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 قواعد النشر بالمجلة
 

ة دورٌة محّكمة ُتعنى بالدراسات واألبحاث المبتكرة مجلة أكادٌمٌ" التواصل"
. واألصٌلة فً مختلف العلوم االقتصادٌة واالجتماعٌة واإلنسانٌة واآلداب واللغات

تقبل للنشر فً المجلة األبحاث و الدراسات المكتوبة باللغات العربٌة واإلنجلٌزٌة 
 :والفرنسٌة على أن ٌلتزم أصحابها بالقواعد التالٌة

تكون المادة المرسلة للنشر أصٌلة و لم ٌسبق نشرها و لم ترسل للنشر فً  أن. 1
 .جهة أخرى

صفحة بما فً ذلك قائمة ( 02)أال ٌتجاوز حجم البحث على أكثر تقدٌر عشرٌن . 2
. صفحة 20و على اال ٌقل عن   المراجع والهوامش والجداول واألشكال و الصور

ٌّن أن هناك أبحاثا قابلة للنشر و لكنها طوٌلة، فمن حق هٌئة التحرٌر أن تطلب  إذا تب
 .   من المؤلف اختصار البحث قبل نشره

أن ٌتبع المؤلف األصول العلمٌة المتعارف علٌها فً إعداد و كتابة األبحاث . 3
وخاصة فٌما ٌتعلق بإثبات مصادر المعلومات و توثٌق االقتباسات، سواء كانت 

. و وجهات نظر، على نحو دقٌق وواضح نصوصا حرفٌة مباشرة أو عرضا ألفكار
إذا ذكر . 4ٌشار إلى المراجع المذكورة فً النص برقم ٌوضع بٌن معقوفتٌن مثال 

اسم المؤلف ٌجب أن ٌتبع برقم المرجع، أما إذا كان للمرجع المذكور أكثر من 
إذا كان المرجع مقاال . مؤلفٌن فٌذكر األول فقط مع اإلشارة إلى أن العمل جماعً

ر لقب المؤلف و ٌرمز السمه بالحرف األول منه، ثم عنوان المقال و اسم المجلة ٌذك
أما إذا كان المرجع كتابا . و عددها و تارٌخ النشر و أخٌرا رقم الصفحات المعتمدة

فٌذكر لقب المؤلف واسمه بالرمز، وعنوان الكتاب ثم رقم الصفحات المعتمدة فرقم 
تثبت هذه المعلومات فً . الناشر و مكان النشر الطبعة و تارٌخ النشر و أخٌرا اسم
 ".المراجع والحواشً"نهاٌة البحث أو المقال تحت عنوان 

على وجه واحد من الورق  نسخ مكتوبة( 20)ثالثةأن ترسل المواد العلمٌة من . 4
و ذلك وفق  ، باإلضافة إلى نسخة مكتوبة على أقراص الحاسوب(A4) العادي 

 :المواصفات التالٌة
 سمx 20سم  21: لوحة النص■ 

 ( Simplified Arabic )نقطة  13الحرف  ■           
 نقطة 2,0: بٌن السطور ■ 
 :هامش الصفحة ■ 

 سم0: الٌسار -              
 سم0: الٌمٌن -              
 سم0: األعلى -              
 سم0: األسفل -              

  ل الصفحةأن ترقم الصفحات فً الوسط أسف. 5
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إذا كانت المادة المقدمة للنشر مداخلة فً أحد الملتقٌات أو المنتدٌات العلمٌة فإنه . 6
ٌتعٌن على المؤلف أن ٌذكر تارٌخ انعقاد الملتقى أو المنتدى و كذا العنوان األصلً 

 .للمداخلة
 كلمة  222حوالً  ًأن ٌزود المؤلفون المجلة بخالصتٌن للمادة المقدمة للنشر ف .7

على أن تكون الخالصة  واحدة باللغة التً كتبت بها المادة و الثانٌة بلغة أخرى
 . حة بإمعانقمن
 

 مالحظات عامة
 

و . لتقرٌر مدى صالحٌتها للنشر للتحكيم السريتخضع كل األبحاث والدراسات . 1
تلتزم المجلة بإخطار المؤلفٌن الذٌن قُبلت أبحاثهم للنشر مباشرة بعد صدور رأي 

ٌجوز للمجلة أن تطلب من المؤلفٌن إدخال التعدٌالت التً تراها مناسبة . كٌم فٌهاالتح
 .على المواد المقدمة للنشر قبل إجازتها للنشر

         .المواد التً ترسل إلى المجلة ال ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 2
 . باوٌحق للمجلة أن تتصرف فً المادة المنشورة وفق ما تراه مناس

 .ال تقبل المادة المقدمة للنشر إال إذا كانت محررة و منقحة بعناٌة .3
 :أن ٌرفق المؤلفون مقاالتهم بصفحة تقدٌم تحتوي على. 4

 اسم ولقب ووظٌفة المؤلف●
 العنوان البرٌدي و االلكترونً للمؤلف●

 نبذة موجزة عن سٌرة المؤلف●

 .أخرى مجمةلمنشر في  مقاله تقديمبعدم  إقرارا خطياأن يقدم  صاحب المقالعمى . 5
   بالضرورة عن رأي ال تعبر اآلراء التً تصدر فً المجلة تعبر عن أصحابها و. 6

 .المجلة

صاحبها أو من طرف  دون وساطةالمجمة  تم إيداع المادة المقترحة لمنشر لدى أمانةي .7
 .ترسل عن طريق البريد المسجل باسم صاحبها

، لذا يتعين المحكمين تقاريرقاالت المقترحة مرتبط باستالم رأي هيئة التحرير في الم .8
 .بالمسار السري لمتقويم التام االلتزام عمى المؤلفين 

مجمة عممية تنشر األعمال التي تمبي الشروط العممية و األكاديمية المنصوص  التواصل. 9
المرتبطة  تبعات اآلجال ال تتحمل المجمةاألساس  عميها في قواعد النشر، و عمى هذا

 .الخ..............بمناقشة الرسائل، الترقيات،
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 اآلراء التي تصدر في المجمة تعبر عن أصحابها وال تعبر

 .بالضرورة عن رأي المجمة
 



 3002جانفي  32التواصل عدد 

 

 بالغة المحكي ومنطق الحوار
 قراءة في حواشي الكتابة وهوامشها

 

 

 أحمد يوسف /د.أ
 اإلنسانيةو العموم كمية اآلداب 

جامعة وهران

 
 ممخص

ىي كفاياتو وروابطو و عالقاتو وأدائو؟ ىؿ نكتفي بالقوؿ كما ىو الشأف  كيؼ ينتج الحوار؟ ما
مف ذاؾ الجنس وا يضاح طرائؽ بيانو وصيغ  في الدراسات األدبية بأنو يميز ىذا النوع األدبي

تتسع بحب كفايتو و تبعا لقوة الشراكة الخطابية، ؟ إننا نمفي في كؿ خطاب نواة حوارية براىينو
ذلؾ أف التواصؿ يمغي تراتبية العالقة بيف المؤلؼ و القارئ لكوف ىؤالء األطراؼ المشاركة تعد 

 .كيانات نصية مجردة تقوـ عمى أساس الحوار
 

Résumé  
Comment se produit le dialogue ? 

Quels sont ses compétences, ses 

liens, ses rapports et ses 

performances ? Peut-on nous 

contenter de dire, à l’image des 

études littéraires, qu’il désigne 

un genre littéraire, et définir ses 

procèdes et ses formules 

argumentatives ? Nous observons 

dans tout discours un noyau 

dialogique qui s’étend selon sa 

compétence et la force de 

communion discursive; car la 

communication abolit toute 

hiérarchie entre l’auteur et le 

lecteur, du fait que ces deux 

partenaires sont des entités 

textuelles abstraites de fondant 

sur le principe du dialogue. 

 

 

 بالغة المحكي والحوار الفمسفي
شكال الفمسفية  أفالطون كتابة تمثؿ

تعبيريا اتخذ الحوار واألسموب أداة لبسط 
عمى  األسس األولى لمخطاب الفمسفي

إال أنيا ال تكاد تختمؼ عف  لساف سقراط
فالي الذي أشار إليو األسموب الكرن

مف حيث إف ىذا الشكؿ  باختين
عمى عكس ما –التعبيري نوع بالغي 

بأنو نوع شعبي وكرنفالي  -كرستيفاتراه 
صحيح أف الحوار السقراطي . وحسب

كاف يراعي بعض المقتضيات التداولية 
لكوف  التي توصؼ بالشعبية والكرنفالية

 أف الفمسفة  
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نم تنزؿلـ تعد  األرض؛ ولكنو تفسح في عرض  مف تتفجر ينابيعياا مف السماء وا 
الطالئع األولى لمتفكير المنطقي ومنيا عمى وجو التحديد ترسيخ مفيـو التعريفات 

 399-469) سقراطػوليس أدؿ عمى ذلؾ النياية المأساوية ل. وربط الممارسة بالنظرية
إف . أفالطونو أكسوفانو أرستوفانيسو ثيوكيديسمف  االذي وصمتنا أخبارى.( ـ.ؽ

التجربة السقراطية تؤكد بأف األقواؿ أفعاؿ حينما لـ تفصؿ التأمالت الفمسفية عف 
 .الممارسات الفعمية

المبنات األولى لخطاب " المتعالـ"أو " التيكمي"وضع الحوار السقراطي بطابعو 
البرىاف وكذا الحجاج، وجعؿ الحقيقة الموسومة بالخصيصة العالئقية نتاجا حواريا 

الذيف يستعمموف مختمؼ أنماط العالمات استعماال معقوال في  ف المتجادليفبي
يتمخض عف ىذا السموؾ القبوؿ بمبدأ الشراكة وقبوؿ اآلخر ؛ حيث مطارحاتيـ الفكرية

ومف ىنا اختارت المحاورات األفالطونية . بوصفو جزءا ال يتجزأ مف الممارسة الفكرية
، لمصادرات التي ينطمؽ منيا الحوار الفمسفيسبيؿ بالغة المحكي في إقرار نسبية ا

وىو يتوخى االتساؽ بيف ممفوظاتو واالنسجاـ مف حيث ىو معطى حواري أساسو 
أسيرا لطرائؽ المؤرخيف في تقديـ الحقائؽ الفمسفية  الحوار ولـ يكف .اإلقناع بالحجة

منا مما يجع .أرسطوغير آبو باسترضاء الخصـو ومتقيد فقط بمكاـر األخالؽ حسب 
 .نخمص إلى أف أساس التفكير تداوؿ سيميائي

ليست سوى تاريخيا؛ فإف ىذا التاريخ يجابو  -هيجلفي نظر –إذا كانت الفمسفة 
بعض الصعوبات المنيجية حينما يتعامؿ مع أشكاؿ التفكير الفمسفي، ويحاوؿ أف يجد 

لوىا أىمية طرائؽ لمقاربة مسألة المحكي في الفمسفة التي يتردد المؤرخوف في أف يو 
كبيرة، ىذا إذا لـ يطردوىا أصال مف جميورية الفمسفة؛ وال سيما أولئؾ الذيف ال يروف 
في الفمسفة إال ىرميتو النسقية؛ عمى الرغـ مف أف نصانية المحكي الفمسفي تكاد تخـر 
أنؼ الخطاب ونسيج ممفوظاتو ومتتالية الوقائع المنتظمة في إطار زمني ذي طبيعة 

ف كاف الزمف في السرد الفني معقدا بحكـ االستعماؿ خطية كما يتج مى في الظاىر وا 
فكيؼ نجابو محكيات . المتداخؿ لمضمائر التي تحدث إرباكا في فيـ منطؽ المحكي
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سقراط وأفالطوف وأوغسطيف وابف سينا وابف طفيؿ وابف المقفع والمعري والتوحيدي 
 شو وسارتر وحتى دريدا؟ وديكارت وجوف لوؾ واليبنتز وباركمي وكريجارد ونيت

ىؿ يمكف إخراج الممفوظ الفمسفي مف مممكة المحكي بسبب وظيفتو المتعمقة بجسد 
؟ وىؿ يمتمؾ الخطاب الفمسفي قدرة عمى التعبئة الفكرية (1)الزمف عمى حد تعبير كانط

بعيدا عف فتنة المغة؟ ولماذا اصطنعت المغة الفمسفية ردحا مف الزمف أسموب الحوار 
بضاعتيا الفكرية؟ ىؿ الفمسفة قادرة عمى تحمؿ بالغة المحكي في تتبع  في عرض

تفاصيؿ الحياة الدقيقة بصغائرىا وانصرافيا إلى معطيات الزماف والمكاف والشخصية؟ 
لمفمسفة مف مفيـو تنطبؽ عمييا المكونات السردية فإف  هيجليظير بأف ما أرتآه 

ة وبجغرافيتيا وبالفاعميف الذيف يتمفظوف الفمسفة بدورىا تيتـ بزماف األقواؿ الفمسفي
 .   بخطابيا

لقد بدا واضحا في أدبيات التحميؿ الفمسفي المعاصر أف األسطورة ليست حقبة 
فكرية توصؼ بأنيا ما قبؿ الفمسفة أو ىي المغامرة األولى لمعقؿ البشري؛ ولكف 

طياتو معالـ  األسطورة والخرافة بدتا عالمات حامالت لسؤاؿ الدىشة الذي يخفي في
االتصاؿ مع الطبيعة وبوادر التواصؿ مع أفراد الجماعة؛ وىذا يدؿ داللة واضحة 

إف مثؿ ىذا التصور يفرض عمى . عمى ميالد الفعؿ الثقافي ضمف إطار ميثولوجي
الخطاب الفمسفي أف يعيد ترتيب أثاث بيتو؛ ألف األسطورة باتت تيدد كيانو، وتنظر 

ة إلى الحالة األسطورية األولى، فيرجع بعضيما إلى بعض إلى الفمسفة عمى أنيا عود
مف الواضح أف الميثولوجيا واألسطورة بعامة صارت حقال خصبا لممقاربات . القوؿ

السيميائية والفمسفية بعدما أعادت ليا األنثروبولوجية الثقافية بعامة واألنثروبولوجية 
ذا سممنا . البنوية بخاصة المنزلة التي تميؽ بيا جدال بيذه المصادرات فإف طبيعة وا 

المحكي في الفمسفة عمى درجة كبيرة مف األىمية توحي بأف عمال ال يستياف بو 
 .ينتظر مف يولوف وجيتيـ قبؿ ىذه المسائؿ المطيفة

إف الحقيقة الفمسفية في الحوار السقراطي عبارة عف شكؿ تعبيري متأت مف  
جعة تنطمؽ مف البحث عف ماىية األشياء مراجعة الكالـ بيف المتحاوريف؛ وىذه المرا

التي قواميا الحوار والجدؿ المذاف ينمواف نموا نسقيا في بنية الخطاب الذي غابت منو 
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روح المأساة الديونيزية في نظر نيتشو؛ ألف فمسفة المعنى ينبغي أف تكوف ذات روح 
أجؿ نفي الطابع نقدية قادرة عمى النفاد إلى التواءات االستعارة وتعرجات المجاز مف 

ىؿ طمب المعنى قدره أف يكوف . الشمولي الكالني عف المعنى واإلقرار بانزالقاتو
صارما صرامة التحميؿ الكانطي أو أف يكوف ذرائعيا طمبا لموضوح والمنفعة المباشرة؟ 
إف الموغوس في أدبيات اإلغريؽ لـ ينفصؿ عف الخطاب والمغة والحوار والحجاج 

، وأساس صدؽ الخطاب (2)لعقؿ في ىذا التصور عمة كؿ شيءوالمنطؽ، وقد كاف ا
وبناء المدينة؛ وعميو فإف الحوار يشمؿ األنساؽ المعرفية واألنظمة السياسية، وبيذه 
المتصورات يمكف النظر إلى المعقوالت عمى أنيا معاف ليس ليا بيت واحد تأوي إليو؛ 

 . تندرج في إطار تأويؿ الكينونة -حسب ىيدجر–ولكنيا 
يقتضي الحوار بوصفو أخذا وردا في الكالـ ومراجعة بيف الذات واآلخر أشكاال 
متعددة لمقنوات التي تحمؿ قصديات المتخاطبيف سواء أكاف التخاطب مباشرا أـ غير 
مباشر، فسرعاف ما ينتقؿ الحديث مف طور االتصاؿ إلى طور التواصؿ المتقدـ بحكـ 

وكما أف مقاـ الحوار يتغير . والمتخاطبيف حاالت التفاعؿ بيف الممثميف والشركاء
حينما ينتقؿ مف عالـ األعياف إلى عالـ الخياؿ ومف الكالـ المنطوؽ إلى الخطاب 
المكتوب ومف المكتوب إلى المرئي؛ فكمما تغيرت قنوات االتصاؿ تغيرت أشكاؿ 

. دلياالحوار، وتعددت مناحيو؛ ومف ثـ ندرؾ أىمية تأثير الشكؿ في المحتوى تأثيرا ج
يمكف أف نقؼ عمى بالغة المحكي حتى في الخطاب الفمسفي الموسوـ بالنزعة 

تنتظـ " الحقيقة"العقالنية؛ فالوقائع التي يتعقبيا ىذا الخطاب بموجب البحث عف 
ضمف سياؽ سردي، وتبعا ليذا السياؽ يكتسب التمفظ الفمسفي دالالتو، ويمثؿ ذلؾ 

نما حتى " خطاب حوؿ المنيج" ليس فقط بكتاب (3)جوف فرانسوا بوردوف لديكارت، وا 
 .الممعنة في التفكير النظري المجرد" تأمالت ميتافيزيقية:"بػ

ال ترتيف بالغة المحكي في الوصؼ السردي الذي يتعقب سير األحداث في  
في التجريد  -أحيانا–داخؿ الزمف؛ ولكف الخطاب الفمسفي يقدـ سرديات تأممية موغمة 

في المحاورات  سقراطشخصية؛ ولنا أف نشير إلى شخصية بما في ذلؾ بنية ال
ال ييـ إف كانت شخصية  -هامون فميبحسب –إنو مجرد عالمة . األفالطونية
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، .Tesnière Lلويس تنيير لقد دلتنا القواعد العاممية لػ. تاريخية أـ عالمة رمزية
ى مجرد عمى أف الشخصية لـ تعد سو  -المحايثة غريماسالتي اصطنعتو سيميائيات 

عامؿ مف العوامؿ تضطمع بإنجاز الفعؿ المتحيف في داخؿ النشاط التمفظي لممحكي 
ذا استوعبنا ىذا التصور سنتجنب كثيرا مف الصعوبات التي تعترض . الفمسفي وا 

قراءتنا لتاريخ الفمسفة ولخطابيا، وستنجمي أماـ أعيننا الصور التي تتدثر بيا الرغبة 
 . في بالغة المحكي

أشكاؿ التحري عف الحقيقة؛ إذ تنطمؽ رحمتيا الجمجاميشية في البحث عّما تتفاوت 
تسميو النظرية العاممية بالحالة البدئية التي تعبر عف وضع يتسـ باالفتقار؛ ولكف 
الفمسفة تختمؼ عف المحكي األدبي بأنيا ال تدعي بأنيا تطمع إلى إصالح ىذا 

؛ ولعميا تكتفي بتوصيؼ حاالت االفتقار عمى الرغـ مف أنيا تحمـ بتحقيؽ ذلؾ
االفتقار والنقص؛ ولكنيا تتعرض لالمتحاف في قدرتيا عمى االضطالع بيذه الميمة 
وىي المرحمة التأىيمية في مسار الخطاب الفمسفي الذي ستعترضو ال محالة جممة مف 
المتاريس تعيؽ إستراتيجيتو في التحري؛ وىذه المرحمة حاسمة بدورىا في قدرة المحكي 

ال بد مف توخي اليقظة المعرفية والمنيجية . لفمسفي مف أجؿ تحقيؽ برامجو السرديةا
بأف ىذه المفاىيـ السيميائية في النظرية العاممية صورية قد ال تتناسب مع المحكي 
ف زعمت لنفسيا بأنيا قواعد سردية كونية؛ إذ إف األساس الذي تقوـ  الفمسفي وا 

المحايث المتمثؿ في العوامؿ الستة التي تتكوف مف السرديات السيميائية ذات النزوع 
" المساعد والمعيؽ"و" المرسؿ والمرسؿ إليو"الذات والموضوّع و: "الثنائيات اآلتية

تصدـ بأحد المفاىيـ التي تنظر إلى الفمسفة عمى أنيا خطاب بال موضوع، وأف ذات 
ف الحوار عبر الياتؼ إ. الممفوظ والتمفظ عمى السواء معقدة في بينة المحكي الفمسفي
في  -بشكؿ مف األشكاؿ-غير الحوار بيف شخصيف متقابميف؛ إذ إف القناة تؤثر 

وال بد مف التنبيو إلى سمطة الشفوي وحضوره في الكتابة التي . طبيعة المرسالت
إف الحوار ال يكاد . تتضمف قي طياتيا بقايا ميتافيزيقا العالمة بأبعادىا اإليقونية

يعات البصرية في ظؿ حضارة الصورة عمى الرغـ مف أننا ينفصؿ عف التقط
نستحضر ىنا أسيقتيا الفمسفية انطالقا مف االتصاؿ بيف الروح والجسد، أي بيف 
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ولكف ىؿ . بخصوص العالمة دو سوسيرالصورتيف األكوستية والذىنية وفؽ دعوى 
 التصور المادي لمصورة ىو شرط ضروري النبثاؽ التفكير البصري؟ 

 الكتابة حواشي 
إف الكتابة األصيمة فعؿ إبداعي وحواري ال ينبثؽ مف ثقافة رسمية مطمقة ومعطاة 
سمفا، بؿ إنو يقع خارج حدودىا، ويعبر عف رؤيا مغايرة وجديدة لميوية، ويفتح آفاقا 
جديدة لمتواصؿ مف أجؿ بناء أخالؽ لالختالؼ وقبوؿ اآلخر ومحاولة اإلقناع بدؿ 

كتابة اإلبداعية دوما مدىشة مثميا كمثؿ األسطورة والنص وليذا كانت ال. اإلكراه
فالحوار تمثيؿ صادؽ ليذه األفضية المعرفية . الديني المقدس والفعؿ الفمسفي الحر

إذا كاف الفعؿ المعرفي الالـز ينتمي إلى دائرة المعمـو فإف . المتعدية غير الالزمة
ف ىذه األفعاؿ المتعدية إلى لكوف أ. المعرفة المتعدية تنتمي إلى دائرة المجيوؿ

مفعوالت يحركيا الحوار الذي يمتد إلى أرشيؼ الذاكرة بغية تقصي مظاىر االنفصاؿ 
 . واستكشاؼ أثره في لغة الالوعي وخطاب االستعارة

إف التاريخ يسكف في طبقات ىذه المغة، ويندس في راىنية االستعارات التي نحيا 
ونحف نعتقد بأف فمسفة . رك جونسونماو إليكوف جورجبيا كما عبر عف ذلؾ 

التاريخ ينبغي أف تسيـ في قراءة التاريخ مف سجالت ميالد االستعارات وأرشيؼ 
وفياتيا المحفوظة في أساليب المؤرخيف وطرائؽ تعبيرىـ عف األحداث بما تتيحو ليـ 

 وتمؾ ميمة جميمة تستطيع فمسفة التاريخ أف. ممكاتيـ المسانية وكفاياتيـ البالغية
إف أدب التاريخ يستكشؼ عف رؤيا . تسعى إلى ترسيخ تقاليد الحوار وآليات التواصؿ
التمفظ والتمقي وكذا القواعد ( actants)استشرافية لمواقع عبر الزمف والسرد وعوامؿ 

إف لمتاريخ حضورا في المحكي الفمسفي الذي تتماىى نصوصو . السردية الكونية
فالمشيد الحواري يبسط آثاره . تعبير الكرنفاليبنصوص األسطورة والشعر وأشكاؿ ال

في ىوامش الكتابة وانزالقات المعنى التي كاف لمبالغة السفسطائية دور ميـ في 
 .توكيدىا داخؿ الخطاب

كيؼ ينتج الحوار؟ ما ىي كفاياتو وروابطو وعالقاتو وأداءاتو؟ ىؿ نكتفي بالقوؿ 
ذا النوع األدبي مف ذاؾ الجنس كما ىو الشأف في الدراسات األدبية بأنو يميز ى
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يضاح طرائؽ بيانو وصيغ براىينو؟ إننا نمفي في كؿ خطاب نواة حوارية تتسع  وا 
بحسب كفايتو وتبعا لقوة الشراكة الخطابية؛ ذلؾ أف التواصؿ يمغي تراتبية العالقة بيف 
المؤلؼ والقارئ لكوف ىؤالء األطراؼ المشاركة تعد كيانات نصية مجردة تقـو عمى 

 .ساس الحوارأ
وىكذا تغدو الكتابة عممية حوارية بيف النصوص تستدعييا أسيقة فكرية وفنية 
مختمفة؛ ولكف ىذه الحوارية قد تغدو مناجاة داخمية في بعض األنماط الخطابية؛ حيث 
يتماىى عامؿ الممفوظ مع عامؿ التمفظ وبخاصة في خطاب السيرة الذاتية أو 

(. ىو)والغائب ( أنا، نحف)يصطنع ضميري المتكمـ  الكتابات التي تنحو نحوىا الذي
وفي المقابؿ ىناؾ طريقة لمسرد بضمير المخاطب وقد تكوف دالة عمى ضمير 
المتكمـ؛ إذ يتماىى فييا عامؿ الممفوظ مع المتمقي وفي مقاـ آخر ينضاؼ إلييـ 
عامؿ التمفظ فيضحى السرد الروائي حينئذ عبارة عف مساءلة لمكتابة وفؽ منطؽ 

 .     الحوارية
 حوارية باختين

 دوستويفسكيػفي قراءتو ل باختينال يمكف أف نفصؿ الحوارية النقدية التي ابتدعيا 
ف كاف  بعد  دوستوفسكيقراءة  حاوؿ أف يعيد تودوروفعف فعالية الحوار العاـ؛ وا 

؛ وقد سعى بعد دويستوفسكيػل باختينأف انتبو إلى بعض الينات التي وسمت قراءة 
التكوينية بيف الشكؿ  غولدمانلى إبراز التماسؾ الذي كانت تنشده بنوية ألي إ
كمييما لـ يفصال البعديف الفمسفي والتقني عمى الرغـ  تودوروفو باختينإف . والداللة

الروائي مثؿ الدعاوى األيديولوجية  دوستويفسكيمف أف ىناؾ قيما مييمنة في خطاب 
 . التي يتضمنيا النص
النقدية الدور الحاسـ الذي تؤديو الضمائر في البنية السردية  تستكشؼ الحوارية

براز تعدد الخطابات داخؿ النص الواحد ونكوف أماـ ظاىرة التواصؿ التي تضطمع . وا 
بيا ضمائر المخاطب مف جية وضمير المتكمـ والغائب مف جية أخرى؛ واألىـ مف 

. ةميـ السيرورة التواصميذلؾ ىو تبادؿ األدوار بيف ىذه الضمائر ونكوف بذلؾ في ص
بيف القصة  بنفينستوال بد مف اإلشارة إلى ذلؾ التصنيؼ المطيؼ الذي أنشأه 
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والمحكي والخطاب انطالقا مف المكونات المسانية المتمثمة في الضمائر وأزمنة الفعؿ 
 . المسانية

إف السيروة التواصمية بيف الضمائر تحوؿ ما كاف يعرؼ بالشخصيات إلى عوامؿ 
actants  غريماسعمى نحو ما ذىبت إلى ذلؾ النظرية العاممية الذي وضع أسسيا .

إف ىذه العوامؿ ىي التي تنجز األفعاؿ، وتضفي دينامية تواصمية عمى العالمات مف 
حيث ىي أفكار، وتنفي عنيا الثبات، وتجعميا ذات حركة دؤوبة معرضة لمتغيير 

ة واألنتروبولوجية السرديات قبؿ أف لقد استكشفت الدراسات السوسيولساني. والتحوؿ
 .األدبيالنقد تكوف محؿ اىتماـ 

 ستندالو دوستويفسكيو بمزاكىناؾ حوارات جدلية نقؼ عمييا في روايات إف 
وىذا ما يعزز . وغيرىـ يكوف لمصوت الغائب حضور بؿ تأثير في األصوات الحاضرة

ما يجعؿ لسيرورة الحوار الفرضية التي ترى بأال حدود كبيرة بيف األدب والفمسفة م
الجدلي قدرة عمى تغيير أسيقة الكالـ ليتخذا أبعادا رمزية تجد السيميائيات األدبية 
نفسيا أماـ امتحاف عسير حياؿ تقديـ اآلليات اإلجرائية في طموحيا المنيجي مف 
أجؿ بناء المعنى الذي ىو مركز التفكير السيميائي داخؿ جدلية بالغة الصمت 

 ي تطبع بعض الخطابات؟والتمنع الت
المغة  شعرية وىؿ ىذا المعنى قادر عمى صوغ منطؽ جديد لمتواصؿ الذي تتيحو

مف أنموذج الكتابة الحداثية؟ لقد سبؽ لمشكالنية الروسية أف راىنت عمى  تنبثؽالتي 
أف المعنى معطى قبمي في الخطاب، ويتأتى مف طبيعة العالقات القائمة بيف 

بينما تراىف السيميائيات التأويمية عمى أف  ؿ نسؽ محايث؟العناصر المسانية داخ
 .sémiosisالمعنى سيرورة تولد داخؿ تحوالت الدالالت المفتوحة 

أف يتجاوز النسؽ المحايث الذي سجنت الشكالنية الروسية  باختين ئيلاميخحاوؿ 
قطيع النص فيو، وقد اجتاز عتبات الدراسة البنوية لممحكي التي كادت ال تفارؽ الت

التزامني لمخطاب لينتقؿ إلى طور آخر مف البحث عف العالقة التي تربط البنية 
ويترتب عف مثؿ ىذه العالقة وجود تعالقات نصية وطبيعة . األدبية ببنى أخرى
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حوارية بيف النص وصاحبو مف جية وبيف النص والمتمقي والسياؽ الثقافي العاـ مف 
 .جية أخرى

يدمج النص  باختينىي أصغر وحدة في البنية جعؿ إف االنطالؽ مف أف الكممة 
في  ياكبسونداخؿ التاريخ والمجتمع؛ وىو بذلؾ يجسد التنبييات األولى التي أبداىا 

ضمف أفؽ البعد التزامني أي ضمف أفؽ  تعاقبيةإمكاف مدارسة تاريخ األدب دراسة 
ئر األولى لبداية ىي البشا باختينإف فكرة الحوارية التي يطرحيا . المقاربة النسقية

اختراؽ التجريد الذي وسـ التصورات الفمسفية والنقدية لمتاريخ؛ إذ ال يتـ ذلؾ إال 
إنو عممية انتقاؿ مف المقاربة . بتدخؿ الذات في الكتابة وخمؽ حوار بيف النصوص

النسقية المغمقة إلى المقاربات التي تنتقؿ مف البنية في عالميا المحايث إلى عالقتيا 
 .األخرى بالبنى

يمكف أف يخمؽ ىذا التصور المنيجي تصالحا بيف النصوص وبيف العالقات عبر 
السيميائيات األدبية مف  كرستيفاالمسانية مثؿ التاريخ واألخالؽ والديف؛ إذ تقدـ 

منظور التحميؿ الماركسي الذي ال يقصي تمؾ العالقات عبر المسانية عف سياؽ البنية 
يتجاوز العوالـ التي حددتيا لو  بخاصة الشعريو  بعامة األدبي إف الخطاب. التحتية

الشكالنية الروسية ليدخؿ في حوار مع معارؼ إنسانية أخرى تأخذ في حسبانيا أف 
وبخاصة ما وقؼ عميو في األدب  يسيـ في تمويف المعنى الميمش في الثقافة

يصبح نقدا ساخرا الكرنفالي الذي يتمرد عمى السنف المساني والقوانيف الداللية ومف ثـ 
    .لمؤسسات الثقافة الرسمية

وداللتو التي " التناص"ستنبثؽ مفاىيـ جديدة مف الحوارية النقدية ومنيا مفيـو 
تفضي إلى تقويض دعاوى التمركز حوؿ الذات وتعرض األجناس األدبية إلى 

مسفية التيجيف والتذويب والتداخؿ وكذا لعبة الغيرية التي أولتيا األنثربولوجية الف
والتأويميات المعاصرة منزلة خاصة عمما بأف ىناؾ مسائؿ ( الكان)والبنوية النفسية 

جنباتيا، وتفاعمت مع بقية العمـو اإلنسانية  وقعت فيمتأخرى اندرجت في نطاقيا أو 
األخرى لتالمس جوانب تتعمؽ بدور ما ىو فردي وجماعي في السيرورة التواصمية، 

الخطاب مف موضوعات وأشكاؿ ومحتويات تتكفؿ بيا وما يتفرع عنيا عمى صعيد 
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لسانيات التمفظ وامتداداتيا التداولية، وتحدد الحقا نماذج التواصؿ ضمف ناموس 
وسيكوف مف . لقد تراوح الخطاب بيف ما ىو معيش وما ىو رمزي. االختالؼ والتبايف

تواصؿ التي الصعب أف نقر بالتمييز بيف المغوي واألخالقي؛ وال سيما في مظاىر ال
نقؼ عمييا في السرديات التي تستكشؼ حقيقة االختالؼ بوصفيا مفصؿ المعنى 

فرف في و ، وتبنتو جماعة أنتر سوسير دووعموده الفقري؛ وذلؾ ما أكدتو لسانيات 
 . تحميميا السيميائي لمنصوص المقدسة

بؿ  ،ةالعالمة الجمالية في اإلبداعات الفنية تتفاوت في درجة تمثالتيا الرمزيإف 
 وتكتسي .نطؽ المسكوت عنوتتكاد تكوف منضوية في ألياؼ الخطاب ذاتو لتس

السيرورة التواصمية ضمف فعالية الحوار طابعا رمزيا عمؿ عمى توسيع دائرة التمثؿ 
إف فكرة االختالؼ  .عمى األقؿ بورس التي ىي قواـ العالمة مف منظور سيميائيات

متصور متعمؽ بالمعنى أكثر مما ىو متعمؽ  ىي نواة فعالية الحوار مف منطمؽ أنيا
بما ىو نفسي، وىي متعمقة بالذات التي ىي شبكة مف التناقضات ال تحيا إال 

وىي بذلؾ تجسد حيوية لعبة التغاير . بحضور اآلخر الذي تقيـ معو عالقة حوارية
وىنا نحف . ضمف منطؽ التداوؿ الذي يراعي فضيمة التبادؿ وحقوؽ شراكة اآلخر

ترسيخ أخالؽ جديدة في التواصؿ ترفض منطؽ التصادـ، وتدعو إلى منطؽ بصدد 
يف حتى ولو إف اآلخر يسكف في ذواتنا، ونحف بدورنا نسكف في ذوات اآلخر . الحوار

 .السيابأو صخرة سيزيؼ بتعبير  سارتركاف ىذا اآلخر جحيما بتعبير 
اجعة الكالـ بيف تواصمية، وال يقؼ األمر عمى مجرد مر عممية شراكة الحوار  يعد

إف الحوارية تشمؿ . لداللة الخطاب المعجمية اثنيف كما تشير إلى ذلؾ المراجع العربية
. إذًا العديد مف الخطابات، وال تكتفي بالكالـ الذي يتفرع عف المحادثة بيف متكمميف

برصد ظاىرة  دوستيوفسكيػلرواية الجريمة والعقاب ل باختينلقد سمحت دراسة 
د األصوات في ىذا العمؿ الروائي؛ وعميو استوقفتو ظاىرة التناص مف األسمبة وتعد

حيث ىي عمؿ حواري بيف النصوص، سواء أكاف ىذا التيجيف النصي واعيا أـ 
 .الواعيا بخصوص المحتوى الذي تتالقى فيو مع الخطابات السابقة والالحقة
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قرية الفردية لـ يعد المعنى نتاج الصوت الفردي عمى الرغـ مف وجود سمات العب
الكامنة في الممفوظات، بؿ إنو يتمخض عف عالقة حوارية مع أصوات أخرى قد 
يتآلؼ معيا كما قد يختمؼ معيا؛ ألف التسميـ ببصمات العبقرية الفردية في إنتاج 

ولكف ال يمكف لمصوت . غولدمانالمعنى يخفي في طياتو حضور الجماعة حسب 
؛ وىو المثمر الحوار يةفاعمو دائرة التواصؿ  الفردي المعزوؿ أف ينتج المعنى خارج

بيد . قواـ الفعؿ الثقافي الذي تغذيو ذاكرة الجماعة -بحكـ تداولو وتراكمو- يمثؿبدوره 
إف الشركاء . أف ذلؾ ال يعني التوافؽ التاـ مع ىذه المعاني التي تتضمنيا الخطابات

وتعددت أحدثت  ،معانييتفاوتوف في إبداء القبوؿ أو الرفض معيا؛ فكمما تنوعت ال
فضاء واسعا لمحوار ومجاال فسيحا لمتواصؿ والتفاعؿ بيف ما ىو فردي وجماعي وبيف 

 .   ما ىو خاص وما ىو عاـ
إف تمجيد فضيمة التواصؿ وفعالية الحوار داخؿ منطؽ التداوؿ قد يسممنا إلى 

إف . القيـ الخمط بيف انفتاح النص والنزوع النسبي في أثناء صراع العالمات وتدافع
يا بوصفيا قيمة دالة وحاممة ألسباب البقاء؛ ومف نفس لى تثبيتإكؿ عالمة تسعى 

ىذا المنطمؽ يتأتى التوتر حينما تعالج قضايا التواصؿ ومسائؿ الحوار بطرائؽ 
ثـ سرعاف ما ينتقؿ ىذا التدافع مف . القضايا المنطقية الحممية والشرطية عمى السواء

ي مستوياتو المسانية إلى حمبة االعتقاد في مستوياتو حمبة الخطاب المنطوؽ ف
 . األيديولوجية

ومف ىذا المرتكز يبدأ التفاضؿ . تكاد تختفي ىذه المستويات كميا في نواة العالمة
بيف األلسف الذي قاومتو المسانيات وبيف األعراؽ والمعتقدات كما تحاوؿ أف تقاومو 

ألنيا ديدف الحداثة وميسـ الشعوب المجتمعات التي تؤمف بالحريات وتمجدىا؛ 
بأف العالمة الجمالية ىي ضرب مف  أدورنووىؿ يمكف أف نقوؿ مع . المتحضرة

وىؿ لمجماؿ سمطة ! ضروب الخالص مف قير عصر التقنية واالستعباد المادي؟
وىؿ ىو الفضاء السيميائي الذي ! قادرة عمى تحريرنا مف سطوة العالمات المطمقة؟

قيوده، ويفؾ الشعوب مف أغالليا أـ أنو الديف في أبيى مقامو  يحرر اإلنساف مف
ذا كاف ! الجمالي الذي يدعو إلى الحوار ومد جسور التواصؿ بيف البشر دوف إكراه؟ وا 
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الديف يفيـ عمى أنو الحقيقة الوحيدة إال أنيا حقيقة تقتضي تنوعا في الفيـ وتعددا في 
ف قولنا بالحقي. الوعي وقبوال باالختالؼ قة الوحيدة فألنيا تنطوي عمى حقائؽ متعددة وا 

  .   في مجاليا األرحب، ال تسمح ألحد أف يدعي بأنو مالكيا األوحد إال اهلل
ال يمكف أف نفصؿ إشكالية التواصؿ عف الحوارية بوصفيا سيرورة ثقافية يتداخؿ 

تداخال يجسد حقيقة الحوار بيف فييا الفردي والجماعي والطبائع الخاصة والعامة 
ويترتب عف ذلؾ كمو تحوالت في . األفراد مف جية وبيف الثقافات مف جية أخرى

عمى الرغـ مف أف النقاش ينصرؼ إلى . تتعمؽ باليويات والغيرياتالتي مفاىيـ ال
القضايا السياسية فنتحدث عف الخصوصيات الثقافية وعف تعالي األعراؽ وتفاوت 

ات التحضر مما يجعمنا نصؼ ىذه العالقات الثقافية تارة أولى الشعوب في درج
بالحوار أو التعالؽ وتارة ثانية بالتثاقؼ وتارة أخرى بالصداـ؛ وذلؾ بحسب الرؤية 

 . الفمسفية والسياسية التي تحكـ ىذه النظرة أو تمؾ
لقد أشرنا غير ما مرة إلى عالقة سيرورة التواصؿ بمحور الثقافات؛ ولكي يحصؿ 

ما كرىاى يعممنا التاريخ  كما ذا الضرب مف الحوار بيف األفراد وثقافاتيـ إما طوعا وا 
في ظؿ الرغبة " اآلخر"و" األنا"وىكذا تنشأ العالقة بيف اليوية والغيرية أي بيف . ذلؾ

في التعرؼ إلى اآلخر واستكشاؼ خصوصياتو أو في ظؿ الغزو والفتوحات؛ ولكف 
إف التوتر الحاصؿ بيف . حسب السياؽ الذي تورد فيوىذه المفردات تتغير معانييا 

األنا واآلخر قد ينتقؿ إلى األنا مع ذاتيا ضمف ما يوصؼ بالحوار الداخمي 
جاك فتعرؼ األنا إلى أناىا يتـ بوساطة الغير، وىنا نستحضر دعوى (. المونولوج)

لـ الذات، إف اآلخر قد يتمثؿ في األشياء المحيطة بعا. بخصوص مرحمة المرآة الكان
 .وىي مف وجوه وسائؿ حجاجية حينما يتعمؽ األمر بتدبر الخمؽ واإليماف بالخالؽ

إف األشياء والكائنات األخرى سواء أكانت مجردة أـ مجسدة ىي عوامؿ مف حيث 
فيي تتسـ بالغرابة عف الذات، ولكنيا جزء منيا عمى . إنيا تضطمع بإنجاز األفعاؿ
في بناء صورة  l’imaginaire لالمتخيوىكذا يسيـ . الرغـ مف جدلية الينا واليناؾ

إف ىذه الصورة التي ". الصورائية"اآلخر ضمف ما يعرؼ في حقؿ األدب المقارف بػ
يبتدعيا المتخيؿ تجمي مف وجوه صورة األنا البغيضة إف كانت تقدـ لوحة قاتمة عف 
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لمجتمع الواحد عمى العالقة بيف اليوية والغيرية داخؿ ا مف تنشأوىذه الصورة . اآلخر
صعيد الجنس أو المغة أو الرتبة االجتماعية أو المينية أو حتى الرتبة العقمية كما 

بخصوص الجنوف؛ ألف ىذه الرتب تتدخؿ في التواصؿ  ميشال فوكوأوضحتو فمسفة 
وقد تصبح وسائؿ إحراج . والحوار، وتكتسب تبعا لذلؾ قوتيا الحجاجية في اإلقناع

القوي عمى الضعيؼ، فيتـ االنتقاؿ مف مجاؿ الحوار إلى  وأدوات ضغط مف قبؿ
 .مجاؿ اإلكراه

 تعالق النصوص وتهجين األنواع
أىمية لدور الكممة التي ليا تعالقات مع كممات أخرى ضمف مبدأ  باختينأولى 

االختالؼ؛ حيث يتجسد الحوار بيف الذات المتمثمة في جسد الكتابة والمتمقي 
ضاء الكتابة في إطار جماليات التناص الذي ىو فسيفساء والنصوص المياجرة إلى ف

تخضع فييا الخطابات إلى  -كرستيفابتعبير -نصية وامتصاص لنصوص أخرى 
عممية التيجيف المتأتية مف ىجرة النصوص مف ثقافات اآلخر، وليكف ىذا اآلخر 

 . قابعا في جسد الكتابة ذاتيا
ث إف الذات يمكف التعامؿ معيا إف حوار النصوص يتـ داخؿ جسد الكتابة مف حي

عمى أنيا شبكية نصية معقدة واعية وغير واعية تنتج نصا ىو عبارة عف نسؽ 
سيميائي داؿ يتفاعؿ مع المتمقي الذي ىو بدوره شبكة نصية تتداخؿ فييا 

إنو ممتقى لعالقة الباث بالمتمقي مف جية وعالقة الخطاب بالسياؽ مف . المقصديات
يرت في السرديات قضايا مف نوع مف يسرد الحكاية؟ ومف يروي وليذا أث. جية أخرى

 ؟Wolfgang Kayser (4)يزراك ولفغانغالرواية عمى نحو ما طرحو 
في أثناء تحميمو البنوي لممحكيات عف التواصؿ السردي الذي ىو بارت تحدث 

فعمى نحو ما يوجد في ثنايا المحكي مف وظائؼ ىي . ضرورة سردية بالدرجة األولى
إف . ى قدر غير قميؿ مف التبادؿ بيف ما يوصؼ بالشخصيات المانحة والمستفيدةعم
، ويتفرع عف ذلؾ أف يكوف (5)((المحكي بوصفو موضوعا ىو رىاف لتواصؿ ما))

 .الستعماؿ الضمائر في المحكيات حضور تتفاوت قدرتو عمى التأثير في اآلخر
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، فحينما كرستيفاترى  لقوة عالمات القارئ كونو خطابا فقط كمابارت ينتصر 
يثبت بأنيا مف وضع " إف ليو كاف سيد ىذا المكاف"يستشيد بالجممة السردية اآلتية 

القارئ، وليس مف وضع السارد؛ ألننا ال يمكف أف نتقبميا عمى أنيا معمومة يقدميا لنا 
فمف شروط المعمومة أال تكوف معمومة لدينا سمفا بخالؼ . السارد إف كاف مؤلفا

وسيكوف . التي نتقبميا عمى أنيا معمومة حاممة لخبر" خرج ليو منذ قميؿ"اآلتية الجممة 
عمى عاتؽ السيميائيات البحث عف الطرائؽ الفضمى التي تربط العالمات بعضيا 

بخصوص السيميائيات التركيبية؛ ولكف ليس  موريس .و. شببعض وفؽ ما طرحو 
 . ي عممية القراءة والحوارية النصيةف" التذاوتية"بمعزؿ عف الداللة والتداوؿ وداخؿ 

( القارئ عمى وجو التحديد)في وقت مبكر نسبيا عمى أىمية المستقبؿ بارت يحيمنا 
في الدراسات األدبية والنقدية عمى الرغـ مف أف عالمات السارد مف الوضوح والقوة 
ـ أكثر مف عالمات القارئ، والمقصود ىنا بعالمات الضمائر؛ حيث إف ضمير المتكم

وىو بذلؾ يتجاوز األىمية التي وجييا . أكثر ىيمنة في المحكي مف ضمير المخاطب
وبدؿ مف النظر إلى السارد والمتمقي . إلى الباث بوصفو محور التواصؿ ياكبسون

عمى أنيما عنصراف واقعياف فرض عمييما التحميؿ البنوي لممحكي أف يكونا ليما 
ى الحيؿ الفنية التي تكاد تسـ السرد بميسـ وضع سيميائي يتسـ بالمراوغة والمجوء إل

الجماليات، وتطبع عالماتو بالتعددية الداللية أو عمى األقؿ ازدواجية المعنى؛ وذلؾ 
 .نظرا الرتباىا بالسياقيف الثقافييف العاـ والخاص

ذا تأممنا إشكالية  وتداخميا وتفريعاتيا إلى أنواع أدبية فيي ال تعدو أف " األجناس"وا 
وىي تسمد . ساقا سيميائية تستمد داللتيا مف طبيعة المغة التي تتألؼ منياتكوف أن

قواميا مف التواصؿ المغوي عمما بأف الطبيعة التكوينية لتطور األجناس تصفو 
بأنو يحدث حدوثا الوعيا، ويخرؽ ثبات النسؽ المساني، وتتعدد مستوياتيا  كرستيفا

المحايث الذي ال ننكر بأنو يسيـ في  داخؿ النصوص دوف أف تمتـز بالمعيار المساني
بناء عمؽ الخطاب؛ حتى إف ريفاتير جعؿ مبدأ الالنحوية جوىر المغة الشعرية لما 

 .تخضع لو مف اتساع عرؼ في األسموبيات باالنزياح
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يمكف أف نتطمع إلى مدارسة بنية األنواع األدبية في ضوء المقاربات النسقية مع 
مساف التي يجب أف نؤكد بأنيا ليست ممزمة لمنوع األدبي عدـ إغفاؿ البنى المصيقة بال

في بناء ىرميتو النسقية؛ إذ يمجأ إلى آليات بعضيا واع وبعضيا اآلخر غير واع كما 
 .يصطنع تقنيات الحوار داخؿ البنية المغوية

ولعمنا سنيتدي إلى سر التفاضؿ بيف األنواع األدبية عبر العصور بعامة وسيادة 
عصر الحديث، كما يمكننا أف نفيـ ذلؾ الميؿ إلى التيجيف والتداخؿ بيف الرواية في ال

ف تـ البحث عنيا في  األنواع األدبية ضمف منطؽ يستيجف التفرد بالواحدية حتى وا 
جذور الفمسفات الشرقية المنسية بفعؿ تضخـ التمركز حوؿ الذات لدى الغرب 

تعمقا باإلرث الالىوتي أـ بالتفكير واإلفراط في تمجيد النزعة الفردية سواء أكاف ذلؾ م
وكؿ ذلؾ مف أجؿ البحث عف التناغـ بيف الذات والعالـ وفؽ رؤية كونية . العمماني

 .وكرنفالية في اآلف نفسو
تجسد المعرفة األدبية أنماطا تعبيرية دالة عمى تحوالت جذرية في حركة 

صوات في المسرح المجتمعات التي ينبثؽ منيا الفكر الممجد لمحوار عبر تعدد األ
وال سيما أف فعؿ التاريخ أصبح ال يعبر . والقصيدة والقصة والرواية والفيمـ السينمائي

نما يمتفت أيضا إلى صغائرىا  عف الماىيات المتماثمة، وال ييتـ فقط بعظائـ األمور، وا 
بناء عمى الفكرة القائمة بأف كؿ ما ىو كائف داؿ وما ىو تاـ غير داؿ؛ وعميو فإف 

وار يسيـ في إضفاء الحيوية عمى المعنى عمى ما ىو عابر وميمش وطارئ؛ الح
 .وذلؾ في ظؿ الدعاوى التي ترى بأف الفمسفة خطاب بال موضوع

جيود الشكالنييف الروس الذيف لـ يفصموا الحوار  -ىنا–ال بد أف نستحضر 
اجاة المغوي عف طبيعتو التواصمية، ويقدمونو مف حيث النشأة والتكويف عمى المن

الذي يكاد يالـز تكافؤ الحالة النفسية مع المحكي بوصفو محاولة ( الحوار الداخمي)
يتمثؿ حضور المناجاة في أنواع عديدة مف الخطابات  .فنية لمحاكاة ىذه المناجاة

السردية، وتشمؿ أدب الممحمة والسيرة الذاتية والرحالت والتاريخ وحتى العمـ؛ بيد أف 
اىر بأنيا تغيب الحوار النكفائيا عمى ذاتيا انكفاء تممييا قوة المناجاة تبدو في الظ
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اإلكراه وممارسة أشكاؿ الرقابة عمى الحوار؛ ولكف تبدأ تنمو داخؿ الخطاب قوة 
 .مضادة لمرقابة واإلكراه، ونزعة إلى انتياؾ سمطة الرقابة والتمرد عمى طاعة اإلكراه

في الصبح إلى السكوت عف  وليذا بدأ المحكي يتبنى لغة شيرزاد التي تضظر
إف المغة في ذاتو توافر عمى خصيصة المناجاة مف حيث ىي بنية . الكالـ المباح

. نسقية محايثة حاوؿ الشكالنيوف الروس أف يبحثوا عف أدبييا في خطاب المحكي
وانطالقا مف ىذا المسعى حاولت السيميائيات السردية استثمار جيور الشكالنييف 

ة فالديمير بروب في استخالص نحو السرد العاـ وقواعده الكونية بعامة ومورفولوجي
اقتداء بالمسانيات مع تبني منيج الوصؼ وتصنيؼ األجناس األدبية وأنواعيا تصنيفا 

يمكف التجوز في التعامؿ . غير قسري، ويراعي مظاىر التيجيف والتداخؿ أو التذويب
نتاج " الهدم الباني"اميا فعؿ مع خطاب المناجاة عمى أنو نص يكتب ذاتو كتابة قو  وا 

 ". الفراغ الباني"المعنى مف 
إف األىمية التي أوالىا الشكالنيوف الروس لممحكيات ال تنفصؿ عف التراث 
الفمكموري الذي تمت مدارستو مف قبؿ؛ وليذا يقؼ الدارس عمى آثار سمات الخطاب 

يؿ الخطاب يحرصوف ولعؿ الميتميف بقضايا تحم. الشفوي في استنباط أدبية المحكي
عمى التمييز بيف السمات البنوية واألسموبية والموضوعاتية والسيميائية لكؿ مف 
الخطابيف المكتوب والشفوي؛ غير أف الطريؼ في أف بنية المحكي شديدة الصمة 

 .بنصوص اآلحر التي تتضمف في دخميا بقايا اإلرث الشفوي
اممة لمخبر والمعمومة لـ ييمؿ بعض محممي الخطاب دور الذات بوصفيا ح

؛ ولعؿ ذلؾ ما جعؿ ابن جنيومصدرا لمتعبير التي ىي أساس المغة كما وصفيا 
يشيروف إلى مسألة الدفاع عف المعنى  أمبرتو إيكوبعض السيميائييف مف أمثاؿ 

الحرفي أي عف الداللة في مستواىا التقريري؛ ألف التواصؿ يقتضي طمب الوضوح، 
جيوف أسئمة صعبة فإنيـ يتطمعوف إلى إجابة واضحة فإف عامة الناس حينما يو 

 .   ومقتصدة، وال شأف ليـ بالمسائؿ المعقدة التي تنطوي عيميا تمؾ األسئمة
مف أف المناجاة ىي نص عاجز عف التجسيد  كرستيفاال يمكف مجاراة ما تزعمو 

ة المادي لمحاالت النفسية بوساطة العالمات المسانية؛ وكأف الحوار ىو الخصيص
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األسموبية التي يمكف أف ترتفع إلى المنازؿ العميا التي تعبر فييا اليويات عف وجودىا 
إف لمفيـو المناجاة بوصفو مظيرا مف . بالكممة والذات بالحوار؛ وتمؾ معالـ الحضارة

مظاىر الحاور الداخمي مقاما مشيودا في الحضارات بعامة والحضارة اإلسالمية 
وعميو وجب تجاوز . لتعبير عف التجريد المتعالي لمذاتبخاصة فكاف آية مف آيات ا

ذلؾ التبسيط الذي يحرص عمى أف الفرؽ بيف المناجاة والحوار ىو فرؽ في األسموب 
مف أف الحوار قد يجد طريقو إلى  باختينالمباشر وغير المباشر؛ وىذا ما يشير لو 

 .المناجاة
التي تشمؿ التواصؿ والداللة  تستمد الحوارية النقدية مشروعيتيا مف السيميائيات

والتداوؿ، وتمتد إلى مجاؿ الثقافات التي ىي مف وجية األنثروبولوجية البنوية انتقاؿ 
، ويتجمى دور الحوارية النقدية في الكائف البشري مف طور الطبيعة إلى طور الثقافة

إف اليوية والغيرية كمييما ال . تقصي حركة ىجرة النصوص مف ثقافة إلى أخرى
درس بمعزؿ عف سيرورة العالمات؛ وعميو تغدو سيميائيات الثقافة بحثا في الدالالت ي

؛ ولكف ىذا البحث يقتضي منا بناء ورسما لمعالـ النصوص (السيميوزيس)المفتوحة 
منيجية جديدة تنشأ مف فعؿ التركيب بيف النسقية السيميائية والتأويميات؛ ألف ما 

أويمية قادرة عمى الخروج مف أسر المحايثة طمبا نعتقده فحواه أف السيميائيات الت
لمنسقية المفتوحة التي يحكميا انتظاـ داخمي؛ حيث يمكنيا أف تتفسح في طمب 
الموضوعات األخالقية واالجتماعية، وتتداخؿ معيا التداوليات الفمسفية المتعالية وغير 

 . ية الحوارالمتعالية التي تدعو إلى أخالؽ جديدة ضمف سيرورة التواصؿ وفعال
الخطاب السردي بالخطاب الممحمي ذي الصبغة الدينية والالىوتية  باختينيشبو 

يكاد يتفرد الكرنفاؿ بأنو الخطاب الوحيد الذي ينجز فيو و . والمذىب المونولوجي
وذلؾ ألنو يختار منطؽ الحمـ الذي ال يستجيب إلى (. 6)المنطؽ الشعري إنجازا كامال

ألخالؽ االجتماعية استجابة قيرية، بؿ يقـو بخرقيا في غالب قواعد السنف المساني وا
لتنبو قارئيا بأف الحوارية ال  كرستيفاوىنا تستدرؾ . األحياف ليبدع لنفسو سننا خاصا

بيد أنيا " لوترياموف"سخرية ))إنيا . تستحوذ عمى الحرية المطمقة في قوؿ ما تريده
تتضمف . (7)...((خرقا لو قانوف وجب التوكيد بأف خصيصة الحوار بوصفو...درامية
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الحوارية أخالقية االنفصاؿ وخرؽ المعيار، ولكف دوف أف تستحوذ عمى مفيـو وىمي 
وىكذا تنزع الصفة الموغمة في الفردية عف الحوارية، وتقتضي شراكة . ومخطوء لمحرية

 .  اجتماعية
 ؛ايمنطقو  غةشعرية الم كنا قد أشرنا إلى أف الكرنفاؿ ىو الذي يضفي الحيوية عمى

ألنو يتضمف خصيصة الحوار بامتياز، فكذلؾ الرواية التي توصؼ بالكرنافالية ىي 
متعددة األصوات عمى نحو ما نمفيو في روايات  -باختينكما يصفيا –رواية 

إف ىذه األعماؿ تقدـ لنا رؤيا لمعالـ وصوغا تخييميا . سويفتو رابميو دوستويفسكي
وىؿ يمكف أف نتخذ ىذا الفضاء . لكائنات الورقيةلطبيعة التواصؿ والحوار بيف ا

ألننا  هابرماس يورغنالتخيمي أنموذجا لصوغ حوار مثالي ليس عمى نحو ما أراده 
، ولسنا بصدد محاكمة العقؿ األداتي لسنا بصدد البحث عف مجتمعات بدوف طبقات

سوسيولوجية مع إقرارنا بضرورة نقده وفضح إيديولوجيتو دوف أف نتغافؿ عف األسيقة ال
إف السياؽ الذي يرد فيو الحديث عف فمسفة التواصؿ وضرورة الحوار ليس  ؟لممعرفة

إف لكؿ ثقافة . ىو كذلؾ في ثقافتنا العربية؛ وذلؾ مف غير أف ننزلؽ إلى ىاوية العزلة
منطقا لمسرد وخطابا حوؿ الزمف وبالغة لممحكي تتفاعؿ فييا الذات مع ذاتيا ومع 

 . ؛ وىكذا تغدو الثقافة سيرورة نصية وسيميائيةتاريخيا ومع اآلخر
تتحرر إرادة القوؿ في السرد دوف أف نخضع الذات إلى األِسرَّة اإلكمينيكية؛ حيث 
ال يصادؼ عالـ الناس إكراىات اجتماعية قاىرة وأخالقية ظالمة إال ضمف دائرة 

و في أدبيات ولعؿ ذلؾ ما نقؼ عمي. الفعؿ الدرامي وما تستدعيو المقتضيات الفنية
والقضية أو المسخ  جويسػمثؿ أوليس ل كرستيفاالرواية الحداثية التي تشير إلييا 

؛ إذ تكاد تختفي الحوارية مف حيث ىي بروستػوالبحث عف الزمف المفقود ل كافكاػل
 (.المونولوج)روايات متعددة األصوات ولكونيا تصطنع تقنية المناجاة مع الذات 

ا مف الحوار الخاص لكوف الذات تصبح ىنا المرسؿ أليست ىذه المناجاة ضرب
إليو أو اآلخر الذي ينفصـ سيكولوجيا عف الذات؟ وليذه التقنيات الفنية مستندات 
فمسفية واجتماعية وجمالية يشعر فيو الفرد بأنو مكره عمى االرتداد إلى ذاتو في ظؿ 

جيب بيف لقد حصؿ تداخؿ ع. معطيات ىيمنة عصر االستيالؾ والعقؿ األداتي
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فقد تأثرت األنواع . أشكاؿ التعبير الفنية، ومف ثـ تحوالت كبيرة في طرائؽ القوؿ
إلخ ولنا في قصيدة ...األدبية بالفنوف المعاصرة مثؿ الموسيقى والرسـ والسينيما 

خير شاىد عمى الرغبة في إنتاج معنى مضاد  إليوت. أس .تيػل" األرض الخراب"
ىو ىذا الحوار بيف فنوف القوؿ والتقنيات الحديثة التى وما يثير االنتباه . لمسائد

 (.السبرينطيقا)وسمت عصر التكنولوجيا بضروب عجيبة مف االتصاؿ بيف اآلالت 
 منطق الحوارية

ترتكز السيميائيات عمى متصورات منطقية خالصة نابعة مف العالقات التي تحكـ 
نساؽ التي وجدت فييا قواعد األنساؽ السيميائية الدالة؛ ولعؿ أبرز ىذه األ

وىذا المنطؽ . السيميائيات النصية ىي بناء قواعد كونية لممحكي ليصير منطقا لمسرد
متضمف في مبدأ الحوارية التي يييمف فيو الكرنفاؿ عمى  باختينمف وجية نظر 

 .الخطاب ميما كاف نوعو األدبي
أف تستخمص " الكممة والحوار والرواية"في بحثيا الموسـو بػ كرستيفالقد سعت 

مف خالؿ تحديده  باختينالحوارية باالستعانة ما انتيى إليو "المنطؽ الذي تقتضيو 
لمبدأ المناجاة الذي يحدد الممتاليات الالحقة بالمتتاليات السابقة ومبدأ الحوار مف 
حيث ىو متتاليات ال حد ليا، وليا مرتبة عميا تستمدىا بطريقة مباشرة مف السمسمة 

 : (8)بقة؛ إذ تجمؿ ذلؾ المنطؽ فيما يأتيالسببية السا
 البنية السردية عناصرمجممة أو ل ةمختمفالعناصر العالقة بيف المسافة و ال منطؽ -1

ف لمنطؽ يضعاوالجوىر الخ االستمراريةمستوى  مقابؿ في– الذي يشير إلى الصيرورة
 .مونولوجييف سيعدافالكينونة والمذيف 

السببية والتحديد التعريفي  مستوى مقابؿقصائي، في الالإ قابؿالتناظر والت منطؽ -2
 .مونولوجياً  يف بوصفوالذي سُيع

 Cantor كانتورمف  كرستيفاالذي استعارتو  ،tansfini "نيائيلاعبر " منطؽ (3
 .الشعرية المغةفي " تصلقوة الم"انطالقًا مف  يتضمفوالذي 

ت الذي ىو عبارة عف بات مف البدييي أف تغطي سيميائيات التواصؿ حقؿ الثقافا
جممة مف العالقات بيف اإلنساف وذاتو واإلنساف وبني جنسو واإلنساف والعالـ الذي 
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وىذه العالقة عمى قوة حضورىا في التأمالت . يحيط بو، ثـ عالقة اإلنساف بالمجيوؿ
الفمسفية والدينية والفنية إال أنيا غالبا ما تيمش في الحوارية النقدية عمى الرغـ مف 

ويمكف لعمماء األنثروبولوجية . ا تندرج في صميـ إشكالية اليوية والغيريةأني
واإلتنولوجية استكشاؼ كوامف ىذه العالقات عف طريؽ التوسؿ باإلجراءات 

 .السيميائية
 الثنائيات البنوية الكبرى

كبرى الثنائيات البنوية التي ىي  باختينفي أثناء قراءتيا لػ كرستيفا جوليارصدت 
 ≠اهلل )فعمى صعيد االعتقاد الغيبي والمواضعات التاريخية تبرز ثنائية . واريةمتكأ الح
لقد حاولت . ؛ إذ اتخذت مسارات مختمفة في تاريخ األدياف وثقافة الشعوب(الممارسة

العممانية أف تفصؿ الممارسة اإلنسانية عف القدرة اإلليية فصال لو مبرراتو التاريخية 
وقد أنتج ضربا مف التواصؿ البشري الذي ال يدخؿ أمر في سياؽ الثقافة الغربية، 

 ".ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر"اإللييات في نظاـ الحياة وفؽ مقولة 
أما عمى صعيد . وتبعا ليذا التصور صارت عالقة الفرد باهلل فاترة وأحيانا منعدمة

ا مف ؛ حيث انتقمن(المنطؽ المتضايؼ ≠المنطؽ األرسطي )المنطؽ فتتجمى ثنائية 
غير أف ىناؾ بعض ( المنطؽ السيميائي)المنطؽ الصوري إلى منطؽ العالقات 

االنتقاد لممنطؽ األرسطي الموروث عف تقاليد التفكير الوضعاني الذي ال نراه إال مف 
وصفا " التفكير"درس ))إف . قبيؿ سفو الحؽ وغمط الناس دوف أف نقر بالعصمة لو

ضمف نظرية " يؤطر"تفسيرا وتقنينا ليا ينبغي أف  لقواعده وأصولو المنيجية والسموكية
 تواصمية تمـز بضرورة استحضار ثنائية االدعاء واالعتراض، التأسيس واليدـ، الجواب

واالستفياـ، االنتصار واالنيزاـ، الكسب والخسارة، ال ضمف نظرية البحث المتفرد 
الظفر بمطالبو  المتوحد الذي يستقؿ فيو المفكر بذىنو معوال عمى عميو في توخي

لقد اجتيدت بعض المقاربات السيميائية االستعانة بنظرية المجموعات . (9)((النظرية
 .استعانة استعارية بغية مدارسة المغة الشعرية لكونيا تتسـ بخصيصة الالتحديد

إلى منطؽ العالقات الذي أرسى قواعده  بورسبات المنطؽ السيميائي يتشيع مع 
، واستكشؼ  Auguste De Morgan (1806-1871)أوغست دو مورغان
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بوصفيا منيجا  بورسينضاؼ إلييا ذرائعية ( المجموع والناتج)القانوف الثنائي 
يستيدؼ معرفة داللة التعبير التي نقؼ عمييا في مجموع وقائعيا العممية القابمة 

ات إف ىذا المنطؽ يقدـ التواصؿ عمى أنو إمكان. لإلدراؾ وليس فقط القابمة لممالحظة
التي كاف الفضؿ ( القصة ≠الخطاب )وىذا يجعمنا نشير إلى ثنائية . قابمة لمتحييف

 .في إبرازىا وىو يحمؿ الضمائر واألزمنة في المساف بنفينستلػ
وقد وجد فييا تحميؿ الخطاب بعامة والسرديات بخاصة ضالتو في إقامة جياز 

وليس أدؿ . التحميؿمفاىيمي يتطمع إلى وضع مفردات واضحة يصطنعيا في عممية 
عمى ذلؾ أف تحميؿ الخطاب بمسيس الحاجة إلى التمييز بيف الحوارية والمناجاة 

( المحكي ≠الكرنفاؿ)وكذا ثنائية ( المنولوجية ≠الحوارية)ضمف ثنائية ( المونولوجية)
مف  باختينكؿ ىذه الثنائيات ليا أىمية كبيرة في تفكير (. النسؽ ≠المركب)وثنائية 

الحوار واالزدواج ومقاربة الرواية المتعددة األصوات دوف إىماؿ دور حيث دراسة 
النقدي تضع المغة  باختينإف ىذه الثنائيات البنوية في مشروع . الكممة في الخطاب

 .داخؿ مركز التفكير الفمسفي المعاصر الذي يقرر بأف التواصؿ ال يتـ دوف اآلخر
إطار نظرية النص والتناص،  صوغ ىذه البداىة صوغا حواريا في باختينأعاد 

ووقفنا عمى تطبيقاتيا في األدب الكرنفالي وفضاء الرواية المتعددة األصوات 
بأف  كرستيفاوطبقا لذلؾ ترى . وتحوالتيا دوف أف يعزليا عف أنماطيا الفكرية

 داخؿجذريًا  يقضي قضاءالقطبيف المذيف يفترضيما الحوار،  بيف ذي ينشأال رالمسا))
 مزيةإلخ، وتوحي بما لممبدأ الحواري مف  والغائية،مسائؿ السببية  عمى فيحقمنا الفمس

الثنائية،  النزعة ر مفبوستكوف الحوارية، أك. الروائيلفضاء فكري أكثر شساعة مف 
 .(11)((أساس البنية الفكرية ليذا العصر

 تتساوى المعاني الشريفة مع المعاني الوضيعة في الكتابة ذات الطبيعة المشيدية
إنيا تفتح حوارا . التي تخضع إلى تخريب المعايير الثابتة وتدمير المقاييس المتماثمة

وال غرو أف يعمف . بيف األجناس واألنواع واألشكاؿ داخؿ منطؽ التعدد واالختالؼ
بال استعارة مقنعة أنو كاف يتعمـ الشيء الكثير في عمـ النفس مف روايات  نيتشه

العقاب واإلخوة كرامازوؼ؛ وىي الروايات نفسيا وبخاصة الجريمة و  دوستويفسكي
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إف عمؽ المعنى ال يعرؼ شكال تعبيريا . مفيـو الحوارية باختينالتي شيد عمييا 
يسكنو، بؿ يبحث عف النسؽ السيميائي الداؿ المالئـ لمحموالتو التي ينتجو فعؿ 

 .  التمقي
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من " جيرار جينيت"  شعرية النص عند
 عتباتالرطراس لل  األ

 

 

 سميمة لوكام/ د

 قسم األدب العربي
 سوق اهراس-المركز الجامعي

 ممخص
مع شعرية النص Gérard genetteيتبع ىذا المقال سيرورة تعامل الناقد الفرنسيً جيرار جنيت 

عتباتو مشتغال في كل ذلك عمى  إذ انتقل من صيغتو أو تشكمو الخطابي إلى أجناسيتو ثم الى
و قد عكفت ىذه الدراسة عمى . و عمى المصاحبات النصية حينا آخر المتعاليات النصية حينا 

 .أىم أعمالو في ىذا المجال و حاولت رصد أىم ما توصل إليو في ىذا المجال

Résumé  
Des l’apparition de ses premiers 

ouvrages, Gérard genette a consacre ses 

études a la poétique du texte, et plus 

précisément au mode du texte qui définit 

sa forme discursive(discours du récit 

1972). Plus tard, il part a la recherche 

d’une poétique qui met le texte en 

relation avec son genre, avec d’autres 

textes, ou avec ses composantes. Dans 

ses ouvrages intitulés introduction a 

l’architexte(1979), palimpsestes(1982) 

et seuils(1987), Genette a étudie 

respectivement: 

-l’architextualité qui désigne 

l’inscription d’un texte dans un genre. 

-la transtextualité qui se concrétise par 

la présence effective d’un texte dans un 

autre. 

-La paratextualité qui désigne les 

relations que le texte entretient avec 

trois autres types d’écrits : le livre lui-

même, les écrits qui le composent et les 

écrits qui précèdent ou accompagnent la 

composition su livre. 

Cette étude tente d’exposer et de 

valoriser la contribution de Genette dans 

le domaine de la poétique du texte. 

 

ج  مراء في أن معايشة أعمال ال
التي شرع  G.Gennetteجينيت .

