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قواعد النشر بالمجلة
ُتعنى بالدراسات واألبحاث المبتكرة واألصیلة ،ومفهرسةمجلة أكادیمیة دوریة محّكمةالّلغات والثقافة واآلدابفي التواصل

والدراسات المكتوبة باللغات العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة على المجلة األبحاثتنشر.الّلغات والثقافة واآلدابمجاالت في 
:أن یلتزم أصحابها بالقواعد التالیة

وعلى صاحب،خرىإلى جهات ألم یسبق نشرها ولم ترسلو محترمة لكل القواعد اللغویةةیأن تكون المادة المرسلة للنشر أصل.1
.للنشر في مجلة أخرى)هم(إقرارا خطیا بعدم تقدیم مقاله)موا(المقال أن یقدم)أصحاب(
12وأّال یقل عن ،صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والهوامش والجداول واألشكال والصور) 20(یتجاوز حجم البحث عشرین أالّ .2

. صفحة
العلمیة، المؤسسة التي ینتمي إلیها)هم(، ورتبته)ون(الباحث)أسماء(العنوان الكامل، اسم: أن یذكر في الورقة األولى من المقال.3
.، رقم الهاتف والفاكس، والبرید اإللكتروني)جامعة-كلیة- قسم(
.لكل ملخصكلمة100المقال بثالث ملخصات متساویة باللغات العربیة والفرنسیة واألنجلیزیة حوالي )ون(أن یزّود المؤلف.4
. كلمات) 07(وسبع) 03(تقّدم الكلمات المفتاحیة بعد كل ملخص بلغته وتتراوح بین ثالث.5
مصادر وتوثیق الوخاصة فیما یتعلق بإثبات تهااألصول العلمیة المتعارف علیها في إعداد األبحاث وكتاب)ون(المؤلفبع أن یتّ .6

و یثّبت في الهامش وفق یشار إلى المراجع المذكورة في النص برقم یوضع بین معقوفتین . االقتباسات، على نحو دقیق وواضح
:المنهجیة العلمیة المتعارف علیها

 یذكر اسم المؤلف و لقبھ، عنوان الكتاب، الناشر، مكان النشر، السنة، :كان المرجع كتاباإذا...
خهتاری، الناشر، مكان النشر و عددها،اسم المجلة،، ثم عنوان المقالهلقبو المؤلفاسمیذكر:إذا كان المرجع مقاال.
المؤّلف، عنوان الكتاب أوالمقال، : نهایة المقال بالترتیب اآلتيیرقم التهمیش بطریقة متواصلة و تعرض القائمة الببلیوغرافیة في

.الناشر، البلد، السنة، الطبعة
مضغوط وفق ، باإلضافة إلى قرص )4A(على وجه واحد من الورق العادي نسخ مكتوبة) 03(ثالث فيأن ترسل المواد العلمیة .7

:المواصفات اآلتیة
سم  24.7: إعداد الصفحةx16سم
بنط الخط :)Simplified Arabic(13نقطة
نقطة0.8: بین السطور
سم3: سم، األسفل2: سم، األعلى2,5: الیمینسم،2,5: الیسار: هوامش الصفحات
أسفل الصفحة/ ترقم الصفحات في الوسط.

العنوان األصلي و تاریخ انعقاد الملتقىف أن یذكر فإنه یتعین على المؤلّ ى علمي إذا كانت المادة المقدمة للنشر مداخلة في ملتق.8
.للمداخلة

تدعیما المادة المنشورة ویحق للمجلة أن تتصرف في.المواد التي ترسل إلى المجلة ال ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 9
.للتظاهرات العلمیة والثقافیة

.التحریر، و یفضل إرسالها في البرید اإللكتروني للمجّلةیتم إیداع المادة المقترحة للنشر لدى أمانة المجّلة بمقر .10

ال تعّبر المقاالت المشورة إّال عن آراء أصحابها
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كلمة العدد
المكتوبة باللغة فة،االت تناولت مواضیع وقضایا متنوعوعة من المقیحتوي العدد الثالث والثالثون على مجم

تعالج الدراسة األولى أسطورة عشتار في أشعار البیاتي بعد أن مّرت بمراحل : عشر مقاالإحدىبلغتالعربیة
لقد وظفها البیاتي رمزیا في العدید . الوثنیة وحضرت في الكتب السماویة قبل أن تصل إلى النصوص األدبیة

وتناول . ذ بدایاتهالموت أو البعث، وهي قضایا شغلت بال اإلنسان منالخصب أوعلىمن قصائده  للداللة 
المقال الثاني  موضوع الرحلة من حیث هي ظاهرة فنیة مهمة في الشعر العربي القدیم ألنها جزء من نمط 

ستعرض الصور تتكشف الرحلة واقعا ینشد االستقرار والرفاهیة وفي نفس الوقت . الحیاة في تلك الفترة
.بین العالم الواقعي وصوره، وعالم الفرد وأحالمهواألصوات واأللوان، وهذا ما جعلها شاهدا على المزاوجة 

بالواقعیة والخیال في عمل ینعتبما كتبه األدیب الفرنسي أندري جید عن الجزائر، وهو ثالثویهتم الموضوع ال
. شكل فني مبدع یوّضح كیف تفاعل األدیب مع البلد بكل عناصره من دین وحضارة وشعب وعادات وتقالید

وتكشف عن ،الجزائر خالل الفترة االستعماریةموالیة نقرحة أسماء األشخاص والمدن في وتعالج الدراسة ال
المعاییر وآلیات النقل إلى الفرنسیة بالرجوع إلى الحل اللساني والترجمي، وتوّضح الفروق بین العربیة 

.والفرنسیة في بعض الخصائص وآلیات النقل من خالل نماذج تطبیقیة
التي تعتبر بدایة لمنعرج " تیار الوعي"التي تحملها صفحات هذا العدد مقالة تعالج روایة ومن المواضیع األخرى 

و نجد دراسة . جدید في األدب العربي، ألنها انقلبت بتقلیدها للسرد الغربي على تقالید القص الكالسیكي
یة التي تسمح بفهم أعمق لقصیدة مرثیة للعمر الجمیل ألحمد عبد المعطي حجازي اعتمادا على المقاربة التداول

.لهذه القصیدة ذات البعد الرمزي
للغویة في الخطاب أإلشهاري الجزائري مجیبة عن جملة من التساؤالت تعالج الدراسة الموالیة الممارسات اّ 

منها، هل یعتمد اإلشهاریون على اإلمكانات التي تتیحها اللغة العربیة في عملیة التولید المعجمي 
أم یطورون آلیات جدیدة؟ وما مسافة الحریة التي یمنحها ) حت، االشتقاق، والمجازالن( والمصطلحي

اإلشهاریون ألنفسهم في ممارسة النقل الترجمي؟ وما موقف اللغویین من هذه  الممارسات؟
دراسة أخرى المناهج في الدراسات اللغویة انطالقا من أهمیتها في البحث العلمي وتطورها وتزایدها تناقش 
یأتي بعدها مقال یتناول فیه صاحبه العالقة بین المثقف والسلطة، وهي إشكالیة أسالت حبرا كثیرا . المستمر

.األدیب الجزائري الطاهر وطارعلى ویسعى إلى إسقاطهامنذ فترة طویلة في العالمین الغربي و العربي، 
أّما الدراسة ما قبل األخیرة فیتناول فیها صاحباها مسألة بالغیة هي أسلوب القسم الصریح في مدّونة من 

ویختتم هذا العدد في جزئه العربي بمقال یتناول اللغز الشعبي في الثقافة العربیة من .الحدیث النبوي الشریف
.ات والخصائص األسلوبیة والبالغیة انطالقا من نماذج مختارةوالموضوعات والغایحیث النشأة

ا الجزء المحرر باللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة فیسّلط الضوء على زوایا معرفیة ومنهجیة هامة تتعلق أمّ 
، وبالفعل.بموضوع تعلیم اللغات األجنبیة الذي أصبح یطرح بحّدة في المؤسسات التعلیمیة بمختلف المراحل

كشف المقال األول عن أهمیة السیاق الثقافي في عملیة تعّلم لغة أجنبیة ألن المتعّلم یواجه صعوبات عدیدة،  
منها  عسر إیجاد المعنى المقابل عند نقل حموالت ثقافیة  إلى لغته األصلیة أي العربیة التي تتمیز بنظام 
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لثقافي في تعلم اللغة الفرنسیة باعتبارها لغة ویناقش المقال الذي یلیه مواءمة بعد التعدد ا. لساني خاص
". إنسانیة التنوع" أجنبیة ألنه یساعد على تحسین التعلم وعلى التبادل بین المتعلمین استنادا إلى نظریة 

ها  في الدراسة التي تبرهن على أن تعّلم لغة أجنبیة لیس متوقفا على إّن إشكالیة البین  الثقافي تجد حظّ 
سیة كالقراءة والتعبیر الشفوي والكتابي بل مرتبطا بالعناصر الثقافیة المالزمة في حّد ذاتها، وهنا القدرات األسا

.یتمكن المتلقي من االنفتاح على ثقافة اآلخر و تقبلها مع احترام لغته
یكشف البحث الرابع عن الجوانب اإلیجابیة والسلبیة التي تتضمنها اإلصالحات الجدیدة في تعلم اللغة و 
إلیطالیة انطالقا من مسلمة أن تعلم لغة ثانیة أصبح الیوم ضرورة مّلحة، وهذا ما یستدعي مراجعة تدخالتنا ا

ویحاول المقال . البیداغوجیة، ألننا مدعوون إلى تغییر أنماط توصیل المعلومات في إطار تعلم لغة أجنبیة
لكتب المدرسیة  الخاصة  بتعلم الّلغة الموالي اإلجابة عن سالمة إستراتیجیة الترجمة التي اعتمدت في ا

.اإلنجلیزیة  في المراحل اإلعدادیة والثانویة، ویهدف إلى قیاس نجاعة هذا التجدید في الكتب المدرسیة 
أما المقال السادس فیبحث في إستراتیجیة التواصل من خالل تحلیل بیانات استمارة أجریت على عینة من 

ب كل المستویات الدراسیة، وتبّین بأن التعدیل هو أكثر استعماال في عملیة الطالب الجامعیین من الجنسین حس
الحرب "أّما المقال األخیر فیتناول األبعاد السیاسیة إلستراتیجیة . التواصل، بینما یبقى التواصل الجسدي محدودا

.2001الذي اّتبعته الوالیات المتحدة األمریكیة غداة سبتمبر " على اإلرهاب
.كون في أبحاث هذا العدد ما یفید القارئ الكریم ویحّفزه على مزید من التواصل مع مجلة التواصلنأمل أن ی

رئیس ھیئة التحریر
د جاللي عبد الرزاق.أ

إنّا إليه راجعونإنّا هللا و
افذّ ومترجمازامتميّ لسانباباحثاالجزائريةالجامعةفقدتيحياتنمحمدالدكتورستاذاأللهالمغفوربوفـاة

األلفـاظءانتقـافيهاأتقنالعربيةاللغةإلىجنبيةاأل المؤلفـاتمنالعديدترجمةفيالفضللهكان
.اإلفهامعلىعائقـاتشكلالالفهمعلىيسيرةداةآالعلميةلغتهجعلتالتيالواضحةوالعباراتالمناسبة

.ءوثراقيمةفزادتها"التواصل"بمجلةالمقـاالتمنعددتقويمفيالغنيةبخبرتهالفقيدشارك
والوسطالفقيدأسرةإلىالخالصةبتعازيهاالتواصللمجلةالتحريرهيئةتتقدمليمةاألالمناسبةوبهذه

.والسلوانالصبرذويهويلهمالواسعةبرحمتهّدهيتغمأنالقديرالعليمنراجيةالجامعي

هيئة التحرير
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دراسة نقدیة أسطوریة-" عبد الوّهاب البّیاتي"عشتار في أشعار أسطورة 
سامیة علیوي

قسم الّلغة واألدب العربي
قالمة-1945ماي 08جامعة 

ملخص
وتبّین من الّدراسة أّن . إلى دراسة أسطورة عشتار في أشعار عبد الوّهاب البّیاتي دراسة نقدیة أسطوریة،یهدف هذا البحث

المرحلة العقدیة الوثنیة، ومرحلة حضورها في الكتب الّسماویة : أسطورة عشتار قد مّرت قبل توظیفها أدبیا بعّدة مراحل، هي
. ، قبل أن تصل إلى الّنصوص األدبیة)الّتوراة(

؛ ...تزخر قصائد البّیاتي بمختلف تجّلیات هذه األسطورة التي یوّظفها رمزا للخصب تارة، وللموت طورا، وللبعث تارة أخرى
. وتلك هي القضایا التي شغلت اإلنسان منذ بدایاته األولى

.عبد الوّهاب البّیاتيعشتار، األسطورة، األسطورة األدبیة، الّنقد، الّنقد األسطوري، الّشعر، :اتیحالكلمات المف

Résumé
Cet article a pour but d'étudier la présence du mythe d’Ishtar dans des poèmes d’El Bayyati.
Ce mythe a connu plusieurs étapes d’évolution avant de devenir un thème littéraire: ’étape
païenne, ’étape de passage dans certaines croyances (bible), avant de devenir un thème
littéraire.
Les poèmes d’El Bayyati sont très riches de différentes émergences de ce mythe: signe de
fertilité, de mortalité ou de résurrection…Tels sont les principaux problèmes qui ont
préoccupé l’esprit humain depuis toujours.

Mots clés : Ishtar, mythe, mythe littéraire, critique, mythocritique, poésie, Abelwahheb El
Bayyati.

Abstract
This article aims to investigate the presence of the myth of Ishtar in El Bayyati poems. This
myth has undergone several stages of development before becoming a literary theme: pagan
step, the step of passing through certain beliefs (bible), before becoming a literary theme.
El Bayyati’s poems are rich of different emergences of this myth: a sign of fertility, mortality
and resurrection… these are the main issues that have preoccupied the human mind ever
since.

Keywords: Myth, literary myth, critical, mythocritique, Abdewahheb El Bayyati.
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وفّك المجاهیل التي تحیط باإلنسان البدائي ،بحثا عن الحقیقة،جّسدت األسطورة الفكر اإلنساني في بدایاته
الذي وقف عاجزا عن إدراك الوجود والماورائیات، فوجد في األسطورة ما یغنیه عن مشّقة البحث ومغّبة الّسؤال، 

. فكان خالَقها ومبدَعها
ه، ومن خاللها یعّبر عن ضعفه كانت األسطورة إذن علم اإلنسان األّول، بها یفّسر ما تعجز معارفه عن تفسیر 

إّن من یعرف األساطیر، «": Plutarqueبلوتارك"أمام القوى الغیبیة التي یعجز عن مجابهتها؛ لذلك قد یكون قول 
لم ،إجابة ثابتة«صحیحا، إذا نظرنا إلى األسطورة نظرة اإلنسان البدائي الذي كان یرى فیها )1(»یعرف كّل شيء

. )2(»ه من الّشر، هي إجابة أكثر غرابة وأكثر طبیعیة من الحلمیتوّقف عن إعطائها لجزع
یفّسر بها المجتمع ،القسم الّناطق من الّشعائر والّطقوس البدائیة«هي -كما عّرفها الّدارسون-واألسطورة 

ة، وهي في معناها العام قّصة، لكّن هذه القّصة ارتبطت باآلله. )3(»ظواهر الكون واإلنسان في صورة تربویة
في كلِّ الثّقافات «وبأنصاف اآللهة، واألبطال؛ وتعود بدایاتها إلى الّزمن االبتدائي، زمن سابق للّزمن، إذ تلتقي 

)4(»..كقّصة مصر القدیمة التي تروي أّن الكون نشأ من دمعة إله .. لتعلن عن وضع خیالي لیلي، ورّبما ساذج 

ألّن المعلومـات التـي نصـل إلیهـا لـن -إن لـم تكـن مسـتحیلة-بة وتبدو محاولة الّرجوع إلى بدایات األسطورة صـع
تكون أبعد مـن فتـرة ظهـور الكتابـة، فـي حـین تِضـلُّ هـذه األنـواع مـن القصـص فـي لیـل التّقالیـد الّشـفهیة التـي سـبقت 

. حتما األدب المكتوب
ترجــع دائمــا إلــى حقــائق، «ا ولقــد ُأخــذت األســطورة دومــا علــى أّنهــا قّصــة مقّدســة، وبالتّــالي قّصــة حقیقیــة، ألّنهــ

فأســطورة نشــأة الكــون مــثال صــحیحة ألّن وجــود العــالم إثبــات لهــا، وأســطورة أصــل المــوت صــحیحة أیضــا ألّن مــوت 
.)5(»..اإلنسان یثبت ذلك، وهكذا 

فهــي تُفّســر الكــون وظــواهره، والوجــود . وبهــذا تكــون األســطورة قّصــة، یشــّف مضــمونها عــن معــاٍن تتعّلــق بــالكون
. وجوده، وحیاة اإلنسان وما یحیط بهذا الكائن الغریب من أسراروعّلة 

ــات التــي قّدســتها الّشــعوب، وأقامــت الّطقــوس السترضــائها، وتوّجهــت إلیهــا بالعبــادة، " عشــتار"وُتعتبــر  إحــدى الّرّب
.فمن تكون عشتار؟ وأین ظهرت عبادتها

:أصل أسطورة عشتار- أّوال
) األّم / األرض، والّربـة/ الّرّبـة ( Inannaإنانا : نشأت طبیعة الّرّبة البابلّیة من الجمع بین إلهتْین أكثر ِقَدما هما

.رّبة المعارك الّسامیة، ونجمة الّصباح-التي احتفظت باسمها-الّسومرّیة، وعشتار 
إلــِه Anus، بمــا أّنهــا تــارة ابنــة آنــوس وتحــتفظ عشــتار مــن هــذا األصــل المرّكــب بازدواجّیــة یشــهد علیهــا نســُبها

ــِه القمــرSinالّســماء، وطــورا ابنــة ســین ــّرّبتْین القــدیمتْین المتناقضــة أیضــا، وخاّصــة. إل وتمنحهــا، اختصاصــاُت ال
حیـــث یجتمـــع فیهـــا العطـــف والّشراســـة، الحیـــاة : خاّصـــّیتا الحـــّب والمعـــارك المجتمعتـــان فـــي عشـــتار، صـــفًة مزدوجـــة

، ومــن األســد )الّســماء(شــعاراتها، حســن الجــوار؛ تســتمّد تناقضــات األســطورة رمزّیتهــا مــن الورقــاء مــن بــین . والمــوت
.)6(تحظى رّبة الحّب دائما باألفضلّیة في عبادة الّشرق، فهي خصبة ومنتجة). األرض(، ومن الّثعبان )الحرب(

: عشتار في الّتوراة-ثانیا 
ثة، وقـد ُعبـدت عنـد البـابلّیین والكنعـانّیین، كمـا عبـدها بنـو إسـرائیل، هي إلهة الحّب والخصوبة، وهي اإللهة المؤنّ 

6–5/ 11" ملـوك أّول"؛ وفـي ِسـفر 11–6/ 10و، 15-2/11" الُقضـاة"ونجد عّدة إشـارات إلـى عبادتهـا فـي ِسـفر 
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إشــارة إلــى إلهــة " إرمیـا"، كمـا نجــد فــي ِســفر -حسـبما قالــت التّــوراة-إشـارة إلــى عبــادة عشـتروت، فقــد عبــدها ســلیمان 
أمــا تــرى مــاذا یعملــون فــي مــدن یهــوذا وفــي شــوارع «: مؤّنثــة، ولــم یســّمها، ولكــّن الكــالم یــدّل علــى أّنهــا عشــتروت

أورشــلیم؟، األبنــاء یلتقطــون حطبــا، واآلبــاء یوقــدون الّنــار، والّنســاء یعجــّن العجــین، لیصــنعن كعكــا لملكــة الّســموات، 
ــاي یغیظــون، یقــول الــّرب؟ ألــیس أنُفَســهم ألجــل خــزي وجــوههمولســكب ســكائب آللهــة أخــرى، لكــي  »ُیغیظــوني، فإّی

.)7()19–7/17إرمیا (
. -15–13/ 8): حزقیــال(علــى الــّرغم مــن كــون تمــوز لــم یــرد ذكــره إّال فــي ِســفر -وقــد ارتبطــت عشــتار بتمــوز 

شــهر تمــوز، وهــي نفــس الّشــكوى التــي ومــا زال الیهــود إلــى الیــوم یقیمــون شــعائر البكــاء فــي الیــوم الّرابــع عشــر مــن
ــه فــي ســیاق اجتهــاد اإلتاهیــة والّتعمیــة فــي أصــول )حزقیــال(تضــّرر یهــوه مــن إقامتهــا علــى تمــوز فــي ِســفر  ، إّال أّن

.الكنعانّیین، ومغزى ترّسخها في عبادة یهوه، بعد سرقتها من الكنعانّیین
:عبادتها-ثالثا 

لم یكن أدونیس وعشتروت إلهْین فینیقّیْین فحسب، وٕاّنما كانت عبادتهما مزدهـرة فـي كـّل األصـقاع التـي أثّـر فیهـا 
. الفكر الفینیقي والمدنّیة الفینیقیة

) أدونـیس(أّمـا لفظـة  . »االبن الحقیقـي للمـاء العمیـق«٭، ومعناه في الّلغة الّشمریة)تموز(واسم أدونیس األصلي 
احتراما له، فجعله الیونانّیون َعَلما لهـذا اإللـه، وتناسـوا ) تموز(كانوا یلّقبون بها ) سّیدي(فسامّیة، معناها ، )أدون(أو 

. اسمه األصلي
وهــذا الملــك هــو الــذي وضــع شــریعة الّزنــاء . هــو ابــن ملكهــم ســینیراس) أدونــیس(ویــزعم القبرصــّیون القــدماء أّن 

وقـد تـوّلى أدونــیس . بـافوس، الواقعــة مـن قبـرص فـي جنوبهــا الّشـرقيالمقـّدس فـي معبـد أدونـیس وفینــوس، فـي جزیـرة
.  ولیس اسمه إّال لقبا حمله كّل أبناء الملوك الفینیقّیین في جزیرة قبرص. الُملك بعد أبیه

ویــوائم موتــه . وأدونــیس هــو أحــد اآللهــة الــذین رمــزوا إلــى القــّوات المنتجــة فــي الّطبیعــة، وقــد اعتبــروه روح الحقــل
ومغـزى خرافتـه هـو الكفـاح بـین قـّوات . تبّدل الفصول، أو تواري الحیاة الّنباتیة في الّشتاء وظهورهـا فـي الّربیـعوبعثه 

الحیــاة وقــّوات المــوت، بــین العــالم األرضــي وعــالم تحــت األرض، حتّــى أّنهــم زعمــوا أّن ســیطرة الحــّب تقــف فــي أثنــاء 
. إنتاج الجنس وُتهدَّد الحیاة كّلها بالفناءغیاب أدونیس في الجحیم، فینقطع البشر والحیوانات عن 

فهــي المولِّــدة لكــّل شــيء . أّمــا عشــتروت، فإلهــة أشــركها ُعّبادهــا فــي كــّل األعمــال الجنســیة فــي المملكــة الحیوانیــة
ّزهـرة والممّثلة لقّوة تولید الّطبیعـة، ولیسـت عشـتروت، إّال عشـتار البابلیـة، وأفرودیـت الیونانیـة، وفینـوس الّرومانیـة، وال

وقـــد اســـتلهمها الّشـــعراء منـــذ . )8(العربیـــة، فأســـطورة أدونـــیس إذن شـــمریة بابلیـــة فینیقیـــة، قبرصـــیة، یونانیـــة، رومانیـــة
. الّزمان القدیم وتغّنوا بها، وتفّننوا في تلوین صورها ما شاء لهم خیالهم

:   عشتار عبر الحضارات–1
.البابلّیینعشتار هي إلهة الجنس والحّب والجمال والحرب عند 

وهي ابنة آنو 
: یقابلها لدى

إنانا :الّسومرّیین–أ 
عشتروت :الفینقّیین–ب 
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أفرودیت :الیونان–ج 
فینوس :الّرومان–د 

وهي نجمة الّصباح والمساء معا، رمزهـا نجمـة ذات سـبعة أشـّعة منتصـبة علـى ظهـر أسـد، علـى جبهتهـا الّزهـرة، 
.وبیدها باقة زهر

.)9(رغم محاولة إغوائها له، سالحها الّسیف والّصولجان ذو الّرأسْینرفضها جلجامش
: الّطقوس العشتاریة-2

ُیعّرف الّطقس على أّنه مجموعة من اإلجراءات والحركـات التـي تـأتي اسـتجابة للّتجربـة الّدینیـة الّداخلّیـة، وتهـدف 
. إلى عقد الّصلة مع العوالم القدسّیة

والــّرقص الحــّر كانــا أّول أشــكال الّســلوك الّطقســي الّتلقــائي الــذي تحــّول تــدریجیا إلــى ولعــّل الموســیقى اإلیقاعیــة
.)10(طقس مقّنن تجري تأدیته وفق قواعد مرسومة

سـحریة ودینیـة روتینیـة، وطقـوس دوریـة كبـرى، ومـا یهّمنـا نحـن : وتنقسم الّطقوس في مجملها إلـى ثالثـة أصـناف
الكبـــرى الرتباطهـــا بأســـاطیر الّتكـــوین والخصـــب التـــي یجـــري تكـــرار أحـــداثها فـــي هـــذا البـــاب هـــو الّطقـــوس الّدوریـــة 

مــن زواج، فعــذابات ومــوت، إلــى بعــث جدیــد مــن العــالم الّســفلي، وذلــك ) تمــوز(واســتعادة دورة حیــاة إلههــا الــّرئیس 
. )11(بهدف اإلحیاء للّطبیعة الّنباتیة باالنبعاث بعد انقضاء الّشتاء

التــي تستحضــر الخصــب، وتحــّث علــى عــودة الحیــاة إلــى األرض المــوات، فقــد عمــد وانطالقــا مــن هــذه الّطقــوس 
المبــدعون إلــى اســتدعاء رّبــة الخصــب، عّلهــا تعیــد الحیــاة إلــى هــذا العــاَلم الــذي یطــرق الفنــاء أبوابــه مــن كــّل جانــب، 

فكیف یمكنها أن ُتحیي شعرّیا عاَلمنا هذا الّالشعري؟
ر امتالء بالّرموز التـي مّكنـت العربـيَّ مـن تعریـة الواقـع حولـه دون مواجهـة ُتعّد أسطورة عشتار من أكثر األساطی

مباشرة مع القوى المتنّفذة فیه من جهة، كما مّكنته من تجذیر نّصه في تراث المنطقـة العربیـة التـي ینتمـي إلیهـا مـن 
. جهة ثانیة

ـــة والقومیـــة والحضـــاریة وقـــد كـــان المـــوت قضـــّیة الّشـــاعر المعاصـــر، عـــانى منـــه علـــى جمیـــع المســـتویات ال فردّی
واإلنســانیة، ولعّلــه اضــطّر مــن حیــث لــم یقصــد أحیانــا كثیــرة إلــى أن یتمثّــل أســاطیر الخصــب والبعــث والّنمــاء ألّن 

ویجّسـد نمـوذج المـوت واالنبعـاث الهـاجع . )12(قضّیته الفردّیـة هـي قضـّیة كـّل فـرد، وبالتّـالي قضـیة اإلنسـانیة جمعـاء
رة فــي الّشــعر المعاصــر، وقــد وّحــدت األســطورة قضــّیة المــوت واالنبعــاث بمســتویاتها فــي الوعــي كــّل إنســان أســطو 

جمیعا، وارتفعت بتجربة الّشاعر الفردیة الخاّصة إلى مجاالت إنسانیة كونیة فأصـبح الّشـعر ملتزمـا بقضـایا اإلنسـان 
. )13(الحضاریة والكونیة

وس حكائیة، المصدَر األساَس الذي عـّول علیـه الّشـاعر وُتعّد أساطیر الموت واالنبعاث، وما یتعّلق بهما من طق
أّما بقیـة األنـواع األسـطوریة األخـرى فـال تـرد إّال عَرضـا فـي . المعاصر في انتقاء رموزه، وبناء أفكاره وتجسید رؤیته

.)14(صلب أسطورة من هذه األساطیر مّما یجعلها تحتّل مكانة أدنى من األولى
اطیر البعث لما تحمله من قـُدرات نفسـیة، تمـنح الّشـاعر قـدرا مـن األمـل بـالخالص ولقد استعمل شعر الحداثة أس

. من مشاكله، بید أّنها تبقى ظاهرة أو حلما لم یتبلور على أرض الواقع
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ونظرا لما یتمّیز به العنصر األسطوري من مرونة في الّتكّیف مع غیره من عناصر الّنّص، وقدرة علـى الّتمـاهي 
. اء، وما أبدعته أقالمهم، فقد ُألبست األسطورة لبوسا متنّوع الّنسیج مّما أظهرها في صَور عّدةمع تجربة الّشعر 

فقـــد غـــدت رمـــزا خالـــدا، ونموذجـــا -عشـــتار-ونتیجـــة للمطاوعـــات والّتحـــویرات التـــي ُأحـــدثت فـــي هـــذه الّشخصـــیة 
ــر بــه الّشــعراء عــن مكنونــات أنفســهم وأحالمهــم، فكانــت عشــتار رمــزا لب عــث الحیــاة مــن تحــت األنقــاض، ســرمدیا عّب

وٕاحیــاء الــّذات العربیــة خصوصــا بعــد الحــرب العالمیــة الثّانیــة، لیعیــد الّشــاعر بــذلك بنــاء الكــون مــن جدیــد، فهــو یهــدم 
ویبني عبر هذا الّلحن الجنائزي، في حین هناك من استلهم هذا الّرمز للّتعبیر عن الفراغ الّروحـي وٕاعـدام الـّذات فـي 

، وٕان كان الّشـاعر هنـا ال یهـرب مـن واقعـه، وٕاّنمـا یهاجمـه فـي تخّلفـه )الموت(من خالل موتیف ظّل حضارة الماّدة
.-عالم الموتى-وكسله كاشفا زیف العالم 

":البّیاتي"عشتار في أشعار -رابعا 
ن ربیعنــا لــ«: أكثــر الّشــعراء العــرب لجــوءا إلــى موضــوع عشــتار، إذ وّظفهــا فــي تســع قصــائد هــي" البّیــاتي"ُیعتبــر 

مــیالد عائشــة «، و»مرثیــة إلــى عائشــة«، و»الّصــورة والّظــل«، و»الجــرادة الّذهبیــة«، و»العــّراف األعمــى«، و»یمــوت
. »قصائد حبٍّ إلى عشتار«، و»العودة من بابل«، و»الّنبوءة«، و»وموتها

: وسنتتّبع حضور هذه األسطورة من خالل موتیفاٍت٭ عّدة، نجملها في
. ذلك أّن عشتار هي رّبة الخصوبة والوالدة:الخصب-
كونهــا بعثــت تموزهــا مــن دركــات العــالم الّســفلي، وبــذلك أعــادت إلیــه الحیــاة مــن جدیــد، ومــن خاللــه إلــى :البعــث-

. األرض كّلها، فلبست زخرفها واّزّینت احتفاال بعودته
ع قــدرة الّشــاعر علــى الّتعامــل مــع الّرمــز، ذلــك أّن مرونــة العنصــر األســطوري تمنحــه إمكانیــة الّتكّیــف مــ:الجــدب-

.وهذا یدخل في باب المطاوعات أو الّتحویرات التي قد تلحق العنصر األسطوري، وتلك صورة مناقضة للخصب
حــین یغــدو البعــث مســتحیال، یستســلم الّشــاعر للیــأس والمــوت الحضــاري، فیجعــل رمــزه یتكّیــف مــع حالــة :المــوت-

.  ه رداء الّتخاذل والخنوع للّتعبیر عن الّالجدوى في مواجهة الجدب الحضاريالیأس التي تعتریه فیلبس مع
: ، حیث یقول الّشاعر»العودة من بابل«في قصیدة " البعث"من خالل موتیف " عشتار"وتبرز أسطورة 

مانبابل تحت قدم الزّ .. «
تنتظر البعث فیا عشتار

قومي املئي الِجراْر 
یحوبّللي شفاه هذا األسد الجر 

وانتظري مع الّذئاب ونواح الّریح
ولتُنزلي األمطاْر 

)15(»في هذه الخرائب الكئیبه

هــا تبعــث بابــل مــن موتهــا، وتــنفض الغبــار عــن أطاللهــا، اعر فــي هــذا المقطــع اإللهــة عشــتار علّ ر الّشــضــتحیس
اعر تختلـف عـن عشـتار عشـتار الّشـه مـن دركـات الجحـیم، ولكـنّ تصتموز الجریح وخلّ إلى تماما كما أعادت الحیاة 

بعـد أن ظـّل یناشـدها بـأن تمـأل جـرار المـاء؛ والمـاء رمـز الحیـاة ،ل إلـى أعماقـه، وهذا ما جعل الیأس یتسـلّ األسطورة
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ویغســل أدران القلــوب، لكــّن الّشــاعر حــین أحــّس بعجــز عشــتار بعــد ) الــذي یبعــث الحیــاة فــي كــّل شــيء(والخصــب 
: عجزه، أعلن

ما عشتارلكنّ «
جدارت على الظلّ 

رابمقطوعة الیدین، یعلو وجهها التّ 
واألعشابمت والصّ 

هوحجرا أخرس في الخرائب الكئیب
هتها الحبیبأیّ 

هعودي إلى األسطور 
)(....

هتموز لن یعود للحیا
)16(»ه ثم آهآف

.عجزا ویأسا-)الواقعي(اتيعلى مستوى المحور الذّ -د ولوجي في المقطع األول ولّ یثد الواقعي مع المفتوحّ 
األنثى التي استطاعت إعادة الحیاة إلى أدونیس أو تموز -والجمالإلهة الحبّ -فإذا كانت عشتار األسطورة 

اعر أضحت عاجزة ال تبدي عشتار الشّ ظام الكوني، وأرجعته من عالم الموتى إلى عالم األحیاء، فإنّ فخرقت النّ 
ظّلت مجّرد صورة في إطار الخیبات العربّیة، ظّلت اسما القوى،حراكا، مقطوعة الیدین، مسلوبة اإلرادة، خائرة 

بابلیا أسطوریا طالما لجأت إلیه األیدي المؤمنة متضّرعة، عّل وعسى أن تعود الحیاة إلى أرض بابل متى نهضت 
تموز في األسطورة، لتستعید" أرشكیجال"عشتار وثارت في وجوه آلهة العالم األرضي الیوم، كما ثارت على أختها 

الحبیب المحتجز في ظلمات العاَلم الّسفلي، وواجهت غضب أختها وتحّملت صنوف األوبئة واألمراض المسّلطة 
علیها، في سبیل تحقیق الغایة، وهي استعادة تموز لتعود الحیاة إلى األرض بعودته، فما بال بابل إذن تسطو 

علیها قدم الّزمان، وتحاصرها الغیالن؟
حجرا أخرس في الخرائب الكئیبة، -من عجزها-ارة المحمومة بالمشاعر والحیاة نثى الجبّ األلقد غدت عشتار 

:اعرل إلیها الشّ ذلك یتوسّ لسیان، ة العربیة التي ضاع مجدها في سرادق الفجیعة وغارت في أفق النّ مثلها مثل األمّ 
!ه تها الحبیبأیّ «

ه عودي إلى األسطور 
)....(

هتموز لن یعود للحیا
)17(»فآه ثم آه

، أین كانت تقوى على البعث واإلحیاء في عالمها األصلة لعودة عشتار إلى ن هذا المقطع دعوة ملحّ یتضمّ 
حین اصطدم الّشاعر عشتار عاجزة عن إنقاذه، اعر، فتموز لن یعود إلى الحیاة، ألنّ ا في عالم الشّ األسطوري، أمّ 

بواقعه الذي تعجز حّتى الّشخصیات األسطوریة عن مواجهته، آثر أن یبقي على صورتها الّشاعریة، خوف أن 
یلّونها هذا الواقع الذي یحاصره الموت من كّل جانب، وال بارقة أمٍل واحدة تعید الحیاة إلى الّرفات، لذلك یضّم 
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، وترتدي عباءة االنكساربأوجاع را على مدینة تعجّ ویرسل آهاته تحسّ ،عب العراقيصوته إلى صوت الشّ الّشاعر 
فا مع الواقع هي ما منح العناصر األسطوریة تكیّ -في آخر القصیدة-اعر المفارقة التي أحدثها الشّ ولعلّ . ّرمادال
عب اعر صوت الشّ لشّ حیث ینقل لنا ا؛اعر سواء في وطنه أو في البالد العربیة بصفة عامةاهن الذي یحیاه الشّ الرّ 

لطة العربیة العاجزة عن انتشال هذه السّ د تموز الوطن الجریح، وما عشتار إالّ العراقي عبر صوته في حین یجسّ 
.حاب األحمرمادیة والسّ ماء الرّ ازفة تحت السّ ماء النّ قة األشالء من بحر الدّ المدینة الممزّ 

بشكل أكثر جالًء، وذلك من ) البعث(طاع أن یجّسد موتیف ، است»الّصورة والّظل«غیر أّن البّیاتي في قصیدته 
خالل تمّنیات وافتراضات، یتحّقق األمل القابع في نفس الّشاعر بوجودها، هذا البعث المغّیب عن الوجود، وهذه 

من أن تلتئم جراُحها لتعود صورة بابل كاملة متكاملة، ولتنهض" البّیاتي"الّصورة الممّزقة أجزاؤها التي یتمّنى 
: غیاهب الظُُّلمات وعالم األموات

لو ُجمعت أجزاء هذي الّصورة الممّزقه«
إذن لقامت بابل المحترقه

)18(»تنفض عن أسمالها الّرمادْ 

لقد كانت بابل مدینة عامرة، مدینة عظیمة مفعمة بالحیاة، ظّل الّشاعر یحتفظ لها بتلك الّصورة الّداّلة على
الواقع الذي یصدم الّشاعر في كّل مّرة، جعل تلك الّصورة تتمّزق أجزاء، وتتقّطع الحیاة العظمة والجالل، غیر أّن 

.لو.. بین أوصالها أشالء، مّما دفع الّشاعر إلى الّتمّني، لو
وما قیام بابل من تحت األنقاض، إّال قیاٌم للعراق من تحت أنقاض الّسلبیة والجمود المخّیم على أنفاسه، كذلك 

تار وعودتها من العالم السُّفلي، عودة للحیاة، فتزهو بحضورها الكائنات طربا، وترقص الفراشات مع كان قیام عش
مرح الّزنابق، فتزهو الجنائن المعّلقة بقدومه، وترتسم االبتسامة على شفاه عشتار التي تعزف لحن الحّب والحیاة 

غیر أّن الّشاعر، وهو یواصل ). أدونیس= () تموز(الذي لیس سوى ) أوزیریس(على سریرها فرحا بعودة حبیبها 
، یستحضر أسطورة أخرى تحیلنا على -جاعال بابل امرأة جمیلة مشّوهة ترتدي األسمال البالیة-حلم البعث 

من زمنها الخالي، عّلها تجعل -التي تنبعث من رمادها طائرا جدیدا فتّیا-االنبعاث والّتجّدد، فیستدعي العنقاء٭
.اد فنائها مدینة جدیدة عامرةبابل تنبعث من رم

ویواصل الّشاعر سخطه على الوضع الّسائد المتمّثل في حلمه بعودة البكارة لألرض التي تضاجع الملوك 
. والحجارة، لهذه القّدیسة الّطاهرة التي تعاني ویالِت القهر والهالك

:وتستمّر أحالم الّشاعر على أمل الّتحّقق
لو ُجمعت الندلعت شراره«

هذه الهیاكل المنهارهفي 
)19(»لُزلزلت مقابُر اإلسمنت والحدید والبنوك

فالبّیاتي، ینتصر لألمل، لعالم الحلم والخیال، یبعث الّصورة المبعثرة التي تأبى أن یصرعها الّظلم والموت، 
بوتة، فیهفو إلى فانتصارها غیر محّقق على أرض الواقع، وٕاّنما هو فعل مثالي ما ورائي، یلّبي رغبة الّشاعر المك

الّثورة والّتحّدي عبر رمز برومثیوس٭ عّله یشعل الّنیران في القفر، ویعید الّطهارة إلى هذه الّدنیا، ألیست الّنار رمز 
:، ویستمّر الّشاعر في حلمه الیِقظ)فالّذهب ال یصفو إّال إذا انصهر بالّنار(الّتطهیر؟ 
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وصاح دیُك الفجر في طهران «
)20(»..ر وانهارِت األسوا

فصیاح الّدیك ینبئ بمیالد إنسان جدید من رحم األرض المتوّجعة، هذا اإلنسان الذي یقع على عاتقه الّتكفیر 
عن الخطایا وتطهیر العاَلم؛ وما صیاح الّدیك إّال إحالة على أسطورة أخرى ترمز إلى الّثورة والّتغییر، فیرحل 

یاح الّدیك، وما ذكر طهران إّال تأكید من الّشاعر على االنتماء الّشاعر عبر رمز شهرزاد التي یحیلنا علیها ص
الجغرافي٭، وما صیاح الّدیك إّال إحالة على رغبة الّشاعر في الّتوّقف عن الكالم المباح أو غیر المباح، لیبدأ 

. العمل، حین تنتهي أحادیث الّسمر
لبابل المحترقة بنیران الحرب ورمادها، فهو ال ویظّل الّشاعر حّتى آخر القصیدة یأمل في صورة كاملة منسجمة 

للماء العمیق حامال بذرة خصب لألرض، الستحال الّرماد ) أوزیریس(ینفّك یجمع هذه الّصورة الممّزقة، فلو عاد 
. الذي یعربد في سماء العراق حقوال مثقلة بالّزهر
لو ُجمعت لعاد أوزیریس«

في قبره المائي في غیاهب المجهول
الّرماد في الحقولألزهر 

)21(»ونزعت أنیاب هذا الغول

ویستمّر الّشاعر في حلمه بأن تكتمل الّصورة وأن تستعید بابل وجهها المشرق، لتعود األمور إلى نصابها، 
.وتخضّر األرض بعد الجدب وتزهر الحقول بعد البوار

جعله یفتح نّصه الّشعري ) أوزیریس(واألسطورة الفرعونیة ) عشتار(بین األسطورة البابلیة " البّیاتي"ولعّل مزَج 
على مراسم الحزن من جهة، وهو إذ یشرع الّنوافذ على مضامین الفكر والّتراث، ویحّرك طقوس األساطیر، ینتصر 

. الّتوّحد ولّم الّشمل من أجل الّتحّررلألمل من جهة أخرى، والمزج بین األسطورتْین، دعوة إلى
نموذج الموت مجّسدا في شخصّیة  عشتار، وذلك من خالل »العودة من بابل«في قصیدة " البّیاتي"وقد جعل 

الخلفّیة األسطوریة، حیث صّرح بها، محدثا تقاُربا بین هذه الّشخصیة األسطوریة والّشخصیة العربّیة التي 
. ادة العالم، وانتزاع الّریادة، ها هي اآلن ترزح تحت نیر العبودّیة والّتخّلفسی-في زمن ما-استطاعت 

فعشتار إلهة الحّب والجمال، األنثى التي استطاعت إعادة الحیاة ألدونیس، وٕارجاعه من عالم الموتى، تلك 
الكوني، الذي یقضي فخرقت الّنظام -) آریس(التي لم یمنعها الموت من الّتواصل واالستمرار، وقهر إله الموت 

أضحت عند شاعرنا عاجزة ال تُبدي حراكا، مقطوعة الیدْین، مسلوبة اإلرادة، خائرة القوى، إذ -بعدم رجوع الموتى
. لم یعد بإمكانها أن تجعل األرض ُتزهر، وأن ُتحیي الّنبتَ 

ائب الكئیبة، مثلها مثل هذه األنثى الجّبارة المملوءة بالمشاعر والحیاة، غدت من عجزها حجرا أخرس في الخر 
األّمة العربّیة التي أضاعت دربها، واحتارت أّیها تسلك؟، بعد أن كانت خیر أّمٍة ُأخرجت للّناس، یسجد لها خوفا 

:كّل من یذكرها، فها هي اآلن تتالشى وتغور في ُأُفق الّنسیان
لكّنما عشتار«

ظّلت على الجداْر 
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مقطوعَة الیدْین یعلو وجَهها الّترابْ 
والّصمُت واألعشابْ 

)22(»وحجرا أخرس في الخرائب الكئیبه

لقد غدت عشتار عاجزة، یغّطي الّتراب وجهها، وما الّتراب إّال دلیل على الّنسیان واإلهمال، فال أحد یعیر 
اهتماما للموتى، وال أحد یلتفت إلى العاجزین؛ وال أحد یحّك جلد أحد إن عجزت أظافره عن فعل ذلك؛ لذلك یصرخ 
البّیاتي بأعلى صوته، ینادي معبودته في الِقفار طالبا منها العودة إلى األسطورة، إلى األصل أین كانت تقوى على 

: البعث واإلحیاء، في عالمها األسطوري، وٕان كان خیاال
!أّیتها الحبیبه «

)23(»عودي إلى األسطوره

هي دعوة من الّشاعر للعودة إلى عالم األساطیر، إلى الّطهارة والّنقاء، قبل أن یلّوثها عالُمنا الموبوء، المليء 
.         بالّشرور واآلثام

وهكذا یلجأ الّشاعر إلى األسطورة للّتعبیر عن اإلنسان الذي راح ضحیة هذه الحضارة الماّدیة، بكّل ما جلبته 
اّفة، أنهكت جهوده في إشراق الحیاة ثانیة، وأطفأت آخر شمعة من أحالمه وآماله، فتموز معها من قیم ومبادئ ج

. لن یعود إلى هذا الوجود العِفن، وصراخ عشتار لم یعد ُیسِمع وْقَر األموات
بعث، فهذا الّصراخ لیس إّال محاولة إلخفاء الحقیقة العاریة الكریهة في الّنفوس العاجزة، التي تتأّوه یأسا من ال

: وحزنا على الموت األبدي والمصیر المرّوع الذي ُتساق إلیه األّمة العربیة كما ُتساق الّشاة إلى المسلخة
تموز لن یعود للحیاه «

) 24(»فآٍه ثّم آهٍ 

هكذا یعلن الّشاعر استسالمه، ورضوخه لواقعه المیت الذي ال ُترجى منه حیاة، وال أمل في عودة الّروح إلى 
.الّرمیم

وفي رحلة الّضیاع وعدم الجدوى، تصحو عشتارنا العربیة على األطالل البالیة بعد ُسكٍر وذهول، فتصیح 
: األحجار باسمها، بعد أن تصّدع الجدار، واخُترق األمان، وُأنزل الّستار على المشهد األخیر

!عشتار: صحُت على أطاللها«
فصاحت األحجار

عشتار یا عشتار یا عشتار
)25(»اْر تصّدع الجد

ففي غمرة الیأس واألحزان، تندلع شرارة أمٍل ال تزال ساكنة تحت الّرماد، مّما یدفع الّشاعر إلى الّتمّسك كالغریق 
.بقّشة الّنجاة، فیندفع صوته مدّویا، لیستنهض معه األطالل واألحجار والقفار

فیها الحیاة، لیتحّول عالمها إلى من الماضي األسطوري بقلب أسطورة عشتار، حیث تعّطلت " البّیاتي"ینطلق 
مدفن، وتتحّول مدینة بابل من مدینة حوت إحدى أعاجیب الّدنیا، وأیقظت العالم قرونا، إلى مدینة صامتة تشكو 

. أوجاع االنكسار والغربة، وسوء توزیع اإلنسانیة لحّصة العربّي في الحیاة
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إلى قلب هذا األصل لیؤّكد على مرارة الواقع، وعدم " البّیاتي"ولعّل المغزى الحقیقي لألسطورة، هو ما دفع 
، أي لو أّن عشتار تتمّكن من جمع أجزاء )لو(إمكانیة الّتعایش في أجوائه الممیتة، من خالل حرف الّتمّني 

مهد -أدونیس المتناثرة لعاد إلى الّدنیا من جدید، وُبعث في قبره المائي إلها متجّددا، ولو أعدنا إلى بابل 
وجهها المشرق، الستعاد العربّي مكانته في هذا العاَلم؛ غیر أّن الّتمّني دلیُل عجٍز، فالمرء یتمّنى -تالحضارا

تحقَُّق المستحیل، حّتى ولو على خارطة عالمه الّشعري التي قد ال تتجاوز شبرا مرّبعا من الورق، یبعث فیه الحیاة 
.فینعكس على عالمه الكبیر

اج األسطورة من عالمها األصلي إلى وجوٍد رمزي، بتوظیفها وصهرها مع تجربته إخر " البّیاتي"وقد استطاع 
ورؤیته الفّنیة والفكریة الجدیدة، لتصبح أسطورة عشتار، رمزا لإلنسان العاجز أمام تحدیات العصر، وتصاُدم 

إماطة الّلثام عن األّمة من" البّیاتي"، وبذلك تمّكن )البقاء لألقوى(الحضارات في ظّل الّصراع المحتدم، لرفع شعار 
.العربّیة وتجریدها أمام نفسها، لكشف عوراتها، وعیوب أبنائها

حیث یبدأ الّشاعر قصیدته على لسان عائشة، ،»میالد عائشة وموتها«في قصیدة "الجدب"ى موتیف كما یتجلّ 
وذهبت في وصفه -قلبهاع على عرش جل أن یتربّ أ، من ىآخر ملوك نینو -" بانیبالآشور"د ما فعله وهي تعدّ 

حّتى فاقت إمكانات الملوك العادیّین وقدرتهم على المنح والعطاء لتنحو بالحّب اآلشوري نحو المالمح األسطوریة 
):الّتموزیة-األدونیسیة (

انیبالبشور آني أحبّ «
أسوارمن حولها بنىي و مدینة بنى لحبّ 

مس باألغاللساق إلیها الشّ 
(...)

اه لم أكنني لكنني أوّ أحبّ 
ه فماتت األشجارأحبّ 
ة الفراتنهر الجنّ وجفّ 

هواختفت المدین
الّسحرّیهعائر ار والشّ و النّ 

)26(» مكانها دیك من الحجرفيوحلّ 

في أعماقها بغیاب حرارة الحبّ تنطفئ، التي عندما "عشتار"في هذا المقطع بعض مالمح " عائشة"تحمل 
على ك، یعلن عن تضادّ المتملّ شورياآلرفضها للحبّ غیر أنّ ؛مظاهر الجدبالجفاف، وتسود كلّ ، یعمّ "تموز"

ا على ، أمّ "عشتار وتموز"حاد ینبع من اتّ ياألسطور بّ ولوجي؛ فالحیثللمستوى المالمستوى الواقعي مناقضٍ 
شوري اآلسر، الذي اآلترفض رفضا قاطعا الحبّ " يتایالب" "عشتار"أو "عائشة"و الواقعي فإنّ أاتي المستوى الذّ 

نهار، األشجار وتجفّ وتتالشى، فتموت األعاطفة الحبّ تفترد حریتها، وبذلك ق األبواب من حولها وقیّ غلّ 
. ر الكائنات ویسود الجدب والجفافحجّ ت، فتةاألسطوریوتتوارى المدینة وشعائر الحبّ 
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مز داللة ن هذا الرّ ضمّ "البیاتي"ولكنّ ،یایه تجلیا جزئالقصیدة لتجلّ على إذن إشعاعا خافتا " عائشة"رمز یشعّ 
في االستبدادلم و ورة على الظّ فض والثّ جه به نحو المالمح األسطوریة األدونیسیة؛ یشحنه بلغة الرّ جدیدة، فهو إذ یتّ 

.  ةاتي إلى رؤیة إنسانیة ثائرة على أوضاع القهر في البالد العربیة عامّ العراق، ویتجاوز موقفه الذّ 
جاریة تباع ) عائشة(اعر ، حین تغدو بطلة الشّ »میالد عائشة وموتها«في قصیدة "البعث"موتیف كما یتجلى

ب، بي في مملكة الرّ صها من سیاط السّ ا یخلّ یرق، فتنتظر بطال نموذجها األعاصیر في مدن الشّ في األسواق، تلفّ 
: ومملكة اإلنسان

جاریة أباع في األسواق«
اإلعصاریجتاحها رق التي في مدن الشّ 
نتظر المخاضأ

(...)
عر وفي األلواحفي قصائد الشّ " تموز"أبحث عن 

حمرمن القرنفل األإكلیالأضفر
دي،في تشرّ 

شورآوكان ضوء القمر األحمر في 
ریحالضّ ر وجهي ویدي ویغمبغیص

م في العروقالدّ ودبّ يت الحمرة في خدّ بّ فد
الجذوربیعة المیت و سود أحیا جسد الطّ بكلمات سحره األ
)27(»حاب والبروقر السّ وفجّ 

، وبذلك قلب الّشاعر األسطورة من )عشتار/ رفات عائشة (هكذا كان ضوء القمر یبعث الحیاة في الّرفات 
الّنقیض إلى الّنقیض، حین جعل عشتار التي ُیبتهل إلیها لبعث الموتى، تنتظر البعث، هي التي جعلت الحیاة 

تموزها في األسطورة، تنتظر من یبعثها، لیجعل الّشاعر من اإلله القمر معادال لتموز في األسطورة تعود إلى 
البابلیة، وجعل عشتار تتبادل األدوار مع تموز الذي جعل الحمرة تدّب في خّدیها والّدم في عروقها، وهنا یتجّلى 

:تجّلیا تاّما" الخصب"موتیف 
لجذورأحیا جسد الّطبیعة المّیت وا... «

وفّجر الّسحاب والبروق
فأرعدت وأبرقت ومطرت سماُء لیل الحاكم الّزهور

... «)28 (

فّجر "، و"أحیا جسد الّطبیعة المیت: "تجّلیا تاّما وصریحا من خالل عبارتي" البعث"وبذلك، یتجّلى موتیف 
مطرت سماء لیل : "من خالل عبارة" الخصب"؛ كما یتجّلى موتیف "البعث"، الّداّلتین على .."الّسحاب والبروق

عشتار رّبة الخصب والّنماء والمعادل اآلخر لتموز الذي یتماهى معها في أكثر / ، لتكون عائشة .."العاَلم الّزهور
.من مقطع في القصیدة
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ولوجي مع المستوى الواقعي من خالل ثالمستوى المیلتعلن عن تضادّ ،ر المواقع واألدوار في هذا المقطعتتغیّ 
ا عشتار أو فلي، لتهبه الحیاة، أمّ من دركات العالم السّ " تموز"ص هي من تخلّ ةاألسطور تقنیة القلب، فعشتار 

. ومن دموع تموز إثر بكائه على الفرات،فتبعث من دم األرض"البیاتي"عائشة 
روة السّ أیتها... «

یا عشتار
حو واألمطاروطقس الصّ بة األمّ والرّ 

من ولدت من دم األرضیا
"تموز"ومن بكاء 
)29(»على الفرات

المعادل لفینوس الّرومانیة (فعشتار الّشاعر هي التي ُولدت إذن من دمع تموز، في حین أّن عشتار األسطورة 
:من القصیدة، في قولهُولدت من زبد البحر، وذلك ما یرجع إلیه الّشاعر في مقطع مواٍل ) وأفرودیت الیونانیة

»..أنام في محارة مع الحصى والّنور «
) ملحمة جلجامش(لُیعیي الّشاعر ذهن قارئه من جدید، ویتركه یدور في حلقة مفرغة، حین یمزج بین الملحمي 

، والّتوراتي دون أن یكّلف نفسه مشّقة البحث عن خیط یمكن للقارئ )عشتار، فینوس، أفرودیت(وبین األسطوري 
.یهتدي به في متاهة الكلمات التي یدخله فیها، ویغلق مخرجهاأن

یق كون إلى الحركة، ومن الضّ ساطعا بانتقاله من السّ إشعاعاي للقصیدة على البناء الفنّ -إذن-مز هذا الرّ یشعّ 
شوري لتكتسب آلال الحبّ الذي یمثّ يالّرومانسمز األنثوي الرّ ) عائشة(اعر مول فتتجاوز بطلة الشّ وسع والشّ إلى التّ 

). تموز/بانیبال٭آشور(و) عشتار/عائشة(نائیة دها الثّ مالمح أسطوریة أدونیسیة، تجسّ 
األخیر الذي أضفاه على بعث عشتار من دم رحویعند التّ ن، لیستقرّ یْ تنائیفیتناوب على الثّ ،اعرا دور الشّ أمّ 

، في -الخالصالوطن الباحث عن ،هي العراق) عشتار/عائشة(الثّنائیة األولى ذلك أنّ -األرض ودمع تموز
بعد الحزن -البعثألمل ینتصرلیخلق بطال نموذجیا ) تموز/شور بانیبالآ(الثّانیة نائیة اعر الثّ الشّ یتمّثلحین 

غیان، طّ لم والافض للظّ یاسیة وموقفه الرّ ر عن رؤیته الفكریة والسّ ائع، وهو ما یعبّ ویعید للعراق مجدها الضّ -ویلالطّ 
.  بةكغیره من شعراء اإلنسانیة المعذّ 

:، حیث یقول الّشاعر"الجرادة الّذهبیة"في قصیدة " البعث"ونجد تجّلیا لألسطورة من خالل موتیف 
أزحُت عن قبري أطباق الّثرى وكوم الحجار«

كسا عظامي الّلحم
وانتفخت بالّدم 
)30(»عروقي المّیتة الّزرقاء

حیث یجعل الّشاعر نفسه تموز زمانه الذي ینبعث من قبره، فیزیح عنه ثقل الّثرى وكوم األحجار، لتعود إلیه 
الحیاة من جدید، ویكسو الّلحم عظامه، غیر أّن الّشاعر بعد أن ُیبعث من موته، یغدو رمزا للخصب والّنماء، 

: ویعود الّنور إلى األرض بعد أن غمرها الّظالمفبمجّرد أن یمّد یده إلى الّشمس، تعود إلى األشجار خضرتها، 
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مددُت للّشمس یدي فاخضّرت األشجار« 
أمسكُت بالّنهار

)31(» وهو یوّلي هاربا في عربات الّنار

مخّیما على القصیدة، حیث یستدعي الّشاعر رمزا آخر من رموز البعث، ممّثال في العنقاء " البعث"ویظّل جّو 
، وٕان كانت ال تنبعث من تلقاء نفسها في قصیدة الّشاعر، بل یجعل نفسه مصدرا لهذا التي تنبعث من رمادها

:الّتجّدد، وبذلك یأخذ دور آلهة البعث القادرة على بعث الحیاة في قبور األموات
»توّهج الّرماد في أصابعي وطارت العنقاء«

.فتّیا؟أُترى الّشاعر هنا یسعى إلى إحراقها لتنبعث طائرا جدیدا 
وبذلك، یتقّمص الّشاعر شخصّیة أسطوریة من أساطیر البعث والّنماء، فیغدو تارة عشتار، وتارة تموز، وطورا 

. أوزیریس، لیختتم ذلك كّله بطائر العنقاء الذي یتجّدد بعد أن یهرم ویشیخ
٭ عّله یخّلصهم من الّذل هل ترى یسعى الّشاعر ألن یكون ذلك البطل الّنموذجي الذي تهفو إلیه قلوب الّالجئین

والمعاناة ؟، أم تراه ذلك المهدي المنتظر في هذا الّزمن الذي ال خیر فیه ُینتظر؟
عّلها تدعمه " عشتار"إلى إلهة الخصب -رغم هذه القّوة التي یسترسل في التّباهي بها-ولكّن الّشاعر یحتاج 

:في مسعاه، وعّلها تجعل األنهار تدفق في هذه القفار
ي جراحي عن عیون الُعور واألنذالأخف«

بصیحة ابتهال 
إلیِك یا عشتار

)32(» أطیر عبر الّلیل واألسوار

تجّلیا تاّما وصریحا، من خالل ذكرها اسما، وقد أشّع هذا االسم على القصیدة " عشتار"هكذا تتجّلى أسطورة 
وجعل الحیاة تدّب في القفار، حین أخذ ككّل، وشحنها بجّو أسطوري خّیم على القصیدة من بدایتها إلى نهایتها،

.الّشاعر في إقامة طقوس الخصب
وبذلك، لجأ البّیاتي إلى رّبة الخصب والّنماء، وحّملها آالمه وآماله في رفع األسى واألحزان عن وجه األرض، 

ام، وعلته صفرة فكانت عشتار أصلح الّرموز التي ُیتوّسل إلیها إلعادة الجمال إلى وجه األرض الذي شّوهته اآلث
فكانت عشتار الّرمز األمثل لبعث الحیاة في األجداث، ونفخ الّروح في . الموت، بعد أن فقد كّل أمل في االنبعاث

. أجساد الموتى
؛ حیث "عشتار"ر في توظیف أسطورة عریة، هو ما نلمسه من تطوّ ماذج الشّ لیه من عرض هذه النّ إخلص نوما 
عن طریق تحقیق اإلحساس بوحدة الوجود الموضوعي،وظیف اتیة إلى نطاق التّ الذّ ز الغنائیةمن حیّ ّشاعر خرج ال

فة حریة المكثّ الالت السّ متناقضاتها وفوضاها؛ وهذا من خالل الدّ عبیر عن الحیاة المعاصرة بكلّ اإلنساني، والتّ 
ر مضامینها على اختالف مصادرها؛ وعن طریق تحری-عشتارأسطورة -التي تتوارى خلف ظالل األسطورة 

موضوع "اعر على تمثل ه إلى قدرة الشّ اهن، وهذا مردّ وأثوابا معاصرة تتماشى مع الواقع الرّ باسها لبوسا عّدة، وٕال
. جربة اإلبداعیة المعاصرة وفق رؤى أیدولوجیة وفكریةاره ضمن التّ هنصاو " عشتار
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. 117: ص
. 94–93: الّدیوان، ص ص: عبد الوّهاب البّیاتي-19
في األسطوریات اإلغریقیة، هو واهب الفكر والحكمة عند الیونانیین، وٕالیه ینسب خلق اإلنسان من تراب، وتزویده : برومثیوس٭

مه كیفیة استخدامها، ماء وأعطاه إیاها، بعد أن علّ السّ ار اإللهیة من ها على األرض، فسرق النّ بیعة ومشاقّ بما یلزم لمقاومة الطّ 
له إلى صخرة جاعال كبده عقابا لإلنسان، ثم كبّ "باندورا"بة بأن یصنع الرّ "ستوسایهف"ولكي ینتقم منه عهد إلى "زیوس"فعاقبه

: انظر. "هرقل"نسر، فأنقذه لطعاما 
.71: قاموس الخرافات واألساطیر، ص: طاهر بادنجكي-

- Raymond Trousson: Prométhée, Dictionnaire des mythes littéraires, p:1187. و
. 94: الّدیوان، ص: عبد الوّهاب البّیاتي-20
.ألّن معظم الكتب تشیر إلى األصل الفارسي لشخصیة شهرزاد، وبالتّالي لقصصها التي دامت ألفا وواحدة من الّلیالي٭

. 78: الّدیوان، ص: عبد الوّهاب البّیاتي-21
. 78: المصدر نفسه، ص-22
. 78: المصدر نفسه، ص-23
. 78: المصدر نفسه، ص-24
. 79: الّدیوان، ص: عبد الوهاب البیاتي-25
. 264: المصدر نفسه، ص-26
.267-266: المصدر نفسه، ص-27
. 267: المصدر نفسه، ص-28
.267: المصدر نفسه، ص-29
فلسطین نبوخذ نصر بإكراه عدد من یهود اللة بشكل رئیس على قیام الملك البابلياصطالح تاریخي یستخدم للدّ :بي البابليالسّ ٭

.اللة على الفترة التي قضاها هؤالء في بابلأو للدّ ،بابلالذین قاوموه على االنتقال من بیت المقدس إلى
آخر ملوك نینوى األقویاء، كان محّبا للعلوم ، فهو سمهاهیرة تحمل كان رجل ثقافة ومكتبته الشّ ونشیر أیضا إلى أّن آشور بانیبال

.، وأنشأ مكتبة ضخمة في قصرهةحر والعرافوالفنون، ترجم بعض الكتب في السّ 
وراة ال یعني أنه لم یكن موجودًا على مسرح سمه في التّ اعلى أنَّ عدم وجود ؛ "آشور بانیبال"وال نجد في الّتوراة ذكرا السم 

.السمع واألبصارءجُل وما زال ِملكان الرّ . األحداث
ملوك . امرةوسلب السّ عملیات غزو وسبيبثنان منهم فقط اأسماء خمسة من ملوك آشور، قام ) انيِسفر ملوك الثّ (وراة تذكر التّ 

:هذا الِسفر الخمسة هم حسب تواریخ حكمهم
ة لتكون یداه معه فجاء فول ملك آشور على األرض فأعطى مَنحیم لفول ألف وزنة من الفضّ … ✯"فول"الملك اآلشوري -

وضع َمنحیم الفّضة على إسرائیل على جمیع جبابرة البأس لیدفع لملك آشور خمسین شاقل فّضة على و . لُیثّبت المملكة في یده
).20-19/ الخامس عشر اإلصحاح / اني سفر ملوك الثّ (✯فرجع ملك آشور ولم یقم هناك في األرض . كّل رجل

ویانوحَ معكةَ السر ملك آشور وأخذ عیون وأبَل بیتَ جاء تغلث ففي أّیام فقع ملك إسرائیل، ✯"تغلث فالسر"الملك اآلشوري -
.)29/ الخامس عشر اإلصحاح / اني سفر ملوك الثّ (✯نفتالي وسباهم إلى آشورأرضِ وكلَّ والجلیلَ وجلعادَ وحاصورَ وقادَش 

ووجد ملك آشور في . وصعد علیه شلمنأسر ملك آشور، فصار له هوشع عبدا ودفع له جزیة✯"َشَلمنأسر"الملك اآلشوري -
هوشع خیانة، ألّنه أرسل رسال إلى سوا ملك مصر، ولم یؤّد جزیة إلى ملك آشور حسب كّل سنة، فقبض علیه ملك آشور وأوثقه 

اسعة ِلُهوشع أخذ ملك نة التّ في السّ . ث سنینامرة وحاصرها ثالاألرض وصعد إلى السّ وصعد ملُك آشور على كلّ في الّسجن، 
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اإلصحاح / انيسفر ملوك الثّ (✯وفي مدن مادي جوزانَ ر نهرِ إلى آشور وأسكنهم في َحَلح وخابوَ وسبى إسرائیلَ ،امرةَ آشور السّ 
.)6-5/ ابع عشر السّ 
سنحاریب ملك آشور على جمیع مدن یهوذا ابعة عشرة للملك حزقیا صعد نة الرّ في السّ ✯"سنحاریب"الملك اآلشوري -

. ي ومهما جعلَت عليَّ حملتهرجْع عنّ ا. قد أخطأتُ :وأرسل حزقیا ملك یهوذا إلى ملك آشور إلى لخیش یقول. الحصینة وأخذها
موجودة فدفع حزقیا جمیع الفّضة ال. هبة وثالثین وزنة من الذّ من الفضّ ةفوضع ملك آشور على حزقیا ملك یهوذا ثالث مئة وزن

.)14-13/ امن عشراإلصحاح الثّ / انيسفر ملوك الثّ (في بیت الّرب وفي خزائن بیت المِلك 
وكان في تلك الّلیلة أّن مالك الّرّب خرج وضرب من جیش آشور مئة آالف وخمسة ... ✯: وفي اإلصحاح التّاسع عشر

وفیما هو . ف سنحاریب ملك آشور وذهب راجعا وأقام في نینوىفانصر . ولّما بكروا صباحا إذا هم جمیعا جّثة مّیتة. وثمانین ألفا
✯وملك أسرحدون ابنه عوضا عنه . ساجد في بیت نسروخ إلهه ضربه أدرّملك وشراَصَر ابناه بالّسیف ونجوا إلى أرض أراراط

).37–36/ اإلصحاح الّتاسع عشر / سفر ملوك الثّاني (
. ✯اني لغزٍو أو سبي قام به هذا الملك في سفر الملوك الثّ له ال ِذْكَر ✯بن سنحاریب اأسرحدون،-
. وما كان آشور بانیبال واحدًا منهم،"شلمنأسر"و " تغلث فالسر"هم وهما امرة وسبیثنان فقط من بین ملوك آشور قاما بغزو السّ ا

:اني فهوأما الملك اآلشوري اآلخر الذي لم یذكره سفر الملوك الثّ 
في ✯جاء ذكره في اإلصحاح العشرین من سفر إشعیاء قصیرًا مختصرًا دون ذكر لسبي أو قتل،"ُجونُ َسرْ "الملك اآلشوري -

فقال الّرب كما مشى عبدي إشعیاء معّرى سنة مجيء َتْرناَن إلى أشدود حین أرسله َسرُجوُن ملُك آشوَر فحارَب َأشدوَد وأخذها
هكذا یسوق ملك آشور سبي مصر وجالء كوش، الفتیان والّشیوخ، .وحافیا، ثالث سنین، آیة وأعجوبة على مصر وعلى كوش

. )4–3–2–1/ اإلصحاح العشرون / شعیاءإسفر (✯عراة وحفاة ومكشوفي األستاء، خزیا لمصر
حزقیا بن آحاز ملك الذین أرسلهم لمحاربة"سنحاریب"الغریب أنَّ التوراة قد سبق وأن ذكرت َترنان كأحد قادة الملك اآلشوري و 

مدینة ُأورشلیم "سنحاریب"حاصرت جیوش . یهوذا في ُاورشلیم نفسها بعد أن سقطت في أیدیهم مدن یهوذا األخرى الحصینة
/ انيسفر ملوك الثّ (خسائر فادحة في األرواح "بمالك الرّ "ها عجزت عن دخولها فرجعت مندحرًة بعد أن كّبدهم طویًال لكنّ 

. )37–35/ راسع عشاإلصحاح التّ 
. 169: الّدیوان، ص: عبد الوّهاب البّیاتي-30
.169: المصدر نفسه، ص-31
. إلى الّالجئین" الجرادة الّذهبیة"أهدى الّشاعر قصیدة ٭

. 170-160: الّدیوان، ص: عبد الوّهاب البّیاتي-32
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مقاربة فضاء الرحلة في النص الشعري العربي القدیم
حفیظة رواینیةد. أ

قسم اللغة العربیة وآدابها
عنابة–جامعة باجي مختار 

خصلم
یتناول المقال َتَمْوُضع الرحلة في القصیدة العربیة القدیمة كمقطع شعري یلي مباشرة مقطع الطلل، ویشكل مع بقیة عناصر 

، ویستوعب الصحراء بكل صورها وكینونتها الدالة، "یقنن التحوالت " و " یراهن على الثوابت " القصیدة معمارا نموذجیا 
عن عالقة العتبة بالرحلة، وعالقتهما بالنظام القبلي كخلفیة مرجعیة یستند إلیها ولذلك تقوم سیمیاء الرحلة على الكشف

. المعنى التخییلي في تأسیس الصور وبنائها

.الظعن، الوصف، الصحراء، المشهد، التقلید، القیمة، البنیة:المفاتیحالكلمات 

Résumé
Le voyage est un phénomène artistique important dans le poème arabe ancien, qui est lié au
mode de vie dans le désert arabe dans les anciennes périodes. C’est l’une des composantes
principales de ce poème. Il raconte la réalité de la souffrance lié à la recherche de la stabilité
et du réconfort, et s’ouvre en même temps sur les images, les sons, et les couleurs. Ce qui fait
du voyage un témoin de la rencontre entre le monde de la réalité et ses figures et le monde de
l’être avec ses rêves, et qui produit un monde imaginaire composé de ces deux mondes, et qui
apparait à travers les différentes images qui constituent l’espace du voyage.

Mots clés : La chamelle, la description, le désert, la tradition, la scène, la valeur, la
structure.

Abstract
The trip is an artistic phenomenon important in ancient Arabic poem, which is linked to
lifestyle in the Arabian desert in ancient times. This is one of the main components of this
poem. It tells the reality of suffering related to the search for stability and comfort, and open
at the same time on the images, sounds, and colors. What makes travel a witness of the
encounter between the world of reality and the world of figures and be with his dreams, which
produces an imaginary world composed of these two worlds, and that appears through the
different images forming the space of the trip

Keywords: Female camel, the description, the desert, the tradition, the scene, the value, the
structure.
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المقدمة
الرحلة ظاهرة فنیة الفتة للنظر، تشكل تجربة جمالیة وترتبط بالفعل التخییلي الشعري الذي یهیمن على الشعریة 

كونه یعد امتدادا شعریا في مستوى فضاء القصیدة، من حیث بنیتها وشكلها، باعتباره جزءا الشفویة بشكل عام، 
من كل، وأحد مكوناتها األساسیة بخاصة في الشعر الجاهلي، حیث تعد الرحلة موضوعا أساسیا یسهم في تشیید 

األنثروبولوجي فضاء القصیدة وبناء عالمها المتخیل، وذلك انطالقا من المساءلة والربط بین اإلطار
واإلبستیمولوجي النظري، وبین مستوى الشعریة القدیمة، بهدف إغناء المتخیل الشعري وتحریر طاقات التأویل 

امرؤ القیس، وزهیر بن أبي سلمى، وعبید بن : والممارسة الدالة، انطالقا من أعالم الشعر الجاهلي أمثال
.الخ ....ولبید بن ربیعة األبرص، وطرفة بن العبد،

توقفنا الرحلة على فضاءات حبلى بالدالالت تتمثل في حضور جدل األرض والصحراء كواجهة للمركب 
، حیث ینظر لفضاء الرحلة كقیمة فنیة إیجابیة تقتضي "الكرونوتوب " الزمكاني، أو بحسب تعبیر میخائیل باختین 

والطبیعة والفن، وذلك انطالقا من كون الفضاء جهازا عالمیا تقوم علیه ویبرز من خالله الجدل بین الثقافة  
مفهوما فیزیائیا حدیثا ومتأصال في طبیعة العالم الواقعي والمتخیل، وبنیة تنتظم داخلها الكائنات واألشیاء، وشرطا 

.ضروریا للوجود الذي ال یتحقق إال به وفیه
/ تقوم داخلها، انطالقا من فضاء األرضوالبحث في بنیة التنقل التي تحكم حیاة العرب قدیما، والجدلیات التي

الرعي والحروب والظعن والنجعة : المكان كسبب رئیسي؛ یحدد البعد الواقعي والمتداول المحكوم بنمط العیش
وما یتصل بها من صور ومشاهد وقفار وطرق ومختلف أنواع األراضي وما یثیره كل ذلك من أحاسیس والسفر،

أحیانا أخرى، وقیام هذه الذخیرة التاریخیة ضمن المستوى الفني أو في نسیج ومشاعر متآلفة حینا ومتعارضة 
الشعریة قیم الحیاة الیومیة كمستوى من مستویات / القصیدة الشعریة القدیمة التي راعت في إطار نمذجتها الفنیة 

ستماع أوال؛ ثم النص، تعلي من شأن اإلیهام الواقعي، وتحقق حدا أقصى من الفهم والتواصل مع النص عبر اال
:القراءة في عصور متأخرة بدءا بعصور التدوین وجمع الشعر، یقول زهیر بن أبي سلمى في المعلقة 

ْر َخِلیِلي َهْل َتَرى من َظَعِائٍن  ْلَن   بالعلیاِء من فوِق ُجْرثُــــمِ ***   َتَبصَّ َتَحمَّ
ِبالَقَناِن من  ُمِحلٍّ  َوُمْحـــــِرمِ َوَكْم  ***  َجَعْلَن  الَقَناَن  عن یمیٍن   َوَحْزَنُه  
ِوَراَد الَحَواِشي لوُنَها َلْوُن َعْنــــــــــــــــَدمِ ***  وعالیَن   َأْنَماًطا   ِعتَاًقا    َوِكلًَّة  
على  كلِّ َقْیِنـيٍّ  َقِشیٍب  َوُمفــــــــــــــَْأمِ ***   ظهرَن من السُّوَباِن  ثم  َجَزْعَنُه   

ْكن في السُّوَباِن  َیْعُلوَن َمْتَنُه  َووَ  علیِهــنَّ َدلُّ  النَّــــــــــاِعـِم  الُمَتَنعِّـــــــــــــــِــم***   رَّ
َوَقْفَن ِبِه حبُّ  الَفـَنا َلْم  ُیَحطَّـــــــــــــــــــمِ ***   كأنَّ ُفتَاَت الِعْهِن في ُكلِّ َمْوِقٍف  

فُهنَّ ووادي الرَّسِّ كالیِد في الفـــــــــــــــــَمِ ***   َتَحْرَن ِبُسْحــــــــــــَرٍة   َبَكْرَن ُبُكوًرا َواسْ 
َوَضْعَن ِعِصيَّ الَحاِضـِر الُمَتَخیِّــــــمِ ***  فلمَّا  َوَرْدَن  الماَء  ُزْرًقا  ِجَماُمُه  

ــــــــمِ ***وفیهنَّ َمْلًهـى ِللَِّطیِف َوَمْنَظــــــــــــــــــٌر   )1(َأِنیــــــٌق ِلَعْیـــــــِن النَّاِظــــــــِر  الُمَتَوسِّ
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وقد طرح فضاء الرحلة عوالم وفضاءات الصحراء والحیوان، وهي فضاءات جدیرة بأن تنجز جملة من 
ي للكون التصورات والدالالت، ترتبط بنمط العیش والتفكیر العربي القدیم مما یسهم في تقدیم تصور أنطولوج

.والحیاة، ویحدد عالقة األدب بالواقع والوجود االجتماعي والتاریخي والثقافي
أهمیة األرض كفضاء أنطولوجي : وحضور الرحلة في القصیدة القدیمة كمستوى من مستویاتها  یؤكد  أوال 

محمل بدالالت شتى، ویرتبط بأبعاد اجتماعیة وثقافیة وأدبیة، 
هاٍب التَّْغَلِبــيُّ وهــو بصــدد توزیــع أراضــي شــبه الجزیــرة العربیــة علــى القبائــل؛ ومــواطن حلهــم قــال اَألْخــَنُس بــُن ِشــ

وٕاقـــامتهم، حســـب مســـارات القبائـــل، وثقافـــة الحـــل والترحـــال المرتبطـــة بفصـــلي الصـــیف والشـــتاء، وبمســـاقط الغیـــث، 
:وبشؤون أخرى ترتبط بأوقات السلم والحرب 

ِإَلْیَها َیْلَجُأوَن وَجـاِنبُ َعُروٌض ِمْن  َمَعدٍّ  ِعَماَرٌة               ِلُكلِّ  ُأَناسٍ 
ُكلُُّه               وإِْن  َیْأِتَها َبْأٌس ِمَن الِهْنِد َكـــــاِربُ الَبْحَراِن والسِّیفُ ُلَكْیٌز لها 
َحاِجبُ الَیَماَمةِ َوإِْن َتَشْأ              َیُحْل ُدوَنَها ِمَن  َظْهُر الِعَراقِ وَبْكٌر لَهَا 

َلَها  ِمْن ِحَبال ُمْنتًَأى  َوَمـَذاِهــــبُ ُقفٍّ  َوَرْمَلٍة              وَصاَرْت َتِمیٌم  َبْیَن 
َحْیُث ُتَحــــاِربُ الرَّْجَالءِ الَحرَِّة  ِإَلى َخْبٌت َفَرْمَلُة َعـاِلــــــــــجٍ َوَكْلٌب َلَها 

)2(َمَع الَغْیِث َما ُنْلَقى َوَمْن ُهَو َغاِلبُ َنْحُن ُأَناٌس ال ِحَجاَز ِبَأْرِضـَــــنا وَ 

حضور الحیوان في هذا الفضاء وبخاصة الناقة والفرس كوسیلتین مهمتین تمارسان الدخول : كما یؤكد  ثانیا 
انطالقا من تحدید الوظیفة المرجعیة إلى التحول عنها إلى الوظیفة الشعریة، _ والخروج إلى ومن فضاء القصیدة 

أو / وعبر هذا التحول یتم االنفتاح على مشاهد متعددة، كالصحراء والحیوان، ومشاهد الصید، كون الرحلة حركة 
خلفه من بقایا كلما حلت بمكان، مما یدل على قوة فضاء معاكسا لفضاء األطالل أو مكمال  ومرادفا له، بما ت

حضور المرجع؛ وتعبیره عن ثقافة القبیلة وارتباطها بالحرب والسلم والخصب والجدب واإلقامة والظعن وما یستتبع 
.ذلك من آلیات وأجهزة یقوم علیها فضاء القصیدة 

:الرحلة فضاء تیمیا أنثروبولوجیا
تقتضي مواجهة النصوص التراثیة بالدراسة والتحلیل والتأویل أن یتوفر الباحث على موسوعة معرفیة وجمالیة، 
تمكنه من إعادة مساءلة هذه النصوص انطالقا من فرضیات ومسلمات النقد العربي القدیم، واالنفتاح على 

لرؤیة السیاقیة التي ترهن تحلیل النصوص اإلجراءات المنهجیة الحدیثة التي نقلت مقاربة النصوص األدبیة من ا
وتأویلها إلى موئل یقع خارجها إلى إجراءات التحلیل النسقي، التي تسائل نصانیة النصوص من أجل تأویلها 
والوصول إلى كشف أدبیتها وشعریتها ؛كون هذه النصوص تنتمي إلى جمالیة قدیمة یقتضي استدعاؤها ومحاورتها 

الجمالیات الحدیثة، ومن خالل قراءة وتأویل المنجز النصي القدیم، وهذا األمر یحتاج وٕاعادة ترهینها من منظور
منا تغییر أسئلتنا وأدواتنا اإلجرائیة وجعلها أكثر مرونة وطواعیة، مستفیدین  مما توصل إلیه الباحثون من نتائج 

ویجعلها قابلة دائما لتعدد وفتوحات تأویلیة، ذلك أن النصوص القدیمة تحتاج إلى قارئ خاص یعید تحیینها
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األسئلة وتنوعها، فبواقي هذه النصوص ثاویة في أعماقها، وال یمكن إدراكها واستخراجها إال إذا تجاوزنا مقوالت 
.النقد السیاقي التي تعنى أكثر بواقعیة النصوص وصدقها

ي القدیم، أن نغیر رؤیتنا انطالقا من هذا المنظور یحتاج منا البحث في شعریة فضاء الرحلة في النص الشعر 
من االكتفاء بدراسة المضامین الشعریة وعالقتها بالبعد السوسیولوجي إلى رصد ودراسة األماكن واألشیاء، 
ومختلف الفضاءات الحافة بفضاء الرحلة في صیرورتها وتمظهرها الشعریین كمشهد الحیوان وحركة الظعائن 

لفتت انتباه الشاعر القدیم  فوقف عندها، وتعامل معها -طالما -والتي...وتشبیهها باآلل والسفن والنخل الخ
على أساس أنها مكونات شعریة مأل بها فضاء القصیدة العربیة القدیمة، توهم بالواقعیة حینا، وتلج باب التخییل 

د الفضاء أحیانا كثیرة، كفضاءات تؤسس لنسق من العالقات المتعددة داخل الفضاء النصي، وتسهم في بناء وتشیی
.العالم / المتخیل الذي یحقق من خالله الشاعر  رؤیته وتصوره األنطولوجي للكون والحیاة 

تقوم مقاربة النص الرحلي على مؤشرات معجمیة معروفة ومتعاودة في أغلب النصوص الرحلیة، مشكلة ذاكرة 
شترك یشكل رؤیة وٕانجازا شعریا؛ شعریة تستدعي زمنا وتاریخا ونمطا من العیش، وتفضي إلى بناء نموذج  شبه م

ما إن تحضر في جسد النص حتى ینتصب فضاء الرحلة ویتجسد بكل مالبساته، لیغدو خطابا مؤطرا وموجها 
نحو االنفتاح والحركة والصراع والوجود في أوسع معانیه، وذا خصائص نوعیة تنتظم الكالم الشعري، وتعطي 

شج مع بنى أخرى، أو مع النظام الكلي للنص،  وتتمثل هذه فضاء الرحلة شكال خاصا، وسمة بنویة، تتوا
: المؤشرات في الصیغ التالیة 

، ...امرؤ القیس، زهیر بن أبي سلمى : عند كل من الشعراء ) تبصر خلیلي ( 
...، عند عبید بن األبرص وزهیر بن أبي سلمى)تبین خلیلي ( و
، عبید بن األبرص)تأمل خلیلي (و 
...عند لبید واألعشى وزهیر .....) لحدوج ، والتحمل ، وبان الخلیطالظعن ، وا(و

هذه المصطلحات الرحلیة  تقوم على الرؤیة بصریة كانت أو قلبیة، أو هما معا، فالعین كما یقول حسن نجمي 
ص أو السیاق المرجعي إلى البحث في أنساق الن/ ، متجاوزة المشهد )3(" تبدأ بالمرئي لإلمساك بالالمرئي" 

الرحلي؛ وشعریته واآللیات التي تمت بها نمذجة أمكنته وتأطیر مشاهده، ومقتضیات الضرورة والصدفة، ومختلف 
التحوالت عبر سیرورة الرحلة،  أي الغوص في عمق بالغة التحدي والمواجهة، والهدم والبناء،  وهذا یتیح للنص 

نثربولوجیة، ویحمل إشاراتها الخفیة والمعلنة، مقیما بذلك الرحلي أن ینغرس في التجربة  السوسیوثقافیة بأبعادها األ
واالنكسار، وهذا تشاكل تغذیه بؤر / واالنغالق، واالنتصار / والیأس، وبین االنفتاح / نوعا من التقابل بین األمل 

. التوتر القائمة في تیمة النص الشعري القدیم على وجه الخصوص 
:الرحلةفضاء اشتغال

ن جمیعا جمیع البنى النصیة البصریة منها وغیر البصریة والمرتبطة منها بالتمثالت الذهنیة؛ تكوّ المالحظ أن 
فضاء النص الشعري بوصفه تنظیما لغویا له تشكله وجمالیاته وداللته التي ترتبط بالدرجة  األولى باإلنسان 

علیه بعض النظریات الغربیة مثل وموقفه من الوجود والحیاة واألشیاء، من منظور شعوري ذاتي وهذا ما ألحت
الظاهراتیة والجشطالتیة التي تولي أهمیة كبیرة لتداخل الذات بالموضوع؛ أي إضفاء المعنى على الوجود كما یجلوه 

عبر صور مادیة تدمج مقوالت الشكل والبنیة في تأویل العالم المادي، وعینا من خالل القصد المحایث للمعیش،
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یة تظهر وظیفة المحسوسات وقوتها في إدراك العالم وتنمیة ملكة الخیال، ولذلك یذهب وٕاحداث قرابة أنطولوج
–أو یقوم / الجشطالتیون إلى أن العالم والصور یفرضان بناهما على الذات الناظرة المتأملة، حیث یدرك الفضاء 

متداد والكثافة، وبین الذكاء على الترابط الوثیق بین الحدس المباشر الذي یمیز اال–بحسب النظریة الجشطالتیة 
الذي یلعب دورا تركیبیا وتأویلیا، من خالل ارتباطه بالذاكرة وبتجارب وخبرات سابقة مصدرها الفئات االجتماعیة، 
فیجعل الذات تعبر من المعیش الیومي إلى مفهوم الفضاء في بعدیه الهندسي والمتخیل، وهو ما أطلق علیه یوري 

، أي تحویل العالم إلى أنساق، تتأطر داخلها كل تجاربنا وأحالمنا وعالقتنا )4("األولي نظام النمذجة " لوتمان 
بالعالم الخارجي داخل كون لغوي نطلق علیه الفضاء النصي، یقدم األدیب من خالله تجربة خالقة تعبر عن 

الخاصة كبدائل لتلك كیمیاء شعریة بین الذات والموضوع، بین معطیات الثقافة الخارجیة وبین أنساق الشاعر 
.األنساق المتعارف علیها، فیدل على رؤیته الخاصة لألشیاء وموقفه منها 

، یراعي جوانب من حیاتنا الداخلیة ومجموع من هنا تبرز أهمیة فضاء  الرحلة كونه  وجودا وعالئق وأمكنة
نا، وبذلك یكون فضاء الرحلة العالمات والقیم المرتبطة باألماكن التي نتعامل معها ونعیش داخلها، وتحیط ب

داخله الصور والمواقف واألحداث وترتبط فعالیته بالتأویل أكثر مما ترتبط بمدى مطابقة / اإلطار الذي تتشاكل فیه
.النظام العالمي المتواضع علیه لواقع حي وملموس 

یاء المادیة، التي یتكون ال تقوم على إقصاء العناصر واألش–فضاء الرحلة  –وعلیه فإن مقاربة هذا الفضاء 
منها العالم الخارجي وٕانما تستحضر باكتسابها بعدا سیمیائیا؛ تنتج عنه مجموعة من المتوالیات الداللیة القیمیة، 

الخ، كون النص ذا بنیة معقدة ومتعددة وذات صلة  بالبنیة ....أخالقیة كانت أو اجتماعیة أو نفسیة 
الذي یعیش فیه، األنثروبولوجیة  عن جدل العالقة بین اإلنسان والفضاء،  وقد أبانت الدراسات)5(اإلجتماعیة

بدءا باألرض ثم مختلف العالقات التي تعمق ارتباطه بما یحیط به بكل أبعاده الثقافیة والطقسیة واألسطوریة 
دعه ینظر إلى فاألنثروبولوجیا أو اإلناسة علم یجعل اإلنسان یمسك بمرآة كبرى لی" ومختلف األنظمة السیاسیة 
، ولهذا فاألنثروبولوجیا تسعى إلى الكشف عن الظواهر واألنساق البنائیة والقوانین )6("نفسه في صورة ال نهایة لها 

تفسیر الطبیعة اإلنسانیة في شتى مظاهرها عند البدائیین " تمكن من )7(التي تحكم سیرورة البناء االجتماعي 
تجاه في دراسة الشعر الجاهلي عامة ونصوص الرحلة خاصة عن عالم ، وقد كشف هذا اال)8(" والمتحضرین 

.مليء باألسرار والمخاوف واألحالم التي تتوارى وتكمن في عالمات ورموز القصیدة
تنتمي للنسق –و بخاصة الجاهلیة -ثابتا تیماتیا في القصیدة العربیة القدیمة -إذا-لقد شكلت الرحلة 

السیرورة  والدائم االنجذاب إلى الحركة، و مشدودا لجمالیات النص الشعري القائم السوسیو ثقافي  القائم على
تتشكل وتتخلق باستمرار داخل فضاء القصیدة كنص یحمل -في وجودها وبنائها -إنها .على خطاب المتخیل

ذلك من خالل مجموعة من المشاهدات ترصدها العین وتعاضدها بقیة الحواس األخرى كالشم و السمع مثال، یبدو
تمهد للحركة _  وقد أشرنا إلیها في فقرة سابقة _ المراسیم التي ینتخبها الشعراء لإلعالن عن بدایة الرحلة 

والوصف والسرد ومختلف المشاهدات الصحراویة التي یتقصد النص الرحلي احتواءها كالوقوف على نوع األرض، 
ت  الرحلة، و ساعة الرحیل، وسیر الجمال، وعزیف الجن، ومختلف مرتفقاوالنساء،ووصف الطریق، و الهوادج،

ینجد معها یرقبها بطرفه وقلبه،] إلیها[انصرف :" والریاح، یقول وهب رومیة في وصف الشاعر للظعائن بأنه 
حیث تنجد ویغور حیث تغور وییامن ما تیامن من رمال وجبال وآبار ،وییاسر ما تیاسره ویصف لنا شكلها والطیر 
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بعها و األرض التي تقطعها، وقد یلحق بها على ناقته ویقف على مقربة من الهوادج ینعت صواحبها التي تت
یكثف بها عالم الرحلة،  ویعید خلق التوازن النفسي والنصي، ویعمق نموذج الرحلة )9(" ویجاذبهم أطراف الحدیث 

:یقول امرؤ القیس . المتجذر في بنیة وتكوین القبیلة العربیة الجاهلیة
لدى جانِب األفالج من جْنِب تیَمــــــَرا*** بَعْینيَّ ُظْعـــُن  الَحيِّ لـمَّا تحمَّلوا  
حدائــــــــَق  َدْوٍم  أو َسفیــــــــــــنـًا ُمَقیَّـــــــــــرا*** َفَشبَّْهتُــــُهْم في  اآلِل لمَّا َتَكمَّشـــوا  
فا  الالئي َیلیـَن الُمَشقّ *** أو الُمْكَرعاٍت من نخیِل ابِن یاِمٍن  راــــــــَــــ ُدَوْیَن الصَّ

وعاَلْین  ِقْنواًنـا من الُبْســــــــِر َأْحَمـــــَرا*** سواِمَق  َجبَّـــــار أثیــــــــــٍث  ُفُروُعــــــــــــُه  
ْبداِء من آِل  یاِمـــــــٍن   َحتـَّى  ُأ ِقــــرَّ و ُأْوِقــــــــــــَرابأسیاِفــــــــِهْم *** َحَمْته َبُنو الرَّ
**   وأرَضى بني الربداِء واْعتمَّ َزْهُوُه  

َتَحّیــــــــــــــــــــَراتردَُّد  فیـه الَعْیـــــــــــُن َحتـَّى **   أطافت به َجْیالُن عند  ِقَطاِعــــــــه  
كسا ُمْزِبَد السَّاُجـــــوِم وْشیًا ُمَصــــــــــــــــوَّرا**  كأنَّ ُدمى َشْغٍف على ظهِر َمْرَمر
راُیَحلَّْیـــــَن  یــــاقوتــــــــًا وَشــــــْذرًا  ُمَفـــــــــقَّــــــــــــ**    غرائَر  في ِكنٍّ وَصـْوٍن  وِنْعَمٍة 

ُتَخصُّ ِبَمْفروٍك مَن الِمْسِك أْذفـــــــــــــََرا***   وریَح  َسًنا  في ُحــــــقَّـٍة  ِحْمَیِریَّـــــٍة 
ـــَراَوَرْنــــــــًدا وُلبنى  والِكبـــــــاَء الُمــــــــَقتّــــ***  َوبانًا وَأْلــــــــِویَّا مـن الهنــــــد ّذاِكـــــــــًیـــــــــــا 
ـــــــــــــرا **    َغِلْقَن ِبَرْهٍن من حبیٍب به ادَّعْت  )10(ُسَلْیمــى فأْمَسى حْبُلها َقـــــــــــْد  تََبتـَّ

ویســعى ألن تتنــوع دالالتــه بــین كونــه فضــاء یكــرس التالشــي واالنــدثار،هــذا الفضــاء الــذي تنفــتح علیــه الرحلــة،  
.اني السلب، وبین كونه فضاء للمقاومة والتغلب على مظاهر الجفاف والتیه والموتیكون منكمشا منغلقا یحمل مع

ویبدو من النصوص الشعریة القدیمة التي تسنى لنا االطالع علیها، أن الشعراء من أمثال امرئ القیس، وزهیر 
لة في القصیدة، قد وظفوا مقطع الرح... بن أبي سلمى، وعبید بن األبرص وطرفة بن العبد، ولبید بن ربیعة 

لیسجلوا من خاللها صورة اإلنسان في صراعه المریر مع  الحیاة، وانتقاله من مكان إلى آخر بحثا عن أسباب 
یتحقق بناء النص الشفوي على تذكرات ووقائع وأحداث في "الحیاة، ضمانا لالستمراریة، وفي هذا النوع من الرحلة 

الصراع الداخلي بین األمل في "وبالطریق نحو المجهول ) الجدب-ىالذكر (عالقة ثالثیة بالفضاء المنتقل إلیه 
ثم المكان ...) إیجاد الخصب وما یتولد عنه من حدیث عن الجن والغیالن والسعالي والحروب مع قطاع الطرق 

؛ مما یربط الرحلة بأبعاد تاریخیة وسوسیوثقافیة وأسطوریة، تتمظهر )11("و األلفة ] الغربة[المنتقل إلیه المشدود إلى 
أو تنبثق / في بعض خصائص رحلة الظعائن، والبنیة النمطیة التي تقوم علیها، والمعجم الشعري الذي ینبثق منها 

.  منه، ویسهم في بناء مفهومنا وتصوراتنا عن العالم المحیط بالنص
إلى النموذج " طقس العبور "في كتابه ) فان جب(ن خالل تطبیقها لنظریة وقد ألمحت سوزان ستیتكیفیتش م

، مشیرة إلى أن هذین القالبین )الغرض–النسیب والرحلة (الثالثي لطقس العبور وقالب القصیدة العربیة الثالثي 
توظیفها لهذا وقد تمادت الباحثة في . االجتماعي –یعكسان نموذجا نفسانیا وبیولوجیا لتطور اإلنسان النفسي 

حیث تم التركیز فیه على البناء الطقوسي للقصیدة القدیمة، )12("سیاسة األدب وأدب السیاسة "القالب في كتابها 
: وبخاصة طقس العبور الذي یفسر بنیة القصیدة الثالثیة التي ترمز إلى المراحل الثالث في التطور البشري
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تبط باألرض وحیاة القبیلة فوق هذه األرض وبنیة التنقل واالستقرار الطفولة والمراهقة و النضج، والتي بدورها تر 
التي تحكم حیاتها، فهي السر في التحالف والتحارب والتظعان واالستقرار، ورمز لعلو الهمة وكبر النفس 

، )13(" االستكانة في المكان الواحد تعني الغنى الموروث الذي ال یحتاج إلى زیادة أو تعني الصغار والضعة"ألن
لهذا امتدح السفر والرحیل، ودل على بعد الهمة، والصبر، والجلد، والقدرة على تخطي األهوال، 

ومن ثمة "كما دل على الحب، والحنین، ورهافة المشاعر، وارتبط بالدین والنبوة، فكل األنبیاء هاجروا وابتعدوا، 
.)14(" قیل لكل نبي هجرة 

وأخرى فردیة، وهجرة إلى العالم السفلي، ومعارج األنبیاء، واألولیاء وقد صنفت الهجرة إلى هجرات جماعیة، 
والصالحین، والواضح أن بعض هذه الرحالت تلتزم المألوف وتحكیه أحیانا، بینما تخترق بعضها المألوف، مما 

وف، على یجعلها تدخل فیما یسمى رحلة مقدسة أو عجائبیة، تكتنفها األسطورة، وتهدف إلى اإلدهاش والحیرة والخ
، غیر  أنها تظل مشدودة  إلى مرجعیة، )15("أن هناك عالقة وثیقة بین الرحلة و الحكایة العجیبة" افتراض 

وخطاب تنحدر جذوره من الواقع المادي المعیش، ویكون مشبعا بصوت الذات، وحنین النفس التي تشكل لحمة 
.)القبیلة (واآلخر ) الشاعر(بنیته القائمة على تمثیل األنا 

:الرحلة مشهد شعري 
إن البحث في النص الرحلي یتنزل في حقل الشعر باعتباره مشهدا وفضاء ممتلئا، یتمیز بالحركة واللون، 

على خطابات یتم تنضیدها في إطار وعي مؤطر ببنیة " ویسمح بالتعامل معه كفضاء یتجه نحو االنفتاح 
تي تسیجه وتحد من اتساعه، تتطلب التعامل المباشر مع ، على الرغم من مجموع القیود والنمطیة ال)16("السفر

.النصوص ومواجهتها، واإلنصات إلى هسهستها 
في القصیدة الجاهلیة على فضاءات وأنساق، ارتبطت بعناصر واقعیة _ المقطوعات _ نصوص الرحلة تنفتح 

كنصوص تحمل جملة من المشاهدات وسجالت، ویومیات مشدودة إلى المرجع االجتماعي واألنثروبولوجي، والتي 
لحلم الدائم بامتالك لموقف ثقافي عام، یؤطر داخل بنیتي االستقرار المؤسسة على ا_ في الغالب _ تخضع 

والتنقل وما یتطلبه من تیه تثقل مشاهده العالم الداخلي . األرض والماء واالستقرار واألمان، والدفاع عنها 
بقدر ما یقدم نفسه كفضاء بدیهي، یتشكل _ أي فضاء الرحلة _ فهو . لإلنسان، وتجعله یقع في منطقة التضاد

یكف أن یكون " فضاء -أیضا-بعناصر واقعیة، مادیة، معیشة، فهو من متوالیة من العالمات والرموز، ترتبط 
ال بد لي باستمرار من وسمه وتعیینه، أبدا لیس لي، أبدا ال : الفضاء شك...بدیهیا، یكف أن یكون مندمجا 

، وهذا ما یعنیه باشالر حین یشیر إلى أن التیه في الصحراء یعني أننا نغیر )17(" یعطاني، ال بد من غزوه 
.)18(الفضاء 

هذا یعني أن نص الرحلة في القصیدة الجاهلیة مؤطر بالواقعي والمحتمل، بمعنى أنه تجربة شعریة یعید 
الشعراء من خالله رسم المكان وتقدیمه، واالحتفاظ به، مما یجعل منه مكونا بنائیا في القصیدة، وتیمة رئیسة 

ذاته إلى " اصة وأن النص یتجاوز تضمن للنص التالحم واالنسجام وتقود خطى الشاعر عبر خلقه الفني، خ
.)19(" محیطه والعوامل الفاعلة فیه لغة وداللة 

إن عالم األدب عامة والشعر على وجه الخصوص، مسكون بما ال یعد من العالمات والفضاءات التي تنتظر 
داللي ینطلق من من یقرأها ویشكلها؛ وفقا لزاویة نظره وموقفه ورؤیته للعالم واألشیاء  ،محیال بذلك على زخم 
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مراودة الواقع ، ثم اختزاله في رموز وعالمات وفق رؤى وغایات ذاتیة تصبح من مشموالت العمل األدبي عامة 
أن األثر األدبي لیس إطارا مجوفا أو قالبا خالیا من كل معنى " والنص الشعري بخاصة، ذلك 

ویغدو الوجود كونا من الرموز " لواقعي من جدید ، وبرموزه ودالالته یقود إلى اكتشاف العالم ا)20(" أو داللة 
ولهذا كان الشعر في إحدى " ، )21("في تحلیل اللغة الشعریة " إیكو"تغرینا بالرجوع إلى نظریة ... والدالالت 

وهذا یعني أنه خطاب .)22(" ماهیاته نسخا للوجود الكینوني الزائل في وجود خالد روحي هو الوجود الشعري 
من وعي الشاعر الدرامي بالحیاة الذي یسمح له بان یفتح مجراه لمختلف أنواع التفاعل والتبادل، لغوي ینطلق

فاللغة تنتمي باطنیا إلى العالم الذي تشیر إلیه وتفصح عنه، والعالم ینتسب بدوره إلى اللغة التي یمثل إسقاطها "
فهذا التبادل القوي هو الذي ..ق هذا التفاعل الفكري، فلیس لألشیاء من داللة وال للكلمات من معنى إال في نطا

. )23(" یجعل كال من اللغة والعالم ركنین أساسیین متضامنین یسد أحدهما مسد اآلخر ویكمله 
إلى -أي عالم الواقع –وبذلك یصبح نص الرحلة في القصیدة الجاهلیة فضاء للعبور من المرجع والمعیش 

والسكون / ، فضاء لتبئیر قیم الوجود المتمثلة في الحركة -ة والشعر أي عالم اللغ–المجهول أو التخییل 
اإلقامة مظنة الثبات والجمود وعدم التغیر " والبناء، خاصة وأن /واالرتحال، في الهدم /، في اإلقامة )الصیرورة (

ت خارجیة من حیث كما یوسع إمكانا. )24(" والواقعیة، والرحلة محفز یفتح آفاق غیر الممكن لرؤیة مجاهل لم تر 
أنه مجال إلقامة عالقات متنوعة، وتحیین بنى مخزنة في الذاكرة، وتقدیم مشاهد تتصف بالشساعة والغموض 
والترقب والمخاوف، تتصل بوعي الذات حینا، وبالوعي الجماعي حینا آخر، وهو مطلب یحرص الشعراء على 

في رفض " م خاصة  وأن شعراء الجاهلیة یشتركون جعله مهیمنا في قصائدهم أو بنیة مركزیة نوویة في أشعاره
.)25(" االنتماء إلى الوعي السكوني اعتدادا بالوعي الشعري 

:الرحلة نسق نصي مبنین 
أي باتجاه الحركة المضادة / َقَبلي؛ یسیر باتجاه المقاومة والتحدي / مشروع وجودي -أوال - الرحلة  

، والحركة المتواصلة للعربي داخل فضاء متاه، فضاء ال یعد بشيء، للسكون، فهي شهادة على الصراع الدائم 
.   فضاء الصحراء

، والقوة في )26(" لسكونیة الوعي التي یتضمنها الطلل " ویعد نص الرحلة باتجاهه نحو الحركة، رد فعل 
ي تشكل عبر فه" اختراق المجهول، والبحث عن فضاء جدید، حّي؛ في مقابل الفضاء المهدم، المیت، الساكن

. )27(" ، إنها األداة المثلى لتجاوزه ]الطلل[حركتها النموذجیة خالصا من الهدم، والموت الذي یغمر هذا الفضاء 
یستخدم الشاعر  وسائل ) أي الرحلة(لترتمي في الفضاء الالحق ) الطلل(تنطلق من االنبتات من الفضاء السابق 

جراه الالنهائي أحیانا، هذه الرحلة عادة ما یحف بها الغموض تدفعه دفعا لمواصلة السیر؛ عبر امتداده وم
في رحلة ال ...إن الظعائن ترحل إلى الال مكان أو المجهول " والغرابة، والال منطق؛ ولهذا یقول هالل جهاد 

رحلة غامضة ال تعرف غایتها أو اتجاهها معرضة لإلصابة والخطأ مثل " لذلك فهي . )28(..." تنتهي كما یبدو 
.)29(" لعبة المفایلة، والبحث عن المجهول 

" وهو الطلل، فــــــ –في الغالب –إطار نصي ال ینفصل في تأویله عن الفضاء الذي یتقدمه –ثانیا -والرحلة 
، بمعنى أن الرحلة تختزن طاقة شعریة تتراسل سیاقیا مع مختلف )30(" الظعائن جزء من تأویل فكرة الطلل 

البناءات داخل النص، كونها توجد في فضاء متخیل، بإمكانه أن یستدعي مختلف التجارب واألحاسیس ویتخطى 
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لیست شعریة باعتبارها منطقة جغرافیة تغطي سطحها " –مثال –الواقع والممكن إلى المحتمل،  فالصحراء 
تضمحل فیها أسباب الحیاة، بل من مظهرها الالمحدود، ومن إرثها المؤثر في الوعي الجمعي، من حیث الرمال و 

كونها مكانا للضیاع والعزلة باختفاء حّدي التمایز، وهي ال تظهر بهذه الصورة إال حینما تكون  داخل عالمها 
، هذا ما یجعل فضاء الصحراء في )31(" الخاص، لكي تكشف للمالحظ من الداخل عن جوهرها الشعري المتنوع 

متاهة وفردوس في آن واحد، لذا "_ أي الصحراء _النص الرحلي مساحة قابلة لالمتالء بالمعاني المتضادة فهي 
، وهي بقدر ما تشتمل على )32(..." فإنها تعد بالضیاع وبالعثور على الذات، تعد بالكنوز مثلما تنذر باإلمالق 

الممیت، تشتمل أیضا على الحكمة والمشاعر الصور المتغولة، والفراغ 
یظل متصال بالفضاء _ كما یرى باشالر_والحیاة الطبیعیة، وهو ما یجعل وظائفها متناقضة ألن عالمها

، )33(الیقظة المـــــــــفضاءات ارتبطت بالتخیل والذكرى و أح_ عنده _الداخلي لإلنسان كون الصحراء والبحر والغابة
نه كونه فضاء ناطقا حیا؛ ینبغي اإلنصات إلیه و الولوج إلى سیاقه والحفر في أنساقه، باعتباره وهذا یعلي من شأ

یثبت _ أي الدینامیة وعدم الثبات _ بنیة فنیة مؤسسة في النص الشعري الجاهلي، وكل عمل أدبي هذه صفته 
عنى ما، مثلما تحیل العالمة، وٕانما هو العمل الفني ال یعني شیئا وال یحیل إلى م" وجوده وقیمته واستمراریته، ألن 

.)34("یعرض نفسه في وجوده الخاص یجعل المتأمل یتوقف عنده، فهو موجود بذاته إلى درجة حدوث عكس ذلك 
: تدعو الجمیع) طلل، رحلة، حیوان و صحراء ( بجغرافیات متعددة  –إذا –یحفل النص الشعري الجاهلي 

لتقاط الطارئ والجدید و المتداول معا، وٕالى تكثیف االلتذاذ باألشیاء المتناثرة، قلیلة الدارس، والناقد، والمبدع، إلى ا
كانت أو كثیرة، إظهارا لصبغتها التشكیلیة المتمفصله التي تؤدي الواحدة منها إلى األخرى، وتبئیرا للداللة العامة 

لفردیة والحضور الكرونولوجي ال فضاء متجانسا وعكوسا حیث الخصوصیات ا] عموما [ األدب " للرحلة، كون 
لها عالقة بتجربة الشكل النموذج ومرتبطة ) الفضاء النصي للقصیدة ( ، وخضوعا لشروط مقامیة )35("تنقضي 

، )36("جعل الفضاء الفارغ ملیئا " بمفهوم النسق الفضائي لمقطع الرحلة داخل القصیدة القدیمة، ونزعة الشعراء إلى 
ئیة واألشیاء المتموضعة في الواقع إلى حقل دینامي متصل بتحویالت إسقاطیة وسیرورات محولین  السیرورة الفضا

على إبراز األشیاء التي تعترضه حقیقة -في النص الرحلي -تكوینیة تنتهي إلیها بنیة الرحلة، فالشاعر یحرص 
نظور ومختلف التعارضات أو افتراضا  مستخدما ما یشبه المسح العام الذي یتیح من خالله تحدید الحقل، والم

بهدف توسیع إمكانات كل فضاء  وسلطته؛ ). جبل /قفر ،سهل /منخفض، وادي / ممتلئ، عالي/فارغ(الفضائیة 
، )37(" الحصول على ثروة من الوثائق "من -بتعبیر باشالر-كمقطع داخل كل نصي، وهذا في حد ذاته یمكننا 

یحولها إلى رموز غیر قابلة لإللغاء أو الضمور، ینظر إلیها مما .  أو الصور والمشاهد والخطاطات الشعریة
غدت نمطا "، جعل وفیق سلیطین یقول عن الرحلة أنها )نموذج القصیدة الجاهلیة (بنظرة شعائریة أو طقسیة 

تعبیریا ثابتا، وتقلیدا متبعا قد یتسبب غیابه في اختالل القصیدة، أو في اضطراب نسبها وانعدام التوازن بین 
.)38("زائها أج

وبذلك یصبح النص الرحلي تعبیرا عن عمق ثقافي، وذا بعد انثروبولوجي یتواشج فیه االجتماعي بالعقدي 
كل حین، وكأنها جزء أساسي من -یقصد الرحلة –عنفوان االنعتاق والتحرر، یحن إلیها " باألسطوري، ویشكل
حالة تعبر عن العجز وعدم القدرة على الفعل "فهو ، أما االنغالق والتقوقع والضمور )39("تركیبته الشخصیة 

.)40(" أو التفاعل مع العالم الخارجي، أي مع اآلخرین 
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إن نص الرحلة بنیة محایثة ومنظمة للمسار الشعري والسردي معا، بحیث تشكل تحوال على مستوى مسار 
مما یجعلها " القبیلة نحو المجهولالنص، كما تشكل بنیة شاهدة على تحوالت أخرى ترتبط بذات الشاعر وحركة 

شرطا مهما لضبط االنتقال بین فضاءات القصیدة الجاهلیة، فهي تنقل المتلقي في مساحة داللیة طرفاها الواقعي 
؛ تمتلك ذخیرة من المعاني، ومعجما لغویا خاصا، یفسح المجال أمام )41(" والمتخیل، الممكن وغیر الممكن 

الذات، تمزج بین مشاعر وانفعاالت خاصة تنتاب صاحب الخطاب، وبین مقدرة تداعیات حلمیة تقع في منطقة
وصفیة تقف على تفاصیل الرحلة ویومیات المرتحلین وتوقعاتهم وأحالمهم، تقوم القراءة بتجلیتها كلما استدعینا 
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صورة الجزائر في أدب أندریه جید
عمار رجال. د

العربیة وآدابهاقسم اللغة 
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
ویتناول هذا المقال بعض  ما كتبه األدیب . تشكل اهتمامات أدیب ما وكتاباته عن بلٍد َما موضوعا ثریا للدراسات المقارنة

... من دین وحضارة، وشعب، وعادات وتقالید: عن الجزائر، ومدى تفاعله مع هذا البلد، بكل مقوماته)1(الفرنسي أندریه جید
" جید"أحَد یشّك بأن الجزائر فتقت خیال ال. وما یمّیز هذه الكتابات من واقعیة وخیال وحقیقة وما نتج عنها من فن وٕابداع

أبنائه، ألنه ببساطة عالم یبعث على الطمأنینة والراحة من وفتحت عینیه على عالم طالما تحمس الكتشافه والعیش بین
... إنها الصورة التي رسمها الكاتب للجزائر بحب كبیر وحماس فیاض... خالل طبیعة خالبة وصحراء فاتنة وأناس طیبین

.صورة تستدعي الوقوف عندها ملیا لفك رموزها وقراءة أبعادها

.استقبال، تأثیر وتأّثر، خیالرحلة، صورة، : الكلمات المفاتیح

Résumé
L’intérêt que porte tout homme de lettres à un pays et les œuvres qu’il lui consacre
constituent un riche sujet pour la littérature comparée. Cet article s’intéresse aux échos de
l’Algérie dans l’œuvre d’André Gide, et l’influence qu’elle a eu sur lui, à travers toutes ses
composantes : religion, culture, peuple, traditions et coutumes… ce qui a caractérisé ces
écrits (réalisme, imagination et réalité)… et ce qui en a résulté : art et romantisme. Personne
ne doute que l’Algérie a bien développé l’imagination de Gide et a ouvert ses yeux sur un
monde dont il a envie de découvrir et d’y vivre: un monde où il aspire paix et tranquillité par
sa nature et son désert fantastiques… c’est une image exceptionnelle de l’Algérie que Gide a
présenté aux lecteurs avec un grand amour et un enthousiasme infini.

