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 شر بالمجلةقواعد الن
 

ُتعنى بالدراسات واألبحاث المبتكرة  ،ومفيرسة مجمة أكاديمية دورية محّكمة في المغات والثقافة واألدب التواصؿ
والدراسات المكتوبة بالمغات العربية  المجمة األبحاث تنشر .بآلدامجاالت المغات والثقافة واواألصيمة في 

 :ا بالقواعد التاليةواإلنجميزية والفرنسية عمى أف يمتـز أصحابي
عمى صاحب المقاؿ أف و  ،خرىإلى جيات أ ة لـ يسبؽ نشرىا ولـ ترسؿيأف تكوف المادة المرسمة لمنشر أصم. 2

 .يقدـ إقرارا خطيا بعدـ تقديـ مقالو لمنشر في مجمة أخرى
         ألشكاؿ صفحة بما في ذلؾ قائمة المراجع واليوامش والجداوؿ وا( 12)يتجاوز حجـ البحث عشريف  أالّ . 3

  .صفحة 21يقؿ عف  وأالّ   ،والصور
 ورتبتو العممية، المؤسسة التي ينتمي إلييا العنواف الكامؿ، اسـ الباحث: قاؿالورقة األولى مف الم أف يذكر في .4
 .البريد اإل لكتروني، رقـ الياتؼ والفاكس، (جامعة-كمية -قسـ)
  بالمغة التي كتبت بيا المادة  أحدىما ،كممة 222حوالي  يلمقدمة فلممادة ا ممخصيفد المؤلؼ المجمة بأف يزوّ  .4

 . والثاني بمغة أخرى
وخاصة فيما يتعمؽ بإثبات  تياوكتاب بع المؤلؼ األصوؿ العممية المتعارؼ عمييا في إعداد األبحاثأف يتّ . 6
ي النص برقـ يوضع بيف يشار إلى المراجع المذكورة ف. مصادر وتوثيؽ االقتباسات، عمى نحو دقيؽ وواضحال

  ;و يثّبت في اليامش وفؽ المنيجية العممية المتعارؼ عمييامعقوفتيف 

  سم المؤلف و لقبه، عنوان الكتاب، الناشر، مكان النشر، السنةايذكر  ;إذا كاف المرجع كتابا ،... 

 الناشر، مكاف اعددى ،اسـ المجمة ،، ثـ عنواف المقاؿولقبو  المؤلف اسـ يذكر :إذا كاف المرجع مقاال ،
  .وختاريو  النشر

 ، باإلضافة إلى(4A)عمى وجو واحد مف الورؽ العادي  نسخ مكتوبة( 20) ثبلث فيأف ترسؿ المواد العممية . 7

 :آلتيةوفؽ المواصفات ا مضغوطقرص 
 سـ   14.2: إعداد الصفحةx  22سـ. 
 بنط الخط: ( Simplified Arabic ) 13نقطة. 
 نقطة 2.3: بيف السطور. 
 سـ 3: سفؿ، األسـ 1: األعمى، سـ 1: اليميف ،سـ 1: اليسار :اتامش الصفحو ى. 
 أسفؿ الصفحة/ ترقـ الصفحات في الوسط. 

 .وفؽ القواعد المنيجية المحددة يرقـ التيميش بطريقة متواصمة و تعرض في نياية المقاؿ بالترتيب  .8
 ؼ أف يذكر تاريخ انعقاد الممتقىف عمى المؤلّ إنو يتعيّ فى عممي إذا كانت المادة المقدمة لمنشر مداخمة في ممتق .9
 .العنواف األصمي لممداخمةو 

المادة  ويحؽ لممجمة أف تتصرؼ في .تنشر إلى أصحابيا سواء نشرت أـ لـ إلى المجمة ال تردّ المواد التي ترسؿ 9.
 .تدعيما لمتظاىرات العممية والثقافيةالمنشورة 

 .ةو يفضؿ إرساليا في البريد اإللكتروني لممجمّ  ،بمقر التحرير ةلمنشر لدى أمانة المجمّ إيداع المادة المقترحة  يتـ .21
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 كلمــــة العـــــدد

مبدأ نطبلقا مف فمسفة التحسيف الدائـ الذي اعتمدتو مديرية النشر لجامعة باجي مختار عنابة ا
في طبعة ورقية  (14) شريفالتاسع والععددىا مجمة التواصؿ  صدرتُ  ،ا يتوقؼ عميو عممياأساسي

 .2441يا سنة تأسيس ذمن و النشر التحرير اتئمجيد الذي بذلتو ىياستمرارا ل ،إلكترونية أخرىو 
يز طاقـ خبرائيا بكفاءات جديدة تعمؿ ىيئة التحرير الحالية جاىدة عمى تعز  ،في إطار ىذا التوجوو 

ية وتسير عمى توسيع شبكة توزيعيا في المخابر والمراكز البحث ،األمصاراألقطار و مف مختمؼ 
 .خارجوالمكتبات الجامعية داخؿ الوطف و و 
 

إلى تسعى بخطى حثيثة  ذلؾب ييف ،متميزةحظوة عممية اليـو  مجمة التواصؿ سبتك ذاإ
ت المجبلّ  لمواصفات العممية الراقية مجاراة كتاباتكثير مف الستقطاب وا لمحافظة عمى مكانتياا

صاؿ بيف تّ توسيع شبكة االبغية نشر المعمومة و و . والمعرفي في عالـ البحث العمميئدة الرا
نحو جديدة  اً أبواب ةتحاالعممية فع مادتيا يتنو  إلىالقادمة  أعدادىاالمجمة في  صبوت الباحثيف،

تفريع  إلى ةالمجمّ  وتطمح .عماؿ بحثيةألنقاشات لممتقيات عممية و  صاتممخّ تقديـ و  ،ض كتبعر 
العمـو  ،مـو االجتماعيةلعا ،المغات األجنبية ،العربية وآدابيا المغة 5صةمتخصٌ إلى حقوؿ  ىاأعداد
 .قتصادية والعمـو القانونية اال
 

والدراسات  العربية غةالمّ  يتناوؿ مواضيع العدد التاسع والعشريفباب ىذا التوجو، فإف  مف
و يرجع الفضؿ في صدور ىذا العدد في شكمو الجديد . الخطابتحميؿ الرواية و الشعرية و 

 . و إدارة النشر وطاقمياع إلى جيود الخبراء المحّكميف و أعضاء ىيئة التحرير ومضمونو المتنوّ 
 .لكؿ ىؤالء موصوؿفالشكر 
 
 
         رئيس ىيئة التحرير            

 د جبللي عبد الرزاؽ .أ               
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 ةالعربي ةالخفة والثقؿ مبدآف أساسياف في النظرية المغوي

 (هكتاب سػيبوي فقػراءة في باب اإلدغاـ م ) 

 بريرإبشير / د.أ
 بية و آدابهاقسـ المغة العر 

 عنابة-جامعة باجي مختار
         

 ممخص
مبػدآف أساسػػياف فػي النظريػة المغويػػة العربيػةر ومػػف يقػرأ كتػاب سػػيبويور وبخاصػة بػػاب اإلدغػاـ الػػذي  الخفػة والثقػػؿ

يظيػػر ذلػػؾ فػػي كثيػػر مػػف األقػػواؿ . خّصصػػو ألصػػوات المغػػة العربيػػة، يجػػده مبنيػػا عمػػى ىػػذيف المبػػدئيف التػػداولييف
ومفاىيـ المصطمحات الصوتية التي حرصنا عمى أف نقػّدميا كمػا ىػي فػي سػياقاتيا النصػية والمعرفيػةر والنصوص 

 ذه األقػػواؿ والنصػػوصمػػف أجػػؿ وضػػع القػػارئ فػػي الصػػورة الصػػحيحة، فمعمّػػو يتبػػيّف لػػو مػػا لػػـ يتبػػيف مػػف قراءتنػػا ليػػ
إلبداؿ والقمب والتخفيؼ واإلمالة واإلشػماـ ا: المتعمّقة بكثير مف القضايا الصوتية وتأثيراتيا في تأدية الخطاب، مثؿ

 .صرفية جديرة بالعناية والدراسة –والرـو واالختبلس واإلخفاء، وجميعيا ظواىر صوتية 

لمظػاىرة المغويػة، فػبل يمكػف سػبر أغػوار  عمؽ النظػر المعرفػي االبسػتيمولوجيية لكتاب سيبويو تظير القراءة المتأن
مفاىيـ المصطمحات التي انبنى عمييا الكتاب إال مف خبلؿ انتظاميا في نسيجيا المغوي بالنظر إلى مػا سػبقيا ومػا 

Résumé 

"El-khiffa" (le moindre effort incrémentiel) 

et " Ettiqual" (la charge  incrémentielle) 

sont  deux principes fondamentaux de la 

théorie linguistique arabe. Celui qui lit 

l’ouvrage de "Sibawih" (El-kitab)  et  

surtout  dans  le  chapitre d’El Idgham 

(contraction de deux consonnes en une 

géminée) qui l’a consacré à l’étude des 

phonèmes de la langue arabe, trouvera 

qu’il est construit sur ces deux principes 

pragmatiques. cela apparaît dans 

beaucoup des énoncés et des textes que 

nous avons désiré ardemment de les 

présenter tels quel dans leurs contextes 

textuels afin d’éclaircir   les notions 

importantes des termes phonétiques, tels 

que :"IBDAL" (commutation)," Kálb" 

(Permutation), Takhfif (réduire le cout de 

communication),  Ichmam (prononciation 

légère d’une voyelle) IKHFAA ; et 

IKHTILAS (Abrégement d’un son 

vocalique à le rendre totalement indistinct 

en tant que tel), et enfin Raoum (une 

presque disparition de la voyelle). 

 

 :مقدمة 
حّقو وبّوأه  لمصوت المغوي( ىػ 232ت )أعطى سيبويو 

مكانتو الحقيقية في البحث المغوي بصفة عامة، وفي 
البحث الصوتي بصفة خاصة، وأّسس نظرية لغوية تمّيز 
بيا دوف غيره، واتخذ فييا أستاذه الخميؿ بف أحمد 

مرجعا أساسيا باإلحالة إليو مئات ( ىػ221 -ىػ222)
وتتمّثؿ ىذه النظرية في التبدالت . كتابالمرات في ال

مف اإلدغاـ في  انطمؽ سيبويو. لتركيبية في المغة العربيةا
القسـ الصرفي مف الكتاب متحدثا عف مجموع الظواىر 
المغوية والتبدالت الصوتية في ثناياه، مف إبداؿ وقمب 
خفاء وجميعيا  شماـ وَرْوـ واختبلس وا  مالة وا  وتخفيؼ وا 

صرفية جديرة بالعناية والدراسة العميقة  –ظواىر صوتية 
نذكر إلى جانب الخميؿ و سيبويو دارسيف  و .(2)المتأنية
، والمبرد (ىػ122ت)الفراء : جاؤوا بعدىما مثؿ آخريف 

، والسيرافي (ىػ023ت)، وابف السراج (ىػ133ت)
واحد مف أىـ شّراح سيبويو، وابف جني ( ىػ013ت)
 (.ىػ041ت)
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وبػالنظر أيضػا إلػى ظرفيػا . ؿ الػنصداخلهويتها المسانية تبلىا مف كممات أسيمت في إشعاعيا الداللي وتحقيقيا 
فػي هويتػه المعرفيػة  –بػذلؾ  –المقامي وما ُيمّيزه مف متغيرات ومبلبسات تسيـ فػي توضػيح المفيػـو بدّقػة وُتحّقػؽ 

 .مجاؿ تخّصصو

تبرز مف خػبلؿ كػؿ ذلػؾ رؤيػة سػيبويو لممجتمػع وقدرتػو عمػى التأّمػؿ والسػماع لمطبقػات االجتماعيػة كيػؼ تسػتعمؿ  
 .نباط سنف العرب في كبلميا، يظير ذلؾ في كثير مف صفحات الكتاب ونصوصو الدالةالمغة، واست

إّف أىـّ ميزة في كتاب سيبويو تكمف في كوف الرجؿ قد درس المغة العربية في مقاماتيا االستعمالية المناسػبة مّتخػذا 
ذا تتّبعنػا حػديث سػيبويه عػف وظي: "مف الصوت منطمقػا، يقػوؿ الػدكتور المكػي درار فػة الصػوت المغػويل ألفينػا  وا 

 (1)..."يرسي عميه مجمؿ القواعد المغويةل إف لـ تكف كّمها
ىػػو نػػبض الػػنص فػػي توجيػػو األداء وتحسػػيف اإللقػػاء، وىػػو الػػذي ُيحّقػػؽ حيويػػة الػػنص، وُيػػؤّثر فػػي درجػػة فالصػػوت 

 .إرسالو وتمّقيو عند كؿ مف المتكمـ والمخاطب
التػػي جعمػػت التبميػػخ والتخاطػػب ىػػدفيا  العربيػػة اس النظريػػة المغويػػةأسػػتمثػػؿ الدراسػػة الصػػوتية فػػي كتػػاب سػػيبويو 

كتاًبػا أساسػيا فػي مػا نسػميو  –فػي نظػري  –الرئيسي، وىذا ما يتضح مػف خػبلؿ القػراءة العميقػة لمكتػاب، الػذي ُيعػّد 
  ".تحميؿ الخطاب ولسانيات النص"نحف اآلف في لغتنا المعاصرة 

تاب يجد  مبنيا عمى منظومة اصطبلحية مترابطة منسجمة في عقد فريد مػف في الك" (0)اإلدغاـإّف المتأمؿ لباب 
 ."الخفة والثقؿ :نوعهل فقد بنا  عمى مفهوميف أساسيف هما

وعمييما بنى كثيرا مف المسائؿ المغوية المتعمقػة بػالكبلـ العربػي مػف حيػث التػداوؿ واالسػتعماؿ صػوتًا وصػرفًا ونحػوًا 
ستقراء وعمؽ النظر السابر ألغوار الحقائؽ الصوتية والصرفية والنحوية فػي المغػة وخطابًا، أظير مف خبللو دقة اال

تيػا وأسػبابيا وخصوصػياتيا المميػزة وأثرىػا فػي تحقيػؽ البيػاف وتوليػد طاقاتػو حسػب مػا  العربية، وشرحيا وتبياف عبل
 .تقتضي أحوالو ومقاماتو في الواقع االجتماعي

ّنمػػا يظيػػر النظػػر االبسػػتمولوجي لمنظريػػة المغويػػة العربيػػة فػػي إّف المسػػألة ال تتعّمػػؽ بالمسػػتوى الصػػو  تي فحسػػبر وا 
مبدآف أساسػياف فييػا، ولػذلؾ كػاف االسػـ عمػى رأس المقػوالت النحويػة أّف طمب الخّفة وتجّنب الثقؿ مختمؼ أبعادىا 

فػإّف  –المػبلخ كمػا يػرى كػؿ مػف حػافيظ إسػماعيمي عمػوي وامحمػد  –في الكتاب، وفيمػا يتعّمػؽ بالوظػائؼ اإلعرابيػة 
 لبلبتػداءإسناد األولية لمفاعميػة أو لبلبتػداء مػف بػيف األمػور المشػتركة بػيف جػؿ النحػاة العػرب القػدامى، فػإذا أسػندت 

كذلؾ اختمؼ نحػو سػيبويو عػف نحػو الزمخشػري فػاألّوؿ ُيؤّسػس . كاف النحو قائمًا عمى أساس ىذا التحديد التنظيمي
 .(4)لّية الفاعميةعمى أولية االبتداء، والثاني عمى أو 

وقد أشار في ىذا الشأف الدكتور إدريس مقبوؿ إلى أّف سيبويو ينطمؽ فػي تصػّوره لبلسػـ والفعػؿ والصػفة مػف ترتيػب 
تراعى فيو أولوية األسماء ثـ بعدىا الصفات فاألفعاؿ، وليس ذلػؾ مجػرد تصػورات فارغػة بػؿ إّف التػزاـ ىػذا الترتيػب 

قػػػدي ألسػػػماء ا تعػػػالى وأفعالػػػور فاألسػػػماء ىػػػي التػػػي تػػػدّؿ عمػػػى الػػػذات، يتجػػػاوب بعمػػػؽ مػػػع التصػػػور الػػػديني الع
 .(1)والصفات تدّؿ عمى أحواؿ اختمؼ حوليا المتكمموف ىؿ ىي عيف الذات أـ غيرىا، ثـ تأتي األفعاؿ

ّف مف الفعؿ في أداء الخطاب جعمػو سػيبويو قبػؿ الفعػؿ والفعػؿ قبػؿ الحػرؼر أل خّفةوأكثر ثقبل ولما كاف االسـ أقّؿ 
الفعؿ يحتوي الحدث والزماف، ولذلؾ ال يقبؿ الحركات اإلعرابية، وألّف االسـ أخػّؼ مػف الفعػؿ أمكنػو تمّقػي الحركػات 

 .(3)اإلعرابية، فكاف أشّد تمكنا، والدليؿ اآلخر عمى خفتو ىو تعيينو لمدلوؿ واحد
سػماء ألّف األسػماء هػي األولػىل واعمـ أّف بعض الكبلـ أثقؿ مػف بعػضف فاألفعػاؿ أثقػؿ مػف األ: "جاء في الكتػاب

نمػا هػي مػف األسػماء  ـّ لـ يمحقها تنويف ولحقها الجـز والسػكوفل وا  أي األفعػاؿ المشػتقة ]وهي أشّد تمكنا فمف ث
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اّل لـ يكف كبلمال واالسـ قد يستغني [. مف األسماءل َفَقَتَؿ مشتؽ مف القتؿ أال ترى أّف الفعؿ ال بد له مف االسـ وا 
 (2)."ا إلهنا وعبد ا أخونا :عف الفعؿل تقوؿ

 .(3) "االسـ عند سيبويه أبدا له مف القّوة ما ليس لغير "وىكذا فإّف 
مطمػب أساسػي فػي تنظػيـ الَكػبلـ عنػد سػيبويو، ألّف الخّفػة عمػى المسػاف تسػاعد عمػى التبميػخ بسػيولة مبدأ الخفّػة إّف 

النحويػة والصػرفية والصػوتية يسػيؿ فيػـ الخطػاب  ويسر وعمـ كؿ مف المػتكمـ والمخاطػب بخصػائص الكػبلـ العربػي
مثػؿ   Les situations communicationnellesالموجو مف المتكمـ نحػو المخاطػب بحسػب أحػواؿ التخاطػب

 –وغيرىػػار فيػػي تحتػػاج إلػػى تنظػػيـ مخصػػوص وكػػذلؾ إلػػى تنظػػيـ صػػوتي... حػػاالت اإلغػػراء والتحػػذير والتعجػػب 
 .تأدية والمشافية بحسب ما تقتضيو أنشطة الحياة اليوميةصرفي مخصوص، يبرز ذلؾ في مستويات ال
الصػػمة الحميمػػة الوثيقػػة بػػيف بحػػوث البػػاحثيف وبػػيف حيػػاة النػػاس "يبػػيف ىػػذا بػػرأي الػػدكتور زكػػي نجيػػب محمػػود، 

ل وكأنه مبتور الصمة عػف تمػؾ  العمميةل حتى في مثؿ هذا المجاؿ المغوي الذي قد يبدو لعيف القارئ العربي اليـو
ل جريًا منه عمى ما قد َأِلَفه في عصر  هذا مف بعد الشقة في كثير جدا مف الحػاالت بػيف رجػاؿ المغػة مػف الحياة

 .(4)..."جهةل وضروب النشاط العممي مف ناحية أخرى

تبػػرز رؤيػػػة سػػػيبويو العميقػػة لممجتمػػػع، ونظػػػره المغػػوي الثاقػػػب لكيفيػػػات التػػداوؿ واالسػػػتعماؿ المغػػػوي ممػػا لػػػو عبلقػػػة 
نمػػا كػػاف  الجتماعيػػة والتداوليػػة فػػي ثقافتنػػا المعاصػػرةربالمسػػانيات ا فالرجػػؿ لػػـ يكػػف ييػػتـ بالنصػػب والجػػر والضػػـ، وا 

ومقامػات التخاطػب تظهرها المشافهة مدركا إدراكًا كامبل لما يدور بيف المتكمـ والمخاطب مف حديث لو خصائص 
هو محاولة لمبرهنة عمى فرضية مؤداهػا  ...فالنحو"وبيذا . وحيوية االستعماؿ، وىذا الذي استغمؽ عمى كثير غيره

 .(22)"أّف المغة تنتج أشكاال لسانية أكثر خفة وتنفر مف االستثقاؿ
إّف الخفػػة والثقػػؿ فػػي الكػػبلـ العربػػي، ظػػاىرة لغويػػة صػػوتية صػػرفية نحويػػة فػػي اآلف نفسػػو متعمقػػة بظػػواىر التأديػػة 

قعػة الفصػػاحة التػػي كانػت فػػي أغمبهػا صػػوتية وحتػػى فػي داخػػؿ ر "والمشػافية وكيفياتيػا المختمفػػة وتنوعاتيػا المغويػػة 
الصرفية منها كانت كذلؾف ألّف اختبلؼ األوزاف مع اتفاؽ المعنى ال يمكف أف يعود سببه إاّل إلى اختبلؼ المعنى 

 .وىذا لو عبلقة وثقى بالفصاحة .(22)"الصوتي
Inclinaison وهي اإلمالة كما تحّدث سيبويو عف ظاىرة أخرى متعمقة بظواىر الخفة في الكبلـ العربي

التػي  (21)
تعني كؿ تركيب حركي يتجو فيو المػتكمـ مػف حركػة إلػى حركػة أخػرىر أي أف يميػؿ المتحػّدث بالحركػة األولػى إلػى 

 .(20)الحركة الثانيةر كأف ُتماؿ الفتحة نحو الكسرة أو الفتحة نحو الضمة

نما أمالوها لمكسرة التي بعدها أرادوا أف ": قاؿ سيبويو يقّربوها منها كما قّربوا في اإلدغاـ الصاد إلى الزاي حيػث وا 
َصَدَر فجعموها بػيف الػزاي والصػادل فقربهػا مػف الػزاي والصػاد التمػاس الخفػةف فػاأللؼ ُتمػاؿ إذا كػاف بعػدها : قالوا

 .(24)"عاِبد وعاِلـل ومساجد ومفاتيح وعذافر وهابيؿ: حرؼ مكسور وذلؾ قولؾ
 .(21)"ؿ شيء مف بنات الياء والواو إذا كانت عينه مفتوحةمما ُيميموف ألفه ك: "وكذلؾ

ظػاىرة لغويػة متعمقػة باالسػتعماؿ وكيفّيػات األداء وطرائػؽ التػداوؿ بػيف المحػدثيف، ولػذلؾ خّصػيا سػيبويو إّف اإلمالة 
بنصػػيب وافػػر مػػف الحػػديث فػػي الكتػػابر وبخاصػػة فػػي الجػػزء الرابػػع منػػو، وىػػي أيضػػا مػػف ظػػواىر الخفػػة واالختػػزاؿ 

جنب االستثقاؿ في الكبلـ العربي، وليا عبلقة بظواىر صوتية أخرى تحّدث عنيا سيبويو في الكتػاب وىػو يبحػث وت
 . عف كيفيات إحداث الكبلـ

وال بد مف المبلحظة أّف سيبويو عنػدما يتحػدث عػف مصػطمح أو مفيػـو أو ظػاىرة صػوتية، ال يتحػّدث عنيػا منفػردة 
نمػػػا يدرسػػيا مدرجػػة فػػػي موضػػعيا مػػف السػػػياؽ المغػػوي الػػػذي وحػػدىا معزولػػة عػػػف غيرىػػا مػػف الظػػػواىر األ خػػرىر وا 
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انتظمت فيو، وفي مقاميا التخاطبي الذي استعممت فيو، ينسجـ ذلؾ مع تعريفو اإلجرائي الذي تجػاوز بػو العناصػر 
المغويػػة منفػػردة مػػف صػػوٍت أو حػػرؼ وصػػيغة صػػرفية وجممػػة إلػػى وحػػدة خطابيػػة شػػاممة تتفاعػػؿ فييػػا ىػػذه العناصػػر 

ـّ عنصػػر مػػف عناصػػر الكػػبلـ وىػػومجتم ، وىػػذه Informativitéاإلفػػادة : عػة بخصوصػػياتيا المختمفػػة لُتحّققػػؽ أىػػ
 .(23)"الكبلـ المستغني الذي يحسف السكوت عميه"الوحدة الخطابية ىي 

بنػاء عمػى ىػذا تكػوف الظػواىر الصػوتية المختمفػة ىػي نػبض الخطػاب وحركّيتػو ونشػاطو فػي الػربط بػيف المتخػاطبيف 
فيوجػد مسػتوياف مػف االسػػتعماؿ  .حسػب مػا تقتضػيو التأديػة الطبيعيػة العاديػةالكػبلـ خفيفػا قميػؿ المونػة  يجعػؿبمػا 

الػػذي تقتضػػيو المسػػتوى اإلجبللػػي الترتيمػػي الػػذي تقتضػػيو مقامػػات األُنػػس، والمسػػتوى االسترسػػالي : المغػػوي ىمػػا
 .مقامات الحرمة

ّف الواقػػع الحقيقػػي بػػرأي األسػػتاذ عبػػد الػػرحمف الحػػ اج صػػالح، الػػذي كانػػت عميػػو المغػػة العربيػػة فػػي عيػػد الفصػػاحة وا 
فقػػد كػػاف العػػرب فػػي مخػػاطبتيـ العاديػػة يختزلػػوف ... العفويػػة يختمػػؼ اختبلفػػا كبيػػرا عّمػػا ىػػو عميػػو فػػي زماننػػا ىػػذا

وجػػاء ذلػػؾ أيضػا فػػي القػراءات القرآنيػػة المشػيورة وغيرىػػا، وكػػؿ اإلدراج ويحػذفوف ويػػدغموف ويختمسػوف وُيسػػمى ذلػؾ 
 .(22)كاف لو مقابؿ وىو اإلتماـ والتحقيؽ والبياف وفي القرآف الترتيؿ ذلؾ

وتسػمى أيضػا المشػاكمة أو التقريػب : ويمكف أف يذىب بنا الحديث عف اإلمالة إلى ظػواىر أخػرى متعمقػة بيػا وىػي
فػػي مػػادة ( ىػػػ222ت )تعنػػي كمػػا جػػاء فػػي لسػػاف العػػرب البػػف منظػػور وهػػي فػػي المغػػة  Assimilationالمماثمػػة 

... وأّما المماثمػة فػبل تكػوف إاّل فػي المتفقػيف: هذا ِمْثُمه وَمَثُمه كما يقوؿ ِشْبُهه وَشَبُههل قاؿ ابف بري(: "ـ،ث،ؿ)
 .(23)"ِمْثٌؿ وَمَثٌؿل وِشْبٌه وَشَبٌه بمعنى واحدٌ : والمثؿ الشبهل يقوؿ

 .(24)"لؤلصوات األخرى التعديبلت التكييفية لمصوت حيف مجاورته"فتعني الناحية االصطبلحية وأما مف 
اإلبػػداؿ : وُتعػد المماثمػػة مػػف الظػػواىر المغويػػة الصػوتية الضػػاربة بجػػذورىا فػػي القػػدـ موزعػة عمػػى ظػػواىر أخػػرى مثػػؿ

 .وىي أيضا مف ظواىر التأدية وتحقيقيا في الكبلـ العربي... واإلعبلؿ واإلمالة
مصػدر : نةل إذا كانت بعدها داؿل وذلػؾ نحػوفأما الذي يضارع به الحرؼ مف مخرجه فالصاد الساك: "قاؿ سيبويو

وأصدر الميؿ بالصاد إلى الػزايل وسػمعنا العػرب الفصػحاء يجعمونهػا زايػا خالصػةل فػفف كانػت فػي موضػع الصػاد 
يػزِدؿ = التزديرلوفػي يسػِدؿ ثوبػه = وكانت ساكنة لـ يجز إال اإلبداؿ إذا أردت التقريبل وذلؾ قولؾ في التسػدير 

 .(12)"ثوبه
وقػد . تشاكؿ الصوتي فػي كػؿ سػياقات العربيػة الفصػحى المنطوقػة العفويػة عنػد تماثػؿ الحػرفيف فػي اإلدغػاـويكثر ال

. َمْمبػػدا لػػؾ= ْف بػػدا لػػؾ َمػػ: ذكػػر المغويػػوف أمثمػػة كثيػػرة فػػي ذلػػؾ وكػػذا الشػػأف بالنسػػبة لعممػػاء القػػراءات وذلػػؾ مثػػؿ
ذىبػػػت سػػػممى، وقػػػد : وجممػػػة مثػػػؿ... اضػػػبّطمما= اصػػػحّمطرا واضػػػبط ُدلمػػػا = العمبػػػر، واصػػػحب مطػػػرا = والعنبػػػر

كػؿ ىػذه األلفػاظ ىػي مػف كػبلـ العػرب الموثػوؽ . ذىبّسػممى، وقسمػمعتُ : سمعُت، كػاف ينطقيػا العػرب فػي مقػاـ أنػس
 .(12)بعربيتيـ وقد وردت في كتاب سيبويو

ة لمغػة وىػي التػػي إّف ىػذه التنّوعػات الصػوتية لمحػػرؼ الواحػد فػي تأديػػة الكػبلـ كثيػرة الػػورود فػي السػياقات االسػػتعمالي
Les Allophonesتقابؿ في المغة الفرنسية األلفونات 

(11) . 
ذا كانػػت ىنالػػؾ حػػروؼ مستحسػػنة لئلمالػػة فػػإّف ىنػػاؾ حروفػػا أخػػرى تمنعيػػا اإلمالػػة وىػػي كمػػا جػػاء فػػي الكتػػاب : وا 

يف والقػػاؼ الصػاد والضػاد والطػاء والظػاء والغػ: فػالحروؼ التػي تمنعهػا اإلمالػة هػذ  السػبعة"الحػروؼ المسػتعمية 
قاعد وغائب وصائدل وطائؼ وضامفل : إذا كاف كؿ حرؼ منها قبؿ األلؼ واأللؼ التي تميهل وذلؾ قولؾ. والخاء
ّنمػػا َمنعػػت هػػذ  الحػػروؼ اإلمالػػة ألّنهػػا حػػروؼ مسػػتعمية إلػػى الحنػػؾ األعمػػىل واأللػػؼ إذا خرجػػت مػػف . وظػػالـ وا 
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روؼ المسػػػتعمية غمبػػػت الكسػػػرة عميهػػػا فػػػي موضػػػعها اسػػػتعمت إلػػػى الحنػػػؾ األعمػػػىل فممػػػا كانػػػت مػػػع هػػػذ  الحػػػ
 .(10)"مساجد

الكسػرة التػي تغمػب عمػى األلػؼ  -الحنػؾ األعمػى–ورد في النص عّدة مصػطمحات صػوتية ىػي الحػروؼ المسػتعمية 
وُيعػد ىػذا مػف خصػائص المغػة العربيػة وأسػرارىا التػي  .إذا اسػتعمت إلػى الحنػؾ األعمػى مػع الحػروؼ المػذكورة سػابقا

ـّ بػالنظر إلػى مػا تقبمػو المغػة العربيػة مػف فاإلمالة مينا فبل ندرؾ كنييػار كثيرا ما تخفى ع ّنمػا تػت إذا ال تػتـّ اعتباطػا وا 
فيػو وصػؼ ." فإذا خرجت األلؼ مف موضعيا استعمت إلى الحنػؾ األعمػى وغمبػت الكسػرة عمييػا"الناحية الصوتيةر 

 .الواقع االجتماعي عممي دقيؽ مف سيبويو واستقراء لدقائؽ المغة العربية المؤداة في
ذا كاف االسػتفاؿ االستفاؿصفة مف صفات األصوات العربية وىو يقابؿ إّف االستعبلء  ر فيما صفتاف متضادتاف، وا 

يعني مف الناحية المغوية االنخفاض ومف حيث االصطبلح انحطاط المساف عمى الفؾ العموي عند النطػؽ بػالحرؼ، 
ارتفػػاع المسػػاف لمفػػؾ العمػػوي عنػػد النطػػؽ بػػالحرؼ فيرتفػػع الصػػوت، ولػػذا  فػػإّف االسػػتعبلء معنػػاه االرتفػػاع واصػػطبلحا

 .ُسميت حروفًا مستعمية
 .(14)إال الراء والبلـمرّققة كميا، بينما حروؼ االستفاؿ مفخمة وتتمّيز حروؼ االستعبلء بكونيا 

 

 : االنحدار واإلصعاد -

االنحػػػدار : لخّفػػػة وتجّنػػػب االسػػػتثقاؿ وىػػػيتطػػػّرؽ سػػػيبويو أيضػػػا إلػػػى مسػػػألة صػػػوتية أخػػػرى ليػػػا عبلقػػػة بظػػػواىر ا
فػػإذا كػػاف حػػرؼ مػػف ىػػذه الحػػروؼ قبػػؿ األلػػؼ بحػػرؼ وكػػاف مكسػػورًا، فإّنػػو ال يمنػػع األلػػؼ مػػف : "فقػػاؿ. واإلصػػعاد
ولػػيس بمنزلػػة مػػا يكػػوف بعػػد األلػػؼ، ألّنيػػـ يضػػعوف ألسػػنتيـ فػػي موضػػع المسػػتعمية ثػػـ يصػػّوبوف ألسػػنتيـ . اإلمالػػة

 ...ضقت وصقت وصويؽ بما كاف يثقؿ عمييـ: ر أال تراىـ قالواصعادفاالنحدار أخؼ عميهـ مف اإل

قسػوت وقسػت فمػـ يحولػوا السػيف ألّنيػـ انحػدروا فكػاف االنحػدار أخػؼ عمػييـ مػف االسػتعبلء مػف أف يصػعدوا : وقالوا
الضػػعاؼ والخفػػاؼ والصػػعاب والطنػػاب والضػػفاؼ والقبػػاب والغػػبلب وىػػو فػػي معنػػى : مػػف حػػاؿ السػػفؿ وذلػػؾ قػػوليـ

 (11)."غالبةالم
إّف االنحدار في ىذا النص غيػر اإلصػعاد وغيػر االسػتعبلء فػي الػنص السػابؽ، وىػو أخػؼ منيمػا عمػى المسػاف فػي 

فاالنحػدار واالسػتفاؿ يعنيػاف الخّفػػة ويقػاببلف االسػتعبلء واإلصػعاد، المػػذيف . عمميػة الػتمفظ بالصػوت فػي مقػػاـ إرسػالو
 .ىا إيقاع النص أو الكبلـيعنياف الثقؿ، فتوجد بينيما خاصية تضاد يظير 

بػاب مػا يسػػكف : "ويواصػؿ سػيبويو الحػديث عػف الخفػة والثقػؿ فيعقػػد بابػا آخػر يعػد ميمػا فػي الخطػػاب العربػي سػّماه
 :فقاؿ فيو" استخفافا وهو في األصؿ متحّرؾ

ـَ وذلؾ قولهـ في َفِخٍذ َفْخٌذ وفي َكِبٍد َكْبٌدل وفي َعُضٍد َعْضٌدل وفي الرَُّجِؿ َرْجٌؿل وفي " ـَ َعْم َكُرـ الرجؿ َكْرـٌل وفي َعِم
 .(13)"وهو لغة بكر بف وائؿ وأناس كثيريف مف بني تميـ

فعنػػدما نتأّمػػؿ ىػػذا الػػنص الميػػـ لسػػيبويو نجػػده يتعمػػؽ بمغػػة التخاطػػب العفويػػة ومميزاتيػػا كمػػا تحػػدث بيػػا أىػػؿ األداء 
ا مػػف أفػػواه أصػػحابيا وىػػـ يؤدونيػػا فػػي حػػاؿ ودّونيػػا المغويػػوف العػػرب القػػدامى، ولػػذلؾ فيػػو يقػػّدـ األمثمػػة كمػػا سػػمعي

فيشير إلى لغػة بكػر بػف وائػؿ التػي تسػكف الحػرؼ الثػاني كمػا فػي األمثمػة التػي ( 12)خطابية محّددة ليا خصوصياتيا
 .أوردىا

ّنما حممهـ أّنهـ كرهوا أف يرفعوا : "ويواصؿ قػائبل  عف المفتػوح إلػى المكسػور والمفتػوح أخػؼ عمػيهـ [ ألسنتهـ]وا 
 .أف ينتقموا مف األخؼ إلى األثقؿ فكرهوا
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ّنمػػا الضػػمتاف مػػف  وكػػذلؾ األمػػر إذا تتابعػػت الضػػمتاف فػػفّنهـ يخففػػوف أيضػػال كرهػػوا ذلػػؾ كمػػا كرهػػوا الػػواويف وا 
ُسػػُؿل والُعْنػػُؽ بػػدال مػػف الُعُنػػِؽل وكمػػا كرهػػوا الضػػمتيف فقػػد كرهػػوا تػػوالي :وذلػػؾ قولػػؾ.. الػػواويف ْسػػُؿ بػػدال مػػف الرُّ الرُّ

ذا توالت الكسرتاف حدث االستثقاؿ مثؿ الكسرتيفف ألفّ   .إِبٌؿل إْبؿٌ :الكسرة مف الياءل وا 
كمػا أّف األلػؼ . وأّما ما توالت فيػه الفتحتػاف فػفّنهـ ال يسػكنوف منػهف ألّف الفػتح أخػؼ عمػيهـ مػف الضػـ والكسػر

 .  (13)"أخؼ مف الواو والياء
تسػقط الحركػة والتنػويف فػي أقػؿ سػكتة وال سػبيؿ إّف العرب ال تبػدأ بسػاكف وال تقػؼ عمػى متحػّرؾ كمػا ىػو معػروؼ و 

 .(14)إلى إيجاد اتصاؿ مستمر في الكبلـ ال وقؼ فيو، وقد كانت قبيمة ربيعة تقؼ بالسكوف عمى المنصوب نفسو
وىذا األمر المتعمؽ بالمستوى العفوي مف الفصحى قد استغمؽ عمى الكثير مف المتأخريف والمتحدثيف بالمغػة العربيػة 

بخاصة في الحياة التعميميةر إذ كثيرا ما يرّكزوف عمى اإلعراب والتمفظ بجميع الحركػات بػؿ ويخطئػوف في عصرنا و 
إلػػى نفػػور المتعممػػيف مػػف العربيػػة شػػعورا مػػنيـ  –لؤلسػػؼ الشػػديد  –كػػؿ مػػف لػػـ يظيرىػػا فػػي كبلمػػو وقػػد أّدى ىػػذا 

مػػا رأيػػت مثػػؿ : "ألبػػي العينػػاء أورد فػػي ىػػذا الشػػأف األسػػتاذ عبػػد الػػرحمف الحػػاج صػػالح الػػنص اآلتػػي .بصػػعوبتيا
كػبلـُ العػرب : سػمعت أبػا عمػرو بػف العػبلء يقػوؿ: ثػـ قػاؿ. األصمعي قطل أنشد بيتا مف الشعر فاختمس اإلعراب

 .العرب تجتاز باإلعراب اجتيازا: وحّدثني عبد ا بف سوار أّف أبا  قاؿ. الدَّْرجُ 
يػونس  وسػمعت. فرؼ عمػى اإلعػراب وال تتفيهػؽ فيػهالعرب تر : وحّدثني عيسى بف عمر أّف ابف أبي إسحاؽ قاؿ

ُـّ اإلعػػػراب وال تحّققػػػهل وسػػػمعت الخشػػػخاش بػػػف الحبػػػاب يقػػػوؿ: يقػػػوؿ إعػػػراب العػػػرب الخطػػػػؼ : العػػػرب تشػػػا
 .(02)"والحذؼ

ذا تأّممنا في ىذه المطائؼ التي أوردىا أبو العينػاء، فإّننػا نجػدىا قػد احتػوت عمػى ُبْعػٍد وظيفػي تػداولي لمغػة العربيػة  وا 
اضح، يراعي فاعمية التواصؿ ونفع المؤانسة والتخاطب فيما تقتضيو الحاجات اليوميػة مػف تعبيػر مباشػر عفػوي ال و 

 .يتنافى مع الفصاحة
وليس مثمما ىو شائع عندنا اليـو مف اىتمػاـ متزايػد بػاإلعراب أّدى إلػى التػأثير عمػى المغػة العربيػة لكػي تصػبح لغػة 

النطػؽ بيػػا فػػي  فمػثبلر إذا لػػـ يظيػر المػػتعّمـ أو المتحػػّدث الحركػة عنػػد. ذلػػؾ تػداوؿ وحيػػاة يوميػة وعػػاؽ حركتيػا فػػي
ذىب محّمٌد إلى المدرسػِة، فػبل بػد فػي رأييػـ أف يظيػر الكسػرة فػي آخػر الكممػةر وىػذا يخػالؼ . هو الجممة اآلتية خّطؤ 

 :القاعدة العربية المشيورة التي أشرنا إلييا سابقا
ألّف الوقػػوؼ عمػػى المتحػػّرؾ يسػػتدعي إكمػػاؿ الكػػبلـ كمػػا فػػي المثػػاؿ  تحػػّرؾالعػػرب ال تبػػدأ بسػػاكف وال تقػػؼ عمػػى م

 .(02)المدرسِة البعيدة أو القريبة أو الجميمة: السابؽ ذىب محمد إلى المدرسة، فبل بّد أف نواصؿ الكبلـ فنقوؿ مثبل
الجتمػػػػاعي المتعّمػػػػؽ إّف ىػػػذا المسػػػػتوى المػػػػأنوس مػػػػف المغػػػة العربيػػػػة الػػػػذي ُيظيػػػػر تػػػػداوليا واسػػػتعماليا فػػػػي الواقػػػػع ا

بمقتضيات الحياة ظؿ مستبعدًا مف التعميـ األمر الذي أّدى إلى إبعاد المغة العربيػة عػف أداء الوظػائؼ الحيويػة ممػا 
 .   تتطّمبو الوقائع االجتماعية واالقتصادية

ذا حػذفوا ألػؼ "وكؿ ىذه الخصائص المتعمقة بالمغة العربية تظيرىا المشافية ومف ذلؾ خاصػية التقػاء السػاكنيفر  وا 
الوصؿ ههنا بعد الساكف ألّف مف كبلمهـ أف يحذؼ وهو بعد غير ساكف حيث لـ يكف ليمتقي ساكناف جعمػوا هػذا 
سبيمها ليفّرقوا بينها وبيف األلؼ المقطوعةل فجممة هذا الباب في التحرؾ أف يكوف الساكف األوؿ مكسورال وذلؾ 

" بػاء"ألّف التنػويف سػاكف فصػار بمنزلػة : 'ِا قؿ هػو ا أحػدُ 'هبل وذهِب اذاضرِب ابنؾل واكرـِ الرجؿل وا: قولؾ
 .(43)"اضرْب ونحو ذلؾ
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وىكذا فإّف التقاء السػاكنيف فػي الكػبلـ العربػي يػؤدي إلػى التكمػؼ فيػو ويجعمػو ثقػيبل، فػتـ كسػر السػاكف األوؿ ليػؤدمى 
ال : "رمػػاني فػػي شػػرحو لكتػػاب سػػيبويوقػػد قػػاؿ عمػػي بػػف عيسػػى ال" بسػػيولة ويسػػر وتحصػػؿ فائدتػػو لػػدى المخاَطػػب و

 .(00)"يتكمـ بحرؼ واحد حتى يوصؿ الكبلـ ببعضه فالوصؿ هو األصؿ في الكبلـ
هػػو يرمػػي الرجػػَؿ ويقضػػي الحػػؽَّل وأنػػت تريػػد يقضػػي : "ومخافػػة االلتبػػاس حػػذفوا اليػػاء التػػي قبميػػا كسػػرة مثػػؿ قولػػؾ

كرهػػوا الرفػػع فيػػه ولػػـ يكونػػوا ليفتحػػوا فيمتػػبس  ويرمػػيل كرهػػوا الكسػػر كمػػا كرهػػوا الجػػر فػػي قػػاٍض والضػػـ فيػػه كمػػا
 .وىذا فيو نشداف لموضوح وتسييؿ لمفيـ .(04)"بالنصبف ألّف سبيؿ هذا أف يكسرل فحذفوا حيث لـ يخافوا التباسا

فيف زوائد كمػا زعػـ الخميػؿ، والبنػاء ىػو السػاكف " يمحقف الحرؼ ليوصؿ إلى المتكمـ به"إّف الفتحة والكسرة والضمة 
 .(01) زيادة فيو فالفتحة مف األلؼ والكسرة مف الياء والضمة مف الواوالذي ال

إّف الحركػػة والسػػكوف مفيومػػاف عربيػػاف أصػػيبلف فػػي التػػراث المغػػوي العربػػي منػػذ الخميػػؿ بػػف أحمػػد الػػذي أنػػار لمػػذيف 
  .(03)"الطريؽ ووّضح لهـ المسالؾ ليسيروا عمى هديه مقتفيف أثر "جاؤوا بعده 

مظيػر يتعّمػؽ بالصػوت باعتبػاره ظػاىرة : العػرب القػدامى بػيف مظيػريف مػف التسمسػؿ الكبلمػي ىمػا وقد فّرؽ العممػاء
سػػمعية، ومظيػػر يتعمػػؽ بػػو باعتبػػاره ظػػاىرة حركيػػة فػػي كيفيػػة تسمسػػمو تتضػػح مػػف خبلليػػا وظيفػػة الحركػػة باعتبارىػػا 

آخػػر، إّف المقصػػود مصػػوتًا فػػي السمسػػمة الكبلميػػة وفػػي االنتقػػاؿ مػػف حػػرؼ إلػػى حػػرؼ أو مػػف مخػػرج إلػػى مخػػرج 
الحركة العضوية اليوائية التي ُتْحػِدُث الحػرَؼ مػف جيػة وتمكػف مػف االنتقػاؿ مػف مخػرج إلػى  –بالحركة عند الخميؿ 

 .مخرج آخر مف جية ثانية
يتوصؿ بالحركة إلػى النطػؽ بػالحرؼ وال يتوصػؿ بػالحرؼ "وقد قاؿ الرماني في شرح الكتاب متبعا أثر الخميؿ قبمو 

ألّف الحركػة تمكػف مػف إخػراج : والمقصود بالحرؼ ىنا الصامت أو حرؼ المػد وقػاؿ أيضػا (02)"لحركةإلى النطؽ با
 .(03)الحرؼ والسكوف ال يمكف مف ذلؾ

وهػػف يمحقػػف بػػالحرؼ "وىػػذا ىػػو المقصػػود مػػف كػػبلـ سػػيبويو السػػابؽ وىػػو يتحػػدث عػػف الفتحػػة والكسػػرة و الضػػمة 
 .(04)"ليوصؿ المتكمـ به

 .بمغة سيبويو ومف جاء بعدهوصؿ الكبلـ بمغة الخميؿ أو إدراج الكبلـ في  ووظيفة الحركة أساسية
.. وليس اإلدراج أو الوصؿ مجرد تعاقب لؤلصوات، وكؿ ىذا يجعمنا نفيػـ لمػاذا فػّرؽ الخميػؿ بػيف الجػرس والصػرؼ

 .(42)، وأما الصرؼ فيو حركة الحرؼ(كما تسمعه األذف)فأما الجرس فيو فيـ الصوت في سكوف الحرؼ 
لقػػد بنيػػت النظريػػة الصػػوتية العربيػػة عمػػى ىػػذه الرؤيػػة الحركيػػة نظػػرا لمػػدور الػػوظيفي الػػذي تؤديػػو الحركػػة فػػي الكػػبلـ 

وكؿ ذلؾ يرتبط بظواىر الخفة والثقؿ في الكػبلـ . العربي، فيو يمّكف مف إحداث الحروؼ ومف التنقؿ بيف مخارجيا
ْوـ واإلخفاء واالختبلسالعربير مثؿ القمب واإلبداؿ والوقؼ والتضعيؼ واإلشما  .ـ والرم

وتؤدي الحركػة فػي كػؿ ىػذه الظػواىر دورًا رئيسػيا يػرتبط بمقاصػد المػتكمـ وأغراضػو مػف الخطػاب، فُيوِقػؼ ألغػراض 
 .وُيِشُـّ ألغراض ويرـو ألغراض، وُيضعمؼ ألغراض، ويشبعوف ويختمسوف وُيخفوف ألغراض يؤمونيا

إلدغػػاـر مػػف ذلػػػؾ ىػػذا الػػنص الػػذي تحػػّدث فيػػو عػػف اإلشػػماـ والػػػّرْوـ نقػػرأ لسػػيبويو نصوصػػا عديػػدة ضػػّمنيا بػػاب ا
 .والتضعيؼ

فأّما الذيف أشّموا فأرادوا أف يفرقوا بيف ما يمزمه التحريؾ في الوصؿ وبيف ما يمزمه اإلسكاف عمى كؿ حاؿل وأّما "
وقؼ جعمو  بمنزلة ما يسكف الذيف لـ ُيشّموا فقد عمموا أّنهـ ال يقفوف أبدا إال عند حرؼ ساكفل فمما سكف في ال

 .عمى كؿ حاؿف ألّنه وافقه في هذا الموضع
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وأّما الذيف راموا الحركة ففّنهـ دعاهـ إلى ذلؾ الحرص عمى أف يخرجوها مف حاؿ ما لزمػه إسػكاف عمػى كػؿ حػاؿ 
ء أشػػّد وذلػػؾ أراد الػػذيف أشػػّموال إال أّف هػػؤال. وأف ُيعَممػػوا أّف حالهػػا عنػػدهـ لػػيس كحػػاؿ مػػا َسػػكف عمػػى كػػؿ حػػاؿ

 .توكيدا
وأما الذيف ضاعفوا فهـ أشّد توكيدال أرادوا أف يجيئوا بحػرؼ ال يكػوف الػذي بعػد  متحركػًا ألّنػه ال يمتقػي سػاكناف 

 .(42)"فهـ أشّد مبالغة وأجمعل ألّنؾ لو لـ ُتشَـّ كنت قد أعممت أنها متحركة
 :يظير مف النص جممة مف المصطمحات منيا