في إصدارىا منذ أكثر من أربعين 
سنة يوقفنا عمى المنحى الذي يمم 

وأىمو ألن يعد  ،ىذا الناقد شطره
من كبار النقاد الذين ظيروا في 

 .العقود األخيرة من القرن العشرين
وقبل المضي إلى تفصيل القول 

د أن نسوق فيما نحن بصدده، نو 
بعض المالحظات التي 

اندس في  مما استصفيناىا
وىي مالحظات  تضاعيف كتاباتو،
 موصولة بمسمك 
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ورؤية لألدب والنقد خميقة بالدراسة  مميز، ومنيج في البحث خاص، في الكتابة
 :يذلك فيما يم يمكن حصر إجماال والتمحيص، و

ليؤسس منيا رؤى تصل إلى حد بحث في الجزئيات لألفينا ىذا الناقد مولعا با -
كتبو نجد جينيت يشير إلى قضية ما  ااستقامتيا نظريات قائمة بذاتيا، ففي أغمب م

وعجزه عن اإلحاطة بيا في الموضع ذاتو ، ثم  عرضا، ويعمن عن قصوره في تناوليا
مجريا عمييا ما ينبغي إجراؤه من بحث و تقص  وتفصيل قول  ،ال يمبث أن يعود إلييا

في إثارتو لقضايا ىامة  ،بين ذلك عمى سبيل المثالتتوي بينة المالمح ، ونحتى تس
 lntroduction à" "3مدخل إلى النص الجامع" بشكل عابر في كتابو 

l'architexte"،2"أطراس" ثم إفراده دراسة تفصيمية شاممة ليا في كتابو 
"palimpsestes"،دقيقة  نظرة عجمى عمى مسائل جينيت و في ىذا األخير ألقى

عمل آلة البحث فييا ، وتعمقيا و سبر أغوارىا القصية ، فكان أن أ ليعود إلييا بعد
 .وسنعود إلى ىذا الحقا بشيء من التفصيل"  seuils" 1"عتبات " كتاب 

 ،ال يجد جينيت حرجا في اإلفادة مما يطبع كل مرحمة من مراحل النقد من تطورات -
ي بالجديد وبالمفاجئ أحيانا، وبالمكرور و المراجع ونجده يدلي بدلوه فيما استجد، ليأت

و "I  "figures Iصور "ومثل ذلك ما نقف عميو في الكتب التالية  ،أحيانا أخرى
الجديد في خطاب  " أو كتاب" discours du récit" "كتاب خطاب المحكي 

 ." nouveau discours du récit" "المحكي 
رتد ىذا التميز إلى طريقتو في الكتابة التي ي ، وقدجينيت متميزا موب أسيبدو  -

تشف ال عمى دقتو العممية وصرامتو المنيجية فحسب، بل عمى صياغتو المتفردة التي 
وعناء   ،أو تشوب تمقيو بضبابية ال تنقشع إال بعد إعمال فكر ،قد تربك القارئ أحيانا
 .تدارس وعمق تفحص

يوع استعمال القوسين إلبداء وأظير ما تطالعنا بو نصوصو في ىذا السياق، ش
و تسجيل استغراب أو تعجب أو حيرة ، أو تثبيت قناعة أو توضيح، أو أ رأي متحفظ،

عالن عن نسيان، وىو فوق ذلك يصرح حينا و يممح حينا آخر، يطيل الوقوف إل
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وقد ال يعود و أشير عبارة لو في  ،فيطنب حينا، ويوجز عمى وعد بالعودة أحيانا كثيرة
 ."  j'y reviendrai plus tard"أو  " j'y reviendrai" :كتبو ىي
انطمق جينيت في البداية من البحث فيما يجعل من نص ما نصا أدبيا، إذ  -

ليفتح ممرات  ،بدأ مما يصنع شعرية المحكي، ومما يميز المحكي عن غيره
عبر منيا إلى البحث فيما ينسج من المحكي نصا، إلى مكاشفة دقائق تشكمو 

قيقة انتمائو وأجناسيتو، وىو في كل ذلك يفيد من منجز معاصريو لتقصي ح
و يتضح ذلك من  من النقاد و الدارسين، ويعول أيضا عمى جيود سابقيو،

وشواىده  المتنوعة عمى مراجع و مصادر يكون قد استقى  ،إحاالتو الكثيرة
بعض أفكارىا أو استثمر بعض مصطمحاتيا، وال نكاد نقع في كل ما كتب ، 

 .مى دراسة جاءت خموا من إحاالت كيذهع
 ،خطو ىذا الناقد ما ونحن إذ نذكر ىذه الخصائص، فإننا ندرك عدم إلمامنا بكل

لتبين  ،وكل ما سح بو مداده، وحسبنا أن نتمكن من وصل حمقات أعمالو اآلنفة الذكر
الكثير من األسئمة، ويستأثر باىتمام بمعالميا و تدبر فاعميتيا في حقل يعتمل 

 .الدارسين في أيامنا
أنفق جينيت جيده في البحث في نظرية  "مدخل إلى النص الجامع"ففي كتاب 

شعرية أرسطو و أفالطون وصوال  ذ ظيوراألجناس األدبية إذ حاول تتبع حضورىا من
 تحوليا إلى التعبيرية زمن اختزاليا في المحاكاة إلى زمن إلى عصر متأخر، أي من

 .وما بعدىا
توقف عنده ىينا، فيما ىو موصول بدراستنا، ىو الفصل الحادي وما يحسن ال

عشر من ىذا الكتاب، وفيو عاينا تطمعا باديا لالنتقال من الحديث عن الجنس األدبي 
 يلم التعالي النصابحسن تخمص، ولوج عو ذلك أن جينيت آثر، ،إلى النص
textuelle la transcendance ،كل ما"بكونوفحده ، وىو الجانب الذي يعنيو منو 

و ضمن التعالي  4" يضع النص في عالقة ظاىرة أو خفية مع نصوص أخرى
الحضور "منو المفيوم الجاري لمتناص، وىو   intertextualitéالنصي يدرج التناص 
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وىو ما يطمق عميو مصطمح  ،الحرفي بصورة كاممة أو غير كاممة  لنص ضمن آخر
 .  la citation 5الشاىد

 leتانص ية كالنص البعدي أو المديولد جينيت مفاىيم أخرى جديومن ىذا المفيوم 

métatexte العالقة العابرة لمنصوص التي تربط شرح نص بالنص الذي "و ىو
 .و قد قصد بو عممية نقد النصوص في ذاتيا. 6"شرحو
" أو" الموازية وصالنص"عده ضربا من ضروب التعالي النصي وىي  ما أما

أن جينيت أبدى حذرا كبيرا  نافقد الحظ"  la paratextualité"النصوص المصاحبة 
 ،ثم 7"ألني لم أجد تسمية أفضل  ىكذا سأسمييا":يقولفيو في تعاممو مع المصطمح، 

 .ا يوما مايباالىتمام ب ايردف بيذا التصريح المتردد وعد
ما  إلى"palimpsestes" "أطراس"كتابو وكان جينيت عند وعده، فقد عاد في 

و قد أشار إلى ،"la paratextualité" "النصية المصاحبة" تابو السابق سماه في ك
يتو في موضع آخر، مإن موضوع ىذا العمل ىو ما س" :ذلك في بداية الكتاب بقولو

وقد وجدت منذ ذلك الحين ما ىو  "حسنأفي غياب مصطمح "، النصية المصاحبة
النصية المصاحبة و لذلك فقد وظفت   ،أحسن أو أسوأ، سنحكم عمى ذلك الحقا

 . 8"لتعيين شيء آخر
مدخل إلى " بعض ما ورد في كتاب  "أطراس"وىكذا استدعى جينيت في كتاب 

مق في ثناياه، فأثمر عفأمعن فيو النظر، ثم قام عمى تمحيصو والت" النص الجامع
 .رؤية واضحة جمية قواميا المفيوم المحدد والمصطمح الدقيق 

و إنما عن العديد من المسائل  ،"صية المصاحبة الن"  لم يعدل عما تعنيوفيو 
" و    " التناص"شبكة العالئقية التي يقيميا مع كل من لباو  ،النصي المرتبطة بالتعالي

 في سياق أرحب عندما" التعالي النصي" ، ذلك أنو عاد إلى إنزال "النص الجامع
 *جامعةالنصية ال 9" جيده لمنظر في الشعرية التي لم يعد موضوعيا  صرف

"l'archi textualité " نما التعالي النصي ، وقد عزز "la transtextualité"وا 
يقوم عمى  الذي ظم التعالي النصيتجينيت ما ذىب إليو بتصنيفو العالقات التي تن

تانصية أو النصية يوالم ،والنصية المصاحبة ،التناصية:وجود خمسة أضرب ىي
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التي قد  la transtextualitéصية المتعالية وآخرىا الن والنصية الجامعة، ،البعدية
وىي موضوع ىذه الدراسة، وقد ،  hypertextualitéليا ىنا مصطمحا جديدا ىو 

 hypertexte إنني أسمي إذا نصا ناسخا " :ىا عمى النحو التاليدأعاد صياغة ح
والتحويل غير المباشر ... كل نص مشتق من نص سابق بواسطة التحويل البسيط

 .31"ميو محاكاةالذي نس
و لم يقنع جينيت بما انتيى إليو فيما يتعمق  بالتعالي النصي أو التناسخ النصي، 

متدرعا بعدة مفاىيمية ،  ، طةو فقد انبرى إلى بقية األضرب يخط ليا حدودا مضب
 :فكانت عمى النحو التالي ،تكفل ليا االستقامة

 ،أول من اكتشفو بيذا االسم" جوليا كريستيفا"كانت  intertextualité:التناص  -3
و يمكن ليذا . 33"الحضور الفعمي لنص داخل نص آخر"ب  عنده يتحددوىو 

  32:الحضور أن يتجسد في ثالثة أشكال كبرى ىي
وىو الذي يمتزم فيو بحرفية النص ، ويصرح فيو : la citationالشاىد   -أ 

ة عمى المرجع فيو واإلحال ،وىو شكل تقميدي يقوم عمى وضع المزدوجتين ،بالحضور
 .غير إلزامية

ال يتم فييا التصريح باستعارة نص عمى الرغم من : le plagiatالسرقة االدبية  –ب 
 .اقتباسو حرفيا

و فيو ال يؤخذ النص بحرفيتو، وال يصرح :  l'allusionالتعريض أو االلماع  –ج 
ت حضورا فشكم ،بعممية االستعارة التي يفترض أن تكون قد حدثت بين نص و آخر

 .قد يكون صريحا أو مضمرا
و قصد بيا مجموع العالقات التي :la paratextualité       النصية المصاحبة – 2

يقيميا النص مع ما ال يمكن تسميتو إال بالنصوص الموازية كالعنوان و شبو العنوان 
intertitre  والعنوان الفرديsous-titre ، والمقدمةpréface  ، والممحقاتpost-

face ، والتنبيياتavertissements   و التمييدavant-propos،             و
،  infrapaginales واليوامش السفمية من الصفحة، notes marginalesالحواشي 

 lesم و والرس  épigraphesوالتصديرات ، terminalesوأواخر الكتاب 
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illustrations،  واإلعالن عما سيصدرpriére d inserer  ،ا خطو المؤلف مم
autographes،   والشريطla bande و المجمد ،jaquette،          و غيرىا من

اإلشارات الممحقة التي توفر لمنص محيطا متغيرا و أحيانا تعميقا رسميا أو غير 
 .رسمي

أنو ال يود الخوض في الموضوع، وال يرغب "وفي ىذا المقام يجمو جينيت أمرا مفاده 
أصالتو وعمقو المذين يمكن أن تكشف عنيما  ه طحي فيفقدفي معالجتو بشكل س

أمل انتظار دراسة يتم فييا تقحم  سلكنو ال يقطع عمى الدار  و.  31" دراسة الحقة
 .آفاق الزالت معتمة، وليس ىذا أوان التسمل إلييا

  إلى لم يستطع جينيت مقاومة إغراء البحث، فمضى يومىء ،وعمى الرغم من ذلك
 األمر ،لنصية صالت بجوانب ذات حظوة في البعد التداولي لمعملأن لممصاجبة ا
وقع الذي تحدثو في القارئ من صميم ما عرف بالميثاق األجناسي الالذي يجعل من 

le pacte générique **،  منجم من أسئمة ال أجوبة "كما انتيى إلى وصفيا بأنيا
ليا تجمية أىمية المصاحبة إعداده سمسمة من األمثمة التي أراد من خالبعد   34"ليا

 .و إمكانات انفتاحيا عمى العديد من المناحي " النصية
إنيا عالقة  : la métatextualitéالنصية البعدية أو الواصفة  الميتانصية أو – 1
وال  ،تصل بين نص وآخر بحيث يتضمن الثاني حديثا عن األولو ، "التعميق"و" النقد"

ة ما إذا كان ىذا الحديث صريحا معمنا أو ضمنيا تبدي ىذه العالقة حاجة إلى معرف
لما  ،فالنصية الواصفة عادة ما تكون خارجية ،ولكنيا تتطمب بعض التحديد مضمرا،

و يتميز عنو بوجود  ،يأخذ التعميق النقدي شكل الجنس المخالف لمنص الذي ينقده
فالمبدع ىو ، مؤلفو ودار نشره، أما إن كان النقد داخميا مندمجا في النص اإلبداعي

 ، ىاالتعميق عمى النصوص، أو نقد ذلك من قبيل ينيض بو ، وحينئذ يكونالذي 
 .نص من التناصاتييقرب  المما وىذا 

األكثر  "ذىب جينيت إلى عد ىذه العالقة: .Architextualitéالنصية الجامعية  -4
ألجناس في جنس من ا ما التي تحدد انتماء نص ، فيي35"يدا   واألكثر ضمنيةر تج

األدبية، ومن ىنا جاء نعتو ليا بالبكماء تأسيسا عمى إحالتيا األثر عمى جنس، ومن 
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ثم تغدو ىذه العالقة أساسية بالنسبة إلى إنتاج النص إذ أنيا تؤطر انخراطو في نظم 
و أساسية أيضا في تمقي ىذا النص، ذلك أن القراء يذىبون مذاىب  ،يا سمفاستم تأسي

 .تفضمييم لألجناس األدبية مختمفة ومتباينة في
النصية "و "النصية الجامعة" ويحصل من ذلك استتباعا انعقاد الصمة بين 

عمى اعتبار تمثيل ىذه األخيرة لما يحيل عمى أجناسية النص كأشباه " المصاحبة 
رواية، شعر، )من مثل  ،العناوين الفرعية التي تعين الجنس األدبي عمى الغالف

بل إننا  ،ن النص غير مطالب بأن يعمن عن صفتو األجناسيةأل، ( إلخ....مقاالت 
 النظام ليس من ميام النص تقرير أمر:"نمفي جينيت يذىب أبعد من ذلك حين يقول

األجناسي الذي ينخرط فيو، إنيا ميمة القارئ، و الناقد و الجميور، فيؤالء يستطيعون 
 .36"حبةأن يطعنوا في النظام الذي أفضت بو إلييم النصية المصا

فإن ىذا يعضد الرأي السائد الذي مؤداه أن عدم ثبات األجناس  ،و أيا كان الشأن
التغيرات التي تمحقيا عائد إلى تغير المعايير التي تصنف و عبر التطور التاريخي، 

والغايات  ،وفقيا كاألشكال التي تأخذىا والمحتويات الموضوعاتية التي تتضمنيا
 .واآلثار الناجمة عن إدراكيا ،االمستيدفة التي تروم بموغي

أن ما كان يعد تراجيديا من تراجيديات  ،لذلك أمثمة منيا'' جينيت''وقد ضرب 
لكنو  ،ليست رواية إطالقا'' رواية الوردة '' لم يعد ينظر إلييا كذلك، وأن '' كورناي''

ك باإلدرا"يستدرك أن ذلك ال ينقص من أىمية ىذه اآلثار األدبية شيئا، فالعبرة 
القارئ '' أفق انتظار''و يحدد عمى المدى الواسع  ،كما نعمم،األجناسي الذي يوجو 

 . 37"ويحدد بالتالي تمقي العمل
قد صنف عالقات المتعالية النصية فجعميا ' جينيت'ونخمص إلى القول إن 

عمى  ،فتوصل إلى أنيا ،وبحث فيما يمكن أن ينشأ بينيا من صالت ،***خمسا
فصاحيا عن نفسيا ،فيما يتعمق بدرجات تجريديتيا الرغم من تنافرىا نفوذة فيما  ،وا 

'' وما يوحد بين  ،ال يمكن أن ينكر'' الميتانص''بينيا، فما يقوم بين التناص و 
ال يجحد، أما دالالت االحتواء و االنتماء '' النصية الجامعة'' و '' النصية المصاحبة

 .                        بينيا فيو مما تشيد البحث عميو أساسا و التجاور التي تربط بين ىذه العالقات فيما
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، وكان قد أعطى لقارئو وعدا بذلك، "العتبات"إلى '' جينيت''ينتقل '' األطراس''ومن 
 ،ويناقد المصطمحات، ودقتو في صياغة العن في'   جينيت' و عمى الرغم من تفنن  
المخطوط  ني التي تع palimpsestes ربط بين األطراسالفإن قارئو يجدد عنتا في 

، وبين ما وعده بو في 38"فيو والذي يتم محوه إلعادة الكتابة ،عمى الرق المكتوب
دراسة، وعاد إلييا '' لممصاحبة النصية''بأن يفرد '' مدخل إلى النص الجامع''كتاب 

 بعالقاتيا'' المتعالية النصية ''فعال لكن ليؤجميا إلى حين، ويصبح مدار بحثو 
استمرأ األمر، فراح في كتابو يطمق الجزء عمى الكل، فيجعل '' جينيت'المختمفة، وكأن 

   .''المصاحبة النصية''عنوانا لما يتنزل ضمن '' عتبات''
قد دفع بعض ما يمكن أن يرمى بو العنوان من غموض '' أطراس''ولئن كان في 

استفزاز قارئو ليمج معو فإنو في عتبات آثر  ،حين أضاف الكتابة من الدرجة الثانية
قبل الجوس في مسارب الكتاب، رأينا و  .العتبات، حتى يحسن الدلوف إلى النصوص 

تمييد الذي يتصدره، فوقعنا عمى إجمال لمدراسة قبل الأن نمقي ولو نظرة عجمى عمى 
في التعريف بالمصاحبة النصية التي ال يمكن ألي '' جينيت''تفصيميا، حيث شرع 

ىذا من ضثم ت  ،بجعمو حاضرا أوال" عنيا إذ ىي التي تتكفل نص االستغناء 
حضور في العالم، كما تمكن من تمقيو واستيالكو، اليوم عمى األقل في شكل ال

 .39"كتاب
 شارة إلى استعمالو ليذا المصطمح فيوىذا ىو ديدنو لإل ،أيضا'' جينيت''كما عمد
د عمى خصيصة لصيقة ،وىو بيذا يصل الالحق بالسابق، ويؤك''أطراس''كتاب 

بمساره، وىي العناية بالجزئيات واالستغراق في البحث في جوانبيا الدقيقة حتى تستقيم 
 .أو مبحثا  انظرية أو منيج

الوقوف عمى طبيعة  من تمكننا أيضا ،ونحن نتقصى أنحاء النظر في التمييد
 .le paratexte مع النص المصاحب le seuil  "العتبة"العالقة التي تقيميا 

إن النص المصاحب ىو مجموع المرافقات التي ": يجوز القول وفق ما ذىب إليو 
بشكل في عيون القراء أو الجميور  ،تصيره كذلكوىي التي  ،نص ما كتابا من تجعل
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مجال لنا إما لولوجنا إلى تفسح ال vestibule ردىة" **** ، وىنا تغدو العتبةعام
 .21"،و إما لمعودة أدراجناالداخل
ن بمصطمحات  ،د ظفر جينيت باستعماالت عدة ،و تعريفات شتى لمعتبةوق وا 

بين  zone indéciseيسميا بالمنطقة المترددة  c.Duchetمختمفة ،فكمود دوشيو 
يصفيا بأنيا بمثابة  philippe.Lejeune ''فيمييب لوجون''و ،داخل النص  وخارجو
نص المطبوع التي تتحكم في حاشية ال'' :فيقول  la frange الحاشية المزينة لمنص

 .23"الواقع في عممية القراءة برمتيا
ن كانت متباعدة في تشكميا، متنافرة في غايتيا فإن أطرف ما فييا ىو  ،ىذه رؤى وا 

بعدة مفيومية، وأدوات اصطالحية أعانتو عمى صياغة ما ىو '' جينيت''إمدادىا 
'' جينيت''لذي استثمره ا " المنطقة"ومن ذلك مفيوم  ،ماض إليو في ىذا المجال
فقد استنتج أنيا يمكن أن تكون منطقة مفضمة  ،"العتبة"لإلحالة عمى ما نعت بو 

بكل ما تحممو ىذه الكممة من دالالت  une transactionة قوممتازة لتسوية صف
و  ،وتحدد شكل التمقي ،البراغماتية واالستراتيجية التي تحكم صمة النص بجميوره

 .ةتوجو طبيعة القراء
 الرواية لو اكتفينا بنص :السؤال المنغرس في الثقافة الغربية'' جينيت''وىنا يطرح 

'' جويس''ودون أن يكون عنوان رواية  ،وحده دون أن تستنجد بأي طريقة لالستعمال
 .                       نقرأىا ؟ كنا، كيف ''عوليس'' و ى

يد دالالت أخرى مما يمكن أن ومن البين أن جينيت يروم من طرح ىذا السؤال تول
يكتنزه مفيوم العتبة  وعمى وجو التحديد، فيما يتصل بالوسائل المستعممة، و بالصيغ 

 .الموظفة، و كذا باآلثار الناجمة عنيا
ال يعدو أن يكون مكونا من " النص المصاحب"ومن ىنا يخمص جينيت إلى أن 

ف أصنافيا، و تضارب مجموعة غير متجانسة من الممارسات و الخطابات بمختم
عصورىا، و لذلك قد يستعصي تجميعيا  في أطر تقوم عمى معيار المشابية، 
ويصير األمر إلى ضميا بعض العناصر التي قد تمتقي في الغايات أو تمتئم في 

 .اآلثار الناجمة، ومثل ىذا التقارب أىم عند جينيت من تنوع مظاىر ىذه العناصر
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ط العامة التي تضبط قوانين مرسمة المصاحبة و ىكذا راح جينيت يحدد الخطو 
النصية،  وذىب إلى القول بكون ىذه الخطوط ىي التي تحدد مجموعة الخصائص 

  substancielleو الجوىرية  pragmatiqueالمكانية، و الزمانية،  والنفعية 
لممصاحب النصي، حتى إنو ليكاد يربط ربطا وثيقا بين  fonctionnelleوالوظيفية 

 :ة العنصر المصاحب لمنص ، وبين اإلجابة عن األسئمة التالية معرف
إن -ما ىو محل ىذا الصاحب النصي؟ أين ظير؟ ومتى ظير؟ و متى اختفى؟ 

و ما ىي خصائص مقامو التواصمي؟ من المرسل و  -اقتضى األمر طرح ىذا السؤال
 من المرسل إليو ؟ و ما الوظائف التي تحركو؟

، فإن وجود ىذا message materielصي ، مرسمة مادية فإذا كان المصاحب الن" 
إما : النص يقتضي ضرورة وجود محل لو، يمكن تحديده بالنسبة إلى النص نفسو

ما في الفضاء الحجمي لمنص ذاتو، كالعنوان، والمقدمة، أو أحيانا  حول النص، وا 
  22."مندسا في تضاعيف النص كالعناوين الفرعية، أو بعض المالحظات

 spatialesاختار جينيت ليذا الصنف من المصاحبات النصية المكانية  و قد
أن يكون جينيت قد نحت ىذا المصطمح ***** و نرجح "péritexte"نعتا ىو 

، و يعزز ما autourفي الفرنسية عمى ما يحيط " péri"انطالقا من داللة السابقة 
في  النص ، وتكون بوجود مرسالت آخر  عمى مسافة معينة من محيط"رجحناه قولو 

كالمقابالت أو (، إما محمولة عبر وسائط إعالمية األصل عمى األقل خارج الكتاب
كالمراسالت و اليوميات )أو متسترة تحت غطاء الحديث الخاص  )األحاديث
 21(."الحميمة

ما يحيط " "autour du texte"ونعاين بوضوح كيف استعمل جينيت عبارة  
ية ىذا الصنف من المصاحبات النصية ، فقد رأى أن ،و لكنو نظرا لخصوص"بالنص

و ألن   ،"épitexte"فصارت " péri"بـ  épi"يوجد لو مصطمحا آخر، مغيرا السابقة 
"épi " فإن داللتيا عمى اإلضافة عمى الشيء أو " فوق"أو " عمى"تعني في اليونانية

تنا لممصطمح الزيادة فيو، ىو ما حمل جينيت عمى توظيفيا ، ومن ثم كانت مقابم
"épitexte " بالنص الزائد أو النص المضاف. 
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ضمن الوضعية المكانية " النص الزائد"و " النص المحيط" و ينتظم كل من 
لممصاحبة النصية، أما الوضعية الزمنية ، فإنيا تتحدد بمرجعية تاريخ ظيور النص، 

 originaleةو يضبط جينيت ىذا المرجعية بتاريخ صدور الطبعة األولى أو األصمي
 :من ىذه  المصاحبات النصية  24،وقد تمكن جينيت من رصد ثالثة أضرب"
حيث يتم اإلعالن مسبقا عن  paratexte antérieur: مصاحب نصي سابق -3

 .العمل األدبي في نشرة دعائية، أو عن طريق نشر مسبق في مجمة أو دورية
ضورا في التقميد األكثر ح وىو paratexte original: مصاحب نصي أصمي –2

 .، كأن تصدر مثال، المقدمة مع النص نفسواألدبي، إذ يتزامن ظيوره بظيور النص
و مثال عمى ذلك ما يالحظ عند  paratexte ultérieur: مصاحب نصي الحق –1

 .صدور طبعة ثانية لمنص ، إذ غالبا ما يصدر بمقدمة
قريبا من العمل حيث  و تتفاوت ىذه المصاحبات الالحقة في مداىا، فبعضيا يكون

مصاحبا الحقا  “تكون الطبعة غير بعيدة ،و قد اكتفى جينيت في ىذه الحالة، باعتباره
المصاحب الالحق الذي تطول فيو المدة التي تفصل الطبعة “وكفى بينما وسم “ 

 paratexte ultérieur“بالمصاحب الالحق المتأخر “األولى عن الطبعة الثانية 

tardif  ز احتماالن لمتأخر، وىنا يبر : 
يمكن وصف ىذه المصاحبات الالحقة المتأخرة  إذا كان مؤ لف العمل قد توفي، -

 .  posthunesبالبعدية 
إذا كان مؤلف العمل حيا فيمكن وصف ىذه المصاحبات الالحقة المتأخرة  -

 .anthumes****** بالقبمية
ا أن المصاحب ثم أفضى التوغل في البحث بجينيت إلى إدراك حقيقة مفادى

النصي يمكن أن يختفي نيائيا، أو يحتجب ليعود في أية لحظة، و يكون ذلك بقرار 
 .من المؤلف، أو بتدخل خارجي أو بموجب مرور الزمن

و ىنا يؤكد جينيت أن ىذا االحتجاب الكمي أو المؤقت يحدث لممصاحبات النصية، 
، ويضيف أن péritexteأو نصوصا محيطة  épitexteسواء أكانت نصوصا زائدة 

 .ذاك النبض المتقطع الذي يالزم ظيورىا يرتد إلى أن طابعيا وظيفي باألساس
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ولئن كانت الوضعيتان األوليان قد سمحتا بإقامة تصنيفات لممصاحبات النصية 
و    باعتبار مواقعيا المكانية والزمانية، فإن لمسألة مادتيا أو جوىرىا وضعا خاصا 

 .مباينا بالنسبة إلييما
و مأتى الخصوصية نابع من كون أغمب المصاحبات النصية تقريبا ذات طبيعية 

كالعناوين، والمقدمات، واألحاديث،  verbale، أو عمى األقل قولية textuelleنصية
 .وغيرىا من الممفوظات التي تتقاسم النظام المغوي

قائمة و المتفحص لممصاحبات النصية يدرك أنيا عادة ما تتجمى أمامنا نصوصا 
بذاتيا، لكن ذلك ال يعني إغالق الدائرة فال تنفتح  ألشكال المصاحبات األخرى 

مثل اختيار شكل مطبعي معين ال يخمو )أو المادية  )كالرسوم(كالتجميات  األيقونية 
كأن يكون المصاحب  purement factuelleأو الوقائعية الخالصة  )...من داللة

بذلك تأثيرا عمى إدراك القراء ليذا النص، ويتحقق النصي تعميقا عمى النص، فيمارس 
 :ذلك

إما بواسطة ما ىو موصول بجنس وسن مؤلف النص، و ىما عامالن يؤثران  -
في القراءة  ويوجيان صيرورتيا، إذ تختمف رؤيتنا لنص ألفو صاحبو في شبابو عن 

 . واية كتبيا رجلنص ألفو في شيخوختو، كما أننا ال نقرأ رواية كتبتيا امرأة كما نقرأ ر 
أو بواسطة ما ىو موصول بتاريخ العمل أي ارتباطو عادة بالعصر الذي  -

أنجز فيو، وال يكتفي جينيت بيذه الخصائص المميزة لصاحب النص، فيضيف أخرى 
أقل أىمية مثل اإلشارة إلى انتماء المؤلف إلى ىيئة أكاديمية معروفة، أو حصول 

 .العمل عمى جائزة أدبية
 

مثل السياق العام الذي يتفرع إلى أنواع  ،ائص أخرى تبدو أساسية أكثرثمة خص
 :منيا  عدة،
لمؤلف بمجموعة المؤلفات  ماالذي يربط عمال  auctorialسياق التأليف -     

لروائي ثم نحيطيا برواية أكثر  ما كأن نعقد العالقة بين رواية ،األخرى التي أنتجيا
 . منيا شيرة
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والسياق  مثال، لذي يتألف من وجود جنس الروايةالسياق األجناسي  ا -
 .القرن التاسع عشر كالذي يصنعو عصر ما،   يالتاريخ

« كل سياق يصبح بالضرورة مصاحبا نصيا»:وىكذا يصل جينيت إلى القول
بإشارات تحمميا المصاحبات النصية التي تقترن  ،ىذا األمر  في الغالب يتحققو 

أو ذكر الجائزة األدبية عمى شريط، أو اإلتيان دبي ، بالنص ذاتو ، كتحديد الجنس األ
الكشف بشكل غير مباشر عن جنس المؤلف عن طريق ذكر أو ، عمى ذكر السن

 .االسم أو غير ذلك
لكن الالفت لالنتباه أن مثل ىذه اإلشارات ليست ضرورية دائما لخمق لذيوع 

اء يقرنون بين ما ، ذلك أن بعض القر  المراداألثر  حداثوومن ثم إصيت العمل  
و بين  ،عن سيرتيا الذاتيةما يعرفونو  ، و*******يعرفونو عن شخصية أدبية ما

العمل الذي أبدعتو، وىم بذلك يسقطون ىذه المعرفة التي تأخذ شكل المصاحب 
 .النصي عمى العمل

صاحبة النصية، ويتحدد ىذا منصل اآلن إلى اإلطار النفعي التداولي لعنصر ال
وضعيتو التواصمية من حيث طبيعة  أو ،صائص الذي يميز مقامواإلطار بالخ

 la force illocutoireوقوة األداء القولي ،ومسؤوليتو ،ودرجة سمطتو ،المرسل
ىو منتجو  النصي وال يشترط في ىذه الحالة أن يكون مرسل المصاحب ،لمرسمتو
بالميمة  كما يمكن أن يضطمع ،، فقد يكون مؤلف النص ىو صاحب التقديمالفعمي

أن ينيض الناشر بيذه  رفو، وبالمثل يمكناو معأشخص آخر غيره من أصدقائو 
المسؤولية حين يشترك قانونيا مع المؤلف في عممية إخراج النص بما في ذلك 
مصاحبتو النصية، وقد يتقاسم المؤلف المسؤولية المصاحبة النصية مع محاوره الذي 

 .ا دار بينيمايتولى اختيار الحديث، و نقل تفاصيل م
ويرى  ،"الجميور" وفي مقابل المرسل يقف المرسل إليو الذي يمكن اختزالو في  

جميور كتاب ما يمكن أن يمتد "جينيت أن في ىذا االختزال بعض الجور، ذلك أن 
، وألجل ذلك يجب التدقيق أكثر، وفعال فقد تتوجو 25"افتراضا إلى اإلنسانية برمتيا
لى الجميور بشكل عام، ويتكرس ذلك في العنوان أو بعض المصاحبات النصية إ
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المحاورات، فيما تقتصر مصاحبات نصية أخرى و بشكل مخصوص عمى قراء 
حينما  يظير و ثمة وضع ثالث ،كما ىو الشأن في مقدمات النصوص ،النص فقط

و ىينا ال يراعى إن كان المصاحب  ،يستيدف النقاد أو أصحاب المكتبات، أو غيرىم
 عصا محيطا أو نصا مضافا، فميست العبرة في ىذا الموضع بمعرفة نو نصي نال

المصاحب النصي و إنما بمن يتمقاه، ولذلك عمد جينيت إلى تسمية ىذا النمط 
 "le paratexte public"بالمصاحب النصي الخاص بالجميور

 ،وفي المقابل ال ينبغي إغفال وجو آخر من المصاحبات النصية الشفوية أو المكتوبة
و التي ليا صالت بالمقام التواصمي، وىي تمك التي يفضى بيا إلى  خاصة من القوم 
سواء أكانوا  معروفين أو مجيولين، وقد سماىا جينيت المصاحبات النصية الخاصة 

paratexte privé  التي يشكل الجزء الخاص بالمؤلف فييا ما يرسمو المؤلف نفسو
 intime paratexteبات النصية الحميمة المصاح نياإ في يومياتو أو في غيرىا،

 .التي يكون فييا المرسل ىو المرسل إليو باألساس
 ول في ذلك، لكنحو نالحظ أن جينيت أوغل في التفصيل حتى بدا لنا و كأنو يتم
مية واضحة، ولعمو في واقع األمر يطيل النظر و يجوده حتى تستقيم الصورة أمامو ج

تراضو وجود متمق يعد عميو كمماتو، ويترصد ىناتو، وتفصيمو من اف ينطمق في توسعو
و قد جرتو اإلجابة  ،اعتراضات عديدةو ويتعقب زالتو، ولذلك فيو يتوقع أسئمة كثيرة 

أو إلى اإلقرار بالعجز عن اإلحاطة بما يند  ،عنيا إلى التفسير و الشرح واالستدراك
 .عن المحاصرة في ىذا الموضع

معانا في التفصيل، انبرى   ن يتوالىا بدءا جينيت إلى التمحض لمبدأ المسؤولية وموا 
انتياء بالناشر، و ألجل ىذه الغرض قام باعتماد مصطمحين يقول و  بالمؤلف ومعاونيو

و غير الرسمي    l’officielالرسمي : ىماو استعارىما من المعجم السياسي "إنو 
l'officieux..."26 

ع بيا المؤلف أو الناشر أو ىما مرسميا كل مرسمة لممصاحبة النصية اضط"فعد 
وفي ىذه الحالة ليس بوسع المؤلف التنصل من مسؤوليتو، كما يندرج تحت  ، 27"معا

المظمة ذاتيا كل ما يصدر عن المؤلف أو الناشر، من نصوص محيطة مادام 
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، أو التعميقات العنوان أو المقدمة األصمية: ذلكو من أمثمة  ،المؤلف عمى قيد الحياة
 .قعيا المؤلف نفسو في عمل يعمن كامل مسؤوليتو عنوالتي يو 

إلى العمل،  épitexteفيتصل عادة بالنصوص المضافة  "غير رسمي "أما ما ىو
و كأننا .ن لديو القدرة عمى نفيو و إنكارهكاألحاديث والمسارات، وما يشابييا مما تكو 

بل يشكك القراء في و الناشر، وفي المقا فبجينيت يريد أن يعقد عالقة ثقة بين المؤل
كل ما يمكن أن يصل إلييم عن طريق النقاد أو الصحفيين وغيرىم من معارف 
المؤلف، بل إننا نجده يؤكد في النمط الرسمي عمى وجود المؤلف عمى قيد الحياة ، 

 .بوصفو شرطا لقبول النصوص المحيطة 
 la"يالقول اءاألد قوة"و آخر مسألة انتيى إلييا في تناولو لمخصائص النفعية ىي 

force illocutoire du péritexte لمرسمة الصاحب النصي. 
و نعتقد أنو رام تجمية جانب أثار الكثير من التساؤالت المتضاربة ، ويبدو أن النزاع 
بشأنو لم يفض بعد، ويتعمق بعالقة األثر و مصاحباتو النصية بالمتمقي، وبعبارة أدق 

 يذىب المتمقي ضحية ليما، الطة أو تضميلمدى إحالة المصاحبات النصية عمى مغ
فالمصاحب النصي يمكن أن ينقل لنا معمومة خالصة مثل اسم المؤلف أو تاريخ "

أو ىما  ،أو الناشر ،مثمما يستطيع أن يعرفنا عمى مقصد أو تأويل المؤلف ،النشر
 أيضا وىي الوظيفة األساسية ألغمب المقدمات، إنيا الوظيفة األساسية: معا
  28.."ييات األجناسية التي تحمميا بعض أغمفة الكتب، أو صفحات العناوينلمتوج

و األمثمة التي ساقيا جينيت لتعزيز ما ذىب إليو تثير العديد من األسئمة الموصولة  
 .بالجانب األجناسي أو بالجوانب السياقية الخارجة عن النص

أن ىذا " عني في رأيو و تعمو غالف الكتاب ال ت ،فكممة رواية التي تصاحب نصا ما
و كذلك        ، اعتبروا ىذا الكتاب رواية: معنى و إنما ىي إحالة عمى"رواية "الكتاب 

ألن  "ستندال "إن اسمي " مثال ، فإن ذلك ال يعني Stendhal"ستندال"نجد اسم  الم
األحمر و "أما عنوان عممو  " لقد اخترت ستندال اسما مستعارا لي " المقصود ىو 

أنا " تب قد قصد ا، كأن يكون الكعمى غير محممو هفال معنى لو إذا أخذنا" داألسو 
 ."األحمر واألسود: المؤلف، قررت وضع عنوانا لكتابي ىو
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اختيار العنوان يكون المؤلف قد  فيأو  ،اختيار االسم المستعار في: وفي الحالتين 
لك أن بعض ذ ،قد يصدر المؤلف أيضا عن التزامو  ،صدر عن قرار حقيقي اتخذه

نجده  ، ومثل ذلك مامة الميثاق الممزم أكثر من غيرىااإلشارات األجناسية قد تحمل قي
عمى عكس أنواع أخرى  ،أو التاريخ ،أو المذكرات ،في أنواع خاصة كالسيرة الذاتية
 .مثل الرواية و المقاالت و نحوىما

لكتاب ىو جزء أول أما المصاحبات النصية التي تأتي في شكل إشارة مفادىا أن ىذا ا
tome 1 أول قسم أوpremier volume  فتحمل معنى الوعد ،la promesse  بما

 .سيتبع من أقسام أو أجزاء 
النصي أن  المصاحب بمقدور وفقد رأى أن ،ولم يقف األمر بجينيت عند ىذا الحد

  Hugo "ىيجو" ف، injonctionبل إنو قد يأمر و يمزم ، conseilيرشد أو ينصح 
ينبغي أن يقرأ ىذا الكتاب كما : "يقول contemplations "تأمالت"ة كتابو مقدفي م

 .29"نقرأ كتابا لميت 
و يخمص جينيت إلى أن لممصاحبات النصية قدرة ىائمة عمى إصدار األوامر 

ن قراءة ىذا يمك :الممزمة كما أن في وسعيا أن تأذن ببعض المباحات من مثل 
في إمكانيا أن  إن ، بلالقفز ىنا عمى كذا أو كذا و يمكن، أالنص وفق ذلك النظام

لما تحمل المصاحبات النصية  ،نجده في اإلىداءات ،و آية ذلك ماتنجز ما تصف
 .إلى فالن: فإنيا تكتفي بأن يكتب عمى إحدى الصفحات عبارة  ،قرارا باإلىداء

ي و يتحصل لدينا في آخر األمر أن ما يعتقده جينيت عمى المصاحبات ال يساو 
، وأن في الوجوه التي ذكرىا في تصنيف ىذه ما يعتقده آخرون عمى النص ذاتو

وم عمى ذلك أن تعويمو الرئيس يق بينة، المصاحبات ضروبا من المبالغة و التجوز
الو  ،ناقد في آنو ، حاد المالحظة ، ثاقب النظرة مبدع  وجود قارئ موسوعي المعرفة  ا 

أو غايات الييئة التي تصدر عنيا  ،المؤلف، فما معنى أن يكشف القارئ كل مقاصد 
 المصاحبات النصية فيأتمر بأوامرىا و يتحاشى نواىييا؟

و النماذج  ،و فضال عن ذلك، فإن في اختيار جينيت لألمثمة التي تسعف رؤيتو
و تنامي حضورىا أ ،التي تعضد فكرتو، ما يحممنا عمى التفكير في مدى شيوعيا
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إلى التساؤل عن إمكان انسحابيا عمى  من جية أخرى، ، ويدعوناوفاعميتيا من جية
 .بمختمف درجاتيا، و كل أنواع النصوص

أما آخر خط من الخطوط المتحكمة في تحديد المصاحبات النصية فيو الجانب 
، ق و أقواىا داللة عمى مبرر وجودهالوظيفي وىو أىم الجوانب عمى اإلطال

، خطابا ال يمتمك استقالليتو، فيو فالمصاحب النصي يظل في كل أشكالو و تجمياتو
و لذلك فيو يوقف نفسو  ،دائما تابع لشيء آخر يمنحو مبررا لوجوده و ىو النص

 .لخدمتو
و         االستثمار الجمالي  و أيا كان شأن المصاحب النصي سواء عمى مستوى

كان  و ميماالمفسرة، يظير في اختيار العنوان الجميل أو المقدمة  الذي اإليديولوجي
فإن " ،و ميما كان القصد إلى عكس المفارقة التي يودعيا المؤلف فيو ،تأنقو

 subordonné à son"، تابعا لو م خاضعا  لنصواالمصاحب النصي يظل عمى الدو 

texte " 11 . 
متعمقة   لممصاحب النصي ةيلطبيعة الوظيفافالشك أن  ،و مادام  األمر كذلك

يمكن تحديد الخصائص الوظيفية  نظريا، وال إقامة  تمام  التعمق بنصو، ومن ثم  ال 
( التداولية )ة والمكانية والمادية والنفعية ذلك أن الخصائص الزمني ،نظام مسبق  ليا

لممصاحب النصي تحتكم باألساس إلى اختيار حر ينيض عمى ممكنات ذات طابع 
ة إلينا عمى  فمثال تتعرف المقدم ،ضمن  شبكة عامة و ثابتة،  alternatifتناوبي 
وقد  ،أو متأخرة  ،أو الحقة ،، و يمكن أن تكون أصمية"النصوص المحيطة"أنيا من 

من وضع المؤلف أو من تأليف غيره، و ىذا ما يؤسس  لوجود نظام نظري،  تكون
ساس  تناوبي، أو عمى اختيار أعمى عكس الخصائص الوظيفية التي ال تقوم عمى 

التي تيدف إلييا  عديدة و متنوعة، بحسب نوع   ألن الغايات ،بين وضعين أو أكثر
و لإلىداء وظائفو، و لممقدمة  وظائفيا  التي  ،فممعنوان وظائفو ،المصاحب  النصي

 .يمكن أن تشترك فييا  مع وظائف اإلىداء
ىل يستوي عنوانان في الوظيفة عندما يكون أحدىما إيحائيا :ولمتوضيح نقول

؟ ئف مقدمتين إحداىما الحقة واألخرى متأخرةتطابق وظاتواآلخر صريحا؟ أم ىل 
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إذ تتحدد ىذه الوظائف بعممية استقرائية يتم عبرىا ، شك أن اإلجابة ستكون الال
 .ومن ثم عمى وظائفيا  المختمفة ،الوقوف عمى أنواع المصاحبات النصية

وننتيي إلى أن ما يبدو من تآلف ناتج عن تركيب  النص من متنو و مصاحباتو 
وتخمص  ،تتناول األعمال واحدا واحدا ،إال أن يتعمق بدراسة تحميمية فردية ال يمكن

إلى رصد طبيعة الوظائف التي  تضطمع بيا  المصاحبات النصية و تصميا بالنص  
 .الذي  تحيط بو أو تصاحبو

 ،وبعد ىذا  العرض الشامل  لألنواع التي تصنف المصاحبات  النصية  وفقيا
آثر جينيت  أن  ،صيل و التحميل فيما يمي من أقسام  الكتابوالتي سيتناوليا  بالتف

ده بمالحظتين تتصالن اتصاال وثيقا  بالوجود  التاريخي  لممصاحبات ييختم  تمي
 :النصية 
تتمخص األولى  في أن لكل  عنصر من عناصر المصاحبات النصية  -

ال حتى بعضيا اآلخر طوي انتظر و ،فبعضيا قديم  قدم األدب ،تاريخو الخاص
 إلى زمنفي حين تأخرت عناصر ثالثة  ،يظير بشكل رسمي مع ظيور الكتاب

في المقابل و . مجيء الصحافة ووسائل  اإلعالم الحديثة لتعمن عن ميالدىا
 .ما تنيض  بدور مشابو  كياختفت بعض  العناصر أو استبدلت  بأخرى 

طورا سريعا و مازال يعرف ت، فقد عرف ،أما الصنف األخير من ىذه العناصر
  .وداال عمى التحوالت التي يشيدىا التأليف

عن بعض  الثبات تنفي صفة الو حري بنا أن نشير إلى أن ىذه  التحوالت 
فمئن تخمى العنوان مثال عن ، عن بعض الجوانب فييا ،العناصر، أو عمى األقل

فإن مقدمة المؤلف لم تفقد شيئا من خصائصيا   ،بعض مميزاتو بفعل التطوير
 .صيغة المادية لتقديمياالكان من  إال ما ،لجوىريةا

و  الثانية في عقد جينيت الصمة بين التطور التكنولوجي  المالحظة تتمثل و -
 و،منحيا وسائم"أيو، ىو الذي ر في  التطور التكنولوجي،ف ،بين المصاحبات النصية

ستبدال، واال ،من مثل  االنزالق ،تتجمى في الظواىر الالمتناىية وفرصو التي
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تضمن  ليا االستمرار عمى مر القرون، وفي مستوى  وكميا ،والتعويض،والتجديد
  13".و الفاعمية      تمكنيا من الترقي في النجاعة  ،معين

و ىكذا بفضي بنا التدبر  في األعمال  الثالثة  لجينيت إلى التعرف عمى كيفية ترقي 
سر الرابض وراء ىذه الما : لتساؤلىذا الناقد  في درجات البحث بشكل يحممنا عمى ا

عمى األطراس و  توالخطى الرصينة التي  تقحمت عالم الشعرية من كوى ضيقة وفتح
 العتبات ؟

؟ أم ىما معا؟  أم ىي المراكمة المعرفية المؤسسة لمفاعمية النقدية ؟أىو ظمأ المعرفة 
والرؤية  ،فاىيممنيجية تنيض عمى التدرج ، وتوليد  المقبس من شرارة يضاف إلييما 

 .الشمولية
ج مولم يستطع مغالبة تمج ،لم يقنع جينيت بما انتيى إليو في خطاب المحكي

عن أطرىا العامة و الخاصة، و  األسئمة وقمقيا،  فراح يبحث لمشعرية عن متمماتيا،
 .فمن جنس العمل إلى نسجو، ومن شعرية المتن إلى شعرية العتبة

و فيما يجعل منو أثرا جماليا يصنع تفرده  ،كيفي شعرية المح" جينيت"إدا، بحث 
سواء أتعمق األمر، بمرسل المحكي و تصرفو في  ،من بنياتو المؤتمفة و المختمفة

لينبري بعد دلك  ،ووظائفو ووضعياتو، أو بمتمقي المحكي ،اهؤ غو ور يوفي ص ،زمنيتو
المدخل "، فكان إلى ضبط العالقات األجناسية التي تقيميا األنواع األدبية فيما بينيا

محاولة لرصد المجرد، وسعيا إلى تثبيت الركون إلى ىذا المبدأ  "إلى النص الجامع
معين ينتمي إليو العمل األدبي ، ومن ( genre)النقدي الفعال المتمثل في وجود جنس

غير أن فيما ذىب . ثم ينتقل موضوع الشعرية من النص المفرد إلى النص الجامع 
عالم تتأسس شعرية :نا إلى طرح سؤال أولي ممح ىوإليو جينيت ما يدفع

أم عمى  ي؟محتواه الموضوعات عمىأم  ؟عمى شكل العمل ؟عموما( النوع)الجنس
 .الغايات المرجوة من ورائو

فإننا نعي  ،ونحن إذ ندرك صعوبة السؤال بناء عمى اإلشكاالت التي يحيل عمييا
يا التي يثيرىا النقد بالنظر إلى قابمية من أعقد القضا "الجنس"أو " النوع"أيضا أن مبدأ 

 .بالتالي المشقة التي يجدىا من يمزم نفسو باإلجابة نتصورالنوع لمتغير والتبدل، و 
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في رحم وعد قطعو جينيت عمى نفسو في " األطراس"تخمقت وبعد فترة وجيزة 
من فكانت الكتابة من الدرجة الثانية التي توقفنا فييا عمى آيات  ،"النص الجامع"

في ىذه الدراسة التناص  جينيت التصنيف لم يسبقو إلييا أحد إذ استبدل
intertextualité  بما ىو أعم و ىو المتعالية النصيةtranstextualité  ، من ىنا و

بعد أن " النص المتعالي"إلى " النص الجامع "من جديد من  ةيتحول موضوع الشعري
عان النظر ، فمم يعد النص الجامع صرف جينيت جيدا في التمحيص و التدقيق و إم

 .إال ضربا من األضرب الخمسة التي تنضوي تحت إطار المتعالية النصية
 الوضع بالنسبة إلى النص الجامع، فقد غدت لمنص المصاحب ىو و إذا كان ىذا

المتن ،  ية شعريتو الخاصة التي ال تنفصل عن شعر "دفتي العتبات"بين  المنزل
األجناسي لمعمل، وال عمى السياق  عنصرالعمى  فقط تحيل فالمصاحبات النصية ال

نما تعمل عمى ربط  الزماني و المكاني و المادي الذي يندرج ضمنو النص فحسب ، وا 
وآفاق  ،وكذا في صيغ قراءاتيم ،فيي التي تؤثر في اختياراتيم لمعمل بين النص بقرائو

 .معنى النص دوباختصار في تحدي ،انتظارىم
ل إليو فيما ىو موصول بالشعرية، أن جينيت ظل يتقمب في إنزال و غاية ما نص

ىي خميقة بو ، فولى وجيو أنحاء عديدة حتى انتيى بو  الشعرية في الحيز الذي
األمر عند التعالي النصي، ولعمو رضي بما يتيحو ىذا اإلطار من إمكانات تجمي 

فترة مكبمة في إسار بعد أن ظمت ل ،الشعرية أكثر، وبسط نفوذىا عمى فضاءات أرحب
 .أو رىينة تصنيف أجناسي ضيق ،مفيوم محاكاة جوفاء
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 الهوامش 

 

مدخل إلى النص الجامع، ترجمة عبد العزيز شبيل، المجمس األعمى  لمثقافة  : جيرار جينيت  (3
 .3999القاىرة 

2- Gérard Genette : introduction  à  l'archi texte, coll.  poétique, Editions  du 

seuil, paris 1979. 
3- Gérard Genette: Palimpsestes , Editions  du seuil , paris 1982. 

4- Gérard Genette : seuils, coll. points, Editions du seuil, Paris 1987. 

5- Gérard Genette : introduction à l'archi texte, p.86 

6- Op.cit, p.86 

7- Op.cit, p.87. 

8- Op.cit, p.87 

9- Gérard Genette :Palimpsestes, p.7. 

 في اليامش يشير جينيت  إلى تأخره في رد األمور  إلى نصابيا  فيما يتعمق  باستعمال  * 

  3974قد اقترحو سنة   "louis Marin"الذي  كان لوس  ماران  "Architexte"مصطمح 

 10- Op.cit, p.7 
11- Op.cit, p.16 

12- Op.cit, p.8 

13- Op.cit, p.8 

14- Op.cit, p.10 

15- Op.cit, p.11 

16- Op.cit, p.12 

17- Op.cit, p.12 

18- Op.cit, p.12 

ىذا  المصطمح جانب من التفاؤل فيما يتصل   بدور   أن فيبقصد التوضيح، أشار جينيت  إلى ** 
ال ينفي  وجود  القارئ  الذي  لم  يوقع  شيئا، وأن األمر ىنا، موكول  إلى اختباره، لكن ذلك

 .وممؤشرات أجناسية أو غيرىا تمزم  المؤلف باحتراميا في الغالب خوفا من سوء تمقي  القارئ لعم

مطمقة ، ولذلك  نجده يحدد التاريخ   والأكد جينيت أن  النتائج  التي توصل  إلييا ليست نيائية *** 
أن ثم إدراكا  لخمس ( 3983توبر أك 31)يبدو لي اليوم " :الذي أدلى  فيو  بيذه النتائج  فيقول

 ."عالقات، سأقوم بتصنيفيا وفق ترتيب  تصاعدي  تقريبا بحسب  التجريد و االستمزام
إلى أصميا  اإلغريقي، و ىي الصحيفة "Palimpsestes" أرجعت كممة  "الروس" في معجم.

 .أطراس جمع طرس  في العربية التي خطت عمييا كتابة  ثم محيت و تقابميا
19) Petit Larousse, en couleurs,1986, p 661 

20) G. Genette : Seuils , p.7. 
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21) Op.cit, p.8. 

الذي قصد   Borgesيعود  إلى بورج    ""seuilبة تع يوضح جينيت أن إستعمال  كممة **** 
 . .Préfaceبيا  مقدمة 

22) Op.cit, p.8 
23) Op.cit, p.11. 

شارتو  في اليامش إلى أنو اقتطع ىذا  النعت من نرجح ذلك  عمى الرغم  من  إ***** 
في دراستو "A.Compagnon"   الذي استعممو  كومبانيون   "Périgraphe"مصطمح

  "La Seconde Main"الموسومة باليد الثانية 
 A.Allaisألفونس  أليو  -كما قال-أخذ جينيت  ىذا المصطمح  عن أستاذه الفاضل ****** 

 ".قبل موتو"أو " في حياتو "خاص بيذا األخير ، و قصد بو و يبدو أنو  استعمال 
البحث عن  "الذي  ال يمكن لقراء عممو   Proustيعطي  جينيت  مثاال لذلك  ببروست******* 

وأنو شاذ جنسيا خاصة وأن عممو  ،أن يغفموا كونو من أصول نصف ييودية  "الزمن الضائع
 .يحمل ىذين  المعطيين 

26)Op.cit, p.15 
27) Op.cit, p15 

28) OP.cit, P.16 

29) Op.cit, P.16 

30) Op.cit, P.19 

31) Op.cit, p.p 19-20. 
 

 

 
 
 

 

 

 



 3229جانفي  32التواصل عدد 

 

 13 

ورؤية لألدب والنقد خميقة بالدراسة  مميز، ومنيج في البحث خاص، في الكتابة
 :يذلك فيما يم يمكن حرر إجماال والتمحيص، و

بحث في الجزئيات ليؤسس منيا رؤى ترل إلى حد لألفينا ىذا الناقد مولعا با -
ما كتبو نجد جينيت يشير إلى قضية  ااستقامتيا نظريات قائمة بذاتيا، ففي أغمب م

وعجزه عن اإلحاطة بيا في الموضع ذاتو ، ثم  عرضا، ويعمن عن قروره في تناوليا
مجريا عمييا ما ينبغي إجراؤه من بحث و تقص  وتفريل قول  ،ال يمبث أن يعود إلييا

في إثارتو لقضايا ىامة  ،بين ذلك عمى سبيل المثالتحتى تستوي بينة المالمح ، ون
 lntroduction à" "3النص الجامع مدخل إلى" بشكل عابر في كتابو 

l'architexte"،2"أطراس" ثم إفراده دراسة تفريمية شاممة ليا في كتابو 
"palimpsestes"،نظرة عجمى عمى مسائل دقيقة  جينيت و في ىذا األخير ألقى

عمل آلة البحث فييا ، وتعمقيا و سبر أغوارىا القرية ، فكان أن أ ليعود إلييا بعد
 .وسنعود إلى ىذا الحقا بشيء من التفريل"  seuils" 1"عتبات " كتاب 

 ،ال يجد جينيت حرجا في اإلفادة مما يطبع كل مرحمة من مراحل النقد من تطورات -
ونجده يدلي بدلوه فيما استجد، ليأتي بالجديد وبالمفاجئ أحيانا، وبالمكرور و المراجع 

و "I  "figures Iرور " ومثل ذلك ما نقف عميو في الكتب التالية ،أحيانا أخرى
الجديد في خطاب  " أو كتاب" discours du récit" "كتاب خطاب المحكي 

 ." nouveau discours du récit" "المحكي 
يرتد ىذا التميز إلى طريقتو في الكتابة التي  ، وقدجينيت متميزا موب أسيبدو  -

اغتو المتفردة التي تشف ال عمى دقتو العممية وررامتو المنيجية فحسب، بل عمى ري
وعناء   ،أو تشوب تمقيو بضبابية ال تنقشع إال بعد إعمال فكر ،قد تربك القارئ أحيانا
 .تدارس وعمق تفحص

وأظير ما تطالعنا بو نرورو في ىذا السياق، شيوع استعمال القوسين إلبداء 
أو و تسجيل استغراب أو تعجب أو حيرة ، أو تثبيت قناعة أو توضيح، أ رأي متحفظ،

عالن عن نسيان، وىو فوق ذلك يررح حينا و يممح حينا آخر، يطيل الوقوف إل
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وقد ال يعود و أشير عبارة لو في  ،فيطنب حينا، ويوجز عمى وعد بالعودة أحيانا كثيرة
 ."  j'y reviendrai plus tard"أو  " j'y reviendrai" :كتبو ىي
ص ما نرا أدبيا، إذ انطمق جينيت في البداية من البحث فيما يجعل من ن -

ليفتح ممرات  ،بدأ مما يرنع شعرية المحكي، ومما يميز المحكي عن غيره
عبر منيا إلى البحث فيما ينسج من المحكي نرا، إلى مكاشفة دقائق تشكمو 
لتقري حقيقة انتمائو وأجناسيتو، وىو في كل ذلك يفيد من منجز معارريو 

و يتضح ذلك من  ود سابقيو،من النقاد و الدارسين، ويعول أيضا عمى جي
وشواىده  المتنوعة عمى مراجع و مرادر يكون قد استقى  ،إحاالتو الكثيرة

بعض أفكارىا أو استثمر بعض مرطمحاتيا، وال نكاد نقع في كل ما كتب ، 
 .عمى دراسة جاءت خموا من إحاالت كيذه

 ،الناقد خطو ىذا ما ونحن إذ نذكر ىذه الخرائص، فإننا ندرك عدم إلمامنا بكل
لتبين  ،وكل ما سح بو مداده، وحسبنا أن نتمكن من ورل حمقات أعمالو اآلنفة الذكر

الكثير من األسئمة، ويستأثر باىتمام بمعالميا و تدبر فاعميتيا في حقل يعتمل 
 .الدارسين في أيامنا

أنفق جينيت جيده في البحث في نظرية  "مدخل إلى النص الجامع"ففي كتاب 
شعرية أرسطو و أفالطون وروال  ذ ظيوربية إذ حاول تتبع حضورىا مناألجناس األد

 تحوليا إلى التعبيرية زمن اختزاليا في المحاكاة إلى زمن إلى عرر متأخر، أي من
 .وما بعدىا

وما يحسن التوقف عنده ىينا، فيما ىو مورول بدراستنا، ىو الفرل الحادي 
لالنتقال من الحديث عن الجنس األدبي عشر من ىذا الكتاب، وفيو عاينا تطمعا باديا 

 يلم التعالي النرابحسن تخمص، ولوج عو ذلك أن جينيت آثر، ،إلى النص
textuelle la transcendance ،كل ما"فحده بكونو، وىو الجانب الذي يعنيو منو 

و ضمن التعالي  4" يضع النص في عالقة ظاىرة أو خفية مع نروص أخرى
الحضور "منو المفيوم الجاري لمتناص، وىو   intertextualitéالنري يدرج التناص 
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وىو ما يطمق عميو مرطمح  ،الحرفي برورة كاممة أو غير كاممة  لنص ضمن آخر
 .  la citation 5الشاىد

 leتانص ية كالنص البعدي أو المدومن ىذا المفيوم يولد جينيت مفاىيم أخرى جدي

métatexte ي تربط شرح نص بالنص الذي العالقة العابرة لمنروص الت"و ىو
 .و قد قرد بو عممية نقد النروص في ذاتيا. 6"شرحو
" أو" الموازية وصالنر"عده ضربا من ضروب التعالي النري وىي  ما أما

أن جينيت أبدى حذرا كبيرا  نافقد الحظ"  la paratextualité"النروص المراحبة 
 ،ثم 7"ني لم أجد تسمية أفضل أل ىكذا سأسمييا":يقولفيو في تعاممو مع المرطمح، 

 .ا يوما مايباالىتمام ب ايردف بيذا الترريح المتردد وعد
ما  إلى"palimpsestes" "أطراس"كتابو وكان جينيت عند وعده، فقد عاد في 

و قد أشار إلى ،"la paratextualité" "النرية المراحبة" سماه في كتابو السابق 
يتو في موضع آخر، مضوع ىذا العمل ىو ما سإن مو " :ذلك في بداية الكتاب بقولو

وقد وجدت منذ ذلك الحين ما ىو  "حسنأفي غياب مرطمح "، النرية المراحبة
و لذلك فقد وظفت  النرية المراحبة  ،أحسن أو أسوأ، سنحكم عمى ذلك الحقا

 . 8"لتعيين شيء آخر
ى مدخل إل" بعض ما ورد في كتاب  "أطراس"وىكذا استدعى جينيت في كتاب 

مق في ثناياه، فأثمر عفأمعن فيو النظر، ثم قام عمى تمحيرو والت" النص الجامع
 .رؤية واضحة جمية قواميا المفيوم المحدد والمرطمح الدقيق 

و إنما عن العديد من المسائل  ،"النرية المراحبة "  لم يعدل عما تعنيوفيو 
" و    " التناص"ا مع كل من شبكة العالئقية التي يقيميلباو  ،النري المرتبطة بالتعالي

 في سياق أرحب عندما" التعالي النري" ، ذلك أنو عاد إلى إنزال "النص الجامع
 *النرية الجامعة 9" جيده لمنظر في الشعرية التي لم يعد موضوعيا  ررف

"l'archi textualité " نما التعالي النري ، وقد عزز "la transtextualité"وا 
يقوم عمى  الذي ظم التعالي النريترنيفو العالقات التي تنجينيت ما ذىب إليو بت

تانرية أو النرية يوالم ،والنرية المراحبة ،التنارية:وجود خمسة أضرب ىي
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التي قد  la transtextualitéوآخرىا النرية المتعالية  والنرية الجامعة، ،البعدية
لدراسة، وقد وىي موضوع ىذه ا،  hypertextualitéليا ىنا مرطمحا جديدا ىو 

 hypertexte إنني أسمي إذا نرا ناسخا " :ىا عمى النحو التاليدأعاد رياغة ح
والتحويل غير المباشر ... كل نص مشتق من نص سابق بواسطة التحويل البسيط

 .31"الذي نسميو محاكاة
و لم يقنع جينيت بما انتيى إليو فيما يتعمق  بالتعالي النري أو التناسخ النري، 

متدرعا بعدة مفاىيمية ،  ، طةو رى إلى بقية األضرب يخط ليا حدودا مضبفقد انب
 :فكانت عمى النحو التالي ،تكفل ليا االستقامة

 ،أول من اكتشفو بيذا االسم" جوليا كريستيفا"كانت  intertextualité:التناص  -3
و يمكن ليذا . 33"الحضور الفعمي لنص داخل نص آخر"ب  عنده يتحددوىو 

  32:يتجسد في ثالثة أشكال كبرى ىي الحضور أن
وىو الذي يمتزم فيو بحرفية النص ، ويررح فيو : la citationالشاىد   -أ 

واإلحالة عمى المرجع فيو  ،وىو شكل تقميدي يقوم عمى وضع المزدوجتين ،بالحضور
 .غير إلزامية

لرغم من ال يتم فييا الترريح باستعارة نص عمى ا: le plagiatالسرقة االدبية  –ب 
 .اقتباسو حرفيا

و فيو ال يؤخذ النص بحرفيتو، وال يررح :  l'allusionالتعريض أو االلماع  –ج 
فشكمت حضورا  ،بعممية االستعارة التي يفترض أن تكون قد حدثت بين نص و آخر

 .قد يكون رريحا أو مضمرا
ات التي و قرد بيا مجموع العالق:la paratextualité       النرية المراحبة – 2

يقيميا النص مع ما ال يمكن تسميتو إال بالنروص الموازية كالعنوان و شبو العنوان 
intertitre  والعنوان الفرديsous-titre ، والمقدمةpréface  ، والممحقاتpost-

face ، والتنبيياتavertissements   و التمييدavant-propos،             و
،  infrapaginales ليوامش السفمية من الرفحةوا، notes marginalesالحواشي 

 lesم و والرس  épigraphesوالترديرات ، terminalesوأواخر الكتاب 
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illustrations،  واإلعالن عما سيردرpriére d inserer  ، مما خطو المؤلف
autographes،   والشريطla bande و المجمد ،jaquette،          و غيرىا من
ة التي توفر لمنص محيطا متغيرا و أحيانا تعميقا رسميا أو غير اإلشارات الممحق

 .رسمي
أنو ال يود الخوض في الموضوع، وال يرغب "وفي ىذا المقام يجمو جينيت أمرا مفاده 

أرالتو وعمقو المذين يمكن أن تكشف عنيما  ه في معالجتو بشكل سطحي فيفقد
انتظار دراسة يتم فييا تقحم  أمل سلكنو ال يقطع عمى الدار  و.  31" دراسة الحقة

 .آفاق الزالت معتمة، وليس ىذا أوان التسمل إلييا
  إلى لم يستطع جينيت مقاومة إغراء البحث، فمضى يومىء ،وعمى الرغم من ذلك

 األمر ،أن لممراجبة النرية رالت بجوانب ذات حظوة في البعد التداولي لمعمل
من رميم ما عرف بالميثاق األجناسي وقع الذي تحدثو في القارئ الالذي يجعل من 

le pacte générique **،  منجم من أسئمة ال أجوبة "كما انتيى إلى ورفيا بأنيا
إعداده سمسمة من األمثمة التي أراد من خالليا تجمية أىمية المراحبة بعد   34"ليا

 .و إمكانات انفتاحيا عمى العديد من المناحي " النرية
إنيا عالقة  : la métatextualitéية البعدية أو الوارفة النر الميتانرية أو – 1
وال  ،ترل بين نص وآخر بحيث يتضمن الثاني حديثا عن األولو ، "التعميق"و" النقد"

تبدي ىذه العالقة حاجة إلى معرفة ما إذا كان ىذا الحديث رريحا معمنا أو ضمنيا 
لما  ،ما تكون خارجية فالنرية الوارفة عادة ،ولكنيا تتطمب بعض التحديد مضمرا،

و يتميز عنو بوجود  ،يأخذ التعميق النقدي شكل الجنس المخالف لمنص الذي ينقده
فالمبدع ىو مؤلفو ودار نشره، أما إن كان النقد داخميا مندمجا في النص اإلبداعي، 

 ، ىاالتعميق عمى النروص، أو نقد ذلك من قبيل ينيض بو ، وحينئذ يكونالذي 
 .نص من التناصاتيلميقرب  اما وىذا 

األكثر  "ذىب جينيت إلى عد ىذه العالقة: .Architextualitéالنرية الجامعية  -4
في جنس من األجناس  ما التي تحدد انتماء نص ، فيي35"يدا   واألكثر ضمنيةر تج

األدبية، ومن ىنا جاء نعتو ليا بالبكماء تأسيسا عمى إحالتيا األثر عمى جنس، ومن 
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عالقة أساسية بالنسبة إلى إنتاج النص إذ أنيا تؤطر انخراطو في نظم ثم تغدو ىذه ال
و أساسية أيضا في تمقي ىذا النص، ذلك أن القراء يذىبون مذاىب  ،يا سمفاستم تأسي

 .مختمفة ومتباينة في تفضمييم لألجناس األدبية
النرية "و "النرية الجامعة" ويحرل من ذلك استتباعا انعقاد الرمة بين 

عمى اعتبار تمثيل ىذه األخيرة لما يحيل عمى أجناسية النص كأشباه " بة المراح
رواية، شعر، )من مثل  ،العناوين الفرعية التي تعين الجنس األدبي عمى الغالف

بل إننا  ،ن النص غير مطالب بأن يعمن عن رفتو األجناسيةأل، ( إلخ....مقاالت 
 النظام ميام النص تقرير أمر ليس من:"نمفي جينيت يذىب أبعد من ذلك حين يقول

األجناسي الذي ينخرط فيو، إنيا ميمة القارئ، و الناقد و الجميور، فيؤالء يستطيعون 
 .36"أن يطعنوا في النظام الذي أفضت بو إلييم النرية المراحبة

فإن ىذا يعضد الرأي السائد الذي مؤداه أن عدم ثبات األجناس  ،و أيا كان الشأن
التغيرات التي تمحقيا عائد إلى تغير المعايير التي ترنف و يخي، عبر التطور التار 

والغايات  ،وفقيا كاألشكال التي تأخذىا والمحتويات الموضوعاتية التي تتضمنيا
 .واآلثار الناجمة عن إدراكيا ،المستيدفة التي تروم بموغيا

يات أن ما كان يعد تراجيديا من تراجيد ،لذلك أمثمة منيا'' جينيت''وقد ضرب 
لكنو  ،ليست رواية إطالقا'' رواية الوردة '' لم يعد ينظر إلييا كذلك، وأن '' كورناي''

باإلدراك "يستدرك أن ذلك ال ينقص من أىمية ىذه اآلثار األدبية شيئا، فالعبرة 
القارئ '' أفق انتظار''و يحدد عمى المدى الواسع  ،كما نعمم،األجناسي الذي يوجو 
 . 37"لعملويحدد بالتالي تمقي ا

قد رنف عالقات المتعالية النرية فجعميا ' جينيت'ونخمص إلى القول إن 
عمى  ،فتورل إلى أنيا ،وبحث فيما يمكن أن ينشأ بينيا من رالت ،***خمسا

فراحيا عن نفسيا ،الرغم من تنافرىا فيما يتعمق بدرجات تجريديتيا نفوذة فيما  ،وا 
'' وما يوحد بين  ،ال يمكن أن ينكر'' صالميتان''بينيا، فما يقوم بين التناص و 

ال يجحد، أما دالالت االحتواء و االنتماء '' النرية الجامعة'' و '' النرية المراحبة
 .                        و التجاور التي تربط بين ىذه العالقات فيما بينيا فيو مما تشيد البحث عميو أساسا
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، وكان قد أعطى لقارئو وعدا بذلك، "العتبات"إلى '' جينيت''ينتقل '' األطراس''ومن 
 ،ويناقد المرطمحات، ودقتو في رياغة العن في'   جينيت' و عمى الرغم من تفنن  
المخطوط  ني التي تع palimpsestes ربط بين األطراسالفإن قارئو يجدد عنتا في 

ه بو في ، وبين ما وعد38"فيو والذي يتم محوه إلعادة الكتابة ،عمى الرق المكتوب
دراسة، وعاد إلييا '' لممراحبة النرية''بأن يفرد '' مدخل إلى النص الجامع''كتاب 

بعالقاتيا '' المتعالية النرية ''فعال لكن ليؤجميا إلى حين، ويربح مدار بحثو 
استمرأ األمر، فراح في كتابو يطمق الجزء عمى الكل، فيجعل '' جينيت'المختمفة، وكأن 

   .''المراحبة النرية''ما يتنزل ضمن عنوانا ل'' عتبات''
قد دفع بعض ما يمكن أن يرمى بو العنوان من غموض '' أطراس''ولئن كان في 

فإنو في عتبات آثر استفزاز قارئو ليمج معو  ،حين أضاف الكتابة من الدرجة الثانية
قبل الجوس في مسارب الكتاب، رأينا و  .العتبات، حتى يحسن الدلوف إلى النروص 

تمييد الذي يتردره، فوقعنا عمى إجمال لمدراسة قبل النمقي ولو نظرة عجمى عمى أن 
في التعريف بالمراحبة النرية التي ال يمكن ألي '' جينيت''تفريميا، حيث شرع 

ىذا من ضثم ت  ،بجعمو حاضرا أوال" نص االستغناء عنيا إذ ىي التي تتكفل 
كو، اليوم عمى األقل في شكل حضور في العالم، كما تمكن من تمقيو واستيالال

 .39"كتاب
 شارة إلى استعمالو ليذا المرطمح فيوىذا ىو ديدنو لإل ،أيضا'' جينيت''كما عمد
،وىو بيذا يرل الالحق بالسابق، ويؤكد عمى خريرة لريقة ''أطراس''كتاب 

بمساره، وىي العناية بالجزئيات واالستغراق في البحث في جوانبيا الدقيقة حتى تستقيم 
 .أو مبحثا  انظرية أو منيج

الوقوف عمى طبيعة  من تمكننا أيضا ،ونحن نتقرى أنحاء النظر في التمييد
 .le paratexte مع النص المراحب le seuil  "العتبة"العالقة التي تقيميا 

إن النص المراحب ىو مجموع المرافقات التي ": يجوز القول وفق ما ذىب إليو 
بشكل في عيون القراء أو الجميور  ،تريره كذلكالتي  وىي ،نص ما كتابا من تجعل
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مجال لنا إما لولوجنا إلى تفسح ال vestibule ردىة" **** ، وىنا تغدو العتبةعام
 .21"،و إما لمعودة أدراجناالداخل

ن بمرطمحات  ،وقد ظفر جينيت باستعماالت عدة ،و تعريفات شتى لمعتبة وا 
بين  zone indéciseبالمنطقة المترددة يسميا  c.Duchetمختمفة ،فكمود دوشيو 
يرفيا بأنيا بمثابة  philippe.Lejeune ''فيمييب لوجون''و ،داخل النص  وخارجو
حاشية النص المطبوع التي تتحكم في '' :فيقول  la frange الحاشية المزينة لمنص

 .23"الواقع في عممية القراءة برمتيا
ن كانت متباعدة في تشكميا، مت فإن أطرف ما فييا ىو  ،نافرة في غايتياىذه رؤى وا 

بعدة مفيومية، وأدوات ارطالحية أعانتو عمى رياغة ما ىو '' جينيت''إمدادىا 
'' جينيت''الذي استثمره  " المنطقة"ومن ذلك مفيوم  ،ماض إليو في ىذا المجال
فقد استنتج أنيا يمكن أن تكون منطقة مفضمة  ،"العتبة"لإلحالة عمى ما نعت بو 

بكل ما تحممو ىذه الكممة من دالالت  une transactionة قتازة لتسوية رفومم
و  ،وتحدد شكل التمقي ،البراغماتية واالستراتيجية التي تحكم رمة النص بجميوره

 .توجو طبيعة القراءة
 الرواية لو اكتفينا بنص :السؤال المنغرس في الثقافة الغربية'' جينيت''وىنا يطرح 

'' جويس''ودون أن يكون عنوان رواية  ،د بأي طريقة لالستعمالوحده دون أن تستنج
 .                       نقرأىا ؟ كنا، كيف ''عوليس'' و ى

ومن البين أن جينيت يروم من طرح ىذا السؤال توليد دالالت أخرى مما يمكن أن 
بالريغ يكتنزه مفيوم العتبة  وعمى وجو التحديد، فيما يترل بالوسائل المستعممة، و 

 .الموظفة، و كذا باآلثار الناجمة عنيا
ال يعدو أن يكون مكونا من " النص المراحب"ومن ىنا يخمص جينيت إلى أن 

مجموعة غير متجانسة من الممارسات و الخطابات بمختمف أرنافيا، و تضارب 
عرورىا، و لذلك قد يستعري تجميعيا  في أطر تقوم عمى معيار المشابية، 

لى ضميا بعض العنارر التي قد تمتقي في الغايات أو تمتئم في ويرير األمر إ
 .اآلثار الناجمة، ومثل ىذا التقارب أىم عند جينيت من تنوع مظاىر ىذه العنارر
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و ىكذا راح جينيت يحدد الخطوط العامة التي تضبط قوانين مرسمة المراحبة 
عة الخرائص النرية،  وذىب إلى القول بكون ىذه الخطوط ىي التي تحدد مجمو 

  substancielleو الجوىرية  pragmatiqueالمكانية، و الزمانية،  والنفعية 
لممراحب النري، حتى إنو ليكاد يربط ربطا وثيقا بين  fonctionnelleوالوظيفية 

 :معرفة العنرر المراحب لمنص ، وبين اإلجابة عن األسئمة التالية 
إن -ى ظير؟ و متى اختفى؟ ما ىو محل ىذا الراحب النري؟ أين ظير؟ ومت

و ما ىي خرائص مقامو التوارمي؟ من المرسل و  -اقتضى األمر طرح ىذا السؤال
 من المرسل إليو ؟ و ما الوظائف التي تحركو؟

، فإن وجود ىذا message materielفإذا كان المراحب النري ، مرسمة مادية " 
إما : إلى النص نفسوالنص يقتضي ضرورة وجود محل لو، يمكن تحديده بالنسبة 

ما في الفضاء الحجمي لمنص ذاتو، كالعنوان، والمقدمة، أو أحيانا  حول النص، وا 
  22."مندسا في تضاعيف النص كالعناوين الفرعية، أو بعض المالحظات

 spatialesو قد اختار جينيت ليذا الرنف من المراحبات النرية المكانية 
يكون جينيت قد نحت ىذا المرطمح أن ***** و نرجح "péritexte"نعتا ىو 

، و يعزز ما autourفي الفرنسية عمى ما يحيط " péri"انطالقا من داللة السابقة 
في  بوجود مرسالت آخر  عمى مسافة معينة من محيط النص ، وتكون"رجحناه قولو 

كالمقابالت أو (، إما محمولة عبر وسائط إعالمية األرل عمى األقل خارج الكتاب
كالمراسالت و اليوميات )أو متسترة تحت غطاء الحديث الخاص  )األحاديث
 21(."الحميمة

ما يحيط " "autour du texte"ونعاين بوضوح كيف استعمل جينيت عبارة  
،و لكنو نظرا لخرورية ىذا الرنف من المراحبات النرية ، فقد رأى أن "بالنص

و ألن   ،"épitexte"رت فرا" péri"بـ  épi"يوجد لو مرطمحا آخر، مغيرا السابقة 
"épi " فإن داللتيا عمى اإلضافة عمى الشيء أو " فوق"أو " عمى"تعني في اليونانية

الزيادة فيو، ىو ما حمل جينيت عمى توظيفيا ، ومن ثم كانت مقابمتنا لممرطمح 
"épitexte " بالنص الزائد أو النص المضاف. 
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ضمن الوضعية المكانية " النص الزائد"و " النص المحيط" و ينتظم كل من 
لممراحبة النرية، أما الوضعية الزمنية ، فإنيا تتحدد بمرجعية تاريخ ظيور النص، 

 originaleو يضبط جينيت ىذا المرجعية بتاريخ ردور الطبعة األولى أو األرمية
 :من ىذه  المراحبات النرية  24،وقد تمكن جينيت من ررد ثالثة أضرب"
حيث يتم اإلعالن مسبقا عن  paratexte antérieur: مراحب نري سابق -3

 .العمل األدبي في نشرة دعائية، أو عن طريق نشر مسبق في مجمة أو دورية
األكثر حضورا في التقميد  وىو paratexte original: مراحب نري أرمي –2

 .، كأن تردر مثال، المقدمة مع النص نفسواألدبي، إذ يتزامن ظيوره بظيور النص
و مثال عمى ذلك ما يالحظ عند  paratexte ultérieur: نري الحقمراحب  –1

 .ردور طبعة ثانية لمنص ، إذ غالبا ما يردر بمقدمة
و تتفاوت ىذه المراحبات الالحقة في مداىا، فبعضيا يكون قريبا من العمل حيث 

مراحبا الحقا  “تكون الطبعة غير بعيدة ،و قد اكتفى جينيت في ىذه الحالة، باعتباره
المراحب الالحق الذي تطول فيو المدة التي تفرل الطبعة “وكفى بينما وسم “ 

 paratexte ultérieur“بالمراحب الالحق المتأخر “األولى عن الطبعة الثانية 

tardif وىنا يبرز احتماالن لمتأخر ، : 
يمكن ورف ىذه المراحبات الالحقة المتأخرة  إذا كان مؤ لف العمل قد توفي، -

 .  posthunesة بالبعدي
إذا كان مؤلف العمل حيا فيمكن ورف ىذه المراحبات الالحقة المتأخرة  -

 .anthumes****** بالقبمية
ثم أفضى التوغل في البحث بجينيت إلى إدراك حقيقة مفادىا أن المراحب 
النري يمكن أن يختفي نيائيا، أو يحتجب ليعود في أية لحظة، و يكون ذلك بقرار 

 .و بتدخل خارجي أو بموجب مرور الزمنمن المؤلف، أ
و ىنا يؤكد جينيت أن ىذا االحتجاب الكمي أو المؤقت يحدث لممراحبات النرية، 

، ويضيف أن péritexteأو نرورا محيطة  épitexteسواء أكانت نرورا زائدة 
 .ذاك النبض المتقطع الذي يالزم ظيورىا يرتد إلى أن طابعيا وظيفي باألساس
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وضعيتان األوليان قد سمحتا بإقامة ترنيفات لممراحبات النرية ولئن كانت ال
و    باعتبار مواقعيا المكانية والزمانية، فإن لمسألة مادتيا أو جوىرىا وضعا خارا 

 .مباينا بالنسبة إلييما
و مأتى الخرورية نابع من كون أغمب المراحبات النرية تقريبا ذات طبيعية 

كالعناوين، والمقدمات، واألحاديث،  verbale، أو عمى األقل قولية textuelleنرية
 .وغيرىا من الممفوظات التي تتقاسم النظام المغوي

و المتفحص لممراحبات النرية يدرك أنيا عادة ما تتجمى أمامنا نرورا قائمة 
بذاتيا، لكن ذلك ال يعني إغالق الدائرة فال تنفتح  ألشكال المراحبات األخرى 

مثل اختيار شكل مطبعي معين ال يخمو )أو المادية  )كالرسوم(جميات  األيقونية كالت
كأن يكون المراحب  purement factuelleأو الوقائعية الخالرة  )...من داللة

النري تعميقا عمى النص، فيمارس بذلك تأثيرا عمى إدراك القراء ليذا النص، ويتحقق 
 :ذلك

سن مؤلف النص، و ىما عامالن يؤثران إما بواسطة ما ىو مورول بجنس و  -
في القراءة  ويوجيان ريرورتيا، إذ تختمف رؤيتنا لنص ألفو راحبو في شبابو عن 

 . نص ألفو في شيخوختو، كما أننا ال نقرأ رواية كتبتيا امرأة كما نقرأ رواية كتبيا رجل
أو بواسطة ما ىو مورول بتاريخ العمل أي ارتباطو عادة بالعرر الذي  -

نجز فيو، وال يكتفي جينيت بيذه الخرائص المميزة لراحب النص، فيضيف أخرى أ
أقل أىمية مثل اإلشارة إلى انتماء المؤلف إلى ىيئة أكاديمية معروفة، أو حرول 

 .العمل عمى جائزة أدبية
 

مثل السياق العام الذي يتفرع إلى أنواع  ،ثمة خرائص أخرى تبدو أساسية أكثر
 :منيا  عدة،
لمؤلف بمجموعة المؤلفات  ماالذي يربط عمال  auctorialسياق التأليف -     

لروائي ثم نحيطيا برواية أكثر  ما كأن نعقد العالقة بين رواية ،األخرى التي أنتجيا
 . منيا شيرة
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والسياق  مثال، السياق األجناسي  الذي يتألف من وجود جنس الرواية -
 .اسع عشر القرن التكالذي يرنعو عرر ما،   يالتاريخ

« كل سياق يربح بالضرورة مراحبا نريا»:وىكذا يرل جينيت إلى القول
بإشارات تحمميا المراحبات النرية التي تقترن  ،ىذا األمر  في الغالب يتحققو 

أو ذكر الجائزة األدبية عمى شريط، أو اإلتيان بالنص ذاتو ، كتحديد الجنس األدبي ، 
باشر عن جنس المؤلف عن طريق ذكر الكشف بشكل غير مأو ، عمى ذكر السن

 .االسم أو غير ذلك
لكن الالفت لالنتباه أن مثل ىذه اإلشارات ليست ضرورية دائما لخمق لذيوع 

، ذلك أن بعض القراء يقرنون بين ما  المراداألثر  حداثوومن ثم إريت العمل  
و بين  ،عن سيرتيا الذاتيةما يعرفونو  ، و*******يعرفونو عن شخرية أدبية ما

العمل الذي أبدعتو، وىم بذلك يسقطون ىذه المعرفة التي تأخذ شكل المراحب 
 .النري عمى العمل

