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افتتاحية العدد

بهذه الحلة الجميلة َّ
املزينة بإنجازات مهمة لها في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البشرية من جراء
جائحة كورونا ،تصدر مجلة حوليات اآلداب واللغات هذا العدد عقب نجاحها في الحصول على معايير اعتماد معامل
َّ
العاملية ،وذلك بعد صدور نتائج تقريرها للعام
التأثير واالستشهادات املرجعية (أرسيف  )Arcifاملتوافقة مع املعايير
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
 ،2021وهذا اإلنجاز لم يكن ليت َّ
حقق لوال ٌ
ساهرة تسهر من أجلها ،و ٌ
جهود مخلصة تبذل لها ،وأبحاث متميزة
أعين

َّ
تنشر فيها ،جادت بغيثها ،فسقت ظمأى للعلم واملعرفة ،فأنبتت رياضا فاتنة املنظرَّ ،
زكية املشم ،طيبة الثمر والثر،
لدى الشداة في مختلف الصقاع ،وهذا ما يدفعنا إلى بذل املهج؛ لتزداد هذه الرياض تألقا وأثرا ونفعا ،وترتقي ساللم
ٌ
صمم وواصلَّ ،
املؤشرات املختلفة ،وما َّ
هدف على من أراد وعزم ،و َّ
وجد واجتهد في سبيل بلوغه.
عز
لقد َّ
ضم هذا العدد بين دفتيه ثمانية عشر من الطايب والثمار العلمية التي جادت بها أقالم باحثين من
بلدان وجامعات عدة ،متوزعة بين الدب القديم والحديث بفنونه املتعددةَّ ،
والنقد الدبي ،والدراسات اللغوية
القديمة واللسانية الحديثة ،ودراسات الثر والتأثير ،وقراءات التراث بأدوات معاصرة ،وتجلياته في آداب العصر،
إضافة إلى الدراسات القرآنية لغة ونحوا وبالغة ،وغير ذلك ،وبهذا يكون العدد مغطيا امتدادا :زمنيا عموديا،
وجغرافيا أفقيا من بلدنا الطيب حتى بالد الناضول ،ومعرفيا متنوعا في امتداديه ضمن املجاالت التي اختطتها املجلة
لنفسها لنشر املعرفة وخدمة البحث العلمي.
َّإننا في هيئة َّ
التحرير إذ نسعد بصدور هذا العدد نجد من الواجب تقديم أسمى آيات الشكر والعرفان لكل
من أسهم فيه وفي نجاح املجلة ،من هيئة تحرير وباحثين ومحكمين وفنيين تضافرت جهودهم وتكاملت ،ولكل منهم
فثمة من وضع البذرةَّ ،
فضله الذي ال يغني غيره عنهَّ ،
وثمة من تعهدها بالسقاية والرعاية حتى نمت واستوت على
سوقها ،وينع ثمرها ،فآتت أكلها طيبا.
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، والكفاف واجلذب، وهي موطن اجلفاف واحلر،لطاملا اعترب الصحراء امتدادا الهنائيا من الرمال والصخور والسراب والفراغ
 وأفضل موطن، فهي دوما أكرب فضاء للحرية والتأمل والتفكري،ولكنها يف املقابل غنية برتاثها الثقايف وإنتاجها الرمزي
 جذبت الصحراء كفضاء طبيعي وسوسيوثقايف الكثري من الكتاب والفنانني األجانب لتصويرها،لألساطري واألداين
 ولعل جتربة الروائي الليب، فجاءت صورة تلك الصحراء تعرب عن استيهاماهتم،ابعتبارها فضاء جديدا مغايرا ملا ألفوه
، ومعتقداهتما الدينية، إذ جعل مشاهد الصحراء،"إبراهيم الكوين" خري دليل على ذلك ألهنا أضافت آفاقا إنسانية وشعرية
 حيث جند يف كثري من أعمال الكوين أن املشاهد الطبيعية واحليواانت ليست جمرد،وقصائد الطوارق مسات خاصة به
 وظل، بل تعدت ذلك إىل نظرة جديدة تفسر العالقة بني البشر واحليوان وبني الروح واملشاهد الطبيعية،إكسسوارات سر
. ولعل هذا ما شكل بؤرة اإلبداع لديه،"إبراهيم الكوين" وفيا لصحرائه الكربى وأساطريها وعجائبيتها
The desert has always been known as an infinite spread of sand, rocks, and mirage. It
has also been considered as the home of drought and heat, satisfaction and attraction .
However , it is very rich of its cultural heritage and its simple valuable production. The
desert is absolutely the largest space for freedom, cerebration and meditation, and the
best home for myths and religions.
The desert, concerning its natural, social , and cultural sides , has attracted many
foreign writers and artists to portray it as a new space different from what they used to
write about before . So , the value of that desert expresses their wanderings , and
perhaps the experience of the Libyan novelist (Ibrahim Al-Koni) is the best evidence of
that because it added new human and poetic vistas and outlooks then he made desert
scenes, their religious beliefs, and Tuareg poems his own features. So, we find in many
of (al-Koni’s ) novels that natural scenes and animals are not just secret creatures , but
rather went behind that to a new view that explains the relationship between humans
and animals and between the spirit and natural scenes.
(Ibrahim Al-Koni ) stayed faithful to his great desert, its legends and its wonders, and
perhaps this is what formed his creativity.

1أمساء
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املخيال الصحراوي واألسطورة ف رواايت إبراهيم الكوين
The desert imagination and myth in the novels of Ibrahim al-Koni

حيتفي األدب العريب احلديث ابلنصوص السردية احتفااء خاصاا ،وصاصاة الرواياة إىل درجاة كنناا القاول فيهاا أن عصاران
هااو عصاار الروايااة ،ولكااون الروايااة تنقاال مشاااعر اميتمااد وطموحاتااه كاان عاادها بنصوصااها األساسااية ماان املااروايت الكااربى الا
تسااهم يف صااوغ ا ااوايت الثقافيااة لألماام لقاادرهتا علااى تشااكيل التصااورات العامااة عاان الشااعوب واحلقااب التار يااة ،والتحااوالت
الثقافية للمجتمد مبختلف شرائحه.
فالرواية من أهم األشكال السردية ال حظيت ابلعديد من الدراسات وال تزال حمل اهتمام النقاد والباحثني ،كوهناا ثثال
سااجل اميتمااد البشااري ،وماارآة عاكسااة للواقااد وأ ماتااه ،حيااث يتطاارق الروائااي املباادع ملعاجلااة القضااااي الا شااغلت اميتمااد س اواء
كانت اجتماعية أو نفسية ،سياسية أو اتر ية ،أبسلوبه الفين اخلااص ،معتمادا يف ذلاك علاى طريقاة السارد ،هاذا األخاري الاذي
يعد أداة مان أدوات التعباري وصايغة ضارورية لفهام املواقاف اإلنساانية وجاوهرا مهماا يف النصاوص األدبياة عاماة والساردية خاصاة،
ولكل روائي طريقته املميزة يف السرد ،وأدواته الفنية يف توظيفه للمكوانت السردية وكيفية بنائها يف العمل السردي.
ومن الروائيني العرب الذين انتدبوا أنفسهم ملعاينة الرواية مبختلف أبعادها جند الروائي الليب إبراهيم الكاوين ،هاذا األخاري
الذي ما ذكار امساه إال وتباادر إىل أذهانناا الصاحراء اإلفريقياة الكاربى عمياد أبعادهاا ،إذ و يارتئ الكاوين شايحا يف هاذه الصاحراء
إال وتطارق إليااه ،حياث جنااده يصاور لنااا مائهاا وصااخورها ،شسااعتها وانفتاااح مسائهاا و رقتهااا ،عاداهتاا وتقالياادها ،طقاو احلااب
والزواج.
فااالكوين ماان خ االل رمسااه للصااحراء مبعاملهااا وسااحرها وتفاصاايلها الدقيقااة ،شااطل طفاارة نوعيااة يف جمااال الكتابااة السااردية العربي اة
لتمياازه عاان هااور الااروائيني العاارب اصاادثني واملعاص ارين ،ولعاال هااذا التميااز يرجااد يف األصاال إىل أساالوبه الفريااد ماان نوعااه ،وإىل تيماتااه
السردية ،ال خصته دون غريه من الكتاب ،تيمة الصاحراء وأهلهاا "جمتماد الطاوارق وأسااطريه" ،فقاد اساتطاع الكاوين بفضال مواضايعه
وطريقتااه يف الكتابااة أن صااه لنفسااه مكانااة راقيااة و ياازة يف الااوطن العااريب ،األماار الااذي جعاال الكثااري ماان املرت ااني يرت ااون أعمالااه
الروائيااة إىل يااد لغااات العاااو ااا مكنااه ماان أن يتحاارر مان طاوق الصااحراء لاايالمع العامليااة ،فلقااد تعاادى ببداعااه وجتربتااه الروائيااة يف
تفردهااا اإلبااداعي خريطااة اسااتقبال انطقااي العربياة إىل انطقااي كااربى اللغااات احليااة ،وو يقااف حاادود هااذا االسااتقبال عنااد تر ااة أعمالااه
اإلبداعية ،بل جتاو ها إىل الدراسات النقدية واألكاد ية يف أوسد اللغات (اإلجنليزية ،الفرنساية ،األملانياة ،الروساية ،البولونياة  ،ال شاك
يف أن هااذه العنايااة الداهشااة بتجربااة الكااوين تاادل علااى رحابااة تفاارد إبااداعي وفااين يف الروايااة العربياة اجرتهااا الكااوين لروايتااه ،لااذلك اتفا
الدارسااون ،عاراب وأجانااب ،علااى تفاارد شااامر يف كتاااابت إباراهيم الكااوين الروائيااة»( ، 1وإنااه ملاان املفارقااات املؤساافة أن يعاارف الكااوين يف
الغرب ويكرم قبل أن يعرف يف الوطن العريب ،فقد تر ت جل أعماله إىل يد لغات العاو ال لشيء سوى ألنه استطاع االنطالق
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مان صااحرائه واوه الصااغرى ،ليصال إىل العامليااة واوه الكااربى ،بفضال مااا عماال علياه يف مشااروعه السااردي مان جتريااب واخارتاق للمااألوف
والسائد بشكل من احلرفية ودون الوقوع يف النمطية ،وكثريا ما نصطدم يف رواايت الكوين بعاو عجياب آسار ،رساران مان الوهلاة األوىل
بغرابتااه وفرادتااه وجدتااه ،عاااو مفعاام ابألساااطري والسااحر الااذي تناقلااه األجااداد والشاايوه والعارافني ،وجتلااى إبداعااه ماان جهاة أخاارى عاان
طري ا س اارد مغامرات ااه وتوغل ااه بعي اادا يف عم ا الص ااحراء مس ااتثمرا ش ااذرات م اان اتري اار الط اوارق ،ال ااذي ااول يف س اارده إىل ع اااو ق ااائم
بذاتااه ...وكمااا ياارى روجاار ألااف أن الكااوين قااد قاادم إضااافة ابر ة إىل االجتاااه الااذي يصاابإ فيااه التوساال بارتا املاضااي إبااداعا ابر ا ،أمااا
(2

صيغة احلاضر فيتوسل هبا ابستمرار يف تلك اللحظات ال يكون فيها اإلنشاء مرجعها يف أكثر خرافية أسطورية».

ونظرا لرباعاة الكاوين يف اساتثمار هاذا األفا الغارائب لبنااء فضااء روائاي ساحري ،وقدرتاه علاى تصاوير الرواياة بطارق غريباة
وعجيبة مساتوحاة مان البيحاة الصاحراوية الا تغاذت علاى اخلرافاات الشاعبية واصلياة ،فأناه جادير بناا البحاث عان ماهياة العاواو التخيلياة
ال غاص فيهاا الكاوين ،ومان أيان اساتوحاهاما ،وماا هاي حمتاوايت هاذه العاواوما وأيان يتجلاى شاكل الصاوغ األسالويب الاذي ياز عااو
النه التخيلي وحيدد خصائصهام.
وللكشف عن طبيعة البناء احلكائي وبعض مساته املنطقية ،البد أن نقاف عناد الشخصايات الا جنادها يف عاواو الكاوين تلفاة
عما ألفه القراء يف ابقي األصناف األخرى ،فلقد برع الكوين يف النفاذ والغوص يف العاواو التخيلياة واإلنساانية العجائبياة الا اساتوحت
سحرها من البيحة ،وهذا من انحية أخرى جنده يط اللثام عن البشرية ال اختفت وراء اللثام ،فأقال ماا يقاال عليهاا أهناا شخصايات
موجودة على حافة احلياة دائما ،وكأهنا يف صاراع أبادي ماد املاوت ،ال وقات لاديها للتفكاري إال مباا حيفا اساتمرار حياهتاا ،وحيفظهاا يف
مواجهة الفناء ،كل شيء يف اميتمد الصحراوي آكل أو مأكول ،وكل شخه فيه قاتل أو قتيال ،حيااة أو ماوت ،وحاني يكاون اخلياار
الوحيد أمام الشخصية هو الوجود يف رؤية مكانية منبسطة مشغولة مبقاومة املاوت ،و اذا السابب فاان اميتمعاات الصاحراوية جمتمعاات
بااال ماان ،تعيااد إنتاااج نفسااها ابسااتمرار ،بطريقااة واحاادة وكأهنااا موجااودة يف األبااد ،هكااذا لااي املكااان نوع اا حمااددا ماان الزمااان الاادائري
(3

ويفرضه يف هذه البيحة».

فالشخصاايات -إذن -ه ااي حلقااة الوص اال ال ا تش ااكل اإلطااار املفه ااومي والعملااي ،فالع اااو بااال قيم ااة مااا و يك اان آدمي ااا،
و لاايع غريب ااا أن ع ااب الك ااوين ببن اااء شخص ااياته بن اااء حمكم ااا تص ااري فيااه الشخص ااية حامل ااة ملع اااين ش ا وابعث ااة عل ااى الكث اري م اان الفه اام
(4

والتأويل ،والعناية ابلشخصية هي عناية ابإلطار الذي سيحمل معاين العاو التخييلي و نحه اخلصوصية و نحه احلياة».

إذن ال كاان أن يااتم العماال الروائااي باادون شخصاايات ،فهاام اصاارئ الرئيسااي جلميااد عناصاار الروايااة فااال مكااان وال مااان وال لغااة
بدوهنم ،فالشخصية هي ال
11
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اتر ااي ،ومنه ااا م ااا ه ااو غ ارائب ،فحسااب د .عثم اااين امليل ااودي أن شخص اايات الك ااوين يف تلااف رواايت ااه تنقس اام إىل حالي ااة (مرجعي ااة ،
وختييلية ( كنة أو مستحيلة  ،فالشخصيات احلالية

اا وجاود يف العااو احلااحت ،و مال امساا يزهاا ،ذات وضاد اعتبااري خااص ،رغام

أهنا قد تتعرض لبعض التحويرات يف العاو التخييلي ،وهاي ناوع مان الشخصايات ذات القيماة املرجعياة وحضاورها عاناب الشخصايات
التخييليااة لااه قيمااة كباارية علااى التخيياال بعامااة»( ، 5أمااا الشخصاايات التخييليااة فهااي جممااوع الشخصاايات ال ا ابتكاارت ابتكااارا ،فاااذا
كانت هذه الشخصيات ثتلك الصفات املميزة للشخصيات احلالية فاننا ندرجها ضامن الشخصايات املمكناة ،أماا إذا و تكان ثتلاك
هااذه الصاافات ،حا وإن نساابت إليهااا بعااض صاافات الشخصاايات احلاليااة (كااالكالم والتأماال وعقااد املواثي ا واإلغاثااة وغريهااا  ،فاننااا
(6

نضعها ضمن الشخصيات املستحيلة».

إذن جناد أن تلااف الشخصايات الا تناو اا الكااوين سااعيدة بقادره وراضااية هباذا الشااقاء الاذي كااان أمارا حمتماا عليهااا ،شاقاء البيحااة ماان
احلر واجلذب والظمأ والوحدة ،فيما من هو خري ومن هو شرير ،فيها النبيل والوضيد ،وفيها احلكيم والسفيه ،ولكنها كلهاا تساعى مان
أجاال طل ااب لقم ااة العااي وإم اااد انر الظم ااأ لكااي تبق ااى عل ااى قيااد احلي اااة يف فض اااء ال يعاارف امل اادى وال احل اادود ،إنااه فض اااء الص ااحراء
الفسيإ.
لطاملا عرف الكوين بتأسيسه ألدب املكان الصحراوي يف تلف أعماله الت اهتمات بسارد عااو الصاحراء الليبياة ،وصافها مكااان يازا
وعاملا عجائبيا غريبا ،فكثاريا ماا جناد أن الصاحراء تساتأثر ابهتماام منقطاد النظاري يف عااو الكاوين الروائاي ،فغضابها وصافاؤها وعتمتهاا
(7

وأمنها وغدرها يرتئ أثره الكبري يف األبنية السردية مبا يف ذلك الشخصيات واألحدا واللغة».

فالكوين يف رواايتا ه يقاوم بتحويال عناصار الطبيعاة الصاماء إىل عااو غارائب ،وساردي ختييلاي باديد ،تؤتاه اللغاة اجلمالياة أببعااد أعما مان
وصف املظاهر اخلارجية ،بل أبعد مان ذلاك ،فلغاة الكاوين لغاة عميا يصاف فيهاا العاادات والتقالياد ،ويرصاد فيهاا األبعااد االجتماعياة
والثقافيااة ألصااحاب املكااان -شااعب الطااوارق -الااذين ثلااون مساارحا يف حلقااة مشااهدية متفااردة ،اسااتطاعت التعاااي مااد عاااو جغارايف
يتصااف ابلقسااوة واحلرمااان ،لااذلك فقااد رصااد الكااوين يف رواايتااه وقصصااه املعاااو اجلغرافيااة ،واحلياااة االجتماعيااة ،والروحيااة يف الصااحراء
الليبي ااة الك ااربى ،وتتمي ااز رواايت ااه ع اان غريه ااا م اان ال اارواايت ال ا تناول اات الص ااحراء ابهتمامه ااا ابلع ااودة إىل املاض ااي الس ااحي للص ااحراء،
(8

والكشف عن أساطريها ورمو ها ،ورما ا ال سطر عليها األسالف تعاويذهم ،ورقاهم ،وثائمهم السحرية».

لقد ظلت الصحراء مدة طويلة من الزمن مرتبطة ابجلذب واملوات بوصفها املكان األقل مالئمة حلياة معظم البشار ،لاذلك ظلات تقباد
يف دهاليز الصمت والظالم ،لتسكن عاو األساطري واخلرافات واحلكااايت العجيباة واخلارقاة ،ابعتبارهاا املكاان األنساب الحتضاان هاذا
النوع من األدب ولكن املتأمل يف خطاب الرواية العربية احلديثة اخلاص بفضاء الصحراء ،يالح اختالفا كبريا يف رواايت املدينة،
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وهذا االختالف انبد من خصوصية الصحراء نفساها ،فهاي سار خفاي وطلسام ال يساتطيد فاك شافراته وال حيظاى ابماتالئ رماو ه إال
جمموعة من األدابء والكتاب الذين هم سليلو تلك املناط من العاو العريب الذي شكلت فيه الصحراء جزءا كبريا ومهما مان اجلغرافياا
العامة ،إضاافة إىل ثيزهاا بارتا ثقاايف ورمازي مان نوعياة خاصاة تفارض كال ثقافاة جديادة طارئاة ااول التغياري أو تساعى إلياه»( ، 9ألن
ثقافااة الصااحراء ثقافااة قااارة يف عاارف أبنائهااا ،وكاال فاارد يسااعى دااو تطويرهااا أو اسااتبدا ا بثقافااة وافاادة مفااردا منبااوذا مغضااواب عليااه ماان
جمتمد الصحراء.
فقااد مثلاات الصااحراء الفض ااء األكاارب للشااعر العااريب القااد  ،لدرجااة كننااا أن نسااميه شااعر الصااحراء ،أمااا يف األدب العااريب املعاصاار،
فكاناات أعمااال بعااض الااروائيني والقصاصااني أمثااال (عبااد الااران منيااف ،أاااد إب اراهيم الفقيااه ،م اريال الطحاااوي ورجاااء عاااو ...وكااذا
إبراهيم الكوين  ،فكال مانهم اناتهن مان الفضااء الصاحراوي موضاوعا لاه وجعال مناه مسارحا يصاور لناا أحادا غرائبياة عجيباة ،وهاؤالء
األدابء اس ااتطاعوا بوص اافهم للص ااحراء أن ي اادفعوا األفك ااار الس االبية ال ا حص اارت الرواي ااة أن تظه اار إال يف امل اادن ،فتمكن اوا م اان تش ااغيل
الصااحراء وتاادويرها كفضاااء ختييلااي يغااري ابلتشااخيه ،فوصاافوها وكأهنااا عاااو عجااائب ملايء ابجلااذب وحافاال ابلرمااو واألساااطري ،وماان
هذا املنظاور توجهات الرواياة العربياة املعاصارة يف عادد مان النمااذج املتقدماة فنياا وفكاراي إىل الصاحراء ،وكاان طليعاة نتاائن هاذا التوجاه
أن املك ااان الروائ ااي الص ااحراوي خصوص ااا جت اااو س ااكونيته الس ااالبة املعه ااودة يف األ ااا الروائي ااة التقليدي ااة ،وانض اام إىل العناص اار احلركي ااة
(10

الفاعلة يف تكوين بنية الرواية ومنإ عاملها الداخلي مزيدا من التنامي واحليوية واجلماليات اإلضافية اخلاصة».

يعمل إبراهيم الكوين من الصحراء فضاء للروح والطهر والسكينة ،فمن أراد أن يتطهر عليه أن يتياه ويهاوم يف الصاحراء ،وال يساتقر يف
الواحات أو السواحل ،صحراء إبراهيم الكاوين تبادو إىل جاناب ذلاك فضااء للشاغف وللفروساية ،فالفاار ال يكاون فارساا إذا و يكان
عاشقا ،وغالبا ما تنتهي حكاايت العش ابملاوت كماا يف رواياة اخلساوف أو التياه كماا يف رواياة امياو  ،كماا أهناا فضااء للزاهاد والعزلاة
والتصوف.
فاسم الكوين -إذن -مرتبط ابلصحراء يف األدب العريب ،فهو سيد هاذه التيماة يف الرواياة العربياة ،حياث اساتطاع بعبقريتاه أن يساتنط
سكون هذا العاو الفارغ املمتد ،ويستثمر أساطريه واتر ه وعاداته وتقليده ،وح قيمه اإلنسانية ،ويباين منهاا عاملاا روائياا فريادا ،عميا
الدالالت والرؤى.
ع ااادة م ااا ثث اال الص ااحراء يف نظ اار الكث ااريين املك ااان امل ااوح الف ااارغ ال ااذي يس ااوده اجل ااذب والقح ااط واحل اار ،وكث اريا م ااا ينعتوه ااا ابلبدائي ااة
والتااوح  ،وأنااه ال كنهااا أن تثااري خيااال االنسااان املعاصاار املباادع علااى غارار مااا فعلتااه صيااال الشااعراء يف العصاار اجلاااهلي ،وابلاارغم ماان
كااون الصااحراء حاض ارة دائمااا يف حياااة العااريب ح ا بعااد أن شاايد البيااوت واملاادن فقاايم الصااحراء التشااكيلية والفنيااة دخلاات احلضااارة
13

حوليات اآلداب واللغات
Annals of letters and languages
annaleslettres@gmail.com

املخيال الصحراوي واألسطورة ف رواايت إبراهيم الكوين
The desert imagination and myth in the novels of Ibrahim al-Koni

احلديثة من نوافذ تقنيتها ،واساتطاع االنساان العاريب يف العصاور العباساية أن يازاوج باني قايم الصاحراء ،مسااحة وضاوء وفضااء ،انبساا
وتشكيالت السكن ،خيام ،مضاارب ،جتماد ،وباني قايم املديناة احلديثاة :بنااء عماودي صالب ،...لاذلك اال اجلاامد والاديوان والبيات
العباسا ااي القيمتا ااني :بنا اااء بغا اارف وسا اااحة داخليا ااة واسا ااعة تتوسا ااطها انفا ااورة ما اااء ...وحو ما ااا يتجما ااد اجلالسا ااون يتسا ااامرون ويسا اامعون
(11

األشعار».

وكاال هااذا ي اادل علااى أن االنس ااان العااريب م ارتبط ارتباطااا روحي ااا عميق اا ابلص ااحراء ،علااى غ ارار املدينااة ال ا تعتاارب حي ازا هامشاايا ض ااور
الصااحراء ،وماان هنااا ذهباات جاال النظارايت إىل أن احلياااة احلضارية املعاصاارة معقاادة ال كاان لألديااب أن يسااتقر إشااكاالهتا ومكوانهتااا
وهواجسااها اال اذا اقرتناات عقاادها وتلوناات صيباهتااا وانكساااراهتا ،ال كاان أن تتشااكل بنيويتهااا أو تنمااو إال يف فضاااء املاادن ،حا جاااء
الكوين و لزل كل هذه املعتقدات ،وأعاد كشف الصحراء ،واستنط مكنوانهتا ودالالهتا امليثيولوجية الثرية.
تعتاارب الصااحراء مارا ماان رمااو األساااطري واحلكاااايت واخلرافااات الا تارتبط بعاواو خفيااة و ااا بغمااوض وسارية عجيبااة ،كثاريا مااا تكااون
موضااوعاهتا حااول عاااو اجلاان والكائنااات اخلارقااة ،وكاال هااذا يغذيااه الفضاااء الصااحراوي الفساايإ املفعاام ابلسااكينة واإليهااام اللتااني تولاادان
اه اإلدرائ وإنتااج املعااين علاى حاد

اإل ام ،وكال هاذا لعال منهاا مكاوانت تشاكل عالماات ورماو مشاحونة ابإلحيااء والرماو  ،إذ

س اواء ،ف ااان الع اااو الطبيع ا ي اخل اااحت م اان أي ش اايء اس ااتثمار دالحت ،ال ك اان أن يس ااتأنع إال م اان خ ااالل وي اال األش ااياء إىل عالم ااات،
(12

وحينها فقط تتخله األشياء من مبعدها الوظيفي لكي تصبإ خزاان لكمية هائلة من املعاين».

فااالكوين إذن يصااور لنااا الصااحراء وجمتمااد الط اوارق يف جااو سااردي ختيلااي ملاايء ابألساااطري ،وهااي أساااطري تااومض ط تنطفااه ،لكنهااا
تناابض ابحليويااة والتااأل  ،وحمورهااا العالقااة املتلبسااة بااني االنسااان واالنسااان أو بااني االنسااان املتوحااد واحلياوان ،ولااو رتباات هااذه األساااطري
(13

على وف أنساق حمددة ،لشكلت مبجموعها ما كن االصطالح عليه مبيثيولوجيا الطوارق».

وجااد الكااوين يف الصااحراء خ ازاان هااائال ماان الرمااو والعالمااات الدالااة ،فكاال شاايء يف اخلطاااب السااردي عنااد إب اراهيم الكااوين عالمااة
تزنة بكم هائل من املعاين خلف كلمات بسيطة بسااطة املكاان اجلغارايف ،ولكنهاا عميقاة يف دالالهتاا عما املكاان الصاحراوي ،وهاي
تستدعي ذلك الرتا الغين من التاارير واألساطورة والتصاوف والفلسافة والعاادات والقايم اإلنساانية الا ختتازل عاادات وأفكاار وعقائاد
واترياار فتضااد أسااطورة الصااحراء ،وعلااى هااذه اجلزئيااات الا تعاارب عاان عالقااات حيائيااة بااني االنسااان الصااحراوي ومكانااه ،يبااين إباراهيم
الكاوين رواايتااه ،فعاارب عالقااة "أوخيااد ومهريااة "تسااتنط روايااة الشاارب ( ، 1992وعاارب عالقااة "أساارف وحياوان الااودان ونقااو الصااخور
اجلبلياة" تلتقاي رواياة "نزياف احلجار" ( ، 1990وهكاذا يف كثاري مان رواايتاه املتعلقاة ابلصاحراء» 14(.اذن فكال شايء يف أدب الكاوين
حييل إىل أسرار الكون ،ويروي حكاية اخلليقة بلغة مشفرة وأسلوب خفي ،لغة األساطري والدالالت املتخفية وراء حياة كائنات
14
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الص ااحراء ،ه ااذا الع اااو الالهن ااائي املش ااحون ابلرم ااو واإلش ااارات ،ف ااالكوين ي ااؤمن إ اااان عميق ااا أبن رواي ااة الص ااحراء مرتبط ااة ارتباط ااا وثيق ااا
ابلصحراء ،فهي ال تكتمل إال هباا ،ألن وجاود الصاحراء يف العااو أشابه ابألساطورة وجاودان لغاز ال يكتمال وجاوده إال بوجاود اثلاو :
الروايااة ،اخلااالء ،األسااطورة ،الروايااة روح اللغااز واخلااالء جسااده ،واألسااطورة لغتااه ،الروايااة فيااه روح واألسااطورة لااه روح ،فالساارد ال يبقااى
(15

سردا ،والرواية ال تصري رواية إذا و تتكلم األسطورة».

فالص ااحراء ع اااو اخلي ااال والنب ااوءات واألس اااطري واخلراف ااات كم ااا كان اات الص ااحراء دائم ااا وط اان ال اارؤى الس ااماوية»( ، 16وم اان هن ااا س ااعى
الكوين إىل أسطرة يد الظواهر والكائنات الصحراوية مبختلفها بشرا كانت أو حيوان أو نبات.
يتجلى امللمإ األسطوري للنبااتت الصحراوية يف جاو حكاائي وكتاباة الياة مبهارة ،حياث سايطر علاى النساين الساردي عناد الكاوين،
فالصااحراء صصائصااها اجلغرافيااة وثيزهااا وتفردهااا تباادو كأسااطورة انطقااة ،فنجااد أن الكااوين يف رواايتااه ال يكاااد يهماال نبتااة ماان نبااااتت
الصحراء ،ولقد اهتم هبا ووصفها و ث يف منافعها وخصائصها ،ومن أكثرها ورودا يف أعماله :الطلاإ (آبسا ابللغاة الطارقياة فكال
نبتة يف الصحراء ائلة إال الطلإ»( ، 17وكذا جند أن الكاتب يورد أسطورة طارقية تعليلية عن ظهور الار ،،إذ يعتاربه كائناا أباداي ويصافه
ابخلل ااود ف ااريدد الرعي ااان يف جم ااالع اللي اال كي ااف اي اال "من اادام" عل ااى العس ااع ،عن اادما أم اار الس االطان بط اارده م اان البس ااتان ،ف ااأخفى
"كساامب" اات لسااانه ،ولفظهااا ماان فمااه مااا إن ناازل الصااحراء ،فنبتاات الشااجرة وصااارت النبتااة الوحياادة املسااتعارة ماان بساااتني الواحااة
(18

الضائعة».

يكثر النخيل ويشكل غاابت يف الواحات ،وهو أنواع ذكرت يف رواية الواحة ،يثمر النخيل مثرا متنوعا يشاكل غاذاء أساسايا ويومياا يف
حياة سكان الصحراء ،والواحات على حاد ساواء ،حياث احتلات النخلاة مكاناة هاماة وسااحة ساردية ابر ة يف األجازاء الثالثاة األخارية
من رابعية اخلسوف.
وكذلك جنده يورد نبات آخر وطه هالة من العجائبية هو نبات آساياد ،حياث ثال دورا بطولياا يف رواياة التارب يعتقاد أناه السالفيوم،
وهو نبات أسطوري انقرض يف ليبيا يف القرن الثالث قبل امليالد»( ، 19وبفضل هذه النبتة تتم معجازة شافاء املهادي األبلا مان اجلارب
الااذي أصااابه ،وقضااى علااى الااه ،فحينمااا يعاااد "أوخيااد" يسااتعد األبلا عافيتااه ،ومواصاافاته األوىل ،كمااا تشااكل النبتااة اصااور الارئيع
الذي تبب عليه رواية "عشب الليل" ،والعنوان حييل مباشرة إليها ،حيث أن بطل الرواياة "وأن تيهااي" يقطاف النبتاة لايال ،ألهناا ختتفاي
يف النهار ،وهي ثنحه فحولة عجيبة.
ومن النبااتت الصحراوية األخرى ال شحنها الكوين يف رواايته بنفحات أسطورية ،مثرة الرتفا  ،أو الكمأ ،حيث شابه احلصاول علاى
هاذه الثماارة يف الصاحراء ابلعثااور علاى كنااز وماا هااو الكناز إن و يكاان ترفااا م مثارة تسااقط مان السااماء ،لاود هبااا العادم ،تتشااق عنهااا
15
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األرض ،شا ااذى ينطا ا اتئها ااا يف املطلا ا  ،تا ااذروه الا ارايح وتعيا ااده إىل األرض ،تلا ااتحم الا ااربوق وتتا ازاوج ابلرعا ااود فتولا ااد الثما اارة ما اان قلا ااب
(20

الفناء».

ومن انحية أخرى جند الكاوين يرصاد احلياواانت الصاحراوية ،إذ جنادها حاضارة بقاوة يف رواايتاه ،حياث تشاكل عنصارا مركازاي يف ساريورة
الساارد وتشااكيل األحاادا  ،فالصااحراء يف أعمااال الكااوين ال تعااين املكااان املرئااي املفعاام ابلفاراغ الالحماادود ،وإ ااا الصااحراء هااي رمااز أو
ابألحرى ،جمموعة من رمو حية وإحيااءات ثرياة مكتنازة ابلادالالت املتثوباة ،احلاضارة واملؤجلاة ،الا تتاوارى خلاف ختومهاا النائياة أسارار
وأشاواق وأشاجان...يفيتحول العااو الطبيعاي للصاحراء إىل عااو ماان األفعاال الساردية ،فالعااو الطبيعاي اخلااحت مان أي اسااتثمار دالحت،
(21

ال كن أن يستأنع إال من خالل ويل األشياء إىل عالمات».

ولطاملااا اعتاارب احلياوان الصااحراوي عنصارا مهمااا وفاااعال يف البناااء الروائااي إلباراهيم الكااوين ،فاسااتعمل الااودان (أوداد  ،الااذي يعتاارب أقاادم
حي اوان يف الصااحراء الكااربى ،حيااث انقاارض يف أورواب يف القاارن السااابد عشاار ،وقااد اتصااف يف أعمااال الكااوين ابلقداسااة واملهابااة نظ ارا
لقيمته الروحية يف الثقافة الصحراوية ،وإبراهيم الكوين رخاذ هاذا احلياوان الناادر ويكتشاف فياه األساطورة ،وحيولاه يف رواايتاه إىل ازن
لألسرار والغيب وحكمة األجداد ،إنه يلعب دور املنذر ،وهاو موجاود حلظاة مواجهتاه الصاحراوي لقادره الفاصال ...الاودان يف رواايت
إبراهيم الكوين أصبإ حيواان مقدسا لمد باني واقعياة حضاوره املاادي وأساطورية معانياه عناد أهال الصاحراء ،لقاد توساد إباراهيم الكاوين
(22

يف معاين استمرار هذا احليوان النادر ورفعه إىل مستوى الرمز يف األسطورة».

كمااا تضاامنت أحاادا روايتااه حي اواانت أخاارى كاااملهري الااذي يشااارئ اإلنسااان البطولااة يف روايااة الربباار ،وكااذلك جمموعااة أخاارى ماان
احلي اواانت ك ااالغزال والض ااب واأل رن ااب ال ااربي والثعب ااان واحلي ااة والعق اارب ،وك ااذا جمموع ااة م اان الطي ااور املرتبط ااة أمساؤه ااا أبس اااطري الس ااحر
والصحراء ،سخرئ ،إيارباطن ،وآييال بيال ،الازؤوان ،ماوال ،ماوال ،وهكاذا يكاون لكان كاائن يف الصاحراء مل نجاه اخلااص ومكاناه األنساب
للعااي  ،فكث اريا م ااا كااان "الكااوين" ت ااار احلي اوان كرفي ا لإلنسااان يبتااه لواعج ااه وعزلتااه ،مث ااة تساااوق مثااري لالنتب اااه يف مسااتوى القيم ااة
املمنوحة للحيوان واإلنسان ...ففي كثري من اللحظات احلرجة ،حيث الوحدة املساتحكمة ،ال لاد اإلنساان إال احلياوان مشااركا لاه يف
(23

كل شيء فيبته ما يعتمل يف داخله على شكل حوار معلن حينا ،ومناجاة داخلية أحياان أخرى».
ومن هنا خنله أن إبداع "الكوين" وعبقريته الروائية جتلت يف:
-1

نساجه للفضااء الصااحراوي ،إذ ساطد جناام هاذا الروائااي املبادع املتفارد يف مساااء الرواياة الليبيااة وعناد الوريااث الشارعي للمااورو

الثقااايف العري ا للص ااحراء الكااربى وقبائلهااا وخاص ااة الط اوارق ،فقااد اس ااتطاع مبوهبت اه الفااذة أن يغ ااين هااذا الفضاااء املقف اار امياادب وجعل ااه
مفعما ابإلحياءات والرمو .
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برع الكوين يف النفاذ والغوص يف العواو التخيلية واإلنسانية العجائبياة حياث أماا اللثاام عان الطاوارق واصافا هاويتهم العربياة

-2

وأصالتهم ،مستنطقا املورو األسطوري والثقافة العجائبية.
-3

يظل "إبراه يم الكوين" ظاهرة أدبية وفكرية لن تتكرر يف ساحة الرواية الصحراوية ،ويندر أن حيوي األدب مثله.

-4

جاااء تفاعاال "الكااوين" مااد الصااحراء حساايا ومعنااواي ،حيااث أخااذت يف كتاابتااه صااورا وماادلوالت تلفااة ،تعظمهااا وتكشااف

عن مكانتها يف النه الروائي.
-5

رسم لنا من خالل رواايته تفاصيل املعي اليومي يف الصحراء ،ابقتصارها وكفافها وحاالهتا املادية.

-6

اهتم بكل الكائنات الصحراوية من حيوان ونبات ،وجعلها تتقاسم البطولة يف رواايته مد االنسان.
ك اان للباح ااث األنثروبول ااوجي أن ل ااد يف رواايت الك ااوين م ااادة واقعي ااة ع اان حي اااة الص ااحراء ،فه ااو يص ااور مناخه ااا وكائناهت ااا

-7

ومظاهرها الطبيعية ،وأوصاف سكاهنا وعاداهتم وتقاليدهم وطقوسهم ومعتقداهتم.
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ملخص
،يقد م هذا املقال قراءة يف شعر األمري عبد القادر اجلزائري لبيان أتثره ابلرتاث عامة
وهدفه هو رصد تفاعالته مع الشعر العريب القدمي والثقافة العربية اإلسالمية واألقوال
 وتوضيح فضل جتربة األمري عبد القادر الشعرية على تطور الشعر،الشعبية احمللية
 وبيان فضل شعر األمري يف العودة ابلشعر العريب واجلزائري إىل.العريب واجلزائري
.مستوى الشعر العريب األصيل
Abstract ( in e)
This article provides a reading in the poetry of Emir
Abdelkader Al-Jazaery to demonstrate his influence with
heritage in general, and his goal is to monitor his
interactions with ancient Arabic poetry, Arab-Islamic culture
and local folk sayings, and to clarify the merit of Emir
Abdelkader’s poetic experience over the development of Arab
and Algerian poetry. And the statement of the prince’s
poetry’s merit in returning Arab and Algerian poetry to the
level of original Arabic poetry
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 قواوي الزهرة. د: املؤلف املرسل

املوروث والتناص  :قراءة يف شعر األمري عبد القادر
Heritage and intertextuality : Reading in Prince Abdulkader’poetry

 . -1المقدمة :

ُّ
رجل عسكر ّي
الشعرية في الجزائر؛ ذلك ّإنه استفرد
ائد الحداثة ّ
يعد األمير عبد القادر ر َ
بشخصية ّ
ّ
غنية من حيث التكوين( ٌ
ٍ
توجه صوفي ،مشبع بثقافة تراثية شعرية) ،وهي ُّ
اصفات ساهمت في وضع الّلبنات األولى
كلها مو
ومؤسس دولة
حديثة ،ذو ُّ
ٌ
ّ
ّ
الشعري
الشعر الجزائري ،والمالحظ ّأنه أحيا التّصوف بمعناه
الصراع مع اآلخر ،وأعاد المنهج ّ
إلحياء ّ
الفلسفي ،واستعاد فكرة ّ
ّ
(
الشعر ّي واالهتمام بالتأثير
فنية ،مثل فكرة ال ّ
الرونق ّ
القديم من خالل األساليب والصيغ ال ّ
طبع وعدم التكّلف وتفضيل ّ

)1
فإنه ْقد ساهم  -ولو بقسط يسير -في إحياء
 ،وعلى الرغم من كون نظرته إلى ا ّ
لشعر تميَّزت بالغموض و عدم التّحديدّ ،
شرف المحاولة في ذلك.
الشعر العر
ّ
بي والجزائر ّي ،وقد يكفيه ُ
ّ
متأنية ،وفاحصة لشعر األمير عبد القادر من خالل
التناص التر
يسعى هذا البحث إلى توضيح فكرة
اثي اعتمادا على قراءة ّ
ّ
ّ
طرق النقط التالية:
ْ

-1
-2

التناص.
تحديد مفاهيمي لمصطلحي الموروث و ّ

أنواع التناص في شعر األمير

 -1.2التناص الديني
ّ
 -2.2التناص األدبي
ّ
-3.2التناص الشعبي.
ّ
التناص.
 -2تحديد المفاهيم :يمكن تحديدها في مصطلحي الموروث و ّ

.1

الموروث:

لكن أشهرها على اإلطالق التراث.
ورد مصطلح الموروث بتسميات ّ
عدة :الموروث والتراث والموروثاتّ ،
-1.1الت ارث لغة :

()2
اث و ِ
الوْر ُث والوْر ُث و ِ
اإل ْر ُث و ِ
وردت كلمة تراث في لسان العرب بالصيغ التاليةِ " :
دل على ما يرثُه
اث والتُّر ُ
اإل َر ُ
الوَر ُ
اث و ٌ
احد"  .لت ّ
َ
ِ
مجد ُه بعد موته( .)3
وعنه :صار ِإليه َماُله ،أو ُ
ومنه ُ
وح َس ٍب .والتُّراث اسم من الفعل َوَر َث ُف َالًناُ ،
اإلنسان  ...من مال َ

لما»( )4و في معنى آخر دالة
ال َّ
اث أ َْك ً
أكُلوَن التُّر َ
وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم دالة على المال ،أي التَِّركة المادية ،قال تعالىَ « :وَت ُ

اج ْعْله ِّ
رضيا»( )5كما نجد ّأنها جاءت في المعاجم غير
رب َّ
النبوة والحكمة والمعرفة ،في قولهَ « :ي ِرثُني ُ
ويرث من آل يعقوب و ْ
على تركة ّ
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ٍ
أصيل بالمقارنة مع ما هو موجود ،وهو األمر ذاته نحصل عليه في موسوعة
لتدل على ما وصلنا عن األولين من تراث نفيس،
العربية ُّ
()6
التحليلي للغة الفرنسية( ،)7والمعجم الموسوعي( :كي ـ ـّـيي .(quillet
الروس الكبرى  ،والمعجم األلف بائي ّ

()8

مفصال بحيث يوضح أنواع هذا التراث ومجاالته وقيمته « :ما خلفه
وفي معاجم المصطلحات الحديثة في العرّبية نجد تعريفا يكاد يكون ّ
أدبية ،مما يعتبر نفيسا بالنسبة لتقاليد العصر الحاضر وروحه ،مثال ذلك :الكتب التي َّ
السلف من ٍ
حققها ونشرها
َّ
فنية و ّ
علمية أو ّ
آثار ّ
ّ
ً

ٍ
المتاحف والمكتبات من ٍ
وكتب تعتبر جزًءا من حضارة
آثار
مركز تحقيق التّراث المتصل بدار الكتب في القاهرة ،وكذلك ما تحتويه
ُ
اإلنسان »(.)9

تنطلق هذه المفاهيم والتعريفات من فكرة الماضي ،وما ّقدمه إنسانه على المستوى العمراني والمعرفي والفني ،لذلك يحتاج مفهوم التراث
ّ
ّ
ّ
ألنه مرتبط بالمستقبل وهو ال ينفصل عنه مهما عدنا
خاصة إلى مراجعة وتعزيز وإعادة قراءة؛ ليساهم في بناء اإلنسان وثقافته وحضارتهّ ،
ّ
اصطالحا:
به إلى ماضيه ولحظته األولى -2.1 .التراث
ً
كم هائل من الفلسفات والعلوم والتوجهات والمرجعيات المتعددة المشارب،
يبدو أننا حين نبحث في مصطلح التراث نجد أنفسنا أمام ّ

المتنوعة الوجوه ،منها التراثي والماركسي والحداثي وغيرها ،وهو األمر الذي يزيد من صعوبة اإلمساك بمفهوم واضح ال غموض فيه من
ّ
ّ
ّ
كل ما خّلفه لنا العرب والمسلمون من جهة،
لدن الباحثين؛ إذ" التراث مفهوم ملتبس؛ فهو يعني  -في مختلف األبحاث التي تناولته ّ -
وكل اآلثار
كل الموروث المكتوب و
ّ
ويتحدد ّ
المحكيّ ،
زمنيا بكل ما خلفوه لنا قبل النهضة من جهة ثانية ،وهذا التحديد نجده ّيتسع ليشمل ّ
ّ
االتساع ال يمكن إال أن يدفع الناس إلى االلتباس،
التي بقيت من ُعمران وعادات وتقاليد لها صلة وثيقة بالحقب الخالية .هذا الشمول و ّ
ويخلق اإلبهام" (.)10

كل ذلك هو البعد اإلنساني الذي ّيتسم
وبذلك فإن للتراث خاصيتين هامتين إحداهما مكانية جغرافية والثانية زمانيةّ ،
لكن األهم في ّ
ّ
كل إنسان وفي خدمته ،لذلك ينظر إلى التراث على ّأنه كم ّّ من العالمات الداّلة على مظاهر حياة الناس
به؛ إذ ّإنه في متناول ّ

قضية موروث
كل ما وصل إلينا داخل الحضارة السائدة؛ فهو إذن ّ
وتفكيرهم وثقافاتهم وحضاراتهم في شتّى المجتمعات فهو '' ّ ...
()11
هميته هو ّأننا اليوم بإمكاننا أن نتّصل بثقافات
طى حاضر على عدة مستويات "
وفي نفس الوقت قضية ُمع ً
ومما يزيد في أ ّ
ّ

الشعوب بسهولة؛ لما تتميز به حياة اإلنسانية في هذا العصر من سرعة في وصول شتّى األعمال الفكرية والفنية ،وهذا مما أثّر
تعرفت على "تراثات" بعضها بيسر ،وهذا ما عبر عنه الدارسون أحيانا بالعولمة.
في تقارب ثقافات الشعوب بعد أن ّ

متميٌز يشمل ...
وبعيدا عن هذه التوجهات واالختالفات يمكن أن نفهم التراث– بشيء من التبسيط -على ّأنه «ٌ ...
إبداع فكرٌّي ّ
ال للحياة
الفن وغيرها ،وهو يعكس البعد التاريخي أو الز
مني للّثقافة؛ باعتباره تسجي ً
الفلسفة وعلم الكالم و ّ
اإللهيات والعلم و ّ
التصوف واألدب و ّ
ّ ّ
ّ
السياسية خالل التَّاريخ ،فهو بذلك حافظة الماضي ووعيه وذاكرته ،كما َس َّجلته عقول ذلك الماضي من
االجتماعية و
الثقافية والفكرّية و
ّ
ّ
ّ

فالسفة ومفكرين وأدباء وعلماء وفنانين غيرهم ،ومع ذلك فإن هذا التراث العميق ال يزال يعيش فينا بشكل أو بأخر ،وإن لم ندرك ذلك تمام
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()12
الشعبية
اإلدراك»  .على ّ
األدبية و ّ
يخية و ّ
الدينية والتار ّ
يهم حّقا هو حضور هذا التراث في األدب؛ والشعر تحديدا بأقسامه ّ
أن األمر الذي ّ
نتطرق إليه من خالل نصوص األمير عبد القادر الجزائرّي.
 ...وغيرها .وهو ما سوف ّ

-2التناص:

النص
فع ّرف اصطالحا ّ
بأنه" :الوقوف على حقيقة التفاعل الواقع في ّ
اهتم الدارسون بالتناص ووضعوا له تعريفات كثيرةُ ،
في استعادتها أو محاكاتها لنصوص – أو أجزاء من نصوص سابقة -عليها"( .)13وبذلك يكون
نص ما وعدد
التناص عالقة بين ّ
ّ
ِ
وع ّرف التناص أيضا
معين أو ع ّدة جوانبُ .
من النصوص األخرى يكون الكاتب قد تأثّر بها كاملة أو بجزء منها فقط في جانب ّ
()14
نص حضو ار
ّ
بأنه" :تفاعل النص في نص بعينه"  :أي ّأنه عالقة تفاعل نشطة متواصلة بين عدة نصوص ،وهو ما ّ
يقدم ألي ّ
ومنيا ثالثي األبعاد؛ فهو ماضي الكتابة وحاضرها ومستقبلها في الوقت نفسه

وعرف هذا المفهوم بفضل حركة تجديد نشطة في النقد األدبي خالل ستينيات القرن العشرين .وهو اليوم من األدوات

عدة
الجوهرية في الدراسات
النقدية التي و ّ
نص .ولم يفرض هذا المفهوم نفسه إالّ بعد ربع قرن ،وبعد ّ
ّ
أي ّ
ظفته في توضيح سيرورة ّ
التطبيقية التي
أن اتضاحه وتطوره كانا بين عامي  1960و  1969من خالل األعمال
مراجعات في تحديده .ومن المعروف ّ
ّ

كل من فوكو Foucault
أنجزتها مجموعة "تال كال" "tel quelلكن ّّه اشتهر من خالل مقال
جماعي عام  1968شارك فيه ّ
ّ
وكريستيفا  Kristevaوبارت  R.Barthesوديريدا  Derridaوف.صولير ، Sollersكما أثرت الموضوع مجموعة من المقاالت

لكريستيفا بين عامي  1966و  . 1969ويشير الدارسون إلى أن هذا المفهوم ورد من فكرة السوفييتي ميخائيل باختين Mikhaïl

عدة نصوص أخرى ويحقق مجموعة من األمور :المراجعة أو القراءة الجديدة،
كل نص هو مترابط مع ّ
 Bakhtineالمؤكدة بأن ّ
 relecteurوالتثبيت والتكثيف والتنقل والعمق )15(.وبذلك فإن العالقة بين النص الجديد والنصوص السابقة متواصلة ومثلما تقدم

النصوص السابقة للنص الجديد فإن النص الجديد كذلك يساهم في تثبيت النصوص القديمة.
 -3أنواع التناص في شعر األمير:

 -1.3التناص الديني:

عدة أنواع من التناص كما يلي:
تتعالق نصوص كثيرة من شعر األمير مع القرآن الكريم ،ويمكن رصد ّ
معا في قوله:
اعتمد الشاعر تقنية االمتصاص واالجترار ً
يا صاح إنك لو حضرت سمانا وقت انشقاقها حين ال تتماسك
وشهدت أرضا زلزلت زلزالها ألقت ما فيها والجبال دكادك

()16
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فقد استلهم في البيت األول عن طريـق االمتصـاص مضـمون قـول

عـز وجـل":اقتربتت الاتا ة وانشتل القمتر ورو يتروا

آية يعرضوا ويقولوا سحر ماتمر( "...القمر  ،)02-01كما عاد إلى اآلية الكريمة وأعاد صياغتها بما يتالءم وغرضه الشعر ّي؛ إذ ّإنه
ضد المستدمر.
جراء معركة يقودها ّ
جوا مليئا بالرعب ،والهول ّ
يصف ّ

شك في صحة هذا النسب ،لذلك فهو يفخر به ويأتي من معاني
واألمير ّ
معتز بنسبه النبوي ّّ الشريف ،ويقينه الذي ال يخامره ّ
يعزز به معانيه.
القرآن الكريم ما ّ
يقول األمير مفتخرا:

بعليائنا يعلو ال َف َخار ورو يكن به
وباهلل أضحى زنا وجمالنا

قد سما قوم ونالوا به نص ار

بتقوى و لم والتزود لألخرى

ومن رام إذاللنا قلت حابنا إلى إله الورى والجد أنعم به ذخ ار

()17

إن الشاعر قد كتب هذه المفاخر منطلقا من ٍ
قوية واردة في القرآن الكريم وبذلك فإن شعره هنا يتناص مع المعنى وقّلما
ّ
معان ّ
وجل" :يا أيها الذين آمنوا إو تنصروا
يأتي بلفظ القرآن أو تراكيبه المستعملة في المعنى المطروق؛ فهو يؤكد معنى قول عز ّ

ينصركم ويثب ْت أقدامكم"
هللا
ْ
وقــال تعــالى :إذا الاتتما انشتتقت و تأذنتتت لربهتتا وحق تت ورذا األرو م تدت وألقتتت متتا فيهتتا وتخل تت ("...االنشــقاق  )04-01ومنهــا قـال
(محمد )07

وقال تعلى" :وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنين".

الشاعر:

ذليل ألهل الفقر ال مهان ًة

(الفتح

(المنافقون )08

زيز وال تيه لديه وال تكْبر

()18

وجل" :رسول هللا والذين آمنوا أشدا
ثنائية الشدة والرحمة في قول
فقد استحضر ّ
عز ّ
 )29وبقوله تعالى ":لقد جا كم رسول من أنفاكم زيز ليه ما نتم حريص ليكم بالمؤمنين ر وف رحيم"

ألنه اتّصف بعدد من أخالق النبي صلى
أن الممدوح
استحق المدح ّ
وهذا يؤّكد ّ
ّ
ّ
ويقول األمير:

لى الكفار رحما بينهم"...
(التوبة )128

عليه وسّلم.
()19

الحااب
ظم من نعمة منحت ولم تك في
ْ
ولم َأر أ َ
مما يجعله عاج از أمام األسرار التي تساق بناء
ّإنها لحظة الدهشة التي يعيشها اإلنسان حينما يرزقه من حيث لم يكن متوّقعاّ ،
جل وجالله لعباده في مشارق األرض ومغاربها:
كل الخيرات التي كتبها
ّ
عليها ّ

أن الشاعر اكتفى باالندهاش ولم
قال تعالى ... ":ومن يتل هللا
يجعل له مخرجا ويرزْقه من حيث ال يحتاب"( .الطالق  )3-2غير ّ
ْ
يذكر سبب النعمة التي هي في اآلية الكريمة نتيجة لتقوى اإلنسان المؤمن .المالحظ أن ديوان األمير تكاد ال تخلو قصائده من
معنى من المعاني القرآنية؛ فثقافة األمير دينية صوفية قبل أن تكون
سياسية أو أدبية.
ّ
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ومن أمثلة هذا الحضور المكثف لمعاني القرآن الكريم قوله:
حريص لى هدي الخالئل جاهد رحيم بها َبر خبير له القدر
له الحكم والتصريف والنهي واألمر
كااه رسول هللا ثوب خالفة

وقيل له :إو شئت قل قدمي ال

فذلك فضل هللا يؤتيه من يشا

لى كلّ ذي فضل أحاط به العصر

وليس لى ذي الفضل حصر وال حجر

()20

فالبيت األول يذكرنا بقول عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتّم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف
يؤتيه من يشاء ذو الفضل
وجل " ذلك فضل
عز
رحيم (...التوبة  ) 129-128أما البيت األخير فمن قول
ّ
ّ
العظيم"(الجمعة  ،)04وفي ذلك إسقاط للمعاني ونقل لها من مجال معين وعلوم في أسباب النزول على مجال جديد خاص
بموضوع الشاعر.

تقدم لنا هذه التناصات الدينية صورة أمينة مشرقة لشخصية األمير عبد القادر وثقافته وفيها يظهر األمير قوي اإليمان متمسكا

بمبادئ الخير مطلعا اطالعا واسعا على الثقافة اإلسالمية.

 -2.3التناص األدبي:

يتغ ّذى شعر األمير من الموروث الشعر ّي العربي القديم ،وهو منهج اختاره لنفسه ُبغية إحياء القصيدة التراثّية ،على طريقة
ّ
الذهبية « ،فمعجمه الفني ثر ّي بروافد تتجاوز العصر الذي عاش فيه ،فهو يرجع أصول بعضها إلى العصر
الفحول في العصور
ّ
ّ
الجاهلية ،ويتطلع بعضها إلى آفاق العصر الحديث»( .)21والمالحظ هو حضور أصداء
الجاهلي مرو ار بالعصور التي تلت
ّ
السهروردي ،وغيرهم ،حيث يستحضر األمير روح الشاعر
المتنبي و
لمقاطع الشعراء الكبار وأبياتهم كعنترة وأبي نواس ،أبي فراس و
ّ
ّّ
وتفرده وقوته
يتقمصها ّ
ويكيفها مع عصره؛ كما نجد ذلك في هذه األبيات التي يجاري فيها عنترة ّ
وهيئته النفسية العامة ثم ّ
واسترضاؤه لمحبوبته عبلة ابنة عمه:
إذا ما لقيت الخيل إني ألول

ومن ادة الاادات بالجيش تحتمي

ورو جال أصحابي فإني لها تال

وبي يحتمي جيشي وتحرس أبطالي

سلي الليل ني كم ثقفت أديمه

لى ضامر الجنبين معتدل ال

و ني سلي جيش الفرنايس تعلمي بأو مناياهم بايفي و الي

()22

النفسية العامة ،بل واألحداث المصاحبة لها من معارك في قول عنترة العبسي
ويمكننا بسهولة الرجوع إلى ما يشبه الحالة
ّ
ّ
ضد األعداء ،وفي
مقدمة غايات خوض الحرب ّ
وغيره من الشعراء كما نجد ذلك في ذكر الدفاع عن المرأة وشرفها الذي يأتي في ّ
ذلك يقول عمرو بن كلثوم:

24
حوليات اآلداب واللغات
Annals of letters and languages
annaleslettres@gmail.com

املوروث والتناص  :قراءة يف شعر األمري عبد القادر
Heritage and intertextuality : Reading in Prince Abdulkader’poetry

نحاذر أو تقام أو تهونا

لى آثارنا بيض حااو

لشي بعدهن وال بقينا

إذا ما حميتهن فال حيينا

()23

فقد كانت حماية النسوة أم ار مقدما على بقية الغايات ،خاصة وأنهن يحضرن المعارك وينشدن إلثارة حماس المقاتلين،

ويحسوا بواجب الدفاع عنهن فيتعاظم الشعور بالمسؤولية ،فيحرصون على تحقيق الغلبة.

()24

وهذا ما يجعل ذكرها حاض ار في حياته وشعره ،لذلك يقول مهتديا بما قاله عنترة من قبل:
متوقع بتالطم األمواج

ولقد ذكرتك في الافينة والردى

والليل ماود الذوائب داج

والجو يهطل والرياح واصف

وأنا وذكرك في ألذ تنا تج

و َلت ألصحاب الافينة ضجة

()25

فإن الدفاع عن المرأة دفاع عن الشرف كما يتجلى ذلك في كثير من األشعار القديمة.
وعلى عادة العرب القدامى ّ
وها هو األمير يعود إلى معاني الشعر القديم الذي صار من األقوال السائرة واألمثال المضروبة فيقول:
ولوال األماني كنت ذبت من األسى
أروح نفاي باألماني راجيا

أقول كئيب نال هذا من خال

سماحة دهر ضن يرجع كالخال

()26

وهو في ذلك متأثر بقول الشاعر العباسي مؤيد الدين أبو إسماعيل الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد اإلصبهاني
ّ
المعروف بالطغرائي ( 513-455ه 1120-1063م) القائل:
أ لل النفس باآلمال أرقبها

في قصيدته الشهيرة بالمية العجم التي مطلعها:

ما أضيل العيش لوال فاحة األمل

أصالة الرأي صانتني ن الخطل ت
وحلية الفضل زانتني لدى العطل

()27

ويعود األمير عبد القادر مرة أخرى إلى العصر الجاهلي ويستلهم منه معنى من معاني الرجولة والشعور بالمسؤولية فيقول:
سوانا ليس بالمقصود لما ينادي الماتغيث أال تعالوا

()28

وهو في ذلك يستحضر قول طرفة بن العبد(ت  70ق.هـ) الشاعر الشاب ذو النفس المتوثبة المتحمسة:
()29
إذا القوم قالوا من فتى تخلت أنني نيت فلم أكال ولم أتبلد

فإن األمير قد ذكر
فإذا كان طرفة قد ّ
قويّ ،
لخص الموقف الصعب في كلمة (من فتى؟) التي توحي بحاجة اللحظة إلى رجل ّ
المعنى ذك ار صريحا محددا فقال ينادي المستغيث ،وبذلك يكون األمير قد حجم معنى طرفة وضيقه في موف معين هو
االستغاثة.

والفرق شاسع بين موقفي الرجلين؛ ذلك أن طرفة يخال أنه معني غير أن األمير متأكد من أنه هو المعني بالمسؤولية وال وجود

لغيره ،أما قوله:
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وأشكر هللا إذ لم ينصرم أجلي حتى وصلت بأهل الدين أوصاال

فهو من قول فروة بن نفاثة السلولي ويقال له كذلك قردة بن ُنفاثة:
ّ
حتى كايت من اإلسالم سرباال
الحمد هلل إذ لم يأتني أجلي

()30

()31

وهذا البيت ينسب إلى لبيد بن ربيعة العامري الطوسي ويقال إنه البيت الوحيد الذي قاله في المرحلة اإلسالمية.

()32

وعاد األمير إلى الشعر القديم لكن هذه المرة استأنس بعنترة فقال:

وهو في ذلك يستحضر قوله:

ولو ندري بما المزو يزري لكاو لنا لى الظمإ احتمال

ولقد أبيت لى الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل

()33

يتحمل أقصى حاالت المعاناة في سبيل المحافظة عليها ،كما أورد
قوي في التعبير عن كرامة اإلنسان العر
وهو بيت ّ
بي الذي ّ
ّ
األمير معنى شهي ار من معاني عنترة وهو:
ال يحمل الحقد من تعلو به الرتب وال ينال العال من طبعه الغضب
فقال:

ومن يكن بد قوم ال يخالفهم إذا جفوه وياترضي إذا تبوا

()34

ال نحمل الضيم ممن جا نتركه وأرضه وجميع العز في الا َفر

ورو أسا ا لينا الجار شرته نبين نه بال ضر وال ضرر

()35

وقد يعمد األمير إلى عبارة قوية من العبارات العربية العتيقة فيستعملها في ثنايا شعره ،كما نجد ذلك في قوله:
()36
ألم تعلمي يا ربة ت
الخدر أنني أجلي هموم القوم في يوم تجوالي

ولعل أشهر من أورد هذه العبارة (ربة ِ
الخدر) هو حسان بن ثابت في قوله:
ّ
ّ
()37
أسرت إليك ولم تكن تاري
إو النضيرة ربة الخدر َ

وإذ كان هذا حال األمير مع تقنية التناص األدبي ،باستدعاء لمفردة ،أو لعبارة ،أو استيحاء لمعان شعرية إغناء لتجربته الشعرية،

وتكثيفا لحالة شعورية ارتضتها اللحظة الراهنة ،فما هو موقف الشاعر من التراث الشعبي.

 -3.3التناص الشعبي:
الشاعر العربي من
جدا من أقربائه وأصدقائه ،وهو موقف ّ
وفيةّ ،
فإنه كان قر ًيبا ً
الص ّ
رغم مكانة األمير العسكرّية و ُ
ّ
ِ
«بأن شعراء العر ّبية كانوا ِ
بمعزل
المحيطين به عبر مر العصور
األدبية ،على ّ
صحح الرأي القائلّ :
ّ
حد تعبير شوقي ضيف ،وهو ي ّ
يتغنون بأشعارهم للطبقات العليا فحسبُ ،م ِّ
عرضين كرامتهم لغير قليل من الهوان في سبيل ما يبتغون من
عن شعوبهم ،فهم ال ّ
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العامة من الناس
العيش والكسب والمكانة ألنفسهم»( ،)38و ّإنما ُيفصحون عن مشاعر
ّ
المحبة والتّضامن مع الطبقات البسيطة و ّ
ككل ،متى سنحت الفرصة ذلك.
ّ

تناصية قليلة مع الموروث الشعبي ،وإن لم تصل درجة التوظيف الواعي ،وإنما جاءت عارضة ،ودّلت على تعّلق
وردت توظيفات
ّ
ّ
سميناه اجت ار ار
الشاعر بأصدقائه ،والمحيطين به ،لذا طغت عليها المعاني
ّ
الشعبية ،في صيغ ساخرة ،وعبارات مشاكسة ،وهو ما ّ
ٍ
العامي؛ ألن المقام والسياق يتطّلبان ذلك.
شعبية ،أي تفصيح الكالم
لمعان
ّ
ّّ
()39
صحية أقعدته الفراش بضعة أيام ،فلم يجده في
بأنه قد أصيب بوعكة
أن األمير زار محمد ّ
الشاذلي حين سمع ّ
ومما ُيذكر ّ
ّ
ّ
لتوه إلى ُّ
التنزه فبعث إليه األمير بقوله:
البيت ،وكان الرجل قد خرج ّ
يمتتل كيف كاو اليوم حالك
يا َملتوًال لتم َّ
ت
كالغدر ارتحالك
كثير البعتتد نتتا كاو
يا َ

كنت من ذا في أماو فبتتدا اليتتوم محتتالتتك

()40

جلي في األبيات ،واقع من النفس موقع األحباب ،طافح بمعاني ُّ
لسخرية ،والواضح أن األمير ينعت صاحبه
فالعتاب ٌّ
الدعابة وا ّ
مؤدية للغرض
ًا
يتخير لها
صور واضح ًة ،وتشبيهات ّ
بالملل ،الذي ال ينتهي أبدا ،يهمس له ويمازحه بألفاظ بسيطة وعبارات لطيفةّ ،
شعر لرفيق دربه ،عّله ُينسيه وعكته وعّلته ،ونريد أن نشرح معنى
الرَملّ ،إنه يصنع ًا
الشعرّي ،وإيقاعات سريعة وقصيرة ،داخل مجزوء ّ

وتلبي حاجة القارئ ،وهي ليست نتاج فقر
السطحية أو الّلغة المبتذلة ،وّإنما هي التي تحقق
اإلبالغية ّ
ّ
قولنا واضحة وبسيطة ،فال تعني ّ
الفنان
لغو ّي أو ضعف مقصود في التّعبير ّ
الصعوبة بمكان ،وال يقدر عليها ّإال ّ
الشعري « ،فليست البساطة التعبيرّية سهل ًة ،بل هي من ّ

محمودة ،فقد تكون
العصرّي
فنيا ،إذا َّأدت تجربة
كل بساطة
الحقيقي ،وليست ُّ
ً
سطحي ًة ضحل ًة ،وقد تكون عميق ًة ،وهي تعد نص ار ّ
ّ
ّ
منظمة ناضجة»( ،)41وهي كذلك عند شاعر حداثي ،مقتدر ،كاألمير عبد القادر الجزائرّي.

حاضر في هذه األبيات من غير تضمين لعنصر شعبي حكائي أو أسطور ّي أو سحر ّي أو حتّى عجائبي
الشعبي
إن المعنى
ّ
ٌ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
عموما.
ً
الشعوب القديمة،
ولكن في قصيدة أخرى من بحر الطويل تحضر ألفا ٌ
السحر واالنبهار والجمال ،كما عرفتها أذواق ّ
ظ دالةٌ على ّ
عما يمكن أن توحي به
وصورتها في كثير من أشعارها بيد ّإنها ظّلت في مساحة ضيقة من أنفاس الشاعر ودفقاته الشعورّية بعيدا ّ
من دالالت أبعد في عوالم التصوير الفني واألسطور ّي:
خليلي وافت منكم ذات خلخال

تميس فتزري بالغصوو
تمايال
ً

تتيه لى شمس الظهيرة بالخال
تروح وتغدو في برود من الخال

أمضى من الخال
لها منطل حلو به سحر بابل رخيم الحواشي وهو ْ

()42
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إن ّأول ما يلفت النظر في هذه المقطوعة هو انبناؤها على مفردة واحدة في نهاية كل بيت (الخال) ،لقد حشد لونا من
تكرره والمعنى مختلف( ،)43وهذا يبرز لنا دّقة المعرفة اللغوية التي وظفها األمير
يسمى التع ّ
طف وهو أن تذكر اللفظ ثم ّ
الجناس ّ
الظن ،وكأن فيه إشارة لطيفة إلى تلك الملحة اللغوي التي
منطلقا من تعدد معاني الجذر الثالثي العربي (خ و ل) الذي يدل على ّ
في تحول الفعل من خال في الماضي إلى إخال في المضارع ،وهذا يذكرنا بالحديث الشريف (ما إخالك سرقت) ومن معاني

وجل(...
وتسمي العرب السحاب "الخال" كما يشار إلى أن الخال هو الكبر انطالقا من قول
الفعل خال العلم بالشيء،
ّ
عز ّ
ّ
مختال فخور ،)44()...ولعل عدم مراعاة هذه الجوانب اللطيفة هو ما جعل "وهب أحمد رومية" ال يستملح هذا التصنيع من الشعر؛

قدر من الماللة ال يدفع ،ويتحول بالشعر من نشاط خالق
« أل ّنه يرفع درجة التنبؤ إلى درجة اليقين ،وبذلك ُيلغيها ،ويورث النفس ًا
لغوية خاملة»(.)45
إلى مهارة ّ

مبنية على الكناية
يهم هنا في أبيات األمير هذه هو وظيفة المعاني
تأملنا اللغة الشعرّية وجدناها ّ
ّ
الشعبية في النص ،وإذا ّ
ما ّ
والتشبيه ،فإعجاب الشاعر بالقصيدة جعله يمتدحها كونها امرأة جميلة ،تضع الخلخال على ساقها ،وتمشي متبخترةً ،مزهوة بذاتها

اثية التي ارتضاها الشاعر القديم في تشكيل صورة الشعر(القصيدة)  /المرأة ،فالعالقة التّماثلية
انسياقا وراء الرؤية
البيانية التر ّ
ّ
السحر في قوله ( :تميس ،تمايال ،تروح ،تغدو) وكذا في قوله (
واضح ٌة بينهماّ ،إنه يجتمعان منذ زمان في معاني الغواية والتمنع و ّ

إن قوة القصيدة في ألفاظها ومعانيها
السحر بالكالمّ .
لها منطق حلو به سحر بابل) وهي صورة أسطورية قديمة ّ
تدل على ارتبط ّ
تماثل حديث المرأة المنمق الجميل.

 -4الخاتمة:

بقية الشعراء في مهمته اإلحيائية التي أثرت حياة الشعر في ثقافتنا المعاصرة،
إذا ّ
كنا قد ّ
قدمنا األمير عبد القادر على ّ
فألنه يمّثل قائد الحداثة الشعرّية في بالدنا ،ووقودها الذي شحن به الشعراء تجاربهم وقصائدهم في التجارب التي حّلت بعده.
ّ
فنية طغت في شعره ،بل أقصى ما نطمح
ليس الهدف  -من عرض هذه الشواهد -بيان حضور التناص عند األمير َ
كونه ظاهرة ّ

تلمس الظاهرة وظاللها في متونه الشعرية ،وزوايا تناولها.
إليه هو محاولة ّ
التصوفية ،لذلك كانت ألفاظ هذه
وبعد فقد كان شعر األمير عبد القادر صورة صادقة عن ثقافته الدينية والعربية األصيلة و
ّ
المجاالت مرجع شعره ،كما كانت تلك التناصات أكثر اتجاها نحو النصوص العربية العتيقة التي تغنى أصحابها بالشجاعة
والبطولة وحماية الشرف واألهل من أمثال عنترة وعمرو بن كلثوم ،أما التناصات الشعبية فكانت قليلة؛ أل ّن األمير قد غلبت على

ثقافته نما ذج من الثقافة العالمة األصيلة التي تمثلت كبريات الكالسيكية األدبية والتصوفية ،التي وظفت في بيان أفكاره وعواطفه
شعبية تطفو أحيانا على
شعبية دالة على روح
بأنها كانت في شكل معان
ورؤاه رغم التأكيد على نضوبها وندرتها .وتقريرنا ّ
ّ
ّ
يوميات األمير ،ونزوع نحو البساطة والدعابة والته ّكم واالهتمام بطبقات الناس وشؤونهم اليومية.
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 -5المصادر والمراجع:
القرآو الكريم-1الكتب العربية :
 .1ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،دار الطالئع القاهرة ،د/ت.
 .2ابن منظور ،لسان العرب ،المجلد  ،2دار صادر بيروت ،ص  ،200مادة ورث.
 .3أحمد أبو زيد ،هوية الثقافة العربية ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة2004 ،
 .4األمير عبد القادر ،الديوان (تحقيق وشرح وتعليق زكريا صيام) ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الج ازئر1988 ،
 .5األمير عبد القادر ،الديوان( ،جمع وتحقيق العربي دحو) ،ط ، 3ثالة الجزائر.2007 ،

 .6األمير عبد القادر ،الديوان ،تحقيق ممدوح حقي ،دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر دمشق،1960 ،
 .7جالل الدين السيوطي ،شرح المية العجم للطغرائي ،دققها أحمد علي حسن ،مكتبة اآلداب القاهرة،
 .8حسان بن ثابت ،الديوان ،شرحه وكتب هوامشه عبد أ مهنا ،ط ،1994 ،1414 ،دار الكتب العلمية بيروت.
 .9حسين حنفي ،التراث و التجديد ،ط ، 5المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 2002 ،
 .10الخطيب التبريزي ،شرح ديوان عنترة ،تقديم مجيد طراد ،ط ،1دار الكتاب العربي 1416هـ1996 -م.
ّ
 .11ديوان طرفة بن العبد ،الديوان ،اعتنى به حمدو طماس ،دار المعرفة بيروت ،ط1424 ،1هـ 2003م
 .12سعيد يقطين ،الكلم والخبر ،مقدمة للسرد العربي ،المركز الثقافي العربي ّّ ،الرباط ،ط1997 ،1
 .13شوقي ضيف ،البطولة في الشعر العربي ،ط ،2دار المعارف القاهرة ،د/ت.
 .14شوقي ضيف ،الشعر وطوابعه الشعبية ،دار المعارف ،القاهرة.1977 ،

 .15عادل نويهض ،معجم أعالم الجزائر ،ج ،1مؤسسة نويهض الثقافية بيروت.
 .16عباس بن يحي ،مسار الشعر العربي الحديث والمعاصر ،دار الهدى عين مليلة ،ط.2004 ،1
ّ
 .17عبد الرزاق بن السبع ،األمير عبد القادر الجزائري وأدبه ،مؤسسة جائزة سعود البابطين لإلبداع الشعر ّي ،ط.2000 ،1

 .18العسقالني :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج ،5دار الجيل بيروت  ،ط1412 ،1هـ
ّ
 .19علي القاسمي (المنسق ) ،المعجم العربي األساسي ،تونس /باريس :األلسكو  /الروس.1989 ،
ّ
ّ
 .20عمرو بن كلثوم ،الديوان ،جمعه وحققه وشرحه إميل بديع يعقوب ،دار الكتاب العربي ،ط1411 ،1هـ1991-

 .21عنترة بن شداد ،الديوان شرح الخطيب التبريز ّي ،التقدم والهوامش والفوارس :مجيد طراد ،دار الكتاب العربي ،ط1416 ،1هـ1996-م
بيروت ،د/ت.
 .22لبيد بن ربيعة العامري ،الديوان ،دار صادر
ّ
 .23لبيد بن ربيعة العامري ،ملح الديوان ،تحقيق :حسان عباس ،و ازرة اإلعالم الكويت.1984 ،

َّ
ومزيدة ) . 1984
 .24مجدي وهبة وكامل المهندس ،معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،مكتبة لبنان ،بيروت ،طُ ( 2منقحة َ
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 .25مصطفى عبد اللطيف السحرتي ـ دراسات نقدية ـ الهيئة العامة المصرية للكتاب1973 ،

 .26المعجم الوسيط ، ،مجمع اللغة العربية مصر(شوقي ضيف وآخرون) ،ط1425 ،4هـ2004-م ،مكتبة الشروق الدولية القاهرة،
-2الدوريات والمجالت:
 -1شربل داغر ،التناص سبيال إلى دراسة النص الشعري  ،مجلة فصول ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مجلد  ،16عدد  ،01القاهرة.1997 ،
 -2وهب أحمد روميه ،الشعر والناقد ،من التشكيل إلى الرؤيا ،سلسلة عالم المعرفة ،الكويت ،سبتمبر . 2006
-3المراجع األجنبية:
D. Ene. Quillet, librairie Aristide Quillet, paris 1977
Grand Larousse tom XII .
Le Robert Dictionnaire alphabétique de la langue Française, paris XI
Pierre-Marc de BIASI, « INTERTEXTUALITÉ THÉORIE DE
L'INTERTEXTUALITE », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 6 novembre 2020.
URL : https://www.universalis.fr/encyclopedie/theorie-de-l-intertextualite

2345-

اهلوامش
( -)1ينظر :عباس بن حيي ،مسار الشعر العريب احلديث واملعاصر ،دار اهلدى ،عني مليلة اجلزائر ،ط ،2004 ،1ص  48ـ 49
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،اجمللد  ،2دار صادر بريوت ،ص  ،200مادة ورث.
( )3يُنظر :علي القامسي (املنسق ) ،املعجم العريب األساسي ،تونس /ابريس :األلسكو  /الروس ،1989 ،مادة ورث.
( )4القرآن الكرمي ،الفجر ،اآلية.09 :
( )5القرآن الكرمي ،مرمي ،اآلية06 :
(6) Grand Larousse tom XII p 239.
(7)Le Robert Dictionnaire alphabétique de la langue Française, paris XI 1978, p35
(8) D. Ene. Quillet, librairie Aristide Quillet, paris 1977 p 87
ومزيدة )  ،1984ص .93
( )9جمدي وهبة وكامل املهندس ،معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب ،مكتبة لبنان ،بريوت ،طُ ( 2منقَّحة َ
( )10سعيد يقطني ،الكلم واخلرب ،مقدمة للسرد العريب ،املركز الثقايف العريبّ ،الرابط ،ط ،1997 ،1ص.47
(- )11حسني حنفي ،الرتاث و التجديد ،ط ، 5املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 2002 ،ص .13
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()12أمحد أبو زيد ،هوية الثقافة العربية ،اهليئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة ،2004 ،ص.6 -5
 - 13شربل داغر ،التناص سبيال إىل دراسة النص الشعري  ،جملة فصول ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،جملد  ،16عدد  ،01القاهرة ،1997 ،ص.127 :
 - 14شربل داغر ،التناص سبيال إىل دراسة النص الشعري ،ص .128
(15) Pierre-Marc de BIASI, « INTERTEXTUALITÉ THÉORIE DE L'INTERTEXTUALITE », Encyclopædia
Universalis [en ligne], consulté le 6 novembre 2020. URL : https://www.universalis.fr/encyclopedie/theorie-de-lintertextualite
( )16ديوان األمري عبد القادر ،حتقيق العريب دحو ،ط ، 3اثلة اجلزائر ،2007 ،ص129
( )17ديوان األمري عبد القادر اجلزائري ،حتقيق دحو ،ص 45
( )18ديوان األمري عبد القادر ،حتقيق حقي ،ص108
( )19ديوان األمري ،حتقيق ممدوح حقي ،دار اليقظة العربية للتأليف والرتمجة والنشر دمشق( ،1960 ،مصدر الكتاب جامعة برنستون الوالايت املتحدة األمرييكية) .ذكر احملقق يف اهلامش
اب) واألمر نفسه يف العنوان نعم األكرمني فللوهلة األوىل نقرأ نِ ْع َم وكان من
أن يف النص إقواء ظنا منه أن القافية مطلقة ،لذا كان جيب أن تشكل الكلمة األخرية على األقل (نعم الثو ْ
هكذا(نعم) مجع نعمة.
الالزم ضبطها ابلشكل
َ
( )20ديوان األمري عبد القادر ،حتقيق حقي ،ص109
( - )21ديوان األمري عبد القادر( ،حتقيق وشرح وتعليق زكراي صيام) ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ، ،1988 ،ص 72
( )22ديوان األمري عبد القادر اجلزائري ،حتقيق دحو ،ص49
( )23ديوان عمرو بن كلثوم ،مجعه وحققه وشرحه إميل بديع يعقوب ،دار الكتاب العريب ،ط1411 ،1هـ1991-م ،ص - 86شوقي ضيف ،البطولة يف الشعر العريب ،ط ،2دار
املعارف القاهرة ،ص23
( )24شوقي ضيف ،البطولة يف الشعر العريب ،ط ،2دار املعارف القاهرة ص.3
( )25ابن رشيق القريواين ،العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ،حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار الطالئع القاهرة  ،ص ص 56-55
( )26ديوان األمري ،حتي العريب دحو ،ص 63
( ) 27جالل الدين السيوطي ،شرح المية العجم للطغرائي ،دققها أمحد علي حسن ،مكتبة اآلداب القاهرة ،ص ،5ص13
( )28ديوان األمري ،حتقيق العريب دحو ،ص46
( )29ديوان طرفة بن العبد ،اعتىن به محدو طماس ،دار املعرفة بريوت ،ط1424 ،1هـ 2003م ،ص31
( )30ديوان األمري ،حتقيق العريب دحو ،اثلة ،اجلزائر ، 2000 ،ص90
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( )31ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،دار صادر بريوت ،د /ت ،ص236
( )32لبيد بن ربيعة العامري ،ملح الديوان ،حتقيق :حسان عباس ،وزارة اإلعالم الكويت ،1984 ،ص 308-307
()33اخلطيب التربيزي ،شرح ديوان عنرتة ،تقدمي جميد طراد ،ط ،1دار الكتاب العريب 1416هـ1996 -م ،ص27
( )34ديوان عنرتة ،شرح اخلطيب التربيزي ،التقدم واهلوامش والفوارس :جميد طراد ،دار الكتاب العريب ،ط1416 ،1هـ1996-م ،ص5
( )35ديوان األمري عبد القادر  ،ص ،51وقد ورد البيت هكذا :ال حنمل الضم  ...ومن املؤسف أن هذه النسخة مليئة ابألخطاء يف كلمات النصوص الشعرية رغم الطاقم الكبري الذي
تعاون على إجناز العمل.
( )36ديوان األمري عبد القادر  ،حتقيق دحو ،ص 49
( )37ديوان حسان بن اثبت ،شرحه وكتب هوامشه عبد أ مهنا ،ط ،1994 ،1414 ،دار الكتب العلمية بريوت ،ص104
( )38شوقي ضيف ،الشعر وطوابعه الشعبية ،دار املعارف ،القاهرة 1977 ،ص .6
( )39ينظر عادل نويهض ،معجم أعالم اجلزائر ،ج ،1مؤسسة نويهض الثقافية بريوت ،ص ،185وهو يذكر أن الرجل توىل إدارة سيدي الكتاين عام ( ،1850ليس"الكتايف"كما ذكر
عادل نويهض) إىل حني وفاته ،ودرس هبا ،قام بثالث رحالت إىل أوراب ،كما انتدب ملؤانسة األمري عبد القادر يف معتقله بفرنسا ،ومات بطولقة .وينظر :معجم البابطني لشعراء العربية يف
القرنني التاسع عشر والعشرين ، 2020 ،حيث يُشار إىل أنه عاش بني ( 1292-1222هـ 1877-1807م) ك ما ذكر امسه الكامل وهو :حممد بن حممد بن إبراهيم بن أمحد
الصويل .اشتغل يف القضاء والتدريس ،وله شعر وجمموعة من الرسائل(.الصفحة الرئيسية مؤسسة عبد العزيز سعود البابطني الثقافية) almoajam.org /lists/inn le 06 11
 2020ينظر كذلك :العسقالين :أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،5دار اجليل بريوت  ،ط1412 ،1هـ ،ص429
( - )40ديوان الشاعر األمري عبد القادر( ،مجع وحتقيق العريب دحو)  ،ص .73
( - )41مصطفى عبد اللطيف السحريت ـ دراسات نقدية ـ اهليئة العامة املصرية للكتاب ،1973 ،ص .113
()42

 -ديوان األمري عبد القادر( ،حتقيق وشرح وتعليق زكراي صيام) ،ص  262ـ . .263

( - )43ينظر :عبد الرزاق بن السبع ،األمري عبد القادر اجلزائري وأدبه ،مؤسسة جائزة سعود البابطني لإلبداع الشعري ،ط، 2000 ،1ص.297
( )44ينظر :املعجم الوسيط ، ،جممع اللغة العربية مصر(شوقي ضيف وآخرون) ،ط1425 ،4هـ2004-م ،مكتبة الشروق الدولية القاهرة ،مادة خيل ،ص 266
( -)45وهب أمحد روميه ،الشعر والناقد ،من التشكيل إىل الرؤاي ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،سبتمرب  ،2006ص .303
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ملخص ( ال يزيد عن عشرة أسطر) Article info
تهدف هذه المقاربة إلى محاولة استقراء معاناة الجسد اإلنساني في ظل األزمة
الوطنية التي عرفتها الجزائر ،من خالل قراء النص الروائي "في الجبة ال أحد"
للروائية المبدعة زهرة ديك ،التي توظف جسد البطل أداة كشف وتحليل ألزمة إنسانية
نفسية وجسدية ،وتتخذه مطية للتعبير عن الواقع والمجتمع والذات والوجود.

Abstract
This approach aims to try to extrapolate the suffering of the
human body in light of the national crisis that Algeria has known,
through the reading of the novel text "Fi Aljobbatla Ahhad" by
the creative novelist Zahra Dik, who uses the body of the hero as
a tool for detection and analysis of a human psychological and
physical crisis, and takes it as a ride to express the reality And
society, the self and existence
.
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 .1مقدمة:
تنتج بعض الرواايت خطااب مفتوحا يبىن على معاانة اجلسد بكل متثالته ،يبىن ويهدم سرداي عرب احلديث عن وسائل قمعه وجترمي
سلوكه ورغباته ،و يقدم كذلك مغطى ابلرغبة والشهوة اجلاحمة ،يعرب عن جانب من جوانب احلياة اإلنسانية الفطرية والطبيعية .
ومتفردة،
تفتتح رواية "يف اجلبة ال أحد" لزهرة ديك ،على طقوس تراجيدية للحضور اجلسدي فيها ،وذلك عرب مروره بلحظة استثنائية ّ
الفر من املوت املرتبص به وراء الباب ،والذي يزداد حضوره
حُيي حكها َوُيكيها جسد البطل السعيد ،وميارس من خالهلا لعبة درامية للنسيان و ّ
قوة مع الطرق املتواصل و القوي للجماعات املسلحة على ابب منزله .ومثل هذه النصوص اليت أفرزهتا العشرية السوداء ،عربت يف أكثر من
صورة فنية ورمزية عن حمنة الوطن والذات.
حناول يف هذا املقال استنطاق واقع األزمة الوطنية يف اجلزائر ومدى تفاعلها مع نص "يف اجلبة ال أحد .عرب اجلسد وجتلياته الذي
اختذت منه الكاتبة صورة فنية إلبداعها.
 .إن اخلطاب اجلزائري زمن األزمة هو خطاب حتضر فيه الذات داخل النصوص اليت تنضح أبكثر من قصة ،معلنة عن حضور الذات
اإلنسانية لكل أديب ومثقف كتب عن األزمة وعاشها؛ فاملثقف عاش أزمة حقيقية بني التحدي والثورة والصمود ،وبني اخلوف من رصاصة
غادرة تنهي حياته أفرزت يف اوألخري "رواية األزمة' و"القصيدة السوداء" ،تصور مشهد األزمة الذي يغلب عليه صور القتل والذبح
والسلب والنهب ، ...أزمة أحدثت فراغا ثقافيا كبريا بعد املغادر إىل خارج الوطن ،وكانت أعماهلم تفوح برائحة الدم وصراخ األطفال
وعويل النساء.
و مبا أن الكاتب واحد من هؤالء يتأثر مبا حوله ،و هو ذاته واقع عليه الضيم الذي طال العديد من املثقفني ،ستتناول كتاابته بطريقة أو
أبخرى واقع جمتمعه املأزوم واملهزوم ،و أتيت انعكاسا ألوضاعه ،فتصور حياة الشخصيات و القتل و التهديد الذي طاهلم ،و ظلم السلطة
هلم ،و ظروفهم االجتماعية و خيباهتم الذاتية و الوطنية .و تبعا لذلك اتسمت أعمال األدابء بكوهنا( كتاابت داخلية ذاتية اإلحالة و
االنعكاس تتطلب اإليغال يف الذات؛ مما يتطلب لغة شاعرية .و تصوير صورة الذات ليست املنتصرة و إمنا الذات املخذولة املقهورة
املقموعة)  ، 1فجاءت رواايهتم تعرض معاانهتم الداخلية و قلقهم الدائم واملستمر ،و قد تطلب ذلك لغة جديدة قلقة و متوترة ،تكشف
ذواهتم ابلغوص يف أغوار مكنوانهتا ،وتتدفق مع خلجاهتم ،فكانت األنسب لتصوير حالة الالاستقرار وانغالق الذات ،وانطوائها و إغراقها يف
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احلزن و التأمالت و اجرتارها للمعاانة الداخلية واخلارجية ،فغدت الرواية خطااب ُيكي حكاايت الذات و مهومها يف صورة متوترة ال تستقر
على حال ،تعرب عن األزمة اليت يعيشها الفرد اجلزائري ،وكان خطاهبا حامال هلموم الذات ،ويتغىن بفجائعها ،وخيباهتا وشكواها...
 .2اجلسد والبحث عن الذات:
و تنقشع اللعبة الدرامية الرواية يف على إشكالية املوت واحلياة مبعانيها املتشظية ،ليش ّكل اجلسد فيها حمور املغامرة اجلمالية لدى الكاتبة،
اليت أبدعت– بال شك– يف التفاتتها ملثل هذا الطرح واختاذها اجلسد تيمة مركزية للتعبري عن حمنة اإلنسان يف الوجود عامة ،وحمنة الفرد
اجلزائري يف زمن اإلرهاب خاصة.
ميارس جسد السعيد وحده يف هذه الرواية حمنة الوجود بوعي كامل ،وهو امله ّدد بني حلظة وأخرى ابلفناء قتال و أببشع الطرق ،ختار

قواه و تنفلت عقدها وتتناثر ببذخ على أوصاله ،يرتاخى جسده و تتمكن منه شحنات اخلوف ،وتتصلب أطرافه أمام املوت وتضمحل

فعاليّتها ،فيفقد القدرة على التحدي و املواجهة و الصمود .ههنا خيون اجلسد صاحبه ويتخلى عنه حلظة الساعة ،ما جيعل وجوده بال قيمة
وال فائدة ،لقد أصبح عالة على صاحبه ،ميقته حىت القرف( من خيلصين من هذا اجلسد اهلش العاجز حىت على املقاومة أو صد وخزة إبرة

أو دبوس أو حىت لسعة بعوضة أو ذاببة؟ ......من يقبله عين وينقذين منه؟). 2
مكسوة ابخلوف و
يعريه من حقيقته ويعيد بناءه يف صورة جديدة
ّ
ويف هذا املقطع أيخذ اجلسد مدلوال يتسم ابلقرف و الرفض ،فاخلوف ّ

اجلنب ،ليست تلك اليت ُيملها السعيد عن جسده ،إذ مل يدرك قبل اليوم مقدار خوفه ،وأبنه ميلك جسدا فيه من اجلنب والعجز والضعف
أمام املوت ما جيعله يفقد رجولته( تتناثر من عينيه نظرات حريى ابئسة وأدهشه أن يكتشف قدرته هذه املذهلة و املخزية به دون دراية منه
على اخلوف ،وهو الذي قضى حياته كل ها ُيسب أنه ال يفزع من املخاطر أاي كان نوعها ،كان دوما يؤمن أبن أي مكروه ميكن أن ُيل به

البد من جماهبته مبنتهى البأس والشجاعة ،فإن تغلب عليه و انتصر كان له ذلك وإن حدث العكس فليحدث ...وبعد...أليس الفناء مآل
كل شيء على سطح هذه األرض ...؟ أليس الرحيل هو املصري احملتوم؟ [ ]...واستحى من طوله وجسمه املسكون خبيوط الفزع واحملشو
بفتات العبث وخنالة احلقيقة ،وتفرس أعضاءه احلمقى ورجولته املشعة يف غباء ومل يتمالك إال أن هتالك يف اليأس والالمباالة .3 )...شعور
انتابه بعد أن أضحى اجلسد مطلب اجلماعات اإلرهابية لكل األوقات يف العشرية السوداء ( .اجلسد يف هذه املدينة ابت الباعث األول
على القلق والسؤال اجلوهري الذي أصبح يتوقف عليه دوران الكرة األرضية وابت موضة هذا العصر الفظيع. 4 )...
لقد بسط اإلرهاب يد املوت على اإلنسان واملكان ،ومن الطبيعي أن يفقد الفرد توازنه وحضوره يف ظل هذا املناخ املهيمن.
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إن اإلرهاب يقضي على األفراد ابلرعب قبل القتل ،فيضعهم موضع القرف من ذواهتم املشبعة ابإلحباط واهلزائم.
وأمام الطرق املتواصل وحضور اخلوف بكثافة ،يفقد السعيد اإلحساس ابملكان والزمان معا ،فينتفي التفاعل معهما ويتحوالن إىل قوى
ضاغطة عليه متحالفة مع القتلة.
وداخل هذا العامل املتشظي والغامض يتخطى شعوره بصريورة الوجود ،وينفصل عن حركة الكون ،ويقطع مسافة زمنية مليئة ابلتوتر
واهلذاين الالهنائي واجلسد ضائع يف البحث عن حلول للخروج من هذا املأزق الذي ال مفر منه ،وبعد يقني اتم أن من يطرق اببه يف هذه
مرتني فجاءت الثالثة لتثبت
الساعة املتأخرة بعد الواحدة ليال مع فرض حضر التجول يف املدينة ،هم القتلة يطلبونه ،السيّما بعد أن ه ّددوه ّ
النيّة واملقصد.
 .3تالشي اجلسد بني انعدام املكان والزمان:
ينتفض جسده متن ّقال بني الغرف وأاثثها ،بال وعي( ...يف حلظة أقفر احلي ،وخلت البيوت املكتظة ابجلثث املصطنعة كل من وصل

مسامعه دوي الطرق يسارع إىل تصنع املوت فينفض عنه كل أمارات احلياة والدبيب يف بيته،احلركة تتوقف،األضواء تطفأ واألفواه تلجم
معها ...كل األصوات اليت قد تفضح حياة ما تعدم...حنن لسنا هنا بل إ ننا لسنا أحياء ومل نقرتف أبدا فعل احلياة ،ولذلك فنحن ال نصلح
للقتل ألننا أصال بريئون صامتون حىت املوت وهل يعقل قتل امليت ،5 )...يتحرك السعيد حتت أتثري الشعور ابخلوف يف أرجاء منزله ،علّه
جيد خمرجا لكن هيهات ،حىت النوافذ ألصق هبا شبابيك حديدية خمافة أن ينفذ منها اللصوص ملنزله ،وأاثث منزله واجلدران تصلبت وآتمرت
مع القتلة وكأهنا تعيش املصري نفسه .أخذت كل أوصاله ترتعش ،وكل ما فيه أراد مغادرة اجلسد املكلوم واملفجوع .أحس أبحشائه كلها
تقفز مذعورة مفزوعة من هول ما قد ُيصل بعد أن يساق للذبح كاخلراف ،قلبه مل يعد يف مكانه وحىت صوته خذله تنكر له يف حلظاته
األخرية فبات بال صوت ،بعد أيسه من الصراخ ،واملناداة هلم ( اي إخواين ...اي جرياين ...اي انس من أعرف ومن ال أعرف أين أنتم ...أين
أنت اي حكومة..أين أنت اي رئيس ...اي شرطة ! أغيثوين  ...اي خاويت ،سارعوا إيل إهنم يطرقون ابب يريدون كسرها للهجوم عليا ،واغتيايل
أتسمعون...؟)  . 6مل يسمعه أحد من جريانه ،بل تنكروا له وختلوا عنه وقطعوا كل سبيل يدل على حياهتم .لقد أطفئوا األنوار ،وتوقفوا عن
احلركة .فالكل يعيش املصري نفسه داخل هذا الفضاء املؤطر رعبا وقتال ،تتالشى العالقات االجتماعية ،ويصري التكاتف والتعاون شبه
مستحيل.
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وتتوحد مقاطع الرواية ،ومعها جسد السارد ابخلوف والعجز الذي يبني عن حمنة جلية تصادر حق الشخصية يف العيش هبدوء وتعمل
على إلغاء زمنها ،وألن الزمن سرداي يظهر أكثر من خالل احلركة وتطور األحداث اليت تقع يف األمكنة ومنوها وسريها بفعل تواجد
الشخصية ،حيث يتم إدراك تتابع الزمن بفعل تنقل األشخاص من مكان إىل آخر بتغيري املكان أو مغادرته ،فهو يف مقاطع الرواية خيتفي
ويتالشى ،ألن السعيد قابع يف مكان واحد (البيت) بفعل حماصرة اإلرهاب له ،تتقلص حركته داخل املكان ،وشيئا فشيئا يتالشى الوعي به
مهشم الوجود مغيّب الفاعلية كما هو الزمن ،كالمها مرتبط ابآلخر ارتباطا وثيقا حبيث يصعب الفصل بينها.
النعدام وجود خمرج ،فيصبح ّ
أمر ،فإن استعاد البطل إحساسه ابملكان ولو مؤقتا ،كونه حمكم اإلغالق ومل يتمكن اإلرهاب من الدخول
والشك أن معاانة الزمن أقصى و ّ

بعد ،فالزمن (الليل) كيف السبيل إىل مروره و جتاوزه ،وهو وحيد ابملنزل ُييط به اخلوف من كل اجلوانب ،وينتظر ساعته احملتومة.

وهكذا مير إيقاع الزمن بطيئا ثقيال يضاعف شدة توتر السعيد وخوفه ،ينتفض كل مرة مع الطرقات على الباب فتزداد كثافة يف وعيه،
ستحل به حلظة املوت وتنقله إىل عامل آخر
وتنخر فيه عميقا ال تربحه .وبني حلظة وأخرى يشعر السارد أن ساعة احلسم قربت وأن جسده
ّ

وهو معلّق بني املوت املرتبص بني حلظة وأخرى والرغبة يف احلياة .فما أصعب وطأة االنتظار لديه يف وحدته القاتلة كما ارأتهتا الكاتبة.
 .4الرجوع إىل املاضي :

إن النص الروائي ،تغيب فيه الشخصيات اليت حتكمها عالقات متعددة يف زمن السرد ،فهو يطرح عالقة البطل السعيد مع واقعه
كوضع أمين مأساوي ،و يف مواجهة لفكرة املوت امل ّؤكد لوحده وليس مع أي شخصية أخرى .فهي الشخصية احلاضرة والوحيدة يف زمن
السرد ،ما عدى ذلك مل تظ هر أي شخصية يف سياق السرد احلاضر .من خالل هذا سعت الكاتبة للكشف عن ذات البطل ابلغوص يف
أغوار مكنوانته عرب املونولوجات املتدفقة اليت شهدت صراعات كثيفة يف ذات البطل ،عمدت الكاتبة من خالهلا إىل تصوير حالة اخلوف
وعدم االستقرار لدى البطل ،الذي حاول اهلروب من هاجس املوت ومرارة انتظاره ابلتذكر أحياان ،حىت ال يقع فريسة االنتظار والتخمني يف
املوت .فعرب الذكرايت املتداعية داخل حركة السارد الذهنية يسرتجع طفولته يف القرية مع أسرته ،أمه ووالده الفالح وشقيقه األكرب ،وكيف
كان والده يشرتي حذاء واحدا مبقياس أخيه األكرب ويتداوالن عليه ،وكان يضطر حلشوه ابألوراق حىت أييت على مقياس رجله ،عادة الزال
ُيافظ عليها حىت يف كربه ،إىل جانب هذا كان اسرتجاع يوميات زواجه الفاشلة لنسيان احلاضر.
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إن هذه االسرتجاعات املكثفة ،مل تكن وظيفتها ملء الفجوات اليت ُيدثها السرد ،بل جاءت حلكي مدى معاانة اإلنسان يف حاضر
يكرس اخلوف ،والدم ،والقتل ،لذلك مل تول الكاتبة أي اهتمام خلطيّة
السرد ،فاالرتداد إىل املاضي يقصي راهن الواقع مبا هو عليه ،واقع ّ
الزمن السردي ،ألهنا منحت األولوية للزمن النفسي لشخصية البطل على حساب زمن السرد.
وهكذا ،يعلن النص عن نفسه حني يتمظهر عن عوامل ذاتية ابطنية من حيث هي إعالن عن مأساة شخصية يهيمن عليها شعور قامت
ابملوت و العدم.
لقد كانت هذه الصورة اليت قدمتها الروائية حول الشخصية عميقة ،وذلك حني اشتغلت بصورة مكثّفة لكشف األبعاد النفسية هلا ،ال

سيّما وهي ترتقّب حتركاهتا اخلارجية وخاصة البناء الداخلي هلا ،وهي تسري به ضمن منو احلدث نفسه يف انتظار املوت.
 .5اجلسد و ترايق احلياة:

وحىت تصبح الصورة أكثر كثافة ،حتاول إخراج اجلسد من حالته األوىل و وضعه يف إطار مغايّر لقيس تردداته على ميزان احلياة
بثنائياته ،فتلجأ إىل تطعيم اجلس د برتايق احلياة وإثرائه مبا يغري نكهة املوت ومذاقه عنده إنه بال شك-حسبها -جسد اآلخر(األنثى) ينقذه
من براثن املوت البطيء.
وينتفض جسد السعيد أمام احلياة فرحا وهو يرى حمبوبته تتّجه حنوه ،يف حلظة كان مقبال فيها على املوت .إهنا حلظة استثنائية مغايرة

يصرون على
يصنعها السرد ،فتدفع اجلسد لتجاوز خوفه وقهره ومن مثة حتد للموت ،وكأنه يراهن على احلياة ابملوت ،معلنا أن اجلسد الذي ّ

يصر على احلياة يف حت ّد صارخ رفضا للموت هبذه الطريقة(هذه املرة ال أيبه ...فانفجار حبه أمخد صوت خوفه وهلعه ومل يعد
قتله ال يزال ّ

يهمه شيء ُ ...ييا أو ميوت ،يذبح أو يشنق من طرف اإلرهابيني العالقني وراء اببه .وعلق هبا ،دون كالم ...دون مقدمات ...إهنا اجلنة
تنبت يف رحم اجلحيم الذي يرتصده خارجا و ارمتى بني أحضاهنا ،7 ).يسبح اجلسد يف طقوس وثنية بغية الوصول إىل ّبر األمان واالطمئنان

من عداء اخلارج ،وهو احملاصر بنبوءة املوت النهاية.

يوحدمها على اللذة ،كما مل جتمعهما احلياة من قبل ،لقد ابت املوت مدخال الستعادة احلياة من جديد ،بل وجهها
وجيمعهما املوت و ّ

اآلخر ال نقيضها .فاملوت الذي كان وال يزال يرتبص هبما ما هو يف احلقيقة إال مثاال على اجتماع الثنائيات الضدية يف احلياة لتكون مصدر
الطاقة القصوى.
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حتوله من مصدر تشاؤم وعدم وفناء إىل مصدر قوة وحتد .إنه يبين احلكاية مبا يهدمها عن وعي
إن البطل ينقل إدراكه ملعىن املوت و ّ
كامل.
ومع تواصل الطرق على الباب ومناداة املوت ،تتضاعف املطالبة ابحلياة أكثر والتشبث هبا يزداد ،وكأن املوت هنا ابت أغنية للحياة
عل اجلسد النابض ابحلياة والشهوات والرغبات يسرتق حلظة نشوة قبل بلوغه املوت احملتم (ولقاء
وترايقها الذي يزيدها قيمة وتعلقا هبا أكثرّ ،

اجلسدين احملبني يزيده الطرق ارتعاشا وجنون...وكان كالمها على وعي أن اللحظات املشئومة ترصدمها وراء الباب ...إال أن املوقف كان

أقوى وألذ)..

8

.