اإلشارة إلى الحركة مف غير تصويت، وقيؿ أف تجعؿ شفتيؾ عمػى صػورتيما وكبلىمػا وىو عبارة عف  :اإلشمػاـ -
 .(41)واحد ويختص بالضمة سواء أكانت حركة إعراب أـ بناء إذا كانت الزمة

ويرتبط بمسألة ميّمة وىي معرفة مػا يمزمػو التحريػؾ فػي الوصػؿ وبػيف مػا يمزمػو اإلسػكافر فػإذا لػـز التحريػؾ أشػّموا 
ذا لـز اإلس  .    كاف لـ يشّمواوا 
عبلمات، فمئلشماـ نقطة ولمذي أجػري مجػرى الجػـز واإلسػكاف الخػاء، ولػَرْوـ " –كما جاء في الكتاب  –ولكؿ ذلؾ 

                                              :  الحركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ ولمتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيؼ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف، فاإلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماـ قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ
 ..وىذا يجعؿ .وىذا َخَرج .ىذا خالد

 .ىذا َمْخمْد، وَخالْد، وىو جَعؿْ : أما الذي أجري مجرى اإلسكاف والجـز فقولؾو 
، كأّنو يريد رفع لسػانو،": وأّما الذيف راموا الحركة فيـ الذيف قالوا ََ ، وىذا َأْحَمْد ََ حػدثنا بػذلؾ عػف العػرب . ىذا ُعَمْر

جراء ا. الخميؿ وأبو الخطاب ، شخالػدْ : لساكف، وأما التضػعيؼ فقولػؾوحدثنا عف الخميؿ عف العرب بغير اإلشماـ وا 
 .(43)"ش، وىذا فَرجْ شوىو يجعؿْ 

يتبيف لنا مف ىذه النصوص أّف المسألة األساسية تتعّمؽ بكيفيػات األداء وقواعػد الػتمفظ أو التحػدث ومػا يحتاجػو مػف 
كػػؿ ىػػذا فػػي  يبػػرز. خفػػةر ألّف ذلػػؾ ينسػػجـ مػػع مقامػػات التػػداوؿ، ويحقػػؽ نفػػع الحػػديث والمحادثػػة بػػيف المتخػػاطبيف

األداء الصوتي المنطوؽ لمغة الذي نبلحظ مف خبللو مدى االنسػجاـ والتػرابط فػي التمسػؿ الصػوتي المكػّوف لممعػاني 
 :فالواو والياء كما جاء في الكتاب. المغوية والرابط بينيا وبيف المعاني االصطبلحية لمظواىر المغوية

مالهـ إياهػػا وأنهػػا ال تخمػو الحػػروؼ منهػا ومػػف األلػػؼ أو بمنزلػة الحػػروؼ التػي تتػػدانى فػػي المخػرج لكثػػرة اسػتع"
بعضهفل فكاف العمؿ مف وجه واحد أخؼ عميهـل كما أّف رفع المساف مف موضع واحد أخؼ عميهـ في اإلدغاـل 

فػفذا . ازدافل واصطبرل فهذ  قصػة الػواو واليػاء: وكما أنهـ أدنوا الحرؼ مف الحرؼ كاف أخؼ عميهـ نحو قولهـ
أال تػػراهـ يفػػروف . ف وقبمهمػػا فتحػػة مثػػؿ موعػػد وموقػػؼ لػػـ تقمػػب ألفػػا لخفػػة الفتحػػة واأللػػؼ عمػػيهـكانتػػا سػػاكني

 .(44)"إليها
فتوجد إذا مفاضمة بيف الخفة والثقؿ في عممية التحدث تفرضػيا مقامػات االسػتعماؿ، فػإذا كانػت العبػارة خفيفػة عمػى 

أسباب وصػميا بالبنيػة العمميػة  –طو عبد الرحمف  المساف في نطقيا سيؿ إدراكيا وفيميا وظيرت كما يرى الدكتور
لمجاؿ التداوؿ بما يخرجيا إلى حيز التطبيؽر بمعنػى أّف العبػارة المقربػة ىػي مقصػود ميسػر أصػبل لممخاطػب حتػى 

 .(41)يعمؿ بو أو وفقو

ف اسػتعماؿ يتبيف لنا مف كؿ ىذا كأف سػيبويو عػالـ مػف عممػاء المسػانيات االجتماعيػة يػدرس الترابطػات الحاصػمة بػي
المغػػة والبنيػػة االجتماعيػػة، باعتبػػار االسػػتعماؿ المغػػوي ظػػاىرة اجتماعيػػة، فينالػػؾ تػػأثير مػػف البنيػػة االجتماعيػػة فػػي 
الطريقة التي يتكمـ بيا الناس وكيؼ تتعالؽ تنوعات المغػة ونمػاذج االسػتعماؿ بالخصػائص االجتماعيػة مثػؿ الطبقػة 
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و تػؤدي وظائفيػا المختمفػة داخػؿ المجتمػع وتػربط حبػؿ التواصػؿ بػيف والجنس والسف، فتوجد أشكاؿ لمخطاب وتنوعاتػ
 .(43)أفراده وجماعاتو

عمى سبيؿ  –وقد حفؿ كتاب سيبويو بكثير مف االستعماالت المغوية المؤكدة لمترابط بيف المغة والمجتمع نذكر منيا 
  .(42)"وهي لغة بكر بف وائؿ وأناس كثيريف مف بني تميـ": -التمثيؿ ال الحصر 

أال تػراهـ يفػروف "و (44)..."سمعنا العرب الفصحاء يجعمونها زايػا"و. (43)"هي مف كبلـ العرب الموثوؽ بعربيتهـ"و
: أال تراهـ أنهـ لـ يجيئوا بشيء مف الثبلثة عمى مثػاؿ الخمسػة نحػو"يقصد األلؼ والفتحة لخفتيما، و. (12)"إليها

وحدثنا الخميؿ عػف . حدثنا بذلؾ عف العرب الخميؿ وأبو الخطاب"و. (12)"بلضَرّبَبل ولـ يِجئ فعمََّؿ وال ُفَعمَّؿ إال قمي
جػراء السػاكف ، كػؿ ىػذا يعنػي أّف سػيبويو لػو قػدرة كبيػرة عمػى اسػتقراء كػبلـ العػرب كمػا (11)"العػرب بغيػر اإلشػماـ وا 

ومػػف ذلػػؾ قػػوؿ . اوؿيؤديػػو أصػػحابو النػػاطقوف بػػو بتنوعاتػػو األدائيػػة التػػي تفرضػػيا البيئػػة االجتماعيػػة، وأعػػراؼ التػػد
نما خفت األلؼ هذ  الخفػة ألّنػه لػيس منهػا عػبلج عمػى المسػاف والشػفة وال تحػرؾ أبػدال ففنمػا بمنزلػة ":سيبويو وا 

 .(10)."..النََّفِس فمف ثـ لـ تثقؿ ثقؿ الواو عميهـ وال الياء
ظػر تػداولي عميػؽ لمغػة فػي إّف العرب يفروف إلى الخفة فرارا وينفروف مف الثقؿ نفورا وفي ذلػؾ مطمػب اسػتعمالي ون
والمشػافهة ال تكػوف إال بػيف "عبلقتيا بالحياة وما تقتضيو مف مستويات لغوية منطوقة أو مػا تقتضػيو مػف مشػافية 

، فػبل نػتكمـ إال ويوجػد مػتكمـ ومخاطػب أو مرسػؿ ومرسػؿ إليػو يتخاطبػاف بسػيولة ويسػر، ويجػري الحػديث (14)"اثنيف
 .والعسر بينيما خفيفا لطيفا بعيدا عف الثقؿ
يثقػػؿ عمػػػى "إال مػػا سػػمحت بػػو الضػػرورةر ألّنػػو مػػف الناحيػػة الصػػوتية  التضػػعيؼولػػذلؾ كػػاف المتحػػدثوف يتجنبػػوف 

ألسنتهـل وأّف اختبلؼ الحروؼ أخؼ عميهـ مف أف يكوف في موضع واحدل أال تراهـ أّنهـ لـ يجيئػوا بشػيء مػف 
 . (11)"ال ُفعمَّؿ إال قميبلل ولـ يبنهّف كراهية التضعيؼضَربََّبل ولـ يجئ فعمَّؿ و : الثبلثة عمى مثاؿ الخمسة نحو

إّف كراىيػػة التضػػعيؼ مرتبطػػة بكراىيػػة الثقػػؿ مػػف الناحيػػة الصػػوتية، كمػػا أّف المشػػافية تحكػػـ ظػػواىر صػػوتية أخػػرى 
 ...فأما الذيف يشبعوف فيمططوف وعبلمتيا واو وياء، وىذا يحكمو لؾ المشافية"اإلشباع واإلخفاء واالختبلس : مثؿ

: يضربيا ومف مأمنؾ يسرعوف المفظ ومف ثـ قاؿ أبو عمرو: وأما الذيف ال يشبعوف فيختمسوف اختبلسا، وذلؾ قولؾ
 .(13)فيبنوف ولو كانت ساكنة لـ تحّقؽ النوف وال يكوف ىذا في النصب ألّف الفتح أخؼ عمييـ

: ، وكػػػذلؾ فػػػي(213)البقػػػرة " اسػػػكناأرنػػػا من: "يكثػػػر اإلشػػػباع واإلخفػػػاء واالخػػػتبلس فػػػي األداء القرآنػػػي وذلػػػؾ مثػػػؿ
وعمػػة مػف أسػكف أنػػو شػبو حركػات اإلعػػراب بحركػة البنػاء، فأسػػكف : "، وقػػاؿ مكػي المقػرئ(222)األعػراؼ " يػأمرهـ"

 .أراؾ منتْفخًا يسكنوف الفاء استخفافا: "حركة اإلعراب استخفافا لتوالي الحركات، تقوؿ العرب
ف كاف المختمس بزنة المتحرؾواالختبلس شبيو باإلسكاف إلضعافو الحركة و   .(12)ا 

لمحركػات ظػاىرة عامػة الوجػود  –إّف ظاىرة االختبلس كما يقوؿ أستاذنا الفاضؿ الدكتور عبد الرحمف الحاج صالح 
واخػتبلس  .(13)في المغات البشرية نظرا لكونيا عفوية ال تكمؼ فييا، والمغة اإلنجميزيػة والفرنسػية مميئػة بيػذه الظػاىرة

ىػػػو إزاحػػػة سػػػريعة لمصػػػائت بتنقػػػيص مّدتػػػو وتغييػػػر كميتػػػو بتقريبػػػو مػػػف  –أي الػػػدكتور المكػػػي درار بػػػر  –الحركػػػات 
السكوف، وليس لبلختبلس عبلمة بصرية يعرؼ بيا، كما أّف تحديد كميتػو متفػاوت فييػا، والمػرجح أّنػو أصػغر جػزء 

 .(14)صوتي مف صائت قصير، ينطؽ بو في األداء
وىي صوت يخرج مف أقصى الحمؽ شديدا اىػتـ بػو الشػعراء وعممػاء القػراءات،  مطوالً الهمزة لقد تحّدث سيبويو عف 

إّف اليمزة أثقؿ الحروؼ نطقا وأبعدىا مخرجا تنّوع العرب فػي تحقيقػو بػأنواع التخفيػؼ، وكانػت قػريش وأىػؿ الحجػاز 
 .(32)أكثرىـ تخفيفا برأي السيوطي
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وتوظيفيػػار فقػػد تكػوف سػػاكنة أو مضػػمومة أو مكسػػورة أو  كػؿ ىػػذا يبػػّيف أىميػة اليمػػزة فػػي األنسػػاؽ المغويػة المختمفػػة
مفتوحة بحسب الصوت الذي يسبقيا، فميا إذا وضعيات متعّددة في الكبلـ العربي بحسب مبانيػو اإلفراديػة الصػرفية 

 .(32)والتركيبية النحوية واألسموبية الببلغية

منيا الظواىر الصوتية لـ يحكػـ بػأّف ىػذا صػحيح يبلحظ القارئ في الكتاب أّف سيبويو في دراستو لمظواىر المغوية و 
نمػا قػاـ بوصػؼ الظػواىر المدروسػة وصػفًا دقيقػا لػو معالمػو العمميػة تجمػى ذلػؾ فػي لغػة واصػفة عمميػة  وىػذا خطػأ وا 

الحػػروؼ التسػػعة والعشػػريف وىػػف حػػروؼ العربيػػة دقيقػػة، مػػف ذلػػؾ وصػػفو لمخػػارج الحػػروؼر فبعػػد أف تحػػّدث عػػف 
وهػي كثيػرة يؤخػذ بهػا وتحسػف فػي "أصميا مف التسػعة والعشػريف  حروفا فروعاإلييف  أضاؼ فكما سّماىااألصوؿ 

 (31)"قراءة القرآف واألشعار
 :وتتمثؿ ىذه الحروؼ في

 .النوف الخفيفة -

 .واليمزة التي بيف بيف -

 .واأللؼ التي تماؿ إمالة شديدة -

 .والشيف التي كالجيـ -

 .والصاد التي كالزاي -

 .(63)وألؼ التفخيـ -

حيػز د ذلؾ يتحدث عف مخارج الحروؼ بدقة متناىية موضحا إياىا بأنيا سػتة عشػرة مخرجػا يشػمؿ منيػا ثـ راح بع
 .مف أقصى الحمؽ ومف وسط الحمؽ، ومف أدنى الحمؽ: ثبلثة مخارج (34)الحمؽ

وكػػذلؾ أقصػػى المسػػاف وطػػرؼ المسػػاف ووسػػط المسػػاف وحافػػة المسػػاف وظيػػر المسػػاف، وأصػػوؿ الثنايػػا وفويػػؽ الثنايػػػا 
 .(31)اؼ الثنايا، وباطف الشفة السفمى وأطراؼ الثنايا ومف بيف الشفتيفوأطر 

ثػػـ  مجهػػورة ومهموسػػةل: وبعػػد أف تحػػدث سػػيبويو عػػف مخػػارج الحػػروؼ انتقػػؿ لمحػػديث عػػف صػػفاتيار فقسػػميا إلػػى
ي معػو عّددىا وعّرفيا مبّينػًا الفػرؽ بػيف المجيػور والميمػوس، فػإذا أشػبع االعتمػاد فػي موضػعو ومنػع الػنَفَس أف يجػر 

ذا أضعؼ االعتماد في موضعو حتى جرى النَفس معو حدث اليمس  .(33)حدث الجير، وا 
ذا كاف الجير واليمس صفتيف أساسيتيف فإف سػيبويو تحػدث أيضػا عػف الصػفات الثانويػة وىػي الشػديدة والرخػوة : وا 

 .ريػت فييػا الصػوتفالحرؼ الشػديد ىػو الػذي يمنػع الصػوت أف يجػري فيػو، وأمػا الرخػوة فػإف شػئت أج .والمتوسطة
 .(32)ترديدية لشبييا بالحاء: وأما المتوسطة فبيف الشديدة والرخوة، فالعيف مثبل

أّف سػػػيبويه يفػػػرؽ بػػػيف الصػػػفات األساسػػػية والثانويػػػة عمػػػى أسػػػاس مراعػػػاة الػػػنَفس "'يػػرى الػػػدكتور المكػػػي درار 
أف يجري فيهل فاألساسي يمتنع والصوتف فالمجهور منع النََّفس أف يجري معهل والشديد هو الذي يمنع الصوت 

 .(33)"والممتنع في األساس هو النَفس والممتنع في الثانوي هو الصوت. معه والثانوي يمتنع فيه

 :مف ذلؾ ما جاء في قولو الصفات الفارقةلولـ ينس سيبويو أف يشير إلى نوع آخر مف الصفات وىي 
لمسػاف مػع الصػوتل ولػـ يعتػرض عمػى الصػوت ومنها المنحرؼ وهو حرؼ شػديد يجػري فيػه الصػوت النحػراؼ ا"

ف شػػئت مػػددت فيهػػا الصػػوت ولػػيس كػػالرخوةف ألّف طػػرؼ المسػػاف ال  كػػاعتراض الحػػروؼ الشػػديدة وهػػو الػػبلـل وا 
 .(34)"يتحافى عف موضعه وليس يخرج الصوت مف موضع البلـل ولكف مف ناحيتي مستدؽ المساف فوؽ ذلؾ

ري فيػػه الصػوت لتكريػػر  وانحرافػه إلػى الػػبلـل فتحػافى لمصػػوت وهػو حػػرؼ شػديد يجػ" لمصػوت المكػػرروكػذا الشػأف 
 .(22)"كالرخوة ولو لـ يكرر لـ يجر الصوت فيه
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الصػاد، والضػاد، والطػاء، والظػاء، وىػذه الحػروؼ األربعػة إذا وضػعت لسػانؾ : وىػيلمحػروؼ المطبقػة وكذا الشػأف 
 .(22)لمساف ترفعو إلى الحنؾفي موضعيف انطبؽ لسانؾ مف مواضعيف إلى ما حاذى الحنؾ األعمى مف ا

فكػػؿ مػػا سػػوى ذلػػؾ مػػف الحػػروؼ ألف ال ُتْطبػػؽ لشػػيء مػػنيف لسػػانؾ ترفعػػو إلػػى الحنػػؾ وأمػػا الحػػروؼ المنفتحػػة 
 .(21)األعمى

: الواو واليػاء ألّف مخرجيمػا يتسػع ليػواء الصػوت أشػد مػف اتسػاع غيرىمػا كقولػؾ: وىيومنها أيضا الحروؼ المينة 
ف شئت أجريت" الصوت ومددتل وأما األلؼ فهي حرؼ هاٍو اتسع لهواء الصوت مخرجه أشػد مػف  واْيل واول وا 

"اتساع مخرج الياء والواوف ألّنؾ قد تضـ شفتيؾ في الواو وترفع قبؿ الحنؾ
(20). 

فػي إجػراء الخطػاب فػي الخفػة والثقػؿ يف رئيسػييف ىمػا أإّف كؿ ىذه التنوعػات الصػوتية مبنيػة فػي أساسػيا عمػى مبػد
وكيفياتػور فعمػػى المػتكمـ أف يعػػرؼ متػى يجيػػر ومتػػى ييمػس ومتػػى يرقػؽ ومتػػى يفخػـ ومتػػى ُيْطِبػػؽ  واقػع االسػػتعماؿ

ثـ إّف الحروؼ التي تخرج مف أقصى الحمؽ ووسػطو وأدنػاه توصػؼ عػادة، بالثقػؿ أكثػر مػف  .ومتى ينفتح ويسترسؿ
التي تختمػؼ بػدورىا عػف  (24)"وهي أخؼ ألنها مف حافة المساف: "التي تخرج مف حافة المساف، أو كما قاؿ سيبويو

 .Sonorisationحروؼ القمقمة 
أّف مف الحروؼ حروفا مشربة ضغطت مف مواضعهال فػفذا وقفػت خػرج معهػا ": ذكر سيبويو مصطمح القمقمة قائبل

القاؼ والجيـ والطاء والػداؿ والبػاء والػدليؿ : مف الفـ صويت ونبا المساف عف موضعه وهي حروؼ القمقمةل وذلؾ
الِحػػْذْؽ فػػبل تسػػتطيع أف تقػػؼ إال مػػع الصػػويت لشػػدة ضػػغط الحػػرؼ وبعػػض العػػرب أشػػّد صػػوتًا : تقػػوؿعمػى ذلػػؾ 

 .(21)"كأّنهـ الذيف يروموف الحركة
وقػػاؿ الخميػػؿ قبػػؿ ابػػف . (23)تعنػػي القمقمػػة مػػف الناحيػػة المعجميػػة شػػّدة الصػػياح كمػػا فػػي لسػػاف العػػرب البػػف منظػػور

أّف الصػوت يشػتد عنػد الوقػؼ عمػى القػاؼ فُسػّميت لهػذا المعنػى القمقمة شدة الصياحل وشدة الصوتل فكػ"منظور
وُأضيؼ إليها أخواتها لما فيهف مف ذلؾ الصوت الزائد عف الوقؼ عميهف والقاؼ أبينها صوتًا في الوقػؼ لقربهػا 

 .(22)"مف الحمؽ في االستعبلء
ة محػّددة وىػي المحػاؽ بيػذه الذي يخرج مع الحػروؼ المشػربة ال ىػو حركػة وال ىػو حػرؼ لػو وظيفػالصويت إّف ىذا 

الحروؼ ليتمّكف المتحػّدث بيػذه الحػروؼ مػف الوقػؼر ألّنػو يسػتحيؿ أف يحػدث ذلػؾ دونػو، ولػذلؾ قػدـ سػيبويو دلػيبل 
الَحػْذْؽ فػبل تسػتطيع الوقػوؼ عمػى القػاؼ إال مػع الصػويت لشػدة : والػدليؿ عمػى ذلػؾ أنػؾ تقػوؿ: "يدعـ رأيو قائبل
ة الضغط عمى الحرؼ في مخرجور فيؤدي ذلؾ إلى حدوث صويت ليكتمػؿ بػو فتحدث القمقمة بشد. 23"ضغط الحرؼ

 .النطؽ ويؤدي إلى تحريؾ الكبلـ
فػػبل ُيعػػد " الجهػػر والشػػدة: "تحػدث القمقمػػة عنػػد العممػػاء العػرب القػػدامى باجتمػػاع صػػفتيف مػف صػػفات الحػػروؼ ىمػػا 

 .(24)الحرؼ مقمقبل إال إذا كاف شديدا مجيوراً 
 .يمنع النمَفس أف يجري معو حاؿ سكونيا في الوقؼوالجهر جري مع حروؼ القمقمة، تمنع الصوت أف يفالشدة 

ـّ الوقػػوؼ عنػػدىا  بصػػوت الصػػدر انسػػؿ آخػػره وقػػد فػػّر مػػف بػػيف نحػػو النفخػػة يخػػرج مػػع ىػػذه الحػػروؼ المشػػربة إذا تػػ
مف أجؿ وصؿ الكػبلـ  ، وىذا كمو(32)الثنايار ألنو يجد منفذا فسمع نحو النفخة والظاء تجد المنفذ مف بيف األضراس

وفػػي ىػػذا ُبعػػٌد تػػداولي ُيظيػػر مػػا لمصػػوت مػػف أثػػر فػػي بنػػاء  .بعضػو بػػبْعض وجعمػػو خفيفػػا عمػػى المسػػاف قميػػؿ الكمفػػة
الصيخ الصرفية والتركيبية والسياقية وما تحممو مف دالالت متنوعة، وما لذلؾ مف أىمية في تحقيػؽ فصػاحة الكػبلـ 

 .وببلغة الخطاب
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 :ةخاتمػ
فكممػا كػاف  الخفػة والثقػؿف: اثنػيف ىمػا مبػدأيفكؿ مػا تقػّدـ أف سػيبويو، قػد أّسػس الكػبلـ العربػي عمػى  يتبيف لنا مف

 .الكبلـ خفيفًا مأنوسًا لقي القبوؿ واالستحساف وحّقؽ فائدتو المرجّوة منو
االسػػتقراء  وقػد اتسػػمت معالجػة سػػيبويو لمظػػواىر المغويػة والصػػوتية ِبِسػػَمة النظػر االبسػػتمولوجي العميػػؽ المبنػي عمػػى
 .والتتبع الدقيؽ لمتنوعات الميجية وكيفيات األداء كما تبرزىا البيئة المغوية في واقعيا االستعمالي التداولي

ّف كػػؿ ىػػذا يبػػدأ مػػف الظػػواىر الصػػوتيةر إذ الصػػوت ىػػو نػػبض الػػنص، والمشػػافية ىػػي التػػي َتحُكػػـ قواعػػد الػػتمّفظ  وا 
 .التخاطب والتواصؿ بيف الناس  وكيفيات
نمػػا نظػػر إليػػو باعتبػػاره وحػػدة وظيفيػػة لػػـ ينظػػ ر سػػيبويو فػػي كػػؿ ذلػػؾ إلػػى الصػػوت منعػػزال عػػف سمسػػمتو الكبلميػػةر وا 

 .استعمالية حسب مقتضيات الخطاب وظروؼ التواصؿ
إجرائيػػا تػداوليا فػػي تفسػيره لكثيػػر مػػف المسػائؿ المغويػػة ضػاربا األمثمػػة الموضػػحة  –فػػي ىػذا كمػػو  –لقػد كػػاف سػيبويو 

و في كثير مف آرائو المتعمقة بػالظواىر الصػوتية بصػفة خاصػة والمغويػة بصػفة عامػة بعيػداً  عػف لـ يكف سيبوي .ليا
إذا اسػػػتثنينا الجانػػػب التقنػػػي المتعمػػػؽ بالدراسػػػات الصػػػوتية فػػػي  –العممػػػاء المحػػػدثيف فػػػي مجػػػاؿ الدراسػػػات الصػػػوتية 

لمشػػػافية والتخاطػػػب المحققػػػة لنفػػػع كمػػػا أّف نظرتػػػو شػػػاممة لمختمػػػؼ الظػػػواىر المتعمقػػػة با. المخػػػابر الصػػػوتية الدقيقػػػة
 .المؤانسة بيسر الخطاب وخفتو عمى المساف وىنا تكمف أصالة سيبويو

ويمكف في خاتمة ىذه الدراسة أف نذىب إلى أّف الخفة والثقػؿ يمكػف أف تكػوف نظريػة قائمػة بػذاتيا فػي المغػة العربيػة 
 . تحتاج في إظيارىا إلى حّدة الذىف وقوة الخاطر

 
 :سػة ومراجعػػهاهوامػش الدرا

دار األديب لمنشر والتوزيع،  -المجمؿ في المباحث الصوتية مف اآلثار العربية –المكي درار / لممزيد مف التفاصيؿ انظر د -2
 .9، ص2004، سنة 2وىراف، الجزائر، ط

 .9، ص-المرجع نفسو  –انظر  -2
ليمػا موضػعا واحػدا ال يػزوؿ عنػو ويحػدث فييمػا إذا اإلدغاـ ظاىرة صوتية صػرفية تحػدث فػي الحػرفيف المػذيف تضػع لسػانؾ  -3

فأحسػف مػا يكػوف : "وقػاؿ سػيبويو. وفػي حػروؼ المسػاف والثنايػا. كانا منفصميف وفي الحػروؼ المتقاربػة التػي ىػي مػف مخػرج واحػد
  اإلدغاـ 

 –انظػر سػيبويو ..."عداإذا كانا منفصميف، أف تتػوالى خمسػة أحػرؼ متحركػة بيمػا فصػا في الحرفيف المتحركيف المذيف ىما سواء،
 .446ص، 4، الجزء -الكتاب 

الػدار العربيػة لمعمػوـ ناشػروف، منشػورات  –قضايا ابستمولوجية فػي المسػانيات  –محمد المبلخ /حافيظ إسماعيؿ عموي ود/ د -4
 .47، ص2009االختبلؼ، ط ، 

عػػالـ الكتػػػاب الحػػديث، جػػػدارا  –سػػيبويو  إدريػػس مقبػػػوؿ، األسػػس االبسػػتمولوجية والتداوليػػػة لمنظػػر النحػػوي عنػػػد/ د –انظػػر  -5
 .167/ 166،ص2007لمكتاب العالمي، عّماف، األردف، ط ، سنة 

 .48، ص-المرجع نفسو  –انظر  -6
       ،( 1)، الجػػػزء 1983، سػػػنة 3، عػػػالـ الكتػػػب دار الجيػػػؿ، ط -عبػػػد السػػػبلـ ىػػػاروف / الكتػػػاب، تحقيػػػؽ وشػػػرح د –سػػػيبويو  -7

 .21/ 20ص
 .218، ص 4سيبويو، الجزء  -8
 .89، ص1981، سنة 3، دار الشروؽ، مصر، ط -المعقوؿ والبلمعقوؿ في تراثنا الفكري  –زكي نجيب محمود / د -9

 .49، ص -قضايا ابستمولوجية في المسانيات  –محمد المبلخ / حافيظ إسماعيؿ عموي ود/ د -10
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منشورات المجمع المغوي الجزائري،  –مفيوـ الفصاحة السماع المغوي العممي عند العرب و  –عبد الرحمف الحاج صالح / د -11
 .225، 1، ط 2007موفـ لمنشر، الجزائر، 

 .148، ص 1966ترجمة الدكتور صالح القرمادي،  –دروس في عمـ أصوات المغة العربية لجاف كنتينو  –انظر  -12
، مكتبػػة اآلداب، -فػػي القػػراءات والميجػػات  دراسػػة صػػوتية/ أبػػوبكر حسػػيني، النظػػاـ التركيبػػي لمحركػػات العربيػة/ د –انظػر  -13

 .42، ص 2007القاىرة، سنة 
 .117، ص4، الجزء -الكتاب  –سيبويو  -14
 .118، ص نفسوالمرجع  -15
 .262، 1المرجع نفسو، الجزء  -16
لمسػانيات المغػة العربيػة بػيف المشػافية والتحريػر، ضػمف كتػاب بحػوث ودراسػات فػي ا –عبد الرحمف الحاج صالح / انظر د -17

 .64، ص2007الجزء األوؿ، منشورات المجمع الجزائري لمغة العربية، موفـ لمنشر والتوزيع، سنة  –العربية 
 .ـ1968بيروت لمطباعة والنشر، سنة  ، دار صادر لمطباعة والنشر،(ؿ.ث. ـ)مادة  -لساف العرب –ابف منظور  -18
. 283، ص1998، 1دار صػفاء لمنشػر والتوزيػع، عمػاف، األردف، ط  ،-األصػوات المغويػة  –عبد القادر عبد الجميؿ / د -19

 –مجمػػة المجمػع الجزائػػري لمغػػة العربيػػة  –مصػػطمحات المماثمػة فػػي الفكػػر الصػػوتي عنػد سػػيبويو  –نقمتػو عػػف الجيبللػػي بػف يشػػو 
 .206، ص 2003العدد الثاني، ديسمبر 

المغػة العربيػة بػيف  –عبػد الػرحمف الحػاج صػالح / انظػر دو . 130إلػى  117، مػف الصػفحة 4، الجػزء -الكتاب  –سيبويو  -20
 .78، مذكور سابقا، ص-المشافية والتحرير 

 .78/79ص –المرجع نفسو  –انظر  -21
 .78ص –المرجع نفسو  –انظر  -22
 .128/129ص -4الجزء  –الكتاب  -23
 .15، ص1981، الجزائر 2الجزائر، ط ، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، -أحمد فروخي، التجويد الواضح  –انظر  -24
 .130، ص4الكتاب، الجزء  -25
 .113، ص4الكتاب، الجزء  -26
 .74/75، مذكور سابقا، ص -المغة العربية بيف المشافية والتحرير  –عبد الرحمف الحاج صالح / د -انظر  -27
 .114/115، ص4الكتاب، الجزء  -28
 .76ص  -لمرجع المذكور سابقاا –عبد الرحمف الحاج صالح / د –انظر  -29
 .76ص المرجع نفسو، -30
صار االستعراض في إظيار الحركات اإلعرابية واالىتماـ باإلعراب وادعاء التحكـ في العربية ومعرفة أسرارىا الخفية مػف  -31

ييػاميـ المتفػرجيف بػأني. لدف بعض المتفيفييف . ـ ممػوؾ القػوة والشػجاعةأشبو باالستعراضات التي يقّدميا العبو رياضة الكاتش وا 
وال يعنػػي ىػػذا أننػػي ضػػد مػػا يقتضػػيو المعيػػار المغػػوي ألنػػو وسػػيمة أساسػػية فػػي الحفػػاظ عمػػى نظػػاـ المغػػة ولكػػف يجػػب أف نتنّبػػو إلػػى 

 . مقتضيات االستعماؿ وبخاصة في األداءات المنطوقة
 .154، ص4الكتاب، الجزء  -32
 .175الجزء الثاني، ص  –حوث ودراسات في المسانيات العربية ب –نقمتو عف الدكتور عبد الرحمف الحاج صالح  -33
 .156، ص 4الجزء  –الكتاب  -34
 .241/242، 4الجزء  –الكتاب  -35
الخميػػؿ بػػف أحمػػػد الفراىيػػدي منظػػرًا نحويػػػا وعنايتػػو بػػالقراءات وتوجيييػػػا النحػػوي، مجمػػة المجمػػػع  –التػػواتي بػػف التػػػواتي / د -36

 .15، ص 2005، سنة 2 عدد –الجزائري لمغة العربية 
بحػػػوث ودراسػػػات فػػػي  –عبػػػد الػػػرحمف الحػػػاج صػػػالح /، نقمتػػػو عػػػف د56، ص 4الجػػػزء  -شػػػرح كتػػػاب سػػػيبويو  –الرمػػػاني  -37

 .64، ص2الجزء  –المسانيات العربية 
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 .64ص –عبد الرحمف الحاج صالح، المرجع نفسو / د –انظر  -38
 .241/242، ص 4الجزء  –الكتاب  -39
 .65الجزء الثاني، ص  –بد الرحمف الحاج صالح، بحوث ودراسات في المسانيات العربية ع/ د –انظر  -40
 .268، ص 4الكتاب، الجزء  -41
، والنشػر فػي القػراءات العشػر البػف الجػزري، الجػزء 238الجػزء األوؿ، ص  –السيوطي، اإلتقاف في عموـ القرآف  –انظر  -42
 .156/157ص  –قا مذكور ساب –، والتواتي بف التواتي 121، ص 2

 .169ص – 4الجزء  –الكتاب  -43
 .335ص – 4الجزء  –الكتاب  -44
وما  284، ص 2المركز الثقافي العربي، بيروت، لبناف،ط  –طو عبد الرحمف، تجديد المنيج في تقويـ التراث /د –انظر  -45
 .بعدىا
 –ماجػدوليف النبييػي / خالػد األشػيب ود/ ، ترجمػة دفمورياف كولمػاس، دليػؿ السوسيولسػانيات –انظر لممزيد مف التفاصيؿ  -46

 .14/15، ص2009، بيروت، سنة 1مركز دراسات الوحدة العربية، المؤسسة العربية لمترجمة، ط 
 .113ص – 4الجزء  –الكتاب  -47
 .78ص –المغة العربية بيف المشافية والتحرير  –، وانظر الحاج صالح 117/130ص – 4الجزء  –الكتاب  -48
 .79ص –عبد الرحمف الحاج صالح، المغة العربية بيف المشافية والتحرير /د –انظر  -49
 .335ص – 4الجزء  –الكتاب  -50
 .417ص – 4الجزء  –الكتاب  -51
 .169ص – 4الجزء  –الكتاب  -52
 .336ص – 4الجزء  –الكتاب  -53
 .392ص – 1الجزء  –الكتاب  -54
 .417ص – 4الجزء  –الكتاب  -55
 .202ص – 4الجزء  –كتاب ال -56
 .77الجزء األوؿ، ص –عبدالرحمف الحاج صالح، بحوث ودراسات في المسانيات /د –انظر  -57
 .78ص -المرجع نفسو –انظر  -58
، سػػنة 2دار األديػػب لمنشػػر والتوزيػػع، ط  –المكػػي درار، المجمػػؿ فػػي المباحػػث الصػػوتية مػػف اآلثػػار العربيػػة / د –انظػػر  -59

 .108، ص2006
 .98ص –المرجع نفسو  –انظر  -60
 .124ص –المرجع نفسو  –انظر  -61
 .431ص – 4الجزء  –الكتاب  -62
 .432ص – 4الجزء  –الكتاب  -63
ىو الموضع الذي تشترؾ فيو مجموعة مف الحروؼ وتشمؿ مجموعة مف المخارج كما ىو الشأف لحيز الحمؽ الذي : الحيز -64

 .سط الحمؽ، وأدنى الحمؽأقصى الحمؽ، وو : لو ثبلثة مخارج وىي
بشػػير إبريػػر، بنيػػة الخطػػاب العممػػي فػػي كتػػاب سػػيبويو، مخػػارج الحػػروؼ عينػػة، مجمػػة كميػػة  –لممزيػػد مػػف التفاصػػيؿ انظػػر  -65

، فقػػد تػػـ تحميػػؿ ىػػذا 20إلػػى  11، مػػف الصػػفحة 2010سػػنة  7العػػدد  –اآلداب والعمػػوـ اإلنسػػانية واالجتماعيػػة، جامعػػة بسػػكرة 
 .مف خبلؿ بنيات ثبلث ىي البنية التنظيمية والبنية التقنية والبنية المسانية باعتباره نصا عمميا "مخارج الحروؼ"النص 
 .434ص – 4الجزء  –الكتاب  -66
 .434ص – 4الجزء  –الكتاب  -67
 .51/52ص –... المجمؿ في المباحث الصوتية –المكي درار / د -68
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 .435ص – 4الجزء  –الكتاب  -69
 .435ص – 4ء الجز  –الكتاب  -70
 .436ص – 4الجزء  –الكتاب  -71
 .436ص – 4الجزء  –الكتاب  -72
 .435/436ص – 4الجزء  –الكتاب  -73
 .432ص – 4الجزء  –الكتاب  -74
 .179ص – 4الجزء  –الكتاب  -75
 .566/567، ص1، الجزء 1956دار صادر، بيروت،  –لساف العرب  –ابف منظور  -76
 .49، ص1967مطبعة العاني، سنة  –يف، تحقيؽ الدكتور عبد ا درويش الع –الخميؿ بف أحمد  -77

، مركز 14/15العدداف  –رضا زالقي، صفة القمقمة وحروفيا بيف القدامى والمحدثيف، مجمة المسانيات  –وانظر 
.والمقاؿ ميـ كمو. 38، ص2008/2009البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، سنة   

 .179ص – 4الجزء  –الكتاب  -78
 .39ص –مذكور سابقا ... رضا زالقي، صفة القمقمة وحروفيا –انظر  -79
 .175ص – 4الجزء  –الكتاب  -80

 :مراجػػػع الدراسػػة

مكتبػػة اآلداب، القػػاىرة، سػػنة  –النظػػاـ التركيبػػي لمحركػػات العربيػػة دراسػػة صػػوتية فػػي القػػراءات والميجػػات  –أبػػوبكر حسػػيني  -2
1222. 

 .2432، الجزائر 1الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، ط  –التجريد الواضح  –روخي أحمد ف -3

عالـ الكتاب الحديث، جدارا لمكتاب المبنػاني،  –األسس االبستمولوجية والتداولية لمنظر النحوي عند سيبويو  –إدريس مقبوؿ  -4
 .1222، سنة 2عّماف، األردف، ط 

مجمػػػة كميػػػة اآلداب والعمػػػوـ اإلنسػػػانية  –فػػػي كتػػػاب سػػػيبويو، مخػػػارج الحػػػروؼ عينػػػة بنيػػػة الخطػػػاب العممػػػي  –بشػػػير إبريػػػر  -5
 .1222، سنة 2واالجتماعية، جامعة بسكرة، العدد 

الخميؿ بػف أحمػد الفراىيػدي منظػرًا نحويػا وعنايتػو بػالقراءات وتوجيييػا النحػوي، مجمػة المجمػع الجزائػري  -التواتي بف التواتي  -6
 .1221سنة ، 1عدد  –لمغة العربية 

، 1العػدد  –مصطمحات المماثمة في الفكر الصوتي عنػد سػيبويو، مجمػة المجمػع الجزائػري لمغػة العربيػة  –الجيبللي بف يشو  -7
 .1220ديسمبر 

 .2432مطبعة العاني، سنة  –العيف، تحقيؽ الدكتور عبد ا درويش  –الخميؿ بف أحمد  -8

 .2433ترجمة صالح القرمادي،  –العربية  دروس في عمـ أصوات المغة –جاف كانتينو  -9

الػػػدار العربيػػة لمعمػػػوـ ناشػػروف، منشػػػورات  –قضػػػايا ابسػػتمولوجية فػػػي المسػػانيات  –حػػافيظ إسػػػماعيؿ عمػػوي وامحمػػػد المػػبلخ  -:
 .1224، 2االختبلؼ، ط 

مركػػز البحػػث العممػػػي ، 24/21العػػدد  –صػػفة القمقمػػة وحروفيػػا بػػيف القػػػدامى والمحػػدثيف، مجمػػة المسػػانيات  –رضػػا زالقػػي  -21
 .1223/1224سنة  –والتقني لتطوير المغة العربية 

 .2432، سنة 0دار الشروؽ، مصر، ط  –المعقوؿ والبلمعقوؿ في تراثنا الفكري  –زكي نجيب محمود  -22

 .1المركز الثقافي العربي، بيروت، لبناف، ط –تجديد المنيج في تقويـ التراث  –طو عبد الرحمف  -23

 .2430عالـ الكتب، دار الجيؿ، سنة  –الكتاب، تحقيؽ وشرح عبد السبلـ ىاروف  –و سيبوي -24

، 1دار األديػػب لمنشػػر والتوزيػػع، وىػػراف، الجزائػػر، ط –المجمػػؿ فػػي المباحػػث الصػػوتية مػػف اآلثػػار العربيػػة  –المكػػي درار  -25
1224. 

 .2433دار صادر لمطباعة والنشر، بيروت، سنة  –لساف العرب  –ابف منظور  -26
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الجػػزء األوؿ، منشػػورات المجمػػػع الجزائػػري لمغػػػة  –بحػػوث ودراسػػػات فػػي المسػػانيات العربيػػػة  –عبػػد الػػرحمف الحػػػاج صػػالح  -27
 .1222العربية، موفـ لمنشر والتوزيع، سنة 

ع الجزائري الجزء الثاني، موفـ لمنشر والتوزيع، المجم –بحوث ودراسات في المسانيات العربية  –عبد الرحمف الحاج صالح  -28
 .1222لمغة العربية، سنة 
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 الوحي في التأويؿ لفظ دالالت

 أحمد مداس. د
 قسـ األدب العربي
 بسكرة -جامعة محمد خيضر

 

 ممخص
ًَ  قرآنا الوحي في واردةال معانيو عند لموقوؼ بالدراسة  التأويؿ لفظ المقاؿ ىذا يتناوؿ  عمى يتكئ وىو. وسنًة
 :المعاني مف أربعة عف يخرج وال فييما، الواردة واألحاديث اآليات

 . الحقيقة وعمى باالستبداؿ لمتعبير، المعادؿ التأويؿ -1
 . لمفيـ المعادؿ التأويؿ-2
 .المكذبيف عقاب تمـز التي لمحقيقة المعادؿ التأويؿ -3
 .البشر عند ظنا إال تدرؾ ال التي المعرفة مف المطمؽ وىو(. والمتشابو المحكـ: )ا ىإل المرفوع التأويؿ-4

 
 :مقدمة
 رالمتكمـ قصد إدراؾ في بحث مجممة بصورة التأويؿ

 وجو عمى الذىف في ينطبع الذي الفيـ ىو إذ
 عند المحاكاة فعؿ بعد مف المؤوؿ عند التخييؿ
 المدارؾ متعددا،وكانت المؤوؿ كاف ولما. المتكمـ
 يتـ ال القصد فيـ فإف متغيرةر والظروؼ مختمفةً 
 جممة عند التمفظ زمف كاف كما الصورة بنفس

 قائمو، عف وانقطع مكتوبا كونو عف فضبل المؤوليف،
 ىدؼ إف .فيمو في واالختبلؼ التعدد يبيح مما

بو    اتصؿفيما و أ   المعنى في البحث ىو التأويؿ
 الوصوؿ بغية تحميؿوال تفسيرالو  شرحبال االرتباطو 

 إلى الممفوظ صرؼو  ،البعيدة النص طبقاتإلى 
ف ، حتىالمؤوؿ عند يتعيف بما حقيقة معناه المراد  وا 

 عما لمممفوظ اوصرف المذىب في ابعد األمر تطّمب
 استناد بحكـ ذلؾ، الحتمالو التمفظ زمف بو أريد

 . الصارؼ الدليؿ لىإ التأويؿ

 Résumé                                             

L’interprétation dans le discours religieux est 

l'objet de cet article qui se base sur les versets 

coraniques et les paroles du prophète (al 

hadith al charif) pour désigner l'ensemble des 

sens, qui sont : 

1-l'interprétation avec substitution à base 

religieuse sociale ou  linguistique, 

2-l’interprétation égale à la compréhension, 

3- l’interprétation comme vérité nécessitant la 

punition des désobéissants, 

4-la connaissance suprême et absolue qui ne 

peut être connue que partiellement chez les 

humains. 