راحبة النرية، ويتحدد ىذا منرل اآلن إلى اإلطار النفعي التداولي لعنرر ال
وضعيتو التوارمية من حيث طبيعة  أو ،اإلطار بالخرائص الذي يميز مقامو

 la force illocutoireوقوة األداء القولي ،توومسؤولي ،ودرجة سمطتو ،المرسل
ىو منتجو  النري وال يشترط في ىذه الحالة أن يكون مرسل المراحب ،لمرسمتو
كما يمكن أن يضطمع بالميمة  ،، فقد يكون مؤلف النص ىو راحب التقديمالفعمي

أن ينيض الناشر بيذه  رفو، وبالمثل يمكناو معأشخص آخر غيره من أردقائو 
لية حين يشترك قانونيا مع المؤلف في عممية إخراج النص بما في ذلك المسؤو 

مراحبتو النرية، وقد يتقاسم المؤلف المسؤولية المراحبة النرية مع محاوره الذي 
 .يتولى اختيار الحديث، و نقل تفاريل ما دار بينيما

رى وي ،"الجميور" وفي مقابل المرسل يقف المرسل إليو الذي يمكن اختزالو في  
جميور كتاب ما يمكن أن يمتد "جينيت أن في ىذا االختزال بعض الجور، ذلك أن 

، وألجل ذلك يجب التدقيق أكثر، وفعال فقد تتوجو 25"افتراضا إلى اإلنسانية برمتيا
بعض المراحبات النرية إلى الجميور بشكل عام، ويتكرس ذلك في العنوان أو 



 3229جانفي  32التواصل عدد 

 

 41 

رى و بشكل مخروص عمى قراء المحاورات، فيما تقترر مراحبات نرية أخ
حينما  يظير و ثمة وضع ثالث ،كما ىو الشأن في مقدمات النروص ،النص فقط

و ىينا ال يراعى إن كان المراحب  ،يستيدف النقاد أو أرحاب المكتبات، أو غيرىم
 عنري نرا محيطا أو نرا مضافا، فميست العبرة في ىذا الموضع بمعرفة نو ال

من يتمقاه، ولذلك عمد جينيت إلى تسمية ىذا النمط المراحب النري و إنما ب
 "le paratexte public"بالمراحب النري الخاص بالجميور

 ،وفي المقابل ال ينبغي إغفال وجو آخر من المراحبات النرية الشفوية أو المكتوبة
و التي ليا رالت بالمقام التوارمي، وىي تمك التي يفضى بيا إلى  خارة من القوم 

انوا  معروفين أو مجيولين، وقد سماىا جينيت المراحبات النرية الخارة سواء أك
paratexte privé  التي يشكل الجزء الخاص بالمؤلف فييا ما يرسمو المؤلف نفسو

 intime paratexteالمراحبات النرية الحميمة  نياإ في يومياتو أو في غيرىا،
 .التي يكون فييا المرسل ىو المرسل إليو باألساس

 ول في ذلك، لكنحنالحظ أن جينيت أوغل في التفريل حتى بدا لنا و كأنو يتم و
مية واضحة، ولعمو في واقع األمر يطيل النظر و يجوده حتى تستقيم الرورة أمامو ج

وتفريمو من افتراضو وجود متمق يعد عميو كمماتو، ويتررد ىناتو،  ينطمق في توسعو
و قد جرتو اإلجابة  ،اعتراضات عديدةو كثيرة ويتعقب زالتو، ولذلك فيو يتوقع أسئمة 
أو إلى اإلقرار بالعجز عن اإلحاطة بما يند  ،عنيا إلى التفسير و الشرح واالستدراك

 .عن المحاررة في ىذا الموضع
معانا في التفريل، انبرى جينيت إلى التمحض لمبدأ المسؤولية وم  ن يتوالىا بدءا وا 

و ألجل ىذه الغرض قام باعتماد مرطمحين يقول  انتياء بالناشر،و  بالمؤلف ومعاونيو
و غير الرسمي    l’officielالرسمي : ىماو استعارىما من المعجم السياسي "إنو 

l'officieux..."26 
ع بيا المؤلف أو الناشر أو ىما مرسميا كل مرسمة لممراحبة النرية اضط"فعد 
وليتو، كما يندرج تحت وفي ىذه الحالة ليس بوسع المؤلف التنرل من مسؤ  ، 27"معا

المظمة ذاتيا كل ما يردر عن المؤلف أو الناشر، من نروص محيطة مادام 
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، أو التعميقات العنوان أو المقدمة األرمية: ذلكو من أمثمة  ،المؤلف عمى قيد الحياة
 .التي يوقعيا المؤلف نفسو في عمل يعمن كامل مسؤوليتو عنو

إلى العمل،  épitexteنروص المضافة فيترل عادة بال "غير رسمي "أما ما ىو
و كأننا .ن لديو القدرة عمى نفيو و إنكارهكاألحاديث والمسارات، وما يشابييا مما تكو 

و الناشر، وفي المقابل يشكك القراء في  فبجينيت يريد أن يعقد عالقة ثقة بين المؤل
ف كل ما يمكن أن يرل إلييم عن طريق النقاد أو الرحفيين وغيرىم من معار 

المؤلف، بل إننا نجده يؤكد في النمط الرسمي عمى وجود المؤلف عمى قيد الحياة ، 
 .بورفو شرطا لقبول النروص المحيطة 

 la"يالقول األداء قوة"و آخر مسألة انتيى إلييا في تناولو لمخرائص النفعية ىي 

force illocutoire du péritexte لمرسمة الراحب النري. 
مية جانب أثار الكثير من التساؤالت المتضاربة ، ويبدو أن النزاع و نعتقد أنو رام تج

بشأنو لم يفض بعد، ويتعمق بعالقة األثر و مراحباتو النرية بالمتمقي، وبعبارة أدق 
 يذىب المتمقي ضحية ليما، مدى إحالة المراحبات النرية عمى مغالطة أو تضميل

مثل اسم المؤلف أو تاريخ  فالمراحب النري يمكن أن ينقل لنا معمومة خالرة"
أو ىما  ،أو الناشر ،مثمما يستطيع أن يعرفنا عمى مقرد أو تأويل المؤلف ،النشر
 أيضا وىي الوظيفة األساسية ألغمب المقدمات، إنيا الوظيفة األساسية: معا

  28.."لمتوجييات األجناسية التي تحمميا بعض أغمفة الكتب، أو رفحات العناوين
ساقيا جينيت لتعزيز ما ذىب إليو تثير العديد من األسئمة المورولة  و األمثمة التي 

 .بالجانب األجناسي أو بالجوانب السياقية الخارجة عن النص
أن ىذا " و تعمو غالف الكتاب ال تعني في رأيو  ،فكممة رواية التي تراحب نرا ما

و كذلك        ، ايةاعتبروا ىذا الكتاب رو : معنى و إنما ىي إحالة عمى"رواية "الكتاب 
ألن  "ستندال "إن اسمي " مثال ، فإن ذلك ال يعني Stendhal"ستندال"نجد اسم  الم

األحمر و "أما عنوان عممو  " لقد اخترت ستندال اسما مستعارا لي " المقرود ىو 
أنا " تب قد قرد ا، كأن يكون الكعمى غير محممو هفال معنى لو إذا أخذنا" األسود

 ."األحمر واألسود: وضع عنوانا لكتابي ىوالمؤلف، قررت 
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اختيار العنوان يكون المؤلف قد  فيأو  ،اختيار االسم المستعار في: وفي الحالتين 
ذلك أن بعض  ،قد يردر المؤلف أيضا عن التزامو  ،ردر عن قرار حقيقي اتخذه

نجده  ، ومثل ذلك مامة الميثاق الممزم أكثر من غيرىااإلشارات األجناسية قد تحمل قي
عمى عكس أنواع أخرى  ،أو التاريخ ،أو المذكرات ،في أنواع خارة كالسيرة الذاتية
 .مثل الرواية و المقاالت و نحوىما

أما المراحبات النرية التي تأتي في شكل إشارة مفادىا أن ىذا الكتاب ىو جزء أول 
tome 1 أول قسم أوpremier volume  فتحمل معنى الوعد ،la promesse بما 

 .سيتبع من أقسام أو أجزاء 
النري أن  المراحب بمقدور وفقد رأى أن ،ولم يقف األمر بجينيت عند ىذا الحد

  Hugo "ىيجو" ف، injonctionبل إنو قد يأمر و يمزم ، conseilيرشد أو ينرح 
ينبغي أن يقرأ ىذا الكتاب كما : "يقول contemplations "تأمالت"ة كتابو مفي مقد

 .29"ميت نقرأ كتابا ل
و يخمص جينيت إلى أن لممراحبات النرية قدرة ىائمة عمى إردار األوامر 

ن قراءة ىذا يمك :الممزمة كما أن في وسعيا أن تأذن ببعض المباحات من مثل 
في إمكانيا أن  إن ، بلو يمكن القفز ىنا عمى كذا أو كذا، أالنص وفق ذلك النظام

لما تحمل المراحبات النرية  ،ىداءاتنجده في اإل ،و آية ذلك ماتنجز ما ترف
 .إلى فالن: فإنيا تكتفي بأن يكتب عمى إحدى الرفحات عبارة  ،قرارا باإلىداء

ي و يتحرل لدينا في آخر األمر أن ما يعتقده جينيت عمى المراحبات ال يساو 
، وأن في الوجوه التي ذكرىا في ترنيف ىذه ما يعتقده آخرون عمى النص ذاتو

وم عمى ذلك أن تعويمو الرئيس يق بينة، وبا من المبالغة و التجوزالمراحبات ضر 
الو  ،ناقد في آنو ، حاد المالحظة ، ثاقب النظرة مبدع  وجود قارئ موسوعي المعرفة  ا 

أو غايات الييئة التي تردر عنيا  ،، فما معنى أن يكشف القارئ كل مقارد المؤلف
 اىييا؟المراحبات النرية فيأتمر بأوامرىا و يتحاشى نو 

و النماذج  ،و فضال عن ذلك، فإن في اختيار جينيت لألمثمة التي تسعف رؤيتو
و تنامي حضورىا أ ،التي تعضد فكرتو، ما يحممنا عمى التفكير في مدى شيوعيا
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إلى التساؤل عن إمكان انسحابيا عمى  من جية أخرى، ، ويدعوناوفاعميتيا من جية
 .بمختمف درجاتيا، و كل أنواع النروص

ا آخر خط من الخطوط المتحكمة في تحديد المراحبات النرية فيو الجانب أم
، ق و أقواىا داللة عمى مبرر وجودهالوظيفي وىو أىم الجوانب عمى اإلطال

فالمراحب النري يظل في كل أشكالو و تجمياتو، خطابا ال يمتمك استقالليتو، فيو 
و لذلك فيو يوقف نفسو  ،دائما تابع لشيء آخر يمنحو مبررا لوجوده و ىو النص

 .لخدمتو
و         االستثمار الجمالي  و أيا كان شأن المراحب النري سواء عمى مستوى

و ميما كان المفسرة، يظير في اختيار العنوان الجميل أو المقدمة  الذي اإليديولوجي
فإن " ،و ميما كان القرد إلى عكس المفارقة التي يودعيا المؤلف فيو ،تأنقو

 subordonné à son"، تابعا لو م خاضعا  لنرواالنري يظل عمى الدو المراحب 

texte " 11 . 
متعمقة   لممراحب النري ةيلطبيعة الوظيفافالشك أن  ،و مادام  األمر كذلك

تمام  التعمق بنرو، ومن ثم  ال يمكن تحديد الخرائص الوظيفية  نظريا، وال إقامة  
( التداولية )ة والمكانية والمادية والنفعية يذلك أن الخرائص الزمن ،نظام مسبق  ليا

لممراحب النري تحتكم باألساس إلى اختيار حر ينيض عمى ممكنات ذات طابع 
فمثال تتعرف المقدمة إلينا عمى   ،ضمن  شبكة عامة و ثابتة،  alternatifتناوبي 
وقد  ،أو متأخرة  ،أو الحقة ،، و يمكن أن تكون أرمية"النروص المحيطة"أنيا من 

من وضع المؤلف أو من تأليف غيره، و ىذا ما يؤسس  لوجود نظام نظري،  تكون
ساس  تناوبي، أو عمى اختيار أعمى عكس الخرائص الوظيفية التي ال تقوم عمى 

ألن الغايات  التي تيدف إلييا  عديدة و متنوعة، بحسب نوع  ،بين وضعين أو أكثر
داء وظائفو، و لممقدمة  وظائفيا  التي و لإلى ،فممعنوان وظائفو ،المراحب  النري

 .يمكن أن تشترك فييا  مع وظائف اإلىداء
ىل يستوي عنوانان في الوظيفة عندما يكون أحدىما إيحائيا :ولمتوضيح نقول

؟ تطابق وظائف مقدمتين إحداىما الحقة واألخرى متأخرةتواآلخر رريحا؟ أم ىل 
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ظائف بعممية استقرائية يتم عبرىا إذ تتحدد ىذه الو ، شك أن اإلجابة ستكون الال
 .ومن ثم عمى وظائفيا  المختمفة ،الوقوف عمى أنواع المراحبات النرية

وننتيي إلى أن ما يبدو من تآلف ناتج عن تركيب  النص من متنو و مراحباتو 
وتخمص  ،تتناول األعمال واحدا واحدا ،ال يمكن إال أن يتعمق بدراسة تحميمية فردية

الوظائف التي  تضطمع بيا  المراحبات النرية و ترميا بالنص   إلى ررد طبيعة
 .الذي  تحيط بو أو تراحبو

 ،وبعد ىذا  العرض الشامل  لألنواع التي ترنف المراحبات  النرية  وفقيا
آثر جينيت  أن  ،والتي سيتناوليا  بالتفريل و التحميل فيما يمي من أقسام  الكتاب

ن اتراال وثيقا  بالوجود  التاريخي  لممراحبات ده بمالحظتين تترالييختم  تمي
 :النرية 
تتمخص األولى  في أن لكل  عنرر من عنارر المراحبات النرية  -

بعضيا اآلخر طويال حتى  انتظر و ،فبعضيا قديم  قدم األدب ،تاريخو الخاص
 إلى زمنفي حين تأخرت عنارر ثالثة  ،يظير بشكل رسمي مع ظيور الكتاب

في المقابل و . ووسائل  اإلعالم الحديثة لتعمن عن ميالدىا مجيء الرحافة
 .ما تنيض  بدور مشابو  كياختفت بعض  العنارر أو استبدلت  بأخرى 

و مازال يعرف تطورا سريعا ، فقد عرف ،أما الرنف األخير من ىذه العنارر
  .وداال عمى التحوالت التي يشيدىا التأليف
عن بعض  الثبات تنفي رفة اللتحوالت و حري بنا أن نشير إلى أن ىذه  ا

فمئن تخمى العنوان مثال عن ، عن بعض الجوانب فييا ،العنارر، أو عمى األقل
فإن مقدمة المؤلف لم تفقد شيئا من خرائريا   ،بعض مميزاتو بفعل التطوير

 .ريغة المادية لتقديمياالكان من  إال ما ،الجوىرية
و  ينيت الرمة بين التطور التكنولوجي الثانية في عقد ج المالحظة تتمثل و -

 و،منحيا وسائم"أيو، ىو الذي ر في  التطور التكنولوجي،ف ،بين المراحبات النرية
واالستبدال،  ،من مثل  االنزالق ،تتجمى في الظواىر الالمتناىية وفررو التي
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تضمن  ليا االستمرار عمى مر القرون، وفي مستوى  وكميا ،والتعويض،والتجديد
  13".و الفاعمية      تمكنيا من الترقي في النجاعة  ،معين

و ىكذا بفضي بنا التدبر  في األعمال  الثالثة  لجينيت إلى التعرف عمى كيفية ترقي 
سر الرابض وراء ىذه الما : ىذا الناقد  في درجات البحث بشكل يحممنا عمى التساؤل

عمى األطراس و  تووفتحالخطى الررينة التي  تقحمت عالم الشعرية من كوى ضيقة 
 العتبات ؟

؟ أم ىما معا؟  أم ىي المراكمة المعرفية المؤسسة لمفاعمية النقدية ؟أىو ظمأ المعرفة 
والرؤية  ،منيجية تنيض عمى التدرج ، وتوليد  المفاىيمقبس من شرارة يضاف إلييما 

 .الشمولية
ج ملبة تمجولم يستطع مغا ،لم يقنع جينيت بما انتيى إليو في خطاب المحكي

عن أطرىا العامة و الخارة، و  األسئمة وقمقيا،  فراح يبحث لمشعرية عن متمماتيا،
 .فمن جنس العمل إلى نسجو، ومن شعرية المتن إلى شعرية العتبة

و فيما يجعل منو أثرا جماليا يرنع تفرده  ،في شعرية المحكي" جينيت"إدا، بحث 
ق األمر، بمرسل المحكي و تررفو في سواء أتعم ،من بنياتو المؤتمفة و المختمفة

لينبري بعد دلك  ،ووظائفو ووضعياتو، أو بمتمقي المحكي ،اهؤ غو ور يوفي ر ،زمنيتو
المدخل "إلى ضبط العالقات األجناسية التي تقيميا األنواع األدبية فيما بينيا، فكان 

المبدأ محاولة لررد المجرد، وسعيا إلى تثبيت الركون إلى ىذا  "إلى النص الجامع
معين ينتمي إليو العمل األدبي ، ومن ( genre)النقدي الفعال المتمثل في وجود جنس

غير أن فيما ذىب . ثم ينتقل موضوع الشعرية من النص المفرد إلى النص الجامع 
عالم تتأسس شعرية :إليو جينيت ما يدفعنا إلى طرح سؤال أولي ممح ىو

أم عمى  ي؟محتواه الموضوعات عمىأم  ؟عمى شكل العمل ؟عموما( النوع)الجنس
 .الغايات المرجوة من ورائو

فإننا نعي  ،ونحن إذ ندرك رعوبة السؤال بناء عمى اإلشكاالت التي يحيل عمييا
من أعقد القضايا التي يثيرىا النقد بالنظر إلى قابمية  "الجنس"أو " النوع"أيضا أن مبدأ 

 .التي يجدىا من يمزم نفسو باإلجابةبالتالي المشقة  نترورالنوع لمتغير والتبدل، و 
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في رحم وعد قطعو جينيت عمى نفسو في " األطراس"تخمقت وبعد فترة وجيزة 
فكانت الكتابة من الدرجة الثانية التي توقفنا فييا عمى آيات من  ،"النص الجامع"

في ىذه الدراسة التناص  جينيت الترنيف لم يسبقو إلييا أحد إذ استبدل
intertextualité  بما ىو أعم و ىو المتعالية النريةtranstextualité  ، من ىنا و

بعد أن " النص المتعالي"إلى " النص الجامع "من جديد من  ةيتحول موضوع الشعري
ررف جينيت جيدا في التمحيص و التدقيق و إمعان النظر ، فمم يعد النص الجامع 

 .الية النريةإال ضربا من األضرب الخمسة التي تنضوي تحت إطار المتع
 الوضع بالنسبة إلى النص الجامع، فقد غدت لمنص المراحب ىو و إذا كان ىذا

المتن ،  ية شعريتو الخارة التي ال تنفرل عن شعر "دفتي العتبات"بين  المنزل
األجناسي لمعمل، وال عمى السياق  عنررالعمى  فقط فالمراحبات النرية ال تحيل

نما تعمل عمى الزماني و المكاني و المادي الذي ربط  يندرج ضمنو النص فحسب ، وا 
وآفاق  ،وكذا في ريغ قراءاتيم ،فيي التي تؤثر في اختياراتيم لمعمل بين النص بقرائو

 .معنى النص دوباخترار في تحدي ،انتظارىم
و غاية ما نرل إليو فيما ىو مورول بالشعرية، أن جينيت ظل يتقمب في إنزال 

خميقة بو ، فولى وجيو أنحاء عديدة حتى انتيى بو ىي  الشعرية في الحيز الذي
األمر عند التعالي النري، ولعمو رضي بما يتيحو ىذا اإلطار من إمكانات تجمي 

بعد أن ظمت لفترة مكبمة في إسار  ،الشعرية أكثر، وبسط نفوذىا عمى فضاءات أرحب
 .أو رىينة ترنيف أجناسي ضيق ،مفيوم محاكاة جوفاء
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 الهوامش 

 

مدخل إلى النص الجامع، ترجمة عبد العزيز شبيل، المجمس األعمى  لمثقافة  : جينيت جيرار  (3
 .3999القاىرة 

2- Gérard Genette : introduction  à  l'archi texte, coll.  poétique, Editions  du 

seuil, paris 1979. 
3- Gérard Genette: Palimpsestes , Editions  du seuil , paris 1982. 

4- Gérard Genette : seuils, coll. points, Editions du seuil, Paris 1987. 

5- Gérard Genette : introduction à l'archi texte, p.86 

6- Op.cit, p.86 

7- Op.cit, p.87. 

8- Op.cit, p.87 

9- Gérard Genette :Palimpsestes, p.7. 

 د األمور  إلى نرابيا  فيما يتعمق  باستعمال  في اليامش يشير جينيت  إلى تأخره في ر * 

  3974قد اقترحو سنة   "louis Marin"الذي  كان لوس  ماران  "Architexte"مرطمح 

 10- Op.cit, p.7 
11- Op.cit, p.16 

12- Op.cit, p.8 

13- Op.cit, p.8 

14- Op.cit, p.10 

15- Op.cit, p.11 

16- Op.cit, p.12 

17- Op.cit, p.12 

18- Op.cit, p.12 

ىذا  المرطمح جانب من التفاؤل فيما يترل   بدور   أن فيبقرد التوضيح، أشار جينيت  إلى ** 
القارئ  الذي  لم  يوقع  شيئا، وأن األمر ىنا، موكول  إلى اختباره، لكن ذلك ال ينفي  وجود 

 .ومتمقي  القارئ لعم مؤشرات أجناسية أو غيرىا تمزم  المؤلف باحتراميا في الغالب خوفا من سوء

مطمقة ، ولذلك  نجده يحدد التاريخ   والأكد جينيت أن  النتائج  التي تورل  إلييا ليست نيائية *** 
أن ثم إدراكا  لخمس ( 3983أكتوبر  31)يبدو لي اليوم " :الذي أدلى  فيو  بيذه النتائج  فيقول

 ."التجريد و االستمزام  عالقات، سأقوم بترنيفيا وفق ترتيب  تراعدي  تقريبا بحسب
إلى أرميا  اإلغريقي، و ىي الرحيفة "Palimpsestes" أرجعت كممة  "الروس" في معجم.

 .أطراس جمع طرس  في العربية التي خطت عمييا كتابة  ثم محيت و تقابميا
19) Petit Larousse, en couleurs,1986, p 661 
20) G. Genette : Seuils , p.7. 
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21) Op.cit, p.8. 

الذي قرد   Borgesيعود  إلى بورج    ""seuilبة تع يوضح جينيت أن إستعمال  كممة **** 
 . .Préfaceبيا  مقدمة 

22) Op.cit, p.8 
23) Op.cit, p.11. 

نرجح ذلك  عمى الرغم  من  إشارتو  في اليامش إلى أنو اقتطع ىذا  النعت من ***** 
نيون الذي استعممو  كومبا  "Périgraphe"مرطمح    "A.Compagnon" في دراستو
  "La Seconde Main"الموسومة باليد الثانية 

 A.Allaisألفونس  أليو  -كما قال-أخذ جينيت  ىذا المرطمح  عن أستاذه الفاضل ****** 
 ".قبل موتو"أو " في حياتو "و يبدو أنو  استعمال خاص بيذا األخير ، و قرد بو 

البحث عن  "الذي  ال يمكن لقراء عممو   Proustلك  ببروستيعطي  جينيت  مثاال لذ******* 
وأنو شاذ جنسيا خارة وأن عممو  ،أن يغفموا كونو من أرول نرف ييودية  "الزمن الضائع

 .يحمل ىذين  المعطيين 
26)Op.cit, p.15 
27) Op.cit, p15 

28) OP.cit, P.16 

29) Op.cit, P.16 

30) Op.cit, P.19 

31) Op.cit, p.p 19-20. 
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 حنان حمودة/ د

 قسم المغة العربية 
 األردن-جامعة الزرقاء األىمية

 التمقي والتواصل في النقد
 العربي القديم

 

 ممخص
تعمقت نظرية التمقي بعد تطور العموـ المغوية و أضحت واسعة االنتشار و التداوؿ بيف النقاد 

عف الجذور و األسس التي المعاصريف، و لـ يكف ما توصمت إليو ىذه النظرية في زماننا غريبا 
و التغيرات عف النقد   أرساىا العمماء العرب القدامى في مسألة التمقي، و إف اختمفت المعطيات

و المتمقي و جماليات التمقي   الحديث لقد كاف لمنقد القديـ وقفات حسنة في مجاؿ الناقد و النص
أف نظرية التمقي و إف كانت كما يظير ذلؾ في كثير مف نصوصيـ، األمر الذي يجعمنا نبوح ب

و إنما جذورىا قصية في التراث النقدي   حديثة  و مغايرة لنقدنا القديـ فإنيا لـ تأت مف فراغ
 العربي

Abstract 
Literature is studied as a 

controversial process between 

production and reception. There fore. 

Literature gains its distinctive features 

from the consuming and producing 

self i.e. through the interaction 

between the author and audience. Any 

connotation of the text involves the 

readers reception of semantic and 

linguistic implications so if interaction 

is achieved the artistic feature is 

established. Old literary criticism has 

dealt with the relation between the 

text and recipient. Since text does not 
achieve its purpose unless complete 

interaction is established between the 

recipient, producer and the text. The 

present paper investigates the way old 

literary criticism dealt with this 

relation in an attempt to draw a 

framework for a new criticism theory 

that copes up with the present and 

future needs. 

إف نظرية التمقي تعمقت بعد 
تطور العمـو المغوية وأضحت ظاىرة 

ساؤؿ الذي واسعة االنتشار، لكف الت
يطرح نفسو، ألـ يشر النقد القديـ إلى 
جوانب منيا، وقبؿ الخوض في ذلؾ 
: البد مف معرفة داللتيا المغوية

ىو االستقباؿ؛ ومنو قولو : التّمقي"
وما ُيَمقَّاىا إال الذين صبروا وما ُيَمقَّاىا إال الذين صبروا "": تعالى

 ""وما ُيَمقَّاىا إال ذو حظ عظيموما ُيَمقَّاىا إال ذو حظ عظيم
يريد ما : ؛ قاؿ الفراء(35فصمت )

لسيئة بالحسنة إال مف ىو ُيَمقَّى دفع ا
صابر أو ذو حظ عظيـ، وقيؿ في 

أي ما ُيعمَّميا، ( وما يمقاىا: )قولػو
 ويوَفؽ ليا إال 
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أي يستقبمو، والرجؿ ُيَمقَّى الكالـ أي  وفالف يتمقى فالناً  الصابر، وَتَمقَّاه أي استقبمو،
، فمعناىا أنو أخذىا (37البقرة )""فتمقى آدم من ربو كمماتفتمقى آدم من ربو كممات"": ُيَمقنَّو، وأما قولػو تعالى

 .(1)أي تعمميا ودعا بياً ( فَتمقَّى آدـ مف ربو كممات: )َلِقَنيا وَتَمقَّنيا، وقيؿ: عنو، ومثمو
و     في القرآف الكريـ عمى ىيئة الفعؿ الماضي والمضارع ( لقا)وقد ورد الفعؿ 

، (ألقوا/ ألؽِ / قىَألْ / تمقى/ يمؽ/ لقيا: )األمر، سواء أكاف الفعؿ مزيدًا أـ مجردًا، مثؿ
وقد ( تمقاء/ القيو/ التالؽ/ المتمقياف/ مالؽ/ لقاء)وقد وردت المشتقات مف ىذا الفعؿ 
 . (2)ورد الفعؿ بمشتقاتو ستًا وستيف مرة

عادتو: وىذا يعني أف العرب قد عرفت التمقي بأنو وقد أحالنا . فيـ الكالـ وتقبمو، وا 
لذي يدرس الكالـ ويفيمو ثـ يعيده، وىو المعنى المغوي إلى عالقة النص بالمتمقي ا

ينبغي أف يدرس األدب بوصفو عممية جدؿ بيف : "شبيو بجماليات التمقي عند ياوس 
اإلنتاج والتمقي، في األدب والفف يصبح ليما تاريخ لو خاصية السياؽ عندما يتحقؽ 

، أي تعاقب األعماؿ ال مف خالؿ الذات المنتجة بؿ مف خالؿ الذات المستيمكة كذلؾ
فأي داللة لمنص تتضمف استقبااًل مف . (3)مف خالؿ التفاعؿ بيف المؤلؼ والجميورً 

. القارئ إال أف المعنى المغوي يؤكد عمى الداللة المعنوية لمنص ال الداللة الجمالية لو
نما يكمف في عممية التمقي والتأويؿ  فالخطاب الشعري ال يكمف في النص وحسب، وا 

أىمية النص، فالنص يتـ إنتاجو جماليًا مف منظور الذات وىو ال يقؿ أىمية عف 
 .المرسمة، ويتـ إنتاجو أيضًا في فعؿ التمقي مف منظور الذات المتمقية

، وحتى يكوف النص مفيومًا (*)ولذلؾ كاف التفكير بالمتمقي يواكب عممية اإلبداع
ار القوؿ في البد وأف يكوف قد حمؿ في طياتو عقد الصمة مع المتمقي، ولذلؾ كاف مد

البالغة تناسب المعاني مع المستمعيف، ومنو جاء تعريؼ البالغة، بأنيا مطابقة 
سميت البالغة بالغة ألنيا تنيي المعنى : "الكالـ لمقتضى الحاؿ، وذكر العسكري

البالغة كؿ ما تبمغ بو قمب السامع فتمكنو في "، وذكر أف (4)"إلى قمب السامع فيفيمو
 . (5)"مع صورة مقبولة ومعرض حسف نفسو كتمكنو في نفسؾ

فالنص ال يحقؽ غايتو إال إذا تـ التواصؿ بيف الُمتمقي والُممقي والنص، فالنص 
 .عبارة عف مداولة بيف اإلرساؿ والتمقي
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فالممقي يحمؿ النفس البشرية ويفيميا ويمقي ما يصمح ليا، ولذلؾ كاف مف الجدير 
ومتى عرؼ "حقؽ نصو القبوؿ واالستحساف، فيـ عقمية المستمعيف لي( الممقي)بالمبدع 

حظ الجماعة التي يتحدث إلييا، ويكتب ليا مف كؿ تمؾ القوى استطاع أف يختار ليا 
، والدعوة إلى أف يكوف لكؿ مقاـ ما ىي إال بحث في حؿ لمشكمة (6)"المعاني المناسبة

 .التواصؿ
وفؽ نفسية ( نكاريإ/ طمبي/ ابتدائي)ولقد كانت الجمؿ الخبرية مقسمة إلى أنواع 

وما يكوف أحسف موقعًا ليذه الحاؿ أو تمؾ مف تراكيب يستطيع المرسؿ مف  (7)المتمقي
: خالليا أف يحقؽ اليدؼ مف رسالتو، ولذلؾ قاؿ بشر بف المعتمر في صحيفتو

ينبغي لممتكمـ أف يعرؼ أقدار المعاني، ويوازف بينيا وبيف أقدار المستمعيف، وبيف "
فالمعاني تزداف عندما تكوف . (8)"يجعؿ لكؿ طبقة مف ذلؾ كالماً أقدار الحاالت، ف

مطابقة لمحاؿ والمستمع، وكانت العرب ترى أف االنتقاؿ مف أسموب إلى آخر ينبو 
ألف الكالـ إذا نقؿ )المتمقى ويثيره، ولذلؾ كاف االلتفات مف أىـ األساليب البالغية 

يقاظًا لإلصغاء إليو مف أسموب إلى أسموب كاف ذلؾ أحسف تطرية لنشاط  السامع وا 
وكذلؾ كاف اإلطناب باإليضاح ويعني أف يؤتى . (9)"مف إجرائو عمى أسموب واحد

باإليضاح بعد اإلبياـ ليتمكف القوؿ في النفس، فإف المعنى إذ ألقي مجماًل تشوقت 
 نفس السامع إلى معرفتو عمى سبيؿ التفصيؿ فتكتمؿ المذة بالعمـ بو، إذ المذة بالمعرفة

 . (10)بعد األلـ بجيميا أقوى مف المذة التي لـ يتقدميا ألـ
فالكالـ يعمو بأسموبو وبأثره في المتمقي، ولذلؾ قاؿ ابف األثير عف التفسير بعد 

عظامو ألنو ىو الذي يطرؽ السمع أواًل، "اإلبياـ  إنما يفعؿ ذلؾ لتضخيـ أمر المبيـ وا 
إذا وقع الكالـ في السمع موقعًا حسنًا فالفائدة تكوف . (11)"فيذىب بالسامع كؿ مذىب

لما يرد عمييا مف حسف الصورة وكماؿ الداللة، وألجؿ تحقيؽ ذلؾ سعى األدب 
وىو التوصؿ إلى حصوؿ الغرض مف المخاطب، والمالطفة لو في "الستدراج المتمقي 

بموغ المعنى المقصود مف حيث ال يشعر بو، وفي ذلؾ مف الغرائب والدقائؽ ما يوثؽ 
فاالستدراج محاولة  (12)"امع ويطربو، ألف مبنى صناعة التأليؼ عميو ومنشأىا منوالس
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ذا لـ يتصرؼ الكاتب في استدراج "الستمالة المتمقي بما يأنس إليو فيذعف ويستسمـ  وا 
 . (13)"الخصـ إلى إلقاء يده، فميس بكاتب وال شبيو لو

حالة النفسية لممتمقي، وىذا وقد قدـ ابف قتيبة تفسيرًا لمقصيدة العربية مراعيًا ال
وسمعت بعض أىؿ األدب يذكر أف مقصد القصيد "التفسير ينسجـ ومبدأ االستدراج 

إنما ابتدأ فييا بذكر الديار والدمف واآلثار، فبكى، وشكا، وخاطب الربع، واستوقؼ 
الرفيؽ؛ ليجعؿ ذلؾ سببًا لذكر أىميا الظاعنيف عنيا، إذ كاف نازلة العمد في الحموؿ 

لظعف عمى خالؼ ما عميو نازلة المدر، النتقاليـ عف ماء إلى ماء، وانتجاعيـ وا
الكأل، وتتبعيـ مساقط الغيث حيث كاف، ثـ وصؿ ذلؾ بالنسيب، فشكا شدة الوجد 
وألـ الفراؽ، وفرط الصبابة والشوؽ؛ ليميؿ نحوه القموب، ويصرؼ إليو الوجوه، 

ب قريب مف النفوس، الئط بالقموب؛ وليستدعي بو إصغاء األسماع إليو؛ ألف التشبي
لؼ النساء، فميس يكاد أحد يخمو  لما قد جعؿ اهلل في تركيب العباد مف محبة الغزؿ وا 

فإذا عمـ أنو قد . مف أف يكوف متعمقًا منو بسبب، وضاربًا فيو بسيـ حالؿ أو حراـ
، لحقوؽ، فرحؿ في شعرهاستوثؽ مف اإلصغاء إليو، واالستماع لو، عّقب بإيجاب ا

نضاء الراحمة والبعير، فإذا عمـ  وشكا النصب والسير، وُسرى الميؿ، وحر اليجير، وا 
أنو قد أوجب عمى صاحبو حؽ الرجاء، وذمامة التأميؿ، وقّرر عنده ما نالو مف 
المكاره في المسير، بدأ في المديح، فبعثو عمى المكافأة، وىزه لمسماح، وفضّمو عمى 

 .(14)األشباه، وصغر في قدره الجزيؿ
إف المعاني تؤثر في المتمقي تأثيرًا كبيرًا فتجعمو يشارؾ المبدع ويتعاطؼ معو، 

ولكي يتحقؽ ىذا التفاعؿ . وكأف المعاني والصور تستفز المتمقي وتحممو عمى الفعؿ
كاف البد مف المالءمة بيف أقساـ القصيدة، بيف المفظ والمعنى، بيف المفظ والوزف، بيف 

. ف النص والمتمقي، بيف النص والموقؼ، وبيف االبتداء واالنتياءالمعنى والقافية، بي
: ومف ىنا ركز النقد عمى االستيالؿ الجيد أو االبتداء الحسف، فابف طباطبا يقوؿ

ومف أحسف المعاني والحكايات في الشعر وأشدىا استفزازًا لمف يستمعيا االبتداء "
فيو قبؿ استتمامو وقبؿ توسط  بذكر ما يعمـ السامع لو إلى أي معنى ُيساؽ القوؿ
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 (16)فالمتمقي يتأثر باالبتداء الحسف الذي يتالءـ معو ومف ىنا عاب النقاد (15)"العبارة
 :القدماء عمى ذي الرمة مطمع قصيدتو
  ما بال عينك منيا الماء ينسكب

 كأنو من كمى مفرية سرب    
و لذلؾ وسـ بفساد فيذا المطمع ال يتناسب وحاؿ المتمقي، فالصورة تناؿ مف نفس

وميما كانت المحاوالت التي تفسر ىذا المطمع وتربطو بحاؿ . الذوؽ وقبح الصورة
المبدع وتقرنو بما يميو مف أبيات لتبرير ىذه الصورة، يبقى موقؼ النقد القديـ واضحًا 
في ربطو بيف الصورة والمتمقي والحكـ عمييا بالفساد؛ ألنيا أدت إلى بتر عممية 

والنقد الحديث يرى أف الميـ ليس النص . وث انقطاع الستقباؿ النصالتمقي، وحد
نما عالقة النص بالقارئ، ولذلؾ ُعدت القراءة نشاطًا خالقًا لما يعتمده مف تناغـ  وا 

 .بيف النص والقارئ
وتحسيف االستيالالت "وقد عمؿ النقد الوقوؼ عمى المطمع أو االستيالؾ  

الصناعة إذ ىي الطميعة الدالة عمى ما بعدىا، والمطالع مف أحسف األشياء في ىذه 
 (17) ."المتنزلة مف القصيدة منزلة الوجو والغرة، تزيد النفس بحسنيا ابتياجًا ونشاطاً 

فاليدؼ تحريؾ النفس ليبقى النص عالقًا بيا، وكمما اجتيد الشاعر في تحسيف 
تيد في تحسيف ، والشاعر الحاذؽ يج"مطالعو ومقاطعو وخواتيمو كاف شاعرًا حاذقاً 

االستيالؿ والتخمص، وبعدىا الخاتمة، فإنيا المواقؼ التي تستعطؼ أسماع الحضور 
، ومف ىنا كاف مصطمح االنتياء أو الخاتمة، أو االختتاـ (18)"وتستميميـ إلى اإلصغاء

نقيض االفتتاح لغة لكنو يتواءـ معو مف حيث التركيز عمى حسنيا ألثرىما في النفس، 
عر والناثر أف يختما كالميما بأحسف خاتمة، فإنيا آخر ما يبقى في يجب عمى الشا"

 .(19)"األسماع، ألنيا ربما حفظت مف دوف سائر الكالـ في غالب األحواؿ
إف التعميؿ النقدي والبالغي لكثير مف المصطمحات كاف ينبع مف وقوفيـ عند 

متمقي ليحقؽ النص عالقة المتمقي بالكالـ، وجاءت أوامرىـ لممتكمـ بمراعاة حاؿ ال
ينبغي لممتكمـ أف يتأنؽ في ثالثة مواضع مف كالمو حتى تكوف أعذب لفظًا، "ىدفو 

وأحسف سبكًا، وأصح معنى، األوؿ االبتداء، والثاني التخمص، والثالث االنتياء، ألنو 



 3229جانفي  32التواصل عدد 

 

 58 

ورأى ابف قتيبة أف المعاني ال تؤثر في . (20)"آخر ما يعيو السمع، ويرتسـ في النفس
فالشاعر "وتبعثيـ عمى الفعؿ إال إذا تحققت المواءمة بيف أقساـ القصيدة،  المتمقيف

المجيد مف سمؾ ىذه األساليب، وعّدؿ بيف ىذه األقساـ فمـ يجعؿ واحدًا منيا أغمب 
 . (21)"عمى الشعر، ولـ ُيِطؿ فُيِمؿَّ السامعيف، ولـ يقطع وبالنفوس ظمأ إلى المزيد

إمالؿ، وكذلؾ التقصير إخالؿ وكالىما يقطع إف اإلطالة ممجوجة لما فييا مف 
الصمة بيف المتمقي و الُممقي، وال تتـ عممية التمقي بالشكؿ األمثؿ الذي عبر عنو ابف 

 (22)"أشعر الناس َمف أنت في شعره حتى تفرغ منو: هلل در القائؿ: "قتيبة بقولو
ألجمؿ، واألثر الشعري فاألشعار التي تستبد بنفس المتمقي استبدادًا تامًا لروعتيا ىي ا

الذي ُيحدث ضربًا مف االندىاش واالستغراؽ التاـ فيو ىو األكثر فاعمية وجمااًل، 
فعممية التمقي عممية مشاركة وليست مجرد استيالؾ لمنص، فالنص والمتمقي يندمجاف 

: تتضح مف خالؿ تعريؼ بعض النقاد القدماء لمشعر. معًا في عممية داللية واحدة
موزوف مقفى مف شأنو أف يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبو إلييا، ويكره  الشعر كالـ"

إلييا ما قصد تكرييو؛ لتحمؿ بذلؾ عمى طمبو أو اليرب منو، بما يضمف مف حسف 
تخييؿ لو، ومحاكاة مستقمة بنفسيا، أو متصورة بحسف ىيأة تأليؼ الكالـ، أو قوة 

كد بما يقترف بو مف إغراب، فإف صدقو، أو قوة شيرتو، أو بمجموع ذلؾ، وكؿ ذلؾ يتأ
االستغراب والتعجب حركة لمنفس إذا اقترنت بحركتيا الخيالية قوى انفعاليا 

 .(23)"وتأثرىا
فالشعر يتعامؿ مع النفس وأحواليا وما يوافقيا، وكمما كاف مؤثرًا فييا دؿ ذلؾ عمى 

ميا، وكاف كالمو أف المبدع وقؼ عند نفسية المتمقي بصورة متميزة، وألقى إلييا ما يمز 
، فإذا ورد عميؾ الشعر المطيؼ المعنى، "السحر، وقد كثر جعؿ األدب يرتبط بالسحر

الحمو المفظ، التاـ البياف، المعتدؿ الوزف، مازج الروح، والءـ الفيـ، وكاف أنفذ مف نفث 
 السحر، وأخفى دبيبًا مف الرُّقى، وأشد إطرابًا مف الغناء، فسّؿ السخائـ، وحمؿ العقد،
ليائو، وىزه،  وَسّخى الشحيح، وشجع الجباف، وكاف كالخمر في لطؼ دبيبو، وا 

ثارتو  .(24)"وا 
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إف النظرة الجمالية لمنص قائمة عمى طبيعة العالقات التي تتفاعؿ معًا وتتحد 
فالمبدع بتخيمو يستطيع أف "لتمعب دورًا كبيرًا في الشعر عمى مستوى المبدع والمتمقي، 

المحسوسة في صورة جديدة، وبذلؾ تكوف ميمة التخييؿ ىي  ُيعيد تشكيؿ األشياء
والشعر يكفي فيو التخييؿ، والذىاب بالنفس إلى ما ترتاح إليو . "(25)"االبتكار واإلبداع

فعممية التمقي عممية مزدوجة فاعمة في صياغة النص ونجاحو، وتقوـ  (26)"مف التعميؿ
ر لنفس المبدع ثـ المحفز والمثير لنفس عمييا العممية اإلبداعية جميا، فالمحفز والمثي

 .المتمقي
وعمؿ أثر الشعر في استجابة المتمقي وتفاعمو مع النص ودواـ ىذه الفاعمية يبدو 

اجعموا الشعر أكبر ىمكـ، وأكثر : "واضحًا فيما روي عف معاوية بف أبي سفياف
بعيد البطف  وقد ُأوتيت بفرس أغر محجؿ، –بصفيف  –دأبكـ، فمد رأيتني ليمة اليرير 

مف األرض وأنا أريد اليرب لشدة البموى، فما حممني عمى اإلقامة إال أبيات عمرو بف 
 :اإلطنابة

 أبت لي ىمتي وأبي بالئي
قحامي عمى المكروه نفسي  وا 
 وقولي كمما جشأت وجاشت
 ألدفع عن مآثر صالحات

 

 وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
 وَضربي ىامة البطل المشيح

 أو تستريحيمكانك تحمدي 
 (27)وأحمي َبعُد عن ِعرض صحيح

 

يزر)وىذا الموقؼ يمثؿ أبعاد الجماليات اّلتي طرحيا كؿ مف  ، فعند (ياوس وا 
ياوس ال ينفصؿ النص اّلذي نقرؤه عف تاريخ تمقيو، واألفؽ اّلذي ظير فيو أوؿ ما 

نونة ظير يختمؼ عف أفقنا، ويشكؿ في الوقت نفسو جانبًا مف أفقنا، فالنص ليس كي
ويرى إيزر أف جوىر العمؿ األدبي . (28)ثابتة، بؿ ىو دالة في التاريخ يتغير معو

ومعناه ال ينتمياف إلى النص بؿ إلى العممية اّلتي تتفاعؿ فييا الوحدات البنائية 
النصية مع تصور القارئ وتمثؿ فاعمية القارئ في توليد معنى النص، فالبنية 

 .(29)ت لمتفسير وال يعيش النص إال مف خالؿ القارئالتصورية األقدـ لمنص أساس ثاب
فإذا كانت الحياة تحفز المبدع عمى قوؿ الشعر فيذا يعني أنو متمؽ مف نوع 
خاص يتمقى ما حولو، ويرسمو لنا عمى ىيئة نص أدبي يؤثر في المتمقي سمبًا أو 
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 لمبدع
 

 لحياة
 

 لنص
 

 لمتلقي
 

ة مترابطة، إيجابًا، ولذلؾ يمكف أف نطمؽ عمى العممية اإلبداعية بأنيا عممية مزدوج
كٌؿ يؤثر باآلخر في حركة دائرية ال انفصاـ بيف جزيئياتيا، فإف وقع االنفصاـ حدثت 

 .القطيعة بيف المتمقي والنص
 
 
 
 
 
 

النص والحياة، وكمما كانت البنية اإليقاعية : فالمتمقي يقع تحت وطأة تأثيريف ىما
المتمقي لالستجابة الكمية ولذلؾ لمقصيدة تؤدي وظيفتيا بإثارة الدىشة، ىيأ ذلؾ وعي 

ركز القدماء عمى موسيقى الشعر؛ ألف المتمقي يقع تحت وطأة اإليقاع الذي يحوي 
سمسمة مف التوترات تجعؿ النفس تستجيب لمنص الذي كاف يروى وينشد، فالبنية 
اإليقاعية ميمة في عممية التواصؿ وتوصيؿ الشعر إلى المتمقي؛ ألف الشعر يتكئ 

اء، والمتمقي يتكئ عمى السماع؛ فجاءت موسيقى الشعر العربي تعتمد عمى عمى اإللق
ذا اختؿ بعضيا أحس المستمع  ( المتمقي)تساوي األبيات في إيقاعاتيا وقوافييا، وا 

بخمؿ اإلطار النغمي، ومف ذلؾ الوقوؼ عند إقواء النابغة مثاًل، وىذا اإلطار النغمي 
 .أخرى قد يختمؼ مف عصر إلى آخر ومف بيئة إلى

وال ييـ تغير اإلطار النغمي ما داـ المبدع والمتمقي يقعاف تحت وطأة إطار نغمي 
ليأتي الكالـ متحدرًا كتحدر الماء المنسجـ سيولة سبؾ، وعذوبة ألفاظ، حتى "واحد، 

يكوف لمجممة مف المنثور، والبيت مف الموزوف وقع في النفوس، وتأثير في القموب، ما 
ويبدو أف ما سمي الطالوة والسيولة والتدفؽ وكثرة الماء والرونؽ . (30)"ليس لغيره

ثارة مشاعر  مصطمحات أطمقيا القدماء لمتعبير عف جماؿ الشعر في األسماع، وا 
المتمقي ليشارؾ المبدع مشاعره فيتحقؽ االستقباؿ الحسف عمى أساس مف المشاركة 

س األلفاظ، وقوة المعاني، ومف الوجدانية، فالمتمقي يقع تحت تأثيريف مختمفيف ىما جر 
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ىنا أعمى القدماء مف شأف الخصائص اإليقاعية والثراء الموسيقي، مف تقفية ووزف 
وتكرار وتجنيس والبعد عف الغموض في المعنى،؛ ألف الشفاىية ُتعنى بالتشكيؿ 

 .الصوتي وأثره في المتمقي وتشكيؿ استجابتو لمنص
المحاجة، وال ُيحمى في الصدور بالجداؿ والشعر ال ُيحبب إلى النفوس بالنظر و "

نما يعطفيا عميو القبوؿ والطالوة، ويقربو منيا الرونؽ والحالوة ، (31)"والمقايسة، وا 
وكاف الشاعر يرضخ لذلؾ دوف وعي منو، فإف أراد لنصو القبوؿ والترحيب مف 

ألف المتمقيف عمد إلى االستجابة لمتطمباتيـ، وجعؿ النص يتكيؼ ليذه المتطمبات؛ 
النفس تسكف إلى كؿ ما وافؽ ىواىا، وتقمؽ مما يخالفو، وليا أحواؿ تتصرؼ بيا، "

فإذا ورد عمييا في حالة مف حاالتيا ما يوافقيا اىتزت لو، وحدثت ليا أريحية وطرب، 
ذا ورد عمييا ما يخالفيا قمقت واستوحشت إف عالقة المتمقي بالنص واضحة . (32)"وا 

وال يتـ التواصؿ بينيما إال إذا كاف النص قد المس في نص ابف طباطبا السابؽ، 
وذلؾ مف خالؿ جماليات النص التي تتظافر لتحرؾ خياؿ المتمقي . ذوؽ المتمقي

فتمس خفايا النفس، ويحدث التواصؿ بيف المبدع والمتمقي بما تحمؿ صور النص مف 
ما تحويو مف إيحاءات نفسية تتيح لممتمقي اإلحساس بتجربة الشاعر ومشاركتو إياه؛ ل

معاف وعواطؼ وانفعاالت مؤثرة تكوف أكثر عموقًا في القمب، وأبعث عمى المتعة 
كما أطمؽ ( الذوؽ الفني)إف العالقة بينيما معقدة أساسيا : ويمكف القوؿ. والجماؿ

والذوؽ قائـ عمى التذوؽ الفردي،  (34) (التأثيرية)وأسماىا مندور  (33)عميو طو إبراىيـ
حساسو بالجماؿ يتأثر بعوامؿ مختمفة، ولذلؾ وضع الجاحظ قواعد وذوؽ المتمقي و  ا 

وليس يعرؼ حقائؽ مقادير المعاني، : "تبعد الذوؽ عف الميؿ واليوى والتحّيز
ال القوي  ومحصوؿ حدود لطائؼ األمور، إال عالـ حكيـ، ومعتدؿ األخالط عميـ، وا 

 (35)"يور، والسواد األكبرالُمنة، الوثيؽ العقدة، والذي ال يميؿ مع ما يستميؿ الجم
فالذوؽ الذي يتحدث عنو الجاحظ ىو ذوؽ الناقد أي ذوؽ مف نوع خاص، وقد قسـ 

 :(36)األمدي أذواؽ المتمقيف إلى ثالثة أذواؽ
 .ذوؽ الكتاب واألعراب وكانوا يستحسنوف شعر البحتري -أ 
 .ذوؽ أىؿ المعاني والصنعة وكانوا يستحسنوف شعر أبي تماـ -ب 
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 .ناس يساووف بيف المشاعريفذوؽ كثير مف ال  -ج 

ف كاف فطريًا إال أف الوتيرة التي يتـ بيا تعتمد عمى تجارب المتمقى  إف الذوؽ وا 
الذي ُعرؼ ( الذوؽ)المكتسبة مف احتكاكو بالواقع أثناء تكوينو، وتربيتو، وتعميمو فيو 

وىذا ، (37)"استعداد خاص يييئ صاحبو لتقدير الجماؿ، واالستمتاع بو، ومحاكاتو: "بػ
االستعداد الخاص مرتبط بالمكاف، والزماف، والثقافة وقد تممس ذلؾ القدماء، فيذا ابف 

أخبرني يونس بف حبيب أف عمماء البصرة كانوا يقدموف امرأ القيس بف : "سالـ يقوؿ
حجر، وأىؿ الكوفة كانوا يقدموف األعشى، وأىؿ الحجاز والبادية كانوا يقدموف زىيرًا 

كؿ بيئة مطالب جمالية إف وجدتيا في شعر استحسنتو وأعمت مف قدره ، فم(38)"والنابغة
إف "وقدر صاحبو، وقد أوضح الجاحظ أف الذوؽ يتأثر ويتغير تبعًا لتغير العصر، 

المربدييف كانوا يرووف نسيب األعراب واألرجاز القصيرة، ثـ استبردوا ذلؾ، فأخذوا 
، والتمقي يتأثر بالثقافة التي (39)"برواية نسيب العباس بف األحنؼ، ثـ تركوا ذلؾ

الفرزدؽ أشعر : "يمتمكيا المتمقي مف حيث النوع والكـ، وقد قيؿ عف جرير والفرزدؽ
، أما اتجاه المتمقي الثقافي وأثره في تغّير الذوؽ (40)"عامة، وجرير أشعر خاصة

ولـ أر غاية النحوييف إال كؿ شعر فيو : "الجمالي لديو فيتضح في قوؿ الجاحظ
راب، ولـ أر غاية رواة األشعار إال كؿ شعر فيو غريب أو معنى صعب يحتاج إع

، (41)"إلى االستخراج، ولـ أر غاية رواة األخبار إال كؿ شعر فيو الشاىد والمثؿ
فأحكاـ المتمقي النقدية ترتبط باستشعاره النص، وما يحدثو في نفسو مف تأثير عميؽ، 

لو مف عموؽ بالنفس؛ وليذا ُسّمي شعر عمر وقد أحس البعض بقوة تأثير الشعر لما 
ما دخؿ عمى العواتؽ في حجاليف شيء : "، وقاؿ عنو ابف ُجريج(بالشعر الخطر)

إف لشعره لموقعًا : "، وقاؿ عبداهلل بف مصعب عنو(42)"أضر عمييف مف شعر عمر
، وال شؾ أف لشعر (43)"مف القموب، ومدخاًل لطيفًا، لو كاف شعر يسحر لكاف ىو

ؿ نوطة في القمب، وعموؽ بالنفس، ولذلؾ يدخؿ مساـ القمب، إال أف الشعر بشكؿ الغز 
والشعراء يتبعيم الغاوون ألم تر أنيم في كل واد والشعراء يتبعيم الغاوون ألم تر أنيم في كل واد : "عاـ يؤثر في النفس، قاؿ تعالى

، فما ىذا االتباع إال نوعًا مف إحساس اإلسالـ بفاعمية الشعر في النفوس "يييمونيييمون
صمى  -الشعر أحد األسمحة التي استخدميا الرسوؿ  ولذلؾ كاف. وانقيادىا وراء القوؿ
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والذي نفس محمد بيده كأنما تنضحونيـ "لمدفاع عف الديف،  -اهلل عميو وسمـ 
صمى  –، وتتفاوت األشعار في تأثيرىا عمى المتمقي، وكاف يحس الرسوؿ (44)"بالنبؿ

ف رواحة فقاؿ أمرت عبداهلل ب"بذلؾ؛ فيو يصؼ شعر شعرائو قائاًل   -اهلل عميو وسمـ 
وأحسف، وأمرت كعب بف مالؾ فقاؿ وأحسف، وأمرت حساف بف ثابت فشفى 

، فشعر حساف أبمغ تأثيرًا وأكثر قبواًل، ووقعًا في نفوس المشركيف، وليذا (45)"واشتفى
، (اىجيـ وروح القدس معؾ: )كاف صمى اهلل عميو وسمـ يدفعو دفعًا إلى قوؿ الشعر

ميمًا في إحداث الثورات والتغيير؛ لما لو مف أثر في  ولذلؾ ُعّد األدب عبر العصور
إحداث ثورات في اإلحساس تؤدي إلى تحويؿ ىذه الثورات الداخمية إلى ثورات عمى 

إنؾ لتنضحيـ  -صمى اهلل عميو وسمـ  –أرض الواقع، ولذلؾ كانت مقولة الرسوؿ 
ا يمنع القـو الذيف م: "وتذكر الروايات أنو صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ لألنصار. بالنبؿ

، فالشعر سالح مف أسمحة (46)"نصروا رسوؿ اهلل بسالحيـ أف ينصروه بألسنتيـ
 . اإلسالـ وال يكوف كذلؾ إال إذا أثر تأثيرًا عميقًا في نفوس المتمقيف

إف ما سبؽ ذكره يتالقى في بعض جوانبو مع ثالوث ياوس : ومف ىنا يمكف القوؿ
فاإلبداع يعني المتعة التي تنجـ عف ( لجمالي، التطييراإلبداع، الحسف ا) (47)الجمالي

استخداـ المرء لقدراتو اإلبداعية الخاصة، ويعتمد في بنائو عمى المتمقي، والمقولة 
 .الثانية تعّرؼ باإلدراؾ الحسي الجمالي، والمقولة الثالثة يقصد بيا التفاعؿ مع النص

صفاتو حتى تتحقؽ عممية وانظر إلى قوؿ عبد القاىر الجرجاني عف المتمقي و 
عميو أف يكوف مف أىؿ الذوؽ والمعرفة، وحتى يكوف ممف تحدثو "االتصاؿ والتمقي 

نفسو لما يومئ إليو مف الحسف والمطؼ أصاًل، وحتى يختمؼ الحاؿ عميو عند تأمؿ 
ذا نبيتو  الكالـ فيجد األريحية تارة، ويعرى منيا أخرى، وحتى إذا عّجبتو عجب، وا 

فأما مف كاف الحاالف والوجياف عنده أبدًا َعمى سواء، وكاف ال . انتبو لموضع المزية
اّل إعرابًا ظاىرًا، فما أقؿ ما ُيجدي الكالـ  يتفقد مف أمر النظـ إال الصحة المطمقة، وا 
معو، فميكف مف ىذه صنعتو عندؾ بمنزلة مف عدـ اإلحساس بوزف الشعر والذوؽ 

يحو مف مكسوره، ومزاحفو مف سالمو، وما اّلذي يقيمو بو، والطبع اّلذي يميز صح
خرج مف البحر مما لـ يخرج منو في أنؾ ال تتصدى لو، وال تتكمؼ تعريفو، لعممؾ 
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إف التراث العربي . (48)"أنو قد عدـ األداة اّلتي معيا يعرؼ، والحاسة اّلتي بيا يجد
تنغيـ، ولقد تراث سمعي بصفة عامة والسمع أداة التعقؿ األولي ولغتنا تعتمد َعمى ال

تقـو َعمى  –في كثير منيا  –استفاد القدماء مف ذلؾ فجاءت قيـ البالغة العربية 
إلى  –عالقة النص بالمتمقي، ويبدو ذلؾ واضحًا مف مصطمحات عمـ البديع القائمة 

وتفسيرات القدماء لفاعمية ( جناس/ ترصيع/ تصريع)َعمى أساس موسيقي  -حد كبير
إف الشيء : "ئ عف فيميـ ألثرىا في النفوس مف ذلؾ قوليـالبالغة بكؿ أبعادىا ينب

إذا ظير مف مكاف لـ يعيد ظيوره منو، وخرج مف موضع ليس بمعدف لو، كانت 
، وقوليـ عف التشبيو التمثيمي (49)"صبابة النفوس بو أكثر، وكاف بالشغؼ منيا أجدر

نقادنا لـ يجيموا  إف. (50)"ضاعفت قواىا في تحريؾ النفوس ليا، ودعا القموب إلييا"
 .أىمية التمقي إلحداث تواصٍؿ تاـ بيف أطراؼ العممية اإلبداعية

ف اختمفت المصطمحات والتفسيرات عف النقد الحديث، ولقد ترؾ النقد القديـ  وا 
ذا كاف ليـ  وقفات حسنة تبيف العالقات الواضحة بيف الناقد والنص و المتمقي، وا 

فميـ الفضؿ في بياف جماليات النص المرتبطة  العذر في نظرتيـ الجزئية وتعميميـ،
بحاؿ المتمقي ولغتو وعمينا أف نفعؿ فعميـ ليكوف أدبنا متوائمًا مع حاجاتنا حاضرًا 
ومستقباًل، فالكاتب اليـو يعاني مف اإلحباط لشكو في جدوى الكتابة إذ المشيد الثقافي 

ودة، ومف ىنا كاف في غربة وينحسر في تجمعات صغيرة، وضمف لقاءات ثقافية محد
البد مف حؿ لمعضمة التواصؿ مع الناس، وما ىذا البحث إال محاولة لالستفادة مف 
 .عمؿ القدماء لنسير َعمى خطاىـ ونحقؽ ما استطاعوا تحقيقو مف تواصؿ نفتقده اآلف

ف كانت حديثة، ومغايرة إلى  ولعمنا في الختاـ نعمد إلى البوح بأف نظرية التمقي وا 
نما إرىاصاتيا بدأت منذ القدـ حد ما لنقدنا  .القديـ إال أنيا لـ تأت مف فراغ، وا 
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أي يستقبمو، والرجؿ ُيَمقَّى الكالـ أي  وفالف يتمقى فالناً  الصابر، وَتَمقَّاه أي استقبمو،
، فمعناىا أنو أخذىا (37البقرة )""فتمقى آدم من ربو كمماتفتمقى آدم من ربو كممات"": ُيَمقنَّو، وأما قولػو تعالى

 .(1)ياً أي تعمميا ودعا ب( فَتمقَّى آدـ مف ربو كممات: )َلِقَنيا وَتَمقَّنيا، وقيؿ: عنو، ومثمو
و     في القرآف الكريـ عمى ىيئة الفعؿ الماضي والمضارع ( لقا)وقد ورد الفعؿ 

، (ألقوا/ ألؽِ / َأْلقى/ تمقى/ يمؽ/ لقيا: )األمر، سواء أكاف الفعؿ مزيدًا أـ مجردًا، مثؿ
وقد ( تمقاء/ القيو/ التالؽ/ المتمقياف/ مالؽ/ لقاء)وقد وردت المشتقات مف ىذا الفعؿ 

 . (2)عؿ بمشتقاتو ستًا وستيف مرةورد الف
عادتو: وىذا يعني أف العرب قد عرفت التمقي بأنو وقد أحالنا . فيـ الكالـ وتقبمو، وا 

المعنى المغوي إلى عالقة النص بالمتمقي الذي يدرس الكالـ ويفيمو ثـ يعيده، وىو 
بيف ينبغي أف يدرس األدب بوصفو عممية جدؿ : "شبيو بجماليات التمقي عند ياوس 

اإلنتاج والتمقي، في األدب والفف يصبح ليما تاريخ لو خاصية السياؽ عندما يتحقؽ 
تعاقب األعماؿ ال مف خالؿ الذات المنتجة بؿ مف خالؿ الذات المستيمكة كذلؾ، أي 

فأي داللة لمنص تتضمف استقبااًل مف . (3)مف خالؿ التفاعؿ بيف المؤلؼ والجميورً 
. ي يؤكد عمى الداللة المعنوية لمنص ال الداللة الجمالية لوالقارئ إال أف المعنى المغو 

نما يكمف في عممية التمقي والتأويؿ  فالخطاب الشعري ال يكمف في النص وحسب، وا 
وىو ال يقؿ أىمية عف أىمية النص، فالنص يتـ إنتاجو جماليًا مف منظور الذات 

 .ت المتمقيةالمرسمة، ويتـ إنتاجو أيضًا في فعؿ التمقي مف منظور الذا
، وحتى يكوف النص مفيومًا (*)ولذلؾ كاف التفكير بالمتمقي يواكب عممية اإلبداع

البد وأف يكوف قد حمؿ في طياتو عقد الصمة مع المتمقي، ولذلؾ كاف مدار القوؿ في 
البالغة تناسب المعاني مع المستمعيف، ومنو جاء تعريؼ البالغة، بأنيا مطابقة 

سميت البالغة بالغة ألنيا تنيي المعنى : "وذكر العسكريالكالـ لمقتضى الحاؿ، 
البالغة كؿ ما تبمغ بو قمب السامع فتمكنو في "، وذكر أف (4)"إلى قمب السامع فيفيمو

 . (5)"نفسو كتمكنو في نفسؾ مع صورة مقبولة ومعرض حسف
فالنص ال يحقؽ غايتو إال إذا تـ التواصؿ بيف الُمتمقي والُممقي والنص، فالنص 

 .عبارة عف مداولة بيف اإلرساؿ والتمقي
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فالممقي يحمؿ النفس البشرية ويفيميا ويمقي ما يصمح ليا، ولذلؾ كاف مف الجدير 
ومتى عرؼ "فيـ عقمية المستمعيف ليحقؽ نصو القبوؿ واالستحساف، ( الممقي)بالمبدع 

ر ليا حظ الجماعة التي يتحدث إلييا، ويكتب ليا مف كؿ تمؾ القوى استطاع أف يختا
، والدعوة إلى أف يكوف لكؿ مقاـ ما ىي إال بحث في حؿ لمشكمة (6)"المعاني المناسبة

 .التواصؿ
وفؽ نفسية ( إنكاري/ طمبي/ ابتدائي)ولقد كانت الجمؿ الخبرية مقسمة إلى أنواع 

وما يكوف أحسف موقعًا ليذه الحاؿ أو تمؾ مف تراكيب يستطيع المرسؿ مف  (7)المتمقي
: قؽ اليدؼ مف رسالتو، ولذلؾ قاؿ بشر بف المعتمر في صحيفتوخالليا أف يح

ينبغي لممتكمـ أف يعرؼ أقدار المعاني، ويوازف بينيا وبيف أقدار المستمعيف، وبيف "
فالمعاني تزداف عندما تكوف . (8)"أقدار الحاالت، فيجعؿ لكؿ طبقة مف ذلؾ كالماً 

قاؿ مف أسموب إلى آخر ينبو مطابقة لمحاؿ والمستمع، وكانت العرب ترى أف االنت
ألف الكالـ إذا نقؿ )المتمقى ويثيره، ولذلؾ كاف االلتفات مف أىـ األساليب البالغية 

يقاظًا لإلصغاء إليو  مف أسموب إلى أسموب كاف ذلؾ أحسف تطرية لنشاط السامع وا 
وكذلؾ كاف اإلطناب باإليضاح ويعني أف يؤتى . (9)"مف إجرائو عمى أسموب واحد

اح بعد اإلبياـ ليتمكف القوؿ في النفس، فإف المعنى إذ ألقي مجماًل تشوقت باإليض
نفس السامع إلى معرفتو عمى سبيؿ التفصيؿ فتكتمؿ المذة بالعمـ بو، إذ المذة بالمعرفة 

 . (10)بعد األلـ بجيميا أقوى مف المذة التي لـ يتقدميا ألـ
ؿ ابف األثير عف التفسير بعد فالكالـ يعمو بأسموبو وبأثره في المتمقي، ولذلؾ قا

عظامو ألنو ىو الذي يطرؽ السمع أواًل، "اإلبياـ  إنما يفعؿ ذلؾ لتضخيـ أمر المبيـ وا 
فالفائدة تكوف إذا وقع الكالـ في السمع موقعًا حسنًا . (11)"فيذىب بالسامع كؿ مذىب

لما يرد عمييا مف حسف الصورة وكماؿ الداللة، وألجؿ تحقيؽ ذلؾ سعى األدب 
وىو التوصؿ إلى حصوؿ الغرض مف المخاطب، والمالطفة لو في "الستدراج المتمقي 

بموغ المعنى المقصود مف حيث ال يشعر بو، وفي ذلؾ مف الغرائب والدقائؽ ما يوثؽ 
فاالستدراج محاولة  (12)"السامع ويطربو، ألف مبنى صناعة التأليؼ عميو ومنشأىا منو
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ذا لـ يتصرؼ الكاتب في استدراج "فيذعف ويستسمـ الستمالة المتمقي بما يأنس إليو  وا 
 . (13)"الخصـ إلى إلقاء يده، فميس بكاتب وال شبيو لو

وقد قدـ ابف قتيبة تفسيرًا لمقصيدة العربية مراعيًا الحالة النفسية لممتمقي، وىذا 
وسمعت بعض أىؿ األدب يذكر أف مقصد القصيد "التفسير ينسجـ ومبدأ االستدراج 

دأ فييا بذكر الديار والدمف واآلثار، فبكى، وشكا، وخاطب الربع، واستوقؼ إنما ابت
الرفيؽ؛ ليجعؿ ذلؾ سببًا لذكر أىميا الظاعنيف عنيا، إذ كاف نازلة العمد في الحموؿ 
والظعف عمى خالؼ ما عميو نازلة المدر، النتقاليـ عف ماء إلى ماء، وانتجاعيـ 

ثـ وصؿ ذلؾ بالنسيب، فشكا شدة الوجد  الكأل، وتتبعيـ مساقط الغيث حيث كاف،
وألـ الفراؽ، وفرط الصبابة والشوؽ؛ ليميؿ نحوه القموب، ويصرؼ إليو الوجوه، 
وليستدعي بو إصغاء األسماع إليو؛ ألف التشبيب قريب مف النفوس، الئط بالقموب؛ 

لؼ النساء، فميس يكاد أحد ي خمو لما قد جعؿ اهلل في تركيب العباد مف محبة الغزؿ وا 
فإذا عمـ أنو قد . مف أف يكوف متعمقًا منو بسبب، وضاربًا فيو بسيـ حالؿ أو حراـ

لحقوؽ، فرحؿ في شعره، استوثؽ مف اإلصغاء إليو، واالستماع لو، عّقب بإيجاب ا
نضاء الراحمة والبعير، فإذا عمـ  وشكا النصب والسير، وُسرى الميؿ، وحر اليجير، وا 

رجاء، وذمامة التأميؿ، وقّرر عنده ما نالو مف أنو قد أوجب عمى صاحبو حؽ ال
المكاره في المسير، بدأ في المديح، فبعثو عمى المكافأة، وىزه لمسماح، وفضّمو عمى 

 .(14)األشباه، وصغر في قدره الجزيؿ
إف المعاني تؤثر في المتمقي تأثيرًا كبيرًا فتجعمو يشارؾ المبدع ويتعاطؼ معو، 

ولكي يتحقؽ ىذا التفاعؿ . المتمقي وتحممو عمى الفعؿ وكأف المعاني والصور تستفز
كاف البد مف المالءمة بيف أقساـ القصيدة، بيف المفظ والمعنى، بيف المفظ والوزف، بيف 
. المعنى والقافية، بيف النص والمتمقي، بيف النص والموقؼ، وبيف االبتداء واالنتياء

: داء الحسف، فابف طباطبا يقوؿومف ىنا ركز النقد عمى االستيالؿ الجيد أو االبت
ومف أحسف المعاني والحكايات في الشعر وأشدىا استفزازًا لمف يستمعيا االبتداء "

بذكر ما يعمـ السامع لو إلى أي معنى ُيساؽ القوؿ فيو قبؿ استتمامو وقبؿ توسط 
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 (16)فالمتمقي يتأثر باالبتداء الحسف الذي يتالءـ معو ومف ىنا عاب النقاد (15)"العبارة
 :القدماء عمى ذي الرمة مطمع قصيدتو
  ما بال عينك منيا الماء ينسكب

 كأنو من كمى مفرية سرب    
فيذا المطمع ال يتناسب وحاؿ المتمقي، فالصورة تناؿ مف نفسو لذلؾ وسـ بفساد 

وميما كانت المحاوالت التي تفسر ىذا المطمع وتربطو بحاؿ . الذوؽ وقبح الصورة
ا يميو مف أبيات لتبرير ىذه الصورة، يبقى موقؼ النقد القديـ واضحًا المبدع وتقرنو بم

في ربطو بيف الصورة والمتمقي والحكـ عمييا بالفساد؛ ألنيا أدت إلى بتر عممية 
والنقد الحديث يرى أف الميـ ليس النص . التمقي، وحدوث انقطاع الستقباؿ النص

نما عالقة النص بالقارئ، ولذلؾ ُعدت القراءة  نشاطًا خالقًا لما يعتمده مف تناغـ وا 
 .بيف النص والقارئ

وتحسيف االستيالالت "وقد عمؿ النقد الوقوؼ عمى المطمع أو االستيالؾ  
والمطالع مف أحسف األشياء في ىذه الصناعة إذ ىي الطميعة الدالة عمى ما بعدىا، 

 (17) ."جًا ونشاطاً المتنزلة مف القصيدة منزلة الوجو والغرة، تزيد النفس بحسنيا ابتيا
فاليدؼ تحريؾ النفس ليبقى النص عالقًا بيا، وكمما اجتيد الشاعر في تحسيف 

، والشاعر الحاذؽ يجتيد في تحسيف "مطالعو ومقاطعو وخواتيمو كاف شاعرًا حاذقاً 
االستيالؿ والتخمص، وبعدىا الخاتمة، فإنيا المواقؼ التي تستعطؼ أسماع الحضور 

، ومف ىنا كاف مصطمح االنتياء أو الخاتمة، أو االختتاـ (18)"اءوتستميميـ إلى اإلصغ
نقيض االفتتاح لغة لكنو يتواءـ معو مف حيث التركيز عمى حسنيا ألثرىما في النفس، 

يجب عمى الشاعر والناثر أف يختما كالميما بأحسف خاتمة، فإنيا آخر ما يبقى في "
 .(19)"في غالب األحواؿاألسماع، ألنيا ربما حفظت مف دوف سائر الكالـ 

إف التعميؿ النقدي والبالغي لكثير مف المصطمحات كاف ينبع مف وقوفيـ عند 
عالقة المتمقي بالكالـ، وجاءت أوامرىـ لممتكمـ بمراعاة حاؿ المتمقي ليحقؽ النص 

ينبغي لممتكمـ أف يتأنؽ في ثالثة مواضع مف كالمو حتى تكوف أعذب لفظًا، "ىدفو 
صح معنى، األوؿ االبتداء، والثاني التخمص، والثالث االنتياء، ألنو وأحسف سبكًا، وأ
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ورأى ابف قتيبة أف المعاني ال تؤثر في . (20)"آخر ما يعيو السمع، ويرتسـ في النفس
فالشاعر "المتمقيف وتبعثيـ عمى الفعؿ إال إذا تحققت المواءمة بيف أقساـ القصيدة، 

ف ىذه األقساـ فمـ يجعؿ واحدًا منيا أغمب المجيد مف سمؾ ىذه األساليب، وعّدؿ بي
 . (21)"عمى الشعر، ولـ ُيِطؿ فُيِمؿَّ السامعيف، ولـ يقطع وبالنفوس ظمأ إلى المزيد

إف اإلطالة ممجوجة لما فييا مف إمالؿ، وكذلؾ التقصير إخالؿ وكالىما يقطع 
ذي عبر عنو ابف الصمة بيف المتمقي و الُممقي، وال تتـ عممية التمقي بالشكؿ األمثؿ ال

 (22)"أشعر الناس َمف أنت في شعره حتى تفرغ منو: هلل در القائؿ: "قتيبة بقولو
فاألشعار التي تستبد بنفس المتمقي استبدادًا تامًا لروعتيا ىي األجمؿ، واألثر الشعري 
الذي ُيحدث ضربًا مف االندىاش واالستغراؽ التاـ فيو ىو األكثر فاعمية وجمااًل، 

تمقي عممية مشاركة وليست مجرد استيالؾ لمنص، فالنص والمتمقي يندمجاف فعممية ال
: تتضح مف خالؿ تعريؼ بعض النقاد القدماء لمشعر. معًا في عممية داللية واحدة

الشعر كالـ موزوف مقفى مف شأنو أف يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبو إلييا، ويكره "
أو اليرب منو، بما يضمف مف حسف إلييا ما قصد تكرييو؛ لتحمؿ بذلؾ عمى طمبو 

تخييؿ لو، ومحاكاة مستقمة بنفسيا، أو متصورة بحسف ىيأة تأليؼ الكالـ، أو قوة 
صدقو، أو قوة شيرتو، أو بمجموع ذلؾ، وكؿ ذلؾ يتأكد بما يقترف بو مف إغراب، فإف 
االستغراب والتعجب حركة لمنفس إذا اقترنت بحركتيا الخيالية قوى انفعاليا 

 .(23)"اوتأثرى
فالشعر يتعامؿ مع النفس وأحواليا وما يوافقيا، وكمما كاف مؤثرًا فييا دؿ ذلؾ عمى 
أف المبدع وقؼ عند نفسية المتمقي بصورة متميزة، وألقى إلييا ما يمزميا، وكاف كالمو 

، فإذا ورد عميؾ الشعر المطيؼ المعنى، "السحر، وقد كثر جعؿ األدب يرتبط بالسحر
تاـ البياف، المعتدؿ الوزف، مازج الروح، والءـ الفيـ، وكاف أنفذ مف نفث الحمو المفظ، ال

السحر، وأخفى دبيبًا مف الرُّقى، وأشد إطرابًا مف الغناء، فسّؿ السخائـ، وحمؿ العقد، 
ليائو، وىزه،  وَسّخى الشحيح، وشجع الجباف، وكاف كالخمر في لطؼ دبيبو، وا 

ثارتو  .(24)"وا 
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ص قائمة عمى طبيعة العالقات التي تتفاعؿ معًا وتتحد إف النظرة الجمالية لمن
فالمبدع بتخيمو يستطيع أف "لتمعب دورًا كبيرًا في الشعر عمى مستوى المبدع والمتمقي، 

ُيعيد تشكيؿ األشياء المحسوسة في صورة جديدة، وبذلؾ تكوف ميمة التخييؿ ىي 
ىاب بالنفس إلى ما ترتاح إليو والشعر يكفي فيو التخييؿ، والذ. "(25)"االبتكار واإلبداع

فعممية التمقي عممية مزدوجة فاعمة في صياغة النص ونجاحو، وتقوـ  (26)"مف التعميؿ
عمييا العممية اإلبداعية جميا، فالمحفز والمثير لنفس المبدع ثـ المحفز والمثير لنفس 

 .المتمقي
الفاعمية يبدو وعمؿ أثر الشعر في استجابة المتمقي وتفاعمو مع النص ودواـ ىذه 

اجعموا الشعر أكبر ىمكـ، وأكثر : "واضحًا فيما روي عف معاوية بف أبي سفياف
وقد ُأوتيت بفرس أغر محجؿ، بعيد البطف  –بصفيف  –دأبكـ، فمد رأيتني ليمة اليرير 

