حتت عنوان اإلخوانيات أو  .اجلزائر لكنها قليلة، وتكون الرسالة قصيدة طويلة، وأحيا� مقطوعة قصرية يف بيتني أو أكثر
ض أو تدور موضوعا�ا حول قضاd الوطن والعلم والشعر واملناسبات كالتهنئة �لعيد أو التعزية أو اللوم أو حال املر  .املراسالت الشعرية
غالبا ما يذكر فيها اسم املرسل  .تستهل �لسالم غالبا وقد تنتهي �لدعاء .قد جتمع الرسالة الواحدة بني الشعر والنثر .االنقطاع والغياب

يا� تزيينها pصناف البالغة من جناس وتورية وتشبيه وأح .إليه، وقد يشار إليه pلفاظ محيمية مثل األب واألخ والصديق والرفيق واخلدن
  .ما يرّد الشاعر يف الغالب على رسالة صديقه مقتفيا البحر نفسه والقافية نفسها .�لتناص
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Abstract :  Article info 

The subject of the research is the Exile in Poetry collection of the Poet and 

Writer Muhamed Said El Abbasi, whose style was distinguished by strength, 

clarity and symbolism, the poet has taken the Subject of Exile and distance from 

his Country, Sudan, a Path of advice to his People and Friends. 

The exile in the Poetry collection of Muhamed Said El Abbasi, is a conversation 

about Memories in all their forms and sections, His distance from his homeland, 

Sudan, in Egypt, had many interconnected feelings; love, hate, longing, fear, 

pain and hope ... 
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  املنفى يف ديوان الشاعر دمحم سعيد العباسي

 مةقدّ م

بنعويها  –الشك أن هناك أمورا متّر حبياة اإلنسان تبقى عالقة يف ذهنه ال تفارقه، وتؤثر يف كينونته ووجود، وال شك كذلك أن املنفى 
  . والغربة والبعد عن الوطن له أثره على الفرد -االختيارية والقسرية

حديث عن كيان اإلنسان، وحديث عن أصله، وذكرBته، ... يكما أن احلديث عن الوطن واألرض واملدينة والبلد والقرية والقبيلة واحل
ومشاعره، وقد صوروه Pألم Rرة، واألنثى Rرة أخرى، وPلرتاب أيضا، وحتدث عنه وعن حبه السياسيون واحملبون والرؤساء والسالطني 

  .والشعراء واألدPء، فهو وصلة بني كل هؤالء مجيعا

وإمنا هو علقة لكل ما له صلة به؛ من Rريخ وجغرافيا  ، أكرب من فضاء له مساحة وحدود -ولهوما هو يف مدل -الوطنوميكن القول أن 
  ... وثقافة ودين 

  ...  وهو احلضارة واإلبداع والرقي والتطور، وهو احلب، واملشاعر، وثوران الوطنية، وقوة االنتماء

أن املنفى واالبتعاد عن الوطن يثري املشاعر ويستثري اجلرح، ويوقظ والوطن معشوق ويزداد عشق الناس للوطن بعد املنفى واالغرتاب، ذلك 
  . لذلك جتد جند أدب االغرتاب واملنفى يتغىن Pلوطن ويعلي من شانه ويلهب ذكرBته. األمل

 اإلشكالية

  :وميكن طرح اإلشكالية التالية
  .هل وفق الشاعر دمحم سعيد العباسي يف تصوير الوطن من خالل شعره؟ -
  ما هي املوضوعات اليت حواها شعر دمحم سعيد العباسي يف املنفى؟  -

  هدف البحث

مظاهر املنفى واالبتعاد عن الوطن يف شعر دمحم سعيد العباسي من خالل ديوانه الشهري  وقد كان اهلدف من هذا البحث هو استجالء 
نفى عند  هذا الشاعر اليت كان يعتصر قلبه وهو خارج أرضه وذكر املوضوعات الكربى اليت تتعلق Pلوطن وامل. املوسوم بديوان العباسي

  .السودان

 الوطن واملنفى عالقة احتواء .1

اإلنسان من بيته الذي ترعرع فيه، وخيرج  والتعلق Pملعامل اليت البست نشأته، حينما ينتزع طر اإلنسان على حّب األرض اليت وجد فيها،فُ 
  .املوت على هذا اخلروج الذي هو اقتالع من جذوره م مهُّه، ورمبا آثراليت أحبها تتمزق نفسه، ويعظ من أرضه

  :تعاىل لذلك أشارت اآلية الكرمية إىل هذه احلقيقة بقوله

َنا َعَلْيِهْم َأِن اقْـتـُُلواْ أَنُفَسُكْم َأِو اْخُرُجواْ ِمن ِدBَرُِكم مَّا فـََعُلوُه ِإالَّ َقِليٌل  نـُْهْم ﴿َوَلْو َأ�َّ َكتَـبـْ ُْم َوَأَشدَّ مِّ َوَلْو أَنـَُّهْم فـََعُلواْ َما يُوَعظُوَن ِبِه َلَكاَن َخْرياً هلَّ
  .66:تـَْثِبيتًا﴾ النساء
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 واسيين بن عبد هللا

 
َقْد َعِلْمُت أَنَِّك « :فقال -منطقة جبانب مكة -والرسول عليه الصالة والسالم كان حيب وطنه؛ فعن أيب هريرة أن النيب وقف على احلزورة

، وَ  ، َوَلَوَال َأنَّ َأْهَلِك َأَخَرُجوِين َما َخَرْجتُ َخيـُْر َأْرِض ا�َِّ : ، ص5: ، ج1403أبو بكر عبد الرزاق الصنعاين، (» َأَحبَّ اْألَْرِض ِإَىل ا�َِّ
26.(  

إنك أحب أرض هللا إيل ولوال أن كثرة املشكالت وقلة اليد :" لسان حاله يقول -©ي نوع من أنواع اخلروج -والذي خيرج من بلده
فاألسباب اليت تؤدي إىل االغرتاب  واخلروج من الوطن كثرية إال أن قلة اليد والفقر واإلحساس Pلظلم هي ". لم والبطالة ما خرجتوالظ

  .األسباب الرئيسة يف اهلجرة أو االغرتاب

ى يغلب عليه الغضب واحلديث عن الوطن من موقع املنفى واالغرتاب خيتلف عن املوقع الداخلي له، ذلك أن األديب يف حديث املنف
والكره والتذمر من جهة، واالستهزاء والسخرية واالستهتار من جهة أخرى، مع االحتفاظ بذكرBت الصبا والطفولة، و©مل العودة 

  .والرجوع إىل الوطن

ْنَسان ألمٍر فهَو َمْوطن َلُه، َكَقْوِلك"وأما الوطن  : تِْلَك املواطِن فادُْع ا�ََّ يل وإلخواين، َوتقول ِإذا أتيَت فوقفَت ِيف : فكّل َمَكان قَاَم ِبِه اْإلِ
َوطَّْنُت نَفِسي على أمٍر : وَأطَْأته، َوتقول: واَطْنُت فَال� على َهَذا اْألَمر ِإذا جعْلُتما ِيف أَنـُْفِسُكما َأن تـَْفَعاله، َفِإذا أردَت معَىن وافـَْقَتُه قلتَ 

  ).11:، ص14: ج ،2001هري، األز . ("فتوطََّنْت، َأي َمحْلُتها فَذلَّتْ 

وهو األرض اليت يولد فيها اإلنسان، وينشأ فيها، ويرتعرع يف أكنافها، ويتزّوج فيها، وهو املكان الذي حيتوي جمموعة من عبق الذكرBت 
  ). 2018إبراهيم أبو غزالة، ( .اليت ال ُميكن نسيا¶ا، وPلتايل فإنَّ الوطن هو مبثابة الذاكرة لإلنسان

كانت العرب حتمل معها تربة من بالدها أو رمالً :" الوطن منزلة عالية عند املغرتبني واملهاجرين واملنفيني، حىت أن اجلاحظ قال وقد �ل
  ).16-15: ،  ص1982اجلاحظ، ( ".أو عفراً إذا غَزْت، أو سافرْت؛ وذلك من أجل أْن تستنشقه عند نزلة أو زكام أو صداع

الشعراء والروائيني والقصاصني عاشوا املنفى واالغرتاب واهلجرة، فجاءت كتاºPم متأثرة Pلوطن،  ويزخر األدب العريب جبملة من
ميخائيل ، و جربان خليل جربانحممود سامي البارودي، وأمحد شوقي، إليا أبو ماضي، شفيق معلوف، : ومشاعرهم خمتلجة حببه، فنجد 

، رشيد سليم اخلوري، و فوزي املعلوف، و ميشيل نعمان معلوفو ،  مشرقأمني، و ندرة حداد، و عبد املسيح حداد، و رشيد أيوب، و نعيمة
 ...اسكندر كرPج، و توفيق قرPن، و جرجس كرم، و رشكر هللا اجل، و عقل اجلر، و إلياس فرحات، و جورج صيدحو 

مشاعر  ودمحم سعيد العباسي السوداين من مجلة الشعراء الذين وجدت هلم قصائد يف الوطن،  وحبه، واحلنني إليه، واختلجت يف قلبه
  . خمتلطة حوله

 دمحم سعيد العباسي ترمجة خمتصرة للشاعر  .2

، ويعد Pلسودان السمانيةالطريقة  دمحم سعيد بن الشيخ دمحم شريف بن الشيخ نور الدائم بن الشيخ أمحد الطيب مؤسس شاعر� هو 
  )دمحم سعيد العباسي( . واحد من أبرز أقطاب التصوف يف السودان

ا كبريا، تتلمذ على يديه كثري من األئمة والعلماء ووالده الشيخ دمحم شريف نور الدائم كان خليفة للطريقة السمانية وزعيما طائفي
 )دمحم سعيد العباسي( يف السودان الثورة املهدية زعيم دمحم أمحد املهدي Pلسودان، فقد كان أستاذا لإلمام
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  املنفى يف ديوان الشاعر دمحم سعيد العباسي

 Pلسودان ،النيل األبيض راديب ود نور الدامي، الواقعة يف منطقةولد الشاعر دمحم سعيد العباسي  من شعراء السودان املشهورين، يف قرية ع
  . م1981م، وقيل 1980مسة 

الكتاتيب، فتعلم منها وأدخله ، وعمره سبع سنين، وانتقل به والده محمد شريف في حوادث المهدية إلى أم مرح شمال أم درمان
 .أمثال الشيخ محمد البدوي ؛خذ عن علماء عصرهمن عمره، فأإلى أن بلغ العشرين 

وقد نشأت بينه و بين الشيخ عثمان زناتي . ولكنه استقال منها بعد عامينم، 1899و في عام ، التحق بالكلية الحربية المصرية
ه أثرت بشكل كبري يف تكوينه األديب؛ فقد الحظ الشيخ عثمان إملام تلميذمدرس اللغة العربية بالكلية الحربية صلة روحية عظيمة 

دمحم (وعندما تويف الز�يت رÓه العباسي بقصيدة. العباسي بعلم النحو والعروض وحفظه للقرآن الكرمي، فقرّبه إليه من دون بقية التالميذ
  ).سعيد العباسي

  ).4:، ص1948دمحم سعيد العباسي، : (ومن رÓئه له ما وجد�ه يف الديوان الذي صدره Õذا اإلهداء 

 ضـريح الز�يت عثمانية*** صرفيا رمحة هللا حلى مبـ
 وقد شاد يب دون أترابية*** عا ـــــــــــــآدابه يـافـــــــــــذاين بـــــــــــــــغ

 اعـجز طوقي وأعيانية*** وB شبيه احلمد إن القريض
 صم، وانطق بـه الراغية*** أعرين بيانك امسع بـه األ 

تعرف عليه أثناء دراسته Pلكلّية احلربّية مبصر، حبّا وولعا وتشوقا ملعرفة خباB األدب أÓرت عالقته مع أستاذه عثمان الز�يت، الذي 
وبطون الشعر العرّيب الرصني، فكانت العالقة بني الرجلني محيمّية وشبه روحّية أو قل روحانيّة، أثرت فيما بعد بشكل كبري يف تكوين 

الز�يت إملام تلميذه الوايف بعلوم اللغة العربّية من النحو والصرف والعروض  من أول وهلة أدرك. عناصر شخصية الشاعر الفذ العباسي
وبعد وفاة أستاذه الز�يت أشعره . فضال على متلكه نواصي آي القرآن الكرمي، فكان ذلك سببا وجيها يف تقرّبه إليه من دون بقية الزمالء

  )2020دمحم بدوي مصطفى، ( .العباسي مبرثية عصماء

شاعر� ديوانه يف حياته، وأعجب الز�يت أّميا إعجاب بشعره، وبعث له خبطاب اإلعجاب، وهي رسالة مفعمة Pلتقدير  وقد أهداه 
: واالحرتام، ومليئة Pملعاين والصور، تسيل Pإلعجاب،  وهي موجودة يف الديوان ومصورة خبط يد الز�يت رمحه هللا تعاىل، ومما قال فيها

شيخ دمحم سعيد العباسي أدام هللا فضله، قد تشرفت Pستالم خطاPتكم الكرمية وشعرت Pلفخر واالعتزاز سيدي األستاذ الفاضل ال"
عندما علمت بعزمكم على إصدار ديوان يتضمن أشعاركم، وال أدري وهللا كيف اعتذاري عندك يف Ýخري الرد، وقد طوقتين جبميلكم 

هد وبعد الشقة، وإين ألطب نفسا أن أكون تلميذا لكم يف حفظ اجلميل  وراعية ومشلتين بفضلكم ، إذ تذمرمت أستاذكم على طول الع
  ).6:، ص1948دمحم سعيد العباسي، ( "الود، والثبات على العهد

كان شاعر� صاحب ثقافة عربية ودينية واسعة، وقد نظم العباسي شعره على املوزون املقفى وجدد يف موضوعاته، حمافًظا على قوة 
اللغة مستمًدا صوره من بيئة الشعر القدمي، غري أنه خاض موضوعات عصره اليت ارتبط أكثرها بتجربته الروحية والوطنية،  السبك وجزالة

   )دمحم سعيد العباسي( وال سيما قضاB السودان
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وتتجلى عالقاته اإلنسانية ويف شعره مسحة ذاتية فجاءت جتربته مزًجا بني روافد عدة، جتمع بني األصالة واملعاصرة؛ كشأن رواد التجديد، 

 ).دمحم سعيد العباسي( صافية مفعمة Pحلنني يف مراثيه، كما يف مراسالته، وذكرBته

، وينطلق فن العباسي وأدبه من أماديَد دينية عميقة اجلذور يف التصوف، كما يستمد قوته من لغة غذºا مشاهد البادية مبضارÕا، ونريا¶ا
إىل ماء، وانتجاعه فيها وتتبعه مساقط املطر، حيث كان كما كان األولون ينزلون على املدر مثلما ينزلون  وانتقال الشاعر فيها من ماء

   ).دمحم سعيد العباسي( على األواجن الطوامي

، مع والدهات عديدة إىل مصر، فبعد املدرسة احلربية اليت بقي فيها هناك سنتني، ليعود إليها لتلقي  املزيد من العلم وذهب العباسي مر 
  .فرمحة هللا عليه رمحة واسعة. م1963مث يرجع إليها آخر حياته، وقد وافته املنية هناك، سنة 

  موضعات املنفى يف شعر العباسي .3

لقد عاش الشاعر دمحم سعيد العباسي لوطنه السودان يف كل أوقاته ومراحل عمره، خملصا له؛ يفرح لفرحه، ويبكي لبكائه، ويغضب ويثور 
يصيبه من نكبات ومصائب وحمن، ويغين لبطوالت رجاله ومصلحيه ويهاجم ويذم املقصرين منه من املخاذلني واخلونة والضعاف، ملا 

  .وينصح احملتاجني للنصيحة

  :لذلك سأبرز كيف يرى شاعر� دمحم سعيد العباسي الوطن، وكبف يتغىن به يف ديوانه على النحو التايل

  نصيحة ألهل الوطنال. 1.3

فهو  ؛الشاعر دمحم سعيد العباسي يكّن ألهل وطنه السودان حبا كبريا، فهو ال يفتأ يقدم النصح تلو النصح، لعلها جتد قلب واعيا كان
  ،عند مقدمه مصر اليت عاش فيها أBم الشباب ورجع إليها يف زمن متقدم من عمره "ذكرBت"يقول يف قصيدة 

  ).24-23 :، ص1948د العباسي، دمحم سعي( :فيقول �صحا ألهل وطنه ومسؤوليه

 وِمْغَفرا -إذا جار الزمانُ -درعاً ***B من رعيُت وداَده وعددتُهُ 
 منه اخلطوُب هوًى ولن يتغّريا***امسْع نصيحَة صادٍق ما غّريتْ 

 لكْن أتيُتَك ُمشِفقاً وُمَذكِّرا***مل آِت أجهُل فضَل رأيَك واِحلجى
راَعدُّ ***والنصُح من شيِم الصديِق فإن وىن  وه يف شرع الوداِد ُمقصِّ

 أبلى الصحائَف منه إال َأْسُطرا*** عمري كتاٌب والزماُن كقارئٍ 
  ورأيُت مـن أحداثه ما ال يُرى*** فعلمُت منه فوق ما أ� عاملٌ 

 من Rٍج وقد أُْلِبْسَت Rجاً أزهرا*** فديُتَك ما الذي ترجوه: قل يل
 أرقَّ من النسيم إذا سرى كانت*** وورثَت يف ما قد ورثَت مشائالً 

 فيه ملكَت جـماعًة ُمستأِثرا*** أما السمـاُح فال يساجلَك امرٌؤ 
 للخادعني وللســياسة َمْعربا*** فار©ْ بنفسَك أن تكون مطّيةً 

 رهٌط قد انتظموا ببابَك عسكرا*** وحذاِر من ُرسل القطيعِة إ¶م
 ـيء Õم ألمر ُدبِّراـــــــــــــــــــُحِشروا وجِ *** اقهم حـبٌّ إليَك وإمناــــــما س



  

  

  
  

  

 

270 

  املنفى يف ديوان الشاعر دمحم سعيد العباسي

 وتضّم مشَل املسلمني وتـُْنَصرا*** وألْن تبيَت على الطوى وتظّلهُ 
  عـظٌة لذي نظٍر َوعى وَتدبّرا*** خيـٌر، ففي التاريخ إن قلّبَتهُ 

الود واحلب، وهو يؤكد أنه  وانظر كف بدأ هذه النصائح ألهل وطنه Õذا النداء املفعم Pإلشفاق، وكيف قدم نصيحته على طبق من
  .صاحب جتارب علمته احلياة فاخترب Õا

وهو يتوسل إليهم أن يقبلوا نصيحته؛ ألنه صادق فيها وخملص لوطنه ودينه، قدوته يف دلك سيد� هود عليه السالم بعدما دعا قومه قال 
  :هلم

  .68-67:اْلَعاَلِمَني  أُبـَلُِّغُكْم رَِساَالِت َريبِّ َوَأَ� َلُكْم َ�ِصٌح أَِمٌني﴾ آل عمران ﴿َقاَل Bَ قـَْوِم لَْيَس ِيب َسَفاَهةٌ َوَلِكينِّ َرُسوٌل ِمْن َربِّ 

وأ� لكم يف أمري إBكم بعبادة هللا دون ما سواه من األنداد واآلهلة، ودعائكم إىل تصديقي فيما جئتكم به من عند هللا، �صٌح، : يقول
هللا، وعلى ما ائتمنين هللا عليه من الرسالة، ال أكذب فيه وال أزيد وال أبدِّل، بل أبلغ ما أمرت كما  فاقبلوا نصيحيت، فإين أمني على وحي

  ).504: ، ص12:م، ج2000دمحم بن جرير الطربي، ( .أمرت

 .وكذلك شاعر� دمحم سعيد العباسي، يقدم نصائحه يف طبق من الوّد واحلب ألهله السودان

  طلب العون واملدد للوطن. 2.3

ال يرتك احملب لوطنه سبيال يف إنقاذه وحبث سبل النهوض به وهذا ما وجد�ه يف شعر دمحم سعيد العباسي، حيث كان يطلب العون من 
وهذا ما وجد�ه يف قصيدة من قصائده يطلب من امللك فاروق أن يساعد بلده  .القادة والرؤساء يف العامل أن يعينوا وطنه السودان

  ) 26-25:، ص1948دمحم سعيد العباسي،  :(فيهافيقول .  السودان

 مصر به زين العواصم والقرى*** موالي B زين امللوك ومن غدت 
 وسـقتهمو ميىن يديك الكوثرا***علمـت جاهلها وعلت فقريها 
 ك امليمون مـا أÕا سناه وأÕرا***بوركت من ملك وبورك عـهد 

 ما¶م وتنكرافلقد أمــض ز *** انضر إىل السودان نضرة مـشفق
 إالك مــن يذر العسري ميسرا***ومهو بعرشك الئذون ومـاهلم 

 Pلدو يرتقبون مــز� ممطرا*** فلذا تراهم كالعطشان تطـلعوا 

مث يصرخ صرخته املوجعة فيشرح مللك النيل حال شعبه وما فعل به املستعمر البغيض من تفرقة الصفوف وسجن األحرار وخنق احلرBت 
  ). 23:، ص1948دمحم سعيد العباسي،  :(فيقول ).504: ، ص12:م، ج2000عبد القادر رشيد الناصري، . (وكم األفواه

 مثل الذي فعلوا éساد الثرى*** ضربوا ©قفاص احلديد عليهم
 وسروا وما ملوا مغالبة السرى*** صربوا هلا صرب اجلبال رواسياً 

 مزهروحدي وأشدو بلبال أو *** وسهرت أحدوهم بذكرك دائماً 
 قرطاً وكنت فــريده املتخري*** حىت لصغت كـل أذن منهمو
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  دعوة للتغيري. 3.3

كان الشاعر ينشد التغيري يف وطنه، وكثريا ما كان يغضب على اخلونة من وطنه، ويثور يف وجههم، ويبنيِّ خطأهم، لكن Pحلكمة 
  .واملوعظة احلسنة

عن احلاكم، و وعوده الزائفة للشعب، وكأنه يتحدث عن حبيب كثري  يف حديثه"و. فهاهو يتحدث عن القائمني ©مر السودان
  ).23:، ص1948دمحم سعيد العباسي، : (يقول  ).3،2010-أرشيف منتدى الفصيح.("الصد

  ظاملٌ أحرق اُحلشاشَة صّدا*** خاَن عْهَد اهلوى وأخلَف َوْعدا 
 ىجاد يوًما أعطى قليالً وأْكدَ ****  ماِطٌل ال يرى الوفاَء فإّما

 ـَت جتىنَّ تيًها وإن زرت صّدا*** إن سألَت النَّوال ضنَّ وإن ِغبْـ
 وُمعريي ثوَب الشباِب اسرتّدا***َمْن ُمعيين؟ هذا احلبيب جفاين

 يل مبوًىل مل يـَرَْع ُمذ كان عهدا*** أ� وحدي امللوُم أنزلُت آما

وجيعلوا الوطن فوق  كل . فوا وعودهم أن يرجعوا إألى صواÕمفهو يذّكر املسؤولني  على أمر الوطن وخانوا الشعب السوداين، وأخل
  .    شيء

  واآلFر واملدن التغين Dملآثر والرجاالت. 4.3

ال شك أن املآثر واآلÓر واملدن والرجال من صلب صور الوطن، والشك كذلك أن كثريا من األدPء والشعراء تغنوا بكل ما له صلة 
ال شك أن واآلÓر واملدن والرجال من صلب صور الوطن، والشك كذلك أن كثريا من األدPء  .المن ارض وودBن ومدن وجب Pلوطن

تلك " مليط"والشعراء تغنوا بكل ما له صلة Pلوطن، وقد مسى شاعر� بعض القصائد مبدن سودانية أو ودBن أو قرى، منها قصيدة 
رحله فيها راعه منها مجال الطبيعة، فبدت مليط يف تلك اللحظة تتهيأ لوعٍد مع املدينة الدارفورية اليت يشقها واديها العظيم، وعندما حط 

دمحم سعيد : (فيقول يف ذلكِ  .التاريخ واخللود، متزينة بنخيلها الباسقة ومياهها اجلارية ورماهلا الناعمة وظالهلا الوارفة ومياماºا اهلادلة واملغنية
  ).33:، ص1948العباسي، 

 وجاد واديك ذا اجلنات من وادِ *** العارض الغادي حياك مليُط صوب 
 يشجي اخللَّي ويروي غلة الصادي*** فكم جلوِت لنا من منظٍر عجب 

 املطاì Bجياٍف وإخيادِ  منــا *** آالمي وما أخــذت   أنسيتين برح
 ذيل السحاب بال كدٍّ وإجهادِ *** من  فباسق النخل ملء الطرف يلثم 

  أعــالم جيش بناها فوق أطواد*** ارتفعت كأنه ورماالً حــوله 

 احلديث عن الوطن العريب واإلسالم. 5.3

ال تقتصر صورة الوطن عند الشاعر دمحم العباسي على موطنه السودان، وإمنا ميتد إىل مصر اليت عاش فيها ردحا من الزمن، وترك فيها 
بل إن هذه الصورة متتد إىل  . أكثر من األBم اليت عاشها يف بلده األولذكرBت شبابه هناك، وكان حين إىل تلك األBم اليت قضاها هناك 

  :كل األقطار العربية، لسان حاله يقول
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 وإن بكى مسلم يف الصني أبكاين*** إذا اشتكى مسلم يف اهلند أرقين 
 ويف اجلزيرة تـارخيي وعنواين*** ومصر رحيانيت والشــام نرجسيت 
 إىل بساتني عــز ذات أفنان***  ويف العــراق أكف اîد ترفعين
 يف حبة القلـب أرعاه ويرعاين*** ويسكن املسجد األقـصى وقبته 
 وأستـريح إىل ذكرى خراسان*** أرى خبارى بـالدي وهي �ئية 
 لنا معامل إحـــسان وإيـمان*** شــريعة هللا ملت مشلنا وبنت 

 ب أوطاينعددت ذاك احلمى من صل*** وحيثما ذكر اسم هللا يف بلد 

ففي قصيدته الرائية املسماة Pلطرابلسية عّرب عن غريته على . ارتبط العباسي من خالل قصائده Õموم وقضاB الوطن العريب واإلسالمي
  ).دمحم سعيد العباسي( :فقال  ).دمحم سعيد العباسي( .طرابلس الغرب على الطليان اإلسالم واملسلمني حينما اعتدى

 فليس لــه إال املهندة البرت***إذا ضــاق ذرع املرء مما ينوبه

 لنـجدته أن مسه حادث نكر*** يعدهافما رجل الدنيا سوى من 

  وهذاك نور احلق يف ضوئه فاسروا***أال B بين اإلسالم هذا محاكمو

  .يظهر من هذه القصيدة Ýثره Pلدين اإلسالمي، وهو يدعوا اîتمع السوداين Pلتمسك بنوره؛ ألنه نور احلق

  خامتة

  :يف خامتة هذا البحث نصل إىل بعض النتائج منها

  .نفى يف قلب الشاعر دمحم سعيد العباسي روح الوطنية نزعة االنتماء للوطنأذكي امل -

  كرBت طفولته فيه\للشاعر ذكرBت كثرية عن بلده السودان، وقد أكثر دمحم سعيد العباسي احلديث عن  -

  .كان الشاعر يف كثري من األحيان يذكر بين جلدته حبب وطنه وعدم خيانته، وهذا ما ملساه يف بعض شعره  -

  .واحلمد ñ رب العاملني. هذا ما أمكننا استخالصه يف هذه الورقة البحثية
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La littérature du Moyen Age est certes teintée d’obscurantisme et de théologie, mais 

elle comporte des genres et des auteurs forts appréciables. L’absence d’imprimerie ne 

semble pas vraiment entraver le travail artistique en général et littéraire en 
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philosophie renaît et s’adapte à la règle cléricale, la scolastique imprègne la 

littérature et entre dans la toute jeune Sorbonne. 
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Introduction 
Au lendemain de la chute de Rome s’installe l’esprit étriqué de l’Eglise avec une suprématie 
effroyable et série de pratiques désuètes. Cette idéologie foudroyante gangrènera toutes les sphères 
sociales et culturelles, la littérature ne sera guère épargnée. Ce monde de l’art de l’écriture, autrefois 
privilège des Anciens qui sanctifié, devient tributaire et enchaîné aux strictes règles qu’impose la 
chrétienté naissante.  

Les Père de l’Eglise ne se soucient point des besoins culturels du peuple, au contraire celui-ci sera 
dépourvu d’instruction et de savoir. Les connaissances et la philosophie gréco-romaine sont 
appelées à disparaître définitivement car trop subversive et païenne. A lors débute une nouvelle ère 
historique, dite Moyen Age.  

Longtemps on a divisé cette lourde et obscure époque en plusieurs périodes, mais il serait encore 
plus de revenir à la réalité de cette tranche peu connue de l’Histoire en la prenant toute entière, 
c’est-à-dire en un seul bloc de dix siècles successifs qui ont marqué profondément l’Occident en 
général et la France en particulier.  

1. Histoire de France  
Le Moyen Age est une longue période de l’histoire qui a vu la naissance d’un peuple et d’une 
nation appelée, dans les siècles à venir, à devenir l’une des plus grandes puissances du monde 
européen tout particulièrement, puis de la sphère occidentale en général. Ce peuple porte le nom des 
Francs, il fondera la nation dont il est à l’origine : la France. 

C’est dans ce contexte que naquit le peuple, la langue, la culture et le territoire de la France appelée 
à évoluer pendant dix siècles successifs. Cette longue période d’incubation et de gestation est 
connue sous le nom du Moyen Age : une ère terrible et dangereuse où toutes les nations sont 
menacées de disparition si elles ne se défendent pas et ne s’étendent pas.   

Les Germains sont à l’origine du peuplement du continent européen de par le grand nombre de leurs 
tribus et de leurs branches dont les Alamans, les Angles ou encore les Francs en sont issus. Ces 
peuples dont l’origine est probablement indo-européenne vont construire l’Europe et l’unifient, 
dans un premier temps, par les liens du sang comme la monarchie établie sur chaque territoire 
conquis ou colonisé par l’une des tribus germaniques. 