دنو ساعة األجل مقابل قصر حلظات احلياة وقرب انتهائها ،كانت قيمة ما بقي من وقت
وكلما ازدادت الطرقات معلنة إنذار املوت و ّ

أعظم وأمثن ،فاملوت يذ ّكرمها مع كل طرق أنه يعطيهما فرصة أكرب وأطول لعيش تلك اللحظات وبلذة أكثر ،فعليهما اغتنام اللحظات اليت

كان املوت رحيما فيها معهما .إن الطرق املتزايد للجماعات اإلرهابية جيعل السعيد ( قريبا من املوت إىل درجة االلتصاق واالكتظاظ
هباجس مبتعة حارة مستفيضةُ .ياول أن يودعها كل حياته ألنه قد يودع احلياة ،يف على موته املستعجل إبلقاء حفنة من بذوره يف االجتاه
املعاكس للموت  ،ومبقدار ما يكون املوت ماثال وقاسيا  ،يكون الرد عليه بضده )  ، 9هنا يتحول املوت إىل مصدر قيمة فعلية للحياة،
فبالتحام اجلسدين وانسجامهما تزداد معه رغبة احلياة وتتالشى رويدا رويدا فكرة املوت.
إن املوت الذي كان يعيشه اجلسد يف ضعف وجنب يتحول إىل قوة ملمارسة احلياة ( إهنما منشغالن عن املوت ابحلب)  ، 10بغية
كشف معضلة اإلنسان و وجوده املأساوي عرب اجلسد يف مواجهة املوت ،فوحده يصور تطور الدورة الرتاجيدية (بوعي كامل ،فهو يزهر مع

نشوة اجلنس ويذبل مع املوت ،أي إنه يعلق حلظيت الوجود والعدم يف آن واحد ) . 11
وهكذا ،ينتعش اجلسدان يف نشوة موصولة ابملوت واللذة معا يف تواصل بعيد املدى عن اللحظة الراهنة ،وكأنه يراهن على حتد احلياة
واستمرارها وانبعاثها من جديد ابملوت الذي ُيمله اإلرهاب ،ولذلك ال سبيل إىل احلياة وانبعاث اخلصب إال بتحديهم ونسيان طرقهم من
حيث هم مصدر للموت وجتسيد ملظاهره.
داخل هذا التجسيد الرمزي تباغتنا الكاتبة بفكرة تؤرق القارئ وترهقه وجتعل الرواية مفعمة مبعان عميقة ،حيث تغدو احلياة كما
املوت فلسفة من صنع اجلسد .ومبنطق تتبناه الساردة (الكاتبة) أيخذ يف التمركز املشتت على طرقات الباب املتواصلة ،وما تقتضيه هذه
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الفلسفة من مفارقات تنهض على آلية املوت واحلياة ،أتخذ لعبة السرد فيها اجلسد حمور تشكيلها إذ يح َف ّعل اللحظة الدرامية يف سبيل
الوصول إىل مغامرة مجالية تبعث على االنتصار موضوعا للحكي والواقع حتت مشرحة املقاربة.
إنه جسد ُيكي ذاته ،هو السارد واملسرود يف آنُ ،يكي موته وحياته ،وخوفه وقوته ،وأمله وأمله وحبه وسذاجته ،ونشوته وحرمانه يف
مغامرة مجالية إلعادة إنتاجه روائيا مبا ينتج خطااب دراميا مفعما ابملفارقات يف البنية الفنية يصنعها التقاطع والتضاد ،ويرتك هبا ومشا على
اجلسد يشكو فيه زمن القتل والدم والدمار ،يصنعها اجلسد ويعيشها مبفارقة املوت واحلياة.
لقد استطاع "السعيد" قهر املوت بعد أن وجد فيه سبيال إلدراك معىن احلياة بعمق معانيها ،فأصبح مصدرا للحياة والتجدد كما هي
الطبيعة جتدد نفسها عن طريق املوت واالنبعاث من جديد عرب تعاقب فصول السنة ،فاملوت هنا أصبح مكمال لدورة احلياة ،ومعادال
موضوعيا هلا ،فهو يبعث احلياة يف اجلسد املكلوم من جديد ،وكأن احلياة ال تكتسب قيمتها بوعي وإدراك كامل إال يف سياق العيش مع
املشاكل و األحزان ،واملوت أعظمها.
كما حتول األمل الذي يعيشه اجلسد إىل لذة ونشوة عن طريق التحامه مع اجلسد اآلخر ،ابعتبار اللذة مدخال الستعادة حياة اجلسد
من جديد طاقة ومصدر للحياة ،فإدراك جوهرها يكمن يف حتقيق نشوة اجلسد .وهكذا أصبح اجلسد يعيش ثنائيات ضدية تضعنا إزاء
مجايل مستقطب لكل الثنائيات ،من حيث إن اجلسد هو الذي يعطي للنص مساحة معتربة للحضور والتموقع ،ومن شأنه حتقيق
تكوين ّ
قيمة للنص السردي ،وذلك عرب تقدميه هلذه الصورة و خلقها إبداعيا يف املتخيل السردي.
ويتوحد إذن السعيد مع اجلسد فينري معلم بداية حياة جديدة ،تنطوي على معان احلب واحلياة والقوة ،وكأن هذا التوحد مينح
للجسدين ترايق احلياة ومن مثة االرتقاء على عتبة املوت والفناء ،إنه الشراين املؤدي للحياة وخصوبتها.
إنه ميارس طقوسا مبنية على عالقة اجلسد لتحقيق تواصل محيمي ،فال يهمه إذا ما تواصل الطرق على الباب ،كونه يف حالة احتاد
قصوى وذوابن وحتلّل مع احلياة ،فينتقل بذلك من واقع ملموس وحمسوس يهيمن عليه املوت( اإلرهاب) إىل عامل ينعدم فيه اخلوف والشعور
حبركة الزمن واملكان ،يتحول معه إىل أفق رحب متخيّل غري معلوم األبعاد ،هالمي امللمس ،يستسلم فيه حلركة اجلسد وطقوسه ،أين ميارس
سلطته فيغدو يف احتاد وقوة ال جتاريها قوة وجربوت املوت.

ويغذي السعيد شعوره ابحلياة يف جتاوز للموت  ،حيث أيخذ اجلسد بعده اجلنسي مع اجلسد اآلخر ليشحن ابحلياة يف حلظة مهيبة،
تش ّكل فاعلية ومتنحه هويّته احلقيقية ،وذلك بغرض استكمال صورته البانورامية يف اخلطاب الروائي.
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ال نكاد منضي يف تتبّع املقاطع حىت ندرك توازاي يقوم بني اجلسد واحلياة ،هو الذي سيجعل الرواية تنفتح على درس فلسفي حموره

إشكالية اجلسد بني املوت واحلياة من منطلق غرائيب متشي عليه احلياة (ما أغرب أن يكون املرء وجها لوجه مع املوت وجسدا جلسد مع
احلياة مع احلب .مع الشهوة)  . 12إنه مركز استقطاب دائم على حنو جيعل منه أحد عناصر السرد داخل الرواية قي وقت( أدرك الوعي
النسائي يف الرواية العربية ،أن فلسفة احلياة ال تنبثق إال من خالل احلب والعشق واملوت لتبدأ احلياة ،ولذا تتمفصل العالقات املضمونية يف
الرواية النسوية عموما بني تلك الثنائيات اليت سبق ذكرها ،بني قطيب املوت واحلياة مثال.13)...
وداخل هذا الصراع ينتفي دور السارد (السعيد) ويضمحل ويفقد مكانته سرداي أمام اجلسد الذي تسيّد السرد وتصدر البطولة ،حيث

قمتها يف تصوير اجلسد ،جبعله يتسلّط ويبسط نفوذه على صفحات السرد
جنده قد استأثر بصوت السارد ،وقد بلغت درجة االستثارة ّ
حينما ظهر جسد األنثى .ليفاجئنا بثنائية مرهقة موزعة بني حدي البداية والنهاية( .املوت/احلياة) على عتبات اجلسد املأزوم يف وعي
الكاتبة ،ليقدم لنا حالة استثنائية أصبحت واقعا حيا يف زمن اإلرهابُ ،يبكها سرداي مبفارقة مجالية تنهض على حماكاة اجلسد ح ّد التماهي

مع البناء السردي للنص ،مؤكدا على فتن ة سردية قد ذهبت بعيدا يف االحتفاء الفين به والتواصل الوجداين معه بشكل يتجاوز أفق توقع
القارئ ،وخيرتق حدود السرد الكالسيكي املعتاد عليه.
يهيمن اجلسد على صفحات الرواية ويؤطرها ،كما يربز املتخيّل الروائي ليصنع من رحم اجلحيم جنة ومن كابوس املوت حياة ،فتغدو

احلياة داخل مقاطعه ال تكسب قيمتها إال يف سياق عالقتها ابملوت ،كيف؟ واللذة تسري يف اجلسد املصلوب خوفا كما مل تسر من قبل،
لتصبح بذلك بؤرة اإلبداع يف احتاد جسدين جنسيا يف املتخيل الروائي لتقدمي جسد مقموع وحمروم ،يعيش املوت يف زمن اإلرهاب الذي
يرتبص به يف ا خلارج والداخل ،يف الليل والنهار وال من معني ال السلطة وال الشعب ،وكل اجملتمع صار مقموعا وقيمة اإلنسان فيه تنحدر
صوب العدم والالشيء.

متحداي ،يعيش يف نشوة موصولة ابآلخر ،ومنقطعة عن املكان والزمن (وصار معها جسدا جلسد
وهكذا ،ينتفض اجلسد واقفا صامدا
ّ

ومع اخلطر ،ولكن ال أبس هتون احلياة من أجل ممارسة احلياة ،حياة أخرى خارج املكان وخارج الزمن) .14هنا يبدو جسد السعيد وقد
شفي متاما مما كان عليه ،وغاص يف سكرة اللذة الدافقة ،بعد أن قضى املوت أن يلتقي اجلسدان على
طاب له الوصال مع جسد اآلخر قد ّ

ويعمق ليقول كل شيء يف حلظته
ميتص رحيق احلياة دون توقف يف إيقاع طروب مفعم ابلنّغمّ ،
اللذة .وميضي ّ
يلخص وخيتزل ويكثّف ّ
العشقية اليت ال يتكرر موعدها اخلاص وقدرها املكتوب ،وكأنه حدث ال يتكرر ،فرصة منحها له القدر وهو بني احلياة واملوت ،فرييد
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اغتنامها دون حساب ملا سيسفر عنه الطرق على الباب والتفكري فيه ،فالوقت ال يسمح و(إغراء احلب بني يديه وإغراء الدم يصر على
الباب) .15كيف يفعل والزمن والعمر قصري؟ لقد جاءت استجابته سريعة ،إهنا أشبه ببداية اخللق والنفخ يف الروح من جديد وكأنه تعبري عن
ردة فعل طبيعية جلسد عاش حلظات مريعة قهرا واضطهادا على مجيع األصعدة
عطش دفني ،ورغبة متأججة مكبوتة حلرمان عميق .إهنا ّ
داخل عامل يسوده القحط واجلدب ،لقد وجد أخريا متنفسا ومنفذا ولو كان يف حلظاته األخرية فيكفيه أن ميوت مرتواي.
تزيد الطرقات على الباب كثافة وبال معىن ،وميضي معها اجلسد املستسلم للقاء اجلسد العجب( ...اخلطر ميطر وجه الباب ..يف حني
كان هو ميطر وجه حبيبته قبال ملتهبة ...وهي تتلوى بني يديه كسمكة بديعة الشكل مبهرة اللون ،وأغرقته أبنوثتها املتفجرة فغاب يف سفر
استكشايف هلذا امللكوت املاثل بني يديه وبني شفتيه)...

16

.

لقد أبدعت الكاتبة يف جعل جسد السعيد يقهر اخلوف ويكون بطال يصنع من رعبه سكينة ،ومن هلعه طمأنينة ،حيث ميضي تدرجا
ظل
يف عالقته اجلسدية إىل حلظات املوت دون اكرتاث .أين يقيم عالقة متكاملة حنو اخلالص منه مبمارسة اجلنس مع جسد عشيقته الذي ّ
ينتظرها منذ شاهدها ممثلة على املسرح ،فيعيش جسده حلظات معها بصيغة جديدة ،تتلون أبلوان احلياة املنتظرة.
وإذا كان اجلسد يف هذه الرواية يومئ ابحلب واجلنس واللذة والشهوة...وُيكي حاالته وأحاسيسه وقلقه ومتظهراته ،فإنه ال يقول ذلك
إال وهو يتمخض على حمصالت داللية يف عالقته ابلقتل والدم والذبح والرصاص واحلزن واملوت واجلنون واألمل والدمار.
فهو ُيكي ويكتب قصة القتل واخليانة والفساد مبعىن من املعاين واليت يتعرض هلا جسد الوطن بعد االستقالل من قبل أبنائه الذين عاثوا فيه
فسادا وشوهوه وأثخنوه جراحا.
وحىت تظل الصورة فاعلة تباغتنا الكاتبة أبن صورة اجلسد (ا ألنثى) الذي يطل على السارد وينتزعه من املوت انتزاعا ما هو إال جسد
الوطن ،وذلك حني جيلس على األريكة ويستعرض خيبته منذ أربعني سنة ( بعد االستقالل  ،)1962فتصبح مقاومة جسد السعيد
للموت ،ما هي إال مقاومة من أجل الوطن وسالمته يف حتقيق وجود أكثر طهرا ونقاء.
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 .6خامتة:
يهيمن اجلسد على صفحات الرواية و يؤطرها ،كما يربز املتخيّل الروائي ليصنع من رحم اجلحيم جنة ومن كابوس املوت حياة ،فتغدو

احلياة داخل مقاطعه ال تكسب قيمتها إال يف سياق عالقتها ابملوت واحلياة ،واملوت املفضي إىل احلرية .هو مدخل الستعادة احلياة من
جديد يف ظل األمان والطمأنينة.

وضمن هذا الطرح تروم الرواية أتكيد واقع اجملتمع اجلزائري زمن املأساة الوطنية ،طرح يؤسس ذاته على أنقاض اجلسد املستهدف من
قبل اجلماعات املسلحة
. .7قائمة املراجع:
زهرة ديك ،)2002( ،يف اجلبة ال أحد .اجلزائر ،منشورات االختالف.
شكري غايل ،)1991( ،أزمة اجلنس يف القصة العربية ،القاهرة ،دار الشروق.
صاحل صالح ،)1996( ،الرواية العربية و الصحراء ،دمشق ،منشورات وزارة الثقافة.
جمموعة من املؤلفني ،)2010( ،الكتابة النسوية ،التلقي ،اخلطاب و التمثالت" ،وهران ،منشورات .ENAG
انصر يعقوب ،)2004( ،اللغة الشعرية و جتلياهتا يف الرواية العربية (  ،) 2000 -1970بريوت واألردن ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،دار
الفارس للنثر و التوزيع.

 .8اهلوامش:
 - 1انصر يعقوب :اللغة الشعرية و جتلياهتا يف الرواية العربية (  ،) 2000 -1970املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،دار الفارس للنثر و التوزيع،
األردن ،ط  ،2004 ،1ص .24 ،23
 - 2زهرة ديك :يف اجلبة ال أحد ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،ط  ،2002 ،1ص .25
 - 3زهرة ديك :يف اجلبة ال أحد ،ص27
 - 4املصدر نفسه ،ص .53
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 -زهرة ديك :يف اجلبة ال أحد ،ص .17 ،16
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 -املصدر نفسه ،ص 17

 - 7زهرة ديك :يف اجلبة ال أحد ،ص.33 ،32
 - 8زهرة ديك :يف اجلبة ال أحد ،ص .38
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 - 10زهرة ديك :يف اجلبة ال أحد ،ص .80
 - 11غايل شكري :أزمة اجلنس يف القصة العربية ،دار الشروق ،القاهرة ،د ط ،1991 ،ص.153
 - 12زهرة ديك :يف اجلبة ال أحد ،ص.34 ،
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، الذات، سيميائية الشخصية:الكلمات المفتاحية
. املعاكس، املساعد،املوضوع

ملخص

 وركيزة من الركائز،نتناول يف هذه الدراسة مصطلح الشخصية أحد أبرز املصطلحات السيميائية
ي ال ييد ت

 يف، وعام يية م يين العام ييات ال اعل يية،األساس ييية ال ي لي ييول عليا ييا العم ي الس ييردت

 و ميك ي يين ألت عمي ي ي تب ي ييداع ا س ي ييتغنا علي ي ي،وا ط ي ييا ت

والرم ي ييوز املوج ي ييودة داوي ي ي النص ي ييو
.الشخصية

 عنيوس هيذه الدراسيية، وابيراز اليدور ال عيال للشخصيية،وللوقيوف علي أةيية وقيمية هيذا املوضيور
 ورميوز، ملا حتمله الروالة من قيم د ليية،بسيميائية الشخصيات يف روالة رمال متحركة لي عائشة بولبة
. وذلك لتعدد شخصياهتا،عدَّة
Key words : The semiotics of the
characters, Self ,Subject, the
assistant, opposite.

Abstrac : In this study, we deal with the term personality, one of the
most prominent semiotic terms, and one of the basic pillars upon which
the narrative work is based, and a sign of the active signs in exploding
the connotations and symbols within texts and discourses, and no
creative work can dispense with the personality.
In order to determine the importance and value of this subject, and to
highlight the effective role of the personality, we titled this study on the
semiotics of the personality in the novel Moving Sands by Aisha Buiba,
because the novel carries semantic values, symbols and symbols, due to
the multiplicity of its characters.
t
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مقدمة:
تألف هذه الروالة املوسومة بيي" :رمال متحركة" للروائية عائشة بويبة* الصادرة عن منشورات الوطن اليول ،سينة  2019مين مائية وسيبعة
وعشرون ص حة تضمن أجزا أو عناولن فرعية :لتصدرها يف البدالية  -الصيوت ،بشيرى يمياوت ،واليد بين ماليك ،هي كيان حبياحل ،الرحلية،

ظم ييأ عل ي ش يياط البح يير ،حتم ي ه ييذه الروال يية يف ان يياا متنا ييا الروائ ي د ت ورم ييوزا وص ييورا عدل ييدة ومتنوع يية ،بتع ييدد شخص ييياهتا ،وأص يواهتا
اللغولة ،حازت عل قيم خمتل ة مناا األصالة والوفا  ،ااوا  ،الطيبية ،ابي  ،العطيا  ،ت لي يف جمموعية فضيا ات ،مشيحونة ألحيدا

والوقائع ،بطلتاا بشرى يمياوت ،األربعينيية ا لوقية ،املناضيلة مين أجي حتيييا حلمايا يف الن ياة كصعاميية وصيح ية متمييزة ،هيذا ابليم اليذت
أضييح حييييية ملموسيية ،ب ضي عوام ي متنوعيية ،مناييا عوامي مسيياعدة وأوييرى معارضيية « ومنييوذك كرمييياذ الييذت لتوقيف عنييده طييولا ،فاييذا
النمييوذك لسييتند هييو اآلويير تل وزلييع لييتدوار ميكيين اوتصيياره يف شييبه أدوار أو سي ويياست واضييعة ملزاوجيية ،فك ي زوك كمييه حمييور د
معني:
الذات – املوضور

حمور الرغبة

املساعد – املعيا

حمور الصرار

املرس

– املرس تليه

حمور ااباغ ».

1

للوقييوف عل ي هييذه العوام ي وأوييرى ج يزأت الروائييية عملاييا اابييداع "رمــال متحركــة" تل جممييور حمطييات أو لني ي فضييا ات خمتل يية ،قييدم
واهلييا جمموعيية ميين امليييار ت رصييدهتا لنييا يف صييور ،وشخص ييات الرواليية عل ي اوييتاف أمناطاييا ،وأقواهلييا ،وأفعاهلييا ،يف شيياكلاا وتاالاييا ،يف
شك عاقات انائية ،برزت بشك واضح يف مياطع سردلة ظار رغبة ك شخصية يف حتييا مبتغاها ،ولعي أول شخصيية طالعنيا يف اجليز
األول من هذه الروالة ،املوسومة بيعنوان:
 .1الصوت:
لتصييدر هييذا العن يوان شخصييية البط ي "خال ــد ب ــن مال ـ " الضييابا العسييكرت الييذت وصييله ق يرار التعيييني أو البقييية ،وألي ي بييه امليييادلر يف
أحضي ييان الصي ييحرا الشاسي ييعة ،أرة ي يوات ،مدلني يية أدرار الطيبي يية ،أرة ال يي ييارات ذلني ييابيع املي ييا ا ،أرة الرمي ييال الذهبيي يية والي ي لعي ييرف أسسي يياا
ألصييالة ،والكييرل ،وجسيين الضيييافة ،والطيبيية ،واةبيية ..هييذه األوصيياف وغ هييا لكيين الييد أن لتعييرف علياييا لييو الصييوت املائك ي الييذت
انساب عرب األا ليخرك به من فضا الض ر والكآبة ،تل فضا األم واب من جدلد.
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تنه صوت اوتار ه الروائية يف زمانه وفضائه اةدد لغالة ما ،وامليصود هنيا صيوت "بشــرت ميمــاوي" بطلية روالية مرميال متحركيةم ،وللييب
عل ي زمييال السييرد ابكييائ اعتمييدت الروائييية عل ي ينييية الوصييف ،ينييية اهتييدت ميين واهلييا وعل ي لسييان الصييح ية البارعيية بطليية الرواليية تل
حتول فضا وات من صحرا قاحلة ،تل جنة وضرا عج بياة ،صوت مائكي قلي امليوازلن عنيد واليد ،فخيرك بيه مين حيال تل حيال،
صوت « كأنه األم األوضر خيرك من بني صخور الوق  .ش

ميا ليزرر يف قلبيه مين جدليد بعيدما زك

ما حترك يف مكيان مين صيدره .شي

ابييياة،

بييه يف بييؤرة النييار يف هييذه الصييحرا الشاسييعة .حييني وصييله ق يرار البقييية ...عيياد الصييوت ميين جدلييد لنسيياب عييرب األا ي  .م يوات نييب

حضييارة عييرب العصييور ميين التييا تل التييا  :ياليييد وعييادات يير با ألرة ونظييال حمتييول اوتييارس و غييبه ...يين وحييدس ميين ن اييم لغيية الرمييال
وكيف جنع من البور جنة زار بعيدا عن زمحة املدن ...ن وحدس من نداع ال يارة ونرقص هلا رقصة التولزة كي لصيبح املسيتحي حيييية،
ال يارة قصة املا الذت لتدفا و األعل من جوف صحرا قاحلة ل وت الببة ا صبة فتتحول األرة تل جنة وضرا »...

2

ليييد أحسيين الروائييية اسييتعمال الوصييف ،ومنييه اوتيييار مياطعاييا السييردلة الداليية عل ي شخصييياهتا وأبطاهلييا ،وميين نييربة الصييوت املائك ي ،
كش

حييية مشاعر شخصية والد بن مالك ،فأورجته من جو التو ر واليلا وابزن تل جو األم والبا ة والسعادة ،مميا جعليه لتمسيك

هبييذا الصييوت املائكي فاييو لنسييبة تليييه ويييا أمي وحيييد ،ولسييع يف طلي ا صييال بصيياحبة هييذا الصييوت م بشييرى يميياوتم والي ييرف
ااجابة عل ألة ا صا ت يف الوق الراهن ،نظرا ملا مرت به من فبات عصيبة ،فا

لكياد عائيدة للحيياة مين جدليد ،يرك هيذا اليرف

عمييييا يف ن سييية والييد وولييد لدلييه سييال ت عدلييدة ،ولكيين مييع تصيراره الشييدلد « حيياول معرفيية كي شي
أبنييا املنطييية الطيبييني .لشييتغ سييائيا لكنييه لصييلح أن لكييون صييحافيا لسييليية .ليييول بعملييه الوييا
لتأور عن ااجابة عل سؤاله .يراه هيو اآلوير لعشيا هيذه األربعينيية اهلادئية والي شيبه قي

أايرا

عيين هييذه امليرأة .عمي محييادت ميين
اصيييله.

ولتييابع أوبييار ا تمييع بكي

رهتيا الليي يف سيكونه عنيدما تحيد كعصي ور

كنارت طربك بصوهتا ااذاع املمييز م م ي ية مين عائلية معروفية لكيرل وحسين الضييافة لكي عيابر سيبي أو زائير للمنطيية .كيان أبوهيا ابياك
التيماوت شيخ اليبيلة لل أ له اجلميع يف حالة ا صال أو ا اف من أج مساعدهتم يف ح مشاكلام بكمته ورجاحة عيله»

3

ليد كان صوت بشرى املائك العام املساعد األول لشخصية والد ،ملا قدمته من معلومات قيمة عرب األا
حييول أرة يوات ،والصييوت الييذت أهد ييه لييه الروائييية ليتمسييك بييدوالي ابييياة ،أمييا العامي املسيياعد ال ييا كييان شخصييية عمي محييادت الييذت
وافاه بت اصي جزئية ودقيية حول هذه املرأة.
 .2بشرت ميماوي:
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رصييد لنييا الروائييية يف هييذ اجلييز أو العن يوان ال رع ي جمموعيية ميين التياطبييات ،واالص يراعات ،واألحييدا كييان هلييا أايير كب ي يف حييياة بشييرى،
ت سد هذه الصراعات يف شك عاقات عدلدة ،م رزة شخصييات أو فواعي وعوامي منايا املسياعد ،ومنايا املعياكء ،وبنيا علي ذ ليك «
بابا الشخصيات يف مستوى ابكالة وفا اا عاقيات ،ينا

عليايا املايال األساسيية لبنيية العمي األد السيردت يف مسيتوى ابكالية،

وه ي ي ي ي عاق ي ي ي يية الرغب ي ي ي يية ذDésirا ،عاق ي ي ي يية التواص ي ي ي ي ذCommunicationا ،املع ي ي ي ييرب عنا ي ي ي ييا ملس ي ي ي ييارة ذس ي ي ي ييرا ،وعاق ي ي ي يية املش ي ي ي يياركة
ذ Partipationا ،و شك ك عاقة من هذه العاقات حميورا نحيدر منيه جمموعية مين العاقيات اجلزئيية الي تخيذ بعيدا نازلييا اسيتبداليا،
لن م مع ا طار العال هلذه العاقة».

4

انطاقا من جمم هذا اليول سنحاول تبيراز أهيم شخصييات هيذا اجليز  ،ومنيه رصيد جي العاقيات اليائمية بيني هيذه الشخصييات ،ولعي
البدالة ستكون مع شخصية أحد الدراولش من أوليا هللا الصابني والذت ميكن اعتباره عاما مساعدا للشيخ اليالد جد بشيرى ،حيني أشيار
عليييه لييزواك ميين اميرأة ميين منطييية السييودان الي كييان لييبدد علياييا لت ييارة التميير ،هييذه املشييورة جييا ت علي ول ييية عييدل تجنيياب الشيييخ اليالييد
لييتو د م يين ابن يية عمييه ،ونظ يرا للمعتي ييدات املسييلم هب ييا هللان ييذاك ،والت ييربك اوليييا هللا الص ييابني ،أو ييذ الشيييخ اليال ييد م يين زوجتييه وابن يية عم ييه ه ييذه
الشخصية العظيمة ،واملرأة الطيبة ا لوقة تذن الس ر تل باد السيودان ،وهنياك « يزوك ذو ا ابنية التياجر اليذت كيان لتعامي معيه واليذت كيان
لدلييه بنييات يييات ييروات ميين أل عربييية فأجني مناييا مولييودا يياه عبييد هللا عنييدما جييا هبييا مييع ابناييا تل يوات تيب ي اليبيليية هييذا الييزواك
و عييرة الشيييخ اليالييد تل مشيياك ك ي ة ميين تييييز ورفي

لزوجتييه ا فرليييية األصي حيي طلبيوا منييه أن لطلياييا أو حتييرل عليييه ابنيية عمييه زوجتييه

األول ...فاوتار ذو ا أل أو ده بعدما رزقه هللا مناا الذرلة الصابة وان ص عن ابنة عمه».

5

ليييد شييكل اليبيليية ،أه ي وذوت زوجتييه وابنيية عمييه عيياما أويير ولكيين فنح ي خمييالف عيين شخصييية أحييد الييدراولش ،وابنيية العييم ،عتبييار
هذلن األو لن عوام مساعدة جتمعاما مع الشيخ اليالد عاقية واصي ومشياركة لتحيييا رغبتيه يف اليزواك مين امليرأة السيودانية ألجي تجنياب
األو د ،عل عكيء اليبيلية الي شيكل عياما معاكسيا لييف يف وجيه ذالشييخ الياليدا ،ولتعيارة ميع مصيلحته ورغبتيه يف اليزواك ،كي ذليك
انعكء سلبا عل ابنه عبد هللا ذاجلاك التيماوتا والد بشرى بطلية الروالية ،اليذت لتيبي وضيع ااهانية فا ير اليصيبة ذمسياكن اليبيليةا بعيد
وفاة والده الشيخ اليالد ،ليستير هناك ،وميارذ مانة الت ارة ،ولنال ح اجلميع لكرمه وفائه.
واصي الروائييية سييرد العوامي املسيياعدة ،أو لنيي الشخصيييات االابييية املعينيية عل ي حتييييا و لبييية الرغبييات ،ت ييا شخصييية "الــد ّ ت" «
اللوايت ختصصن يف بيع اباجات ال مينة كالذه وال ضة وأقمشة ابرلر وكي ميا هيو جدليد لنسيا العيائات الكبي ة واليايت خييرجن ،فاين
مس ييموة هل يين
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العائات ،وأحياس لساعدن يف وطبة البنات ألن اجلميع ل ا يف نزاهتان ومعرفتان واحتكاكان ببنات العائات .هكذا كيان أهي التيمياوت
لعيشون يف عافية وح وسال».

6

عييد شخصييية "ال ــد ّ ت" ميين بييني الشخصيييات البييارزة يف ا تمييع األدرارت واصيية عنييد نسييا العييائات الكب ي ة ،فايين مصييدر تدوييال
البا يية وال ييرة والسييرور ،وجلي األوبييار اجلدلييدة ،لعيرفن ملييرة والنزاهيية ،هلييذا كيين الروائييية لتسييتغل عيين دورهيين ال عييال يف ابكاليية ،علي
ذكيير نسييا العييائات الكبي ة ،نييذكر شخصييية أوييرى عظيميية كييان هلييا وقييع رز ،ت ييا "أم بشــرت" هييذه الشخصييية ال ييذة الي أبي الييزواك بعييد
وفاة زوجاا اباك التيمياوت لتت يرغ لببيية ابنتايا ،وقيد سياعدهتا يف ذليك السييدة العطوفية م لية منَّانيةم زوجية شييخ الزاولية ،لييد كاني بشيرى
حمظوظة لتواجدها يف محالة هذا الشيخ وزوجته ،واصة بعد وفاة ّأماا ،كيف وه عيش يف منبع الكرل واال ار ،واةبة ،وحسن ا لا.
ختربس الروائية ان بشرى كربت وأصبح فتاة يلة ،و بتسامتاا السياحرة سيارت حمي تع ياب كي مين لراهيا ،انتيلي تل العاصيمة عنيد
عماييا لتواصي رحليية البحي عيين حتييييا حلماييا ،حيي خترجي ميين كلييية الصييحافة وااعييال لعاصييمة ،وأل ييا كاني
ّ

عماييا أمحييد
عتييرب ابيين ّ

ف ابة أخ هلا رفضته كزوك ،و زوج بزمي هلا لدع "مراد موايت" حي رزقاما هللا بنتني يلتني ،دل فرحتاا مع ميراد طيولا ألن الطبيي

نصييحاا ان كت ي هبييذلن البنتييني ،نظيرا ملعاسهتييا ميين العمليييات الييصيرلة ،ولي ّيما كاني ّأل ميراد غي راضييية بزواجامييا حرضييته علي الييزواك ميين
غ ها ،وأو ا ان صا عين بعضياما ووقعي بشيرى حتي ضيغون ن سيية والي

وربات سيئة لنبغ جتنباا ،فبع

يدل طيولا ،تذ «

عيرب الضيغون لضيرورة عين أحيدا أو

الضغون م يد ،ولشعر ال رد نتي ة هلا ليدرة عل اانتاك وتجنياز املايال بسيرعة وحسيم ،وألضيا وليد لل يرد

تحساسا لساعدة والسرور ،والضغون هبذا املعىن ابميد والبسيا عيننا عل بذل اجلاد».

7

ل ع هذا ما كان بعد أال استعادت البطلة عافيتاا ،واسبجع قواها ،واسيتعادت أحامايا ،ور بي أولواهتيا ،وحصيل علي عمي يف
ااذاعة ،وذلك فساعدة صدلية العمر مابتسال شرف الدلنم مدلرة ااذاعة.
.3خالد بن مال :
عتييرب شخص ييية والييد ب يين مالييك شخص ييية مت ييردة  ،وحال يية واصيية يف حي يياة بشييرى ،مم ييا اسييتدع م يين الروائييية تف يراد فضييا كب ي لعييا ه ييذه
الشخص ية السامية ،رفيعة املستوى الرج املميز والناجح ،الصامد املتحيدت اليذت استبشير وي ا بصيوت بشيرى ،وحتيول مين مع ي تل حمي
لييود التيييرب مناييا للييزواك ،هييذا وقييد أابتي بعي

الدراسييات « أن بعي

األشييخا

مييلييون تل النظييرة املستبشييرة ،ولتوقييع املت ييائلون أن سي

األمور وفا م لتمنون ،ولعتيدون بوجه عال أن أشيا حسينة وليسي سييئة هي الي سيتحد هليم ...ولعيد م ايول الت يالل جيز ا مين كييد
نظرت عال عل أن األشخا
49

لسلكون من وال وقعاهتم ال تص

لنتائج ولنظر تليه عل أنه ميكن أن لكون له ضمينات صحية».
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جتدر ااشارة تل أن واليد الشخصيية ال و ذلية ،هيو اآلوير م ّير بت ربية زواك فاشيلة الحيدى قرلبا يه ،أضيف تل ذليك صيعو ت ك ي ة كيان
لتعييرة تلياييا ميين حييني آلويير ،و لي ن ذلييك ميين عزميتييه ،ب ي زاده قييوة وصييابة ،ييوة غمييار ابييياة ،وقييد ازداد ك ي ذلييك مييع ييار الصييوت
املائكي عييرب أاي ااذاعيية ،وللعلييم كييان شييعورا متبيياد بينييه وبيني بشييرى بطليية ابكاليية ،وقييد لكييون ابييال مغييالرا لييو أ ييا مييرت بت ربيية زواك
فاشلة ،فا ليس مستعدة بعد وة جتربة أورى هتيد كيا يا ،وجيزك هبيا يف متاهيات أويرى ،مين املاحيم أن السيمة املشيبكة بيني شخصيية

"خالــد" وشخصييية "بشــرت" ه ي حاليية ا ن عييال االييدائم واملسيييطر عل ي ص يرفاهتما ،هنييا قييد لتسييا ل اليييارع عيين م اييول ا ن عييال وماهيتييه،
وجواب ذلك « لعيرف ا ن عيال انيه حالية جسيمية ون سيية ضئيرة لضيطرب هليا اانسيان كليه جسيما ون سيا ،و لتيا فا ن عيال ويربة أو حالية
ذات صيييغة وجدانييية ،ن سييية األص ي و نكشييف يف السييلوك والوظييائف ال سيييولوجية ،و ش ي كلم ية وجدانييية تل جواني ااحسيياذ للييذة أو
السرور أو األ ال يبن با ت ا ن عالية».

9

لي ييد ش ييكل ه ييذه ا ن ع ييا ت الن س ييية والعاط ي يية عائي ييا ،وج ييدارا ص ييلبا اع ييبة طرليام ييا أت ذوال ييد وبش ييرىا ،وح ييال دون لغ يية الت يياهم
والتخاطي بينامييا ،تل درجيية ا ر ييياب يف األميير ،والتيلي يف امليزاك ،كي ذلييك اليينظم السييردت ،والتسلسي يف األحييدا  ،مكيين الروائييية ميين
متابعة حبكاا الروائ بساسة ومرونة  ،وماد وتيار العنوان ال رع املوا .
.3هل كان حبا؟:
يلنييا هييذا التسييالل والييذت مي يف طيا ييه معييىن عييدل التيوازن ا ن عييا  ،وال ييية ،وال بييات ،تل ابييدل مباشييرة عيين" :نظــر ت العوامــل
اخلمسة الكربت"  ... the big five personality factorsمفرتض هذه النظرية وجود مخسة عوامــل يف الشخصــية ،وهــذه
العوامل أو األبعاد اليت متتد من قطب إىل آخر ،هي:

10

1ا العصابية ذأو عدل ا زان ا ن عا ا وميتد تل السوا أو ا زان ا ن عا .
2ا ا نبسان وميتد تل اليط اآلور وهو ا نطوا .
3ا الوداعة وميتد تل عدل الوداعة.
4ا الت ا وقطبه اآلور نييضه الا ا ذأو عدل الت ا ا.
5ا ا ن تاة عل ا ربة وقطبه اآلور هو ا نغاق.
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جتييدر ااشييارة تل أن هييذه العوام ي قييد تشيياك و تبييالن يف ال ييرد الواحييد ،وذلييك حس ي مزاجييه ،وهييو ل ع ي مييا وق نييا عليييه يف ركيبيية
شخصيييات وأبطييال رواليية "رم ــال متحرك ــة" ،ومييدى طييابا هييذه العوام ي مييع صييرفات وسييلوكات والييد بيين مالييك ،وبشييرى يميياوت ،فامييا
شخصيييتان متيلبييان يف امل يزاك ،ف ي بع ي

األحيييان جتييدةا يف ذ حييزن ،وعصييبية ،وقلييا ،و ييو ر ،وض ي ر...ا ،ويف أحيييان هللاوييرى جتييدةا يف ذ

فرحيية ،وهييدو  ،ووداعيية ،وانس ي ال...ا ،ملييون ألرة ص ي ات األم ي والطمييوة ،والت ييالل ،والت ييا  ،وا نبسييان ...وألرة أوييرى ص ي ات األ ،
والضي ر ،واليلييا ،وا ييوف ميين املسييتيب  ،...ليييد وصي

الروائييية هييذا التيلي يف امليزاك ،وعييدل الرألبيية يف املشيياعر بيليي ميين اجلنييون ،لكسيير

الييرو ني ،وهي ييدرك تييال اادراك العاقيية بييني والييد وبشييرى ،وت ييا رحليية البحي عيين الييوهم والسيراب ،عاقيية جعلي الروائييية معائشيية بولبييةم
ييتيمص دور بطلتاييا ،لتسييا عل ي ن سيياا سييرد ابكاليية ميين جايية ،و يييارن ن سيياا بسييرد ابكاليية بظيية

تييذكر حاهلييا مييع الكتابيية ،فراح ي

الكتابة من جاة هللاورى ،وما لحيه لك اهلواجء وا ن عا ت هبا.
لرغم مما لييه والد من يلبات يف مزاك بشرى ،ورفضاا له ،وعدل يبلاا لار بان بيه ،ووفيا مين تعيادة جتربية اليزواك األول ال اشيلة ،ت
أنّه ظ حمبيا ووفييا هليا ،حيني « قيرر واليد بين ماليك أن لسياعدها يف الن ياة وأن ل يتح أمامايا فرصيا لتحيييا أحامايا ،فايو مسيتعد أن لغليا
األبواب أمال غي ه لي يوز هبيا فاي زالي صي حة بيضيا لواايا أادت البشير .عمي جاهيد أن ليد هليا فرصية عمي يف العاصيمة فاي ممييزة
وميكناا أن كون جنمة معة».
لع
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تح األبيواب أميال بشيرى ،ليتحييا حلمايا ،و صيبح ب ضي وفيا اةي هليا مذلعية الحيدى الينيوات التل زلونيية لعاصيمة ،ويرب

نزل علياا كادلة من السما  ،كن علي درالية وعليم فين سيب يف فرحتايا ،وهي رصيد بظية اهليروب مين واليد تل واليد ،كييف وهيو
ابن العاصمة.
ها ن قد وصلنا تل حمطة أورى من حمطات الروالة غرلبة األطوار واألحدا ولتعلا األمر ب ي يي:
.4الرحلة:
ت ييا رحليية بشييرى تل العاصييمة ق ييا عيين حتييييا حلييم ابييياة ،وهييرو يف الوقي ذا ييه ميين والييد الييذت ظي لاحياييا تل درجيية أنييه كييان أول
املتصلني هبا بظة الوصيول تل بيي عمايا السيعيد اليذت لسيكن لعاصيمة ميع أبنائيه أمحيد وحمميد و يية ،وقيد كيان واليد أول مين دعاهيا تل
ح ي عشييا لعاصييمة ،وللخييروك ميين حاليية الييرف

وا ييوف قبل ي بشييرى دعو ييه عل ي العشييا مسييتن دة بنيية عماييا اقناعييه وا ييروك ليييا

للعشا الذت متَّ يف أجوا رومنسية وجد شاعرلة ،عل أم الليا مين جدليد ،لكين سيرعان ميا اشي أمي اللييا هيذا ألسيباب ،أو بسيب
ا جتمييار التنسيييي
51

لتل زلييون لبشييرى ،ضنيييا الوقي لييداهم والييد ميين أجي العييودة تل الصييحرا  ،وبعييد مييدة ميين ا نيطييار بيناييا وبييني والييد،
حوليات اآلداب واللغات
Annals of letters and languages
annaleslettres@gmail.com

سيميائية الشخصيات يف رواية " رمال متحركة " لــ :عائشة بويبة
by: Aisha Bouiba The semiotics of the characters in the novel "Shifting Sands

حيدا

ياطبيات عدليدة ،وظايرت أقطيياب وشخصييات عيدَّة معية يف حييياة بشيرى ،أم يال فيارذ الشياب األشييير هبي الطلعية اليذت عرفي

عمايا ،وحمميد مني الشياعر اليذت لييود الطيائرة واليذت عرفي علييه ليول رحلتايا تل العاصيمة،
عليه يف ا جتمار التل زلو األو  ،وأمحد ابن ّ
ك قط من هذه األقطاب كان اول قدر ا ستطاعة التيرب والتودد لبشرى لني رضاها ،وال وز هبا كزوجة مستيبلية.

وال األال وعادت بشرى ملسيا رأساا أدرار ،كضيي ة شيرف يف ح ي أقامتيه ااذاعية هنياك لتكرميايا ،ويال هيذا السي ر التيي بشيرى
خبالييد ،ورغييم البييوة ملشيياعر ت أ مييا لتوصييا تل جدلييد لييذكر ،عييادت بشييرى أدراجاييا تل العاصييمة ،وهي تسييائ يف ن سيياا « ميياذا لييو
طل لدت فأس أشبن عليه شيئال هو لعلم أنل أحبه وك ما ل عله ألجل ميكن أخيتصره بكلمة واحدة ب

أنه فعا بل».
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يف هذه اللحظات صح لنا الروائية عن عام معاكء ،أو لني معيا هللاور من املعييات الي حاولي اعيباة طرليا بشيرى ،ت يا ابتسيال
الصدلية ال استغل ظروف والد وحاول التيرب منه ،كتف ابتسال بذلك فا صيل ببشيرى طلي منايا نسييانه ،وقيد بيدا ذليك جلييا
وواضحا يف قوهلا :ذانسيه فالرجال أمان هلم .أحد لستأه حبك .و اعتيد أنه بكا .الروالة ذ 104ا
جتدر ااشارة هنا تل َّ
أن هذا العام املعاكء ذابتسال صدلية بشرىا يف وق مضي عياما مسياعدا ،فاي لطامليا يمصي دور الواسيطة
بني والد وبشرى.
يف ظ الظروف ال حتدانا عناا سابيا ،ق بشرى اهتماما من فارذ أميران الذت حياول التييرب منايا لليزواك ،ولكنايا ؤجي يف كي م َّيرة.
تل أن جا موعد ا طبة يف أهبي ال نيادق ،هنيا عيرف فيارذ علي حيييية العاقية بيني بشيرى وصيدليه واليد ،هيذا األوي اليذت هنيأ صيدليه
وأشاد قسن اوتياره ،لكن لكت هلذه ا طبة أن دول.
بسن ابم جتد بشرى من لعيناا ولساعدها عل ختط اةن ،وويبيات األمي الي نتاهبيا علي حيني غ ّيرة ،تنيه عامي مسياعد هللاوير مم ي

عماا األصيلة الطيبة ال هللازرهتا وأوذت بيدها ،وجعلتاا ركز يف عملاا.
يف شخصية سامية ابنة ّ
ها ن ا رحالنا يف اجلز األو للروالة والذت عنونته الروائية "عاشة بويبة" بــ:

 .5ظمأ على شاطئ البحر:
ليييد كييان مسييرة هييذه اةطيية معييرة اجلزائيير الييدو للكتيياب ،حيي ستشييارك بشييرى كصييح ية لتغطييية ابييد  ،وميين الصييدف أن لكييون
والد زائرا هلذا املعرة ،ليتم الليا بيناما ،ليا أراد ه الروائية لتكشف لنا ابيييية الغائبية ،و يك شي رة مين شي رات ابكالية ،و رصيد لنيا سير
خماوف بشرى من عاقتاا خبالد ،وجتي عن ك التسال ت ،عل لسان البطلة بشرى يماوت قائلية « هللاسي ة ا واليد لكين بوسيع سيوى
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أن أهرب بن س بعدما ا ص

أقر لك ملونل ذنبا أقبفه؛ ميكنل أن أنس ذلك اليول ميا حييي  .ا صي أحيدهم لسيألل ميا عاقي

بكل
فيل :
 من أن لقال تنه ابنك وأن ّأمه عا من نزوا ك الك ة وتنل أسب هلم قليا كب ا يف العائلة وكأنه لبجا أن أبتعد عنك».
هنا لظار لنا عام معاكء جل بوضوة لتم يف أقر واليد ،وزوجتيه ،وابنيه ،عامي أدوي الرعي وا يوف علي بشيرى وأفسيد عاقية
13

زواجاييا خبالييد ،وكييان يف الوقي ذا ييه دافعييا قييوا هلييا لتتييزوك ب ي " حممــد من ـ " أانييا رحلتاييا تل العاصييمة ،فيييد كييان أ لولييد ،مطليييا ،وظروفييه
ناسباا ك ا.
شخصيات رواية " رمال متحركة " حسب ظهورها:
بشرت ميماوي :بطلة الروالة صاحبة الصوت املائك  ،الشخصية األصيلة ،الطيبة ،الوفية ،املناضلة اليولة.
خالد بن مال  :الرج ال رت ،صاح املكانة الرفيعة ،اة  ،الويف لبطلة الروالة.
أحد الدراويش من أولياء هللا الصاحلني :عام مساعد للشيخ اليالد جد بشرى.
الشيخ القايد :ألجر التمر ،جد بشرى.
زوجة الشيخ القايد وابنة عمه :املرأة الطيبة ا لوقة ،الوفية.
ونـي زوجة الشيخ القايد ووالدة بشرت :امرأة من بلد السودان.
أم عربية والدة وين.
القبيلة :أه وعش ة الشيخ اليالد .العام املعاكء لزواجه من و .
عبد هللا (اجلاج التيماوي) :والد بشرى بطلة الروالة.
الد ت :من بني الشخصيات البارزة يف ا تمع األدرارت واصة عند نسا العائات الكب ة ،فان مصدر تدوال البا ية وال يرة والسيرور،
وجل األوبار اجلدلدة ،لعرفن ملرة والنزاهة.
السيدة العطوفة لة منَّانة زوجة شيخ الزاوية :منبع ابنان والعطف والرمحة واةبة...
مراد موايت :جتربة زواك بشرى ال اشلة.
السعيد :عم بشرى الذت لسكن لعاصمة.
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سيميائية الشخصيات يف رواية " رمال متحركة " لــ :عائشة بويبة
by: Aisha Bouiba The semiotics of the characters in the novel "Shifting Sands

أمحد وحممد ومسية :أبنا عم بشرى.
فارس أمقران :الشاب األشير هب الطلعة زمي بشرى يف العم .
حممد من  :الشاعر الذت ليود الطائرة والذت عرف عليه بشرى لول رحلتاا تل العاصمة والذت أصبح زوجاا.
ابتسام :صدلية بشرى
خامتة:
وتاما ليد تيزت روالة م رمال متحركة م ليي :عائشة بويبة ل را لتعدد مضاميناا ،ورلاها ،و نور شخصيياهتا ،وأصيواهتا اللغولية ،ت يا روالية
أصييي محل ي يف طياهتييا قيمييا خمتل يية ع ي بييني األصييالة والوفييا  ،ااوييا  ،الطيبيية ،اب ي  ،العطييا  ،رصييدت أحييداااا ووقائعاييا يف جممييور
أمكنيية ،وق ن ييا فيا ييا عل ي د ت ورم ييوز عدل ييدة ،ملسيينا فيا يا ألض ييا حت ييدت ،وصييمود ،و ييا  ،الشخص ييية ال ييذة مبش ييرى يم يياوتم ،الص ييح ية
البارعة ال سضل من أجي حتيييا حلمايا يف الن ياة ،هيذا ابليم اليذت أضيح حيييية ملموسية ،ب ضي عوامي متنوعية لايا السيرد والي
جل ييأس لكش ي اا واس ييتنباطاا تل مس يييميائية الشخص يييةم ،ه ييذه األو ي ة س يياعد نا ك ي ا يف العم ي عل ي تب يراز وتظا ييار ييات ك ي شخص ييية م يين
شخصيييات الروال يية ،واس ييتخراك م ييدلو هتا ،فك ي شخص ييية اوتارهت ييا الروائي يية شييك يف وجا يية نظ ييرس عام يية ميين العام ييات ال ارق يية ال ي رك ي
بصمتاا يف املنت الروائ .
من املاحم أن الروائية عائشــة بويبــة قيد تكني مين وظييف ميياطع سيردلة دالية علي شخصيياهتا وأبطاهليا ،و يطييع الروالية تل أجيزا أو
فصول أو لني حمطات ،جتسد ك حمطة جمموعة من التياطبات ،واالصراعات ،واألحدا  ،انب ي عن فواعي وعوامي ك ي ة منايا املسياعد،
ومناا املعاكء.
ع ييد نظ ييرات العوام ي ا مس يية الك ييربى ذ ا يزان ا ن ع ييا  ،ع ييدل ا يزان ا ن ع ييا ا ،ذا نبس ييان ،ا نط يوا ا ،ذالوداع يية ،ع ييدل الوداع ييةا،
ذالت ييا وقطبييه اآلويير نييضييه الا ييا ذأو عييدل الت ييا ا ،ذا ن تيياة ،ا نغيياقا .تضييافة نوعييية ،تذ تشيياك و تبييالن يف ال ييرد الواحييد ،وذلييك
حس مزاجه ،وهو ما تيزت به شخصيات وأبطال روالة "رمال متحركة".
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قائمة املراجع:
•

سليمان عبد الواحد تبراهيم ،الشخصية اانسانية واضطرا هتا الن سية ،رللة يف تطار علم الن ء االا  ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزلع ،األردن ،ن  ،1سنة .2014

•

عائشة بولبة ،رمال متحركة ،منشورات الوطن اليول ،سنة .2019

•

عبد الستار تبراهيم  ،السعاد ة الشخصية يف عا مشحون لتو ر وضغون ابياة ،كتاب الراة ،مؤسسة اليمامة الصح ية ،ن  ،1سنة .2005

•

عبد هللا الرولتع ،يف الشخصية السعودلة ،العوام واةددات ،مابني ابنظ والشاد ذاجلز األولا ،مطابع دار جامعة امللك سعود للنشر ،ن  ،1سنة .2014

•

عمر عيان ،يف مناهج حتلي ا طاب السردت ،سلسلة الدراسات ذ2ا ،منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشا سنة .،2008

•

فيلي هامون ،سيميولوجية الشخصيات الروائية ،ر ة سعيد بكراد ،يدمي عبد ال تاة كيليطو ،دار ابوار للنشر والتوزلع سورا الطبعة العربية  ،01سنة .2013

•

لورانء .أ .برفني .علم الشخصية ذك 1ا ،ر ة ذأمين حممد عامر ،حممد

الرواوى ،عبد ابليم حممود السيدا ،مراجعة عبد ابليم حممود السيد ،املركز اليوم للب ة

العدد  ،1634ن  ،1سنة .2010
اهلوامش
* شاعرة وتعامية وروائية كت

الشعر الشعيب وال صيح والنبط والروالة ،متحصلة عل شاادة الدراسات التطبييية يف السمع البصرت متحصلة عل شاادة التعليم العا يف علم

الن ء ،درس علم البيولوجيا ،رئيسة مصلحة وقالة األمومة والط ولة ملستش  ،مستشارة وجيه ربوت ،رئيسة عية ملة األحباب ال يافية ادرار.
1ا فيلي هامون ،سيميولوجية الشخصيات الروائية ،ر ة سعيد بكراد ،يدمي عبد ال تاة كيليطو ،دار ابوار للنشر والتوزلع سورا الطبعة العربية  ،01سنة ،2013
2ا عائشة بولبة ،رمال متحركة ،منشورات الوطن اليول ،فنك للكت  .سنة .2019
3ا املصدر ن سه،

. 19

.8/7

.16

4ا عمر عيان ،يف مناهج حتلي ا طاب السردت ،سلسلة الدراسات ذ2ا ،منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشا سنة ،2008
5ا رمال متحركة ،مصدر سابا،

.22/21

6ا رمال متحركة ،مصدر سابا،

.25

.88

7ا عبد الستار تبراهيم  ،السعادة الشخصية يف عا مشحون لتو ر وضغون ابياة ،كتاب الراة ،مؤسسة اليمامة الصح ية ،ن  ،1سنة 2005

.44

8ا لييورانء .أ .بييرفني .علييم الشخصييية ذك 1ا ،ر يية ذأمييين حممييد عييامر ،حممييد ي الرويياوى ،عبييد ابليييم حممييود السيييدا ،مراجعيية عبييد ابليييم حممييود السيييد ،املركييز اليييوم للب يية الع يدد
 ،1634ن  ،1سنة ،2010

.60

9ا سليمان عبد الواحد تبراهيم ،الشخصية اانسانية واضطرا هت ا الن سية ،رللة يف تطار علم الن ء االا  ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزلع ،األردن ،ن  ،1سنة ،2014
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Abstract ملخص

َّ رُّبما يرى كثريٌ من املعاصرين
اعتيادي يف
أمر
ٌّ
ٌ أن موضوع الزواج الثاين يف اجملتمعات القدمية يبدو كأنَّه
َّ  غ ووري،تص و مومر
وعري تك ما ور أنوَّه كووان مغووامرث حميومووة اجملا مووةغ و ويَّما يف ووا
أن ة ورااث ال ورا الُو مأ
الزوج ةَ ْدر بمه لم م
ٍ املتسرع بعد جتربة
ال َي ْق مد اليت تتمثَّل الزواج أم
زوج مه الوىلغ مينتابه
َّ طالق يكتُف مياا
َ أ
وه الدرا وة تسولمأل ال ووا علوى اجلانوا اِّنس م، ....ا،النَّدم على طالةمه هلاغ والزواج من ري
واينأ هلوها
ٍ
ٍ ٍ
وعريغ الوهي يتنووع
وائِّ الُ مأ
املوضووع برييوة منيَّوة ياليَّوةغ نرصود مون االهلوا موا تكُويه بنيوة السورد اكك مأ
وها الب ور أن نر و معوا القوي السورديَّة يف املُواد، بني الراجيود والكوميود غ ودودف مون اوال
.اككائِّ لقصيدث الزواج الثاين يف الُعر العريب القدمي
مأ

Many contemporaries may see that the issue of second marriage in the ancient
societies seems to be a normal thing in their perception, but reading the poetic
Poetry, heritage shows that it was an adventure fraught with risk, especially in the
case of loss, which is represented by hasty marriage in which he discovers his
marital love for divorce. This study sheds light on the human side of this
subject with an artistic and aesthetic vision, through which we monitor what
the poetic structure reveals, which varies between tragedy and comedy, and
we aim through this research to draw the parameters of values in poems about
the second marriage in ancient Arabic poetry.
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مدخل
الصريورث ميتيقان
َّخصِّ ا
ااصغ و
تتناوب التَّجربة اِّنسانيَّة بني ما ،و
أم
جتماعِّغ من جاة َّ
شخصِّ ٌّ
اجتماعِّ عامٌّغ وةد يلتقِّ الُ م
ٌّ
ٌّ
عامة للموضوعغ أو للقيمة اليت  ِّ،م م
وضع التقيأمي غ وبهلك تت َّو التَّجربة
يف المري غ وبهلك تغدو التَّجربة الُخصيَّة َّ
اخلاصة مع الزمن ريية َّ
َ

اليرديَّة إىل ٍ
ريية اجتماعيَّ ٍةغ وليس من احملتوم أن تكون تلك المريية ص ي ة؛ َّ
انتج من اربات مرديٍَّة
نسق
ٌّ
لن التَّوامق علياا ،و ٌ
اجتماعِّ ٌ
مر ٍ
اكقيقِّغ م
الين أض َ ت موضوعا ميزج بني نسقني خمتل َيني؛ م
ونسق أم
اكمة .مإذا انتقلت التَّجربة من الواةع إىل أم
الين املتخيَّل الهي
نسق الواةع
أم
الُعريَّة يف ياق الة عاطييَّة انيعاليَّة تنتاب الُمعراا ويسيطر علياا عنصر اخليا غ و يَّما َّ
أن ما مييأمز الُمعراا ممن ري،
متليه التَّجارب مأ
اكس املر،ف الهي يرمسون من االله صورث منيَّة لأل دا الواةعيَّة حتمل جانبا ما من جوانا اكياث اِّنسانيَّة تبعا لتجارهب
،و ذلك م
ٍ
يال.
َّ
اخلاصةغ و َّ
من ٍأ
لكن ضمن نسق ٍأ

الزواج الثَّاينغ َّ
إن ،ها المر كان من امليرض
العريب القدميغ  ِّ،ظا،رث َّ
تقف ،ه ال أمدرا ة عند إ دى التَّجارب اِّنسانيَّة يف مأ
الُعر مأ
الُعريَّة يي ِّ إىل ري ذلكغ
أن يكون لوكا طبيعيأا يف ضوا املر لة التارخييَّة اليت نت َّد عنااغ َّ
لكن واةع اكا الهي تنطق به النمصوص مأ
إذ جند نصوصا شعريَّة ااض شعراي،ا مار اربث مؤ ٍ
الزواج الثَّاين يف ةرائ ا
ملةغ كان هلا أثر،ا يف ياهت
ت جتربة َّ
َّ
اخلاصةغ إذ ةد َ ْ
َ
َ
ٍ
ظارت يف ال اليا اليت نسجوا هبا تلك
الُعريَّةغ متيتَّو َقت تلك القرائح عن أشعا ٍر ختلو من مأ اثٍ َّ
مأ
عربوا عنااغ و َختْل من طرامة َ
الشعار.
م
م
م م
م
ممرييغ من
ديغ وشع مر جران َ
العود الن مأ
نقف عند أمنوذجني شعريَّني للتَّمثيل هله الكَّا،رثغ خنتارمها من شعر انمع بن لَقيل ال َي ْق َعس أمِّ ال مأ
الزواج الثَّاين يف مش ْع َرياماغ واا من جاة أاجتا،ات امل مون الهي
الو غ وددف إىل درا ة البناا
شعراا القرن
أم
اككائِّ لمكا،رث َّ
اهلجري َّ
مأ
اككائِّ الهي تقوم عليه.
للسرد
أم
الين َّ
تسرد تيصيالت تلك التَّجربةغ أم من جاة التَُّكيل مأ

جتربة اليقد يف شعر انمع بن لقيل
إن اخلطاب الهي يتُ َّكل يف م
السرد()1غ ري َّ
َّ
صيغة كاي ٍةغ ماما كانَت بسيطةغ َّ
عري
أن َّ
بد أن يقوم على عنصر َّ
السرد يف مأ
َ
الُ مأ
عري من اجلد الهي
حيتك إىل اخليا و َّ
النزعة الغنائيَّة على حن ٍو أبرَ ممَّا ميكن أن جند يف رد اككاية النثريَّةغ و خيلو مياوم َّ
الس مرد مأ
الُ مأ
بقِّ دائرا ولهغ ولسنا ،نا يف صدد الدماو يف التَّأ يس النَّكري لألدلَّة اليت تثبمت َّ
السرد
للسرد
الُعريغ وإ ْن كان َّ
أن َّ
ور يف النَّص مأ
َ
َّثريغ ري َّ
السرديَّة يف
أن املُرك بيناما ،و التَُّكيل
الُعر م
اككائِّ الهي يَستغن عن الداث َّ
ي خيتلف يف بعض جوانبه عن مزا َّ
مأ
م
السرد الن مأ
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م
شعري حيمل ممسةَ (اكَكِّْ)غ واا أكان عنصر
نص
بناا كل َّ
الُعر و َّ
الصلة بني مأ
ةصة ماما كانت بسيطةغ بهلك تت قَّق أ
السرد يف كل ٍأ
ٍأ
ٍ
بسيلغ أم كاية انضجة ةائمة على أ دا ٍ
(اككِّْ) ةائما على د ٍ
دي ٍ
ٍ
متتابعة َمصو ٍة مشعرا يف
بسيل َم ٍ
َ
صوغ شعرا يف تُكيل ر ٍأ
ردي مرَّك ٍ
ٍ
ا.
تُكيل
ٍأ
الزواج الثَّاينغ
عَن بقصيدث َّ
نقف أو عند التَُّكيل َّ
ردي البسيلغ وخنتار مثا له جتربة الفقد اليت ترتبل ُّبوضوع حبثنا الهي ي َ
الس مأ
الزوج إىل م
لكن ةبل امل ِّ يف
ونقصد بتجربة اليقد نني َّ
وجه الوىل بعد طالةمااغ واةرانه بغري،اغ ومنثأل هله الكَّا،رث بُعر انمع بن لقيلغ و َّ
بد من الوةوف على ٍ
ذلك َّ
ترية مقت ٍبة لهغ مَ َمن ،ها الَُّاعر؟
()2
وع َّد ابن َّالم يف الطَّبقة
ااتلمف يف أنَّه
جا،لِّ أو إ ال ٌّ
ٌّ
ذكر ابن َ َجر العسقالينم يف القس الثَّالر من املخ رمني غ َ
مِّغ َ
م
عم مرينغ ويعلَ ذلك أي ا من
وذكر له واةعة مع َّ
اكجاج َّأوَ إمارتمه ( )3ميعلَ ممن ذلك أنَّه من الوم َّ
اخلامسة من الُمعراا الي و اِّ الميأنيغ َ
شعر الهي اشتكى ميه طو َ العمرغ كقوله (:)4

ت َكأَنَِّّن
ت لََق ْد َع ِّم ْر ُ
َولَئِّ ْن َكِّ ْرب ُ

الريـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
يب
غُ ْ
ص ٌن تُـ َفيِّيئُهُ يِّ ُ
ـاح َرط ُ
اك َح يقاً َم ْن يُـ َع َّم ْرُ يْبِّلِّـ ـ ـ ـ ِّـه
فَ َك َذ َ
ِّ
ِّ
يب
َك ُّر َّ
الزمان َعلَْي ـ ـ ـ ـ ــه والتَّـ ْقل ُ

كهلك ااتلمف يف م
امسه وا م أبيهغ ويارث املصادر على أنَّه انمع بن لقيلغ وذ َكر ابن َّالم اجلم مِّ أنَّه :انمع ونوييع ()5غ ومسَّا ابن
()6
ل
جاجِّ أنَّه" :نوييع بن نييع ال َي ْق َع مس أِّ"()7غ وعلى ،ها يكون لقي ٌ
ذكر َّ
َ َج ٍر انمعاغ مثَّ ةا " :ويقا له :نوييع"غ مكأنَّه َّ
رج َح َّ
الز م
الو غ و َ
جد غ و تثريا يف ذلكغ مالعرب ت م
َّ
حممد علِّ بودةة ()8غ و يعلَ اتريخ و دتمهغ و اتريخ وماتهغ
شعر و َّققه الدكتور َّ
سمِّ اجلَ َّد أاَ .
أ
يع َ
من إمارتمه.
بن يو ف
دليل عليه من الصو القدميةغ ما اال أنَّه َ
أدرك َّ
َّ
اكج َ
وما ذكرتَه املراجع اكديثة يف ذلك َو ٌْ ،
الثقيِّ َ
اج َ
َ

أثر،ا الوجداينَّ يف شعر غ وكانت وجه من بن منقه بن َج ْ وانغ وتدعى يَّة()9غ وكان يف طبعماا م دَّثغ
ةصةٌ يف َّ
لنام ٍع َّ
الزواج ترَكت َ
مسبق لسانه اليمنيغ االما لم َوما ذكمَر يف بعض املصادر القدمية من َّ
امروا عليه بهلكغ
مع بأمه العكي م هلاغ وكان أن تُاجرا يوماغ َ
أن أ،لَاا َ
"م لف بطالةاا يف ٍ
م
اح"()11غ ول َّوما يئس أن ت َّرد إليهغ
شِّا"( )10مثَّ أراد أ
َ
َ
يسرجعااغ مأىب أ،لو،ا أن ت َّرد إليهغ "مقاتلَا غ ََّّت كان بينا جر ٌ
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وج ْا َمةَ بنت شيبان بن َم ْرثَد()12غ مل جيد هبا أنساغ وبقِّ َ نينه مرأتمه الوىلغ مقا يف ذلك ةصيدته اليائيَّة(:)13
َّ
تزوج ب َ
ِّ
ْحـ ـ ـةً فَ َك ِّرْهتُـ َهـ ـ ــا
َوَر ْد ُ
ت بِّئ ــاراً مل َ

ِِّب َْهلِّ َي أ َْهلِّي ْاأل ََّولُو َن َوَمالِّي ـ ـ ـ ـ ـ ــا

م
م م
مااتصر هبا الَُّاعر كايةَ جتربتمه يف
اككائِّغ
السرد
أم
محلَت ال م
تيصيالت َّ
صورث يف صدر البيت َ
(وَرْدت بئ ووارا م ْل َ و ووة مَ َك مرْ،تو َاو و ووا) عااَ
َ

َّصويري حيكِّ االصة معاانث
املكون الت
واجه الثَّاينغ من اال الد لة املكثَّية ككاية اكد الهي ا تعار له الَُّاعر تلك ال م
صورثغ ماها َّ
مأ
م
تصويري للتَّعبري عن د لتني متناة تنيغ إ دامها ظا،رثغ والارى كامنةغ َّأما الد لة الكَّا،رث مي كِّ
رد
ٌّ
الَُّاعر يف واجهغ والبئر املاكة ٌ
السرد اككائِّ الكا،ر وراا
معنا،ا ظا،ر ال م
املعرب عن مُاد واجه الثَّاين الهي ا تعار له صورث اآلار املاكةغ وي مر ،ها َّ
صورث مأ
الُعريَّة مأ
ردا كامنا حيمل مُادا آار لل كاية اليت يست ر مياا الَُّاعر اكالة ال منيَّة امل معربث عن و ماجه َّ م
مل صورث اآلار املاكة
أ
َ
الو غ لت َ
السابقة لدى وجته الوىل اليت كان حيبماا وإن كانت تغ م بهغ ََّّت ندم على
نقي ا ضمنيأا مقابال يتمثَّل يف صورث املاا العهب من ياته َّ
وجه
وظار معَن اليقد الهي كابد الَُّاعر بعدما طلَّق وجته الوىلغ َّ
مصرح به يف َعج مز البيت نيسهغ ُّبا امتدى به َ
التَّسمرمع بطالةااغ َ
م
م
م م
م
وجه الوىلغ
الوىلغ
مجعل مدااَ،ا أب،له وماله ( مأب َْ،ل َِّ أ َْ،لِّ ْال ََّولو َن َوَمالي و و و و و ووا) مأراد ال،ل ذَوي ةرابته وعُريتَهغ وبقوله " :أ َْ،لِّ ْال ََّولو َن" َ
َ
الُعريَّة اليت جاا هبا الَُّاعر يف صدر البيتغ
ي
و،ها التَّ ام
اككائِّ املوا ي لل م
السرد م
الليكِّ يقت ِّ ت َّاما يف املعَن يكُيه النَّسق َّ
صورث مأ
م
م
َّصغ من اال جتسي اليكرث النَّيسيَّة للكر يف ٍ
مادي
صورث اكسيَّة يف بناا التَُّكيل الن أم
وبهلك ت ْس ما ال م
َّيسِّ َّ
للسرد مأ
عري يف الن مأ
نسق ٍأ
الُ مأ
سِّ مستم أٍد من صورث م
ورود الَُّاعر على اآلار اليت يستساغ ماي،ا.
أٍ َ
دير الَُّاعر عن التَّجربة اجلديدث املؤملة اليت حتكِّ تعثر يف واجه الثَّاين يكار يف ري موضع آار من شعر غ وأييت ظاور ار ا
م
لريد،ا
ك ل َّوما طلَّ َق وجه الوىل ككة َك َد ٍرغ مثَّ راح يقاتل أ،لَااغ َّ
أورد املاال َ
صرحيا اترثغ وضمنيأا مسترا ُّبا يو يه الُمعور الكل الهي َ
إليه(:)14
ـني إِّنَّن
َوإِّيَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك َوال ـظُّـ ـ ـ ـ ـ ـ ْلـ ـ َـم ال ُْمبِّي ـ َ

ال ِّ
لر َج ِّ
ُّ
شى ِِّب يِّ
املغاشيا
لم يَـغْ َ
أرى الظ َ
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ت ابْ َن تِّْقـ ـ ٍن ،فَطَـ ــانَـةً
أ ََجتْ َمع ،إِّ ْن ُك ْن َ

وتَـغْـلَب أَحيـ ـ ـ ـ ـ ــاانً و ََتْيت الدَّو ِّ
اهيَ ـ ـ ـ ـ ــا
ْ
َ
َ
َ

ت أَ ْكثَـ ــر َ ِّ
ت
َّر ْ
إِّذا أَنْ َ
ْ
ـل َكد َ
ت اجملاهـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ك ِّم َن ْاألَ ْخ ََل ِّق ما كا َن صافِّي ـ ــا
َعلَْي َ

م م
م
م
م
معور
عري ا
من الالمت تياوت
اخلطاب مأ
الُ مأ
نسج ،ها الُ َ
الينمغ وةد َ
ككائِّ املتعلأق الكل يف ،ه القصيدث بني التَّقرير املباشر واِّحياا أأ
أ
العامغ ري َّ
ظل حيمل يف البنية
ب مري ا لتيات من املتكلأم إىل املخاطاغ منقل التَّجربة من
أن ديثَه عن الكمل يف بعض شعر َّ
اخلاص إىل مأ
مأ
م
م
معور يف ٍ
الُعري
نسق من َّ
السرد مأ
العميقة للغة مأ
الُعريَّة إ سا َ ه النَّدم للكمل الهي َ
أوةعه على نيسه و وجه ني طلَّ َقااغ وةد مز َج ،ها الُ َ
م ()15
ٍ
ٍ
أوةعه
نسجاا يف املُاد السابق ُّبعاين اككمةغ لهلك ا تعا َن اب من ت ْق ٍن معاد معنوأ لتجربة اككي الهي َ
املُبَع بنزعة تراجيديَّةغ َ
الغ ا اعةَ ٍ
الرمويَّمة مواةع الن م
َّدمغ مأاطأ مرما غ بعدما كان اذةاغ وجاا هبها املعَن يف ياق ا تياام اِّنكاريغ تعبريا عن
يلة عن َّ
َ
َ
ضمن ُّبُاد الو م
مأوردته َّ
رود على البئر اليت َم َّج الَُّاعر
الُعور ال ى للرعونة اليت لبَت الَُّاعرغ َ
اِّ،غ و،ها املُاد يلتقِّ على حنو ٍأ
الدو َ
م
م
م
يِّغ الهي ،و املتكلأم غ أي الَُّاعر
َّص عن
املقصود به اخل أم
(وَرْدت بمئ ووارا م ْل َ و ووة مَ َك مرْ،تو َاو و ووا) و يصرمنا ضمري اخلطاب الكا،ر يف الن مأ
مااَ،ا َ
املبنيغ اليت وإ ْن محلَت يف املستوى املباشر معَن الكماورغ مإدا حتمل أي ا يف
نيسهغ ولهلك اةر َن الكمل يف ،ها اخلطاب َّ
ي بصية مأ
السرد مأ
م
م
ني م م
السيمائيَّة إىل معَن البَ م
أتويل يقت يه ياق ال َّسردغ من جاة ضمري
امليرقغ وذلك املعَن ال أ م
أ
من شيئا من اِّشارث أ
من ٌ
مستوى معنا،ا ال مأ
م
م
من املختيِّ وراا وار الَُّاعر ملخاطَا َّ ٍ
مل عنه عااَ التَّصريح أ ياان حبكاية تيصيالت جتربة اليقد اليت
متو ،أو متخيَّ ٍلغ لي َ
املتكلأ ال مأ
بكلم مه م
يكابد،ا بعدما شعر م
لزوجه اليت يز حيبمااغ و َّ
الُاعر يف مواضع
الصرب وإ ْن أ بَوْتهغ لهلك جند َّ
اكا كان يقت ِّ منه َّ
كأمنا ذلك م
َ
أارى يستهكر تلك ال َّ م اليت انق ت مع م
وجه الوىل ةبل أن يطَلأم َقااغ ويسرد كاية تلك ال َّ م ٍ
السرد
بلغة عاطييَّة انيعاليَّةغ تييض َّ
َ
السعيدغ ليخف يف بنيته الد لية العميقة داث ضد أ مقابال لهغ يعمأرب عن اكاضر املث َقل الندمغ ولوعة
الُعري الهي ينسج اكد املاضِّ َّ
مأ
اليراق اليت أم
الزواج الثَّاينغ مقا (:)16
يعوضاا َّ
ِّ
ِّ
اض (ُُ )17مَلَّـ ـ ـ ـ ـ ـةً
َكأَ ْن ََلْ تَ ُك ْن م ْنهـ ـ ـ ـ ــا الْفر ُ

َوََلْ يـُْم ـ ـ ـ ـ ِّ
ـس يَـ ـ ــوماً ُم ْل ُكه ـ ـ ـ ـ ـ ــا بِّـيَـ ِّـمينِّـي
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ـت
َوََلْ أَتَـبَطَّنَه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َح ـ ـ ـ َـَلالً َوََلْ تَـ ـ ـبِّ ـ ـ ـ ْ
عاصمها ُدو َن ال ِّْوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ِّ
ـاد تَلِّْي ِّن
َم ُ
ٍ ()18
َوََلْ أَثْ ِّن ِِّبلْ َك َّف ِّ
اف طَـ ـ ْف ـ ـلَـ ـ ـ ـ ــة
ني أَطْ ـ ـ َـر َ

ـاب ( )20مص ِّ
َّاب َريْ ٍط ( )19يف العِّيَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
َك ُهد ِّ
ون
َ ُ

()21
وم الْ َـم ِّطي ـ ـ ـ َـر بِّنَـ ْع َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـة
َوََلَْ أَ ْخ َد ِّر الْيَ َ

ْس يف الْعِّظَ ـ ـ ـ ــام طَح ـ ـ ِّ
ب ـِّهــا َوبِّـ ـ ـ َكـ ـأ ٍ
ـون
ُ

ِّ
ك م ِّ
ـت
قاديْ ـ َـر فَـ َّـرقَـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
بَـلَى ،مثَّ ََلْ نـَ ْمــل ْ َ

ِّ
س وعُي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـون
سـ ـ ـ ـ ـ ــداً م ْن أَنْـ ُف ٍ َ
َوال َح َ

ادين ال َْوا ُش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو َنََ ،ي أ َُّم شافِّ ٍع
َوَما َز َ

ِّ
َّار غَ ْْي جنُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـون
بِّ ُك ْم َوتَراخي الد ِّ َ ُ

ِّ
ِّ ِّ
ص َحا
يل قَ ْد َ
َم ََت تُ ْذ َك ِّري عْنديَ ،وإ ْن ق َ

تَـ ِّـهـ ــج َعبـ ـ ــرةً ِّذ ْك ـ ـ ـ ـ ـر ِّ
ت ُش ِّ
جون
اك ذا َ
ْ ْ َ

ٍ
محل له ذكرى
لكل معاين ال َي ْقدغ ومنطلَ ٌق لم َس ٍرد
أٍ
مقولهَ ( :كأَ ْن َْ تَك ْن) ااتزا ٌ مأ
تيصيلِّ ل دا يسرجعاا الَُّاعر من املاضِّ الهي َ
كابد مَو ْقد،ا ومراةَاا بعد م
ياته برمقة م
تطليقه هلاغ مثَّ مي ِّ الَُّاعر ليسوق طرما من أ دا ذلك املاضِّ اجلميل ا تأمكاا
وجه الوىلغ اليت َ

السرديَّة
ردي لل د ككاية
مُا،د من ذلك املاضِّغ ويدير الَُّاعر أ دا َ ،ه َّ
السرد الهي ت مرَكت له وظيية التَّيصيل َّ
على عنصر َّ
َ
الس مأ
الُعريَّة يف مكان ،و م
حمل مقامه مع وجه ( يَّة)غ ةبل أن ينقلا إىل أ،له بعد طالةمه هلاغ ميقرن
(اليراض) من ختوم الَُّام ير كان م
مأ
م
م
عريغ ممن الصيات
الُ َّ
السردغ ماِّ سيَّة أو معنويَّة أو نيسيَّةغ و،ها التن موع أ َن َّ
الصيات يف ذلك َّ
الس َرد مأ
بزوجه الثَّانية (جامة)غ وتتناوب أ
املعنويَّة حت مسر على ما مات ممن مذكرا مع م
املعنوي
وجه الوىلغ وما لَمق َِّ من أ،لااغ وكأ ْن تكن له ليلة يوماغ كهلك ميزج الَُّاعر
َّ
م
لتجسد اكد َ املاضِّ واةعا ماثال
أم
(وَْ أَتَوبَطَّنَا و و و و و و و و و و ووا َ و و و َوال )غ وأتيت ال م
اكسِّ يف ياق َّ
السرد مأ
الُ مأ
عري ككاية ما كان بيناما َ
صورث اكسيَّة أ
عاصماا دو َن الْ مو و و م
للعيان يف اكاضرغ إمعاان يف الت مسر على ما م ى من منه معااغ وشوةا إلياا (وَ تَو وبمووت م م
واد تَلمْي من)غ وأييت الوصف
َْ
َ
م
وجهغ اليت يصياا أبدا طَ ْيلَةٌ انعمةٌ رةيقةٌغ َّ
رةيق و مض َع يف
عنصرا أوليأا يف بناا ،ها َّ
ثوب ٌ
كأدا ٌ
السردغ للمبالغة يف إظاار التَّ مسر على مقد َ
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ٍ م ٍ
م ٍ
واب مص م
م م
ون).
َعيبة من جلْد َمصون ( َكادَّاب َريْل يف العيَو و و َ
كلِّ أمشل منه ،و (املاضِّ)غ لي كِّ ما كان ميه رما ٍ
السرد يستدعِّ الَُّاعر ماان َّ
يف ياق ذلك َّ
ااصا (اليوم املطري) يف ياق م ٍن أٍ َ
م م
اككائِّ يف القصيدثغ وجاا
السرد
محل ا تأمكاا على أ لوب ا تياام وظييةَ مراعاث التَّيصيالت اليت تغن َّ
َّ
يف َجنا وجه الوىلغ وةد َ
السرد املعنويَّة واكسيَّةغ وبهلك
َّ
السرد مس ة اكزن على املاضِّ اجلميلغ بكل ما ميه من تيصيالت َّ
يِّ على َّ
مكررا يف البيات السابقةغ لي َ
ي انب ا اكركة ومكا،ر اكياثغ كأمنا جيري يف
السرد م
السردغ ويبدو املُاد َّ
الُعريَّة يف بناا َّ
ميتزج اجلميل ال غ لمتولَ َد من ال ،ه العبقرية مأ
م
ٍ
 ِّ،اكياث
ي بناا لغوأ َْحم اغ بل إنَّه متثي ٌل لواةع
السرد م
اكاضر املاثل للعيان ككةَ ته مك مر غ وبهلك يبدو التَُّكيل َّ
إنساينأ تبدو ميه اللغة َ
م
السرد.
نيساا()22غ وتبدو املقدرث على حماكاث الواةع
اِّنساينأ لغوأ ماثلة يف الطاةة ال لوبيَّة اِّبدَّاعيَّة للغة اكيَّة يف َّ

م
الُعر العريب القدمي من مُاد الواشِّغ ري َّ
أن
السرد
الُعري الهي يعَن بتيصيالت َّ
خيلو َّ
ا يف مأ
اككائِّ يف بنية النَّص مأ
م
ةصة اك أ
م
ةلا
َ
كيد الواشِّ ٌ
وصل إىل رضه يف التَّيريق مأ
املاديغ ليس بو عه أن ييص َل َ
حمتوم اِّاياق من جاة عالةة المروح احملبوبغ مالواشِّغ وإ ْن َ
م
م
اجملنون
العاشق
نتج مم َن الوشايةغ َّأما صورث
موضوعِّ للتَّيريق
العاشق عن المروح اليت َع مُ َقااغ مصورث ترااِّ الدَّار معاد ٌ
ٌّ
مأ
املادي الهي َ
العلوق اليت أتىب المرضوخ وإ ْن ا َن اكبياغ أو دثَت اصومةغ َّ
مكأمنا الَُّاعر يف َ كْرث تلك المروح بني الَني من
ممعاد ٌ
ٌّ
موضوعِّ للمروح َ

الص و واِّ ماا(:)23
َّ

ادين ال َْوا ُش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو َنََ ،ي أ َُّم شافِّ ٍع
َوَما َز َ

ِّ
َّار غَ ْْي جنُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـون
بِّ ُك ْم َوتَراخي الد ِّ َ ُ

ِّ
ِّ ِّ
ص َحا
يل قَ ْد َ
َم ََت تُ ْذ َك ِّري عْندي َوإ ْن ق َ
ِّ
العود
جتربة التَّعدُّد يف شعر جران َ

تَـ ِّـهـ ــج َعبـ ـ ــرةً ِّذ ْك ـ ـ ـ ـ ـر ِّ
ذات ُش ِّ
جون
اك َ
ْ ْ َ

للس مرد
عري يف جتربة ال َي ْقد واكنني إىل َّ
الزوجة الوىل والنَّدم على طالةمااغ ومنثمأل َّ
َمثَّو ْلنا بقصيدث من شعر انمع بن لقيل َّ
للس مرد مأ
الُ مأ
يغ م
م م
ٍ
وجران ا َلعود ( )24لقبه()25غ
العودغ و،و عامر بن اكار النممري م
ا مأ
عري يف جتربة التعدمد واجلمع بني وجتني بقصيدث من شعر جران َ
لُ مأ
م
م
َّ
لِّغ مقا  :أم
"يقرر
شاعر إ
المِّغ ذكر املستُرق (بروكلمان) أنَّه جاٌّ ،
ٌّ
ل َسوط اخته من جران اجلَ َمل .تعرف نة و دتهغ و نة وماتهغ ٌ
()26
ينص بروكلمان على مصدر الهي ا تند
الداا العرب أنَّه من اجلا،ليأمني" وليس هلها الزع ما يؤيمأد من املصادر العربيَّة القدميةغ و أ
62

حوليات اآلداب واللغات
Annals of letters and languages
annaleslettres@gmail.com

العرب القدمي
السرد
احلكائي يف قصيدة َّ
َّ
الزواج الثَّاين يف ال ِّي
ُّ
شعر ِّي
Narrative Narration in the Poems about the Second Marriage in Ancient Arabic Poetry

حتر للتَّوثيقغ مهكروا َّ م
اتبعه على ع ممه بعض البا ثني يف ماننا عن ري أٍ
ا،لِّغ وإىل ذلك ذ،ا (جواد علِّ)
العود ج ٌّ
أن جران َ
إليهغ وةد َ
جا،لِّ"( )27واك مق َّ
أن
ي على أنَّه شاعر
مهكر أنَّه جا،لِّغ مث عزا دليلَه على ذلك إىل
البغدادي يف ازانة الدبغ مقا " :وةد َّ
نص البغداد م
ٌّ
مأ
َ
الزع غ مهكر َّ
أن جلران العود ديواان َّ
وعد صرا ة يف دواوين
أثبت يف ازانتمه
البغدادي
نقيض ،ها َّ
َّ
َّ
ينص على ذلكغ بل إنَّه َ
َ
اِّ الميأمني(.)28
كابد جتربة ال َي م
م
الزواج على النَّقيض من جتربة انمع بن لقيلغ ري َّ
قدغ مَو ْق مد
العود يف َّ
أن النتيجة كانت وا دثغ منامع َ
أتَت جتربة جران َ
م
م
ٍ
بقِّ ةلبه معلَّقا الوىلغ وم ى يف شعر يسرد لوعةَ ذلك
وجه الوىل بطالةمه هلاغ وةد كان حمبأا هلاغ َّ
ملما اةر َن بعد طالةه هلا امرأث اثنية َ
ا امرأث على م
م
م
وجه الوىلغ مثَّ اةر َن
كابد جتربة التَّعدمدغ إذ أ َّ
العود مقد َ
ال َي ْقد ردا شعرأ زيناغ إذ جيد النس يف واجه الثاينَّ .أما جران َ
مانقلا بمه للثَّانية إىل كرٍ هلما معاغ وم ى يف شعر يسو و وورد لنا تيصيالت تلك املعاانث.
هباغ لتصري ياته إىل بؤس بني وجتنيغ
َ

مبن على
قصة َّ
ي لم َّ
الُعر م
عري متياوات بني الَُّاعرينغ َّ
الين َّ
مالسرد مأ
للسرد مأ
الزواج الثَّاين يف شعر ابن لقيل ٌّ
كهلك جاا ال لوب م
الُ مأ
ي يف َّ م
العود
لُعر م
السردغ يف ني بدا َّ
ويرشح ال مناا يف تيصيالت َّ
السرد ا مأ
(تراجيد ال َي ْق مد)غ إدا ةصة تطيح اكزن واملرارثغ َ
ةصة جران َ
م
ٍ
وضنْ م
بتيصيالت رديٍَّة تبعر على ال َّ م
ٍ
نصيا ري ٍ
ك العيش
ك مع
مبنيأا على (كوميد التعدمد) حميوما الطَّرامةغ مُبَعا
ةليل من النَّكد َ
الزوجتني.
مع َّ
تقانة َّ م
الزواج الثَّاين يف مشعر مجران العود ن مج أدا بم م
رد
ي يف ةصيدث َّ
الُعر م
َّ
السرد مأ
السردغ ير لو ة كاملة لقصيدث الزواج الثاينغ ٌ
ٌّ
َ
تعود للكماور أَةوى ممَّا كانت عليه.
خيلو من ال غ وإ ْن ا َكه الَُّاعر بنسيج الطَّرامةغ اليت ما إن تغيا ةليال عن مسا ة َّ
السرد مأ
الُعري ََّّت َ
الزواج الثَّاينغ
اككائِّ يف ةصيدته اكائيَّةغ اليت يبدو لنا َّأدا ا تقلَّت هبها املوضوعغ
الس َرد
م
موضوع َّ
متثيال هله الكَّا،رث يف شعر ندرس َّ
َّ
ٍ
وميكننا تقسيماا إىل ثال م
يغ والثَّاين :صورث
عري لل كايةغ املُاد َّ
امت يف بناا َّ
السرد مأ
َ
الو  :وصف املرأث الغَ مو مأ
الُ مأ
مُا،د أ ا يَّةغ أ َ
م
الزواج الثَّاين.
الرئيس يف كاية َّ
ن علياا اكد َّ
اليَّت املغرورغ والثَّالر :انقالب اكا وكوميد املُادغ ير مُاد العقدث اليت ب َ

ويغ اليت امتمِت الَُّاعر هباغ ُّبا أظارته من ٍ
ينة مستجلَبة
الُ َّ
يف املُاد الو من اككاية يبدأ الَُّاعر َّ
الس َرد مأ
َ
عري بر صورث املرأث الغَ مأ
َ
مصطنعة ختيِّ هبا قيقةَ أم مر،اغ إىل أن َّاخت َه،ا الَُّاعر وجا له مع م
الزواجغ و،ها املُاد يغلا
وجه الوىلغ ليقع ميما نصبته له ممن َشَر مك َّ
َ
ككاية طر ٍ
ٍ
م
يية يدال الَُّاعر يف تيصيالهتا قا بعد أن
ي جادٌّ
ااد َ مرد ٌّ
من الغََزم مص ْر ٌ
فغ َري أنَّه مم ٌ
عليه اجلدمغ ويكار لنا وكأنَّه ٌ
ضرب َ
الزواج (:)29
يقع مريسةَ ذلك َّ
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أ ََال ال يَـغُ ـ َّـر َن ْام ـ ـ ـرأً نَوفَلِّيَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةٌ

()30

ِّ ()31
ِّ
الر ِّ
َّح
َعلى َّ
ب ُوض ُ
أس بَـ ْعدي أَو تَرائ ُ
ِّ
َوال فاح ٌم يُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقى ال يِّدها َن َكأَنَّهُ

ِّ ()32
يك أَبطَ ُح
أَس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـاو ُد يَزهاها لِّ َعينَ َ
ٍ ()33
قيصة
َذانب َخيـ ـ ـ ـ ٍـل ُعلِّي َق ْ
ت يف َع َ
َوأ ُ
ِّ ِّ
ح
تَرى قُرطَها من ََتته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يَـتَطََّو ُ
ٍ
الزواج الثَّاينغ ري َّ
ةد نكن َّ
أن الَُّاعر يصرمنا عن ذلك الكَّ أمنغ
مستال
املُاد مطلع ةصيدثٍ زليَّ ٍةغ وليس
أن ،ها
ةصةَ َّ
كاية تسرد َّ
َّ
َ

م ني بدأ بقوله( :أََ

َّ
الغزل إىل نقيض الكَّا،ر من صيات
يقلا كل ما جاا يف ،ها املُاد َّ
الس مأ
يوَغ و َّور َن ْام و و ورأ )...إمنا أراد بهلك أن َ
ردي مأ

ردي الهي يدمعنا به الَُّاعر إىل أن ننتكر بتلاف إىل
الغز ا أم
كسِّ بتلك املرأثغ مجاا النَّاِّ بعد أداث ا تيتاح جزاا من عنصر التَُّويق َّ
الس مأ
ما بعد تلك املياجأث الغزلية من مواةف ردية ككايته الطريية مع وجتيه.

م
عري إىل
اككائِّ على وصف تلك املرأث
السرد
املتجملَة اليت حيكِّ الَُّاعر َّ
ةصةَ و ماجه هباغ ومي ِّ َّ
يف ،ها املُاد يقوم َّ
السرد مأ
م
أ
الُ مأ
وصف ٍ
أظارت
شِّا من ذلك اجلما املصطنَعغ ماِّ امرأثٌ َّاخت َهت ضرا من ا متُاط َّ
تتجمل بهغ يقا له عند العرب النَّومليَّةغ كهلك َ
م
من ال أمد،ان الهي تتَّخه النساا للَُّعرغ مبدا
شيئا من ترائا صد مر،ا مكأنَّه َو ْ
شعر،ا ال ود اليا الهي َقته شيئا َ
ضح النَّاارغ مثَّ يصف َ
م
ٍ
تتدىل ذوائا شع مر،اغ َّ
أبطح خييِّ ما عليهغ و َّ
اجتمع َشعر،ا َكثَّا
مكأدا أذانب اخليل اليت عق َ
كأنَّه يَّات تربق يف َ ْا ٍل َ
ص أعال،ا وةد َ
زيراغ و َّاخت َهت ةرطا ترا يتمايل أم
الغزلغ َري َّ
أن ،ها
السرد
أم
مُتغ وتبدو لنا صنعة الَُّاعر يف بناا ،ها َّ
متطو ا إذا ما َ
الوصيِّ على النمل مأ
عري الطَّريف بعد ذلكغ واملال َ ظ َّ
عري على
الغزل َّ
ا تاال َ
الُ َّ
أن الَُّاعر يبن ،ها َّ
اجلاد ي مل للمتلقِّ مياجأثَ َّ
السرد مأ
الس مرد مأ
َّ
الُ مأ
اكسِّ للمرأثغ والغاية من ذلك التَّمايد ملُاد اليَّت املغرور الهي أا َه ظا،ر
النيسِّ أو التصوير ري
أوصاف سيَّ ٍةغ يغيا عناا اجلانا
أم
م
م
بعد يف مطلع القصيدث (أََ يوَغ و َّور َن ْام و و ورأ )...وهبها التَّ هير الهي امتتح
يا م تلك املرأثغ
َ
ا اخلديعة اليت َّهر مناا َم ْن َ
ليقهف به يف ج أ
ا تلك احملا من ُّبا ين وي حتته من التَّ هير من ياهلا م
الُعري لوصف حما ن تلك املرأثغ أملح إىل َ لْ م
اخلادعغ مكان الغز يف
به السرد مأ
َ
م ٍ
مرثٍ تكُياا النصي ة اجتناب ا را مر أبمثاهلاغ و،ها مدال ردي للقسمني الثَّاين والثَّالر من
مطلع القصيدث نهير عاةبة وا م َ
الُعري يف للقصيدث.
للس مرد
العام َّ
اهليكل مأ
مأ
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اككائِّ إىل املُاد الثَّاين (مُاد اليَّت املغرور) الهي أم
انكُف له من اخنداعه
يصور من االله الَُّاعر ما
السرد
بعد ذلك ينتقل َّ
م
َ
الزواج (:)34
بهلك َّ
فَِّإ َّن ال َفَت الـمغَرور ي ِّ
عطي تِّ َ
َلدهُ
َ َُ

ض ُح
َويُعطى الثَّنـ ــا ِّم ْن مالِّ ِّه مثَّ يُف َ

ـحاح َكأ َّ ِّ
ظامها
َويَغدو بِّ ِّـم ْسـ ـ ـ ٍ
َن ع َ

ِّ ()35
ش ــبِّي ُح
َُم
اج ُن أَ ْعراهـا اللِّيحاءَ ال ُـم َ
ـوذ ِّ
تَكو ُن بِّلَ ـ ـ ِّ
الق ـ ِّ
ـرن ( )37مثَّ ِّشــمالُـهـا

()36

ِّ
َح ُّ
ح
أُ
ث َكثْياً من ََيين َوأَسـ ـ ـ ـ ـ َـر ُ

اليكا( ِّ،الكوميد )غ ويتصاعد شيئا مُيئا ََّّت
اككائِّ ايوط اككاية يف ا تأم احغ كهلك يكار اجلانا
تبدأ يف ،ها املُاد
أم
أم
عريغ ويبدو لنا َّ
يغدو أ َزرغ و َّ
أن الَُّاعر بعد أن ا تيتح ةصيدتَه التَّ هير من
أشد عبئا يف تُ مكل اكد م اككائِّ مع تقدمم َّ
السرد مأ
الُ مأ
كرمي ٍ
كل ٍ
تليد من مالمه الهي َومرثَه عن آائهغ مثَّ امت ح بني النَّاس
يغ بدأ بصورث اليَّت مأ
ا رار املرأث الغَ مو مأ
املغر هباغ ََّّت إنَّه أعطى َ
مار،ا من مأ
الُعري لل كايةغ ري َّ
أن الَُّاعر ،نا بكتيِّ
ُّبا َّ
جرت عليه من اشتجار،ا معه يف حم َ ٍر من العُريثغ ويكُف عن تيصيالهتا يف َّ
السرد مأ
الس م
م
تيصيالت اككاية َّت آار
ارد يف
ني داو َّ
اليعل (مثَّ يي َح) ليكون اعثا لنعصر التَُّويق الهي حيمل معه املياجآت للمتلقِّ َ
القصيدثم.
ٍ
تكُ َيت له قيقة ذلك اكسن املتصنَّعغ متلك
وةع هبا اليَّت املغرور بعد أن َّ
كهلك يكُف املُاد الثَّاين عن طَرف من اخلديعة اليت َ
م
عوجة كاحملاجنغ
الزو ماج ختبل
اهلويَن متَ َج أمملَةغ اتَت بعد َّ
اح ريعة املُِّغ تبدو عكاماا م َّ
َ
اليت كانت متُِّ َ
الرض بقدمياا ماِّ امرأثٌ م ْس ٌ
م
م
م
مأظار ما
ف كاي املقُورغ
عَن الَُّاعر الت
َّيصيالت اكسيَّة َّ
للسرد مأ
عري يف ر صورهتا الوصييَّةغ إذ يستعري هلا صورثَ العود الهي كُ َ
وي َ
الُ مأ
َ
م م
ع من ميينمهغ َّ
مكأمنا  ِّ،تسابقه.
أضمر من ا عوجاجغ كهلك يصياا إذا َ
مُت إىل جانبهغ وةد بدت مشاهلا يف مُيَتاا أ ر َح وأ ر َ
َ
م
الزواج الثَّاينغ
يف القس الثَّالر من القصيدث نُاد
تيصيالت انقالب اكا غ و،و مُاد العقدث اليت يقوم علياا اكد يف كاية َّ
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عري متَ َس ْل مسال تبعا لم م
ومن املال ظ َّ
الوةائع من اال
تسلسل ال دا غ وخيتز
السرد يف ،ها املُاد يسري َّ
من َّ
السرد مأ
َ
الُ مأ
أن َ
َّثري الهي يتقنه
السرديَّة اليت جند،ا أ ياان يف َّ
التَّصوير الين لل د غ وحيتك إىل العاطية أكثر من ا تكامه لقواعد اللعبة َّ
السرد الن مأ
م
م
الزواج
الزوجيَّة بعد َّ
الُعريَّةغ منرى أنَّه بينما حي أمدثنا عن معاانته َّ
الق َّ
ويؤار،ا حبسا ما تقت يه العاطية مأ
صاصغ لهلك يق أدم الَُّاعر ال دا َ أ
م
م م
م
السرد عنصر روح اليكا،ة(:)38
الثَّاينغ يرجع َّ
يِّ على َّ
الزمن إىل الوراا ل َ
يسرد طرما من مُاد مامه بزوجه الثَّانيةغ لي َ
لر ِّ
وم ُر ْح ــنا ِِّب يِّ
كاب نَـ ُزفُّها
َج َر ْ
ت يَ َ

اج (ِّ )39م َن الطَّ ِّْي ِّم ْتـيَ ُح
ُع ٌ
قاب َو َش َّح ٌ

هي ِّمنها عُقوبَةٌ
فَأ ََّما العُقـ ـ ـ ُ
ـاب فَ َ

()40

ح
َوأ يَما الغُـر ُ
يب ال ُـم ـطََّو ُ
اب فَالغَر ُ
اب له نَعمياغ وترجيع ٍ
الوصيِّ لصورهتا يوم ماماا ُّبُاد طر ٍ
مكأدا العقاب انق اضا على ر ٍ
يفغ َّ
صوتغ يطري
الس َرد
رب َ
ل الَُّاعر َّ
َّ
َ
ٌ
كل ان يةغ مكانَت عقاب ع ٍ
قوبة لهغ وكا َن ،و الغراب الومْبو َعد الومطََّوحغ وأتى الغراب كناية عن مكأه العاثر هباغ ومي ِّ الَُّاعر
َ
اوما يف مأ
ٍ
طوهتا عليه.
مطوٍ غ تسيطر عليه صورث العقابغ و ِّ،نكري تلك املرأث اليت راح الَُّاعر يسرد
َ
شعري َّ
بعد ،ه البيات يف رد ٍأ
()41

للَُّاعر مقدرثٌ طرييةٌ على م
مُا،د من ياته بني
الُعرية اليت متثمأل
عري نقال يأا من اال ال م
نقل ال دا يف ياق َّ
َ
صورث مأ
الس مرد مأ
الُ مأ
ي يف كثري
صور ذات الد لة النَّيسيَّةغ اليت تعصف ُّبُاد اكياث َّ
وجتيهغ لري َ ردا وصييَّا إبداعيأا تسيطر عليه ال م
الُعر م
الزوجيَّةغ ،ها َّ
السرد مأ
من املُا،د يقوم على املبالغة يف ر اكد م غ و،و مُبَع اخليا الطريف اجملنَّح الهي يه،ا يف كل ان ٍية من املعَن الهي يبعر على
اِّض اك (:)42

ض َّرتَ ِّ
ني – َع ِّد ْمتُن-
لََق ْد كا َن يل َع ْن َ

ِّ
ح
َو َع َّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أُالقي مـْن ُـهمـ ـ ـ ـ ــا ُمتَـ َـز ْح ـ َـز ُ
الس ـ ــعَلةُ (ِّ ِّ )43
نهما
ُُها الغُ ُ
ول َو ِّي ْ
َحلْق َي م ُ
ني َّ
ح
َّش م ـ ـ ـ ـ ــا بَ َ
ُُمَد ُ
الَّتاقي ُمـ ـ َ
ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـر ُ
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صور اكسيَّة
يستعني الَُّاعر يف ،ها املُاد
أم
عريغ واصيا واَ المه بعد و ماجه الثَّاينغ وتع د ال م
اككائِّ اخليا يف بناا َّ
السرد مأ
الُ مأ
ور
السرد الهي يكُف عن معاانث الَُّاعرغ ويتَّخه الَُّاعر ال م
للسردغ وت ْس ما املؤثأمرات النيسيَّة يف صيا ة ا نيعا يف بناا َّ
الوظييةَ النيسيَّة َّ
صَ
الُعريَّةَ و يلة لُ ن الطاةة التعبرييَّة َّ َّ
يصبغ
ينقل إىل املتلقِّ املعَن من طريق ا تعما م املؤثرات البصريَّة والسمعيَّةغ لكِّ َ
للسرد الطريفغ ل َ
الساا مر الهي يص أمور ميه شجارا دار بينه وبني
املعنوي والتَّأثري ا
ردي اِّحياا
الس َّ
عري حنو املُاد َّ
نيعال الال َمني لدم مع َّ
املُاد َّ
الس مرد مأ
َ
الُ مأ
مأ
مأ
م
الرجا َ صرااا وعنياغ َّت إدا تتوان
وجه الثَّانيةغ اليت ما لبر أن انقلا الوااغ من تلك اكسناا اليت َعلم َقاا ةبل َّ
الزواجغ إىل امرأث تبمز َّ
جرم إىل املاا مغُيأا عليه بو ْع َد أن أا َه يرنَّح من شدَّث ال من ال م
عن م
ضرب وجااغ مثَّ أم
َّرب الهي لَمقيَه يف ،ها املُاد الهي يييض اكركة
َ
َ
والصخا ويبعر على ال َّ ك(:)44
لََقد ع ـ ــاج ـلَْتـ ــن ِِّبلنِّيص ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاء (َ )45وبَيتُهـا
َ
َ

جدي ٌد وِّمن أ ِّ
ـك يَـ ْنـ َف ُح
َثواِبا ال ِّـم ْس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
َ َ ْ

ـداورين يف البـ ـي ـ ـ ِّ
ـت َحـ ـ َّـَت تَـ ُكبَّـ ــن
َ
تُـ ـ ـ ـ ـ ِّ ُ

وعـي ـ ِّ ِّ
ِّ
ـح
ـن مـ ْـن نَـ ـ ْ
لمـ ُ
ـح ـ ـ ِّـو الـ ـ ِّـه ـ ـ ـر َاوة تَ َ
ََ َ

[ع َّـو َدتْــن]( )46الـ ـ َـوقْـ ـ ـ َذ مثَّ َجتُـ ـ ُّـرين
َوقَــد َ

ِّ ِّ
ـح
إِّىل الـماء َمغْشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيي ـاً َعلَ َّي أ َُرنَّـ ـ ُ

لتصبغ
الس َرد حنو ا ر ا الطَّريفغ لها تتواىل المعا يف املُاد
خييى أثر عنصر املبالغة يف بناا اكد الدر أم
امِّغ الهي يدمع َّ
َ
ظ لل د م ريَّةَ التنق م
مل بني املاضِّ واكاضرغ مثَّ العودث إىل
السردغ ذلك التَّداال الهي َ مي َ
اكد َ اكركةغ مع مراعاث التَّداال يف من َّ
م
صورث ال دية الطَّريية ل مم
وتغري اكا بني اكاضر واملاضِّغ وما جيري ككة بناا اكد اجلاريغ وما كان
مرث أارىغ
بقصد ر م ال م
الزمن املاضِّ َّ

السرد من اال تتاب مع م
عناصر التَُّويق واملياجأث واِّض اكغ و،ه الوظيية يقوم هبا عنصر
نسق المعا
يقلبه يف الزمن املاضِّغ وحيمل َّ
َ
الزوجة ما إ ْن صارت يف بيت الزوجيَّة ََّّت انقلبَت على وجااغ مأا َهت بناصيته من أ َّ م
عريغ متلك َّ
ا رجاع َّ
الزمن يف بناا َّ
السرد مأ
الُ مأ
الزواج الوىل( :عواج ولَْتوون مالنأمص و م
القصصِّ ككايته
السرد
وااَ /وبَيتاوا َجدي ٌدَ /ومم ْن أَثو ماهبا ال موم ْسووك يوَْنو َيح)غ ويستثمر َّ
أم
َّ
الُاعر املبالغةَ يف بناا َّ
َ
َ
الساار (الكوميد )غ هبا جيري نقل اكد م
القصصِّ على مري
أم
مامة يف العمل الدر أم
مع وجه الثَّانية لمغاي مة الطَّرامةغ ماملبالغة و يلةٌ دراميَّةٌ َّ
امِّ َّ
امِّ حماكاث الواة معغ م ينما جينح
صورتمه الواةعيَّة هبدف تزوير الوةائعغ إمنا بقصد ت خي اكد غ وكهلك ليس من وظيية العمل الدر أم
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القصصِّ حنو اليكا،ةغ جينح اكد حنو املبالغة؛ َّ
التسجيلِّ لل د غ مال ينبغِّ أن يكون
الس َرد
السرد
لن العمل اليكا ِّ،يتجاو َّ
َّ
َّ
م
الُعري تلك املبالغةَ الومي مرطةَ اليت
الس مرد
السرد
اككائِّ يف (الكوميد ) تسجيال مطابقا جملر ت ال دا غ لهلك وجدان يف ،ها َّ
َّ
م
مأ
اوي الهي در نا ابقا يف جتربة م
اليقد يف ةصيدث انمع بن لقيل.
جند،ا يف العما اككائية املأ اويَّة (الراجيد )غ َّ
كالس مرد مأ
عري املأ مأ
الُ مأ
م
وعلى الر من َّ
السرد أن
الس َرد
اع الَُّاعر ُّباارته يف بناا َّ
دمعت َّ
أن املبالغة يف بناا ال َّسرد مأ
َّ
اككائِّ حنو متعة اِّض اكغ ا تط َ
عري َ
الُ مأ
الراجيد يف بعض املواضعغ حنو ةوله (:)47
الس مرد الهي متتزج ميه الكوميد َّ
يعيد إىل َّ
القصة توا داغ من اال َّ
ص َ
ص َفهُ
يل نِّ ْ
ُخذا نِّ ْ
ف مايل َواتْـ ُركا َ
ح
َوبِّـ ـي ـ ـن ـ ـ ـ ــا بِّ ـ ـ َذٍيم ،فَـالتَّـ ـ َـعـ ـ ـ ُّـز ُ
َرو ُ
بأ َ
أَأَتْـ ـ ـ ــر ُك ِّ
ص ْبيـ ـ ـ ـ ــاين َوأ َْه ــلِّــي َوأَبْـتَغي
ُ
معاش ـ ـ ـ ـ ـاً ِّسـ ـ ـ ـ ِّ
ـواهم أ َْم أَقِّ ـ ـ ُّـر فَأُذبَ ُح
َ
م
م
اِّنساينأ هله املأ اثغ
للسرد اككائِّ أل َقه اِّنساينَّغ من اال اِّمياا إىل البعد
أعادت َّ
،ه املاارث الدراميَّة يف مزمج اليكا،ة ال َ
وجه ي م
الرجل و م
م
للخالف الن م
ومن جاة النَّكر إىل َّ
مل
العنصر اِّنساينَّ لعالةة َّ
غيل
الُعري
الس َرد
َّ
َّاشا بني َّ
أن َّ
َ
الُاعر اِّنسانيَّة أببنائهغ م َ
م
الصراع حيكمه شعوران متناة انغ
ي صراعا نيسيأا دااليأا
الُعر م
عصف الَُّاعرغ على الن و الهي وجدان يف املُاد َّ
َّ
السرد مأ
َ
السابقغ و،ها أ
ا الو م
م
الر بة يف اخلالص من وجتيهغ و،و جانا يييض الطَّرامةغ إذ أراد أن يوي َّ م
م
الد
َّ
الو  :شعور َّ
َ
ٌ
ك إ َار مناما ُّبالهغ والثَّاين :شعور أ
لمو م
من الصراع بني (أان)
لد (أَأَترك مصبياين؟)غ و،ها يقت ِّ أن يوَ َقَّر يف مكانمهغ
الُعر م
ميهبح بمنَ َك مد العيشغ ويكُف َّ
السرد مأ
َ
ي جانبا نيسيأا َ
عري
الُمعور الكَّا،ر الهي م
َّاعر على َّ
من الهي مينعه من ذلك بأا لبنائهغ وكان من عالمات َّ
السرد مأ
الُ مأ
حير الُ َ
الر يلغ و(أان) الُمعور ال مأ
ات على مُاد تغيوممر ا م م
م
مر ٍ
وجه الثَّانية (ر ينة)غ
رمسه
الس َرد َّ
لألضداد اليت تدمع اكد حنو التط مور والتَّعقيدغ لهلك جند الَُّاعر يعطف َّ
ٍ
بوصف ته َكر ميه الزوجة الوىل (أم
ليستقل املُاد
من سناا متَ َج أمملَ ٍةغ إىل ةبي ٍة م ْا مملَ ٍةغ ومي ِّ يف ر صورث تيصيليَّة سيَّة هلاغ
َّ
يف(:)48
ا م) وى يف صدر البيت الهي ا ت ما َّل به ،ها
َ
املُاد الطَّر َ
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ح ِّمن أِّيَم ِّ
حازٍم
أُالقي اخلَنـ ـ ـ ـ ــا َوالبَ ـ ْـر َ