 
ت ىػػػذه ىػػي الحقيقػػة فػػػي كػػبلـ البشػػر واعتقػػػاداتيـ، جػػاءت الحاجػػة لتتبػػػع مفيػػـو التأويػػؿ فػػػي كػػؿ أشػػػكاؿ كانػػ ولمػػا

 .بما فييا الخطاب الدينيالخطاب
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وأوؿ المحطات في الخطاب الديني الوقوؼ عمى دالالت لفظ التأويؿ مف خبلؿ الوحي قرآنا وسنًة والكشؼ عنيا، 
 .معا الغربييفو  العرب عند الخطابىذا  عمىر في أصولو معقودا وقد كاف األم

 :دالالت لفظ التأويؿ في الوحي -

ـُ المفظ في سياقاتو في القرآف والحديث (interprétation)التأويؿ  بأي المعاني جاء لفظ  المختمفة؟ ؟ وكيؼ ُيفَي
األربعة التالية، التي يتحدد معيا مفيـو يعطي المحاور ( القرآف والسنة)إف تتبع ىذا المفظ في مصادر الوحي 

 .التأويؿ
 :التأويؿ المعادؿ لمتعبير أو التأويؿ في مدارج الرؤيا -2

إذ قَػػاؿ ﴿ : ورد لفػػظ التأويػػؿ بيػػذا المعنػػى فػػي القػػرآف الكػػريـ فػػي عػػدة مواضػػع مػػف سػػورة يوسػػؼر ففػػي قولػػو تعػػالى
 صًبػا َوالشَّػمَس َوالَقَمػَر َرَأيػُتُهـ لػي َسػاجديفل قَػاَؿ  يػاُبَنيَّ اَل َتقُصػػَأَبػت إنػي َرَأيػت َأَحػَد َعَشػَر َكوكَ اُيوُسػُؼ أَلبيػه  يَ 

ُمػَؾ ِمػف َتأِويػػِؿ ُرؤَيػاَؾ َعمَػى إخَوتػَؾ َفَيكيػُدوا لَػَؾ َكيػػًدا إفَّ الشَّػيَطاَف لئلنَسػاف َعػُدٌو ُمبػيفل َوَكػػَذِلَؾ َيجَتِبيػَؾ َربُّػَؾ َوُيَعمّْ 
ُـّ ِنعَمتَػػُه َعمَ  ـٌ اأَلَحاِديػػِث َوُيػػِت سػػَحاَؽ ِإفَّ َربَّػػَؾ َعِمػػي ـَ َواِ  يػػَؾ َوَعمَػػى آِؿ َيعقُػػوَب َكَمػػا َأَتمََّهػػا َعمَػػى َأَبَويػػَؾ ِمػػف َقبػػُؿ ِإبػػَراِهي

وجػرى  .(1)(الرؤيػا تعبيػر يعنػي: واحد وغير مجاىد قاؿ ﴾اأَلَحاِديثِ  َتْأِويؿِ  ِمف َوُيَعّمُمؾَ ﴿: )قاؿ ابف كثير. (2)َحِكيـ﴾
 َمثْػَوا ُ  َأْكِرِمػي اِلْمَرَأِتهِ  مْصرَ  ِمف ٱْشَتَرا ُ  ٱلَِّذي َوَقاؿَ ﴿: ت الموالية مف ذات السورة في قولوعمى ىذا التفسير في اآليا

ِلؾَ  َولَػداً  َنتَِّخَذ ُ  َأوْ  َينَفَعَنآ َأف َعَسى    َعمَػى   َغاِلػبٌ  َوٱلمَّػهُ  ٱأَلَحاِديػثِ  َتْأِويػؿِ  ِمػف َوِلُنَعمَمػهُ  ٱأَلْرضِ  ِفػي ِلُيوُسػؼَ  َمكَّنَّػا َوَكػذ 
 فَػاِطرَ  ٱأَلَحاِديػثِ  َتْأِويؿِ  ِمف َوَعمَّْمَتِني ٱْلُمْمؾِ  ِمفَ  آَتْيَتِني َقدْ  َرب﴿: وفي قولػو. (3)﴾َيْعَمُموفَ  الَ  ٱلناسِ  َأْكَثرَ  َولَػ ِكفَّ  َأْمرِ ِ 
اِلِحيفَ  ْقِنيَوَأْلحِ  ُمْسِمماً  َتَوفَِّني َوٱآلِخَرةِ  َيانٱلدُّ  ِفي َوِليي َأنتَ  َوٱأَلْرضِ   اَواتِ ػٱلسَّمَ   . (4)﴾ِبٱلصَّ

، وكميػـ حصػروا األحاديػث وتأويميػا فػي (2)وعند السػيوطي والمحمػي (3)والفخر الرازي (1)والحاؿ نفسو عند الزمخشري
ومػنيـ مػف عمػـ الممفػوظ ليشػػمؿ الرؤيػا وغيرىػا مػف العمػـو كمػا فػي موضػع آخػػر . الرؤيػا والمنػاـ، وخصصػوىا لػذلؾ
، وىمػػا أشػػمؿ مػػف الرؤيػػا منفػػردة، (3)عمػػى أنيػػا القػػدرة والعمػػـ ومػػف ذلػػؾ تعبيػػر الرؤيػػاعنػػد الفخػػر الػػرازير فقػػد فسػػرىا 

، ثػػـ يعقػػب فػػي موضػػع آخػػر بػػأف المػػراد أف (:)(أحاديػػث األمػػـ والكتػػب ودالئػػؿ التوحيػػد)ولػػذلؾ يؤكػػد القرطبػػي أنيػػا
يسػػتدعي العمػػـ والتأويػػؿ فتكػػوف األحاديػػث جامعػػة الرؤيػػا وغيرىػػا، ممػػا . (22)(نعممػػه تأويمػػه وتفسػػير  وتأويػػؿ الرؤيػػا)

بيػذا جػاء . (22)والتفسير، وقد عينيا أبو حياف األندلسي بعبارة الرؤيػا وعواقػب األمػور وغرائػب الػدنيا والعمػـ والحكمػة
مػػا أف يكػػوف جػػزًءا مػػف المعرفػػة التػػي يحصػػؿ بيػػا  تعيػػيف لفػػظ التأويػػؿ مرتبطػػا بالرؤيػػار إمػػا أف يكػػوف ىػػو التعبيػػر وا 

 . التعبير

في منامو، وتوقػع أبػوه أف تكػوف خيػرا، فنيػاه  -عميو السبلـ-بعد رؤيا رآىا يوسؼ ( تأويؿ)اء لفط وعمى كؿ، فقد ج
عػػف قصػػيا عمػػى إخوتػػو خوفػػا مػػف الكيػػد لػػو، ألنػػو توقػػع أف يػػدرؾ اإلخػػوة أنيػػا رؤيػػا خيػػر، وفػػي ىػػذا دليػػؿ عمػػى أف 

ـّ النػػاس جميعػػا ودوف غيػػر مخصػػوص بشػػخص بعينػػو، ولكنػػو يعػػ –توقػػع الخيػػر والشػػر – (anticipation)التوقػػع
حقيقػة الرؤيػا فػي ىػذا الموضػع، رغػـ أف ا يشػير لنبيػو باالختيػار وتعميمػو  يغيػر أف ظػاىر اآليػات ال يبػد. تمييز

وتػأخر التأويػؿ حتػى جعميػا ا حقػا فػي نفػس السػورة بعػدما جمػع ا بينػو . تأويؿ األحاديث، وذلؾ مف تماـ النعمػة
ػػَذا َأَبػػتِ اي   َوقَػػاؿَ  ﴿: عػػالىوبػيف أىمػػو مػػف جديػػد، فقػػد قػػػاؿ ت  أي) (21)﴾َحقّػػا َربػػي َجَعَمَهػػا قَػػدْ  َقْبػػؿُ  ِمػػف ُرْؤَيػػايَ  َتْأِويػػؿُ  هَ 

ر (24) (األمػر إليػه يصػير مػا عمػى يطمػؽ التأويػؿ فػفف األمػرل إليػه آؿ مػا هػذا)، ثـ أردؼ بأف (13)(صدقا صحيحة
خوتوفكاف أبواه الشمس والقمر،  خػروا لػو جميعػا سػجدار فجػاءت الرؤيػة عمػى حقيقتيػا  الكواكب المعينة عددًا، وقد وا 

وعميػور . (21)مف حيث السجود لو، وجاءت رمزية مف حيث قياـ األبويف في الحقيقػة مقػاـ الشػمس والقمػر فػي الرؤيػا
تأويػؿ يوسػؼ لمرؤيػا جػاء بعػد /وتعبيػر. يفترض أف يكوف الرمػز حاضػرا فػي كػؿ مػا يسػتدعي إعمػاؿ الفكػر بالتأويػؿ
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ر أي أدرؾ فحػػػػػػوى رؤيػػػػػػاه بعػػػػػػد سػػػػػػنيف مػػػػػػف حػػػػػػدوثيا، وكػػػػػػذلؾ يمكػػػػػػف أف يغيػػػػػػب الفيػػػػػػـ لػػػػػػدى حػػػػػػيف مػػػػػػف الػػػػػػدىر
وعصػورا، ثػـ يػأتي مػف تجتمػع لػو مفػاتيح التأويػؿ فيػدرؾ مػا لػـ يسػتطعو أىػؿ زمػاف  دىػورا (l'interprète)المؤوؿ

 .صاحب الممفوظ
 (recepteur)ييػا األوؿتخفى عمى متمق (signifies)في زمف نشأتيا مدلوالت (énoncés)كما تحوي الممفوظات

سػواء تػػأخر الػزمف كثيػػرا أو قمػػيبلر ألف  اإال بمركػػز خػارجي ظػػاىر، أو داخمػي خفػػي بعػد جمعيػػا بأحػد ىمػػ ؾوال تػدر 
عميو تتطمب أدلة عمى ذلػؾ مػف المتػوفر مػف السُّػبؿ كقػرائف وشػواىد، وىػو  ؿإقامة العبلقات بيف الممفوظات وما تحي
ج الخاصػة الػػذيف تمكنػػوا مػف المعػػارؼ اإلنسػػانية، وأدركػوا كيفيػػة استفصػػاؿ لػيس متاحػػا لكػؿ النػػاس، بػػؿ ىػو مػػف نتػػا

أنيػا رؤيػا خيػر دوف تفصػيؿ أحػداثيا فػػي  -عمييمػا السػبلـ-وفػي مثػاؿ يوسػؼ ىػذا، أدرؾ ىػو وأبػػوه . األدلػة المغويػة
نمػػا تػػـ الفيػػـ بعػػد سػػنيف لمػػا تمكػػف يوسػػؼ مػػف صػػنع التكػػافؤ لرؤيػػا بػػيف أحػػداث ا (équivalence)زمنيػػا األوؿ، وا 

 .وأحداث الواقع القائـ 
عمػى عموميػا ثػـ يعكػؼ عمػى حػؿ سػرىا زمنػا حتػى يتسػنى لػو التأويػؿ  ؿيفترض أف يتوقع المؤوؿ مػف الرؤيػا مػا يػد

وعميور فتعبير الرؤيا ىو مرور مف حالة التوقػع التػي ترافػؽ أحػداث الرؤيػا . (23)المناسب الذي يكشؼ حقيقتيا بدليؿ
يػػا التأويػػؿ، وىػػو تحػػوؿ يػػتحكـ فيػػو عػػامبل الػػزمف والػػدليؿ كنحػػو الشػػاىد والقرينػػة، وفػػي إلػػى حالػػة الحقيقػػة التػػي يطرح

 .حاؿ رؤيا يوسؼ ىنا ىو الواقع نفسو
 حقيقة=  تأويؿ         زمف           رؤيا=  توقع

 طويؿ                            
 تحّوؿ  

. الّسػجَف  َفَتَيػػاف  قَػاَؿ  َأَحػػُدُهَما  إّنػي َأَرانػػي َأعصػُر  َخمػػًرا  َوَدَخػَؿ  َمَعػػهُ ﴿: وفػي الموضػع الثػػاني، قػاؿ جػؿم وعػػبل
َوقَػػػاَؿ  اآلَخػػػُر  إّنػػػي  َأَرانػػػي  َأحمػػػُؿ  فَػػػوَؽ  َرأسػػػي ُخبػػػًزا َتأُكػػػُؿ  الطَّيػػػُر  منػػػُه  َنّبئَنػػػا بَتأويمػػػه  إنَّػػػا َنػػػَراَؾ مػػػَف  

ويؿ وصفة اإلحساف، مما يزكي اجتماعيمػا فػي لقد اجتمع ليوسؼ مف ممفوظ اآلية القدرة عمى التأ (22)الُمحسنيَف﴾
 يَّ ﴿ َيػا َصػاحبَ : نفسػو، فقػاؿ معبػرا ومػؤوال( التعييػر)التأويػؿ  هذات واحدة تممػؾ مػا ال يممكػو غيرىػا، وذلػؾ مػا يؤكػد

ػػا اأَلَخػػُر َفُيصػػَمُب َفَتأُكػػَؿ  الطَّيػػُر مػػف َرأسػػه ُقضػػ ػػا َأَحػػٌدُكَما َفَيسػػقي َربَّػػُه َخمػػًرا َوَأمَّ َي اأَلمػػُر الَّػػِذي ِفيػػِه الّسػػجف َأمَّ
 : لقد وقع التأويؿ في ىذا الموضع عمى الحقيقة، وجاء التعبير كما يمي (23) ﴾َتسَتفِتَياف

ونػاؿ الرائػي مػا رآه فػي منامػو، وىػو ممػا تعػارؼ عميػو (.  سػيد ) وقوع رؤيا أحدىما حقيقة بعصػر الخمػر لربػو  .1
ـ أف نكتة نكتتػه أو خيػرا وصػؿ إليػه فتصػيبه تمػؾ النكتػة عجب الرؤيا أف الرجؿ يرى في المنا)أىؿ التعبير فمػف 

دالػة عمػى نفسػيا ومسػاوية لمعناىػا المعػروؼ  (signe)فجػاءت كػؿ عبلمػة. (19)(ذلؾ الخير بعينه ؿبعينهال أو ينا
 .عند رائييا وعند الناس بما يعادؿ العرؼ السائد 

نمػا تحػوؿ أكػؿ الخبػز إلػى تحوؿ رؤيا اآلخر إلى الصمب وما تبعو مف أمر الطير، ونػاؿ الثػان .2 ي أكثػر مػا رآه، وا 
رأيتنػي فػي : أعشى همذاف لمشعبي)صمب بقمب لموضع القائـر ألف حاؿ الرائي تستدعي ىذا التحوؿ، ومثمو كقوؿ 

أنت رجؿ استبدلت الشعر بالقرآفل فعدؿ بالبر والشعير عف أصمها لحػاؿ : النـو بعت برا بشعيرل فقاؿ له الشعبي
قػد  (20)(رجؿ مف أصحاب الرأيل لتأّوؿ فيه العابر استبداله الػرأي بػاألثر او رأى مثؿ هذ  الرؤيوأسبابهل ول ؿالرج

قػػد  -عميػو السػبلـ–عميػو حػػاؿ الرائػي، ويكػوف يوسػػؼ  تعمػى مػػا دلػ (substitution)وقػع التأويػؿ ىنػػا باالسػتبداؿ
 . زمف في السجف رأى في حاؿ الرائي ما جعمو ينحو إلى ىذا التأويؿ، وقد عاش معو حينا مف ال
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ـم معو الحكـ الذي سيقع في زمنو قضاًء وقدًرا. 0 ـم التعبير وَت  .َت

 الَ ﴿: التأويػػؿ عػػف جيػػؿ أو تخمػػيف بػػؿ كػػاف عػػف عمػػـ ودرايػػة مسػػبقة محمولػػة فػػي قولػػو تعػػػالى/لػػـ يكػػف التعبيػػر. 4
ِلُكَمػػا َيْأِتيُكَمػػا َأف َقْبػػؿَ  ِبَتْأِويِمػػهِ  َنبَّْأُتُكَمػػا ِإالَّ  ُتْرَزَقاِنػػهِ  َطَعػػاـٌ  َيْأِتيُكَمػػا ػػا ذ  ﴾ َعمََّمِنػػي ِممَّ فػػاجتمع لػػو مػػع صػػحة  .(12) َربػػي 

 . التأويؿ والتعبير، العمـ وقبمو اإلحساف، وىو الشاىد عمى خصوصية المؤوؿ والمعبر
سػرا لـ يستمـز التعبير ىنا زمنا بػؿ جػاء فوريػا لحػدوث العمػـ بػو مبكػرا، وغػاب التوقػع تمامػا عنػد السػائميف، فاستف. 1

 :وكاف االختبلؼ عف سابقتيا في الزمف والوقوع عمى الحقيقة، رغـ بعض التحوؿ. مع الجيؿ الكمي
 [الزمف عامؿ معه مسبؽ انتفى حقيقة واقعة بعمـ= تأويؿ             أولي توقع غير مف رؤيا]

 ِمْنُهَمػا َنَجػا ٱلَّػِذي َوَقاؿَ   ِبَعاِلِميفَ  ٱأَلْحبَلـِ  ِويؿِ ِبَتأْ  َنْحفُ  َوَما َأْحبَلـٍ  َأْضَغاثُ  ﴿َقاُلو اْ : وفي موضع آخر، قاؿ جؿ وعبل 
  .(11)﴾ َفَأْرِسُموفِ  ِبَتْأِويِمهِ  ُأَنبُئُكـْ  َأَناْ  ُأمَّةٍ  َبْعدَ  َوٱدََّكرَ 

 : ـأوؿ ما يفي و
 .الرؤيا تختمؼ عف األحبلـ الموصوفة باألضغاث  .2

 . ؿأضغاث األحبلـ ال تؤو  .1

 .إذا عجزوا عف تأويميا و يراىا غيرىـ رؤيا قد يراىا بعض المؤوليف حمما  .0

والعػػػرافيف فػػػي تفسػػػير رؤيػػػا البقػػػرات، فأكػػػدوا أف البقػػػرات رمػػػز لمسػػػنيف،  -عميػػػو السػػػبلـ-وىػػػو الحاصػػػؿ بػػػيف يوسػػػؼ 
إف . العجاؼ منيف شػداد، والسػماف مػنيف يعػـ فػييف الخيػر، وىػف أسػبؽ وقوعػا مػف السػالفات ليػتـ االسػتعداد والتييػؤ

 َبقَػَراتٍ  َسػْبعِ  ِفػي َأْفِتَنػا ٱلصػديؽُ  َأيَُّهػا ﴿ُيوُسػؼُ : قع موقع التساؤؿ ممػا يسػتدعى الفتػوى ولػذلؾ قػاؿوقت الرؤيا ىنا و 
 .  (10) َياِبَساٍت﴾ َوُأَخرَ  ُخْضرٍ  ُسنُببَلتٍ  َوَسْبعِ  ِعَجاؼٌ  َسْبعٌ  َيْأُكُمُهفَّ  ِسَمافٍ 

تي ىي مف ا، والممػؾ الػذي لػـ يفقػو رموزىػا، وىػي والقاعدة ىنا أف المؤوؿ المعبر يفتي لقيامو وسيطا بيف الرؤيا ال
. ىنػػا تحػػذير وتبشػػيرر فأمػػا التحػػذير فمػػف السػػبع العجػػاؼ، وأمػػا التبشػػير فبالسػػبع الحسػػاف والعػػاـ اآلتػػي بعػػد العجػػاؼ

وفػػي . والفتػوى لػػيس مػػف الضػػروري أف تقػػع صػػحيحة، فقػػد يخطػػئ المفتػػي مجتيػػدا، كمػػا يخطػػئ المػػؤوؿ معبػػرا الرؤيػػا
. قػرار التأويػػؿ والتعبيػر قػػائـ عمػى رؤيػػا المنػاـ، التػي تجػػد فػي الحقيقػػة حقيقتيػا بعػػد التعبيػر والوقػػوع حػاؿ يوسػؼ فػػإف

فيػػي استشػػراؼ تبشػػير أو تنػػذير مػػف وضػػع آت، وتمػػؾ ىػػي الصػػورة التػػي تمقفيػػا الشػػعراء ليجعمػػوا مػػف شػػعرىـ رؤى 
إف آخر اآلية قرينة تبيح إقامة . ع الحاؿتحمؿ االستشراؼ والتنبؤ بالمستقبؿ، بناًء عمى ما ىو كائف وموجود في واق

ف كػاف  التكافؤ بيف البقرات والسنابؿر فيكوف مدار التأويؿ قائما عمى توقػع أف تكػوف البقػرة رمػزا لمجػدب أو لمنمػاء، وا 
قػائـ أيضػا عمػى  االتعبيػر ىنػ/ إف التأويػؿ . في الحقيقة ال يدؿ عمى ذلؾ شيء مف عرؼ المغة خػارج الرؤيػا والتوقػع

ِلُكَمػا: ، ألف عاصر الخمر يحمؿ في معرفتػو يقينػا مػا ذكػره يوسػؼ سػابقاالعمـ ولػذلؾ  .(14) ﴾ َربػي   َعمََّمِنػي ِممَّػا ﴿ ذ 
 .(11)َفَأْرِسُموِف﴾ ِبَتْأِويِمهِ  ُأَنبُئُكـْ  ﴿ َأَناْ : جـز في قولو

ىػذا الموضػػع، فمػػا  يتسػػاوى طرفاىػػا رغػـ التباعػػد الػػداللي بينيمػا فػػي غيػػر (équations)أعطػى التأويػػؿ معػادالت 
  ؟(13)العبلقة بيف البقرة والسنة، وبيف العجؼ والّشدة، وبيف السمنة والخصب

 اإلحالية (syntaxiques)  التركيبية   عبلقاتيا مف تأويميا  تصنع  الرؤيا  في  العبلقات أف يبدو
(connotatives)، اإلشارية طبيعتيا مف ال(dénotatives)فقد السماف، يأكمف حيف العجاؼ البقرات ألف ر 

 ونماءً  خصبا راالخضرا   يكوف   ل(يابسات وأخر خضر سنببلت وسبع:)ومف...والقحط، والصعوبة الشدة اكتسبف
 لزمف تحديدا البقرات بعد السنابؿ حديث وورد. لمزمف وتحديدا تعيينا والعدد وحاجة، وعوزا جدبا واليبس ووفرة،
 سياؽ ولكف عاـ، أنو عمى يدؿ ما العبلقات في وليس الثاني، الرخاء زمف ثـ بعده، الشدة وزمف األوؿ الرخاء
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 وتعود األزمة، وتنجمي الفرج يأتي وبعدىا والشدة، لمقحط والثانية والخير، لمنماء أوالىما سبعتاف تتتابع أف التأويؿ
 بمسار يرتبط حدث ماو  معا، وتبشير تحذير فيي  ، حقيقة يقع لما تقريرا الرؤيا في ألف عيدىار سابؽ إلى الحياة
 إلى الخاصة أزمتو مف وخرج خزائنيا، عمى جعمتو التي العمؿ إحدى وىي مصر، في-السبلـ عميو-يوسؼ عيش
 وقمة الضعؼ مف حياتو في وتحّوؿ الحكـ، مف عيد في الفرج نحو بيـ ويسير الناس، أزمة ليتولى الواسع، ا فرج

 والكمي الجزئي التحوؿ يعيش جعمو ىنا التعبير إف. المؤل عمى براءتو ا ويكشؼ التدبير، وحسف القوة إلى الحيمة
 عبده بو ا أّيد مما وذلؾ ،(27) ﴾ َربؾَ  ِعندَ  ٱْذُكْرِني ﴿: السجف في صاحبيو مف لمناجي قولو نفيـ ولذلؾ معا،

 المذيف والسجف ؽالرّ  أزمة لتعدي مفتاحا فجعمو الناس، يحتاجو الذي األحاديث تأويؿ مف -السبلـ عميو- يوسؼ
 وقدرتو تدبيره وحسف بعممو إليو، الحكـ صار فقد وأكبر، أعظـ ىو ما  بذلؾ وناؿ حؽ، وجو غير مف ليما تعّرض
 . اإلدراؾ عمى

 الصورة وتحّوؿ ،(l'écart)االنزياح وتبيح التكافؤ تصنع المؤوؿ، إدراكات فييا تتحكـ آليات الرؤيا لتعبير أف يبدو
 بو يستدؿ ما قتيبة ابف وضع وقد. الرائي واقع في متحققة مفيومة صورة إلى (l'image ambiguë)الغامضة
 في المجمؿ وىو واالستبداؿ، الحقيقة ىما أصمييف عمى يقـو كميتو في الوضع أفّ  غير ،(28)والتعبير أويؿلمت المؤوؿ

 :يمي ما

 : التأويؿ باالستبداؿ -1.1

 :وفيو فرعاف

 : قرينة أو دبشاه استبداال التأويؿ 1.1.1

 :آية الشاهد-1.1.1.1

 :يأتي كما التمثيؿ ويكوف والتأويؿ، المذىب صحة عمى شاىدا بوصفيا بآية المبدؿ إلى الصرؼ يقع

 .(14)﴾ مَّْكُنوفٌ  َبْيٌض  َكَأنَُّهفَّ  ﴿: البيض نساء لقولو عز وجؿ -

 .(02) ﴾ لَُّهفَّ  ِلَباٌس  ـْ َوَأْنتُ  لَُّكـْ  ِلَباٌس  ُهفَّ  ﴿: المباس يعبر بالنساء لقولو عز وجؿ -
                                      :يكسب ماال، لقولو عز وجؿ فػي قػاروف: والمصيب مفتاحا في المناـ أو مفاتيح - 

 .(31) ﴾...ِبٱْلُعْصَبِة  َلَتُنوءُ  َمَفاِتَحهُ  ِإفَّ  َمآ ﴿    

 مفَ  ُيْخِرُجُهـْ  آَمُنواْ  ٱلَِّذيفَ  َوِليُّ  ٱلمَّهُ  ﴿ :تعالى ا قاؿ  الضبللة والظممة. اليدى وىو:  التأويؿ في النور –
 .(32) ٱلنُّوِر﴾ ِإَلى ٱلظُُّمَماتِ 

 : حديث الشاهد -2.1.1.1
 ويمثؿ التعبير، ليذا الشاىد فيو الحديث، عميو دؿم  ما عمى قائما التأويؿ ويكوف بحديث، المبَدؿ إلى الصرؼ يقع
 :يمي بما لذلؾ قتيبة ابف
أنو قد بمػخ إلػى السػماء، وبمػخ أعنػاف : لما جرى عمى ألسنة الناس فيمف شرؼ...صعد السماء ناؿ الشيادة  مف) -

 [الطويؿ:]-صمى ا عميو وسمـ–وأنشد النابغة الجعدي النبي . السماء وارتقى في األسباب
نَّا َلَنرُجو َفوَؽ َذلَؾ َمظ  َهَرا َبَمغَنا السََّماَء َمجَدَنا َوُجُدوَدَنا     َوا 

صػمى ا عميػو وسػمـ –، فقػاؿ رسػوؿ ا إلػى الجنػة:"فقاؿ "؟"إلى أيف يا أبا ليمى:"-صمى ا عميو وسمـ-فقاؿ لو 
 .(00) "(إف شاء ا"–
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 :االجتماعي المغوي العرؼ الشاهد -3.1.1.1
: وصاؼ عمى الميف، فػويكوف االستبداؿ بالمثؿ السائر والمفظ المبذوؿ، لما جرى عمى ألسنة الناس مف إطبلؽ األ

مف يرى أف في يمنى يديه طوال )..و .(01)  (الحطاب نماـ)و. (04) (القناص رجؿ ذو مكر)و( الصائغ رجؿ كذوب)
البكاء فرحل ما لـ يكف معه رنة وال صػػػوتل والفػػػػرح )و. (03) (أكثر عطاء: إنه مصطنع المعروؼل أي

 والعدو حرب السيؿ عدو هاجـ والطاعوف  و  ل   ب طاعوفوالحر ..داخؿ القبر يسجف)و .(02)(حزف..والضحؾ
 .(49) (سيؿ الهاجـ

 المبدؿ إلى صارؼ شاىد وال قرينة غير مف الحر االستبداؿ أساس عمى قيامو رغـ والمقموب، بالضد التأويؿ يقع
 .، وىو ما يقـو مقاميمااجتماعيا الناس عميو تعارؼ ما غير

 :ة البعيدةالتأويؿ بالقرينة الداخمي-4.1.1.1

يقػع االسػتبداؿ مػف غيػر شػاىد وال قرينػة خارجيػة، بػؿ بالقرينػة الداخميػة البعيػدة، فتغيػر االسػـ إلػى القػبح أي أصػابتو 
كػاف ذلػػؾ انتقػػاال إلػى خيػػر فػػي ...وتحػػّوؿ االسػـ إلػػى معنػػى الصػبلح والخيػػر .(04)عاىػة فػػي بدنػو وصػػار يػػدعى بيػا

 . قرائف بعيدة تستمـز تعدي ما تشير إليو إلى ما تحيؿ عميووىذه . (42)[صالح –جعفر/سعيد-مره]معنى االسـ
 :قرينة وال شاهد غير مف الحر باالستبداؿ التأويؿ -5.1.1.1

يعطػػػػػي التأويػػػػػؿ تسػػػػػاويا بػػػػػيف عبلمتػػػػػيف فػػػػػي وضػػػػػعيف مختمفػػػػػيف، وال عبلقػػػػػة بينيمػػػػػا إال حػػػػػاؿ الرائػػػػػي ومعػػػػػارؼ 
مػف رأى أنػه مصػموب أصػاب رفعػه مػػف )، و(42) (وبكفػػارة لمػذن...وحمػؽ الػرأس...الشػيب وقػار)المعّبػر، فػػ/المػؤوؿ

البسػػػاط )و . (40)  (قمػػػيص الرجػػػؿ شػػػأنه فػػػي مكسػػػبه ومعيشػػػته)و ،(41) (جهػػػة السػػػمطاف مػػػع فسػػػاد فػػػي الػػػديف
. ومػف خاط ثوبه التأـ شأنه ل وصمحت حالػه )و .(41)  (والكرسي امرأة)و. (44)  (ةوالفراش امرأة حرة أو أم...دنيا

ف نسػج ثوبػا سػافر سػػ  .(43)  (فػفف لػػـ يكػف لهػا زوج كػػاف الخمػار ولػي أمرهػػا...وخمػار المػػرأة زوجهػا. فرا بعيػداوا 

. (44)(الكمػػب إنسػػاف ضػػعيؼل صػػغير المػػروءة)و .(43) (السػػحاب حكمػػة)و  .(52) (والرمػػي بالسػػهاـ رسػػائؿ وكتػػب)و
 .(12)...(وسائر الهواـ أعداء)و

 :التأويؿ بالحقيقة -2.1.1
، الذي رأى حقيقة -عميو السبلـ–ا رآه الرائي، كحاؿ عاصر الخمر صاحب يوسؼ وفيو تكوف غاية التعبير  م

ألف كؿ عمـ )..التعبير في الرؤيا /ومدار األمر كمو قائـ عمى خصوصية التأويؿ. مآلو رؤيا قبؿ حدوثيا في ا لواقع
حدل خبل التأويؿ ففف ال تتغيرل والطريؽ إليه قاصدل والسبب الداؿ عميه وا هيطمبل فأصوله ال تختمؼل ومقاييس

رادتهـل  الرؤيا تتغير عف أصولها باختبلؼ أحواؿ الناس في هيئاتهـ وصناعاتهـ وأقدارهـ وأديانهـ وهممهـ وا 
 .(12) ..(وباختبلؼ األوقات واألزماف

 :  وعميور تكوف قواعد التأويؿ في الرؤى ىي التالية

 .التوقع غير مخصوص ببشر. 2
 . ئي وغموض عنده في البدايةالرؤيا جيؿ وحيرة مف الرا. 1
إقامػػػػة العبلقػػػػات بظيػػػػور القػػػػرائف والشػػػػواىد واألدلػػػػةر فالرؤيػػػػا بشػػػػرى أو تخويػػػػؼ أو أضػػػػغاث أحػػػػبلـ، والتأويػػػػؿ . 0

 .استشراؼ وتنبؤ بعمـ مف ا
 .يقع التأويؿ بما يدؿ عميو، أو التأويؿ عمى الحقيقة. 4
 .جديدصناعة المعنى ال: يقع التأويؿ أيضا باالستبداؿ، أي. 1
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 .التأويؿ استبداؿ مقيد وحر، ويخضع لحاؿ الرائي ومعارؼ المؤوؿ . 3
 .، طوال وقصرا(حدوث الفهـ)مراعاة الزمف بيف الرؤيا والتحقؽ . 2
 .وجود الشاىد والقرينة يعطي تأويبل بما يدؿ عميو غيرهر فيو استبداؿ مقيد. 3
بذاتػػػور فيػػػو اسػػػتبداؿ حػػػر، باإلحاطػػػة بمجػػػاؿ الرائػػػي عػػػدـ وجػػػود الشػػػاىد وال القرينػػػة يعطػػػي تػػػأويبل بمػػػا يرسػػػمو . 4

 .والخضوع لمعرفة المؤوؿ 
ف كػاف . 22 تتـ صناعة المعنى الجديد باختيار مف المؤوؿ وتيميش منو، عمى أف اخػتبلؼ الفيػـ والتعبيػر وارد، وا 

 .يعادؿ اإلفتاء مما يتطمب العمـ والمعرفة واإلحساف والصبر أخبلقا يتصؼ بيا المؤوؿ
لفػظ التأويػؿ فػػي مػدارج الرؤيػا مػف خػبلؿ الخطػػاب الػديني، ولػو مخػارج أخػرى فػػي عػيف الخطػابر فمنػو مػػا ىػذا ىػو 

 .المكذبيف، ومنو المرفوع إلى ا، وىذا بياف كؿ ذلؾ عذاب تمـز التي الحقيقة عادؿ الفيـ ، ومنو ما عادؿ
 

 :التأويؿ المعادؿ لمفهـ-2
َمْيػهِ  َتْسػَتِطع َلـْ  َما ِبَتْأِويؿِ  َسُأَنبُئؾَ  َوَبْيِنؾَ  َبْيِني ِفَراؽُ  َهػ َذا ﴿ َقاؿَ :قاؿ تعالى لقػد أعطػى ا لعبػده عممػا  (11)﴾َصػْبراً  عَّ

 َصْبراً  َمِعيَ  َتْسَتِطيعَ  َلف ﴿ ِإنَّؾَ : لـ يعطو لغيره، ولذلؾ لما اجتمع معو موسى وأراد أف يتبعو ليتعمـ مف عممو قاؿ لو
ف كػاف نبيػا -فقػد كػاف يعمػـ أنػو . (10) ُخْبػرًا ﴾ ِبهِ  ُتِحطْ  َلـْ  َما َعَمى   َتْصِبرُ  َوَكْيؼَ  أف يػدرؾ كثيػرا مػف  عال يسػتطي –وا 

 –عميػو السػبلـ  –، فممػا اسػتيجف موسػى (14)تصرفاتو وأفعالور ألنػو لػـ يحػط بعمميػا وخبرىػا كمػا أحػاط بيػا الخضػر
س مراتػب والمػدارؾ مختمفػة، وقػد ُيعَطػى تمؾ األفعاؿ، اضطر إلى إخباره لحدوث عمة الفراؽ بينيما، وليػدرؾ أف النػا

 .لمبعض ما ال ُيعَطى لغيرىـ 
فػػالعمـ عنػػده يجػػب أف يقابمػػو !غيػػر أنػػو لػػـ يسػػتطع  –عمػػو السػػبلـ  –لقػػد أضػػافت اآليػػة صػػفة الصػػبر عنػػد موسػػى 

وىػي قاعػدة ميمػة فػي التأويػؿر ذلػؾ  (perception)واإلدراؾ  (compréhension)الصبر حتػى يحصػؿ الفيػـ 
، ممػػا يسػتدعي الصػبر والتػػأني، خاصػة وقػد كػػاف يعمػـ أنػو سػػيجد عبػدا مػػف (المبػدع)ؿ يػدرؾ عمػػـ المػتمفظ أف المػؤو 

 .(11)عباد ا، أوتي مف ا رحمة وعممو مف لدنو عمما
لقد تـ التعامؿ مع التأويؿ عمى أساس أنو تغيير لرؤى المناـ، لكف في ىذا الموضع كاف التأويؿ عمى الحقيقة، وفػي 

ـْ  َمػا َتْأِويػؿُ  َذِلػؾَ  َأْمػِري َعػفْ  َفَعْمتُػهُ  َوَمػا﴿ : ورد بعػد اإلخبػار قولػو تعػالى و. معا لـ تتغير القواعد الحالتيف  َتْسػِطع لَػ
َمْيهِ   وبينػو لػو فسػره أف ولما ،ابتداءً  بو أخبرؾ حتى تصبر ولـ ذرعًا، بو ضقت ما تفسير )فكاف ذلؾ. (56 )َصْبرًا ﴾ عَّ

 .(12) (ثقيبل قوياً  اإلشكاؿ كاف ذلؾ وقبؿ .﴾...َتْسِطػع َلـْ  َما﴿: قاؿ ،المشكؿ وأزاؿ ووضحو
 ال مف يظف كما باجتهادل فعؿ ما كؿ مف شيئاً  يفعؿ ولـ إليهل موحى نبي الخضر) وقد تحقؽ عند ابف حـز أفم 

نما لهل عقؿ : وسىلم قاؿ أنه عنه حكى بأف تعالى ا نص ذلؾ وبياف. إليه ا أوحا  بوحي ذلؾ كؿ فعؿ وا 
 فعمه ففنما ذلؾ عف له السبلـ عميه موسى سؤاؿ وأما َصْبرًا﴾ َعَمْيهِ  َتْسِطع لـْ  َما َتْأِويؿُ  َذِلؾَ  َأْمِري َعفْ  َفَعْمُتهُ  َ﴿َما
وقد يكوف األمر محموال عمى البياف  .(69)  (السبلـ عميهـ األنبياء تنسى أف ننكر ولسنا لعهد ل ناسياً 

 مرة كؿ في سؤاله كاف وما البيافل انتظار مع معممه فعمه فيما الحقّية باعتقاد مىمبت)والتوضيحل إذ كاف موسى 
 َما َتْأِويؿُ  َذِلؾَ  ﴿:معممه عف ا أخبر ما له بّينه بعدما قاؿ ولهذا لهف منتظراً  كاف الذي لمبياف منه استعجاالً  إال
َمْيهِ  َتْسِطع َلـْ   :  وفي ذلؾ تقرير ما يمي .(:6) (﴾َصْبراً  عَّ



 3122ديسمبر  – :3عدد         الثقافة واألدب   و في اللغات التواصل

 

29 

 مبنيػة السػبلـ عميػو لموسػى وكانػت اعتباطػا، تكػف ولػـ مسػبؽ وحػي عػف كانػت الخضر مف الصادرة األفعاؿ إف .1
 .(32) بحقائقيا الجيؿ عمى

، وليا مظاىر السوء في العرؼ االجتماعي واإلنساني، وتػبطف خيػرا –عميو السبلـ  –الحقيقة غائبة عند موسى . 1
 .في ىذا المقاـ وىو المقصود

ـَ أنػو رجػؿ صػالح عممَمػُو ا عممػا متينػا، كػاف بما أ. 0 ف الخضر سبمَؽ بالتمحذير، وَسَبَؽ لموسى عميػو السػبلـ أف َعمػ
أف يصػبر وينتظػػر حتػى  يحدثػػو عػف أفعالػػو ذات الوقػع المرفػػوض، ولكنػو لػػـ يفعػػؿ،  –عميػو السػػبلـ  –عمػى موسػػى 

المػػولى بػػيف  ميمػػز وقػػد. رفيقػػاف والعمػػـ قػػة فالصػػبرألفم الظػػاىر مػػف األفعػػاؿ يفقػػد الصػػبر عمييػػا، وينسػػى شػػرط الرف
الصػػالحيف مػػف عبػػادهر فػػأعطى لمخضػػر مػػا لػػـ يعػػط لموسػػى تعبيػػرا وتػػأويبل، وأعطػػى لموسػػى مػػا لػػـ يعػػط لمخضػػر 

 .تكميما
ـم بيانػو عمػى أسػاس أنيػا أفعػاؿ أمػر بأدائيػا، ولػـ تكػف مػف محػض إرادتػو كمػا توقمػع  وحصؿ التأويؿ قبؿ اآليػة كمػا تَػ

، وفي الشاىد ما يدؿ عمى أف فيـ المقاصد يتطمب الصبر والقػدرة عميػو، فقػد رجعػت سػكينة –عميو السبلـ  –موسى
إليػػو، واطمأنػت نفسػػو حػيف سػػمع تأويػػؿ مػا رأى مػػف أفعػاؿ، فرضػػي وسػّمـ بعػػد أف اسػػتنكر  –عميػػو السػبلـ  –موسػى 
 ٱأَلْمػرِ  َوُأْوِلػي ٱلرَُّسػوؿَ  َوَأِطيُعػواْ  ٱلمَّػهَ  َأِطيُعػواْ  ُنػواْ آمَ  ٱلَّػِذيفَ  َأيَُّهػا َيػا ﴿: وىو المعنى المحمػوؿ فػي قولػو تعػالى. ورفض
ُسػػوؿِ  ٱلمَّػػهِ  ِإلَػػى فَػػُردُّو ُ  َشػػْيءٍ  ِفػػي َتَنػػاَزْعُتـْ  فَػػِفف ِمػػْنُكـْ  ِلػػؾَ  ٱآلِخػػرِ  َوٱْلَيػػْوـِ  ِبٱلمَّػػهِ  ُتْؤِمُنػػوفَ  ُكْنػػُتـْ  ِإف َوٱلرَّ  َوَأْحَسػػفُ  َخْيػػرٌ  ذ 
ـم  وكمػا واإلدراؾ، الفيػـ ىػو ىنػا والتأويػؿ ا، إال تأويمػو يعمػـ فػبل إليػو بالصػرؼ أولػى ،(32) ﴾َتْأِويبلً   أيػاـ الفيػـ ىػذا تػ
لػى ا إلػى الردم  فجعؿ المفظ، مف المراد القصد فيو بعده، يبقى أف يجب النبي، تحتػو  تنػدرج عامػا، مقامػا الرسػوؿ وا 

خػبلؼ يػؤدي إلػى ىػدـ المقاصػد وتبديػد  ىػو المخػرج مػف كػؿ مقامات وسياقات خاصػة يفيػـ الػنص فػي إطارىػا، بػؿ
  .(31)(جزاءً ..و...عاقبة ومآال:)في ىذا الموضع( تأويبل)الغاياتر ولذلؾ يفسر ابف كثير لفظ 

المهػـ أعػػط ابػف عبػاس الحكمػػة ):)قػاؿابػف عبػاس أف رسػوؿ ا صػمى ا عميػػو وسػمـ الحػديث النبػوي عػػف  فػي و
فػأفرد الحكمػة والفقػو  .(34) ((وعمّْمػه التأويػؿ وضػع رسػوؿ)) :قػاؿ -عبػاس ابػف- وعنو أيضا .(30)  ((وعمّْْمه التأويؿ

،  بمػا يػؤدي معنػى التأويػؿ المعػادؿ ((َوَعّممػُه التَّأويػؿَ )): في الحديثيف معا، وجعػؿ تتمتيمػا واحػدة، أجمميػا فػي قولػو
دراؾ القصػػد (l'anticipation)لمعمػػـ وجػػودة الفيػػـ والقػػدرة عمػػى التوقػػع  ر ويشػػيد لػػذلؾ مػػا رواه (l'intention)وا 

ـَ رسوؿ ا بالمدينِة تسع سنيف لـ يحجػْجل )): عف جابِر بِف عبد ا رضي ا عنيما قاؿالشافعي في مسنده  أقا
ثـ أّذَف في الناِس بالحِجل فتدارَؾ النػاُس بالمدينػِة ليخرجػوا معػهل فرجػَع فػانطمَؽ رسػوؿ ا وانطمقنػا ال نعػرُؼ إال 

نمػا يفعػُؿ مػا أُ  ليعرؼ تأويمػهرسوؿ ا بيف أظهرنا ينزُؿ عميه القرآُف وهو الحَج وله خرجنال و  . (31) ...(مػَر بػهوا 
 :َقاَؿ َجاِبرٌ و 
ِلؾَ . َنَظْرُت ِإَلى َمدّْ َبَصِري ِمْف َبْيِف َيَدْيِهل َبْيَف َراِكٍب َوَماشٍ )  ِلؾَ . َوَعْف َيِميِنِه ِمْثُؿ ذ  ْمِفػِه َوِمػْف خَ . َوَعْف َيَسارِِ  ِمْثُؿ ذ 

ِلؾَ   .(33) (َما َعِمَؿ ِبِه ِمْف َشْيٍء َعِمْمَنا ِبه. َوُهَو َيْعِرُؼ َتْأِويَمهُ . َوَرُسوُؿ المَِّه َبْيَف َأْظُهِرَنا َوَعَمْيِه َيْنِزُؿ اْلُقْرآفُ . ِمْثُؿ ذ 
بػادات يؤديهػا أمػاـ النػاس عبارة دالة عمى الفهـ مػف المقصػود ممػا أمػر ا بػه نبيػه مػف ع( َوُهَو َيْعِرُؼ َتْأِويَمه)

تعميما لهـف ففي الحديث األوؿ تعميـ لصفة الحج عامبل بما نزؿ عميه مف الوحيل وفي الثاني تعييف لمكثػرة بمػا 
 . يوحي باإلجماع عمى العمؿ بما عمؿ به النبي مف غير مخالفةل عقيدة بصحة فهمه لممقاصد اإللهية

 . التأويؿ المعادؿ لمحقيقة التي تمـز عقاب المكذبيف هذا ما يبدو معادال لمفهـ واإلدراؾل ويميه
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 :المكذبيف عقاب تمـز التي لمحقيقة المعادؿ التأويؿ -3

 َكػافَ  َكْيػؼَ  فَػٱْنُظرْ  قَػْبِمِهـْ  ِمػف ٱلَّػِذيفَ  َكذَّبَ  َكَذِلؾَ  َتْأِويُمهُ  َيْأِتِهـْ  َوَلمَّا ِبِعْمِمهِ  ُيِحيُطواْ  َلـْ  ِبَما َكذَُّبواْ  َبؿْ  ﴿: تعالى ا قاؿ
 كػذبوا أو بهػـل العػذاب نػزوؿ مػف التكػذيب عاقبػة حقيقػة يأتهـ ولـ: أي) : القرطبػي قاؿ. (32) ﴾ ٱلظَّاِلِميفَ  َعاِقَبةُ 
 فػي عنػده التأويػؿ إف. (33)(الكتػاب فػي وعػدوا مػا حقيقػة أي… ..…والنػار والجنػة البعػث ذكػر مف القرآف في بما
 هػؤالء كذَّبَ : ) -كثير ابف وحسب– ألف العاقبةر سوء حيث آخر، زمف في وجزاؤه التكذيب حقيقة ىو الموضع ىذا

 .(70)(وسفها جػهبل تػكذيبهـ حيف إلى الحؽ وديف الهدى مف فيػه ما ُيَحّصموا لػـ)و ،(34)..(يفهمو  ولـ بالقرآف
 :القرآف يخص واألمر قديما، فيما ماض زمف في تكذيبو تـ لما جديد حاضر فيـ التأويؿ إفم 
 ماض              تكذيب             قديـ/أوؿ تأويؿ               القرآف                            

              استقباؿ         حقيقة/تصديؽ            جديد/ثاف تأويؿ                            

 اآلية ىذه ومضموف الموضع، ىذا في التأويػؿ جوىر ىذاو  المكذبيف، عقاب عنو ينجـ القرآف بو أخبر ما َتحقُّؽَ  إفم 
 ِبٱْلَحؽ َربَنا ُرُسؿُ  َجآَءتْ  َقدْ  َقْبؿُ  ِمف َنُسو ُ  ٱلَِّذيفَ  َيُقوؿُ  َتْأِويُمهُ  َيْأِتي َيْوـَ  َتْأِويَمهُ  ِإالَّ  َينُظُروفَ  ﴿َهؿْ  :تعالى قولو في
 المكذبوف فيؤمف السميـ، التأويؿ مجيء بعد ما يصّور حيث ر(22) َفَنْعَمَؿ﴾ َردُّ نُ  َأوْ  َلَنآ َفَيْشَفُعواْ  ُشَفَعػآءَ  ِمف لََّنػا َفَهؿ
 عف ويكفروا الصالحات، ليعمموا الدنيا، إلى الرجوع أو الشفاعة وينشدوف بالحؽ﴾ل ربنا رسؿ جاءت ﴿قد

: كثير ابف وعند ل(72) (بالكتاب تكذيبهـ جزاء أي جزاؤ ل تأويمه) مجاىد أفم  عف القرطبي ينقؿ ولذلؾ خطاياىـ،
 يأتي يـو)و. والجنة والنار والنكاؿ العذاب مف بو وعدوا ما: أي َتْأِويُمُه﴾ َيْأِتي َيْوـَ  َتْأِويَمهُ  ِإالَّ  َينُظُروفَ  ﴿َهؿْ ]

 َبػؿْ ﴿  :وىو محموؿ اآلية. (24)وشر خير مف بو وعدوا ما يأتييـ القيامة يـوأي  ،(73) ([القيامة يـو: أي( تأويمه
ا ِبِعْمِمهِ  ُيِحيُطواْ  َلـْ  ِبَما واْ َكذَّبُ    .(21)﴾ ٱلظَّاِلِميفَ  َعاِقَبةُ  َكافَ  َكْيؼَ  َفٱْنُظرْ  َقْبِمِهـْ  ِمف ٱلَِّذيفَ  َكذَّبَ  َكَذِلؾَ  َتْأِويُمهُ  َيْأِتِهـْ  َوَلمَّ

 مقامػه ألوؿوا الصػحيحل التأويػؿ يقابمػه فاسػد تأويػؿ والتكػذيب العقػابل مآلػه التكػذيب أف عمػى اآليػات هػذ  تؤكد
َدَخػَؿ  )) :َأَنػٍسل قَػاؿَ  حػديث  لػذلؾ  ويشػهد  الػدنيا فػي حتػى  يكػوف  وقػد الحسػابل  ويػـو  اآلخرة والثاني الدنيال

  [الرجز]:النمِبيُّ صمى ا عميو وسمـ َمكمَة ِفي ُعْمَرِة اْلَقَضاِء َواْبُف َرَواَحَة َبْيَف َيَدْيِو َيُقوؿُ 
ـْ َعَمى ربُ اْلَيْوـَ َنض        َِ  َعْف َسِبيِمو َخمُّوا َبِني اْلُكفمارِ   َتْأِويِموُك

ـَ َعْف َمِقيِموضربا                                  ِموػَوُيْذِىُؿ اْلَخِميَؿ َعْف َخِمي      َِ  ُيِزيُؿ اْلَيا
َفَقاؿ النمبىُّ صػمى  ،ُقوُؿ ىذا الِشعرتَ عميو وسمـ  َرُسوؿ ا صمى ا يا ابْف َرَواَحَة في َحَرـ ا َوَبْيَف َيَدي :َقاًؿ ُعَمرُ 

ـْ ِمْف َوْقِع النمْبػؿِ »: ا عميو وسمـ إف سػياؽ الكػبلـ هنػا يحيػؿ  .(23)((«َخؿِّ َعْنُو َفَوالمِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَكبَلُمُو َأَشدُّ َعَمْيِي
. تػاؿ فػي غيػر الكفػر كمػا هػي تعػاليـ اإلسػبلـعمى أف التأويؿ في البيت األوؿ يعنػي مػا يترتػب عميػه قتػاؿل وال ق

والحديث شاهد عمى شكؿ مف أشكاؿ التأويؿ بمعنى الحقيقة التي يترتب عميها عذاب المكػذبيفل وهػذا تأويمػه قػد 
أتى عمى حياة النبيل ولو أريد بالقوؿ غير هذا المعنىل الستنكر النبي عمى ابف رواحػة قولػه كمػا اسػتنكر عمػى 

 . ير هذا الموضعغير  أقوالهـ في غ
 فكيؼ فهمه؟ وكيؼ التعامؿ معه؟.. وآخر ألفاظ التأويؿ ما دؿ عمى رفعه إلى ا وغيابه عف البشر

 (المحكـ والمتشابه: )التأويؿ المرفوع إلى ا -4
ُـّ الِكتػاِب ﴿: يقوؿ جؿ شأنو  وُأَخػُر ُمَتَشػاِبهاٌت َفَأمَّػا الَّػِذيَف ُهَو الَِّذي َأْنَزَؿ َعَمْيَؾ الِكتػاَب ِمْنػُه آيػاٌت ُمْحَكَمػاٌت ُهػفَّ ُأ

ـُ َتأويمَػُه  ٌغ َفَيتَِّبُعوَف ما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتغاءَ يزَ   ِفي ُقُموِبِهـْ  وفػي الحػديث . (22) ﴾اإال تأويِمِه َوما َيْعَم
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ـُ الَّػِذيَف َيتَِّبُعػ)): وُؿ الّمػوِ ػَقػاَؿ َرُسػ: اَلػتْ قَ . [..وذكػرت اآليػة:]َتبَل َرُسوُؿ الّموِ : َعاِئَشَة، َقاَلتْ عف  وَف َمػا َتَشػاَبَه ػِإَذا َرَأْيػُت
ِئَؾ الَِّذيَف  لِمْنهُ   .(23) ((مَّى  الّمُهل َفاْحَذُروُهـْ سَ َفُأول 

ف كػاف ىػؤالء معػروفيف فػبل بػدم أفم سػمت. و إنما التحذير مف الفتنة التي تتبع تأويػؿ َمػف فػي قمػوبيـ زيػخ يـ المميػزة وا 
بمػػا ال عيػػػد [ القػػرآف]ىػػي خوضػػيـ فػػي مػػا تشػػابو مػػف القػػرآف، وىػػـ دوف مرتبػػػة الراسػػخيف فػػي العمػػـ، وكبلميػػـ فيػػو

فيو عمى نحػو . لممسمميف بو، تعييف لطائفتيف مختمفتيف في غير زمف النُبومة، والسبب ىو تأويؿ ما تشابو مف القرآف
يح الداللػػة فػػي ىػػذا التعيػػيف، بمػػا يسػػتوجب التوقػػؼ عمػػى مػػا كػػاف عميػػو والحػػديث صػػر . القػػوؿ بمػػا لػػـ يكػػف أيػػامـ النبػػوة

 . الفيـ األوؿ
 إلى ألحد يكف لـ ما والمتشابه. وتفسير  معنا  وفهـ تأويمه ُعرؼ ما القرآف آي مف المحكمات) أفم  القرطبي يرى
 وأما. السابؽ التحميؿ في لواردةا التأويؿ مراتب يؤيد ما وىو. (79) (خمقه دوف بعممػه ا استأثر مما سبيؿل عممه

َـّ ...وجوها يحتمؿ ما) فيو المتشابو  ىذا إف. (80) (محكما المتشابه صار الباقي وُأبطؿ واحدل وجه إلى ُردَّت إذا ث
 عمى االستشياد عنده بُطؿَ  أف بعد صاحبو، عند محكما وجو كؿ فيكوف الفيـر حيث مف الوجوه تعدد يحّدد الوضع
 وأخر) في كثير ابف قوؿ يفيـ ولذلؾ المحكـ، إلى لموصوؿ أولى مرتبة المتشابو يكوف ميوروع. االشتباه أساس

 حيث مف ال والتركيبل المفظ حيث مف آخر شيئا تحتمؿ وقد المحكـل موافقة داللتها تحتمؿ): أيما( متشابهات
 إلى المتشابو تحوؿ إمكانية -يركث ابف- يخفي وال. منيا المراد مف أكثر الكبلـ ألفاظ الحتماؿ وذلؾ ر(81)(المراد
 عند إليو، (82)(يصرفونه لما لفظه الحتماؿ عميها وينزلو  الفاسدةل مقاصدهـ إلى يحرفو  أف)  لمناس يمكف ما

 المحكمات: )قوليما مسعود وابف عباس ابف عف القرطبي ينقؿ ذلؾ أجؿ ومف. متشابيا كونو عمى االستقرار
. األحكاـ في خاصة بالنسخ العمـ بعد مف بو االحتجاج يجوز ال مما ،(83)(المنسوخات والمتشابهات...ناسخة
 :ثبلثة مف واحد فالمتشابو المقابمة عمى يقـو حسف تفصيؿ ولآلمدي