Mots clés: Image, réception, influence, succès.

Abstract
This article deals with some of André Gide’s writings about Algeria, a country that he
admired and that influenced him a lot through its different components: religion, culture,
people, traditions and customs. The article also deals with the characteristics of André Gide's
writings like: the relations between reality and imagination. No doubt, Algeria is the fulcrum
point around which André Gide’s imagination has greatly developed. It has enabled him to
see a world that he has ever needed to discover and belong to. For him, -Algeria- with its
desert and nature has given him two pré-requisite elements that he wants to get: peace and
tranquility. It is a fantastic image of Algeria that Gide has adequately presented to his
readers, with love and enthusiasm.

Keywords: Image, influence, trip, imagination.
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رحلة دائمة، إذ لم یكن یستقر به مكان حتى یتنازعه الشوق إلى مكان أو بلد آخر؛ " أندریه جید"حیاة كانت 
تجّول طویال . لقد قضى حیاته في ترحال دائم بین بالد الشرق وبالد الغرب منذ كان فتى حتى وفاته شیخا

... ا كثیرا فزار تونس والمغرب ومصروأعجب بأرض إفریقی... وبخاصة في مدن إیطالیا وأنجلترا وألمانیا وسویسرا
ووصل به حب االستطالع إلى لبنان وسوریا وتركیا وٕایران ... كما اهتم بشؤون إفریقیا السوداء فزار تشاد والكونغو

مریضا 1893لكن الذي ترك األثر الكبیر في حیاته وأدبه هو الجزائر منذ قدومه إلیها ألّول مرة عام ... وروسیا
یعاني من مرض الّسل، ومنهكا نفسیا بفعل ضغط العائلة والقیود الصارمة التي كانت تخضعه حیث كان جسدیا

.لها خاصة ما تعلق منها بالجانب األخالقي
الجزائر على فترات مختلفة متفاوتة فیما بینها، سواء من حیث الفاصل الزمني أو من حیث أندریه جیدزار 

، وآخرها كان عام 1893في یومیاته تظهر لنا بأن أّول زیارة كانت عام مّدة اإلقامة في كل منها، وقراءة متأنیة
؛ إذن هي فترة تزید عن نصف قرن ظل فیها الكاتب یترّدد على الجزائر، یدّون عنها أروع الصفحات ویرسم 1945

تعمار، وأبانت لها أجمل صورة، امتزج فیها الخیالي بالواقعي، صورة جّسدت الكثیر من واقع الجزائریین إّبان االس
.الكثیر من روعة هذه األرض الطیبة المتمسكة بجذورها وأصالتها، صورة جمعت    بین الكثیر من المتناقضات

:بؤس وشقاء-1
منذ البدایة بأّن الجزائریین یعیشون أوضاعا مترّدیة، تطغى علیها مظاهر الفقر والبؤس وتصدر جیدیطلعنا

ام من جهة، واستغّلت براءتهم وسذاجتهم قوة استعماریة یجهلون أهدافها، ولعل ما منها أنَّات أناس قَست علیهم األیّ 
في كتاباته، والتي ال یختلف اثنان في جیدالتي كثیرا ما یوظفها " العریان"یجّسد هذا الواقع المریر هو هذه الكلمة 

دلیل قاطع ) L’Immoraliste" (الالأخالقي"في " بشیر"للطفل "جید"إّن الصورة التي یرسمها . رموزها ومعانیها
بالیا تداولت علیه األیام كمعطف " برنوسا"یبدو فیها شبه عاٍر، و" قندورة"على هذا الواقع المترّدي، فهو یرتدي 

إلى في فرنسا وغیرها یذهبون" بشیر"، ولم یكن حال الجزائریین اآلخرین بأفضل حال؛ وٕاذا كان أتراب "غوغول"
فسعًیا " عاشور"المدارس، فهو محكوم علیه أن یذهب إلى المقهى لیسهر على نظافته ویخدم الوافدین علیه، أّما 

عیًنا نتیجة " حّم الّطاهر"منه لربح فرنكات قلیلة یكسر الحجارة الخاصة بشّق الطرقات وفقد معه صدیقه          
فلم یجد إّال الزواج وهو في الخامسة عشر من " بوبكر"، أّما فیبیع خبًزا في الّسوق" الصادق"حادث عمل، أّما 

إّنها أوضاع ال یمكن         أن تجّسدها إّال صورة . )2(ال یمكنه الظهور ألنه كان في السجن" مختار"عمره، و
خاصة باألعمال الشاقة لعالم األطفال المقهور والشباب المسحوق، فكل عنصر فیها یوحي بأن اإلنسانیة وّلت

.وٕالى األبد
...     لم یكن نصیب الفتیات بأحسن حال من الفتیان، لم یكن بمنًأى عن تقّلبات الدهر واستغالل الوحوش

من كلمة معّبرة أقّل من كلمة -نظًرا لبشاعة الظروف والمعاملة الّسیئة التي تتعرض لها الفتیات–ولم یجد الكاتب 
یات ُسّخرن لخدمة القادمین من بعید، وظیفتهن إشباع رغبات ، كلمة أصبحت مرادفة لمجموعة من الفت"قطیع"

هؤالء المستعمرین والرحالین األوروبیین، والّسهر على راحتهم وخدمتهم بكل الوسائل، آخرها رقصات مختلفة، 
وقریبتها " مریم"وال یهّم إذا كان عمُرهن ال یتجاوز السادسة عشر كـ... مخّلة بالحیاء تمتد حتى مطلع الفجر

یمكننا . )3(نظرة رحمة وتسامح" قطیعها"و" مریم"بأن اإلسالم سینظر إلى "جید"ودون أي تفسیر یعتقد "... أمباركة"
بعضا من المسؤولیة باعتباره شاهدا على هذا الواقع، لكننا في الوقت جیدانطالقا من هذا الواقع القاسي أن نحمل 
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فهو لم ... اب ورّحالةاَلَما تغافل عنها سابقوه ومعاصروه من كتّ نفسه نقّر بأنه لم یتردد في كشف حقائق مرعبة َلطَ 
إذا كاَن . الحقیقة إني ال أرید السعادة التي تتقّدم على التعاسة، والِغَنى الذي یحرم الغیَر ال أریده: "ینَس یوًما شعاره

وتسّنى له ذلك فعال فها هو مثال لقد حاول جاهًدا أن یجّسد هذا الشعار، . )4("ثوبي ُیعري إنساًنا آخر ِسرت عارًیا
یفقد صوابه وتثور ثائرته لمظاهر مرعبة،       بل وصل به األمر إلى حّد المغامرة بحیاته، " قسنطینة"في مدینة 

یغادر غرفة الفندق لیكون بجانب شاب كفیف سقط أرًضا - وهو في حالة نقاهة–إذ في یوم بارد تكسوه الثلوج  
.، یضاف إلى هذا مواقف أخرى یطول ذكرها)5(هیشجعه ویرفع  من معنویات

:حركة ونشاط-2
:المقاهي-أ

تحتّل المقاهي حّیزا واسًعا في حیاة الجزائریین، فهي تأتي بعد المساجد من حیث اإلقبال، یؤمها الكبار 
" البلیدة"و" الجزائر"و" بسكرة"في كّل من ... یفضل فیها الُكلُّ الجلوس واالستراحة... والصغار وكذلك األجانب

إنها المكان الذي یلتقي فیه الناس لتجاذب أطراف الحدیث بعد عناِء الّنهار، فكم تكثر بها الحركة لیال ... وغیرها
. )6(وتقام سهرات تمّیزها موسیقى شرقیة ورقصات فتیات خلیعات كما هو الحال في مقهى الشارع المقّدس ببسكرة

فال ُیقّدم سوى القهوة : "...كثیًرا ما كانت تثیر الكاتب وتحّثه على تدوین ذلكوأغلب مشروبات هذه المقاهي َمَحلَِّیة 
. شاي عربّي، ُعذوبة الذعة، زنجبیل، شراب ُیحیي عهد شرق أكثر غلّوا وأشّد تطّرفا. وعصیر البرتقال أو الشاي

.)7("طعمه حریف ال یستطیع المرء أن یشرب الفنجان منه حّتى النهایة
ًرا آخر یتمثل في جلب العدید من الّناس لالستماع لَما كان ُیرتجل وینظم ویقرأ من قصائد تلعب المقاهي دو 

یوحي كلها بعراقة الجزائریین وتمّسكهم بأصالتهم وجذورهم، وثقتهم في أنفسهم وقبل ... شعرّیة، وقصص شعبیة
القصص والحكایات لما كانوا یتداولونه لقد كان للرواة دوًرا كبیرا في رواج هذه القصائد ومثلها. ذلك ثقتهم في رّبهم

نفسه كان شدید اإلعجاب لسماعه هذه األشعار والحكایات، ولم تكن اللغة التي "أندریه جید"من أخبار وأحداث، و
كانت تقرأ بها، وهي العربیة  البعیدة عن الفصحى لتمنعه من تلك المتعة واللحظات السعیدة، وال حتى الطریقة 

. وأحیانا یقّص فیها شاعر قصاص حكایة طویلة: "هذه القراءات التي تحمل طابًعا محلًیا ممّیًزاالمتّبعة في مثل 
كما تتفتح هذه المقاهي على عالم آخر . )8("فكم من لیاٍل كنت استمع إلى هذه الحكایات دون أن أفقه منها شیئا

.)9(یتمثل في تعاطي الحشیش وأعمال عنف ومشاجرات بین العرب واإلسبان
نه ه في أكثر من مؤّلف عن أجواء المقاهي باعتبارها شاهًدا حّیا على جزء كبیر من "جید"ذا قلیل من كثیر َدوَّ

حیاة الجزائریین وغیرهم من األجانب، مقاٍه، رغم زحف حضارة غربیة، لم تترّدد في اإلعالن عن تمّسكها بعراقتها 
.وتقالیدها وألوانها المحّلَیة

:قوافل تجاریة-ب
سلم الجزائري یوما رغم معاناته وظروفه القاهرة، بل ظل یقاوم في سبیل تحسین أوضاعه، كان یعي أنه لم یست

بالعمل والكّد یمكن أن یتجاوز محنه، وعلیه حّمل نفسه مشاق السفر إلى بالد بعیدة في تجارة تمّیزها سلع وبضائع 
الصباح، قوافل أرهقتها وعثاء السفر، سكرى من إنها قوافل سافرت في !آتیة  في المساء!قوافل!قوافل: "شرقیة

.لیتني أستطیع السفر معك یا قوافل!قوافل!طول التنقل وهي اآلن یائسة
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كان منها ما یسافر نحو الشرق، باحثا عن الصندل والآللئ والحلویات المصنوعة من العسل في بغداد، والعاج 
ومنها قوافل تؤم . لعنبر والمسك والتّبر وریش النعاموالمطرزات، ومنها ما كان یمضي نحو الجنوب في طلب ا

رأیت عودة القوافل وهي مرهقة، فتبرك الجمال في . الغرب مساء، وتتوارى خلف الوهج األخیر من الشمس
الساحات ثم تفرغ أحمالها، إنها طرود من الخیش الكثیف وال یعلم ما في داخلها، وِجماٌل أخرى تحمل نساء 

.)10("مختبئات في الهودج
نقف هنا أمام صورة رائعة لفنان بارع استطاع بعبقریته أن ُیجّسد لنا واقعا بكل تفاصیله وخلفیاته وأبعاده، واقعا 
ظل یمثل مرحلة هامة من تاریخ الجزائر، حیث كانت تعتمد على تجارتها الخاصة بعدما ُسلبت أراضیها منها بكل 

أیضا ذاك االهتمام الكبیر الذي كان یولیه الكاتب لطبیعة حیاة تعكس هذه الصورة . خیراتها واستبیحت ثرواتها
سكان الجنوب الجزائري، كان یعلم أین تذهب هذه القوافل واألشیاء المتنوعة التي تعود بها حسب حاجیات 

بمدینة بسكرة " أندریه جید"إنها صورة تمثل مدى ارتباط . المواطنین من جهة، ومتطلبات السوق من جهة أخرى
". كّل ما نعیه جّیدا ُنعبر عنه بوضوح"ها وغیرها من مدن الجزائر، صورة تؤكد المقولة الشهیرة وأهل
:األسواق- ج

وقد اشتهر بعضها في ... تحتل األسواق منذ القدیم مكانة هاّمة لدورها الكبیر في الترویج للسلع، والتقاء الناس
أّما أسواق الجزائر        التي تحدث . )11("القسطنطینیة"و" إزمیر"ومعها أسواق " طهران"، و"بغداد"الشرق كأسواق 

عنها كاتبنا فهي ساحات واسعة تعرض فیها البضائع المختلفة، العطور وحدها أنواع، منها ما یشتم، ومنها ما 
یمضغ فیترك صبغا  على األسنان بشكل منفر، ویستمر َطْعُمها في الحلق طویال بعد بصقها، ومنها   ما یحرق 

بذلك الكاتب المتجول، " جید"لم یكن . ، وال یذكر سلعا أوروبیة ألنها تباع في المحالت)12(...شر دخانا كثیًفاوین
بل كان ذلك الفنان الحریص الذي یأبى إال أن یقف أمام كل الظواهر والمظاهر، یراقب ویالحظ، فهو لم ینس أن 

وال حیلة ... حوم المعروضة ومثلها المأكوالت المختلفةیدّون بأن هذه األسواق، یكثر بها الذباب وبخاصة على الل
.)13(للتجار في مقاومة هذا الذباب سوى إبعاده للحظات بمروحة مصنوعة من أغصان النخیل

:االهتمام بالمواشي-د
عن األطفال الرعاة، فكم من مّرة "جید"یتجّلى اهتمام سكان الجنوب الجزائري بالمواشي من خالل حدیث 

یرعى ماعز " لوصیف"كان الشاب !تحّدث عنهم وعن المهمة الملقاة على عاتقهم في مثل هذه المرحلة من حیاتهم
وهكذا قبل أن یغادر القریة، یتجمع له ... الفقراء، كان قبل طلوع الفجر یدق على األبواب فیخرج بعض الماعز

.)14("العین الساخنة"هب به إلى المروج وٕالى قطیع یناهز ستین رأسا، فیذ
" الرأس"لماذا كانت العائلة الجزائریة تهتم برأس من الماعز أو النعاج؟ ال أحد یجهل الجواب، فقد كان هذا 

من هنا تبرز من جدید . وكم كانت حاجة الجزائري ماسة إلى مثل هذه المواد... یوفر الحلیب واللحم والصوف
عن الجزائر، فهي بمثابة وثیقة تاریخیة هاّمة لدراسة أوضاع اجتماعیة متمیزة عاشتها الجزائر "جید"قیمة كتابات 
.إبان االحتالل

كان الكاتب یجد متعة كبیرة في الحدیث عن الرعاة، كان یخرج معهم ویجالسهم ویستمع إلى قصصهم وألحانهم 
" البشیر"و" الهاشمي"أخاه " لوصیف"باإلضافة إلى یذكر . التي تنطلق من الّناي أنیس كل راع في وحدته وتأّمله

": أتمان"كنت تكتب لي     یا : "، كم كان یحلو له أن یسّجل ویكتب عن هؤالء الرعاة)15(...وغیرهم" الصادق"و
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إلى ظالل النخیل حارسا " أتمان"لن تذهب یا ... سوف تعود. إني أحرس المواشي تحت النخیل الذي ینتظرك
هي جملة تفیض شوقا وحنانا لمكان ارتبط به الكاتب وٕالى أصدقاء عّز علیه فراقهم، جملة ،)16(..."المعزى

تفّجرت بكثیر من المشاعر الحمیمیة من مكان أعاد القدرة الجسدیة ومن أناس بعثوا األمل من جدید بعد یأس 
.طویل

:عادات وتقالید-3
ض في أسرار الجزائر، لقد أحّب هذا البلد   من حدوًدا، ولم یتوقف حرصه على الخو "جید"لم تعرف تطلعات 

انطالقا من هذا الشعور العمیق . )17(وأن یبقى معه  إلى ما ال نهایة" هذا العربي"أعماق قلبه، وكم تمّنى أن یكون 
كانت كتابات ... بعادات هذا العربي وتقالیده وما إلى ذلك من اعتقادات وخلفیات"جید"، برز اهتمام "باالنتماء"
ي غایة الدقة والتحلیل أّكدت حرص الكاتب الشدید على الغوص أكثر في أعماق المجتمع الجزائري وكّل ما َیُمتُّ ف

.إلیه بصلة
على -حسب ما ُیعتقد–أن من بین عادات أهل هذا البلد، تلك الحفالت التي تقام كل سنة للقضاء " جید"یذكر 

یجوبون شوارع المدینة، تتقدمهم جماعة تحمل مشعال، ... راقصاتاألرواح الشریرة، یلتقي جمع من الموسیقیین وال
وأوالد یجرون ِتیًسا أسود محّلى بالثیاب والذهب، یتدلى من قرنیه سوار ومن منخریه حلقة فّضیة، وفي عنقه قالدة 

یرة، وبذبحه تزینه، یجّرونه لیذبح لیال، وذلك بعد أن یمر بكل باب من أبواب البیوت، یتقمص خاللها األرواح الشر 
إنها عادات تعّبر عن مرحلة كان الجزائریون وقتها بعیدین عن . )18(یتخلص الناس وٕالى األبد من هذه األرواح

.الحقیقة، مستسلمین ألوهام وخرافات طالما أضرت بهم
یتمتع بشعبیة كبیرة في الجنوب الجزائري، لذا لم ُیمنع كغیره من األجانب حضور حفل متمیز في "جید"كان 

ُیقام كل سنة بغرض عالج نساء ُیعتقد أن الجّن تمّكن منهن؛ تأتي المریضات " بسكرة"بیت أحد مواطني مدینة 
ء الحوض، ثم یقفن وشعرهن المبّلل أمام حوض ممتلئ ماًء، لتبدأن في الرقص، بعدها یتركن شعرهّن یتدّلى في ما

كان الموقف رهیبا ال . كانت هذه العملیة تتكرر على فترات تتخللها أنغام موسیقیة محلیة... یغطي أجسامهن
؛ كانت ترأس هذا الحفل امرأة سمراء، تضرب بعصاها النساء "أندریه جید"یمكن أن یخطر ببال أحد حسب 

رة مقابل نصیب من المال، كانت النساء یجلسن وأیدیهن على حافة المریضات، مهمتها طرد األرواح الشری
الحوض وشعرهن یالمس الماء، كّن یصرخن بعد كل ضربة صراخا مزعجا لیستلقین في النهایة وهن في إغماء 

یذكر الكاتب بأن . تام، لتأخذ ساعتها العجوز السمراء كل واحدة منهن من یدها ثم تضغط برجلها أسفل البطن
التي شاركت في حفل " قمرة"ستین امرأة مریضة خضعت لهذه التجربة القاسیة في هذه المناسبة، وتقول حوالي 

مماثل إنه ال خیر یرجى من هذه العادات، كما اعترفت بأن حالتها الصحیة تدهورت أكثر من قبل وظل زوجها 
.)19(یضربها طیلة ثالثة أیام عّلها تشفى

ر حّز في نفسه كثیرا أن یعاني شعب من مثل هذه العادات المدّمرة والتي إنه تسجیل نادر من قبل كاتب قاد
تعود إلى عهود غابرة، عهود كان فیها اإلنسان یجهل الكثیر مما یحیط به، وعلیه یلجأ إلى الخرافات واألشباح 

ان المشتعلة أن یرّصع صورته بتلك األضواء الصادرة من تلك النیر " جید"لم ینس . ویتمسك بالمعجزات واألوهام
إننا ندرك حقا . )20("عرب نصبوا في المیدان خیامهم، ونیران توقد یكاد ال یرى دخانها في المساء: "طوال اللیالي

القیمة الكبیرة لمثل هذا األمر، فالنار كانت دوما دلیل المسافر لیال وبخاصة إذا ما ضل طریقه،    كما إنها دعوة 
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والت والمشروبات قبل مواصلة الرحلة، وهذا لیس بغریب عن الجزائریین صریحة لالستراحة وتناول بعض المأك
لم ینس . )21(وغیرهم من العرب الذین اشتهروا بحسن الضیافة وتوفیر أسباب الراحة واالطمئنان لكل عابر سبیل

ث والحكي أن یسجل التقاء النسوة قرب الوادي بمناسبة غسیل أشیاء وأدوات متنوعة، كانت فرصة لهن للحدی"جید"
...وتبادل األخبار وكیف ینظرن إلى المستقبل

هي صورة لتقالید الجزائر وعاداتها، وٕاذا ما أردنا استقراءها بتأنٍّ وتأملها بعمٍق، ال یسعنا إال أن نقول بأنها 
ن صورة آیة في الروعة، صادقة في التعبیر، دقیقة في التجسید، بّینت بحق مدى ارتباط الكاتب بجذور هذا الوط

.وأرضه وشعبه، ولعلها المفارقة التي تحتاج إلى متابعة وبحث
:طبیعة الجزائر-4

إلى الجزائر وهو یعیش كابوسا حقیقیا بخصوص حالته الصحیة المتدهورة وحالته النفسیة المنحطة، " جید"جاء 
سب لیستعید فیه األمل المكان المنا" بسكرة"وراوده مرارا شك بأن حیاته في خطر، وشاءت األقدار أن تكون واحة 

الذي فعل فعلته في قلبه ونفسه، فتفتحت الدنیا أمام عینیه كما تفتقت جمیع " الدیكور"لقد قّدمت له . والحیاة معا
.)22(حواسه، فكان البعث الجدید في العالم الجدید

مشروعا في حیاة انطالقا من هذا اإلحساس العمیق بالراحة الجسدیة والطمأـنینة النفسیة واألمل الذي أصبح
".بسكرة في المساء: "لطبیعة الجزائر متمّیزا، یمتزج  فیه الخیالي بالواقعي كقوله" أندریه جید"هادئة، جاء وصف 

وظننت أنها استطاعت أن تغني أكثر مما تستطیع !آه!إنها تغني. في هذه الشجرة كانت الطیور تشدو
إنها : كنت أفكر. بكل أوراقها إذ كانت خفیفة فالطیور ال ترىتصرخ –والح لي كأن الشجرة ذاتها تصرخ . الطیور

.)23("ستموت فیها
كان لوصفه بعض الحدائق، تنفجر انفعاالته وأحاسیسه ِلتُبدع لنا فنا راقیا، تمتزج فیه عناصر تصویریة    مع 

تعوم فوق الصحراء كأنها !الواحات": أنغام موسیقیة َتُلفَُّها مشاعر عاطفیة رقیقة تجعل القارئ یعیش حلما استثنائیا
أحیانا یكون فیاضا وتنحني علیه أشجار . جزر ومن بعید قواعد خضرة النخیل، الینبوع الذي ترتوي منه عروقها

في ذلك الیوم، عند الساعة العاشرة حین وصلنا إلیه، كنت أرفض أن أذهب       إلى أبعد، فإن فتنة . الّدفل
...ریني فال أرید االفتراق عنهاأزهار هذه الحدائق كانت تغ

كان . والتالیة كانت أروع جماال وأكثر امتالء بالزهر والضجیج، أشجار أكبر تنحني على میاه أغزر!واحة
.)24("الظهر فاغتسلنا، ثم حّم علینا الفراق

ساكنة الفواحة لیفّضل منظرا على آخر، فهو إلى جانب الشجرة والطیور التي تسكنها، والحدائق ال" جید"لم یكن 
رأیت تحت خیط الفجر البازغ . "یفاجئنا بمنظر تتجدد فیه رؤیته الشاعریة ومخیلته األدبیة... بالزهور والعطور

.تصبح وردیة أشبه ما تكون بمادة مضطرمة) أحمر خادو(جبال 
رّوعتها العاصفة، كانت تبدو كأنها لیست إال سفینة . رأیت الریح تثیر من قلب األفق الرمل مذرًوا على الواحة

.)25("وفي دروب القریة الصغیرة ظمأ كالحمى یتلظى به رجال عراة نحاف. كانت مضطربة في مهب الریح
رحلة ال تتوقف، إذ لم یكن یستقر به مكان حتى یتنازعه الشوق إلى مكان آخر، فها هو "أندریه"كانت حیاة 

یا زهرة !بلیدا!بلیدا: "التي استقبلته بورودها العطرة" دةالبلی"یكتشف محطة جدیدة في بالد الجزائر، إنها مدینة 
بمدینة البلیدة " جید"، إن إعجاب )26("الساحل، أیتها الوردة الصغیرة، رأیتك فاترة، ومعطرة، ملیئة باألوراق واألزهار
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ا في بلیدا التي لجأت أمَّ : "ال حدود له، تؤنسه طبیعتها وتفّجر وُروُدها قلبه لیخفق عالیا، ووجدانه لیفیض أحاسیسا
.إلیها فقد وجدت البرتقال مزهرا

أخرج منذ الصباح، أتنزه ، ال أنظر إلى شيء وأرى كل شيء، سمفونیة رائعة تتألف وتنتظم في ذاتي أحاسیس 
ثم أختار مخلوقا أو شیئا ألهو به، لكني أریده متحركا ألن انفعالي إذا حّدد ال یعود حّیا، ویبدو ... غیر مسموعة

هرعت أمس إلى أعلى الروابي المشرفة على ... آنئذ في كل لحظة جدیدة أني لم أَر بعد شیئا وال تذوقت شیئالي
.)27("ألرى الشمس مدة أطول، ألرى غروب الشمس والغیوم الملتهبة تلّون السطیحات البیضاء"بلیدا "

رة، فال أثر فیها للرمال المحرقة أّما في مدینة الجزائر فتفتح عیناه على دیكور مغایر لما شاهده في بسك
:بل هو البحر بكل أسراره الدفینة وٕایحاءاته العجیبة... وأشجار النخیل

.مدینة الجزائر"
.السفوح التي ربضت علیها الروابي
.المغارب التي تالشت فیها النهارات

.الشواطئ التي تدّفقت علیها فتیات البحر
...اللیالي التي هجعت فیها لواعج غرامنا

.السفن في المرفأ–الشواطئ التي هدأت 
.سنرى على اللجج التي خّفت

.نوم الطیور الرحالة والقارب الراسي
.المساء یأتي إلینا فاتحا مرساه الرحیب

.عن السكوت والصداقة
.)28("هذه هي الساعة التي ینام فیها كل شيء

بل تمثل الجنة التي یطیب له فیها ... العالم والحیاة والوجود"جید"تمثل إذن طبیعة بالد الجزائر في كتابات 
الُمقام والحدیث عن كل شيء، واالستمتاع بكل ما تشتهیه نفسه ویرغب فیه قلبه، كان ال یسمح فیها ألي كان أن 

في یعكر صفوه أو یقف حاجزا أمام اندفاعاته، فالنشوة تلد النشوة ال غیر، والذكي من یعرف كیف یستغل وقته 
.فردوسه

:صحراء الجزائر-5
بالجزائر، فتعّلق بها أكثر من أي بلد آخر، ولو تساءلنا عما سحره فیها فعال لما وجدنا "أندریه جید"انبهر 

لقد حّركت فیه . فال شيء هیمن على شعوره واستحوذ على كیانه أكثر من الصحراء" الصحراء"جوابا آخر غیر 
.ساسیا    في استعادة صحته وتوازنهكّل شيء، وقبل هذا كانت عامال أ

كان في زیارته األولى للجزائر یخشى الصحراء ومفاجآتها بریاحها ورمالها، لكن سرعان ما استأنس     بها 
.)29(إلى درجة أصبح یفضل السیر فیها حتى تختبئ الواحات ویشعر بأنه وحده في هذا العالم

وفي الیوم التالي أغدو وال أحب إلي من : "... الجزائرلم یترّدد لحظة في البوح بحبه الكبیر لصحراء
أیتها األرض القاحلة، األرض التي ال خیر فیها، وال عذوبة، أرض العاطفة والورع، األرض التي ... الصحراء

ء لقد مكنه تعلقه بالصحرا. )30("أیتها الصحراء المؤلمة، صحراء المجد، إني أحببتك حّبا جّما!أحّبها األنبیاء، آه
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كم وددت أن أحبك حبا جّما یا صحراء : "من بلوغ القمة في الوصف والروعة في التصویر والبراعة في التعبیر
.أیة حیاة تتذكر أیها الغبار؟ متّیم بأي حّب، الغبار یرید أن تمدح وتشكر!آه!الرمل

!یا روحي ماذا رأیت على الرمل
...عظاما نخرة، وأصدافا فارغة
نا كل شيء یمكن أن یحیا لو سال قلیل من الماء، ما أن یهطل المطر حتى یخضر صحراء من صلصال، ه

التي لم تألف االبتسام، فالعشب فیها كأنه أكثر نضارة وأزكى عطرا كل شيء، وعلى الرغم من شدة جفاف األرض
إن حبها .مّما هو في غیرها، وهي أسرع باإلزهار والتضّوع، مخافة أن تذبلها الشمس قبل أن تنضج حبتها

...سریع معجل
صحراء رملیة، رمال متحركة كلجج البحر، كثبان متنقلة باستمرار، أنواع من األهرام ترشد القوافل      من 

.بعید، فإذا صعدت قمة إحداها في طرف األفق شاهدت القمة األخرى
.)31(وحین تهب الریح تقف القافلة، ویحتمي الجمالة بظالل نوقهم

یجهل مفاجآت الصحراء رغم معرفته بها وحّبه لها، فهي تبدو له أحیانا كبحر تحت أشعة الشمس "جید"ظل 
، كما كان حریصا على االستمتاع بأجمل لحظة وأروع وقفة )32(الساطعة شبیه بالسراب وال یتحقق منه إال بلمسه

ثه من بهجة في القلب وما یثیره تمنحه إیاه الصحراء كل صباح یوم جدید، هو منظر طلوع الشمس الفاتن وما یبع
.)33(من تأمل في الفكر، وعلیه كان یترك نوافذ غرفته مفتوحة حتى یستیقظ على كل صوت یسمعه

هي صحراء الجزائر إذن التي استولت على كیان الكاتب ومنحته أروع اإلیحاءات، وبدوره احتضنها وأحبها 
.ورسم لها أجمل الصور بأبهى األلوان وأحلى الكلمات

:حضارة عربیة إسالمیة-6
لینسى أن یكمل صورته عن الجزائر لیجعل منها الصورة الحّیة الخالدة دون أن یطبعها     بما "جید"لم یكن 

هو أصیل في تراثها، متجذر في ثقافتها، إنه دینها اإلسالمي وحضارتها العربیة الشرقیة، فها هو جامع البلیدة 
كانت نغمات هذا الدعاء مدهشة إلى ... حدیقتك المقدسة یتألأل جامعك األبیضوفي: "یقف شاهًدا حّیا على ذلك

لشدة إعجابه بالمساجد ودعاء –؛ كان ال یتمالك )34("درجة أننا بقینا بال حراك، في حال من النشوى تمألنا غبطة
ولكن عبر فجر : "عن التعبیر عّما یختلج في نفسه من مشاعر ویبهر سمعه وبصره في الوقت نفسه-المؤذنین

وفجأة ینطلق . مازال  بعد ندیا، لم تكن تصدر إال بعض الهمهمات المجهولة التي كانت تضیع في فراغ الفضاء
. نشید مؤثر عجیب كدنا نبكي له. مع بزوغ الشمس نشید عن بعض المآذن، النشید األول نحو الشمس الصاعدة

وأخذت المساجد تستیقظ مترنمة عند التقائها بأول شعاع وتفّجر دعاء ثم دعاء، . كان الصوت یرسل ذبذبات حاّدة
.)35("وكان المؤذنون یتجاوبون في الفجر كأنهم قنابر... من أشعة الشمس

من خالل ما قدمته له من مادة ثریة، تنوعت بین "أندریه جید"یبدو جلّیا مما تقدم بأن الجزائر ألهمت كاتبنا 
... اة الجزائریین بعاداتهم وتقالیدهم وتجارتهم ونمط معیشتهم وعقیدتهمالطبیعة والصحراء ومظاهر مختلفة عن حی

ومن باب االعتراف ورّد الجمیل فّجر هو بدوره كل طاقاته اإلبداعیة والفكریة لیرسم لها صورة جمعت بین الواقعي 
تضاهیها صورة والخیالي، واألسطوري والسحري، صورة قل نظیرها في األدب العالمي، وال نبالغ إن قلنا ربما 

.عن إیطالیا"غوتة"
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بالشعوب، یفتح آفاقا للفهم      ال وخالصة القول إن الرحلة عمل مفید في دراسة األدب المقارن ألن االتصال 
تتهیأ عن دراسة الكتب وحدها ، و تساعد هذه الرحالت على إدراك المزاج الشخصي لشعب من الشعوب والعادات 

كما أن الجمال في أي رحلة أمر الزم في عمل األدیب ألنه عامل من ره واتجاهاته،والمیول التي تتحكم في تفكی
.عوامل الجذب ومصدر من مصادر التأثیر

:الهوامش
تمیزت سنواته . بباریس، من أب بروتستانتي وأم كاتولیكیة1893كاتب فرنسي من موالید ANDRE GIDEأندریه جید -1

األولى بنشاطات واهتمامات متنوعة بفضل رعایة والده، حیث مّكنه من االطالع على كتب هاّمة كاألودیسا والسندباد البحري 
، فإننا جیدوٕاذا ما أردنا اختصار حیاة . قه وكتب عنهكان یحب الترحال فزار العدید من الدول، وأحّب الشرق وعش... ومولییر

نقول إنه نشر خالل أكثر من نصف قرن مجموعة هائلة من الكتب واألعمال، تحدث فیها بصفة المّطلع المتمكن في مجاالت 
نته من انتزاع جائزة أعمال مكّ ... عدیدة كالفلسفة والدین والحضارة، واألدب من خالل المسرح والروایة والشعر والنقد واألسطورة

.1947نوبل لآلداب عن جدارة واستحقاق عام 
2- André Gide : L’Immoraliste, Romans, Récits et Soties, Œuvres Lyriques, Editions Gallimard,
1958, P466
3- André Gide : Si le grain ne meurt Journal 1939-1949, Souvenirs, Editions Gallimard, 1954, P
564.

:وانظر أیضا
André Gide : Feuilles de Route, Journal 1889-1939, Editions Gallimard, 1951, P79.

قوت األرض، والقوت الجدید، إشراف ومراجعة الدكتور شكیب الجابري، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، : أندریه جید-4
.184، ص 1956الطبعة األولى، ینایر 

5-Schveitzer (M), Gide aux Osais, Edition de la Fraternité, ت .ط، د.د , P 39.
6- André Gide : Si le grain ne meurt, P 564.

.140قوت األرض، ص : أندریه جید-7
.140المصدر نفسه، ص -8

9- André Gide : Si le grain ne meurt, P 585-590.

.142قوت األرض، ص: أندریه جید- 10
، 1975الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ) 1850- 1830(ؤلفات الرحالین األلمان أبو العید دودو، الجزائر في م- 11
.62ص 
.141-140قوت األرض، ص : أندریه جید- 12

13- André Gide : Feuilles de Route, P 87.

.75المصدر نفسه، ص - 14
.76المصدر نفسه، ص - 15

:وانظر أیضا
- André Gide : L’Immoraliste, P 392-393.

.134قوت األرض، ص : جیدأندریه - 16

17- André Gide : Feuilles de Route, P 76.
- André Gide : Si le grain ne meurt, P 83.
18- André Gide : Feuilles de Route, P 83



2013مارس-33عدد  اللغات والثقـافة واآلدابفي  التواصل  

44

.85- 84المصدر نفسه ص - 19
.141قوت األرض، ص : أندریه جید- 20
.142المصدر نفسه، ص - 21
.24قوت األرض، ص : أندریه جید- 22

André Gide: .وانظر أیضا : L’Immoraliste, P 391-392
.137قوت األرض، ص: أندریه جید- 23
.139المصدر نفسه، ص - 24
.143المصدر نفسه، ص - 25
.56المصدر نفسه، ص - 26
.133المصدر نفسه، ص - 27
.131- 130المصدر نفسه، ص - 28

29- André Gide : Feuilles de Route, P 75-76.

.143، 140أندریه جید، قوت األرض، ص - 30
.145- 144نفسه، ص المصدر -31

32- André Gide : Feuilles de Route, P 81-82.

.75المصدر نفسه، ص - 33
.22أندریه جید، قوت األرض، ص - 34
.22المصدر نفسه، ص - 35
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الجزائریةأسماء األعالم نقحرة 
سعیدة كحیل.د

مخبر الترجمة وتعلیمیة اللغات
عنابة-باجي مختارجامعة

ملخص
ومنها أسماء األشخاص والمدن، رفي حقبة االستعماةتعالج الدراسة موضوع نقحرة أسماء األعالم العربیة في الجزائر المنجز 

.وسنبحث في المعاییر الدقیقة وآلیات نقلها إلى الفرنسیة بالرجوع إلى الحل اللساني والترجمي من خالل التوثیق
والتباین النقحرة إلى األبعاد اللسانیة والثقافیة وحمولة االختالف في المرجعیات وأنظمة ت متعددة بالنظر إشكااللنقل الحرفيإن ل

. أسماء األعالم الجزائریة هویة مما یؤثر على الصوتي 
وتداعیاتها في مستوى نقل أسماء األعالم وسیدفعنا مجال الدراسة إلى التفریق ةنحاول في هذه الدراسة البحث في هذه اإلشكالی

.في بعض خصائصهما، وآلیات النقل بینهما من خالل نماذج تطبیقیةالعربیة والفرنسیةبین 

.أسماء األشخاص، المرجعیة، أسماء األعالمالنقل الصوتي، ،النقل الحرفي:مفاتیحالكلمات ال

Résumé
Notre approche, tente d'analyser la translittération ayant été effectuée en Algérie par
l'administration coloniale sur des noms propres, des personnes et des villes.
La translittération des noms arabes en français pose certains problèmes. Elle serait causée
par les références linguistiques et extra linguistiques: les systèmes de translittération et de
transcription. Cet état de fait influence l’identité arabe des noms propres.

Mots clés: Translittération, transcription, références, noms propres, anthroponymie.

Abstract
This approach aims to analyze the process of transliterating proper nouns and names of some
cities , a process that was practised in Algeria by the colonial administration. The
transliteration of Arabic proper nouns into French poses certain problems. This might be due
to linguistic and extra linguistic differences: references, systems of transliteration and
transcription. This established fact has an important impact on the Arabic identity of proper
nouns.

Keywords: Transliteration, transcription, references, proper names, anthroponomy.
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:مقدمة
.یقصد بالنقحرة نقل الرموز الكتابیة حرفیا من لغة إلى أخرى

. الميـتشیر الكتابة إلى كل نظام مرئي یمثل اللغة المنطوقة ومنها الكتابة الیدویة و الطباعة و التحلیل اآللي اإلع
بالتصویر الحرفي مبدأ تمثل األشیاء و األفكار مباشرة؛العالماألعالم فيلكتابة أسماء مهمانن آویوجد مبد

.(pictographie)الصوتیة اللغة بالمحاكاةالترجمة في مبدأ تمثلو،(Phonographie)والرمزي
: مبدأ النقل الحرفي ألسماء األعالم-1

رموز بوساطة للمسمى اللغويید تجساألعالم، الطریقة األولى لتمثل اللغة من خالل النقل الحرفي ألسماء إن 
وبطریقة أخرى .و هذا ما یسمى بالتصویر الحرفيالمدن،كما هو الحال في أعمدة الطرقات أو إشارات اللغة،

و نتكلم عن اإلیدیوغرام عندما یحیلنا التصویر الحرفي .العالمات الشبیهة بالجداول المبسطة لألشیاء المذكورة،
.لیس لألشیاء بمفهومها المعروفو... لتصور الجرار و الضوء 

إال أن سلبیات هذا النظام واضحة . یوجد نظامان للكتابة في العالم من نوع اإلیدیوغرام هما الصیني و الیاباني
ویحفل تاریخ اللغة الصینیة بمحاوالت كثیرة لتقلیص عدد الحروف .هائلة العددالذاكرة بأشكالءلمن مثل م،تماما
.منها

.والمتباینةهذا النظام أولویة السماح لكل الصینیین المتعلمین بالتفاهم حتى بلغاتهم المحلیة المنطوقة لإن 
:من النقل الحرفي إلى الكتابة األبجدیة-1-1

أصبحت الیوم سجالت للتصویر الحرفي أو ،من أنظمة الكتابة والنقل الحرفي ألسماء األعالمكثیرا إن 
لم یتأخر في الظهور بطریقة تحمي ،أو تسهیل الخطوط،اتخاذ أسلوب معین في الكتابةفي حین أن. اإلیدیوغرام

تطور الكتابة بیسمح مسار أسلوب الكتابة هذا ".المستعملین من السلبیات الناتجة عن التمثل الرديء للغة
.)1(" .یالدقبل الم3000نحو سنةالمسماریة و هي إحدى أقدم أنواع الكتابة في العالم و التي ظهرت 

بحیث  استطاع ) إلخ....رة ، نجمة لنجمةـدائ(تم تصنیف الكتابة ضمن اإلیدیوغرام  ،نـو في بالد مابین النهری
.صغیرة راتحاد مسامیإلى أن ظهرت في شكل ،العلماء دراسة كیفیة تبسیط هذه الرسوم

األفكار على األشیاء أو ال لیدل "كونیفورم" منها جـاء اسم في الالتینیة أیضا ووقد استعمل مصطلح المسماریة
.المقاطعو كلمات الخطاب لیمثل لكن فقط و

امي في ـأما الشعب الفینیقي الس.األبجدیةللرسم المعروف من انحدرت الكتابة المسماریة من النوع األول لقد 
اللغة الیونانیة تتألف من الشرق األوسط فكان یملك لغة مقطعیة، و قد أعاره اإلغریق نظام الترقیم، إذ كانت 

هكذا نشأت . المقترنة بالصوائت تاإلشاراللعالمات المستعملة بعض أضافثم صوائت أكثر من اللغة الفینیقیة، 
.الكتابة األبجدیة حیث یمثل كل رمز صوتا واحدا

األبجدیة كل األنظمةمن المرجح أنو األبجدي في اختراع الخط في هذا الشأن تكمنإن المسألة المحسومة
.الیونانیةفي العالم اشتقت من األبجدیة 
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:ل األصوات بالمحاكاة یتمث-1-2
:األبجديالنظام المقطعي و النظام –1-2-1

التي تربط بها ،فإن العدید من لغات العالم اختارت كتابة أصوات الكالم بدیال لرموز األفكار،مثلما رأینا
كل كلمات اللغة احتمال و لكن ،لذلك تبنت الیابانیة نظام اإلیدیوغرام الصیني. الكلمات ومنها أسماء األعالم

).هیراغانا(دفع إلى إنجاز نظام المقاطع الیابانیة یمكن أن تمثل صوتیا بمجموعة من 
مما یسمح بتوزیع االستعمال "الهیراغانا "م المقطعي والنظا" الكانجي" أما الیوم، فللیابانیة نظام مزدوج ممثال في

.دون أن یلغي الواحد اآلخر
ل هذا تتوفر ـلنظام المقطعي، ألجلتشكیل ا،من المقاطع المهمة جدااعددتضم إن معظم اللغات األوروبیة 
سواء ،دةسواء كان صائتا أو صامتا بعالمة على ح،یحتاط لمقابلة كل صوت،هذه اللغات على نظام أبجدي

أي . تمثل األصوات أما بقیة األبجدیات فتمثل الفونیمات،وفعال فإن األبجدیة الصوتیة الدولیة. كانت رمزا أو حرفا
.الوحدات الصوتیة الدائمة للغات

في "Tréma" األصوات بإضافة عالمات ثانویة مثل المعقوفتینضالصحیحة لبعتتحقق الكتابة 
بماو یكثر هذا في األلمانیة(… ,sh,  ng)أي صوتان یمثالن صوتا واحدا(digraphes)اإلسبانیة

(tilde)یسمى

.األجنبیةنقل أسماء األعالم لفي اإلنجلیزیة و الفرنسیة وتستعمل هذه العالمات أیضا 
یدات د تناوبا لتعقـمن المقاطع لكي یج15القرن منذ إن نظام كتابة أسماء األعالم في اللغة الكوریة مخترع 

.ویمثل رمز الفكرة في الكتابة المسماریةاإلیدیوغرام
:إشكالیة النقل الحرفي لألصوات -2

ویمكن أن تتجلى في لغة .لصوامتااالرتباط بینالصوتي بوجودظاهرة التوافق الوظیفي یفسر علم األصوات
فللغة العربیة قائمة من األصوات تختلف عن الالتینیة .بوساطة ما یمكن تسمیته بالتحویل الصوتي،أخرى
.عن هذا االختالف في النقل الصوتي ألسماء األعالم تداخل في المقاطعوینشأ ..مثال

ر شكسبیر ، حیث حدث ما یسمى بالتغیر ـاإلنجلیزیة في الفترة السابقة لعصما ظهرفي اللغة ومثل ذلك 
:مت  طولها بحیث اتحد صائتان  معاو خسرت الصواتحركت ثحیالكبیرالصوتي 

.fineمثال في كلمة ai منسحبة نحو.) i 2یعبر عنه ب /) ( i : / )
:تسلسل الفونیمات -2-1

التحلیل یحدثو ،Phonématiqueللغاتين قوانین تنظیم فونیمـسالوظیفي،أهداف علم األصواتمن 
. الثنائيضالتعار الصوتي  ب

للمؤنث من المثالیتعارض مع آخر في حضوره أو غیابه، كما یظهر في هذاوبطریقة أخرى فكل فونیم 
: كلمتین

.(EUF /EUV) بین الفرنسیة في تشكیلهالدینا تعارض (Neuf/ Neuve)

. في یحلل ما یجعل وجود سلسلة من الفونیمات ممكنا في لغة معینة یفي حین أن علم األصوات الوظ
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و هي جزء من الكفاءة ،و تواترها في اللغة یخلق ما نسمیه بالمقاطعصوتیة معروفة وحدات حضور إن 
.الصوتیة التي تقترح على كل متكلم معرفتها بطریقة ال إرادیة، و إمكانیة حدوثها في لغته

راب بعض یتضمن كل نظام صوتي تعارضا و لكن أیضا حزما من المترابطات التي تفسر كیفیة اضط
تشكل بعض األصوات عند االستعمال خاصیة صوتیة تختلف عن :ففي الفرنسیة مثال.احتكاكهااألصوات عند 

ینتج عنه تقابل عند استعماله في شبكة أسماء األعالم .صفات داخل نظام األصوات الفرنسیة ذاته اوله،العربیة
نه بفعل التجاور  ، فإننا نتكلم في هذه الحالة عن فإذا انتقلت عدوى الفونیم إلى جیرانتیجة تقارب صامت خاص 

وفي . المماثلة و بالعكس یحدث التغایر إذا احتوى المقطع الواحد على صوامت كثیرة متشابهة یمكن التمییز بینها 
نواجه إشكالیة نقل المختصر أو المختزل من العربیة وٕالیها بنوعیه الدولي والمحلي قد غیاب المماثلة والتغایر 

.في النقل والبنوك والجرائد ولها تقنیات ومنها مختصرات أسماء  الشوارع،
:فال نترجم مثال حي الحدائق بفهي متعددة بتعدد طرق صیاغة العناوینشوارعأسماء الآلیات نقلأما عن 

(Cite des jardins ou Garden city. Par cité e l-hadaik)

الفرنسیةنقل األسماء العربیة إلى -3
حین تنقل األسماء العربیة إلى الفرنسیة نلمح الفروق الجوهریة ألنظمة النقل الكتابي و الصوتي للغتین، وفي 
ظل وجود حلول المقابلة الكتابیة للحرف العربي و الالتیني فإن ذلك لم یمنع من الوقوع في أخطاء النقل الذي 

.معاصرة تقتضي البحثو یخلق مشكلة. یطرح تداعیات في مستوى االستعمال
:بحروف التینیةمشكالت نقل األسماء العربیة-3-1

یقوم على الفروق ،النقل منشؤه لسانيالمعجمي بین النقل الحرفي والنقل الصوتي فإن قذا تجاوزنا التفریإ
.التینیة رومانیةالفرنسیة لعربیة سامیةالجوهریة بین أنظمة الكتابة و الصوت للغتین تختلفان في األصول فا

علینا أوال حل المشكلة اللسانیة بتطویع االختالف أو إزالته، اآللیة و قبل البحث في مشاكل الترجمة و الحلول 
نالالتینیة لكاإلى )فرح(عربي عالمي ألنه مستعمل في أكثر من لغة وهو نقل اسمفمثال لو تطلب منا األمر ب

له مقابالت )ف(یة و الكتابیة و تأصیل طریقة النطق الواحدة فالصوت علینا البحث أوال في المقابالت الصوت
:و صوتیة مختلفة في الفرنسیة كتابیة

F = ف 
ph
V

وذلكتنطق خمزةحمزة: مثل)خ(أي Kh تنطق أو، تنطق نونوح:مثلال تنطققد H =ح: و الحاء 
.اللغة الفرنسیة إال في شكل مكتوبلعدم وجود هذا الصوت في 

R = ر : و أیضا حرف الراء
غحیم: رحیم ینطق : مثل gh =ینطق غ 

إلى هذه الصور في الخطاب الفرنسي)فرح(عندها تنقل
Farah – Farra – fâra )1 (

FEDOROV - NEWMARK
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االستعمال لحضوره فيوینتج عن االختالف في الكتابة تداخل و فوضى یطغى فیه نظام الناقل على المنقول
.العالمي

اختالف اللهجات العربیة في الجزائر حیث تنطق الكلمة الواحدة بطرق علىوقد یكون للمشكلة سبب آخر یقوم
فإن هوامش الخطأ الكتابي ضیقة في مثل نظام ،و بما أن الناقل یعتمد في التوثیق على النقل السماعي.مختلفة

في الوسط و )فطیمة(في الشرق الجزائري و )فاْطمة(التي تنطق )فاطمة(ة الصوامت و الصوائت ، ففي كتاب
:الغرب و عند كتابتها بالحروف الالتینیة نجد هذه الفروق

Fatima = فاطمـة ) 2(
Fatma

اللهجات و هو أمر یدعو إلى اختالف النطق في والسبب . الطریقةوهي موثقة في سجل األحوال المدنیة بهذه 
حسم مشكلة تعدد اللهجات العربیة في القطر الواحد ناهیك عن أقطار الوطن العربي بتقریبها من الفصحى و 

.ضبط قواعدها في عالقتها بها
وقد یكون منشأ االختالف التداخل بین نظام التركیب الصرفي للغتین في المذكر و المؤنث مثال في كتابة هذه 

:األسماء
أو سماعیة،التأنیث،فإذا كانت قاعدة المؤنث في العربیة قیاسیة بإضافة تاء )یاسمین و صابرین و نسرین(

. الكلمةآخر حرف یدل على المؤنث إلىا في الفرنسیة تكون بإضافة ـفإنه
: مثلالحرف الرامز للمؤنثلجنسین و الفرق بینهما إضافةللتعبیر عن ااواحداسم العلموقد یكون 

Michel – Michele )3(
Jean – Jeanne )4(

. التأنیثفبإضافة حر  (Yasmine ) ومثاله عكسي في العربیة یاسمین وتكتب بالحروف الالتینیة 
ناقل في اللغة الفرنسیة أي غلبة لغة القاعدة التأنیثغلبة نقل المؤنث تجنبا للتداخل لطریقة حیث اعتمدت 

:تكتبعلى المنقول و هكذا 
Sabrine صابرین) 5(
Nesrine نسرین )6(

إال أن المشكلة اللسانیة بین الفرنسیة،تحدید قواعد عالمیة لنظام النقل الحرفي و الصوتي من رغمعلى الو 
على خالف سلم،سم الرسول محمد صلى اهللا علیه و و هنا نشیر إلى االختالف في كتابة ا. والعربیة تبقى قائمة

.الالتینیةكتابة هذا االسم في تسمیة األشخاص، فاستعماله اللهجي خلق مشكلة في نقله بالحروف
.ین نقال عن الوسیط اللغوي التركيقهو اختیار تاریخي للمستشر فأو غیر مقصود او سواء كان النقل مقصود

بتضعیف Mohammedالفرنسیین ترجح هذه الكتابة على النقل الصوتي الصحیح إن آراء المستشرفینإال 
المیم لتمیز تسمیة الرسول صلى اهللا علیه و سلم على غیره أما الیوم فینقل الخطاب الفرنسي لهذا االسم عدة 

:صور هي
Mohand – M’hand- Mouhammad- Mahamad – Mohamed – M’hant )7(

:ن التغییر الذي لحق الحروف والحركات التالیةبدایة نتساءل ع
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: كمقابل لـ ( d ، و لماذا تحولت( ( A )أو ( o) إلى  )مـ ُ (مقابل الحركة التي على المیم  (ou)

..الكتابة الواحدةثم لماذا هذه االختالفات في ( T ) إلى )د(
عن هذه Robert"روبیر"واعد اللغة الفرنسیة سلسلة ق"الفرنسیة الواردة في أجابت الدراسات اللسانیة باللغة 

األسئلة و عزتها إلى تجاور األصوات الذي یرجح هذا التغییر لیستقیم النطق باللغة الفرنسیة علما أن قاعدة النقل 
.ترجح تقریب النطق بالكتابة من اللغة األصلیة و هي العربیة

اصین في العربیة في غیاب عالمة الشدة وصفات یخضع لنظام صوامت و صوائت خ)محمد(إن كتابة اسم 
.االختالفالحركات بالفرنسیة و هو ما یفسر حدوث هذا 

)في كثیر من الكتابات األدبیة  Mouh Mohand)موح(تصاره إلى خو ا( – M’hand أما عن الفرق في
األمازیغیة في منطقة تیزي وزو فترجعنا  إلى اللغة  ،أعمال آسیا جبار و كاتب یاسینفي كتابة االسم الواحد

وبهذه .والجزائر العاصمة و بجایة و التي تمیل إلى اختصار حروف العربیة وكتابتها برموز تیفناغ أو بالالتینیة
.الطرق ینطق اسم محمد في بعض مناطق الجزائر

في اللهجات العلمى تقریب طریقة نطق اسم ـلى نطق المصریین، و الحل یقوم علبعض االستعماالت إتمیل 
باللهجة الجزائریة  في بعض مدن الشرق بضم المیم وفتح الحاء وفتح المیم المضعفة ) محمد(ومنه نطق العربیة

.أو العودة إلى العربیة الفصحى في النقل الحرفيوالوقف على الدال 
:و ما لوحظ على كتابة اسم محمد ینطبق على أحمد

Ahmed – Ahmad – Ahmet.. )8(
:و من مشكالت النقل نذكر

.التباین األبجدي لنظام الكتابة في العدد والرمز والشكل و االتجاه-
.المستوى اإلیحائي المتباین بمرجعیاته الدینیة و االجتماعیة و السیاسیة -

إلىألعالممقترحات هامة لتقنیات نقل أسماءMichel Ballardلقد وضع الباحث المترجم میشال باالر
:كاآلتي، نوجزها الالتینیة 

)حذفا و زیادة(النقل الحرفي الدقیق أو بالتقریب -
.النقل الحرفي بالنقل الصوتي-

النقل حسب قواعد التركیب بالتقابل - (Contraste).بین لغة الناقل و المنقول
.النقل الصوتي بالعودة إلى قواعد توحید اللهجات-
.ة أو التاریخیة الموثقة ألسماء األعالم و توحیدها و القیاس علیهاالعودة إلى الكتابة الرسمی-
.العودة إلى سجالت الحالة المدنیة الموثقة في النقل-
األشخاص لصلتها بالهویة و لوقوعها في درجة خاصة في أسماءاالقتراض دون تغییر تتمثل في تقنیة العمل -

.)2(الترجمةالصفر للدال عند 
:إلى الفرنسیةأسماء األعالم العربیة مشكالت نقلأمثلة عن -4

طرحت هذه اإلشكالیة من وقد .الغموض و االختالف و التداخلصاحبها الحظ الباحثون أن كتابة هذه األسماء 
:رسالة أرسلها نابلیون إلى حاكم الجزائر و في متنها هذه المالحظات
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ى الفرنسیة ألنها تكتب كما یظن أنها تسمع منطوقة، فكل إن أسماء العلم في الجزائر منقولة بطریقة صعبة إل"
االسم نفسه یسجل مرة بطریقة و أخرى بطریقة مختلفة في سجالت الحالة فإنو هكذا. واحد یملیها بطریقة مغایرة

.)3(..المدنیة أو في الضرائب أو في سجالت المحاكم
.1870سنة منذ ینیة أي فرنسة األسماءولذلك طلب توحید كتابة األسماء العربیة بالفرنسیة الالت

وكانت أهم مشكلة نقل األسماء نشأة األلقاب الجدیدة بتشجیع االستعمار و التي لم تألفها العربیة و أكثرها فیه 
تحقیر للعرب و إن كان اسم العلم ال یعرف ألنه معرفة في حقیقته فإن األسماء و األلقاب الجزائریة الجدیدة معرفة 

:مثال )بو(الالم الشمسیة و القمریة أو بإضافة باأللف و 
El Amal :الهامل)9(
El  Hamel
El Khamil

Addaouadi : الذوادي)10(
Al Daouadi

الشمســیة و القمریــة و توحیــد كتابتهــا، و كــذلك نطــق الهــاء التــي )أل(نطــق بــین نشــأ االخــتالف مــن عــدم التفریــق 
و یمكن أن نقیس أخطاء كتابة أسماء األشـخاص علـى هـذا ،ألنها ال تنطق أو ال تنطق خاء كالحاءتحول إلى ألف

:في مثل ) بل(في مثل ابن بادیس بـ) ابن( فقد عوضت:المثال
Belhoussine بلحسین،) 11(

Belhaouchet بلهوشات، ) 12(
Bellaredj ...بلعرج) 13(

:انزاحت األلف و الالم إلى الم عند النقل إلى الالتینیة عند التكییف، مثلو في بعض األحیان
Larbi لعربي-العربي)  14(

Lakhdar لخضر-األخضر)  15(
Louafi لوافي–الوافي )  16(

Lazharلزهر        -األزهر)  17(

Loulmiلعلمي           -العلمي) 18(

وفي األسماء العربیة لألمازیغ في الجزائر تعامل األسماء معاملة األلقاب ثم إن العالقة اإلسنادیة للعلم المركب 
.تراعي و تعوض هذه العالقة المعنویة بأداة وصل(ou).في اللغة ال  بمعنى واو العطف

: فمحمد یحیى تصبح في األمازیغیة محمد أو یحیى و تنقل إلى الالتینیة وفق معیار األمازیغیة إلى
Mohammed Ouyahya )19   (

:و نقیس علیها هذه األمثلة
Saleh Oussedik صالح الصدیق تصبح صالح أوصدیق  ) 20(

Ali Ouhmed على أوحمدعلى أحمد تصبح ) 21(
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)"و تسمیة ــما كتابة أسماء المدن الجغرافیة فأول مثال یعترضنا هأ Icossium الرومان ثم دعن" الجزائر"(
وقد صاغ التسمیة بالعودة إلى المؤرخ 1839أكتوبر 14في ) Fontenelle(سماها في الخطاب الفرنسي فونتنیل

هوتوجد هذ"دجي"جة العاصمیة التي تحول الجیم باإلشباع فیعود إلى اللهDjazairما كتابةالعربي ابن حوقل أ
.اللهجات العربیة أیضافي الصوتیة ةالظاهر 

:بالالتینیة اعتمادا على النقل الصوتي اللهجيالعربیةو تكتب هذه األسماء
El Hadj Ahmed :       الحاج أحمد )22(

Nardjis :           نرجس) 23(
Djacim :جاسم ) 24(

ألن توثیق األسماء في الحالة المدنیة یحتكم إلى مركزیة التنظیم في الجزائر العاصمة و ال یزال هذا النطق 
.(4))  دجي–الجیم (

Djijeliجیجل :و تكتب - Djijel

. كتابة أسماء األعالمالنقل الحرفي فيكما نجد أمثلة اختالف . ومعناها باألمازیغیة من هضبة إلى أخرى
:منها

Amel أمل)  25(
Amal آمال) 26(
.و یتم القلب بینهما في الكتابة

:كذلك
Sameh سامح) 27(
Samah سماح) 28(

.الخلط بینهما عدم التفریق الدالليبین العربیة والفرنسیة عندو یسبب اختالف النطق
أما عن تقنیة النقل الحرفي و الصوتي ألسماء األعالم ذات المرجعیة الدینیة واألسطوریة و التاریخیة فنطبق 

:و هي العودة إلى التوثیق التاریخيالمعتمدة من المنظمات المختصة بالفرنسیة التقنیة العامة
Youssef یوسف) 29(

Ibrahim – Brahim إبراهیم) 30(
Ali علي) 31(

هي أحد مدن الشرق الجزائري بالنقل عن) باتنة(ومن أخطاء النقل في التوثیق التاریخي كتابة اسم
.Batnaالمختصر

فیلق المشاة لشمال إفریقیا: أي
BAT:وترجمته  : bataillon - N : Nord -A : Africain

فعندما تم توثیق اسم المدینة نقل المختصر بطریقة ،هي مدینة األوراس األشم معقل الثورة)باتنة(وال یخفى أن 
، إذ أن قاعدة نقل اسم العلم بالمختصر تكون بترجمة أوائله إلى اللغة 1848وقد صاغها نابلیون سنة خاطئة

.على الخصوصیة الثقافیة ةالمحلیة محافظ



2013مارس-33عدد  اللغات والثقـافة واآلدابفي  التواصل  

53

من أخطاء نقل األسماء العربیة إلى الفرنسیة ما نالحظه على كتابة األسماء المركبة و نسبتها في غالبها إلى و 
واالسم ) أبو(وفصل بین ) بو(بـ ) أبو(حیث عوضت تحقیریة للجزائرییندماریة الحیوان و هي إیدیولوجیة است

:المنسوب إلیه بحیث بدا عند النقل بالفرنسیة اسما واحدا
Boumaaza بومعزة) 32(
Boubaghla بوبغلة)  33(
Boubagra بوبقرة) 34(

.الثورة وهي أسماء شهداء
تقنیات نقل األسماء المركبة كما جرت العادة في مثل هذه األسماء العربیة على الفصل بین االسميتبقو 

:)5(والنسبة بخط
Boudjafar و لیس  Abou-Jâfar أبو جعفر  ) 35(

.كما تكتب في الخطاب الفرنسي) اسم وزیر جزائري(Bougherraسلطانيةأبو جر )36(
بالعربیة كما ذكرنا  و تضم إلى جذر الكلمة عندما نقلت ) بو(لتصبح ) أبو( وحذفت في بعض األسماء همزة 

كلمة واحدة دون أن تشیر إلى النسبة ، و منها ألقاب بعض مشاهیر الثورة الشعبیة في إلى الالتینیة بدت و كأنها
: الجزائر 

Bouras بوراس) 37(
Bousaha بوساحة) 38(

Bouamama بوعمامة  ) 39(
ن غیرهم ، مما یخلق مفي الجزائر لتمیزهم المطلوبین من سلطات األمن األلقاب في سجل أسماءهتكثر هذ

لحل الجزائریةةالسلطفوضى في كتابة أسمائهم على جواز السفر و إرباك الجهات المختصة، و قد استعانت  
حول هذه الفئة النشطة عالمیا وهذا ،بناء بنوك معلومات آلیة سترابون في عبنتائج مشرو 1999منذ سنة المشكلة

.لقیمة هذا النقل 
لقد عني أصحاب هذا المشروع برومنة العربیة خاصة في ظل وجود معطیات تضم أسماء المؤلفین والعلماء "

.)6(ترجمة الباحثة ."  واقتضى النقل الحرفي إبداع البرامج اآللیة للعربیة نحو الالتینیة 
ربیة واستعماالتها في ـــلعهذه المنظمة أن مشكلة النقل الحرفي تقوم على االختالف بین افي العلماء ظكما الح

ة الكتابة و ألن األقطار العربیة تعرضت ألنواع مختلفة من ـولذلك اختاروا العودة للغة الفصحى ألنها لغ.الواقع
وهو ما أثر على لغة االستعمال في ابتعادها عن ) ...الفرنسیة و االنجلیزیة و االسبانیة( ماریة دالهیمنة االست

.ي بهذه اللغاتالفصحى والتأثر السلب
بدراسات وذلك أرى من الضروري تأسیس الحلول لمشكلة النقل الحرفي على القاعدة اللسانیةوبناء علیه 

تقابلیة صوتیة و تركیبیة قبل المعالجة اآللیة بین لغتي النقل ، فالنقل من العربیة إلى الفرنسیة یختلف عن 
ل ترتب أسماءها بالرجوع إلى الطریقة الفرنسیة كالجزائر حیث یرد اإلنجلیزیة بالحروف الالتینیة الواحدة و هناك دو 

:على عكس طریقة العربیة في الترتیباللقب قبل االسم
Bendaoud Ilhem بن داود إلهام       )40(
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و المشكلة تطرح أیضا في االسم الثنائي .بینما تفضل دولة مثل مصر الترتیب االنجلیزي الشبیه بالعربیة
كما تقود مشكالت النقل إلى عدم .لثالثي و هي مرجعیة الناقل و هیمنة اللغة االنجلیزیة في إطار العولمةوا

:التفریق بین حركات الشكل القلیلة في اللغة الالتینیة
Zahira زهیرة) 41(

Zohaira زهیرة
Rokaia رقیة) 42(
Rgaia رقیة

:وكذلك الخطأ في رسم الحرف و صوته في مثل
yacine یس )43 (
Rahman نـرحم) 44(
Taha طه) 45(

عدم ومن أمثلة االختالف وجود تاء التأنیث في أسماء المذكر و هو ما یناقض القاعدة الصرفیة الفرنسیة ل
.. .حمزة وأسامة وحیدرةلهذا االسم تأنیثا مثهوجود شبی

كذلك مشكل الوصل و الفصل بین الحروف و هو ما ال یوجد في الفرنسیة و یوجد أكثر في البلدان التي 
:كندا و بلجیكا و سویسرا، حیث یكتب:مثلتعاني من االزدواج اللغوي 

بالنطق الفرنسي Rachid :    درشی)    46( 
بالكتابة االنجلیزیة   Rashid

:الفرنسیة حلول النقل الحرفي لألسماء العربیة إلى -5
:الحل اللساني-5-1

مستفیدا من نتائج بحوث ،تضم قاعدة بیانات أسماء األعالم بمكتبة المعهدأعد معهد العالم العربي دراسة 
بسبب ورودها في التوثیق ،أسماء األعالم العرب القدامى یسهل نقلهاوذكرت الدراسة أن .)االیزو(منظمة

6صوتا ساكنا و29منةویقع النطق في اختالف أصوات العربیة المتكون.فالمشكلة ماثلة في األسماء المعاصرة

راب دون التطرق إلى االختالف في إع،واالسم المركب وألف التعریف)الحركات القصیرة و الطویلة(حروف علة 
و هو ما ال یراعى في النقل الحرفي وقد اعتمدت المكتبة في وضع الحلول على دراسة تراثیة ،االسم و تغیر نطقه

:تطرق فیها إلى طرق النقل من العربیة إلى الالتینیة هذا مجملها) هـ1400( و لسانیة أیضا ألبي الفتوح 
التي ال تنطق تضیع مثل ألف التسمیة و همزة من الحروفاإذا كان النقل تبعا لنطق الحروف فإن كثیر -

إن وقعت بین علمین و غیرها من طرق كتابة همزة )ابن(الوصل في حاالتها المختلفة و األلف المحذوفة في 
:الوصل في 

Btissam مابتسا) 47(
من االلتباس لما للنطق من ایثیر كثیر إذا كان النقل وفقا لكتابة الحروف و بصرف النظر عن نطقها فذلك -

.والتفاهمأهمیة كبیرة في أداء الداللة
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تكون قواعد النقل مزیجا من الطریقتین مع تحدید القاعدة بدقة بحیث ال تترك للقارئ ثغرة یقع فیها مع -
.ضرورة مراعاة أن یكون لدى القارئ غیر العربي شيء من المعرفة ببعض قواعد اللغة العربیة

.واعد النقل بسیطةأن تكون ق-
.)7(أن تكون رموز النقل متاحة  -
ٕاذا تجاوزنا الحلول التي اقترحها المؤتمر الدولي للمستشرفین و دائرة المعارف اإلسالمیة و منظمة اإلیزو و 
و المنظمة الدولیة للمقاییس ،1972و مؤتمر األمم المتحدة ،1971و مؤتمر الخبراء العرب ببیروت ،233
و تكییف العمل بها وهو جهد حاولت مكتبة الكونغرس سنة ،فإننا ندعو إلى توحید هذه النتائج،1984سنة 

:الوصول إلیه باقتراح هذه الحلول1997
.لكل حرف عربي مقابل التیني-
.الحركات تقابل الحروف و ال تغیرها-
.كتابة المد و التضعیف و التنوین بالحروف-
:مثالالتي تكتب  بحسب النطق الحروف الزائدة و هي إلغاء-

Djamel Abde Nacer و لیس Jamel Abd Annacir عبد الناصرلجما) 48(
Nagib Mahfoodأو Naghib Mahfouz و لیس Najib Mahfoudh محفوظبنجی) 49(

ومنها هذه النماذج اـففي هذا االختالف فوضى منهجیة بعدم الرجوع إلى مرجعیات النقل المصادق علیه
،التي نعدها ةبین اللغة العربیة والالتینی" النقحرة:"المدروسة في المقابالت الحرفیة والصوتیة التي تنحت أحیانا ب

متاحة على موقعي منظمتي اقاعدة عمل لناقل أسماء األعالم،  من شأنها إزالة هذه الفوضى في النقل، علما بأنه
كان كل ناقل ألسماء األعالم العربیة أن ینجز تمرین النقل، باختیار شبكة األسماء ، وبإم"سالكونغر "و" اإلیزو"

.التي یشتغل علیها وبالممارسة سیوحد معیار النقل
:في الحروف الالتینیة االشكل األول ویبین أنواع الحروف العربیة ومقابله.1

الحروف الساكنة
الحرف العربي اسم الحرف ونطقه  النقل الحرفي إلى الالتینیة 

ا 'alif '

ب ba' B

ت ta' T

ث tha' Th

ج jim J

ح ha' H

خ kha' Kh
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د dal D

ذ dhal dh

ر ra' R

ز zay Z

س sin c, s ou ç

ش chin ch

ص sad S

ض dad D

ط ta' T

ظ dha' dh

ع ^ayn ^

غ ghayn Gh

ف fa' F

ق qaf Q

ك kaf K

ل lam L

م mim M

ن noun N

هـ ha' H

و waw W

ي ya' Y

القصیرة: حروف العلة
العالمة

-
االسم رمز الصوت مثال

 َ◌ فتحة a أ أمل
 ِ◌ كسرة I سرت
 ُ◌ ضمة Ou نهى
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الممدودة:حروف العلة
العالمة

-
االسم رمز الصوت مثال

ا الف 'alif A islam إسالم
و واو waw Ou souodسعود

ي یاء ya' I wassimوسیم

.و تطبق هذه القاعدة فقط على أسماء األعالم، أما باقي الكلمات فتترجم
التضعیف

:عمان تنقل الشدة بالطریقة التالیة:یكتب الحرف المشدد عند نقله إلى الحروف الالتینیة مضعفا مثل
(am-man)لینقل بـمواسم عبد السالabd-s-salem.

عبد : وأیضا األسماء المركبة مثلAl-qadri: توضع هذه العالمة للفصل بین أل التعریف واالسم 
Abdel-Azizالعزیز

.ویمثل حروف العلة القصیرة و الممدودة:الشكل الثاني.2
ةمدودمالالقصیرة و :  حروف العلة

اسم 
الحرف

الممدودة الحرف العربي القصیرة

alif â أ A

wâw û و  U

yâ' î ي I

الحروف الساكنة

االسم العربيالحرف الترجمة الحرفیة

hamzah ا '

bâ' ب B

tâ' ت T

thâ' ث Th

jîm ج J
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hâ' ح H

khâ' خ Kh

dâl د D

dhâl ذ Dh

râ' ر R

zây ز Z

sîn س S

shîn ش Sh

sâd ص S

dâd ض D

tâ' ط T

dhâ' ظ Dh

cayn ع c ou `

ghayn غ Gh

fâ' ف F

qâf ق Q

kâf ك K

lâm ل L

mîm م M

nûn ن N

hâ' هـ H

wâw و W

yâ' ي Y
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.یمثل النقل الحرفي لحروف العربیة إلى الالتینیة:الشكل الثالث.3
d ض ' أ
ţ ط b ب
Z ظ t ت
، ع th ث

gh غ j ج
f ف h ح
q ق kh خ
k ك d د
l ل dh ذ
m م r ر
n ن Z ز
h ه S س
w و sh ش
y ي S ص
f ف h ح
q ق kh خ
k ك d د
l ل z ذ
m م r ر
n ن z ز
h ه S س
w و sh ش
y ي s ص

.البحثةمع العلم أن األمثلة من اختیار كاتبIslamophile .orgیراجع موقع 
الناقص في ،یتمثل في تعویضالعربیةتقترح الكتابة الفرنسیة حال لعدم التوافق بین الرموز الالتینیة و -

(diacritiquesإال أن له قیمة في نطق،ي العربیةــو هو مبدأ غامض فالنطق بعد مقابلة الصوت بالصوت

الحرف الالتیني \E. É\:بإضافة رموز فللصوت األول عالقة مع الصوت الثاني كتابة و اختالفا في النطق
علم لعدم استعماله في هذا مللثاني كاس، وال معنى )أصل(تلف عن ألنه یخ-آ . بالفرنسیة كما الصوت أ

.أصیلAcil.اإلطار



2013مارس-33عدد  اللغات والثقـافة واآلدابفي  التواصل  

60

الرموزبین للتفریقةخطوط مائلبإضافة نقاط أو ،لسهولة طباعته" إبسوس"أما اللسانیون فیفضلون نظام 
بیة نلغي فیه تعدد و هو حل لكتابة األسماء العر .تعویض المحذوف و المیل إلى الكتابة الحرفیة بدل الصوتیة 

و في حالة استعمال حرفین مقابل حرف .دون الوقوع في الغموضالفصحى المكتوبة اللغة اللهجات بالعودة إلى
،على الناقل أن یحصل على كتابة حرفیة قریبة من النطق األصلي،أي غیاب الحرف في المقابل الالتیني،

و في العربیة حروف .اإلضافة مطبعیا في اللغة الالتینیة خاصةو نقترح توحید هذه . بإضافة النقط و الخطوط
،التكوین الجید في اللغة العربیة من أصوات و صفات المماثلةلها الناقل وعلى تنقل و ال تكتب 

ألن الحل یكون أحیانا في نوع الخط و التركیب و المعجم و الداللة .و الكتابة بأنواعها،و المغایرة و التجاور 
.بالت النقلو مقا

كما یقوم فریق الذخیرة اللغویة في الجزائر برئاسة اللساني الجزائري  عبد الرحمن الحاج صالح و بالعودة إلى 
عمل ثمین للتلمساني الجزائري یحي بوتمان بإنجاز عمل جماعي یعتمدون فیه على تجربة اللغة التركیة التي 

الجزائر ي بالمكتوب الالتیني و التجربة تخص أسماء األشخاص في ى الالتینیة بمقابلة المنطوق العربـــانزاحت إل
.موألقابه

وٕان أهم مشكلة تواجه الفریق هي اإلعراب و اإلعجام و عالقة األسماء بالمرجعیة الدینیة و القیاس على قواعد 
.)8()اإلیزو(

:الجزائرومن األسماء التي تخضع لإلشكال و یكثر استعمالها في 
Ammar َعمار)50(

Omar ُعمار) 51(
Amor ْعمر) 52(

Omar ُعمر )  53(

Hafidh حافظ) 54(
Khalid خالد) 55(

Nazimناظم) 56(

Nacer ou Nasser ناصر   ) 57(
و الختالف .نصرحیث یتغیر االسم بعد ذلك في سجالت األحوال المدنیة إلى حفیظ و خلید ونزیم وناصر أو 

بحیث تستعمل السجالت مقابال للكتابة . حروف المد بین العربیة و الفرنسیة تنشأ مشكلة النقل الحرفي الخاطئ
:أیضاالجزائر و حتى المغرب األقصىمثل ناظم و نظیم و یكثر هذا اإلجراء في : الالتینیة اسمین عربیین

« Les trois voyelles brèves de l’arabe sont notées : a,u,i lorsqu’elles sont longues elles
sont surmontées d’un accent circonflexe :â, û, î » )9( .

:و الحل بالتنقیط في مثل
Sâlem سالم) 58(
Salem سلیم (59)



2013مارس-33عدد  اللغات والثقـافة واآلدابفي  التواصل  

61

)حیث یرمز لألول)ظ(و )ض(والفرق بین صوتین یمیزان العربیة و هما  dhâ :(dha)الثانيو بالزیادة،(
Nadhîra نضیرة)  60(

Abou Dhabi أبو ظبي) 61(
:، في مثل، و هو شكل من أشكال الكاف في الفرنسیة)Q-القاف(و یقابل حرف 

El-Gala - El Kala -مدینة ساحلیة جزائریة–القالة 
.إلى الالتینیةالجزائریة هذه جملة الحلول اللسانیة لمشكالت النقل الحرفي لألسماء العربیة-

:حل علم الترجمة -5-2
و هي كلمات األعالم سماء إلى أالترجمة الصوتیة من بین أهم مشاكل علم األصوات خصوصا بالنسبة دتع

حروف أخرى موجودة یتم استخدام و "ة ال تحتوي على الرموز الصوتیة و الحرفیة ذاتهاتستعار عادة ألن كل لغ
إجراء التكییف في النقل و الترجمة و بتغییر الصوت و هو ما حدث في اللغة السومریة واإلغریقیة في أصال
:مثل

. )10( (I) و تقابل كلها الحرف(oi. ei, i. w)

:العلم و هي على ثالثة أشكالاسم هذه الحلول لمشكلة الترجمة الصوتیة Eugene Nidaداییقترح  أوجین ن
.التكییف الكامل لصوت الكلمة المستعارة وفق النظام الصوتي في لغة المتلقي-
االستعارة البسیطة لصیغة الضبط اإلمالئي السم العلم من لغة المصدر دون الرجوع إلى األصوات أو إلى -

.في لغة المتلقيغرابة الضبط اإلمالئي 
.)11(التمییز بین األسماء المعروفة و غیر المألوفة األمر ،إیجاد حل وسط و یستلزم -

و إن كان هناك تكتب ،أدبيتقلیدو علیه تكتب األسماء المعروفة كما تلفظ في لغة المتلقي إذا لم یكن هناك 
: بالتقلید اإلمالئي في لغة المصدر مثل. اللغويمع عدم االكتراث و هو نوع من األمان،كما هي في لغة المتلقي

Avicenne.ابن سینا، تكتب بالالتینیة

أي أن لغة :في تلك اللغة صوات غیر المألوفة فتكتب في لغة المتلقي وفق أسالیب علم األاألعالم أما أسماء 
ذلك أن تولید شكل آخر من .باعتبار قراءتها من متلق یعرف هذه اللغة دون الرجوع إلى المصدرغالبة الناقل 

.)12(و إن كان التكییف بالتقارب الصوتي ممكنا،الكتابة أمر مستحیل

للنقل الصوتي مشكالته ككتابة أصوات لغة المتلقي و مواقف المتلقین نحو إدخال أصوات أو رموز أجنبیة من 
.للنقللغة المصدر، و عندما یكون النظام اإلمالئي ناقصا تظهر المشاكل الحقیقیة 

بما أن الصیغة الناتجة یمكن أن ،یمكن أن تسبب صعوبة حادة ،إن أكثر أنظمة النقل الحرفي متانة و تناغما 
.یكون لها معنى آخر في لغة المتلقي

یخلق لبسا مع Misbahبدل الكتابة الصوتیة Mesbah"مصباح"إذا طبقنا ما قلناه على العربیة نجد أن اسم 
لذلك ال نترجم األسماء حتى في حضور االشتقاق الداللي و الشكل الحرفي أساسي معجم المصباح المنیر مثال

. )13(لكل لغة مكتوبة

كل شروط التمثیل الشكلي المختلف بین اللغات ككتابة الرموز المستعملة في ىتشمل عقود الكتابة عل"
".تبة البحثترجمة كا.."صیاغة أسماء األعالم
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« Les conventions de l’écriture englobe toutes les exigences de présentation formelle
différant d’une langue a l’autre : écritures des nombres de signes usuels : emploi des
majuscules, nom propres.. » (14).

و هو )15(على قاعدة لغة الناقل-و فرنسي عربي،عربي فرنسي-وقد اعتمد واضعو معاجم و قوامیس اللغة 
Alain Rey .ألالن رايle Robert"روبیر"ما ورد في مقدمة

: ذلكحیث اقترح شكل فرنسة نقل أسماء العلم و مثاله في 
Suleyman و لیس  Soliman سلیمان   ) 62(

Mohammed Boukharouba dit Houari Boumediene محمد بوخروبة المدعو هواري بومدین) 63(
Mûhammed Abou – Kharrûba dit Hawwari Abou – Madyan :و لیس 

Abd el - Qader و لیس Abdel Kader :       القادرعبد) 64(
سم إال أن الغیرة على اال, )16(أما  بیتر نیومارك فیعتمد على تطویع و تكییف اسم العلم بحسب نطق المتلقي 

ى ـعلإلى بلدها األصلي سماء العربیة نسبة األلذلك یستحسن .كما یقول كالغیرة على الوطن و اللغة و الدین
و یحبذ الكتابة الصوتیة باالقتراض ،في الكتابة أما الحدیثة فیقترح تطویعها لنطق اللغة المستقبلةالطریقة التاریخیة

:ل االقتراضـو لیس النقل الحرفي و من وسائ
المحافظة على التقلید التاریخي لكتابة هي الترجمة الحرفیة و الترجمة المباشرة و الترجمة الرسمیة بالتجنیس

طریقة " حسان بالعودة إلى منظمات الترجمة تمام كما اقترح،)17(واإلضافة و الحذف و االستعارة االسم 
ثم التقید بتقنیات الترجمة الصحیحة عبر ،لصحیحة إلصالح كتابة األسماء العربیة بإخضاعها للقواعد اللسانیة ا

تحلیل االجتماعي و الثقافي والدیني الوالنظر في حل جذري للمشكل بالعودة إلى ،النقل الحرفي الدقیق
.نقل األسماء العربیة إلى أي لغة أخرىعالقة بمشكللما لهذه الحقول من )18(" والسیاسي واالقتصادي

جهود البحث بین اللسانیات والترجمة واإلعالم اآللي كفیل بحل المشكلة التي تمثل وخالصة القول إن تضافر
.قضیة هویة بالدرجة األولى

:خاتمة
واحترام ،و نظام الصوامت و الصوائت و السیاقات التي یرد فیها اسم العلم،إن مراعاة القواعد التركیبیة 

تسمح بالنقل الحرفي بمساعدة أبجدیة صوتیة عالمیة یراعى فیها نظام األصوات المشترك بین ،المدونة التاریخیة 
بمساعدة اإلعالم اآللي ، فإذا أردنا النقل الحرفي ألسماء األعالم الدقیقةاللغات ومن ثم االهتداء إلى تقنیات النقل 

واحترام خصوصیات بالتكییف واالقتراض لها أو مشابهةثلةاعلینا وضع رموز ممومنها  الجزائریة العربیة
. المرجعیة الثقافیة العربیة ألنها ممیزة للهویة 
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اإلرهاصات األولى للروایة الجدیدةالوعي،تیار
سلیمة خلیل

قسم األدب العربي
میلة-المركز الجامعي

ملخص
الوعي خالل القرن العشرین فتحا جدیدا في األدب، وذلك لما أحدثته من ثورة فنیة على تقالید القص مثلت روایة تیار 

الكالسیكي وقد بلور هذا االتجاه السردي الجدید تحّوال فكریا وحضاریا طبع الحیاة الغربیة قبل أن یكون نتیجة فرضها 
غایر وعلیه فقد سعت هذه الدراسة إلى استكناه هذه الظاهرة التطور اإلبداعي باالنتقال من نمط سردي معین إلى نمط آخر م

.السردیة

. تیار الوعي، الروایة الجدیدة، تحول سردي، كتابة مغایرة، اإلرهاصات، سرد استبطاني:الكلمات المفاتیح

Résumé
Durant le xxémesiécle, le roman du courant de la conscience est considéré comme une
nouvelle inauguration dans la littérature, car elle a provoqué une révolution artistique dans
les traditions de la narratologie classique.Ce nouveau courant narratologique est apparue tel
un changement au niveau de la pensée et de la civilisation et qui a caractérisé la vie
accidentelle avant d'être une résultat du développement de la création littéraire par le
passage d'un type narratologique bien spécifié à un autre type différent de celui-ci.
De ce fait, cette étude a essayé de découvrir ce phénomène narratologique.

Mots clés : Le courant de la conscience, le nouveau roman, changement narratif, écriture
différente, les premiers signes, narration déductive.

Abstract
The stream of consciousness novel, in the twentieth century, constituted an utter inauguration
of a new path in literature, because it was an artistic revolution against the classical
narration. This new mode of narration marked a tergiversation in the intellectual life and
civilization of the Western world before being merely the aftermath of an inevitable
innovative development from a certain mode of narration to a divergent one. Hence, this
study is geared towards delving into this phenomenon of narration.