مف األرض وأنا أريد اليرب لشدة البموى، فما حممني عمى اإلقامة إال أبيات عمرو بف 
 :اإلطنابة

 ىمتي وأبي بالئي أبت لي
قحامي عمى المكروه نفسي  وا 
 وقولي كمما جشأت وجاشت
 ألدفع عن مآثر صالحات

 

 وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
 وَضربي ىامة البطل المشيح
 مكانك تحمدي أو تستريحي

 (27)وأحمي َبعُد عن ِعرض صحيح
 

يزر)وىذا الموقؼ يمثؿ أبعاد الجماليات اّلتي طرحيا كؿ مف  فعند  ،(ياوس وا 
ياوس ال ينفصؿ النص اّلذي نقرؤه عف تاريخ تمقيو، واألفؽ اّلذي ظير فيو أوؿ ما 
ظير يختمؼ عف أفقنا، ويشكؿ في الوقت نفسو جانبًا مف أفقنا، فالنص ليس كينونة 

ويرى إيزر أف جوىر العمؿ األدبي . (28)ثابتة، بؿ ىو دالة في التاريخ يتغير معو
بؿ إلى العممية اّلتي تتفاعؿ فييا الوحدات البنائية  ومعناه ال ينتمياف إلى النص

النصية مع تصور القارئ وتمثؿ فاعمية القارئ في توليد معنى النص، فالبنية 
 .(29)التصورية األقدـ لمنص أساس ثابت لمتفسير وال يعيش النص إال مف خالؿ القارئ

تمؽ مف نوع فإذا كانت الحياة تحفز المبدع عمى قوؿ الشعر فيذا يعني أنو م
خاص يتمقى ما حولو، ويرسمو لنا عمى ىيئة نص أدبي يؤثر في المتمقي سمبًا أو 
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 لمبدع
 

 لحياة
 

 لنص
 

 لمتلقي
 

إيجابًا، ولذلؾ يمكف أف نطمؽ عمى العممية اإلبداعية بأنيا عممية مزدوجة مترابطة، 
كٌؿ يؤثر باآلخر في حركة دائرية ال انفصاـ بيف جزيئياتيا، فإف وقع االنفصاـ حدثت 

 .قي والنصالقطيعة بيف المتم
 
 
 
 
 
 

النص والحياة، وكمما كانت البنية اإليقاعية : فالمتمقي يقع تحت وطأة تأثيريف ىما
لمقصيدة تؤدي وظيفتيا بإثارة الدىشة، ىيأ ذلؾ وعي المتمقي لالستجابة الكمية ولذلؾ 
ركز القدماء عمى موسيقى الشعر؛ ألف المتمقي يقع تحت وطأة اإليقاع الذي يحوي 

سمة مف التوترات تجعؿ النفس تستجيب لمنص الذي كاف يروى وينشد، فالبنية سم
اإليقاعية ميمة في عممية التواصؿ وتوصيؿ الشعر إلى المتمقي؛ ألف الشعر يتكئ 
عمى اإللقاء، والمتمقي يتكئ عمى السماع؛ فجاءت موسيقى الشعر العربي تعتمد عمى 

ذ ( المتمقي)ا اختؿ بعضيا أحس المستمع تساوي األبيات في إيقاعاتيا وقوافييا، وا 
بخمؿ اإلطار النغمي، ومف ذلؾ الوقوؼ عند إقواء النابغة مثاًل، وىذا اإلطار النغمي 

 .قد يختمؼ مف عصر إلى آخر ومف بيئة إلى أخرى
وال ييـ تغير اإلطار النغمي ما داـ المبدع والمتمقي يقعاف تحت وطأة إطار نغمي 

رًا كتحدر الماء المنسجـ سيولة سبؾ، وعذوبة ألفاظ، حتى ليأتي الكالـ متحد"واحد، 
يكوف لمجممة مف المنثور، والبيت مف الموزوف وقع في النفوس، وتأثير في القموب، ما 

ويبدو أف ما سمي الطالوة والسيولة والتدفؽ وكثرة الماء والرونؽ . (30)"ليس لغيره
ثارة مشاعر مصطمحات أطمقيا القدماء لمتعبير عف جماؿ الشعر في  األسماع، وا 

المتمقي ليشارؾ المبدع مشاعره فيتحقؽ االستقباؿ الحسف عمى أساس مف المشاركة 
الوجدانية، فالمتمقي يقع تحت تأثيريف مختمفيف ىما جرس األلفاظ، وقوة المعاني، ومف 
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ىنا أعمى القدماء مف شأف الخصائص اإليقاعية والثراء الموسيقي، مف تقفية ووزف 
تجنيس والبعد عف الغموض في المعنى،؛ ألف الشفاىية ُتعنى بالتشكيؿ وتكرار و 

 .الصوتي وأثره في المتمقي وتشكيؿ استجابتو لمنص
والشعر ال ُيحبب إلى النفوس بالنظر والمحاجة، وال ُيحمى في الصدور بالجداؿ "

نما يعطفيا عميو القبوؿ والطالوة، ويقربو منيا الرونؽ والحالوة ، (31)"والمقايسة، وا 
وكاف الشاعر يرضخ لذلؾ دوف وعي منو، فإف أراد لنصو القبوؿ والترحيب مف 
المتمقيف عمد إلى االستجابة لمتطمباتيـ، وجعؿ النص يتكيؼ ليذه المتطمبات؛ ألف 

النفس تسكف إلى كؿ ما وافؽ ىواىا، وتقمؽ مما يخالفو، وليا أحواؿ تتصرؼ بيا، "
ما يوافقيا اىتزت لو، وحدثت ليا أريحية وطرب،  فإذا ورد عمييا في حالة مف حاالتيا

ذا ورد عمييا ما يخالفيا قمقت واستوحشت إف عالقة المتمقي بالنص واضحة . (32)"وا 
في نص ابف طباطبا السابؽ، وال يتـ التواصؿ بينيما إال إذا كاف النص قد المس 

لمتمقي وذلؾ مف خالؿ جماليات النص التي تتظافر لتحرؾ خياؿ ا. ذوؽ المتمقي
فتمس خفايا النفس، ويحدث التواصؿ بيف المبدع والمتمقي بما تحمؿ صور النص مف 
إيحاءات نفسية تتيح لممتمقي اإلحساس بتجربة الشاعر ومشاركتو إياه؛ لما تحويو مف 
معاف وعواطؼ وانفعاالت مؤثرة تكوف أكثر عموقًا في القمب، وأبعث عمى المتعة 

كما أطمؽ ( الذوؽ الفني)عالقة بينيما معقدة أساسيا إف ال: ويمكف القوؿ. والجماؿ
والذوؽ قائـ عمى التذوؽ الفردي،  (34) (التأثيرية)وأسماىا مندور  (33)عميو طو إبراىيـ

حساسو بالجماؿ يتأثر بعوامؿ مختمفة، ولذلؾ وضع الجاحظ قواعد  وذوؽ المتمقي وا 
ؽ مقادير المعاني، وليس يعرؼ حقائ: "تبعد الذوؽ عف الميؿ واليوى والتحّيز

ال القوي  ومحصوؿ حدود لطائؼ األمور، إال عالـ حكيـ، ومعتدؿ األخالط عميـ، وا 
 (35)"الُمنة، الوثيؽ العقدة، والذي ال يميؿ مع ما يستميؿ الجميور، والسواد األكبر

فالذوؽ الذي يتحدث عنو الجاحظ ىو ذوؽ الناقد أي ذوؽ مف نوع خاص، وقد قسـ 
 :(36)تمقيف إلى ثالثة أذواؽاألمدي أذواؽ الم

 .ذوؽ الكتاب واألعراب وكانوا يستحسنوف شعر البحتري -أ 
 .ذوؽ أىؿ المعاني والصنعة وكانوا يستحسنوف شعر أبي تماـ -ب 
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 .ذوؽ كثير مف الناس يساووف بيف المشاعريف  -ج 

ف كاف فطريًا إال أف الوتيرة التي يتـ بيا تعتمد عمى تجارب المتمقى  إف الذوؽ وا 
الذي ُعرؼ ( الذوؽ)مف احتكاكو بالواقع أثناء تكوينو، وتربيتو، وتعميمو فيو المكتسبة 

، وىذا (37)"استعداد خاص يييئ صاحبو لتقدير الجماؿ، واالستمتاع بو، ومحاكاتو: "بػ
االستعداد الخاص مرتبط بالمكاف، والزماف، والثقافة وقد تممس ذلؾ القدماء، فيذا ابف 

حبيب أف عمماء البصرة كانوا يقدموف امرأ القيس بف  أخبرني يونس بف: "سالـ يقوؿ
حجر، وأىؿ الكوفة كانوا يقدموف األعشى، وأىؿ الحجاز والبادية كانوا يقدموف زىيرًا 

، فمكؿ بيئة مطالب جمالية إف وجدتيا في شعر استحسنتو وأعمت مف قدره (38)"والنابغة
إف "تبعًا لتغير العصر، وقدر صاحبو، وقد أوضح الجاحظ أف الذوؽ يتأثر ويتغير 

المربدييف كانوا يرووف نسيب األعراب واألرجاز القصيرة، ثـ استبردوا ذلؾ، فأخذوا 
، والتمقي يتأثر بالثقافة التي (39)"برواية نسيب العباس بف األحنؼ، ثـ تركوا ذلؾ

الفرزدؽ أشعر : "يمتمكيا المتمقي مف حيث النوع والكـ، وقد قيؿ عف جرير والفرزدؽ
، أما اتجاه المتمقي الثقافي وأثره في تغّير الذوؽ (40)"ة، وجرير أشعر خاصةعام

ولـ أر غاية النحوييف إال كؿ شعر فيو : "الجمالي لديو فيتضح في قوؿ الجاحظ
إعراب، ولـ أر غاية رواة األشعار إال كؿ شعر فيو غريب أو معنى صعب يحتاج 

، (41)"كؿ شعر فيو الشاىد والمثؿ إلى االستخراج، ولـ أر غاية رواة األخبار إال
فأحكاـ المتمقي النقدية ترتبط باستشعاره النص، وما يحدثو في نفسو مف تأثير عميؽ، 
وقد أحس البعض بقوة تأثير الشعر لما لو مف عموؽ بالنفس؛ وليذا ُسّمي شعر عمر 

ما دخؿ عمى العواتؽ في حجاليف شيء : "، وقاؿ عنو ابف ُجريج(بالشعر الخطر)
إف لشعره لموقعًا : "، وقاؿ عبداهلل بف مصعب عنو(42)"ر عمييف مف شعر عمرأض

، وال شؾ أف لشعر (43)"مف القموب، ومدخاًل لطيفًا، لو كاف شعر يسحر لكاف ىو
الغزؿ نوطة في القمب، وعموؽ بالنفس، ولذلؾ يدخؿ مساـ القمب، إال أف الشعر بشكؿ 

يتبعيم الغاوون ألم تر أنيم في كل واد يتبعيم الغاوون ألم تر أنيم في كل واد   والشعراءوالشعراء: "عاـ يؤثر في النفس، قاؿ تعالى
، فما ىذا االتباع إال نوعًا مف إحساس اإلسالـ بفاعمية الشعر في النفوس "يييمونيييمون

صمى  -ولذلؾ كاف الشعر أحد األسمحة التي استخدميا الرسوؿ . وانقيادىا وراء القوؿ
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ونيـ والذي نفس محمد بيده كأنما تنضح"لمدفاع عف الديف،  -اهلل عميو وسمـ 
صمى  –، وتتفاوت األشعار في تأثيرىا عمى المتمقي، وكاف يحس الرسوؿ (44)"بالنبؿ

أمرت عبداهلل بف رواحة فقاؿ "بذلؾ؛ فيو يصؼ شعر شعرائو قائاًل   -اهلل عميو وسمـ 
وأحسف، وأمرت كعب بف مالؾ فقاؿ وأحسف، وأمرت حساف بف ثابت فشفى 

أكثر قبواًل، ووقعًا في نفوس المشركيف، وليذا ، فشعر حساف أبمغ تأثيرًا و (45)"واشتفى
، (اىجيـ وروح القدس معؾ: )كاف صمى اهلل عميو وسمـ يدفعو دفعًا إلى قوؿ الشعر

ولذلؾ ُعّد األدب عبر العصور ميمًا في إحداث الثورات والتغيير؛ لما لو مف أثر في 
لى ثورات عمى إحداث ثورات في اإلحساس تؤدي إلى تحويؿ ىذه الثورات الداخمية إ

إنؾ لتنضحيـ  -صمى اهلل عميو وسمـ  –أرض الواقع، ولذلؾ كانت مقولة الرسوؿ 
ما يمنع القـو الذيف : "وتذكر الروايات أنو صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ لألنصار. بالنبؿ

، فالشعر سالح مف أسمحة (46)"نصروا رسوؿ اهلل بسالحيـ أف ينصروه بألسنتيـ
 . إال إذا أثر تأثيرًا عميقًا في نفوس المتمقيفاإلسالـ وال يكوف كذلؾ 
إف ما سبؽ ذكره يتالقى في بعض جوانبو مع ثالوث ياوس : ومف ىنا يمكف القوؿ

فاإلبداع يعني المتعة التي تنجـ عف ( اإلبداع، الحسف الجمالي، التطيير) (47)الجمالي
المتمقي، والمقولة استخداـ المرء لقدراتو اإلبداعية الخاصة، ويعتمد في بنائو عمى 

 .الثانية تعّرؼ باإلدراؾ الحسي الجمالي، والمقولة الثالثة يقصد بيا التفاعؿ مع النص
وانظر إلى قوؿ عبد القاىر الجرجاني عف المتمقي وصفاتو حتى تتحقؽ عممية 

عميو أف يكوف مف أىؿ الذوؽ والمعرفة، وحتى يكوف ممف تحدثو "االتصاؿ والتمقي 
يو مف الحسف والمطؼ أصاًل، وحتى يختمؼ الحاؿ عميو عند تأمؿ نفسو لما يومئ إل

ذا نبيتو  الكالـ فيجد األريحية تارة، ويعرى منيا أخرى، وحتى إذا عّجبتو عجب، وا 
فأما مف كاف الحاالف والوجياف عنده أبدًا َعمى سواء، وكاف ال . لموضع المزية انتبو

اّل  إعرابًا ظاىرًا، فما أقؿ ما ُيجدي الكالـ يتفقد مف أمر النظـ إال الصحة المطمقة، وا 
معو، فميكف مف ىذه صنعتو عندؾ بمنزلة مف عدـ اإلحساس بوزف الشعر والذوؽ 
اّلذي يقيمو بو، والطبع اّلذي يميز صحيحو مف مكسوره، ومزاحفو مف سالمو، وما 
خرج مف البحر مما لـ يخرج منو في أنؾ ال تتصدى لو، وال تتكمؼ تعريفو، لعممؾ 
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إف التراث العربي . (48)"نو قد عدـ األداة اّلتي معيا يعرؼ، والحاسة اّلتي بيا يجدأ
تراث سمعي بصفة عامة والسمع أداة التعقؿ األولي ولغتنا تعتمد َعمى التنغيـ، ولقد 

تقـو َعمى  –في كثير منيا  –استفاد القدماء مف ذلؾ فجاءت قيـ البالغة العربية 
إلى  –دو ذلؾ واضحًا مف مصطمحات عمـ البديع القائمة عالقة النص بالمتمقي، ويب

وتفسيرات القدماء لفاعمية ( جناس/ ترصيع/ تصريع)َعمى أساس موسيقي  -حد كبير
إف الشيء : "البالغة بكؿ أبعادىا ينبئ عف فيميـ ألثرىا في النفوس مف ذلؾ قوليـ

و، كانت إذا ظير مف مكاف لـ يعيد ظيوره منو، وخرج مف موضع ليس بمعدف ل
، وقوليـ عف التشبيو التمثيمي (49)"صبابة النفوس بو أكثر، وكاف بالشغؼ منيا أجدر

إف نقادنا لـ يجيموا . (50)"ضاعفت قواىا في تحريؾ النفوس ليا، ودعا القموب إلييا"
 .أىمية التمقي إلحداث تواصٍؿ تاـ بيف أطراؼ العممية اإلبداعية

ف اختمفت المصطمحات والتفسيرات ع ف النقد الحديث، ولقد ترؾ النقد القديـ وا 
ذا كاف ليـ  وقفات حسنة تبيف العالقات الواضحة بيف الناقد والنص و المتمقي، وا 
العذر في نظرتيـ الجزئية وتعميميـ، فميـ الفضؿ في بياف جماليات النص المرتبطة 

نا حاضرًا بحاؿ المتمقي ولغتو وعمينا أف نفعؿ فعميـ ليكوف أدبنا متوائمًا مع حاجات
ومستقباًل، فالكاتب اليـو يعاني مف اإلحباط لشكو في جدوى الكتابة إذ المشيد الثقافي 
في غربة وينحسر في تجمعات صغيرة، وضمف لقاءات ثقافية محدودة، ومف ىنا كاف 
البد مف حؿ لمعضمة التواصؿ مع الناس، وما ىذا البحث إال محاولة لالستفادة مف 

 .مى خطاىـ ونحقؽ ما استطاعوا تحقيقو مف تواصؿ نفتقده اآلفعمؿ القدماء لنسير عَ 
ف كانت حديثة، ومغايرة إلى  ولعمنا في الختاـ نعمد إلى البوح بأف نظرية التمقي وا 

نما إرىاصاتيا بدأت منذ القدـ  .حد ما لنقدنا القديـ إال أنيا لـ تأت مف فراغ، وا 
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إشكالية الموقف األدونيسي من التراث 
 في ميزان النقد

 

 

 بشير تاوريريت/ د

 قسم األدب العربي
بسكرة -محمد خيضرجامعة 

 صممخ
يقف القارئ في ىذا المقال النقدي عند أىم اآلراء النقدية المنددة بالموقف األدونيسي من التراث، 

ية ألدونيس التي تمثل ردا صريحا منو بوصفو موقفا إشكاليا، وسيجد القارئ بعض اآلراء النظر 
وقد نظرنا بعين الجاللة ليذا الجدل الحائر بين أدونيس .إلضعاف ما وُّجو لو من انتقادات

 .ومعارضيو مبرزين رَْأينا الشخصي في إشكالية الموقف األدونيسي من التراث
 

 
 
Résumé 
Le lecteur de cet article critique 

trouve les opinions critiques qui 

refusent la position Al adonissi 

du patrimoine, comme 

problématique, il trouve  aussi 

les points de vue théoriques de 

l'Adonis qui est une réponse 

franche à l'affaiblissement de 

ses critiques. D’une façon 

objective de cette controverse 

entre Adonis et ses opposants 

on a donné notre opinion 

personnelle sur le problème Al 

adonissi du patrimoine. 
 
 
 

 

 إشارات أولى: توطئة -
ُنشير إلى أن جل االنتقادات التي 
وجيت لموقف أدونيس من التراث كانت 

الثابت »قد اتخذت من أطروحتو في
بؤرة لخصام عنيف، ومن حق  «والمتحول

ىذه الرسالة الفذة حول الثابت والمتحول 
عند العرب، أن تحرك العقول واألقالم وأن 
ن تثير جوا من التفكير الخصيب وأ

يحاكى حوليا شيئا من التساؤالت 
والتأمالت؛ ذلك أن الرسالة تطرح لممرة 

 -من خالل تحميل شامل كامل –األولى
مسائل أساسية تمس مستقبل الفكر العربي 
انطالقا من بنيتو الموروثة، فيي تطرح 
ذلك التساؤل 
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وأسباب الحائر عما نشيده اليوم من عقم في الحياة العربية في شتى مجاالتيا، 
 . ذلك العقم وأصولو

 :اآلراء النقدية المنددة بالموقف األدونيسي من التراث -1
ألدونيس تنطمق من مركب سيل صعب  «الثابت والمتحول  »الواقع أن أطروحة

يغري بالركوب رغم ما فيو من مزالق ومخاطر، ونعني بذلك المركب السيل الممتنع، 
ذ منو أدونيس موقفا بعد طول سراح ورواح مركب التراث العربي، التراث الذي اتخ

غير أن النقاد العرب قد اختمفوا في حيثيات ىذا الموقف األدونيسي . فيما كتبو أسالفنا
فمم . من التراث، إذ ثمة شبو إجماع بين النقاد عمى رفض أدونيس لمماضي التميد

طعن في ذلك يكتفوا بذلك فقد واصموا مشوارىم النقدي إلى حد التيجم والتنكيل وال
الموقف، ثم نتابع الرحمة تفاصيل ىذه الرحمة النقدية في الفقرات التالية من ىذا 

 :المقال
المنشور في مجمة آداب مايو «الشعر والثورة»لقد كتب محمد دكروب مقاال بعنوان

والتيمة . (0)، وفيو يصرح الناقد برفض أدونيس لمماضي جممة وتفصيال(0971)سنة
فيذه التيمة  «قول عمى أقوال أدونيس»الراىب في مقال لو بعنوان نفسيا يكررىا ىاني

والتخمي عن تراثنا » فحواىا أن أدونيس كان يدعو إلى نبذ الماضي جممة وتفصيال،
ويبمغ التيجم إلى أقصى ذروتو في المقال الذي كتبو جياد فاضل، . (2)«وشخصيتنا

ال يطرح نفسو مجرد  «متحولالثابت وال»عي الناقد في أطروحتوَّفأدونيس حسب ما يد
الباحث »ناقد أدبي، إنو يرصد اإلبداع عند العرب بنظر موضوعي بارد، فيو

المغرض الذي يمكنك، بأي معيار نظرت، أن تستبعد العوامل الذاتية من بحثو الذي 
يكاد يقول لك في كل صفحة أنو ليس فقط غير محب ليذا التراث، بل حاقد عميو، 

ل من حمل معوال ليدم كل أصل من أصول ىذا التراث، بل ومنتصر لك..ومزدر لو
ىو أكثر من ذلك كائد لمعرب كعنصر وجنس، نظرتو إلييم مستقاة من القاموس 

 .(3)«النازي الذي قرأه أدونيس في األربعينات ال من أي قاموس أخر
وفي موضع أخر يتعرض جياد فاضل لمواقف أدونيس من الدين واإلنسان العربي 

أدونيس حسب ما يرى الناقد يعتبر الدين . المسمم والتراث والحضارة العربيةوالشاعر 
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شخص ماضوي يستخدم  «صدمة الحداثة»عائقا أمام نيضة العرب، والعربي في
موروثو لكي يفيم كل شيء، وما يتناقض مع ىذا الموروث ال يكون جديرا بأن يعطي 

كأن أدونيس مستشرق من ثم يتحدث عن الشاعر المسمم عند أدونيس و . أية قيمة
ينفض يده من التاريخ العربي وكأنو  »، وما ينتو جياد فاضل ىو أن أدونيس(4)لندن

ليس تاريخو، إنو ال ينتسب إليو، بل إلى كل خارج عميو فيعتبره وحده ىو المبدع وىو 
المتحول وينفض يده من الخط العام لمتراث العربي الذي يعتبره ىو موميائيا 

 .(5)«...جامدا
ويقر جياد فاضل بتيجم أدونيس عمى الحضارة العربية اإلسالمية حينما 

قائمة عمى االستعادة وطمب السالمة والنجاة، في حين أن الحضارة الغربية »اعتبرىا
إن ىذا الوصف الذي يضفيو أدونيس عمى . (6)«قائمة عمى طمب المغامرة واالكتشاف

لم »ي غير محمو، بل إن أدونيسالحضارة العربية يبدو في منظور جياد فاضل ف
إنيا . يصل إلى ىذه األحكام عن طريق العقل البارد بل عن طريق اليوى الجامح

 .(7)«تخيالت العزلة عن مجرى التاريخ وال عالقة ليا بالتحميل الموضوعي
الحداثة عند أدونيس موقف كيدي من »وينتقد الناقد مفيوم أدونيس لمحداثة فيقول

أي إبداع وأي خمق وأي فن والكاتب . موقف إبداعي فني أصيل التراث العربي، ال
أي حداثة يمكن أن تولدىا حالة . يخجل من وجو أمتو ومن خصائصيا ومن جذورىا؟

استالب روحي، واغتراب كامل عن الجذور؟ ومتى كانت الحضارة أخذا بدون 
 . (8)«عطاء؟

عر، فيعرج إلى وناقد آخر ىو عبد الحميد جيده، يناقش مفاىيم أدونيس لمش
مفيومو لمكتابة وما أجراه من موازنات بين القصيدة العربية القديمة والشعر الجديد، 

، والواقع أن (9)فيستنتج من أقوال أدونيس دعوتو لتجاوز الموروث شكال ومضمونا
إن تجاوز الماضي ال »أدونيس يبين موقفو من التراث في عدم تجاوزه عمى اإلطالق

نما يعني تجاوزا ألشكالو ومواقفو ومفيوماتو وقيمو التي يعني تجاوزه عمى ا إلطالق، وا 
نشأت كتعبير تاريخي عن الحاالت واألوضاع الروحية والثقافية واإلنسانية الماضية، 

فمم . التي يتوجب اليوم أن يزول فعميا بزوال الظروف، التي كانت سببا في نشوئيا
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لمكمال، أو كقدسية مطمقة صار يعد الشاعر العربي ينظر إلى الماضي كنموذج 
، وكل ذلك في منظور نبيل (01)«الماضي ييمو بقدر ما يدعوه إلى الحوار معو

ن كان المرء يطمح أن يمتفت في تحديد التراث إلى »سميمان النقدي ال غبار عميو، وا 
بيد أن ىذا التصوير لواقع موقف الشاعر العربي . الجوانب المادية ال الفكرية وحسب

راث غير صحيح بمثل ىذه العمومية التي أطمقيا أدونيس، فيو نفسو يأخذ قبل من الت
ذلك عمى ىذا الشاعر نسخ القديم وتكراره، ويؤكد أن ال شعر عربيا مطمق، وال شاعرا 
كذلك، فثمة شعر عربي قديم، وأخر جديد وثالث معاصر، بحسب أدونيس، فمم ذاك 

 .(00) «...الخمط والتقسيم إذا
نص نقد ضمني يوجيو نبيل سميمان لموقف أدونيس من التراث، ونص يمثل ىذا ال

أدونيس السالف الذكر يمثل في نظرنا خطوة أولى لمتخفيف من تيجم النقاد عميو 
 .وعمى موقفو من التراث، وسنفصل الحديث في حيثيات ىذا الموقف فيما بعد
والخمط الذي إن ما ادعاه نبيل سميمان في تيجمو عمى تصنيفات أدونيس لمشعر، 

قال بو الناقد يأتي من عدم إدراكو لحيثيات ذلك الموقف األدونيسي وما يتخممو من 
مفاىيم استقرت في ضمير الذاكرة الجماعية، تحت ستار تعصب أعمى لمستودع 

 .التراث
ولم يكتف نبيل سميمان بيذا القدر من التيجم المفرط عمى كتابات أدونيس النقدية، 

خطبوط اليائل ىذه المرة لتطعن في منظور القراءة األدونيسية بل امتدت أذرع األ
ذا كان أدونيس قد أعاد قراءة ذلك كمو في ضوء . لمتاريخ األدبي والفكري والنقدي وا 

تجير التاريخ لصالح النظرة األحادية المتحكمة .»مفيوم الحداثة، فإن ىذه القراءة
فكار واألشخاص والوقائع عمى بصاحبيا، فتتركو يتحمل ويصطنع، لينجح في قسر األ

 .(02)«االنتظام وفق المنظور الحداثي
كيف نتعامل مع التراث؟ ليزج بأدونيس في : ويطرح حسن األمراني سؤاال مؤداه

جوابو عما ىو استفيام؛ إذ يتعرض إلى المنظور العام الذي حاكم أدونيس بموجبو 
تقوم  -ثقافة بموجب عاموال –لمتراث الشعري ( أدونيس)بأن محاكمة»فيقر. التراث

، متناسيا البعد الثالث الذي حاكم (03)«عمى أساس المضمون؛ أي الوظيفة والغاية 



 2009 جانفي 23التواصل عدد 

 

  

. بموجبو ناقدنا الموروث الشعري، نكرر فنقول إنيا الرؤيا الشعرية بمحدداتيا وعالئقيا
ومن ىذه الزاوية كان دأب أدونيس لحصاد ما تيسر من ينابيع الشعر العربي وعيونو 

ىذا وقد تناسى األمراني عمى . اىية، وذلك في ديوان الشعر العربي بأجزائو الثالثةالز 
الفور معارضة أدونيس الحادة لممضمون بدليل أننا ألفيناه يعمن أن اإلصرار عمى 

 .(04)أولية الموضوع؛ أي عمى وظيفة الشعر، إنما ىو نفي لمشعر
في الثابت والمتحول رؤيا أدونيس  »وناقد آخر ىو نصر حامد أبو زيد درس

عن الموقف الذي -جوىريا –يختمف »مؤكدا بأن موقف أدونيس من التراث «لمتراث
رغم ديناميكيتو  –إن موقف ادونيس . يؤمن بجدلية العالقة بين الماضي والحاضر

إنو يفيمو لكي . مازال يتعامل مع التراث باعتباره وجودا في الماضي -الظاىرة
يؤمن عمى النقيض أن عالقتو بالتراث عالقة .» -قول لمناقدوال -، إنو (05) «.ييدمو

انفصال كاممة، إنو يسمم بأثر التراث وينفيو في نفس الوقت، وىو لذلك يدين أي 
، فرؤية أدونيس لمتراث كما يرى نصر حامد أبو زيد تقوم عمى (06)«ارتباط بالتراث

القة الجدلية بينيما، اليدم واالنفصال بين الماضي والحاضر، انفصاال يتجاىل الع
 .ومن ثمة تجاىل لوعي التمايز الوجودي والتداخل المعرفي بينيما

ذا أمعنا النظر في النصوص السالفة الذكر، فإننا نخرج بالتمفصالت التالية  :وا 
 .دعوة أدونيس لمتخمي عن تراثنا وشخصيتنا -
 .الميةأدونيس إنسان حاقد وناقم عمى التراث العربي والحضارة العربية اإلس -

أدونيس يجور عمى التاريخ لصالح النظرة األحادية ذات المنظور الحداثي في  -
 .قراءة التراث وتجاوزه شكال ومضمونا

تقوم رؤية أدونيس لمتراث عمى اليدم وعدم إدراك العالقة الجدلية بين الماضي  -
 (.االنفصال)والحاضر

 :(التراث)دفاع أدونيس عن تهمة رفضو وانفصالو عن الماضي -2

الواقع أن أدونيس لم يقف مكتوف األيدي أمام ىذه التيم النقدية، فقد رد عن تيمة 
إن شاعرا يصرف عشر سنوات في دراسة ماضينا الشعري » :رفض الماضي بقولو

العربي ويقومو بنظرة جديدة ويقدمو إلى القارئ في ضوء ىذه النظرة، ال يمكن أن يقال 
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ا الذين يصرون عمى إشاعة ىذا القول فاكتفي أم. عنو أنو يرفض الماضي رفضا تاما
إن رفض الماضي رفضا . "بأن أتوجو إلييم برجاء حار ىو أن يقرؤوا قبل أن يحكموا

ال يمكن أن يقال عن أي إنسان ميما بمغت درجة رفضو؛ ذلك ألن رفض " تاما
 .(07)«الماضي رفضا تاما عبارة متناقضة جوىريا، عدا أن ذلك مستحيل

د الذي وجيو أدونيس لمحمد دكروب الذي تطاول عميو في المقال ىذا ىو النق
 .المشار إليو سابقا

وفي موضع أخر يرد أدونيس عمى تيمة االنفصال عن الماضي مستغربا وغياىب 
الحيرة تزداد استغرابا من شخص لصديقو ىاني الراىب الذي زعم بأن أدونيس دعا 

ويزداد . ي عن تراثنا وشخصيتناويدعو إلى نبذ الماضي جممة وتفصيال، والتخم
أطروحة »استغرابا من الزعم الذي يدعيو ىاني الراىب أال وىو االستناد إلى

وال بد لكل من يريد حقا أن يعرف، من أن  »: ، يقول أدونيس منتقدا«الدكتوراه
يالحظ، عمى األقل، أن ىذه األطروحة تبحث في التحول وفي اإلبداع، في التراث 

تؤكد الجانب األول وتدافع عنو، وترى فيو القوى الحية الخالقة في تراثنا العربي، وأنيا 
. وِنصف الجزء الذي صدر منيا، أو أكثر، خاصا بيذا الجانب اإلبداعي. العربي

كيف يقول، إذن، صديقي ىاني الراىب، شأن بعضيم، إنني أنبذ الماضي جممة 
 .(08) «وتفصيال؟

اضي ردا عمى ىاني الراىب ومن حذا ويوضح أدونيس فكرة االنفصال عن الم
بمى، إنني أدعو إلى نوع من االنفصال عن الماضي متمثال بما »: حذوه حيث يقول

وما أسميو أيضا بالثبات واإلبداع، " البنية الماضوية بمختمف أشكاليا وأبعادىا" أسميو
صار، باخت.فأنا أدعو، وال أتردد في ذلك ولن أتردد. والنمطية والمذىبية والسمفية

أطالب باالنفصال عمى الموروث الذي استنفذ ولم يعد يختزن أية طاقة لإلجابة عن 
. أية مشكمة عميقة نجابييا اليوم، أو عمى مساعدتنا في تممس طريقنا نحو المستقبل

مرة ثانية، ىذا شيء، ونبذ الماضي . أطالب باالنفصال عن الرماد، ال عن الميب
 .(09)«جممة وتفصيال شيء آخر



 2009 جانفي 23التواصل عدد 

 

  

تمس في النصين السابقين دفاع أدونيس، والدفاع ىاىنا بمعنى التوضيح نم
واإلفصاح عن موقفو ومفيومو لمتراث ردا عمى تمك الزعانف الموضوعة، فالتراث 
نما ىو القوى  عنده ليس الكتب والمحفوظات واإلنجازات التي نرثيا عن الماضي، وا 

ىو تمك العناصر التي ( الماضي)تراثوالميم في ال. الحية التي تدفعنا باتجاه المستقبل
والعودة إلى التراث؛ إذن ىي عودة . تحتفظ بالقدرة عمى إضاءة الحاضر والمستقبل

 .لمعناصر الثورية فيو
 :استحالة الخروج عن التراث في تصور أدونيس -3

بعد ىذه الجولة السريعة في كتابات النقاد المعارضين وما يتخمميا من توضيحات 
نيس، الذي أبى سمطنة ذلك التيجم، والتعصب األعمى لمستودع التراث، لناقدنا أدو 

بأن الذين يقولون إن أدونيس يرفض التراث جممة وتفصيال : نقول وبكل ارتياح
 .يظممونو، ومن حقو أن يغضب ويدافع حينما توجو لو مثل ىذه التيمة

دون أن يقطعوا  عبروا بطريقة جديدة،»إن المجددين في تراثنا، كأبي تمام وأضرابو 
اتصاليم بجوىر الماضي فمثل ىذا االنقطاع يقتل الشعر، بل إنو مستحيل ألن الشعر 

بضرورة الخروج »، ولذلك فإن أدونيس ال يطالب(21)«يحيا، كذلك بقوة الدفع في التراث
كميا عن الماضي، فمثل ىذا الخروج مستحيل ألنو خروج عن التاريخ، فنحن ال نبدع 

ذا حاد اآلن عن األمس فمغرض واحد المستقبل إال ف ي لحظة تتصل باألمس واآلن، وا 
 .(20)«ىو االتجاه نحو المستقبل

ومن الدال جدا أن أشير في ىذا السياق إلى ضرورة فيم ىذا القول عمى ظاىره، 
دونما حاجة إلى تأويل بعيد، فكل ما ىو موجود بالوراثة، بالتقميد، بالعادة يجب أن 

إن القضية . ال يعني إعادة النظر في التراث كما يفيم من النصيعاد فيو النظر، و 
أساسا مرتبطة بصمة الثابت بالمتحول، وما يتولد عن تمك الصمة، وفي ىذا المقام 

إن مسألة الصمة بالماضي ال تبحث من زاوية الرفض أو القبول، بل من زاوية »:يقول
ة، وتحديد ما نتصل بو وما فيم ىذه الصمة ووجية النظر في تحديد طبيعة ىذه الصم

 .(22)«ال نتصل
 :إنكار أدونيس لمتعصب إلى الماضي -4
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نما أنكر فكرة التعصب  أدونيس لم ينكر العالقة الجدلية بين الماضي والحاضر وا 
ثمة أشياء البد أوال من إيضاحيا فمن يعيد .»:لمماضي وفي ىذا المنعطف تجده يقول

: اصة في ماضييا، ىو كمن يسير في أرض ممغومةتقويم الثقافة العربية، اليوم ، وبخ
يجد نفسو محاصرا بالمسممات، بالقناعات التي ال تتزحزح، باالنحيازات، باألحكام 
المسبقة، وىذه كميا تتناسل في الممارسة، شكوكا واتيامات وأنواعا قاتمة من 
التعصب، فميس الماضي ىو الذي يسود الحاضر، بقدر ما تسوده صورة مظممة 

كون، باسم ىذا الماضي، لذلك ليس الماضي ىو ما يجب أن نبدأ بالكالم عميو، تت
نما يجب أوال الكالم عمى تمك الصورة السائدة عالقة الحاضر »، ويقول أيضا(23)«وا 

، إنيا عالقة محاكمة، يدان فييا «عالقة تابع بمتبوع»إنيا( الماضي)بمممكة التراث
 .(24) «...الحاضر باستمرار، ويدان سمفا

إن أدونيس يرفض أن يمثل تراثنا نوعا من الكتابة األولى، كما يرفض أيضا أن 
تكون كل كتابة يكتبيا اإلنسان شرحا أو تفسيرا لمكتابة األولى، ولكنو ال يرفض الصمة 

من البداىة أن الشاعر العربي المعاصر ال يكتب في »:بالماضي بتاتا أليس ىو القائل
 .(25)«ي وأمامو المستقبلفراغ بل يكتب ووراءه الماض

المسألة في تصور أدونيس ىي مسألة حاضر قبل أن تكون مسألة ماض، ذلك 
ألن الفكر الحداثي األصيل يسعى إلى تجاوز البنى الجاىزة لممعرفي الماضوي، ليس 
نما ضمن إنشاء عالئق جديدة تصل  من أجل تعويضو بالمعرفي الحداثوي، وا 

وحين نقول الماضي، فإننا نعني، : ي مستمرالماضي بالحاضر عبر جدل كينون
تحديدا، تجاوز تصورات معينة لمماضي، أو لفيم معين، أو لبنى تعبيرية معينة، أو 
لمعايير وقيم معينة، وال يعني إطالقا أننا ننفك وننفصل عنو، كأنو أصبح عضوا ميتا 

بل أيضا  فيذا محال عدا أن القول بو جيل كامل، ال بالماضي وحده،. زال وتالشى
، عمى اعتبار أن الماضي ليس دائما في (26)بطبيعة اإلنسان، وطبيعة اإلبداع

والمقاء الذي يقيمو : بقدر ما ىو امتداد داللي لما يجب أن يكون «الذي كان»حكم
منعكسا في مرآة ( التاريخ) أدونيس بين الماضي والحاضر ىو جعل الماضي

، فأدونيس ينظر لمكالم (27)الماضي الحاضر، وفي جعمو الحاضر منعكسا في مرآة
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في الماضي، وكأنو يريد وصف الكالم في الحاضر بكممة أخرى يريد استميام 
نما  الماضي في وصف الحاضر، إنو استميام ال يقوم عمى تمجيد آلي لمماضي، وا 

فيو واستخالص المعالم التي يمكن أن يفيد منيا وصف  ريقوم عمى نقده واالستبصا
 .الحاضر

قمنا منذ قميل أن أدونيس أنكر التعصب لمستودع الماضي، وقد تمثل ىذا الموقف 
ناقد أخر ىو عمي حرب الذي صرح في وجو أولئك الذين تعصبوا تعصبا أعمى 

أما أولئك الذين ينشغمون، بمعرفة التراث »: -والقول لمناقد -لماضينا السحيق يقول 
ة ىي شرط لمعرفة التراث، وليذا فالتراث فمن يعرفوه حق معرفتو، ألن معرفتو الموجود

في نظري ال يطمب لذاتو بل بوصفو معطى يمكن االنشغال عميو، وتحويمو من معرفة 
 .(28)«وأما التمسك األعمى بو فال ينتج سوى الجيل.جامدة ميتة إلى معرفة حية فعالة

 ىذا الموقف لعمي حرب يفيم التراث عمى أنو ليس مجرد دعوة أو رسالة نبشر
التراث في تصوره ىو شيء نصنعو : بيا، وال ىو مجرد استعراض لما يكتنزه الماضي

 .وال يصنعنا
ونجد أدونيس يرفض أن يكون الشعر بوقا لمسمطة أو النظام، ألن الموقف من 

ثوري »يجب أن يكون شامال وجذريا، وىذا الموقف -حسب أدونيس -التراث
قامة نظام ( القديم)م ىدم النظا: والثورة انقالب كمي. بالضرورة ببناه التحتية والفوقية، وا 

، وىذا من متطمبات الموقف الحداثي الذي يتأسس فيو الفكر عمى (29) «( جديد)أخر 
التساؤل، وقوة البحث والتوغل في اكتشاف الطاقات والقدرات اإلنسانية الخفية، والثقافة 

ة تبحث دوما عن المستقبل، سعيا الحقة ىي الثقافة الثورية، ال ثقافة النظام، إنيا ثقاف
منيا لبناء الذات العربية الجديدة في ظل مفاىيم الرفض والتجاوز بعد استميام 

 .المرفوض والمتجاوز
 :المفارقة بين أدونيس ومعارضيو في موقفو من التراث -5

إّن ما تقدم من نصوص وشواىد يجعمنا نعيش مفارقة عجيبة بين ما ادعاه النقاد 
ره أدونيس في ما يتعمق بموقفو من التراث، وأكثر ما تزداد ىذه المفارقة وبين ما اق

في  -كما الحظنا سابقا-عمقا حينما يتصل األمر بنمط القراءة األدونيسية لمتراث
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وقد تناسيا أو باألحرى تجاىال نمط القراءة . طروحات جياد فاضل ونبيل سميمان
، والقراءة الحداثية (0973)سنة «حولالثابت والمت»الحداثية الذي طرحو أدونيس في 

ىي قراءة انتقائية وتثويرية ؛ ألن منطمقيا الفاعمية المغوية لألدب و التسميم بقدر ىذه 
 .الفاعمية عمى تحطيم القوالب المتحجرة الثابتة لمنظومات القيم البالية في العالم

لى( التجاوز)إن ىذا اليدف يجعميا منحازة إلى ، ومن ثم (تباعاأل)دون( اإلبداع)وا 
فإنيا تضع التراث في مناخ األسئمة التي تبرز الثابت لتنفيو، وتؤكد اإلبداع لتنطمق 

الشك »من حيث ىي قرينة «التناقض مع الحداثة»منو، محطمة بذلك سطوة 
، وذلك (31)«والتجريب وحرية البحث المطمق والمغامرة في اكتشاف المجيول وقبولو

لن يحمل في ذاتو حيوية  «اصل الثقافة العربية»ه أنانطالقا من إطار مرجعي مفاد
 .، وبواسطة آلة من داخل التراث نفسو«من البنى القديمة »التجاوز إال إذا تخمص

 :نمط القراءة الحداثية لمتراث من المنظور األدونيسي -6
إن نمط القراءة الحداثية لمتراث في ظل طروحات أدونيس إنما ىو تفكيك لرسالة 

سيا، وما التراث إال موجود لغوي بذاتو باعتباره كتمة من الدوال المتراصفة، قائمة بنف
عادة قراءتو ىي تجديد لتفكيك رسالة عبر الزمن، وىي بذلك إثبات لديمومة وجوده  وا 

نقد التراث ىو ... »    ومعاصرتو وىذا ما نادى بو محمد عابد الجابري حينما قال
تيح تأسيس التراث مما يجعمو معاصرا لنفسو، تاسيس لمحداثة، والحداثة ىي رؤيا ت

 .(30)«منسجما في بنية عالمو الداخمي ومعاصرا لمنتجيو األصميين
وينتيي الباحث محمد الطيب قويدري بعد تحميمو لموقف أدونيس من التراث، إلى 

يقوم عمى نظرة حداثية تسعى إلى استعاب التاريخ العربي اإلسالمي »أن ىذا الموقف
إلعادة تنظيم .النظري، فتحاول اإلطاحة بو وببنيتو الكمية، وصفا، وتقويماضمن إطار 

 .(32)«صورة التاريخ والتراث معا في الوعي العربي المعاصر
ذلك ىو المنظور الذي قرأ بموجبو أدونيس موروثنا الشعري، وقد أثمرت ىذه 

فمم يعد ما »ة، القراءة الحداثية لمتراث فكرة تجاوز أدونيس لبعض المفاىيم التقميدي
كان عمى العكس، . في الخروج إلى فضاء الشعر الحقيقي «عصر النيضة»يسمى

يبدو عصر االنحطاط بالنسبة إليو عصرا ..من الناحية الشعرية، استمرار لالنحطاط
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أكثر إغراقا في التبعية، وفي التقميد، وبيذا يبدو عصر  «عصر النيضة»ذىبيا فإن 
، فمفيوم النيضة يرتبط إذن ارتباطا جذريا بمفيوم (33)«االنحطاط أكثر حداثة وحيوية

فحين نقول نيضة، نعني، بالضرورة انتقاال من وضع سابق أو ماض، إلى . التغيير
وضع حاضر، مغاير، ونعني بالضرورة أن الوضع الجديد متقدم، نوعيا، في حركيتو 

ة ما يمكن لذلك ال يصح أن يكون في مفيوم النيض. العامة، عمى الوضع الماضي
 –؛ ألن فييما تراجعا؛ أي تبنيا ألشكال حياتية «اإلحياء»أو  «التقميد»أن نشير إلى 

نشأت في عصر مضى، لتجيب عن مشكالت لم تعد ىي نفسيا المشكالت  –ثقافية 
 .الراىنة

نما  إن الشاعر الذي يحيي أشكال التعبير القديمة، ال يصدر عن موقف جديد وا 
ال يعني ذلك أن . القديمين المذين أنتجا تمك األشكال يصدر عن الفكر والموقف

الشعر الجديد يبدأ من شيء، وأن عمى الشاعر ليكون جديدا أن يستأصل جذوره 
نما يعني أنو إذا كان البد من العودة إلى القديم فال . الماضية، وينفصل عن التراث وا 

 .لدت ىذه األشكاليجوز أن تكون عودة إلى أشكالو، بل إلى الدفعة الحية التي و 
إن االرتباط بالشعر القديم ال يكون، تبعا لذلك، ارتباطا بطرائق تعبيره، بل بالروح 

ىذا تحميمنا لنمط القراءة األدونيسية وما انتيت إليو من نتائج، . العميقة التي حركتو
 .وىو النمط الذي كاد أن يغدو نسيا منسيا في طروحات النقاد

 :دونيسي من التراثتعقيبنا عن الموقف األ -7
إذا كنا قد رفضنا مواقف النقاد من موقف أدونيس من التراث بدعوى أنو لم يرفض 
التراث جممة وتفصيال، وبالمنطق نفسو فإننا ال نطمئن لتمك الطعنات الموجية 
ذا الحظنا في ذلك تيجما مفرطا فإننا ال  لممنظور الذي قرأ بموجبو مورثنا الشعري، وا 

في موقفو من الحضارة العربية اإلسالمية حين ألبسيا حمة التقميد،  نتفق مع أدونيس
فيو بيذا الموقف يكون قد وقع في أخطاء تاريخية كبيرة ترتب عمييا سوء فيمو 

إن ىذا الكالم عن الحضارة اإلسالمية ينطوي عمى : أقول. لألحداث والحركات
ىذه الحضارة عمى مغالطات تاريخية أو تجاىل لمحقيقة، فالقول بعدم انفتاح 

الحضارات األخرى ىو تجاىل آخر ألوروبا التي عاشت أكثر من ثالثة قرون عمى 
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نو لوال العرب لبقيت معظم حضارات العالم القديم فخارا أو  فيم ابن رشد ألرسطو، وا 
لألديب الفرنسي المعاصر روجي  «حوار الحضارات»حجرا، بل أننا نجد في كتاب
الموقف العدائي من الحضارة العربية اإلسالمية حيث  غارودي ردا ضمنيا عمى ىذا

لنرجع إلى التاريخ لما ىب اإلعصار القادم من الشرق وانتشر بمثل ىذه » :يقول
وبتأثير العرب أيضا ظيرت .السرعة العظمى من بحر الصين إلى المحيط األطمسي

 .ء االنتخابيةفي أسبانيا البمديات المزودة بميزانية مستقمة، كما ظيرت مؤسسة القضا
أن انتعاش أسبانيا  «في ظل الكاتدرائية»في كتابو ( بالسكويباتر)ويوضح الكاتب 

وىو يقول . لم يأت من الشمال حيث القبائل البربرية، بل من الجنوب مع العرب الغزاة
ما كادت تنشأ حتى استطاعت أن تمثل أفضل ما : في حديثو عن الحضارة العربية

لم البيزنطي، وقد جمبت معيا التقميد اليندي العريق، وآثار في الييودية وفي العا
نما يدين الغرب بعصر .الفرس وكثيرا من األمور المستمدة من الصين الغامضة وا 

وىذا . العربي الذي عرف كيف يخمق الشروط الفكرية الالزمة لتفتحو «لمغزو»النيضة
. بدءا من الثقافة اليمينية قد جعل من الممكن أوال، انبثاق الثقافات القديمة «الغزو»

و ( إقميدس)و ( بطميموس)و( أفالطون)و( جالينوس)و ( أرسطو)وقد ترجم العرب
 .(34)«( أرخميدس)

ىذا وقد فرضت الثقافة العربية اإلسالمية نفسيا عمى العالم في عصرىا، بصفتيا 
دىرت ثقافة عالمية، ففي ىذه الرقعة الجغرافية الممتدة من األندلس إلى اليند از 

اآلداب والفنون والثقافات اإلسالمية، وال ينكر قوة إشعاعيا أو تأثيرىا في األمم 
وتستمد العالمية اإلسالمية تصورىا من الدين . المختمفة إال جاحد يريد طمس الحقيقة

. اإلسالمي الحنيف، ومن التراث األدبي العربي، ومن آداب الشعوب التي احتكوا بيا
 .والعبقرية اإلسالمية التي ىي أشبو ما تكون بشجرة طيبةوتجسدت ىذه العالمية 

لقد استطاع المسممون تحقيق نوع من التوازن بين األصالة والتفتح، بين المحمية 
وتم ىذا االحتكاك عندما كان المسممون في مركز قوة، ولذلك تحكموا في . والعالمية

 .مكونالمؤثرات األجنبية؛ ألنيم سادة الموقف، ومبدعون ال مستي
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ولم يتوقف المسممون عند ىذا الحد، بل ورثوا مناىج اليند وفارس والروم 
واستثمروىا في البحث العممي ووضعوىا في إبداعاتيم المختمفة، ثم أضافوا إلييا 
وحسنوىا بحيث تتماشى وطبيعة الموضوعات التي يبحثون فييا، فكانت ىناك مناىج 

لتركيبية، الوظيفية، الوصفية، اإلحصائية، المناىج التحميمية، ا: عممية دقيقة مثل
 .التاريخية، المقارنة، وغير ذلك من المناىج التي تستعين بالتجربة والمالحظة

ولقد تحكم المسممون تحكما كميا في ىذه المؤثرات، وقد تجمى ذلك في صياغتيم 
ليا صياغة جديدة بحيث طبعوىا بطابعيم الخاص، فأصبحت جزءا ال يتجزأ من 

م، ويصعب الفصل بين المكونات الوافدة والمكونات الذاتية، ألن عممية التفاعل كياني
وابتعدت ىذه المؤثرات عن أصميا وأصبحت ممكا لممسممين بفضل . عممية عضوية

العبقرية اإلسالمية، وتجاوز المسممون كل المستويات ليصموا في نياية األمر إلى بناء 
 .صرح ثقافي حضاري أصيل

عالمية عصر النيضة، والفترة الكالسيكية وعصر )ة األدبية األوروبيةوقبل العالمي
ازدىرت العالمية األدبية اإلسالمية وأثرت أيما تأثير في ( التنوير والعصور المتأخرة

، كما اىتم (ألخ...تأثر الغرب بالمعري وابن طفيل، وابن رشد وابن سينا)الشرق والغرب
: ، فالتراث العربي يزخر بالكتب التنظيرية مثل(نثرا وشعرا)المسممون بالتنظير لألدب

ألبي ىالل العسكري وكتب  «الصناعتين»البن قتيبة، وكتاب  «الشعر والشعراء»كتاب
 .الجاحظ والجرجاني وغيرىم

من توليدية )إن كثيرا من القضايا األدبية والنقدية التي اىتمت بيا المدارس الحديثة
نجد ليا جذورا لدى المسممين وكل حضارة تشكل  (إلخ...وشكالنية، وبناوية، ووظيفية

حمقة في ىذه السمسمة الطويمة المتصمة الحمقات، فماذا يعاب عن الحضارة اإلسالمية 
إذن؟، أيعاب عنيا أنيا كانت في يوم من األيام مركز إشعاع ثقافي وفكري؟، أم يعاب 

لفيا من قبل؟ فكيف عنيا أنيا كانت ميدا وجد فيو اآلخر عونا لمسير نحو آفاق لم يأ
 . !!يمكن وصفيا بالتقميد إذن؟

 :إشكالية التراث تزول بتفعيمو وتجدده -8
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أدونيس كما رأينا يطرح مسألة جوىرية في حياتنا، ليا أصداؤىا اليامة في 
حاضرنا ومستقبمنا، إنيا مسألة البحث عن مخرج من العقم الذي ينتاب حياتنا 

نطمق قوى اإلبداع عندنا سيمة ىينة، عن طريق ولكن السؤال الكبير ىل ت. الحاضرة
، حين نرد كل شيء إلى عقم «الماضوي»ركوب ىذا المركب السيل، بل ىذا المركب 

التراث؟ ىل الذي يرزح فوق كاىل اإلبداع عندنا ويقيده، ىو الماضي الذي نحاول أن 
ىو الذي  -ووراءه عوامل عديدة –نحممو كل آفاتنا، أم أن عقمنا يتمثل في الحاضر 

 .يدفعنا إلى أن ننظر إلى التراث نظرة عقيمة؟
تراثنا استطاع أن يكون متجددا، عندما كانت قوى الخمق حية يقظة، ويستطيع أن 
يتجدد اليوم عندما تستيقظ ىذه القوى من جديد، وىي القوى التي طالما أنعتيا أدونيس 

نقدية خالقة ومنتجة مع  بالروح العميق، لذلك نجده يشتغل عمى التراث بإقامة عالقة
التراث، ومن يفعل ذلك حداثي بال ريب، كمن يقرا المتنبي اليوم ال لكي يكتب مثمو، 

وفي المقابل ثمة من يتعمق . بل لكي يتخذ من كالمو أكماما لكالم آخر مختمف
فال يتوىم . بحداثتو تعمقا تقميديا، ومن يفعل ذلك يكون سمفيا، كمن يقرأ السياب

و يستطيع االنقطاع عن أصولو؛ إذ بذلك يمارس أصولية رديئة، وليس الحداثي، أن
باستطاعة األصولي القفز فوق ما يحدث، إذ بذلك يمارس حداثة عمى النحو األسود، 
والتراث ليس عقبة في طريق التجديد، بل غياب التجديد ىو العقبة في طريق فيم 

الظالم وضمتو العقول المجدبة التراث فيما حيا متجددا، وتراثنا عندما حممتو عصور 
 .الفقيرة، جف نسغو، وعندما حممتو من قبل عصور النيضة والنور اغتنى وتفتح

وقوى الخمق واإلبداع ينبغي أن . مسألة العقم في حياتنا إذن ينبغي أن نعالجيا أوال
نطمقيا، وعند ذلك تنضوي ىذه القوى بما عمق بالتراث من زيف وضيق وجدب، 

طالق قوى ال خمق واإلبداع عندنا في القرن العشرين وتباشير القرن الواحد والعشرين وا 
 .ليا من وسائل العمم الحديث ألف سبيل وسبيل

ذا ما أردنا بناء  والواقع أن تراثنا ليس عبئا عمينا بقدر ما نحن عبء عميو، وا 
ن، مجتمعا عصريا حديثا والدخول إلى القرن العشرين واستشراف القرن الواحد والعشري

سوف نجد في التراث سندا وعونا وسوف يضاء التراث األصيل بخمقنا الجديد، وما 
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الحضارة العممية التكنولوجية التي عمينا أن نسعى إلييا إال تراثنا األصيل وبضاعتنا 
ردت إلينا، وىل حال استمساك اليابان بتراثيا دون دخوليا عصر الصناعة وعصر 

م كان عمى عكس ذلك من أىم العوامل التي ساعدت الثورة العممية والتكنولوجية، أ
 .عمى تمك الوثبة الجبارة التي حققتيا؟

نقول ىذا كمو ونحن ندرك أن أدونيس حين حمل التراث ما حمل لم يكن يعني بو 
تمك الصورة المتداعية المظممة التي  -في أعماق رأيو –التراث كمو، بل كان يعني 

اصة في عصور االنحطاط، والتي ما تزال تجر لبسيا أحيانا والتي سار إلييا خ
أذياليا حتى اليوم ونحن معو في ذلك، ولكننا نرى أن انحطاط التراث نتيجة لمعقم ال 

يعيد التراث  -بوسائل العصر الحديث -سببا من مسبباتو، وأن دخول باب اإلبداع 
 .مبدعا خالقا
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الحائر عما نشيده اليوم من عقم في الحياة العربية في شتى مجاالتيا، وأسباب 
 . ذلك العقم وأصولو

 :اآلراء النقدية المنددة بالموقف األدونيسي من التراث -1
ألدونيس تنطمق من مركب سيل صعب  «الثابت والمتحول  »الواقع أن أطروحة

ني بذلك المركب السيل الممتنع، يغري بالركوب رغم ما فيو من مزالق ومخاطر، ونع
مركب التراث العربي، التراث الذي اتخذ منو أدونيس موقفا بعد طول سراح ورواح 

غير أن النقاد العرب قد اختمفوا في حيثيات ىذا الموقف األدونيسي . فيما كتبو أسالفنا
 فمم. من التراث، إذ ثمة شبو إجماع بين النقاد عمى رفض أدونيس لمماضي التميد

يكتفوا بذلك فقد واصموا مشوارىم النقدي إلى حد التيجم والتنكيل والطعن في ذلك 
الموقف، ثم نتابع الرحمة تفاصيل ىذه الرحمة النقدية في الفقرات التالية من ىذا 

 :المقال
المنشور في مجمة آداب مايو «الشعر والثورة»لقد كتب محمد دكروب مقاال بعنوان

والتيمة . (0)اقد برفض أدونيس لمماضي جممة وتفصيال، وفيو يصرح الن(0971)سنة
فيذه التيمة  «قول عمى أقوال أدونيس»نفسيا يكررىا ىاني الراىب في مقال لو بعنوان

والتخمي عن تراثنا » فحواىا أن أدونيس كان يدعو إلى نبذ الماضي جممة وتفصيال،
كتبو جياد فاضل، ويبمغ التيجم إلى أقصى ذروتو في المقال الذي . (2)«وشخصيتنا

ال يطرح نفسو مجرد  «الثابت والمتحول»عي الناقد في أطروحتوَّفأدونيس حسب ما يد
الباحث »ناقد أدبي، إنو يرصد اإلبداع عند العرب بنظر موضوعي بارد، فيو

المغرض الذي يمكنك، بأي معيار نظرت، أن تستبعد العوامل الذاتية من بحثو الذي 
نو ليس فقط غير محب ليذا التراث، بل حاقد عميو، يكاد يقول لك في كل صفحة أ

ومنتصر لكل من حمل معوال ليدم كل أصل من أصول ىذا التراث، بل ..ومزدر لو
ىو أكثر من ذلك كائد لمعرب كعنصر وجنس، نظرتو إلييم مستقاة من القاموس 

 .(3)«النازي الذي قرأه أدونيس في األربعينات ال من أي قاموس أخر
ر يتعرض جياد فاضل لمواقف أدونيس من الدين واإلنسان العربي وفي موضع أخ

أدونيس حسب ما يرى الناقد يعتبر الدين . والشاعر المسمم والتراث والحضارة العربية
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شخص ماضوي يستخدم  «صدمة الحداثة»عائقا أمام نيضة العرب، والعربي في
ن جديرا بأن يعطي موروثو لكي يفيم كل شيء، وما يتناقض مع ىذا الموروث ال يكو 

ثم يتحدث عن الشاعر المسمم عند أدونيس وكأن أدونيس مستشرق من . أية قيمة
ينفض يده من التاريخ العربي وكأنو  »، وما ينتو جياد فاضل ىو أن أدونيس(4)لندن

ليس تاريخو، إنو ال ينتسب إليو، بل إلى كل خارج عميو فيعتبره وحده ىو المبدع وىو 
من الخط العام لمتراث العربي الذي يعتبره ىو موميائيا  المتحول وينفض يده

 .(5)«...جامدا
ويقر جياد فاضل بتيجم أدونيس عمى الحضارة العربية اإلسالمية حينما 

قائمة عمى االستعادة وطمب السالمة والنجاة، في حين أن الحضارة الغربية »اعتبرىا
ف الذي يضفيو أدونيس عمى إن ىذا الوص. (6)«قائمة عمى طمب المغامرة واالكتشاف

لم »الحضارة العربية يبدو في منظور جياد فاضل في غير محمو، بل إن أدونيس
إنيا . يصل إلى ىذه األحكام عن طريق العقل البارد بل عن طريق اليوى الجامح

 .(7)«تخيالت العزلة عن مجرى التاريخ وال عالقة ليا بالتحميل الموضوعي
الحداثة عند أدونيس موقف كيدي من »س لمحداثة فيقولوينتقد الناقد مفيوم أدوني

أي إبداع وأي خمق وأي فن والكاتب . التراث العربي، ال موقف إبداعي فني أصيل
أي حداثة يمكن أن تولدىا حالة . يخجل من وجو أمتو ومن خصائصيا ومن جذورىا؟

استالب روحي، واغتراب كامل عن الجذور؟ ومتى كانت الحضارة أخذا بدون 
 . (8)«عطاء؟

وناقد آخر ىو عبد الحميد جيده، يناقش مفاىيم أدونيس لمشعر، فيعرج إلى 
مفيومو لمكتابة وما أجراه من موازنات بين القصيدة العربية القديمة والشعر الجديد، 

، والواقع أن (9)فيستنتج من أقوال أدونيس دعوتو لتجاوز الموروث شكال ومضمونا
إن تجاوز الماضي ال »اث في عدم تجاوزه عمى اإلطالقأدونيس يبين موقفو من التر 

نما يعني تجاوزا ألشكالو ومواقفو ومفيوماتو وقيمو التي  يعني تجاوزه عمى اإلطالق، وا 
نشأت كتعبير تاريخي عن الحاالت واألوضاع الروحية والثقافية واإلنسانية الماضية، 

فمم . انت سببا في نشوئياالتي يتوجب اليوم أن يزول فعميا بزوال الظروف، التي ك
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يعد الشاعر العربي ينظر إلى الماضي كنموذج لمكمال، أو كقدسية مطمقة صار 
، وكل ذلك في منظور نبيل (01)«الماضي ييمو بقدر ما يدعوه إلى الحوار معو

ن كان المرء يطمح أن يمتفت في تحديد التراث إلى »سميمان النقدي ال غبار عميو، وا 
بيد أن ىذا التصوير لواقع موقف الشاعر العربي . الفكرية وحسب الجوانب المادية ال

من التراث غير صحيح بمثل ىذه العمومية التي أطمقيا أدونيس، فيو نفسو يأخذ قبل 
ذلك عمى ىذا الشاعر نسخ القديم وتكراره، ويؤكد أن ال شعر عربيا مطمق، وال شاعرا 

صر، بحسب أدونيس، فمم ذاك كذلك، فثمة شعر عربي قديم، وأخر جديد وثالث معا
 .(00) «...الخمط والتقسيم إذا

يمثل ىذا النص نقد ضمني يوجيو نبيل سميمان لموقف أدونيس من التراث، ونص 
أدونيس السالف الذكر يمثل في نظرنا خطوة أولى لمتخفيف من تيجم النقاد عميو 

 .بعد وعمى موقفو من التراث، وسنفصل الحديث في حيثيات ىذا الموقف فيما
إن ما ادعاه نبيل سميمان في تيجمو عمى تصنيفات أدونيس لمشعر، والخمط الذي 
قال بو الناقد يأتي من عدم إدراكو لحيثيات ذلك الموقف األدونيسي وما يتخممو من 
مفاىيم استقرت في ضمير الذاكرة الجماعية، تحت ستار تعصب أعمى لمستودع 

 .التراث
قدر من التيجم المفرط عمى كتابات أدونيس النقدية، ولم يكتف نبيل سميمان بيذا ال

بل امتدت أذرع األخطبوط اليائل ىذه المرة لتطعن في منظور القراءة األدونيسية 
ذا كان أدونيس قد أعاد قراءة ذلك كمو في ضوء . لمتاريخ األدبي والفكري والنقدي وا 

األحادية المتحكمة  تجير التاريخ لصالح النظرة.»مفيوم الحداثة، فإن ىذه القراءة
بصاحبيا، فتتركو يتحمل ويصطنع، لينجح في قسر األفكار واألشخاص والوقائع عمى 

 .(02)«االنتظام وفق المنظور الحداثي
كيف نتعامل مع التراث؟ ليزج بأدونيس في : ويطرح حسن األمراني سؤاال مؤداه

أدونيس بموجبو جوابو عما ىو استفيام؛ إذ يتعرض إلى المنظور العام الذي حاكم 
تقوم  -والثقافة بموجب عام –لمتراث الشعري ( أدونيس)بأن محاكمة»فيقر. التراث

، متناسيا البعد الثالث الذي حاكم (03)«عمى أساس المضمون؛ أي الوظيفة والغاية 
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. بموجبو ناقدنا الموروث الشعري، نكرر فنقول إنيا الرؤيا الشعرية بمحدداتيا وعالئقيا
ية كان دأب أدونيس لحصاد ما تيسر من ينابيع الشعر العربي وعيونو ومن ىذه الزاو 

ىذا وقد تناسى األمراني عمى . الزاىية، وذلك في ديوان الشعر العربي بأجزائو الثالثة
الفور معارضة أدونيس الحادة لممضمون بدليل أننا ألفيناه يعمن أن اإلصرار عمى 

 .(04)ىو نفي لمشعرأولية الموضوع؛ أي عمى وظيفة الشعر، إنما 
رؤيا أدونيس في الثابت والمتحول  »وناقد آخر ىو نصر حامد أبو زيد درس

عن الموقف الذي -جوىريا –يختمف »مؤكدا بأن موقف أدونيس من التراث «لمتراث
رغم ديناميكيتو  –إن موقف ادونيس . يؤمن بجدلية العالقة بين الماضي والحاضر

إنو يفيمو لكي . ث باعتباره وجودا في الماضيمازال يتعامل مع الترا -الظاىرة
يؤمن عمى النقيض أن عالقتو بالتراث عالقة .» -والقول لمناقد -، إنو (05) «.ييدمو

انفصال كاممة، إنو يسمم بأثر التراث وينفيو في نفس الوقت، وىو لذلك يدين أي 
د تقوم عمى ، فرؤية أدونيس لمتراث كما يرى نصر حامد أبو زي(06)«ارتباط بالتراث

اليدم واالنفصال بين الماضي والحاضر، انفصاال يتجاىل العالقة الجدلية بينيما، 
 .ومن ثمة تجاىل لوعي التمايز الوجودي والتداخل المعرفي بينيما

ذا أمعنا النظر في النصوص السالفة الذكر، فإننا نخرج بالتمفصالت التالية  :وا 
 .دعوة أدونيس لمتخمي عن تراثنا وشخصيتنا -
 .أدونيس إنسان حاقد وناقم عمى التراث العربي والحضارة العربية اإلسالمية -

أدونيس يجور عمى التاريخ لصالح النظرة األحادية ذات المنظور الحداثي في  -
 .قراءة التراث وتجاوزه شكال ومضمونا

تقوم رؤية أدونيس لمتراث عمى اليدم وعدم إدراك العالقة الجدلية بين الماضي  -
 (.االنفصال)والحاضر

 (:التراث)دفاع أدونيس عن تهمة رفضو وانفصالو عن الماضي -3

الواقع أن أدونيس لم يقف مكتوف األيدي أمام ىذه التيم النقدية، فقد رد عن تيمة 
إن شاعرا يصرف عشر سنوات في دراسة ماضينا الشعري » :رفض الماضي بقولو

ضوء ىذه النظرة، ال يمكن أن يقال العربي ويقومو بنظرة جديدة ويقدمو إلى القارئ في 
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أما الذين يصرون عمى إشاعة ىذا القول فاكتفي . عنو أنو يرفض الماضي رفضا تاما
إن رفض الماضي رفضا . "بأن أتوجو إلييم برجاء حار ىو أن يقرؤوا قبل أن يحكموا

ال يمكن أن يقال عن أي إنسان ميما بمغت درجة رفضو؛ ذلك ألن رفض " تاما
 .(07)«ضا تاما عبارة متناقضة جوىريا، عدا أن ذلك مستحيلالماضي رف

ىذا ىو النقد الذي وجيو أدونيس لمحمد دكروب الذي تطاول عميو في المقال 
 .المشار إليو سابقا

وفي موضع أخر يرد أدونيس عمى تيمة االنفصال عن الماضي مستغربا وغياىب 
الذي زعم بأن أدونيس دعا الحيرة تزداد استغرابا من شخص لصديقو ىاني الراىب 

ويزداد . ويدعو إلى نبذ الماضي جممة وتفصيال، والتخمي عن تراثنا وشخصيتنا
أطروحة »استغرابا من الزعم الذي يدعيو ىاني الراىب أال وىو االستناد إلى

وال بد لكل من يريد حقا أن يعرف، من أن  »: ، يقول أدونيس منتقدا«الدكتوراه
ىذه األطروحة تبحث في التحول وفي اإلبداع، في التراث يالحظ، عمى األقل، أن 

العربي، وأنيا تؤكد الجانب األول وتدافع عنو، وترى فيو القوى الحية الخالقة في تراثنا 
. وِنصف الجزء الذي صدر منيا، أو أكثر، خاصا بيذا الجانب اإلبداعي. العربي

نبذ الماضي جممة كيف يقول، إذن، صديقي ىاني الراىب، شأن بعضيم، إنني أ
 .(08) «وتفصيال؟

ويوضح أدونيس فكرة االنفصال عن الماضي ردا عمى ىاني الراىب ومن حذا 
بمى، إنني أدعو إلى نوع من االنفصال عن الماضي متمثال بما »: حذوه حيث يقول

وما أسميو أيضا بالثبات واإلبداع، " البنية الماضوية بمختمف أشكاليا وأبعادىا" أسميو
باختصار، .فأنا أدعو، وال أتردد في ذلك ولن أتردد. ية والمذىبية والسمفيةوالنمط

أطالب باالنفصال عمى الموروث الذي استنفذ ولم يعد يختزن أية طاقة لإلجابة عن 
. أية مشكمة عميقة نجابييا اليوم، أو عمى مساعدتنا في تممس طريقنا نحو المستقبل

مرة ثانية، ىذا شيء، ونبذ الماضي . يبأطالب باالنفصال عن الرماد، ال عن الم
 .(09)«جممة وتفصيال شيء آخر
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نمتمس في النصين السابقين دفاع أدونيس، والدفاع ىاىنا بمعنى التوضيح 
واإلفصاح عن موقفو ومفيومو لمتراث ردا عمى تمك الزعانف الموضوعة، فالتراث 

نما ىو القوى عنده ليس الكتب والمحفوظات واإلنجازات التي نرثيا عن الماض ي، وا 
ىو تمك العناصر التي ( الماضي)والميم في التراث. الحية التي تدفعنا باتجاه المستقبل

والعودة إلى التراث؛ إذن ىي عودة . تحتفظ بالقدرة عمى إضاءة الحاضر والمستقبل
 .لمعناصر الثورية فيو

 :استحالة الخروج عن التراث في تصور أدونيس -2
يعة في كتابات النقاد المعارضين وما يتخمميا من توضيحات بعد ىذه الجولة السر 

لناقدنا أدونيس، الذي أبى سمطنة ذلك التيجم، والتعصب األعمى لمستودع التراث، 
بأن الذين يقولون إن أدونيس يرفض التراث جممة وتفصيال : نقول وبكل ارتياح

 .مةيظممونو، ومن حقو أن يغضب ويدافع حينما توجو لو مثل ىذه التي
عبروا بطريقة جديدة، دون أن يقطعوا »إن المجددين في تراثنا، كأبي تمام وأضرابو 

اتصاليم بجوىر الماضي فمثل ىذا االنقطاع يقتل الشعر، بل إنو مستحيل ألن الشعر 
بضرورة الخروج »، ولذلك فإن أدونيس ال يطالب(21)«يحيا، كذلك بقوة الدفع في التراث

ا الخروج مستحيل ألنو خروج عن التاريخ، فنحن ال نبدع كميا عن الماضي، فمثل ىذ
ذا حاد اآلن عن األمس فمغرض واحد  المستقبل إال في لحظة تتصل باألمس واآلن، وا 

 .(20)«ىو االتجاه نحو المستقبل
ومن الدال جدا أن أشير في ىذا السياق إلى ضرورة فيم ىذا القول عمى ظاىره، 

ما ىو موجود بالوراثة، بالتقميد، بالعادة يجب أن  دونما حاجة إلى تأويل بعيد، فكل
إن القضية . يعاد فيو النظر، وال يعني إعادة النظر في التراث كما يفيم من النص

أساسا مرتبطة بصمة الثابت بالمتحول، وما يتولد عن تمك الصمة، وفي ىذا المقام 
ول، بل من زاوية إن مسألة الصمة بالماضي ال تبحث من زاوية الرفض أو القب»:يقول

فيم ىذه الصمة ووجية النظر في تحديد طبيعة ىذه الصمة، وتحديد ما نتصل بو وما 
 .(22)«ال نتصل

 :إنكار أدونيس لمتعصب إلى الماضي -4
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نما أنكر فكرة التعصب  أدونيس لم ينكر العالقة الجدلية بين الماضي والحاضر وا 
البد أوال من إيضاحيا فمن يعيد  ثمة أشياء.»:لمماضي وفي ىذا المنعطف تجده يقول

: تقويم الثقافة العربية، اليوم ، وبخاصة في ماضييا، ىو كمن يسير في أرض ممغومة
يجد نفسو محاصرا بالمسممات، بالقناعات التي ال تتزحزح، باالنحيازات، باألحكام 
المسبقة، وىذه كميا تتناسل في الممارسة، شكوكا واتيامات وأنواعا قاتمة من 

عصب، فميس الماضي ىو الذي يسود الحاضر، بقدر ما تسوده صورة مظممة الت
تتكون، باسم ىذا الماضي، لذلك ليس الماضي ىو ما يجب أن نبدأ بالكالم عميو، 

نما يجب أوال الكالم عمى تمك الصورة السائدة عالقة الحاضر »، ويقول أيضا(23)«وا 
إنيا عالقة محاكمة، يدان فييا  ،«عالقة تابع بمتبوع»إنيا( الماضي)بمممكة التراث

 .(24) «...الحاضر باستمرار، ويدان سمفا
إن أدونيس يرفض أن يمثل تراثنا نوعا من الكتابة األولى، كما يرفض أيضا أن 
تكون كل كتابة يكتبيا اإلنسان شرحا أو تفسيرا لمكتابة األولى، ولكنو ال يرفض الصمة 

اىة أن الشاعر العربي المعاصر ال يكتب في من البد»:بالماضي بتاتا أليس ىو القائل
 .(25)«فراغ بل يكتب ووراءه الماضي وأمامو المستقبل

المسألة في تصور أدونيس ىي مسألة حاضر قبل أن تكون مسألة ماض، ذلك 
ألن الفكر الحداثي األصيل يسعى إلى تجاوز البنى الجاىزة لممعرفي الماضوي، ليس 

نما ضمن إنشاء عالئق جديدة تصل من أجل تعويضو بالمعرفي الحدا ثوي، وا 
وحين نقول الماضي، فإننا نعني، : الماضي بالحاضر عبر جدل كينوني مستمر

تحديدا، تجاوز تصورات معينة لمماضي، أو لفيم معين، أو لبنى تعبيرية معينة، أو 
 لمعايير وقيم معينة، وال يعني إطالقا أننا ننفك وننفصل عنو، كأنو أصبح عضوا ميتا

فيذا محال عدا أن القول بو جيل كامل، ال بالماضي وحده، بل أيضا . زال وتالشى
، عمى اعتبار أن الماضي ليس دائما في (26)بطبيعة اإلنسان، وطبيعة اإلبداع

والمقاء الذي يقيمو : بقدر ما ىو امتداد داللي لما يجب أن يكون «الذي كان»حكم
منعكسا في مرآة ( التاريخ) يأدونيس بين الماضي والحاضر ىو جعل الماض

، فأدونيس ينظر لمكالم (27)الحاضر، وفي جعمو الحاضر منعكسا في مرآة الماضي
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في الماضي، وكأنو يريد وصف الكالم في الحاضر بكممة أخرى يريد استميام 
نما  الماضي في وصف الحاضر، إنو استميام ال يقوم عمى تمجيد آلي لمماضي، وا 

فيو واستخالص المعالم التي يمكن أن يفيد منيا وصف  رصايقوم عمى نقده واالستب
 .الحاضر

قمنا منذ قميل أن أدونيس أنكر التعصب لمستودع الماضي، وقد تمثل ىذا الموقف 
ناقد أخر ىو عمي حرب الذي صرح في وجو أولئك الذين تعصبوا تعصبا أعمى 

غمون، بمعرفة التراث أما أولئك الذين ينش»: -والقول لمناقد -لماضينا السحيق يقول 
فمن يعرفوه حق معرفتو، ألن معرفتو الموجودة ىي شرط لمعرفة التراث، وليذا فالتراث 
في نظري ال يطمب لذاتو بل بوصفو معطى يمكن االنشغال عميو، وتحويمو من معرفة 