 .معناه وتشابو االحتماؿ فيو تعارض ما -
 .لفظو واختؿ نظمو فسد ما -
  .القصص مف كاف ما المتشابو أو -

 :المحكـ وأما .قيه فاسدليصمح منه ما صحت نسبته لمقرآف وبا
 االحتماؿ برفع معناه ظير ما فيو -
 .فيو اختبلؼ وال تناقض ببل يفيد وجو عمى وترتب انتظـ ما أو -
 .(84) حكمو ثبت ما أو -

 المحكػـ درجػة المتشػابو ليعػادؿ القصػد، يسػاوي الػذي الفيػـ نحو صعودا والمحكـ المتشابو يتعالؽ الموضع ىذا وفي
 :مستوييف عمى
 .خبلؼ ببل محكما فيكوف اإلجماع، درجة يصؿ الذي الجماعي، يماأول-
=  الفهػػـ]يػػؤدي  غيػػره بمػػا عنػػد كػػذلؾ يكػػوف ال وقػػد بػػو القائػػؿ عنػػد يػػرجح احتمػػاال، يكػػوف حيػػث الفػػردي، والثػػاني-

 .لغيره يتبيف لـ ما لو تبيف فرد عند أو قاطبة األمة عند حيث يكوف المتشابو محكما [القصد

فأمػػا الخطػػاب . الػػنص فػػي حػػد ذاتػػو بوصػػفو خطابػػا، واإلنسػػاف والمعرفػػة: عػػالؽ ثبلثػػة عناصػػريقػػـو الػػنص عمػػى ت
فإخبار سيأتي تفصيمو، وأما اإلنساف ىنا فراسخ في العمـ وزائخ قمبو، وأمػا المعرفػة فمحكػـ متأصػؿ، ومتشػابو مرفػوع 

 .إلى ار ألف حقيقتو غائبة عف البشر
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لقػػد خاضػػوا . عرفػػة المطمقػػة عنػػد ا، ويفػػتح قطػػاع اخػػتبلؼ واسػػع بيػػنيـيصػػنع ىػػذا الوضػػع الغيػػاب عنػػد البشػػر والم
سبيؿ التشابو وغايتيـ تأويمو، فأوصميـ ىذا الخوض إلى االنحراؼ عف الحؽ بنية مسبقة تقـو عمػى الفتنػة، وواضػح 

عػؿ محدوديػة ، فميـ قصد بعيػد عػف الفيػـ واإلدراؾ، وقريػب مػف الزيػخ والغػي، ولفمف اإلخبار أنيـ يعمموف ما يفعمو 
وبػذلؾ تنػوع النػاس وتنوعػت آراؤىػـ عمػى مػا اقتضػػتو . المعرفػة ىػي العمػة والسػبب، بػدليؿ صػنيع الراسػخيف فػي العمػـ

 : تبدي اآلية جممة مف المسائؿ. سبؿ فيميـ، وىو ما يفتح مجاؿ الحديث عف التأويؿ
 ما وجو التأويؿ الذي يعادؿ الفتنة ؟ : أوالها 

أوليما ىو الفاسد : لئلنساف عمى تصوره؟ فإف التأويؿ عمى ىذا النحو ضرباف ةال قدر  إذا كانت محاولتيـ فيـ ما
وثانييما الصحيح، وىو . الممقوت المخالؼ لمتفكير المنطقي والذي تقتضيو الغطرة السميمةر وىو المذكور لشناعتو

والتسميـ طاعًة  وسمعا  وعمى ىذا يكوف القصد مف المتشابو اإليماف بو .المسكوت عنو، ألنمو محمود مقبوؿ
 .ألوامره، وىو ما يجب أف يفيـ، كما تعيمف عند الراسخيف في العمـ

 ؟( وما يعمـ تأويمو إال ا)ما غاية : المسألة الثانية
وأمػػا الثانيػػة فغايتيػػا التسػػميـ، وعمػػـ . أمػػاـ البشػػر سػػبيبلفر فأمػػا األولػػى فيمكػػنيـ أف يفيمػػوا منيػػا الظػػواىر واألحكػػاـ

واألوؿ منيما يتعادؿ فيو القصد والفيـ عند القاصػد . ا عند ا تأويبل مطمقا، يقابمو عند البشر التأويؿ النسبيتأويمي
والثػاني منيمػا . ، ويقتصر الفيـ عند البشػر فيػو عمػى اإليمػاف والتسػميـ(أي المعنى)ر فالقصد منو والفيـ عنده (ا)

ف كػػاف موحػػد القصػػد، فػػالفيـ فيػػو يتنػػوع، وىػػو ا لممقػػوت فػػي ىػػذا المقػػاـ المحمػػود فػػي مقػػاـ آخػػر، وىػػو مضػػموف وا 
 .المسألة الموالية
 ىؿ يستدعي المحكـ تأويبل ؟  :المسألة الثالثة

بمػػا أف اآليػػات المحكمػػات ىػػف أـ الكتػػاب، فيػػذا يعنػػي أف الفيػػـ ميسػػر فػػييف عمػػى البشػػر، والقصػػد مػػنيف واضػػحر 
صػػود فيػػو واضػػح معػػيف أصػػالة، ولكنػػو ال ينفػػي وجػػود معػػاني فيكػػوف الفيػػـ قائمػػا عمػػى أسػػاس العمػػـ المشػػترؾ، والمق

أخرى تبعا، فيتنوع الفيـ مف األصؿ إلى فروعو بما يسمح وجود التأويؿ، ويدخؿ دائرة الظف الغالب، بعد أف انطمؽ 
 .مف دائرة القطع، الحتماؿ الكبلـ أكثر مف معناه المقصود

تفسػيرا وفقيػا  في ىػذا المقػاـ، يكػوف التأويػؿ شػرحا و (في المحكـ)لماذا لـ يذكر التأويؿ صراحة ؟  :المسألة الرابعة
ولعميػا العمػة التػي لػـ . عػادة تػأويبل ىالعممػاء بعضػيـ عػف بعػض، وال يسػم مػف طوائػؼ درايػة وعممػا، يميػز حتػى و

وؿ يذكر مف أجميا التأويؿ فقد جاء لفظو ىنا في سياؽ المرفوض غير المرغوب فيو، وتمييزا لو عػف غيػره أي المقبػ
وعمػى ىػذا . لمبشػر عمػى إدراكػو ةوالمرغوب فيو، فمـ يذكر فيما خص المحكـ، وتفػرد ا بتأويػؿ المتشػابو بمػا ال قػدر 

األساس يكوف التأويؿ مطمقا يحوي الصحيح والقطعي، كمػا يكػوف نسػبيا يحػوي الصػحيح والفاسػد والقطعػي والظنػي، 
 :خبلصة المدارو . والثاني منيما ىو مدار البحثر ألنمو يخص اإلنساف

 .النص محكـ ومتشابو -2
 .والناس راسخ في العمـ وزائخ قمبو -1
 . التأويؿ مف حيث المعرفة والعمـ مطمؽ وظني نسبي، ومف حيث الصحة والسبلمة صحيح وفاسد -0
 .في المطمؽ يتساوى القصد والفيـ، وفي النسبي يتنوع الفيـ رغـ وحدة القصد -4
 . القصد بحسب ما تطولو أفياميـ، فالزمف يغيب فيو البياف يختمؼ المؤولوف في تعييف -1
 . ما يعمـ التأويؿ مطمقا إال ا، والراسخوف في العمـ ليـ بعضو -3
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 :                     ةػخاتم
  :يقع التأويؿ في الوحي بالمعاني األربعة اآلتية

 :التأويؿ المعادؿ لمتعبير أو التأويؿ في مدارج الرؤيا -أ
 :وفيو
 . بقرينة تعمؽ أـ بشاىد أتعمؽ سواء باالستبداؿ التأويؿ -1
 . االجتماعي المغوي والعرؼ واألحاديث اآليات الشواىد -2
 .بعينيا سياقات في القريبة المعاني أو البعيدة المعاني عمى تحيؿ مفردة ممفوظات القرائف -3
 .قرينة وال شاىد غير مف الحر باالستبداؿ التأويؿ يقع قد -4
ف حتى بالحقيقة التأويؿ يقع قد -5  .بالرؤيا الموضوع تعمؽ وا 
 .التأويؿ المعادؿ لمفهـ-ب
  المكذبيف عقاب تمـز التي لمحقيقة المعادؿ التأويؿ -ج
تتعػالؽ فيػه النسػبية واالطػبلؽ مػف حيػث إدراؾ القصػد وتعيػيف ( المحكػـ والمتشػابه: )المرفػوع إلػى ا التأويؿ-د

  .الفهـ
ف كػاف التأويػؿ فػػي منتيػاه الرجػوع سػياقات فػي التأويػػؿ مفيػـو تحمػؿ لتػيا المعػاني وىػي  األصػؿ، ومػػا إلػى معينػة وا 
  .(31)الشيء، وحمؿ الكبلـ عمى معنى بغير لفظ المنطوؽ، وما يتميمز عف التفسير أو ما يعادلو إليو ينتيي

اإلسػبلمية، وتعػػيف أف يكػوف الفيػػـ  يفتػرض أف يكػوف ىػػذا المفيػـو والتصػػور لمتأويػؿ ىػػو الشػائع فػػي المعرفػة العربيػػة
 .الحقيقي لمتأويؿ منيًجا لمبحث ووسيمًة لئلدراؾ وطريقًة لمعبادة والتقرب إلى ا في فيـ أوامره ونواىيو وتمقي إخباره

 
 :الهوامش

 .6،  5،  4: سورة يوسؼ، اآليات -2
ـ، 2007/ىػػ1428ظػيـ،  دار نػور الكتػاب، الجزائػر، عماد الديف أبو الفداء إسػماعيؿ بػف عمػر، تفسػير القػرآف الع: ابف كثير -2
 . 249، ص4ج
 .وفييا تأكيد أف التأويؿ عبارة الرؤيا. 277 ، ص4ج التفسير،: ابف كثير: ينظر. 21: سورة يوسؼ، اآلية -3
 .وفييا كما في السابقة. 254، ص4التفسير، ج: ابف كثير: ينظر. 101:سورة يوسؼ، اآلية  -4
محمد : تح وتع ،عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ الكشاؼ :جار ا محمود بف عمر أبو القاسـ :ينظر -5

 تفسيرا، 64، ص3ـ، ج1977/ىػ 1397، 2المصحؼ، القاىرة، مصر، ط دارشعباف محمد إسماعيؿ، : مرسي عامر، مر
 .لمتبعيض 'مف' ويأخذ( تفسيرىاو  عبارتيا وتأويميا... الرؤيا األحاديث: )وفيو. يوسؼ سورة مف 6: لآلية
 . يوسؼ سورة أوؿ تفسيره في ،422ص ،18ط،ج.ت.د بيروت، لبناف، العربي، التراث إحياء دار الغيب، مفاتيح:  التفسير -6
 .21و 6: اآليتاف، 237-236ـ، ص2004/ ىػ1425، 1ع، ط.ـ.مكتبة الصفا، القاىرة، ج: الجبلليف تفسير ينظر -7
 .يوسؼ سورة مف 21 :اآلية مفسرا ،436ص ،18ج الغيب، فاتيحم: التفسير : ينظر -8
 سورة مف 6 :اآلية مفسرا. 126ص ،9ج ط،.ت.بيروت، لبناف، د العممية، الكتب دار القرآف، تفسير: أبو عبدا القرطبي -9

 .يوسؼ
 .يوسؼ سورة مف 21 اآلية مفسرا ،157ص ،9ج السابؽ، -10
 ط،.ت.بيروت، لبناف، د الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، دار المحيط، البحر تفسير: محمد بف يوسؼ بف عمي الغرناطي -11
 .يوسؼ سورة مف 1: اآلية تفسير في
 . 100: سورة يوسؼ، اآلية -12
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 . 276، ص4التفسير، ج: ابف كثير -13
، 3اؼ مفسػػرا اآليػػة، جوالتأويػػؿ ىنػػا التحقيػػؽ مػػف غيػػر تعيػػيف عنػػد الزمخشػػري فػػي الكشػػ. 276، 4التفسػػير، ج: ابػػف كثيػػر -14
محمد األميف بف المختار، في أضواء : وعند الشنقيطي. 514، ص18وكذا عند الفخر الرازي في مفاتيح الغيب، ج. 95-94ص

إطبلؽ : )189، ص1ـ، ج1995/ىػ1415البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبناف، 
 (.100: سورة يوسؼ، اآلية[ /ىذا تأويؿ رؤياي مف قبؿ: ]األمر التي يؤوؿ إلييا كقولو تعالىالتأويؿ عمى حقيقة 

 . يوسؼ سورة مف 99 :اآلية مفسرا ،514ص ،18ج الغيب، مفاتيح:   الرازي:  نظري -15
، في تعييف شروط 9 -8، ص2005، 1تعبير الرؤيا، دار المدائف العممية لمنشر والتوزيع، القاىرة، ج ـ ع، ط: ابف قتيبة  -16

 .    المعبر
وىو سار في كؿ مواضع الحمـ والرؤيا . 239تأويمو أي تعبيره كما في تفسير الجبلليف، ص. 36: سورة يوسؼ، اآلية -17

 .عندىما
 .41: سورة يوسؼ، اآلية -18
ؿ فػػي الصػػمب، وتػػأوؿ أكػػؿ والمقصػػود أنػػو تػػرؾ بعػػض الرؤيػػا كمػػا رآىػػا صػػاحبيا والمتمثػػ. 38تعبيػػر الرؤيػػا، ص: ابػػف قتيبػػة -19

فػي رحػاب العقػؿ الػديني، بحػوث فػي عمػـ الكػبلـ الجديػد : عبػد العػالي العبػدوني: ينظر.الطير مف الخبز باألكؿ مف رأسو استبداال
، [يوسػػػػػػػؼ الصػػػػػػػديؽ يعمػػػػػػػـ المسػػػػػػػمميف عمػػػػػػػـ التأويػػػػػػػؿ/ بحػػػػػػػوث التأويػػػػػػػؿ]وفمسػػػػػػػفة الػػػػػػػديف، مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ نسػػػػػػػؽ عقػػػػػػػدي انفتػػػػػػػاحي، 

(www.ataweel.com)، [18/08/2008]، وىي عممية استبدالية يقوـ بيا الحمـ، يترتب عمييا تفسير الخبز بمػا يػؤوؿ : )وفيو
 .وقد اجتمع في ىذا الكبلـ التأويؿ باالستبداؿ، وكما حدثت ورآىا الرائي عمى الحقيقة(. إليو في أوؿ األمر

 .38السابؽ، ص: ابف قتيبة -20
 .37: يوسؼ، اآلية سورة -21
 .45 – 44: سورة يوسؼ، اآليتاف -22
 .46: سورة يوسؼ، اآلية -23
 .37: سورة يوسؼ، اآلية -24
صػمى ا عميػو –أف يكػوف عالمػا بكتػاب ا عػز وجػؿ، وبحػديث الرسػوؿ ) قد تعّيف عمى المؤوؿ .  5: سورة يوسؼ، اآلية -25
واألبيات النادرة واشتقاؽ المغة واأللفاظ المبتذلػة عنػد العػواـ ، وأف يكػوف أديبػا لطيفػا ليعتبرىما في التأويؿ ، وبأمثاؿ العرب  -وسمـ

. 9-8تعبيػػر الرؤيػػا، ص: ابػػف قتيبػػة(. ذكيػػا عارفػػا بييئػػات النػػاس وشػػمائميـ وأقػػدارىـ وأحػػواليـ ، عالمػػا بالقيػػاس، حافظػػا لؤلصػػوؿ
أصػػوؿ األحكػػاـ، دار الفكػػر لمطباعػػة والنشػػر والتوزيػػع، فػػي اإلحكػػاـ فػػي ( سػػيؼ الػػديف أبػػي الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد)وعنػػد اآلمػػدي

يوجػب االعتػداد باألىميػو، وقػد تكػوف األىميػة مسػاوية لممعرفػة التػي تحػدث عنيػا  38، ص1ـ، ج2003/ىػػ1424بيروت، لبنػاف، 
 .ابف قتيبة

: 184ر الرؤيػػػا، صيطػػػرح ىػػػذا السػػؤاؿر وأمػػػا مػػا  ورد عنػػػد ابػػػف قتيبػػة فػػػي كتابػػو تعبيػػػ -عميػػػو السػػبلـ-فػػي تأويػػػؿ يوسػػؼ  -26
، فبل يستسػاغ، (جماعة الثيراف أو البقر تكوف سمانا فيي مخاصيب وتكوف عجافا فيي مجاديب) ، و( سنوف: سنة والبقر:والبقرة)

قاـ يوسؼ في تأويمو أو تعبيره لرؤيا العزيػز بػرد المتشػابو إلػى المحكػـ فػي تمػؾ الرؤيػا، فاسػتنطؽ )] لقد(. اآلية)بعمة وجود الشاىد 
التػي تكػررت أربػع ( سػبع)مكونػات الخطػاب فػي ( تماثػؿ)الخطاب برد بعض مكوناتو إلى البعض المماثؿ، عندما تتبع تشػابوبذلؾ 
وتأوؿ السػبع (. سبع)، مستثمرا التناظر بيف العبارتيف في (سنببلت خضرسبع )بػ ( بقرات سمافسبع )فتأوؿ البقرات السبع . مرات

في رحاب العقؿ الديني، بحوث في عمـ الكبلـ الجديد وفمسفة الديف، مػف أجػؿ : ي العبدونيعبد العال[(. العجاؼ بالسبع اليابسات
 ، (www.ataweel.com)، [يوسػػػػػػػؼ الصػػػػػػػديؽ يعمػػػػػػػـ المسػػػػػػػمميف عمػػػػػػػـ التأويػػػػػػػؿ/ بحػػػػػػػوث التأويػػػػػػػؿ]نسػػػػػػػؽ عقػػػػػػػدي انفتػػػػػػػاحي، 

آليػػة التماثػػؿ والتنػػاظر عنػػد عبػػد العػػالي العبػػدوني حسػػب الػػوارد فػػي مقػػاؿ ، فيكػػوف الػػدليؿ عنػػد ابػػف قتيبػػة ىػػي  [18/08/2008]
. amir@ahl-alquran.com ،20/08/2008نظرية التأويؿ وأمثمة قصة يوسؼ، : يمكف العودة إلى محمود دويكات. الموقع

  .وفي المقاؿ حديث عف التجربة التأويمية وآلياتيا
 .42: سورة يوسؼ، اآلية -27

http://www.ataweel.com/
http://www.ataweel.com/
mailto:amir@ahl-alquran.com
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، وبالقرآف 16، وباألسماء ص15تعبير الرؤيا، وفيو يكوف التأويؿ باختبلؼ الييئات واألزماف واألوقات كما في  ص: ينظر -28
، 32، وبالزيػػػػادة والػػػػنقص ص30، وبالضػػػػد والمقمػػػػوب ص24، وبالمثػػػػؿ السػػػػائر والمفػػػػظ المبػػػػذوؿ ص22، وبالحػػػػديث ص19ص

 .كؿ مرئي بما يقوـ مقامو تأويبل، مع تمييز الصحيح مف المختمط مف الرؤى ، ثـ خص55وبالشعر ص
 .49:سورة الصافات، اآلية . 19السابؽ، ص -29
 .187: سورة البقرة، اآلية. 21نفسو، ص -30
 .76 :سورة القصص، اآلية. 20صنفسو،  -31
 .257 :اآلية البقرة، سورة .217صنفسو،  -32
: ىذه الحادثة في عيار الشعر، تح( أبو الحسف محمد بف أحمد:)ذكر بف طباطبا العموي  .93، صاتعبير الرؤي: ابف قتيبة -33

أبػػو عبػػد ا محمػػد بػػػف : والمرزبػػاني. 76، ص2005عبػػد العزيػػز بػػف ناصػػر المػػػانع، منشػػورات اتحػػاد الكتػػاب العػػرب، دمشػػػؽ، 
ـ، 1965/ىػػػػ1395دار نيضػػػة مصػػر، القػػاىرة، عمػػػي محمػػد البجػػاوي، : تػػح( فػػػي مآخػػذ العممػػاء عمػػػى الشػػعراء)عمػػراف، الموشػػح

 :في كتاب الصناعتيف الكتابة والشعر، تح( أبوىبلؿ الحسف بف عبدا: )والعسكري.380ص
والزمخشري  .373ـ، ص1971/ىػ 1391عمي محمد البجاوي، ومحمد أبوالفضؿ إبراىيـ، مكتبة عيسى البابي الحمبي، القاىرة،  

فػي دالئػؿ اإلعجػاز، ( أبو بكر عبد القاىر بف عبد الػرحمف بػف محمػد: )والجرجاني. ورة مريـمف س 65في الكشاؼ، مفسرا اآلية 
والقرطبػػي فػػي التفسػػير، . 21ـ، ص1992/ىػػػ1413، 3مطبعػػة المػػدني، القػػاىرة، ط/محمػػود محمػػد شػػاكر، دار المػػدني جػػدة: تػػع
وابػف كثيػر فػي البدايػة [. ماء عػّزًة وميابػةً عمونػا السػ:]مف سورة الزخرؼ، وصػدر البيػت فييػا 33: ، وىو يفسر اآلية84، ص16ج

، ناسبا رواية الحديث لمحافظ أبي بكػر [بمغنا السماء عفمًة وتكرما: ]، وصدر البيت54، ص7والنياية، مكتبة المعارؼ، بيروت، ج
شػػػػػؽ، عبػػػػػد العزيػػػػػز ربػػػػػاح، المكتػػػػػب اإلسػػػػػبلمي، دم: ، تػػػػػح(قػػػػػيس بػػػػػف عبػػػػػدا: )والبيػػػػػت فػػػػػي ديػػػػػواف النابغػػػػػة الجعػػػػػدي. البػػػػػزار
وتفػرد ابػف كثيػر دوف سػواه بروايػة الحادثػة حػديثا . وروايات صدر البيت متنوعة كمػا يبػدو. بيذا المفظ 51ـ، ص1964/ىػ1384

 . وفي رواية الزمخشري ما يرفعيا إلى درجة الحديث إلدراجيا في التفسير بصورة الجـز. في البداية والنياية
 .24تعبير الرؤيا، ص: ابف قتيبة -34
 .25ص بؽ،السا -35
 .27ص نفسو، -36
ولكنػػو العػػرؼ السػػائد بمػػا يتوسػػط بػػيف االسػػتبداؿ الحػػر . والمقمػػوب بالضػػد التأويػػؿ مػػف النػػوع ليػػذا ويعنػػوف. 30صنفسػػو،  -37

 .واالستبداؿ بالشاىد والقرينة
 .31ص نفسو، -38
 .97ص ،نفسو -39
 .98ص نفسو، -40
 .105ص نفسو، -41
 .111ص نفسو، -42
 .145نفسو، ص -43
 .149ص نفسو، -44
 .150ص نفسو، -45
 .152ص نفسو، -46
 .155ص، نفسو -47
 .172ص و،نفس -48
 . 197ص نفسو، -49
عادلػت الحيػات السػيوؿ، بمػا يتػيح  38تأويؿ مشابو وفيو الحيػات تعػادؿ األعػداء، وفػي ص 37وفي ص.  209نفسو، ص -50

سػتعارة، الكفػر يعػادؿ المػوت، واليدايػة تعػادؿ الحيػاة واإليمػاف وفػي غيػر الرؤيػا لػو اسػتبداؿ عمػى نحػو اال. معادلة األعػداء لمسػيوؿ



 3122ديسمبر  – :3عدد         الثقافة واألدب   و في اللغات التواصل

 

36 

تعيينا . 140ـ، ص1973/ىػ1393، 2السيد أحمد صقر، دار التراث، ج ـ ع، ط: تأويؿ مشكؿ القرآف، تح: يعادؿ النور، ينظر
ظممػات لػيس بخػارج منيػا كػذلؾ أو مف كاف ميتا فأحييناه وجعمنا لو نورا يمشي بو في الناس كمف مثمػو فػي ال: )لمعنى قولو تعالى

 [. 122/األنعاـ( ]زيف لمكافريف ما كانوا يعمموف
 عمميػػة يممػػي الػػذي ىػػو القرآنػػي الخطػػاب جعػػؿ: )ُترَصػػد قواعػػد التاويػػؿ وشػػروطو فػػي .8 -7، صتعبيػػر الرؤيػػا: ابػػف قتيبػػة -51

ي عمـ الكػبلـ الجديػد وفمسػفة الػديف، مػف في رحاب العقؿ الديني، بحوث ف: ، عبد العالي العبدوني(آخر قرآني خطاب في التغيير
بػػيف كػػؿ آيػػة وأخػػرى يكػػوف  والػػرابط[. 18/08/2008]، (www.ataweel.com)، [بحػػوث التأويػػؿ]أجػػؿ نسػػؽ عقػػدي انفتػػاحي، 

 والعمػػـ السػػديد أـ بغيرىػػا، وىػػو الفكػػرسػػواء تعممػػؽ الموضػػوع بالرؤيػػا  تغييػػر أو حػػذؼ أو وتػػأخير تقػػديـ أو إكمػػاؿ أو إبػػداؿ عبلقػػة
 .يختمؼ أو يتناقض أف يمكف الذي ال الجديد،
 .78: سورة الكيؼ، اآلية  -52
 . 68 -67: سورة الكيؼ، اآليتاف -53
محمود محمد محمود حسف نصار، دار الكتب : أبو عبد ا محمد بف إسماعيؿ، الجامع الصحيح، ضبط: البخاري -54

عميو  -(ىو الخضر: )والرواية عف ابف عباس قاؿ. 74: ، حديث رقـ32ـ، ص2002/ىػ1424، 3ناف، طالعممية، بيروت، لب
الجامع الصحيح، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، (: أبو الحسيف بف الحجاج القشيري النيسابوري)مسمـ : وينظر.  -السبلـ

 .125، ص5ج: فسير، ينظروبذلؾ قاؿ ابف كثير في الت. 103، ص7ط، ج.ت.بيروت، لبناف، د
 . مف  سورة الكيؼ 65:  ما في المتف محموؿ اآلية -55
 .82: سورة الكيؼ، اآلية -56
 .مف سورة الكيؼ 82: واآلية. 33، ص11التفسير، ج: ويوافقو في ذلؾ القرطبي. 135، ص5التفسير، ج: ابف كثير -57
/ ىػ  1400وؿ األحكاـ، دار الكتب العممية ، بيروت، لبناف، عمي بف أحمد بف سعيد الظاىري، اإلحكاـ في أص: ابف حـز -58

 . مف سورة الكيؼ 82: واآلية. 120ص ، 2ج .ـ1980
، 2، ج1993أصػوؿ السرخسػي، دار الكتػب العمميػة، بيػروت، لبنػاف، : سػيؿ أبػى بػف أحمػد بػف محمػد بكػر أبػو: السرخسي -59
  .مف سورة الكيؼ: 82واآلية .  97ص
 ورأيػي، اجتيػادي عػف... رأيت ما فعمت وما:) يقوؿ إذ الكيؼر سورة مف 82:اآلية تفسير في الكشاؼ، :الزمخشري: ينظر -60
نما  بؿ: ) 399ص الجبلليف، تفسير وفي. 493ص ،21ج التفسير، في الرازي الفخر ويوافقو. 217، ص3ج ( ا بأمر فعمتو وا 
لياـ بأمر  ا مػف أنيا عمى الخضر أفعاؿ تأكيد بعد الكيؼ سورة مف 79 آليةل تفسيره في األندلسي حياف أبو ويقرر(. ا مف وا 
 (.إليو أوحي نبي أنو عمى يدؿ وىذا: )  وبأمره
نديـ مرعشمي، دار : معجـ مفردات ألفاظ القرآف، تح: ويستأنس بما عند الراغب األصفياني. 59: سورة النساء، اآلية -61

. ، بما يؤيد منحى الفيـ واإلدراؾ(قيؿ أحسف معنى وترجمة: ) قولو 27، صـ1972/ ىػ1392الكاتب العربي، بيروت، لبناف، 
 .وىو أحد قوليو

لى ذلػؾ يميػؿ الراغػب فػي المعجػـ، ص. 251، ص2ج: التفسير -62 وىػو (. وقيػؿ أحسػف ثوابػا فػي اآلخػرة: )، وفييػا يقػوؿ27وا 
 ِبٱلِقْسػَطاسِ  َوِزُنػواْ  ِكْمػُتـْ  ِإذا ٱْلَكْيػؿَ  َوَأْوفُػوا: )و تعالىوجرى ىذا التفسير عمى قول(. مآال: )87وفي تفسير الجبلليف، ص. قولو اآلخر
مػػا يػػؤوؿ إليػػو : )338، ص20ر فمفػػظ التأويػػؿ عنػػد الػػرازي فػػي مفػػاتيح الغيػػب، ج[35/اإلسػػراء(]تَػػْأِويبلً  َوَأْحَسػػفُ  َخْيػػرٌ  ٰذِلػػؾَ  ٱْلُمْسػػَتِقيـِ 
وعنػد ابػف كثيػر (. وىػو مػا يػؤوؿ إليػو... أحسػف عاقبػة: )179، ص3وعند الزمخشري في الكشػاؼ، ج(. أحسف العواقب... األمر

، و فػػػي (عاقبػػػة: )256، ص10وعنػػػد القرطبػػػي، ج(. وخيػػػر ثوابػػػا وأحسػػػف عاقبػػػةً ... مػػػآال ومنقمبػػػا: ) 55، ص5فػػػي التفسػػػير، ج
 (.مآال: )285الجبلليف، ص 

، حػػديث رقػػـ 138، ص4، جـ1955/ىػػػ 1375المسػػند، شػػرح أحمػػد محمػػد شػػاكر، دار المعػػارؼ، مصػػر، : اإلمػػاـ أحمػػد -63
2422. 
: عف ابف عباس  15، ص5، ج3033: وعنده في الحديث رقـ.  2881، حديث رقـ316، ص4السابؽ، ج: اإلماـ أحمد -64
يػػا رسػػوؿ ا : فقالػػت ميمونػػة...  أف رسػػوؿ ا صػػمى ا عميػػو وسػػمـ كػػاف فػػي بيػػت ميمونػػة َفَوَضػػعُت لػػو وضػػوءًا مػػف الميػػؿ ، ) 

http://www.ataweel.com/
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ـم َفِقيػُو فػِي الػدِّيِف َوَعمِّمػُو التمأِويػؿ : ا بف عباس ، فقاؿ وضع لؾ ىذا عبد  حػاتـ  أبػو)والحػديث بيػذا المفػظ عنػد ابػف حبػاف( . الممُي
وعنػػػد . 329، ص6فػػػي الصػػػحيح، دار الفكػػػر لمطباعػػػة والنشػػػر والتوزيػػػع، بيػػػروت، لبنػػػاف، د ت ط، ج )البسػػػتي حبػػػاف بػػػف محمػػػد

ـم َعمِّمػػػُو الِكتَػػػابَ : )البخػػػاري فػػػي الصػػػحيح عػػػف ابػػػف عبػػػاس وعنػػػد مسػػػمـ فػػػي . 75: ، حػػػديث32مػػػف غيػػػر لفػػػظ التأويػػػؿ، ص( المميُػػػ
ـم َفِقيوُ : )الصحيح  .وىما ال يخرجاف عف معنى الفيـ واإلدراؾ. ، أيضا مف غير لفظ التأويؿ158، ص7، ج(الممُي

، حػديث 262، ص1يروت، لبناف، د ت ط، جمحمد بف إدريس، المسند، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، ب: الشافعي  -65
وأبو يعمػى الموصػمي فػي مسػنده، دار الكتػب العمميػة، بيػروت، لبنػاف، د . 149، ص4ورواه ابف حباف في صحيحو، ج. 722رقـ

 . 23، ص4ت ط، ج
ميػػة، السػػنف، دار الكتػػب العم(: أبػػو محمػػد عبػػد ا بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف الفضػػؿ)والػػدارمي. 39، ص4الصػػحيح، ج: مسػػمـ -66

وأبو يعمى . 262، ص1والشافعي في المسند، ج. 149، ص4الصحيح، ج: وابف حباف . 45، ص2بيروت، لبناف، د ت ط، ج
وفي ىذا الصدد يذىب الشنقيطي إلى تعييف التفسير والبيػاف معنػى لمفػظ التأويػؿ فػي حػديث .  23، ص4الموصمي في مسنده، ج

 .190، ص1أضواء البياف، ج: ينظر. جاف عف الفيـ مراداال يخر  -أي التفسير والبياف  -ابف عباس، وىما
 .39: اآلية يونس، سورة -67
 (.عاقبة ما فيو مف الوعيد: )213وفي تفسير الجبلليف، ص.  344ص ،8ج التفسير،: القرطبي -68
 .184ص ،4 ج التفسير،: كثير ابف -69
 .184ص ،4ج السابؽ، -70
 .53: اآلية األعراؼ، سورة -71
  .217ص ، 7 ج التفسير،: يالقرطب -72
، وتأويمو (عاقبة ما فيو)تأويمو األولى في اآلية : 157وفي تفسير الجبلليف، ص. 303، ص3ج التفسير،: كثير ابف -73

 (.أي بيانو الذي ىو غاية المقصود منو: )27وعند الراغب األصفياني في المعجـ، ص(. يوـ القيامة)الثانية
 فػإف األمػر، إليػو آؿ مػا ىذا أي: )قائبل يوسؼ، سورة مف 99 اآلية عمى تعقيبا .276ص ،4ج التفسير،: كثير ابف: ينظر -74

التأويػػؿ بمعنػػى حقيقػػة : )و فيػػو أيضػػا. [53:األعػػراؼ( ]اآليػػة وذكػػر: )تعػػالى قػػاؿ كمػػا األمػػر، إليػػو يصػػير مػػا عمػػى يطمػػؽ التأويػػؿ
 .7، ص2ج: ، ينظر(الشيء، وما يؤوؿ أمره إليو

 .39 اآلية يونس، سورة -75
دار الفكػر لمطباعػة في السنف الكبػرى، ( أبو بكر أحمد بف الحسيف: )والبييقي. 20، ص6رواه ابف حباف في  صحيحو، ج -76

 . 121، ص6وأبو يعمى الموصمي في مسنده، ج. 338، ص15والنشر والتوزيع، بيروت، لبناف، د ت ط، ج
بمػا يحمػؿ تعيػيف ...( وما يعمـ تأويمو إال ا والراسخوف فػي العمػـ)ىناؾ مف يقرأ دوف الوقؼ .  7: سورة آؿ عمراف ، اآلية -77

وفػػي الوضػػع طػػرح . الراسػػخيف فػػي العمػػـ بػػآؿ البيػػت، فيػػـ األئمػػة الػػذيف يحػػؽ ليػػـ التأويػػؿ، وبقيػػة األمػػة أتبػػاع يجػػب عمػػييـ التسػػميـ
، (www.ataweel.com)، [1الػػػػػػدرس/دروس التأويػػػػػػؿ]عمػػػػػػـ التأويػػػػػػؿ، : أحمػػػػػػد البحرانػػػػػػي: ينظػػػػػػر. لقضػػػػػػية اإلمامػػػػػػة والتأويػػػػػػؿ

[18/08/2008 .] 
 .57 - 56، ص 4الصحيح، ج: ومسمـ. 4547: ، حديث820الصحيح، ص : البخاري -78
 . 8، ص4التفسير، ج: القرطبي -79
يحتمؿ أف المراد ([: 7/عمرافآؿ ]، تفسيرا ليذه اآلية189، ص1يقوؿ الشنقيطي في أضواء البياف، ج. 8، ص4السابؽ، ج -80

دراؾ المعنى  (.  بالتأويؿ في ىذه اآلية الكريمة التفسير وا 
، (www.ataweel.com)إدريػػػػػس ىػػػػػاني، محنػػػػػة التػػػػػراث اآلخػػػػػر، : وينظػػػػػر أيضػػػػػا. 4، ص 2التفسػػػػػير، ج : ابػػػػػف كثيػػػػػر -81
 . وكيفية تحوؿ الثاني إلى األوؿ ، وفيو عبلقة المحكـ بالمتشابو[18/08/2008]

 .5، ص2التفسير، ج : ابف كثير -82
 .8، ص4التفسير، ج : القرطبي -83

http://www.ataweel.com/
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اإلكميػؿ : مػا يقػارب ىػذا الكػبلـ فػي كتابػو( أحمد بػف عبػد الحمػيـ الحرانػي الدمشػقي)عند ابف تيمية .117، ص1اإلحكاـ، ج -84
ومػا  8، ص2002إليمػاف لمطبػع والنشػر والتوزيػع، االسػكندرية، ج ـ ع، محمػد الشػيمي شػحاتو، دار ا: في المتشابو والتأويؿ، تػع

، وقد تعرض لمناسخ والواضح والمتفرد بوجو الداللة لممحكـ، والمنسوخ والمجمؿ ومتعدد وجوه الداللة المحتاج 12بعدىا حتى ص
سػعيد المنػدوب، دار الفكػر، : رآف، تػحوينظػر فػي ىػذا الموضػوع السػيوطي فػي اإلتقػاف فػي عمػوـ القػ. إلى التدبر والتمعف لممتشػابو

التأويؿ، دراسة في تأويؿ القرآف عند محي الديف بف  فمسفة: زيد أبو حامد نصرو . 13، ص3ـ، ج1996/ىػ1416، 1بيروت، ط
 .وما بعدىا 380، ص2003 ، 5لبناف، ط/ المغرب، بيروت/ عربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء

معػاني التأويػؿ فػي لسػاف العػرب، دار صػادر، بيػروت، لبنػاف، ( الفضؿ جمػاؿ الػديف محمػد بػف مكػـر أبو)جمع ابف منظور  -85
ؿ. رجع: ومآالً  َأوالً  َيُؤوؿ الشيء آؿ. الرجوع: اأَلْوؿُ : َأوؿ): 134، ص1،  مادة أوؿ، ج1997، 1ط ؿَ و  َرَجَعو: الشيءَ  ِإليو وَأوم  َأوم

لوو  الكبلـَ  لو لوَأوم و  وقدمره، َدبمره تََأوم  َأبػو قػاؿ....واحػد والتفسػير والمعنػى التْأويػؿ:فقػاؿ يحيػى بف َأحمد العباس َأبو وسئؿ. .فسره: وتَأوم
 وقػاؿ. فيػو ِإْشػكاؿ ال واضػح بمفػظ َأْشػَكمت َألفػاظ معػاني جمػع التْأويػؿ فكاف وَأصمحتو جمعتو ِإذا َأُؤولو الشيءَ  ُأْلتُ : يقاؿ: منصور
ؿ: العرب بعض ؿ...لؾ وَجَمعيا ضالمَتؾ عميؾ َردم  َأي يؾ،عم المموُ  َأوم  ِإالّ  يصػح وال معانيػو تختمؼ الذي الكبلـ تفسير والتْأويؿ التَأوُّ
 الشػيء، ِإليػو يػؤوؿ مػا تفسػير التْأويػؿ ...ِإليػو صػار َأي كػذا ِإلى يؤوؿ آؿ مف مْأخوذ والَمصير الَمرجع :لتْأويؿا...لفظو غير ببياف
لتووتَأ تْأويبلً  َأّولتو وقد  .(بمعنى وم
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 القاعدة المغوية في الكتاب المدرسي في ضوء المسانيات الحديثة

 (المدح والذـ أنموذجاً  اأسموب)
 عمايرة أحمد حميمة. د

 األردف -جامعة البمقاء التطبيقية
 

 ممخص
 :تيدؼ ىذه الدراسة إلى

المدح والذـ في العربيةل دراسة وصفية                    اأسموب) الموازنة بيف نتائج دراسة إحصائية بعنواف _  أوالً 
كتب قواعد المغة العربية مف الصؼ التاسع إلى ) ، وواقع الحاؿ في المناىج المدرسية في األردف ( إحصائية

 .، في أسموب المدح و الذـ(الصؼ الثاني عشر 

 :رسي وصؼ طريقة عرض القاعدة المغوية في الكتاب المد_ ثانياً 

 الستنباط تمفة بيف الظواىر المغوية تمييداأىي طريقة استقرائية تيدؼ إلى إدراؾ الصفات المؤتمفة، أو المخ
 القاعدة؟

  إذ تُتناوؿ قواعد المغة مف خبلؿ نص شامؿ ؟( طريقة النص) أـ ىي الطريقة الكمية ، 
 ى بعض األمثمة، أي أف القاعدة ىي أـ ىي الطريقة االستنباطية، إذ تُعرض القواعد وتُشرح ثـ تطبيقيا عم

 .المنطمؽ وليس النص
 (.  بمـو) وتصنيفيا وفؽ تصنيؼ  -إحصاء عدد التمرينات لمقواعد المدروسة، _ ثالثاً 

مف الضوء عمى واقع الكتاب  الدوؿ العربية األخرى تمقى مزيداولما كانت الموازنة بيف المناىج األردنية ومناىج 
بي، فقد رأيت أف تشمؿ األىداؼ السابقة الكتاب المدرسي في قواعد المغة العربية في المدرسي في العالـ العر 

 . سمطنة ُعماف،  وفي لبناف وفي المغرب العربي، و في جميورية مصر العربية ، و في المممكة العربية السعودية 
 

Abstract 

The grammatical rule - the style of praize and 

dispize in the textbooks of the secondary 

schools in Jordan Oman, Morocco, Egypt, 

Lebanon, and Saoudi Arabia regarding 

computational linguistics - Theory and 

Practice.  

 This study aims at analyzing the following:  

1- The contrast between the results of 

statistical studies of the grammatical rules as 

a part of the syntactic concepts and their 

practice in the textbooks of the secondary 

schools in Jordan. The difference between the 

     مقدمة  
ُيعُّد االىتماـ بالكتاب المدرسي بوجو عاـ، وكتاب 
المغة العربية بوجو خاص، ركيزة ميمة في التأسيس 
البلـز لبناء ثقافة لغوية عامو، تساعد الناشئ في 

الكتب األخرى، المعدمة لتدريس المواد استعماؿ 
قاعدة  ؽتأسيس  فيفضبًل عمى أىميتو  المختمفة،

، ئ متطمبات الحياة العامة الحرمةلغوية يواجو بيا الناش
كقراءة الصحؼ والمجبلت، ومواجية المتطمبات 
الوظيفية، حيف يصبح موظفًا في أي مجاؿ مف 
ب مجاالت الحياة، وال شؾ أف االىتماـ بالكتا

ـ والتطور في المدرسي ينبغي أف يكوف مواكبًا لمتقد
بدراسة المغة دراسة  ، الذي ُيعنىميداف عمـ األلسنية
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rule and its application is really noticed in the 

circumstantial phrases, exclusion 

expressions, and derivations in the exercises 

on morphology.  

2- The description of dealing with the 

grammatical rule in the referred to textbooks.  

The rule may be a result of the inductive and 

comprehensive methodology.  

3- Enumeration of the studied rules in the 

exercises.  

4- Categorization of these rules according to 

Bloom classification.  

This research sheds light on the objectives of 

textbooks in Jordan and Oman, Morocco and 

Lebanon, Egypt and Saoudi Arabia.  

The main result of this research is that it is 

necessary to reconsider the descriptive and 

statistical methods in teaching grammatical 

rules in the textbooks.  