Les Invasions Barbares de la fin de l’Antiquité furent à l’origine de la chute de Rome et de son 
époque caractérisée par la philosophie grecque et la culture romaine. Les Dieux antiques, connus 
sous le nom de mythes, disparaissent et laisse la place à un seul Dieu tout puissant dont le règne 
marquera le Moyen Age en particulier et où l’Eglise dominera et règnera sans partage sur grande 
partie de l’Occident.  

L’ère médiévale débute ainsi et se poursuit par des changements profonds des sociétés et des 
peuples en leur forgeant une mentalité des plus fermées et des plus complexes à des fins 
d’asservissement et d’esclavage. A côté du Clergé, la monarchie s’octroie le droit plénipotentiaire 
d’user de terreur et de peur pour parvenir à atteindre ses objectifs qui sont, comme ceux de l’Eglise, 
l’enrichissement et la constitution de véritables trésors amassés tout au long de cette période en 
toute impunité.  
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Comme la fin justifie les moyens est la seule règle du couple monarco-clérical, les  crimes les plus 
abjects seront commis au nom de Dieu en toute légalité puisque, comme pour les Papes, les rois 
jouissent aussi d’un droit divin. Au Moyen Age, le seul mot d’ordre est Dieu, nul ne s’imagine 
encore à la fin de l’Antiquité ce que ce mot va causer comme conséquences. Dès lors, commence 
une nouvelle ère obscure sous un ciel de noirceur menaçant et condamnant la liberté, la vérité, 
l’humanité, la dignité, l’honneur, l’innocence, la pureté et la paix.  

2. L’obscurantisme 
Le terme est déjà terrifiant surtout quand on recoure à son radical, obscur, qui fait référence sinon 
indique immédiatement la noirceur. Le noir s’oppose à la lumière et quand celle-ci s’éteint, c’est 
l’obscurité totale. C’est ce qui s’est passé au lendemain de l’Antiquité gréco-romaine, le Moyen 
Age est une obscurité totale dans laquelle plongeât l’Occident en général et la France naissante en 
particulier. 

Tout le savoir des Ancien devait disparaître et faire place aux dogmes des hommes de Dieux qui 
s’autoproclamèrent comme seuls héritiers de la parole divine et du message divin du Messie : Jésus 
Christ était désormais représentait par les Papes et le pouvoir de Dieu se réifiait à travers l’Eglise 
catholique romaine d’occident. Tel est donc le nouvel ordre mondial du Moyen Age.  

Si le savoir dérange le Clergé, c’est parce que la connaissance est humaine et non divine comme 
démontrée longtemps avant par les enseignements de Socrate et d’Aristote. Un esprit instruit ne 
peut admettre l’esclavagisme ou la soumission à quiconque. Un intellectuel ne peut autoriser la 
pratique du charlatanisme et les rites arriérés, les croyances et les traditions n’engendrent que la 
bassesse et la vilenie de l’homme. 

Ce dernier est appelé à surpasser son ancêtre par la Raison et le Savoir. En cette période, l’être 
humain est diminué et réduit à obéir et servir un culte désastreux et effroyable. Pire, il sera humilié 
et asservi par des tortionnaires sans scrupules et livré à des bourreaux sanguinaires chez qui le sang 
doit couler même sans raison. Celle-ci ne signifie rien pour eux, voire qu’elle n’existe même pas. 

Le pouvoir obscurantiste s’opposant à toute logique et à tout rationalisme, emploie des usages qui 
l’aident à inculquer aux peuples des normes restreintes et absurdes comme le géocentrisme, 
l’astrologie ou la religion car elle est détachée de la réalité. Pour asseoir son pouvoir, l’Eglise 
n’hésite pas à déclarer la guerre à toute personne ou nation n’ayant pas pour dogme la chrétienté, 
cette partie de l’humanité est marquée du sceau de l’hérésie, de l’impiété et d’athéisme.  

Tous les moyens sont bons pour christianiser le monde comme les croisades ou pour purifier les 
âmes perdues comme la terrifiante Inquisition. Les pire crimes sont désormais légitimés et les 
Inquisiteurs vont jusqu’à exhorter les populations à la délation et la trahison même au sein des 
familles. Cette situation s’amplifie et s’intensifie au cours du Moyen Age, l’âge d’or de 
l’obscurantisme.  

Dix siècles de totale obscurité marqueront au fer rouge les peuples d’Europe. Tout est rasé et 
éliminé par la simple force d’un mot d’une puissance redoutable dans des esprits étriqués et fermés 
à toute connaissance et à toute rationalité. Ainsi va le Moyen Age occidental.   
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3. Le féodalisme   
Ce terme aussi est sujet à controverse car il est considéré comme un système ayant relié 
l’esclavagisme au communisme. Aujourd’hui, nous savons que tout système économique est 
forcément un asservissement et une soumission et ce, quel que soit son nom. La féodalité s’y inscrit 
et se définit par l’exploitation massive des peuples par des maîtres tout-puissants.  

Ce système a caractérisé le Moyen Age et devint l’ordre social et politique d’une société fragile et 
faible. La terre étant la principale source de richesse devint un enjeu politico-économique chez la 
plupart des peuples. Les monarques en font leur monnaie d’échange pour asservir ou conquérir 
d’autres territoires convoités depuis longtemps.  

Si l’obscurantisme a fait des ravages au sein de la société civile, il encore ajouter les multiples 
dégâts que causera le système féodal en dépossédant les terre, les confisquant voire les spolier. Car 
c’est aussi la même règle que pour l’Eglise, la fin justifie les moyens et l’argent n’a pas d’odeur 
d’où qu’il vienne du moment qu’on le possède.  

Ainsi se constituent les richesses et les fortunes personnelles. Mais la différence entre le couple 
monarco-clérical et les seigneurs, c’est que les monarchies et l’Eglise obéissent à des dogmes 
hiérarchisés et organisés,alors que les suzerains et les vassaux ne dépendent d’aucun principe ou 
morale, ils se permettent tout au prix de leur perte ou de leur richesse : le féodalisme est un jeu où il 
y a forcément des gagnants et des perdants, ceux qui perdent peuvent s’enrichir du jour au 
lendemain et vice-versa.  

Nul à l’abri d’une ruine en économie car les richesses se défont comme elles se font. C’est pourquoi 
le féodalisme a régné en maître au Moyen Age car il ne concernait que la seigneurie et non pas la 
monarchie ou l’Eglise qui avaient, eux, leur propre système d’enrichissement et des plus infaillibles 
les protégeant de toute menace ou ruine : il s’agit de la religion, ce magnifique système à la fois 
politique, social, culturel et surtout économique.  

L’exploitation des serfs et des gueux entraîne forcément de la production qui amène la richesse 
versée directement dans les grands coffres des seigneurs sans que le moindre argent ne serve plus 
ou moins le peuple. En économie, c’est la règle d’or de la fortune : les riches s’enrichissent et les 
pauvres se paupérisent, et cela n’échappe pas au Moyen Age et l’on peut même dire que c’est la 
seule chose qui n’a jamais changé depuis la nuit des temps jusqu’à cette heure-ci.  

4. Les crises médiévales 
Le Moyen Age est traversé par toute sorte de crises, à la fois théologiques, culturelles, 
institutionnelles, économiques ou encore sociales. Conséquences de tous ces maux, les divers 
conflits qui éclatent par-ci par-là et donnent lieu à des questionnements, voire des doutes que 
sèment les clercs à l’instar des moines dont le travail secret est de préserver et conserver une bonne 
partie du patrimoine des Anciens.  

Les crises théologiques sont essentiellement marquées par le schisme d’Orient avec la fondation de 
l’Eglise orthodoxe en 1054. S’ensuit quatre siècles plus tard celui du catholicisme en Occident et 
ce, dès le XIVe siècle avec le théologien anglais John Wyclif, précurseur de la Réforme protestante, 
et le réformateur protestant suisse, Ulrich Zwingli.  
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5. Les dynasties de France 
L’ensemble des rois de France appartiennent à des familles royales regroupées sous des dynasties. 
Celles-ci ont régné en France pendant près de quinze siècles au cours desquels le territoire et le 
peuple de France ont plus ou moins été partagés et menacés par toute sorte de danger interne ou 
externe. Le Moyen Age n’en fait pas exception puisqu’il comprend les premières divisions du 
territoire et sédentarisation du peuple, voire sa régionalisation linguistique par exemple.   

La France va connaître cinq grandes dynasties dont quatre règneront au Moyen Age. C’est dire 
combien le territoire fut divisé et mis en danger par les questions d’héritage et de querelles 
intestines à l’intérieure même de ces dynasties. C’est aussi une preuve que l’histoire médiévale de 
la France naissante et en quête de devenir, passe par des épreuves de doutes profonds puisque le 
règne des rois médiévaux a fait planer de multiples risques à la patrie et à la nation. 

La successivité des dynasties, quatre en dix siècles, témoigne des déchirures internes entre les 
héritiers du trône et les ravages causés par l’obscurantisme clérical : l’absence d’instruction et de 
savoir a plongé le peuple dans une ignorance sauvage et des croyances divines et sectaires très 
dangereuses, voire dévastatrices. Il faudra des siècles pour éradiquer toute cette inquisition déclarée 
à l’encontre des plus faibles et des innocents.  

Dix siècles d’instabilité politique, d’exploitation économique et d’ignorance culturelle favorisées 
par l’Eglise et autorisées par les dynasties de Frances. Les Pères catholiques ont énormément profité 
de l’absence de tout savoir pour exploiter leurs pauvres brebis en vue de s’enrichir et même amasser 
de véritables trésors, tout comme les rois de France qui ont, eux aussi, trouvé leur intérêt 
économique à travers le féodalisme séculaire et inhumain. Donc, quatre dynasties pour une seule 
période de l’histoire dont les conséquences modifieront à jamais l’ancien territoire des Gaulois.    

5.1. Les Mérovingiens : 481-751 
Cette première dynastie régna entre le Ve et le VIIIe siècle, soit de Clovis Ier, premier roi officiel et 
couronné des Francs, et Charlemagne de la dynastie suivante, première grande figure de l’histoire 
de France. C’est Mérovée, l’un des premiers rois des Francs avant la reconnaissance du royaume 
par l’Eglise au lendemain de la chute de Rome, en 481 avec le couronnement et la conversion de 
Clovis Ier au catholicisme.  

Cette dynastie régna sur la France naissante, l’actuelle Belgique et une partie de la Suisse et de 
l’Allemagne. Pour l’établissement des Francs sur l’ancienne terre gallo-romaine, la condition fut 
l’allégeance à l’Eglise catholique romaine et surtout la conversion. Les Mérovingiens s’installèrent 
et fondèrent leur royaume officiel en optant pour une politique monarchique héréditaire de droit 
divin et mettant sur pied un système économique et social, appelé féodalisme. 

Les nobles et les seigneurs disposent d’un pouvoir large sur les terres et les richesses, exploitant 
ainsi les paysans en les faisant travailler dans les champs dans des conditions quasi bestiaires. Les 
inégalités, le népotisme, l’autoritarisme, la peur, la mort et les injustices forment les règles qui 
régissent le royaume des Francs où l’ignorance massives et populaire règne sans partage.  

La chute de Rome n’est pas seulement la fin de l’Antiquité gréco-romaine caractérisée par le 
pouvoir philosophico-militaire, c’est plus profond encore parce que la disparition de l’hégémonie 
antique de Rome sur l’Occident laisse la place à une dictature des religieux qui renie intégralement 
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l’histoire, non pas celle des Anciens seulement, mais aussi celle de tous les peuples qu’ait connu la 
Terre. 

Ainsi fut établit le dogme du Christ qui, avec son avènement et son histoire, marque le début de 
l’humanité dans la conception chrétienne catholique. Le commencement de la christianisation est 
marqué par les enseignements divins du Messie au tout premier siècle de notre ère et il faudra cinq 
siècle avant que l’Eglise ne puisse gouverner officiellement en s’octroyant les pleins pouvoirs par le 
biais de l’ignorance et de l’obscurantisme. 

Ce système effroyable et foudroyant portera ses fruits avec la chute de Rome en 476 et la 
conversion de Clovis Ier en 481. Ces deux événements marquent une seconde étape dans 
l’installation de l’Eglise : les anciens territoires romains représentent une large diffusion de la 
chrétienté et un territoire important pour l’asservissement de tous les peuples récemment libérés du 
joug romain.  

Mais cette liberté n’en n’est pas une du tout, au contraire, c’est un autre empire qui les récupère 
pour les assujettir à un dogme encore plus dangereux que l’ancien. L’Eglise déclare immédiatement 
la guerre à l’Antiquité et à toute l’histoire préhistorique et historique de l’humanité. Cela se traduit 
les autodafés et la destruction totale du patrimoine antique, cette mission fut incombée aux moines.  

Ces derniers conservèrent, heureusement pour l’humanité, une partie des papyrus et autres traces 
des Anciens. Ce travail débute au lendemain de la disparition de la période antique et permet, tout 
au long du moyen, d’entretenir la flamme des connaissances et du savoir, notamment les 
enseignements aristotéliciens. Cette précieuse activité monacale est un devoir de conscience pour 
l’évolution des futures générations.  

Il est à noter que la dynastie mérovingienne, comme les suivantes, connaît sa première pandémie de 
peste : en Europe du sud, au Vie siècle, une maladie étrange et foudroyante ravage le royaume des 
Francs, on lui donna le nom de « la peste de Justinien ». Un épisode effroyable non loin de ce 
qu’ont connu l’Antiquité et les grandes civilisations du pourtour méditerranéen.  

5.2. Carolingiens : 751-987 
Cette dynastie perpétue le règne des Francs et elle hisse le royaume au rang des grandes puissances 
de l’époque. C’est à Charlemagne que le territoire des Carolingiens s’élargit et finit par posséder 
une grande partie de l’est des premières frontières et érige le royaume en un empire carolingien et 
ce, en l’an de grâce 800.  

C’est aussi une nouvelle ère puisque Charlemagne donne ses lettres de noblesse à son royaume puis 
son empire et ce, en instituant la culture française comme un emblème national. C’est la marque 
spécifique de la France pour des siècles et des siècles. La langue également prend une importance 
capitale puisque le peuple ne parle pas le latin officiel, celui du royaume, mais utilise un autre 
système de communication quotidienne.  

Ce dernier s’inscrit dans la tradition linguistique et porte le nom de « roman ». C’est le premier 
langage qu’utilise le peuple et c’est aussi la première trace de la naissance du français : le « roman » 
sera appelé à se développer pour se transformer en une langue primitive française, puis connaîtra sa 
gloire au lendemain de l’extinction de l’ère médiévale.  
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Charlemagne contribua beaucoup à la conception et à l’évolution d’une langue nationale propre au 
royaume des Francs. Il sera d’ailleurs un très grand roi mécène et protecteur des arts et des lettres, il 
est le premier grand roi de l’histoire de France à qui l’on doit l’identité et la souveraineté nationale 
et ce, grâce à l’institution et l’édification d’une culture riche et puissante qui fera de la France, un 
état respecté et civilisé.  

La langue doit aussi beaucoup à Charlemagne qui a initié et créé une littérature nationale en langue 
romane ou françoise. Le monde des lettres se construit timidement et lentement avec une littérature 
orale faute d’imprimerie, elle se développe autour de la poésie appelée à glorifier les rois ou les 
pères de l’Eglise. Dans ce contexte, apparait la chanson de geste dont la plus célèbre reste celle de 
Roland. D’autres genres apparaissent et marque spécifiquement cette longue période 
d’obscurantisme et d’interdits.  

Charlemagne qui régna de 768 à 814, marque profondément cette période où l’Eglise domine sans 
partage et, pourtant, ce roi des Francs réussit à conquérir la moitié de l’Europe d’antan. Il édifie son 
empire carolingien en remplacement de l’ancien empire romain, il voit dans cette disparition 
comme un vide qu’il doit combler pour mieux gouverner un continent un tant soit peu instable. 
Charlemagne peut être considéré comme le premier maître de l’Europe avant que les Germains n’en 
fassent de même en l’an de grâce 962 où ils édifieront le Saint-Empire germanique.  

A la mort de Charlemagne en 814, ses petits-fils se disputent l’héritage et c’est le début de la 
dislocation du territoire qui a pris tant de temps et de mal à leur aïeul pour le réunifier. Puis cette 
descendance donnera lieu à une chute de l’empire carolingien due au conflit avec les germains qui 
finiront par scinder l’empire carolingien en deux territoires : celui du royaume de France et celui du 
Saint-Empire romain germanique.  

5.3. Capétiens : 987-1328 
C’est Hugues Capet qui installe cette dynastie sur le trône de France en l’an de grâce 987. Ce fut 
une longue période de règne qui se proclame au lendemain de la création du Saint-Empire romain 
germanique. Les Capétiens traverseront le Moyen Age et ses trois époques –le haut, le classique et 
le bas Moyen Age- et connaîtront beaucoup de conflits et de revers.  

Sous leur long règne, la France nourrira une haine vis-à-vis de l’ennemi anglais. Les relations entre 
ces deux royaumes ne cesseront de se dégrader au fil et à mesure que l’Europe se construit et se 
libère, petit à petit, du joug clérical. Les deux peuples s’affronteront dans nombre de batailles et de 
guerre jusqu’à menacer l’existence même, à une certaine période, du royaume des Francs.  

L’origine de cette haine peut trouver son explication dans le partage des territoires qu’ont effectué 
les Germains à l’aube de la disparition de l’empire romain. Les territoires de l’ancienne Gaule 
furent attribués aux Francs, une tribu  germanique de haute noblesse et guerrière, quant aux îles 
britanniques restées vierges se verront colonisées par une horde de sauvages sanguinaires et exclue 
des terre de la grande Germanie : les Angles.  

Ces derniers fonderont l’Angleterre et lui donneront leur propre dialectique germanique comme 
langue officiel de leur territoire, mais aussi comme la langue du commerce et de la finance 
naissante. D’autres tribus viendront les rejoindre et seront soumises à leurs lois et leur règne 
despotique. De la monarchie nobiliaire, ils institueront la monarchie parlementaire pour mieux 
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s’assurer une perpétuité du pouvoir avec un peuple ouvert à toutes les opportunités que procure 
l’Histoire afin de sauvegarder l’unité nationale, monarchique et territoriale.  

Dans ce contexte, la France achève le 1er millénaire avec un peuple aux abois puisque l’Eglise 
aurait prédit la fin du monde au passage à l’an 1000. Illusion populaire et ignorance profonde n’ont 
pu que mener à l’extinction de la raison. Celle-ci retrouvera sa place grâce au vide provoqué par 
l’obscurantisme : la croyance en la fin du monde a fait que l’an 1000 devienne le début d’une 
nouvelle ère.  

En effet, nous passons du haut Moyen Age vers le classique qui est une période plus intéressante du 
point de vue de la culture –comme les arts et la littérature- et de la pensée. La scolastique remplace 
peu à peu la théologie officielle et ambiante qui circule encore pour inciter les doctes à raisonner et 
réfléchir sur l’époque et le milieu dans lequel doit évoluer la pensée, ce sera celui de la Sorbonne. 
Haut lieu du savoir et des connaissances, cette première université deviendra le fief où se 
disputeront la religion et la philosophie avant que la science ne vienne enterrer définitivement les 
enseignements théologiques.  

Les arts et les lettres s’épanouiront à leur tour puisque l’expression de l’imagination et une 
nourriture indispensable au progrès humain. L’on verra apparaître des trouvers au nord et des 
troubadours au sud, la langue d’oïl triomphera du côté de la rive droite de la Seine avant qu’elle ne 
trouve une autre dans le Roussillon. Les plumes de délieront sous l’impulsion des passions avec 
Rutebeuf, Charles d’Orléans, Marie de France, Chrétien de Troyes, Alain Chartier, Christine de 
Pisan, Guillaume de Lorris et bien d’autres.  

L’Eglise ne conservera que le théâtre puisque c’est un art sacré et ce, dès les origines gréco-
romaines. La Trinité, la Passion et les Mystères sont la seule triade qui compose cet art représentatif 
et réservé à un peuple plus qu’ignorant : le but étant d’apeurer et d’effrayer la masse pour mieux la 
contrôler et l’asservir. Il est vrai que les pièces théâtrales jouèrent un rôle décisif dans le maintien et 
la prospérité des Pères de l’Eglise. 

A juste titre, il est vraiment pertinent de mettre en exergue ce volet obscure de l’histoire de 
l’Occident, à savoir le règne sans partage et absolu qu’a exercé l’Eglise et ce, depuis le tout début 
de sa création et de son installation. Les Saints n’ont fait que renforcer, voire institutionnaliser une 
longue tradition qui porte le nom de cupidité. Un péché capital loin d’être si négatif puisque l’Eglise 
s’est arrangée pour s’octroyer les pleins pouvoirs afin de s’enrichir et par là-même faire la fortune 
de tous ceux qui la serve, plus exactement les prêtres catholiques qui n’hésiteront pas à recourir à 
tous les moyens pour atteindre leur fin puisque celle-ci justifie amplement ceux-là.  

D’ailleurs, le fait historique qui illustre cette période classique du Moyen Age, c’est bel et bien les 
Croisades. Ces expéditions punitives et prosélytes ont été déclenchées par l’Eglise afin d’asseoir 
son pouvoir sur d’autres terres et pas seulement les lieux saints qui ne furent que prétextes pour 
envahir et asservir le plus grand nombre de peuples. A cela s’ajoute, l’effroyable tribunal religieux 
qui assassinat un nombre inconsidérables d’innocents : l’Inquisition. Face à la peur que dégagent la 
philosophie et la science, les inquisiteurs décimèrent tous ceux qui se mettaient en travers de leur 
chemin. La différence était la seule et unique cause de cette horrible barbarie de l’histoire.  
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Et le règne des Capétiens connut ces tristes et sombres pages de l’Histoire. Surtout sous le règne de 
certains rois capétiens qui ont plus ou moins marqué cette période classique du Moyen Age. Leur 
époque se prêtait d’ailleurs à diverses confrontations parfois idéologiques, féodales ou liturgiques. 
Ces fausses croyances eurent des conséquences effroyables sur la population encore ignare et 
inculte au temps des chevaliers et des forteresses.  

Philippe II de France, dit Philippe Auguste, dont le surnom se traduit par sa naissance au mois 
d’août, le mois où naquirent jadis les empereurs romains. Il est très célèbre au Moyen Age pour 
avoir élargi  le royaume, remporté de grandes victoires militaires et renforcer le pouvoir royal. Il est 
aussi le premier à avoir adopté le titre de roi de France au lieu de celui des Francs comme ses 
prédécesseurs. En 1214, la victoire de Bouvines sur les alliés des Anglais lui octroie un pouvoir sur 
toute l’Europe et ce, malgré la puissance du Saint-Empire. Sous son règne, le sentiment national 
éclos et s’enracine.  

Louis IX de France, dit Saint Louis en raison de son long inspiré des valeurs chrétiennes. Il réforme 
la monarchie en instituant un pouvoir suprême exercé par la seule personne du monarque chez qui 
se concrétise l’alliance du dogme chrétien avec le régime politique. Mettant fin aux conflits avec les 
anglais, il se consacre à édifier son grand royaume en commençant par créer une monnaie unique et 
des institutions comme le Parlement ou encore la Cour des comptes. Sa piété l’engagera dans les 
deux dernières Croisades en Egypte et en Tunisie où il mourut. Il aura beaucoup plus bâti un 
royaume sur les préceptes religieux que la liberté et lelibre-examen, choses indispensables pour 
prétendre au progrès.  

Philippe IV le Bel transforme la France en un état puissant et la hisse au sommet de l’Europe. 
Prospérité et progrès caractérise la force médiévale du royaume, c’est un roi moderne qui dirige un 
état centralisé et respecté. Cependant, son règne fut entaché de multiples affaires politiques, 
financières et personnelles, il fut un roi moderne seulement pour son époque car le désastre qui 
arrive, le long conflit avec l’Angleterre, ne pourra être éludé par ce roi. D’ailleurs, pour consolider 
l’économie du royaume, il crée les Etats généraux en 1302 dont le pouvoir va s’accroître 
dangereusement au fil des siècles à venir.   

5.4. Valois : 1328-1589 
C’est la dernière dynastie de France au cours du Moyen Age dont juste une partie de ses rois qui 
seront amenés à achever cette longue ère d’obscurantisme et de féodalisme. Cette famille est une 
banche de la Maison capétienne de Valois dont les ramifications s’étendront sur tout le territoire 
français. Les Valois sont à cheval sur deux époques, à la fois médiévale et moderne, mais celle-ci 
ne leur apportera pas la longévité escomptée faute d’entente et d’ordre.  

Sous leur règne et pendant le bas Moyen Age, la France est l’état le plus peuplé d’Europe tandis que 
le reste du monde souffre des famines et de la peste noire. Ces ravages ne tarderont pas à affecter le 
royaume des Valois, les épidémies et les guerres ruineront cet état qui était riche et prospère. Les 
rois de cette sombre période demeureront impuissants et mettront en péril le pouvoir, celui faillit se 
perdre chez les Anglais qui cherchaient, depuis des siècles, à dominer et annexer cet ancien et grand 
territoire gaulois et celte, cher aux Bretons de l’Antiquité.  

La Guerre de Cent Ans, de 1337 à 1453, est l’ultime épisode d’une longue série de conflits qu’a 
connu le royaume des Francs pour édifier et bâtir leur grand état tant désiré et durement accompli, 
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la France. Une fois de plus, l’Angleterre réclame une partie du territoire français dont elle croit en 
être héritière. Les liens de sangs ne suffisent pas pour faire partie d’une nation ou d’un peuple, la 
différence entre Francs et Angles et plus qu’édifiante. Ces deux pays n’ont rien en commun et 
l’origine germanique qu’ils partagent ne suffit pas non plus pour s’accaparer un territoire ou 
prétendre à un quelconque héritage.  

L’ère des Valois est parsemée de conflits et de crises majeures à l’instar de la famine, la peste noire, 
l’affaiblissement de l’Eglise catholique romaine causée par le grand schisme d’Occident et la 
fermentation de nouvelles idées réformatrices qui émergent déjà des territoires germaniques. C’est 
la fin du Moyen Age dans une grande partie de l’Europe qui s’apprête à renouveler ses conceptions 
tant philosophiques que scientifiques : l’aristotélisme aboutit à une pensée plus ouverte sur le 
monde et l’homme.  

Les mentalités empruntent un nouveau et long chemin pour s’émanciper et briser les chaînes 
séculaires des vieilles croyances. C’est déjà le renouveau qui s’installe en Italie qui a tant souffert 
de la chute de Rome et dont elle entend bien récupérer la place qui lui est due comme au temps des 
empereurs romains, elle désire renaître de ses cendres avec une nouvelle époque aussi glorieuse que 
jadis.  

Constantinople fut une cité historique tant pour les grecs qui la fondèrent au VIIe siècle av. J.C, et 
autant pour les romains qui la colonisèrent à partir du Ier siècle de notre ère. C’est au IVe siècle que 
fut fondé l’Empire romain d’Orient après le partage entre Rome et Byzance. Cette dernière change 
de nom en 330 par l’empereur romain Constantin Ier, elle tombera en 1453 entre les mains des 
Turcs qui édifièrent l’empire ottoman. Cet événement marque la fin officielle du Moyen Age 
occidental et ouvre une nouvelle ère géopolitique et socio-économique.  

En parallèle, l’invention de l’imprimerie par Gutenberg en 1450 et la découverte de l’Amérique en 
1492 constituent le point de départ pour l’édification de deux grands empires : l’Allemagne et 
l’Espagne. La nouvelle carte du monde change rigoureusement pour s’étendre à l’Ouest de 
l’Atlantique où se jouera la majeure partie de l’avenir du monde dans les siècles à venir.  

La France, quant à elle, ne jouit point de tous ces progrès qui l’entoure car trop occupée et opprimée 
par de fausses croyances populaires et religieuse refusant de voir le futur qui s’édifie tout juste de 
ses portes. Le Moyen Age aura accompli ses plus grands ravages en France particulièrement avec le 
pouvoir du clergé qui domine toutes les dynasties y compris celle des Valois : ils héritent d’un 
royaume profondément gangréné par l’obscurantisme et la théologie des inquisiteurs. Les dégâts 
sont tellement profonds qu’aucun roi de cette dynastie ne pourra y remédier, les monarques se 
succèdent et échouent lamentablement à reconquérir leur territoire.  

Charles VII est l’exemple le plus édifiant de cette France déchirée et perdue, même l’aide d’une 
jeune fille à peine sortie de la puberté ne sera reconnu ni récompensé à cause de l’ignorance et la 
vindicte d’un roi sans royaume : Jeanne D’Arc sacrifiera sa vie non pour un roi ingrat et stupide, 
mais pour qu’un jour la France puisse renaître et s’ériger au plus haut rang de puissance aux côtés 
d’autres nations qui l’on déjà fait avant elle. Les conflits se succèdent et s’achèvent sans aucun 
intérêt pour un peuple qui a choisi qui s’enterrer vivant dans la mort causée par une ignorance 
effroyable  et un obscurantisme foudroyant. Telle est la France de la fin du Moyen Age, elle n’en 
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sortir et devra son secours qu’à la force des choses et à la volonté de quelques doctes et esprits 
éclairés à qui l’ancien royaume des Francs devra l’édification du grand pouvoir royal de France.  

5.4.1. La poésie  
La poésie médiévale française est variée, elle est parfois dramatique, religieuse, épique ou lyrique. 
La plus célèbre en cette période est la chanson de geste qui se distingue par le contenu et la 
longueur de ses compositions, il y a aussi la musicalité qui l’accompagne et dont les trouvères et les 
troubadours en font un genre particulier.  

Les influences poétiques peuvent être multiples, mais la plus importante est sans doute le lyrisme 
latin antique qui se trouve encore présent au tout début de cette ère. Les poètes de langue d’oc ou 
d’oïl n’hésitent plus à chanter l’art du verbe en exprimant des sentiments, parfois les plus intimes. 
La courtoisie apparaîtra au XIIe siècle comme le sentiment le plus noble : l’art courtois au Moyen 
Age signifie essentiellement la chevalerie. C’est un sens bien étroit et qui convient à l’époque.  