 .(28)«وأما التمسك األعمى بو فال ينتج سوى الجيل.جامدة ميتة إلى معرفة حية فعالة
وقف لعمي حرب يفيم التراث عمى أنو ليس مجرد دعوة أو رسالة نبشر ىذا الم

التراث في تصوره ىو شيء نصنعو : بيا، وال ىو مجرد استعراض لما يكتنزه الماضي
 .وال يصنعنا

ونجد أدونيس يرفض أن يكون الشعر بوقا لمسمطة أو النظام، ألن الموقف من 
ثوري »يجب أن يكون شامال وجذريا، وىذا الموقف -حسب أدونيس -التراث

قامة نظام ( القديم)ىدم النظام : والثورة انقالب كمي. بالضرورة ببناه التحتية والفوقية، وا 
قف الحداثي الذي يتأسس فيو الفكر عمى ، وىذا من متطمبات المو (29) «( جديد)أخر 

التساؤل، وقوة البحث والتوغل في اكتشاف الطاقات والقدرات اإلنسانية الخفية، والثقافة 
الحقة ىي الثقافة الثورية، ال ثقافة النظام، إنيا ثقافة تبحث دوما عن المستقبل، سعيا 

جاوز بعد استميام منيا لبناء الذات العربية الجديدة في ظل مفاىيم الرفض والت
 .المرفوض والمتجاوز

 :المفارقة بين أدونيس ومعارضيو في موقفو من التراث -5
إّن ما تقدم من نصوص وشواىد يجعمنا نعيش مفارقة عجيبة بين ما ادعاه النقاد 
وبين ما اقره أدونيس في ما يتعمق بموقفو من التراث، وأكثر ما تزداد ىذه المفارقة 

في  -كما الحظنا سابقا-مر بنمط القراءة األدونيسية لمتراثعمقا حينما يتصل األ
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وقد تناسيا أو باألحرى تجاىال نمط القراءة . طروحات جياد فاضل ونبيل سميمان
، والقراءة الحداثية (0973)سنة «الثابت والمتحول»الحداثية الذي طرحو أدونيس في 

مغوية لألدب و التسميم بقدر ىذه ىي قراءة انتقائية وتثويرية ؛ ألن منطمقيا الفاعمية ال
 .الفاعمية عمى تحطيم القوالب المتحجرة الثابتة لمنظومات القيم البالية في العالم

لى( التجاوز)إن ىذا اليدف يجعميا منحازة إلى ، ومن ثم (األتباع)دون( اإلبداع)وا 
لتنطمق فإنيا تضع التراث في مناخ األسئمة التي تبرز الثابت لتنفيو، وتؤكد اإلبداع 

الشك »من حيث ىي قرينة «التناقض مع الحداثة»منو، محطمة بذلك سطوة 
، وذلك (31)«والتجريب وحرية البحث المطمق والمغامرة في اكتشاف المجيول وقبولو

لن يحمل في ذاتو حيوية  «اصل الثقافة العربية»انطالقا من إطار مرجعي مفاده أن
 .، وبواسطة آلة من داخل التراث نفسو«من البنى القديمة »التجاوز إال إذا تخمص

 :نمط القراءة الحداثية لمتراث من المنظور األدونيسي -6
إن نمط القراءة الحداثية لمتراث في ظل طروحات أدونيس إنما ىو تفكيك لرسالة 
قائمة بنفسيا، وما التراث إال موجود لغوي بذاتو باعتباره كتمة من الدوال المتراصفة، 

عادة قراءتو  ىي تجديد لتفكيك رسالة عبر الزمن، وىي بذلك إثبات لديمومة وجوده وا 
نقد التراث ىو ... »    ومعاصرتو وىذا ما نادى بو محمد عابد الجابري حينما قال

تاسيس لمحداثة، والحداثة ىي رؤيا تتيح تأسيس التراث مما يجعمو معاصرا لنفسو، 
 .(30)«األصميينمنسجما في بنية عالمو الداخمي ومعاصرا لمنتجيو 

وينتيي الباحث محمد الطيب قويدري بعد تحميمو لموقف أدونيس من التراث، إلى 
يقوم عمى نظرة حداثية تسعى إلى استعاب التاريخ العربي اإلسالمي »أن ىذا الموقف

إلعادة تنظيم .ضمن إطار النظري، فتحاول اإلطاحة بو وببنيتو الكمية، وصفا، وتقويما
 .(32)«راث معا في الوعي العربي المعاصرصورة التاريخ والت

ذلك ىو المنظور الذي قرأ بموجبو أدونيس موروثنا الشعري، وقد أثمرت ىذه 
فمم يعد ما »القراءة الحداثية لمتراث فكرة تجاوز أدونيس لبعض المفاىيم التقميدية، 

كان عمى العكس، . في الخروج إلى فضاء الشعر الحقيقي «عصر النيضة»يسمى
يبدو عصر االنحطاط بالنسبة إليو عصرا ..ناحية الشعرية، استمرار لالنحطاطمن ال
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أكثر إغراقا في التبعية، وفي التقميد، وبيذا يبدو عصر  «عصر النيضة»ذىبيا فإن 
، فمفيوم النيضة يرتبط إذن ارتباطا جذريا بمفيوم (33)«االنحطاط أكثر حداثة وحيوية

ضرورة انتقاال من وضع سابق أو ماض، إلى فحين نقول نيضة، نعني، بال. التغيير
وضع حاضر، مغاير، ونعني بالضرورة أن الوضع الجديد متقدم، نوعيا، في حركيتو 

لذلك ال يصح أن يكون في مفيوم النيضة ما يمكن . العامة، عمى الوضع الماضي
 – ؛ ألن فييما تراجعا؛ أي تبنيا ألشكال حياتية«اإلحياء»أو  «التقميد»أن نشير إلى 

نشأت في عصر مضى، لتجيب عن مشكالت لم تعد ىي نفسيا المشكالت  –ثقافية 
 .الراىنة

نما  إن الشاعر الذي يحيي أشكال التعبير القديمة، ال يصدر عن موقف جديد وا 
ال يعني ذلك أن . يصدر عن الفكر والموقف القديمين المذين أنتجا تمك األشكال

لشاعر ليكون جديدا أن يستأصل جذوره الشعر الجديد يبدأ من شيء، وأن عمى ا
نما يعني أنو إذا كان البد من العودة إلى القديم فال . الماضية، وينفصل عن التراث وا 

 .يجوز أن تكون عودة إلى أشكالو، بل إلى الدفعة الحية التي ولدت ىذه األشكال
بل بالروح إن االرتباط بالشعر القديم ال يكون، تبعا لذلك، ارتباطا بطرائق تعبيره، 

ىذا تحميمنا لنمط القراءة األدونيسية وما انتيت إليو من نتائج، . العميقة التي حركتو
 .وىو النمط الذي كاد أن يغدو نسيا منسيا في طروحات النقاد

 :تعقيبنا عن الموقف األدونيسي من التراث -7
يرفض  إذا كنا قد رفضنا مواقف النقاد من موقف أدونيس من التراث بدعوى أنو لم

التراث جممة وتفصيال، وبالمنطق نفسو فإننا ال نطمئن لتمك الطعنات الموجية 
ذا الحظنا في ذلك تيجما مفرطا فإننا ال  لممنظور الذي قرأ بموجبو مورثنا الشعري، وا 
نتفق مع أدونيس في موقفو من الحضارة العربية اإلسالمية حين ألبسيا حمة التقميد، 

وقع في أخطاء تاريخية كبيرة ترتب عمييا سوء فيمو  فيو بيذا الموقف يكون قد
إن ىذا الكالم عن الحضارة اإلسالمية ينطوي عمى : أقول. لألحداث والحركات

مغالطات تاريخية أو تجاىل لمحقيقة، فالقول بعدم انفتاح ىذه الحضارة عمى 
الحضارات األخرى ىو تجاىل آخر ألوروبا التي عاشت أكثر من ثالثة قرون عمى 
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نو لوال العرب لبقيت معظم حضارات العالم القديم فخارا أو  فيم ابن رشد ألرسطو، وا 
لألديب الفرنسي المعاصر روجي  «حوار الحضارات»حجرا، بل أننا نجد في كتاب

غارودي ردا ضمنيا عمى ىذا الموقف العدائي من الحضارة العربية اإلسالمية حيث 
ار القادم من الشرق وانتشر بمثل ىذه لنرجع إلى التاريخ لما ىب اإلعص» :يقول

وبتأثير العرب أيضا ظيرت .السرعة العظمى من بحر الصين إلى المحيط األطمسي
 .في أسبانيا البمديات المزودة بميزانية مستقمة، كما ظيرت مؤسسة القضاء االنتخابية

ا أن انتعاش أسباني «في ظل الكاتدرائية»في كتابو ( بالسكويباتر)ويوضح الكاتب 
وىو يقول . لم يأت من الشمال حيث القبائل البربرية، بل من الجنوب مع العرب الغزاة

ما كادت تنشأ حتى استطاعت أن تمثل أفضل ما : في حديثو عن الحضارة العربية
في الييودية وفي العالم البيزنطي، وقد جمبت معيا التقميد اليندي العريق، وآثار 

نما يدين الغرب بعصر .ة من الصين الغامضةالفرس وكثيرا من األمور المستمد وا 
وىذا . العربي الذي عرف كيف يخمق الشروط الفكرية الالزمة لتفتحو «لمغزو»النيضة

. قد جعل من الممكن أوال، انبثاق الثقافات القديمة بدءا من الثقافة اليمينية «الغزو»
و ( إقميدس)و ( بطميموس)و( أفالطون)و( جالينوس)و ( أرسطو)وقد ترجم العرب

 .(34)«( أرخميدس)
ىذا وقد فرضت الثقافة العربية اإلسالمية نفسيا عمى العالم في عصرىا، بصفتيا 
ثقافة عالمية، ففي ىذه الرقعة الجغرافية الممتدة من األندلس إلى اليند ازدىرت 
اآلداب والفنون والثقافات اإلسالمية، وال ينكر قوة إشعاعيا أو تأثيرىا في األمم 

وتستمد العالمية اإلسالمية تصورىا من الدين . تمفة إال جاحد يريد طمس الحقيقةالمخ
. اإلسالمي الحنيف، ومن التراث األدبي العربي، ومن آداب الشعوب التي احتكوا بيا

 .وتجسدت ىذه العالمية والعبقرية اإلسالمية التي ىي أشبو ما تكون بشجرة طيبة
التوازن بين األصالة والتفتح، بين المحمية لقد استطاع المسممون تحقيق نوع من 

وتم ىذا االحتكاك عندما كان المسممون في مركز قوة، ولذلك تحكموا في . والعالمية
 .المؤثرات األجنبية؛ ألنيم سادة الموقف، ومبدعون ال مستيمكون
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ولم يتوقف المسممون عند ىذا الحد، بل ورثوا مناىج اليند وفارس والروم 
البحث العممي ووضعوىا في إبداعاتيم المختمفة، ثم أضافوا إلييا  واستثمروىا في

وحسنوىا بحيث تتماشى وطبيعة الموضوعات التي يبحثون فييا، فكانت ىناك مناىج 
المناىج التحميمية، التركيبية، الوظيفية، الوصفية، اإلحصائية، : عممية دقيقة مثل

 .تستعين بالتجربة والمالحظةالتاريخية، المقارنة، وغير ذلك من المناىج التي 
ولقد تحكم المسممون تحكما كميا في ىذه المؤثرات، وقد تجمى ذلك في صياغتيم 
ليا صياغة جديدة بحيث طبعوىا بطابعيم الخاص، فأصبحت جزءا ال يتجزأ من 
كيانيم، ويصعب الفصل بين المكونات الوافدة والمكونات الذاتية، ألن عممية التفاعل 

وابتعدت ىذه المؤثرات عن أصميا وأصبحت ممكا لممسممين بفضل . عممية عضوية
العبقرية اإلسالمية، وتجاوز المسممون كل المستويات ليصموا في نياية األمر إلى بناء 

 .صرح ثقافي حضاري أصيل
عالمية عصر النيضة، والفترة الكالسيكية وعصر )وقبل العالمية األدبية األوروبية

ازدىرت العالمية األدبية اإلسالمية وأثرت أيما تأثير في ( ةالتنوير والعصور المتأخر 
، كما اىتم (ألخ...تأثر الغرب بالمعري وابن طفيل، وابن رشد وابن سينا)الشرق والغرب

: ، فالتراث العربي يزخر بالكتب التنظيرية مثل(نثرا وشعرا)المسممون بالتنظير لألدب
ألبي ىالل العسكري وكتب  «لصناعتينا»البن قتيبة، وكتاب  «الشعر والشعراء»كتاب

 .الجاحظ والجرجاني وغيرىم
من توليدية )إن كثيرا من القضايا األدبية والنقدية التي اىتمت بيا المدارس الحديثة

نجد ليا جذورا لدى المسممين وكل حضارة تشكل ( إلخ...وشكالنية، وبناوية، ووظيفية
، فماذا يعاب عن الحضارة اإلسالمية حمقة في ىذه السمسمة الطويمة المتصمة الحمقات

إذن؟، أيعاب عنيا أنيا كانت في يوم من األيام مركز إشعاع ثقافي وفكري؟، أم يعاب 
عنيا أنيا كانت ميدا وجد فيو اآلخر عونا لمسير نحو آفاق لم يألفيا من قبل؟ فكيف 

 . !!يمكن وصفيا بالتقميد إذن؟
 :إشكالية التراث تزول بتفعيمو وتجدده -8
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أدونيس كما رأينا يطرح مسألة جوىرية في حياتنا، ليا أصداؤىا اليامة في 
حاضرنا ومستقبمنا، إنيا مسألة البحث عن مخرج من العقم الذي ينتاب حياتنا 

ولكن السؤال الكبير ىل تنطمق قوى اإلبداع عندنا سيمة ىينة، عن طريق . الحاضرة
، حين نرد كل شيء إلى عقم «يالماضو »ركوب ىذا المركب السيل، بل ىذا المركب 

التراث؟ ىل الذي يرزح فوق كاىل اإلبداع عندنا ويقيده، ىو الماضي الذي نحاول أن 
ىو الذي  -ووراءه عوامل عديدة –نحممو كل آفاتنا، أم أن عقمنا يتمثل في الحاضر 

 .يدفعنا إلى أن ننظر إلى التراث نظرة عقيمة؟
كانت قوى الخمق حية يقظة، ويستطيع أن  تراثنا استطاع أن يكون متجددا، عندما

يتجدد اليوم عندما تستيقظ ىذه القوى من جديد، وىي القوى التي طالما أنعتيا أدونيس 
بالروح العميق، لذلك نجده يشتغل عمى التراث بإقامة عالقة نقدية خالقة ومنتجة مع 

كي يكتب مثمو، التراث، ومن يفعل ذلك حداثي بال ريب، كمن يقرا المتنبي اليوم ال ل
وفي المقابل ثمة من يتعمق . بل لكي يتخذ من كالمو أكماما لكالم آخر مختمف

فال يتوىم . بحداثتو تعمقا تقميديا، ومن يفعل ذلك يكون سمفيا، كمن يقرأ السياب
الحداثي، أنو يستطيع االنقطاع عن أصولو؛ إذ بذلك يمارس أصولية رديئة، وليس 

ق ما يحدث، إذ بذلك يمارس حداثة عمى النحو األسود، باستطاعة األصولي القفز فو 
والتراث ليس عقبة في طريق التجديد، بل غياب التجديد ىو العقبة في طريق فيم 
التراث فيما حيا متجددا، وتراثنا عندما حممتو عصور الظالم وضمتو العقول المجدبة 

 .غتنى وتفتحالفقيرة، جف نسغو، وعندما حممتو من قبل عصور النيضة والنور ا
وقوى الخمق واإلبداع ينبغي أن . مسألة العقم في حياتنا إذن ينبغي أن نعالجيا أوال

نطمقيا، وعند ذلك تنضوي ىذه القوى بما عمق بالتراث من زيف وضيق وجدب، 
طالق قوى الخمق واإلبداع عندنا في القرن العشرين وتباشير القرن الواحد والعشرين  وا 

 .لحديث ألف سبيل وسبيلليا من وسائل العمم ا
ذا ما أردنا بناء  والواقع أن تراثنا ليس عبئا عمينا بقدر ما نحن عبء عميو، وا 
مجتمعا عصريا حديثا والدخول إلى القرن العشرين واستشراف القرن الواحد والعشرين، 
سوف نجد في التراث سندا وعونا وسوف يضاء التراث األصيل بخمقنا الجديد، وما 
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ممية التكنولوجية التي عمينا أن نسعى إلييا إال تراثنا األصيل وبضاعتنا الحضارة الع
ردت إلينا، وىل حال استمساك اليابان بتراثيا دون دخوليا عصر الصناعة وعصر 
الثورة العممية والتكنولوجية، أم كان عمى عكس ذلك من أىم العوامل التي ساعدت 

 .عمى تمك الوثبة الجبارة التي حققتيا؟
ىذا كمو ونحن ندرك أن أدونيس حين حمل التراث ما حمل لم يكن يعني بو نقول 

تمك الصورة المتداعية المظممة التي  -في أعماق رأيو –التراث كمو، بل كان يعني 
لبسيا أحيانا والتي سار إلييا خاصة في عصور االنحطاط، والتي ما تزال تجر 

أن انحطاط التراث نتيجة لمعقم ال أذياليا حتى اليوم ونحن معو في ذلك، ولكننا نرى 
يعيد التراث  -بوسائل العصر الحديث -سببا من مسبباتو، وأن دخول باب اإلبداع 

 .مبدعا خالقا
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حوارية الثقافة وحوارية أدب الطفل عبر 
 التاريخ

 
 

 عائشة رماش
 قسم اللغة العربية وآدابها

عنابة–جامعة باجي مختار 

 ملخص
يعتبر القاص  منتجا لممعرفة ومحاورا لثقافتو ولمجتمعو مف ثـ فإف إنتاجو ال يمكف أف يكوف مادة 

نيا أو تبرز مدى تفردىا التعبيري تتمقفيا األسموبية التقميدية لتصفيا وصفا لسا" محايدة "
والمعجمي، فالقصة جسـ مركب مف المغات والممفوظات والعالمات، والقاص ىو منظـ عالئؽ 

وما  .حوارية متبادلة بيف المغات واألجناس التعبيرية بيف لغة الماضي ولغة الحاضر والمستقبؿ
شكؿ خاص، إذ يعتبر أديب يقاؿ عمى القصة والرواية بشكؿ عاـ يقاؿ أيضا عمى قصة الطفؿ ب

 .األطفاؿ منتجا لممعرفة ومحاورا لثقافتو ولمجتمعو
 Abstract 

The story teller can be considered as 

a producer of knowlege and a 

dialogue setter for his culture and 

society. Hence , his productivity 

cannot be a neutral matter caught by 

traditional stylism which describes it 

in a linguistic manner or emphasizes 

its stylistic or lexical breadth. thus , 

the story is a body composed of 

languages expressions and symbols, 

and the story teller is an organizer of 

related dialogs exchanged between 

languages and expressional races, 

between yesterday’s language  and 

today’s and tomorrow’s one. And 

what can be generally said about the 

storytelling novel can be also said 

about children’s story, in a 

particular way; whereas the 

children’s storywriter can be 

considered as a producer of 

knowledge  and a dialogue – setter 

for his culture and society 

تعتبر قصة الطفؿ خاصة وأدبو 
عامة جزءا مف ثقافة المجتمع، فإذا 
كاف لمثقافة عمى وجو العمـو وظائؼ 

اجتماعية : محددة توجز بوظيفتيف
ونفسية، فإنيا وظيفة واحدة تتوجو 

لمجتمع وفؽ قولبة أفراد اإلى 
، وفي مجاالت اإليديولوجيا السائدة

ثقافة األطفاؿ غالبا ما تورث 
تعارضات اإليديولوجيا بوصفيا نظاما 

العقائد السياسية فكريا ممتبسا يعنى ب
توصؼ  واإليديولوجيا بالدرجة األولى

  عادة بالتضميؿ، واألفضؿ استخداـ
 إلى حدود الذي يصؿ (فكر)
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لسياسية وتقمبات خطبيا اإليديولوجية، ولقد ظؿ الطفؿ العربي عامة والمسمـ العقائد ا
منو خاصة يتقمب عبر أدبو مع تقمبات الثقافة التي تصؿ إلى حدود العقائد السياسية 
وتقمبات خطبيا اإليديولوجية، ىذا إضافة إلى طغياف اإليديولوجيات االغترابية عمى 

سؼ في كثير مف المنتجات الثقافية الموجية لمطفؿ ثقافة الطفؿ وأدبو، وىذا واضح لأل
 . العربي

إف المؤسسة ىي المعني الرسمي بالخطاب الثقافي الموجو لمطفؿ وبالتالي فيي 
تبمور بشكؿ أو بآخر الثقافة التي يجب أف تمنح لمطفؿ بحسب ما رسمتو لو مف 

 .مستقبؿ
مؤسسة الحكـ التي لقد نشأ أدب األطفاؿ في الوطف العربي مرتبطا وبشكؿ ما ب

قامت بتيميشو في فترة مف الفترات سبؽ الحديث عنيا ثـ أولتو الرعاية واالىتماـ لكف 
في حدود النقؿ والتقميد، مكتفيا بميمة وصؼ األمور البسيطة والبحث عف عالج 
ألىوف المشكالت، إما بمنظور تربوي أو أخالقي أو تعميمي في إطار الوضع القائـ 

ح بو، وبدال مف أف يكوف وسيمة لتقدـ الوطف وخدمة لألجياؿ وفي حدود ما يسم
القادمة، ومساعدتيا عمى حمؿ مشعؿ الغد فإنو يساعد بقصد أو بدوف قصد في 

 .تكريس التخمؼ والتبعية والتجزئة
والمقولة التي توجينا في ىذا النوع مف الدراسة ىي أف المبدع والناقد يستنداف 

نيا واألفكار التي يطرحانيا عمى قيـ جماعة أكبر أو غالبا في المواقؼ التي يتخذا
 .طبقة ينتمياف إلييا أو يتخذانيا جماعة مرجعية لمصالحيما وقيميما وأنشطتيما

إف الرواية جزء مف ثقافة المجتمع والثقافة " وىذا ما عبر عنو باختيف عندما قاؿ 
واحد في المجتمع  مثؿ الرواية مكونة مف خطابات تعييا الذاكرة الجماعية وعمى كؿ

 (.1)أف يحدد موقعو وموقفو مف تمؾ الخطابات
ولقد حاور الشاعر الجاىمي قديما ثقافتو وجسد ىذه المحاورة قي شعره إما بالرفض 
كما فعؿ الشعراء الصعاليؾ الذيف ىجروا قبائميـ لمقيود التي كانت تفرضيا عمييـ إلى 

فالشاعر ابف .. .وقيـبيمة مف قوانيف درجة أف الشاعر أصبح تابعا لما تمميو عميو الق
القبيمة  والمساف المعبر عنيا وىي بالتالي تفرض سمطتيا عميو، السمطة التي رفضيا 



 3002جانفي  32التواصل عدد 

 

 

 

ىؤالء واختاروا بدليا حياة الصعمكة التي تساوي عندىـ التحرر مف أي قيد، لقد وقؼ 
الي موقفيـ ىؤالء ضد الخطابات التي تممييا عمييـ القبيمة موقؼ الرفض، وحددوا بالت

منيا وموقعيـ مف تمؾ الخطابات، فالصعمكة تحمؿ بداخميا بذور الرفض لمسمطة التي 
فرضت عمى الشعراء واقعا ثقافيا واجتماعيا وفكريا معينا يجب أف يتقيد بو الشاعر 

 .ويعبر عنو بإعالء شأنو
( السمطة)عمى عكس فريؽ آخر مف األدباء والشعراء الذيف وقفوا مف القبيمة 

قؼ المؤيد والمدافع عف أفكار وقوانيف وقيـ الجماعة فييا يستندوف غالبا في مو 
األفكار التي يطرحونيا، والمواقؼ التي يتخذونيا عمى مرجعيتيا وعمى الخطابات التي 
تعييا الذاكرة الجماعية فكانوا بذلؾ محاوريف لثقافتيـ ولمجتمعيـ وبالتالي لـ يتميز 

 :قوؿ دريد بف الصّمة إنتاجيـ بالمحايدة إلى درجة 
ْن ُغَزيَّة ِاْن َغَوتْ          ِِ          َوهل َأَنا ِإالًّ ِم

 َغَوْيُت وِاْن َترُشْد ُغَزيَّةَ  َاْرُشدِ                                      
ويدعمو، بينما النوع األوؿ ( القبيمة)فيذا النوع مف الحوار يمتقي مع كالـ اآلخر 

دالية والتنافر مف كؿ ما يمثؿ مختمؼ مظاىر الوعي االجتماعي حوار يميؿ إلى الج
 .لمقبيمة رافضا ليا ناقما عمييا يصبو إلى وعي آخر ما زاؿ لـ يوجد بعد
 .إذف فيناؾ ما يسمى بالتناغـ والتنافر في حواريات العصر الجاىمي

كؿ جيؿ، كؿ فترة تاريخية مف الحياة األيديولوجية والمفظية، يمتمؾ "وليذا فإنو في 
داخؿ كؿ واحدة مف فئات المجتمع، لغتو، فضال عف ذلؾ باختصار، فإف كؿ عيد لو 

ومعجـ مفرداتو، ونسقو في التنبير الخاص، وىي بدورىا تتبايف حسب الطبقة " ليجتو"
 (.2")االجتماعية والمؤسسة المدرسية وحسب عوامؿ أخرى في التنضيد

مع إلى مجتمع ومف فئة إلى فئة فالثقافة ىي عبارة عف أصوات تختمؼ مف مجت
وتتميز بيا المجتمعات بعضيا عف بعض، فالمجتمع عمى حد تعبير باختيف تتعدد 
أصواتو وتتميز وتمارس ىذه األصوات حضورا واسعا في اإلبداع عامة وفي الرواية 

فتعدد األصوات عند . منو خاصة، األمر الذي يؤدي بدوره إلى تعدد اإليديولوجيات 
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اوي تعددا في اإليديولوجيا، فنجد في النص الواحد أحيانا أصواتا شعبية باختيف يس
 .الخ...وأخرى متفاصحة وأخرى دينية وأخرى ديمقراطية

 -أي المغة–وبيذا تصبح القصة الموجية إلى الطفؿ ىي ممارسة في الداؿ 
بطريقة مخصوصة يمكف أف تنجز وفؽ أنماط مختمفة مف الكتابات، مف كتابة واقعية 

إف تشكؿ نمط كتابة . ى كتابة دينية إلى رومنسية وخيالية وخرافية المشاركة وغيرىاإل
التي " أو الكتابة"أف الشكؿ الذي يختاره " معينة لمطفؿ لو دالالتو يقوؿ روالف بارط 

يختارىا ترتبط وتتناسب مع اختياره لمجو والمسار والموقع االجتماعي الذي يريده 
 (.3")لخطابو وحديثو ولغتو

فالكتاب إذف يختار إلبداعاتو شكال وكتابة تحدد وتنبئ بموقعو االجتماعي 
والسياسي والثقافي والفكري والديني ويصبح بذلؾ طرفا في حركة تأثير إيديولوجية في 
وعمى المجتمع عامة واألطفاؿ منيـ خاصة، وبيذا تصبح المغة في ىذا اإلبداع 

تتعدد األصوات في اإلبداعات والكتابات  صوتا لو تأثيره المغناطيسي في الطفؿ، وقد
داخؿ المجتمع الواحد الذي يؤدي بدوره إلى تعدد اإليديولوجيات عمى حد تعبير 

 .، وىو األمر نفسو الذي يؤدي إلى تعدد منابع ومشارب الطفولة(4)باختيف
بيذا نستطيع أف نقوؿ أف لكؿ زماف ومجتمع أسموبو الخاص الذي يميزه عف غيره 

أبنائو وتثقيفيـ، وىذا األسموب نابع مف ديف الكاتب وثقافتو ووضعو  في تربية
االجتماعي والفكري، ىذا إضافة إلى تطمعات ىذا المجتمع أو ىذا الزماف، فالثقافة 
واألدب والكاتب في حوار دائـ مع المجتمع، حوار يؤدي إلى تعدد الصوت والمغة 

ذه الحواريات منذ القدـ ورأينا أف األدب واإليديولوجيا، وىذا ليس بدعا فقد وقعنا عمى ى
 ، والتربية الموجية لمطفؿ يتأثراف بالديف وبنوع النظاـ السياسي وبدرجة تقدـ العمـو

الخ، وقد تمت ىذه المحاورات عمى ثالثة مستويات رئيسية ...وبمستوى التقدـ المادي
قط ألف ممثمة في ثالث عناصر أساسية نركز في ىذه العجالة عمى عنصر واحد ف

 :المقاـ ال يتسع وىو
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 :العنصر التربوي والتخطيط األيديولوجي -1
سنتناوؿ ىذا العنصر باعتباره أوؿ لقاء الطفؿ باألدب حيث كاف الطفؿ يتشرب 
األدب مع التربية منذ نعومة أظافره، والتربية وجدت عمى األرض منذ وجد اإلنساف 

قدرتو عمى التكيؼ مع بيئتو وارتبط بعالقات مع جماعة إنسانية ومنذ مارس 
االجتماعية والمادية، وقد تميزت المجتمعات اإلنسانية األولى بتعميـ وتدريب صغارىا 
ونقؿ خبرات الكبار إلييـ عف طريؽ في األعماؿ والفعاليات التي كانت تيدؼ أصال 

فس إلى قير الطبيعة أو اتقاء أخطارىا، وتأميف القوت ألفراد الجماعة، والدفاع عف الن
 .وتعزيز البقاء في صراع اإلنساف المرير مع محيطو

والتربية ىي نشاط أو تأثير يحدثو المربي في نفسية الطفؿ ، ويميز عمماء التربية 
بيف التربية المقصودة والتربية غير المقصودة التي تقـو عمى أساس المحاكاة والتقميد، 

نما ما يعنينا ىو التربية التي تتوفر عمى القصدية  وىذه ال تعنينا في دراستنا ىاتو وا 
والتوجيو إلى جانب معيف مف الثقافة والتفكير والسموؾ ، ألف ىذا النوع مف التربية 
يتأثر بالديف، وبنوع النظاـ السياسي، وبدرجة تقدـ العمـو وبالمستوى المادي مف حيث 

ي اتجاه الخ، كؿ ىذه ظواىر اجتماعية تؤثر حتما في الطفؿ وف...الصناعة والزراعة
 .التربية

ونظرة عمى واقع التنشئة التربوية لألطفاؿ عبر التاريخ نجده يؤيد ما ذىبنا إليو 
ويحقؽ ىذه الحواريات الرتباط عنصر التربية باإليديولوجيا، فعند الفراعنة مثال 
فرضت التربية والتعميـ ألجؿ الوصوؿ إلى المجد والثروة فأكثروا مف المدرسيف، وقد 

 :لفراعنة سياستيا الخاصة في تربية أبنائيا وتثقيفيـ نذكر منياكاف لقصور ا
 .بث روح الوالء لمفرعوف وأسرتو -1
تكويف أتباع أكفاء لمفرعوف يقوموف عمى خدمتو ويتولوف المناصب الخاصة  -2
 (.5)بحمايتو

 :أما ما كاف يكتب لألطفاؿ فقد تضمف
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وية وفي القوانيف والعرؼ نصائح نجد صداىا في العقائد السماوية وغير السما* 
والعادات التي التزمتيا الشعوب فيما بعد، األمر الذي يدؿ عمى قدرة المؤلفيف 

 .وصدقيـ وميارتيـ في اإلقناع والتنبؤ واكتشاؼ المجيوؿ في النفس اإلنسانية
 .الدعوة إلى قراءة األدب بألوانو المختمفة* 

كاف عاطال فيو نكرة في ترسيخ مبدأ العمؿ في سبيؿ المجتمع، ومف *      
 .المجتمع

استخداـ األسموب القصصي كوسيمة لمتربية والتوجيو والذي يتسـ باإلقناع *      
 .والتوسع واالعتداؿ

الدعوة إلى الخير والسموؾ السوي واإلخالص في عبادة اإللو واحتراـ قوانينو *      
 .وشريعتو

التي انعكست عمى األدب  كما كاف لحضارة وادي الرافديف مالمحيا الثقافية
 ... والتيذيب واألمثاؿ والحكمة

إف الحياة الطبقية التي اتسـ بيا مجتمع وادي الرافديف جعمت التعميـ مقصورا عمى 
الطبقة الغنية الميسورة الحاؿ، أما الفقراء الذيف ال يجدوف قوت يوميـ فحرموا منو 

 .نتيجة التكاليؼ الباىضة التي تفرض عمى المتأدبيف
كاف المؤدبوف يسمكوف في تربية وتعميـ األطفاؿ أساليب تتميز بالعنؼ والقسوة و 

واستعماؿ العقاب بالعصا ألتفو األسباب، كما كاف المؤدبوف يرضخوف لمتممؽ 
 (.6)والرشاوى التي تقدـ ليـ مف طرؼ التالميذ وأوليائيـ

غير أف التاريخ يحدثنا أف مدارس آشور قد أىممت التكويف الخمقي 
ويحدثنا التاريخ الديني أف أولئؾ القـو قد استسمموا إلى شتى أنواع المجوف ...طفاؿلأل

وما لبث حتى ىدـ مدنيـ وجعؿ ...والفوضى مما أغضب اإللو فأنذر نينوى وبابؿ
 (.7)عالييا سافميا

وخالصة لما قمناه فإف حضارة وادي الرافديف اىتمت باألطفاؿ وبتربيتيـ متأثرة 
اتجاىاتو، كما بمغت رقيا كبيرا في تنظيـ المدارس وبالرغـ مف بعوامؿ المجتمع و 



 3002جانفي  32التواصل عدد 

 

 

 

أسموبيا العنيؼ وقساوتو، إال أنيا كانت مالئمة وموافقة لممستوى النفسي واالجتماعي 
 .والمادي والفكري الذي وصمت إليو ىذه الحضارة

أما في المجتمعات الشرقية القديمة فكاف الحرص عمى تأميف المحافظة عمى 
فقد كانت الفردية مقموعة، وكاف يممى عمى الفرد . ر االجتماعي ىو األبرزاالستقرا

ماذا يجب أف يفعؿ، وبماذا يجب أف يشعر ويفكر، وكاف اليدؼ األبرز ىو إعداد 
الرجاؿ والنساء ألف يكونوا الئقيف الحتالؿ مراكزىـ في النظاـ القائـ، كما كانت التربية 

 8مة بالمحافظة عمى المثؿ العميا القوميةتيتـ بتثبيت المقاييس والنظـ القائ
ويتجمى ىذا بوضوح في المجتمعيف الصيني واليندي المذيف حافظا عمى 

 .حضارتيما القومية مدة خمسة آالؼ سنة
وىذا عمى عكس النظرة التي اكتنفت المجتمع اليوناني في تنشئة وتأديب أبنائو، 

يؤمف بتنمية شخصية الفرد وقمع  ىذا المجتمع الذي تسوده النظرة الفردية، حيث كاف
األسموب الجماعي، ويفسح المجاؿ إلمكانية التغيير والتطور، وكاف يعتبر أف بعض 
أنواع التعبير عف الفردية أمر ضروري فيما يكتب ويقدـ لألطفاؿ، بؿ ىو مستحب مف 

وقد تطور مبدأ تمجيد الفردية حتى طغى عمى مستوى "أجؿ االستقرار االجتماعي، 
ة، وأصبحت الدوؿ الغربية الحديثة اآلف تقـو عمى مبدأ خدمة الفرد ورعاية الدول

 1(9".)مصالحو
يتبعوف أسموب التصفية  إسبارطةوتتجمى ىذه النظرة عندما كاف اليوناف في 

الجسدية لألطفاؿ حديثي الوالدة فيوضعوف عراة عمى قمـ الجباؿ حتى ال يبقى منيـ 
أف يكونوا في جيش إسبرطة العظيـ، وكانت الدولة إال األقوياء األصحاء الجديروف ب

ىي المسيطرة عمى التعميـ في جميع مراحمو المختمفة وكانت التربية منذ والدة الطفؿ 
حيث يخضع قبؿ أف يخضع لتربية أمو حتى سف السابعة إلى تصفية جسدية سبؽ 

 2(11)اإلشارة إلييا
مف حيث طريقة تنشئة  برطيةاالسأما التربية األثينية فقد اختمفت عف التربية 

وجيت عنايتيا إلى التربية الجسدية عمى حساب التربية  إسبرطةاألطفاؿ، فإذا كانت 
الروحية، فإف أثينا اىتمت واعتنت باالثنيف معا مع ترجيح طفيؼ لمثقافة الروحية، 
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فف فاألثينيوف كانوا يريدوف أف يبمغوا بأطفاليـ حّد الكماؿ فدربوىـ عمى قوة المنطؽ، و 
القوؿ وتذوؽ الموسيقى وىي تنشئة طبقية حظي بيا أطفاؿ السادة األثرياء، لذا فيي 
موجية لقمة مف أطفاؿ السادة األرستقراطييف، أما أبناء الفالحيف والصناع فكانوا 
يوجيوف إلى ممارسة بعض الميف التي سوؼ يعمموف بيا في المستقبؿ، والتي سوؼ 

فمثاؿ ذلؾ يعد الطفؿ الذي سيصبح في "المعب يمتينونيا في سف مبكرة عف طريؽ 
المستقبؿ بناء بأف يمعب في الحجارة ومواد البناء، ويمعب الطفؿ الذي سيصبح جنديا 
بأدوات الحرب، وقاؿ أفالطوف إف التربية ال تصح إال إذا بدأت بداية طيبة في سف 

 (.11")الحضانة
والعبيد حتى ال يسمع وقد أكد أرسطو عمى عدـ ترؾ األطفاؿ بيف أيدي الخدـ 

 (.12)األلفاظ البذيئة أو رؤية األعماؿ المشينة
وبيذا نخمص إلى القوؿ بأف التربية اليونانية اتسمت بنوع مف التجديد والحرية 
والفردية واالبتكار، فقد سعى اليونانيوف إلى تنمية شخصية الفرد بمظاىرىا السياسية 

أنيـ اعتبروا وصوؿ اإلنساف إلى الحياة  والخمقية والعممية والفنية المختمفة، كما
 .السعيدة ىو غاية التربية

ثـ أتى الروماف فاىتموا بتنشئة أطفاليـ عمى نحو لـ يكف فيو الطفؿ أسعد حظا 
مف الطفؿ اليوناني، فاىتموا بالغاية العممية، وكانت المنفعة عندىـ ىي أساس الحياة، 

الرومانية، يفتحوف البالد ويحكموف العباد  فنشأوا أطفاليـ ليكونوا جنودا لإلمبراطورية
 .ويسودوف العالـ

يمكف تربية الطفؿ تربية خمقية قبؿ سف "وقد أكد المربي الروماني كونتمياف بأنو     
السابعة وشاركو في ىذا الرأي الخطيب الروماني شيشروف، حيث أكد عمى التربية 

لفصيحات حتى يقتبس وطالب بوجوب العناية النتخاب المرضع مف الصالحات ا
 (13".)الطفؿ مف كماليا وبيانيا

ولعؿ أبرز ما يميز التربية الرومانية في عيودىا األخيرة أخذىا بمبدأ التعميـ 
تعميما ( مف فيسباسياف إلى تيودوس الثاني)فمقد أنشأ األباطرة المتأخروف "الحكومي، 
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عميـ الخاص والمدارس رسميا تشرؼ عميو الدولة وتحتكره، وتحـر في إطاره قياـ الت
 (14".)الخاصة

وىكذا نستطيع أف نقوؿ بأف التربية الرومانية كانت دوف مستوى التربية اليونانية، 
كما كانت تتصؼ بالنفعية الخالصة والواقعية، ىدفيا الرئيسي ىو دمج الطفؿ في 
مجتمعو وتكوينو كمواطف مدافع عنو، كما يغمب عمى ىذه التربية طابع التمسؾ 

 .ات وتقاليد األجدادبعاد
أما الفرس فكانت تنشئتيـ ألبنائيـ تقـو عمى العقيدة الزرادشتية التي تمجد الخير 
والعمؿ واألسرة وتنادي بالمساواة بيف الناس، ومع مرور الزمف تبدت مالمح جديدة في 

ركوب الخيؿ ورمي السياـ وقوؿ : التربية حيث أصبح الطفؿ يتمقى أمورا ثالثة ىي
عد السابعة يسمـ الطفؿ لمدولة فتقـو بتأىيمو في مجموعات ليصبح جنديا في الحؽ، وب

ذا ما بمغ الخامسة عشرة تمقى حزاـ الرجولة وانخرط في سمؾ  جيش ىرمز الفاتح، وا 
المحاربيف، وكاف الطفؿ إضافة إلى ذلؾ يتعمـ مينة أبيو، إذ كاف النظاـ االجتماعي 

ويؤكد ذاؾ . يتوارثوف الميف عف آبائيـ...في فارس يقضي بتوزيع الناس في طوائؼ
لـ يسمع أحد عف صانع أحذية أصبح كاتبا، فالطفؿ يتبع : حيف يقوؿ" الفردوسي"

الخ، وقد حضي أبناء األشراؼ ...فإف كاف كاتبا عممو الكتابة والخط...مينة أبيو
دسة والطبقة الميسورة بتعميـ راؽ تمثؿ في إكسابيـ الكثير مف المعارؼ كالعمـو المق

 .واآلداب والموسيقى وغيرىا
نستنتج مف ىذا أف التعميـ كاف مقصورا عمى طبقة األغنياء واألشراؼ والكتاب، 
وليس لمعامة مف الناس حظ في ىذا التعميـ غير تعمـ المينة واالنخراط في سمؾ 

 .المينييف، وىذا ألف المدارس كانت ممحقة بالمعابد وجزء منيا
طفاؿ في ىذه المدارس إلى جانب مناىج التعميـ ومف ضمف ما كاف يتمقاه األ

وال شؾ أف كثيرا مف أشعارىـ قد شممت الدعوة إلى " الشعر واألدب"المختمفة 
األخالؽ، بما نسميو بالشعر التيذيبي، والتعميمي، وبما يساير العقيدة السائدة 

 (.15)آنذاؾ
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امف مف مولدىـ، لينيموا أما العرب فكانوا يرسموف أبناءىـ إلى البادية منذ اليـو الث
منيا روح الحرية وخشونة العيش فييا، ىذا إضافة إلى تعمـ المغة وتقويـ المساف عمى 
الفصاحة والبالغة، وكانت الصحراء مرتعا خصبا لتعمـ الصبياف فنوف الشعر والحرب 
والعمؿ جميعا، كما كانت القبائؿ سببا مباشرا في غرس روح العصبية القبمية في 

نائيا فشب الطفؿ عمى المفاخرات والمنافرات بيف القبائؿ، ىذا إضافة إلى نفوس أب
التمييز العنصري الذي شاب بعض القبائؿ كقبيمة عبس التي تنكر شيخيا البنو 

في المعاممة " الذكر واألنثى"ناىيؾ عف التمييز بيف الجنسيف " عنترة بف شداد"األسود 
يا األدب الموجو إلى الطفؿ في عناويف وسنأتي عمى ذكر ىذه الظاىرة التي تميز ب

 .الحقة بالتفصيؿ
وقد كاف الشعر عند الجاىمييف خدمة لممجتمع المتمثؿ في القبيمة وليذه الوظيفة 
االجتماعية كاف العرب يفرحوف عندما يولد بينيـ شاعر، إذ تتمحور ميمة ىذا 

مة، والحث عمى الشاعر باألساس في تمجيد ىذه القبيمة سواء أكانت ظالمة أو مظمو 
الظمـ والعدواف واإلغارة والحروب، بحسب ما خططت لو ىذه القبيمة وبحسب طبيعة 
حياتيا، فإذا قمنا أف الشعر كاف يخدـ غاية اجتماعية في الجاىمية، كاف البد مف 
اإلشارة إلى أنو ليس بالضرورة أف تكوف الغاية أخالقية، إذ كاف المبدأ القبمي الذي 

في تمؾ المرحمة ىو أنصر أخاؾ ظالما أو مظموما، وكانت ىذه  يشب عميو الصغير
 .ىي المغة السائدة في الشعر العربي القديـ والقصص الموجية لمطفؿ

أما بعد مجيء اإلسالـ فمـ تكف أىداؼ التربية العامة والخاصة واحدة في كؿ 
ي عصر مف العصور اإلسالمية، فقد كانت في القرف األوؿ اليجري تختمؼ عنيا ف

القرف الرابع اليجري، كما أف التطور شمؿ ىذه األىداؼ في القروف التالية، والحقيقة 
أف اليدؼ مف التربية اإلسالمية كاف ينبع مف المذاىب الدينية، والعقمية والمشارب 
التي نيؿ منيا المربوف المسمموف، فآراؤىـ وأىدافيـ في التربية والتعميـ تنعكس عمييا 

ومشاربيـ، كما أف العمماء والمفكريف والفالسفة ووالة األمر مف  دائما صور مذاىبيـ
العرب عمى مر العصور الزاىرة، قد قدروا األدب المناسب لألطفاؿ وما ليذا األدب 
مف قدرة عمى تربية الناشئة وتنبيوا إلى أىمية ىذا الموف مف األدب في تقويـ أخالؽ 
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ؿ عنده بالمثؿ، والقدوة، وباإليحاء، الطفؿ، وتعويده السموؾ الحميد، وتكويف الخيا
وتقاسـ الخبرة، والتجربة، إلى جانب ما يمد بو الطفؿ مف المتعة والتسمية الرفيعة، 
فنصوا عميو في مناىج التعميـ والترفيو التي نادوا بيا، وجعموه مادة أساسية تروى 

لفترة ولذلؾ نرى أف تربية األطفاؿ وتعميميـ في ا(  16)لمطفؿ وتحكى لو شفاىا
 :اإلسالمية مر بعدة أطوار ىي

حيث كانت دار األرقـ بف ( ص ) ارتبط بظيور اإلسالـ ودعوة النبي  :األول      
( ص)أبي األرقـ المنطمؽ األوؿ لممدرسة في اإلسالـ، ومف المعروؼ أف الرسوؿ 

بية افتدى أسرى بدر بتعميـ عشرة مف أبناء المسمميف القراءة والكتابة وكانت غاية التر 
في ىذه الفترة دينيا ودنيويا، تمحورت حوؿ إعداد اإلنساف العابد الصالح بمعناه 
الشامؿ، اإلنساف مف حيث ىو إنساف ال مف حيث ىو مواطف مف ىذه البقعة مف 

 .األرض أو مف ذلؾ الزماف
مع الفتوحات اإلسالمية منذ خالفة أبي بكر الصديؽ حتى نياية عيد  :الثاني      

لقد ربى اإلسالـ في ىذا الطور اإلنساف الفاضؿ وأقاـ الدولة الراشدة األموييف، 
نعاش القوة المحركة لمحضارة اإلنسانية  لحراسة العقيدة وتنمية الوعي االجتماعي، وا 
لتكوف كممة اهلل ىي العميا رائدة موجية وضابطة لمسموؾ الفردي واالجتماعي، ترقى 

 (.17)بالحياة نحو التطور واالزدىار والتكامؿ
لقد صاغ اإلسالـ األمة العربية صياغة جديدة وقدـ ليا خطابا لغويا حاور في 

" وجادليـ بالتي ىي أحسف"مجممو الخطاب الذي كاف سائدا بأمر مف اهلل عز وجؿ 
وظؿ ىذا الجداؿ قائما مدة طويمة إلى أف استطاع الخطاب الجديد أف يغير الكثير 

ميا وقيميا وعاداتيا وتطمعاتيا، تفاعؿ لغوي مف مفاىيـ ىذه األمة وطبائعيا، ومث
استطاع أف يفرض نفسو ويحدث تغييرا جذريا في قاعدة وأساس المجتمع ، وقد بمغت 
رياح التغيير ىاتو  أوروبا التي كانت تعيش في غياىب الجيؿ وظممات الكينة 

ميا بذلؾ والرىباف، فكاف بالتالي أثر اإلسالـ الثقافي في المسيحية واضحا وقد أقر أى
في محاضرتو التي ألقاىا في مؤتمر الثقافة ( كويمر بونج)عمى لساف مفكرييا منيـ 

 1953في واشنطف، عاـ ( مكتبة الكونغرس)اإلسالمية الذي عقد بجامعة برنستوف و
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وبعد فيذا عرض تاريخي قصد بو " "أثر اإلسالـ الثقافي في المسيحية"تحت عنواف 
داخؿ -الذي َنِديف بو لإلسالـ، منذ أف كنا نحف المسيحييف التذكير بالدَّْيِف الثقافي 

لى المعمميف المسمميف ندرس  -ىذه األلؼ السنة نسافر إلى العواصـ اإلسالمية، وا 
عمييـ العمـو والفنوف وفمسفة الحياة اإلنسانية ولف نتجاوز حدود العدالة، إذا نحف أّدينا 

نحف تناسينا شروط التبادؿ، وأعطينا  ما عمينا بربحو، ولكف سنكوف مسيحييف حقا إذا
 (.18")في حب واعتراؼ بالجميؿ

لقد حاورت  الثقافة اإلسالمية غيرىا مف الثقافات وبرز ما يسمى االختالؼ 
المغوي مع اختالؼ األصوات واأليديولوجيات، وتعايش الناس  ذوو العقائد المختمفة 

ـ والمحبة فتجاور المسجد واألجناس، المتباينة متجاوريف يسودىـ األمف والسال
والكنيسة والمعبد في كؿ قطر بؿ في كؿ مدينة، وظؿ ىذا التقميد زمنا طويال، حتى 
بعد انحسار حكميـ عف البالد التي فتحوىا، وما ذاؾ إال ألنيـ أوجدوا ما يسمى 
بالتواصؿ المغوي المناسب ضمف لغة مميزة بمعجميا وشفراتيا الخاصة المتجسدة في 

عيف، كما أوجدوا البيئة التي تسمح بنمو روح اإلخاء والتسامح فقد ربوا نص خطابي م
الناشئة وقّوموا  النفوس التي تؤمف بيذا التعايش والتجانس عمى مستوى المغة وعمى 

فوجدت مدارس إسالمية يدرس فييا الرىباف والييود جنبا . مستوى البيئة وااليدولوجيا
أكاديمية أفالطوف في أثينا سنة  ( ور الوسطىالعص-أوروبا)إلى جنب وبعد أف أغمقت 

ـ قامت مساجد إسبانيا وجامعات فرنسا وصقمية، بفضؿ العرب وعمميـ بحمؿ   529
مشاعؿ االبتكار في العمـ والفف والفمسفة اإلنسانية، وقد سار األدب الموجو ألفراد 

ترى تجريد المجتمع كبارا وصغارا في اتجاه النظرة اإلسالمية الخالصة التي كانت 
الشعر والنصوص األدبية مف موضوعاتو التي تؤثر في المجتمع تأثيرا يبعده عف روح 
التديف، فيا ىو عمر بف الخطاب يبعث إلى ساكني األمصار كتابا يحدد فيو منيج 

أما بعد، فعمموا أوالدكـ السباحة، : "التعميـ العممي والثقافي ألطفاؿ المسمميف فيقوؿ
لكف ومع مرور األياـ ( 19")ما سار مف المثؿ وحسف مف الشعروالفروسية، ورووىـ 

وانشغاؿ المسمميف بالسمطة والخالفة وممذات الدنيا التي أبيرتيـ نالحظ أنو ال الشعر 
وال النثر نفسو وال النقاد تقيدوا بمثؿ ىذا، ومف تـ  نشيد في العصر األموي، صراعا 
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يريد أف يقصر : والنقاد، االتجاه األوؿعنيفا بيف اتجاه الزىاد وبيف اتجاه الشعراء 
الشعر عمى الحكمة واألمور التعميمية التي تستفيد منيا األجياؿ، واالتجاه الثاني 

التي يروف في مأثورىا األدبي أسمى ما ( العصبية)يحيوف بو طبيعة الحياة الجاىمية 
لنفسيا يطمحوف إليو، ىذا إضافة إلى اتجاه السمطة التي التزمت الصمت واتخذت 

لغة أخرى تختمؼ عف ىاتو وتمؾ، ىي المغة المتعالية المتجسدة في الثقافة العالمة، 
ثقافة األشراؼ والنبالء ىذه الثقافة التي حرص ىؤالء عمى تقديميا ألبنائيـ وأرادوا أف 
يتأدبوا بيا فانتقوا ليـ أحسف المؤدبيف والمعمميف، فعتبة بف أبي سفياف والي مصر، 

ليكف إصالحؾ بنيَّ : "أوالده وتعميميـ يوصي مؤدب ولده فيقوؿ مف أجؿ إصالح
إصالحؾ نفسؾ، فإف عيوبيـ معقودة بعيبؾ، فالحسف عندىـ ما استحسنت، والقبيح 

وقد استمر ىذا (  21...")عندىـ ما استقبحت، وعمميـ  سير الحكماء وأخالؽ األدباء
 .االتجاه إلى أواخر العصر العباسي

ه معجمو الخاص وألفاظو الخاصة التي تميزه عف غيره األمر وىكذا كاف لكؿ اتجا
الذي يؤدي بدوره إلى اختالؼ التفكير والرؤى والمذاىب واأليديولوجيات التي ينشأ 

 .عمييا أطفاؿ كؿ اتجاه ويتشربونيا
وتبدأ . وىو مرحمة امتزاج الحضارة العربية بالشعوب والحضارات األخرى :الثالث     

يف حتى ظيور األتراؾ السالجقة في القرف الحادي عشر ميالدي، مف ظيور العباسي
 .وتدخؿ في ىذا الطور حضارة األندلس منذ القرف الثامف الميالدي

 :لقد شيدت الحياة العباسية تحوالت نتيجة لعدة عوامؿ منيا
 .عامؿ االختالط والتزاوج -
 .ظاىرىا المختمفةرغبة العرب وقبوليـ لمحضارة الجديدة وأساليبيا وم -
 .الديف اإلسالمي ونبذه لكؿ النعرات وأشكاؿ العرقية -
ظاىرة امتزاج الحضارات المختمفة وما تركتو مف أثر قوي في تغيير مجاري  -

الحياة االجتماعية، وبناء اإلنساف الجديد في الدولة الجديدة عقميا وفكريا وأدبيا 
 .وحضاريا
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االجتماعي واالقتصادي والسياسي الذي دّب ومف ىذه التحوالت ظاىرة الفساد  -
 .في أركاف الدولة العباسية

ومف بيف األحداث التي كانت تشغؿ باؿ  الخاصة والعامة آنذاؾ الخصومات 
السياسية والتناحر الدموي بيف العباسييف وأبناء عمومتيـ العموييف عمى الخالفة وقد 

اىب المختمفة التي عمت أرجاء كاف لكؿ منيما حججو إضافة إلى تمؾ الثورات والمذ
الدولة، كثورة الخوارج، حركة الزناذقة اليادفة إلى المساس بكياف الدولة العباسية 

 (21.)واإلساءة إلى الديف اإلسالمي الحنيؼ
وىكذا كانت الحياة السياسية في العصر العباسي األوؿ مف العوامؿ التي تركت 

لذي تفاعؿ مع األحداث السياسية واألوضاع أثرا في الحياة العامة لممجتمع العباسي ا
الجديدة التي نتج عنيا ظيور اتجاىات ورغبات جديدة ميزت ىذا العصر بمميزات 

 (22.)خاصة
 :وانقسـ المجتمع إلى طبقتيف واضحتيف ىما

 :طبقة العامة*
وتتكوف مف الفالحيف والعماؿ واألجراء،  وأصحاب الميف الحرفية الصغيرة والعامة 

إلخ، وىذه الطبقة محرومة مف .. لمدف والقرى والعياريف والشطار والطفيمييفمف أىؿ ا
كؿ شيء، ظمت تتجرع مرارة الفقر والحرماف وكأف الدىر كتب عمييا بأف تظؿ وسيمة 
وأداة مسخرة تستغؿ مف قبؿ المتحكميف فييا استغالال بشعا، وظؿ أطفاليا يعانوف 

 .ـ وال التعمـالفقر والجيؿ إذ ال حؽ ليؤالء في التعمي
 : طبقة الخاصة*

وتتكوف مف الخمفاء واألمراء والوزراء والوالة والجنود والقضاة والتجار واإلقطاعييف، 
وىي صاحبة األمر والنيي والمنع والعطاء والفتؾ والعفو وألنيا أيضا ىي المتحكمة 

كاف في خزانة الدولة، وأبناء ىذه الطبقة ولدوا وفي أفواىيـ مالعؽ مف ذىب حيث 
الحظ األوفر مف التربية ليـ، يتمتعوف بتعميـ راؽ، لذا نجد ىذه الطبقة قد قربت إلييا 
األفذاذ مف العمماء واألطباء والشعراء والفنانيف لتأديب أبنائيـ في القصور وىؤالء 

فياروف الرشيد الخميفة العباسي في . يقعوف في مرتبة وسطى بيد العامة والخاصة
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ضمف المنيج التعميمي الذي يخططو لخمؼ " أدب األطفاؿ"القرف الثامف، يضع 
يا "األحمر مؤدب ولده األميف، ويجعؿ القصص تالية لمقرآف الكريـ مباشرة فيقوؿ 

أحمر، إف أمير المؤمنيف قد دفع إليؾ ميجة نفسو، وثمرة قمبو، فّصير يدؾ عميو 
ئو القرآف مبسوطة، وطاعتو لؾ واجبة، فكف لو بحيث وضعؾ أمير المؤمنيف، أقر 

 (23")وعرفو األخبار، وروِّه األشعار
ونتيجة ليذا التقسيـ الطبقي والتحكـ في الثروة واالستئثار بيا مف قبؿ أفراد ىذه 
الطبقة التي انغمس أصحابيا في الترؼ والبذخ إلى درجة التنافس والتسابؽ فيما 

أساءت إلى القيـ بينيـ، األمر الذي أدى إلى التفسخ واالنحالؿ واالستيتار والعبث 
الدينية والخمقية فانتشر الفساد وطغى تيار المجوف ونشطت حركة الزنادقة واستفحؿ 
أمر الشعوبية، وشاع اإللحاد، وتـ التعرض لكثير مف المقدسات بالنقض واإلبطاؿ 
واليدـ والتقويض، وعّد ذلؾ مف األمور التي لـ يؤاخذ عمييا أحد ولـ يحاسب مف 

 (.24)أجميا إنساف
بتأثير مف الحضارات الجديدة، والذوؽ الرفيع ألبناء ىذه الطبقة صاحبة الثراء و 

الالمحدود، تـ اجتذابيا ألعالـ الشعراء والمغنييف والندامى والقياف والعمماف والخدـ مف 
ذوي الثقافات الواسعة، والميارات الفنية، وحسف الظرؼ والجماؿ، حيث اكتظت بيـ 

إلقباؿ عمييـ واالستكثار منيـ ألجؿ أبنائيـ في ازدياد القصور ومختمؼ الدور وظؿ ا
وال سيما العمماء والشعراء والمؤدبوف الذيف كانوا يمقنوف أبناء األمراء والحكاـ آداب 

 (25.)وغيرىا... األكؿ والشرب والعمـو وحسف الظرؼ والجماؿ
وقد كاف ليذا كمو أثر بالغ في توجيو حياة الناس في معيشتيـ وأذواقيـ  
ومعتقداتيـ وغيرىا مف المجاالت األخرى التي تدخؿ في صمب الحياة االجتماعية 

 :واألدبية، في العصر العباسي
وىكذا كانت الحياة العباسية بيف طرفي تقيض، إذ ىناؾ الغنى الفاحش والفقر 
المدقع، وصراع دائـ بينيما، وكما كاف ىناؾ صراع بيف اتجاه الزىاد وبيف االتجاه 

ف التديف إلى درجة الزىد في الدنيا وكاف بالمقابؿ الميو و اإلقباؿ عمى الماجف، كا
 .الدنيا إلى درجة التفسخ والمجوف
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لقد كاف االختالؼ في المذاىب  والمواقؼ مف القرآف ألجؿ أىداؼ سياسية مف 
بيف األسباب التي أدت إلى ظيور الفرؽ واألحزاب والطوائؼ والجماعات، التي يتخذ 

طرقا مختمفة لمتعبير عف مواقفيا وما يمنحيا التماسؾ والتميز  كؿ واحد منيا
واالختالؼ ليس مف الناحية االقتصادية، ماداـ المجتمع العربي بعامتو كاف متعدد 
الحرؼ داخؿ الجماعة الواحدة، ولقد رأت ىذه األحزاب أف ما يكسبيـ الشعور بكونيـ 

ي، ألنو اإلستراتيجية المثمى جماعة أو طائفة اجتماعية ىو تبادؿ االتصاؿ المغو 
لمتعبير عف طريقتيـ الخاصة في فيميـ وتعمميـ وتأديبيـ لمصبياف والناشئة، كما 

 .كانت لمقصر والسمطة رؤيتو الخاصة
وىكذا تنوعت الرؤى والطرؽ التي يعمـ بيا األطفاؿ وىذا بتنوع األحزاب والمذاىب 

خالؼ "و اختالؼ ليس مف أجؿ واالتجاىات إال أف الشيء الذي يجب تسجيمو ىنا أن
ولكنو تنوع في إطار التكامؿ  فكاف الطفؿ يخرج وىو مشبع بمختمؼ اآلراء " تعرؼ

بداء الرأي الخاص بو  .والثقافات والمذاىب، يممؾ الثقافة  التي تمكنػػو مف االختيار وا 
ولقد كاف التشبع بالشعور الجماعي مف أبرز  األدوات التربوية وتحوؿ االتصاؿ 

غوي مف أبرز األدوات  في السموؾ التربوي ونشأت بالتالي لغات متعددة، المغة الم
المعجـ، : إلخ، في ضوء مظاىرىا الثالثة األساسية وىي... الصوفية، والمعتزلية

 .الشفرة، التجسيد الخطابي
فإذا كانت  سوسيولوجيا النص تعّرؼ اإليديولوجيا كتجسيد خطابي لمصالح 

معجـ والشفرات ىي التي تكوف التجسد الخطابي الذي عبرت جماعة  معينة، فإف ال
 .عنو المذاىب واألحزاب والمتصوفة

 :وبيذا نشأت في المجتمع لغتاف أساسيتاف تنضوي تحتيما لغات فرعية أخرى ىما
 :الثقافة العالمة

التي يمثميا القصر والسمطة فميؤالء طرقيـ الخاصة في الفيـ والتعمـ والتأديب 
 .تقي ألبنائيا أجود اآلداب والعمـوحيث كانت تن
 :الثقافة الشعبية
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وىي الثقافة واآلداب التي كانت تشيع عمى لساف العامة فوقؼ منيا القصر موقفا 
حادا ليس ألنيا ضعيفة أو رديئة أو تنعدـ فييا القيـ الجمالية والفنية بؿ ألنيا صدرت 

صاؿ المغوي مع أدب عف العامة، فمما كانت السمطة عاجزة عف تطويع قوة االت
، فأصبحت بالتالي اآلداب العامية وقفت ضده واتيمتو باتيامات شنيعةالعامة، 

بوحداتيا المعجمية والتركيبية والداللية مراىنات لصراعات اجتماعية، صراع مف أجؿ 
كممة ضد كممة وما وقوؼ السمطة ضد ىذا النوع مف األدب إال ألنو فضح لكثير مف 

لؼ ليمة وليمة إال دليؿ عمى ذلؾ ، وبالتالي فيي تجسد صراع خبايا القصر وما أ
 .المواقؼ والرؤى والسموكات وأساليب العيش

لقد مورس التفاعؿ المغوي داخؿ المجتمع العربي منذ القدـ، وحتى اآلف خاصة  
منذ العصور العباسية وحتى عصر النيضة، ومف خاللو تبمورت الوظيفة الجوىرية 

في سموؾ اآلخريف، ولما كانت األحزاب  السياسية المختمفة تشكؿ  لمكالـ وىي التأثير
تنسيؽ العالقة بيف "فئات اجتماعية، لـ يكف بوسعيـ الفصؿ بيف فكرىـ وسموكيـ ألف 

، األمر الذي يسمح لمسمات (26)الفكر والسموؾ شيء حاـز لدى الفئة االجتماعية
ف ظيور خصوصية فنية الشخصية والفردية بأف تطفو عمى الخطاب مما يحوؿ دو 

متميزة مثمما ىو الشأف عند الحالَّج مثال، ألنو كمما كثرت السمات الفردية وتضخمت 
 (.27")بيتت جودة العمؿ األدبي

إف الثقافة العالمة ننظر إلييا مف حيث جودة النصوص األدبية التي كانت منتشرة 
بدورىا ينظر إلييا مف ، وجودة النصوص ترة والخطابات التي كانت متداولةفي تمؾ الف

الذي اتخذتو لغة كؿ فئة أو جماعة والتي وقفت ضد الكمية  ياأليديولوجحيث النشاط 
 .المتجانسة

والواقع أف لغة العامة اختمفت عف لغة أصحاب الثقافة العالمة و الجماعات 
األخرى، وخمؼ ىذا الخطاب تكمف مصالح فردية وقيـ اجتماعية تنبعث مف 

صي لمختمؼ الخطابات كقصص األنبياء، والحكاية الشعبية والحمـ االستيعاب التنا
والخرافة، لما ليذه الخطابات مف خدمات وأدوار إيجابية عمى المستوى النفسي 

ألف "مقولة اجتماعية  -بيير زيما–واالجتماعي، وىنا يصبح التناص كما يقوؿ 
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اإلنتاج والنص سوسيولوجيا النص تتجو إلى عممية التناص التي تربط بيف شروط 
نفسو، وبيف شروط التمقي والقراءة وتسعى إلى فيـ النص األدبي والنصوص الشارحة 
لدى القراء لبنى خطابية تدخؿ في حوار مجسدة مواقؼ و مصالح جماعية 

 (28")معينة
وىذا يعني أف القضايا االجتماعية واالقتصادية تقدـ في النص األدبي عمى شكؿ 

خال ؿ طابعو التناصي، ونتيجة ليذا التنوع لـ تكف أىداؼ قضايا لسانية تتجسد مف 
وأغراض تربية النشء واحدة في كؿ عصر مف العصور اإلسالمية عامة والعصر 
العباسي منو خاصة والحقيقة أف اليدؼ يتنوع ويختمؼ باختالؼ المذاىب الدينية 

أىدافيـ في التربية  والعقمية والمشارب التي ينيؿ منيا المربوف في تمؾ الفترة فآراؤىـ و 
 .والتعميـ تنعكس عمييا دائما صور مذاىبيـ ومشاربيـ

وضع دستورا لمتربية في وقت لـ يكف ( ىػ256المتوفى عاـ * )فمحمد بف سحنوف
ىناؾ كثيروف يمتفتوف إلى ىذا الميداف فيو يعتبر مف أقدـ المفكريف الذيف كتبوا في 

 .آداب العمـ والتعميـ
أف الغرض مف تعميـ الصبياف ىو معرفة الديف ( ىػ 324عاـ ولد *)ويرى القابسي 

ويركز ( 29)عمما وعمال، وىكذا كاف األمر بالنسبة لفقياء أىؿ السنة  اآلخريف
القابسي عمى مبدأ الفضائؿ والسموؾ الخمقي القويـ فإذا جانب الصبي ىذا المبدأ 

مغة العربية  ثـ العموـ استحؽ العقاب لتوجييو وتعميمو، ويتعمـ الصبية أيضا مبادئ ال
 .مثؿ الحساب والشعر واألدب العربي وغيرىا اإلجبارية

فيرى الغرض مف التربية ىو الوصوؿ إلى ( ىػ 421-325*)أما ابف مسكويو 
الذيف عاشوا في النصؼ الثاني مف القرف الرابع * الحؽ والجماؿ وأما إخواف الصفا

الفمسفي وعقيدتيـ السياسية  اليجري فيميموف  إلى تربية  النشء عمى مذىبيـ
فالدعاية المذىبية والتربية ليدؼ سياسي معيف كاف مف أىداؼ التربية عند المسمميف "

منذ القرف الرابع خاصة، وقد اتجو البعض إلى القوؿ بأف إخواف الصفا، كانوا ييدفوف 
ي مف وراء تكويف جماعتيـ إلى تغيير النظاـ السياسي المسيطر عمى بغداد حينئذ، أ

، ومف العجيب أف إخواف الصفا قد جربوا (31")التربية مف أجؿ ىذا اليدؼ السياسي
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طرقا كثيرة مف الوسائؿ التعميمية مثؿ استخداـ الرمز والحكاية عمى لساف الحيواف 
والطير، وقد أىمؿ إخواف الصفا ومف قبميـ القابسي وابف سحنوف وغيرىما تعميـ 

 .البنات
عمؿ قمبي يقابمو "فيتحدث عف إخالص النية الذي ىو * أما ابف عبد البر القرطبي

في التربية الحديثة، تحديد اليدؼ والعـز والعمؿ مف أجؿ تحقيقو دوف أي قصد 
 (.31")آخر

فيتضح مما كتبو عف التربية والتعميـ إلى أنو كاف (  ىػ515-451*)أما الغزالي 
و سعادة الدنيا وسعادة ىما الكماؿ اإلنساني الذي غايت"ييدؼ مف ذلؾ إلى غايتيف 

اآلخرة،  فأراد لذلؾ أف يعمـ الناس حتى يبمغيـ األىداؼ التي جعميا غايتو ومقصده، 
وكاف يرى أف العمـ فضيمة في ذاتو وعمى اإلطالؽ، لذلؾ اعتبر تحصيؿ العمـ ىدفا 

ويؤخذ عمى ( 32")تربويا لما لمعمـ مف قيمة، ولما يجد فيو اإلنساف مف لذة وقيمة
أيضا إىمالو تعميـ البنات، كما أنو لـ يتحمس تماما لمتعميـ الميني، ومما ال  الغزالي

الخمقي كاف يرد عمى ما ساد عصره -شؾ فيو أف الغزالي حيف اىتـ بالغرض الديني
 .لدى بعض الناس  مف تفسخ خمقي وغزو  فكري يتناقض مع اإلسالـ

ؼ سموكية بحيث تحدث وتترجـ األىداؼ العامة لمتربية عند ابف تيمية إلى أىدا
 .التغير المرغوب في سموؾ المتعمـ والتي يمكف تقويميا

وىكذا رأينا كيؼ أسس مفكرو اإلسالـ تاريخ تربية الطفؿ العربي المسمـ عمى 
أساس أفكار ال تمثؿ التربية في اإلسالـ بقدر ما تمثؿ الفكر التربوي لمجموعة مف 

زماف محدد، فجاءت أىدافيـ التربوية المفكريف المسمميف عاشوا في مجتمع بعينو و 
متأثرة بفكرىـ ومذىبيـ المتأثر  بظروؼ بيئتيـ االجتماعية والثقافية والسياسية بكؿ ما 

 (.33)فييا مف عوامؿ دفعتو ألف يتشكؿ عمى ىذه الصورة دوف غيرىا
ونتيجة لمصراعات السياسية والمذىبية سرعاف ما جمعت التربية التي يتمقاىا الطفؿ 

المساجد والكتاتيب بيف الصبغتيف العممية والمذىبية، وقد أقاـ الفاطميوف عبر 
نما  والسالجقة واأليوبيوف مؤسسات لتعميـ النشء لكف الغاية ليس خدمة الطفؿ، وا 
الغاية كانت سياسية بحثو، حيث أراد كؿ منيـ أف يواجو خصومو مف السبيؿ الذي 
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بية أحد أسمحتيـ لمحاربة واقتالع سمكو وليفسد كؿ عمى اآلخر خططو فجعموا التر 
آثار اآلخريف، فالفاطميوف والبويييوف مثموا المذىب الشيعي والزنكيوف واأليوبيوف 
والسالجقة مثموا المذىب السني، ولقد أدرؾ الجميع أف القوة والعنؼ ال تجدي نفعا 

، ورأوا أف المسمحة والسجف والقتؿ والتعذيب وغير ذلؾ" لمقوة"فاستخدموا التربية بديال 
 .الفكرة ال تحارب إال بالفكرة والرأي ال يجابو إال بالرأي والحجة ال تقرع إال بالحجة

وىو عصر النيضة العربية، فالمجتمع العربي في ىذا العصر ىو  :الرابع      
مجتمع في أزمة البحث عف الذات بعد أف عاش ويالت االستعمار الغربي  مدة 

عو وأفكاره وثقافتو وأيدلوجياتو، فخرج مف ىذه الضائقة طويمة حتى وسمو وطبعو بطبا
االستعمارية متذبذبا بيف عدة تيارات وأيديولوجيات بحسب نوعية االستعمار الذي 
سيطر عمى كؿ بمد مف البالد العربية، وبعد أف كافحت شعوبيا طويال في سبيؿ 

خذت تتعثر في مسيرتيا الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية، فإف الدوؿ الحديثة أ
فاالستقالؿ السياسي لـ يتبعو كما كاف منتظرا تحقيؽ . بعد خطوتيا األولى الناجحة

الديمقراطية والعدالة  االجتماعية، بؿ اتسمت نظـ الحكـ في معظـ الدوؿ حديثة 
االستقالؿ  بالديكتاتورية والطبقية واالستغالؿ وعدـ االستقرار، وكميا عوامؿ تعوؽ 

مو والتنمية، وتكاد الدوؿ المتخمفة جميعا تتميز بالفساد السياسي الذي يتمثؿ جيود الن
في عدـ توافر االستقرار السياسي نتيجة لكثرة االنقالبات وتغيير الحكومات ووجود 
حكومات استغاللية أو إقطاعية أو حكومة قواميا حزب أو أحزاب تمثؿ مصالح 

السياسية التي ال تعبر عف مصالح الطبقات الحاكمة الغنية، وتصارع األحزاب 
الطبقات العاممة، وضعؼ الوعي السياسي بيف أفراد الشعب وافتقاد التربية السياسية 
وغفمة الشعب عف حقوقو ومصالحو واستسالمو الستغالؿ الطبقات الحاكمة نتيجة 
لمقير االجتماعي واالقتصادي والسياسي الذي يمارس عميو، كما يرتبط بذلؾ ظيور 

وىي رجاؿ الحكـ الذيف يعتبروف أنفسيـ مميزيف عف " بالصفوة السياسية"مى ما يس
 .بقية طبقات الشعب

لقد مورس التفاعؿ المغوي داخؿ المجتمع العربي بعد االستقالؿ ومف خاللو 
تبمورت الوظيفة الجوىرية لمكالـ  وىي التأثير في سموؾ اآلخريف، عبر خطابات 
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ونظرة عمى . ليبرالية إلى رأسمالية إلى دينية وغيرىا متعددة الميجة فمف اشتراكية إلى
واقع الوطف العربي عامة والجزائر منو خاصة في ىذه الفترة تدؿ داللة واضحة عمى 
أف النظـ التربوية يجب أف تتفؽ قبؿ كؿ شيء مع االتجاىات السائدة في كؿ مجتمع، 

ر بحسب االتجاىات وراحت الدوؿ العربية بما فييا الجزائر تتخبط بيف نظاـ وآخ
واأليديولوجيات كؿ واحد يريد فرض اتجاىو عمى ىذا الجيؿ، ولـ تستطع أف تصؿ 
إلى نوع مف االستقرار ال في النظـ و ال في البرامج؛ ذلؾ ألف عمميا كاف ارتجاليا 
محضا تدفعو مصالح مجموعات، وألنيا أرادت أف تقتبس ما ثبتت صالحيتو في 

االختالؼ في مقوماتيا وظروؼ حياتيا وعاداتيا عف مجتمعات أخرى تختمؼ تماـ 
 .مجتمعاتنا العربية

وىناؾ إلزاـ تربوي يتمثؿ في العادات والنظـ الخاصة بتنشئة األطفاؿ وتيذيبيـ، 
ذا لـ يشب الطفؿ عمى قواعد التربية السائدة في مجتمعو فإنو يفشؿ في جماعتو  وا 

 .وينحرؼ نحو اتجاىات شاذة ال يقرىا المجتمع
بدراسة عميقة ألدب األطفاؿ واإليديولوجية  Karamenkولقد قاـ كرمنؾ "

البرجوازية وبيف طريقة تقديـ أساطير اإلدماج الصناعية الرأسمالية في أدب األطفاؿ 
ويقـو أسموب كرامنؾ النقدي الذي يحمؿ المحتوى ... في أواخر القرف الثامف عشر

مفية التاريخية والمادة الوثائقية، بتقديـ اإليديولوجي لمقصص الخيالية ويربط ذلؾ بالخ
رؤى كثيرة عف األساليب التي مارستيا الرأسمالية الصناعية لتسخر األدب في نشر 

وىذا ما نجده في البرنامج التربوي الجديد ( 34")مخططات التفسير الضرورية لبقائيا
ساطير لـ الذي طبؽ عمى أبناء المرحمة المتوسطة حيث طعمت كتب القراءة  فيو بأ

يكف ليا وجود مف قبؿ في البرامج السابقة، فمف وجو نظر الدعاية فإننا بحاجة إلى 
البحث في ىذه العممية ليس بوصفيا تكرارا استاتيكيا لألساطير التي تطرح نماذج 
السموؾ المفضمة، بؿ بوصفيا مصدرا فعاال لإلقناع، لو سيولة عالية وقدرة عمى 

 .الرأسمالية أف تدافع عنو تكييؼ نفسو ألي موقع تحتاج
مف منطمؽ تربوي أيضا وخدمة لمتربية في الوطف العربي قاـ رفاعة رافع 
الطيطاوي بإدخاؿ  مجموعة مف القصص العربي عندما سافر إلى فرنسا واطمع عمى 
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ما يقدمو ىؤالء ألبنائيـ فأدخؿ بعض ىذه القصص في البرنامج التربوي وفي عاـ 
وكاف قد أصدر كتابو تخميص " د األميف لمبنات والبنيفالمرش"أصدر كتابو  1875
صدر لي األمر الشفاىي مف "بأمر مف السمطة  وفي ىذا  يقوؿ  1831عاـ  اإلبريز

ديواف المدارس بعمؿ كتاب في اآلداب والتربية يصمح لتعميـ البنيف والبنات عمى 
ى األطفاؿ شعرا وستشيد بداية القرف العشريف مزيدا مف الكتب الموجية إل" السواء

مع بداية إنشاء المدارس وانتشار التعميـ النظامي ...  ونثرا في مصر والعراؽ والشاـ
كما ترجـ تمميذه ( 35")وفؽ نظاـ الصفوؼ كما عرفتيا المجتمعات الصناعية الغربية