، مبنية عمى المبلحظات، التي يمكف عممية منظمة
توثيقيا بموضوعية في إطار نظرية عامة، وقد 
اتجيت الدراسات المغوية المعاصرة الى االستفادة مف 

لتنوع عمميًا، يعالج ظاىرة ا الدراسة اإلحصائية حبلا 
إذ ىي تسيـ في  ،المغوي عمى نحو عممي منضبط

إيضاح ما ىو مستعمؿ في الواقع المغوي بالقياس إلى 
ما يا تبيِّف عمى وجو التحديد، إضافة إلى أن غيره،

القواعد الصوتية والصرفية والنحوية والمفردات، التي 
ـ بيا الفصحى، وبمعرفتيا تتحقؽ المع رفة تتقوم

بالفصحى، خالصة ببل حشو وال عامية، مما يمقي 
الضوء عمى القواعد ذات السيرورة في االستعماؿ 
المغوي ؟ وىذا يسيـ ببل شؾ في تيسير تعمُّـ المغة 
العربية وتعميميا، بما يتناسب مع المراحؿ التعميمية 
المختمفة، ويكوف في الوقت ذاتو حمقو مكممو لمجيود 

 .النحوية القديمة
 دةاع

، التي ذكرت سابقًا بعضًا منيا، إضافة  إلى عمى مجموعة مف كتب المغة األصوؿ وقد تطمبت الدراسة اإلطبلع
، التي راجع أساليب تدريس المغة العربية، ومجموعة مف كتب تيسير النحو، فضبًل عمى المراجعمجموعة مف م

 .(1) ( لمسانيات اإلحصائيةا) تركز عمى أىمية دراسة المغة وفؽ المنياج الوصفي اإلحصائي 

 :المدح والذـ في الدراسة اإلحصائية  اأسموب
 .اءت الدراسة في تمييد و إطاريف ج

و فيو تعريٌؼ بالمنيج الوصػفي اإلحصػائي، و إلقػاء ضػوٍء عمػى الخيػوط المنيجيػة ليػذا المػنيج عنػد :   التمهيد -2
 .نحاة العربية 

  الكتػاب لسػيبويو:  لذـ عند نحػاة العربيػة فػي تسػعة مصػادر ىػػيالمدح و افيو رصد ألنماط و :  اإلطار النظري -1
 (4)(ىػػػ 316ت )، و األصػوؿ فػػي النحػو البػػف الّسػراج )3) (ىػػػ  285ت ) ، و المقتضػػب لممبػرد )2)( ىػػ  180ت ) 
،  والمفصػػػػػؿ لمزمخشػػػػػري ( 669) و شػػػػػرحو البػػػػػف عصػػػػػفور اإلشػػػػػبيمي  ، (5)(ىػػػػػػ  737ت ) الجمػػػػػؿ لمزجػػػػػاجي و 
، و شػػػرح المفصػػػؿ البػػػف يعػػػيش (7)(ىػػػػ577 ت) اإلنصػػػاؼ فػػػي مسػػػائؿ الخػػػبلؼ البػػػف األنبػػػاري ،و  (6)(ىػػػػ538ت)
 (10).(ىػ  911ت ) ، وىػمع اليػوامع لمسيوطي (9)(ىػ 761) و ُمغني المبيب البف ىػشاـ  (8)(ىػ  643ت)

افة إلػػى ، فيػػي إضػػالنحػػو بعامػػةعينػػة دالػػة عمػػى صػػورة أسػػموب المػػدح و الػػذـ فػػي كتػػب و ال شػػؾ أف ىػػذه الكتػػب 
في النظر إلػى الظػاىرة النحويػة  استغراقيا سبعة قروف مف التفكير النحوي المزدىر تمثؿ مرجعيات منيجية مختمفة،

 .المغويةو 
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 .التطبيقي اإلطار -0
  :عف و فيو حديث

 .الكريـالمدح و الذـ في القرآف  تيصور  -أ
ي إلػػى المػدة الواقعػة بػيف العصػر الجػاىم المػدح و الػذـ فػي االسػتعماؿ فػي عينػة مػف الشػعر اسػتغرقت تيصػور  -ب

، تمثؿ مفاصؿ ميمة في الشػعر ة في عينة الشعراء أف تكوف شاممة، وقد توخت الدراسنياية القرف الخامس اليجري
، (ـ132ت)، ولبيػد(ـ324ت ) قػيسامػرؤ ال: معظـ موضوعات الشعر وفنونو، وىػـ العربي ،ويتطرؽ أصحابيا إلى

، وأوس بػػف (ـ322ت)ثػػـووعمػػروبف كم( ـ324ت )،النابغػػة الػػذيباني(ىػػػ3214ت)ادعنتػػرة بػػف شػػد( 314ت)ىواألعشػ
 ،(ـ144ت)وطرفػػػة بػػػف العبػػػػد ،(ـ312ت)مىوزىيػػػر بػػػف أبػػػي سػػػم ،(ـ132ت)، والحػػػارث بػػػف حمػػػزة(ـ 322)حجػػػر

 ،(ىػػػ42ت)واألخطػػؿ  ،(ىػػػ31ت)وجميػػؿ بثينػػة ،(ىػػػ34ت)والخنسػػاء ،(ىػػػ14ت)وحسػػاف بػػف ثابػػت ،(ـ111)والشػػنفرى
، و أبػػو تمػػاـ (ىػػػ243ت) وأبػػو نػػواس  ،(ىػػػ222ت)وجريػػر  ،(ىػػػ40ت )ة وعمػػر بػػف أبػػي ربيعػػ ،(ىػػػ22) ؽوالفػػرزد

، (ىػػ014ت )و المتنبػي ،(ىػػ134ت)البحتػري ، و (ىػػ130ت)، وابػف الرومػي (ىػ144)، وعمي بف الجيـ (ىػ102ت)
 (. ىػ434)و ابف زيدوف  ،(012)راس وأبو ف
وىػػو موسػػوعة  ، الجػػزء األوؿ،ديـ متمثمػػة فػػي قصػػص العػػربلقصػػص القػػالمػػدح والػػذـ فػػي عينػػة مػػف اتي صػػور  –ج 

و فػي المقابػؿ ُاختيػرت مجموعػة قصصػية حديثػة ، واإلسػبلميتراثية جامعة لقصص العػرب فػي العصػريف الجػاىمي 
، و اتبػع األسػموب نفسػو مػف حيػث ذكػر مكانيػا و كّتابيػا ومقػدارىا مكافئة ليػا فػي الكػـ تقريبػًا متنوعػة فػي زمانيػا و

، و نسػبة وروده إلػى العػدد الكمػي و إيػراد مثػاؿ ة ، و بياف عػدد مػرات ورود كػؿ نمػطسب ورودىا أوؿ مر األنماط ح
 . عميو 

و فػي العينػات المدروسػة، و ذلػؾ عمػى يو صػورت النحػاة،المػدح و الػذـ عنػد تي و بعد ذلؾ أجريت مقابمة بػيف صػور 
  :اآلتيالنحو 

األنمػػػاط التػػػي وردت فػػػي االسػػػتعماؿ فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ و فػػػي و  النحػػػاة،موازنػػػة بػػػيف األنمػػػاط التػػػي وردت عنػػػد 1 
  .الشعرياالستعماؿ 

 .الشعرالكريـ و في  في القرآفموازنة بيف األنماط التي وردت 2 

 .والحديثةالقديمة  عيّنتي القصصموازنة بيف األنماط التي وردت في 3 
 .ورةالمذك االستعماؿ في العيناتبياف القواعد األكثر دورانًا في 4 
فػػي اإلطػػار التطبيقػػػي  بينػػػتو ، المػػدح و الػػذـ عنػػػد النحػػاة القػػدماء تيفػػػي اإلطػػار النظػػري صػػػور بينػػت الدراسػػة  و

  ،ي عينػػػة مختػػػارة مػػػف الشػػػعر العربػػػي القػػػديـفػػػفػػػي القػػػرآف الكػػػريـ،  و  المػػػدح و الػػػذـ فػػػي واقػػػع االسػػػتعماؿ تيصػػػور 
و فػػي االسػػتعماؿ ي، و صػػورتورد عنػػد النحػػاة المػػدح و الػػذـ كمػػاتي لمموازنػػة بػػيف صػػور  وخصصػػت الدراسػػة جػػزءًا 

( 33)فػي القػرآف الكػريـ اورد المدح والػذـ ي، وقد تبيف أف أسموب، و في القرآف الكريـالعربي القديـ الجاري في الشعر
، التػي وردت فػي عدد األنمػاط ، وبّينت الدراسة أف مرة(  41) الشعر العربي القديـ  ، و في العينة المختارة مفمرة

نمطػػًا تمثػػؿ مػػا نسػػبتو  ( 12)ووردت فػػي االسػػتعماؿ الجػػاري فػػي كمتػػا العينتػػيف  المختػػارة،النحػػاة فػػي العينػػة  كتػػب
  :، و ىي عمى النحو اآلتي مرتبة حسب نسبة شيوعيا مف النمط األكثر تكرارًا إلى األقؿ تكرارًا 23,4%
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  :اآلتي عمى النحواألنماط التي وردت في القرآف ترتيبًا تنازليًا  تيببتر  وقامت الدراسة
رقـ 
 النمط

النسبة المئوية في  التكرار
 القرآف الكريـ

النسبة المئوية في  التكرار رقـ النمط
 القرآف الكريـ

54 36 387: 75 3 4  
4: 22 2777 91 3 4   
77 21 2774  42 2 2.6 
45 : 2477   7 2 276   
51 6 876    63 2 276   
76 7 :.1   86 2 276   
55 6 876    43 2 2.6 

 
 :عمى النحو اآلتي تنازلياً  فقد جاء ترتيبها التي وردت في الشعرأما األنماط  

 
، وانفردت عينة  (32، 21، 33، 31، 34، 11، 42، 01، 02: )وعميو فقد  انفرد  القرآف الكريـ بأنماط  ىي 

قرآف الكريـ و عينة الشعر ، أما األنماط المشتركة بيف ال(224، 33، 43، 41، 13، 12،  2) الشعر بأنماط ىي 
مقابمة بيف األنماط التي وردت في عينة مف القصص دراسة ، ومف ثـّ فقد أجرت ال(44، 40، 04، 04، 3) فيي

 ،القصص القديـ والحديث ستة أنماط، تكررت تسع مرات تياألنماط الواردة في عين لوأوضحت أف القديـ والحديث
 :وذلؾ وفؽ النسب اآلتية مرتبة ترتيبًا تنازلياً 

 
 
 

    العامة النسبة المئوية  رقـ النمط    العامةالنسبة المئوية   رقـ النمط

54 387:   7 378 
4: 26.4  38 378 
45 2179 39 279 
77 :.1 75 279 
215 774  42 : 
55 7.4 53 17:  
76 6.5 63 17: 
51 5.6 86 17:  
99 477  91 17:  
59 4.6 43 17: 
2 378   

رقـ 
 النمط

النسبة في  التكرار
 الشعر

 النسبة في الشعر التكرار رقـ النمط

4: 8 2676 45 4 777 
215 8 2676 38 4 777 
54 7 2474 7 3 575 
59 6 2272 39 3 575 
99 5 979 55 3 575 
2 4 777 53 2 373 
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 :المدح والذـ في الكتاب المدرسي األردني اأسموب

أخرى  وورد مرة ،(11)المدح والذـ في المنياج المدرسي األردني في وحدة مستقمة في الصؼ التاسع اورد أسموب
المستوى ) لممرحمة الثانوية (  النحو والصرؼ) جزئيًا ضمف حاالت وجوب حذؼ المبتدأ، وذلؾ في منياج 

 .(12)(األوؿ
ض في الصؼ التاسع موضحًا بخريطة مفاىيمية، ترسـ الخطوط األساسية التي تعرض ليا الوحدة وقد عر 

المدح والذـ، ومف ثـم بياف صور  كؿ مف األسموبيف وبياف أركاف جممتيمف حيث التعريؼ ب( الحادية عشرة )
ائتبلفية، جمعت بيف وقد جاء العرض بطريقة  ،ذـ، وصور المخصوص بالمدح أو الذـالفاعؿ لفعمي المدح وال

الطريقة االستقرائية والطريقة القياسية، إذ تعرض األمثمة المتنوعة التي ترمي إلى الوصوؿ بالطالب إلى إدراؾ 
، كأف يمحظ الطالب القيمة الداللية التي تتحقؽ تمييدًا الستنباط القاعدة مامف خبلؿ استقرائي يفمبلمح األسموب

، فضبًل عمى أمثمة مف القرآف الكريـ، والشعر د استعاف الكتاب بأمثمة مصنوعةوقباستعماؿ ألفاظ المدح والذـ، 
العربي أو مف األدب المتميز اليادؼ الموثؽ، وىذا مف شأنو أف يصؿ الطالب بالمغة العربية، فتختزف نماذج 

عمى أىميتيا في  ، فضبلً ألىداؼ التي تيتـ بمستوى التركيبرفيعة في ذىنو، تكوف رافدًا ثرًا يساعد في تحقيؽ ا
ـَ وحبَّ ) تنمية منظومة متميزة مف القيـ األخبلقية عنده، وقد ذكر الكتاب المدرسي الفعميف  لمداللة عمى ( ِنع

ذـ، ألنيا تذـ أمرًا سيئًا، ، لمداللة عمى ال" بئس وساء وال حبَّ " المدح، ألنيما يمدحاف أمرًا مستحسنًا، واألفعاؿ 
، وقد انطمؽ الكتاب مف " مخصوص بالمدح أو الذـ+ فاعؿ + الذـ فعؿ المدح أو  "أركاف ىي  يفاألسموب وليذيف

وبعدىا جاء الكتاب المدرسي عمى الصور  أنيا أفعاؿ جامدة ألننا ال نشتؽ منيا أفعااًل مضارعة أو أفعاؿ أمر،
 : التي يأتي عمييا الفاعؿ لفعمي المدح والذـ، وقد جاءت عمى النحو اآلتي

 :المدح والذـ عمى أربع صور  يأتي فاعؿ أفعاؿ .2
ـَ الفتاُة أمؿُ " ، مثؿ ( بأؿ التعريؼ) معرفًا  -أ  " .ِنْع

 "ِبْئَس صفُة المرِء الكذبُ " ، مثؿ مضافًا إلى معرفة -ب

التكرار في  النمط رقـ النمط
 القصص القديـ

النسبة 
 المئوية

لتكرار في ا
القصص 
 الحديث

النسبة 
 المئوية

النسبة 
 المئوية العامة

7 
معرؼ )فاعؿ ( + ِبْئَس ) فعؿ الذـ الجامد 

 %33.3 - - %51 3 اسـ مخصوص بالذـ( + بأؿ 

 %33.3 - - %51 3 فعؿ+ ما ( + ِبْئَس ) فعؿ الذـ  45

( + بأؿ)فاعؿ معرؼ ( + ِبْئَس ) فعؿ الذـ  54
 Ø - - 3 61% 33.3%اسـ مخصوص بالذـ

معرؼ )فاعؿ ( + ِنْعـَ ) فعؿ المدح الجامد  2
 %22.2 - - %31 2 اسـ مخصوص بالمدح( + بأؿ 

اسـ + جممة +  ما ( + ِنْعـَ ) فعؿ المدح  53
  Ø - - 2 36%مخصوص بالمدح 

 فاعؿ مضاؼ إلى( + ِبْئَس ) فعؿ الذـ  55
 Ø - - 2 36% 22.2%اسـ مخصوص بالذـ( + معرؼ بأؿ)
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 "  ساَء مثبًل القـو المجرموف" ضميرًا مستترًا مثؿ  -ت

 "  ِبْئَس ما قمَت به" اسمًا موصواًل مثؿ  -ث
ل وال حبَّ ) ف الفعميف وقد بّيف أف فاعؿ كؿ م حرؼ ) ىو اسـ اإلشارة المتصؿ بيما تركيبًا، حذفت الياء (  حبَّ

لمتخفيؼ، واألمثمة المذكورة ،تمثؿ األنماط اآلتية في الدراسة اإلحصائية وتحمؿ األرقاـ المقابمة ليا (  التنبيهة
 :فييا، وذلؾ عمى النحو اآلتي 

 النمط رقـ  نص النمط المستخمص مف المثاؿ الرقـ
 2 .اسـ مخصوص بالمدح( + معرؼ بأؿ ) فاعؿ ( + نعـ) فعؿ المدح الجامد  2
 7 . اسـ مخصوص بالذـ( + معرؼ بأؿ ) فاعؿ ( + بئس) فعؿ الذـ الجامد  3
 36 اسـ مخصوص بالمدح (+ مضاؼ إلى ما فيه األلؼ والبلـ ) الفاعؿ (+ نعـ) فعؿ المدح  4
 39 اسـ مخصوص بالذـ  ( + مضاؼ إلى ما فيه أؿ ) عؿ الفا( + ِبْئَس ) فعؿ الذـ  5
 66 اسـ مخصوص بالذـ +تمييز(+ مستتر)فاعؿ (+ساء) فعؿ الذـ  6
 45 فعؿ + ما ( + بئس ) فعؿ الذـ  7
 99 اسـ مخصوص بالمدح( + اسـ إشارة) فاعؿ ( + حب) فعؿ المدح  8
 5: اسـ مخصوص(+ اسـ اشارة ) فاعؿ (+ ال حب ) فعؿ الذـ  9

 
المخصوص بالمدح ) الركف الثالث مف أركاف جممة المدح والذـ، وىو المسمى ب  إلىثـ ينتقؿ الكتاب المدرسي 

، وقد أوضح أنو يأتي مف حيث الترتيب بعد فاعؿ فعؿ المدح أو الذـ وال يجوز أف يقع بيف فعؿ المدح ( الذـ أو
ـَ الخمؽ"  في قولنا أو الذـ وفاعمو، ولكف يجوز أف يتقدـ عمييما معًا، كما وىذا يمثؿ النمط اآلتي في " األمانة ِنع

 : الدراسة اإلحصائية 
 رقـ النمط  نص النمط المستخمص مف المثاؿ  الرقـ 
 أ 234 فاعؿ ( + ِنعـَ ) فعؿ المدح الجامد + االسـ المخصوص بالمدح  2
 ب 23 فاعؿ( + بئَس )فعؿ المدح الجامد + االسـ المخصوص بالذـ  3

 
مف ثـ يعرض الكتاب المدرسي إلعراب االسـ المخصوص إعرابًا مفصبًل، ذاىبًا إلى أنو مبتدأ مؤخر مرفوع، و 

وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره، وأف الجممة الفعمية المتقدمة في محؿ رفع خبر مقدـ ،ثـ يأتي الكتاب 
ـَ (13)وذلؾ نحو قولو تعالى عمى جواز حذؼ المخصوص بالمدح أو الذـ إف دّؿ عميو دليؿ السياؽ، َجَهنَّ

ـَ اْلَعْبدُ  ":، وقولو تعالى "َوِبْئَس اْلَقَرارُ  ۖ   َيْصَمْوَنَها "ِإنَُّه َأوَّابٌ  ۖ   نّْْع
وىذاف يمثبلف النمطيف اآلتييف  في   ،(14)

 :الدراسة اإلحصائية
 رقـ النمط  نص النمط المستخمص مف المثاؿ  الرقـ 
 Ø 43اسـ مخصوص بالذـ ( + معرؼ بأؿ )  فاعؿ( + بئس ) فعؿ الذـ  1

 Ø 39اسـ مخصوص بالمدح (+ ُمعرؼ بأؿ ) فاعؿ ( + نعـ ) فعؿ المدح  2
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 :التدريبات في المنهاج األردني 

 ، كاف النشاط األوؿ بعد بياف أركاف جممة" نشاطات"  جاءت التدريبات في المنياج المدرسي األردني تحت اسـ 
ذلؾ يعرض مجموعة مف الشواىد القرآنية أو الشعرية، ثـ طمب مف الطالب أف يبيف المعنى المدح والذـ مباشرة، و 

 .الذي تفيده، وفؽ فعؿ المدح أو الذـ الوارد فييا
أما األنشطة األخرى وىي سبعة أنشطة، فقد جاءت في نياية الدرس، وقد تراوحت بيف التحميؿ والتركيب، وذلؾ 

 :عمى النحو اآلتي 

الكتاب 
 يالمدرس

عدد  
 األنماط

عدد 
 التدريبات

 مستوى التدريبات
 تركيبي تحميمي

 3 24 األردني

 بيِّف الفاعؿ والمخصوص بالمدح أو الذـ  امؤل الفراغ في الجمؿ اآلتية 

 استخرج أساليب المدح والذـ   اجعؿ المخصوص يتقدـ عمى
 الفعؿ والفاعؿ 

 ضع الحركة المناسبة 

  ألؼ مع زمبلئؾ ثبلث جمؿ
مفيدة عمى أسموب المدح 

تمدحوف فييا مواقؼ محمودة في 
 حياتكـ اليومية

 عيِّف الخطأ في أسموب المدح أو الذـ  
 
ـَ وبئس) لفعمي المدح والذـ  فقد عرض ل(المستوى األوؿ ) منياج النحو والصرؼ لممرحمة الثانوية  أما ، ( نع

ـَ الصديُؽ الو ) في قولنا  ، كما(المبتدأ) عند الحديث عف صور الجممة االسمية  وجوبًا  المبتدأ يحذؼإذ ، (فيّ ِنع
   المخصوص بالمدح،  ويوضح الوجو اإلعرابي اآلخر، وىو أف االسـ (نعـ الصديؽ هو الوفيّ  )ف األصؿأى مع

، و لكف دوف أف ُيّذكر بطريقة مبتدأ مؤخر وخبره جممة المدح، أو الذـ المتقدمة يجوز أف يعرب  ل(الوفّي ) 
 .رح السابقة في الصؼ التاسع الط

 :(15)المدح والذـ في الكتاب المدرسي الُعماني اأسموب
المدح والذـ في المنياج الُعماني في الصؼ الثاني عشر، بعد أسموبي التعجب واإلغراء  اُعرض أسموب .1

بديع الزماف والتحذير، وذلؾ بطريقة جمعت بيف االستقراء واالستنباط، فقد ُعرض في البداية نص المقامات ل
، وقد اشتممت المقامة عمى مجموعة مف األمثمة التي ابنو(  أبو الفتح االسكندري) اليمداني، يوصي فييا البطؿ 

 . ُتعد تطبيقًا مباشرًا عمى أسموبي المدح والذـ في صورتيا المشتممة عمى العناصر كّميا
ـَل" المدح بػويخمص الكتاب إلى استخبلص قاعدتيف تنّصاف عمى أنو ُيعَبُر عف  ، وىما فعبلف جامداف " وحبذا نع

، وىما  فعبلف جامداف الزماف " وال حبذا، بئس"وأنو ُيعَبُر عف  داللة الذـ بػ . الزماف يطمب كؿ منيما فاعبلً 
، يتبعيا مموقؼ الذي يستدعي ىاتيف الصفتيفيطمب كؿ منيما فاعبًل، وكاف اليدؼ مف ىذه المدارسة عرضًا ل

، تبعتيا كبيرة في تثبيت القاعدة النظرية د منيا فيـ نص المقامة وال شؾ أف لفيـ النص أىميةأسئمة كاف يقص
األساليب المغوية  ر غورسب إلىسيؤدي نص المقامة، وال شؾ أف فيـ النص أسئمة كاف يقصد منيا فيـ 

ي المتميز، وىو ال ُيعد مف النصوص ذات المستوى األدب" المقامة"، وبخاصة أف نص المدارسة المستخدمة فيو
أسفؿ النص مباشرة في مربع ظمؿ  إيضاحيايخمو مف بعض المفردات الصعبة التي بادر الكتاب المدرسي إلى 

، وقد قاـ بمراجعة لؤلساليب التي مّر بيا الطالب قبؿ الدرس مباشرة، وىي أسموب (األزرؽ ) بموف مختمؼ 
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ىمية في تثبيت القاعدة النظرية التي مّر بيا الطالب عف لذلؾ مف أ اػػالتعجب واستعماؿ التحذير، وال يخفى م
طريؽ موقؼ تطبيقي جديد، بعدما ثـ تمثميا  تمثبًل يجعؿ مف تدريب المراجعة نموذجًا حيًا يواجيو في نص مف 

 . النصوص األصمية غير المصنوعة التي يشكؿ فيميا ىدفًا إلعطاء دروس النحو 
جممة المدح والذـ متكئًا عمى نص المقامة السابؽ نفسو، وذلؾ مف خبلؿ وبعد ذلؾ بدأ الكتاب بتحميؿ تركيب 

، واألمثمة الواردة في النص تمثؿ األنماط اآلتية في الدراسة اإلحصائية، ج األمثمة الواردة في النص مرقمةاستخرا
 : وىي تأخذ األرقاـ المقابمة ليا فييا، وذلؾ عمى النحو اآلتي

 رقـ النمط  المثاؿ  نص النمط المستخمص مف الرقـ
 2 اسـ مخصوص بالمدح ( (+معرؼ بأؿ)فاعؿ( + نعـ)فعؿ المدح 2
 7 اسـ مخصوص بالمدح ( +معرؼ بأؿ)فاعؿ ( +بئس)فعؿ الذـ  3

 :Ø 4اسـ مخصوص محذوؼ ( + معرؼ بأؿ)فاعؿ ( + نعـ )فعؿ المدح  3 
 

 حة مفادىا أّف إنشاء المدح أو الذـومف ثـم يخمص إلى قاعدة كتبت في مربع لونو مختمؼ عف لوف الصف
 يقتضي 

 .مخصوصًا بالمدح أو الذـ. 0   .فاعبل .1   .  فعؿ مدح أو ذـ .2
ويمفت نظر الطالب في المربع نفسو إلى أنو يستحسف أف ُيحذَؼ االسـ المخصوص بالمدح أو الذـ إف كاف في 

 : اإلحصائية وىذا ما يمثمو النمطاف اآلتياف في الدراسة . السياؽ ما يدؿ عميو

 رقـ النمط  نص النمط المستخمص مف المثاؿ  الرقـ
 :Ø 4اسـ مخصوص محذوؼ ( + معرؼ بأؿ)فاعؿ ( + نعـ )فعؿ المدح  2
 Ø 54اسـ مخصوص بالذـ ( + معرؼ بأؿ ) فاعؿ ( + بئس ) فعؿ الذـ  3

 
صوص بالمدح أو الذـ، و مف ثـ يعرض الكتاب مف خبلؿ األمثمة الخمسة المصنوعة حاالت الفاعؿ، والمخ

 ىي تمثؿ األنماط اآلتية في الدراسة اإلحصائية  و
 

 رقـ النمط  نص النمط المستخمص مف المثاؿ  الرقـ
 11 اسـ مخصوص بالمدح ( + مضاؼ إلى ما فيو أؿ)الفاعؿ ( + نعـ )فعؿ المدح  2
 13 اسـ مخصوص بالذـ( + مضاؼ إلى ما فيو أؿ)الفاعؿ ( + بئس )فعؿ الذـ  3
 33 اسـ مخصوص بالمدح ( + اسـ اإلشارة ) الفاعؿ ( + حب)فعؿ المدح  3
 44 اسـ مخصوص بالذـ ( + اسـ اإلشارة )الفاعؿ ( + الحبم ) فعؿ الذـ  4

 
 . ومف ثًـّ ينتيي إلى قاعدة تنص عمى أف الفاعؿ قد يكوف مقرونًا بأؿ أو مضافًا إلى معرؼ بأؿ أو اسـ إشارة 

( بأؿ)خصوص بالمدح والذـ اسـ عمـ أو نكرة موصوفة بجممة فعمية أو اسمية، أو ُمعرفًا ويمكف أف يكوف الم
 . منعوتًا بالتي أو الذي، أو مضافًا 

والثاني يشتمؿ عمى فعؿ  (ِنعـَ )ثـ يعرض الكتاب لثبلثة نماذج معربة إعرابا تامًا، أحدىا يشتمؿ عمى فعؿ المدح 
 ( . حبذا )دح والثالث يشتمؿ عمى فعؿ الم( بئس)الذـ 
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وينتيي إلى قاعدة يمخص فييا إعراب جممة المدح أو الذـ، ويعرض لموجييف اإلعرابييف لبلسـ المخصوص مقدمًا 
 . عّده مبتدأ وجممة المدح أو الذـ خبرًا لو

 وهذا)ويمفت نظر الطالب ثانية إلى أف االسـ المخصوص بالمدح أو الذـ قد يكوف محذوفًا، معمقًا عمى ذلؾ بقولو
، ويعيد الكتاب الطالب إلى مرجعييف حديثييف في إعراب االسـ المخصوص بالمدح ىما النحو والوافي، (َُ  الشائع

والتطبيؽ النحوي دوف أف يذكر أسماء مؤلفييما في توثيؽ صحيح، ثـ يأتي إلى خبلصة الدرس، مشتممة عمى 
 . ماً القواعد السابقة في صفحة صممت عمى شكؿ الكتاب الجمدي المطوي قدي

 : التدريبات
 . جاءت التماريف في الكتاب المدرسي الُعماني، تحت عنوانيف رئيسيف سمي أحدىما تطبيقات، واآلخر تدريبات 

 "  ميز المدح مف الذـ في األمثمة"كانت التطبيقات مكونة مف تمرينيف رئيسيف في مستوى التحميؿ أحدىما 
مثمة وقد جاءت قبؿ الخبلصة، بعد االنتياء مف الشرح واستنتاج والثاني حدد عناصر المدح أو الذـ مف خبلؿ األ

 . القواعد
، بعد الخبلصة وذلؾ في مجموعة تكونت مف خمسة تماريف تتراوح بيف التحميؿ وجاءت التدريبات في نياية الدرس

 :ويمكف توضيح التدريبات بوجو عاـ عمى النحو اآلتي  والتركيب،
 

الكتاب 
 المدرسي

عدد  
 األنماط

دد ع
 التدريبات

 مستوى التدريبات
 تركيبي تحميمي

 2 3 الُعماني 

  عيِّف فاعؿ المدح أو الذـ  امؤل الفراغ في الجمؿ اآلتية 

  أعرب ما تحتو خط   اجعؿ كؿ كممة مما يأتي فاعبًل بفعؿ مدح
 أو ذـ  

  ميِّز المدح مف الذـ في األمثمة   كما ) ركب أربع جمؿ وفؽ الشروط اآلتية
 ( حددىا الكتاب 

  حدد عناصر المدح أو الذـ  
 

وُيمحظ في ىذه التدريبات أنيا جاءت أيضًا في جانبيا التحميمي مف النصوص األدبية الراقية وقد ُأشيَر بيف قوسيف 
مما يؤدي إلى أف تظؿ ىذه األسماء محفورة في ذىنو،  ،ي ىذا ربطًا لمطالب بالتراثإلى قائؿ النص، وال شؾ أف ف

 . وكذلؾ تمحظ أف نصيب المستوى التركيبي جاء مناسبًا في ترتيبو وعدده، كما سيأتي الحقًا في التحميؿ 

  المدح والذـ في المنهاج المغربي اأسموب
(16) 

 ، ألسموب المدح والذـ في المرحمة الثانوية لجذع( المنير في المغة العربية) يعرض الكتاب المدرسي المغربي 
 مسألة حذؼ المبتدأ)سألة مف مسائؿ المبتدأ والخبر ىياإلنسانية، وذلؾ ضمف عمـو المغة، ماآلداب والعمـو 

 وبئس الُخمُؽ الغُش في"  نعـ الطبيُب ابُف سينا" عرضت مجموعة مف األمثمة المصنوعة، كاف منيا  إذ ،(وجوباً 
 :المبتدأ قد يحذؼ وجوبًا في حاالت منيا ُبيِّف فييا أف"  أالحُظ وأحمؿ" األمثمة بعنواف  تػعػػاتب ـػ، ث" االمتحاف

خبر لمبتدأ محذوؼ " ابف سينا" أف يكوف الخبر مخصوصًا بفعؿ المدح كما ىو في المثاؿ األوؿ و .2
 ".نعـ الطيُب هو ابُف سينا" عمى أف تقدير الكبلـ، "هو"وجوبًا تقديره 
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، خبر لمبتدأ محذوؼ وجوبًا "ُش الغ" أف يكوف الخبر مخصوصًا بفعؿ الذـ، كما ىو في المثاؿ الثاني، و .1
والحالتاف المذكورتاف تمثبلف النمطيف  ػ" بئس الُخمؽ هو الغُش في االمتحاف"  هو عمى أف تقدير  الجممة"تقديره 

 .اآلتييف في الدراسة اإلحصائية
 

 رقـ النمط  نص النمط المستخمص مف المثاؿ  الرقـ
 2 مخصوص بالمدح  اسـ( + معرؼ بأؿ)الفاعؿ ( + نعـ )فعؿ المدح  2
 3 اسـ مخصوص بالذـ( + معرؼ بأؿ)الفاعؿ ( + بئس )فعؿ الذـ  3

 
 :التدريبات في المنهاج المغربي

جاء التدريب عمى ىذا األسموب متناسبًا مع طرحو، مسألة مف مسائؿ المبتدأ أو الخبر فقد ورد في تمريف مف ستة 
األسباب الموجبة لمحذؼ فيما ( ي )ف الجمؿ اآلتية، واذكر المحذوؼ م( ي )  بيف" تمرينات، جاء السؤاؿ فييا 

 :يأتي
، ويمكف توضيح ذلؾ "بئس السموؾ َخْمُؼ الوعدِ " المدح والذـ في الجمؿ المطروحة جممة واحدة ىي  اوكاف نصيب

 : عمى النحو اآلتي
الكتاب  

 المدرسي
عدد 
 األنماط

عدد 
 التدريبات

 مستوى التدريبات
 تركيبي تحميمي

بيِّف المحذوؼ واذكر سبب   2 1 لمغربي ا
  .الحذؼ

 
 :(17)المدح والذـ في الكتاب المدرسي المبناني اأسموب

، (القواعد والببلغة والعروض) المدح والذـ في الكتاب المدرسي المبناني في التعميـ الثانوي في كتاب  اُطرح أسموب
صيغتي المدح والذـ،  مبلحؽ تتناوؿ إلى جانب الذي تضمف مجموعة(  متفرقات) في السنة األولى ضمف باب 

، والتقاء الساكنيف وضبط عيف استعماؿ المعجـ، وعبلمات الترقيـ، وىمزتا القطع والوصؿ، وطريقة صيغة التعجب
 ".وكبل وكمتا"  المضارع وفاء الجزاء،

ا مف النصوص األدبية وقد جاء التعريؼ بيذه المسائؿ بوجو عاـ عمى شكؿ تماريف تطبيقية، أخذت األمثمة مني
والنصوص التواصمية، ومف ثـم كاف التركيز عمى المحاور األساسية لمصيغة ففي صيغة المدح مثبًل، كانت 

 :، وقد ُبيَِّف مف خبلليا المكونات األساسية بطريقة تخطيطة عمى النحو اآلتي"نعـ الرجؿ منيرٌ  "الجممة،
    منيرٌ               الَرجؿُ           ِنعـَ                                

 
 المخصوص بالمدح الفاعؿ       داؿ عمى المدح

ومف ثـم بيفم الكتاب المدرسي الصور التي يكوف عمييا الفاعؿ وىي تنص عمى أف الفاعؿ يمكف أف اسمًا ظاىرًا 
زًا بنكرة، واألمثمة المستعممة تمثؿ األنماط ، أو مضافًا إلى المقترف بيا، أو ضميرًا مستترًا وجوبًا مميم (أؿ )مقترنًا بػ 

 :اآلتية في الدراسة اإلحصائية
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 رقـ النمط نص النمط المستخمص مف المثاؿ الرقـ
 2 اسـ مخصوص بالمدح ( + معرؼ بأؿ ) الفاعؿ ( + نعـ ) فعؿ المدح  2
 3 اسـ مخصوص بالمدح + تمييز ( + ضمير مستتر ) فاعؿ (+نعـ )فعؿ المدح  3
 36 اسـ مخصوص بالمدح( + مضاؼ إلى ما فيه أؿ)الفاعؿ ( + نعـ )عؿ المدح ف 3

 
ومف ثـ يأتي الكتاب المدرسي  عمى إعراب الصيغة إعرابا تامًا، مبينًا أف االسـ المخصوص ُيعرب مبتدأ، خبره 

تًا نظر الطالب الف"  بئس"، ويأتي فقط عمى صيغة ي الممحؽ التالي  يذكر صيغة الذـ، وفمة السابقة عميوالجم
، معيدا الطالب إلى "نعـ " إلى أنيا الصيغة األكثر تداواًل، وذلؾ عمى النحو الذي أوضحو في صيغة المدح 

السابقة، وتطبيقيا عمى صيغة بئس، وعميو يمكف استخبلص األنماط اآلتية مف "  نعـ" مراجعة إعراب صيغة 
 : خبلؿ األمثمة المذكورة عمى النحو اآلتي

 رقـ النمط   ص النمط المستخمص مف المثاؿ ن الرقـ 
 7 اسـ مخصوص بالذـ( + معرؼ بأؿ ) فاعؿ ( + ِبْئَس ) فعؿ الذـ الجامد  2
 39 اسـ مخصوص بالذـ  ( + مضاؼ إلى ما فيه البلـ ) الفاعؿ ( + ِبْئَس ) فعؿ الذـ  3
 8 مخصوص بالذـاسـ + تمييز ( + ضمير مستتر ) فاعؿ( + ِبْئَس ) فعؿ الذـ الجامد  3

 
 وال توجد أية تدريبات في الكتاب المبناني ليذه المتفرقات

 :(18)المدح و الذـ في الكتاب المدرسي المصري اأسموب
ُعرض أسموب المدح و الذـ في الكتاب المدرسي المصري في الصؼ الثاني الثانوي، و قد بدأ الكتاب المدرسي 

يا دوف عنواف مذكور، و دوف ذلؾ بعرض فقرة أدبية، موضوعية و المدح و الذـ بطريقة ائتبلف يبعرض أسموب
، و ىي ستة، تمثؿ األنماط اآلتية في " نعـ و بئس" ثـ بعد ذلؾ استنبطت األمثمة المشتممة عمى أسموب  ،توثيؽ

 : ئيةالدراسة اإلحصا

الرقـ في الدراسة  النمط المستخمص مف المثاؿ   الرقـ 
 اإلحصائية

 2 اسـ مخصوص بالمدح( + معرؼ بأؿ ) فاعؿ ( + ِنْعـَ ) مد فعؿ المدح الجا 2
 3 اسـ مخصوص بالذـ( + معرؼ بأؿ ) فاعؿ ( + ِبْئَس ) فعؿ الذـ الجامد  3
 11 لمدحاسـ مخصوص با( + مضاؼ إلى ما فيو األلؼ و البلـ  ) الفاعؿ ( + ِنْعـَ ) فعؿ المدح  3
 2 اسـ مخصوص بالذـ+ تمييز ( + مستتر ضمير ) فاعؿ( + ِبْئَس ) فعؿ الذـ الجامد  4
 04 فعؿ+ ما ( + ِبْئَس ) فعؿ الذـ  5

 
 المدح والذـ" ، و ينتيي إلى تعريؼ ألسموبي" اإليضاح و التحميؿ" األمثمة السابقة تحت عنواف و يوضح الكتاب 

، ثـ "عمى استهجاف كؿ أسموب يدؿ: " ، و أسموب الذـ " كؿ أسموب يدؿ عمى االستحساف: " ، فأسموب المدح "
فعبلف " بأنيما  إعرابيماالمدح أو الذـ و يبيف  ي، مف حيث وجود فعمأتي عمى توضيح جممة المدح و الذـي

 ".  ماضياف  مبنياف عمى الفتح ل جامداف ال يتصرفاف
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أوفاعبًل  ، (أؿ ) ىو مّعرؼ ب  ،  أو مضافًا إلى ما(أؿ ) فاعؿ فعمي المدح أو الذـ إما أف بأتي معرفًا ب  -2
  .رفع، و ىي مبنية في محؿ (الذي ) و ىي بمعنى  الموصولة"  ما" و قد يكوف الفاعؿ  بتمييز،مستترًا متبوعًا 

ثـ جاء عمى إعراب االسـ المخصوص بالمدح أو الذـ، و قد قّدـ إعرابو مبتدأ مؤخرًا، و جممة المدح أو الذـ 
مقدـ، و ذكر إعرابًا آخر لبلسـ المخصوص بالمدح و الذـ  المكونة مف الفعؿ و الفاعؿ يكوف في محؿ رفع خبر

، ثـ " المذمـو" و في الذـ " الممدوح "  ، وُيعرب خبرًا لمبتدأ محذوؼ وجوبًا تقديره في المدح"جائز"عمى أنو 
 : األنماط اآلتية في الدراسة اإلحصائية استعاف الكتاب بمجموعة مف األمثمة المصنوعة تمثؿ 

الرقـ في الدراسة  مستخمص مف المثاؿ  النمط ال الرقـ
 اإلحصائية 

 أ-210 فاعؿ + نعـ + المخصوص بالمدح  2
 ب-210 فاعؿ + بئس + المخصوص بالذـ  3
 Ø 04اسـ مخصوص بالمدح ( + معرؼ باؿ ) فاعؿ ( + ِنْعـَ ) فعؿ المدح  3
 Ø 40اسـ مخصوص بالذـ( + بأؿ ) فاعؿ معرؼ ( + ِبْئَس ) فعؿ الذـ  4
 33 (مفرد مذكر )اسـ مخصوص ( + اسـ إشارة ) فاعؿ ( + حبم ) فعؿ المدح 5
 44 (مفرد )اسـ مخصوص ( + اسـ إشارة ) فاعؿ ( + الحبم ) فعؿ الذـ  6

 
 : ىي" المدح و الذـ "  يو ال يخفى أف مجموع األمثمة تطرح مسائؿ في أسموب

 .جواز تقدـ المخصوص عمى فعمي المدح أو الذـ -1
 .  ؼ المخصوص بالمدح و الذـ ، إف كاف معمومًا مف السياؽجواز حذ -2
، و الفاعؿ "الحبَّ " ، و قد يكوف أسموب الذـ ب " ذا" ، و فاعمو "حبَّ " قد يكوف أسموب المدح بفعؿ آخر ىو  -3

 ".  ذا" أيضًا ىو 
، و المخصوص " ماً خبرًا مقد" ، بأنيما ُيعرباف " حبذال و ال حبذا" أوضح الكتاب المدرسي إعراب جممة  -4

 ".  مبتدأ مؤخراً " بعدىما 
، و قد " لقاعدةا" ثـ انتيى الكتاب المدرسي إلى ذكر ممخص لمقواعد السابقة في صفحة مستقمة تحت عنواف 

 . جاءت الصفحة بموف مختمؼ
 التدريبات في المنياج المصري 

 . 8: ، عدد التدريبات  11: عدد األنماط 
 مستوى التدريبات 

 تركيبي   تحميمي

استخرج الفاعؿ ، و حدد المخصوص بالمدح أو الذـ ، اضبط 
ما بيف قوسيف ، استخرج أساليب المدح أو الذـ ، اكشؼ في 

الصديؽ ، واساؾ، : المعجـ الوجيز عف معاني المفردات اآلتية 
 :   حفاؾ، ، أعرب ما تحتو خط 

الفراغ في الجمؿ اآلتية ، استعمؿ الصفات اآلتية في  امؤل
أسموب المدح أو الذـ ، ضع مخصوصًا بالمدح أو الذـ مناسبًا 
في الفراغ ، ىات مقابؿ كؿ أسموب مف األساليب اآلتية ، اجعؿ 

 . ما يمـز مف تغيير  إجراءالعبارة اآلتية لممثنى و الجمع مع 
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تتحدث عف : ىنمحظ أف تدريبيف مف التدريبات كانا عمى شكؿ قطعة أدبية ذات مضموف تربوي متميز، األول -
 . أىمية تربية األوالد بحيث يكوف ىؤالء األبناء خير امتداد آلبائيـ

نساف، و تؤكد عمى ضرورة السعي لتحقيؽ النجاح، بالجد تتحدث عف أىمية النجاح في حياة اإل: و الثانية 
 . والمثابرة، و عدـ التردد في السؤاؿ عّما يعرض لمطالب مف تساؤالت

 . ف التدريبات فرصة إعطاء مزيٍد مف التدريبات الفرعية تتبع كؿ فقرة مف ىذه الفقرات و قد ىيأ ىذا النوع م

 .و عميو فقد جاءت التدريبات في ىذا المنياج بصورة متميزة شاممة، منوعة بيف التحميؿ و التركيب 
 :(19)المدح و الذـ في الكتاب المدرسي السعودي اأسموب

، إذ ُعرض نص يشتمؿ (النص ) ب المدرسي السعودي  بالطريقة الكمية المدح و الذـ في الكتا اُعرض أسموب
، و ُشفع النص بثبلثة أسئمة ىدفيا تمكيف الطالب مف فيـ النص، و مف ثـم ُصنفت  جممة مف أنماط المدح و الذـو

مف اح بنقاط محددة أوضح ، تبعيا شرح و إيض(  أ ل ب ل ج) األمثمة الواردة في النص ضمف ثبلث مجموعات 
ىما فعبلف ماضياف جامداف  يفيد إنشاء الذـ، و"  بئس" فعؿ يفيد إنشاء المدح، و أف الفعؿ  "ِنعـ"خبلليا أف 

، ثـ ذكر " ِنعـَ " ، و قد اشتممت جميعًا عمى (أ ) ثـ بعد ذلؾ شرع في بياف الفاعؿ في أمثمة المجموعة . الزماف
، حيث جاء عمى ما يقابؿ "ب " كما ورد في "  بئس" ُيقاؿ في فاعؿ "  نعـ" يقاؿ في فاعؿ الطالب أف ما 

 :ط اآلتية في الدراسة اإلحصائية األنما

 الرقـ في الدراسة النمط المستخمص مف المثاؿ   الرقـ  

 اإلحصائية
 2 اسـ مخصوص بالمدح( + معرؼ بأؿ ) فاعؿ ( + ِنْعـَ ) فعؿ المدح الجامد  1

اسـ مخصوص ( + إلى ما فيو األلؼ و البلـ   مضاؼ) الفاعؿ ( + ِنْعـَ ) فعؿ المدح  2
 11 لمدحبا

اسـ مخصوص + تمييز ( + ضمير مستتر ) فاعؿ( + ِنْعـَ ) فعؿ المدح الجامد  3
 1 بالمدح

 41 جممة فعمية + ما ( + نعـ ) فعؿ المدح  4
 3 اسـ مخصوص ( + معرؼ بأؿ ) فاعؿ (+ بئس ) فعؿ الذـ  5
 11 اسـ مخصوص بالذـ ( + مضاؼ إلى ما فيو البلـ )  الفاعؿ( + بئس ) فعؿ الذـ  6
 2 اسـ مخصوص بالذـ+ تمييز ( + ضمير مستتر ) فاعؿ( + ِبْئَس ) فعؿ الذـ الجامد  7

اسـ مخصوص + جممة +  ما ( + ضمير مستتر ) الفاعؿ ( + ِبْئَس ) فعؿ الذـ  8
 Ø 43بالذـ  

 
في "  المخصوص بالمدح" ثاؿ مف أمثمة المجموعتيف، ُيسمى و قد أوضح أف االسـ الذي بعد الفاعؿ في كؿ م

، و أنو اسـ مرفوع دائمًا، و ُيعرب مبتدأ و الجممة "ب " في المجموعة "  المخصوص بالذـ" ، و "أ " المجموعة 
 . قبمو خبر

 : ائيةثـ أوضح األمثمة التي توضح أمكانية تقدـ المخصوص، و ىي تقابؿ األنماط اآلتية في الدراسة اإلحص
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الرقـ في الدراسة  النمط المستخمص مف المثاؿ الرقـ
 اإلحصائية

 أ  -210 فاعؿ + نعـ + المخصوص بالمدح  1
 ب -210 فاعؿ + بئس + المخصوص بالذـ  2
 Ø 04اسـ مخصوص بالمدح ( + معرؼ باؿ ) فاعؿ ( + ِنْعـَ ) فعؿ المدح  3
 Ø 40اسـ مخصوص بالذـ( + بأؿ ) فاعؿ معرؼ ( + ِبْئَس ) فعؿ الذـ  4

 
و قد أوضح أف االسـ المتقدـ بالمدح أو الذـ ُيعرب مبتدأ خبره جممة المدح أو الذـ التي بعده، أما إف كاف االسـ 

 . المخصوص بالمدح أو الذـ محذوفًا لداللة الجممة عميو فإف الجممة كذلؾ ُتعرب خبرًا لو
فعؿ، و فاعؿ، : األركاف اآلتية يتكوف مفمدح و الذـ، د أوضح بعد ذلؾ في نقطة مستقمة، أف أسموب الو ق
 . مخصوص بالمدح أو الذـو 

 :التدريبات في الكتاب المدرسي السعودي
، جاءت موزعة بيف التحميؿ و التركيب لسعودي مكونة مف أحد عشر تدريباً جاءت التدريبات في الكتاب المدرسي ا

 : عمى النحو اآلتي 
  11: ، عدد التدريبات14د األنماط عد: الكتاب المدرسي السعودي

 مستوى التدريبات 
 تركيبي  تحميمي 

عّيف أ ركاف أسموب عيمف فعؿ المدح أو الذـ  و فاعمو، 
ضع خطًا تحت أسموب المدح أو ، المدح أو الذـ، استخرج

 .  ، أعرب الكممات الممونة الذـ

أو  ، امبًل الفراغ بمخصوص المدحضع الكممات في مكانيا المناسب
، اجعؿ األسماء اآلتية "بئس " أو " نعـ "  مناسبًا ؿ الذـ ، ضع فاعبلً 

صة بالمدح أو الذـ في جمؿ مناسبة، اجعؿ كؿ اسـ مما يأتي مخصو 
تي ، مثؿ لما يأأو الذـ متقدمًا في جممة مناسبة بالمدحمخصوصًا 

وضوعًا تنصح فيو بالتزاـ ، اكتب مبعبارات إلنشاء المدح أو الذـ
 . ، و البعد عف الرذائؿ باستخداـ فعمي المدح أو الذـ الفضائؿ

 

 :جدوؿ يبيف ورود األنماط في عّينة الكتب المدرسية
رقـ 
 النمط

 السعودي المصري الُعماني المغربي المبناني األردني النمط

معرؼ بأؿ ) فاعؿ ( + نعـ) فعؿ المدح الجامد  2
 .اسـ مخصوص بالمدح( + 

  
         

معرؼ بأؿ ) فاعؿ ( + بئس) مد فعؿ الذـ الجا 7
 . اسـ مخصوص بالذـ( + 

   2 
        

مضاؼ إلى ما )الفاعؿ ( + نعـ )فعؿ المدح  36
 اسـ مخصوص بالمدح ( + فيه أؿ

           

مضاؼ إلى ما ) الفاعؿ ( + ِبْئَس ) فعؿ الذـ  39
 اسـ مخصوص بالذـ  ( + فيه أؿ
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سـ ا+تمييز(+ مستتر)فاعؿ (+ساء) فعؿ الذـ  66
 مخصوص بالذـ 

       

         فعؿ + ما ( + بئس ) فعؿ الذـ  45
( + اسـ إشارة) فاعؿ ( + حب) فعؿ المدح  99

 اسـ مخصوص بالمدح
        

(+ اسـ اشارة ) فاعؿ (+ ال حب ) فعؿ الذـ  5:
 اسـ مخصوص

        

فعؿ المدح الجامد + االسـ المخصوص بالمدح  أ 234
 فاعؿ ( + ِنعـَ )

         

234 
 ب

فعؿ المدح الجامد + االسـ المخصوص بالذـ 
 فاعؿ( + بئَس )

         

( + معرؼ بأؿ ) فاعؿ ( + بئس ) فعؿ الذـ  54
 Øاسـ مخصوص بالذـ 

          

(+ ُمعرؼ بأؿ ) فاعؿ ( + نعـ ) فعؿ المدح  :4
 Øاسـ مخصوص بالمدح 

          

( + ضمير مستتر ) فاعؿ (+نعـ )فعؿ المدح  3
         خصوص بالمدح اسـ م+ تمييز 

ضمير ) فاعؿ( + ِبْئَس ) فعؿ الذـ الجامد  8
          اسـ مخصوص بالذـ+ تمييز ( + مستتر

اسـ + جممة +  ما ( + ِنْعـَ ) فعؿ المدح  53
  Ø      مخصوص بالمدح 

( ضمير مستتر ) الفاعؿ ( + ِبْئَس ) فعؿ الذـ  57
  Ø      اسـ مخصوص بالذـ  + جممة +  ما + 

 
يمكف بياف عدد التدريبات في الكتب المدرسية، ومستواىا،  مقارنًة بعدد األنماط الواردة فييا مف خبلؿ الجدوؿ و 

 : اآلتي

 

عدد  الكتاب المدرسي
 األنماط

عدد 
 التدريبات

 مستوى التدريبات
 تركيبي تحميمي

 4 4 3 24 األردني
 0 4 2 3 العماني
 - 2 2 1 المغربي
 - - - 1 المبناني
 4 4 3 22 المصري
 3 1 22 21 السعودي 
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 :التحميؿ 
المدح و الذـل و واقع حاؿ هذا األسموب في الكتب  ييمكف الموازنة بيف نتائج الدراسة اإلحصائية ألسموب

 :  المدرسية مف خبلؿ المبلحظ اآلتية
بي المدح والذـ  مكتممي ستندت الكتب المدرسية في العرض إلى طريقة القدماء، مف حيث ذكر أركاف أسمو ا. 1

في حيف لـ ُيركز عمى النوع الذي حذؼ منو المخصوص بالمدح أو الذـ، والدراسة اإلحصائية تشير إلى  األركاف،
رقميف أف النمطيف المذيف حذؼ فييما المخصوص بالمدح أو الذـ، ىما النمطاف األكثر شيوعًا، وىما يحمبلف ال

، وقد التـز الكتاب 1573و نسبتو المئوية ( 39)، والنمط %2779 ،  الذي جاءت نسبتو العامة(43)النمط
ثـ انتقؿ بعد المدرسي المبناني  بأف طرح في البداية أمثمة داّلة عمى صيغتي المدح والذـ الثابتة  مكتممي األركاف، 

ة جاء فييا ، جاء فييا المخصوص محذوفًا، في حيف أف المنياج األردني طرح ابتداًء أمثمذلؾ إلى أمثمة أخرى
المخصوص محذوفًا، وعندما قدمـ المدارسة لذلؾ قدميا ببياف أركاف األسموب تامًا، وكبل الكتابيف المدرسييف 

المخصوص محذوفًا ذكرًا عارضًا، لـ يركزا في  األردني والعماني، جاءا عمى ذكر النمطيف المذيف يكوف فييما
يضربا أمثمة متنوعة عمييما، و لـ يكونا األكثر حظًا في  عمى أنيما النمطاف األكثر شيوعًا، و لـعرضيما، 

أما الكتاب المدرسي المصري، فقد تّدرج في ذكر األنماط، مف  التدريبات واألنشطة التي تمت عرض الدرس،
األنماط التامة األركاف في المدح و الذـ، إلى التي ُحذؼ فييا المخصوص بالمدح أو الذـ، و قد جاء عمى ذكر 

 . كرًا عارضًا، مف خبلؿ مثاؿ واحد، و كذلؾ الكتاب المدرسي السعوديالنمط ذ

قّصرت المناىج المدرسية في تدريب الطالب عمى الكشؼ عف األنماط المغوية في أسموب المدح و الذـ، بما . 2
نيًا يساعد في أف يصبح الطالب مع وال شؾ أف الكشؼ عف األنماط، ،(الداللة ) يسيـ في التركيز عمى المعنى 

بمعرفة سرِّ الجممة العربية الصحيحة،و بالتالي ُينممي عنده القدرة عمى أف يركبم ُجمبًل صحيحة تستند إلى المعرفة 
، تمؾ التي ال تبحث عف كممة في جممة، بؿ تبحث عف سرِّ تركيب الجممة، و سرُّ تركيب ويةالجيدة بالقاعدة المغ

النتفاع بمناىج مف ا ، بأس في تحقيؽ المعرفة باألنماط، و الجممةنمط الذي بمقتضاه ُركَبّت الالجممة ىو ال
 Immediate constituent: ػ المؤلفات المباشرة وىو ماعرؼ ب و بخاصة منيج تحميؿ ،التحميؿ المعاصرة

analysis ، إلى أف ؿ الجمؿ عمى أنيا مكونة مف طبقات، بعضيا أكبر مف بعضو ىو منيج يقـو عمى تحمي ،
وكذلؾ المنيج التوليدي التحويمي الذي ، (20)ا إلى عناصرىا األولية مف الكممات، وحتى المورفيمات يتـ تحميمي
و ىو الذي يدرس العبلقات في  ،syntax النحوي، في محاورىا الثبلثة، المحور إلى الظاىرة المغويةينظر 
و األشياء التي  المغويةف الرموز و ىو الذي ُيعنى بدراسة الروابط بي ،semantics، و المحور الداللي الجممة

و ُيعنى بالنظر فيما ينتظـ الموقؼ الكبلمي مف عناصر المرسؿ،  ،pragmaticsتدؿ عمييا، و المحور التداولي
و ذلؾ في  ،(  firth) فيرث عند context of situationالموضوع، و ىو ماُعرؼ بسياؽ الحاؿ ، و المستقبؿو 