La langue des poètes est le roman qui est un mélange de divers dialectes provenant du latin et à 
l’origine du français. La poésie explore plus ou moins des thèmes chers à l’Eglise d’abord, puis 
inhérents aux grands maîtres du royaume, ainsi on glorifie la chrétienté comme les rois vaillants et 
les seigneurs puissants. L’étroitesse dans laquelle s’enferme cette poésie la condamne à s’exercer 
que pour l’usage médiéval et qu’elle ne pourra jamais évoluer.  

En effet, la conception poétique médiévale est dès le départ emprisonnée dans un dogme religieux 
bien strict car l’art ne peut s’exercer que sous l’obéissance et la domination. C’est pourquoi cette 
poésie a mis beaucoup de temps pour éclore, elle pratiquement absente du haut Moyen Age et 
apparaît qu’au XII siècle : il fallait que l’Eglise puisse asservir et encadrer la pensée et l’expression 
de celle-ci par n’importe quel moyen.  

Les genres poétiques se développèrent à partir du XIVe siècle avec des chansons, desrondeaux et 
des ballades. C’est grâce à la musique que la poésie s’émancipe car l’art musical, déjà présent dans 
les rites religieux et surtout dans les églises comme pour célébrer la messe dominicale, est essentiel 
à la pratique religieuse. Derrière la théologie rigoureuse qu’enseigne l’Eglise, les prêtres ne lésinent 
pas sur les fortunes et les richesses que procure l’asservissement du peuple, à côté de l’or qui orne 
les plus grandes cathédrales on y célèbre la joie et le bonheur de tant d’aisance en musique. Les 
poètes en profitèrent pour y rajouter des mots bien choisis pour un tel cérémonial.  

5.4.2. Le théâtre  
C’est l’art le plus prohibé au Moyen Age car considéré blasphématoire, la cause principale en est 
l’étymologie : les deux radicaux qui composent le mot signifient littéralement « la maison de 
Dieu ». Impossible de concevoir ou d’accepter un autre lieu sacré que celui de l’église. Les Ancien 
en avaient fait un art sacré par ses pièces et ses chefs d’œuvre, les Pères de l’Eglise n’entendent 
perpétuer les rituels païens et mécréants.  

Au lendemain de la chute de Rome, le christianisme prend ses fonction et entend bien rompre 
définitivement avec l’Histoire et l’Humanité et ce, avec l’institution d’une Eglise puissante et 
impitoyable. C’est l’avènement de l’obscurantisme qui plonge les peuples récemment convertis de 
gré ou de force dans une ère sombre et incertaine. Les arts ne peuvent exister car le message divin 
est le seul enseignement sur lequel doit s’appuyer toute pensée ou toute action.  
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Pendant des siècles et des siècles, la représentation théâtrale sera écartée massivement du peuple, 
voire interdite sous peine d’être accusé de péché commis à l’encontre de l’Eglise : l’unique lieu où 
Dieu admet ses fidèles pour le prier. Donc, offenser les serviteurs de Dieu ne peut rester impuni. 
Les édifices et les lieux de représentation n’existent pas au Moyen Age car le théâtre est art 
d’expression démoniaque et longtemps diabolisé par l’Eglise.  

Nonobstant, cet art de l’imitation pour les Grecs naguère est resté très important et ce, malgré la 
terreur religieuse de l’époque, On n’en trouve quasiment pas de traces, mais des pratiques isolées ou 
similaires y existait à l’instar des foires populaires. Ce genre de manifestation permettait aux 
charlatans comme aux saltimbanques d’exercer leurs talents en toute liberté. Si l’Eglise autorisait de 
tels rassemblements, c’est qu’elle y trouvait son intérêt, surtout pécuniaire puisque les artistes 
officiait pour les glorifier, servir mieux le dogme et propager les Saintes-Ecritures au moyen de 
textes apocryphes.  

Le système clérical ne se limitait point aux seules portes d’une cathédrale, ou une chapelle ou 
encore d’un monastère, la théologie se devait d’être présente ou représentée dans le moindre coin 
d’une maison, d’un village, d’une famille ou d’un cerveau : asservir la masse passe par une totale 
maîtrise de la foule et la personne, tel est le redoutable dogme chrétien pour opprimer celui ou celle 
qui élèvera la moindre objections contre les enseignements ou les ordres divins. Le rituel n’est pas 
choisi ni discutable, il est imposé divinement.  

5.4.3. La rhétorique   
La rhétorique pose un vrai problème au Moyen Age car elle émane des philosophes qui mettront fin 
à l’obscurantisme. L’Eglise n’a point besoin de l’art oratoire pour convertir ou asservir le peuple, 
celui-ci est analphabète et trop ignare pour être influence par l’éloquence. Justement, l’art oratoire 
n’exerce aucun pouvoir sur un auditoire inculte et c’est pourquoi la rhétorique ne fit peur à 
personne car trop subtile et réservée à une élite de lettrés et de philosophes qui, eux, étaient 
pourchassés et exécutés.  

La langue comme le verbe n’ont point de place au sein de cette époque car le savoir y était banni et 
la culture écartée. On en retient des traces bien cachées de certains penseurs ou savant qui, au péril 
de leur vie, contribueront à l’évolution du monde car les théories de l’éloquence n’ont aucune 
frontières et qu’il vaut mieux s’adresser à des païens d’abord qu’aux croyants qui, eux, ont le 
cerveau obscurci par les discours religieux.   

Les monastères demeurent les seuls temples du savoir et de l’histoire, les moins sont les gardiens de 
la mémoire de l’Humanité. Leurs contributions sont plus que redevables, ils ont conservé et 
perpétué l’enseignement aristotélicien et la littérature antique. Ils sont les premiers sauveurs de 
l’Histoire de notre patrimoine matériel et culturel. Leur appartenance au clergé leur procurait la 
meilleure protection et une couverture sûre pour leurs occupations quotidiennes et intellectuelles.  

Pierre Abélard est le premier grand penseur de l’Occident au cours du Moyen Age. Ce philosophe a 
utilisé la dialectique pour créer la scolastique et inventer le conceptualisme. Sa philosophie mêle au 
christianisme l’aristotélisme et conçoit une pensée libre basée le débat et la recherche de la vérité. 
La rhétorique lui servit pour enseigner sa doctrine essentielle pour aboutir à la libération des idées 
et des mentalités. Son travail mémorable est la première pierre du renouveau.  
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Les clercs usaient de la rhétorique afin d’enseigner en profondeur la théologie chrétienne et ce, en 
cherchant à imiter les plus grands orateurs gréco-romains. Mais leurs discours se focalisaient plus 
sur la grammaire latine que sur le véritable art oratoire vu que les messages se répétaient dans 
chaque discours : le contenu religieux n’évolue guère, il stagne depuis les origines et aucune 
évolution n’est possible car trop chimérique. L’utopie de la religion est enfermée sur un socle 
unique, la peur et le malheur.  

5.4.4. La littérature  
La question des genres littéraires comme la littérature est quasiment ignorée au Moyen Age. La 
cause en est l’obscurantisme qui impose la religion contre laquelle l’art d’écrire la proscrit. Il n’y a 
effectivement pas de liberté de pensée, d’écrire ou de lire et donc pas de littérature possible. Ce que 
nous appelons une littérature médiévale n’est autre qu’un ensemble de tentatives de divertissement 
ou d’obéissance au dogme religieux et aux oppressions existentielles.  

La problématique des genres stagne et attend des jours meilleurs pour se reposer sur la scène 
intellectuelle et scientifique. Les auteurs du Moyen Age sont souvent des marginaux dont leur 
production n’a aucun effet ni aucune influence, l’absence d’imprimerie rend la lecture quasi-
impossible car les œuvres ne circulent point. La censure religieuse s’y rajoute et les punitions 
s’amplifient à l’encontre de pauvres malheureux essayant de divertir le peu d’ignares qui les 
écoutent.  

La présence religieux interdit toute expression écrite ou orale, elle intensifie le processus de 
l’ignorance afin de mieux contenir le peuple : l’Eglise ameute la masse contre tous ceux qui la 
menacent et ce, par une inquisition totale et terrible. La littérature doit sa longue hibernation aux 
moines qui, une fois de plus, la conservèrent enfermée durant tout le Moyen Age : grâce à eux, le 
patrimoine littéraire antique nous a parvenu.  

Conclusion  
En définitive, la littérature médiévale est née dans un contexte tumultueux. D’une part, la 
disparition d’un monde primitif qui a donné naissance à l’esprit originel de l’Humanité en lui 
inculquant une série de connaissances et une philosophe de sages et d’érudits ; d’autre part, la 
renaissance d’un monde occidental douloureusement affecté par l’Inquisition et une profonde crise 
théologique et idéologique dont les leçons des Ancien sont appelées à renaître des cendres 
auxquelles le Moyen Age les a réduites.  

En effet, entre la chute de l’empire romain et l’installation de l’empire ottoman, l’Occident a connu 
une longue période d’obscurantisme pervers et une régression des institutions politico-économiques 
et socioculturelles. En ayant pris le Moyen Age dans intégralité, sans aucune division périodique, 
on peut voir clairement le cœur de l’ignorance généralisée et institutionnalisée par une autorité 
religieuse dangereuse et destructrice. Tel est le véritable Moyen Age que nous avons voulu proposé 
car cette optique nous renseigne encore plus sur le déroulement de l’idéologie chrétienne qui voulait 
juste régner sans merci sur les esprits et les biens du monde et ce, du début jusqu’à la fin du Moyen 
Age. 
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This study aims at highlighting and analyzing the Patterns of shop signs and how 

they are written and sometimes translated from Arabic to English and vice versa. It 

is an analytical study in the way language is used and its effect. This study also 

focuses on the reflexion of “Borrowing”, which is clear and noticed in Jordanian 

streets. In addition to the patterns of shop signs supported with different examples. 

Related literature was first reviewed. The data collection process involved collecting 

names of shop signs.The results showed that English has a great influence on 

Jordanians, especially shop owners, since that it is used in most of the Jordanian 

shop signs. In addition, we have monolingual and bilingual signs, and it was 

noticed that Classical and colloquial Arabic were also used. Translation and 

transliteration were two strategies obtained. 

Received  
25/02/2021 

Accepted  
22/05/2021 

Keywords: 
 Intertextuality, call-

up images 

 Poetry, traditional  

 Text, condensation of 
experience 

—‚Ü½aZ ÞbÔ½a@pbßìÜÈß 

@òíŒîÜ¬⁄a@µg@òîiŠÈÛa@åß@bĆãbîyc@bènºŠmë@bènibn×@òîÐî×ë@Šubn½a@pbnÏü@Âb¸c@ÝîÜ¤ë@‹aŠig@µg@ò�a‰†Ûa@êˆç@Ò†èm

�ØÈÛaë@Nbèma�qdmë@òÌÜÛa@âa†‚n�a@òîÐîØÛ@òîÜîÜ¤@ò�a‰…@bèãg@N@¿@ÝßdnÛbi@ò�a‰†Ûa@êˆç@ánèm@bà×BāŠÔÛa@aÛÜÌìð@B

ïã…‰þa@Ê‰b’Ûa@¿@Åyý½aë@|™aìÛa@NòÏb™⁄bi@òÐÜn«@òÜrßdi@òßìÇ†ß@Švn½a@pbnÏü@x‡b¸@µg@N@pbîi…þa@òÈuaŠß@o·

ñŠß@Þëþ@òÜ–Ûa@pa‡@NŠvnàÜÛ@òí‰bvnÛa@pbßýÈÛa@õb�c@Éº@pbãbîjÛa@Éº@òîÜàÇ@oäàšm@N@òÌÜÛa@æc@wöbnäÛa@pŠèÃcë

ÄÈß@ ¿@ bèßa†‚n�a@ ání@ sîy@ pý�a@ lbz•c@ ò•b�ë@ ´îã…‰þa@ óÜÇ@ �j×@ �qdm@ b�@ òíŒîÜ¬⁄a@òöŒvnÛa@ ‰b£@ á

´îã…‰þa@N@óz–ÐÛa@òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@âa†‚n�a@ÅyìÛ@†Óë@L@òÌÜÛa@òîöbäqë@òÌÜÛa@òí…byc@pa‰b‘g@bäí†Û@L@ÙÛ‡@µg@òÏb™⁄bi

bĆšíc@òÓìİä½aë@NbàèîÜÇ@Þì–§a@�@æbnîvîma��a@bàç@ïmì–Ûa@ÝíìznÛa@ë@òº�Ûa.@ @

ƒí‰bm@Þb�‰⁄aZ@ @

25@@O02@@@O2021@ @
ÞìjÔÛa@ƒí‰bmZ@ @

22@@O05@@@O2021  

òîybnÐ½a@pbàÜØÛaZ@ @
 āa�Óüa@aÛÜÌìð 

 pý�a@pbnÏü 

 òîÏbÔq 

 ûÏbØnÛa 

 òº�Ûa 

 ïmì–Ûa@ÝíìznÛa@ @

 



 
 

 
 

289 

Shop Signs in Jordanian Streets in Relation to Borrowing 
 

1. Introduction 
Speech and translation are concerned mainly with English language, and the influence of English 
can be noticed.  According to (Miller, J, Tresoldi, T , Zartiquiey, R , Castanon, C , Morozova, N , 
and Mattis, J 2020) Borrowing, the transfer of words from one language to another, is one of the 
most frequent processes in language evolution. The process can be easily observed in real time. 
Lexical borrowing is a very precise process that cannot be directly compared with other processes 
of language change. Borrowing is useful and we need it for specific purposes, we borrow words to 
fulfill a missing part, but not depend completely on it and borrow unnecessary words, Although 
Arabic from its beginning borrowed from Persian and Syriac, but only what’s necessary. On the 
other hand, Arabic was a lending language in a specific time. 

People and linguists are divided into two parties, with and against borrowing and depending on 
foreign terms. According to (Alkharabsheh,A , Al Azzam,B and Obeidat,M 2008)  , we live in the 
era of modernity and globalization, shop sign language is loaded and challenging, they added that 
shop signs in Jordan show specific aspects of Jordanian culture, they also mentioned that translators 
have the responsibility of identifying and interpreting information in shop sign discourse. 
Moreover, English is one of the most prestigious languages. 

In one of the papers about shop signs, (Mansour, A 2013) stated that shop signs are divided intio 
monolingual and bilingual signs. He mentioned that English plays an important role as language of 
communication in business, technology, Science and diplomacy. As a result of European Britich 
mandate, Jordan was affected by English.  

According to ( AlHyari, D&Hamdan,J 2019), The use of different languages in the sign reflects 
power, status and economic importance. They also discussed the two functions of linguistic 
landscape, the informative function,which conveys information about the product, and the symbolic 
function, which refers to the status of language. 

As a matter of fact, the importance of the use of English in shop signs can be clear. (Amer, F 
&Obeidat,R 2014)  in a case study of shop signs , declared that English is one of the major 
languages that have an effect on every person’s attitude of daily life. 

On the other hand, Dr. MuhammedRajiZughoul was one of the people who objected the use of 
foreign elements in signs and describes it as “aspects of cultural alienation”. According to him, 
When we borrow a word from another language to name a new invention in the world of industry 
and technology, it is acceptable. But to borrow a word from another foreign language to name a 
supermarket or a hotel or a company, this something unacceptable and considered as an 
irresponsible bahaviour toward our national language. Moreover, adding too much borrowed terms 
and lexical items can affect Arabic (Zughoul, M 1988). 

Translating shop signs is not an easy task, since it poses many problems for the translators. One of 
the problems a translator can face is word denotation, they may be so specific to the cultures that 
produced them and they have no equivalence in the target culture (TC) because they are unknown 
or they are not codified in the target language (TL). 

Tourism has played a very important role in the process of translating shop signs since that Jordan 
is one of the most beautiful countries that attract tourists from different countries all over the world. 
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It has Petra, one of the wonders of the world, A foreign visitor, or a tourist visiting Jordan will have 
an impression that Jordan is a bilingual country, English is used side to side with Arabic, and what 
makes it clear is because most of the shop signs are written or translated into English, especially 
stores, supermarkets, companies, agencies, restaurants, café’s and other service places.  

Any person who visits Jordan for the first time, and through walking in some places in the capital 
Amman can have the impression that Jordan is a bilingual country, and English is used side to side 
with Arabic, from the way signs of shops, companies, banks, agencies, and restaurants. 

A lot of researchers on the idea that Jordan is a bilingual country, from the field linguistic survey 
that was done in 1972, by a team from the American Centre for Applied Linguistics ( Harrison, W , 
Prator, C and Tucker, G 1975) concluded that English is almost a second language and it is closely 
related with careers. Another study which was conducted by (Zughoul, M 1986) showed that A 
Jordanian student considers English the maun factor for getting a high paying job, and that speaking 
English indicates a high social level and a prestigious one. 

2. Methodology 
Shop signs were collected from different chosen places and cities in Jordan such as: The capital 
Amman, irbid, Jerash and Ajloun, and the shop signs were divided into six patterns 

a) The original pattern of shop signs which is written in Arabic by Arabic letters, these are the 
original and expected patterns, especially in a Muslim country like Jordan, the use of this type of 
shop signs is concentrated in the country side, rural areas and villages. But for the case of cultural 
equivalence, a shop sign attracts the attention, an Arabic sign for a restaurant that makes a very well 
known and famous Jordanian dish, which is “Mansaf” and the restaurant’s sign is written as 
“"  For foreign visitors, “Mansaf” doesn’t have a cultural equivalence, so it will only be .منسفجي
known for Jordanians or some Arabs in, so it depends if it is known in other cultures. 

b) Shop signs that are written in Arabic depending on the borrowed pronunciation from a foreign 
language. I should stop here and explain a very important issue.The reader shouldn’t be deceived in 
the written form in Arabic, so he assumes it’s definitely Arabic, the situation is totally different. 
Although these signs were written in Arabic letters, which are not similar to English letters, a lot of 
words from foreign roots are commonly used in a way that they are familiar to Arabic. In many 
cases, a foreign word intruded for no reason, as it will be explained later . A very good example for 
this is the word “supermarket”, which is recently spread and became familiar in Jordan. For almost 
ten years, it has been widely spread in the city and the country side. This word is commonly spread 
and used although Arabic is rich in many words that have the same denotation like: ��–"! ن��–د$ ن&' () 

–�� /.-ض –"+ق  .What is interesting is that a lot of words became familiar to indicate places where 

people buy and get used of their services until it became necessary to every citizen like: 012+) – �3 '+ن

–�� �–"5+د4+�  467589–��- ( زار� �–او<5=+�  !@A"–�67Bا+$-�� CDE9 2–�$� �دراي �–7Gن� �–( HI-ي� +=J-2–K12او . It should be also 

mentioned that a lot of Arabic shop signs are a combination of Arabic and English, but written in 
Arabic. A very important thing that should be mentioned is that some Arabic shop signs follow the 

English sentence structure and not the Arabic structure. Example: ب+M�012�-N!+د+)�OIا+=N    , but what is 

amazing is that some shop signs have English pronunciation but written in Arabic letters, example: 
�012+)��- (GRA+س�–G5@P! ن-G$�CST2  . 
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c) Arabic shop signs translated into English, but written in English letters. These are called bilingual 
shop signs, and this is the most common type which is spread in main commercial places in cities.  
Most of these signs are translated into English more than other foreign languages.  

This kind of shop signs includes most shops, hotels, restaurants, companies, firms , doctors and 
lawyers advertisements, and engineer consultant companies. In this type of signs , the name is 
Arabic, and translated into English. 

For the names of people, usually including names of doctors, engineers, and lawyers, they are 
written in Arabic then in English, followed by the qualifications in Arabic and its abbreviation in 
English. If the name was Arabic that has a meaning, it is sometimes translated. In other cases, the 
Arabic name is written in English letters. A lot of places are included in this type. They choose the 

name of the place which indicates a job, but the content is in Arabic like restaurant U.V/ 

supermarket &' (), the name of the place is unique and in English, written in Arabic and English 

letters. The names of a lot of hotels in Amman and Aqaba are examples for this type. – Palm Beach 
– Aquamarina- Intercontinental Hotel – Regency Palace. In addition to names of cinemas and 
restaurants, especially those which concern tourists. 

There are a lot of places that sell brands like car brands are included in this type of shop signs. 
Moreover, electronics like fridges, stoves, dryers, and washing machines follow this type. This type 
also includes watch brands, Televisions, calculators, and places that sell cigarettes and food with 

their different brands, like: Kentucky Fried Chicken O$ 5@9� Best Tours: Travel and Tourism XHY –دP ج

-8H'وا�&N 1HG'�                                                                                       .2+رز

d) Shop signs that are originally English but written in Arabic letters then in English or vice 
versa.The name is English or French, but written in Arabic letters without translation, the use of 
Arabic letters in writing English signs is weird and strange. It has been noticed that these kinds of 
shop signs are increasing, and most of these names are unfamiliar to the Jordanian citizen and hard 
to be pronounced and understood. 

e) Arabic signs written in English letters. In this type, the shop sign is written with the original 
Arabic pronunciation but in English letters without being translated .These signs are very few. 

f) Signs that are written only in English. This time was limited in the past, but now it is spread 
especially in some neighborhoods in Amman, where habitants there are known for their high 
income, like: Shmesani, Um Othaina, Sweifieh and Abdoun. 

2.1 Distribution of Shop Signs 
If we suppose that the linguistic usage goes forward from A to B, we can say that Arabic shop signs 
that have Arabic pronunciation and written in Arabic letters are on the A side.On the other hand, 
signs that are written in English letters are  on the other side B . From the distribution, we can 
conclude that signs that were written only in Arabic were distributed in Jordanian villages and rural 
areas, which have low income and beneath the economic and social level in general. 

Whereas, shop signs that were written in French or English are mostly distributed and commonly 
spread in classy neibourhoods in which peoplehave high income and high economical and social 
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level. The existence of some diplomatic scholarships played a very important role in the spread of 
English shop signs. 

Between both sides A and B, bilingual and translated shop signs are distributed and spread, and 
they can be found in lively places where medical and law services are available, in addition to 
consultant companies and tourism agencies. These places are found in the middle of downtown, on 
main streets, and on the sides of malls. 

According to (AlKharabsheh, A 2008), Jordanian shop signs have different characteristics that 
make them motivating in the process of translation. 

First, they represent authentic material, more than a text that should be discussed and translated. 
Second, Jordanian shop signs represent an attracting component to any person living or visiting 
Jordan. Third, each shop sign represents an idea and inspiration of thoughts in itself in consideration 
of its social and cultural contexts. Finally, the shop signs are unique in being varied, and this is what 
makes them different. 

In all types of shop signs, there are two main phenomena that can be recognized. 

a) Most of them were written in English letters even the ones which were Arabic names but written 
in English or translated into a foreign language, specifically English.  

b) A lot of foreign pronunciations which we don’t need were involved in Jordanian shop signs, just 
to pretend that we love and imitate western cultures, as if we can by this solve our cultural and 
psychological problems. One of the most serious issues and linguistic phenomena is involving 
foreign speech in our language, because this leads to unnecessary borrowings from other languages, 
which affects our language.  

A lot of people think that it is prestigious especially if it was compared to Arabic a native language. 
These days, we need to fight these thoughts, but at the same time, we need to know how and when 
to borrow words. As a matter of fact, borrowing words from English and using them in our shop 
signs played a role in the spread of English and increased the number of English speakers and since 
that a lot of people learn these words by heart. 

2.2 Borrowing in relation to shop signs 
It was previously mentioned and discussed that borrowing is related to shop signs, but as noticed, 
English is involved in most shop signs, which a lot of Jordanians are supposed to know and learn. 

Relating specifically to borrowing, (Hussein, R & Zughoul, M 1993) found that the process of 
borrowing foreign terms and lexical items is a phenomenon that many languages use and discuss. 
Due to globalization and technology, since that many communities and cultures need to exchange 
information about their languages, and in many cases they need to fulfill a missing part in the 
process of translation. 

Dr. MuhammedZughoul is one of the most important researchers who studied “Borrowing” and 
analyzed shop signs; his researches influenced and inspired a lot of people because he always called 
for respecting our national Arabic language. His research about shop signs in Jordan was inspiring 
and lead to many other researches about the same topic. Dr. Zughoul was against the use of foreign 
elements in signs. 
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Another Linguists who studied “Borrowing” is Bloomfield, the American linguist, who 
differentiated between what he calls dialectical borrowing,” It is when we borrow words from the 
same language and its culture and dialect. And the cultural borrowing “it is when we take linguistic 
patterns which differ from the origin, in other words, borrowing words from foreign languages. 
Cultural borrowing indicates what he calls spread borrowing of a certain language, and what a 
language teaches to another one, it is usually mutual. It is from one side only –as the case in Arabic- 
now.When a nation feels that it has a lot to give to other nations. Then, Bloomfield differentiates 
between what he calls the original cultural borrowing and intimate borrowing, which happens when 
one country occupies another one, so the difference appears between the language of the occupying 
country, and the language of the occupied country, which the defeated uses.  

A good example of this is Lebanon, Which was occupied by France, Most Lebanese speak French 
fluently or code switch French with Arabic, so we can notice how language has an effect on people. 

In this case, borrowing goes in one direction and has different linguistic forms with no relation to 
modernity, as it is now happening in many words used in Jordanian shop signs. 

One of the famous and well known studies that discussed this phenomenon in this research, is the 
study of UrielWeinreich , which he published in a book in 1953 , and its title was “ Communication 
of Languages”: results and recommendations, Weinreich studied the factors of lexical borrowing , 
and this can appear with learners of languages. 

Uriel continued discussing “borrowing” until he reached unnecessary borrowing, which is noticed 
and spread in Jordanian shop signs, he justified the relationship between The original (lending 
language), an social values. When a person thinks that the original language, mother tongue, is a 
symbol of social leverage, speakers of the other language insist on borrowing words or expressions 
that can be distinguished as foreign ones, to highlight the social status, to which the knowledge of 
this language refer to. 

Borrowing words from English is a process that most sign designers use. It became necessary to use 
English in the process of designing shop signs either to attract the attention or to show prestige. 

3. Data Analysis 
To achieve the aims of this study, related literature was first reviewed, and shop signs were 
collected and analyzed, these shop signs were classified into six categories and patterns, several 
examples of shop signs will be mentioned for each type. 

a) For the first pattern, signs written in Arabic letters are introduced in the following examples: بقالة 

�O/ "-� ()&'���–ا'.Z! ن�O[ !\('ا�]!^/–�� �ا'`._]!^/–���–/.-ض�bM+ان�'G!8-وM ت��ورد�–أزc ر�P ر�ا')!-&4 =N��-أزc ر�&!ef/

� �ا'` /1& �–ا'-ا4&� �اh@ رة &!ef/–�� �ا'5)+ى &!ef/–�� �ا'\1.& �ا'.@5j وي �–J+GN ت �-J+GN ت� �ا'6lRاء &V1m/–��'nof/ ت  =p��أ"+ار &9-M

�&1"n@b'ا–��&m1V)–��/qr@ ت�Ucدs–��t4n/��–أ'R ن�أ(+�&Bا-uG'��–ز/wم�nJ-8'ا��–أ'R ن @A1B�t)-رس exا�أ'R ن  - . 

b) For the second pattern of signs, that are written in Arabic depending on a borrowed 
pronunciation from a foreign language, the examples are:  

�O8y+'ا�X9ر /->+"–���–3 '+ن�z د4 ��–3 '+ن�nRpون�nJز�012+)–���ا'`R ب�–"5+د4+�اGh= وي 467589-�� &./ qxا� 467589–�CS1u'ا��-ا'R زار

�أz+ارX9ر /->+"-�3 '+ن�$ (-ي   
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c) For the third pattern of shop signs, the bilingual signs, Arabic  shop signs translated and written 
in English and Arabic, Examples are as follow: 

Elegant Man        {1zs�KP-'ا 

Green Branch -\|s�tu}'ا 

Engineering Consortium            CD~n@b'ا� ا'�5!�

Red Rose     اء-!exا� ا'+ردة

The second part of this type in which the Arabic name is written in English letters. Example: 
Alhayat pharmacy       1 ةexا�&1'n13 

Al –DBABI PHARMACY O� )n'ا�&1'n13 

 Lucy Pharmacy CD~+'�&1'n13 

d) The fourth pattern of shop signs which are original English or French names, transliterated, can 
be clear through the following examples: 

Shoes Garden       ردن P� M+ز

Look and  nz
ّ
 '+ك�أ

Sun Lord رد+'�t3 

Crazy Horse رس+c� wJ-9ي

Photo Paramount Xzرا/ و )�+2+B 

Mr. Baker -T1)�6lH/ 

La Dame     دام�� 

Young Shoes   ز+M��z+4 

Sweet Home Stores  5+ر"��c+مXJ+" 

New Style K4 5"�+1z 

Mother Care 679� /�ر

Happy Land  nz��O� c 

Golden Spoon  ن+R"� n'+Pن

Concorde رد+=z+$ 
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e) The fifth and rare pattern of shop signs, which are written in English  with the Arabic 
pronunciation without being translated  can be clear through these examples: 

Hadayana  z 4اnc          - Souk el-Hamidiah  4& "+قn1!exا    Bank al Mashrik  ق-`hا�0@) 

Wahsheh Center &`N6 وl@"  

f) The sixth and the last pattern of shop signs, which are only written in English  letters can be 
shown through the following examples: 

Moments – Smart Sell – 356 solutions – Crepello – Shelter- Mango – Vogo –Story – Season – 
Banana – Cotton – Max- Parfois – Pandora – Ice Phone – Let’s Go – On the Run – Hola Mexico – 
The Cake Shop – Alta Moda – EmanShaaban Beauty Center& Spa -  Moon Bride – Chimney House 
– Hashtag – M&B Cuisine – Candy Market – August Shoes – Amman Balloons - . 