ِّ
ح
َوَما ُك ْن ُ
َبر ُ
ت أَلقى م ْن ُرَزينَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةَ أ َ

ِّ
تُ ِّ
أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها
َ
ب َر َ
صبيـ ُر َعينَيه ــاَ ،وتَـ ْعص ُ

َوتَغدو غُ ُد َّو ال يِّذ ِّ
ـح
ئب َوالبُـ ــوم يَ ْ
ضبَـ ُ
ض ـ ـ ـ ٍر
أسـ ـ ـهـا يف ُك ِّيل َم ْب ًدى َو َُْم َ
تَرى َر َ

ِّ ()49
ح
يل ََل يُ ْـم َ
شط َوال ُه َو يُ ْس َر ُ
َشـ ـ ـ ــعال َ
ِّ
ِّ
ـل َعقـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـارب
َوإن َسـ ـ ـ ـ َّـر َحتهُ كا َن مثْـ ـ َ

ـول ِِّب ٍ ِّ
ـح
تَشـ ـ ـ ـ ـ ُ
َذانب قصـ ـ ـ ـ ــا ٍر َوتَـ ْرَمـ ـ ُ
يل احلـ ـ ـ ِّ
ـاج ـ ـ ِّـزيـ َـن ُمـ ِّـدلَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـةً
تَـ َخـ ـطَّى إِّ ََّ
()50
ِّ
ِّ
َّح
يِّك ـ ـ ُ
ـاد احلَصى م ْن َوطئهـ ــا يَ ََ
َّتض ُ

ِّ
ـار العُ ِّ
ـل أَظفـ ِّ
قاب َوَم ْن ِّس ـ ـ ٌـم
لَـهـا مثـ ُ

()51

ـوب ( )52الـنَّ ـع ـ ـ ـ ـ ِّ
ج َكـظُـ ْنـبُـ ِّ
ح
أ َُز ُّ
َ
َرو ُ
ـام ـ ـ ــة أ َ

()53

الوصيِّ يف
ي يف وصياا على النقيض من املُاد
أم
السرد م
مي ِّ الَُّاعر يف وصف (ر ينة) و ِّ،امرأته الثَّانيةغ وأييت ،ها املُاد َّ
الزواج إىل النَّقيضغ
البيات الوىل من ةصيدتمه ير مثَّولَت (ر ينة) ةبل و ماجاا أمنوذج املرأثم املثا غ
لتنقلا صورهتا يف ،ها املُاد بعد َّ
َ
يوت العطريَّة اليت تَد م
ماناك وصف الَُّاعر عنايتَاا بم َُع مر،ا الهي كانَت تسقيه أطيا المز م
م
نسياب على
َّْ ،ن هباغ ََّّت بدا شعر،ا من اجلما م وا
َ
َ
َّاعرغ ري َّأدا يف ،ها املُادغ الهي حنن بصدد غ بَ َدت وةد أمهلَت َشعر،اغ مإن امتُطَت حت مسن ا متُاطغ مَ َُعر،ا
حن ٍو مَ َ
ِت الُ َ
م
م م مم
دك م
مُت َّ
عَن ُّبكار،ا ََّّت بَ َدت أبظيا ٍر كأظيار
ت
كالعقارب يف أذانب ةصا ٍرغ وإذا َ
َ
الرضغ ميكاد اكصى أن يوَْن َ ط لُ أدث وطئااغ و ت َ
ااتصمت
ف من مرد لصورهتا اكسيَّةغ مثَّ مي ِّ الَُّاعر لم َس مرد صورهتا املعنويَّة إذا
اجلوارح من الطَّريغ وةَ َدٍم كأدا ا م
ف النَّعامةغ مهلك طََر ٌ
َ
الُجار ََّّت تصل إليهغ والالمت َّ
أن الَُّاعر يف ،ها املُاد َع َم َد إىل لا وجته (ر ينة)
مع وجااغ َّت َّإدا تدمع اكاجزيمن بيناما عند مأ
ٍ
رص على أن
تيصيالت
السرد
تغز هبا ابقاغ ةبل و ماجهغ وبَن
الصيات اليت َّ
عناصر ال م
السرديَّة من البيئة احمليطة بهغ وأضيى على َّ
صورث َّ
َ
َ
اللغوي
تكون ةبي ةغ مجاا بع اا نيسيأاغ وبع اا ماد أ سيأاغ و تكن النزعة الدراميَّة يف القصيدث لوكا منيأا عابرا داال النسيج
مأ
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اجلمال للقصيدث.
يتجزأ من البناا
للقصيدثغ بل  ِّ،عنصر ٍ
َّ
طاغ على بنية َّ
السرد ميااغ وجزاٌ
مأ

صديق له يدعى
السرديَّة حنو داية القصيدثغ ميعقد لنا مُادا لمُجا ٍر كان بينه وبني (ر ينةَ) َش ما َد
بعد ذلك مي ِّ الَُّاعر يف اطَّتمه َّ
ٌ
(ابن َروق) (:)54
ِّ
طال بَـي ـن ـ ـَنـ ــا
دوةً َ
َولَـ َّـم ــا الْتَـ َقين ـ ـ ـ ـ ــا غُ َ

ف ِِّبحلِّج ـ ـ ـ ـ ِّ ِّ
ِّ
ح
ـباب َوقَ ْذ ٌ
ســـــ ٌ
ـارة مط َْر ُ
َ
أجـ ـليي ( )56إِّلَي ـهـ ـ ـ ـ ـ ــا ِّمـ ْـن بَـعـيـ ـ ـ ـ ـ ٍـد َوأَتَّـ ــقي
َ

()55

ِّ
ح
ـارََتـ ـ ــا َحـ ـ يق ـ ـ ـ ـاً َوال أَتَـ َـمـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـز ُ
حـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ َ
ـج ظَنـ ــابِّـيـب ( )57إِّذا م ـ ـ ـ ــا اتَّقيتُه ـ ـ ــا
ش ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
تَ ُ

ِّ
ِِّّ
ـح
ِب ـ َّـن َوأُخ ـ ــرى يف الـ ُّـذؤابَـ ــة تَـْنـ َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
أَاتان ابن ر ٍ
وق يَبتَغي اللَّهـ ـ ـ َـو ِّعن ـ َدنـ ـ ــا
َُ
فَكا َد ابن ر ٍ
ني ثَوبَي ـ ِّـه يَس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَ ُح
وق بَ َ
َُ
وأَن َق َذين ِّمنهـ ـ ـ ــا اِّبن ر ٍ
صو َُتـ ـ ـ ـ ـ ــا
وق َو َ
َُ
َ
()60
ِّ ()59
َكص ِّ
ح
وت َعَلةِّ ال َقني
ْب َ
ُ
َ
صل ٌ
ص َمي َد ُ
م
م
م
م
دوث)غ ومن املعلوم َّ
اككائِّ
مُا،د التَّكوين
ردي ترتيا
أم
أن وظيية َّ
الزمن َّ
الس مأ
(ولَو َّوم ووا الْتَو َقين و و و و ووا َ
يبدأ ،ها املُاد بت ديد مان اكد َ
السردغ َّ
الُجار دوث يربل اكد َ ُّبأ اثٍ وجيَّ ٍة تبدأ مطلَع النَّاار ما بني اليج مر وطلوع الَُّمسغ
حبسا مقت يات د ت َّ
وإن دو َ مأ
ليسرد ما
الُعري للناار كلأمهغ مثَّ مي ِّ َّ
الز م
و،ها يعطِّ مأ اثَ ذلك َّ
وج بعدا مينأا يستغرق جمر ت ال دا اليت يييض هبا َّ
السرد مأ
الُاعر َ
م
القهف اكجارثغ وأتيت تيصيالت ،ها َّ م
م
كغ وجيتاد الَُّاعر يف إضياا صية
من
يف م م ٌ
السرد بكل ما ،و طر ٌ
كان بينه وبني وجه َ
أن املتلقِّ ال َي مطن يد مرك َّ
(وأَتَّو ووقِّ م وجو َوارَهتووا َ و و أق ووا َو أَتَو َومو َّوزح)غ ري َّ
أن ،ها املُاد خيلو من املبالغة
الواةعيَّة املزعومة على املُاد َّ
السردي َ
عري هله اككاية اليت جرت بينه وبني م
الُجار ركة
بقصد التاويل لإلض اكغ ويعتن الَُّاعر يف بناا َّ
وجهغ مي يِّ على مُاد مأ
السرد مأ
الُ مأ
َ
جعل له دورا اثنو يف املُاد
صاابةغ وير املُاد انب ا اكيويةغ وكأنَّه جيري على مرأى املتلقِّغ مثَّ ي يف إىل املُاد شخصا َ
آارغ َ
()58
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الُجار ََّّت كاد يَ ْسلَح يف ثيابه من شدَّث ال َّ كغ
َّ
رديغ و،و ابن َروقغ صا ا الَُّاعر الهي أات ائراغ مَ َُ ما َد طرما من ذلك مأ
الس مأ
وجهغ مي منقه الَُّاعر من م
وق دور اكاجز بني الَُّاعر و م
وميارس ابن ر ٍ
وجهغ ري َّ
وجس َد الَُّاعر ذلك
أن تلك َّ
ااااغ َّ
الزوجة تواصل صر َ
َ
َ
َ
ٍم
م
م
ٍ
السندان.
ال م
وةعت على َّ
ي صوت مطرةة اكدَّاد إذا َ
صراخ يف صورث سيَّة صوتيَّة ل َد مو مأ
السرديَّة اليت اعتَن الَُّاعر م
َّ
عري مُادا متثيليأا متميأمزاغ مز َج بني اجلم أمد واهلزم غ
الُ َّ
إن العناية هبه التيصيالت َّ
برصد،ا جعلَت ،ها النَّص مأ

الر بة يف البقاا إىل جانا البنااغ و ريا يف َّ
أن ،ها البناا
الر بة يف اخلالص من الزوجيتنيغ و َّ
وبني الواةعيَّة والسر ليَّةغ وتنا عته ر بتانغ َّ
السرد النَّثريغ معلى
الُعر م
الس َّ
ي له شروطه اليت جيا أن تتوامر ميه على حن ٍو يلزم توامر،ا يف َّ
الُعرغ َّ
َّ
مالسرد مأ
ردي كان حمكوما بُروط مأ
الُعريغ و،ها ما وجدان
الُعري أن ينيصل عن اخليا غ مال م
صور الينيَّة جزاٌ من التَّكوين يف بك َّ
بيل املثا يُرَط يف َّ
السرد مأ
السرد مأ
ضنا لدرا تااغ يف ني َّ
السرد النَّثري يُرط ميه ذلكغ وإن ومج َد أ ياانغ ويكتيى ميه بعنصر الوصفغ
أن َّ
يف النماذج َّ
السابقة اليت َعَر ْ
السرد اككائِّ النَّثري.
عري
الُ َّ
حمكوم انسياب اِّيقاع على حنو جند يف َّ
السرد الوىلغ كهلك جند أن َّ
الهي ،و أداث َّ
الس َرد مأ
ٌ

م
عري لديه من اال مقدرته
الُعري لقصيدث َّ
العود توةمينا على معا ا َّ
إن ةرااث د ت َّ
لسرد مأ
السرد مأ
الزواج الثَّاين يف شعر جران َ
الُ مأ
السرد يسعى إىل التع ممق يف البعد ا جتماعِّ
ا بدَّاعية على ر مالمح شخصيَّة َّ
ردي املتتاب معغ و،ها َّ
الزوجة املتسلأمطة أب لوب الدَّمق َّ
الس مأ
ٍ
العريبغ
للكا،رثغ ري أنَّه يق أمدم للمتلقِّ صورث من
جانا ما ٍأ رُّبَّا خيَيَّل لكث ٍري من املعاصرين وجود يف مرا َل مبكرثٍ من م
الرا مأ
الُ مأ
عري مأ
متح لنا أمقا جديدا للنَّكر يف ة ية التعدمد على أدا كانت مرعا من ٍ
أصل كان ينكَر إليه أبنَّه حميوف اجملا مة يف كثري من
و،ها َّ
السرد َ
ال يانغ ََّّت يف ذلك العصر املبكر .أقا َّ
عري يق أمدم صورث مكا،يَّة هلها اجلاناغ لكنَّه ي ممر يف بنية النَّص بعدا اييأا
الُ َّ
إن ،ها النَّص مأ
الزواجغ و من الت مو
عمد الَُّاعر إىل أن
يكسو،ا من جاة الكَّا،ر الطرامةغ من اال التنقمل بني مننيغ م من التعلمق ةبل َّ
من املأ اث اليت َ
َ
بعد غ والالمت َّ
كادت القصيدث
أن ور َّ
الزوجة الوىل يف رديَّة جران العود كان َّ
َ
َّص من ور الزوجة الثَّانية اليت َ
أةل مسا ة يف الن مأ
تستقل م
العاطيِّ الهي ا َع له بعدما
بسرد الَُّاعر ملعاانته معااغ وهلها أبعاد النيسيَّة اليت أراد الَُّاعر من االهلا أن يكُف الت َّوَ
م
َّ
السردي للقصيدث.
انكُ َيت له قيقة ذلك َّ
محل الصراع عااَ التَّعبري عناا يف بنية املُاد َّ
الزواجغ اكقيقة اليت َ
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خامتة
أن نوَ ْق َل جتر مبة الزواج الثَّاين من الواةع إىل أم
بق َّ
ردي
ت إىل نس َقني خمتل َيني ظَ َارا يف البناا َّ
الين مأ
عري أم َ ْ
وجدان من اال ما َ
الس مأ
الُ مأ
اكقيقِّ املمث مَّل بتجربة اليقدغ وكان مثاهلا من شعر انمع بن لقيلغ م
للُعر؛ م
ونسق أم
الين املتخيَّل الهي متليه جتربة التعدمدغ ومثاهلا
نسق الواةع
أم
مأ
م
العودغ َّ
ردي املتخيَّل) َّ
الس َرد مياا جاا مُ وان املبالغة الدراميَّة اليت ا تثمر،ا الَُّاعر
لن َّ
وإمنا أطلقنا عليه صيةَ (النَّسق َّ
من شعر جران َ
الس مأ
مكا ِّ،على طر م
كنا َّ
النزعة الغنائيَّة على
يقة (كوميد التَّاويل)غ وةد
يف بناا ٍرد
أٍ
عري يف املثالني ةد ا تك إىل اخليا و َّ
الُ َّ
أن َّ
السرد مأ
أن الهي ي موميوز جتربة اليقد من جتربة التعدمد َّإمنا ،و منل ال م
حن ٍو أبرَ ممَّا ميكن أن يل َ ظ يف رد اككاية النثريَّةغ ري َّ
السردي املتَّب مع يف
لوب
َ
مأ

أثر،ا الوجداينَّ يف شعر انمع بن لقيلغ يف ني يطرت النَّزعة
كل جتربة مناماغ ميِّ جتربة اليقد طغَت النَّزعة الراجيديَّةغ اليت ترَكت َ
مأ
م
الُاعرين َّ
العريب القدمي ا تطاع بيطرته اِّبداعيَّة
كل من
أن الَُّاعر َّ
الكوميديَّة على جتربة التعدمد يف شعر جران َ
َ
العودغ ونستنتج من ااتيار ٍأ
ردي املالئ لهغ مااتار أ دمها م
لليقد َ ردا مأ اوأ غ وااتار اآلار للتعدمد ردا
لكل ٍ
نوع من التَّجربتني ما ينا به من النَّمل َّ
الس مأ
أن ينسج مأ
مكا،ياغ منا ا كلٌّ من الَُّاعرين بني اصائص َّ م
عرب عناا.
أ
السرد الال مة لهغ وطبيعة التَّجربة اِّنسانية اليت ََّ
َ
املصادر واملراجع
ي ت ،630وغ اللباب يف هتهيا النسابغ دار صادرغ بريوتغ د.ت.
ابن الثريغ أبو اكسن علِّ بن أيب الكرم حممد الُيباينم اجلزر م
حممد ،ارونغ مكتبة اخلاجنِّغ القا،رثغ ط4غ 1997م.
يغ عبد القادر بن عمر ت ،1093ووغ ازانة الدب ولا لباب لسان العربغ حتقيق عبد السالم َّ
البغداد م
بروكلمانغ كار غ اتريخ الدب العريبغ ترية عبد اكلي النَّجارغ دار املعارفغ ط5غ د.ت.

مجران العود النممري ميغ ديوانه برواية أيب ٍ
عيد السم َّك م
ريأغ مطبعة دار الكتا املصريَّةغ القا،رثغ ط1غ 1931م.
َ
ابن َ َجرغ أمحد بن علِّ بن َ َجر العسقالينم ت ، 852ووغ اِّصابة يف متييز الصَّ ابةغ حتقيق عاد أمحد عبد املوجود و ري غ دار الكتا العلميَّةغ بريوتغ د.ت.
جاجِّغ أبو القا
َّ
الز م

الرمحن بن إ
عبد َّ

يغ أبو عبيد القا
ابن َّالم البغداد م

السالم ،ارونغ دار اجليلغ بريوتغ ط2غ 1987م.
اق البغداد م
ي ت ،337ووغ المالغ حتقيق عبد َّ
ي ت ،224ووغ المثا غ حتقيق عبد اجمليد ةطامشغ دار املأمون للرا غ ط1غ 1980م.
ي البغداد م
بن الأم بن عبد هللا اهلرو م

ابن َّالم اجلم مِّغ أبو عبد هللا حممد بن َّالم بن عبيد هللا ت ،232ووغ طبقات م و الُمعرااغ حتقيق حممود حممد شاكرغ دار املدينغ ج أدثغ د.ت.
الساةِّغ بريوتغ ط4غ 2001م.
علِّغ جوادغ امليصل يف اتريخ العرب ةبل اِّ المغ دار َّ
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ي ت ،276وغ ال مُأعر والُمعرااغ دار اكديرغ القا،رثغ ،1423و.
ابن ةتيبة أبو َّ
حممد عبد هللا بن مسل بن ةتيبة الدينور م
يقِّ ت ،711وغ لسان العربغ دار صادرغ بريوتغ ط3غ 1993م.
ابن منكورغ أبو الي ل َّ
حممد بن مكرم بن علِّ النصار م
ي اِّمر م
ي ت ،626ووغ معج البلدانغ دار صادرغ بريوتغ ط2غ 1995م.
يغ شااب الدين أبو عبد هللا ةوت بن عبد هللا
الرومِّ اكمو م
ةوت اكمو م
م
حممد بن املبارك ت ،310ووغ المالغ مطبعة يعيَّة دائرث املعارفغ يدر آاد الدكنغ اهلندغ ط1غ ، 1369وو.
حممد بن أيب َّ
يغ أبو عبد هللا حممد بن العبَّاس بن َّ
اليزيد م
Barthes, Roland, introduction a l'analyse structurale du récit, seuil, Paris, 1966.
Vossler, Carl, The Spirit of Language Civilization, Published by Routle

اهلوامش
Barthes, Roland, introduction a l'analyse structurale du récit, seuil, Paris, 1966, p. 7.( (1
( )2ابن َ َجرغ أمحد بن علِّ بن َ َجر العسقالين ت ، 852ووغ اِّصابة يف متييز الص ابةغ حتقيق عاد أمحد عبد املوجود و ري غ دار الكتا العلميةغ بريوتغ د.تغ .399 /10
حممد شاكرغ دار املدينغ ج أدثغ د.تغ .637 /2
حممد بن َّالم بن عبيد هللاغ ت ،232ووغ طبقات م و الُمعرااغ حتقيق حممود َّ
( )3ابن َّالم اجلم مِّغ أبو عبد هللا َّ
جاجِّغ أبو القا
(َّ )4
الز م

الرمحن بن إ
عبد َّ

السالم ،ارونغ دار اجليلغ بريوتغ ط2غ 1987مغ .128
اق البغداد م
ي ت ،337ووغ المالغ حتقيق عبد َّ

( )5ابن َّالم اجلم ِّغ طبقات م و الُمعرااغ .637 /2
( )6ابن َ َجرغ اِّصابةغ .399 /10
ي ت ،630وغ اللباب يف هتهيا
(َّ )7
بطن من بن أ دغ إليا ينتمِّ الَُّاعر .ابن الثريغ أبو اكسن علِّ بن أيب الكرم َّ
حممد الَُّيباين اجلََزر م
الز م
جاجِّغ المالغ  .126مَو ْق َعسٌ :
النسابغ دار صادرغ بريوتغ د.تغ .437 /2

م
العريبغ أاحتاد الكتَّاب العربغ دمُقغ ع :يناير 2000مغ
الرا
الصغريغ دورية م
يعه و قَّقه حم َّمد علِّ دةةغ ن مَُر حتت عنوان الكتاب َّ
( )8انمع بن نييع ال َي ْق َعس أِّ ال ديغ شعر غ َ
مأ
.130- 124
( )9ابن َّالم اجلم مِّغ طبقات م و الُمعرااغ .638 – 637 /2
حممد بن املبارك ت ،310ووغ المالغ مطبعة يعية دائرث املعارفغ يدر آاد الدكنغ اهلندغ ط1غ ، 1369ووغ .145
حممد بن أيب َّ
حممد بن العباس بن َّ
( )10اليزيديغ أبو عبد هللا َّ
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( )11ابن َّالم اجلم ِّغ طبقات م و الُمعرااغ .638 /2
( )12املصدر نيسهغ .639 /2
( )13انمع بن نييع ال َي ْق َع مس أِّ ال ديغ شعر غ .130
( )14انمع بن نييع ال َي ْق َع مس مِّغ شعر غ .129
م
الرمِّغ ةيل إنَّه" :عمرو بن تمْقنغ وكان يف من لقمان بن عاد" .ابن َّالم البغداديغ أبو عبيد القا
( )15ابن تمْق ٍن م رب املثل يف اكمهقغ وإصابة
القصدغ و س من َّ

بن َّالم بن عبد

للرا غ ط1غ 1980مغ .369
ي ت ،224ووغ المثا غ حتقيق عبد اجمليد ةطامشغ دار املأمون م
هللا البغداد م
( )16انمع بن نييع ال َي ْق َع مس أِّغ شعر غ .129- 128

( )17م
ي ت ،626ووغ معج البلدانغ دار صادرغ بريوتغ ط2غ 1995مغ
اليراض
يغ شااب الدين أبو عبد هللا ةوت بن عبد هللا اكمو م
موضع على ختوم الُام .ةوت اكمو م
ٌ
(ممراض) .244 /4
يقِّ ت ،711وغ لسان العربغ دار صادرغ بريوتغ ط3غ 1993مغ (طَيل) .401 /11
( )18طَْيلةٌ :امرأثٌ انعمةٌغ ابن منكورغ أبو الي ل َّ
حممد بن مكرم بن علِّ النصار م
ي اِّمر م
الريل :كلم ٍ
ثوب لَ مأ ٍ
وني دة ٍ
ويقغ ابن منكورغ املصدر نيسهغ (ريل) .307 /7
(َّ )19
م
العيبةغ  ِّ،مم ْن أ ََدٍم يكون مياا ال َْمتاعغ ابن منكورغ املصدر نيسهغ (عيا) .634 /1
( )20العياب :ميرد َ
َاد َر :أَةام .املصدر نيسهغ (ادر) .231 /4
(َ )21ا َد َر املكان وأ َ
Vossler, Carl, The Spirit of Language Civilization, Published by Routledge, London, 1932, P. 99. ((22
( )23انمع بن نييع ال َي ْق َع مس أِّغ شعر غ .129- 128
م
م
و(عود) /2
العود :اجلمل املس من الهي جاو البا َ  .ابن منكورغ لسان العربغ (جرن) 86 /13غ َ
( )24اجلران :اطن الع منق من َمهبح البعري وكانت العرب تتَّخه منه ياطاا .و َ
.321
ي ت ،276وغ الُعر والُعرااغ دار اكديرغ القا،رثغ ،1423وغ .708 /2
( )25ابن ةتيبة أبو َّ
حممد عبد هللا بن مسل الدينور م
( )26بروكلمانغ كار غ اتريخ الدب العريبغ ترية عبد اكلي النَّجارغ دار املعارفغ ط5غ د.تغ .116 /1
الساةِّغ بريوتغ ط4غ 2001مغ .55 /18
( )27علِّغ جوادغ َّ
امليصل يف اتريخ العرب ةبل اِّ المغ دار َّ
حممد ،ارونغ مكتبة اخلاجنِّغ القا،رثغ ط4غ 1997مغ .20 /1
السالم َّ
( )28عبد القادر بن عمر ت ،1093ووغ ازانة الدب ولا لباب لسان العربغ حتقيق عبد َّ
ٍ
م
ريغ مطبعة دار الكتا املصريَّةغ القا،رثغ ط1غ 1931مغ ص.1
العود النممري م
( )29جران َ
يغ ديوانه برواية أيب عيد ال مس َّك مأ
( )30النو َّْومَلميَّة :صوف ْحي َُى َويو ْعطَفغ مَوتَ َ عه املرأث على رأ اا مثَّ َختْتَ ممر عليه .ابن منكورغ لسان العربغ (نومل) .673 /11
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( )31أراد :يوَغَّر َن نوَ ْومَلميَّةٌ ْامرأ بوَ ْع مدي.
الصغار .ابن منكورغ لسان العربغ ( ود) .226 /2
( )32ال اود :يع اجلمع من أ ودغ و ِّ،صية لون لل َ يَّات أ
( )33عَ مقيصة َ :مديرثغ و ِّ،ال مهيابة من شعر الرأس تسقل على الصدر .ابن منكورغ املصدر نيسهغ (عقص) .673 /11
م
يغ ديوانهغ .2
العود النممري م
( )34جران َ
كُف عن العواد كااَ،ا .ابن منكورغ لسان العربغ ( جن) .108 /13
( )35احملاجن :العواد الوم ْع َو َّجة وأعرا،ا :إذا َ
ضه .ابن منكورغ املصدر نيسهغ (شبح) .494 /2
( )36الوم َُبمأح :الهي يقُر العود َّت يو َعأمر َ
م
م
الس أمن .ابن منكورغ لسان العربغ (لوذ) 508 /3غ و(ةرن) .336 /13
( )37اللوذ :اجلانا والنَّا يةغ والقرن :بكسر القافغ نكريك يف صياتكغ وبيتح القاف مثلك يف أ
م
يغ ديوانهغ .3
العود النممري م
( )38جران َ
ت .ابن منكورغ لسان العربغ (ش ج) .305 /2
(َّ )39
الُ َّ اج :الغراب إذا َّ
صو َ
( )40ممْتويح :صيةٌ م
للمرا الهي يدال يف م ٍ
كل ان ية .ابن منكورغ لسان العربغ (تيح) .418 /2
ٌَ
كل أمرغ ويه،ا يف مأ
أ
طوح :أشرف عَلَى اهلالكغ وكهلك إذا َات َ يف الرض .ابن منكورغ املصدر نيسهغ (طوح) .535 /2
(َّ )41
م
يغ ديوانهغ .3
العود النممري م
( )42جران َ
م
الس ْعالث :أنثى الغو  .ابن منكورغ لسان العربغ ( عل) .336 /11
( )43أ
م
يغ ديوانهغ .3
العود النممري م
( )44جران َ

( )45النمأصاا :أاه مك م
للمرا ممن انصيتمه .ابن منكورغ لسان العربغ (نصِّ) .327 /15
( )46يف الصل "علَّمتن"غ حتريف.
م
يغ ديوانهغ .5
العود النممري م
( )47جران َ
م
يغ ديوانهغ .6- 5
العود النممري م
( )48جران َ
( )49الُمعلو  :م
اليْرةةغ والَُّعاليل أم
املتيرق الومنثور .ابن منكورغ لسان العربغ (شعلل) .355 /11
ْ
ويرضَّحَّ :
يتك َسر .ابن منكورغ املصدر نيسهغ (رضح) .450 /2
الرضحَ :ك ْسر اكَصاغ َّ
(َّ )50
ف البعري والنَّعامة .ابن منكورغ املصدر نيسهغ (نس ) .574 /12
( )51ال َومْن مس  :طََرف ا مأ
الساق .ابن منكورغ املصدر نيسهغ (ظنا) .572 /1
العكْ الويابمس من َّ
( )52الكمْنبوبْ َ :رف َ
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( )53أروح :صيةٌ للنَّعامة اليت يكون بني اةياا تباع ٌد .ابن منكورغ املصدر نيسهغ (روح) .466 /2
م
يغ ديوانهغ .7
العود النممري م
( )54جران َ
( )55ممطَْرح :بعيد موةع السقوط .ابن منكورغ املصدر نيسهغ (طرح) .529 /2

اَّلل تعاىل جيَلمأِّ الساعةَغ أَي :يكْ مارَ،ا .ابن منكورغ املصدر نيسهغ (جلِّ) .150 /14
( )56أجلمأِّ :أظارغ َو َّ
الساق .ابن منكورغ املصدر نيسهغ (ظنا) .572 /1
( )57ظَنابيا :يع ظْنبوب :و،و َ ْرف ا َلعكْ الويابمس من َّ
( )58تَوْنو َيح :من ةولك :نوَ َي م
ت برجلمااغ أراد :تصيا .ابن منكورغ املصدر نيسهغ (نيح) .622 /2
ت الدَّابَّةغ تَوْنو َيحغ إذا َرمو َ ْ
َ
(َ )59عالث ال َقنيْ َ :ندان اكدَّادغ ال َقني :اكدَّاد .ابن منكورغ املصدر نيسهغ (علو) 91 /15غ و(ةني) .350 /13
يدح :صلْا .ابن منكورغ املصدر نيسهغ (صمدح) .519 /2
ص َم َ
(َ )60
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Abstract

معلومات المقال
تاريخ االستالم . 2021/04/13 :
تاريخ القبول . 2021/07/ 12:

تعد قضية املناهج النقدية احلداثية من أهم القضااي اليت تطرح وبشدة يف الساحة النقدية اجلزائرية يف
شكل اجتهاد فردي من قبل النقاد اجلزائريني ،أو عن طريق إقامة ملتقيات علمية ومؤمترات من منظور أهنا
الكلمات المفتاحية
إشكالية يعاين منها النقد اجلزائري املعاصر مبناهجه النسقية املختلفة .ذات املنشأ الغريب ،حيث مت نقلها
واستنباهتا يف املدونة النقدية اجلزائرية املعاصرة،فشهدت نوعا من الفوضى و االضطراب يف استخدامها،وما لفت نقد جزائري معاصر؛ أحادية منهج ؛
انتباهنا بشدة قضية البحث عن املنهج النقدي الكفيل بسرب أغوار الظاهرة األدبية من طرف النقاد بني جناعة تركيب منهجي؛ تكامل منهجي؛ المنهج
املنهج الواحد وآخر يرى ضرورة التعدد املنهجي بني الرتكيب والتكامل ودعوة أخرى إىل الالمنهج.

Abstract
The issue of modernist critical approachS is one of the most important issues
that arise strongly in the Algerian critical, in the form of individual diligence by
Algerian critics, or by establishing scientific forums and conferences from the
perspective that it is a problem that suffers from contemporary Algerian
criticism with its different systemic approaches of western origin. It was
transferred and implanted in the contemporary Algerian critical blog, and it
witnessed a kind of chaos and disorder in its use.

املؤلف املرسل :محيدي عبد السالم

Key words
Contemporary Algerian
;criticism. Mono approach
approach mating; approach
integration; Extracurricular.
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املنهج النقدي وإشكاليته يف النقد اجلزائري املعاصر
The critical approach and its problematic in contemporary Algerian criticism

-1 .مقدمة:

شهد النقد يف اجلزائر قفزة نوعية بفضل جهود النقاد والدارسني الذين م ّدوا أيديهم للنقد األديب الذي كان يغرق يف الذوق واالنطباع،

وأخرجوه من بوتقة القراءة اجلزئية واألحكام النقدية إىل قراءة علمية رصينة ختضع آلليات وإجراءات .فظل مواكبا ملستجدات النقد الغريب –
منشأ املناهج النقدية احلديثة والنظرايت العلمية والتيارات الفكرية -حيث استفاد من املناهج احلداثية وما بعد احلداثية لدراسة النص األديب،
لذا ميكننا احلديث عن نقد أديب جزائري معاصر مع مثانينيات القرن العشرين ،حتديدا مع جهود عبد امللك مراتض اليت تعد اللبنة األوىل
لنشأة النقد النسقي الذي يعىن بدراسة النص األديب من الداخل ،كما أدرك ذات الناقد أمهية املنهج يف التأسيس ملسار نقدي جديد ،طبعا؛
صورها نقاد ودارسون جزائريون ،و عبد امللك مراتض واحد
هو ال خيتلف عن النقد العريب املشرقي ،وال النقد الغريب ،وإمنا يعد نسخة منهّ ،
من هؤالء ،كانت هلم فرصة الدراسة يف اجلامعات الغربية -الفرنسية منها خاصة -تتلمذوا على يد كبار النقاد الفرنسيني؛ عبد امللك مراتض
تلميذ أوندري ميكال  ،Andrei Michalورشيد بن مالك تتلمذ على يد غرمياس  ،Greimasوحسني مخري تلميذ جوليا كريستيفا
...G.Kristeva
فقد سعى هؤالء النقاد و الدارسون اجلزائريون سعيا حثيثا إىل مد اجلسور لتلقي مستجدات النقد الغريب املعاصر ،وما أنتجه من
مناهج ونظرايت ومفاهيم ومصطلحات إلعادة تبيئتها يف تربة النقد اجلزائري على املستوى التنظريي وكذا التطبيقي
ومن هنا ميكننا طرح جمموعة من التساؤالت اليت كثريا ما راودتنا خالل اطالعنا على املنجز النقدي اجلزائري املعاصر من قبيل؛ ما واقع هذه
املناهج يف املدونة النقدية اجلزائرية املعاصرة؟وما مدى استيعاب الناقد اجلزائري هلذا الزخم من املناهج والنظرايت النقدية احلديثة؟،هل استطاع
الناقد اجلزائري إجياد منوذج حملي يضاهي النموذج الغريب؟ ،هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل هذه الورقة البحثية عرب دراسة حتليلية
وصفية.
-2واقع املناهج يف النقد اجلزائري املعاصر :

ظهرت مناهج نقدية غربية سياقية مث ما بعدها نسقية يف النقد األديب اجلزائري املعاصر  ،و ّأول ما ظهرت يف أوراب كرد فعل على تلك
اآلراء النقدية االنطباعية والذاتية اليت ظلت حتكم النقد ردحا من الزمن ،فتوصل النقاد الغربيون يف البداية إىل املنهج التارخيي لدراسة الظواهر
األدبية ،مث املنهج االجتماعي مث النفسي ،ومع عشرين ات القرن العشرين ظهرت املناهج النسقية مع الشكالنيني الروس متهيدا للمنهج
البنيوي ،مث بعده توالت مناهج أخرى ،كالسيميائية والتفكيكية واألسلوبية وغريها ،لدراسة النصوص األدبية دراسة نسقية بعيدة عن أسيقتها
التارخيية واالجتماعية وكذا النفسية ،فهذه املناهج على اختالفها«كثرية ومتعددة  ،وكل منهج من هذه املناهج يتعامل مع النصوص مبفاهيم
ومصطلحات نقدية تستند إىل خلفية فكرية أو نظام معريف متكامل ،وهذه املفاهيم ليست جمانية يف استعماالهتا ،بل هلا وظيفة تؤديها يف
سياق الدراسة النصية ،فهي تؤسس منطلقات علمية ومنطقية» ،1ومع تصاعد موجة احلداثة النقدية ،انتقلت هذه املناهج النقدية إىل اجلزائر
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مع ثلة من النقاد كانوا على اتصال مباشر معها يف فرنسا بغرض مواصلة الدراسات العليا ابجلامعات األوربية على غرار عبد امللك مراتض،
رشيد بن مالك ،عبد احلميد بورايو ،حسني مخري ،السعيد بوطاجني وحممد ساري ،هؤالء من أتثروا هبذه املناهج وقاموا بنقلها وجتريبها يف
النقد اجلزائري بكل شغف وهنم ودومنا تريث ،فأغرقوا الساحة النقدية بتلك املناهج السياقية اليت قدم هلا العزاء يف أوراب مع هناية القرن
العشرين واملناهج النسقية اليت كانت حديثة العهد هناك ،فتباينت آراؤهم واختلفت توجهاهتم ،تبعا ملرجعياهتم الفكرية واأليديولوجية ،فهذا
انقد رفضها رفضا قاطعا حبكم منبتها الغريب ،وآخر ميجد املنهج االجتماعي (حبكم االشرتاكية يف اجلزائر) ،وآخر يثور ضده ويعيبه ويعلن
تبنيه للمنهج البنيوي(حبكم التواصل مع الغرب) ويدعو إليه ،واثلث يتأرجح عرب كل املناهج مبا يف ذلك السياقية والنسقية ،مث يعلن عجزها
وقصورها عن الولوج إىل عوامل النص األديب .إضافة إىل مشكل تعدد املرجعيات ،فقد كان لتزامن هذه املناهج النقدية وتلقيها دفعة واحدة
مشكل آخر ،فقد أحدث هذا النقل تراكما منهجيا وزمخا مصطلحيا ،وتكديسا يف اآلليات اإلجرائية يف املدونة النقدية ،وإن كان أمر تبين
هذه املناهج وتلك النظرايت ونقلها وتطويعها حيسب لصاحل النقاد جلهودهم املضنية يف إجياد سبل أخرى انجعة للمقارابت النقدية ،غري
أن«غياب املاهية الواضحة ملفهوم املنهج يف أذهان كثري من نقاد اليوم ،وعدم اعتدادهم جبسامة هذا اإلجراء ،وخوضهم املطلق يف مناهج
تفتقر إىل كثري من مقومات املنهج ،هو جزء كبري من الفوضى العارمة اليت يتخبط اخلطاب النقدي املعاصر يف عشوائها  ،2ومثة عامل آخر
قد زاد اإلشكالية تعقيدا ،ذلك أن الثقافة النقدية يف اجلزائر انمية ،مل تكن على درجة كبرية من الوعي واملعرفة –فرتة مابعد االحتالل-
«،وهذا أمر على جانب كبري من األمهية ،ألن مشكلة الباحثني يف اآلداب يف الثقافة النامية هي يف احلقيقة مشكلة منهجية ،فالدراسات
املرتمجة عن املناهج النقدية واألدبية أغلبها غامض وغري مفهوم» ،3وبعض النقاد من اعترب االجتاهات النقدية كسب مليدان النقد األديب ملا
هلا من أمهية استثنائية يف هذا املضمار لنهوض املصطلح النقدي ابلبحث اجلاد أساسه منظورات نقدية منهجية جديدة ،بعدما أدرك الناقد
اجلزائري أن«الوعي املنهجي يشكل أحد املرتكزات األساسية يف نضج أية حركة نقدية جادة ،لذا فقد كان هذا الناقد ،ومنذ مطلع هذا
القرن تقريبا مشغوال مبحاولة صياغة موقف منهجي واضح يف املمارسة النقدية ،وميكن القول إن اتريخ النقد العريب احلديث يف هذا القرن
4
هو-إىل حد ما-اتريخ الصراع من أجل اكتشاف منهج خاص يف الرؤية النقدية»
تتضافر عدة عوامل ثقافية وفكرية فلسفية إلجياد املنهج العلمي ،و«املنهج النقدي األديب طريقة يف مقاربة اخلطاب األديب وهذه الطريقة
أتمل حر مستقل ي سعى إىل إجيادها ،هي مرتتبة على فهم حمدد لألدب ،ووجهة نظر فيه ،ولذلك فهي
ال تولد من فراغ ،وال تنجم عن ّ
متعددة ،تعدد تلك الوجهات ،وهي مستمرة يف التوالد ما استمرت وجهات النظر يف التوالد واحلدوث ،املنهج وجهة نظر حقل معريف معني
ابألدب يشكل خلفية فكرية معرفية نقرأ هبا ما نقرأ» ،5مث إن هناك تواشج عميق بني املنهج واملصطلح النقدي إهنما وجهان لعملة واحدة،
ما بينهما«عالقة قرابة وثيقة جيدر ابلناقد وصلها إهنما صنوان ليس يف وسع أحدمها أن يستغين عن اآلخر أثناء الفعل النقدي ،ودون ذلك
يهتز اخلطاب النقدي وتذهب رحيه ويفشل يف القيام بوظيفته» ،6كمصطلح النص الذي خيتلف مفهومه من منهج آلخر.
79
حوليات اآلداب واللغات
Annals of letters and languages
annaleslettres@gmail.com

املنهج النقدي وإشكاليته يف النقد اجلزائري املعاصر
The critical approach and its problematic in contemporary Algerian criticism

يعاين اخلطاب النقدي يف اجلزائر أزمة املناهج النقدية كسائر النقود يف البلدان العربية ،وهذه األزمة طبعا أحدثها النقاد والدارسون
بسبب قصور بعضهم يف فهم هذه املناهج وإفساد تطبيقاهتا على الظواهر األدبية أوال واخللط يف أدواهتا اإلجرائية وسوء استعماهلا اثنيا«.فمن
أمارات القصور املنهجي والفوضى النقدية أن نطبق منهجا نقداي ابستخدام مصطلحات غريه من املناهج »،7مما حيدث فجوة عميقة حول
فهم األدب ومقاربته ،وهذا ما تولد عنه إشكالية املنهج يف املدونة النقدية يف اجلزائر .
-3الناقد اجلزائري والبحث عن املنهج النقدي:

من األزمات اليت أصبح يعيشها النقد األديب يف اجلزائر يف اآلونة األخرية هي مشكلة «غياب منهج نقدي حم ّدد واضح ،يتوافق عليه
النص األديب ،إلعطاء فكرة صحيحة عن مستوى التجارب األدبية لكل مبدع.أعتقد أن هذه املشكلة
الن ّقاد ليكون أداة وحيدة للتعامل مع ّ

ال تقتصر على النقد اجلزائري ،فهي تُع ّد من أبرز مشكالت النقد العريب املعاصر ،لتشابه ظروف ومستوى اإلنتاج اإلبداعي عند العرب
عامة»،8وإشكالية املنهج واملصطلح ،انجتة عن رحلة حبث عن السبل الكفيلة والوسائل الناجعة اليت سعى النقاد من خالهلا إىل حتديثه
ّ
وجتديد آلياته ملواكبة مستجدات النقد الغريب ،فانصب هذا التحديث على» ،استعارة املناهج ،منهجا تلوى منهج وبشكل متسارع ،فال
يكاد منهج ما أيخذ مكانه يف املشهد النقدي حىت خيلفه منهج آخر دون أن يتم اختبار املنهج األول والتعرف على إمكاانته يف الكشف
والتحليل ،ودون ما يتم التعرف على أسباب استبدال هذا بذاك» ،9وهذا الزخم املنهجي سببه النقاد أنفسهم ،لقصور الكثري منهم يف فهم
تلك املناهج وأدواهتا ،وقد أكد هذا حممود الربيعي يف كتابه يف النقد األديب وما إليه حينما قال«:إننا حني استخدمناها على غري وجهها
ال صحيح كنا كمن"يركب يف القناة سناان"على حد قول املتنيب ،لقد حتدثت فيما مضى عن"السيكولوجي"" ،السوسيولوجي"أما
األسلوبية""والبنيوية"فلهما قصة ال تقل غرابة ،لقد -تقريبا-من مضموهنما املفيد حني حتول العمل األديب على يد األوىل إىل إحصائيات و
على يد الثانية إىل"نسب وأبعاد" ،وبقي جوهر العمل–يف غمرة هذا –مهمال ومنسيا ،ولقد فقد الناقد األسلويب والناقد البنيوي بذلك
مشروعية وجودمها وذلك حني متوال عن مهمة الناقد األديب اليت هي تفسري النص وبيان قيمته» ،10ألن النقاد اجلزائريني يبنون معارفهم على
احملو ال على االستمرارية ،فجاءت آراؤهم متباينة حول املنهج وتعددت«يف غياب اسرتاتيجية علمية واضحة اليت حتكم اخلطاب النقدي
وأدىن اهتمام ابلتطور التارخيي لكل تيار خصوصا وأن املناهج النقدية الراهنة يف األوساط اجلامعية كثرية ومعقدة إىل حد تستعصي فيه على
املتخصصني» ،11وظهرت اجتاهات بني النقاد أت تلف طورا وختتلف أطورا كثرية ،فيما يتعلق بقضااي املناهج النقدية وجناعتها يف الدراسات
النقدية.
أ-رفض املناهج النقدية الغربية:

هذا الرأي ميثله جمموعة من النقاد احملافظني احملسوبني على التيار السلفي اإلسالمي ،هلم مرجعيات دينية تراثية ،ال تتم دراسة األدب
عندهم إال بعيون البالغة العربية والنحو وعلم العروض ،هم من رفضوا هذه املناهج النقدية رفضا قاطعا حبكم أهنا تغريبية ،هذه املناهج كان
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تطورها متسارعا يف الغرب ،وتدفقها إىل الوطن العريب كان أكثر سرعة ،وعلى حد تعبري واحد من هؤالء أن«تفاقم الضرر ابزدايد اللّهث
ورا ء كل جديد وافد من الغرب ،األمر الذي يظهر "احلداثة"و"التقدمية"و"خيفي"حقيقة اليت هي "التبعية"وحتقري الذات» ،12إن هؤالء هم
الذين وقفوا سدا حملاولة منع نقل هذه املناهج وتلك التجربة النقدية اليت كان يطمح إليها النقاد ،وعبد احلميد بورايو واحد من هؤالء الذي
أحس بصعوبة العملية أمام تيار العروبة ممثال يف«مجعية اختالف» اليت رفضت كل ما هو غريب ،وقد صرح هبذا يف مقابلة أجراها معه
األستاذ على مالحي ،إذ يقول «...وقد جنحنا نوعا ما يف هذا املسعى ،رغم جتاوز طموحنا احلد الذي بلغه حاليا يف الوسط األديب ،كانت
هناك مقاومة شديدة خ اضها ضدان احملافظون الذين يعتمدون يف درسهم األديب على االنطباع ومعاجلة املضامني بطريقة غري منهجية،
فشككوا يف قيمتها واعتربوها أدوات مستوردة ال تصلح ملعاجلة النص األديب العريب ،13»...فكان هؤالء يبحثون عن إمكانية بلورة مناهج
ونظرايت خاصة لدراسة األدب العريب يف اجلزائر ،وأرادوا من ذلك التخلص من تبعية الغرب الثقافية متسائلني«ملاذا نكون اتبعني ملدارس
معينة يف النقد وال يكون لنا نظريتنا األصيلة ومدارسنا املبتكرة القائمة على أساس من قيمنا ؟ملاذا نتأقلم حنن لنظرايت اآلخرين وهي غريبة
عنّا ،وال يكون لنا مناهجنا املبت دعة اخلالصة املستمدة من أدبنا ؟مادام أدبنا خيتلف يف جوهره وذاتيته ومضامينه عن األدب الغريب فلماذا
14
حنكم مقاييس هذا األدب فيه»
ب-أحادية املنهج:
اقتصر نظر هؤالء إىل أحادية املنهج وإسقاطه على الظواهر األدبية وفق قوالب جاهزة ،فكانت وفق مقارابت إما سيميائية أو بنيوية أو
أسلوبية ،جند الناقد منهم يعلن عن املنهج الذي يتبناه قبل قراءاته للنص األديب ،ومع غياب الفهم املرجعي و«الرؤية الفكرية للمنهج يوقع
النقاد يف اخللط نتيجة للفصل بني النظرية واملنهج،مما أكسب الكثري من الدراسات والبحوث النقدية صفة االرجتال والتقليد وامليكانكية»،15
وهذه الثقافة املعيارية جعلت كفاءة الناقد قاسرة على النص األديب الذي ظل حبيس أسواره ،منغلقا على نفسه ،فظل الناقد حبيس املنهج،
ال ميتلك الرؤية الشاملة عنه وال عن خلفياته الفكرية والفلسفية ،فوقع قصور يف األداء وضعف يف النتيجة ،أو بسبب تلقي املناهج عن طريق
النقل والرتمجة املشوهة ،أو هناك سبب آخر يتمثل يف االختيار العشوائي للمنهج يف العملية النقدية ،كما أن هناك مناهج تتسم
أقر منظرو املناهج النقدية هبذا التعدد ،فهذا جون
ابلشمولية«يف جمموعة من العلوم واملعارف ،وهذا ما يولد تعدد املفاهيم والتعاريف ،وقد ّ
يقر أبن احلديث عن السيميائية جيري يف اجتاهات خمتلفة وبال متييز» ،16ويف حقيقة الواقع أن«هذه املمارسات السيميائية يف
كلود كوكي ّ
وطننا العريب ال تزال بعيدة عن السيميائيات يف مهدها األوريب ،إذا مل تعاجل جمموعة من امليادين ومل تنطلق من أرضية علمية ومعارفة مشولية
عن الظاهرة األدبية».17
إ ّن تعدد اجتاهات املنهج الواحد يف املنبع األصلي كسيميائيات بريس و غرمياس وابريسُ .خيلط فكر املرتجم ويصعب من فعل الرتمجة،
خاصة إذا مل يكن املرتجم متخصصا يف اجتاه من هذه االجتاهات ،ومل تكن له كفاءة عالية يف ذلك ،مما ينتج عنه ترمجة مشوهة مغلوطة،
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تؤدي حتما إىل اإلساءة يف االستعمال للمناهج النقدية ،فيتداخل بعضها مع بعض ،أو يناقض بعضها اآلخر ،كما أهنا تنقل غامضة
املفهوم ،مبهمة املعامل واحلدود ،أدواهتا اإلجرائية غري اتمة ،يؤثر هذا سلبا على الدراسة النقدية للحقول األدبية ،انهيك عن فوضى املصطلح
بني املؤتلف منه واملختلف.
ويف هذا جند بعض النقاد ومنهم يوسف أمحد يرى أن أمر تفرع املنهج وتعدد اجتاهاته طبيعي« ،صحيح أن الفينومولوجية فلسفات
متعددة أكثر منها فلسفة واحدة مثلها مثل البنيوية ،فهي بنيوايت ،والسيميائية سيميائيات ،وهذه ميزة خيتص هبا الفكر البشري الذي مييل
كل امليل إىل االختالف والتباين ،هلذا كله رّكز دوسوسري DeSaussureعلى طبيعة التباين يف النسق اللساين» ،18وأمر االختالف يف
ومرد ذلك أن منطلق عملية النقد ذايت رغم اإلطار املوضوعي الذي الذي حيكمه،
املنهج الواحد والتباين فيه طبيعي كذلك مع مراتض ّ

دارسني اثنني يعتزاين إىل املدرسة البنيوية ،فنيا ومنهجيا ،وشاءا نقد نص قصيدة شعرية ،فماذا حيدث
ويستدل مبثال يقول فيه«:هب
ن
الشخصي سيطغى على عمل كل منهما –ولكن يف إطار
هلما؟إهنما ،ال ريب ،على اتفاقهما يف املنهج العام والرؤية الفلسفية ،فإن الطابع
ّ
املوضوعية اإلي ديولوجية أو الفنية اليت تستند إىل مقاييس فنية معينة تضطرب يف جماهلا وال تعدوه-مما جيعلنا نعتقد أن دراسة النص وتشرحيه
تظل مع ذلك متسمة
تشرحيا كلينيكيا ،مهما استندا يف منهج التناول وسبيل التعامل إىل املوضوعية الفنية واملعايري النقدية اجلاهزة ،فإ ّهنا ّ

ابلذاتية» ، 19فإذا كانت الذاتية واالنطباعية هي من تصنع التباين ،فإن طبيعة النص من حقها كذلك أن تفرض عليه املنهج املوائم ،فكل
نص أديب وجب مقاربته«مبنهج – على ما يفرتض فيه من عمومية ومشولية ومن حيث هو منهج متسلط النفوذ واالستقطاب –فإنّه يظل
متسما ابخلصوصية النسبية ،وهي اليت حتدد نسبة اإلبداعية الفنية فيه ،...وإذا كان من اجلائز التسلح مبنهج علمي ما ،كأن يكون املنهج
البنيوي مثال،فإن هذا املنهج ،يف رأينا ال ينبغي تطبيقه حبذافره على نصوص أدبية خمتلفة،فللنص القصصي منهج ،وللنص الشعري منهج
20
وللنص املسرحي منهج ،وهلم جرا...فال سواء نص أديب قوامه الشخصيات واحلوادث ،ونص أديب آخر قوامه التجريد والتأمل»...
ميكننا أن نقول أن«لكل منهج ظروفه ومميزاته اخلاصة ،ولكن هذا ال مينع من االستفادة ابملنهج وأدواته ما دام صاحلا لواقعنا
وظروفنا ،واألساس يف ذلك هو االختيار ،ا ختيار منهج مالئم لظروفنا ،ومعرب عن طموحنا وقادر على املسامهة يف حل مشاكلنا ،على أن
يبقى للناقد احلق يف اختيار املنهج الذي يتماشى مع تصوراته للحياة والفن».21
ج-الرتكيب املنهجي :

قام بعض النقاد مبساءلة النصوص األدبية أبكثر من منهج أو من خالل املزج بينهما ،ولعل مراتض أول من ابتدع هذه الطريقة ،كما

فعل يف حتليل لبعض القصائد الشعرية والنصوص األدبية النثرية كالرواية و املقامة ،وفق تركيب منهجي ،فأحياان قراءة مركبة سيميائية
تفكيكية وأخرى سيميائية أنثروبولوجية ،فمن هذه الدراسات النقدية (حتليل اخلطاب السردي-معاجلة تفكيكية سيمائية لرواية"زقاق
املدق")( ،حتليل مركب لقصيدة أشجان مينية )( ،ألف ليلة وليلة-حتليل سيميائي تفكيكي حلكاية محال بغداد)( ،أ-ي ،دراسة سيميائية
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تفكيكية لقصيدة –أين ليالي؟ (،)-التحليل السيميائي للخطاب الشعري –حتليل مستواييت لقصيدة "شناشيل ابنة اجلليب") ،فكثريا ما دعا
عبد امللك مراتض إىل«توسيع دائرة الرؤية النقدية وفلسفتها النظرية لتصقل عرب املدارس املختلفة ،وهو ما يعين كما مسّاه"التعددية
املنهجية"اليت تقوم على إلغاء احلدود بني املناهج وفلسفاهتا ،ولعل هذا ما أدى إىل رفض املناهج املستجلبة من خارج النص ،والقول أبن
22
صرح مراتض عن شأن قصور عملية استقراء نص وفق منهج نقدي
النص األديب هو الذي حيدد املنهج املالئم لدراسته»  ،وكثريا ما ّ
أحادي ،ودعا خالل التعامل مع النصوص األدبية إىل«املزاوجة أو املثالثة ،أو املرابعة ،ورمبا املخامسة بني طائفة من املستوايت ابصطناع
القراءة املركبة اليت ال جتتزئ إبجراء أحادي يف حتليل النص؛ ألن مثل هذا اإلجراء ،مهما كان كامال دقيقا ،فلن يبغي من النص احمللل كل ما
23
فيه من مركبات لسانية»
وقد الحظنا شيئا من اخللط عنده ،هذا العمل مل يَ ُرق بعض النقاد يف اجلزائر يف رأيهم أن املزج بني منهجني أو أكثر يف الدراسة النقدية
إعالن عن فشل هذه املناهج ،يرى عبد هللا محادي«أن التضافر بني السيميائية والتفكيكية يف عملية إجراء واحدة نعده من دون هوادة –
مغالطة نقدية ،ألهنا تكتشف ع ن قصور احلقلني ،ويتمظهر ذلك الرتكيب االستدعائي بني السيمياء والتفكيك ،فلو كانت السيميائية قادرة
على الروح اجلمايل للنص ماكان مثل هذا االستدعاء» ، 24ومن خالل تبنيه تركيبة منهجية يف الدراسة النقدية يستدل عبد امللك مراتض مبا
قام به بعض النقاد الغربيني ،للرد على من اهتموه ابخللط والعبث ابملناهج حيث ألفى"بعض املفكرين الغربيني وخصوصا قولدمان ،حاول
املزاوجة بني النزعتني البنوية واالجتماعية بتحويلهما إىل تركيبة منهجية ،بل معرفية أيضا جديدة هي البنوية التكوينية وكأنه وما من وراء ذلك
25
إىل إنقاذ البنوية واالجتماعية معا»
الالمنهج:
د-دعوة إىل ا

تطرفا بدعوته إىل الالمنهج ،بعد عدة
مل يعد عبد امللك مراتض يؤمن أبحادية املنهج وال ابملنهج املركب بعد ذلك ،وبدا أكثر ّ
تساؤالت طرحها يف كتابه"النص األديب من أين؟وإىل أين؟" ،حيث وقف عاجزا عن سرب أغوار النصوص األدبية وفك شفراهتا ،فاحتار أبي

منهج يقتحم النص« ،فخري منهج للناقد أن ال يكون له منهج ،وهذا ال يعين أننا ندعو إىل الفوضى يف النقد ،لكن ندعو إىل عدم سيطرة
املنهج على ذهنية الناقد فيقوده إىل نوع من (األدجلة)ويغلق ذهنه عن بقية املذاهب النقدية ،وأن يفرق بني نقد الفنون ،فالشعر والرواية
والقصة القصرية والفنون اجلميلة ،لكل منها نقد منهج خاص ،أييت بعد ذوق الناقد ،وتتحكم يف هذه احلاالت معرفة اتمة ابملصطلح الذي
يعاجل فيه املصطلح» ،26وأيّد مراتض يف مسألة الالمنهج يوسف وغليسي الذي يرى أن"عطائية النص مرهونة هبذا الالمنهج الذي يتحدد

مبعارضته للمنهج املعني ،اجلامد الثابت املغلق ،وعليه فإن الالّمنهج هبذا املفهوم يتناىف مع املنهج يف صورته اجلامدة وحماولة التطبيق
امليكانيكي آللياته الثابتة اليت البد أن تكون غريبة نسبيا عن خصوصية النص املدروس السيما فيما يتعلق األمر مبنهج غريب يف مواجهة نص
قضية"الالمنهج".
عريب» ،27كما تصدى وغليسي ابلرد على ما وصفه ابحلملة الشرسة ضد عبد امللك مراتض يف
ّ
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ه-التكامل بني املناهج النقدية:

متّ التوصل إىل هذا الرأي بعد سلسلة اإلخفاقات يف االستعمال املنهجي ،وبعد حماوالت جتريبية كثرية ،كان معظمها قاصرا يف
ألول
مقاربة النصوص اإلبداعية ،فكل منها درس جانبا وأمهل جوانب أخرىّ ،
ومرد ذلك حسب آراء بعض النقاد أن«النص األديب يبدو ّ

وهلة عاملا صغريا بسيطا غري معقد وال متشعب الطرق ،ولكن ابلتسلح األلسين املعمق ميكن أن نستكشف من خالله عوامل ضخمة قد ال
يكون هلا حدود وال تتصد هلا آفاق»،28وعامل اإلخفاق نفسه مع رابح بوحوش حول عجز املنهج النقدي ،ومرد ذلك إىل«أ ّن اخلطاب
جسم غريب زئبقي يشبه السمكة يف البحر عبثا حناول إمساكه ابليد ،فهو ينفلت من كل شيء :من املنهج ومن سوط الناقد ،بل إنّه
ينفلت حىت من ذاته ،ومن السلطة ،واألنظمة اجلامدة كي يؤسس عامله املتميّز ،ومن مثة منهجه املنبثق من صلبه ،وعناده ،وقواعد(نص

املنهج)» ، 29أما الناقد السعيد بوطاجني فقد توصل إىل أن النص األديب ال ميكنه أن يدرس وفق منهج معني وال ينبغي للناقد التصريح به،
ألنه سيظل قاصرا على اإلملام جبوانب النص كلها ،فمثال إذا ما ع اجلنا نصا ما وفق منظور سيميائي فإننا جتاهلنا اجلوانب النفسية
واالجتماعية واجلمالية فيه ،لذلك على الناقد أن يكون على وعي اتم ابملناهج النقدية كلها ،ألنه يف حاجة إليها يف التحليل ،فليس
ابلضرورة أن يوظف منهجا كامال يف القراءة ،فهو يعود إىل كل منهج عند االقتضاء-يف إشارة من الناقد إىل املنهج التكاملي-هذا األخري
عرفه يوسف وغليسي أبنّه «النقد الذي ال يستأثر مبنهج واحد حمدد ،ينتهجه طوال العملية النقدية ويلتزم به ،إمنا يريد أن يكون جممعا
ّ
30
منهجيا يضم جمموعة من املناهج املختلفة ،أتتلف ضمنه يف تعايش وأمان»  ،هذا املنهج رفضه مراتض وسخر منه ،ويراه من اجملازفة ومن
املغالطة ،حيث يقول« :أوىل لنا أن ننشد منهجا مشوليا وال أقول منهجا تكامليا ،إذ مل أر أتفه من هذه الرؤاي املغالطة اليت تزعم أن الناقد
ميكن أن يتناول النص األديب مبذاهب نقدية خمتلفة يف آن واحد ،فمثل هذا املنهج مستحي ل التطبيق عمليا ،إذ لو أردان أن نطبقه على نص
أديب ،يف تصوران على األقل كان علينا أن ندرسه من الوجهة االجتماعية ،مث من الوجهة البنيوية ،مث من الوجهة األلسنية مث من الوجهة التينية
مث من الوجهة الالنسونية اجلمالية وهلم جرا إىل ما ال حيصى من املذاهب والنزعات».31وقد عارضه يوسف وغليسي يف ذلك بشدة ،فهو
يرى أن املنهج التكاملي منهج مشروع–«يف أقل تقدير-وليس لزاما على الناقد التكاملي(كما يريد له مراتض)أن يعرض النص الواحد على
32
مجيع املناهج دفعة واحدة ،بل عليه أن يفيد مما يراه مناسبا له يف حدود ما ال يفقده االنسجام والتماسك»
إن ما ذهب إليه الناقد السعيد بوطاجني وغريه من النقاد ينايف ظهور تلك املناهج النقدية سواء يف منبتها األصلي عند الغرب أو تبنيها
لدى النقاد العرب واجلزائريني ،فظهور املناهج النسقية جاء ليقصي املناهج السياقية اليت تدعو إىل دراسة النص من خالل ظروف نشأته
وحميطه اخلارجي ونفسية املؤلف ،وهذا ما رفضه املشتغلني على الفعل النقدي ،فكانت مبثابة الضربة املوجعة هلم من خالل اإلعابة على تلك
املناهج وتوجيه النقد الالذع هلا وتشويه صورهتا ،فخفت صيتها مع عشرينات القرن املاضي لريتفع مع بداية الثمانينيات من هذا القرن،
ب عدما انكب النقاد على ما توصلوا إليه من مناهج نسقية مرتبطة ابألساس بداخل النص وإقصاء كل ما هو خارج ،مث أن هذه املناهج
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ظهورها الواحد تلوى اآلخر مل يكن ظهورا تكامليا ،فقد انبثق بعضها من رحم بعض كما حدث مع اللسانيات والبنيوية والسيميائية
واألسلوبية ،فكان الناقد يعلن والءه وانتماءه إىل منهج ما وميجده ،مث يلقي بعزائه ويصب سخطه على اآلخر ،متهما ّإايه ابلقصور والعجز
واجلمود.
هذا حال املنهج عندما ينظر إليه ابعتباره سبيال للممارسات النقدية ،فحسب دون االهتمام أبصوله املعرفية ،اليت يشكل التأمل فيها
البداية الصحيحة حنو استيعاب فكر اآلخر واستنباته يف تربة جديدة لكي تكون له مردودية حقيقية ،مثّ«إن جلوءان اليوم إىل مناهج نقدية
ظهرت يف بيئة غري بيئتنا ،ووجدت كل مشاكل وقضااي ختتلف –قليال أو كثريا-عن مشاكلنا وقضاايان يعود يف أساسه إىل الرغبة يف اللحاق
ابلركب احلضاري وتوفري اجلهد وربح الوقت يف اكتساب اخلربة والتجربة ،ومعاجلة القضااي الراهنة ،هذا من انحية ،ومن انحية إىل اجلمود
والتحجر الذي أصاب ثقافتنا وفكران منذ عدة قرون ،حيث أصبحت ال تستطيع مسايرة حركة الواقع التارخيي ،الشيئ الذي أوقفنا يف حالة
انفصام جعلت الرتاث يعد من أكرب اإلشكاليات اليت يواجهها الناقد العريب املعاصر».33وحسب مفهوم املناهج النقدية احلديثة أن يوافق
مفهوم النقد املعاصر الذي يعد جسرا يربط الظواهر األدبية القدمية و احلديثة.
-4خامتة:
ميكننا أن جنمل النتائج اليت توصلنا إليها خالل هذه الدراسة فيما أييت:
ج ّدد النقد اجلزائري املعاصر يف مناهجه وآلياته اإلجرائية ،وأصبح مواكبا ملستجدات النقد الغريب ،حيث انتقل من النقد السياقي إىل النقدالنسقي.
 غلب على النقد املعاصر يف اجلزائر املمارسات النقدية أكثر من اجلانب النظري ،وهذه املمارسات متثل للنقاد جوهر العملية اليت تقومأساسا على منهج نقدي يعتربونه جمرد أدوات إجرائية تساعد الباحثني على ضبط خطواهتم يف التعامل مع القضااي اليت يدرسوهنا ،مما يبقي
اخللفية اإلبستيمولوجية املؤطرة لكل منهج خارج تصورهم الضيّق حلجم املشكل وتشعباته.

ميّز املشهد النقدي اجلزائري املعاصر جدال ومعرتكا حقيقيا بني النقاد والدارسني ،فتباينت مواقفهم بني من يؤيد فكرة أحادية املنهج وبنيمن يعارضها ،وبني من يدعو إىل فكرة الرتكيب املنهجي وبني من يرفضها.
 شهد إعمال املناهج النقدية فوضى وخلطا كبريين ،على الرغم من استقاللية املناهج النقدية بعضها عن بعض ،وكل منهج خيتلف عناآلخر يف الرؤاي والطريقة واإلجراء ،إال أننا جند النقاد اجلزائريني يسيئون استخدامها ،فكيف سيستخدم الناقد اجلزائري مصطلحات نقدية
ختتلف مفهوماهتا ابختالف املنهج من قبيل؛ النص والتناص الشخصية مثال،ومصطلحات الزمان واملكان وغريها...؟
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ملخص

املغريب من خالل
السرد
يسعى هذا البحث إىل الكشف عن متثيالت املدينة املغربيّة يف ّ
ّ
سريي لعبد الفتاح
السرييّة ،وقد مشلت النصوص مدن الربط يف نص ّ
جمموعة من النصوص القصصية و ّ
اخلوري ،وتطوان يف نص سريي حملمد
كيليطو ،والدار البيضاء يف نصوص قصصية حملمد زفزاف وإدريس
ّ

أنقار .كما رصد البحث مالمح املدينة بوصفها فضاء عالمات وأنساق تتمظهر فيه اهلوية والصراعات
والرتبّص واخلوف والنفي والرقابة واالرتياب.

معلومات المقال
تاريخ االستالم 2021/09/01 :
تاريخ القبول .2021/10/19:
الكلمات المفتاحية:

السرد املغريب ،التّمثيالت،
املدينة املغربيّةّ ،
ال ّذاكرة ،اهلويّة
Key words

Abstrac
This research seeks to unearth the representations of the city in
;City; Moroccan Narrative
Moroccan narratives through an examination of a number of
Representations; Memory; Identity. autobiographical and fictional texts. Whether Rabat in an autobiographical
text by Abdel Fattah Kilito, Casablanca in short stories by Muhammad
Zafzaf and Idris Al-Khuri.
This paper maintains, appears as a space of signs and patterns in
which questions of identity, conflict, ambush, fear, exile, surveillance, and
suspicion manifest.
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املقدمة
مكوًنت السرد الذي حيتضن األحداث
السرد
للمدينة املغربية حضور مر ٌّ
مكو اًن من ّ
املغريب يتجاوز حدود حضورها بوصفها ّ
كزي يف ّ
ّ

لعل امللمح
تحرٌك تنتظم فيه حر ُ
والشخصيات .إهنا فضاءٌ ُم ّ
كات الشخصيات ومواقعها وما تؤسسه من تفاعالت ثقافيّة يف البُنيان ّ
السردي .و ّ

حتضر فيه املدينة املغربيّة يف خطابت سارديها أهنا عواملُ جتاوزيّةٌ وفق التصورات التأويلية الوجوديّة اليت ُحت ّفز أبطاهلا
األساسي الذي
ُ
ّ
وشخصياهتا على البحث واالنطالق واملغامرة بجتاه املدايت القصوى يف ال ّذاكرة واهلوية.
مدونة النصوص والبحث ،ق ّدم املدينة املغربية بوصفها فضاء
اجج هذه الورقة العلمية يف قضية ُمفادها أ ّن السرد
ُ
املغريب ،وفق ّ
وحت ُ
ّ
شرد،
الرعب ،وال ّذعر ،واجلوع ،والتّ ّ
ُمتخيّالا يسود فيه التّعايش ،والتّسامح ،واملوت ،والفجيعة ،واهلزمية ،واالنغالق ،واإلخفاق ،والقلق ،و ّ
الرقابة.
وّ
مدونة حمددة سال اكا سبيل املنهج التأويلي الثقايف
ومن أجل بيان مالمح هذه التمثيالت واألنساق الرمزية
ُ
سينصرف البحث إىل ّ
السردية املنتخبة ،والكشف عن مالمح
الذي
ُ
يستنطق النصوص ويبحث يف معاملها عن عالمات املدينة املغربية ومتثيالهتا يف األعمال ّ
ُ
صور املدن السردية يف الثقافة والعامل.
التّخييالت اليت عاظمت من مفاعيل ّ
❖ اهلوية القسرية واملنفى اللغوي :متثيل مدينة الرابط يف النص السريي
"السور" لعبد الفتاح
اًن لاللتباس
ُجت ّس ُد مدينة الربط مك ا
لعل ّ
ّ
نص ّ
اللغوي و ّ
الثقايف ،واالضطراب يف اهلويّة ونشأهتا ال َق ْسريّة .و ّ
1
النص عن تنشئته اللغويّة يف البيت
ع يف االنتماء
صور التناز َ
حمل بقيم اجملتمع وال ّدين .يُ ّ
عّب الكاتب يف هذا ّ
اللغوي واملكاينّ املُ ّ
ّ
كيليطو يُ ّ
احلي الذي نشأ
خالل مرحلة الطّفولة األوىل اليت تعلّم فيها اللغة العربيّة واكتسبها
ا
اكتساب فطرًاي جعله ينسجم مع عامل املنزل واألسرة و ّ
منغلق على نفسه.
كتمل ٌ
فيها ،وهو عاملٌ ٌم ٌ
الصيب الذي كانه عبد الفتاح كيليطو أبتباع ال ّدايًنت املخالفة الذين يتكلّمون الفرنسية واإلسبانيّة.
ترتبط اللغات غري العربيّة لدى ّ
ُ
درست اللغة
وسيكون خروج
الصيب من البيت إىل املدرسة جماالا الكتشاف لغة جديدة واالنتماء إليها انتماء قسرًاي .يقول كيليطوُ " :
ّ
لكنت درست لغة ثريفانطيس،
مشال املغرب،
الفرنسية بسبب عثرةٍ من عثرات التاريخ ،أو اجلغرافية ابألحرى .لو أنين
ولدت َ
ُ
ُ

منحى آخر .توجهت حنو اللغة الفرنسية؛ ألنين ولدت يف الرابط ،يف املنطقة اليت
وأعتقد أن مساري العلمي وقدري كاان سيتخذان
ً
ختضع حلماية فرنسا".2
ُ
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أثر املدينة واملكان يف تشكيل هويّة اإلنسان ،ودورها يف صياغة مفاهيمه الثقافيّة وحتديد معامل
ُ
يعرض هذا املقطع السري ذايتّ َ
املعريف .وعلى الرغم من إشارة كيليطو البارزة إىل حماضن االستعمار يف املغرب وسياساته يف تشكيل مصائر األفراد وهويّة
انتمائه
ّ

يعّب عن توقه إىل اكتساب اللغة اإلسبانيّة اليت سادت يف مدن مشال املغرب ورغبته يف احلصول على
اجلماعات يف املدن املغربيّة إالّ أنه ّ

مذخورات اآلداب اإلسبانيّة.

اختياري لإلنسان الذي يسعى إىل بناء هوية خمتلفة ملا نشأ عليه فإ ّن تعليمه وتكوينه
وإذا كان اختيار مكان الوالدة فعالا غري
ّ

الربط العتيقة املحاطة بل ّسور بوصفها مدينة
املعريف ُحيَد ُد بناءا على املدينة اليت شهدت نشأته وتعليمه املُب ّكر .يستحضر كيليطو مدينة ّ
ّ
ُ
االجتماعي؛ إهنا املدينة األليفة اليت احتضنت والدة
النفسي و
قت له االطمئنان
مأنوسة وفّرت له احلماية الذاتية واإلحساس بألمن ،وح ّق ْ
ّ
ّ
الكاتب ونشأته اللغوية العربيّة.

وجس .يقول كيليطو" :ذات صباح ،أخذين أب إىل املدرسة من
وسيكون اخلروج من هذه املدينة العتيقة َْجملبةا للقلق واخلوف والتّ ّ

غري أ ْن يسألين رأيي .كانت رحلة حبق :كان ينبغي اخلروج من البيت ،ومغادرة املدينة العتيقة ،والذهاب إىل ما وراء األسوار ،ووطء
ٍ
أرض مل أجرؤ ُّ
عرابت جترها ٌ
أيت بعض
أيت للمرة األُوىل
خيول ،كما ر ُ
قط على اقتحامها فيما سبق ،أرض املدينة اجلديدة .ر ُ

وَيرون يف كل اجلهات .ومبا أنين مل أكن أعرفهم،
السيارات النادرة .يف فناء املدرسة ،كانت هناك مجاعةٌ من األطفال يصيحون َْ

كت لوحدي ضاالًّ
حبثت عن أب كي
كنت قد تُر ُ
أحتمي به :كان قد اختفىُ .
العداء .وسط البلبلة ُ
كان ُُيي ُل إيل أّنم يناصبونين َ
َ
اتئها.3 "...
ً
نسي
الضياع واالرمتاء يف الفضاء
يصور اإلكراه واخلوف والتّيه و ّ
ّ
ُجت ّسد مسرية كيليطو يف مدينة الربط حت ّوال جذرًاي ّ
اللغوي الفر ّ
مهد
عّب عنه كيليطو بستالب الكينونة واغرتاهبا
الربط العتيقة اليت شهدت مولد كيليطو ونشأته َ
الذي ّ
ّ
اللغوي .وإذا كانت مدينة ّ
السور سيكون سبباا يف إعادة تشكيل اهلويّة اللغويّة .وبعبارة أُخرى فإ ّن مدينة الربط
بلسور فإ ّن
َ
اخلروج منها إىل ما وراء ّ
الطفولة املُحاط ّ
العتيقة متتلك شروط الدميومة واالتصال والتواصل يف حني أ ّن رحلة الصيب خارجها تؤذ ُن خبرق مألوف العادات وانتهاك منظومة القيم

برزخي يسوده االنقطاع والتّباعد واالنفصال .يقول كيليطو:
واإلقامة يف فضاء
ّ

"غدت الرحلةُ فيما بعد رحلةً يوميةً ،من املدينة العتيقة إىل ما وراء السور ،من الفضاء األُسروي املألوف إىل الفضاء
تنفصل عن الكتابة .تعلمتها
ضا رحلة من الشفوي إىل املكتوب :فرضت الفرنسية علي نفسها كلغة ال
األجنيب الغريب .وهي أي ً
ُ
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ُغادر القسم ،حىت كانت تنمحي ،إذ
عن طريق هتجي احلروف وتدوينها .درستها ال ألتكل َمها ،وإّنا ألقرأَها وأكتبها .ما أ ْن ُك ُ
نت أ ُ

هم مع معلمي
مل تكن يل فرصةٌ الستخدامها.
صحيح أنين متك ُ
نت تدرَييًّا من التحدث هبا ،إال أنين مل تُ ْ
ٌ
تح يل فرصةُ استعماهلا ،الل َ
املدرسة .خارج املؤسسة التعليمية ،مل يكن َيري هبا العمل :التالميذ ال يتكلمون هبا فيما بينهم ،ويف البيت ،كانت منبوذةً .كانت
لغة االنفصال :رمبا ألول مرة يف اتريخ املغرب ،تلقى األطفال لغةً ال يعرفها آابؤهم".4

ومرورا بنتهاك اللغة
الربط اجلديدة هو
ٌ
تقويض ملدينة الربط العتيقة مبختلف رموزها بدءاا بألُسرة اآلسرة ا
إ ّن االنتقال إىل مدينة ّ
ال ْفطرية اليت اكتسبها عبد الفتاح كيليطو وانتهاء بالغرتاب يف الربط اجلديدة بوصفها فضاء أجنبيًا غريبا ي ِّ
عم ُق يف النفس اإلحساس
ا ُّ
الفادح بلغربة.
السور بوصفها حاضنة الثنائيّة اللغويّة  Bilingualismحيث استعمال لغتني
الربط اجلديدة يف ّ
كما حتضر مدينة ّ
نص ّ
لغوي ،واالزدواجيّة اللغويّة  Diglossiaحيث تتقابل ال ُفصحى مع العاميّة .يقول كيليطو" :كانت الفصحى ،اليت
خمتلفتني يف جمتمع ّ
ضا على املدرسة ،على الكِتاب .كنا نتعلمها من أجل قراءهتا وكتابتها،
كنت أَ ْد ُرسها يف الوقت نفسه مع الفرنسية ،مقصورةً هي أي ً
اقتسام للوظائف :الدارجة للتواصل اليومي ،أما ال ُفصحى فمرتبطة
مثل الفرنسية .رغم التقارب بني الدارجة وال ُفصحى ،هناك
ٌ
خصوصا وأّنا تتحو ُل
تبعث على اخلوف بعض الشيء،
ابلدين والسياسة ،ومبا هو نبيل ورمسي وفخم .ألجل ذلك ،فهي لغة ُ
ً
أقل من الفرنسية".5
بسهولة إىل لغة ُمتَ َخ ِشبة .ال يُتَ َحد ُ
َّث هبا ،بل إن مناسبات التحدث هبا ُّ
قيما
لقد فاقمت مدينةُ الربط اجلديدة من شعور االغرتاب يف نفس كيليطو ،وعمدت إىل ُمعاظمة مفعول أزمة هويّته؛ إذ غدا ُم ا

نحازا إىل
بني ثالثة أمناط لغويّة ُمتصارعة :ال ّدارجة املغربيّة ،والعربيّة ال ُفصحى ،واللغة الفرنسيّة .وإذا كان سياق التعليم
نسي ُم ا
املدرسي الفر ّ
ّ
اللغة الفرنسيّة وتعزيز أثرها يف نفوس الطلبة املغاربة فإ ّن ذلك االحنياز ّأدى إىل استالب كيليطو إىل الثقافة واآلداب الفرنسية من جهة
وأنيه عن العربيّة ال ُفصحى اليت هي ُمستودع آداب العرب ،وهجرته بيان العربيّة يف تلك املرحلة املب ّكرة.
ُ
تخشبةٌ حمفوفةٌ بخلوف يف
ووفق سريورة ال ّدالالت البارزة يف وصف العربيّة ال ُفصحى عند كيليطو فإ ّن العربيّةَ ال ُفصحى لغةٌ صلبةٌ ُم ّ

ورمسي
الديين و
السياسي ومبا هو ٌ
نبيل ّ
ّ
حني أ ّن الفرنسيّة ُحماطة بألمن وليّنةٌ .وإذا كان مقام استعمال العربيّة الفصحى يرتبط بخلطابني ّ
وفخم فإ ّن الفرنسية تتصل خبطابت اإلشهار واالقتصاد والتجارة واملغامرة وشؤون احلياة وشجوهنا املختلفة.
ُ
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وسيكون من نتائج هذا االستالب تراجع مستوى التّح ّدث بلعربيّة ال ُفصحى وت ّقدم مستوى التح ّدث بللغة الفرنسيّة .يقول
نذهب حىت الزعم أبنه بعي ًدا عن بعض املُناسبات ،فمن املُحرم التحدث هبا ،وإال العُرضة لالستهزاء:
كيليطو" :ويف استطاعتنا أ ْن
َ

فال أح ٌد ،على سبيل املثال ،قد يتجرأ على استعماهلا وهو يتسو ُق ويقضي مهماته اليومية .إّنا لغةُ املقدس ،لغةُ اإلنشاد الشعري،

أساسا لغة الندوات واللقاءات :يف هذه املناسبات يغدو التكلم ابلنسبة إيل
ولغةُ خطاابت التبجيل ،ولغةُ األدب .فيما ُيصين هي ً
ضا أل ْن أتعث َر يف أية حلظة يف هذه الصيغة
نوعا من املسخ .أشعر بتحول ينتابين ،فأغدو خطيبًا مذهوالًُ ،
رتددا ُم َع َّر ً
وُمثالً خجوالًُ ،م ً
ً
أو تلك".6

قيما بني اشتهاءات ُمرّكبة ُمربكة يف
الربط العتيقة ولدت هويّة كيليطو والدةا قسريّة قيسريّة فنشأ ّ
موزع اهلوى ُم ا
خارج سور مدينة ّ

حملة بوعود
الوقت نفسه؛ اشتهاء ال ّدارجة املغربيّة ،وسطوة العربيّة الفصحى احملفوفة بلتّبجيل واخلوف والقلق ،وسلطة اللغة الفرنسيّة املُ ّ
احلداثة واألًنقة واألمن واليقني واالنفصال عن لغة اآلبء.
❖ أليغوراي التلصص وعنف التخييل :متثيل االرتياب يف النص القصصي
7
تشدا بملخّبين واملتلصصني ورجال
قصة "رصيف كلب" للكاتب إدريس اخلوري بوصفها فضاءا ُحم ا
حتض ُر مدينة ال ّدار البيضاء يف ّ
ُ
ُ
بلرموز والتّخييل اهلادف إىل إبراز املفارقات الواقعيّة وعنف العالقات القائمة بني
الشرطة.
ّ
ُ
تنهض القصة على األسلوب األليغوري احلافل ّ
السخرية .وتدور أحداث
العالمات .كما أ ّن األليغوراي  Allegoryتوظّف احليوان يف عامل األدب داللة على الته ّكم و ّ
التوجس والتّقويض و ّ
صحفي يقع يف الطابق الثالث يف بناية تقع وسط
القصة حول حالة االلتباس اليت انتابت جمموعة من الصحفيني العاملني يف مكتب
ّ

املدينة.

الصحفيني من
الرغم من ارتياب ّ
حدث َمنْ َشأُ االلتباس من استقرار كائن غريب قادم من مكان جمهول جانب بب العمارة ،وعلى ّ

الصباح واملساء ويف سائر أايم األسبوع .وقد بلغت األُلفة بينهم
التعود على رؤيته يف ّ
جراء ّ
ذلك الكائن إال أنه سرعان ما نشأت أُلفةٌ بينهم ّ

حد أ ّن الصحفيني كانوا يتجاهلون وجود الكائن الغريب وإعارته اهتمامهم وااللتفات إليه .بيد أ ّهنم كانوا يستشعرون حبضوره عندما يغيب.
اليوم من نُباحه وفضالته ،ورمبا
الصعداء
ُ
س ُّ
ونقول يف سران ها هو الرصيف قد خال َ
يقول ّ
السارد" :وعندما ُيتفي عن أنظاران نتنف ُ
اختفى بسبب مرض ما أو مبناسبة عيد ،ومل ال ُ
باح وحراسةُ
نقول إنه انتقل إىل مكان آخر َ
ليقوم بنفس املهام املنوطة به .إنه النُّ ُ
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كل ٍ
شيء ُُم ٍ
السعار والنباح
تمل يف هذه املدينة املليئة ابلكالب الضالة وغري الضالة املُصابة بداء ُّ
األبواب والتلصص على الناسُّ ،
املتواصل يف األماكن العامة".8

شرد
الضالة ،وإذا كان ّ
الضالة وغري ّ
غاصة بلكالب ّ
القصةّ ،
تظهر مدينة ال ّدار البيضاء ،يف هذه ّ
الضالل يقرتن بلضياع والتّ ّ
ُ
اعتمادا
أيضا .وبعبارة أُخرى فإ ّن القصة تُقيم عالقة ضمنية بني ضربني من الكالب
والغموض واالستتار إال أنه حييل إىل اهلداية والوضوح ا
ا

النص عن
سترتا يف التّلصص والنّباح .وعندما يُ ّ
عّب ّ
ظاهرا يف تلصصه ونباحه املتواصل ،أو يكون ُم ا
على جالء كينونة الكلب الذي قد يكون ا
أمرا عس اريا.
الضالة واحتشادها بلكالب غري ّ
امتالء املدينة بلكالب ّ
الضالة فإ ّن مسألةَ اكتشاف الكالب والتّمييز بينها يغدو ا

الكلب
السارد عن الكلب صفة البهيميّة ويُكسبه صفة اإلنسانيّة قائال" :إن الدراهم املعدودة اليت َينيها هذا
ُ
سوف ينزع ّ
يص على
ُ
اجملهول اهلوية ،من دق املسامري يف أحذية املارين العابرين إىل حال سبيلهم ،ال تكفيه هو وكلبه البوليسي اخلطري ،لكنه حر ٌ

التواجد هنا كل يوم وعلى تطبيق برانجمه اليومي :على الطبخ ابنتظام وعلى األكل والتدخني وشرب الشاي يف كل وقت ،سواء
مهمنا ابلدخول والصعود إىل العمارة أو عندما ّنبط لنسرتيح هنيهةً يف املقهى القريب".9
اجملهول اهلويّة بوصفه إسكافيًا ميارس مهنة تصليح أحذية العابرين من املا ّرة غري أنه فعليًا ميارس مهنة التّلصص واملخّب
الكلب
يظهر
ُ
ُ

الطبيعي املسعور النّابح ،وما بني
السارد أ ْن يُقيمها بني صوريت الكلب :الكلب احلقيقي وهو اإلسكايف والكلب
السري يف مماهاة ُ
ّ
يعمد ّ
ّ
الرقابة
الصورتني تتش ّكل الرؤية السرديّة للشخصيّة اليت
ُ
تكشف عن ّ
ّ
الصغار والقماءة والبؤس وشظف العيش يف حني أهنا تستبطن ّ
والتلصص واملالحقة.

السعار
وعندما تنتشر الكالب يف شوارع مدينة الدار البيضاء وأحيائها وفضاءاهتا فإ ّن عُرضة إصابة املرء ب ّ
لعض والنهش والكلبيّة و ّ

تستفحل يف املدينة لدرجة استحالة التّمييز بني البشر والكالب.
جتسيدا للكالب بل إهنا ظاهرة
سوف تتزايد؛ ذلك أ ّن الكلبيّة ليست
ا
ُ
يب األطوار ُمتكئًا على حائط العمارة ُمصوًاب وجهه املُتغضن وعينيه الدامعتني ابستمرار حنو الشارع
َيلس
الكلب الغر ُ
ُ
يقول ّ
الساردُ " :

الضاج حبركة السري وزعيق السيارات واحلافالت ،لكنه َُيي ُد اختالس النظرات املُريبة ،إىل املارة القادمني من اجلهتني ،كان يفتعل
ابلصدفة أم جيء به
تغطية جبهته بقب جالبته البُنية الوسخة ويُرخي السمع لوقع األقدام .مل يكن ينبح .هل اختار هذا املكان ُّ

يب
ملراقبة حتركاتنا ،وخباصة أننا كنا نكتب مقاالت انرية عن حركات العُمال وعن احتجاجاهتم؟ وفعالً ،فهذا "الكلب" يبدو غر َ
األطوار ألنه سقط هكذا فجأة من دون توقع ،هذا ما الحظه سكان العمارة".10
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جتسيدا صورًاي للكلب املخّب املتن ّكر أبمسال بلية املسكون بلريبة واالرتياب الذي يتلصص
السارد العليم عّب تقنية املشهديّة
ا
ُ
يعرض ّ
ُ ُ
العمارة
كلب ميلك املكان ويُسيطر على موجوداته ويعرف دقائق أحواله ويعلم خفااي س ّكان ّ
املارة ويستطلع حركاهتم وسكناهتم .إنه ٌ
على ّ
الصحفيون الذين يتابعون أنشطة العمال النضاليّة ويكتبون مقاالت عن احتجاجاهتم ومطالبهم وتطلّعاهتم.
اليت يعمل فيها ّ
نظرا لعدم قدرة الصحفيني على متييز الكالب احلقيقية اليت تتلصص ومتارس وظيفة
إ ّن مدينة ال ّدار البيضاء تبعث على االرتياب ا
السارد" :يف املكتب حتدثنا عن البوليس السري الذي يتواجد حتت عماراتنا
املراقبة البوليسيّة من الكالب اآلدميّة البائسة املُعدمة .يقول ّ
مظهره البسيط ليوحي ابإلشفاق فعالً ،فال هم له إال الطبخ واألكل والتدخني صحبة كلبه ،قال
كل يوم وعن سر جميئه ابلضبط؟ إن َ
مبعوًث من طرفهم
دوما بقب جالبته ،وقال آخر :رمبا يكون
بئيسا ،ولكنا ال ُ
ً
ور يف رأسه املُغطى ً
نعرف ماذا يد ُ
أحدان :رمبا يكون ً
للتجسس علينا وكتابة تقارير يوميةُ ،مكن ،قلت أان ،وأضفت :إن املدينة يف حالة طوارئ بفعل اإلضراب الشامل".11

فالسلطة تسعى إىل احتكار املعرفة وتعمل أ ْن حتول بني املثقفني والصحفيني من
إ ّن القصة ُجت ّسد صر ا
السلطة واملعرفة؛ ّ
اعا عني اقا بني ّ

السلطة ممارسته لعرقلة الوصول إىل احلقيقة وكشفها ،واحليلولة دون
يتوىل
جهة واملعرفة من جهة أُخرى عّب منطق مصادرة ُمضمر ّ
ُ
كالب ّ
ملشكوك فيه ،إذ فجأة اختفى
الرجل اجلالس حتت العمارة
السارد" :إن
ٌ
َ
السلطة .يقول ّ
استطالع الصحفيني واملثقفني املعرفةَ اليت حتتكرها ّ
ٍ
بشيء خط ٍري سوى فضح أخطائها،
نقوم
عن األنظار َّ
وحل ُمله شخ ٌ
ص آخر ،إّنم يتناوبون علينا كما لو كنا أعداء الدولة ،ولكننا ال ُ
هذه هي رسالتنا الصحفية".12
عّبون عن حقوقهم
ُ
حتتشد قصة "رصيف كلب" أبصوات ّ
تعّب عن وظيفتها يف حراسة اجملتمع وال ّدولة؛ إضراب ّ
العمال الذين يُ ّ
السلطة ،والصحفيون
ومنافحتهم عن العدالة االجتماعيّة وحراسة القيم ،والدولة اليت تُظهر أهنا صاحبة الوالية القادرة على حراسة النّظام و ّ

الصحفيني حبجة حراسة
حبق العُ ّمال واجملتمع ،والبوليس
الساعون إىل فضح أخطاء الدولة وانتهاكاهتا ّ
السري الذي يتلصص على املثقفني و ّ
ّ
ّ

تسو ُل له نفسه االعتداء
األمن
الضالة وغري ّ
الوطين ،والكالب ّ
الضالة املنتشرة يف أرجاء املدينة اليت حترس األمكنة واملمتلكات وتُ ْف ِّزع من ّ
ّ
عليها .وما بني حراسة اجملتمع ومحاية الدولة يشيع يف املدينة التّوجس وال ّرتقّب ،إذ يتبادل األطراف هتم اخليانة ووصم اآلخرين بكوهنم

أعداء.

تكشف عن النّزعة الكلبيّة املستشريّة
قصة "رصيف كلب" إلدريس اخلوري ُمتثّ ُل استعارة سرديّة
ُ
كالب ال ّدار البيضاء اليت ش ّكلتها ّ
ُ
صا موازااي .يقول
السرد
العريب الكالسيك ّي استطاع إدريس اخلوري استثماره ليصوغ تنا ً
أثرا يف ّ
لعل هلذه االستعارة ا
ّ
يف اجملتمع واملدينة .و ّ
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ِ
انرا ،عوى ونبح ،لتُجيبه
ائرا ،أو ُمَّن
يلتمس القرى ،ومل يرى ابلليل ً
جل إذا كان ابغيًا أو ز ً
اجلاحظ (ت  255ه )" :وذلك أن الر َ
ُ
الكالب ،فيهتدي بذلك إىل موضع الناس".13
رعت يف
سرداي وحو اارا بني
يعرض سارد "رصيف كلب"
مقطعا ً
طلبت فنجان قهويت اليومي وش ُ
الصحفي والكلب قائالاُ " :
ا
ّ
وُي ِد ُق يف طويالً ويتساءل:
كلب الشخص األول املُختفي عن األنظار ،يقف فجأةً أمامي بقوائمه األربع ُ
التدخني ،ومل أنتبه إىل أن َ

ننظر إليكما
هل تعرفين؟ نعم ،أنت الذي كنت ً
دوما برفة صاحبك؟ نعم ،ولكن ملاذا كنتم تكرهوننا؟ ابلعكس ،أجبت ،كنا فقط ُ
وأضاف بنربةٍ واثقة كنت أحرسه
معا ،أجاب.
َ
ننظر إىل مجيع الناس ،مث قل يل :من كان الكلب فيكما؟ أنت أم هو؟ حنن ً
مثلما كنا ُ
ألشرب فنجان قهوة
هو وكان هو ُيرسكمُ ،من؟ تساءلت .من األعداء ،قال ،إذن حنن أعداء! قال :هل ميكنين اجللوس إليك
َ
وجر ُكرسيًّا قريبًا من طاولتنا وصف َق للنادل أ ْن أييت له ابلقهوة ،أخرج من جرابه املوضوع فوق ظهره علبة
بصحبتك؟ مرحبًا بكَّ ،
سجائر فأشعل واحدةً منها وشرع يف التدخني".14

سحره :متثيل ليايل الدار البيضاء يف النص القصصي
❖ فتنةُ السرد و ُ
إذا كانت هنارات ال ّدار البيضاء حتفل بلتّ ِّ
الصخب واملوت
عج بخلوف واجلرمية والعنف والقتل و ّ
لصص والتّ ّ
وجس فإ ّن لياليها ت ّ
ُ
نص "ليلة يف ال ّدار
الرجال .وتتجلّى تلك التمثيالت يف ّ
واالنتحار والعالقات االجتماعيّة املُضطّربة ،والعالقات غري املشروعة بني النّساء و ّ
15
وسعاد اليت جرت وقائها يف ليلة يف مدينة ال ّدار البيضاء.
البيضاء" للكتاب حممد زفزاف اليت تعرض ق ّ
صة سعيد ُ
هشم إىل املتخيّل احلامل مبا
تصدر قصة ليلة يف ال ّدار البيضاء عن حدث
تفران من الواقع امل ّ
قصصي يَ ْع ُ
ُ
رض مجوح شخصيتني عاثرتني ّ
ّ
ُ
ُ
القصصي يف كورنيش مدينة ال ّدار البيضاء حيث الفنادق واحلاًنت واملطاعم واملالهي
احلدث
يتضمنه من هروب إىل الغامض واملبهم .يدور
ُ
ّ
ّ
ُ
ليلي يبدأ من منتصف الليل إىل مطلع الفجر.
زمن ٌّ
الراقية ،وزمن احلدث يف "قصة ليلة يف الدار البيضاء" ٌ
واملقاهي واألحياء السكنية ّ
لتطور أحداث القصة ،ويعرض ال ّسارد العليم سريورة احلدث الزمنية
تصور كش افا استباقيًا ّ
ويؤثث الكاتب قصته خبلفيّة مشهديّة ّ
يظهر
البحر ال ُ
ا
يكاد ُ
الساردُ " :
عرضا خطيًا ال ّ
تعرج فيه سوى ما تستدعيه الشخصيتان من تداعيات ال ّذاكرة وماضي التجارب .يقول ّ
سمع
حتت سواد الليل ونزول األمطار الكثيفة ،وهناك بعض السيارات تعربُ ُمسرعة وهي تتمايل بفعل شدة ُس ْك ِر أصحاهبا ...يُ ُ
ات على أسطح السيارات الرابضة إىل جانب الفنادق واحلاانت".16
هدير ٌّ
هدير أقوى ،وللمطر نقر ٌ
قوي ،وللرعد ٌ
للبحر ٌ

القصة ذات الطّبيعة التّصاعدية املح ّملة بلتفاصيل
إ ّن غاية هذه املشهديّة حتقيق التفاعل مع احلدث
القصصي ،وهتيئة القارئ لولوج ّ
ّ
ُ
السارد " :كانت املوسيقى أتيت هادرة من ملهى "أوكالمها" ،وابلقرب
التّأثرييّة املشحونة بلتّوجس املؤذنة ببدء احلدث
القصصي .يقول ّ
ّ
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تشتبك مجاعةٌ مع أُخرى ابأليدي ،أو بشفرات احلالقة،
تتمايل وترفع أصواهتا ،غالبًا ما
خترج أخرى،
منه حانةٌ
ُ
تدخل منها ٌ
أفواج و ُ
ٌ
ُ
وغالبا ما تبقى اجلرُيةُ ينزف دمها على الرصيف وقد حتلق حوهلا أُانس ال عالقةَ هلم ابحلادث ،وال يستطيعون أ ْن يدلوا بشهادةٍ
ً
ٌ
تنزف دماؤهن على
غامضة للبوليس ،ويسمع تعليق البوليس كالعادة" :إنه مصري املومسات .بقدر ما يستنزفن دماء الرجال بقدر ما ُ
األرصفة"".17
شطرا من الليل يف اللهو وشرب اخلمر ،مث خيرجان
تلتقي الشخصيتان الرئيسيتان سعيد ُ
وسعاد يف ملهى أوكالمها حيث يقضيان ا
البواب وسعيد:
الستكمال اللهو يف فضاء املدينة ،وعند خروج سعيد وسعاد من امللهى جيري حو ٌار بني ّ
" -قال البواب :أنت سكران الليلة .هل تستطيع السواقة؟
طبعا.
 مل أشرب مبا فيه الكفاية .لقد شر ْبت تلك املومس الزجاجةَ كلها .سوف تدفع الثمن ً
ضا هذه الليلة؟ ُكن ُمتعقالً اي سعيد.
 -هل تفعلها أي ً

 -سأفعلها مثل مجيع الليايل .أان شهراير".18

كل ليلة ،وهو يسعى إىل أ ْن يعاظم من
ُ
حيضر سعيد يف ليلة يف الدار البيضاء بوصفه شهراير املاجن اللعوب الذي يلت ّذ بقتل امرأة يف ّ

كل ليلة بصطياد امرأة جديدة جيعلها ضحيّة وجماالا ملمارسة ساديته واختبار فحولته املريضة .بعد قضاء وقت يف امللهى
شهوة شهرايريته يف ّ

يتوجه سعي ٌد حنو بحة امللهى اخلارجية حيث تنتظره سعاد للذهاب بسيارته الستكمال طقوس اللهو واجملون يف مكان آخر ،وستختار ُسعاد
ّ
الوجهة اليت سيقصداهنا بعد أ ْن مينحها سعيد حرية اختيار املكان" :إىل أي مكان تشائني ،ال تزال أماكن أخرى مفتوحة .الليلة ليلتنا".19

إحساسا أبنه سيّد األمكنة واألزمنة؛ إذ ال حي ّد مكا ٌن من نزوعه املاجن ،وال مينع زما ٌن من رغبته العارمة
إ ّن تعطّش سعيد للهو مينحه
ا

دخن احلشيش" ،عندما صعدا إىل السيارة جذبت
يف استكمال ارتوائه واستئناف مل ّذاته .ففي داخل املَلهى كان يشرب اخلمر ويف السيّارة يُ ّ
سعاد من حقيبتها سيجارةً ُملوءةً ابلكيف بصعوبة".20
ُ
ّنر على إحدى صديقايت .ال شك أن املسكينةَ مل جتد شيئًا تُدخنه هذه الليلة.
ويف السيارة تقول سعاد" :سعيدُّ ،
 −وملاذا ال جتد؟ ابئعو احلشيش كثريون يف الكورنيش.

 −إذا مل جتد فسوف متوت أو تنتحر .إّنا صديقةٌ محيمةٌ .هلا
مشاكل كثريةٌ مع زوج أُمها ،ومع صديقها الذي ُرزقت منه فتاةً
ُ
يعرتف هبا .ألنه من عائلة كبرية.
كالبلورة .مل يُرد أ ْن
َ

أعرف تلك العائالت الكبرية ،ومع ذلك فأننت حتببنهم.
−
ُ
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أحب أ ْن أعيش".21
 −أان ال أُحبهم ،ولكين ُّ
اقتصاداي ُحمبطة ثقافيًا تُعاين
ينفتح احلوار على مهوم سعاد وشجوهنا وخلفيّتها االجتماعيّة؛ فهي تنتمي إىل طبقة شعبيّة متعثّرة
ً
ُ
درك سعاد أهنا تنتمي إىل طبقة خاضعة للطبقة الّبجوازيّة اليت متارس جتاه الطبقة
اضطر ااب يف رؤية العامل ومأساة يف تقدير كينونتها؛ إذ تُ ُ

ضروب من السيطرة واالمتهان واإلنكار.
الشعبيّة ا

تؤّكد سعاد يف حوارها مع سعيد أ ّن ظروفها البائسة هي ما يدفعها إىل إقامة العالقات مع األثرايء وأفراد الطبقة الّبجوازية،
حتب األغنياء والّبجوازيني .تقول سعاد:
وتنفي قول سعيد أبهنا ّ

كل ما أحصل عليه ليالً .كان
ُحب أح ًدا .كنت أ ُّ
"أان ال أ ُّ
ُحب املَعطي ،ولكين تركتُه ألنه مل يكن غنيًّا ،وكان يبتز مين َّ
يكاد َُين ويُهددين ابلقتل .كنا يف ًثنوية واحدة وطردوان .حاول أبوه مر ًارا
يُدخن
مقدارا من احلشيش ،وإذا مل ُيصل عليه فإنه ُ
ً
أعرف أابه ،لكنه ُيكي يل عنه ،ال شك أنه يشبهه ،ولو تزوجته حلاول هو اآلخر قتلي .أان ال أُري ُد أ ْن
تل أُمه .أان ال
ُ
أ ْن يق َ
أموت ،إين أحب احلياة".22

ُّ
يدخنان احلشيش وينظران إىل فيالت الدار البيضاء الفارهة وأضوائها
ميتد زمن السرد واحلوار بني سعيد وسعاد يف السيارة ومها ّ
السكر وتدخني احلشيش
مفتوحا اللهو و ُّ
وحدائقها الفاتنة .وبعبارة أُخرى ،فإ ّن ا
ا
سعيدا وسعاد جيدان يف كورنيش الدار البيضاء فضاءا

للتعويض عن حياة األحياء الشعبيّة وبؤسها واالستعاضة عن قسوة هناراهتا حبياة هلو ُمتخيّلة .هكذا هترب شخصيات مدينة الدار البيضاء
ضرب من الغياب واملكاشفة والبوح.
لتعوض خساراهتا الفادحة ومتارس ا
إىل فضاء الكورنيش الّبجو ّ
ازي ّ

دورايت األمن جتوب مالهي كورنيش الدار البيضاء وحانتها ومقاهيها وأحيائها الراقية لضبط األمن وأتمني سالمة الّبجوازيني
بعض الدورايت الليلية ،وقد أطفأت األضواء ،ببطء .قرب الطوار ،تتصيد كلبًا آدميًّا ضاالًّ".23
وفضاءاهتم" ،ومن حني إىل حني تَ ْعربُ ُ
سجائر حشيش أضرمت يف نفسيهما اجلوع" ،املكان
دخنا
التوجه إىل مطعم "الطّنجاوي" لتناول الطعام بعد أ ْن ّ
يُقرر سعي ٌد وسعاد ّ
َ

السكارى من أجل فتاة يف ّناية الليل".24
هناك
ات بني ُّ
كثريا ما تقع ُمشاجر ٌ
ٌ
مزدحمً .