 دراسة المغة في  functionalism الوظيفية يةإطار التطورات األخيرة لمنظر 
  
.
 (21)  

، و ىػي إمػا أف تكػوف ت عميػويحُسػُف السػكو  ىً مف الكػبلـ الػذي يعطػي معنػ األدنىالحد : و المقصود بالجممة النواة 
 غيػر  simple، و عمى ىذا فيػي جممػة بسػيطة (22) ، و إما أف تكوف فعمية و بؤرتيا الفعؿالمبتدأ بؤرتيااسمية و 

 ال determinateتقريريػػة   ،لممجيػػوؿ ال  active لممعمػػـو، مبنيػػة منفيػػة غيػػر  affirmative، مثبتػػة بػػةمرك
، و التضػػػييؽ، التػػأخير وكالزيػػػادة و الحػػذؼ و التقػػديـ،   تحويػػؿقػػد يطػػرأ عمػػى الجممػػػة النػػواة عناصػػر  وإنشػػائية، 

وؿ بػو لػيس مػف الزيػادة، ألنػو لػيس فضػمة، إذ بػأف المفعػ عممػاً ، جديػدةتكسُب الجممػة دالالت   ،اإلحبلؿ، و التنغيـو 
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فػػي الجممػػة، و ال يجػػوز النظػػر إلػػى الفعػػؿ الػػبلـز عمػػى أنػػو األصػػؿ، و أف الفػػرع  متعػػدٍ ىػو ممػػا يقتضػػيو وجػػود فعػػٍؿ 
 .تعدد إففرع، إذ أف الجممة ذات الفعؿ المتعدي ال تكتمؿ داللتيا إال بالمفعوؿ بو و  المتعدي

،  Kenneth Pikeب  في إلقاء الضوء عمى ىذا األسموب، و ىي نظرية مؤسسػيا و يمكف أف ُتسيـ نظرية القوال
 . (23)و أف كؿ كممة فييا البد أف تشغؿ أربع خانات( قالب ) تنظر إلى الجممة 

، أو حيػػز  subject، فقػػد تشػػغؿ حيػػز االبتػػداء، التػػي تشػػغميا الكممػػة فػػي التركيػػب slotالرتبػػة  -2
 .  adjunct ، أو حيز الفضمة predicateالخبر 

 .، و ىو الوظيفة الناجمة عف إشغاؿ حيز السابؽ roleالدور  -1

 .، و ذلؾ كأف يكوف المبتدأ اسمًا صريحًا أو ضميرًا أو اسـ إشارةclassالصنؼ  -0

 . ، و ىو محصمة وقوع الكممة في الخانات السابقةcohesionالتماسؾ  -4

ي تقػديـ الصػيغة لمطالػب، و ذلػؾ كػأف يقػاؿ لػو إف  و عمى ىذا فإنو مف الممكف أف ُيستند إلى فكػر لسػاني حػديث فػ
ـَ القائد خالد) في جممػة (  الجممة النواة) األصؿ  : خالػد قائػد  وىػي ، يكػوف تماسػؾ الجممػة و"  خالػد قائػدٌ " ، (ِنع

تتناسػب ى يحسػف السػكوت عميػو ثػـ زيػدت صػيغة ، مكونة مف الحد األدنى مف الكبلـ  الذي يحمػؿ معنػجممة مفيدة
، وقػػد كانػػت اإلضػػافة صػػياغة خاصػػة  وردت عػػف ( خالػػد) المػػتكمـ فػػي إثبػػات أعمػػى درجػػات القيػػادة لػػػ مػػع رغبػػة 

األفعػاؿ  ، وىػذا  ، وىػي صػيغة أقػرب إلػى( ِنعػـَ ) ، وىػي ة مف التميز فػي الشػجاعةالعرب،  تتناسب مع ىذه الدرج
ـَ القائد)يقتضي أف تصبح الجممة  ، وبػذلؾ فقػد أف يكػوف اسػمًا ُمعّرفػًا بػالبلـا ، إذ يمػـز االسػـ الػذي بعػدى( خالدٌ  ِنع

ـَ القائدُ ) حّؿ تركيب   : ، ويمكف أف نوضح ذلؾ عمى النحو اآلتيمحؿ الخبر(  ِنع

 
 خبر  مبتدأ 
 قائد  خالد 

 القائدُ  ِنعـ 
 

ى الجممة ، فقد تناسب أف يجري تحويؿ آخر عم( خالد) وّلما كاف التميز في إثبات صفة القيادة مف قبؿ المتكمـ لػ 
ـَ القائد خالدٌ :) المدح عمى المبتدأ، فأصبحت الجممةإذ ُقدمت صيغة  ،( التقديـ والتأخير) بالترتيب   ولكنيا( ِنع

 ِنعـَ القائد خالدٌ :ظمت مرتبطة بنواتيا عمى النحو اآلتي  
 

 الفاعمية  
  اإلسناد         

عنى، فذكر سيبويو أىمية التقديـ في إبراز الداللة عند العرب وقد أشار نحاة العربية إلى أىمية التقديـ في إبراز الم
وعميو فإنو يمكف إعراب  ،(24)"  و العرب إف أرادت العناية بشيء قدمته.......... ( "  الكتاب) بقولو في كتابو 

 : ىذه الصيغة إعرابًا تامًا عمى النحو اآلتي
 .فعؿ ماٍض جامد إلنشاء  المدح: نعـَ 
 . مرفوع فاعؿ : لقائُد ا

 .، والجممة المتقدمة خبر لو( مخصوص بالمدح) مبتدأ مؤخر :  خالد



 3122ديسمبر  – :3عدد         الثقافة واألدب   و في اللغات التواصل

 

56 

نمحظ أف الكتب المدرسية تفاوتت في التركيز عمى توضيح اإلعراب،  فالكتاب المدرسي األردني عنػد عرضػو   -3
 األسػػػموب فػػػي الصػػػؼ التاسػػػع قػػػّدـ  إعػػػراب االسػػػـ المخصػػػوص عمػػػى انػػػو مبتػػػدأ، وقػػػدـ عميػػػة فػػػي إعػػػراب االسػػػـ

، عػػرابيف،  مػػف حيػػث الشػػكؿ والمضػػموف، دوف أف يػػربط بػػيف اإلعمػػى أنػػو خبػػر لمبتػػدأ محػػذوؼ وجوبػػاً المخصػػوص 
لة منطقية مقنعة، بؿ ويظؿ الطالب، حتػى المتخصػص وعميو فإف الطالب ال يتبيف لؤلسموب في ىذه الحالة آية دال

، ؼ عمػػى ذىنػػو بقالػػب مخصػػوصوض المقػػذو ، يحسػػب أف إعػػراب ىػػذا األسػػموب ضػػرب مػػف القػػدر المفػػر فيمػػا بعػػد
استكماؿ المحفوظ مف القالب األعرابي، عمى أننػا نمحػظ مػف خػبلؿ ىػذا قدر غير قميؿ مف الكّد لتذكره، و يحتاج إلى 

، و أف التحويػؿ الػذي جػرى كػاف يتناسػب مػع ، ظمػت ثابتػة و ىػي المبتػدأ" المخصػوص بالمػدح" التحميؿ أف مرتبة 
ممػػػا تطّمػػػب المػػػرور بػػػالتحويبلت ب الممػػػدوح الصػػػفة فػػػي أعمػػػى مراتبيػػػا، كسػػػالتطػػػور الػػػداللي الػػػذي مػػػف شػػػأنو أف ي

 .السابقة
وما ينطبؽ عمى صيغة المدح ينطبؽ عمى صيغة الذـ، ويمكف أف ُيعاّد الطالُب ىنا الى نص يسير عمى الفيـ 

ناهما ومعفعبلف ماضياف غير منصرفيفل ، "بئس" و " نعـ" أعمـ أف " البف جني في كتاب الممع في العربية، 
(25)" ل وال يكوف فاعبلهما إال اسميف معرفيف بالبلـالمبالغة في المدح أو الذـ

وال يفيـ مف اختيار الممع البف  
أنيا ألفت عمى أساس االستقراء واإلحصاء، بؿ ىي ال تخمو أف مف التآليؼ المختصرة في النحو،  جني أو غيره

وأصبح صور عف مكونات الجممة الرئيسية، بح لدى الطالب تو بذا فقد أص(26)تكوف مؤلفة عمى أساس انطباعي 
ـَ ) لديو تصور أيضًا عف القيمة الداللية التي أفادتيا زيادة ىذه الصيغة الخاصة  ، مما جمع بيف معالجة (ِنع

، نوعًا مف التسريب بإمكانية الشؾ في الصيغة د، وال شؾ أف في ىذا الطرح أيضاً المبنى والمعنى في آف واح
، بأنيما لفظاف ليسا خالصيف في الفعمية، وقد لفت الكتاب (نعـ وبئس )فية لمفظ الداؿ عمى المدح أو الذـ الصر 

" ، و ذلؾ بوضعو تحت باب ف ىذا أسموب متخصص بالمدح و الذـالمدرسي المبناني نظر الطالب ابتداًء إلى أ
، ويكتفي بطرح أسموب التعجب بيةتوضع ضمف أساليب خاصة في العر ، وربما كاف مف األنسب أف " متفرقات

 .معيا فقط، مف المجموعة التي طرحت معيا ضمف متفرقات
ِقيَؿ :"(27)، وذلؾ نحو قولو تعالىذؼ منيا المخصوص بالمدح أو الذـويمكف أف نحمؿ لمطالب الجممة التي حُ 

ـَ َخاِلِديَف ِفيَها      ، مبتدئيف بخطوات تعيد الطالب الى الجممة النواة"ِريفَ َفِبْئَس َمْثَوى اْلُمَتَكبّْ ۖ   اْدُخُموا َأْبَواَب َجَهنَّ
، مكونة مف مبتدأ وخبر، وقد شاء ا سبحانو وتعالى، أف "جهنـ مثوى:"وىي ( التركيب البسيط أو األساسي ) 

يص، ، فأفادتيا نوعًا مف التخص"مثوى" إلى كممة "  المتكبريف" يبيف أف جينـ مثوى لممتكبريف، فمذا أضاؼ كممة 
 فأصبحت الجممة 

 جينـ مثوى المتكبريف
    
    

 عبلقة تخصيص  اإلسناد        
ـ ػػالتقدي)تحويؿ بالترتيب  وّلما كاف الحديث منصبًا عمى إبراز الفئة التي سوؼ تصطمي بنار جينـ، فقد جرى

 : ، إذ ُقدـ الخبر عمى المبتدأ فأصبحت الجممة (والتأخير
 مثوى المتكبريف جهنـُ 

أعمى درجة يمكف أف تتبلءـ مع صفة الكبر عند اإلنساف، أف يؤكد أف جينـ،  -بحانو وتعالىس -شاءت إرادتو ثـ
، صيغت بطريقة خاصة كي تتناسب مع الداللة المطموبة، وىي أقرب الى الفعمية، " بئس" فاستعمؿ كممة 
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كافريف في بداية اآلية بأمرىـ بدخوؿ ، وّلما كاف الخطاب واضحًا لم"بئس مثوى المتكبريف جهنـ"فأصبحت الجممة 
جينـ، فقد دّؿ السياؽ عمى كممة جينـ، ومف ثـ م أصبح حذفيا فيو مزيد مف الببلغة واإليجاز، وقد أشار المغويوف 

باٌب " في أىمية الحذؼ في المغة أنو الجرجانيالى أف ظاىرة الببلغة واإليجاز صفة ظاىرة في العربية، فقد ذكر 
 .(28)" ل عجيب األمرل شبيه بالسحرل ففنؾ ترى به ترؾ الذكر أفصح مف الذكرلطيؼ المأخذ دقيؽ الَمسمؾل

وال بأس مف تعريؼ الطالب في مثؿ ىذه الحالة، بنص قديـ يشير إلى أف العربية لغة اإليجاز، كنص الجرجاني 
 .  السابؽ

الجزئية لؤلسموب، إلى دائرة النظر الكمي  ولعؿ في ىذا التحميؿ ما يخرج الطالب مف دائرة النظر الجزئي والمعالجة
المعمـ فقط أف يكسب الطالب مجرد النظر في تقميب الحركات اإلعرابية  والمعالجة الكمية، وبذلؾ ال يكوف ىُـّ 

، وطريقة تركيبيا، وبناء عبلقات بيف الجمؿ المختمفة ح بوسعو أف يدقؽ في أسرار الجممةلمكممة الواحدة، بؿ يصب
                            .(29)ميا إطارًا عامالتشكؿ في مجم

وال شؾ أف ىذا التحميؿ ُيّعرؼ الطالب تعريفًا مدروسًا مف شأنو أف يجسِّر اليوة بيف الطالب وبيف ىذه النصوص 
لبلستزادة منيا بالعودة الييا، رغبة في  -وبخاصة الطالب المتميز –بما يعزز ثقتو بأنو قادر عمى فيميا ويحفزه 

 . لتميز عمى أقرانوا
ديـ، عدا الكتاب المدرسي ومما يبلحظ اف الكتب المدرسية تبتعد عف إيراد أي نص مف نصوص النحو الق

 . ، فقد أشار في اليامش إلى قوؿ البف مالؾ في األلفيةالمغربي
 . و ال بأس مف لفت نظر الطالب إلى أف نمط حذؼ المخصوص بالمدح أو الذـ، نمط شائع في العربية

كتب المدرسية في العينة في ال" المدح والذـ"انمحظ تفاوتًا كبيرًا في المرحمة التعميمية التي فييا طرح أسموب -4
األسموب في صفيف دراسييف، أحدىما في المرحمة  اىتماـ المنياج األردني بطرح ىذي ، فقد رأيناالمدروسة

التاسع ) في الصؼ الثالث المتوسط  مادي فقد طرحيأما الكتاب السعو  ،سية والثاني في المرحمة الثانويةاألسا
       في الصؼ األخير مف المرحمة الثانوية ما أسموبيففقط،  أما الكتاباف الُعماني و المصري فقد ذكراى(  األساسي

سنة في التعميـ الثانوي في ال(  القواعد والببلغة والعروض) في كتاب  ما، أما المبناني، فقد ذكرى( الثاني عشر) 
 (.  سمؾ التعميـ الثانوي) األولى، والمغربي، في جذع التعميـ األصيؿ 

أي قبؿ سنة مف انتهاء البرنامج ) في الصؼ الحادي عشر  يفاألسموب وربما كاف األنسب اف ُيطرح ىذيف
ؿ إف وذلؾ ألف الوصوؿ الى ىذا المستوى مف التعبير ال يمثؿ الخطوات الطفولية األولى لمتعبير، ب( المدرسي

التعبير بو يدؿ عمى اف المعبر قد  قطع مسافات رفيعة حتى استطاع أف يوشي التعبير بيذا الوشاح المنسوج 
 مفتوحة رفيعة موحية لؤللفاظ المؤدية لممعاني، ومما يدؿ عمى ذلؾ أف القرآف تبمناوؿ التناسؽ، المضفر بدالال

في عينة  امرة وفؽ الدراسة اإلحصائية، وقد ورد 66فيو فقد ورد  يف،األسموب الكريـ ىو األكثر استعمااًل ليذيف
 في العينة القصصية القديمة ا، في حيف لـ يردمرة 45ى سبعة آالؼ بيت الشعر العربي القديـ  وىي تزيد عم

 .الحديثة، سوى تسع مراتو 
ظيرتيا في عرض الكتاباف المدرسياف األردني و السعودي لمجموعة مف األنماط  تفوقت في عددىا عمى ن -5

نمطًا  أما الكتاب  12و في السعودي وصؿ إلى  نمطًا، 14الكتب المدرسية األخرى، فقد وصؿ عدد األنماط إلى 
وأما المغربي فقد  ،المدرسي المبناني عرض خمسة أنماطالمدرسي الُعماني فقد عرض ستة أنماط، و الكتاب 

 .عرض نمطيف
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تند إلى نتائج المسانيات الحديثة، و لذا فقد جاءت عمى أنماط ليا و ال شؾ أف عرض األنماط جاء عشوائيًا لـ يس
حضور واسع نسبيًا في االستعماؿ، وجاءت كذلؾ عمى أنماط دورانيا ضعيؼ في واقع االستعماؿ، وذلؾ مثؿ 

، وكذلؾ جاءت عمى أنماط ال حضور ليا في %1،8، فقد جاء بنسبة عامة (28)األنماط التي تحمؿ رقـ 
 (. 94)و (55)ي األنماط التي تحمؿ األرقاـ االستعماؿ وى

، (46)و( 42)ية األخرى، و ىما النمطاف انفرد الكتاب المدرسي السعودي بنمطيف لـ يردا في المناىج المدرس
، في الدراسة اإلحصائية، أما النمط %9,0ورد بنسبة (  42) ىما ال يمثبلف نسبة تذكر في الشيوع، فالنمط و 

 . د البتةفمـ ير (  46)    رقـ
نمحظ أف القرآف الكريـ مف الثوابت في األمثمة المطروحة الستنتاج القاعدة، و بخاصة في الكتب المدرسية  -6

، و ىو يرتقي بمغة الناشىء، و يمكنو مف دعاُة لبلعتزاز بالُيوية الفكريةاألردنية و الُعمانية، و ىذا ببل شؾ مَ 
مما يسيـ في تخزيف ىذا النموذج الراقي في ذىنو، فيساعده . قريتياالوقوؼ عمى أسرار جماؿ المغة، و اكتشاؼ عب

 . عمى إنشاء نصوص سميمة جميمة، فضبًل عمى اإلسياـ في تشكيؿ منظومتو الفكرية

تميزت الكتب المدرسية األردنية و الُعمانية بتفعيؿ دور الطالب ليكوف فاعبًل في عممية التعمـ، و نقؿ المعرفة  -7
ذلؾ بترؾ فراغات في ثنايا الشروح تكوف مخصصة لنشاط الطالب، و ىي بذلؾ تحفز الطالب إلى زمبلئو، و 

لمتابعة الفكرة المطروحة بمحاولة مؿء الفراغ، مما يسيـ في إشراؾ الطالب مع المعمـ، مما يخفؼ مف مركزية 
 .(30)البحث و إدارة الحصة الصفية

  التدريبات
 : المدرسية مف خبلؿ المبلحظات اآلتيةيمكف تحميؿ واقع التدريبات في الكتب 

جاءت التدريبات في الكتب المدرسية متنوعة كمًا وكيفًا وىي في مجمميا تنوعت بيف التحميؿ والتركيب وفؽ  -1
، فقد جاء عددىا في الكتاب المدرسي األردني، سبعة تمرينات جاءت مناصفة بيف التحميؿ "بمـو  "تصنيؼ

ؼ بمـو ينطمؽ مف  تصور أف كؿ مستوى يحتوي كؿ ما قبمو مف مستويات والتركيب، وال يخفى أف  تصني
 .(31)ويتضمنيا، فمستوى التحميؿ مثبًل، يحتوي عمى مستويات التحميؿ والتطبيؽ واالستيعاب والتذكروالتركيب كذلؾ

 األسموب أما في الكتاب المدرسي الُعماني فقد جاءت سبعة أيضًا، وىي متناسبة مع عدد األنماط المطروحة في
ذلؾ أف كثرة التدريبات عمى استعماؿ األساليب، وبخاصة تمؾ التي تطرح  ،أكثر مف الكتاب المدرسي األردني

عمى الطالب لممرة األولى، يقّوي ألسنة الطمبة، ويبعدىـ عف الخطأ في الكبلـ، ويصبح الطالب قادرًا عمى ضبط 
يصرؼ وقتو في تحفيظ القاعدة، بؿ عميو أف يتجو نحو العناية التعبير كتابة ومشافية، لذا ينبغي عمى المعمـ  أال 

 . بالنصوص األدبية التي ىي مف أىـ الوسائؿ لفيـ القواعد فيمًا وظيفيًا 
في أف التمرينات المطروحة فييا في جانبيا  ،ألردنية  و الُعمانية و السعوديةتميزت  الكتب المصرية  و ا -2

مف األمثمة المصنوعة المتنوعة وانا مف الثقافة والمعرفة، وىي ببل شؾ أفضؿ التحميمي، تضمنت نصوصًا تمثؿ أل
 . المقتصرة في مضامينيا عمى البيئة المدرسية فقط أو 

كذلؾ في جانبيا التركيبي، فقد ساعدت الطالب عمى ترجمة تفكيره بسيولو في تحميؿ الجممة وتركيبيا ثانية، أو في 
، وىذا ببل شؾ يسيـ في تقوية قدرة الطالب عمى انتقاء " المدح والذـ" تي إبداع نص يستعمؿ فيو الطالب صيغ

        .أساليب تساعده في التعبير عف الفكرة التي تدور في ذىنو بسيولو ويسر
ًا، وربما عاد ذلؾ إلى أف الكتاب أما الكتاباف المدرسياف المبناني والمغربي، فقد جاءت فييما التدريبات محدودة جد
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ي لـ يطرح ألفاظ المدح والذـ عمى أنيا أسموب مستقؿ في العربية، بؿ جاء الطرح عمى أنيا مسألة مف المغرب
 . مسائؿ الجممة االسمية

 أما الكتاب المبناني، فقد طرحيما ضمف متفرقات، وىذا ببل شؾ ال يعفي مف مسؤولية وضع تدريبات مناسبة 
دروسة كّميا، ال نجد تركيزًا ممحوظًا عمى النمطيف األكثر دورانًا عند تأمؿ التدريبات الموجودة في المناىج الم -3

ييدؼ إلى  ت، ىذا ليس غريبًا فالتقويـ المتمثؿ في التدريباالدراسة اإلحصائية، بؿ ال تكاد تجدىما إال عرضاً  وفؽ
و مف المتوقع قياس مدى تحقؽ األىداؼ ولّما لـ يكف وضع األىداؼ مستندًا إلى أسس لسانية إحصائية أصبل، فإن

، أدائوأف تعكس التدريبات صورًة لؤلىداؼ، وعمية فاألصؿ أف تكوف القواعد وسيمة تكفؿ سبلمة التعبير، وصحة 
لذا ينبغي أف ُيراعى في دراسة النحو تقديـ ما يمـز مف القواعد، لتقويـ ألسنة الناشئة، ويصحح أسموبيـ، ليكوف ما 

، وتبقى العربية في حياة أبنائيا عمى صورتيا التي نزؿ بيا ةة الفصيحيكتب وما يقاؿ جاريًا عمى مثاؿ العربي
 .القرآف الكريـ،  أما ما ال لزـو لو مف القواعد، فإنو يترؾ لمذيف يتخصصوف في دراسة العربية في مراحؿ متقدمة

المنياج طاء، فيما خبل خمت التدريبات في الكتب المدرسية كميا مف نمط يحث الطمبة عمى اكتشاؼ األخ -4
عيِّف الخطأ في أسموب المدح أو الذـ الوارد في الجممتيف اآلتيتيف، ثـ " ذ ورد فيو تدريب ينص عمىاألردني، إ
بو  إذ ال شؾ أف تدريب الطالب عمى اكتشاؼ األخطاء ُييتـ بيذا النمط مف التدريبات، وكاف ينبغي أف  .معمبلً صوم

ينمِّي متدقيؽ فيما يكتب، و يف كفاية قوية عنده لمتواصؿ مع ما يقرأ، ولُيعممؽ معرفة الطالب النظرية، ويسيـ في تكو 
 . عنده استراتيجيات التفكير اإلبداعي الناقد

نمحظ أف األمثمة المستعممة في التدريبات في الكتب المدرسية كمميا وظيفية و بعيدة عف التعقيد، و ىي  - 5
، و قد تميزت الكتب استيعاب القواعد التي تسير عميياية، و مختارة بعناية تمكف الطالب مف فيـ الظاىرة المغو 

دة المغوية اعالمدرسية األردنية و المصرية و الُعمانية و السعودية بتقديـ التدريبات عمى شكؿ نصوص قرنت الق
 . بالمتعة األدبية، و ىذا ببل شؾ يساعد الطالب عمى فيـ القاعدة المغوية ، في سياؽ طبيعي أدبي

وظيفية حيوية، إذ  الكتب المدرسية األردنية  و المصرية و السعودية في وضع الطالب في مواقؼ تميزت -6
، وطمب مف الطالب أف يذميا أو يمدحيا مف خبلؿ أسموب المدح أو الذـ وطمب في نمط آخر مف ُحددت المواقؼ

مواقؼ مف حياتو اليومية مع زمبلئو بعض جمؿ يمدح فييا تدريبات مستوى أعمى مف التركيب، ىو  أف يؤلؼ ال
 . أو يذميا

أما الكتاب المدرسي الُعماني، فقد طمب مف الطالب أف يركب أربع جمٍؿ بمواصفات معينة ركز فييا عمى إتقاف 
 . الطالب لتركيب جممة المدح أو الذـ

عد في وال شؾ أف وضع الطالب في مواقؼ وظيفية مف شأنو أف يضعو في موقؼ الممارسة المباشرة، وىذا يسا
توظيؼ القواعد في حوارات سميمة لمغة، يكتسب الطالب مف خبلليا تعبيرات جديدة تضيؼ إلى خبرتو خبرة 

  .(32) معنوية وثقافية جديدة
، أف المنظومة التربوية التي مف بيف مكوناتيا الرئيسية، المنياج المدرسي ينبغي أف تؤسس عمى و خبلصة القوؿ

ع الوصوؿ إلى رؤية نقدية تتيح تشخيص ومراجعة ىذه الكتب، و معالجة نظرية عممية تربوية حتى يستطي
، يؤدي إلى عشوائية في طريقة الكتاب المدرسي خارج نظرية معينةذلؾ أف وجود  اختبلالتيا بشكؿ دوري مستمر،

ح ىذه بنيوية تنعكس سمبًا عمى نتائج التعميـ عند المتعمـ، و تصبالمغوية، وتؤدي إلى اختبلالت طرح المادة 
 . االختبلالت طبيعة مستقرة ، غير قابمة لمنقد و التصحيح
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و ال شؾ أف المنيج المساني اإلحصائي يمفت النظر إلى ضرورة التركيز عمى األنماط األكثر شيوعًا، و ذلؾ 
 ، في إطار طرح تربوي يوجو إلى تممس إرىاصات( التجريبية) لمربط بيف المادة النظرية، و الممارسة العممية 

 . (33)لمتربية(  عربية)نظرية 

 
 : ةػخاتم

تمفت الموازنة بيف النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة اإلحصائية، و واقع الحاؿ في ستة كتب مدرسية لست دوؿ 
عربية، إلى ضرورة االنتباه إلى أف المنياج السميـ، ينطمؽ مف استرشاد مؤلفي الكتب المدرسية أصبًل بما أسفرت 

إلحصائية، وليس العكس، باإلضافة الى ىذا فإننا بحاجة إلى مزيد مف الدراسات اإلحصائية التي عنو النتائج ا
ُتحقؽ أغراضًا ترفد مؤلفي الكتب المدرسية، في تخطيط مناىج قواعد المغة العربية لمصفوؼ المدرسية المختمفة، 

الصيخ األقؿ شيوعًا في المراحؿ المدرسية  حتى تركزم عمى األنماط األكثر دورانًا في مراحؿ الدراسة األولى، وعمى
مراجعة الكتب المدرسية في ضوء ما يجدُّ مف دراسات  وعميو فبل بّد مف  االستعماؿ المغوي،المتقدمة في 

إحصائية، وذلؾ حتى يتسنى لمعالـ العربي، أف يمحؽ بركب التقدـ والتطور في ميداف تعمـ المغات الحية، وبخاصة 
واسعة في ىذا السبيؿ، انتيت باستخداـ مختبر المغات، ثـ التعمـ الذاتي أو المبرمج، في عصر يشيد قفزات 

وأحسب أف ىذه المواكبة تتطمب جيودًا مؤسسية، تشترؾ فييا  .لحاسب االلكتروني في تعمـ المغاتوانتيت إلى ا
ة في باحثيف مف أقساـ واليندسة البرمجية، وطاقات لغوية متمثم طاقات حاسوبية، متمثمة في كميات الحاسوب ،

وال بدم مف إتاحة  الفرصة لمتربوييف، لئلفادة مف نتائج ىذه الدراسات اإلحصائية  المغة العربية والمجامع المغوية،
بعقد دورات تدريبية لمدرسي المغة العربية بفروعيا المختمفة ولفت نظرىـ إلى الصيخ الشائعة ليركزوا عمييا أثناء 

 .واصر التواصؿ  والتطمع إلى ما يجدُّ في الدراسات المسانية، مما يساعدهمما يمدُّ أ تدريسيـ،
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 ةػػػػػػػػػػػػػغػػػػػػػػػاب المػػػػػػػػػػػػتسػػاك
 (مقاربة توليدية تحويمية)

 عبد السبلـ شقروش
 لعربيةقسـ المغة ا

 عنابة -جامعة باجي مختار 
 

 ممخص

تبنت النظرية التوليدية التحويمية الفمسفة العقمية لتفسير عممية اكتساب المغة، معارضة بذلؾ التفسير السموكي الذي 
في معارضتو لمسموكية عمى مبدأ عدـ التكافؤ بيف  يوقد استند تشومسك. (empirique)يعتمد الفمسفة التجريبية 

، ويتجسد ىذا المبدأ في (poverty of stimulus)" فقر المحفز"والمخرجات، الذي اصطمح عميو بػ المدخبلت 
إلى أف اإلنساف قد خص  يويذىب تشومسك. ضآلة التحديد، والتدني النوعي، وغياب الدليؿ السمبي: صور ثبلث

دئ ثابتة في كؿ لغة ، المتكوف مف مباlangage acquisition device  (LAD)فطريا بجياز اكتساب المغة
ويقتصر عمؿ المجتمع عمى مساعدة المكتسب عمى تثبيت الوسائط مف خبلؿ تعرضو لمتجربة، ال . ووسائط متغيرة

                .عمى بناء نظامو المغوي
Résumé 

Dans son explication de l’opération 

d’acquisition du langage, la théorie générative 

transformationnelle a adopté la philosophie 

mentaliste, se mettant de ce fait en opposition 

avec l’explication behavioriste qui s’est, 

quand à elle, basée sur la philosophie 

empirique. Chomsky s’est appuyé, dans son 

opposition à la théorie behavioriste, sur le 

principe de non équivalence entre les in-put 

(entrées) et les out-put (sorties), qui est 

généralement appelé “ pauvreté de stimulus ”, 

et qui est déterminé par trois formes:            
1- sous détermination,                              
2- diminution typique, 3- absence du modèle 

contraire.  L’homme, selon Chomsky, est doté 

de façon innée d’un appareil de l’acquisition 

du langage appelé (LAD), constitué de 

principes fixes et de paramètres mobiles. 

Chomsky affirme que le rôle de la société se 

limite à aider l’apprenant à fixer les 

paramètres en le soumettant à l’expérience, 

non en construisant son système linguistique. 

 :مقدمػة 
ىمية كبيرة في المسانيات يكتسي موضوع اكتساب المغة أ

لحد الفاصؿ ، إذ كثيرا ما مثؿ ىذا الموضوع االحديثة
، وفي ىذا السياؽ يذىب عبد بيف المدارس المسانية

أكبر حدث لساني معاصرل " السبلـ المسدي إلى أف
وهو المتمثؿ في بروز المدرسة التوليدية التحويمية ل 

اتج عف موقؼ مبدئي مف موضوع اكتساب إنما هو ن
وقد مثمت التوليدية التحويمية معارضة واعية . (2)"المغة
، إذ ترفض السموكية في مسألة اكتساب المغة لمبنوية

ىذه األخيرة مذىب السموكية في إرجاع كؿ المكتسبات 
المعرفية، بما في ذلؾ المعرفة المغوية، إلى التجربةر 

ؿ مف حيث الزماف، وكذا ألف محدودية تجربة الطف
المادة المتعرض إلييا تجعميا ال ترقى إلى مستوى ما 

 .يتممكو
ولقد أحالت ىذه اإلشكالية تشومسكي عمى السؤاؿ 
المحير الذي طرحو أفبلطوف، وىو كيؼ نفسر قمة 

 ة ػكمػتجربة اإلنساف قياسا بسعة معرفتو ؟ ىذه المش
 :ؿ في أعمالو األخيرة وىي كما صاغيا الفيمسوؼ البريطاني برتراند راس
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كيؼ يمكف ألفراد النوع البشري أف يعرفوا ما يعرفونه عمى الرغـ مف قصر تجربتهـ مع الكوفل "
 . (1)"؟ومحدوديتها

وتمثؿ المعرفة المغوية حالة خاصة مف التساؤؿ األفبلطوني، فإذا كاف التساؤؿ الفمسفي يبحث في نظاـ المعرفة 
ة تمثؿ مظيرا مف مظاىر ىذه المعرفة، وتعد ظاىرة اكتساب المغة حالة خاصة مف عموما، فإف المعرفة المغوي

 .(0)التساؤؿ األفبلطوني
 : فقػر المثيػر
سكي إلى أف نظاـ القواعد الذي يمتمكو متكمـ المغة أكبر بكثير مف المادة التي يكوف قد تعرض إلييا ميذىب تشو 

لمطفؿ تجربة " دمة في المدخبلت ال تساوي المنتجة في المخرجات فػ أثناء عممية اكتسابو لمغتور أي أف المادة المق
محدودة وقاموسا صغيرا مف المفردات وأشبا  الجمؿ والعبارات الناقصة ال تخوله أف يبنى بطريقة االستقراء 
نحو  المغويل ألف عممية البناء تتطمب أشياء أخرى ومعرفة كبيرة بالتراكيب المغوية وتراكيب العبارات 

عمى دليؿ  ة، وقد استند تشومسكي في رده لمفرضية التجريبي(4)" بمرفولوجية المغة وسيمنطيقها وسيميولوجيتهاو 
، إذ لو كانت المغة تكتسب بالمثير واالستجابة، وسمسمة (1)"فقر المثير"" The Poverty of stimulus"سماه 

ف المثير في مستوى االستجابة، عمى اعتبار أف العمميات التشريطية، كما تذىب إلى ذلؾ المدرسة السموكية، لكا
لكؿ قوة رد فعؿ مساو ليا في المقدار ومعاكس ليا في : االستجابة ينبغي أف تكوف مساوية لممثير تطبيقا لمبدأ 

 : االتجاه،  ويتمثؿ فقر الحافز في أوجو ثبلثة ىي
 Underdetermination –ضآلة التحديد 
 Degeneracy –التدني النوعي 

 Negative evidence –ليؿ السمبي الد
 وىذه المخرجات، مف أقؿ ألنيا وذلؾ النيائي، القواعدي النظاـ تحدد ال المدخبلت أف أي :التحديد ضآلة -1

 قد يكف لـ لقواعد وفقا تركيبية بنى ينتج الطفؿ نجد حيث" الحافز فقر" لػ الممثمة الثبلثة األوجو أىـ ىي اإلشكالية
 لمغة استخدامنا وراء الثاوية القواعد فبنية التعميـ، إلى إرجاعيا يمكف ال خصائص ذات أي قبؿر مف إلييا تعرض
 نماذج بشواىد تشومسكي لذلؾ مثؿ وقد. لمغة اكتسابو سنيف في الطفؿ ليا يتعرض التي الجمؿ مف بكثير أكبر
 : العربية مقاببلتيا مف بعًضا نورد والمصدر كاالستفياـ، التركيبة البنى مف

د عمى حركة أسماء االستفياـ، وىي قضية مف التعقيد بحيث يستبعد أف يحيط بيا الطفؿ عف طريؽ الحدو  - أ
القياس والتعميـ، عمى اعتبار أف البنوية السموكية تعمؿ عمى ردـ الفارؽ بيف المدخبلت والمخرجات عف طريؽ  

 .القياس والتعميـ
بمختمؼ صيغيا الفصحى والميجات  -ي العربية فمف المعروؼ أف اسـ االستفياـ ينتقؿ إلى بداية الجممة ف

 :مف موضعو األصمي داخميا، وتنطبؽ ىذه القاعدة عمى الجمؿ البسيطة والمركبة كما في –المحكية 
 

 رأى محمد زيدا في السوؽ           
 في السوؽ؟... مف رأى محمد            

 
 

 

 أ
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 ظف عمي أف محمدا رأى زيدا في السوؽ               
 في السوؽ؟... مف ظف عمي أف محمدا رأى           
 
 ظف عمي أف محمدا قاؿ إف زيدا رأى مصطفى في السوؽ           
 في السوؽ؟... مف ظف عمي أف محمدا قاؿ إف زيدا رأى            

 
 صدؽ محمد دعوى أف زيدا رأى مصطفى في السوؽ               
 في السوؽ؟... عوى أف زيدا رأى مف صدؽ محمد د               

 
تختمؼ عف " د"المادة المغوية التي يسمعيا الطفؿ ليس فييا ما ينبئ أف الجممة "غير صحيحة غير أف " د"فالجممة 

الجمؿ الثبلث األولى في صحة صياغتيا، كؿ ما ىنالؾ أف الطفؿ ال يسمع مثميا، في حيف أنو قد يكوف سمع 
عمى مثيبلتيا الجمؿ المركبة " د"قياس وتعميـ لكاف مف المتوقع أف يقيس الطفؿ  ولو أف األمر. الجمؿ األولى 

(3)"لكف ىذا ال يحدث " ج"و " ب"
. 

وقد ذىب تشومسكي إلى أف تجارب أجريت عمى أطفاؿ ليـ لغات مختمفة ولـ يقعوا في مثؿ ىذا القياسر أي أف 
الجوار في اكتسابو المغة، فبل بد أنو نتيجة عمؿ  ليست مما يتعممو الطفؿ القيد عمى حركة اسـ االستفهاـىذا 

ىي في ىذا المثاؿ دعوى )الفطري الذي يقضي بعدـ صحة حركة اسـ االستفياـ مف داخؿ عبارة اسمية  النحوي
 .(2)إلى أوؿ  الجممة ( أف زيدا رأى في السوؽ

فقط ىناؾ بعض القضايا التي  وليس معنى ذلؾ أف الطفؿ ال يستعمؿ القياس، أو أف قياساتو كميا خاطئة، ولكف
. تقتضي القياس، ويؤدي القياس فييا إلى خطأ تركيبي، فنجد الطفؿ ينحاز عف القياس فييا مف غير عمة ظاىرة

 .والبلفت لبلنتباه أف مثؿ ىذه الظواىر تعـ األطفاؿ مف لغات مختمفة مما يجعميا ظاىرة جديرة باالىتماـ
يدعـ الفرضية الفطرية ويؤكد أف ىذه الجوانب مف المعرفة تتجاوز كذلؾ نجد في الضمائر االنعكاسية ما 

 :المدخبلت، كما في الشواىد اآلتية
 .في المرآةنفسو  محمد رأى  -2
 .براقشعمى نفسيا جنت  -1

 .*محمد نفُسورأى  -0

 .نفسوأف يعتمد عمى  عميطمب محمد مف  -4

 .نفسواعتمد عمى  عمياقاؿ محمد إف  -1

 .*إف عميا اعتمد عمى نفسو محمدقاؿ  -3

 . نفسوعميا أف يعتمد عمى  محمدوعد  -2

 .*سعيدا نفسويظف أف  محمد -3

 سعيدا نفسويظف  محمد -4
 .الحنة ألف الضمير االنعكاسي يعود عمى سابؽ وال يسبؽ العائد( 0)فالجممة 
 .(*)وبالتالي خرج عف الجممة المكتنفة (محمد)الحنة ألف الضمير عاد عمى ( 3)والجممة 

 ب

 ج

  د
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ومنيا  anaphorsضمير عاد عمى اسـ خارج الجممة المكتنفة، والشرط في العوائد الحنة ألف ال( 3)والجممة 
 .binding theory (**)الضمائر االنعكاسية أف تعود عمى عنصر مف الجممة نفسيا وفؽ نظرية الربط

تطيع ، ومع ذلؾ يس(الحنة)إف الطفؿ ال يتمقى توجييات وال إرشادات لتحديد أي الجمؿ نحوية، وأييا غير نحوية 
 .أف يستنبط البنى التركيبية لمغتو مف المدونة التي يتمقاىا

إف مبدأ التعميـ والقياس ال يمكف بحاؿ مف األحواؿ أف يفسر كيفية استخبلص الجمؿ الصحيحة مف الخاطئة في 
ية فييا مثؿ ما سبؽ، إذ الضمائر االنعكاسية أمر بالخ التعقيد، ومع ذلؾ يتمكف الطفؿ مف امتبلؾ الكفاءة األدائ

 .مف غير تعميـ
إف التمييز بيف الخطأ والصواب في مثؿ ما سبؽ ال يتمقى فييا الطفؿ توجييات في مراحؿ اكتسابو األولى، كما ال 
يتعرض لو في المدرسة، ألف مثؿ ىذه القضايا ال تشغؿ باؿ التعميمييف عمى اعتبار أنيا مف المسممات، ومما ال 

دليؿ عمى أف المادة المقدمة أقؿ مف أف تنتج نظاما قواعديا في مستوى تعقيد يدخؿ مجاؿ الخطأ فيو، وىو كذلؾ 
 .النظاـ القواعدي المغوي

بالفونولوجيا، فمتكممو المغة يعرفوف مف بنيتيا ( ضآلة التحديد)كما يمكف أف نمثؿ لفقر المثير في شقو األوؿ 
ف قواعد البنية الصوتية تعتمد في جزء كبير الصوتية أكثر مما يتمقونو مف التجربة، حيث يذىب تشومسكي إلى أ

مبادئ تحكـ األنظمة الصوتية الممكنة لمغات البشريةل وتحدد العناصر المكونة لهال والطريقة التي "منيا عمى 
 .(3)"وهي جزء مف الممكة المغوية الفطرية... تتآلؼ بهال والتغيرات التي تحدث لها في السياقات المختمفة 

وتية المتاحة فيزيولوجيا ال نيائية، ولكف المغات جميعيا عمى اختبلفيا قد اختارت مجموعة إف الخيارات الص
محدودة مف الفونيمات ، حيث أثبتت الجمعية الصوتية أف مختمؼ المغات في العالـ ال تخرج عف حوالي خمسيف 

 .فونيـ
، ومع ذلؾ (***)بلييف األلوفوناتوكذلؾ بالنسبة الستراتيجية بناء النظاـ الصوتي، حيث نجد الطفؿ يتعرض لم

يستطيع أف يستخمص منيا عددا صغيرا جدا مف الفونيمات ال يتجاوز األربعيف في أغمب الحاالت، فكيؼ يتسنى 
لو ذلؾ لو لـ تكف ىناؾ ضوابط فطرية توجيو لوضع فرضيات معينة وتفادي أخرى إذ لو استعرض كؿ 

 .األلوفونات ألفنى عمره مف غير أف يبني نظامو الصوتياالحتماالت الممكنة الستخبلص فونيـ مف جممة 
فاألجدر أف تكوف الفروؽ واضحة  دو سوسيروبما أف المغة تقـو عمى المغايرة واالختبلؼ كما يذىب إلى ذلؾ 

( ضلظ)حتى ال يحدث االلتباس فمماذا تمجأ المغات إلى اختيار فونيميات متقاربة الصفات، أو المخارج مف مثؿ 
 .، مع إمكانية اختيار المتباعدة حتى ال يحدث التباس(ذلث)و (طلدلت)و

ومف األدلة عمى عدـ التكافؤ بيف المدخبلت والمخرجات، اكتساب الطفؿ لمفردات لغتو، إذ كيؼ يتسنى لو أف 
يتعمـ في إحدى مراحؿ اكتسابو ما يزيد عف عشرة كممات يوميا، مع العمـ أف مفيـو الكممة ما يزاؿ يكتنفو 

إف "ض، فاكتساب أشياء غير محددة تحديدا دقيقا دليؿ عمى أف التجربة ال تعني كؿ شيء بالنسبة لمطفؿ الغمو 
الطفؿ تتوفر لديه بكيفية ما بعض المفاهيـ قبؿ أف يمر بتجربته المغويةل وأف ما يقـو به أساسا ليس إال تعمـ 

، وتنبني جممة المفاىيـ مف خبلؿ انتظاـ (4)"أسماء لتمؾ المفاهيـ التي تكوف جزءا مف تركيبه المفهومي المسبؽ
ثـ تظير الكممات معبرة عف جممة ... المفيومية كاإلرادة، والتسبيب، واليدؼ، والقصد، ( primitives)اإلوليات 

التي ال نحتاج في التثبت مف  (22)(الحقائؽ التحميمية)ويؤكد ذلؾ ما سمي . التعالقات بيف ىذه المفاىيـ األولية
 "اغتاؿ زيد عمرا "      :معرفة التجربة مثؿ جممة صدقيا إلى
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فيي تعني أف ىناؾ قصدا في القتؿ، وأف القتؿ حصؿ مخاتمة، وىذه المعرفة صحيحة مف غير تجربة ألف صحتيا 
، ومعرفة مثؿ ىذه (22)مستمدة مف معرفة معنى الكممة، وىذا الحكـ يعتمد عمى التركيب المفيومي السابؽ لمتجربة

، أو الجوانب المختمفة لمبنية المعجمية التي ماصدقهاو ما تحيؿ إليو الكممة، بماهية يرىا مما يتعمؽالجوانب وغ
يكتسبيا الطفؿ أكبر مف أف تعمؿ بالتجربة المحدودة التي يتعرض ليا الطفؿر ألنيا مف الغنى والتعقيد بحيث ال 

مؿ حياتو ما استطاع أف يتعرض إلى كؿ ما تطمح القواميس األكثر تطورا أف تحيط بيا، إذ لو قضى اإلنساف كا
 .(21)تحممو لفظة واحدة مف جوانب معجمية
  :ونمثؿ لضآلة التحديد بالخطاطة اآلتية

 (2)رقـ          أداء ناقص    مدونة ناقصة        
 (1)رقـ       أداء تاـ     مدونة ناقصة

، لكانت المدخبلت مساوية لممخرجات كما في -كيةكما ترى الوصفية السمو  -فمو كاف الطفؿ كالورقة البيضاء 
، وما داـ (1)فقد جاءت المخرجات مخالفة لممدخبلت كما في الرسـ رقـ  -، أما واألمر ليس كذلؾ(2)الرسـ 

 . األمر كذلؾ فيو دليؿ عمى فرضية فطرية المغة التي ذىب إلييا تشومسكي

 :التدني النوعي
ي يتعرض ليا الطفؿ في مرحمة اكتساب المغة تكوف مشوشة، وذلؾ ألف ما والمقصود بو أف المادة المغوية الت 

يتعرض لو الطفؿ ىو أداء اآلخريف، وليس كفاءتيـ، واألداء ال يكوف مطابقا تماما لمكفاءة، وذلؾ لتدخؿ عوامؿ 
ألف األداء ومف جية أخرى  (20)...خارجية كثيرة مف جيةر مف مثؿ لفت االنتباه، وعدـ التركيز، وضعؼ الذاكرة، 

 ىو نتاج تفاعؿ عوامؿ ونظـ عديدة، فمو الحظنا حوارا عاديا يجري بيف اثنيف أو أكثر لوجدناه يكاد 
يفتقر إلى الجمؿ التامة المضبوطة غير المقطعة، إذ الطابع الغالب عمى األحاديث العادية ىو التكرار، والتغير 

ويحدث ذلؾ ألف ... فكرة جديدة، أو العودة إلى فكرة سابقة،واالنقطاع لبدء ... الفجائي، واالعتراض، واالنتقاؿ، 
عممية التواصؿ ال يعوؿ فييا عمى الجانب المغوي فحسب، بؿ تتدخؿ فييا وسائؿ إيضاح كثيرة، فتتداخؿ الرسائؿ 
المغوية مع السيميائية مشكمة لوحة منسجمة متناغمة يدعميا النزوع نحو االقتصاد في الجيد، وكؿ ىذا ال يجعؿ 

ولكف الدارس عندما يعزؿ الجانب المساني مف الرسالة . المتخاطبيف يحسوف مع ىذا المزيج باالنحراؼ أو النشاز
 .عف الجانب غير المساني يجد فراغات، وانقطاعات كثيرة 

فإذا كانت ىذه ىي حاؿ المدونة التي يتمقاىا الطفؿ، فكيؼ سيؤسس نظامو المغوي استنادا إلييا لوحدىا، إذ لو 
 ف الطفؿ يولد وىو صفحة بيضاء كما ترى السموكية، لكانت المخرجات مساوية لممدخبلت كا

 
 أداء مشوش      مدونة مشوشة           

 
 .أي أف الطفؿ ال يتمكف مف بناء نظامو المغوي الذي يؤىمو لمتواصؿ مع مجتمعو

مدونة التي يتمقاىا الطفؿ مف جية ونقص غير أف الواقع يؤكد غير ذلؾ، فعمى الرغـ مف التشويش أو التدني في ال
المعطيات كما ورد في ضآلة التحديد مف جية أخرى، إال أنو يتمكف مف بناء نظامو المغوي بمختمؼ مستوياتو 

 .المسانية، وىذا ما يؤكد الفرضية الفطرية التي أخذت بيا التوليدية التحويمية

 

 (.ر مشوشغي)أداء منظـ                       مدونة مشوشة

2= س   

≠ س  2  

2= س   

س   ≠  2  
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والمقصود بالدليؿ السمبي وجود دليؿ أماـ الطفؿ يستدؿ بو عمى عدـ صحة تركيب مف  :غياب الدليؿ السمبي -2
التراكيب، أو جممة مف الجمؿ التي تحوييا المادة التي يتعرض ليا خبلؿ اكتساب المغة، فإذا كاف اكتماؿ النظاـ 

مى التمييز بيف الجمؿ الصحيحة وغير الصحيحة، فكيؼ القواعدي لدى الطفؿ معناه اكتساب كفاءةر أي مقدرة ع
سيكتسب الطفؿ المقدرة عمى معرفة الجمؿ غير الصحيحة، إذا كانت المدونة تفتقر إلى ذلؾ؟ ويقارف جوف ليونز 

نفترض أف » : بعمؿ باحث في نشاط معرفي مار حيث يقوؿ -في حالة غياب الدليؿ السمبي -االكتساب المغوي 
مف هذ  المادةل ولكنه ال يدري في أي جزء  %02في دراسة مادة تحتوي عمى نسبة خطأ قدرها  هناؾ عالما أخذ