 

4. Discussion and conclusion 
After analysing shop signs and their distribution and the languages used in them, It was noticed that 
shop signs are divided into monolingual and bilingual signs. Different strategies were used to write 
shop signs such as translation and transliteration. What was recognized is that Jordanians have 
better attitudes towards bilingual signs more than signs written only in Arabic. In addition, both 
colloquial and classical Arabic were used in shop signs.  

 Every nation must respesct its national language and be proud of it and have it in the first 
place.Because anyone who travels to any country will not understand any shop sign without 
understanding the language of this country.Alot of efforts were done in Jordan by the Academy of 
Arabic language to protect Arabic, so some recommendations were presented. 

The process of borrowing affected the way in which many shop signs were written. Opinions were 
from both sides, people who were with borrowing and improving the way of making shop signs, 
and people who were against the idea of having an intruder as a foreign language.  

We all should be proud of our Arabic language and try as possible to protect it and never let any 
other language affect it except for necessity as the case of borrowing. 
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Résumé:  
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Dans cette étude, nous allons essayer de montrer comment l’œuvre de Rachid Mimouni suit pas par pas la trajectoire de son 

pays. Chaque œuvre correspond à une période de l’Histoire – remplissant ainsi une fonction idéologique, politique et sociale. 

Mimouni le contestateur s’est engagé à dénoncer les abus du pouvoir et les graves problèmes dans lesquels l’Algérie ne cesse 

de s’empêtrer. Nous nous demandons à travers cette recherche comment le désenchantement ; la désillusion et l’amertume 

marquent son œuvre qui se veut un témoignage sur son pays rongé par un mal incurable et qui n’est autre que la corruption 

et l’incompétence de ses dirigeants. A travers ses romans, Mimouni raconte le cours de l’Histoire pour faire une critique 

rigoureuse sur la révolution algérienne et dénonce la violence des hommes politiques. Passionné de vérité et de justice, il 

s’inquiète du sort de son pays et accuse les responsables de la dérive. En tant que discours d’opposition, sa production 

littéraire a servi à exposer le non-dit et l’interdit que le pouvoir totalitaire refusait de voir et d’admettre. Elle se présente 

encore comme une tentative pour fournir aux algériens un projet social et politique leur permettant de sortir du désastre 

actuel et de mettre fin à leur malaise. 

En s’appuyant sur une analyse en profondeur du tissu narratif, notre étude se propose à montrer si Mimouni conteste à 

travers une entreprise romanesque les maux sociaux et s’il cherche à transmettre une réalité mouvante et complexe d’une 

société décomposée sous forme d’un récit lui-même décomposé. Il nous a paru important de parler de l’engagement de 

l’auteur, où nous évoquerons les prises de position de celui-ci ainsi que sa propre conception de la littérature, puis nous 

tenterons une lecture de la contestation. De cette lecture se dégage l’image que donne Mimouni à la société algérienne, ainsi 

que son regard sur le réel avec cet imaginaire en prise sur l’Histoire, mais tendu vers la modernité. 

Reçu 
23/04/2021 

Acceptation 
04/07/2021 

Mots-clés: 
 Dénonciation 
 désenchantement 

 contestation 
 sociale 
 écriture 
 pouvoir 

Abstract : Article info   

In this study, we will try to show how the work of Rachid Mimouni follows step by step the trajectory of his country. 

Each work corresponds to a period of history - thus fulfilling an ideological, political and social function. Mimouni the 

protestor pledged to denounce the abuse of power and the serious problems in which Algeria continues to become entangled. 

We ask ourselves through this research how the disenchantment; disillusion and bitterness mark his work, which is a 

testimony to his country plagued by an incurable evil and which is none other than the corruption and incompetence of its 

leaders. Through his novels, Mimouni tells the course of history to make a rigorous critique of the Algerian revolution and 

denounce the violence of politicians. Passionate about truth and justice, he worries about the fate of his country and 

accuses those responsible for the drift. As an opposition speech, its literary output served to expose the unsaid and the 

forbidden that totalitarian power refused to see and admit. It still presents itself as an attempt to provide Algerians with a 

social and political project enabling them to emerge from the current disaster and put an end to their malaise. 

Based on an in-depth analysis of the narrative fabric, our study aims to show if Mimouni challenges social ills through a 

romantic enterprise and if he seeks to convey a moving and complex reality of a decomposed society in the form of a 

narrative that is itself decomposed. It seemed important to us to talk about the author's commitment, where we will discuss 

his positions as well as his own conception of literature, then we will attempt to read the dispute. From this reading 

emerges the image that Mimouni gives to Algerian society, as well as his gaze on reality with this imagination in tune with 

History, but tending towards modernity. 
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Introduction 

Cette étude s’articule autour de l’œuvre de Rachid Mimouni qui place son sujet littéraire dans une 
conjoncture politique et sociale de l’Algérie des années 80. Considérée comme un répertoire de faits 
sociaux et culturels, son œuvre expose de façon synthétique l’état de l’évolution de la société 
algérienne. Sous le couvert de la fiction narrative, l’écriture romanesque de ce romancier est 
violente en mélangeant une multiplicité de registres à la luxuriance du lexique, rapporte l’impasse 
du déchirement aussi bien humain que social. La description de situations politiques et sociales est 
inscrite dans un réel précis et identifiable dans le temps et dans l’espace. 

Devenu « peu complaisant vis-à-vis des réalités sociales et politiques de son pays » (Ali El Hadj 
Tahar, 1996, p. 12),  Mimouni adopte une écriture violente pour dénoncer le mal régnant dans la 
société algérienne. Alors que le style du Fleuve détourné se développe par paraboles en se référant à 
l’absurdité de l’histoire de l’Algérie dont l’indépendance a été confisquée par les nouveaux maitres 
du pays, celui de Tombéza se caractérise par un rythme accéléré qui traduit la violence de la 
situation politique et sociale en Algérie. Le déplacement du lieu romanesque modifie non seulement 
la forme de l’écriture, mais également celle de la violence.  

Ainsi, se définissant comme un écrivain qui « raconte l’orage, les intempéries que vivent 
quotidiennement les gens et les tempêtes qui se préparent » (Barrada et Girard, 1989, p. 125), le 
processus qu’il met dans son écriture fait valoir un lexique marqué de brutalité, de démesure et de 
déchainement. Ce recours à ce type d’écriture est un choix délibéré, spécifique chez les écrivains 
qui s’engagent dans la contestation sociale. Mimouni s’en justifie comme suit : « On dénonce un 
certain nombre d’anomalies, de maux de la société dans laquelle vit l’écrivain. Cette contestation 
passe parfois par la violence verbale. L’écrivain éprouve le besoin de choquer, d’abattre cette 
espèce de confort moral en écrivant un livre. Il y’ a très souvent des livres dont l’objectif essentiel 
est de mettre mal à l’aise le lecteur en vue de provoquer une prise de conscience » (Barrada et 
Girard, 1989, p. 125). 

Dans une thèse de doctorat intitulée : « Les formes romanesques dans la trilogie Le Fleuve 
détourné, Tombéza et L’Honneur de la tribu de Rachid Mimouni : modernité et continuité », (Abla 
HOUICHI, 2017), l’auteur a montré comment Mimouni recourt, dans son discours romanesque, à la 
transposition de signes et d’images relevant de substrat culturel maghrébin et à l’utilisation de 
nombreuses références à l’Histoire réelle ou mythique. Pour lui, ces différents procédés qui entrent 
dans la composition textuelle s’intègrent dans une technique d’écriture qui considère 
l’intertextualité comme une donnée fondamentale dans sa création littéraire. Cependant, qu’il 
s’agisse de références au Coran, à la tradition arabo-musulmane ou de connivences avec les 
littératures modernes (Abdelkader DJEGHLOUL, 1989, p 96-98), ces allusion n’affectent ni 
l’originalité de la démarche de l’écrivain, ni la cohérence, voire l’harmonie de ses textes 
romanesques. C’est en ces termes que Fréderic Vitoux  précise, qu’en dépit de la parenté de l’œuvre 
de Mimouni avec d’autres écrivains, son champ littéraire reste propre à sa vision de créateur. « La 
critique l’a comparé à Kafka, Camus, Garcia Marquez. […] Miracle ! Mimouni le solitaire a 
résisté. Mieux, il n’a copié personne. Sa virtuosité n’appartient qu’à lui, son sens du fantastique 
aussi qui surgie de l’observation quotidienne. Pour raconter les souffrances de son peuple, 
l’horreur des guerres coloniales ou l’absurde et inquiétant pouvoir des nouveaux bureaucrates, il 
trouve des accents de conteur oriental joints à une lucidité souvent impitoyable. Ses métaphores 
sont fleuries. Son regard est d’acier. Le cocktail est anthologique » (Frédéric Vitoux, 1989, p. 89).  
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Selon l’auteur de la thèse, l’ensemble des structures répétitives exprimant un total désenchantement, 
traverse constamment toute l’œuvre de Mimouni et, marqué par une imagerie à la fois terrible et 
excessive, il se présente comme un « acte vital de ressourcement, de redynamisation » (Chaouachi 
et Montandon, 1994) renforçant l’acte de l’écriture chez cet écrivain, enclin au dévoilement et à la 
contestation des maux qui rongent la société algérienne. 

Son rapport avec le réel est une manifestation de contestation qui conjugue « révolte et violence, 
n’hésitant pas à remettre en cause le passé et le présent de l’Algérie, ainsi que la société née de la 
révolution » (Lise Gauvin, 1997, p. 113). L’espace réel de toute une nation déchirée et perdue dans 
le sillage du temps envahit l’espace du texte, faisant des écrits mimouniens le lieu d’un engagement 
en toute vérité. Avec un esprit de dénonciation et de dévoilement, Mimouni s’engage à donner 
langue à la tragique histoire de l’Algérie post-indépendante, aux fractures sociales, aux plaies 
urbaines et aux malheurs d’une société figée dans l’incertitude et dans le chaos. Pour lui, la 
première urgence, l’impérieux devoir de tout intellectuel authentique est justement d’éveiller les 
consciences assoupies.  

L’originalité de l’auteur se manifeste à travers le pouvoir de faire comparaitre le réel, de le 
transposer, de réorganiser en somme la profusion des éléments qui le composent. La corrélation 
entre l’œuvre et le réel apparait comme une nécessité pour Mimouni d’apporter un témoignage sur 
son monde et sur ce malaise actuel, reproduisant la réalité algérienne dans sa complexité.  

1. L’écriture : acte de dénonciation 

Dans sa production romanesque, les difficultés de la société algérienne sont évoquées en termes de 
conflits, de révolte, de désillusions et de déchirements. L’observation critique des mœurs politiques 
et sociales ou leur mise en accusation ouverte ont toujours été les préoccupations dominantes de 
Mimouni.  

Pour Mimouni écrire c’est agir à la fois sur l’histoire et le social. Sa dénonciation permet un regard 
jeté sur le déroulement des évènements présentés dans la trame narrative de chacun de ses écrits est 
un appel à la lutte et à la résistance contre toute forme d’autorité. Malgré la censure, la peur, le 
terrorisme et la menace, le choix de Mimouni de refuser le silence et de dire une parole juste et 
courageuse apparait bien comme une forme de défi, voire une expression de certitude pour exprimer 
sous forme littéraire des vérités amères et des sentiments de révolte. Ses romans marqués par une 
richesse de détails, d’événements et de descriptions permettent au lecteur de mieux cerner ce qu’a 
été la vie quotidienne dans le contexte sociopolitique de l’Algérie au lendemain de l’indépendance 
et qui demeure, malheureusement encore, une constante permanente dans la société d’aujourd’hui. 
Il s’agit d’une sorte d’engagement continu qui lui est bien spécifique. 

D’après l’analyse de l’auteur, Rachid Mimouni met à nu, dans Le Fleuve détourné, le vrai visage 
des dirigeants algériens et de leur politique et s’attaque à leurs plus grands défauts. L’exemple que 
donne Mimouni sur le déroulement des élections nationales au niveau d’un petit village reflète la 
fraude à l’échelle du pays « Par contre, les élections nationales, qui ne comportent pas d’enjeu 
local, n’intéressent personne ; nous nous informons à l’avance du pourcentage de oui qu’il est bon 
d’obtenir et nous collaborons très amicalement avec les Merzoug pour l’organisation du scrutin. 
[…] Grace à ce système les autorités nous laisse en paix » (Rachid  MIMOUNI,  1982, p. 63). 
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Il montre également le grand fossé qui existe entre le peuple et les dirigeants. Ces derniers ignorent 
la misère dans laquelle le peuple évolue. Mimouni a aussi dénoncé la corruption, véritable gangrène 
qui existe à tous les niveaux de n’importe qu’elle institution étatique. Ce dernier a su pénétrer tous 
les rouages de l’Etat et de ses institutions, afin de mettre à nu sa politique profondément corruptrice. 
Dans Tombéza, selon l’étude de l’auteur, le personnage central nous invite à connaitre un 
commissaire véreux, coléreux et autoritaire, ce personnage du roman homonyme, décrit une 
seconde Algérie, plus profonde et plus noire, celle qu’on veut à tous prix cacher. Il démontre que le 
système politique du pays n’a fait qu’encourager la corruption à s’étendre partout et ferme les yeux 
sur toutes ces pratiques douteuses dont il est le créateur. Avec plus de violence et dans une optique 
plus miséreuse que celle du Fleuve détourné, le romancier dépeint en termes aussi durs et, certains 
endroits, avec le besoin de choquer, le déséquilibre d’un pays qui prend conscience d’un 
favoritisme scandaleux où se complaisent les nouveaux nantis. 

2. Dénonciation et contestation dans la trilogie  de Rachid Mimouni : « Le Fleuve détourné », 
« Tombéza » et « L’Honneur de la tribu » 

En réponse à l’urgence du réel et à la nécessité du devoir, les écrivains algériens des années quatre-
vingt ont choisi d’écrire une écriture d’amertume, de désenchantement et de désillusion. Ils traitent 
de thèmes plus spécifiquement liés à une critique sociale et politique en décrivant le drame algérien 
et le massacre quotidien et en optant pour l’esprit de la contestation. Rachid Mimouni affirme dans 
une interview à propos de son écriture : « C’est ma voie d’engagement, c’est la seule chose que je 
sais encore faire…C’est mon arme préférée ; elle ne tue pas et elle me permet de dire mon opinion 
aux autres… Elle évolue avec l’évolution des problèmes de mon pays. J’essaye d’exprimer les 
drames et bonheurs que vivent les citoyens algériens » (Amine Chikhi , 1993). 

Une littérature qui se veut un témoignage fidèle de la tragédie algérienne. S’inspirant des 
événements générés par les conjonctures politico-historiques, elle est une réponse à une situation 
grave, un cri de révolte contre toutes les formes de violence et d’injustice.  

L’objectif de cette étude est de dire comment Mimouni a voulu expliquer la société algérienne et 
ses contradictions et de montrer comment l’histoire a emprunté un cours absurde, faisant de 
l’écrivain un grand visionnaire et un témoin. Pour lui, l’écriture devient un engagement politique 
dont la principale fonction est de dénoncer les maux qui rongent le pays. Son écriture révèle une 
nouvelle dynamique du roman maghrébin, et apporte un nouveau souffle contestataire à la création 
romanesque algérienne. L’écriture est donc un acte de courage, une manière de  lutter contre 
l’obscurantisme.  

Son roman L’Honneur de la tribu, représente la fin de la trilogie de la désillusion voire de la 
consternation et de l’amertume qui ont suivi l’après-guerre. L’auteur use du conte et du mythe, et 
nous transpose dans un village fabuleux aux frontières de la légende et du réel, il repousse cette 
fois-ci le temps encore en arrière et creuse dans un passé lointain avec la même détermination celle 
de mettre le doigt sur la plaie. Il affirme que « le temps est venu de retrouver la mémoire avec 
l’ambition d’un avenir » (Amel MOUDIR-DERRADJI, 2009, p. 18) (parce que « l’histoire est 
rancunière » et que « le passé ne peut s’effacer». 

Mimouni est un écrivain engagé, il a ressenti le malaise de tout un peuple, il a contesté, dénoncé et 
témoigné avec sa plume. Il a lancé le cri d’alarme, dés les premières années de l’indépendance, 
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nous pourrons même parler d’un écrivain visionnaire qui a inscrit son œuvre dans son temps. Etre 
en prise avec la réalité sociale et le questionnement politique et metteur en scène du présent, 
Mimouni affirme que l’écrivain est astreint à un certain devoir de vérité pas celui des slogans 
politiques, mais celui du miroir. « Je vois d’abord l’écrivain comme quelqu’un qui donne à la 
société une image d’elle-même qu’elle assume ou qu’elle refuse » (M-HARBI, 1991).  

Mimouni, voit d’abord en l’intellectuel, un intellectuel critique, c’est à dire qui dénonce. Nous 
citons à ce propos : « Je crois que l’écrivain à le devoir de dénoncer, de mettre le doigt sur la plaie  
» (ibid). Dans ses écrits, il a un regard sans complaisance, sur la société algérienne, cet auteur 
n’intériorise pas la peur, il écrit librement, au moyen des métaphores, qui assume le vécu social. Il 
torture le réel, sa richesse, sa complicité, pour en extraire une image d’un réalisme terrible. « Je suis 
algérien, je vis en Algérie mes problèmes sont ceux de l’Algérie, et par conséquent j’en parle » 
(Algérie Actualité, 1993). Il explique du même coup sa conception de la littérature: « J’estime que 
le créateur et  l’intellectuel de façon plus général ont à jouer dans la société un rôle de vérité, de 
conscience ; un rôle de quelqu’un qui met le doigt sur la plaie, qui montre les choses qui ne vont 
pas, c’est la raison pour laquelle mes livres appellent la société et le pouvoir  algériens » (ibid).  

Dans Le Fleuve détourné, Tombéza et  L’Honneur de la tribu, nous retrouvons une contestation 
intransigeante contre le pouvoir et la société, d’ailleurs on a souvent qualifié son œuvre de 
contestataire. Dans  Le Fleuve détourné, il dresse un tableau noir de l’Algérie, il conteste la 
confiscation de la révolution par les opportunistes du régime. Avec Tombéza, l’auteur continue la 
contestation, il pousse encore plus loin sa mise à nu la société algérienne de l’époque, il  représente 
le récit d’un homme agonisant, au terme de sa vie. L’Honneur de la tribu est le récit anachronique 
qui remonte dans le temps et arrive jusqu’à l’intrusion coloniale, l’écriture révèle une idéologie qui 
rejette un honneur dérisoire de la tribu et conteste un ordre établi en Algérie par les nouveaux 
maîtres. L’écrivain précise lui-même que : « Il y a très souvent des livres dont l’objectif essentiel 
est de mettre mal à l’aise le lecteur en vue de provoquer une prise de conscience. » (SMATI, 1986). 
Il affirme cela clairement dans le passage suivant : « La contestation me semble-t-elle est d’abord 
politique, il se trouve que nous vivons des systèmes où les politiques nous gouvernent, mais la 
contestation n’est pas seulement politique. Elle est aussi sociale ; nous vivons ensemble des réalités 
dont certaines sont très critiques mon rôle en tant qu’intellectuel consisterait à mettre le doigt sur 
ce qui ne va pas à montrer les défauts de la société, je pense que c’est un rôle indispensable pour 
les intellectuels quels que soient leurs pays, leurs origines, c’est en quelque sorte un rôle de 
guetteur » (Algérie Actualité.) 

2.1. La contestation dans Le Fleuve détourné: l’Algérie détournée 
2.1.1.  Détournement des idéaux de la révolution 

Mimouni a commencé son œuvre Le Fleuve détourné  par la citation d’Abdelhamid Ben Badis, un 
des savants Algériens: « Ce que nous voulons, c’est réveiller nos compatriotes de leurs sommeils, 
leur apprendre à se méfier, à revendiquer leur part de vie en ce monde, afin que les suborneurs ne 
puissent plus exploiter l’ignorance des masses.». L’auteur nous donne à lire les aspirations de la 
révolution et la vie au maquis. La deuxième époque est celle de l’indépendance ; ici nous 
retrouvons une critique acerbe de la société et une dénonciation du pouvoir, de la politique, et de 
l’injustice sociale, la symbolique du détournement s’explique par le fait qu’il y a eu discordance 
entre le passé héroïque et le présent décevant.  
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Dans Le Fleuve détourné l’auteur nous donne à lire les maux de la société algérienne à travers le 
problème de l’injustice sociale, il nous donne différents exemples sur ces faits : L’histoire du roman 
n’est qu’une injustice sociale, en vers un vieux maquisard : « Ce que j’ai voulu décrire c’est un 
personnage naïf, simple qui va se trouver face à une réalité aberrante, traumatisme qui va 
connaître des situations d’injustice, d’inégalité de corruption et qui s’interroge qui cherche à 
comprendre » (EL WATAN, CULTURE).  

Dans cette œuvre, Mimouni dénonce, avec beaucoup de courage, la trahison de la révolution, les 
espoirs déçus, l’amertume des gens épris de liberté et de justice. Il analyse la situation politique et 
sociale de l’Algérie après l’indépendance et souligne tous ses aspects négatifs : l’imposture, la 
corruption, la propagande et la démagogie. 

2.1.2. Symbolique et politique dans Le Fleuve détourné 

Le titre du roman  Le Fleuve détourné  est déjà très symbolique dans lequel Mimouni utilise une 
figure de style (la métaphore) pour présenter la situation malheureuse d’un peuple qui assume 
durement les conditions misérables de sa vie. Le choix de ce titre est très significatif parce qu’il 
annonce le désespoir total du peuple pour une société fondée sur les valeurs de justesse, d’égalité et 
de fraternité. Le fleuve dans le roman symbolise le cours du développement de la société algérienne 
après l’Indépendance qui ne suit pas son cours naturel. Il est détourné et dévié de l’état normal par 
des planifications et des théories étrangères qui ne respectent pas les traditions, les coutumes et la 
religion du peuple.  

Le fleuve métaphorique cité par Mimouni dans ce roman explique la misère et la pauvreté du 
peuple dit « indépendant » dépossédé de sa terre et de sa liberté qui est en colonisation perpétuée. Il 
a rêvé un jour, lorsqu’il s’est mis en résistance contre le système colonial, de voir l’Algérie 
indépendante où règnent la paix, la liberté et la fraternité mais aujourd’hui, la société révèle des 
réalités amères qu’il n’arrive plus à les comprendre. Cette situation malheureuse de la société est 
décrite et commentée dans le roman du point de vue subjectif du protagoniste narrateur (le 
revenant) par des images symboliques et des micro-situations sur les hommes victimes de la société. 
Le fleuve fonctionne dans le texte comme un élément instable qui peut être amélioré par le 
changement du politique de l’Etat. Il peut libérer les personnages en particulier ceux du camp des 
prisonniers ou changer le mode de vie des autres : « […], le fleuve détourné, rugissant d’une vieille 
colère, rompra ses digues, débordera de partout, inondera la plaine, et, prenant de court les calculs 
des sorciers, ira retrouver son lit orphelin pour reprendre son cours naturel. » p.143. 

2.1.3. L’humour et l’ironie  

A côté de la critique des maux sociaux, l’auteur ironise le système politique en le présentant par des 
situations ironiques. Le procédé de la transgression des lois de l’écriture et de l’illusion du réel est 
bien répandu dans les écrits de Mimouni. Cette technique lui a permis d’employer le discours 
ironique dans son œuvre Le Fleuve détourné afin de présenter ironiquement la vérité sociale en 
dénonçant les maux sociaux. 

Le fleuve de la révolution socioculturelle et politique du pays a été détourné par les dirigeants de 
l’Etat en mettant à leurs yeux un seul but : rassembler et construire des fortunes énormes tandis que, 
le peuple se noyait dans la boue, la poussière et la misère. Ils cachaient les tares de leur politique 
derrière les masques de la religion, de la démocratie et du système socialiste. Le pouvoir a été prévu 
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par des malins juste après l’Indépendance qui ont profité de l’occasion pour planifier des projets sur 
leur avenir et non plus sur l’avenir du peuple et du pays libéré. Ils n’intéressaient pas à préserver 
l’Indépendance et ne pensaient pas comment l’adapter et l’adopter aux nouvelles conditions de 
l’Algérie post-coloniale. 

Ces paroles ironiques dans le récit servent à amuser le lecteur en s’éloignant de la norme et en 
transgressant l’illusion du réel. Elles servent aussi à éveiller la conscience des lecteurs algériens sur 
l’état chaotique de la société postcoloniale. 

2.2. La contestation dans Tombéza  
2.2.1. Désenchantement social 

En se référant de l’analyse faite dans la thèse citée, Tombéza, traduit la révolte de l’auteur contre 
une société corrompue et hypocrite. À travers le thème obsédant du viol, l’auteur dévoile les tabous. 
L’auteur, déterminé à tenir son rôle de « guetteur vigilant » (Myriam BOUSSOUF, 2009, p. 36), va 
continuer à dénoncer « les maux qui affligent la société dans laquelle il vit.» (Mourad 
BOURBOUNE, 1984, p. 76)) Brisant tous les tabous, Mimouni étale au grand jour les tares, les 
injustices, les abus du pouvoir, cette « lente avancée de la gangrène social. » (Rachid MIMOUNI, 
1985, p. 25). 

Tombéza est un roman d’une rare violence où l’auteur veut manifestement « choquer  et déranger, 
pour mettre mal à l’aise et faire réfléchir. » Mimouni se sert de Tombéza pour dénoncer toutes les 
aberrations dont souffre la société : la corruption, l’obscurantisme, l’arrivisme et la violence sont les 
ressorts du pouvoir. Il vise dans son roman les faux dévots qui utilisent la religion à des fins 
personnelles, fait le procès d’une administration pourrie par le vol et l’injustice. Des détails sordides 
ponctuent un récit terrifiant, comme le viol d’une paralytique par le veilleur de nuit de l’hôpital et la 
découverte d’un bébé découpé en morceaux dans une décharge. Une impression d’angoisse et de 
malaise se dégage au fil de la lecture du récit qui dévoile des vérités atroces. C’est le constat d’une 
société meurtrie, agressée dans ses valeurs les plus fondamentales : « Depuis longtemps, j’avais 
compris que nous ne vivions au royaume du pouvoir des idées, encore moins celui des principes, 
que les comportements des notables, des responsables, des dirigeants, ne visaient qu’à satisfaire 
leur effarante boulimie de puissance, de sexe et de biens, que les alliances s’organisent autour de 
buts peu avouables, d’immondes trafics, que comptaient d’abord les liens d’allégeance, la 
commission, le trafic d’influence, les combines en tous genres. » (Rachid MIMOUNI, 1985 p 144) 

Avec Tombéza, Mimouni crie le désarroi d’un peuple en souffrance. Il veut éveiller les consciences 
endormies, lui le « guetteur vigilant » : « Il n’y a plus de lois nulle part, plus de règles. C’est le 
règne sans partage de l’anarchie. Où allons-nous ? » (Rachid MIMOUNI, 1985, 201). De sa 
mémoire, défilent les évènements qui ont marqué sa vie. Le passé colonial, le passé récent et le 
présent se télescopent et se pénètrent pour nous illustrer les différents aspects de vie de l’Algérie. 
Dans ce monologue intérieur, Tombéza s’interroge avec une perspicacité exemplaire sur une société 
tributaire des traditions ancestrales archaïques. 

Dans son article intitulé « Le discours de la dénonciation dans le roman « Tombéza » de Rachid 
Mimouni » (Faouzia BENDJELID, 2012), Faouzia Bendjelid  a noté que « Tombéza » de R. 
Mimouni s’explique par le fait que le romancier appartient à la génération des écrivains algériens de 
la post- indépendance. De ce fait, ses écrits traduisent dans la fiction l’actualité qui leur confère une 
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résonance sociale, historique et idéologique de grande envergure. Ils apparaissent comme de 
véritables témoignages ; notre écrivain est de ceux qui témoignent pour dénoncer et contester au 
mieux ; en effet on peut constater que la marginalisation sociale prend diverses formes.  

Tombéza, est une histoire d’une déchéance, rejoint dans la littérature maghrébine d’expression 
française, l’écriture dite de dévoilement et de désenchantement. Il s’agit pour l’auteur d’un projet 
réaliste d’écriture, dans une narration discursive, le récit véhicule tout un réseau thématique de la 
dénonciation ; parmi ces figures, on peut citer l’oppression coloniale, la suppression de la parole au 
peuple et son humiliation quotidienne, la crise sociale morale et humaine, l’émergence de l’individu 
immoral, le mépris et la transgression des lois, la dégradation des institutions sociales et services 
publics, l’oppression et la marginalisation des femmes, la dévalorisation du savoir et des 
intellectuels, le mépris des compétences.  

La dénonciation devient une configuration discursive subsumant toutes les figures et dont les 
multiples parcours empruntent les signes de l’assertion, l’avertissement, la contestation, la révolte, 
la violence, la désapprobation, l’interpellation. A travers son roman Tombéza, R. Mimouni nous 
livre le message suivant : « On a effectivement parlé à mon propos d’écrivain de la rupture […]. Il 
est temps de retrouver notre lucidité. L’oppression, l’injustice, l’abus de pouvoir sont inacceptables 
d’où qu’ils viennent, et il ne faut pas se contenter de dénoncer ceux d’hier… ». 

3. La contestation dans L’Honneur de la tribu 
3.1. L’honneur bafoué d’un peuple 

L’Honneur de la tribu, le cinquième roman de Rachid Mimouni, constitue, avec Le Fleuve détourné 
et Tombéza, la fin d’une trilogie sur la terrible désillusion et le désenchantement qui ont marqué la 
jeune Algérie indépendante mais cette fois l’auteur recourt à la fable pour raconter le pays profond 
avec ses erreurs, ses espoirs, ses problèmes et ses contradictions. Oscillant entre mythe et réalité, 
l’écrivain nous restitue les réminiscences d’un vieillard à la mémoire vacillante. L’Honneur de la 
tribu est une fable triste et émouvante. C’est aussi un roman grave, dans lequel l’auteur porte encore 
une fois un regard critique sur le comportement méprisant et dédaigneux des nouveaux dirigeants 
envers leur peuple.  