Keywords: Stream of consciousness, the new novel, narrative shift, different writing, the
forerunners, introspective narration.
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:تمهید
ثــورات وتطــورات علمیــة وٕانســانیة تمثلــت ،لقــد شــهدتالفترة الممتــدة مــا بــین القــرن التاســع عشــر والقــرن العشــرین

فــي الثــورة الصــناعیة التــي أحــدثت خلخلــة فــي البنیــة االجتماعیــة بمــا أفضــت إلیــه مــن تغییــر فــي الخارطــة ؛أساســا
العمرانیة للمدینة وظهور الطبقة البورجوازیة وما صاحبها مـن تغیـرات أخـرى، جعلـت مـن الفـرد الحقیقـة األسـاس فـي 

.العالقات اإلنسانیة، إذ أضحى هو معیار الوجود
كــان علــى الصــعید العلمــي والتكنولــوجي الــذي تمخــض عنــه بــروز عنصــر ،رة تطــور آخــروقــد صــاحب هــذه الثــو 

الحربـــان :التـــي بقـــدر مـــا كانـــت أداة للبنـــاء، كانـــت أداة للهـــدم والـــدمار؛ بمـــا أفرزتـــه مـــن حـــروب كـــان أهمهـــا،اآللـــة
.الكونیتان األولى والثانیة، اللتان كانتا بمثابة كسر لسلم القیم

الــذي انهــارت أحالمــه فــي أن یحقــق العقــل اإلنســاني ،األثــر البــالغ علــى نفســیة الفــردوقــد كــان لهــذه التغییــرات
الســـعادة للبشـــریة، فبـــدأ ینتابـــه القلـــق واالغتـــراب، وهـــذه التطـــورات طبعـــا لـــم تبـــق بعیـــدة  عـــن المجـــال األدبـــي وســـیما 

كمـا عّبـر عـن ذلـك الناقـد -سـان التي عادة ما تكون تعبیرا فنیا عن حدة األزمات المصـیریة التـي تواجـه اإلن،الروایة
إذ فــي ظــل تلــك التغیــرات باتــت الــذات المبدعــة "المتاهــة والتمویــه فــي الروایــة العربیــة": فــي كتابــه" ســامي ســویدان"

.تّحس غموضا یعتري حركة الواقع، كما تشعر أن الذات اإلنسانیة مهّددة بالذوبان والتالشي
ق فعـل إبـداعي حـدیث یسـتجیب لمعطیـات الحیـاة الجدیـدة فظهـر وفي ظّل هذا كّله أضحت الضرورة ملحة إلى خل

في الساحة األدبیة كتـاب تـأثروا بتلـك المعطیـات، فكانـت حـافزا للتمـرد علـى الجمالیـات الروائیـة المألوفـة، إذ بـدا لهـم 
سـلوكي أن ثمة خطوة یتحتم على الروایة أن تخطوهـا؛ وهـي االنتقـال مـن الروایـة االجتماعیـة التـي تعنـى بالوصـف ال

.إلى الروایة النفسیة التي تهتم بالتجربة الشخصیة للفرد،الظاهري
وهكذا اخترق الكاتب المـأزوم الخطـاب الروائـي السـائد فكّسـر أشـكاله الكالسـیكیة التـي أسسـتها الجماعـة؛ لیبحـث 

ح علیــه بـــ وأخیــرا اهتــدى إلــى نمــط ســردي مســتحدث اصــطل.عــن عــوالم وتقنیــات تجّســد اغترابــه وانطــواءه علــى ذاتــه
stream" تیـار الـوعي" of conxiouness الهتمامـه بالجوانـب النفسـیة والذهنیـة للفـرد، حیـث مثّـل هـذااالتجاه ثـورة

فنیة على تقالید القص الكالسیكي، وبناء على أنقاضها فنیات كتابیة حدیثـة مـن شـأنها التغلغـل إلـى ذات الشـخوص 
.لى عوالم الوعي والالوعيوسبر أغوارها، خاصة بعد انفتاح النص الروائي ع

Stream ofمفهوم تیار الوعي -)1 consciousness:
: تحدید المصطلح في علم النفس-)1/1

،وقـــد WilliamJames)1*("ولیـــامجیمس"تّیـــار الـــوعي مصـــطلح مـــن ابتكـــار الفیلســـوف وعـــالم الـــنفس األمریكـــي 
ــــنفس (ظهــــر ألول مــــرة فــــي  سلســــلة  مقاالتــــه  ــــم ال ــــة ،)االســــتبطانيحــــول بعــــض إســــقاطات عل التــــي نشــــرتفي مجل

. ) Principales psychologie)2"مبـادئ علـم الـنفس"وأعیـد طبعهـا بعـد ذلـك فـي كتابـه م1884عـام Mindماینـد
ولقــد اســتعار جــیمس هــذا المصــطلح بعــد أن اكتشــف ذلــك الشــبه بــین التغیــرات التــي تحــدث فــي حیاتنــا الحمیمیــة و 

. )3("عــن االنســیاب المتواصــل لألفكــار والمشــاعر والــذكریات داخــل الــذهنتجدیــد المیــاه فــي مســار النهــر، معبــرا بــه 
هــو التــدفق والجریــان ؛فالشــيء الــذي یجمــع بــین حالــة المیــاه فــي مســار النهــر وحالــة المشــاعر واألفكــار فــي الــذهن

. الالنهائي والتغییر المستمر
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یـرون أن الـوعي " برجسـون"و" جـیمسهنـري"و" ولیـام جـیمس"فإن الفالسفة المطلعین على علم النفس من أمثـال 
اإلنساني نفسه هو عملیة تطور وتشكل ال تتوقف ، ومن ثم فكل إنسان ال یملك شخصـیة ثابتـة وال طبیعـة أو هویـة 

شـعورا یفـیض بضــروب التغییـر والتقلـب والتـدفق والتفاعـل عبــر -بــدال مـن ذلـك -وٕانمـا یملـك ،قائمـة أبـدا ال تتغیـر
،  فــأطلق علیهــا  هــذه االســتعارة  الشــعریة الموحیــة  )4(باعــات الحســیة والصــور والتــوتراتتیــار مــن الــذكریات واالنط

التـي تـدل trainأو تقـاطرChainسلسـلة:مـؤثرا إیاهـا علـى تسـمیات و مصـطلحات أخـرى مثـل، ) تیـار الـوعي(
الحیـاة الداخلیـة، ألن الـوعي حسـب -الفكـر-فاسـتقر أخیـرا عنـد عبـارة تیـار الـوعي ،)5(على ضـرب مـن االسـتمراریة

أو متقطعـــا،ألن كلمـــات مثـــل سلســـلة أو تقـــاطر ال تصـــف الـــوعي وصـــفا مناســـبا، یـــتالءم مـــع رأیـــه ال یظهـــر مجـــزءً 
.)6(وفیضانهجریانه
فـي رأیـه كـل مـا هـو عقالنـي ومفهوم الوعي عند جیمس شامل، یسـتوعب التجـارب الحسـیة والشـعوریة،فهو یظـم "

.)7(وغیر عقالني، ما هو انفعالي،وما هو مرتبط بأعمال العقل والنسیان والذاكرة
أما في النقد األدبي وكیف انتقـل المصـطلح إلـى الروایـة، فهـو نتـاج  الـتالقح  .هذا عن المصطلح في علم النفس

.والتداخل  الواضح والمتبادل  بین علم  النفس واألدب
):السرد(هوم تیار الوعي في النقد األدبي مف-)½

مــاي ،فــي مقالــة للناقــدة م1918:عــامأفریــلفــي "ظهــر مصــطلح تیــار الــوعي فــي النقــد األدبــي للمــرة األولــى 
مشــیرة إلــى  "Dorothy richardson)8(دوروثیریتشاردســنلــدى تعقیبیهــا علــى روایــات May Sinclairســنكلر

، ثـم اسـتعمل نقـاد األدب )9(" أسلوبها  الجدیـد فـي  تصـویر الشـعور فـي تقـدیم الحـاالت النفسـیة للشخصـیات الروائیـة
.هذا التعبیر لوصف نمط من السرد الحدیث یعتمد على ذلك الشكل االنسیابي للذهن

ود أي واقـع خـارجي، ویعتبـر أن األنـا التعبیر األدبي عن مذهب األنانة، الذي ینفـي وجـ"فقیل عن هذا التیار أنه 
.)10("وحدها هي الموجودة وأن الفكر ال یترك سوى تصوراته

وبهذا تغیر اهتمام الكتاب من الجوانب الخارجیة للشخصیة إلى الجوانب المظلمة والخفیـة التـي ال یمكـن التعبیـر 
.عنها
یعة، وتلك العالقة لـم تكـن مجـرد سـلوكیات، فالقص موضوعه منذ األزل عالقة اإلنسان بأخیه اإلنسان أو بالطب"

إال  أن  القـص  كـان  یتوقـف  عنـد  الوصـف  السـلوكي  ؛ترسـبت داخـل اإلنسـان، بل سبقتها دوافـع ونـوازع متعـددة
مســـتقالاالظــاهري  والتركیـــز علـــى  البعــد االجتمـــاعي  فـــي المســـألة  دون التعمــق فیـــه، بـــذلك  بقــي اإلنســـان  كیانـــ

عــن مســتقالافردیــا، مــا فــرض  ظهــور نمــط روائــي یهــتم بــالنفس اإلنســانیة  كیانــ)11("القصصــيبعیـدا عــن الســیاق 
.الجماعة،  فأصبحت مهمة الروائي  فتح تلك األبواب  المغلقة، ورصد ما یختلج في وعي الشخصیة

ن فالــذه-وصــف الشخصــیة مــن الخــارج -" Virginia Woolf"" فرجینیــا وولــف"فبــات مــن الخطــأ كمــا تــرى "
.)12("لیس إال المجرى المستمر للصور والذكریات

للداللـة  علـى  مـنهج  فـي تقـدیم  الجوانـب الذهنیـة للشخصـیة فـي )  "تیـار الـوعي(لهذا  استخدم هذا المصـطلح  
ولكـــن یتغلغـــل فیهـــا بهـــدف ســـبر ،فهـــو  ال یهـــتم  بالدرجـــة  األولـــى  برســـم  الشخصـــیة مـــن الخـــارج،)13("القصـــص

.مكنوناتها الباطنیة لیقدم صورة لواقعها الداخلي
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»"روبــرت همفــري"لقــد خــّص الناقــد   Robert Humphry بتیــار  الــوعي فــي  الروایــة "فــي كتابــه الموســوم «
ســلوب، ، هــذا المصــطلح والمــنهج الســردي  بدراســة مفصــلة، ضــمنها أهــم  الروایــات التــي انتهجــت  هــذا األ"الحدیثــة

، وغیــرهم، حیــث یــرى همفــري "ولیمفــولكنر"، "فرجینیــاوولف"، "جیمســجویس"وأبــرز الــرواد الــذین أبــدعوا فیــه أمثــال 
أن مجــال الحیــاة الــذي یهــتم بــه أدب تیــار الــوعي هــو التجربــة العقلیــة والروحیــة، مــن جانبیهــا المتصــلین بالماهیــة "

وتشتمل الكیفیة على ألـوان الرمـوز -ذكریات-عقلیة من أحاسیسوتشتمل الماهیة على أنواع  التجارب ال.والكیفیة
.)14("والمشاعر وعملیات التداعي

فـي  التعریـف بهـذا الـنمط السـردي، حیـث زعـم ،والناقد نفسه نجده في موضع  آخر یؤثر المضـمون عـن الشـكل
.یكها  وأهدافها ومغازیهانأن روایة تیار الوعي تتمیز بموضوعها أكثر من تك

فأسرع ما یتعـرف بـه علـى روایـة تیـار الـوعي هـو مضـمونها، فـذلك هـو مـا یمیزهـا ال ألـوان التكنیـك فیهـا، وبـذلك 
یثبــت بالتحلیــل أن الروایــات التــي یقــال عنهــا أنهــا تســتخدم  تیــار الــوعي، بدرجــة كبیــرة هــي الروایــات التــي یحتــوي 

.)15(اشة تعرض علیها في هذه الروایةمضمونها الجوهري وعي الشخصیة؛أي أن الوعي یخدمنا باعتباره ش
وٕاذا تمعنــا هــذا التعریــف جیــدا نجــده  یحمــل فــي طیاتــه خلطــا  بــین تیــار الــوعي منهجاســردیا ، وبــین المصــطلح 

باعتبــاره أســلوبا للتعبیــر عــن الــذهن، هــذا فضــال عــن أن كــل مضــمون هــو فــي حاجــة إلــى تقنیــات وٕاجــراءات ،نفســه
وبخاصــة ،ط السـردي نمــط مغـایر یختلــف بتكنیكـه ومضــمونه عـن الســرد التقلیـديســیما أن هـذا الــنم،تبلـوره وتجسـده

وزمـــن متـــداخل ومتشـــظي وحبكـــة متشـــرذمة تـــتحكم فیهـــا ،فـــي بنائـــه الســـردي الـــذي یتصـــف بشخصـــیة غیـــر عادیـــة
.عملیات ذهنیة متداخلة بین اآلن والكان 

" تیــار الــوعي فــي الروایــة العربیــة الحدیثــة"فــي  كتابــه الموســوم بـــ "محمــود غنــایم"لذلكفهــذا  التعریــف كمــا یــرى  
غیر كاف؛ وحجته في ذلك أننـا باإلمكـان  أن  نصـنف روایـات عدیـدة  تتعـرض  للحیـاة  الداخلیـة  للشخصـیة  إلـى 

.)16(یفترض طریقة وأسلوبا لذلك،حقل تیار الوعي، وهي لیست كذلك ألن تقدیم ما یعتمل في وعیها
أدى بالنقـاد  إلـى  الوقـوع  فـي  فوضـى  ا،سـردیاعـض الفنیـات التـي تجّسدهأسلوبوهذا الخلط بـین تیـار الـوعي و ب

ـــة والفرنســـیة ففـــي اإلنجلیزیـــة مـــثال .المصـــطلح ، الســـیما  اســـتخدامه  فـــي  اللغـــات  األوربیـــة كاإلنجلیزیـــة واأللمانی
Streamتواجهنـا سلسـلة مـن المصـطلحات منهـا تیـار الوعیــ تیـار التفكیـر  of thoughوج الـداخلي والمونولـdirect

Interionmonologوغیرها من الّتعبیرات التي تصب في حقل الحیاة الذاتیة للّشخصیة)17(والرؤیة الّداخلیة ،.
Stream(إال أّن المصــطلح اإلنجلیــزي تیــار الــوعي of conciuosness( شــهد تــداوال    وانتشــارا عــالمیین بــین

.الذكر،التي أعدت بدورها تقنیات وآلیات للتعبیر عن تیار الوعي في الروایةمقارنة بالمصطلحات سابقة .) 18(النقاد
حیــث نلمــس تحدیــدا للمصــطلح " القــارئ العــادي"تیــار الــوعي فــي كتابهــا الشــهیر"فرجینــاوولف"وتعــّرف الكاتبــة 

يء أكثـــر بأســـلوب الشـــ"، وحددتـــه "بأنـــه أســـلوب التسلســـل العفـــوي"بشـــكل مبســـط، صـــاغته مترجمـــة الكتـــاب واصـــفته 
.)19("بالشيء یذكر

بأّنـه جریـان الـذهن الـذي یفتـرض " المصطلح الـذي عرفـهواضع،"ولیامجیمس"وهي بهذا القول تتقاطع مع العالم 
.)20("عدم االنتهاء واالستواء

وهي كـذلك تركـز علـى آلیـة التـذكر التـي عـادة مـا تكـون مـن أعمـال الـذاكرة، التـي بـدورها تعـد جـزءا مـن الـوعي، 
إذ یشـــكل التـــذكر فیهـــا ملمحـــا بـــارزا، بـــل إّن التـــذكر یعـــد أحـــد ؛صـــائص الـــزمن فـــي روایـــة  التیـــاروخاصـــیة مـــن  خ
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، وٕاذا قلنـــا التـــّذكر فإننـــا نعنـــي بالضـــرورة اســـترجاع )21(تیـــار الـــوعي"المقّومـــات الســـیاقیة الرئیســـة فـــي تشـــكیل روایـــة 
فــي )22(ع الماضــي أن یغــزو الــوعيألن الــذاكرة الحقیقیــة  تســمح لوجــه مــن وجــوه الواقــ"واستحضــار لكــل مــا مضــى؛ 

مــا یجعــل الترابطــات الزمنیــة  تختــل فــي  الــذهن، فتبــدو غیــر مرتبــة ترتیبــا منطقیا،الســیما إذا عرفنــا ؛اللحظــة الراهنــة
الـــذي یمثـــل معطـــى مباشـــرا مـــن معطیـــات  "هـــو الـــزمن النفســـي  ؛أیضـــا أن الـــزمن المعتمـــد فـــي روایـــة تیـــار الـــوعي

، علـى حـد تعبیـر برجسـون الـذي نلفـه یركـز علـى )23("نفسیة والشعوریة في النص األدبيالوجدان ویقترن بالحاالت ال
وكمــا نعلــم أن الســیالن واالســتمراریة والفیضــان مــن . )24('"التــي یعنــى بهــا الســیالن المســتمر للــزمن،مقولــة الدیمومــة

ســـتذكار لألحـــداث إال أن التـــذكر المقصـــود هنـــا یختلـــف عـــن عملیـــة اال. خصـــائص الـــنص فـــي روایـــة تیـــار الـــوعي
وفي أغلـب األحیـان ،ا ذهنیادعملیة غیر قصدیة فالشخصیة تعیش شرو )التذكر( الماضیة، كون أن العملیة األولى 

الحـــــوار الـــــداخلي ( شخصـــــیة إنفصـــــامیة تعـــــیش حالـــــة مرضـــــیة تعبـــــر عـــــن هـــــذه االنفصـــــامیة بأســـــلوب المونولـــــوج 
أبطالهــا مــن ذوي العاهــات أو المرضــى، فــإذا كــان األمــر إذ أن ؛تشــترك فیــه الروایــات الجدیــدة" وهــو مــا ،)المباشــر

عنـدها نجـد الشخصــیات تنسـاق إلــى هـذه الحركـة االنفصــامیة، التـي هـي الحــوار الـذاتي فإنــه . یتعلـق بروایـة منطوقــة
الـذي " علـى تخـوم البـرزخ"وهـذا مـا یتـواءم مـع بطـل الروایـة .)25("من الضروري أن یكون المـتكلم إنسـانا غیـر عـادي

ــا فــي صــورة الحاضــر الغائــب ســواء قبــل بــدا إ نســانا فاقــدا للــوعي أو بعبــارة أدق یعــیش حالــة الالوعــي، إذ یظهــر لن
ففي الحالة األولى یستخدم السارد الحوار الباطني ساعة ركوبـه السـیارة محـدثا نفسـه بعـدما تفاقمـت  . الحادث أم بعده

لیسـتعید بعـض الـذكریات القریبـة و ،لعودة إلـى الماضـياالنكفاء على الذات و اىمشاكله،التي لم یجد لها منفذا سو 
.البعیدة

یرحـل إثرهـا إلـى ،فإن البطل یفقد الوعي تماما ویغیب عن الواقع مدة مـن الـزمن) بعد الحادث(أما الحالة الثانیة 
ألنهـا شخصـیة إنفصـامیة وهـي میـزة الروایـة المنطوقـة، " Michel butorمیشال بوتورعالم الخیال لیبدو كما یقول 

وهــو مــا ،ولكــن یخاطــب نفســه بضــمیر المخاطــب أو یتحــدث عنهــا بضــمیر الغائــب،ال تــتكلم دومــا بضــمیر المــتكلم
أي أن فــي الــذات ؛ )26("ال ســیما فــي التمییــز بــین مســتویات الــوعي والالوعــي .یجعــل دراســة الضــمائر ذات أهمیــة
. الواحدة تتداخل عدة ذوات وأصوات
) أنــــا(راح البطــــل یوظــــف نظامــــا مــــن الضــــمائر مراوحــــة بــــین ضــــمیر المــــتكلم وللتعبیــــر عــــن هــــذه االنفصــــامیة

؛)نحن(وأحیانا ضمیر الجماعة المتكلمین ) هو(و الغائب ) أنت(والمخاطب
أنا أمسك زمامها أطرافي جبلت على ما 

هذا أنت أو أنا الطافي... یجب من الحركات 
سؤال كیف تتسامق هذهیراجعك ال... فوق عقدة التعقیدات 

)27(یتحجم حجمها بالتضخم خداعا ، فهي كذات األلواح  یهزها ماء كاذب... الشجیرات 

فــالنص كمــا نلحــظ یكشــف عــن تالعــب وتعــدد للضــمائر یعكــس حالــة الضــیاع والقلــق التــي تنتــاب ذات البطــل، 
)28("مؤشرا إلى اختالف في منطقـة الالوعـي"حین تكون الضمائر ،ووظیفة التعدد ال تقف عند هذا بل یتخطى ذلك

فبینما یختص ضمیر الغائب بالسرد الخارجي، ونتمثله في األنموذج السابق عند حدیث السـارد عـن الشـجیرات التـي 
كانت على حافة الطریق، في حین إن المخاطب والمتكلم یختصان بتیار الوعي الـداخلي بـین الشخصـیة وذاتهـا، مـا
یجعلها تكلم نفسـها تـارة بضـمیر المـتكلم أنـا وتـارة أخـرى بضـمیر المخاطـب، محاولـة خلـق ذات أخـرى موازیـة لـذاتها 
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ذلــك االنتقــال المفــاجئ بــین الضــمائر، ؛والشــيء الالفــت لالنتبــاه فــي المقطــع أعــاله. تحاورهــا وتتبــادل األفكــار معهــا
، إذ ال نعثـر )أنـت(إلیه عنـد توظیـف أسـلوب المخاطبـة مع حذف للمحال،وفي الجملة نفسها دون وجود منطقیة ما

ي الـذات وانقسـامها ظوهـذا مـا یزیـد مـن تشـ. في الـنص علـى قرینـة تـوحي بوجـود شـخص آخـر یشـارك البطـل حدیثـه
وهــو تعبیــر أیضــا ،و تصــدعها مــن الداخلبعــد تالشــي الحــدود الفاصــلة بــین الــداخل و الخــارج،إلــى أنــوات متصــارعة

:اقعها النفسي القلق وبین واقعها الخارجي المتأزم الذي لم تجد له مخرجا حیثعن تأرجحها بین و 
تشتد البصیرة على البصر

سدت المداخل
)29(و أبواب أغلقت

الــذي "اهللا الخطیــبعبــد "ویمكـن أن نستشــف أیضــا  بعــض مزایـا أســلوب تیــار الــوعي مـن خــالل تعریــف  الناقــد 
أسلوب تعبیر في األدب والفـن یعتمـد البصـیرة الذاتیـة فـي اسـترجاع الوقـائع التـي حـدثت ومضـت بعیـدا " وصفه بأنه 

عــن العالقــات الدینامیكیــة وتحّولــت إلــى رمــوز ودالالت ترســبت فــي أعمــاق الــذات اإلنســانیة وأحیانــا إلــى صــور فــي 
من أمـاكن ضـبابیة كـاألحالم، ال حـدود هندسـیة لهـا وال تـاریخ ثابـت، فـي حالة االنفجار النفسي العنیف بحیویتهـا ضـ

.)30(هذا  األسلوب یحاول األدیب أو الشاعر أن یبعثها من مكامنها  الضائعة إلى النور وسطوح األشیاء
:وهو تعریف نلفه ال یبتعد كثیرا عما قیل آنفا،حیث تضمن بعض ما تقوم علیه روایة التیار

تقـــوم علـــى االســـتبطان الـــداخلي، فالرؤیـــة هنـــا تكـــون رؤیـــة ذاتیـــة تقتصـــر علـــى ســـبر دهـــالیز الـــذات :الرؤیـــة-)1
ــا  اإلنســانیة، ومحاولــة فضــح مــا اســتتب بــداخلها، وال یتــأتى هــذا إال إذا تكلمــت الشخصــیة عــن نفســها  بنفســها، وهن

لتـــداعي الحـــر لألفكـــار، مناجـــاة وهـــي كثیـــرة منهـــا المونولـــوج الـــداخلي بنوعیـــه، ا؛تلمـــیح  لـــبعض تقنیـــات االســـتبطان
.النفس

والتــي تنتمــي إلــى هــذا " المحســن بــن هنیــة" للكاتــب التونســي " علــى تخــوم البــرزخ"وال ضــیر أن نستشــهد بروایــة 
، إذ كــان الســرد فیهــا یــدور علــى لســان شخصــیة محوریــة بطلــة، فالروایــة قامــت علــى "تیــار الــوعي" الحقــل الســردي

إلـى إحـدى شخصـیاتها وهـو البطـل الـذي یمثـل السـارد نفسـه حیـث نجـده ،لقیـام بـهالحكـي الـذي أوكـل السـارد مهمـة ا
:فتكون الرؤیة الداخلیة هي المسیطرة على النص ویبدو هذا واضحا في مستهل الروایة،یتابع األحداث من الداخل

تسلك مسلكا –تنفصل ...عن البصر ...تنقلب البصیرة 
بصر الوصل مع ال...داخلیا 
تأخذ معك البصیرة تسكبها على ... منحل

صحف منتشرة في تداخل وتعارض على 
)31(مدى الصور المعتمة في متاریس الذاكرة

تـوتر یعد هذا المونولوج مفتاح الروایة، إذ یتحرك داخل وعي البطل شكل حوارا بین إثنـین، یصـعد حالـة القلـق وال
إلــى )البصــر(وهــو انتقــال مــن الخــارج أي ،وهو یعكــس طبیعــة الســرد فــي الروایــة القــائم علــى التبئیــر الــداخلي،لدیــه

ـــداخل  ـــة )البصـــیرة(ال ـــنفس ذاتهـــا " ، فتصـــبح الرؤی التـــي تنفـــذ بواســـطة الحـــدس )32("رؤیـــة مباشـــرة للـــنفس بواســـطة ال
النظـــرة " والبصـــیرة إلـــى مكنونـــات األشـــیاء، ولعـــل الكاتـــب هنـــا یتقـــاطع و الروایـــة التیاریـــة الغربیـــة فـــي اتكائهـــا علـــى 

الفلسفیة التي تؤمن بوهمیة العالم الظواهري وواقعیة العـالم المیتـافیزیقي البـاطني، باعتبـاره منبـع الحقیقـة المیتافیزیقیـة 
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التـــي یمكـــن إدراكهـــا بواســـطة الحـــدس أو البصـــیرة الباطنیـــة فـــي حـــاالت فقـــدان ،ســـیكولوجیة الفلســـفیةذات الطبیعـــة ال
وهو القائل عند وقوع الحادث ودخوله الغیبوبة؛)33(."وغیاب العقل على نحو كلي أو جزئي موقوت ،الحواس

انتفى الوزن، وانعدم الجذب إلى األرض ، تصاعدت 
منتحررت ... مع الدخان والغبار 

الملموس والمحسوس، تخلصت من عناصر 
)34(خلصت إلى جوهري... الطین واألمالح والحدید

لیوكـل العمـل إلـى الجـوهر ،بمـا فـي ذلـك الحـواس)الخـارجي(فالبطل تخلص من كل ما له عالقة بعالمـه المـادي 
البطـل، /ألننا نتلقاها مـن وجهـة نظـر السـارد؛ولیست منقولةأو البصیرة الداخلیة، وعلیه فالروایة تغدو روایة منطوقة

إلــى -أیضــا–وٕاذا كانــت الروایــة منطوقــة فهــي إحالــة .ملتمســا تقنیــة المونولــوج  الــداخلي،المشــارك األول فــي الســرد
.  تالشي دور الراوي الكالسیكي العلیم بكل شيء، وهذا ماثارت علیه الروایة الجدیدة 

ــزمن-)2 ة، وكــل هــذا نــاتج عــن میكتنفهــا التــداخل والشــذر -كمــا ســبق وأشــرنا-الــزمن  فــي روایــة التیــارحالــة  :ال
اعتمادهــا علــى االرتــداد إلــى الماضــي فــي زمــن الحضــور،هذا النكــوص إلــى الــوراء یكــون مــن عمــل  الــذاكرة التــي 

ود هندسـیة لهـا وال تـاریخ ال حـد: وذلك ما نوه إلیه الناقـد فـي قولـه،استعاض بها  لتحقیق ضرب من الوعي االزمني
وهـو زمـن الماضـي المستحضـر " ،وهي میـزة الـزمن فـي هـذا الـنمط السـردي الـذي یغلـب علیـه الـزمن النفسـي. ثابت

حلمالیقظــة أو حلــم النــوم، وبعبــارة . وهــو أیضــا زمــن المســتقبل المعــاش فــي الحلــم،بواســطة الــذاكرة والومضــة الورائیــة
.)35("المقاس أدق زمن الدیمومة الجاري ال الزمن

أشــار الناقــد أیضــا إلــى األحــالم والهــذیان وهمــا خاصــیتان تشــتغل علیهمــا الشخصــیة فــي الروایــة، التــي عــادة مــا 
فتبحـث عـن مجـال لإلشـباع رغبـة مـا لـم تتحقـق ،تكون غیـر عادیـة، فقـدت القـدرة علـى التكیـف مـع واقعهـا الخـارجي

ة مرتــــدة نحــــو الــــّداخل إلــــى الــــذكریات أو المناجـــــاة فــــي عالمهــــا الخــــارجي، فــــاألحالم عبــــارة عــــن صــــرخة مكتومــــ
.)36(واألحالم

كــان هــذا تحلــیال وتفســیرا لــبعض خصــائص األســلوب التیــاري فــي الروایــة، مــن خــالل التعریــف الســابق، وهنــاك 
.تقنیات أخرى سوف یأتي الحدیث عنها في الجانب التطبیقي

:تركیب
بقى هذا األخیـر رجراجـا  یـأبى ) تیار الوعي(ضبط المصطلح رغم المجهودات المبذولة من لدن النقاد، لمحاولة

وبـین ، اإلمساك  والتحدید، تنتابه نوع  من الضبابیة المتأتیة أحیانا من خلط النقاد بین تیار الوعي نوعـا أدبیـا سـردیا
.المونولوج الداخلي باعتباره أسلوبا  یعبر به عن مناطق خفیة من الوعي البشري

یمكننـــا الخـــروج  بتعریـــف بســـیط لتیـــار الـــوعي ،ن أننـــا إذا جمعنـــا  شـــتات تلـــك التعریفـــاتلكـــن هـــذا ال یمنـــع مـــ
وفــق جملــة مــن التقنیــات واألســالیب ، باعتبـاره نمطــا ســردیا یــتم بواســطته تقــدیم المحتــوى النفســي والــذهني للشخصــیة 

.السابقةالخاصة ،مثل المونولوج الداخلي، والتذكر كآلیات كانت نقاط مشتركة بین التعریفات
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: تیار الوعي في الروایة الغربیة والعربیة-)3
:تیار الوعي في الروایة الغربیة-)1/3

الـذي جـاء لیمثـل ثـورة حقیقیـة فـي تـاریخ  التطـور "لقد  كان للغرب السبق في  ابتداع هذا النمط الروائي الجدید، 
.)37("القرن العشرینالسردي، وهذا االتجاه في صورته الناضجة هو بالطبع من نتاج 

وٕاال لظهـــر فـــي فتـــرة ســـابقة للقـــرن ،وممـــا الشـــّك فیـــه أن هـــذا الفـــتح الجدیـــد فـــي األدب، لـــم یكـــن ولیـــد الصـــدفة
همت في ظهور هذا المنهج ضمن الكتابـة السـردیة، سالعشرین،وهذا ما یجعلنا نتساءل عن المؤثرات والعوامل التي ا

).القرن العشرین(وفي هذه الفترة بالذات 
لقد  شهد هـذا القـرن  ثـورات علمیـة وٕانسـانیة، تمثلـت أساسـا فـي النظریـة النسـبیة فـي العلـوم الطبیعیـة  والدیمومـة 

، هـذا فضـال عـن التطـور التكنولـوجي )38(وغیره في اكتشاف الوعي والالوعـيفرویدفي الفلسفة،وجهود " البرجسونیة"
ت صــناعیة أثــرت علــى الــذات اإلنســانیة، فبــدأت تشــعر والعلمــي، الــذي میــز تلــك الفتــرة، ومــا تمخــض عنــه مــن ثــورا

فسـیطر علیهـا الخـوف أمـام جبـروت ؛وتقلـص دورهـا داخـل المجتمـع، نتیجـة طغیـان عنصـر اآللـةبـالقلق والتـوجس،
ومحاولـة إقامـة حـوار معهـا لیكشـف عـن ،، ما أدى باإلنسان إلى االنكفاء علـى ذاتـه)39(المدینة بمصانعها ومداخنها

.یصطرع بداخلهانوازعها وما 
-1939(والثانیـــــة ) 1919-1914(، األولـــــى"الحربـــــان العالمیتـــــان"؛ ومـــــا عمـــــق ذلـــــك االنكفـــــاء وتلـــــك الغربـــــة

،وبهـذا االنهیـار )40(، وما خلفته في العالم الغربي مـن دمـار نفسـي مـروع، وانهیـار الـنظم الدینیـة واألخالقیـة)م1945
.انهارت آمال اإلنسان الغربي في حضارته العظیمة

وفـــي ظـــل هـــذه الفوضـــى و البعثـــرة، وحالـــة التشـــتت واألســـى التـــي شـــابت ذات اإلنســـان وغمـــوض الراهنـــواآلتي،  
باتت الحاجة ماسة إلى فعل إبداعي جدید، یعید النظر في كل شيء، ویكون قادرا علـى إعطـاء قـراءة جدیـدة للحیـاة 

یل من الشباب المتمرد، یحـاول البحـث عـن وفي خضم هذا التطور الحاصل برز إلى الساحة األدبیة رع.)41(الحدیثة
.التي تعبر عن مشكالت العصر، وتترجم ذلك التفتت   واالنكسار الذي تعیشه الذات،جمالیات  التشظي والتفكك

فقـد بـات مـن الضـروري ، )42(ألن التجدید في األدب هو بحث الذات المبدعة الدءوب عن قیم فنیـة جدیـدة دالـة"و
ولن یتأتى هـذا إال بإحـداث خلخلـة فـي بنیـة الروایـة التقلیدیـة ،دة تعطي رؤیة جدیدة للحیاةإیجاد طقوس ومبادئ جدی

أحــد تلــك اإلجــراءات التــي ابتكرهــا * فكــان المونولــوج الــداخلي. ســعیا لتأســیس طقــوس ومعــاییر أخــرى علــى أنقاضــها
لعزلـة واالغتـراب التـي شـعر بهـا باعتباره األسلوب األنسب لتجسـید حـاالت ا،كتاب  تیار الوعي في القرن العشرین

ــــداخلي كــــان "اإلنســــان آنــــذاك،  ــــوج ال ــــارة المونول ــــه E.du.Jardin" ادواردوجــــاردن"وأول مــــن اســــتخدم عب فــــي روایت
الخطـاب غیــر المسـموع وغیـر المنطـوق الـذي تعبـر بــه "حیـث عرفـه بأّنـه ؛Les Lauriers coupes"  الغـارالمقطوع"

إنـه خطـاب لـم یخضـع لعمـل المنطـق فهـو فـي حالـة بدائیـة : ة مـن الالوعـيشخصیة ما عن أفكارهـا الحمیمیـة القریبـ
ــة التقیــد بقواعــد النحــو ــم تــتم صــیاغتها بعــد. وجملــة مباشــرة قلیل حیــث یوكــل الكاتــب الــدور إلــى ، ) 43("كأنهــا أفكــار ل

فأّمـا :  ینالشخصیة للحدیث عما یدور في وعیها مباشرة دون تدخل منـه، ومـن ثمـة نجـد المونولـوج یتفـرع إلـى  نـوع
ذلك النمط الذي یمثله عـدم االهتمـام بتـدخل المؤلـف وعـدم افتـراض أن "فهو المونولوج الداخلي المباشر وهو؛األول 

إذ تقــوم  الشخصــیة  بتقــدیم مــا یصــطرع  بــداخلها وٕافــراغ مــا یحتویــه  وعیهــا، وبــذلك  تلغــى كــل ؛)44("هنــاك ســامعا
علـى مكنونـات وخلجـات نفسـها،حیث تصـبح وظیفـة الفـن كمـا یقـول ألنهـا تقـف بـه؛الحواجز بین القارئ والشخصـیة
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فهـو المونولـوج الـداخلي غیـر ؛أّمـا النـوع الثـاني. )45("فتح األبواب المغلقة ال ولـوج األبـواب المفتوحـة":"ارنست فیشر"
كانـت تـأتي مـن ذلك النمط الذي یقدم فیه المؤلف واسع المعرفة مادة غیر مـتكلم بهـا ویقـدمها كمـا لـو "المباشر وهو 

.)46("-تكلم-وعي شخصیة ما، هذا مع القیام بإرشاد القارئ بكلمات مثل قال في نفسه
وهــو أن األول یســتغني عــن وجــود المؤلــف، أمــا الثــاني فیعطــي إحساســا ؛مــن هنــا یتضــح الفــارق بــین النــوعین

.للقارئ بوجوده
هـو الجانـب النفسـي والـداخلي للشخصـیة ومـا ؛سبق وأن أشرنا إلى أّن الشـيء المهـتم بـه فـي هـذا الـنمط السـردي

دام األمــر كــذلك فــإن الــزمن الخــارجي الكرونولــوجي لــم یعــد لــه مكــان عنــد أصــحاب هــذا االتجــاه، كــونهم مــا عــادوا 
یشــعرون بالنظــام والترتیــب ألن الفوضــى والتفتــت بــات میــزة الحیــاة الجدیــدة، وهــذا مــا انعكــس فــي الروایــةحیث بــدت 

والعالقات المتعاقبـة تبـدو أقـل وضـوحا، وهـذا یـوحي بضـآلة االهتمـام بالنظـام باعتبـاره قیمـة فـي حاسة الزمن مفتقدة "
والفــن بطبیعتــه مــن حیــث كونــه انتقــاء واختیــارا یمیــل إلــى تنظــیم التجربــة اإلنســانیة، وال شــك أن القصــة .حــد ذاتــه

ة التي وقعـت فـي القـرن التاسـع عشـر، االجتماعیة برغم ازدهارها خالل االضطرابات والصراعاتاالجتماعیة والسیاسی
، أمــا روایــة )47(ذلــك ألنهــا اســتطاعت أن تضــع هــذا االخــتالف وذلــك التقلــب داخــل إطــار مــنظم وعالقــات منضــبطة

أو فــي أحســن تقــدیر ،فتبــدو أكثــر تســامحا مــع الفوضــى واجتــراء علــى النظــام"تیــار الــوعي باعتبارهــا روایــة نفســیة 
وقــوة رغبتــه فــي ،االهتمــام بــالفرد،  إنهــا تعكــس تــوق الغــرب إلــى الحریــة الشخصــیةأنســب  لتحقیــق أولیــة كبیــرة  فــي 

ــار الــوعي التمــرد علــى ذلــك التعاقــب )48(تشــكیل الواقــع علــى نحــو یناســب النزعــة الفردیــة ــاب تّی ، وهــذا مــا خــول لكّت
دوره یعكــس رؤیــة  ي الزمنــي، الــذي بــظل ذلــك علــى التــداخل والتشــذالخطــي للــزمن الــذي كــان ســائدا ســابقا،معتمدین بــ

الــذي تحركــه ؛الكاتــب للحیــاة الجدیــدة التــي تشــوبها الفوضــى واالرتجــاج، وهــذا مــا جعلــه تواقــا لحیــاة الماضــي أكثــر
الذاكرة فتستدعیه فـي الحاضـر، عبـر تقنیـة التـداعي الحـر، الـذي یعـد أحـد أهـم اإلجـراءات لسـبر أغـوار النفس،وبهـذا 

االغتـراب واالنكفـاء فـي تلـك الفتـرة، ومـن جهـة ثانیـة فإنهـا تمثـل ثـورة فنیــة تكـون روایـة التیـار قـد جـاءت تعبیـرا لـذلك
سـعت إلــى نســف تقالیـد القصــة الكالســیكیة الراســخة بجمیـع عناصــرها البنائیــة، فتالشـت الحبكــة وتراجعــت األحــداث "

ویاتها ومـــا یتنـــاوب علـــى مســـت،الخارجیـــة حتـــى أوشـــكت علـــى االختفـــاء تمامـــا، لیـــتم التركیـــز علـــى ذهـــن الشخصـــیة
.)49("الشـــعوریة، وحـــل الـــزمن الســـیكولوجي بتداخالتـــه محـــل المفهـــوم األرســـطي للـــزمن القـــائم علـــى الترتیـــب والتتـــابع

مــا یثیــر الكاتــب فــي الحیــاة الحدیثــة منــذ مطلــع القــرن العشــرین، بوصــفها فتــرة انتقــال "الســیما بعــدما أصــبح هنــاك 
" جــویس"و" بروســت"، ومــن هنــا جــاءت أهمیــة )50(إلنســانمضــطربة اكتشــفت فیهــا األعمــاق النفســیة المركبــة لــدى ا

شنا ثورة ضد الكتاب الكالسیكیین منتقدین إسرافهم  فـي الوصـف المـادي والخـارجي وٕاغفـالهم لمجاهـل العـالم "اللذین 
.)51("الخفي لإلنسان

تیـار الـوعي فـي "سابق في كتابه ال"روبرتهمفري"تعد روایة التیار ولیدة القرن العشرین، كما یعبر عن هذا الناقد 
، إال أننا تجده قد أشار في الكتاب نفسـه إلـى أن جـذور تیـار الـوعي موجـودة فـي روایـات تنتمـي إلـى "الروایة الحدیثة

قــرون ماضــیة، الســیما مــع الروایــة الروســیة التــي كانــت تمثــل اإلرهاصــات األولــى لظهــور هــذا الــنمط الســردي فــي 
التي قصرها الروائي على شخصیة واحـدة مهـزوزة نفسـیا أو " لغوغول" "نونیومیات مج"القرن التاسع عشر، كما في 

، وروایـة "امرغـالمثـل والم"دوتوستوفسـكيمجنونة، باإلضـافة إلـى مقـاطع وأنسـاق سـردیة فـي عـدد كبیـر مـن أعمـال  
فـي ، " ألدب التحلیـل النفسـي لـ" فـي كتابـه " عز الـدین إسـماعیل"وقد ذهب إلى هذا الناقـد ،)52("كارامازوف"األخوة 
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"معبــر حدیثــه عــن الروایــة النفســیة، 
، ولقـــد ســـعى عـــز الـــدین إســـماعیل نفســـه إلـــى التـــأریخ لهـــذا النـــوع )53(وبتبلـــور شخصـــیته والـــدوافع  الداخلیـــة المعقـــدة

:السردي، مقسما إیاه إلى طورین
طــور  القصــة النفســیة قبــل فرویــد، وهــي الروایــات التــي حــاول مؤلفوهــا  أن یتغلغلــوا فــي  "فهــو ؛طــور األولالأّمــا 

أغــوار الــنفس البشــریة،  مــن خــالل  المالحظــة  الدقیقــة  للســلوك الشخصــي إزاء األحــداث، وأن یفســروا هــذا الســلوك 
یعتمل  داخل  الذات  اإلنسـانیة  كـان  یـؤول  بتفسـیر إّال أّن  ما ؛ ) 54("من خالل معرفتهم لألحوال العقلیة والنفسیة

، فاالهتمـام بالجانـب الـذهني الخفـي فـي الشخصـیة یبقـى سـطحیافكتاب هـذا الطـور لـم )الخـارجي(السلوك  الظـاهري 
.یكونوا على درایة كافیة وكاملة بعلم النفس وبخاصة الوعي والالوعي

مؤكـدا اسـتقالل النـوع الثـاني  وعـدم  "السـیكولوجیة  وروایـة التیـار، یفّرق بین  الروایة همفريلهذا  نجد  الناقد  
مؤكــدا فــي موضــع آخــر أن الروایــات التــي ســبقت تیــار الــوعي واهتمــت بالحیــاة ، )55("اختالطــه بأیــة  تیــارات ســابقة

والسـیكولوجیة فالقصـة التیاریـة ")56("هي شبیهة بالبحث النفسي، إلغفالها الجانب الـذهني العمیـق"النفسیة للشخصیة،
وهـو مسـتوى . مـن مسـتویات الـوعيىتتفقان في االهتمام بوعي الشخصیة، فالقصـة السـیكولوجیة تهـتم بـأعلى مسـتو 

التفكیر المنطقي الملفوظ، بینما تصب القصة التیاریة اهتمامها علـى المسـتویات الذهنیـة غیـر الكاملـة، مثـل مسـتوى 
.)57("ظیم المنطقيما قبل الكالم، الذي ال یخضع للمراقبة والتن

تیــار الــوعي فــي الروایــة العربیــة الحدیثــة دراســة " فــي كتابــه "محمــود غنــایم"وقــد ذهــب إلــى المنحــى نفســه الناقــد 
.) 58("إن تیار الوعي  مصـطلح جدیـد ونـوع أدبـي جدیـد لـم یكـن موجـودا فـي القصـة الكالسـیكیة:"حین قال،"أسلوبیة

، حـین اعتبـر أّن "نظریة البنائیـة فـي النقـد األدبـي" في كتابه " صالح فضل"وقوله هذا  كان ردا على  اعتقاد الناقد
الروایـــة الكالســـیكیة كانـــت  تســـتخدم تیـــار الـــوعي  بشـــكل خـــاص، تمثـــل فـــي الـــراوي العـــالم بكـــل شـــيء، أمـــا القصـــة 

حدیثـة بصـفة عامـة، ،وهذا ما یتعارض مع  الروایة التیاریـة والروایـة ال)59(....الحدیثة فقد حولته إلى ضمیر المتكلم 
.وتقویة مكانة الشخصیة،التي تسعى إلى التقلیل من سیطرة الراوي العالم بكل شيء

وتحدیـدا الروایـات  التـي ویضم األعمال التي تنتمي إلى القرن العشـرین "فهو مجال حدیثنا، ؛أّما الطور الثاني
،التـي اسـتفاد أصـحابها  مـن )60("سـیة بعـد فرویـدانتهجت  تیار الوعي، وحدده عز الدین إسماعیل  بطور القصة النف

حیـث وجـد هـؤالء الكتـاب كثیـرا مـن الحقـائق التـي اكتشـفها هـؤالء العلمـاء ؛فـي هـذا االختصـاص"  فروید"أطروحات 
فقــد وجـــدوا فــي تلـــك المكتشــفات ضـــالتهم  ،متاحــة لهـــم، ولمــا كانـــت مشــكلتهم الكبـــرى هــي   فهـــم الحیــاة و اإلنســـان

.)61(فراحوا ینسجونها في قصصهم
، الـذي یعـد مـن كبـار الـرواد فـي تیـار الـوعي، James Joyce"*جـویسجـیمس"وقد مثل هذا الطور الكاتب  

باسـه وممن أسهموا في تطویره بمجموعـة مـن األعمـال تنتمـي إلـى هـذا الحقـل، هـذا األخیـر الـذي أكثـر النقـاد مـن اقت
.)62(ورأوا فیه أنموذجا لتیار الوعي

التقنیـــات القصصـــیة الكالســـیكیة، منتقـــدا إســـرافهم فـــي  ضـــد الـــذین شـــنوا ثـــورة ** كـــان مـــن التجـــریبیین"حیـــث 
نحــن نشــعر أن الكالســیكیین : " حیــث نجــده یقــول؛ )63(الوصــفیة المادیــة، وٕاغفــالهم لمجاهــل  العــالم البــاطني الخفــي

استكشفوا العالم الفیزیائي إلى أقصى حدوده، ونحن اآلن متلهفون إلى استكشاف العـالم الخفـي، تلـك التیـارات الخفیـة 
التي تفیض تحت السطح الساكن ظاهریـا، ذلـك أن العـالم الخفـي أو الالوعـي أكثـر إثـارة، والكاتـب الحـدیث یهـتم بمـا 



2013مارس-33عدد  اللغات والثقـافة واآلدابفي  التواصل  

74

اضــي أكثــر مــن اهتمامــه بــالفعلي والــواقعي، بــل وبالهــذیان غیــر المستكشــف أكثــر مــن العــالم الرومانســي أو هــو افتر 
من أجل هذا ذهـب إلـى ابتـداع تقنیـات تكـون قـادرة  علـى ارتیـاد  مكـامن الوجـود  .)64("الكالسیكي المطروق من قبل

جـراءات السـردیة الخاصـة بتیـار الـوعي، الخفي  من ذهن الشخصـیة،إذ یعـود لـه الفضـل فـي اكتشـاف الكثیـر مـن اإل
التـي رصـد فیهـا تیـارات وعـي ، Ulyesses**عولیسالذي وظفه في روایته الشهیرة ؛ )65()المونولوج الداخلي(خاصة 

.)66(شخصیاته الرئیسیة ستیفن ـ مولي بلوم ـ لیوبولد
الهجـاء والسـخریة  التـي زخـرت  كما أسهم الكاتب نفسه في ابتكار إجراءات أخرى  على نحو لـم  یحققـه عنصـر 

برفـق ال بمـرارة -ملهاة وال بد أن یكـون اإلنــسان محـل سـخریة " جویس"ألن الوجود عند "بها روایته المذكورة سابقا، 
والمســـافة الموضـــوعیة التـــي یحـــتفظ بهـــا .لـــدوره غیـــر المناســـب فـــي هـــذا الوجـــود، ذلـــك الـــدور الـــذي یـــدعو للرثـــاء-

ملت بصفة رئیسة في یولیس على مستوى أحالم الیقظة واألوهام العقلیـة عنـد اإلنسـان، المؤلف، وهي تعمل مثلما ع
.)67("توضح ضآلة اإلنسان كما توضح الخالف الكبیر بین خیاله وبین واقعه

وهــذا مــا ســعت روایــة تیــار الــوعي إلــى تحقیقــه؛ أن تعّبــر عــن أزمــة اإلنســان المعاصــر فــي خضــم تلــك التحــوالت 
حیث كان الشعور بالغربـة والعبثیـة هـو نقطـة االنطـالق لخیـال المثقفـین فـي الغـرب "دها عصره، والتطورات التي شه

.) 68("منذ إرهاصات الحربالعالمیة الثانیة
التــي عمــدت إلــى تغییــر الكتابــة الروائیــة "*فرجینیــاوولف"مــن الُكتّــاب الــذین أبــدعوا فــي روایــة تیــار الــوعي الكاتبــة

كاهتمامهــا بمشــكالت اســتمراریة الســرد الروائــي وهــاجس ،ه فــي نقــاط مشــتركةالــذي تلتقــي معــ،علــى غــرار جــویس
البحـث عـن شــكل فنـي یسـتطیع إعــادة رسـم وخلـق المحطــات المتوقفـة فـي الحیاة،هــذا البحـث العنیـد عــن شـكل یبتعــد 

، حیــث ذهبــت إلــى وضــع بعــض المبــادئ التــي تحكــم الكتابــة الجدیــدة مثــل الحریــة،الحیاة؛ ) 69(كــل مــرة عمــا ســبقه
الصدق التام، مقابل هذا التخلص من نقل الوقائع للتعبیر األفضل عن عمق الحیـاة، إذ تتسـاءل الروائیـة عـن معنـى 

لهـذا نجـدها تضـم صـوتها لصـوت جـویس، فـي ) 70(اإلنسان بعمقه وتنوع إدراكه وتركیبه واضطرابه؟ وباختصـار ذاتـه
المنـــاطق الغامضـــة "إذ تـــرى أن ؛لیز الـــنفسوجـــوب تجـــاوز الوصـــف المـــادي للشخصـــیة داخـــل الروایـــة، بطـــرق دهـــا

.)71("للنفس هي المهمة األساس بالنسبة للكاتب الحدیث
مأسـاة "لقد أولت الكاتبة اهتمامـا كبیـرا لعنصـر الـزمن الـذي یعـد میسـم الروایـة التیاریـة،حیث كـان یمثـل فـي رأیهـا 

لغربــي، ومأســاتها الخاصــة المرتبطــة بغــزو عامــة وخاصــة فــي آن، مأســاة الفتــرة االنتقالیــة التــي یمــر بهــا المجتمــع ا
أقـول لنفسـي أحیانـا إن الحیـاة بـذاتها مأسـاویة لنـا ولجیلنا،هـذا الجیـل : "حیث تّعبر قائلـة؛ )72(االكتئاب وتهدید الموت

فالمعرفـــة األفضـــل لنفســـه وللعـــالم وأهـــوال الحـــرب ،الـــذي عـــاش اندهاشـــا وحریـــة الحركـــات الطلیعیـــة لبـــدایات القـــرن 
التـي تعـاني مـن -هـذه الحـرب التـي انـدلعت فـي مرحلـة عطائهـا األدبـي لتصـاب فرجینیـا وولـف . )73(األولـىالعالمیة 

باضطرابات نفسیة جدیدة مع محاولة اإلقدام علـى االنتحـار، تعجـز فرجینیـا آنـذاك -انهیارات عصبیة منذ مراهقتها
جتمع البریطاني نتیجة الحرب وانشـغال النـاس عن تحمل القصف اللیلي والغارات المكثفة والعزلة التي نشأت في الم

وأنهـا قـد ال تنجـو مـن مآسـي تلـك المحنـة مـع اقترابهـا مـن ،تؤرقها فكـرة المـوت تحـت القنابـل... عداد المالجئ إفي 
جــاء لیعبــر عــن ، وهــو تأكیــد آخــر مــن احــد أهــم رواد تیــار الــوعي  علــى أن هــذا االتجــاه الروائــي ، )74(ســن الســتین

الســیدة "أزمــات اإلنســان الغربــي المعاصــر وهــذا مــا عكســته بعــض أعمــال هــذه الكاتبــة مثــل روایتهــا خیبــات األمــل و 
تنقلنـا مـن  خاللـه وعبـر ،دالـوايالتي  تدور أحداثها في  أربعة وعشرین سـاعة مـن یـوم  السـیدة ) 1922" (دالواي
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" بیتروالشـن"نـة وأمكنـة مختلفـة قفزات زمنیة بین الحاضر والماضي، راصـدة حیـاة ثـالث شخصـیات أساسـیة وفـي أزم
.)75("كالریسدالواي"وشخصیة " سیبتیموس وارن"و

تذهب لشراء الزهور بنفسـها لتـزین بهـا منزلهـا اسـتعدادا "تبدأ الروایة بكلمات البطلة دالواي حیث تقول إّنها سوف 
ترافـق األدیبـة صـدیقتها فـي )76(تغل تلـك المناسـبة لتقـوم بجولـة فـي أحیـاء لنـدنسـللحفل الذي سیقام في الـدار مسـاء ت

أنحــاء متفرقــة مــن العاصــمة البریطانیــة، تســجل المشــاهد التــي تقــع تحــت أنظارهــا تحــرك مخیلتهــا التــي تلــتقط صــورة 
بیتروالشن صدیق طفولتها وطالما حلمت بالزواج منه، تستعید كالریس ذكریـات المراهقـة فـي منـزل والـدیها وصـخب 

مـــن متابعـــة مـــا یجـــري فـــي الســـوق، وهكـــذا یتـــابع الســـرد الروائـــي  ترحالـــه  بـــین أوالد الجیـــران، لكـــن هـــذا لـــم یمنعهـــا
وبینمــا ، ) 77(الماضــي والحاضــر وذكریــات  الطفولــة والمســتجدات الطارئــة علــى األحیــاء التــي تعُبرهــا الســیدة دالــواي

ك اللحظــة إلــى تقفــز فــي تلــ.كانــت تتجــول فــي أنحــاء لنــدن تتفاجــأ باصــطدامها بــزوجین أصــابهما الهلــع لــدى رؤیتهــا
وعبــر هــذه الشخصــیة تنقلنــا ، " لوكریســیا"وزوجتــه االیطالیــة " ســیبتیموس وارن"مخیلتهــا مقتطفــات حیــاة هــذا الرجــل 

وهو ایطالیا زمن الحرب العالمیة األولى الذي شارك فیها بحمـاس قبـل أن یعـود إلـى ،البطلة إلى حقل زمكاني ثالث
أمـا زوجتـه االیطالیـة لوكریسـیا فقـد حاولـت بشـتى الوسـائل .) 78(ة أمـلأرض وطنه إثر إصابته بانهیار أعصابه وخیب
وسـرعان مـا تسـتأنف السـیدة كالریـس جولتهـا قبـل أن تطـوي رحلتهـا ، إنقاذه من صـدمة أودت بـه إلـى حافـة الجنـون 

صــور الحــرب ومآســیها مــن جهــة، والحیــاة فــي اســتمرارها .وتتجــه إلــى منزلهــا وقــد تالطمــت المشــاهد فــي مخیلتهــا
.)79(الیومي عبر نبض الشارع من جهة أخرى

االجتماعیــة والنفســـیة الـــذي أثــرت فــي حیاتـــه،وهكــذا تكــون الكاتبـــة قــد عبــرت عـــن أهــم هـــواجس الفــرد الغربــي
وجعلته یغترب وینكفئ علـى ذاتـه، وقـد توسـلت وسـائل عدیـدة منهـا التـداخل الزمنـي بـین الماضـي والحاضـر ویظهـر 

ا مســیطرا علــى ذهــن البطلــة، الــذي یفتــرض قنــاة أخــرى وهــي التــداعي الحرالــذي كانــت هــذا جلیــا فــي التــذكر الــذي بــد
وللكاتبـة روایـات أخـرى فـي هـذا المجـال مثـل روایتیهـا .تستثیره جملة الصـورالتي تصـادف البطلـة فـي حیاتهـا الیومیـة

.)80()1931" (باألمواج"،وروایتها األخیرة الموسومة )م1927" (إلى المنارة"
:الوعي في الروایة العربیةتیار -)4

قبـــل التطـــرق لروایـــة تیـــار الـــوعي فـــي األدب العربـــي، ال ضـــیر أن نتصـــفح ولـــو بلمحـــة مـــوجزة أهـــم األحـــداث 
.والمؤثرات التي میزت الساحة العربیة، والتي كانت تأثیراتها قویة على توجه الكتاب

لقــرن العشــرین، انطالقــا مــن وعــد بلفــور فــي لقــد أدى تــآمر القــوى االســتعماریة الكبــرى مــع الصــهیونیة فــي مطلــع ا"
م، وٕاضــفاء الصــبغة الشــرعیة 1948مــاي 04م، إلــى قیــام الدولــة اإلســرائیلیة فــي فلســطین فــي 1917نــوفمبر 02

ودعمهـا علـى ،تشجیع الهجرة الیهودیة والعملیات االسـتیطانیةعلیها باالعتراف بها دولیا وتعزیز وجودها عن طریق
م التـي تشـرد علـى إثرهـا أكثـر 1948فكانـت أولـى الهـزائم نكبـة عـام "؛ )81("اعها مـع العـربكافة المسـتویات فـي صـر 

دعـاءات القطاعـات احیث كانت تلك النكبة بمثابـة الضـربة القاصـمة والنهائیـة التـي توجـه إلـى ؛من ملیون فلسطیني
، وأعقــب تلــك )82(ار وقــادةالسیاســیة خــالل المراحــل المبكــرة، إذ تعــد هــذه الحــرب هزیمــة نظــم ومؤسســات وبنــى وأفكــ

الــذي نجــم عنــه احــتالل قطــاع غــزة وصــحراء ؛م بقیــادة بریطانیــا1956الهزیمــة العــدوان الثالثــي علــى مصــر عــام 
جویلیـــة 05ســـیناء، ولـــم یمـــض عقـــد مـــن الـــزمن حتـــى ألحقـــت بـــالعرب الهزیمـــة الكبـــرى أو مـــا ســـمي بالنكســـة فـــي 

حیـــث ُمنـــي العـــرب بهزیمـــة  قویـــة احتلـــت فیهـــا  ؛رائیلم،  التـــي كانـــت بـــین مصـــر وســـوریا واألردن ضـــد إســـ1967
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وأحــدثت فــي ،إســرائیل  أراضــي عربیــة جدیــدة، فصــدمت هــذه النكســة اإلنســان العربــي وحطمــت كثیــرا مــن كبریائــه
.)83(وجدانه ألما عنیفا

فبثـــت فیـــه الشـــعور كـــل تلـــك الحـــروب والنكســـات أثـــرت علـــى نفســـیة اإلنســـان العربـــي والمثقـــف بصـــفة أخـــص،
فـي ظــل هـذه المناخــات المأزومـة والموشــحة بـروح الهزیمــة واالنكسـار، لــم یبـق الكاتــب بعیــدا "و. تراب والتشــتتبـاالغ

ال یمكنــه أن یكــون جـــزءا مــن المجتمـــع -الناقــد حلــیم بركـــات-ألن الكاتــب العربــي علـــى حــد قـــول ؛عــن كــل هـــذا
الظـروف انعكاسـاتها الواضـحة علـى السـاحة وبطبیعة الحال قد كان لتلـك.)84("دون أن یكون مهتما بالتغییر،العربي

األدبیـــــة العربیـــــة عامـــــة، والمســـــار الروائـــــي علـــــى وجـــــه الخصـــــوص، فقـــــد أدت التغیـــــرات السیاســـــیة  واالقتصـــــادیة  
شـاعرة بـالعجز ،إلـى انسـحاب الـذات إلـى ذاتهـا-وبخاصـة منـذ السـتینیات-واالجتماعیة التي مر بها واقعنـا العربـي

إذ وفـــي خضـــم  تلـــك ؛ ) 85(حـــداث الماضـــیة والمســـتقبلیة علیهـــا فـــي  اللحظـــات  الراهنـــةوالضـــیاع، حیـــث تـــداعت األ
فكـان األدب هـو هـذه المسـاحة التـي یصـلح فیهـا التعبیـر "التحوالت واألزمات  اتجه الكاتب العربي إلى فضاء أوسع 

ألن فضــل الحــرب و.)86("و مزالــق الســلطة، فكانــت الروایــة بدیلــة للواقــع وصــورة مؤقتــة لــه،عــن خیــارات الشــعوب
والهزیمــة علــى الروایــة ال یتوقــف عنــد هــذا الحــد، فهــو یتجــاوز المســتوى الــداللي إلــى المســتوى التقنــي اإلجرائــي؛ إذ 

.)87(یفتح الباب واسعا أمام الروایة لتغیر وتنوع في أشكال الخطاب وصیغ القول
فإنهــا تــوفر شــروطا مالئمــة "لوف والســائد، ولمــا كانــت الحــرب تحمــل فــي معناهــا التغییــر والتجدیــد وانقالبــا للمــأ

لكنهـاتعبر عـن الحـدث، فكـان مـن بـین تلـك األشـكال ،لتغیر أنماط السرد السائدة، وابتداع أنماط أخرى غیر معهـودة
.)88("المستحدثة تیار الوعي

أثیر والتـأثر لقد بات من المؤكد أن الروایة العربیة جنسا أدبیا، فن مقتبس من الغرب، وصـل إلینـا عـن طریـق التـ
وتیــار الــوعي نمــط ســردي مســتحدث ظهــر فــي الروایــة . "بهــذه الحضــارة، الــذي تعكســه حركــة الترجمــة وأمــور أخــرى

التــي ،كثــورة أدبیــة علــى مرحلــة الروایــة الواقعیــة الكالســیكیة قــي الغــرب.) 89("فــي ســتینیات القــرن الماضــي،العربیــة
ه فــي المرحلــة الحدیثــة تــوارى إلــى الظــل وأصــبح الفكــر هــو العصــب كــان فیهــا المجتمــع هــو الــدیكور الــرئیس، إّال أّنــ"

وهــذا یعنــي وجــوب البحــث عــن .)90("الحــي، فالبطــل زیــادة علــى كونــه كائنــا اجتماعیــا و سیاســیا، أصــبح أیضــا فكــرة
متجــاوزة الوصــف المــادي والخــارجي للشخصــیة الــذي كــان " الــذهن"أي  ؛أســالیب جدیــدة تعبــر عــن الفكــر اإلنســاني

.ا في الروایة الواقعیة، مسلطا الضوء على خلجات النفوس وتداعیات الفكرسائد
هذا ما دأب الكاتب العربي في تلك الفترة والفترات التي تلتها على التعبیـر عنـه، هـذا الكاتـب الـذي مزقتـه الهـزائم 

بــا یجســد بــه كــل هــذا والهــزات وخیبــات األمــل، فــانغمس فــي حالــة مــن االغتــراب والعزلــة ومحــاورة الــذات، فلــم یجــد أد
متوســال آلیــة ،متخــذا مــن لغــة األحــالم والهــذیان تعویضــا عــن راهــن مهتــرىء ،التشــظي واالنقســام إال تیــار الــوعي

.النكوص إلى الوراء بحثا عن زمن مفقود
حیــث تركـت كــل مــن "؛لقـد انتقلــت روایـة تیــار الـوعي إلــى األدب العربـي بتــأثیر مــن نظیرتهـا فــي األدب الغربـي

، تأثیراتهــا المباشــرة وغیــر "فرجینیــا وولــف"وروایــات " لجــیمس جــویس"فــي شــبابه " صــورة الفنــان"، و"عــولیس"روایــة
ســعت إلــى اعتمــاد تیــار الــوعي، بوصــف تلــك الروایــات مــن أشــهر األعمــال ،المباشــرة فــي أكثــر مــن روایــة عربیــة

تعلــــق باعتمــــاد أســــلوب  التــــداعي  العالمیــــة  فــــي ممارســــة النفــــوذ علــــى الروایــــة عالمیــــا وعربیــــا، وبخاصــــة فیمــــا ی
الصـــخب "أمــا روایــة ) م1982(عــام" طــه محمـــود طــه"مــن طــرف الناقــد "  عـــولیس"،حیــث ترجمــت روایــة )91(الحــر
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ــاب علــى روایــات ". جبــرا إبــراهیم جبــرا"فقــد ترجمهــا الكاتــب " والعنــف " فرجینیــا وولــف"كمــا ِاّطلــع عــدد كبیــر مــن الُكّت
،وكلهـا أعمـال )92("المنـارة"و)1989" (السـیدة دالـواي"فـي السـتینیات  وروایـة التـي ترجمـت" األمـواج"مترجمة خاصـة 

مسـتعیرین منهـا أهـم األسـالیب  ،تنتمي إلى حقل تیار الوعي،فحاول الكتـاب العـرب النسـج علـى منـوال تلـك الروایـات
وعي فـي إطـار مـنح للمؤلـف تتجلى اسـتجابة الروایـة العربیـة لإلغـراء الكبیـر الـذي یقدمـه تیـار الـ"والتقنیات السردیة،و

:)93(حریة كبیرة ـ تبدو مطلقة في عملیة السرد ـ عبر شكلین رئیسین هما
قصر العمل الروائي على شخصیة واحدة تسرد نفسها وتسرد سواها ، وكل مـایخطر لهـا بواسـطة ضـمیر األنـا، -)1

وفــي هــذا تقلیــل لســلطة الــراوي العــالم بكــل شــيء، )94(لعبــد الرحمــان منیــف" " قصــة حــب ماجوســة"كمــا فــي روایــة 
ووظیفتــــه الســــردیة القائمــــة علــــى تقــــدیم كــــل التفاصــــیل بأســــلوب مباشــــر،مركزا علــــى الجوانــــب الخارجیــــة لألحــــداث 

التــي تقـوم علــى أحادیـة الشخصــیة وأحادیــة ،والشخصـیات، وهــذا مـا یتنــافى مـع طبیعــة السـرد فــي روایـة تیــار الـوعي
ومـادام الحـدیث یكـون .یات ثانویـة، فإننـا نتعـرف علیهـا مـن خـالل ذهـن الشخصـیة الرئیسـةالفكرة وٕان وجدت شخصـ

.الموائم لذلك-ذاتیا فإّن هذا یفرض ضمیر األنا
فقد كان عبر تطعیم الروایة بفصل أو أكثر یتم سرده بصـورة هذیانیـة  أي  مـن خـالل دفـع  "أّما الشكل الثاني -)2

ى حالــة الهــذیان مــن أجــل ســرد هــذیانها بوصــف هــذه الطریقــة، تتــیح لمــن یهــذي أن أو ســواها إلــ،الشخصــیة الرئیســة
.)95("یتحدث مثلما یشاء، حیث یتم وضع هذه الشخصیة في ذروة وتجربة وجدانیة تدفعها إلى ما یشبه الجنون

ن تقطعـات ذهنیـة وهذا ما یفقدها الروابط المنطقیة المعهودة في التعبیر عن ذاتها والحالة الهذیانیة هـذه عبـارة عـ
ال منطــــق تســــیر وفقه،وهــــذا یتوافــــق مــــع  طبیعــــة الــــذهن الــــذي تصــــوره روایــــة  تیــــار الــــوعي المتســــم بالالســــتمراریة 
واالنقطاع،وهــــذا ضــــد عنصــــر الحبكــــة المنطقیــــة لتسلســــل األحــــداث التــــي كانــــت أحــــد الركــــائز الهامــــة فــــي الروایــــة 

الـذي ،هن هـا هنـا تعشـعش علیـه الفوضـى وعـدم االنتظـامضت فـي روایـة تیـار الـوعي، ألن الـذیالكالسیكیة، والتي ق
.)96(یؤثر على البنیة السردیة لتظهر هي األخرى مشوشة لغویا ونحویا وأسلوبیا

لهــذا فروایــة تیــار الــوعي ضــد الحبكــة، وهــذا طبعــا ال یعنــي أن هــذا الــنمط الســردي یخلــو مــن عنصــر الحبكــة أو 
بــالمفهوم التقلیــدي للحبكــة إذ تتــولى تأدیــة دور ثــانوي فــي هــذا الــنمط البنــاء الواضــح للحكایــة، لكنهــا تخلــو مــن ذلــك

.)97(مفسحة المجال لألفكارالسردي
ممـن كـان " نجیـب محفـوظ"وهذا ما حـاول بعـض الكتـاب توظیفـه فـي كتابـاتهم الروائیـة، حیـث نجـد مـثال الروائـي 

روائیـة مـن الواقعیـة إلـى االهتمـام بهمـوم الفـرد لهم السبق إلى اإلبداع في هذا المجال، حین حـّول مسـار اهتماماتـه ال
بـأن اإلطـار الـواقعي اسـتنفذ كـل مـا لدیـه مـن طاقـة ": "غـالي شـكري"الروحیة والفكریة، نجد هذا ماثال في قول الناقـد 

.)98("وأنه سوف یبحث عن شكل تعبیري جدید؛ إذا أتاه المضمون اإلنساني الجدید،فنیة 
اللـص "التجریـب الروائـي، مسـتفیدا مـن بعـض تقنیـات تیـار الـوعي  وتعـد روایتـه وبهذا یبدأ نجیب محفوظ مرحلـة

البدایـــة "حیـــث عـــدها الناقـــد محمـــود غنـــایم ،م افتتاحیتـــه األولـــى فـــي هـــذا المجـــال1962التـــي كتبهـــا ســـنة " والكـــالب
.)99("الرسمیة لتیار الوعي في األدب العربي

أن یوظف المونولـوج الـداخلي فـي الروایـة بطریقـة جدیـدة، هي تقع في ثمانیة عشر فصال وقد استطاع الكاتب"و
.)100("إذ نجد هذا التكنیك یتكرر في أغلب فصول الروایة
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البطــل الــرئیس فــي الروایــة عنــد " ســعید مهــران"رصــد الحیــاة الداخلیــة لشخصــیة " اللــص والكــالب"حاولــت روایــة 
بعـــد أن قضـــى فیـــه أربـــع ســـنوات، لیجـــد المجتمـــع الـــذي عاشـــه قـــد تغیـــر وتفشـــت فیـــه الخیانـــة ،خروجـــه مـــن الســـجن

والغـدر، وظهــر ذلـك فــي أقـرب النــاس  إلیـه، ممــا جعلـه یــرفض المجتمـع المتمثــل فـي الشخصــیات التـي كانــت تــدور 
یـدخل علـى إثرهـا حوله، فقد رفضته نبویة زوجته ومعاونه علیش، وأستاذه رؤوف علوان، فیصاب البطل بخیبة أمل 

،مرتدا إلى مـاض یـراه ألیفـا حیـث تأخـذه الـذاكرة إلـى بعـض )101(محدثا نفسه عن الخیانة والغدر،في مونولوج داخلي
األماكن التي كانت له فیها ذكریات جمیلة ذات صدى روحـي، وهـي زاویـة الشـیخ علـى الجنیـدي حـین كـان یصـحبه 

،إذ كـــان الشـــیخ )102(لـــم التصـــوف المنســـي فـــي صـــخب الحیـــاةوالـــده إلـــى هنـــاك ،حیـــث كـــان یقـــیم جلســـات الـــذكر وع
الذي یسعى إلیه هروبا من عالم  مأزوم، یفتقد القیم والمبـادئ وكـأن الكاتـب ؛الجنیدي یمثل لدیه الوجه اآلخر للحیاة

.لقیملهنا یتحول إلى صانع 
یـذكر " محمـود غنـایم"ذا الناقد لقد اضطلع الكاتب نفسه في روایته المذكورة بتوظیف بعض التقنیات التیاریة، وه

.األسس المعتمد علیها في تصنیف الروایة في حقل تیار الوعي
هـذا یعكـس اهتمـام نجیـب و،أو حیاتـه الداخلیـة) سعید مهران(الموضوع الذي تعالجه الروایة هو شخصیة واحدة 

جتمـع، وهـذا القـول طبعـا ال ،بعدما كان یركز علـى قطاعـات مختلفـة مـن الم)103(محفوظ بشخصیة واحدة في الروایة
.ینفي وجود شخوص ثانویة لكننا نتعرف علیها من خالل وعي البطل

معتمــدا "")104(یخضــع لنظــرة البطــل إلــى أحــداث حیاتــه،فــي اللــص والكــالب هــو ترتیــب شــعوريالترتیــب الزمنــي
.ه التــداخل والتشــابكالذي یســتتبع مشـكلة الــزمن الروائــي، الـذي یكتنفــ؛علـى الحــدیث النفســي ووصـف مجــرى الشــعور

ومرد هذا هو اعتماد نجیب محفوظ في روایته على الحلـم، الـذي یمثـل اإلطـار المبـرر الخـتالط الماضـي بالحاضـر 
.)105("بالمستقبل، كما یبرر تالشي مقیاس الرسم التقلیدي للروایة

خاللهـــا صـــراع علـــى تقنیـــة األحـــالم التـــي كشـــف مـــن ،وقـــد اشـــتغل نجیـــب محفـــوظ فـــي بعـــض روایاتـــه التیاریـــة
الشخصـیات الـداخلي، وتناقضـات العـالم الخـارجي، وحركتـه داخـل الــنفس البشـریة وهـذا مـا نجـده فـي شخصـیة ســعید 

وٕاكســــاب الحیــــاة معناهـــا األصــــیل بإیجــــاد العــــدل ،)الخونــــة(مهـــران، الــــذي كــــان یســـعى إلــــى االنتقــــام مــــن الكـــالب 
الوحیــدة لنجیــب محفــوظ فــي حقــل تیــار الــوعي، بــل هنــاك لیســت هــي الروایــة "اللــص والكــالب"وروایــة . )106(الضــائع
.م1964" الطریق"م، و1965" الشحاذ"روایته 

مــن األعمــال الروائیــة التــي صــنفها الناقــد " حلــیم بركــات"لكاتبهــا الســوري " عــودة الطــائر إلــى البحــر"وتعــّد روایــة 
حیــث ســعى "الكتابــات الســردیة التیاریــة ضــمن" تیــار الــوعي فــي الروایــة العربیــة والحدیثــة"فــي كتابــه " محمــود غنــایم"

م صـدمة كبیـرة للمجتمـع العربــي، 1967صـاحبها لنقـل الحاضـر إلـى منطقـة األسـطورة، حیـث كانـت هزیمـة حزیـران 
شّلت مؤسساته المدنیة والعسكریة، ووضعت العربي وجها لوجه أمام ضعفه وعجـزه عـن  حمایـة أوطانـه وممتلكاتـه، 

مة على وجوه الناس فحسب ،لكنهـا راحـت تظهـر فـي اآلداب والفنـون بصـفتها  الممثـل لذلك لم تظهر آثار تلك الهزی
،فكانـت هـذه الروایـة واحـدة مـن تلـك األعمـال التـي وقفـت عنـد هزیمـة حزیـران.)107("الحقیقي  لوجـدان األمـة وروحهـا

.مسلطة الضوء على ما تركته من یأس واغتراب في نفوس الناس
وایــة والشخصـیة الرئیسـة فیهـا ، فهـو أســتاذ فـي الجامعـة األمریكیـة ببیـروت ومــن بطـل الر " رمـزي الصـفدي"یمثـل 

البحـار الـذي الزمتـه لعنـة التجـوال المسـتمر " الهولنـدي الطـائر"خالل تیار وعیه الداخلي تتسرب لنا في الواقع قصـة 
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الهولنــدي "مــن أســطورة قــد اســتوحى الكاتــب عنــوان روایتــه "،و)108(فــي البحــار إلــى أن قــاده اكتشــافه للحــب الحقیقــي
وهــي تحكــي عــن الهولنــدي الطــائر الــذي غضــبت منــه اآللهــة وحكمــت علیــه أن " فــانجر"الموظفــة فــي أوبــرا " الطــائر

یبقى متشردا في البحر،إّال أّنـه قـد أعطـي الفرصـة لیعـود إلـى البـر كـل سـبع سـنوات فـإّن وجـد مـن تحبـه تخلـص مـن 
، فـإذا كانـت بعـض الروایـات العربیـة قـد لجـأت إلـى التـاریخ )109("البحـرالتشتت وٕان لم یجد فعلیه أن یعود ثانیـة إلـى

،إلسقاطه على الحالة العربیة، فقد نحى الكاتب حلیم بركات منحى آخر فـي اعتمـاده علـى األسـطورة أنموذجـا أمثـل
إذ إّنـه یبنـى ؛لیجسد من خاللها مأساة العربي بعد هزیمة الخامس من حزیرانفالزمن األسطوري زمن دائري ومتكـرر"

.)110(على تتابعیة إجباریة واألحداث فیه معللة سببیا، لكنها مرتبطة بالعنصر المأساوي وتنتهي إلیه
م التــي صــّورها بركــات فــي روایــة ســابقة لــه 1948شــأن غالبیــة الفلســطینیین إلــى حــرب عــام " رمــزي"ویعــود نفــي 

وكانـــت هـــذه الروایـــة بمثابـــة نـــذیر ســـیئ الطـــالع م، 1990م ترجمـــت إلـــى االنجلیزیـــة عـــام 1961" ســـتة أیـــام"ســـماها 
، ویتجلـى هـذا أكثـر فـي الفصـلین األول واألخیـر اللـذین یكـون رمـزي خاللهمـا )111(1967لمسار أحداث حـرب عـام 

فـي عمــان، فإننــا نـراه وزمــالءه فــي بقیـة  الروایــة فــي بیـروت، واختیــار هــذا المكـان  یخــدم الهــدف  الـذي یرمــي  إلیــه 
دة،إذ إنه یسمح له بشكل خاص أن یصور بطریقة شدیدة التأثیر كیـف قـاد زعمـاء العـرب شـعوبهم الكاتب بصورة جی

فنشـرات األخبـار فــي طـول العــالم ،كّلهـا لالعتقـاد بــأنهم أصـبحوا فـي النهایــة علـى أعتـاب نصــر كامـل علـى إســرائیل
، وعــن البطـوالت الخارقــة العربـي وعرضــه تتحـدث عــن هـزائم ســاحقة ألحقـت بالعــدو وعـن إســقاط طـائرات هــذا العـدو

التي تبدیها القوات العربیة المقاتلة، وبهذا فإن الحماس والشـعور أنبـأ بـوالدة جدیـدة تتصـاعد لـدى بعـض طلبـة رمـزي 
انقلبــت معادلــة الــزمن وأصــبح مــن الممكــن إعــادة ترتیــب الوقــائع "، وهكــذا )112(لدرجــة یكــاد یلمســها المــرء لمــس الیــد

ألسـطوریة، فمـا مـن أسـطورة للعربـي سـوى االنتصـار علـى عـدو مـدجج باألسـلحة والعلـم كلها، بمـا فـي ذلـك الوقـائع ا
والدعم الخارجي، ومع أهمیة النصر فإن مشاكل العربي لن تحل جمیعها لحظة إحرازه له، فمشـكلة العربـي الحقیقیـة 

.)113("وفي إسقاطه لركن من أهم أركانه وهو الحاضر،تكمن في فهمه للزمن

:خالصة
أهــم حقیقــة أفضـــت إلیهــا الدراســـة النظریــة كـــان فحواهــا أن تّیـــار الــوعي فـــي األدب یتجــاوز مجـــرد كونــه مرحلـــة إّن 

إلــى تطــور –بانتقــال الروایــة مــن نمــط تقلیــدي إلــى نمــط آخــر جدیــد ومغــایر -تطوریــة أملتهــا الضــرورة اإلبداعیــة 
حیــث شــكلت التقنیــة الســردیة فــي روایــة تیــار ، )القــرن العشــرین(فكــري وحضــاري طبــع الحیــاة الغربیــة فــي تلــك الفتــرة 

الـوعي ظـاهرة بنائیـة هامـة، كانـت حصـیلة نضـج الـوعي الفكـري بالـذات والمجتمـع والوجـود، لـدى رعیـل مـن الشــباب 
المتمرد، أسهمت في بلورته حیثیاتعـدة وعوامـل سیاسـیة، واجتماعیـة، وفكریـة، میـزت السـاحة العالمیـة، فـانعكس ذلـك 

وایـة، فتشـرذمت الحبكـة واختـل مفهـوم الشخصـیة وتشـظى عنصـر الـزمن، وبصـفة عامـة سـادت النضج على بنیة الر 
–" أحالم حـادي فـي كتابهـا سـابق الـذكر " إلیه الناقدة تو هذا ما أشار –الفوضى والبعثرة محل السكونیة والنمطیة

كـونهیلتقي .لروایـة الجدیـدةو بهـذه الفنیـات الحدیثـة یصـبح تیـار الـوعي مـن اإلرهاصـات األولـى التـي مهـدت لظهـور ا
بخاصــة مــا تعلــق بالتفكــك الســردي، وٕان كانــت روایــة تیــار الــوعي ،مــع هــذا الــنمط الســردي فــي مزایــا فنیــة متقاطعــة

.سباقة في الظهور مقارنة بالروایة الجدیدة التي ظهرت في الخمسینیات من القرن العشرین
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تـأثرا بنظریتهـا فـي األدب الغربـي ونتیجـة عوامـل عدیـدة أثـرت ،لتیـارأّما بالنسبة للروایة العربیة فقد انتقـل إلیهـا هـذا ا
فـــي میـــدان المواجهـــة مـــع الكیـــان ) قومیـــة، اشـــتراكیة(علـــى المثقـــف، ســـّیما بعـــد أن تكســـرت مشـــاریعه األیدیولوجیـــة 

.الصهیوني

:الهوامش
ط، .للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، دمحمود الربیعي، دار غریب : روبرت همفري، تیار الوعي في الروایة الحدیثة، تر-1

.21، ص2000
أنواع التجربة "، "أسس علم النفس: "من أهم مؤلفاته) 1910-1846(فیلسوف أمریكي  وعالم من علماء النفس : ولیام جیمس*

لیات اللغة في القصة أحالم حادي، جما-2. 1920، له رسائل نشرها ابنه هنري جیمس بعد وفاته عام "الفلسفة العملیة"، "الدینیة
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زياأحمد عبد المعطي حجقراءة في عناصر السیاق لدى الشاعر-تداولیة الخطاب الشعري المعاصر
یاسین سرایعیة

قسم اللغة العربیة وآدابها
جامعة سوق أهراس

ملخص
، ]علم المقاصد/ بالتداولیة [ مقاربـة لسانیة اعتبارات سیاقیة تنتمي بالضرورة إلى مجال من الدراسة اللغویة یسمىتتضمن كل 

بنـجاح، –العالمات اللغویة –وهو توجه لساني جدید یدرس العالقات بین العالمات اللسانیة ومؤّولیها، وكیفیة استخدامها 
والطبقات المقامیة التي ینجز ضمنها الخطاب، والبحث عن العوامل التي تجعل من الخطاب رسالة تواصلیة ناجحة، والتي تعید 
اإلحساس الطاغي بالوظیفة االجتماعیة لّلغة، وضرورة وجود الدور التواصلي الذي یعّده علماء اللسانیات مركز ثقل العملیات 

. االجتماعیة
الباث والرسالة، : دف هذه الدراسة إلى إبراز المقاربة التداولیة للخطاب الشعري انطالقا من عناصر السیاق المتمثلة فيوعلیه ته

. ذات الطابع الرمزي ألحمد عبد المعطي حجازي" مرثیة للعمر الجمیل " والمتلقي، في قصیدة 

.الرسالة، المتلقي، السیاقالخطاب، الشعري،  حجازي، التداولیة، الباث،: الكلمات المفاتیح

Résumé
Chaque approche linguistique implique des aspects contextuels, appartenant forcement à la
pragmatique en tant que champs d’études. Une nouvelle tendance linguistique qui étudie les
rapports entre les signes linguistiques, et ses interprétateurs, ainsi que l’emploie des rapports
linguistiques est introduite dans ce type de poeme pour qu’il devienne un message communicatif
positif.
Notre communication intervient dans le contexte de cette problématique. Elle vise la
compréhension des spécificités du discours poétique de Abdul Mûti Hidjazi, à partir des éléments
contextuelles qui sont : l’émetteur, le message, et le récepteur dans le poème « Marthiat Lil-Omr
Aljamil ».

Mots clés: Discours, poétique, Hidjazi, pragmatique, émetteur, message, récepteur,
contexte.

Abstract
Contextual settings are subsumed in any linguistic approach to discourse, these contextual
aspects are part of pragmatics, a new trend in linguistics, that focuses not only on the
relationships between linguistic signs and their interpreters, but on how they are used to convey
meaningful message, efficiently as well. Moreover pragmatics tends to highlight the linguistic
register used in discourse and focus on the prevailing factors involved in any successful
communicative setting that shows the social function of language and its impact on
communication in social interactions.
The present study aims at highlighting the pragmatic approach to poetic discourse using
contextual elements, sender, the message and the receiver, featured in a symbolic dominated
poem of Ahmed Abdul Mûti Hidjazi « Marthiat Lil-Omr Aljamil »

Keywords : Discours, poetics, Hidjazi, pragmatics, sender,  message, receiver, context.
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:عتبة منهجیة - أوال
في سیاق الحدیث عن علم الداللة في الدراسـات اللسانیة یوجب موازنته عند الغربیین بالبراغماتیة 

)Pragmatics ( اولیـة، وعلم االسـتعمال، وعلم التخاطب، التد/ الذي ترجم إلى العربیة بعدة مصطلحات
، ونحن نعتمد مصطلح التداولیة التي تقوم على مفاهیم عدیدة؛ الفعل الكالمي والقصیدة، )1(...والذرائعیة 

. )2(الحواري ومتضمنات القول، ونظریة المالءمةمواالستلزا
وتهتم بدراسة كیف یكون للمقوالت معان في المقامات الخطابیة، و یتأكد الربط بین العبارة اللغویة ومراعاة 

الذي واصل المشروع الذي قدمه أوستن J.searle )( مقاصد المتكلمین من خالل أعمال الفیلسوف سیرل 
)L.Austin( شكل محاضرات في جامعة هارفارد ، الذي تنسب إلیه نظریة األفعال الكالمیة التي ألقاها في

، ثم طّورت هذه النظریة "كیف تنجز األشیاء بالكالم-نظرة أفعال الكالم العامة " في كتابه الموسوم بـ 1955
" في كتابه)Carnap()3(مع جون سیرل وغیره من التداولیین في السبعینات والثمانینات، وقسم المنطقي كارناب 

C.S"بیرس " داولیة إلى عّدة أشكال للدراسة استمدها من التصنیف الثالثي الشهیر لـ  الت"  مدخل إلى الداللیات

Peirce:
دراسة مقاصد المتكلماألمر، النهي، االستفهام، الوعد تداولیة األفعال 

.الضمائر+ أسماء اإلشارة التداولیة اإلشاریة 

.المعارف المشتركة بین المتكلم والمتلقيسیاق، التأویل المخاطب المتلقي، التداولیة المعنى المفهوم 
فالتداولیة تهتم بمختلف استعماالت اللغة وعالقات العالمات بمستعملیها المؤولین لها، من أجل تحقیق المنفعة 
والتواصل باستخدام جملة األفعال الكالمیة التي ینتجها المخاطب، مع مراعاة قصده ونوایاه، وتهتم بالشروط 

. المالئمة لنجاح األفعال من خالل األثر الذي تتركه في المتلقي ضمن سیاق معین
: )4(وللتبسیط نوضح التطور التاریخي الذي حصل في حقل التداولیة كاألتي

القوة االنجازیة            مفهوم المنطق اإلنجازي : سیرلالفعل الكالمي : أوستین 
الداللة والنمذجة   )    1969)                  (1957(

النسبة اللغویة نظریة المحادثة مبدأ التعاون     : H.P. Griceغرایس 
اإلدراكیة والنمذجة ومسلمات المحادثة         نظریة المالءمة 

ن الفعل الكالمي احّتل بؤرة مركزیة في الكثیر من األعمال التداولیة، ذلك أنه یعني كل ملفوظ المالحظ أ
، )acte locutoires( ینهض على نظام شكلي داللي انجازي تأثیري، ویعّد نشاطا مادیا یتوسل أفعاال قولیة 

، وغایات )5(على رضا الطرف اآلخرلتحقیق أغراض إنجازیه، شریطة أن تتوفر فیها سمة اإلیجاب والقبول القائمة 
تخص ردود فعل المتلقي، ومن ثمة یتحّول الفعل الكالمي إلى فعل إنجازي ) acte Perlocutoires( تأثیریة

. تأثیري في المخاطب مؤسساتیا أو اجتماعیا
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: ویقوم الفعل الكالمي على خصائص ثالثة
دال 

نجازي إأنه فعل
تأثیري 
التي َتمثلها الفالسفة والتداولیون حتى صارت ) l’intentionnalité( وكل فعل كالمي یقوم على القصدیة 

قیمًة تداولیًة نصیًة حواریة، تتأسس على شبكة من المفاهیم الترابطیة، والموصولة بغایة وما تؤدیه بدورها من 
وظیفة تأثیریة اجتماعیة في اآلخرین، فحّدد غرایس القصدیة في الوظیفة التواصلیة المتجلیة في المخاِطب 

:، ونشیر أن المقاصد أنواعوالمخاَطَ◌ب
أولى تتجّلى في الرغبات و المعتقدات، وثانیة تكون فیما یعرفه المتلقي من مقاصد المتكلم، أما سیرل ففّرق بین 
المقصد الذي یكون وراء وعي، والمقصدیة التي تجمع بین الوعي والالوعي وقّسمها إلى مباشرة وغیر مباشرة، 

حاصلة أثناء العمل، والمهم عنده أن السلوك اللغوي مشتق من المقصدیة ولیس ولغویة وغیر لغویة، وسابقة، و 
. )6(العكس فهي تتحكم في األفعال اللغویة بتحدید أشكالها، وخلق إمكانیة معناها

وعلى الرغم من االنتقادات التي وجهت لنظریة سیرل على مستوى تحلیلها للغة العادیة، أو موقفها من اللغة 
نها بدأت تقّدم دراسات مفیدة حول ظواهر لغویة من صمیم الخطاب األدبي؛ كاألفعال الكالمیة الخیالیة، فإ

الالمبـاشرة، وأسماء األعالم واألوصاف المحّددة، واالستعارة، ووضعها لمفاهیم إجرائیة في غایة األهمیة نحو 
.... لفعل الكالمي االجتماعي ا/ المعنى القولي، والمقصدیة، والفعل الكالمي / المعنى الحرفــي للجملة 

بداهة أن نلحظ الثراء في تحلیل النصوص كونه تمخض عن بناء منسجم تناغمت فیه جملة الحقول الجــافة 
... ). اجتماعیات، أدب ( ، ومعارف ناعمة ... )الریاضیات والمنطق (

یجه دون إغفال دور المتكلم انه الحقل التداولي الذي ال یلفت من قبضته أي مستقصیا لهیكله وأجزائه ونس
، أي )J.Cohen(كوهین الذي تتحّدد به ُهویة النص بالمفهوم التداولي، ولیس بمفهوم التبریر واالعتباط عند

، ومشاركة القارئ الذي یتأسس مفهومه ضمن أطروحات R. Jakobsonاإلشارة إلى المنتج بمفهوم جاكسبون
.U( القراءة والتلقي عند إمبرتو ایكو Eco( هذه العالقة بین المنتج والمتلقي تتأسس على السیاق الذي یرد فیه ،
الذي اقترح تسمیة التداولیة ) Max Black( ، وماكس بلیك )Van Djik()7( النص وفق تنظیرات فان دایك 

. )8(بالسیاقیة
عند أحمد عبد المعطي انطالقا من كل هذه المفاهیم المختزلة والمبّسطة سنقف عند تداولیة الخطاب الشعري

حجازي بالتركیز على عناصر السیاق  في دیوان مرثیة للعمر الجمیل، ویتجلى هذا بوضع الخطاب الشعري 
ضـمن السیاق الذي ُأنتج فیه أي ضمن عناصـر الخطاب التي تســاهم في تولیـد الداللة المبـاشرة، وغـیر المـباشـرة، 

وغیر الَحْرفیة، ودراسة  نجاح تلك العناصـر وٕاخفاقها، وتغّیر معاني الجمل ِتبعٌا والوضعیــة، والتخاطبیة، والَحْرفیة 
.للسیاق الذي ُأنتجت فیه

:عناصر السیاق في دیوان مرثیة للعمر الجمیل-ثانیا
تقتضي العنایة بالسیاق مراعاة السمة التراكمیة للعناصر اللغویة، التي تسمح للمهتمین باكتشاف الدور الذي 

ه تسلسل العناصر اللغویة وتفاعل بعضها مع بعض في عملیتي الفهم واإلفهام الضروریتین في عملیة یؤّدی
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-رائد النظریة التواصلیة-) .HeymesD) ( 1972(التخاطب، التي تتأسس على عناصر حّددها دیل هایمز 
والوضوح ونوع الخطاب والقنــاة، المشاركون في عملیة التلقي، والمـكان والزمان، والهدف من عملیة التلقي، : وهي

واللغـة المستعملة، والقواعد التي تتحكم في إنتاج الخطاب من متكلم إلى آخر  ومعرفة المشاركین للخلفیة الثقافیة 
. )9(التي ُتؤسس الخطاب المشترك بینهم

لنا لمحاصرته ومن أجل قراءة تداولیة تأویلیة لعناصر السیاق ضروري أن تتوفر عندنا جملة معلومات تؤه
: والبرهنة على مطابقته للسیاق الذي وضع فیه، الذي یتحدد من خالل

Emetteur: الباث -1
ترتكز عملیة التواصل على المرسل الذي یمثل األساس فیها، وقد یكون فردا أو جماعة وقد یكون مرسال، 

، ویقوم المرسل بعملیة صیاغة )10(نفسهومرسال إلیه في الوقت ذاته، إْذ هو صانع األدِّلة ومِؤولها في الوقت  
.)11(المفاهیم والمتصورات المجردة في نسق كالمي محسوس ینقل عبر القناة اللسانیة

ق بین الكاتب والمؤلف، وفي هذا السیاق یفّرق بارت  ) .BarthesR( وفي النصوص األدبیة یجب أن نفرّْ
كونه ینقل معنى واحدا من خالل ما یكتبه للقارئ، والثاني بینهما باعتبار األول أدنى یحتاج إلى مفعول مباشر 

. )12(یقف اهتمامه على الوسیلة التي هي اللغة بدال من الغایة التي هي المعنى
وعلیه فإن صیاغة المفاهیم، وخلق التصورات في مرثیة للعمر الجمیل عند الشاعر عبد المعطي حجازي هذا 

یتجلى من خالل المرور عبر هیكل القصیدة واستنطاقه، فهذا الدیوان الرابع من الدرجة األولى،" الخبیر الشعري "
، ونشرت بعضه جریدة األهرام، وقصیدة مرثیة للعمر الجمیل المسمى 1967هو من علقم " للعمر الجمیل " مرثیة 

. ه بها الدیوان تعدُّ من ثمار الستینیات حین كان عبد الناصر في أرقى سمات عطائه وعنفوان جبروت
: یقول

!ماذا أقول

أخاف أن یكون حبي لك خوفا 
عالقا بي من قرون غابرات 

فمره رئیس الجند أن یخفض سیفه السقیل 
!ألن هذا الشعر یأبى أن یمر تحت ظله الطویل

: ماذا أقول؟ هل أقول
. أنك أعطیت وجوه الفقراء مسحة من كبریاء

مارنا وأن عمرك الجمیل موزع بالعدل في أع
!یحثنا أن نغلب الحزن ونتبع الدلیل

یظلمك الشعر إذا غّناك في هذا الزمان 
ألنه ال یستطیع أن یرى مجدك وحده، بدون أن یرى

.)13(ما في الزمان من عذاب وهوان
یقف المخاطب واثبا وراء بنیة اللغة التي شّكلها شعره لتحیل على التحفظ الذي یبلغ أحیانا مبلغ اإلدانة، 
والرفض، لكن الشاعر بِقي ناصریا بعد رحیل عبد الناصر، وظل یبحث عن كرامة اإلنسان، وهذا ما یجعل قصیدة 
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قرطبة " ح عصر بأكمله، ضریح حاضرة العرب لیست مرثیة لعبد الناصر بل مرثیة لضری" مرثیة للعمر الجمیل " 
في األندلس رمز المجد العربي الفاخر، فقرطبة لم تكن تمأل ِمِ◌ْخیال عبد الناصر، بل كانت حلم بني أمیة، " 

وحلم الدمشقیین في سوریا، وحلم عبد الملك بن مروان في بحثه عن عفاریـت احتوتها قماقم تقبع في قاع المحیط 
رض، فألبس خیال المخاطب بردًة لعبد الناصر الذي كان مشغوال في الستینیات بتحریر العبید األطلسي، آخر األ

: في العالم الثالث، ولیس بناء إمبراطوریات لیستیقظ بعد هذا الحلم
كان بیتي بقرطبة 

والسماء بساط 
]1[قرطبة / الحلم وقلبي إبریق خمر        

)14(وبین یدي النجوم

: لیجد نفسه في غرناطة التي ترمز ألفول مجد العرب في األندلس
تلك غرناطة سقطت 

]2[غرناطة / الیقظة ورأیتك تسقط دون جراح 
)15(كما یسقط النجم دون احتراق

: ثم یبدأ الشاعر في محاكمة النفس وامتحان الضمیر
!من ترى اآلن یحمل عبء الهزیمة فینا ؟"

]3[النفس/المغني الذي طاف یبحث للحلم عن جسد یرتدیه                العتاب 
)16("أم هو الملك المدعي أن حلم المغني تجسد فیه ؟

فالمخاطب یوّظف األسلوب التعبیري ال التجریدي الذي یصلح لهذا المقام، ألن الرؤَیا الخلفیة المباشرة تنسجم 
عبد الناصر بمثابة المخلّْص، والمنقذ، والمهدي المنتظر، وبدا یشّكل مـحور مع الهیكل السطحي للنص، فبدا

" ، و"1عبد الناصر "، و"مرثیة للعمر الجمیل " ، و"الرحلة ابتدأت " القصیدة، بل بطل حجازي في خمس قصائد 
".3عبد الناصر " ، و"2عبد الناصر 

/ الحب، إلى الحالة الثانیة الیقظة / الحلم 1فلغة النص تكشف ضمنیا عن انتقال الشاعر من حالة 
:اعتراف إلى الضیاعالعتاب 3الحقیقة إلى الحالةالغضب 

آن لي أن أعود إلى قیثارتي 
تلك غرناطة تختفي 

].4[الحلم / نهایة وتعود إلى قبرك الملكي بها 
وأعود إلى قدري ومصیري 

إنني ضائع في البالد
ن تاریخي المستحیل ضائع بی

.)17(وتاریخي المستعاد
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فضیاع الحلم هو ضیاع عبد الناصر الذي كان رمز حلم الشاعر، ألنه كان یشاركه أحالم الثورة العربیة 
موت عبد الناصر تسُقط غرناطة من ُحلم الشاعر، وینتقل إلى باریس حامال قیثارته / والثورة االشتراكیة، وبضیاع 

. لیغني بها قصة نكبته ومأساة سقوطه وجرثومة خطئه 
المرسلة في هذا الخطاب عن تجربة المأساة، التي قد تكون فردیة الوقوع وفردیة الوعي، أما حزن تكشف الذات

د الذي تعكسه بساطة  المخاطب یجعلنا نندرج معه في قضیته اندماجا حمیمیا یحّسُسنا باالنتماء العریق الموحِّ
: القصیدة المختزلة لتجربة الشعور بالوطنیة 

!كأن صوتا ما ینادي

. فتعود من وراء األفق أسراب الحمائم 
!تدور الشمس في المغیب دورة وتفترق

]5[یوتوبیا/ میالد!كأن صوتا ما ینادي
!تخلع األرض قمیصها الذي احترق

. تخوض الظالل فجأة ، وتنفث البراعم
)18(!بخارها العطري في قلب السخونة

، نهایته شبیهة بنهایة األرض، واألرض مالذ )19(ندرك من البدایة أن السیر بلغ بالذات المتحدثة آخر محطاته
الجمیع، ذلك أن األرض تنتظر اللیل مثلما تنتظر اله الخصب، واألنثى تنتظر الذكر، وینتظر شهریار شهرزاد 

تح فیه األزهار من كل براعمها المعبقة بالعطور، لتقص حكایاتها التي تمنحها استمراریة الحیاة، كذلك اللیل تتف
وهنا ندرك استحضار الشاعریة الرعویة بنفس النمطیة عند ثیوكریتس وفرجیل، ألن غروب الشمس عند راعي 
الغنم یدفع إلى األمل في الراحة، فراحة المرء في الحمام قدیما مثله االنتقال من النور إلى الظالم، وكأنه من الدنیا 

ألن راعي الغنم قریب من سواد األرض بل هي إحدى مكوناته؛ األرض التي كسته من سواد اللیل، ... خرة إلى اآل
. فسیان هذا وما تمثله الشاعر، فندرك أن عودة األرض إلى ظالم اللیل عند حجازي هي انتهاء الِمْثل إلى الِمثل

عریة العنفوان، والفتوة، والمسارعة إلى تكشف لغة القصیدة عن ذات تحلم، وتعاتب، وتوقظ، وتتأسس على شا
خوض المیادین الواسعة، واقتحام المخاطر، وٕادراك قیمة االمتزاج بالجماعة، فالشاعر یحلم بالبطولة في بطل عبد 
الناصر، مثلما حلم المتنبي بالبطولة في بطل سیف الدولة، فهو من ساللته إلى حّد هنا، ولیس من ساللة أبي 

. معروف بمتاهاته القْولیة؛ وفي ذاك مآرب أخرى العالء المعري ال
إن مبدأ القصدیة من جهة المرسل ال یتجّلى إال من خالل ٍإحداث التفاعل بین الذات المبدعة والمتلقي عبر 

الباث / القصیدة، ولكن لیست قصدیة مْطلقة كما هي عند عبد القاهر الجرجاني الذي أعطى للمتكلم / الرسالة 
یة ألنه مصدر الحقیقة، وهذا طبعا ینسجم مع النظریة االعجازیة التي ُتَطّبق على القرآن الكریم، لكن السلطة الُكلّ 

ومنها نصوص حجازي فاألمر یختلف، كونه هنا یتعلق بالمحاوالت اإلبداعیة / تطبیقها على النصوص التخییلیة 
فالقصیدة أعید فیها النظر )20(تبلیغ البشریة، ولذلك یجب التمییز بین قصدیة  الفعل، وما یسمى بقصدیة ال

وصارت الكتابة اإلبداعیة عند أصحاب نظریة جمالیات التلقي المعاصرة ال تعني دوما أن لنا أفكار واضحة 
.  )21(ومحّددة قبل ممارسة الكتابة، ذلك أنها سْبر أغوار، واستكشاف، وبحث عن الذات

: حاالت انكشاف الذات المرسلة من خالل اللغة الشعریةوإلیضاح ما تقدم نقترح هذه الخطاطة التي تمثل 
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Message: الرسالة -2
هي التي تحقق التواصل ویمكن أن تكون لسانیة، أو سیمیائیة، على أن جمیع أنظمة التواصل غیر اللسانیة 

على متكّلمي ، فاللغة تعني سلطة تصّوریة تمارس تأثیرها)22(تؤّول عن طریق اللغة، وهو ما یجعلها أنظمة لسانیة
. )23(اللغة، وتدفع األفراد إلى تَبیُّن ُنظَم ترمیز معینة تكون بمثابة أسس ثقافیة للتفكیر

لعملیة اإلنتاج، وأساسا ألفعال وعمـلّیات ) نتاجا ( الرسالة یجب أن یعتبر في آن واحد / إن النص األدبي 
ا یحّتم علینا األخذ بعین االعتبار كل األبعاد الداللیة التـلقي، واستعماال داخل نظام التواصل والتفاعل، وهذا م

والتداولیة المكّونة للنص، الذي یتجّسد من خالل الخطاب كفعل تواصلي، حیث یتم الربط وفق هذه العالقة بین 
. )24(النص وسیاقه التداولي

، كون )25(یوضع في سیاقهالرسالة القابل للفهم والتأویل وبناء المعنى هو الخطاب القابل بأن/ إن الخطاب 
النص ال یملك فقط داخلیة حسب التصور الشكالني، وٕانما یملك ِبْنیات ُتستحضـر أثناء التحلیل النصي الذي 

.یجـب فهمـــه، وتحلیل مختلف وظائفه التي یؤطرها السیاق
یحیلنا على إن التعامل مع النص الشعري عند حجازي بصفته شكال من أشكال القصیدة الشعریة المعاصرة

، وهنا )M. Riffaterre( تأكید التعارض بین الدالالت المرجعیة والسیاقیة، الذي یوّلد التدلیل حسب ریفاتیر 
. القارئ مْجبر على قراءة النص الشعري قراءتین؛ استكشافیة وتأویلیة

الناصر، حیث التي بكى فیها بكاء خاصا عبد "الرحلة ابتدأت " یقدم حجازي مرثیة خاصة في قصیدة 
تستعیب رناح نواح جنائزي لتشعرنا باأللم والفقدان، و تحّسسنا بعمق ألم الشاعر بمأساة الفقدان، ألم یقول الشاعر 

، وأجاب الشاعر المصري عّما "إذا أردَت أن أبكي أنا فعلیك أن تشُعر أوال باأللم ) " Horace(الالتیني هوراس 
، فحجازي ینتمنى لهذا )26(كي بكاء ثكلى في حین یبكي غیره بكاء نائحههو مصور في فاعلیة مراثیـه، أن یب

. النموذج

12345

الغربة/ المیالد الحلم/ النهایة النفس/ العتاب غرناطة/ الیقظة قرطبة   / الحلم 

في اتجاه الحصرفي اتجاه اإلطالق 

الشاعر/ الباث 

للعمر الجمیلمرثیة 
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یجعل الشاعر المدینة في قصیدته الواصل بینة وبین المرثي، فیجعلها جسم ینبض ویتحرك مثلما بكى الشعراء 
. القیروان وغرناطة واألندلس قاطبة