شق فيها بعد قنوات الري،
السارد العليم اإلخبار عن خلفية سعيد االجتماعية فوالده ُمزارعٌ "ميلك أراضي يف "املذاكرة" مل تُ َ
يتوىل ّ

ف ُّ
شق هذه القنوات عند أرض أحد األعيان الذي له قرابةٌ مع شخصية رمسية" .25وإذا كان شظف العيش والفساد ينخران ريف
إذ توق َ
عمق يف نفوس القاطنني فيها أحاسيس االغرتاب والفجيعة وال َفقد.
املدن املغربية وبواديها فإ ّن الضياع والتيه يشيعان يف الدار البيضاء اليت تُ ّ

طر السماء ،ليس من أجله هو ،فهو ميلك سكّن وسيارةً له وأُخرى لزوجته ،ورصي ًدا يف البنك .وهو
سعي ٌد "متّن من أعماقه أ ْن ُمت َ
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فرداي ال ُمي ّكنهم من االنتقال إىل
يصعب تيسره ملن هم يف سنه" .26هكذا فإ ّن املدينة تضمن ألفراد القادمني فيها
الشيء الذي
خالصا ً
ا
ُ

الرعاية والعون ألهلهم يف البوادي واألرايف.
الطبقة العليا ،وجيعلهم عاجزين عن تقدمي ّ

شرطي سيارة سعيد عندما كان يتناول الطعام مع سعاد،
بلرعب والرقابة؛ إذ حدث أ ّن بغت
ٌّ
ليل مدينة ال ّدار البيضاء ّ
كما حيفل ُ

رطي اليت صرخت" :تفو ،إّنم كالذابب" ،27فكان أ ْن اعرتض
َ
وحتَق َق من أوراقهما الثبوتيّة وهويتهما الشخصيّة مما أاثر استياء سعاد من ّ
الش ّ
فاللصوص كثروا هذه األايم ،وكثرت اجلرائم".28
سعيد على استيائها قائال" :إّنم يقومون حبملة تطهري؛
ُ

السلطة وجتاوز
ُمتثّ ُل شخصية سعيد ا
السلطة ورجال األمن يظهر ذلك يف ما يُبديه من قلق إزاء انتهاك صالحيات ّ
دورا ُمتصاحلاا مع ّ

افضا ِّ
للسلطة على الرغم من
دورا ر ا
القانون؛ إنه سليل الّبجوازية الدُّنيا املُتطلّع إىل بلوغ طبقة الّبجوازيّة العُليا ،يف حني ُمتثّ ُل ُسعاد ا
ومقاواما ّ
تجة على دفاع سعيد عن دور رجال األمن يف مكافحة
لسلّم
االجتماعي ّ
وتعّب عن هويتها ُحم ّ
خوفها منها ،وهي تعي دًنءة منزلتها يف ا ّ
ّ
للصوص احلقيقيون ينامون هبدوء يف بيوهتم".29
اجلرمية ومالحقة اللصوص ،بقوهلا" :أان ُجمرد  ...ا
ُ
السردية؛ سعي ٌد يتحالف مع رجال األمن وخيشى سلطتهم
هكذا تكشف الرؤية القصصية عن ُمتخيّل
سردي حيتشد بصراع ّ
ّ
اهلوايت ّ

ويُق ّدر أدوارهم يف حفظ األمن ورعاية مصاحل الّبجوازية اليت يتعطّش سعي ٌد إىل بلوغ مراتبها العليا ،يف حني أ ّن سعاد ُمنحازةٌ لطبقة البؤساء

سعيدا يزجر سعاد يف صيغة هني شهرايرية استعالئيّة
كل هوية تسعى إىل قهر اهلويّة املقابلة وإخضاعها بل إ ّن ا
واملومسات وفتيات الليلّ .
ُ
قائال" :ال تتكلمي يف أُمور ال هتمك".30

سعيدا يسعى إىل إخضاع سعاد وإسكاهتا وحصر جمال سردها يف إمتاعه وإيقاظ شهواته وتعظيم فحولته
وبعبارة أُخرى ،فإ ّن ا
موضوعا ميارس فيه استهواءه واستيهامه النّزقّ .أما سعاد فتتمثّل وظيفتها يف إغواء سعيد واحلصول على
وشهرايريته ،وأ ْن يُبقي عليها بوصفها
ا
املتعة واحلشيش والطعام واملال عّب معادلة ضمنيّة تكشف عن رغبتها يف تقويض الشهرايريّة السعيديّة.

يستحضر
العب من ُزالهلا العذب؛ سعي ٌد
السعادة؛ كل منهما يسعى إىل النّهل من ينابيعها و ّ
تشرتك الشخصيتان املتصارعتان يف ّ
ُ
االنتقام لبنات جنسها لتكون شهرزاد .يتعطّش سعي ٌد الشهراير إىل معاظمة عدد ضحاايه من
ضمر يف نفسها
َ
شهراير ُ
حتضر ضحيةا تُ ُ
وسعاد ُ

عّبت عن ش ّكها عندما
ليعمق يف نفسه شهوة القتل الشهرايريّة يف حني ُّ
تتحني سعاد االنقالب عليه .لقد ّ
مومسات ليل الدار البيضاء ّ
لقلت إنك واح ٌد
سعيدا يدافع عن رجال األمن ودورهم يف حفظ األمن ومالحقة اللصوص قائلةا" :لو مل تكن معي اآلن،
ُ
مسعت ا

منهم".31
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سعيدا إىل احلزام على أطراف ال ّدار البيضاء ليمارس اللذة املنتظرة ،وعندما تقرتح سعاد هذا املكان جييب سعيد" :إن
سعاد ا
ستقتاد ُ
ُ
ُ
تسوغ اختيار املكان وتُزيّنه يف نفس سعيد ُمستدركة احلوار:
احلز َام الكبري بعيد" .غري أ ّن سعاد ّ
شم النسيم .كل الناس يذهبون إىل هناك لشم النسيم.
" −لكنه مكا ٌن آمن .هناك ُيلو ُّ
دائما إىل هناك لشم النسيم؟
 −هل تذهبني ً

يبيت هناك أربع ٍ
ليال يف األسبوع.
طبعا ،إذا مل تتوفر شقة .يل صديقةٌ ُ
متلك شقة يف "فريدان" ،لكن صديقها ُ
 −مع أمثالك ً
وحنن ال نري ُد هلا مشاكل".32
ُ

سيمتثل سعي ٌد ملقرتح ُسعاد وهو يستجيب لنداء شهوته العارمة وشهرايريته املوتورة" ،انطلقت السيارةُ ابجتاه احلزام الكبري .كان
ُ
ص شخصية بش ٍر وراء مقود سيارةُ ،يرت ُق شوارع املدينة ،وقد انتفخ مثل طاووس".33
أيروس اآلن قد تقم َ
بلشهوة واجلنس املنفلتني من عقاهلما فحسب ،بل ليكشف
السارد ال خيلع على سعيد وصف إيروس  Erosليضفي عليه تعلّقه ّ
إ ّن ّ

ماكر تقوم به شهرزاد لإليقاع بشهراير.
عن أ ّن سعاد هي من تُذكي يف نفس سعيد الشهوة ونداء اجلنس ومن متلك زمامهما .إنه استدر ٌ
اج ٌ
تقول سعاد:

ميكن أ ْن نشم فيه النسيم .هل جئت إىل هنا من قبل؟
" – عليك أ ْن تنحرف ميينًا .هناك املكان الذي ُ
 -ال.

ف عليه .كل الناس الذين ُُيبون شم النسيم أيتون إىل هنا.
ائع وال بُد أ ْن تتعر َ
 إنه مكا ٌن ر ٌُيتلف عن مجيع األنسام.
 ال شك أن نسيمهُ

متاما .وسوف تعرف ذلك بنفسك".34
ً -

مل تكن سعاد تطمح يف أ ْن تكون شهرزاد اليت تُنقذ بنات جنسها من دمويّة سعيد وشهرايريته فحسب بل إهنا كانت تسعى إىل ما

السارد:
هو أبعد من ذلك؛ أ ْن تفتك به وُمتّرغ بشهوته ّ
الرتاب .يقول ّ

وبياض وسط عتمة ّناية الليل .شعر سعي ٌد بقلبه يدق.
"سارت السيارة تتدحرج ببطء يف طريق ُمظلم .كان اخلالءُ فقط
ٌ
شرب هو
أدخل يده حتت املقعد وأخرج ُزجاجة "بالك ليبل" صغريةً ،مدها لسعاد .فتحتها وشربت ُجرعةً مث أعادت إليه الزجاجةَ .
َ
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ت
اآلخر ليشعر بن ٍ
وع من الشجاعة ،وليطرد عنه هواجس اخلوف يف هذا الطريق اخلايل .قال هلاَ :يب أ ْن نتوقف .أليست هنا دوراي ٌ
للشرطة أو للقوات املُساعدة؟
 -ال .املكان أعرفه جي ًدا.

توقفت السيارة .وقالت سعاد:
ٍ
أخرج ألشم قليالً من النسيم.
أشعر بربد شديد .هات الزجاجة .سوف ُ
ُ

باب وخرجت .أشعل سعي ٌد سيجارةً .وهو يراقبها تتمشى يف الظالم قال يف نفسه" :ال شك
شربت ُجرعةً كبريةًً ،مث
َ
فتحت ال َ

أّنا فتاةٌ غريُ عادية .مث إن احلشيش يكو ُن قد أثر عليها .إّنا تُدخن بنهم".
ٍ
صوت سعاد من بعيد :ال
وجهه وعنقه .مسع
َ
يضع طاقيةً على رأسه ،ويلف ُح َ
بعد حلظات كان حوله أربعة أشخاص .أحدهم ُ
تضربه اي عبد القادر إنه إنسا ٌن طيب وكرميُ .خذ كل ٍ
شيء .اترك له أوراقه الرمسية .ال تفعل مثل تلك الليلة املشؤومة مع
ذلك الرجل الغيب .ال تنس أن معه زجاجة ويسكي إذا كنت تري ُد أ ْن تتدفأ".35

السرد
هنايةُ الق ّ
صة املفتوحة ُجت ّسد املأساة اليت حلّت بسعيد والعار الذي حلق بشهرايريته؛ كما ّ
تصور كيد املرأة اليت ُهتيمن على فضاء ّ

النسوي الذي جتلّى يف ألف ليلة وليلة.
واملدينة؛ إهنا شهرزاد اللعوب اليت تستمد مكرها وكيدها من اتريخ القهر
ّ

النصية اليت
السردية والطّباقات ّ
السرديّة الرتاثيّة يهدف إىل حتقيق ضروب من االستعارات ّ
إ ّن استحضار حممد زفزاف هذه العالقات ّ

امتداد ملدينة
تؤّكد أ ّن اتريخ املدينة العربية اتريخ ُمتّصل ،وأ ّن ال ّدار البيضاء اليت تربض على احمليط األطلسي يف أقصى بالد املغرب هي
ٌ

تكشف
امتداد يتمثّل يف اتّصال املتخيّل الثقايف وترابط وشائج عناصره التخيليّة .كما
بغداد حاضرة العباسيني ومدينة هارون الرشيد؛
ٌ
ُ
ُ
سردايهتا الراقدة
وتشوه الكائنات اليت ال
هذه االستدارة السرديّة يف ّ
تنفصل عن ّ
قصة "ليلة يف ال ّدار البيضاء" عن اهنيار القيم اإلنسانيّةّ ،
ُ

الرمزي والتّغرير واخلداع.
يف أعماق املُخيّلة العامرة بلعنف ّ

❖ صراع اهلوايت الثقافية :متثيل احلضور اإلسباين يف املدينة املغربية
املغريب الذي استحضره عّب عالقات ثقافيّة ُمتصارعة .ومن أجل
السردي
يش ّك ُل احلضور اإلسباينّ يف املدينة املغربيّة متثيالا مركزًاي يف ّ
ّ

صا قصصيًا عنوانه "أريناس" 36إلدريس اخلوري.
كشف متثيل هذا النّسق نعرض ن ً
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قصة السيّد فرانسوا أريناس وأسرته الكتاالنية اليت ّفرت من احلرب األهليّة اإلسبانية اليت ّتوجت حبكم اجلنرال
ي ُ
نص "أريناس" ّ
تناول ّ

القصة ميثّل
استقر أريناس يف احلي
األوريب بملعاريف يف الدار البيضاء ،وافتتح حانة بمسه .إ ّن عنوان ّ
الديكتاتور فرانثيسكو فرانكو إسبانياّ .
ّ
النص األساسيّة؛ فأريناس اسم يتّصل ببطل ّ
عتبةا ّ
القصة من جهة وبحلانة من جهة أٌخرى .ومبعىن آخر فإ ّن حضور اسم أريناس اإلسباينّ

استمر ما يُقارب أربعة عقود انتهت بسقوط الديكتاتوريّة سنة .1975
حانةا َ
وعلَ اما ّ

األورويب يف املعاريف يف مدينة الدار البيضاء اجلاليتني اإليطالية واإلسبانيّة اللتني وجدات يف مدينة ال ّدار البيضاء مالذاا آمناا
احلي
ّ
ّ
يضم ّ
من األنظمة الفاشيّة الديكتاتوريّة يف أورب؛ إذ امت ّد حضورمها حىت سقوط تلك األنظمة وعودة الدميقراطيّة إىل اجملتمعات األوروبيّة.
معارضا حلكم فرانو ،وقد وجد أريناس يف الدار البيضاء مبعث سكينته الذي دفعه إىل
السارد أريناس بوصفه يسارًاي كتالونيًا
ا
ّ
يصور ّ

مندمج يف طقسه املغرب املندمج،
افتتاح حانة حتمل امسه .وظل ،خالل م ّدة وجوده يف ال ّدار البيضاء ،حييا ازدواجيّة ثقافيّة؛ فهو " ٌ
ْرعُ كؤوس النبيذ وتُقرأ اجلرائد والتسآل عن األهل املُرتعني بكؤوسهم هناك
بدوره ،يف الطقس اإلسباين اليومي الرتيب :يف الصباح تُك َ
ومببارايت كرة القدم ولعبة "الكوريدا" الدموية".37

كانت مدينة ال ّدار البيضاء حىت مطلع السبعينات من القرن العشرين مدينة تسامح وتعايش واندماج متنح الغربء واملضطهدين
ُ
استقر السيد أريناس ،عندما جاء إىل هذا احلي ،يف الطابق
مساحة للعيش وممارسة حياهتم دومنا إكراهات أو رقابة؛ ففي املعاريف " َّ
رب
الثالث من هذه العمارة الكالسيكية اليت ميلكها ،وفتح فيها حانة شعبية ،هنا تُقرع الكؤوس وهتو النفوس وُيلو احلديث قُ َ
لعل وعسى.38 "...
ويزداد
جائر الواحدة تلو األُخرى
ُ
اإلقبال على لعبة اخليول َّ
ُ
الكأس فوق الطاولة وتُ ْش َع ُل الس ُ
متسكه يف البقاء ًنتج عن
متمس اكا ببقائه يف الدار البيضاء على الرغم من إحلاح عائلته يف الرجوع إىل إسبانيا ،ولعلّل ّ
ظل أريناس ّ
ّ

رحابة املدينة ومساحة أهلها واشتماهلا على أرحييّة وقبول لآلخر واعرتاف به وخبلفيته الثقافيّة والدينيّة؛ إذ كان أريناس يزاول حياته بمتالء

اتم؛ "يظل يف احلانة إىل ما بعد العاشرة ليالً" ،ويعود إىل بيته لتناول العشاء وشرب النبيذ األمحر ،و"يتصفح الصحف ،ويلتقط ُمطة

يصا على
راديو مدريد .وككل أايم اآلحاد
ُيرص أريناس على مشاهدة مبارايت البطولة اإلسبانية يف التلفزة ...كذلك كان حر ً
ُ
ُمارسة طقسه الديين صباح كل أحد بكنيسته (سانت ماري) ،ويف األعياد الدينية املسيحية ،كان يتطوع حلمل الصليب فوق كتفيه

مجوع املُصلني خارج الكنيسة".39
ُمتقد ًما َ
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التحول الذي طرأ يف الدار البيضاء وبقيّة مدن املغرب؛ "لقد متت سياسة ال َمغْربة وابع األوربيون كل
تتمثّل عُقدةُ ّ
القصة يف ّ
40
السارد" :فكيف يوصل
ُمتلكاهتم ورحلوا ومل َ
تبق إىل جاليةٌ قليلةٌ منهم"  .وقد دفع هذا التّحول أريناس إىل التفكري يف مآله .يقول ّ

نفسي ال
َيمع شتات جسده ونفسه؟ هو مأز ٌق
ٌّ
السيد أريناس جذره الثاين جبذره األول؟ ال قُدرةَ له على االختيار ،بل كيف ُ
ص منه طيلة هذه السنوات األربعني .إن األوطان لَفي القلوب ،يقول أريناس ،لكن كيف الوصول إليها؟ مث
ُ
يستطيع أريناس التخل َ

ماذا لو حفر املرءُ قربه يف َس َفره؟".41

الرجوع إىل إسبانيا بعد سياسة ال َمغربة ،دون أ ْن تتم ّكن من إقناع أريناس
عائلة أريناس ّ
املكونة من زوجته وابنيه وابنته وأُختيه قررت ّ
بلرجوع معهم" .قال له ابنه البِكْر بيدرو:
ّ
 ماذا بقي لك هنا؟ ال شيء ،بع احلانة وارحل معنا.جذورا عميقة يف هذا احلي.
 ال أستطيع ،أحس أبن لديً

كثريا عما كان عليه يف السابق.
 صحيح ،ومع ذلك فقد تغري بل ُدك ًأعرف ذلك ،لكنين سأرى األمر فيما بعد.
 نعمُ ،ِ
قدم على اختاذ قرارك.
قبل أ ْن تُ َ
 فَك ْر ًكثريا َ
 -نعم.

 مل يبق يف احلي غريُ قلة قليلة من جاليتنا ،إّنم فقراءُ صحبةُ زوجاهتم العجائز ُمنيات الظهور وهن يتكئن على عكاكيزوسيقاّنن ُمنتفخات ابلدوايل!

أعرف ذلك.
ُ

 وماذا تنتظر؟".42حي املعارف يف الدار البيضاء يعانيان الوحدة والكآبة اللتني دفعتا
بعد رجوع عائلته ّ
ظل أريناس مع زوجته مريسيديس يف ّ
اليقني والدفء .يكتبون له" :تعال
أريناس إىل اإلغراق يف ّ
الشرب ،وإمهال حانته .ويف تلك األثناء تصله رسائل أبنائه فتبعث يف نفسه َ
حنن يف انتظارك ،تعال ...فقط للزايرة مث ُع ْد إىل املعاريف ،سرتى أبُم عينيك كم تغريت البالد".43
إىل برشلونةُ ،
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اإلعدامات
االعتقاالت و
العنف والديكتاتوريّةُ و
حيث
تكمن مأساة أريناس يف ذاكرته املوشومة مباضيه يف برشلونة ُ
االستبداد و ُ
ُ
ُ
ُ
واملالحقةُ من جهة ووعيه أب ّن ال ّدار البيضاء ُمتثّ ُل له وطناا من جهة أُخرى .وبعبارة أُخرى ،فإ ّن أريناس منوذج بطل مأساوي Tragic

ُ heroجي ّسد االنفعال الطاغي الذي ُحيدد ال مصري ،ويقود املرء إىل حتفه .44لقد عاش أريناس موزع اهلوى بني الرجوع إىل إسبانيا والبقاء
ناك وهو هنا ،يف هذه األرض الطيبة اليت آوته وساللته .لقد أضحى من الصعب عليه البقاءُ أو الرحيل .إذا
يف ال ّدار البيضاءُ " ،ه ْم ُه َ

فسيرتك هنا عواط َفه القدمية ،وإذا مل  ...مزي ًدا من ُّ
ومضاعفاته".45
رحل
ُ
الشرب ومزي ًدا من النسيان ُ

قاوم مفعوهلا غري أ ّن نداءات عائلته
لقد استطاعت مدينة الدار البيضاء أ ْن متأل قلب أريناس حببّها ،وأ ْن تُغدق عليه فتنةا أزليّة ال يُ ُ

السفر لزايرهتم" ،ويف موطنه األصلي ،سيتذك ُر أريناس أايمه األوىل بعد الوالدة ،ظروف احلرب األهلية،
يف برشلونة جعلته ّ
يقرر ّ
ُسبوعا كامالً ُمتنقالً
االعتقاالت واإلعدامات ،ظروف احلرب واهلجرة ،لكنه ال ينسى حي املعاريف ...ويف مسقط رأسه سيقضي أ ً
بني مرابعه القدمية ُمستعي ًدا طفولته ،وها هو اآلن على مشارف السبعني من العمر ،إذ مل يكن يتوق ُع أنه سيبقى ُهنا ،يف برشلونة ،إىل

دفن فيها .لقد سرقوا له جواز سفره حىت ال يعود إىل فرعه الثاين".46
األبدُ ،
حيث سيُ ُ

الرمزي يف ال ّدار البيضاء اليت ظلّت إحدى حاًنهتا حتمل امسه؛ "أما احلانة
رحيل أريناس ورجوع إىل موطنه
األصلي مل ُ
ميح حضوره ّ
ّ
فقد عاد ابن أريناس البِكر بيدرو إىل املعاريف وابعها إىل أحد الف َك ي َك يني الذي حوهلا إىل ثالثة ابرات رديئة ليلية ترابط سيارة
كل مساء .وألن املالك اجلديد يُري ُد الربح بسرعة ،فقد حفر ُحفرةَ عميقةً حتت العمارة عبارة عن ابر أرضي ما
الشرطة عند ابهبا َّ

لبثت أ ْن تصدعت ومالت إىل اليمني مثل برج بيزا اإليطايل بروما ،مهددة البناايت اجملاورة ،ومن َمثَّ خسر هذا املالك اجلشع كل

شيء ،إذ سيكون عليه أ ْن يُعيد للبنك ما اقرتضه منه من ُسلف ،ومن مثَّ أُغمي عليه إىل األبد".47

التحوالت
السياسات املُتّصلة بل َمغربة و ّ
إ ّن ذاكرة الدار البيضاء ال تزال حتتفظ حبضور اإلسبان فيها ،وعلى الرغم من ّ
تطور ّ
حيمي هذه التجربة من االمنحاء
الدميقراطية يف إسبانيا اليت حدثت بعد سقوط هنج الديكتاتوريّة الفرانكويّة إالّ أ ّن ن ً
صا قصصيًا استطاع أ ْن َ

ويقيها من االنداثر.
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❖ اخلامتة
املغريب ،وقد ظهر لنا أ ّن املدينة املغربية غنيّة
السرد
سعى هذا البحث إىل رصد بعض عالمات املدينة املغربيّة ومتثيالهتا يف ّ
ّ
السياقات
بلعالقات الثقافيّة الكاشفة عن طبيعة العالقات اإلنسانيّة وأشكاهلا ،واجلدليّات املعرفيّة املُتّصلة هبويّة امل ّكان ومن يعيشون فيه ،و ّ
ومتصارعة يف اآلن نفسه ،وقد أسهمت هذه
صورا ثقافيًا ُمتع ّددة ُمتجاورة ُ
التواصليّة بني األفراد والطّبقات .لقد استعرضت ّ
مدونة البحث ا
العالقات االجتماعية والثقافيّة يف إنتاج أمناط من التّعايش والتّسامح يف بعض األحيان وأمناط من التّصارع واإلقصاء يف كثري من األحيان.
هم وحاجة ضرورية
السرد
حاصل القول :إ ّن التّصدي لدراسة وافية
لب ُم ٌّ
ُ
املغريب مط ٌ
تستطلع متثيالت املدن املغربيّة كلها يف ّ
ّ
ُ
السياسية واالقتصاديّة واالجتماعية وال ّدينية واللغويّة .كما أ ّن هذا
السائدة يف املُدن ،ورصد املفاهيم ّ
الستكشاف طبيعة العالقات الثقافية ّ
الشهادات واملذ ّكرات لتكون األنطولوجيا
قصةا وروايةا وسريةا
ونصوصا من ّ
السرد املغريب ّ
ا
البحث يوصي الباحثني املغاربة إبجناز أنطولوجيا ّ
ُ
هتن إبرادة
لعل حتقيق هذا اإلجناز مر ٌ
مدخالا للعبور إىل النصوص اليت كتبها املبدعون املغاربة الذين ينتمون إىل مدهنم وأرايفهم وبواديهم .و ّ
الرصد وفق مداخل
ثقافيّة تتبناها مؤسسةٌ مغربيّة مرموقةٌ ،وإعداد فريق من املُختصني للنّهوض بعملية الكشف واالستطالع واالستقراء و ّ
األجناسي.
معرفيّة متنوعة مثل :املدخل التارخيي ،واملدخل اجلغرايف ،و
ّ

قائمة المراجع
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Abstract

ملخص

يتناول هذا البحث أصداء النهضة الهندية وتأثيرها في تشكيل صورة الهند لدى رواد

 من خالل معالجة عوامل تشكيل صورة الهند لدى1948 – 1920 النهضة األدبية في اليمن
 متخذا من، وصوال إلى معالجة صورة الهند في األدب اليمني الحديث،رواد النهضة في اليمن

.  الهند. الصورة.  وصوال األدب المقارن، أنموذجا- رائد حركة التنوير في اليمن- رواية (كمال ديفي) للكاتب محمد علي لقمان

. النهضة األدبية.  وإعجابهم بأنموذج النهضة الهندية في زمن اليمن،إلى تناول دالالت توجه رواد النهضة شرقا
.الهيمنة االستعمارية الغربية على جنوب اليمن والوطن العربي

Key words .
Literary. Renaissance. image of
India . Yemen
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This research deals with the echoes of the Indian Renaissance and its
impact on shaping the image of India among the pioneers of the literary
renaissance in Yemen 1920-1948 by addressing the factors that formed the
image of India among the pioneers of the Renaissance in Yemen, leading to
the treatment of the image of India in modern Yemeni literature, taking from
the novel (Kamla Davi) The writer Muhammad Ali Luqman - the pioneer of
the enlightenment movement in Yemen - is a model, to address the
implications of the pioneers of the Renaissance orientation to the east, and
their admiration for the model of the Indian Renaissance at the time of
Western colonial domination of southern Yemen and the Arab world

1غيلن

 حيدر حممود. د: املؤلف املرسل
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 .مقدمة:
مل جتد العالقات الثقافية واألدبية بني العرب واهلند االهتمام الذي تستحقه ،على الرغم من عمق هذه العالقات وعراقتها
التارخيية ،أما التأثري اهلندي يف النهضة العربية احلديثة ،فالدراسات يف هذا اجملال ال تزال اندرة ،حيث انصرف معظم جهد الباحثني إىل
الكشف عن دور الغرب يف النهضة العربية احلديثة ،وهذا أمر متوقع يف ظل توجه معظم رواد النهضة يف األقطار العربية شطر الغرب
مستلهمني مناذجه النهضوية ،ومن هنا يكتسب هذا البحث أمهيته من كونه يعاجل جانبا من التأثري اهلندي يف األدب العريب احلديث ،من
خالل معاجلة صورة اهلند الناهضة وحماولة استلهامها لدى رواد النهضة األدبية يف اليمن.
وقد استعان الباحث يف تناول هذه اجلوانب آبليات الدراسات األدبية املقارن ونظرية التلقي واملنهج الوصفي؛ فتوزع البحث
على ثالثة حماور تناول يف احملور األول مصادر تشكيل صورة اهلند لدى رواد النهضة األدبية يف اليمن ،وعاجل يف احملور الثاين صورة اهلند يف
رواية (كمال ديفي) حملمد علي لقمان ،ويف حموره الثالث عاجل دالالت توجه رواد النهضة األدبية يف اليمن شرقا الستلهام أمنوذج النهضة
اهلندية يف الوقت الذي كانت فيه األنظار مشدودة إىل أمنوذج النهضة الغربية ،على أمل أن جترى دراسات الحقة الستقصاء جوانب أخرى
من التأثري اهلندي يف األدب احلديث يف اليمن حبكم االرتباط التارخيي والعالقات الثقافية املمتدة بني البلدين عرب القرون.
-

املبحث األول :مصادر تشكيل صورة اهلند لدى رواد النهضة األدبية يف اليمن:

أييت االنفتاح على الثقافات األجنبية الذي شهدته عدن يف هذه املرحلة من بني أهم عوامل النهضة األدبية والثقافية يف
اليمن ، 1وقد أسهم االرتباط بني عدن واهلند يف توسيع هذا االنفتاح ليشمل آدااب وثقافات أخرى ،حيث استلهم عدد من رواد النهضة
رؤاهم النهضوية من أدابء ومفكرين هنود ،وأتثروا من خالهلم بقادة الفكر واألدب الجنليزي.
وأتيت البعثات التعليمية يف مقدمة الوسائط اليت أسهمت يف التواصل الثقايف بني اليمن واهلند يف تلك املرحلة ،فقد ارتبط
نظام التعليم يف عدن  -يف ظل االحتالل الربيطاين  -إداراي بنظام التعليم يف اهلند ،وخضع لشراف مباشر من الدارة التعليمية هناك ،وقد
ترك بعض األساتذة القادمني من اهلند أ ثرا واضحا يف جيل النهضة يف اليمن ،حيث ينسب (حممد على لقمان) جانبا من النهضة احلديثة يف
عدن إىل التعليم ،2ويشري إىل أن الفضل يعود يف ت طوير نظام التعليم يف عدن إىل أساتذة قدموا من اهلند ،يعد (عطا حسني)  -الذي قدم
من اهلند إىل عدن وعمل مساعد ضابط املعارف فيها من 1929-1921م  -املدرس األعظم يف عدن على الطالق وأول تربوي حتمس
لتطوير نظام التعليم وإعداد الطلبة للدراسات العليا ،على الرغم من أن من جاء قبله من املفتشني اهلنود  -كما يقول  -كانوا أعلى منه يف
املستوى التعليمي ،فقد كان "من أبناء اهلنود املسلمني ،حيمل شهادة يف األدب ،وأخرى يف الرتبية ..وأحرز شهادة الدكتوراه من جامعة
كولومبيا يف املتحدة " ،3ويورد يف مذكراته ما يؤكد التأثري الذي تركه عطا حسني يف جيل النهضة يف اليمن ،يقول " :كان رجال ذا قدرة
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أدبية استثنائية ،وخالل مدة خدمته أعد الكثري من األوالد األذكياء المتحاانت كمربدج ،مبا فيهم السيد حممد عبده غان ...وكانت ثقافته
العامة ومعرفته بعلم االجتماع وعلم النفس والنقد األديب واسعة جليلة  ...وكان رمزا مثاليا للرجل املؤثر صاحب النظرة الثاقبة  ...كان
مدرسي وصديقي ومرشدي ولقد ظللت مثان سنوات صديقه املالزم له ...قرأت اثنيت عشرة مسرحية بتفاصيلها للكاتب شكسبري للشهادة
العليا لكامربدج جبانب الشعراء :شيلي وميلتون وكولريدج وتينسون وأونيل وفوار وآخرين كثريين...لقد أفعمين ابلشجاعة يف السياسة وحب
احلرية وكانت تلك هي السنوات اليت بدأت خالهلا أشعر كم كانت عدن متخلفة  .فأان اليوم أدين بنجاحي يف حيايت إىل أربعة رجال
ساعدوين واهتموا أبمري .وكان أحدهم عطا حسني ".4
وإضافة إىل البعثات التعليمية القادمة م ن اهلند إىل عدن كان هنالك مبتعثون من اليمن لتلقي التعليم العايل يف املعاهد
واجلامعات اهلندية ،والعمل يف مدارسها ،وقد عاد بعضهم حامال مهوم النهوض ابليمن ،فحرصوا على مواكبة ما شهدوه من تطور أثناء
وجودهم يف اهلند ،ويكفي أن نشري إىل أن الكاتب (حممد علي لقمان) أصدر كتابه األول (هل هذه قصاصة من ورق؟) ابللغة الجنليزية
( )Is this a Scrap of paperأثناء وجوده يف اهلند ،مطالبا إبصالح التعليم يف عدن ،على غرار نظام التعليم اهلندي ،وهذا ما يشري
إليه بقوله " :ويف عام  1924م انتهت خدمايت يف مدرسة جوجاراثي وأصدرت نشرة من ستني صفحة ابللغة الجنليزية حتت عنوان "هل
هذه قصاصة من ورق؟" بينت فيها أهداف احلكومة والوقائع الرتبوية والتعليمية يف عدن وطبعت بواسطة مطابع التاميز يف بومباي " 5فقد
عاد من اهلند مقتنعا أبن ال سبيل إىل هنضة اليمن دون القيام بعملية إصالح التعليم كما يقول " :بعد عوديت من اهلند أدركت أن عدن
متأخرة جدا ،وبدأت أنظر إليها بعاطفة كبرية .كتبت مقاال يف ( بومباي كرونيكل) حتت هذا العنوان  :وأنه إذا مل حتدث حتسينات صارمة
يف نظامنا التعليمي فإن األمل يف التطور ضئيل ".6
وإىل جانب البعثات التعليمية أسهمت الصحافة يف تقوية العالقات الثقافية بني اليمن واهلند ،حيث عمل عدد من رواد
النهضة الثقافية مراسلني لبعض الصحف الصادرة يف اهلند ابللغة الجنليزية ،وم نهم (حممد علي لقمان) الذي أشار يف مذكراته إىل أنه عمل
مراسال لصحيفة بومباي كرونيكل ( ) Bombay chronicleالصادرة يف مدينة بومباي ،حيث اتفق مع السيد (برييلوي) رئيس حترير
الصحيفة قبل مغادرته اهلند  -كما يقول  -على أن يكون مراسال للصحيفة يف عدن ،وقد نشر فيها موضوعات تعرف القارئ اهلندي
جبوانب من الواقع الثقايف والتعليمي واملعيشي يف عدن ،ويكفي أن نشري إىل أن كتابه "هل هذه قصاصة من ورق؟" نشر على شكل سلسلة
من املقاالت يف هذه الصحيفة ،7كما أن الكاتب أصدر يف عدن صحيفة ابللغة الجنليزية محلت اسم (.) Aden chronicle
أما قضااي اهلند يف الصحافة اليمنية ،فقد عملت صحيفة (فتاة اجلزيرة)  -اليت تعد أول صحيفة تصدر ابللغة العربية يف
عدن عام 1940م  -على تعريف القارئ اليمين والعريب جبوانب متعددة من اتريخ اهلند وواقعها الثقايف والسياسي ،ومن املقاالت اليت
نشرهتا صحيفة (فتاة اجلزيرة) حول اهلند بني عامي ( )1945 – 1940نذكر العناوين اآلتية:
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 اهلند واحلرب احلاضرة - 8أبناء اهلند الداخلية - 9اهلند بني املاضي واآلت - 10مستقبل اهلند ومستقبلاإلنسانية - 11من هو هبادر حممد ايسني حممد خان - 12صلة للشاعر اهلندي طاغور ،ترمجة محزة علي لقمان - 13املعهد
النسوي اهلندي (يف عدن)

14

 -ملاذا يفضل العدين الفلم اهلندي على غريه؟

15

ومن وسائط التواصل الثقايف بني اهلند واليمن السينما ،وفرق املسرح اهلندي؛ فقد بدأت السينما منذ ظهورها يف عدن
مطلع القرن العشرين بعرض األفالم اهلندية ،وقد تعرف اجلمهور اليمين على جانب من الثقافة والفن واألدب واحلياة يف اهلند من خالل هذه
األفال م ،كما أسهمت هذه األفالم يف دخول بعض األلفاظ اهلندية إىل اللهجات اليمنية ،ولتأكيد األثر الذي تركته األفالم اهلندية يف
املشاهد اليمين يف تلك املرحلة ،يكفي أن نشري إىل مقالة كتبها (علي أمحد ابصهي) عام  ، 1945حتت عنوان (ملاذا يفضل العدين الفلم
اهلندي على غريه) ،16استعرض فيها أنواع األفالم اليت كانت تعرض يف دور السينما يف تلك املرحلة ،مؤكدا أن األفالم اهلندية وجدت رواجاً
يف عدن بعد ظهور السينما الناطقة ،وأثرت أتثريا ابلغا يف أذواق املتلقني ،معلال هذا االجنذاب بقوله " :وعندما أدخلت السينما الناطقة
وعرض فيها أول فلم هندي صادف هذا الفلم جناحاً كبرياً ...فألف العدين املوسيقى والغناء اهلندي فأحبهما ،فكان يندفع بكليته ،ملشاهدة
األفالم اجلديدة؛ لعله يظفر بلحن يردده ،وال تزال هذه احلالة إىل يومنا" 17وهذا – أيضا  -ما يؤكده (محزة لقمان) يف مقالته عن املوسيقى
والغناء يف عدن ،حيث أشار إىل أتثري األحلان اهلندية يف بعض األغاين اليمنية الرائجة يف تلك املرحلة.18
وكان لفرق املسرح اهلندي اليت قدمت إىل اليمن أثر يف تعرف اليمنيني على هذا الفن اجلديد؛ فقد شهدت عدن أول
العروض املسرحية عام  ، 1904عند قدوم فرقة متثيل هندية ،مما دفع رواد النهضة إىل أتسيس أول فرقة مسرحية مينية عام  ، 1910ودفع
املهتمني ابملسرح إىل ترمج ة مسرحيات أجنبية عن الجنليزية واهلندية ،ومهد الطريق لظهور املسرحية يف األدب اليمين بعد عقدين؛ أي يف
ثالثينيات القرن العشرين.19
وإضافة إىل ما ذكران ،كان للهجرات والزايرات املتبادلة دور يف تقوية الرتابط الثقايف واالجتماعي واالقتصادي بني اليمن واهلند
يف ت لك املرحلة ،حيث كانت اجلالية اهلندية من أكرب اجلاليات األجنبية يف عدن ،وجند عددا من رواد النهضة يف اليمن يرجعون يف نسبهم
إىل عائال ت هندية ،هاجرت إىل عدن واستقرت فيها ،نذكر منهم الكاتب عبدهللا يعقوب خان الذي تناول اتريخ عدن يف سلسلة من
املقاالت ،نشرت يف صحيفة فتاة اجلزيرة بني عامي  ، 1945 – 1940كما ألف كتاب (األمثال العدنية) الذي نشر يف تلك املرحلة ،ويف
الوقت ذاته جند عددا كبريا من الي منيني قد اختاروا اهلجرة إىل اهلند ،ومن بني األسر املهاجرة إىل اهلند أسرة الرائد النهضوي (حممد علي
لقمان) الذي يشري إىل أتثري هذه اهلجرة أو الزايرة قائال " :يف عام 1923م قرر والدي أن أسافر إىل اهلند لحضار عميت املسنة وقد
التحقت أبخوي صاحل وعبد اجمليد وقد وصلنا إىل بومباي  .....سافران من بومباي ابلقطار السريع إىل سورات وديفاليل وانج بور حيث
وجدت أقاريب ومجيعهم أصال من مهدان يف الي من  ....وقد أخذت إخواين خالل السبعة األايم إىل حديقة احليوان اليت نراها ألول مرة،
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واملتاحف واجلامعة ،وكثري من املدارس العليا ،ومرا فئ إصالح السفن الضخمة ،واملسارح الكبرية ،والبيوت ذات املناظر اجلميلة ،واملكتبات
الفنية ،مبا فيها مكتبة اجملتمع اآلسيوي اليت أوصاين هبا عطا حسني" .20فقد كان الكاتب على وعي بدور اهلجرات والسفر يف زايدة التفاعل
الثقايف والرتابط االجتماعي بني الشعبني " :هذه كان ت جتربة مدهشة فالسفر دائما وسيلة لتحسني تعليم الرجل وثقافته العامة وتزوده خبلفية
من املعرفة أو ما يطلق عليها علماء النفس كتل ا لدراك احلسي ...وقد روت يل عميت كيف قام أساليف بتأسيس املدرسة المساعيلية يف
وسط اهلند ،خاصة يف اوجاين وكان جدي األكرب ميلك مصنعا للذخرية يف مهاو يف وسط اهلند".21
ويعرتف الكاتب أن هذه الزايرات قد شكلت وعيه القومي ،ودفعته إىل حتمل مسؤولية قيادة النهضة والتغيري يف اليمن ،بعد
أن أدرك الفرق الشاسع بني واقع اليمن وما وصلت إليه اهلند من تطور ،يقول“ :كما أن رحاليت يف اهلند أعطتين نظرة أكثر اتساعا بعد أن
قابلت أشخاصا يف السلطة ،حيكمون ويتبوؤون مراكز مسؤولة  ....وألول مرة أشاهد حشودا كبرية تتحرك يف مواكب منظمة يهتفون
للحكم الوطين كمخرج وحيد من االمربايلية والسيطرة األجنبية .قاطعوا كافة املنتجات الربيطانية  ...وابنشراح عانوا العقاب والسجن الصارم
واعتنقوا مجيعا مبادئ غاندي العليا بنبذ العنف ،وأعلنوا الضراابت مطالبني ابحلرية ...وجدت نفسي يف عامل جديد ملهما أبفكار جديدة
عن الشعور القومي والروح الوطنية ".22
ومن معاجلتنا ملظاهر االنفتاح والتواصل الثقايف بني عدن واهلند يتضح أن الصحافة والتعليم واهلجرات والسينما واملسرح كانت
من أبرز وسائط تشكل صورة اهلند لدى أدابء مرحلة النهضة يف اليمن ،وإذا كنا قد أشران يف تناول هذه العوامل إىل جوانب من فاعليتها يف
النهضة األدبية يف اليمن ،فإننا سنعاجل هذا التأثري يف اجلانب األديب من خالل رواية (كمال ديفي) يف املبحث الالحق.
 املبحث الثاين :صورة اهلند يف رواية (كمل ديفي) للكاتب حممد علي لقمان:متثل رواية ( كمال ديفي :آالم شعب وآماله ) للكاتب حممد علي لقمان 23الصادرة عام  1947من البداايت األوىل
للفن الروائي يف اليمن 24؛ فلم يسبقها سوى رواية ( فتاة قاروت) للكاتب أمحد السقاف اليت صدرت عام  ،1928ورواية (سعيد) الرواية
األوىل للكاتب نفسه اليت صدرت عام  ،1940وجتسد من خالل عنواهنا وعناصرها السردية أتثري الثقافة اهلندية يف أدابء النهضة يف اليمن
 ،وتكشف عن عمق التداخل االجتماعي والثقايف والسياسي بني اليمن واهلند يف تلك املرحلة ،وتتضمن الرواية مشاهد من زايرة كاتبها إىل
اهلند عام  1923والتطور الذي شهدته بعد أن عاد إليها عام 1936م  ،فالرواية مقارنة بني واقع جامد يف اليمن وواقع متطور شهدته
اهلند يف املرحلة نفسها ،وقد دارت أحداث الرواية يف والية هندية ابئسة أطلق عليها الكاتب اسم (ابوالبور) ،كانت تعاين من تسلط ملكها
واضطهاده لشعبه  ،وأييت اخلالص من هذا الوضع البائس على يد بطلة الرواية اليت جعل الكاتب من امسها عنواان لروايته (كمال ديفي)
وهو اسم هندي يعين زهرة اآلهلة ،حيث رفضت اخلضوع لغطرسة احلاكم ،فيقع يف حبها ،وتنجح يف إقناعه بضرورة نشر املعرفة ،وحتقيق
العدل والرخاء لشعبه  ،وحتقق مبا متتلكه من قدرات عملية النهضة والصالح ،بعد أن عاجلت امللك من داء التسلط.
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وعلى الرغم من أن أحداث هذه الرواية قد دارت يف اهلند ،وشخصياهتا الرئيسة هندية ،فإن الدافع لكتابتها حملي ،وغايتها
تشخي ص مشكالت الواقع اليمين والعريب يف تلك املرحلة ،وخلق الدافع لدى العرب للحاق بركب األمم الناهضة ،من خالل استدعاء
الصورة االجيابية ل ألمنوذج اهلندي يف النهضة احلديثة ،يف مقابل الصورة السلبية للواقع يف اليمن والوطن العريب ،وهذا ما يكشف عنه الكاتب
يف مقدمة روايته قائال“ :وقعت حوادث هذه القصة يف إحدى الوالايت اهلندية وإن كانت األمساء خيالية .وجنوب اجلزيرة العربية حباجة إىل
من يضحي يف سب يل النهوض هبا إىل مستوى عال يرفع من قدرها .ويف هذا اجلنوب الشيء الكثري من السراف والعبث مبصاحل الناس.
فلعل لنا يف هذه القصة عظة ,ولعل لنا يف حوادثها عربة".25
وقد قسم الكاتب روايته على فصول تشري يف ترتيبها إىل مراحل النهضة ومتطلباهتا ،فمع هذه الفصول تتطور صورة اهلند من
البؤس إىل الرخاء ،فالكاتب يرسم يف الفصل األول مشهد البؤس والفقر يف والية هندية أطلق عليها اسم (ابوالبور) ،قائال " :يف بقعة انئية
وقفت أنظر حويل ،بعد أن غادرت حمطة القطار يف مدينة ابوالبور ،إىل مجهور من املتسولني عال وجوههم شحوب املوتى .وبدا على
أجسامهم حنول يزداد وضوحا ،لعريها سوى عن ثوب خلق ممزق من كل جوانبه ،يكسو تلك األجساد اهلزيلة...هذه مدينة ابوالبور ..بيوت
مبنية ابلطني ،مؤلفة من طابق واحد وطابقني ..منظرها حقري كئيب ..تراكمت يف أزقتها الرمال واألوحال ،حىت ليصعب السري فيها..
سكاهنا من ال فالحني الفقراء ،وحوانيتها مألى ابلذرة والرب واحلبوب على اختالف أنواعها ،وأسواقها عامرة ابلفواكه والبقول والسمن واللنب
والزبدة .وال سكان كثريون ..وعرابت كثرية ،جترها الثريان ،تصل إىل املدينة من احلقول القريبة ..واألبقار واجلواميس يف البحريات احمليطية
ابملدينة  ,ويف كل مكان".26
وألن هذه األمساء خيالية كما أشار الكاتب ،فإن هذه الوالية تعكس صورة اهلند يف املاضي أو يف مرحلة ما قبل النهضة وترمز
أيضا إىل واقع اليمن الذي يعيشه املؤلف يف زمن الكتابة ،ويبدو أن الكاتب أو السارد مل يشهد هذه املرحلة اهلندية وإمنا رمسها من خميلته يف
زمن الكتابة ،ويعزز هذا الرأي أن الكاتب أو السارد يف الفصل األول من الرواية يستثين هذه الوالية اهلندية (ابوالبور) مما شهدته اهلند من
هنضة ،وكأهنا معزولة يف عامل آخر:
" كنت يف ميعة الصبا ،وكنت قد زرت مدن اهلند الكبرية ،مبيب وحيدر آابد وبوان ،وشاهدت جامع مبيب ،وجملسها التشريعي،
وقرأت الصحف الكثرية املنتشرة حىت يف القرى ،والتقيت بغاندي زعيم اجلماهري وهو يف بداية جهاده الوطين ،حني زج به يف سجن ابرودا،
ومررت مبدينة ابرودا عاصمة اجلايكورا ،ورأيت فيها الثراء واليسر رغم استئثار ملكها خبريات اململكة ،واستغالله ملرافقها  ...كانت يف ابرودا
مدارس وحماكم وقضاء للفصل يف مشاكل الناس ،وبعض الصحف ومكتبة عمومية ..أما يف ابوالبور فلم يكن فيها شيء يدل على حياة،
أو يبعث يف النفس أي أمل ...رأيت بعد اب والبور دهلي اجلديدة ،وآجر اجلديدة ،ومسال عاصمة اهلند الثانية ،ومركز انئب امللك يف الصيف،
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وآليجر العظيمة ..وقابلت وزير املعارف املسرت شارما يف دهلي ،وكبار األساتذة وعظمة الرجال ..وشاهدت خطى اهلند السريعة حنو احلرية
واالستقالل ..فنسيت ابوالبور ومل يعد يذكرين هبا لبضعة سنوات سوى ذلك الشال األمحر الذي أهدانيه الفندقاين على احلرازي".

27

هذه املقاطع من الرواية تدل على إعجاب الكاتب أو السارد بقادة التنوير يف اهلند وابألمنوذج اهلندي للنهضة احلديثة ،يف
الوقت ا لذي يتحدث فيه عن البؤس الذي تعانيه والية ابوالبور ،اليت ترمز إىل واقع البؤس واجلمود الذي تعاين منه اليمن واألقطار العربية
األخ رى ،حيث تتداخل الصوراتن صورة ابوالبور وصورة اليمن بوجود شخصيات عربية يف هذه الوالية ومنها الراوي ،وشخصية (على
احلرازي) كما يظهر من خالل املقطع اآليت:
" أفقر ،ومرض ،وجهل ..إىل جانب خصوبة يف األرض ،ووفرة إنتاج زراعي؟
إيل متشككا فاغرا فاه مث سألين :من أنت؟ ومن أين أتيت؟
التفت ي
قلت :أان عريب ،قدمت من جنوب جزيرة العرب ،وامسي حممد ...قام على قدميه ،وقد غمره السرور .فقد كان هو عربيا
أيضا ،جاء إىل بلد اهلند قبل أربعني سنة .حدثين عن وطنه ..فقد كان من (حراز) يف اليمن ..ومحلت إليه ما عرفت عنها وعن أهلها يف
ذلك الزمن ..فقد كانت العربية السعيدة آنئذ أقرب إىل السعادة منها إىل الشقاء احلاضر! "...

28

حيث أشار السارد إىل الشقاء احلاضر يف بلده اليمن ،وجعل منه معادال لشقاء ابوالبور ،لكن يف فصول الرواية األخرى
نشهد أحدااث تقود إىل تغيري جذري يف واقع هذه الوالية ،يرسم من خالله الكاتب صورة اهلند احلاضرة ،اهلند األمنوذج الناهض الذي يطمح
إىل حماكاته يف وطنه اليمن:
" سافرت إىل اهلند مرة أخرى يف عام 1936م .وبقيت فيها أدرس احلقوق حىت عام 1938م .ويف العطلة الصيفية
قمت برحلة طويلة شاقة أزور فيها املدن والقرى ،وكانت قد تغريت يف مخسة عشر عاما ..تبدلت عماراهتا ،وتقدمت فيها الصناعة حىت
أصبحت تضاهي أورواب يف نشاطها الصناعي ،واشتد اهلياج واملطالبة ابالستقالل ،وأليفت األحزاب القوية ،وكثر أشياعها وتناقلت الصحف
أخبار الضحااي يف سبيل الوطن واحلرية وازدهر العلم ،وأثرى الشعب؛ وانتقلت الدولة واحلكم إىل أيدي اهلنود ،فلم يعد النسان يرى هنداي
حيتقر ،وال مريضا ال جيد الدواء ،وال طفال بال غذاء لروحه وجسده يف أمهات املدن ،رغم وجود تفاوت عظيم بني الفقراء واألغنياء ،ورغم
استفحال الفقر عامة ،وانتشار األمية يف عشرات األلوف من القرى .تذكرت البؤس والشقاء ،والفقر واجلوع ،والظلم واالستهتار ..ولكنين
شاهدت تبدال كليا يف نظام احملطة ،وهيئة الناس ،وبزة السكان؛ والحظت عالئم السعادة ،وأمارات النعيم ،على وجود النساء وهن يف
سواريهن (اللباس اهلندي للنساء) ذات األلوان اجلذابة ابحلواشي املذهبة .وقفت أتساءل ..أي مدينة هذه؟ أهذه ابوالبور ،اليت زرهتا عام
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 1923م؟ هذا مستحيل! هذا مدينة حديثة سعيدة! هذا الراديو يشجي األرواح مبوسيقاه اللطيفة ،وهذه األسطواانت اهلندية تدفع ابلناس
إىل الرقص حىت على قارعة الطريق ..هذه مدينة راقصة ..هذه ال ميكن أن تكون ابوالبور الشقية".29
وألن غاية الرواية حتفيز الوعي النهضوي؛ فقد أسند سرد أحداث هذا التغيري الذي هنض بواقع بوال بور إىل شخصية مينية،
كانت شاهدة على عملية التغيري اليت قادهتا بطلة الرواية (كمال ديفي) يف والية ابوالبور ،وكأن الكاتب أراد من خالل إسناد السرد إىل
(على احلرازي) أن يواصل رصد صورة اهلند الناهضة بعيون عربية " :دب اليأس إىل قلب كل إنسان ،حىت كان يوم قدمت فيه من مدينة
جيبور فتاة رافقت أمها إىل تلك املقاطعة الكبرية ،حيث تلقت علومها الثانوية ..وكانت هذه الفتاة (كمال ديفي) حبيبة الشعب
الباوالبوري ،وبنت هذا الوطن احلبيب " .30فقد استطاعت أن تنبه امللك وتشعره مبعاانة شعبه ،وتدفعه إىل العمل على معاجلة مشاكله،
حيث " سار معها الراجا ،فأخرجته من القصر إىل املدن ومنعطفات القرى ،رأى أول ما رأى امرأة جتود بروحها من شدة اجلوع ،وأطفاهلا
حوهلا يتباكون ،والناس يفرون من شدة ما أصاهبم من الرعب لدى خروج امللك حماطا بزابنيته ،جزع الراجا ملنظر البؤس واملوت .فانبعث
صوت (كمال) يف الفضاء كأنه نداء من ا لسماوات يردد قائال :احلرية هي العلم واملعرفة ،هي األمن والطمأنينة ،هي املساواة بني األمري
واملأمور ،وبني الغين والفقري ،وبني الرجل واملرأة .هي االعرتاف ابحلق ،والذعان للحق .احلرية غذاء النفوس .هي حق التعبري عن اآلالم
واآلمال ،حق حماسبة املسيء واجلاين ،وإن كنت أنت أيها الراجا ديوجي ( ...آزاد زندا ابد) فالتحيا احلرية! قاهلا الراجا بصوت صادر من
أعماق قلبه".31
وقد ساعدت هذه املرأة  -بعلمها وحنكتها  -امللك فقادته إىل إحداث التغيري املنشود ،حيث " عاد إىل قصره وفتح أبوابه
للعلماء من األقطار ،وللخرباء وألرابب ا ملهن ،وفتح اخلزائن ،ملك عليه حب شعبه كل تفكريه .ومضت عشر سنوات حدث فيها ما رأيت
من االنقالب العظيم".32
وهذه الصورة اليت جتسد عملية التغيري املذهلة يف والية (ابوالبور) متثل صورة العامل احللم الذي يسعى كاتب الرواية إىل حتقيقه
واقعا يف بلده ،السيما أن واقع ابوالبور كان أشد بؤسا من واقع اليمن والوطن العريب يف تلك املرحلة ،والفارق يتمثل يف أن الزمن يف ابوالبور
متغري وفاعل ،بينما الزمن يف واقع الكاتب جامد؛ نتيجة لغياب احملاوالت القادرة على الفعل الجيايب.
ونستشف من إسناد بطولة الرواية وقيادة عملي ة التغيري إىل امرأة ،دالالت مرتبطة بواقع املرأة يف اليمن يف تلك املرحلة،
حيث شهدت صراعا بني رواد التنوير يف اليمن ،ودعاة التقليد الذين حاولوا الوقوف ضد تعليم املرأة ومشاركتها الرجل يف العمل ،فقد عمد
الكاتب إىل تفنيد النظرة القاصرة إىل املرأة ودورها يف عملية البناء والتنوير ،من خالل أحداث الرواية وشخصياهتا ،وهذا ما نلمسه يف قول
(احلرازي) نقال عن والده قبل أن يفارق احلياة ”:لقد كان والدي يذكرك حىت آخر يوم من حياته رمحه هللا ،وال ينسى لقاءكما .وكان يقول:
ليت صديقي حممدا يرى هذا التبدل العظيم يف حياة هذا الشعب! ليته ينظر ما فعلته املرأة! إن حواء أخرجت آدم من الفردوس ،ولكن
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حواء ابوالبور أعادت إىل آدم فردوسه املفقود! هكذا كان أيب يتحدث كلما ذكرك" 33فهذا الكالم الذي أييت على لسان شخصية مينية
عاشت يف اهلند  ،يوحي حبرص الكاتب على أن يكون للمرأة اليمنية دور يف عملية النهضة كما هو احلال يف اهلند.
وبذلك تكون رواية (كمال ديفي)  -بفضائها وشخصياهتا وأحداثها  -نتاجا لتأثر كاتبها حممد على لقمان مبظاهر النهضة
اهلندية الثقافية والسياسية واالجتماعية ،يف أثناء إقامته يف اهلند ،وقبلها من خالل أتثره أبساتذته اهلنود الذين تتلمذ على أيديهم أثناء دراسته
يف املرحلة الثانوية يف عدن ،وإضافة إىل ما تكشف عنه هذه الرواية من عالقات ثقافية وترابط اجتماعي بني اليمن واهلند يف تلك املرحلة،
جند أتثرا واضحا للكاتب حبكاايت ألف ليلة وليلة ،وكأنه أراد من خالل استلهام هذا العمل أن يكشف عن التفاعل الثقايف املمتد عرب
العصور بني العرب واهلند ،فبطلة الرواية (كمال ديفي) اليت است طاعت تغيري املهراجا إىل األفضل وشفائه من عقد التسلط ،تذكران بشهرزاد
بطلة ألف ليلة وليلة اليت استطاعت بذكائها أن خترج شهراير من عقدته وأن تغري نظرته إىل املرأة.
 املبحث الثالث :دالالت مثالية صورة اهلند لدى رواد النهضة يف اليمن:امللفت للنظر أن جند رواد النهضة يف اليمن يتجهون شرقا؛ الستلهام أمنوذج النهضة اهلندية ،يف الوقت الذي كانت فيه
األنظار مشدودة إىل الغرب ،بفعل اهليمنة االستعمارية الغربية على الشرق ،وإعجاب معظم رواد النهضة يف الدول النامية ابحلضارة املادية
الغربية ،ومع أن رواد النهضة يف اليمن يف حديثهم عن دور الشرق يف احلضارة احلديثة مل يطالبوا بنبذ احلضارة الغربية وعدم التأثر هبا ،إال أن
انفتاحهم على اهلند وإعجاهبم بنهضتها يف وقت كانت فيه عدن ترزح حتت االحتالل الربيطاين جيسد  -إضافة إىل ما ذكرانه سابقا -
رفض رواد النهضة يف اليمن املفهوم الغريب السائد للعالقات األدبية ،الذي يكرس مبدأ املركزية األوربية ،واهليمنة الغربية على الشرق والتقليل
من دوره يف بناء احلضارة النسانية.34
ويكفي أن نشري هنا إىل آراء بعض رواد النهضة ا ألدبية يف اليمن حول دور الشرق يف النهضة احلديثة ،ورفضهم التقليل
من هذا الدور ،وهذا ما جعل إعجاهبم ابلنهضة اهلندية وأتثرهم هبا مربرا؛ فقد استهجن الكاتب النهضوي (أـحمد عبد الوهاب الوريث)
جتاهل بعض الباحثني الغربيني لقدرات العرب و إسهامهم يف بناء احلضارة النسانية ،وحماولة تفسري النهضة العربية احلديثة على أهنا نتاج
لتأثر العرب ابلغرب ،ويرى أن اهلدف من ذلك إقناع الشرق أبن ال أمل له يف النهضة دون اتباع الغرب.35
وحاول الكاتب حممد علي لقمان تفنيد الرؤية الغربية للعالقات األدبية والثقافية ،من خالل تذكري دعاة املركزية واهليمنة
الغربية أبن تطور احلضارة النسانية تراكمي ،وأن ما يشهده الغرب من تطور يف العصر احلديث يعود الفضل فيه إىل الشرق ،ففيه " ترعرع
الفن وبذرت بذور الفلسفة ،ولكن تلك املدنيات تقوضت دعائمها ،فاستيقظ الغرب على ضوء حضارة الشرق ،وتفتحت أمام عينيه آفاق
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جديدة ،وسعت نطاق نشاطه وزادت يف ازدهار مدنيته ،حىت بدا الشرق مظلماً فنظر إلينا الغرب بشيء من الرتفع وظن أنيه من طينة أعلى،
وشاركه يف هذا الشعور الكثريون من أبنائه إال بعض الشعراء أو األدابء واملؤرخني ،أمثال (كارليل) و(نكولسن) و(المارتني) و(بيريلوين)،

بعد زايرهتم للشرق واستلهامهم الوحي من مجال طبيعته". 36
وقد حذر الشاعر واألديب حممد حممود الزبريي  -أيضا  -من خطورة هذا املفهوم القائم على اختالل التوازن املادي بني
الغرب والشرق ،وحماولة أنصاره أن جيعلوا من التفوق املادي الغريب وسيلة لفرض اهليمنة األدبية والثقافية على الشرق ،حيث " تعرض األدب
يف هذا العصر ألخطار جسيمة ،حينما فاجأه ال غرب هبذه املدنية الضخمة القوية ،يف إابن غفلته وسباته ،وقد بقي التوازن العاملي خمتالً،
وظلت السيادة للغرب على الشرق ال يف السياسة وحدها وال يف االقتصاد معها ،بل ويف األدب والثقافة واألخالق واالجتماع وكل شيء
آخر".37
ويعلل هذا االنبهار ابحلضارة الغربية وخضوع بعض املشرقيني هليمنتها بقوله " :وملا وجدوا حضارة أورواب العلمية واملادية ،خيل
إليهم أن أعصاب األوروبيني وغرائزهم الطبيعية ،خلقت خلقاً آخر ،يف مصانعهم اجلديدة ،وهذا آت من أهنم ال يفرقون بني قيمة األشياء،
وال يدركون البون الشاسع بني طبيعة القوى املادية والروح ية ،فاألدب األورويب عندهم هو وحده األدب البديع الرائع ،ال ألنه يلذ هلم ،ولكن

ألنه يعرب عن لسان الداببة والقنبلة ،وألنه جاء إىل املشرق مسلحاً ابألسلحة اجلديدة ويؤيده املال والسياسة واجملد والسلطان ".38
وهبذا يكون إعجاب الرواد برموز األدب والثقافة اهلندية وقادة التحرر والتغيري يف اهلند وحماولة استلهام األمنوذج النهضوي
اهلندي ،ثورة ضد املركزية األوربية ،وترمجة عملية لرفض اهليمنة الغربية على الشرق.
 خامتة:يتضح من خالل ما سبق أن ال عالقات الثقافية بني اليمن واهلند كانت عميقة إىل درجة يصعب معها جتاهل هذه العالقة
حني معاجلة بداايت النهضة األدبية يف اليمن؛ حيث ارتبطت عدن حاضرة اليمن يف تلك املرحلة  -يف ظل االحتالل الربيطاين  -سياسيا
وإداراي ابهلند ،وقد أسهم هذا االرتباط يف تعميق التواص ل الثقايف بني البلدين ،مما دفع رواد النهضة يف اليمن إىل حماكاة أمنوذج النهضة
اهلندية احلديثة ،وكانت اهلند إضافة إىل هذا وسيطا مهما النفتاح رواد النهضة يف اليمن على آداب وثقافات أخرى ،فمن خالل معاجلتنا
ملظاهر االنفتاح والتواصل الثقايف بني عدن واهلند اتضح أن الصحافة والتعليم واهلجرات والسينما واملسرح كانت من أبرز وسائط تشكيل
صورة اهلند الجيابية الناهضة يف كتاابت أدابء مرحلة النهضة يف اليمن ،وقد مثلت رواية (كمال ديفي) – أبحداثها وفضائها اهلندي
وبشخصياهتا اهلندية– أمنوذجا لتأثر رواد النهضة األدبية يف اليمن مبظ اهر النهضة الثقافية والسياسية واالجتماعية يف اهلند يف تلك املرحلة،
وإضافة إىل ما تكشف عنه هذه الرواية من عالقات ثقافية وترابط اجتماعي بني الشعبني .ومن خالل ذلك كله حاولنا تفسري إعجاب رواد
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The Image of India in Renaissance Literature in Yemen: Kamla Davi,s Novel as a model

 وترمجة عملية، فوجدان هذا العجاب ميثل ثورة ضد املركزية األوربية، وقادة التحرر والتغيري يف اهلند،النهضة يف اليمن برموز الثقافة اهلندية
.لرفض اهليمنة الغربية على الشرق
The Image of India in Renaissance Literature in Yemen
: Kamla Davi,s Novel as a model
By: Haidar Mahmood Ghilan

The cultural and literary relations between Arabs and India did not receive the attention they deserve,
despite the depth of these relations and their historical heritage. As for the Indian influence in the modern Arab
renaissance, studies in this field are still rare, as most of the researchers’ efforts were devoted to revealing the role
of the West in the Arab Renaissance. Modern, and this is expected in light of the orientation of most of the
pioneers of the Renaissance in the Arab countries to the West, drawing inspiration from its renaissance models. In
Yemen.
In dealing with these aspects, the researcher used the mechanisms of comparative literature studies,
the theory of reception, and the descriptive approach. The research was divided into three axes that dealt with in
the first axis the sources of shaping the image of India among the pioneers of the literary renaissance in Yemen,
and in the second axis it dealt with the image of India in the novel (Kamla Devi) by Muhammad Ali Luqman, and
in its third axis it treated the implications of the pioneers of the literary renaissance in Yemen heading east to
inspire a model The Indian Renaissance at a time when attention was drawn to the model of the Western
Renaissance, in the hope that later studies would be conducted to investigate other aspects of the Indian influence
in modern literature in Yemen due to the historical link and cultural relations between the two countries over the
centuries.
It became clear that the cultural relations between Yemen and India were so deep that it was difficult to
ignore this relationship when dealing with the beginnings of the literary renaissance in Yemen. Where Aden, the
capital of Yemen at that stage - under the British occupation - was politically and administratively linked with
India, and this connection contributed to deepening cultural communication between the two countries, which
prompted the pioneers of the Renaissance in Yemen to emulate the model of the modern Indian renaissance, and
India was in addition to this an important mediator of openness The pioneers of the Renaissance in Yemen on other
literatures and cultures. Through our treatment of the manifestations of openness and cultural communication
between Aden and India, it became clear that the press, education, immigration, cinema and theater were among
the most prominent means of shaping India’s positive emerging image in the writings of the writers of the
Renaissance period in Yemen, and the novel (Kamla Davy) represented - With its events, its Indian space and its
Indian characters - a model for the influence of the pioneers of the literary renaissance in Yemen with the
manifestations of the cultural, political and social renaissance in India at that stage, in addition to what this novel
reveals of cultural relations and social interdependence between the two peoples. Through all of this, we tried to
explain the admiration of the pioneers of the Renaissance in Yemen with the symbols of Indian culture, and the
leaders of liberation and change in India. We found this admiration a revolution against European centralism, and a
practical translation of rejecting Western domination over the East
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Aabstract ملخص

 وصوال إىل املسلمني وكل طرح مفاهيم،ظهرت دراسات متتابعة متنقلة بني أمة وأخرى
 ويف العصر احلديث ظهرت عدة نظرايت أشهرها البنيوية اليت طرح فيها،حسب فلسفته ومرجعيته
 واليت طرح،العامل دي سوسور تصورا جديدا ومن بعده تشومسكي ونظرية النحو التوليدي التحويلي
 دفعت بعض اللسانيني العرب إىل االعتقاد أبهنا،فيها مفاهيم جديدة انطالقا من فلسفة عقلية حمضة
.)امتداد ملا تركه علماؤان املسلمون القدامى خاصة (اخلليل وسيبويه
Abstract
Successive studies have appeared moving from one nation to another,
reaching Muslims, each putting forward concepts according to his
philosophy and reference, and in the modern era, several theories have
emerged, the most famous of which are structuralism, in which the
scientist de Saussure put forward a new conception and after him
Chomsky and the theory of transformational generative grammar, in
which he put forward new concepts based on the philosophy of A pure
mentality, which led some Arab linguists to believe that it is an extension
of what our ancient Muslim scholars left, especially (Hebron and
Sibawayh)
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 .مقدمة:
إشكالية الدراسة:
هدف الدراسة :هذه الدراس ة تبني االختالفات الطبيعية بينهما ،وأن تشومسكي وإن تقاطع يف نظريته مع علمائنا القدامى ،وهو تقاطع
طبيعي ،إال أنه تفرد مبفاهيم جاء هبا ومل يسبق إليها ،ال قدميا وال حديثا ،مث إن منطلقات ومضامني ومفاهيم األحباث العربية القدمية عندان
ختتلف متاما عما جنده يف نظرية تشومسكي  ،حىت وإن كان له شرف االطالع عليها وتقييمه ألمهيتها.
منهج الدراسة:اعتمدت الدراسة على املنهج التحليلي املقارن ،وهو مناسب لطبيعة املقارنة بني النظريتني ،ويتخلل ذلك إشارات اترخيية
مهمة ،تساعد على فهم الكثري من القضااي الواردة يف منت الدراسة.
-1مرجعية الدرس اللغوي:
أ-النظرية النحوية اخلليلية.
إن املنطلق األول للدراسة عند اخلليل وسيبويه ،ونوام تشومسكي مل يكن واحدا ،فاخلليل وتلميذه سيبويه مل يكمال عمال علميا قام
به علماء سابقون ،بل كان حبثا جديدا مل تعرفه ومل تبلغه العرب ،لذلك ميكن تصنيفه على أنه إبداع واكتشاف ،هذا على اعتبار أن اخلليل مل
يطلع على أحباث غريه من األمم السابقة وإن كان بعض املستشرقني والباحثني العرب وعلى رأسهم شوقي ضيف يعتقدون أن اخلليل أتثر
ابلرتاث اليوانين واهلندي وذهبوا إىل أن اخلليل أخذ ترتيبه الصويت من املعاجم اليواننية ،وأن ال فضل له يف ذلك ،وحجتهم أن اخلليل عرف
اليواننية ،وأن اخلليل تلقى عن حنني بن إسحاق ما ترمجه من تراث اليوانن ،وعندما حبثت عن هذا الرجل (حنني بن إسحاق)  ،وجدت أن
كتب التأريخ والرتمجة تعج حبياته ومبواقفه ،خاصة ترمجة العلوم اليواننية ففضله كبري ،وهذه أمهها قال الزركلي :ابن حنني ( 298 - 215ه
 910 -830/م) إسحاق بن حنني بن إسحاق العبادي :طبيب مرتجم أفاد العربية مبا نقله إليها من كتب احلكمة وشروحها(-.)1حنني
بن إسحاق.أبو زيد العبادي النصراين البغدادي الطبيب.له مصنفات يف الطب مشهورة منها:املسائل يف جملدين.هلك سنة.)2(260
تعليق:
أما ابلنسبة للتعريف فقد ذكر صاحبه أن حنني بن إسحاق( 298 - 215ه =  910 - 830م) ،واملشهور أن اخلليل بن أمحد
ولد سنة 100ه وتويف سنة 170ه أو175ه ،فكيف يعقل أن اخلليل تلقى عن حنني ،وهو قد تويف -رمحه هللا -قبل والدته ب40
سنة،وقيل إن حنني هذا ولد سنة( 260 - 194ه =  873 - 810م) ،ومع ذلك يبقى متأخرا عن اخلليل بسنوات طوال ،واألكثر من
ذلك قوله :إن حنني أخذ العربية عن اخلليل،وهذا غري مقبول للسبب نفسه أيضا.فاملالحظ أن اخلليل ال عالقة له هبذا الرجل إطالقا ،وقد
يكون حنني أفاد من تراث اخلليل بعد وفاته ،عن طريق تالمذته..ألن هذا الرجل جاء يف فرتة االنفتاح الكلي على حضارات األمم األخرى،
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خاصة مرحلة الرتمجة اليت ابتدأت بوالية هارون الرشيد وأبنائه ،ومن جاء بعدهم.وأنخذ مبا ذهب إليه احلاج صاحل قال:ولد اسحاق بن
حنني بعد وفاة اخلليل بتسع سنوات  ،مما يعين أنه ولد سنة 184هـ ،فهو مل يلتق اخلليل بن أمحد وال تلميذه سيبويه ،وإمنا اطلع على تراثهما
القيم مثله مثل بقية الدارسني هلذا الرتاث قدميا وحديثا.
إن الدراسات اللغوية العربية يف بدايتها من حيث املنطلق واألسباب اليت أوجدهتا ودعت إليها كضرورة وحتمية ،فرضت نوعا من املنهج
اخلاص وفق مراحل :كجمع املدونة وتصنيفها،ومن مث استقرائها وحتليلها وتفسريها.فإذا أخذان فقط منهج العرب يف مجع اللغة أال جند كل
مواصفات الباحث العلمي الدقيق يف جمال حبثه من خالل التثبت والتحرز والدقة واملوضوعية اليت يقتضيها العلم .أمل يتفق اجلامعون على
حتديد رقعة الفصاحة أوال مث اإلمجاع على َمن تُقبل لغته وفصاحته من القبائل العربية ،فأمجعوا على قيس وأسد ومتيم وبعض كنانة وهذيل ومل

أيخذوا ممن جاوروا األعاجم جملرد اجملاورة ال أكثر ،مع أن التأثري غري حاصل ابلضرورة.هل هذا أيضا عرفوه من غريهم من األمم األخرى.
ت ألسنتها ،أفتأذن يل أن أضع للعرب ما يعرفون
جاء أبو األسود الدؤيل إىل زايد ابن أبيه وقال :إين أرى العرب قد خالطت األعاجم وفَ َس َد ْ
به كالمهم(.)3مث أخذ النّحو يتطور ،ليصبح علماً له أصوله وأحكامه ومعلوم أن لكل علم مصطلحات هي مبثابة أوعيتة  ،فمن أين
استمد العريب وهو ابن الصحراء هذه املصطلحات ؟؟

مل يكن املوقف سهالً أمام علماء العربية ،إذ قنوات الرتمجة عن األمم األخرى مل تشق بعد ،ابإلضافة إىل أن العلوم األخرى مل تـُ ْرس

قواعدها ،حىت يستعار منها ،وتنقل مصطلحاهتا إىل النحو ولكن األمر ُُيل ابلعودة إىل موجودات البيئة العربية ومسمياهتا ،ففيها املدد
وعليها املعتمد ،وهذا اإلجراء تقتضيه حياة العريب ،فقد عرف عن العريب االستعانة مبظاهر الطبيعة ،يستمد منها مسميات ألمور معنوية
تعرتضه ،من أدلة ذلك ما كان يفعله عند تسمية ما يُولد له قال الثعاليب:وكان بعضهم إذا ولد ألحدهم ولد مساه مبا يراه ويسمعه مما يتفاءل

به فإن رأى حجراً أتول فيه الشدة والصالبة والصرب والبقاء ،وإن رأى كلبا أتول فيه احلراسة واأللفة وبعد الصوت ،وإن رأى منراً أتول فيه
ِ
ِ
درة واحل ْش َمة(.)4
املنعة والتيهَ والشكاسة ،وإن رأى ذئباً أتول فيه املهابة وال ُق َ

من هذا احلقل الل غوي املادي ،اقتلع علماء العربية مصطلحات حنوهم ،فإذا هبم يستمدون من رفع اخليمة اسم الرفع ومن انتصاب
أسباهبا اسم النصب ،ومن البيان اسم اإلعراب والذي يرجح ذلك ما وصف به ابن خلدون عمل علماء العربية ،وهم يقعدون قواعدهم
التغري عامالً وأمثال ذلك
تغري الداللة بتغري حركات هذه الكلمات،فاصطلحوا على تسميته إعراابً ،وتسمية املوجب لذلك ر
قال:مث رأوا ر
()5

وصارت كلها اصطالحات خاصة هبم ،فقيدوها ابلكتاب وجعلوها صناعة هلم خمصوصة ،واصطلحوا على تسميتها
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ب-نظرية النحو التوليدي التحويلي.
أما تشومسكي فإن نظريته ما هي إال امتداد لسابقيه من الباحثني سواء من عاصرهم من أمثال فرانز بوعزر وبلومفيلد وزليغر
هاريس،وروزنتال يف أمريكا أو ما توصل إليه اللسانيون األوروبيون من أمثال دي سوسور()6وحىت الفالسفة السابقون من أمثال ديكارت
ومهبولت ،فأحباثه العلمية هي امتداد ملا توصل إليه هؤالء،وإن خالفهم يف املنهج والتصور وحىت النتائج ،فإن أثرهم كبري ألنه مل ينطلق من
الشيء بقدر ما انطلق من كل شيء ،حىت الرتاثيات اللغوية السابقة مبا فيها الرتاث العريب ،وهذه أدلة تثبت ذلك يقول تشومسكي:قبل أن
أبدأ بدراسة اللسانيات العامة كنت اشتغل ببعض البحوث املتعلقة ابللسانيات السامية .وما زلت أذكر دراسيت لألجرومية( )7منذ عدة
سنوات خلت ،أظن أكثر من ثالثني سنة ،وقد كنت أدرس هذا مع األستاذ فرانز روزنتال  Franz Resenthalالذي يدرس اآلن يف
جامعة ايل  yale Universityلقد كنت وقتذاك طالبا يف املرحلة اجلامعية أدرس يف جامعة بنسلفانيا University of
 Pensylvaniaوكنت مهتما ابلرتاث النحوي العريب والعربي الذي نشأ يف بعض ما كنت قد قرأته من تلك الفرتة ولكنين ال أشعر أنين
كفء للحديث عن البحوث اللسانية اليت كان العرب قد أسهموا هبا لبناء علم اللسان احلديث(.)8
هذا النص أُخذ من احلوار ا لذي أجراه الدكتور مازن الوعر مع العامل اللساين تشومسكي ،وهناك دليل آخر لنفس الباحث العريب
مازن الوعر يقول :إنه ال غرابة أن نرى عاملاً لسانياً أمريكياً معاصراً هو نوم تشومسكي يقف وقفة دهشة وعجب من الرتاث العريب اللغوي
النحوي والداليل ،عندما قرأ وعلق على عم ٍل ٍ
كنت قد تقدمت به كرسالة للدكتوراه .ففي رسالة بعثها إيل يف  26نيسان 1982
لساين ُ
قال فيها:إنه من الواضح أن هذه الدراسة هي دراسة جدية ورائعة ومهمة فقد غطت منطقة واسعة من البحث اللساين ومشلت أفكاراً هامة
جداً .لقد دهشت بشكل خاص من تلك التعليقات اللغوية اليت وردت يف ثنااي هذه الدراسة واليت كان قد قاهلا العرب القدامى .إن هذا
وحده جيعل هذه الدراسة إسهاماً قيماً جداً لتطوير الدراسات اللسانية الغربية بغض النظر عن العمل اللساين املطبق على الرتاكيب العربية

والذي يبدو مهماً جداً(.)9

أما الدليل الواقعي الثاين فقد نقله الدكتور جاسم علي جاسم قال:ومن خالل حديث شخصي مع الباحث الدكتور أمحد املتوكل
أستاذ الدالليات احلديثة يف قسم اللغة الفرنسية يف جامعة حممد اخلامس يف الرابط كان قد قال يل :أبنه أرسل رسالة الدكتوراه اليت وضعها
واليت تدور حول النظرية الداللية عند العرب الق دامى إىل عامل اللسانيات األمريكي تشومسكي وقد كان تعليق تشومسكي عليها يف رسالة
بعثها إىل الدكتور املتوكل) أبن ما قاله العرب القدماء يف حقل الدالليات يعد فكراً فلسفياً عميقاً ال بد من األخذ به يف الفكر الداليل

املعاصر وقد وعد تشومسكي املتوكل أبنه سيعتمد هذه النظرية يف األعمال اليت سيقوم هبا يف املستقبل(.)10
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ومن هنا جيب أن نعرتف أبن النظرية التوليدية التحويلية هي وليدة عدة ترااثت ودراسات سابقة متعددة وخمتلفة املنطلق واملورد ،وال
حرج يف ذلك.لكن جيب أن نعرتف هنا أن هناك فرقا بني من يُوجد و يكتشف الظاهرة ،وبني من جيتهد داخل الظاهرة املوجودة مسبقا!!
املدونة اللغوية.
ّ -2
أ-النظرية النحوية اخلليلية.
عرفنا أن سبب مجع اللغة ودراستها مبنهج علمي استقرائي رايضي كان بسبب انتشار اللحن يف األلسن الناطقة للغة القرآن الكرمي
لذلك فكروا يف تقعيدها ،وكانت عملية اجلمع وفق منهج تشدد فيه اجلامعون على درجة التضييق يف رقعة الفصاحة حىت تبىن القاعدة على
الصحيح من كالم العرب ال الدخيل  ،وكان هناك طرق سامهت الحمالة يف أتكيد غايتهم العلمية.
إن أول عالقة بني اللغويني والبدو يف دايرهم كانت يف القرن الثاين ،وال نستطيع أن نضبط مدة كل رحلة إذ أن آخذي اللغة مل يكونوايُولُو َن أمهية إىل الوقت وال للمشقة ،وإمنا مههم الوحيد هو االستفادة بقدر املستطاع ،وميكن تقدير الرحالت للتحقيقات اللغوية عند العرب
يتجول من حي عريب إىل حي آخر ،ومن قبيلة إىل أخرى ُمتَ َحيِنًا كل الفرص اليت
أهنا كانت تدوم عدة أسابيع بل عدة أشهر ،وآخذ اللغة َّ
حتقق له أثناء رحلته مراده ،فقد يكون األخذ يف املسجد ،وقد يكون يف حفل زفاف ،وقد يكون أثناء امتحان نبوغ الصبيان يف الشعر إىل

غري ذلك من الفرص.
فإذا أخذان الوسائل املستعملة يف األسفار حتقق لدينا أن الرحلة كانت تدوم مدة ليست ابلقليلة .ويف سبيل هذه الغاية النبيلة
وحتقيقها أطالوا الوقوف ،واملراقبة ،واملوازنة ،واحتملوا من العناء واملشقة ما ال ُيتمله إال العاملون الصابرون فاعتمدوا على السماع والتدوين
من العرب الفصحاء ،يذهبون إليهم يف البوادي وُيتملون أقسى املتاعب يف ذلك ليأخذوا من أفواههم كلمة أو يسمعوا منهم بيتا أو شرحا
أو يتلقوا عنهم شفها طرائق النطق وصياغة الكالم وقد أيخذون من األعراب املتامخني للمدن إذا ثبت لديهم أن لغتهم ما زالت سليمة وقد
طبقوا أرقى املناهج العلمية اليت يستعملها علماء اللغة يف العصر وكانوا سباقني إىل استحداث هذه املناهج ومل نقل فندا إذا قلنا :عن هؤالء
أخذت املناهج العلمية يف ميدان علم اللغة.
 إن حت ديد رقعة الفصاح ة أه م ج زء يف العملية التارخي ية ،فاجل امعون ك ما يقول الفاريب يف أول ك تابه املسمى اب أل لفاظواحلروف:كانت قريش أجود العرب انتقادا لألفصح من األلفاظ وأسه لها على اللسان عند النطق وأحسنها مسموعا وأبينها إابنة عما يف
النفس والذين عنهم نقلت اللغة العربية وهبم اقتدي وعنهم أخذ اللسان العريب من بني قبائل العرب هم قيس ،ومتيم،وأسد فإن ه ؤالء هم
الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه وعليهم اتكل يف الغريب ويف اإلعراب والتصري ف ،مث هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيني ومل يؤخذ عن
غريهم من سائر قبائلهم وابجلملة فإنه مل يؤخذ عن حضري قط وال عن سكان الرباري ممن كان يسكن أطراف بالدهم اجملاورة لسائر األمم
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الذين حوهلم فإنه مل يؤخذ ال من خلم وال من جذام جملاورهتم أهل مصر والقبط وال من قضاعة وغسان وإايد جملاورهتم أهل الشام وأكثرهم
نصارى يقرؤون ابلعربانية وال من تغلب واليمن فإهنم كانوا ابجل زيرة جماورين لليوانن وال من بكر جملاورهتم للقبط والفرس وال من عبد القيس
وأزد عمان ألهنم كانوا ابلبحرين خمالطني للهند والفرس وال من أهل اليمن ملخالطتهم للهند واحلبشة وال من بين حنيفة وسكان اليمامة وال
من ثقيف وأهل الطائف ملخالطتهم جتار اليمن املقيمني عندهم وال من حاضرة احلجاز ألن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حني ابتدؤوا ينقلون
لغة العرب قد خالطوا غريهم من األمم وفسدت ألسنتهم والذي نقل اللغة واللسان العريب عن هؤالء وأثبتها يف كتاب فصريها علما وصناعة
هم أهل البصرة والكوفة فقط من بني أمصار العرب)11(.وهنا نقف على منتهى الدقة العلمية والتثبت للوصول إىل ما يثلج الصدر.

والصوتيات قدميا)
(اخلريطة ّ
تبّي مضارب ومنازل القبائل العربية لشبه اجلزيرة وهي مأخوذة من جملة اللسانيات ّ

ومن هنا توفر للباحثني اللغويني مدونة ال مثيل هلا من كالم العرب (شعرا ونثرا) امجعوا على صحته ،وكانوا قد مجعوا قبل ذلك القرآن
الكر مي على املصحف الذي أمسوه (مصحف اإلمام) ،مث أمر اخلليفة عمر بن عبد العزيز جبميع أحاديث ال نيب-صلى هللا عليه وسلم-
فجمعت وضبطت مبقاييس معلومة ال يسعنا احلديث عنها.
وهنا حقيقة مهمة ذكرها احلاج صاحل وهي:مل يتوفر ألمة يف التاريخ أن أخذت لغتها من املشافهة املباشرة للفصحاء من العرب
مثلما كان هلذه األمة يقول احلاج صاحل:إن علماء اللغة العرب هم أول من ق ام يف التاريخ بتدوين اللغة ابلسماع املباشر يف عني املكان
للناطقني هبا وقد تعرضوا لكل أو ألكثر قبائل العرب ،وكان ذلك على م راحل وعلى مقياس فصاحة أفرادها وهي عندهم صفة الذي ال
ينطق إال بلغة منشأة ومل تتغري لغته...ومرجعهم هو القرآن وكل الناطقني السليقيني هبذه اللغة(  )12وما نستخلصه مما سبق التايل:أن هذه
املدونة اللغوية الواقعية امللموسة الصحيحة الفصيحة ،استنبط منها اللغويون األحكام اخلاصة وهي املرجع األساسي يف عمليات القياس وكل
جمال من جماالت التقعيد اإلنساين والعلمي.
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ب-نظرية النحو التوليدي التحويلي.
أما اللغة ع ند تشومسكي فهي واقع آخر خمالف متاما ملا رأيناه يف الدراسات اللغوية العربية ،فهو يرى يف اللغة نظام فطري يف اإلنسان،
وتتمثل رؤية تشومسكي للغة يف أن الطفل عندما يولد يكون مزودا بنظام لغوي معني ،وهي بعيد كل البعد عن مبدأ االكتساب والدليل
على ذلك األطفال فإن اكتساهبم اللغة ليست عملية حماكاة خالصة ,بل هي عملية إبداعية فطرية ولذلك الفارق بني الطفل واحليوان الذكي
(كالشمبانزي) يف اكتساب اللغة خيتلف يقول حممد عماد الدين إمساعيل :إن إحدى اخلصائص اليت متيز اإلنسان عن احليوان ،هي قدرته
على تعلم اللغة وما يرتبط هبا بذلك من فدرة على التفكري ،و يعرتف التجريبيون الذين يدعون أهنم قد علموا الشمبانزي والغوريال شيئا قريبا
من اللغة اإلنسانية ،أن تلك احليواانت اليت دربوها مل تستطع أن تكتسب اللغة ابلطريقة اليت يكتسبها األطفال()13مما يعين أن الطفل خيتلف
عن احليوان يف أنه مزود بنظام لغوي ،عكس احليوان فإنه ال يتوفر على هذا النظام وال ميكنه الوصول إليه ولو ابلتجربة.
ومن هذا املنطلق برزت نظرية التشومسكي اليت تتحدث عن فطرية اللغة ،يف مواجهة نظرية املعرفة لبياجه ونظرية احملاكاة لسكنر،
فتشومسكي يعرض لنا نظريته ،بوجود مكانزمات أولية للصياغ ة اللغوية ،فألطفال يف رأيه يولدون ولديهم مناذج للرتكيب اللغوي متكنهم من
حتديد القواعد النحوية(قواعد الرتكيب اللغوية) يف اية لغة ميكن أن يتعرضوا هلا ،فهناك عموميات يف الرتاكيبات اللغوية linguistic
 universalsتشرتك فيها مجيع اللغات ،كرتكيب اجلمل من أمساء وأفعال مثال ،هذه العموميات هي اليت تتشكل منها النماذج األولية
املشار إليها ،وهي أولية مبعىن أن الطفل ال يتعلمها بل هي متثل لديه قدرة أولية على حتليل اجلمل اليت يسمعها ،مث إعادة تركيب القواعد
النحوية للغته األم هذه القدرة متكن الطفل من أن يقوم بتكوين مجل مل يسمعها قط من قبل وقد يفعل ذلك إما بشكل صحيح متاما من
البداية وغما بشكل يكون على األقل مفهوما ومقبوال من انحية اآلخرين( ،)14ومن هذا املنطلق جند االختالف بني بني النظريتني ،فشتان
بني لغة سليقية مدونة يف كل مقاصدها التبليغية (التواصلية من خالل اخلطاابت املنقولة عن العرب أو الفنية من شعر ونثر.وحىت املشافهة
منها.ولغة مثالية بعيدة متاما عن الواقع امللموس ،فنظرية تشومسكي هي جمرد تصور نستطيع أن نقول أهنا(فسلفية) ،مث إهنا نظرية مثل ابقي
النظرايت اليت تتحدث عن نشأة اللغة ،وابلتايل قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة ،واحلقيقة أن نظرية احملاكاة أكثر واقعية منها.
-3الغاية وهدف :
أ-النظرية النحوية اخلليلية.
تُنسب بداية الدرس اللغوي العريب إىل أيب األسود الدؤيل 69 ( :هـ) إبمجاع العلماء وكان ذلك بسبب تفشي اللحن والتحريف الذي طرأ يف
تالوة (القرآن الكرمي) وقيل:أول من تكلم يف النح و أبو األسود الدؤيل وسبب ذلك أنه دخل على ابنة له ابلبصرة فقالت له:اي أبت ما أشد
احلر متعجبة ورفعت (أشد) فظنها مستفهمة فقال :شهر انجر فقالت:اي أبت إمنا أخربتك ومل أسألك فأتى علي بن أيب طالب  فقال:
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اي أمري املؤمنني ذهبت لغة العرب ويوشك إن تطاول عليها زمان أ ن تضمحل فقال له وما ذاك فأخربه خرب ابنته فقال هلم بصحيفة مث أملى
()15

عليه:الكالم ال خيرج عن اسم وفعل وحرف جاء ملعىن مث رسم له رسوما فنقلها النحويون يف كتبهم.

وقال ابن األنباري :حدثين أيب حدثين أبو عكرمة قال :قال العتيب :كتب معاوية إىل زايد يطلب عبيد هللا ابنه فلما قدم عليه كلمه
فوجده يلحن فرده إىل زايد وكتب إليه كتااب يلومه فيه ويقول :أمثل عبيد هللا يضيع؟ فبعث زايد إىل أيب األسود فقال له :اي أاب األسود إن
هذه احلمراء قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب فلو وضعت شيئا يصلح به الناس كالمهم ويعربون به كتاب هللا فأىب ذ لك أبو األسود
فوجه زايد رجال وقال له:
اقعد يف طريق أيب األسود فإذا مر بك فاقرأ شيئا من القرآن وتعمد اللحن فيه ففعل ذلك فلما مر به أبو األسود رفع الرجل صوته فقرأ قوله
ِ
ِ
تعاىلَّ  :
ني َوَر ُسولهابجلر فاستعظم ذلك أبو األسود وقال :عز وجه هللا أن يربأ من رسوله مث رجع من فوره إىل زايد
إن هللا بَ ِريءٌ م َن الْ ُم ْش ِرك َ
فقال :اي هذا قد أجبتك إىل ما سألت ورأيت أن أبدأ إبعراب القرآن فابعث إيل ثالثني رجال فأحضرهم زايد فاختار منهم أبو األسود عشرة
مث مل يزل خيتارهم حىت اختار منهم رجال من عبد القيس فقال خذ املصحف وصبغا خيالف لون املداد :فإذا فتحت شفيت فانقط واحدة فوق
احلرف ،وإذا ضممتها فاجعل النقطة إىل جانب احلرف فإذا كسرهتا فاجعل النقطة من أسفل احلرف فإن أتبعت شيئا من هذه احلركات غنة
()16

2فانقط نقطتني" .فابتدأ ابملصحف حىت أتى على آخره مث وضع املختصر املنسوب إليه بعد ذلك...

إن كالم أيب األسود الدؤيل يدعو إىل التأمل ،وُيتاج إىل فضل بيان ملا فيه من مالحظات هامة متس البداية األوىل لوضع قانون يضبط
اللسان العريب ويصونه من االحن راف ،فلعل أاب األسود هو أول من وصف عضوا من أعضاء اجلهاز الصويت أعين الشفتني عند إخ راج هذه
احلركات ،ومن وضع الشفتني عند التلفظ هبما أخذ أبو األسود أمساء هذه احلركات ،ففي الفتحة تفتح الشفتني ،ويف الضمة تضمان مث
تكسران عن الكسرة.ونالحظ أن مصطلحات البناء (فتح ضم  ،كسر) قد أخذت من قول أيب األسود هذا إذ أنه أول من يذكرها عند
وصف الشفتني إال أن كثريا من الباحثني يقولون :إن وضع مصطلحات البناء هي من اخ رتاع اخلليل بن أمحد( )17وعلى هذا القول فنحن
أمام احتمالني:
(أ) -إما أن تكون ألقاب من اخرتاع اخلليل بن أمحد ،ولكنه نظر يف قول أيب األسود قبل أن خيرتعها ويف هذا يكون أبو األسود قد
ألقى قوله هذا وصفا للشفتني دون قصد منه إىل تعيني حركات البناء.
(ب)-وإما أن يكون أبو األسود هو الذي اخرتعها عند وصف وضع الشفتني عند النطق ابحلركات.
واملرجح هو االحتمال األول إذ أن أاب األسود مل يكن يفكر يف وضع مصطلحات هبذه الدقة املعروفة عند النحاة،
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وإمنا كان هدفه وغايته هي وضع شيء يسلم قارئ القرآن من اللحن أما أن يضع مفهوما علميا دقيقا كما عرف بعد فهذا يستحيل  ،وهذا
يؤدي يف النهاية إىل أن أاب األسود مطلع على حنو ما واقتبس منه هذه املصطلحات ،مث هناك أمر آخر يؤيد ما ذهبنا إليه وهو عدم ذكر
السكون عند النطق؛ ألن كل ما يف األمر أن أاب األسود كان مهه الوحيد سالمة النطق.
وما يهمنا يف هذا املقام ،هو ما خنلص إليه ملعرفة الغاية واهلدف من الدراسات اللغوية العربية فنقول :إن الغاية واهلدف هي خدمة
صونه من اللحن ،ومنه خدمة العربية اليت هي لسانه بوضع جمموعة من القوانني اليت حتفظ اللسان الناطق هبا من
القرآن الكرمي من خالل َ
الزيغ واللحن ،لكن طبيعة اللغة العربية بغناها وتشعب هلجاهتا واختالف قراءهتا القرآنية فرضت نوعا من الدراسة املعقدة والطويلة ،فأخذت
جهدا غري قليل ،وجتاوزت يف زماهنا أجياال وأجيال ومازالت تبتغي املزيد.
ب-نظرية النحو التوليدي التحويلي.
أما نظ رية تشومسكي فهي عكس الدراسات العربية تبغي أكثر من ذلك ،فهي تسعى إىل إجياد قوانني تنضوي حتتها كل اللغات
مهما تعددت ومهما كان مصدر تفرعها يقول الدكتور إبراهيم كونغ اجلو :إن هدف املدرسة التوليدية التحويلية األساسي هو العمل على
تكوين نظرية لغوية شاملة  Universalتنتظم عموم اللغات يف العامل()18والتمييز بني ما خيص لغة معينة وبني ما خيص اللغات بصورة
عامة.وقد قسم تشومسكي الشمولية اللغوية إىل جزءين .أوهلما:كلية منطقية أو شاملة منطقية  Formal Universalوهي عبارة عن
مبادئ عامة حتدد صورة القواعد وشكلها وطريقة عملها من خالل النظم النحوية لعدة لغات معينة .واآلخر شاملة اثبتة (Substantive
) Universalوهي عبارة عن شاملة حتدد نظما من العناصر اليت تتصور أو تشكل يف قواعد معينة.ويرى تشومسكي مثال أن النظرية
التوليدية التحويلية تقرتح شاملة منطقية ابعتبار أنواع القواعد يف النحو ،وعلى حني أهنا تعترب طبقا للنظرية اللغوية العامة-عناصر كلية
اثبتة(..)19
ويبدو أن هناك مشروعا أو تصورا عميقا يسعى إليه تشومسكي الحتواء كل اللغات يف نظام حنوي كلي وفق منظومة لغوية شاملة
ودقيقة يقول:يبدو أن املسالة األكثر صميمية يف النظرية اللسانية تتمثل يف جتريد فرضيات وتعميمات انطالقا من مناذج حنوية خاصة تستويف
شرط املالءمة الوصفية ،وهي فرضيات وتعميمات حتمل بعد ذلك –كلما كان األمر ممكنا-على النظرية العامة املتعلقة ابلبنية اللغوية ،فيتم
بذلك إغفاء النظرية وإدخال املزيد من اهليكلة على ترسيمه الوصف النحوي.فكلما قمنا بشيء من هذا القبيل سنكون قد استعضنا عن
حكم من األحكام الصادقة على لغة بعينها حبكم مقابل ينسحب على اللغة بصفة عامة،فيصبح احلكم األول عبارة عن نتيجة من نتائج
احلكم الثاين وإذا ما كان حكمنا الفرضي األعمق هذا خمالفا للصواب ،فغن من شأن ذلك أن يربز للعيان حينما نقيس مفعوله على مظاهر
أخرى من مظاهر تلك اللغة أو من مظاهر لغات أخرى.وابختصار ،فإننا نبدي إشارة ،وهي من الوضح ،مبكان ،أال وهي وجوب صياغة
فرضيات عامة للعمل تتعلق بطبيعة اللغة وذلك كلما كان األمر ممكنا ،فرضيات نتمكن انطالقا منها من استخالص السمات اخلاصة
املتعلقة ابلنماذج النحوية ملختلف اللغات اخلاصة(.)20من هذا النص الطويل لتشومسكي
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Rules can vary from language to language within constraints imposed by universal;but it is often
assumed that conditions on rules must be invariant.This assu;ption is somewhat arbitrary.There is no priori
not to assumethe opposite21

نتوصل إىل معرفة اهلدف البعيد لنظريته ،وهذا أدى ببعض اللغويني املعارضني إىل االعتقاد أنه ميكن حصر تركيبات معظم لغات
العامل يف ثالثة أمناط رئيسية هي(:أي املسند إليه الفعل+املفعول +الفعل)وأي(املسند إليه الفعل +الفعل +املفعول) ،وأي(الفعل +املسند غليه
الفعل +املفعول)ويستعمل بعضهم بدل املفعول(التكملة):
ويعطي هذا اجلملة الفعلية أو اليت فيها املسند(الفعل)هيمنة عاملية كما أن هذه احلصر قد يعزز الفكرة اليت تتبناها بعض االجتاهات،وهي
(النحو العام) وسعيهم ألن يضعوا نظرية لغوية شاملة للغات العاملية( )22وما ميكن قوله أن هذه النظرية مل تكتف مبرجعيتها الفلسفية فإهنا
أيضا هتدف إىل غاية فلسفية ،يصعب حتقيقها يف ظل التطورات العلمية اللغوية فيما يتعلق ابملناهج األخرى انهيك عن خصوصية كل لغة،
حىت وإن كانت هناك ثوابت مشرتكة بني لغات البشر كافة .أو ما يعرف بنحو اللغات الطبيعية.
-4الفرق بّي اللغتّي(العربية واالجنليزية)
إن اللغة العربية هي لغة النظرية النحوية اخلليلية ،واالجنليزية لغة النظرية النحوية التوليدية التحويلية ،وملا كان األمر كذلك فاملقارنة بينهما من
حيث بعض اخلصائص أمر واجب حىت يظهر لنا الفارق الكبري بينهما.
وأهم مظاهر االختالف بني النظريتني اللغة املدروسة ،فاللغة العربية كانت حمور الدراسة عند املسلمني ،وأساس االستنباط القواعدي
هلا ،واعتبارها ركن من أركان التفسري القرآين ،واعتبارها أيضا من اللغات السامية اليت تفردت أبهم خاصية وهي اإلعراب ،ختتلف متاما عن
اللغة اإلجنليزية اليت هي لغة فرعية ،وإن كثر الناطقون هبا.من حيث اخلصائص كلها اليت متيز لغة عن أخرى ،وتشومسكي بىن نظريته على
هذه اللغة لذى نقاط االختالف كثرية بينهما.
أ-العدد
أ-

ب-

يف اللغة اإلجنليزية
اللغة العربية يوجد به

(ال يوجد مثىن )
(مفرد ومثىن ومجع)

ب-الرتكيب
()23

كما نعرف أن مجل اللغة العربية اثنتان مها:اجلملة االمسية واجلملة الفعلية
ب-اللغة االجنليزية هنالك مجلة واحدة فقط هي اجلملة االمسية(.)24
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وهذا له أتثري حىت على مستوى حتليل اجلمل ،وإسقاط املفاهيم ولننظر إىل هذه اجلملة :كارلوس بطل نالحظ أن هذه اجلملة امسية ولكن
قلنا أنه ال يوجد مجلة امسية يف اللغة االجنليزية إذا كيف سنرتمجها إىل اللغة االجنليزية؟
الفاعل :كارلوس carlos
املفعول به:بطل a hero
للوصول إىل الفعل إبضافة اسم مفرد
اسم مجع

he, she, it
I

is,

you we they Am

are

واألفعال is,are,amمعناها يكون وماضيها  was,wereمبعىن (كان)
إذا تصبح اجلملةcarlos is a hero :
وضعنا is:ألن الفاعل اسم مفرد كارلوس  ،carlosوع ندما نرتجم ترمجة حرفية إىل اللغة العربية تصبح اجلملة( :كارلوس يكون بطال)،
ولكن عندما نرتجم هذا النوع من اجلمل حنذف كلمة يكون فتصبح (كارلوس بطل)( ،)25وعليه فإن االختالفات يف النظام الرتكييب اخلاص
بكل لغة جيعل تطبيق املفاهيم املستنبطة أمر مستحيل ،كما الشأن يف عدم االستئناس ابملناهج اللسانية املطبقة حديثا على اللغة
العربية،ورأينا أهنا من اإلسقاطات الومهية ،وإن أفضت إىل بعض النتائج اجلزئية املوجبة.
ج-مستوى جذر الكلمة.
 العربية تعمل على احملافظة على الشكل البنائي األصل للفظ(احلدث) املأخوذ من أحداث األمساء(أمساء الفاعلني) يف حتقيقاته املختلفةفيما مضى ويف املضارع ويف األمر وهو شيء قد ال يتحقق يف كثري من اللغات مبثل الصرامة اليت يف العربية فاالجنليزية مثال تتخذ من املضارع
الصورة األكثر قراب للمادة األصل حتدث مغايرة واضحة يف بناء املاضي كما يظهر يف املخططني اآلتني(:)26

130

حوليات اآلداب واللغات
Annals of letters and languages
annaleslettres@gmail.com

النّحو العريب ونظرية تشومسكي دراسة مقارنة
Comparative study Arabic grammar and Chomsky's theory

للكلم العربية ُمثُل أو صيغ ولكل واحد منها مدلول أو أكثر وتوجد يف اللغات اجلرمانية ،ومنها االجنليزية ،كلمات تتصرف يف
ابطنها مثل الكلم العربية :وذلك child:ومجعه  childrenو manومجعه  menوكذلك تصاريف الفعل يف االجنليزية واألملانية أكثرها
ينتقل م ن مدلول إىل آخر ال بزايدة الحقة فحسب بل إبعادة بناء الكلمة على بناء آخر.وهذا ال تستطيع اللسانيات أن تفسره إال بشيء
كثري من التعسف ،وقد بدأ بعض الباحثني يف النظر يف هذه الظواهر ابختيار النظرية العربية( . )27ومن مظاهر االختالف بني اللغتني ،فإن
العربية أكثر غناءً،وأفضل مشوال من االجنليزية من جهة ختصيص العدد والنوع ،فالتعبري عن املخاطب مثال يف املذكر واملؤنث مبعىن

28

()29وهذا يبني الفارق الكبري بني اللغتني مما يدخل يف قواعد كل من اللغتني ،إذ ال يكفي االعتماد على مفاهيم تركيبية كاملسند واملسند
إليه للحصول على توافق بني اللغتني أو كل اللغات لتخضع لنحو كلي.
-4تطبيق النظرية(.اخلليلية ،والتشومسكية)
أ-النظرية النحوية اخلليلية.
فيما يتعلق هبذا العنصر سيكون األمر جمرد تصور خاص ،مبين على مجلة من احلقائق املتعلقة ابلتأثري والتأثر ،وأعتقد أيضا أنه
جواب على سؤال مهم َر َاود الكثريين من الباحثني احملدثني ،وهو أتثر صاحب النظرية النحوية التوليدية ابلنحو اخلليلي السيبويهي ،والعكس

غري صحيح حبكم السبق الزمين.