مف أجزاء هذ  المادة العممية تقع هذ  النسبةل ال شؾ أنه سيواجه موقفا صعبال بؿ إنه سيواجه مصاعب  
يو والذي يمثؿ جانبا وعميو فكيؼ يتمكف الطفؿ مف معرفة الجزء غير الصحيح في المادة المعروضة عم (14)«جمة

 مف كفاءتو المغوية؟

 (تجريبيا)ىناؾ احتماالف الكتساب ىذه المعرفة 
 : أف يضع الطفؿ فرضية أف -  2
معنى ذلؾ أف الذي يتمقاه الطفؿ مف المجتمع يمثؿ الجانب الصحيح مف المغة،  :الخطأ هو ما ال يتمقا  -

 .والجانب المغيب ىو الخطأ
ففف المتحدث في الحاالت السوية ال » المظهر اإلبداعي " المغة تتميز بما يعرؼ بػ ولكف ديكارت يذىب إلى أف 

يقـو بتكرار ما سمعه بؿ ينتج أشكاال لغوية جديدة وهي في الغالب جديدة في كبلـ المتكمـ هذال أو حتى في 
يسمعو، فمو استندنا إلييا  وىذا يتعارض مع الفرضية السابقة، إذ ما ينتجو الطفؿ ىو ما لـ .(21)« تاريخ تمؾ المغة

 .لصار كؿ ما ينتجو الطفؿ غير صحيح، وحسب البرىاف بالخمؼ فإف الفرضية السابقة خاطئة
 .ومف ناحية ثانية  لو أخذنا بيذه الفرضية لخطمػأنا كؿ ما لـ نسمعو مف قبؿ، وىذا ما ال يتفؽ مع الواقع

 :نفترض أف -1
 .ذا االحتماؿ إلى شقيفوينقسـ ى :الطفؿ يتعرض لعممية التصويب -
 .يخطئ فيو الطفؿ فيتعرض إلى التصويب( لمرفوضا)ىناؾ جزء مف المغة -أ
 .لـ يتعرض لو الطفؿ لذلؾ اليتمقى فيو التصويب( مف المرفوض)ىناؾ جزء -ب

 .فحالو مثؿ حاؿ االحتماؿ األوؿ أي ما ال يتمقاه الطفؿ وقد عولج سابقا( ب)أما الجزء الثاني 

ؿ في الحاالت العادية ال يتعرض إلى عممية التصويب إال في حاالت نادرة، ألف الكبار ييتموف فالطف( أ)أما 
فاألـ في التنويع الدالليل ال تستعيد عبارة الطفؿ  »بالجانب الداللي مما يقولو الطفؿ وال ييتموف بالبنى التركيبية 

، (23)« ة ترتبط بالفكرة التي يعبر عنهالتغنيها وتصححهال بؿ تؤدي عبارة مختمفة في المحادثة بفكرة جديد
 بالتوسيعويستبعد تشومسكي دور األسرة في تصحيح أخطاء الطفؿ ويقصر دورىا عمى ما يسمى 

Expansion
، بمعنى أف الكبار إذا فيموا مراد الطفؿ تكوف عممية التواصؿ قد حصمت، بؿ في حاالت كثيرة (22)

ستحساف، أما الحاالت النادرة التي يتعرض فييا الطفؿ إلى التصويب، ُيتمقى األداء البلحف لمطفؿ باإلعجاب واال
فيو ال يدرؾ إف كاف المراد ىو التصويب، أـ التأكدر أي إف تكرار الكبار لما قالو الطفؿ ىؿ ىو استفياـ صدى أـ 

يعيد الكبار تصويب؟ إذ عادة ما يكوف التصويب عبارة عف إعادة لما قالو الطفؿ بصيغة صحيحة، ولكف كثيرا ما 
ففي مثؿ ىذه الحاؿ كيؼ يعرؼ الطفؿ أف التكرار . أقواؿ صغارىـ إما بالعبارات ذاتيا، أو بعبارات قريبة مف ذلؾ

 ( ب)و ( أ)األوؿ بقصد التصويب والثاني بقصد التحقؽ ونمثؿ لذلؾ بالمجموعتيف 
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 .بابا رايحة نمعب -2      
 رايحة تمعبي؟-1 أ    
 رايحة تمعبي-2      
    
 الباب تقفمت-2   
 الباب تقفؿ-1 ب 
 الباب تقفؿ-2     
 

 البنت تستأذف الذىاب لمعب–(: أ)ففي الشاىد 
 (استفياـ صدى)الوالد يستفيـ -                 
 البنت تكرر عبارتو عمى اعتبار أنيا تصويب-                 
 الطفؿ يخبر عف إغبلؽ الباب-(:  ب)وفي الشاىد الثاني

 الوالد يصوب عمى اعتبار الباب مذكر-              
 الطفؿ يعيد الخبر بصيغتو الصحيحة-                           

 .التصويب(ب)استفياـ الصدى والمجموعة ( أ)فالطفؿ في مراحمو األولى ال يستطيع التفرقة بيف المجموعة 
المعرفي المغوي الخاص بإدراؾ الجمؿ غير وفي جميع الحاالت ال نجد حبل لكيفية اكتساب الطفؿ الجزء 

 .الصحيحة، أو غير القواعدية

إف تفسير ظاىرة اكتساب المغة بعدـ إرجاعيا إلى الفرضية الفطرية، يجد في كثير مف توجياتو، وتخريجاتو 
الدليؿ  انسدادات ال سبيؿ الختراقيا، فقضية فقر الحافز بأوجييا الثبلثة، ضآلة التحديد، وتدني المادة، وغياب

 .السمبي تؤكد أف المدخبلت غير مساوية لممخرجات
 

 مخرجات    مدخبلت        
   نظاـ لغوي تاـ          ضآلة التحديد      تجربة                   
 نظاـ لغوي مرتب     تدني الػمادة       

 الصحيح           :  معرفة تامة بػ   غياب الدليؿ السمبي
 غير الصحيح                

 

 )+( .وجية المخرجات تتسـ باإليجاب ( -)نجد في ىذه الخطاطة أف جية المدخبلت تتسـ بالسمبية 
ضآلة التحديد أي نقص المادة المقدمة يقابمو بناء نظاـ لغوي تاـ، وتدني المادة أي تشوش تاـ في المادة المقدمة 

وىذا مما يؤكد بأف  .والخطأأ يقابمو معرفة تامة بالصحيح يقابمو نظاـ لغوي مرتب، وغياب شواىد وأدلة عمى الخط
الطفؿ ال يولد وىو صفحة بيضاء خالية مف أي شيء، بؿ ومما يزيد ىذه الفرضية تأكيدا أف ما يتعرض لو 
األطفاؿ في المجتمع الواحد يختمؼ مف بيئة إلى أخرى، ومع ذلؾ فالمخرجات متشابية، أي الحاالت النيائية 

 . سب مف قبؿ األفراد في المجموعة المغوية الواحدةلمنظاـ المكت

 فقر احلافز 
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المعبر عنيا بفقر الحافزر حيث ( في شقها المغوي)ويقترح تشومسكي الفرضية الفطرية حبل لمشكمة أفبلطوف 
الجانب األكبر مف النظاـ المغوي الذي يكتسبه اإلنسافل هو جزء مف موهوباتنا البيولوجية التي "يذىب إلى أف 
لتي تميزنا كجنس مف األجناس اإلحيائيةل مثمما هو األمر بالنسبة لنظاـ اإلبصار الذي لدينا والذي وهبناهال وا

يختمؼ عف نظاـ اإلبصار عند الضفادع مثبلل أو وجود يديف تختمفاف في خصائصهما عف خصائص أيدي 
رةل وترسـ هذ  الحدود الزواحؼل وعمى هذا فالمعرفة المغوية متأسسة في العقؿ البشري ومحددة إلى درجة كبي

خصائص يمكف أف تعرؼ بخصائص المغة البشريةل ويقـو عمى ذلؾ كمه مكوف مف مكونات العقؿل نطمؽ عميه 
 .(23)"الممكة المغوية

إف لجوء تشومسكي إلى الفرضية الفطرية ليس ىروبا إلى األسيؿ كما يحؿ لمبعض أف يتصور المسألة، ولكف ىذا 
ومف ىنا ال "نشغاؿ بموضوع المعرفة المغوية مف حيث طبيعتيا، وبنيتيا، وخصائصيا االفتراض سيؤدي بنا إلى اال

بد ليذا الدرس أف يقدـ تصورا واضحا لمممكة المغوية المسؤولة عف نمو النظاـ المغوي المعرفي الذي يكتسبو 
 .(24)"اإلنساف

ديدة انطبلقا مف نقطة الصفر الحالة تذىب النظرية التوليدية التحويمية إلى أف الممكة المغوية تمر بحاالت ع
 ( steady state Ss( )ح ؽ)، إلى نقطة النضج المغوير أي الحالة القارة (2ح()initial state S0)االبتدائية 

، أي مف مرحمة ما قبؿ تعرض الطفؿ لممدونة االجتماعية، إلى مرحمة اكتساب النظاـ المغوي، والتي تمثؿ (12)
ويتحدد اليدؼ مف الدراسة بوصؼ . إلى تغيرات معتبرة عدا بعض التغيرات الطفيفةحالة قارةر أي ال تتعرض 

 : الحالة األولى، والحالة النيائية، وكيفية االنتقاؿ ما بيف الحالتيف

 إلنجػػاز 
 (   ح ؽ(                                )2ح)      

 (المجتمع)                    

 
تتمثؿ فييا الكفاءة المغوية بخصائص عالية التحديد، وبمبادئ كمية تمثؿ ( 2ح)إلى أف تذىب النظرية التوليدية 

خطوطا عريضة توجو مستقبؿ بنية النظاـ المغوي الذي سيكتسبو الطفؿ، وأما االختبلفات الحاصمة بيف المغات 
أو ما اصطمح عمييا بالقواعد المتواجدة داخؿ األطر الكمية،  (البرامترات: )فيي مرتبطة بالخيارات المعبر عنيا بػ

، وىي مجموعة الخصائص العامة التي تحد المغات البشرية، وبمواجية الطفؿ  Universal Grammarالكمية 
... لممادة المغوية التي يتمقاىا مف المحيط المغوي في سني اكتسابو المغة فإنو يبني شكبل أكثر تحديدا ليذا النظاـ 

التيا الثانية التي تختمؼ عف األولى بتثبيت بعض البرامترات التي تختمؼ فييا وحينئذ تصبح ممكة المغة في ح
ويستمر الطفؿ في التغيير إلى أف يصؿ إلى مرحمة  (12)المغات فيما بينيا، عمى ما يبلئـ المغة التي يكتسبيا الطفؿ

ىذه البرامترات، بمعنى يحدد وتمثؿ المادة المغوية المقدمة مف المجتمع المثير الذي يثبت . االستقرار أو النضج
 .(11) (2ح)واحدا مف الخيارات المتوفرة في 

اصػطمح  المغػة اكتسػاب عمى يعمؿ (10)فطري خاص بجياز مزود وىو يولد الطفؿ أف إلى التحويمية التوليدية تذىب
 langage aquisition device (LAD)عميػو بػػ

 مػػف الجيػاز ىػذا شػػرارة وتقػدح، (جهػػاز اكتسػاب المغػػة) ،(14)
نمػا الطفػؿ، لػدى المغػوي النظػاـ إنشاء ليس المجتمع وعمؿ ،(11)المغوي لبلستعماؿ تعريضو خبلؿ  عمػى المسػاعدة وا 
 ىػػو الػػذي المغػػة اكتسػػاب بجيػػاز مػػزود وىػػو يولػػد الطفػػؿ أف أي ،(13)الخاصػػة المغػػة بدالػػة المتعمقػػة البرامتػػرات تثبيػػت
 كمػا ،(12)األطػر ليػذه األولػي النظػاـ فػي جمػيعيـ البشػر ويتشػابو وثابػت، معػيف قػانوف وفؽ منتظمة أطر عف عبارة
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 االكتسػػاب مرحمػػة فػػي الطفػػؿ وعمػػؿ. أخػػرى إلػػى لغػػة مػػف تختمػػؼ التػػي( المتغيػػرات) بػػالبرامترات األخيػػرة ىػػذه تػػرتبط
 النضػج مرحمػة يمثػؿ والػذي النيػائي الثابػت شػكميا لتأخذ حقيقية قيما إعطائيا أي ،البرامترات ىذه تثبيت ىو المغوي

ذا. لمغػػويا  تمثػػؿ واحػػدة جبريػػة عبػػارة ليػػا جميعيػػا البشػػرية المغػػات إف: نقػػوؿ صػػورية بصػػيغة لػػذلؾ نمثػػؿ أف أردنػػا وا 
 :االفتراض سبيؿ عمى تكوف كأف البياني شكميا

 ..+ . ؾص.  جػ+  فع.  ب+  هػس.  أ( = س)تا 
 الطفػؿ يعمػؿ التي البرامترات ...( ؾل فل هػل) وتمثؿ لغة، بكؿ الخاص المغوي المعجـ ...( صل عل سل) وتمثؿ
 فرضػيات طريػؽ عػف التثبيت ىذا ويتـ االحتماالت، مختمؼ عمى انفتاحيا بدؿ ثابتة قيما إعطائيا أي تثبيتيا، عمى

 فرضػػيات فتثبػػت الخػػاص، المغػػوي لمواقػػع تعريضػػيا خػػبلؿ مػػف الميػػداف فػػي اختبارىػػا عمػػى ويعمػػؿ الطفػػؿ، يضػػعيا
 جميػع تثبيػت فييػا يػتـ والتػي( ح ؽ) المغػوي النضػج مرحمػة إلػى الطفػؿ ؿيصػ أف إلػى مرحمػة، كػؿ في أخرى وتعدؿ

 .(13)البرامترات
 المعجميػة حتػى بػؿ ودالليػة، وتركيبيػة، مورفولوجيػة، فونولوجيػة، مػف المغػة، أنظمػة كافػة عمػى التصػور ىذا وينطبؽ
 المغػػة قػػوانيف عػػف ؼيكشػػ الػػذي المسػػاني عمػػؿ كبيػػر حػػد إلػػى يشػػبو المغػػة يكتسػػب وىػػو الطفػػؿ وعمػػؿ. (****)منيػػا
 الفرضػيات ىػذه يعػدؿ يظػؿ ثػـ أولية،  استقراءات مف انطبلقا فرضيات يضع فيو ،( يجهمها التي المغة وبخاصة)

 يضػع الطفػؿ كػذلؾ األوليػة، استقراءاتو مف أكثر تجارب خبلؿ مف المغوي، لمواقع مبلءمتيا عدـ ووجد اختبرىا كمما
 أف إلػػى المغػػوي والواقػػع تتعػػارض لػػـ التػػي ويتػػرؾ بػػأخرى، فيعػػدليا خطأىػػا يكتشػػؼ أف إلػػى وفقيػػا ويعمػػؿ فرضػػيات
 .الخاصة لغتو عف المعبرة الثابتة البرامترات تمثؿ التي الفرضيات مف معينة مجموعة إلى يستقر

 

 :ةخاتمػ
ومػػا يمكػػف أف نخمػػص إليػػو ىػػو أف التوليػػدييف قػػد ردوا حجػػة السػػموكييف، فػػي كػػوف االكتسػػاب المغػػوي يػػتـ مػػف خػػبلؿ 

بأوجيػو الػثبلث، وقػد حػاولوا إعطػاء إجابػة عػف التسػاؤؿ األفبلطػوني  (فقػر المثيػر)جتمع، وذلؾ مف خػبلؿ دليػؿ الم
والقواعػػد الخاصػػة  (2ح)فػػي شػػقو المغػػوي مػػف خػػبلؿ مفيػػـو القواعػػد الكميػػة الفطريػػة، وقػػد مثمػػت حالتػػا الممكػػة المغويػػة 

كمػػا تمثػػؿ إجابػػة عػػف السػػؤاليف األولػػيف الػػذيف وضػػعيما ىػػدفا أساسػػا لمػػدرس المسػػاني التوليػػدي، ( ؽ  ح)لمحالػػة القػػارة 
 : تشومسكي في إطار البرنامج المساني وىما

 ما الذي تعنيو معرفة المغة؟ -

 وكيؼ يعرؼ اإلنساف لغتو؟ -

وحاؿ الدرس التوليدي منذ نشأتو في الخمسينيات مف القرف العشريف إلى اليـو يؤكد ذلؾ إذ تصب كامؿ األعماؿ 
  .  ىذا االتجاه أي الكشؼ عف الحالة األولى والحالة القارة وعممية االنتقاؿ مف األولى إلى الثانيةالتوليدية في 

 

 : الهوامش
 .124، ص2،2432التفكير المساني في الحضارة العربية، الدار العربية لمكتاب، تونس، ط: عبد السبلـ المسدي -2

قببلف المزيتي، دار توبقاؿ لمنشر، الدار البيضاء، المغرب،  حمزة بف: تشومسكي، المغة ومشكبلت المعرفة، ترجمة -3
 .21، ص 2442، 2ط
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 .04، ص 1221، 2مرتضى جواد باقر، مقدمة في نظرية القواعد التوليدية، دار الشروؽ، عماف، األردف، ط -7
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 .تحديد العبلقة البنوية بيف العناصر المضمرة وسوابقيا وليا مبادئ ثبلث
 .كؿ عائد مربوط في مقولتو العاممة -أ

 .كؿ ضمير حر فمي مقولتو العاممة –ب 
 .العبارات المحيمة حرة -ج

 Chomsky, knowledge of language its nature origin and use : انظر

 .13تشومسكي، المغة ومشكبلت المعرفة، ص و 

8- Chomsky, language and problems of knowledge, Cambridge, Mass, MIT press, 1988, p34.  
 

***- Allophone التنوعات : وتي وسعيد الغانمي بػيترجمو عبد الفتاح إبراىيـ بػ البديؿ أو العوض الص: ألوفوف
دريس السغروشني بالبديؿ الصرفي وتتعدد األلوفونات باعتبارات ثبلث  : الصوتية السياقية وا 

 الجوار/ أ    
 .البصمة الصوتية أي الذاتية/ ب              
 .عدـ إمكانية تكرر الصوت الواحد بكامؿ مواصفاتو/ ج           

9- Chomsky, opcit, p 28. 

، 2عدناف حسف، دار الحوار لمنشر والتوزيع، سوريا، ط: آفاؽ جديدة في دراسة المغة والعقؿ، تر: انظر تشومسكي -10
 .41و  12، ص1224

 .42انظر مرتضى جواد باقر، المرجع السابؽ، ص -22

12- Chomsky, new horizons in the study of language and mind, Cambridge university press 

2004,   p 36. 

13- Chomsky, aspects of the theory of syntax, the MIT press, copyright, 1965, p 3. 

، ص 2441، 2حممي خميؿ، دار المعرفة الجامعية، مصر، ط: نظرية تشومسكي المغوية، ترجمة وتعميؽ: جوف ليونز -25
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 .32، ص 2444

يريداف بو نوعا مف التصحيح غير المباشر، وذلؾ  2434مصطمح مف وضع براوف وبموجي : expansionالتوسيع  -28
إلى عدـ وجود دور  2424وقد أشارت إشارات كازدف وليز » بأف يضيؼ الكبار بعض الكممات إلى ما يقولو الصغار 

، 2دراسات في عمـ المغة النفسي، مطبوعات الجامعة، الكويت، ط: داود عبدو« يذكر لمتوسيع في اكتساب التراكيب المغوية 
 .21-22، ص2434

18- Chomsky ,2433 ,p 4. 

 .43مرتضى جواد باقر، المرجع السابؽ، ص -:2

20- Chomsky 2433, p 52. 

 .44انظر مرتضى جواد باقر، ص -32
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، المركز الثقافي العربي، (نظرات جديدة في قضايا المغة العربية)انظر عبد القادر الفاسي الفيري، المعجمة والتوسيط،  -33
 .04، ص2442، 2الدار البيضاء، المغرب، ط

 .131سامي أدىـ، فمسفة المغة، ص -34

24- Chomsky, 2431, p 47. 

 .11مسكي، المغة ومشكبلت المعرفة، صتشو  -36

 .4المعجمة والتوسيط، ص: انظر عبد القادر الفاسي الفيري -37

 .131المرجع نفسو، ص  -38

-41ص ،2431، 2انظر عبد القادر الفاسي الفيري، المسانيات والمغة العربية، دار توبقاؿ لمنشر، الدار البيضاء، ط -39
41. 

ي ال يدخؿ في مستويات التحميؿ المساني عمى اعتبار أنو يمثؿ قائمة مف الكممات ال المعجـ في التقميد البنو  -****
تنتظميا بنية محددة، بينما في التقميد التوليدي التحويمي، تتـ دراسة وتحميؿ المعجـ بآليات دراسة التركيب عمى اعتبار أف 

 الكممة ىي عبارة مكبوسة
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يحاءات الغيرية في  رواية الشرط التار   لواسني األعرج "األمير"يخي وا 

 أحمد يوسؼ/ د.أ
 قسـ المغة العربية

 ة وهرافػامعػج                                              
 

 ممخص

ف أسيقة سيميائية وأفضية مف الدالالت المفتوحة تراعي القوانيف السردية المتباينة بي ثمة الرواية والتاريخبيف 
إف المسالؾ التي يختارىا السرد تتشابؾ فييا العبلمات، وتصطرع فييا . صرامة النحو وسيولة الداللة المفتوحة

الرموز، وتستدعى فييا اإليقونات ضمف اختيارات أسموبية تستجيب لمقتضيات الرؤيا المستجدة، وتبعا لذلؾ 
، وتشيد سمطتيا في اليوامش التي تنبذىا في المعنى وفؽ ببلغة تتوىج في ربوع االبتذاؿ تتحصؿ انزال قا

وليذا ألفينا عرش النص يتراوح بيف النزعة التنويرية التي ىي خبلصة لبلستعارات التي يقدميا عرش . العقبلنية
 .النص وبيف النزعة العرفانية التي تحاوؿ أف تستقطب وىج الروح ومنعطفاتيا اإلنسانية

 
Résumé                                                      

Entre le roman et l’histoire se situe des 

systèmes sémiotiques et des espaces de  

sémiosis qui tiennent  compte des 

disproportions essentielles qui existent entre 

les différentes lois narratives, notamment de 

la rigueur, la syntaxe et de l’écoulement. 

Ceci nous amènera à dire que les voies 

choisies par la narration se présentent 

comme un lieu privilégié pour 

l’enchevêtrement de signes, la lutte des 

symboles et la sémiosis, convocation des 

icones dans des choix stylistiques répondant 

aux exigences de la nouvelle perspective. 

Ainsi, donnant lieu à des déviations de sens 

résultant d’une éloquence vulgaire portée 

sur une domination  marginale irrationnelle. 

C’est pourquoi, nous avons vu que le trône 

du texte se trouve entre la tendance des 

lumières, qui est un résumé des métaphores 

fournies par le trône du texte lui-même et de 

la tendance mystique qui tente d’attirer 

l’ardeur de l’esprit  humain et de ses 

retournements humains.  

 مقدمة 
ال يتعامؿ عرش النص مع تاريخ األمير عبد القادر 
عمى أنو محصمة وقائع منقوشة في الصدور ومحفوظة 

إعادة بناء  لىفي السطور فحسبر ولكف يسعى إ
الماضي بناء توجيو إرادة إيديولوجية لؤلنساؽ  
السيميائية  الدالة  التي  ال ينبغي أف تكوف خارج 

وىنا يتعاضؿ الثالوث . رشالطبيعة المحايثة  ليذا الع
 عرش   في   " الواقعي والرمزي  و الخيالي"البلكاني 

تعاضبل " الذات والغير"النػصعمى أساس ثنائية  
ونحف . يتحققعمى صػعيد البنية العميقة لمخطاب

اآلخر  ابػػكونػو يمثػؿ خط (1)" الغير“نصطنع مفػيـو 
ي األكبر الذي يجرد الواقعي مف تأثيره المباشػر ف

ويصبح شكبل رمزيا يمكف يا، متخيؿ الذات ووجدان
لمسيمائيات التأويمية أف تفحص أسسو اإلبستمية، 
وتفكؾ ببلغتو بناء عمى معطيات البنوية النفسية لجاؾ 
الكاف والنزوع العقبلني العرفاني لسارتو فيما يدعوه 

 .(HETEROLOGIE)" عمـ الغير"بػ
مير إيقونات ورموزا ومؤشرات، وىػي تبغػي إدراؾ الحيثيػات المنسػية فػي بقايػا ومثؿ ىذه العرفانية ماثمة في كتاب األ

 (2)التػػػي تحػػػاكي، وفػػػي معػػػارج الحكػػػي  المحكيػػػات التاريخيػػػة لؤلميػػػر بتفكػػػر وتػػػدبر لمعقباتيػػػا فػػػي المخيمػػػة والػػػذاكرة

الػػنص أكثػػر مثػػؿ األنبيػػاء والصػػالحيف والمتصػػوفةر وليػػذا كمػػو يصػػبح العرفػػاف فػػي عػػرش  (3)الشخصػػيات العرفانيػػة
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وال غػرو أف نقػػؼ عمػى ىرميػػة عػرش الػنص وعمارتػػو الفنيػة تتشػػيد عمػى بػػاب المحػف األولػػى . خصوصػية مػف العمػػـ
والعرفػاف ىنػا يجػيء نقيضػا إلنكػار حقػائؽ غيػر مطويػة فػي سػػطور . وبػاب أقػواس الحكمػة وبػاب المسػالؾ والميالػؾ

رفانيػا مػع وقفػات النفػري ومخطاباتػو، وتختمػؼ وكؿ بػاب يتضػمف وقفػة مػف وقفػات األميػر التػي تػأتمؼ ع. المؤرخيف
فػي انتصػارىا " إيػديولوجيا الػذات الكاتبػة"كثيرا ما يمتبس إلػى حػد التطػابؽ مػع " كائف سردي تنويري"معيا في أنيا 

 .لمعقؿ والمصمحة
الذي  ذكيالتسويخ ال يعد ضربا مفعرش النص إنما في أال يمكف التفكير في أف موضوع األمير كما استقر 

القارئ إلى  فيو مف أجؿ إبراز ذلؾ االستدعاء المراوغ لمغيرية، وىذا النزوع ال يحتاج سمكو الذات في حجاجيات
ر إذ تشير مسالؾ أبواب الحديد وتحديد خوارزمياتو موقوؼ عمى دالالتول كما يشترطيا ميخائيؿ ريفاتير ميارة كبيرة

يديولوجية ومواصفاتو الداللية ومجاالتو العديدة، ولكننا اإل وحضور اآلخر الذي قد نختمؼ في تعييف إحداثيات إلى
، ويتقيد بضوابط معارج الحكي، النسؽ الروائي الذي يستند إلى مرتكزات بنوية داخؿحضوره  في إقرارال نختمؼ 

ـ في كتاب األمير تعد جزءا ال يتجزأ مف عوال" الغيرية"والحاصؿ مف كؿ ذلؾ أف . وقد يتحايؿ عمى مدارج التاريخ
ذا استعرنا عبارة باختيف فإف وعي األمير  المعنى، يقدـ هنا بوصفه وعيا غيريال وعيا آخرل إال أنه في الوقت ))وا 

وىنا  .(4)((بسيط لوعي المؤلؼ objetنفسه غير محددل وال يجري التستر عميهل كذلؾ ال يصبح مجرد موضوع 
جو إلى موضوع األمير بقصدر ولكف ىذا القصد قد نمفي ضربا مف االئتبلؼ واالختبلؼ بيف وعي المؤلؼ الذي ات

وما االقتباسات التي يتستر بيا النص إال عممية مراوغة . ال يمتقي مع قصد العامؿ وىو ينجز برنامجو السردي
 .فنية لحجب األصوات المتنامية والمتعارضة مع صوت المؤلؼ

، يكتب عف اأكاديمي اباحثو  اجزائري أديبانو و كالخبرات الذاتية لمروائي واسيني األعرج  مف الواضح أف توظيؼ
في  مستفيدا مف إقامتووالمغرب المجاور لمكاف طفولتو، و  ،عف امسيردا مسقط رأسوو موضوع يتعمؽ بتاريخ بمده، 

كؿ ذلؾ أسيـ إسياما مباشرا وغير مباشر في إثراء عرش النص الذي . ومف أسفاره إلى بعض بقاع العالـ باريس
ذاكرتو روح شغوفة بالتصويرر وىي تنمو بنمو الحس اإلبداعي الذي تتغذى كينونتو بالطاقة نمفيو يختزف في 

تتنوع فيو العبلمات، وتتبارى " ركحا سيميائيا"يمثؿ عرش النص . الحيوية لمفنوف وبثراء المعارؼ والخبرات الذاتية
د دأبت الكتابات السردية في الجزائر فق. فيو اإليقونات، وتتداخؿ فيو الرموز، فيضحى مسرحا لمدالالت المفتوحة

فصحى وعامية )عمى استثمار الفف والمسرح وشحف السرد بمغة شعرية طافحة باإليقاع المتعدد زمنيا ولغويا 
   .  مما أضفى عمييا  جماليات شفافة( وأجنبية

ر ولعمنا أشرنا إلى أحد ةالثر " أسمبته"عبر  الذي ينير مدارج عرش النص" المحتمؿ الداللي"يسيـ التمقي في إبراز 
في كتاب األمير ىي بيت القصيدر وىذه القراءة التي تبسط دعواىا ال ينبغي " الغيرية"الممكنات التي تتصور أف 

كما ينبغي التنبيو إلى أف عالـ اإليديولوجيا في كتاب . الحجر عمييا إف ىي قدمت حججيا تقديما يصاحبو إقناع
نما يتـ البحث عف إمكانات التاريخ والرواية في األمير ال ينبغي النظر إليو عم ى أنو يوازي عالـ األكسيولوجيار وا 

وكيؼ يمكف أف نستعيف بالقدرات الخبلقة لمسرد في إعادة تشكيؿ . الوصوؿ إلى مكامف الغياب في سيرورة التاريخ
عادة تجميع ما تشظى مف وحداتو وما تبدد مف عناصره لتعيد إ  . ليو المغة أنفاسو الضائعةجسد المعنى المنفطر، وا 

 وفي الوقت نفسو تستعيد المغة داخؿ السرد حريتيا المحجورة في حـر التاريخ، فيعرج طيؼ الحقيقة إلى عرش

 .  النصر حيث تستقر في عالـ البرزخ
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 الرواية والتاريخ
حة لمسردر وىي تشده إلى قيد تتجمى اإلشكاالت التي تصاحب العبلقة المتوترة بيف الرواية والتاريخ في القوة الكاب

ْف مف منظور العمـ ولكف الخياؿ تواؽ إلى الترحاؿ في . حقيقة التاريخ وموضوعيتو إْف مف منظور الفمسفة وا 
مناطؽ التاريخ الممغمة والرغبة في العبور إلى جيوبو المظممة، واستنطاؽ ما ال يحمد السؤاؿ حولو سواء أتعمؽ 

االضطبلع بو في الحدود التي يسمح بيا التخييؿ، فيو " كتاب األمير"ا ما يحاوؿ وىذ. األمر بالذات أـ بالجماعة
يستعيف بالمادة التي يقتبسيا مف التاريخ، ويعيد بناءىا عمى نحو تبدو فيو ىذه األحداث التي عاشيا األمير عبد 

لمفيـو السيميائي القادر إباف االستعمار الفرنسير وكأنيا جاءت إلى النص وىي أكثر اكتماال، فتضحى با
يتعامؿ معيا المتمقي عمى أنيا نصوص خداج يعتورىا كثير مف النقصافر وكأنو  phéno-textesنصوصا تامة 

 .يقرؤىا ألوؿ مرة قراءة حيوية تستعيد بوساطتيا األحداث التاريخية نشاطيا الداللي المفتوح

تميؿ إلى تشجيع " المفتوح"جماليات العمؿ  أف))وفي ىذا السياؽ الحظ بوسور كما يشير إلى ذلؾ أمبرتو إيكو 
مف جانب العرضل ووضعه في بؤرة شبكة االرتباطات غير المحدودةل يختار مف بينها " أعماؿ الحرية الواعية"

 .(5)((ما يقدـ عميه شكمه الخاصل دوف أف يتأثر بضرورة خارجيةل تفرض بحسـ تنظيـ العمؿ الخاضع لها
نظر إلى انفتاح النص مف قاعدة االحتماالت التي تؤلؼ متنو الموسقي، وتتيح والواقع أف بوسر ينطمؽ في ال

مساحة غير قميمة لممتمقي في إدراؾ العمؿ الفني الذي ال تتحقؽ إمكاناتو الداللية المفتوحة ومشروعيتو الجمالية إال 
ي األعرج اقتباسا فنيا، فصار بتعدد الزوايا المختمفة في التعامؿ مع تاريخ األمير عبد القادر كما اقتبسو واسين

 .ممتحما بعرش النص

سبقت اإلشارة إلى أف تاريخ األمير في عرش النص بناء يحدده اآلخر عبر عبلقات تبدو مشبوىة وتظير غريبة 
صحيح أف التاريخ مف حيث ىو عمـ أو فمسفة أو فف يسعى إلى إعادة إضفاء . وتثير كثيرا مف األسئمة الماكرة

إال أف عرش النص ال ينخرط في ىذه الميمات التي ال اعتراض عمييار . لمجرى العاـ لحركتوالعقبلنية عمى ا
ولكنو . ألنيا شأف داخمي يخص حرمة بعض القطاعات المعرفية التي ىي معنية بتحقيؽ إستراتجيتيا الخاصة

العاـ، والبقايا التي معني بالبحث في ىذا الماضي المثير عف الينابيع المفقودة التي كانت تغذي ىذا المجرى 
لعمميات التمقي، وتعيد شمؿ " آفاؽ الوقع"وتفحص المخمفات المترسبة في . "الآلوعي التاريخي"تسكف باطف 

كتاب "فالواقعي والرمزي عماد عرش النص في . المتناثر في عوالـ األعياف، ومكنونات الرمز" شتات المعنى"
 . عرشعمى أف الخياؿ الخبلؽ قاعدة ليذا ال" األمير

أسيقة سيميائية وأفضية مف الدالالت المفتوحة تراعي القوانيف السردية المتباينة بيف  ثمة الرواية والتاريخبيف 
إف المسالؾ التي يختارىا السرد تتشابؾ فييا العبلمات، وتصطرع فييا . صرامة النحو وسيولة الداللة المفتوحة

أسموبية تستجيب لمقتضيات الرؤيا المستجدة، وتبعا لذلؾ الرموز، وتستدعى فييا اإليقونات ضمف اختيارات 
تحصؿ انزالقات في المعنى وفؽ ببلغة تتوىج في ربوع االبتذاؿ، وتشيد سمطتيا في اليوامش التي تنبذىا 

وليذا ألفينا عرش النص يترواح بيف النزعة التنويرية التي ىي خبلصة لبلستعارات التي يقدميا عرش . العقبلنية
 . ف النزعة العرفانية التي تحاوؿ أف تستقطب وىج الروح ومنعطفاتيا اإلنسانيةالنص وبي

 المحكيات والزمف

كما برية لتداخؿ محافؿ التاريخ والتخييؿ، وتجميات المقدس والمدنس، جتقدـ الببلغة المرئية عبر أيقوناتيا قراءة 
لقد . تساعد عمى فيـ عرش النص (7)أثيريةر ألنو يتضمف وظيفة ت(6)أف السرد يعد حقبل خصبا لمببلغة المعممة
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صارت العبلقة القائمة بيف الرواية والتاريخ شاىدة عمى صيرورة تحوالت األسموب، وانعطافة فنية تؤرخ لخمخمة 
منطؽ األجناس عف طريؽ حركة التجريب الدؤوبة التي باتت محورا البتداع إطار أسموبي يتفاعؿ بو اليومي 

 إف كتاب األمير نص يأتمؼ فيو التاريخي بالروائي. بالسير الذاتية وأدب الرحبلت والتاريخي وأشكاؿ تتعمؽ
وتصبح الذات محركا فاعبل في تشييد . ائتبلفا يشمؿ المادة، ويختمؼ اختبلفا يشمؿ الصناعة والشخصي بالسردي

ية تستدعي نشاط إذا كاف التمفظ عمم. عوالـ التمفظ حينما تساوره بعض الظنوف في تجمية ما ىو مسكوت عنو
الشكؿ "ر وعميو فإف الترسيمات السردية تبمور كياف (8)((ففف األسموب هو كيفية الوجود))الذات في المغة 

الذي يتخذ مف تاريخ األمير عبد القادر محتوى يتضمف بالضرورة أسموبا ينبثؽ مف سيرورات اإلنتاج " التعبيري
  .وشروط التمقي

ذا استدعينا متصورات ميخائيؿ فإننا سنبلحظ بأف ىناؾ بنية " أسمبة األساليب"باختيف بخصوص ما يدعوه بػ وا 
أسموبية كمية في عرش النص الذي يعد محصمة لمجموع روايات واسيني األعرجر وىي عممية إدماج ألساليب 

ف جغرافية تتألؼ مف تضاريس نصية متباينة وم" كتاب األمير"وىكذا يصبح . عديدة في المنظومة االجتماعية
كتاب "وعرش " سيدة المقاـ"أشكاؿ تعبيرية تصؿ إلى درجة التناقض، ويمكف الموازنة بيف األسموب في عرش 

لمصحؼ واختبلفا في المعارج  (9)فسيتضح لمقارئ أف ىناؾ بونا في المدارج المغوية مف حيث ىي مطويات" األمير
مف األساليب التي تتأتى مف عممية التيجيف الشعريةر ولكف البنية األسموبية في عروش النص نتاج تفاعؿ عدد 

وآليات التناص التي تستدرج ما ورد في كتب األخبار والروايات والرحبلت والشيادات واليوميات فتطوييا طي 
 . (10)النسياف لتغدو نصا خداجا

عادة صوغ لمقي النصال يمتفت  ـ الميدورة إلى الماضي إال مف أجؿ استكشاؼ طاقات التعبير وينابيع المعنى وا 
إنو يتجو بقصده إلى ىذا . الوصفية حبائؾيستثمر فيو اآلليات السردية واألدوات الحجاجية وال ر إذصوغا جماليا

الماضي بدركاتو التي تؤوؿ التجارب اإلنسانية الفاشمة ودرجاتو التي تتضمف الخبرات اإلنسانية الناجحة بغية خمؽ 
وىكذا يحاوؿ ىذا الوعي التاريخي بعث الحياة بعثا . وفاجعة الغيابوعي تاريخي يريد أف يستوعب حاالت الفقد 

وال حيمة لعرش النص غير التسميـ بمفاتف معارج الحكي بخيالو . خبلقا مف أجؿ االنتصار لمقيـ اإلنسانية الخالدة
ولكي . ائعوببلغتو وذاكرتو إلدراؾ ينابيع االستعارة والخضوع إلكراىات مدارج التاريخ بصرامتو في وصؼ الوق

يستوي عرش النص استواء فنيا ال بد أف يتعامؿ مع موضوع األمير تعامبل يراعي السيرورة السيميائية في بناء 
التي تبدأ مف االفتراضات التي ينطمؽ منيا الروائي في تمثيبلتو لعالـ األمير عبد القادر، ثـ يضطمع  (11)القيمة

ال تفرض سيرورة ىذه الدالالت . يي إلى عالـ التمقي الذي يقـو بتحقيقوالنص الروائي بتحيينو تحيينا سرديا، ثـ ينت
المفتوحة عمى عرش النص أف يدخؿ في عراؾ مع المنطؽ الصاـر لمخطاب التاريخي الذي يتوخى األمانة العممية 

ة دالليات في مروياتو، وىو يحافظ عمى النسب المعمومة في ىرمية بناء الحدث التاريخي، فتعقؿ النزعة التحميمي
مف الوقائع التاريخية حتى ينجذب بو " األحداث الخالصة"إنما السرد ىنا يستخمص . (12)الفعؿ وأنطولوجيا الحدث
فاألمير عبلمة بارزة في تاريخ اإلنسانية بعامة والجزائرية بخاصةر ألنو كاف صاحب . السير في أدغاليا بعيدا

أنطواف  مونسينيوروفي المقابؿ ىناؾ شخصية . قريحة شعريةقضية عادلة ومجاىدا شريفا ومتصوفا صابرا وذا 
طبلؽ سراحو ديبوش  . تتقاطع مع األمير في جوانب عديدةر وليذا تحاوؿ الدفاع عف حرية األمير وا 

في طمب التفاصيؿ التاريخيةر لكونو يتحرؾ مف أجؿ استنطاؽ " كتاب األمير"ال ينخرط عرش النص في 
فالنص ينيض . ر وليس ميمتو تحري األخبار ومعاينة صدؽ األحداث مف كذبياالممفوظات الغارقة في الصمت
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عمى مساءلة اليومي عبر اقتحاـ المبتذؿ خارج لغة التبجيؿ، وبعيدا عف سحر الغرائبي في تمجيد العبلمات العاممة 
ية لؤلمير رصدا وكما أشرنا إلى ذلؾ سالفا فإف عرش النص يرصد تمؾ الحياة العاد. في تشييد البرامج السردية

نقديا في انتصاراتيا وانكساراتيا، وفي قوتيا وضعفيا ونجاحيا وفشميا دوف إضفاء ىالة أسطورية عمى أفعاليار 
عمى الرغـ مف أف ىذا النص ىو ضرب مف تقديـ آيات العرفاف ليذه الشخصية التي تمتد إشعاعاتيا خارج دائرتيا 

 .  وحديثاالمحمية لتشمؿ الجغرافية اإلنسانية قديما 

بما أف السرد ذو طبيعة كونية ال يقتصر عمى جنس بعينو مف الكبلـ كما حدده روالف بارت في تحميمو البنوي 
في رسميا لؤلحداث مف منظور فمسفي  سردية فإف الكتابة التاريخية تصطنع ىي األخرى تقنيات اترلممحكي

في تحقيؽ  اإلمدادات الفيمولوجيةب يستعيفغويا وعممي، ولكنيا ال تكتفي في الوقوؼ عمى رصد الوقائع رصدا ل
، فيبدو أسموب ىذه الكتابة مشدودا أبدا إلى التدويف والكتابة، بؿ إف ىذه الكتابة تمثؿ أيضا مشيدا مف النصوص

وفي كثير مف األحياف إلى انزالقات  .المشاىد الكبرى لحركة السردر حيث تستسمـ لغوايات الببلغة وانزياحات المغة
 . نىالمع

يختار التاريخ أسموبو الخاص في السردر إذ يظؿ ىذا األسموب يحافظ عمى موضوعيتو العممية في تقديـ الحقائؽ 
عف عرض الوقائع المعمومة الغابرة واألحداث المجيولة التميدة ووصفيا وتحميميا إال أف ىذا المسعى ال يمنع 

ف بالخياؿ الخبلؽ والذاكرة المشحوذة إلنتاج كتابة األسموب أف يتدرج في نشداف معارج عرش النص، وىو يستعي
. في التوحيد بيف المتناقضات اأف يجد تناغم ؿ، ويحاو "العمـ والخياؿ"سردية ذات أسموب يجمع بيف الفضيمتيف 
ال حقيقة في النص اإلبداعي إال الحقيقة المركبة التي ينشئها فعؿ " وعمى ىذا النحو يعتقد واسيني األعرج أف 

ة مف خبلؿ شبكة معقدة مف العبلقات الفنية مآلها األوؿ واألخير النص األدبي في تعدديته الكتاب
إف ... التاريخ لـ يعد تاريخا بالمعنى العممي لمكممةل جراء فعؿ الكتابة والسرد المتممص مف الحقائؽ...التأويمية

مهل خاضعا لضغوطه وقوانينه التاريخ ال يكوف تاريخا إال عندما يكوف في حقمه ونظامه الذي وجد مف أج
الصارمةف لكنه حيف يغادر  باتجا  الرواية تنتفي حقيقته األولى التي كانت إلى وقت قريب تبدو ثابتةل ويصبح 
فعؿ القراءة الروائية مف حيث هو فعؿ منتجل مشروطا بنظاـ الرواية واتساع المتخيؿ وحريتهل أي أف عمى 

 ه عند عتبات الروايةل ويحتمي بالنسبية والهشاشة التي تسبغ الفعؿالتاريخ أف يقبؿ بترؾ ثوابته وصرامت
ومثؿ ىذا التصور يعيدنا إلى الفروؽ التي تحدث عنيا بوؿ ريكور . (13)"الروائي الذي ال يرتكف أبدا إلى اليقيف

رايس إلى وعميو فإف عرش النص يتقصد في معانيو الضمنية التي أرشدنا بوؿ غ .بيف اليويتيف الشخصية والسردية
معرفتيا وىي ترـو االقتراب مف الداللة الزمنية في البنية السردية قصد استخبلص بعض العبر مف التاريخ لئلفادة 

وبما أف الذات الكاتبة ىي بدورىا شبكة معقدة مف النصوص التي انكبت عمى . منو في الحاضر والمستقبؿ
، وحاوؿ الخياؿ أف يصنع مف رميميا عرشا نصيا بوصفو مراجعة الوثائؽ والمراجع أضفت بعدا دائريا عمى الزمف

ر ألف التاريخ صناعة بشرية فييا مف  (14)((إف تتبع قصة هو تحيينها بوساطة القراءة)). نسقا دالليا مفتوحا
 .(15)((ال يمكف أف نربح كؿ شيء في يـو واحد. في الحرب خسارة وربح. ))النجاح بقدر ما فييا مف اإلخفاؽ

لخسارة عمى الربح في ىذا الممفوظ السردي لو أكثر مف داللةر ذلؾ أف المعرفة لتنفع عند الكمب العقور إف تقديـ ا
وأي ادعاء بامتبلؾ الحقيقة إنما ىو مجانبة لمصوابر ولكف الذات في انتقائيا لؤلسماء . فكيؼ عند الرجؿ العقوؿ؟

مراجع، وىي تدخؿ في ورطة إيديولوجية بغية صناعة واألمكنة إنما تمارس خمخمة لنظاـ الوقائع كما تحيؿ عمييا ال
أفؽ وقع جديد، وىي تستجيب إلثارات داخمية وخارجيةر وبذلؾ فيي ال تتقيد إال بإستراتيجيتيا السردية، وتشرؾ 
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القارئ داخؿ ىذه اإلستراتيجيا إلنتاج المعنى بالتوافؽ مع اإلمكانات التي تتيحيا األفعاؿ السردية أو الوقوؼ ضد 
يـ الذاتي لمتاريخ الذي تقدمو الكتابة السردية حسبما تقتضيو اإلكراىات اإليديولوجية التي ال نستطيع الفكاؾ الف

 . منيا

ذا استأنسنا بما أشار إليو فميب لوجاف في مدارستو لمسيرة الذاتية، وأسماه بالميثاؽ الخفيؼ القائـ بيف الروائي  وا 
وفي . عقد عمى خفتو أف يكوف مجبرا باالنصياع لنسقية عرش النصوقارئو المفترضر إذ ال يمزمو مثؿ ىذا ال

المقابؿ فإف الروائي مدعو إلى األخذ بيذه الشراكة غير الممزمةر فيجمؿ بو أف يجعؿ الخطاب الموازي عمى األقؿ 
 إف. وبيذا يضمف تحقيؽ التواصؿ مف أجؿ االستجابة لضرورات الحوار. يرضي بعض ما ينتظره أفؽ وقع القارئ

وال سيما أف عرش النص يبني في الغالب ذائقة . الخطاب الموازي بإمكانو إنقاذ ىذه الشراكة اليشة مف االنفصاـ
 forme deلدى متمقيور ولكف قد تتعرض ىذه الذائقة إلى انعطافات كارثية تتجمى عمى صعيد شكؿ األسموب 

styleويترتب عمى ىذه المنعارجات سوء استقباؿ إشارات التأويؿ ،   . 