العيوف اليواقظ في "إلى العربية تحت اسـ  lafontaineعثماف جالؿ خرافات الفنتيف 
ووجييا إلى النشء في المدارس األولية بيدؼ تربوي " حكـ والمواعظاألمثاؿ وال

الذي جمع فيو حكايات ممخصة " آداب العرب"تعميمي  وبعده ألؼ إبراىيـ العرب 
 .ذات ىدؼ وعظي أخالقي ووجييا إلى النشء في المدارس

لقد كاف العرب يتطمعوف إلى نظاـ الحياة الصناعية والعممية واألدبية الغربية 
حاولوف زرعيا في بالدىـ وبيئاتيـ، فكانت بالتالي مدرسة عصر التصنيع ىي وي

األمؿ الذي يمكف  أف يقود الحكاـ وأصحاب الرأي إلى حاضر الغرب المتقدـ، حيث 
فجاءت المدرسة الحديثة لتقطع مع ىذا األسموب "كاف التعميـ السائد تعميـ ديني حرفي 

ت الصناعية، حيث جماعية التعميـ ىي وتأتي بصورة  المدرسة كما في المجتمعا
األداة التي أوجدىا التصنيع مف أجؿ أف تنتج لو طراز البالغيف الذي يحتاج إليو، 
كانت المشكمة ىي كيؼ يعد األطفاؿ إعدادا مسبقا لمتكيؼ مع عالـ جديد، عالـ مف 
العمؿ التكراري داخؿ أربعة جدراف والدخاف والضجيج واآلالت والعيش في ظروؼ 

نما ا لزحاـ واالنضباط الجماعي، عالـ ال تنظـ الزمف فيو دورة الشمس والقمر، وا 
( المواد الخاـ)صفارة المصنع وساعتو، ولكف الفكرة بأكمميا مف تجميع كػتؿ التالميذ 

كانت ( المصنع)في مدرسة تحتؿ موقعا مركزيا ( العماؿ)تعالج بواسطة مدرسيف 
 (.36")لمحة مف عبقرية التنظيـ الصناعي

ثـ جمب ىذه المدرسة إلى مجتمعاتنا كوكبة مف األدباء والعمماء فنادى طو حسيف 
بمجانية التعميـ، وأخذ كامؿ كيالني دورا رياديا في ترجمة كالسيكيات أدب األطفاؿ 
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في الغرب إلى العربية إضافة إلى االقتباس مف التراث  العربي كألؼ ليمة وليمة وكميمة 
   ..        ودمنة وغيرىا

كما شاعت أفكار عديدة عمى امتداد القرف العشريف وأنواع كثيرة مف األدب الموجو 
لمطفؿ والطفولة عف المدرسة والطفؿ وأدب الطفؿ، بفضؿ االنتشار العممي لنظريات 

 .التعمـ وعمـ النفس في أوساط طبقة متوسطة مشبعة بالثقافة المدرسية
اف الثقافي لمطفؿ وتصبح ىذه إف ىذه الصور والعالمات ىي التي تشكؿ الكي

الثقافة مجموعة مف القطع المتنوعة والمبعثرة والمفصولة عف واقعيا والمتناقضة يوميا 
 .مع الواقع الذي يختبر عدـ فعاليتيا

لقد ظؿ الطفؿ يتأرجح بيف أيديولوجيات عديدة كما أصبح حقؿ تجارب لطروحات 
ـ االختالؼ عف بيئتنا العربية في غريبة ثبتت صالحيتيا في بيئاتيا التي تختمؼ تما

 .المقومات والظروؼ والحياة والعادات والتقاليد
إف ىذه األزمة في رأيي ليست أزمة المبدعيف والمفكريف وحدىـ بؿ ىي أزمة 
المجتمع الذي دفع ىؤالء إلى الثقافات المستوردة، وأف المجتمع بدوره، كاف مييأ لقبوؿ 

وأعتقد أف فترة االنفراج مف ىذه األزمة التي يعيشيا  األفكار واالتجاىات والثقافات ،
الطفؿ العربي خاصة واإلنساف العربي عامة لف تطوؿ ويجب أف يتصؿ أدب األطفاؿ 
عبر المناىج التربوية في الوطف العربي باليمـو واالىتمامات الرئيسية لمطفؿ 

 .والمواطف والمجتمع
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العقائد السياسية وتقمبات خطبيا اإليديولوجية، ولقد ظؿ الطفؿ العربي عامة والمسمـ 
منو خاصة يتقمب عبر أدبو مع تقمبات الثقافة التي تصؿ إلى حدود العقائد السياسية 
وتقمبات خطبيا اإليديولوجية، ىذا إضافة إلى طغياف اإليديولوجيات االغترابية عمى 

واضح لألسؼ في كثير مف المنتجات الثقافية الموجية لمطفؿ  ثقافة الطفؿ وأدبو، وىذا
 . العربي

إف المؤسسة ىي المعني الرسمي بالخطاب الثقافي الموجو لمطفؿ وبالتالي فيي 
تبمور بشكؿ أو بآخر الثقافة التي يجب أف تمنح لمطفؿ بحسب ما رسمتو لو مف 

 .مستقبؿ
بشكؿ ما بمؤسسة الحكـ التي لقد نشأ أدب األطفاؿ في الوطف العربي مرتبطا و 

قامت بتيميشو في فترة مف الفترات سبؽ الحديث عنيا ثـ أولتو الرعاية واالىتماـ لكف 
في حدود النقؿ والتقميد، مكتفيا بميمة وصؼ األمور البسيطة والبحث عف عالج 
ألىوف المشكالت، إما بمنظور تربوي أو أخالقي أو تعميمي في إطار الوضع القائـ 

ود ما يسمح بو، وبدال مف أف يكوف وسيمة لتقدـ الوطف وخدمة لألجياؿ وفي حد
القادمة، ومساعدتيا عمى حمؿ مشعؿ الغد فإنو يساعد بقصد أو بدوف قصد في 

 .تكريس التخمؼ والتبعية والتجزئة
والمقولة التي توجينا في ىذا النوع مف الدراسة ىي أف المبدع والناقد يستنداف 

لتي يتخذانيا واألفكار التي يطرحانيا عمى قيـ جماعة أكبر أو غالبا في المواقؼ ا
 .طبقة ينتمياف إلييا أو يتخذانيا جماعة مرجعية لمصالحيما وقيميما وأنشطتيما

إف الرواية جزء مف ثقافة المجتمع والثقافة " وىذا ما عبر عنو باختيف عندما قاؿ 
ة وعمى كؿ واحد في المجتمع مثؿ الرواية مكونة مف خطابات تعييا الذاكرة الجماعي

 (.1)أف يحدد موقعو وموقفو مف تمؾ الخطابات
ولقد حاور الشاعر الجاىمي قديما ثقافتو وجسد ىذه المحاورة قي شعره إما بالرفض 
كما فعؿ الشعراء الصعاليؾ الذيف ىجروا قبائميـ لمقيود التي كانت تفرضيا عمييـ إلى 

فالشاعر ابف .. .وقيـعميو القبيمة مف قوانيف  درجة أف الشاعر أصبح تابعا لما تمميو
القبيمة  والمساف المعبر عنيا وىي بالتالي تفرض سمطتيا عميو، السمطة التي رفضيا 
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ىؤالء واختاروا بدليا حياة الصعمكة التي تساوي عندىـ التحرر مف أي قيد، لقد وقؼ 
ددوا بالتالي موقفيـ ىؤالء ضد الخطابات التي تممييا عمييـ القبيمة موقؼ الرفض، وح

منيا وموقعيـ مف تمؾ الخطابات، فالصعمكة تحمؿ بداخميا بذور الرفض لمسمطة التي 
فرضت عمى الشعراء واقعا ثقافيا واجتماعيا وفكريا معينا يجب أف يتقيد بو الشاعر 

 .ويعبر عنو بإعالء شأنو
( لسمطةا)عمى عكس فريؽ آخر مف األدباء والشعراء الذيف وقفوا مف القبيمة 

موقؼ المؤيد والمدافع عف أفكار وقوانيف وقيـ الجماعة فييا يستندوف غالبا في 
األفكار التي يطرحونيا، والمواقؼ التي يتخذونيا عمى مرجعيتيا وعمى الخطابات التي 
تعييا الذاكرة الجماعية فكانوا بذلؾ محاوريف لثقافتيـ ولمجتمعيـ وبالتالي لـ يتميز 

 :إلى درجة قوؿ دريد بف الصّمة إنتاجيـ بالمحايدة 
ْن ُغَزيَّة ِاْن َغَوتْ          ِِ          َوهل َأَنا ِإالًّ ِم

 َغَوْيُت وِاْن َترُشْد ُغَزيَّةَ  َاْرُشدِ                                      
ويدعمو، بينما النوع األوؿ ( القبيمة)فيذا النوع مف الحوار يمتقي مع كالـ اآلخر 

ؿ إلى الجدالية والتنافر مف كؿ ما يمثؿ مختمؼ مظاىر الوعي االجتماعي حوار يمي
 .لمقبيمة رافضا ليا ناقما عمييا يصبو إلى وعي آخر ما زاؿ لـ يوجد بعد
 .إذف فيناؾ ما يسمى بالتناغـ والتنافر في حواريات العصر الجاىمي

ة، يمتمؾ كؿ جيؿ، كؿ فترة تاريخية مف الحياة األيديولوجية والمفظي"وليذا فإنو في 
داخؿ كؿ واحدة مف فئات المجتمع، لغتو، فضال عف ذلؾ باختصار، فإف كؿ عيد لو 

ومعجـ مفرداتو، ونسقو في التنبير الخاص، وىي بدورىا تتبايف حسب الطبقة " ليجتو"
 (.2")االجتماعية والمؤسسة المدرسية وحسب عوامؿ أخرى في التنضيد

مؼ مف مجتمع إلى مجتمع ومف فئة إلى فئة فالثقافة ىي عبارة عف أصوات تخت
وتتميز بيا المجتمعات بعضيا عف بعض، فالمجتمع عمى حد تعبير باختيف تتعدد 
أصواتو وتتميز وتمارس ىذه األصوات حضورا واسعا في اإلبداع عامة وفي الرواية 

فتعدد األصوات عند . منو خاصة، األمر الذي يؤدي بدوره إلى تعدد اإليديولوجيات 
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باختيف يساوي تعددا في اإليديولوجيا، فنجد في النص الواحد أحيانا أصواتا شعبية 
 .الخ...وأخرى متفاصحة وأخرى دينية وأخرى ديمقراطية

 -أي المغة–وبيذا تصبح القصة الموجية إلى الطفؿ ىي ممارسة في الداؿ 
واقعية بطريقة مخصوصة يمكف أف تنجز وفؽ أنماط مختمفة مف الكتابات، مف كتابة 

إف تشكؿ نمط كتابة . إلى كتابة دينية إلى رومنسية وخيالية وخرافية المشاركة وغيرىا
التي " أو الكتابة"أف الشكؿ الذي يختاره " معينة لمطفؿ لو دالالتو يقوؿ روالف بارط 

يختارىا ترتبط وتتناسب مع اختياره لمجو والمسار والموقع االجتماعي الذي يريده 
 (.3")لغتولخطابو وحديثو و 

فالكتاب إذف يختار إلبداعاتو شكال وكتابة تحدد وتنبئ بموقعو االجتماعي 
والسياسي والثقافي والفكري والديني ويصبح بذلؾ طرفا في حركة تأثير إيديولوجية في 
وعمى المجتمع عامة واألطفاؿ منيـ خاصة، وبيذا تصبح المغة في ىذا اإلبداع 

لطفؿ، وقد تتعدد األصوات في اإلبداعات والكتابات صوتا لو تأثيره المغناطيسي في ا
داخؿ المجتمع الواحد الذي يؤدي بدوره إلى تعدد اإليديولوجيات عمى حد تعبير 

 .، وىو األمر نفسو الذي يؤدي إلى تعدد منابع ومشارب الطفولة(4)باختيف
 بيذا نستطيع أف نقوؿ أف لكؿ زماف ومجتمع أسموبو الخاص الذي يميزه عف غيره
في تربية أبنائو وتثقيفيـ، وىذا األسموب نابع مف ديف الكاتب وثقافتو ووضعو 
االجتماعي والفكري، ىذا إضافة إلى تطمعات ىذا المجتمع أو ىذا الزماف، فالثقافة 
واألدب والكاتب في حوار دائـ مع المجتمع، حوار يؤدي إلى تعدد الصوت والمغة 

عنا عمى ىذه الحواريات منذ القدـ ورأينا أف األدب واإليديولوجيا، وىذا ليس بدعا فقد وق
 ، والتربية الموجية لمطفؿ يتأثراف بالديف وبنوع النظاـ السياسي وبدرجة تقدـ العمـو

الخ، وقد تمت ىذه المحاورات عمى ثالثة مستويات رئيسية ...وبمستوى التقدـ المادي
صر واحد فقط ألف ممثمة في ثالث عناصر أساسية نركز في ىذه العجالة عمى عن

 :المقاـ ال يتسع وىو
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 :العنصر التربوي والتخطيط األيديولوجي -1
سنتناوؿ ىذا العنصر باعتباره أوؿ لقاء الطفؿ باألدب حيث كاف الطفؿ يتشرب 
األدب مع التربية منذ نعومة أظافره، والتربية وجدت عمى األرض منذ وجد اإلنساف 

منذ مارس قدرتو عمى التكيؼ مع بيئتو وارتبط بعالقات مع جماعة إنسانية و 
االجتماعية والمادية، وقد تميزت المجتمعات اإلنسانية األولى بتعميـ وتدريب صغارىا 
ونقؿ خبرات الكبار إلييـ عف طريؽ في األعماؿ والفعاليات التي كانت تيدؼ أصال 

اع عف النفس إلى قير الطبيعة أو اتقاء أخطارىا، وتأميف القوت ألفراد الجماعة، والدف
 .وتعزيز البقاء في صراع اإلنساف المرير مع محيطو

والتربية ىي نشاط أو تأثير يحدثو المربي في نفسية الطفؿ ، ويميز عمماء التربية 
بيف التربية المقصودة والتربية غير المقصودة التي تقـو عمى أساس المحاكاة والتقميد، 

نما ما  يعنينا ىو التربية التي تتوفر عمى القصدية وىذه ال تعنينا في دراستنا ىاتو وا 
والتوجيو إلى جانب معيف مف الثقافة والتفكير والسموؾ ، ألف ىذا النوع مف التربية 
يتأثر بالديف، وبنوع النظاـ السياسي، وبدرجة تقدـ العمـو وبالمستوى المادي مف حيث 

الطفؿ وفي اتجاه  الخ، كؿ ىذه ظواىر اجتماعية تؤثر حتما في...الصناعة والزراعة
 .التربية

ونظرة عمى واقع التنشئة التربوية لألطفاؿ عبر التاريخ نجده يؤيد ما ذىبنا إليو 
ويحقؽ ىذه الحواريات الرتباط عنصر التربية باإليديولوجيا، فعند الفراعنة مثال 
فرضت التربية والتعميـ ألجؿ الوصوؿ إلى المجد والثروة فأكثروا مف المدرسيف، وقد 

 :ف لقصور الفراعنة سياستيا الخاصة في تربية أبنائيا وتثقيفيـ نذكر منياكا
 .بث روح الوالء لمفرعوف وأسرتو -1
تكويف أتباع أكفاء لمفرعوف يقوموف عمى خدمتو ويتولوف المناصب الخاصة  -2
 (.5)بحمايتو

 :أما ما كاف يكتب لألطفاؿ فقد تضمف
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غير السماوية وفي القوانيف والعرؼ نصائح نجد صداىا في العقائد السماوية و * 
والعادات التي التزمتيا الشعوب فيما بعد، األمر الذي يدؿ عمى قدرة المؤلفيف 

 .وصدقيـ وميارتيـ في اإلقناع والتنبؤ واكتشاؼ المجيوؿ في النفس اإلنسانية
 .الدعوة إلى قراءة األدب بألوانو المختمفة* 

تمع، ومف كاف عاطال فيو نكرة في ترسيخ مبدأ العمؿ في سبيؿ المج*      
 .المجتمع

استخداـ األسموب القصصي كوسيمة لمتربية والتوجيو والذي يتسـ باإلقناع *      
 .والتوسع واالعتداؿ

الدعوة إلى الخير والسموؾ السوي واإلخالص في عبادة اإللو واحتراـ قوانينو *      
 .وشريعتو

الثقافية التي انعكست عمى األدب  كما كاف لحضارة وادي الرافديف مالمحيا
 ... والتيذيب واألمثاؿ والحكمة

إف الحياة الطبقية التي اتسـ بيا مجتمع وادي الرافديف جعمت التعميـ مقصورا عمى 
الطبقة الغنية الميسورة الحاؿ، أما الفقراء الذيف ال يجدوف قوت يوميـ فحرموا منو 

 .تأدبيفنتيجة التكاليؼ الباىضة التي تفرض عمى الم
وكاف المؤدبوف يسمكوف في تربية وتعميـ األطفاؿ أساليب تتميز بالعنؼ والقسوة 
واستعماؿ العقاب بالعصا ألتفو األسباب، كما كاف المؤدبوف يرضخوف لمتممؽ 

 (.6)والرشاوى التي تقدـ ليـ مف طرؼ التالميذ وأوليائيـ
الخمقي غير أف التاريخ يحدثنا أف مدارس آشور قد أىممت التكويف 

ويحدثنا التاريخ الديني أف أولئؾ القـو قد استسمموا إلى شتى أنواع المجوف ...لألطفاؿ
وما لبث حتى ىدـ مدنيـ وجعؿ ...والفوضى مما أغضب اإللو فأنذر نينوى وبابؿ

 (.7)عالييا سافميا
وخالصة لما قمناه فإف حضارة وادي الرافديف اىتمت باألطفاؿ وبتربيتيـ متأثرة 

المجتمع واتجاىاتو، كما بمغت رقيا كبيرا في تنظيـ المدارس وبالرغـ مف بعوامؿ 
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أسموبيا العنيؼ وقساوتو، إال أنيا كانت مالئمة وموافقة لممستوى النفسي واالجتماعي 
 .والمادي والفكري الذي وصمت إليو ىذه الحضارة

 أما في المجتمعات الشرقية القديمة فكاف الحرص عمى تأميف المحافظة عمى
فقد كانت الفردية مقموعة، وكاف يممى عمى الفرد . االستقرار االجتماعي ىو األبرز

ماذا يجب أف يفعؿ، وبماذا يجب أف يشعر ويفكر، وكاف اليدؼ األبرز ىو إعداد 
الرجاؿ والنساء ألف يكونوا الئقيف الحتالؿ مراكزىـ في النظاـ القائـ، كما كانت التربية 

 8نظـ القائمة بالمحافظة عمى المثؿ العميا القوميةتيتـ بتثبيت المقاييس وال
ويتجمى ىذا بوضوح في المجتمعيف الصيني واليندي المذيف حافظا عمى 

 .حضارتيما القومية مدة خمسة آالؼ سنة
وىذا عمى عكس النظرة التي اكتنفت المجتمع اليوناني في تنشئة وتأديب أبنائو، 

، حيث كاف يؤمف بتنمية شخصية الفرد وقمع ىذا المجتمع الذي تسوده النظرة الفردية
األسموب الجماعي، ويفسح المجاؿ إلمكانية التغيير والتطور، وكاف يعتبر أف بعض 
أنواع التعبير عف الفردية أمر ضروري فيما يكتب ويقدـ لألطفاؿ، بؿ ىو مستحب مف 

توى وقد تطور مبدأ تمجيد الفردية حتى طغى عمى مس"أجؿ االستقرار االجتماعي، 
الدولة، وأصبحت الدوؿ الغربية الحديثة اآلف تقـو عمى مبدأ خدمة الفرد ورعاية 

 1(9".)مصالحو
يتبعوف أسموب التصفية  إسبارطةوتتجمى ىذه النظرة عندما كاف اليوناف في 

الجسدية لألطفاؿ حديثي الوالدة فيوضعوف عراة عمى قمـ الجباؿ حتى ال يبقى منيـ 
لجديروف بأف يكونوا في جيش إسبرطة العظيـ، وكانت الدولة إال األقوياء األصحاء ا

ىي المسيطرة عمى التعميـ في جميع مراحمو المختمفة وكانت التربية منذ والدة الطفؿ 
حيث يخضع قبؿ أف يخضع لتربية أمو حتى سف السابعة إلى تصفية جسدية سبؽ 

 2(11)اإلشارة إلييا
مف حيث طريقة تنشئة  االسبرطيةربية أما التربية األثينية فقد اختمفت عف الت

وجيت عنايتيا إلى التربية الجسدية عمى حساب التربية  إسبرطةاألطفاؿ، فإذا كانت 
الروحية، فإف أثينا اىتمت واعتنت باالثنيف معا مع ترجيح طفيؼ لمثقافة الروحية، 
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المنطؽ، وفف فاألثينيوف كانوا يريدوف أف يبمغوا بأطفاليـ حّد الكماؿ فدربوىـ عمى قوة 
القوؿ وتذوؽ الموسيقى وىي تنشئة طبقية حظي بيا أطفاؿ السادة األثرياء، لذا فيي 
موجية لقمة مف أطفاؿ السادة األرستقراطييف، أما أبناء الفالحيف والصناع فكانوا 
يوجيوف إلى ممارسة بعض الميف التي سوؼ يعمموف بيا في المستقبؿ، والتي سوؼ 

فمثاؿ ذلؾ يعد الطفؿ الذي سيصبح في "عف طريؽ المعب  يمتينونيا في سف مبكرة
المستقبؿ بناء بأف يمعب في الحجارة ومواد البناء، ويمعب الطفؿ الذي سيصبح جنديا 
بأدوات الحرب، وقاؿ أفالطوف إف التربية ال تصح إال إذا بدأت بداية طيبة في سف 

 (.11")الحضانة
دي الخدـ والعبيد حتى ال يسمع وقد أكد أرسطو عمى عدـ ترؾ األطفاؿ بيف أي

 (.12)األلفاظ البذيئة أو رؤية األعماؿ المشينة
وبيذا نخمص إلى القوؿ بأف التربية اليونانية اتسمت بنوع مف التجديد والحرية 
والفردية واالبتكار، فقد سعى اليونانيوف إلى تنمية شخصية الفرد بمظاىرىا السياسية 

تمفة، كما أنيـ اعتبروا وصوؿ اإلنساف إلى الحياة والخمقية والعممية والفنية المخ
 .السعيدة ىو غاية التربية

ثـ أتى الروماف فاىتموا بتنشئة أطفاليـ عمى نحو لـ يكف فيو الطفؿ أسعد حظا 
مف الطفؿ اليوناني، فاىتموا بالغاية العممية، وكانت المنفعة عندىـ ىي أساس الحياة، 

مبراطورية الرومانية، يفتحوف البالد ويحكموف العباد فنشأوا أطفاليـ ليكونوا جنودا لإل
 .ويسودوف العالـ

يمكف تربية الطفؿ تربية خمقية قبؿ سف "وقد أكد المربي الروماني كونتمياف بأنو     
السابعة وشاركو في ىذا الرأي الخطيب الروماني شيشروف، حيث أكد عمى التربية 

لصالحات الفصيحات حتى يقتبس وطالب بوجوب العناية النتخاب المرضع مف ا
 (13".)الطفؿ مف كماليا وبيانيا

ولعؿ أبرز ما يميز التربية الرومانية في عيودىا األخيرة أخذىا بمبدأ التعميـ 
تعميما ( مف فيسباسياف إلى تيودوس الثاني)فمقد أنشأ األباطرة المتأخروف "الحكومي، 
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قياـ التعميـ الخاص والمدارس  رسميا تشرؼ عميو الدولة وتحتكره، وتحـر في إطاره
 (14".)الخاصة

وىكذا نستطيع أف نقوؿ بأف التربية الرومانية كانت دوف مستوى التربية اليونانية، 
كما كانت تتصؼ بالنفعية الخالصة والواقعية، ىدفيا الرئيسي ىو دمج الطفؿ في 

تمسؾ مجتمعو وتكوينو كمواطف مدافع عنو، كما يغمب عمى ىذه التربية طابع ال
 .بعادات وتقاليد األجداد

أما الفرس فكانت تنشئتيـ ألبنائيـ تقـو عمى العقيدة الزرادشتية التي تمجد الخير 
والعمؿ واألسرة وتنادي بالمساواة بيف الناس، ومع مرور الزمف تبدت مالمح جديدة في 

 ركوب الخيؿ ورمي السياـ وقوؿ: التربية حيث أصبح الطفؿ يتمقى أمورا ثالثة ىي
الحؽ، وبعد السابعة يسمـ الطفؿ لمدولة فتقـو بتأىيمو في مجموعات ليصبح جنديا في 
ذا ما بمغ الخامسة عشرة تمقى حزاـ الرجولة وانخرط في سمؾ  جيش ىرمز الفاتح، وا 
المحاربيف، وكاف الطفؿ إضافة إلى ذلؾ يتعمـ مينة أبيو، إذ كاف النظاـ االجتماعي 

ويؤكد ذاؾ . يتوارثوف الميف عف آبائيـ...ي طوائؼفي فارس يقضي بتوزيع الناس ف
لـ يسمع أحد عف صانع أحذية أصبح كاتبا، فالطفؿ يتبع : حيف يقوؿ" الفردوسي"

الخ، وقد حضي أبناء األشراؼ ...فإف كاف كاتبا عممو الكتابة والخط...مينة أبيو
عمـو المقدسة والطبقة الميسورة بتعميـ راؽ تمثؿ في إكسابيـ الكثير مف المعارؼ كال

 .واآلداب والموسيقى وغيرىا
نستنتج مف ىذا أف التعميـ كاف مقصورا عمى طبقة األغنياء واألشراؼ والكتاب، 
وليس لمعامة مف الناس حظ في ىذا التعميـ غير تعمـ المينة واالنخراط في سمؾ 

 .المينييف، وىذا ألف المدارس كانت ممحقة بالمعابد وجزء منيا
يتمقاه األطفاؿ في ىذه المدارس إلى جانب مناىج التعميـ ومف ضمف ما كاف 

وال شؾ أف كثيرا مف أشعارىـ قد شممت الدعوة إلى " الشعر واألدب"المختمفة 
األخالؽ، بما نسميو بالشعر التيذيبي، والتعميمي، وبما يساير العقيدة السائدة 

 (.15)آنذاؾ
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اليـو الثامف مف مولدىـ، لينيموا أما العرب فكانوا يرسموف أبناءىـ إلى البادية منذ 
منيا روح الحرية وخشونة العيش فييا، ىذا إضافة إلى تعمـ المغة وتقويـ المساف عمى 
الفصاحة والبالغة، وكانت الصحراء مرتعا خصبا لتعمـ الصبياف فنوف الشعر والحرب 

ي والعمؿ جميعا، كما كانت القبائؿ سببا مباشرا في غرس روح العصبية القبمية ف
نفوس أبنائيا فشب الطفؿ عمى المفاخرات والمنافرات بيف القبائؿ، ىذا إضافة إلى 
التمييز العنصري الذي شاب بعض القبائؿ كقبيمة عبس التي تنكر شيخيا البنو 

في المعاممة " الذكر واألنثى"ناىيؾ عف التمييز بيف الجنسيف " عنترة بف شداد"األسود 
تي تميز بيا األدب الموجو إلى الطفؿ في عناويف وسنأتي عمى ذكر ىذه الظاىرة ال

 .الحقة بالتفصيؿ
وقد كاف الشعر عند الجاىمييف خدمة لممجتمع المتمثؿ في القبيمة وليذه الوظيفة 
االجتماعية كاف العرب يفرحوف عندما يولد بينيـ شاعر، إذ تتمحور ميمة ىذا 

ة أو مظمومة، والحث عمى الشاعر باألساس في تمجيد ىذه القبيمة سواء أكانت ظالم
الظمـ والعدواف واإلغارة والحروب، بحسب ما خططت لو ىذه القبيمة وبحسب طبيعة 
حياتيا، فإذا قمنا أف الشعر كاف يخدـ غاية اجتماعية في الجاىمية، كاف البد مف 
اإلشارة إلى أنو ليس بالضرورة أف تكوف الغاية أخالقية، إذ كاف المبدأ القبمي الذي 

يو الصغير في تمؾ المرحمة ىو أنصر أخاؾ ظالما أو مظموما، وكانت ىذه يشب عم
 .ىي المغة السائدة في الشعر العربي القديـ والقصص الموجية لمطفؿ

أما بعد مجيء اإلسالـ فمـ تكف أىداؼ التربية العامة والخاصة واحدة في كؿ 
مؼ عنيا في عصر مف العصور اإلسالمية، فقد كانت في القرف األوؿ اليجري تخت

القرف الرابع اليجري، كما أف التطور شمؿ ىذه األىداؼ في القروف التالية، والحقيقة 
أف اليدؼ مف التربية اإلسالمية كاف ينبع مف المذاىب الدينية، والعقمية والمشارب 
التي نيؿ منيا المربوف المسمموف، فآراؤىـ وأىدافيـ في التربية والتعميـ تنعكس عمييا 

ر مذاىبيـ ومشاربيـ، كما أف العمماء والمفكريف والفالسفة ووالة األمر مف دائما صو 
العرب عمى مر العصور الزاىرة، قد قدروا األدب المناسب لألطفاؿ وما ليذا األدب 
مف قدرة عمى تربية الناشئة وتنبيوا إلى أىمية ىذا الموف مف األدب في تقويـ أخالؽ 
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ويف الخياؿ عنده بالمثؿ، والقدوة، وباإليحاء، الطفؿ، وتعويده السموؾ الحميد، وتك
وتقاسـ الخبرة، والتجربة، إلى جانب ما يمد بو الطفؿ مف المتعة والتسمية الرفيعة، 
فنصوا عميو في مناىج التعميـ والترفيو التي نادوا بيا، وجعموه مادة أساسية تروى 

يميـ في الفترة ولذلؾ نرى أف تربية األطفاؿ وتعم(  16)لمطفؿ وتحكى لو شفاىا
 :اإلسالمية مر بعدة أطوار ىي

حيث كانت دار األرقـ بف ( ص ) ارتبط بظيور اإلسالـ ودعوة النبي  :األول      
( ص)أبي األرقـ المنطمؽ األوؿ لممدرسة في اإلسالـ، ومف المعروؼ أف الرسوؿ 

غاية التربية افتدى أسرى بدر بتعميـ عشرة مف أبناء المسمميف القراءة والكتابة وكانت 
في ىذه الفترة دينيا ودنيويا، تمحورت حوؿ إعداد اإلنساف العابد الصالح بمعناه 
الشامؿ، اإلنساف مف حيث ىو إنساف ال مف حيث ىو مواطف مف ىذه البقعة مف 

 .األرض أو مف ذلؾ الزماف
مع الفتوحات اإلسالمية منذ خالفة أبي بكر الصديؽ حتى نياية عيد  :الثاني      

ألموييف، لقد ربى اإلسالـ في ىذا الطور اإلنساف الفاضؿ وأقاـ الدولة الراشدة ا
نعاش القوة المحركة لمحضارة اإلنسانية  لحراسة العقيدة وتنمية الوعي االجتماعي، وا 
لتكوف كممة اهلل ىي العميا رائدة موجية وضابطة لمسموؾ الفردي واالجتماعي، ترقى 

 (.17)والتكامؿ بالحياة نحو التطور واالزدىار
لقد صاغ اإلسالـ األمة العربية صياغة جديدة وقدـ ليا خطابا لغويا حاور في 

" وجادليـ بالتي ىي أحسف"مجممو الخطاب الذي كاف سائدا بأمر مف اهلل عز وجؿ 
وظؿ ىذا الجداؿ قائما مدة طويمة إلى أف استطاع الخطاب الجديد أف يغير الكثير 

ئعيا، ومثميا وقيميا وعاداتيا وتطمعاتيا، تفاعؿ لغوي مف مفاىيـ ىذه األمة وطبا
استطاع أف يفرض نفسو ويحدث تغييرا جذريا في قاعدة وأساس المجتمع ، وقد بمغت 
رياح التغيير ىاتو  أوروبا التي كانت تعيش في غياىب الجيؿ وظممات الكينة 

قد أقر أىميا بذلؾ والرىباف، فكاف بالتالي أثر اإلسالـ الثقافي في المسيحية واضحا و 
في محاضرتو التي ألقاىا في مؤتمر الثقافة ( كويمر بونج)عمى لساف مفكرييا منيـ 

 1953في واشنطف، عاـ ( مكتبة الكونغرس)اإلسالمية الذي عقد بجامعة برنستوف و
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وبعد فيذا عرض تاريخي قصد بو " "أثر اإلسالـ الثقافي في المسيحية"تحت عنواف 
يف بو لإلسالـ، منذ أف كنا نحف المسيحييف  التذكير بالدَّْيف   داخؿ -الثقافي الذي َند 

لى المعمميف المسمميف ندرس  -ىذه األلؼ السنة نسافر إلى العواصـ اإلسالمية، وا 
عمييـ العمـو والفنوف وفمسفة الحياة اإلنسانية ولف نتجاوز حدود العدالة، إذا نحف أّدينا 

ف حقا إذا نحف تناسينا شروط التبادؿ، وأعطينا ما عمينا بربحو، ولكف سنكوف مسيحيي
 (.18")في حب واعتراؼ بالجميؿ

لقد حاورت  الثقافة اإلسالمية غيرىا مف الثقافات وبرز ما يسمى االختالؼ 
المغوي مع اختالؼ األصوات واأليديولوجيات، وتعايش الناس  ذوو العقائد المختمفة 

مف والسالـ والمحبة فتجاور المسجد واألجناس، المتباينة متجاوريف يسودىـ األ
والكنيسة والمعبد في كؿ قطر بؿ في كؿ مدينة، وظؿ ىذا التقميد زمنا طويال، حتى 
بعد انحسار حكميـ عف البالد التي فتحوىا، وما ذاؾ إال ألنيـ أوجدوا ما يسمى 
بالتواصؿ المغوي المناسب ضمف لغة مميزة بمعجميا وشفراتيا الخاصة المتجسدة في 

ص خطابي معيف، كما أوجدوا البيئة التي تسمح بنمو روح اإلخاء والتسامح فقد ربوا ن
الناشئة وقّوموا  النفوس التي تؤمف بيذا التعايش والتجانس عمى مستوى المغة وعمى 

فوجدت مدارس إسالمية يدرس فييا الرىباف والييود جنبا . مستوى البيئة وااليدولوجيا
أكاديمية أفالطوف في أثينا سنة  ( العصور الوسطى-روباأو )إلى جنب وبعد أف أغمقت 

ـ قامت مساجد إسبانيا وجامعات فرنسا وصقمية، بفضؿ العرب وعمميـ بحمؿ   529
مشاعؿ االبتكار في العمـ والفف والفمسفة اإلنسانية، وقد سار األدب الموجو ألفراد 

لتي كانت ترى تجريد المجتمع كبارا وصغارا في اتجاه النظرة اإلسالمية الخالصة ا
الشعر والنصوص األدبية مف موضوعاتو التي تؤثر في المجتمع تأثيرا يبعده عف روح 
التديف، فيا ىو عمر بف الخطاب يبعث إلى ساكني األمصار كتابا يحدد فيو منيج 

أما بعد، فعمموا أوالدكـ السباحة، : "التعميـ العممي والثقافي ألطفاؿ المسمميف فيقوؿ
لكف ومع مرور األياـ ( 19")، ورووىـ ما سار مف المثؿ وحسف مف الشعروالفروسية

وانشغاؿ المسمميف بالسمطة والخالفة وممذات الدنيا التي أبيرتيـ نالحظ أنو ال الشعر 
وال النثر نفسو وال النقاد تقيدوا بمثؿ ىذا، ومف تـ  نشيد في العصر األموي، صراعا 
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يريد أف يقصر : الشعراء والنقاد، االتجاه األوؿ عنيفا بيف اتجاه الزىاد وبيف اتجاه
الشعر عمى الحكمة واألمور التعميمية التي تستفيد منيا األجياؿ، واالتجاه الثاني 

التي يروف في مأثورىا األدبي أسمى ما ( العصبية)يحيوف بو طبيعة الحياة الجاىمية 
ت واتخذت لنفسيا يطمحوف إليو، ىذا إضافة إلى اتجاه السمطة التي التزمت الصم

لغة أخرى تختمؼ عف ىاتو وتمؾ، ىي المغة المتعالية المتجسدة في الثقافة العالمة، 
ثقافة األشراؼ والنبالء ىذه الثقافة التي حرص ىؤالء عمى تقديميا ألبنائيـ وأرادوا أف 
يتأدبوا بيا فانتقوا ليـ أحسف المؤدبيف والمعمميف، فعتبة بف أبي سفياف والي مصر، 

ليكف إصالحؾ بنيَّ : "أجؿ إصالح أوالده وتعميميـ يوصي مؤدب ولده فيقوؿمف 
إصالحؾ نفسؾ، فإف عيوبيـ معقودة بعيبؾ، فالحسف عندىـ ما استحسنت، والقبيح 

وقد استمر ىذا (  21...")عندىـ ما استقبحت، وعمميـ  سير الحكماء وأخالؽ األدباء
 .االتجاه إلى أواخر العصر العباسي

لكؿ اتجاه معجمو الخاص وألفاظو الخاصة التي تميزه عف غيره األمر  وىكذا كاف
الذي يؤدي بدوره إلى اختالؼ التفكير والرؤى والمذاىب واأليديولوجيات التي ينشأ 

 .عمييا أطفاؿ كؿ اتجاه ويتشربونيا
وتبدأ . وىو مرحمة امتزاج الحضارة العربية بالشعوب والحضارات األخرى :الثالث     

ر العباسييف حتى ظيور األتراؾ السالجقة في القرف الحادي عشر ميالدي، مف ظيو 
 .وتدخؿ في ىذا الطور حضارة األندلس منذ القرف الثامف الميالدي

 :لقد شيدت الحياة العباسية تحوالت نتيجة لعدة عوامؿ منيا
 .عامؿ االختالط والتزاوج -
 .ظاىرىا المختمفةرغبة العرب وقبوليـ لمحضارة الجديدة وأساليبيا وم -
 .الديف اإلسالمي ونبذه لكؿ النعرات وأشكاؿ العرقية -
ظاىرة امتزاج الحضارات المختمفة وما تركتو مف أثر قوي في تغيير مجاري  -

الحياة االجتماعية، وبناء اإلنساف الجديد في الدولة الجديدة عقميا وفكريا وأدبيا 
 .وحضاريا
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االجتماعي واالقتصادي والسياسي الذي دّب ومف ىذه التحوالت ظاىرة الفساد  -
 .في أركاف الدولة العباسية

ومف بيف األحداث التي كانت تشغؿ باؿ  الخاصة والعامة آنذاؾ الخصومات 
ى الخالفة وقد السياسية والتناحر الدموي بيف العباسييف وأبناء عمومتيـ العموييف عم

كاف لكؿ منيما حججو إضافة إلى تمؾ الثورات والمذاىب المختمفة التي عمت أرجاء 
الدولة، كثورة الخوارج، حركة الزناذقة اليادفة إلى المساس بكياف الدولة العباسية 

 (21.)واإلساءة إلى الديف اإلسالمي الحنيؼ
مف العوامؿ التي تركت وىكذا كانت الحياة السياسية في العصر العباسي األوؿ 

أثرا في الحياة العامة لممجتمع العباسي الذي تفاعؿ مع األحداث السياسية واألوضاع 
الجديدة التي نتج عنيا ظيور اتجاىات ورغبات جديدة ميزت ىذا العصر بمميزات 

 (22.)خاصة
 :وانقسـ المجتمع إلى طبقتيف واضحتيف ىما

 :طبقة العامة*
ماؿ واألجراء،  وأصحاب الميف الحرفية الصغيرة والعامة وتتكوف مف الفالحيف والع

إلخ، وىذه الطبقة محرومة مف .. مف أىؿ المدف والقرى والعياريف والشطار والطفيمييف
كؿ شيء، ظمت تتجرع مرارة الفقر والحرماف وكأف الدىر كتب عمييا بأف تظؿ وسيمة 

ا، وظؿ أطفاليا يعانوف وأداة مسخرة تستغؿ مف قبؿ المتحكميف فييا استغالال بشع
 .الفقر والجيؿ إذ ال حؽ ليؤالء في التعميـ وال التعمـ

 : طبقة الخاصة*
وتتكوف مف الخمفاء واألمراء والوزراء والوالة والجنود والقضاة والتجار واإلقطاعييف، 
وىي صاحبة األمر والنيي والمنع والعطاء والفتؾ والعفو وألنيا أيضا ىي المتحكمة 

لدولة، وأبناء ىذه الطبقة ولدوا وفي أفواىيـ مالعؽ مف ذىب حيث كاف في خزانة ا
الحظ األوفر مف التربية ليـ، يتمتعوف بتعميـ راؽ، لذا نجد ىذه الطبقة قد قربت إلييا 
األفذاذ مف العمماء واألطباء والشعراء والفنانيف لتأديب أبنائيـ في القصور وىؤالء 

فياروف الرشيد الخميفة العباسي في . الخاصةيقعوف في مرتبة وسطى بيد العامة و 
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ضمف المنيج التعميمي الذي يخططو لخمؼ " أدب األطفاؿ"القرف الثامف، يضع 
يا "األحمر مؤدب ولده األميف، ويجعؿ القصص تالية لمقرآف الكريـ مباشرة فيقوؿ 

أحمر، إف أمير المؤمنيف قد دفع إليؾ ميجة نفسو، وثمرة قمبو، فّصير يدؾ عميو 
مبسوطة، وطاعتو لؾ واجبة، فكف لو بحيث وضعؾ أمير المؤمنيف، أقرئو القرآف 

 (23")وعرفو األخبار، وروِّه األشعار
ونتيجة ليذا التقسيـ الطبقي والتحكـ في الثروة واالستئثار بيا مف قبؿ أفراد ىذه 
الطبقة التي انغمس أصحابيا في الترؼ والبذخ إلى درجة التنافس والتسابؽ فيما 

ينيـ، األمر الذي أدى إلى التفسخ واالنحالؿ واالستيتار والعبث أساءت إلى القيـ ب
الدينية والخمقية فانتشر الفساد وطغى تيار المجوف ونشطت حركة الزنادقة واستفحؿ 
أمر الشعوبية، وشاع اإللحاد، وتـ التعرض لكثير مف المقدسات بالنقض واإلبطاؿ 

مور التي لـ يؤاخذ عمييا أحد ولـ يحاسب مف واليدـ والتقويض، وعّد ذلؾ مف األ
 (.24)أجميا إنساف

وبتأثير مف الحضارات الجديدة، والذوؽ الرفيع ألبناء ىذه الطبقة صاحبة الثراء 
الالمحدود، تـ اجتذابيا ألعالـ الشعراء والمغنييف والندامى والقياف والعمماف والخدـ مف 

وحسف الظرؼ والجماؿ، حيث اكتظت بيـ  ذوي الثقافات الواسعة، والميارات الفنية،
القصور ومختمؼ الدور وظؿ اإلقباؿ عمييـ واالستكثار منيـ ألجؿ أبنائيـ في ازدياد 
وال سيما العمماء والشعراء والمؤدبوف الذيف كانوا يمقنوف أبناء األمراء والحكاـ آداب 

 (25.)وغيرىا... األكؿ والشرب والعمـو وحسف الظرؼ والجماؿ
ليذا كمو أثر بالغ في توجيو حياة الناس في معيشتيـ وأذواقيـ   وقد كاف

ومعتقداتيـ وغيرىا مف المجاالت األخرى التي تدخؿ في صمب الحياة االجتماعية 
 :واألدبية، في العصر العباسي

وىكذا كانت الحياة العباسية بيف طرفي تقيض، إذ ىناؾ الغنى الفاحش والفقر 
وكما كاف ىناؾ صراع بيف اتجاه الزىاد وبيف االتجاه  المدقع، وصراع دائـ بينيما،

الماجف، كاف التديف إلى درجة الزىد في الدنيا وكاف بالمقابؿ الميو و اإلقباؿ عمى 
 .الدنيا إلى درجة التفسخ والمجوف
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لقد كاف االختالؼ في المذاىب  والمواقؼ مف القرآف ألجؿ أىداؼ سياسية مف 
ور الفرؽ واألحزاب والطوائؼ والجماعات، التي يتخذ بيف األسباب التي أدت إلى ظي

كؿ واحد منيا طرقا مختمفة لمتعبير عف مواقفيا وما يمنحيا التماسؾ والتميز 
واالختالؼ ليس مف الناحية االقتصادية، ماداـ المجتمع العربي بعامتو كاف متعدد 

الشعور بكونيـ الحرؼ داخؿ الجماعة الواحدة، ولقد رأت ىذه األحزاب أف ما يكسبيـ 
جماعة أو طائفة اجتماعية ىو تبادؿ االتصاؿ المغوي، ألنو اإلستراتيجية المثمى 
لمتعبير عف طريقتيـ الخاصة في فيميـ وتعمميـ وتأديبيـ لمصبياف والناشئة، كما 

 .كانت لمقصر والسمطة رؤيتو الخاصة
حزاب والمذاىب وىكذا تنوعت الرؤى والطرؽ التي يعمـ بيا األطفاؿ وىذا بتنوع األ

خالؼ "واالتجاىات إال أف الشيء الذي يجب تسجيمو ىنا أنو اختالؼ ليس مف أجؿ 
ولكنو تنوع في إطار التكامؿ  فكاف الطفؿ يخرج وىو مشبع بمختمؼ اآلراء " تعرؼ

بداء الرأي الخاص بو  .والثقافات والمذاىب، يممؾ الثقافة  التي تمكنػػو مف االختيار وا 
بالشعور الجماعي مف أبرز  األدوات التربوية وتحوؿ االتصاؿ  ولقد كاف التشبع

المغوي مف أبرز األدوات  في السموؾ التربوي ونشأت بالتالي لغات متعددة، المغة 
المعجـ، : إلخ، في ضوء مظاىرىا الثالثة األساسية وىي... الصوفية، والمعتزلية

 .الشفرة، التجسيد الخطابي
تعّرؼ اإليديولوجيا كتجسيد خطابي لمصالح  فإذا كانت  سوسيولوجيا النص

جماعة  معينة، فإف المعجـ والشفرات ىي التي تكوف التجسد الخطابي الذي عبرت 
 .عنو المذاىب واألحزاب والمتصوفة

 :وبيذا نشأت في المجتمع لغتاف أساسيتاف تنضوي تحتيما لغات فرعية أخرى ىما
 :الثقافة العالمة

ة فميؤالء طرقيـ الخاصة في الفيـ والتعمـ والتأديب التي يمثميا القصر والسمط
 .حيث كانت تنتقي ألبنائيا أجود اآلداب والعمـو

 :الثقافة الشعبية
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وىي الثقافة واآلداب التي كانت تشيع عمى لساف العامة فوقؼ منيا القصر موقفا 
نيا صدرت حادا ليس ألنيا ضعيفة أو رديئة أو تنعدـ فييا القيـ الجمالية والفنية بؿ أل

عف العامة، فمما كانت السمطة عاجزة عف تطويع قوة االتصاؿ المغوي مع أدب 
، فأصبحت بالتالي اآلداب العامية وقفت ضده واتيمتو باتيامات شنيعةالعامة، 

بوحداتيا المعجمية والتركيبية والداللية مراىنات لصراعات اجتماعية، صراع مف أجؿ 
د ىذا النوع مف األدب إال ألنو فضح لكثير مف كممة ضد كممة وما وقوؼ السمطة ض

خبايا القصر وما ألؼ ليمة وليمة إال دليؿ عمى ذلؾ ، وبالتالي فيي تجسد صراع 
 .المواقؼ والرؤى والسموكات وأساليب العيش

لقد مورس التفاعؿ المغوي داخؿ المجتمع العربي منذ القدـ، وحتى اآلف خاصة  
النيضة، ومف خاللو تبمورت الوظيفة الجوىرية منذ العصور العباسية وحتى عصر 

لمكالـ وىي التأثير في سموؾ اآلخريف، ولما كانت األحزاب  السياسية المختمفة تشكؿ 
تنسيؽ العالقة بيف "فئات اجتماعية، لـ يكف بوسعيـ الفصؿ بيف فكرىـ وسموكيـ ألف 

يسمح لمسمات ، األمر الذي (26)الفكر والسموؾ شيء حاـز لدى الفئة االجتماعية
الشخصية والفردية بأف تطفو عمى الخطاب مما يحوؿ دوف ظيور خصوصية فنية 
متميزة مثمما ىو الشأف عند الحالَّج مثال، ألنو كمما كثرت السمات الفردية وتضخمت 

 (.27")بيتت جودة العمؿ األدبي
شرة إف الثقافة العالمة ننظر إلييا مف حيث جودة النصوص األدبية التي كانت منت

، وجودة النصوص بدورىا ينظر إلييا مف ترة والخطابات التي كانت متداولةفي تمؾ الف
الذي اتخذتو لغة كؿ فئة أو جماعة والتي وقفت ضد الكمية  ياأليديولوجحيث النشاط 

 .المتجانسة
والواقع أف لغة العامة اختمفت عف لغة أصحاب الثقافة العالمة و الجماعات 

خطاب تكمف مصالح فردية وقيـ اجتماعية تنبعث مف األخرى، وخمؼ ىذا ال
االستيعاب التناصي لمختمؼ الخطابات كقصص األنبياء، والحكاية الشعبية والحمـ 
والخرافة، لما ليذه الخطابات مف خدمات وأدوار إيجابية عمى المستوى النفسي 

ف أل"مقولة اجتماعية  -بيير زيما–واالجتماعي، وىنا يصبح التناص كما يقوؿ 
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سوسيولوجيا النص تتجو إلى عممية التناص التي تربط بيف شروط اإلنتاج والنص 
نفسو، وبيف شروط التمقي والقراءة وتسعى إلى فيـ النص األدبي والنصوص الشارحة 
لدى القراء لبنى خطابية تدخؿ في حوار مجسدة مواقؼ و مصالح جماعية 

 (28")معينة
القتصادية تقدـ في النص األدبي عمى شكؿ وىذا يعني أف القضايا االجتماعية وا

قضايا لسانية تتجسد مف خال ؿ طابعو التناصي، ونتيجة ليذا التنوع لـ تكف أىداؼ 
وأغراض تربية النشء واحدة في كؿ عصر مف العصور اإلسالمية عامة والعصر 
العباسي منو خاصة والحقيقة أف اليدؼ يتنوع ويختمؼ باختالؼ المذاىب الدينية 

قمية والمشارب التي ينيؿ منيا المربوف في تمؾ الفترة فآراؤىـ وأىدافيـ في التربية  والع
 .والتعميـ تنعكس عمييا دائما صور مذاىبيـ ومشاربيـ

وضع دستورا لمتربية في وقت لـ يكف ( ىػ256المتوفى عاـ * )فمحمد بف سحنوف
كريف الذيف كتبوا في ىناؾ كثيروف يمتفتوف إلى ىذا الميداف فيو يعتبر مف أقدـ المف

 .آداب العمـ والتعميـ
أف الغرض مف تعميـ الصبياف ىو معرفة الديف ( ىػ 324ولد عاـ *)ويرى القابسي 

ويركز ( 29)عمما وعمال، وىكذا كاف األمر بالنسبة لفقياء أىؿ السنة  اآلخريف
دأ القابسي عمى مبدأ الفضائؿ والسموؾ الخمقي القويـ فإذا جانب الصبي ىذا المب

استحؽ العقاب لتوجييو وتعميمو، ويتعمـ الصبية أيضا مبادئ المغة العربية  ثـ العموـ 
 .مثؿ الحساب والشعر واألدب العربي وغيرىا اإلجبارية

فيرى الغرض مف التربية ىو الوصوؿ إلى ( ىػ 421-325*)أما ابف مسكويو 
مف القرف الرابع  الذيف عاشوا في النصؼ الثاني* الحؽ والجماؿ وأما إخواف الصفا

اليجري فيميموف  إلى تربية  النشء عمى مذىبيـ الفمسفي وعقيدتيـ السياسية 
فالدعاية المذىبية والتربية ليدؼ سياسي معيف كاف مف أىداؼ التربية عند المسمميف "

منذ القرف الرابع خاصة، وقد اتجو البعض إلى القوؿ بأف إخواف الصفا، كانوا ييدفوف 
جماعتيـ إلى تغيير النظاـ السياسي المسيطر عمى بغداد حينئذ، أي  مف وراء تكويف

، ومف العجيب أف إخواف الصفا قد جربوا (31")التربية مف أجؿ ىذا اليدؼ السياسي
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طرقا كثيرة مف الوسائؿ التعميمية مثؿ استخداـ الرمز والحكاية عمى لساف الحيواف 
سي وابف سحنوف وغيرىما تعميـ والطير، وقد أىمؿ إخواف الصفا ومف قبميـ القاب

 .البنات
عمؿ قمبي يقابمو "فيتحدث عف إخالص النية الذي ىو * أما ابف عبد البر القرطبي

في التربية الحديثة، تحديد اليدؼ والعـز والعمؿ مف أجؿ تحقيقو دوف أي قصد 
 (.31")آخر

نو كاف فيتضح مما كتبو عف التربية والتعميـ إلى أ(  ىػ515-451*)أما الغزالي 
ىما الكماؿ اإلنساني الذي غايتو سعادة الدنيا وسعادة "ييدؼ مف ذلؾ إلى غايتيف 

اآلخرة،  فأراد لذلؾ أف يعمـ الناس حتى يبمغيـ األىداؼ التي جعميا غايتو ومقصده، 
وكاف يرى أف العمـ فضيمة في ذاتو وعمى اإلطالؽ، لذلؾ اعتبر تحصيؿ العمـ ىدفا 

ويؤخذ عمى ( 32")مة، ولما يجد فيو اإلنساف مف لذة وقيمةتربويا لما لمعمـ مف قي
الغزالي أيضا إىمالو تعميـ البنات، كما أنو لـ يتحمس تماما لمتعميـ الميني، ومما ال 

الخمقي كاف يرد عمى ما ساد عصره -شؾ فيو أف الغزالي حيف اىتـ بالغرض الديني
 .إلسالـلدى بعض الناس  مف تفسخ خمقي وغزو  فكري يتناقض مع ا

وتترجـ األىداؼ العامة لمتربية عند ابف تيمية إلى أىداؼ سموكية بحيث تحدث 
 .التغير المرغوب في سموؾ المتعمـ والتي يمكف تقويميا

وىكذا رأينا كيؼ أسس مفكرو اإلسالـ تاريخ تربية الطفؿ العربي المسمـ عمى 
التربوي لمجموعة مف  أساس أفكار ال تمثؿ التربية في اإلسالـ بقدر ما تمثؿ الفكر

المفكريف المسمميف عاشوا في مجتمع بعينو وزماف محدد، فجاءت أىدافيـ التربوية 
متأثرة بفكرىـ ومذىبيـ المتأثر  بظروؼ بيئتيـ االجتماعية والثقافية والسياسية بكؿ ما 

 (.33)فييا مف عوامؿ دفعتو ألف يتشكؿ عمى ىذه الصورة دوف غيرىا
اسية والمذىبية سرعاف ما جمعت التربية التي يتمقاىا الطفؿ ونتيجة لمصراعات السي

عبر المساجد والكتاتيب بيف الصبغتيف العممية والمذىبية، وقد أقاـ الفاطميوف 
نما  والسالجقة واأليوبيوف مؤسسات لتعميـ النشء لكف الغاية ليس خدمة الطفؿ، وا 

ومو مف السبيؿ الذي الغاية كانت سياسية بحثو، حيث أراد كؿ منيـ أف يواجو خص
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سمكو وليفسد كؿ عمى اآلخر خططو فجعموا التربية أحد أسمحتيـ لمحاربة واقتالع 
آثار اآلخريف، فالفاطميوف والبويييوف مثموا المذىب الشيعي والزنكيوف واأليوبيوف 
والسالجقة مثموا المذىب السني، ولقد أدرؾ الجميع أف القوة والعنؼ ال تجدي نفعا 

المسمحة والسجف والقتؿ والتعذيب وغير ذلؾ، ورأوا أف " لمقوة"لتربية بديال فاستخدموا ا
 .الفكرة ال تحارب إال بالفكرة والرأي ال يجابو إال بالرأي والحجة ال تقرع إال بالحجة

وىو عصر النيضة العربية، فالمجتمع العربي في ىذا العصر ىو  :الرابع      
أف عاش ويالت االستعمار الغربي  مدة مجتمع في أزمة البحث عف الذات بعد 

طويمة حتى وسمو وطبعو بطباعو وأفكاره وثقافتو وأيدلوجياتو، فخرج مف ىذه الضائقة 
االستعمارية متذبذبا بيف عدة تيارات وأيديولوجيات بحسب نوعية االستعمار الذي 
سيطر عمى كؿ بمد مف البالد العربية، وبعد أف كافحت شعوبيا طويال في سبيؿ 
الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية، فإف الدوؿ الحديثة أخذت تتعثر في مسيرتيا 

فاالستقالؿ السياسي لـ يتبعو كما كاف منتظرا تحقيؽ . بعد خطوتيا األولى الناجحة
الديمقراطية والعدالة  االجتماعية، بؿ اتسمت نظـ الحكـ في معظـ الدوؿ حديثة 

الطبقية واالستغالؿ وعدـ االستقرار، وكميا عوامؿ تعوؽ االستقالؿ  بالديكتاتورية و 
جيود النمو والتنمية، وتكاد الدوؿ المتخمفة جميعا تتميز بالفساد السياسي الذي يتمثؿ 
في عدـ توافر االستقرار السياسي نتيجة لكثرة االنقالبات وتغيير الحكومات ووجود 

أو أحزاب تمثؿ مصالح  حكومات استغاللية أو إقطاعية أو حكومة قواميا حزب
الطبقات الحاكمة الغنية، وتصارع األحزاب السياسية التي ال تعبر عف مصالح 
الطبقات العاممة، وضعؼ الوعي السياسي بيف أفراد الشعب وافتقاد التربية السياسية 
وغفمة الشعب عف حقوقو ومصالحو واستسالمو الستغالؿ الطبقات الحاكمة نتيجة 

القتصادي والسياسي الذي يمارس عميو، كما يرتبط بذلؾ ظيور لمقير االجتماعي وا
وىي رجاؿ الحكـ الذيف يعتبروف أنفسيـ مميزيف عف " بالصفوة السياسية"ما يسمى 

 .بقية طبقات الشعب
لقد مورس التفاعؿ المغوي داخؿ المجتمع العربي بعد االستقالؿ ومف خاللو 

ر في سموؾ اآلخريف، عبر خطابات تبمورت الوظيفة الجوىرية لمكالـ  وىي التأثي
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ونظرة عمى . متعددة الميجة فمف اشتراكية إلى ليبرالية إلى رأسمالية إلى دينية وغيرىا
واقع الوطف العربي عامة والجزائر منو خاصة في ىذه الفترة تدؿ داللة واضحة عمى 

تمع، أف النظـ التربوية يجب أف تتفؽ قبؿ كؿ شيء مع االتجاىات السائدة في كؿ مج
وراحت الدوؿ العربية بما فييا الجزائر تتخبط بيف نظاـ وآخر بحسب االتجاىات 
واأليديولوجيات كؿ واحد يريد فرض اتجاىو عمى ىذا الجيؿ، ولـ تستطع أف تصؿ 
إلى نوع مف االستقرار ال في النظـ و ال في البرامج؛ ذلؾ ألف عمميا كاف ارتجاليا 

ا أرادت أف تقتبس ما ثبتت صالحيتو في محضا تدفعو مصالح مجموعات، وألني
مجتمعات أخرى تختمؼ تماـ االختالؼ في مقوماتيا وظروؼ حياتيا وعاداتيا عف 

 .مجتمعاتنا العربية
وىناؾ إلزاـ تربوي يتمثؿ في العادات والنظـ الخاصة بتنشئة األطفاؿ وتيذيبيـ، 

ذا لـ يشب الطفؿ عمى قواعد التربية السائدة في مجتمعو فإن و يفشؿ في جماعتو وا 
 .وينحرؼ نحو اتجاىات شاذة ال يقرىا المجتمع

بدراسة عميقة ألدب األطفاؿ واإليديولوجية  Karamenkولقد قاـ كرمنؾ "
البرجوازية وبيف طريقة تقديـ أساطير اإلدماج الصناعية الرأسمالية في أدب األطفاؿ 

الذي يحمؿ المحتوى  ويقـو أسموب كرامنؾ النقدي... في أواخر القرف الثامف عشر
اإليديولوجي لمقصص الخيالية ويربط ذلؾ بالخمفية التاريخية والمادة الوثائقية، بتقديـ 
رؤى كثيرة عف األساليب التي مارستيا الرأسمالية الصناعية لتسخر األدب في نشر 

وىذا ما نجده في البرنامج التربوي الجديد ( 34")مخططات التفسير الضرورية لبقائيا
طبؽ عمى أبناء المرحمة المتوسطة حيث طعمت كتب القراءة  فيو بأساطير لـ  الذي

يكف ليا وجود مف قبؿ في البرامج السابقة، فمف وجو نظر الدعاية فإننا بحاجة إلى 
البحث في ىذه العممية ليس بوصفيا تكرارا استاتيكيا لألساطير التي تطرح نماذج 

لإلقناع، لو سيولة عالية وقدرة عمى  السموؾ المفضمة، بؿ بوصفيا مصدرا فعاال
 .تكييؼ نفسو ألي موقع تحتاج الرأسمالية أف تدافع عنو

مف منطمؽ تربوي أيضا وخدمة لمتربية في الوطف العربي قاـ رفاعة رافع 
الطيطاوي بإدخاؿ  مجموعة مف القصص العربي عندما سافر إلى فرنسا واطمع عمى 
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ىذه القصص في البرنامج التربوي وفي عاـ ما يقدمو ىؤالء ألبنائيـ فأدخؿ بعض 
وكاف قد أصدر كتابو تخميص " المرشد األميف لمبنات والبنيف"أصدر كتابو  1875
صدر لي األمر الشفاىي مف "بأمر مف السمطة  وفي ىذا  يقوؿ  1831عاـ  اإلبريز

ديواف المدارس بعمؿ كتاب في اآلداب والتربية يصمح لتعميـ البنيف والبنات عمى 
وستشيد بداية القرف العشريف مزيدا مف الكتب الموجية إلى األطفاؿ شعرا " السواء

مع بداية إنشاء المدارس وانتشار التعميـ النظامي ...  ونثرا في مصر والعراؽ والشاـ
كما ترجـ تمميذه ( 35")وفؽ نظاـ الصفوؼ كما عرفتيا المجتمعات الصناعية الغربية

العيوف اليواقظ في "إلى العربية تحت اسـ  lafontaineعثماف جالؿ خرافات الفنتيف 
ووجييا إلى النشء في المدارس األولية بيدؼ تربوي " األمثاؿ والحكـ والمواعظ

الذي جمع فيو حكايات ممخصة " آداب العرب"تعميمي  وبعده ألؼ إبراىيـ العرب 
 .ذات ىدؼ وعظي أخالقي ووجييا إلى النشء في المدارس

تطمعوف إلى نظاـ الحياة الصناعية والعممية واألدبية الغربية لقد كاف العرب ي
ويحاولوف زرعيا في بالدىـ وبيئاتيـ، فكانت بالتالي مدرسة عصر التصنيع ىي 
األمؿ الذي يمكف  أف يقود الحكاـ وأصحاب الرأي إلى حاضر الغرب المتقدـ، حيث 

ثة لتقطع مع ىذا األسموب فجاءت المدرسة الحدي"كاف التعميـ السائد تعميـ ديني حرفي 
وتأتي بصورة  المدرسة كما في المجتمعات الصناعية، حيث جماعية التعميـ ىي 
األداة التي أوجدىا التصنيع مف أجؿ أف تنتج لو طراز البالغيف الذي يحتاج إليو، 
كانت المشكمة ىي كيؼ يعد األطفاؿ إعدادا مسبقا لمتكيؼ مع عالـ جديد، عالـ مف 

ري داخؿ أربعة جدراف والدخاف والضجيج واآلالت والعيش في ظروؼ العمؿ التكرا
نما  الزحاـ واالنضباط الجماعي، عالـ ال تنظـ الزمف فيو دورة الشمس والقمر، وا 

( المواد الخاـ)صفارة المصنع وساعتو، ولكف الفكرة بأكمميا مف تجميع كػتؿ التالميذ 
كانت ( المصنع)وقعا مركزيا في مدرسة تحتؿ م( العماؿ)تعالج بواسطة مدرسيف 

 (.36")لمحة مف عبقرية التنظيـ الصناعي
ثـ جمب ىذه المدرسة إلى مجتمعاتنا كوكبة مف األدباء والعمماء فنادى طو حسيف 
بمجانية التعميـ، وأخذ كامؿ كيالني دورا رياديا في ترجمة كالسيكيات أدب األطفاؿ 
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التراث  العربي كألؼ ليمة وليمة وكميمة في الغرب إلى العربية إضافة إلى االقتباس مف 
 ..          ودمنة وغيرىا

كما شاعت أفكار عديدة عمى امتداد القرف العشريف وأنواع كثيرة مف األدب الموجو 
لمطفؿ والطفولة عف المدرسة والطفؿ وأدب الطفؿ، بفضؿ االنتشار العممي لنظريات 

 .بالثقافة المدرسية التعمـ وعمـ النفس في أوساط طبقة متوسطة مشبعة
إف ىذه الصور والعالمات ىي التي تشكؿ الكياف الثقافي لمطفؿ وتصبح ىذه 
الثقافة مجموعة مف القطع المتنوعة والمبعثرة والمفصولة عف واقعيا والمتناقضة يوميا 

 .مع الواقع الذي يختبر عدـ فعاليتيا
تجارب لطروحات  لقد ظؿ الطفؿ يتأرجح بيف أيديولوجيات عديدة كما أصبح حقؿ

غريبة ثبتت صالحيتيا في بيئاتيا التي تختمؼ تماـ االختالؼ عف بيئتنا العربية في 
 .المقومات والظروؼ والحياة والعادات والتقاليد

إف ىذه األزمة في رأيي ليست أزمة المبدعيف والمفكريف وحدىـ بؿ ىي أزمة 
المجتمع بدوره، كاف مييأ لقبوؿ المجتمع الذي دفع ىؤالء إلى الثقافات المستوردة، وأف 

األفكار واالتجاىات والثقافات ، وأعتقد أف فترة االنفراج مف ىذه األزمة التي يعيشيا 
الطفؿ العربي خاصة واإلنساف العربي عامة لف تطوؿ ويجب أف يتصؿ أدب األطفاؿ 
عبر المناىج التربوية في الوطف العربي باليمـو واالىتمامات الرئيسية لمطفؿ 

 .المواطف والمجتمعو 
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دعوة إلى تدريس مادة النحو العربي في 
 قسم الترجمة، وفق نظرية النحو

"صيغة التعجب " التوليدي التحويمي   

 سعاد شقرون
 قسم الترجمة
عنابة-جامعة باجي مختار 

 

 ممخص

حاولنا أن نتبع نيجا مغايرا في تدريس مادة الّنحو العربّي لطالب قسم الترجمة معتمدين عمى 
التوليدية ألنّنا الحظنا أّن ىذه النظرية أكثر مرونة وفائدة وتيسرا في عممية النظرية التحويمية 

تعميم وتعمم الّنحو والّمغة العربية، كما أّن استثمار البنية العميقة والبنية السطحية في دراسة 
لم يتعرف عمييا مع  -تساعد المتعمم عمى التعرف عمي جمل توليدية عديدة القواعد النّحوية

وعمى العالقات التركيبية والنّحوية والصرفية والصوتية والداللية التي تنبني  -لتقميديةالطرق ا
. عمييا

Résumé : 
Nous avons essayé dans cette étude 

de suivre une méthodologie 

différente dans l’enseignement de la 

grammaire arabe aux étudiants du 

département de traduction en nous 

appuyant sur la théorie générative 

transformationnelle, vu que nous 

avons remarqué, que cette théorie 

est plus fiable et plus pratique dans 

l’enseignement et l’apprentissage 

de la grammaire et la langue arabe. 