: یقول
. ُكنَّا نفتِّش عنك في أحیائها

واللیل یوغل، والمقاهي بعد یقضي، 
والمصابیح الكلیة والعیون 

..........
!فإذن هو النبأ الیقین

!وأنا صراه

مالت رؤوس الناس فوق صدورهم، 
وتقبلوا فیك العزاء 

.)27(!وأجهشت كل المدینة بالبكاء
الصورة تحیل على أن الشاعر یتبوأ المشاهدة أكثر من المشاركة، وفي المشاهدة أكثر تقییما وتشخیصا 
للمصیبة، كون بكاء الشاعر ال یتساوى مع بكاء اآلخرین، وما عنوان القصیدة الرحلة ابتدأت إال دلیل على زاویة 

إلى أن )G. Genette)28وقد ذهب جینیت نظره التي تختزلها القصیدة، فالعنوان شّكل عتبًة من عتبات النص،
وهي مؤشرات تحیط بالنص، وتمّده سواء على محتوى ... النص عادة ما یقّدم دون تدعیمه باسم المؤلف والعنوان 

، فالرحلة بوصـفها وحدة داللیة تمّدنا بالبعد الرمزي لبناء القصیــدة ككـل، فالرحلة ...التلقي أو خلق حوار نقدي 
ل بالشاعر وتنفصل عنه في الوقت ذاته، و تخلق من الرثاء والبكاء بعدا جمالیا في المتلقي یتأسس شاعریة تتص

على التوتر والقلق، فرحلة االتصال تبرزها رحلة الشاعر إلى المدینة في القطار، وهي رحلة صغرى تلتها رحلة 
.الجنازة/ االنفصال مّثلتها رحلة السفینة 

، )الكامل (ري عند حجازي منزلة الئقة، فالوزن العروضي في هذه القصیدة یحتل الوزن في الخطاب الشع
والروي حرف النون والتفاعیل في األبیات األولى متساویة، ثم سرعان ما یتالشى هذا التوزیع العروضي لیعكس 

. حساسیة تختلف عن حساسیة البناء األول
من یا حبیبي جاء بعد الموعد المضروب للعشاق فینا؟ 

جر عاد، ولم أزل سهران أستحلي وجوه العابرینا الف
. لكن بعدما اشتعل المشیب وغضن الدهر الجبینا!فأراك

!ال تبتئس أنا تأخرنا

!لنا لیفوقوناافبعد الیوم لن یصلو 

. )29(رأیت جاري في القطار اللیل یبكي وحده
لیكونا لعبة الخلق والوالدة Lacane" كان ال" یعانق في هذه المقطوعة الدال المدلول وینزلقا معا كما یقول 

والنجدة، خلق دالالت إیحائیة جدیدة تنتقل بنا من المستوى اللغوي القاموسي االعتیادي واالعتباطي دون إحداث 
فجوة متوترة، إلى مستوى رمزي تتسع به اللغة واإلبداع وتتعدد سلسلة الدوال والمدلوالت إلى ما ال نهایة، ولعلها 
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، فالرثاء عند ) R.Barthesبارت ( لتي تترك خطاب حجازي یقبل تعُدد القراءات التي تنقذه من التكرار السمة ا
الشاعر یتجاوز الشخص العادي وهذا ما جعل لغة القصیدة تستمد قّوتها من بساطتها التي تنبع من أعماق 

.قتضیات داللیة قدیمةمعبأة بصور و بتلمیحات إلى م-اللغة–إحساس الشاعر بشاعریة قومه، فجاءت 
في مثل جّو الرثاء یضیف إلى الشعور األساسي عنصرا تعبیریا وجدانیا، لیس هذا ) الغزل ( إن إقحام عنصر 

فحسب بل تتألف في خطابه لغتان شعریتان في لغة واحـدة، اللغة الشعریة األولى؛ حضور النجوم یالزم الفراق و 
الشعریة ( ا كانت الخنساء ترعى نجوم وحشتها في مراثیها، أما حجازي الوحشیة، و خلق األلفة مع الخیال، مثلم

فیتجلى له الحبیب في تلك اللیلة لكنها رؤیة رمزیة، ألنه یْشُرق من بقایا نجوم اللیل التي غادرت مكانها )  الثانیـة 
لذي یشتعل لینطفئ قبل أالف السنین، ونورها كذلك من عبد الناصر، النجم الذي أشتعل مشیبه مثلما الشهاب ا

إلى األبد، وهكذا یكون التجلي األول على هیكل القصیدة تجلیا رمزیا مغلقا، كما لو كان نجم في صدر كل شاعر 
. )30(عربي قدیم

لذكرى رئیسه الراحل أبراهم لینكولن ) Walt Whitaman"( والت هو یتمان " هذه الرؤیة تتجّلى في مرثیة 
)Abraham Lincoln (بدأ بزمن الربیع التي ت ) المرأة؛ إنه زمن الِفراق مع األشیاء، زمن موتها ) / نیسان

مثلما تدّلى نجم هویتمان وتجّددها، فنجم لیل الشاعر العربي یعّذب ویؤّرق الراعي الذي لبس لون األراضي لیال،
الشخصیة المرثیة في عالم للسقوط مبّكرا قبل أوانه، فهذه القوالب الرمزیة التي وّظفها حجازي وهویتمان تجعل 

. النص/ أسطوري  تتأسطر معه الرسالة 
ال تتوقف من حیث ) مسائل الخطاب الُمَؤثر ( في مقاله ) ستانكوایس ( إن الخاصیة االنفعالیة كما عّبر عنها 

شحنتها الرمزیة عند المطلع، بل یتجاوز المتداول والمستعمل من ألفاظ اللغة العادیة، لیجعل العالمة بین الدال 
هویته، لیخرق الشاعر الداللة المباشرة التي تستمد والمدلول مشدودة إلى شبكة عالئقیة متناصة، تكسب النص 

التأویل أي  یرتقي / ، لیتجاوزها إلى أفق ما فوق المعنى )أوستین ( قوتها وقیمتها من األفعال الكالمیة المباشرة 
، فیطرح الشاعر تیمة الرمزیة المباشرة، ویؤّكد موضوع رحلته )P. Ricoeurریكور ( بها إلى مستوى سوء الفهم 

في القطار بطریقة تؤكد أبعادا رمزیًة ضمنیًة، فمع مرور القطار أو مع اقترابه من هدفه تتحول صورة ذلك القطار 
:إلى صورة مواكب أیام الوعد واألمل والعّز ویصرخ 

. )31(یأتــــــــــــي غدا فیــــــــــــــنا
، إلى طقوس تقدیم القرابین، وسیأتي الیوم الموعود وتتحول مواكب حلم الیقظة إلى مواكب االبتهال، واالستغاثة
.الذي یأتي فیه البطل المدجج ببطاقـات تموز رمز الهویة الدوریة

حتى یدور العام دورته 
فتدعوهم إلیك، تمد مائدة، 
.)32(وتفرط فوقهم ثمر الفصول

تحمل السفینة أبعادا رمزیة جذریة تمثلها سفینة الدولة، والـفرح الـذي یملــؤها ویجعلها ُتحیل إلى رمز أعیاد 
. سفینة شمسیة تحمل مع طول اللیل تباشیر األمل الجمیل بل العمر الجمیل) / Jubilee( الفراعنة الخمسینیة 

لد واالّتساع، ذلك أن َحْرفیة النص لیست إال وهما وهكذا نجد نص حجازي ُیفتح برمزیة آفاق التناسل والتوا
... یرمي إلى إخفاء الحقیقة عن كل من لیس أهال لمعرفتها، حیث یختفي المؤلِّف لیترك المجال لكائنات خیالیة 
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فقد كان هناك شعور بالخدعة التي وراء تلك المحاكاة،  تماما كما یفعل الجاحظ في اختفائه وراء الراوي لحاجة 
.فسهفي ن

إن النص عند حجازي تجلت لغته في شكل نظام من التراكیب واالستعماالت واستعمال عناصرها في تبلیغ 
الرسالة الُمتوقف على اختیار الموضوع، والموقف االجتمـاعي، ثم السیاق فال یجب كما ورد عند بیار غیرو        

 )Pierre Guiraud (أن تكون الكلمات محایدة لیحصل األثر)33( .
Récepteur: المتلقي-3

یّتسم النص الخالد بتعدد القراءات، فال یضعفه ما یالقي القّراء من إعیاء، فال یتوقف أبدا عن أن یكون هو 
، فصار القارئ یمتلك الحریة في التأویل شریطة )بارت ( نفسه، لذا لم یعد النـص متصل دائمـا بقصدیة المتـكلم 

نصیة أخرى، وعلیه یمكن القول أن النص ینظم إستراتیجیة معینة تقیم العالقة أن ال یتعارض أو یرفض بقرائن
.  )34(بین السیاق المرجعي للسجل النصي، وبین القارئ المدعو لتحقیق نسق التوافقات النصیة

ناء إن النص الجمالي ال یوِمئ بنفسه معناه أو موضوعه الذي یقصد إلیه، وٕانما یكتفي بتوجیه أفعال الفهم والب
التي تنتهي إلى تشكیل المعنى ووعي القارئ أثناء عملیة القـراءة،  كذلك فإن فنومینولوجیا القراءة تعمل على 
اتصال المواضیع بالذات التي تدركها، وتؤثر خصائص المواضیع في الذات التي تستوعبها، بمعنى أن أفعال 

فاعل اإلدراك، فالنص مدعو ألن یقود خطى القارئ الفهم واإلدراك تنتج الموضوع المدرك، وفي الوقت نفسه تنتج
. ویضبط مسیرته إلى حد ما

لذلك یشكل عنصر المتلقي طرفا أساسیا في عملیة التواصل، فحضوره ال ینقص قیمة إن لم نقل أكثر من 
ــلة حضور الباث، ألن كلیها یساهم في إبالغ، وتحقیق األفعال التي تُنَتج عنها مجموعة من الوظائف المتصـ

بـهما، ویشیر فان دیك أن المتلقي والمتحدث یقومان بوظائف مختلفة ینبغي علیهما إكمالها لكي یكون الفعل 
. الكالمي المعني ُمْمِكناً 

المتلقي في الخطاب الشعري عند حجازي هو القارئ الذي یمارس جهدا معـتبرا في الصیاغة، والفـهم، 
:القارئ مع عناصر ثالثة أساسیةوالتأویل، والتلقي، حیث ینخرط 

مستوى الفهم القراءة 
مستوى التأویلاالستقبال         التأویل األدبيالتلقي    

مستوى االستعمال         االستجابة                     
إن الخطاب الشعري عند حجازي في مرثیته التي رثى عمره فیها دون بلوغ سن األربعین، بَصر كیف تصفع 

شاهدة على ما خلفته تلك المرحلة التي توهم المتلقي " العب سیرك"ة مرثیة الحیاة تحوالته الشعریة، وتظل مقطوع
في كونها تحدق في المشهد الخارجي لكنها تغرق في أغوار الذات، فاألدوات الفنیة التعبیریة جدیدة في شعر 

. حجازي
في العالم المملوء أخطاء 
مطالب وحدك أال تخطئا 

ألن جسمك النحیل 
و أبطأ لو مرة أسرع أ
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.)35(وغطَّى األرض أشالء.. هوى 
) Lecteur Implicite( إستراتیجیة في التعبیر یفترضها الشاعر كافتراضه للقارئ الضمـني " الكاف " تتبوأ 

: حیث تنصرف إلى واحد من ثالثة أطراف
]1[تنصب خیمته التخییلیة الالعب ذاته 

]2[شفاق النفس ورثاء المصیر إالقارئ المتناهي مع الالعب ك
] 3[یستحضر الشعوریا عذاباته ونفسه اللوامة الشاعر 

فإذا كان في األعمال العادیة المتخاطبان یعرفان بعضهما البعض، ففي األعمال األدبیة األمر یختلف، 
تختلف نیتــها تجاه اإلنــتاج فاألدیب ال یعرف شـیئا عن متلقیه المفَتَرِضین، وما یعرفه ضئیل نسبیا، وهذه القراءة

األدبي، فحجازي لم یقصد قارئ بعینه بل ضّمن نفسه القارئ والموضوع، فالشاعر الجاهل بالسیاق الثقافي 
.واالجتماعي والنفسي الذي ستتم فیه عملیة التلقي، وهذا ما سینعكس على فهم العمل وتأویله

كما یتجّلى الجسد النحیل لیضم أجسادنا جمیعا، فهل ] 3[و] 2[، و]1[عند حجازي تتسّكع لتشیر لكل " ك"فـ 
السقطة في السیرك هي سقطة الحیاة السیاسیة في مشاریعها الوهمیة، أم هي سقطة الِشعر في تّعلقه بالَمثل 

. التي تصنع هیكل مرثیته)36(األعلى الذي ال وجود له؟ مثولة تصلح لكل هذه االحتماالت 
بع ذلك في أي لیلة ترى یق

.في هذه اللیلة أو في غیرها من اللیالي
حین یغیض في مصابیح المكان نورها وتنطفئ 

ویسحب الناس صیاحهم، 
على مقدمك المفروش أضواء 

...
.وهم یدقون على إیقاع خطوك الطبول
و یمألون الملعب الواسع ضوضاء 

ابتدئ : ثم یقولون
)37(!في أي لیلة ترى یقبع ذلك الخطأ؟

یصنع الشاعر في هذا المقطع اإلیقاعات الوجدانیة للمتلقین، ففي هذا النموذج یعطي أمثولته نموذجا 
/ استعراضیا متحركا، لكنه یتحرك حین تنطفئ األضواء في اللیالي، وأمثولة اللیالي تسرق العقول وتشّوه الحقیقـة 

مثلما سرق القمر الخادع نور شمس الضحى عند ابن العقل، كانت شهرزاد تسرق خیال شهریار وتنزع العقل منه 
المعتز، لكن الشمس زیدت محبة والقمر كذلك ألنهما یتناوبان في الحضور، كانا یحّوالن الواقع إلى أمثولة، ولعل 
تحویل الواقع إلى أمثولة في الخطاب الشعري عند حجازي هو الذي منح حضور التعدد الداللي، وحّول الزائل إلى 

،  ویصیر الرثاء عند الشاعر یختزل )38(اللعب إلى فن، وبهلوانیة العب السیرك إلى شعر رصین حكیمدائم و 
عنصر المخاطب الجمعي بعد ارتداده إلى ذاته في اللیالي التي یقبع فیها الخطأ، ألن اللیل یسرق العقل المعروف 

لحریة والجن؛ یعني حضور حظوظ الخطأ بالقید الذي یقید اإلنسان عن ارتكاب الخطأ، لكن غیابه لیال یمنح ا
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بوفرة، وهي مفارقة تصنعها بؤرة مزدوجة في شعر حجازي، ألن في مرثیته تتستر الكاف وراء الیاء، وكذلك كان 
یفعل المؤلف في الثقافة العربیة منذ القدم كان یوهم أن ما یقوله لیس ملكا له بل لمؤلف مفترض، والراوي 

. راض التأویالت الكثیرةالمفترض یفتح النص على افت
: ویمكن أن نصوغ ملخص عناصر السیاق في مرثیة حجازي كاآلتي

مرثیة الشاعر 
انفصال واتصال

: الخالصة
كحوصلة یتجلى لنا من خالل إستراتیجیة القراءة والتولید الداللي في الخطاب الشعري عند أحمد عبد المعطي 

التداولیة؛ / التي تقتصر على اللغة في باطنها إلى االستعمال ) سوسور ( حجازي؛ أن االنتقال من اللسانیات 
ة الكلمات ذاتها في مرثیة للعمر الجمیل، التي االستعمال االجتماعي للغة یجعلنا نحصر أنفسنا في البحث عن قو 

، ذلك أن النصوص الشعریة ).HebermasJهابرماس ( تستمد فیها فعالیة لغة الكالم من علة تفسیر الكالم 
عند حجازي لیست مجرد مكونات تخییلیة وواقعیة فحسب لكونها تدفع بالوجود اإلنساني في العالم إلى حافات 

إلى ما هو ممكن، وهذا ما أرادت هذه الدراسة االقتراب منه ویتبدى هذا في المعالجة المقدمة تتجاوز ما هو قائم، 
لمسألة عناصر السیاق، التي تتجاوز العالقات النصیة إلى العالقات بین الشاعر، والنص، والمتلقي، والتي تسعى 

لمثاقفة، وهذه بعض النتائج التي ألن تكسب النص جزءا من قوته التداولیة التي تؤمن بالتواصل وا-الدراسة–
: توصلت إلیها  الدراسة 

إضافة إلى ما تحققه عناصر السیاق في خاصیة تولید الداللة من مجال ضیق یتمثل في المورفیمات، -1
والمعجم، والترتیب، فإنه یعادل كل ما هو خارج اللغة التي تنتج في مجال العالقات االجتماعیة، والثقافیة، 

لتي تحیط بإنتاج الملفوظ، كما تجلى في الخطاب الشعري عند حجازي الذي ینصهر فیه الشاعر في والنفسیة ا
. قضایا التحول السیاسي، واالجتماعي لألمة

زمانمكان

نص / رسالة  متلقي المتكلم 

تعدد القراءات 

قصدیة النص  المتلقي يالتأثیر ف

القارئ 
عرالشا
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تجمع أوضاع النصوص التخییلیة المبدع، والمتلقي التي یخضع لها السیاق التخییلي والتي تضمن عناصره -2
لتمنح الحضور لسمة التعدد الداللي التي تنقذه من التكرار، وهذا ما اتسم به  وقابلیته للتواصل هللنص استمراریت

. نص حجازي التخییلي
عناصر سیاق الخطاب الشعري عند أحمد عبد المعطي حجازي تتأسس على فكرة القصد المزدوج، الذي -3

قة االتصال بین الباث، یحمله الملفوظ بوصفه فعال تمریریا یخضعه الشاعر لمقصد ما یتم به المعنى في حل
. والمتلقي والرسالة

: الهوامش واإلحاالت
. 11، دط، ص2004محمد محمد یونس علي، مقدمة في علمي الداللة والتخاطب، دار الكتاب الجدیـدة المتحدة، لیبیا، -1
دراسة تداولیة لظاهرة األفعال الكالمیة في التراث اللساني العربي، دار –مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب -2

. 30، ص1، ط2005الطلیعة، بیروت، 
3- John Lyons, semantics (Cambridge; Cambridge university press, 1977, P 44.

. 45مسعود صحراوي، المرجع السابق، ص-4
م العامة، كیف ننجز األشیاء بالكالم، ترجمة عبد القادر قنیني، إفریقیا الشرق، جون النكشو أوستین، نظریة أفعال الكال-5

. 19، دط، ص2008
. 165، ص3، ط1992، المركز الثقافي العربي، )إستراتیجیة التناص ( محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري -6
، ترجمة عبد القادر قنیني، دار إفریقیا الشرق فان دیك، النص والسیاق، استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي-7

. 259، الدار البیضاء، دط، ص2000
. 11فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة للخطاب، ترجمة سعید علوش، مركز النماء العربي، دط، ص-8

9- Dominique Maingueneau, les termes clés de l’analyse du discours éditions du seul, février
1996, P 22.

. 37، دط، ص2004عمر أوكان، اللغة والخطاب، إفریقیا الشرق، -10
. 58دط، ص، 1977تونس، _عبد السـالم المسدي، األسلوبیة واألسـلوب، الدار العربـیة للكتـــــاب، لیبیا-11
، دط، 1996، الكویت، شباط 206العدد –جـون ستروك، البنیویة وما بعدها، ترجمة  جابر عصفور، عالم المعرفة -12
. وما بعدها30ص
.482، دط، ص 2001الشاعر والبطل، دیوان أحمد عبد المعطي حجازي، دار العـودة، بیروت، -13
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الممارسات اللغویة في الخطاب اإلشهاري الجزائري
محمد خاین

قسم اللغة العربیة وآدابها
الجزائر –جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف اآلداب واللغات،كلیة 

ملخص
تروم هذه الورقة مقاربة الممارسات اللغویة المتبناة من لدن اإلشهاریین في تولید المفردات ووضع المصطلحات، وكذا المعجم 

ض، وتحویله من مجرد متلق للخطاب إلى الذي ینهلون منه في إعداد وتصمیم رسائلهم التي یراد منها التأثیر في المتلقي المفتر 
.مستهلك للمادة المشهر لها

العربیة بما توفره من هل یلجأ اإلشهاریون إلى اإلمكانات التي تتیحها اللغة:وعلیه فإن اإلشكالیة التي تفرض حضورها ههنا هي
والمجاز؟ أم أنهم ینزاحون عن المعاییر آلیات معروفة في عملیة التولید المعجمي والمصطلحي، كالنحت، واالشتقاق، والتعریب،

.مطّورین آلیاتهم وابتكاراتهم المعجمیة؟المتعارف علیها،
؟ وما موقف المجمعیین وسدنة اللغة من هذه ترجميوما هي حدود الحریة التي یمنحها اإلشهاریون ألنفسهم في ممارسة الفعل ال

.الممارسات؟

.زائري، الممارسات اللغویة، الفئة المستهدفة، التداولیة، اإلقناع، المعجمالخطاب، اإلشهار الج:الكلمات المفاتیح

Résumé
Dans le présent article intitulé on a tenté d’aborder par une approche descriptive ; le lexique, le
néologisme et les termes adoptés par le publicitaire algérien dans la création d’un discours de
persuasion qui attire le récepteur par sa singularité et par sa visée pragmatique.
Et pour cela, on a essayé de trouver des réponses à la problématique essentielle suivante : quelles
sont les mécanismes proposés par les concepteurs de ces discours afin de produire l’effet souhaité
sur la cible visée ? Comme conclusion, on a proposé un nombre de solutions pour l’amélioration
de ces pratiques dans le but d’éviter l’hybridation qui se manifeste au niveau structurale de ces
discours.

Mots clés: Discours, publicité Algérienne, pratiques langagières, cible visée, pragmatique,
persuasion,   lexique.

Abstract
In the present article we will attempt to discuss, using  a descriptive approach, the lexis, the
neologism and the terms adopted by the Algerian publicist in the creation of a persuasive
discourse which attracts the receptor, by its singularity and its pragmatic view.
For this, we will try to find  answers to the essential  problems  .
We will propose some solutions for the improvement of these practices.

Keywords: Discourse, Algerian advertising, linguistic practices, target, pragmatic, persuasive,
lexis.
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:تمهید-1
سنحاول في هذه الورقة التطرق إلى الممارسات اللغویة المتبناة من قبل اإلشهاریین في تولید المفردات ووضع 

المبتغى بها استمالة المتلقي، ومن ثمة تحویله من مجرد الدعائیةیوظفونها في إعداد الرسائلالمصطلحات التي
وذلك من منطلق أن اإلشهار مستهلك . الخدمة المشهر لها إلى مستهلك فعلي/متلق للخطاب المعد لترویج المادة

منطلق أّن جل تعامله اللغوي یتم مع َنِهٌم لأللفاظ، مما یفرض على اإلشهاري مسایرة التطورات والمستجدات، من 
.ألفاظ الحضارة، وأسماء فرضتها التِّقانة المعاصرة

فحسب دراسة إحصائیة، أنجزها فریق بحث بجامعة مونتلایر. ومن َثّم فإن معجم اإلشهار ینمو بصورة متسارعة
)Montréal(ات الصادرة في تلك ، قام من خاللها بعملیة جرد للصحف، والمجالت، والدوری1971بكندا سنة

ألف كلمة، ال وجود لها في أي معجم من معاجم 15السنة، تبین له أن اإلشهاریین یتداولون فیما بینهم ما یزید عن
) Néologisme publicitaire(اإلشهاريالمعجميوقد وصف صاحب المقال هذا التولید.اللغة الفرنسیة

النمو یسهم في إغناء اللغة، وكذا في التغیرات الداللیة والمعجمیة ، ومما خلص إلیه أن هذا "العاصفة اإلشهاریة"بـ
. (1)*التي تعرفها

ولكن الصعوبات التي تواجه اإلشهاري العربي . وهو رهان یلزم اإلشهاریین االتصاف بروح اإلبداع واالبتكار
مها الخاص في اللغات تكمن في كونه یصمم رسائل هي في غالبیتها لمواّد وخدمات وافدة لها مصطلحاتها ومعج

المنقول عنها، ومن ثمة فهو مضطر إلى اعتماد آلیات لسانیة قد ال تتوافق وطبیعة اللغة العربیة، وال تحترم 
. عبقریتها

هل یلجأ اإلشهاریون إلى اإلمكانات التي تتیحها اللغة: وعلیه فإن اإلشكالیة التي تفرض حضورها ههنا هي
عروفة في عملیة التولید المعجمي والمصطلحي، كالنحت، واالشتقاق، والتعریب، العربیة بما توفره من آلیات م

.والمجاز؟ أم أنهم ینزاحون عن المعاییر المتعارف علیها، مطّورین آلیاتهم وابتكاراتهم المعجمیة؟
وما هي حدود الحریة التي یمنحها اإلشهاریون ألنفسهم في ممارسة الفعل المعجمي؟ وما موقف المجمعیین

.وسدنة اللغة من هذه الممارسات؟
وهل یمكن ترشید هذه الممارسات عن طریق التأطیر النظري لهذا الحقل الذي فرض نفسه على الحیاة العربیة 
المعاصرة وعلى لغتها في ظل ما أضحى ینعت بالعولمة، وانفتاح االقتصادیات وتنامي تكنولوجیات اإلعالم 

وتقلص المسافات بین الشعوب؟، خاصة وأننا أصبحنا ُنقَذف بمئات م،واالتصال، وانحسار الحدود بین األم
الرسائل اإلشهاریة یومیا، حاملة معها ما یمكن وصفه بالتلوث اللغوي، وِمْعوُلها في ذلك الفضائیات، والصحافة 

.(2)مركبا من أوكسجین ونتروجین وٕاشهار-كما قال أحد اإلشهاریین- فنحن نتنفس هواء. التجاریة
:قیمة الكلمة في اإلشهار وخطورة دورها-3

إن الكلمة هي الوحدة األساسیة في اشتغال اللغة، بوصفها قطعة صوتیة تضطلع بأداء وظیفة تركیبیة ذات 
معنى، من خالل ترابطها مع غیرها بوساطة عالقات منطقیة تتحقق بفضل المقوالت النحویة التي توفر لها 

سنَّن وُمَمْعیر فیما بین قواعد تسهم في تشكل الجمل التي تسمح بتحقیق تواصل مُ الترسیمات التركیبیة في شكل 
.)3(أفراد الجماعة اللغویة الواحدة
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إن الكلمة في حقل اإلشهار تصبح لها أهمیة مضاعفة نظرا لكونها تدخل ضمن الكلفة العامة للمادة المشهر 
جتمعیة إلى أخرى، وهذا المنقول هو ما أطلق علیه أحد لها، كما أنها تقوم بعملیة النقل الثقافي من منظومة م

لإلحاالت الثقافیة )Catalogue(، والذي یعرفه على أنه دلیل)Lexiculture(الدارسین مصطلح المعجم الثقافي
.)4(الممررة عبر اللغة اإلشهاریة

یكفي المرء أن یلقي نظرة ویدّلل هذا الدارس على أهمیة الوحدات المعجمیة، وخطورة الدور الذي تؤدیه، بأنه 
فهي تالمس . لمعرفة غنى هذه اللغة* على أحد المكونات اللسانیة للرسالة اإلشهاریة، ممثال فیما یعرف بالتحریري

كل القطاعات االقتصادیة، وتغطي كل النشاطات اإلنسانیة، وتخص الحیاة الیومیة واالنشغاالت األكثر عمومیة،
.)5(ات الصوتیةكل ذلك مجسدا  في بعض التلوین

إن األسماء التي تروجها لغة اإلشهار سواء أكانت عامة أم أسماء أعالم تستثمر اللغة وتطوِّع الثقافة، فلقد 
صار ممكنا الیوم التواصل ما بین األفراد في العالم بأكمله بوساطة المعجم اإلشهاري دون غیره، فبعض الجمل 

، وذهبت إلى دیزني الند، وأرغب في كوكا، وكنت Big macأرید :تسمع وتفهم في كل البلدان، ومن أمثلة ذلك
فقد أضحى المعجم . )6(، وأشتغل على الماكRolling stones، وأسمع Levi'sعند ماك دونالدز، وأنا ألبس 

.اإلشهاري یروج لعالمات كونّیة، صارت هي ذاتها لغة عالمّیة تحیل على نفسها
ما یمكن استنتاجه من هذه المقاطع المستشهد بها أن معجم لغة اإلشهار یعمل على تحقیق البعد الكوني عبر 
عملیة إقحام هذه الوحدات في صمیم اللغات العالمیة، وهو مبتغى العولمة، ومن ثم تصیر اللغات جمیعها بما فیها 

واصل بها الشباب في عالمنا العربي لیكتشف هول العربیة عرضة للتهجین، ویكفي المالحظ معاینة اللغة التي یت
الكارثة التي ألمت بمجتمعاتنا عن طریق هذه اللغة، والتي سنفّصل فیها القول وفي معجمها فیما یلي من 

. المباحث
: الممارسات اللغویة في حقل اإلشهار ومواصفات لغته-3
:الراهن- 3-1

یتمتّــع مثــل بقّیــة الحقــول بجهــازه المفــاهیمي، ومعجمـــه بأنــه حقــل معرفــيّ -عنــد مناصــریه-یوَصــف اإلشــهار 
ممـــا اســـتتبع تجـــدُّدا مســـتمرا فـــي . القطـــاعي، ولغتـــه الواصـــفة، وخاصـــیته الّتطّوریـــة اّلتـــي ال تتوّقـــف عنـــد حـــّد معلـــوم

ـــات اللســـانّیة اّلتـــي ت ـــى اآللی ـــى المعجـــم العـــام لّلغـــة، وكـــذا االعتمـــاد عل ـــالّرجوع إل ـــك ب ـــة، وذل وّفرهـــا المفـــردات الموظَّف
قواعــدها، كالقیــاس، الّنحــت، الّتولیــد، االشــتقاق، الحــذف واالختصــار، بمراعــاة مجموعــة مــن المعــاییر مثــل االقتصــاد 

.اللغوي، والّسهولة والخّفة الّلغویة
الكلمــات األكثــر قصــرا، واألكثــر بســاطة، : بقولــه)* George Zipf(وهــو مــا عّبــر عنــه اللســاني جــورج زیبــف

مـن الكلمـات % 75فیا، واألكثر استعماال وتأدّیـة، بمعنـى أّن نّصـا إشـهارّیا ینبغـي أن یتشـّكل مـن واألكثر تنّوعا وظی
نة من مقطعین صوتیین .)Syllabes()7(الُمكوَّ

ومــن الظـــواهر الالفتـــة لالنتبـــاه علــى مســـتوى المعجـــم الـــذي یوّظفـــه اإلشــهاري هـــو اســـتخدام الوحـــدات المعجمّیـــة 
)Lexèmes ( النــادرة اّلتــي تلفــت إلــى ذاتهــا بنــدرتها، وكــذلك یتمّیــز بعــدم الَتحــرُّج مــن االقتــراض اللغــوي، وقــد وصــل

األمــر إلــى حــّد تشــكیل ملفوظــات بــالجمع بــین وحــدتین معجمیتــین أو أكثــر مــن لغتــین مختلفتــین، مــع الجــرأة علــى 
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یحّقـق اإلثـارة، ویوصـل إلـى مقصـدّیة صـاحب مخالفة القواعد المعمول بها في عملّیـة تولیـد وحـدات جدیـدة، فكـّل مـا 
.)8(الّرسالة مباح في عرف اإلشهاریین

ویعرف هذا التهجین الذي شاع وانتشر، وأصبح ظاهرة تعرف في الدراسات اللسانیة االجتماعیة بالتعاقب 
L’alternance)(اللغوي codique ،یعتبر غامبرزوالذي)J.J.Gumperz*( من أوائل من عملوا على
عین وتقدمه المعاجم المختصة على أنه استراتیجیة تواصلیة، یستخدم من خاللها الفرد أو الجماعة تنوُ . دراسته

وُیرِجع المختصون نشأة هذه الظاهرة إلى االزدواجیة . )9(في المقام االتصالي الواحدلسانیین أو لغتین مختلفتین
.)10(اللسانیة واالحتكاك الحاصل بین اللغات في المجتمعات

ولنا أن نمّثل لهذه التناوب اللساني الذي یمّس المستوى المعجمي للغة بمجموعة من النصوص أطلقها 
المتعاملون في سوق خدمة الهاتف المحمول، في السیاق السوسیو اقتصادي الجزائري، والعربي على السواء، إذ 

ساق اللسانیة العائدة إلى العربیة الفصحى، اعتمد مصممو اإلعالنات عملیة المزج والتهجین بین مجموعة من األن
مما یدلِّل على أن التهجین أصبح یشكل لإلشهاریین الجزائریین، *. والعامیات المحلیة ، والفرنسیة، واإلنجلیزیة

وغیرهم مادة أساسیة یسترفدون منها بغیة شد انتباه المستهلكین، وحملهم على اإلمساك بواقع ُصِنع بوساطة اللغة 
.)11(ذا الواقع في حقیقة األمر هو الذي صنع نفسهمع أن ه

وما یالحظه الدارس ههنا، هو أنه إذا كانت الفرنسیة تعاني هیمنة اإلنجلیزیة في عقر دارها، من خالل ما 
، وهو ما یعني بداهة أنها لغة مهیَمن علیها، فإنها تتحول في )Franglais(أطلق علیه هنالك مصطلح الفرنزیة

وذلك باختراقها لجل الخطابات اإلشهاریة، مما نجم عنه وضع وفي بلدان المغرب العربيغة مهیِمنة، الجزائر إلى ل
.)12(ِصف بالعرنسیةلغوي هجین وُ 

والقصد من وراء هذا التهجین ابتغاء مداعبة مشاعر ومخیال فئة مخصوصة من المجتمع، وهي تلك التي 
ة عریضة، مع ما تحمله من رغبة التحرر واالنطالق، وكسر جمیع یتوجه إلیها الخطاب، ویمثل الشباب فیها نسب

الحواجز، وهنا تتدخل اللغة بوصفها المحقق لهذه الغایات، وهو ما تحیل علیه االنجلیزیة لكونها اللغة العالمیة 
.األولى، ورمز التقدم والرقي، وما إلى ذلك من األحالم الشبابیة

العربیة مشرقا ومغربا یشذ عما هو سائد في الجزائر، مع بعض الفروق وال نعتقد أن الوضع في باقي الدول 
الطفیفة من بلد إلى آخر، فإذا كانت هنا الفرنسیة هي المهیمنة، تكون في بلد آخر اإلنجلیزیة، بدلیل ما تمطرنا به 

.الفضائیات یومیا من  الرسائل المهّجنة، وكذا ما تقذفنا به المطابع
وهي رسالة "یتمناو عید سعید لكل أمLe chatإیزیس وبریل و:"نموذج لهذه الظاهرةوتمثل هذه الرسالة خیر

تشهر لعالمة منتجة لمسحوق الغسیل بأسماء المنتجات الثالثة الواردة في النص، إذ نلفي الجمع ما بین العامیة 
ة في اسم المنتج الذي یعني ، والفرنسی"لكل أم -هكذا –عید سعید"والعربیة " –یتمنون –یتمناو "الجزائریة في 

".القط"
كما یلحظ الدارس تبني مصمم النص على المستوى الكتابي ما یعرف في الدراسات الُترجمیة اإلشهاریة 

، وكذا عربیةفي سلسلة كالمیة) Le chat(في كتابة اسم المنتج بلغته األصلیة) Transplantation(بالتوطین
وهي . إلى الخط العربيبریلوإیزیسفي تحویل اسمي المنتجین * )Translittération(اإلجراء الموسوم بالنقحرة

. أسالیب تهجین شاعت تقریبا في كل الكتابات العربیة، وأهمها الكتابة اإلشهاریة
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وهو األمر الذي دعا بعض الدراسین إلى إرجاع الظاهرة إلى عملیة تدویل 
وذلك بإعادة اإلنتاج ، وعلیه َعّد األمر شكال من أشكال الممارسة الترجمیة )L’internationalisation(النصوص

للغة المصدر من خالل اإلبقاء على جملة أو كلمة منها في صلب اللغة الهدف العتبارات ذات الجزئي أو الكلي
ا، وفصاحتها ودقتها طبیعة ثقافیة، أو إلى هیمنة تلك اللغة كما هي حال بعض اللغات األوربیة المشهورة بجمالیته
.الداللیة، إضافة إلى البریق والوجاهة اللذین تتمتع بهما تلك اللغة عند المتلقین في اللغة الهدف

ومن ثمة فإن اإلبقاء علیها كما هي قد یحدث أثرا إیجابیا أكثر من أثرها لو ترجمت، وبهذا تدخل ضمن ما 
المتجسد في نظره )Niveaux de traitement traductionnel(سماه هذا الدارس بمستویات المعالجة الترجمیة

عبر حدیثه عن تناوب )Non-Traduit()13(، وقد أطلق علیها غیره الالمترجمعبر اإلجراء المتمثل في االقتراض
.ضمن الرسالة اإلشهاریة الواحدة)L’alternance de code()14(السنن اللساني

" النجلزة"عیة التي فرضت نفسها على المعجم اإلشهاري العربي ظاهرة ومن الظواهر اللسانیة الثقافیة واالجتما
)Anglicisme( بوصفها ظاهرة لسانیة ثقافیة، مما جعلها محل بحث جاد لدى المهتمین بالقضیة، لیس فقط ،

على مستوى التجاور في النصوص اإلشهاریة والدعائیة فقط، وٕانما عبر امتداداتها المختلفة في مناحي الحیاة 
األخرى، فراحوا یكشفون عن أسبابها، ودواعیها وآثارها على اللغات العالمیة المنافسة، إذ اعتبرها البعض من 

الحضارة والفكر واللغة لصالح اللغة :"إلغاءانعكاسات العولمة، ورأى في ذلك ردیفا لألمركة التي تعمل على
.)15("والثقافة اإلنجلیزیة، أي لغة وثقافة القطب الواحد الممثل في الوالیات المتحدة األمریكیة

وقبل الخوض في تجلیات هذه الظاهرة على مستوى النصوص اإلشهاریة ارتأینا أن نتعرض إلى أسباب هیمنة 
حسب دراسة قامت بها الیونسكو حول انتشار اللغات :"المعاصر، فهياإلنجلیزیة وتفشیها في الخطاب العالمي 

داخل مواقع شبكة االنترنیت، باعتبارها أهم الوسائل المعتمدة في عصر العولمة، فإن اللغة اإلنجلیزیة أخذت 
لعالم  من لغات ا20%وأن . 3%، والفرنسیة واألسبانیة بـ 7%، تلیها اللغة األلمانیة بـ 72%حصة األسد بنسبة 

على . )16("وهذا الالتكافؤ بین اللغات یعكس الالتوازن الذي ترسخه العولمة. غیر ممّثلة على الشبكة العنكبوتیة
الرغم من أن هذه اللغة وٕان كانت تعد اللغة العالمیة األولى، فإنها ال تمتلك وضعا قانونیا یؤهلها ألن تكون اللغة 

ملیونا من 61الناطقون بها في دول االتحاد األوربي مثال إال أغلب دول العالم إذ ال یمثليالرسمیة ف
.)17(2004ملـیونا هـو عدد سكان االتحاد، حسب إحصائیات سنة378مجموع

وهو األمر الذي دفع كلود تریشوفقد صارت اإلنجلیزیة لغة التبادل التجاري، والبحث العلمي، والهیئات األممیة 
)Claude Truchot *( هذه الّظاهرة في أساسها إلى عولمة االقتصاد، وما یدور في فلكه ألن ، إلى إرجاع

الّتحوالت الّتكنولوجیة، والعولمة الكونیة للّنشاطات المتعّددة ال تخص الحیاة االقتصادیة فقط، وٕانما تمتد تداعیاتها 
.)18(المجاالت الثقافیة ذات الصلة براهن األفرادإلى الكثیر من

ي الخطابات اإلشهاریة الموجهة لغیر الناطقین بها بوصفها رمزا ثقافیا یحیل على العصرنة، تشتغل اإلنجلیزیة ف
بمعنى أن استخدامها ُیبتَغى من . الخدمة المشهر لها/والتقنیة الرفیعة، وكذا إضفاء الطابع الكوني على المنتج

.ورائه السعي إلى ترویج المنتج وترقیته لدى جمهور المتلقین
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ذي یجعل من داللة وعمق الرسالة غیر مهَمْین، بل إن الوظیفة الداللیة للوحدات المعجمیة وهو األمر ال
وتتبدى على مستوى الشعارات، وأسماء العالمات التجاریة . الموظفة تتقلص إلى ال شيء فهي توظف لذاتها

.)19(والمنتجات، وهو ما یؤهلها الحتالل مواقع مهمة، وبارزة في فضاء اإلعالن والملصق
ویكفي أن نشیر ههنا إلى إحدى العالمات التجاریة المختصة في صناعة األلبسة الریاضیة، والتي توقع 

إضافة إلى . ، ال یتغیر مهما كانت اللغة الموظفة في اإلعالن*إعالناتها الموجهة إلى العالم كله بشعار إنجلیزي
یة یحیل على مصدره، مع ما في ذلك من الدالالت ما سبق ذكره فإن ورود اسم العالمة أو المنتج باللغة اإلنجلیز 

.التي سبق طرحها، وكذا اإلشارة إلى مصدر الصنع وما یرتبط به من جودة و إتقان
بقي أن نعرج على ظاهرة أخرى تعتبر من تجلیات االختراق العولمي، وهیمنة اإلنجلیزیة على الفضاء اللغوي 

وتراكیبها وكذا دالالتها في صمیم اللغات العالمیة األخرى، حتى العالمي، وتتمثل في دخول أصواتها ومعجمها، 
تلك التي ُیظهر الناطقون بها حساسیة تجاه تفشي النجلزة في لغاتهم، كالفرنسیین، الذین صرحوا بالشكوى من 

ى اكتساح اإلنجلیزیة للغتهم، حیث ُعدَّ اإلشهار من أبرز العوامل التي ساعدت على هذا التفشي، مما أدى إل
االقتراضات من اإلنجلیزیة ، و ُیَدلَّل بها على مجموع )* Franglais(زیةالفرن:ظهور لغة هجین تعرف باسم

هذه الظاهرة في اإللصاق واإللحاق، ومحاكاة البریطانیة واألمریكیة في مختلف المستویات اللسانیة، وتتمظهر
اصة في المجال المصطلحي للداللة على تقنیات أصوات اإلنجلیزیة، واالستعانة بمعجمها لسد العجز الحاصل، خ

.)20(ذات مصدر أنجلوساكسوني
فقد أضحت هذه الظاهرة تثیر اهتمام الدارسین، وغیرة المدافعین على لغاتهم، حتى إنهم وضعوا معاییر 

. )21(من معجم اللغة15%لالقتراض الذي ال تسامح معه، والذي ال یمكن بأي حال من األحوال أن یتجاوز
وٕاذا كانت هذه حال اللغات الواسعة االنتشار، وذات اإلرث الثقافي والعلمي في مواجهة تحدیات العولمة، 
إضافة إلى االنتماء  إلى عائلة لغویة واحدة، أي العائلة الهندو أوربیة، فإن األمر یصیر أكثر حدة، ویتطلب یقظة 

لإلنجلیزیة، مع العلم أن دراسة میدانیة لبرنامج األمم وحرصا، وبرامج علمیة لمواجهة ظاهرة تكریس التفوق اللغوي 
أن نصف اللغات المحلیة في العالم في طریقها للزوال، وحذرت الدراسة من :" أفادت 2001المتحدة نشرت سنة
.)22("من اللغات المحلیة سوف تختفي في القرن الحادي والعشرین) 90%(أن تسعین بالمائة 

Spots(عن هذا الخطر الداهم، فقد أصبحنا نسمع ونشاهد ومضات إشهاریةواللغة العربیة لیست بمنأى
publicitaires( أ ملصقات تكّرس هذه الظاهرة، ومن أمثلتها، حملة إشهاریة واسعة النطاق في الفضائیات ، ونقر

بقاف (ُلو ْیَتْیَقرْ كُ :"تقول فیه الرسالة اللسانیة،)Tiger(المصریة، إلحدى العالمات التجاریة المروجة لمنتج، اسمه 
كان :"من اللفظ اإلنجلیزي المقترض،فإذا) العامیة(، نلحظ هنا كیف اشتقت الصیغة الفعلیة العربیة"َنْفُسه) معقودة

الوضع بهذه الصورة السلبیة التي تهدد فیها بعض اللغات والثقافات األخرى والتي تحسب مع ذلك في عداد اللغات 
والثقافات التي لها حضور متمیز، لیس فقط داخل المشهد الغربي، بل وحتى ضمن المشهد العالمي، فإن األمر 

.)23("دورها في السیاق الحضاريبالنسبة للغة والثقافة العربیة یزداد سوءا نظرا لتقلص 
ویجدر بنا اإلشارة ههنا إلى أمر آخر أضحى الفتا في الممارسات اإلشهاریة العربیة، ویتمثل في عملیة 
الترجمة الحرفیة للرسائل الغربیة، دون مراعاة لخصوصیات الفئات المستهدفة، وال للغاتها في خصائصها المعجمیة 

في هذا النص الذي یشهر إلحدى شركات الطیران الفرنسیة، الذي تبنى إجراء أو الصرفیة أو التركیبیة، كما 
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أسلوبا ترجمیا في نقل النص الفرنسي إلى العربیة، إضافة إلى جملة من األخطاء كان سببها )Calque(المحاكاة 
".أجنحة ألحالمك–هكذا –أعطي :"االلتصاق بالنص المصدر، إذا یقول النص العربي

الذي نراه " اجعل" عن الخطأ النحوي عامدین، ونقف فقط عند االختیارات المعجمیة، فعوضسنتجنب الحدیث
Donnez des:وسبب ذلك النص الفرنسي، الذي یقول" أعط" األنسب في نقل الحمولة الداللیة، اختار المترجم

ailes à vos rêvesن الفرنسیة تفتقر إلى ، إضافة إلى هذا وقع المترجم في مطب آخر وهو عدم االنتباه إلى أ
، ألنها في النص الفرنسي بصیغة الجمع، و نحن نرى أن الترجمة جناحین بدل أجنحةالمثنى عندما وظف 

اجعل جناحین ألحالمك، وبالتالي تصیر مناسبة للمقام وهو عالم :األمثل التي تحترم خصائص العربیة هي 
.   تحلق بجناحین وأنت على متن طائراتناالطیران، ومن َثّم ُیفَهم من الرسالة  اجعل أحالمك 

وهكذا یلفي المرء نفسه حینما یبحث عن الكلمات یجد الخطاب، وعندما یبحث عن الخطـاب یجـد الكلمـات، كمـا 
.، وهو ما یظهر قیمة الوحدات المعجمیة في تأسیس الخطاب)24(*یقول هنري میتشونییك

مـع مـا تحملـه -" القاعـدة والـوحش"الغـربیین فـي كتـاب وسـمه بــلقد وصفت هذه اللغة من طرف بعض الدارسین 
كــائن لســاني هجــین ُوِلــد مــن :"، وأّن هــذا النــوع مــن الكلمــات)bâtarde(باللغــة اللقیطــة-داللــة العنــوان مــن إیحــاءات

. )25(*"معصیة أصولیة
اللغة، معجما وتركیبا وداللة محل انتقادات شدیدة وخاصة وقد كانت الجرأة التي یتعامل بها اإلشهاریون مع

أّن اإلشهاریین جعلوا اللغة خلیطا مستهجنا، وأّن مثل هذه الجرأة على :من لدن الَمْجَمعیین، وسدنة اللغة، ومنها
ا، وقد قیل عنها تجاوز القواعد المعیارّیة تشوِّه اللغة، ومنهم من رأى فیها اغتصابا وتحریفا للّتراكیب المتعارف علیه

.  )26(أّن لغة اإلشهار صارت لغة داخل اللغة: كذلك
إال أن هذا ال یعني أّن لغة اإلشهار لم تجد أنصارا لها، فقد رأى البعض في مثل هذا التعامل مع اللغة فّكا لها 

ومتطّلبات الّظروف من أسر القوالب المعیارّیة اّلتي حّجرتها، وبالّتالي إسهاما في حركیتها مسایرة لمستحدثات 
Refonctionnalisation(إعادة توظیف خطابّیة) Agrammaticalité(وقد وجد آخرون في الالنحوّیة. الّراهنة

discursive (لألداء الّتركیبي الّداللي)Syntaxico-sémantique (لمجموعة كبیرة من الملفوظات)27( .
الذي یعرفه معجم اإلشهار بحجة مواكبة التطورات فهذا الحماس المفرط لدى اإلشهاریین للتجدید اللغوي

الحاصلة، والتي علیه أن یستوعبها، وأن یجد بشتى الوسائل ما یعبر عنها ویحتویها، هو ما نستشفه من هذه 
یجب أن نمتلك القدرة على االبتكار، یجب :"الصرخة التي یرّد بها هذا اإلشهاري على منتقدي هذه اللغة المستحدثة

وأن نخرج على الصواب، فمعرفة القواعد ال تعني عدم اختراقها، فإن انعدمت اإلبداعیة، انعدمت معها أن نغامر،
ولكن ألجل الوصول إلى هذا ...نحن ملزمون بواجب االبتكار...الحیاة، یجب أن تحیا اللغة، وأن تتطور مع الزمن

خارجیة، فكل ثقافة، وكل لغة تعیش المبتغى یجب أن نكون كالمناشف في القدرة على امتصاص التأثیرات ال
اآلن، وهو ما یعني بالضرورة أن هناك عمل اقتراض، وٕاعادة تملُّك للمقتَرَ◌ض، ولغة اإلشهار ال التهجبن

.)28(*"تستطیع البقاء على الهامش، وٕاذا ما وقع لها ذلك فمعنى هذا أنها ستنقطع عن الحیاة
اهرة الجـرأة علـى قواعـد اللغـة متفشـّیة فـي كـّل اللغـات، ولیسـت وهو األمر الذي یوصلنا إلى نتیجـة مؤداهـا أن ظـ

ــة، والمعجمیــة، ویكفــي اإلّطــالع  مقصــورة علــى العربیــة إذ كثــرت الشــكوى مــن إهمــال اإلشــهاریین لســالمتها القواعدّی
. على ما ینشر في مختلف الّصحف من الّنصوص لمعاینتها، فاألمثلة كثیرة والقائمة طویلة
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هاریین اســـــــتخدامهم لمعجـــــــم حربـــــــي مثـــــــل غـــــــزو، اكتســـــــاح، اختـــــــراق، اســـــــتراتیجیة، كمـــــــا عیـــــــب علـــــــى اإلشـــــــ
.)Matraquage...*()29(، َطْرق)صیحة الحرب:تأثیلیا(شعار

تأسیســا علــى مــا ســبق یتبــین لنــا أّن واضــعي الّنصــوص اإلشــهاریة یبحثــون عــن النجاعــة بمختلــف الّطرائــق، ولــو 
وّیــة، فكــّل مــا یخلــق التّفــّرد والّتمّیــز مبــاح لــدیهم، وهــو مــا یمكــن أن أّدى بهــم األمــر إلــى تجــاوز خــّط الممنوعــات اللغ

بمعنــى تعمــد ارتكــاب الخطــأ اللغــوي بغیــة لفــت انتبــاه المتلقــي، ألن العبــارة . )30(ندرجــه هنــا فــي بــاب اســتثمار الخطــأ
.الملحونة ترسخ في الذهن مما یسهم في رواج المنتج

إن هذا النمو المتسارع للوحدات المعجمیة في حقل اإلشهار یطرح جملة من التحدیات في وجه العاملین كما
في حقل اإلشهار العربي، إذ علیهم أن یوجدوا لها الحلول الناجعة، مسایرة لوتیرة التولید التي تعرفها اللغات 

ء حضارة، ومنتجات تكنولوجیا، مما یضفي علیها الكبرى، وخاصة إذا علمنا أن هذه الوحدات المولَّدة ُتسِمي أشیا
وهو ما یطرح إشكالیة البحث عن المعادل الدقیق الذي یحیل على مفهوم . الصبغة المصطلحیة في أحایین كثیرة

. مطابق لذاك الذي في لغة المصدر، ویزداد اإلشكال حدة إذا كانت تلك اللغة تعاني فقرا معجمیا في هذه المیادین
صلنا إلى أن لغة اإلشهار بما هو معروف عنها من سرعة في االبتكار المعجمي، قد یوقع المترجم وهو ما یو 

في كثیر من المطبات الناجمة عن العجلة في المسایرة قصد إیجاد البدائل وٕاحداث االختیارات الالئقة، وذلك 
السرعة اإلشهاریین إلى انتهاج بالخروج عن خصائص التولید في لغة الهدف، والتضحیة بقواعدها، كما قد تضطر 

وهو ما . اللسانیة المختلفة، كما هو حال اإلشهار الجزائري) Codes(التهجین سبیال بوساطة التناوب بین الّسنن
یوصل في المحصلة إلى إنجاز رسائل أقل ما توصف به هو أنها تنتج لغة ثالثة، َبْین َبْین،لغة ال هي تحترم 

.هي قادرة على نقل الداللة بدقة كما في األصل المنقول عنهخصائص العربیة وروحها، وال 
بقي أن نشیر هنا إلى أن هذه الخصائص التي تتفرد بها اللغة اإلشهاریة قد سجل بشأنها الكثیر من التحفظات 

. لما فیها من تشویه لصفاء اللغة العربیة، والتي حاول العاملون في هذا القطاع مجاراتها
ث عن الكثیر من الخصائص التي كانت محل تدارس مكثف لدى كل من تعرض إلى لغة وقد تجاوزنا الحدی

اإلشهار، كاإلیجاز، والفكاهة والدعابة، والمزج بین أسنن أخرى غیر لسانیة، كالحركة واإلیقاع، والموسیقى، 
.والصور، واأللوان، ألننا نرى أنها تخرج عن اإلطار العام لما هو مسطر لهذه الورقة

:مصاعب الصناعة المعجمیة العربیة في حقل اإلشهار-1- 3-2
آن األوان بعد هذه اللمحة عن طبیعة المعجم اإلشهاري، أن ننتقل إلى حصر جملة المصاعب المعجمیة 

:والداللیة التي تعترض سبیل مصممي النصوص اإلشهاریة العربیة، والتي یمكن إجمالها فیما یلي
والتي ال ) أماكن، أشخاص، أسماء عالمات تجاریة، أسماء منتجات(عالممصاعب ناجمة عن نقل أسماء األ-1

وكما هو معروف في میدان التسویق فإن . یخلو منها أي إعالن تجاري، مهما كانت طبیعة الحامل الذي یرد علیه
ا كل منتج جدید یتطلب اسما جدیدا، وهذا األمر یشكل في حد ذاته عبئا على المصمم، وبالتالي یصیر مضاعف

بالنسبة لواضع النص العربي، الملزم بالبحث في أصوات اللغة، وفي معجمها عما یتوافق مع اسم العالمة 
والمنتج، مع األخذ بالحسبان دائما أن هذا المعادل المقترح یجب أن یحدث أثرا مشابها للذي أحدثه األصل في لغة 

.المصدر
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ت إستراتیجیة عبر مستویات المعالجة التي یتبناها، وهو ما یفرض على واضع النص العمل على إحداث توافقا
وقد تعترضه في مثل هذه الحاالت مشكلة إیجاد المعادل الدقیق والفعال، ألن الكلمات ال تمتلك بالضرورة المساحة 

ومصدر ذلك المرجعیات المؤطرة لعملیة التسمیة، فأسماء العالمات، . )31(المفهومیة نفسها في كل اللغات
تحیل بطریقة تشكلها الصوتي على فضاءات ثقافیة متباینة، وحقولها المعجمیة تقدم تعیینات قد تكون والمنتجات

.مخالفة
الثقافة المستقبلة، بفعل اختالف القیم اإلیحائیة التي /وهو ما یضع عقبة كأداء في وجه إعداد الرسالة في اللغة
تقدم له نكهة بالغیة في لغته األصلیة، والتي تعزز یحوزها االسم أو المصطلح في المصدر، هذه القیم التي 

وجوده وتثّمنه لدى المتلقي، وهو ما یحرص المعلن صاحب الخدمة على وجوب تواجده، ألنه مما یشّكل صورة 
العالمة لمنتجه، وٕاذا ما أخفق واضع النص في المحافظة علیها، فإن ذلك مما قد یؤثر بالسلب على العالمة 

.تالي العجز في نقل الصورة المرغوب فیهاالمشهر لها، وبال
وأما فیما یخص أسماء األعالم والتي تحیل على مناطق لسانیة مخصوصة، فإنها ال تقبل حتى الترجمة داخل 

وخاصة في اللغة العربیة، . ، فكیف یمكن نقلها إلى لغات أخرى)32(اللغة، إذ إنها تتمرد على التقریب و المشابهة
البعید عن اللغات الهندوأوربیة، والسبب في ذلك یرجع إلى كون أغلب اإلشهار العربي ذات األصل السامي، 

النقل و الترجمة للرسائل الغربیة، إذ لم نصل بعد إلى مرحلة الوضع –كما سبقت اإلشارة إلى ذلك –یعتمد 
ل فإنه سیختار مما مباشرة في لغتنا، فمن یصنع المنتج هو وحده األحق بممارسة فعل التسمیة، وبطبیعة الحا

:" توفره له لغته من أصوات ومعجم، وبما یتوافق و ثقافته، وطبیعة المتلقین لتلك اللغة، وهكذا نجد أنفسنا حینما
نعاین السوق ونعدد المنتوجات الوافدة التي تتقاطر من كل حدب وصوب نأسف لواقع اللغة الوطنیة، ونشعر 

مكن أن یقاَوم أو یَرد، فالمأكول والملبوس والمركوب كلها أدوات بالخوف علیها من الزحف الطاغي الذي ال ی
. )33("تجمِّل اللغة الوافدة في ثنایاها من  التسمیة واالستعمال

مصاعب مصدرها المصطلحات الموظفة في اإلشهار الدولي، ألن لغة اإلشهار تمیل إلى التقنیة في حاالت -2
لرسائل العربیة إلى االقتراض أو عملیة توسیع الداللة بوصفهما أهم ولذا یلجأ مصممو ا. كثیرة إلقامة الحجاج

.آلیتین یتم بهما تجاوز المصاعب التي تظهر على مستوى الوضع المصطلحي
مصاعب سببها اعتماد لغة اإلشهار على ما یعرف في اللغات الهندوأوروبیة بالسوابق واللواحق، وذلك راجع -3

ي، تخفیفا للكلفة اإلشهاریة، وكذا البحث عن الرواج والتثبیت في ذاكرة المتلقي إلى تبني مبدأ االقتصاد اللغو 
.للوحدة المعجمیة الموظفة

في الكتابات اإلشهاریة، وخاصة في بنیات الممیزات )Sigles(مصاعب سببها شیوع المختصرات-4
.ات المشهرة، التي یفتَرض فیها الثبات بوصفها المعبر عن هویة المؤسس)Logotypes(النمطیة

في اللغة ) Tabous(مصاعب مصدرها لجوء اإلشهاریین إلى توظیف وحدات معجمیة تحیل على محظورات-5
.الثقافة الهدف/
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:المأمول- 3-2
یجدر بنا بعد هذه اإلطاللة على  راهن لغة اإلشهار العربي، والذي نراه ال یسّر، أن نطرح البدائل في آلیات 

والتي یمكن أن تؤتي أكلها متى خلصت النیات، ووجدت اإلرادة الصادقة التي تعمل على ملموسة قابلة للتجسید،
:ولنا أن نجمل هذه البدائل في اآللیات اآلتي بیانها. االرتقاء باللغة العربیة في مختلف المیادین الحیاتیة المعاصرة

قوا جهودهم، وأن یتبنوا العمل على المجمعیین في مختلف البلدان العربیة، وتحت أي مسمى كان أن ینس-1
الجماعي، وذلك عن طریق البحث الجاد عما یؤطر هذه العاصفة اإلشهاریة ویحتویها، ویعمل على ترشیدها، 
ومما ینبغي علیهم التفكیر فیه هو االرتقاء بالعامیات العربیة وذلك بتفصیحها نظرا لكون جل الرسائل اإلشهاریة 

.عاميأصبحت تجد رافدها في المعجم ال
توُفر اإلرادة السیاسیة الصادقة والمخلصة لخدمة اللغة العربیة، ألن اهللا یزع بالسلطان ما ال یزع بالقرآن، -2

، وتعمل على انتشارها خارج حدود الدول الناطقة *ویكون ذلك بوضع القوانین التي تحمي العربیة في عقر دارها
عربیة، من خالل وضع بنود في دفاتر األعباء الخاصة بها، بوساطة تسخیر المال العربي لخدمة اللغة ال

باإلعالنات تلزم المتعاملین باستخدام اللغة العربیة في إشهارهم الموجه إلى األسواق العربیة، وكذا تكییف أسماء 
منتجاتهم وفق مقتضیات هذه األسواق، وبالتالي فرض شروط جزائیة على من ال یحترم مثل هذه الشروط، إضافة 

عریب المصطلحات المصاحبة للسلع المروج لها، فال أحد ینكر الدور الذي تقوم المنتجات الحدیثة في ترویج إلى ت
شراء منتج معناه شراء المصطلحیة :"المصطلحات الوافدة، التي غزت بشكل مكثف لغتنا، وذلك راجع لكون

واضیع المتخصصة لدى فئات فالنصوص التجاریة أصبحت المروج للكلمات المولَّدة، والم...المصاحبة له
.)34(*"كثیرة

ولن نكون بدعا في هذه الممارسات، ألن دوال غربیة تتبنى هذه السیاسة اللغویة؛ كفرنسا مثال التي یفرض فیها 
كما أن . )35(حظر اإلشهار بغیر الفرنسیة على التراب الفرنسي)*Lois Evin(القانون المعروف بقانون إیفان

للمنتج الواحد من الممارسات السائدة في العمل اإلشهاري وفق مبدأ المحلیة في االتصال تجربة تنویع التسمیات
وهي ممارسة حتى داخل الفضاء األوربي الذي یعیش الوحدة، . والتسویق، واحترام خصوصیات الشعوب وثقافاتها

االسمي حسب بفعل التقارب في كل شيء، ومع ذلك تحترم فیه خصائص كل مجتمع، ونضرب مثاال للتنویع
في فرنسا )Cajoline(في الیابان، و)Cheer(في فرنسا تصیر )Ariel(ـ فطبیعة كل لغة وثقافة بهذه النماذج، 

.)36(في ألمانیا)Kuschelweich(في بریطانیا و) Snuggle(تصبح 
الرسائل إضافة إلى وضع الجوائز التحفیزیة للعاملین في هذا القطاع یكون غرضها تكریم واضعي أحسن 

.اإلشهاریة المحررة باللغة العربیة، والخالیة من اللحن والتهجین، والعامیة
على مصممي الرسائل والنصوص اإلشهاریة العربیة اعتماد التعریب للمصطلحات واألسماء، وكذا الوحدات -3

وتجنب ما أمكن . تهاالمعجمیة التي لیس لها مقابالت في اللغة العربیة بما یتوافق وخصائص هذه اللغة وعبقری
. عملیة االقتراض والمحاكاة، مع تشجیع التصمیم للرسائل اإلشهاریة في العربیة مباشرة

على معدي النصوص اإلشهاریة الغربیة أن یضعوا في حسبانهم أن نصوصهم سترحل إلى لغات العالم -4
. )37(قابلیة للترجمة في إعداد نصوصهمالمختلفة، ومن ثمة یتوجب علیهم انتقاء الوحدات المعجمیة التي تمتلك ال

ألنهم متى علموا حرصنا على احترام لغتنا وشخصیتنا الثقافیة وعدم تسامحنا مع عملیات الغزو اللغوي، والثقافي 
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الممارس عبر اإلشهار تراجعوا بدافع الخوف على مصالحهم، ألن رأس المال جبان كما یقول االقتصادیون، 
. ء أي حملة إشهاریة الترویج للمنتج وترسیخه في سوق تنافسیةوالغایة النهائیة من ورا

العمل على االرتقاء بالمعجم العربي، وجعله یمتلك القدرة على مسایرة التطورات التكنولوجیة، عن طریق -5
االبتكار المستمر، والوضع الدائم لألسماء، والمصطلحات المناسبة لكل ما یجّد، حتى ال یجد اإلشهاري نفسه 
أعزل في هذه المعركة الطاحنة، فالمعجم ضرورة حضاریة قبل أن تكون لسانیة، وعلینا أن نقتدي في ذلك بما هو 
حاصل لدى األمم الراقیة التي یسهر على العمل المعجمي فیها مؤسسات تتمیز باالحترافیة واستقطاب مختلف 

ویر معجم لغتها، وتجدید مواده في الطبعات الكفاءات وفي شتى المیادین والمجاالت، والتي ال شغل لها إال تط
المتتالیة التي تصدر على رأس كل سنة جدیدة، كما هو الحال بالنسبة للفرنسیة في معجمیها الشهیرین 

.لإلنجلیزیة) Oxford(، وكذا معجم أوكسفورد)Le Robert(ولوروبیر) Larousse(الروس
هذا القطاع، والمختصین فیه، ألن اللغة العربیة وضع معجم خاص بصناعة اإلشهار موجه للعاملین في -6

تعاني من شبه انعدام مثل هذه المعاجم في أغلب القطاعات الحیویة، وعلیه فمما هو سائد بینهم هو التعامل 
فرنسیة أو إنجلیزیة، ومن ثم تكون اللغة الواصفة المتداولة لیس فیها ما یمت بصلة إلى :بمصطلحیة غربیة

.العربیة
إلیـــه فــــي خاتمـــة هـــذه الورقـــة أّن بعــــض اآللیـــات الموّظفـــة فـــي الّنصــــوص اإلشـــهارّیة الغربیـــة یمكــــن مـــا نشـــیر 

االستعاضة عنها بما توّفره اللغة العربّیة من إمكانات الّتوالد الذاتي دون الحاجة إلى تجـاوز خصوصـیاتها المعجمیـة 
مـــع االســـتئناس بالجمالیـــات التـــي توفرهـــا البالغـــة والصـــوتیة والّتركیبّیـــة، وذلـــك باتّبـــاع الّنحـــت واالشـــتقاق والقیـــاس ، 

مــا قــیس :" العربیـة، ولنــا فــي مقولــة القــدامى مرجعّیــة مــا یجیــز ذلــك، فقــد جــاء فــي آثــارهم اّلتــي جــرت مجــرى األمثــال
".على كالم العرب فهو من كالم العرب

:الهوامش
- Voir: A.Clas. Néologisme publicitaire.In.Méta. Vol.35.N°1.Mars1972. P.69.

ألـف كلمـة 15في دراسة أخرى، أحدث من المحال علیها في المتن، یشـیر أصـحاب الدراسـة إلـى أن اللغـة الفرنسـیة عرفـت دخـول
تقنیـة، وقـد توصـل أصـحاب الدراسـة إلـى أن ، وأغلـب هـذه الكلمـات المولـدة)1993الدراسة صدرت سـنة (في العشرین سنة األخیرة

اللغات تعرف كـل عشـر أو حمـس عشـرة سـنة تجـددا فـي معجمهـا قـد یصـل إلـى الُعْشـر، و یمـس هـذا التجـدد العبـارات المسـكوكة، 
:یراجع في هذا الشأن.(والمقوالت الجاهزة، وحتى الجوانب األسلوبیة

F.Troiano et autres.Traduction, adaptation et editing  multilingue.TCG Edition.Bruxelles.2000. P.67)

.77ص.18ع. 2004.المغرب. مجلة عالمات.مدخل لدراسة اإلشهار.نقال عن حمید لحمیداني-2
3-Voir:Louis Guilbert.Discours,lexique,dictionnaire.In.Méta. Vol.XVII.n°1-2. P.201
4 - Voir :M.Guidère.Publicité et traduction. Ed.L’Harmattan.Paris.2000. P.269

شـعار شـد االنتبـاه:ُیعـَرف الـنص اإلشـهاري بتركیبتـه اللسـانیة الثالثیـة)Slogan d'accroche( ویـؤدي دور إثـارة اهتمـام متلقـي
Slogan(أعلــى الفضــاء اإلعالنــي، وشــعار االســتئنافالــنص وجلــب انتباهــه بطریقــة كتابتــه، وجمالیتــه اللغویــة، ویتموضــع فــي 

d'assise(ویكـون فـي أسـفل الفضـاء، ویعمـل علـى ترسـیخ العالمـة وتثبیتهـا فـي ذاكـرة المتلقـي، والتحریـري)Le rédactionnel(،
انیـا صـغیرا المـادة المشـهر لهـا، ویحتـل حیـزا مك/وهو النص القصیر الذي یكتب بخط صغیر، ویتم فیه وصف وتعداد مزایا الخدمة

.في أحد جوانب اإلعالن
5 -Ibid.P.270



2013مارس-33عدد  اللغات والثقـافة واآلدابفي  التواصل  

110

6-Ibid.P.270
جــورج زیبــف)George Kingsley Zipf):(1902-1950( لســاني أمریكــي، اشــتهر بكونــه أحــد رواد الدراســات اللســانیة

).Human Behavior and the Principle of Least(اإلحصائیة، من أشهر مؤلفاته

7 -Cité par.C.Cossete.La publicité déchet culturel. Site consulté :
http://www.com.ulaval.ca/cossette/pubdechet
8 -Ibid.

جون جوزیف غامبرز)J.J.Gumperz)(1922 -( لساني، أمریكي، اشتهر بدراساته االجتماعیة، عالم اجتماع
.اللسانيننالتفاعلیة،و تناوب السواألنتروبولوجیة، و خاصة المتعلقة بالمحادثات 

9-Voir :J.Dubois & autres .dictionnaire de la linguistique et des sciences du
langage..Ed.Larousse.Paris. 1999. P.30
10-Voir :M.L.Moreau et autres.sciolinguistique :concepts de base.Ed. Mardaga.Belgique. 1997.
PP.32-33

بقاف معقودة(قع(Les réseaux .Pack lahbab. دیرLa bonne affaire. جماعة قوسطو تستفید من خدمة جد
.Puce star.قوسطو

11-Voir :M.Z.Ali-Benchrif. L’alternance codique dans le discours publicitaire Algérien Approche
sociolinguistique de la trdaduction..Al-mutargim.N°15.Janvier-Juin2007. Algérie. P.81

113ص. 2008.الجزائر.دار هومة... المواطنة اللغویة وأشیاء أخرى:صالح بلعید،:ینظر-12
 مصطلح منحوت من كلمتي النقل والحرفي للداللة على عملیة التحویل التي تمت على المستوى الكتابي عن طریق إبدال

.ة الالتینیة بالكتابة العربیة مع اإلبقاء على مواصفات وخصائص المنقول في اللغة األصلالكتاب
13-Voir : I. C. Narvaez. Contraintes et normes de traduction du texte publicitaires.In.Trans.N°6-
2002.P.168.
14-Voir : F.Baider & E.Lamprou.La traduction du non-traduit à Chypre : quels enjeux culturels ?
Quels procédés cognitifs. In. Méta. Vol. 52. N°1.2007.P.103.

:على الموقع.مجلة فكر و نقد.الترجمة بین المثاقفة والعولمـة.المصطفى عمراني-15
http://www.aljabriabed.net/aljabriabed.net/fikrwanakd/91-100.htm

.السابقالمرجع -16
17- Voir :Janpier Dutrieux.. Franglais et autres anglicismes, chevaux de Troie de l’hégémonie
libérale anglo-saxsonne.Site consulté : htpp://www.prosperite-et-partage.org/

 كلود تریشوClaude Truchot ستراسبورغ، مختص في المسألة اللغویة عالم اجتماع لساني فرنسي، أستاذ مبرز بجامعة
.بأوربا

18-Cité par :.Claude Cossette. La publicité déchet culturel. Op. Cit.
19-Voir : Gilles Lugrin & Nicolas Schurter. L’anglais dans la publicité Francophone (I) :Statut et
fonctions de l’anglais dans la publicité. In .ComAalysis.pulication16. FRP • 05/01Mai2001.
http://www.comanalysis.ch/ComAnalysis/Publications.htm
 Just do it

 على ظاهرة تولید لساني في -المنحوت من تجمیع كلمتي فرنسیة وٕانجلیزیة في مقطع مشترك بینهما-یحیل هذا المصطلح
.اإلشهار،شائعة جدا في حقل) Mot-valise(الفرنسیة تعرف باسم 

20-Voir :Maria.T.Zanola. Les anglicismes et le Français du XXI ° Siècle :La fin du
Franglais.In.Synergies Italie..N° 4-2008. PP.87-90
21-Voir : Claude Hagege. Combat pour le Français au nom de la diversité des langues et des
cultures.Odiles Jacob.2006.France. P.42

.مرجع مذكور.الترجمة بین المثاقفة والعولمـة.المصطفى عمراني-22
.     السابقالمرجع -23
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هنري میتشونیك)H.Meschonnic()1932 -2009( لساني، ومترجم، وشاعر فرنسي حائز على العدید من الجوائز العلمیة
.الدولیة، خلف العشرات من المؤلفات، و خاصة في نظریة الترجمة وشعریتها

24- Cité par :J.Dancette.Dictionnaires,objets du patrimoine culturel :le vocabulaire du commerce
dans différentes communautés linguistiques.P912.In.Méta.Vol.XIIX. n°4.2004.
 Etre linguistique hybride né d'une désobéissance fondamentale
25 Cité par. B.N.Grunig.Les mots de la publicité. ed .C.N.R.S. Paris1990. P.59 .
26-Voir.C.Cossete.La publicité déchet culturel .Site consulté :
http://www.com.ulaval.ca/cossette/pubdechet
27-Voir. Adam J.M. & Bonhomme M. L'argumentation publicitaire : Rhétorique de l'éloge et de
la persuasion. ed.Nathan. Paris1997. P.158 .
 « Il faut pouvoir inventer, prendre des risques, sortir du correct. Connaître les règles mais s’en
affranchir. Sinon, il n’y a pas de créativité, pas de vie. Il faut que la langue vive, évolue avec son
temps…. Nous avons un devoir d’inventivité. […] Mais pour cela il faut pouvoir être des
éponges, absorber les influences extérieures. Toute culture, tout langage est hybride. Il y a
nécessairement un travail d’emprunt, de réappropriation. Le c publicitaire ne peut pas rester à
l’écart. Sinon il se coupera de la vie ».
28-Voir : J.Dutrieix.Franglais et autres anglicismes.Art p.Cit.

وتستهدف هذه الّطریقة إقناع .خبرتكرار البّث ألّي إعالن أو أغنیة أو:"المطرقة اإلعالمیة:محمود إبراقن بـ.ترجمها د
منشورات المجلس األعلى .425ص.عربي –فرنسي :موسوعي لإلعالم واالتصال قاموس:المبرق(".الجمهور بما یعرض علیه

.)2004.الجزائر.للغة العربیة
29-Voir :C.Cossette.La publicité déchet culturel. Op.Cit.

ص  . 2010. 1ط.األردن.عالم الكتب الحـدیث إربـد. انبناؤه وآلیات اشتغالهماهیته،:النص اإلشهاري.محمد خاین: ینظر-30
129.

31- Voir :G.Mounin. Les problèmes théoriques de la traduction. Ed.Gallimard. Paris.1963. P.27.
32-Voir :M.Guidère.Publicité et traduction Op.Cit. P.94.

صف سنویة یصدرها مجلة ن). عدد تجریبي(0ع. مجلة الممارسات اللغویة. العولمة و التحدیات اللغویة.حبیب مونسي-33
.118ص.2010-الجزائر–مخبر الممارسات اللغویة بجامعة تیزي وزو 

 ألن القوانین موجودة وكل دساتیر البالد العربیة تكرس العربیة لغة رسمیة، ویجب أن تـتم بهـا كـل التعـامالت، ولكـن مـا ینقصـنا
الـذي أصـدرته 91/05سبیل المثـال ال الحصـر فـإن القـانون رقـم هو تفعیلها على أرض الواقع في ممارساتنا اللغویة الیومیة، وعلى

اإلشــهار بغیــر 35، 22، 19الخــاص بتعمــیم اسـتعمال اللغــة العربیــة، یمنــع فـي مــواده1991ینــایر 16الهیئـة التشــریعیة بــالجزائر فـي
ؤســف لــه أنــه مجمــد منــذ العربیــة علــى التــراب الجزائــري، بــل یــذهب إلــى أبعــد مــن ذلــك بتغــریم كــل مــن یخــالف أحكامــه، ولكــن مــا ی

.  صدوره
 "Acheter un produit c'est acheter la terminologie qui l'accompagne … les textes commerciaux
sont les diffuseurs de la néologie auprès du grand publique".
34-Voir:F.Triano et autres.Traduction, adaptation et editing multilingue.Op.Cit.P.59.

رجل دولة فرنسي، سن قانون منع اإلشهار للخمور و التبغ، و حرم استخدام غیر الفرنسیة Claude Evin((-1949)(إیفان*
.1991على األراضي الفرنسیة، وكان ذلك سنة

35-Voir : M.Guidère. Publicité et traduction. Op.Cit. P.18.
-36 Voir : Bruxeille Charlotte. L’internationalisation des marques site consulté :

http_librapport.org_getpdf.
37- F.Triano et autres.Traduction, adaptation et editing multilingue.Op.Cit.P.60.
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:ر والمراجعقائمة المصاد
منشورات المجلس األعلى للغة .عربي–فرنسي :قاموس موسوعي لإلعالم واالتصال :المبرق.محمودإبراقن -1

.)2004.الجزائر.العربیة
. 2008.الجزائر.دار هومة... بلعید صالح ،المواطنة اللغویة وأشیاء أخرى-2
.2010. 1ط.األردن.عالم الكتب الحدیث إربد.ماهیته،انبناؤه وآلیات اشتغاله:النص اإلشهاري.خاین محمد-3
:على الموقع.مجلة فكر و نقد.المثاقفة والعولمـةالترجمة بین .عمراني المصطفى-4

http://www.aljabriabed.net/aljabriabed.net/fikrwanakd/91-100.htm
.2004.المغرب.18ع.77ص.المغربیةمجلة عالمات .مدخل لدراسة اإلشهار.لحمیداني حمید-5
مجلة نصف سنویة یصدرها مخبر ). عدد تجریبي(0ع. مجلة الممارسات اللغویة. العولمة و التحدیات اللغویة.حبیبمونسي-6

.2010- الجزائر–الممارسات اللغویة بجامعة تیزي وزو 
7-Adam J-M. & M.Bonhomme. L'argumentation publicitaire: Rhétorique de  l'éloge et de la
persuasion. Ed:Nathan. Paris.1997.
8-Ali-Benchrif. M.Z. L’alternance codique dans le discours publicitaire Algérien Approche
sociolinguistique de la trdaduction. Al-mutargim.N°15.Janvier-Juin2007. Algérie.
9-Baider. F. & E.Lamprou.La traduction du non-traduit à Chypre : quels enjeux culturels ? Quels
procédés cognitifs. In. Méta. Vol. 52. N°1.2007.
10-Bruxeille Charlotte. L’internationalisation des marques site consulté :
http_librapport.org_getpdf.
11-Clas. A. Néologisme publicitaire.In.Méta.Vol.35.N°1.Mars1972.
12-Cossete. C.La publicité déchet culturel. Site consulté :
http://www.com.ulaval.ca/cossette/pubdechet
13-Dancette. J.Dictionnaires,objets du patrimoine culturel :le vocabulaire du commerce dans
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ثورة مناهج أم أزمة مناهج؟
آفاق_ قضایا _ مكاسب 

محمد صاري. د
سوق أهراس-الشریف مساعدیةمحمدجامعة،اللغة العربیة وآدابهاقسم 

ملخص
احتــل فــي الدراســات اللغویــة والنقدیــة الحدیثــة مكــان الصــدارة علــى صــعیدي البحــث . خطــاب المنــاهج خطــاب واســع ومتشــعب

فالمنـــاهج مفـــاتیح البحـــوث العلمیـــة؛ تـــوفر الوقـــت، وتولـــد األفكـــار وتجـــددها، وتقلـــل مـــن الذاتیـــة الســـائبة، . النظـــري واإلجرائـــي
ولكـي یكـون . فهي إنشاءات بشریة معرضة للتعدیل والتطویر، وربما إلى غیـر نهایـة. وتضفي على البحث طابع الموضوعیة

.بإحالل النموذج الخصب محل النموذج القائم العقیمفي وسع العلم أن یتقدم ال بد أن یجدد مناهجه باستمرار، فیقوم
ولرصد حركة المناهج المتعاقبة علـى دراسـة ظـواهر اللغـة واألدب وتقـویم مـدى خصـوبتها، تسـعى هـذه الدراسـة إلـى اإلجابـة 

هل تعیش المناهج ثورة أم تمر بأزمة؟: عن اإلشكالیة اآلتیة

.منهج، خطاب، ثورة، أزمة، نص: الكلمات المفاتیح

Résumé
Le discours des méthodes est un discours vague et diversifié. Il occupe la première place dans
les études modernes, au niveau théorique et pratique. La méthode est  mère de toute science;
elle économise le temps, génère et rénove  les idées, et diminue la subjectivité errante  dans
toute étude. Pour que la science  avance, elle  doit rénover davantage ces méthodes, et
changer continuellement le model stérile par un autre model plus fertile. Les méthodes sont
des productions humaines qui peuvent être infiniment développées ainsi que modifiées. Par
conséquence, l’objectif de cet article est de répondre a la question suivante: les méthodes
d’analyse linguistique et littéraire  vivent-elles une révolution ou passent-elles par une crise?

Mots clé: Méthodes, discours, révolution, crise, texte.

Abstract
The discourse of the methods is a broad and diversified discourse with top leading position in
the field of state-of-the-art theoretical and practical studies. To science, method is a key. It
saves time, generates ideas, and lessens purposeless subjectivity. Thus, this adds a splash of
objectivity to science as it is a man-made achievement that is highly likely to change and
develop infinitely.  For science to step forward, it must renovate its methods and change
constantly the existing sterile model by a more fertile one. Therefore, the aim of the current
article is to give an answer to the following question: Do linguistic and literary analytical
methods live a revolution or are they in crisis?

Keywords: Method, discourse, revolution, crisis, text.
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:مقدمة–1
لقي سؤال المنهج في القرن العشرین اهتماًما متزایًدا على صعیدي البحث النظري والتطبیقي، واحتل في 
المعرفة الحدیثة مكان الصدارة، فأصبح السؤال عن المنهج وبنائه، والمنهج ومنطلقاته، والمنهج وتطبیقاته، غایة 

فهو . الذین اقتنعوا أن البحث العلمي منهج أوًال وقبل كل شيءكل بحث وسؤاًال یفرض نفسه على الباحثین والنقاد 
مفتاح العلم؛ یوفر الوقت، ویولد األفكار ویجددها، ویقلل من الذاتیة السائبة، ویضفي على البحث طابع 

إن شعور الباحثین بالحاجة إلى اإلمساك بالنظام الذي یحكم الظواهر والعالقات بأسلوب علمي، دفع . الموضوعیة
ى التركیز على الطریقة التي ینبغي أن تعالج بها موضوعات البحث بعدما كان االهتمام منصًبا على إل

.   ) 1(الموضوعات نفسها
فهو یشبه الریاح المتغیرة والرمال المتحركة، بعض . إن خطاب المنهج واسع ومتشعب لدرجة ال تنتهي أبًدا

وٕان الباحث في الموضوع یتردد في اختیار الزاویة التي . سفیةیناقض اآلخر مناقضة كاملة في أسسه النظریة والفل
یطرق من خاللها سؤال المنهج؛ هل یتحدث عن سلطة المنهج أم عن سلطة الموضوع؟ أم عن سلطة الذات 
الفاعلة والمنفعلة بالموضوع والمنهج؟ لماذا الخضوع للمنهج؟ ومن أین له بهذه السلطة؟ وكیف تبدو المناهج 

؟ ولماذا تتهافت المناهج )2(هل تبدو متناقضة متنافسة أم متداخلة متكاملة: ظرًیا في الواقع اإلجرائيالمتباینة ن
هل بلغت منتهاها؟ وكیف یمكن للمنهج أن یظل خصًبا متجدًدا باستمرار؟ وهل یستطیع العلم أن : المتعاقبة

لوم اإلنسانیة في حاجة ماسة إلى منهج یتجاوز في یوم ما نسبیة المقاییس المنهجیة وتعدد المناهج؟ ألیست الع
جدید یخلصها من التبعیة المنهجیة الصارمة لعلوم الطبیعة؟ وباختصار أتعیش مناهج اللغة واألدب ثورة أم أنها 

؟)3(تمر بأزمة
هذه بعض انشغاالت خطاب المنهج، وسنحاول، من خاللها، رصد حركة المناهج المتعاقبة التي أفرزها فكر 

.ربیة، وتقییم مدى نجاعة مخرجاتها في الدراسات اللغویة واألدبیةالحداثة الغ
:حاجة العلم إلى المناهج المتجددة–2

وقد . إن كلمة منهج لیست مصطلًحا أحادي المعنى، وقد یكون من الطیش أن نحاول تعریفها تعریًفا كافًیا
ومهما كان موضوع البحث . هریة في العلمیسعى بعضهم إلى تجنبها ولكننا ال نستطیع تجاهلها ألنها مسألة جو 

. والحقیقة أن تتبع تعریفات المنهج قد ُیفضي إلى سراب. )4(فإن قیمة النتائج تتوقف على قیمة المناهج المستخدمة
وسیلة من وسائل تصور الموضوع، أو تمییزه " وانطالًقا من مستوى عام ومجرد جًدا یمكن تعریف المنهج بأنه  

، أو هو سلسلة من المراحل المتتالیة التي ینبغي اتباعها بكیفیة منسقة ومنظمة، أو هو )5("إمساكهمن غیره، أو 
طریقة في تصور وتنظیم البحث، أو هو نسق من األدوات اإلجرائیة المساعدة على ضبط البحث والوصول إلى 

و الفهم الشائع، وهو یتقاطع هذا ه. إلخ...)6("كیف نصل إلى تحقیق األهداف"الحقیقة، أو هو جواب عن سؤال 
جزئًیا مع بعض المصطلحات األخرى القریبة من مصطلح منهج كالمقاربة، والتناول، واالتجاه، والمعالجة، 

وقد یعادل ). نسبة إلى المدرسة السلوكیة في علم النفس( فقد ُیقال عن باحث ما إن له اتجاًها سلوكًیا . والدراسة
النموذج النظري، وهو عبارة عن مجموعة من القناعات أو المرجعیات النظریة مصطلح منهج مصطلح النظریة أو 

أما على المستوى الخاص فیمكن أن یتضمن المنهج مجموعة من . (7)والتطبیقیة التي تؤطر میداًنا معرفًیا معیًنا
قوم على فكرة اإلجراءات الخاصة بمجال دراسي معین، فمنهج التحلیل النفسي،مثًال، یملك إجراًء خاًصا به ی
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التداعي الذي بموجبه یصیر النص األدبي عبارة عن بؤرة تتجمع فیها سلسلة من التداعیات النفسیة التي تحمل 
في حین یتطلب المنهج التاریخي طریقة أو أسلوًبا مغایًرا في تقییم الماضي، . (8)سمات الوعي الباطن عند المبدع

. للوثائقیعتمد أساًسا على النقد الخارجي والداخلي 
فنحن نشهد موجة هائلة . لقد دخل الجنس البشري عصًرا من المدنیة والثقافة ال یمكن التنبؤ به حتى اآلن

إلى حد صاعدة من المعرفة اإلنسانیة، وٕانجازات ثوریة غیر مألوفة في مجال المنهج العلمي وسَّعت آفاق التفكیر
یع الحقائق ذات الطبیعة المحسوسة، حقبة أخرى ُخصصت وجاءت بعد الحقبة التي أمضاها العلم في تجم. كبیر

وأصبح الدور العلمي للعلماء ال یكمن أساًسا في اكتشاف حقائق . لمزید من التفكیر العمیق في المعارف المكتسبة
وبفضل المنطلقات الجدیدة التي انبثقت من . جدیدة، بل في إیجاد طرق جدیدة للنظر في المادة القدیمة أیًضا

یم المنهجي للحقائق المتجمعة عن الظواهر ذات الطبیعة المعقدة أخذ المنهج العلمي یمیل نحو تجرید التنظ
الثوابت من المتغیرات، وتوحید قواعد اللغة الواصفة، أي لغة التحلیل العلمي التي هي أوفر اللغات حًظا من 

. مهمة علماء الریاضیات، ومناطقة، ولسانیونوقد أنجز هذه ال. المنطقیة، مما أدى إلى نتائج أكثر قابلیة للتطبیق
ولم یعد تداخل االختصاصات والتعاون المكثف الذي یجري في المجاالت المعرفیة المختلفة، بما في ذلك النقد 

. (9)األدبي واللسانیات، موضوًعا لنقد واسع النطاق، بل أصبح سمة من سمات البحث العلمي في القرن العشرین
ت العمیقة للظواهر الطبیعیة الباحثین إلى اقتناع بأن العالم كل منظم ولیس خلیًطا مشوًشا من وقد قادت المالحظا

،  أي عن العالقة بین "بنیة النظام"یجب البحث عن ) أي العالم( ولكي نستكمل معرفتنا عنه . القطع واألجزاء
. (10)وهكذا ظهر عصر البنیویة في البحث العلمي. مفرداته، فهي بؤرة االهتمام

لقد بدت أكثر الفترات ازدهاًرا في تاریخ الدراسات اللسانیة والنقدیة حین تسلم البنیویون زمام القیادة، حیث 
أظهروا اختالًفا واضًحا عن عصر ما قبل البنیویة في التنظیم المنهجي للمعرفة، وفي تفسیر للحقائق المعروفة 

توسیًعا ملحوًظا، وفي انغماس دارسیها في تعاون یتسم بتداخل على نحو جدید، وفي توسیع مجال اهتماماتها 
ومن . (11)التخصصات، وفي استعارة إجراءات منهجیة من العلوم الطبیعیة واستعمالها في تحلیل الظواهر اللسانیة

اد النظریة، فالّلغة، في منظور روّ .أسبقیة العالقة على الكینونة، وأولویة الكل على الجزءمسلمات النظریة البنیویة
نظام تواصلي له وجود سابق لوجود أجزائه ومكّوناته، یمكن أن یفكك إلى أجزاء أو وحدات صغیرة، وأنه یمكن أن 

.(12)یوصف وصًفا علمًیا لُتَحدد خصائصه البنیویة، ثم ُتضم لتشكل الكل مرة أخرى
دروس "طریقة ُمبینة ومقنعة في كتابه ب" فردیناند دو سوسیر"تعد األفكار التي طرحها أبو اللسانیات الحدیثة 

فقد ظلت مقوالته عن اللغة مصدر . الجذور التي نبتت منها اللسانیات البنیویة الحدیثة(13)"في اللسانیات العامة
ومن . إلخ...إلهام قوي ُیغذي أقوال أجیال من الفالسفة واألدباء والنقاد واللسانیین وعلماء النفس واالجتماع

حیث أقام علیها الشكالنیون وأصحاب ،سیریة التي طوَّرت البحث اللساني وأْثَرْت النقد األدبياألبجدیات السو 
التلقي والتفكیك واللسانیون التطبیقیون إستراتیجیات التعامل مع اللغة عامة والنص على وجه الخصوص 

:(14)مایلي
اعتبار اللغة نظاًما من العالمات، وتحدیده للعالقة القائمة بین الدال والمدلول في األذهان واألعیان، وبنائه -1

بعد ذلك نظریة للدلیل اللغوي، وٕاشارته إلى وجود علم أشمل من اللسانیات یتضمنه ویتضمن األنظمة الداللیة 
وبموجب هذا التحدید، لم تعد العالقة بین . أي علم الرموز أو اإلشاراتSemiologieوالتبلیغیة األخرى، یسمیه 
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أحد : ولم تعد العالمة تشیر إلى شيء خارجها، بل هي وحدة اعتباطیة ذات وجهین. طرفي العالمة عالقة منطقیة
أي كیان موجود داخلها ولیس في المدلول أو في ) أي العالمة(ومعناها . وجهیها الدال، واآلخر هو المدلول

وانطالًقا من اعتبار اللغة نظاًما من العالمات العرفیة االجتماعیة اتجه البحث إلى الكشف عن شبكة . خارجي
.    )15(العالقات الداخلیة  التي یعمل بموجبها هذا النظام

رك كوضع أو مجموعة منتظمة من الرموز تصطلح علیها الجماعة ویشت) Langue(تمییزه الصریح بین اللغة -2
وخروجه بعد ذلك . )16(كتأدیة فردیة تتحقق من خاللها اللغة) Parole(في استعمالها جمیع أفرادها، وبین الكالم 

). Substance(ولیست مادة )Forme( إلى الحكم بأن اللغة بهذا المعنى، أي بما هو َقْدر مشترك، هي صورة 
أي لغة الجماعة المتكلمة التي توجد في الوعي (وهو اللغة : وتحدیده، بناء على ذلك، لموضوع اللسانیات

فسوسیر آمن بأسبقیة نظام اللغة على ). وٕان كان الكالم یعكس نموذج اللغة( ولیس الكالم ) الكالمي لكل فرد
ولذا فإن دراسة الظواهر المتعلقة بالكالم، وٕان كانت . )17(ممارستها في الكالم، أي أسبقیة القانون على الممارسة

وانطالًقا من ثنائیة اللغة والكالم نشأت مجموعة من . )18(لدراسة اللغة، لیست هي غایة النظریة  اللسانیةضروریة 
.  كالنظام في مقابل االستعمال، والقدرة في مقابل اإلنجاز، والجملة في مقابل النص: الثنائیات

تبط فیه جمیع أجزائه بعضها تر ) Systeme(إن اللغة نظام " توضیحه لمعنى االرتباط في قول العلماء -3
أي أن العناصر اللغویة في ذاتها أمثلة تبقى هي هي في أذهان المتخاطبین وٕان اختلفت تأدیتها، وأن ". ببعض

فجوهر النظام قائم . یكتسب هویته عند المتخاطبین بمخالفته ومقابلته لغیره) أي العناصر اللغویة( كل واحد منها 
: قف نظم التراكیب اللغویة التي یستخدمها المتخاطبون على نوعین من العالقاتویتو . على التباین والتعارض

وهي التي تقوم بین الكلمة الواردة في النص فعًال والكلمات االفتراضیة أو المحتملة ) صرفیة(عالقات استبدالیة 
لمة والكلمة المجاورة لها في تنشأ بین الك)19()تركیبیة(التي یمكن أن تحل محل الكلمة الفعلیة، وعالقات ائتالفیة 

.)21(فهذان الضربان من العالقات هما، في نظر سوسیر، شرط قیام كل نظام. )20()الجملة(السلسلة الكالمیة 
فاللغة یمكن ). Syncronique(واآلنیة ) Diacronique(الزمانیة : تمییزه الفاصل بین نوعین من الدراسة-4

وصف اللغة في زمن معین، تتجلى من خالله على هیئة نظام متسق اتجاه آني معني ب: فحصها في اتجاهین
وهذه المراحل التاریخیة المتعاقبة . واتجاه زماني ُیعنى بدراسة تاریخ اللغة. یعیش في الوعي اللغوي لمجتمع بعینه

المختزنة في الوعي اللغوي للجماعة المتكلمة یحتل بعضها مكان بعض دون أن تتجاور بالضرورة في نظام
. )22(واحد

. هذه بعض المفاهیم األساسیة التي أحدثت صدى عظیًما في العالم، وغیرت مجرى البحث في اللغة والنقد
من المسلمات، حیث دو سوسیرورغم االنتقادات اإلیجابیة والسلبیة التي وجهت إلیها فقد ظل الكثیر من أفكار 

ویكفي أن نذكر أن . تََقَبَلْتها أجیال متعاقبة من اللسانیین والنقاد الذین أسسوا علیها مناهج للتحلیل ونظریات لألدب
لم یتردد في صیاغة جاك الكان، وأن )24(همستمدة في كثیر من جوانبها من مقوالتكلود لیفي شتراوس)23(بنیویة

، )25(بارتنائیة الدال والمدلول لدیه،  وال یمكن تصور ماهیة األدب وأسراره ، في تصور حدود الحلم انطالقًا من ث
خارج حدود اللسانیات، إذ تشكل في منظوره مادته األساس، بل إن الربط بین الدال والمدلول هو المدخل لفهم 

والنظریات المداخل رة فيفثورة األفكار أنتجت ثو . (26)ا وتصوره للتشظي الالمتناهي للداللةدریدتفكیكیة 
. والمناهج، وال یخفى علینا مدى حاجة العلم الماسة لتجدید مناهجه باستمرار
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:  ثورة المناهج-3
أشرنا في العنصر السابق إلى أهمیة المناهج المتجددة ودورها في تولید األفكار وتوسیع آفاق التفكیر العلمي 

اإلنجازات الثوریة للمناهج  على مستوى األدب والنقد من ناحیة، و بشكل عام، وسنتحدث في هذا العنصر عن 
:والسبب في هذا االختیار هو. على مستوى اللسانیات التطبیقیة من ناحیة أخرى

. (27)ما تشهده اللسانیات من تطبیقات مفیدة في شتى المجاالت التي لها صلة بظواهر اللسان والتواصل_ أوالً 
وال یخفى علینا . اللغة وتعلیمها باعتباره مجاًال خصًبا لتطبیق النتائج اللسانیة النظریةومن هذه المجاالت تعّلم

وقد یفضي، أحیاًنا، إلى تغییر . أهمیة التطبیق في المعرفة الحالیة ودوره في تحسین فهمنا النظري لظواهر اللغة
.(28)أو تعدیل في مكونات  النظریة

ل لم ُیسبق له مثیل في التعامل مع الظاهرة األدبیة؛ فهمًا ونقدًا ودراسة ما یشهده زماننا من إقبا_ وثانیًا 
، بمفاهیم وأدوات وصفیة وتفسیریة مستعارة من اللسانیات والفلسفة، السیما بعد األزمة التي مرت بها (29)وتدریساً 

.(30)االتجاهات النقدیة في ستینیات القرن العشرین
:نیةالمناهج واألطروحات اللسا–1–3

ما ال ُیدرك : من الصعب استقصاء كل المناهج التي انبثقت عن األطروحات اللسانیة الحدیثة، ولكن كما ُیقال
، أال وهو (31)وعلیه سنعالج قضیة المنهج من خالل فرع من فروع اللسانیات التطبیقیة. كله ال ُیترك جله

،  باعتباره أبرز الحقول الخصبة لهذا )Didactique des langues" ( علم تدریس اللغات" أو " التعلیمیة" 
والتعلیمة أو الدیداكتیك .وتظهر بوضوح على مستوى مناهجه النتائج العملیة لألطروحات اللسانیة. التخصص

العام هو تخصص علمي جدید یهدف إلى نقل تدریس المواد من الصبغة الفنیة التي تعتمد على المواهب الذاتیة 
لقد نضج علم التدریس واستوى كتخصص علمي مستقل، اكتسب من . بع العلمي التحلیليللمدرسین،  إلى الطا

خالل نتائجه وضعیة النشاط العلمي التحلیلي المعقلن، بعد رفضه لالتباعیة القائمة على التقلید األعمى للطرائق 
ة نظریة وتطبیقیة للفعل فهو یتضمن دراسة علمی. والمناهج التي كانت التربیة تفرضها على المشتغلین بالتدریس

.(32)البیداغوجي المتعلق بتدریس المواد
وحین نلقي نظرة على تعلیم اللغات في العقود الماضیة نكتشف تنوًعا كبیًرا في المدارس واالتجاهات حول 

إن تعلُّم وتعلیم لغة ثانیة .(33))لغة المنشأ( أفضل وسیلة لتعلیم اللغة الثانیة، التي تعني أي لغة غیر اللغة األولى 
ففي كل مدة . عملیة بالغة التعقید، تتضمن شبكة مركبة من المتغیرات التي تأسست علیها أوضاع نظریة مختلفة

ولعل أبرز األوضاع التي استحوذت على اهتمام . زمنیة معینة یختفي وضع ویظهر على أنقاضه نموذج جدید
أي (یتمثل الوضع األول في تعلیم اللغات تعلیًما بنیوًیا : العشرین وضعانالباحثین خالل النصف الثاني من القرن 

والمتعلم، في منظور أنصار هذا االتجاه، یكتسب مخزوًنا من . ، ألن األشكال هي المكونات الفعلیة للغة)شكلًیا 
ویتمثل الوضع ). كأي یكتسب قدرة لغویة ثم قدرة تواصلیة بعد ذل(التراكیب ثم یتعلم كیف یستخدمها في الخطاب 

. فاللغة، في منظور هذا التوجه، وظائف تمارس. الثاني في تعلیم اللغات تعلیًما اتصالًیا، أي بهدف التواصل
أي یكتسب قدرة تواصلیة ینمي من ( والمتعلم یتعلم كیف یتصل لغوًیا، ثم ینمي التراكیب اللغویة من خالل ذلك 

كالطرائق السمعیة (ذین الوضعین، البنیوي والتواصلي معظم الطرائق وقد انبثق عن ه). خاللها القدرة اللغویة
والمناهج (34))الشفویة، والطرائق السمعیة البصریة، والطرائق السمعیة البصریة البنیویة الشاملة، والطرائق السیاقیة
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ت التطبیقیة في تعلیم فهما من أبرز مناهج اللسانیا. المنهج التقابلي ومنهج تحلیل األخطاءالحدیثة، وعلى رأسها 
وقبل التعریف بهما تجدر اإلشارة إلى المبادئ التي جدَّت على صعید البحث اللساني التطبیقي، والتي . اللغات

. كانت سبًبا في ظهور الطرائق والمناهج المختلفة
اللسانیات من من أبرز النظریات التي كان لها الفضل في تجدید النظرة إلى اللغة دراسة وتدریًسا، وفي تمكین

تحقیق تقدم ملحوظ على الصعیدین المنهجي والمفهومي، النظریات البنیویة كالتوزیعیة، و التولیدیة، و النظریات 
وعلى الرغم من أن . لسانیات الجملة، ولسانیات الخطاب: ویمكن اختصارهما في اتجاهین بارزین هما. الوظیفیة