Mimouni conteste en premier un ordre établi en Algérie depuis l’indépendance. Le texte est 
surchargé du vécu algérien. L’auteur accuse le pouvoir et le compare au pouvoir colonial dans ses 
méthodes et ses pratiques, l’un a martyrisé l’autre a tyrannisé. Pour lui le passage d’un mode de vie 
à l’autre se fait selon un projet de société et non pas par la force et la résignation, le colonisateur a 
pourchassé sans rendre compte, le pouvoir après l’indépendance à légiférer des lois sans consulter 
le peuple. Selon Bendjelid, Mimouni se situe dans la sphère littéraire des écrivains de sa 
génération : un écrivain de la rupture ; son écriture se veut ainsi remise en cause, dénonciation 
d’une littérature entièrement inféodé au pouvoir en place et qui l’a réduite à un état de « confortable 
sclérose ». 

Cette situation d’intertextualité est génératrice d’un contre discours de la dénonciation ; donc son 
texte s’élabore par rapport à un déjà dit, dans une sorte de discours contestataire dans l’espace 
littéraire qui l’entourait ; dans le contexte historique, politique et idéologique, qui était le sien, 
Mimouni est un écrivain qui revendique l’autonomie de la pensée chez le créateur, 
l’affranchissement de l’activité intellectuelle. Il refuse de s’aligner de souscrire à une conception de 
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la littérature qui réduit l’écrivain à un simple répétiteur du discours élaboré par l’idéologie 
dominante. Mimouni interpelle le lecteur éventuel : « Je crois à l’écrivain comme pure conscience, 
probité intégrale, qui propose au miroir de son art une société à assumer ou à changer qui 
interpelle son lecteur au nom des plus fondamentales exigences de l’humain : la liberté, la justice, 
l’amour (…). Je crois à l’intellectuel (…) comme guetteur vigilant prêt à dénoncer les dangers qui 
menacent la société ». 

3.2. Dénonciation du pouvoir politique et inscription de l’Histoire 

L’histoire c’est, pour l’écrivain, l’interrogation des effets de la guerre sur les structures profondes  
de la société, c’est aussi ce qui révèle les coupures, les transformations et les changements 
engendrés par les évènements dans la vie quotidienne.  Elle se déroule à l’intérieur des expériences 
doublées de sensations diverses, d’impressions, de réflexions ou de jugements de valeur qui 
n’engagent que le vécu des individus. Il s’agit d’interpréter l’humain, l’individuel comme une 
incarnation  (CHIKHI Beida, 2002, pp. 34-35) historique. 

En fait, tout projet d’écriture est dicté par des impératifs d’ordre historique dans la complexité de 
ses deux dimensions concernant la culture et la civilisation. L’écriture de Mimouni est le produit de 
l’Histoire, car tout écrivain maghrébin est un produit de cette Histoire. Ces turbulences de l’Histoire 
se reflètent dans le parcours de la tribu de Zitouna chassée de ses terres et n’ayant pas pu les 
réintégrer à l’indépendance car l’Histoire bouleverse tout. Donc ce paratexte, à travers ses discours 
et leurs formes, est riche en enseignements et contribue à définir un cadre pour la lecture du roman. 

Totalement impliqué dans l’histoire, R. Mimouni s’engage à fond dans la récupération des bribes 
d’histoires d’Algériens perdus dans le temps, enfouis dans l’espace, en retrait dans les mémoires et 
la tradition orale. Dans son étude, R. Elbaz  a noté que la richesse et la complexité de ses stratégies 
narratives ne peuvent point être limitées à une tradition maghrébine de l’oralité. Au contraire, cette 
oralité est problématisée dans son écrit romanesque ; elle est à la source des tensions discursives qui 
nourrissent son roman. 

Bénamar Médiene, introduit le Roman de Mimouni sous le titre « Entre violence et l’oubli, 
présentation libre de " l’honneur de la tribu ″». Nous reprenons les idées directrices de cette 
introduction que Bendjelid a relevées : l’Histoire est analysée comme une entreprise de 
démystification du passé. Ce qui distingue cette œuvre c’est son retour aux origines de la tribu, 
composante humaine, sociale et culturelle fondamentale de la société algérienne; Mimouni part à la 
conquête d’un passé lointain qui sombre dans l’oubli alors qu’il est très riche en enseignements : 
« C’est dans l’Histoire que Mimouni explore en ses profondeurs, en ses strates de non dits pour 
donner forme et parole aux oublies, aux silencieux, aux aphasiques, aux muets, aux bègues et aux 
ombres dans cet univers du temps et des morts » (Jeune Afrique, 1984, p. 522) 

La volonté de Mimouni de prendre en charge le passé de  son pays dans sa production romanesque 
apparaît comme une inspiration vitale de l'écrivain. Dans un article intitulé, « De l’indépendance 
confisquée à l’identité bafouée dans Le fleuve détourné de Rachid Mimouni », Nadjib Redouane  a 
abordé cette dimension de l’inscription de l’histoire dans l’œuvre de Mimouni dont il a souligné que 
l’écriture de l'Histoire travaille contre l'effacement du temps et des hommes. Elle donne à la 
mémoire une force motrice pour refuser le silence et l'oubli. Il a poursuit que la fonction d'une 
littérature questionnante qui privilégie la souveraineté de la portée historique permet à l'écrivain 
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non seulement de manier la plume mais de s'exprimer librement et de prendre part au déroulement 
des événements qui marquent l'évolution de sa société. 

Avec cette réflexion, REDOUANE met en évidence comment par le recours à une écriture qui 
transgresse, Mimouni entend éveiller la force motrice du changement, créer des valeurs de survie et 
prêter sa voix à la vérité. C’est-à- dire, en politisant son écriture, l'objectif de Mimouni serait 
justement de contribuer à la prise de conscience, par le peuple algérien, du désastre du modèle 
gouvernemental imposé par les dirigeants du pays. D'où la nécessité de faire de sa stratégie littéraire 
d'essence fictionnelle (Najib REDOUANE, 2001, pp. 169-183) un contre-discours du pouvoir 
dominant. Son écriture engagée et engageante confère au roman un caractère bien significatif, celui 
d'agir pour dénoncer la vision totalitaire et le malaise. 

L’écriture de Mimouni est audacieuse et ne craint pas de dévoiler et de contester : « c’est-à-dire de 
réinstaller le courage –Cette qualité civique, politique et philosophique essentielle –de regarder 
notre société, de nous regarder, de dire et d’écrire sans peur ni honte, ce que nous pensons et 
d’agir. » (ibid). C’est une société qui cherche son identité et son Histoire perdue, elle les reconstruit 
difficilement à partir des fragments épars tout au long d’un parcours plein d’impondérables 
malaises. Mimouni présente l’état de sa société en exprimant avec liberté et courage la réalité amère 
sans rien cacher. Il veut révéler la réalité sociale telle qu’elle est pour pousser le peuple à réagir 
contre la situation regrettable de la société. 

Conclusion 

Pour Mimouni, c’est la réalité politique qui a été la source de son inspiration littéraire. Puisant dans 
les faits réels, il les décrypte et les met en dialogue. Ses critiques les plus acerbes vont aux gens du 
pouvoir qui, par un souci pervers de domination, sont allés de compromission en compromission, 
ayant perdu ce réflexe humain qui est de réagir, instinctivement, face à des actes que l’on s’interdit 
d’identifier pour ce qu’ils sont : le Mal. Car la tragédie algérienne est un crime contre l’humanité. 
Rachid Mimouni s’est voulu le scribe de sa société. Il disait : « Tout intellectuel a un rôle à jouer, il 
doit être critique, c’est-à-dire dénonce les tares de la société mais aussi celles du pouvoir ». 
(Libération, 1985,  p 12). Ainsi, chacun de ses romans correspond à une période de l’Histoire de 
l’Algérie. Dans L’Honneur de la tribu, Le Fleuve détourné et Tombéza, l’écrivain dénonce la 
trahison des idéaux de la Révolution et la mise à sac de l’Algérie deux décennies durant (les années 
soixante et les années soixante-dix). Ces trois romans constituent une trilogie du fait qu’ils 
participent à une même réflexion sur la société algérienne. 

Nous pouvons signaler que sa trilogie de « la désillusion » (Najib REDOUANE, 1999) est 
fortement imprégnés de la réalité algérienne, celle-ci dépasse parfois la fiction. À travers cette 
lecture nous rejoignons l’idée suivante « On ne lit pas une société dans un roman, on la déchiffre », 
cette lecture de la contestation demeure, un élément primordial de l'écriture mimounienne. Par son 
écriture contestataire et dénonciatrice, Mimouni a inscrit son œuvre dans son temps. Décrire la dure 
réalité vécue par ses compatriotes ne lui suffit pas. Son objectif est d’amener ses lecteurs à prendre 
conscience de la situation catastrophique de leur pays. Pour lui, l’œuvre littéraire « peut accélérer 
une prise de conscience ou l’évolution des idées, mais surtout elle aide à mieux connaitre le cœur 
humain, à mieux comprendre l’homme dans la société » (Hafidh Gafaiti, 1985, p. 89). L’œuvre de 
Mimouni s’inscrit, dans une littérature de combat, en tant que discours d’opposition, elle expose le 
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non-dit et l’interdit que le pouvoir dictatorial impose aux citoyens. Elle signale ouvertement le 
danger. C’est une littérature du désenchantement face à la violence.  

Dés lors, dans l’écriture de Mimouni, centrée sur le pouvoir, l’absurdité du temps et la violence, le 
ton ironique et satirique, s’insère dans une esthétique de critique et de protestation pour mettre à nu 
la dérision des systèmes politiques qui ont conduit le pays vers des impasses grandioses. Il convient 
de rappeler, d’après l’étude faite par l’auteur, que le projet créatif de Mimouni s’est construit sur le 
procès des régimes dictatoriaux, totalitaires, qui ont bafoué la liberté et la dignité du peuple 
algérien. Les thèmes qui s’articulent autour de l’ironie politico-sociale pour réagir contre l’abus de 
pouvoir et l’arbitraire des représentants de l’Etat sont stigmatisés dans tous ses écrits. La prise en 
considération de la figure présidentielle comme objet de satire s’inscrit dans l’espace textuel de 
l’Evadé sous forme d’un anti-énoncé affirmant de manière transparente la volonté de l’écrivain 
d’articuler courageusement, à l’égard de l’autorité supérieure du pays, une réflexion, critique. Dans 
sa production romanesque, les difficultés de la société algérienne sont évoquées en termes de 
conflits, de révolte, de désillusions et de déchirements.  

La dénonciation que permet le regard jeté sur le déroulement des évènements présentés dans la 
trame narrative de chacun de ses écrits est un appel à la lutte et à la résistance contre toute forme 
d’autorité. Pour Mimouni écrire c’est agir à la fois sur l’histoire et le social. C’est ainsi que par-delà 
la censure, la peur, le terrorisme et la menace, le choix de Mimouni de refuser le silence et de dire 
une parole juste et courageuse apparait bien comme une forme de défi, voire une expression de 
certitude pour exprimer sous forme littéraire des vérités amères et des sentiments de révolte. Ses 
romans marqués par une richesse de détails, d’événements et de descriptions permettent au lecteur 
de mieux cerner ce qu’a été la vie quotidienne dans le contexte sociopolitique de l’Algérie au 
lendemain de l’indépendance et qui demeure, malheureusement encore, une constante permanente 
dans la société d’aujourd’hui.  

Mimouni s’est alors engagé dans la contestation littéraire, et le questionnement politique et social, il 
explique que l’écriture est une interrogation intérieure, une réflexion personnelle: « cette réflexion 
sur soi-même et cette interrogation se font d’abord sur le milieu dans lequel on vit » (ibid). 
L'objectif de Mimouni, en politisant son écriture, serait justement de contribuer à la prise de 
conscience, par le peuple algérien, du désastre du modèle gouvernemental imposé par les dirigeants 
du pays. D'où la nécessité de faire de sa stratégie littéraire d'essence fictionnelle un contre-discours 
du pouvoir dominant. Son audace dans Le fleuve détourné et son opposition ouverte au despotisme 
du centralisme autoritaire dans son pays ont largement conditionné son militantisme en tant 
qu'écrivain. Son écriture engagée et engageante confère au roman un caractère bien significatif, à 
savoir la force de servir de contrepoids à la démagogie et au mensonge du discours politique officiel 
et celle d'agir pour dénoncer la vision totalitaire et le malaise persistant que le régime non-
démocratique de l'État algérien indépendant continue d'entretenir. 
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Résumé:  Informations sur l'article 

Cet article a pour objectif d’identifier les techniques de la cartographie cognitive 

appropriées pour développer la compétence scripturale chez les apprenants de 2ème 

année moyenne. Pour mettre notre supposition à l’épreuve, nous avons mené une 

expérimentation avec deux classes de 2ème moyenne. Cette démarche est inspirée par 

les travaux de Tony Buzan. L'échantillon de notre étude est constitué des 

apprenants de 2ème année moyenne d’un CEM-M’sila. L'étude est divisée en deux 

phases. Une phase d’observation avec un groupe témoin et une phase d’expérience 

avec un groupe expérimental. Les résultats ont montré que les apprenants, à qui l’on 

enseignait à l’aide de carte cognitive, amélioraient la cohésion et la cohérence. 
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Abstract : Article info   

This article aims to identify appropriate cognitive mapping techniques to develop 

writing production skills in 2nd year middle. To test our supposition, we carried out 

an experiment with two 2nd grade classes. This approach is inspired by the work of 

Tony Buzan. The sample of our study consists of learners of the 2nd year average of 

a CEM-M’sila. The study is divided into two phases. an observation phase with a 

control group and an experimental phase with an experimental group. The results 

showed that learners, who were taught using cognitive maps, improved cohesion 

and consistency. 
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Introduction 

L’un des enjeux fondamentaux de l’enseignement-apprentissage en classe de FLE est de 
développer, chez les apprenants du cycle moyen, la compétence scripturale. Les documents officiels 
et les programmes ont beaucoup insisté sur cette compétence, cette dernière est considérée comme 
étant une compétence très importante dans la mesure où elle va mettre les élèves de 2ème année 
moyenne à l’aise dans des différentes situations de communication écrite.  

Comme déjà mentionné plus haut, l’écriture est l’une des tâches les plus essentielles et les plus 
difficiles à maîtriser. Elle est complexe, ennuyeuse et dévastatrice pour les apprenants de 2ème 
année moyenne. La difficulté provient du fait que générer et organiser des idées puis les traduire en 
textes lisibles prend non seulement du temps, mais aussi des compétences recherchées depuis 
longtemps, même pour les locuteurs natifs. Nous avons constaté que, les compétences complexes 
utilisées en écriture exigent que les apprenants de 2ème année moyenne se concentrent non 
seulement sur la planification et l’organisation à un niveau supérieur, mais également sur 
l’orthographe, la ponctuation, le choix des mots. De plus, cette difficulté est particulièrement 
aggravée lorsque la maîtrise de la langue est faible. 

Autrement dit, les principaux problèmes rencontrés par les apprenants de 2ème année moyenne ne 
sont pas l’organisation du lexis, de la production de la structure grammaticale, mais bien 
l’organisation des idées liées au sujet de préoccupation ; de manière à ce que le sujet reste concentré 
et que l’association des idées soit maintenue tout au long du texte écrit. La recherche et l'expérience 
montrent qu'enseigner et apprendre l'écriture en classe de FLE a été un triste échec. 

Cette inefficacité semble être due en grande partie au peu d’importance accordée aux compétences 
de production et au type d’instructions qu’elles reçoivent. Malheureusement, les stratégies 
d’apprentissage du vocabulaire et les techniques d’amélioration de l’écriture ont été largement 
ignorées dans le programme d’enseignement de français langue étrangère. La majorité des élèves de 
2ème année moyenne sont incapables de produire un texte écrit complet en français. 

La cartographie cognitive est généralement considérée comme l’une des principaux facteurs 
nécessaires à la maîtrise de la compétence scripturale. Elle est une technique pédagogique la plus 
importante, qui consiste à créer un diagramme pour la présentation visuelle des idées, l’utilisation 
efficace de cette stratégie a eu une influence positive sur les mesures de la qualité de l’écriture et 
sur, aussi, les compétences langagières. 

    Buzan (1993), est le premier chercheur à avoir inventé et décrit une technique de cartographie 
psychologique comme un puissant outil de visualisation reflétant la structure de notre cerveau. Elle 
peut créer une atmosphère d'enseignement plus vivante qui favorise la rétention de la mémoire, 
ainsi que la motivation des apprenants. D’autres chercheurs ont déjà constaté que les cartes 
cognitives sont des moyens créatifs permettant aux élèves de s’engager dans une méthode 
d’apprentissage unique qui peut non seulement étendre le rappel en mémoire de sujets clés, mais 
aussi créer un nouvel environnement pour le traitement de l’information. 

De plus, la carte cognitive est considérée comme étant le moyen le plus efficace que les autres 
techniques à savoir la prise de notes ou de listage tardives dans lesquelles les idées sont conservées 
dans une séquence descendante et où il devient difficile de relier la dernière idée à la première de la 
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liste. Aussi, Les cartes cognitives peuvent servir d'outil pour aider les apprenants à planifier des 
idées dans le processus de pré-écriture. 

Nous tentons, à travers notre étude, de répondre à la question problématique suivante : en quoi la 
cartographie cognitive contribue-t-elle au développement de la compétence écrite (discours narratif) 
en classe de FLE? Pour répondre à cette question centrale, nous supposons que la mise en œuvre de 
la carte cognitive et son diagramme en classe de FLE constituent un outil fiable dans la production 
écrite. Notre objectif par la présente étude est la production d’un écrit cohérent, fluide et étendu. 

1. La carte cognitive ou Minde Map 

 Comme son nom l’indique, la Mind Map est un mot anglais qui signifie carte cognitive :  

Mind                  Esprit et Map                Carte. 

Mais, en français, la Mind Map porte plusieurs appellations : carte de l’esprit, cartographie mentale, 
carte d’organisation d’idées, carte heuristique, etc. La cartographie cognitive est une technique 
pédagogique qui consiste à créer un diagramme pour la présentation visuelle des idées. Le 
diagramme de cartographie de l'esprit se concentre sur un concept principal qui est placé au centre 
et permet donc de relier certaines idées, mots ou même phrases en relation avec le concept 
principal. En d’autres termes, c’est un organisateur graphique dans lequel les principales catégories 
émanent d’une idée centrale et les sous-catégories sont représentées sous forme de branches de 
grandes branches.  

Un outil visuel qui peut être utilisé pour générer des idées, prendre des notes, organiser la réflexion 
et développer des concepts. Il est utile pour les apprenants visuels d'améliorer l'apprentissage en 
tant qu'outil illustratif. En tant que compétence, elle transcende les niveaux de capacité et englobe 
tous les sujets. Il permet aux étudiants de mieux organiser, hiérarchiser et intégrer le matériel 
présenté dans un cours. En classe de FLE, la cartographie mentale une technique pédagogique, 
efficace afin d’améliorer les compétences en écriture. 

2. Enseigner avec la carte cognitive 

Développée par Tony Buzan en 1970, la cartographie cognitive ou mentale est une technique 
révolutionnaire permettant de capturer des idées sur une surface horizontale. Selon Buzan (1989), la 
cartographie cognitive peut être utilisée dans toutes les activités impliquant la pensée, la 
planification, le rappel ou la créativité. Une carte cognitive permet à un utilisateur d’enregistrer de 
nombreuses informations sous forme d’idées associées à des mots-clés et des images. 
Essentiellement, un utilisateur enregistre ou inscrit les informations collectées sur une page tout en 
montrant les relations entre les concepts en question. Elle « utilise pleinement les cerveaux gauche 
et droit et peut être utilisée comme un outil d'aide à la mémoire dans tous les domaines d'étude, de 
travail et de la vie. L’utilisation de la cartographie conceptuelle peut être facilitée par l’adoption 
de couleurs, d’images, de codes et d’approches multidimensionnelles pour aider la mémoire 
humaine, de manière à ce que l’on puisse concentrer l’esprit sur la partie centrale, qui est le sujet 
crucial.» (Zhang & al. 2010, p.29) Si les étudiants peuvent représenter ou manipuler un ensemble 
complexe de relations dans un diagramme, ils sont plus susceptibles de comprendre ces relations, 
les mémoriser et pouvoir analyser leurs composants. 
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3. Cartes mentales : favorables à la maîtrise de l'écriture 

La cartographie cognitive est le moyen le plus simple de développer des informations dans un esprit 
humain et de prendre des informations hors du cerveau. C'est un moyen créatif et efficace de 
cartographier nos idées. Elle est une « une représentation imagée du fonctionnement mentale et de 
la pensée, elle permet de présenter, de visualiser le cheminement de la pensée, son organisation, an 
même temps que sa mise en œuvre, pour une meilleur compréhension et appropriation de celle-ci ». 
(Delphine R. 2010, p. 215) Les cartes sont plus faciles à suivre que les longues techniques de prise 
de notes ou de listage tardives dans lesquelles les idées sont conservées dans une séquence 
descendante et où il devient difficile de relier la dernière idée à la première de la liste. 

Les cartes sont plus faciles à suivre que les longues techniques de prise de notes ou de listage 
tardives dans lesquelles les idées sont conservées dans une séquence descendante et où il devient 
difficile de relier la dernière idée à la première de la liste. 

Les cartes  cognitives permettent de rassembler des concepts en relation avec le thème principal. 
Les concepts ainsi rassemblés sont cohérents sans la structure linéaire ou inflexible des idées, des 
regroupements ou des idées de listage. L'utilisation de la carte cognitive peut présenter des 
informations en utilisant des images, des symboles, des mots clés, des codes et des couleurs 
jusqu'au niveau souhaité.  

Ce type d'organisation des idées peut capturer les intelligences visuelles de certains apprenants dans 
l'espace, le kinesthésique et le physique. Ainsi, les cartes cognitives « ne jouent pas seulement un 
rôle dans la construction des connaissances mais elles permettent  surtout de placer l’apprenant au 
cœur du processus d’apprentissage .en effet l’utilisation des cartes permet de valoriser et de 
travailler à partir de production mental de l’apprenant : celle-ci devient le support à les 
interactions entre l’apprenant, des paires et l’enseignant. Elles sont donc génératrices de 
motivation et jouent un rôle central dans l’apprentissage » (Thomas L, 2010, p. 03). 
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4. Cartes cognitives et intelligence multiple 

Les cartes cognitives aident les enseignants non seulement à enseigner aux élèves, mais également à 
penser, à apprendre et à établir des liens significatifs entre les connaissances antérieures et les 
nouvelles connaissances. Les idées de projet de cartes, comme cela se fait pendant le brainstorming, 
montrent une structure hiérarchique et interconnectent les composants principaux avec les détails 
mineurs. Gardner identifie huit types différents d'intelligences et la cartographie conceptuelle peut 
exploiter ces intelligences d'un plus grand nombre d'apprenants. Les cartes cognitives permettent 
aux élèves de tous les niveaux de se doter des structures appropriées pour les aider à comprendre, 
organiser leurs pensées et créer des liens. Les cartes cognitives fonctionnent comme le cerveau 
humain et incluent des mots clés faciles à retenir. L'utilisation de lignes, de flèches, de codes de 
couleur, d'images et de symboles dans les cartes mentales rend non seulement le processus 
d'écriture intéressant, mais s'adapte également au profil d'apprentissage de chaque apprenant. 

5. Cartes cognitives et constructivisme 

Le fait indéniable est que chaque apprenant est « unique » dans ce qu’il tire d’une expérience 
d’apprentissage dans sa vie. La théorie du constructivisme affirme que l'apprenant est un individu 
unique. L'apprenant individuel est exceptionnel en ce qui concerne sa manière, ses connaissances 
antérieures et ses expériences. En fonction de ces connaissances et de cette expérience ou de cette 
manière précédemment développée, l'apprenant construit de nouvelles idées, façonne ou construit 
ses connaissances et ce développement ou cette construction est en rapport avec sa propre réalité.  

La carte cognitive peut être soutenue par la théorie du constructivisme humain. Selon Novak 
(1993), les humains ont une plus grande capacité à donner un sens et à utiliser le langage pour 
construire un sens. Ce qui compte vraiment, c’est de donner à l’être humain la capacité d’optimiser 
sa capacité phénoménale à donner un sens, y compris sa prise de conscience et sa confiance. Cette 
capacité à donner un sens est appelée constructivisme humain. Les cartes cognitives peuvent lier les 
connaissances préalables à travers de multiples présentations (visuelles, audio, numériques, 
verbeuses, etc.) qui peuvent facilement être incorporées lors de l’enseignement des processus 
d’écriture, à partir du remue-méninge sur un sujet jusqu’au projet final.  

La philosophie constructiviste aide à maintenir le fait que les apprenants doivent lier les nouvelles 
connaissances aux connaissances antérieures. Les expériences d’apprentissage doivent appuyer 
cette connexion de manière à ce que l’apprenant soit unique. Les méthodes d’enseignement 
traditionnelles vont directement à l’encontre des croyances constructivistes qui reposent 
essentiellement sur l’effondrement de faits que les étudiants peuvent retenir. En fait, les 
constructivistes expliquent que souvent les apprenants ne se souviennent pas des connaissances qui 
leur sont présentées. La raison en est qu’ils n’ont pas trouvé les liens entre les nouvelles 
connaissances et les connaissances antérieures, ou ont perdu les liens qui font de l’apprentissage 
une expérience. 

6. Méthode 
6.1. Participants 

Un groupe de 53 élèves a participé à cette étude. Leurs âge variait de 12 à13 ans. 27élèves 
constituaient le groupe expérimental et 26 pour le groupe témoin. Les instruments utilisés pour 
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collecter les données nécessaires étaient le pré-test initialement. À la fin du traitement, un post-test 
et un post-test final différé de rédaction de paragraphe, similaires au pré-test. 

6.2. Procédures 

Un groupe de 53 élèves a participé à cette étude. Leur âge variait de 12 à13 ans. 27 élèves 
constituaient le groupe expérimental et 26 pour le groupe témoin. Les instruments utilisés pour 
collecter les données nécessaires étaient le pré-test initialement. À la fin du traitement, un post-test 
et un post-test final différé de rédaction de paragraphe, similaires au pré-test. 

6.2.1. 1ère expérimentation (groupe B) 

Niveau : 2 A.M1                                                                         Date : 08 fév. 2021 
Projet : (1) le compte                                                                 Séquence : 1 
Activité  : Production écrite                                                        Durée : 45 minutes 
Objectifs d’apprentissage : Ecrire la situation initiale et les événements du conte « Le Petit 
Chaperon Rouge ». 
Sujet : En quelques lignes, rédige la situation initiale  et les événements du conte « Le Petit 
Chaperon Rouge » en suivant les directives suivantes : 
- Quand ? Qui ? et où ? 
- L’élément modificateur ; 
- Les actions 
 (Voir votre livre) 
Mise en situation : - L’enseignante fait un petit rappel sur la structure d’un conte.  
 

6.2.2. 2ème expérimentation (groupe A) 

Niveau : 2 A.M2                                                                                 Date : 11 fév. 2021 
Projet : 1                                                                                            Séquence : 1 
Activité  : Production écrite                                                                Durée : 45 minutes 
Objectifs d’apprentissage : Ecrire la situation initiale et les événements du conte « Le Petit 
Chaperon Rouge ». 
Matériels didactiques : Un logiciel de cartes cognitive + ordinateur + data show. 
Sujet : Rédige la situation initiale  et les événements du conte « Le Petit Chaperon Rouge » en te 
servant des cartes cognitives.  
Nous tenons à signaler que, dans cette 2ème séance, l’enseignante projette au mur une cartographie 
cognitive  afin que les élèves puissent se servir comme support visuel. (Voir figure (01), (02), (03) 
et (04) 
Matériels didactiques : un logiciel de cartes cognitive + ordinateur + data show.  
 
Déroulement : 
les étudiants participant au groupe expérimental recevaient des instructions régulières et étaient 
supposés de rédiger une situation initiale et les événements à l’aide de la carte cognitive projetée au 
tableau.  
Mise en situation :  

-L’enseignante fait un petit rappel sur la structure d’un conte via la carte cognitive (Voir les 
figures suivants) 
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Figure (01) : https://fantadys.com/2013/10/26/une-structure-du-conte-une-carte-des-cartes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure (2) : https://fantadys.com/cartes-mentales/francais/conjugaison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure (3) :https://fantadys.files.wordpress.com/2013/06/carte-imparfait 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figure(4) : http://salle103.fr/?page_id=5745 
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7. Comparaison entre les deux groupes (A et B) 

Les pré-tests et les post-tests ont été analysés de l’échelle de correction des copies des élèves, pour 
les critères d’évaluation, nous avons ciblé les catégories suivantes : (a) le respect de la consigne (b) 
la situation initiale (temps, personnage et lieu) ; (c) l’élément modificateur ; (d) déroulement des 
événements(le vocabulaire du merveilleux) ; (e) cohésion et cohérence (le respect du temps et les 
connecteurs logiques).  

7.1. Respect de la consigne (A et B) 

Respect de la consigne 

Respect Non respect  

Groupe B 27  élèves 03 11,11% 24 88,88% 
Groupe A 26  élèves 19 73,07% 07 26,92% 

Tableau (01) : Respect de la consigne 
 

7.2. Lectures et commentaire des données  

Le tableau (01) montre qu’il y a une grande différence entre les deux groupes concerne le 1er 
critère. La plupart de nos apprenti-scripteurs 88,88 %, du groupe B, n’ont pas respecté la consigne, 
comme la situation initiale et les événements d’un texte narratif, tandis que nous avons soulevé que 
trois élèves ont respecté plus au moins la consigne, ce qui témoigne de la difficulté de nos scripteurs 
à se rendre compte de ce qui peut être compris ou non. En outre, nous pensons que la stratégie ou la 
méthode pratiquée en classe de FLE a participé à cet échec. (Voir échantillons (01) et (02) cités ci-
dessous). Par contre dans le groupe A, nous remarquons un taux de réussite de 73,07 % et 26,92 % 
taux d’échec.  