D’autre part, l’utilisation de la 

structure profonde et de la structure 

de surface dans l’étude de la 

grammaire peut aider l’apprenant à 

découvrir plusieurs phrases 

génératives qu’il n’a pu découvrir 

avec les méthodes traditionnelles, 

et aussi à découvrir les relations 
structurales, syntaxiques, 

morphologiques, phonologiques et 

sémantiques 

 

:المقدمة   

ضروري في تعميم  ورغم أّن الّنح
الّمغة واستظيار روائعيا إاّل أّن تعميمو 
ال يحظى بعناية خاصة، ومازال 
يواجو مشكالت تعميمية عدة في وقتنا 
الحاضر، أبرزىا التركيز عمى نشاط 

ة رح المادالمدرس، فيقوم المعمم بش
يعرض  - عمى شكل معطيات نظرية

الشواىد ثم يشرحيا ويناقشيا، وفي 
األخير يممي عمى الطمبة القاعدة 
ويسير عمى ترسيخيا في أذىانيم 

 و عمى المتعمم حفظ مطردىافتفرض 
 استظيار ذاىا عن ظير قمب، وش

 مسائميا
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كما أّنيا  فيبذل الطالب جيدا كبيرا في حفظيا وسرعان ما ينساىا،بعد استنباطيا، 
تنطمق من األحكام الكمية ثم تنتيي بالجزئيات ومن العام إلي الخاص ومن المعموم 

ويمغي دور الطمبة ويصبح داخل الفصل سمبيا، يتمقى الشرح واإلمالء، . إلي المجيول
وىذا من شأنو أن يضعف مياراتو ألّن ىذه الطريقة تبعده . فيكتب ثم يحفظ القاعدة

والتركيب  -تيتم بالتحميل التركيبي وتيمل التحميل التحويمي  –ميل كميا عن الفيم والتح
ولذا حاولنا أن نتبع نيجا مغايرا في . والتقييم والبحث والتثقيف واالعتماد عمى الذات

وذلك من خالل  (1)تدريس مادة الّنحو العربّي لطالب السنة الثانية قسم الترجمة
 –تيتم : (2)وء النظرية التحويمية التوليديةوصف نظام الجممة في الّمغة العربية في ض

معتمدين أكثر عمى  (3)بوظيفة التراكيب داخل السياق المغوي -ىذه الطريقة التعميمية 
إذ يتم عرض نموذج من الجمل العربية فنحمميا أوال وفق اإلعراب . الجانب التطبيقي

الحديثة دون العودة بتحميل جممة ما وفق النظريات  منقو  نإذ ال يعقل أ -التقميدي 
إلي التحميل التقميدي ألّنو ىو الطريقة األولى والوحيدة التي اعتادىا الطالب في 

ثم تدرجيا يتم االنتقال إلي التشجير، فالجدولة،  -إعراب الجمل في مراحل دراستو 
فالفصل بين الشكل والمعنى كما توضحو الجممة البسيطة التي اخترناىا كعينة لتحميمنا 

يدي التحويمي في إطار تدريس النحو العربي وفق مبادئ نظرية النحو التوليدي التول
 : التحويمي

، (6)مقّيد (5)سطحي، (4)تركيبي اسمي إنشائيإسناد : !ما أجمل واحات الجزائر
، (9)عميق (8)تركبي فعمي إخباريإسناد : َجُممت واحات الجزائر: ، أصمو فعمي(7)مطمق

التعجبية واحتالليا الصدارة أصبحت الجممة  تعجبية ( ما)فإضافة لفظة  مقّيد، مطمق،
    .(11)سطحية مّولدة -

ولما كانت قواعد الّمغة العربية التي تكّون الجممة تسمح لنا بإنشاء جمل فرعية 
فإّننا سنحاول تحّويل بنية ىذا التركيب العميق : جديدة بعد إجراء بعض التحويالت

 :سطحية كما ىو مبين في المشّجر المواليثالثة بنى  جممت واحات الجزائر
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 البنية العميقة                                  
 

 جممت واحات الجزائر                                     
  
                                                                     الجممة المّولدة                المّولدة    الجممة                   الجممة المّولدة  
 !واحات الجزائر ما أجممها/ 3                      !أجمل واحات الجزائرما  / 1 
 !الجزائر ما أجمل واحاتها  /2                           

 1الشكل رقم 

 : التعميق -
 !واحات الجزائر ما أجمل: ودالليا اجمل صحيحة وظيفي: نقل جائز        
 .!أجمل واحاتيا ائر ماز الج       !ائر ما أجممياز واحات الج     

قبل أن نقوم بتطبيق الطريقة التي اعتمدناىا في تعميم مادة الّنحو سنحاول 
 .بجممة التعجب فالتعري
الشائعة في لغتنا العربية، ويستعمل فيو أنواع كثيرة من  بمن األسالي: التعجب -

ما أفعمو؛ جممة : نلكن أشيرىا األسموب القياسي المعروف لو صيغتاالتراكيب، و 
؛ ال تمحقيما عالمات ناسمية، وأفعل بو؛ جممة فعمية، وىما فعالن جامدان ماضيا

 .التثنية أو الجمع أو التأنيث
، نكرةتعرف بما التعجبية وىي )ما : تتكون من ثالثة أجزاء: (11)صيغة ما أْفَعَمو   -

فعل التعجب + ( مبتدأوتعرب  أّنيا نكرةولذا صح االبتداء بيا مع  شيء عظيم: تعني
مبني عمى الفتح، وفيو ضمير مستتر  –دائما  –التعجبية فيو ماض ( ما)يمي دائما )

فيو منصوب دائما ) المتعجب منو + ويعرب فاعال ( ما)يعود عمى ( ىو)تقديره 
 .التعجبية (ما)وتكون الجممة الفعمية خبرا لـ . ويعرب مفعول بو

فعل ماض أتى عمى ) فعل التعجب : يتكون من ثالثة أجزاء: صيغة َأْفِعل بو -
صورة األمر ولكنو خرج عن معنى األمر لمداللة عمى التعجب مع تحويل صورة 
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فاعل ) المتعجب منو ( + بـ)حرف جر زائدة ( + ىالفعل من األمر إلي الماض
 .مجرور لفظا بحرف الجر الزائدة

 :لمجمل التقميدي التحميل -
 :لمجممة العميقة التحميل التقميدي -
 :جممت واحات الجزائر -

 إعـــــــــرابـــــــــيا الكممة
 جممت 
 واحات 
 الجزائر

 . فعل ماض مبني عمى الفتح والتاء لمتأنيث
 . فاعل مرفوع بالضمة وىو مضاف

 .مضاف إليو مجرور
 .تحميل الجمل المّولدة -
 :  اإلضافة -أ 

                                الجممة المّولدة                                                الجممة العميقة    
                                                                 

 جممت واحات الجزائر               
   !أجمل واحات الجزائر            ما    

 
 2رقم الشكل 

 : التعميق -
 (.مضاف إليو+ فاعل + فعل : )جممت واحات الجزائر: الجممة العميقة -
اسم تعجب مبني : ) الجممة المّولدة(: جممة فعمية+ ما : )!ما أجمل واحات الجزائر -

فعل + مبتدأ (: )مضاف إليو+ مفعول بو + فعل + عمى السكون في محل رفع مبتدأ 
ىذه الجممة تعنى أّن شيئا عظيما جعل الواحاَت ) ؛ (اف إليومض+ مفعول بو + 

 (.جميمةً 
 (.مضاف إليو+ فاعل + فعل :  )الجممة العميقة -
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 (. مضاف إليو+ مفعول بو + فعل ( + )مبتدأ: )الجممة المّولدة -
 .جممة فعمية+ مبتدأ : الجممة المّولدة

 .خبر+ مبتدأ : إذا الجممة المّولدة
اسم تعجب ( ما)إضافة : غّيرات التي حدثت عمى الجممة العميقة ىينالحظ أّن الت -

ضافة اليمزة مع تصدرىا الفعل مع حذف تاء التأنيث، مع تغير وظيفة لفظة  وا 
 .     واحات؛ فبعدما كانت فاعال أصبحت مفعوال بو

 :التقميدي لمجممة المولدةالتحميل  -
 !ما أجمل واحات الجزائر -

 

 ابـــــــــياإعـــــــــر  الكممة
 ما
 أجمل
 

 
 واحات 
 الجزائر

 .السكون في محل رفع مبتدأ عمىاسم تعجب مبني 
فعل ماض مبني عمى الفتح، و الفاعل ضمير مستتر وجوبا 

عائد عمى ما، والجممة الفعمية في محل رفع خبر ( ىو)تقديره 
 .المبتدأ

 .مفعول بو وىو مضاف
 .مضاف إليو مجرور

(12)التقديم والتأخير – 
 : 

التقديم والتأخير في عناصر التركيب اإلسنادي من أبرز سمات الّمغة 
العربية، وينذر وجودىا في كل الّمغات، وال نعني بالتقديم والتأخير في الّمغة العربية 
عمى اإلطالق؛ ألّننا ال نستطيع تقديم المضاف إليو عن المضاف، وال الصفة عن 

تأخير ليدف معنوي أو بالغي كالتأكيد أو الموصوف وغالبا ما يكون التقديم وال
 .الحصر أو القصر

 
 
 



 2002جانفي  23التواصل عدد 

 

  

 الجممة العميقة                          
 

 جممت واحات الجزائر                      !واحات الجزائر ما أجممهاالجممة المّولدة   
                                                                                    

 !الجزائر ما أجمل واحاتها                                                  
 3رقم الشكل 
 

 :تقديم المفعول به والمضاف عمى الفعل -
 لمجمل المّولدة  التحميل التقميدي -
 واحات الجزائر ما أجمميا -

 إعـــــــــرابـــــــــيا الكممة
 واحات الجزائر

 ما 
 أجمل

 
 
 

 ىا 

 .مبتدأ مرفوع بالضمة وىو مضاف
 .مضاف إليو مجرور

 .اسم تعجب مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ
فعل ماض مبني عمى الفتح، و الفاعل ضمير مستتر وجوبا  

 .  تقديره ىو عائد عمى ما، والجممة الفعمية في محل رفع خبر المبتدأ
 .ضمير متصل في محل مصب مفعول بو 

 :اف إليه عمى الفعل والمفعول بهتقديم المض -
 الجزائر ما أجمل واحاتيا
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 إعـــــــــرابـــــــــيا الكممة
 الجزائر

 ما 
 أجمل 

 
 واحات

 
 

 ىا 

 .مبتدأ مرفوع بالضمة
 .اسم تعجب مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ

فعل ماض مبني عمى الفتح، و الفاعل ضمير مستتر وجوبا 
ما، والجممة الفعمية في محل رفع خبر تقديره ىو عائد عمى 

 .المبتدأ
مفعول بو منصوب بالكسرة ألّنو جمع مؤنث سالم، وىو 

 مضاف   
 ..ضمير متصل في محل جر مضاف إليو

 .  التحميل التوليدي التحويمي لمجممة المّولدة -
 .التحميل التركيبي التفريعي -
 :1الشكل رقم  -
+ تعجب مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ اسم : ])!ما أجمل واحات الجزائر -

 ([:مضاف إليو+ مفعول بو + فعل 
 ([:مضاف إليو+ مفعول بو + فعل ( + )مبتدأ: ])!ما أجمل واحات الجزائر -
 ([:جممة فعمية( + )مبتدأ: ])!ما أجمل واحات الجزائر -
 ([:خبر( + )مبتدأ: ])!ما أجمل واحات الجزائر -
 :2الشكل رقم  -
اسم تعجب مبني عمى + مضاف إليو + مبتدأ ]) !ت الجزائر ما أجممهاواحا -

 ([:مفعول بو+ فعل + السكون في محل رفع مبتدأ 
مفعول     + فعل (+( مبتدأ + )مضاف إليو + مبتدأ ]) !واحات الجزائر ما أجمميا -
 ([:بو
 ([:ةجممة فعمي( +) مبتدأ+) مضاف إليو + مبتدأ ]) !واحات الجزائر ما أجمميا -
 ([.خبر( + )مبتدأ+ )مضاف إليو + مبتدأ ]) !واحات الجزائر ما أجمميا -
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( مبتدأ: ) جممة اسمية)} + مضاف إليو ( + مبتدأ])  !واحات الجزائر ما أجمميا -
 [:{(جممة فعمية+)
)       :جممة اسمية)}: خبر+ مضاف إليو + مبتدأ ])  !واحات الجزائر ما أجمميا -

 : [ {(خبر( +)مبتدأ
 ([.خبر(+ )مبتدأ]) !واحات الجزائر ما أجمميا -
اسم تعجب مبني عمى السكون في محل رفع + مبتدأ ]) !الجزائر ما أجمل واحاتها -

 ([:مفعول بو+ فعل + مبتدأ 
 ([ :مفعول بو+ فعل (+ )مبتدأ ( + )مبتدأ]) !الجزائر ما أجمل واحاتيا -

 ([ :جممة فعمية( +) بتدأم( + ) مبتدأ]) !الجزائر ما أجمل واحاتيا -
 [ :{( خبر( + )مبتدأ)} (+ مبتدأ]) !الجزائر ما أجمل واحاتيا -
 [ :{(جممة اسمية)}(+ مبتدأ]) !الجزائر ما أجمل واحاتيا -
 ([.خبر(+ )مبتدأ]) !الجزائر ما أجمل واحاتيا -
 :التشجير -
 : الداللية تحميل الجمل حسب القواعد التفريعية  -
 :يل التشجيري المتبعة في البحثالتحمقواعد  -
 :جممت واحات الجزائر -
 (.جممت واحات الجزائر: )فعميركب م= تركيب إسنادي  -
جمل ) :حالة( الفعل()مسند:] )مكّون رئيسي أول= فعمي ركب م=  تركيب إسنادي -
( = ومسند إلي)]=  ثانمكّون رئيسي = اسمي ثان ركب م] +([ تاء التأنيث+ 
 [.الجزائر( مضاف إليو ) مركب اسمي رئسي ثالث [+]واحات :محور (علاالف)
 :!ما أجمل واحات الجزائر -
 (.أجمل واحات الجزائر: )فعميركب م+  (ما)اسمي ركب م= تركيب إسنادي  -
= فعمي ركب م ]+([ ما):]مكّون رئيسي أول= اسمي ركب م=  تركيب إسنادي -

مكون رئيسي ثالث : مركب اسمي] ([+حالة)( الفعل( = )مسند= ) ثانمكّون رئيسي 
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مكون رئيسي = مركب اسمي ([ + ] ىو)ضمير مستتر( = فاعل()المسند إليو= )
 ([.مضاف إليو = ) تركيب اسمي خامس [ + ] المحور( مفعول بو= )رابع 
 :!واحات الجزائر ما أجممها -
 (.أجمميا: )فعميركب م+ ( ما+ واحات الجزائر )اسمي ركب م =تركيب إسنادي  -
[ الحالة( مبتدأ()مسند إليو):]مكّون رئيسي أول= اسمي ركب م: تركيب إسنادي -
مكون = مركب اسمي [ + ] (مضاف إليو)]= ثان مكّون رئيسي = اسمي ركب م]+

+[ + الحالة ( الفعل( = )مسند)= ]مركب فعمي ( + ما()مسند إليو =) رئيسي ثالث 
 [. محور( مفعول بو( ) ضمير متصل:]) مكّون رئيسي خامس: مركب اسمي

 :!الجزائر ما أجمل واحاتها -
مركب ( + أجمل: )فعميركب م+ ( ما+ الجزائر )اسمي ركبم= تركيب إسنادي  -

 (.واحات: )اسمي
([ مبتدأ()مسند إليو()الجزائر):]مكّون رئيسي أول= اسمي ركب م=  تركيب إسنادي -
( = مسند)]=  ثالثيسي مكّون رئ= فعمي ركب م ]+([ما):]ثان مكّون رئيسي + 
مركب اسمي ([ + مفعول بو = ]) مكّون رابع = مركب اسمي [+] الحالة( الفعل)

 ([.مضاف إليو : ])خامس
 :التحميل المّشجر -
 .جممة النواة -أ 
 
 
 
 
 
 
 

 تركيب إسنادي
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 مركب فعمي

 
 جممت واحات الجزائر

 
 مركب اسمي                                                        مركب فعمي                                             

 اسمي  مركب                                                                    
                                                                                        

 جزائر              ال  واحات                        جمل               ت    

 
 
 أداة تعريف          اسم  فعل         تاء التأنيث           اسم                

                                                          
                                                                                 

 مضاف إليو  فاعل         ممحقة إجبارية            فونيم دال     ماض       
                     عمى المفرد                                                                                                                               

 
(-،)+(13)

      مضاف         جمع               إنسان                
                 

                                                                            
                                                                                

 عاقل -                                                                         

   مكان                                                                           

 مرئي          إنسان -                                             
 .الجممة المّولدة -ب 
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 تركيب إسنادي
 

 مركب اسمي 
 

 !ما أجمل واحات الجزائر/ 1
 مركب اسمي                               مركب فعمي     
 

 اسمي  بأجمل                مرك        ما                      
 

                                 مركب اسمي                                                                                                   
                                         

 جزائر       ال             واحاتاسم                       فعل             
                                                                

 أداة تعريف     اسم      اسم   ماض                 مبتدأ                  
 

 مفعول بو    مورفيم     مضاف إليو  فاعل                     جامد          
 

                                                                      
 إنسان -                إنسان      مضاف    +(  ،-)     مورفيم           

                                                              
 عاقل -                                                       

                                                                                                 
 كان                           م
 مرئي                                           

 تركيب إسنادي
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 مركب اسمي

 
 !الجزائر ما أجمل واحاتها/ 2

 
 اسمي بمركب اسمي                  مركب فعمي              مرك  
 

 مركب اسمي                 
 
 ىا        ال       جزائر      ما           أجمل         واحات            
 
 

 ضمير متصل      فعل            اسم        ف   اسم    مورفيم       أداة تعري
 

                                                                                 
 مضاف إليو      ماض        مفعول بو         مبتدأ         مورفيم    مبتدأ    
 
 جامد           مضاف             مورفيم                       إنسان    -    
   

 جمع                  إنسان  +(  ،-)                                   
                                                              

  إنسان -                                                   
 عاقل              -                                          

 مكان                                              مرئي      
 تركيب إسنادي
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 مركب اسمي 

 
  !واحات الجزائر ما أجممها/ 3

 مركب اسمي                                                   مركب فعمي     
 مركب اسمي                                      

 مركب اسمي             
 
 ىا       ال          جزائر    ما             أجمل                   واحات   

         
 
 ضمير متصل     م               فعل   اس    اسم     أداة تعريف      اسم  

        
                                                                                 

 ماض            مفعول بو        إليو  مبتدأ     مضاف  مبتدأ    مورفيم    
                          

 جامد               مورفيم                        مضاف                    
    
 إنسان -  إنسان      +(  ،-)مونيم          إنسان      -        جمع       
 

 عاقل     -                 
 

 مرئي                       
 مكان                              

 :الجدولة  -
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 :!ما أجمل واحات الجزائر – 1
 الموقع السطحي البنية السطحية الجزائر واحات أجمل ما
  مبتدأ    ما
  فعل   أجمل  
  مفعول بو  واحات  
  مضاف إليو الجزائر   

   ومضاف إلي فاعل فعل
 الموقع العميق الجممة النواة الجزائر واحات جممت

 1 الجدول رقم
 

 :!واحات الجزائر ما أجممها – 2
البنية  ها أجمل ما الجزائر واحات

 السطحية
  الموقع السطحي

   مبتدأ     واحات

مضاف     الجزائر 
 إليه

  

   مبتدأ   ما  
   فعل  أجمل   
   مفعول به ها    

مضاف  فاعل فعل مضاف إليه فاعل فعل
 إليه

  

 البنية  ها واحات جممت الجزائر واحات جممت
 النواة

الموقع 
 العميق

  2الجدول رقم 

 

 

 

 :!الجزائر ما أجمل واحاتها – 3 
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 الجزائر

 
البنية  ىا واحات أجمل ما

 سطحيةال
الموقع 
 السطحي

  

   مبتدأ     الجزائر
   مبتدأ    ما 
   فعل   أجمل  
   مفعول بو  واحات   
    مضاف إليو ىا    

مضاف  فاعل فعل فاعل فعل
 إليو

    مضاف إليو

الموقع  البنية النواة ىا واحات الجزائر جممت الجزائر جممت
 العميق

 

 3الجدول رقم 
 :التعميق -

 : ظنالح
 .  جمل الجداول الثالثة السابقة الذكر أصميا جمل مركبة – 1
جمل الجداول الثالثة، جمل سطحية تكّونت من خط مستقيم غير متجانس في  - 2

فعل : )جممت واحات الجزائر(: البنية العميقة)الجداول الثالثة، فأصبح الموقع العميق 
 :مع المواقع السطحية وغير متسا( مضاف إليو+ فاعل + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمل السطحية ما يقابميا واحات الجزائر،الجممة العميقة  جممت 
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 !ما أجمل واحات الجزائر واحات الجزائرجممت 
 البنية السطحية  البنية العميقة

 (مضاف)فاعل  -فعل -
 مضاف إليو -
 

 مبتدأ -
 فعل -
 (مضاف)مفعول بو  -
 مضاف إليو -

 الجممة العميقة
 واحاتهائر جممت الجزا واحاتجممت 

 الجمل السطحية ما يقابميا
واحات الجزائر ما  

 !أجممها
 البنية السطحية البنية العميقة

 فعل -
 (مضاف)فاعل  -

 مضاف إليو -
 فعل -
 فاعل -
 مضاف إليو -

 مبتدأ -
 مضاف إليو -
 مبتدأ -
 فعل -
 مفعول بو -

 الجممة العميقة
 اواحتي الجزائرجممت  الجزائرجممت 

 الجمل السطحية ما يقابميا
 !الجزائر ما أجمل واحاتها 
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 :تحديد الشكل والمعنى لمجمل المّولدة -
 :جممة النواة -أ 
 .جممت واحات الجزائر – 1

 المعنى
 مضاف إليو                )+(                       فاعل                       فعل )+(          

                                                      
 ائرجممت                    واحات                            الجز            
            

 فعل                      فاعل                          مضاف إليو             
                          

 
 الشكل

 1الرسم البياني رقم 
 :!ما أجمل واحات الجزائر - 2

 المعنى
 

 اف إليو                مض)+(      فاعل      ( O)    فعل        )+(          أداة تعجب          

                                                              

 البنية السطحية البنية العميقة
 فعل -
 فاعل -
 فعل -
 (مضاف)فاعل  -
 (مضاف)مضاف إليو  -
 مضاف إليو -

 مبتدأ -
 مبتدأ -
 فعل -
 (مضاف)مفعول بو  -
 مضاف إليو -
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  واحات                      الجزائر           أجمل                        ما             
                 

 مضاف إليو          مفعول بو                  مبتدأ               فعل              
      (O )فاعل 

                          
 الشكل

 2الرسم البياني رقم 
 :!واحات الجزائر ما أجممها -3

 المعنى
   فاعل( -) فعل       )+(     أداة تعجب           مضاف إليو)+(       مبتدأ        

  
 ما             أجمل           ىا واحات              الجزائر                    

                 
 مفعول بو                 مبتدأ            فعل           مضاف إليو         مبتدأ              
       (O )فاعل 

                          
 
 

 الشكل

 3الرسم البياني رقم 

 

 

 
 :!الجزائر ما أجمل واحاتها - 4

 المعنى
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 فاعل       مضاف إليو (O) فعل     )+(       أداة تعجب        فاعل (  -)        

   

                                                          
 ما              أجمل           واحات             ىا         الجزائر                 
 مضاف إليو                    مفعول بو      فعل               دأ    مبتدأ          مبت        

                  (O )فاعل 
                          

 
 الشكل

 4الرسم البياني رقم 
 : التعميق -

تعرف الجممة العربية بأّنيا جممة فعمية وليذا يكون ترتيب وحداتيا الّمغوية عمى النحو 
(. حرف أو أداة( )زايد أو ناقص)متمم، أو( زايد أو ناقص+ ) (فاعل+ فعل : )التالي

ولكن أحيانا نجد بعض الجمل تخرج عمى ىذا الترتيب لكنيا تبقى جممة صحيحة 
نحويا ودالليا، وتعرف بالجمل االسمية ألّنيا تبدأ باسم، وىذا ما الحظناه في تحديد 

ونريد  –في المعنى ( O)رمزوليذا وضعنا . الشكل والمعنى مع النماذج السابقة الذكر
في الرسوم البيانية لتبين أّن الوحدة الّمغوية لم  -بو المعنى المفيوم عند عامة الناس 

تحتل رتبتيا األصمية المعروفة في الرسم البياني كما أّن معناىا يختمف عن المعنى 
الوظيفة في الشكل يعنى أّن بتغّير رتبة الوحدة الّمغوية تغيرت ( O)في الشكل، ورمز 

 . الّنحوية

 :و الخالصة التي نخرج بيا من خالل عرضنا ليذه التحاليل أنّ :الخاتمة -

 :الجممة العميقة تصبح جممة سطحية -أ

 
 . التعجبية( ما)إضافة أداة عند  - 1
 .عند تقديم أو تأخير إحدى وحداتيا الّمغوية – 2
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 .الجممة السطحيةفعل الجممة العميقة بعدما كان متصرفا أصبح جامدا في  -3
الّنكرة الّتامة المكتّفية بنفسيا التي ال تحتاج إلي صمة وال إلي ( ما)أّن األداة  –ب 

صفة والتي لم تؤثر في الوحدات الّمغوية من الجانب الّنحوي تعرب اسما مبنيا عمى 
السكون في محل رفع مبتدأ والفعل الذي يمييا فعل ماض جامد، وفاعمو ضمير 

، وما يمي الفعل أي مفعوال بو، والجممة الفعمية في محل (ما)عود عمى مستتر وجوبا ي
 (.   ما)رفع خبر المبتدأ

 :أّن تقديم أي عنصر من عناصر الجممة –ج 
 .التحديد، العناية: يكون لعرض بالغي – 1
 واحاتتقدم لفظة : يؤدي إلي تغير الوظيفة الّنحوية لمعنصر مثالنا عمى ذلك  – 2

أصبحت  !واحات الجزائر ما أجممها: !ما أجمل واحات الجزائرفي  وتصدرىا الجممة
 !الجزائر ما أجمل واحاتها: في الجزائرمبتدأ، فبعدما كانت مفعوال بو، وكذلك لفظة 

 . أصبحت مبتدأ بعدما كانت مضافا إليو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :الهوامش -
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يا توفر الجيد والوقت معا، كما يفيمون أّن ىذه الطريقة قد استحسنيا كثيرا الطمبة، ألنّ  الحظنا – 1
 .الدرس من دون مشقة

البنى " من أشير مؤلفاتو  (Noam Chomsky)من أشير رواد ىذه النظرية نوام  تشومسكي  – 2
 .1957الذي صدر عام   ،(Les structures syntaxiques)التركيبية   

 .المعنى والشكل - 3
ب ليست جممة خبرية عمى األغمب، بل ىي جممة إنشائية قال النحاة القدامى أّن جممة التعج – 4

 .   تدل عمى إنشاء التعجب أو االنفعال بشيء ما
زيادة، حذف، إحالل، تغّير رتبة )تحويالت  البنية السطحية ىي الجممة العميقة التي تجرى عمييا -5

 .المكّونات
اّل أصبحت جممة ناالستغناء ع ال نستطيع –6   .غير مفيدة أي عنصر من عناصره وا 
 .نستطيع تغيير رتبة الوحدات الّمغوية دون تغيّير الداللة – 7
الصدق أو الكذب بحسب مناسبة القول الواقع عند قولو من دون االلتفاتة إلي نية يحتمل  – 8

 .  صاحبو، ونعني بذلك أّن المرسل قد يكون معجبا حقيقة بالواحات، أو يتظاىر بإعجابو بيا
 . القواعد اإلنشائية، الجمل النواة أي الجممة التي ال تطرأ عمييا تحويالت: قةالبنية العمي - 9

زيادة، حذف، إحالل، تغّير )تحويالت  البنية السطحية ىي الجممة العميقة التي تجرى عمييا - 10
 .رتبة المكّونات

     .161:، ص2شرح ابن عقيل، ج  – 11
سنادي من أبرز سمات الّمغة العربية، وينذر وجودىا عناصر التركيب اإل التقديم والتأخير في – 12

في كل الّمغات، وال نعني بالتقديم والتأخير في الّمغة العربية عمى اإلطالق؛ ألّننا ال نستطيع  تقديم 
،   وغالبا ما يكون التقديم والتأخير ليدف ...المضاف إليو عن المضاف، وال الصفة عن الموصوف

                             .125أو الحصر، ينظر الجرجاني، القصر؛ دالئل اإلعجاز ص،  معنوي أو بالغي؛ كالتأكيد
 .صفة مشتركة بين اإلنسان والحيوان والجماد – 13
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  :المراجع -
 .ت.د.، دار الجيل1ابن عقيل اليمداني، شرح ابن عقيل، ط  - 1
 .1991، دار الجيل 1، ط ب، مغنى المّبيابن ىشام األنصاري - 2
 .1995، 2إميل بديع يعقوب، موسوعة الحروف في الّمغة العربّية، ط / د - 3
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فيبذل الطالب جيدا كبيرا في حفظيا وسرعان ما ينساىا، كما أّنيا بعد استنباطيا، 
تنطمق من األحكام الكمية ثم تنتيي بالجزئيات ومن العام إلي الخاص ومن المعموم 

ويمغي دور الطمبة ويصبح داخل الفصل سمبيا، يتمقى الشرح واإلمالء، . إلي المجيول
ن شأنو أن يضعف مياراتو ألّن ىذه الطريقة تبعده وىذا م. فيكتب ثم يحفظ القاعدة
والتركيب  -تيتم بالتحميل التركيبي وتيمل التحميل التحويمي  –كميا عن الفيم والتحميل 

ولذا حاولنا أن نتبع نيجا مغايرا في . والتقييم والبحث والتثقيف واالعتماد عمى الذات
وذلك من خالل  (1)سم الترجمةتدريس مادة الّنحو العربّي لطالب السنة الثانية ق

 –تيتم : (2)وصف نظام الجممة في الّمغة العربية في ضوء النظرية التحويمية التوليدية
معتمدين أكثر عمى  (3)بوظيفة التراكيب داخل السياق المغوي -ىذه الطريقة التعميمية 

إلعراب إذ يتم عرض نموذج من الجمل العربية فنحمميا أوال وفق ا. الجانب التطبيقي
بتحميل جممة ما وفق النظريات الحديثة دون العودة  منقو  نإذ ال يعقل أ -التقميدي 

إلي التحميل التقميدي ألّنو ىو الطريقة األولى والوحيدة التي اعتادىا الطالب في 
ثم تدرجيا يتم االنتقال إلي التشجير، فالجدولة،  -إعراب الجمل في مراحل دراستو 

لمعنى كما توضحو الجممة البسيطة التي اخترناىا كعينة لتحميمنا فالفصل بين الشكل وا
التوليدي التحويمي في إطار تدريس النحو العربي وفق مبادئ نظرية النحو التوليدي 

 : التحويمي
، (6)مقّيد (5)سطحي، (4)تركيبي اسمي إنشائيإسناد : !ما أجمل واحات الجزائر

، (9)عميق (8)تركبي فعمي إخباريإسناد : ئرَجُممت واحات الجزا: ، أصمو فعمي(7)مطمق
التعجبية واحتالليا الصدارة أصبحت الجممة  تعجبية ( ما)فإضافة لفظة  مقّيد، مطمق،

    .(11)سطحية مّولدة -
ولما كانت قواعد الّمغة العربية التي تكّون الجممة تسمح لنا بإنشاء جمل فرعية 

حاول تحّويل بنية ىذا التركيب العميق فإّننا سن: جديدة بعد إجراء بعض التحويالت
 :ثالثة بنى سطحية كما ىو مبين في المشّجر الموالي جممت واحات الجزائر
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 البنية العميقة                                  
 

 جممت واحات الجزائر                                     
  
                                                                     الجممة المّولدة                المّولدة    الجممة                   الجممة المّولدة  
 !واحات الجزائر ما أجممها/ 3                      !أجمل واحات الجزائرما  / 1 
 !الجزائر ما أجمل واحاتها  /2                           

 1الشكل رقم 

 : التعميق -
 !ما أجمل واحات الجزائر: ودالليا اجمل صحيحة وظيفي: نقل جائز        
 .!أجمل واحاتيا ائر ماز الج       !ائر ما أجممياز واحات الج     

قبل أن نقوم بتطبيق الطريقة التي اعتمدناىا في تعميم مادة الّنحو سنحاول 
 .بجممة التعجب فالتعري
الشائعة في لغتنا العربية، ويستعمل فيو أنواع كثيرة من  بمن األسالي: التعجب -

ما أفعمو؛ جممة : نالتراكيب، ولكن أشيرىا األسموب القياسي المعروف لو صيغتا
؛ ال تمحقيما عالمات ناسمية، وأفعل بو؛ جممة فعمية، وىما فعالن جامدان ماضيا

 .التثنية أو الجمع أو التأنيث
، نكرةتعرف بما التعجبية وىي )ما : ون من ثالثة أجزاءتتك: (11)صيغة ما أْفَعَمو   -

فعل التعجب + ( مبتدأوتعرب  أّنيا نكرةشيء عظيم ولذا صح االبتداء بيا مع : تعني
مبني عمى الفتح، وفيو ضمير مستتر  –دائما  –التعجبية فيو ماض ( ما)يمي دائما )

فيو منصوب دائما ) المتعجب منو + ويعرب فاعال ( ما)يعود عمى ( ىو)تقديره 
 .التعجبية( ما)وتكون الجممة الفعمية خبرا لـ . ويعرب مفعول بو

فعل ماض أتى عمى ) فعل التعجب : يتكون من ثالثة أجزاء: صيغة َأْفِعل بو -
صورة األمر ولكنو خرج عن معنى األمر لمداللة عمى التعجب مع تحويل صورة 
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فاعل ) المتعجب منو ( + بـ)حرف جر زائدة ( + ىالفعل من األمر إلي الماض
 .مجرور لفظا بحرف الجر الزائدة

 :لمجمل التحميل التقميدي -
 :لمجممة العميقة التحميل التقميدي -
 :جممت واحات الجزائر -

 إعـــــــــرابـــــــــيا الكممة
 جممت 
 واحات 
 الجزائر

 . فعل ماض مبني عمى الفتح والتاء لمتأنيث
 . مضاففاعل مرفوع بالضمة وىو 

 .مضاف إليو مجرور
 .تحميل الجمل المّولدة -
 :  اإلضافة -أ 

                                الجممة المّولدة                                                الجممة العميقة    
                                                                 

 جممت واحات الجزائر               
   !أجمل واحات الجزائر            ما    

 
 3رقم الشكل 

 : التعميق -
 (.مضاف إليو+ فاعل + فعل : )جممت واحات الجزائر: الجممة العميقة -
اسم تعجب مبني : ) الجممة المّولدة(: جممة فعمية+ ما : )!ما أجمل واحات الجزائر -

فعل + مبتدأ (: )مضاف إليو+ مفعول بو + فعل + مبتدأ عمى السكون في محل رفع 
ىذه الجممة تعنى أّن شيئا عظيما جعل الواحاَت ) ؛ (مضاف إليو+ مفعول بو + 

 (.جميمةً 
 (.مضاف إليو+ فاعل + فعل :  )الجممة العميقة -
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 (. مضاف إليو+ مفعول بو + فعل ( + )مبتدأ: )الجممة المّولدة -
 .جممة فعمية+ أ مبتد: الجممة المّولدة

 .خبر+ مبتدأ : إذا الجممة المّولدة
اسم تعجب ( ما)إضافة : نالحظ أّن التغّيرات التي حدثت عمى الجممة العميقة ىي -

ضافة اليمزة مع تصدرىا الفعل مع حذف تاء التأنيث، مع تغير وظيفة لفظة  وا 
 .     واحات؛ فبعدما كانت فاعال أصبحت مفعوال بو

 :يدي لمجممة المولدةالتقمالتحميل  -
 !ما أجمل واحات الجزائر -

 

 إعـــــــــرابـــــــــيا الكممة
 ما
 أجمل
 

 
 واحات 
 الجزائر

 .السكون في محل رفع مبتدأ عمىاسم تعجب مبني 
فعل ماض مبني عمى الفتح، و الفاعل ضمير مستتر وجوبا 

عائد عمى ما، والجممة الفعمية في محل رفع خبر ( ىو)تقديره 
 .مبتدأال

 .مفعول بو وىو مضاف
 .مضاف إليو مجرور

(13)التقديم والتأخير – 
 : 

التقديم والتأخير في عناصر التركيب اإلسنادي من أبرز سمات الّمغة 
العربية، وينذر وجودىا في كل الّمغات، وال نعني بالتقديم والتأخير في الّمغة العربية 

ف إليو عن المضاف، وال الصفة عن عمى اإلطالق؛ ألّننا ال نستطيع تقديم المضا
الموصوف وغالبا ما يكون التقديم والتأخير ليدف معنوي أو بالغي كالتأكيد أو 

 .الحصر أو القصر
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 الجممة العميقة                          
 

 جممت واحات الجزائر                      !واحات الجزائر ما أجممهاالجممة المّولدة   
                                                                                    

 !الجزائر ما أجمل واحاتها                                                  
 2رقم الشكل 
 

 :تقديم المفعول به والمضاف عمى الفعل -
 لمجمل المّولدة  التحميل التقميدي -
 أجممياواحات الجزائر ما  -

 إعـــــــــرابـــــــــيا الكممة
 واحات الجزائر

 ما 
 أجمل

 
 
 

 ىا 

 .مبتدأ مرفوع بالضمة وىو مضاف
 .مضاف إليو مجرور

 .اسم تعجب مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ
فعل ماض مبني عمى الفتح، و الفاعل ضمير مستتر وجوبا  

 .  رفع خبر المبتدأ تقديره ىو عائد عمى ما، والجممة الفعمية في محل
 .ضمير متصل في محل مصب مفعول بو 

 :تقديم المضاف إليه عمى الفعل والمفعول به -
 الجزائر ما أجمل واحاتيا
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 إعـــــــــرابـــــــــيا الكممة
 الجزائر

 ما 
 أجمل 

 
 واحات

 
 

 ىا 

 .مبتدأ مرفوع بالضمة
 .اسم تعجب مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ

ماض مبني عمى الفتح، و الفاعل ضمير مستتر وجوبا فعل 
تقديره ىو عائد عمى ما، والجممة الفعمية في محل رفع خبر 

 .المبتدأ
مفعول بو منصوب بالكسرة ألّنو جمع مؤنث سالم، وىو 

 مضاف   
 ..ضمير متصل في محل جر مضاف إليو

 .  التحميل التوليدي التحويمي لمجممة المّولدة -
 .لتركيبي التفريعيالتحميل ا -
 :1الشكل رقم  -
+ اسم تعجب مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ : ])!ما أجمل واحات الجزائر -

 ([:مضاف إليو+ مفعول بو + فعل 
 ([:مضاف إليو+ مفعول بو + فعل ( + )مبتدأ: ])!ما أجمل واحات الجزائر -
 ([:جممة فعمية( + )مبتدأ: ])!ما أجمل واحات الجزائر -
 ([:خبر( + )مبتدأ: ])!ما أجمل واحات الجزائر -
 :3الشكل رقم  -
اسم تعجب مبني عمى + مضاف إليو + مبتدأ ]) !واحات الجزائر ما أجممها -

 ([:مفعول بو+ فعل + السكون في محل رفع مبتدأ 
مفعول     + فعل (+( مبتدأ + )مضاف إليو + مبتدأ ]) !واحات الجزائر ما أجمميا -
 ([:بو
 ([:جممة فعمية( +) مبتدأ+) مضاف إليو + مبتدأ ]) !حات الجزائر ما أجممياوا -
 ([.خبر( + )مبتدأ+ )مضاف إليو + مبتدأ ]) !واحات الجزائر ما أجمميا -
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( مبتدأ: ) جممة اسمية)} + مضاف إليو ( + مبتدأ])  !واحات الجزائر ما أجمميا -
 [:{(جممة فعمية+)
)       :جممة اسمية)}: خبر+ مضاف إليو + مبتدأ ])  !واحات الجزائر ما أجمميا -

 [ : {(خبر( +)مبتدأ
 ([.خبر(+ )مبتدأ]) !واحات الجزائر ما أجمميا -
اسم تعجب مبني عمى السكون في محل رفع + مبتدأ ]) !الجزائر ما أجمل واحاتها -

 ([:مفعول بو+ فعل + مبتدأ 
 ([ :مفعول بو+ فعل (+ ) مبتدأ( + )مبتدأ]) !الجزائر ما أجمل واحاتيا -

 ([ :جممة فعمية( +) مبتدأ( + ) مبتدأ]) !الجزائر ما أجمل واحاتيا -
 [ :{( خبر( + )مبتدأ)} (+ مبتدأ]) !الجزائر ما أجمل واحاتيا -
 [ :{(جممة اسمية)}(+ مبتدأ]) !الجزائر ما أجمل واحاتيا -
 ([.خبر(+ )مبتدأ]) !الجزائر ما أجمل واحاتيا -
 :يرالتشج -
 : الداللية تحميل الجمل حسب القواعد التفريعية  -
 :التحميل التشجيري المتبعة في البحثقواعد  -
 :جممت واحات الجزائر -
 (.جممت واحات الجزائر: )فعميركب م= تركيب إسنادي  -
جمل ) :حالة( الفعل()مسند:] )مكّون رئيسي أول= فعمي ركب م=  تركيب إسنادي -
( = ومسند إلي)]=  ثانمكّون رئيسي = اسمي ثان ركب م] +([ تاء التأنيث+ 
 [.الجزائر( مضاف إليو ) مركب اسمي رئسي ثالث [+]واحات: محور (علاالف)
 :!ما أجمل واحات الجزائر -
 (.أجمل واحات الجزائر: )فعميركب م+  (ما)اسمي ركب م= تركيب إسنادي  -
= فعمي ركب م ]+([ ما)]:مكّون رئيسي أول= اسمي ركب م=  تركيب إسنادي -

مكون رئيسي ثالث : مركب اسمي([+] حالة)( الفعل( = )مسند= ) ثانمكّون رئيسي 
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مكون رئيسي = مركب اسمي ([ + ] ىو)ضمير مستتر( = فاعل()المسند إليو= )
 ([.مضاف إليو = ) تركيب اسمي خامس [ + ] المحور( مفعول بو= )رابع 
 :!واحات الجزائر ما أجممها -
 (.أجمميا: )فعميركب م+ ( ما+ واحات الجزائر )اسمي ركب م =ركيب إسنادي ت -
[ الحالة( مبتدأ()مسند إليو):]مكّون رئيسي أول= اسمي ركب م: تركيب إسنادي -
مكون = مركب اسمي [ + ] (مضاف إليو)]= ثان مكّون رئيسي = اسمي ركب م]+

+[ + الحالة ( الفعل( = )دمسن)= ]مركب فعمي ( + ما()مسند إليو =) رئيسي ثالث 
 [. محور( مفعول بو( ) ضمير متصل:]) مكّون رئيسي خامس: مركب اسمي

 :!الجزائر ما أجمل واحاتها -
مركب ( + أجمل: )فعميركب م+ ( ما+ الجزائر )اسمي ركبم= تركيب إسنادي  -

 (.واحات: )اسمي
([ مبتدأ()ند إليومس()الجزائر):]مكّون رئيسي أول= اسمي ركب م=  تركيب إسنادي -
( = مسند)]=  ثالثمكّون رئيسي = فعمي ركب م ]+([ما):]ثان مكّون رئيسي + 
مركب اسمي ([ + مفعول بو = ]) مكّون رابع = مركب اسمي [+] الحالة( الفعل)

 ([.مضاف إليو : ])خامس
 :التحميل المّشجر -
 .جممة النواة -أ 
 
 
 
 
 
 
 

 تركيب إسنادي
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 مركب فعمي

 
 ت الجزائرجممت واحا
 

 مركب فعمي                                            مركب اسمي                                                         
 اسمي  مركب                                                                    

                                                                                        
 جزائر              ال  جمل               ت          واحات                  

 
 
 أداة تعريف          اسم  فعل         تاء التأنيث           اسم                

                                                          
                                                                                 

 مضاف إليو  فاعل         ممحقة إجبارية            فونيم دال     ماض       
                                                             عمى المفرد                                                                                       

 
(-،)+(13)

      مضاف         جمع               إنسان                
                 

                                                                            
                                                                                

 عاقل -                                                                         

   مكان                                                                           

 مرئي          نسانإ -                                             
 .الجممة المّولدة -ب 
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 تركيب إسنادي
 

 مركب اسمي 
 

 !ما أجمل واحات الجزائر/ 1
 مركب اسمي                               مركب فعمي     
 

 اسمي  بأجمل                مرك        ما                      
 

 مركب اسمي                                                                                                                                   
                                         

 جزائر       ال             واحاتاسم                       فعل             
                                                                

 أداة تعريف     اسم      ماض          اسم          مبتدأ                  
 

 مفعول بو    مورفيم     مضاف إليو  فاعل                     جامد          
 

                                                                      
 إنسان -                إنسان      مضاف    +(  ،-)        مورفيم        

                                                              
 عاقل -                                                       

                                                                                                 
 كان                           م
 مرئي                                           

 تركيب إسنادي
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 مركب اسمي

 
 !الجزائر ما أجمل واحاتها/ 3

 
 اسمي بمركب اسمي                  مركب فعمي              مرك  
 

 مركب اسمي                 
 
 ىا        جزائر      ما           أجمل         واحات               ال    
 
 

 ضمير متصل      فعل            اسم        ف   اسم    مورفيم       أداة تعري
 

                                                                                 
 مضاف إليو      ماض        مفعول بو         أ     مبتد    مورفيم    مبتدأ    
 
 جامد           مضاف             مورفيم         إنسان                  -    
   

 جمع                  إنسان  +(  ،-)                                   
                                                              

 إنسان  -                                                   
 عاقل              -                                          

 مكان                                              مرئي      
 تركيب إسنادي
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 مركب اسمي 

 
  !واحات الجزائر ما أجممها/ 2

 سمي                                                   مركب فعمي مركب ا    
 مركب اسمي                                      

 مركب اسمي             
 
 ىا       ال          جزائر    ما             أجمل                   واحات   

         
 
 ضمير متصل     م               فعل   اس    اسم     أداة تعريف      اسم  

        
                                                                                 

 ماض            مفعول بو        إليو  مبتدأ     مضاف  مبتدأ    مورفيم    
                          

 جامد               مورفيم                        مضاف                    
    
 إنسان -  إنسان      +(  ،-)مونيم          إنسان      -        جمع       
 

 عاقل     -                 
 

 مرئي                       
 مكان                              

 :الجدولة  -
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 :!ما أجمل واحات الجزائر – 1
 الموقع السطحي البنية السطحية الجزائر واحات أجمل ما
  مبتدأ    ما
  فعل   أجمل  
  مفعول بو  واحات  
  مضاف إليو الجزائر   

   ومضاف إلي فاعل فعل
 الموقع العميق الجممة النواة الجزائر واحات جممت

 1 الجدول رقم
 

 :!واحات الجزائر ما أجممها – 2
البنية  ها جملأ ما الجزائر واحات

 السطحية
  الموقع السطحي

   مبتدأ     واحات

مضاف     الجزائر 
 إليه

  

   مبتدأ   ما  
   فعل  أجمل   
   مفعول به ها    

مضاف  فاعل فعل مضاف إليه فاعل فعل
 إليه

  

 البنية  ها واحات جممت الجزائر واحات جممت
 النواة

الموقع 
 العميق

  3الجدول رقم 

 

 

 

 :!الجزائر ما أجمل واحاتها – 2 
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 الجزائر

 
البنية  ىا واحات أجمل ما

 السطحية
الموقع 
 السطحي

  

   مبتدأ     الجزائر
   مبتدأ    ما 
   فعل   أجمل  
   مفعول بو  واحات   
    مضاف إليو ىا    

مضاف  فاعل فعل فاعل فعل
 إليو

    مضاف إليو

الموقع  البنية النواة ىا تواحا الجزائر جممت الجزائر جممت
 العميق

 

 2الجدول رقم 
 :التعميق -

 : ظنالح
 .  جمل الجداول الثالثة السابقة الذكر أصميا جمل مركبة – 1
جمل الجداول الثالثة، جمل سطحية تكّونت من خط مستقيم غير متجانس في  - 2

فعل : )ات الجزائرجممت واح(: البنية العميقة)الجداول الثالثة، فأصبح الموقع العميق 
 :مع المواقع السطحية وغير متسا( مضاف إليو+ فاعل + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمل السطحية ما يقابميا واحات الجزائر،الجممة العميقة  جممت 
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 !ما أجمل واحات الجزائر واحات الجزائرجممت 
 البنية السطحية  البنية العميقة

 (مضاف)فاعل  -فعل -
 مضاف إليو -
 

 مبتدأ -
 لفع -
 (مضاف)مفعول بو  -
 مضاف إليو -

 الجممة العميقة
 واحاتهاالجزائر جممت  واحاتجممت 

 الجمل السطحية ما يقابميا
واحات الجزائر ما  

 !أجممها
 البنية السطحية البنية العميقة

 فعل -
 (مضاف)فاعل  -

 مضاف إليو -
 فعل -
 فاعل -
 مضاف إليو -

 مبتدأ -
 مضاف إليو -
 مبتدأ -
 فعل -
 مفعول بو -

 الجممة العميقة
 واحتيا الجزائرجممت  الجزائرجممت 

 الجمل السطحية ما يقابميا
 !الجزائر ما أجمل واحاتها 
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 :تحديد الشكل والمعنى لمجمل المّولدة -
 :جممة النواة -أ 
 .جممت واحات الجزائر – 1

 المعنى
 مضاف إليو                )+(                       فاعل                       فعل )+(          

                                                      
 جممت                    واحات                            الجزائر           

            
 فعل                      فاعل                          مضاف إليو             

                          
 

 الشكل

 1الرسم البياني رقم 
 :!ما أجمل واحات الجزائر - 3

 المعنى
 

 مضاف إليو                )+(      فاعل      ( O)    فعل        )+(          أداة تعجب          

                                                              

 البنية السطحية البنية العميقة
 فعل -
 فاعل -
 فعل -
 (مضاف)فاعل  -
 (مضاف)مضاف إليو  -
 مضاف إليو -

 مبتدأ -
 مبتدأ -
 فعل -
 (مضاف)مفعول بو  -
 مضاف إليو -
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  واحات                      الجزائر           أجمل                        ما             
                 

 مضاف إليو        مفعول بو                    مبتدأ               فعل              
      (O )فاعل 

                          
 الشكل

 3الرسم البياني رقم 
 :!واحات الجزائر ما أجممها -2

 المعنى
   فاعل( -)     فعل   )+(     أداة تعجب           مضاف إليو)+(       مبتدأ        

  
 ما             أجمل           ىا واحات              الجزائر                    

                 
 مفعول بو                 مبتدأ            فعل           مضاف إليو         مبتدأ              
       (O )فاعل 

                          
 
 

 كلالش

 2الرسم البياني رقم 

 

 

 
 :!الجزائر ما أجمل واحاتها - 4

 المعنى
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 فاعل       مضاف إليو (O) فعل     )+(       أداة تعجب        فاعل (  -)        

   

                                                          
 واحات             ىا            ما              أجمل        الجزائر                 
 مضاف إليو                    مفعول بو      دأ              فعل     مبتدأ          مبت        

                  (O )فاعل 
                          

 
 الشكل

 4الرسم البياني رقم 
 : التعميق -

وليذا يكون ترتيب وحداتيا الّمغوية عمى النحو  تعرف الجممة العربية بأّنيا جممة فعمية
(. حرف أو أداة( )زايد أو ناقص)متمم، أو( زايد أو ناقص( + )فاعل+ فعل : )التالي

ولكن أحيانا نجد بعض الجمل تخرج عمى ىذا الترتيب لكنيا تبقى جممة صحيحة 
ناه في تحديد نحويا ودالليا، وتعرف بالجمل االسمية ألّنيا تبدأ باسم، وىذا ما الحظ

ونريد  –في المعنى ( O)وليذا وضعنا رمز. الشكل والمعنى مع النماذج السابقة الذكر
في الرسوم البيانية لتبين أّن الوحدة الّمغوية لم  -بو المعنى المفيوم عند عامة الناس 

تحتل رتبتيا األصمية المعروفة في الرسم البياني كما أّن معناىا يختمف عن المعنى 
في الشكل يعنى أّن بتغّير رتبة الوحدة الّمغوية تغيرت الوظيفة ( O)كل، ورمز في الش
 . الّنحوية

 :و الخالصة التي نخرج بيا من خالل عرضنا ليذه التحاليل أنّ :الخاتمة -

 :الجممة العميقة تصبح جممة سطحية -أ

 
 . التعجبية( ما)إضافة أداة عند  - 1
 .ا الّمغويةعند تقديم أو تأخير إحدى وحداتي – 2
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 .فعل الجممة العميقة بعدما كان متصرفا أصبح جامدا في الجممة السطحية -3
الّنكرة الّتامة المكتّفية بنفسيا التي ال تحتاج إلي صمة وال إلي ( ما)أّن األداة  –ب 

صفة والتي لم تؤثر في الوحدات الّمغوية من الجانب الّنحوي تعرب اسما مبنيا عمى 
ع مبتدأ والفعل الذي يمييا فعل ماض جامد، وفاعمو ضمير السكون في محل رف

، وما يمي الفعل أي مفعوال بو، والجممة الفعمية في محل (ما)مستتر وجوبا يعود عمى 
 (.   ما)رفع خبر المبتدأ

 :أّن تقديم أي عنصر من عناصر الجممة –ج 
 .التحديد، العناية: يكون لعرض بالغي – 1
 واحاتتقدم لفظة : ة الّنحوية لمعنصر مثالنا عمى ذلك يؤدي إلي تغير الوظيف – 2

أصبحت  !واحات الجزائر ما أجممها: !ما أجمل واحات الجزائروتصدرىا الجممة في 
 !الجزائر ما أجمل واحاتها: في الجزائرمبتدأ، فبعدما كانت مفعوال بو، وكذلك لفظة 

 . أصبحت مبتدأ بعدما كانت مضافا إليو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :لهوامشا -



 3229جانفي  32التواصل عدد 

 

 

 

أّن ىذه الطريقة قد استحسنيا كثيرا الطمبة، ألّنيا توفر الجيد والوقت معا، كما يفيمون  الحظنا – 1
 .الدرس من دون مشقة

البنى " من أشير مؤلفاتو  (Noam Chomsky)من أشير رواد ىذه النظرية نوام  تشومسكي  – 2
 .1957ام الذي صدر ع  ،(Les structures syntaxiques)التركيبية   

 .المعنى والشكل - 3
قال النحاة القدامى أّن جممة التعجب ليست جممة خبرية عمى األغمب، بل ىي جممة إنشائية  – 4

 .   تدل عمى إنشاء التعجب أو االنفعال بشيء ما
زيادة، حذف، إحالل، تغّير رتبة )تحويالت  البنية السطحية ىي الجممة العميقة التي تجرى عمييا -5

 .ناتالمكوّ 
اّل أصبحت جممة غير مفيدة ناالستغناء ع ال نستطيع –6   .أي عنصر من عناصره وا 
 .نستطيع تغيير رتبة الوحدات الّمغوية دون تغيّير الداللة – 7
الصدق أو الكذب بحسب مناسبة القول الواقع عند قولو من دون االلتفاتة إلي نية يحتمل  – 8

 .  ن معجبا حقيقة بالواحات، أو يتظاىر بإعجابو بياصاحبو، ونعني بذلك أّن المرسل قد يكو 
 . القواعد اإلنشائية، الجمل النواة أي الجممة التي ال تطرأ عمييا تحويالت: البنية العميقة - 9

زيادة، حذف، إحالل، تغّير )تحويالت  البنية السطحية ىي الجممة العميقة التي تجرى عمييا - 10
 .رتبة المكّونات

     .161:، ص2ن عقيل، جشرح اب  – 11
عناصر التركيب اإلسنادي من أبرز سمات الّمغة العربية، وينذر وجودىا  التقديم والتأخير في – 12

في كل الّمغات، وال نعني بالتقديم والتأخير في الّمغة العربية عمى اإلطالق؛ ألّننا ال نستطيع  تقديم 
،   وغالبا ما يكون التقديم والتأخير ليدف ...المضاف إليو عن المضاف، وال الصفة عن الموصوف

                             .125معنوي أو بالغي؛ كالتأكيد أو الحصر، ينظر الجرجاني، القصر؛ دالئل اإلعجاز ص، 
 .صفة مشتركة بين اإلنسان والحيوان والجماد – 13
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Abstract  
It is generally accepted that our ability to perform tasks is different when we 

are with other people from when we are alone. Because research in 

language learning has found numerous benefits of employing group work 

and collaborative techniques in the classroom, teachers do well to consider 

the conclusions that can be drawn from observed group behaviour in order 

to exploit features which will help develop writing. The purpose of our 

contribution is to highlight such conclusions we need to recognize when 

talking about generating ideas for writing in second/foreign language 

. 

 

Résumé 
Il est généralement admis que notre 

capacité à accomplir des tâches que 

nous avons à effectuer est différente 

lorsque nous sommes dans un 

groupe que lorsque nous sommes 

seuls.  Parce que la recherche dans 

l'apprentissage des langues a trouvé 

de nombreux avantages à l'emploi 

de techniques de groupe et 

d'apprentissage collaboratif en 

classe, les enseignants feraient bien 

de considérer les conclusions tirées 

des observations des comportements 

de groupes afin d'exploiter les 

caractéristiques qui aideront à 

apprendre à écrire. L'objectif de 

notre contribution est de mettre en 

évidence de telles conclusions que 

nous devons reconnaître lorsque l'on 

parle de l’activation de la 

récupération ou la collecte d’idées 

dans la production écrite en langue 

étrangère.  

 

Introduction 

Collaborative writing refers to 

environments in which students 

engage jointly, rather than 

individually, in a common 

writing task. In a collaborative 

writing task, each student has an 

equal ability to generate ideas, 

and revise the growing text. 

The purpose of our 

contribution is to highlight the 

benefits of collaborative writing, 

benefits we need to recognize 

when talking about generating 

ideas for writing in L21 

In this paper, we will first 

discuss collaborative and group 

work instruction with respect to 

the notions of collaboration and  

cooperativeness in the  

classroom, and then give some 

accounts of group writing to 

highlight its usefulness in EFL 

classes 

 

Reflections on 

Collaborative Writing in 

L2 Classes 

 

  

 

Dr. Naima Hamlaoui 
Department of English 

LECUCRA Laboratory 
Badji Mokhtar University 

- Annaba 
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Collaborative Learning: Theoretical Justifications 

The theoretical framework that promotes the use of collaborative 

group work is collaborative learning theory. The research literature on 

collaboration, cooperation, and competition has a rich and long history 

beginning in the late 1800s with the pioneering researcher Triplett 

(18), who found that children and adults, in cooperative-learning 

oriented environments, perform better when involved simultaneously 

with others, rather than on their own.  Later, Allport (1) put forward a 

theory referred to this as social facilitation.  Such a theory indicates 

that people in group situations often increase the quantity of work 

done, though the quality may be impaired because of our desire to 

perform well in the skills that can be readily observed.  With regard to 

the standard of work achieved by a group, that there is a leveling out 

effect, as no one wants to appear too different from the average either 

above or below (1) What matters is group discussion. When the group 

members differ in opinion, the effect of discussion is to bring them 

together.  Leveling-out takes place during discussion, and the amount 

of work done by a group gets larger (8). The nature of the problem 

will clearly be significantly variable, as a problem, for example, with 

few solutions may leave little to be said when the basic options have 

been explored and stated.   

A central tenet in collaborative learning theories is that learning, as 

well as knowledge itself, is socially created. Bruffee (3);(4), one of the 

leading experts on collaborative learning, in his account of how peer 

collaboration has helped and encouraged him in his professional 

writing, discusses the advantages of learning in a community over 

learning in isolation, particularly when people are learning how to 

make good judgments. The development of trust and the granting of 

authority are also observed as crucial aspects of effective collaborative 

learning. Collaborative work increases the intellectual and emotional 

participation or involvement of the learners and combines “most 

effectively all aspects of communication . . . in the most integrated, 

non-threatening and flexible mode of class organization available to 

the teacher” (Bruffee 1980:77). Collaborative learning encourages 

learners to participate in the class, helps instil the values of 

compromise and negotiation, and allows learners to take risks. In 

large, mixed-level classes, collaborative activities are not simply 

beneficial, they are necessary as it is not possible for the teacher to 

take care of the immediate needs of all students during a lesson. 
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Through collaborative activities learners learn to use their classmates 

as resources and assume some responsibility for their own learning.  

The value of collaborative group work approach resides in the 

encouragement it gives for self-expression in a secure situation, 

particularly for the less able.  Such a learner task centered approach 

enables learners to see that they have similar difficulties, similar 

abilities, common aims and common achievements and failures.  The 

result tends to be a reduction in anxiety and aggression, less random 

behavior and less resistance to change.  This implies greater 

achievement by group members. Stevick (16) regards teaching as a 

process of creating tension and uncertainty in the learner, and feels 

that the group situation provides the support and encouragement 

necessary for this to be a constructive experience. This is because a 

group is more accurate than an individual in choosing from alternative 

answers, because correction, for instance, from a peer is more 

acceptable, and less threatening than from a teacher: “working, risking 

and suffering together” is the group writing principle. 

 

Collaborative Writing in L2 classes  

Collaborative learning theories have had an impact on L1 and L2 

writing instruction. Although the term “collaborative learning” is 

easily understood, it might be helpful to define it in the context of 

writing. In this paper, “collaborative learning” is used as an umbrella 

term to designate what is normally referred to in the context of L2 

learning/teaching as the action of working with someone to produce 

something (i.e., a written composition). Here „collaboration‟ is 

primarily between and among students and rests on the approach 

viewing writing not as a product-oriented activity but rather one that is 

dynamic, nonlinear, and recursive (7). Bruffee (4), a leading 

proponent of collaborative writing, defines collaborative learning as 

the type of learning that takes place through communication with 

peers and states that there are certain kinds of knowledge that are best 

acquired in this manner.  

Research in L2 writing has underlined if language is “part of wider 

social interaction and behavior,” we are bound to consider the 

communicative value of language and “introduce the process of 

interaction into the classroom” (15). In the process approach to 

writing (10), the focus of attention has shifted from the finished 

product to the whole process of writing. Within this approach to 
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writing, writers engage in brainstorming activities, outlining, drafting 

(focusing on meaning), rewriting (focusing on organization and 

meaning), and editing (focusing on style and grammar).  This shift of 

focus from the finished product to the processes and sub-processes of 

writing has provoked a change in the teacher‟s role requiring greater 

emphasis on activities such as collaborative group writing and peer 

evaluation. 

Collaborative writing encourages learners to participate in the 

class, helps instil the values of compromise and negotiation, and 

allows learners to take risks. While students individually may not have 

all the knowledge or resources available to successfully complete a 

task, “pooling the resources that a group of peers brings with them to 

the task” (4) may enable the group to complete a task that individuals 

may not be able to complete on their own.  In group writing, students 

negotiate meaning as they help each other revise their papers (8) and 

that writing is reciprocal and improves students‟ work (4). Group 

collaboration is a quality that has to be learnt since it is rarely obvious 

to students that the aim of the activity is a group product to which they 

all contribute. A number of techniques have been suggested in the 

literature for training groups for this, including brainstorming, in 

which the ideas on some topic are solicited from all members in an 

uninhibited way (Richardson 1971 quoted in (12)). Once the - 

necessary - period of working in groups is over, the members of a 

collaborating group can discus their tasks in a way that is not 

provoked by traditional lockstep classroom organization with the 

teacher drilling the entire class.  Arguments develop, information is 

shared, and gradually a complete picture is built from individuals‟ 

contributions (12). 

 

Benefits of Collaborative Writing 

Faced with the nature of writing being “a language skill which is 

difficult to acquire” (17) , and with the difficulties students face in 

learning to write in L2, teachers have been looking for ways to 

develop students‟ writing skills and ability.  But, for many years, 

teachers failed to see the strengths of collaborative writing activities 

for two reasons: (i) teachers are accustomed to regarding writing as an 

isolated activity, and (ii) students are accustomed to working 

competitively, not cooperatively.  Additionally, teachers failed to see 

the various benefits language learners can bring to each other were in 
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L2 writing classes. Such a failure to recognize the contributions that 

L2 learners can make to each other has given way to an active effort to 

draw on the potential of learners as teachers in L2 writing processes.  

This has given rise to collaborative writing as part of the process 

approach to teaching L2 writing.   

L2 group writing researchers have also found that there are a 

number of linguistic gains of collaborative writing and revising.  

Researchers have found, for example, that collaborative group writing 

can lead to decision making, “allow[ing] learners to compare notes on 

what they have learned and how to use it effectively” and providing 

learners with “increased opportunities to review and apply their 

growing knowledge of L2 writing through dialogue and interaction 

with their peers in the writing group” (12).  Since research on group or 

collaborative learning, as discussed earlier in this paper, indicates that 

such strategies enhance learning, we used them in my writing classes 

with first year students majoring in English in the university.  I 

assumed that if students found group writing helpful and beneficial for 

generating ideas, they would be less inhibited to write individually 

and develop their writing skill.  

The group work activity was introduced in EFL university level 

classes with descriptive and narrative writing, with the class divided 

into groups all „buzzing‟ away in English for a short time on a chosen 

topic, provoked by some reading or listening passage. The class is 

usually divided into five or six groups, each consisting of about four 

or five students
2
. One of the students in each group plays the role of 

secretary, records and reports what the members of the group have 

said and keeps the group activity going. The groups are structured so 

the „secretary‟ would rotate among the group; each member had his 

turn. The primary activities for each group are generating ideas aloud, 

rehearsing them aloud, writing down all the ideas that come to mind in 

connection with a topic, and reading them aloud for subsequent 

writing, i.e., drafting.   It did not take long to spot benefits of group 

writing. 

From this experiment into the relative effectiveness of group work 

in writing classes, we have found that the latter produced co-operative 

behaviors. Students were responsible, and showed diverse 

contributions. Energies that go into trying to outshine and dominate 

others may well instead be devoted to co-operative enterprises, and 

that often those who are domineering in a competitive situation prove 



 El-Tawassol n°23 Janvier 2009 

 
 

  

to be those who are most helpful in a cooperative one. The importance 

of interpersonal output, in which the reception and exchange of 

feedback occur, is central to writing. The simple activity of rehearsing 

and reading aloud is helpful because it makes one‟s work public and 

turns writing into a social act. As a result of collaboration, the students 

described the exchange of ideas in an informal group setting as 

beneficial. In general, they found group generating ideas for planning 

their writing and peer collaboration helpful and stimulating.  

Rehearsing - the biggest part of idea generation for the planning stage 

in writing - not only exposed students to other interesting points of 

view but also helped them gather ideas and more examples to use in 

their writing. The suggestions for generating and sharing ideas were 

welcomed because these revealed weaknesses the students had 

overlooked when writing in isolation. In particular, peers‟ comments 

made the student-writers more aware of their reader‟s evaluation of 

ideas and helped them in the revision process.  

Group writing provides the ingredients for the pre-writing stage: 

(1) the ideas to work with, and (2) how to use them. The thinking that 

the group members were able to do at this time of course had 

considerable value from a cognitive point of view. The opportunity to 

sort ideas out and safe from teacher‟s judgment, in the first place, was 

evidently a welcome relief to many students. Although most of the 

students enjoyed and found collaborative writing  benficial to 

overcome inhibition and passivity, we observed that this was true of 

only some groups and selected tasks (e.g. from their readings). It was 

evident that students found choosing their own readings and topics for 

discussion most enjoyable.  

„Collaborative‟ is a quality that has to be learnt since it is rarely 

obvious to students that the aim of the activity is a group product to 

which they all contribute. The group work technique has been 

suggested in the literature for training groups for this, including 

brainstorming, in which the ideas on some topic are solicited from all 

members in an uninhibited way (Richardson 1971 quoted in (12)).   

Once the necessary period of working in groups is over, the members 

of a collaborating group can discus their tasks in a way that is not 

provoked by traditional lockstep classroom organization with the 

teacher drilling the entire class. In collaborative writing, arguments 

develop, information is shared, and gradually a complete picture is 

built from individuals‟ contributions (12) 
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Conclusion 

Collaborative writing is viewed as one of the effective ways 

experimented in foreign language writing classes. Group writing is an 

effective way to help students overcome inhibition and passivity in 

the writing class. For L2 learners, the struggle to master the 

complicated and sometimes impossible task of writing can seem a 

frustrating, tedious, and ultimately painful exercise. With peers‟ 

collaboration, however, the experience of English language group 

writing can turn from pain to pleasure. The members‟ positive 

engagement in their group writing breeds success, which then fuels 

their idea generation and their desire to start writing together as a 

group.  By generating and encouraging collaborative writing, not just 

texts per se to be read and corrected by the teacher, our students who 

work together to create, write, review, respond to, and assess 

classmates‟ writing can benefit from each other‟s experiences and 

perspectives, and will gain self-confidence, and autonomy. 
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Notes 

 
 1. 

the term L2 is used here to refer to any language other than the 

native language of the learner independently of its status vis-à-vis the host 

country 
 2. 

Collaborative learning research suggests that groups should be no 

larger than six members. Groups of three tend to be effective when the 

course involves long-range collaborative writing assignments.  
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Abstract 
In the present paper, we intend to  investigate the actual teaching practice of 

the written expression module in the department of English at the university 

of Annaba .We will try to highlight the most common difficulties that 

currently impair the students’ progress in writing. We will particularly refer 

in our work to some writing projects carried out by our team in a number of 

FL classes as potential solutions  to the current problems experienced by our 

students .These field experiences significantly illustrate the utility of media 

pedagogic exploitation as it provides added value to the language learning 

process particularly in writing. We will end up with some practical 

suggestions that are likely to alleviate the hindrances presently faced by 

most of our students in this skill area  

Résumé 
Dans cet article ; nous tentons une 

investigation sur la situation de 

l’enseignement de l’expression écrite au 

département d’anglais de l’université 

d’annaba. Nous essayerons d’identifier les 

difficultés que rencontrent les étudiants en 

expression écrite. Nous nous référerons à 

certains projets expérimentaux que notre 

équipe de recherche a entrepris dans des 

classes d’anglais langue étrangère pour 

proposer des solutions potentielles aux 

problèmes rencontres par nos étudiants. 

Par ailleurs, nous essayerons de montrer 

l’importance et l’utilité de l’exploitation 

pédagogique des medias qui donnent une 

valeur supplémentaire au processus 

d’apprentissage  en général et de l’écrit en 

particulier. Nous terminerons notre 

investigation par quelques propositions 

qui pourraient contribuer à résoudre les 

problèmes que nos étudiants rencontrent a 

l’écrit.  

Introduction 

 The present  reflection has 

come after we have 

conducted a first 

investigation about the 

improvement of the 

teaching/learning situation 

of the module of  written 

expression in the 

department of foreign 

languages at the university 

of Annaba ( cf. The 

teaching of Writing at the 

department of English: a 

Case Study and 

Recommendations  by A. 

Ounaceur , H.Slimani & 

F.Z Terki 2005) . 
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In that presentation, we have tried to describe and analyse the 

teaching/learning situation of the module of written expression in 

English and we came up with some suggestions among which an 

outline of a syllabus. In the present paper, we will attempt to highlight 

the pertinence of using media and technology in the written expression 

class to help students promote language acquisition, critical thinking 

skills and problem solving abilities.  

 

  The course of written expression in the department of English 

The teaching of writing at the department of foreign languages in 

the section of English in the University of Annaba constitutes a thorny 

issue that significantly affects not only the learners‟ overall 

achievements, but also the teaching practice throughout the four years 

of study. It  is really becoming a problematic issue in the sense that all 

teachers , whatever subject matter  they teach, endlessly  complain 

about  the disastrous writing of the students at all levels. As for the 

students, they generally regard the module of writing as a rather 

difficult and painstaking chore. 

The module of written expression is taught during the two first 

years of the curriculum, four hours and a half per week in the first 

year and three hours per week in the second year.  

Coming from different secondary school streams, many first year 

students end up in the department of English despite their initial 

choices after their success in the” baccalaureat” exam. Consequently, 

the groups of the first year are often very heterogeneous. The teacher 

of writing is then faced with mixed ability classes that he finds very 

difficult to deal with. Concerning the content of the syllabus of this 

module, the different groups of learners taught by different teachers 

are not given the same content because there is no official exhaustive 

syllabus. Some teachers implement a  ministerial syllabus that dates 

back to the1980‟s, while some others teach a self designed syllabus 

without any preliminary analysis of the students‟ needs, wants or lacks 

. Generally, teachers do not work in conjunction with each other as the 

local pedagogical teams fail to function. However, in 1996 a 

pedagogical team of volunteers attempted to design a syllabus in 

written expression that would eventually meet the students‟ needs. 

Unfortunately, although the syllabus seemed more adequate than the 

previous one (1980) very few teachers adopted it.   
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As far as students are concerned, they often associate the writing 

task with stress, tiredness and boredom, not only because of their 

inability to write efficiently, but also because they find this module 

too demanding and painful.  This alarming situation urged us to 

undertake an investigation to identify the source(s) of the teachers‟ 

frustration and the students‟ failure. 

 

Procedure for gathering information 

Through the administration of two questionnaires, one addressed to 

some students from the four years of study and one addressed to the 

teachers of written expression and to those that teach other subjects, 

but also through informal interviews with some colleagues, we 

attempted to get a clearer picture of the actual teaching/learning 

situation of the module of writing.  We based our study on the analysis 

of the results of the two questionnaires and we will end up with some 

suggestions and recommendations. 

 

 Description of the students’questionnaire 

In our questionnaire directed to students from the four years, we 

asked either direct or indirect questions that students were requested to 

answer anonymously. We started with simple questions, and then we 

moved on to more complex questions related to the most common 

problems encountered by our students in writing. The questions were 

about the teaching techniques used, the time and the duration allocated 

to the teaching of the module of written expression, and the students‟ 

difficulties, motivation and attitudes towards the module of written 

expression .The students were also given the opportunity to propose 

solutions and to make suggestions. 

We addressed our questionnaires to a sample of fifteen students 

from each year of study and asked them to answer as concisely as 

possible. Keeping in mind that these students constitute just a sample 

from the different years, we attempted the analysis of the results of the 

questionnaire in order to have a better picture of the learning situation 

of this module in our department. 

 

Analysis of the results of the students’ questionnaire 

From the students‟ answers, we got a much better insight of the 

general attitude learners have towards the written expression module 
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and also about the most common problems encountered. Through the 

analysis of the questionnaire, we inferred that most of the students are 

facing more or less the same difficulties i.e. a number of weaknesses 

and a striking inability to write adequately in English, especially in 

content modules where writing is more than a prerequisite, such as 

literature, civilisation, etc. Besides, we found out that some students 

(40 students out of 60) prefer using the written language, and some 

others (20 out of 60) feel much more at ease when speaking. 

The students who prefer the written form of the language explain 

that this is not because they are good at using it but because writing 

constitutes a kind of shelter for those who are unable to express 

themselves in English. 

 From the most important reasons which explain the choice of the first 

category of students, we have retained the following: 

- The possibility to express their ideas more freely in writing. 

(Less inhibition and less anxiety)  

- The availability of time in doing written activities (more time 

afforded for reflection and revision). 

- More security and comfort in writing than in speaking. (As it is 

a private skill, they feel less threatened and less exposed to 

criticism than while speaking) 

-  Permanent attempt to achieve accuracy in the written form of 

language because there is less time restriction than in speaking. 

The most outstanding point drawn from the students‟ answers is 

that they generally complain about the way written expression is being 

taught. Indeed, most of them find the written expression module too 

theoretical and “abstract”   and even boring at times. Besides, the 

course of written expression, as it is presently taught, seems to fail to 

answer their needs and expectations, among which is the ability to 

write good essay-answers in the different modules.  

The majority of students acknowledged that they lack the basic 

strategies to write good essays in literature, civilization and the like. 

This claim is reinforced by the students‟ answers in which they state 

that they prefer class activities in which the written form of the target 

language is not really required. They similarly prefer reading 

comprehension exercises to grammatical and lexical ones. We notice 

that they often try to avoid syntactic exercises because they are unable 
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to apply grammar rules adequately. They do not like lexical exercises 

either because they very often do not know the right spelling of the 

words. 

Furthermore, most of our students asked for more sessions of 

writing. They even showed willingness to have written expression in 

the third and the fourth year as well. On the other hand, they 

complained about the teaching techniques and procedures used by 

their teachers. They stated that they would like to have sessions where 

there will be more critical thinking and more dynamic presentations 

such as works in groups, or in pairs under the coaching of an attentive, 

indulgent teacher. They also wished to have more opportunities to 

write freely without any “harsh” control from the teacher; i.e. have 

more possibilities to express themselves genuinely without too much 

constraint (fear of bad grades). 

 

 Description of the teacher’s questionnaire  

Trying to trace the roots of the problematic situation of the written 

expression module in our department from different standpoints, the 

teachers‟ questionnaire attempted to explore three main aspects: 

a-  Personal information and teaching experience 

b-  Written expression courses and materials 

c-  Students‟ attitudes and difficulties 

We addressed our questionnaire to a sample of 10 colleagues who 

have been teaching written expression for quite a long time (25 years) 

or a short time (1 or 2 years), and also to teachers of other subjects 

closely dependent on writing such as literature, civilization and the 

like . Most questions consisted of open and multiple choice ones 

where the teachers had to give their opinions or give justification 

about their choice.        

 

Analysis of the teachers’ questionnaire  

Trough a careful analysis of the teachers‟ answers, we got a better 

and clearer view of the situation of the written expression module. We 

collected some valuable information that comforted us in our 

assumptions that triggered from a number of premises.  The roots of 

the written expression thorny problem might be essentially due to the 
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lack or inadequate training and qualifications of the teachers in charge 

of the module along with their inability to keep abreast with today 

writing practice in the world . Besides, we also blamed the arbitrary 

orientation of the prospective students of English who were not all 

keen on joining the department of English .  Additionally, the lack of 

an up to date, homogeneous and well designed syllabus and the 

scarcity or inadequacy of teaching material contributed to worsen the 

situation throughout the years.   

To start with, we found  out that most of the teachers who are in 

charge of the written expression module, regardless their 

qualifications and teaching experience , have not attended   any  

preliminary teacher training course  in either written expression or   

E.L.T  in general (9/10). 

As far as the time allocation is concerned, many teachers support 

the idea of having more hours devoted to the teaching of writing. The 

majority of teachers (7/10) think that it is necessary to extend the 

teaching of writing beyond the third year, and some (3/10) believe that 

it should be taught throughout the whole graduation.                                                                                                                                                           

One of the most striking results we got from our inquiry is that not 

only many teachers (7/10) do not have a clear picture of the objectives 

of teaching written expression in their department; but they do not 

adhere to any particular teaching approach (7/10) either. However, 3 

over 10 teachers stated that they are eclectic in their teaching. All of 

them think that the syllabus that is implemented at present is totally 

inadequate, needs revision and content wise should be based on the 

students‟ real situations and interests. Besides they acknowledge that 

there is no teacher team work and no syllabus cohesion between the 

different teachers of writing, but they give no justification for their 

answer. 

In addition, the teachers of written expression confess that their 

students do not particularly enjoy taking the course because they find 

it too theoretical and difficult. The most recurrent difficulties that 

learners face, according to them, consist of reading and 

comprehending written texts, spelling words correctly, making use of 

grammar and syntax, and writing compositions. Therefore, all teachers 

are in favour of introducing the reading skill and propose to teach it in 

conjunction with writing as an integrated part of the written 
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expression module because it will largely contribute to improve the 

writing abilities of the learners in spelling, in the use of grammar and 

in that of rhetoric.  

To end with, teachers put forward some suggestions to alleviate 

their learners‟ most serious difficulties. They advocated a much less 

theoretical teaching of writing. They called for a substantial increase 

in the time allocated to the teaching of writing throughout the 

graduation, along with syllabus adjustments for all the groups of the 

same year of study. On the other hand, they insist on the organization 

of some background teachers training, particularly with respect to the 

new approaches of teaching the writing skill.    

 

General Recommendations 

After having analysed the two questionnaires and studied the 

students and the teachers‟ suggestions and recommendations 

concerning the improvement of the teaching/learning situation of the 

module of written expression in our department, we came up with the 

following proposals:  

- keep 6 hours in the first year and extend the teaching of written 

expression module to the third year of the graduation .The students 

will have more opportunities to increase their ability to write 

adequately. 

- try to have more homogeneous groups from the first year 

onwards by means of a placement test that will be systematically 

organized at the beginning of the academic year. 

             

- create remedial sub-groups to allow weak learners to catch up 

with their peers.  

 - institute team teaching on a regular basis.  Not only will the 

teachers of written expression have to work in collaboration with 

each other, but with the teachers of grammar as well because the 

two modules are interrelated and complementary. 

 - Set up pre and in –service teacher training E.L.T courses that 

would not only initiate beginning teachers, but would enable the 

other teachers to keep abreast with the new language teaching 

approaches and practices presently used. 

  - reintroduce reading through the pedagogical exploitation of 

graded readers to foster our students‟ desire to keep on reading 
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even outside the class context. Indeed, we believe that it is only 

the daily practice of extensive reading outside the class that will 

contribute to alleviate most of the students‟ writing difficulties and 

weaknesses. 

In addition to these general recommendations, we think that using 

new technologies could help both the teachers and the students to 

achieve their respective goals; i.e. effective teaching and learning. 

Media are used as pedagogical aids to deliver messages in a particular 

manner and to exemplify or elicit communicative language in a 

particular way .Therefore; we strongly advocate their introduction and 

pedagogical exploitation to promote a more effective teaching of the 

writing skill. 

Media take different forms, from the simple picture to the internet 

going through the article of a newspaper, the tape recorder, the video, 

the television, the overhead projector and even the slides. All these 

audiovisual aids had been introduced in our educational system after 

1962. They had been used for two decades then nearly completely 

neglected, mainly in teaching written expression. Today, very few 

teachers ever make use of these aids in their language classes. 

Our objective, in this paper, is to try to show that even the 

newspaper, the less expensive media, could help alleviate most of our 

students‟ writing difficulties.  Using English language newspapers of 

the English or American press, which are widely available on the 

world wide web, will undoubtedly be extremely beneficial to our 

learners  Indeed, isn‟t it odd  that after six to eight years of studying 

English, most students have never read an English newspaper ? 

Despite the fact that a great number of university students can read at 

an intermediate level, they are scarcely exposed to authentic 

newspaper articles. In the written expression class, students are shown 

how to write a paragraph or an essay, but are never introduced to 

newspapers specific style or encouraged to create their own 

department journal. Whereas the writing projects carried out by our 

research team in a number of FL classes (2002/2005) bear witness to 

the extreme utility of media and technology in enhancing 

communicative writing. In fact, we believe that involving the students 

in the production of meaningful creative writing would constitute one 

of the best means to improve our students‟ writing abilities.  

Indeed, our successful field experiences of genuine type of 

communicative writing through the elaboration and the creation of a 



 El-Tawassol n°23 Janvier 2009 

 
 

 

 

media such as a school journal or an international multilingual on line  

journal created by youngsters to youngsters in some FL classes in 

Baie des Corailleurs college(CLEMI, Ma Ville, Mon Village , Journal 

Fax !International, 2002) in Annaba and in Larbi Ben Mhidi 

secondary school (CLEMI, Musique Sans Frontièeres , Journal Fax! 

2004 and Projet“AMEJ” Ateliers Medias d‟Expression Jeunes  2005), 

induces us to assume that involving our students in a similar media 

project might contribute to „ heal‟ our students writing deficiency. 

Doing and participating in the actual creation of a media  (in our case 

a journal ) will undoubtedly constitute a powerful learning tool since  

an active and fully involved learner will become  a better and faster 

learner.  

Keeping in mind that reading and writing are closely entertwined, 

and that the first consolidates the second and vice versa, we strongly 

believe that newspapers give a new and alternative type of reading 

which allows learners to experience a comprehensive selection of 

stories within a structured framework. Forrest (1997) states: "Reading 

the newspaper offers a different style of reading in which scanning 

articles of interest is a significant part of the experience. This is an 

empowering process, reinforcing independence and individual choice 

on the part of the students" (1997 p. 21). Most of our university 

students possess the necessary schema or background information to 

grasp the subject matter in an average English newspaper as the topics 

are contemporary and the stories often resemble those in the current 

native media. Forrest also suggests, a "significant advantage of using 

newspapers is that students usually have some background knowledge 

of current events, often enabling them to predict the contents of an 

article and more readily guess word meanings" (Ibid, p. 21). For 

instance one can ask students to find something they are interested in, 

read the article, and write a summary about it. 

Moreover, using the newspaper in class provides an opportunity for 

critical thinking as students discuss and write opinions about what 

they have read. As Davidson (1994) explains, "an instructor's 

challenge is to lead students step-by-step along the path of becoming 

able to analyze and think for themselves. The first step is to make 

them conscious of various distinctions among types of statements and 

media representations" (Ibid, p.23). Using newspapers in class helps 

learners gain confidence”… through a sequence of activities 

connected with newspaper lessons, they discover that they can 
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actually read them. It is a satisfying learning achievement for the 

students when they realize they are able to purchase an English paper, 

physically hold it in their hands, scan the different sections, choose 

and read an article, think about the topic, write a brief analysis of the 

issue, discuss their opinions…”(Wayne K. Johnson 2007)   Another 

alternative is to induce students to create their own journal with 

different articles that they would  themselves write on various and 

particular topics they would  be particularly interested in. 

The other means we would like to exploit to improve the students‟ 

ability to write is the computer. Liaw (1997) states that teachers 

should offer English language learners a language-rich environment in 

which students will be constantly engaged in language activities so as 

to interact with each other, and the best means for this is to use 

computers. In fact, computers do not only facilitate and increase 

verbal exchange but can also help students develop their writing skills. 

According to Lewis (1997), composition for beginning learners 

should be a guided activity so that students do not become frustrated 

because writing paragraphs in an unfamiliar language can be difficult. 

However, when using a computer, the use of graphics can make this 

more enjoyable and appealing. Moreover, using clip art can help 

students convey their thoughts more clearly. We think that this can be 

similarly applied even to adult learners in EFL classes. 

Many researches have been made to show that computers can help 

improve writing.  Trenchs (1996) carried out a case study and used 

electronic mail as a medium of instruction to improve her 

students‟writing. Students voluntarily engaged in e-mail transmissions 

with their teacher who acted as a receiver, a sender, and a coach .The 

students were found to be particularly self-motivated while using the 

target language in such a new lively and creative way .One of the 

benefits of using electronic mail included the scrolling feature that 

allowed the students to view the incoming message and use its 

structure as a model for producing a reply. Another benefit of using e-

mail as a learning activity is that students are totally involved in using 

authentic texts ; i.e., they are genuinely making use of  both their 

receptive skills (reading / comprehending ) and productive skills 

(producing & communicating through writing) in a true life -like event 

(Ybarra & Green  2007) .  
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Conclusion 

The premise of this paper has been, on the one hand, to investigate 

the teaching/learning situation of the course of written expression in 

the department of foreign languages at the university of Annaba, to 

give an idea about the teachers‟ and the students‟ opinions through the 

analysis of the results of the questionnaires, and to make some modest 

recommendations to improve the alarming overall situation. On the 

other hand, we have tried to pinpoint that media judicious pedagogical 

exploitation in a foreign language class, in our case newspapers and 

computers, have a significant impact on our students‟ learning process 

and learning strategies. Indeed, the newspaper allows students 

improve their writing skill by reading and then writing about 

something they are truly interested in. As for computers, they permit 

students increase their ability of writing and foster their vocabulary 

and grammar. However, it is worth underlining at this point, that no 

technology and no media whatever its sophistication and elaboration 

can ever replace a concerned, efficient and reflective practioner.  
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Abstract 
Our paper appropriates Bakhtin’s typology of hybrid discourses in order to 

investigate the language of Ayi Kwei Armah’s The Beautyful Ones Are Not 

Yet Born (1968). Armah is a Ghanaian elite writer, who has always denied 

the influence of Western writers on his fictions. Yet, his first novel shows that 

he is also the heir to Africa’s popular writers, who extensively appropriated 

the texts of western master-narratives (Newell 2000). This article is 

underpinned in the distinction that Bakhtin makes between the intentional 

and the organic kinds of hybrid discourse. It re-reads the organic type 

through the layers of quotations highlighted by Stephanie Newell in her 

investigation of the ‘unofficial’ side of African fiction.  