فهدف هذه (اللسانیة كان أهم من التفكیر في التطبیقات التربویة المشروع التنظیري بالنسبة لهذه االتجاهات 
فإن المتخصصین في التعلیمیة ) النظریات هو فهم النظام اللغوي كیف یشتغل؟ ولیس بناء نظریة في تعلیم اللغات

ومن . ل عامتأثروا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بكثیر من المبادئ التي أْثَرْت بها اللسانیات الدرس اللغوي بشك
:أبرز هذه المبادئ ما یلي

نقض فكرة التفاضل بین اللغات، وبیان فساد كثیر من األفكار التي رددها الدارسون في العقود الماضیة، -1
كقولهم بوجود لغات منطقیة وأخرى غیر منطقیة، ووجود لغات بسیطة وأخرى معقدة، ووجود لغات سهلة وأخرى 

.فال تفاضل بین اللغات. إلى غیر ذلك من األوهام...رى متطورةصعبة، ووجود لغات بدائیة وأخ
نقض النظرة التقلیدیة إلى اللغة المنطوقة، لغة الحدیث الشفوي على أنها وضیعة الشأن لما تتصف به من -2

وكثرة االستعمال في. فاللغة مستویات، والمنطوق منها هو األصل، واللغة المكتوبة فرع علیه. تلقائیة وعفویة
وانطالًقا من هذه األفكار تحولت بؤرة االهتمام عند . التخاطب الیومي هي المعیار الذي تقاس به حیویة اللغة

المتخصصین في التعلیمیة من التركیز على اللغة المكتوبة إلى التركیز على اللغة المنطوقة، ومن التركیز على 
والكالم إلى العكس، ألن اللغة حدیث قبل أن تكون كتابة، ) عالسما( مهارتي القراءة والكتابة أوًال ثم مهارتي الفهم 

. والطفل یتكلم أوًال ثم یأتي، بعد ذلك، إلى المدرسة لكي یتعلم القراءة والكتابة
النظرة إلى اللغة على أنها نظام محكم یتركب من أنظمة مختلفة، صوتیة وصرفیة ونحویة وداللیة، ومن ثم -3

خطوة أساسیة وضروریة  قبل إعداد الكتب ) ماذا ینبغي أن یتعلم من اللغة؟( لم منها فإن تحلیل احتیاجات المتع
ولعل أحسن استغالل ). أي فكرة تحدید الرصید اللغوي الوظیفي، وقوائم النحو الشائعة. ( والمقررات التعلیمیة

تركیز على الجملة التامة لمفهوم النظام أو البنیة اللغویة في حقل التعلیمیة یكمن في توجیه األنظار إلى ال
بمعنى تعلیم اللغة ككل ولیس ). اسم، وفعل، وحرف(واالنطالق من النص، ورفض فكرة التقسیم الثالثي للغة إلى 

.كقطع وأجزاء، على اعتبار أن هذا هو الوضع الطبیعي في عملیة االكتساب اللغوي
التعلیمیة بین تعلیم اللغة، وبین تعلیم اللغة هي قبل كل شيء أداة للتواصل، ولذا میز المتخصصون في-4

وهي :فقد نظروا إلى تعلُّم اللغة على أنه عملیة إبداعیة تواصلیة، ولیس آلیة نمطیة. معلومات نظریة عن اللغة
إنما تحصل بممارسة كالم ] أي اللغویة[ وهذه الملكة "...نتیجة غیر بعیدة عما أشار إلیه ابن خلدون في قوله 

على السمع، والتفطن لخواص تركیبه، ولیس تحصل بمعرفة القوانین العملیة في ذلك التي العرب، وتكرره 
فإن هذه القوانین إنما تفید علًما بذلك اللسان وال تفید حصول الملكة بالفعل في . استنبطها أهل صناعة البیان

.(35)"محلها
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:المنهج التقابلي وتحلیل األخطاء_ 1-1–3
وٕاذا كان علم اللغة المقارن یختص بمقارنة . التقابلي من أبرز مناهج اللسانیات التطبیقیةتعد فرضیة التحلیل 

لغتین أو أكثر تنحدران من عائلة لغویة واحدة، بهدف تحدید مدى محافظة الفروع اللغویة على الخصائص الوراثیة 
ن المنهج التقابلي تأسس أصًال لتیسیر الموجودة في اللغة األم، وبالتالي محاولة بناء األصل االفتراضي األول، فإ

وهو یقوم على المقارنة الخارجیة بین لغتین أو . المشكالت العملیة التي تنشأ عند الترجمة وتعلیم اللغة الثانیة
وتقول فرضیة التحلیل التقابلي التي تستمد جذورها . " أكثر، تنحدران من أصل لغوي واحد أو من أصول مختلفة

إن الحاجز األساسي الذي یحول دون اكتساب اللغة الثانیة هو تداخل أنظمة : لوكیة والبنیویةمن النظریتین الس
، أي النقل (36)]"اللغة الهدف[ مع أنظمة اللغة الثانیة ] أي لغة المتعلم وتسمى لغة االنطالق [ اللغة األولى 

ت أو االختالفات الموجودة بین النظامین السلبي من اللغة األولى إلى اللغة الهدف، ولذا فإن التغلب على الصعوبا
) علمیة( ولتحقیق ذلك ینبغي دراسة كلتا اللغتین دراسة وصفیة . اللغویین ُیَیسِّر تعلیم إحداها للناطق باألخرى

تقابلیة لتحدید أوجه الشبه ونقاط االختالف بینهما، مما ُیَمكِّن اللغوي من التنبؤ بالمشكالت، أو مواقع الصعوبات 
: ومن أبرز الخطوات التي یتضمنها التحلیل التقابلي ما یلي. (37)قد تواجه المتعلمالتي 
.للنظامین اللغویین، نظام اللغة األولى للمتعلم،ونظام اللغة الهدف) شكلي(إجراء وصف بنیوي –أوًال 
. اختیار عناصر لغویة معینة من اللغة األولى ومقارنتها بنظائرها في اللغة األخرى–ثانیًا 
بعد حمل خصائص النظام األول على خصائص النظام تحدید عالقة كل من النظامین اللغویین باآلخر–ثالثًا 
.الثاني
.بناء على اإلجراءات الثالثة األولى(38)وضع تدرج هرمي لألخطاء المتوقعة–رابًعا 

الناحیتین النظریة والعملیة للتنبؤ وما یالحظ على المنهج التقابلي من خالل خطواته األربع أنه غیر كاف من 
فهذا المنهج الوقائي الحالم، الذي یقول بالوقایة خیر من العالج تعرَّض إلى . بمشكالت التداخل عند متعلم اللغة

أن نجاحه في التنبؤ بالتداخل اللغوي على المستوى : وكان من بین االنتقادات التي وجهت إلیه، هجوم عنیف
، ال ُیخفي فشله الكبیر في التنبؤ بالتداخل النحوي والداللي اللذْین تختلف فیهما )محدودطبًعا ألنه ( الصوتي 

ففرضیة التحلیل التقابلي، في منظور بعضهم، ضرب من المقامرة ألنها غالًبا ما تتنبأ . اللغات اختالًفا ال حد له
اسة المشكالت الحقیقیة التي یقع فیها بمشكالت ال تقع، وتغفل عن مشكالت أخرى تقع بالفعل، ولذا من األْولى در 
للمتعلمین، بحیث تشكل ) أي األداء( المتعلمون، أي دراسة األخطاء الفعلیة التي تتواتر في اإلنتاج اإلرسالي 

ویختلف هذا المنهج عن المنهج ". " منهج تحلیل األخطاء" تلك حقیقة أدت إلى نشأة . ظاهرة تستدعي العالج
األخطاء التي ُتعزى إلى كل المصادر الممكنة، وال یقتصر على تلك التي ترجع إلى النقل التقابلي في أنه یدرس 
وهي تشكل جانًبا مهًما من . واألخطاء اللغویة هي انحراف ملحوظ عن اللغة القیاسیة. (39)"السلبي من اللغة األم
أنها تزود الباحث بمعلومات عن وفائدتها، بالنسبة للمتخصصین في التعلیمیة، تكمن في . جوانب تعلم أي مهارة

. وتبین له االستراتیجیات أو اإلجراءات التي یستخدمها الدارس في اكتشافه اللغة. كیفیة تعلم اللغة أو اكتسابها
: )40(ومن أبرز اإلجراءات في هذا التحلیل ما یلي

فهناك أخطاء . للمتعلمین مراقبة دقیقةتحدید األخطاء الشائعة من خالل مراقبة اإلنتاج المنطوق والمكتوب - أوال
.على مستوى الجملة، وأخرى على مستوى الخطاب
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.وصفها وتصنیفها تصنیًفا هرمًیا بناء على صعوبتها ودرجة شیوعها وانتشارها–ثانًیا 
تفسیر األخطاء بالتعرف على مصدر الخطأ، لماذا تقع أخطاء معینة؟ فبعض هذه األخطاء تعود إلى –ثالثًا 

اخل نظام اللغة األولى مع نظام اللغة الهدف، وبعضها یعود إلى طبیعة اللغة الهدف ذاتها، أو إلى البیئة تد
التعلیمیة، أو إلى الطریقة، أو إلى إستراتیجیة المتعلم في اإلدراك والتخزین، أو إلى المرحلة التي یصل إلیها 

ففي كل مرحلة یكتسب الدارسون معلومات . اجه المحللوتعد األخطاء المرحلیة من أكبر العوائق التي تو . المتعلم
جدیدة، یترتب علیها اختفاء بعض األخطاء وظهور أخطاء أخرى، مما یجعل األنظمة لدیهم غیر مستقرة وفي 

وواضح مدى الصعوبات التي تواجه الباحثین في استنباط الترتیب والمنطق الذي یحكم هذا النظام . حالة تغیر دائم
.  )41(في أداء المتعلمغیر المستقر

كیف نواجه األخطاء؟ وكیف نجعل المتعلم یتحاشاها؟ : تصحیح األخطاء من خالل اإلجابة عن السؤال–رابعًا 
.ألن األخطاء ال ُتدرس لذاتها ولكن لحل مشكلة عملیة

: م ثغراتهیتضح من خالل هذه الخطوات األربع أن منهج تحلیل األخطاء له فوائد نظریة وأخرى عملیة، رغ
كتركیزه على األخطاء، وٕاهماله لالستجابات الصحیحة لدى المتعلمین، وقلة نجاعته مع المستویات االبتدائیة، لكن 

إن تحدید الموضوعات النحویة التي ینبغي أن ُتدرج . أهمیته الكبرى تكمن على مستوى إعداد المقررات التعلیمیة
خضع للتقدیر الشخصي والخبرة الذاتیة، بل أصبح یؤسس على أبحاث في المناهج والمقررات التعلیمیة، لم یعد ی

علمیة میدانیة، تستهدف تحلیل إنتاج المتعلمین المنطوق والمكتوب في شتى مراحل التعلیم، من أجل الكشف عن 
، )42(هذا هو األساس الذي تُبنى علیه مقررات النحو في معظم المدارس بالغرب. األخطاء الشائعة المتواترة لدیهم

!   فأین اختیار القائمین على إعداد المقررات النحویة العربیة من هذا االختیار؟
:    المناهج واألطروحات النقدیة-3-2

. تعترف معظم المناهج الجدیدة بأن التعامل مع النص األدبي من أعسر ما ُیقدم علیه الدارس من مواضیع
، السیما النص الشعري الذي یتمیز )43(معیار العادي المألوففهو نص خاص ومتفرد، تنحرف فیه اللغة عن ال

ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بداللة : الكالم على ضربین: "یقول عبد القاهر الجرجاني. بالكثافة ووفرة الداللة
وضرب آخر أنت ال تصل منه إلى الغرض بداللة اللفظ وحده، ولكن یدلك اللفظ على معناه الذي... اللفظ وحده 

یقتضیه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى داللة ثانیة تصل بها إلى الغرض ومدار هذا األمر على الكنایة، 
أي التشویه الجمالي المقصود لمكوناته (إن انحراف لغة األدب عن المعیار المألوف . )44("واالستعارة، والتمثیل

.توالت المناهج علیه، ینسخ بعضها بعًضاومن هنا . ، یجعل تلقیه عملیة معقدة)45()اللغویة
إن الحاجة إلى بناء علم أو نظریة لألدب، السیما بعد األزمة التي شاهدتها التیارات النقدیة في أواسط 
الستینیات، دعت منظري األدب والنقاد إلى إجراء مراجعات لألدوات النقدیة القدیمة التي تمیزت عموًما بالذاتیة 

فاإلحساس بالحاجة للموضوعیة والعلمیة في الطرح، والرغبة في تجدید أنماط التعامل مع . السائبةوأحیاًنا بالذوقیة 
النص األدبي خاصة، وٕاعطاء نفس جدید للنقد في ضوء النظریات اللسانیة والفلسفیة، كل ذلك أدى إلى انفتاح 

مل مع األدب مسألة من أمهات لقد أصبح اصطناع المناهج الكثیرة في التعا. "األدب على المناهج المختلفة
ر المنهج النقدي إلى مناهج ؟ وما هي المراحل التي قطعها التعامل . المسائل التي ُتطرح على الدارسین فكیف تفجَّ

.)46("مع األدب من خالل تناوب المناهج علیه؟
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لمتمثلة في المنهج لیس من السهل استقصاء كل المناهج القدیمة والحدیثة التي تعاقبت على دراسة األدب، وا
البالغي، والتاریخي، والنفسي، واالجتماعي، والبنیوي وما تفرع عنه، كالمنهج التفكیكي، والسیمیائي اللذین اعتبرا، 

والحقیقة أنهما امتداد وتطویر طبیعي ألفكارها، وتنقیح . في منظور بعضهم، من المناهج المعارضة للبنیویة األولى
ونظًرا للتشعب الكبیر للمناهج النقدیة، فسنطرقها جملًة من . )47(تكن قد تبلورت بعدلكثیر من مفاهیمها التي لم

المؤلف، والنص، والقارئ، باعتبارها : خالل دراسة األقطاب الثالثة التي دارت الدراسات األدبیة في فلكها وهي
یمثل كل ركن منها مرحلة أو سلطة أبرز األركان التي تفرعت عنها المناهج النقدیة الحداثیة وما بعد الحداثیة، إذ

األدب " ولنبدأ بسلطة الكاتب التي تعكس الثورة األولى للمنهج، وشعارها . معینة في تاریخ درس األدب ونقده
فالعمل األدبي، عند القائلین . )48("مصنوع یدل على الصانع مثلما تدل سائر المصنوعات على سائر الصانعین

صیة األدیب، ال ُیفهم أو یحلل إال من خالل العوامل الذاتیة أو الموضوعیة التي بهذا االتجاه، مرآة تعكس شخ
ومما تتسم به هذه . )49(بل إن كل نص أدبي ال یضع أیدینا على سمات مؤلفه هو نص زائف. ساهمت في تكوینه

یرة، حیث تسعى إلى المقاربة التاریخیة لألدب أنها تمنح الذات المبدعة في بعدیها الفردي واالجتماعي مكانة كب
على . وترمي إلى فهم العبقریات الفذة في صلتها بروائعها األدبیة. إبراز أثر الوسط االجتماعي في اإلبداع األدبي

أن التماس النقاد لمختلف اإلرشادات عن األدیب، والتسلح بمعرفة دقیقة وموسعة للعصر الذي أسهم في تشكیل 
لنفسه كما یقول طه حسین، وٕانما فهم الشاعر من حیث هو صورة من عبقریته، لیس القصد منه فهم الشاعر 

هذه حلقة في تاریخ درس األدب ونقده، قامت على الحفظ والرصد التاریخي . )50(صور الجماعة التي یعیش فیها
ولعل من أبرز األسباب التي حملت المشتغلین باألدب والنقد إلى . المستند إلى حیاة المبدع وأحداث عصره

قالع عن هذا المنهج، تشابه الدراسات النقدیة على مستوى النتائج والتأویالت، والنزعة التفسیریة لألدب لدى اإل
فقد ركزوا على شخصیة األدیب، وغالوا في الربط بین بعض أعماله وجزئیات من حیاته، ومالبسات . أنصاره

لهذا قام المنهج . )51(ي بالنسبة إلیهمأما العمل األدبي، وهو موضوع األدب، فمعطى ثانو . وضعه االجتماعي
. البنیوي على ضرورة إعادة االعتبار أو السلطة للنص األدبي، وذلك بتخلیصه من الزوائد التي طغت علیه

فالنص األدبي لیس أدبًیا بمعناه . " هي شعار ثورة المناهج النقدیة الجدیدة" موت المؤلف أو اختفائه"وكانت عبارة 
" و" صیاغته" س كذلك من حیث نشأته وما یتدخل فیها من مؤثرات، وٕانما هو أدبي بحكم أو فحواه، وأنه لی

على الدراسات األدبیة التقلیدیة، ووضعوا )53(وهكذا تمرد البنیویون.  )52("وظیفة اللغة فیه" و" طریقته" و" أسلوبه
رائق األدبیة، ووسائل تحقیقها مشكلة المنهج نصب أعینهم، فلم یكن التفسیر هدفهم، بل التوصل إلى فهم الط

النقد األدبي یضع النص في سیاق معین، أًیا كان هذا السیاق، "أي إرساء قواعد لعلم األدب، ألن . )54(لغایتها
أو علم الشعر " علم األدب"وأما . ویهبه معنى من المعاني، وقد یتضمن الحكم علیه، وربما یتضمن أحكام قیمیة

وط ذلك المعنى، واألبنیة الشكلیة التي تنظم النص من الداخل، وتتیح له أن یكتسب مجاًزا فهو یدرس أحوال وشر 
األولى  تطبیقاتها المباشرة على األدب، : وهكذا استفاد النقد البنیوي من اللسانیات من زاویتین. )55("معاني كثیرة

على للعلم المضبوط، الذي یصف أبنیة مما أدى إلى ظهور األسلوبیة، والثانیة هي التطلع إلیها باعتبارها المثل األ
.)56(اللغة وتراكیبها دون الحكم علیها

ویبدو النص في سیاق الطرح البنیوي كیاًنا مستقًال یتضمن طرائقه الخاصة، ونسیًجا من العالقات الداخلیة 
وال ُیقدِّم أي ، )بمعنى رفض التاریخ األدبي للنص، والمؤثرات غیر اللغویة( المتشابكة، فال یوجد شيء خارجه 
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هذا الهاجس العلمي لدى الجیل األول من البنیویین أظهر . معلومة لیست فیه، ولذا ال بد من دراسته دراسة علمیة
التحلیل البنیوي وكأنه األسلوب الوحید لالقتراب من النص،كما أظهر النص وكأنه مادة كیمیائیة یجب إخضاعها 

ألدبي كمادة تجریبیة یمكن إخضاعها دائًما لقوانین أو قواعد عامة إن معاملة النص ا. لنظام صارم عند الفحص
تحكم النصوص اللغویة، هي عملیة ال تؤدي فحسب إلى تجاهل الذات المتكلمة، والتضحیة بمضمون األثر، 
وٕاغفال هویة النص األدبي وخصوصیته، بل إنها كذلك عملیة تسمح بإمكانیة أن یكون أي نص أدبي موضوًعا أو 

تجریبیة للنقد وٕان كان ضئیل القیمة، مادام الهدف لم یعد هو النص في ذاته وٕانما التناول المنهجي أو مادة 
ثم إن النص األدبي لیس شكًال مجرًدا یعكس ظاهرة منعزلة، ویخاطب قارئا الزمانًیا . )57(التأطیر المنهجي للنص

. فهو ذو طبیعة زمانیة. )58(وفًقا لطاقة المتحدِّثإبداع یتعدى على النظام: كریستیفا، بل إنه كما تقول )مطلًقا(
هذه بعض االنتقادات التي أدت إلى . )59(ویخاطب قارًئا یحیا في إطار تاریخي قد یكون مغایًرا لتاریخیة النص

إعالء السلطة الثالثة في درس األدب والنقد، أال وهي سلطة القارئ الذي شكل محور الدراسة، وبؤرة اهتمام شتى 
حیث یرفض أنصار هذا التوجه أن یكون النص أحادي أو نهائي المعنى، بل إنه ینفتح . )60(جاهات التفسیریةاالت

على عدد غیر متناه من القراءات، ویتحمل عدًدا ال ُیحصى من التأویالت بفضل ما في خصائصه الصیاغیة من 
فالقارئ . یقي للنص یكمن داخل وعي متلقیهوٕان الوجود الحق. فالقراءة هي الوجه اآلخر من الكتابة. كثافة خالقة

مبدع ثان، یشارك في إنتاجیة النص األدبي منذ اللحظة التي یصبح فیها مكتمًال ومعطى من الرموز 
إن األثر : "بارتقال . ، وذلك من خالل الغوص عن الدالالت وتفاعالتها واختالفاتها المتواصلة)61(والعالمات

وقال . )62("یفرض معنى مفرًدا على أناس مختلفین، ولكن ألنه یوحي بمعان متعددةاألدبي یكون خالًدا لیس ألنه
قد یستبد في النصوص الجمع، معنى من المعاني بالقارئ، لكن عدد القراءات لیس محدوًدا أبًدا، : " أیًضا

، كوكبة من بارتفالنص یتضمن، في منظور . )63("فإمكاناته هي إمكانات اللغة في التعبیر ال حصر لها وال حدّ 
.     )64(الدوال ال بناء من المدلوالت

تفتح النص علیه، " ویبالغ بعض الدارسین عندما یفهم أن الحداثة وما بعدها تعطي القارئ سلطة مطلقة، 
له كما یتراءى لك: وتقول له أنت منتج ال مستهلك، قد ترى من الدالالت ...افعل به ما تشاء، افهمهه كما تشاء، أوِّ

فلیس كل نص یتضمن مدلوالت متعالیة، . )65(..."لم یره أحد، وقد یخطر لك ما لم یخطر في بال المؤلفما 
فالنص یتوجه إلى قارئ . )66(ولیست كل قراءة مؤهلة ألن تخلق المعنى، ولیس كل تفسیر یتصف بالشرعیة والقبول

د على القراءة یة، ولكن ُیفترض أن لدیه األدوات التي تقیه من قد ال یكون لدیه إلمام بالنظریات النقد. نموذجي تعوَّ
وما یالحظ على نظریة تعدد القراءة أنها تعین الناقد على التحرر، . التعسف في االستنطاق واالعتباط في التأویل

والسؤال الذي ُیطرح هنا، أال . وتعین القارئ والكاتب أیًضا على إعادة طرح صورة الذات وصورة العالم من حولها
تكرار تحلیل النصوص نتیجة إنكار معانیها السابقة، أو نتیجة إثبات عدم إمكان فهمها، إلى تفسیرات یؤدي

ارتیابیة متضاربة، أو إلى فوضى الداللة وال نهائیتها، أو إلى إحداث لون من الرتابة والملل في درس األدب؟ أال 
إطارها التاریخي، أي من وجهة نظر العصر الذي نهائیة ومطلقة في ) الظرفیة(تصبح التفسیرات النسبیة المؤقتة 

ومتى یكتمل فهم النص أو متى یكتمل معناه؟ إن التأمل في ما أفضى إلیه البحث الیوم في )67(ال یسمح بنقضها؟
، من نتائج على المستوى التنظیري والتطبیقي )سلطة الكاتب، وسلطة النص، وسلطة القارئ(السلطات الثالث 

اذا الخضوع للمنهج؟ وأي المناهج أفضل لدراسة ظواهر اللغة واألدب؟  لم: یدفع للتساؤل
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:أزمة المناهج-4
إن قیمة النتائج،كما سبق وأن ذكرنا، تتوقف على قیمة المناهج المستخدمة، فإذا لم یكن المسعى منهجًیا فإن 

ال تأتي غالًبا إال من التجدید في فالمنهج مسألة جوهریة في العلم، والجدة . النجاح سیكون سطحًیا أو ظاهریًا فقط
ومع ذلك، بل رغم ذلك . )68(وبدون المناهج الناجعة تبقى المعطیات خرساء ال تتكلم. طریقة النظر في موضوعاته

وال ینبغي، أیًضا، تصور وجود . ال ینبغي تصور المناهج قوالب فارغة یمكن أن ُتصب فیها جمیع الموضوعات
إن للمنهج سلطة، ومصدر هذه السلطة، في نظري، ال یكمن في تولیده لألفكار، . منهجیة مثالیة أو نهائیة

والتعمق في دراسة الظواهر، والحكم على قیمة النتائج فحسب، بل في فرضه أقصى حد من الموضوعیة الممكنة 
هل یمكن : ولهذا عن السؤال األول، أما السؤال الثاني فنجیب عنه بسؤال آخر فنق. عند دراسة الظواهر المختلفة

أن نتحدث عن تفاضل بین المناهج؟ علًما أنها عبارة عن إنشاءات بشریة معرضة للتعدیل والتطویر والتقویض، 
ثم إن فالسفة العلم المعاصرین . فالمنهج أداة كشف تعین على بلوغ الحقیقة النسبیة. )69(وربما إلى غیر نهایة

إلى المعرفة العلمیة باعتبارها معرفة لیس لها نموذج واحد تُقاس راحوا َیْنُظرون P.Feyerabendفیرباند أمثال 
فال وجود لحجة . )70(علیه، وٕالى فكرة المنهج الذي ینطوي على مبادئ ثابتة ویقینیة مطلقة فكرة ال وجود لها أصالً 

ویعود أحد أسباب هذه االستحالة إلى تدخل عناصر شدیدة . منطقیة خالصة تثبت تفوق نموذج على آخر
فأنصار النماذج المتنافسة یلتزمون بمجموعات مختلفة من . االختالف في الحكم على مزایا منهج أو نظریة ما

ولذا فإن الحكم . ویصفونه بلغات مختلفة أیًضا. المبادئ والمعاییر، بل إنهم ینظرون إلى العالم على أنحاء مختلفة
یر خاصة، ینقلب، في نظر كوهن، إذا ما اتُِّخَذت معاییر وفًقا لمعای)ب( بأنه أرقى من المنهج )أ( على المنهج 

.)71(فالحكم یتغیر من فرد إلى آخر ومن جماعة علمیة إلى أخرى. مقدمات) ب( النموذج 
إن المنهج الذي یتوخاه العالم لیس فلسفًیا میتافیزیقًیا یتوق إلى المطلق، إنه ظرفي ونسبي وفي حركة دائمة 

فهو الوسیلة . ولكن ال الظرفیة وال النسبیة تقلل من شأن المنهج أو تلغي سلطتة. )72(في عالم لیس فیه راحة
ولكي یكون في وسع العلم أن یتقدم تقدًما فعلًیا البد أن یجدد مناهجه باستمرار، . للوصول إلى الحقیقة النسبیة

یر التي تساعد على تحدید ولعل أبرز المعای. )73(فیقوم بإحالل النموذج الخصب محل النموذج القائم العقیم
:)74(خصوبة المنهج ما یلي

.)75(اختبار مرجعیات المنهج من خالل استقصاء الشكل المنطقي للنظریة التي یتأسس علیها-أ
.اختبار تمثُّل المنهج لدى الممارسین-ب
.تقییم نتائج المنهج من خالل العمل المنجز- ج
مقارنة المنهج مع غیره من المناهج، هل یمثل إضافة بالنسبة للمناهج األخرى؟-د

هذه بعض مقاییس الحكم على خصوبة المنهج، أما عن صفات المنهج المعاصر الضامن للنتائج العلمیة، 
بل الجمود، النسبیة في مقابل اإلطالق، والدینامیكیة في مقا: والتي صاغها عبد اهللا الغذامي في أربعة نقاط هي

فإن تاریخ العلوم یعلمنا أنه ال توجد قاعدة "، )76(واالستنباط في مقابل اإلسقاط، والوصفیة في مقابل المعیاریة
واحدة مهما یكن قْدر رسوخها في المیدان اإلبستیمولوجي لم تُنتهك في لحظة أو أخرى، ولم یعد من الممكن 

ولذا فال وجود لمنهج . )77("زم الخضوع لها فیما یتعلق بمسائل العلماإلیمان بوجود منهاج قائم على مبادئ دائمة یل
فالذات في . فبوسع جماعة من الدارسین أن یطبقوا النموذج الواحد بأشكال مختلفة. من الوجهة العملیة"ضامن"
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. )78(والتحیزتعاملها مع المنهج الذي تتبناه إما أن تنحو منحى الموضوعیة والحیاد، وٕاما أن تنحو منحى الذاتیة 
وغالبًا ما تتظاهر الذات بمظهر الموضوعیة إلخفاء طابعها اإلیدیولوجي النفعي، فتقع في أسر ضیق النظرة 

وٕاذا بدا للدارس أن النموذج مسؤول عن جمیع ضروب الفشل التي ُیمنى بها في حل . )79(والتحیز غیر المشروع
. )80(م به النجار الذي یعود بالالئمة على أدواتهقضیة لغویة أو أدبیة ما فإنه سوف ُیتَّهم بما ُیته

، أي تكامل المناهج أو المنهج التكاملي ُتْشعر )81(إن بعض الكتابات التوفیقیة التي تدعو إلى خرافة التكامل
فهذه النزعة . )82(بأن مناهج التحلیل اللغوي واألدبي، إن لم تكن قد بلغت منتهاها فإنها تتجه نحو النهایة

،  )83(ائیة، أو التركیبیة، أو التلفیقیة المتحكمة في تفكیر كثیر من اللسانیین والنقاد والتي تتخذ أشكاًال متباینةاالنتق
توحي بأن المناهج الحالیة وصلت إلى طرق مسدودة، وأنه لیس بإمكان المنهج المنفرد الكشف عن العالقات 

امل المناهج دعوة مغریة، ولكن هناك موانع حقیقة لیس للنص مفتاح واحد، والدعوة إلى تك. والظواهر
فإذا جنحنا إلى هذا الحقل التوفیقي وجدنا كل اتجاه على صواب فیما نقد به . )84(إبستیمولوجیة وفلسفیة تمنع ذلك

وعلیه فإن القول بهذه الفكرة أي تكامل المناهج تظهر، النقص في الوعي اإلبستیمولوجي لدى . )85(االتجاه اآلخر
.القائل

وتوشح بها , ومن مظاهر األزمة على مستوى المنهج واألطروحات اللسانیة التي أصبح یتحدث عنها الكل
م من خاللها بحوث الكل َتَمْظُهر بعض التآلیف والكتب بلباس اللسانیات كموضة ولیس : عناوین الكل، وتَُقوَّ

اتجاه الخطاب اللساني العربي اتجاه الخطاب ، والتسیب المرجعي، وغیاب التراكم المعرفي، وعدم )86(كقناعة علمیة
ومع ذلك یؤلفون فیها الكتب ... العلمي، فبعضهم یجهل أبسط مبادئ السیمیائیة والتفكیكیة والتداولیة والتأویلیة

و من المظاهر أیًضا، السقوط في التطبیق الحرفي واألعمى للنظریات اللسانیة على . )87(ویكتبون عنها المقاالت
، وكثرة االستنساخ، والتشیع لالتجاه أو المذهب، والنظر في موضوع العلم بنظارات أحادیة اللون، )88(ربیةاللغة الع

، وفوضى المصطلح، )89(ُصنعت في معامل البنیویین أو الوظیفیین أو التولیدیین مع تجاهل بقیة االتجاهات
.)90(إلخ...ائيواالنفصام أو البون الشاسع بین جدل الوعي التنظیري والواقع اإلجر 

أما عن أزمة المنهج على مستوى األطروحات النقدیة فكثیرة متشعبة ال یسع المقام لتحلیلها تفصیًال ولكن 
ولعل أكبر مشكلة  یواجهها نقد الحداثة وما بعد الحداثة من حیث المنهج . سنكتفي باإلشارة إلى أبرز مظاهرها

واالنفجار التنظیري وتعدد المداخل والمرجعیات، في مقابل هي قضیة النص المفتوح في مقابل النص المغلق، 
سطحیة التطبیق وضحالته، باإلضافة إلى غموض الخطاب النقدي  نتیجة لسوء فهم النص الحداثي، أو سوء نقله 

.  إلى اللغة العربیة و تذبذب مصطلحاته
فلقد . " الكتابات النقدیة الحداثیةفأما بالنسبة لقضیة الغموض فظاهرة شدیدة الوضوح على مستوى أغلب 

)92(ومحمد مفتاح)91(كدراسات كمال أبو ذیب[ یراودك اإلحساس أثناء قراءة بعض الدراسات النقدیة الحدیثة 

أن الكاتب ال یكترث إطالًقا بمدى فهم القارئ له، فهو إما یخاطب نفسه، أو یخاطب زمیًال ] ذات النزعة التعالمیة
وقد استفحل هذا األمر وتسرب إلى الرسائل واألطروحات، وأصبحت الموضة أو . )93("ا یعنيأو زمالء یعرفون م

الغطاء البحثي عوضًا عن " الرغبة في التظاهر بالتعمق واألناقة  في التعبیر تقتضي لدى بعضهم استعمال 
اق المنتج لآللیات ، والسی)قدرته على اإللمام بجوانب الموضوع(، وكفاءة احتوائه عوًضا عن )نطاق البحث(

وظائف ( ، وفعالیاته وجمالیاته عوًضا عن )السیاق الذي یتحكم في داللة األلفاظ ووظیفته في النص( عوًضا عن 
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التناول أو ( ، والمقاربة عوًضا عن )المشكل أو المشكلة( ، واإلشكالیة عوًضا عن )األلفاظ وجوانبها الجمالیة
. أشبهه من سوء فهم النص الحداثي، أو من سوء نقله، وهذا وما)94()المعالجة، أو الدراسة

وأما بالنسبة للنص المفتوح أمام القارئ الذي ال یقوم فقط بتحقیق داللته أو تفسیره بل بإعادة كتابته عن طریق 
فال یعلم ! واحتواؤه طموح یتعذر على البشر!! فهو نص بال حدود.استحضار الغائب فیه وملء فراغاته وفجواته

وكأن النص األدبي خطاب مقدس، علًما أن بعض النصوص المقدسة الموغلة في !! یات تأویله إال اهللامرجع
ودخل معه السجن فتیان قال أحدهما إني أراني أعصر خمًرا وقال اآلخر ﴿: الرمز نهائیة الداللة بدلیل قوله تعالى

﴿ یا: فكان التأویل. )95(﴾ا نراك من المحسنینإني أراني أحمل فوق رأسي خبًزا تأكل الطیر منه نبئنا بتأویله إنَّ 
صاحبي السجن أما أحدكما فیسقي ربه خمًرا وأما اآلخر فیصلب فتأكل الطیر من رأسه قضي األمر الذي فیه 

فال ندري مصیر النص . ولك أن تتصور عدد التأویالت الالنهائیة في غیاب هذا التأویل الرباني.)96(تستفتیان﴾
المفتوح الذي أدخله التفكیكیون في الالنهائي، ال متى ُیغلق؟ وال كیف ُیغلق؟ وال العبقریة التي ستغلقه بعدما فتحته 

.االتجاهات التأویلیة على مصراعیه
دد المداخل والمرجعیات، في مقابل سطحیة التطبیق وضحالته، فآفة التألیف بشكل وأما االنفجار التنظیري وتع

وٕاذا كان التنظیر في النقد الغربي فرض كفایة، إذا قام به البعض سقط عن الجمیع، فإنه العكس في النقد . عام
مصممین ولذا تضخم مجال النقد بعدد هائل من ال. فهو فرض عین ینبغي على كل ناقد تأدیته. العربي

فعندنا مؤرخو لسانیات، ومؤرخو سیمیائیات، ومؤرخو . ، بل بعدد هائل من المؤرخین)المهندسین المعماریین(
تداولیات، ومؤرخو تفكیكیات، أما اللسانیون والسیمیائیون والتداولیون والتفكیكیون فقلما تعثر علیهم في الكتابات 

أما عن سطحیة . )97(الفكر التي ُخصصت للسیمیائیات مثال حيولنا في مجلة عالم . اللسانیة والنقدیة العربیة
التطبیق النقدي وضحالته عموًما، فقد أرجعها بعضهم إلى ضعف ثقافة الناقد اللسانیة وانتقاله السریع من مبایعة 

ز من إن القف. حتى كاد النقد أن یصبح عالمة ثقافیة هائمة تسبح حسبما یقذفها التیار. )98(منهج إلى منهج آخر
نموذج إلى آخر ظاهرة شدیدة الوضوح عند بعض نقاد الحداثة وما بعدها، فالرغبة في مسایرة آخر صیحة تدفع 
إلى تعدیل النموذج أو العدول عنه باستمرار، فبعضهم یصبح شكالنًیا ویمسي تفكیكًیا، ویمسي تفكیكًیا ویصبح 

. سیمیائًیا یرتدُّ عن مذهبه بسهولة
:البعد الغائب–5

( یظهر االنفصام أو البون الشاسع بین جدل الوعي التنظیري والواقع اإلجرائي بوضوح على المستوى التعلیمي 
فهو الذي یترجم حاجة المؤسسة . البعد الغائبللمناهج اللسانیة والنقدیة، وهو الذي أطلقنا علیه ) الدیداكتیكي
ومقرراتها بناء على المستجدات التي تطرأ على المعرفة إلى تجدید مناهجها ) الجامعة والمدرسة خاصة( التعلیمیة 

العلمیة، وٕاال ما الفائدة من جدل الخطاب المعرفي األكادیمي إذا لم ُیتوج بفائدة عملیة، وبتطبیقات مفیدة تلبي 
ي علًما أن قیمة التطبیق تعادل قیمة اإلسهام النظري ف! حاجة األستاذ والطالب في القراءة المنهجیة المنتجة؟

قد . )99(وسوف یتضح باطِّراد أن النظریات التي تتأبَّى على التطبیق نظریات مشكوك فیها. المعارف الحالیة
وقد ال یمیز بعضهم . یستهین بعضهم بالبعد التعلیمي فال یكترث بمدى قابلیة المعرفة للتكیف مع الوسط المدرسي

غي أن ُیدرَّس للطالب في مرحلة ما من مراحل تكوینه، بین أهداف البحث العلمي وأهداف الدیداكتیك، وبین ما ینب
وبین ما ینبغي أن یبقى بحوزة المتخصص، رغم أن البعد التعلیمي هو المحك الذي یعكس مدى خصوبة التحوالت 
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وٕاذا كان البحث العلمي یهدف إلى بناء نظریة في فهم . المنهجیة التي تشهدها دراسة اللغة واألدب شكًال ومضموًنا
ر اللغة واألدب، فإن الدیداكتیك تتغیَّا تحویل المادة العلمیة النظریة إلى مادة تعلیمیة تسمح، للطالب، مستقبًال ظواه

.بالولوج إلى المعرفة المتخصصة
وما یالحظ على تعلیمیة مواد اللغة العربیة السیما النحو والبالغة والنص األدبي، أن درجة االستفادة من 

ومن ینظر في المقررات النحویة والبالغیة . یق هزیلة وال تشفي غلیل المشتغلین بالتدریسجدلیة التنظیر والتطب
یكتشف أنها، مقارنة بمثیالتها في الغرب، مقررات ) المرحلة الثانویة خاصة( واألدبیة في مراحل التعلیم العام 

فجزء كبیر منها لم یعد . التطبیقمعتلة، تعیش فجوة بین ما هو كائن في التنظیر، وبین ما ینبغي أن یكون علیه 
یسایر التطور الذي عرفته المعرفة العلمیة في العقود األخیرة والمتمثلة في النظریات والمناهج اللسانیة والبنیویة، 

فأین مفاهیم النحو الوظیفي؟ وأین . )100(إلخ...كالمنهج التقابلي وتحلیل األخطاء، والسیمیائیة، والتداولیة، والسردیة
م لسانیات النص في المقررات النحویة التعلیمیة؟ وأین التحلیل التداولي أو السیمیائي للنصوص في المقررات مفاهی

األدبیة؟ وأین التحلیل األسلوبي في المقررات البالغیة؟ إن تدریس المواد یتأثر سلًبا وٕایجاًبا بالتصورات التي 
دب الذي ینطلق من فكرة أن المعنى یوجد في مكان ما یحملها المدرسون عن طبیعة المادة التعلیمیة، فمدرس األ

من النص وما على القارئ إال أن یكتشفه، غیر المدرس الذي ینطلق من فكرة أن القراءة بناء للمعنى من طرف 
إن التصور التقلیدي في تدریس مواد اللغة العربیة هو السائد . قارئ یستجیب بصورة أفضل إلغراء البنیات النصیة

إن درجة االستفادة من المناهج اللسانیة : وقد ال نبالغ إذا قلنا. بمراحل التعلیم العام في الوطن العربيعموًما
ففي الوقت الذي یشهد فیه النقد واللسانیات . والنقدیة في تدریس فروع اللغة العربیة صفر أو قریبة من الصفر

الطالب فقرًا في أدوات القراءة المنهجیة التي تساعد إنجازات ثوریة غیر مألوفة في مجال المنهج، یعیش األستاذ و 
ُتسكَّن ) قالبیة( واألداة الوحیدة الموجودة حالیًا في مدارسنا هي طریقة ستندار . على الشرح والفهم والتأویل النصي

. )101(فیها جمیع النصوص مهما كانت طبیعتها، سردیة أم وصفیة أم حواریة أم إخباریة أم تفسیریة أم حجاجیة
من المؤهل لتطعیم مقررات اللغة واألدب بمناهج التحلیل الحداثیة؟ وكیف یحقق ذلك؟ : ویبقى اإلشكال المطروح

بل كیف ُیْقِنع من یرفض النظریات األدبیة واللغویة الحدیثة، أو یعادیها؟ وهل التكوین الذي تلقاه مدرس اللغة 
العربیة یؤهله لهذا التجدید؟ 

:خاتمة–6
فالمناهج إنشاءات بشریة معرضة . سبق طرحه من أفكار أنه ال یوجد تصور خالد وكوني للمنهجیتضح مما

، وٕان أحسن طریقة لجعلها خصبة منتجة، هي مراجعتها وتعدیلها أو )102(للتعدیل والتطویر، وربما إلى غیر نهایة
مام هي دحض النظریات العلمیة إن أفضل طریقة للدفع بالبحث العلمي إلى األ: " قال باشالر. دحضها باستمرار

وعلیه فإن القول بأن كل شيء على أحسن ما یرام یعني عملًیا استمرار األوضاع على ما كانت ". القائمة
ولكي ال تستمر أوضاع مناهج اللغة واألدب على حالها البد أن نقر بوجود أزمة مناهج رغم المكاسب . )103(علیه

فهي جزء من أزمة الوضع العام للبحث العلمي، واإلبداع، والثقافة، . هاالتي حققتها، ولكن ال ینبغي تضخیم
ولعل أبرز مظاهر هذه األزمة الحركة الدائریة للمناهج؛ فحركة . بل هي جزء من أزمة العقل العربي. والواقع

هي المناهج في النمو والتطور ذات طبیعة دائریة ولیست خطیة تصاعدیة، بدلیل أن موضوعات اللغة واألدب
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وٕاذا كان ذلك كذلك فنحن في حاجة ماسة إلى أن . )104(هي منذ أرسطو، فقط صیاغة األسئلة هي التي تغیرت
وأوضح دلیل على الطبیعة الدائریة لمناهج اللغة واألدب النزعة التوفیقیة بین . نتعلم كیف نسأل أسئلة صحیحة

. )105(اهج األخرىالمناهج المتضاربة التي تعتمد على تغذیة منهج بشيء من المن
ورغم إقرار بعضهم أن المنهج لیس الوسیلة الوحیدة للكشف عن الحقیقة النسبیة، كما أن الحقیقة بدورها لیست 

لیس رفض : ، فإن الهدف الذي تغیَّْته ورقتنا البحثیة)106(مطلقة یقینیة مكفولة الضمان من خالل أدوات المنهج
، أو الدعوة إلى الالمنهج وتحریر فهمنا وتفسیرنا )107(كما یدعي بعضهمالمنهج، أو الوقوف ضده بحجة أنه أفلس

من التأطیر النظري، الذي یظل مجهوًدا مفیًدا وٕان لم یبلغ الغایة التي یطلبها، ولكن رفض أن یصبح المنهج غایة 
رفض أن تكون ؛ )بسرعتین(مقصود لذاته، رفض أن یتحول المنهج إلى موضة باریسیة، ُیبایع بسرعة، وُیطلَّق 

الذات منفعلة بالموضوع والمنهج ال فاعلة فیهما؛ رفض اإلسراف في التنظیر والسذاجة في التطبیق؛ رفض 
التعسف في االستنطاق واالعتباط في التأویل تحت غطاء المنهج؛ رفض أن یكون الدارس عالمة تائهة بین 

ورغم المسعى الكمي الذي . وافدة ُمغریة ظرفیاً النظریات والمناهج؛ أو ذاتًا منقادة دون وعي ألدوات وأسالیب
فرض وجوده على البحوث في المقاربات الحدیثة بشكل عام، فإن الدراسات اللغویة واألدبیة في حاجة ماسة إلى 
مراجعة مناهجها وٕاعادة االعتبار للبعد الكیفي، ألن طبیعة الموضوعات والمواد التي تشتغل علیها ال تتقبل التكمیم 

.)108(ة، ثم إن األرقام قد ال تضیف شیئًا مهما كانت دقیقة بسهول

:الهوامش واإلحاالت_ 7
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وتكمن أكبر فائدة تجنى من التحلیل البنیوي هو التعرف على . الظواهر االجتماعیة والثقافیة كعالمات مادیة تمثل أحداثًا لها معناها

انظر، محمد عناني، المصطلحات األدبیة الحدیثة، دراسة ومعجم . األبنیة، فهي التي تمكننا من إدراك الظواهر باعتبارها عالمات
.101، ص 2003لونجمان، القاهرة–، الشركة المصریة العالمیة للنشر 2إنجلیزي عربي، ط

سان، شتراوس من أفكار سوسیر اللغویة،  فأنشأ لنفسه منهًجا یرصد األبنیة أو التراكیب القائمة في حیاة اإلن-لقد استفاد لیفي-24
.101انظر،  محمد عناني، المصطلحات األدبیة الحدیثة، ص . وخصوًصا في الظواهر االجتماعیة والثقافیة

أن أهم تطور طرأ على التأسیس النظري للمعرفة في القرن العشرین مع ظهور البنیویة تمثل في اكتشاف عدة نتائج، بارت یقرر-25
ز، وال ترتبط بمرجع خارجي ثابت ترتّد إلیه، وأن ما یكسبها قیمة ویحدد من اللغة أن العالمة ال تحیل على شيء جاه: من أهمها

محمد . داللتها إنما یكمن رأًسا في نظم العالقات االستبدالیة والتركیبیة القائمة بینها وبین وحدات أخرى منتمیة إلى جهاز لغوي واحد
.77، 76، ص1998ة، دار محمد علي الحامي، الناصر العجیمي، النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربی

، الكویت، 35النشأة والموضوع، عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، المجلد: سعید بن كراد، السیمیائیات-26
.17، ص2007مارس

ن الحاج صالح، من المسلمات التي ال لقد أثبتت اللسانیات الحدیثة عدًدا من الحقائق صار الكثیر منها، كما یقول عبد الر حم-27
تجادل، واكتسبت أهمیة ال من أجل صحتها فحسب، بل لكثرة ما تفرع عنها من مبادئ جزئیة أفاد منها الباحثون في شتى المیادین مما 

یات في النهوض عبد الرحمن الحاج صالح، أثر اللسان. له عالقة بظواهر اللسان والتبلیغ، سواء على المستوى النظري أو التطبیقي
.184بمستوى مدرِّسي اللغة العربیة، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص

.174، 173دوقالس براون، أسس تعّلم اللغة وتعلیمها، ص.هـ-28
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.39، منشورات عیون، الدار البیضاء، ص4حسین الواد، مناهج الدراسات األدبیة، ط-29
.80محمد الشاوش، أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة، ص-30
لم یظهر كحقل معرفي مستقل إال منذ حوالي . اللسانیات التطبیقیة تخصص قائم بذاته بعد أن كان فرًعا من اللسانیات العامة-31

یم اللغات، وبالضبط في معهد تعلیم اللغة اإلنجلیزیة بجامعة وقد ظهر المصطلح بعد التجربة األمریكیة الشهیرة لتعل. أربعین سنة تقریباً 
إدنبرة " وتعتبر مدرسة علم اللغة التطبیقي التي تأسست في جامعة ". روبیر الدو" و " شارلز فرایز" مع اللسانیْین البارزین " میشیقان"

Edimbourg " دور كبیر في انتشار المصطلح انتشاًرا من أشهر المدارس المتخصصة في هذا المجال، والتي كان لها1957سنة
فاللسانیات التطبیقیة حقل إجرائي ذو أنظمة معرفیة متعددة، تهدف إلى وضع النظریات اللغویة . واسًعا في كثیر من جامعات العالم

أن اللسانیات العامة ومما ال شك فیه . فاللساني التطبیقي ال یضع النظریات بل یستهلكها. موضع التطبیق في بعض المجاالت العملیة
: وكان من نتائجها أن طرق العلماء مجاالت في النشاط اللغوي كانت مجهولة أو شبه مجهولة مثل. تمثل مصدًرا خصًبا بالنسبة إلیها

التخطیط اللغوي، علم أمراض التخاطب، صناعة المعاجم، التحلیل التقابلي، الترجمة اآللیة، اللسانیات الحاسوبیة، تعلیم اللغات
تحسیس المدرسین بمشاكل التدریس، وتمكینهم من معرفة أهداف : للناطقین ولغیر الناطقین بها،  ومن االنشغاالت األساسیة للتعلیمیة

لمزید من المعلومات انظر، . التعلیم ووسائل بلوغها
- Dominique Maingueneau, Aborder la linguistique,Ed Seuil,1996, P 57- 60.

.51–37ص 1991، الحوار األكادیمي والجامعي، الدلر البیضاء، المغرب 1من البیداغوجیا إلى الدیداكتیك، ط, بنانيرشید -32
روزا موند میتشل، فلورنس مایلز، نظریات تعلم اللغة الثانیة، ترجمة عیسى الشریوفي، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك -33

.2، 1، ص 1425سعود، السعودیة
لالطالع، تفصیًال، على ما یتعلق بالطرائق المذكورة انظر،- 34

- Claude Germain, Evolution de l'enseignement des langues: 5000 ans d'histoire, C L E international,
1993,Paris, France.
– Christian Puren,  Histiore des methodologie de l’enseignement des langues, C.L.E international,
Paris1988, P 371 – 389.

–15، ص 1998، مطبعة الوفاء، تونس1محمد صالح بن عمر، كیف نعلم العربیة لغة حیة، بحث في إشكالیات المنهج، ط, وانظر
20.
.722، ص 1984، الدار التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر2ابن خلدون المقدمة، ج-35
.183، 182دوقالس براون، أسس تعّلم اللغة وتعلیمها، ص.هـ-36
أضرب مثاًال على النقل السلبي من اللغة األولى إلى اللغة الهدف بالناطق األصلي للغة اإلنجلیزیة عند إقباله على تعلم اللغة -37

ألن الصفة تسبق " اشتریت الكتاب الجدید" ضًا عن عو " اشتریت الجدید الكتاب: " العربیة، فإننا نسمع منه إنتاج التراكیب التالیة
ألن نظامه اللغوي ال یسمح بتقدیم الفعل " سافر الطالب" عوضًا عن " سافروا الطالب" ونتوقع منه . الموصوف في نظامه اللغوي

.  على فاعله، ولذا ُیبقي على المطابقة بین الفعل والفاعل سواء تقدم أم تأخر 
.183، 182، أسس تعّلم اللغة وتعلیمها، صدوقالس براون.هـ-38
.205المرجع نفسه، ص -39
عبده الراجحي، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة، إدارة الثقافة والنشر بجامعة اإلمام محمد بن سعود -40

.57–50، ص 1990اإلسالمیة،السعودیة
.207دوقالس براون، أسس تعّلم اللغة وتعلیمها، ص .هـ-41
.335، ص 1997علي أحمد مدكور، تدریس فنون اللغة العربیة، دار الفكر العربي، القاهرة -42
على الرغم من أن قضیة التمییز بین اللغة األدبیة وغیر األدبیة شكلًیا ووظیفًیا تعد من أكثر اآلراء الخصبة التي ساعدت، -43

إن  بعضهم وقف ضد هذه الفكرة مبیًنا أن ما یسمى االستخدامات األدبیة للغة نظرًیا، على تشكیل االتجاهات الحدیثة في األسلوبیة، ف
كولنج، . ي. انظر، ن...یظهر ذلك على سبیل المثال في الدعایة واإلعالن وسرد النكت والمزاح. لها ما یقابلها في التخاطب الیومي
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الحمیدان، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، الموسوعة اللغویة، المجلد الثاني، ترجمة، محي الدین حمیدي وعبد اهللا 
. 595هـ، ص1421السعودیة 

.262عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص-44
.592كولنج، الموسوعة اللغویة، ص.ي.ن-45
.40حسین الواد، مناهج الدراسات األدبیة، ص-46
.101محمد عناني، المصطلحات األدبیة الحدیثة، ص -47
.32حسین الواد،مناهج الدراسات األدبي، ص-48
. 33، ص 2006، دار البشائر، دمشق، سوریا1ولید قصاب، مقاالت في األدب والنقد، ط-49
.43، 42حسین الواد، مناهج الدراسات األدبیة، ص-50
.121، 120، 92محمد أدیوان، النص والمنهج، ص -51
.66حسین الواد، مناهج الدراسات األدبیة، ص -52
یعد روالن بارت ورومان جاكبسون وتزیفیتان تودوروف وجریماس وجیرارجینیت من أبر أعالم  النقد الفرنسي، الذین أوصلوا -53

م البنیویة هم كلود لیفي شتراوس، أما خارج مجال النقد األدبي فأهم أعال. البنیویة إلى ذروتها، باعتبارها منهًجا للتحلیل ونظریة لألدب
.101محمد عناني، المصطلحات األدبیة الحدیثة، ص, أنظر. ومیشیبل فوكو، وجاك الكان

.105–103المرجع نفسه، ص -54
.105المرجع نفسه، ص -55
.106المرجع نفسه، ص -56
.120، ص 2002یة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، المؤسسة الجامع1سعید توفیق، في ماهیة اللغة وفلسفة التأویل، ط-57
.175محمد عناني، المصطلحات األدبیة الحدیثة، ص -58
.142المرجع نفسه، ص -59
.130المرجع نفسه، ص -60
.  162سعید توفیق، في ماهیة اللغة وفلسفة التأویل، ص-61
.105، ص 1996، دار الكتاب الجامعي،الكویت2سمیر حجازي، النقد األدبي المعاصر، ط-62
.67حسین الواد، مناهج الدراسات األدبیة، ص -63
.175محمد عناني، المصطلحات األدبیة الحدیثة، ص -64
.35ولید قصاب، مقاالت في األدب والنقد، ص -65
.600المجلد الثاني، ص كولنج، الموسوعة اللغویة،.ي.ن-66
. 150محمد عناني، المصطلحات األدبیة الحدیثة، ص -67
.6، ص1993، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب2العروي وآخرون، المنهجیة في األدب والعلوم اإلنسانیة، ط. ع-68
.146، ص 1991بقال للنشر، الدار البیضاء، دار تو 1آالن شالمرز، نظریات العلم، ترجمة الحسین سحبان وفؤاد الصفا،ط-69
.121سعید توفیق، في ماهیة اللغة وفلسفة التأویل، ص -70
.102، 101آالن شالمرز، نظریات العلم، ص -71
دار 2عبد القادر الفاسي الفهري، عن أساسیات الخطاب العلمي والخطاب اللساني، المنهجیة في األدب والعلوم اإلنسانیة، ط- 72
. 62، ص 1993ال، الدار البیضاء توبق
إن إحالل نموذج جدید أو االنتقال إلى نموذج أفضل من النموذج القائم حاجة ملحة یتطلبها العلم لكي یكون في وسعه أن یتقدم - 73

آالن شالمرز، . للمعرفة العلمیةیتم عادة  االنتقال إما بواسطة الثورات العلمیة، أو بواسطة التراكم الذي یتیح نمًوا متصًال . تقدًما فعلًیا
.104نظریات العلم، ص 
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انظر، باتریك هیل، صور المعرفة، مقدمة لفلسفة . الختیار النظریة" بوبر"استوحیت هذه المقاییس من الخطوات التي حددها - 74
، ص 2008العربیة، بیروت ، مركز دراسات الوحدة 1العلم المعاصر، ترجمة نور الدین شیخ عبید، المنظمة العربیة للترجمة، ط

142.
فالمنهج یخرج من رحم النظریة التي تضبط مكتسباته . فهما مترابطان. فالنظریة ضروریة للمنهج، وبدونها ال وجود للمنهج-75

.118محمد أدیوان، النص والمنهج، ص . وتحدد فضاءات اشتغاله
.116، 106، ص 2006ربي، الدار البیضاء، المركز الثقافي الع2عبد اهللا الغذامي، تشریح النص، ط-76
.5العروي وآخرون، المنهجیة في األدب والعلوم اإلنسانیة، ص . ع-77
.117محمد أدیوان، النص والمنهج، ص -78
.6، ص 2005، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء7نصر حامد أبو زید، إشكالیات القراءة وآلیات التأویل، ط-79
.99الن شالمرز، نظریات العلم، ص آ-80
. فهل یمكن أن نتحدث عن تركیب مذهب فقهي جدید یشمل كل المذاهب الفقهیة؟ إنها فكرة غیر خصبة من وجهة نظر عملیة-81

یعة في ولو كانت الفكرة منتجة عملًیا لما تأخر علماء الشر . ألنها ترید أن تجمع بین اآلراء المتضاربة المؤسسة على أصول متباینة
.تطبیقها

.121سعید توفیق، في ماهیة اللغة وفلسفة التأویل، ص-82
تتراوح بین نزعة توفیق بین منهجین، ونزعة توفیق بین أكثر من منهجین، ونزعة توفیقیة استبدالیة تغیر المنهج بحسب متطلبات -83

من المعلومات حول هذه النقطة انظر، محمد الدغمومي، لمزید. النص، ونزعة تلفیقیة عامة تنوع مصطلحها وال تخضع لتصور مبدئي
. 154–146، ص 44نقد النقد، منشورات كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بالرباط، سلسلة رسائل وأطروحات رقم

.المرجع السابق-84
.81حسین الواد، مناهج الدراسات األدبیة، ص -85
، 1988، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق1مازن الوعر، قضایا أساسیة في علم اللسان الحدیث، ط-86
.424–341ص 
الفاسي الفهري، اللسانیات العربیة، نماذج للحصیلة وأخرى لآلفاق، وقائع ندوة تقدم اللسانیات في األقطار العربیة، دار الغرب - 87

.17- 11، ص 1987اإلسالمي، الرباط
مصطفى غلفان، من أجل لسانیات العربیة، إشكالیة الموضوع، مجلة اللسانیات واللغة العربیة، العدد األول، مخبر اللسانیات -88

.65، ص 2006واللغة العربیة، جامعة عنابة، الجزائر، جوان 
مفاهیمه، مجلة اللسانیات، المجلد األول، الجزء عبد الرحمن الحاج صالح، مدخل إلى علم اللسان الحدیث، تحلیل ونقد ألهم - 89

.1971األول، جامعة الجزائر
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 1نهاد الموسى، العربیة نحو توصیف جدید في ضوء اللسانیات الحاسوبیة، ط-90

.  52، ص 2000بیروت
.  ة الخفاء والتجليیبدو ذلك بوضوح من خالل تحلیله لبعض القصائد في كتابه جدلی-91
، 35انظر، عالم الفكر، المجلد . یبدو ذلك جلًیا من خالل بحث له بعنوان، أولیات منطقیة ریاضیة في النظریة السیمیائیة-92

.2007مارس 
.8، 7محمد عناني، المصطلحات األدبیة الحدیثة، ص -93
.153یا المقعرة، ص وانظر، عبد العزیز حمود، المرا. 196، 8المرجع نفسه، ص -94
لعبد العزیز حمود نماذج حیة من الخطابات النقدیة الغامضة، وأحیاًنا الموغلة في التعمیة،  نذكر من " المرایا المقعرة" وفي كتاب * 

یستلزم و . وبالتالي ال یمكن للموضوع الجمالي أن یكون مطابًقا مع أي واحد من تمظهراته في أثناء مدة القراءة: " ذلك النص اآلتي
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النقص في كل تمظهر على حدة وجود بعض التراكیب التي تعمل بدورها على نقل النص إلى وعي القارئ، ومع ذلك فإن عملیة 
. 110، 109، انظر ص"التركیب لیست متقطعة بل تتواصل خالل كل مرحلة من مراحل وجهة النظر الجوالة

. ، روایة حفص36سورة یوسف، اآلیة رقم-95
. ، روایة حفص41ة یوسف، اآلیة رقم سور -96
وما یالحظ على الموضوعات التسع التي اشتمل علیها العدد، أنها عرَّفت . فقد ُخصص العدد الخامس والثالثون للسیمیائیات- 97

انظر، عالم . القارئ بالسیمیئات من حیث النشأة والموضوع واالتجاهات والمذاهب واألعالم ولم تحتو على تطبیقات سیمیائیة مفیدة
.2007لوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، المجلس ا35الفكر، العدد

.158، 157، ص1984توفیق الزیدي، أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث، الدار العربیة للكتاب،-98
. 174دوقالس براون، أسس تعلُّم اللغة وتعلیمها، ص . هـ-99

.21–8، ص 2005، الدار العالمیة للكتاب، الدار البیضاء1محمد البرهمي، القراءة المنهجیة للنصوص، تنظیر وتطبیق، ط-100
لالطالع على اآللیات المنهجیة لتدریس هذه األنواع من النصوص انظر، محمد حمود، دلیل اإلقراء المنهجي ألصناف -101
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رعند الطاهر وطـاجدلیة المثقف و السلطة
بوقرةسمیرة 

قسم اللغة العربیة و آدابها
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
المجتمعات العربیة وٕان الممیزة في جلّ اتالسممنو إمكانیة التقاطع بینهمارالسلطة، وعالقة التوتوباتت ثنائیة المثقف

.تفاوتت درجتها
فكشفوا عن قمع السلطة المنصب بخـاصـة علـى الفئات ثنائیة تناولها عدید المثقفین و المفكرین و أصحاب الضمائر الحیة، 

ازداد تفـاقمهـا و تعاظمها خاصة التيشكالیةاإلالتي تهدف إلى معالجة هذهو في هذه المسألة ستكون دراستي.المثقفة
یة كبیرة تتخبط فیها راهن األمة العربیة و اإلسالمیة المليء باالنتكاسات و النكبات و فترات الخزي صار ینبئ بإشكالو أنّ 

.ى لها أن ال تجهل ثقافتها؟هذه األمة المنسلخة التي لم تعد تعرف ذاتها  وصارت تجهل هویتها، فأنّ 

.  المثقف، السلطة، العالقة: الكلمات المفاتیح

Résumé
La dualité (AL MOTAKAF = L'intellectuel) et (ASSOLTA = Le pouvoir), leur croisement et la
relation de tension qui les lie sont devenus caractéristiques de la majorité des sociétés
arabes.
Une dualité très prisée par les penseurs et autres intellectuels, qui ont dénoncé la dictature
qu'exerçait et qu'exerce le pouvoir en place, plus particulièrement sur eux. L’objectif de mon
étude et de traiter de cette problématique qui prend de l'ampleur, due au fait que la nation
arabo-musulmane, qui se caractérise par sa faiblesse et sa décadence, a fini par arriver au
point où elle ignore sa propre identité et sa culture.

Mots clés : L’intellectuel, le pouvoir, la relation.

Abstract
The duality of (AL MOTAKAF = The intellectual) and (ASSOLTA = The power), its tense
relationship, and its various intersectional possibilities, became features of most of the
Arabian societies.
A very popular duality, used by several intellectuals to denounce the excess of the
dictatorship exercised on people, more precisely on the intellectual sphere. My study aims to
treat and denounce reality of the relation between (the intellectual and the power) and their
various dimensions as ouettar saw it.

Is this dual problematic characterized by intersection and meet, or tension and spacing?.

Keywords: The intellectual, the power, the relation.
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الوقوف على عالقة المثقف مّ قبل الخوض في هذه العالقة وجب اإلحاطة بجذور القضیة و لو بإیجاز، ومن ثَ 
.العربي بسلطته المحلیة 

فهل تراها قضیة عریقة الجذور؟ 
المثقف الوجه اآلخر للسیاسي؟دّ هل یمكن عَ و 

وهل سیتمكن المثقف من مشاكسة السلطة وفضح أالعیبها؟بینهما؟ثم لم تتوتر العالقة
ما هي حیل السلطة و أسالیبها التي كانت مضمرة و صارت معلنة؟

، فقد المثقف بالسلطةر عن العالقة التي تربط الثقافي بالسیاسي كحقلین للممارسة االجتماعیة باسم عالقـة عبّ یُ 
ا ا حالة صراع وٕامّ ة و موقعها، و العالقة بین هذین القطبین تحكمها إمّ ارتبط وضع المثقف و موقعه بوضع السلط

.)1(حالة هدنة و ذلك بحسب الهویة الطبقیة لكل منهما

ظهر شرخ كبیر ،ه بتفكك الدولة العثمانیة آخر دولة إسالمیةظهر أنّ یُ العربيتتبع المسار التاریخي للوطن 
وكان أن الحت .مه المستعمر إلى قومیات عمل جاهدا على دعمهاقسّ ق كیان المجتمع العربي اإلسالمي الذي مزّ 

تها ، حیث ازدادت حدّ المثقف و عالقته بالسلطة السیاسیةأزمة أكثرها أهمیةة قضایا إشكالیة لعلّ في األفق عدّ 
انفتح العرب على الغرب في مطلع القرن التاسع عشر، و تبنوا العدید من مفاهیمهمحینمنذ عصر النهضة

وصفت ما عداها السیاسیة في إرساء دعائم دولة حدیثة، فظهرت أنظمة سیاسیة دعت نفسها بالتقدمیة و
هذه األنظمة تجاوزت السلطة بالرجعیة، وكان هذا بدایة الخلخلة بین النظامین الكوني و اإلنساني، و في ظلّ 

و تحولت إلى قوة باطشة  فرضت بمعیة قوى السیاسیة وظیفتها األساسیـة المتمثلة في حمایة المجتمـع و تطویـره 
نحا كل إذهذا الوضـع تولـدت قطیعة كبیــرة بیـن السلطة و المجتمع، و في ظلّ .خفیة نظاما غریبا عن المجتمع

السلطة ،وبرز إلى الوجود عـداء قوامه الخوف و عدم الثقة المتبادل بین الطرفینلألخرمنهما منحى مخالفا 
التي لعبت دورا مهما في الدولة الوطنیة بعد االستقالل على رغم تغیر المرجعیة الثقافیةا ونظیرتهالسیاسیة

فقد كمـا لـم یعد خفیا انحصار السلطـة الثقافیة في فئة واحدة،السیاسیة فكـانت ممثلة النظام الكوني اإلنساني
مدركة كل اإلدراك لتعارض طبیعتها اإلنسانیة مع طبیعة المبادئأصیلـة المنـبت وعـربیـةجدت فئتان أولى وُ 

و ثانیة . العائق األكثر خطورة فـي وجـه الطموحات التقدمیة للسلطة السیاسیةدُّ عَ وتُ ،السلطة السیاسیة و عملها
ظهرت و نمت أثناء النهضة العربیة الوهمیة، هي فئة ال تعبأ كثیرا بالمجتمع و طموحاتهغربیة ذات مرجعیة 

ها فئة عمدت السلطة السیـاسیـة إلى خلقهـا لتكـسر شوكة نظیرتها الثقافیة األصیلة أنّ إلىو أناته كما تجدر اإلشارة
.)2(العاكسة لروح الشعب وهویته و وجوده

–األفغانيبات الواقع العربي ال ینكر هذه اإلشكالیة، فال أظن أحدا یجهل خطاب رواد نهضویین أمثال 
خطابهم خطاب مثقفین، كان دافعهم الحفاظ على اإلسالم و األمة في ضوء ، هؤالء الذین عدُّ بدهع–الكواكبي

التحدیات الغربیة فكتبوا في طبائع االستبداد و بینوا سوء شأنه في اإلدارة و التشریع و الحكم، كما أوضحوا أنّ 
.)3(یندّ انهیار األمة اإلسالمیة سببه األوحد فساد النظام و ال عالقة له بال
نا فكر و وجهة نظر جریئة، وصوت یكاد ینطق إذا ما تعمقنا في المنتجات األدبیة العربیة سیاسیة المنحى شدّ 

رجل، و فكر، ، الذي اعتبره بكل صدق رحمه اهللالطاهر وطار،المثقف العربيو ره لرجل األفكاالكلمات، إنّ 
، مثقف من الطراز الرفیع من أولئك الذین حافظوا على طول الفترات و اختالفها على رؤیة أحادیة ناضل و عصر
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ه نقـدها حـدّ ، حتى أنّ بحسبهعـدائه عالنیـة لألنظمة العربیة الفاسدة و الجـائـرةمن خاللهافي سبیلها و أعلـن
و في مقالي سأتناول هذه الثنائیة ،لطة و فضحهامثقف یتخذ من الكتابة أداة إلدانة الس.والمكاشفةالفضـح 

.بالتركیز على بعض مؤلفاته
- الشعراء(واختصاصاتهم ) قومي–ثوري–عضوي(اختالف أنواع المثقفین وتجدر اإلشارة في هذا المقام إلى

الكائن علي حربولكن أّیا ما كان نموذج المثقف واختصاصه، یبقى كما رأى ) أصحاب مهن–علماء-كتّاب
من یهتم بتوجیه الرأي العام، أو من ینخرط في السجال العمومي، دفاعا عن "هإنّ لمحكوم بالحیاة وسط األزمة،ا

.)4("و مصلحة األمة أو مستقبل البشریةقول الحقیقة

مؤلفاته عدید ثنائیة طغت على .و بدا الصراع الدائم واضحا بینهماوطارعند السلطة/المثقفبرزت ثنائیة 
أكثر الشخصیات كانت المثقفشخصیة ت ضربا من التناص الداخلي الذي وسم أعماله، بل إنّ دّ حتى عُ الروائیة 

لكل أمة في كل عصر ینبغي أن یكون لها مسیحها، أنا أومن أنّ :"ى قال عنهاالتي آمن بها و راهن علیها حتّ 
ل نضاال مریرا ضد السلطة في تناضةهذا نجده یوظف في كل روایة تقریبا شخصیة مثقفل)5("األدیب المصلوب
.سبیل نقل أفكارها

، الذي بدا بو األرواحسأبدأ مناقشتي لهاته الثنائیة مع روایة الزلزال و بطلها المثقف اإلقطاعي المتعالي 
ساخطا في كامل األحداث على السلطة التي أرادت بزعمه سلبه أراضیه التي ورثها عن أبیه، فراح ینعتها مرة 

یسطون على أرزاق الناس، فهناك مشروع إلحادي خطیر یهیأ في الخفاء  ینتزعون األرض من س"بالسارقة، 
.)7("و الملحدینرالعن اهللا حكومة الكفّ " و أخرى بالكافرة و الملحدة، ،)6("أصحابها

عن حسرة و أسف كبیرین له تساؤالت قومیة مشروعة تنمّ حمّ یُ الحدود المحلیة لِ بو األرواحبمثقفه وطارتجاوز 
معظم الحكومات ...لست أدري ما الفرق بین إسرائیل و بین كثیر من الدول العربیة"،للواقع العربي السوداوي

الحكومات العربیة برأیه حكومات صوریة و مخادعة یدل على ذلك أصحابها ف، إذن )8("الفلسطینیینالعربیة ضدّ 
.)9("كشفوا عن وجه و أخفوا وجوها" ذیناللّ 

و یتواصل الحضور الفعال لثنائیة المثقف و السلطة لیلبس لبوسا ثقافیا مغایرا من خالل نموذج المثقف 
الذي آلمه حال مجتمعه ،علي الحواتمجسدا في شخصالحوات و القصر التنویري البسیط الذي ظهر في روایة 

كل قریة على دین كل قریة على عادات عیة مبعثرون في قرى ال تربط بینهم صلة، الرّ " المشتت األواصر فـ
.)10("كل قریة تعمل ما في وسعها من عدم تدخلها في الشؤون العامةو تقالید،

ة عنیفة من شأنها تغییر األوضاع ه یحدث رجّ راح هذا المثقف على بساطته یتقلد أصعب المهام التنویریة علّ 
و أسالیبها الملتویة، كل ذلك من خالل القصر وسلوكاته وخلق عالم جمیل أكثر إشراقا، فنجده ینتقد السلطة 

و لعل .)11("العطف و الشفقة ال یدخالن قلوب اللصوص إطالقا..."اللصوصیة المفتقرة ألدنى عطف أو شفقة، 
الذي كان حري بها اإلحسان إلیه  لكنها تفننت في ،لعلي الحواتهذا یبدو بصورة واضحة من خالل معاقبتها

الوالء  للقصر یتمثل في "مساعیه و تجعله یفهم أخیرا أنّ ها تشلّ ة تقطع یده وأخرى تفقأ عینه علّ تعذیبه، فمرّ 
و على الرغم من كل المساعي الشریرة لهاته السلطة نجدها .)12("االبتعاد عنه، و تجنبه سواء بالخیر أو بالشر

لقد انتهى عصر "ب طویال، یّ ة العقل الذي غُ لم تنجح في تعطیل مهام مثقفنا، الذي یبدو و أخیرا تمكنه من خلخل
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فهل . )13("القصر دفعة واحدةنا انحزنا ضدّ في هذه القریة یا علي الحوات لم نبق متحفظین، إنّ أخرو ابتدأ 
سیكون الحال كذلك مع مثقف الروایة الالحقة؟ 

یعكس .االنعزالي صاحب الفكر االشتراكيالشاعره نموذجا ثقافیا متمیزا، إنّ الشمعة و الدهالیزحوت روایة
یمضي .و هو ما یشعره بالنشوةرذ البقاء بعیدا و یكتفي بتنبؤ األمو هذا النموذج مثقفا دائم القلق و التعب، یحبّ 

أصیبلقد".السلطة مریضةق و یفترض، یؤمن بأنّ ل و یناقش، و یطبّ وقته في القراءة  أو استعادة ما قرأ، یحلّ 
ظالمة ترى في كل من یخالفها الرأي إّنهابل.)14("جسد هذه السلطة الغاشمة منذ سنوات طویلة بفقدان المناعة

.عدوا لها
سئم أن ُیدفع هو " دوما كبش الفداء، منهلقد سئم مثقفنا االنعزالي هذا الوضع العبثي الالمتوازن الذي یجعل

ا و یزداد تفاقم األوضاع سوءا لمَّ .)15("یتفرجون و یصدرون األوامرإلى التضحیات، بینما یبقى قادته في الخلف 
ى یمكن نسیانهم، أطباء ة حتّ لّ بؤساء، بؤساء هم لیسوا قِ "تتسابق بعض النخب المثقفة من أمثاله على السلطة، 

ات یعترضون طریقك كل یوم محامون من الجیل القدیم أساتذة و أستاذات موظفون متوسطون، و مدراء و إطار 
مع ذلك یبقى إصراره واضحا، و .)16("هم ركبوا الموجة الثالثیة في المجتمع الجزائريو مؤلفون، كلّ ابدولة، كتّ 

تبقى هذه الوصیة للشاعر و. )17("أنا بإمكاني أن أبقى مع هذه النخبة، لو كانت لدینا مصلحة شخصیة ما"
الوقوف إلى جانب و صنع األزمات و فبركة المشكالت، بِ حینما اّتهمنتقادیة حیاته إلالمثقف الذي كٌلفته أفكاره ا

السلطة صارت تتمنى موته و تراه جرثومة وجب بل إنّ .)18("هم بالخیانة العظمىأنت متّ "الحركة المناوئة، 
و تتواصل .)19("مسلم و مسلمةأنت فیروس، أنت جرثومة القضاء علیك فریضة على كلّ " ،القضاء علیها

و تأتي اللحظة التي كثیرا .)20("رها السلف الصالحر األمور على غیر ما یفسّ معتزلي یفسّ "هبأنّ نعوت السلطة له 
موه، و دخلوا، كانوا سبعة كسروا الباب، حطّ "باغت من طرف مجهولین و یُ لها عدتهاه أعدّ ل أنّ عها و تخیّ ما توقّ 
یرتكبوا حماقة لِ یقتلوني،لِ "، هایةل النّ صار یتعجّ ى نوا في محاكمته و إصدار األحكام علیه حتّ ، تفنّ )21("ملثمین

. د أفضلغَ و تزهق روح الشاعر، و تخمد بذلك كل مساعیه التغییریة الحالمة بِ . )22("إراحتي من العناء
هذا السیناریو المأساوي تبدأ معاناة مثقف آخر أفرزته روایة الولي الطاهر یعود إلى مقامه عن وغیر بعید 
شخصیة حقیقیة عبد اهللا عیسى لحیلحه ، إنّ )23("شكل من أشكال المراوغة الفكریة"ها صفت بأنّ الزكي، التي وُ 

ها سلطة همّ لحالة التهمیش التي یعیشها المثقف الجزائري في ظلّ وطارلشاعر و روائي جزائري رمز من خاللها 
حول مثقف اضطرته أسالیب السلطة إلى التّ . وظیفته التنویریةها تقضي علیه و تشلّ مراقبته و تكبیله بقیودها، علّ 

التسامح و أعشقه وأمارسه من ي كنت أحبّ یشهد اهللا أنّ "ا للتسامح،حبّ فبعدما كان مُ .من النقیض إلى النقیض
المجرم الخطیر "أصبح .)24("د كاملا بحماس فیاض و صدق عمیق و تجرّ ا أراه حقّ قبل، و كنت أدافع عمّ 

ج درّ هجر مُ لیضطر أخیرا لِ . )25("ا أو میتا بملیون دینارافأ من یأتي به حیّ كَ المدعو عبد اهللا عیسى لحیلح، یُ 
لقد حاولوا قتلي عدة مرات،  ..."الدراسة و الفرار إلى الجبل الذي صار مالذه بعدما تعرض للتهدید و القتل، 

.)26("ونجوت أربعة مرات من الموت بلطف اهللا

عبد تخافه السلطة و تحاول دوما قتل صوته؟ هذا ما كان یدور في خلد مَ ثم لِ یحدث كل هذا مع المثقف؟مَ لِ 
لست أدري لماذا صارت حیاتي ثقیلة علیهم، و وجودي محرجا ..."و دفعه للتساؤل بإلحاح، عیسى لحیلحاهللا

أنا مستعد یا سیدي، أن : "را فقاله صدح مراعلى رغم أنّ .)27("ي یضایقهملهم، و لست أدري لماذا صار ظلّ 
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أعمر معه فضاءا مشتركا من الحریة، أحبّ ي لقمة الخبز و جرعة الماء، و نسمة الهواء، و أنْ أقتسم مع عدوّ 
.)28("فیه الناس كما أحب، و أكتب الشعر و األدب كما أحب، و أموت إن استطعت كما أحب

و إذا كان هذا حال .رسالته و دعوته دوما للسالمبتمسكهغم على ر مثقفا سلبیاعبد اهللا عیسى لحیلحبدا 
ال یختلف عنه الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء مثقف روایة عبد الرحیم فقراءحالفإنّ عبد اهللا عیسى لحیلح

الصحافة وحدها "انتقاء مجال عمله فـوطار كثیرا، إذ هو مثال لرجل اإلعالم العربي و اإلسالمي الذي أحسن 
ة نقل ما یجري له مهمّ حمّ كما .)29("ا یدور في رؤوس الحكام و النخب المثقفة، و األحزابالتي تفصح عمّ هي 

حال الخسوف واالنحسار التي یحیاها رجال اإلعالم والصعوبات من خاللهعكس فعن كثب بكل صدق و أمانة، 
حصارا شدیدا مضروبا و لو أنّ "...حركتهم و مراقبتهم، سلطة تعمل جاهدة على شلّ التي یواجهونها في ظلّ 

إلىبهذه السلطةبل وصل الحدّ .)30("على كل رجال اإلعالم فوراء كل كامیرا أو صحفي یقف رقیب فضولي
منعنا من التصویر، كما منعنا من استعمال الهاتف النقال، بل و قد منع بعض زمالئنا "، واجبهمأداء عنمنعهم 

.)31("نظر، إذ عصبت أعینهمحتى من ال

ا یكابده المثقف العربي ومسعاه الدؤوب تبقى سلطته رمزیة تقف دون اتخاذه لقرارات حاسمة في على الرغم ممّ 
خالفا : "الذي عكس حالة خسوف المثقفین العرب المعاصرین فقالمناحیم میلسون،ر عنه المجتمع و هو ما عبّ 

عین للسلطة السیاسیة، فالحـال المثقفیـن العرب المحدثین لم یعودوا ممن ال یستغنى عنهم كمشرّ للعلماء، فإنّ 
الضباط العسكریین قادرون على مخاطبة الجماهیر بشكل مباشر، مستخدمیـن الصیغ اإلیدیولوجیة التـي أنّ 

ذي تخافه السلطة و تكیل له مع هذا یبقى المثقف الطرف الو .)32("...كان المثقفون قد أنتجوها في األساس
ه بحقإنّ .وهو من ینتقد نظامها و یكشف أخطر كوالیسها فیوقظ بذلك الضمائر الغافلةالكیل كیالن، كیف ال 

.)33("السیاسات و المعلومات والممارساتةِ نَ لَ قْ فاعل فكري یسهم في عَ " 

رر رسالة مّـ ، كماعكس من خالل هذه الثنائیة سوداویة األوضاع و عكسیتهاوطارأنّ كل هذابعد ضح یتّ 
أي من باطن ؛إلى إرادة قویة تنطلق شعلتها من الداخلبرأیهحتاجتالتغییر أضحى ضرورة حتمیةمفادها أنّ 

د عكس لیس بإمكان أي فر و أزمة عقل هي األخطر من نوعها، فیما یبدوالنفس العربیة التي یعاني صاحبها
یعاني عانى و ال یزال مثقف .الصوت الفردي المنتصر لصوت الجماعةذلك المثقف،صورتها الصادقة إالّ 

و قمعا تفرضه علیها سلطة تسلطا و قمعـا تفرضه علیه السلطة السیاسیة المحلیة التي بدورها تعاني تسلطا
ة غربیة دنیئة حیكت خیوطها و أحكمت باسم ضحیة مؤامر والسلطةالمثقفثنائیة غدوومن هذا المنظار ت.الغرب

والفتن التي ،و الخزير،و العا،الذلّ ن منها األمة العربیة و اإلسالمیة إالّ جْ نهضة عربیة زائفة و وهمیة لم تَ 
.م الغرب بعكس ذلكنهشت أواصرها، في حین یتنعّ 

األفضل، إصالح ما فسد في میادین التغییر إلى "هووطارمعالم اإلصالح الذي ینادي به یظهر أنّ 
.)34("م التطور اإلنسانيمختلفة، انتقاال بالحیاة إلى درجة أرقى في سلّ 

على مثقف فاعل یتمتع بحصانة خصوصیة على رغم تهمیشه في أغلب األحیان، إذ تمكن من وطارراهن 
.)35("بابتكار ممارسات فكریة جدیدةخلق واقع فكري جدید، بإنتاج أفكار جدیدة، أو بتغییر نماذج التفكیر، أو "

و تطبقه السلطة الرشیدة التي تحكم بالقانون الذي یحكمها،"إّنهانحن بحاجة إلى سلطة مثالیة،وطاربحسبو 
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م، و تأخذ من السلطة سبیال م دون َتَحكُّ على نفسها بذات القدر الذي تطبقه على اآلخرین، تلك التي َتْحكُ 
.)36("علیهمإلسعاد الناس و لیس للتسلط 

ز أعماله فكشف من ت بحق ضربا من التناص الداخلي الذي میّ دّ عُ التياستثمار هذه الثنائیةوطارأحسن
، تقصیرهاه یبصرها بإلیه ألنّ االحسانبالسلطةحريّ مثقف.خاللها عن صحوة ضمیر یقابلهـا خسوف آلخر

رها لمعاناة اإلنسان و تجاوزها لحقوقه، حريّ سلطة أثبت مسارها التاریخي تنكُّ .الدین النصیحةع رْ شَ نا نحكم بِ سْ لَ أَ 
. ـر لداعمیهاكَّ نَ تَ نكر وجودها و یَ باإلنسان نفسه أن یُ 
علیه ، فرضتها و المسلمعن جوهر یندى له الجبین، ومحنة یعیشها العربيالمثقف والسلطة كشفت ثنائیة 

د من التي انسلخ منها الفرد العربي و تجرّ الهویةها محنة ثقافة التغریب باسم النهضة العربیة المزعومة، إنّ 
و ال سبیل للخروج من عنق الزجاجة . )37("الثعبان المصروع ، یكابد عسر تغییر جلده"مقوماتها فغدا حاله كحال 

صلبة و فوالذیة تعیدنا ألصولنا و تجعلنا نتشبث بجذورنابإرادة إالّ وطارالتي وضعنا اآلخر فیها كما یرى 
.و انتمائنا العربي األصیل و بذلك نستعید هویتنا المصادرة

كما -و اختصاصاتهمصنافهمه على الرغم من عجز هؤالء المثقفین الصادقین على اختالف أفإنّ ،صفوة القول
فقد نجحوا في مشاكسة السلطة و فضحوا نظامها ،ت حاسمةعلى اتخاذ قرارا-بدا مع مختلف النماذج المختارة

فكانوا بذلك خیر من ناضل ،وكشفوا عن كثیر من أالعیبها بما تیسر لهم من وسائل كان القلم صانع القرار فیها
.و ال یزال یناضل من أجل قیم تحقق الحریة و تضمن الكرامة لإلنسان أفضل المخلوقات وأكرمها
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دراسة حدیثیه بیانیة-أسلوب القسم الصریح في الحدیث النبوي
منصور محمود محمد الشرایري. دو الفي قزقحسین یوسف . د

جامعة البلقاء التطبیقیة
كلیة إربد الجامعیة 

ملخص
یهــدف البحــث إلــى معرفــة أغــراض القســم النبــوي، والمعــاني البیانیــة التــي تضــمنتها هــذه األیمــان، وذلــك عــن طریــق أحادیــث نبویــة 

ویــرى الباحثــان أن تحقیــق هــذا الهــدف یظهــر بدراســة ألفــاظ القســم النبــوي، ودراســة نمــاذج مــن األمــور . اشــتملت علــى قســم صــریح
. المقسم علیها

بمقدمات نظریة ألسلوب القسم في اللغة العربیة ، ثم تناوال ما ثبت من األلفاظ والتراكیب المستعملة فـي القسـم بدأ الباحثان الدراسة 
النبوي، وشرح دالالتها البیانیة، تال ذلك بیان أغراض القسم النبوي من خالل عشرة نماذج من األحادیث التـي اشـتملت علـى قسـم، 

ب من مخالفـة أمـر اهللا تعـالى، والحـض والترغیـب علـى خیـر مـا، ودفـع الشـك عـن الخبـر وكان أهم هذه األغراض، التحذیر والترهی
أو توهم المجاز والمساهلة في حمل الخبر محمل الجد، ومراعاة حال المخاطب، ومراعاة حال الخبر، إلى غیر ذلـك ممـا سـیظهر 

.في الدراسة

.، اسلوب القسم ، المدونةالقسم، النبي: الكلمات المفاتیح

Résumé
L’objectif de cet article est de montrerer la spécificité du serment (el kassam) du prophete
mohamed (Dieu bénit son ame) à partir de l’analyse d’un corpus de dix hadiths traitant des
themes du bien et du mal. L’analyse commence par un rappel théorique mentionant la forme
et le style de sements en général et la singularité de celui du prophete.

Mots clés : Serment, prophete, style de serment, corpus.

Abstract
This research aims at identifying the purposes of the prophetic swear and rhetoric meanings
implied in these oaths through the Prophetic traditions which include obvious swear. The
researchers believe that this can be achieved by studying the utterances of the prophetic swear
and instances of things sworn at.
The researchers started with theoretical introductions about the style of oath in Arabic language,
stated words and structures used in the Prophetic swear, explanation of their rhetoric meanings,
followed by an explanation of the purposes of the Prophetic swear through ten instances of
prophetic traditions which include oath.The most important purposes are: warning and
intimidating of the disobedience of God, prompting and awakening a desire in good deeds, not
suspecting the report or imagining the lawful, tolerance of taking something as serious, consider-
ation of the state of the adressee, taking care of the state of the report and other things that will be
discussed in the study.