Dans cette deuxième tâche, la majorité des élèves ont bien respecté la consigne et n’ont pas 
rencontré de difficulté de compréhension, ce qui signifie que l’utilisation de la cartographie 
cognitive a bien joué son rôle. Les élèves ont pu comprendre le sujet pour rédiger un texte narratif 
(Voir échantillons (03) et (04) cités ci-dessous). Dans cette deuxième tâche, la majorité des élèves 
ont bien respecté la consigne et n’ont pas rencontré de difficulté de compréhension, ce qui signifie 
que l’utilisation de la cartographie cognitive a bien joué son rôle. Les élèves ont pu comprendre le 
sujet pour rédiger un texte narratif (Voir échantillons (03) et (04) cités ci-dessous). 

 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
               Echantillon (01)                                                     Echantillon (02) 
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                Echantillon (03)                                                           Echantillon (04)    

7.3. La situation initiale entre les deux groupes (A et B) 

 Situation initiale 

Respect Non respect 

Groupe B 27 élèves 07 25,92% 20 74,07% 

Groupe A 26 élèves 23 88,46% 03 11,53% 
Tableau (02) : Situation initiale 

 
7.4. Lectures et commentaire des données  

En s’appuyant sur les données indiquées dans le tableau ci-dessus nous dénotons un taux d’échec 
élevé soit 74,07 % et 25,92 % taux de réussite. Ces mauvais résultats indiquent que les apprenants 
de 2ème année moyenne n’arrivent pas  à définir le cadre spatio-temporel de l’histoire, comme le 
lieu, personnages et le temps. Cet échec est du, à notre sens, à la démotivation des apprenants, nous 
avons constaté que la majorité écrasante des élèves du groupe B ne donnent pas assez d’importance 
à cette langue (Voir échantillons (05) et (06) cités ci-dessous) Tandis que dans le groupe 
expérimental, nous remarquons un taux de réussite acceptable en ce qui concerne le 2ème critère 
soit 88,46 % et 25,92 % taux d’échec. Les élèves du groupe A ont bien rédigé la situation initiale, 
cala indique que la mise en œuvre de la carte conceptuelle a favorisé à la maitrise scripturale. (Voir 
échantillons (07) et (08) cités ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 
                   
 
 
 
                         Echantillon (05)                                                          Echantillon (06) 
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                    Echantillon (07)                                                       Echantillon (08) 

 
7.5. L’élément modificateur entre les deux groupes (A et B) 

Elément modificateur 

Respect Non respect  

Groupe B 27  élèves 11 40,74% 16 59.25% 
Groupe A 26  élèves 25 96,15% 01 3,84% 

Tableau (03) : Elément modificateur 

7.6. Lectures et commentaire des données  

D’après le tableau (03), nous remarquons que 16 élèves du groupe B n’ont pas pu employer 
l’élément modificateur avec un taux 59.25 % et 40,74 % taux de réussite, l’élément modificateur est 
quasi inexistant, par contre, la majorité écrasante des élèves du  groupe A ont pu mettre l’élément 
modificateur avec un pourcentage 96,15 % et 3,84 % taux de réussite. D’après ces résultats, nous 
pensons que les apprenants, du groupe témoin, n’ont pas encore acquis de connaissances suffisantes 
pour rédiger un récit imaginaire en FLE. Ils essayent à travers leurs textes de raconter des récits 
sans donner de l’importance à la structure de texte narratif qui demeure à notre sens un élément 
essentiel pour réussir cette activité à savoir l’élément perturbateur. (Voir échantillons (09) et (10) 
cités ci-dessous)En ce qui concerne le groupe expérimental, nous pouvons dire que la carte mentale 
a bien conduit ces apprenants à l’amélioration et au respect à la structure d’un texte narratif à savoir 
l’élément modificateur. (Voir échantillons (11) et (12) cités ci-dessous) 

 

 

 
 

 

 

 

                  Echantillon (09)                                                                 Echantillon (10) 
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                                                        Echantillon (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                      Echantillon (12) 

 
7.7. Cohérence et cohésion entre les deux groupes (A et B) 

Cohérence et cohésion 

Respect Non respect  

Groupe B 27  élèves 02 07,40% 25 92,59% 
Groupe A 26  élèves 23 88,46% 03 11,53% 

Tableau (04) : Cohérence et cohésion 

7.8. Lectures et commentaire des données  

Comme le tableau (01), une différence flagrante a été soulevée quant à la cohérence et la cohésion 
d’un texte narratif. Les copies, du groupe B, montrent que ces élèves ne respectent pas la 
superstructure d’un récit, ils n’arrivent pas à bien organiser et enchainer leurs idées afin de rédiger 
des paragraphes cohérents qui peuvent former leur texte final. Globalement, les apprenants passent 
d’une idée à une autre sans respecter la structure d’un texte narratif. D’où nous remarquons que 
leurs textes ne sont pas riches et montrent l’incapacité des apprenants à rédiger des récits de qualité 
répondant aux normes da la langue cible. Les textes varient entre récit faible et récit inachevés, 
tandis que, une nette amélioration a été remarqué quant à la  concerne la cohésion du texte narratif, 
nous avons noté un taux de réussite 88,46% et 11,53% taux d’échec, ce qui explique clairement que 
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ces apprenants exploitent suffisamment leur mémoire en faisant appel à leurs connaissances 
antérieurs ; indispensables pour une reconstruction des savoirs en classe de langue. Ainsi, nous 
pensons que les cartes cognitives ont un effet positif quant à la production écrite.  

Conclusion  

A travers les résultats obtenus entre les deux groupes A et B, nous soulignons l’impact et 
l’importance de la carte cognitive dans la production écrite, plus précisément, un texte narratif, un 
diagramme efficace qui a permis à la majorité écrasante des élèves de 2ème  année moyenne de 
rédiger un récit cohérent et cohésif, ce mode de dispositif d’enseignement-apprentissage a contribué 
à l’amélioration cognitif des apprenants en question. Nous avons remarque que, grâce à cet outil 
pédagogique, les élèves de 2ème année moyenne ont bien structuré et organisé leurs idées.   
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Introduction 

Like any other literature, American literature has got its expatriate writers who wrote about the new 
nation from afar. Important is the fact that those writers were dissatisfied with the life style of the 
American individual, and they often criticized the American political and economic system which 
according to them was disappointing and unjust. As a matter of fact, they used literature as a form 
of power to express their dissatisfaction and disappointment. In fact, they did not hide their 
conviction that the New World lacked cultural atmosphere and safe environment for writers to be 
creative. That is why they preferred to leave the New Nation and they headed over to Europe in 
which, according to their belief, one can find a better literary and cultural environment. This throng 
of writers is often referred to as “the Lost Generation” 

1. The Lost Generation and the disillusionment in Post First World War Era 

One needs to emphasize that the term “Lost Generation” refers to the generation of people who 
reached adulthood during or immediately following World War I. This term more specifically refers 
to a group of American writers whose works were published after that period. The term “Lost 
Generation” comes from a comment that Modernist writer Gertrude Stein made to author Ernest 
Hemingway—that Hemingway and his colleagues were "all a lost generation (Fitch, 1985, p. 125). 
from a psychological point of view,  using the term “lost,” psychologists often  refer to the 
“disoriented, wandering, directionless” feelings that haunted many survivors of what had been one 
of the most horrific wars in modern history. The term is believed to have come from an actual 
verbal exchange witnessed by novelist Gertrude Stein during which a French garage owner 
derisively told his young employee, “You are all a lost generation.” (Mellow, 1991, p. 273) Stein 
repeated the phrase to her colleague and pupil Ernest Hemingway, who popularized the term when 
he used it as an epigraph to his classic 1926 novel The Sun Also Rises. 

From a literary point of view, the term also refers to a group of well-known American authors and 
poets including Ernest Hemingway, Gertrude Stein, F. Scott Fitzgerald, and T. S. Eliot, who 
because were disillusioned by the horrors of war, rejected the traditions of the older generation. The 
works of this group of American writers often detailed the internal struggles of the “Lost 
Generation.” Their struggles were characterized in the works of a group of famous American 
authors and poets including Ernest Hemingway, Gertrude Stein, F. Scott Fitzgerald, and T. S. Eliot. 
Common traits of the “Lost Generation” included decadence, distorted visions of the “American 
Dream,” and gender confusion. 

In a more practical sense, the term "Lost Generation" has a double meaning. While it refers 
specifically to the generation of writers and artists disillusioned after the war, it can also refer to the 
post-war generation more broadly. That generation found the cultural lessons they had learned in 
childhood irrelevant; they were "lost" in the modern world. But the term also refers to the large 
percentage of that generation that had been lost to the violence of war.” (Mellow, 1991, p. 244)  
J.R.R. Tolkien, who became famous after writing his The Lord of the Rings, also fought in the war 
that is why echoes of trauma are obvious in his writing. He later reflected that, by the end of the war 
"all but one of my close friends was dead." Experiences like his were common. Britain and Russia 
lost around two percent of their total population in the war. Germany, France, and Austria lost about 
four percent. Some nations, such as the Ottoman Empire, Serbia, and Romania lost nine to fifteen 
percent of their prewar populations. 
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It is in fact worth noting that the Lost Generation rebelled against post-World War I American 
ideals. During that time American culture valued a work ethic of capitalism and entrepreneurship. 
Members of the Lost Generation, however, felt the United States lacked culture and sophistication." 
(Gale, 2011, p. 66). 

In a deeper sense, the lost generation was “lost” because it found the conservative moral and social 
values of their American parentslos t in a post-war world. In the United States, President Warren G. 
Harding’s “back to normalcy” policy calling for a return to the way of life before World War I, left 
the members of the lost generation feeling spiritually alienated from facing what they believed 
would be hopelessly provincial, materialistic, greedy, and emotionally barren American  society . 
(Monk, 2004, p. 175). In reality ,having witnessed what they considered pointless death on such a 
massive scale during the war, many members of the generation rejected more traditional ideas of 
proper behavior, morality, and gender roles. The generation of men and women who came of age 
during or immediately following World War I: viewed, as a result of their war experiences and the 
social upheaval of the time, as cynical, disillusioned, and without cultural or emotional stability. 

Important is the idea that they were considered to be “lost” due to their tendency to act aimlessly, 
even recklessly, often focusing on the hedonistic accumulation of personal wealth. The lost 
generation writers criticized the loss of hope that war had taken from an entire generation of people 
and instead opted for a non-conformist life across the ocean in Europe, a life where patriotism was 
not mandatory, where faith was lost and morality was a rapidly fading concept. “In those days we 
did not trust anyone who had not been in the war, but we did not completely trust anyone.” 
(Hemingway, 1996, p. 88). 

Interesting is the idea that The Lost Generation had a remarkable   impact on society because the 
writings that came out of this period showed the effects war has on people. War was a terrible thing 
that made men lose their masculinity, gave people a sense of disillusionment, and made people want 
to return to a simpler, idealistic past: 

Something must be radically wrong with a culture and a civilisation when its youth begins to desert 
it. Youth is the natural time for revolt, for experiment, for a generous idealism that is eager for 
action. Any civilisation which has the wisdom of self-preservation will allow a certain margin of 
freedom for the expression of this youthful mood. But the plain, unpalatable fact is that in America 
today that margin of freedom has been reduced to the vanishing point. Rebellious youth is not 
wanted here. In our environment there is nothing to challenge our young men; there is no flexibility, 
no colour, no possibility for adventure, no chance to shape events more generously than is permitted 
under the rules of highly organised looting. All our institutional life combines for the common 
purpose of blackjacking our youth into the acceptance of the status quo; and not acceptance of it 
merely, but rather its glorification. (Stearns, 1989, p. 91). For his part, Kirk Curnutt, author of 
several books about the Lost Generation writers suggested that they were expressing mythologized 
versions of their own lives. In an interview for The Hemingway Project, Curnutt claims: 

“They were convinced they were the products of a generational breach, and they wanted to capture 
the experience of newness in the world around them. As such, they tended to write about alienation, 
unstable mores like drinking, divorce, sex, and different varieties of unconventional self-identities 
like gender-bending.” (the-lost-generation, 2021).  
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One needs to stress the very idea that the writers of the Lost Generation viewed the idea of the 
“American Dream” as a great deception and mythic concept .That is why this becomes a prominent 
theme in The Great Gatsby as the story’s narrator Nick Carraway comes to realize that Gatsby’s 
vast fortune had been paid for with great misery. In fact, The Great Gatsby is about the efforts of 
this young man, Jay Gatsby, to reinvent himself. We see the whole story from the narrator’s 
perspective – Nick Carraway, which moved out to New York from Mid-west and now lives next 
door to Gatsby.” (Mellow, 1991, p. 127). 

The main character of the novel is an everlasting dreamer with a really extravagant lifestyle. He 
lives in a gigantic Gothic mansion and throws glamorous parties every Saturday night. But his 
persona is a complete invention as Gatsby actually grew up poor and this is not  even his real name. 
All his efforts to become rich are dedicated to winning back the woman he loves. 

 “Gatsby believed in the green light, the orgastic future that year by year recedes before us. It 
eluded us then, but that’s no matter - tomorrow we will run faster, stretch out our arms farther. . . . 
And then one fine morning - So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into 
the past.” (the-lost-generation, 2021) 

It is quite obvious that to Fitzgerald, the traditional vision of the American Dream—that hard work 
led to success—had become corrupted and even lost in the American society. In his famous novel 
,he stresses the idea that America is no longer the land of equal opportunities but rather it was a 
land in which existence was for the strongest .To the Lost Generation writers, in general, “living the 
dream” was no longer about simply building a self-sufficient life, but about getting stunningly rich 
by any means necessary.  

Unable or unwilling to come to grips with the horrors of warfare, many of the Lost Generation 
created impossibly unrealistic hopes for the future (Winter, 1977, 449–466). This is expressed best 
in the final lines of The Great Gatsby in which narrator Nick exposed Gatsby’s idealized vision of 
Daisy that had always prevented him from seeing her as she really was. 

From the foregoing, it became obvious that The Lost Generation writers all gained prominence and 
fame in 20th century literature. Their thematic and stylistic innovations challenged assumptions 
about writing and expression, and paved the way for subsequent generations of writers. (Monk, 
2004, p. 195) Ernest Hemingway, for instance, was the Lost Generation’s leader in the adaptation of 
the naturalistic technique in the novel. John Dos Passos had also seen the brutality of the war and 
questioned the meaning of contemporary life (Fitch, 1985) His novel Manhatten Transfer reveals 
the extent of his pessimism as he indicated the hopeless futility of life in an American city. F. Scott 
Fitzgerald is remembered as the portrayer of the spirit of the Jazz age. (Fitch, 1985, p. 172) 

2. John Steinbeck’s Questioning the Meaning of Contemporary Life in an Epic Chronicle 

John Steinbeck, who believed that ‘’the ancient commission of the writer has not changed ; received 
the Nobel Prize for Literature in 1962. His native region of Monterey Bay was later the setting for 
most of his fiction. From his mother, a teacher, Steinbeck learned to love books .He is best 
remembered for The Grapes of Wrath (1939), a novel widely considered to be a 20th-century 
classic. The impact of the book on society and government led critics to compare it to of Harriet 
Beecher Stowe‘s Uncle Tom’s Cabin, the novel which shed light on the blacks of America and; 
therefore, contributed to the outbreak of the American Civil War. Steinbeck’s epic about the 
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migration of the Joad family, driven from its bit of land in Oklahoma to California, ignited a wide 
debate about the hard lot of migrant laborers in the American society, and helped to put an 
agricultural reform into effect. He was born in Salinas, California. 

In this same context, it should be stressed that before writing The Grapes of Wrath Steinbeck 
travelled around California migrant camps in 1936. When the novel appeared, it was attacked by 
US Congressman Lyle Boren who characterized it as "a lie, a black, infernal creation of twisted, 
distorted mind" his governmental rejection of the novel might  be in fact attributed to the fact that it 
did not focus on the smiling aspects of the American life (Winter, 1977, p. 450). In fact in this very 
novel Steinbeck excelled in depicting the dangerous effects of harsh capitalism on the American 
individual and society .He probably, had a social list ideology that made of him a staunch defender 
of the poor and the low class in the new nation. Later, when Steinbeck received his Nobel Prize, the 
Swedish Academy called it simply "an epic chronicle." In describing the plight of the poor 
Americans Steinbeck states. 

They stand still and watch the potatoes float by, listen to the screaming pigs being killed in a ditch 
and covered with quicklime, watch the mountains of oranges slop down to a putrefying ooze; and in 
the eyes of the people there is the failure; and in the eyes of the hungry there is a growing wrath. In 
the souls of the people, the grapes of wrath are filling and growing heavy, growing heavy for the 
vintage. (the-lost-generation, 2021) 

One can observe that the narrator clearly states that the people having been displaced from their 
homes have nostalgia to their different things that they have left behind. They are seeing potatoes, 
pigs, and oranges, which are making them furious as well as making them realize their failure to 
protect them. He often refers to the title that as they see grapes, they also become angry over this 
displacement and the feeling of being a failure. 

No wonder that after the great success of The Grapes of Wrath, Steinbeck, during WW II, Steinbeck 
served as a war correspondent for the New York Herald Tribune in Great Britain and the 
Mediterranean area. He wrote such government propaganda as the novel The Moon is Down 
(1942), about resistance movement in a small town occupied by the Nazis. The film version of the 
book, starring Henry Travers, Cedric Hardwicke, and Lee J. Cobb, was shot on the set of How 
Green Was My Valley (1941), which depicted a Welsh mining village. "Free men cannotstart a 
war," 

As matter of fact, Steinbeck’s post-war works include The Pearl (1947), a symbolic tale of a 
Mexican Indian pearl diver Kino. He finds a valuable pearl which changes his life, but not in the 
way he did expect. Kino sees the pearl as his opportunity to better life. When the townsfolk of La 
Paz learn of Kino’s treasury, he is soon surrounded by a greedy priest, doctor, and businessmen. 
Kino’s family suffers series of disasters and finally he throws the pearl back into ocean. Thereafter 
his tragedy is legendary in the town. A Russian Journal (1948) was an account of the author’s 
journey to the Soviet Union. 

3. William Faulkner’s Decrying Materialist Culture and Racial Injustice 

Another lost generation writer is William Faulkner who showed readiness for greatness, even as a 
small child, when he listened to tales and legends from his distinguished family’s past. William was 
born in New Albany, Mississippi, but the family soon moved to Oxford. 
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In June 1918, Faulkner joined the Royal Air Force of Canada. After dropping out of the university 
in 1921, Faulkner took a brief job in a New York bookstore; there he met the future wife of 
Sherwood Anderson, Elizabeth Prall. His first book of poetry, The Marble Faun (1924), continued 
his work in the decadent/neo-romantic vein. 

In Anderson’s literary circle Faulkner became acquainted with Freud’s theories of sexuality, the 
mythic world of anthropologist Sir James Frazer’s Golden Bough, and the sweeping implications of 
the literary innovations of T. S. Eliot and James Joyce. He also absorbed the despair of the post-war 
generation, and melded all these influences, first in a series of literary sketches published by the 
New Orleans Times Picayune and The Double Dealer (a literary magazine) and then in a first novel, 
Soldier’s Pay. Faukkner once wrote. 

The writer's only responsibility is to his art. He will be completely ruthless if he is a good one. He 
has a dream. It anguishes him so much he must get rid of it. He has no peace until then. Everything 
goes by the board: honor, pride, decency, security, happiness, all, to get the book written. If a writer 
has to rob his mother, he will not hesitate; the 'Ode on a Grecian Urn' is worth any number of old 
ladies. (Faulkner, 1996, p. 250) 

Like his colleagues, Faulkner had to leave for the Old World, spending time in Italy and England 
but reacting most strongly to France, to develop later a great love to that country. Returning to 
Mississippi, Faulkner took a series of jobs while working on his second novel, Mosquitoes (1927). 
For him, 1929 marked the beginning of what critics have come to call” The great years” when he 
wrote the seven novels that have been judged masterworks. The impetus for this extraordinary 
outburst came in Sartoris (1929), when Faulkner decided to concentrate on what he came to call his 
little postage-stamp of soil, Yoknapatawpha County; all the great novels are set there, in or around 
Jefferson, the county seat. 

Undoubtedly, the town obviously depicts Oxford and its surrounding Lafayette County. As a result 
of this focus, Faulkner was able to create a mythic cosmos of his own, with interconnected mythic 
structures and characters, populating his world with all the various folk he had encountered in life; 
he made a determined effort to render the experience of women, blacks, and American Indians as 
well, and showed nostalgia for lost traditions and the vanishing wilderness, while simultaneously 
decrying materialist culture and racial injustice. Faulkner’s first masterwork, The Sound and the 
Fury, was published in 1929: 

All of us have failed to match our dream of perfection. I rate us on the basis of our splendid failure 
to do the impossible. If I could write all my work again, I'm convinced I could do it better. This is 
the healthiest condition for an artist. That's why he keeps working, trying again: he believes each 
time that this time he will do it, bring it off. Of course he won't. (the-lost-generation, 2021). 

4. Ernest Hemingway: Post War Conflict and Destruction 

In addition to Steinbeck and Faulkner, Ernest Hemingway became a great writer of the lost 
generation who like his colleagues questioned the validity of the American dream and all the 
American ideals .The biography of Hemingway tells that he published his earliest stories and poems 
in his high school newspaper (Meyers, 1985) Upon his graduation in 1917, Hemingway worked six 
months as a reporter for The Kansas City Star. He then joined volunteer ambulance unit in Italy 
during World War I. In 1918 he suffered a severe leg wound and was twice decorated by the Italian 
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government. His affair with an American nurse, Agnes von Kurowsky, gave inspiration for the 
autobiographical novel A Farwell to Arms (the-lost-generation, 2021). 

In 1954, Hemingway was awarded the Nobel Prize for Literature. But unfortunately, he was unable 
to attend the award ceremony in Stockholm, because he was recuperating from injuries sustained in 
an aero plane crash while hunting in Uganda. Ernest Hemingway was born in Oak Park, Illinois. 
After the war Hemingway worked for a short time as a journalist in Chicago. He moved in 1921 to 
Paris, where wrote articles for the Toronto Star. In Europe Hemingway associated with such writers 
as Gertrude Stein and F. Scott Fitzgerald, who edited some of his texts and acted as his agent. Later 
Hemingway portrayed Fitzgerald in A Moveable Feast (1964), but not in a friendly light. Fitzgerald, 
however, regretted their lost friendship. When he was not writing for the newspaper or for himself, 
Hemingway toured with his wife, the former Elisabeth Hadley, France, Switzerland, and Italy. In 
1922 he went to Greece and Turkey to report on the war between those countries (Meyers, 1985, p. 
95). 

In addition to hunting expeditions in Africa and Wyoming, Hemingway developed a passion for 
deep-sea fishing in the waters off Key West, the Bahamas, and Cuba. The first years of his marriage 
with Gellhorn were happy, but he soon realised that she was not a housewife, but she displayed 
ambition to become a journalist and political activist. Gellhorn called Hemingway her "Unwilling 
Companion". She was eager to travel and "take the pulse of the nation" or the world. She writes 
about an Unwilling Companion on her trip into China's interior in 1941, always referring to him as 
U. C. and never mentioning that he was in fact her husband, Ernest Hemingway. (Gellhorn, 
September 23, 1979). 

Literary speaking, one needs to note that it is widely agreed among critics that Across the River and 
Into the Trees was Hemingway’s first novel in a decade and poorly received. The Old Man and the 
Sea, published first in Life magazine in 1952, restored again his fame. The novella told a story of an 
old Cuban fisherman named Santiago, who finally catches a giant marlin after weeks of not 
catching anything. As he returns to the harbour, the sharks eat the fish, lashed to his boat.. 
Hemingway also made a fishing trip to Peru in part to shoot footage for a film version of The Old 
Man and the Sea. “If the others heard me talking out loud they would think that I am crazy. But 
since I am not crazy, I do not care.” (Hemingway, 1996, p. 91)  

In this connection, one can stress the fact that the Lost Generation is a group of authors in particular 
who wrote about the disillusionment of those who came of age during the First World War. 
(Thompson, 2019) Their numbers included several American authors living in Paris. The poet and 
novelist Gertrude Stein is credited with giving them their name: The Lost Generation. In The Sun 
Also Rises, Ernest Hemingway quotes Stein as saying, "All of you young people who served in the 
war. You are a lost generation… You have no respect for anything. You drink yourselves to death." 
(Hemingway, 1996). 

As pointed earlier, the costs of the war changed the world vision of many. Before the war, European 
culture embraced Enlightenment ideas of rationality and progress. After the war, writers and artists 
started to adopt new forms of expression that questioned a world that had allowed such a conflict 
and destruction. In fact they started asking about the meaning of life .The German historian, Oswald 
Spengler, wrote The Decline of the West. T s Eliot wrote The Waste Land (Doyle, 1995, pp. 617-
634) the psychologist Sigmund Freud wrote about the struggle within human minds between ego 
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and id—between the rational and irrational mind. F. Scott Fitzgerald critiqued the extravagance of 
the rich in The Great Gatsby. In many facets of life, people were challenging and doubting the 
inherited wisdom of earlier generations. (Monk, 2004, p. 185) 

Conclusion 

In the present paper, there is an attempt to demonstrate that the Lost Generation could to a great 
extent influence American society and at the same time enrich American literature through the 
important literary production they produced. One can also note that this group of expatriate writers 
helped raising the American people’s awareness about the reality of post world war America and 
world the lost generation focused more on the mythic nature of the American dream and they 
insisted on their disappointment about life in American society .For them ,the New Nation is no 
longer the land of opportunities and happiness it was rather a land of materialism and greed and 
they could successfully prove that  the traditional vision of the American Dream—that hard work 
led to success—had become corrupted. Meanwhile, new styles of art and architecture rejected 
everything that people had depended on before July 1914. They rejected the notion of reason and 
wholesomeness, and instead embraced irony and the general irrationality of the world. These artistic 
movements often grouped together under the title of "modernism". 
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Introduction 

Parmi les plus gros problèmes que rencontrent les apprenants de langues étrangères en général et 
ceux du FLE en particulier ; on trouve celui de la complémentation verbale. 

En fait, quand un apprenant passe à la phase de la mise en œuvre de ces acquis et de ces 
compétences linguistiques, la question qui se pose le plus souvent n’est pas celle relative au sens 
que pourrait avoir tel ou tel mot, mais ce serait plutôt quel verbe employer et comment introduire 
son complément ? Où ce dernier peut-il être placé et quelle préposition employer ?  

La réponse à ces questions ne viendrait certainement pas du dictionnaire de langue. Elle viendrait 
plutôt de l’usage dont les locuteurs natifs font de cette langue. C’est l’usage qui détermine l’emploi 
de tel verbe avec tel complément, de telle manière et avec telle préposition. Par usage, on entend 
bien évidement, les emplois attestés, c’est-à-dire, les constructions que la syntaxe et la sémantique 
de la langue (le français dans notre cas) peuvent accepter, et ce contrairement à celles qu’elles 
rejettent.  

Un apprenant qui n’a pas encore une maitrise optimale de la syntaxe et du lexique du français aurait 
très souvent tendance à recourir à son substrat grammatical, à savoir les structures de la langue 
maternelle (l’arabe dans notre cas), d’où le nombre important des erreurs d’interférence syntaxiques 
et lexico-sémantiques que cela puisse engendrer et que nous avons d’ailleurs constatées lors 
d’études antérieures. Dans notre tentative d’expliquer ce phénomène, nous allons nous poser un 
certain nombre de questions qui vont constituer ce que nous considérons comme étant le fil 
conducteur de notre raisonnement :  

- Qu’est ce qui expliquerait ces interférences syntaxiques ? 
- L’enseignement de la grammaire de l’arabe a –t – il sa part de responsabilité dans tout cela ? 
- Sommes-nous en train d’enseigner la grammaire du français dans nos établissements de manière 
efficiente ? 
- Et quelles sont les solutions que la linguistique pourrait apporter en vue d’optimiser 
l’enseignement/apprentissage de la grammaire ? 

Autant de questions auxquelles nous allons essayer d’apporter un peu de clarté en vue de mieux 
comprendre le comportement linguistique de nos apprenants, et par là, favoriser leur apprentissage 
en matière de grammaire du français. 

Dans notre tentative de réponse à ces questions, le leitmotiv serait de donner la priorité à la 
description syntaxique des phrases à enseigner contrairement à ce qui se fait actuellement où la 
sémantique prend nettement le dessus. Les enseignants ainsi, que les apprenants des langues 
étrangères se sont toujours focalisés sur le sens et sur la manière dont on peut le véhiculer dans la 
langue cible, ce qui semblait quelque peu logique, voire intuitif même. Toutefois, nous savons que 
dans la langue, il n’y a pas de logique, il n’y a que des formes ; des formes attestées par l’usage. 
D’ailleurs, l’usage lui-même n’obéit à aucune logique, la seule logique qui le régit c’est l’évolution 
naturelle de la langue dans la société. En d’autres termes, dans l’usage, c’est la forme qui prévaut 
par rapport au contenu, c’est dire que la forme de la phrase passe avant l’idée qu’elle peut véhiculer, 
car c’est la structure syntaxique qui génère du sens et non pas l’inverse.  
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Enfin et comme finalité de notre étude, nous aspirons à ce que ce travail puisse aider en quelque 
chose les spécialistes de l’enseignement et de la didactique du FLE dans l’option de promouvoir et 
d’améliorer la qualité de l’enseignement de la syntaxe du français à des apprenants arabophones en 
général et aux apprenants Algériens en particulier.  

1. Le lexique-grammaire du LADL1 comme cadre théorique pour la description syntaxique 

Comme dans toute étude scientifique, il nous est paru primordial de commencer d’abord par bien 
préciser le cadre théorique dans lequel cette dernière vient s’inscrire. De cette manière, le chercheur 
évitera de compromettre l’intelligibilité de son raisonnement et par là, la valeur scientifique même 
de son travail.  