Résumé 
Notre article emprunte à Bakhtin la 

typologie du discourse hybride afin de 

d’étudier la langue d’écriture du 

roman d’Ayi Kwei Armah The 

Beautyful Ones Are Not Yet Born 

(L’age d’or n’est pas pour demain 

1968). Armah est un écrivain ghanéen 

qui a toujours nié l’influence des 

auteurs occidentaux sur son œuvre. Et 

pourtant, son premier roman 

démontre bien qu’il est aussi l’héritier 

des auteurs populaires africains, qui 

approprient abondamment les textes 

des grands récits occidentaux (Newell 

2000).Cette étude se base sur la 

distinction opérée par Bakhtin entre 

les discours organiquement et 

intentionnellement hybrides. Elle 

propose une re-lecture du discours 

organiquement hybride à travers les 

‘niveaux de citations’ soulignées par 

Stephanie Newell dans son étude de la 

partie ‘officieuse’ de la fiction 

africaine. 

 

Two creative thrusts 

straddle the poetic 

imagination of the modern 

African writer, with regard to 

the literary heritage of the 

West. Ashcroft et al. (2004: 

37) call them appropriation 

and abrogation. Abrogation, 

on the one hand, is a 

disjunctive process which 

involves the rejection of the 

Western language and its 

culture, because it perceives 

them as remnants of the 

colonial past. Appropriation, 

on the other hand, is not as 

clear cut. It looks for 

accommodation rather than 

rejection. It involves two 

languages, two cultures in a 

negotiation  

 

Hybrid Discourse in Ayi 
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Beautyful Ones Are Not Yet 

Born 
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process that attempts to create local meaning, a particular worldview, 

with foreign words. Postcolonial literature, therefore, grows out of a 

tension, an agon, in the poetic imagination of the writer, torn as he is 

by these two creative impulses, these two ideological postures.  

Translated into the discursive categories of hybridity, appropriation 

and amalgamation correspond to Bakhtin‟s typology of hybrid 

discourses (1992): the organic, "unintentional, unconscious" hybrid, 

and the deliberate “intentional” hybrid. The former is the discourse in 

which the mixture of languages is fused into a new system, which 

elicits the historical evolution of all languages, whereas the latter is 

the "internally dialogic" form, in which languages and ideologies are 

consciously set against each other. Bakhtin sees the first kind of 

hybrid structure as characteristic of any living, evolving language, 

while he assimilates the second to the immanently dialogised nature of 

the language in the novel.  

In other words, organic hybrid discourses involve mixing and 

fusion. They are part and parcel of a natural process in language and 

cultural contact. Bakhtin explains that they are always mute and 

opaque. Nevertheless, they remain historically “productive [… with] 

potential for new world views, with new „internal forms‟ for 

perceiving the world” (ibid. 360). Contrary to this kind, the intentional 

hybrid comes as a result of an artistic intention to dialogize hybridity; 

an artistic intention that produces disjunction rather than fusion. The 

aim of this disjunctive type is separation, because it is essentially a 

contestatory site of more than one discourse, with one of them trying 

to unsettle, disarticulate the other discourses representing authority. 

For Bakhtin, therefore, hybridization, best concretized in the novel, is 

closely linked to subversion of authority. 

Applied to the modern development in creative writings in Africa, 

organic hybrid discourse finds its most conspicuous expression in the 

productions of the popular writers. According to Stephanie Newell 

(2000), organic hybridity, even if she does not use the Bakhtinian 

terms, was born among African popular writers as a result of a 

generational conflict between the elderly and the young. At the level 

of linguistic performance, including literature, the young popular 

writers affirmed their social status vis-à-vis the elderly, who 

manipulated the traditional proverbs, by drawing authority from “a 

shared pool of [foreign] literary languages, crossing different genres 

and language registers and, in the process, creating narrative 
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whirlpools that are self-consciously textual” (18). In the traditional 

society, proverbs were, to paraphrase one of Chinua Achebe‟s famous 

proverbs, the palm wine with which words are eaten. But in the 

acculturated context of the colonized society, the quotation replaced 

the proverb in its function of putting across and articulating arguments 

related to social issues such as money, corruption, gender relations 

etc.  

Unlike market popular writers, Africa‟s international novelists 

seem to have resorted to intentional hybrid forms in their novels. 

Moved by deep nationalist convictions, these fiction writers 

assimilated their creative task to the nationalist struggle for political 

liberation and cultural revival. As a consequence, they meant their 

fictions as contestatory sites, in which they grappled with all the 

symbols of Western hegemony. Polemics, parody and anxiety of 

influence are all hallmarks of the discourse of these literary 

productions. 

Many works belonging to the early generations of African novelists 

elicit the literary and ideological orientation towards contestation and 

struggle, in one word disjunction. Chinua Achebe‟s first novels are 

cases in point. It is, indeed, interesting to relate how he matured the 

project of his first novel, Things Fall Apart. In Morning Yet on 

Creation Day, the Nigerian writer and critic writes  

At the University I read some appalling novels about 

Africa (including Joyce Cary‟s much-praised Mister 

Johnson, and decided that the story we had to tell could 

not be told for us by anyone else, no matter how gifted or 

well-intentioned. 

Although I did not set about it consciously in that 

solemn way I know that my first book, Things Fall Apart, 

was an act of atonement with my past, the ritual return and 

homage of a prodigal son (123). 

 

Although Achebe just half states it, he nevertheless recognizes that 

the birth of his first novel, not to say the whole blossoming of his 

artistic talent, came as a result of his contact with the colonial fiction, 

of which Mister Johnson is only one example. Things Fall Apart can, 

therefore, be read as a dialogical novel, which attempts to challenge 

the hegemonic voices contained within the classical type of colonial 



 El-Tawassol n°23 Janvier 2009 

 
 

 

 

fictions, of which Cary‟s Mister Johnson and Conrad‟s Heart of 

Darkness are two prototypes. 

Our aim in this article is to show that organic and hybrid discourses 

within the African modern novel may also exist side by side. In our 

view, the Ghanaian writer Ayi Kwei Armah is a novelist whose poetic 

imagination accords equal importance to the intentional and organic 

hybrid discourses. It is true that in his extra-literary writings he has 

encouraged critics to see the hybridization process of his novels as 

essentially contestatory vis-à-vis Western writers. For instance, in his 

response to Charles Larson (1971), who has drawn many parallels 

between his two first novels and many novels belonging to European 

writers, mainly the fictions of James Joyce, he took him to task by 

calling his criticism “larsony” (1976). However, Armah‟s corpus of 

novels to date clearly shows that he is also the heir of the popular 

novelists, whose imagination was lit up by the poetic fire of their 

Western counterparts.  

This article attempts to substantiate the claim above through the 

study of Armah‟s first fiction The Beautyful Ones Are Not Yet Born 

(1968)¹. This novel is a sardonic critique of African leadership and an 

extended commentary on the continent‟s popular disillusionment with 

Independence. Its modernist intricate form and its grotesque bodily 

and excrement imagery have left no critic indifferent. However, unlike 

all the critics who focused on the novel‟s pattern of images solely 

from an intrinsic perspective, we propose ourselves to dwell a little 

more on the same imagery as part and parcel of Bakhtin‟s categories 

of the hybrid discourse, the organic and the intentional. Our approach 

will, therefore, be a comparative approach that involves many 

comparisons between The Beautyful Ones and other Western master 

narratives. Of particular interest and length will be the comparison 

that we shall undertake between this novel and William Wordsworth‟s 

“Ode, Intimations of Immortality through the Recollections of Early 

Childhood” (1806).  

The opening chapter of The Beautyful Ones features a corrupt bus 

driver counting the money he has stolen from innocent passengers. 

Suddenly, he becomes aware that not all the passengers have left the 

bus. One of them has remained inside and surprised him admiring and 

smelling an old Cedi note. In order to comment on the sense of guilt 

which overtakes the conductor, Armah enlists a quotation from the 

Bible and reinstates it in the narrative in order to create a new 
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meaning: „And so words and phrases so often thrown away as jokes 

reveal their true meaning. And Jesus wept. Aha, Jesus wept‟ (p. 4 

italics in the original). This quotation achieves textuality with the 

Bible, which it uses as a master-text. At the same time, it also asserts 

the proverbial dimension of Armah‟s borrowings, since it situates the 

narrative in a didactic space, rather than a realist one. Seen from this 

perspective, the novel can be inscribed in the genre of moral fables, 

which are no less than „advice-giving spaces‟, dynamically spilling in 

the realm of proverbs.  

However, Armah‟s borrowing from the arch-text of the Bible is not 

always used in the context of his narrative as authoritative discourse. 

In fact, in another context of the novel, the narrator proceeds to the 

description of „the shitman‟ (p. 104), i.e. the latrine man who is in 

charge of cleaning the railway block‟s lavatories, and follows his 

description with an italicised quotation from the Bible: „The last shall 

be the first. Indeed, it is even so‟ (p. 104). Taken in its context within 

the novel, this Biblical quotation reads like a sardonic commentary 

that deflates the authority of its master-discourse and, in Keith 

Booker‟s words, „both challenges the official seriousness of the Bible 

and also uses the biblical passage to suggest a possible inversion of 

the existing power structure‟ (111).  

According to us, Armah‟s use of the two biblical statements above 

is paradigmatic of his complex quoting modes from other Western 

texts. In the fashion of most Ghanaian market writers, his, too, is a 

hybrid discourse, which draws authority from a multiple set of genres 

and language registers. However, unlike these popular writers who 

engage narrative resources chiefly for demonstrating their proficiency 

in the art of quoting others, Armah inserts quotations as forms of both 

creative organic fusion that merges different styles, and a dialogised 

subversion that destabilises and contests certain modes of 

representations and master-discourses. In this way, Armah‟s novel 

seems to espouse Bakhtin‟s concepts of intentional and organic 

hybrids, without ever favouring one at the expense of the other. 

The Beautyful Ones is replete with other quotations from foreign 

master-texts and narratives. Teacher and the Man are the characters 

through which the author displays his proficiency at quoting from 

other sources in order to secure a proverbial space of his own. Teacher 

is described as an alienated individual deeply immersed in foreign 

cultures and arts. During his conversations with the Man, he usually 
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tells him about other cultures and philosophies. For instance, one day, 

he describes his loneliness through Plato‟s story of the cave. Teacher 

identifies himself with Plato‟s philosopher who ventured outside the 

cave, and encountered the world of colours and light. His 

identification with the figure of the myth confers to him the status of 

an advice-giver, who may guide his audience towards certain 

decisions. Obviously, Armah‟s designs in drawing the ethical portrait 

of Teacher in Platonian traits are didactic. They are meant to meet the 

same ethics as the moral standards, which lead the behaviour of the 

main character, the Man.  

The Man, too, is a moral type of characters, and his position in the 

novel as the morally virtuous requires from him, and through him 

Armah himself, to display skills in proverbial quoting, which are 

likely to confer to his behaviour moral acceptability, and provide 

artistic authority to Armah. Many examples illustrate Armah‟s use of 

quotations, even though they are not always marked as quotations per 

se. For instance, in one of the Man‟s frequent meditations on his 

surrounding environment, he recalls the story of a friend of him who 

had adopted the name of Rama Krishna, in a desperate attempt to 

escape the final decline and disintegration of the body. The 

remembering of the tragic story of this Ghanaian re-incarnation of the 

Indian deity triggers in the mind of the main character some lines from 

Gibran‟s The Prophet, quoted at a paragraph length  

Would that you could live on the fragrance of the earth, 

And like an air plant be sustained by the light. 

But you must kill to eat, 

And rob the newly born of its mother‟s milk to quench 

your thirst, 

Let it then to be an act of worship (p. 48). 

 

Armah‟s evocation of Rama Krishna and his quotation from The 

Prophet aim at fulfilling a proverbial function, whereby he claims 

legitimacy as a writer, and enforces the moral designs inherent in his 

fiction. For The Beautyful Ones is a novel that is deeply permeated by 

moral sensibility, and strongly committed to the denunciation of the 

social evils, which plagued African governments and societies after 

Independence. Hence, Armah‟s quoting from Gibran‟s poem enables 

him to draw on a mode of discourse which is easily recognisable and 

culturally familiar to his African readers.  
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The marked quotation of Gibran‟s poem and the invocation of 

Rama Krishna are only two small illustrations of Armah‟s tendency to 

write like most of his young Ghanaian contemporary popular writers. 

Even though they hold no pivotal position in the novel‟s structure of 

imagery, they show that Armah was eager to incorporate and fuse 

deliberately a wide variety of quotations within the body of his text, 

creating dynamic meanings with local connotations.  

To appreciate more the creative fusion of local and foreign 

influences in The Beautyful Ones, we suggest scrutinizing his use of 

the metaphor of the gleam. The latter is a metaphor that structures 

most of his imagery, and which has its origin in William Wordsworth 

poem Intimations of Immortality from the Recollection of Early 

Childhood. Armah‟s critics were quick to acknowledge the 

importance of this image to the imagery of the novel, and register the 

thematic potential carried through it. For instance, Margaret Folarin 

(1971) connected the gleam to the image of the cave, and thus to a 

wider structure of light and shadow images, demonstrating that the 

gleam is no less than „the light of a Hades‟ (1971: 118). Unlike 

Folarin, John Lutz (2003) has gone in a deeper analysis, and linked 

this image to the Marxist concept of commodity fetishism, arguing 

that the allure of the gleam results into cultural and psychological 

impoverishment of the natives. Beside Folarin and Lutz, many other 

critics were interested in the symbolic potential of this metaphor and 

explained it in terms of the widespread materialism, corruption and 

economic dependency decried in Armah‟s novel. What all these critics 

fail to register is the textual provenance of the metaphor and the way 

Armah reprocessed it in a local fashion in order to create new 

meanings, consistent with his artistic and didactic designs. 

The metaphor of the gleam is not the only conscious echo Armah 

sends to Wordrswoth‟s Intimations of Immortality. In the opening 

lines of Chapter Six, Teacher‟s reminiscences involve an idea which 

enters into intertextual relationship with the poem 

Why do we waste so much time with sorrow and pity 

for ourselves? It is true now that we are men, but not so 

long ago we were helpless messes of soft flesh and 

unformed bone squeezing through bursting motherholes, 

trailing dung and exhausted blood. We could not ask then 

why it was necessary for us also to grow. So why now 

should we be shaking our head and wondering bitterly 
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why there are children together with the old, why time 

does not stop when we ourselves have come to stations 

where we would like to rest? It is so like a child, to wish 

all movement to cease. (p. 62) 

 

The passage above contains overt allusions to the following lines 

from Immortality Ode 

Our birth is but a sleep and forgetting: 

The Soul that rises with us, our life‟s Star, 

Hath had elsewhere its setting, 

And cometh from afar: 

Not in entire forgetfulness,  

And not in utter nakedness, 

But trailing clouds of glory do we come 

From God, who is our home: 

Heaven lies about us in our infancy! 

Shades of the prison-house begin to close 

Upon the growing Boy, 

But he beholds the light, and whence it flows, 

He sees it in his joy;(…) 

At length the Man perceives it die away, 

And fade into the light of common day (247).  

 

The common themes of birth, growing up, and mourning that bind 

the two passages are more than incidental; they are wilful cases of a 

proverbial quoting process which yields into structural and thematic 

similarities. That Armah‟s text is associated with the recollections of 

Teacher, the man of the cave, strengthens further their intertextual 

bond, since Wordsworth, too, appealed to Plato‟s myth of the cave in 

order to explain his own estrangement from nature. The issue, now, is 

to know how Armah strategically selected his borrowing from 

Wordsworth‟s poem and activated it in a proverbial fashion that 

contains within itself insights, judgement and/or warnings, just like 

proverbs do. To understand some insight of this aspect of Teacher‟s 

reminiscences, a survey of the poem‟s meaning is needed. 

Intimations of Immortality can be read as an ode which celebrates 

the child‟s communion with nature and mourns the loss of innocence 

that accompanies his growth. In the opening line of the poem, 

Wordsworth writes: “(t)here was a time when meadow, grove, and 
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stream / The earth, and every common sight, / to me did seem / 

Apparelled in celestial light.” The celestial light stands for a sense of 

illumination and wonder, which resulted in a deep sense of the unity 

of the beings, and created a strong intimate bond between the child, 

i.e. the author, and nature. However, growing up erased the poet‟s 

childhood memories and broke his sense of harmony with the world of 

nature. At the end of Stanza IV, i.e. the elegiac part of the ode, the 

poem breaks into a pathetic tone, wherein Wordsworth pathetically 

wonders: “Whither is fled the visionary gleam? Where is it now, the 

glory and the dream?” What remains of the poem is an attempt by the 

poet at answering these two questions. His answer leads him to 

develop a theory of birth, growth and death inspired by Plato‟s myth 

of the Cave and his philosophy of the transmigration of the soul. This 

theory stipulates that life on earth is a dim shadow of an earlier, purer 

existence, dimly recalled in childhood, and then forgotten in the 

process of growing up. From this belief, Wordsworth invokes the joy 

and blessing of memory, which stands as no less than the remnant 

“ember” of youth‟s “visionary gleam”. Its spark of inspiration is the 

light by which man can overcome his exile from the primordial world 

of perfection, and finds consolation in the “years that bring the 

philosophic mind” of adult life.  

Read through Wordsworth‟s youthful revolutionary aspirations, 

Intimations of Immortality can be considered as his „escapist‟ response 

to his growing disillusionment with the French Revolution. During his 

youth, he travelled to France, married a French woman, and both 

witnessed and supported the popular storming at La Bastille that led to 

the fall of the French monarchy and the establishment of the first 

French Republic. Like most of his contemporary intellectuals, such as 

Coleridge and Southey, he believed in the ideals of liberty, 

brotherhood and equality proclaimed by the French masses. And when 

the French King was dethroned, he composed a poem entitled “The 

French Revolution” (1805), and celebrated the event as a new dawn 

for mankind, wherein humanity will be redeemed from political 

tyranny  

Bliss was it in that dawn to be alive 

But to be young was very heaven! Oh times!  

In which the meagre, stale forbidding ways 

Of custom, law and statute took at once 

The attraction of a country in romance (131). 
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However, the bloody turn of events taken by the French 

revolutionary change and the rise of Robespierre to power, and all the 

cruelties that followed the political extremism of the Jacobists, 

profoundly shook his optimistic beliefs and led him to take his 

distance from all kinds of political commitment. And when he 

composed his Intimations of Immortality, he had already become a 

political and moral sceptic, whose philosophy was deeply confined 

within escapist and domestic themes of nature and childhood. His 

deep scepticism and utter disillusionment offer striking parallels to 

Teacher‟s reminiscences in The Beautyful Ones.  

Both Teacher‟s and Wordsworth‟s memories are overwhelmed by a 

deep sense of estrangement from nature/society, and the isolation that 

ensue it. Besides, both are deeply disappointed with their present 

condition; a disappointment that is no less than the result of an 

enthusiastic commitment to a (political) ideal, deceived and betrayed. 

However, these surface parallels between Wordsworth life-experience 

and the figure of Teacher hide deeper meaning, since Armah‟s 

elevates the poet‟s experience and his poem‟s philosophy to a 

structural allegory² of Ghana‟s modern history. At the same time, he 

also deflates his „splendid vision‟ of harmony and unity, by erasing 

every kind of joy and happiness and debunking both the „visionary‟ 

potential of the gleam, and the soothing power of memory. 

Armah‟s allegory of Ghana‟s modern history associates the 

country‟s independence with the birth of a child. However, this birth 

is described in scatological terms, which borrow from a grotesque 

mode of writing: „not so long ago we were helpless messes of soft 

flesh and unformed bone squeezing through bursting motherholes, 

trailing dung and exhausted blood‟. The grotesque bodily images of 

blood, flesh and motherholes play down the child‟s celestial birth in 

Intimations of Immortality and comments obliquely on Ghana‟s newly 

acquired independence”³. Initially, this event was a source of hope and 

joy for the people, who were happy to get rid of the English 

domination that lasted for many decades and drained a lot of the 

country‟s natural resources. But the enthusiasm generated by 

Independence rapidly faded, and the Ghanaian masses started to decry 

Kwame Nkrumah, the charismatic leader who led them through the 

path of freedom. Teacher illustrates well this popular disillusionment. 

His former passionate support for Nkrumah turned into a scornful 
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dismissal of the whole country‟s political elite, and his belief in the 

country‟s regeneration through freedom resulted into an anomic 

condition that intimates weakness, despair and disenchantment with 

life in general. Thus, his reminiscences, recorded in Chapter Six of the 

novel, voice his lost faith in modern Ghana, and express his 

melancholic sense of lost meaning.  

In his reminiscences, Teacher does not dwell too much on the 

un-kept promises of Independence, because he sees it as an aborted 

birth. Instead, he lays the stress on the unnatural historical cycles of 

growth which hasten decomposition and decay: „[n]ow, whenever I 

am able to look past the beauty of the first days, the days of birth, I 

can see growth [ … ] How horribly rapid everything has been [ … ] 

There is something of an irresistible horror in such quick decay‟ 

(p.62). Here, the insight is that Independence was just a transient 

event, not worth too much praise. What matters is rather the „quick 

decay‟. Teacher illustrates well this idea when he stresses the 

unnatural length of the life-cycle that cripples the modern history of 

Ghana: „let us say just that the cycle from birth to decay has been 

short. Short, brief. But otherwise not at all unusual‟ (p.63).  

Teacher means his words to comment on the rapid decline of the 

Ghanaian society after Independence. This decline is given a 

metaphoric image through the grotesque story of the manchild, which 

completed all the natural cycles of birth, growth, and death in seven 

years and died a natural death. The weird story of this freak is also an 

overt allusion to Nkrumah‟s regime, whose rule lasted seven years, 

before a military coup ousted him from power. In the narrative, the 

manchild reflects the career of the socialist minister Joe Koomson, 

who started his life as a miserable man working at the harbour. Taking 

profit from the political muddle of Independence, Koomson joined the 

Party and became rapidly a man of power and influence within the 

government. Yet, not so long after his political and material success, 

Koomson is overtaken by the military coup and forced to escape from 

the country, leaving all his material possessions behind him. 

In describing the natural processes of birth and growing-up as 

grotesque and scatological processes, Armah re-instates his borrowing 

from Wordsworth poem by creating new themes that fit his post-

colonial allegory of disillusionment. His tendency to turn the 

unmarked quotations from Intimations of Immortality into proverbs 

and grotesque metaphors that comment on the country‟s history is 
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endorsed again with the metaphor of the gleam. In Wordsworth‟s 

poem, this metaphor stands for the celestial light that accompanies the 

child‟s growing-up, and which disappears with the advent of adult life. 

If Wordsworth associates it with the period of infancy, it is because, 

like most romantics, he believed that childhood is a lost paradise, an 

age of innocence and benevolence. Wordsworth‟s childhood in the 

rural area of Lake District might thus have appeared to him idyllic 

enough in order to be associated with an ideal primordial world of 

light, analogous to Plato‟s philosophy of pre-existence. But this is 

certainly not the case of Teacher, and through him Armah himself, 

whose mind „is disturbed by memories from the past‟; memories that 

convince him that „so much time has gone by, and still there is no 

sweetness here ‟ (p. 67).  

Teacher‟s dissatisfaction with his past memories is due to the fact 

that his is a past of both colonial violence and political struggle ending 

in betrayal and deception. The colonial trauma, together with the 

disillusionment with Independence, foster bleak images in the mind of 

Teacher and his friend, the Man. The two characters seem to have 

grown cynical enough to cast every kind of hope aside. But this is not 

the case of their fellow countrymen, who seem to have found their 

salvation in the gleam. For the majority of Ghanaians, the gleam is a 

symbol of hope; just like in Intimations of Immortality where it stands 

for the continuous positive interaction with the natural world. 

However, for Teacher and the Man, the gleam stands for the debased 

material promises that perpetuate the people dependence on Western 

imported products, and the corrupt means of cutting corners and 

eating the fruits of fraud.  

Armah‟s appropriation of the image of the gleam from 

Wordsworth‟s poem and his refraction of this metaphor in his 

narrative create an ambivalent meaning that speaks of both the dream 

of independence and its betrayal. In other words, Armah refracts the 

metaphor of the gleam in order to draw a thematic line of continuity 

between the colonial past and the post-colonial present. The continuity 

between these two periods shows in the African fetishist interaction 

with the goods of the West, since the first days of colonial encounter. 

In the distant past, it was the ancient chiefs who had sold their people 

„for the trinkets of Europe‟ (p. 149). But in the post-colonial present, it 

is the pursuers of the gleam who are selling their country‟s 

Independence for the same commodities. Hence, as symbols of 
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dependence and decadence, the Mercedes cars, sweet perfumes, high 

class hotels, etc are all avatars of the Western „trinkets‟ that once 

enthralled pre-colonial tribal chiefs and kept them at sway.  
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Endnotes 
1 Armah, Ayi Kwei. The Beautyful Ones Are Not Yet Born. 1968. 

Oxford: Heinemann, 1988. Further references will be included between 

brackets within the body of our text. 

 
2 One should not miss, here, the point that allegories are didactic 

narratives that can easily be equated with the same propensity contained 

within proverbs. 

 
3  

The oblique reference to Ghana can be perceived through Armah‟s 

consistent use of the “we” pronoun instead of “I”, all along the opening 

paragraph of Teacher‟s reminiscences. 

 
4  

This sentence of the novel freely quotes the title of Ama Ata Aidoo‟s 

novel No Sweetness Here, and is a further evidence of Armah‟s quoting 
mode of writing. 
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Language is no longer linked to the knowing of things, but     to human 

freedom.      )Michel Foucault) 
 

You see, I’m writing, and there is no harm in it, no impropriety!  It’s 

simply a way of saying I exist, pulsating with life! Is not writing a way of 

telling what “I” am?                (Assia Djebar) 

  

Abstract 
My paper focuses on Assia Djebar’s particularity of writing in her novel 

l’Amour, la fantasia. It will emphasize the writer’s approach to 

autobiography as a polyphonic text and her treatment of the struggle for 

identity in a self that is divided by language and culture. It explores 

Djebar’s troubled relationship with the French language in her writing 

of an autobiography which she considers both veiling and unveiling 

 

Résumé 
Mon papier traite de la 

particularité de l’écriture de Assia 

Djebar dans son roman l’Amour, 

la fantasia. Il fera ressortir 

l’approche autobiographique de 

l’écrivaine en tant que texte 

polyphonique ainsi que son 

traitement de la quête de l’identité 

dans un Moi divise par la langue 

et la culture. Ce papier traitera 

par conséquent de la relation 

trouble et paradoxale qu’entretient 

Djebar avec la langue Française 

dans son écriture de 

l’autobiographie, la considérant 

comme étant à la fois voilante et 

dévoilante. 

Assia Djebar is one of 

Algeria’s most prolific writers 

and one of the most 

internationally acclaimed 

women writers. Her work is 

mainly linked to Algeria’s 

contemporary social reality and 

history, to her female identity, 

to women’s predicaments and 

to the question of language, 

among others.   

In this paper, I will focus on 

her novel l’Amour, la Fantasia 

(Fantasia, an Algerian 

Cavalcade), published in 1985, 

the first of her ‘Algerian 

quartet’ and the one which
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best illustrates the particularity of her writing: her approach to 

autobiography as a polyphonic text, as well as her treatment of the 

struggle for identity in a self divided by language and culture.   

In l’Amour, la Fantasia, Djebar starts a ―dialogue‖ between herself 

(her story) and the history of her people, in a constant search for 

identity.  Being split between two cultures and two languages she 

finds herself pulled by a double heritage which forces her to examine 

herself independently of the two cultures which influenced her.  Her 

approach is egocentric in the sense that the great part of her work is 

motivated by her own interrogations, her frustrations and pains.  She 

remains at the core of her literature even when she gives the voice to 

the other women characters.  This gives her work a strong 

autobiographical tendency.   

The first chapter opens with, ―A little Arab girl going to school for 

the first time, walking hand in hand with her father‖ (Fantasia…3)
1
, 

and ends with ―I set off at dawn, with my little girl‘s hand in 

mine‖(5)
2
. The second chapter appears to change topics since Djebar 

opens it with ―Dawn on this thirteenth day of June 1830‖(4)
 3

 the day 

of Algeria‘s conquest, but in truth it is as if the individual story and 

the Algerian collective history are tightly linked to each other and 

therefore go hand in hand.  This is precisely what the novel is about.  

The collective is a kind of starting point, an identity base on which to 

lean to assert the self-fulfillment of the ―je‖ (―I‖).  So Djebar‘s search 

for identity is established through a continuous authorial movement 

between ―I‖ and the ―others.‖  She situates her origin beyond her 

personal story.   

Knowing her identity is only possible through the others who bring 

her progressively to the initial point and give her the whole human and 

political history from which she comes, she owes her own story to the 

successive generations of women who helped her understand the 

origin of her own femininity, the nature of her heritage, which would 

shed light on her story as an Algerian woman.  Djebar‘s self-identity 

depends on her relation to the other women of her country, but the 

latter need her experience to get rid of the weight of patriarchal 

tradition and then be closer to each other as a collective (Mortimer 

76). The writer‘s search and that of her anonymous characters are 

symbiotic and could be fulfilled through their shared experiences as 

women.   
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Since her childhood, Djebar felt that she was torn between two 

cultures.  From her father, she gets the access to knowledge and she 

develops a certain intellectual curiosity due to her double education: 

French and Kuranic. She then deepens her studies and escapes from 

the veil and confinement of the women of her generation. From her 

mother and grandmothers she inherits a certain sense of decency, 

within a culture in which women are silenced, resigned and 

submissive.  This double culture has two direct consequences on the 

writer:  on one hand, formal education and exile give her self-

confidence and reinforce her desire for self-expression and liberty of 

movement.  On the other, this acquired freedom and education 

exclude her from the circle of women to which she would have 

belonged.   

In this culture where self-expression and self-assertion are 

forbidden, women are part of a microcosm where they remain 

anonymous but feel solidarity and protection.  Aware of her 

differences, the writer never experiences such security.  Assia Djebar 

feels exiled, uprooted.  She explains her duality: ―These two different 

apprenticeships, undertaken simultaneously, land me in a dichotomy 

of location…an incipient vertige‖ (184-5)
 4

.  Torn between two 

cultural models, and frightened by the situation of her fellow women, 

the narrator lets her ego develop by itself.  Her ego becomes her point 

of reference, her only refuge.  She has to say ―je‖ (―I‖) to survive the 

duality and grow up in the light of these two sources of education, 

hence the paradox:  the individual needs the collective in order to 

express herself and be validated.  A search for origins—a necessary 

step—proposes a trip in time that will become the initiating path to the 

self.  As Jennifer Steadman observes, ―travel serves as a powerful tool 

for Djebar operating as a trope for her recovery of Algerian women‘s 

history‖  

L’Amour, la Fantasia constitutes a journey into the past and present of 

Algerian women.  For Steadman, ―[Djebar‘s] journeys to collect and 

present women‘s voices, allow them to be heard and to become 

shapers of discourse and agents of social and political change‖ (174). 

Djebar consciously mixes and ―blurs genres by incorporating travel 

narrative, historical colonial documents, interviews and 

autobiography‖ (Steadman 175). Djebar focuses on the French 

conquest, as recorded in archives and written documents, in the first 

two parts of the novel. However, it is destabilized by the oral 
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testimonies of women freedom fighters in the third part.  In fact, the 

very structure of the text is a journey full of meaning:  the 

interweaving of the writer‘s childhood memories with historical 

accounts of the colonial invasion of Algeria and the oral testimonies 

connects the history of resistance to colonial oppression. Djebar 

implies that women continue to be active agents engaged in past and 

present freedom struggles, and she then claims their heritage of 

resistance.  Likewise, the juxtaposition of past and present highlights 

Djebar‘s individual relationship to her foremothers.  Steadman points 

out that her travels to collect stories ―take her from her own position 

as a Western educated intellectual to the houses and lives of her 

subaltern counterparts, middle class women silenced by the harem and 

peasant women who fought with the Algerian resistance‖ (175-6).  

Her travel suggests ―the necessity of moving from silence to speech‖ 

(Steadman 176).   

Djebar attempts to shed light on a certain blindness concerning 

women by revealing the multiplicity of their experiences and voices in 

her text.  However, this attempt to illuminate women‘s history is 

complicated by her writing in the language of the colonizer and her 

ambivalent attitude towards the French language, (―the stepmother 

tongue‖)
[5]

 as she defines it. French language offers the narrator access 

to texts in archives that narrate the conquest and contain traces of 

Algerian women‘s violent past:  it allows her to search for historical 

connections that have formed her identity.  But this western education 

and the language also, cut her off from the women‘s history she seeks 

to bring to light.  This matter is nicely illustrated by the passage in her 

novel entitled ―La Tunique de Nessus‖ (―Nessus‘ Tunic‖) and its 

meaning, evoking all the contradictions of that image.   

The passage opens like the novel itself with the image of the 

narrator going to school with her father: ―My father, a tall erect figure 

in a fez, walks down the village street; he pulls me by the hand and I, 

who for so long was so proud of myself—the first girl in the family to 

have French dolls bought for her,…I walk down the street, holding my 

father‘s hand‖(213)
6
.   

The opportunity to be able to go to school, which is denied to the 

other little girls, is simultaneously positive and negative to the 

narrator.  This ―gift‖ of a western education that her father offered her 

means that she can leave the harem, but also that she must be 

estranged from the other women.  The narrator‘s conflicted attitude 
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towards the language is heightened when she compares her schooling 

to a ―forced marriage.‖  Her father has ―‗given‘ [her] before [she] was 

nubile‖ (213)
 7

.  He has given her to the ―enemy camp‖ (213), 

symbolizing the French language.  But this negative image of the 

father giving his daughter to the enemy is followed by a more positive 

opinion ―it was understood among my female cousins that I was 

privileged to be my father‘s ‗favorite‘ since he has unhesitatingly 

preserved me from cloistering‖ (14)
 8
.   

The paradox remains in the narrator‘s mind:  is her father‘s gift a 

proof of love or of condemnation?  In other words, is it a gift or a 

curse?  And the ambivalence recurs several times in the text when the 

narrator talks about writing.  Mildred Mortimer explains: 

the day that Assia Djebar‘s father escorted her to 

school…he set her on bilingual, bicultural, indeed an 

ambiguous journey that freed her from the female 

enclosure but sent her into a form of exile away from 

the majority of her sisters. (Mortimer 202) 

Djebar acknowledges that French could be her ―liberation corporelle‖ 

(body‘s freedom), or women‘s liberation (liberation de femme): 

―Doesn‘t your daughter wear a veil yet?‖  asks one or 

other of the matrons…I must be thirteen, or possibly 

fourteen‘  

―She reads!‖(meaning she studies) my mother replies 

stiffly‘ (179)
 9

. 

The study of the French language brings her the right to be unveiled 

and also the freedom of movement in the public space. ―as soon as I 

learned the foreign script, my body began to move as if by instinct!‖ 

(181)
10

. 

Ironically, it is her father (the guardian of the patriarchal law) who 

takes her out of the section of the village into the world of colonial 

France. The neighbors are horrified, predicting that ―Misfortune will 

inevitably befall them.  Any girl who has had some schooling will 

have learned to write and will without a doubt write ‗that‘ fatal letter‖ 

(3)
 11

.  Inevitably, this prediction takes place some years later.  

Djebar‘s father intercepts a letter from a boy written in French and 

intended for the narrator.  He destroys it very quickly before she reads 

it, not without showing anger.  The father‘s anger and destruction of 

the letter transforms it into ―the cryptic expression of some sudden, 

desperate passion‖ (4)
 12
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This event starts her ―education sentimentale,‖ (sentimental 

education), which leads to other love affairs mediated through French 

language:  ―our secret correspondence is carried on in French‖ (4)
 13

  

Given to her by her father, the French language ―serves as a go-

between‖ (4)
 14

.  From the start, the French language seems to be a 

source of conflict for the narrator.  Like her, the language is in the 

hands of the father.  It is the language of the male-gendered public 

space which liberates her from the cloistered life of her cousins and all 

the other women.  But her father‘s rage shows that for her, French is 

also the language of violence.  The father‘s action informs the narrator 

that French is the language of a public space in which she is free to 

move, but the private space of the body –―the site of love and rape is 

to be denied her.‖  It seems that the father‘s control of language is 

putting another sort of veil on the body of the narrator which has been 

freed from the confines of the harem by that same language.  

Yet Djebar also suggests that the French language could be an 

agent of potential change.  The narrator relates an anecdote about her 

father mailing a postcard to her mother during one of his absences.  

This ―commonplace enough event in any other society‖, (36) became 

a revolution: ―the radical change in customs was apparent for all to 

see:  my father had written his wife‘s name, in his own handwriting, 

on a postcard which was going to travel from one town to another, 

which was going to be exposed to so many masculine eyes‖ (37)
 15

  

The women were scandalized! ―He wrote his wife‘s name and the 

postman must have read it?  Shame!...‖ (37)
 16

. As Monique Gadant 

points out, the women in such a society has no name, no voice: ―la 

femme est celle que les hommes ne doivent pas évoquer en public 

autrement que par l‘impersonnel‖: ‗Comment va la maison?‘‖  (―In 

public, men must evoke the woman only through the impersonal:  

‗How is the household?‘‖; the translation is mine).  The ―radical 

change‖ is that her father not only names his wife but he denotes their 

status as a couple when he writes ―Madame‖ followed by his surname.    

This postcard is also meaningful in the light of her mother‘s 

learning French.  ―I must remind you that I‘ve learned to read French 

now!‖ (38)
 17

. Studying French empowers the narrator‘s mother to 

wage many revolutions at the level of personal identity.  It allows her 

to address her husband with the possessive pronoun my (husband) 

instead of the impersonal him (lui).  She even starts to call her 

husband by his name, Tahar.   
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In this sense, Djebar considers the French language as an 

instrument of female empowerment.  By learning French, Djebar‘s 

mother reformulates her relation to her husband and by extension, to 

herself and the outside world.  The narrator notes: 

My father had dared ―to write‖ to my mother.  Both of 

them refered to each other by name, which was 

tantamount to declaring openly their love for each 

other, my father by writing to her, my mother by 

quoting my father hence forward without false shame 

in all her conversations (38)
 18

.  

The power of the French language comes from its nature as being the 

language ―du dehors‖ (Djebar, A. ―Entretien avec Assia Djebar‖ 186), 

meaning the language of the outside, of the foreigner, of the public 

space.  It makes possible the ―exit‖ from the harem—whether 

symbolic or real—where women are cloistered.  However, such exit, 

such freedom may be possible, but its price is high.  Women such as 

Assia Djebar, who have been ―liberated‖ thanks to writing and the 

French language, find themselves exiled from their Algerian female 

counterparts. 

Assia Djebar writes: 

I have been moving freely outside the harem, since my 

adolescence, but every place I travel through is nothing 

but a wilderness.  In cafés, in Paris, or elsewhere, I am 

surrounded by murmuring strangers (219)
 19

. 

To come back to the image of the Nessus Tunic and its representation, 

we can say that it is both beneficial and harmful.  It functions both as a 

burden and as a blessing, but it is unavoidable.  

Djebar, who considers the French language her ―stepmother 

tongue‖, given to her by her father, cherishes the freedom of 

movement, but laments the estrangement from the silent women to 

whom she wants to give voices: 

Torch-words which light up my women-companions, 

my accomplices; these words divide me from them 

once and for all.  And weigh me down as I leave my 

native land (142)
 20

. 

She felt that this language of the conquerors structured her identity 

and that as she says, ―the French tongue, with its body and voice has 

established a proud presidio within me while the mother-tongue all 

oral tradition, all rags and tatters, resists and attacks between two 
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breathing spaces‖ (215)
21

 . Instead of permitting this battle to continue 

to tear her apart, as Katherine Gracki mentions, Assia Djebar has no 

other alternative than to ―redefine her problematic relationship to the 

French language not by reconciling herself harmoniously with French 

but by taking it as one would –what Kateb Yacine called-  a ‗war 

booty‘(―un butin de guerre‖) (836).  

The colonizer‘s language, this ―butin de guerre‖, becomes an 

effective instrument in the hands of Djebar in her search for identity 

and recuperation of the collective memory.  In other words, she uses 

the colonizer‘s weapons to fight him. As Gracki points out, this 

appropriation is best symbolized by the mutilated hand of an 

anonymous Algerian woman that Eugene Fromentin, French artist, 

threw away at the time of the conquest. The section entitled ―Air on a 

Nay‖   closes the novel with a scene taken from the writing of 

Fromentin. Fromentin, who visits Laghouat after a terrible siege,  

describes one ―sinister detail‖: ―as he is leaving the oasis which six 

months after the massacre is still filled with its stench, Fromentin 

picks up out of the dust the severed hand of an anonymous Algerian 

woman.  He throws it again in the path‖ (226)
 22

. The narrator adds: 

―later I seize on this living hand, hand of mutilation and of memory, 

and I attempt to bring it to the qalam‖ (pen) (226)
 23

.  

So, whereas Fromentin rejects the hand, testament of the violence, 

Djebar places it in the center of her text, giving life back to this 

fragment of the unknown woman, creating a chain of memories.  The 

hands of mutilated Algerian women are testaments to the violent 

fragmentation that physically and psychologically occurred to these 

women.  Gracki notes: ―the wounded female body comes to represent 

an Algeria raped and left bleeding in the dust‖ (836). 

Similarly, the idea of appropriation of the collective history of 

Algeria through the French language is explained by Pélissier‘s 

gesture when, as the narrator mentions, he ―hands me his report‖ (79).  

She is almost grateful to him.  She explains: 

                      I am moved by the impulse to thank Pelissier for his 

report…which allows me to 

                      reach out today to our own dead and weave a pattern of 

French words around them     

                     (DSB 78)…Pelissier, speaking on behalf of his long 

drawn-out-agony, on behalf of 
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                      fifteen hundred corpses buried beneath El-Kantara, with 

their flocks, hands me his  

                      report, and I accept this palimpsest on which I now 

inscribe the charred passion of  

                      my ancestors (79)
 24

. 

       But Djebar is ridden with guilt as she records this tragedy in the 

―enemy‘s tongue.‖  With the colonizer‘s tools, what can writing be for 

the writer, if not another imperative to explore the annals of history, to 

descend deeper, and to dig under?   

Nearly one and a half centuries after Pelissier and Saint 

Arnaud, I am practicing a very special kind of 

spelaeology, since in my descent into those dark 

caverns my only hand-holds are words in the French 

language—reports, accounts, evidence from the past 

(77)
 25

.   

Because she writes in the language of the oppressor Djebar is indeed 

aware of the painful dividedness of this gesture.  And in spite of the 

hopes to use the enemy‘s tongue to start a fire, the writer is aware of 

the power of the language to mask rather than reveal identity: 

 

By laying myself bare in this language, I start a fire that 

may consume me…Autobiography practiced in the 

enemy‘s language has the texture of fiction, at least as 

long as you are desensitized by forgetting the dead that 

writing insurrects.  While I thought I was undertaking a 

―journey through myself, I find I am simply choosing 

another veil‖ (215-6)
 26

. 

She adds: How shall I find the strength to tear off my veil, unless I 

have to use it to bandage the running sore nearby from which words 

exude? (219)
 27

. 

She resumes:   

The French language for me had nothing to do with 

Sartre or Camus; it is the language of those people 

coming into my land with colonial conquest…They 

write and they kill as they write…before driving into 

my present life and sounding my own inner self, I had 

to describe the childhood of this language that 

structures me.  So…in l’Amour, la Fantasia, I evoke 

the language of the nineteenth century conquest in 
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conjunction with that little girl learning to write for the 

first time (qt. in von Rosk). 

Using the French narratives of conquest that she uncovers in the 

archives, Djebar writes in the language of Amable Matterer, the 

conqueror who: ―writes of the confrontation, dispassionately, 

objectively…I, in my turn, write, using his language, but more than 

one hundred and fifty years later‖ (7)
 28

. 

Likewise, the women‘s testimonies in the third part of the novel 

emphasize her troubled relationship with the French language while 

showing that it is ―part and parcel‖ of Algeria‘s colonial past.  In this 

section, Djebar has to forge a chain of memories that link 

marginalized voices.  Those women need a go-between to transcribe 

their testimonies as they are illiterate: 

―Alas!  We can‘t read or write.  We don‘t leave any 

accounts of what we lived through and all we 

suffered!‖ (148)
 29

. 

Djebar listens to them and allows them to bear witness within her own 

life story. Thus, she strengthens her conception of autobiography as 

collaborative work dependent on fragments from her own life and that 

of the women to whom she gives voice, who were forgotten and 

ignored by their male fellows once the independence of the country 

was acquired.  These forgotten witnesses attempt to break through the 

sedimentary layers of the memory by giving first person accounts of 

their painful experiences of war. ―In speaking to the listening group 

every woman finds relief from her deep inner hurt.‖ (154)
 30

. 

Their suffering and that of the author cannot be healed because that is 

impossible—but it can be ―mitigated through the ‗autobiography in 

the plural‖ ( Hughes).  This collective autobiography through a 

polyphonic text may be the solution for Djebar when it comes to 

―escaping the alienation inherent in expression in the enemy‘s 

language‖ (Huughe). 

For Djebar, as mentioned before, writing autobiography in French 

is traumatic; she has to confront the silenced cries and affinities that 

inform her identity as an Algerian woman:   

―To attempt an autobiography using French words 

alone is to lend oneself to the vivisector‘s scalpel, 

revealing what lies beneath the skin.  Wounds are 

reopened, veins weep, one‘s own blood flows and that 

of others, which has never dried.‖  (156)
 31

. 
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In other words, speaking of oneself in the language of the ―Outsider‖ 

is indeed to unveil oneself, to strip oneself ―naked‖ as the Algerian 

Arabic means by the word ―Unveil.‖ 

Language is indeed a very important means for self-definition.  But 

the most important thing is to be able to feel free to say ―I‖ in 

whatever language without any consideration.  

The novel concludes with a play on ―voices‖ constructed in a 

musical pattern.  Is it not a kind of harmony that Djebar is yearning 

for herself, for the women, for the country? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 El-Tawassol n°23 Janvier 2009 

 
 

Endnotes: 

 
* Fantasia is the abbrenation of Fantasia, an Algerian Cavalcade, Dorothy s 

Blair‘s translation of Assia Djebbar‘s L’Amour, La Fantasia All subsequent 

citation  are from Blair‘s translation.  

 
 1

 ―fillette arabe allant pour la premiere fois à l‘école, main dans la 

main du père‖. 
 2

 ―ma fillette me tenant la main, je suis partie à l‘aube‖ (13). 
 3

 ―Aube de ce 13 Juin 1830‖ (14). 
 4

 ―Ces apprentissages simultanés mais de mode si différent, 

m‘installent…dans une dichotomie de l‘espace…un début de vertige‖ (261).  
 5

 ―la langue mâratre‖ (298). 
 6

―le père, silhouette droite et le fez sur la tête marche dans la rue du 

village; sa main me tire moi qui longtemps me croyait si fière—moi la 

première de la famille á laquelle on achetait des poupées françaises,… je 

marche, fillette, au dehors main dans la main du père‖ (297). 
 7

 ―m‘aurait donné avant l‘âge nubile‖( 298). 
 8

 ―je jouissais du privilege reconnu d‘etre l‘aimée de mon père, 

puisqu‘il m‘avait preservée sans hesiter de la claustration‖ (298). 
 9

 Elle ne se voile donc pas encore ta fille?  interroge telle on telle 

mantrone…Je dois   

avoir treize, quatorze ans peut-être. 

Elle lit! répond avec raideur ma mère (254). 
 10

 ―Mon corps s‘est trouvé en mouvement dès la pratique de la 

langue étrangère‖ (256). 
 11

―le malheur fondra immanquablement sur eux [car] toute vierge 

savante saura écrire, écrira à coup sûr «la» lettre‖ (11). 
 12

 ―un desir imprévu, hyperbolique‖ (12). 
 13

 ―la correspondence secrète se fait en Français‖ (12).  
 14

 ―devient entremetteuse‖ (12). 
 15

 ―Le fait, banal dans un autre monde, devenait‖ une revolution: ―la 

revolution était manifeste:  mon père de sa propre écriture, et sur une carte 

qui allait voyager de ville en ville, qui allait passer sous tant et tant de 

regards masculins ,avait osé ecrire le nom de sa femme‖. 
 16

 ―Il a mis le nom de sa femme et le facteur a dû ainsi le lire?  

Honte!‖ (57). 
 17

 ―Je vous apprends que j‘ai appris à lire le Français maintenant!‖  

(58). 
 18

 Mon père avait osé «écrire» à ma mère.  L‘un et l`autre, mon père 

par l‘écrit, ma mère dans ses nouvelles conversations où elle citait désormais 
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sans fausse honte son époux, se nommaient réciproquement, autant dire 

s‘aimaient ouvertement. (58). 
 19

 Circulant depuis mon adolescence hors du harem, je ne parcours 

qu‘un désert des lieux.  Les cafés, à Paris ou ailleurs, bourdonnent, des 

inconnus m‘entourent: je m‘oublie des heures à percevoir des voix sans 

visages (303). 
 20

 Mots torches qui éclairent mes compagnes, mes complices; 

d‘elles, définitivement, ils me séparent.  Et sous leur poids, je m‘expatrie 

(203). 
 21

 la langue Française, corps et voix, s‘installe en moi comme un 

orgueilleux preside, tandis que la langue maternelle, toute en oralité, en 

hardes dépenaillées, résiste et attaque, entre deux essoufflements‖:(AF 299). 
 22

―au sortir de l‘oasis que le massacre six mois après empuantait, 

Fromentin ramasse, dans la poussière une main coupée d‘Algérienne 

anonyme.  Il la jette ensuite sur son chemin‖ (313). 
 23 

―plus tard, je me saisis de cette main vivante, main de la 

mutilation, et du souvenir et je tente de lui faire porter le ‗qalam‘‖ (313). 
 24

 Remercier Pélissier pour son rapport qui déclencha à Paris une 

tempête politique, mais aussi qui me renvoie nos morts vers lesquels j‘élève 

aujourd‘hui ma trame de mots français (113)…Pélissier, l‘intercesseur de 

cette mort longue, pour mille cinq cent cadavres sous El Kantara, avec leurs 

troupeaux bêlant indéfiniment au trépas, me tend son rapport et je reçois ce 

palimpseste pour y inscrire à mon tour la  passion calcinée des ancêtres. 

(115). 
 25

 Près d‘un siècle et demi après Pélissier et Saint-Arnaud, je 

m‘exerce à  une spéléologie bien particulière, puisque je m‘agrippe aux 

arêtes des mots français—rapports, narration, témoignages du passé.  (113). 
 26

 Me mettre à nu dans cette langue me fait entretenir un danger 

permanent de déflagration…L‘autobiographie pratiquée dans la langue 

adverse se tisse comme fiction, du moins tant que l‘oubli des morts charriés 

par l‘écriture n‘opère pas son anesthésie.  Croyant «me parcourir», je ne fais 

que choisir un autre voile.  (300, 302). 
 27

 «   Comment trouver la force de m‘arracher le voile, sinon parce 

qui‘il me faut en couvrir la plaie inguérissable, suant les mots tout à côté? » 

(304). 
 28 

―décrit cette confrontation, dans la plate sobriété du compte-

rendu…A mon tour, j‘écris dans sa langue, mais plus de cent cinquante ans 

après‖ (16). 
 29

 Hélas! Nous sommes des analphabètes.  Nous ne laissons pas de 

récits de ce que nous avons enduré ou vécu! (212). 
 30

 Chaque femme, écorchée au-dedans, s‘est apaisée dans l‘écoute 

collective (221). 
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 31

 Tenter l‘autobiographie par les seuls mots français, c‘est, sous le 

lent scalpel de l‘autopsie à vif, montrer plus que sa peau.  Sa chair se 

desquame, semble-t-il, en lambeaux du parler d‘enfance qui ne s‘écrit plus.  

Les blessures s‘ouvrent, les veines pleurent, coule le sang de soi et des 

autres, qui n‘a jamais séché. (224). 
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Résumé 
Lwali Bbwedrar, un des récits d’Izarar Bélaid, alias Bélaid At –Ali, 

(1909-195O), est particulièrement innovant, car se distinguant nettement 

de tout récit connu jusqu’alors. Recourant aux grilles d’analyse 

universelles, et nonobstant la polémique inhérente à la classification des 

récits en genres, nous avons tenté dans cet article                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

d’apporter la preuve que ce récit se classait dans la catégorie littéraire 

‘nouvelle’. 

 

 

 

 

Abstract  
Lwali Bbwedrar, one of the 

narratives Bélaid IZARAR , 

alias Bélaid  Ait-Ali, (1909-

1950), was particularly 

innovative, in so far as it 

distinctly differed from any 

known literary form. 

Notwithstandind the 

categorisation controversy , we 

have attempted to demonstrate, 

basing on universally admitted 

literary theories, that Lwali 

Bbwedrar falls into the ‘short 

story’ category. 

 

 

 

 

 

LWALl   BBWEDRAR: 

Le Saint Homme da la Montagne  

est un récit de cent pages scindé 

en dix épisodes matérialisés  par 

des sous-titres et des numéros. A 

l’inverse des autres récits des 

Cahiers, tous repris de la 

tradition populaire, celui-ci porte 

l’entière paternité de B. At Ali. 

   L’histoire prend la forme d’un 

récit encadré que le narrateur 

délègue totalement, – à l’instar 

d’un Mérimée ou d’un 

Maupassant --, à un conteur mis 

en scène dans un long préambule. 

Puisant aux critères génériques 

prédominant au siècle des 

maîtres, cette nouvelle se donne à 

lire comme la relation de 

péripéties authentiques autant que 

surprenantes, intégrant ainsi 

l’étrange à l’ordinaire. 

 

Naissance du genre ‘nou 

velle’ en tamazight 

(kabyle). 
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Université M. Mammeri- 
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Le Saint Homme de la Montagne  est organisé en diptyque, dont les 

deux parties sont clairement suggérées par les décors de l’action : les 

épisodes II,  III, et IV se déroulent à Tagemmut-At-Musa, tandis que 

les autres ont pour cadre  Tizi n-etfilkut. L’épilogue, qui fait écho au 

préambule, est l’espace où le narrateur reprend la parole à son 

conteur, lequel prend congé de lui. Nous étudierons cette nouvelle  de 

deux points de vue: du point de vue de sa morphologie et de celui des 

techniques d’expression. La morphologie portera sur les éléments 

constitutifs de l’histoire, i.e. les lieux les personnages, l’action, son 

déroulement, sa durée. Les techniques d’expression intéresseront la 

façon dont l’auteur met en oeuvre l’histoire, les ressources auxquelles 

il recourt pour constituer l’histoire en récit, en un mot, sa stratégie 

d’écriture. 

 

I. L’espace: 

 Le préambule invite le lecteur à une randonnée pédestre sur les 

contreforts du Djurdjura. Jouant au guide, le narrateur le transporte 

dans l’espace de l’aventure, après une journée de marche par monts et 

par vaux. L’équipée touristique prend momentanément fin à Tizi n-

etfilkut, où narrateur et lecteur se mêlent à la foule des dévots 

agglutinés autour du mausolée de Ccix Ehmed Weεli, un des très 

nombreux saints du pays. 

En plus d’être exotique, l’espace de ce récit plante, dans une 

large mesure, -- une partie des péripéties de cette nouvelle se déroule 

dans un autre village, Tagemmut –, le décor de l’action, en même 

temps qu’il suggère au lecteur l’angle de vue sous lequel il y a lieu de 

percevoir l’histoire. Autant dire que cet espace participe à la fois de la 

réalité qu’il évoque, de son utilité pour les évènements dont il est le 

cadre, et des significations qu’il inscrit en filigrane. Il est donc 

simultanément à valeur référentielle, fonctionnelle et signifiante. 

 

1.1 .L’espace référentiel: 

Comme la Corse pour Mérimée, la Normandie pour 

Maupassant, ou encore la steppe  pour Tchekhov, la Kabylie du 

Djurdjura est l’espace référentiel de B. At Ali. L’itinéraire qui le 

déploie, et auquel le narrateur s’attache à conférer une valeur 

documentaire, est une invitation à l’évasion et à la découverte. Une 

fois la visite des lieux achevée, le lecteur-touriste attend 

impatiemment de son narrateur-guide les commentaires qui 
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dissiperont les moult interrogations qui se bousculent dans sa tête. La 

profusion de détails qui éclairent sous tous les angles les éléments 

principaux du décor, –le tombeau du saint, par exemple--, est destinée 

à créer chez le lecteur l’illusion de réalité. 

 

I.2. L’espace fonctionnel: 

Evoquer des espaces référentiels équivaut le plus souvent à leur 

supposer une valeur fonctionnelle, car la nouvelle étant un récit bref, 

elle ne peut guère s’ouvrir à des expansions. Un décor est souvent le 

cadre d’un ou de plusieurs épisodes. Ainsi,  Tizi n-etfilkut  encadre-t-

il cinq épisodes. La référence à plusieurs lieux signale généralement 

l’articulation de nombreux épisodes. 

 

I.3. L’espace signifiant: 

L’inventaire des lieux constituant le décor de l’action affecte 

aussi la signification. Il procède également d’une volonté de 

signification. Ainsi en va-t-il du mausolée où reposent désormais côte 

à côte les deux principaux personnages du récit,  Ccix Eêmed  et  

Lalla Fatima. Une fois à l’intérieur, le narrateur en donne une 

description détaillée, ponctuée de commentaires où l’admiration se le 

dispute à l’ironie. Cette fonction axiologique de la description, ici 

explicite, revêt une valeur didactique, une signification ‘obtuse’ (:62),  

selon le terme de Barthes.  

Contrairement au roman où ils peuvent abonder, les décors dans 

une nouvelle sont nécessairement en nombre limité. C’est pour cette 

raison qu’ils se voient conférer une importance plus grande. Toutes 

les parties constitutives de la nouvelle sont censées être chargées de 

sens , et c’est bien pour çà que nombre de théoriciens de la nouvelle 

l’assimilent à une épure (Eikhenbaum), ou à un schème (E. Poe, :63). 

 

  II. Le Temps: 

Etant la transformation d’un état en un autre état, tout récit 

présuppose la temporalité. Mais comme ‘récit‘ désigne  autant une 

succession d’événements, réels ou fictifs, que l’acte consistant à les 

narrer, la temporalité qui les articule est de nature différente. Il y a 

donc deux temps du récit : le temps du signifié ou temps 

chronologique, et celui du signifiant ou temps de la narration. 

   Lwali Bbwedrar comporte, nous l’avons vu, deux récits: celui du 

narrateur, appelons-le récit n°1, et celui du conteur, soit récit n°2. Le 
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premier récit se matérialise dans le préambule  et l’épilogue qui, de 

fait, encadrent le récit enchâssé. Dans le récit n°1, le temps de la 

narration coincide avec la durée de l’action (quelques heures, du 

matin à l’après-midi, pour se rendre à pied au mausolée de Ccix 

Ehmed). Le deuxième récit est une analepse complète; son point de 

portée se situe, en effet, à l’intérieur du récit n°1. Récupérant la 

totalité de l’antécédent narratif (la vie du personnage principal), ce 

récit emboîté constitue l’essentiel de Lwali Bbwedrar. Le récit n°1 

apparaît comme un dénouement anticipé. 

 

Temps chronologique / Temps de la narration: 

La nouvelle étant un récit bref, elle rend davantage compte que 

le roman des distorsions temporelles, quasiment inévitables au regard 

de la dualité temps de la narration / temps chronologique. La 

contrainte de la brièveté fait que le nouvelliste se doit de monnayer un 

temps dans un autre temps, i.e de concentrer ou de dilater la durée des 

événements qu’il relate (sommaire et pause, respectivement), selon 

qu’il veut embrasser une large portion de vie, ou se focaliser, tel un 

arrêt sur image, sur des moments choisis. L’épisode n°2, Buleytut 

degw-zayar, nous en fournit une parfaite illustration. Le narrateur, 

après avoir résumé en quelques lignes les quarante premières années 

de la vie de son personnage, consacre les quatre pages de l’épisode à 

le décrire puis à rapporter cette anecdote poignante : un jour que la 

pauvre chiffe se mit dans l’idée de se mêler à la conversation des 

villageois à la djemaa, il devint la risée des autres hommes, qui l’en 

chassèrent à coups de pierres (T1 et T 2,:156-160).Cette technique du 

gros plan, comme le zoom au cinéma, est maintes fois utilisée dans le 

récit, et notamment dans l’épisode n°6,  Ccix Ehmed  Waali. Après 

avoir longuement narré les circonstances de l’adoption de  Bule$îut  

par les habitants de  Tizi n-etfilkut, le narrateur fixe l’oeil de sa 

caméra sur le moment précis où notre héros lance, pour la première 

fois de sa vie, un appel à la prière. Le résultat est une véritable 

catastrophe: les vitres se brisent; ceux qui étaient en train de manger 

ont failli s’étouffer, ceux qui dormaient se réveillent en sursaut, tandis 

que les habitants éveillés sont tombés en syncope. Il en est jusqu’aux 

chats, rats et autres chiens, qui ont tous fui le village, terrorisés. Même 

les habitants des villages alentour accourent, qui muni d’un fusil ou 

d’une hache, qui armé d’une faucille, croyant au retour du monstre à 

sept têtes(:194-95). 
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L’action: 

Les péripéties de cette histoire sont réparties sur sept des dix 

épisodes que compte le récit (du deuxième au huitième). Nonobstant 

le prologue et l’épilogue, l’avant-dernier épisode est de bout en bout 

un commentaire philosophique, une satire hagiographique cruelle 

(pp .228-241), dont l’apparente irrévérence et la paillardise semblent 

trancher singulièrement avec le contexte de l’époque. 

   Les sept chapitres portent chacun un sous-titre à valeur de 

programme narratif, et les évènements qu’ils retracent suivent un 

ordre chronologique. Les épisodes II et III sont consacrés aux deux 

personnages principaux, Buleytut et Tadadact, respectivement, décrits 

avec force détails menant une vie de serfs à Tagemmut. Ces deux 

épisodes figurent la situation initiale.  

Dans le quatrième,  Cad  Buleyîuî, apparaît une force 

perturbatrice (nos deux héros ne trouvent plus à subvenir à leurs 

besoins), ce qui pousse Buleyîuî à quitter femme et village à la 

recherche de cieux plus cléments. La dynamique ainsi enclenchée 

s’accomplit dans les épisodes V et VI, où le manque est comblé : 

Buleyîuî  devient, bien malgré lui, l’imam de Tizi n-etfilkut, village 

où la providence venait de le conduire, et où sa femme vient le 

rejoindre. Là, ils coulent des jours heureux, à l’abri du besoin et dans 

la dignité retrouvée. Mais c’est compter sans le cruel  Bu-Qerru, le 

tyranneau du coin, agacé par l’aura grandissante du Ccix, qui 

commençait à lui faire de l’ombre. Ce sont ses démêlés avec le roi que 

campent les épisodes VII et VIII , intitulés  respectivement Neppa d 

Bu-Qeôôu  et  Lwali Bbwedrar:  croyant à la toute puissance du Ccix, 

incapable de  le réduire, Bu-qeôôu est contraint de quitter le pays  à la 

grande joie de la population qui crie au miracle. Mais de miracles, il 

n’y en a point, nous assure le narrateur, qui s’emploie minutieusement 

à nous expliquer les concours de circonstances qui ont fait que Bu- 

le$îuî a pu, --le plus naïvement et sans l’avoir cherché le moins du 

monde--, évité, chaque fois, le trépas. Sa victoire sur Bu-qerru 

définitive, Bule$îut, (désormais le vénéré saint Ccix Eêmed Waali) 

peut enfin couler une vie paisible à peine troublée par les chants de 

louanges de ses fidèles disciples. Tadadact juge qu’il est, à présent, 

temps de lancer les travaux de construction du mausolée. 

Lwali Bbwedrar se donne à lire comme une histoire 

extraordinaire autant que véritable, s’inscrivant de ce fait dans le 

sillage de la nouvelle européenne du XIX siècle. Elle met en œuvre 
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deux événements inouïs (deux tournants): Bu-le$îut, cette chiffe molle 

d’entre les chiffes molles, ce souffre-douleur des grands comme des 

petits, devient l’imam de Tizi n-etfilkut, puis, quelques temps après, 

terrasse le redoutable roi Bu-qeôôu et devient le saint vénéré de toute 

la contrée. 

 

Les personnages: 

Loin des héros emblématiques du conte populaire, les 

personnages de lwali Bbwedrar ne sont ni hors du commun, ni n’ont 

un quelconque pouvoir magique. Ce sont des types d’extraction 

populaire aux prises avec les problèmes du quotidien (Le tyran Bu-

qerru y tient un rôle de comparse). Le choix de personnages ordinaires 

participe de la volonté de l’auteur de donner au lecteur l’illusion de 

réalité, illusion qu’il s’emploie à renforcer au fil des évènements par 

des traits caractérisants. Se tisse alors entre les épisodes un réseau de 

relations qui, par association et dissociation, confèrent de l’épaisseur 

aux personnages.  

Ainsi, après nous avoir présenté Bule$îut comme l’antithèse de 

ce qu’un homme doit être, le narrateur nous apprend qu’en matière de 

travail et pour ce qui est de la connaissance du monde rural, notre 

héros n’a rien à envier aux hommes du village. Que Tadadact, toute 

menue et sèche qu’elle est, est une femme d’exception qui saura 

prouver sa valeur le moment venu. De fait, l’action dans ce récit se 

resserre autour de ces deux personnages, placés au milieu d’une 

constellation de figurants qui leur sont assujettis. C’est que la 

nouvelle, à l’inverse du roman, subit la contrainte de sa brièveté. Ne 

pouvant point exploiter une pluralité de voix narratives, le nouvelliste 

doit mettre en œuvre ses personnages d’une manière particulière. 

    La nouvelle dissuade la polyphonie ou l’émiettement, note D. 

Grojnowski, ajoutant que la logique du temps, du lieu, de l’action, 

vont de paire avec une conception particulière du personnage. 

 

La fonction sociale: 

La matière de Lwali Bbwedrar est essentiellement d’essence 

hagiographique. C’est la parodie de la légende du saint Ccix-Eêmed-

Waali. Quand on songe que cette nouvelle fut écrite en 1946, on ne 

peut s’empêcher de relever, dans un premier temps, l’audace d’une 

telle entreprise au vu du contexte socio-historique guère propice 

d’alors. En effet, les années 1940-50 en Algérie, et plus 



 El-Tawassol n°23 Janvier 2009 

 
 

  

particulièrement en Kabylie, sont marquées par un culte effréné des 

saints. Les raisons en sont multiples. La Kabylie, plus que toute autre 

région du pays, est un terrain favorable car, moins islamisée, les 

réminiscences animistes y sont plus vivaces. Les thaumaturges de tout 

acabit y ont une bonne côte. Le deuxième conflit mondial avec son lot 

de malheurs, est les massacres de Mai 1945, ont fini par briser ce qui 

pouvait encore rester de volonté et de rationalisme chez les Algériens. 

Leur salut, pensent-ils, ne pourra venir que du seigneur, dont les saints 

sont les représentants sur terre. Le marabout n’est pas seulement 

puissant, --son intercession est synonyme de salut--, il est également 

juste, bon, exemplaire. Sa piété et sa sagesse constituent des modèles 

prestigieux, note Youcef Nacib. L’occupant français, de son côté, a 

vite fait d’exploiter cette influence des marabouts sur leurs 

coreligionnaires. Neutraliser les premiers en leur offrant des avantages 

divers (subventions, terres, statuts) signifie pacifier le pays. Si 

beaucoup de familles maraboutiques dans la Kabylie du Djurdjura 

collaborent totalement avec l’administration française (faut-il rappeler 

que L.N.I. ne tomba, en 1857, que suite à la trahison d’une de ces 

familles), nombreuses sont celles qui, à aucun moment, n’ont vendu 

leur âme. A cet égard, relevons que le soulèvement de 1871 est dû en 

grande partie à l’énergique foi des marabouts de la Rahmania ravivée 

en l’occurrence par EL Mokrani et le cheikh Aheddad. S’en prendre 

aux saints en ces années 1940-50, c’est donc s’attaquer à la fois aux 

siens et au pouvoir colonial, c’est défier les tout-puissants caïds et 

autres bachagas de l’époque et leurs protecteurs. 

L’audace d’une telle entreprise est, en fait, à la mesure de 

l’importance de l’enjeu.  B. At Ali ne tolère pas ces coutumes et 

usages primitifs qui maintiennent les populations dans un 

obscurantisme et un asservissement profitant aux charlatans et au 

colonialisme, tout en détournant les musulmans de l’Islam véritable.  

   Loin de s’inscrire dans le sillage de la veine anticléricale de la 

nouvelle européenne de la fin du Moyen-âge. Lwali Bbwedrar se situe 

dans le prolongement d’une oeuvre de démystification entreprise 

depuis longtemps déjà par un certain nombre d’intellectuels 

nationalistes algériens; dans les années 1930, la lutte contre le 

maraboutisme fait l’unanimité des diverses tendances politiques, 

observe Nadia Bouzar-Kasbadji. L’Islam, naguère dépositaire des 

ardeurs sans espoir rejette, à présent, toute compromission, tout 

passéisme, et se proclame rationnel. A partir de 1931 se propage 
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l’action des Ulémas, qui condamnent sans appel l’exploitation de la 

crédulité du peuple par des charlatans de la religion. Les marabouts 

sont désormais considérés comme traîtres politiques et réactionnaires 

sociaux, amis de l’administration. Les réformistes, à leur tête El-Oqbi  

et Ben Badis, trouvent en la presse et le théâtre nationalistes des 

vecteurs de choix de la propagation de leurs idées. El Bassayir, et 

Echihab ouvrent des tirs groupés sur l’Islam vieillot et complaisant 

des marabouts tandis que dès sa première pièce, les faux savants, 

Mahieddine Bachetarzi cloue au pilori le maraboutisme, synonyme de 

fatalisme, d’immobilisme et de fanatisme
. 

En fait, ce nouvel état 

d’esprit, cette mutation d’un Islam défensif en Islam offensif, ne se 

confine pas à l’Algérie, mais embrasse tout le Maghreb. 

C’est donc bien dans cet esprit que s’insère Lwali Bbwedrar, et 

B. At Ali ne fait que reprendre ce faisant, le flambeau de la lutte 

depuis longtemps déclarée au maraboutisme décadent, ce fléau dont 

usent d’habiles imposteurs pour acquérir crédit et prébendes à l’ombre 

de la puissance coloniale. 

La deuxième partie des Cahiers de Bélaïd s’intitule Amexluv 

(mosaïque), titre qui préfigure la nature hétéroclite des récits qui la 

composent. En effet, le fabliau y côtoie l’essai, et la nouvelle le 

discours ethnographique. Les étudier est hors de notre propos; aussi 

nous bornerons-nous en restant dans le cadre de la nouvelle, à 

l’examen d’un des récits Amezwaru Unebdu (le premier jour de  

l’été)--, lequel, tout en semblant relever de ce genre bref, présente 

cette particularité d’être autobiographique. 

Dans ce récit de six pages, l’identité de nom auteur-narrateur-

personnage principal est établie par trois critères différents: 

l’utilisation dans le texte du prénom de l’auteur (p.365) et de ceux de 

ses frères et soeurs (; 363). L’identité du narrateur et du personnage 

principal est marquée par l’emploi de la première personne, ce qui 

confère au récit le statut de narration autodiégétique, pour reprendre la 

classification des voix du récit de G. Genette. 

Enfin, le titre générique M ara d-emmekti$ (mes souvenirs) qui 

coiffe ce récit, et un autre, Jeddi, ne laisse aucun doute sur le fait que 

la première personne renvoie au nom de l’auteur. 

‘‘Entrer dans une nouvelle, c’est souvent ouvrir un tiroir 

contenant de lourds secrets, secrets de famille, secrets de l’être’’, 

affirme J. P. Aubrit.  De ce fait, Amezwaru unebdu est une plongée 

dans les étapes de la vie de l’auteur, à partir d’un point fixe, le 
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présent. Allongé sur une natte par une chaude journée d’été, le regard 

perdu, le narrateur évoque son enfance heureuse et son adolescence 

insouciante dans cette maison jadis emplie de joie. 

Le texte s’ouvre sur un tableau irréel, aux contours indéfinis, 

comme saisis dans un rêve. Tout semble figé dans un sommeil que ne 

vient troubler que le chant de la cigale. Autour du narrateur, c’est le 

néant, ou presque; en effet, deux autres bruits sont perceptibles, mais 

ce sont deux bruits s’intégrant au silence, tant ils sont familiers à 

l’oreille: le bruit de la meule à grains et la berceuse que Zayna 

entonne à son bébé. Le narrateur, désormais seul à la maison avec sa 

vieille  mère, qui fait en ce moment la sieste, n’arrive pas à trouver le 

sommeil. 

L’analepse commence par un récit rétrospectif de l’enfance de 

l’auteur dans cette maison qui résonnait, jadis, des cris, des rires et des 

sanglots de la ribambelle de bambins qui y couraient dans tous les 

sens. Il se présente sous la forme d’un récit itératif, 

 leεwam-enni, d ussan-enni ff i yella wexxam-agi nne$ izehher s-

el$aci, s-uεggev, s-tedûa d-imeîîawen bbwarac...(t.1 et t.2:.363), suivi 

d’un récit singulatif: 

Cfi$ neîîes degg-iwen wusu, degg-exxam, di-εecôa ar etnac yid-ne$. 

Imir-n i neppemceççaw w-ara yeîîsen d-alemmas degg-akken 

yeppagad uqeôni a mmr a t yeçç elweêc (p.363). 

   L’auteur évoque, ensuite, son adolescence et son premier mariage, 

qui fut une expérience malheureuse. N’ayant fait connaissance avec sa 

femme que le jour même du mariage, il découvre qu’elle est bien plus 

âgée que lui. Ne pouvant se résoudre à vivre avec elle, il la répudie 

moins d’une année plus tard. 

Comme pour l’enfance, le narrateur utilise un récit itératif et un 

récit singulatif pour narrer son adolescence (t.1, lignes 84 à 159: 363-

65). 

Le récit est ensuite suivi d’une ellipse qui passe sous silence 

vingt ans de la vie de l’auteur. Celui-ci se contente de nous apprendre 

que pendant cette longue période, il fit l’armée, alla en France, puis 

revint au pays et se remaria. 

Le narrateur effectue ensuite un retour au présent en relatant sa 

rencontre fortuite, une semaine auparavant, avec son ex-épouse. Il 

aurait tant voulu lui demander de ses nouvelles, se faire pardonner, 

mais ceci est chose impossible en  Kabylie. 
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Tout à ses souvenirs, le narrateur s’entend soudain demander:‘’Tu 

veux une tasse de café ‘’? Il sursaute; réveillée depuis longtemps déjà, 

sa mère vient lui apporter du café. Le silence envahit à nouveau la 

maison. Le narrateur est de nouveau seul avec sa mère dans cette 

maison désespérément vide. 

Amezwaru unebdu est une histoire dont se dégage une 

impression de dégradation progressive, de déchéance de l’homme, qui 

ne manque pas d’évoquer le mythe antique des quatre âges: 

     a)- l’âge d’or, ou l’enfance heureuse. 

     b)- l’âge d’argent, ou l’adolescence insouciante. 

     c)- l’âge d’airain, ou les années de guerre et manque. 

     d)- Enfin, l’âge de fer ou la déchéance et la mort. On sait que 

l’auteur eut une fin de vie tumultueuse. Sans travail, rongé par la 

maladie, il traîna d’hôpital  à hôpital  avant de mourir d’une 

tuberculose pulmonaire, à l’âge de 41 ans. 
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CONSIGNES AUX AUTEURS 
 

La revue El-Tawassol est une revue semestrielle à  caractère scientifique qui 

encourage toute proposition d’article original lié aux domaines des sciences 

sociales et humaines, lettres et sciences juridiques. 

 

 La revue publie des articles inédits qui ne doivent pas être proposés à une 

autre publication. 

 

Chaque article doit être précédé de deux résumés d’environ 150 mots, l’un 

dans la langue de l’article et l’autre dans l’une des deux autres langues. 

           

Toutes les propositions d’articles sont soumises à un examen à double insu. 

Les articles retenus sont publiés dans le numéro suivant. 

   

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. 

 

Il est entendu qu’après acceptation de l’article les droits exclusifs de sa 

publication  sont automatiquement transférés à El-Tawassol. 

 

La revue se réserve le droit  d’exiger toutes corrections et /ou modifications 

qu’elle juge nécessaire. 

 

Les opinions exprimées dans les articles et travaux publiés dans la revue 

n’engagent que leurs auteurs. 

 

Les auteurs sont appelés à joindre à leurs articles  une page de couverture 

contenant : 

● Les noms, prénoms et qualité du ou des auteurs 

● L’adresse postale et électronique de l’auteur ou de la personne 

contact s’il y a plus d’un auteur 

● Une brève notice biographique. 

 

Bibliographie  

Les références bibliographiques citées dans le texte ne doivent comporter 

que le n° de la référence entre crochet ( ex:[8] ) . Si le nom de l’auteur 

apparaît dans le texte, il doit être suivi par le numéro de la référence. 

Lorsque la référence comporte plus de trois auteurs seul le premier est cité, 

suivi de "et col". 
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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. 

Iconographie  

Les tableaux, planches, graphes, cartes et photographies doivent être fournis 

à part sur une feuille blanche de format A4 . Indiquer en dessous la mention 

correspondante (tableau, graphe, etc ...), affectée d’un numéro et suivi du 

titre et / ou le commentaire et / ou la légende. L’auteur devra indiquer aussi 

dans le texte de l’article les emplacements exacts des différentes 

illustrations. 

Caractéristiques techniques des manuscrits  

La longueur de l’article proposé ne doit pas excéder 20 pages  saisies 

sur micro-ordinateur (tableaux, graphes, cartes, photographies, 

bibliographie compris) 

- Les propositions d’articles doivent être adressées à la revue en 

trois (03) exemplaires accompagnés d’une copie sons forme de 

fichiers sur CD-Rom selon les caractéristiques techniques 

suivantes :  

 Cadre de saisie: 12cmx19cm (folio compris) 
 Taille de la police de caractère: 12 points (Times New Roman) 

 Marges:  

- Gauche: 02 cm. 

- Droite:   02 cm. 

- Haut:     02 cm. 

- Bas:       03 cm. 
 

Coordonnés 

 Les propositions d’articles sont à adresser à :           
 

Revue El-Tawassol 

Direction des Publications 

Université Badji Mokhtar-Annaba 

B.P 12. Annaba 23000 

Algérie. 
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