Keywords: Swear, the Prophe, style oath, corpus.
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المقدمة
الحمد هللا الـذي أنـزل الفرقـان علـى عبـده لیكـون للعـالمین نـذیرا، وصـلى اهللا وسـلم علـى نبینـا محمـد، الـذي ُأرسـل إلـى 

.الثقلین بشیرا ونذیرا، وداعیا إلى اهللا بإذنه وسراجا منیرا
–، ففـي اللغـة اإلنجلیزیـة )1(مـن اللغـاتوبعد ، فإن أسـلوب القسـم ظـاهرة لغویـة تتفـرد بـه اللغـة العربیـة دون غیرهـا 

، ولــیس لــه اهتمــام كبیــر عنــدهم ، وأمــا فــي اللغــة العربیــة فللقســم أهمیــة swearیســتخدم فــي القســم كلمــة -مــثال 
:)2(القسم بالبیت الحرام، قال زهیركبرى، وللعرب أقسام كثیرة كانت تعتد بها، من أشهرها 

بالبیِت الذي بَنْوُه    رجاٌل ِمن قریٍش وُجرُهمِ فأقسمتُ 
.وأعطوا المقسم به قیمة كبیرة وتقدیسا، كما في شأن القسم بالبیت الحرام، والقسم بالالت والُعّزى وغیرها

اهللا بذاتــه، وبنبیــه، وبــالقرآن الكــریم، وبــبعض وأمــا فــي اإلســالم فقــد وردت األقســام كثیــرة فــي القــرآن الكــریم، فقــد أقســم
.المخلوقات كاللیل والضحى والصافات وغیرها 

وقــد ظهــر االهتمــام عنــد علمــاء المســلمین بهــذه الظــاهرة مبكــرا، فقــد أفــرد لهــا الزركشــي جــزءا مــن كتابــه البرهــان فــي 
الجـوزي كتابـا كـامال فـي أقسـام القـرآن علوم القرآن، وكذلك السیوطي في كتابه اإلتقـان فـي علـوم القـرآن، وجعـل ابـن

.، مما یعطي إشارة إلى شدة االهتمام بهذا الموضوع"التبیان في أقسام القرآن"سماه 
وكان للقسم شأن أیضـا فـي الحـدیث الشـریف، حیـث اسـتخدم رسـول اهللا علیـه السـالم القسـم، غیـر أنـه لـم یقسـم بغیـر 

بـر عـن تعظـیم األشـیاء فـي فكـرهم، حیـث حـرم اإلسـالم القسـم بغیـر اهللا اهللا تعالى، بعیدا عن أقسام الجاهلیة التـي تع
.)3("من حلف بغیر اهللا فقد أشرك أو كفر":تعالى، وعدَّه شركا، قال رسول اهللا علیه السالم

في أكثر من -علیه السالمیعني رسول  اهللا-وحلف (( :وقد جاء في زاد المعاد البن القیم رحمه اهللا تعالى قوله 
َوَیْسَتنِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي َوَربِّي {: فقال تعالى : ثمانین موضعا، وأمره اهللا سبحانه بالحلف في ثالثة مواضع

َلى َوَربِّي َلَتْأِتَینَُّكْم َوَقاَل الَِّذیَن َكَفُروا ال تَْأِتیَنا السَّاَعُة ُقْل بَ {:وقال تعالى) 53یونس (}ِإنَُّه َلَحقٌّ َوَما َأنُتْم ِبُمْعِجِزینَ 
َبُر ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب َعاِلِم اْلَغْیِب ال َیْعُزُب َعْنُه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِفي السََّماَواِت َوال ِفي اَألْرِض َوال َأْصَغُر ِمن َذِلَك َوال َأكْ 

ُقْل َبَلى َوَربِّي َلتُْبَعُثنَّ ُثمَّ َلُتَنبَُّؤنَّ ِبَما َعِمْلُتْم َوَذِلَك َزَعَم الَِّذیَن َكَفُروا َأن لَّن ُیْبَعُثوا{:وقال تعالى،)3سبأ (}مُِّبینٍ 
.)4()7التغابن(}َعَلى اللَِّه َیِسیرٌ 

وهذه العبارة تثیر في اإلنسان العجب من حب هذه األمة لنبیها علیـه السـالم، حتـى جعلهـا هـذا الحـب علـى إحصـاء 
.لمعرفة ما أقسم علیه، ولماذا أقسمعلیه السالم، وتتبع أقسامه علیه السالمأقسام الرسول 

وقد اعتمدت الدراسة على ما صحَّ من األحادیـث النبویـة، محاولـًة اسـتقراء جمیـع األقسـام التـي كـان یقسـم بهـا النبـي 
.، واستیعاب جمیع األلفاظ التي یقسم بهاعلیه السالم

ال تستوعبه هذه الدراسـة، فقـد تـم اختیـار بعـض هـذه األقسـام السالم مماالنبي علیه ولما كان استقصاء جمیع أقسام 
.للوقوف عندها وقفة تأمل، لتحلیل مضمونها، لعلنا نقف على شيء من أسرار هذا القسم النبوي

وأخیرا، فلیست تّدعي هذه الدراسة الصواب في كل ما أتت به، بل حسبها أنها اقتربـت مـن الموضـوع، ویكفیهـا أجـر 
.ولةالمحا
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أسلوب القسم، دراسة لغویة نظریة: المبحث األول
:تعریف القسم 

تحــالفوا، : وتَقاســَم القــومُ . حَلــف لــه: الیمــین، والجمــع َأْقســام، وقــد َأْقَســم بــاهللا، وقاَســَمه: الَقَســُم بالتحریــك:القســم لغــة
.)5(َتحاَلَفا:وتََقاَسما

هو یمین یقِسم بهـا الحـالُف لیؤكـد بهـا شـیئًا یخبـر عنـه مـن إیجـاب أو جحـد، وهـو جملـة یؤكـد بهـا :القسم اصطالحا
.)7(توكید الشيء بذكر اسم أو صفة هللا تعالى: وقیل هو. )6(جملة أخرى

:أركان القسم 
:بالنظر في التعریف االصطالحي للَقَسم نجد أن أركان الَقَسم هي

ْنَسـاَن َلِفـي ُخْسـٍر ِإالَّ الَّـِذیَن آَمُنـوا {:، وهي جملة إنشائیة، وذلك نحووهي الجملة المؤكِّدة:جملة-1 َواْلَعْصِر ِإنَّ اإلِْ
ــاِلَحاتِ  أقســم بــاهللا، : وقــد تقــع خبریــة نحــو. )8(، فهــي جملــة إنشــائیة جــيء بهــا للتوكیــد)2، 1العصــر (}َوَعِمُلــوا الصَّ

آَمُنوا َأهُؤالِء الَِّذیَن َأْقَسـُموا ِباللَّـِه َجْهـَد َأْیمـاِنِهْم ِإنَُّهـْم َلَمَعُكـْم َحِبَطـْت َأْعمـاُلُهْم َوَیُقوُل الَِّذیَن {:قال تعالى. )9(..أشهد
.)53المائدة  (}َفَأْصَبُحوا خاِسِرینَ 

ــه-2 ــة المقســم علی ــدة، وهــي فــي الغالــب جملــة خبریــة، وقــد تكــون جملــة إنشــائیة: جمل فمــن . وهــي الجملــة المؤكَّ
: )10(ل الشاعرالخبریة قو 

أقسمت باهللا ال ینفك مغتفرًا    ذنب الصدیق، وٕاْن عقَّ، وٕاْن صرما
: ، قــول عبــد الملــك لصــدیق لــه فــي قتلــه عمــرو بــن ســعید)11(ومــن اإلنشــائیة، ویســمى القســم هنــا قســما اســتعطافیا

جملــة إنشــائیة "لتقــولن "فقولــه . )12(..لــو قتلتـه یــا أمیــر المــؤمنین وأنــت حــي كـان جمــیال: فقــال. أقسـمت علیــك لتقــولنّ 
.طلبیة ال یصدق علیها التصدیق وال التكذیب

وهو االسم الذي یدخل علیه حرف القسم، وذلك نحو قول أبـي األسـود الـدؤلي لمعاویـة فـي طـالق :الُمقَسم به-3
لها فقطعــت عنــي واِهللا یــا أمیــَر المــؤمنین مــا طلقُتهــا عــن ریبــة ظهــرت، وال ألي هفــوة، ولكنــي كرهــت شــمائ: "زوجتــه
وال ینبغـي أن یكـون . )14(، فالمقسم به اسم اهللا عـز وجـل، وكـذلك كـلُّ اسـم ُذِكـر فـي َقَسـٍم فهـو المقسـم بـه)13("حبائلها

وقـد أقسـم اهللا فـي كتابـه الكـریم بذاتـه، . )15(إّال باسم معظَّم في ذاته أو لمنفعة فیه، أو للتنبیه على كوامن العبـرة فیـه
.)16(مخلوقاته كالتین والزیتون وغیرهاوباسم نبیه، وببعض

:أنواع القسم 
وهو ما كان فیه القسم صـریحًا أو ظـاهرًا، ویسـتدل علیـه بحـرف القسـم، وهـذا النـوع :القسم الصریح أو الظاهر: أوال

:من الَقَسم هو مدار هذه الدراسة، وهو نوعان
.من أسالیب الَقَسمما كان جواب القسم فیه جملة خبریة، وهو الكثیر الشائع -1
.ما كان جواب القسم فیه جملة إنشائیة، وهو قلیل في أسالیب الَقَسم-2

وهو ما لم یذكر معه القسم صریحا أو ظاهرا، ولیس من شأن هـذه الدراسـة أن تتعـرض لهـذا :القسم المضمر: ثانیا
ْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن ُیِضلُّ َمْن َیَشـاُء َوَیْهـِدي َمـْن َیَشـاُء َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَجَعَلكُ {ُ:النوع من الَقَسم، وذلك نحو قوله تعالى

ُم ِفي)93النحل (}َوَلُتْسأَُلنَّ َعمَّا ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ  َمـَع النُّـوِن اْلُمَشـدََّدِة تَـُدّل َعَلـى َقَسـٍم ُمْضـَمٍر، َأْي َواللَّـِه " وَلُتْسـَئُلنَّ " ، َوالالَّ
.)17(لُتسئلنّ 
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:ألفاظ القسم 
حروف القسم: أوال

وللقسـم والمقسـم بـه أدوات فـي حـروف ((: قـال سـیبویه. البـاء، والـواو، والتـاء، والـالم، وِمـنْ : حروف القسم خمسة هـي
واهللا : الجــر، وأكثرهــا الــواو، ثــم البــاء، یــدخالن علــى كــل محلــوف بــه، ثــم التــاء، وال تــدخل إال فــي واحــد، وذلــك قولــك

والالمَ من ُحُروف اْلقسم ِإالَّ َأنََّها تقع علـى معنـى . )18()57األنبیاء (}تاهللا ألكیدن أصنامكم{فعلن، وألفعلن، وباهللا أل
:)19(ِهللا َما َرَأْیت َكاْلَیْوِم قّط َكَما َقاَل أمیة بن أبي عائذ الهذلي: التعجب، َوَذِلَك َقْولك

الّظیَّاُن واآلُس َیبقى على األیاِم ُذو ِحَیٍد     ِبُمْشَمِخرٍّ بهِ هللاِ 
حـرف قسـم، وال " مضـمومة المـیم أو مكسـورتها"ذلـك أن بعـض العـرب یسـتعملها "فهـي تفیـد معنـى القسـم، " ِمـنْ "وأما 

. )20("فعلهــا وفاعلهـا"مــَن اِهللا ألقـاومنَّ الباطـل ویجـب معــه حـذف الجملـة القسـمیة، : نحـو" اهللا: "یكـاد یجـر إال كلمـة
.لقرآن، وال في الحدیث الشریفولم یرد حرفا الالم وِمن في ا

أفعال القسم: ثانیا
وأمــا الحلــف فأصــله القطــع . فأمــا أقســم فقــد تقــدم معناهــا. أقســم، وحلــف، وآلــى: أفعــال القســم األصــلیة ثالثــة وهــي

فقــولهم حلــف علــى أمـر أي قطــع بــه، ثــم اخـتص بشــدة الفصــل والجــزم فــي ... والحـدة، یقــال ســنان حلیــف، أي قـاطع
وأصـل الیمـین فـي اللغـة الیـد، وأطلقـت علـى الحلـف ألنهـم كـانوا إذا تحـالفوا أخـذ كـلٌّ : "فظ ابـن حجـرقال الحا. القول

ألن الیـد الیمنـى مـن شـأنها حفـظ الشـيء، فسـمي الحلـف بـذلك لحفـظ المحلـوف علیـه، وسـمى : بیمین صاحبه، وقیـل
َوَیْحِلُفوَن ِباللَّـِه ِإنَُّهـْم {: على أن الحلف یكثر أن یقترن بالكذب، جاء في القرآن.)21("المحلوف علیه یمینا لتلبسه بها

.ویغلب أن یكون مسندًا إلى المنافقین، كما في سورة التوبة، )56التوبة (}َلِمْنُكْم َوَما ُهْم ِمْنُكمْ 
ذلــك بعــُض البــاحثین فــرأى أن ، وخالفهــا فــي)22(وتــرى بنــت الشــاطئ أّن القســم یغلــب أن یكــون فــي األمــر الصــادق

.)24(وذهب بعضهم إلى أن القسم أبلغ من الحلف. ، ونحن نمیل إلى رأي بنت الشاطئ)23(القسم والحلف مترادفان
ع ... وأما األلّیة فمعناھا اإلقصار عن األمر، فیقال األلّي للمقصر العاجز عن الشيء، ثم جاء لترك الشيء ثم ُتوسِّ

وفي التنزیل . )25(سواء كان للترك أو الفعل، ولكنھ أكثر في إلزام ما فیھ شوب المضرةفي معنى إلزام الشيء، 

َسآئِِھْم َتَربُُّص أَْرَبَعِة {: ولكن في اآلیة الكریمة). 22النور(}َوَال َیأَْتِل أُولُو اْلَفْضِل ِمْنُكمْ {: العزیز لِّلَِّذیَن ُیْؤلُوَن ِمن نِّ
ِحیمٌ أَْشُھٍر َفإِن َفآُءوا َفإِنَّ  َ َغفُوٌر رَّ اإلیالء في عرف الشرع ھو الیمین على ترك : ، فإن معنى)226البقرة  (}هللاَّ

.)26(وطء الزوجة

شهد، وعلم، ونشد، وسأل، وأوذم، وأكتع، ونذر، وصدق، وعمر، وعزم، : ومما یؤدي معنى القسم من األفعال
فإنها، وٕان كانت مصادر، إال أنها دالة على فعل قسما، ویمینا، وحلفا، وعهدا، وحقا، : ویلحق بها نحو. ونحوها

: )27(قال األحوص األنصاري. أقسم قسما، وهذا ما یبرر إلحاقها باألفعال: القسم، فالتقدیر في قسما هو
إنى ألمنحَك الصدود، وٕاننى     قسما ِإَلْیَك، َمَع الصدود، ألمیل

قسـما، أقسـم : علـم َأنـه مقسـم، َفَكـاَن َهـَذا َبـَدال مـن َقْولـه-إنى ألمنحك الصدود، وٕاننى ِإَلْیـك ألمیـل : لما َقالَ 
)28(َواْعَلم َأن المصادر َكَساِئر اْألَْسَماء، ِإالَّ َأنََّها تدل على أفعالها
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أسماء القسم: ثالثا 
هذا باب ما عمل بعضه في: "أیمن، وما تفرع عنها، قال سیبویه: وهي أسماء تستعمل في القسم وذلك نحو

أْیُمُن الكعبة : لعمر اهللا ألفعلن، واْیُم اهللا ألفعلن، وبعض العرب یقول: بعض، وفیه معنى القسم، وذلك قولك
. ) 29("لعمر اهللا المقسم به، وكذلك ایم اهللا، وأیمن اهللا: ألفعلن، كأنه قال

:مالمعاني البالغیة للقس
أحسن الفراهي وأجاد في بیان المعاني البالغیة للقسم بما ال مزید علیه، ونحـن هنـا ننقـل كالمـه مختصـرا، حیـث 

فــي أســلوب القســم معــان مفیــدة لالســتدالل ، ممــا یفــتح علیــه مــن البالغــة أبوابــا، ویلقــي علیــه مــن المحاســن ((:قــال
.جلبابا، ونذكر هنا بعض تلك المعاني، وندلك على ما فیه من البالغة

هــــو إظهــــار التأكیــــد والجــــد فــــي القــــول، كمــــا تــــرى فــــي قــــول المرســــلین مــــن النصــــارى حیــــث جــــاء فــــي :األول
.)17-16یس (}َوما َعَلْینا ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبیُن * قاُلوا َربُّنا َیْعَلُم ِإنَّا ِإَلْیُكْم َلُمْرَسُلوَن {:القرآن

وقــد علمــوا أن الحــرَّ المهــذَّب إذا أقســم علــى أمــر فقــد بــالغ فــي إظهــار الجــد منــه، ونفــى عــن نفســه الهــزل، ولــذلك 
.جدهكثر القسم في أوائل النبوة حتى تبین لهم 

كــون القســم إنشــاء، وذلــك یــبهم طریــق اإلنكــار علــى الخصــم، فإنــه إن شــاء أنكــر جــواب القســم، لكونــه :والثــاني
خبــرًا، ولكــن ال یســنح لــه أن ینكــر نفــس القســم، لكونــه إنشــاء، كمــا أنــه ال یتوجــه إلــى إنكــار الصــفة مــع أنهمــا فــي 

.الحقیقة من األخبار
، كالقســم بالصــافات صــفا، فــإن شــرحتها رأیــت فیهــا جملتــین خبــریتین، وربمــا یجمــع أقســام القــرآن هــذین الخبــرین

.ما أدرج من القسم: إن هناك مالئكة صافون كالعبید، والثانیة: األولى
ــْرآِن * یــس {: فــإن كــان ذلــك ممــا ینتبــه الخصــم إلنكــاره ، فتــارة یصــرف الخطــاب إلــى النهــي كقولــه تعــالى َواْلُق

ــیِم  ــَن الْ * اْلَحِك ــَك َلِم ــِلینَ ِإنَّ فحینئــذ یكتفــي . وتــارة یحــذف جــواب القســم الــذي یكــون جملــة خبریــة. )3-1یــس (}ُمْرَس
بالمقســم بــه ، ویبــادرهم بكــالم آخــر مؤیــد لمــا حــذف ، لكــیال یجــد الخصــم فرصــة لتحویــل اإلنشــاء إلــى الخبــر فینــازع 

مـا یؤیـد االسـتدالل المقصـود فیه، ولكي یجد الكالم فرصـة فیـه،  فیسـتمع بعـد القسـم لمـا ینتظـر جوابـه، فـیهجم علیـه 
. )2-1ص (}َبــِل الَّــِذیَن َكَفــُروا ِفــي ِعــزٍَّة َوِشــقاٍق * ص َواْلقُــْرآِن ِذي الــذِّْكِر {:مــن الكــالم الســابق، كقولــه تعــالى

قـد شـهد ((:فاكتفى بالجملة اإلنشائیة، واجتنب الخبریة، وقد فرغ عنها بما ذكر في القسم من صفة القـرآن، كأنـه قیـل
ثم ذكر من خصائلهم ما ال ینكرونها بل یباهون بها، وأشـار إلـى أن إنكـارهم لـیس إال . ))القرآن أنه لذكر ونصح لهم

.لحمیتهم الجاهلیة، وجدالهم بالباطل
اُه ُقْرآنـًا ِإنَّـا َجَعْلنـ* َواْلِكتـاِب اْلُمِبـیِن * حم {:فأما إذا كان القسم مما ال ینكرونه لم یحذف الجواب، كقوله تعالى

).3-1الزخرف (}
إیجــاز هــذا األســلوب لالســتدالل، فــإن اللفــظ إذا قــل یتــراءى المعنــى متجــردًا عــن حجبــه، فیزیــده تنــویرًا :والثالــث

إلــى توضــیح وال حاجــة. وتــأثیرًا، كأنــه أرهــف حــده، وقــرب بعــده، وهــذا ممــا یجعــل االســتعارة أحیانــًا أبلــغ مــن التشــبیه
.حسن اإلیجاز فإنه مبسوط في كتب البالغة

إشراك السامع فـي اسـتنباط الـدلیل، وذلـك ممـا یكسـر سـورة خصـامه، فإنـه إذا علـم شـیئًا بعـد التأمـل فـرح :والرابع
ه، به واهتز له، فإن  المتكلم إذا جعل السامع منفعًال محضًا أتعبه وصار كالمـه علیـه ثقـًال، وهـذا إذا لـم یخـالف رأیـ
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.فأما إذا خالفه اشمأز منه وسد منه أذنه
ومنـه القسـم الـذي افتتحــت بـه سـورة الفجــر، حیـث أشـهد بـأمور تــدعو الفكـر إلـى اســتنباط الـدالئل علـى تــدبیر اهللا 

.تعالى وتقدیره وعدله
ورب مستدلٍّ حاذٍق یسوق المخاطب إلى الدعوى بسهولة من غیـر تسـفیه رأیـه، حتـى یظـن أنـه هـو الـذي اهتـدى 

.وهذا مما یصیر الكنایة أحیانًا أبلغ من التصریح. إلیها من قبل نفسه
وضع الدلیل في غیر صورته، لكـیال یبـادر المنكـر إلـى المخاصـمة، وذلـك غیـر معنـى اإلنشـاء الـذي :والخامس

باقیـًا فـي مر آنفًا في الوجه الثاني، فإنه یسد باب اإلنكار، وهذا إنما یـذهل عـن الخصـام، لكونـه غیـر اإلنشـاء تجـده
.صورة الخبر أیضاً 

ْنَسـاَن َلِفـي ُخْسـرٍ * َواْلَعْصـِر {: فمثًال إن حولت قولـه تعـالى وجـدت بعـد هـذا التحویـل مـن )2-1العصـر(}ِإنَّ اإلِْ
إن اإلنسـان لفـي خسـر؛ ألن مـر : وهـو أن تقـول. اإلنشاء إلى الخبر أیضًا فرقًا واضحًا بینه وبـین صـریح االسـتدالل

أو بالـذي . الزمان ینقص العمر، فإن هذا االستدالل مع صـحته وظهـوره یـدعو الخصـم لحبـه الجـدل إلـى اإلنكـار بـه
كـال، إن اإلنسـان لفـي ربـح عظـیم، فإنـه یشـتري : فإنه سیقول. یمان والعمل الصالحوهو االعتماد على اإل: ینتج منه

كـال، فإنـه إذ ال بـد مـن البلـى، فـالتمتع بالشـهوات : أو سـیقول. اللذائذ ویقتني المنى، بهذا العمر الـذي ال بـد أن یفنـى
:أولى، كما قال الملك الضلیل بن حجر القتیل

لنشوات والنساء الحسانتمتع من الدنیا فإنك فاٍن   من ا
ـــك حجـــة داحضـــة ـــل والقـــال. وال شـــك أن تل ـــر القی ـــاب الجـــدال، كث وكلمـــا زدت إیضـــاحًا، ازداد . ولكـــن إذا فـــتح ب

.الخصم جماحًا، فیحسن أحیانًا أن تذهله عن وجه النزاع ، فإن لإلنسان به ضراوة كضراوة السباع
لـة فـي األقسـام، فإنـه كمـا تصـرفهم عـن اإلنكـار والنـزاع، واعلم أن هذا الوجه والذي قبله، مبنیان على لطافـة األد

.فكذلك تنشطهم للفكر واالستنباط
فـإن الـذي أقسـمت بـه دعوتـه كالشـاهد، . وال شيء  من أسالیب الكالم أصلح للتصویر من القسـم... :والسادس

.فأوقفته بین یدي المخاطب متمثالً 
فتــرى أحیانــًا صــورة أمــر واحــد كــالقلم : ر بــدأها بأقســام خاصــةفلمــا أراد اهللا أن یوشــي عنــوان الســور بــألوان الصــو 

وتنظـــر أخـــرى إلـــى صـــور عدیـــدة یضـــمها أمـــر جـــامع بینهـــا كـــالتین ... الكاتـــب، والـــنجم الثاقـــب، والخیـــل العادیـــات 
.والزیتون وطور سینین والبلد األمین، مما یدل على أحوال أو أحداث یستدل بها على مسألة مهمة

وهـذا لرعایـة جانـب المسـتمع لكــیال . قـل لهـذه التصـاویر لــوال أن فیهـا دالئـل علـى أمـور عظیمــةوال منزلـة عنـد الع
.ومن كمال التبلیغ وٕاتمام الحجة تلیین القول وتألیف القلب. ینفر، فیسد أذنیه

تقــدیم الــدلیل علــى ذكــر الــدعوى، فیلقــي أوًال علــى الخصــم أمــرًا یوجهــه إلــى ســمت ال بــد أن یجلبــه إلــى :والســابع
فـإذا . الدعوى، ولكن المنكر إذا علم مـن قبـل مـا تریـد االسـتدالل علیـه أخـذ سـمتًا آخـر، وتنكـب عـن الوجـه الصـحیح

ومثـال . فـإذا سـار علـى قصـد السـبیل قدتـه إلـى آخـر النتیجـة. لم تذكر الـدعوى یوشـك أن یتوجـه إلـى صـراط مسـتقیم
.ذلك كل ما ذكرنا في الوجه الرابع والخامس

فلـو ضـم بـه جهـة خاصـة . فـإن المقسـم بـه ال یـذكر معـه جهـة االسـتدالل. سم مـن جوامـع الكلـمكون الق:والثامن
.وللمتوسم فیه دالئل شتى. كان دلیًال واحدًا، ولكن الشيء الواحد یجمع معاني كثیرة ووجوهًا مختلفة
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ًا السـتنباط دالئـل وهذا األمر مشترك في ما ذكر من األمور الدالة على أسلوب اآلیة، فجعل شـیئًا واحـدًا موضـع
لِّ أََلْم َتَر َأنَّ اْلُفْلـَك َتْجـِري ِفـي اْلَبْحـِر ِبِنْعَمـِت اللَّـِه ِلُیـِرَیُكْم ِمـْن آَیاِتـِه ِإنَّ ِفـي َذِلـَك َآلَیـاٍت ِلُكـ{:  كما قال تعالى. كثیرة

.)30(اهـ)31لقمان (}َصبَّاٍر َشُكور
القسم النبوي ودالالتها البیانیةاأللفاظ والتراكیب المستعملة في : المبحث الثاني

كان النبي علیه السالم یؤكـد بالقسـم مـا یسـتحق المقـام تأكیـده مـن المعـاني، وكانـت ألفاظـه فیـه متفاوتـة القـوة مـع 
.تفاوت المثیرات والدوافع

ذكـر ، كیف كانت یمین النبي علیـه السـالم: وقد أورد اإلمام البخاري في صحیحه في كتاب األیمان، بابا بعنوان
فیه عشرین حدیثا أقسم فیها النبي علیه السالم، وقد ذكر فـي هـذا البـاب أربعـة ألفـاظ وتراكیـب اسـتعملها النبـي علیـه 
السالم في أقسامه، وقد استقرأنا مئات األحادیث في الصحیح وغیره فلم نجد تركیبا غیر هذه التراكیـب األربعـة، عـدا 

.شتمالن علیهاواحدا فاته مع أنه أخرج حدیثین في صحیحه ی
:أما األلفاظ والتراكیب التي أحصاها البخاري في الباب المذكور فهي خمسة

".واْیُم اهللا" ، ونحوها "واهللاِ ":األول
".ال ومقلِِّب القلوب":الثاني
، بعضــها ُمَصــدَّر بلفــظ ال، وبعضــها ُمَصــدَّر بلفــظ "والــذي نفــس محمــد بیــده" ، ونحوهــا "والــذي نفســي بیــده":الثالــث

".أَما"
.وربِّ الكعبة:الرابع

واهللا الــذي ال إلــه غیــره، والــذي ال إلــه إال هــو، : وأمــا الصــیغة التــي لــم یــذكرها فــي هــذا البــاب فهــي القســم بلفــظ
.ونحوها

سـنفرد كـل لفـظ ببیـان معنـاه، وداللتـه البیانیـة، مـع ذكـر ، فتحصل من ذلك خمسة ألفاظ لقسـم النبـي علیـه السـالم
:ى التفصیل اآلتيمثال علیه، وذلك عل

"والـلَّـهِ "-1
القسم بلفظ الجاللـة هـو أعلـى صـور القسـم، وأعظـم تراكیبـه، لمـا فیـه مـن تصـریح باالسـم الجلیـل، فالقسـم بـه هـو 
قســم بــاهللا تعــالى علــى الحقیقــة، فلــذلك تعتــري اإلنســان رهبــة عنــد ذكــر هــذا االســم العظــیم، ال توجــد فــي غیــره مــن 

.األسماء الحسنى
الـذي لـم یشـارك اهللا تعـالى فـي التسـمي بـه -البیانیة في هذا القسم مستفادة من معنـى هـذا االسـم الجلیـل والداللة 

حتى قال بعض النحاة إنه علم جامد على الذات اإللهیة، وهـو مشـتق عنـد غیـرهم مـن أِلـه یأَلـه –أحد من المخلوقین
أحلـــف بمـــن أتوجـــه إلیـــه بعبـــادتي، ففیـــه : قـــول، وكـــأّن الحـــالف بهـــذا اللفـــظ ی)31(بمعنـــى عبـــد، فـــاهللا تعنـــي المعبـــود

.استحضار معنى توحید األلوهیة، أعلى مقامات التوحید، لكونه یتضمن توحید الربوبیة، وتوحید األسماء والصفات
والقسـم بلفـظ الجاللـة أكثـر ألفـاظ القسـم انتشـارًا فـي الحـدیث الشـریف، وقـد ورد القسـم بلفـظ الجاللـة مسـبوقًا بـالواو 

ن األحادیث، وقفنا على نحو من ثالثین منها في صحیح البخاري، كان جواب القسم فـي معظمهـا جملـة في كثیر م
((:للمســلمین عنــدما اســتعجلوا النصــر فــي مكــة خبریــة، وفــي بعضــها جملــة إنشــائیة، ومنــه قــول النبــي علیــه الســالم

إال اهللا أو الـــذئب علـــى غنمـــه، لیـــتمّن هـــذا األمـــُر حتـــى یســـیر الراكـــب مـــن صـــنعاء إلـــى حضـــرموت ال یخـــاف واهللا
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.)32))(ولكنكم تستعجلون
عــن عائشــة رضــي اهللا : ، فمــن ذلــك)33))(أیــم((كمــا كــان النبــي علیــه الســالم یقســم بلفــظ الجاللــة مســبوقا بكلمــة 

. ومـن یكلـم فیهـا رسـول اهللا علیـه السـالم: أن قریشـا أهمهـم شـأن المـرأة المخزومیـة التـي سـرقت، فقـالوا(( :تعالى عنها
رســول اهللا علیــه : فكلمــه أســامة، فقــالومــن یجتــرئ علیــه إال أســامة بــن زیــد، حــب رســول اهللا علیــه الســالم: قــالواف

إنمــا أهلــك الــذین قــبلكم أنهــم كــانوا إذا ســرق فــیهم : أتشــفع فــي حــد مــن حــدود اهللا؟ ثــم قــام فاختطــب، ثــم قــال: الســالم
ـــه الحـــد، ـــالشـــریف تركـــوه، وٕاذا ســـرق فـــیهم الضـــعیف أقـــاموا علی لـــو أن فاطمـــة بنـــت محمـــد ســـرقت لقطعـــت ُم اهللاْی

.)34))(یدها
".ال ومقلب القلوب"-2

وفـي ". ال ومقلـب القلـوب: یحلفكثیرا مما كان النبي علیه السالم":جاء في الصحیح عن عبد اهللا بن عمر قال
: كانـت یمـین النبـي علیـه السـالم((: وفـي روایـة. ))ال ومقلـب القلـوب: یحلفأكثر ما كان النبي علیه السالم: "روایة

.)35"(ال ومقلب القلوب
لـم نجـد یمینـا واحـدة أقسـم بهـا النبـي علیـه السـالمعلیـه السـالم ومما یشكل على هذا الحدیث أنـه بتتبـع أقسـام النبی

یحلـف بـه، والعجـب أن الحـافظ بهذا اللفظ فـي حـدیث كامـل، فضـال عـن أن تكـون أكثـر مـا كـان النبـي علیـه السـالم
. حجر لم یتعرض لحل هذا اإلشكال، ولم نستطع حتى اآلن أن نجزم بوجه تخریجه، فاهللا أعلم بالصوابابن

التصــرف، وتقلیــب اهللا : تغییــره مــن حــال إلــى حــال، والتقلیــب: تقلیــب الشــيء : "أمــا معنــى العبــارة فقــال الراغــب
َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه -ُه َكـاَن ُیْكِثـُر اْلَقَسـَم ِبـِه، َوَلَعلَّـُه َوَیْقَتِضـي َذِلـَك َأنَّـ.)36"(صرفها مـن رأي إلـى رأي: القلوب والبصائر

َضـا ِبالشَّـْيءِ -َوَسلََّم  إَلـى اْلَكَراِهَیـِة، َكـاَن ُیَواِظـُب َعَلـى َذِلـَك تَْنِبیًهـا َعَلـى َمـا َیْنَفـِرُد ِبـِه َتَعـاَلى ِمـْن تَْقِلیـِب اْلُقلُـوِب ِمـْن الرِّ
. )37("اْلِفْعِل إَلى اْلَعْزِم َعَلى التَّْركِ َوِمْن اْلَعْزِم َعَلى 

: هـو المقسـم بـه، والمـراد بتقلیـب القلـوب: نفى للكالم السابق ، ومقلـب القلـوب: وقوله ال((:وقال الحافظ ابن حجر
ول َوحــّق َال أفعــل َأو َال َأُقــ: یقـدر َنْحــو" ال"َوبعــد : وقــال العینــي. )38))(تقلیـب عراضــها وأحوالهــا، ال تقلیــب ذات القلـب

.)39("ُمَقلِّب اْلُقُلوب
.)40"(معناه تقلیب قلب عبده عن إیثار اإلیمان إلى إیثار الكفر، وعكسه":وقال الحافظ أیضا

وأمــا الداللــة البیانیــة التــي نلحظهــا فــي هــذا التركیــب فهــي مســتفادة مــن المعنــى الــذي یستحضــره الحــالف والســامع 
أال : "هــو ســید األعضــاء، وهــي تبــع لــه، وفــي ذلــك یقــول علیــه الصــالة والســالمعنــد القســم بهــذه العبــارة ؛ فــإن القلــب 

، ومـا سـمي )41"(وٕان في الجسد لمضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وٕاذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلـب
: كما قال قائلهم. إال لتقلبه في األمور"القلب بهذا االسم 

.)42"(ذر على القلب من قلب وتحویلما سمي القلب إال من تقلبه      فاح
فــإذا كـــان القلــب بهـــذه المكانـــة ، فــإن استشـــعار كونـــه بیــد اهللا ســـبحانه، وأنـــه یقلبــه كیـــف یشـــاء یــورث فـــي نفـــس 
الحالف هیبة وتعظیما هللا تعالى، فال یستطیع أن یحلف به كاذبا، كما یترك في نفـس السـامع أثـرا بالغـا فـي تصـدیق 

.الحالف
إن قلوب بني آدم كلها بـین إصـبعین : "یقولعمرو بن العاص أنه سمع رسول اهللا علیه السالمفعن عبد اهللا بن

اللهــم مصــرِّف القلــوب، : مــن أصــابع الــرحمن، كقلــب واحــد، یصــرفه حیــث یشــاء ، ثــم قــال رســول اهللا علیــه الســالم
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).43("صرِّف قلوبنا على طاعتك

".والذي نفس أبي القاسم بیده"، "والذي نفس محمد بیده"، "والذي نفسي بیده"-3
وهـو االسـم الموصـول بجملـة اسـمیة -هذه ثالثة تراكیب متشابهة، یتألف كل منهـا مـن واو القسـم، ثـم المقسـم بـه 

. ثم یأتي بعد ذلك جواب القسم أو المقسم علیه في الجملة التالیة-بعده
یســتعمل أحــد هــذه الصــیغة فــي القســم قبــل وقــد یكــون القســم بهــذه الصــیغة ممــا لــم یســبق إلیــه علیــه الســالم، فلــم

.فیما نعلم، وأما بعده فقد وردت على لسان بعض الصحابة اقتداء به علیه السالمالنبي علیه السالم
والداللة البیانیة المستفادة من هذا التركیـب تؤخـذ مـن الحالـة النفسـیة التـي یستحضـرها المقسـم عنـد اسـتخدام مثـل 

شك أن الحالف إذا استحضر عند قسمه أن نفسه بید اهللا تعالى، فـإن ذلـك دلیـل صـریح هذه الصیغة في القسم، فال 
علـى صــدقه فیمــا یحلــف علیــه، فمثــل هــذا التركیــب ال یســتخدمه مـن یحنــث فــي یمینــه، ممــا یــؤثر فــي نفــس الســامع، 

.ویجعله یتلقى الخبر بالقبول 
: إذا حلف واجتهد في الیمین قالمعلیه السالكان رسول اهللا ":وقد روي عن أبي سعید الخدري قال

.)44("ال والذي نفس أبي القاسم بیده
فهــي یمــین مجتهــد فــي یمینــه، واثــق مــن صــدقه، یریــد أن یرفــع مســتوى اإلیمــان عنــد ســامعه مــن مســتوى مجــرد 

هــذا القســم عنــدما یخبـر أصــحابه وأمتــه عــن أمــر علیــه الســالم یسـتخدمولـذا كــان النبــي . التصـدیق إلــى درجــة الیقــین
.مغیب عنهم ، فیه ترغیب بعبادة، یكون ثوابها مخالفا للمعهود

ال َیْكَلـم والـذي نفسـي بیـده":قال في فضـل االستشـهاد فـي سـبیل اهللا تعـالىعلیه السالم فمن ذلك أن رسول اهللا 
.)45"(جاء یوم القیامة واللوُن لوُن الدم، والریُح ریُح المسكإال-واهللا أعلم بمن َیْكَلم في سبیله-أحد في سبیل اهللا 

ــده: "فــي فضــل الصــومعلیــه الســالم وقــال  ــذي نفــس محمــد بی لخلــوُف فــِم الصــائم أطیــُب عنــد اهللا مــن ریــح وال
.)46"(المسك

یـب مـن أن ینقلـب أط–ریـح الـدم المسـفوح علـى األرض، وریـح فـم الصـائم –فأن ینقلب الـریح المنـتن فـي الـدنیا 
.المسك ، فهذا مما ال تتصور العقول ابتداء، فجاء هذا القسم تأكیدا على أنه حق

".ورب الكعبة"-4
القسم برب الكعبة المشرفة مما عهـده العـرب قبـل اإلسـالم، فقـد كـانوا یعظمـون البیـت الحـرام، ویحفظـون حرمتـه، 

:)47(ویقسمون به تعظیما له وتشریفا، قال زهیر بن أبي سلمى
فأقسمت بالبیت الذي طاف حوله    رجال بنوه من قریش وجرهم

وقد استخدم النبي علیه السالم هذا القسم بعد اإلسالم فیه مراعاة لمـا اسـتقر فـي نفـوس العـرب مـن تعظـیم للبیـت 
ورب الكعبــة، : فصــار" رب"ولكنــه أضــاف إلیــه كلمــة . قبــل اإلســالم، وهــذا ممــا ال شــك ممــا یزیــد مــن یقیــنهم بصــدقه

ي ذلــك توجیــه للمســلمین بــأن یتوجهــوا بالقســم إلــى اهللا وصــفاته ، دون المخلوقــات، إلعظــام اهللا  وحــده ، وللتــذكیر وفــ
.)48(وٕاضافة الربوبیة للمخلوقات المعظمة تنویها بتعظیمها: قال الحافظ. بالخالق، ولصرف التقدیس عن الكعبة

ــدُِّدوَن، َوإِنَُّكــْم ُتْشــِرُكوَن تَُقوُلــونَ : م َفَقــالَ  ــْم تَُن َمــا َشــاَء اللَّــُه َوِشــْئَت، : ِإنَُّك
َء اللَّـُه، َمـا َشـا: َوَربِّ اْلَكْعَبـِة، َوَیُقولُـونَ : َفـَأَمَرُهُم النَِّبـيُّ علیـه السـالم ِإَذا َأَراُدوا َأْن َیْحِلفُـوا َأْن َیُقولُـوا" َواْلَكْعَبِة، : َوتَُقوُلونَ 
. )49("ثُمَّ ِشْئتَ 
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هـم األخسـرون :"انتهیـت إلـى النبـي علیـه السـالم وهـو فـي ظـل الكعبـة یقـول: عـن أبـي ذر قـالومن ذلك مـا جـاء
-فجلسـت إلیـه وهـو یقـول ! مـا شـأني؟! ما شأني، َأُیرى فـّي شـيٌء؟: ، قلتورب الكعبة، هم األخسرون ورب الكعبة

األكثــرون : مــن هــم بــأبي أنــت وأمــي یــا رســول اهللا؟ قــال: فقلــت-شــاء اهللافمــا اســتطعت أن أســكت، وتغّشــاني مــا
.)50"(أمواال، إال من قال هكذا وهكذا وهكذا

".والذي ال إله غیره"، "واهللا الذي ال إله إال هو"-5
فمــرة تكــّون تركیبــه مــن واو القســم، ثــم –كمــا هــو واضــح مــن عنــوان المطلــب–هــذا القســم جــاء علــى صــیغتین 

وهـــو االســـم –بـــه، وهـــو اســـم الجاللـــة مقرونـــا بوصـــف التوحیـــد، ومـــرة تكـــّون مـــن واو القســـم، ثـــم المقســـم بـــه المقســـم
.الموصول بجملة التوحید

وعلـى كـال الحـالین، ففـي هــذا التركیـب قسـم بتوحیـد األلوهیـة، الــذي یمثـل عنـوان الرسـالة اإلسـالمیة، واستحضــار 
.التوكید على صدق المقسم، وصحة دعواههذا التوحید عند القسم یعطي الیمین مزیدا من 

حیث قال رسـول اهللا علیـه –حبر یهود–قصة إسالم عبد اهللا بن سالم ما جاء في ومن أمثلته في القسم النبوي 
، إنكــم لتعلمــون أنــي رســول اهللا حقــا، وأنــي فــواهللا الــذي ال إلــه إال هــویــا معشــر الیهــود، ویلكــم اتقــوا اهللا ، :" الســالم

.)51"(ما نعلمه: قالوا. سلمواجئتكم بحق فأ
إنـي ألعلـم إذا كنـت عنـي راضـیة ":قال لي رسول اهللا علیـه السـالم: عن عائشة رضي اهللا تعالى عنها قالت:لطیفة

ال وربٍّ : أمـا إذا كنـت عنـي راضـیة فإنـك تقـولین: مـن أیـن تعـرف ذلـك؟ فقـال: فقلـت: قالت. وٕاذا كنت علّي غضبى
.)52"(قلت أجل واهللا یا رسول اهللا ، ما أهجر إال اسمك: وربِّ إبراهیَم،  قالتال: محمد، وٕاذا كنت غضبى قلتِ 

في هذا الحـدیث مـا یـدل علـى فضـل عائشـة رضـي اهللا عنهـا وفطنتهـا، حیـث سـلكت فـي التعبیـر عمـا یكـون فـي 
إبـراهیم علیــه نفسـها مـن غضـب الزوجــات مسـلكا لطیفـا، إذ عــدلت فـي قسـمها عـن اســم رسـول اهللا علیـه الســالم إلـى 

الســالم، واختارتــه دون غیــره مــن أنبیــاء اهللا تعــالى، لمــا تعلــم مــن صــلة رســول اهللا علیــه الســالم بــه، ومــع خفــاء هــذا 
المســلك اللطیــف، مــا كــان ذلــك لیغیــب عــن مالحظــة المصــطفى علیــه الســالم، ممــا یــدل علــى ذلــك الحــس الزوجــي 

.واجهأز المرهف الذي كان یعامل به رسول اهللا علیه السالم
أغراض القسم النبوي: المبحث الثالث

:تمهید
لیس محال للشك عند أصحابه، رضوان اهللا تعـالى علـیهم، فهـم یقطعـون بصـدقه إن كالم رسول اهللا علیه السالم

یقســم مــن أجــل أن ُیصــدَّق، وقــد كــان قبــل الرســالة یوصــف بالصــادق ال فــي كــل قــول یقولــه، ولــذا فهــوعلیــه الســالم 
وجه القسم منه علیه السالم إذا؟األمین، فما 

وبالتأمــل فــي أقســامه علیــه الســالم نجــد أن لــه أغراضــا مهمــة، ومعــاني ســامیة، یریــد تحقیقهــا مــن خــالل القســم، 
ومـا كـان لیقسـم إال ألمـر یحتـاج أن یقسـم علیـه فعـال، فمـا -وحاشـاه-مـن قبیـل لغـو الكـالمفلیس قسمه علیـه السـالم

هي أغراض القسم النبوي؟
یؤكد به ما یستحق المقـام تأكیـده مـن بدایة، ال شك أن القسم من المؤكدات اللفظیة، كان رسول اهللا علیه السالم

المعاني، وقد رأینـا فیمـا سـبق أن ألفاظـه فـي القسـم متفاوتـة القـوة مـع تفـاوت المثیـرات والـدوافع، ولكـن ال یقـف األمـر 
ن أخــرى، أو بعبــارة أخــرى إن تأكیــد الكــالم ال یكــون للمنِكــر بالقســم عنــد مجــرد التأكیــد، بــل یتجــاوز ذلــك إلــى معــا
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فحسب، فقد یخرج الكالم عن مقتضى ظاهره، فینزل غیر السائل منزلة السـائل، فیستحسـن تأكیـد الكـالم لـه، وینـزل
.)53(غیُر المنِكر منزلَة المنِكر، فیؤكد له الكالم بأكثر من تأكید

س من قبیل العبث، وٕانما هو من قبیـل الحاجـة إلیـه عنـد تغیـر مقـام غیر أن هذا الخروج عن مقتضى الظاهر لی
.))لكل مقام مقال((:الكالم وسیاقه، وقد قیل قدیما

فیـه جـواز الحلـف مـن غیـر اسـتحالف، (( :فـواهللا ال یمـل اهللا حتـى تملـوا: قال الحافظ ابـن حجـر عنـد شـرح حـدیث
.)54))(أو تنفیر من محذوروقد یستحب إذا كان في تفخیم أمر الدین ، أو حث علیه، 

:وجدنا للقسم النبوي عدة أغراض، نذكر منهاوبعد تتبع كثیر من أقسام رسول اهللا علیه السالم
.التحذیر من مخالفة الشرع مع توافر دواعي الهوى: أوًال 

عیة، وذلـك ال یحتاج المـؤمن إلـى تحـذیر شـدید مـن مخالفـة أوامـر اهللا تعـالى فـي العـاّم األغلـب مـن النـواهي الشـر 
ألن عنــده مــن اإلیمــان مــا یردعــه عــن مالبســة المحــرم، ولكــن إذا تــوافرت أســباب الهــوى، وصــار المــؤمن قریبــا مــن 
مواقعــة مــا نهــى اهللا عنــه ، فإنــه حینئــذ یحتــاج إلــى مزیــد تحــذیر، بإضــافة مؤكــدات علــى النهــي، ویصــور ذلــك هــذا 

. الحدیث
ومـْن یكلـم فیهـا : م شـأُن المـرأة المخزومیـة التـي سـرقت، فقـالواأن قریشا أهمهـ: عن عائشة رضي اهللا تعالى عنها

فكلمـه أسـامُة ، ، ومن یجترئ علیـه إال أسـامُة بـُن زیـد ، ِحـبُّ رسـول اهللا علیـه السـالم: رسوَل اهللا علیه السالم؟ فقالوا
إنمـا أهلـك الـذین قـبلكم أنهـم : أتشفع في حـد مـن حـدود اهللا؟ ثـم قـام فاختطـب، ثـم قـال((:فقال رسول اهللا علیه السالم

واْیـُم اهللا لـو أن فاطمـة بنـت محمـد كانوا إذا سرق فیهم الشریف تركوه ، وٕاذا سرق فیهم الضعیف أقاموا علیه الحد، 
.)55))(سرقت لقطعت یدها

ت التـــي ال تســـتقیم حیـــاة اإلنســـان دونهـــا، فالحـــدود إن اإلســـالم حـــین شـــرع الحـــدود إنمـــا شـــرعها لحفـــظ الضـــروریا
زواجــر تمنــع المعتــدین مــن التطــاول علــى حقــوق النــاس؛ لــذلك فــإن التهــاون فــي تطبیقهــا یعــد خطــرا علــى المجتمــع 

.المسلم بأسره، ومن أجل ذلك حرم اإلسالم الشفاعة في إقامة الحد على المعتدي
تمنــع أن تقـام الحــدود علـى بعـض النــاس دون بعـض، وأن هــذا ومـن جهـة أخــرى فـإن نزاهــة اإلسـالم وعدالتـه،((

. الداء كان سبب هالك األمم السابقة
إن الحدیث جاء لیؤكد هذه الحقیقة التـي ذهـل عنهـا أسـامة ومـن طلـب منـه أن یشـفع لهـذه المـرأة : ومن هنا نقول

ي حـدود اهللا لجـاه أو مـال أو شـرف، السارقة، فاستحق هذا الذهول أن یقسم النبي علیه السالم على أنـه ال شـفاعة فـ
وال شفقة على المعتدي على حدود اهللا تعالى، وال نظر إلى صلة دنیویـة یطغـى علـى إقامـة مـا أوجـب اهللا تعـالى أن 

.یقام لسالمة دینه ، ولكرامة المؤمنین، وصیانة حقهم
وبـین وة بـین محمـد علیـه السـالموبین ذلـك بـاالفتراض المبنـي علـى المبالغـة فـي تقریـر هـذه الحقیقـة ، فصـلُة البنـ

لیرحمهــا مــن قطــع الیــد حــین یوجــب اإلســالم قطعهــا، وال أكــرم مــن محمدعلیــه فاطمــة، ال تحــرك رأفتــه علیــه الســالم
.حاكما، وال من فاطمة بنت محمدعلیه السالم محكوما علیه، فسواهما أولى بالحذر من المخالفةالسالم

بهــذه العبـارة، وأنهــا بلغــت حــدا جازمــا فاصــال ه حــین نطقــه علیــه الســالمویلمـس القــارئ أن االنفعــال قــد بلــغ ذروتـ
بالبیان له قیمة كبیرة في تقریر مضمون الكـالم، فهـو )فاطمة( ُیسِكُت كل شفیع إلى یوم القیامة، وٕاتباع االسم العلم 

لمضـافة علـى االلتفـات إلـى ال یدع للشك مجاال في تحدید أعلى صلة بین الحاكم والمحكوم علیه ، ففیه لفُظ البنـوة ا
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ـــه الســـالم ((االســـم الظـــاهر  ـــام الترهیـــب ))محمدعلی ـــه؛ ألنـــه فـــي مق ـــدا لمدلول دون ضـــمیر المـــتكلم؛ ألنـــه أشـــد تحدی
والمهابة، على العكس من نسبة فعل القطع إلى الضمیر؛ ألن ذلك أبلـغ فـي الداللـة علـى مباشـرة الفعـل، وأسـرع فـي 

.)56))(حسم الموقف
أن القسم لم یـأِت منـه علیـه السـالم ابتـداء، وٕانمـا كـان بسـبب حادثـة رأى فیهـا غفلـة مـن بعـض ونحن نالحظ هنا

المســلمین، اســتدعت منــه أن یقســم بغــرض التحــذیر مــن مخالفــة الشــرع، والترهیــب مــن خطــر الشــفاعة فــي حــدود اهللا 
. تعالى، والتمییز بین الناس على أساس العصبیة

.كید حقیقة مخالفة للظاهر المتبادراإلخبار بأمر غیبي، وتأ: ثانیًا 
تتفاوت أخبار الغیب فـي قوتهـا، فمنهـا مـا یسـهل علـى الـنفس اإلیمـان بـه، ومنهـا مـا یمكـن أن یـدخل الشـك فیـه، 
وذلك عنـدما یكـون األمـر خارجـا عـن المـألوف، وال تسـتطیع الحاسـة البشـریة أن تصـل إلیـه، وذلـك كرؤیـة بعـض مـا 

.ؤكد إمكانیة حدوث هذا األمرفي الغیب، فیأتي دور القسم لی
واهللاإنـي فـرط لكـم، وأنـا شـهید علـیكم، وٕانــي ((:فعـن عقبـة بـن عـامر رضـي اهللا عنـه أن النبـي علیـه الســالم قـال

مـا أخـاف علـیكم أن واهللاألنظر إلى حوضي اآلن، وٕانـي ُأعطیـت مفـاتیَح خـزائن األرض، أو مفـاتیح األرض، وٕانـي 
.)57))(أن تنافسوا فیهاتشركوا بعدي، ولكن أخاف علیكم 

. الَقسم على بعض أمور الغیب من رؤیة الحوض، والحصول علـى مفـاتیح األرض-األول: في الحدیث َقسمان
الَقَسم على أن خوف الرسـول علیـه السـالم علـى أمتـه مـن التنـافس علـى الـدنیا، أكبـر مـن خوفـه علیهـا مـن -والثاني
.الشرك
؛ ومــا هــذا التأكیــد إال  لنضــعها أمــام ) إنّ (بــأمرین همــا القســم وفالرســول علیــه الســالم یؤكــد لنــا هــذه األخبــار((

أعیننا موضع المسلَّم المجزوم بـه ، برهانـا منـه علیـه السـالم علـى نبوتـه، وثقـة مـن نفسـه بهـا قبـل أن یـأتي زمانهـا ، 
ووثـائق آخر الزمان ما شهد أوله من دالئل صدقه علیـه السـالموٕالقاء بهذه الثقة على رؤوس القرون المقبلة، لتشهد 

.رسالته
الشـك، بأمر یراه هو بعینیه، وال یراه غیـره ، فاسـتحق أن یقسـم علیـه لیـدفع عـن خبـرهیخبر فیهفهو علیه السالم

ــوهم المجــاز والمســاهلة،  أن یلــمَّ بهــا تقریــرًا لــه فــي نفــوس الصــحابة، وعصــمة ألفكــارهم ) إ نّ (وأكــده بالقســم وأو ت
، نفـَي خیفِتــه شـرَك المـؤمنین بعـده، لبعــد حصـوله، وخـص خوفـه علیــه )إن(طـائف مـن الشـیطان، كمــا أكـد بـالیمین و

.بالتنافس في شهوات الدنیا وفتنتهاالسالم
وهكذا یبین الرسول علیـه السـالم أن أمـورا نسـتهین بهـا، ربمـا كانـت أضـرَّ علینـا مـن أمـور نعـرف ضـررها، ونفـر 

دیننا ، فیؤكــد عــدم خوفــه علینــا هــذه الظــاهرة المكشــوفة الضــرر، ویجعــل األخــرى منــاط خیفتــه ، لخفــاء أمرهــا منهــا بــ
فیغنمـــوا خیـــر الحیـــاة ویســـلموا مـــن موقـــف الحیطـــة والحـــذرعلـــى النـــاس، لیقفـــوا دائمـــا مـــن أحكـــامهم علـــى أعمـــالهم 

.)58))(شرها
:فالحاجة إلى الَقَسم هنا كانت ألمرین 

ما یقرره :وثانیهما. ه الحدیث من إخبار عن عالم الغیب، مما ال یدركه غیر النبي علیه السالمما یحمل:أحدهما
من أمر مخالف للظاهر، فخطر التنافس على الدنیا یبدو في األعین صغیرا إلى جانب الشرك ، فجاء الحدیث 

ن التنافس على الدنیا أعظم لیصوب هذا الفهم، بأن جعل خطر التنافس على الدنیا أكبر من خطر الشرك، ال أل
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یخاف علیه ذنبا من الشرك؛ وٕانما ألنه من الصعب على من خالطت بشاشة قلبه التوحید أن یعود في الشرك، فال
من هذا الجانب، وٕانما یخاف علیه من تسویل الشیطان بإغرائه في التنافس في الدنیا، مما اقتضى أن ُینِزل غیَر 

.مسلكه، واهللا أعلمفاء األمر المراد تحقیقه، ودقةالُمنِكِر منزلَة المنكِر، لخ
.الحث على السعي في طلب اآلخرة، وتقدیمه على المصلحة الدنیویة: ثالثًا 

من بدهیات اإلیمان، أن المؤمن ساع في طلـب اآلخـرة، ولكـن عنـدما تعـرض الـدنیا زینتهـا وزخرفهـا أمامـه، فإنـه 
فكـان مـن دواعـي القســم النبـوي لفـت نظـر المــؤمن إلـى حقیقـة قـد تغیــب یحتـاج إلـى مـا یوقظــه مـن غفلـة قـد تصــبیه، 

.لظرف ما عن عینه وفكره ، وهي أنه علیه أن یقدم أجر اآلخرة إلى ما هو أهم من المشتهیات الدنیویة
:یقــول یــوم خیبــرومــن أمثلــة ذلــك مــا رواه ســهل بــن ســعد رضــي اهللا تعــالى عنــه، ســمع رســول اهللا علیــه الســالم

: الرایــة رجـال یفــتح اهللا علـى یدیــه ، فقـاموا یرجــون لـذلك أیهــم یعطـى، فغــدوا وكلهـم یرجــو أن ُیعطـى، فقــالألعطـین ((
: یشتكي عینیه، فأمر، فدعي له، فبصق في عینیـه، فبـرأ مكانـه حتـى كأنـه لـم یكـن بـه شـيء، فقـال: أین علي؟ فقیل

ادعهم إلى اإلسـالم، وأخبـرهم بمـا یجـب علـیهم،على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم : نقاتلهم حتى یكونوا مثلنا، فقال
.)59))(ألن یهدى بك رجل واحد خیر لك من حمر النعمفواهللا

فــي هــذا الحــدیث الشــریف یقســم النبــي علیــه الســالم علــى أن أجــر هدایــة رجــل واحــد، خیــر للمســلم مــن الحصــول 
ل مسـلم؛ ألن أجـر الهدایـة یحصـل علیـه على حمر النعم؛ وقد ال یحتاج هذا األمر إلـى تأكیـد بـالغ ، فهـو واضـح لكـ

مـن -وال شـك-المسلم في اآلخرة ، بخـالف حمـر الـنعم التـي هـي مـن زینـة الـدنیا، ومـا كـان مـن اآلخـرة فهـو أعظـم 
.الدنیا بأسرها

ولكــن بالتأمــل فــي ســیاق الحــدیث تبــدو الحاجــة إلــى القســم ملحــة؛ ألن الســیاق فــي الجهــاد، حیــث یكــون المقاتــل 
عدوه، ونفسه طامحة بالنصر للحصول على الغنائم، فهذا الحال یجعل غیـاب تلـك الحقیقـة ممكنـا حریصا على قتل 

وسهال، فأكد رسـول اهللا علیـه السـالم األمـر بالقسـم، تنبیهـا علـى أن الهـدف مـن الجهـاد فـي اإلسـالم هـو الـدعوة إلـى 
. اهللا عز وجل، ولیس الهدف منه سفك الدماء وقتل األنفس

في هـذا المكـان، ومعلومـة مكانـة اإلبـل عنـد العـرب، فهـي ) حمر النعم(البالغة في اختیار لفظ والحظ تلك الدقة 
أنفس األنعام ثمنا، وأفضلها عندهم على ما سواها؛ وكأنه یقول له لیكْن همُّك في هدایة الناس أعظـَم مـن همِّـك فـي 

.الحصول على الغنائم
فالَقسم هنا جـاء تنبیهـا علـى حقیقـة إیمانیـة مهمـة، وهـي الحـرص علـى دعـوة النـاس إلـى اإلسـالم، فجـاء الحـدیث 

.بها في وقت یكون المسلم غافال عنهاویرغِّبعلیها، لیحض
.الحث على تغییر ما استقر في النفوس من موروثات غیر صحیحة: رابعًا 

د، سیما إذا تعلـق هـذا المـوروث بـأمر دینـي، فإنـه یأخـذ فـي الـنفس بعـد تألف النفس ما توارثته عن اآلباء واألجدا
القداســة، وحینئــذ ال بــد مــن أجــل زحزحــة هــذه الفكــرة تقلیدیــة المتأصــلة فــي النفــوس مــن مؤكــدات لفظیــة، ومؤكــدات 

.معنویة
: ألشـعري قـالوقد كان رسول اهللا یجعل من نفسه قدوة لغیره في هذا، ویشفع ذلك بالیمین، كما روى أبو موسى ا

:في نفر من األشعریین، فوافقته وهـو غضـبان، فاسـتحملناه، فحلـف أّال یحملنـا، ثـم قـالأتیت رسول اهللا علیه السالم
.)60))(إن شاء اهللا ال أحلف على یمین، فأرى غیرها خیرا منها، إال أتیت الذي هو خیر وتحللتهاواهللا((
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ولكــن مــاذا لــو أقســم علــى أمــر ثــم ظهــر لــه أن الخیــر علــى فــإن ممــا یشــق علــى المســلم أن یحنــث فــي یمینــه،
خالفــه؟ ال شـــك أنـــه ســـیندم علـــى یمینـــه، ولكنـــه فـــي الوقــت نفســـه یصـــعب علیـــه أن یرجـــع عـــن یمینـــه، فـــالنفس هنـــا 
تتنازعها رغبتان، الرغبة في فعل الخیر، الذي حال یمینه بینـه وبـین فعلـه، والرغبـة فـي إمضـاء الیمـین وعـدم الحنـث 

. به
عزمـه فعـل األفضـل علیـه السـالملیؤكـد فیـه ((یصا للمؤمن من هذه الحیـرة وهـذا التنـازع، جـاء هـذا الحـدیث وتخل

من األمـرین ولـو حلـف أن یفعـل المفضـول، ویبـین أن الیمـین علـى مثـل ذلـك ینبغـي التحلـل منهـا بالكفـارة، لیـتخلص 
تأدبـا واعتـزازا بمشـیئة اهللا، لیلطـف شـدة الحـزم )إن شـاء اهللا(المؤمن إلى ما هو أجدر به وأفضل، وقد استثنى بقولـه 

.)61))(هذه نیتي األكیدة ومشیئة اهللا تحرسها: التي تدل على كمال الثقة في النفس، وكأنه یقول
وعلیه تبدو الحاجة إلى الیمین هنا لدفع مـا ال تمیـل إلیـه الـنفس مـن الحنـث فـي الیمـین، وتـدرك هـذا جیـدا عنـدما 

علــى إمضــاء یمینــه مــع إدراكــه بــأن هــذه الیمــین كانــت خطــأ، وأن الخیــر علــى خالفهــا، تجــد أن بعــض النــاس یصــر 
كمـــن یحلـــف أن ال یـــزور فالنـــا أو ال یكلمـــه، وعنـــدما یـــأتي بعـــض أهـــل الخیـــر إلیـــه لمحاولـــة اإلصـــالح، یـــرفض 

لمثـل هـؤالء، شفاعتهم، بحجة تلك الیمین التي أقسم بها، متذرعا بأن عدم الحنث بالیمین هو التقـوى، فجـاء الحـدیث
أنـه ال یمنعـه یمینـه مـن الرجـوع للحـق -وهو أتقى الناس هللا تعالى-یضرب فیه الرسول علیه السالم مثال على نفسه

.وفعل الخیر
فــالغرض مــن القســم النبــوي هنــا هــو حمــل األمــة علــى فعــل األفضــل، وعــدم اإلصــرار علــى الخطــأ، مــع تــوفر 

.لرجوع عن الخطأ، واهللا أعلمالدواعي التي من شأنها حمل الناس على عدم ا
.غرس الیقین ودفع الیأس عن النفس مع توافر دواعي اإلحباط والقنوط: خامسًا 

من أغراض القسم دفع ما یرى اإلنسان من إحباط في كل مكـان، ودحـض هـذا المحسـوس بغـرس الیقـین واألمـل 
كـان مـا یخبـر بـه مـن بالغیبیـات التـي في النفوس، وهو األمر الذي تصعب مهاجمته بل االقتراب منـه، وخاصـة إذا

. تبدو في الظاهر متناقضة مع الواقع المرئي
شــكونا إلــى رســول اهللا علیــه الســالم وهــو متوســد بــردة لــه فــي ظــل الكعبــة : ومثالــه مــا روى خبــاب بــن األرت قــال

فـي األرض، فیجعـل فیهـا، قد كان من قبلكم، یؤخـذ الرجـل، فیحفـر لـه ((:أال تستنصر لنا؟ أال تدعو لنا؟ فقال: فقلنا
فیجاء بالمنشار فیوضع على رأسه فیجعل نصفین، ویمشـط بأمشـاط الحدیـد مـا دون لحمـه وعظمـه، فمـا یصـده ذلـك 

لیــتمنَّ هــذا األمــر، حتــى یســیر الراكــب مــن صــنعاء إلــى حضــرموت، ال یخــاف إال اهللا والــذئب علــى واهللا عــن دینــه، 
.)62())غنمه، ولكنكم تستعجلون

أصـحابه فـي هـذا الحـدیث بـالتمكین فـي األرض لهـذا الـدین وأهلـه، حتـى یحـل األمـن علیه السـالماهللاَیِعُد رسول
علیهم في جزیرة العرب كلها، وأكد وعده هذا بالقسم، فما هي الغایة من القسم هنا، مع إیمان الصحابة بصدقه؟

السـالم قبـل الهجـرة، ممـا یعنـي أنـه إن المتأمل في سیاق الحدیث، یرى أن هذا الوعد الكریم قد صـدر عنـه علیـه
صدر في وقت كـان یعـیش فیـه المسـلمون حالـة ضـعف وهـوان، ناهیـك عـن الخـوف والرعـب، بحیـث كـان أحـدهم ال 
یــأمن علــى نفســه فــي بیتــه، وعلیــه فــإن مســألة قیــام دولــة إســالمیة تملــك جزیــرة العــرب كلهــا یعــد حــدیثا أشــبه بالخیــال 

أن یؤكـد الخبـر بمـا یـدفع هـذا الـوهم، ویصـبغ علیـه صـبغة الحقیقـة علیـه السـالمواألحالم، ومحل إنكار وشك، فـأراد
الواقعــة، التــي ال مجــال فیهــا للشــك والتــردد، بحیــث یــدفع عــن النفــوس أي وسوســة یمكــن أن تعــرض لهــا حیــال هــذا 
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.الوعد الكریمالوعد الكریم؛ فكان القسم الشریف مراعاة للحال والواقع، الذي ال یحمل ظاهره مبشرات بتحقق هذا
.دفع الشك عن األخبار التي یوهم ظاهرها خالف المتبادر من أول وهلة: سادسًا 

إذا أخبرت بأمر موافق للظاهر فإنك ال تحتاج إلى مـا یؤكـد حقیقـة وقوعـه، ولكـن إذا كـان الخبـر مخالفـا للظـاهر 
للشـك، وهنـا نحتـاج إلـى اســتخدام المـألوف، والواقـع المحسـوس فـإن قبولـه یصـعب علـى الـنفس، واإلیمـان بـه عرضـة 

.القسم في سبیل التأكید على صحة الخبر
علــیهن، وأحــدثكم أقســمثالثــة ((:یقــولمــن ذلــك مــا رواه أبــو كبشــة األنمــاري أنــه ســمع رســول اهللا علیــه الســالم

وال فــتح مــا نقــص مــال عبــد مــن صــدقة، وال ظلــم عبــد مظلمــة فصــبر علیهــا إال زاده اهللا عــزا، : حــدیثا فــاحفظوه، قــال
.)63))(عبد باب مسألة إال فتح اهللا علیه باب فقر

في هذا الحـدیث علـى ثالثـة أمـور یبـدو للنـاظر فـي أول وهلـة أن الواقـع هـو خـالف یقسم رسول اهللا علیه السالم
ما هو مقسم علیه، فالمتبادر إلى الذهن أن الصدقة تنقص المال، وأن التواضع فیه ذلة واسـتكانة، وأن سـؤال النـاس

.باب من أبواب الرزق السهل
ولكــن بصــیرة المــؤمن الــذي ذاق حــالوة اإلیمــان ترشــده إلــى خــالف هــذا الظــاهر، فبالنســبة للقضــیة األولــى فــإن 
المؤمن یوقن بأن المال ال خیر فیه إن لم یكن مباركا، وأن قلیـل المـال المبـارك فیـه خیـر مـن كثیـره بـال بركـة، ومـن 

بالزكــاة، التــي تحمــل معنــى الطهــر والنمــاء، فالصــدقة فــي حقیقــة األمــر إنمــا هــي تطهیــر هنـا جــاءت تســمیة الصــدقة 
للمال من الخبث، فنحن حینما نتصـدق بالمـال الـذي رزقنـا إیـاه اهللا تعـالى، فإننـا فـي واقـع األمـر نعمـل علـى تطهیـره 

مـن الشـوائب غـال ثمنــه، ممـا شـابه مـن حـرام ، قــد یكـون سـببا فـي محـق المــال كلـه، أال تـرى إلـى الـذهب إذا خلــص 
.فقلیل من الذهب الخالص خیر من قنطار من الذهب المشوب بالتراب والشوائب

ثــم إن المــؤمن یــوقن أن المــال الــذي یتصــدق بــه ســیعوض خیــرا منــه، وأن الصــدقة ســبب فــي الزیــادة مــن الــرزق؛ 
َمَثــُل الَّــِذیَن ُیْنِفُقــوَن {:قولـه تعــالىألنـه یتعامــل مـع أكــرم األكـرمین الــذي یقابـل الحســنة بخیــر منهـا، وٕالــى هـذا یشــیر 

ُیَضـاِعُف ِلَمـْن َیَشـاُء َواللَّـُه َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبیِل اللَّـِه َكَمثَـِل َحبَّـٍة َأْنَبتَـْت َسـْبَع َسـَناِبَل ِفـي ُكـلِّ ُسـْنُبَلٍة ِماَئـُة َحبَّـٍة َواللَّـهُ 
بًا لَِّیْرُبَو ِفي َأْمَواِل النَّاِس َفـَال َیْرُبـو ِعنـَد اللَّـِه َوَمـا آَتْیـُتم َوَما آتَ {:وقوله سبحانه)261البقرة(}َواِسٌع َعِلیمٌ  ْیُتم مِّن رِّ

).39الروم(}مِّن َزَكاٍة ُتِریُدوَن َوْجَه اللَِّه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفون
النـاس فـإن اهللا تعـالى یرفعـه وأما التواضع والعفـو عنـد المقـدرة فإنـه مـن شـیم الكـرام، وٕان الكـریم عنـدما یعفـو عـن 

).215:شعراءال(}َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنینَ {:في أعینهم، وٕالى هذا یشیر قول اهللا تعالى
وأما سؤال الناس من غیر حاجة فإنه سبب في غضب اهللا ومقته، وسبیل إلى تكسـب غیـر مشـروع، لـذا فـإن اهللا 

.بأن یمحق بركة ماله، مما یزیده فقراتعالى یعاقب فاعله 
ومــن هنــا فقــد جــاء القســم الشــریف مراعــاة لمــا هــو متبــادر إلــى الــذهن ألول وهلــة، لیزیــل أي شــك تجاههــا، واهللا 

.أعلم
.مقابلة الیمین بالیمین، والتأكید على عدم صحة ما استقر في نفس المخاطب: سابعًا 

وهـي أن الـذي یقسـم یقابلـه المتحـدث بالقسـم، حتـى یتـوازى الكـالم، ثمة ظاهرة لغویة بـارزة فـي الحـدیث الشـریف،
.وحتى یكون الكالم متساویا في درجة التوكید
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ومن جهة أخرى فإن بعض األفكار المستقرة في النفس، نتیجة كثرة المخبرین، تجعل الحاجة ماسة إلى 
وج ربیبته حتى استقر ذلك الخبر في نفوساستخدام القسم لبیان الحكم فیها، وقد شاع أن رسول اهللا یرید أن یتز 

.أزواج، فاحتاج رسول اهللا للقسم لنفي هذه اإلشاعة التي أخذت من النفوس مأخذها
نعــم، لســت لــك : وتحبــین؟ قلــت:یــا رســول اهللا، انكــح أختــي بنــت أبــي ســفیان، قــال: قلــت(( :فعــن أم حبیبــة قالــت

یــا رســول اهللا، : قلــت. إن ذلــك ال یحــلِّ لــي: لنبــي علیــه الســالمبمخلیــة، وَأَحــبُّ مــن شــاركني فــي خیــٍر أختــي، فقــال ا
لـو لـم تكـن فـي فـواهللا: نعم، قـال: بنت أم سلمة؟ فقلت: فواهللا إنا لنتحدث أنك ترید أن تنكح درة بنت أبي سلمة، قال

ــّي بنــاتكن، ــت لــي، إنهــا البنــة أخــي مــن الرضــاعة، أرضــعتني وأبــا ســلمة ثویبــة، فــال تعرضــن عل وال حجــري مــا حّل
.)64))(أخواتكن

موضــوع الحــدیث ذكــر بعــض مــن یحــرم علــى الرجــل نكــاحهن، وهــن أخــوات الزوجــة وبناتهــا، والمحرمــات مــن 
.الرضاع

ویبــدو أن هــذا الحــدیث كــان قبــل أن تســتقر هــذه األحكــام وُتعلــم لــدى النــاس، بــدلیل طلــب أم حبیبــة مــن الرســول 
أن یـنكح درة ابنـة زوجتـه أم سـلمة، ن الرسـول علیـه السـالم یریـدعلیه السالم أن یتزوج أختها، وبـدلیل مـا شـاع مـن أ

.ولو كانت هذه األحكام مستقرة ومعلومة لدى الناس، ما كان هذا الطلب لیكون، وما كان لتلك اإلشاعة أن تكون
ویبــدو أن تلــك اإلشــاعة قــد وقعــت فــي نفــوس أزواجــه موقــع الظــن الشــدید القریــب مــن الجــزم، بــدلیل أن أم حبیبــة 

أن یــدفع هــذا الظــن الشــدید مــن نفوســهن، علیــه الســالمقســمت قبــُل علــى هــذا األمــر، واســتقراره فــي نفوســهن، فــأراد أ
أنهـا : أنهـا ربیبتـه فـي حجـره، وثانیتهمـا: فقابل القسم بقسم مثله، ودلل علیه بأنهـا محرمـة علیـه مـن جهتـین، إحـداهما

.ابنة أخیه من الرضاع
علـى خالفـه، فالقسـم هنـا یقـوي دفـع -أم حبیبـة-لمـا اسـتقر فـي نفـس المخاطـبفجاء القسم الشریف هنا، مراعـاة 

.ذلك الظن، الذي وقع في القلوب موقعا عظیما، واهللا أعلم
.الدعوة إلى اإلیمان بما یخالف هوى النفس: ثامنًا 

مـن مخالفـة من المعلوم بداهة أن المرء یحب نفسه أكثر من أي شيء، ولذا فهو یهـوى مـا تهـوى نفسـه، وینـزعج 
هواها، وهذا یحتاج إلى أن یجاهد نفسه في تحویل هواها إلى هـوى جدیـد، ومطالبتـه بـذلك تحتـاج إلـى مـا یعـززه فـي 

.جهاد نفسه
ال یــؤمن أحــُدكم حتــى أكــوَن أحــبَّ إلیــه مــن فوالــذي نفســي بیــده((:ومثــال ذلــك مــا قالــه رســول اهللا علیــه الســالم

.)65))(والده وولده
اإلسالم مكانة عظیمة، ومنزلة رفیعة، فقد أمرنا اهللا تعالى ببرهما فـي غیـر مـا موضـع مـن كتابـه إن للوالدین في 

نَســاَن {:العزیـز، وجعـل طاعتهمــا مقدمـة علــى كـل طاعــة، مـا لــم تكـن فـي معصــیة الخـالق، فقــال تعـالى ــْیَنا اإلِْ َوَوصَّ
ـــْیَس  ـــي َمـــا َل ـــأَُنبُِّئُكم ِبَمـــا ُكنـــُتْم ِبَواِلَدْیـــِه ُحْســـنًا َوإِن َجاَهـــَداَك ِلُتْشـــِرَك ِب ـــيَّ َمـــْرِجُعُكْم َف ـــَال ُتِطْعُهَمـــا ِإَل ـــٌم َف ـــِه ِعْل ـــَك ِب َل

ــونَ  ــَر {:وقــال أیضــا)8العنكبــوت(}َتْعَمُل ــَدَك اْلِكَب ــْبُلَغنَّ ِعن ــا َی ــانًا ِإمَّ ــَدْیِن ِإْحَس ــاُه َوِباْلَواِل ــُدوْا ِإالَّ ِإیَّ ــَك َأالَّ َتْعُب َوَقَضــى َربُّ
َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمـِة َوُقـل * ِكَالُهَما َفَال َتُقل لَُّهَما ُأفٍّ َوَال َتْنَهْرُهَما َوُقل لَُّهَما َقْوًال َكِریماً َأَحُدُهَما َأوْ 

.)24-23اإلسراء (}اً رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّیاِني َصِغیر 
ــاِلَحاُت {:سـبحانهوكـذا مكانـة الولــد عزیـزة فــي الـنفس، فقـد قــال  اْلَمــاُل َواْلَبُنـوَن ِزیَنــُة اْلَحَیــاِة الـدُّْنَیا َواْلَباِقَیــاُت الصَّ
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ُزیَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمـَن النَِّسـاء َواْلَبِنـیَن َواْلَقَنـاِطیِر {:وقال أیضا)46الكهف(}َخْیٌر ِعنَد َربَِّك َثَوابًا َوَخْیٌر َأَمالً 
َمِة َواَألْنَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمتَاُع اْلَحَیـاِة الـدُّْنَیا َوالّلـهُ اْلُمَقنَطَرِة  ِة َواْلَخْیِل اْلُمَسوَّ }ِعنـَدُه ُحْسـُن اْلَمـآبِ ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ

.)14آل عمران(
سـاغ لــدى وعلیـه فـإن طلـب الرسـول علیـه السـالم أن یكـون أحـب إلینـا مـن اآلبـاء واألبنـاء قـد یبـدو أمـرا غیـر مست

بعض الناس، فلیس من السهل على اإلنسان أن یحب أحدا أكثر من حبه ألبیه وأمـه وولـده، فاحتـاج إلـى القسـم فـي 
.تأكید هذا المعنى

جــواز القســم علــى -أي  الحــدیث-ویســتفاد منــه((:وبنــاء علــى ذلــك لــیس دقیقــا مــا قالــه الحــافظ بــدر الــدین العینــي
بـل هنـاك مـا یسـتدعي الحلـف، وهـو أن : نقـول . )66))(یكـن هنـاك مـا یسـتدعي الحلـفاألمر الُمـْبَهم توكیـدًا ، وان لـم 

.هذا األمر جاء في ظاهره مخالفا لما فطر علیه الناس من محبة اآلباء واألبناء
علیـه السـالم هـي محبـة دیـن وعقیـدة، وحبنـا لـه علیـه السـالم وحقیقة هذا األمر النبوي هي أن محبتنـا لرسـول اهللا 

نا هللا تعالى، فنحن نحبه علیه السـالم لمكانتـه العلیـة عنـد اهللا تعـالى، ونحـن نحبـه علیـه السـالم ألن اهللا هو من محبت
أمرنا بمحبته، وٕان اهللا عز وجل الذي أمرنا بمحبة الوالد، وغرس فینا محبة األبناء، هو الـذي أمرنـا بمحبـة وجلّ عزّ 

حبنـا هللا تعـالى، وٕان طاعتنـا لهـم ال تتقـدم علـى طاعتـه سـبحانه، رسوله علیه السالم، وٕان حبنا لوالدینا ال یتقدم على 
.التي منها حب رسوله علیه السالم، فداه نفسي وأبي وأمي وولدي والناس أجمعین

.إظهار شدة  التعجب: تاسعًا 
أحیانا ال یكون القسم مراد الظاهر، وٕانما یراد منـه إظهـار شـدة التعجـب مـن أمـر غیـر مـألوف، فنقسـم للمخاطـب

.لوضعه في صورة عظمة الحدث
لكـأن ماءهـا نقاعـة واهللا ((:أنـه رجـع إلیهـا فقـالعلیـه السـالم ومن هذا ما روته عائشة في قصة سحر رسـول اهللا 

ال، أمــا أنــا فقــد عافــاني اهللا وشــفاني، : یــا رســول اهللا، أفأخرجتــه؟ قــال: قلــت. الحنــاء، ولكــأن نخلهــا رؤوس الشــیاطین
َر على الن .)67))(اس منه شرًا وخشیت أن أثوِّ

علیـــه الســـالم لعائشـــة مـــاء البئـــر التـــي وجـــد فیهـــا الســـحر الـــذي ســـحره بـــه لبیـــد بـــن األعصـــم یصـــف رســـول اهللا 
الیهودي، ویصف لها نخل تلك البئر، وهذا الوصف یحمل في طیاته دهشة عظیمة لمـا رأى علیـه السـالم مـن تغیـر 

الحنـاء، وحتـى بـدا نخلهـا أشـبه مـا یكـون بـرؤوس الشـیاطین، فـأراد الماء حتى بدا في بشاعته كالماء الـذي نقعـت بـه 
.إظهار التعجبعلیه السالم أن یظهر لعائشة تعجبه من ذلك، فأكد الخبر بالقسم على معنى

وخروج القسم عن مقتضى ظاهره إلى التعجب وارد فـي لغـة العـرب، قـال سـیبویه فـي بـاب حـروف اإلضـافة إلـى 
فیجــيء ! هللا: وفیهــا معنــى التعجــب، وبعــض العــرب یقــول فــي هــذا المعنــى! تــاهللا: تقــولوقــد ((:المحلــوف وســقوطها

.)68))(بالالم، وال تجيء إال أن یكون فیها معنى التعجب، وهللا مثلها إذا تعجبت لیس إال 
َلُهــْم ُجــذاذًا ِإالَّ َكِبیــرًا َلُهــْم َلَعلَُّهــْم ِإَلْیــِه َفَجعَ * َوتَاللَّــِه َألَِكیــَدنَّ َأْصــناَمُكْم َبْعــَد َأْن ُتَولُّــوا ُمــْدِبِریَن {:ومنـه قولــه تعــالى

أن البــاء هــي األصــل، : مــا الفــرق بــین البــاء والتــاء؟ قلــت: فــإن قلــت: قــال الزمخشــري، )58-57األنبیــاء (}َیْرِجُعــونَ 
یـد علـى یـده والتاء بدل من الواو المبدلة منها، وأن التـاء فیهـا زیـادة معنـى وهـو التعجـب، كأنـه تعجـب مـن تسـهل الك

. )69("وتأتیه، ألن ذلك كان أمرا مقنوطا منه لصعوبته وتعذره
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. التأكید على حقائق خفیة: عاشرًا 
ثمــة أمــور تبــدو عصــیة علــى الفهــم واإلدراك، وذلــك لخفــاء ســبیل إدراكهــا، ودقــة مســلكه، ســیما إذا كــان الظــاهر 

.شیئا آخر
جعـل رسـول اهللا علیـه السـالم یعطـي حـدیث العهـد باإلسـالم، فمثال طبع الناس من حب العدل واإلنصاف، ولمـا 

وال یعطــي الســابقین، ویكــون مــن أعطــاهم مــن أقاربــه، فــإن الظــاهر أنــه مــال إلــى قرابتــه، ونســي أنصــاره، ولــذا ســارع 
الســالم، فاحتــاج إلــى القســم الشـیطان إلــى قلــوب بــض األنصــار، فنطقــوا بمــا ســوله إلــیهم، وبلــغ ذلــك رســول اهللا علیــه

.شدهم إلى خفاء حكمته عنهم، وأنهم هم األحب واألقرب إلیه، ما یمثل رحمته في وقایتهم من الهلكةلیر 
ُأتـى بمـال أو بسـبي فقسـمه، فـأعطى رجـاال وتـرك رجـاال، فبلغـه فعن عمرو بن تغلب أن رسـول اهللا علیـه السـالم

إنــي ألعطــي الرجــل وأدع الرجــل، والــذي فــواهللا: أمــا بعــد((:أن الــذین تــرك عتبــوا، فحمــد اهللا ثــم أثنــى علیــه، ثــم قــال
أدع أحب إلّي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقوامـا إلـى مـا جعـل 

فـواهللا مـا أحـب أن لـي بكلمـة رسـول اهللا علیـه : فقـال عمـرو" اهللا في قلوبهم من الغنى والخیر، فـیهم عمـرو بـن تغلـب
.)70)) (عمالسالم حمر الن

موضــوع الحــدیث یتعلــق بسیاســة الرســول علیــه الســالم فــي توزیــع العطایــا علــى النــاس، فقــد كــان یعطــي بعــض 
الناس دون بعض، وظاهر هذا الفعل أنه مخالف للعدل والحكمة، فلقیت هـذه السیاسـة عتـب بعـض مـن لـم ینـل مـن 

لمـن أعطـى، فلمـا بلغـه ضـیل منـه علیـه السـالمدلیـل تفهذا العطاء شیئا، ظنـا مـنهم أن عطـاء الرسـول علیـه السـالم
ذلــك بــین الحكمــة التــي اقتضــت منــه أن یفعــل هــذا الفعــل، وهــي أنــه یعطــي مــن یعطــي تألیفــا لقلبــه، لضــعف إیمانــه، 
وحداثة إسالمه، مما یـدل علـى أن مـن لـم یعطـه رسـول اهللا علیـه السـالم هـو أحـب إلیـه ممـن أعطـاه، فهـذا الحرمـان 

بقــوة إســالم صــاحبه، وثبــات إیمانــه، بحیــث ال یحتــاج لمــال یثبــت ن رســول اهللا علیــه الســالمكــان بمثابــة الشــهادة مــ
.إیمانه

الخاتمة
تحــدث هــذا البحــث عــن القســم الظــاهر فــي كــالم رســول اهللا، وبــّین ألفــاظ القســم التــي اســتعملها رســول اهللا، وذلــك 

واهللا، ورب الكعبة، ومقلب القلوب، والذي نفسي بیده، وحاولـت الدراسـة أن تبـین الداللـة البیانیـة السـتخدام هـذه : نحو
ت أیضـــا أن ترصــد بعـــض أغــراض الحـــدیث النبــوي فـــي األقســام الخاصــة فـــي لغــة رســـول اهللا علیــه الســـالم، وحاولــ

استعمال القسم، كالتحذیر من مخالفة الشرع مع توفر دواعي الهـوى، واإلخبـار بـأمر غیبـي والحـث علـى السـعي فـي 
طلــب اآلخــرة وتقدیمــه علــى طلــب الــدنیا، والحــث علــى تغییــر مــا اســتقر فــي النفــوس مــن موروثــات غیــر صــحیحة، 

وتأكید الحقائق التي تخفى على الناس، هذا وقد تضـمنت الدراسـة نتـائج أخـرى یمكـن العـودة ومقابلة الیمین بالیمین،
. إلیها في ثنایا البحث
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:هوامش البحث
.265م، ص 1981-ه1401، مكتبة الرسالة الحدیثة، األردن، عمان، لغة القرآن الكریم، الجلیل عبد الرحیمعبد -1
، 1لبنان، ط –علي حسین فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت : زهیر، شرحه وقدم له زهیر بن أبي سلمي، دیوان -2

.105م، ص 1988/ه1408
.1535، والترمذي في سننه ح 5375أخرجه أحمد في مسنده ح -3
–بیروت -مكتبة المنار اإلسالمیة -، طبع مؤسسة الرسالة زاد المعاد في هدي خیر العبادابن القیم، محمد بن أبي بكر، -4

. 163ص1شعیب األرناؤوط، وعبد القادر األرناؤوط، ج: ، تحقیق1986–1407الكویت، الطبعة الرابعة عشر ، 
.1483المحیطالقاموسالفیروزآبادي، -5
.110ص13جالمخصص في اللغةابن سیده، ابو الحسن علي بن إسماعیل، -6
.516ص11جفتح الباريابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، -7
السادسة، : دمشق، الطبعة–محمد علي حمد اهللا ، دار الفكر / مازن المبارك . د: ، تحقیقمغني اللبیبابن هشام، -8

.529، 372م، ص 1985
عبد الحمید هنداوي، : ، تحقیقالجوامعهمع الهوامع في شرح جمع السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین، -9

.2/483مصر، –المكتبة التوفیقیة 
كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، : ، تحقیقالظرف والظرفاء= الموشى الوشاء، محمد بن أحمد بن إسحاق بن یحیى،  -10

.18م، ص1953-هـ 1371الثانیة، : مطبعة االعتماد، الطبعة- شارع عبد العزیز، مصر 
.2/499الطبعة الخامسة عشرة، : النحو الوافي، دار المعارف، الطبعة: س حسن، الكتابعبا-11
،  شركة دار األرقم بن محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءالراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسین بن محمد، -12

.1/356هـ، ص 1420األولى، : بیروت، الطبعة–أبي األرقم 
أحمد األلفي، مطبعة مدرسة والدة عباس : ، صححه وشرحهبالغات النساءر، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر، ابن طیفو -13

.53م، 1908-هـ 1326: األول، القاهرة، عام النشر
.31-30، بتصرف ص أسالیب القسم في اللغة العربیةكاظم فتحي الراوي، -14
.317م، ص 1999-هـ1419الثانیة : دار المنار، الطبعة، دراسات في علوم القرآنمحمد بكر إسماعیل، -15
.320–318المصدر نفسه، ص -16
أحمد : ، تحقیقتفسیر القرطبي= الجامع ألحكام القرآن القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ، -17

.10/172م، 1964-هـ 1384الثانیة، : القاهرة، الطبعة–البردوني وٕابراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة 
3م، ج1988-هـ 1408الثالثة، : عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: ، تحقیقالكتابسیبویه، -18
.496ص
الكتب محمد عبد الخالق عظیمة، عالم : ، تحقیقالمقتضب، المبرد، محمد بن یزید، أبو العباس، 3/497، الكتابسیبویه، -19
.2/324بیروت، –

.2/465الطبعة الخامسة عشرة ، : ، دار المعارف ، الطبعةالنحو الوافيعباس حسن ، -20
.516ص 11هـ، ج1/1407، طبع دار الریان طفتح الباريابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، -21
، دار المعارف، للقرآن ومسائل ابن األزرقاإلعجاز البیاني عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة بنت الشاطئ، -22

.224–221الثالثة، ص : الطبعة
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، طبع بإذن رئاسة إدارات البحوث اتجاهات التفسیر في القرن الرابع عشرفهد بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومي، -23
-هـ1407األولى : م، الطبعة5/8/1406وتاریخ 5/ 951العلمیة واالفتاء والدعوة واالرشاد في المملكة العربیة السعودیة برقم 

.3/937م، 1986
محمد إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة للنشر : ، حققه وعلق علیهالفروق اللغویةالعسكري، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا، -24

.56مصر، ص –والتوزیع، القاهرة 
.51-49باختصار ص. م1994شقدار القلم، دمإمعان في أقسام القرآن،عبد الحمید الفراهي، -25
-حسن عباس الشربتلي، مكتبة الغزالي : ، طبع على نفقةروائع البیان تفسیر آیات األحكامالصابوني، محمد علي،-26

.1/312م، 1980-هـ 1400الثالثة، : بیروت، الطبعة–دمشق، مؤسسة مناهل العرفان 
، 2شوقي ضیف، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط: سلیمان جمال، قدم له، جمعه وحققه عادل ، دیوان األحوصاألحوص-27

.أصبحت أمنحك : ، وروایة الدیوان 209م، ص 1990/ه1411
.3/267المقتضبالمبرد، -28
.503- 502/ 3جالكتابسیبویه، -29
.101-93، باختصار وتصرف یسیر صإمعان في أقسام القرآنعبد الحمید الفراهي، -30
وَأِلَه َیْأَله َأَلهًا َأي َتَحیََّر، وَأصله . ِفي اْسِم اْلَباِري ُسْبَحاَنُه ِإنَُّه مْأخوذ من َأِلَه َیْأَله إذا َتَحیََّر، َألن اْلُعُقوَل َتْأَلُه ِفي َعَظَمِتهِ یَل -31

ُهَو مْأخوذ َمْن َأِلَه َیْأَلُه ِإَلى َكَذا َأي لجَأ ِإَلْیِه َألنه : ُل َوِلْهُت، َوِقیلَ َوَقْد َأِلْهُت َعَلى ُفَالٍن َأي اْشَتدَّ َجَزِعي َعَلْیِه، ِمثْ . َوِلَه َیْوَلُه َوَلهاً 
: بیروت، الطبعة–،  دار صادر لسان العربمحمد بن مكرم بن على، :  ابن منظور.ُسْبَحاَنُه الَمْفَزُع الَِّذي ُیْلجُأ ِإَلْیِه ِفي ُكلِّ َأمر

.13/469هـ ، 1414-الثالثة 
.5320ح النسائي،  و3416وح3416ح البخاريأخرجه -32
ایم اهللا، بكسر الهمزة وبفتحها، والمیم مضمومة، وهو اسم عند الجمهور، وحرف عند الزجاج، وهمزته همزة وصل عند -33

د، وأصله یمین اهللا، األكثر، وهمزة قطع عند الكوفیین ومن وافقهم، ألنه عندهم جمع یمین، وعند سیبویه ومن وافقه أنه اسم مفر 
.522و521ص11جفتح الباريابن حجر، : باختصار من. وایمن اهللا: ویجمع ایمنا، فیقال 

.1688خرجه مسلم حوأ6788ح البخاريأخرجه -34
.3762حالنسائيو. 6956، و6253، و6243و6956ح البخاريأخرجه -35
.526377ص13فتح الباري ج: وانظر. مادة قلب، المفردات في غریب القرآنالراغب األصفهاني، -36
بجوار محافظة مصر، -، مطبعة السعادة المنتقى شرح الموطأسلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي، -37

.3/260) الثانیة، بدون تاریخ: الطبعة-ثم صورتها دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة (هـ، 1332األولى، : الطبعة
.527و526ص11جفتح الباريحجر، أحمد بن علي العسقالني، ابن -38
،  دار إحیاء التراث عمدة القاري شرح صحیح البخاريالعیني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین، -39

.25/94بیروت - العربي 
.514ص11جفتح الباريابن حجر، أحمد بن علي العسقالني،  -40
.1599حمسلم، و52حالبخاريأخرجه -41
، مكتبة مصطفى البابي عمدة القاري شرح صحیح البخاريالعیني، بدر الدین أبي محمد محمود بن أحمد، -42

قلب، دون أن ُینسب –1/687اللسانو9/143التهذیبو5/171العینوقد ورد البیت في . 298ص 1م، ج1972الحلبي
.ألحد 
.2654حالجامع الصحیحمسلم، -43
.وفي إسناده مقال، وضعفه األلباني وشعیب األرناؤوط. 3264، وأبو داود ح11462حمسندهأخرجه أحمد في - 44
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.3147حالنسائيهذا حدیث حسن صحیح، وأخرجه : وقال1656ح الترمذيأخرجه -45
. 1151، وأخرجه مسلم ح7100، و7054، و5583، و1805حالبخاريأخرجه -46
.105، ص دیوان زهیرزهیر بن أبي سلمى، -47
محمــد : ه، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحادیثــه1379بیــروت، -دار المعرفــة . ط(، فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاريابــن حجــر، -48

عبد العزیـز بـن عبـد اهللا: محب الدین الخطیب، علیه تعلیقات العالمة: فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه
.4/233، )بن باز

عبـد الفتـاح : السـنن الصـغرى للنسـائي، تحقیـق= المجتبـى مـن السـننالنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بـن علـي، -49
.7/6حلب، –أبو غدة،  مكتب المطبوعات اإلسالمیة 

.617ح الترمذي، و990حمسلمأخرجه -50
.3699حالبخاريأخرجه -51
.2439، ومسلم ح4930حالبخاريأخرجه -52
.129صالبالغة فنونها وأفنانها،علم المعاني فضل حسن عباس، . د: انظر-53
.102ص1جفتح الباريابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، -54
.سبق تخریجه-55
.106-105بتصرف ص1984: ، دار اقرأ، بیروتالحدیث النبوي الشریف من الوجهة البالغیةكمال عز الدین،-56
.2296حمسلم، و6062، و3857، و3816، و3401، و1279حالبخاريأخرجه -57
.114-113ما بین القوسین مستفاد من الحدیث النبوي الشریف من الوجهة البالغیة، كمال عز الدین ص-58
.2404، ومسلم ح3498، و3973، و2847، و2783حالبخاريأخرجه -59
، 6340، و6302، و6300، و6273، و6249، و5199، و5198، و4153، و4124، و2964حالبخـــــــاريأخرجـــــــه -60

.في روایة أخرى أنه لما توفرت له اإلبل حملهم حملهم علیها، ثم ذكر القسم .1649حمسلم ، و7116، و6342و
.114ص، بتصرف الحدیث النبوي الشریف من الوجهة البالغیةكمال عز الدین،-61
.سبق تخریجه-62
.2588حمسلم، و1969، و56حالبخاريأخرجه -63
.5057، و4831، و4818، و4817، و4813حالبخاريأخرجه -64
.44حمسلم، وأخرجه 14حالبخاريأخرجه -65
.144ص1جعمدة القاريالعیني، بدر الدین، -66
.2180، ومسلم ح5716و5430حالبخاريأخرجه -67
.498-497ص3جالكتابسیبویه، -68
.3/122،  الكشافالزمخشري، -69
.150، و150حمسلم، و881حالبخاريأخرجه -70

المراجع
.القاهرة–، مؤسسة قرطبة المسندأحمد بن محمد بن حنبل، -1
ــوان األحــوصاألحــوص، -2 ، 2شــوقي ضــیف ، مكتبــة الخــانجي بالقــاهرة، ط: ، جمعــه وحققــه عــادل ســلیمان جمــال، قــدم لــه دی

.م1990-هـ1411
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–محمد عـوض مرعـب، دار إحیـاء التـراث العربـي : ، تحقیقتهذیب اللغةاألزهري، محمد بن أحمد بن الهروي، أبو منصور، -3
. م 2001األولى، : بیروت، الطبعة

.هـ1407طبع دار الریان الطبعة األولى فتح الباريابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، -4
.إبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهالل. د مهدي المخزومي، د: ، تحقیقالعینالخلیل بن أحمد الفراهیدي، -5
:الراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف-6
-األولــى : دمشـق بیــروت، الطبعـة-صـفوان عــدنان الـداودي، دار القلــم، الـدار الشــامیة : تحقیــقالمفـردات فــي غریــب القـرآن،-

. هـ1412
.هـ1420األولى، : بیروت، الطبعة–،  شركة دار األرقم بن أبي األرقم ت األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءمحاضرا-
بیــروت، –،  دار الكتـاب العربــي عــن حقــائق غــوامض التنزیــلالزمخشـري، أبــو القاسـم محمــود بـن عمــرو بـن أحمــد، الكشـاف -7

البـن المنیـر اإلسـكندري، وتخـریج أحادیـث ) نتصـاف فیمـا تضـمنه الكشـافاال(هـ، الكتـاب مـذیل بحاشـیة 1407-الثالثة : الطبعة
. الكشاف لإلمام الزیلعي

.لبنان، الطبعة األولى–علي حسین فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت : ، شرحه وقدم لهدیوان زهیرزهیر بن أبي سلمى، -8
بجــوار محافظــة مصــر، -، مطبعــة الســعادة رح الموطــأالمنتقــى شــســلیمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أیــوب بــن وارث التجیبــي، -9

.هـ1332األولى، : الطبعة
.م1988-هـ 1408الثالثة، : عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: ، تحقیقالكتابسیبویه، -10
خلیــل إبــراهیم جفــال، دار إحیــاء التــراث العربــي، : تحقیــقالمخصــص فــي اللغــةابــن ســیده، أبــو الحســن علــي بــن إســماعیل، -11

.م1996هـ 1417الطبعة األولى، بیروت 
عبـد الحمیـد هنـداوي، : ، تحقیـقهمـع الهوامـع فـي شـرح جمـع الجوامـعالسیوطي، عبد الرحمن بـن أبـي بكـر، جـالل الـدین، -12

.مصر–المكتبة التوفیقیة 
أحمـد األلفـي، مطبعـة مدرسـة والـدة عبـاس : ، صـححه وشـرحهبالغات النسـاءاهر، ابن طیفور، أبو الفضل أحمد بن أبي ط-13

.م1908-هـ 1326: األول، القاهرة، عام النشر
، دار المعــارف، اإلعجــاز البیــاني للقــرآن ومســائل ابــن األزرقعائشــة محمــد علــي عبــد الــرحمن المعروفــة بنــت الشــاطئ، -14
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اللغز الشعبي
لعوبي رابح د .أ

قسم اللغة العربیة وآدابها
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
ǀ واالصطالح ، ونشأة اللغز الشعبيیبین  ھذا المقال  مفھوم اللغز في اللغة җǛƝǄƐ Ǆƹǃ ¤ ǀ ƌ ǘǛƌ һǃ   ǀ җǛǉǛƣǃ

 ǃ ، وذلك من خالل نماذج مختارة ومفصلة تفید الباحث شعرا ونثراصورالتعبیر عن الموضوع الواحد¤ 
 ƸƶƞҚƺƵǚǃ.

.  اللغز الشعبي،  شكله، مضمونه، أنواعه، خصائصه:  كلمات المفاتیح

Résumé
Cet article traite le thème de l’énigme populaire à partir de l’analyse du concept lui-
même en passant par les origines et les sujets abordés. Aussi, cet article  indique les
caractéristiques du contenu et de la forme d’expression (prose ou poésie) utilisés dans
les sujets de l’énigme.

Mots clés : Enigme populaire, forme d’expression, genre, caractéristique, contenu.

Abstract
This article investigates the theme of popular riddle starting from the analysis of  the
concept itself taking into account the origins and the discussed subjects. Furthermore,
this article indicates the characteristics of the content and the form of expression
(prose or poetry) used in the riddle’s subjects.