إن أتثر تشومسكي ابلنحو ال عريب أمر معلوم خاصة أنه يعرتف بدراسته ملنت األجرومية مع أستاذه روزنتال يف مرحلة سابقة من
تكوينه العلمي ،وهذا يف احلوار الذي أجراه معه مازن الوعر وقد سبقت اإلشارة إليه.لكن ما نقصده من هذا العنصر أمرين مها:
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أ-
ب-

هل اطلع تشومسكي على كتاب سيبويه؟
وهل النظرية التحويلية التوليدية صاحلة للتطبيق على اللغة العربية؟

أما إجابة السؤال األول فهي اعتقاديه ،مبنية على مجلة من االحتماالت املنطقية تفهم من النصوص املستقاة من بعض املراجع
األجنبية(روبنز)( )30أو ذكره الباحثون العرب الذين التقوا تشومسكي كمازن الوعر أو الذين راسلوه كأمحد املتوكل واملزيين،عن حركة الرتمجة
اليت قام هبا اليهود للنحو العريب لتطبيق منهجه ومصطلحاته على اللغة العربية.وأخرى مستقاة من دراسة نظريته ومقابلتها لنظرية اخلليل
وسيبويه ،وهذا كله ليس اهلدف منه إاثرة قضية التأثري والتأثر وإمنا تطبيق النظرية اخلليلية على اللغة االجنليزية ،وتطبيق النظرية التوليدية
التحويلية على العربية والنتائج املتوصل إليها.
إن ســيبويه العــامل النحــوي البصــري ،مل يكــن قليــل الشــأن يف زمانــه فــإذا استعرضــنا احلــديث عــن هــذا الشــأن ،فيكفينــا بضــعة مواقــف مــن
مئــات املواقــف ،تواترهتــا كتــب التــأريخ العلمــي للنحــو العريب،نــذكر مــا ذكــره أبــو عثمــان عمــرو بــن حبــر اجلــاحظ()255قــال:أردت اخلــروج إىل
حممد بن عبد امللك ،ففكرت يف شيء أهديـه إليـه ،فلـم أجـد شـيئا أشـرف مـن كتـاب سـيبويه ،وقلـت لـه:أردت أن أهـدي إليـك شـيئا ففكـرت
فإذا كل شيء عندك ،فلم أر أشرف من هذا الكتاب ،وهذا كتاب اشرتيته مـن مـرياث الفـراء ،قـال :وهللا مـا أهـديت إىل شـيئا أحـب إيل منـه)
( )31فقد صار سيبويه إِمام النحاة()32وعد النحاة كتابه " قرآن النحو"  ،وقال أبو عثمان املازين (ت  248هـ) من أراد أن يعمـل كتـااب كبـريا

يف النحـ ــو بعـ ــد كتـ ــاب سـ ــيبويه فليسـ ــتح( )33هـ ــذا وال ختلـ ــو دراسـ ــة حنويـ ــة -قـ ــدميا وحـ ــديثا -إال ويعتمـ ــد صـ ــاحبها علـ ــى الكتـ ــاب  ،هـ ــذا شـ ــأن
الدراسات العربية  ،لكن ما يهمنا هنا أين كتاب سيبويه من الدراسات اللغوية الغربية؟.

ذكر املؤرخون الغربيون أن اتثري البحوث غري األوروبية كان كبريا وله أثر يف فرتة كانت اجلهود كبرية لتتبع التطورات النظرية اليت أقامها
ال قواعديون التأمليون على أسس القواعد الالتينية ،يقول روبنز :ومل تبدأ أعمال اللغويني غري األوروبيني يف التأثري يف الرتاث األورويب
فحسب  ،ولكن لغات أرواب احلية بدأت تدرس منذ ذلك الوقت بشكل نظامي( )34من جهة أخرى إذا رجعنا إىل ما ذكره احلاج صاحل يف
قضية العامل يقول :وقد ترجم األوروبيون يف القرن الثالث عشر امليالدي مصطلح( )regereمبعىن عمل يف اللفظ اإلعراب ،ومنها جاءت
كلمة ) (rectionيف النحو األورويب ،مث قل اهتمام اللسانيات هبذا املفهوم حىت أحياه تشومسكي ابسم )(Governementوهي
أيضا تسمية قدمية( )35من هذين النصني ،وابعتبار الفرتة اليت حتدث عنها روبنز ،وهي فرتة االستعانة ابلنماذج اللغوية لتقعيد اللغة ،ودخول
هذا املصطلح وغريه من املصطلحات نفهم أن تشومسكي استخدمه يف نظريته ،وقد فهمه من وظائفه األصلية عند اطالعه على كتاب
سيبويه الذي كان ضمن املخطوطات اليت ترمجها أفراد ا جملموعة اليت أسسها (ألفريد دي ساسي) يف أملانيا واليت عنيت ابلرتاث اللغوي وغريه
الذي تركه املسلمون يف إسبانيا (األندلس) ومن هنا جيران احلديث عن حركة الرتمجة اليت قام هبا اليهود للنحو العريب ،هبدف تطبيقه على
اللغة العربية للقرب بني اللغتني(العربية والعربية لغتان ساميتان) يقول روبنز:أثناء العصور الوسطى املتأخرة كانت العربية والعربية تدرسان يف
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أورواب ،واعرتف ابللغتني كلتيهما رمسيا يف جامعة ابريس يف القرن الرابع عشر ،وكانت اللغة العربية قد دخلت بقوة جمال اهتمام شعوب
البحر املتوسط منذ عدة قرون سابقة ،كنتيجة للت وسع السريع للقوة العربية وانتشار الدين اإلسالمي يف معظم أراضي الشرق األدىن وشاطئ
مشال إفريقيا  ،وشبه اجلزيرة األيبريية يف القرنني السابع والثامن( .)36هذه الدراسات برزت بشكل كبري يف دراسة روجر بيكون
 R.Baconقواعد اللغة العربية وعرف العربية(.)37
هذه الدراسات ك انت سرية حيث كان املسيحيون خائفني من اهتامهم ابلتصال أبعداء الكنيسة ،وكان اليهود خائفني من اهتامهم ابلتحول
عن عقيدهتم( )38ولعل سرية هذه الدراسات كانت سببا يف عدم االعالن عن آاثر سيبويه والدرس النحوي بشكل عام.
حنن نريد بني هذه احلقائق ،وما ذكره تشومسكي يف احلوار .
نص احلوار - :السؤال اخلامس :نعتقد حنن العرب أن اجلهود اليت بذهلا اللغويون العرب يف علـم اللسـان البشـري يف العصـور املتقدمـة إمنـا هـي
جهود مهمة أسهمت إىل حد كبري يف بناء علم اللسان احلديث  linguisticsما هي آراؤك حول هذه القضية؟
اجلواب:قبل أن أبدأ بدراس ة اللسانيات العامة كنت اشتغل ببعض البحوث املتعلقة ابللسانيات السامية .وما زلت أذكر دراسيت
لألجرومية( )39منذ عدة سنوات خلت ،أظن أكثر من ثالثني سنة ،وقد كنت أدرس هذا مع األستاذ روزنتال Franw Rosenthal
الذي يدرس اآلن يف جامعة ايل  yale Universityلقد كنت وقتذاك طالبا يف املرحلة اجلامعية أدرس يف جامعة
بنسلفانيا University of Pensylvaniaوكنت مهتما ابلرتاث النحوي العريب والعربي الذي نشأ يف بعض ما كنت قد قرأته من
تلك الفرتة ولكنين ال أشعر أنين كفء للحديث عن البحوث اللسانية اليت كان العرب قد أسهموا هبا لبناء علم اللسان احلديث(.)40
إن جواب تشومسكي يؤكد ما ورد يف النصوص السابقة عندما قال  (:وكنت مهتما ابلرتاث النحوي العريب والعربي الذي نشأ يف
بعض ما كنت قد قرأته من تلك الفرتة) .يعين فرتة الدراسة للغتني،أما عبارة (ولكنين ال أشعر أنين كفء للحديث عن البحوث اللسانية اليت
كا ن العرب قد أسهموا هبا لبناء علم اللسان احلديث) فهي تعين الكثري فلو كان تشومسكي قد درس منت األجرومية فقط لكان جوابه
خمتلفا،إذ منت األجرومية تشمل الضوابط التعليمية النحوية للغة العربية ،وما جنده عنج تشومسكي مفاهيم علمية دقيقة تتجاوز املفاهيم
التعلمية ،لكنه ع لى ما يبدو قد تعمق كثريا يف الرتاث العريب لدرجة االعتقاد أبنه درس كتاب سيبويه وما تبعه من دراسات قيمة عند ابن
جين واجلرجاين والرضي...يقول جاسم :فيجب علينا أال نغفل دور اللغة العربية وأتثرها ابلنحو العريب ومعرفة تشومسكي هلا معرفة اتمة؛
فهي الواسطة بني العربية واللغات األوربية وخاصة اإلنكليزية لتأثر تشومسكي هبا .من جهة أخرى فإن تشومسكي بقي متابعا للتطور
العلمي اللغوي عندان من خالل بعض الباحثني العرب كمازن الوعر فقد ذكر هذا الرجل :إنه ال غرابة أن نرى عاملاً لسانياً أمريكياً معاصراً
هو نوم تشومسكي يقف وقفة دهشة وعجب من الرتاث العريب اللغوي(النحوي والداليل) ،عندما قرأ وعلق على ٍ
عمل ٍ
كنت قد
لساين ُ

تقدمت به كرسالة للدكتوراه.ففي رسالة بعثها إيل يف  26نيسان  1982قال فيها:إنه من الواضح أن هذه الدراسة هي دراسة جدية ورائعة
ومهمة فقد غطت منطقة واسعة من البحث اللساين ومشلت أفكاراً هامة جداً .لقد دهشت بشكل خاص من تلك التعليقات اللغوية اليت
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وردت يف ثنااي هذه الدراسة واليت كان قد قاهلا العرب القدامى .إن هذا وحده جيعل هذه الدراسة إسهاماً قيماً جداً لتطوير الدراسات
اللسانية الغربية بغض النظر عن العمل اللساين املطبق على الرتاكيب العربية والذي يبدو مهماً جداً.

اثنيا  :ومن خالل حديث شخصي مع الباحث الدكتور أمحد املتوكل أستاذ الدالليات احلديثة يف قسم اللغة الفرنسية يف جامعة حممد
اخلامس يف الرابط كان قد قال يل :أبنه أرسل رسالة الدكتوراه اليت وضعها واليت تدور حول النظرية الداللية عند العرب القدامى إىل عامل
اللسانيات األمريكي تشومسكي وقد كان تعليق تشومسكي عليها يف رسالة بعثها إىل الدكتور املتوكل) :أبن ما قاله العرب القدماء يف حقل

الدالليات يعد فكراً فلسفياً عميقاً ال بد من األخذ به يف الفكر الداليل املعاصر .وقد وعد تشومسكي املتوكل أبنه سيعتمد هذه النظرية يف
األعمال اليت سيقوم هبا يف( )41املستقبل.
ب-نظرية النحو التوليدي التحويلي.
أما السؤال الثاين فيستلزم الرجوع إىل (مازن الوعر) ،و(ميشال زكراي) والفهري عبد القادر ونستقرأ أعماهلم العلمية ،ابعتبار أهنم
طبقوا نظرية تشومسكي على اللغة العربية ،وكانت هلم آراء متباينة نقف على منوذج مليشال زكراي.
من أبرز املهتمني بنظرية تشومسكي ميشال زكراي ،وهو وإن كان مهتما هبذه النظرية ،فإنه ينظر إىل الرتاث نظرة إعجاب يقول عن
اخلليل وسيبويه (أعماهلم العلمية):هو أن اللغويني األوائل أمثال اخلليل وسيبويه وابن جين ،على سبيل املثال ال احلصر ،قد حللوا اللغة من
منطلقات علمية ابإلمكان اعتبارها متطورة جدا ابلنسبة لعصرهم( )42هذا احلكم وقف عليه نتيجة دراسة عميقة لنظرية تشومسكي اليت
مهدت السبيل ملعرفة ما ُيتويه الرتاث اخلليلي من مفاهيم علمية رائدة ،ويرى ميشال زكراي أن اخلليل وسيبويه قاما بواجبهما ،فيما أخفقنا
حنن عندما توقفنا عن مواصلة التطور اللغوي،فبقيت املفاهيم اخلليلة غري قادرة على مواكبة التطورات اللغوية ،فاللغة العربية مل تعد اللغة اليت
قعدها اخلليل وسيبويه يقول:البد من أن نقول هنا مبنتهى الصراحة واملوضوعية إن ال نفع بعد اآلن ،يف أن نردد بصورة متواصلة الدراسات
اليت قامت هبا األجيال السابقة واملفاهيم اليت تبنوها يف اجملاالت اللغوية ،وإن أضفينا عليها بعض التعديالت السطحية من حيث الشكل
والعرض ،فهذه الدراسات وإن دلت على اجملهود الذي قام به اللغويون يف جمال دراسة اللغة ،وإن كانت تساعدان على فهم بعض القضااي
اللغوية ،مل تعد تفي يف احلقيقة يف جمال حتليل اللغة(. )43وميكن اعتبار هذا نوع واحد من املربرات اليت جعلت ميشال جيتهد يف إسقاط
مفاهيم نظرية تشومسكي على العربية ،ابعتبارها األقرب واألنسب ابملقارنة مع بقية النظرايت اللغوية األخرى.
وسأعرض جانبا واحدا يفي بغرض التصور احملتمل هلذه الدراسة ،ألنه ال ميكن الوقوف على تطبيقاته كلها فهي مبثوثة يف الكتب اللسانية
احلديثة ،أو الرجوع إىل كتابه املوسوم (،األلسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية النظرية األلسنية).
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ينطلق الب احث من مفهوم اجلملة،ابعتبارها الركيزة األساسية ،لتطبيق املفهوم التحويلي التوليدي يقول:إن النحويني العرب ،بعد أن
يعرفوا اجلملة ابلسكوت الذي ُيدها ،ينظروإنليها منحبث عناصرها املؤلفة ،فبقولون إن اجلملة ،مكونة من مسند ومن مسند إليه ،ما أهنم
()44

يقسمون اجلمل إىل مجلة امسية وإىل فعلية
أ-مجلة امسية

اسم.................

ب-مجلة فعلية

فعل................

مث يطرح اجلملتني للتحليل()5
أ -أكل الرجل التفاح
ب-الرجل أكل التفاحة
يقول:من الواضح أن اجلملتني(-5أ)و(-5ب) حتتواين على العناصر ذاهتا وعلى العالقات نفسها القائمة بني هذه العناصر ونتيجة
ذلك نعترب أن اجلملتني يف () 5مرتبطتان يف ما بينها بصورة وثيقة ،أي جتمع بينهما عالقة حتولية،فرتتدان ،ابلتايل إىل بنية واحدة يف املستوى
العمقي.ففي احلاالت املشاهبة هلذه احلالة ،ميكن إما اعتبار اجلملة(-5أ)متحولة من اجلملة(-5ب)وإما اجلملة(-5ب) متحولة من
اجلملة(-5أ)وإما اعتبار أن اجلملة()5متحولتني من مجلة واحدة ليست ابلضرورة إحدى اجلملتني يف()5والبد العتماد االحتمال املالئم من
دراسة ترتيب العناصر اللغوية يف البنية العميقة()45وهو يعين الرتتيب األصلي للجملة الذي طرحه اخلليل وهو:
-1فعل +فاعل +مفعول به
 -2فعل  +مفعول به +فاعل
 -3فاعل +فعل  +مفعول به
 -4فاعل +مفعول به +فعل
 -5مفعول به +فاعل +فعل
()46
 -6مفعول به +فعل  +فاعل
ويقابل يف الرتتيب اهليكلي للجملة جبملة ذات داللة غري مستقرة يف بعض الرتاكيب ومستقرة يف البعض اآلخر
(- )1أكل الرجل التفاحة.
(-)2أكل التفاحة الرجل.
( -)3الرجل أكل التفاحة.
( -)4الرجل التفاحة أكل.
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 مفعول به +فاعل +فعل -مفعول به +فعل  +فاعل

( -)5التفاحة أكل الرجل.
( -)6الرجل التفاحة أكل.

وهنا احلركة اإلعرابية اليت تفصل بني الفاعل واملفعول به ،وهي ظاهرة منطقيا،والعالمة تعين اجلمل غري األصولية اليت تدخل يف
نظام اللغة ،وهناك مجلتان مقبولتان فقط هي التايل:
(( )1فعل +فاعل +مفعول به)
(( )3فاعل +فعل  +مفعول به)

(أكل الرجل التفاحة)
(الرجل أكل التفاحة)
()47

نالحظ أن الرتتيب املقبول يف (-9ب) ويف (-10ء)يالئم يف الظاهر التمييز بني اجلملة الفعلية وبني اجلملة االمسية

هكذا

نستطيع بسهولة تفسري العالقة اليت تربط بيناجلمل وكيفية احلصول على اجلملتني يف ( )17تباعا من اجلملتني يف ( )15فالقواعد اليت
تتضمن قاعدة إعادة الكتابة( )20والتحويل ( )21على سبيل املثال اجلملة(-17ء) على النحو التايل )22( :اشتقاق(-17ء)
البنية العميقة- :أكل الرجالن التفاحة  -حتويل نقل االسم إىل موقع االبتداء
الرجالن أكل الرجالن التفا

{+ضمري}

البنية السطحية:
 الرجالن أكال التفاحة.منكن االشارة إىل عملية اشتقاق مجلة(-17ء) بواسطة املشجر التايل)23( :

ء-أكل الرجالن التفاحة
ب-أكل الرجال التفاحة
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يقول :تعرتضنا هنا يصعب حلها ،فكيف السبيل إىل تفسري انزالق الفاعل إىل داخل الركنالفعلي(أكل التفاحة)الشتقاق()15
وبواسطة أي حتويل يتم هذا االنزالق؟ فنحن حباجة إىل حتويل ابإلمكان تلخيصه على النحو التايل :حتويل ابدال موقع الفاعل إىل املوقع
الذي يلي الفعل.
فاعل

فعل

مفعول به

1

2

3

3 1 2

وميكن متثيل ذلك ابملشجرين التاليني:

وهنا ينبغي اإلشارة إىل مرجعية احلكم على الرتاكيب من خالل صحتها يف النظامي اللغوي (األصول)فالرتاكيب التالية:
 أكل التفاحة الرجل التفاحة أكل الرجلتعترب من الرتاكيب غري األصولية مع أهنا تدخل يف نظام اللغة العربية ،فنقول مثال يف األول -1:فعل  +مفعول به +فاعل إمنا خيشى
هللاَ العلماءُ
 -2مفعول به +فعل  +فاعل

هللاَ أدعو

فميشال زكراي انطلق من احتمال واشتقاق تركييب دون النظر إىل مرونة اللغة العربية يف قضااي التقدمي والتأخري واملقاصد الداللية من
ذلك ،والرجوع إىل املدونة كما فعل النحاة األولون.
خالصة البحث:

137

حوليات اآلداب واللغات
Annals of letters and languages
annaleslettres@gmail.com

النّحو العريب ونظرية تشومسكي دراسة مقارنة
Comparative study Arabic grammar and Chomsky's theory

وما نستخلصه هو أن العربية غري االجنليزية فهي ال تدرك إال آبليات خاصة هبا ،وميكن تطويرها ألهنا فعال حباجة إىل ذلك من
خالل الرجوع إىل األصل ،والبناء عليه مبا يتالءم مع خصوصيتها كما فعل احلاج صاحل ،فلو كان إسقاط املناهج الغربية من وظيفية
وتشومسكية يفضي إىل نتائج كاملة متكاملة لكان احلاج صاحل أوىل من يقوم بذلك ،لذلك عدل عن هذا اإلسقاط ،وركز على ترقية اللغة
العربية ،وتطعيمها بشيء من احلديث مبا يتفق مع روحها.
املصادر واملراجع العربية:
 -1الزركلي  -األعالم -دار العلم للماليني -بريوت-بدون سنة
 -2الذهيب 1967 -معجم املؤلفني – دار القلم واهليئة املصرية العامة للكتاب
 -3ايقوت احلموي ومعجم األدابء ( دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ال ،ات )
 -4الثعاليب  :فقه اللغة وأسرار العربية ( منشورات دار مكتبة احلياة ،بريوت ،ال ،ات )
 -5قضااي أساسية يف علم اللسانيات احلديث مدخل1988 :م .الوعر ،مازن -دمشق -دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر -الطبعة األوىل،
-6السيوطي – 1984املزهر حتق :د/مهدي املخزومي ود/إبراهيم السامرائي منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ،بغداد،
 -7عبد الرمحان احلاج صاحل– 2011السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة -منشورات اجملمع اجلزائري للغة العربية.اجملمع اجلزائري للغة العربية ،اجلزء األول
 -8حممد عماد الدين إمساعيل- 1990األطفال مرآة اجملتمع -علم املعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب -الكويت -العدد  ،99يناير
 -9حممد عماد الدين إمساعيل -1990األطفال مرآة اجملتمع -علم املعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب -الكويت -العدد  ،99يناير
 -10ابن األثري 1995-املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر-حتقيق :حممد حميي الدين عبداحلميد،املكتبة العصرية  -بريوت،
 -11السيوطي1988 -سبب وضع علم العربية -حتق :مروان العطية ،دار اهلجرة ،دمشق ،ط ، 1 :
 -12اخلوارزمي 1895-م مفتاح العلوم ( -أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن يوسف)  ،طبع ليدن ،
-13حسن عبد الغين جواد األسدي - ،2007مفهوم اجلملة عند سيبويه-دار الكتب العلمية بريوت –لبنان ،ط،1/السنة
-14ابن هشام 1985-مغين اللبيب -حتق د/مازن املبارك وآخر  ،بريوت  :دار الفكر ،
 ميشال زكراي1985-م مباحث يف النظرية األلسنية وتعليم اللغة-املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع-بريوت -لبنان،ط1،/-15سيبويه1966م  -الكتاب -حتق :عبد السالم هارون ،دار القلم واهليئة املصرية العامة للكتاب
-16ر.ه.روبنز – موجز اتريخ علم اللغة يف الغرب -سلسلة كتب شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب -الكويت-
-17عبد الرمحان احلاج صاحل2007 -حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية – منشورات اجملمع اجلزائري للغة العربية-
-18األجرومية :هو كتاب خمتصر مشهور يف النحو العريب ملؤلفه ابن آجروم(القرن الثامن اهلجري) ونقل إىل لآلتنية يف القرن  16امليالدي
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املراجع األجنبية:
chomsky&M.Halle,TheSound Pattern of English,P.4– N
- N.Chomsky,Aspects de le théorie syntaxique,p.68
1 - N.Chomsky,On WH.Movement"in Formal Syntas.Wasow;Culicover and Akamajian eds.Ndw
York;AcademicPress;1977 ,p.75

اجملالت العلمية:
مازن الوعر -حوار مع العامل اللساين تسومسكي(جملة اللسانيات-جملة حمكمة يف علم اللسان البشري تصدرها جامعة اجلزائر-معهد العلوم اللسانية والصوتية سابقا ،مركز األحباثالعلمية والتقنية لرتقية اللغة العربية حاليا)العدد  6السنة 1982
 إبراهيم كونغ اجلو -رأي املدرسة التوليدية التحويلية يف حتليل األصوات -جملة اللسان العريب -دورية نصف سنوية ،تُعىن بنشر األحباث اللغوية والدراسات املتعلقة بقضااي املصطلحوالرتمجة والتعريب ،ومشروعات معاجم املصطلحات،اململكة املغربية،يونيو 2001
 حممد كشاش-مصطلح النحو العريب بني األصل املادي والتطور الداليل -جملة الرتاث العريب-جملة فصلية تصدر عن احتاد الكتاب العرب-دمشق العدد  - 68السنة السابعة عشرة -آب "أغسطس"  - 1997ربيع اآلخر1418
(جملة اللسانيات-جملة حمكمة يف علم اللسان البشري تصدرها جامعة اجلزائر -معهد العلوم اللسانية والصوتية سابقا ،مركز األحباث العلمية والتقنية لرتقية اللغة العربية حاليا)العدد  6السنة1982
 جاسم علي جاسم –أتثري النحو العريب يف نظرية تشومسكي – معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،السعودية -املقال موجود يف املوقعاإللكرتوين لصاحبه  ،jjassem@hotmail.comأنظر أيضا تشومسكي يف عيد ميالده السبعني :املزيين ،محزة بن قبالن -صحيفة الرايض السعودية -اخلميس
1420/10/27هـ ،و 25/8/1420هـ .ص .3 / 4 :والعنوان االلكرتوين هو
 جاسم علي جاسم –أتثري النحو العريب يف نظرية تشومسكي – معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،السعودية -املقال موجود يف املوقعاإللكرتوين لصاحبه  ،jjassem@hotmail.comأنظر أيضا تشومسكي يف عيد ميالده السبعني :املزيين ،محزة بن قبالن -صحيفة الرايض السعودية -اخلميس
1420/10/27هـ ،و 25/8/1420هـ .ص.3 / 4 :والعنوان االلكرتوين هو
http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky4.htm http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky2.htm.
http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky4.htmو http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky2.htm
Omar AL- Hourani –WWW.expressenglish.4t.com.Basics of English language

هوامش البحث:
 - 1الزر كلي  -األعالم  -دار العلم للماليني -بريوت ج 1ص294
 - 2معجم املؤلفني 1967دار القلم واهليئة املصرية العامة للكتاب 87/4
 - 3ايقوت احلموي ومعجم األدابء ( دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ال ،ات ) مج ،6ج  12ص . 35
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 - 4الثعاليب  :فقه اللغة وأسرار العربية ( منشورات دار مكتبة احلياة ،بريوت ،ال ،ات ) ص .241- 240
 - 5حممد كشاش-مصطلح النحو العريب بني األصل املادي والتطور الداليل -جملة الرتاث العريب-جملة فصلية تصدر عن احتاد الكتاب العرب-دمشق العدد  - 68السنة السابعة عشرة
 آب "أغسطس"  - 1997ربيع اآلخر، 1418ص4/3:( - 6وإن كان تشومسكي ال يعرتف بفضل دي سوسور عليه ،لكن فضله حسب رأي اثبت ،ألن دي سوسور جمرد فصله بني علم اللغة التارخيي وعلم اللغة الوصفي يكون بذلك قد
خدم اللسانيات العامة (األوروبية واألمريكية) هبذا املنطلق واملرجعية العلمية اليت وجهت الدرس الوجهة الصحيحة وكل ما توصل إليه اليوم ويف املستقبل يف البحث اللساين يعود الفضل
فيه إىل دي سوسور )
- 7األجرومية:هو كتاب خمتصر مشهور يف النحو العريب ملؤلفه ابن آجروم(القرن الثامن اهلجري) ونقل إىل الآلتينية يف القرن  16امليالدي
(- 8جملة اللسانيات-جملة حمكمة يف علم اللسان البشري تصدرها جامعة اجلزائر -معهد العلوم اللسانية والصوتية سابقا ،مركز األحباث العلمية والتقنية لرتقية اللغة العربية حاليا)العدد 6
السنة  1982ص72:
 - 9قضااي أساسية يف علم اللسانيات احلديث مدخل :الوعر ،مازن -دمشق -دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر -الطبعة األوىل1988،م .ص.361-359
 - 10جاسم علي جاسم –أتثري النحو العريب يف نظرية تشومسكي – معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،السعودية -املقال موجود يف املوقع
اإللكرتوين لصاحبه  ،jjassem@hotmail.comأنظر أيضا تشومسكي يف عيد ميالده السبعني :املزيين ،محزة بن قبالن -صحيفة الرايض السعودية -اخلميس
1420/10/27هـ ،و 25/8/1420هـ .ص.3 / 4 :والعنوان االلكرتوين هو
http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky4.htmو  http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky2.htmص.3:
 - 11املزهر يف علوم اللغة وأنواعها  ،السيوطي 168-167/1 ،
 - 12عبد الرمحان احلاج صاحل – السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة ،-ص:األخرية
 - 13حممد عماد الدين إمساعيل -األطفال مرآة اجملتمع -علم املعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب -الكويت -العدد  ،99يناير
السنة1990ص87:
 - 14حممد عماد الدين إمساعيل -األطفال مرآة اجملتمع -علم املعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب -الكويت -العدد  ،99يناير
السنة1990ص108/107:
 - 15ابن األثري-املثل السائر30/1 -
 - 16السيوطي -سبب وضع علم العربية -ص39-36 :
 - 17مفاتيح العلوم  ،اخلوارزمي  ،ص 44 :
N- chomsky&M.Halle,TheSound Pattern of English,P.4 - 18
 - 19إبراهيم كونغ اجلو -رأي املدرسة التوليدية التحويلية يف حتليل األصوات -جملة اللسان العريب -دورية نصف سنوية ،تُعىن بنشر األحباث اللغوية والدراسات املتعلقة بقضااي املصطلح
والرتمجة والتعريب ،ومشروعات معاجم املصطلحات،اململكة املغربية،يونيو 2001ص 2 :التمهيد.

N.Chomsky,Aspects de le théorie syntaxique,p.68 - 20
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Akamajian eds.Ndw
- 21
York;AcademicPress;1977 ,p.75

and

Syntas.Wasow;Culicover

Formal

WH.Movement"in

N.Chomsky,On

- 22حسن عبد الغين جواد األسدي -مفهوم اجلملة عند سيبويه-2007دار الكتب العلمية بريوت –لبنان ،ط،1/السنة ،ص263:
 - 23أما اجلملة عند ابن هشام فهي على ثالثة أقسام ال اثنان فهي إما امسية وإم ا فعلية وإما ظرفية  .وقد سبق وعرفنا النوعني األولني وأما الثالثة فقد عرفها ابن هشام بقوله  (:والظرفية
هي املصدرة بظرف أو اجملرور حنو:أعند ك زيد ؟ و أيف الدار زيد،إذا قدرت زيدا فاعال ابلظرف-واجلار واجملرور ال ابالستمرار احملذوف،وال مبتدأ خمرب عنه هبما)-ابن هشام ،املغين)49 :
Omar AL- Hourani –WWW.expressenglish.4t.com.Basics of English language. page15-24
Omar AL- Hourani –WWW.expressenglish.4t.com.Basics of English language. page15-25
- 26حسن عبد الغين جواد أألسدي -مفهوم اجلملة عند سيبويه-دار الكتب العلمية بريوت –لبنان ،ط،1/السنة ،2007ص81:
 - 27عبد الرمحان احلاج صاحل – حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية -اجلزء الثاين ،ص54:
 28عبد الرمحان احلاج صاحل – حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية -اجلزء الثاين ،ص54:
Omar AL- Hourani –WWW.expressenglish.4t.com.Basics of English language. Page:02-29
..-30ومن بني هؤالء القواعديني فإن أفراد أسرة ( قمحي) معروفون جيدا بوصفهم أصحاب رسائل لغوية ،وقبل ذلك كتب يهودي إسباين آخر هو ابن ابرون ،دراسة مقارنة للغتني العربية
والعربي ،انظر :موجز اتريخ علم اللغة يف أورواب -ه.ر.روبنز ،ص216:
 - 31سيبويه  -الكتاب -املقدمةج/1/ص.21:
 - 32املصدر نفسه :املقدمةج1/ص.14/ 8:
 - 33سيبويه -الكتاب -املقدمة.21/1
 -34ه.ر.روبنز -موجز اتريخ علم اللغة يف أورواب ، -ص169:
 - 35عبد الرمحان احلاج صاحل – حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية -اجلزء األول ،ص 296:اهلامش
 -36ه.ر.روبنز -موجز اتريخ علم اللغة يف أورواب ، -ص169:
 -37املرجع نفسه :ص169:
 -38املرجع نفسه :ص169:
- 39األجرومية :هو كتاب خمتصر مشهور يف النحو العريب ملؤلفه ابن آجروم(القرن الثامن اهلجري) ونقل إىل لآلتنية يف القرن  16امليالدي
- 40مازن الوعر -حوار مع العامل اللساين تسومسكي(جملة اللسانيات-جملة حمكمة يف علم اللسان البشري تصدرها جامعة اجلزائر-معهد العلوم اللسانية والصوتية سابقا ،مركز األحباث
العلمية والتقنية لرتقية اللغة العربية حاليا)العدد  6السنة  1982ص72:
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 - 41جاسم علي جاسم –أتثري النحو العريب يف نظرية تشومسكي – معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،السعودية -املقال موجود يف املوقع
اإللكرتوين لصاحبه  ،jjassem@hotmail.comأنظر أيضا تشومسكي يف عيد ميالده السبعني :املزيين ،محزة بن قبالن -صحيفة الرايض السعودية -اخلميس
1420/10/27هـ ،و 25/8/1420هـ .ص .3 / 4 :والعنوان االلكرتوين هو
http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky4.htmو  http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky2.htmص.7:
 - 42ميشال زكراي  -األلسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية النظرية األلسنية ، -ص 5:
 - 43املرجع نفسه :ص 5:
 - 44املرجع نفسه :ص 24:
 - 45ميشال زكراي  -األلسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية النظرية األلسنية ، -ص 24:
 - 46املرجع نفسه :ص 26:
 - 47ميشال زكراي  -األلسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية " النظرية األلسنية ـ  ،ص 27:
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Abstract ملخص

 وأبرز، ومروراً بتطوره، فعرض ملظاهر التأثري فيه منذ نشأته،تناول البحث أتثري النحو العريب يف النحو العربي خاصة
 فكان مثة حديث عن أتثره أبمساء الكتب النحوية،أعالمه الذين أتثروا فيه بعد أن تتلمذوا عل ى أيدي النحاة العرب
 كامليزان الصريف واألصل الثالثي وكثري من، ويف مسائل الصرف، ويف املصطلحات النحوية والشواهد،وألقاب النحاة
 وغري، ويف نظريت األصل والفرع والعامل، كالسماع والقياس والعلة، ويف األصول النحوية والصرفية،املسائل اجلزئية
 أو، ُكيِّف ليتوافق مع اللغة العربية، على حنو بدا للباحث فيه أن النحو العربي ما هو إال حنو عريبٌّ خالص،ذلك
 بل استشهدوا بشواهد من كالم العرب ومن، ومل يكتف حناة العربية بذلك،استشهد لقواعده بشواهد من العربية
ً وكانت العربية مصدراً أساسياً ووسيطا،كالم النحاة العرب لتوضيح مرادهم؛ لكون الثقافة العربية آنذاك هي السائدة
.هلم يف تعليم حنو لغاهتم وتوضيح قواعده
Abstract: The research discussed the influence of the Arabic grammar by the other
languages in Andalusia. This influence was manifested in the call to reduce the
grammatical reason, Also it discussed the influence of the Arabic grammar in the
Hebrew one in particular. It presented manifestations of its influence from its
inception, through its development, and the most prominent of its scholars who
were affected by it after they were taught by the Arab grammarians. There was a
talk about how it was affected by the names of the grammar books and the titles of
the grammarians, and by the grammatory terminology and quotations, grammar
issues such as the morphological balance, the triple origin and many partial issues,
by the grammatical and morphological origins, like induction ,analogy and
morphology , by theory of origin, branch, factor, etc.,in a way that it appeared to
the researcher that the Hebrew form was purely an Arabic form, adapted to the
Hebrew language, or its rules were cited by evidence from Hebrew, The Hebrew
grammarians did not stop with this , but they cited the words of Arabs and the
words of Arab grammarians to clarify their intentions; because Arab culture was
dominant at that time, and Arabic was a main source and an intermediary for them
in teaching about their languages and clarifying their rules.
 حممد خالد الرهاوي: ) املؤلف املرسل1(
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إن التأثر والتأثري بني احلضارات والشعوب واللغات أمر بدهي يقع يف كل عصر ،وتزداد نسبته وترتفع إذا كانت البيئة مهيأة لذلك؛ أعين
أن تكون البيئة جامعة ألقوام متعددين من لغات خمتلفة وثقافات متنوعة ،وقد كانت األندلس يف ظل احلكم اإلسالمي متثل أمنوذجاً مثالياً
الرببر واليهود واإلسبان والنورمان وغريهم ،وكان فيها
للتعايش والتأثر والتأثري بني العناصر املكونة للمجتمع خري متثيل ،فقد كان فيها ُ
العرب و ُ
اإلسالم واليهودية والنصرانية ،مع تنوع يف الطبيعة؛ سهول ٍ
وجبال وأهنار وحبار ،ومجال ساحر أخاذ ،وكانت العربية لغة الدولة الرمسية ولغة
العلوم والفنون والثقافة الت حيلم غري العرب إبتقاهنا وتعلُّمها؛ ألهنا لغة احلضارة وآية التحضر ،وقد أنتجت حضارة ما زالت آاثرها ابسقة
األركان إىل يوم الناس هذا يف جماالت كثرية وعديدة ،وما زلنا نكتشف بعد قرون جوانب من أتثريها يف احلضارات األخرى ،وكثريا ما كنا
نسمع عن أتثري العلوم الطبية واملوسيقا والفن يف األندلس يف هنضة أوراب ،لكن اندراً أو ابألحرى مل نكد نسمع إال على استحياء ببعض
املؤثرات العربية األدبية يف اآلداب األوربية ،كتأثري رسالة الغفران للمعري وحي بن يقظان البن طفيل وغريمها ،لكن الباحث املنصف جيد
أتثري األدب والنحو العربيني ،وال سيما يف األندلس ،يف اآلداب األوربية والعربية أتثرياً واسعاً ،وليس هذا مكاانً للحديث عنها ،بل للحديث
عن جانب يسري يتعلق ابلتأثري يف علم واحد فحسب هو النحو العريب؛ أتثري النحو العريب يف حنو اللغة العربية خاصة.

وإذا كان أتثر النحو العريب بنحو اللغات األخرى يفتقر إىل األدلة العلمية والرباهني الدالة املثبتة له زمانياً ومكانياً ،فإن احلال خمتلفة
خبالفه؛ أعين بذلك أتثري النحو العريب يف غريه من حنو اللغات األخرى ،فإثبات االتصال املباشر وغري املباشر لنحاة اللغات األخرى ابلنحو
العريب أمر غاية يف اليسر؛ سواءٌ أكان ذلك ابلتجاور املكاين أم ابملعاصرة أو التأخر عنها ،فقد كان كثري من أعالم النحاة يف اللغات
األخرى يعيشون يف البالد اإلسالمية بعد نضج النحو العريب ،وكثري منهم تتلمذوا على أيدي النحاة العرب ،وقرؤوا عليهم كتبهم ،مثل يوحنا
بن هارون امللطي املعروف اببن العربي (ت  685هـ)  -وهو سرايين -1الذي ألف كتاب "األشعة" على غرار كتاب "املفصل"
للزخمشري(ت 535هـ) .كذلك أتثر حناة القبطية ابلنحو العريب كابن كاتب قيصر والشيخ الوجيه القليويب الذي اشتكى من اعتماد النحاة
األقباط على حنو العربية اعتماداً اتماً يف الكليات واجلزئيات ، 2وكذلك أتثر حناة اللغة العربية الذين عاشوا يف بغداد أو مصر أو املغرب أو
األندلس ابلنحو العريب ،وهم كثر ،منهم سعداي الفيومي ،وابن حيوج ،وابن برون ،وابن جناح ،وغريهم ممن عاش يف البلدان اإلسالمية
وتتلمذ على أعالمها ،لكن رغم هذا التأثري الواسع قلما جند من يتحدث عن أتثري النحو العريب يف حنو اللغات األخرى ،وإن ُوِّجد فال

يتجاوز اإلشارات املقتضبة ،مع أن هذا األثر قد جتلى واضحا بيناً يف النحو العربي الوسيط يف األندلس ،فقد كانت العربية لغة فقرية ال
تتجاوز مفرداهتا عشرة آالف كلمة ،وتغلب عليها املفردات الدالة على البداوة والبعد عن التحضر والعمران والتجارة واملهن ،ومل تكن هلا
اسات أهلها وجهودهم حدود التوراة ،وتعد فرتة حكم العرب يف األندلس األرض
حنو يضبطها ،ومل تتجاوز در ُ
ٌ
آداب معروفةٌ ،وليس هلا ٌ
اخلصبة الت نبت ونشأ فيها النحو العربي واآلداب العربية عامة ،بل رمبا مل يُضف العربيون الحقاً على ما جاء به النحاة اليهود العرب يف
ِّ
سقوط األندلس وهجرةِّ اليهود إىل أورواب،
تلك املرحلة .جدير ابلذكر أن هذا النحو العربي كله قد كتب ابللغة العربية ،ومل يرتجم إال بعد
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وتتجلى آاثر النحو العريب يف النحو العربي يف جوانب عديدة ،منها:

أوالً :يف النشأة والتطور
مل يعن اليهود يف خمتلف البلدان الت يعيشون فيها بوضع قواعد للغتهم العربانية ،واكتفوا بدراسة العهد القدمي وتتبع جزئياته املتعلقة
ابإلمالء والتنقيط والنرب وتسجيلها وتصنيفها وعدها ،بدءاً من القرن الثاين والثالث امليالدي حىت ما بعد القرن العاشر امليالدي الذي أدخلوا
3
وتتلم ِّذهم على علماء العربية" ،ومل يؤلف
فيه نظام النقط واحلركات بعد اختالطهم ابلعرب واملسلمني واالطالع على ثقافتهم وعلومهم ُ

اليهود كتباً علمية يف قواعد لغت هم إال بعد أن تتلمذوا للعرب ،وبعد أن نشؤوا يف مهد الثقافة اإلسالمية نشأةً مكنتهم من فهم العلوم العربية
على اختالف أنواعها"" .4وقد ذكرت دائرة املعارف اليهودية أن اليهود مل يؤلفوا كتاابً يف قواعد لغتهم إال بعد تتلمذهم على يد العرب،
وض ِّع
وبعد أن نشؤوا يف مهد الثقافة العربية نشأة مكنتهم من فهم العلوم العربية على اختالف أنواعها ،عند ذلك بدأ
اليهود يتجهون حنو ْ
ُ
قواعد للغتهمُ ،متَّبعني يف ذلك الطُّرق الت اتَّبعها علماء النحو العريب ،وكان للعربية أتثري يف تقدم النحو العربي" .5وليس ذلك مبستغرب،
فقد كانت الثقافة العربية هي الغالبة ،وكان اليهود أقلية يعيشون يف ظل احلكم اإلسالمي ،ومل تكن العربية إال لغة عبادة ومعابد فحسب ال
لغة ثقافة وأدب ،ومن هؤالء اليهود الذين تتلمذوا على أعالم العربية من أسلم كموسى بن هارون النحوي (ت 170ه) ،ومنهم من بقي
على يهوديته كسعداي الفيومي (ت  331ه) وغريه.

بدأ النحو العربي على يد سعداي الفيومي الذي نشأ يف العراق مث انتقل إىل مصر ،وألَّف قاموساً ِّ
للغة العربية القدمية ،وجمموعة من
املقاالت مساها كتب اللغة .مث كتب عدد من تالمذته كتباً وأحبااثً يف النحو العربي ،ميكن عدُّها البداايت األوىل الت مل تتجاوز الغرض
الديين يف قراءة التوراة وفهمها ،لكن االنطالقة الفعلية له والتطور كاان يف األندلس على يد عدد من النحاة ،سأذكر أمههم هنا ليدرك القارئ
أثر النحو العريب فيهم:
؛ أي املفكرة ،وهو أول معجم لغوي مجع فيه مفردات الكتاب
 .1مناحيم بن سروق (ت 960م) ،له معجم بعنوان
املقدس ،وصدره مبقدمة طويلة عن النحو العربي ،متبعاً طرائق النحاة العرب يف التأليف ،وفيه ميز احلروف األصلية من الزائدة أو األصول
والزوائد ،واهتم بنظرية اشتقاق األمساء من األفعال وغري ذلك.6
 .2دوانش بن لرباط (ت970م) ،ألف كتاابً بعنوان "إجاابت" نظماً ،نقد فيه كتاب مناحيم بن سروق ،ورد فيه عليه ،وتتأتى أمهية
الكتاب من كونه أول نظم حنوي عربي على طريقة ابن عبد املعطي الزواوي وابن مالك واحلريري وغريهم 7.ويبدو أتثره يف النحو العريب يف
جل مباحث الكتاب ،من ذلك مثالً ،متييزه بني األفعال املتعدية والالزمة ،وتقسيم الكلمة إىل اسم وفعل وحرف ،ومباحث أخرى كالظروف
وحروف اجلر.8
 .3إسحاق بن جيكاتيال :ألف كتاب "رد على الرد ،رد فيه على دوانش بن لرباط يف رده على مناحيم سروق ،وأيَّد أقواله وانتصر هلا
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دون أن يضيف إليها جديداً.9
 .4يهوذا بن حيوج :مسي أبيب النحاة؛ ألنه من املؤسسني الفعليني للنحو العربي ،وقد أتثر ابلنحو العريب وأفاد منه كثرياً ،يقول موسى
تفهمت جاليتُنا هبا بعد مدة أغراضهم ،و ِّلقنت بعد أل ٍي لسا ُهنم ،وبرعت يف لغتهم،
بن عزرا ":وملا استفتحت العرب جزيرة األندلس َّ
وتفطنت لدقة مراميهم ،ومترنت يف حقيقة تصاريفهم ،وأشرفت على ضروب أشعارهم حىت كشف هللا هلم من سر اللغة العربانية وحنوها واللني
واالنقالب واحلركة والسكون والبدل واإلدغام وغري ذلك من الوجوه النحوية مما قام عليه برهان احلق ،وعضده سلطان الصدق على يدي أيب
زكراي حيىي بن داوود حيوج" .10ومن أهم كتب يهوذا بن حيوج النحوية :كتاب األفعال ذوات اللني ،وكتاب األفعال ذوات املثلني ،وكتاب
التنقيط الذي عاجل فيه نظام التنقيط وتغيري حروف العلة ونظام النربات .جدير ابلذكر أن هذه الكتب مل يقتصر أمرها على اإلفادة من
النحو العريب ،بل كتبت ابللغة العربية أيضاً ،مث ترمجت إىل العربية الحقاً.11
 .5مروان بن جناح القرطيب (ت 1055م) :الذي يعد يف النحو العربي كسيبويه يف النحو العريب ،وله مؤلفات كثرية ،من أمهها
األصول ،وهو جزآن :األول مساه اللمع ،وهو كتاب يف النحو العربي ،والثاين مساه األصول ،وسأستشهد منهما يف املباحث اآلتية للداللة
على أثر النحو العريب يف النحو العربي.
لقد أتثر النحو العربي يف نشأته وتطوره ابلنحو العريب ،وال سيما كتاب سيبويه ،وحناة البصرة عموماً ،وكذلك حناة الكوفة ،لكن هذا
التأثر كان يف معظمه عن طريق حناة العربية يف األندلس ،يقول حسن عون يف معرض حديثه عن عناية األندلسيني بكتاب سيبويه ":إن هذا
االهتمام وصل إىل الدرجة الت جعلت اليهود يف األندلس ينقلون مضمون كتاب سيبويه إىل اللغة العربية؛ ليكون مبثابة دستور يسريون عليه
يف تنظيم قواعد النحو يف اللغة العربية".12
اثنياً :يف أمساء الكتب وألقاب النحاة.

معظم كتب النحو العربي يف األندلس مسيت أبمساء كتب النحاة العرب ،أو ببعض املصطلحات النحوية العربية ،ومن ذلك مثالً كتاب
األفعال ذوات اللني ،وكتاب األفعال ذوات املثلني ليهودا بن حيوج (ت 1000م= 390ه) تقريبا ،فهذان الكتاابن جاءا على اسم كتاب
األفعال البن القوطية (ت  367ه) ،وغريه .وكتاب األفعال البن طريف األندلسي (ت  400ه) تقريبا ،وكتاب األفعال أليب عثمان
سعيد بن حممد املعافري القرطيب مث السرقسطي (ت  400ه) تقريبا ،ومها معاصران البن حيوج ،وغري ذلك كثري ،13وكتب احلاخام مروان
بن جناح القرطيب ،وأشهرها :التنقيح ،على اسم كتاب التنقيح يف الفقه ،14وقد جعله يف جزأين؛ األول :اللمع ،على اسم كتاب ابن جين
( 392ه) اللمع يف العربية ،والثاين :األصول ،على اسم كتاب األصول يف النحو البن السراج (ت 316ه) ،والتنبيه ،على اسم كتاب
التنبيه البن جين ،وكتاب التسوية ،على مصطلح التسوية يف النحو العريب ،وكتاب التصريف إلسحاق بن يشوش الطليطلي (ت 431
تقريبا) على اسم كتاب التصريف للمازين (ت  247ه) ،وكتاب التذكري والتأنيث ملوسى بن مشوئيل القرطيب ،على اسم كتاب التذكري
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والتأنيث للفراء وغريه ،وكتاب حروف املعاين ليهودا بن بلعم الطليطلي ،وكتاب األفعال املشتقة ،على اسم كتاب األفعال البن السرقسطي،
وكتاب التجنيس البن بلعم أيضاً ،على اسم كتاب التجنيس واملزيد لعلي املرغيناين ( 593هـ) ،وكتاب املوازنة بني العربانية والعربية إلسحاق

بن برون على اسم كتاب املوازنة لآلمدي ،واملنظومة النحوية لسليمان بن جبريول ،على طريقة ألفية ابن عبد املعطي الزواوي وألفية ابن
مالك وغريمها .والقائمة تطول لو سردت أمساء كتب النحو العربي كلها ،لكن أكتفي ابلتمثيل هبذه القائمة الت ال خيفى فيها أثر أمساء
املصنفات العربية يف تسمية مصنفات النحو العربي .بل إن األمر مل يتوقف عند أمساء الكتب ،بل أطلقوا ألقاب النحاة العرب على حناهتم،
فمن ذلك مثال أهنم أطلقوا لقب "إمام النحاة" على يهوذا بن حيوج املؤسس الفعلي للنحو العربي ،ومن املعلوم أن هذا اللقب أطلقه النحاة
العرب على سيبويه ،وكذلك أطلقوا لقب "سيبويه" على مروان بن جناح.

لكن رمبا كان األثر معاكسا؛ أعين أن النحاة العرب رمبا كانوا هم املتأثرين أبمساء كتب النحاة العربيني ،فرمبا كان كتاب التسهيل البن
مالك ( 672ه) على اسم كتاب التسهيل ملروان بن جناح ،ورمبا يبعده أن اسم كتاب ابن مالك هو تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد وإن
اشتُهر اختصاراً ابلتسهيل ،وأن ابن مالك ليس هو من شهر الكتب بل تالمذته ودارسو الكتاب نفسه ،ولو كان ابن مالك لسماه
ابلتسهيل مباشرة ،وكذلك كتاب التقريب أليب حيان ( 745ه) رمبا جاء على اسم كتاب التقريب ملروان بن جناح أيضا.
اثلثاً :املصطلحات النحوية.
لكل علم مصطلحاته اخلاصة الت تبدأ يسرية مث تنضج مع نضجه واستوائه على سوقه .واقرتاض لغة أو أحد علومها مصطلحاً من لغة
أخرى أو أحد علومها ،أمر بدهي  ،فاليوم جند عشرات املصطلحات األدبية والنقدية األجنبية يف األدب والنقد العريب ،لكن احلال خمتلفة مع
اقرتاض النحو العربي من النحو العريب ،إذ مل يقف األمر عند مصطلح أو مصطلحني أو عشرات املصطلحات ،بل نقلت املصطلحات كلها
من النحو العريب إىل النحو العربي أبلفاظها ودالالهتا وحدودها ،وإن أدىن أتمل يف املصطلحات الت استعملتها كتب النحو العربي لتدل
يقينا أهنا مصطلحات النحو العريب عينها ،كاالسم والفعل واحلرف ،والفعل والفاعل واملفعول به ،والتمييز واحلال واالستثناء ،واإلضافة،
واإلفراد والرتكيب واإلسناد ،والتوابع كالعطف والنعت والبدل والتوكيد ،وكذلك مصطلحات الصرف حنو التصريف والتصاريف واألمثلة
واألبنية والصحة واالعتالل وحروف اللني والتضعيف واإلدغام ،بل امليزان الصريف عينه ،جنده أيضاً يعتد فاء الكلمة وعني الكلمة والم

الكلمة واألحرف األصلية واألحرف الزائدة ،وك يفية وزن الكلمات يف العربية هي نفسها الت طبقها على الكلمات العربية ،وهذه مجلة من
مصطلحات النحو والصرف العربيني الواردة يف مقدمة كتاب األصول وحدها ،وأحياان يكرر املصطلح يف الصفحة الواحدة مراراً ،وال يهمنا
سرد هلا:
التكرار مبقدار ما يهمنا اقرتاض املصطلح ،وهذا ٌ

ص :3األبواب ،األصول القياسية ،األصل ،علم اللغة ،األصول ،تصاريف ،لفظة ،ألفاظ ،معىن ،املعاين ،القياس.
ص :4ابب ،املعىن ،املعاين ،لفظة ،اجملانسة.
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ص :5حروف اللني ،ذوات املثلني ،األبنية ،األلفاظ الشاذة ،تصاريف ،جمازات ،استعماالت ،اعتالالت ،التخفيف ،االختصار ،لفظة،
األصل ،األصول ،أبواب ،األمساء ،زنة ،التشديد ،صفة ،معاين األلفاظ ،فاء الكلمة ،عني الكلمة ،الم الكلمة ،األفعال املاضية ،فعل
مستقبل ،اسم.
ص :6املثال ،الفعل ،األفعال ،وزن ،فاء الفعل ،عني الفعل ،الم الفعل ،القياس ،املصادر ،األمساء ،القياس ،لفظة ،أصل الكلمة،
حروف الزايدة ،اللفظة ،احلرف األصلي ،احلرف الزائد ،احلروف األصلية ،حروف زائدة.
ص :7الكلمات ،احلرف ،الباب ،أبواب ،احلروف ،اجلنس ،املعاين ،اآلحاد ،ذوات املثلني ،الضمائر ،الشدة ،اجلمع ،اإلضافة ،إدغام
أحد املثلني ،التضعيف ،ذوات املثلني ،اآلحاد الثنائية ،القياس ،الكالم ،لفظة ،الضمائر ،فك اإلدغام.
ص : 9التشديد ،بغري تشديد ،األلفاظ ،األمساء ،األفعال ،احلرف الشديد ،ذوات املثلني ،فاء الفعل وعينه والمه ،االشتقاق ،حمذوف،
األصل ،الثالثي غري املضعف ،الضمائر ،اإلدغام ،اجلمع ،اإلضافة ،معتل العني ،الشدة ،أصل ،أصول ،األلفاظ الثنائية ،اإلدغام.
ص :10القياس ،الساكن ،املد ،الشدة ،اإلدغام ،اجلمع ،اإلضافة ،القياس ،املد ،ساكن املد ،اآلحاد ،جواز الوجهني ،الساكن املندغم،
الساكن احلادث للوقف ،هاء التأنيث ،مضموم ،ذوات املثلني ،واو املد ،الضمة ،اجتماع الساكنني ،حذف حرف املد ،التشديد ،القياس،
املمتنع ،املندغم ،اسم مركب ،الكالم ،امتناع توايل ثالث أمثال .حروف أصلية.
ص : 11ذوات املثلني ،الشدة ،فاءات األفعال ،النون املندغمة ،األفعال ،حرف ،األلفاظ الثالثية الساملة ،األلفاظ املعتلة ،اللفظ ،املعتل
الفاء ،املعتل العني ،املعتل الالم ،االشتقاق ،السامل ،الباب ،احلرف األصلي ،أبواب.
ص : 12األفعال املشكلة ،حروف املعجم ،احلروف ،األصول ،الكلمات ،رتبة األلفاظ ،رتبة احلرف ،الم الكلمة ،عني الكلمة ،الم
الكلمة.
ص :13الكلمة ،األصل ،خفيف ،ثقيل ،فاعل ،ومفعول ،فعل مستقبل ،مصدر ،انفعال ،افتعال ،ما مل يسم فاعله ،تصريف ،حروف
اللني ،ذوات املثلني ،اإلجياز واالختصار ،االسم ،الفعل ،اللفظة .ص :14اللفظة ،األمساء ،أمثلة (أبنية) ،التذكري والتأنيث ،األلفاظ ،زايدة
احلروف ،بغري زايدة ،اللفظ ،اجلمع.
رابعاً :يف التقسيم واملوضوعات واملنهج.

إن نظرة سريعة على كتايب اللم ع واألصول البن جناح تبني لنا بال أدىن ريب اعتماد حناة العربية يف األندلس على تقسيمات النحو
العريب وموضوعاته ومنهج النحاة يف معاجلتها ،من ذلك مثالً ،تقسيم الكلم إىل اسم وفعل وحرف ،وتقسيم اجلملة إىل امسية وفعلية ،وتقسيم
يسم فاعله ،وتقسيم األفعال إىل صحيحة ومعتلة ،واملعتل إىل مثال وأجوف وانقص ،وتقسيم األحرف
الفعل إىل فعل ِّمسي فاعله ،وفعل مل َّ
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إىل حروف أصلية وزائدة ،واعتماد األصل الثالثي واعتبار ما عداه زائدا ،وغري ذلك كثري.
قبل النحو خدمة للقرآن
فكتاب اللمع ابتدأه مبقدمة بني فيها غرضه من أتليفه ،وهو خدمة الكتاب املقدس ،كما وضع حناة العربية من ُ

الكرمي وصونه من اللحن ،فالغرض الديين هو األساس والدافع عند حناة العرب ،واقتفى أثرهم يف ذلك حناة العربية ،مث بني سبب تسمية
كتابه كما هو حال النحاة العرب ،مث عرض يف الباب األول مبادئ الكالم يف العربية والعربية ،وقسمها ثالثة أقسام :األمساء واألفعال
واحلروف ،مث تناول يف الباب الثاين تقسيم احلروف العربية حسب املخارج ،وبدا أتثره بكالم حناة العربية واضحاً ،بل إنه ينقل منهم أحياانً

الوصف حبرفه ،يقول مثال ":واأللف هاوية هناك" ،15والعبارة حبرفها يف املقتضب ،16ولو تتبعنا ما ذكره يف أصوات العربية لوجدانه يكاد
ينطبق مع حلْظ ما بني اللغتني من فوارق يف بعض املخارج .مث حتدث يف الباب الثالث عن أصول األمساء واألفعال واحلروف والضمائر ،مث
حتدث يف الباب الرابع عن احلروف الزائدة واحلروف األصلية ،مث حتدث يف الباب اخلامس عن معاين حروف الزايدة يف األمساء واألفعال ،مث
حتدث يف الباب السادس عن اإلعالل واإلبدال يف احلروف ،مث تكلم يف الباب السابع على اإلبدال بني احلركات ،وال جيد حرجاً يف
االستشهاد بكالم العرب لتوضيح املراد ،يقول ":وأرى أن ِّ
ت من
أقرب لك هذا مبا أمثله لك من اللفظ العريب ،وذلك أنك تقول :عجب ُ
ِّ ٍ
ٍ
يد عمرو ،إذا كان زي ٌد مفعوالً به ،وهو يف كال املثل ِّ
ني خمفوض من أجل اإلضافة" .17مث
ضرب زيد عمراً ،إذا كان زي ٌد فاعالً ،ومن ضرب ز ٌ
حتدث يف الباب الثامن عن أحد التوابع وهو البدل ،واعتمد تقسيم النحاة العرب له إىل بدل كل من كل وبدل بعض من كل ،لكنه مسى
األول بدل اجلمع من اجلمع ،ومسى الثاين بدل اجلمع من البعض .وهكذا يسري يف أبواب الكتاب األخرى.
كذلك جند يف الكتاب حديثاً عن الظواهر النحوية ،كاحلذف يف الباب الرابع والعشرين ،والتقدمي والتأخري يف الباب الثاين والثالثني،
ويعرض يف البابني السابع والعشرين والثامن والعشرين ملا يقال بلفظ واملراد غريه بسبب اجتماع اللفظني يف اجلنس أو النوع أو الكيفية ،وملا
يقال بلفظه واملراد به غريه ،حنو ما قيل مبفرد واملراد به اجلمع ،وأيضاً ما يتطابق فيه املفرد واجلمع لفظاً 18.وحتدث يف الباب السابع والثالثني
عن التذكري والتأنيث ،ويف ا لباب الذي يعقبه عن محل املذكر على املؤنث ،ومحل املؤنث على املذكر ،ويف األبواب ( )45-44-43جنده
أيخذ قواعد العدد يف العربية كما هي وجيريها على العربية ،وغري ذلك كثري مما ال خيفى على ٍ
أحد التأثر ابلنحو العريب.

وكذلك احلال فيما يتعلق بكتابه "األصول" ،فقد رتبه على طريقة املعاجم العربية ،فلكل حرف ابب مساه مقالة مع مراعاة احلرف الثاين
والثالث ،وجمموع األبواب عنده اثنان وعشرون ابابً ،على عدد حروف لغتهم ،يقول مروان بن جناح ":وإذا رأيتين أترجم كل مقالة من هذا
الديوان حبرف كذا وكذا ،مثال أقول إذا ترمجت أيضاً املقالة األوىل الت أضمنها الكلمات الت فاءاهتا ألف بقويل :املقالة األوىل من كتاب
األصول يف حرف األلف ،وإذا ترمجت املقالة الثانية الت أضمنها الكلمات الت فاءاهتا ابء بقويل :املقالة الثانية من كتاب األصول يف حرف
الباء ،وكذلك سائر املقاالت ،فاعلم أين إمنا أريد بذلك األلف اجلنسي والباء اجلنسي ،وكذلك سائر احلروف الت أترمجها هكذا ،وهكذا
أيضاً إذا ترمجت أول كل ابب من أبواب األلف أو الباء أو غريمها من احلروف بقويل احلرف الفالين واحلرف الفالين ،مثالً :أقول إذا قلت يف
ترمجة بعض أبواب حرف األلف :األلف والباء والالم ،أو األلف والباء والراء ،أو األلف والواو والراء.19"...
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ومل ِّ
يكتف ابن جناح يف اتباع طريقة املعجم العريب ،بل اعتمد على امليزان الصريف يف بيان أصول الكلمات ،ويف االستشهاد ابالستعمال
العريب للكلمة واملعىن ،ويف أقوال علماء العربية ،وهذا مثال من كتاب "األصول" يوضح ذلك.
املقالة األوىل من كتاب األصول يف حرف األلف.
األلف والباء :أب؛ وهو الكأل؛ أي العشب ،وقد يسمى املوضع الذي ينبت العشب هبذا اللفظ أيضا ...وقد تقول العرب للمرعى :أاب،
كما تقول للكأل ...ويف كتاب احلاوي أنه األصل الذي ينبت فيه...
األلف والباء املضعفة :أب؛ وهو فريك الشعري ...مث قال :وحقيقة أب هو ما استحكم من السنبل.
األلف والباء والدال .وهكذا دواليك.20
خامساً :الشواهد.

مل يكتف حناة العربية مبا سبق ذكره وما سيأت من اإلفادة من النحو العريب ،بل مل جيدوا ضرياً من االستشهاد ابلعربية لبعض ظواهر
لغتهم ،كما يظهر لنا يف تفسري كلمة "أب" السابق ويف االقتباس من كتاب احلاوي ،بل وجدان مروان بن جناح يف معظم أبواب كتابه
يستشهد بكالم العرب وأقواهلم واستعماالهتم اللغوية ،يقول ":وما مل أجد عليه شاهداً مما ذكرته ،ووجدت الشاهد عليه من اللسان العريب ،مل
وقل متييزه من أهل زماننا ،ال سيما من
أحترج من االستشهاد بواضحه ،ومل َّ
علمه َّ
أحترج من االستدالل بظاهره كما يتحرج من ضعُف ُ

استشعر منهم التقشف وارتدى ابلتدين مع قلة التحصيل حلقائق األمور ،وقد رأيت سعداي الفيومي يرتجم اللفظة الغريبة مبا جيانسها من
اللغة العربية ،وقد رأيت األوائل  -وهم القدوة يف كل شيء -يستشهدون على شرح غريب لغتنا مبا جانسه من غريها من اللغات ،فرتاهم
يفسرون كتب هللا من اللسان اليوانين والفارسي والعريب واإلفريقي وغريه من األلسن؟ فلما رأينا ذلك منهم مل نتحرج من االستشهاد على ما
ال شاهد عليه من العرباين مبا وجدانه موافقاً وجمانساً له من اللسان العريب إذ هو أكثر اللغات بعد السرايين شبهاً بلساننا .وأما اعتالله
وتصريفه وجمازاته واستعماالته فهو يف مجيع ذلك أقرب إىل لساننا من غريه من األلسن ،يعلم ذلك من العربانيني الراسخني يف علم لسان

العرب ،النافذين فيه وما أقلهم".21
إن الناظر يف كتاب اللمع البن جناح جيده يف كل ابب منه حيتج بشواهد من كالم العرب أو النحاة لتوضيح املراد لقارئه العربي ،يقول
مثالً يف معرض حديثه عن احلذف السماعي من الكلمة ":وقد يفعل غري العربانيني مثل هذا ،كما قالت العرب :املنا ،مكان املنااي ومكان
املنازل ،فحذفت ،وقد حيذفون أكثر من هذا حىت إهنم قد يستجزئون من الكلمة بذكر أول شبه منها ،حكى ذلك عنهم سيبويههم ،وأنشد
لبعضهم:22
ابخلري ري ري ري ري ري خري ري ري ري ري ري ٍ
ات وإن شري ري ري ري ري ريريراً ري ري ري ري ري ريريا
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أراد :وإن شرا فشرا ،فاستجزؤوا ابلفاء فقط ،وأراد بقوله :إال أن ات ،إال أن تريدا ،فاستجزأ ابلتاء فقط" .ويقول أيضاً ":وهكذا تقول
وشبعت خرباً وحلما؛ من خبز وحل ٍم" .كذلك يستشهد مثالً يف حديثه عن أسلوب االستفهام (أهقاً= أحقاً) بكالم العرب،
العرب أيضا،
ُ

فيقول ":وهو كقول العرب :أهل كان كذا وكذا ،فيجمعون بني حرفني لالستفهام ،ومها األلف وهل" .23ويقول يف محل املذكر على املؤنث
ومحل املؤنث على املذكر ":وهذا مما تستعمل العرب مثله يف كثري من املواضع" .24ويقول أيضا ":واعلم أن فعل العربانيني يف تضعيفهم ايء
االستقبال  ...جمانس لفعل العرب يف تضعيفهم مهزة (أفعل) املاضي يف قوهلم :أراق املاء وأهراقه" .25ولعل الشواهد الت أوردها ابن جناح يف

كتابه اللمع حتتاج إىل حبث مطول حىت يستوفيها.
سادساً :الصرف.

وضع اخلليل بن أمحد الفراهيدي رمحه هللا تعاىل امليزان الصريف يف العربية ،وبناه على الفاء والعني والالم (فعل) ،ومسى احلرف األصلي
األول من الكلمة ا ملوزونة فاء الكلمة ،والثاين عني الكلمة ،والثالث الم الكلمة ،وبني من خالله احلروف األصلية والزائدة يف الكلمة ،وكل
حرف يزاد على األصول يزاد يف امليزان ،وكل حذف من األصول يقابله حذف من امليزان ،وهكذا دواليك.
واملتأمل لكتاب "األصول" البن جناح يدرك من مقدمته أن ه أخذ امليزان الصريف العريب كما هو حبروفه ومفاهيمه ومصطلحاته وتطبيقاته
وآليات الوزن وبيان احلروف الزائدة واألصلية ،بل لوال أن األمثلة من العربية لقلنا إنه يكتب يف الصرف العريب ال العربي ،يقول ":كثريا ما
تسمعين أقول :فاء الفعل وعني الفعل والم الفعل ،فاعلم أ ن مذهيب يف ذلك أين أقتطع جلميع األفعال املاضية خفيفها وثقيلها ومجيع ما
تصرف منها من فعل مستقبل واسم وغري ذلك مثاالً ...26وهكذا أصنع أيضا بكل لفظة أريد تلخيص وزهنا وتعريف أصلها من غري ما
َّ
) وغريمها ،فإين أقتطع هلا مثاال من الفعل ،وأوازي ابللفظة ذلك
ذكران مما تكون فيه حروف من حروف الزايدة مثل (
املثال ،وأقول :حرف كذا هو فاء هذه الكلمة ،وحرف كذا هو عينها ،وحرف كذا المها ،فأوازي األصلي ابألصلي ،والزائد ابلز ِّ
ائد".27
ويذكر لذلك أمثلة كثرية ابلعربية.28كذلك اعتمد اليهود األصل الثالثي والرابعي للكلمات اعتماداً على ما قرره علماء العربية.

بل إن كثريا من مباحث الصرف العريب جن دها مبثوثة يف كتابه هذا ،كالتقاء الساكنني واإلدغام وأحوال اإلدغام عند إسناد الفعل إىل
الضمائر ،إضافة إىل تقسيم األفعال إىل معتلة الفاء ،ومعتلة العني ،ومعتلة الالم ،واألفعال املضعفة (ذوات املثلني) ،وأحرف املد واللني،

يقول ابن جناح يف مقدمة كتابه األصول" :يف اجلزء األول؛ أعين كتاب اللمع...احتفلنا فيه ضرواب من االحتفال يف ذكران مجلة من األبنية
ومجلة من األلفاظ الشاذة ،ومجال شىت من معان كثرية اندرجت فيها فوائد عظيمة من تصاريف اللغة وجمازاهتا واستعماالهتا واعتالالهتا،...
وحنن قد خلصنا يف ابب األبنية عند ذكران ما أيت من األمساء على زنة (
صفة مبعىن (
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) ابلتشديد مثل (

) وقلنا فيه :إنه

)" . 29والناظر يف املسائل اجلزئية جيد قواعد الصرف العريب نفسها عند حناة العربية مع تغيري يف األمثلة فحسب،
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من ذلك مثالً قول ابن جناح يف حذف الواو اللتقاء الساكنني ":تلك الضمة دليل على واو املد الذاهب منه من أجل اجتماع
الساكنني" . 30ومن ذلك أيضا قوله يف امتناع توايل األمثال ":وحمال أن يتوهم أن هذا االشتداد الندغام مثل ،إذ ال يوجد يف الكالم لفظة
على ثالثة أمثال؛ أي على ثالث شبيهات متضاعفة متوالية فيها أصلية ،ووجدان أيضاً بعض اآلحاد الثنائية غري املتضاعفة الت ال يظهر
منها تضعيف يف موضع من املواضع تشتد عند اإلضافة إىل الضمائر يف بعض املواضع ،وال َّ
تشتد يف بعضها".31
ومن ذلك أيضاً حدثيه يف الباب العشرين عن النسبة ،واعتماده على ما قرره حناة العربية فيها ،يقول ":اعلم أن النسبة تكون إىل اجلد

وإىل القبيلة والبلد والصناعة ،وقد ينسبون إىل غري القبيلة حلادثة ما ولقصة ما تقع للمنسوب مع املنسوب إليه ،فإذا نسبت إىل اسم مفرد
زدت يف آخره ايء للنسبة ،وغريت أوله ورمبا مل يتغري.32"...

ويف حديثه عن إدغام احلرفني املتماثلني يقول ":إن العربانيني كثرياً ما يستثقلون إظهار مثلني متواليني يف كلمة واحدة ،فيدغمون أحدمها

يف الثاين إذا وجدوا إىل ذلك سبيال ،وقد حيذفون أحد املثلني ويكتفون ابلثاين".33
سابعاً :يف األصول النحوية والصر ية.

املتأمل يف كتب النحو العربي يدرك بسهولة ويسر اعتمادها على األصول الت بين عليها النحو العريب ،وأبرزها:
أ .األصل األول :الدليل النقلي املتمثل ابلسماع ،فقد جعل حناة العربية القرآن الكرمي املصدر األول للسماع مبختلف قراءاته املتواترة
والشاذة ،مث كالم قبائل العرب املوغلة يف البادية من شعر وخطب وأمثال ،وقد حذا حناة العربية حذو حناة العربية ،فاعتمدوا العهد القدمي
مصدراً وحيداً هلم يف االستشهاد ،يقول ابن جناح يف مقدمة كتاب اللمع ":وأان مزمع أن أستشهد على شرح بعض األصول ما أمكنين من
املوجود يف التوراة ،وما مل أجد عليه شاهداً من التوراة استشهدت علي ه مبا حضرين من التلمود واللغة السراينية ،إذ إن مجيع ذلك من
استعماالت العربانيني ،مقتفياً يف ذلك أثر سعداي الفيومي وغريه من العلماء".34
وإذا كان كالم العرب ويف مقدمته الشعر هو املصدر الثاين للسماع عند النحاة العرب ،فإن األمر خمتلف عند النحاة العربيني ،ذلك أن
شعرهم كان مقتصراً على تراتيل ينشدوهنا يف صلواهتم ،ومل يتطور الشعر العربي إال بعد أن أدخل الشاعر العربي دونش بن لرباط أوزان الشعر
العريب وحبوره وعلم العروض عامة إىل العربية ،كما أهنم مل يعرفوا النثر األديب الفين إال بعد أن ترمجوا مقامات اهلمذاين واحلريري ،وصاروا
حياكوهنا وينسجون على منواهلا .يقول يهوذا احلريزيَّ ":
إن بين شعبنا بعد جالئهم عن أرض كنعان قد قطن الكثريون منهم مع بين يعرب يف
أوطاهنم ،وألفوا التحدث بلغتهم ،والتفكري بتفكريهم ،وابمتزاجهم هبم تعلموا منهم صناعة الشعر ...وحني كان آابؤهم يقطنون يف مدينة
القدس ما كانوا يعرفون الشعر املوزون يف اللغة العربية ،أما أسفار أيوب واألمثال واملزامري فجملها قصرية ،وأبياهتا سهلة بسيطة ،وما أشبهها
ابلسجع ،وهي بعيدة عن أن تكون نظماً مجيالً موزوانً مقفًّى".35
ب .والدليل العقلي املتمثل ابلقياس ،وهو "محل فرع على أصل لعلة جامعة بينهما ،وإعطاء املقيس حكم املقيس عليه يف اإلعراب أو
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البناء أو التصريف" ، 36واملتتبع للقياس عند حناة العربية جيده مبفهومه وضوابطه وأركانه كما وضعه حناة العربية ،بل تكاد تكون أقيسة العربية
نفسها قد استعملوها ،واكتفوا إبيراد األمثلة عليها من العربية ،من ذلك مثالً قول ابن جناح ":ووجه القياس يف ذلك أن أقول :إن ساكن
املد املوجود يف اللفظة الثنائية املفردة من عادة العربانيني أن يبقوه يف بعضها عند اإلضافة واجلمع وأن يدغموه يف بعضها ،فيشتد احلرف
املندغم فيه ذلك الساكن ،وقد جيود عندهم استعمال املذهبني مجيعاً يف بعض هذه اآلحاد .37"...ومن ذلك ما عقده من أبواب يف كتاب
اللمع عن القياسي والشاذ ،فالباب التاسع والعشرون عقده للحديث عن ألفاظ شاذة خارجة عن القياس ،من ذلك تكثري املصادر ،فهو
شاذ عن القياس وال يطرد؛ ألهنا موضوعة للكثرة والقلة .كما حتدث يف الباب الثالثني عما شذ استعماله على غري القياس .38كما حتدث يف
األبواب ( )39 ،38 ،33عن احلمل.
كما وجدان يف كتاب اللمع أتثري نظرية األصل والفرع الت وضعها اخلليل بن أمحد الفراهيدي رمحه هللا تعاىل واضحاً جلياً يف كثري من
مباحثه ،فمثالً حتدث يف الباب السابع والثالثني عن التذكري والتأنيث ،وبني أن األصل هو املذكر ،وأن املؤنث فرع عنه ،كما هو احلال عند
حناة العربية .39كما نلمح أثرها واضحاً يف الباب السادس والثالثني الذي عقده للكالم على النكرة واملعرفة ،وكذلك يف الباب الثاين
والثالثني الذي أداره على الرتبة النحوية وما فيها من تقدمي وأتخري ،وكذلك يلمح أثرها عند احلديث عن القياسي والشاذ ،وغري ذلك كثري.
أما نظرية العامل الت وضعها اخلليل بن أمحد الفراهيدي فقد طبقت كما هي يف كتب مروان بن جناح وغريه ،وكذلك العلة النحوية ،فقد
كانت علة اخلفة واإلجياز هي الغالبة يف معظم مباحث النحو عامة والصرف خاصة ،وقد وجدانها متكررة كثرياً يف كتب النحو العربي ،من
ذلك حديث ابن جناح عن أن العربانيني حيذفون من الكالم للخفة واإلجياز عند علم املخاطب ،وتكاد عباراته حبرفها تكون يف كتاب
اف؛ لعلم املخاطب ،"41ويقول أيضا":
سيبويه واملقتضب ،يقول سيبويه ":فحذف استخفافاً واختصاراً" .40يقول املربد ":وحذفه استخف ٌ
ومن احملذوف ما حيذف استخفافاً" .42وال جيد ابن جناح ضرياً يف االستشهاد من كالم العرب واالقتباس من كالم سيبويه ما يوضح به
مراده.43
إن الناظر يف كتب مروان بن جناح وغريه من حناة العربية ليحكم بعد أن يرى التشابه بينه وبني كتب النحو العريب ،أبن النحو العربي ما
عريب أبصوله ومصطلحاته ومفاهيمه وتقسيماته وموضوعاتهُ ،كيِّف مع اللغة العربية أو طبق على العربية ،واستشهد لقواعدها أو
هو إال حنو ٌّ
مثَّل هلا من العربية ،ومل يكتفوا مبا سبق ذكره ،وإمنا كتبوا حنوهم العربي بلغة عربية أيضاً ،بل ساروا على طريقة النحاة العرب حىت يف مقدمات
كتبهم ،وذلك ابلبدء ابحلمدلة وبناء املقدمة على السجع ،يقول ابن جناح يف مقدمة كتابه األصول ":احلمد هلل ويل كل نعم ،ومؤت ِّ
كل
كل دعوة ،ومبلغ ِّ
رغبة ،ومعطي كل ِّطلبة ،ومتمم كل مسألة ،وسامع ِّ
كل أُمنية"44؛ وهلذا يظهر جبالء أثر النحو العريب يف النحو العربي
وكتب حناته من املقدمة حىت اخلامتة.
نتائج البحث :خلص البحث إىل مجلة من النتائج ،منها:
 .1أن النحو العريب قد أثر أتثريا واسعا يف النحو العربي يف األندلس على وجه اخلصوص ،بل إن النحو العربي آنذاك ليس إال حنوا
عربيا ضربت له بعض األمثلة من اللغة العربية ،أو ُكيف على اللغة العربية.
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 .2أتثر النحاة العربيون يف النحو العريب ،فاحتذوا حذوهم يف أمساء الكتب وألقاب النحاة ومقدمات الكتب.
 .3كشف البحث أثر النحو العريب يف مصطلحات النحو العربي ،وقد سرد عددا ال أبس به منها من بعض كتب مروان بن جناح.
حترج النحاة العربيني من االستشهاد بكالم العرب أو بكالم حناة العربية لتوضيح مقاصدهم؛ نظرا ألن الثقافة
 .4بني البحث عدم ُّ
العربية اإلسالمية كانت هي الغالبة آنذاك.
 .5كشف البحث اعتماد حناة العربية على النحو العريب يف تقسيماته وأبوابه ومنهج حناته ،كما كشف أن أصول النحو العربي مقتبسة
كما هي من أصول النحو العريب واملتمثلة يف السماع والقياس والعلة ،ومعتمدة على نظريتني وضعهما اخلليل بن أمحد الفراهيدي مها
نظرية األصل والفرع ونظرية العامل.
 .6كشف البحث أيضا اعتماد حناة العربية على امليزان الصريف العريب وتطبيقه على العربية مبفاهيمه ومصطلحاته وإجراءاته كاملة من
حيث الزايدة واحلذف والتقدمي والتأخري وغريها ،كما كشف اعتماد حناة العربية على قواعد التصريف العريب عامة وعلى قواعده
اجلزئية يف دراسة مباحث التصريف يف اللغة العربية.
 .7بني البحث اعتماد حناة العربية على حناة العربية يف اعتماد األصل الثالثي للكلمات ،وما عداها زائد ،كما هو يف العربية متاما.
 .8بني البحث أن القارئ لكتب النحو العربي يف األندلس حيكم من نظرات سريعة على األثر الواضح للنحو العريب يف النحو العربي.
املصادر واملراجع:
-

بوكيل ،أمينة .املؤثرات العربية يف النحو العربي الوسيط .جملة حوليات الرتاث ،العدد 2011 ،11م.

-

حلواين ،حممد خري .أصول النحو العريب .الناشر األطلسي ،ط ،2د.ت.

-

خري الدين ،الزركلي .األعالم .دار العلم للماليني ،ط 2002 ،15م

-

السرقُسطي ،أبو عثمان سعيد بن حممد املعافري .األ عال .تح :د .حسني حممد شرف ،د .حممد مهدي عالم ،القاهرة :املطابع األمريية1992 ،م.
سيبويه .الكتاب .تح :عبد السالم هارون ،القاهرة :مكتبة اخلاجني ،ط1988 ،3م

-

عمر ،أمحد خمتار .البحث اللغوي عند العرب .القاهرة :عامل الكتب ،ط1988 ،6م

-

عون ،حسن .تطور الدرس النحوي .معهد البحوث والدراسات ،القاهرة :جامعة الدول العربية1970 ،م

-

القرطيب ،مروان بن جناح .األصول( .وهو اجلزء الثاين من التنقيح) ، :نسخة (ب د ف) على موقع مكتبة عني اجلامعة.

-

القرطيب ،مروان بن جناح .اللمع( .وهو اجلزء الثاين من كتاب األصول) ، :تح :يوسف درينبورج ،د.ط.ت.

-
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ملخص Abstract
تحليًل دقياقا لسلسلة أبجد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وفاقا لمعايير الجووةد
تقدم هذه الدراسة
ا

ومؤشراتها التي يجب تةافرها عند إعداد منوواها اللغووة العربيووة لغووة تاريووةم وتيووري أهووم ابيجا يووا
القصةر في السلسلة هدف التطةير والتحسين .وقد شمل التحليل المجاال

اآلتيووةا المحتووةت التعليموويم

الصووةتية واللغةيووةم ابلو ار العنوويم المعينووا

المها ار

اللغةيووةم معالجووة المشووتًل

مرفقو ووا

الو ووتعلم المسو وواعد م التقو ووةيما وفاق و وا لمع و ووايير الجو ووةد ومؤش و وراتهام التو ووي سو ووي لل ا و و

وتحتيمهام وتطييقها في تحليل عدد من المناها اللغةية في بحةته السابقة.

و ةارووب

السووم ية وال صوريةم

اتريخ االستالم . 2021 /07/03 :
اتريخ القبول .2021/09/20 :
الكلمات المفتاحية

إع و وودادها سلسلة أبجد  -معايير الجودة في التأليف – المهارات
اللغوية –– اللغة العربية للناطقين بغيرها.

) Abstract ( in english
This study provides a thorough analysis of the Abjad series designed for teaching
Arabic to non-native speakers, based on a set of quality standards and indicators
that should be maintained in any Arabic as a second language curriculum. The
analysis covers the following areas: content, language skills, processing of

Key words
Abjad series - Quality standards in authorship
- Language skills - Arabic language for nonnative speakers.

phonological and linguistic issues, artistic output, audiovisual aids, assistive learning
supplements, and assessment. The study adopts a framework of quality standards
and indicators that has already been prepared and judged by the researcher, and
applied in the analysis of a number of language curricula in his previous research.
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مقدمة:
 1-1مشكلة الدراسة وسؤاهلا:
على الىر م مىج وجىود عىدد مىىج امللىاية اللغو ىة املعليىة بععلىيم اللغىىة العربيىة لللىاقني بغهيىا ،إال أنىا مىىا اىزا اعىا مىج إاىكاالت مععىىدد ،
ومىىا ىزا اعلىىيم اللغىىة العربيىىة لللىىاقني بغهيىىا لىىكو عىىد وجىىود سلسىىلة نعالىىة اع ىىاو إاىىكاالت امللىىاية املعىوانر ا الىىوقج العىىرج و ا جى ،
واثبى نعاليىة اكامليىة جيىد على مسىعو كىل اجملىاالت املىوكو أعى  .وا ضىو مىا سىبك كىج ةىيا ة ملىكلة الد اسىة ا السىؤا الىرئي
اآليت:
ما مد البية سلسلة أجبد املعلية بععليم اللغة العربية لللاقني بغهيا للمعا ه واملؤارات احملكمة املوضوعة مج قبل الباحث؟
2-1

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
حتليل سلسلة أجبد لععليم اللغة العربية لللاقني بغهيا ون ًنيا ملعا ه اجلود ومؤاراهتا اليت جيب اوانريا علد إعداد ملاية اللغة العربية لغة
اثنية.
 .1إبرا أيم اإلجيابيات وجوانب النيصو وامللك ت ا سلسلة أجبد لععليم اللغة العربية لللاقني بغهيا ،املسعهدنة ابلعحليل ا
.2

الد اسة.
العوةيات اخلعامية.

 3-1منهج الدراسة:
اعبع الد اسة امللهة الوةفي العحليلي.
 4-1حدود الدراسة:
الطبعة الثالثة مج السلسلة الصاد ا العا . 2018
 5-1إجراءات الدراسة:
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سارت الدراسة يف اإلجراءات على النحو اآليت:
.1

وةف السلسلة املسعهدنة ابلعحليل ا الد اسة.

.2

إعداد قائمة ابملعا ه اليت جيب اوانريا ا ملاية اللغة العربية لللاقني هبا لغة اثنية ا اجملاالت املخعلفة ،عل اللحو اآليت:
-

اجملا األو  :احملعو الععليمي.
اجملا الثا  :املها ات اللغو ة.

-

اجملا الثالث :معاجلة امللك ت الصواية واللغو ة.
اجملا الرابع :اإل راج الفين.
اجملا اخلام  :املعيلات السمعية والبصر ة.

-

اجملا السادس :مرننيات الععلم املساعد .
اجملا السابع :العنيومي.

-

-

-

وقد حدد الباحث مخسة معا ه لكل جانب.
.3
.4
.5

وضع مؤارات دالة لكل معيا مج املعا ه.
حتليل السلسلة املسعهدنة ا الد اسة ون ًنيا للمعا ه واملؤارات.
اسعلعاج أيم العوةيات.

 6-1املعايري واملؤشرات:
مت وض ىىع املع ىىا ه واملؤا ىرات م ىىج قب ىىل الباح ىىث ابلرج ىىور إا اإلق ىىا املرجع ىىي األو ج املل ى للغ ىىات Common European
 ،Framework of Reference for languages – CEFR.والسىمات الرئيسىة للكفىا اللغو ىة لىد اجمللى األمر كىي
لععليم اللغات األجلبية (دليل الكفا اللغو ة) . ACTFL Proficiency Guidelines 2012وقد مت حتكيم املعىا ه واملؤاىرات
ا العىا  2012مىىج قبىل األسىىااو الفضى اآلايىىة أهىا يم :أ.د .داود عبىىد امللى اتىىداج أسىعاط امللىىاية وقرائىك العىىد ا كليىة ال بيىىة-
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جامعىة ةىىلعا  ،و ئىي جامعىىة العلىىو والعكلولوجيىا سىىاب ًنيا؛ و د .عبىىد اللطيىف مصىىلا أسىعاط اإلدا واجلىىود امللىىا ا كليىة العلىىو اإلدا ىىة

ا جامعة العلو والعكلولوجيا -ةلعا  ،وانئب ئي اجلامعة سىاب ًنيا؛ و د .عبىد الغىين العمىرا أسىعاط اإلدا ال بو ىة املسىاعد ا كليىة العلىو
اإلنسانية واالجعماعية ا جامعة العلو والعكلولوجيا – ةلعا  ،وعميد الكلية نفسها ساب ًنيا .مث قىدم الى املعىا ه واملؤاىرات ا ملىاكيت
ا مؤمتر كلية العلو اإلنسانية واالجعماعية -جامعة العلو والعكلولوجيا -ةىلعا  :االلغىة العربيىة جسىر العواةىل اتضىا  :الواقىع والطمىو ا
ا  20 – 19ما س . 2013
وبلىىا على مىىا سىىبك قمى بد اسىىة بعلىوا املىىاية اللغىىة العربيىىة لللىىاقني هبىىا لغىىة اثنيىىة :د اسىىة حتليليىىةا .ويىىي عبىىا عىىج ىىث منيىىد للمىؤمتر
السلو السابع ملعهد ابج سىيلا للعلىو اإلنسىانية ،مد لىة ليىل – نرنسىا  8 -7ونيىو  ، 2013ويىو ىث مللىو مىع جمموعىة مىج ىو
املؤمتر ضمج مللو ات مركز املل عبدهللا بج عبد العز ز الدويل خلدمة اللغة العربية ،ومعوانر عل اللابكة العلكبواية.
 -2وصف السلسلة املستهدفة ابلتحليل يف الدراسة:
•

سلسلة أجبد سلسلة اعليمية جد د  ،ةد ت قبععها األوا ا اركيا ا العا  ،2017مث ةد ت قبععها الثانيىة والثالثىة بععىد ت

دا لية ا العا  ،2018و عكف النيائمو عل السلسة حاليًا ا وقى إعىداد يىو الد اسىة على إةىدا قبععهىا الرابعىة مىع نا ىة

العا .2019
•

ا
ىاب اىد بات ملفصىل ،وقىد ىل
اعألف السلسلة مج أ بعة مسعوايت ا مثانيىة أجىزا  .كىل جىزأ ج ا كعىاب واحىد ،ولكىل كعىاب كع ي
كل مسعو علو ًاان مسعني ً عل اللحو اآليت:
 كعاب الطالب ا املسعو األو  :أان وعاملي  +كعاب العد بات. كعاب الطالب ا املسعو الثا  :العامل مج حويل  +كعاب العد بات. كعاب الطالب ا املسعو الثالث :موضوعات حيو ة  +كعاب العد بات. -كعاب الطالب ا املسعو الرابع :إنسانيات  +كعاب العد بات.

•

اىىد س السلسىىلة ا بعىىت كليىىات اإلجليىىات ا اجلامعىىات ال كيىىة ،والسلسىىلة –كمىىا سىىيأيت ا الد اسىىة -موجهىىة لف ىىة خصصىىة ،يىىي
قلبة كليات اإلجليات مج املسلم ا اجلمهو ة ال كية (نطاق مكا  /اركيا ،ونطاق ن و  /الطلبة املسلمو ).
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•

ال وجىىد للسلسىىلة موقىىع افىىاعلي عل ى حمركىىات البحىىث أو نلىىاق إلك ى و معىىابع نيىىك الىىععلم اللل ى  ،وكىىل مىىا يىىو موجىىود موقىىع
معوس اجلود حت علوا  :أجبد اعليم اللغة العربية لللاقني بغهيا.1

•

وجىىد للسلسىىلة ةىىفحة على الفيسىىبو بعلىوا  :أجبىىد لععلىىيم اللغىىة العربيىىة لللىىاقني بغهيىىا .عابعهىا أكثىىر مىىج سىىع أل ًفىا حى كعابىىة

بعيدا عج الع قة املباار ابلسلسلة.2
يو الد اسة؛ ويي ةفحة عامة انيد نوائد لغو ة عامة وقرائف لغو ة...إخلً ،
•

امللهة العكاملي ا اعليم اللغة العربية لطلبعها ،وحتاو انيدمي مواديا الععليمية عرب الوحد املعكاملة.
اععمد السلسلة َ

 -3التحليل:
سيعم حتليل امللاية مج حيث جمموعة مج اجملاالت ،ون ًنيا ملعا ه النيياس ومؤاراهتا ا ا
كل ملها ،وطل عل اللحو اآليت:
 اجملا األو  :احملعو الععليمي. اجملا الثا  :املها ات اللغو ة. اجملا الثالث :معاجلة امللك ت الصواية واللغو ة.-

اجملا
اجملا
اجملا
اجملا

الرابع :اإل راج الفين.
اخلام  :املعيلات السمعية والبصر ة.
السادس :مرننيات الععلم املساعد .
السابع :العنيومي.

 1-3اجملا األو  :احملعو الععليمي:
 1-1-3املعا ه واملؤارات ا جما احملعو الععليمي:
إطارا مرجعيًا مت يف ضوئه إعداد احملتوى.
املعيار األول :يعتمد املنهج ً
املؤشرات:
 اله منيدمات امللهة (دليل املعلم) إا اوانر وثينية مرجعية مت ا ضوئها إعداد احملعو .3161
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ض َّم يج الوثينيةي املرجعيةي معا َه واضحة وحمدد ِّ
لكل جوانب إعداد احملعو .
 -اَىعَ َ

 اؤكد منيدمات امللهة (دليل املعلم) االسعفاد مج الد اسات واخلربات وو اات العمل السابنية ا يوا اجملا .املعيار الثاين :يعتمد املنهج مصفوفة املدى والتتابع عند إعداد احملتوى.
املؤشرات:
-

اعوانر مصفونة املد
عك الظيم احملعو
عك الظيم احملعو
عك الظيم احملعو

والععابع جلميع املسعوايت.
املد والععابع ب مجيع الوحدات ا كل مسعو .
املد والععابع ب مجيع املسعوايت ا كل مرحلة.
املد والععابع ب املراحل املخعلفة.

املعيار الثالث :تتوافر يف املنهج اسرتاتيجيات واضحة وحمددة للتعليم والتعلم.
املؤشرات:
 عوانر للملهة دليل معلم مرنك. لعمل دليل املعلم (أدلة امللهة) عل املعا ه واملؤارات اليت مت بلا امللهة ون ًنيا جلا. لعمل دليل املعلم (أدلة امللهة) عل علاةر اس ااي يات الععليم والععلم كانة: oخرجات الععلم املعوقعة بعد املرو ابخلربات الععليمية ا كل مرحلة ومسعو .
o
o
o
o

األيداف العامة :للملهة ،وللمراحل ،ولكل مسعو .
األيداف اخلاةة :لكل وحد الد اسية.
الوسائل واألساليب املعيلة ا حتنييك أيداف الوحد والد س.
األنلطة اللغو ة املصاحبة ا نطاق ااصايل عملي.

 oاإل اادات ال مة لل ا عملييت الععليم والععلم.
 oأساليب العنيومي ووسائل لنيياس مد حتنيك األيداف.
 اعضا املها والعكليفات عل كل مج املعلم واملععلم.162
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 اعوانر طة خعصر (مصفونة او ع الوحدات وأدا الد وس) بدا ة كل كعاب د اسي العمل عل :o
o
o
o

األيداف.
خرجات الععلم.
او ع احملعو إا وحدات.
احملعو الععليمي ا كل وحد (املها ات ،قواعد ال كيب ،أيم املفردات.)...

املعيار الرابع :يتحقق الشمول والرتابط يف املنهج.
املؤشرات:
 لعمل امللهة عل العلاةر الرئيسة ا عملييت اعليم اللغة واعلمها: oاملنيدمات العوضيحية.
 oالفها س العفصيلية للماد العلمية ا بدا ة كل كعاب.
 oاحملعو .
 oالعنيومي.
 oمرننيات الععلم.
 اعلكل الوحدات الد اسية ون ًنيا للملهة العكاملي معضملة: oاألةوات.
 oاملها ات اللغو ة املععدد (ا اكل مله ي مد وس ومعد ج مج
 oاخل والكعابة.

اتوا ات واللصوص).

االسعلباق ،وا إقا امللح العواةلي).
 oقواعد ال كيب (مج
 اعسم اللصوص واتوا ات ابلعلور مبا ثه دانعية املععلم حنو الععلم. عضا العسلسل امللطنيي امل اب ب كعب امللهة مبا نيك الععابع.املعيار اخلامس :يتحقق يف املنهج التدرج املناسب.
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املؤشرات:
 لعمل دليل املعلم (أدلة امللهة) ما له إا مله ية حمدد ا العد ج الععليمي عل مسعو كل مج: oاملفردات ( وحتد ديا ا كل مسعو ).
 oال اكيب ( وحتد ديا ا كل مسعو ).
 oاملها ات ( وحتد ديا ا كل مسعو ).
 oالنيواعد ( وحتد ديا ا كل مسعو ).
 oالعنيومي ( وحتد د ا كل مسعو ).
مسعوايت الععلم:
 عضا العد ج ا انيدمي احملعو مجاسعخداما ا
 oالسهل قبل الصعب ،واحملسوس قبل اجملرد ،ومج اجلمل البسيطة إا اجلمل املركبة ،ومج األكثر
ً
العمليات االاصالية إا العثنييفي واللاد .
 oالعد ج ا إسلاد الضمائر وجتزئعها ا اكل مد وس مملهة.
 oالعد ج ا انيدمي أبلية األنعا الصرنية وجتزئعها ا اكل مد وس مملهة.
 2-1-3حتليل جما احملعو الععليمي:
يعتمد المنهج إط ًا
ار
مرجعيا تم في ضوئه
َ

المستةت

يعتمد المنهج مصفوفة

تتوافر في المنهج

المدى والتتابع عند

استراتيجيات واضحة

إعداد المحتوى

0

1

2

3

إعداد المحتوى

4

0

1

2

3

يتحقق الشمول والترابط

يتحقق في المنهج

مجموع

في المنهج

التدرج المناسب

أداء المنهج

ومحددة للتعليم والتعلم

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث
المستوى الرابع

إجمالي األداء في
المستويات
المتعددة
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الدرجة

16 / 8

16 / 5

16 / 4

16 / 7

16 / 5

النسبة

% 50

% 31.25

% 25

% 43.75

% 31.25

4

20

النس ة

10

% 50

7

% 35

6

% 30

6

% 30

29
—
80

36.25
%
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اله نعائة اجلىدو السىابك ا احملعىو الععليمىي إا أ د جىةَ أدا ِّ سلسىلة أجبىد ا يىوا اجملىا بلغى  29د جىة مىج  80د جىة؛ أ
بلسبة  ،%36.25ون ًنيا ملعا ه اجملا ومؤاراا  .ويي نسبة قليلة اد عل أدا ه كاف ا يوا اجلانب.
وقد عك حتليل يوا اجملا جمموعة مج امللحوظات ،أييت ا منيدمعها ما أييت:
 عل الر م مج وجود مؤارات دالة عل اععمىاد سلسىلة أجبىد على وثينيىة معيا ىة عامىة ومصىفونة مىد واعىابع ،4إال أ الىاملصفونة سب ما ظهر ه اتمىة العلاةىر (ون ًنيىا للمؤاىرات أعى ا املعيىا األو ) ،كمىا أ السلسىلة ال اعكى اسلسى ً
اراابيىا دقي ًنيىا وملظ ًمىا بى املراحىىل ا املسىىعوايت املععىىدد  ،وعلى مسىىعو الوحىىدات الدا ليىىة ،إط اعبىىد ظىىاير حىىرق املراحىىل
واسعع ا حتنيك األيداف بلكل واضا ا السلسلة.
 ال الىىعمل السلسىىلة على دليىىل معلىىم (أو أ ىىة أدلىىة مصىىاحبة معاحىىة لا ىىر ج) وضىىا علاةىىر اسى ااي يات الععلىىيم والىىععلم،و عك الظيم احملعو  ،مبا نيك ااضا املها والعكليفات عل كل مج املعلم واملععلم.
 ال اع ىوانر ا السلسىىلة اس ى ااي يات واضىىحة وحمىىدد للععلىىيم والىىععلم ،أو مىىا لىىه إا وجوديىىا .ويىىو مىىا اسىىه علي ى امللىىايةاتد ث ىىة ا اعل ىىيم اللغ ىىة اإلةليز ىىة لغ ىىة اثني ىىة ،واكع ىىب البً ىا ا ا ىىكل مص ىىفونات جم ىزأ ا مني ىىدمات الكع ىىب (مص ىىفونة ك ىىل
كعاب ا منيدمع ) ،كما اكعب ا دليل املعلم ا اكل معكامل.
 عضىىا ا السلسىىلة كثانىىة املفىىاييم املنيدمىىة ا الوحىىد الد اسىىية (وعل ى مسىىعو كىىل كعىىاب) واىىدا لها قيا ًس ىا إا الىىزمج املعىىااملخط ل .
 عضا ا السلسلة ال كيز عل امللحى ال كيىع على حسىاب امللحى العواةىلي ،وقىد ابىد طلى مىج ى كثانىة الىد وساللحو ة املنيدمة للطالب ا كىل وحىد د اسىية ،وكثانىة مفاييمهىا وعلاةىريا واعنييىداهتا املععىدد ( كللىا يلىا اسىعثلا الكعىاب
األو نسبيا مج يو الظاير ) وكأنلا أما مىلهة منيىد للطلبىة العىرب ،ال لطلبىة د سىو اللغىة العربيىة لللىاقني بغهيىا .كمىا
أ قواعد ال كيب قدم بطر نية قياسية ال اسعلباقية.
 عضىىا ا الوحىىد الد اس ىىية الواحىىد ض ىىخامة احملعىىو وق ىىو الىىد وس ،ويىىو م ىىا سىىبب إا ىىكاالً ا األدا  ،وال بعىىث عل ىحركية عملية الععليم والععلم دا ل النياعة الد اسية.
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 ال عك احملعو الععليمىي معاجلىة بعىت اجلوانىب املهمىة ون ًنيىا لبلىا الوحىد الععليميىة ون ًنيىا للمىلهة العكىاملي ،مثىل :معاجلىةاألةوات (ما عدا املعاجلة اجلزئية ا بداايت املسعو األو ) ،ومعاجلة اخل والكعابة.
ىاان األي ىىداف املوض ىىوعة ل ى  ،كف ىىرر احملادث ىىة ا الوح ىىد الد اس ىىية؛ إط البً ىا م ىىا اىيل َح ى يك احملادث ىةي س ى لة
 ال عك ى احملع ىىو أحي ى ًاسعيعابية اعلاسب ومها ات النيرا أكثر مج مها ات العحد .
كىىل مىىا سىىبك لىىه إا أ احملعىىو الععليمىىي ا السلسىىلة اجىىة إا إعىىاد نظىىر ،ولىىج عىىأا طلى دو عمىىل مصىىفونة مىىد واعىىابع
حنيينيي ىىة اي ىز ِّامج أدا امله ىىا ات املعع ىىدد ض ىىمج احملع ىىو ا س س ىىة وال ىىا م ،واض ىىمج بل ىىا احملع ىىو الععليم ىىي واسى ى ااي ياا بل ىىا ً مله يى ىا
ةحيحا اعد ج ني مراحل الععليم والععلم ا اكل مد وس عل مسعو  :املفردات ،وال اكيىب ،والنيواعىد...إخل ا إقىا األدا املهىا
ً
املعكامل ،وا إقا وعي واضا نيما ما جيب انيد وما جيب أت ه  ،إضانة إا اكامل احملعو وازامج أدا مكواناى مبىا نيىك اللىمو
وال اب والعد ج ا امللهة.
 2-3اجملا الثا  :املها ات اللغو ة:
 1-2-3املعا ه واملؤارات ا جما املها ات اللغو ة:
املعيار األول :يتناسب وزن كتلة كل مهارة مع املهارات األخرى ،مبا حيقق أهداف التعلم يف الكفاايت املهارية.
املؤشرات:
 ععمد امللهة عل إقا مرجعي مععمد علد حتد د و كعلة كل مها . علاسب حمعو املها مع و الكعلة املععمد. عور حمعو املها عل املسعوايت الد اسية ا املراحل املخعلفة :املبعدئ ،املعوس  ،املعنيد  ،احمل ف ،ون ًنيا ملله ية مد وسة. عضا العلاسب ب و كعلة املها وبنيية املها ات. عضا العلاسب ب و املها وحتنيك أيداف الععلم نيها. لعمل دليل ِّاملعلم (أدلة امللهة) او َع ِّ
مج الععليم والععلم مبا لاسب أو ا الكعل ا احملعو .
ي
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املعيار الثاين :توجد منهجية واضحة يف تضمني حمتوى املهارة.
املؤشرات:
 اعوانر أس مله ية ملا إليها ا املنيدمات مت بلا امللهة ا ضوئها ،ومج مث اضم املها وننياً جلا. عك امللهة العخطي للمها بوةفها مها مسعنيلة (ضمج امللهة العكاملي) عل مسعو  :األيداف ،احملعو  ،العنيومي ،قياسنوااة الععلم.
قرائك وجوديا ا الوحدات الد اسية ،واو عها ا املسعوايت.
 اعضا أس مله ية اضم حمعو املها مجعضواي مع حمتوى املهارات األخرى.
املعيار الثالث :يرتبط حمتوى املهارة ارتباط
ً
املؤشرات:
 -علكل احملعو ون ًنيا للملهة العكاملي النيائم عل الوحد الد اسية اللاملة جلميع املكوانت الععليمية.