Donc, pour la description de la syntaxe du français ainsi que celle de l’arabe (par élargissement), 
nous avons choisi comme cadre théorique de référence les lexiques- grammaires issues de la 
mouvance linguistique de M. Gross et de son laboratoire le LADL Ce choix est motivé par le fait 
que, à l’heure actuelle des choses, le lexique-grammaire réalisé dans le cadre du LADL se présente 
comme étant le modèle le plus fiable en matière de description syntaxique de la grammaire du 
français. Son exhaustivité, son caractère systématique et la rigueur dont il témoigne ont fait qu’il 
soit un choix incontournable en matière de description syntaxique des langues2. 

Nicolas Ruwet (1969), en parlant de l’ouvrage de Gross grammaire transformationnelle du 
français : syntaxe du verbe, disait : « (…) Ce livre constitue la première application d'envergure, à 
un large fragment de la grammaire française, des théories transformationnelles de Harris et de 
Chomsky. C'est sans doute, à la fois, la meilleure étude scientifique qui ait été faite du français, et 
en même temps une des meilleures et des plus fouillées descriptions concrètes d'une langue dans le 
cadre transformationnel ».3 

Cette manière de procéder nous permettra de comprendre de manière aussi bien objective 
qu’exhaustive le comportement syntaxique des différentes unités lexicales du français (ou d’une 
langue donnée). Elle nous permettra également de connaitre la relation que puisse avoir la structure 
syntaxique d’une construction avec le sens qu’elle devrait générer. A un autre égard, elle servira 
d’outil d’analyse précieux dans notre tentative d’amorcer une description foncièrement linguistique, 
systématique et, du fait, objective de la grammaire de l’arabe que nous allons comparer par la suite 
avec celle du français. 

Le travail qui a été mené par M. Gross, ses disciples et ses collaborateurs dans le cadre du LADL 
annonce à nos yeux, l’avènement d’une nouvelle ère en linguistique. De par la taxonomie 
classificatoire rigoureuse qu’ils ont adopté et la pertinence des critères retenus pour la description, 
ils nous permettent de décrire de manière formelle et exhaustive toutes les structures syntaxiques 
(par le biais des propriétés définitoires des tables, Boons Guillet et Leclère (1976 a,b) possibles en 
français4 et ce pour l’intégralité des unités lexicales de la langue.  

Au sein du LADL, on tient compte des classes distributionnelles, des transformations acceptées par 
les constructions à décrire ainsi que des traits lexico-sémantiques des unités lexicales qu’elles 
mettent en interaction. Théoriquement, ils ont travaillé sur une compétence/ performance 
maximales d’un locuteur natif du français. A propos de de ce caractère exhaustif, Tolone Elsa 
(2012, p. 154) dira que « Actuellement, pour le français, nous disposons de 67 tables (et donc 
classes) de verbes distributionnels simples, la catégorie la mieux décrite, 81 tables de noms 
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prédicatifs simples et composés, 69 tables d’expressions figées (principalement verbales et 
adjectivales) et 32 tables d’adverbes (adverbes en -ment et locutions adverbiales). Le nombre 
d’entrées est d’environ 13 800 pour les verbes distributionnels, 14 200 pour les noms prédicatifs, 
39 600 pour les expressions figées et de 10 400 pour les adverbes. ». 

Le fait que cette grammaire soit basée d’abord et surtout sur la syntaxe - c’est à dire, sur les 
combinatoires que peuvent avoir les différentes parties du discours - lui a assuré, à nos yeux, des 
critères de classification formels et sûrs où il y aurait peu de place à l’incertitude et à la confusion. 
A titre d’exemple, une simple lecture des tables consacrées aux verbes nous met à l’évidence que ce 
n’est qu’en définissant les différentes structures syntaxiques dans lesquelles un verbe puisse 
apparaitre que nous allons pouvoir résoudre les problèmes de polysémie et d’ambiguïté. Les 
différentes occurrences qu’un mot puisse avoir dans les tables sont appelées constructions 
définitoires des tables du LADL. Prenons à titre d’exemple le cas du verbe monter : 

1) Max monte se reposer. Table 2  
2) Luc Monte à la gare prendre un train. Table 3  
3) Cet acteur monte en (notoriété +grade). Table 31H 
4) La route monte fort. Table 31R 
5) Max a monté un mur dans son jardin. Table 32A 
6) L'étalon monte la jument. Table 32H 
7) Max monte (un pur-sang +une monture rétive). Table 32R3 
8) Max monte à (une échelle +un arbre +un mât). Table 33 
9) Max monte dans le bateau. Table 35L 
10) Max monte de 1000 Frs sur son concurrent. 35RR 
11) Max est monté avec Ida. Table 35S 
12) Les chaussettes montent au genou. Table 35ST 
13) Max monte le tesson (et +avec +sur) la mortaise. Table 36SL 
14) Max monte l'anneau d'un diamant. Table 37M4 
15) Max monte l'anneau sur un diamant. Table 38L 
16) Max monte (l'échelle +la côte). Table 38L1 
17) Max monte (son ménage +ses cousins) en vaisselle. Table 38R 

Ces exemple-là nous montrent de manière claire comment le verbe monter puisse avoir différents 
emplois avec différents sens. D’une autre manière, cela nous permet de connaitre exactement, 
quelles sont les structures syntaxiques qui peuvent accepter le verbe monter dans leurs matrices.  A 
vrai dire, les différents emplois du verbe monter ainsi que le changement de sens qu’il peut 
potentiellement véhiculer, selon la structure dont il dépend, font que nous ayons en réalité plusieurs 
variétés du verbe monter ; c’est ce que M. Gross appelle les verbes homonymes. En réalité, nous 
sommes ici face à plusieurs verbes distincts mais qui donnent l’apparence de n’en faire qu’un seul.   

Cela dit, nous devrions rappeler que dans cette grammaire, c’est la syntaxe qui est au service de la 
sémantique et non pas l’inverse. En d’autres termes, c’est les contraintes combinatoires du verbe 
qui lui donnent du sens. A chaque fois qu’on a des contraintes combinatoires différentes on aura un 
sémantisme différent de ce dernier.  Donc, l’importance du lexique-grammaire réside dans le fait 
qu’il adopte une approche globale de la description linguistique des structures de la langue. En 
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d’autres termes, il fait la description de toutes les structures syntaxiques possibles pourvu qu’elles 
aient du sens et qu’elles aient la possibilité d’être attestées par des locuteurs natifs du français. 

2. Le complément essentiel 

Comme annoncé dans l’intitulé, nous devons rappeler que notre étude se penchera uniquement sur 
les compléments dits essentiels selon M. Gross (1990). En fait, Nous avons éludé de parler des 
compléments de phrase qui n’entrent d’ailleurs pas dans la constitution de la phrase élémentaire.  
Selon M. Gross, ces derniers ne sont que des adjonctions, et du fait, ils ne sont pas essentiels à la 
description de la phrase élémentaire.  

Gross M. (1990), fait très bien la distinction entre le complément du verbe au sens propre du terme 
et ce qu’il appelle le complément adverbial (communément appelé circonstanciel). Et étant donné 
que l’élaboration de notre corpus ainsi que son analyse et sa description y sont étroitement liés, il 
nous paraissait impératif de les mettre au clair. 

2.1. La phrase élémentaire 

Par phrase élémentaire, Gross entend la phrase constituée d’éléments de base indispensables à la 
construction d’une structure syntaxique cohérente et ayant un sens. C’est la phrase qui se construit 
autour du verbe noyau de toute structure syntaxique élémentaire. Ce dernier requiert des arguments 
dont des compléments spécifiques (qui nous intéressent pour notre étude). Selon M. Gross, toutes 
les autres phrases qui découlent de la phrase élémentaire ne sont, en fait, que des transformations 
que cette dernière aurait à subir. 

A ce propos, Gross M. (1990, P.90) dira que : « Lors de la construction du lexique-grammaire du 
français, la notion de phrase élémentaire a dû être précisée : il a fallu séparer les compléments que 
l'on retenait comme spécifiques du verbe de ceux que l'on considérait comme des adjonctions 
introduites pour des opérations générales ». 

2.2. Complément essentiel vs Complément adverbial 

Pour Maurice Gross, seuls les compléments spécifiques du verbe peuvent être qualifiés de 
compléments essentiels. Il parle, à cet effet, de compléments directs ou à préposition « zéro », et de 
compléments indirects prépositionnels. Selon lui, ces types de compléments sont en général sources 
de pronoms préverbaux (Ppv), et sont impliqués dans des opérations de transformation comme le 
passif, la réflexivation, la symétrie, des conversions, des inversions, le causatif, etc. Ces 
compléments acceptent également des complétives (Qu P, ce QU P). De plus, ils devraient répondre 
aux interrogatifs qui, que ou quoi tout en excluant les adverbes interrogatifs comment, où, etc. 

3. Le lexique-grammaire et la description de la grammaire de l’arabe 

Depuis « Sibawayeh » (760-796)5, la grammaire de l’arabe a toujours été sous l’emprise de la 
tradition grammaticale arabophone classique, influencée beaucoup plus par la philosophie du 
langage que par la linguistique moderne. Elle a souvent été analysée du point de vue du sens. Cela a 
créé une forte confusion entre ce qui relève du lexico-sémantique d’une part et ce qui relève du 
morphosyntaxique, d’autre part. Cette approche basée essentiellement sur des considérations 
logiques et qui se focalise principalement sur le sens des mots et de la phrase, confère à l’aspect 
syntaxique un rôle secondaire, voire même accessoire. A titre d’exemple, ce qui est 
linguistiquement admis en arabe comme étant complément du verbe a toujours été défini – dans la 
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tradition grammaticale arabe - par rapport à la relation logique qu’il entretient avec l’agent du 
procès6 (el-faaîl, littéralement en français : le faiseur). Ainsi, un complément objet du verbe est  

décrit comme étant Mafôul-bih (littéralement : fait de lui). Il dépendra plutôt du sujet que du verbe 
car il est considéré comme étant la cible de l’action (procès) réalisée par el- faaîl (sujet-agent du 
procès). Le complément indirect du verbe introduit par à (datif) quant à lui, est décrit comme étant 
Mafôul li ajlih (littéralement : fait pour lui), c’est-à-dire, au profit de qui el-faaîl(sujet-agent) a 
réalisé l’action. Ici, le verbe n’est qu’un intermédiaire entre le sujet et ‘’ son’’ complément. Dans 
cette optique, le verbe ne fait que traduire le faire du sujet-agent (le faiseur). D’ailleurs, en arabe, le 
mot verbe (fiêl) par définition signifie « le faire ». A notre humble avis, c’est cela qui a fait que la 
grammaire traditionnelle arabe soit en quelque sorte centrée sur « le faire ». Par conséquent, tous les 
verbes arabes ont été considérés en quelque sorte comme étant une certaine forme de « faire ». 

Etant donné cela, il nous semble que toute tentative de comparaison entre les deux systèmes 
syntaxiques arabes et français serait difficile à réaliser, voire même impossible tant qu’on n’a pas 
adopté le même modèle de description syntaxique pour les deux langues. C’est la raison pour 
laquelle nous avons encore une fois opté pour le lexique-grammaire en termes de description des 
constructions de l’arabe. Un modèle qui représente un moyen aussi fiable que clair sur lequel nous 
pouvons nous baser pour décrire les formes acceptables ou attestées en langue arabe. A un autre 
égard, et comme nous travaillons sur la question de l’influence des structures de l’arabe sur la 
complémentation verbale en français chez des locuteurs arabophones, cela va pouvoir nous 
permettre de comparer plus facilement les constructions erronées en français avec les constructions 
arabe qui seraient à l’origine de l’interférence 

4. Ecarts entre l’arabe et le français en matière de complémentation verbale pouvant 
favoriser l’interférence chez les apprenants en FLE 

En plus du fait de décrire les différences entre les deux systèmes d’un point de vue syntaxique, nous 
avons procédé, dans une deuxième étape, à l’analyse de certaines erreurs communes7 en vue de 
comprendre les raisons qui seraient derrière cela. Par le biais de comparaisons entre les 
constructions erronées et les constructions attestées (attendues), nous avons pu desceller certains 
paramètres qui expliqueraient les causes majeures ayant été derrière ces erreurs. En d’autres termes, 
nous nous sommes interrogés sur les facteurs qui avaient favorisé  telle  erreur et non pas telle 
autre ? 

4.1 Différences des contraintes syntaxiques entre verbes sémantuqement apparentés dans les 
deux langues 

Ce phénomène est parmi les obstacles les plus fréquents et l’un des plus imprévisibles qu’un 
apprenant arabophone du français puisse rencontrer. Ce dernier ne tient généralement pas compte 
du fait qu’un verbe arabe susceptible de rendre sémantiquement un verbe supposé correspondant en 
français n’a pas toujours les mêmes propriétés syntaxiques, en particulier, en ce qui concerne 
l’introduction de son complément. Dans beaucoup de cas, il arrive que le complément indirect du 
verbe en français se trouve construit de manière directe en arabe. Parfois, c’est tout à fait le 
contraire. Donc, des verbes sémantiquement correspondants dans les deux langues, peuvent parfois 
avoir des contraintes combinatoires différentes. En d’autres termes, ils doivent appartenir à des 
constructions définitoires différentes dans les tables du lexique-grammaire. 
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Lors d’études antérieures (magister et doctorat), nous avons constaté que beaucoup de cas 
d’interférences syntaxiques seraient en fait dus aux divergences des contraintes syntaxiques entre 
les verbes considérés comme sémantiquement correspondants dans les deux langues. Cela aura bien 
évidement des répercussions inéluctables sur la forme syntaxique que le complément du verbe 
puisse avoir : 

1) Omar a résisté à  (la tentation + les envahisseurs) 
Omar  Kawama Ø (el-raghba + el-ghuzaah) 
2) Le chien obéit à son maître  
El-kalbyotiû Ø sayida#hu  (poss) 
3) Il se rappelle de son passé  
Howa yatadhakar Ø maadhy # ih (poss) 

Nous pouvons rencontrer cela également dans le sens opposé : 

4) Amine sallama âla el-ra’iiss 
Amine a salué Ø le président 
5) Ali Yata’amalu fi el-tabiiâh 
Ali contemple Ø la nature 

Parfois, l’arabe dialectal algérien vient compliquer davantage les choses, spécialement quand les 
verbes employés sont empruntés au français : 

6) El-mécanicien ymonti fi moteur 
Le mécanicien monte Ø un moteur 

7) Baaba yrépari fi el-karossa 
Papa répare Ø la voiture  

En partant d’une lecture, ne serait-ce que rapide, de ces exemples, nous voyons déjà ce que ces 
divergences pourraient avoir comme impact sur les constructions d’apprenants arabophones en FLE 
n’ayant pas encore une maitrise optimale de la syntaxe du verbe français et qui devraient avoir, en 
plus, comme substrat syntaxique les structures de leur langue maternelle. Etant donné cela, il n’est 
pas à exclure de prévoir des erreurs potentielles du type : 

8) Ali a salué sur le directeur 
9) ? * Ahmed contemple dans la nature 

Parfois, il peut nous sembler que pour certains cas l’interférence peut déboucher sur une 
construction plus ou moins acceptable comme c’était bien le cas pour (26), il est toutefois à noter 
que c’est souvent avec une autre acception sémantique et syntaxique que cela puisse être. Dans 
l’exemple (26) le syntagme « dans la nature » doit être considéré comme complément de lieu 
(complément adverbial selon Gross M.) et non pas comme complément objet du verbe. Or, dans la 
phrase de départ en arabe, il s’agissait bien d’un complément objet du verbe qui répond à la 
question quoi ? Et non pas à une circonstance où ? Car pour exprimer un complément adverbial en 
arabe, il y a le placement du complément qui doit être revu, en plus, il y a certains rajouts qui 
s’imposent. 
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4.2 Différences liées au placement du complément du verbe 

Le cas que nous allons citer à titre illustratif c’est la possibilité en arabe du placement du 
complément indirect du verbe avant le complément direct avec omission de la préposition et cela  

sans recourir au procédé de la pronominalisation. Cette transformation n’est pas possible en 
français : 

1) Omar   aâtatuffahali  Samira 
Lit. Omar   a donné    une pomme   à  Samira 

Tout en gardant le même sens, cette phrase devient après transformation : 

27’) Omar     aâtaø     Samira        tuffaha 
        N0           V       C (datif)      COD 

Autre exemple : 

2) Ahmed a offert une fleur à sa maman. 
Lit. Ahmed  ahda warda li/ila oumi#hi (poss). 

Après transformation, cela devient : 

28’) Ahmed  ahda  ø  oum’ah#u(poss)  warda8 
         N0         V              C (datif)          COD 

Bien évidemment, cela n’est pas possible en français étant donné que les constructions 
correspondantes sont inacceptables : 

27’’) *Omar   a donné  Ø  Samira     une pomme 
28’’) *Ahmed aoffert  Øsa  maman  une fleur 

4.3 Fluidité de l’arabe en ce qui concerne l’introduction du complément du verbe 

Contrairement à l’arabe, le verbe en français exerce des contraintes importantes pour ce qui est de la 
sélection de la préposition qui introduit son complément.  Pour ce qui est de l’arabe, nous avons 
constaté que ces contraintes sont beaucoup moins rigides. Le verbe arabe est nettement plus flexible 
en matière de choix de la préposition qui introduit son complément. Non seulement il manifeste une 
certaine souplesse en termes de choix de la préposition, mais également, en termes d’emploi ou non 
de la préposition. 

4.3.1 - Fluidité du choix de la préposition pour le verbe en arabe 

En arabe, le verbe manifeste une certaine flexibilité concernant le choix de la préposition qui 
introduit son complément. Pour un même verbe, Il arrive souvent qu’on ait un paradigme qui 
comprend plusieurs prépositions pouvant servir à introduire le même complément et cela sans que 
le sens ne change. En fait, le verbe arabe n’impose pas forcément et de manière restrictive la 
préposition qu’il est censé régir. Et même si on admettait l’existence de contraintes pour certains 
cas de verbes envers la préposition, elles ne sont pas pour autant exhaustives au point de constituer 
une règle. Par exemple, si on dit en français : 

1) L’expérience aide le chercheur à vérifier les résultats. 
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Il est possible de traduire de trois manières différentes : 

29’) El-tajribatusaaîd el-baahith (li + âla + fi) tamhiiss el-nataaij  

Nous voyons bien qu’ici, nous avons trois possibilités de choix de préposition s’offrent au locuteur 
arabophone pour construire sa phrase sans pour cela que le sens ne subisse un changement 
perceptible. Contrairement à cela, le verbe correspondant en français, le verbe aider exige 
exclusivement la préposition à sans aucune autre alternative. 

Pour citer un autre exemple, nous constatons le même phénomène avec le verbe yadeôu qui offre 
également trois possibilités de choix (deux prépositions et une locution prépositive min-ajl). Le 
verbe correspondant en français appeler est beaucoup plus contraignant et ne permet qu’un seul et 
unique choix, celui de la préposition à : 

2) Les nations unies appellent au calme 

Que nous pouvons traduire en arabe comme suit : 

30’) El-umam el-muttahidatadeôu (ila +li +min ajl)  el-houdou’ 

Etant donné cela, nous pouvons dire que le verbe en arabe, et même s’il reste le noyau de la 
prédication, n’exerce pas forcément des contraintes restrictives rigides (en matière de sélection 
lexicale) pour ce qui est du choix de la préposition qui introduit son complément. 

4.3.2 Possibilité de supprimer la préposition en arabe (Prép= :E) 

Pour aller encore plus loin dans cette comparaison, nous dirons qu’en arabe, pour certains verbes, il 
y a possibilité même de supprimer complètement la préposition qui introduit le complément indirect 
du verbe et cela sans que le sens de la phrase ne change (c’est plutôt une question de style). À titre 
d’exemple, les phrases : 

3) Pierre a besoin de matériel 
4) L’infirmière soigne les malades 

Peuvent être traduites en arabe de deux manières différentes, avec ou sans le recours à une 
préposition : 

31’) Pierre yahtaajuilaadawa#at 
32’) el-mumarridhatudawi  el-mardhaa 

Ou également (en gardant le même sens) : 

31’’) Pierre yahtaaju Ø  adawa#at(poss) 
32’’) el-mumarridhatudawifi  el-mardhaa 

A notre connaissance, cela n’est pas possible en français étant donné que les constructions qui en 
découlent ne sont pas acceptables : 

* Pierre a besoin  Ø  matériel 
* L’infirmière soigne prép les malades 
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Voici maintenant un autre exemple dans le sens opposé avec le verbe yabâthu : 

5) Maliku   el-ârabbaâtha         Ø rissalailamaliki  el-fors 
Le roi d’Arabie a envoyé   Ø une lettre    au    roi de    Perse 

Cette phrase peut être reformulée en arabe d’une autre manière en supprimant la préposition et cela 
sans que le sens ne change. La traduction littérale en français débouche sur une erreur : 

33’) Malku el-ârabbaâthabirissalailamaliki      el-Fors(art.déf) 
Lit.             *Le roi d’Arabie    a envoyé    par   une lettre    au    roi de    Perse 

4.4 Différences liées au sémantismes (polysémie9) des verbes français /et ou le verbe arabe 

Nous savons déjà que, dans la phrase française (et dans la plupart des langues), le verbe puisse 
comprendre des sémantismes tellement élargis qu’on est obligé de les rendre par plus d’un verbe en 
arabe. Nous constatons cela également dans le sens opposé. Cette élasticité sémantique du verbe 
dans les deux langues, rendrait la tâche encore plus compliquée pour les apprenants car ils risquent 
de confondre, dans une même langue des verbes homonymes (considérés traditionnellement comme 
étant un seul verbe polysémique). Voici un exemple avec le verbe monter dans la construction : 

6) Pierre monte dans la voiture 

Cette construction peut être rendue en arabe au moins de deux manières différentes et où on doit 
employer deux verbes différents, avec à chaque fois, une préposition différente : 

34’) Pierre yarkabufi  el-sayaara 

Mais également : 

34’’) Pierre yasaâduila  el-sayaara 

La différence est dans le fait que le verbe yasâdu comporte l’idée et le sémantisme d’escalader par 
opposition à yarkabu qui comporte beaucoup plus le sémantisme de se mettre dans un endroit ou 
encore chevaucher10. En français, cette différence sémantique11 n’est pas directement mise en 
valeur par les deux variétés homonymes du verbe monter.  

Prenons, dans le sens opposé, un autre exemple avec le verbe yastadim : 

7) Ali yastadimbi  el-haa’it 

Pouvant être traduit en français de différentes manières dont : 

35’) Ali butte contre le mur 
Mais également : 
35’’) Ali se heurte au mur 
Etant donné cela, il devient clair que des différences pareilles peuvent être source de confusion, et 
du coup, d’interférences pour des apprenants arabophones en FLE non encore confirmés. 

4.5 Différences liées au sémantisme du complément du verbe 

Par sémantisme du complément du verbe, nous entendons le sens que pourrait prendre le syntagme 
occupant la position de complément essentiel. Par exemple, dans l’illustration qui va suivre nous 
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pouvons très bien constater qu’il y a risque de confusion selon que le mot El-kora ait le sémantisme 
de ballon (objet : concret) ou bien celui de football (activité : abstrait) : 

8) Amine  yalâbubi       el-kora(art.déf.) 
Amine  joueavec  le ballon 
9) Ali (yalâbu + yarmii)   Ø    el-kora 
Ali (joue + lance)   Ø   le ballon 
10) Omar  yalâbuØ     el-kora + el-football) 
Omar  joue       au   (ballon + football) 

Ces divergences et de convergences sémantiques peuvent très facilement déboucher sur des erreurs 
syntaxiques du genre : 

* Omar joue Øle football 
* Omar joue parle ballon 

4.6. En arabe, la préposition est plus sémantisée qu’en français 

A notre avis, le paradigme des prépositions pour un verbe en arabe ne dépend pas toujours du seul 
facteur des contraintes lexicales et syntaxiques que celui-ci exerce, encore moins de la nature du 
complément à introduire (dans le cas de localisations spatiales et temporelles par exemple), mais il 
arrive souvent que, la substitution d’une préposition par une autre entraine un changement radical 
de sens aussi bien pour le verbe que pour le sens de la phrase ; parfois cela crée un sens 
complètement opposé: 

11) Omaru     raghiba     fi           el-akli. (Omar a envie de manger) 
        N0            V         Prép           N1 
12) Omaru   raghiba      ân          el-akli. (Omar n’a pas envie de manger) 
         N0           V        Prép           N1 

Ici, la préposition ân (substituée à fi) avait radicalement changé le sens de la phrase pour enfin 
désigner tout à fait le contraire. Et pourtant, le verbe et ses arguments sont toujours les mêmes. 

De même que pour la préposition âla dans l’exemple ci-dessous : 

13) Laqadâjjalabi    el-rajouli. (il a pris en charge l’homme [avec célérité]) 
14) Laqadâjjalaâla  el-rajouli. (il a aggravé l’état de l’homme) 

En arabe dialectal algérien, nous constatons le même phénomène : 

15) Yodhrobâlakhouh. (Il se bat pour son frère). 
16) Yodhrobfikhouh. (Il bât son frère). 

Ce phénomène de sémantisation est remarqué de manière beaucoup plus importante dans certains 
contextes où la préposition, non seulement elle remplit son rôle syntaxique de liaison, mais pourrait 
même se substituer à un verbe à part entière, voire même, à toute une expression.  

Les prépositions en arabe peuvent jouer dans certains cas le rôle d’un verbe où elles peuvent même 
véhiculer le sens d’une action au sens plein du terme: 
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17) Kaana Khalidu âla el-hisni. 
Lit.*Khaled était sur   la forteresse. 

Traduite en français, cette phrase aura pour correspondante: « Khaled était aux commandes de la 
forteresse à la tête d’une (patrouille + armée) ». 

Bien que, pour certains, le fait que « Khaled soit aux commandes d’un certain nombre de soldats » 
puisse paraitre évident, il est à mentionner toutefois que l’emploi de la préposition âla inclut 
obligatoirement ce sens. 

Voici un autre exemple : 

18) Ila#ykaân#ni. 
Lit.*àtoide moi. 

Ici, la phrase ne contient aucune partie du discours majeure. On a plutôt affaire à  deux contractions 
(Préposition + Pronom Personnel) qui forment un énoncé à part entière et qui a le sens exact et 
obligatoire de : 

(Eloigne-toi de moi car j’en peux plus  [pour une raison ou une autre]). 
Dans une situation normale, on dira ;  « ibtaîdânni. / éloigne-toi de moi. ». 

Ou encore exemple : 

19) Ala#ykabi#him. 
Lit.*sur toi      d’eux.  

Cette phrase doit être traduite en français uniquement et obligatoirement comme : « Tu dois aller les 
chercher et les malmener ». 

Il ne s’agit pas là d’expressions idiomatiques figées. Loin de là, elles sont syntaxiquement 
productives où chaque unité a une distribution fort large lui permettant de se combiner 
différemment. 

Dans certains autres cas même, la préposition arabe pourrait aller jusqu’à remplir le rôle d’un verbe 
à part entière. Exemple : 

20)        âla        el-jamiiî            el-dhahaabu. 
Prép.  N0N1 
Lit. *Sur   l’ensemble   le départ. (Tout le monde doit partir) 

Où la préposition âla équivaut au verbe devoir ; elle comprend en même temps le sémantisme du 
devoir et de l’obligation, voire l’injonction. 

Encore un autre exemple où la correspondance préposition arabe/ verbe est plus claire : 

20) Kaanala#hu (1pers.sing)           khamsatuawlaadin(plur.) 
Il avait  cinq           enfants 

Dans cette phrase, et dans bien d’autres, la préposition [li] remplit pleinement le rôle du verbe avoir 
quand il désigne l’avoir et la possession. 
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Conclusion  

A la lumière de ce que nous venons de voir, il est devenu tout à fait clair que la correspondance 
entre les deux systèmes syntaxiques en termes de complémentation verbale est loin d’être parfaite.  
Si nous disons cela, c’est pour mettre l’accent encore une fois sur les difficultés qu’un apprenant 
arabophone en FLE puisse rencontrer lors de l’emploi de certains verbes en français.  

Pour que les apprenants puissent avoir une maitrise optimale de la syntaxe du verbe en français, 
nous préconisons le recours à une méthode qui tiendrait compte de la majorité des structures 
usuelles (ou fréquentes) où un verbe donné puisse figurer. En d’autres termes, la méthode doit 
inclure les structures définitoires (Les Tables du LADL basées sur la théorie du lexique-grammaire) 
les plus récurrentes pour un verbe donné. L’appropriation se focalisera, cette fois, beaucoup plus sur 
la structure syntaxique de la phrase et non pas sur le sens, car, comme nous l’avons déjà mentionné, 
le sens n’est enfin de compte qu’une résultante des combinaisons possibles pour un verbe. C’est le 
sens qui dépend de la structure syntaxique de la phrase et non pas l’inverse.  

Bien comprendre cela nous permettra non seulement de prévoir, en amont, certaines erreurs 
d’interférences que nos apprenants puissent potentiellement produire, mais aussi et surtout, de 
comprendre et d’expliquer l’origine de ces erreurs et la forme syntaxique qu’elles peuvent prendre. 