Keywords: Popular riddle, form of expression, genre, characteristics-content.
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:                                                                        أوال ـ مفهومه
:ـ  في اللغة1

دلس فیها على : لغز في یمینه و . مال به عن وجهه: لغز الشيء : یقال. لغز یلغزاسم مشتق من فعل 
.حفره ملتویا ،مشكال على داخله:المحلوف له، وألغز الیربوع جحره 

كلمه : عمى مراده و لم یبینه، والغزه  مالغزة : الغز الكالم و . التعمیة، وهي ضد البیان: كالمواللغز في ال
.اإلبهامعلى طریق اللغز أو 

سكون حجر الیربوع وأیضا الفار والضب، وكذلك بفتح الالم و : تحهااللغز بضم الالم و سكون الغین و فو 
. الغین

.ومن هذا المفهوم أطلق على الطریق الملتویة المشكلة على سالكها 
:في االصطالح . 2

ناصر لها وجه الشبه بالمعنى هو الكالم الغامض أو الذي فیه تعمیة، یقصد به أمرا ما، یدرك من خالل ع
.المقصود أو بأسرار المراد الذي أبهمته التعمیة في الكالم أو األسماء و األفعال

:تطور مفهومه . ثانیا 
: حاجى یحاجي محاجاة و حجاء: الفعل منهاة أو األحجوة ، واألولى أشهر، و یدل  في العامیة على األحجی

.عن المعنى للمغالطة واختبار الذكاء، أو مغالبته في الحجىیختلف اللفظ فیها ألقى كلمة متحجیة،
أي غالبته في :حاجیته  فحجوته : یقال . ومن ثم فاألحجیة ذات صلة بالحجى وهو العقل والفطنة والذكاء

.الفطنة فغلبته
صنف أحاج، تطلق على الكالم المغلق كاللغز یتحاجى الناس فیها، و بالتالي فهيفاألحجیة وجمعها أحاجي و 

.من األلغاز التي هي جنس أدبي  شعبي في العامیة و الفصحى
هو یحتوي على ك كل ترابط أو شبه أو اختالف، و اللغز في جوهره استعارة ،تنشأ نتیجة التقدم العقلي في إدراو 

.عنصر الفكاهة الكامن في عدم التوقع 
:ثالثا ـ غایتـه

:      أربعة، و هي
.االختبار المعرفيـ 1
التربیة العلمیة -ـ 2
التسلیة البریئة-3

المداعبة -4
ومن ثم نعرف المستوى المعرفي للممتحن، إما بطرح اللغز علیه بغرض حله، أو بالتباري الذهني بین 

ففي اللغز الشعري یكون الجواب علیه شعرا، أما النثري .  لغز في جوابهشخصین أو أكثر، مع مراعاة صیغة ال
فیكون نثرا، وكل منهما  تربیة مباشرة سواء في السهرات أو مجالس األنس، فضال عن أنها تزجیة لوقت الفراغ، أو 

األطفال قبل النوم الصبایا أو بغرض إثارة مشاعر مرتبطة بلیل أو باجتماع الناس واألطفال و تسلیة بمناسبة سعیدة
.من قبل الجدة او األم 
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:رابعا ـ نشأته
بحثا عما ،اهر الطبیعة و ظواهر الحیاةتعود إلى مرحلة اإلنسان البدائي الذي كان یحاول التالؤم مع مظ

یحیط به من قوانین، أو رغبة في اكتشاف أسرار موجودات أثارت إحساسه أو شغلت باله وجعلته یفطر في 
دى نضارة رؤیته من خالل أشكال التعبیر الشعبي، مثل األسطورة  والحكایة  والخرافة و اللغز صیاغة تعكس م

.الذي یمثل نظرة العقل البدائي إلى الحیاة وغموضها 
ومن ثم لعبت األلغاز دورا مهما في حیاة الناس  في مختلف العصور، وشمل أفرادا كبارا وصغارا  وجماعات، 

التي كانت كما یقول bantous)1(مناسبات، كما هي الحال عند قبائل البانتو حتى أصبح عند البعض یمیز
:جیمس فریزر

:تحتفل بسقوط األمطار برقص النساء عرایا و هن یغنین 
))اسقطي أیتها األمطار ((

)2(فإذا اقترب منهن شخص ضربنه و طرحن علیه ألغازا لیحلها

وشبیه هذا ما یحدث أیضا عند بعض قبائل الهند الصینیة قبل موسم حصاد األرز، فان حل لغزا صاح 
: الجمیع 

.                        )3())دع ارزنا ینمو في الجبال و السهول ((
.وحین ینتهي موسم الحصاد ینتهي طرح األلغاز إلى انتهاء میعاد الزرع الثاني

:وهو ما یدفعنا إلى طرح األسئلة التالیة . وهذه الظاهرة   تجعلنا أمام لغز اللغز
ـ ما سبب وجوده ؟1
ـ  ما الغایة من االنشغال به في مناسبات معینة ؟ 2
ـ  هل یؤدي الخوف من حدوث كوارث  إلى اإللغاز ؟3
ـ هل اإلتیان به وسیلة خداع ظواهر غیبیة غیر مرغوبة ؟4

عدیدة ال مندوحة لنا من اإلجابة علیها إال من خالل معتقدات بدائیة، كاالعتقاد بأن مصیر القبیلة أوأسئلة
لهذا تتخذ من األلغاز ذریعة إلى جلب الخیر بعض األفراد مرهون بمواسم أو مناسبات متكررة في حیاة الناس،

ذا یكون إشراك الشعور باأللغاز والبحث و على هودفع الشر، وبذلك تكون العقول مرتاحة من أوهام المخاطر،
عن حلها باعثا على إحالل الثقة بالنفس في القدرة على التأثیر في القوى الخفیة التي یعتقدون أن زمام األمور 

. بیدها
فحل اللغز إذن هو بمثابة العصا السحریة التي تزیل الحیرة وتثیر االنشراح واألفراح، فاكتناه العقل البدائي 

، )5(أو العیافة)4(الغموض فیما یثیر تساؤله ،كأنه امتالك لقدر من السحر أو المدارك الغیبیة، مثل القیافة لظاهرة
.)6(أو العرافة 

. ولعل فیما تقوم به بعض القبائل االنجلیزیة حتى الیوم ما یقف دلیال قویا لسر اإلتیان باأللغاز في مناسبات
ر ما یتعلق بعادة بعض القبائل في حالة وفاة شخص من أفرادها، لجیمس فریز )) الغصن الذهبي((ففي بحث 

.)7(فقبل تكفینه تطرح األلغاز حفاظا على بقاء روحـه، ویقوم بذلك المسنون أیضا في المقبرة قبل الدفن 



2013مارس-33عدد  اللغات والثقـافة واآلدابفي  التواصل  

166

فهل یعني هذا أن االهتمام الروحي للقبائل باعث على شیوع هذه الظاهرة أو نشوء لبعض القبائل دون 
و وٕان انطبق على بعض األلغاز فانه ال ینطبق على جمیعها؛ الرتباط نشأة اللغز بالبیئة والمنحىالبعض؟  وه

.والتجربة والمعرفة المتعلقة بحقائق األشیاءوالخبرة 
ومن ثم تختلف األلغاز من حیث الشـــكل والـمضـمون، وبالتالـي تـتـعــدد المجاالت والدالالت، فبعضها یشمل 

.اإلنسـان، وبعضها عالـم الحـیـــــوان والبعض اآلخر عالم الطبیعة أو الكون عالــم 
التي تضمنت لغز أبي  ))  اودیـب((أو في ثنایا أشكال أدبیة،  كـصـورة  الـملــك كل ذلك في أسالیب متنوعة،

في المساء على الهول الذي تساءل عن الكائن الذي یمشي في الصباح على أربعة وفي الظهیرة على اثنین، و 
.ثالثة 

والحكایة التي ذكرت في أول سیرة عنـترة  ین شـداد فقد تضمنت ألغازا في األوصاف التي قدمها أبناء نزار بن 
و هذه األوصاف تتعلق بالبعیر الذي رأوه في وادي السمعمع، كما .  معد بن عدان أمام المـلك األفـعى الـجوهـري

. بعد الطعام الذي اولمه الملك لهمتمثلت  أیضا في تفسیرهم لحدیثهم
وقد تتشابه ألغاز من منطقة إلى أخرى، ومن بلد إلى آخر في  الموضوع أو المضمون، واألسلوب أو التركیب 
وبعض األلفاظ، وال تنعدم فیها  أو فـــــــي بعضها جوانب حضاریة أو تاریخیة أو تربویة أو تعلیمیة أو خلقیة أو 

ة، أو بصورة عامة ما یتعلق بأعضاء اإلنسان  وحاجـــاتـه، أو األشیــــاء واآلالت المستعملة اجتماعیة أو اقتصادی
و كذلك ما یتعلق بالحیوان ونتائجه، أو النبات وأزهاره وثماره، أو اإلجرام، وما إلى ذلك مما أدركه اإلنسان . فیها 

:الي وهذا ما نتبینه  في العنصر الت. بعقله أو بخیاله أو إحســاسـه
موضوعاته. خامسا 

وهي تعكس . عدیدة ومتنوعة، حسیة ومعنویة وكائنات حیة وجامدة، والتي ارتبطــت بـبعضها أو انفصلت
مظاهر أو ظواهر، و تمثل صفات بعیدة أو قریبة، حقیقیة اواستعاریة، وتوحي بمدى التقدم الفكري وآفاق التصور 

و إلیضاح هذا كله، نعتمد . أو الخرافي أو الدیني، و ما إلى ذلكالذهني او الطموح النفسي أو المعتقد الوهمي
.التصنیف التالي لموضوعاته 

:اإلنسان و أعضائه . 1
:جاءت األلغاز في هذا  شعرا و نثرا، و تعـلقت  بما یلي 

.ا ـ  آدم و حواء،
.ب ـ المرأة والجنین والمولود و األم

ج ـ اإلنسان وأعضائه كالیدین والرجلین واألصابع ومفاصلها واألظافر والعینین أو العین واألنف والمنخرین 
. واللسان واألسنان والشعر األسود واألبیض والثدي و أطواره

.د ـ  خروج الروح من الجسد
.  ه ـ  المیت و حامله

:نثرا ومن األمثلة على بعض هذه الموضوعات لغز الجنین شعرا و 
مائتین و تسعین یوم و هو صایم***القلیل المسكین، الساكن في بالد الحمایم -أ

.حاجیتك، اسبولة  في  بیر، ما عرفتها ال قمح و ال شعیر -ب
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:و من أمثلة الغاز في أعضاء اإلنسان لغز العین شعرا و نثرا
ال ال زینة الریش دایر بیها و ملیح علیها -أ

اللي تنباع بالمال ،و قلیل الي ینعطى فیها ماهي
الزینة زینة الریش، و الریش ملیح علیها -ب

ماتنباع بالمال و الكانت حاجة توصل لیها 
:ـ  اآلالت و األشیاء المستعملة في حاجات اإلنسان 2

المنجل و الفرن والكیر و المنفاخ و عود كالملح و المرأة و الساعة و الحذاء و الدراجة و السیارة و القطـار و
الثقاب و البندقیة و المدفع و المسدس و الطـبـلــة و السرج و الحصیر و الكوخ و اإلبرة والقـلم  والقرطاس والرسالة 

:و من أمثلثها شعرا و نثرا. والــكـــتابــــة و التحیة و السالم و القرآن الكریم
:القلمأ ـ لغز الرسالة و الكتابة و 

و المحراث ذهب   *** األرض فضة -أ
یا والــلـه عـــــجب ***الزریعة تتكلم 

. بالدي یالبیضا و زریعتها یا لكحلة ،الخماس واحد و تجیب لخبار وین ما كان-ب 
:الحیوان و نتاجه. 3

. وألغازه عدیدة، شعرا و نثرا، في األلیف و نتاجه كالدجاجة و البیضة و الناقة و القط و الكلب
:وفي  غیر األلیف كالحیة والسلحفاة و القنفذ و الغراب و السمكة، و من أمثلة ذلك لغز القط شعرا و نثرا 

یحوم على الفا وین یصیبو ***على اللي اسمو بالقاف -أ
و كـــلمة الـــــــفا  تجیـتبو***  قــاف تـدیـته كــلمة ال

عینه زرقه ، وذنه ورقه ، و متحزم  للسرقه -ب
:النبات و أزهاره و ثماره .  4

:عدیدة ، صیغت شعرا ونثرا، و منها 
ر ما یتعلق بسنبلة القمح و النخلة و ثمرها و عنقود العنب، و البرتقال و الرمان و البطیخ و الدالع و ثم

:و من أمثلتها شعرا و نثرا .  القطاني أو الذرة و البصل و الزیت و ماء نفایة الزیتون
:النخلة . أ

تبدأ بالنون، و النون في السما تنوح 
هي حنینه، و اللي في قلبها مجروح 

:ب ـ  الدالعة 
. على دار مدورة ،من برا مخضره، و من داخل محمره

.سكانها عبید و تنحل بالحدید
:األجرام السماویة أو الفلك:ـ 5

.مثل الشمس و القمر و السماء و النجوم، و الغاز هذه قلیلة شعرا أو نثرا
:ومن أمثلتها 
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:أ ـ   لغز الهالل صار قمرا 
یمین ما فیه حنثه *** عبد الصمــد حلــف یمیــن 

كبر و ولى أنثى *** ریت الذكر اللي كان صغیر 
:لغز الشمس و القمر و السماء .  ب

زوج خبز في مایدة، وحده حامیة، لخرى باردة 
:الغاز في الدین.6

.كالتي تتعلق برمضان والقرآن الكریم و الصلوات والجمعة والعید
:ومن أمثلتها لغز رمضان 

:شعرا -أ
للرجـال و النســوان *** علـى هدیــه مـن الرحمــن 

وٕاال خارج من الملة*** ما یاكلها كان مریض العلة 
:نثرا -ب

.نقیة، ما یاكل فیها  سلطان و ال رعیة، و من الصبح للعشیة)صحن(عندي ازالفه 
:الغاز في متفرقات .7

و من أمثلتها . كالعرض و الدین و السلفة و الحبس و المقبرة و العام أو السنة و شهورها و أسابیع كل شهر
: أ ـ  شعرا 

:لغز السنة و شهورها و أیامها و أسابیع الشهر
ثمة راجل بال جسم     و فیه   أطناش  اسم -

و خمسة و ستین قسمو سبعه و ثالث مایه
:نثرا . ب

.عندي شجره فیها طناش عرف ، كل عرف فیه اربعة تفاحات 
: سادسا ـ   خـصـائصـه

التوقیع الصوتي -1
تنوع صور التعبیر عن الموضوع الواحد   -2
الرمزیة -3
التكرار-4
ـ طابع الحكایة الشعبیة 5
: وتبیانها في ما یلي 

:   ـ التوقیع الصوتي1
حرص الذوق الشعبي على انسجام األصوات في األلغاز ،لتأثره باأللحان و األنغام، و من ثم راعى انتقاء 

تفضي إلى ترسل شعبي قائم على اإلیقاع الصوتي الذي یسهل األلفاظ والمعادلة في تقطیع جمل األلغاز، بحیث
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حفظه و تداوله عبر األجیال التي الفت منذ قدیم الزمان الشغف باأللحان الحسان، و ما ذاك إال لما في النفس 
.من میل إلى أرقى وأعمق وأدق الوقع 

و لها على ذلك في . فاأللفاظ على تنوعها قد تكون لذیذة كنغمة األوتار، أو تكون ردیئة منكرة كصوت الحمار
.)8(الفم حالوة العسل أو مرارة الحنظل ،ألنها تجري مجرى النغمات و الطعوم 

ف المعاني لهذا أولى الجاحظ أهمیة كبرى لجمال الصیاغة، لما لها من مكانة في معیار البراعة، على خال
:التي هي كما قال 

، فالشأن لیس في اإلتیان بها و إنما في )9())مطروحة في الطریق، یعرفها العربي و العجمي، و البدو والقروي((
إخراجها في سبك جید یضفي علیها طابعا جذابا ،سواء من حیث الوزن أو اللفظ أو المخرج، فجمیعها تتضمن 

اعة الصیاغة التي ال یشترك فیها الناس اشتراكهم في األفكار التي یضفي حسن االختیار وجودة الصقل و بر 
.علیها كل واحد أسلوبا خاصا به 

وكالهما یحسن منثور . و من ثم كان المبدع الشعبي ِیؤثر اإلیقاع اللفظي، إما عن طریق السجع أو االزدواج
ج، و لو استغنى كالم عن االزدواج لكان القرآن و ال تكاد تجد لبلیغ كالما یخلو من االزدوا((الكالم بل ویحلیه،

الكریم؛ ألنه في نظمه خارج من كالم الخلق، و قد كثر االزدواج فیه حتى حصل في أوساط اآلیات، فضال عما 
.)10())تزاوج في الفواصل منه 

، )11())مة وأخواتهاوكان صلى اهللا علیه و سلم ربما غیر الكلمة عن و جهها للموازنة بین األلفاظ وٕاتباع الكل((
)12())و الحكیم العلیم بالكالم یتكلم على قدر المقامات ((مراعاة لحسن الموقع،

وهذا ما كان من الفنان الشعبي ، فدیدنه الحرص على التوقیع الصوتي الذي یخدم الحفظ و یروج التراث 
مما تكلمت به من جید الموزون، فلم ما تكلمت به العرب من جید المنثور أكثر ((ویحفظه من الضیاع، بدلیل أن 

، وما ذاك إال لعزوف النفس عن األسلوب المرسل )13())یحفظ من المنثور عشره و ال ضاع من الموزون عشره 
:وجنوحها إلى الموقع، على نحو ما نجد في صیاغة لغز الخیمة 

)).طیها طي كتاب، و لونها لون غراب ((
فهل أن لون الخیمة یشبه حقا سواد الغراب ؟ 
وهل من عادة البدو اتخاذ هذا اللون للخیم؟ 

و لكن الذوق الشعبي آثر لفظ . طبعا ال؛ ألن البدو من عاداتهم المیل إلى اللون الصارخ الفاقع الموشى
یاغة الغاز كثیرة ،و لكن و مثل هذه الصیاغة ص. إلقامة الوزن أو التعادل الصوتي و خاصة في التقفیة)الغراب(

هذه الظاهرة ال تندرج تحتها كل األلغاز القائمة على التوازن الموسیقى النابع من السجع الذي هو ضرب من 
و ما حرص الفنان الشعبي عـلى ذلــك إال  إلثارة االنتباه و إضفاء مسحة . ضروب البدیع في البالغة العربیة

:ترویـج اللـغـز  و إال  فماذا نقول في صیاغة األلغاز التالیة التفخیم و التحسین و تیسیر الحفظ و 
. مـزود صـوف یبـات یشـــوف:لغز الكلب -أ

. یتلوى ما یعیب، یتطبخ ما یطیب:الحیة و الماء -ب
. دبه و دبیبه ،كحلة و غریبة، تهز قوافل و تمشي بال حوافر :السیارة- ج
ي سكین،تبدأ بالسین، ماهي سلسلة ماه:الشمس -د
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.ماهي مشروع اللبانة، فكها و اال نوض من حدانا 
فالمساواة لبن األجزاء دلیل على  إیثار الذوق الشعبي للتوقیع الصوتي، فالفواصل على زنة واحدة و روي 

و قد تشذ عن هذا الغاز في أجزاء، كأن یكون جزء أطول من آخر، كالجزء األخیر  من  لغز السیارة، .واحد
.بع من الشمس  السابقي الذكر والجزء الرا

و لیس هذا بغریب عن شروط و جوه السجع واالزدواج، ألنه هو نفسه ما یطلب في البالغة إذا لم تكن 
و قد یجئ الجزء  األخیر أقصر من األول، كما هي الحال في كثیر من ازدواج الفصحاء، كقوله . األجزاء متوازنة

:صلى اهللا علیه و سلم 
)14())قال خیرا فغنم، أو سكت فسلم رحم اهللا من((

:تنوع صور التعبیر عن الموضوع الواحد .  2
إن تعدد منشئ األلغاز و تداولها عن طریق الروایة على مر الزمن، جعل لبعض األلغاز ذات الموضوع الواحد 

: صیغا متباینة كما في األلغاز التالیة
: لغز السلحفاة -أ
مخزوز مطروز،!..حجره  محجرة  ، حجره ال -

!سكن في البحور، حوته ال !  محرمة، ال 
تغطس و تعوم،!.عندها أربعة كرعین ، بقرة ال -

.مزرقطة و محرملة ! تولد البیض، دجاجة ال ! حوته ،ال
. سرح في الخالء، ماهو معزه، و یعوم في الماء، ماهو حوته-
.فعى و هي ما تلدغشارحیه فوق ارحیه و ارحیه ما تطحنش، رأسها رأس األ-
.من فوق لوح و من تحت لوح و في الوسط روح-
:    لغز الرسالة -ب
.طرشا و تجیب لخبر وین ما كان-

ـ عندي دجاجة بریشها و تجیب لخبر في كرشها
.زحافة و تنقر الحیطان، و تجیب لخبر وین ما كان-

: لغز البیضة -ج 
.كیفها كیف أسمها-
.باها  بنت  باها، ما تعرف وجها من قفاها -
.قربتي زنده، زنده،ما تقطر ما تندى-
.طرفها خشب وسطها ذهب-
.آش هذا لعجب، الفضة راكبة الذهب:عربیة جات من لعرب، قالت -
. أنا شفت الفضة  راكبة  الذهب و إذا كذبت ذبحوني : فاینكم یا العراف و الفاهمین،خبروني -

التعبیر عن اللغز الواحد واضح التباین، بسبب ملكة الخیال المستخرجة ـ في أوقات مناسبة ـ  ضروبا فأسلوب 
من الصور التعبیریة المنسقة ألوجه الشبه بین المشبه و المشبه به، و هما آتیان من مدركات مكتسبة بالتجارب 
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ه، في لغز السلحفاة من تتطابق بین الرحى أو بالمطابقة بین الحسیات نفسها، ثم الخلق أو التألیف،  كالذي نجد
.الیدویة و الحجریة، و بین قوقعة السلحفاة، و الصالبة هي وجه الشبه بینهما 

فخیال المبدع الشعبي مرتبط برباط معقول تقترن فیه صورتان حسیتان تخبران عن معنى منوط بحقائق أو 
قوقـعــــة و متأتیان من تتطابق بین الرحى الیدویة الحجریة وهما . دقائق معروفة، قد تشعرنا بأكثر مما كنا نشعر به

.الـسلحـفـاة، و الصالبة هي وجه الشبه بینهما
فخیال المبدع الشعبي مرتبط برباط معقول تقترن فیه صورتان حسیتان تخبران عن معنى منوط بحقائق معروفة 

وهي اإلدراك و التجارب التي ترتكز علیها الحقائق،و یتفاوت هذا عمقا بتفاوت .قد تشعرنا بأكثر مما كنا نشعر به
تطبیق الدراكاتنا الحسیة على تجاربنا العادیة أو الیومیة و العاكسة لنوع من الخبرة أو المعرفة أو العلم والثقافة 
والفهم للموضوع المعالج معالجة قد ترقى إلى كل كبیر یثیر اإلعجاب بسبب اإلغراب في المبنى المعبر عن 

حوى تعبیرا یختلف فیه المنشئون باختالفهم في الرصید اللغوي و القدرة على السمو باللغة إلى مستوى فني أو الف
.التعبیر التصویري ذي اللمحات الفنیة و المعنویة التي تشیع المتعة و الغرابة في آن واحد 

و كلف باأللفاظ والمعاني تعصیه الناس بین عاشق للمعاني، تابع لها، فاأللفاظ تواتیه عفوا،((و في ذلك نجد 
أبدا،فأما من جمع بین هذه و هذه ،و كان قیما بمنثورها و منظورها ،عارفا باختالف مواقع تألیفها، فانه الحاوي 

.)15())قصب الرهان  و المعدود في أفاضل الزمان 
منها ما یكرهه السمع،و یمجه األلفاظ الخفة و الثقل، و الرقة و الجزالة،  و)في(والناس یتفاوتون في ذلك؛الن 

الطبع، و منها ماهو جمیل الوقع على األذن ،حسن األثر في النفس و منها ماهو فخم كأنه یجر ذیول األرجوان 
و منها ماهو كالسیف ذي الحدین، و منها ما . و منها ماهو ذو قعقعة كالجنود الزاحفة في الصفیح. أنفة و تیها

.  عض العواطف لیستر من حدتها و یخفف من شدتهاهو كالنقاب الصفیق یلقى على ب
!و منها ماله ابتسامة السماء في لیل الشتاء 

. ، ولكل منها موضع الیصح اال لها )16())من الكالم ما یفصل كالمقرعة و منه ما یجري كالنبع الصافي
:ـ الرمزیة 3

ة رالكنایة و التوریة و المجاز و التشبیه بغیة إثاتكمن في إخفاء المراد وراء ألفاظ و ألوان بیانیة كاالستعارة و 
التفكیر للغوص في أجواء المـعـاني مـــــن طریق المناسبة أو المشابهة في الشكل أو اللون أو الصوت، و ذلك 

. بادراك الترابط و المقارنة أو أوجه الشبه و االختالف 
فهوم العادي لدى الناس؛ الن األشیاء في اللغز ال وهذا ما جعل لغة األلغاز بعیدة المقصود أو بعیدة عن الم

لهذا كان . تدرك بسماتها الكلیة المصطلح علیها في الـلغــة المتداولة، وٕانما یشار بها إلى مغزى أو معنى عمیق
.اسم الشيء في اللغز له معان كثیرة مما یغرب لغته بهدف اختبار مقدرة معرفة المسؤول 

لطلب و االشتیاق لها و معاناة الوصول إلیها تكون في النفس أحلى و بصاحبها أولى، والحقیقة التي تنال بعد ا
غیر أن بعض األلغاز تغرق في اإلبهام إغراقا ال یخلو من الشطط، لدرجة انطماس منافذ المغزى للتباعد الموجود 

.بـیـنـه و بـیــــن المماثالت
و من أمثلة األولى لغز . قـویـــة  و ضعیفة: حیث النسج وعلى هذا األساس یكون لدینا نوعان من الرمزیة من 

):اللسان(
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:أ ـ شعرا 
في الماءاالزرق *** على حوته تبریق 

و الـبـاب یـغــلق *** صـفـین جـوهــــر 

: ب ـ  نثرا
.باألبیض یدرس و باألحمر یالیم، و الساقیة تجري، و البحر حابس

و في الثاني رمز إلى األسنان و المضغ و جمع اللسان . ففي األول رمز اللسان و الریق و األسنان والفم
.للطعام و جریان السوائل في البلعوم، ثم رمز   إلى البطن الماكث في و ضعیة ثابثة 

: الثانیة لغز رمضان و من الرمزیة 
)).جانا ضیف و ضیفناه، ذبحنا له طیر الني، كان میت و ارجع حي((

فإذا قارنا بین الرمزیتین، نجد األولى محبوكة النسج، لما بین الدال و المدلول من تطابق في أوجه الشبه، و قد 
ال في إخفائه بمعنى قریب لیس سلك القائل إلى ذلك سبیل التوریة، حیث أطلق كل جملة على معنى بعد أن احت

وهذا تفتقر إلیه . و في هذا ما یوحى بصفاء الذهن و بعد المخیلة و إجادة التعبیر في طرق متباینة.هو المراد
الرمزیة من النوع الثاني؛ لما بینهما و بین المقصود من غموض یطیح بكل علة أو قرینة تفضي إلى معرفة 

.غزالحقیقة التي تبقى بحوزة منشئ الل
:ـ التكرار4

نقف على هذا في ألفاظ أو حروف، و ذلك للتقریر أو اإلثارة الذهنیة، و قد یقل هذا أو یكثر بحسب طبیعة 
.اللغز أو منشئه 

و قد یكون التكرار شامال لكلمات . في لغز السلحفاة السابق الذكر)ارحیه(و من أمثلة ذلك تكرار كلمة 
:مقص متتالیة ،كلغز اإلبرة و ال

)).زوج اخواتات متوالیات جایات من بر النصارى،  وحده تخدم الصالح، وحدة تخدم  لخساره((
:و هذا التكرار نجده أیضا في األلغاز الشعریة، فمن ذلك لغز 

) :خروج الروح من الجسد  (
و الدار وفات كریتها***على ابنیه كاریه دار

نتنت الدار ریحتها ***خرجت البنت من الدار 
إن التكرار في اللغز قد یختص بالحرف أو الكلمة أو الجملة، و هو یضفي على اللغز ظالال من الجمال 
الموسیقي أو الصوتي أو مسحة من الروعة، فضال عن كونه مساعدا على إیضاح المعنى أو تقریره أو  اإللمام 

من طالوة، و في هذا ما یوحي بنزعة الفنان في إنشاء اللغز، و هي نزعة وثیقة الصلة بأطرافه الماما ال یخلو
و هذه الظاهرة معروفة في األدب العربي، . بالذوق الفني الذي یزن الكالم بمیزان دقیق حساس بمواطن الجمال

.و كتاب القرن الرابع للهجرة، و ما بعده)17(تمیز بها الجاحظ
التكرار هو من قبیل األداء الفني الجمیل مادام قائما على الدقة في اختیار الكلمات ولیس من شك في أن هذا

. ضمن تراكیب مؤتلفة و معبرة اصدق تعبـیـر   وأفصحه
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و المرء ال یكون كاتبا إال إذا أجاد اختیار األلفاظ؛ ألنها أفكار، وهده مرآة لما في العقول، و ال سبیل إلى 
فضال عن قواعد النحو والصرف وأسالیب البالغة في صیغ . نواصي البدیع والبیاناإلتقان  إال بالتمكن من
و أظن أن الشعب األول في   العالم، هو الشعب الذي یملك أحسن األصول في .  (المعاني وتنسیق األلفاظ

یها، و لو النحو و تنسیق اللفظ و قد یقع في اغلب الحاالت أن الرجال یتناحرون بسبب كلمات ال یدركون معان
.)18() فهم بعضهم كالم بعض لتعانقوا، و ال شيء یعمل على رقي العقل البشري مثل الدرایة بكل شيء  

ـ طابع الحكایة الشعبیة 5
إن أسلوب األلغاز قد یتخذ طابع الحكایة الشعبیة، و هي تمثل إحدى القدرات التي یمتلكها الفنان الشعبي في 

:ك لغز البیضة السابق الذكر، و لغز القلم القاتل التعبیر بعدة أشكال، و من ذل
یا اللي تسمعوا في المیدان                                                                                                    *** یا جماعة یا ملموسة 

ناطق یتكلم بال لســـان ***ع اللي یمشي على راسه 
تلك هي جملة خصائص أسلوب األلغاز و األحاجي التي كانت و ال تزال متعة مجالس األنس و نزهة 
الخواطر في مجال االبتكار و االنجاز، و هــو مجال خصب و رحب یتصل بكل ما یالبس العقلیة، و هي بالتالي 

تر حقیقة و تعلن عن صفاته في أسلوب مرسل أو مسجوع أو تصور لنا  مرانا طویال على استخدام العقل فیما تس
قد تشترك في البحث عنه ثلة من الرفاق، وقد . منظوم، مما یقتضي إعالن الفكر و الخیال لالهتداء إلى المطلوب

یكون الحل معارضة ألسلوب اللـغــز، و في كل األحوال فانه یدل على معرفة متنوعة بمجال اهتمام العقلیة 
، و منه االهتمام الروحي الذي تتجلي من خالله ظواهر في الحیاة تكشف عن حقائق األشیاء التي سبر الشعبیة

معناها اإلنسان الشعبي المتضلع في اللغة و التجربة و المعرفة، األمــــر الذي مكنه من النظر إلى المشكلة نظرة 
یة عملیة لها مجاالت توفقنا على دالالت كلیة أو جزئیة، و لكنها عمیقة متفحصة توحي بثقافة شعبیة و ترب

متباینة باختالف بیانات األلغاز و مبدعیها و المدركات التي تنتهي إلى هذا التراث الشعبي األصیل الهادف الذي 
یتیح للبحث أن یستخلص منه جملة قیم اجتماعیة أو ثقافیة أو حضاریة أو تاریخیة أو دینیة، و هذا بحسب معناه 

.      اني الجواني والبر 

:الهوامش
و تقع . بوفوثاتسوانا و قاندا و سیسكايأهم تجمعاتهم في ترانسكاي و . شعوب إفریقیا الجنوبیة الزنوج(banttousالبانتو -1

أو دولة زنوج بانتو ،إحدى والیات افریقیا الجنوبیة التي منحتها االستقالل . دولة ترانسكاي على المحیط الهادي، عاصمتها أمتاتا
ي شمال فهي احدى والیات زنوج بانتو فbouphotatsswanaأما بوفوتاتسوم، رغم معارضة منظمة الوحدة اإلفریقیة1976
و إما . م، رغم معارضة منظمة الوحدة اإلفریقیة1977الجنوبیه، عاصمتها مایاقو، منحتها إفریقیا الجنوبیة االستقالل اإفریقی

سیسكاي فهي إحدى الوالیات زنوج بانتو في جنوب إفریقیا الجنوبیة على المحیط الهادي، عاصمتها بیشو، منحتها إفریقیا 
عارضة منظمة الوحدة اإلفریقیة التي اعتبرت األمر انعانا في تقسم الزنوج و ترسیكا لسیاسة التمیز الجنوبیة االستقالل رغم م

، )م17،1991م، قسم المنجد في اإلعالن، ط31،1991المنجد في اللغة و اإلعالم، بیروت ،منشورات دار النشر، ط. العنصري
.       البانتون، ترانسكال، بوفوتاتسوانا سیسكاكي :المواد

theعن .155اشكال التعبیر األدبي الشعبي، للدكتورة نبیلة إبراهیم، ص -2 james fasor.golden bough ,vol 3, p 154
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the golden bought .vol 7p 194عن .155أشكال التعبیر في األدب الشعبي، ص -3

قیافة البشر و ذلك باالستدالل بمالمح الوجه و شكل األعضاء على نسب : و هي نوعان. االستدالل من آثار األعیان:القیافة-4
.و قیافة آثار، و هي االستدالل باألقدام و الحوافر. اإلنسان

میامنه اخذ في سفره طریقة الیمین، و ان واله زجر الطیر بحصاد، فان طار یمینا بالنسبة للزاجر تفاءل، و إن واله :العیافة -5
.میاسره،اخذه شماال

.االستدالل بالنظر إلى تربة األرض و أعشابها على امكنة الماء في باطن تلك االرض : الریافة -6
the golden boughtعن .155اشكال التعبیر في االدب الشعبي، ص-7 .vol9.p 221-222

.1/155المثل السائر البن االثیر،-8
.132-3/131الحیوان للجاحظ -9

.وما بعدها 266كتاب الصناعتین البي هالل العسكري ،ص-10
.نفسه-11
.نفسه-12
.1/20و العمدة البن رشیق،. 2/281البیان و التبیین للجاحظ،-13
.269كتاب الصناعتین، ص-14
.1/369البصائر و الذخائر ألبي حیان التوحیدي،-15
..30اإلمام علي، روائع نهج البالغة، لجورج جرداق ص-16
).نعث الكاتب(1/38و الحیوان للجاحظ،. 9،95انظر البخالء للجاحظ ص -17
.262الجاحظ معلم العقل و األدب، لشفیق جبري، ص-18

. عن االسلوب عند الفونتین و النص ترجمة لقول اناتول فرانس في اثناء حذیثه

:المصادر و المراجع
).القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة و النشر، بدون تاریخ(، اشكال التعبیر في االدب الشعبي )الدكتورة نبیلة ( إبراهیم -1
الكوفي و دكتور بدوي دكتور احمد : ، المثل السائر في ادب الكاتب و الشاعر، قدمه و علق علیه)ضیاء الدین (ابن اثیر -2

).القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة و النشر، بدون تاریخ(طبانة 
).دار الكتب(،البصائر و الدخائر )ابوحیان (التوحیدي -3
مصر، دار المعارف بدون (الدكتور طه الحاجري، : ، البخالء، حقق نصه وعلق علیه)ابو عثمان عمرو بالبحر(الجاحظ -4

).تاریخ
.لبیان و التبیین، تحقیق حسن السندوبي الجاحظ، ا-5
).م1969/ه 3،1388بیروت، دار احیاء التراث العربي، ط(الجاحظ، الحیوان،ت حقیق عبد السالم هارون -6
).م1948القاهرة، دار المعارف،  (، الجاحظ معلم العقل و االدب)شفیق(جبري -7
).م1975/ه1395دارا لشروق بیروت،(، اإلمام علي روائع نهج البالغة )جورج(جرداق-8
تحقیق محمد . ، أبو علي الحسن بن علي، العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده)م1063/ه456(ابن رشیق القیرواني-9

)م1988/ه1،1408بیروت، دار المعرفة ط(حسن قرقزان 
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تحقیق محمد أبو . لغة و أنواعهاالمزهرفي علوم ال–، جالل الدین عبد الرحمن بن ابي جابر )م1605/ه911ت:(السیوطي -10
.م1958الفضل ابراهیم و آخرین، القاهرة 

:، كتاب الصناعتین، الكتابة و الشعر، تحقیق)أبو هالل (العسكري-11
).م1971عیسى البابي الحلبي، و شركاه(علي محمد البجاوي، و محمد أبو الفضل إبراهیم 
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).م1982الجامعیة،
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26- Croker, Chester et al. Leashing the Dogs of War: Conflict Management in a Divided   World. 

USA: US Institutte of Peace Press, 2007: 98. 

For more details on “ Nation-State” consult Hopkins, A. G.  ed. Global History: Interactions Between 

the Universal and the Local, Palgrave Macmillan, 2006. 
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than muscles. Violence has never restored order; rather it has only begot anarchy and 

extremism. Afghanistan and Iraq remain two vivid examples in this case. In truth, 

America‟s crusade to quell al-Qaeda members has no manifest success. Rather, it has 

only encouraged the “other,” the sub-state actor, to radicalize in many hot spots. In 

fact, behaving in such unregulated conduct in fighting terror will discredit the nation, 

America in this case, with the international community, and erode its role as a world 

superpower. Moreover, it will undermine liberty and the rule of law around the world 

as it will create an atmosphere of scepticism. The most efficient fight against terrorism 

is indeed to earnestly address the causes that have prompted it in order to bring the 

adequate solutions.  
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The concept of the “war on terror” proved to be highly contentious since it has been 

fully exploited by America. In this case, one can join Fukuyama when he indicates that 

“terrorism is not an enemy but a tactic;” and he adds, “calling it „war on terror‟ 

obscures differences between conflicts.”
(23 )
 So far, this American crusade has never 

been a sincere endeavour to defeat, or at least to reduce international terrorism. 

Therefore, this “huge overreaction” has led America to both politicize and militarize 

its relative efforts
(24 )
.  

It is noteworthy that America‟s “war on terror” is purely strategic. It is seemingly a 

new approach pertinent to the new world conjuncture, a conspiracy meticulously 

fabricated to attain some specific goals. This phenomenal issue is closely dictated by 

the protection of America‟s vital interests in the region of the Middle East. Had oil 

reserves and Israel existed in Asia or elsewhere, America‟s crusade to fight terrorism 

would have certainly driven it to those areas.    

Indeed, America is a strong nation to be reckoned with. As a hyperpower, it has got 

the military potential and the deterring weapons to curb violence all over the world, to 

put out conflagrations, to spread peace in the world without raiding sovereign states. It 

can also play the role of an honest broker, and to act as a real peace-making nation. 

America vows to humiliate “terrorists,” however, with its aggressive conduct, and 

double-standard policy, it only keeps on disappointing the international community. It 

is waiting for a victory over a virtual enemy, but triumph in this sense can be abhorred 

by the whole world. The French stateswoman, Simone Veil, has perfectly depicted 

such an action when she puts it this way, “It is better to fail than to succeed in doing 

harm,” for the mere reason that any ever success in such a way is a crime against 

humanity. 

The bottom line is that the “war on terror” proved also to be a hoax which has been 

invented and perfectly exploited by America for the reasons stated above. Although 

Bin Laden is eventually killed, as it has been reported, the course of the US crusade is 

still going on and with no end in sight. Such US determination to continue the fight 

bears witness to many conspiracy theories.  

America seeks to forcibly implement this strategy come what may. Yet, in fighting 

“terrorism,” the unique superpower has created an endless world terror, and a 

widespread disorder that together have engendered indignation and resentment 

throughout the world
(25 )
. This American unilateralist decision has prodded many 

developed and emerging nations to react energetically. Brazil, Venezuela, Turkey, 

Iran, the Arab states, and to some extent Russia and China have all expressed their 

deep concern as to America‟s handling of the “terrorism” issue. They have brazenly 

shown their reticence to US vision towards this phenomenon. 

Undoubtedly, the fight against “terrorism” becomes, on American agenda, a kind of 

a „philosophers‟stone,‟ a master key to all security problems. It is regarded as a state 

strategy and not as a mere partisan policy. It is also instrumented as a best message to 

crystalise the pattern of the would-be relationship between nations
(26 )
. Henceforth, the 

US concept of “most favoured nation,” is somewhat based on one‟s support for 

American “war on terror.” In a warning tone, Bush has clearly reminded the 

international community that “You are either with us or against us.”  

In fact, terrorism becomes a phenomenon that threatens stability everywhere and, 

thereby, It should be fought ruthlessly. However, its eradication needs more finesse 
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effect, the US has so far  been reaping the side-effects of its own action and reaction. 

Any attack on America is a direct consequence of what it perpetrates in the world, 

mainly the protection of the supranational state, Israel. This „big stick‟ strategy, as said 

by Theodore Roosevelt, which the sole superpower adopts, has caused more harm than 

good. It has even mingled the world relationships, and created an atmosphere of 

mistrust and spleen. the main guarantor for America‟s security is only a total 

abstinence from such a  tough policy.  

This war, however, is of great benefit to Israel. The latter has been recipient of US 

lavish assistance. To face any probable attack, the Jewish state has been armed to the 

teeth. It has been assigned to fight “terrorism” in its specific area. Israel made it clear 

when it assured America that each one of them had to fight  its own “Bin Ladin;” 

alluding to the President of the Palestinian Authority, Arafat, whose compound was 

then besieged by Israel.  

 “War on terror” is a bold decision that is in aversion to the world game rules. As a 

direct effect of such an open defiance, the Gazan activists become more radical and 

fiercer than ever. In fact, America is quite aware of the impact of the Islamist 

tendencies and the dimension of their extremism. Moreover, it believes that 

pragmatism will do in such a case. Hence, It sometimes accommodates its foes 

because, as the president of Centre for New American Security, John A. Nagl, said, 

“viewing them all through one lens distorts the picture and magnifies the enemy.”
(09 )  

As a tactical posture,  America seeks to harness Islamism intentionally “to win the war 

against religious extremism
(21 )
.”  

In truth, this American strategy to fight “terrorism” would only radicalize people 

owing to its objectives that are based on irrational evidence and idiocies: to invade 

sovereign nations in order to quell “terrorists.” Such a decision remains inconceivable. 

Therefore, “war on terror” has been so counterproductive that it has only strengthened 

fierce opposition to America. It has even helped terrorist recruitment, increased the 

likelihood of attacks against the US and its allies; and, of course, increased violent 

anti-Americanism.   

From the foregoing facts, it becomes crystal clear that the overt objectives of the 

“war on terror,” namely to defeat terrorists everywhere by stemming the way before 

any sponsorship, support and safe haven, proved to be mere rhetorics. In engaging in 

such a war, America seeks to interfere in world affairs, to justify its unilateral 

preventive war, to cover both its human rights abuses and its daily violation of 

international law. Even the states that side with America in its “war on terror,” and are 

substantially helped by it, are undemocratic, and they  have always been notorious 

tyrants.   

It goes without saying that American “war on terror” is masterminded, and 

brandished by America. Thanks to this strategy, it has managed to create an ambiguity 

even in the interpretation of the word „terrorism‟ itself. In its jargon, the latter denotes 

that any rise to claim one‟s own rights is a terrorist act. In this regard, Hamas activists 

who often denounce Israel‟s abuses are outlawed, and  severely assaulted
(20 )
. Al-

Qaeda members and Taliban were once regarded as freedom-fighters when they were 

in fight against the Soviet invasion. But, when they subsequently expressed hostilities 

towards America, they found themselves blacklisted, ever-despised, invaded, and 

eventually overthrown
(22 )
. 
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justifying both its indispensable presence there, and the service it provides. America 

pretends that both areas, Iraq and Afghanistan, are volatile zones and, hence, they need 

its full and permanent cooperation
(04 )
.  

In this perspective, the invasion of Iraq is double-edged. Accounting for the strategy 

to fight terrorism, America seeks to get the upper hand of the riches of the country, and 

at the same time, to supervise the Iranian emerging power. Intervention in Afghanistan 

is also prominent in American calculation. It can be inserted in its policy to control the 

eastern flank of Iran and, thereby, to comb the whole area in order to crush any nuclear 

assistance between the Muslim nuclear powers: Iran, and Pakistan. In addition, 

American presence in these two hot spots can be an opportunity to control the transfer 

of arms from Iran to Hezbollah in Lebanon, and to Hamas in Gaza.  

This long “war on terror” is multifaceted. It is not an objective per se. America 

never seeks to rid the world of terrorists for the mere reason that these very so-called 

terrorists had once been US-made. They were specially trained and armed to disturb 

some anti-American regimes. America was once the main manipulator of these 

„fanatics.‟ However, it has completely lost their control. The rift that has affected this 

pact between America and its terrorists is a kind of “Frankenstein-like” story in which 

the creature escapes to its creator. In this regard, to fight “terrorism” all over the world 

is only an American strategy to justify the US interventionist policy. Yet, on the 

premise that it is depicted as worldwide, America wants to use it as a deterring 

strategy. In fact, it is now used as a trump card to coerce states. Due to the “war on 

terror,” no nation in the world feels safe from the US war machine. Any obduracy can 

be ruthlessly sanctioned. America‟s fight against this phenomenon has led it to wisely 

use the UN Security Council in order to adopt punitive resolutions against sovereign 

nations
(05 )
.  

Such American orientation has always been consensual at home. Many US 

presidents espoused it to become a priority on their agendas. Bush senior, for example, 

invaded Somalia to “restore hope;” Clinton, under the banner of his “Operation 

Infinite Reach,
”
 carried a bombing campaign in Sudan

(06 )
 . He also ordered air strikes 

on some targets occupied by Abou Sayyaf group in the Philippines. The Bush junior 

administration faced the whole world though it focused its assaults on Afghanistan and 

Iraq. Obama, who is supposed to be more rational, according to his electoral rhetorics, 

is no exception. He promised to pull out American troops from both Afghanistan and 

Iraq, but he ironically besought Congress for „a new way forward.‟ His „Overseas 

Contingency Operation‟ – as he used to dub  “war on terror” –  came also to the fore of 

his agenda. He vowed to defeat al-Qaeda in Pakistan, Iraq, Afghanistan, and to crush 

its activists anywhere. He argued that America needed a more powerful and 

comprehensive strategy to extirpate the active planning of al-Qaeda assaults on the US 

from its safe haven in some states
(07 )
. As a Nobel Peace Prize recipient, Obama has 

been honoured “for his extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and 

cooperation between peoples.”
(08 )
 His advent is in fact thought to scour America‟s 

image in the world. Nonetheless, to keep on implementing a hard-headed policy is a 

full alignment with the US hawkish stands.   

American policy connected to “war on terror” has entailed only hatred to the US 

nation. As long as it continues its course, it will beget more and more horrendous 

effects in America, and it will also jeopardize the whole world. As in the boomerang 
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trial or investigation
(9 )
 . In truth, America used to procrastinate in such cases unless 

the culprit himself pleads guilty, and, thus, he puts an end to any suspiscion. 

Investigations in Kennedy‟s assassination, for instance, have lasted scores of years and 

the verdict is still unknown
(01 )
. In the case of Bin Laden, the swift allegation is so 

astonishing that it throws the floor open for comments. It gives the impression that 

everything is prepared beforehand, mainly when America persists with its diehardism. 

It strives to prove the involvement of the hero of al-Qaeda. It always continues to 

regard him as the main focus of the war on terrorism. The epitome of the US triumph 

in such a long-run operation is overtly Bin Ladin‟s arrest, or killing. America has 

promised a tempting ransom for any catcher of this „integrist,‟ dead or alive. However, 

the latter remains mythical, invisible, and unreachable in the lunar landscape of 

Afghanistan. The world still wonders at US behaviour. America – with its well-

equipped NATO troops, backed by unmatchable intelligence and spying devices – has 

shown its “inability” to dislocate an ill-equipped fugitive! So far, Bin Laden has never 

been encountered, or maybe it has never been question to attain his hideout because 

his arrest or killing leads to the denouement of the plot, and, thereby, to the end of any 

pretence.   

The invasion of Iraq – as a piece of the big puzzle “war on terror” –  is another 

America‟s violation of international law, mainly when the advanced reasons to justify 

its incursion proved bereft of any truth. The allegations related to the Iraqi possession 

of the WMD have so far remained inconclusive. Peoples from all hues disbelieve these 

American announcements. They see them as mere pretexts to intervention.  But, 

despite the  fake delivered reports, the Iraqi regime was convicted of being in „material 

breach,‟ and, hence, it was „decapitated
(00 )
.‟ 

The 9/11 event was perfectly exploited and dramatized by America to marshal 

public support. In the aftermath of this convulsion, the US took some relative 

measures. It started outlawing some Islamic organizations throughout the world. 

Among others, some specific spots were designated to be targets of probable US 

preventive attacks; Abu sayyaf group
 
in the Philippines; Somali Islamic Courts Union; 

Hezbollah, to name but three. However, disregarding the sporadic American pre-

emptive strikes here and there, American manoeuvres remain restricted, and America 

remains too selective in its attacks. Only Iraq and Afghanistan are now the real 

battlefields of the American “war on terror,” while the banned organizations are not 

located only in these two states.  

Furthermore, Iran was depicted as a „rogue‟ state – along with Iraq – therefore it is 

also daily subject of American rebuke. North Korea, however, though it is one of the 

axis of evil has been differently treated
(02 )
. The reason is, Iraq and Iran are victim of 

their envied riches and geostrategic locations, but communist Korea is covertly under 

the aegis of China, a permanent member of UN Security Council, and Korea‟s 

traditional ally. 

As aforementioned, to both stregthen its position and outlast its presence in the area, 

America has always been in search of reliable pretexts. For instance, it has often 

equated „terrorism‟ in Afghanistan with the anarchy it has created in sovereign Iraq. 

And both, as it argues, need continuous US supervision
(03 )
. Many a time, America 

claims that some fighting units of al-Qaeda, coming from Afghanistan, often seep 

through the neighbouring states to join „some terrorists‟ in Iraq; but it only aims at 
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War on Terror and American Interests 

A mere glimpse of this American strategy can be enough to any optimist to depict it 

as an efficient factor to rectify any world immoral departure. One can even envision a 

bright future and stability once this battle is gained.  A battle reminiscent to the 

wilsonian idealistic vision  related to the WWI, when he announced, a “war to end all 

wars.” 
(4)
 Nonetheless, accounting for the practice of this new American track, the 

result proved to be counterproductive. Besides, this machiavellian policy probably 

hides the real objectives America has set to outlast its accustomed world hegemony.  

Relying on such global vision, the US likely intends to expand all over the world its 

“jurisdiction” and its pattern of democracy. It strives to consolidate unilateralism, and 

to stem the way before any competitor in order to ensure an easy run of its vital 

interests
(5 )  
. The latter  specifically revolve around two main issues: The Mideast oil, 

and the protection of Israel; and both require a permanent American presence
(6 )  

. 

Therefore, America struggles to keep at bay any world power seeking competition in 

the area. If oil, as a US survival interest,  has entailed American invasion of Iraq, the 

protection of Israel now compels the US to increasingly militarize its foreign policy. 

With regard to such an attitude, many suspected spots have been subject of American 

pre-emptive attacks.  

Furthermore, this policy has brought about a „shock and awe‟ state that has 

engendered a series of American drastic measures: Iran‟s blacklisting, incursion into 

Afghanistan, permanent threat and allegations to Syria, Lebanon, Gaza. The whole 

Arab and Muslim world is plunged in a continuous warfare state. This is the reason 

why, in this specific region, American presence remains embarrassing, and its 

practised policy is totally disapproved of. On the eve of the 9/11 events, Samuel 

Huntington was right when he succinctly spoke about America‟s various interventions, 

and the horrific consequences that might engender.  “While the United States regularly 

denounces various countries as „rogue states,‟” he said, “ in the eyes of many countries 

it is becoming the rogue superpower…the single threat to their societies”
(7 )  
.  

The US perfectly knows that the majority of the states in the area of the Middle 

East, for instance, are critical of its policy. But, it thinks that since its main objective is 

to consolidate its foothold there, only a conclusive pretext will do. “War on Terror” 

becomes the magical solution advocated in any US interventionism. America has 

swiftly appreciated it and made it one of its strategic priorities in the post-9/11 events. 

Ever since, this strategy has indeed given it „carte blanche‟ to  meddle  in nations‟ 

affairs. 

“War on Terror” and the Catalytic Event  

In the wake of the disastrous 9/11 event, the whole world was shocked owing to its 

magnitude. However, at the same time, peoples also expressed a mood of scepticism as 

to the misty atmosphere surrounding the real causes of its ignition
(8 )
. Unlike the world 

position, American reaction, in this case, was in stark contrast. The tragedy was likely 

regarded differently and  utterly exploited. The USA adopted it as a main catalytic 

agent to wage its endless crusade, “war on terror.” No other known political event in 

American history had been so cherished. For the federal governing staff, it became the 

unique and incontrovertible issue to justify this terrorist-hunting campaign.  

Shortly after the 9/11 attacks, the central character of the American narratives, Bin 

Laden, was pointed as the chief enemy of the nation. He was even indicted before any 



El-Tawassol : Langues, culture et littérature                                                                          N°33 -  Mars 2013 

 

66 

 

The second World War maiming was incontestably a turning point in the history of 

victorious America. The latter – encouraged by its vibrant economy, a short-lived post-

war  understanding with the USSR, and a US-dominated UN – acted as a world leader. 

Therefore, it was omnipresent to reorder the world into zones of influence according to 

its vital interests. For America, that period was in fact an opportunity to forsake 

isolationism, and to dominate the world political arena. Nonetheless, American early 

unilateralism was swiftly blocked by communist Russia that sought to share the world 

leadership.  

In this respect, on specific interest-based vision, the entire world was somehow cleft 

into two contending blocs: the Eastern bloc found itself in the orbit of Russia, while 

the Western one was spearheaded by America. This situation engendered a kind of a 

status quo which characterized the whole Cold War era
(0 )
. In the post-Cold War, and 

with the disintegration of the counterpoise, the ex-USSR, a superpower vacancy was 

quite perceived. In this volatile era,  America started to evoke its apprehension as to 

the world security. It even revived the track of the reduction of nuclear weapons with 

Russia, and with Ukraine as well. Unilateralism, in its vision, required an obstacle-free 

environment. Hence, America was clearing its interests‟ area of any probable 

competitor. According to Ratzel‟s anthropogeography, America endeavoured to widen 

its “lebensraum,” that is its vital space where its interests should be protected
(2 )  
.  

With this ultimate consequence of the end of the Cold War, the international 

community did not see the world from the same former angles when realpolitik was 

the American prevalent orientation.  Rather, it expected that a radical transformation of 

the usual game rules would occur, and it would surely entail a new world order in 

which the nation-state concept, as defined by the treaty of „Peace of Westphalia,‟ 

would find its real context
(3 )
. Moreover, the world thought that multilateralism would 

substitute for the political codes of yore. However, America wittily forestalled nations 

and likely sought to impose its diktat. The attack of Iraq in 1991, the intervention in 

Somalia in 1992, and in Bosnia, in 1994, etc. are events that are still evoked as early 

manifestations of the New World Order, and also as American infringement of the 

international law.   

In the same vein, after the “velvet revolution,” the events of 9/11 have marked the 

second milestone of the American post-Cold War history. Albeit US interventionism 

has always existed, it has been intensified in the aftermath of this tragedy.  “War on 

terror” henceforth becomes the leitmotif that often illustrates the US security agenda. 

Though America claims that the focus of this fight is worldwide, the targeted 

scapegoats are often traced and chased in specific areas.  

Hitherto, the Arab and Muslim regions have remained the cherished perimeter of 

hunting. In this delineated zone each state feels suspect mainly after Bush‟s statement 

in which he vociferated that “America has made it clear to all nations: if you harbour 

terrorists, you are as guilty as the terrorists, you are an enemy of America, and you 

will be held to account.” Such a bold discourse can only spark more hot spots, 

undermine America‟s presence in many areas, and expose its interests to more suicide 

attacks. The bombings of American embassies in Kenya and Tanzania, in August 

1998, are cases in point. 

 

 



El-Tawassol : Langues, culture et littérature                                                                          N°33 -  Mars 2013 

 

65 

 

War on Terror: An American Hoax? 

Boutarfa Hadi 

Department of English 

Badji Mokhtar University- Annaba 

 

 
Abstract 
In the wake of the 9/11 events, the USA adopted a strategy to fight the perpetrators who were at 

the origin of this tragedy. Such orientation was inserted in the framework that was commonly 

called “war on terrorism.” The latter was overtly pursued as a revengeful policy decided by 

America to arrest, to jail or to kill those who audaciously desecrated some symbols of the 

American prestige. However, this “war on terror” proved to be a hoax invented and implemented 

to attain some concealed goals. The international community swiftly disapproved of it because it 

departed from its set objectives. Instead of fighting terrorists, America has so far assaulted 

innocent civilians, while the real terrorist state, Israel, continues to be backed and fully protected. 

It is in this sense that the present paper is supposed to shed light on this US weird conduct. It also 

attempts, inter alia, to dissect this strategy in order to point up America’s linked dubious 

manoeuvres for fighting terrorism. 
 

Keywords:   Terrorism, American hoax, unilateralism, hegemony, catalytic event. 

 
Résumé 
Au lendemain de l’événement tragique du 11 Septembre 2001, les Etats-Unis ont adopté une 

stratégie communément appelée “guerre contre le terrorisme.” Ils  se sont assignés comme but 

principal la poursuite inlassable de ceux qui ont été à l’origine de cette effroyable tragédie. 

Cependant, cette campagne lancée contre un ennemi aux contours incertains s’avère peu 

convaincante quant à sa pratique. Outre cela, elle a été le point de départ d’une offensive sans 

précédent contre les libertés individuelles dans plusieurs coins et recoins.  

C’est dans ce contexte que le présent article est élaboré afin de mettre en exergue les manœuvres 

équivoques des Etats-Unis, tout en essayant de dévoiler la vraie face cachée de cette campagne 

démesurée. 

 

Mots-clés : Terrorisme, offensive, ennemi, événement tragique, manœuvres équivoques. 

 

 

 ملخص
لك  لمن يل من ذ و ،"الحرب عمى اإلرىاب " ىي ، تبن ت الواليات المت حدة األمريكية استراتيجية قمعية2001غداة أحداث سبتمبر  

 .ار القانون العام و حقوق اإلنسانىذه الخط ة عن مس لكن ما يمفت االنتباه ىو انحراف. الذين كانوا سببا في اقتراف ىذه الفاجعة
لى ىدفيا المزعوم  أال وىو اغتيال إ يارغم وصول و.كثيرة دول حرمات باحتاست" الحرب عمى  اإلرىاب "الش عار باسم ىذا ذإ

زال مييمنا؛ ىذا ما جعل المجتمع زاز ما زال  متواصال   و الر عب ما فتسفان  اال  ،"بن الدن ا"القضي ة   ىذهالمت يم الر ئيسي في 
وطنية والوحدة الت رابية ء الس يادة الإزا  مبديا مخاوفو ىذا المضمارقدمت عميو الواليات المت حدة في أمقت كل ماالد ولي ينتفض و ي

حث  أن افي ىذا الس ياق يحاول الب.  الت جاوزات األمريكية   باكستان خير مثال عمى ىذه و فغانستانوأالعراق  ،ويعد  لكل قطر
 .براز الن وايا الحقيقية ألمريكاإبعادىا  الس ياسية  و أطارىا الد ولي لدراسة إ يا فييسم ط الض وء عمى ىذه  الحرب و يضع

    
 . التجاوزات ،نساناإل حقوق  ،استراتيجية قمعية ،الفاجعة ،رهابإل الحرب على  ا: اتيحالكلمات المف
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12. When you don‟t know a word you try to describe the idea or situation.                      1 2 3 4 5 

13. When you can‟t remember the correct word, you make up a new one.                        1 2 3 4 5 

14. When you can‟t remember a word, you use a similar one.                                           1 2 3 4 5 

15. When you don‟t know the correct conjugation of a verb, you avoid it.                        1 2 3 4 5 

16. When you can‟t remember a word, you use expressions, such as well, hmm, you know, I’m not sure 

and other fillers to gain time.                                                                                       1 2 3 4 5 

17. When you don‟t know a word in English, you say it in Arabic or in French.               1 2 3 4 5                  

18. When you don‟t know a word in English, you consult an Arabic-English Dictionary or a French-

English dictionary.                                                                                                   1 2 3 4 5 

19. To avoid making mistakes, you limit your speaking.                                                    1 2 3 4 5 

 

Please write any additional strategies you use to cope with difficult parts when speaking. 
 

When writing 

20. Brainstrom a list of words about the topic.                                                        1 2 3 4 

5 

21. When you can‟t remember the specific word, you use a general word.                         1 2 3 4 5                           

22. To fill a gap in the English expression, you use a literal translation from  

Arabic or French.                                                                                                    1 2 

3 4 5 

23. To express your idea, you use a paraphrase.                                                                   1 2 3 4 5                                            

24. To avoid making mistakes, you limit your writing.                                                        1 2 3 4 5                                

Please write any additional strategies you use the cope with difficult parts when writing.  

For the following, please circle the number that best matches how frequently you use the 

strategy to fill gaps in your English communication. 

 1=never               2=not usually                       3=sometimes                    4=usually         5=always 

      0%                          25%                                    50%       75%                   100% 

When reading 

25.  To help understand meaning, you use charts pictures and graphics.  

26.  To understand the meaning; you look in other parts of the next for clue. 

27.  For unknown words, you consult an Arabic-English dictionary or a French-England dictionary 

28.  To help guess the meaning of unknown words, you use the context 

29.  To guess the meaning, you use background knowledge and experience 

30. When faced with a difficult passage, you repeat reading several times   

Please write any additional strategies that you use to understand difficult parts when reading: 

When listening 

31. To confirm your understanding, you ask the speaker to repeat what was said.                  1 2 3 4 5 

32. You ask the speaker for examples.                                                                                     1 2 3 4 5 

33. To guess the meaning, you try to interpret the physical cues of the speaker 

 (like gestures)                                                                                                                          1 2 3 4 5 

34. To guess the meaning, you try to interpret the speaker‟s intonation, rhythm, and sound cues.    

                                                                                                                                                  1 2 3 4 5 

35.To inform the speaker that you don‟t understand, you use gestures of facial expressions 1 2 3 4 5 

36.You, directly, ask the speaker that you don‟t understand.                                                   1 2 3 45  

37.To help you catch the meaning, you write words that you hear.                                         1 2 3 4 5 

38.To understand a word or an expression better, you silently repeat it.                                 1 2 3 4 5 

39.You ask the speaker how to spell confusing words.                                                            1 2 3 4 5              

40. You ask the speaker to slow down.                                                                                    1 2 3 4 5                        

 

Please write additional strategies that you use to understand difficult parts when listening                                                                
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Appendix  

Student‟s  Questionnaire 

 

 

Dear student, 

This questionnaire aims to identify communication strategies i. e., those devices that most students use 

when they lack appropriate words to express themselves. Please help us identify these devices by 

answering the following questions as truthfully as possible. Your answers will be strictly confidential. 

                            

 

Name(optional) 

Gender: Male/Female 

Level: 

For number 1-3 circle the number that best describes you. 

(+)= more than 

1. How many years have you been studying English?                                           1 2 3 4 5 6 + 

2. How many hours of English classes (per week) have you had?                        1 2 3 4 5 6 + 

3. Outside classes, how many hours (per week) do you practise English?            1 2 3 4 5 6 + 

 

Please read the following scale and answer question 4a-4e. 

1=  Beginner:  You know some expressions, words and grammar structure, but you don‟t             have 

the ability to use them to communicate in English.      

2=    You can communicate to some degree in English, but often experience                                     

frustration and confusion. 

3= Intermediate:   You have the ability to communicate basic needs in English, you might                

make a lot of mistakes in communication, but the exchange of ideas is                                      possible 

4=      You can communicate more than basic needs. While you sometimes make                               

mistakes, you have the ability to communicate in English. You know and can use a large vocabulary in 

many contexts.     

  

In you honest opinion, please rate your English ability according to the above scale. 

Circle the number that corresponds with your rating. 

                                   Beginner               -2-                  Intermediate           -4-             Advanced 

4a.Overall Ability 1 2                  3 4     5 

4b.Speaking 1 2                  3 4     5 

4c.Writing 1 2                 3 4     5 

4d.Reading 1 2                 3 4     5 

4e.Listening                    1 2                 3 4     5 

 

For the following, please circle the number that best matches how frequently you use the 

strategy to fill gaps in your English communication. 

1=never                  2=not usually                  3=sometimes               4=usually                    5=always 

    0%                              25%                              50 %                          75%                          100% 

 

When speaking 

5. When you can‟t pronounce a sound well, you use a similar sound.                               1 2 3 4 5                        

6. When you can‟t convey your meaning, you use gestures.                                              1 2 3 4 5                         

7. When you can‟t find the appropriate words, you use facial expressions.                      1 2 3 4 5 

8. When you can‟t pronounce a difficult word you ask your interlocutor to help you.     1 2 3 4 5 

9. When you can‟t remember the correct form of the verb, you ask your interlocutor to help  

you.                                                                                                                                     1 2 3 4 5 

10. When you can‟t remember the correct word, you ask your interlocutor to help you.  1 2 3 4 5 

11. When you can‟t remember the correct word, you use the opposite one.                      1 2 3 4 5 
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majors who are thought to be aware of the learning process and the strategies they 

employ to achieve their intended meaning. The least employed category by this sample 

was physical compensation strategies. Also, there were less proficient-related 

discrepancies in the choice of CSs than expected; in other words, both groups 

participating in this study used strategies at approximately the same frequency.   

Regarding the relationship between strategy use and the independent variable 

proficiency level, the results of this study showed greater overall use of CSs among 

low proficient level subjects and a difference in the choice of the strategy used. 

Among the six categories analyzed, two categories reached the level of significance 

with the level of proficiency: level of proficiency and guessing strategies and level of 

proficiency and code-modification strategies. Furthermore, as the study was also 

concerned with strategy use regarding the four language skills, students‟ score were 

higher suggesting that they use more strategies which help them to compensate for 

limitations in speaking and writing than in overcoming limitations in listening and 

reading. Finally, the analysis of the relationship between aggregated strategy use and 

the independent variables of gender, ability and years of English study revealed that 

each of the independent variables reached level of significance with certain strategies. 

Gender was found to have a relationship with reading strategies, writing strategies 

and physical strategies. The correlations between ability and aggregated strategy use 

were not very strong. However, it was found that students‟ self- reported ability had a 

relationship with their level of proficiency. The correlations between years of English 

study and aggregated strategy use showed that there exists a relationship between 

listening strategies and years of study, interactive strategies and years of study, and 

finally, guessing strategies and years of study.   
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The correlation between student self-reported ability and CSs use were also not very 

strong. However, two reached levels of significance, suggesting slight relationships 

between overall ability and employment of reading strategies (r=, 21) and guessing 

strategies (r=23). The latter correlation is especially interesting given that guessing 

strategies were most utilized by fourth year students. In other words, students‟ use of 

guessing strategies stands out as a major difference between intermediate and 

advanced students. 

Table 15 

Pearson correlations coefficients for aggregated abilities 

 

Level -.161       

Ability -.016 .229*      

Years of 

study 
-.021 -.126 -.020     

Speak -.012 -.206* -.137 .073    

Write .117 -.179 -.219* .028 .551**   

Read .146 -.099 .002 .098 .465** .330**  

Listen .098 -.239** .037 .230* .422** .270** .442** 

 
Gender Level Ability 

Years 

of 

study 
Speak Write read 

        

Table 15 also presents each of the aggregated strategies. The relationships among 

the strategies have stronger coefficients than gender, ability, level and years of study. 

Most of them show positive relationships. 

 

Discussion and conclusion 

The questionnaire was a retrospective measure to check students‟ use of CSs and 

how they rated themselves as far as strategy use is concerned. Means (3, 2) show that 

the students in this study used CSs at a medium level. Results of the SILL revealed 

that participants used all strategy categories. The Algerian majors of English reported 

using code-modification strategies with the greatest frequency as indicated by the 

mean score (M= 3.46). Interestingly, Tarone &Yule 
)15(

 reported that native speakers 

tend to most utilize code-modification strategies when facing communication 

problems; they even recommend that L2 students need to be trained to do the same. 

Disengagement strategies were found to be the second most utilized strategy. This 

finding is in accordance with Khanji 
)16(

 who found that message abandonment was the 

second most utilized strategy in his study of 36 Jordanian EFL students. Oxford 
)17(

 

considers that the use of disengagement strategies, such as, avoiding topics or quitting 

in mid-utterances, is sometimes necessary to emotionally protect learners. However, 

Margolis 
)18(

 found that Korean students‟ least employed category is code-modification 

strategies. The difference between Margolis‟ study and the current study may be 

attributed to the differences in the teaching background of the target language and the 

differences in the subjects‟ level in both studies. Margolis‟ subjects are students at a 

tourism institute while the subjects in this study are university English language 
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strategies items (25 and 36), and one from each of the following strategies: code 

modification, code switching, disengagement and guessing compensation strategies.  

In order to analyze the relationship between aggregated strategy use and the 

independent variables of gender, level, ability and years of study, Pearson 

Correlation Test was carried out. Several correlations reached the levels of 

significance. Table 13 above presents the correlation coefficients observed.  The 

correlations between gender and aggregated strategy use were not very strong which 

may be due to the small number of males (16.1%) participating in this study. However, 

three reached levels of significance could be observed: gender and reading 

compensation strategies (r=40); gender and writing compensation strategies (r= 33), 

and gender and physical compensation strategies (r=33). The latter correlation is 

especially interesting given that physical compensation strategies were most utilized 

by female students. The correlations between level of proficiency and aggregated 

strategy use were not very strong. Nevertheless, two reached levels of significance: 

level of proficiency and guessing strategies (r=42), level of proficiency and code 

modification strategies (r=31). These correlations suggest that advanced students may 

be more likely to utilize these strategies than less advanced students. 

Interestingly, negative correlations were observed between level of proficiency and 

speaking strategies (r= -21) level of proficiency and listening strategies (r=-24), level 

of proficiency and interactive strategies (r=-23), level of proficiency and physical 

strategies (r=-32) and level of proficiency and code switching strategies (r=-22). 

Moreover, level of proficiency and self- reported ability were correlated at a 

significant level (r=23) suggesting slight relationships between students level of 

proficiency in English and their confidence in reporting their abilities. 

The correlations between years of study and compensation strategy use were also 

not very strong. Three reached levels of significance: years of study and listening 

strategies (r=23), years of study and interactive strategies (r=21) and years of study 

and guessing strategies (r=20). These correlations suggest that students who study 

foreign languages for a longer time may be more likely to utilize these strategies more 

frequently than those who have been studying for fewer years 

Table 14 
Pearson correlations coefficients for aggregated strategies 

 

Level -.161 
        

Ability -.016 .229*        

Years of study -.021 -.126 .020       

Modification 0.59 -.169 .005 .100      

Interactive -.080 -.234* -.090 .209* .367**     

Switch .020 -.225* -.217* -.040 .111 .189*    

Guess .067 .021 .147 .145 .422** .314** .060   

Physical .205* -.321** -.019 .063 .303** .357** .262** 
.244*

* 
 

Disengagemen

t 
.014 -.114 -.232* .014 .415** .317** .422** .206* .221* 

 

Gender Level Ability 

Years 

of 

study 

Modification Interactive Switch Guess Physical 
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students‟ main problem is speaking.  To investigate whether proficiency level had an 

effect on aggregated macro-skill compensation strategies use, the ANOVA F-test was 

conducted. Results of this process indicate that low level subjects means scores are, in 

every instance, above the combined mean. However, the mean scores of the high level 

students fall below the combined mean, suggesting that CSs use is more predominant 

among low proficient students. Yet, the order of aggregated CSs remained the same as 

the combined list shows (see Table 11). 

Table 12 

Aggregated Macro Skill Compensation Strategy Use Differences between 

Group 1 and Group 2 Ranked Most to Least Utilized 

 

Aggregated Macro-skill 

compensation strategies 
GI GII  

Mean SD Mean SD F Sig 
Speaking Strategies 3.68 .59 3.57 .58 .924 .34 

Listening  strategies 3.50 .58 3.27 .56 4.90 .03 
Speaking strategies 3.32 .56 3.09 .51 5.30 .02 
Writing Strategies 3.28 .62 3.04 .78 3.27 .07 

            

The differences between the 2 groups reached significance in listening and speaking 

strategies and nearly reached significance (.07) for writing strategies. The ANOVA 

(F) test was run for each of the individual strategy. It was found that there was 

significant positive relation of proficiency to nine strategies. The summary of the 

ANOVA results for the strategies is shown in table 13. 

 

Table 13 
Anova (F) test correlation between proficiency level and individual strategies 

 
Item Mean Scores F Significance 

Q5 
Between groups 
Within groups 

31, .0 
1,17 

26.47 00 

Q6 
Between groups 
Within groups 

22,18 
1,47 

15.12 00 

Q7 
Between groups 
Within groups 

6,60 
1,47 

4.47 04 

Q22 
Between groups 
Within groups 

10,31 
1,81 

5,69 02 

Q25 
Between groups 
Within groups 

8,75 
1,62 

5.40 02 

Q27 
Between groups 
Within groups 

10,33 
1,12 

9,19 00 

Q28 
Between groups 
Within groups 

7,05 
1,05 

6,72 01 

Q36 
Between groups 
Within groups 

7,34 
1,71 

4,92 04 

Q37 
Between groups 
Within groups 

5,25 
1,17 

4,48 04 

 

Among the strategies which showed significant association to proficiency, three fall 

into physical compensation strategies items (6, 7 and 37 ), two fall into interactive 
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the same for code-modification strategies, but changed a little for the rest of strategy 

types. Interactive strategies ranked second. Disengagement strategies switched to the 

third rank followed by code switching, and then guessing strategies and finally 

physical compensation strategies. 

The key difference between the second year or low proficiency level group and the 

fourth year or high proficiency level group is with interactive strategies which ranked 

first with the high level group. Code-Modification strategies ranked second with this 

group, guessing strategies ranked third, followed by disengagement strategies, code-

switching strategies and finally physical compensation strategies.  However, in almost 

every instance, group 1 mean scores are above the combined mean and group 2 mean 

scores fall below the combined mean except for guessing strategies which the 

combined and group 2 means were almost the same (3,24 and 3,24 respectively) but 

group 1 mean, as far as this category is concerned, was higher (3,36). 

 Table 9 

Group 1 Aggregated Compensation Strategy Use Ranked Most to Least Utilized 

Aggregated Compensation Strategies Mean 
Standard 

Deviation 
Significance 

Code-Modification Strategies 3.55 .73 00 
Interactive Strategies 3.45 .66 00 
Disengagement Strategies 3.45 .66 00 
Code switching 3.39 1.13 01 
Guessing 3.36 .75 01 
Physical Strategies 3.35 .65 00 

Table 10 

Group 2 Aggregated Compensation Strategy Used Ranked Most to Least Utilized 

Aggregated compensation strategies Mean 
Standard 

Deviation 
Significance 

Interactive Strategies 3.39 .69 .00 
Code-Modification Strategies 3.37 .83 .00 
Guessing Strategies 3.23 .50 .00 
Disengagement Strategies 3.13 .61 .09 
Code-Switching Strategies 3.03 .59 .73 
Physical Strategies 2.87 1.15 .37 

 

Students strategy use was also identified regarding the four language skills as 

grouped in the questionnaire. To discover which of these aggregated strategies were 

most and least utilized, means and standard deviation were calculated as shown in 

table 11. 

Table 11 
Aggregated Macro-Skill Compensation Strategy Use 

Aggregated Macro-skill compensation strategies Mean S.D Significance 
Speaking strategies 3.63 .58 .00 
Writing strategies 3.40 .57 .00 
Reading strategies 3.20 .53 .00 
Listening strategies 3.17 .72 .01 

         

The students report using speaking compensation strategies most often, followed by 

writing, then reading and finally listening strategies. This finding suggests that the 
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Q16. Use fillers to gain time. 3.50 1.20 

  

Tables 6&7 respectively show that low level students and high level students 

differed not only in the frequency number of strategies and the rank order, but in the 

choice of strategies they used as well. 

As mentioned earlier, low level students were found to use a greater number of 

strategies than high level students (15 and 9). The rank order of these strategies 

changed when examining the differences between the two groups separately. Strategy 

30 repeat reading several times comes in the first rank and stands as the most utilized 

strategy by both groups. The second most utilized strategy stands as a difference 

between the two groups: while group 1 reported consulting a dictionary when reading 

as their second most utilized strategy, group 2 made use of this strategy to some 

degree. But, when speaking, strategy 31 request the speaker to repeat ranked third for 

both groups. Another difference between group 1 and group 2 lies in the selection of 

strategies. Though the number of strategies employed by low level students 

considerably surpasses those employed by high level students, two strategies (28 

and16) that have been chosen by high level students as most utilized strategies are not 

present in low level students list of most utilized strategies, suggesting that level of 

proficiency affected the choice of strategy use. 

Students‟ responses were also aggregated by strategy category. The questionnaire 

comprised six aggregated categories: 

 

 Interactive strategies (items 8, 9, 10, 11, 16, 23, 26, 30, 31, 32, 36, 39, and 40). 

 Code- modification strategies (items 5, 12, 13, 14, and 23) 

 Code- switching strategies (items 17 and 22). 

 Guessing strategies (items 28, 29, 33, and 34) 

 Physical compensation strategies (items 6, 7, 35, 37, and 38). 

 Disengagement strategies (items 15, 18, 19, 24, and 27)  

Table 8 

Aggregated Compensation Strategy Use Ranked Most to Least Utilized. 
Aggregated compensation strategies Mean Standard 

Deviation 
Significance 

Code-Modification strategies 3.46 .73 .00 

Disengagement strategies 3.36 .73 .00 
Interactive strategies 3.34 .56 .00 
Guessing strategies 3.24 .64 .00 
Code-switching strategies 3.21 .66 .00 
Physical compensation strategies 3.11 1.15 .30 

The students were found to use code modification strategies most in this study. 

Disengagement strategies were the second most utilized category followed by 

interactive, then guessing, then code-switching and finally physical compensation 

strategies. 

To investigate whether or not there were differences in aggregated strategy a –T- 

test was used. Results of the –T- test revealed many differences in the mean scores 

and also the rank order of strategies. For low level students, the rank order remained 
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Variation in strategy use (proficiency as independent variable) 

To answer the question whether or not there were differences in strategy use 

between the two groups, a comparison between the mean scores of CSs of the two 

groups independently was made. Strategy means that exceeded 3.5 were considered 

high use strategies and strategy means below 3 were considered low use strategies.  

Results revealed differences between the two groups in strategy use as far as the 

frequency number and also the rank order of strategies are concerned.  

An examination of the CSs used by both groups showed that the group with a low 

level of proficiency (group 1) employed significantly more CSs than did the group 

with high level of proficiently (group 2). 

Analysis of data taken from group 1 showed that 15 strategies emerged as most 

utilized strategies. Means and standard deviations of these strategies are listed in table 

6 ranked from highest to lowest. 

Table 6 

Group 1 Most Used Strategies Ranked Highest to Lowest 
Strategy Mean S.D 

Q12.  Describe the idea or situation for unknown         words.  4.43 .86 
Q27.  Consult a dictionary when reading 4.26 .93 
Q14.  Use similar words for unknown ones. 4.05 1.01 
Q31.  Request the speaker to repeat. 3.90 1.31 
Q21. Use general words for specific ones. 3.76 1.20 
Q19.  Limit speaking to avoid making mistakes. 3.76 1,00 
Q17.  Switch to Arabic or French. 3.71 1.08 
Q29.  Use background knowledge and experience to guess the 

meaning. 
3.70 1.17 

Q22.  Use a literal translation from Arabic or French. 3.67 .98 
Q37.  To catch the meaning, try to write out unknown words 

when listening 
3.65 .96 

Q15.  Avoid difficult grammar. 3.65 1.18 
Q32.  Silently repeat to understand. 3.60 1.01 
Q39.  Request the speaker to spell confusing words. 3.53 1.08 
Q6.    Use gestures to convey meaning.  3.53 1.43 
Q13.  Make-up a new word to fill the gap in the English 

expression. 
3.52 1.27 

 Analysis of data taken from group 2 showed that students made use of 09 strategies 

which is considered a small number compared to group 1 where 15 strategies appeared 

to be most utilized. 

Table 7 

Group 2 Most Used Strategies Ranked Highest to Lowest 

Strategy Mean 
Standard 

Deviation 
Q12. Describe the idea or situation for unknown words. 4.52 .62 

Q18.  Consult a dictionary when speaking. 3.87 1.21 
Q28. Use context to help guess meaning.  3.85 .95 
Q14. Use similar words for unknown ones.  3.82 .95 
Q29. Use background knowledge and experience to guess the 

meaning. 
3.67 1.21 

Q30. Repeat reading to understand better.  3.67 1.17 
Q26. Look for clues in the text to understand meaning.  3.65 1.12 
Q13. Make up a new word to fill a gap in the English expression. 3.53 1.28 
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Table 4  

Most Utilized Strategies Ranked by Means, Highest to Lowest 

Strategies Mean 
Standard 

Deviation 
Significance 

Q12.  Describe the idea or situation for unknown words.  4.47 .75 000 

  Q27.  Consult a dictionary  3.95 1.09 000 
Q14.  Use similar words for unknown ones  3.94 .98 000 
Q31.  Ask for repetition 3.71 1.28 000 
Q21. Use general words to help convey an unknown one. 3.65 1.01 000 
Q29.  Use background knowledge and experience to help 

convey meaning. 
3.60 1.00 000 

Q17.  Switch to Arabic or French. 3.56 1.06 000 
Q19.  Limit speaking to avoid making mistakes. 3.54 1.09 000 
Q22.  Use a literal translation from Arabic or French. 3.54 1.00 000 
Q15.  Avoid difficult grammar. 3.51 1.20 000 

   To identify which strategies were least utilized by our students the mean responses 

for the questionnaire was examined. Strategy means below 3 were considered low use 

strategies. Six strategies were identified by this process and are listed in Table 5. 

The least utilized strategy was using charts, pictures and graphics to help understand 

meaning when reading, the second least utilized strategy was using an antonym to help 

express an known word; these were followed by using a similar sound when they can’t 

pronounce a sound well, using facial expressions   when they can’t find the 

appropriate words, brainstorming a list of words about the topic and finally, asking 

the interlocutor for difficult pronunciation. 

Table 5 
 Least Used Strategies Ranked by Means Lowest to Highest 

Strategy Mean 
Standard 
Deviation 

Significance 

Q25.  Use charts, pictures and graphics 2.58 1.29 .00 

Q11.  Use an antonym to help convey an 

unknown word. 
2.60 1.35 .00 

Q5.   Use similar sounds for difficult ones 2.74 1.21 00 

Q22.  Use literal translation from Arabic or 

French 
2.91 1.36 .50 

Q7.   Use facial expressions to help convey 

meaning 
3.92 1.22 .50 

Q9.   Ask for help for correct conjugation 2.97 1.22 .82 
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In question 2 (How many hours of English classes (per week) have you had?) 

second year students got a higher score than fourth year students which means that 

their answers concerned second and fourth year university studies because second year 

students had ten modules and fourth year students only six modules. In other words, 

second year students had more hours of English classes than had fourth year students. 

Self- Reported Ability level 

As a measure of language self- ability, the students were asked to rate themselves 

on a scale from one to five to indicate how successful they thought they were at 

English (listening, reading, writing, speaking and overall ability). 

Table 3 

Respondents Self- Rated Ability Means and Standard Deviations 
Level Overall  Speaking  Writing  Listening  Reading 

Second year (n.60)  2,55 (1.03) 2.83 (.99) 3.21 (1.10) 3.45 (1.17) 3.83 (.96) 
Fourth year (n. 58) 3.12 (.85) 3.17 (.90) 3.42 (1.06) 3.58 (1.14) 4.07 (.92) 

Combined Mean (n.118) 2.84 (.98) 2.98 (.98) 3.31 (1.07) 3.51 (1.15) 3.93 (.94) 

      

Table 3 presents the mean scores and standard deviations of students‟ self rated 

ability. These means range from intermediate to advanced. Students self assessment 

shows that they perceive themselves as intermediate in speaking, writing and overall 

ability. Their reading and listening self assessment is rather better. A comparison of 

the means presented in Table 3 denotes that fourth year students rated their abilities 

better than second year students in every skill. 

To answer the question which strategies do Algerian students most use, the mean 

responses to questionnaire items were examined. Strategy means that exceeded 3.5 

were considered high use strategies 
)13(

; 
)14(

).  Ten strategies emerged from this process 

and are listed in table 4. Strategy 12 (describe the idea or situation for unknown 

words) was the most used strategy among our students. Only 1% of the 118 students 

responding to the item claimed to have never resorted to this strategy. The mean 

response for this item was 4, 47. The second most utilized strategy was consulting a 

dictionary for unknown words; these were followed by using a similar word to help 

convey an unknown one, asking for repetition, using general words to convey unknown 

ones, using background knowledge and experience to help convey the meaning, switch 

to Arabic or French, limit speaking to avoid making mistakes, using a literal 

translation from Arabic or French and finally avoiding difficult grammar respectively. 
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qualitative analyses were carried out on the data. First, data were entered into SPSS for 

windows version 5.o.1, and subjected to a variety of analysis to obtain frequencies, 

means, standard deviations, F ratios and correlation coefficients.  Next, an analysis of 

variance with gender, years of study, ability and level of proficiency as independent 

variables and the SILL scores as the dependent variable was carried out to see whether 

or not they had an effect on strategy use.    

Analysis of the Results 
The starting point for this study was to sort out the mean scores of the six categories 

of CSs used by students. All means varied between 2, 48 and 4, 47 on a scale of 5, a 

range which Oxford 
)12( 

defined as medium use. So, the informants participating in this 

study used CSs at a medium level.  

Students‟ background 

Participants differed in their answers to the first three items of the questionnaire. 

Table 1 

Percentage of Years of Study, Hours of Class Study and Home Study of English 

 Below 5 years 5 – 6 Above 6 years 

Q1 9 (8%) 20 (17%) 89 (75 %) 
Q2 71 (60%) 11 (9%) 36 (31%) 
Q3 98 (83%) 12 (10%) 8 (7%) 

Results of item 1: (How many years in total have you been studying English?)  

75% of the respondents reported having been studying English for more than six years, 

17% have been studying English for five to six years and 8% have been studying for 

less than five years. 

Results of item 2: (How many hours of English classes (per week) have you had?). 

60% of the students answered having had less than 5 hours of English classes weekly, 

31% reported having had more than 6 hours of English classes per week and 9% 

percent reported having had 5 to 6 hours of English classes weekly. 

Results of item 3: (outside of classes, how many hours per week do you practice 

English?). 83% of students reported practising English less than 5 hours per week. 

Outside of classroom, 10% reported 5 to 6 hours per week and7% only reported more 

than 6 hours per week. 

Table 2 
Mean Scores & Standard Deviations of Students Background 

Level       Q1         Q2         Q3 

Second year Mean 
N 
Std. Deviation 

6.46 
58 
1.05 

       558 
      1.94 

        2.77 
         58 
        1.46 

Fourth year Mean 
N 
Std. Deviation 

6.66 
60 
.86 

      4.00 
       60 
      1.69 

        2.95 
          60 
        1.94 

Total  Mean 
N 
Std. Deviation 

6.56 
118 
.96 

       4.52 
       118 
       1.88 

        2.86 
        118 
        1.72 

      As shown in Table 2, fourth year students got a slightly higher score than second 

year students in both years of English class study and home study.  
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 Code- modification communication strategies refer to a collection of strategies 

where the gap of knowledge is bridged by some form of target language modification. 

Subcategories of this item are circumlocution, word coinage, literal translation and 

approximation (Questions 5, 11, 12, 13, 22, and 23). 

 The study 
  The study aims to answer the following questions: 

1. Do Algerian learners of English use communication strategies? 

2. What types of strategies do they most and least use? 

3. Does proficiency level affect the use of strategies? 

4. Does proficiency level affect the choice of the strategy used? 

Method 
Subjects  

The study was conducted during the academic year 2004-2005 and used an overall 

number of 118 undergraduates studying at the Department of English (Badji Mokhtar 

University-Annaba) as informants who were divided into two groups: 

- Group 1 consists of sixty second year students representing an intermediate level of 

proficiency as they had studied English for about seven years and ranging in age 

between 19and 20 years. 

- Group 2 consists of fifty eight fourth year students representing a more advanced 

level of proficiency as they had studied English two more years than group 1, with an 

average age of 22- 23 years. 

The purpose of having two different levels was to explore the effect of proficiency 

level on the use and choice of CSs. 

Elicitation Procedure     

To assess the extent to which students used CSs, a self reported questionnaire was 

developed. In addition to the strategies identified by Oxford 
(9)

, SILL (Strategy 

Inventory for Language Learning), other strategies observed by Margolis (
10(

 or 

published in the literature were included. (See Appendix). 

The questionnaire asked the students to indicate the extent to which they used CSs 

for each of the activities of reading, listening, writing and speaking.  These items were 

written with a five point Likert scale and students responded by reporting the 

frequencies of their use of CSs (1= Never, 2= Not Usually, 3 = Sometimes, 4 = usually 

and 5= Always). 

Furthermore, students were asked to rate their overall English ability, and individual 

macro- skills ability according to a different five point Likert scale (1=Beginner, 3= 

Intermediate and 5= Advanced). 

The data were collected during a month. The questionnaire was administered by the 

class teachers during regular classes. Subjects were told that the questionnaire to be 

completed contained questions about their use of CSs. Most of the subjects had no 

difficulty in understanding the questionnaire. The administration of the questionnaire 

took approximately 30 minutes for each group. The advantage of this method of 

elicitation is that it helps to provide a good overview of the range of strategies that 

foreign/second language learners may use whenever they faced a communication gap, 

since it covers almost any decision taken in the process of language learning and 

language use.  Moreover, it can easily be administered to large groups 
)11(.

 In order to 

obtain a complete and a less biased picture of strategy use, both quantitative and 
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Introduction 

Whenever an individual intends to speak, two types of decisions occur in his mind; 

the first one is what he will say and the second is how he will say it. Normally, both 

decisions happen automatically when we use our native language, but, when we want 

to communicate in a foreign language, the second decision (how we will say it) will be 

a source of trouble for the speaker, since he will probably lack for certain if not many 

constituents of the message he wants to convey. In such situation, the foreign language 

user is obliged to use one of the two options: either he adjusts his message to what he 

can say or abandon altogether. 

This underlying aspect of language is known as communication strategies (CS) 

which have been defined, for the sake of this study, as devices used by foreign/second 

language learners to overcome obstacles arising while using the target language. There 

appears to be widespread disagreement in the literature over the nature and 

classification of communication strategies. Dornyei and Scott
 )1(

 state that the list of 

strategies and their taxonomies in different studies vary significantly.  This fact has 

promoted the existence of a rather confusing multitude of different strategies. 

Bialystok
 )2(

 claims that the variety of taxonomies proposed in the literature differs 

primarily in terminology and overall categorizing principles rather than in the 

substance of specific strategies. The taxonomy of CSs adopted in this study was based 

on existing taxonomies most notably those suggested by Margolis 
)3(

 Oxford 
)4(

 Khanji
 

)5(
 and Chen 

)6(
 but modified slightly for the purpose of our analysis.  The reason after 

using this taxonomy is that it includes both engagement and disengagement strategies 

as categories of CSs and that both categories present the general possible problem-

solving mechanism in language use.  Badawy 
)7(

 believes that the study of 

disengagement strategies is important; it highlights the crucial role played by CSs in 

enhancing communication by diminishing the learners‟ reduction behaviour which is a 

major obstacle against language development.  Hence, the taxonomy proposes six 

major categories of CSs:  

 Disengagement communication strategies refer to those strategies that emphasize 

the speakers‟ disengagement from the second language communication context. 

Subcategories of this item are: 

- Message abandonment or avoid particular topic because of some difficulty, 

- Limit speaking or adjusting the message to the speaker‟s linguistic means. 

(Questions 15,19, and   24 in the present study)  

 Code-switching communication strategies refer to the strategies where learners 

switch to L1 or L3 to maintain communication in the second language. (In this case 

either Arabic or French). (Questions17,18)  

 Guessing communication strategies are those techniques employed by learners to 

utilize context or other clues to make intelligent guesses about meaning 
)8(

.  (Questions 

25,26,28, and 34) 

 Physical communication strategies refer to the use of gestures, facial expression 

and other physical movement to help convey meaning.(Questions 6,7,33, and 35) 

 Interactive communication strategies refer to those strategies that involve 

interaction either with text or human as in the case of appeals for help, self repetition 

and use of fillers.(Questions 8,9,10,16,30, and 36)  
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Abstract 
The present study investigated the use of communication strategies of 118 Algerian University 

majors at the department of English at Badji Mokhtar University in relation to gender, years of 

study, ability and proficiency level as variables. Strategy use was assessed through a self-reported 

questionnaire based mainly on Oxford’s (1990) Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 

and level of proficiency was determined by the number of years of English study. Various analyses 

were then administered to see to what extent earlier studies could be generalized. The major 

finding was that English language majors’ use of communication strategies is at a medium level; 

code modification strategies were found to be the most used strategies and physical 

communication strategies the least used ones. It also appeared that each of the independent 

variables (gender, years of study, ability and proficiency level) had a significant relationship with 

students’ use of communication strategies (CSs).  

 

Keywords: Communication strategies, code modification strategies, physical communication 

strategies, strategy use. 

 

Résumé  
Cet article rapporte les résultats d’une étude sur l’utilisation des stratégies de communication 

réalisée auprès de 118 étudiants d’Anglais à l’Université Badji Mokhtar Annaba pour mettre en 

évidence et pour relier ces stratégies avec les variables telles que sexe, aptitude de l’apprenant, et 

nombre années d’études, etc.,  caractéristiques des sujets soumis à l’enquête. 

Le Strategy Inventory for Language Learning (SIIL) d’Oxford (1990) a été utilisé comme 

instrument. Les résultats ont montré que les apprenants se servent de stratégies d’apprentissage. 

Les moyennes obtenues montrent que les stratégies de compensation (circonlocution ou 

modification)  sont les plus utilisées,  alors que celles du mime ou de la gestuelle sont les moins 

utilisées. En outre, un lien a été observé entre les variables indépendantes et l’utilisation des 

stratégies. 

 

Mots clés: Stratégies de communication,  stratégies de modification, stratégies du mime ou de 

la gestuelle, l’utilisation des strategies. 

 

 ملخص

تم . عنابة-بجامعة باجي مختار تتناول ىذه الدراسة استراتيجيات التواصل التي يستخدميا الطالب في قسم المغة االنجميزية 
 .   طالبا من الجنسين  118 عمى(1990) اعتمادا عمى قائمة استراتيجيات تعمم المغة ألكسفورد توزيع استبيان 

في حين كان استعماليم الستراتيجيات التعديل  توسطا،الستراتيجيات التواصل كان م الطالب ت النتائج أن مستوى استعمالبين  .
 .استعماال أقل لدييم كانت استراتيجيات التواصل الجسدي نت أيضا أن  بي   و.مرتفعا  أو التكييف

استعماليم ب و ( عدد سنوات الدراسة، القدرة ومستوى الطالب،جنس ال) عالقة ارتباط بين المتغيرات المستقمةوقد لوحظ أن ىناك 
 . ستراتيجيات التواصلال

                                                                                                                      
 .استخدام االستراتيجيات  التواصل الجسدي،  استراتيجيات  ،استراتيجيات التعديل ،استراتيجيات التواصل : مفاتيحالكلمات ال
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The lack of model types may instigate a certain feeling of despondency among 

teachers who may scamp or skip them when being not well- trained maintaining their 

repudiation due to the absence of such kind of questions in official exams. 
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if assigning the exercises as homework for gaining more time in the classroom 

activities - is the way addressing the samples to aiders whose aptitudes frequently in 

English is naught.  The Algerian population linguistic repertoire is meagrely endowed 

with English language.  How comes to expect an assistance from persons who cannot 

decode the content of the samples in the TL and to encode it again through 

corresponding equivalents in their own culture?  

Again, no alternative may be adopted apart from choosing equivalents to get rid 

tactfully from the predicaments. The teachers‟ explanations in English can provide 

pupils with some hints letting their smartness to be more fertile to guess relevant 

equivalents. In fact, this genre of statements may be regarded as riddles to which 

semantically-oriented interpretations are attributed with reference to the relevant 

contexts they represent. Here are the corresponding equivalents in Standard Arabic: 

 ما جزاء اإلحسان إال اإلحسان  -ا 
 أم  الحاجة االختراع -ب 
 ما أسيل الكالم و ما أصعب األفعال - ج
 االنحناء أفضل من االنكسار -د

 

On the whole, translation exercises officially inserted in the Algerian English school 

textbooks do impressively attract when discovered forthwith through page flipping. 

The impressive attraction lies in the fact that translation, generally performed in the 

language users‟ MT, may ensure a certain confidence, security and orientation due to 

the comprehension enlightenment it sheds on the FL input. Its role is always coined 

with the merits it supplies to non-native learners so that more clarifications are 

conceded in their L1 furrowing their learning path in a more simplified and an easier 

way.         

Their presence, nevertheless, decoys the pupils since they will be hastily caught in a 

whirlpool-like torment: no sooner do they start engaging themselves to seek for 

relevant conversions that their enthusiasm is dashed by shuffled obstacles emerging 

from the inapplication of literal translation. It is with great pains that the 

relinquishment of furnishing more efforts may assert from the first couple of trials 

which ends in a blind path.        

 

Conclusion:     
Prompting officially translation exercises is an encouraging strategic stimulator that 

may motivate the pupils‟ curiosity in grasping that no language system is alike. Nor is 

culture. Numerous swervings, shunless in the discovery phases, can be shuffled off for 

leaving room to those conversions congruously submitted to the prescribed 

conventions.  A minute revision is desirable in regard to the involuntarily emerged 

harms that appear attenuating the intended gains. In other words, the exercises seem to 

cause more hurt than to bring worth. A deep reflection about the purpose and the 

manner of introducing translation exercises necessitates a well-structured framework 

comprising not only a well-selected data that fits the content file it appears in but also 

a series of correction model well-stated on the teacher‟s textbook that stands as a sole 

reference unifying all the national English classes to explore them as solved exercises. 
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3.2.1.2. The Cultural Level:  

The cultural dimension, in its turn, embodied in the data presented as a group of 

sentences explored in the textbooks is far away from being a common and an ordinary 

engagement to deal with. The endeavours expected from the pupils cannot be inspired; 

and successful proposals as might be with those examples that rely on a pure lexical 

and syntactic translation are rarely guessed because this particular kind of translation 

outrides their abilities to succeed on their own to make up the convenient equivalents. 

The meaning represented through the cultural aspect is a conventionally made version 

referred to as an unmodified and an incontestable matter. As culture is often shaped 

through sayings, proverbs and the like, the credible reference from where the source is 

drawn would inevitably be the dictionary (as standard languages are the unique 

language varieties referred to in our scrutiny). The exercise solvers are, hence, 

implicitly boosted to effect some researches to find out the sought versions bearing in 

mind that the discovered equivalents must be faithfully restated and/or re-written as 

they are denoted in the trustworthy reference.    

The embodiment of culture as a crucial entity in the proposed translation exercises 

interposes smoothly in textbook succession. Its ignorance is unquestionable because of 

the sound concomitance that unifies both entities, namely culture and language. The 

native speakers‟ way of thinking, of living and of perceiving the world are mirrored in 

their language, and therefore, are disposable to non-native language users‟ discoveries.        

A collection of English sayings and proverbs does constitute the spectrum of the 

target culture moulded into multiple series of exercises to consolidate the underlying 

assumption that a language is not only restricted to its linguistic aspect; but it conveys 

a whole perception of moral, social, psychological and philosophical dimensions 

disclosing the autochthones‟ beliefs in the bosom of a universe where they gladden a 

perpetual evolution.    

The high school cycle does not linger to bring into vogue its textbook contents with 

the similar principle of focalising upon exercises whose aim targets to work on 

equivalents; however, their singularity lies in their narrowed circle centred on both 

proverbs and sayings as the best representations of culture. Here is a prototype of an 

exercise (on page 68) on the school textbook entitled At the Crossroads (1°AS) 

designed for first year pupils in the high school displaying the following instruction as 

well as the given sayings to be examined. The dictated instruction states the following: 

Discuss these sayings in class and try to find their equivalents in your own culture. 

The sayings are as follows:   

A- One good turn deserves another. 

B- Necessity is the mother of invention. 

C- It is easier to make a suggestion than to carry it out.    

D-It is better to bend than to break.    

 

To cut the Gordian knot does not appear to come down the pupils‟ level. The 

hindrance amplifies and becomes tougher. The specificity of the difficulty manifests 

itself by the limited source of inquiry to consult suitable equivalents in the “Algerian 

Culture”. As the source restriction binds tighter impeding pupils to get an autonomous 

performance to solve the exercises, their inquiries are certainly driven towards persons 

who detain the Algerian cultural inheritance. What complicates more their tasks - even 
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  “ عطلة ممتعة اقضي“ 

 

           and will be analysed grammatically as follows :   

 

The analysis of the data above conducts our reflection to put a major emphasis on 

the contrasts existing between the source and the target sentences that might stimulate 

the pupils‟ inquisitiveness by developing their attention on the highlighted 

discernments between the syntactic units displayed in the correction to be well-

memorized and implemented once needed.     

The fan of chunks implied in transformations, unfortunately, consume a 

considerable time for allowing pupils to well-digest the divergences, to retain them 

and to be a part of their accessible knowledge. The explanations delivered for stressing 

the divergences and the accents put on for showing the contrasts are tasks which 

engage pupils to invest themselves in another cognitive process: notions must, first of 

all, be recognized and grasped in the FL and, then, transferred and associated to L1. 

These simultaneously conducted operations, however, can never be mastered from one 

single illustration debated in a demonstration.  Each sentence is structurally built up in 

a specific way leading to distinct explanations which are supposed to be accurately 

assigned for justifying the occurring changes in translation forms. The time allocated 

to translation exercises, thus, must not take the lion‟s part and be at the expense of 

other exercise performances. It is a matter of a permanent recall to insist on the role of 

translation as just a contributive tool in the pupils‟ English learning advancement for 

dispelling the abusive use of their L1 that might degenerate on other tasks tackled and 

for not, essentially, swerving from the primary traced goal.   

 

 

 

 

 

Nb 

             Standard English                Standard Arabic 

  

1 

“I” appears as an independent 

pronoun. 

“I” appears with the inflectional 

verb "     قضي  "ا    through the letter ا "    

    ". 

  

2 

 “am having”  appears as the main 

verb 

of the sentence. 

It is substituted with another 

equivalent verb:    "ا قضي"  

  

3 

 The main verb is conjugated in 

“Present Continuous”. 

 

The main verb is conjugated in 

“Simple Present” which is the 

equivalent of   “المضارع”.  

  

4 

 The indefinite article “a” is used 

independently.  

The indefinite article is shown 

through the absence of  the use of    “ 

“  in the word " ال عطلة "  and not  "  "

  .العطلة

  

5 

“nice holiday” is a collocation. 

 

The equivalent is “ ممتعة ةعطل"                        

and not    " "عطلة جميلة . 

  

6  

The order is: “adjective (nice)+ noun  

(holiday)”. 

The order is:    “noun   (عطلة)  +  

adjective  ( ممتعة  ).” 
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To deepen further our reflection about the raised issue, another pertinent perspective 

attracts our attention correlating between the proposed nature of the linguistic material 

worked on in the school textbooks and the possible appropriate equivalents that suit 

translation.  The data allows us to have a clear picture about the degree of difficulties 

pupils may face while translating it from the source language (Standard English) to the 

TL. As it was previously discussed, for its numerous advantages, Standard Arabic 

would be preferably chosen as the TL. The data appearing in exercise “d” on page 66 

designed for first year pupils in their textbook Spotlight on English (1°AM) includes 

the sentences below : 

1. I am having a nice holiday.                       

2. How long does an elephant live? 

3. How do you come to school? 

4. At what time do you get up? 

5. It is five p.m.   

6. I have breakfast/ lunch/ dinner/ at home. 

The convenient translation fitting these prescribed sentences may be as follows :  

 .أقضي عطمة ممتعة  -1
 كم يعيش الفيل ؟ -2
 كيف تأتي إلى المدرسة ؟   -3
 تستيقظين ؟/  عمى كم الساعة تستيقظ ؟  -4
 .إنيا الخامسة مساء -5
  .في المنزل/ العشاء /الغداء  /أتناول الفطور  -6

 

Our observation is highlighted with the total absence of word for word translation,  

despite the embryonic stage of discovery pupils still undergo; none of these samples 

require the application of literal translation. The sentence structures are neatly different 

from one language to another bringing the learners‟ attention to emphasize on every 

syntagm, belonging to a given linguistic system, occupies a specific position; and the 

relatedness that ties syntagmatically one linguistic unit to another is set differently. 

The distribution of the linguistic units is submitted to dictated laws whose obedience is 

indisputable. When the samples are put in juxtaposition and divergences are pointed 

out, pupils may consciously retain the placement of the linguistic elements and the 

way they are discernibly distributed and used.    

If the English sentences included in the exercise are syntactically approached, 

several changes appear on the surface structures when translated into Standard Arabic. 

The modifications are applied according to the grammatical elements involved in the 

structures. To give a clear picture of what might stem from these translations, an 

illustrative model of the sentence   “I am having a nice holiday.”  may be conveniently 

converted to:     
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credible to think that translation versions would be better performed in Standard 

Arabic. Its privileged status in an academic environment accentuates more and more 

the formality of the learning context.  

Furthermore, its considerable value stems from the powerful unification it possesses 

upon the audience. Standard Arabic is commonly shared by all the classmates and 

intensifies collectively their comprehension when compared to a dialect which is too 

individually restricted to the regional area pupils originate from.  The unshared dialect 

may dislocate pupils and may become a major linguistic obstacle that impedes them to 

have mutual constructive exchanges. When clumsiness settles admist pupils due to a 

dissimilar L1, it obviously obstructs clarifications. The settled ambiguity vacillates the 

role provided by the dialect as the pupils‟L1 from a status of profitable gains to the 

status of noxious harms. The L1 obstructive aspect will no more reflect the initial 

traced expectations of being an aid, but rather, becoming a hindrance.  

After attempting to establish a dichotomy between the pros and the cons and 

between the most favourably sought criteria attributable to each language variety to be 

explored as the pupils‟L1 within translation exercises, our perception is unhesitatingly 

fixed on Standard Arabic. The fixation does not forcibly equate with a painless and a 

fastened conversion. The work requires mainly from the teacher to be linguistically 

and culturally well-equipped to pinpoint the similarities as well as the differences 

where the two languages under study converge or diverge. The teacher must 

accomplish the role of a perfect model whose presence stands as a credible source of 

knowledge in which correction of translated exercises is always readily available. The 

supplied correction must be an everlasting acquired richness to preserve.   

From all what has been pointed out so far, let us assume that ideal teachers are hired 

for not only their mastery of Standard English but also for their over command of 

Standard Arabic. Besides this, their cultural knowledge of the stated languages is 

highly appreciable. The persistence of dilemmas continues to emerge and takes 

another aspect.   

3.2. The Non-Human Source:    

3.2.1. Translation: Two perspectives can be analysed focusing on the linguistic and 

the cultural level.    

3.2.1.1. The Linguistic Level:     
With the providence of the basic qualifying characteristics assigned to the teachers‟ 

potentialities, translation exercises still seem imposing a harsh pedagogical task for 

teachers to accomplish, on one side, and a difficult exercise for pupils to solve, on the 

other side. It may happen that the teachers‟ aptitudes would inactively interfere in such 

solving-problem activities. The inaptitude resides in the converted language itself that 

cannot be integrally submitted to Literal Translation 
(11)

, i.e. word for word translation. 

The mere recourse of reproducing word for word conversion entails erroneous 

attempts and ends with a thorough miscarriage because of the obscure and distorted 

meaning
(12)

.The possible alternative to save meaning is to model it through equivalents 

for overcoming the multiple faced difficulties.   

Each language functions distinctly: what might be findable, operable and applicable 

in Standard English can be, at least, partially transformed or wholly omitted in 

Standard Arabic.   
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On the light of this perspective of being considered as a strategy explored rather 

than a study aimed at in itself, translation exercises would plentifully bring advantages 

to the Algerian pupils by strengthening their FL input throughout the existence of their 

L1 input. The first translation exercise appears in the first school textbook Spotlight on 

English (1°AM) on page 66 formulating explicitly its instruction as follows: “Here are 

some words, translate them in your language.”   From the onset of the pupils‟ 

engagement to solve the exercise, a crucial linguistic dilemma immediately surges 

confusing the learners to set an appropriate choice concerning their language. In fact, 

the expression “your language” when addressed to the pupil-population is both vague 

and misleading because it does not specify accurately the language variety to be 

selected: Is it either solely the “Algerian Dialect”? or purely “Standard Arabic”? or 

even unconditionally a mere mixture of both?  

The unspecified selection cheers up the pupils‟ will for embracing one of them or 

even swinging between them whenever their aptitude and/or decision fits. Their choice 

would not be at any time liable to a severe criticism or a firm refusal. The peremptory 

motive that shoulders their free choice is that both of these stated linguistic codes form 

their own languages: The Algerian Dialect is their own language. So is Standard 

Arabic. It becomes, therefore, their absolute right to behave linguistically via their 

preferred language.   

3.1.2- Teachers:    
Pupils are not the only actors concerned with the choice of their language varieties. 

The latter may affect negatively the teacher whose task will be entangled in a dainty 

position. The exigencies may impose on him/her to be both bilingual and bicultural 

besides the aptitudes s/he necessarily has to possess for his/her teaching. These 

abilities enable him/her to cope with every single translated attempt suggested by the 

participants. The teacher, as being the sole coach in the classroom, might be 

confronted to various kinds of Algerian dialects; each of which has its proper distinct 

morphology, syntax and semantics. The idea underlining the confrontation is whether 

the teacher is well-enough acquainted with all these distinctive features that may 

discern a dialect from another to approve or disapprove the attempts. Likewise, for 

Standard Arabic which can be another language variety s/he might encounter if any 

trial is provided with. The teacher is put in a perplexing situation if his/her 

acquaintances are very limited. Worse than this, it is unfair to let the furnished 

attempts with no correction and with no feedback. What would be, then, the essence of 

the insertion of translation exercises if they remain uncorrected? It is always 

pedagogically recommended that model types follow immediately the solutions 

attempted earlier. Hence, correction imposes its presence to guide pupils towards 

correctness.   

An uninterrupted enchainment of wonders pursues the flux of our reflection by 

stepping forward to think about another salient factor bound to the mode of correction. 

If correction is compulsory, in which language variety should it be done? How should 

it be delivered, in an oral or a written form? In such situation, dialect will be definitely 

excluded if the choice prevails on the written form since dialect is purely restricted to 

the verbal delivery.    

Because of the formal social setting where the teacher-pupil population is gathered 

and the formal language use which characterizes their linguistic behaviour, it is more 
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constitute the latter category involve the target language as well as the target culture 

and are pointed out as the non-human source. Our investigation, in such case, spreads 

its scope on a series of questions directly tied with the above stated contingents whose 

influence must be initially regarded before peering at the exercises as a final 

production. The making out of translation exercises results after reflecting upon a 

collection of questions to foresee their usefulness and their success. The series of 

questions may be narrowed on the following dimensional perspectives as for instance: 

who is primarily concerned with these exercises? What are their linguistic 

backgrounds? What is the purpose of initiating such type of exercises in an EFL 

learning context? Do teachers share the same linguistic backgrounds with their 

learners? Are teachers bicultural? What kind of linguistic and cultural data to work on? 

......etc. The amalgam of the raised issues and the like will shed light not only on the 

context in which the exercises develop but on the degree of participation the concerned 

population may reach for assuring, to a large extent, an attainment of a considerable 

efficiency. The ensuing discussion will comprise the above stated axes and analyse 

individually the contingents forming each axis as follows:  

3. 1- The Human Source:   

3.1.1 - Pupils:   
The inclusion of translation exercises reveals, from the first glance, that a worthy 

profit is surely extricated for the pupils‟ favour. As their FL learning process 

undergoes a gradual cadence which necessitates a wide range of facilitators to ease 

their miscellaneous tasks, the use of the pupils‟ L1 seems taking the lead over a large 

number of other supports. Its appeal, most of the time at a high frequency especially 

during the initial learning stages, is not only fundamental but vital as well. Pupils are 

neither able to detach themselves abruptly nor radically from their L1 since it operates 

as an already existing linguistic device representing their inner language; i.e. the 

language of their thoughts. Thanks to it, pupils can progressively build up multifarious 

portions of the TL they successively discover by driving their attention towards the 

acquisition of the correct forms dictated by the newly approached linguistic system. Its 

presence intensifies the FL understanding with a certain reserve kept discriminately for 

each respective language. The L1‟s role becomes neatly a medium bridging the FL 

input to the pupils‟ inner thoughts. It assures them the obtainment of valid notions 

highly tied with the linguistic and the non-linguistic features constituting the TL.  

The great assistance expected from the L1 reliance is usually performed by learners 

either silently or manifestly. The practice may even be done in a hidden way despite 

the harshness of the teacher‟s instructions. The teacher‟s authoritative forbiddance to 

ban their pupils thinking, using, and excessively relying on their L1 does not 

significantly impact the pupils‟ personal way of behaving. It usually remains the most 

efficiently adopted strategy by the individual learners due to its weighty reliability. 

Neither the teacher nor the pupils can have over command upon the eradication of the 

L1from the learners‟ mind during the development of the FL learning process. It is 

better admitted, then, to believe strongly that the co-existence of the two languages 

does exceedingly exist in the pupils‟ mind. The L1 exploration can be thought of as a 

propitious tool by which pupils‟ success in understanding the FL input may be easily 

checked.   
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data stemming from confusing structures delivered in the TL or ambiguous 

expressions laboriously digested by learners or painfully adjusted to their 

understanding. The rational recourse for L1 may solve the faced troubles but must not 

also rhyme with an anarchically abusive use or a randomly irregular custom.
 
Its 

strength and value reinforce the intended inspirations wilfully aimed at for easing the 

learners‟ engagement in grasping firstly 
(9)

, the FL input and, afterwards, having access 

to various tasks compulsorily bound to the newly discovered lore 
(10)

.    

Translation exercises are among the possible efficient activities to propose for 

introducing the learners‟L1 in a more structured, organised and official way. Such kind 

of initiative allows learners to explore their L1 as a supportive tool to check to what 

extent their understanding is considerably appreciated for getting a further long breath 

of advancement in learning a FL.       

The prominent role preserved for translation exercises eases the teaching – learning 

commitment by setting up not only assurance for pupils but concision for teachers too. 

All the possible intermingled proposals suggested by learners are surely eliminated on 

the spot of their occurrences when supplied erroneously and substituted by adequate 

corrections in L1 version. The dichotomy between the learners‟ delivery of what is 

right and what is wrong is confirmed and strengthened as long as there is a plausible 

convincing truthfulness to recoil upon for cutting off in favour of the supreme 

correctness. The reiterative need to the L1 use via translation exercises, generally, 

sheds among nearly all learners regardless to their level appurtenances whether 

belonging to beginners, intermediate or advanced level. The accessibility to the 

authentic understanding can be, hence, easily obtained in a span of time via the L1 

through which bewilderment is seldom faced. Not only does access to comprehension 

preponderate the participants‟ interest but also the notion of saving time disquiets 

teachers. Spoiling time in interminable knotty ambiguities can drive down learners 

more and more in endless incomprehension. The presence of translation exercises 

promoting the employment of the learners‟L1 would be regarded as an authentic 

revealer that witnesses either their flux of progress or their startling stumbling.    