 لعمي حمعو املها إا جسد الوحد ا إقا افاعلي واكاملي.املفاييم العامة ،وال اكيب اللغو ة ،واملرننيات املعيلة السمعية
 عز حمعو املها املها ات األ ر ا الوحد الد اسية ،مجوالبصر ة.
املعيار الرابع :يتضح التدرج يف تقدمي حمتوى املهارة يف املنهج بشكل مناسب.
املؤشرات:
 نيد امللهة املها ات اجلزئية السهلة قبل الصعبة ،واملفرد قبل املركبة. علاسب َكم احملعو املنيد ا املها مع الوحدات الزملية ،بد ًا م ملاسب أقل ،مع اد ج ملاسب للعنيد . عكامل البلا والععابع ب الوحدات ا كل مسعو  ،وب املسعوايت املععدد  ،مبا ضمج اسعمرا ة الععلم.املعيار اخلامس :تتضح يف املنهج حداثة حمتوى املهارة وفنية تقدميه.
املؤشرات:
 لعمل احملعو عل موضوعات حد ثة اؤكد افاعل املععلم مع مصاد املعرنة ومفاييم عصر املعلومات.167

حوليات اآلداب واللغات
Annals of letters and languages
annaleslettres@gmail.com

سلسلة أجبد لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها :دراسة حتليلية وف ًقا ملعايري اجلودة
Abjad Series for Teaching Arabic to non-native speakers:
An Analytical Study According to Quality Standards

 خيلو احملعو مج املفردات الغر بة ه االاصالية ا الواقع العرج اتد ث.إقا نين ملاسب وجاطب ساعد عل اكعساب املها .
 ينيد حمعو املها مج اعوانر املرننيات واملعيلات امللاسبة للمها . اعضا نعالية املرننيات واملعيلات ا إكساب املها ات العفصيلية للمها . 2-2-3حتليل جما املها ات اللغو ة:
 1-2-2-3جدو ب معاجلة السلسلة ملها ات االسعمار:
يتناسب وزن كتلة كل

في تضمين محتوى

بما يحقق أهداف التعلم

0

1

2

3

عضويا مع
ارتباط
ً
محتوى المهارات األخرى

المنهج بشكل مناسب

توجد منهجية واضحة

مهارة مع المهارات األخرى،

المستةت

يرتبط محتوى المهارة

يتضح التدرج في تقديم

المهارة

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

محتوى المهارة في

0

1

2

3

تتضح في المنهج حداثة
محتوى المهارة وفنية

أداء المنهج

تقديمه

4

0

1

2

3

4

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث
المستوى الرابع

إجمالي األداء في
المستويات
المتعددة

الدرجة

16 / 5

16 / 5

16 / 7

16 / 5

16 / 10

النسبة

% 31.25

% 31.25

% 43.75

% 31.25

% 62.50

مجموع

20

النس ة

11

% 55

8

% 40

7

% 35

6

% 30

32
—
80

% 40

 2-2-2-3جدول يبني معاجلة السلسلة ملهارات التحدث:
توجد منهجية واضحة

يتناسب وزن كتلة كل

في تضمين محتوى

مهارة مع المهارات األخرى،

المستةت

بما يحقق أهداف التعلم

0

1

2

3

يرتبط محتوى المهارة
عضويا مع
ارتباط
ً

محتوى المهارات األخرى

المهارة

4

0

1

2

3

يتضح التدرج في تقديم

4

0

1

2

3

4

محتوى المهارة في

تتضح في المنهج حداثة
محتوى المهارة وفنية

المنهج بشكل مناسب

0

1

2

3

4

0

1

2

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث
المستوى الرابع

إجمالي األداء في
المستويات
المتعددة

أداء المنهج

تقديمه

3

الدرجة

16 /8

16 / 5

16 / 8

16 / 5

16 / 9

النسبة

% 50

% 31.25

% 50

% 31.25

% 56.25

مجموع

4

20

النس ة

11

% 55

8

% 40

8

% 40

8

% 40

35
—
80

43.75
%

 3-2-2-3جدول يبني معاجلة السلسلة ملهارات القراءة:
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توجد منهجية واضحة

يتناسب وزن كتلة كل

في تضمين محتوى

مهارة مع المهارات األخرى،

المستةت

بما يحقق أهداف التعلم

0

1

2

3

يرتبط محتوى المهارة
عضويا مع
ارتباط
ً

محتوى المهارات األخرى

المهارة

4

0

1

2

3

يتضح التدرج في تقديم

4

0

2

1

3

4

محتوى المهارة في

تتضح في المنهج حداثة
محتوى المهارة وفنية

المنهج بشكل مناسب

0

1

2

3

أداء المنهج

تقديمه

4

0

1

2

3

4

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث
المستوى الرابع

إجمالي األداء في
المستويات
المتعددة

الدرجة

16 / 10

16 / 5

16 / 12

16 / 6

16 / 12

النسبة

% 62.50

% 31.25

% 75

% 37.50

% 75

مجموع

20

النس ة

13

% 65

12

% 60

10

% 50

10

% 50

45
—
80

56.25
%

 4-2-2-3جدول يبني معاجلة السلسلة ملهارات الكتابة:
يتناسب وزن كتلة كل

في تضمين محتوى

بما يحقق أهداف التعلم

0

1

2

3

عضويا مع
ارتباط
ً
محتوى المهارات األخرى

المنهج بشكل مناسب

توجد منهجية واضحة

مهارة مع المهارات األخرى،

المستةت

يرتبط محتوى المهارة

يتضح التدرج في تقديم

المهارة

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

محتوى المهارة في

0

1

2

3

تتضح في المنهج حداثة
محتوى المهارة وفنية

4

0

1

2

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث
المستوى الرابع

إجمالي األداء في
المستويات
المتعددة

أداء المنهج

تقديمه

3

الدرجة

16 / 8

16 / 5

16 / 12

16 / 6

16 / 5

النسبة

% 50

% 31.25

% 75

% 37.50

% 31.25

مجموع

4

20

النس ة

11

% 70

9

% 60

9

% 55

7

% 35

36
—
80

% 45

اله نعائة اجلىدو السىابك ا املهىا ات اللغو ىة إا أ د جىةَ أدا ِّ سلسىلة أجبىد ا يىوا اجملىا بلغى  148د جىة مىج  320د جىة؛
أ بلسىىبة  ،%46.25ون ًني ىا ملعىىا ه اجملىىا ومؤا ىراا  .ويىىي نسىىبة قليلىىة اىىد عل ى أدا ىىه كىىاف ا يىىوا اجلانىىب ،وطل ى عل ى اللحىىو
اآليت:
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المهارة

الدرجة

النسبة

مهار االستماع

32
—
80

% 35

مهار التحدث
مهار القراء
مهار الكتابة
إ مالي متةسط األداء

35
—
80
45
—
80
36
—
80

148
—
320

38.75
%

51.25
%

% 45

% 46.25

وقد عك حتليل يوا اجملا جمموعة مج امللحوظات ،أييت ا منيدمعها ما أييت:
 اكلىف كثانىة الىد وس اللحو ىىة واملسىاحة الىيت اىغلعها اغليىىب امللحى ال كيىع على امللحى العواةىلي ا سلسىلة أجبىد؛ األمىىرالو جعل املعرنة منيدمة عل املها ات األدائية.
ىاس ً ا إا م ىىا اعرضى ى الوح ىىدات م ىىج مه ىىا ات ااص ىىالية مبس ىىطة والس ىىيما ا
 اع ىىرل السلس ىىلة د و ًسى ىا حنو ىىة معنيدم ىىة ج ى ًىدا قي ى ًالكع ىىاب الثال ىىث والراب ىىع ،بع ىىت ال ى ال ىىد وس ال ىىعنيج معرن ىىة افاة ىىيلها أكث ىىر الل ىىاقني األة ىىلي ابللغ ىىة العربي ىىة ا الوس ى
الععليمىىي؛ ويىىو مىىا ال راعىىي صوةىىية مععلمىىي اللغىىة العربيىىة مىىج اللىىاقني بغهيىىا ( لظىىر على سىىبيل املثىىا الكعىىاب الثالىىث:
ىواب
الفع ىىل املث ىىا واص ىىر ف ج 3/ص  ،42والفع ىىل األج ىىوف واص ىىر ف ج 3/ص ،72وح ىىاالت اني ىىدمي اخل ىىرب عل ى املبع ىىدأ وج ى ً
وجىوا ًا ج 3/ص ،88والفعىىل اللىىاقص واصىىر ف ج 3/ص ،102واململىىور مىىج الصىىرف لعلىىة واحىىد ج /ص ،122واململىىور
مىج الصىىرف لعلعى ص ،130والفعىىل املععىىل اللفيىف ص ،136وإعىراب أدوات االسىعفها ص ،146و اكىىما االسىىعفهامية
و اكما اخلرب ة...إخل).
 اكلىف كثانىة اللصىىوص النيرائيىة عىج ايعمىىا مبهىا النيىرا على حسىاب املهىا ات األ ىىر  ،ويىو مىا لىىكل لى ً ا العىواب نسب كعل املها ات اللغو ة ا السلسلة.
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 اكلىف ططيىىة احملعىىو عىىج ططيىة األدا بى املىؤلف ا كعىىب السلسىلة؛ دو إد ا أييىىة العبىىا ج بى احملىاو ومىىا الىىو جيىىبأ نيدم كل ملها ،وأيية العلور والععدد ا العنيدمي.
 اعنيىىا ب اس ى ااي يات األدا ا كىىل مىىج :الني ىرا  ،واحملادثىىة ،والععبىىه .وكىىأ اجلىىدف يىىو حتنييىىك االسىىعيعاب ا كى اىل ملهىىا كمىىااألس لة؛ ويو ما له إا ضعف العخطي ا انيدمي يو احملىاو وإا ضىعف حركيىة إدا األنلىطة اتوا ىة
ظهر مج
مبا نيك ناعلية األدا .
 عضا مج األس لة ا مها االسعمار علىوائية اضىم موضىوعاهتا ،بعي ًىدا عىج طىة اراابيىة اضىمج انيىدمي مهىا ات االسىعمارالعفص ىىيلية ب ىىد ًا ابألس ىهل ووة ىوالً إا األكث ىىر اعنيي ى ًىدا ،كم ىىا ال ىىه األس ى لة ا مه ىىا االس ىىعمار إا ططي ىىة األدا املعك ىىر م ىىج
املسعو األو ح املسعو الرابع.
 نيل الو اللسع ملها االسىعمار عىج الىو اللسىع ا بنييىة املهىا ات ،حيىث عىدد نصىوص االسىعمار ا السلسىلة كلهىا 30نصا ضمج  48وحد د اسية:
ً
 -ا املسعو األو  12 :نصا ا  12وحد د اسية.

 ا املسعو الثا  6 :نصوص نني ا  12وحد د اسية. ا املسعو الثالث 6 :نصوص نني ا  12وحد د اسية. ا املسعو الرابع 6 :نصوص نني ا  12وحد د اسية. عضىىا ا السلس ىىلة عىىد العخط ىىي ملهىىا ات الني ىرا األدائيىىة (اجلهر ىىة) ،كمىىا عض ىىا عىىد العخط ىىي ملهىىا ات الرس ىىم الكع ىىاجضا؛ ولعل السبب ا طل أ السلسلة ال ابدأ مج املسعو الصفر مع الف ة اليت اسعهدنها.
أ ً
 اضمل السلسلة طاطج قرائية أدائية ممعا  ،كج للطالب حماكاهتا. عضمج حمعو احملادثة ملح ًنيا ةوايًا ممعا ًا ،ه أ معاجلة مهىا احملادثىة ظهىر بلىكل ال نيىك أيىداف العواةىل؛ إط البًىا مىااىيل َح يك احملادثةي س لة اسعيعابية اعلاسب ومها ات النيرا أكثر مج مها ات العحد .
 3-3اجملا الثالث :معاجلة امللك ت الصواية واللغو ة:
 1-3-3املعا ه واملؤارات ا جما معاجلة امللك ت الصواية واللغو ة:
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املعيار األول :يعاجل املنهج مشكلة األصوات املتشاهبة بشكل مناسب.
املؤشرات:
 عضمج دليل املعلم (أدلة امللهة) ملكلة األةوات املعلاهبة( :د ،ض)( ،س ،ز)( ،ظ ،ض)( ،ت ،ط)( ،ق،ك).واملعاجلات امللاسبة جلا ا إقا امللهة العكاملي.
 عد ج امللهة ا معاجلات امللكلة بلكل ملاسب. اعآ مجيع املها ات واللصوص (املععلنية مبعاجلة امللكلة) ا اتل.املعيار الثاين :يعاجل املنهج مشكلة غرابة بعض األصوات بشكل مناسب.
املؤشرات:
 عضمج دليل املعلم (أدلة امللهة) ملكلة رابة بعت األةوات :ح ،ع ،ق ،ض ،ط .واملعاجلات امللاسبة جلا ا إقا امللهةالعكاملي.
 عد ج امللهة ا معاجلات امللكلة بلكل ملاسب. اعآ مجيع املها ات واللصوص (املععلنية مبعاجلة امللكلة) ا اتل.املعيار الثالث :يعاجل املنهج مشكالت الكتابة بشكل مناسب.
املؤشرات:
 عضمج دليل املعلم (أدلة امللهة) اإلاا إا امللك ت الكعابية وإا املعاجلات امللاسبة جلا ا إقا امللهة العكاملي: oاخل العرج.
 oاتروف املعصلة وامللفصلة.
 oالكعابة مج اليم .
 oالعلو ج.
 oالنيواعد الكعابية اإلم ئية اخلاةة ( أ النيمر ة وأ اللمسية ،اللد  ،اجلمز ...إخل).
 سعخد الطر نية االسعلباقية ا معاجلة النيواعد الكعابية ال الطر نية النيياسية. عد ج امللهة ا معاجلات امللكلة بلكل ملاسب.172
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 عضا العأكيد عل املعاجلات وإثرا الععلم ا الوحدات ال حنية.املعيار الرابع :يعاجل املنهج مشكالت ضبط الكلمة ابحلركات بشكل مناسب.
املؤشرات:
-

عضمج دليل املعلم (أدلة امللهة) ملك ت ضب الكلمة ابتركات.
اكعب الكلمات ا امللهة مع العلكيل الكامل.
اكعب الكلمات ا امللهة مع ضب أوا ريا سب مواقعها ابتركات األةلية أو ما لوب علها (دو بيا األسباب ا
املسعوايت األوا).
وضا امللهة أساسيات الضب اإلعراج (الضرو ة نني ) ا املسعوايت املعنيدمة.
امللح العواةلي ال
وضا امللهة أساسيات أو ا األنعا ا اكل مبس وأسلوب معد ج ا املسعوايت املعنيدمة ومج
ال كيع.
عرل امللهة اةية اإلعراب ا إقا معرا سياقي ا املسعوايت املعنيدمة بلكل مبس (مع عد إلزا املععلم بعحنيينيها علد
العحد ).
امللح العواةلي ال ال كيع.
سعخد امللهة الطر نية االسعلباقية ا معاجلة ملكلة اةية اإلعراب ،ومج
عد ج امللهة بلكل ملاسب ا معاجلة اةية اإلعراب.

املعيار اخلامس :يعاجل املنهج املشكالت اخلاصة ابلرتكيب بشكل مناسب:
املؤشرات:
 عضمج دليل املعلم (أدلة امللهة) اإلاا إا امللك ت اخلاةة ابل كيب وإا املعاجلات امللاسبة جلا ا إقا امللهة العكاملي: oاملثىن.
 oاإلسلاد إا الضمائر.
 oاإلسلاد إا ألف االثل بلكل اص.
 oاإلسلاد إا نو اللسو .
... oإخل.
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 عد ج امللهة ا معاجلات امللك ِّت اخلاةةَ ابل كيب بلكل ملاسب.

 oأتجيل اد ضمائر العثلية إا ما بعد املسعوايت األوا علد اد الضمائر.
 oأتجيل اد املثىن إا ما بعد املسعوايت األوا ،والبد بعد املفرد واجلمع.
 oأتجيل اد إسلاد األنعا إا ألف االثل إا ما بعد املسعوايت املعوسطة ،واإلسلاد إا الضمائر الدالة
عل املفرد واجلمع.
 سعخد امللهة الطر نية االسعلباقية ا معاجلة امللك ِّامللح العواةلي ال ال كيع (مع
ت اخلاةة ابل كيب ،ومج
موجزات حمدد للنيواعد بلكل ملاسب حا الضرو ).
 2-3-3حتليل جمال معاجلة املشكالت الصوتية واللغوية:

المستةت
0

يعالج المنهج مشكلة

يعالج المنهج مشكلة

األصوات المتشابهة

غرابة بعض األصوات

بشكل مناسب

بشكل مناسب

1

2

3

4

0

1

2

3

يعالج المنهج مشكالت
الكتابة بشكل مناسب

4

0

1

2

3

4

يعالج المنهج مشكالت

يعالج المنهج المشكالت

ضبط الكلمة بالحركات

الخاصة بالتركيب بشكل

بشكل مناسب

مناسب

0

1

2

3

4

0

1

2

3

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث
المستوى الرابع

إجمالي األداء في
المستويات
المتعددة

الدرجة

16 / 2

16 / 1

16 / 5

16 / 10

16 / 3

النسبة

% 12.50

% 6.25

% 31.25

% 62.50

% 18.75

4

مجموع

أداء المنهج
20

النس ة

10

% 50

5

% 25

3

% 15

3

% 15

21
—
80

26.25
%

الىىه نعىىائة اجلىىدو السىىابك ا معاجلىىة امللىىك ت الصىىواية واللغو ىىة إا أ د جىةَ أدا ِّ سلسىىلة أجبىىد ا يىىوا اجملىىا بلغى  21د جىىة
جدا اد عل أدا ه كاف ا يوا اجلانب.
مج  80د جة؛ أ بلسبة  ،%26.25ون ًنيا ملعا ه اجملا ومؤاراا  .ويي نسبة قليلة ً
وقد عك حتليل يوا اجملا جمموعة مج امللحوظات ،أييت ا منيدمعها ما أييت:
 اععامل سلسلة أجبد مع املبعدئ وكأن قد امعل اجلانب الصويت.174

حوليات اآلداب واللغات
Annals of letters and languages
annaleslettres@gmail.com

سلسلة أجبد لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها :دراسة حتليلية وف ًقا ملعايري اجلودة
Abjad Series for Teaching Arabic to non-native speakers:
An Analytical Study According to Quality Standards

 اظهىىر معاجلىىة األةىوات ا السلسىىلة على اسىىعحيا ا املسىىعو األو بلىىكل علىوائي ىىه مىىد وس ،مث اع اى املعاجلىىة ابنيية املسعوايت.
ىاان ( راجىىع عل ى
 انيىىد السلسىىلة معاجلىىة ملىىك ت اجلوانىىب الصىىواية ا إقىىا عىىد العلب ى على لىىك ملىىك ت جد ىىد أحيى ًسبيل املثا د س العلىو ج الىو قىد مىج ى االسىم امللنيىوص ،والىو ج اللصىب مىج ى أمثلىة اخلىرب ا اجلمىل امللسىو ة)
 ،5إضانة إا وجود بعت الكلمات املمدود وامللدد  ،ويو ما حني العأجيىل إا مكانى و ملى امللاسىب .وا يىوا إاىا إا
أحياان ا اكل ه مد وس.
أ انعنيا الكلمات وال اكيب عم ً
بعيدا عج السياق العكاملي ا الوحد الد اسية.
 انيد السلسلة الد وس الصواية ً اعوقف معاجلة األةوات واألدا النيرائي ا املسعو األو  ،وكأ امللكلة سعلعهي مب رد أ و د س أو د س علها.4-3

اجملا الثالث :اإل راج الفين:

 1-4-3املعا ه واملؤارات ا جما اإل راج الفين:
املعيار األول :يناسب حجم الكتاب خصائص املتعلمني وطبيعة تعليم اللغة الثانية والزمن املخصص للتعلم.
املؤشرات:
 ال ز د و الكعاب عج  600جرا (وعج  450جر ًاما ابللسبة للكعب املخصصة لألقفا ). كو قياس الكعاب مج حيث األقوا ( النيياس املععاد 28 × 20سم) أو قر بًا مج طل . ال ز د عدد الصفحات ا الكعاب عج  150ةفحة.املعيار الثاين :يتسم املنهج جبماليات الشكل.
املؤشرات:
 عسم او ع حمعو الصفحات ابلعلاسك املد وس ،مع االيعما جبماليات الفراغ احملي . عسم امللهة بطباعع عل نوعية ةحية مج الو ق مع جودهتا وجاطبيعها. عسم امللهة بعلاسك األلوا  ،عل مسعو الصو واألاكا والرمو  ،وعل مسعو اصميم الصفحات.175
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 عسم امللهة ابلعلاسب ب احملعو واجلماليات املضانة. -عو امللهة عل

ف جواب.

املعيار الثالث :حيتوي املنهج على صور معربة مع جودة إنتاجها وفعالية توظيفها.
املؤشرات:
-

اعوانر ةو اوضيحية كانية ا ةفحات امللهة اساعد عل الععلم.
اعلاسب الصو مع احملعو الععليمي.
اعسم الصو جبود إ راجها :ضب (الفوك ) ،األلوا  ،العفاةيل الدقينية املعرب  ...إخل.
اعسم الصو بفعالية اوظيفها.

 ايوضع الصو ا مكانا امللاسب وابت م امللاسب.املعيار الرابع :يتسم املنهج جبماليات اخلطوط املختارة وتناسقها.
املؤشرات:
 عسم امللهة اب عيا طوق ملاسبة للمععلم :اللسخ الواضا (مع اعدد أطاق ). علاسىىب بىىل اخلى ا اللصىىوص مىىع املرحلىىة العمر ىىة للمععلمى  ،ومىىع النييمىىة االقعصىىاد ة ا مسى ِّىاحة الصىىفحة (قر بًىا مىىج بىىل
 13للكبا و  15للصغا ).
 اعسم طوق العلاو ج ابلوضو ومجا اللكل. اظهر طوق العلاو ج ا ألوا ملاسبة. -اظهر الكعل الكعابية ا او ع مجيل ومد وس.

 عضا العلاسك ا املسانات ب الفنيرات بلكل ملاسب. عضا العلاسك ا املسانات ب السطو بلكل ملاسب.املعيار اخلامس :تتوافر رموز توضيحية مفتاحية دالة وممنهجة تساعد على التعلم.
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املؤشرات:
-

اوجد الرمو ا أماكلها املخعلفة ا امللهة.
الاسب الرمو الداللة عل ما وضع ل .
اعسم الرمو املخعا ابلفعالية املساعد عل الععلم الوايت.
يسعخد لو حمدد لكل مز مج الرمو .

 2-4-3حتليل جمال اإلخراج الفين:
يناسب حجم الكتاب
خصائص المتعلمين

يتسم المنهج بجماليات

وطبيعة تعليم اللغة

المستةت

الشكل

الثانية والزمن المخصص

يحتوي المنهج على

يتسم المنهج بجماليات

تتوافر رموز توضيحية

صور معبرة مع جودة

الخطوط المختارة

مفتاحية دالة وممنهجة

إنتاجها وفعالية توظيفها

وتناسقها

تساعد على التعلم

مجموع

أداء المنهج

للتعلم

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث
المستوى الرابع

إجمالي األداء في
المستويات
المتعددة

الدرجة

16 / 4

16 / 6

16 / 5

16 /6

16 / 0

النسبة

% 25

% 37.50

% 31.25

% 37.50

%0

3

4

20

النس ة

7

% 35

6

% 30

4

% 20

4

% 20

21
—
80

26.25
%

اله نعائة اجلدو السابك ا معاجلة اإل راج الفين إا أ د جةَ أدا ِّ سلسلة أجبد ا يوا اجملا بلغى  21د جىة مىج  80د جىة؛
جدا اد عل أدا ه كاف ا يوا اجلانب.
أ بلسبة  ،%26.25ون ًنيا ملعا ه اجملا ومؤاراا  .ويي نسبة قليلة ً
وقد عك حتليل يوا اجملا جمموعة مج امللحوظات ،أييت ا منيدمعها ما أييت:
 ع ىىاو و الكعىىاب الد اسىىي ا السلسىىلة الىو املعوسى للكعىىاب الععليمىىي ،مىىع و ملاسىىب نيمىىا خيىىص كعىىاب العىىد باتاملرنك.
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 ع او عدد الصفحات ا الكعاب الد اسي ا السلسلة  150ةفحة ،وطل عل اللحو اآليت: عدد الصفحات ا كعاب املسعو األو .250 : عدد الصفحات ا كعاب املسعو الثا .202 : عدد الصفحات ا كعاب املسعو الثالث.202 : عدد الصفحات ا كعاب املسعو الرابع.202 : ظهر او ع حمعو الصىفحات والكعىل الكعابيىة ا السلسىلة ا اىكل ىه معلاسىك و ىه مىد وس ا بعىت األمىاكج ،مىع قلىةايعمىىا ابجلماليىىات العامىىة :الف ىراغ احمل ىي  ،والاسىىك األل ىوا  ،والاسىىك الصىىو واألاىىكا  ،والعلاسىىب ب ى احملعىىو واجلمالي ىىات
املضانة ،والعلاسك ا املسانات ب الفنيرات.
 ظهىىر ا السلسىىلة قلىىة الصىىو العوضىىيحية الكانيىىة الىىيت اسىىعثه الدانعيىىة واسىىاعد على الىىععلم .ومىىا و د مىىج الصىىو ال عسىىم بفعاليىىةالعوظيف.
 ظهر بل اخل ا السلسلة ا ح م كب اه نسبيا. ال اوجد مو دالة ا السلسلة (ماعدا مز مها االسعمار).5-3

اجملا اخلام  :املعيلات السمعية والبصر ة:

 1-5-3املعا ه واملؤارات ا جما املعيلات السمعية والبصر ة:
املعيار األول :تتوافر معينات مسعية ومرئية مرفقة ابملنهج.
املؤشرات:
 اعوانر أقراص مدجمة مرننية ابمللهة أو أارقة كاسي . اعوانر اس ي ت إضانية إثرائية معاحة ا ةيغ سهلة العداو مثل MP4 ،MP3 :أو هيا.178
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املعيار الثاين :يتنوع حمتوى املعينات السمعية والبصرية ويتعدد.
املؤشرات:
-

اعوانر اد بات اسعماعية معلوعة (هعية ومرئية).
اعوانر اس ي ت ةواية لللصوص النيرائية ا امللهة.
اعوانر طاطج حوا ة إضانية لإلثرا (هعية ومرئية).
اعوانر قصص هعية ومرئية ضمج األقراص املدجمة.

املعيار الثالث :يتسم العمل الفين السمعي جبودة اإلخراج.
املؤشرات:
-

عسم الصوت ابلوضو والفصاحة.
عسم الصوت خبروج اتروف مج خا جها الصحيحة مع حتنيك ةفاهتا األساسية.
علاسب الغيم العبا ات مع السياق ا احملعو .
اعلاسب قبنية الصوت ا العبا ات مع السياق ا احملعو .
اعلاسب سرعة األدا اللغو مع مسعو السامع.

املعيار الرابع :يتسم العمل الفين املرئي جبودة اإلخراج.
املؤشرات:
-

عسم الصوت ابلوضو والفصاحة.
عطابك الصوت مع حركة الصو .
اظهر الصو ا األن ا اكل واضا مساعد عل الععلم.
اظهر اتركة ا األن ا اكل ملاسب مساعد عل الععلم.
اعلاسب سرعة األدا اللغو مع مسعو السامع.

املعيار اخلامس :تتسم املعينات املرفقة ابملنهج ابلفاعلية يف حتقيق األهداف.
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املؤشرات:
 عسم األدا الصويت بفاعليع وملاسبة لغع ملسعو املععلم . عسم األدا العمثيلي بفاعليع وملاسبة لغع ملسعو املععلم . راب حمعو املعيلات السمعية واملرئية مبحعو امللهة بلكل مباار أو إثرائي. اعسم املعيلات املرننية ابللمو واغطية مجيع أجزا امللهة. اسهم املعيلات املرننية ا حتنييك أيداف امللهة. 2-5-3حتليل جمال املعينات السمعية والبصرية:
يتنوع محتوى المعينات

تتوافر معينات سمعية

السمعية والبصرية

ومرئية مرفقة بالمنهج

المستةت

0

1

2

3

ويتعدد

4

0

1

2

3

4

يتسم العمل الفني

يتسم العمل الفني المرئي

السمعي بجودة اإلخراج

بجودة اإلخراج

0

1

2

3

4

1

0

2

3

تتسم المعينات المرفقة
بالمنهج بالفاعلية في

4

0

1

2

المستوى الثاني

المستوى الثالث
المستوى الرابع
المستويات
المتعددة

أداء المنهج

تحقيق األهداف

المستوى األول

إجمالي األداء في

مجموع

الدرجة

16 / 8

16 / 12

16 / 16

16 / 4

16 / 8

النسبة

% 50

% 75

% 100

% 25

% 50

3

4

20

النس ة

12

% 60

12

% 60

12

% 60

12

% 60

48
—
80

%60

الىىه نع ىىائة اجلىىدو الس ىىابك ا معاجلىىة اإل ىراج الفىىين إا أ د ج ىةَ أدا ِّ سلسىىلة أجب ىىد ا يىىوا اجمل ىىا بلغ ى  48د ج ىىة م ىىج 80
د جة؛ أ  ،% 60ون ًنيا ملعا ه اجملا ومؤاراا  .ويي نسبة جيد اد عل أدا معوس اجة إا اطو ر وحتس ا يوا اجلانب.
وقد عك حتليل يوا اجملا جمموعة مج امللحوظات ،أييت ا منيدمعها ما أييت:
 اعسم السلسلة بعوانر انيلية الواقع ملعز  ARاليت اعيا للمععلم االسعمار إا نصوص السلسلة. اعوانر للسلسلة بعت املرننيات املسموعة عج اللصوص نيها مس لة بصوت ممعا . ظهر اععماد السلسلة ا عملييت الععليم والععلم عل نعالية الطالب الوااية ،وطلويو ما ال ع مع جيل  Zامللم ابلعكلولوجيا.
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 6-3اجملا اخلام  :مرننيات الععلم املساعد :
 1-6-3املعا ه واملؤارات ا جما مرننيات الععلم املساعد :
املعيار األول :يتوافر معجم مفردات لغوية منفرد خاص ابملنهج ومسارد للمفردات يف كل مستوى.
املؤشرات:
-

عوانر مع امللهة مع م لغو (و قيا وإلك ونيا).
راب املع م ابمللهة.
عسم املع م جبود الفهرسة.
عسم املع م جبود اصميم وإ راج .
لعمل املع م عل مفردات امللهة.
اوجد مسا د للمفردات ا نا ة كل كعاب.

املعيار الثاين :يتوافر املنهج يف أشكال أخرى غري املطبوع.
املؤشرات:
 عوانر امللهة ا أاكا مععدد ا برامة الوسائ العفاعلية (ملعيميداي) :األلوا اإللك ونية( Word ،PDF،أو أ ةيغ أ ر )معاحا للمععلم إبط اللاار.
ً
املعيار الثالث :يتوافر للمنهج موقع تفاعلي على الشبكة العنكبوتية الـ ( )Netخاص به.
املؤشرات:
-

181

عوانر املوقع مع اسعمرا دماا .
اعوانر معلومات افصيلية عج امللهة ا املوقع :األيداف ،األس اللظر ة لبلا امللهة ،إ اادات عامة ...إخل.
اوجد طاطج خعا مج الد وس مع معيلات اعلمها السمعية واملرئية ا املوقع.
اوجد دمات افاعلية مباار مج املوقع ( دود عل اسعفسا ات الطلبة ،ملعني حوا ب الطلبة...إخل).
اوجد إ اادات ومعلومات مساعد بلغات مععدد ا املوقع.
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املعيار الرابع :تتوافر للمنهج اختبارات مقننة على الشبكة العنكبوتية.
املؤشرات:
-

اوجد ا عبا ات لنيياس مسعو األدا واألثر البعد للععلم (موجود عل اللبكة العلكبواية).
وجد ما له إا كو اال عبا ات املرننية منيللة وحمكمة اعسم ابلصدق والثبات والع دد.
اوجد ا عبا ات حتد د مسعو املععلم ،متكج الطالب مج نفس طاايا وحصول عل د جاا مباارً .On line
إعاد اال عبا ب مد وأ ر ملعرنة مد حتسج أدائ .
كج للمععلم معرنة انيدم العلمي مج
اوجد ا عبا ات بلائية إثرائية للمساعد ا قياس الععلم الوايت .On line

املعيار اخلامس :تتوافر مرفقات تعلم إضافية إثرائية.
املؤشرات:
 اوجد قصص مرننية بكل مسعو اثر حمعو الععلم ني مع مرننياهتا السمعية واملرئية. اوجد أن واثئنيية داعمة مصممة إلثرا الععلم ا كل مسعو مج املسعوايت. 2-6-3حتليل جمال مرفقات التعلم املساعدة:
يتوافر للمنهج موقع

يتوافر معجم مفردات
يتوافر المنهج في أشكال

لغوية منفرد خاص
بالمنهج ومسارد

المستةت

0

1

2

3

4

تفاعلي على الشبكة

أخرى غير المطبوع

للمفردات في كل مستوى

تتوافر للمنهج اختبارات
مقننة على الشبكة

العنكبوتية الـ ()Net

العنكبوتية

خاص به

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

تتوافر مرفقات تعلم

مجموع

إضافية إثرائية

أداء المنهج

1

2

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث
المستوى الرابع

إجمالي األداء في
المستويات
المتعددة

182

الدرجة

16 / 0

16 / 8

16 / 12

16 / 8

16 /8

النسبة

%0

% 50

% 75

% 50

% 50

3

4

20

النس ة

9

% 45

9

% 45

9

% 45

9

% 45

36
—
80

% 45
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اله نعائة اجلدو السابك ا معاجلة اإل راج الفىين إا أ د جىةَ أدا ِّ سلسىلة أجبىد ا يىوا اجملىا بلغى  36د جىة مىج 80
قياسا إا امللاية األ ر  ،وقليلىة قيا ًسىا إا مىا جيىب
د جة؛ أ بلسبة  ،% 45ون ًنيا ملعا ه اجملا ومؤاراا  .ويي نسبة معوسطة ً
أ كو ون ًنيا للمعا ه واملؤارات.
وقد عك حتليل يوا اجملا جمموعة مج امللحوظات ،أييت ا منيدمعها ما أييت:
 للسلسلة موقع افاعلي معوس اجلود عل اللبكة العلكبواية حت علوا  :أجبد اعليم اللغة العربية لللاقني بغهيا:https://www.abjadarabi.com/web/team-abjad-t/test-tec-test/
إضىىانة إا ةىىفحة عامىىة عل ى الفيسىىبو انيىىد مللىىو ات ونوائىىد لغو ىىة ىىه طات ةىىلة يمىىة ابألدا الععليمىىي اخلىىاص ابلسلسىىلة
حت علوا  :أجبد اعليم اللغة العربية لللاقني بغهيا:
https://www.facebook.com/abjadarabi/?__tn__=%2CdK-RR&eid=ARDb9Su_oqTlG3HBibtcSmE3zatBYx_26o7Sbmw4ytBMhmvmLWiBpCQu9MabuAkGlP44NY0os1FyDZ&fref=mentions
 ال عوانر للسلسلة مع م مفردات لغو ة ملفرد وال مسا د للمفردات عل مسعو الكعاب الواحد. ال اعوانر مرننيات اعلم إثرائية إضانية ا السلسلة ه اعز ز املوجود ا السلسلة. 7-3اجملا اخلام  :العنيومي:
 1-7-3املعا ه واملؤارات ا جما العنيومي:
املعيار األول :تتوافر منهجية واضحة وحمددة يف أساليب التقومي وأدواته.
املؤشرات:
 اله منيدمات امللهة (دليل املعلم) إا اوانر مله ية واضحة مت ا ضوئها إعداد حمعو العنيومي وحتد د أساليب وأدواا . اؤكد منيدمات امللهة (دليل املعلم) االسعفاد مج الد اسات واخلربات وو اات العمل السابنية ا يوا اجملا . اوجد إ اادات واضحة ا دليل املعلم (أدلة امللهة) اساعد ا أدا العنيومي ونهم أساليب وأدواا .183
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َّعلُّ ِمي.
املعيار الثاين :يتناسب إطار التقومي مع إطار احملتوى التعليمي والتـ َ
املؤشرات:
-

لاسب العنيومي نا ة الوحدات قياس حمعو الععلم ا كل ملها.
لعمل العنيومي نا ة الكعاب الد اسي عل ما نيي نوااة الععلم ا الكعاب كام ً.
العمل أدلة امللهة عل ما له إا مله ية حمدد ا او ع حمعو العنيومي إا كعل طات أو ا مد وسة.
وجد الاسب ا أو ا كعل حمعو العنيومي ،مبا نيك أيداف امللهة ا الكفا ات املها ة والكفا ات اللغو ة.

املعيار الثالث :يراعي التقومي قياس املدى والتتابع.
-

وضع العنيومي بلا عل مصفونة املد والععابع.
لعمل العنيومي نا ة الوحدات ال حنية عل ما نيي نوااة الععلم ا الوحدات السابنية.
راعي العنيومي قياس املد والععابع ب مجيع املسعوايت ا كل مرحلة.
راعي العنيومي قياس املد والععابع ب املراحل املخعلفة.

املعيار الرابع :تتنوع وسائل التقومي وتتعدد أمناطها مبا يضمن قياس الكفاءات املهارية والكفاءات اللغوية.
املؤشرات:
-

اوجد وسائل انيومي معلوعة لنيياس الكفا ات املها ة والكفا ات اللغو ة.
اوجد أس لة انيومي إثرائي معلوعة نا ة كل د س ،ونا ة كل وحد .
اععدد أطاق العنيومي :قبلي ،بلائي ،ا عبا .
اوجد حلو اد بات األس لة املوضوعية ا نا ة كل كعاب.

املعيار اخلامس :يتوافر كتاب للتدريبات يساعد املتعلم على التقومي الذايت ويثري دافعيته حنو إثراء التعلم.
املؤشرات:
 وجد كعاب ملفصل للعد بات مع الكعاب الد اسي ا املسعو . اعلور العد بات ا كل وحد د اسية ،مع عد ططيعها والاهبها مع الوحدات األ ر .184
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 2-7-3حتليل جمال التقومي:
تتنوع وسائل التقويم
تتوافر منهجية واضحة
ومحددة في أساليب

المستةت

التقويم وأدواته

0

1

2

3

4

يتناسب إطار التقويم مع

0

1

2

3

4

وتتعدد أنماطها بما

يراعي التقويم قياس

إطار المحتوى التعليمي
َّعُّل ِمي
والت َ

يتوافر كتاب للتدريبات
يساعد المتعلم على

يضمن قياس الكفاءات

المدى والتتابع

التقويم الذاتي ويثير

المهارية والكفاءات

دافعيته نحو إثراء التعلم

اللغوية

0

1

2

3

4

0

1

2

3

مجموع

4

0

1

2

3

4

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث
المستوى الرابع

إجمالي األداء في
المستويات
المتعددة

الدرجة

16 / 8

16 /5

16 / 6

16 / 8

16 / 12

النسبة

% 50

% 31.25

% 37.50

% 50

% 75

أداء المنهج
20

النس ة

11

% 55

10

% 50

9

% 45

9

% 45

39
—
80

48.75
%

اله نعائة اجلدو السابك ا احملعو الععليمي إا أ د جةَ أدا ِّ سلسلة أجبىد ا يىوا اجملىا بلغى  39د جىة مىج  80د جىة؛ أ
بلسبة  ،%48.75ون ًنيا ملعا ه اجملا ومؤاراا  .ويي نسبة قليلة اد عل أدا ه كاف ا يوا اجلانب.
وقد عك حتليل يوا اجملا جمموعة مج امللحوظات ،أييت ا منيدمعها ما أييت:
مهما مج أدا ات الععلم الوايت لد املععلم.
 اعسم سلسلة أجبد بوجود كعاب اد بات ملفصل نيك جزًا ً -اعسم العد بات ابللمطية ب الوحدات وعل مسعو الكعب.

 ظهىىر الىىو اللسىىع لكعلىىة العنيىىومي ا مهىىا االسىىعمار قلىىي ً قيا ًسىا إا األو ا اللسىىبية انيىىومي بنييىىة املهىىا ات ،وطلى انعكىىاسقبيعىي للمحعىىو الىىو كىىا الىو اللسىىع نيى للمهىىا أقىىل مىج الىىو اللسىىع ا أ مهىىا مىج املهىىا ات األ ىىر كمىىا أاىىه
إلي ا جما احملعو .
 ال اعضا مراعا العنيومي قياس املد والععابع ب الوحدات أو ا املسعوايت واملراحل. 4حتليل أداء املناهج اإلمجايل يف احملاور:
185
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 1-4إمجايل أداء سلسلة أجبد يف جماالت التحليل يف املستوايت املتعددة:
 2-4حتليل أداء سلسلة أجبد مقارنة أبداء املناهج األخرى :6
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اله نعائة اجلداو السابنية إا أ نسبة أدا ِّ سلسلة أجبد ا اجملاالت املععدد بلغ
 ،% 42.75ويي نسبة از د قلي ً
عج معوس نسبة أدا امللاية اليت ضع للعحليل ا د اسة سابنية للباحث ويي  %32.16ون ًنيا للمعا ه واملؤارات.
خامتة الدراسة وتوصياهتا:
البحث أ سلسلة أجبد سلسلة موجهة لف ة حمدد مج مععلمي اللغة العربية مج اللاقني هبا لغة اثنية،

عضا مج

ويي ن ة املسلم األارا مج قلبة كليات اإلجليات؛ األمر الو جعل السلسلة حمصو العفكه ا ما انيدم لعل الف ة ،ومهعمة
بلكل كبه ابمللح ال كيع الو اغلب ا السلسلة عل امللح العواةلي ،كما ظهر جليا ا العحليل.
وقد ظهر ا السلسلة جوانب متيزت هبا عىج هيىا مىج الس سىل الععليميىة ا يىوا اجملىا  ،كمىا ظهىرت بعىت جوانىب النيصىو الىيت
حتعىىاج مىىج النيىىائم على السلسىىلة إا إعىىاد اللظىىر نيهىىا .وقىىد حتصىىل السلسىىلة على نسىىبة  ،% 42.75ويىىي نسىىبة معوسىىطة بى
نسب الس سل األ ر .
ويوصي الباحث يف هناية هذه الدراسة مبا أييت:
 يلىىا أييىىة ابلغىىة إلعىىاد اللظىىر ا سلس ــلة أجب ــد لتعل ــيم اللغ ــة العربي ــة للن ــاطقني بغريه ــا – ون ًني ىا للعحليىىل ال ىوا د ا الد اسىىة-هبدف إعاد إنعاجها ا اكل أنضل ،ومبا لاسب مج الرقملة واإلن ن وبرامة الععليم والععلم اتد ثة.
 دعو الباحث ا لنيائم عل السلسلة إا االسعفاد الفاعلة مج األقر املرجعية املععمد ا اعليم اللغة الثانية ،مثل: oاإلقا املرجعي األو ج املل للغات Common European Framework of Reference

for languages – CEFR
 oالسمات الرئيسة للكفا اللغو ة لد اجملل األمر كي لععليم اللغات األجلبية ACTFL Proficiency
Guidelines 2012
ون ًنيا ألس مله ية قائمة عل معا ه ومؤارات دالة.
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 و دعو الباحث إا اسعصحاب املعا ه اليت وضعها ا يىو الو قىة العلميىة ومؤاىراهتا الدالىة واالسىعفاد ملهىا علىد أتليىف ملىاية.اللغة العربية لللاقني بغهيا وعلد انيو ها
ىعخداما ا اتي ىىا اليومي ىىة
ً  وة ىىي الباح ىىث إبع ىىاد اللظ ىىر ا املف ىىردات اللغو ىىة ا السلس ىىلة هب ىىدف اض ىىميلها املف ىىردات األكث ىىر اس ى؛80 – 20  ون ًني ىا لنياع ىىد ااب ع ىىوا، واص ىىليفها بل ىىا عل ى ا ىىيوعها،)واملواق ىىف االاص ىىالية ا البي ىىة العربي ىىة (امللطوق ىىة واملكعوب ىىة
:وإسنياقها يلا ا اجملا اللغو كج أ كو عل اللحو اآليت
. مج الللاق االاصايل% 80  مج املفردات اللغو ة اسعخد ا أكثر مج% 20  أقل مج. مج الللاق االاصايل% 20  مج املفردات اللغو ة اسعخد ا أقل مج% 80  أكثر مج. كما وةي إبعاد اللظر ا إاكا السلسلة املركز املعمثل بعغليب امللح ال كيع عل امللح العواةليStudy summary
This study provides a thorough analysis of the Abjad series designed for teaching Arabic to non-native speakers,
based on a set of quality standards and indicators that should be maintained in any Arabic as a second language
curriculum. The analysis covers the following areas: content, language skills, processing of phonological and
linguistic issues, artistic output, audiovisual aids, assistive learning supplements, and assessment. The study adopts
a framework of quality standards and indicators that has already been prepared and judged by the researcher, and
applied in the analysis of a number of language curricula in his previous research.
Study question:
Although there are a number of language curricula concerned with teaching Arabic to non-native speakers, it still
suffers from multiple problems, and teaching Arabic to non-native speakers is still complaining about the lack of
an effective Series that transcends the problems of curricula available in the Arab world and abroad. In light of the
above, the study problem can be formulated in the following main question:
To what extent does the Abjad series on teaching Arabic to non-native speakers meet the criteria and indicators set
by the researcher?

Objectives of the study:
The study seeks to achieve the following objectives:
- Analysis of the Abjad series for teaching Arabic to non-native speakers according to the quality standards and
indicators that must be available when preparing Arabic language curricula as a second language.
- Highlighting the most important advantages, shortcomings and problems in the Abjad series for teaching Arabic
to non-native speakers, which are targeted for analysis in the study.
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- Final recommendations.
Study Methodology:
The study follows the descriptive analytical method.
Study Limits:
The third edition of the series issued in 2018.
Study Procedures:
The study proceeded as follows:
Describe the target series for analysis in the study.
Preparing a list of standards that must be met in Arabic language curricula for second language speakers in various
fields, as follows:
The first area: educational content.
The second domain: language skills.
The third field: addressing phonemic and linguistic problems.
Fourth Domain: Artistic Direction.
Fifth field: audio-visual aids.
Sixth Domain: Auxiliary Learning Attachments.
Seventh Domain: Calendar.
The researcher has identified five criteria for each aspect.
Establishing function indicators for each of the criteria.
Analysis of the target series in the study according to the criteria and indicators.
Conclusion of the most important recommendations.
Study conclusion and recommendations:
It is clear from the research that the Abjad series is a series directed to a specific group of learners of Arabic who
are speakers of a second language, which is the category of Turkish Muslims who are students of theology
colleges; Which made the series confined to thinking about what it offers to this category, and is greatly interested
in the structural approach, which in the series has prevailed over the communicative one, as was evident in the
analysis.
Aspects appeared in the series that distinguished it from other educational series in this field, and there were some
shortcomings that need to be reconsidered by those in charge of the series. The chain obtained a percentage of
42.75%, which is a medium percentage among the percentages of other chains.
At the end of this study, the researcher recommends the following:
- There is great importance to reconsider the Abjad series for teaching Arabic to non-native speakers - according to
the analysis contained in the study - with the aim of reproducing it in a better form, in a manner that suits the time
of digitization, the Internet, and modern teaching and learning programs.
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- The researcher calls on those in charge of the series to make effective use of the reference frameworks adopted in
second language teaching, such as:
o Common European Framework of Reference for languages - CEFR
o Key Attributes of Language Proficiency in the ACTFL Proficiency Guidelines 2012ACT
According to methodological foundations based on criteria and function indicators.
- The researcher calls to accompany the criteria that he set in this scientific paper and its indications, and to benefit
from them when composing Arabic language curricula for non-native speakers and when evaluating them.
- The researcher recommends reconsidering the linguistic vocabulary in the series in order to include the
vocabulary most used in daily life and communicative situations in the Arab environment (spoken and written),
and classify them based on their prevalence, according to the Pareto rule 80-20; And dropping it here in the
linguistic field can be as follows:
Less than 20% of the vocabulary is used in more than 80% of the communicative activity.
More than 80% of the vocabulary is used in less than 20% of the communicative activity.
- He also recommends reconsidering the central chain problem represented by giving priority to the synthetic
approach over the communicative one.

مقدم لمؤتمر "اللغة العربية
ألرت

 بح.التعليم العالي في العالم العربي نشر اللغة العربية

:مراجع الدراسة

م مدت اهتمام مؤسسا2013  د)م. ريما سعد الجرف (أ-

.م2013  مارس19  و18 سر التةاصل الحضاري"م امعة العلةم والتكنةلة يام صنعاءم
المهنية الًليمة لمعلم اللغة العربية للناطقين لغا

Common (

م رراما تدرييي مقترح لتنمية الكعايا1996  عيد الر من الصغير محمد عيسىم-

. م غير مطيةعة)م متت ة امعة القاهر1996 باأليهر الشريف أتناء الخدمة (دراسة مقدمة لنيل در ة الدكتةراه في العام

م تر مة عيد الناصر صييرم ابطار المر عي األوربي المشترك للغا2016  مجمةعة من الخيراء في المجلس األوربيم.)م امعة أم القرتEuropean Framework of Reference for languages – CEFR.
.م هيئة التعليمم قطر. معايير المناها التعليمية لدولة قطرا معايير مناها اللغة العربية للمدارس األ نيية.م2011  المركز العربي لل حةث لدول الخليام الكةيتم.تدريسها

ناء وتائ مناها اللغة العربية واستراتيجيا

 الهيئة القةمية لضمان ةد التعليم واالعتماد. م٢٠٠٩ الم يارية لمحتةت ماد اللغة العربية للتعليم قيل الجامعي مارس

-

 وتيقة المستةيا.)(مصر

ACTFL Arabic proficiency guidelines (September 1989), journal of the American Council on The teaching

-

Kristin Lems,1989, Language Training Reference Manual

-

of foreign languages, Volume 22, Number 4.

حوليات اآلداب واللغات
Annals of letters and languages
annaleslettres@gmail.com

190

سلسلة أجبد لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها :دراسة حتليلية وف ًقا ملعايري اجلودة
Abjad Series for Teaching Arabic to non-native speakers:
An Analytical Study According to Quality Standards

الهةامشا
 1الرابطhttps://www.abjadarabi.com/web/team-abjad-t/test-tec-test/ :
 2الرابطhttps://www.facebook.com/abjadarabi/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDb9Su_oqTlG3HBibtcSmE- :
3zatBYx_26o7Sbmw4ytBMhmvmLWiBpCQu9MabuAkGlP44NY0o-s1FyDZ&fref=mentions
 3على سبيل المثال:

اإلطار المرجعي األوربي المشترك للغات Common European Framework of Reference for languages – CEFR.
السمات الرئيسة للكفاءة اللغوية لدى المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية (دليل الكفاءة اللغوية). ACTFL Proficiency Guidelines 2012
أو أي إطار مرجعي تم تحكيمه من قبل مختصين في المجال ،وتم اعتماده من قبل جهة علمية مسؤولة.
 4نشر القائمون على السلسلة نماذج محدودة من الوثيقة المعيارية التي اتبعوها عند التأليف ،يمكن مراجعتها في صحفة أبجد المشار إليها في الهوامش السابق
 5ينظر في :سلسلة أبجد :الكتاب األول :ص .35
 6ينظر :محمد عبدهللا المحجري :مناهج اللغة العربية للناطقين بها لغة ثانية :دراسة تحليلية .بحث مقدم للمؤتمر السنوي السابع لمعهد ابن سيناء
للعلوم اإلنسانية ،مدينة ليل – فرنسا  8 -7يونيو 2013م ،بحث منشور مع مجموعة من بحوث المؤتمر ضمن منشورات مركز الملك عبد هللا
بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.
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Abstract

ملخص

حمسنات
ّ كثرت الدعاوى اليت دعت إىل إعادة النظر يف تصنيف فنون البديع إىل
ٍ  وحمس،معنوية
 وق ّل منها ما ق ّدم، ولكنّها ظلّت يف معظمها دعاوى نظريّة،نات لفظيّة
ّ
ّ
،بديًل حماولة حامد الربيعي
 ومن احملاوالت القليلة اليت ق ّدمت.بديًل
ً مقرتحا
ً رتحا
ً
ً مق
 اتّسمت احملاولة األوىل ابكتمال الدائرة وعدم قبول إضافة.الشحات أبو ستيت
ّ وحماولة
ٍ
.قابل لإلضافة والزايدة
ٌ  واتّسمت احملاولة األخرى ابالنفتاح وأهنا،جانب جديد
ٌ مقرتح
Abstract:
There were many demands that called for reconsidering the
classification of rhetoric "albadee' science " arts into moral and
verbal improvers, yet they remained mostly theoretical claims.
Few of them presented an alternative proposal. Among the few
attempts that presented an alternative proposal were Hamid AlRubaie's, and Al-Shahat Abu Steit. The first attempt was
characterized by the completeness of the circle and the
inadmissibility of adding a new aspect. While the second one was
characterized as an open proposal that could be added and
increased.
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.
مقدمة:
حمسنات معنويّة ،وحم ّسنات لفظيّة ،و َّ
أن هذا
دعا ٌ
عدد من الدارسني املعاصرين إىل إعادة النظر يف تصنيف فنون البديع إىل ّ
فصًل متعسفًّا بني اللفظ واملعىن.
التصنيف جيحف بقيمة الفنون البديعيّة ،ويقيم ا
مقرتح بديل .ومن احملاوالت القليلة اليت
بديًل ،إذ اكتفى معظمهم بطلب إعادة النظر دون تقدمي ٍ
وقليل من هؤالء الدارسني َمن ق ّدم تصني افا ا
ٌ

الشحات أبو ستيت يف كتابه (دراسات
مقرتحا ا
بديًل حماولة حامد الربيعي يف كتابه (مقاييس البًلغة بني األدابء والعلماء) ،وحماولة ّ
ق ّدمت ا

منهجية يف علم البديع).

أهم النتائج يف اخلامتة،
ستقف هذه الورقة أما هاتني احملاولتني تعرضهما يف املبحث ّ
األول ،وتوازن بينهما يف املبحث اآلخر ،مث تستخلص ّ
ٍ
هم ما يف احملاولتني ،ويرصد
وسيكون كل ذلك مسبوقاا
مبدخل ّ
ميهد للموضوع ،ويفتح الطريق إليه .وانتهجت الورقة ا
منهجا موازاًن يقف على أ ّ
ما بينهما من وجوه االختًلف واالتّفاق.

 .2مدخل
من املعلوم أن السكاكي (ت626هـ) هو أول من حاول تقسيم البًلغة العربية إىل ٍ
علوم حني جعل القسم الثالث من كتابه (مفتاح العلوم)
ّ
ّ َ
علما اثلثاا
ًّ
قسم البًلغة إىل علمني – املعاين والبيان  -وال جيعل البديع ا
خاصا بعلمي املعاين والبيان ،وأحلق هبما احملسنات البديعية .فهو ي ّ
علما اثلثاا إال يف احملاوالت اليت تلت السكاكي عند ابن الناظم بدر الدين بن مالك
مستقًل ،بل ملح اقا بذلكما العلمني .ومل
ا
يستقل البديع ا
ّ
(ت686هـ) يف كتابه (املصباح) ،واخلطيب القزويين (739هـ) يف (تلخيص املفتاح).

ٍ
ومع ذلك َّ
هل حديثه
حمسنات معنويّةّ ،
فإن السكاكي هو ّأول َمن صنّف احملسنات البديعيّة إىل ّ
وحمسنات لفطيّة .يقول الس ّكاكي يف مست ّ

قسم
كثريا ما يُصار إليها لقصد حتسني الكًلم فًل علينا أ ْن نشري إىل األعرف منها ،وهي قسمانٌ :
عن البديع" :فهاهنا وجوهٌ خمصوصة ا
()1
شراح التلخيص أثر
وقسم يرجع إىل اللفظ"  .وتبعه يف هذا التصنيف اخلطيب القزويين الذي م ّده ّ
يرجع إىل املعىنٌ ،
وتوسع فيه .واقتفى ّ
التصنيف الغالب على كث ٍري مما ُكتب يف البديع إىل يومنا هذا.
التصنيف
اخلطيب ،وأضحى هذا
َ
ُ
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وقد كان هذا التقسيم حمل نظ ٍر عند ٍ
عدد من الدارسني املعاصرين ،وذلك بسبب ما آل إليه من نظرةٍ جعلت من فنون البديع جمرد حمس ٍ
نات
ّ ّ
ّ
عرضي ٍة ال ٍ
عرفه بقوله:
ذاتية ،فحسنها عرضي يكون بع د متام املطابقة ووضوح الداللة ،وهذا ما جنده ا
ّ
ماثًل يف تعريف اخلطيب للبديع حني ّ
()2
علما اثلثاا عند اخلطيب
علم يُعرف به وجوه حتسني الكًلم بعد رعاية املطابقة ملقتضى احلال ووضوح الداللة"  .ومع أ ّن البديع استقل ا
"هو ا
القزويين ،لكن النظرة إليه ظلّت على أنّه غري وثيق الصلة مبا يقتضيه املقام ،وما يستلزمه وضوح الداللة ،و َّ
جمرد التزيني
أن دوره
ٌ
مقتصر على ّ

األول منهما مبهمة رعاية املطابقة ملقتضى احلال ،ويضطلع اآلخر
والتحسني العرضي ،وأنّه يف األمهيّة دون علمي املعاين والبيان ،إذ يضطلع ّ
مبهمة وضوح الداللة .ومن هنا تعددت نداءات املعاصرين إىل إعادة النظر يف هذا التصنيف للبديع وما جره إليه من نظرة جعلته يف مر ٍ
تبة
ّ
ّ
متأخرة عن قسيميه املعاين والبيان .فهذا أمحد موسى يقول " :غرضنا الذي نرمي إليه من وراء هذا البحث هو إنصاف البديع من جور
ط من مكانته،
املتأخرين ،وإنقاذه من عسفهم ،بوض عه يف مكانه الًلئق به من البًلغة ،واالقتصاص له من هذا احلكم اجلائر الذي ح ّ

وعرضا من أعراضها ،ال يُقصد
وأضعف من ّقوته ،وقلّل من هبائه وروعته ،وقضى عليه ب ْن يكون ا
ذيًل من ذيول البًلغة ،وذنباا من أذًنهبا ،ا
لذاته ،وال يُؤم لنفسه ،وال يعود على األسلوب ابلتحسني الذايت ،بل هو التابع الزنيم والًلحق الذليل الذي ال يلقى من الكبار والجًلل ما
يلقاه الذايت األصيل"(.)3

ٍ
السر يف أتثري لو ٍن
يؤسس البديع ا
يقرر ا
قائًل" :ينبغي أ ْن ّ
كل شيء على الدراسة النفسيّة اليت هتدي إىل بيان ّ
وهذا أمحد أمحد بدوي ّ
أوال وقبل ّ

وتلمس األقسام العقليّة اليت ال تزيد ثروة الحساس والشعور ،وأ ْن نؤمن َّ
بن املعىن هو الذي يقود العبارة إىل
ب ٍّ
ديعي دون الدراسة الصوريّةّ ،
ِّ
صورهتا ،و َّ
ويؤدي إليهّ .أما التًلعب ابأللفاظ ،وبذل
بديعي ال يكون له
حمس ٍن
ٍّ
نصيب من اجلمال إال إذا كان املعىن هو الذي يتطلّبه ّ
ٌ
كل ّ
أن ّ
ٍ
لوًن من ألوان البديع دون
ليصور ا
أديب فنّان .وهلذا نضرب ا
فمما ال يسعى إليه ٌ
اجلهد لإلغراب يف الصناعة ّ
كل مثال صنع جمتلباا ّ
صفحا عن ّ
ٍ َّ
أ ْن ينبض ابحلياة ،ويزخر ابلعطفة ،ومن غري أ ْن تكون هذه الصناعة قد جاءت؛ َّ
تصور
ألن املعىن وحده هو الذي تطلّبها من ًنحية أَّنا ّ
النفسي"(.)4
الحساس
ّ

يب من ذلك ما دعا إليه أمحد مطلوب حني رأى "أ ْن يعاد النظر يف فنون البديع اليت ذكرها القزويين وغريه من املتأخرين ،فيُؤخذ منها ما
وقر ٌ
ألغازا"(.)5
له قيمةٌ يف التعبري ،ويُرتك ما كان لعباا ابأللفاظ ،أو تعميةا و ا

بديًل ،إذ اكتفى معظمها ابلدعوة إىل إعادة النظر يف هذا التصنيف للبديع دون أن
وعلى الرغم من تع ّدد هذه الدعوات ف َق َّل منها ما ق ّدم ا
ديًل.
يقرتح تصني افا ب ا
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بديًل لفنون البديع ،حماولة حامد الربيعي يف كتابه (مقاييس البًلغة بني األدابء
ومن احملاوالت القليلة اليت حاولت أ ْن تقرتح تصني افا ا
دائرا حول هاتني
والعلماء) ،وحماولة ّ
الشحات أبو ستيت يف كتابه (دراسات منهجيّة يف علم البديع) .وسيكون موضوع مبحثَي الدراسة ا
عرضا هلما ،ونق ّدم يف املبحث اآلخر موازنةا بينهما.
األول ا
احملاولتني ،نق ّدم يف املبحث ّ

 .3عرض احملاولتني
 1.3حماولة حامد الربيعي يف كتابه (مقاييس البًلغة بني األدابء والعلماء)
فضًل عن إلغائها .يقول
بيعي يف إعادة تصنيف فنون علم البديع على إبقاء فكرة التحسني ،وعدم التقليل من شأَّنا ،ا
ترتكز حماولة حامد الر ّ

يف شأن ذلك" :وأحسب َّ
أحدا لن يستطيع إلغاء أو استبعاد اهلدف البًلغ ّي الذي مجعت هذه الفنون وأبرزت خلدمته ،وهو التحسني،
أن ا

حمسنات لألسلوب"(.)6
إ ْذ ال يتنازع متنازعان يف أ َّّنا ّ

ويرد ح امد الربيعي النظرة اليت أضعفت فكرة التحسني إىل سببني" :أحدمها :ما يوهم به كًلم البلغاء وطريقة معاجلتهم لتلك الفنون من أ َّّنا
احملسنات إىل معنويّة
قسموا ّ
حمسنات إضافيّة وزخرف وزينة حيلّى هبا الكًلم .واآلخر :هو ذلك التقسيم الذي َّنجه البًلغيون حني ّ
ّ
ولفظيّة"(.)7
عارضا ،وزينةا خارجيّة ،بل على َّ
أن النظرة إىل فكرة التحسني جيب أ ْن تنفذ إىل َّ
ويرى َّ
هري ميارس
أمرا ا
أمر جو ّ
أن التحسني ٌ
أن التحسني ليس ا
دورا قنيًّا ال ميكن التغاضي عن قيمته البًلغيّة(.)8
ا

جوهري
األول :أن التحسني أمر
وبناء عليه يرى حامد الربيعي أ ّن أي حماولة لعادة تصنيف فنون البديع جيب أن تضع يف حسباَّنا أمرينّ :
ّ
ٍ
التأمل ميكن
إضايف .واآلخر :تناسي تقسيم البًلغيني
ال
لكن بشيء من ّ
للمحسنات البديعيّة إىل معنويّة ،ولفظيّة .يقول حامد الربيعي" :و ْ
ّ
ّ
الفين من خًلل الظواهر البديعيّة ،وهذا يقتضي أ ْن ننسى أو نتناسى تقسيم البًلغيني،
أ ْن ّ
ترد فكرة التحسني إىل حقيقتها لتمارس دورها ّّ
وأ ْن نتعامل مع فنون البديع على أَّنا وجوه حتس ٍ
ني لألسلوب األديب"(.)9

وانطًلقاا من ذلك عمد حامد الربيعي إىل تقدمي حماولته يف إعادة تصنيف فنون البديع .ومتثّلت هذه احملاولة يف توزيع فنون البديع على ثًلثة
يتكون منها األسلوب ،وتتح ّدد هبا مساته اجلمالية ،وهي :الصوت ،والرتكيب ،والداللة"(.)10
حماور رئيسية "متثّل أبرز العناصر اليت ّ
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األول (اجلانب الصويت) الفنون اآلتية(:)11
وأدرج حامد الربيعي حتت احملور ّ
 – 1اجلناس بنواعه
 – 2السجع بنواعه
 – 3املوازنة
 – 4القلب
 – 5التشريع
 – 6لزوم ما ال يلزم
ووضع حامد الربيعي حتت احملور الثاين (اجلانب الرتكييب) الفنون اآلتية(:)12
 – 1املقابلة
 – 2التفويف
 – 3العكس
 – 4اللف والنشر
 – 5اجلمع
 – 6التفريق
 – 7التقسيم
 – 8اجلمع مع التفريق
 – 9اجلمع مع التقسيم
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 – 10اجلمع مع التفريق والتقسيم
وضمن حامد الربيعي حتت احملور الثالث (اجلانب الداليل) الفنون اآلتية(:)13
ّ
 – 1الطباق
 – 2التدبيج
 – 3مراعاة النظري
 – 4تشابه األطراف
 – 5إيهام التناسب
 – 6الرصاد
 – 7املشاكلة
 – 8االستطراد
 – 9املزاوجة
 – 10الرجوع
 – 11التورية
 – 12االستخدام
 – 13التجريد
 – 14املبالغة
الكًلمي
 – 15املذهب
ّ
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 – 16حسن التعليل
 – 17التفريع
الذم
 – 18أتكيد املدح مبا يشبه ّ
الذم مبا يشبه املدح
 – 19أتكيد ّ
 – 20االستتباع
 – 21الدماج
 – 22التوجيه
 – 23اهلزل الذي يراد به اجلد
 – 24جتاهل العارف
 – 25القول ابملوجب
ويع ّق ب حامد الربيعي بعد هذه احملاولة يف إعادة تصنيف البديع بقولهَّ " :
إن تصنيف الفنون البديعيّة على النحو الذي تق ّدم من شأنه أ ْن
أساسا هلا ،ويعيد للبديع حيويته ،ويدخله يف صلب النظريّة البًلغيّة ،انطًلقاا من َّ
أن
يقضي على تلك القسمة اليت تتّخذ من املعىن واللفظ ا
البًلغة على خمتلف مباحثها تعمل على ضبط جهات احلسن يف األسلوب"(.)14

الشحات أبو ستيت يف كتابه (دراسات منهجية يف علم البديع)
 2.3حماولة ّ
شراح
تنطلق نظرة الش ّحات أبو ستيت من مراجعة لتعريف البديع عند اخلطيب القزويين  -الذي عرضنا له سابقا – َ
ومن تبعه فيه من ّ
جمرد حتسينه وتنميته ،دون أ ْن تكون
التلخيص .فهو ال يوافق على هذا التعريف؛ ألنَّه "جيعل وظيفة فنون البديع يف األسلوب مقصورةا على ّ
متأخرة بعد علمي املعاين والبيان ،فعلم املعاين خمتص ابعتبارات مطابقة
من عوامل بًلغته .كما أنَّه يضع علم البديع يف مرتبة دانية ،ومرحلة ّ

املقررة يف العلمني تتح ّقق بًلغة الكًلم ،مث أتيت
الكًلم ملقتضى ّ
احلال .وعلم البيان خمتص ابعتبارات وضوح الداللة ،ومبراعاة االعتبارات ّ
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أساسا يف بًلغته .وهذه نظرة جمحفة
فنون البديع بعد ذلك على الكًلم البليغ لتكسوه رداء احلسن ،وتلبسه قًلئد الزينة ،دون أن تكون ا
()15
وضم حتت رايته – لفرتات طويلة – معظم فنون البًلغة،
كثريا ما أطلق عليهاّ ،
بعلم كان البحث فيه اخلطوة األوىل يف مسرية البًلغة ،و ا
منها ما هو من علم املعاين ،وما هو من علم البيان حسب مصطلحات املتأخرين"(.)16

صوري ال تتع ّدى فائدته ضبط األلوان
"تقسيم
الشحات أبو ستيت النظر يف تقسيم احمل ّسنات إىل معنويّة ولفظيّة ،ويرى أنّه
وهلذا يعيد ّ
ّ
ٌ
ٍ
لناحية من النواحي اليت يقوم عليها
إضعاف
فصل بني املعاين واأللفاظ يف العمل األديب ،فهذا الفصل فيه
ٌ
وتقنينها ،وينبغي أال يُفهم على أنّه ٌ

األسلوب البليغ ،إ ْذ يتكامل لفظه ومعناه ألداء الغرض املقصود ،وال يصح أن نفصل بني اللفظ واملعىن يف إحداث اجلمال واحلسن

احملسنات اللفظيّة ال حتسن إال مبوقع معناها يف العقل،
تتم بًلغة األسلوب إال هبما ا
لألساليب ،فكل منهما ال يوجد دون اآلخر ،وال ّ
معا .و ّ
احملسنات املعنويّة ال حتسن إال مبراعاة األلفاظ احلاملة للمعىن ،وقد نبّه البًلغيّون على ذلك"(.)17
و ّ

وتشعبها ،وتع ّدد أمسائها ،وتداخلها ،واختًلط بعضها ببعض .يقول
وممّا دعاه ا
أيضا إىل إعادة تصنيف فنون البديع كثرة هذه الفنونّ ،
وتشعبت وتع ّددت أمساؤها وتداخلت
الشحات أبو ستيت" :ومن تتبّعي لفنون البديع يف مصادرها املختلفة رأيت أ ّن هذه الفنون قد كثرت ّ
ّ
صورها واختلط بعضها ببعض حّت غدا حصرها واستيعاهبا أمرا صعبا حيتاج إىل ٍ
شاق؛ لذا ينبغي أ ْن تضم يف أبو ٍ
اب أو فصول،
جهد ّ
ّ
ا ا
ّ
وتضمن كل و ٍ
عام ترمي إليه ،فيتم من خًلل ذلك حصر فنون البديع يف ٍ
احد منها جمموعة من الفنون البديعيّة اليت تشرتك يف ٍ
نطاق
غرض ٍّ
ّ
ّ
()18
ٍ
ييسر درسها ،ويعني على نقدها وتقييمها" .
حم ّدد ّ
الشحات أبو ستيت يعيد تصنيف فنون البديع يف ثًلث جمموعات:
ومن هنا راح ّ
– جمموعة (فنون التناسب) :وهي جمموعة من الفنون البديعية :حت ّقق التناسب بني عناصر الكًلم ،وتعمل على تًلحم أجزائه ،ومتاسك

احدا ،ال خلل فيها وال تباين(.)19
عناصره ،ويبدو كالسبيكة اليت أفرغت إفراغا و ا

ٍ
عًلقات بينها "عن طريق التضاد ،أو التناسب ،أو تعلق ّأوله آبخره ،أو التناسق
وأتيت هذه الفنون يف وصل الكًلم ،وربط أجزائه وإجياد
األديب وحدة متكاملة األجزاء متناسقة الوضع"(.)20
الصويت ،إىل جانب جعل العمل ّ
الشحات أبو ستيت ضمن هذه اجملموعة الفنون اآلتية(:)21
وأدرج ّ
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 – 1الطباق
 – 2املقابلة
 – 3مراعاة النظري
 – 4الرصاد
 – 5املزاوجة
 – 6السجع
 – 7مواضع التأنق :حسن االبتداء ،فواتح السور ،حسن التخلّص ،حسن االنتهاء ،خوامت السور.
الشحات أبو ستيت ضمن هذه
– جمموعة (فنون التخييل واإليهام) :وهي جمموعة الفنون البديعيّة اليت يربز فيها التخييل واليهام .وجعل ّ
اجملموعة الفنون اآلتية(:)22

 – 1التورية
 – 2املشاكلة
 – 3حسن التعليل
 – 4التجريد
الذم
 – 5أتكيد املدح مبا يشبه ّ
الذم مبا يشبه املدح
 – 6أتكيد ّ
 – 7التوجيه
 – 8جتاهل العارف
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 – 9اجلناس
الشحات أبو ستيت على فنون هذه اجملموعة بقوله" :وظهور عنصر اليهام يف هذه الفنون ال يعين أ َّّنا موقوفةٌ عليه ،فكثريٌ منها
ويع ّقب ّ
دورا له شأنه يف ربط األسلوب وحتقيق التناسب بني أجزائه وعناصره"( .)23وهذا يعين َّ
غالب
عنصر ٌ
أن عنصر اليهام يف هذه الفنون ٌ
يلعب ا
لكنّه ال حيجز هذه الفنون عن أتدية أدوا ٍر أخرى كتحقيق التناسب .فالتصنيف هنا جيري مبا غلب دون ٍ
إغفال ألدوار أو وظائف أخرى
تؤديها هذه الفنون.
ميكن أ ْن ّ

جمموعة (فنون اإلمجال والتفصيل) :وهي جمموعة الفنون البديعيّة "اليت تقوم على المجال والتفصيل ،والهبام واليضاح ،واجلمع والتفريق،
وما أشبه ذلك"(.)24

ويشوق
ويُعرض املعىن يف هذه الفنون "يف صورتني خمتلفتني ،جمملة
ومفرقة ،ممّا ّ
ّ
يفخم املعىن ويؤّكده ،ويثري االنتباه حنوه ّ
ومفصلة ،أو جمموعة ّ

إليه"(.)25

الشحات أبو ستيت هذه اجملموعة الفنون اآلتية(:)26
َّ
وضم َن ّ
 – 1اللف والنشر
 – 2اجلمع
 – 3التفريق
 – 4التقسيم
 – 5اجلمع مع التفريق
 – 6اجلمع مع التقسيم
 – 7اجلمع مع التفريق والتقسيم
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ٍ
َّ
وضم فنون بديعيّة
وال ي ّدعي ّ
َّنائي ال يقبل التعديل والضافة ،واستحداث جمموعات أخرىّ ،
الشحات أبو ستيت احلصر وأن هذا التصنيف ّ
ٍ
الشحات أبو ستيت" :واقتصارًن على هذه الفصول وما درسناه فيها
أخرى هلا ،بل هو
ٌ
قابل للتطوير ،ومبثابة متهيد للطريق .يقول ّ
تصنيف ٌ
كل فصل ،إّّنا ذلك مبثابة إشارةٍ على الطريق بقدر ما هيّأت الظروف ومن امليسور تسمية
من فنون ال يعين حصر فصول البديع أو فنون ّ
ٍ
وضم ألو ٍان فيها ،أو إضافة ألو ٍان أخرى إىل الفصول اليت مسّيناها"(.)27
فصول أخرى ّ
 .4موازنة بني احملاولتني
سنحاول يف هذا املبحث أ ْن نوازن بني احملاولتني عرب إبراز أوجه االختًلف ،واالتّفاق بينهما.
 1.4أوجه االختًلف بني احملاولتني
نصية تشمل معظم
مكوًنت ّ
 – 1يغلب على حماولة حامد الربيعي االرتكاز على جانب بنائي حياول أ ْن يصنّف الفنون البديعيّة عرب ّ
البنيوي .فاجلوانب اليت صنّف فيها حامد الربيعي الفنون البديعيّة – الصويت ،الرتكييب،
النص املتعارف عليها يف إطار الدرس
مستوايت ّ
ّ
الشحات أبو ستيت فيغلب عليها االرتكاز على جانبني،
الداليل – هي مستوايت درس النص يف أعراف الدراسة البنيويّة .وأما حماولة ّ
داليل يبحث عن الداللة الغالبة على الفن البديعي ،وال تسيطر فكرة
جانب تركييب يبحث عن أواصر ربط عناصر الكًلم ،وجانب ّ
الشحات أبو ستيت بدليل أنّنا جند فنني صوتيني يف جمموعتني خمتلفتني ،فنجد السجع يف
املستوايت ال ّ
نصيّة والرصد البنائي على حماولة ّ
اجملموعة األوىل( :فنون التناسب) ،وجند اجلناس يف اجملموعة الثانية( :فنون التخييل واليهام) يف حني جند كًل الفنني عند حامد الربيعي يف
اجلانب( :الصويت) لغلبة الرصد البنائي على حماولته.
الشحات أبو ستيت ،فهي فكرة أساسيّة يف اجملموعة األوىل( :فنون
 - 2تسيطر فكرة متاسك أجزاء الكًلم وتًلمحه على تصنيف ّ
التناسب) ،وغري مغف ل عنها يف اجملموعة الثانية( :فنون التخييل واليهام) ،ومًلحظة يف اجملموعة الثالثة( :فنون المجال والتفصيل)؛ أل ّن
رد آلخر الكًلم إىل ّأوله .و ّأما يف حماولة حامد الربيعي فًل تربز فكرة تًلحم عناصر الكًلم إال يف اجلانب
التفصيل الذي يعقب المجال هو ّ
الثاين( :الرتكييب).

فن يف دائرة حم ّددة ال تسمح
ي – إن ّ
صح التعبري – حياول أ ْن يضع كل ّ
 – 3ميكن القول بن تصنيف حامد الربيعي تصنيف ح ّد ّ
تغلييب يصنّف الفن مبا يغلب عليه ،ويسمح ابلتداخل والتناوب والفصل املؤقّت
الشحات أبو ستيت فهو ت ٌ
ابلتداخل .وأما تصنيف ّ
صنيف ّ
الذي يصنف وال حيد الفن حب ٍد ٍ
صارم ال يربحه.
ّ ّ ّ
ّ
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ف َّنائي ،فهو إن كان يقبل إضافة فنون بديعيّة أخرى إىل أحد اجلوانب الثًلثة
 – 4ويتبع ذلك القول :ب ّن تصنيف حامد الربيعي تصني ٌ
ٍ
النص ،وحتصره
حصر لفنون البديع وف اقا ملستوايت ّ
كل ّ
فإنه ال يقبل زايدة جانب جديد؛ إ ْذ هو ٌ
نصيّة ال تقبل الزايدة ،وهي مستوايت تغطّي ّ
مقرتحا مفتوحا ،يقبل الزايدة والتعديل ،سواء عرب إضافة فنون بديعيّة أخرى لحدى
فيظل
فيها .و ّأما تصنيف ّ
ا
الشحات أبو ستيت ّ
فنوًن بديعيّة أخرى.
تضم ا
اجملموعات الثًلث اليت ذكرها ،أو عرب إضافة جمموعات جديدة ّ

 – 5أدى اكتمال دائرة التصنيف عند حامد الربيعي إىل إدراج ٍ
تصنيف غري قابل لزايدة ٍ
جانب جديد،
عدد أكرب من الفنون البديعيّة ،فهو
ٌ
ّ
الشحات أبو ستيت فأل ّن تصنيفه
فًل مناص من احلصر بكرب قد ٍر ممكن ،وهلذا جند يف اجلانب الثاين:
مخسا وعشرين فناا .و ّأما ّ
(الداليل) ا
ّ
يظل تصني افا يف دائرة املقرتح القابل للتعديل والضافة فًل جند لديه احلرص على إدراج ٍ
عدد كب ٍري من فنون البديع.
ّ
 2.4أوجه االتّفاق بني احملاولتني
جمرد الزخرف والزينة ،بل هو
 – 1انطلقت كلتا احملاولتني من فكرة أن التحسني البديعي
ّ
جوهري وليس حتسيناا عرضيًّا يتوقف دوره على ّ
شراح
أصيل يف بًلغة الكًلم .وهلذا وجدًن يف كلتا احملاولتني دعوة إىل إعادة النظر فيما ذهب إليه اخلطيب القزويين َ
ومن سايره من ّ
جزءٌ ٌ
حتسني عرضي ال ذايتّ.
التلخيص من أ ّن التحسني الناجم عن البديع
ٌ

 – 2تتفق احملاولتان يف النظر إىل بعض فنون البديع على أ َّّنا وسائل لتماسك عناصر الكًلم ،وهو ما يتَضح يف اجلانب الثاين( :الرتكييب)

الشحات أبو ستيت وإ ْن مل تغب عنده فكرة التماسك عن اجملموعتني
عند حامد الربيعي ،ويف اجملموعة األوىل( :فنون التناسب) عند ّ
األخريني.

ٍ
تصنيف جيين على إدراك القيمة
وحمسنات لفظية
ٌ
حمسنات معنويةّ ،
احملسنات البديعيّة إىل ّ
 – 3تشرتك احملاولتان يف النظر إىل أن تصنيف ّ
حسن الكًلم ًنتج عن أحدمها دون اآلخر ،ال على أنّه
احلقيقيّة لفنون البديع ،ويوهم إبمكان الفصل بني اللفظ واملعىن ،ويوقع يف ّ
الظن أ ّن ْ
معا.
نتيجة لتًلحم االثنني ا
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 .5خامتة:
وميكن أ ْن نوجز أبرز نتائج الدراسة يف اآليت:
أهم دوافع اليت دفعت كل حماولة إىل إعادة النظر يف
جوهري ذايتّ ال
 – 1تتفق احملاولتان على أ ّن التحسني البديعي
ّ
عرضي .وكان هذا من ّ
ّ
ٍ
وحمسنات لفظية.
حمسنات معنويةّ ،
تصنيف فنون البديع ،ومراجعة قسمتها إىل ّ
الشحات أبو ستيت البعد الرتكييب الداليل.
 – 2يغلب على تصنيف حامد الربيعي البعد البنائي ،ويغلب على تصنيف ّ
حدي اكتملت دائرته ،فإ ْن كان يقبل إضافة فنون بديعيّة أخرى إىل أحد اجلوانب الثًلثة
 – 3يتّسم تصنيف حامد الربيع ّي بنه
ٌ
تصنيف ّ
ٍ
قابًل للتعديل والزايدة وإضافة سواءا عرب إضافة
مقرتحا
فإنه ال يقبل زايدة
مفتوحا ا
جانب جديد .وأما تصنيف ّ
ا
فيظل ا
الشحات أبو ستيت ّ
فنوًن بديعيّة أخرى.
تضم ا
فنون بديعيّة أخرى لحدى اجملموعات الثًلث اليت ذكرها ،أو عرب إضافة جمموعات جديدة ّ

اهلوامش:
حممدي قابيل ،ق ّدم له وراجعه :جمدي فتحي السيد ،القاهرة :املكتبة
حممد :مفتاح العلوم ،حتقيق :محدي ّ
كي ،أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن ّ
( )1السكاّ ّ
التوفيقيّة ،ص.365
الصعيدي" ،القاهرة :مكتبة اآلداب1417 ،هـ1997/م.3/4 ،
( )2اخلطيب القزويين ،اليضاح "ضمن البغية لعبداملتعال
ّ
العريب للطباعة والنشر1388 ،هـ1969/م ،ص.470
( )3موسى ،أمحد إبراهيم ،الصبغ البديعي يف اللغة العربيّة ،القاهرة ،دار الكاتب ّ
( )4يف تقدميه لكتاب:
شرف ،حفين حممد ،ابن أيب الصبع املصري بني علماء البًلغة ،القاهرة ،ط1962 ،1م ،ص :ز.
( )5مطلوب ،د .أمحد ،القزويين وشروح التلخيص ،بغداد ،مكتبة النهضة ،ط1387 ،1هـ1967/م ،ص.643
املكرمة ،معهد البحوث العلميّة وإحياء الرتاث السًلم ّي جبامعة ّأم القرى،
( )6الربيعي ،حامد صاحل خلف ،مقاييس البًلغة بني العلماء واألدابء ،م ّكة ّ
1416هـ1996/م ،ص.693
( )7املصدر نفسه ،ص.693
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( )8ينظر :املصدر نفسه ،ص.694
( )9املصدر نفسه ،ص.694
( )10املصدر نفسه ،ص.694
( )11املصدر نفسه ،ص.695 ،694
( )12املصدر نفسه ،ص.697 ،696
( )13املصدر نفسه ،ص.699 - 697
( )14املصدر نفسه ،ص.700
املعتز (ت296ه).
استقل هبا بعد أ ْن كانت أتيت يف ثنااي مؤلّفات العلوم األخرى ،وهو كتاب البديع البن ّ
( )15إشارة إىل ّأول كتاب أُفرد أتليفه للبًلغة و ّ
( )16أبو ستيت ،الشحات ،دراسات منهجية يف علم البديع ،ط1414 ،1هـ1994/م ،ص.27
( )17املصدر نفسه ،ص.29
( )18املصدر نفسه ،ص.4
( )19املصدر نفسه ،ص.31
( )20املصدر نفسه ،ص.31
( )21املصدر نفسه ،ص.31
( )22املصدر نفسه ،ص.127
( )23املصدر نفسه ،ص.127
( )24املصدر نفسه ،ص.221
( )25املصدر نفسه ،ص.221
( )26املصدر نفسه ،ص.221
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( )27املصدر نفسه ،ص.5

املصادر واملراجع:
الصعيدي" ،القاهرة :مكتبة اآلداب1417 ،هـ1997/م.
 اخلطيب القزويين ،اليضاح "ضمن البغية لعبداملتعالّ
املكرمة ،معهد البحوث العلميّة وإحياء الرتاث السًلم ّي جبامعة ّأم القرى،
 الربيعي ،حامد صاحل خلف ،مقاييس البًلغة بني العلماء واألدابء ،م ّكة ّ1416هـ1996/م.
الشحات ،دراسات منهجية يف علم البديع ،ط1414 ،1هـ1994/م.
 أبو ستيتّ ،حممدي قابيل ،ق ّدم له وراجعه :جمدي فتحي السيد ،القاهرة :املكتبة
حممد :مفتاح العلوم ،حتقيق :محدي ّ
اكي ،أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن ّ
 الس ّك ّالتوفيقيّة.
 شرف ،حفين حممد ،ابن أيب الصبع املصري بني علماء البًلغة ،القاهرة ،ط1962 ،1م. مطلوب ،د .أمحد ،القزويين وشروح التلخيص ،بغداد ،مكتبة النهضة ،ط1387 ،1هـ1967/م.ي للطباعة والنشر1388 ،هـ1969/م.
 -موسى ،أحمد إبراهيم ،الصبغ البديعي في اللغة العربيّة ،القاهرة ،دار الكاتب العرب ّ
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ملخص Abstract

معلومات المقال Article info

اجتهد النحويون يف وضع قواعد للغة العربية حتفظ ألسنة املستعملني هلا من اللحن ،ويف
خضم ذلك اعتمدوا على علوم أخرى ملزيد من الدقة والتمحيص والتعليل.

اتريخ االستالم 2021/09/07.:
اتريخ القبول 2021/10/17:

تتناول الدراسة مناذج من اجملاالت غري اللغوية اليت سلكها النحاة وهم يضعون للعربية
قواعدها ،هذه اجملاالت اليت ظهرت يف االستعانة بعلم الكالم وعلم العقيدة اإلسالمية،
فكان أتثرهم بعلم الكالم يف املباحث األصولية ،وكان أتثرهم مبسائل العقيدة اإلسالمية يف
التوجيه اإلعرايب لآلايت القرآنية بوجه عام .هتدف الدراسة إىل إبراز طبيعة العالقة اليت
ربطت النحو العريب هبذه اجملاالت غري اللغوية ،من أجل أن تكون نظرة الدارسني إليه أكثر
دقة وموضوعية.
Abstract
The study deals with examples of non-linguistic fields that the
grammarians used while laying the rules for Arabic. These fields
appeared in the use of theology and the science of Islamic belief,
as they were influenced by theology in fundamentalist
investigations and by Islamic belief, in the grammar directing of
the Quranic verses in general.
The study aims to highlight the nature of the relationship that
linked grammar in these non-linguistic fields, and therefore the
researchers' view of Arabic grammar will be more accurate and
objective.

الكلمات املفتاحية:
اجملاالت؛ العقيدة؛ كالم؛ اللغوية؛ أصول.

)Key words ( 05
;fields; belief; theology; linguistic
fundamental.
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مقدمة:
جاء يف تعريف النحو أنه "انتحاء مست كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغريه ،كالتثنية واجلمع والتحقري والتكسري واإلضافة والنسب
والرتكيب وغري ذلك؛ ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية أبهلها يف الفصاحة ،فينطق هبا وإن مل يكن منهم ،وإن شذ بعضهم عنها رد به
إليها".1
هذا هو النحو ،وهذا هو اهلدف منه ،لكن النحو العريب كأي علم من العلوم بدأ بسيطًا لصي ًقا مبجاله ،وهو استقراء ما نطقته العرب ،مث
االنتقال بعد ذلك إىل التقعيد والتنظري ،وعرب العصور تفرعت مسائل هذا العلم وتشعبت ،فاحتاج علماؤه إىل علوم أخرى يشبعون هبا هنمهم
يف البحث والتمحيص ويربرون هبا ما يذهبون إليه من أتويالت وتعليالت ،وهلذا الحظ الدارسون ارتباط النحو العريب بعلوم أخرى كعلم
العقيدة اإلسالمية وعلم الكالم ،والسؤال املطروح هنا :هل هذه العلوم جزء ال يتجزأ منه أم أهنا ألصقت به خلصوصية يف املنهج؟ هذا ما
حتاول الدرا سة أن جتيب عنه ،وقد أشار كثري من الدارسني إىل هذه العالقة ،غري أهنم مل يوضحوا ما إذا كان ارتباط النحو العريب هبذه العلوم
حتمي أو أنه مسلك اختياري سلكه بعض النحاة ،هلذا يهدف البحث إىل الكشف عن طبيعة هذه العالقة من خالل األمثلة
منحى علمي دقيق
والشواهد املنتقاة ،وعلى هذا األساس تصبح أحكام الدارسني للنحو العريب
أحكاما خالية من املبالغة أو التجين ،ذات ً
ً

وموضوعي.
العرض:

اضحا يف النحو العريب ،فأخرجته من البحث اللغوي الصرف
أتثريا و ً
إن املتتبع لكثري من مسائل النحو املختلفة يالحظ أن هناك ً
علوما أثرت ً

إىل غريه ،من هذه العلوم :علوم الشريعة أبنواعها ،من فقه وتفسري وعقيدة وغريها ،يضاف إىل ذلك علم الفلسفة وما ارتبط به من منطق
اضحا يف املباحث األصولية
أثرا علم الكالم وعلم العقيدة اإلسالمية ،وميكن القول بشكل جممل أ ّن أثر علم الكالم بدا و ً
وكالم ،ولعل أوضحها ً

للنحو العريبّ ،أما أثر العقيدة اإلسالمية فتجلى يف التوجيه اإلعرايب لآلايت القرآنية الكرمية .وهذه أمثلة خمتارة من هذا وذاك:
-1

أثر علم الكالم يف أصول النحو:

اضحا بيّ نًا يف اآليت:
يقوم النحو العريب على أصلني ابرزين متفق عليهما مها :السماع والقياس ،ويف كل منهما أتثٌُّر بعلم الكالم ،نلمس ذلك و ً
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 1-1السماع:
علمي اثبت لكل من أراد أن يدرس لغةً ما ،ال
عناية النحويني ابلسماع عن العرب كانت واضحة جدًّا،
خصوصا يف البداايت ،وهذا منهج ٌّ
ً

ب ّد له أن يسمع عن فصحائها مث يضع على هذا األساس القواعد والنظرايت ،ونذ ّكر هنا مبا ورد أ ّن الكسائي سأل اخلليل :من أين لك هذا
العلم؟ أجاب اخلليل " :من بوادي احلجاز وجند وهتامة" .2لكن الذي يعنينا من السماع ما له عالقة ببحثنا وهو أثر علم الكالم فيه.

من أبرز قضااي السماع واليت لِعِْلم الكالم فيها أثر ،مسألة خرب اآلحاد ،ومدى االعتداد به.وخرب اآلحاد هو نقيض التواتر ،ومها مصطلحان
شاع استعماهلما عند علماء احلديث واألصول والكالم والنحو ،ولعل علماء احلديث هم أول من أبدع هذين املصطلحني لسببني:
 علم احلديث من العلوم األوىل اليت ظهرت يف وقت مبكر يف الثقافة اإلسالمية.أساسا على الرواية ،فالرواية مبتدأه ومنتهاه.
 -علم احلديث علم يقوم ً

يعرف علماء احلديث "املتواتر" بقوهلم " :املتواتر خرب مجاعة يفيد بنفسه العلم بصدقه" ،ويعرفون اآلحاد بقوهلم " :هو خربٌ مل ينته إىل ح ِّد
ّ
3
التواتر سواء كثرت روايته أو قلّت ".أما اجملال التطبيقي للمتواتر واآلحاد ،فيكاد جيمع الفقهاء واملتكلمون والنحويون على أن املتواتر دليل
قطعي من األدلة ،4أما اآلحاد فمختلف فيه ،فمنهم من يراه دليالً ظنّيا ال يفيد العلم ،وهذا ما ذهب إليه املتكلمون وبعض الفقهاء ،ومن مث
فال يستدل به على أمور االعتقاد ،ومنهم من يراه دليالً كافيا للعلم والعمل إذا اجتمعت له قرائن 5.يذهب أبو الربكات األنباري (577ه)

املذهب األول متأثًّرا مبا عليه الذين حبثوا يف العقيدة اإلسالمية من أهل الكالم ،فيعرفه بقوله " :وأما اآلحاد فما انفرد بنقله بعض أهل اللغة

ومل يوجد فيه شرط التواتر ،وهو دليل مأخوذٌ به 6".مث يعلق على إفادة خرب اآلحاد بقوله " :واختلفوا يف إفادته ،فذهب األكثرون إىل أنه يفيد
الظن ،وزعم بعضهم أنه يفيد العلم ،وليس بصحيح؛ لتطرق االحتمال عليه ،وزعم بعضهم أنه إن اتصلت به القرائن أفاد العلم ضرورة كخرب
التواتر لوجود القرائن".7
مانعا من أن جياري زعم بعضهم يف
يفهم من كالم األنباري أنه مع رأي األكثرين يف أن خرب اآلحاد يفيد الظن وال يفيد العلم لكنه ال يرى ً

أ ّن خرب الواحد يفيد العلم ضرورة إذا اجتمعت له قرائن ّقوته ،وهذا لسببني:

 إ ّن مجهور علماء الشريعة يرون أ ّن خرب اآلحاد تثبت به العقائد إذا اجتمعت له قرائن. إ ّن مروايت اللغة ليست كلها متواترة بل كثري منها آحاد.209
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 2-1القياس:
شأًن عن السماع ،بل إ ّن النحو
إنه األصل الثاين من أصول النحو العريب ،واعتماد النحاة عليه يف استنباط األحكام وصوغ القواعد ال يقل ً
كله قياس .والقياس يف النحو ذو أركان أربع :املقيس واملقيس عليه والعلة واحلكم ،والذي يعنينا من هذه األركان ركن العلة ملا له من صلة

مر هبا النحو العريب.
ابألثر الكالمي يف النحو العريب .فالتعليل النحوي مدين للبيئة الفكرية اليت عاشها النحويون خالل األطوار املتعاقبة اليت ّ

أبي علم من العلوم املعاصرة للنحو آنذاك ،وكان منها
وهلذا تلونت العلة النحوية بثالثة ألوان ،فكان منها العلّة اللغوية الصرفة اليت ال صلة هلا ّ

منحى عقليا صرفا ،فهم
العلة الفقهية اليت سلك فيها املعللون مسلك األصوليني من الفقهاء ،وكان منها العلة الكالمية اليت ينحو أصحاهبا ً
يتفلسفون ويتمنطقون ،وال حدود هلم يف ذلك ،8إن هذا اللون الثالث من التعليل النحوي ،أقصد العلة الكالمية ،كثريٌ جدًّا يف مصنفات

علماء السلف ،وسنختار منه هذه النماذج ،حبسب ما يسمح به املقام:
• العلة الواحدة ال يصدر عنها إالّ معلول واحد:

أورد ابن جين يف ابب "التقديرين املختلفني ملعنيني خمتلفني" يقول... " :فمن ذلك قوهلم :مررت بزيد وما كان حنوه مما يلحق من حروف اجلر
معونة لتعدي الفعل ،فمن وجه يعتقد يف الباء أهنا بعض الفعل من حيث كانت معدية وموصولة له ...فهذا وجه اعتداده كبعض الفعل ،و ّأما
وجه اعتداده كجزء من االسم فمن حيث كان مع ما جره يف موضع نصب".

9

علل ابن جين هنا للحروف اليت يتع ّدى هبا الفعل كالباء يف قولك " :مررت بزيد" ،ففي رأيه هي جزء من الفعل كهمزة التعدية وحنوها ،وهي
جزء من االسم ألهنا مع االسم يف موضع نصب ،يفهم من هذا أن املعنيني املختلفني ال يعلل هلما إالّ بعلتني خمتلفتني ،فال جيوز يف رأيه ،أن
يعلل بعلة واحدة ملعنيني خمتلفني ،وهذا الكالم يف معناه البعيد انعكاس لتصور اعتقادي خالف فيه املعتزلةُ ،وابن جين على مذهبهم ،األشاعرةَ،
يقول الرازي " :العلة الواحدة جيوز أن يصدر عنها أكثر من معلول واحد عندًن( يقصد األشاعرة) ،خالفا للفالسفة واملعتزلة" ،10فاملعتزلة
يرون أن العلة الواحدة ال يصدر عنها إالّ معلول واحد ،خبالف األشاعرة الذين يرون جبواز استناد آاثر متعددة إىل مؤثر واحد بسيط ،كاستناد

مجيع املمكنات إىل هللا سبحانه.

11

• ال يكون الشيء علة نفسه:
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ت " مع حتريك الضمري ،يقول... " :لكن ما أجازه أبو العباس
ضَربْ َن " و " َ
جين على املربّد عندما علّل لسكون الالم يف مثل " َ
ّ
ضَربْ ُ
رد ابن ّ
وذهب إليه من تسكني الالم حلركة الضمري ،وحتريك الضمري لسكون الالم ،شنيع الظاهر ...أال ترى أن الشيء ال يكون علة نفسه ،وإذا مل

يكن كذلك ،كان من أن يكون علة علته أبعد".

12

إ ّن رفض ابن جين لتعليل املربد إمنا يقوم على أساس كالمي حمض ،فمن قواعد املشتغلني بعلم الكالم أ ّن الشيء ال يكون علة نفسه ،وقد

جمموع السلسلة هي السلسلة نفسها،
أشار إىل هذا التفتزاين عندما تناول قضية التسلسل 13وعالقتها ابلعلة حبيث ال يصح أن تكون علة
ِ
يقول " :لو ترتبت سلسلة املمكنات ال إىل هناية الحتاجت إىل علة ،وهي ال جيوز أن يكون نفسها وال بعضها الستحالة كون الشيء علةً
14
لنفسه ولعلله".
وشبيه ابملسألة السابقة ما أورده األمشوين عندما فرق بني املفعول املطلق واملفعول ألجله ،فاألول من أغراضه التأكيد ،أما الثاين فيؤتى به
إحساًن ال تصلح أن تكون علة للفعل أل ّن
إحساًن" مفعوالً ألجله؛ أل ّن
"إحساًن" يف قولك " :أحسنت إليه
للتعليل ،فال جيوز أن يكون
ً
ً
ً
الشيء ال يعلل بنفسه 15.ويؤّكد هذا الصبان يف حاشيته على كالم األمشوين مستدالًّ بكالم الرضي االسرتاابذي يف مثل قولك " :ضربته أتديبًا
16
يصح أن يكون علّةً للضرب أل ّن الشيء ال يكون علة نفسه".
صرح به
الرضي  ،فال ّ
" ،يقول " :بقي أ ّن التأديب هو الضرب كما ّ
ّ

17

 3-1نظرية العامل:
إذا كان القياس هو األساس الذي قام عليه النحو العريب ،فإ ّن العامل هو حجر الزاوية فيه ،والقول ابلعامل قدمي قدم النحو العريب ،أصيل
18
لكن األمر املسلّم به يف هذا
فيه ،وإن اآلراء اليت تربط العامل يف النحو العريب بثقافة اليوًنن والسراين آراء تقوم على أدلة ال تثبت حبال ّ .

الباب أ ّن النحو العريب يف ح ّد ذاته مل يكن مبعزل عن الثقافة اإلسالمية اليت نشأ وازدهر يف رحاهبا ،شأنه يف ذلك شان علوم النحو لدى

احلضارات األخرى ،19لذلك فاملعتقد السائد لدى النحاة املسلمني ،وهم أصالء يف بيئتهم وثقافتهم ،أ ّن حوادث الكون صغريها وكبريها،
خفيّها وظاهرها ،حتكمها قوانني اثبتة ونواميس ال تتغري ،واآلايت اليت تشري إىل ذلك يف القرآن الكرمي كثرية منها قوله تعاىل  :فَ لَن ََِت َد

َّت ِ
َّت ِ
هللا تَ ْب ِديالً ولَن ََِت َد لِسن ِ
لِسن ِ
هللا ََتْ ِويالً [ فاطر  ]43وقوله سبحانه  :إِ ََّّن ُك َّل َش ْي ٍء َخلَ ْقنَاهُ بَِق َد ٍر [ القمر ]49
َ
ُ
ُ

ومن العلوم اليت عاصرها النحاة وأشربوا هبا علم الكالم الذي يبحث يف مسائل العقيدة املختلفة ومنها أحكام املوجودات ،فكل حادث ال بد
له من حمدث ،وكل فعل ال بد له من فاعل ،وكل أثر ال بد له من مؤثر ،وهكذا كان هلذه القوانني األولية انعكاس على الفكر النحوي لدى
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العرب ،فقالوا :إ ّن كل معمول ال بد له من عامل ،وكل فعل ال بد له من فاعل ،فكل الظواهر اإلعرابية إمنا ترجع إىل شيء يسمى العامل،20
ف اإلعراب بقوله " :اإلعراب هو أثر ظاهر أو مق ّدر جيلبه العامل يف آخر االسم املتمكن والفعل املضارع".21
يعر ُ
فهذا ابن هشام ّ

فنظرية العامل يف النحو العريب نظرية أصيلة ،وهي مدينة يف وجودها للثقافة اإلسالمية بوجه عام ،والعقيدة اإلسالمية بشكل خاص ،وملا عزم
النحاة على تطبيق هذه النظرية احتاجوا إىل منهج ومنط يف التفكري ،مع ضوابط وقوانني ،فوجدوا يف متناوهلم علم الكالم ،وهو العلم املتخصص
مستفيدا مما يف الفلسفة واملنطق من آليات البحث والتمحيص.
أساسا،
ً
يف حبوث العقيدة اإلسالمية ً
خصوصا ما قبل عصر سيبويه ،فهذا
إ ّن تطبيقات نظرية العامل يف الدرس النحوي كانت يف أول عهدها أقرب إىل البحث اللغوي اخلالص،
ً

فاألول" بدالً من نصبها على احلال ،فيجيب أبهنا رفعت على تقدير
األول
ُ
ادخلُوا ُ
عيسى ابن عمر الثقفي يبحث يف عامل الرفع يف قولكُ " :
منصوب هبا لشبهها ابلفعل غري أهنا أقل مرتبة منه؛ إ ْذ ال جيوز تقدم خربها
فاألول" ،22أما اخلليل فريى يف أن اسم إ ّن
األول
ُ
فعل ،أي لِيدخل ُ
ٌ
على امسهاً 23نهيك عن أن يتقدم خربها عليها مع امسها.
البحث الكالمي ،إن مل نقل التحم به ،وهذه بعض النماذج:
البحث النحوي
أما بعد سيبويه فقد شابه
َ
ُ
• العامل سابق للمعمول:

اخلرب مرفوع
كل من املبتدأ واخلرب ،فذهب مجهور البصريني إىل أ ّن املبتدأ مرفوع ابالبتداء ،و َ
اختلف البصريون والكوفيون يف عامل الرفع يف ٍّّ
كل منهما إىل اآلخر.
ابملبتدأ ،وذهب الكوفيون إىل أن املبتدأ واخلرب يرتافعان ،فكل منهما عامل يف صاحبه حلاجة ًّ
يرد األنباري على كالم الكوفيني من وجهني:
ّ
أوهلما أ ّن هذا ال يصح أل ّن العامل سبيله أن يق ّدر قبل املعمول ،وهذا يعين أ ّن كل واحد منهما ال ب ّد أن يكون قبل اآلخر ،وذلك حمال وما
يؤدي إىل احملال حمال.

موجودا ال يدخل عليه عامل غريه؛ ألن عامال ال يدخل على عامل.24
اثين الوجهني أن العامل يف الشيء ما دام
ً
واضح ج ّدا أن األنباري بىن رده على الكوفيني على قواعد كالمية معروفة هي أن ِ
ث سابق حلدثه ،والفاعل سابق لفعله ،معىن ذلك أ ّن
احملد َ
ّ
25
ث له ،ووجود هللا يف ذاته أزيل.
ث وهللا سبحانه ُحم ِد ٌ
مرتبة العامل مقدمة على مرتبة املعمول ،وهو ما يؤّكِده علماء العقيدة اب ّن العا َملَ ُحم َد ٌ
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• ال يعمل عامالن يف معمول واحد:
بىن النحاة على هذه القاعدة ابب التنازع ،واختلف البصريون والكوفيون يف اإلعمال ،فذهب البصريون إىل إعمال الثاين لقربه ،بينما ذهب
الكوفيون إىل إعمال األول لسبقه ، 26بينما ذهب الفراء من الكوفيني يف ما حققه الرضي عنه ،أنه جييز إعمال العاملني يف املتنازع ،مث يعلق
لكن اجتماع املؤثرين التامني على أثر واحد مدلول على فساده يف األصول ،وهم ُجيرون عوامل
بعد ذلك الرضي على رأي الفراء قائالًّ " :

النحو كاملؤثرات احلقيقية".

27

ينبه الرضي هنا إىل فساد رأي الفراء ابستعمال أدوات الكالميني ومصطلحاهتم ،فاملؤثر واألثر عند الكالميني يقابلهما العامل واملعمول عند
النحاة.
عدما:
• ال جيوز أن يكون العامل ً

اختلف البصريون والكوفيون يف عامل الرفع يف الفعل املضارع ،فذهب البصريون إىل أنه يرتفع لقيامه مقام االسم ،وذهب الكوفيون إىل أنه
28
عدمي ،والرفع وجودي والعدمي ال يكون
يرتفع لتعريه من العوامل الناصبة واجلازمة ُ ،
ورَّد على الكوفيني أبن التجرد من عوامل النصب واجلزم ّ
للوجودي ،فاستحالة كونه عامالً فيه من ابب أوىل.
علَّةً للوجودي29،معىن ذلك أنه إذا كان العدمي ال يصلح أن يكون علّة
ّ

• ال جيوز أن يكون العامل عامال ومعموال يف الوقت نفسه:
ك" ،ملا كان املخاطب فاعالً وجعلت مفعوله
ك" وال "اقتلْك" وال "ضربتُ َ
جاء يف الكتاب لسيبويه " :ال جيوز لك أن تقول للمخاطَب" :اضربْ َ

نفسه ،قبُح ذلك" ، 30يقصد سيبويه أن الضمري الفاعل يف فعل األمر وغريه املسند إىل املخاطب واجب االستتار ،يشرح السريايف قبح هذا
االستعمال اللغوي فيقول" :ألن املفعول الصحيح ما اخرتعه فاعله وأخرجه من العدم إىل الوجود حنو خلق هللا لألشياء  ...ألنه ال بد من

موجودا قبل وجود املفعول".
أن يكون الفاعل
ً

31

مل ِ
يكتف السريايف مبا جاء على لسان سيبويه من أ ّن هذا االستعمال قبيح متجه لغة العرب ،وإمنا ربط ذلك أبمور اعتقادية تتعلق ابحلق سبحانه

خالق الكائنات ،فوجوده قبل وجودها ،وهو الذي خلق الكائنات أي أوجدها من عدم دون مثال سابق.
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أثر العقيدة اإلسالمية يف التوجيه اإلعرايب لآلايت القرآنية:

من املسلّم به أ ّن أحكام النحو استنبطت من كالم العرب حلفظ لغة القرآن من اللحن ،والقرآن الكرمي نزل بلغة العرب ،واآلية القرآنية الكرمية

عندما توافق القاعدة النحوية ،فإ ّن اآلية يف ذلك تعمل على تقوية القاعدة وترسيخها وتثبيتها ،غري أن ذلك ليس مع كل آي القرآن ،فكم
من آية خالفت صريح احلكم النحوي املبين على الفصيح من كالم العرب ،واألمثلة على ذلك كثرية ومشهورة ،منها قوله تعاىل :قَالُوا إِ َّن

ه َذ ِان لَس ِ
احَر ِان [ طه  ، ]63وهذا الذي جعل عائشة  وهي القرشية اخلبرية بكالم العرب ،عندما سئلت عن اآلية تقول " :هذا خطأ
َ
َ
32
ِ
ص ُّموا َكثِريٌ ِم ْن ُه ْم
َس ُّروا الن ْ
ين ظَلَ ُموا[ األنبياء، ]3ومثلها قوله تعاىلُُ  :ثَّ َع ُموا َو َ
من الكاتب " ،ومثل ذلك قوله سبحانهَ  :وأ َ
َّج َوى الذ َ
[ املائدة  ]71وهكذا.