Nous pouvons à un autre égard, rentabiliser ce que les spécialistes appellent « le transfert positif » 
car, dans bien de cas, les structures définitoires de verbes correspondants dans les deux langues 
pourraient être similaires. Nous avons beaucoup constaté cela pour certains cas de compléments 
locatifs où les similitudes étaient parfaites. 
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1 Laboratoire d’Automatique Documentaire et Linguistique fondé par M. Gross vers la fin de 1967. Il avait 
pour tâche de départ de concevoir des dictionnaires syntaxiques pouvant servir au traitement automatique des 
langues naturelles (M. Gross étant lui-même informaticien de formation). Et par là, avoir des applications en 
matière de traduction, des applications didactiques, etc. 
2 Beaucoup de méga projets ont été lancés dans le monde pour décrire la syntaxe de langues autres que le 
français (pour l’anglais, les choses avancent à grands pas). 
3 Cela s’applique également à ses disciples et collaborateurs au sein de LADL étant donné l’exhaustivité, la 
systématicité et la rigueur que M. Gross exigeait dans l’analyse. 
4 Cela s’appliquera bien évidement à toutes les langues naturelles dont l’arabe. 
5 Sibawayh est considéré comme le plus important des grammairiens arabes. Son livre, connu sous le titre 
de Livre de Sibawayh représente une référence à tous les grammairiens postérieurs. 
6 Le mot arabe « Fiêl » (verbe) veut dire « le faire ». Ainsi, tous les verbes arabes (afâal au pluriel) sont 
considérés comme étant des « faires » ; c’est-à-dire des actions qui peuvent bien évidement être concrètes ou 
abstraites. 
7 Ce sont des erreurs communes qu’on rencontre souvent dans le discours des locuteurs Algériens n’ayant 
pas une maitrise optimale du système syntaxique français. Certaines même ont été relevées sur des 
productions écrites d’étudiants à l’université. 
8 Contrairement à ce que l’on peut penser, il ne s’agit pas là d’une pronominalisation avec déplacement du 
complément (datif) car le syntagme nominal (nom+ possessif) garde toujours sa structure seulement il est en 
avance par rapport au complément accusatif (COD). 
9 C’est là où il devient intéressant de voir les travaux de M. Gross concernant les verbes homonymes 
traditionnellement admis comme polysémiques. 
10 Si nous avons recours à la sémantique dans certains exemples, c’est uniquement dans le but de décrire la 
différence de construction de certains verbes en arabe. Le sémantisme qu’ils comportent pourrait justifier 
certaines confusions quant aux choix lexicaux et syntaxiques effectués par les locuteurs non natifs du 
français. Des choix impropres qui expliquent en grande partie le phénomène de l’interférence chez eux. 
11 La différence sémantique entre les deux variétés homonymes du verbe monter se fait par inférence dans le 
contexte phrastique. 
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Introduction 

Partout dans le monde, les enfants et les adolescents naissent et grandissent dans divers espaces 
culturels et prennent des chemins différents pour développer une identité culturelle. Ils peuvent 
grandir dans la culture d’origine mais croiser d’autres cultures étrangères, rencontrer des personnes 
d’origine ethnique ou d’appartenance socioculturelle différentes, ou bien ils grandissent parfois 
dans des milieux où les communications interethniques et les interactions interculturelles 
constituent la norme.  

Cependant, ce contact avec les autres cultures peut rencontrer chez l’enfant des obstacles, des filtres 
et des décalages qui déclenchent très vite des malentendus et des incompréhensions. La différence 
et l’étrangeté l’interroge, fait sa peur, le dérange parfois, le déroute souvent et perturbe sa 
communication avec l’Autre .Pour O. Albert et L. Flécheux (2000 :23), le réel nous est toujours 
donné dans une représentation, une forme non produite entièrement par la réalité. Tout se passe 
comme si on portait des lunettes filtrantes et ne percevait la réalité que par des images obtenues par 
ces filtres, qui peuvent être d’ordre culturel, physiques, familial, social, etc. 

Vivre dans son enfance l’expérience de l’altérité, des différences et des écarts culturels marque 
beaucoup son existence. Cela a une influence sur la façon dont on conserve plus tard sa propre 
culture mais aussi accepter celles des autres. Cette expérience précoce est amplement responsable 
des attitudes d’esprit exprimant la tolérance, l’ouverture, le respect et la négociation ou par contre, 
des attitudes d’enfermement, de rejet, d’intolérance et d’hostilité. 

L'une des nombreuses responsabilités des adultes (parents, pédagogues, enseignants, auteurs, 
éditeurs…) est d'aider les enfants à se connaître et à connaître les autres, c’est-à-dire les engager 
dans une démarche de réflexion personnelle permettant à eux de mieux comprendre les facteurs, les 
mécanismes et les réactions qui interviennent dans la relation à l’Autre. Leur rôle est également leur 
fournir l’occasion de s’approprier les enjeux sociaux et culturels nécessaires afin de les préparer à 
vivre en société et devenir des citoyens responsables.  

La littérature de jeunesse est pour notre part, un moyen adapté pour le développement de l'esprit 
critique et l'ouverture au monde qui doivent être développés chez l’enfant ou l’adolescent. Celle-ci 
regorge de nombreux points positifs : elle propose de nombreux œuvres riches et diversifiés, et des 
stratégies psychoéducatives variées pour les exploiter. En plus de présenter une source de réflexion 
sur la vie et de permettre un travail riche et varié, ce type de production littéraire serait un support 
bien plus original, intéressant et plus parlant pour ce public jeune. Les enfants arrivent mieux à se 
mettre dans la peau de l’Autre et ainsi à mieux comprendre ce qu’il vit. Cela suscite chez eux des 
comportements vis-à-vis de leur culture d’origine et des cultures étrangères et développe par 
conséquent une attitude d’empathie qui est très importante dans les relations humaines. 

le défi de la littérature enfantine consiste à donner la chance du développement du bien vivre- 
ensemble, élément de base de la  construction d’une communauté mondiale fondée sur la tolérance 
culturelle et ethnique, ce qui implique non seulement que les cultures coexistent dans la paix, mais 
aussi qu’elles s’influencent mutuellement en se plaçant sur un pied d’égalité. 

Dans ce sens, J. Giasson (2005 : 10) souligne que la littérature aide les enfants à mieux comprendre 
le monde qui les entoure, à développer des attitudes positives comme la tolérance envers les autres, 
l’estime de soi et la curiosité à l’égard de la vie. La lecture peut être un moyen d’interprétation de 
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l’expérience humaine, de définition de ce qu’on est et de ce qu’on pourrait être, d’envisager de 
nouvelles possibilités et de prévoir de nouvelles voies. La littérature permet non seulement de faire 
comprendre la vie aux enfants, mais aussi de la changer. 

Le but de cet article est donc de savoir dans quelles mesures la littérature de jeunesse serait une 
médiation interculturelle pour amener les enfants à s'ouvrir à la différence sans craindre de la 
rencontrer, tout en développant leur esprit critique, afin qu'ils n'aient plus peur de l'inconnu, et qu'ils 
acquièrent un regard plus objectif, plus conscient de l’Autre. 

Nous tablons sur ce type de production littéraire en tant que stimulateur et porteur de traces d’une 
conscience interculturelle se manifestant dans les attitudes d’ouverture, les efforts 
d’intercompréhension, de résolutions d’éventuels malentendus interculturels et d’engagement dans 
des expériences interculturelles. Autrement dit, nous partons du principe que la littérature d’enfance 
pourrait représenter, à travers la pratique de l’universel-singulier un « médiateur interculturel » 
favorisant l’ouverture aux autres cultures. 

Dans notre réflexion nous retracerons tout d’abord l’évolution historique de la littérature de 
jeunesse, sa définition et ses différentes spécificités. Ensuite, il sera question de récupérer tous les 
apports de cette littérature sur le développement intellectuel, identitaire et culturel de l’enfant. Nous 
déclinerons également les points qui permettent de justifier pourquoi l’on préfère considérer la 
littérature d’enfance comme un médiateur interculturel permettant à ce public jeune d’aborder le 
monde de demain avec une volonté flagrante d’adopter une culture de dialogue et de tolérance. 
Enfin, nous proposerons une analyse d’un projet didactique sur l’universel et le particulier dans des 
versions différente du même conte (en tant qu’œuvre littéraire).  

1. La littérature de jeunesse, son évolution, sa définition et ses spécificités 

La littérature de jeunesse a vu le jour à la fin du XVIIème siècle avec Les Fables de La Fontaine, 
Les Contes de Perrault et Les Aventures de Télémaque de Fénelon ; cependant, elle n’a réellement 
fait surface que dans le courant du XIXème siècle. C'est l'époque des romans à succès : Alice au 
pays des merveilles de Lewis Caroll, Sans famille d'Hector Malot, Le tour de la France par deux 
enfants de Madame Augustine Fouillée, etc. Ils ont traité d’aventures, d’exotisme, et véhiculé des 
valeurs culturelles, scientifiques ou morales. Mais c'est à la fin des années 1980 qu’on a commencé 
à parler réellement de littérature de jeunesse. Des auteurs se sont alors consacrés à l'écriture pour la 
jeunesse, des petits enfants aux adolescents. Parmi les publications récentes Les contes du chat 
perché de Marcel Aymé, Les albums du père Castor de Paul Faucher, Harry Potter de J.K. Rowling, 
etc. 

Caractérisée par de multiples appellations (on parle de littérature jeunesse ou pour la jeunesse, de 
littérature d’enfance, de récit d’enfance, de littérature enfantine), la littérature de jeunesse est 
reconnue aujourd’hui par les travaux les plus récents comme un genre à part entière (Clermont, 
2008 :13). Si nous assistons aujourd’hui à une certaine légitimation de la littérature de jeunesse 
(Marcoux, 2000 :08), c’est en bonne partie grâce au nombre et à la variété des manifestations qui lui 
sont consacrées : salons, colloques, lectures, adaptations en spectacle vivant, où sont invités des 
écrivains s’affirmant comme étant auteurs pour la jeunesse et artisans de cette littérature (Marcoux, 
2000 :08). 
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La littérature jeunesse comprend des textes destinés aux enfants, des textes écrits pour des adultes, 
devenus des classiques pour les jeunes tel que Le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry, ainsi que 
des textes écrits pour adultes puis adaptés pour les jeunes. Citons, parmi tant d’autres, les Trois 
mousquetaires d’Alexandre Dumas, Robinson Crusoé de Daniel Defoe ou encore Les Misérables de 
Victor Hugo. 

Pour D. Escarpit (1987), la littérature d’enfance et de jeunesse recouvre l’ensemble du champ de la 
littérature destiné à un groupe délimité par sa non-appartenance à celui des adultes (Cité par 
Clermont, 2008 :17). Elle est considérée par M. Soriano comme une communication historique (c.-
à-d. située dans le temps et dans l’espace) entre un locuteur ou un écrivain adulte (destinateur) et un 
enfant (destinataire) qui, pendant ce temps, n’a qu’une expérience partielle du réel et des structures 
intellectuelles, linguistiques, affectives et autres qui distinguent l’âge adulte (Cité par Clermont, 
2008 : 38) .   

Ainsi il semblerait qu’elle soit une copie des littératures pour adultes avec un changement des 
conditions de réception. Or, toute la question est d’interroger la spécificité de cette littérature du 
point de vue de contenus, de l’imaginaire, du vocabulaire afin d’en déduire si elle a une existence 
littéraire (Clermont, 2008 :15).  

En résumant son évolution, de son origine à aujourd’hui, la littérature de jeunesse se présente sous 
des formes diverse (contes, albums, bandes dessinées, romans, poèmes, fables, théâtre) et des 
genres différents (policier, fantastique, historique, science-fiction, aventure fantasy…). Nous 
pouvons donc noter une diversité dans les thèmes typiques qui font réfléchir les enfants dans les 
domaines psychologique, sociologique, écologique, éthique, métaphysique, et bien d’autres. F. 
Lepage note qu’à partir des personnages en miroir, les thématiques privilégiées sont les difficultés 
des relations familiales ou la vie à l’école (2003 :52). Nous retrouvons également certaines 
spécificités chez les personnages comme l’héroïsation du personnage principal, l’absence des 
parents et parfois l’anthropomorphisme.  

Selon C. Delpierre et E. Vlieghe, les livres destinés aux enfants et aux adolescents se caractérisent 
de leur style par l'emploi de phrases courtes, privilégiant les adjectifs aux relatives, la juxtaposition 
à la subordination. Il y a moins de métaphores, le vocabulaire est plus simple, plus courant, 
moderne, ce qui apporte intemporalité et universalité (même si les références géographiques et 
historiques sont présentes). D'autre part, l'action est parfois privilégiée au détriment des 
descriptions, de l'analyse des sentiments ou des motivations intérieures (Cité par Qin, 2019 : 135) 

Dans la littérature d’enfance, le récit est presque toujours focalisé sur au moins un enfant, un héros 
ou un narrateur- personnage. Son but d’après F. Lepage est de partager les mêmes points de vue, 
préoccupations et émotion que le lecteur (l’enfant) (2003: 52). Dans plusieurs albums, les animaux 
souvent anthropomorphisés, partagent avec les enfants la prétendue naïveté de l’enfance, et peuvent 
être ainsi perçus comme tels. Les acteurs sont parfois tous, des adultes ; mais d'une manière ou 
d'une autre, ils ont la vertu d'enfance. 

2. Apports de la littérature de jeunesse pour la construction identitaire et culturelle de 
l’enfant 

Les livres jeunesse offrent le matériel le plus complet et le plus riche disponible pour favoriser 
l'épanouissement harmonieux de la personnalité de l'enfant ou de l'adolescent. A plusieurs égards, 
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ils méritent une attention soutenue : ils offrent en effet, la possibilité à ces jeunes lecteurs de 
s'instruire, de découvrir le monde, de nourrir leur imaginaire, de s’épanouir et de comprendre   la   
vie,   et   bien-sûr   de   grandir.   La littérature enfantine est   donc   un   précieux outil   
d'apprentissage pour eux. Elle a un but éducatif car elle offre accès à la prise en   compte   de   soi   
et   des   autres   ainsi   qu’à   la   compréhension   de   la   vie.   La   maturité psychologique 
consiste à acquérir une compréhension solide de ce que peut être et de ce que doit être le sens de la 
vie, c’est ici le but de l’éducation. 

Pour N. Sorin (2000), une des tendances de cette littérature est de chercher le plaisir du lecteur et 
son identification au héros qui a souvent son âge et qui colle de près à ses rêves, à ses fantasmes, à 
ses aspirations (Cité par Lepage ,2003 : 52). En effet, les personnages de la littérature de jeunesse 
proposent à l’enfant une possibilité d'identification, une porte d'entrée dans l'univers fictionnel. 

La possibilité de trouver dans la littérature de jeunesse, des personnages qui expriment des 
sentiments et émotions vécus par l’enfant ou l’adolescent lui permettent de prendre conscience de 
qui il est ou non, de ce qu’il souhaite devenir. S’identifier aux personnages, c'est apprendre à se 
construire soi- même, c'est apprendre à se créer une véritable identité, en se mettant à la place du 
personnage (et généralement le héros de l’histoire), en partageant ses expériences puisqu’il vit le 
même problème que lui. Il se sent ainsi confiant de n’être pas seul dans cette condition. Pour J. 
Giasson (2005 : 07), le développement affectif, par l’identification aux personnages, s’est très 
souvent révélé un moyen privilégié pour soutenir un enfant ou un adolescent dans la quête d’une 
solution à un problème personnel. 

En somme, en permettant à l'enfant de mieux comprendre les situations qu’ils vivent au quotidien et 
de modifier de façon positive le jugement qu'il porte sur sa valeur en tant que personne, il apparaît 
que la littérature de jeunesse favorise le développement de son estime de soi. 

La littérature de jeunesse est aussi une occasion d’offrir au jeune des espaces dans lesquels il peut 
s’évader un temps aux problèmes et changements qui peuvent intervenir dans sa vie quotidienne où 
à l’opposer, elle se met à son diapason, le décrivant dans son quotidien, le dépeignant aux prises 
avec le contexte familial et familial de ce changement de siècle, confinant parfois à l’étude de cas 
ou à la résolution de problème (Lepage, 2003 : 52).  P. Clermont précise qu’elle est simultanément 
impression et critique du contemporain, elle relate et arbitre, elle donne à voir et dicte une façon de 
voir (2008 :37). Cette littérature offre une représentation qui se veut objective de la réalité plutôt 
qu’une image idéaliste. La fantaisie est mise en au profit d’une représentation réelle des choses.  

D’après F. Lepage, comme toute littérature, la littérature pour la jeunesse est avant tout un objet 
social en ce sens qu’elle reflète la société, ses valeurs et ses normes, tout en comblant jusqu’à un 
certain point les besoins réels des jeunes lecteurs (2003 :67).  

Dans leur acception anthropologique ou sociologique, les livres pour enfants peuvent offrir 
différentes manières de partir à la découverte d’une culture étrangère et de sa diversité, à un 
moment donné dans un contexte donné. Ils ouvrent des portes sur des modes de pensée, des modes 
de vie, des rapports au monde, des valeurs, des conflits, des mythes, des images de soi et de l’Autre, 
mis en scène par des personnages dans une histoire qui s’inspire d’un contexte social et culturel 
dans lequel elle circule.  
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L’enfant ou l’adolescent se trouve dans un monde qui lui est tout à fait étrange et étonnant car il ne 
correspond pas toujours au sien. Cette confrontation avec l’inconnu ne peut qu’attiser sa curiosité, 
augmenter son plaisir et son envie de mieux connaître l’Autre. 

3. De l’interculturalité dans la littérature de jeunesse 

Feuilleter des cultures lointaines par le livre pour enfants provoque irrésistiblement une invitation 
au voyage. En effet, chaque récit littéraire prend les couleurs et les odeurs de la culture qui l’a 
engendré et devient ainsi le véhicule de ses comportements ritualisés, de ses valeurs, de ses 
principes d’organisation sociales, bref de ses spécificités. 

L’importance de comprendre l’Autre et sa culture d’origine est censée donner à l’enfant ou à 
l’adolescent la capacité de se comporter dans un contexte culturel différent du sien et de savoir 
comment faire face à des situations changeantes et instables de la vie quotidienne. Néanmoins, 
parfois, la rencontre de deux cultures différentes peut donner lieu à des malentendus, des difficultés 
de communication, dus à des changements de modèles interprétatifs ou même des préjugés 
découlant d’une vision ethnocentrique. 

Cette incompréhension constitue autant d’incidents critiques qu’il est utile d’analyser si l’enfant ou 
l’adolescent souhaite dépasser la situation et avoir une chance d’apprendre sur ses propres cadres de 
références et sur ceux d’autrui. 

Dans ce contexte, la démarche interculturelle se pose ainsi souvent comme un principe et une 
modalité incontournable pour instaurer les bases d’une harmonisation, de réduction des conflits et 
d’une meilleure efficacité de la communication entre cultures. Selon G. Roy (2000), l’approche 
interculturelle est une méthode de communication et d'appréhension des problèmes débouchant sur 
un type d'intervention adapté à la diversité des sociétés contemporaines (Cité par Montgomery et 
Bourassa- Dansereau, 2017 :15). 

L’approche interculturelle n’est pas seulement une comparaison entre deux cultures basée sur les 
différences ou les similitudes entre des faits, des pratiques, des coutumes, etc. (Windmuller, 2011 : 
20). Ce processus suggère de découvrir mais aussi de s’ouvrir sur la culture de l’Autre en suscitant 
le dialogue tout en tentant de mieux se rapprocher de sa propre culture intérieure. 

Toute mise en question de l’Autre est dès lors, doublée d’une interrogation sur le Moi (Abdallah-
Pretceille, 1999 : 57). Sur le plan méthodologique, il faut mettre davantage l’accent sur la relation 
que le « je » (individuel ou collectif) entretient avec autrui, et non sur autrui. C’est ce processus en 
miroir qui crée en partie la problématique interculturelle (Abdallah-Pretceille, 1999 : 57). 

En d’autres termes, l’Autre, par sa différence, joue le rôle de miroir, révélateur de ce que je suis. 
Son importance, non pas en opposition, mais en interférence avec le Moi, constitue un axe 
privilégié de la méthode du dialogue et de la communication ainsi que de la gestion des obstacles 
culturels entre individus et groupes. G. Verbunt souligne qu’il est vain de chercher son identité dans 
la solitude. L’identité est en même temps une altérité. Elle se définit toujours par rapport à un autre 
[…] la conscience que nous avons de notre identité dépend de la présence d’autres (2011 :79). 

Comme les autres types de littérature, celle qui s’adresse à la jeunesse, selon M. Abdallah-
Pretceille, produit un espace d’originalité commune, un imaginaire contradictoire, à la fois universel 
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et unique. Elle s’adresse au lecteur en particulier comme un individu totalement incomparable et 
irréductible et à la fois comme être humain en général (2010 :148). L’auteur ajoute aussi que 
l’œuvre littéraire est, comme l’anthropologie, à la fois particulière et universelle.  Particulière dans 
le sens où elle se base sur des détails particuliers, très souvent biographiques, qui font écho chez les 
lecteurs avec leur caractère universel, par leur pouvoir d’exprimer des similitudes importantes à 
travers une situation spécifique (comique, dramatique, ou humoristique) (2010 :148-149). 

Dans l’étude des œuvres enfantines, le phénomène d’interculturalité peut conduire à deux situations 
: d’une part, des aspects censés appartenir à une culture particulière s’interfèrent dans une autre. 
Cette réalité est compréhensible dans la mesure où le contact entre les peuples favorise les échanges 
et des interférences culturelles. D’autre part, au-delà des particularismes, certains éléments dans la 
littérature jeunesse concourent plutôt à montrer l’universalité de certaines pratiques. En effet, il 
existe des aspects communs à plusieurs cultures, lesquels se justifient par la possibilité pour les 
hommes vivant ensemble et faisant face aux mêmes difficultés et réalités d’avoir des pratiques 
communes. Ces éléments communs constituent des écarts s’il faut considérer le discours sur 
l’identité comme une norme. F. Lepage stipule que dans le sens de la découverte de l’altérité par les 
lecteurs adolescents, la littérature enfantine permet de répondre à des questions fondamentales assez 
éloignées de la vision d’un égo étriqué (2003 :78). 

Les universels-singuliers offrent la possibilité d’une instauration d’une pédagogie véritablement 
comparative entre la culture de l’enfant et la culture de l’Autre (Porcher, 1994 :11). Cette attitude 
mobilise fortement l’enfant car elle le prend sur son propre terrain et ne le déracine pas. Elle lui 
bien exprime les relations entre les ressemblances et les différences entre les deux cultures et 
permet ainsi d’éliminer le danger toujours présent de l’exotisme. 

Dans cette perspective, la littérature d’enfance permet donc d’aborder une pédagogie d’ouverture 
aux autres cultures, et par là même, de combattre les préjugés, les stéréotypes et la xénophobie. A 
ce sujet J. Giasson note que la lecture anthropologique d’un livre pour enfants contribue au 
développement social de l’enfant ou de l’adolescent. Celui-ci est amené à comprendre les qualités 
humaines véhiculées dans les histoires, à élargir leurs perspectives sur les autres, à devenir plus 
tolérants (2005 : 8). 

4. Un genre littéraire particulier pour éduquer l’enfant à l’interculturalité : le conte 

Afin de mieux cerner l’apport de la littérature de jeunesse dans le développement d’une compétence 
de communication interculturelle, nous avons mené une expérimentation auprès d’un groupe 
d’élèves de deuxième année moyenne à la wilaya d’El Oued, en l’occurrence une séquence d’étude/ 
écriture de contes, amenant ces derniers à s'ouvrir à l’altérité. 

Nous avons fait recours aux contes pour éduquer à l’interculturalité parce que cette démarche nous 
a semblé être plus subtile dans la mesure où la découverte des autres cultures se fait implicitement, 
en douceur et en toute simplicité et, de surcroît, de manière ludique. L’environnement fascinant des 
contes peut faciliter la rencontre des cultures. En ce sens, N. Decourt et M. Raynaud avancent que 
les contes génèrent des récits de vie quotidienne, questionnements, tentatives d'explicitation de faits 
culturels. En tant qu’un objet littéraire, le conte permet à la fois de divertir et d’évoquer les 
problèmes les plus importants auxquels fait face une société, en commençant par la relation entre 
ses membres, qu’ils traitent chacun à sa manière (2003 : 34). 
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Notre expérimentation a été menée dans une classe de 38 élèves qui ont été divisés en huit groupes 
de quatre ou cinq élèves et elle s’est déroulée en quatre étapes, d’une heure chacune. Nous avons 
choisi le conte de Cendrillon avec ses quatre versions : Aicha Rmada (version algérienne), 
Oochigeas et le garçon invisible (version amérindienne), Koumba sans mère (version sénégalienne) 
et Tàm et Càm (version vietnamienne). Ces contes de différentes origines contiennent un très grand 
nombre de mots à charge culturelle, ils sont abordés pour travailler la structure et la réécriture, et le 
plus intéressant pour dégager le culturel, l’interculturel et le symbolique. 

- Découverte et lecture des quatre contes  

Nous avons distribué les contes aux élèves où chaque groupe avait une version différente de l’autre, 
puis nous leur avons demandé de faire une lecture silencieuse en déchiffrant les mots inconnus. La 
lecture silencieuse était suivie d’une lecture magistrale à haute voix de la part de quelques élèves. 
Puis, par un jeu de questions-réponses, nous avons balayé l’ensemble des contes afin de mettre en 
évidence leur contenu et pour vérifier la bonne compréhension de ces jeunes apprenants. 

- Identification de la structure narrative et des actants des contes 

Après un petit rappel de la structure et des composantes du conte, nous avons donné à chaque 
groupe d’élèves deux fiches représentant le schéma narratif et le schéma actantiel, puis nous leur 
avons demandé de les remplir après une relecture silencieuse et attentive des histoires. Ce travail 
d’analyse a été suivi d’une synthèse orale.  

- Identification des spécificités culturelles de chaque version 

Cette fois, les élèves nous ont attendus pour une séance de comparaison. Après un petit rappel de ce 
qui a été fait auparavant, nous avons demandé de remplir par groupe une feuille reprenant les noms 
de personnages, les lieux, les repas, l’habitat, les vêtements, les objets, etc. L’ensemble de ces 
éléments représentait les aspects culturels des contes qu’ils se sont venus de lire.   

Avant de passer à l’étape suivante, nous avons dessiné au tableau une grille comparative des 
spécificités culturelles des quatre contes, à mesure que tous y notent leurs réponses, les confrontent 
et les discutent ensemble. Les enfants ont ensuite dû remplir la grille avec les différents éléments 
qu’ils ont relevés de leurs contes. 

Une fois la grille remplie, une analyse comparative a pu être établie. Par un jeu de pareil/ non pareil, 
commun / non commun, les élèves ont pu trouver les ressemblances et les différences entre les 
quatre contes, notées au fur et à mesure au tableau. Ces derniers ont déduit que ces quatre contes, 
chacun a ses particuliers culturels, mais tous abordent des thèmes universels. Ils sont basés sur 
l’expérience de l’Homme, son vécu et ses rapports avec les autres. 
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4.1. Confrontation des aspects culturels des quatre contes 

 

4.2. Le singulier et l’universel 

 

4.3. Création d’une nouvelle version du conte 

L’objectif de cette étape était de créer une nouvelle version en mêlant des personnages, des 
événements et des spécificités culturelles des contes lus auparavant. C’était l’occasion de construire 
des ponts entre les différentes cultures, les peuples et de se rapprocher au lieu de se séparer. 

Pour aider les élèves et ne surtout pas les lâcher devant une page blanche, collectivement, nous 
avons fait la liste de ce qui indispensable pour écrire un conte (structure, personnages, lieux, etc.).  
Ensuite, nous avons repris et organisé en tableau ces éléments, pour constituer la fiche d’aide à 
l’écriture et d’auto évaluation lors de la relecture.  

Les élèves ont été après invités à écrire, en groupe leurs premiers jets en se servant des contes 
étudiés, les tableaux comparatifs et la fiche d’aide. L’écriture en groupe facilite la tâche par rapport 
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à l’élève en solitaire, du moment que tous les membres du groupe se consultent entre eux, 
s’échangent les idées, se demandent la traduction des mots, leur orthographe, la conjugaison des 
verbes, des suites de phrases, etc. Une fois le travail terminé, nous avons ramassé les copies et nous 
avons apporté des annotations afin d’agrémenter les pistes des jeunes élèves, d’étoffer leurs idées, 
les enrichir et faciliter ainsi l’écriture de la dernière version.  

La dernière phase était une séance de lecture oralisée et d’évaluation. Quelques apprenants ont 
proposé leurs textes, les auditeurs ont eu pour consigne de repérer les étapes narratives et 
événements des histoires et de voir si la consigne a été respectée.  

4.4. Analyse des contes des élèves du point de vue d’aspects (inter)culturels 

Les contes inventés étaient un espace de rencontre entre des cultures différentes. Tout d’abord, dans 
le même conte, les élèves ont mis en scène des personnages de différentes origines : Aicha, la demi-
sœur de Koumba / Oochigeas, l’amie de Tàm / Team a pris Tàm comme épouse/ Abit, la cousine de 
Càm… 

En plus, ils ont essayé de varier les lieux où se déroulent les événements : le garçon amérindien 
Team a rencontré Koumba à la mer Ndayane / Abit a visité sa cousine Càm dans la cité du dragon 
qui s’envole/ Aicha a été abandonnée dans l’une des rizières proches du village…   

Les élèves ont également tenté de créer des liens entre les vécus et les modes de vie des différents 
peuples : Team a donné ses mocassins à Koumba pour se protéger du froid / Oochigeas fait le 
gueddid/ Aicha porte un joli yem / Tàm mange le couscous avec un kôk … 

Quant à la thématique des contes inventés, les apprenants ont presque tous abordé les mêmes 
thèmes des premiers contes étudiés : relations familiales, rapport homme / femme, phénomènes 
sociaux, rapport bien/ mal, valeurs humaines, etc. 

Conclusion 

Au terme de ce bilan, nous pouvons dire que la littérature de jeunesse est le moyen idéal pour 
l’enfant ou l’adolescent d’explorer et de se découvrir le Soi et l’Autre , autrement dit de passer 
d’une réalité ou d’une culture à une autre, de relativiser ses propres connaissances culturelles et de 
s’ouvrir à d’autres réalités humaines, d’autres us et mythes reconnus et acceptés pour vivre dans 
une dimension où les appartenances culturelles sont sans cesse valorisées.  

Les livres destinés aux enfants transmettent les valeurs sociales et civiques pour apprendre à mieux 
vivre ensemble. Ils permettent d'apporter à ce public les possibilités de passer de l’uniformité aux 
vertus de la diversité et de la divergence, de connaitre et reconnaitre l’Autre dans sa différence et sa 
complexité… et plus encore combattre le rejet d’autrui, l’assimilation, la phobie, les stéréotypes, les 
préjugés, l’ethnocentrisme, le racisme…etc. Cela les aide de s'épanouir afin qu'ils puissent devenir 
des adultes aptes à construire leur avenir, et de futurs citoyens, conscients de leurs responsabilités. 
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