3- Evaluative Reflection on the Insertion of Translation Exercises in Spotlight on 

English (1°AM) and At the Crossroads (1°AS):   
It is a pragmatic insight that textbook makers held while introducing a series of 

translation exercises within the Algerian school textbooks starting the middle school 

cycle to the high school cycle. This peculiar innovating decision is grounded and 

proved by numerous researchers who advocate an overt use of the learners‟ L1 besides 

their FL learning, in general, and the conversion of FL output into their own language, 

in particular.    

The vetting which is being conducted upon the insertion of translation exercises 

would be iniquitous if it were solely restricted to perceive their apparition in isolation. 

Their perception imposes a scrutiny upon a wide range of elements which are 

significantly interpretable to display neatly their impact upon the exercises‟ existence 

and the enrichment they may add to the pupils‟ learning process. The fan of elements 

which are considerably thought about can be categorized regarding their nature. Two 

broad major axes are recognizably implied and do necessitate a large spectrum of 

reflection. The representative constituents embodied in the former category include 

both pupils and teachers and are referred to as the human source whereas those which 
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observed in developing the learners‟ skills to achieve better understanding. They 

defend mainly translation practice not as an end in itself but as an efficient strategy to 

make learners better equipped when engaged in an FL learning.     

Meaningful learning takes place when learners comprehend the material and can 

relate it to their present knowledge system 
(2)

. The misunderstanding of a new item can 

be, for instance, prevented if clear, simple and brief explanations are provided in the 

learners‟ MT 
(3)(4)

. The taboo against using L1 in an FL classroom breaks down and the 

attitude to L1 and translation in FL classes has witnessed, to a larger extent, a positive 

appreciable change following the recognition that some learners use L1 as a 

communicative strategy to learn using the FL 
(5) 

and helps to promote dynamicity in 

the classroom by providing a sense of security 
(6)

 especially in the area of vocabulary 

for learners with lower proficiency level.    

A continual divergent persistence of L1 use in a FL teaching-learning process, 

however, pursues its stream running counter to the already existing opposing current in 

the field. What matters the opponents, indeed, is that restricting the role of L1 as a 

facilitator on which learners‟ reckoning might be focused is not the sole valid 

attributable justification for its valorisation. Their interpretation, paradoxically, was 

negatively assigned and their objection was sustained with a firm reservation. The 

regard they brought to the L1 use goes adversely, to perceiving it as a constructive tool 

aiding learners to have access to a better and a quick assimilation, but rather, as a 

destructive medium impeding learners to advance progressively in their learning path. 

The subversive role appears not only in the constant resort of appealing the ready 

made translated patterns but in the incessant prevention of training learners to think in 

the FL as well.     

It is flatly observed that opponents‟ rationale used for maintaining exclusively a FL 

in the classroom is deeply focalised on the psycholinguistic dimension 
(7) 

to interpret 

the imperative repudiation of L1 since their claim speculates heavily on the cognitive 

process itself to generate the systematic laws of the TL by internalizing both its 

linguistic and non-linguistic rules and obliging learners their strict applications.      

All in all, the two distinct stated trends either supporting or opposing the L1 use in a 

FL educational setting still perennially diverge in their persisting unequivocal 

assumptions as well as their laborious rational findings. The constant controversy, 

actually, enriches the spectrum of the FL teaching- learning field by furnishing valid 

precepts to the specialist community and leave room to make a worth profit.        

2- Translation in a FL Class:    
Throughout our dig in the literature review about the investigations reflecting on 

why L1 is favourably welcomed or not by some researchers, our purpose within this 

section is following up the discussion on how L1, when admitted,  may significantly 

intervene for providing help to learners to overcome some difficulty they encounter.    

It is undeniably agreed that the insertion of the learners‟ L1 in a FL class has never 

been randomly favoured in the sense of introducing it in a purposeless way. Its 

insertion has openly manifested a fan of multiple fold solutions for remedying frequent 

and recurrent comprehension dilemmas customarily met among teacher-pupil 

population as well as pupil-pupil population
(8)

. The factual success of its presence 

might be highly coined with the perpetual assistance it brings for the two stated 

distinct audiences whenever there is a substantial need for clarifying either clumsy 
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Introduction   
Introducing translation officially in distinct exercises within English textbooks over 

the Algerian middle and high school cycles in current use has definitely been done not 

only deliberately but purposefully as well. Its presence would undeniably foster pupils 

feel a certain kind of orientation while receiving a total acceptance or an entire 

disapproval from their teachers about their converted versions.    

The purpose of this paper is to highlight the merits furnished by the co-existence of 

English as foreign language (FL) and the pupils‟ mother tongue (MT) via the adoption 

of translation exercises within a FL learning environment without averting to reflect on 

the tacit harms they may call forth. However, raising the talk about translation as an 

autonomous activity cannot be dissociated from peering at the principle of 

encouraging or discouraging the learners‟ first language (L1) use in a foreign language 

learning process. Translation, in a more promising way, is frequently realized in the 

learners‟ own language. Both referential languages are so interweaved for the learners 

that the debate about translation cannot be developed without the L1 involvement. In 

other words, translation – officially or officiously practised - always encroaches upon 

the talk of the admissibility of L1 use since its performance reckons on its virtues as a 

vertiginous help.    

1- The Use of L1 in a FL Classroom.    
The use of the learners‟ MT while learning a FL is one of the major interests which 

greatly inspired the area of FL acquisition over the last decades. Despite its 

ancientness, the debate remains vivid among researchers because of their controversial 

positions shouldered by plausible arguments for justifying their assumptions.    

The research literature displays plenty of records and findings speculating on the 

allowance or the prohibition of the use of the learners‟ MT in a FL teaching 

environment. The former position, historically speaking, is traced back to Grammar 

Translation Method whose main tenet was using translation as a basic and an efficient 

technique enabling learners to convert a list of words, a gamut of sentences and a 

series of paragraphs from the target language (TL) towards their native language and 

vice versa. Unsuccessfully, this method did not last for so long due to the 

uncommunicativeness and inability of learners to use the TL fluently.   

Later on, with the consecutive emergence of both Direct Method and Audio Lingual 

Method, the pedagogical trend has plainly undergone against the principle of admitting 

the inclusion of L1 in a FL class by directing its new flow towards its total exclusion. 

The belief underpinning these methods was that learners can learn a second language 

(L2) in the same way children do while acquiring their L1
(1)

 in the sense of being 

solely exposed to the TL through which learning takes place without having a sound 

reliance on the learners‟ MT. The novel tendency, thus, maintained the notion that L2 

is best learned monolingually i.e. learning a FL throughout itself with a definite 

rejection of learning it via L1. The proponents‟ belief concerning this assumption is 

strongly supported by the Monolingual Approach which firmly objects to using L1 in a 

FL learning setting on the ground that it hinders the learning process.    

Admittedly, many researchers in Second Language Acquisition field, still reflect on 

the admittance or the exclusion of L1 use in a FL teaching environment seeking 

permanently for proven evidences. In this regard, authors who advocate the use of L1, 

in general, and translation, in particular, deem that their contribution is largely 
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Abstract   

The currently used English textbooks in the Algerian middle and high school cycles are 

overtly distinguished by a newly inserted kind of exercises which did not appear in earlier 

textbooks. The innovating initiative is shaped in plain instructions inciting pupils to translate 

a wide range of English words, sentences, sayings and proverbs toward their mother tongue. 

This paper attempts to analyse whether or not translation is a stimulating strategy to adopt in 

the process of learning English as a foreign language and to inquire about its usefulness to be 

officially set in school textbooks. 

 

Keywords:   Translation, strategy, learning, school textbooks. 

 

 

Résumé 

Les manuels scolaires algériens mis actuellement en vigueur pour l’apprentissage de la 

langue anglaise au sein du cycle moyen et secondaire se distinguent visiblement par 

l’insertion d’un nouveau genre d’exercices nullement trouvable dans les ouvrages scolaires 

précédents. L’initiative novatrice est modelée sous forme d’instructions précises incitant les 

élèves à traduire un ensemble de mots, de phrases, de maximes et de proverbes en langue 

anglaise vers leur langue maternelle. 

L’objectif de notre contribution est d’analyser si la traduction est une stratégie stimulante à 

adopter dans l’apprentissage de la langue anglaise comme  langue étrangère et d’examiner 

son utilité à apparaître officiellement dans les ouvrages scolaires.   

 

Mots clés : Traduction, stratégie, apprentissage, manuels scolaires.  

 

 

 ملخص
في المدارس اإلكمالية و الثانوية  بإدماج سمسمة جديدة من التمرينات لم تعرف فيما سبق  حالياتتميز كتب التدريس المستعممة 

و تتجسد ىذه المبادرة المبدعة في تعميمات تحث التالميذ عمى ترجمة العديد من الكممات والجمل واألقوال واألمثال . من الكتب
 .اإلنكميزية إلى لغتيم األم

و التساؤل عن   ،لغة أجنبية بصفتيا ستراتيجية سميمة في تعمم المغة اإلنكميزيةا نحاول في ىذا المقال تحميل ما إذا كانت الترجمة 
 .سيةدر تب المإدخاليا الرسمي في الك  نجاعة

 
     .ستراتيجية، الكتب المد راسيةاالترجمة،  التعلم،   : الكلمات المفاتيح
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L‟introduction de l‟approche par compétences nécessite un investissement conséquent où 

différents acteurs, (groupes de travail composés d‟enseignants, de responsables ministériels et 

de collaborateurs scientifiques), devraient être impliqués. 

Cette réflexion dont les objectifs peuvent paraître utopiques (pour certains) est en quelque 

sorte, une réponse à l‟état des lieux des méthodes que nous utilisons dans l‟enseignement de 

la langue italienne, (on pourrait peut être inclure les autres langues étrangères), sous ses 

différentes formes.  

Elle vient à point nommer dans la mesure où la réforme en cours nous interpelle. 

Cette fois, l‟ensemble de la communauté éducative est contrainte à regarder vers 

un «ailleurs» qui ne sera plus comme avant. 

 
Notes 
1-
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l‟enseignant d‟explorer les objectifs culturels véhiculés par chaque univers linguistique. C‟est 

l‟occasion d‟une véritable éducation à l‟altérité. A ce point de notre réflexion nous vient à 

l‟esprit la question suivante : 

3- Est-ce que les objectifs que nous venons de citer pourraient être atteints sans obstacles ? 

- Il faudrait vaincre les résistances à l‟intérieur même de cette réforme. 

- Il ne pourra y avoir de progrès que si l‟équipement technologique des établissements est à la 

hauteur des besoins. 

- Aux insuffisances d‟équipements adéquats viendraient s‟ajouter (peut-être) les luttes entre 

disciplines pour obtenir l‟accès aux installations. 

- Le plus grand bouleversement que provoquera l‟arrivée de ces nouveaux outils 

d‟enseignement concernerait le statut et le rôle de l‟enseignant. 

A ce propos, les équipes de recherche qui ont mis en pratique ce système d‟enseignement, 

avant nous, parlent d‟un changement radical où sont mis en relief les points suivants:  

Selon les spécialistes, si le statut de l‟enseignant vis à vis des apprenants reste inchangé 

dans son rôle central de « maître de la classe », de nouvelles fonctions lui sont assignées, qui, 

dans les débuts, peuvent être ressenties comme déstabilisantes. Pourquoi ? 

L‟utilisation de nouveaux outils exige nécessairement de nouvelles façons d‟enseigner : 

- L‟enseignant n‟est plus la seule source de savoir mais se pose comme un médiateur mettant 

à la disposition de chaque type d‟apprenant les ressources adaptées à son niveau et aux 

objectifs fixés. 

- L‟enseignant devient un concepteur de nouvelles architectures didactiques.   

- Il dépasse le strict niveau de sa discipline pour faire acquérir à l‟apprenant les objectifs 

nouveaux, « facilitateur » d‟apprentissage tels que la stimulation de stratégies de navigation et 

de recherche et le développement de l‟esprit critique. 

Ce diagnostic nous amène à réfléchir un peu plus sur les insuffisances qui caractérisent nos 

méthodes et nos stratégies dans la transmission du savoir. 

C‟est dans ce sens que nous voudrions contribuer tant soit peu à une amélioration en 

tentant de trouver les remèdes adéquats à ce type d‟apprentissage / enseignement 

Nous sommes convaincus qu‟avec de tels outils et supports, l‟apprentissage sera plus 

concret et motivant. Car en plus de ces activités d‟acquisition des outils linguistiques et autres 

compétences, l‟enseignant pourrait y ajouter un complément d‟informations de type 

métacognitif qui ferait réfléchir l‟étudiant et l‟amener à explorer , de manière plus concrète , 

les routes de la découverte, d‟acquérir de nouvelles connaissances , de développer son esprit 

critique en « s‟auto-évaluant » et pourquoi pas de gagner en « savoir faire. 

En fait, la technique n‟a jamais remplacé l‟homme. Mais l‟effet innovateur moderniste, 

générateur de motivation pourrait engendrer un comportement de l‟enseignant. Outre la 

dispense d‟un savoir, il jouera le rôle de médiateur à l‟écoute des attentes des apprenants, un 

organisateur du savoir et un facilitateur permettant à l‟étudiant d‟atteindre le niveau de 

performance  requis. 

L‟enseignant – pédagogue serait une personne ressource qui maîtrise la psychologie 

d‟apprentissage, la didactique, les sciences de l‟information et les techniques d‟évaluation. 

Aussi nous serons contraints de revaloriser les modules en post-graduation pour atteindre 

cet objectif. 

 

Conclusion 

Cette démarche devrait définir les compétences dont chaque étudiant a besoin pour passer 

au palier supérieur de son parcours de formation, pour pouvoir accéder à une qualification et 

surtout pour être préparé à l‟apprentissage tout au long de la vie. 
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décision assez rapide pour répondre à l‟événement et assez sûre pour conduire, la plupart du 

temps, à une issue acceptable, sinon optimale. 

Objectif 3 : l‟acquisition d‟une compétence culturelle. 

M.Denis est de l‟avis que : « le cours de langue constitue un moment privilégié qui permet 

à l‟apprenant de découvrir d‟autres perceptions et classifications de la réalité, d‟autres valeurs, 

d‟autres modes de vie….Bref, apprendre une langue étrangère, cela signifie entrer en contact 

avec une nouvelle culture »
 (4)

.
 

 Dans son introduction, Le cadre européen commun de référence pour les langues  insiste 

sur le fait que la conscience interculturelle fait partie des compétences générales que 

l‟apprenant doit acquérir : « la connaissance, la conscience et la compréhension des relations 

(ressemblances et différences distinctives) entre le « le monde d‟où l‟on vient » et « le monde 

de la communauté cible » sont à l‟origine de la prise de conscience interculturelle. Il faut 

souligner que la prise de conscience interculturelle inclut la conscience de la diversité 

régionale et sociale des deux mondes. Cela aide à les situer toutes deux en contexte. Outre la 

conscience objective, la conscience interculturelle englobe la conscience de la manière dont 

chaque communauté apparaît dans l‟optique de l‟autre, souvent sous la forme de stéréotypes 

nationaux » 
(5)

.
 

Le cadre européen commun de référence pour les langues reconnaît que l‟interculturel 

touche à toutes les notions normalement considérées en didactique des langues : savoirs, 

savoir-être, savoir-faire et savoir-apprendre. 

Aussi, il nous a semblé opportun de définir ces notions, (selon le cadre européen de 

référence), qui occupent une place importante dans notre contexte. 

Les savoirs sont définis comme suit : « toute communication humaine repose sur une 

connaissance partagée du monde. Les connaissances empiriques relatives à la vie quotidienne 

(organisation de la journée, déroulement des repas, modes de transport, de communication, 

d‟information), aux domaines publics ou personnel sont fondamentales pour la gestion 

d‟activités langagières en langues étrangères. La connaissance des valeurs et des croyances 

partagées de certains groupes sociaux dans d‟autres régions ou d‟autres pays telles que les 

croyances religieuses, les tabous, une histoire commune, etc. sont également essentielles à la 

communauté interculturelle » 
(6)

. 

Le savoir-être est défini de la manière suivante : « l‟apprenant doit être invité à construire 

et maintenir un système d‟attitudes dans son rapport avec d‟autre individus. Travailler sur le 

savoir-être des apprenant amène l‟enseignant à considérer les éléments qui constituent 

l‟identité des apprenants et leurs attitudes, qui affectent leur capacité d‟apprendre » 
(7)

. 

Savoir-faire, ils comprennent, selon le cadre européen : 

- « la capacité d‟établir une relation entre la culture d‟origine et la culture étrangère : traits 

distinctifs entre la culture d‟origine et la culture cible ; 

- La sensibilisation à la notion de culture et la capacité de reconnaître et d‟utiliser des 

stratégies variées pour établir le contact avec des gens d‟une autre culture ; 

- La capacité à jouer le rôle d‟intermédiaire culturel entre sa propre culture et la culture 

étrangère et de gérer efficacement des situations de malentendus et de conflits culturels ; 

- La capacité à aller au-delà de relations superficielles stéréotypées » 
(8)

. 

Les savoirs-apprendre « mobilisent tout à la fois des savoirs-être, des savoir-faire et des 

savoir. « Savoir-apprendre » peut aussi être paraphrasé par « savoir/être disposé à découvrir 

l‟autre »,que cet autre soit une autre langue, une autre culture d‟autres personnes ou des 

connaissances nouvelles » 
(9)

. 

Dans ce sens, ceci nous amène à mettre l‟accent sur les supports didactiques et autres 

moyens susceptibles d‟améliorer les compétences. 

En effet, les encyclopédies électroniques et Internet peuvent ouvrir des perspectives 

prometteuses dans le cadre de l‟apprentissage de l‟italien car elles permettent à l'étudiant et à 
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Cette évolution doit impliquer aussi bien l‟apprenant que l‟enseignant et devrait se faire de 

façon progressive en fonction des moyens qui sont mis à la disposition des différentes 

structures et établissements d‟accueil.  

Aussi, de nouveaux enjeux se dessinent à nous sur le plan de la transmission des 

« savoirs » et sur celui des différentes stratégies à adopter pour faire acquérir les différentes 

compétences. 

1-2  Quels seraient les nouveaux apports dans le cadre de la réforme proposée ?  
Un premier bilan fait ressortir que nos méthodes, souvent traditionnelles donnent à la 

langue considérée comme objet d‟apprentissage une image abstraite, et surtout formelle par le 

cloisonnement des différentes compétences et de leurs modes d‟apprentissage. 

De ce fait, selon de nombreux didacticiens, les environnements multimédias grâce d‟une 

part à leur fonctions d‟interactivité et d‟hypertexte, et d‟autre part aux mises en œuvre qui leur 

sont spécifiques, peuvent ouvrir des perspectives pour aider à surmonter les obstacles 

auxquels se heurte actuellement l‟enseignement. 

Dans cet ordre d‟idée, nous sommes de l‟avis que l‟enseignement et l‟apprentissage basés 

sur les compétences devraient être au centre des préoccupations des décideurs qui devraient 

en tenir compte pour les inscrire dans des projets de réforme afin d‟adapter notre système 

éducatif aux besoins de notre temps. 

2-Quels seraient les objectifs de ce type d‟apports innovants dans la nouvelle architecture du 

système LMD ? 

Objectif 1 : réfléchir sur la langue. 

L‟apprenant doit vivre une situation d‟interaction individualisée avec l‟ordinateur qui lui 

ouvrira l‟accès à un type particulier de savoir qui se concrétise par la maîtrise des outils de la 

langue. 

A cet effet, les faits de langue sont analysés et expliqués à travers des séquences où sont 

mises en relief des explications syntaxiques, lexicales et culturelles que l‟apprenant doit 

maîtriser. 

L‟apprenant se trouve ainsi confronté à une situation nouvelle où l‟apprentissage de la 

langue se déroule en dehors de la situation habituelle « de classe » avec une autre source de 

savoir autre que l‟enseignant. 

L‟enseignant intervient comme guide pour faire réfléchir l‟étudiant à ce qu‟il vient 

d‟apprendre et à son niveau de maîtrise des nouveaux savoirs. 

L‟apprenant peut aussi mettre en œuvre la façon d‟apprendre qui lui convient le mieux. 

Objectif 2 : les offres de formation . 

A l‟heure de la mondialisation, le monde de l‟entreprise évolue vers des environnements de 

plus en plus instables. Cette évolution génère l‟accroissement de la concurrence, la course à la 

rentabilité et à l‟innovation, et plus généralement, elle implique de nouvelles exigences de 

compétitivité. 

Dans ce contexte nous devrions penser un peu plus au progrès qui passe inéluctablement 

par une formation adaptée à notre environnement socioéconomique. 

Par formation adaptée en entend la professionnalisation qui est le moteur du 

développement des hommes et des entreprises. 

Dans cette optique, les offres de formation qui occupent une place importante dans le 

nouveau système font que nous devrions penser un peu plus au développement de la 

compétence  de nos étudiants.  Aussi, il devrait y avoir un changement des mentalités en 

proposant des situations  où l‟apprenant est l‟interlocuteur réel d‟une interaction authentique 

(avec la langue étrangère). 

P.Perrenoud
(3)

est de l‟avis que la qualification de l‟apprenant, en cours et surtout en fin de 

parcours, se mesurera à sa capacité de faire face à des situations  professionnelles classiques 

en mobilisant des ressources cognitives pertinentes et coordonnées afin de construire une 
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Introduction 

La recherche se développe et il en découle la création de nouveaux champs du savoir qui 

sont organisés en fonction des nouvelles découvertes. 

Depuis quelques décennies, le monde est traversé par une crise identitaire et des 

groupements de pays parlant la même langue voient le jour. 

En outre, le phénomène de la globalisation n‟a pas manqué de toucher  l‟Algérie qui doit 

s‟ouvrir de plus en plus à d‟autres pays et à d‟autres cultures.        

En effet, la nouvelle réforme prévoit la réorganisation de l‟architecture des enseignements 

supérieurs, l‟actualisation des curricula ainsi que la mise en place d‟un plan de formation des 

formateurs.  Aussi, ce constat nous interpelle pour une « mise à niveau » de nos diplômes.  

Notre environnement socio-économique actuel estime que l‟apprenant devrait se créer de 

nouvelles stratégies pour l‟acquisition de nouveaux « savoirs », « savoir- faire » et « savoir –

être » ; quant à l‟enseignant il devrait (dans la mesure du possible) utiliser de nouveaux 

supports ou outils didactiques pour transmettre les connaissances et construire les 

compétences. 

1-A propos de L‟approche par compétence : 

Du concept de compétence, il existe autant de définitions que d‟auteurs qui ont écrit sur le 

sujet. 

A partir des textes émanant de la Communauté Française, la définition la plus adoptée 

parle  de la compétence en tant qu‟un ensemble intégré et fonctionnel de  savoir, savoir-faire 

et savoir-devenir, de résoudre des problèmes et réaliser des projets. 

Selon P.Perrenoud
 
: « les compétences renvoient à des savoir-faire de haut niveau qui 

exigent l‟intégration de multiples ressources cognitives dans le traitement de situations 

complexes. Parler de compétence dans le contexte scolaire, c‟est, du même coup, parler du 

transfert des connaissances et de la construction des compétences »
(1)

. 

A partir de ce constat, la doctrine dite « l‟approche par  compétences » se traduit par le fait 

de mettre les compétences au centre des préoccupations de l‟enseignant. Ceci se fait en 

opposition à l‟élargissement des connaissances. Elle intègre clairement une vision déterminée 

des objectifs de l‟enseignement.  

Toutefois, l‟approche par compétence implique aussi un certain type d‟approche 

pédagogique étant donné qu‟elle recommande de mettre en place les pratiques 

d‟enseignement avec le nouvel objectif.    

En tant que capacité de résoudre des problèmes, la compétence ne peut s‟acquérir qu‟en 

mettant « le disciple », sujet de son propre apprentissage, en opposition à l‟élève présumé 

passif, dans la « condition » de faire face à des problèmes particuliers afin qu‟il puisse 

s‟exercer à « mobiliser » son propre savoir et savoir- faire dans des situations concrètes.  

J.Tardif
  
est de l‟avis que : «le transfert des apprentissages constitue un mécanisme cognitif 

de premier plan pour l‟être humain. Les connaissances et les compétences qu‟il acquiert dans 

une situation donnée lui permettent d‟en affronter de nouvelles. Le processus d‟apprentissage 

servira à développer le transfert des connaissances et des compétences et ne se limite pas à 

une accumulation de celle-ci »
(2)

.
 

Dans le transfert des apprentissages,  il présente des modèles de la dynamique du transfert 

des apprentissages. Il analyse les éléments qui composent ce processus et précise les stratégies 

que peuvent déployer les individus pour le rendre efficace.  

L‟auteur suggère des interventions pédagogiques qui axent l‟enseignement sur le transfert 

des apprentissages. 

1-1 Que faire ? 

La préoccupation majeure a trait au fait qu‟il faudrait faire passer notre système éducatif de 

l‟archaïsme aux environnements multimédias. 
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Résumé                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Maîtriser une langue, autre que sa propre langue maternelle, est devenu nécessaire dans le 

contexte actuel.  Ce besoin va de paire avec le développement des nouvelles technologies 

d’information et de communication.   

Aussi, dans notre contexte caractérisé par des locuteurs multilingues au vu de plusieurs langues 

en contact, nous devons revoir nos interventions pédagogiques dans la mesure où nous sommes 

appelés à remplacer le modèle de transmission des connaissances dans le cadre de 

l’apprentissage/enseignement d’une langue étrangère (le cas de l’italien), par celui de la 

construction des savoirs.  Ce modèle, dénommé « l’approche par compétences », implique une 

nouvelle vision des apprentissages et des enseignements. 

Notre contribution veut être une réflexion sur la didactique de l’italien  à la lumière des réformes 

en cours (dans le contexte algérien), en essayant de mettre en valeur les aspects positifs et 

négatifs liés à ce type de construction des savoirs. 

 

Mots- clés: Maîtrise, langue, didactique, savoirs, compétences.  
 

Abstract 
The mastery of a language that is not our own mother tongue has become quite necessary in 

today’s world. This need goes in tandem with the unprecedented developments of new 

technologies of information and communication. 

Our contribution is a reflection on the teaching of Italian in the light of ongoing reforms (in the 

Algerian context), trying to highlight the positive and negative aspects associated with this type of 

knowledge construction. 
Also, in our context characterized by multilingual speakers given several languages involved ,we 

need to rethink our educational interventions insofar as we are called to replace model of 

knowledge transfer in the context of the teaching of foreign language (the case of Italian), for the 

construction of knowledge. 

This model which is labeled “Competency based approach” by specialists in the field, involves a 
new vision of learning and teaching. 

 

Keywords: Mastery, language, didactics, knowledge construction, competence. 

 

 ملخص

ىذا المطمب يتماشى مع تطور التقنيات  .أصبح ضروريا في الظرف الراىن( األم)إن التحكم في لغة ثانية غير المغة األصمية 
  .الجديدة في اإلعالم واالتصال

ن إلى يو ، بحيث أصبحنا مدعةبتعدد المتحكمين في عدة لغات، يجب عمينا مراجعة تدخالتنا البيداغوجي يتميزوفي راىننا الذي 
  .عن طريق البناء المعرفي( حالة اللغة اإليطالية)تغيير أنساق وأنماط توصيل المعمومات في إطار تعمم وتعميم لغة أجنبية 

في ىذا . التي تعرفيا المنظومة الجامعية الجزائرية تعميمية المغة اإليطالية في ضوء اإلصالحات إطار تندرج ىذه المساىمة في
 .نحاول إبراز العناصر اإليجابية والعناصر السمبية المرتبطة ببناء ىذه المعارف الموضوع

 
 .المهارات المعارف، التعليمية، اللغة، التحكم،: الكلمات المفاتيح
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- Debate possible solutions, considering advantages of each proposal; 

- Establish an action outline which may be followed to solve the problem; and 

- Produce a written text to defend the action outline. 

The insights gained through these discussions can be transferred to face intercultural 

situations in real life situations. 

 

Conclusion   

To conclude, one of the key motivations for writing this paper was to gain some 

understanding of the construct of IC in general and the FL learner‟s IC in particular. 

The insights gained from the different researchers‟ points of view and definitions of IC 

seem to point for a need to revise our perception of culture and mainly the way it is 

tackled in our FL classrooms. 

One of the insights indicates that a better understanding of the world is an essential 

condition for the education of an efficient global citizen. Increasing intercultural 

understanding has become a must, a perquisite for success in global communication. 

Another insight seems to point out that regardless of the difficulty to define IC, and the 

controversy about its components, it remains a vital competence to target in FL 

learning and teaching. Thus, we believe that if such insights are taken into account, a 

lot will be saved and learners will have more chance to become more sensitive to 

otherness, and by consequence, more prepared to succeed in global communication.  

However, it is worth mentioning that developing learners‟ IC in FL classes cannot 

happen if teachers are not made aware of the importance of increasing intercultural 

understanding in the world; thus incorporating the theoretical and methodological 

elements of IC studies in teacher training programs can be one of the first steps in this 

process. In addition, it is necessary to ensure that FL official curricula include IC 

among the learning objectives laid down for the different levels. 
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The most pertinent aspect of simulation that interests us is the possibility it offers to 

illustrate FL culture and interculturality. Through simulating target language culture, 

the learner temporarily experiences membership in the FL culture. To express the 

same idea Saunders and Crookall
(21)

state that “simulation and game designs familiarize 

participants with the cultural and social significance of a second language”. Through 

taking part in the different simulation activities in the classroom, the learner‟s 

awareness and understanding of the differences that exist between his own culture and 

the target language culture will increase. Moreover, these activities are also valuable 

opportunities to explore the problems of “real” intercultural situations. Every time, the 

teacher and the learners together may agree to make a list of areas of possible 

misunderstanding during intercultural encounters and simulate situations with the aim 

to brainstorming and suggesting appropriate solutions. In short, simulations provide 

the FL learner with a safe learning environment in which, with his peers, he can 

practise and build intercultural skills. 

However, it should be noted that many obstacles arise from the endeavour to create 

situations with a cultural content and most importantly in putting them into practice. 

One of the difficulties occurs because of lack of time available for such activities. 

They are generally not part of the syllabus; consequently, time is not allocated to them 

in the timetable. Another difficulty stems from the nature of the “cultural content” 

which is not practical. It is very difficult for both teachers and learners to shift from 

theory and explanation to practice of cultural items that are totally different from one‟s 

own culture. It is clear that simulation of cultural content is not an easy task and above 

all depends on the expertise, skills, and experience of the teacher in making it 

realizable. 

Creation of cultural dossiers 

Creation of civilization/ cultural dossiers is an interesting individual activity that 

could be exploited in the classroom as it could be a classroom activity that is made an 

individual one. In this activity, the learner is encouraged to look and search for 

materials on the FL culture under study, and by implication to critically reflect on the 

complexity of some aspects of that culture and civilization.  Topics like “cultural 

values”, “normal and abnormal behavior”, “food habits”, “ways of greeting”, “male-

female relationships”, “time”,  and the like can make interesting and involving topics 

of research. The teacher can exploit the content of these dossiers to generate classroom 

debate and reflection on target language culture compared to the learner‟s own cultural 

behavior and practices. 

Open - discussion workshops 

Evidently, FL learners meet a lot of difficulties of comprehension and empathy with 

the different complex cultural situations encountered and described throughout. To 

overcome, systematic group discussions can be arranged for analysis of specific 

situations, documents/texts, documentary films, songs...etc Explanations accompanied 

with examples can be provided and case studies can also be attempted. Here again, the 

expertise of the teacher in organizing and managing those meetings is unquestionable. 

In the literature, many suggestions are made on how to manage these kinds of 

meetings; one model however seems to be recurrent and proposes the following steps: 

- Teacher and learners identification and  negotiation of a problematic topic;  

- Search for information to solve the problem using cooperative learning;  
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cultures both connect and differ. Such awareness can broaden the mind, increase 

tolerance and facilitate international communication”.  Thus, providing the learner 

with opportunities to develop cultural awareness will contribute to developing his 

cultural sensitivity, empathy, flexibility, and above all to building his IC overall. 

The discussion so far indicates that some changes should operate in the way culture 

is tackled in our FL classes. It seems that to incorporate interculturality into our 

classroom practice, a number of strategies, resources and activities have to be designed 

and included in FL syllabuses. Topics such as cultural values, generalizations, 

stereotypes should also be dealt with to prevent from cultural shock and 

misunderstandings. The roles played by both teachers and learners are to be redefined 

i.e. the learner should be prepared to be more active, more critical and most 

importantly ready to take part in classroom discussions and defend his opinions. For 

their part, teachers are no more expected to lecture about the target culture but to 

prepare activities, tasks and questions to incite learner‟s curiosity about the FL 

culture(s) and aspects of their own culture.  

In what follows, some of the prevalent teaching practices (and we can only discuss a 

few here), in relation with teaching culture in our FL departments, are reviewed 

highlighting their benefits and limitations. Moreover, a number of practical 

intercultural raising-awareness activities are suggested to help teachers integrate 

explicit intercultural training in their classes and develop their FL learner‟s IC.  

Presence of native speakers on teaching assignments  

The presence of native speakers in FL classes appears to be the ideal solution to 

solve some of the problems associated with interculturalism in the classroom or 

outside classroom. Unfortunately, we all know that the possibility to find native 

speakers of the target language around is rare, if inexistent. Therefore, the 

responsibility to teach IC could be delegated to some members of the teaching staff 

who have obtained some personal experience with intercultural situations. Generally, 

in all the FL departments, there are teachers who have studied and attended training 

courses abroad; those experiences could be exploited by creating opportunities to tell 

about events and personal anecdotes. In this way, the analysis and explanation of the 

elements that are a source of misunderstanding in comprehension and breakdown in 

communication have more effect and veracity if compared, for instance, to simulation.  

Simulation activities 

Simulation in FL teaching environments is generally used to promote the learning 

of communication skills.  Teachers adopt simulation activities for a number of reasons 

mostly related to their potential to creating an environment that encourages learner‟s 

active participation and communication. Moreover, simulations are powerful ways to 

translate teacher‟s explanations into practice. Rather than entirely relying on the 

teacher to model the different situations under study, it is the learner who is 

encouraged to create his own communication reality. Simulations, as expressed by 

Sharrok and Watson
(20)

, are effective means for “declassrooming classroom” i.e. they 

extend the number of experiences usually made available to the FL learner by allowing 

the communicative use of the language in a self-directed and purposeful way.  Above 

all, simulation activities are intrinsically involving because they provide the learner 

with an attractive and exciting environment in which he can work collaboratively with 

his peers to sort problems, make decisions, negotiate agreements, etc. 
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personally experienced the problem of intercultural incompetence and disorientation 

during the few contacts we have had with people from other cultures (mainly native 

speakers of English), we can confirm that, beyond doubt, the answer is no, they are 

not. Being linguistically competent does not, in any way, prepare to deal with 

otherness, ambiguity, unexpectedness that generally result in culture shock. So, as 

Davis states: "In order to survive today's complex world, people need to understand 

different cultures. Understanding different cultures helps people adjust to unfamiliar 

environments in which they meet, work and live with other people who have different 

cultures. Adjustment and positive attitudes toward different cultures prompt people to 

take active roles in the diverse society. Therefore, acquisition of intercultural 

competence, which is the capacity to change one's knowledge, attitudes, and behaviors 

so as to be open and flexible to other cultures, has become a critical issue for 

individuals to survive in the globalized society of the 21st century"
(15)

. 

It is clear that IC is a component of the learner‟s overall language competence that 

must no longer be neglected in FL classes. An interculturally competent learner 

captures and understands, in interaction with target language cultures (either through 

face to face communication and/or reading books, attending civilization/cultural 

studies lectures….), their specific concepts in perception, thinking, feeling and acting.  

Furthermore, there is, currently, a common held view that learner‟s interest in FL 

learning is extremely reduced when language is decontextualised, and that exploiting 

IC could be a valuable source of motivation and interest to FL learners. For that 

reason, opportunities to discuss, analyze and explain intercultural aspects should be 

prompted and multiplied in our FL departments. 

FL learner‟s IC building: the how 

As already mentioned earlier, Byram
(16)

 insists on the direct relationship that exists 

between FL teaching and the development of learner‟s IC.  Accordingly, IC should be 

given its due importance in FL courses as any other language skill. FL learners should 

not only be taught the language needed to communicate but also be confronted with 

the “experience of otherness”
 (17)

 (Byram). FL courses need to promote the building of 

learner‟s IC; they need to provide opportunities to analyze materials and critical 

situations that involve intercultural communication. 

In the FL curricula, in our departments (such as departments of English, French, 

Spanish…etc), the responsibility for teaching the target culture, usually, falls on the 

shoulders of the teachers of civilization, literature and cultural studies. Generally, in 

their lectures, teachers present culture as “factual knowledge”. The main learning goal 

is the acquisition of knowledge about the target language culture as a set of identifiable 

facts. It consists solely of providing information about the geography, history, 

educational and political systems of the country of the target language. However, 

Ramirez
(18)

 observes that in addition to this approach that presents culture as a “set of 

information”(or dos and don‟ts about people from different cultures), there is another 

approach that presents culture as a “process” that involves engaging learners in 

different types of performance behavior. Within this approach, the learner is not only 

presented with facts about target language culture but, furthermore, is made aware of 

the cultural differences that exist between his culture and the culture of the other. 

Tomlinson and Mashuara
(19)

 insist on raising learner‟s cultural awareness as it 

implicates “understanding of our own and other‟s cultures, a positive interest in how 
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FL education, he included, in addition to learner‟s linguistic competence, which plays 

a key role, two types of knowledge and two types of skills to target in FL classrooms:  

Two types of knowledge: 

1- knowledge of social groups and cultures of one‟s interlocutors; and  

2- Knowledge of the processes of interaction at societal and individual level. 

Two types of skills: 

1- The ability to interpret a document or event from other culture, to explain it and 

relate it to documents and events in one‟s own; and  

2- Ability to operate knowledge, attitudes and skills under the constraints of real-time 

communication and interaction. 

However, developing those skills and knowledge is not enough unless it is 

conjugated with positive attitudes towards the target language culture. The more 

positive is the attitude, the more knowledge and skills developed and the more often 

intercultural situations are reflected and controlled constructively, the more probable it 

is that a higher degree of IC is achieved (Byram) 
(13)

.  

On the basis of the discussion above, IC is defined, in this paper, as FL learner‟s 

knowledge of the culture(s) of the target language in particular and of the world that 

surrounds him in general. For instance, a learner of English as a FL is not only 

supposed to accumulate cultural knowledge about English and American people, but 

also   knowledge about the whole nations that are using English as L1 or L2, for 

everyday or/and official communication or for any other purposes. However, as 

knowledge of FL culture alone is not enough to constitute IC, developing skills in 

interpreting and making meaning of communication events and documents is also an 

essential component of our definition. We specifically focus on learner‟s skills and 

abilities at interpreting written documents because they are the most available means 

of contact with the FL culture. In the case of learners of English, for example, 

opportunities to meet and communicate with native speakers are not abundant, if not 

inexistent. Therefore, developing their skills to only manage the constraints of face to 

face communication with native speakers is not enough, as many of them will never 

have the opportunity to meet one in person. It is learner‟s capacity for “sense-

making”
(14)

 (Byram and Alred 2002:341) that should be targeted.  That is, his capacity 

to interpret written documents featuring FL culture, such as literary texts, historical 

documents, weblogs…etc. In addition to his capacity to relate those FL culture 

documents to documents in his own culture. 

In short, developing IC involves developing skills, knowledge and attitudes that 

permit a better understanding of the target culture, of the world and of the FL learner‟s 

own culture.   

FL learner‟s IC building:  the why 
It is evident that one should not insist on developing FL learner‟s IC just because it 

is a fashion. Focusing on IC is an absolute necessity for the LMD learner and this is 

justified by the many advantages it has to offer. 

Within the LMD framework (as summarized in the Guidelines of the Algerian 

Ministry of Higher Education 2004) diversity and international cooperation through 

student mobility are encouraged via different types of exchanges such as grants, short 

and long stay training courses….etc. The question that needs consideration here is: are 

our FL learners enough prepared to profit from these opportunities?  Having 
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communication situation), strategic competence (ability to cope with breakdowns in 

communication). Nonetheless, according to Byram and Fleming
(3)

, Tomlinson and 

Masuhara
(4)

, learners‟ communicative competence should incorporate a fifth element 

which is cultural awareness or “intercultural competence”. So, what exactly is 

intercultural competence? 

Over decades of research, this question has been debated by experts and a myriad of 

terms have been used (often interchangeably) to describe IC including: cross-cultural 

adaptation, multicultural competence, transcultural competence, global competence, 

intercultural sensitivity, to name only a few. Each of these concepts has contributed to 

the confusion around IC. Thus, for the sake of consistency the term “intercultural 

competence” will be adopted and used throughout this paper. 

Byram, for example, defines IC as the capacity “to see relationships between 

different cultures - both internal and external to a society - and to mediate; that is 

interpret each in terms of the other, either for themselves or for other people. It also 

encompasses the ability to critically or analytically understand that one‟s “own and 

other cultures” perspective is culturally determined rather than natural”
 (5)

. 

For Deardoff, IC encompasses “Knowledge of others; knowledge of self; skills to 

interpret and relate; skills to discover and/or to interact; valuing others' values, beliefs, 

and behaviors; and relativizing one's self"
(6)

 . 

It is clear that, for both Byram
(7)

and Deardoff
(8)

, inherent to IC definition a set of 

abilities, skills and knowledge that learners require to effectively interact with those 

from other cultures. Thus, in one of his efforts to concretely define those specific 

skills, attitudes and knowledge that are necessary to build IC, Byram
(9)

 included the 

following: 

- Awareness of the self and the other 

- Communicating across cultures 

- Acquiring cultural knowledge 

- Sense-making 

- Relationship-building 

- Assuming social responsibility 

So, Byram
(10)

 insists on the individual possessing :   

- awareness of self and otherness (cross-cultural awareness),  

- skills to comprehend and interpret interactional and situational factors,  documents, 

facts, or any kind of emerging cultural artifact.   

- flexibility and openness when evaluating others‟ beliefs, behaviours and opinions. 

- willingness to take a more objective view of one‟s culture. 

In relating IC to FL education, Byram
(11) 

highlighted three general goals of FL 

instruction:  

1- the development of communicative competence for use in situations the learners 

must encounter; 

2- development of awareness of the target language; and 

3- the development of insight into the foreign culture and positive attitudes toward 

foreign people.    

 Obviously, for Byram
(12)

, developing IC in FL classrooms is as important as 

developing any other linguistic knowledge. Therefore, in a model of IC designed for 
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Introduction 
The implementation of the LMD system in the Algerian universities in 2004-2005 

was a valuable attempt towards the” internationalization” of higher education in our 

country. The challenge, then, for higher education institutions is to graduate students 

intellectually and culturally viable in a fast changing world. Students should be 

prepared and trained to compete in the global marketplace and stay up-to-date with the 

deluge of knowledge and possibilities for national and international contacts made 

available and possible by the quickly growing and very accessible means of 

information and communication. Obviously, the new pedagogic situation seems to be 

very demanding of the participants in the pedagogic activity (teachers, learners, and 

administrators). Therefore,   for a successful “internationalization” of the Algerian 

university, many changes are to be made at all levels. First, the roles played by both 

teachers and learners are to be redefined. Second, a reformulation of the objectives of 

every discipline taught at university has become an urgent matter.  

In the domain of foreign language teaching, the LMD reform has enforced a new 

perception of the objectives of teaching and learning languages in higher education. 

Undoubtedly, the ultimate objective of teaching foreign languages( FL, for short) is no 

more limited to the development of learner‟s grammatical competence but also other 

competences necessary for communication in general and  intercultural 

communication in particular.  Learners have to be equipped with enough skills and 

knowledge to become “interculturally competent students” or “global citizens”. This 

new orientation in FL teaching draws its arguments from a deep belief that in our 

contemporary world, “intercultural competence”(IC, for short) is vital to a better 

understanding of the world.  It prepares the students for physical and virtual 

exchanges. Moreover, it permits a better grasp of others‟ cultures and ensures mutual 

understanding.  However, even the concept of IC has received a lot of attention in the 

literature in the domain and in many language departments overseas (mainly in 

Europe); it is still not given its due importance in language departments in our country. 

Therefore, in this paper, an attempt will be made to define the complex and 

multifaceted concept of IC so as to remove some of the confusion around it. 

Furthermore, some arguments on “why” we should focus on building FL learners‟ IC 

will be provided. Finally, some suggestions are made on “how” to explicitly integrate 

IC in the didactic process at the same level as other language contents and skills. 

Definition of IC  

It is commonly accepted that learning a foreign language without learning about the 

culture in which it is used will not enable the learners to communicate successfully 

with speakers of that culture.  So communicating with other people requires not only 

the mastery of grammar, vocabulary and colloquial phrases but also knowledge and 

understanding of those cultures. Cunnigsworth states that “a study of language solely 

as abstract system would not equip learners to use it in the real world”
 (1)

; it is clear 

that language learning is inseparable from its cultural context. 

In their definition of a competent communicator, Scarcella and Oxford
(2)

 

highlighted four competences: linguistic competence (mastery of grammar and 

familiarity with language forms,  sociolinguistic competence (to know how and where 

to use the language i.e. ability to be appropriate through linking form with function), 

discourse competence(capacity to construct discourse relevant to particular 
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On Building FL learners‟ Intercultural Competence: Why and How? 
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Abstract  

This article is an attempt to provide arguments on the necessity of giving more attention to 

intercultural communication in foreign language classrooms to build up learners’ 

intercultural competence. Some consideration is provided to the why and how of building 

foreign language learners’ intercultural competence in Algeria. Teaching a foreign language 

should no more be limited to developing learners’ basic skills such as reading, writing, 

speaking or listening, but Some cultural elements should also be incorporated as they are 

interwoven with language itself. Moreover, some practical suggestions and techniques are 

offered to deal with culture in foreign language classroom and build up learners’ cultural 

perspicacity, empathy, objectivity and respect of one’s and other people’s cultures. 

 

Keywords: Intercultural competence, intercultural communication, culture, foreign 

language, LMD, global citizen. 

 

Résumé  

Cet article argumente sur la nécessité d'accorder plus d'attention à la communication 

interculturelle dans les classes de langues étrangères à fin de construire la compétence 

interculturelle des apprenants. Plus particulièrement, certain soin est accordé au pourquoi et 

au comment du développement de la compétence interculturelle des apprenants Algériens. 

L'article souligne également que l'enseignement d'une langue étrangère ne devrait plus être 

limité au développement  des compétences de base comme la lecture, l’écriture, l’expression 

orale ou  l'écoute. Certains éléments culturels devraient êtres incorporés en tant qu'ils sont 

étroitement liées à la langue elle-même. En outre, certaines techniques et suggestions  

pratiques sont offertes à fin de mieux aborder la culture en classe de langue étrangère  et 

construire chez l’apprenant  la perspicacité interculturelle, l'empathie, l'objectivité et le 

respect de sa propre culture et celles d’autrui. 

 

Mots clés : Compétence interculturelle, communication interculturelle, culture, langue 

étrangère, LMD, citoyen du monde. 

 

                                                                                         ملخص 

جل المغات األجنبية من أ  أقسام في  كبر لمتداخل الثقافي في عممية التواصلىذا المقال عمي أىمية إعطاء اىتمام أ يبرىن
عمى حقيقة أن  أيضا الضوء ىذا المقال يسمط.بناء و تحفيز قدرات التداخل الثقافي لدى المتعممين في محيط بمدنا الجزائر

إدماج ب  بل,و السمع فحسبأ تعميم لغة أجنبية ليس محدودا بتطوير القدرات األساسية كالقراءة و التعبير الكتابي أو الشفيي
بعض التقنيات و االقتراحات التطبيقية معطاة بغرض باإلضافة إلى ذلك .غة بحد ذاتيا بعض العناصر الثقافية المالزمة لم

ضرورة  ثم,في في أقسام المغات األجنبية و تكوين رؤية لمتداخل الثقافي و لمموضوعية عند المتعمم تفعيل العنصر الثقا
 .خر و تقبميا ام ثقافتو و االنفتاح عمى ثقافة اآلاحتر 

                                                                           

 .عانًي يىاطن د،جنبيت، ل و تىاصم يا بين انثقافاث، انثقافت، نغت أفي، اراث انتذاخم انثقايه:  انكهًاث انًفاتيح
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cultures qui, pour être toutes profondément humaines et donc poreuses les unes aux 

autres, n‟en sont pas moins irréductiblement marquées du sceau de l‟altérité ”. 

Nous sommes convaincue que dans l‟optique de la découverte et de 

l‟enrichissement de l‟altérité, et plus particulièrement dans le contexte mondial présent 

de développement et de valorisation de la mobilité sociale et professionnelle et du 

pluralisme, les enseignants de langues devraient s‟interroger sur les possibilités de 

prendre en compte et de valoriser l‟aspect interculturel dans 

l‟enseignement/apprentissage des langues étrangères. Nous pensons que l‟interculturel 

pourrait être un axe nodal dans toute démarche visant à dépasser un enseignement 

purement linguistique de la langue étrangère. Pour ce faire, l‟Internet permet grâce à 

divers supports, blogs et cyber- journal d‟envisager l‟enseignement/apprentissage des 

langues, dans de nouveaux horizons d‟ouverture et d‟échanges.        
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consignes que nous pouvons proposer porteraient sur la compréhension des situations 

de communication dans leur globalité.  

À travers l‟observation et l‟étude des productions des apprenants, orales et/ou 

écrites qui feront suite à l‟étude des dits documents, nous pourrions faire émerger   des 

représentations, des idées préconçues ou encore discuter de l‟absence d‟informations 

pertinentes concernant le rapport à l‟autre. Selon A. Caïn
 )14( 

: “Il importe de mettre à 

jour les représentations, qu‟on les conscientise, dans le double but d‟une part de leur 

retirer leur valeur d‟évidence et de les déconstruire afin de les mettre à leur juste place, 

d‟autre part de les relativiser et d‟introduire d‟autres modes d‟appréhension du monde 

qui relèvent d‟une approche rationnelle. Ceci afin de permettre une construction de 

connaissances la plus juste possible”. 

Nous pouvons également tenter de faire émerger les représentations des apprenants 

grâce au photolangage, via internet. Cet outil consiste en une compilation de 

documents photographiques utilisés à des fins pédagogiques, dans différents contextes 

parmi lesquels le travail sur l‟expression et le partage des représentations de l‟Autre et 

de l‟autrement chez les apprenants. Ce travail préparerait la contribution des 

apprenants dans un projet d‟échanges interculturels en ligne : nous pensons que la 

meilleure façon d‟initier les étudiants à la communication interculturelle est de les 

faire entrer directement en contact avec des étudiants natifs. C‟est précisément ce que 

les échanges et les projets coopératifs permettent de faire. Cette collaboration à 

distance nommée “télécollaboration” permet, à travers une approche comparative 

interculturelle, à des étudiants de deux cultures différentes : d‟observer, d‟analyser, de 

comparer des matériaux similaires provenant de leurs cultures respectives, d‟en 

explorer le sens et la portée à travers les points de vue de  l‟autre. Nous pouvons puiser 

ces matériaux dans une panoplie de documents authentiques : articles de presse, textes 

publicitaires, photographies, tracts, poèmes et extraits de textes littéraires, etc.  

Le travail à partir des documents authentiques est une démarche, largement utilisée 

en classe de langues, pour l‟acquisition d‟une compétence interculturelle. Ces 

documents sont souvent très marqués culturellement : riches en implicites et en 

connotations, textes qui encouragent la mise en ouvre de l‟esprit critique du lecteur 

aussi bien que son affectivité. Ces ressources sont d‟une grande importance dans 

l‟apprentissage en autonomie ainsi que dans l‟élargissement de la vision du monde de 

la classe. La dernière phase de notre expérimentation est d‟élaborer un cyber journal 

qui sera un espace d‟échange, de développement des compétences discursives, 

métalinguistiques et interculturelles.  
 

Conclusion  
La dimension interculturelle pose comme objectif l‟acquisition d‟une capacité de 

développement des relations de respect mutuel avec les locuteurs d‟autres langues. 

L‟Allocution de Monsieur Le Président Bouteflika, lors du10ème Congrès de 

l‟association internationale pour la recherche interculturelle le 2 mai 2005, stipule à ce 

titre que : “ Toutes les sociétés humaines, à partir de la structure de leurs langues et du 

niveau atteint par leurs technologies développent des représentations symboliques et 

pratiques de leur rapport avec la nature, mais aussi des rapports entre les humains, en 

particulier entre les hommes et les femmes et de leur mode d‟individuation. Ces 

représentations constituent la matrice à partir de laquelle se produisent les différentes 
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point d‟ancrage de l‟enseignement de toute langue vivante […] le culturel sous-entend 

le linguistique et réciproquement”. (Abdallah-Pretceille) 
)12(

. L‟enseignement d‟une 

langue étrangère ne devait plus dénuer cette dernière de son substrat culturel, mais au 

contraire s‟inscrire dans une finalité pratique et proposer un modèle intégré de 

l‟enseignement de la langue et de la culture. Ce dernier est fondé sur une réelle 

interrelation  à même de conduire l‟apprenant à des compétences de communication.  

Si les dimensions linguistique et culturelle constituent bien des composantes 

nécessaires à la communication, elles ne constituent cependant pas des conditions 

suffisantes. En effet, la reconnaissance d‟identités culturelles distinctes à travers les 

études dites culturalistes semble inopérante face à la complexification structurelle du 

tissu social. Elle ne semble pas prendre en considération les situations de métissage 

vécues à l‟échelle planétaire, Demorgon 
)13(

 et qui posent avec acuité la question de 

l‟altérité. L‟objectif d‟un cours de langue est d‟outiller l‟apprenant de connaissances, 

stratégies et savoir-faire afin de communiquer avec le natif de la langue cible. 

Toujours faudrait-il qu‟il reconnaisse en cet autre à la fois un être semblable et 

différent sans que cela ne l‟amène à l‟idéaliser ou au contraire à le dévaloriser.   

4-Interactions en contexte interculturel et outils numériques  

La nécessité de préparer les étudiants à la rencontre d‟étudiants natifs de la langue 

française nous semble inéluctable, dans un contexte de mondialisation et de mobilité 

académique : Les étudiants inscrits aux départements de français, par exemple, seront 

amenés, au cours de leur formation LMD, à effectuer des stages de formation en 

France, à rencontrer des enseignants français dans le cadre de séminaires ou tout 

simplement, à travailler avec des textes dont les repères socioculturels jouent un rôle 

indéniable dans la compréhension et le traitement d‟informations. Il nous semble très 

important de travailler avec ces étudiants sur l‟image de l‟autre, la décentration et 

l‟ouverture, voire la tolérance, envers d‟autres modes de vie et de repères 

socioculturels. D‟autant plus que ces apprenants de langue proviennent  de l‟École 

Fondamentale, et donc ont été habitués à un apprentissage quasiment instrumental de 

la langue étrangère, où la langue française joue souvent le rôle d‟outil linguistique et 

non de véhicule culturel propice à l‟échange, à l‟enrichissement mutuel. Ces 

apprenants n‟ont  pas tous été formés à la décentration de leurs propres cultures afin 

d‟appréhender d‟autres modes de vie, d‟autres visions du monde, bref à la 

connaissance de l‟altérité.  

C‟est à partir de ce constat que nous nous sommes interrogée sur la nécessité de 

proposer des activités via Internet, des supports numériques voire une démarche qui 

dépasse une vision étriquée de la langue et qui ne prive pas cette dernière d‟une part 

non négligeable de son essence, à savoir son substrat culturel. Nous nous inspirons de 

la démarche interculturelle qui se décline en trois phases :  

a- Se décentrer : arriver à objectiver sa propre vision du monde et admettre 

l‟existence d‟autres visions différentes.  

b- Se mettre à la place de l‟autre.  

c- Coopérer : entreprendre la démarche d‟essayer de comprendre l‟Autre, parvenir à  

décoder et-interpréter le message transmis. 

Pour mettre en œuvre la démarche citée ci-dessus, nous pouvons exploiter divers 

documents authentiques: un extrait de conte, une chanson, une bande dessinée, etc. Les 
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La mondialisation des échanges et des informations a permis de multiplier les 

contacts de manière directe et indirecte en remettant  en cause le concept 

d‟acculturation défini comme   l' ensemble des phénomènes résultant du contact direct 

et continu entre des groupes d'individus de cultures différentes avec des changements 

subséquents dans les types de culture originaux de l'un ou des autres groupes ” 
)10

.
(
  

En effet, cette ouverture d‟horizons à l‟échelle planétaire offre l‟opportunité pour 

chaque individu de dépasser l‟unique cadre culturel dans lequel il s‟inscrivait. Au sein 

même d‟un pays, les individus sont différents de par leurs expériences, leur éducation, 

leur religion, leurs professions, etc. Peut-on au regard de cette réalité sociétale, encore 

renvoyer la (re)connaissance de l‟autre à la (re)connaissance de sa culture d‟origine ? 

Dans un tel cadre, la compétence de communication interculturelle ne s‟exercerait 

peut-être pas seulement au niveau des différences entre pays mais, aussi au niveau des 

différences interpersonnelles au sein d‟un même pays.   

L‟acquisition d‟une compétence de communication interculturelle ne signifie plus 

uniquement de prendre en considération la communication avec l‟Autre : étranger et 

différent mais également de s‟intéresser aux échanges de l‟individu avec 

ses“ Mêmes ” semblables mais tout aussi différents, avec lesquels la rencontre peut-

être aussi problématique que celle avec l‟Autre étranger Dervin,
)11(

. Le cours de langue 

peut-il justement être un espace d‟échange (s) et de sensibilisation à l‟altérité ? Peut-on 

intégrer l‟apprentissage de la communication interculturelle dans la formation 

d‟apprenants de langue (s) ? Ce sont ces questions préliminaires qui nous permettront 

de proposer des pistes et outils pédagogiques pour mettre en exergue la dimension 

interculturelle dans l‟enseignement d‟une langue étrangère. 

 Dans le contexte scolaire algérien, la démarche interculturelle est laissée au gré des 

enseignants. En l‟absence d‟outils pédagogiques : manuels, fascicules pédagogiques 

ou livres d‟instructions qui explicitent les étapes de la mise en pratique d‟une approche 

interculturelle de la langue étrangère, les enseignants tentent, à travers leurs propres 

initiatives, de mette en œuvre ladite approche. À travers notre réflexion, nous 

aimerions, en ce sens, contribuer aux efforts consentis par les enseignants de langue (s) 

à l‟université algérienne en réfléchissant à une démarche interculturelle en classe de 

FLE. Ladite démarche repose sur une interdépendance entre les dimensions culturelle 

et  interculturelle de l‟enseignement/apprentissage des langues largement étudiées en 

didactique des langues étrangères. 

3. Corrélation du culturel /interculturel dans un cours de langue étrangère  
La didactique du Français Langue Étrangère (F.L.E.) s‟est démarquée, à partir des 

années 1970 de manière lente mais inexorable, d‟une didactique qui distinguait langue 

et culture. Les finalités de l‟apprentissage des langues étrangères sont devenues de 

plus en plus, d‟ordre pratique d‟où l‟importance que l‟on a accordé, dans les méthodes 

d‟enseignement, à la compétence de communication. Mais ces méthodes se sont 

focalisées sur l‟acquisition du système linguistique et des fonctions communicatives de 

la langue, en reléguant au second plan le lien étroit et indispensable qui existe entre 

une langue et sa culture, les façons de vivre et de penser d‟une société.  

Progressivement, les chercheurs en didactique des langues étrangères  mettent en 

exergue l‟importance de l‟acquisition d‟une compétence culturelle dans le processus 

conjoint d‟enseignement/apprentissage d‟une langue étrangère : “L‟interrelation de la 

langue et de la culture est depuis longtemps reconnue par les ethnologues comme un 
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effet, même si elle a pu être considérée comme  une pérennisation de la colonisation 

française dont il fallait se distancier, sa présence dans l‟environnement 

sociolinguistique est indéniable. Cette langue s‟arroge presque exclusivement le 

champ de l‟expression scientifique et technique à l‟université algérienne.  

Dans les trois paliers (primaire, moyen et secondaire) la langue française est réduite 

dans la plupart des cas à une langue scolaire où l‟enseignement des textes littéraires et 

de la grammaire est prioritaire, malgré la réforme pédagogique des programmes, mise 

en place qui prône l‟ouverture vers d‟autres horizons et vers d‟autres cultures. 

Pourtant, dans l‟apprentissage d‟une langue étrangère, l‟objectif est communicatif, le 

but est de communiquer en langue étrangère et cela signifie donc, la compréhension et 

l‟étude de la culture de la langue cible, puisque ces deux facettes, la langue et la 

culture, sont un binôme indissociable. Neuner, 
)6(

. Il s‟agit, en somme, d‟articuler 

l‟acquisition de compétences linguistiques avec l‟acquisition de la compétence 

culturelle.  

Pugibet 
)7(

 définit cette dernière comme “ la capacité de repérer et gérer les 

systèmes et règles de distinction opératoire, caractéristiques d‟une communauté autre 

que la sienne propre”.  

Il est remarquable que l‟enseignement /apprentissage d‟une langue étrangère, en 

prônant une démarche qui vise des objectifs de socialisation, d‟éveil aux langues et 

aux cultures ainsi que d‟ouverture à d‟autres visions du monde, s‟est centré sur 

l‟apprenant en tant que sujet social ayant ses représentations et ses spécificités 

culturelles. Ladite démarche s‟élabore selon une conception binaire qui allie la culture 

de l‟apprenant à celle transmise par la langue enseignée. Selon Puren
)8(

c‟es avec la 

notion d‟ “ interculturel”  que, dans les années quatre vingt, la didactique du FLE 

passe d‟une perspective objet d‟enseignement à une perspective sujet- apprenant, 

parallèlement à l‟approche communicative et aux deux notions qui lui sont reliées : 

compétence de communication et centration sur l‟apprenant.  

Apparaît donc la conception d‟une approche interculturelle que Porcher 
)9(

, 

s‟inspirant des travaux de Bourdieu sur la sociologie des cultures, considère comme un 

ensemble“ d‟approches objectivantes ” dont le programme et la démarche sont 

minutieusement conduits par l‟enseignant (qui devrait être formé à ces concepts et 

outils de l‟anthropologie sociale et culturelle). Cependant, l‟auteur souligne le risque 

réductionniste d‟une telle démarche qui devrait prendre en compte dans son analyse 

des sociétés, non seulement les traces objectivées d‟une culture que l‟on a construites, 

mais également la dimension individuelle affective de l‟observateur (sujet- enseignant 

et sujet-apprenant). 

De ce fait, la culture “cible” n'est plus considérée comme un idéal à atteindre. 

L‟objectif est de partir d‟un principe d‟égalité des cultures et de développer une 

compétence interculturelle avec des caractéristiques propres à chaque individu. Ces 

caractéristiques s'inspirent de chacune des cultures, tout en les dépassant à la recherche 

d'un équilibre entre deux normes, autrement dit “interculturel”, permettant à l'individu 

de comprendre et d'agir dans les deux espaces de communication. Dés lors une 

question se pose à nous : est-il possible, dans une classe de langue, de créer cet espace 

d‟équilibre interculturel, dans lequel l'apprenant serait capable d'observer sans vision 

ethnocentrique, de relativiser son point de vue afin de comprendre et d‟interagir avec 

l‟autre ? 
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visions ethnocentriques qui sont susceptibles de perturber le rapport à l‟autre.  

Il va sans dire que dans la communication entre le moi et l‟autre étranger, la 

représentation de la langue de l‟autre joue également un rôle déterminant dans le 

rapport d‟enfermement ou au contraire d‟ouverture à l‟altérité. Le contexte algérien, 

est à ce titre, intéressant parce que la représentation et le statut de la langue étrangère 

sont, à bien des égards, encore ambigus. 

2-L‟interculturalité dans le contexte scolaire algérien 
En Algérie, pendant plusieurs décennies, la langue étrangère était un vecteur de 

technologie et un outil de communication dont les marques culturelles étaient trop 

souvent masquées. La réforme enclenchée dans le système éducatif a remis en cause la 

politique linguistique et pédagogique antérieure, d‟où la nécessité d‟enseigner une 

langue associée à son substrat culturel pour ainsi tenter de l‟intégrer au système de 

valeurs de la culture des apprenants 
)4(

. Au sujet de tous les paliers 

d‟enseignement/apprentissage du FLE, les instructions officielles depuis 2005 laissent 

in fine envisager une optique d'ouverture et intègrent à la fois le socioculturel et 

l‟interculturel. Les objectifs visés sont : 

-La familiarisation avec la culture de l‟autre et la compréhension mutuelle entre les 

peuples.  

-L‟ouverture sur le monde pour prendre du recul par rapport à son propre 

environnement, pour réduire les cloisonnements et installer des attitudes de tolérance 

et de paix.   

Les instructions officielles prônent la prise en charge de la dimension interculturelle 

en classe de langue non seulement, au niveau de l‟enseignement supérieur mais 

également, au niveau des autres paliers de l‟apprentissage du FLE.  Tous les 

programmes de la réforme éducative en Algérie, appellent à l‟ouverture sur le monde 

par le biais des langues. Citant à titre d‟exemple ce passage de la page 7 du 

programme de français de la 3ème Année Secondaire (dernière année du lycée) : 

“Une langue maîtrisée est un atout pour la réussite professionnelle dans le monde 

du travail (qui demande de plus en plus la connaissance des langues étrangères) et le 

moyen le plus objectif de connaissance de l‟Autre à travers une réflexion entretenue 

sur l‟Identité/Altérité ”  

Cependant, notre expérience, en tant qu‟enseignante de français, nous a permis de 

constater que la polarisation sur l‟aspect linguistique de la langue française a toujours 

évincé sa dimension culturelle : Les structures formelles de la langue étrangère sont au 

premier plan alors que les connaissances socioculturelles demeurent reléguées au 

second rang. Concernant, par exemple, les classes d‟examen (celles qui constituent le 

couronnement de l‟apprentissage dans chaque palier) l‟évaluation effectuée souvent 

sous forme d‟analyse de textes est constituée de questions de compréhension et 

d‟exercices morphosyntaxiques plus que de mise en relation entre la culture de 

l‟apprenant et la culture cible. 

 De plus, la situation de la langue française en Algérie demeure complexe : Si 

l‟indépendance a été suivie par une politique linguistique qui prévoyait l‟arabisation de 

l‟administration et de l‟enseignement, le lien à la langue française ne s‟est pas pour 

autant brisé. En Algérie, “l‟évolution de l'usage ou plus précisément des usages de la 

langue française va connaître les développements soumis aux exigences 

contradictoires du processus de maturation du tissu plurilinguistique ” Sebaa 
)5(

. En 
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Introduction  
À l‟époque actuelle, le monde entier se caractérise par la mondialisation des 

échanges et par ricochet, la multiplication des mobilités géographiques, 

professionnelles et académiques. Ce dernier type de mobilité nous interpelle, en tant 

qu‟enseignante de langue à l‟université. Le système d‟enseignement supérieur, en 

Algérie, a connu ces dernières années diverses phases, jalonnées par un ensemble de 

réformes dont la plus récente est celle de l‟implantation du système LMD qui 

encourage la mobilité académique ; ce qui a considérablement changé le rôle des 

enseignants de langue dans le processus d‟enseignement /apprentissage. Notre 

préoccupation majeure, aujourd‟hui, ne consiste plus à transmettre uniquement un 

savoir langagier, à faire acquérir des compétences linguistiques ou culturelles dans la 

langue cible, mais également à préparer les apprenants à la compréhension de l‟altérité 

dans la communication interculturelle.  

1- L‟altérité chez l‟Homme Pluriel  
Nous empruntons cette notion d‟ “ Homme pluriel”  à Bernard Lahire  pour mettre 

en exergue la dualité qui existe en chaque individu et que d‟une autre manière M. 

Abdallah- Pretceille théorise comme l‟Humanisme du divers. Chaque personne est 

confrontée, dès son enfance, à la diversité des univers socialisateurs (famille, quartier, 

établissement scolaire, presse, télévision, voyages…) qui constituent autant de 

matrices de socialisation et offrent maintes opportunités de rencontrer “l‟autre 

culturel”. L‟essor des nouvelles technologies de l‟information et de la communication 

conjugué à la mobilité des personnes fait que l‟Homme s‟enrichit ou devient frustré de 

rencontrer d‟autres personnes appartenant à d‟autre horizons que lui, mais de toutes 

façons, il garde inéluctablement une trace positive ou négative de ces échanges, ce qui 

contribue à le constituer en tant qu‟être pluriel : “ L‟homme pluriel est donc porteur de 

dispositions, d‟abrégés d‟expériences multiples et pas forcément toujours compatibles  

(…) L‟homme pluriel, c‟est l‟homme dont l‟ensemble des pratiques est irréductible à 

une formule génératrice ou à un principe générateur”
)2(

.    

De ce fait, plus aucun individu ne peut être catégorisé dans un cadre culturel unique 

ou un groupe exclusif d‟appartenance. La formule d‟Emmanuel Levinas 
)3(

“ rencontrer 

un homme, c‟est être tenu en éveil par une énigme” 
 

 est, à ce titre, très éloquente et se 

passe de commentaires. Elle est surtout porteuse d‟un nouveau paradigme de réflexion 

dans l‟enseignement des langues étrangères (ici en l‟occurrence le FLE). Il semble 

judicieux de proposer une autre perspective dans la sensibilisation à l‟altérité. La 

didactique des langues étrangères assiste de ce fait  au passage d‟un enseignement de 

la culture conçu comme un savoir descriptif à un apprentissage de savoir-faire et être 

de type compréhensif et interprétatif. Dans les pratiques pédagogiques, ceci préconise 

le recours aux divers documents authentiques et notamment ceux fournis par les TIC et 

qui aident à décrypter des situations de communication.  

L‟enjeu n‟est donc plus de connaître les cultures des autres, mais également de 

comprendre l‟Autre dans ses singularités et aussi dans son universalité. Cet Autre ne 

renvoie pas uniquement à l‟étranger mais à toute autre personne dans une situation de 

communication. Cependant, la connaissance, voire la reconnaissance de l‟autre, 

suppose un retour sur soi qui ne se fait pas toujours sans heurts. Cela nécessite une 

capacité de décentration, une conscientisation des représentations stéréotypées et des 
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Résumé   
Nous proposons, à partir de notre article, une réflexion sur la dimension interculturelle du 

cours de FLE, dans le cadre universitaire algérien. Ayant pour double objectif d’optimiser 

l’apprentissage linguistique et de favoriser les échanges entre apprenants, nous nous référons 

à ce que M. Abdallah-Pretceille 
(1)

 théorise comme un “ humanisme du divers”. Nous 

soulignons d’abord la nécessité de réinterroger, dans un contexte de réforme du système 

éducatif algérien, les notions d’altérité et d’interculturalité. Ensuite, nous mettons en exergue 

la spécificité du contexte algérien dans lequel la représentation et le statut de la langue 

française semblent encore ambigus. Enfin, nous préciserons  la place à accorder aux 

supports numériques dans une approche interculturelle de l’enseignement/apprentissage du 

FLE.  

 

Mots clés : Interculturel, altérité,  contexte algérien, pédagogie interculturelle, TIC.   

 

 

 

Abstract 

We present our contribution from a reflection on the implementation of an intercultural 

approach of the French language, in Algerian university setting. Our purpose is to optimize 

language learning and to promote exchange between learners. With reference to what M. 

Abdallah Pretceille 
(1)

 theorizes as “humanisme du divers “, we have highlighted First, the 

need to re-examine in the context of the academic reform the concepts of otherness and 

intercultural,on the  one hand and the role of digital media on the other.  

 

Keywords: Intercultural, otherness, Algerian context, intercultural education, digital 

media.   

 

 

 

 يهخص

ألخص في مجال تعمم المغة وبا الجزائرية ةفي الجامعيسعى  ىذا المقال إلى التفكير في تنفيذ منيج تقارب الثقافات 
تحسين تعمم المغة :يرمي ىذا الموضوع البازغ في مجال الدراسات التعميمية و الحضارية إلى أىداف مزدوجة .أجنبية
لمارتين عبد اهلل "إنسانية التنوع ″استنادا إلى نظرية .و تشجيع تبادل اآلراء بين المتعممين أجنبية لغة ة بصفتيا الفرنسي

ضرورة التفكير في مفيوم تقارب الثقافات في سياق الحراك األكاديمي من ناحية و الدور الفعال    فإننا ندعو إلى (0)يبرتسا
 .الذي تؤديو وسائل اإلعالم الرقمية من ناحية أخرى

 
انتعهيى بين انثقافاث، تكنىنىجيا انًعهىياث ، انجزائري انسياق ،ت، انغيريانتقارب بين انثقافاث  :انًفاتيح انكهًاث

 واالتصاالث
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 "Estate di San Martino"
 (16)

   

traduction intégrale            L‟été de Saint-Martin. 

Période, vers le 11 novembre, désignant la belle saison qui correspond  à la 

célébration du jour de ce  saint. La légende raconte que  Saint-Martin, chevalier, 

rencontrant un mendiant transi de froid, n‟hésita pas  à lui donner la moitié de son 

manteau. Rencontrant par la suite un deuxième mendiant, il lui offrit l‟autre partie du 

manteau. Suite à cela, Dieu le récompensa  pour sa générosité en faisant surgir le soleil 

dans cette journée froide et hivernale. 

Encore une fois, les étudiants ont eu la même réaction comme précédemment.  Ils 

n‟ont pas pu interpréter correctement les locutions proposées par manque de 

connaissance des faits  historiques et culturels spécifiques à l‟Italie. 

En somme, avec la tendance de la globalisation et de la mondialisation, nous 

sommes de l‟avis que  les allusions d‟une certaine langue-culture peuvent pénétrer 

dans d‟autres cultures. A cet effet, des personnages  et des évènements très marquants  

ont contribué à la création de plusieurs locutions dans différentes cultures.  

Machiavelli, fameux homme politique et diplomate dans l‟histoire de l‟Italie a généré 

l‟adjectif "machiavellico" en  italien,   "machiavélique" en français et  "machiavellian" 

en anglais. Ce nom est utilisé pour désigner un personnage astucieux. 

 

Conclusion  

Cette réflexion nous amène à dire que l‟interprétation et la compréhension d‟une 

expression idiomatique,  dans la langue italienne,  n‟est pas une activité facile à 

réaliser. En effet, les implicites culturels peuvent constituer de vrais problèmes de 

compréhension. Les expressions culturellement spécifiques à la réalité italienne, c'est-

à-dire les éléments reflétant la vie socioculturelle de cette communauté, constituent de 

vraies barrières qui empêchent l‟apprenant d‟italien  de décoder ces locutions.   

Par conséquent, doter les étudiants uniquement des éléments de base de la langue 

italienne, ne suffit pas à éliminer les ambiguïtés probables de réception dans l‟usage 

des phraséologies. Il faudrait donc aider les étudiants à se construire une compétence 

référentielle en italien.  En effet, ceci les rendrait  capables d‟interpréter aussi bien les 

connotations culturelles  que les formes linguistiques véhiculent. 
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Signification (figurée)           un danger, une malédiction, cadeau empoisonné. 

Il s‟agit du cheval géant en bois que les grecs ont utilisé pour pénétrer la ville de 

Troie et gagner définitivement la guerre, comme il est indiqué par Virgile dans 

l'Eneide.  

 "Saltar/passar da Arno in Bacchiglione"
 
qui signifie  changer continuellement  les 

activités. Ça vient de la Divine Comédie, L‟enfer, chapitre XV:  

“colui potei che dal servo de' servi 

  fu trasmutato d'Arno in Bacchiglione, 

 dove lasciò li mal protesi nervi ” 
(12)

. 

Il s'agit d'Andrea De Mozi, évêque de Florence, qui a été transféré en 1295 par le 

pape Boniface VIII (serviteur), de Florence à Vicence, conformément à ses tendances 

de sodomie. 

Nous avons constaté que les étudiants, n‟ayant  pas  de connaissances suffisantes 

des faits historiques et des références culturelles,  n‟ont pas pu  donner une 

interprétation correcte des locutions proposées. 

Dans la deuxième partie, nous avons proposé des locutions qui se réfèrent  à 

plusieurs types de personnages :  

 Réels, dans la mesure où elles font appel à des personnages inspirés de travaux 

littéraires et théâtraux ou imaginaires ; 

 liés à des faits historiques imaginaires. 

Nous citons à titre d‟exemple : 

 "Peter pan"  

Le nom de Peter Pan, utilisé pour décrire ceux qui semblent ne jamais devenir des 

adultes, particularité des hommes italiens connus comme les plus „grands fils à 

maman‟ au monde („i piu grandi mammoni del mondo’).   

 "Annibale è alle porte" 
(13)

  

traduction intégrale         Hannibal est à la porte. 

Cette expression latine est utilisée pour avertir d'un danger imminent. Elle est née 

après la défaite des Romains à Cannes, quand on craignait  qu'à tout moment pouvait 

apparaître Hannibal avec son armée aux portes de Rome.  

 "Esercito di Franceschiello" 
(14)

 

 traduction intégrale         Armée  Frankie. 

Cette expression est utilisée pour évoquer avec  moquerie une organisation militaire 

ou autre,  particulièrement inefficace. En effet, elle se réfère à l'armée de François II de 

Bourbon (1836-1894), connu sous le nom de "Frankie", le dernier roi des deux Siciles 

unifiées.  

Comme dans le cas précédant, les apprenants n‟ont pas pu interpréter les locutions 

proposées et ce pour les mêmes raisons.   

La dernière partie proposée se rapporte aux  personnages bibliques ou religieux. 

Prenons à titre d‟exemple :  

 "Andare col cavallo di San Francesco"
 (15)

 

Traduction intégrale            aller avec le cheval de   Saint-   François. 

Signification                   aller à pied comme faisait Saint-François.  

Saint-François optant  pour une pauvreté absolue,  avait parcouru  à pied de longues 

distances pour porter son message. 



El-Tawassol : Langues, culture et littérature                                                                          N°33 -  Mars 2013 

 

00 

 

 Contexte italien: Chi semina il vento raccoglie la tempesta
 
. 

Signification : Qui sème le vent récolte la tempête.  
                 Contexte algérien : . انعاصفت ين يزرع انريح يحصذ   

Cette locution signifie « Celui qui provoque des différends risque la querelle ». Elle 

signifie également que quand on provoque le désordre, il ne faut pas s‟étonner des 

conséquences.  

Nous pouvons noter que ces locutions, ont le même sens dans le contexte algérien 

où nous utilisons  les mêmes mots et les mêmes référents.   

5. L‟allusion et ses origines 

Selon les spécialistes du domaine, l‟allusion est une figure de rhétorique qui 

consiste  à dire une chose qui fait penser à une autre. Cette dernière, se fondant sur 

l‟implicite et sur l‟analogie à une chose connue (un événement, un personnage, un 

ouvrage), suppose de la part du récepteur la connaissance des mêmes référents 

culturels et  du même contexte.  

A ce sujet,  selon Fontanier 
(9)

, l'allusion est une figure de pensée qui consiste à 

"faire sentir le rapport d'une chose qu'on dit avec une autre qu'on ne dit pas, et dont 

ce rapport même éveille l'idée". 

On peut distinguer trois types d‟allusion, caractérisant toutes les cultures :         

 Les   allusions mythologiques sont fondées sur un point de la fable ; 

 les  allusions historiques rappellent un trait d‟histoire  comme par exemple "Vittoria 

di Pirro"
(10)

,  "Une victoire à la Pyrrhus"  qui signifie « une victoire chèrement 

acquise, au résultat peu réjouissant » ; 

 les allusions littéraires comme par exemple un "Don Abbondio" (un peureux). 

Il existe une caractéristique générale aux expressions idiomatiques et proverbes 

dérivant d‟allusions. En effet, à l‟origine, ces expressions sont utilisées seulement dans 

des circonstances concrètes, par un groupe de personnes qui connait leur sens et leur 

origine et qui les emploient dans son langage quotidien. Par ailleurs, d‟autres 

expressions sont uniquement connues dans les milieux de référence. Les allusions, 

passant d‟évènements ou  de personnages concrets à des situations, constituent une 

partie du vocabulaire commun d‟un peuple ou d‟une communauté linguistique. 

6. Notre étude : discussion 

Dans notre étude nous avons proposé  aux étudiants trois catégories d‟expressions 

idiomatiques.  

La première partie concerne les expressions liées aux lieux.  

Prenons  à titre d‟exemple ces deux expressions : "Andare a Canossa ;  Cavallo di 

Troia" 
(11)

. 

 "Andare a Canossa "
 
 

Traduction intégrale         aller à Canossa  

signification ( référence historique et culturelle)            évoquer un lieu ou une 

occasion de soumission, de pénitence ou  d'humiliation.  

Canossa est une commune italienne en Émilie-Romagne.  Le nom provient du 

château de la comtesse Mathilde de Toscane. En 1077, l‟empereur du Saint Empire 

romain germanique Henri IV vint s‟y agenouiller devant le pape Grégoire VII pour 

que ce dernier lève l‟excommunication qui le frappait. 

 "Cavallo di Troia" 

Traduction intégrale           un cheval de Troie 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contexte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Fontanier
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1777280


El-Tawassol : Langues, culture et littérature                                                                          N°33 -  Mars 2013 

 

01 

 

qui sont particulières car  traversées par l‟histoire culturelle de son pays, telles que les 

expressions idiomatiques. 

Selon Perrin
(5)

 : 

"La notion d’expression idiomatique renvoie à l’ensemble des idiotismes d’une langue, 

à l’ensemble des locutions perçues comme figées par les usages de cette langue et dont 

la signification tient à une mémorisation préalable, analogue à celle de n’importe 

quelle unité lexicale" 

Guiraud
(6) 

également définit l‟expression idiomatique comme : 

"Une locution est « une façon de parler » ; mais, dans un sens plus restreint, on la 

définit comme une expression constituée par l’union de plusieurs mots formant une 

unité syntaxique et lexicologique". 
Autrement dit, le sens de cette unité n‟est guère l‟addition du sens de chacune de ses 

composantes comme c‟est le cas des unités libres de la chaîne parlée. 

Pour ce qui est des  idiotismes, ils  reflètent par exemple la culture religieuse d‟un 

peuple, son mode de vie, sa conception  du monde, etc. Ces expressions font partie du 

langage quotidien. Elles sont utilisées spontanément, sans que le locuteur ne réalise 

qu‟elles comportent des métaphores ou des allusions.  

Nous avons noté  qu‟en dépit de la distance géographique qui sépare les deux 

langues objet de notre réflexion, en l‟occurrence  l‟Italien et l‟Arabe, il existe des 

proverbes et des expressions qui ont le même sens et la même similitude structurelle. 

Ainsi, Balboni
(7) 

a attribué à ce phénomène linguistique la locution « parole comune, 

culture diverse », qui signifie « paroles communes, cultures différentes ».  

A titre illustratif, nous citons les expressions suivantes : 

"Mangiare come un maiale; I Muri hanno le orecchie; L’unione fa la forza; Chi 

semina il vento raccoglie la tempesta"
 (8)

. 
 

 Contexte italien : Mangiare come un maiale
 
 

Signification :   Manger comme un porc  

           Contexte algérien:  ياكم كيف نحهىف 
 

Cette locution proverbiale signifie « manger trop » avec le même sens dans le 

contexte algérien nous utilisons l‟image du porc. 

 Contexte italien:  I Muri hanno le orecchie
 
 

Signification: Les murs ont des oreilles. 

           Contexte algérien : نحيىط عنذها ودنين 

 

Cette locution proverbiale signifie qu'une conversation risque d'être entendue et de 

causer des ennuis à ses auteurs. Cependant, on utilise également cette expression dans 

un sens plus figuré lorsque deux personnes discutent en privé, mais avec des gens 

autour d'eux.  

 Contexte italien: L’unione fa la forza .  

          Signification:  l'union fait la force  
Contexte algérien: في االتحاد قىة.  

 

Cette locution proverbiale nous montre que l'entente et la solidarité engendrent la 

puissance et l'efficacité dans l'action.  

 



El-Tawassol : Langues, culture et littérature                                                                          N°33 -  Mars 2013 

 

9 

 

2. Rapport langue -  culture 
Il est de l‟avis des spécialistes que la langue et la culture sont en étroite corrélation. 

A ce propos on peut citer Philippe Blanchet 
(2)

: 

« …rappelons que culture et langue sont une construction sociale permanente 

indissociablement liée, un processus complexe et non un produit fini, homogène et 

tranché. Une culture constitue ainsi, elle aussi, un système complexe, une globalité 

ouverte et organisée, abstraction émergente qui n’existe que par les pratiques 

effectives des acteurs culturels.». 

En effet, ces deux entités représentent deux systèmes symboliques composés de 

signes conventionnels. Ces derniers servent comme moyens de transmission 

d‟informations adoptés par des individus appartenant  à la même communauté 

linguistique.   

Dans cet ordre d‟idée, selon Boas 
(3) 

" les paroles d’une langue  sont adaptées au 

contexte de référence ", c'est-à-dire que pour les membres appartenant à une même 

communauté linguistique, la compréhension des messages est assurée du  fait qu‟ils 

utilisent un code commun. De ce fait, la langue est à la fois un élément qui compose la 

culture d‟une communauté  et l‟instrument à l‟aide duquel l‟individu verbalise sa 

vision du monde. 

3. Communication et différences culturelles 
La communication peut en général être définie comme un processus de transmission 

de messages réalisé entre un émetteur et un récepteur. Afin d‟exprimer ses désirs, ses 

sentiments, ses pensées aussi fidèlement que lui permet sa première langue 

d‟acquisition, l‟apprenant algérien d‟italien  produit des énoncés qui présentent des 

écarts par rapport à  la langue cible. Les énoncés traduisent soit une fausse équivalence 

structurelle soit une maladresse sémantique. Le résultat est que la communication n‟est 

pas efficace, provoquant ainsi  des contresens, des malentendus dus aux différences 

culturelles. Ces diversités culturelles liées au lien „culturel‟ ont constamment constitué 

un obstacle pour la  compréhension dans un cadre interculturel. 

Le fossé culturel entre  l‟Algérie et l‟Italie est assez grand, non pas par la distance 

géographique qui sépare ces deux aires mais par les spécificités  culturelles qui les 

caractérisent. Un locuteur français de confession chrétienne comprendrait sans 

difficulté l‟expression "Il bacio di Giuda" 
(4) 

(le baiser de Judas). Dans  ce sens, la 

majorité des peuples européens - outre leur diversité culturelle-,  partagent une culture 

de base fondée depuis des siècles sur des valeurs historiques et religieuses communes. 

Ces facteurs facilitent l‟intercompréhension. Contrairement aux apprenants algériens 

pour qui les difficultés sont considérables aux vue de leur appartenance à une autre 

aire culturelle et religieuse.   

De plus, la langue italienne est très riche en expressions qui reflètent  le mode de 

pensée du peuple italien.  Ceci dit,  les proverbes et les expressions idiomatiques 

posent souvent des problèmes de compréhension et d‟interprétation pour les 

apprenants. Pour franchir ces barrières, l‟étudiant devrait  approfondir ses 

connaissances culturelles concernant cette catégorie lexicale. 

4. Expressions idiomatiques et locutions proverbiales italiennes  
Pour communiquer, l‟individu s‟efforce d‟exprimer ses pensées, ses désirs, ses 

impressions à travers les structures langagières. Il emploiera donc certaines structures 
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Introduction 

De nos jours, la culture joue un rôle clé dans l‟enseignement d‟une langue 

étrangère. Notre expérience pédagogique dans l'enseignement de l'italien révèle que 

dans l'apprentissage d'une langue étrangère, les difficultés que rencontrent les 

apprenants ne peuvent être strictement et purement linguistiques. Elles proviennent 

également des différences entre les deux cultures, celle de l'apprenant et celle de la 

langue cible.  

L'apprentissage des idiomes (expressions idiomatiques) joue un rôle très important 

dans une langue. En effet ces locutions omniprésentes dans la langue quotidienne nous 

permettent d‟accéder à la culture, aux valeurs et aux idées exprimées à travers cette 

langue. Or, on ne saurait être parfaitement à l‟aise dans une langue étrangère sans une 

certaine  maîtrise de ces expressions. 

Nous avons présenté aux étudiants d‟italien langue étrangère  dans le cours oral une 

dizaine d‟expressions idiomatiques dérivant des allusions qui se rapportent à certains 

événements, lieux,  personnages réels ou imaginaires propres à la langue italienne.      

Devant l‟incapacité d‟interprétation de nos étudiants de ces expressions idiomatiques, 

nous avons été amenés à retracer la source historique, sociale et culturelle des 

expressions. Pour chacune d‟elles, nous avons proposé une traduction interprétative en 

italien. L‟objectif de la présentation invite à porter un regard nouveau sur la 

phraséologie contrastive en tant que voie de recherche privilégiée dans le domaine de 

la didactique des langues-cultures. 

1. Contexte socioculturel de l‟apprenant algérien  

Selon Corder 
(1)

   

"la lingua fa da mediatore fra l'individuo e la cultura della sua comunità perché è in 

gran parte attraverso la lingua che egli riceve gli schemi culturali del pensiero ed il 

comportamento della sua comunità". 

(Traduction par nous même: La langue sert comme  médiateur entre l‟individu et la 

culture de sa communauté parce que c‟est à travers la langue qu‟il reçoit les schémas 

culturels de la pensée et le comportement de sa communauté).  

En effet, l‟apprenant algérien d‟italien langue étrangère, se réfère d‟une manière 

directe et instinctive au système formel de sa langue (son code ou système 

symbolique), à son système conceptuel ou structure cognitive et à sa communauté 

caractérisée par son propre „système de valeurs‟. 

Par conséquent, nous pouvons avancer l‟idée que l‟apprenant algérien appartenant à 

une culture arabo-berbéro-musulmane trouvera des difficultés particulières dans 

l‟apprentissage de l‟italien et ceci se justifie par certains concepts interprétés 

différemment dans la langue source et dans la langue cible.  

La majeure partie des apprenants d‟italien sur lesquels s‟est basée cette étude 

constitue un groupe homogène du point de vue linguistique et culturel. Ils possèdent  

plus ou moins le même „background culturel‟ du fait qu‟ils ont suivi un  cursus 

scolaire commun en ce qui concerne l‟apprentissage/acquisition des langues 

étrangères.  

Les étudiants dans leur grande majorité, n‟ont jamais été confrontés à la langue 

italienne et ne l‟ont jamais utilisée en contexte familial ou dans les communautés de 

référence. 
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Une autre langue une autre culture „Idiomes et allusions‟ le cas de l‟italien. 

Hachouf Amina 

Département d‟italien 

Université Badji Mokhtar- Annaba 

 

 

 

 
Résumé 

Le facteur culturel constitue un élément indispensable pour l’enseignement/apprentissage 

d’une langue étrangère en contexte étranger. L’apprenant d’italien langue étrangère trouve 

des difficultés  pour traduire dans son système linguistique/culturel les informations de type 

culturel contenues  dans les allusions de toutes sortes. L’interprétation  de cette couche 

lexicale semble parfois quelque peu problématique et il n’est pas toujours aisé de trouver 

l’équivalent en langue cible. 

 

Mots-clés : Enseignement/apprentissage, langue étrangère, culture, expression 

idiomatique, allusion.  
 

 

 

 

Abstract  

The cultural component constitutes a compulsory feature for teaching/ learning a foreign 

language in a foreign context. The learner of Italian as a foreign language encounters 

difficulties for translating in his linguistic/cultural system the information of different cultural 

contents in various allusions. The interpretation of this lexical layer seems sometimes quite 

problematic and it is not often easy to find equivalents in the target language. 
 

Keywords: Teaching / learning, foreign language, culture, idiomatic expressions, allusion. 
 

 

 
 

 ملخص
يجد متعمم المغة . جنبيتعمم لغة أجنبية في سياق أ/ أىمية بالغة في عممية تعميم( أو السياق الثقافي)إن لمعامل الثقافي 

نقل حموالت ثقافية متنوعة اإليحاءات إلى لغتو التي تتميز بنظام لساني لغة أجنبية صعوبات عند  من حيث ىي  اإليطالية
 .إيجاد المكافئ في المغة اليدف  و عميو تطرح ترجمة ىذا المستوى المعجمي أحيانا إشكالية. ثقافي خاص

 

 .إيحاء ،الجاهزة  العبارات ،الثقافة  ،اللغة األجنبية، تعلم / تعليم :فاتيحالكلمات الم
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compensation sont plus fréquentes ; alors que les mimes et la gestuelle sont 

moins utilisées. 

La dernière contrubition montre les manoeuvres américaines dans la lutte 

contre le terrorisme en dévoilant les enjeux de cette campagne à savoir la 

restruction de la liberté individuelle. 

Quant à la partie rédigée dans ce volume en langue arabe, elle est très variée 

par ses thèmes et ses approches. Le lecteur commencera par le mythe d’Ishtar 

dans les poèmes d’El Bayati. Ce mythe qui a  traversé les époques  puisqu’on le 

trouvait déjà dans la culture païenne et les croyances bibliques, est devenu, par 

la suite, un thème littéraire. Il signifie la fertilité, la mortalité et la résurrection 

qui sont des sujets qui ont préoccupé l’esprit humain depuis la nuit des temps. 

Ensuite, le lecteur passe au thème du  « voyage » en tant qu’élément essentiel de 

la vie bédouine et phénomène artistique dans la poésie arabe classique. C’est 

ainsi, qu’il devient un trait d’union entre le monde réel et ses paysages et le 

monde de l’individu et ses rêves. Un saut vers la poésie des lamentations en 

Andalousie où l’auteur de l’article relate ses  influences sur la société, et montre  

la valeur artistique ajoutée dans ce genre d’exercice. Par la suite, le lecteur 

pourra  parcourir  une synthèse  des écrits d’André Gide sur l’Algérie, pays qui 

l’a fasciné par ses paysages, ses habitants, sa culture et ses coutumes. Dans un 

autre registre, la translittération des noms et des lieux  à l’époque coloniale a 

été mise en lumière en montrant l’impact des normes et des mécanismes utilisés 

dans cette opération, et, les conséquences néfastes sur l’identité algérienne.  

Parmi les autres thèmes abordés dans ce volume, une étude du roman « courant 

de la conscience » considéré comme une nouvelle ère  littéraire  dans le monde 

arabe, car son imitation du modèle occidental a bouleversé la narration 

classique arabe. Aussi, le lecteur trouvera  dans ces feuillets,   une tentative 

d’analyse du discours poétique d’AbdulMoati-Hijazi qui recourt à une 

démarche permettant de comprendre l’originalité de cette expérience poétique. 

Toujours dans l’approche analytique, un autre écrit s’ajoute à la liste des 

travaux qui interrogent les méthodes hybrides utilisées dans les messages 

publicitaires en Algérie. L’auteur se questionne sur la capacité du 

« bricolage » linguistique  à atteindre sa cible et à la persuader. Dans la même 

optique, un écrit tente de montrer le style El Kassem «  serment du prophète 

Mohammed » à partir de l’analyse d’un corpus de « hadith sahih ». 

Le lecteur prendra connaissance   d’un ensemble de méthodes utilisées dans les 

études linguistiques et d’une question  classique à savoir ; le rapport entre 

l’intellectuel et le pouvoir en extrapolant cette problématique sur le romancier 

algérien Tahar Ouettar. Pour clore ce numéro, une tentative d’analyse du théme 

de l’enigme a mis en exergue la déconstruction du concept lui-même et les sujets 

abordés dans cette thématique. 

 

Le Directeur de rédaction 

Abderrazak DJELLALI 



El-Tawassol : Langues, culture et littérature N°33 - Mars 2013

5

Avant-propos

La problématique de l’apprentissage des langues étrangères se pose
aujourd’hui, avec acuité dans les établissements scolaires algériens à tous les
niveaux (moyen, secondaire et supérieur), suite aux multiples décisions et aux
modèles expérimentés.
C’est ainsi, que la partie de ce numéro de la revue El Tawassol, rédigée en
langue française ou anglaise projette de la lumière sur des zones de
connaissances jusque là  délaissées et par la même révèle les obstacles
méthodologiques relatifs à cette cruciale question.
Le premier article met en exergue l’importance du contexte culturel dans
l’apprentissage d’une langue étrangère en se référant à l’enseignement  de
l’italien dans nos universités algériennes. En effet, L’apprenant  trouve des
difficultés à traduire  dans son système linguistique /culturel maternel les
informations puisées  dans  la langue italienne qui, elle, dispose de  ses propres
référents. De ce fait, il est souvent difficile, pour un apprenant qui ignore la
culture italienne, de trouver l’équivalent dans sa langue maternelle.
Les aspects positifs et négatifs des nouvelles réformes de l’apprentissage de
l’italien sont mis en évidence. Si la nécessité d’apprendre une deuxième langue
est désormais un postulat, il n’en demeure pas moins que le contexte actuel
multilingue exige l’examen de nos interventions pédagogiques, car nous sommes
appelés à remplacer le modèle de transmission des connaissances d’une langue
étrangère par la construction des savoirs.
Un des articles, s’appuyant sur la théorie « l’humanisme du divers », montre
l’efficacité de la dimension interculturelle qui permet l’apprentissage du FLE,
et favorise, par la même, les échanges entre apprenants.
La problématique de la communication interculturelle tient  une place de
premier rang dans une étude  montrant que l’apprentissage d’une langue
étrangère ne doit pas se limiter à des compétences de base telles que la lecture,
l’écriture, l’expression orale.  L’enseignement doit s’élargir à certains éléments
culturels à incorporer en tant qu’éléments étroitement liés à la langue elle-
même. En classe de langue étrangère, aborder la culture et favoriser chez
l’apprenant la perspicacité interculturelle permet de s’ouvrir sur les autres
cultures, tout en s’attachant à la sienne.
L’article suivant examine la pertinence et l’utilité de la stratégie de traduction
adoptée dans les manuels scolaires (moyen et secondaire) où il est demandé à
l’élève de traduire dans sa langue maternelle un ensemble de mots, de phrases,
de maximes et de proverbes.
L’avant dernier article traite de la question de la stratégie communicationnelle
dans le milieu universitaire. Les résultats d’un questionnaire appliqué sur un
échantillon d’étudiants de différents niveaux, montrent que ces derniers
recourent à des stratégies d’apprenant d’autant que les stratégies de
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CONSIGNES AUX AUTEURS 
 

La revue El- Tawassol: Langues, Culture et Littérature est une revue semestrielle indexée à 

caractère scientifique, qui encourage toute proposition d‟article original lié aux domaines des Langues, 

Culture et Littérature. 

1. La revue publie des articles inédits qui ne doivent pas être proposés à une autre publication. 

2. Les articles proposés doivent être rédigés et relus avec rigueur. Toute proposition contenant un 

nombre trop élevé d‟imprécisions de style, de fautes grammaticales ou d‟orthographe ne sera pas 

considérée. 

3. Toutes les propositions d‟articles sont soumises à un examen à double insu. Les articles retenus sont 

publiés dans les numéros suivants. 

4. La revue se réserve le droit  d‟exiger toutes corrections et /ou modifications qu‟elle juge nécessaire. 

5. Chaque article doit être rédigé selon les instructions aux auteurs en vingt (20﴿ pages maximun et 

douze ﴾12﴿ pages minimum, saisies sur micro-ordinateur y compris les références, les tableaux, les 

graphiques et les photos.   

6. la première page doit contenir : le titre complet de l‟article, le(s) nom(s) et le(s) prénom(s) de(s) 

l‟auteur(s) et son (leur) grade, l‟institution à laquelle il(s) appartient (nent) ﴾département–faculté – 

université), numéro de téléphone, fax, et adresse électronique. 

7. l‟article doit comporter trois (03) résumés en arabe, en francais et en anglais, de même taille 

d‟environ 100 mots chacun. 

8. chaque résumé doit être suivi des mots clés de trois (03) à sept (07) en gras. 

9. Les références bibliographiques citées dans le texte ne doivent comporter que le n° de la référence 

entre parenthèses (exp: 
﴾8﴿

 ) d‟une manière croissante.  

10. Si le nom de l‟auteur apparaît dans le texte, il doit être suivi par le numéro de la référence. 

11. La bibliographie doit être mise à la fin de l‟article selon le modèle suivant :  

 Lorsque la référence comporte plus de trois auteurs seul le premier est cité, suivi de "et col". 

 Si la référence se rapporte à un article, elle doit comporter, les noms des auteurs, suivis des   

initiales des prénoms, le titre du périodique, l‟année de publication, le tome ou le volume, le 

numéro du périodique et les  pages concernés. 

 Si, par contre la référence se rapporte aux ouvrages, elle doit comporter, le ou les noms des        

auteurs, suivis des initiales du ou des prénoms, le titre complet de l‟ouvrage, les pages 

concernées, le numéro de l‟édition s‟il y en à plusieurs, le nom et l‟adresse de l‟éditeur 

 et l‟année d‟édition. 

 

12. Caractéristiques techniques des manuscrits  

Les propositions d‟articles doivent être adressées à la revue en trois (03) exemplaires (A4) 

accompagnés d‟une copie sous forme de fichiers sur CD-Rom selon les caractéristiques 

techniques suivantes :  

 Cadre de saisie: 24,7cmx17cm (folio compris) 
 Taille de la police de caractère: 13 points (Times New Roman) 

 Marges:  

- Gauche: 02,5cm. 

- Droite:   02,5 cm. 

- Haut:     02 cm. 

- Bas:       03 cm. 
13. Il est entendu qu‟après acceptation de l‟article, les droits exclusifs de sa publication  sont 

automatiquement transférés à El-Tawassol. 

 

 
N.B : Les opinions exprimées dans les articles et travaux publiés dans la revue n‟engagent que leurs auteurs. 
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