لسنا هنا يف مقام عرض اآلايت القرآنية املخالفة للمطّرد من قواعد النحو ،ولكننا نركز ههنا على آي العقيدة ،فكم من آية تشي مبا جيب أن
تكون عليه عقيدة املسلم ،ولكنها يف الوقت نفسه ختالف املطّرد من قواعد النحو ،فيقع النحاة بني اختيارينّ :إما عقيدة صحيحة وقاعدة

مستثناة ،أو قاعدة مطّردة وعقيدة فيها َد َخن أو ابطلة من أساسها ،ومن املؤكد أهنم خيتارون الوجه األول ،وهذه أمثلة:
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ول لَهُ ُك ْن فَ يَ ُكو ُن [ البقرة ]117
ضى أ َْم ًرا فَِإ ََّّنَا يَ ُق ُ
ض َوإِذَا قَ َ
• قوله تعاىل  :بَد ُ
يع َّ َ َ

فأما قراءة الرفع فكان توجيهها
الشاهد يف اآلية قوله تعاىل :فَيَ ُكو ُن  قرأها السبعة ابلرفع إالّ ابن عامر فإنه قرأها ابلنصب فَيَ ُكو َنّ ،

من وجهني:

 الفاء فيها استئنافية و "يكو ُن" خرب حملذوف ،والتقدير " فهو يكون"."يقول"
 -الفاء فيها عاطفة ،حيث عطفت "يكون" على ما قبلها ُ

33

ردها:
أقرها وهناك من َّ
ّأما قراءة النصب فهناك من ّ

أقرها فقد حكم ابلظاهر ،ظاهر اللفظ ،وهذا منهج أهل السنة واجلماعة يف التعامل مع نصوص العقيدة ،وعليه فاألمر
 أما الذي َّ34
وجواب بعد الفاء ألنَّه
حقيقي ،وال جيوز إحالة الظاهر إىل الباطن من التأويل بغري برهان  ،فالفعل املضارع منصوب ب "أ ْن" مضمرة ً
هو"كن".
مسبوق بطلب
ْ
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رد قراءة النصب فقد َّ
عد األمر ليس حقيقيًّا ،وراح يبحث يف مسائل اعتقادية أخرى ،يقول أبو حيان األندلسي " :ظاهر
 و ّأما الذي ّصد عن اعتقاد خماطبة املعدومَّ ،
لكن دليل العقل َّ
وصد عن أن يكون هللا
اآلية يدل على أن هللا تعاىل إذا أراد إحداث شيء قال لهُ :ك ْن ّ ...
35
تعاىل حمالًّ للحوادث َّ
ألن لفظة " ُك ْن" حمدثة ...فال خطاب وال قول لفظيا ،وإمنا ذلك عبارة عن سرعة اإلجياد".

أمرا على حقيقته إمنا هو خرب جاء على صيغة األمر مثله يف ذلك مثل التعجب بصيغة "أفعل
خالصة هذا الرأي أن األمر يف " ُك ْن" ليس ً

به" ،وما دام األمر كذلك مل ينتصب يف جوابه ابلفاء إالّ لضرورة ،كما أ ّن من شرط النصب ابلفاء يف جواب األمر أن ينعقد منهما شرط

فأكرمك ،تقديره :إن أتيتَين أكرمتُك ،وههنا ال يصح ذلك.
وجزاء ،حنو :ائْتين َ

36

ض [امللك ]16
• قوله تعاىل :أَأ َِمنتُم َمن ِيف َّ
الس َم ِاء أَن ََيْ ِس َ
ف بِ ُك ُم األ َْر َ

الس َم ِاء ،
هتديدا للكفرة بقوله " :هل أمنتم هللا أن خيسف بكم األرض" ،و" هللا" هو املشار إليه بقوله سبحانهِ  :يف َّ
تضمنت اآلية ً

وزماًن ،وقد يتضمن معان أخرى :ك "على" ،أو "مع" ،أو ِ
"من" ،أو "إىل" ،أو "التعليل" أو
مكاًن ً
وحرف اجلر"يف" يعين عند النحاة الظرفية ً

"املقايسة"".

37

فما املعىن الذي تضمنته "يف" يف اآلية الكرمية؟
وخص السماء ابلذكر
ال ميكن أن تتضمن "يف" معىن الظرفية أل ّن هللا سبحانه ليس مبتحيز يف جهة ،والتقدير " :من يف السماء ملكوته"،
ّ

"م ْن" هم
ألهنا مسكن مالئكته َ
"م ْن" على حذف مضاف ،أيُ :
خالق من يف السماء ،وقيل املراد ب َ
ومثَّ عرشه وكرسيه واللوح احملفوظ ،وقيل َ
"علَى" لكنه علُّو قهر وقدرة ال عُ ّلو مكان.
"م ْن" مبعىن َ
املالئكة ،ومنهم جربيل املكلف ابخلسف ،وقيل َ

38

الس َم ِاء  لوجدًن أ ّن األمر عندما يتعلّق ابحلق سبحانه فإنّه تعاىل منزه عن الظرفية،
وإذا عللنا اختالف التقديرات لقوله تعاىلَ  :من ِيف َّ
ولذلك ينأى النحاة ب "يف" أن يكون هلا هذا املعىن يف السياق ،ولو تضمنت معىن "على" ،ولذلك جينحون إىل أتويالت تقبلها الصناعة

النحوية ،ويف الوقت نفسه تُبعد "يف" من أن تتضمن معىن الظرفية؛ أل ّن األمر يتعلق به عز وجل.
ِ
ِ ِِ
ريا لَ ُك ْم [ النساء ]171
• قوله تعاىل  :فَآمنُوا ِابهلل َوُر ُسله َوالَ تَ ُقولُوا ثَالَثَةٌ انتَ ُهوا َخ ْ ً
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ال خالف بني القراء يف قراءهتا ،فكلهم قرأها ابلرفع ﴿ َوالَ تَ ُقولُوا ثَالَثَةٌ ﴾ ،وكذلك النحاة اتفقوا على رفعها ،لكنهم اختلفوا يف تقدير
ابب " ،39وذهب آخر إىل أ ّن احملذوف املبتدأ وخربه مقدم والتقدير" لنا آهلةٌ "  ،و"ثالثةٌ "
احملذوف ،فذهب بعضهم إىل أ ّن احملذوف " األر ُ

صفة للمبتدأ.

40

مرده إىل أساس اعتقادي ،إذ نفي التثليث عن اآلهلة ال يستلزم نفي التثنية ،ولذلك فتقدير احملذوف " لنا
واملالحظ أ ّن اخلالف يف احملذوف ُّ

آهلةٌ " جيعل املنهي عنه هو ما ادعوه أبلسنتهم ال ادعاء التثليث فحسب.

• قوله تعاىل : :لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الب ِ
صريُ[ الشورى ]11
س َكمثْله َش ْيءٌ َو ُه َو َّ ُ َ
ْ َ

من بديهيات العقيدة يف اإلسالم أ ّن هللا سبحانه منزه عن أن يكون له مثل أو ن ّد.

41

هذا هو املعىن الذي توحي به اآلية الكرمية ،لكن الذي لفت االنتباه يف اآلية هو هذه الكاف ،أهي للتشبيه ،ابلنظر إىل معناها األصلي ،أم
لغرض آخر؟
إن كانت للتشبيه ،فاملعىن يناقض عقيدة التوحيد ،حيث يصبح معىن اآلية:
" ليس ِمثْ َل ِمثْلِ ِه شيء"؛ ألن من قال هذا فقد أثبت املِثْل هلل ،وهللا سبحانه منزه عن ذلك 42.لذلك ذهب علماء اللغة يف إعراهبا مذاهب
ِ 44
43
ِ
آم ْن تُ ْم بِ ِه فَ َق ِد
آمنُوا ِِبثُ ِل َما َ
شىت ،فهي عند قوم زائدة  ،وعند آخرين أن الزائد ليس الكاف ،وإمنا "مثْل"  ،ومنه قوله تعاىل  :فَِإ ْن َ

ْاهتَ َد ْوا[ البقرة ]137

أو كقول أوس بن حجر( :من املتقارب)
وع الن ِ
َّخ ِيل
َوقَ ْت لَى َك ِمثْ ِل ُج ُذ ِ

َّاه ُم َمطٌَر ُمْن َه ِم ْر
تَغَش ُ

45

أي :كجذوع النخيل.
وقول رابع هو أ ّن العرب إذا أرادت املبالغة يف نفي الوصف عن املخاطب قالوا :مثْ لُك ال يفعل كذا
ومنه قول قيس بن امللوح( :من الطويل)
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ِ
َعلَى مثْ ِل لَْي لَى يَ ْقتُ ُل املَْرءُ نَ ْف َسهُ

ت ِم ْن لَْي لَى َعلَى اليَأْ ِس طَا ِوَاي
َوإِ ْن َاب َ

46

واخلالصة مما سبق أ ّن الكاف يف اآلية الكرمية صلة جيء هبا للتأكيد ،وهذا معهود يف كالم العرب ،والقول بعدم الزايدة يوقع يف حمظور من

حمظورات العقيدة كما بيّنا ،وللشيخ السمني احللب (756ه) تعليق لطيف على كالم أيب البقاء العكربي (616ه) خبصوص هذه املسألة،

يقول أبو البقاء " :ولو مل تكن زائدة ألفضى ذلك إىل احملال ،إ ْذ كان يكون املعىن :أ ّن له مثْالً ،وليس ملثله مثْ ٌل ،ويف ذلك تناقض؛ ألنه إذا
كان له مثل فلمثله مثل وهو هو ،مع أ ّن إثبات املِثْل هلل تعاىل حمال ".47يقول احللب" :وهذه طريقة غريبة يف تقرير الزايدة ،وهي طريقة حسنة
48
فيها حسن صناعة".
خامتة:
يتبني لنا مما سبق أن النحو العريب يف كثري من مسائله كان مبثابة املرآة اليت انعكست عليها ثقافة العصر ،ومن عناصر هذه الثقافة علم
الكالم وعلم العقيدة ،حىت إن النحويني خرجوا يف بعض املسائل عن الطبيعة اللغوية للدرس النحوي إىل جماالت أخرى غري لغوية ،وهلذا ميكن
تسجيل النتائج اآلتية:
 النحو العريب يف نشأته وتطوره مدين إىل عناصر ثقافية أخرى تبنّاها النحاة ،ومل يفكروا يف التخلص منها؛ مما جيعل الدعوة إىل حنوعريب ٍّ
ضرب شبيه ابملستحيل.
خال من أي أثر كالمي أو
اعتقادي ٌ
ٍّّ

 التحام النحو العريب بقضااي العقيدة اإلسالمية ،وآلي ات التفكري الكالمي ،تؤكد أن هذا العلم كان يف خدمة لغة اإلسالم وعقيدةاإلسالم ،وهذه خصوصية من خصوصياته متيّز هبا عن حنو اللغات األخرى.
 إ ّن الكشف عن أثر العقيدة اإلسالمية وعلم الكالم يف النحو العريب ال يتأتى إالّ يف مستوايت البحث العميق ،وهذا يرد على القولمردها إىل امتزاجه ابلعقيدة اإلسالمية وعلم الكالم ،فهذا األثر ال يظهر يف املستوايت الدنيا من البحث
أب ّن صعوبة النحو العريب ّ
النحوي؛ مما جيعل القاعدة النحوية سهلة ميسورة للمبتدئني ،أما ما فوق ذلك فللباحثني املتخصصني.
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التوصيات:
يف ختام هذا البحث ميكن أن خنرج ابلتوصيات اآلتية:
 عالقة النحو العريب ابلعقيدة اإلسالمية وعلم الكالم عالقة وطيدة فيها ما خيدم النحو بشكل مباشر وفيها ما هو ضرب من الرتفالفكري ،وعليه فتمييز هذا من ذاك حيتاج إىل مزيد من الدراسة والبحث العميق.
 إن البحوث النحوية املعمقة ال تؤيت أُكلها إال إذا كان الباحث على دراية كافية بعلم العقيدة اإلسالمية ومعها علم الكالم واملنطق؛لذلك يطلب من الدارسني يف هذا املستوى من البحث النحوي أن ال يغفلوا عن طلب هذا اللون من الثقافة العربية اإلسالمية.

اهلوامش:
 - 1ابن جين(392ه ) ،اخلصائص ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،ط( ،4د.ت)35/1 ،
 - 2ايقوت احلموي(626ه )  ,معجم األدابء  ,حتقيق :إحسان عباس  ,دار الغرب اإلسالمي  ,بريوت  ,لبنان  ,ط 169 /13 ,1993 ,1
 - 3حممد بن سليمان الكافيجي(879ه ) ،املختصر يف علم األثر ،حتقيق :علي زوين ،مكتبة الرشد ،الرايض ،ط1407 ،1ه  ،ص114
 - 4ينظر :مصطفى أمحد خبيت ،أ ثر العقيدة وعلم الكالم يف النحو العريب ،دار البصائر ،القاهرة ،ط1433 ،1ه 2012 /م ،ص 91 ،90
 - 5ينظر نفسه 98 ،97 ،
 - 6أبو الربكات عبد الرمحن األنباري(577ه ) ،ملع األدلة يف أصول النحو ،حتقيق :سعيد األفغاين ،دار الفكر ،بريوت ،ط1391 ،2ه 1971 /م ،ص 84
 - 7األنباري ،ملع األدلة ،الصفحة نفسها.
 - 8ينظر :حممد خري احللواين ،أصول النحو العريب،دار افريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،املغرب ،2011 ،ص  108وما بعدها.
 - 9ابن جين ،اخلصائص342 /1 ،
 - 10فخر الدين حممد بن عمر الرازي (606ه ) ،حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني ،املطبعة احلسينية ،القاهرة ،مصر( ،د.ت) ص 105
 - 11ينظر :مصطفى أمحد خبيت ،أثر العقيدة اإلسالمية وعلم الكالم يف النحو العريب ،ص244 ،243
 - 12ابن جين ،اخلصائص185 /1 ،
 - 13التسلسل مفهوم يرتبط ابحلق سبحانه فهو واجب الوجود وليس ممكن الوجود ،حب يث لو كان ممكن الوجود لتساوى مع سائر الكائنات ،ووجود الكائنات املمكن يقوم على تسلسل
ال هنائي يف املاضي واملستقبل .ينظر يف تعريف التسلسل:
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علي بن حممد اجلرجاين(489ه ) ،التعريفات ،دار الكتب العلمية ،ط1403 ،1ه ،1983 ،ص57
 - 14سعد الدين مسعود بن عمرالتفتزاين ،شرح العقائد النسفية ،حتقيق :علي كمال ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،د.ت) ،ص116
 - 15ينظر :أبو العرفان حممد بن علي الصبان( 1206ه )  ،حاشية الصبان على شرح األمشوين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1417 ،1ه 1997 /م181 ،180 /2 ،
 - 16الرضي االسرتاابذي(686ه ) ،شرح الرضي على الكافية ،من عمل :يوسف حسن عمر ،منشورات جامعة قار يونس ،بنغازي ،ليبيا ،ط510 /1 ،1996 ،2
 - 17الصبان ،حاشية الصبان على شرح األمشوين181 /2 ،
 - 18ينظر :مصطفى بن محزة ،نظرية العامل يف النحو العريب ( ،دراسة أتصيلية وتركيبية) (دون دار طبع) ،ط1425 ،1ه 2004 /م ،ص  154وما بعدها
 - 19ينظر :مصطفى أمحد خبيت ،أثر العقيدة وعلم الكالم يف النحو العريب ،ص 259
 - 20ينظر :املرجع نفسه ،ص260
 - 21ابن هشام األنصاري( 761ه ) ،شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب ،حتقيق :عبد الغين الدقر ،الشركة املتحدة للتوزيع ،سوراي( ،د،ت) ص41
 - 22ينظر :أبو عثمان عمرو بن قنربسيبويه(180ه ) ،الكتاب ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط1408 ،3ه 1988 /م398/1 ،
 - 23ينظر :املصدر السابق131 /2 ،
 - 24ينظر ،أبو الربكات عبد الرمحن األنباري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،ط1424 ،1ه ،2003 /
ص 41 ،40 ،38
- 25ينظر ،التفتزاين ،شرح العقائد النسفية ،ص 59 ،47 ،40
 - 26ينظر ،الرضي االسرتاابذي ،شرح الرضي على الكافية204 /1 ،
 - 27نفسه206 /1 ،
 - 28ينظر ،األنباري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني448 /2 ،
 - 29الصبان ،حاشية الصبّان 406 /3 ،
 - 30سيبويه ،الكتاب366 /2 ،
 - 31أبو سعيد احلسن بن عبد هللا السريايف( 368ه ) ،شرح كتاب سيبويه ،حتقيق :أمحد حسن مهديل ،وعلي سيد علي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2008 ،1
 - 32أبو زكراي حيي بن زايد الفراء(207ه ) ،معاين القرآن ،حتقيق :حممد علي النجار وأمحد يوسف جنايت  ،عامل الكتب  ،ط ، 3بريوت1402 ،ه  1983 /م183 /2 ،
 - 33ينظر :أبو زرعة عبد الرمحن بن حممد(403ه ) ،حجة القراءات ،حتقيق :سعيد األفغاين ،دار الرسالة( ،د.ت) ص111
 - 34ينظر :حممد بن جريرالطربي(310ه ) ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ه 547 /2 ،2000 /
 - 35أبو حيان األندلسي(745ه ) ،البحر احمليط يف التفسري ،حتقيق :صدقي حممد مجيل ،دار الفكر ،بريوت( ،د.ط) 1420ه 585 /1
36
خراط ،دار القلم ،دمشق( ،د.ت)90 ،89 /2 ،
 ينظر :السمني احللب(756ه ) ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،حتقيق :أمحد حممد ّ - 37ينظر :جالل الدين السيوطي( 911ه ) ،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة( ،د.ت) 447 /2
 - 38ينظر :أبو حيان األندلسي ،البحر احمليط 227 ،226 /10 ،
 - 39ينظر :تفسري الطربي 423 ،422 /9 ،و أبو حيان األندلسي ،البحر احمليط131 /4 ،
 - 40ينظر:حمي الدين الدرويش  ،إعراب القرآن وبيانه ،دار اإلرشاد للشئون اجلامعية ،محص ،سوراي ،ط1415 ،4ه 391 /2 ،
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 - 41ينظر :عبد الرمحن الرباك ،شرح العقيدة الطحاوية ،إعداد :عبد الرمحن السديس ،دار التدمرية ،ط1429 ، 2ه  ، 2008 /ص 30
 - 42ينظر :أبو إسحاق الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،حتقيق :عبد اجلليل عبده شلب ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1408 ،1ه 1988 /م395 /4 ،
 - 43ينظر :تفسري الطربي509 /21 ،
 - 44ينظر :أبو عبد هللا حممد بن أمحد القرطب(671ه ) ،اجلامع ألحكام القرآن008 /16 ،
 - 45البيت يف الديوان هكذا:
وع الن ِ
يل تَ غَ َّ
َّخ ِ
اه ُم ُم ْسبِ ٌل ُم ْن َه ِم ْر
َوقَ ْت لَى َك ِمثْ ِل ُج ُذ ِ
شُ
أوس بن حجر ،الديوان ،حتقيق :حممد يوسف جنم ،دار بريوت للطباعة والنشر( ،د.ط) 1400ه 1980 /م ،ص30
 - 46قيس بن امللوح ،الديوان ،رواية أيب بكر الوالب ،دراسة وتعليق :يسري عبد الغين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1420 ،1ه 2000 /م ،ص 57
 - 47يف األصل " :ولو مل تكن زائدة ألفضى إىل احلال"  .ينظر:
أبو البقاء العكربي ،إمالء ما من به الرمحان من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن ،شركة مصطفى البايب احللب وأوالده ،القاهرة1389 ،ه1970 /م224 /2 ،
48
اخلراط ،دار القلم دمشق( ،د.ت) (د.ط)545 /9 ،
 -أبو العباس شهاب الدين  ،املعروف ابلسمني احللب ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،حتقيق :أمحد حممد ّ
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Abstract

ملخص

2021/07/10: اتريخ االستالم
2021/10/08: اتريخ القبول

يهدف هذا البحث إىل إضافة تطبيق جديد لنظرية التحول اإلشاري على

الكلمات المفتاحية

لتبّي جدوى مقاربة القصة وفق أدوات هذه النظرية
 وذلك ن،القصة القرآنية

، املشري، الوضع اخلطايب، املركز اإلشاري،التحول اإلشاري
. القصة القرآنية، التصور الذهين، النافذة اإلشارية،التحول

،ومكوانهتا من املشريات األربعة
اليت تنطلق من حتديد املراكز اإلشارية
ن
وترصد حركة املراكز واملشريات يف قصة صاحب اجلنتّي والعمليات اإلشارية
 واألدوات، كما تبّي مبادئ املراكز اإلشارية،السامع فيها/اليت يراها القارئ
.اليت ساعدت على تثبيت املشريات يف القصة

Abstract
Key words :
This research aims to add a new application of the theory
deixis shifting- Qur'anic story- deictic centers- four
of
deixis
shifting to the Qur'anic story in order to show the
deixis- components>
usefulness of approaching the story according to the tools of
this theory, which starts from identifying the deictic centers
and their components of the four deixis, and monitors the
movement of centers and references in the story of the owner
of the two paradises, and the indicative processes perceived
by the reader/listener, as well as the principles of the deictic
centers, and the tools that helped to establish the deixis in the
story.
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 .1مقدمة:
السرد والقصص؛ ففيها ينظر إىل احلكاية املسرودة بطريقة حت ندد
تقدم نظرية التحول اإلشاري طريقة مغايرة للطرائق القدمية يف تناول ن

النصي للحكاية ،حيث تكون الـمشريات
لتكون مفاصل العامل ن
تتكون من مشريات تتقاطع فيما بينها وتشتغل ن
ما سني ابملراكز اإلشارية اليت ن

2
السارد يف
منقطعة عن َم ن
السرد ومفاصله وطرائق ن
قراهتا الفيزايئية يف الوضع اخلطايب  ،وألن النظرية تبدو للدارس وكأهنا أداة تكشف تقنيات ن

النصي واملراكز اإلشارية فيه ،يظهر للباحث أن تطبيقها على قصة قرآنية أمر
عرض القصة ،وختتص أكثر يف طريقة بناء القارئ/السامع للعامل ن

تعسف؛ أل نهنا تساعد على كشف املراد من زاوية أخرى ختتلف عن الطرائق القدمية؛ ففي هذه
جيد ،ومغامرة حمسوبة ليس فيها جور أو ن
النظرية يتتبع الدارس املشريات يف القصة ويفهم التجارب واألحوال اليت تعرضها من خالل ما ذكر فيها من عالمات لغوية تساعد
التحول اإلشاري يف القرآن؛ وطبقتها على قصة
القارئ/السامع على بناء تصور ذهين لعامل القصة ن
النصي ،وقد سبق أن أجريت دراسة على ن

أصحاب الكهف ،3وفيها تبيننت املراكز اإلشارية واألوضاع اخلطابية يف القصة ،وكذلك حركينة املراكز أو استقرارها ،وأدهشتين طريقة القرآن
للنب صلى هللا
الشخصيات والزمان واملكان ،وكيف أجرى
ً
يف عرض األحداث و ن
تداخال بّي األوضاع اخلطابية اليت تتمثنل يف الكالم ن
املوجه ن
قصة أصحاب الكهف حبيث صار القارئ/السامع يدخل بداية إىل الوضع اخلطايب املتمثل يف حوار
عليه وسلم واملراكز اإلشارية ألحداث ن

حاضرا
الذات اإلهلية مع النب حممد صلى هللا عليه وسلم ،مث ينتقل من هذا الوضع اخلطايب إىل عامل أصحاب الكهف وما جرى هلم ،ويبقى
ً
عما جرى يف تلك
تصوراته اجلديدة ن
تصوراته عن داللة العالمات اللغوية الصرفية والنحوية من أجل بناء ن
يف العاملّي النصيّي ،جالبًا معه ن
القصة من خالل املتل نفظ به من هذه العالمات.

وألن حتليل مزيد من النماذج يعزز التجربة ويكشف عن جدواها ومزاايها ،جاء هذا البحث يف إطار متابعة الدراسة للقصة القرآنية
ابالستعانة أبدوات هذه النظرية ذاهتا ،وسيكون هذا البحث حماولة تطبيقية على قصة أخرى من القرآن الكرمي ،وهي قصة صاحب اجلنتّي
أي
اليت وردت يف سورة الكهف ،من اآلية  32إىل اآلية  ،44والغرض أن يكشف التطبيق أبعاد النظرية أكثر ،وأن ن
يوضح للقارئ إىل ن
التحول
مفسرو القرآن الكرمي ودارسوه من معطيات هذه النظرية احلديثة يف تفسريهم للقرآن الكرمي .ولتوضيح نظرية ن
مدى ميكن أن يستفيد ن
قصة أصحاب الكهف يف
موجزا ن
يوضح معامل هذه النظرية ،وسأستفيد يف هذا العرض مما أوردته يف القسم النظري من دراسة ن
اإلشاري سأورد ً
4
يضا.5
ضوء هذه النظرية ،وكذلك من املقال املرتجم (املشريات يف السرد) الذي ترمجته مع الدكتورة نوارة عقيلة أ ً
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التحول اإلشاري:
 .2نظرية ّ
السردية ،تعتمد على تتبع املشريات غري التقليدية 6يف السرد من خالل ما يسمى حتديد املركز
هي نظرية لدراسة النصوص ن
فردا أو جمموعة من األشخاص ،واملشري إىل
اإلشاري ،وهذه املشريات أربعة؛ هي :املشري إىل املشارك يف السرد :الـ(من) وقد يكون املشارك ً
املكان :الـ(أين) حيث جتري األعمال واألحداث ،واملشري إىل الزمان :الـ(مىت) حيث زمن األحداث ،واملشري إىل املوضوع :الـ(ماذا) الذي
مفصال من
يتكون منها ،ويشكل هبا
ً
يعرضه املشارك يف األحداث ،ومن تقاطع هذه املشريات يتش نكل ما ي ن
سمى املركز اإلشاري الذي ن
السرد البنيوي من طرائق لتمثنل القصة والتم نكن من أتطري
مفاصل احلبكة ،وكأ نن النظرية تعطي القارئ/السامع طريقة مغايرة ملا عرف يف ن

التصور واالنغمار داخل
جمرايهتا بناء على ما يتش نكل به ن
النص من صيغ وعالمات ،ففي هذه النظرية تكون ن
مهمة القارئ هي التشكيل وبناء ن

للقصة ،واالطالع على ما يتيحه له صاحب القصة أو املخرب هبا من حلظة انكشاف النافذة اإلشارية وظهور املشريات وتفاعلها
النصي ن
العامل ن
متر من خالل منطلقّي :منطلق لغوي لساين تداويل ،وآخر سردي ،ويف
واستمرارها أو حركتها .ويشار هنا إىل أ نن دراسة املشريات حديثًا ن

امل نطلق األول تكون املشريات أو اإلشارايت حبسب ما درج املرتمجون العرب على استعماله ،زمانية ومكانية وشخصية واجتماعية ،7وأما يف

نظرية التحول اإلشاري يف السرد فاملشريات أربعة هي الـ(من) والـ(ماذا) والـ(مىت) والـ(أين)؛ فما هذه املشريات واملراكز اإلشارية ،وكيف
ظهرت يف قصة صاحب اجلنتّي؟

 .3نص القصة:

ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ّي جع ۡلنا ِ
َح ِد ِِهَا َجنـَّتَ ۡ ِ
ّي ِم ۡن أ َۡع َٰنَب َو َح َفف َٰنَه َما
أل
(وٱض ِرب َهلم َّمثَ ًال َّرجلَ ِ َ َ َ َ
وردت القصة يف سورة الكهف ،وهذا نصها :قال تعاىلَ :
بِن ۡخل وجع ۡلنا بـ ۡيـنـهما ز ۡرعا ( )32كِ ۡلتا ۡٱجلنَّـت ۡ
ّي ءات ۡت أكلها و ۡمل ت ۡظلِم ِم ۡنه ش ۡ
ۡ
ال لِص ِ
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۠ ۡ
ۡ
َعز نـَ َفًرا (َ )34وَد َخ َل َجنـَّتَهۥ َوه َو ظَ ِامل لنِنَـف ِس ِهۦ قَ َ
يد ََٰه ِذهِٓۦ أَبَ ًدا (َ )35وَمآ أَظن َّ
اعةَ قَآئِ َمةً
ال َمآ أَظن أَن تَبِ َ
ُيَا ِورٓهۥ أ ََان أَكثَـر ِم َ
ٱلس َ
نك َم ًاال َوأ َ
ِ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
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َولَئِن رِددت إِ َ َٰىل َرِنيب َأل َِج َد َّن َخ ًريا ِنمنـ َها من َقلَبًا ( )36قَ َ
َٰ
ك ِمن تـَراب مثَّ من ن َ
َ َّ َ
ت بِٱلَّذي َخلَ َق َ
صاحبهۥ َوه َو ُيَا ِورٓهۥ أَ َك َفر َ
َ
ۡ
ۡ ۡ ۡ
ََّٰ ِ ۠
۠
ۡ
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ر
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َّا
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ت َما َشآءَ َّ
َّ
َ
ٱَّلل إِن تَـَرِن أ ََان أَقَ َّل ِم َ
ت َجنـَّتَ َ
ن
ن
ك قـل َ
َح ًدا (َ )38ولَوَالٓ إِذ َد َخل َ
َٓ َ
َرج ًال ( )37لكن َ َ َ
ماال وولدا ( )39فـعسى رِيب أَن يـ ۡؤتِ ِ ۡ
ِ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
يدا َزلًَقا ( )40أ َۡو ي ۡصبِ َح َمآؤَها غَ ۡوًرا
اان ِنم َن َّ
صعِ ً
ك َويـرِس َل َعلَيـ َها حسبَ ً
َ ً َ ََ ً
ّي َخ ًريا ِنمن َجنَّتِ َ
َ
ٱلس َمآء فَـتصبِ َح َ
َ َ َ َٰ َ نٓ
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ۡ ۡ
فـلن ت ۡست ِطيع لهۥ طلبا ( )41وأ ِحي ِ ِ ۡ
َصبح يـ َقلنِب َكف َّۡي ِه علَى مآ أَن َفق فِيها وِهي خا ِوية علَى عر ِ
وش َها َويـَقول يََٰلَ ۡيـتَِين َۡمل أش ِرك بَِرِنٓيب
َ َ
َ َٰ َ َ َ َ َ َ َ َ َٰ
َ َ َ َ َ َ ًََ
ط بثَ َم ِرهۦ فَأ َ َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ِ
ِ
ٱَّللِ وما َكا َن منتَ ِ
ِ ِ
ك ٱل َوَٰلَيَة ََِّّللِ ٱحلَ ِِۚنق ه َو َخ ۡري ثـَ َوا ًاب َو َخ ۡري عقبًا ()44
صًرا ( )43هنَال َ
َح ًدا (َ )42وَمل تَكن لَّهۥ فئَة يَنصرونَهۥ من دون َّ َ َ
أَ
ولتحليل القصة وفق نظرية التحول اإلشاري ميكننا االستعانة ابجلدول اآليت:
املركز أو الوضع

الـ(ماذا)

الـ(من)

الـ(أين)

الـ(مىت)

االستمرار أو
التحول

ب َهلم َمثًَال رجلَ ْ ِ
ّي َ ...وَكا َن لَه َثَر
وضع خطايب
َو ْ
َ
اض ِر ْ ْ
ال لِص ِ
بداية مركز
مبهم /موسم الثمار
خارج اجلنتّي
احبِ ِه َوه َو كثرة املال والعزوة صاحب اجلنتّي،
فَـ َق َ َ
ومن خياطبه
ُيَا ِوره أَ َان أَ ْكثَـر
َعز نَـ َفًرا
ِمْن َ
ك َم ًاال َوأ َ
استمرار املركز
موسم الثمار
امتداد األين
صاحب اجلنتّي
اجلنة وتداعيات
َوَد َخ َل َجنـَّتَه ...
ِ
السابق
السابقة إىل داخل
وصاحبه
مجاهلا واكتمال
يع لَه
فَـلَ ْن تَ ْستَط َ
إحدى اجلنتّي
خرياهتا
طَلَبًا
ط بِثَم ِرِه  ...خا ِوية علَى عر ِ
ِ
وش َها
وضع خطايب
َ َ َ َٰ
َوأحي َ َ
استمرار
موسم الثمار
مبهم
َويَـقول َاي لَْيـتَِين َملْ الندم على اإلشراك صاحب اجلنتّي
ِ
َح ًدا
أ ْش ِرْك بَرِنيب أ َ
ِ
ِ
اَّللِ وما َكا َن مْنـتَ ِ
ِ ِ
احلَ ِنق ِۚ ه َو َخ ْري ثـَ َو ًااب َو َخ ْري
وضع خطايب
ك الْ َوَاليَة ََِّّللِ ْ
صًرا ﴿ ﴾43هنَال َ
َوَملْ تَك ْن لَه فئَة يَـْنصرونَه م ْن دون َّ َ َ
ع ْقبًا

 .4تفصيل التحول اإلشاري يف القصة:
وتوسطها وضع خطايب وختمت كذلك بوضع
يبّي اجلدول السابق أن املراكز اإلشارية يف القصة ثالثة ،وقد سبقت بوضع خطايب ن

أي وصف
ابلقصة أو تعليق عليها دون ذكر املشريات وتفاعالهتا ،وهو ً
خطايب ،والوضع اخلطايب(( :هو ما يفهم منه أبنه حديث متعلنق ن
أيضا ن

للقصة يورده املخرب هبا أو الراوي هلا ،أو عظة يذكرها أو حديث عن مضرب إيرادها))  ،8وفيما أييت تفصيل األوضاع اخلطابية واملراكز
ن
اإلشارية اليت وردت يف قصة صاحب اجلنتّي املذكورة يف سورة الكهف.
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ِ
(وَكا َن لَه َثَر) ،وهو حوار بّي الذات العلية
األول يبدأ بقوله تعاىلَ ( :و ْ
اض ِر ْ
الوضع اخلطايب ّ
ب َهل ْم َمثَ ًال َرجلَ ّْي) ،وينتهي بقولهَ :
قصة صاحب اجلنتّي ،وحرف العطف (الواو) يشري إىل أن هذه القصة أتيت يف سياق حوار أطول،
النب حممد صلى هللا عليه وسلم حول ن
و ن
ماال وفريا
فيه أمثلة أخرى ،وأن هذه القصة واحد من هذه األمثلة ،ويف هذا الوضع اخلطايب يبّي هللا كيف أنه قد أعطى صاحب اجلنتّي ً

عرب النص عن ذلك ابلعالمات اللغوية التالية( :جعلنا) إبسناد الفعل إىل الذات اإلهلية مع التعظيم وبيان
أشجارا مثمرة غاية اإلثار ،وقد ن
و ً
مصدر النعمة ،و(ألحدِها) بتخصيصه دون صاحبه الذي ُياوره ،و(جنتّي من أعناب وحففناِها بنخل وجعلنا بينهما زرعا) بوصف هاتّي

اجلنتّي؛ فهما من أعناب ،وفيهما خنل ،وبّي البستانّي زرع .مثن بيننت اآلية أ نن األشجار والزروع قد أثرت ابحل ند األقصى ،وأ نن النهر يف
القصة ،وهو املوسم حيث الثمار انضجة على األشجار.
اجلنتّي نعمة أخرى ،مث نبّي قوله تعاىل (وكان له ثر) الوقت الذي ستبدأ فيه ن
ال لِص ِ
َعز نـَ َفًرا) إذ تفتح النافذة
احبِ ِه َوه َو ُيَا ِوره أ ََان أَ ْكثَـر ِمْن َ
ك َم ًاال َوأ َ
أييت بعد ذلك املركز اإلشاري األول ،وتعرب عنه اآلية( :فَـ َق َ َ

اإلشارية على عامل القصة فتبدأ بعرض املشاركّي يف القصة أحدِها صاحب اجلنتّي ورجل آخر ،وسيبدأ احلوار مبراكمة حمتوى املشاركّي
الـ(من) ضمن املراكز اإلشارية التالية ،ويف هذه اآلية يظهر صاحب اجلنتّي بصورة َمن يستخدم ضمري املتكلم (أان) وصيغة التفضيل (أكثر،

دل قوله تعاىل( :وهو ُياوره)
نفرا)؛ فهو ينظر إىل ما عنده بصيغة اإلعجاب واالفتخار ،خماطبًا صاحبًا له ،وقد ن
أعز) والتمييز ً
ن
(ماال ،و ًلداً ،
على اهنماكه يف احلوار.

واملقارنة اليت جيريها صاحب اجلنتّي بينه وبّي صاحبه حتيل عليها العالمة اللغوية( :منك) وفيها إشارة إىل سعة رزق األول وقلنة رزق
(ماال ،
الثاين ،وكثرة األتباع لألول وقلتهم للثاين ،مع إظهار األان يف صورة ضمري منفصل ،واألنت يف صورة الضمري املتصل الكاف ،وتنكري ً
دل
ونفرا) للتضخيم كما هو معروف يف داللة الصيغ الصرفية يف اللغة العربية .واملشري املكاين يف هذه النافذة الـ(أين) هو خارج اجلنتّي ،وقد ن
ً

خل جنته) وأما املشري الزماين الـ(مىت) فهو موسم احلصاد ،وقد ساعد الوضع اخلطايب السابق يف بيانه،
على ذلك قوله يف اآلية التالية( :ود َ
ويدل
وفتحت النافذة اإلشارية على ذات الزمن الذي تكون فيه الثمار انضجة على األشجار ،ولو دققنا أكثر لتبّي أ نن الوقت هو النهار ،ن

ويتأمل ما فيها ،والدخول جاء عقب حواره مع
تبيد هذه ً
أظن أن َ
أبدا) فهو يراها ن
على ذلك ما ورد يف املركز اإلشاري التايل عندما قال( :ما ن
صاحبه.

أما املوضوع :الـ(ماذا)؛ فهو ما يتح ندث عنه املشارك يف القصة ،وهو اجلنة وتداعيات مجاهلا واكتمال خرياهتا ،والرجل يذكر هذا
املوضوع من خالل احلديث عن كثرة املال واألتباع ،وِها ي ستنبطان من الوضع اخلطايب السابق( :وكان له ثر) ومن تعقيب ذلك ابالفتخار
ابملال واألتباع.
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مجيعا؛ وحّي جتتمع املشريات وتكون نشطة فنحن أمام مركز إشاري
ن
السابقة مركز إشاري تظهر فيه املشريات ً
وحمصلة املشريات ن
أي حكم ابألفضلية ،ولكن ميكن للقارئ/السامع متثنل هذا املركز
حول اإلشاري ،وليس يف صفة الكمال ن
كامل كما يذكر أصحاب نظرية الت ن

يف عامل القصة على حنو تفصيلي ،فهو يرى حمتوايت املركز مجيعها؛ املشاركّي والفضاء املكاين ،وميكنه تقدير الزمن الذي جرت فيه

يقرب املركز من سة الشفافية ،وكأ نن القارئ/السامع
األحداث ،وكذلك يستطيع حتديد املوضوع الذي يعرضه املشاركان يف السرد ،وهذا ن
منغمر يف مكان ما يف املركز خلف لوح زجاجي ينظر إىل ما جيري ويستخلص حالة الرجلّي وامتدادات املكان والزمان؛ فاملكان جنتان
نفرا) والزمان املذكور
بينهما زرع وهااتن اجلنتان كبرياتن ن
عرب عن ذلك بقوله( :أان أكثر منك ً
يدل على ذلك أ نن صاحبهما ن
ماال ،و ن
أعز ً
للحدث متنصل بزمن تش نكل اجلنتّي وبداية الربيع واإلزهار مث اإلثار يف موسم احلصاد.
تتغري فيه املشريات ما عدا امتداد الـ(أين) ففي املركز السابق كان املشري الـ(أين) خارج اجلنتّي،
السابق وال ن
يستمر املركز اإلشاري ن
ويف هذا املركز صار داخل اجلنتّي ،وقد دلنت العالمة اللغوية( :دخل جنَّته) على ذلك ،ولكن ما اإلضافات اليت زيدت على املشريات يف
املركز السابق؟
يدل على أنه كان ينظر إىل أشجار جنتيه وما عليها من ثار اينعة ،وخلص بعد
أما الـ(من) ويشري إىل صاحب اجلنتّي؛ فذكر ما ن

خريا من جنته) ويف هذه األحكام الثالثة تربز شخصيته
النظر إىل األحكام اآلتية( :لن تبيد اجلنة ً
الساعة ،لئن قامت فسيجد ً
أبدا ،لن تقوم ن
(أبدا) اليت تغاير ما بدأ به
شاهد احلايل للحكم على الغائب املستقبلي ،مع جتاوز يف هذا احلكم إذ قرنه ابلعالمة اللغوية ً
اليت فكرت يف الـم َ

أعم وأبعد
ظن)؛ فبداية احلكم ٌّ
يف التعبري عن هذا احلكم ،وهو قوله( :ما أ ن
ظن ،وهنايته قطع ويقّي منه ،واستنبط من احلكم السابق ً
حكما ن

الصراط الذي كان عليه يف السابق ،إن مواقفه تنمو ابجتاه واحد وهو ما يرفضه صاحبه؛ فاحلديث عن النعيم احلايل جعله يتش نكك يف
عن ن

خريا منها منقلبًا) وهذا التعبري
اآلخرة والنعيم أو العقاب املقرون ببلوغها ،ولذلك قال( :وما ن
أظن الساعة قائمة ولئن رددت إىل ريب ألجد نن ً

يظن هنا أ نن الساعة لن
ن
يدل على ن
تردد بعكس هناية احلكم الذي أطلقه من قبل وهو أبدينة جنته ودوام خرياهتا اليت يراها أبم عينيه؛ فهو ن
الساعة وهو أهنا لو قامت فإ نن مكانته حمفوظة عند هللا الذي
تقوم ،ولكنه ال يلبث أن َ
يطلق ً
حكما آخر مستدرًكا على حكمه بعدم وقوع ن

خريا مما هو عليه من النعيم يف الدنيا.
َ
أغدق عليه اخلريات يف الدنيا وهي ماثلة أمامه ،وسيجد منقلبًا ً

مقتنعا مبا أعطاه إايه ،وهذه العالمات
والـ(من) اآلخر يف هذا املركز هو صاحبه الذي تشري العالمات اللغوية إىل أنه كان مؤمنًا ابهلل ً

قلت ما
هي:
سواك ً
رجال ،لكنا هو هللا ريب وال أشرك بريب ً
َ
أحدا ،ولوال إذ دخلت جنـتَك َ
(أكفرت ابلذي خل َقك من تراب مثن من نطفة مثن ن
ِ
نظرا ،وقد
اججا
متبصرا وعارفًا و َ
مبهما يف املركز اإلشاري السابق فقد ظهر هنا حم ً
شاءَ هللا ال نقوة إال ابهلل) وهذا الصاحب إن كان ً
أبعد ً
ً
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لكن إميانه ابهلل وحتليله ملا يقوله صاحب اجلنتّي وأحكامه اليت أطلقها جعاله يتنبأ
دلنت عالمات لغوية أخرى على أ نه قليل املال والولد ،و ن
ابلذي سيحدث نتيجة هذا اجلحود الذي وقع فيه صاحب اجلنتّي؛ ففي قوله (:فـعسى رِيب أَن يـ ۡؤتِ ِ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
اان
ك َويـرِس َل َعلَيـ َها حسبَ ً
ّي َخ ًريا ِنمن َجنَّتِ َ
َ
َ َ َ َٰ َ نٓ
ۡ ۡ
ِ ۡ
ۡ
ۡ ِ
خريا من جنة صاحبه
ِنم َن َّ
صعِ ً
يع لَهۥ طَلَبًا) ن
ٱلس َمآء فَـتصبِ َح َ
يدا َزلًَقا ،أَو يصبِ َح َمآؤَها غَوًرا فَـلَن تَستَط َ
يوضح ما يتوقنعه من أن يرزقه هللا ً
شح املاء
املتكرب ،وأن يعاقب هللا صاحبه املتكرب إبهالك زرعه إبحدى طريقتّي أو بكلتيهما :املطر الشديد املؤذي للرتبة ،أو عكسه وهو ن
بغوره يف ابطن األرض ،وعدم مت نكن صاحبه من الوصول إليه حىت لو حاول.

السابق ،موسم احلصاد ،أل نن منظر الثمار وازدهار اجلنتّي والزروع فيهما دفع صاحب
ويستمر املشري الزماينن الـ(مىت) كما يف املركز ن

اجلنتّي إىل قول ما قال والوصول إىل األحكام اليت أطلقها ،وأما الـ(ماذا) فال يزال ُييل إىل املزرعة وتداعيات مجاهلا واكتمال خرياهتا ،وال
ِ
كل منهما يق ندم وجهة نظره وفهمه له :صاحب اجلنة مغرتٌّ مبا يرى ،وصاحبه ينبنهه إىل
يزال هذا املوضوع يتفاعل من املشارَكّي يف القصة؛ ن
عام موجز من صاحب
السابق حكم ن
تطور ن
ضرورة الرجوع عن االغرتار وعدم مفارقة اإلميان ،واملوضوع ن
السابق؛ ففي ن
عما كان عليه يف املركز ن
اجلنتّي يفيد تفضيل ِ
نفس ه على صاحبه يف املال والولد ،ولكن يف هذا املركز انتقل إىل التفاصيل واألحكام األكثر جرأة ،وذلك بعدما عايَ َن
خريا على اخلريات السابقة.
استمرار النعم عليه؛ وال سيما هنر املاء الذي زاد ً
مث أييت وضع خطايب جديد جتلى يف قوله تعاىل( :وأ ِحي ِ ِ ۡ
َصبح يـ َقلنِب َكف َّۡي ِه علَى مآ أَن َفق فِيها وِهي خا ِوية علَى عر ِ
وش َها)،
ن
َ َ
َ َٰ َ َ َ َ َ َ َ َ َٰ
ط بثَ َم ِرهۦ فَأ َ َ

القصة إىل
النب حممد صلنى هللا عليه وسلنم ،وكأ نن القارئ/السامع خرج من انغماره يف عامل ن
وهذا يعيد احلديث إىل حوار بّي الذات اإلهلية و ن
العامل الفعلي للرسول صلن ى هللا عليه وسلم ،ويفيد هذا الوضع اخلطايب يف اختصار ما جرى واالنتقال من املركز اإلشاري السابق إىل الواقع،

ليفيد املقصودين ابملثل أب نن هللا سبحانه وتعاىل قد أحاط بثمر هاتّي املزرعتّي ،مبعىن أن أمر هللا قد نزل هبالك اخلريات فيهما ،وأضيفت
كلمة (ثره) إىل الضمري الغائب الذي ُييل إىل صاحب اجلنتّي ،مث أخرب أنه قلنب كف نّيه إشارة إىل ندمه وحزنه وأسفه على ما أنفق فيها،
كل شيء بناه.
فقد ضاع ن

ۡ ۡ ۡ ۡ
ِ
ِ
َح ًدا) وفيه
أ
يب
ر
ب
ك
(ويـَقول يََٰلَيـتَِين َمل أش ِر َ نٓ َ
بعد ذلك أييت املركز ا ِإلشاري األخي وهو استمرار للمركز السابق ،وتعرب عنه اجلملةَ :
يستدل
يدل على ذلك قوله ،وقد بدا أ نن القول خرج بعد اهنيار األدلنة املادية اليت كان
ن
وندمه؛ ن
تفتح النافذة اإلشارية على رجل يظهر أس َفه َ

هبا من قبل على أبدية النعمة اليت كانت مغدقة عليه ،وسقط ظنه أ نن الساعة لن تقوم ،وأ نن له املكانة الرفيعة عند هللا لو قامت .ويالحظ
هنا أن النافذة اإلشارية يف هذا املركز تركز عليه وعلى حواره ،وال شيء آخر من حمتوى املراكز السابقة؛ فقد تالشت اجلنتان والزروع والعنب

أيضا صاحبه الذي وعظه فلم يستمع له ،وهذا يشري لدى القارئ/السامع إىل أن صاحب اجلنتّي هو املقصود
مجيعا ،وغاب ً
والنخل والنهر ً
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كل أحداث القصة ،كما غابت من املركز العالمات اللغوية اليت تشري إىل الزمان واملكان ،وهذا ما
يف القصة ،واألحداث اليت وقعت له هي ن

األمامي ،هي مق ندرة يستطيع القارئ /السامع أن يتخيلها؛ فالزمن هو موسم احلصاد ،ولكنه ليس
ابخللفي و
يدعى يف حركية املراكز اإلشارية
ن
ن

السابقة ذاته بينه وبّي صاحبه ،واملكان غري مذكور لكنه أمام اجلنتّي حيث يرى ما أصاب جنتيه فصار يقلب كفيه
يف زمان احلوارات ن
ويتمىن لو أنه مل يشرك بربه ،ولكن ملاذا الندم؟ هل غري عقيدته ورجع عن كربه وشركه؟
ن
توحي العالمة اللغوية اليت وردت على لسانه أنه نقرر أ نن ما سبق من أقواله مضادٌّ ملا نطق به بعد هالك اجلنتّي ،إذ يفهم الض ند من:

التمين رجوع عما فعله ،وبذلك تنتهي النوافذ اإلشارية واملراكز ،وختتتم القصة بوضع خطايب أخي هو
(اي ليتين مل أشرك بريب ً
أحدا) ،وهذا ن
صرا ﴿ ﴾43هنَالِك الْوَالية َِِّ
ون َِّ
ِ
قوله تعاىل( :وَمل تَكن لَه فِئَة يـنْصرونَه ِمن د ِ
َّلل ا ْحلَ ِنق ِۚ ه َو َخ ْري ثـَ َو ًااب َو َخ ْري ع ْقبًا) ،وفيه خروج
َ َ َ
ْ
َ
َْ ْ
اَّلل َوَما َكا َن م ْنـتَ ً
من عامل القصة ورجوع إىل العامل الفعلي ،وقد خلنص الوضع اخلطايب العقوبة بقوله( :ومل تكن له فئة ينصرونه ،وما كان منتصرا) ،وذكر العظة
احلق ،هو خري ثو ًااب وخري عقبا).
وهي أ نن (الوالية هلل ن
قصة صاحب اجلنتني:
 .5العمليات اإلشارية يف ّ
التحول اإلشاري كانت العمليات اإلشارية يف هذه القصة أر ًبعا هي:
يف ضوء نظرية ن
 .1التقدمي  : intreducingويقصد به عرض الفواعل واألشياء واألماكن واألزمنة يف القصة ابعتبارها املشريات األربعة الفعلية أو
احملتملة للمركز اإلشاري ،9وابجلملة؛ فإن التقدمي مشل ما هو حمسوس ومرئي من األشخاص الفاعلّي واألشياء ،وهو يتمثل
فيما أييت (:صاحب اجلنتّي ،صاحبه ،اجلنتان ،العنب ،النخل ،الزروع ،النهر) وأما األفعال اليت ذكرت يف القصة وكان هلا
ظهور يف النوافذ اإلشارية فهي( :قال لصاحبه ،دخل جنته ،قال ،قال له صاحبه ،أحيط ،أصبح يقلب ك نفيه ،يقول) وهي
كل األفعال ماضية
بصيغة الزمن املاضي حىت الفعل (يقول) معطوف على الفعل (يقلب) املص ندر ابلفعل (أصبح) ،مبعىن أ نن ن

القصة ،وأشارت إىل تسلسلها:
السابقة رتبت
َ
السردية يف ن
األعمال ن
صراحة أو بتقدير .واألفعال ن
.1
.2

228

قول صاحب اجلنتّي لصاحبه إنه أكثر ماال وأقوى نفرا.

الشك يف قيام
دخول صاحب اجلنتّي جنته وتعاضد الشواهد أمامه لتوصله إىل احلكم أببدينة النعم املاثلة أمام انظريه ،و ن
الساعة واالعتقاد ابملكانة عند هللا فيما لو قامت.
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.3

نصيحة صاحبه له ابلرجوع عن أحكامه اليت فيها خروج عن اإلميان ابهلل تعاىل ،وطلبه منه أن يرتاجع عن األقوال اليت
نطق هبا ،ودعوة له كي يعود إىل اجلادة الصحيحة والبقاء على اإلميان.

.4

جميء أمر هللا هبالك اجلنتّي.

.5

وقوع الندم من صاحب اجلنتّي على ما فعله وقاله يف حق هللا ويوم القيامة.

وأما الذي مل يذكر يف عامل القصة وميكن تقديره أو تَ نبّي موضعه فيها فهو موقف صاحب اجلنتّي من نصيحة صاحبه له،
احلق ،ويدل على ذلك العقوبة اليت أتت على
وميكن تقدير هذا املوقف أبنه رفض نصيحة صاحبه ،وأوغل يف االبتعاد عن ن

زرعه وماله .واألمر اآلخر الذي مل يذكر فهو األداة اليت أهلك هللا هبا جنتيه؛ فهل كانت مطابقة ملا تنبنأ به صاحبه من املطر
النص هو قوله تعاىل يف الوضع اخلطايب( :وأحيط بثمره)
الشديد أو غور املاء ،أو كانت العقوبة أبداة أخرى ،والذي ذكر يف ن
ببناء الفعل للمجهول واستهداف الثمر وإهالكه كله ،وهذا الزم من كلمة (أحيط) فاإلحاطة تكون ابستغراق مجيع ما هو

لكن مكان
مقصود هبا ،وال ميكن حتديد األداة إذ يصلح أن تكون الريح العاصفة ،أو املطر الغزير ،أو غور املاء أو غري ذلك ،و ن
النص هو مشتَ َمل يف قوله( :أحيط بثمره).
املق ندر غري املعروض يف ن

مكوانت املركز وما يطرأ عليها من تفعيل أو تعطيل من
 .2احملافظة على االستقرار أو احلركة يف املراكز اإلشارية :وتعين البحث يف حال ن
األول قد أبرز الـ(من) الذي يشري إىل
بداية املركز إىل هنايته ،ويف ن
قصة صاحب اجلنتّي يظهر للقارئ/السامع أ نن املركز اإلشاري ن

لكن آاثره
وقوة األتباع ،وأما الـ(أين)؛ فقد صار يف اخللف ،و ن
صاحب اجلنتّي ،وكذلك الـ(ماذا) الذي يشري إىل كثرة املال ن
لكن القارئ/السامع
واضحة من الـ(ماذا)؛ فاملال ُييل إىل أسبابه وهي اجلنتان والعنب والزروع والنهر ،والـ(مىت) يف اخللف ،ن
يتخينله بسهولة أل نن بعض العالمات اللغوية اليت وردت يف الوضع اخلطايب أحملت إليه مثل( :وكان له ثر).

(أين) الذي
ويف املركز اإلشاري الثاين تساوى الـ(من) والـ(ماذا) والـ(أين) يف الظهور ،وبقي الـ(مىت) يف اخللف ،وقد برز املشري َ

ومرة ابسم اإلشارة (هذه) وابلضمري املتنصل
ُييل إىل اجلنتّي يف ثانية مواضع من ن
النص ،ثالث مرات منها بلفظ (جنة) ،ن
مرة واحدة ،وابلضمري املسترت مع الفعل املضارع وزمن املستقبل (تصبح) مرة واحدة.
مرتّي ،واملتصل ابسم (ماؤها) ن
اجلر ن
حبرف ن
ويف املركز الثالث برز مشريان وتراجع الباقيان؛ برز الـ(من) والـ(ماذا) ،وتراجع إىل اخللف الـ(أين) والـ(مىت) ،ولذلك انصرف
تصور لصاحب اجلنتّي مع حركة يديه (تقليب ك نفيه) من الوضع اخلطايب ،مث صورته وهو يقول ما
ذهن القارئ/السامع إىل بناء ن
يؤذن ِ
بندمه يف املركز اإلشاري ،مع الرتكيز على القول ألنه يبدو للقارئ/السامع القصد من القصة كلنها.
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ِ
متاما من املراكز اإلشارية ،وكما ذكر أعاله فقد جرى أتخري املشري من
 .3ليس يف املراكز اإلشارية إفراغ ،فلم خيتف أحد املشريات ً
معلوما أو ميكن تقديره.
دائرة االهتمام ،ولكنه بقي ً

ومكوانت املراكز اإلشارية ،وميكن القول إن هذه الصفة مطردة يف القصص القرآين ،أل نن القرآن ليس
 .4التداخل بّي الوضع اخلطايب ن
ِ
النب والذين آمنوا ،وقد ظهر يف هذه
كتاب حكاايت ،وإمنا كتاب هداية ،وهو أييت ابلقصص للعظة والعربة وتثبيت فؤاد ن
األول حوار بّي الذات العلية
ن
القصة كيف أ نن املركز اإلشارية استفادت مما ورد يف األوضاع اخلطابية؛ ففي الوضع اخلطايب ن
القصة بوصف املكان وعائديته لصاحب اجلنتّي الذي سيكون موضع
النب صلنى هللا عليه وسلم وهذا احلوار يهيئ ألحداث ن
و ن
االهتمام يف القصة ،ويف املركز الثاين برزت العالمات اللغوية اليت حتيل إىل الوضع اخلطايب مثل( :وهو ظامل لنفسه) .ويف الوضع
اخلطايب الثاين ما ُييل إىل حمتوايت املراكز اإلشارية مثل ( :ثره ،يقلب كفيه ،أنفق فيها) وكذلك يف الوضع اخلطايب األخري:
(فئة ينصرونه).
بعد احلديث عن العمليات اإلشارية داخل املراكز وفيما بينها ،أييت احلديث عن مبادئ املركز ا ِإلشاري وجتلياهتا اليت وردت يف القصة،
وذلك ابلنظر إىل نظرية التحول اإلشاري ،10ومن هذه املبادئ:
.1

النص عادة يف العالمات اللغوية اليت تظهر هبا
االقتصاد ن
النصي يف التعبري عن املشريات؛ ففي املركز اإلشاري يقتصد ن
تصور ما مل يذكر؛ وعلى سبيل املثال يف
املشريات ،ويعود ذلك إىل ما ي ن
سمى آلية االقتصاد يف اللفظ ليتاح للقارئ/السامع ن
نفرا) وهذا يقتضي يف ذهن
منك ً
املركز اإلشاري األول قال صاحب اجلنة لصاحبه وهو ُياوره( :أان أكثر َ
ماال و ن
أعز ً
تصور
القارئ/السامع سياقًا ن
ومكمالت أييت هبا هو الستكمال الداللة وتعرف كامل حمتوى املشريات؛ فكثرة املال تتطلب ن

هذا املال من أين هو؟ وسيأيت اجلواب املفرتض أبنه :جنتان من خنيل وأعناب وزروع بينهما وهنر ،ولكن أال ميكن أن

النص ال مينع الزايدة ،مث كم مساحة اجلنتّي ،وكم عدد األشجار فيهما وما
يكون هناك غري ما ذكر؟ بلى؛ فاملذكور يف ن

.2
.3
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يتصوره.
أعمار األشجار ،وما هيئة أشجار العنب ...إىل ما ميكن لعقل القارئ/السامع أن ن
نص على
تعطيل حمتوى املشري كما حدث مع الـ(مىت) والسبب أ نن زمن األحداث يف احلكاية متسلسل عادة ما مل ي ن
خالف ذلك من الرجوع إىل الوراء الزمين يف األحداث ،وملا كان كذلك فإنه ال يبّي ،وخيتفي من العالمات اللغوية.

القصة تروى بسرد الضمري الغائب ،كما يف هذه القصة؛ فاملخرب هبا ينقل ما جرى
الشفافية ،وخاصة إذا كانت ن
للقارئ/السامع الذي يتخينل نفسه ينظر إىل األحداث من وراء لوح زجاجي ،ويشاهد ما جرى من الزاوية اليت أاتحها له
حوليات اآلداب واللغات
Annals of letters and languages
annaleslettres@gmail.com

التحول اإلشاري يف القصص القرآين – قصة صاحب اجلنتني منوذجًا

)(deixis shifting to the Qur'anic story- the story of the owner of the two paradises

املخرب ،وواضح أ نن الزاوية اليت يتخينلها القارئ/السامع تشبه ما تفعله الكامريا من استعراض للجنتّي والزروع والنهر يف أهبى

.4

كل ذلك
حلنة ،مثن للرجلّي يتحاوران ،مث دخول األول إىل جنته ،مث حوار الثاين له ،مث هالك الثمر ،مث تقليبه لك نفيه؛ ن
ماثال أمامه.
يتصوره القارئ/السامع ً
ن
لكل مشري حمتوى واتريخ ،فالـ(من)
التماسك الرتاكمي؛
فالقارئ/السامع جيد أ نن املشريات يف ن
ن
القصة تراكم حمتوايهتا فيصبح ن

الشك إىل مرحلة البَوح آبرائه إىل
يتغري اعتقاده إىل مرحلة
ن
الذي ُييل إىل صاحب اجلنتّي قد راكم حمتواه من قبل أن ن
فجر بينهما ،إىل اجلنتّي وقد اطمأ نن
مرحلة الندم ،والـ(أين) راكم حمتواه من اجلنتّي وِها انضجتان ،إىل مكان النهر وقد تَ ن
يتطور تلقائيًّا بتقدمه مع تقدم األحداث اليت
الثمر ،إىل هالكه ،وكذلك االنتقال من خارج اجلنتّي إىل داخلهما ،والـ(مىت) ن
جتري يف القصة ،فقد بدأ مع ا إلنعام ابلثمار إىل اإلعجاب هبا إىل االحنراف عن احلق إىل زمن الندم ،و نأما الـ(ماذا) فتطور

من احلديث عن كثرة املال واألتباع ،إىل احلديث عن اجلنتّي وخرياهتما وآاثر ذلك ،إىل احلديث عن الندم ،وهلذه املراكمة

أتثري واضح يف متاسك القصة يف ذهن القارئ.
وهذا الرتاكم كان له أثر واضح يف متاسك نص القصة وإحكام ارتباط أوهلا آبخرها؛ ففي البداية ذكر الرجلّي مث انصرف
للحديث عن أحدِها وما أعطاه ،وذكر اجلنتّي بداية على صيغة النكرة ،مث أعاد هذه الصيغة معرفة أبل العهدية ،مث أورد
صيغة (لصاحبه) وهذا يزيد يف الرتابط؛ فاالثنان مشرتكان يف األحداث ،وِها يتحاوران ،وقد وردت عبارة( :قال لصاحبه
وهو ُياوره) مرتّي؛ مرة منسوبة إىل صاحب اجلنتّي ،ومرة منسوبة لصاحبه بصيغة قريبة هي( :قال له صاحبه وهو ُياوره)
.5

أيضا.
أثرا يف التماسك هي ً
وللتكرار أثر يف تعزيز التماسك ن
النصي ،كما أن للضمائر اليت انتشرت يف نص القصة ً

النطاق :ويقصد به الفضاء الذهين  mental spaceالذي تتيحه العالمات اللغوية يف املركز اإلشاري ،11وقد يكون
قصة صاحب اجلنتّي لو تتبعنا النطاقات لوجدانها
ضينـ ًقا ويتوسع ،أو يكون ضي ًقا
ً
كل املراكز اإلشارية ،ويف ن
حمدودا يف ن

متوسعا ألنه
مثال نطاق الضمائر؛ ففي القصة جند الضمائر املنفصلة(:هو ،أان ،هي) ،والضمري (هو) ُيدد نطاقًا
كثريةً ،
ً

ُييل مرة إىل صاحب اجلنتّي ،ومرة إىل صاحبه الذي يعظه ،ومرة اثلثة إىل الذات العلية ،بينما الضمري (هي) فهو ضيق

حمدود ألنه ُييل إىل اجلنة فقط.
.6

أدوات املركز اإلشاري:

12
حتوهلا ،ويف قصة أصحاب
ن
تؤدي بعض األدوات ن
الصرفية والنحوية واملعجمية وظيفة يف تثبيت املشريات داخل املراكز اإلشارية أو ن

مثال أن األدوات اليت ثبتت املشري الـ(من)
اجلنة جند أ نن الصفة الغالبة على املراكز اإلشارية فيها هي االستمرار ،ولذلك جيد القارئ/السامع ً

يف املركز األول هي( :قال) ،واهلاء يف كلمة (صاحبه) ،مث الضمري (هو) مث الفعل (ُياوره) ،مث الضمري (أان) مث اسم التفضيل مع اجلار
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(أعز) ،و نأم ا املشري الـ(ماذا) فقد ثبت من األدوات املعجمية اليت تشري إليها العالمات اللغوية(أان
واجملرور (أكثر منك) وكذلك اسم التفضيل ن

نفرا) ،وقد مهدت هلا األدوات املعجمية اليت وردت يف الوضع اخلطايب السابق ،وهي العالمات اللغوية اليت حتيل إىل
أكثر م ًاال ،أان أعز ً
هنرا ،زرعا ،أكلها ،مل تظلم منه شيئًا) ،واألدوات اليت ثبتت املشري الـ(أين) هي صيغ صرفية وحنوية
اجلنتّي وما فيهما (جنتّي ،خنيل ،أعنابً ،
أيضا ،وكذلك قول
وردت يف املركز اإلشاري ويف الوضع اخلطايب السابق ،وتتمثل يف ذكر اجلنتّي وما فيهما من أشجار وثار وزرع وهنر ً

نفرا) يشري إىل أن املكان هو اجلنتان حيث تدعوان صاحبهما إىل التفاخر هبما ومبن يعمل هبما
صاحب اجلنتّي( :أان أكثر منك ً
ماال و ن
أعز ً

من األت باع وتفضيل نفسه على صاحبه ،وكذلك كان السم اإلشارة (هذه) أثر يف تثبيت املشري املكاين الذي ُييل إىل اجلنتّي .وثة كلمات
زرعا ،فجران
إشارية نأدت إىل تثبيت الـ(أين) ً
أيضا وردت يف الوضع اخلطايب ،وهي( :جنتّي من أعناب ،حففناِها بنخل،جعلنا بينهم ً
خريا منها ،دخلت جنتك ،خريا من جنتك ،يرسل
خالهلما هنرا ،كان هلما ثر) وأخرى وردت يف املركز اإلشاري (دخل جنته،تبيد هذهً ،
عليها ،تصبح ،يصبح ماؤها ،أحيط بثمره أنفق فيها ،هي خاوية على عروشها).

وأما املشري الـ(مىت) فهو مستنبط كما ورد ساب ًقا من فحوى احلديث وُييل إىل موسم احلصاد وقطف الثمار ،وهو آخر الصيف ألن العنب
والتمر ينضج يف هذا الوقت .والعالمات اللغوية اليت ثبتته هي( :وكان له ثر ،خنيل وأعناب ،زرع).

أوال مث حتول ليحيل إىل صاحبه الذي يعظه ،وأداة التحول
ويف املركز اإلشاري الثاين كان املشري الـ(من) ُييل إىل صاحب اجلنتّي ً
من مشا رك إىل آخر هي االستئناف ابجلملة الفعلية (قال له صاحبه وهو ُياوره) ،وأعطي الضمري املتصل (اهلاء) يف( :لصاحبهُ ،ياوره)
وظيفة الربط بّي املشارَكّي ،وحدث التحول السلس بّي املشارك األول إىل املشارك الثاين ،مع استمرار الضمائر اليت حتيل إىل األول يف

منك،
دخلت،
(أكفرت ،خلقك ،سو َاك،
الكالم املنسوب إىل الثاين ،وهي اتء اخلطاب والكاف أو الضمري املسترت للمخاطب يف
جنتكَ ،
َ
َ
َ
جنتك ،تستطيع) ،وهلا يف ذهن القارئ/السامع وظيفة ربط وتذكري ابملشارك اآلخر.

نتائج البحث:
التحول اإلشاري قد منحت القارئ/السامع أدوات متميزة لبناء
من خالل ما سبق تبّي لنا أن مقاربة القصة القرآنية يف ضوء نظرية ن
تصور ذهين عن عامل القصة النصي ،وقد سعى هذا البحث إىل تقدمي إطار جديد لتحليل القصة القرآنية وتطبيقه ،وقد كشف أن النظر إىل
القصة القرآنية وفق هذه النظرية قد أفاد القارئ/السامع الفهم العميق والتغطية ملفاصل القصة والتجارب اليت أوردهتا ،مما يفتح اجملال أمام
أيضا تفحص دقيق
قارئ القرآن ومستمعه ليتمثل نفسيًّا التجارب املعروضة يف القصص ويتمثل املقاصد اليت عرضت ألجلها ،كما جرى ً
للعالمات اللغوية الواردة يف قصة صاحب اجلنتّي حيث كانت العالمات اللغوية اليت ظهرت يف اآلايت املعربة عن القصة متصلة مبكوانت
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املراكز اإلشارية يف القصة؛ أي املشريات األربعة :الـ(من) والـ(أين) والـ(مىت) والـ(ماذا) ،وقد تبّي لنا كيف أن املراكز اإلشارية يف القصة كانت
مكوان من أحوال
ثالثة ،وكيف أن األوضاع اخلطابية قد سبقتها وختللتها ،كما ظهرت لنا حركية املراكز وقد جتلنت يف الرتاكم الذي كان ن

خمتلفة لكل مشري ،وكذلك ظهر لنا عدد آخر من مبادئ املراكز اإلشارية يف القصة ،وبدا أن قارئ/سامع القصة القرآنية ميكنه اكتشاف
املقاصد اليت سيقت القصة ألجلها بطريقة أكثر مالمسة لعاملها ومشاهدة لشخصياهتا ومعرفة بتفاصيل مكاهنا وزماهنا.
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Absract ملخص

يرتكز موضوع هذا البحث حول مصطلح الفونيم ونظريته من حيث أول ظهور

وحيدد أسباب، هلما ومن حيث اختالف مفهومهما بني املدارس األوربية املختلفة

االختالف بينها يف تعريفه وتوظيفه بسبب اختالف وجهات النظر والدراسة
هذا من.والين تعود الختالف اإلديولوجيات السائدة يف عصر هؤالء العلماء،

ومن جهة أخرى يعرض هذا البحث للمصطلح نفسه وهو الفونيم يف. جهة

 مع بيان أهم املصطلحات اليت كانت حتمل املعىن، الدراسات العربية القدمية
والوظيفة نفسها ابعتبار مصطلح فونيم هو مصطلح معرب عن املصطلح

Key words
(phonology.phoneme.phonemic
schools.arab heritage.function)

.األجنيب

Absract:
The subject of this research is centered on the term phoneme
and its theory in terms of their first appearance and in terms
of their different concept between the different European
schools, and it identifies the reasons for the difference
between them in its definition and employment due to the
different viewpoints and study, and the intention is due to the
different ideologies prevailing in the era of these scholars.
This is on the one hand. On the other hand, this research
presents the same term, which is the phoneme in the ancient
Arabic stadies, with the most important terms that means the
same meaning and function.
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.
مقدمة:
تشمل اللسانيات النظرية والتطبيقية فروعا خمتلفة تتناول مستوايت متباينة من التحليل اللغوي  ،الصويت  ،الصريف والرتكييب  ،وأهم
هذه الفروع يف املستوى الصويت ما أييت:
 -1علم األصوات اجملردة : phoneticsيدرس األصوات الكالمية وتصنيفاهتا من النواحي اآلتية:
أ – إحداث الصوت من حيث نطقه ،واالستعدادات والقدرات الوراثية اليت تؤهلل اننسلال لنطلص أصلوات الكلالت ،ويتنلاول هلذا اجلانل عللم
األصوات النطقي . Articulator phonetics
ب – بنيل ل للة األصل ل لوات ،وهل ل للي يف مريقول ل للا إف أايل السل ل للامذ ،واجلوانل ل ل الفيزايئيل ل للة املتعلقل ل للة بل ل للذل  ،ويتنل ل للاول هل ل للذا اجلانل ل ل علل ل للم األصل ل لوات
الفيزايئي. acoustic phoneticsأوphysical phonetic
ج – العملي للات الفيزيولوجي للة والنفس للية العص للبية ال لليت ل للا ص لللة اندرا الص للويت وي للدرس ه للذا اجمل للال عل للم األص لوات الس للمعي
phoneticوعلم األصوات العصيب . neurological phonetics

auditif

 -2علم األصوات الرتكييب "( "phonologyوهو الصوتيات الوظيفية) :ويوتم هذا العللم األصلوات الكالميلة ايات الصللة الدالللة ،تلل
املس ل للماة الفونيم ل للات  ، phonemesوتنوعاهت ل للا الص ل للوتية  allophonesيف لغ ل للة م ل للا ،ونصائص ل للوا وأنظمتو ل للا ،والقواع ل للد الرتكيبي ل للة ال ل لليت
حتكموا ،وبينما يتناول علم األصوات اجملردة اجلوان املادية لألصوات املمكنة يف كل اللغات ،يتنلاول عللم االصلوات اللوظيفي الرتكيليب النظلات
الصويت يف لغة بعينوا ،ونصائصه وقوانينه مذ امكال املقارنة مذ األنظمة الصوتية يف لغات أنرى .
وتعترب نظرية الفونيم حملور الفنولوجيلا يف كلل امللدارس الصلوتية الغربيلة  ،وقلد نقلولا العلملاإ االدثول إف العربيلة ،ملذ إ فلال ك ل ملنوم لوجودهلا
يف الرتاث الصويت العريب .
فماهو مفووت هذا املصطلح يف الدرس الصويت الغريب؟ هل حيمل الداللة نفسوا يف املدارس الصوتية الغربيلة املتتلفلة ؟ وأيلن جلد جلذور نظريلة
الفونيم يف الرتاث الصويت العريب وما هي مصطلحاهتا .؟
-2نظرية الفونيم يف الدرس الصويت الغريب :

استطاعت الفنولوجيا أل توسذ آفاق البحث الصويت احلديث وايل ااولة معرفلة احلقلائص الصلوتية الليت تت لاو األصلوات املفلردة إف
عالقاهتا يف بنية اللغلة .وملن أهلم هلذه احلقلائص الليت توصللت إليولا وأولتولا عنايلة فائقلة جلد الفلونيم اللذي يلكل ملا يصللح عليله بنظريلة الفلونيم
وجد ضمنه املقطذ والنرب ،والتنغيم و ها .ويرى حسات البونساوي أل أصول نظرية الفونيم تعود إف "املاضي البعيد عندما اهتدى اننسال
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إف النظ للات األلفب للائي ال للذي ال يرم للز إف الكلم للة كك للل أو للمقط للذ كك للل وإة للا لألص لوات ال لليت تش للكل الكلم للة".1وتق للوت نظري للة الف للونيم عل ل
مصطلح "فونيم".
و"الفونيم  Phonèmeكلمة فرنسلية ععلا الصلوت الكالملي ،كونله واقعلة صلوتية" 2أملا ظولوره فقلد كلال يف البحلوث اللسلانية
وتذكر بعض املراجذ أل أول من استعمل مصطلح فونيم  Phonèmeهو العامل البولندي "جول بلودوال دي كورتنلاي" علات  1870وملنوم
ملن يلرى أنله "دفلريي د ينلت  "Difriche des Gentesعلات 1873ت واثين ملن اسلتعمله هلو للويي هلايف  Louis Havetومنله
انتقل للل إف دي سوسل ل  )...( 3وتعل للم كلمل للة " "Phoneيف املنطل للوق اللسل للاين "الصل للوت املفل للرد" أو الصل للوت اللغل للوي البسل للي  ،أو الصل للوت
املوضوعي وقلد تلول عنله ،علل مسلتوى التنظليم انجرائلي "الفلونيم  "Phonèmeوهلو مصلطلح فنوللوجي" ،4ويطلقله االدثول علل الوحلدة
الصوتية وترجم عقابالت خمتلفة منوا :صوتول ،مستصوت ،الفظ ،صوت جمرد ،صيتة و ها ال وهي توافص ملا كلال يسلميه القلدماإ الصلوت
أو احلللرف ( )...ويطلق للول عل ل صللورها الفرعي للة مص للطلح " ،5"Allophoneوهللو كم للا يظو للر تعري ل ع للات ،يب للت أل الوحللدة الص للوتية ل للا
أسللاس هللو املعللا الت ريللدي ويقصللد بلله النللوع ال األف لراد والصللور اجلزئيللة ،وهللو مللا يسللم الفللونيم ويتفللرع عنلله بعللد ايل ل صللور عديللدة هللي
ألوفوانت وهو معا ناص يطلص عل الصوت اجلزئي املفرد ،مذ مراعاة صفاته النطقية والسمعية.
 .1.2مبدأ الوظيفة يف ظهور مصطلح الفونيم:

لعل السؤال الذي مرح حبدة فيما خيص األصوات هو مىت ميكن أل يعد الصوت صوات واحدا؟ ومىت ميكن اعتباره أصواات؟

لإلجابة عل هذا السؤال ميكن القول إل مثة درجات وتنوعات لألصوات فما يسم صوات واحدا قد يرتدد بنفسه أك ر ملن ملرة يف كلملة ملن
الكلمات ولكن ينطص يف كلل ملرة بصلورة خمتلفلة ف ل "النلول صلوت واحلد إايا نظلرت إليولا ملن الناحيلة الوظيفيلة ،أي إايا نظلرت إليولا ملن حيلث
كوهنللا قللادرة علل تغيل معللاين الكلمللات أو عللدت قللدرهتا علل ايلل  ،ولكنوللا عللدة أصلوات إايا نظللرت إليوللا مللن الناحيللة النطقيللة الصللرفة فقل ،
أي :من حيث واقعولا يف النطلص الفعللي يف الكلالت وملن حيلث أتث هلا علل السلمذ" 6فاألصلوات املتتلفلة نطقلا و مساعلا ملا هلي إال صلور نطقيلة
مسعية للصوت الواحدو اصطلح عل تسميتوا الوحلدة الصلوتية أو الفلونيم و لله وظيفلة يف تغيل معلاين الكلمات.فالوظيفلة هلي املبلدأ األسلاس يف
ظوللور هللذا املصللطلح جنبللا إف جنل مللذ مصللطلح الصللوت ث جتللاو ه بللل أصللبح حيتويلله وهللذا مللا ولللد بعللد ايل ل نظريللة الفللونيم اللليت حتللاول تفسل
األصوات املتعددة نطقا املوحدة نطا وجتدر انيارة إف أل العلماإ قد انتلفوا يف هذا املبدأ أصال .
فالوحلدة األساسلية لعللم األصلوات هللي الصلوت املفلرد ،لكلن وحسل مللا يظولر فلنل اللغلويت قلد ايهبلوا يف ايلل ملذاه يلىت ،فوصللفوا
أصوات اللغات من نالل وجوات نظر متباينة.
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فمنوم من نظر إف نواصوا املادية اليت ميكلن قياسلوا ومالحظتولا علميلا وآنلرول نظلروا إف ورودهلا يف النصلوص اللغويلة .فملن هنلا نشل
االنتالف حول نظرية الفونيم ،واليت هي يف احلقيقة جتمذ بت مجلة من النظرايت واملذاه اللغوية.
واالنللتالف حللول هللذه نظريللة الفللونيم كللال أوال مللن حيللث قبولللا أو رفضللوا كمبحللث مسللتقل يف الدراسللة الصللوتية ،ث االنللتالف بللت
الذين رأوا أمهية هذه النظرية لكن مريقة تناولا ختتل انتالف وااي النظر إليوا.
ومللن الرافضللت لللذا التوجلله يف الدراسللات الصللوتية جللد مدرسللة لنللدل ( االجليزية)اللغويللة ،ويف مقدمللة أعالموللا جللد "ف ل ث "FIRTH
"الللذي يصللرح برفضلله يف قوللله "حنللن ال جللد أي وحللدة أو جللزإ وحللده ميكللن أل يسللم "فللونيم" انضللافة إف أل هنللا حتللليالت خمتلفللة –ليسللت
جيدة يف رأيي قد قدمت حول نظرية الفونيم".7
ويف مقاب ل للل ه ل للذا ال ل لرأي ج ل للد اآلراإ القائل ل للة بض ل للرورة نظري ل للة الف ل للونيم وج ل للدواها ،م ل للن ب ل للت هات ل لله اآلراإ رأي "ألربك ل للروميب ALBER
 "CROMBIEوالللذي قللال إل "بعللض املصللطلحات الفنيللة ع للرد صللكوا ،يبللدو أنلله ال ميكللن االسللتغناإ عنوللا ،لدرجللة جتعللل مللن الصللع أل
نتصللور كيل ميضللي النللاس بللدوهنا ،ورعللا كللال لفللظ فللونيم واحللدا مللن هللذه املصللطلحات" ،8وإف جانبلله جللد رأي "كرامسللكي "KRAMSKY
الللذي رأى "أل اكتشللاف الفللونيم يعللد واحللدا مللن مللن أهللم االجللا ات اللليت حققوللا علللم اللغللة ،وأل ايل ل يعللادل اكتشللاف الطاقللة النوويللة ألل هللذا
الكش يف جمال علم اللغة ،أدى إف ثورة التفك اللغوي".9
ولكن ر م انتالفوم حول نظرية الفونيم ،وما حيوت من ي حول جدواها وقيمتوا .إال أهنا ر م ايل تعد من النظرايت اللغويلة اجللديرة
االهتمللات والدراسللة ،حيللث يرجللذ الفضللل إليوللا يف ابتكللار الك ل مللن األجبللدايت وانرتاعوللا وإنشللاإ الرمللو الكتابيللة لك ل مللن اللغللات اننسللانية
املنطوقة اليت كانت حمرومة إف عود قري من متتعوا هبذا النظات األجبدي".10
وقللد سللاعد التطللور التكنولللوجي عل ل إظوللار نصللائص األص لوات اسللتعمال الوسللائل املعمليللة الت ريبيللة ،فسللاعد علللم الفنولوجيللا عل ل
أتكيد أمهية نظرايهتا بتقييموا و "تصنيفوا من حيث الوضوح السمعي ويدته ،ودرجة الصلوت وحنلو ايلل  ،وكلذا عللوت هندسلة الصلوت وقياسلاته
الدقيقة للذبذات الصوتية ،قياسات علوه واتساعه وحنو ايل ".11
وفيما يلي عرض ألهم اآلراإ واالجتاهات حول هذا املصطلح ونظريته الكب ة:
 .2.2اإلجتاهات املختلفة حول نظرية الفونيم:
إل املدارس الصوتية الغربية ولدت جمموعة من املذاه وانجتاهات املتتلفة يف النظر إف الفونيم و لعل أيورها ما أييت:
 -1.2.2النظرة العقلية النفسية أو االجتاه العقلي النفسي:

مي ل هذا االجتاه كل من ساب  ،Sapirوفاو
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فساب يعرف الفونيم بقوله" :الفونيم صوت م ايل  Ideal Soundحناول تقليده يف النطص ،ولكننلا نفشلل يف إنتاجله متاملا كملا نريلد أو
بنفي الصورة اليت نسمعوا".12
وفسره بودوال كورتم تفس ا نفسيا "حيث عرفه أبنه صورة ايهنية" ،13فقسم بذل الفونيم عل أساسلت ،تقلوت عليوملا الدراسلة الصلوتية
وهذال األساسال مها:
"أوال :عضوي :ووظيفته دراسة األصوات املنطوقة الفعل.
اثنيا :نفسلي :وهدفله دراسلة الصلور الذهنيلة لألصلوات الليت مت لولا أو حتلاول حتقيقولا األصلوات املنطوقلة" ،14فلاألول يتنلاول األصلوات املنطوقلة
الدراس للة ويع للرف بعل للم األص لوات العض للوي ،وال للاين ه للو عل للم األص لوات النفس للي ،وه للو عن للده –أي األس للاس ال للاين" -مي للل الص للورة الكتابي للة
للفونيم ،أي الصورة الذهنية أو األصوات اليت يفرتض أل املتكلم حياول نطقوا ولكنه قد ين ح وقد خيفص يف ايل ".15
فوللذا االجتللاه يعتللرب الفللونيم صللوات مفللردا للله صللورة ايهنيللة يستحضللرها املللتكلم إف عقللله انرادة ،و ينطقوللا يف الكللالت بللال وعللي ،وقللد
ين ح يف حتقيص الصوت النطص وخيفص مرات أنرى.
 .2.2.2النظرة العضوية الرتكيبية أو االجتاه املادي:

رائده دانيال جونز وقد عرف الفونيم أبنله "عائللة ملن األصلوات املرتابطلة فيملا بينولا يف الصلفات يف لغلة معينلة والليت تسلتتدت بطريقلة
متنذ وقوع أحد األعضاإ يف كلمة من الكلمات يف نفي السياق الذي يقذ فيه أي عضو آنلر ملن العائللة نفسلوا" ،16ف صلحاب هلذه النظلرة
يعرتفللول بعبللارة "عائلللة األص لوات" ( )...اللليت "ال تتبللادل املواقللذ الصللوتية فيمللا بينوللا ،فكللل عنصللر عضللو نللاص يف بي للة صللوتية معينللة ()...
فالفونيمات هي اليت تتبادل ،ولكن أفرادها أو أعضلاإها ال تتبلادل" ،17فالصلور املتتلفلة للفلونيم للا نصلائص نطقيلة حمضلة ،ميكلن متييزهلا يف
النطلص والسللمذ ،ولكنوللا ليسلت بللذات وظيفللة لغويللة واحلدة ،والتللايل ال يتتللذ منولا يلزا للكلمللات ألهنللا ال تسلتطيذ أل تغل معللاين الكلمللات
وال تصلح أل تتبادل فيما بينوا يف املوقذ والبنية.
أما وظيفة الفونيم يف هذا االجتاه فولي "التمييلز بلت الكلملات ومنحولا قيملا لغويلة خمتلفلة ،صلرفية أو حنويلة أو دالليلة" 18فلالفونيم هلو
الذي يلؤدي إف تغيل املعلا ،أملا الصلور املتتلفلة فولي ال تلؤدي إف انلتالف املعلا وإل "التمييلز بلت الكلملات قلد يكلول بصلور خمتلفلة منولا
استبدال فونيم بفونيم آنر ( )...وقد يكول بزايدة فونيم أو نقصه".19
أما سب تسمية أحد األفراد "ألوفوان رئيسا" أو سب اعتماد تسمية "عائلة" ف جعوا جونز إف:
" -1ك رة ورود هذا العضو يف االستعمال اللغوي بصورة تفوق بقية األعضاإ.
 -2كونه العضو الذي يستعمل وحده منعزال عن السياق الفعلي.
239

حوليات اآلداب واللغات
Annals of letters and languages
annaleslettres@gmail.com

نظرية الفونيم يف الدرس الصويت العريب واألوريب
Phoneme theory in the Arabic and European phonemic lesson

 -3كونه يف املوقذ املتوس بت بقية األعضاإ".20
وقد كال لدانيال جونز إسوامات عملية استغالل نظرية الفونيم وايل يف حماولة ابتكار ألفباإ فونيمية (رملز واحلد لكلل فلونيم) ،حيلث وضلذ
ما يعرف األلفباإ الدولية  International phonetic transcriptirوتعلرف األلفبلاإ الواسلعة ""Broad transcription
يف مقابللل األلفبللاإ الضلليقة "Nanow transcription" :وهللي نظللات كتللايب ألص لوات اللغللة يضللمن إف حللد مقبللول تصللوير األص لوات
بتفاصيلوا ،وصورها املتعددة املتنوعة يف النطص الفعلي.
ورأى ك من األمريكال( التلو يعيت) أل الفلونيم ال معلا لله (علولم يقصلدول املعلا العقللي أو املع ملي) أملا فل ث يؤكلد أل للفلونيم
معا (التفريص بت معاين الكلمات).
واتفص معظموم عل ناصيتت مومتت للفونيم:
 -1الفونيمات جزإ من نظات اللغة املعينة :اليقاس فونيم لغة عل لغة أنرى.
 -2البحث يف الفونيمات ينصرف إف اللغة املنطوقة إاي هي وحلداهتا الصلوتية أملا املكتوبلة فوحلداهتا الرملو املوضلوعية لرتمجلة املنطلوق وتسلم
.graphèmes
و يصنفول الفونيم حس هذا انجتاه إف صنفت:
الف للونيم الرئيس للي "Primary phonème" :وال للاين نعت للوه الف للونيم ال للانوي "Secondary phonème" :واملقص للود الف للونيم
الرئيسللي تلل الوحللدة الصللوتية اللليت تكللول جللزإا مللن أصللغر صلليغة لغويللة ايات معللا منعزلللة عللن السللياق (جللزإا أساسلليا مللن بنيللة الكلمللة كالبللاإ
والتللاإ بوصللفوا وحللدات ال أم لللة نطقيللة فعليللة) .أمللا الفللونيم ال للانوي فيطلللص عل ل كللل ظللاهرة أو صللفة صللوتية ايات مغللزى أو قيمللة يف الكللالت
املتصل ،معناه أل الفونيم ال انوي ال يكول جزإا من بنية الكلمة وإةا يظور ويالحظ يف الكالت املتصل.
ومراعاة لذه الفروق رأى بعضوم تسمية فونيمات النوع األول (الرئيسلي)  Segmental phonèmesالفونيملات "الرتكيبيلة أو
القطعية" وال اين " "Suprasegmental phonèmesأي الفونيمات "فوق الرتكيبية أو القطعية".
 .3.2.2النظرة الوظيفية الرتكيبية أو االجتاه الوظيفي:

مت للله مدرسللة بلرا  ،ومللن أيللور أعالموللا "تروبتسللكوي" صللاح املؤلل الشللو "مبللادب الفونولوجيللا" ،واعتللا بتطللوير مفوللوت الفللونيم

أميا عناية ،ويعرف الفونيمات أبهنا الوحدات الصوتية الليت ال ميكلن تقسليموا إف عناصلر صلوتية متتابعلة ملن وجولة نظلر اللغلة املعينلة الليت يقلوت
الباحث بدراستوا" ،21فوم حياولول اكتشاف العالقات اليت ترب األصوات بعضوا ببعض دانل النظات اللغوي وحيددوا منزلتوا ،ومنه
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الوصلول إف الوظيفلة املنطوقلة الصلوت يف عمليلة التبليلف ،فالفونيملات" :عالملة يلزة ال ميكلن تعريفولا إال الرجلوع إف وظائفولا يف تركيل كلل
لغة عل حدة".22
فالفونيم يدرس حت ينضم إف ه من الوحدات الصلوتية لبنلاإ مفلردة معينلة يكلول للا معلا نلاص ،وتكلول لله وظيفلة لغويلة ،ويلؤثر
يف املعا ،و إايا ما استبدلناه بفونيم آنر انتل معا املفردة وصارت كلمة أنرى.
مفهوم الفونيم عند تروبتسكوي من خالل كتابه "مبادئ الفنولوجيا:
يتحلدث تروبتسللكوي علن الفللونيم يف إملار حدي لله علن التقابللل الفللونيمي ،و يقصلد بلله كلل تقابللل صلويت ،يسللتطيذ ،يف إملار اللغللة الواحللدة،أل
خيال بت الدالالت الفكرية ويسم كل مرف يف هذا اجملال "التقابل الفنولوجي" "وحدة فنولوجية متييزية"
يستتلص من هذا التعري أل الوحدات الفنولوجية ميكن أل ختتل انتالفا كب ا.23
ويسللمي تروبتسللكوي هللذه الوحللدات الفنولوجيللة اللليت ال تقبللل التحليللل أو الت للزيإ إف أجلزاإ أصللغر متعاقبللة "فونيمللات" فللالفونيم إايا
هللو "أصللغر وحللدة فنولوجيللة يف لغللة معينللة (توبتسللكوي ،ص )38وأيللار تروبتسللكوي إف أهنللذا التعريل للفللونيم قللد صللا ه ألول مللرة "رومللال
ايكوبسللول" سللنة  ،1929كمللا أيللار إف التعريل الللذي وضللعه " :N.F.Jakovlevنعللم الفللونيم كللل ناصللية صللوتية تللرب يف السلسلللة
الكالمي للة ك ص للغر عنص للر يس للتتدت يف التميي للز ب للت وح للدات الدالل للة ،وي للبه تروبتس للكوي الكلم للات األي للباح ،فكم للا يتمي للز ي للبح ع للن آن للر
بسمات ناصة كذل تتميز كلمة عن أنرى بواسطة الفونيمات اليت تقوت بدور العالمات التمييزية بلت الكلملات ،وقلد أسلو تروبتسلكوي
يف تعريل الفللونيم( ،وأهللم مللا ايكللره)" :الفللونيم هللو جممللوع ا صللائص الفنولوجيللة املالئمللة اللليت حتتويوللا صللورة صللوتية"" ،24والفللونيم ال يتحللدد
بش للكل جيل ل د م للن ن للالل مبيعت لله الس لليكولوجية ،وال م للن ن للالل عالقت لله م للذ الب للداايت الص للوتية ،لك للن يتح للدد فقل ل م للن ن للالل وظيفت للة يف
اللغ للة".ويقول أيض للا" :وعن للدما حن للدد الف للونيم ك ص للغر وح للدة متييزي للة (كم للا ي للرى بلومفيل للد) ،أو كعالم للة ص للوتية يف جس للم الكلم للة (كم للا ي للرى
بللوكلر ،)buklerفللنل ايل ل كللله يللؤدي إف نفللي املعللا ،أي أل كللل لغللة تفللرتض تقللابالت صللوتية فنولوجيللة متييزيللة ،وأل الفللونيم ،هللو أح للد
أسالي هذه التقابالت قابل للتحليل إف وحدات فنولوجية متييزية أصغر".25
وهبذا التعري الواضح ال يرى تروبتسكوي أي مربر لتغيل مفولوت الفلونيم ألل أي تغيل يف هلذا املوضلوع ال يقلودان –حسل املؤلل  -إال إف
تعقيد لسنا يف حاجة إليه .
وق للد اتق للد التعريف للات القائم للة عل ل مفو للوت "الب للديل الت ل ليفي" ومنو للا تعري ل "داني للال ج للونز" ال للذي اعت للرب الف للونيم عائل للة أو جمموع للة م للن
األصوات متماثلة مسعيا وخمرجيا ،و قابلة للظوور يف نفي ااي الصويت ،ويرى تروبتسكوي أل تعري "دانيلال جونز"يقتضلي أل ا طلاب
البشري يتكول من فونيمات وأصوات لسال وأل هذين العنصرين ال ينتميال إف مستوايت خمتلفة ولكن يتواجدال يف نفي املستوى. .
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.4.2.2النظرة التجريدية أو االجتاه التجريدي:

من أعالت هذا االجتاه جد اليااين "مجبو  "Jimboواالجليزي دانيال جونز " D.Jonesيف آنلر ملور ملن أملوار صليا ته ملفولوت:
الفونيم" .26واألمريكي تودال  W.F.Twaddellالذي يرى ال "الفونيم ال وجود له من الناحية العضوية وال من الناحية العقلية ،إةلا هلو
وحللدة جتريديللة يقللوت الباحللث استتالصللوا مللن األحللداث النطقيللة بعللد جتريللدها والوصللول منوللا إف كللل أو وحللدة مسللتقلة" ،27فوللي وحللدات
افرتاضية جتريدية ليي لا وجود مادي حقيقي أو ايهم ،وهو اجتاه انتقده تروبتسكوي كما رأميا سابقا.
يق للول ف للدريي :لس للنا يف حاج للة إف الق للول أبنن للا ال نس للتطيذ إحص للاإ األص لوات يف لغ للة م للا بع للدد احل للروف املوج للودة يف أجب للديتوا ،28و"ه للذه
التنوعللات الصللوتية أملللص عليوللا دانيللال جللوونز مصللطلح االلوفللوانت  ،29"allophonesويعرف"عللام مللدكور" األلوفللوانت أبهنللا تنوعللات
صوتية يتحقص هبا الفونيم وفقا ملوقعه يف الكلمة وما لاوره فيولا ملن أصلوات" ،30أملا حمملد عللي ا لويل فيعلرف األلوفلول أبنله :صلوت كالملي
حقيقي يشكل مذ أصوات أنرى متاثله عائلة واحدة جمردة تسم فونيما".31
واحلقيقة أل األلوفوانت تنقسم إف نوعت:
 -1األلوف للوانت املقي للدة :وت للدع أيض للا التكاملي للة انجباري للة ،وه للي ال لليت ت لرتب الس للياق ،فك للل ألوف للول منو للا حي للدده موض للذ مع للت يف الس للياق
الصويت ،فال و أل حيل ألوفول منوا حمل ألوفول آنر[ ،كرتقيص وتفتيم الالت يف لفظ اجلاللة].
[وهبذا املنظار ميكن اعتبار األلوفول املقيد يكال من أيكال الفونيم يفرضه السياق الصويت دول تغ يف معا الكلمة].
 -2نالحللظ للا سللبص أل األلوفللوانت املقيللدة وإل انتلفللت يف بعللض السللمات الصللوتية فنهنللا تنفللص يف أمهوللا وهللي املتللرج الصللويت لللذل جللد
معظم اللغويت اختذوا التقارب أو التشابه الصويت أساسا لتو يذ االلوفوانت وإحلاقوا بفونيماهتا.32
[وقلد تكللن األصلوات خمتلفلة عللن بعضللوا الللبعض انتالفلا كللامال ومللذ ايلل فنننلا نعللدها ألوفللوانت ،وهللي مرتبطلة أساسللا االنللتالف اللو للي
وتسم ]:
األلوفوانت احلرة :وهي النوع ال اين الذي يرتب االنتالف اللو ي[ ،كاجليم والقاف عند القاهريت واللبنانيت والسوريت واجلزائريت .]...
"وتعد هلذه الصلور النطقيلة املتتلفلة لفلونيم اجلليم [ايكلره سلابقا] يف العربيلة ملن قبلل االنتالفلات اللو يلة ،وهلي ملا يسلم التغل ات
احلرة  free variantsأو األلوفوانت احلرة ،ألهنلا ل مقيلدة بسلياق صلويت معلت ،إاي ميكنولا أل حتلل حملل بعضلوا اللبعض يف السلياق نفسله
دول تغ يف داللة الكلمة ر م ما قد تضفي عليوا من رابة لدى أفراد ل ة معينة".وإل هذه األمور ليست متطابقة مذ مجيذ اللغات.
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 .3تصنيف الفونيمات األساسية:
 -1الصوائت والصوامت:

انتل ل العلمللاإ يف تسللمية هللذه القسللمت فتمللات حسللال يفضللل مصللطلحي الصللحاح والعلللل ،وأمللا إب لراهيم أنلليي فيعتمللد مصللطلحي
األصوات الساكنة يف مقابل األصوات اللينة ([)...و مها].
 -1الصوائت :هي أك ر الفونيمات استعماال يف اللغات املتتلفة ر م قلة عددها مقارنة مذ الصوامت.
والنتالف الصوائت بت اللغات حاول العلماإ وص صوائت معياريلة عاملة وملن أهلم ملن علم بلذل األسلتااي "دانيلا جلونز" اللذي
وضذ نظاما عاما للحركات املعيارية صه يف رسم هندسي.33
وقللد اعتمللد يف ايلل علل العضللوين األساسلليت يف تشللكل احلركللات ،ومهللا الشللفتال واللسللال انضللافة إف الطللول والغنللة يف الفرنسللية
وايل النظر إف حركة اللسال من ارتفاع أو اخنفاض وتقدت وأتنر يف الفم والنظر إف يكل الشفتت من استدارة أو انفراج.
[-2الصوامت ختتل عن السلابقة فيزيولوجيلا (االعلرتاض) تتميلز املتلرج ائلد الصلفة :منولا تتشلكل مساهتلا التميزيلة وهلي ا صلائص
النطقية للفونيمات].
الفونيمات ال انوية[ :فوق تركيبية] [فلوق قطعيلة] هلي تلل الظلواهر الصلوتية املصلاحبة للكلالت وال تت سلد يف صلورة وحلدات تركيبيلة
دانل سلسلة املنطوق (.)...
وقللد أملللص عل ل الوحللدة فللوق القطعيللة أعللم  Prosodéneعقابللل الوح لدة القطعيللة الفللونيم ،ومللن بللت الوظللائ اللليت تؤديوللا هللذه
34

الوحدة أل تكول متييزية ( )distinctifأو تعب ية ( )Expressifأو تسويل النطص...
ومسيلة ال انيلة ألهنلا عكلي األساسلية (الرئيسلة) ال تكلول جلزإا ملن تركيل الكلملة ،وإةلا تظولر كملا قلال :كملال بشلر وتالحلظ فقل
حت نظم كلمة إف أنرى أو حت تستعمل الكلمة الواحدة بصورة ناصة.35
 .4ظاهرة الفونيم يف الدراسات العربية القدمية:

مل يفرق علماإ العرب بت احللروف واألصلوات والتنوعلات الصلوتية ،وهلو أملر واضلح عنلد أك لر الدارسلت ،والسلب أل اللغلويت العلرب
القدماإ اجتووا "عند النظلر يف اسلتنباط احللروف ملن األصلوات اجتاهلا عكلي ملا يلراه االدثول ،فالدراسلات الصلوتية احلدي لة ،تبلدأ األصلوات،
وتنتوي احلروف ،حيث ينظم الباحث ما لديه من أصوات ،جرت مالحظتوا ووصفوا فيبوهبا إف جمموعات ،يسم كل جمموعلة منولا حرفلا،
وايل ك ل جبمذ ألصوات في علوا حتت عنوال واحد هو حرف النول".36
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وقللد اسللتتدت اجلليللل بللن أ للد مصللطلح "احلللرف" للداللللة عل ل مفوللوت الصللوت وللداللللة أيضللا عل ل مفوللوت الفللونيم فوللو عنللده ععللا
الصوت إايا ارتب املتلرج واحليلز وامللدرج ،ويعلت الفلونيم ملن حيلث القيملة التبادليلة [واملوقعيلة] وا صلائص املميلزة لكلل صلوت ،والتلاي فلنل
ا ليل قد التفت والحظ بصورة واضحة بعض ا صائص املميزة لألصوات العربية من حيث هي فونيمات ،ويتم ل ايل يف أمرين:
 -1ا صائص املميزة أو التقابالت املميزة لكل صوت.
 -2القيمة التبادلية لكل صوت أو فونيم دانل البنية.
وبناإ عل هذا التمييز أنذ ا ليل يستقرب ا صائص الفونولوجية لبنلاإ الكلملة العربيلة ملن حيلث دنلول الفونيملات يف بنلاإ معلت،
فوجد م ال أل تقارب املترج بصورة عامة من العلل املانعة للدنول فلوةت ملن حيلز واحلد يف بنلاإ واحلد كملا وضلذ قلانوان عاملا يتصلل بعالقلة
األصلوات بعضلوا بلبعض دانلل البنيلة ميكلن أل نسلميه قلانول الذالقلة وقلد رأى ا يلل أل أصلوات الذالقلة أك لر دوراان يف بنيلة الكلملة العربيلة
لسلوولتوا يف النطللص وهللي اللراإ واللالت والنللول والفللاإ والبللاإ وامللليم ،وبنلاإ علل هللذه املالحظللة انحصللائية يسلتنت ا ليللل قللانوان فونولوجيللا حيكللم
البناإ الراعي واحلماسي يف اللغة العربية و ايل من القواعد الفونولوجية البنائية.
هللذا مللن جوللة ومللن جوللة أنللرى إل سللب االجتللاه املعللاكي للعللرب القللدماإيف دراسللة احلللروف و األصلوات (سللبويه وأصللحابه) أهنللم
حللت "قصللدوا حتليللل األصلوات كللال بللت أيللديوم نظللات كامللل للحللروف ،وكانللت احلللروف ،ومشللوور للغللة العربيللة ،وكانللت احلللروف اللليت يشللتمل
عليوا هلذا النظلات قلد جلرى تطويعولا للكتابلة ،منلذ ملن مويلل ،فكلال لكلل حلرف منولا رملز كتلايب ،يلدل علل احللرف يف عمومله ،دول النظلر
إف ما يندرج حتته من أصوات ،فارتض سبويه وأصحابه هذا النظات الصلويت املشلوور واختلذوه نقطلة ابتلداإ يف دراسلاهتم لألصلوات العربيلة"،37
ف للانتالف نقط للة االنط للالق ل للدى الدارس للت أدى إف ان للتالف يف النت للائ  ،لك للن دول أل مين للذ الق للدماإ م للن والوص للول إف بع للض املف للاهيم ال لليت
تللوحي أبهنللم عرف لوا بعللض مظللاهر الفنولوجي للا ،فم ل ال جللد أل "صللورة الصللوت الذهنيللة أي –احل للرف ومللا يعللرف اآلل الفللونيم -كانللت ج للاهزة
لديوم ،فقد وصلت إليوم عن مريص الرسم –أي الرمز الكتايب للصوت فعدوها الصوت األصلي وما يعرتيوا من تغي يف أثنلاإ النطلص السلياقي
عدوه فرعا ،فالنول م ال صوت أصلي ،والنول ا فيفة فرع ،والمزة صوت أصلي والمزة اليت بت بت فرع منه".38
وعل ل هللذا األسللاس فللنل األص لوات العربيللة اللليت حتللت كللل حللرف مللن هللذا النظللات ال تعللدو أل تكللول صللفة لللذا احلللرف ،كل ل تكللول
إد اما له أو إقالا أو إنفاإ ،وهكذا جاإ منو [القدماإ] يف دراسة األصوات من حيلث اجتلاه احلركلة عكلي امللنو احللديث ،39و يف هلذا
يقللول يللرف الللدين الراجحللي" :وجللد تفسل ا واضللحا للفللونيم يف العربيللة م للل الصللوت "النللول" السللاكنة فوللو يقلل ميمللا إايا جللاإ بعللده صللوت
الباإ ويسم هذا يف مصطلح علم الت ويد "انقالب" ،وتصبح النول ساكنة إايا جاإ بعدها فاإ يفواي أسنانيا وهو أسلناين إايا جلاإ بعلده اتإ
أو ايال أو ماإ م ل "من ور".40
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ومن األدلة اليت يقدموا هذا االجتلاه اللذي آملن بوجلود م لل هلذه الدراسلات يف اآلاثر القدميلة ،ملا نلفله سليبويه ،اللذي قلال" :وهلذه
احلروف اليت متمتوا اثنت وأربعت جيدها وردي وا أصلوا التسلعة والعشلرول ال تتبلت إال املشلافوة" ،41فاجلانل الصلويت يتحقلص أثنلاإ الت سليد
الفعللي للكللالت ،اللذي ال يكللول إال الصلوت ،وبعللد أل " مللذ لنلا احلللروف يف تسلعة وعشلرين حرفللا ،يتبعولا ع موعللات ملن احلللروف العربيللة،
ال لليت تستحس للن يف ق لراإة الق للرآل الك للرجي والش للعر وحن للوه ،ملو للا يف س للتة ح للروف ،فيص للل ب للذل جمم للوع احل للروف العربي للة إف س للة وثالث للت
حرفللا" ،42ويف احلقيقللة مللا هللي "إال متنوعللات صللوتية ،وليسللت وحللدة صللوتية يف نظللات اللغللة" ،43وحللدد سلليبويه احلللروف املستحسللنة علل أهنللا
سل للتة وهل للي "النل للول ا فيفل للة،اليت يكل للول خمرجول للا مل للن ا يايل لليم و يقل للال لل للا ا فيل للةو المل للزة املتففل للة و تسل للم المل للزة الل لليت بل للت بل للت و هل للي
للتسويل( )...و أل انمالة( )...والشت اليت كاجليم ،والصاد اليت كالزاي ،وأل التفتيم عل لغة أهلل احل لا يف قلولم" :الصلالة والزكلاوة
واحلياة" ،44وأضاف عل هذه احلروف املستحسنة حروفا أنرى ل مستحسلنة ،وقلال إهنلا " ك ل ة يف لغلة ملن ترتضل عربيتله ،وال تستحسلن
يف قراإة القرآل الكرجي وال يف الشعر ،وهي الكاف اليت بت اجليم والكاف ،واجليم الليت كالقلاف واجلليم الليت كالشلت ،والصلاد الضلعيفة والصلاد
اليت كالست والطاإ كالتاإ ،والباإ اليت كالفاإ".45
وم للن ال للذين أي للاروا أيض للا إف ه للذه الظ للاهرة امل للربد ال للذي ق للال "اعل للم أل احل للروف العربي للة س للة وثالث للول حرف للا منو للا مثاني للة وعش للرول ل للا
صورة".46
فالعلملاإ العللرب هبلذا أدركلوا أل للغللة العربيلة جمموعللة صلوتية تتل ل مللن جمملوع حروفوللا الصلوتية اللليت تزيللد البلا علل حلروف ال ائيللة األصلللية
ب للت ه للذه احل للروف الل لليت تتل ل ل منو للا اجملموعل للة الص للوتية انسل ل ات يقل لليم تل لوا ان واتس للاقا ،وهل للذا كم للا أوض للحه سل لليبويه يف حدي لله ع للن احلل للروف
املستحس للنة.ويف رس للالة "أس للباب ح للدوث احل للروف" الب للن س للينا ،حتدي للد فنول للوجي س للبص ب لله أه للل الفنولوجي للا بق للرول ،إاي يق للول" :احل للرف هي للة
للصوت ،عارضة تتميز هبا عن صوت آنر يف احلدة وال قل متيزا يف املسموع".47
ف ى بعض الدارست أل "األلفباإ العربية قد راعلت بكلل دقلة ووضلوح مبلدأ األنلذ بفكلرة الفلونيم والتعبل علن هلذا الفلونيم ،فالبلاإ رملز واحلد
وم للله التللاإ ام مومللا تعللددت صللور هللذه الفونيمللات يف الكللالت املنطللوق" .48وأيضللا اعتبللار الفونيمللات يف الللدرس اللغللوي احلللديث مللن حيللث
هي أصوات ايات مسات و نصائصقادرة عل التمييز من حيث أبدالا وملن حيلث تغل مواقعولا يف الوحلدة اللغويلة ،يتوافلص إف حلد كبل ملذ
فكللرة التقالي ل والتبللادل يف االيللتقاق الكب ل  ،فتقالي ل أي مللادة مللن م لواد ا ليللل يف مع ملله مللا هللي إال تغي ل يف ترتي ل الفونيمللات ،حبيللث
يلؤدي ايلل إف بنللاإ كلمللات جديللدة .وقلد "حللدث هللذا بكللل دقللة يف فونيملات األصلوات الصللامتة  ، consonantوحللدث م للله يف فللونيم
احلركات (األصوات الصائتة)  ،49 Vowelsكما جد تفس ا واضحا للفونيم يف علم الت ويد والذي يصطلح عليله "انقلالب" فمل ال النلول
الساكنة تقل ميما إايا جاإ بعده صوت الباإ و ها.
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 .4خامتة:
بعد هذه الدراسة املستفيضة لذا املصطلح ميكننا تس يل النتائ اآلتية :
ظوور مصطلح الفونيم يف الدرس الصويت األوريب واعتباره حمور الفنولوجيا.ر م ا تالف يف مفووت الفونيم بت العلماإ إال أل له الدور األساس يف وضذ أجبدايت ك من اللغات . إنه موما انتلفت االجتاهات يف دراسة الفونيم ،فنل النتائ اليت مت التوصل إليوا يف نظرية الفونيم هي نتائ متماثلة ومتقاربة إف حد كبوميكن تلتيصوا عل النحو اآليت:
" -1الفونيم مي كلمة من أنرى ،والتايل تفرق بت الكلمات من الناحية الصرفية والنحوية والداللية.
 -2الفللونيم وسلليلة موم للة يف تسللويل عملي للة تعللليم وتعل للم اللغللات األجنبي للة فاألص لوات الفعليللة احلقيقي للة أليللة لغ للة ك ل ة إف ح للد كب ل  ،ولك للن
فونيمات كل لغة تقل عن عدد هذه األصوات الفعلية بصورة ملحوظة.
-3الفونيم له ثورة ايهنية ووظيفة يف السياق يسع املتكلم لتحقيقه يف السياقات اللغوية املتتلفة.
 إايا كال أمر الفونيم قد حسم بينائه علل الوظيفلة الليت يقلوت هبلا علل مسلتوى الكلملة أو الوحلدة اللغويلة الليت يلدنل يف تركيبولا ،فلنلإيكالية صعوبة حتديد األصوات اللغوية ما الت عائقا أمات إمكانية حتديلد مجيلذ الصلور التطبيقيلة لكلل فلونيم ،ورعلا كلال ايلل ملن أكلرب وأهلم
األسباب اليت صعبت يف البداية أمر حتديد هوية الفونيم ناصة من الناحية الفيزيولوجية والفيزايئية.
كمل للا جتل للدر انيل للارة إف أل مل للا يعل للد فونيمل للا يف لغل للة مل للا قل للد ال يعل للد كل للذل يف لغل للة أنل لرى وقل للد يعل للد جمل للرد تنل للوع صل للويت فيول للا م ل للل س،
ص،ت،ط،ر ،يف العربية وما يقابلوا يف الفرنسية و ها.
انتل مفووت الفونيم بت املدارس الصوتية املتتلفة ولكنه يبق حمور الدراسة الرتكيبية وأساس قياموا قدميا وحدي ا..5قائمة املراجع :

 -1البونساوي حسات )2005(،الدراسات الصوتية عند العلماإ العرب والدرس الصويت احلديث ،القاهرة ،مصر ،هراإ الشرق ،ط.1
 -2البونساوي حسات ،)2004( ،علم األصوات ،مصر،مكتبة ال قافة الدينية ،القاهرة ،ط.1
 -3دبه ،الطي  ،) 2004(،مبادب اللسانيات البنيوية ،دراسة حتليلية إيستمولوجية ،األ واط ،املطبوعات اجلامعية ،دط.
-4عمر أ د خمتار ، )1997(،دراسة الصوت اللغوي ،القاهرة،عامل الكت ،دط. .
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-6عبد هللا رمضال  ،)2006(،أصوات اللغة العربية بت الفصح واللو ات ،االسكندرية ،مكتبة بستال املعرفة  ،ط.1
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Abstract ملخص

 منها ما يتصل بلغته ويتوافق مع،شعر الطفل شكل من أشكال التعبري األديب الفين له أسلوبه وقواعده ومنهجه
 وقد تناولنا يف هذه الدراسة، ومنها ما يتصل مبضمونه ومناسبته لكل مرحلة عمرية،احلصيلة اللغوية للطفل وفق عمره
 ومن الدوافع األساسية لكتابة هذا البحث بيان اآلاثر،اجلانب الذي خيتص جبانب اللغة فقط ولذلك لطبيعة الدراسة
. وإعدادهم ليكونوا رواد احلياة، وأثره يف بناء شخصياهتم،اإلجيابية لشعر الطفل
ومن هنا جاءت الدراسة بعنوان مظاهر التوظيف اللغوي يف شعر الطفل" دراسة وصفية حتليلية يف ديوان سليمان
.العيسى لألطفال" وقد اتبعنا يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وذلك لتناسبه مع طبيعة البحث
Abstract: A child’s poetry is a form of artistic literary expression that has its own
style, rules and approach, some of which are related to his language and correspond
to the linguistic outcome of the child according to his age, and some are related to its
content and relevance for each age stage. The main motives for writing this research
are to show the positive effects of children's poetry, and its impact on building their
personalities, and preparing them to be pioneers in life.
Hence the study titled Aspects of Linguistic Employment in Children’s Poetry “A
Descriptive Analytical Study in Suleiman Al-Issa’s Diwan for Children.” In this
study, we followed the descriptive analytical approach in order to suit the nature of
the research.
مرتضى اببكر أمحد عباس. د: املؤلف املرسل1
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 .مقدمة:
ختصصا وممارسة ومعايشة لألطفال ،وتستلزم متابعة ودراسات متعمقة يف اللغة ويف أصول الرتبية وعلم النفس،
" تستلزم الكتابة لألطفال
ً
تبّي مراحل الطفولة وخصائصها.وقبل كل ذلك حتتاج إىل معرفة ابلقواعد السليمة للكتابة األدبية وإدراك األفاق اليت حيلق فيها األطفال
وإىل ن
ومدى مالئمة املعاين لقاموسهم اللغوي املنتقى بعناية وتصميم ،فاملنشود يف أدب الطفل أن تكون حمتوايته وتصميمه ولغته تؤدي ابلطفل إىل
متعة شعورية ومجالية ،و إىل أن تثري عامل الطفل ابلتجارب ،" 1لذلك الكتابة للطفل هي أصعب أنواع الكتابة إذ أن النزول إىل عقلية
الطفل ،والتمكن من خماطبته ،والوصول إىل قلبه ووجدانه ،أبرق الكلمات وأبسط التعابري ،أمر يف غاية الصعوبة ،ومن الشعراء املبدعّي
الذين استطاعوا أن يصلوا إىل عقل وقلب الطفل الشاعر سليمان العيسى الذي مل يكن اجتاهه إىل أدب األطفال وليد مصادفة ،ومل يكن من
قبيل الرتف ،بل كان إدراكاً منه بضرورة حتضري الطفل للنهوض ابألمة ،وقد سخر شاعران طاقاته اللغوية وعصارة جتاربه إلنتاج شعر يلقى
الرواج ،وحيظى ابلقبول ،وحيقق التأثر لدى األطفال.

وقد سؤل سليمان العيسى :ملاذا يكتب للصغار؟
فأجاب  ":أحب األطفال ألهنم فرح احلياة وجمدها احلقيقي ".2
وأانشيد األطفال وأغانيهم لون من ألوان األدب ،الذي يصور جوانب احلياة ،ويعرب عن العواطف اإلنسانية ،ويصف الطبيعة ،ويشرح احلياة
االجتماعية ،ويرسم الطريق إىل املثل العليا يف أسلوب أخاذ ،يصل يف أتثريه إىل أعماق النفوس ،فيوحي إليها ابلعديد من االنفعاالت اليت
تساعد على تكوين اجتاهات واضحة ،وقيم متعددة ،كما ينقل األفكار بتقدمي اخلربات البشرية يف صورة نقية مهذبة من خالل التعبري
اللغوي ،سواء كان شعراً أو نثراً .
مولده ونشأته:
سليمان العيسى شاعر سوري ولد يف العام 1921م ،يف قرية النُعريية الواقعة غريب مدينة أنطاكيا التارخيية ،وتويف يف العام 2013م .تلقى
تعليمه األوىل على يد والده املرحوم الشيخ " أمحد العيسى " حفظ القرآن الكرمي واملعلقات وديوان املتنيب وآالف األبيات من الشعر العريب،
ومل يكن يف القرية مدرسة غري ال ُكتاب الذي اختذه الشاعر بيتا ،وكان والده الشيخ أمحد يسكنه ويعلم فيه ،بدأ كتابة الشعر يف سن العاشرة
فكتب أول ديوان يف القرية ،بعد ذلك دخل املدرسة االبتدائية يف " مدينة أنطاكية " ،والتحق ابلصف الرابع مباشرة لنجابته ،ويف املرحلة
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الثانوية التحق بثانوايت محاة والالذقية ودمشق ،ويف هذه الفرتة ذاق مرارة التشرد وعرف قيمة الكفاح يف سبيل األمة العربية ووحدهتا
وحريتها ،فزج به يف السجن أكثر من مرة بسبب قصائده ومواقفه القومية.3
أمت حتصيله العايل يف دار املعلمّي ببغداد ،وبعد عودته من بغداد عّي مدرساً للغة واألدب العريب يف اثنوايت حلب  ."4مكث يف حلب
مدة عشرين سنة ،يدرس ويتابع الكتابة والنضال القومي ،وكان من مؤسسي احتاد الكتاب العريب يف سوراي عام 1969م ،وكذا حزب
البعث السوري ،وهو يتقن الفرنسية واإلجنليزية إىل جانب لغته العربية ،ويلم ابلرتكية.
5

متزوج من الدكتور ملكة أبيض وله ثالثة أوالد :معن ،غيالن،ابدية

شارك مع زوجته ال دكتورة " ملكة أبيض" يف ترمجة العديد من اآلاثر األدبية ،أمهها آاثر الكتاب اجلزائريّي الذين كتبوا ابلفرنسية ،ومنهم "
كاتب ايسّي " ،و" مالك حداد" و" مولود فرعون." 6
يف عام  1984م حصل على جائزة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ( الكسو) ألدب الطفل .ويف عام 1990م انتخب عضوا يف
جممع اللغة العربية بدمشق ،ويف عام 2000م حصل على جائزة اإلبداع الشعري.

7

أعماله األدبية:
خلف الشاعر كثري من اآلاثر األدبية شعرا ونثرا نذكر منها:
األعمال الشعرية ( يف أربعة أجزاء). على طريق العمر. الثماالت (يف ثالثة أجزاء). الكتابة بقاء. الديوان الضاحك. رحلة كفاح (قصة حياة سليمان العيسى وملكة أبيض).8اجملموعات الشعرية نذكر منها :
 حب وبطولة. ديوان املتنيب.252
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 ديوان اجلزائر. ديوان فلسطني. املرأة يف شعري. أان ودمشق. أان والقدس. النعريية قرييت.9وأفرد للطفولة دواوين خاصة منها:
ديوان األطفال. قصائد لألطفال. فرح لألطفال. الشيخ والقمر. مسرحيات غنائية لألطفال. احكي لكم طفوليت اي صغار.10له كذلك بعض القصص النثرية من الرتاث منها:
 لبيك أيتها املرأة. ابن الصحراء.وله كذلك بعض القصص اليت هي مزيج بّي الشعر والنثر منها:
الفرسان الثالثة. وضاح وليلى يف وطن اجلدود. سرب البجع األبيض.253
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ساهم كذلك يف ترمجة بعض األعمال إىل اللغة العربية ،ابالشرتاك مع زوجته ملكة أبيض منها:
 أحلى احلكاايت (عشر قصص). احلديقة املعلقة. قصص حيبها اجلميع. -مسرحيات عاملية لألطفال.

تقول زوجته ملكة أبيض يف مقدمة كتابه " نعريية..قرييت " ":عقب مأساة حزيران 1976م ،شهد نتاج الشاعر سليمان العيسى منعطفا
كبريا ،لقد صمت فرتة ،مث قرر االلتفات إىل ذاته اليت شغلته األحداث اخلارجية عنها ،ليبدأ التعبري عنها بنربة أتمل هادئة ،يستجلي
مشاعرها وأحالمها وذكرايهتا ،كما قرر أن يتجه إىل األطفال ،الذين عدهم انفذة األمل يف املستقبل ،بعد أن احرتق املاضي.
ولعل أول ما بدأ به الشاعر بعد عودته للكتابة ،مسلسل شعري بعنوان " احكي لكم طفوليت اي صغار " وقصة طويلة عن الطفولة بعنوان "
وائل يبحث عن وطنه الكبري"11
التوظيف اللغوي:
تنعكس مجاليات الصورة الفنية يف شعر الطفل يف التوظيف اللغوي للشاعر واملبدع واستخدامه لأللفاظ يف قوالب بالغية يفهمها الطفل
ويتفاعل معها.
فاللغة هي وسيلة متثيل األفكار ،وكلما زاد الثراء اللغوي ،توفرت الكلمة املعربة عن األشياء واملفاهيم وزادت قدرة الفرد على التفكري والتعبري،
ونقل األفكار ،فتقدم الفكر مرتبط أشد االرتباط بثراء اللغة ،كما أن ضحالتها والفقر يف ألفاظها من العقبات الرئيسة يف طريق التفكري،
ومنوه وتطوره ."12
كما متثل " اللغة وسيلة اإلبداع ،وأداة الكتابة اإلبداعية ،وإتقاهنا ضرورة الزمة ،هلذا فإن النقاد العرب شبهوا اإلبداع األديب بعربة جيرها
جوادان أحدامها اإلهلام واآلخر اللغة.13
واللغة جمموعة ألفاظ حتمل خصائص ميكن أن تتغري من شاعر إىل آخر يف مصدرها املستقاة منه ،ويف درجة قوة معانيها ويف جتاوزها ،أي
الرتكيب مما يؤدي إىل ما يسمى ابألسلوب.14
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وأدب األ طفال احلق هو الذي يستخدم أداة اللغة بطريقة خاصة جتعل الطفل يستشعر املتعة واجلمال والنظام والتوازن فتحدث االستجاابت
الوجدانية والنفسية املطلوبة.15
وإذا كان من الضروري أن يتفق اإلنتاج األديب يف حقل األطفال مع درجة منوهم النفسي ،فإن اللغة اليت يبدع هبا الشعراء هلم أن تتفق مع
درجة منوهم اللغوي هلذا وجب على كاتب األطفال أن يلم بدقائق لغة الكتابة هلم.16
كما رأوا ضرورة كتابة شعر الطفل ابللغة العربية الفصيحة وذلك حرصا منهم على تنمية مواهب الطفل وخلق حالة من التوازن لديه بّي
اللهجة العامية والفصحى مع مراعاة نوع املفردة على حسب سن الطفل.
ومن مظاهر التوظيف اللغوي يف شعر الطفل:
أوال  :اختيار املفردة السهلة.
اللغة اليت يعتمد عليها شعراء الطفل هي اللغة البسيطة السهلة اليت تناسب فهم وإدراك الطفل يف مراحله األولية حبيث يفهم ويستوعب
الفكرة املطروحة دون كبري عناء ودون أن يفقد ذلك القيمة اجلمالية واملعنوية للمفردة يقول سليمان العيسى ":إن الفن مرسل ومتلقي وال
حياة للفن بغري الطرفّي" ، 17فبساطة اللغة وسهولتها تساعد الطفل الصغري من تلقي وفهم القصيدة يف جاذبية وارتياح وتساعده على
حفظها وترديدها دون جهد كبري.
فعلى الشاعر الذي يكتب لل طفل أن يستخدم املفردات السهلة املألوفة لدى الطفل وجتنب املفردات الصعبة يف الفهم والنطق والكلمات
الغريبة الغري متداولة وكل ما من شأنه تنفري وتكدير الطفل.
ويف ذلك يقول سليمان العيسى يف مقدمة ديوانه ":إنين أحرص يف الذي أكتبه للصغار أن كون اللفظة رشيقة موحية ،خفيفة الظل ،بعيدة
اهلدف ،اليت تلقي وراءها ظالالً وألواانً ،وترتك أثر عميقاً يف النفس"18
إذ أن اختيار املفردات وتوظيفها بشكل يتناسب وطبيعة الطفل التكوينية دون االبتعاد عن قاموسه اللغوي جيعل الطفل يقبل على القراءة
بشغف وسعادة وتساعده على النمو الفكري والعاطف ي وتزيد من مقدراته على التأمل واخليال ،وهذا يتطلب من الشاعر أن ينمي حصيلته
اللغوية ،وفهمه خلصوصية هذا اللون حىت ال حيشو قصيدته مبفردات تعيق الفهم فمن املهم أن أيخذ الشاعر علما مبا يشبه القاموس اللغوي
للطفل ،وأن يراعي إمناءه مبفردات سهلة.
يقول سليمان العيسى يف قصيدته (الرسام الصغري):
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أرسم ماما أرسم اباب
ابأللوان
أرسم علمي فوق القمم
أان فنان

19

فاملفردة املستخدمة هنا مفردة بسيطة يفهمه مجيع األطفال دون كبري جهد.
ويف قصيدة (ماما) جند ذات الشيء
ماما ماما اي أنغاما
متأل قليب بندى احلب
أنت نشيدي عيدك عيدي
بسمة أمي سر وجودي

20

فالشاعر استطاع نقل األفكار واألحاسيس النبيلة عن أقرب الناس للطفل يف سهولة وبساطة وأبدق العبارات فجاءت األلفاظ دقيقة ،قوية
اإلحياء ،مشحونة ابألحاسيس والعواطف اليت جتعلها مؤثرة يف النفس.
اثنيا :اختيار املفردات من احمليط اخلاص ابلطفل.
يعمل ش عراء أدب الطفل على مراعاة واقع البيئة اليت يعيش هبا الطفل حبيث يتم اختيار املفردات من احمليط اخلاص ابلطفل وفق معطيات
البيئة ومن واقع حياهتم يقول العيسى ":متحداث عن الصور الشعرية اجلميلة ":مرة ألتقطها من واقع األطفال وحياهتم ،ومرة استمدها من
أحالمهم ،وأماني هم البعيدة من حوله" واليت تبقى مع الطفل طوال حياته" ،21فاللغة وسيلة للتواصل االجتماعي والطفل جزء من هذا
النسيج ،يقول سليمان العيسى يف قصيدته قطاري:
داري داري أرض العرب
زار قطاري وطن العرب
من تطوان إىل بغداد
سار قطاري اي أوالد
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استخدم الشاعر هنا كلمة القطا ر الذي هو أحد وسائل النقل والسفر اليت ال جيهلها األطفال ابإلضافة إىل ذكره ملدينة (تطوان) ومدينة
(بغداد) وهي مدن يعرفها األطفال جيدا ،فالشاعر هنا مل خيرج من احمليط الذي يعيش به الطفل .
ويظهر ذلك جليا كذلك يف قصيدة (مىن والعصافري) اليت هي انعكاس حلب وتعلق األطفال ابلعصافري وارتباطهم الوجداين هبا ،فقل ما خيلو
بيت من بيوهتم من وجود تلك العصافري امللونة اجلميلة يقول سليمان العيسى:
حتب مىن العصافريا
حتب غناءها الساحر
ومتأل كفها حبا
وتنثره على الدرب
فتلتقط املناقري
الصغار هدية احلب

23

اثلثا :الرتكيب البسيط للجمل.
عند خماطبة الشاعر للطفل يستخدم اجلمل البسيطة والقصرية "فقد اثبت علميا أن الشخص البالغ يتنفس من  17-16مرة يف الدقيقة،
بينما يتنفس الطفل حوايل  40مرة يف الدقيقة مما جيعله عاجزا على قراءة مجلة طويلة دون التوقف عدة مرات اللتقاط أنفاسه  ،بعكس
البالغ الذي ميكنه قراءة مقطع طويل دون توقف"24
فالطفل جيد صعوبة يف فهم اجلمل املفرطة يف الطول أو اليت حتتوي على تقدمي وأتخري أو اليت تتخللها مجلة اعرتاضية.
فاجلملة األمنوذج لدى الطفل هي املؤلفة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخرب ،أو مجل الشرط واالستفهام والتعجب القصرية ،وكل هذا يف أسلوب
سلس متماسك دون خلل يف األسلوب الن ضعف األسلوب ينفر القارئ من قراءة الشعر.
يقول بيان الصفدي  :متحداث عن اجلملة اليت ينبغي أن يكون عليها شعر الطفل " وميكنين أن أخلص معىن اجلملة أبهنا اجلملة القصرية
واخلالية من التقدمي والتأخري ،واالعرتاض ،والبناء ل لمجهول ،واحلذف ،واملشتقات العاملة ،وكل ما يؤثر على إيصال املعىن وعلى فهم الطفل
ملا يقرأ.25
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وقد حافظ الشاعر سليمان العيسى على ذلك خصوصا يف سرده ألحداث قصصه الشعرية املوجهة لألطفال بطريقة بسيطة وسهلة متكن
الطفل من التفاعل معه ومعايشة أحداث القصة يقول يف قصيدة (النحلة اجلديدة) مستخدما أسلوب التشويق ومتبعا الطريقة التقليدية
املعروفة يف بداية قصص األطفال مثل" كان اي مكان ،وحدثين فالن"...يقول:
حدثتين جدت
عند انر السمر
أن ذئبا شرسا
انبه كاخلنجر
ملعت يف عينه فادحات الشرر
جاء يوما بعد أن غاب ضوء القمر

26

وقد يلجأ الشاعر أحياان إىل استخدم التقدمي والتأخري خري املعقد والذي ال حيتاج إىل كبري جهد وأعمال للعقل كما فعل الشاعر سليمان
العيسى يف قصيدته ( لعبيت) اليت مال فيها إىل استخدام التقدمي والتأخري أبسلوب بسيط يفهمه الطفل ويتفاعل معه كما جلأ فيه إىل تنوع
اجلمل بّي الف علية اليت تدل على احلركة واحلدث ،واالمسية اليت تعىن بوصف بعض املظاهر واألشياء يقول فيها:
مسيتها " مها " قليب حيبها
شقراء لعبيت تفهم مهسيت
ألبستها احلرير فأوشكت تطري
بثوهبا اجلميل وخصرها النحيل
رفيقيت " مها " حمبيت هلا

27

رابعا :تنوع األسلوب اللغوي :
يساعد التنوع يف األسلوب على أحداث نوع من احلركة يف القصيدة واليت ترتك أثرا مجيل على الطفل وتضفي جوا من البهجة واملتعة مثل
قول سليمان العيسى" يف قصيدة( السباحات الصغريات) :
هال هال هال الصيف أقبال
وغمغمت يف الشط موجتان
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فهد ،وسلمى أخته يدان
ابملاء تعبثان
يف املوج تطفران
كالسمك الصغري أسبح
والشط من حويل مرنح
سلمى تقدمي
يف املوجة ارمتي
سباحك الصغري ال خياف
يسابق الشراع واجملداف

28

فاعتماد الشاعر على األفعال املضارعة يف القصيدة ( تعبثان ،تطفران ،ال خياف ،يسابق ) واليت توحي ابحلركة والتواصل يف احلاضر ،هذه
احلركة يف القصيدة جيد فيها الطفل متعة تساعد على فهمه وتذوقه للقصيدة.
وأحياانً يستخدم الشاعر التدرج يف زايدة خربات الطفل ومفردات جديدة شريطة أن تساعد العبارة أو الرتكيب على فهمها وإيضاحها،
يقول يف قصيدة (غرفة من زجاج):

أيب حداد
تقول سعاد
وترفع رأسها تيها
بشيء راح يسبيها
بغرفتها الزجاجية
وشرفتها السماوية
على أطرفها نصبا
أقام حديد هيكلها
على الشرفة
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ومن األشياء اليت تساعد على زايدة خربة الطفل وإمتاعه أللجو إىل الصور املباشرة للبصر والصوت واللمس واملذاق والشم ،تلك هي املظاهر
احلسية للشعر اليت ترضي األطفال ،ألهنا ت عكس الطريقة اليت يكتشفون هبا عاملهم ،مثل األهنار واألمواج والرمال واجلبال والغيوم والعصافري،
وهم يرون هذا اجلمال ويستشعرونه ،فريون بعّي الشاعر ،ويستمتعون ابلصورة املشرقة اليت خيلقها هلم ويعيشون فيها.30يقول الشاعر يف
قصيدته (تيم على البحر):
الرمل الناعم بني يدي
وأان ألعب
أبين بيتا وطريق غد
أبين ملعب
امسي من ديوان العرب
امسي تيم
اثنان نرفرف ..قال أيب
أان والغيم
ايموج الشاطئ اي أزرق
افرح وامرح
يف الشاطئ زغلول صفق
وأتى يسبح
أان حر مثل األمواج
مثل النور
أتقلب يف البحر الساجي
كالعصفور

31

خامسا :استخدام أسلوب التكرار.
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كثريا ما يلجأ الشاعر إىل التكرر اللفظي الذي حيدث جرساً موسيقياً يتفاعل معه الطفل ويعمل الشاعر من خالله على التعبري عن أفكاره
وعواطفه ونقلها للطفل يف ذلك القالب املوسيقي الذي حيدثه اجلرس اللفظي للكلمة أو الكلمات اليت مت تكرارها مثل قصيدة (عيد
الشجرة)
شجرة شجرة اغرس شجرة
ختضر األرض وتبتسم
تصفو الدنيا ،حيلو النسم
32

يف مولدها اغرس شجرة

وكذلك يف قصيدة (جلبهة الفالح) يعمد الشاعر إىل تكرار كلمة (الفالح) معتمدا على اجلرس املوسيقي الذي حيدثه ذلك التكرار ويتفاعل
معه الطفل يقول فيها:
القبلة األوىل من الصباح
جلبهة الفالح
ملعول الفالح
لساعد الفالح

33

 .4خامتة:
ونالحظ يف ديوان الشاعر سليمان العيسى املوجه لألطفال أن الشاعر قد سخر طاقاته اللغوية وعصارة خرباته وجتاربه يف أدب الطفل لكتابة
شعر جيد القبول وينال اإلعجاب ،وحيقق التأثر والتفاعل لدى األطفال.
 -1لقد حرص شاعران سليمان العيسى ،يف “ديوان األطفال” على أن تتوفر فيه اللفظة الرشيقة املوحية اخلفيفة الظل البعيدة اهلدف ،اليت
تلقي وراءها ظالالً وألواانً ،وترتك أثراً عميق يف النفس.
 -2استخدم سليمان العيسى يف شعره ويف سرده ألحداث قصصه الشعرية املوجهة لألطفال اللغة البسيطة السهلة اليت متكن الطفل من
التفاعل معه ومعايشة أحداث القصة.
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 -3للبيئة اليت يعيش فيها الطفل أثر كبري يف اختيار مفردات شعر وأدب الطفل وقد استطاع الشاعر سليمان العيسى من خالل ديوانه
املوجه للطفل من استيعاب هذا اجلانب ،وانعكس جليا يف شعره .
 -4ساعد التنوع يف األس لوب اللغوي الذي اعتمد عليه سليمان العيسى يف ديوانه املوجه لألطفال من إحداث نوع من احلركة يف القصيدة
األمر الذي أضفى جوا من البهجة واملتعة يف النص الشعري.
 -5استطاع الشاعر سليمان العيسى أن يعرب عن أفكاره وعواطفه ومن مث نقلها للطفل من خالل اعتماده على أسلوب التكرر اللفظي وما
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Abstract ملخص

خصصت هذه الدراسة لوصف أطروحة محيد الزيتوين حول املعجم القرآين وحتليلها
 وقد مشلت، ومناقشة قضية أصالتها من جهة املنهج واملراجع والنتائج،ونقدها

الكلمات املفتاحية
 محيد الزيتوين، مصطلح، مشرتك لفظي، ترادف،معجم قرآين

 وخلصت إىل أن هذه األطروحة ليست أصيلة من،اجلزئني النظري والتطبيقي منها

Key-words
Quranic lexicon, synonym, homonym, term,
Hamid Al-Zaitouni.

Abstract
This study was devoted to describing Hamid Al-Zaitouni's
thesis on the Qur’anic lexicon, analyzing and criticizing it,
and discussing the issue of its originality in terms of
methodology, references, and results. It included the
theoretical and practical parts of it and concluded that this
thesis is not original in terms of the establishment of the
term "Al-moushtarak Al-manawi", or in terms of the
entries that were studied.

.جهة التأسيس ملصطلح االشرتاك املعنوي أو من جهة املداخل اليت ُدرست
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أطروحة املعجم القرآين حلميد الزيتوين :دراسة حتليلية نقدية
Hamid Al-Zaitouni's thesis on the Qur’anic lexicon: An Analytical Critical Study

مقدمة:
كثرت الدراسات األكادميية اليت عنيت ابملعجم القرآين؛ أي مبجموع املفردات/املداخل القرآنية ،أو ابملعاجم القرآنية .ورغم أان أجنزان أطروحة
دكتوراه يف املعاجم القرآنية -عنواهنا« :معاجم معاين ألفاظ القرآن الكرمي :دراسة اترخيية نقدية»-؛ ما يسر لنا االطالع على عدد غري ٍ
قليل
من املعاجم القرآنية ومن الدراسات األكادميية يف هذا احلقل ،إال أن دراسات سابقة ندت عنا فلم نقف أو نطلع عليهاِ .من هذه الدراسات

مؤلَّف محيد الزيتوين من جامعة القاضي عياض ابملغرب ،الذي صدر سنة  .2019وهو يف أصله أطروحة دكتوراه نوقشت سنة ،2017
عنوانه« :املعجم القرآين بني االشرتاكني املعنوي واللفظي» ،وقد اشتمل على اببني وأربعة فصول يف ثالمثائة ومخس وأربعني ( )345صفحة.

مطول
مل يتسري يل االطالع على هذا العمل إال مؤخرا ،ولقد حسبت بداءة أنه عمل تطبيقي يف املداخل القرآنية ،لكنه مل خيل من تنظري َّ

غلب على اجلانب التطبيقي .كان القصد من هذه الدراسة التعريف أبطروحة الزيتوين اليت حازت املرتبة الثانية من جائزة األلسكو للدراسات

اللغوية سنة  ،2019مع حتليل أبرز ما جاء فيها سواء اجلانب النظري منها أو التطبيقي .ولكين بعد اطالع دقيق مشل فصول األطروحة
انتقلت من قصدي األول -أي التعريف ابلعمل -إىل سؤال األصالة؛ لذا فإن الدراسة ترنو إىل جواب إشكالية هذه صيغتها :ما مدى أصالة
أطروحة املعجم القرآين حلميد الزيتوين؟ ال ختلو مثل هذه الدراسات من أمهية؛ إذ حتاول سد ما جتده من ثلمة يف هذا العمل ،وتبسطه أمام
من مل يتسري له االطالع عليه ،ومتد أسباب التواصل املعريف بني الباحثني يف هذا اجملال املعريف الدقيق.
اعتمدان يف الدراسة منهجا وصفيا مقاران ،حللنا به مراجع ونصوص املؤلف وقارانَّها مبراجع ونصوص سابقة ،وجعلناها يف مبحثني .ورغم
أن حتليل هذا العمل كان ميسرا؛ لسابق عهدي أبعمال شبيهة به؛ فإين لقيت عنتا يف االطالع على مراجع أعتقد أهنا مهمة ،منها أطروحة
صولة عبد هللا -اليت اعتمدها الزيتوين« :-احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية».
 .1مدخل إىل أطروحة املعجم القرآين:
سبق أن ذكران أن أطروحة الزيتوين اشتملت على اببني وأربعة فصول ،أما الباب األول فعنوانه :مظاهر التعدد الداليل وآليات دراستها،
وفصاله؛ عنوان األول منهما :علم الداللة ومظاهر التعدد الداليل ،وعنوان الثاين :التأطري النظري ملداخل دراسة املعجم القرآين .وأما الباب
الثاين فعنوانه :املعجم القرآين بني ظاهريت االشرتاكني املعنوي واللفظي ،وفصاله؛ عنوان األول منهما :االشرتاك املعنوي يف القرآن ،وعنوان
الثاين :االشرتاك اللفظي يف القرآن الكرمي.
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خالصة ها العمل أن الباب األول منه نظري ،حتدَّث فيه املؤلف عن علم الداللة وعن مظاهر التعدد الداليل (الرتادف ،املشرتك اللفظي
 ...إخل) ،وعن املداخل (املعجمي ،السياقي ،االستعمايل ،االقتضائي) ،وجعل الباب الثاين لنماذج تطبيقية بني االشرتاك املعنوي وبني االشرتاك
اللفظي ،وقد أحصينا املداخل القرآنية الرئيسة املدروسة يف ٍ
كل فوجدانها ( )78مدخال يف فصل االشرتاك املعنوي ،و( )27مدخال يف فصل
االشرتاك اللفظي -الذي اشتمل على املشرتك وعلى املتضاد.-
يعمد هذا العمل على ما حنو ما ما هو مقرر يف العنوان ،وعلى حنو ما بينه املؤلف يف مقدمته 1إىل معاجلة موضوع املعجم القرآين يف
مستويني مها :االشرتاك املعنوي ،واالشرتاك اللفظي .اعتمد الكاتب ( )110كتاب ابللغة العربية -منها ما هو مرتجم ،-واعتمد أربعة كتب
أجنبية -ثالث فرنسية وواحد ابإلجنليزية ،-من هذه املراجع أحصينا حوايل ثالثة عشر ( )13معجما ،تنوعت بني معاجم عامة من مثل
«مقاييس اللغة» البن فارس (ت  395هـ) ،وبني معاجم خمتصة من مثل «التعريفات» للشريف اجلرجاين ( 816هـ) ،وبني معاجم مفهرسة
وليس منها إال «املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي» حملمد فؤاد عبد الباقي (ت  .)1968وهنا ال بد أن نقف مع مسألة منهجية مهمة؛
مل نقف يف قائمة املراجع إال على معجم قرآين واحد يصدق عليه وصف املعجم ،وهو «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب األصفهاين (ت 502
هـ) ،وهذا من الغرابة مبكان؛ حبكم أن العمل خمصص للمعجم القرآين ومداخله ،وإن كنا نتفهم تصور املؤلف عن مفهوم املعجم القرآين بوصفه
املفردات املستعملة يف القرآن الكرمي ال املعجم مبعناه املعهود ،2ولكنا خنتلف معه يف أخذه ابملفهوم الشائع للمعجم ،واستسالمه مثل جل
الباحثني يف املعجمية لفرضية أن (املعجم) مشتق من الفعل (أعجم) ،وأن اهلمزة فيه -وهو رأي ابن جين (ت  393هـ) -للداللة على
السلب ،وقد أوضحنا خطأ هذا الرأي يف دراسة مستقلة.3
ورغم أن العمل أدير حول املعجم القرآين فإان مل نقف على نظرا ٍ
ت جديدة للمؤلف يف معاين املداخل القرآنية اليت ذكرها ،ومل نقف على
آراء بعض املعاصرين اليت نرى أهنا أكثر حتقيقا ،من ذلك أن املؤلف اكتفى يف بيان الفرق بني (اإلسالم) و(اإلميان) بكون األول استسالما
ظاهراي أساسه اللسان وكون الثاين تصديقا قلبيا ،4وهذا تصور قاصر عن مفهوم ٍ
كل يف القرآن الكرمي؛ إذ مفهوم اإلسالم فيه مثال من التعقيد
مبكان.
كذلك جنده يف موضع يسلم أبن رواايت املعاجم يف الفرق بني (الفقري) و(املسكني) تصل حد التناقض ،ليخلص بعد من خالل دراسته
لآلايت واملوارد إىل أن الفقراء أشد حاجة من املساكني ،وأن الفقراء هم الذين ال مال هلم يليب حاجتهم ،خالف املساكني الذين ميلكون ما
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5
أي ينسبه املعاصرون إىل حممد شحرور -رغم موقفنا
ال يكفيهم  .واحلق أن هذا التفصيل متكرر يف املصادر واملراجع املتقدمة ،وأفضل منه ما ر ٌ

السليب من نتائج أعماله وأدواته املنهجية -من أن املسكني إمنا يراد به املعاق وأصحاب االحتياجات اخلاصة؛ واحلق أن هذا الرأي ليس من
اجتهادات شحرور بل سبق إليه غري واحد من العلماء ،وأصوله قدمية؛ فقد قال قتادة (ت  118هـ) إن الفقري هو الذي به زمانة وال شيء

له ،6واملراد ابلزمانة العاهة ،وجند أاب زهرة (ت  )1974قد قارب هذا الفهم حني قال" :واملساكني هم الفقراء والذين ال طاقة هلم على عمل،
ملرض مزمن أو شيخوخة فانية ،أو آفة يف جسمهم جتعلهم غري قادرين ،أو تعطُّل ال جيدون معه عمال يعملون ،واإلحسان هبم سد حاجاهتم،
وكفالة الراحة هلم" .7ولو رجع الزيتوين إىل املعاجم القرآنية املتأخرة لوقف على أتصيل ملعىن املسكني ،فحسن املصطفوي (ت  )2005مثال
يرى أن املسكني هو الذي بلغ يف السكون أقصاه وجتاوز حده ،ويشمل العاجز ملرض أو هرم أو ضعف يف البدن أو يف املال .8وقد مجع
الطربي (ت  310هـ) من قبل يف ٍ
نص بني (أهل الزمانة) وبني (املساكني) ،9ومصطلح (أهل الزمانة) أو َّ
(الز ِمن) للمفرد هو المعبر به
عند المتقدمين عن ذوي االحتياجات الخاصة .ولقد وقفت على ٍ
نص يؤدي هذا املعىن من غريب احلديث ،ففي أثر لعبد هللا بن عمر حني
سئل عن الصدقة فقال" :إهنا شر مال إمنا هي مال الكسحان والعوران" ،يقول أبو عبيد اهلروي (ت  224هـ) يف شرح األثر" :الكسحان
واحدهم أكسح وهو املقعد  ...ومعىن احلديث أنه كره الصدقة إال ألهل الزمانة كاحلديث اآلخر :ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي".10
ولقد وقفت على هذا املعىن يف تفسري الطباطبائي (ت  )1981ونصه" :واملساكني هم أهل الزمانة من العميان والعرجان واجملذومني ومجيع
أصناف الزمىن من الرجال والنساء والصبيان".11
ورغم أن املؤلف ذكر يف مقدمته معاجم قرآنية أخرى -على قلتها -إال أن الظاهر من ثبت املصادر واملراجع أنه مل يستعملها ،أعين معجم
«نزهة القلوب» أليب بكر السجستاين عند املتقدمني ،و«معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي» حملمد حممد داود ،مع اعرتافه أبن هذا
املعجم أقرب األعمال إىل عمله خاصة يف اجلزء األول منه .12ولقد صرح املؤلف أبنه اعتمد يف اجلانب التطبيقي معجمي «مقاييس اللغة»
و«لسان العرب» طلبا لالختصار وحبكم أنه مل جيد اختالفات كبرية بني املعاجم العربية القدمية يف شرح املفردات .وألن املعجم األول مقل
ٍ
مستقص؛ ولكن السبب غري ذلك كما سنتبينه.
خمتصر والثاين مكثر
وقفنا يف هذا العمل على إشكاالت يف املراجع واإلحالة ،مثال ذلك عرضه قصة ابن هرمة (ت  170هـ) مع منشد بيته:
"ابهلل ربك ك ك
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فقال :ما كذا قلت؛ أكنت أتصدق؟ قال :فقاعدا .قال :كنت أبول؟
قال :فماذا؟ قال :واقفا .ليتك علمت ما بني هذين من قدر اللفظ واملعىن".
هذا النص أحاله املؤلف إىل عبد الفتاح الشني -وهو من املعاصرين -من كتابه «من أسرار التعبري يف القرآن الكرمي :صفاء الكلمة»،13
ومثل هذا ال يصح منهجيا؛ ذلك أن اإلحالة تكون إىل مصدر متقدم ال إىل مرجع متأخر أو معاصر ،فالرواية جندها عند أيب هالل العسكري
مثال (ت  395هـ) .14كذلك من املسائل املنهجية تكرار املؤلف شرح أصل (املعجم) من غري فرق.15
أخذ املؤلف ابلرأي القائل بوجود الرتادف يف العربية مثلها مثل ابقي اللغات ،وأن منه اتم وجزئي وأن دراسته تتعلق ابجلزئي أي (االشرتاك
املعنوي) ،وقد توقفت مع تعليق له يقول فيه" :نقرتح مصطلح االشرتاك املعنوي بديال ملا يسمى ابلرتادف" .16وقال يف موضع آخر..." :
الرتادف هو اشرتاك لفظني متغايرين أو ألفاظ يف معىن واحد ،وهذا االشرتاك يف املعىن مع تعدد األلفاظ يسمح ابلقول إن الرتادف اشرتاك
معنوي .وهذه حقيقة ولو مل يذكرها الباحثون صراحة" .17وهذا احلكم من املؤلف غريب جدا؛ فالقول أبن الرتادف مشرتك معنوي عليه أكثر
الباحثني املتأخرين ،ولقد انقشت هذه املسألة مع أساتذيت ابجلامعة اإلسالمية يف قسنطينة يف طور املاسرت! بل صرحت -من غري سابق اطالع
على آراء احملدثني -مبصطلح االشرتاك املعنوي فقلت" :وموقف إيزوتسو يف الكتاب الذي ندرسه غري واضح ،فقد ذكر للضالل واهلداية
مرادفات...لكن مفهوم الرتادف عنده قد يفهم منه :االشرتاك املعنوي ...إخل" .18ولقد ذكر املؤلف آراء ابحثني حاولوا جتاوز مصطلح
(الرتادف) إىل (االئتالف) وغريه ،مث قال" :هذه االعتبارات جعلتنا نفكر يف تعويض مصطلح الرتادف مبصطلح االشرتاك املعنوي ،ووضعه يف
مقابل االشرتاك اللفظي الذي يعد التضاد جزءا منه وذلك لكوهنما خزان املعجم القرآين".19
هذه النصوص ميكن أن يفهم منها -أو إن املؤلف أراد أن يوضح من خالهلا -أسبقيته إىل وسم الرتادف ابالشرتاك املعنوي -بعد أن
يصح ألبتة؛ فاملؤلف الذي أحال إىل حاكم الزايدي يف مسألة التطور الداليل ،مل حيل إليه
كان يدل على معىن كلي عام ،-واحلق أن هذا ال ُّ

يف مس ألة تسمية الرتادف ،ومثل هذا ال يصح من جهة األمانة العلمية ،يقول حاكم زايدي يف كتابه «الرتادف يف اللغة» -وهو من مراجع
الزيتوين" : -وقد مسى نفر من احملدثني الرتادف تسمية أخرى ،خبالف ما اتفق عليه معظم العلماء ،فقد ذهب هؤالء إىل تسمية الرتادف بـ:
(املشرتك املعن وي) ،والذي نراه يف هذا أهنم قد قصدوا هبا مقابلة املشرتك اللفظي الذي هو ضد الرتادف متاما" .20ومن هؤالء احملدثني الذين
أحال إليهم الزايدي علي عبد الواحد وايف (ت  )1991يف كتابه «علم اللغة» ،وأضيف أجمد طالفحة يف دراسته «ظاهرة املشرتك يف
مصطلحات الكتاب» وفيها ي قول" :ونقصد ابملشرتك يف مصطلحات سيبويه ما ورد منها من قبيل املشرتك املعنوي أو الرتادف وهو األلفاظ
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املفردة الدالة على شيء واحد" .21بل ذكر إميل بديع يعقوب (املشرتك املعنوي) مدخال يف موسوعته ،وأحال فيها إىل مدخل (الرتادف).22
وهذه أدلة كافية على نقض ادعاء السبق من جهة االصطالح امل ـحدث ،وقد تكرر هذا االدعاء يف خامتة العمل حني قال إنه إسهام يف
أتسيس مصطلح مناسب للمعجم العريب ،ونصه ..." :ولعل هذا ما دفعنا إىل اقرتاح مصطلح االشرتاك املعنوي للداللة عليها".23
 .2نقض أصالة تطبيقات محيد الزيتوين:
صرح املؤلف يف مقدمة دراسته أن عمل حممد حممد داود أقرب الدراسات إىل دراسته ،ولكننا ال جند هذا العمل يف قائمة املراجع! وحبكم
اشتغالنا على املعاجم القرآنية قدميها وحديثها ،عامها وخمتصها؛ فإان نعرض أمثلة مما ذكره املؤلف يف ابب الفروق .حاول املؤلف بيان الفرق
بني مدخلي (اجلحود) و(اإلنكار) ،واعتمد يف اإلحالة أثناء التحليل على معجم ابن منظور (ت  711هـ) فقط ،وينتهي إىل الفرق فيقول:
"وهكذا يظهر من املعاين املعجمية أن اجلحود واإلنكار يشرتكان يف معىن النفي :نفي املعرفة والعلم ابلشيء ،وخيتلفان يف مالمح داللية أخرى،
إذ خيتص اجلحود ابإلنكار مع العلم ،وخيتص اإلنكار ابجلهل واخلفاء" .24ولنا أن نسأل :هل هذا التحليل من بنات أفكار املؤلف؟ واجلواب:
ال .إن هذا التحليل منهجا ونتائج مأخوذ عن حممد حممد داود املنشور سنة  ، 2008يقول حممد حممد داود بعد ذكر املعاين اللغوية اليت
استق اها من ابن منظور ومن عند الراغب األصفهاين" :وخنلص مما سبق إىل أن االستخدام القرآين لكلميت (اجلحود – اإلنكار) يظهر
اشرتاكهما يف معىن النفي .وامللمح املميز للجحود هو :إنكار الشيء الظاهر مع العلم به .وامللمح املميز لإلنكار :عدم العلم ابلشيء أو
خفاء دليله".25
ميكن أن يتبني القارئ أن النتيجة واحدة ،ولكن املؤشر احلقيقي الدال على النقل من غري إحالة هو اصطالح حممد حممد داود الذي
عهدانه عنه يف معجمه هذا ،وهو مصطلح (امللمح) الذي ورد يف نص املؤلف أيضا؛ وإن كان الزيتوين يدرس املداخل القرآنية وفق ثالثة
مستوايت أو ٍ
معان ،هي املعىن املعجمي مث املعىن االستعمايل فاملعىن االقتضائي؛ فهذا ال يغري من حقيقة األمر شيئا؛ ذلك أن منهج الزيتوين
هو منهج حممد حممد داود ابختالف يسري ،فبدل (املعىن االستعمايل) يعرب حممد حممد داود بـ (االستخدام القرآين) ،وبدل (املعىن املعجمي)
يعرب حممد حممد داود بـ (املعىن اللغوي) ،أما املعىن االقتضائي فليس بشيء ملن راجع األطروحة؛ إذ يبدو املؤلف مضطرا إىل ذكره اضطرارا؛
ولذا جاءت مادته قصرية مقارنة مبادة املعىن -االستعمايل ،وهذا ما نتبينه يف دراسته مداخل (البخل ،الشح ،الشدة ،الضن) مثال.26
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نص املؤلف يف متهيده للباب الثاين التطبيقي على مبادئ اختيار مت االشتغال ،أي املداخل القرآنية اليت تدرس ،وهي عنده :االبتعاد
قدر املستطاع عن النماذج املشهورة ،واختيار النماذج اليت مل يقتنع ابلنتائج اليت أقرهتا الدراسات السابقة  ...إخل .27ويفهم من هذا أن املؤلف
تصرف يف اختياره املداخل ومل يقلد غريه ،والواقع خالف ذلك .فاملداخل األوىل املشرتكة معنواي اليت درسها املؤلف من ترتيب ومجع حممد
حممد داود ،وهي (اإلمث ،احلوب ،اجلناح ،اخلطيئة ،الذنب ،الوزر ،السيئة) ،والفرق أن حممد حممد داود أضاف (الزلل ،الفاحشة ،الفحشاء،
املنكر) ،28ومثلها مداخل كل من (البديع ،البارئ ،اخلالق ،املصور ،الفاطر) يف الكتابني ،29ومداخل كل من (اجلبل ،العلم ،الطود ،الطور)
30
يستقر على رأي فيه بني كونه اجلبل املمتد
يف الكتابني  ،وال جديد فيما أتى به الزيتوين يف شرح هذه املداخل؛ غري أنه أضاف (الطور) ومل َّ

طوال وعرضا أو كون اسم علم.

إن الذي يراجع املؤلَّف ْني سي ْلح ظ أن الزيتوين اعتمد املصدرين الرئيسني الذين اعتمدمها حممد حممد داود يف بيان املعىن اللغوي للمداخل،

أي معجم مقاييس اللغة ،ومعجم لسان العرب ،دون غريمها؛ وهذا سبب اختيار املؤلف هلما ،ال ما أثبته يف مقدمة الدراسة من مربرات ،بل
هو متبع حممد حممد داود .يقول الزيتوين -بعد ذكر املعاين اللغوية" : -يظهر من هذه املعاين اللغوية أن نواة هذا احلقل املعجمي هي الداللة
على امليل عن احلق وفعل ما ال جيوز .على أن متتاز أفراده مبالمح داللية خاصة؛ إذ اإلمث كل عمل مبطئ عن اخلري فيكون شرا ابلضرورة ،غري
أنه أشد منه .أما الوزر فيمتاز بداللته على الثقل والسيئة متتاز بداللتها على القبح الذي يسوء صاحبه .وتشرتك كل هذه املكوانت مع اخلطء
واخلطئية يف التعمد ،وينفرد اخلطأ بعدم القصد".31
إن مقارنة مفصلة بني ما جاء يف كتاب الزيتوين من الصفحة ( )118وحىت الصفحة ( )128أي حوايل عشر ( )10صفحات ،وبني ما
جاء يف كتاب حممد حممد داود من الصفحة ( )32وحىت الصفحة ( ،)42سيجد أن األول آخذ عن الثاين جل مادته مع تغيريات يسرية،
من غري إحالة أو إشارة .فإن جتاوزان معجم ْي ابن فارس وابن منظور ،فقد تكررت هذه املصادر يف املؤلفني -يف الصفحات اليت درست هذه

املداخل:-

 «الكشاف» للزخمشري :اثنيت عشرة ( )12مرة عند الزيتوين ،ومثان ( )8مرات عند داود. «التحرير والتنوير» البن عاشور :ست ( )6مرات عند الزيتوين ،سبع ( )7مرات عند داود. «البحر احمليط» أليب حيان ،مرة واحدة عند الزيتوين ،مثان ( )8مرات عند داود.271
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ولننظر معاين (اإلمث) واستعمالته عندمها ،فعندما يقول داود أو ينقل أنه" :عام يف كل ذنب" ،32جند العبارة نفسها عند الزيتوين،33
وعندما يقول داود عنه أنه" :لفظ عام يشمل صغائر املعاصي وكبائرها ،وغلب استعماله يف الكبائر" ،يقول الزيتوين ..." :داللة اإلمث على
كل ذنب صغريا كان أو كبريا" .وعندما يق ول داود عن اإلمث" :فيه تعمد" ،يقول الزيتوين عنه أيضا" :أنه حيمل معىن التعمد" .وعندما يقول
داود" :فعل قبيح يستوجب الذم واللوم" .يقول الزيتوين" :أنه الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم واللوم" .كل هذا من غري أن يشري الزيتوين
إىل داود.
وإن أخذان مثاال آخر وجدان الشيء نفسه ،ففي دراسة (األمل ،الرجاء ،الطمع) جند الزيتوين يعتمد منهج ومادة داود .34سواء يف املعاين
املعجمية أو االستعمالية ،وكل الذي فعله الزيتوين أن أبدل ألفاظا أبلفاظ ،فقول داود" :األمل يتميز مبلمح طول الزمن" يصري عند الزيتوين:
"األمل يفيد التثبت والتأين يف انتظار املرغوب" ،وقول داود" :والرجاء يستعمل يف معان أخرى كاخلوف واملباالة" يصري عند الزيتوين" :والرجاء
يفيد الرغبة يف الشيء مصحواب ابخلوف من عدم حتققه ،وقول داود" :والطمع يتميز مبلمح احلرص" يصري عند الزيتوين" :أما الطمع فينفرد
بداللته على الرغبة الشديدة يف الشيء واحلرص على نيله" .وإن اعتمد داود تفسري أيب السعود (ت  982هـ) لألمل من قوله" :توقع اخلري
وطول األعمار واستقامة األحوال  ...إخل"؛ فإن الزيتوين ينقل قالة أيب السعود أيضا من غري أن يتمها ،وال ميكن ملثل هذا أن يكون مصادفة!
واحلاصل أن دراسة امل شرتك املعنوي (الرتادف) عند الزيتوين ليست إال نقال يقرب أحياان من االنتحال عن عمل حممد حممد داود الذي يبلغ
من حيث حجمه ستمائة وستني ( )660صفحة ،أي حوايل ضعف عمل الزيتوين ،وهذا النقل يشتمل التحليل واملراجع والنتائج على السواء،
وإن مل يصرح الزيتوين بذلك.
هذا .وإن اجلزء الثاين من النماذج التطبيقية اليت أوردها املؤلف تتعلق ابملشرتك اللفظي وابألضداد ،وإان لنستغرب غياب أي عمل
معاصر من األعمال اليت خصصت لدراسة هذه القضية سواء بشكل عام أو يف القرآن الكرمي ،من مثل كتب أمحد خمتار عمر (ت )2003
«االشرتاك والتضاد يف القرآن الكرمي :دراسة إحصائية» املنشور سنة  ،2003وكتاب عبد العال سامل مكرم «املشرتك اللفظي يف احلقل القرآين»
املنشور سنة  ،1996رغم أن النتائج يف اجململ واحدة ولنضرب أمثلة على ذلك.
يف املدخل األول من املشرتك اللفظي درس املؤلف (اآلية) ،ورأى أن معانيها هي :العالمة واألمارة ،والعربة ،واملعجزة ،واجلزء من القرآن
الكرمي ، 35وإن رجعنا إىل كتاب عبد العال سامل مكرم وجدانه يذكر معنيي :العالمة ،والعربة ،36يف حني يذكر أمحد خمتار عمر ثالثة م ٍ
عان:
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العالمة الظاهرة ،واملعجزة ،والوحدة القرآنية .37بل إن ج َّل املداخل اليت ذكرها املؤلف وحاول دراستها ذكرها أمحد خمتار عمر ،وذكر معانيها

وإن اختلف التفصيل بينهما .وإان لنستغرب قول املؤلف يف نتائج دراسته أنه وجد عوامل (أخرى) تبني أهنا تسهم يف حدوث املشرتك اللفظي

وخاصة التضاد ،وهي عنده:
 الصيغة الصرفية املشرتكة الداللة بني الفاعل واملفعول. أدوات سلب املعىن يف العربية؛ منها صيغة أفعل (أخفى) ،وصيغة التفعل (التهجد) .38وذكر بعد ذلك االتساع يف املعىن ،واجملاورة،واختالف اللهجات ،وهذه العوامل كلها -وغريها -مفصلةً ذكرها أمحد خمتار عمر يف كتابه!39
ال جند مربرا لعدم اإلحالة إىل عملي أمحد خمتار عمر وعبد العال سامل مكرم ،مثلما مل جند مربرا للنقل املطَّرد وأحياان احلريف عن حممد
حممد داود من غري إحالة إليه .رغم وعينا أبن الدراسات القرآنية املعاصرة غالبا ما تتشابه نتائجها ومناهجها ومصادرها من غري أن يطلع
متأخر على متقدم يف أحوال كثرية ،ولكن خصوصية اإلشكالني اللذين درسهما الزيتوين تطلب ِذ ْكر هذه املراجع قوال واحدا؛ ذلك أن اإلحالة
إىل املصادر املتقدمة من معاجم لغوية عامة ،أو تفاسري ليس إال تعمية على املراجع املتخصصة اليت ذكران بعضها.
إن عمال أكادمييا خيصص لدراسة املعجم القرآين أي مفردات القرآن الكرمي ال يرتكز فيه صاحبه على معاجم متخصصة بقدر ما يرتكز
على كتب التفسري وعل ى املعاجم العامة ال بد يدعو إىل إعادة نظر؛ فليس مربرا استبعاد معاجم قرآنية متقدمة ومتأخرة ،وجيزة ومطولة من
مثل هذه الدراسات ،وال ندري كيف غاب عن الباحث أن يعتمد معجم «التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي» حلسن املصطفوي ،أو «املعجم
االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي» حملمد حسن جبل -يف حني أنه اعتمد كتابه« :املعىن اللغوي :دراسة عربية مؤصلة نظراي وتطبيقيا»،
أو «معجم ألفاظ القرآن الكرمي» الذي أصدره جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،أو معجم «عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ» للسمني
احلليب ،فضال عن «املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته» ألمحد خمتار عمر؛ والذي كان سببا يف أتليفه عدة دراسات حول القرآن
الكرمي منها دراسته السابقة حول املشرتك اللفظي؛ وإنه ألمر غريب -نكرر ذلك -أن يعتمد الزيتوين كتايب أمحد خمتار عمر« :أمساء هللا
احلسىن :دراسة يف البنية والداللة» و«علم الداللة» دون أن يعتمد كتبه اليت خصصها إلشكاليتيه أي (املشرتك اللفظي) ،و(املشرتك املعنوي)،
فال حضور لكتابه« :دراسات لغوية يف القرآن الكرمي وقراءاته» ،وهو من أهم كتبه يف املفردة القرآنية.
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اعتمد الزيتوين معج م حممد حممد داود من غري أن حييل إليه أو أن يذكره يف مراجعه مثلما أوضحنا سابقا ،كذلك اعتمد منهجه سواء يف
الدرس اللغوي (املعىن املعجمي) أو يف الدرس السياقي (املعىن االستعمايل) ،من جهة املصادر واملراجع (املعاجم العامة ،والتفاسري) ،ولكن
الفرق أن حممد حممد داود نص حقيقة على مراجعه -اليت تتصل اتصاال مباشرا ابملعجم القرآين -اليت استفاد منها ،وأحال إليها يف أكثر من
موضع ،فقد ذكر كتايب أمحد خمتار عمر« :االشرتاك والتضاد يف القرآن الكرمي :دراسة إحصائية» و«دراسات لغوية يف القرآن الكرمي وقراءاته»،
واعتمد أكثر من مخسة معاجم قرآنية ،وأكثر من ثالثة كتب يف الفروق  ...إخل.
وإن سبق أن قلنا إن الزيتوين درس سبعا وعشرين ( )27مدخال رئيسا يف املشرتك اللفظي واملتضاد؛ فإن أمحد خمتار عمر -الذي سبقه-
صرح أبن قائمته األساسية اشتملت على مائتني ومثانية وتسعني ( )298مدخال ،40وإن درس الزيتوين ٍ
مثان وسبعني ( )78مدخال يف فصل
االشرتاك املعنوي ،فإن حممد حممد داود صرح أبن معجمه اشتمل على مخسمائة واثنيت عشرة ( )512مدخال.41
خامتة:
بعد مدخل أوجزان فيه ما جاء يف أطروحة محيد الزيتوين بني نظري وتطبيقي ،وأحصينا فيه املداخل الرئيسة اليت درسها ،وبعد نظر يف
مراجعه ،وتعليقات حول مسائل ذكرها يف اجلزء النظري ،نظران يف أصالة العمل من جهة التنظري والتطبيق ،وهذه نتائج الدراسة:
 أورد املؤلف نصوصا ت ِوهم سْبـقه إىل اقرتاح مصطلح (االشرتاك املعنوي) بدل (الرتادف) ،وقد أوضحنا أنه سبق إليه يف أكثر من
ِ
مرجع ،ومنذ سنو ٍ
ات طويلة.
ظاهر َّ
أن املؤلِف اطلع على أعمال من سبقوه إىل اقرتاح املصطلح اجلديد ،ولكنه مل ي ِشر إليهمِ ،من هؤالء :حاكم زايدي يف كتابه
ٌ
«الرتادف يف اللغة» ،الذي أحال إليه املؤلف يف غري مسألة االصطالح.
 استند املؤلف يف دراسته مداخل املشرتك املعنوي (الرتادف) على كتاب حممد حممد داود «معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي»،ولكنه مل ِحيل إليه يف هوامش الكتاب ومل يضعه يف قائمة مراجعه ،رغم النقل الظاهر عنه.
 اتبع املؤلف منهج حممد حممد داود يف دراسة املشرتك املعنوي ،واعتمد أكثر مراجعه أيضا ،وال خيتلف حتليله عن حتليل داود إال يفمعان ليست ِ
(املعاين االقتضائية) ،وهي ٍ
ذات قيمة حقيقية.
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 مل ِأيت املؤلف جبديد يف فصل املشرتك اللفظي والتضاد  ،وقد حلظنا أنه مل يشر أو حيل إىل الدراسات املعاصرة اليت سبقته إىل دراسة
هذا املوضوع ِمن مثل دراسة أمحد خمتار عمر وعبد العال سامل مكرم.
أي معجم قرآين حديث ،واكتفى مبعجم الراغب األصفهاين
 رغم أن األطروحة متحورت حول املعجم القرآين؛ فإن املؤلف مل يعتمد َِّمن بني املعاجم القرآنية املتقدمة ،ومل حيل إليه كثريا ،ومثل هذا قصور ال مربر له.
 ال ميكن أن حنكم أبصالة أطروحة الزيتوين؛ ذلك أان مل نقف فيها على جديد يف حقل الدراسات القرآنية ويف حقل املعجم القرآين،سواء من جهة املنهج أو من جهة النتائج ،كذلك فإان نرى أن املؤلف تعمد التعمية على عدة مراجع سبقته منهجا ونتائج.
قائمة املراجع:
 أبو زهرة ،حممد( ،د ت) ،زهرة التفاسري ،دار الفكر العريب[ ،د ط]. حبيلة ،شعيب ،)2017( ،املصطلح القرآين عند توشيهيكو إيزوتسو ،أطروحة ماسرت ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة ،اجلزائر. حبيلة ،شعيب ،)2020( ،اشتقاق مصطلح املعجم :عرض ونقد ،جملة املعيار ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة ،اجلزائر ،اجمللد: ،24العدد.52 :
 داود ،حممد حممد ،)2008( ،معجم الفروق اللغوية يف القرآن الكرمي ،القاهرة ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع[ ،د ط]. الزايدي ،حاكم ،)1980( ،الرتادف يف اللغة ،اجلمهورية العراقية ،دار الرشيد للنشر[ ،د ط]. الزيتوين ،محيد ،)2019( ،املعجم القرآين بني االشرتاكني املعنوي واللفظي ،األردن ،عامل الكتب احلديث ،ط.1 سامل مكرم ،عبد العال ،)1996( ،املشرتك اللفظي يف احلقل القرآين ،مؤسسة الرسالة ،ط.1 السمعاين ،أبو املظفر ،)1997( ،تفسري القرآن ،حتقيق :ايسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ،الرايض ،دار الوطن ،ط.1 الطباطبائي ،حممد حسني( ،د ت) ،امليزان يف تفسري القرآن ،طهران ،منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية[ ،د ط]. الطربي ،ابن جرير ،)2001( ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،ط.1
 طالفحة ،أجمد ،)2004( ،ظاهرة املشرتك يف مصطلحات الكتاب ،تونس ،جملة املعجمية ،العدد.20 : العسكري ،أبو هالل 1419( ،هـ) ،الصناعتني ،حتقيق :علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ،بريوت ،املكتبة العصرية[ ،د ط]. عمر ،أمحد خمتار( ،د ت) ،االشرتاك والتضاد يف القرآن الكرمي :دراسة إحصائية ،القاهرة ،عامل الكتب[ ،د ط].275
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 املصطفوي ،حسن 1385( ،هـ) ،التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي ،طهران ،مركز نشر آاثر العالمة املصطفوي[ ،د ط]. اهلروي ،أبو عبيد ،)1964( ،غريب احلديث ،حتقيق :حممد عبد املعيد خان ،حيدر آابد-الدكن ،مطبعة دائرة املعارف العثمانية ،ط.1 -يعقوب ،إميل بديع ،)2006( ،موسوعة علوم اللغة العربية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط.1

اهلوامش:

 - 1الزيتوين ،محيد ،املعجم القرآين بني االشرتاكني املعنوي واللفظي ،عامل الكتب احلديث ،األردن ،ط ،2019 ،1ص .3
 - 2املرجع نفسه ،ص .14-13
 - 3ينظر :حبيلة ،شعيب ،اشتقاق مصطلح املعجم :عرض ونقد ،جملة املعيار ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة ،اجلزائر ،اجمللد ،24 :العدد ،2020 ،52 :ص
.665-648
 - 4ينظر :الزيتوين ،محيد ،مرجع سابق ،ص .20
 - 5ينظر :املرجع نفسه ،ص .81-79
 - 6السمعاين ،أبو املظفر ،تفسري القرآن ،حتقيق :ايسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ،دار الوطن ،الرايض ،ط.)320/2( ،1997 ،1
 - 7أبو زهرة ،حممد ،زهرة التفاسري ،دار الفكر العريب[ ،د ط][ ،د ت].)1676/3( ،
 - 8ينظر :املصطفوي ،حسن ،التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي ،مركز نشر آاثر العالمة املصطفوي ،طهران[ ،د ط] 1385 ،هـ.)200/5( ،
 - 9ينظر :الطربي ،ابن جرير ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،ط.)87/3( ،2001 ،1
 - 10اهلروي ،أبو عبيد ،غريب احلديث ،حتقيق :حممد عبد املعيد خان ،مطبعة دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آابد-الدكن ،ط.)283-282/4( ،1964 ،1
 - 11الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ،منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية ،طهران[ ،د ط][ ،د ت].)320/9( ،
 - 12ينظر :الزيتوين ،محيد ،مرجع سابق ،ص .6
 - 13ينظر :املرجع نفسه ،ص .18
 - 14ينظر :العسكري ،أبو هالل ،الصناعتني ،حتقيق :علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة العصرية ،بريوت[ ،د ط] 1419 ،هـ ،ص .68
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 - 15ينظر :الزيتوين ،محيد ،مرجع سابق ،ص (.)54-53
 - 16املرجع نفسه ،ص .11
 - 17املرجع نفسه ،ص .35
 - 18حبيلة ،شعيب ،املصطلح القرآين عند توشيهيكو إيزوتسو ،أطروحة ماسرت ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة ،اجلزائر ،2017 ،ص .52
 - 19الزيتوين ،محيد ،مرجع سابق ،ص .38
 - 20الزايدي ،حاكم ،الرتادف يف اللغة ،دار الرشيد للنشر ،اجلمهورية العراقية[ ،د ط] ،1980 ،ص .52
 - 21طالفحة ،أجمد ،ظاهرة املشرتك يف مصطلحات الكتاب ،جملة املعجمية ،تونس ،العدد ،2004 ،20 :ص .47
 - 22ينظر :يعقوب ،إميل بديع ،موسوعة علوم اللغة العربية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط.)470/8( ،2006 ،1
 - 23الزيتوين ،محيد ،مرجع سابق ،ص .327
 - 24املرجع نفسه ،ص .65
 - 25داود ،حممد حممد ،معجم الفروق اللغوية يف القرآن الكرمي ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة[ ،د ط] ،2008 ،ص .176-174
 - 26ينظر :الزيتوين ،محيد ،مرجع سابق ،ص .193-187
 - 27املرجع نفسه ،ص .115
 - 28داود ،حممد حممد ،مرجع سابق ،ص  32وما بعدها .الزيتوين ،محيد ،مرجع سابق ،ص  117وما بعدها.
 - 29داود ،حممد حممد ،مرجع سابق ،ص  110وما بعدها .الزيتوين ،محيد ،مرجع سابق ،ص  193وما بعدها.
 - 30داود ،حممد حممد ،مرجع سابق ،ص  172وما بعدها .الزيتوين ،محيد ،مرجع سابق ،ص  211وما بعدها.
 - 31املرجع نفسه ،ص .118
 - 32داود ،حممد حممد ،مرجع سابق ،ص  37وما بعدها.
 - 33الزيتوين ،محيد ،مرجع سابق ،ص  118وما بعدها.
 - 34داود ،حممد حممد ،مرجع سابق ،ص  71وما بعدها .الزيتوين ،محيد ،مرجع سابق ،ص  165وما بعدها.
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الكلمات املفتاحية
– الناسخ احلريف
-  القرآن – النكرة-وأخواهتا
واحلروف املشبهة

Abstract ملخص

يهدف البحث ملعرفة الناسخ احلريف (إن وأخواهتا) وكيفية استعماالهتا ومعانيها ودراسة أحوال الناسخ احلريف
خلصت هذه الدراسة.)واستعماالته ودالالته يف القرآن الكرمي مع أمثلة من هذه الشواهد لتمكن من املادة (النحو
 استخلصت. واحلروف املشبهة بليس, وال النافية للجنس،إىل أن النواسخ احلرفية على ثالثة أنواع وهي إن وأخواهتا
أما يف ال. خمففة من الثقيلة, بعد (ما) الزائدة لتوكيد النفي, انفية, شرطية:الباحثة إىل أن (إن) هلا عدة استعماالت
 وال يليق ذلك إال,ومعىن
 ويستلزم وجود (من) لفظا,النافية للجنس قصد هبا االستغراق على سبيل التنصيص
ً
 أما (ال) عند احلجازيني تعمل بثالثة.أما عمل (ال) فهي تعمل عمل (إن) لعليت املشاهبة والقياس,ابألمساء النكرات
 أن ال: والثالث, أن ال يتقدم خربها على أمسها على خربها: أن يكون االسم واخلرب نكرتني والثاين: األول,شروط
).يتنقص اخلرب إبال

Key words :
literal abrogators –
conditione - Hijazi languag-

Abstract
The research aims to know the literal abrogators (Ena and its
sisters) and how it uses, meanings and study the conditions of the literal
abrogatorsand its uses and implications in the Koran with examples of these
evidence to understand the article (grammar). This study concluded that the literal
abrogatorsare of three types, namely, Ena and its sisters, La sort negater, the letters
similar to Lissa. The researcher concluded that (Ena) has several uses: conditioner,
negater, after (Ma) excess to confirm the negation, diluted from heavy. In the
Lanegaterfor sort,means the absorptionas a quoting, and requires the presence
(Mun) the word and meaning, and is not appropriate only for the indefinitenames,
but the work of (La) is the work of (Ena) for reason of similar and measurement.
The (La) in Hijazi language working in three conditions, the first: that the name and
predicate are negaters, the second: that it'spredicates does not advance its name, and
third: that the predicate does not diminish .
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 .مقدمة:
اللغة العربية هي لغة القرآن وسر مكنونه العظيم ارتبط موضوع هذا البحث ابلقران الكرمي تطبيقا يف النواسخ احلرفية واتبع هذا البحث
املنهج االستداليل التحليل ي الوصفي.وقد مت تقسيم البحث إىل مبحثني ,فقد تناولت يف املبحث األول إن وأخواهتا,واملبحث الثاين :ال
النافية للجنس واحلروف املشبهة بليس ,وانتهى البحث خبامتة اليت تشتمل على النتائج والفهارس مسيت نواسخ ألهنا تنسخ املعىن
واإلعراب ,أما كوهنا  ,حرفا فذلك عائ ٌد إىل صيغتها وتركيبها البنائي ,فهي ليست أفعاال وال أمساء ,بل حروفاً ,وإن عملت عمل الفعل,

وتضمنت معناه ,ومما الشك فيه أن هنالك فرقاً كبريا بني النواسخ والنواسخ الفعلية ,على الرقم من اقرتاهبا من األفعال يف بعض
خصائصها(.)1
قسم النحاة هذه احلروف إىل ثالثة أقسام وهي :إن وأخواهتا,

األول وهي( :إن وأن ,لكن ,ليت ,لعل ,وكأن)
الثاين :ماحلق ابن (ال النافية للجنس)
الثالث :احلروف املشبهة بليس وهي( :ما ,ال ,الت ,وإن) ,وهي تدخل على املبتدأ واخلرب( .)2إمنا عملت لشبهها ابألفعال من عدة
وجوه:
أوالً  :أهنا على لفظ األفعال إذا كانت على أكثر من حرفني كاألفعال .
اثنياً :اختصاصها ابألمساء كاختصاص األمساء و األفعال .
()3
اثلثا :أهنا يتصل هبا املضمر املنصوب,ويتعلق هبا كتعلقه ابلفعل
داللة الناسخ:

تعد إن وأخواهتا من أمناط اإلضافة التحويلية اليت تدخل على تركيب توليدي لغرض يف املعىن ,وهو إحدى الدالالت اجملردة وهي التوكيد
والتشبيه واالستدراك والتمين والرتجي ولكل أداة معىن خاص هبا  ,إن وأن تفيدان التأكيد  ,وكأن التشبيه ولكن االستدراك  ,وليت

التمين ولعل الرتجي( ,)4والدليل عليها من القران قوله تعاىل :
(فَِإ ِن انتَ َه ْوا فَِإ َّن َّ
ور َّرِح ٌيم) )5(.حيث أن لفظ اجلاللة ( هللا ) وهو اسم و ( غفور رحيم) ,أخبار هلا وتعد إن من عناصر التحويل اليت
اَّللَ غَ ُف ٌ
()6
تدخل على اجلملة االمسية فتحوهلا من خرب ابتدائ مؤكد واحد أو أكثر.
()8
وقوله تعاىلَ ( :كأَ ََّّنَا َجان)()7إذ جاء اسم (كأن) الضمري املتصل (هي وخربها(جان).
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ولقد خضعت بنية اآلية السطحية لتأثري عنصر الزايدة  ,وذلك بزايدة عنصر جديد على البنية العميقة وهو ( كأن ) فالبنية العميقة

ك َع ِن ْاأل َِهلَّ ِة ۖ قُلْ ِه َي
لآلية مكونة من مبتدأ وخرب ومها ( :هي جان) ,وهذه البنية حتمل معىن األخبار فقط  ,وقوله تعاىل ( :ي ْسأَلُونَ َ
ۗ
يت لِلن ِ
ْ
وت ِم ْن أَبْ َو ِاِبَا َواتَّ ُقوا َّ
اَّللَ ل ََعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحون) )9(.فالرب اسم
ي
ْب
ل
ا
وا
ت
أ
و
َٰ
وت ِم ْن ظُ ُهوِرَها َوَٰلَ ِك َنِّ الِ َّ
س ال ِ ر
ُ
ُُ َ
ْب بَنْ ََتْتُوا الْبُ يُ َ
َم َواقِ ُ
ْب َم ِن اتَّ َقى َ
َّاس َوا ْحلَ ِِّج ۗ َول َْي َ
()10

( لكن ) ,واالسم املوصول ( من خربها ).

املبحث األول(:إن ,أن ,ليت ,لعل ,كأن ,لكن)
أوالا( :إن,أن) ,وهي مبثابة تعيني وختصيص ,وكأن قوة ( إن ) الفعلية واقعة على ما بعدها ,ويف هذا تتناسب مع املعىن الفعلي الذي هلا

وهو قول األعشى:

إن حمالا وإن مرحتال

وإن يف السفر ما مضى مهال

()11

َما جاءهُم وإِنَّهُ ل ِ
اب
وواضح ,إذا مت استبدال ( إن ) ينظر لكان قياسا من جهة املعىن واإلعراب ,قوله تعاىل( :إ َّن َّال ِذينَ َك َفرُوا ِِب ِِّ
َكتَ ٌ
لذ ْك ِر ل َّ َ َ ْ َ
()12
َع ِز ٌيز ).

أما ابلنسبة للكسر يف مهزة (إن ) أو الفتح ل ( أن ) فهذه مسألة تتصل ابتصال الكالم أو انقطاعه  ,أو البدء به  ,فالكسر أو
الفتح شيءٌ يتعلق ابلثقل أو اخلفة على لسان املتكلم  ,وال لزوم الفتعال أن أحدمها األصل واألخرى هي الفرع  ,وإذا خففت (
إن ) أصبحت ( إ ْن ) وهلا عدة استعماالت :

أوالً  -ثقيلة اثنياً  -انفية اثلثاً – بعد ما الزائدة لتوكيد النفي رابعاً-خمففة من الثقيلة
أما ( أن ) عندما ختفف هلا عدة استعماالت:

أوالً  :خمففة من الثقيلة فيكون امسها ضمري الشأن حمذوف وخربها مجلة  ,قوله تعاىل( :إن هذين لساحران )()13اثنياً :أن املفسرة
وهي آتية بعد مجلة فيها معىن القول .
()14
اثلثاً  :مصدرية قوله تعاىل ( :وَما كا َن ه َذا الْقُ ْرآنُ أَ ْن يُْف ََتى.
كأن  :وهي من أخوات ( إن ) تدخل على اجلملة االمسية فتأخذ امساً منصواب وخرباً مرفوعاً وهي مركبة من ( الكاف وأن ) مث صارت
( كأن ) بفتح مهزة ( أن ) قال سيب ويه :سألت اخلليل عن (كأن ) فزعم أهنا ( أن ) حلقتها الكاف للتشبيه فصارت مبنزلة كلمة
()15

واحدة.
اتبع سيبويه واخلليل يف تركيب ( كأن ) مجهور النحاة مثل األخفش والفراء وابن قتيبية وابن السراج وابن جين والعكربي وابن
()16
مالك والسيوطي.
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وذهب قوم أخر من النحاة إىل أن ( كأن ) بسيطة وغري مركبة منهم أبو حيان واملالقي وابن هشام )17(.واتفق النحاة على أن (
()18
كأن ) تفيد التشبيه والذين قالوا أهنا مركبة وتفيد التوكيد كما ذكر الصبان على أهنا تفيد التشبيه والتوكيد عند الصبان.
والغالب يف ( كأن )أن ال تعمل إال مشددة و إذا خففت بطل عملها وذلك قوله تعاىل َ ( :كأَن ََّّلْ تَ غْ َن ِِب ْأل َْم ِ
س)( )19وهذه الكاف إمنا
هي مضافة إىل ( أن )  ,كلما اضطررت للتخفيف ومل تضمر  ,مل يغري ذلك أن تنصب هبا  ,كما أنك قد حتذف من الفعل فال يتغري
عن عمله.
لكن :وهي من أخوات ( إن ) تدخل على اجلملة االمسية فتأخذ امسا منصوابً وخرباً مرفوعاً .وللنحاة أراء خمتلفة فيها  ,بسيطة هي أم
()21
مركبة  ,فقد قال سيبويه )20(.ولكن املثقلة يف مجيع الكالم مبنزلة ( إن ) أما ابن هشام والعكربي واألمشوين فقد قالوا ببساطتها.
على حني رأي الفراء أهنا مركبة من ( لكن ) ابلنون الساكنة ( وأن) وبعضهم رأى أهنا مركبة من ( ال ) و (أن) فحذفت اهلمزة ختفيفاً
()22
وزيدت الكاف.
()24
وأما معناه ,فهو للتوكيد واالستدراك عند ابن عصفور( )23واالستدراك فقط عند مجهور النحاة ومنهم املربد وابن يعيش.
وأن ما يقع على (إن) يقع على (لكن) من األحكام النحوية اليت جتري عليها يف االستعماالت اللغوية اليت ترد فيها  ,ولكن األصل
االستعمايل هلا مينع اقرتان خربها ابلالم  ,قوله تعاىل َ ( :وَٰلَ ِكن َكانُوا أَن ُف َس ُه ْم يَظْلِ ُمو َن).

()25

اَّلل َكا َن بِ ِعبَ ِادهِ بَ ِص اريا).
َجلُ ُهمْ فَِإ َّن ََّ
جاء أ َ

()26

َٰ ِ ِ
س ًّمى ۖفإذا
وقوله تعاىلَ ( :ولَكن يُ َؤ ِّخ ُرُه ْم إِ َ َٰىل أ َ
َج ٍل رم َ

لعل :وهي من احلروف املشبهة ابلفعل من أخوات (إن) وقد وصفها سيبويه( , )27وإذا قلت لعل فأنت ترجوه أو ختالفه يف حال ذهاب
()29

ويف وضع آخر قال( )28ولعل وعسى طمع وإشفاق  .وعند املربد معناها التوقع مبرجو أو خموف.
وأمجع النحاة على هذه املعاين الرجاء واإلشفاق والتوقع )30(.أما على أصلها الرتكييب فهذا احلرف هو الوحيد بني احلروف الناسخة الذي
()31
ليس له صورة اثبتة ,وفيه لغات كثرية فبعضهم يقول (لعلي) وبعضهم يقول (علين) والبعض األخر يقول (لعلين).
()32
( ولعل ) حرف يفيد الرتجي يف قوله تعاىلِ َّ ( :
ِ
َّاس
يك ل ََع َّل َّ
اب ِِب ْحلَ ِِّق َوال ِْم َيزا َن ۗ َوَما يُ ْد ِر َ
الس َ
اَّللُ الَّذي أَنْ َز َل الْكتَ َ
اعةَ قَ ِر ٌ
يب) وقوله تعاىلََ ( :ي أَير َها الن ُ
ِ
ِ
ين ِمن قَ ْبلِ ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم تَ تَّ ُقو َن).
ا ْعبُ ُدوا َربَّ ُك ُم الَّذي َخلَ َق ُك ْم َوالَّذ َ
ليت :وهي من أخوات ( إن ) وقد عرفه النحاة أبنه تركيب لطلب الشي احملبوب الذي اليتوقع وال يرجى حصوله( ,)34وكذلك إذا قلت
( ليت هذا زيد قائماً ) (ولعل هذا زيد ذاهباً)(وكأن هذا بشر مطلقاً) وأنت يف ليت تتمناه يف احلال( )35وهي مبنية على الفتح ألهنا مبنزلة
()33

()36

األفعال.
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املبحث الثاين :ال النافية للجنس  ,واحلروف املشبهة بليس

وهي احلروف الناسخة لالبتدأ ,وختتص ابستغراق نفي اجلنس على وجه التنصيص ,وتدخل على األمساء النكرات  ,وقد
األمشوين بقوله ( :وأعلم أنه إذا قصد ب (ال) نفي اجلنس على سبيل االستغراق اختصت ابالسم ألن قصد االستغراق على سبيل

التنصيص  ,ويستلزم وجود (من) لفظاً ومعىن ,واليليق ذلك إال ابألمساء النكرات ,أما عمل (ال) فهي تعمل على (إن) لعليت املشاهبة
والقياس ,أما املشاهبة فمن زاوية التصدير والدخول على االبتدأ واللفظ ,فلفظ (ال) مساو للفظ (إن) إذا خففت ,وبذلك ميكن رد ظاهرة
()37
املشاهبة لعليت املوقعية اليت متثلت يف التصدير والدخول على االبتدأ واخلرب وعلة لفظية وهي التشابه اللفظي.
قياس على النقيض فكما يقاس على التشبيه ,فذلك يقاس على الضد.
وأما القياس :فهو ٌ
ف(ال) نقيض (إن ) يف املعىن ,إذ أن (ال) لتوكيد النفي كما (إن) لتوكيد اإلثبات ,فقد مت القياس وفق ظاهرة املعىن املتضاد وبني ذلك,
والتعمل (ال) عمل (إن) إحلاقاً هلا يف التصدير والدخول على املبتدأ واخلرب ,وألهنا لتوكيد النفي كما أن (إن) لتوكيد اإلثبات فهو قياس
()38
نقيض.
ووضح األمشوين وجه التشابه املعنوي والضدي والتشابه اللفظي بقوله فأن (ال) لتأكيد النفي (إن) لتأكيد اإلثبات ولفظ (ال) مساو للفظ
(إن) إذا خففت ,فهي تضمن متحرك بعده ساكن فلما انسبتها محلت عليها يف العمل ,وتعمل (ال) عمل إن فتنصب املبتدأ وترفع
()39
اخلرب.
شروط عمل (ال) النافية للجنس:

أن تكون انفية وأن يكون منفيها للجنس ,وأن يكون نفيه نصاً وأن ال يدخل عليها جار وأن يكون امسها نكرة  ,وأن يتصل هبا ,وأن

يكون خربها أيضاً نكرة وإن كانت غري ذلك مل تعمل  ,والبد من وجود هذه الشروط حىت تتم فاعلية املعىن واللفظ فلذلك تنصب االسم
()40
وترفع اخلرب.
احلروف املشبهة بليس:
(ما) وهي أداة من أدوات النفي ويتم هبا نفي العالقة املعنوية بني املسند واملسند إليه  ,وقد أعمل احلجازيون (ما) فتغريت حركة اخلرب(,)41

ت ُك َّل و ِ
اح َدةٍ ِِّمنْ ُه َّن ِس ِِّكيناا وقَال ِ
َت ا ْخ ُر ْج َعلَْي ِه َّن ۖفلما رأينهُ أَ ْك َ ْبنَهُ َوقَطَّ ْع َن أَيْ ِديَ ُه َّن
ت إِل َْي ِه َّن َوأَ ْعتَ َد ْ
ت ِِبَ ْك ِرِه َّن أ َْر َسلَ ْ
قال تعاىل( :فَ لَ َّما ََِس َع ْ
َ
ت ََلُ َّن ُمتَّ َكأا َوآتَ ْ َ
ِ ()42
اش ََِِّّلل َم ََٰاه َذابَ َش ارا إِ ْن ََٰه َذاإَِّال َملَ ٌك َكريٌ).
َوقُلْنَ َح َ
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ِ
ِ
ِ
اهرو َن ِم ْن ُكم ِمن نِسائِ ِهم ما ُه َّن أ َُّم َهاِتِِم ۖ إِ ْن أ َُّم َها ُِتُم إَِّال َّ ِ
َّ
ِ
ورا َوإِ َّن َّ
اَّللَ ل ََع ُفو
ْ ْ َ ْ َ
ْ
ْ
الالئي َولَ ْد ََّنُ ْم َوإَِّنُ ْم لَيَ ُقولُو َن ُم ْن َك ارا م َن الْ َق ْول َوُز ا
وقوله تعاىل ( :الَّذ َ
ين يُظَ ُ
ور)( , )43ولكن عند بين متيم ال تعمل (ما) ويرفع ما بعدها على أساس االبتدأ واخلرب وقال ابن عقيل  :أما (ما) فلغة بين متيم أهنا ال
غَ ُف ٌ
()44

قائم) فزيد مرفوع ابالبتدأ وقائم خربه وال عمل هلا يف شيء ,منها ,وذلك ألن (ما) حرف ال خيتص.
تعمل شيئاً ,فتقول( :زيد ٌ
وذهب الكوفيون إىل أن ( ما ) ال تعمل يف اخلرب يف لغة أهل احلجاز  ,وأن ( ما ) ال تعمل يف اخلرب يف لغة أهل احلجاز  ,وأن نصب

اخلرب مت حبذف حرف اخلفض  ,ولكن البصريني يذهبون إىل أن اخلرب منصوب بدخول ( ما ) وقال ابن األنبا ري :ذهب الكوفيون إىل
أن
( ما ) يف لغة أهل احلجاز ال تعمل يف اخلرب وهو منصوب حبذف حرف اخلفض وعند البصريني إىل أن أهنا تعمل يف اخلرب وهو منصوب
()45

هبا  ,ولكن يبدو أن نصب اخلرب اقتضى لدخول ( ما )  ,فاحلركة هي ما اقتضى املعىن اجلديد.
ال املشبهة ( بليس )

أما ( ال ) ففي إعماهلا مذهبان  ,ذهب احلجازيون إىل إعماهلا عمل ليس  ,وذهب متيم عدم إعماهلا .وإعماهلا عند احلجازيني بشروط:
()46

( أما ال ) فمذهب احلجازيني إىل عماهلا عمل ليس  ,ومذهب متيم إمهاهلا.
وقد شبهت ( ال ) بليس يف العمل فرفع هبا االسم ونصبوا اخلرب وتعمل عند احلجازيني بثالثة شروط وهي  :أوالً  :أن يكون االسم
()47
واخلرب نكرتني  ,اثنياً  :أال يتقدم خربها على امسها  ,اثلثاً  :أال ينتقض اخلرب ابال.

( الت )

يف أصل ( الت ) النافية أقوال من حيث الرتكيب ويرجع إىل أن أصل الت ال النافية زيدت عليها اتء التأنيث كما يف ربت ومثت والسبب
ذلك قيل ليقوى شبهها ابلفعل( , )48أصل الت ال النافية زيدت عليها ( اتء التأنيث كما يف ربت ومثت والسبب يف ذلك قيل ليقوى
()49

شبهها ابلفعل  ,وقيل من جانب أخر للمبالغة يف النفي كما يف حنو ( عالمة ونسابة ) كما خصت بنفي األحيان.
أما من حيث العمل فإن ( ال ت ) شبه ليس وختتلف عنها  ,أال يكون املنصوب هبا حيناً قال تعاىل َ ( :ك ْم أَ ْهلَكْنَا ِمن قَ ْبلِ ِهم ِِّمن قَ ْر ٍن
ٍ ()50
ت ِح َني َمنَاص).
ادوا َّوَال َ
فَ نَ َ
وذهب النحاة يف عمل الت على عدة مذاهب منها سيبويه واجلمهور :
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أهنا تعمل عمل ليس ولكن يف لفظ احلني خاصة  ,والقول الثاين  :أهنا ال تعمل شيئاً بل االسم الذي بعدها أن كان مرفوعاً فمبتدأ أو
منصوابً فعلى إضمار فعل أي  ( :وإلت أرى حني مناص )  ,والقول الثالث  :أهنا تعمل عمل إن وهي للنفي العام  ,أما القول الرابع :
()51
أهنا حرف جر ختفض أمساء الزمان.
( إن )
تعمل (إن ) النافية عمل ليس ولكن إعماهلا اندر واختلف النحويون يف إعماهلا وال يشرتط يف امسها وخربها التنكري بل تعمل
()52
قائم )  ( ,وإ ْن رجلٌ قائماً).
يف النكرة واملعرفة فتقول  ( :إن زي ٌد قائماً) (,وإن زي ٌد ٌ
ذهب الكسائ وأكثر الكوفيون إىل جواز عملها( , )53والفارسي وأبوبكر وأبو الفتح واملربد( ,)54ومنع ذلك سيبويه والفراء(,)55
والصحيح جواز إعماهلا لثبوت ذلك يف النظم والنثر مثال ذلك:
(إن أحد من أحد إال العافية) إن ذلك انفعك والضارك .
()56
قوله :إن هو مستوليا على أحد إال على أضعف اجملانني
وتعمل ( إن ) يف املعرفة والنكرة ويبطل عملها انتقاض يف النفي كما يف قوله تعاىل :

(إِ ْن أَنْ تم إَِّال ب َ ِ
آِب ُؤََن)( .)57أما انتقاض النفي ابلنسبة إىل معمول اخلرب فال يبطل عمل ( إن )
صد َ
ش ٌر مثْ لُنَا تُ ِري ُدو َن أَ ْن تَ ُ
ُْ َ
روَن َع َّما َكا َن يَ ْعبُ ُد َ
فعلى أ ضعف اجملانني متعلق مبستويل وهو معموله وقد انتقض ( إبال ) وذكر هنا أنه اليبطل عمل ( إن ) ,فعملت ( إن )  ,الرفع تقديرا
على االسم ( وهو ) والنصب لفظاً على خربها ( مستولياً ) .

اخلامتة :تشمل النتائج والتوصيات

من النتائج اليت توصلت إليها الباحثة  ,أن الناسخ احلريف على ثالثة أقسام :

األول :إن وأخواهتا  ,وهي ( إن  ,أن  ,لكن ,ليت  ,لعل  ,كأن ) .
الثاين  :ما حلق ب( إن )  ,وهي ( ال النافية للجنس ).
الثالث  :احلروف املشبهة بليس وهي ( ما  ,ال  ,الت ,إن ).
وأيضاً من النتائج اليت توصلت إليها الباحثة  ,إن هذا الناتج احلريف يدخل على املبتدأ واخلرب وإمنا عملت لشبهها ابألفعال  .كما أن (
كأن ) ال تعمل إال مشددة وإذا خففت بطل عملها  ,قوله تعاىل َ ( :كأَن ََّّلْ تَ غْ َن ِِب ْأل َْم ِ
س )( , )58كما استنتجت الباحثة إىل أن ( لكن )
اختلف فيها النحاة  ,بعضهم قال للتوكيد واالستدراك  ,والبعض اآلخر لالستدراك فقط.
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كما أمجع النحاة على ( لعل ) أهنا للرجاء واإلشفاق  ,وأن ( ليت ) مبنية على الفتح  ,ألهنا مبنزلة األفعال .
أما ( ال النافية للجنس واحلروف املشبهة بليس ) تفيد استغراق نفي اجلنس على وجه التنصيص وتدخل على األمساء النكرات.
أما عمل ( الت ) فإن ( الت ) تعمل عمل ليس وختتلف عنها أال يكون املنصوب هبا حيناً  ,قوله تعاىل َ ( :ك ْم أَ ْهلَكْنَا ِمن قَ ْبلِ ِهم ِِّمن
ٍ ()59
ت ِح َني َمنَاص).
ادوا َّوَال َ
قَ ْر ٍن فَ نَ َ
وللنحاة عدة آراء :

أوالا  :أهنا تعمل عمل ليس ولكن يف لفظ احلني خاصة

اثنيا  :أهنا ال تعمل شيئاً بل االسم الذي بعدها إن كان مرفوعاً فمبتدأ ومنصوابً فعلى إضمار فعل أي ( والت أرى حني مناص
والثالث  :أهنا تعمل عمل إن  ,وهي للنفي العام  ,الرابع  :أهنا حرف جر ختفف أمساء الزمان .

أما ( إ ن ) تعمل عمل ليس  ,ولكن إعماهلا اندر  ,واختلف النحويون يف إعماهلا  ,أن ال يشرتط يف امسها وخربها التنكري بل
تعمل يف النكرة واملعرفة .
أما التوصيات فقد أوصت الباحثة ابلوقوف أكثر على النواسخ بصورة عامة وكيفية تطبيقها خاصة القران الكرمي  ,والبد من الدراسة
والتحقيق الدقيق يف مثل هذه املفردات خاصة الناسخ احلريف والتمكن من االطالع على هذه املسائل بصورة أكرب
املصادر واملراجع:
أوالا :القران الكري
 .1ابن األنبا ري :اإلنصاف يف مسائل اخلالف ,حتقيق:حممد حمي الدين عبد احلميد ,املكتبة العصرية ,بريوت.
 .2بن جين :اخلصائص ,املكتبة العصرية ,حتقيق :حممد علي النجار.
 .3ابن عصفور :املقرب ,أبو احلسن علي بن مؤمن (669ه) ,حتقيق :أمحد عبد الستار اجلواري ,عبد هللا اجلبوري ,مطبعة العاين ,بغداد.
 .4ابن السراج :األصول يف النحو ,حتقيق :عبد احملسن الفتلي ,مؤسسة الرسالة ,بريوت.
 .5ابن هشام :أوضح املسالك على ألفية ابن مالك ,حتقيق ,حممد حمي الدين عبد احلميد ,بريوت ,لبنان ,دار إحياء الرتاث.
 .6ابن هشام :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ,أمحد سليم اخلمسي ,دار جروس ,لبنان ,ط.1
 .7ابن هشام :مغين اللبيب ,حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد ,املكتبة العصرية ,بريوت ,ط.1
 .8ابن يعيش :شرح املفصل ,موفق الدين يعيش بنعلي,النحوي643 ,ه.
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 .9أبو حيان األندلسي :البحر احمليط ,مطبعة السعادة ,مصر1328 ,ه.
.10الفراء :معاين القران ,قدم عليه وتوضيح حواشيه وفهارسه,إبراهيم مشس الدين ,دار الكتب العلمية ,بريوت.
 .11مجال الدين أيب عمر وعثمان بن عمر املعروف اببن احلاجب النحوي املالكي ,شرحه الشيخ رضي الدين حممد بن احلسن االسرتاابذي النحوي,
دار الكتب ,بريوت ,ط.1985
 .12احلسن بن قاسم املرادي ,اجلين الداين ,يف حروف املعاين ,حتقيق :حممد ندمي فاضل  ,منشورات دار األفاق ,ط.1983
.13خالد األزهري :شرح التصريح على التوضيح ,مبضمون التوضيح يف النحو ,إعداد ,حممد ابسل عيون السود ,دار الكتب العلمية ,بريوت ,لبنان.
 .14سيبويه :الكتاب’,حتقيق :عبد السالم هارون ,دار اجليل ,بريوت ,ط.1
 .15السيوطي :مهع اهلوامع ,شرح مجع اجلوامع ,حتقيق :عبد العال سامل مكرم ,دار البحوث العلمية ,بريوت.
 .16الصبان :حاشية الصبان على شرح األمشوين ,حتقيق :إبراهيم مشس الدين ,منشورات حممد بيضون ,دار الكتب العلمية ,بريوت ,ط.1
 .17عبد السالم حممد هارون :خزانة األدب ولب لسان العرب ,مكتبة اخلاجني ,القاهرة ,ط.3
 .18العكربي :اللباب يف علل البناء واإلعراب ,حتقيق :غازي خمتار طليمان ,وعبد هللا نبهان ,دار الفكر املعاصر ,بريوت.
 .19املالقي  :رصف املباين ,حتقيق :أمحد اخلراط ,دمشق ,دار القلم ,ط.2
.20حممد فؤاد عبد الباقي :شواهد التوضيح والتصريح ملشكالت اجلامع الصحيح(د ,ط) ,الكويت ,مكتبة دار العروبة.
 .21حممد حمي الدين :شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ,القاهرة ,مكتبة النهضة املصرية ,ط.1
 .22ميمون بن قيس :ديوان األعشى ,شرح وتعليق,حممد حممد حسني,مؤسسة الرسالة,بريوت,ط7
اإلحاالت واَلوامش
()1اإلنصاف يف مسائل اخلالف  :ابن األنبا ري  ,ج , 1ص177
()2الكتاب  :سيبويه  ,ج. 1ص76
()3اخلصائص  :ابن جين  ,ج, 2ص33
()4البحر احمليط ,أبو حيان ,ج, 1ص 44
()5اآلية ( ) 192من سورة البقرة
()6اللباب يف علل البناء واإلعراب العكربي ,ص 92
()7اآلية (  ) 10من سورة النمل.
()8اللباب  ,العكربي ,ص.468
()9اآلية (  ) 189من سورة البقرة.
()10اللباب  ,العكربي  ,ص.91
()11ديوان األعشى  ,ص , 283خزانة األدب  ,ج , 1ص .452
287

حوليات اآلداب واللغات
Annals of letters and languages
annaleslettres@gmail.com

الناسخ احلريف استعماال وداللة يف القرآن الكري
The literal transcriber in use and connotation in the Holy Qur’an

()12اآلية ( ) 41من سورة فصلت.
()13اآلية( )63من سورة طه.شرح املفصل  ,ابن يعيش  ,ج , 3ص , 59مهع اهلوامع  ,للسيوطي  ,ج , 1ص.138
()14اآلية ( ) 37من سورة يونس.
()15الكتاب  ,سيبويه ,ج, 3ص .151
()16األصول يف النحو ,ابن السراج  ,ج , 1ص278
()17رصف املباين  ,للمالقي .ص.284
()18حاشية الصبان  ,ج ,1ص.271
()19اآلية(  ) 24من سورة يونس.
()20الكتاب  ,سيبويه ,ج , 3ص.163
()21مغين اللبيب  ,ابن هشام ,ص.291
()22اللباب يف علل البناء واإلعراب  ,العكربي ,ص.157
()23املقرب  ,ابن عصفور ,ص.106
()24شرح املفصل  ,ابن يعيش  ,ج ,1ص.102
()25اآلية ( ) 118من سورة النحل.
()26اآلية ( ) 45من سورة فاطر.
( )27الكتاب ,سيبويه,ج , 2ص.148
( )28املرجع السابق,ج ,4ص.233
( )29املقرب  ,ابن عصفور ,ج , 4ص.108
( )30الكتاب  ,سيبويه ,ج ,4ص.233
( )31شواهد التوضيح والتصريح  ,ابن مالك ,ص108
( )32اآلية ( ) 17من سورة الشورى.
( )33اآلية ( )21من سورة البقرة.
( )34أوضح املسالك على ألفية ابن مالك  ,ابن هشام  ,ج , 1ص.348
( )35الكتاب ,سيبويه ,ج ,2ص.148
()36املرجع السابق,ج, 3ص260
( )37شرح األمشوين ,ج ,1ص.254
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()38مهع اهلوامع  ,السيوطي ,ج , 2ص.194
()39شرح األمشوين ,ج , 1ص.255
()40شرح املفصل  ,ابن يعيش  ,ج , 5ص100
()41شرح التصريح على التوضيح  ,خالد األزهري  ,ج , 1ص.196
()42اآلية (  )31من سورة يوسف.
( )43اآلية ( ) 2من سورة اجملادلة
()44شرح ابن عقيل ,على ألفية ابن مالك,ج ,1ص.279
()45اإلنصاف يف مسائل اخلالف ,ابن األنبا ري  ,ج , 1ص.19
()46شرح ابن عقيل  ,ج , 1ص.288
( )47املرجع السابق ,ص.289
()48شرح األمشوين  ,ج , 1ص.215-214
()49شرح التصريح على التوضيح  ,خالد األزهري  ,ج, 1ص200—199
()50اآلية (  ) 3من سورة ص.
()51معاين القران للفراء ,ج , 2ص.397
()52شرح التصريح على التوضيح  ,األزهري ,ج ,1ص.201
( )53املرجع نفسه.
()54الكافية يف النحو :أتليف ,اإلمام مجال الدين أيب عمرو عثمان بن عمر املعروف اببن احلاجب النحوي املالكي  ,شرحه الشيخ رضي الدين حممد
احلسن اإلسرتاابذي النحوي  ,دار الكتب العلمية  ,بريوت ,ط .1985
()55شرح التصريح على التوضيح ,ج, 1ص. 201
()56ا مل ينسب لقائل  ,اجلين الداين يف حروف املعاين ,صنعه  ,احلسن بن قاسم املرادي  ,حتقيق  :حممد ندمي فاضل  ,منشورات دار األفاق  ,ط 1983
 ,ص.209
()57اآلية ( ) 10من سورة إبراهيم.
()58اآلية (  ) 24من سورة يونس.
()59اآلية ( ) 3من سورة ص.
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