ال يتعامؿ كتاب األمير مع العمؿ التاريخي عمى أنو مقررات لقوانيف معمومة لدى المؤرخيف والفبلسفة، وصناعة 
نما يتعامؿ معو عمى أنو عبلمات متشظية قابمة إلعادة البناء والترميـ وقادرة عمى استدعاء  تحكميا ضروراتر وا 

، واستحضار ـر االمخالكثيرة اء مكامف الفقداف في الذاكرة وىكذا تنصرؼ الكتابة السردية إلى إحي. المسكوت عنو
نما تعمد إلى وصمو مع  المحظات التي أغفميا التاريخ إغفاال واعيا أو الواعيا، وىي بذلؾ ال تحيي الماضي، وا 

والحقيقة أف ىذه الميمة الجميمة ال تضطمع بيا إال قوة . الحاضر ليسيـ في تجنيب المستقبؿ التجارب األليمة
 .لخياؿ التي تعد دعامة السرد لدى واسينيا

ىا نحف أوالء نقؼ عمى االتحاد بيف الرواية والتاريخ كونيما خطابا سرديا متضمنا قصدية كثيرا ما تنخرط في 
جاذبية التاريخ انخراطا يستكشؼ عف ضمور ذلؾ الفيض الشعري في لغة واسيني األعرج مما يجعؿ مداخؿ 

ر في مواصمة قراءتيار وال سيما القارئ الذي عوده واسيني عمى طريقة في بناء الرواية تحتاج إلى بعض الصب
في محاسبة الذات ونقدىا ومراجعة التاريخ مراجعة جسورة ومحاولة فيـ الغير واستدعائو إلى االنتظاـ في  محكياتو

ؽ أف مدارج النص والح. السردي بالشعري امتزاجا ينبثؽ منو أسموب لو رؤيتو الخاصة جر حيث يمتز عرش النص
يعرض واسيني األعرج ثبات األمير عمى مواقفو الممجدة . الحكيتحاوؿ أف تظير صعودا خطيا في رسـ معارج 

إف ىذه الرسالة . لفعؿ الحرية ودفاع مونسينيور ديبوش عف ىذه الحرية إلنقاذ شرؼ فرنسا مف عار االستعمار
عتبة مدارج النص وبمغة عربية عمى لساف القس وكممة  ر حيث تتجسد في"كتاب األمير"تحتؿ أىمية كبيرة في 

 :(16)وىي عمى النحو اآلتي. األمير بالفرنسية

في انتظار القياـ بما هو أهـل أعتقد أنه صاـر اليـو مف واجبي اإلنساني أف أجتهد باستماتة في نصرة الحؽ " 
بفزالة الغموض وانقشاع الدكنة التي  تجا  هذا الرجؿ وتبرئته مف تهـ خطيرة ألصقت به زورا وربما التسريع

 ." غمفت وجه الحقيقة مدة طويمة

ويوردىا واسيني األعرج بالفرنسية وفي  ،ار األمير عمى حريتور إف ىذا االقتباس بمغتو التقريرية لديبوش يؤكد إص
 ىذه داللة واضحة 

"Si tous les trésors du monde étaient déposés à mes pieds et s’il m’était donné de 

choisir entre eux et ma liberté, je choisirai la liberté" 
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عمى فعؿ اإليياـ بأف تاريخ األمير عبد القادر تعرضو كتابة سردية " كتاب األمير"السردية في  (17)تقـو العمارة
بعامميف مباشريف في  تتخمى عف الضوابط الزمنية التي تمتـز بالموضوعية العممية في بسط األحداث، وال تستعيف

منح االمتياز إلى فف العمارة لكونو يسمـ  (18)رواية الوقائع تجنبا ألي شبية إيديولوجيةر عمما بأف جيرار جينات
مفتاح الكبلـ إلى الفضاء، فيجعمو يتحرر في الحديثر وال غرو أننا نصطنع ىنا مصطمح العمارة السردية ليذه 

نزيد عمييا أف ىذه العمارة ليست بصناعة سردية خالصةر بيد أف القارئ يشارؾ الغايات التي ألمح إلييا جينات، و 
 .فييا بمستوياتو المختمفة

إف ىذا المسمؾ الذي اختارتو العمارة السردية أسموبا ليا يعد ضربا مف الوىـ الذي تفضحو العبلمات ممثمة في 
إف الكتابة السردية وىي تشيد عالميا . تابةالشخصيات والزماف والمكاف وطبيعة المغة التي تقدـ بيا ىذه الك

المحكي مف المادة التاريخية تعمد إلى أسموب التشويش في إخفاء الرؤية الفردية لمتاريخ التي ال تعدو أف تكوف 
تخمؽ مسوغاتيا الخطابية في عممية التواصؿ، وتبسط أدواتيا الحجاجية في تسويؽ ىذه  "صناعة خيالية مكرورة"

خية ذات النزوع الفردي الذي يتمبس بالنسؽ الداؿ، ويتماىى مع سيرورة الواقع، لكنو يقـو بتشتيت الرؤية التاري
وذلؾ مف أجؿ االستجابة لدعاوى . في أثناء المزج بيف الرواية والتاريخ وبيف الواقع والخياؿ" الوقائع التجريبية"

شاعة وانطبلقا مف ىذه الدعاوى تنيض االستراتيحيا . نؼثقافة التسامح ونبذ الع راىنية تروج لمحوار بيف األدياف وا 
ووصؿ الماضي بالحاضر ضمف ديمومة زمنية تنطمؽ مف التاريخ المحمي، " بيت التاريخ"السردية في إعادة تأثيث 

إلى الماضي إقرار ))إف االكتفاء باالنتماء . وتفتح آفاقا جديدة أماـ كتابة سردية منفتحة عمى التاريخ اإلنساني العاـ
شارة إلى اليتـ بكؿ ما يرافقه مف ألـ وضياع ، ويبعثر "لفقدافا"ر بؿ إنو يميد إلى تسريب فضاعة  (19)((بالعدـل وا 

فكبلىما يعبر . وحينما ترتبط الرواية بالعمارة تصبح مسرحا مف اإليقونات المتجاذبة مرئيا. ىشاشة تماسؾ الذاكرة
 .(20)عف العالـ الذي يعد محيطا مرئيا كامبل

وضع بيف يدي تي تال ةالممكن الخميرة بمثابة المادة التاريخية المستخمصة مما كتب حوؿ األمير عبد القادر ىيإف 
الروائي لصناعة خطابو السردي صناعة ستكوف فييا األوىاـ عوالـ تخييمية قد ال تظفر بانتظاـ مأموؿ مع العالـ 

مف وجية  "الحقيقة"د تكوف أيضا منطقة سردية ممغمة بفخ ر وليذا ق"تاريخ األمير عبد القادر"الواقعي الذي يقدمو 
والحقيقة أف مجرد التفكير في قراءة الرواية لممادة التاريخية قراءة ترضي . مف وجية أخرى" إليديولوجياا"وبفخ 

وعميو . طمب ينصرؼ إلى إرضاء قوة الوىـفي واقع األمر آفاؽ انتظار وقعنا لتاريخ األمير كما ىو ذاتو ىو 
لصدؽ الذي ترومو الرواية التاريخية ال يتجسد في حب اإلتياف عمى كؿ التفاصيؿ الفردية وسرد اليوميات فا

المؤرخوف  هوالحاؿ أف عرش النص ليس مطالبا باستظيار ما أتى عمى ذكر . واإلفراط في ذكر الشخصيات الكثيرة
ولعؿ . (21)((يكوف أحسف حاال مف دونهاهي فكرة قد : ))...الحقيقة التي يقوؿ عنيا رتشارد رورتي بسططمبا ل

تعامؿ مع الوقائع عمى أنيا كائنات شعورية يي ذالتاريخ ال بيف المغة التي يشيد بيا عرش النص تعد مفترؽ الطرؽ
 .الجمالي ياإدراك أثناء كائنات ورقية فيالتي تتعامؿ مع الشخصيات عمى أنيا لرواية وبيف افي اإلدراؾ التاريخي، 

وليس  عرش النص في عروجو المحكية طمبا لمصدؽ الفني فيو يقدـ األمير بإحساس المؤرخيفرولكي يتقصد 
 .  بمغتيـ ومنطقيـر ألف اإلحساس منطقة جامعة لطفولة المغة وعنفيا، وقاسما مشتركا بيف حقوؿ المعارؼ اإلنسانية

يخ كما يرتسـ في عالـ الرواية يريد يختمؼ تمثيؿ البنية الزمنية في عرش النص مف متف إلى متف آخرر إذ إف التار 
ر ويسيـ في إنجاز فعؿ  (22)أف يقدـ صوغا جماليا لفضيمة التسامح كما تجسدىا شخصية األمير عبد القادر

تمس بقصدىا الذات لكونيا تجعؿ الزمف الذي انقضى يؤثر في " كتاب األمير"الحداثةر ذلؾ أف الحداثة في 
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داثة في عرش النص عف تمؾ الطاقة الكامنة لمداللة الثاوية في حركة تحويؿ وليذا ال تنفصؿ الح. إحساس القارئ
ومف ىنا نبلحظ أف تاريخ األمير عبد القادر . المغة إلى خطاب عف طريؽ اشتغاؿ الذات داخؿ المغة نفسيا

ال صار األمير معنى أسيرا في دائرة الزمف، وسمة. أضحى خطابا ال يمكف حصره في البعد التاريخاني مقصورة  وا 
 . عمى الزمف الماضي

ىؿ و المنبثقة عنو؟ التجربة الجمالية ما ىي و  ية التي تتمخض عف ىذا الضرب مف االقتباس؟طبيعة الفنما ىي ال
؟ ما المواطف التي يمكف الوقوؼ عمييا مف أجؿ استجبلء الحكـ الجمالياألحكاـ التاريخية تتساوؽ مع طبيعة 

خبرات الجمالية عمى الحدث التاريخي حتى يتسنى ليا خمؽ مسافات مطموبة مف اإلضافات النوعية التي تضفييا ال
أجؿ التمايز عما حدث في الزمف؟ إف الذي ال يمارى فيو أف الكتابات اإلبداعية تضع ضمف أولوياتيا إستراتجية 

االعتقاد أف  البحث عف مجاؿ حيوي تجاور فيو الحقيقةر عمى الرغـ مف أف ليس ىناؾ مف مسوغ قبمي يدفعنا إلى
وأف األسموب السردي الذي يجترح ىذه الرؤيا ال . ينقمنا إلى ىذا الجوار أكثر مما يفعمو التاريخ" كتاب األمير"

 .    تقديما فنيا ساحرا" الحقيقة"ادعاء مسبؽ بأنو يحوز عمى قصبات السبؽ في تقديـ  أييمتمؾ 

بطرائقو السردية يمزج بيف الروائي والتاريخي " ب األميركتا"نص  بما أف األسموب رؤيا تتضمف محموال فمسفيا فإف
ولكي تترسخ مقولة تولستوي التي ال . بيت القصيد الذي تتبارى حوليا المعارؼ اإلنسانية الحقيقة ىي مزجا يجعؿ
 فإف ىذه الحقيقة نعاينيا في دائرة سجاؿ .ال يمكنو أف يكوف خارج الحقيقة بأسره أجمؿ شيء في العالـ ترى بأف

وكؿ مف ىذه المستويات إنما يندرج في منطؽ . (23)األشكاؿ، وفي مستويات المغة مف فصحى وعامية وأجنبية
إيياـ القارئ بأف محفؿ الكبلـ الذي يصدر مف الشخصيات ذو طبيعة واقعية سواء باإلفراط في ذكر التواريخ أو 

ؿ الرؤيا لصاحبيا، ويجتاز اإلدراؾ عتبات حينما تحص .اصطناع لغة تقريرية مباشرة ومسكونة في ذكر التفاصيؿ
كراىات  "العابر" ينبثؽ شكميا التعبيري مف عوالـ المجيوؿ، ثـ ما " االعتياد التخييمي"، فتستقر في مممكة "السائد"وا 

وكؿ كتابة إبداعية تريد إثبات كينونتيا تنتمي إلى ميثاؽ . يمبث أف يدجف لما يصير شارة مف شارات المعمـو
 يلى هذا العالـ كإجئت "ر وفي ىذا السياؽ تأتي عبارة ألبير كامو الشييرة لترسـ معالـ ىذه الببلغة "االختبلؼ"

صحيح ". الختبلؼا"وميثاؽ " الشكؿ"ر وعميو فإف فمسفة األساليب كانت دوما ثورة معرفية داخؿ حرمة "اختمؼ معه
ولعؿ مف األجدر أف تتمسؾ . المقولة البيفونية أف كرامة األسموب كانت تمتيف دائما حينما كاف يأسره فيمنا داخؿ

السيميائيات التأويمية بوجية نظر بروست التي تزعـ بأف األسموب رؤيا، وليس تقنية خالصةر وىكذا نعتقد أف ما 
لواسيني األعرج ىو رؤيتو لمعالـ التي تتعدد بتعدد الفيـو لعمـ التاريخ وفمسفتور ومف ثـ " كتاب األمير"يستميز بو 

في كؿ قرف تعكس بنية األشكاؿ الفنية الطريقة التي ))والحاؿ أف . ف الرواية ال تتصادـ مع منطقو الخاصفإ
وتبعا لذلؾ فإف فمسفة األسموب تتبايف بتبايف المنطمقات  ف (24)((يرى بها العمـ الثقافة المعاصرة الواقع

لذي يمثؿ لدينا نواة الفنوف والعمـ جميعار ومف ثـ الميتافيزيقية، والمقصود بذلؾ أف ىذه الفمسفة قاعدتيا اإليقاع ا
فإف مراعاة النسب الموضوعية في األبنية اإليقاعية إنما يعود إلى مرجعية الىوتية وكوسمولوجية وميتافيزيقة 

ذا قسنا ذلؾ عمى أسموب التاريخ . تتصور أف الكوف محكـ النظاـ وىذا يعني أف اإليقاع ذو طبيعة نسقية مغمقةر وا 
ومف ىنا يطرح اإلشكاؿ ". الحتماؿا"زىيدر لكوف الضرورة ال تتيح إليقاعو إمكانات " الدالالت المفتوحة"فحظ 

 ". إكراهات األسموب"و" سمطة العبلمات"اإلبستيمي بيف التاريخ والرواية في تبيف 

سمطة "بعيدا عف  لعؿ روالف بارت كاف قد أدرؾ في زيارتو لمياباف أنو ال سبيؿ إلى فيـ ىذه الحضارة العجيبة
وخارج النظر إلييا عمى أنيا نص قوامو العبلمات الفارغةر ومف ثـ ال سبيؿ إلى إدراؾ ىذه السمطة " العبلمات
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كانت تعبر عف فرادتيا بأشكاؿ رمزية " أمبراطورية العبلمات"إف ". فمسفة األساليب"السيميائية خارج منطؽ 
إف الجدؿ يحتد حينما نرـو . وتتحاور فييا المجردات بالمحسوساتيتداخؿ فيو الخاص بالعاـ والفردي بالجماعي، 

اإلحاطة بالعبلقات القائمة بيف األجناس واألنواع مف وجية وبيف األشكاؿ واألساليب مف وجية أخرى، ونتتبع 
غة والفمسفةر وفمسفة األسموب تتبعا تدريجيا بغية فقو العبلقة القائمة بيف الببل المتتاليات المنطقية لببلغة األشكاؿ

إمكاف وجود ببلغة ليست معيارية ))وىذا ما سجمو بوؿ دو ماف وىو يتابع تطور حركة النقد األدبي التي أظيرت 
ذا . (25)((وال وصفيةل بؿ ببلغة تنفتح إجماال عمى طرح األسئمة المتعمقة بقصدية األشكاؿ والوجو  الببلغية وا 

يقـو عرش النص في كتاب األمير . المختمؼ بيف الشكؿ واألسموبصرنا إلى ىذه العبلقة أمكننا فيـ المؤتمؼ و 
وىو محاولة . إنو قصد بتاريخ األمير ووعي بإيحاءاتو الداللية. قواميا الوعي التاريخي فينومينولوجيةعمى دعامة 

في وال بد مف إدراؾ الدالالت المفتوحة . مضنية لئلمساؾ بالدالالت المفتوحة لمموضوع بوصفو مادة محسوسة
وعندما نربط الدالالت المفتوحة . كتاب األمير عمى أنيا تشير إلى التماثؿ مف وجية والتفكير مف وجية أخرى

بفكرة التماثؿ فإننا نستدعي الحضور النسقي لمعبلقة القائمة بيف السرد والزمف استدعاء فمسفيا يقتضي بالضرورة 
وذلؾ قصد إيجاد نواة سردية ينصير فييا الواقع بالخياؿ، وفي  منطقا تركيبيا لممتناثرات التاريخية وتعدد الرواياتر

ذا استأنسنا بحكمة جبلؿ الديف الرومي فإننا . المقابؿ إف القصدية ىي مف تغدؽ العطاء لمنص في إنتاج المعنى وا 
ش ومف ىنا ندرؾ أف عنصر التفكير الذي يتوارى في عر . نميج معو بأنو ال يوجد في العالـ خياؿ بدوف حقيقة

وعميو فإف وراء التماثؿ الحاصؿ بيف تاريخ األمير والتاريخ الذي تكتبو الرواية . النص ال يخيب الحقيقة عف الخياؿ
بيد أف ىذه الدالالت المفتوحة يحكميا منطؽ تركيبي يقر سمفا بوجود تخـو ألي . قوة مولدة لمدالالت المفتوحة

يا السرد ألف تجعؿ مف الوعي التاريخي باألمير وعيا إنسانيا ثمة مسائؿ ميمة تدفع بيا أنطولوج.سيرورة تأويمية
وكونيا وعطاء باذخا لممعنى كما نمفيو في ذلؾ الرد عمى طمب أسقؼ الجزائر ديبوش حينما استنجدت بو زوجة 

فجاءت . ماسو نائب المتصرؼ المالي العسكري الذي كاف مسجونا قرب الدويرةر وصدرىا عار وفي يدىا صبي
مونسينيور أنطواف : ))فرد عمى طمبو قائبل. يبوش أف يتوسط ليا لدى األمير لكي يطمؽ سراحوتطمب مف د

. لقد بمغني مكتوبؾل وفهمت القصدل ولـ يفاجئني مطمقا في سخائه وطيبته لما سمعته عنكـ...أودولؼ ديبوش
بؾ أف تطمب مني كاف مف واج: ومع ذلؾ أعذرني أف أسجؿ مبلحظتي لؾ بوصفؾ خادما  وصديقا لئلنساف

إطبلؽ سراح كؿ المساجيف المسحييف الذيف حبسناهـ منذ عودة الحرب بعد فسخ معاهدة تافنةل وليس سجينا 
وكاف لفعمؾ هذا أف يزداد عظمة لو مس كذلؾ السجناء المسمميف الذيف ينطفئوف في . واحدال كائنا مف يكوف

اؾ رغبة جمية يريد المقدس أف يكوف بؤرة داخؿ عرش إال أف ىن. (26)...((أحب ألخيؾ ما تحبه لنفسؾ. سجونكـ
قامة تماثؿ بيف  وبيف اليوية التي  (27)األمير عبد القادر كما تقدمو الوثائؽ" حقيقة"النص إلعادة قراءة التاريخ، وا 

قد عايف ذاؾ التمايز  (28)لقد كاف بوؿ ريكور. ينجزىا الخياؿ الخبلؽ في رسـ صورة جديدة، ويتمقاه القارئ
حاصؿ بيف اليويتيف الشخصية والسردية عمى ضوء نظرتي العمؿ والفعؿر ومف ثـ قراءة تيف اليويتيف عمى ىدي ال

 . الدالليات والتداوليات

وليذا تجتيد البراعة السردية في فتح مسمكيات جديدة لبلقتراب مف معارج النص التي تتحد فييا التمثبلت 
ة عبر مدارج القراءة مف حيث ىي َمَراؽ في اإلدراؾ انطبلقا مف والحدوس، واستكشاؼ حقوؿ الدالالت المفتوح

إف البحث عف تمؾ الوحدة المشروعة بيف فضاء السرد وحركة التاريخ . المبتدآت الكيفية التي تعد فاتحة لكؿ فيـ
مما ال ريب فيو أف . وقوة الداللة ال تستطيع أف تحجب الوعي التاريخي لحظة عف الوصوؿ إلى كماؿ القصد

ىناؾ إرادة واعية ترـو أف تبعثر األفضية الُمْدَرَكة عف طريؽ التداوؿ الذي ال يمتـز الدقة، وال يتقيد بالتحديد 
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 "كتاب األمير" نمفي في كثير مف المواضع داخؿ متف. narration clivéeاستجابة لمقتضيات السرد المفكؾ 
استسبلما طوعيا لنداء التضمينات اإليديولوجية، أف الوعي الفني غالبا ما يصطدـ ببداىة التاريخ، ويستسمـ 

والوىـ البائس لفكرة التماثؿ " رحـ المعنى"ويستجيب إلغواءاتيا عبر انزالقات المعنى وصخب الببلغة التي تمثؿ 
إف مضمرات اإليديولوجيا تطفو عمى سطح االنتقاءات التي تمارسيا الذات داخؿ الكتابة . بيف التاريخي والروائي

 .منح االمتياز لعبلمة مف العبلمات التي تصنع عوالـ المحكي أو حتى

ذات مدارج تنويرية، وفي الوقت نفسو ذات معارج عرفانية عبر " كتاب األمير"تغدو عروش النص في 
إف غوايات . (29)وىي في غاية الشفافية طورا، وفي غاية المباشرة طورا آخر. االستشيادات بإيحاءاتيا اإليديولوجية

تعمد إلى اصطناع فعؿ الخطاب المتبدد في تشتيت وحدة الحدث التاريخي، وخمؽ فراغات بانية، ومف ثـ  السرد
عادة بنائو وفؽ تمثبلت سردية التي تستحضر -تجتيد ىذه العروش . تسعى إلى العمؿ عمى تشظي المعنى وا 

ي مظاف التاريخر ولكف عمى في تجاوز أنماط مف الصور الثابتة ف -تاريخ األمير، وتضفي عميو قصدا ال يرتد
ألف غوايات السرد تظؿ . الرغـ مف ذلؾ فإف التخييؿ ال يمكنو أف يتجنب طريؽ االصطداـ بالبديييات التاريخية

 .تجابو إرادة البداىة التاريخية لؤلمير في تحقيؽ رغبة التماثؿ بيف مدارج العقؿ ومعارج الروح

ضايؼ فيو التاريخي والروائي، ويتداخؿ الشخصي بالسردي، تحيا عروش النص في كتاب األمير داخؿ نسؽ يت 
وىو يدشف بذلؾ . ويتناغـ التنويري بالعرفانير وتنبثؽ التمثبلت مف أغوار الحدوس التي ال يجمييا إال الوعي الفني

ت المعنى ضربا مف الحوار المفتوح بيف ىذه العناصر الثنائية التي تؤلؼ نسقا سرديا يحتوي أقاليـ التاريخ والتواءا
أف المغة العامة سيالة ))ذلؾ . والتباسات التمقي" المتشابهات اإلدراكية"وانعطافات الروح في حدود ما توفره قاعدة 

ر ولعؿ في ذلؾ يكمف وجو اإلشكاؿ حينما  (30)((تثير االلتباسل وقميمة في تشددهال فيما يتعمؽ بانطباؽ حدودها
 . يو يتغير تبعا لتغير األنساؽ العمميةف. يرـو التاريخ طمب الموضوعية العممية

التاريخية التي  المكونات إلى العودةال بد مف  واسيني األعرج الروائية بعامة وكتاب األمير بخاصةلقراءة أعماؿ 
وىي تتجسد في آيات عرش النص الذي . وامتدادىا الحضاري الجغرافي ىاتعددو الثقافي  يرتكز عمييا بتنوعيا
تزداد يوما بنية معمارية  النظر إلى عروش واسيني األعرج النصية عمى أنيامف ىنا يمكف . بيتربع عميو األسمو 

وىي . بعد يـو في النمو واالكتماؿ وتعدد المدارج ووعورة المعارج دوف أف تحوز قصبات المعرفة التامة بالنسؽ
ي بعض منجزاتو الروائية مثمما ىو ة التي استثمرىا المتف السردي استثمارا فالبصريتتوافر عمى معرفة بالببلغة 

وىذه الظاىرة شائعة في اآلداب . شأف الحيؿ السينمائية في استخداـ المونتاج وفؽ منظور سيميائي تركيبي
 . العالمية الكبرى، وتمثؿ مظيرا مف مظاىر االقتباسات بيف الفنوف والمعارؼ اإلنسانية

رش النص تشييدا يأخذ بالتكوينات البصرية في بناء الصور تتجمى قيمة االقتباسات في ميارة تطويعيا لتشييد ع
الروائية، وكأف تاريخ األمير عبد القادر يستعيد الحياة مف جديد، ويتجاوز إكراىات استدعاء األحداث إلى البرىة 

. غسونيةالفنية، ودمج أزمنتيا مع أزمنة الكتابة والقراءة دمجا إبداعيا توفر سيولة زمنية متصمة حسب الحدوس البر 
، (31)"عمـ هزات المغة"ومف ىنا نمفي عرش النص يتيح إمكانات المتعة المتجددة ببيائيا النسقي في قالب 

مكانات المعرفة المفتوحة بيبائيا التأويمي ومف المعمـو أف ىناؾ منطقا متدرجا يحتكـ إليو عرش النصر وليذا . وا 
مور الدالالت المفتوحة ومحو الذاكرة، ومف حيث بروز فيو يمر عبر تحوالت نسقية تتفاوت درجاتيا مف حيث ض

المنجز الروائي لدى واسيني  كتسبلقد ا. مبلمح القوة األسموبية والعمؽ الفمسفي في الغرس األوؿ لمعروش النصية
فتح المتنوعة جغرافية ظمت تزداد متنا بعد متف، وتتسع اتساعا في الداللة  والبناء المحّبؾ، وتن أعمالواألعرج عبر 
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ة الفنية نظرا لموىبتو وتكوينو وخبراتو ورؤيتو لمحياة التي مصداقيال انفتاحا مف حيث التمقي، ومشروعية مف حيث
 .يعتورىا الخداج

مساحة سردية يطاوليا التخييؿ الذي يعمؿ عمى ىتؾ المستور مف " كتاب األمير"وال غرو أف يصبح التاريخ في 
ة وئاـ ومصالحة ضد حالة اغتراب ومسافة يبدو أنها أحدثها تدخؿ يتصرؼ وكأنه قو ))غوامض الزماف الذي 

رباؾ مدارجو الزمانية يضفي عمى . (32)((عشوائي مف لدف قوة متعالية إف تقويض الترتيب المحفوظ لؤلحداث وا 
 بالبصيرة التي تنتيي إلى سواء السبيؿ في قراءتيا الفنية لتمؾ Paul de Manعرش النص ما يسميو بوؿ دو ماف 

وذلؾ كمو جعؿ األمير يتطمع إلى بناء دولة . العبلقات مع القبائؿ المتمردة والتوتر الحاصؿ مع السمطاف المغربي
 . حديثة عمى أساس التكافؤ السياسي مع الدوؿ األوروبية في أثناء مفاوضاتو مع االستعمار الفرنسي

النص إغفاؿ بعض األخطاء الجسيمة التي  إف األمير الذي يتطمع إلى ىذه الغايات الساميات ال يسمح لو عرش
ترتكب في أي صراع شريؼ مع العدور وبيذا يحرص السرد عمى استحضار البعد البشري لفعؿ البطولة دوف أف 
يغيب التخييؿ بجنوحو إلى إضفاء األسطورة عمى العامميف داخؿ المتف السردي مع مراعاة خصيصة التكرار 

وكميا تمتح وجودىا مف . قابؿ خصيصة التوازي والتطابؽ بيف األمير والقسلؤلفعاؿ والعامميف ولؤلمكنة في م
وعميو فإف األسموب في مممكة عرش النص يقـو عمى إيقاع الوحدة والتعدد والنسبة والقياس والتتابعر . عمارة السرد

 .ديةوكثير ما يجمع بيف الطبيعة اليندسية والجبرية مف حيث الوصؿ والفصؿ في صناعة برامجو السر 

 مونسينيور ديبوش القس الفرنسي إنزاؿ العرفاف إلى مقاـ التنوير حينما يدفع" كتاب األمير"يريد عرش النص في 
إلى االعتراؼ بخطيئة االستعمار، واالنتصار لقيـ الخير ودفع قيـ الشر دفعا يتجمى عمى صعيد المسار الذي 

يؿ الذي قاـ بو األمير في أثناء استجابتو لطمب إطبلؽ وىو رد لمجم. يسمكو ىذا القس في دفاعو عف حرية األمير
والمسألة تتخذ داللة أخبلقية تتقاطع فييا إرادة الخير في التكويف األخبلقي والديني . أسير لديو واحتراـ العيود

وىنا يحاوؿ عرش النص أف ال يفصؿ فمسفة التاريخ . واإلنساني لؤلمير والقس مع الحفاظ عمى دائرتيما الخاصة
وىذه القراءة السردية لممتقى العبلمات بيف . عف فمسفة األخبلؽ ليعيد قراءة الدور البناء لمديف في حياة البشر

، وأف التعصب نقيض لصفاء "أف التسامح جوهر األدياف: "األمير والقس تريد أف تدفع إلى القارئ برسالة فحواىا
مؼ حوليا اثنافر ولكف يمكف أف تثير جدال حديدا خارج رسالة السماءر وعمى الرغـ مف ىذه الرسالة التي ال يخت

 .مسار السرد في أثناء الحراؾ السياسي الذي يؤلؼ دعامة التاريخر وىو ما ال يندرج في إستراتيجية عرش النص
؟ وما التي جرت في زماف ومكاف معموميف كيؼ يتـ تحديد مواطف التقاطع بيف الخياؿ الروائي واألحداث الموثقة

حظات التي تتـ فييا عممية االنصيار والتبلحـ دوف أف تفقد الرواية زخميا الخيالي والتاريخ صدقيتو ىي الم
الوثائقية؟ مما ال شؾ فيو أف كثيرا مف الوقائع التي عاشيا األمير تسممت إلى الرواية إلى درجة أنيا أفقدت لغة 

عمما أف خصيصة التشويؽ في  .لواسيني األعرج السرد شحنتيا الشعرية التي انمازت بيا العروش النصية السابقة
نما يمكف أف يصطنع التاريخ لنفسو أسموبا يحاكي أسموب  سرد األحداث ليست وقفا عمى القصص والرواياتر وا 

إف ىذا األسموب يسعى إلى أف يتقفى الواقع المفقود لؤلمير مف حيث إنو زمف . السرد في عرض الوقائع التاريخية
عؿ الحقيقة السردية إلى وجود يتجمى راىنو في نسؽ سيميائي داؿر وىكذا يضحى لؤلمير وجود انقضى، ويحولو بف

 . بامتدادات عبلماتو في الفكر والثقافة والشعر والسياسة واألخبلؽ

 التي يطمبيا األمير والقس طمبا حثيثا العدالةيحمؿ عرش النص قيما أخبلقية تبرزىا العبلمات التي تحيؿ إلى 

وتمؾ فضائؿ متأتية مف منطؽ الحوار المتكافئر  ،تولغ مـوتع ثقافتو تقبؿذلؾ بو عمى أساس التنوعر  خراآل تفيـو 
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وليذا فإف الكتابة تتحرؾ ضمف جغرافية إنسانية واسعة قواميا اإلفادة المستنيرة مف عظات التاريخ العميقة وقيـ 
 .صفو ضرورة لقياـ أي مدنية وسطيةالتسامح الديني النابع مف عمو اليمة وفضيمة الحوار الحضاري بو 

ر عمى الرغـ مف أف األسموب سيظؿ مشدودا يحوط الجدؿ كثيرًا حوؿ مقاـ األسموب في التحميؿ السيميائي لمخطاب
مف  (33)غاية ما يكوف الشد إلى األسموبيات إال أف األسموب مرتبط في أدبيات السيميائيات التأويمية بالمبلئمة

ناموسا كونيا ينتظـ داخؿ نسؽ جمالي مف وجية أخرىر وليذا نريد لو أف يتضمف وجية وباإليقاع بوصفو 
المتصورات األنطولوجية والمعرفية، وأف يضطمع بالتحميؿ الفمسفي لجماليات العروش النصية، وينحو نحوا نسقيا 

اإليقاع في الخبرات في مدارستو لمدالالت السردية المفتوحة، واالنصراؼ إلى استكشاؼ المظاىر الجوىرية لمدراج 
الجمالية التي تنطوي عمييا عروش النصر وىي تريد أف تعيد الخبرة الجمالية إلى ارتباطيا األوؿ باألخبلؽ 

 .والسياسة واالجتماع دوف أف تصير ىذه القطاعات المعرفية وطأ ثقيبل عمى عرش النص

العجز الذي إلى اإلعراض عف أسباب  يسعىو  ،مف النسبية المطمقة تخمصال" كتاب األمير"يرـو األسموب في 
ر ولكف يستعمميا ضمف آليات النزعة الذاتية العاكسة لذاتيا في مجاؿ التاريخ االجتماعي والنقدي لمفنوف إليوتؤدي 

التناص استعماال يتوخى استظيار كموف الداللة في عرش النص الذي يتعاضؿ فيو التاريخ مع الرواية، وُيستجمى 
 .  ونات األسموب وطبيعتو اإليقاعية وأشكالو الرمزيةىذا التعاضؿ في مك

يستيوي السارد كؿ ما يحقؽ ىزة الدىشة وجماؿ المتعة، وليذا فيو يستسمـ مثمو كمثؿ المؤرخ لفتنة الخطاب التي 
بيد أف السرد يوطد عبلقتو بالتاريخ في استنطاؽ . تنبعث مف جسد المغة، وتتأتى مف جسد المجتمع عمى السواء

ْف في صدور المؤرخيفر ىكذا تكتسب شعريات السرد المنا طؽ التي يحرسيا الصمت إْف في سطور الوثائؽ وا 
التي يحرسيا الصمت إلى كتابة يتبلحـ فييا البرىاف بالعرفاف تبلحما يراعي " الحقيقة"مشروعيتيا في تحويؿ 

إف السرد يغدؽ العطاء عمى . لرمزيةاآلليات المستعممة في المعرفة التاريخية وانصيارا يجسد إكراىات السمطة ا
الخطاب عبر التخييؿ، وال يتقتر في العبارةر بينما يقتصد التاريخ في استدعاء الماضي إلى الحاضر عبر كمية 

يعيد جسد الرواية إنتاج . مف الخطاب ال تتجاوز الحدود الموضوعة ليا وفؽ ما تتيحو الوثائؽ، ويقدمو األرشيؼ
شبكات رمزية معقدة، ويستعيف بقدراتو التخييمية وحريتو الكبيرة في التصرؼ بالمعرفة العبلمات وتحويميا إلى 

عادة توزيعيا عمى النص وفؽ ما ينتظـ مع تطمعات الجسد  التاريخية في تحقيؽ ضرب مف اإلبداالت الرمزية، وا 
ضيو معارج عرش االجتماعي الذي يحرص عمى قدر غير قميؿ مف المصداقية التاريخية مف وجية ووفؽ ما تقت

 .النص مف وجية أخرى

وما ىي  ما ىي اإلستراتيجيات التي يتبعيا عرش النص في تمثيؿ الواقع التاريخي لؤلمير في الكتابة الروائية؟
الدعاوى التي ينبغي لمحجاج إثباتيا أو نفييا؟ وما ىي المسالؾ التي يطرحيا عرش النص في قراءتو لمجنيالوجيا 

 مرية فيو أف الحقيقة التاريخية لؤلمير موجودة وجودا تؤطره صرامة بنوية، وال يمكف القفز إف الذي ال. التاريخية
عمييا طمبا إلغواءات المنظور العدمير ولكف في المقابؿ إف ىذه الحقيقة التاريخية ال تستطيع أف تحجر عمى 

. سموبيا وطرائؽ عمميا السيميائيعرش النص في تحويؿ الحقيقة التاريخية إلى حقيقة سردية بقواعدىا ومنطقيا وأ
إف الحقيقة السردية لعرش النص تشتت األصؿ، وتبعثر تماسكو، وتنسج لو خرائط جديدة وىو يتسمؽ مدارج 

إف حاالت الفقد . التاريخ، ويتعثر أماـ متاريس األضداد وىو يتطمع إلى معارج الخياؿ الخصبة وفتوحاتو العجيبة
ويمكف . ث يصير الجسد والمغة كبلىما ببلغة سردية ثرية بالدالالت المفتوحةر حي"يتـ النص"لؤلصؿ تؤوؿ إلى 

لمحقيقتيف التاريخية والسردية أف تنتظما انتظاما داخؿ فضاء الخطاب مف حيث ىو لوغوس ونشاط تداولي يتجدد 
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قة لمؤرخيف محصبلت نصية تمخضت بعد قراءة شا" كتاب األمير"شؾ أف يستنكحو الال  والذي". ماء المعنى"فيو 
تباينت مذاىبيـ في النظر إلى منزلة أمير عبد القادر التاريخية عبر تأويؿ لموثائؽ، وقراءة لباحثيف تختمؼ 

إف ىذه المحصبلت النصية تنتمي إلى جسد اجتماعي لو مف األسئمة . مناىجيـ باختبلؼ انتماءاتيـ وتقنياتيـ
الذاكرة والتنقيب في الماضير وتبعا لذلؾ فإف ارتباد مدارج الحارقة والراىنة التي تقتضي جيدا مضنيا لمحفر في 

منطؽ المحكير ومف وجية  ياىي مف وجية صناعة تنيض عمى قواعد كونية يفترض الحكيمعارج ر بعالتاريخ 
ومتطمعة إلى حركة " ركود الرؤيا"و" األسموب ابتذاؿ"و" صنمية الشكؿ"أخرى ىي كتابة شغوفة أبدا بتقويض 

" الجغرافية البشرية المطموسة"في الجارية إف عرش النص يتضمف تمؾ الحفريات . سوبة فنياالتجريب المح
نتاج تمثبلت " كتاب األمير"إف . بطغياف الغياب الذي يسجؿ حضوره في األفضية المفارقة واألزمنة البلمعقولة

مية التي تسمـ الفيـ إلى المتصورات وممكنات الموضوعات المفضية إلى عوالـ المعنى واستجابة لمقوانيف الك
جماع لمتمثبلت  ر ألنو"فمسفة األسموب"وال سبيؿ إلى اإلمساؾ بفيض المعنى خارج . سيرورة الدالالت المفتوحة

 .       الكيفية والموضوعات الممكنة والقوانيف المتحققة

نعاش ال الولبي فعبل لكونياأطراس عرش النص  تثبيت يفرض ىذا التبلـز نقاذىا مف  المرتبكة ذاكرةلحركة المحو وا  وا 
فالمحو ظاىرة تدليس والتفاؼ ماكر عمى االعتراؼ بسمطة اآلخر التي تفرز داللة الفراغ المربؾ . العميؽ سباتيا

إف ببلغة الطمس في . التساؽ النص، وتصنع جماليات قائمة عمى شبكات رمزية موغمة في التخفي االستعاري
إلى حاالت موضوعية  تابة التي تنشد تحويؿ الحاالت الذاتية لتجربة الكاتبكتاب األمير تبررىا إستراتيجية الك

ر ألف الكتابة لمما تتحرر بعد مف شبية تستقؿ داخؿ عرش النص عف إيديولوجيتو وتفاصيؿ خبراتو في الحياة
التفاصيؿ  وىكذا تتوارى ىذه. الذي غالبا ما يوصؼ باالفتقار إلى المصداقية الفنية المجردة" األدب الشخصي"

النسياف وتضاريس السمب لكي ال  االدقيقة داخؿ تحبيؾ سردي يوىـ القارئ بأنو ال يكتب ذاتو، وال يحدد جغرافي
ذا الزمت . الحكيتتعرض الموضوعية التي تقتضييا مدارج التاريخ إلى المساءلة غير المطموبة في معارج  وا 

ي الخطاب التاريخي إلى ىباء التأويؿ في الخطاب اية ذلؾ التحبيؾ السردي الذي يعرض بياء النسؽ فو الغ
نما  رر حيث ال يعود التاريخ مدرسة لتمقيف الحكمة فحسبر فإنو يصبح خطاب غرابةالسردي عبارة عف  يعدوا 

. وحدة منسجمة وقارة أنيا ر وال سيماالتي يتياوى فييا خطاب اليوية عمى عتباتيا" بيت الحقيقة"مدارج تؤدي إلى 
في عرش النص ال ينفصؿ عف الشرط التاريخي الذي يقتضيو فعؿ التأويؿ كما يتصوره " يقةبيت الحق"إف 

 . غادامير

 

 ةػاتمػخ
أو تفسيره تفسيرا  "أصؿ البدايات"ورصد  إلى الماضي بغية وصفو" كتاب األمير"ال يتجو الحضور التاريخي في 

نما يعيد قراءالستخبلص جواىر الحكمة المطموبة عمميا دقيقا تو قراءة تأويمية أمبل في االلتقاء بالمحظة الياربة ر وا 
عمما بأف الروح النسبية ىي التي تسكف جسد ىذه الحقيقة الفارة إلى أقاليـ الطمس . مف شمس الحقيقة الحارقة

إف زماف المحكي ال وجود لو خارج تمؾ الوحدة البنوية التي ينزلؽ فييا الماضي إلى . المحو مجاىؿوالمتجددة في 
 ومف ىنا كاف تاريخ األمير في عرش النص مبلزما لحاالت الغياب. ر التاريخ الجارؼ الذي ال يعرؼ التوقؼتيا

حصؿ في مسار كتابة  "كاوسيا"ولعمنا نبلحظ أف تحوال  .(34)لمقائد والزعيـ" األسطورة الشخصية"ومتشبعا بيشاشة 
 "صنمية"ؿ األزمة والفتنةر إذ لـ تعد مشدودة إلى الرواية في الجزائر سواء لدى الجيؿ القديـ أو المخضـر أو جي
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البطؿ المخمص واإليقونات العرفانية التي كانت تمجد خطاب الثورةر وال سيما بعد انييار سمـ القيـ في مجتمع ما 
 .بعد الثورة

 ستكشؼ البحث عف اليوية الضالة في طيات كتب التاريخ مف بعض الوجوه عف الغياب الرمزي لمذات وتأسيسي
النياياتر حيث تتراوج بيف دىشة الوصؿ تتوارى فييا صور لثقافة العبور التي تضيع فييا إحداثيات البدايات و 

 ،ريلقد فرض راىف األزمة عمى الكتابة أف ترحؿ إلى التاريخ لكي تطيره مف ابتذاؿ التكر . وفاجعة الفصؿ
بجماؿ الحياة وبكؿ ما يؤدي إلى سعادة وتستدعيو لمشيادة عمى عجز اإلنساف في العصر الحديث عف اإلمساؾ 

ر ولكنيا ليذا نمفي الكتابة كما تتجمى في عرش النص ذات طبيعة شقية لـ تقو عمى إرباؾ طمأنينة الذات. البشرية
في نشأة التفكير  (35)أفمحت في إرباؾ نمطية أدب الحرب عمى نحو ما كاف قد أشار إليو مصطفى األشرؼ

وتأتي جماليات  .التحرير وبخاصة الجانب األدبي والثقافي والتاريخي مف ىذا الفكرالجزائري وتطوره حوؿ ثورة 
فيؿ استطاع . "نقاء الجنس"و" صفاء الحقيقة"و" التطابؽ وهـ"االقتباسات لتخدـ أغراض عرش النص في تحطيـ 

السردية إستراتيجية  أف يرافع ببراعة عف القيـ اإلنسانية التي رسمت بيا الكائنات" كتاب األمير"عرش النص في 
  ！جديدة لفكر التسامح؟
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 .وجية والمحاكاة مف وجية أخرىر وىو مف المرامي العامة الستراتيجية البحث في عرش النص
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فكاف الشعار الذي يرفعو إننا ال . والنساء في أثناء جيادىـ، وكاف يوكؿ لمف ىزميـ مف الخصوـ أمر الخبلفة عمى قبائميـ
نحارب مف ينتصر لديف مف األدياف، وال نكرىو عمى تركو في معرض إجابتو عمى سؤاؿ بعض أشياع الماسونية الذيف حاولوا 

مخ مظاىر التسامح التي أثارت إعجاب خصومو قبؿ أنصاره ولعؿ أب(. وضع خبلؼ بيف المؤرخيفوىذا م)يـ استمالتو إلى مذىب
فأطفأ نار . ، فأنجاىـ بحكمتو المطيفة مف الموت واليبلؾ0;=6حمايتو آلالؼ العائبلت المسيحية في أحداث دمشؽ مف سنة 

وشتاف بيف ىذا الموقؼ ومحاكـ التفتيش، . سمميف والمسيحييف المارونييفالفتنة التي أوقدىا البريطانيوف والفرنسيوف آنذاؾ بيف الم
بإبادة الفاريف مف  :9=6جواف  <6في عمى إثر دعوة الجنيراؿ الدموي بيجو  فقاـ العقيد بيمسييبؿ الفعؿ الشنيع الذيف قاـ بو 

ساءىـ وشيوخيـ وأغناميـ نبالمنطقة بأطفاليـ و أفراد قبيمة أمازيغية فقد قضى ىذا العقيد عمى جميع . أنصار األمير عبد القادر
كما قطع عمى نفسو أف ال يكوف البادئ . بعدما أختبأوا في كيؼ مسمما 0>;فأشعؿ النار فييـ وكاف عدد الضحايا  ،وبغاليـ

المفحمة  ومف الردود. >8=6ماي  <7في  بنقض المواثيؽ والعيودر وىذا ما ردده لبيجو في أثناء مراسيـ توقيع معاىدة تافنة
أسير واحد بدؿ مف  إطبلؽبكـ تطمبوف مني  فإذاحقا  قائداكنتـ أظنكـ  :حينما رد عمى طمب فؾ أسر أحد الضباط لدى األمير

 .سراح كؿ أسرانا عندكـ إطبلؽبؿ كنت أحسب أنكـ تفعموف أكثر مف ىذا و تعرضوا عمي . سراح كؿ أسراكـ إطبلؽأف تطمبوني 
/ 7/600/606/607/608</66/78/;: مف رواية كتاب األميريراجع الصفحات اآلتيات  -34
 .في أسفؿ المتف =60. وفي ص 97:/=<9/><9-;<9/:98/;88/:8/800/88<6/7;0/6;6/

كيؼ تنتج الثقافة في عالـ : الصناعات اإلبداعية)أمبرتو إيكو، جماليات العمؿ المفتوح، ضمف الكتاب الجماعي  -35
 .6/789ابؽ، ، مرجع س(التكنولوجيا والعولمة؟

سعيد الغانمي، القاىرة، المجمس األعمى لمثقافة، . مقاالت في ببلغة النقد المعاصر، تر: بوؿ دي ماف، العمى والبصيرة -36
 .768، ص7000

 .0:-<9مسالؾ أبواب الحديد، ص: واسيني األعرج، كتاب األمير -37
ينظر تاريخ الجزائر العاـ لعبد الرحمف . بادؿ األسرىبخصوص تفاوض المطراف ديبوش مع األمير عبد القادر مف أجؿ ت -38

 . 7=6، ص8=<6، ;. الجيبللي، بيروت، دار الثقافة، ط
28- Voir Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, chap. L’identité personnelle et l’identité 

narrative, p. 137-198. 

ف حاوؿ أف يمكف النظر إلى محاكمة  مظاىر  العنؼ في  - 29 تاريخ الثقافة العربية عمى لساف األمير وىي محاكمة الكاتب وا 
معظـ خمفائنا مروا عمى النصؿ، . "يوىمنا بأف صيره ابف التيامي وبواسيني كانا وراء الكتب المختارة التي كاف يرقرأىا األمير

عة قطعة، ابف رشد كاد أف يحرؽ مع كتبو لوال قتموا مف ذوييـ، كبار عممائنا أحرقوا، وابف المقفع شوي حيا، الحبلج مزؽ قط
 .>67كتاب األمير، ص." ضربات الحظ، ابف  عربي اتيمو الجيمة بالمروؽ وغيرىـ

تيسير شيخ األرض، بيروت، دار بيروت لمطباعة . أدموند ىوسرؿ، تأمبلت ديكارتية أو المدخؿ إلى الفينومينولوجيا، تر -30
  .;;، ص=:<6والنشر، 



 3122ديسمبر  – :3عدد         الثقافة واألدب   و في اللغات التواصل

 

89 

31- «Le texte que vous écrivez doit me donner la preuve qu’il me désire. Cette preuve existe : 

C’est l’écriture. L’écriture est ceci : La science des jouissances du langage ».  R. Barthes, Le 

plaisir du texte, Paris, éd. Seuil, 1973, p. 13-14. 

سعيد الغانمي، القاىرة، المجمس األعمى لمثقافة، . مقاالت في ببلغة النقد المعاصر، تر: والبصيرةبوؿ دي ماف، العمى  -  32
 .=68، ص7000

33-Jean-Paul Bernié, Raisonner avec style ?, in Le Style, 15e Colloque d’Albi, Langages et 

Signification, 1995,  p 87.  
األمير في ىذه المناطؽ صار أسطورة وما كاف يحكى عنو في . ))عف شخصية األميرىذا ما نمحظو في متخيؿ العامة  -34

 . =66كتاب األمير، ص((. لقد تقاطعت صورتو بصورة الميدي المنتظر. األسواؽ كاف يتجاوز كؿ منطؽ وعقؿ
35-Mostefa Lacheraf, Littératures de combat, Essais d’introduction: étude et préfaces, Alger, éd. 

Bouchene, 1991, p 7. 
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 الميتاقص وسرد ما بعد الحداثة

 (لميبلف كونديرا "الحياة هي في مكاف ّاخر"دراسة تطبيقية في رواية )
 محمد محمود الخزعمي. د

 قسـ المغة العربية وآدابها
 األردف -جامعة اليرموؾ إربد   

 
 

 ممخص
د لحركة ما بعد الحداثةر فيي ليست حركة متجانسة األفكار، فيي تراوح بيف ضع تعريؼ محدّ ليس مف السيؿ و  

ارتباطيا باتجاىات راديكالية ترنو إلى صنع ثقافة مضادة لمثقافة التقميدية، ونخبوية الحداثة، واالضطياد 
والنقد النسوي، ثؿ التفكيكية، وقد ارتبطت عند بعض الباحثيف بحركات ما سمي بما بعد البنيوية، مف م. األكاديمي

ستيبلكي في الرأسمالية ف حركة تعكس نمط حياة المجتمع االورأى فييا نقاد آخرو . ستعماروثقافة ما بعد اال
 .المتأخرة

أما مف الناحية الفنية والتقنية، فقد اتسمت حركة ما بعد الحداثة بالعديد مف النواحي الجمالية التي ميزتيا عف 
فقد الحظ . بقتيا، ومع ذلؾ فيي تشترؾ مع بعض تمؾ الحركات في بعض ىذه النواحي الجماليةالحركات التي س

والميتاقص . النقاد، عمى صعيد الرواية، شيوع ظاىرة الميتاقص، مثبل، بيف أساليب السرد في رواية ما بعد الحداثة
اتو عمى أنو أمر مصطنع ليثير بذلؾ ىو، بإيجاز، ذلؾ القص الذي يقصد إلى إثارة االنتباه، وبشكؿ منتظـ، إلى ذ

إنو، إذا، قص يتحدث عف ذاتو واضعا نفسو عمى الحدود بيف القصة . األسئمة حوؿ العبلقة بيف الخياؿ والواقع
لمكاتب التشيكي ميبلف  الحياة هي في مكاف آخروسيقـو ىذا البحث بدراسة ىذه الظاىرة في رواية . والنقد

 .تاقص في ىذا العمؿكونديرا، حيث يسود أسموب المي
Abstract 

 This paper aims at studying metafiction in 

Milan Kundera’s novel Life is Elsewhere, in 

which metafication is predominant. 

Metafiction is very common in Postmodern 

Narration, it is thus, a self reflective narration 

which hinges on the border between fictional 

story and literary criticism. It seeks to raise 

questions regarding the relation between 

fiction and reality. 

 

 مقدمة 
أوؿ مف استخدـ مصطمح ما بعد الحداثة ىو الكاتب 

 Federico Deاإلسباني فيديريكو دي أونيس 

Onis ا الشعر اإلسباني في كتابو أنطولوجي
واستخدمو المؤرخ . 2404سباني األمريكي، عاـ إلوا

في  Arnold Toyabeeتوينبي  داإلنجميزي أرنول
، والمنشور 2403كتابو دراسة التاريخ المكتوب عاـ

، ويشير المفيـو عند توينبي إلى حقبة ما 2442عاـ 
، حيث شيدت عنده نياية السيطرة 2321بعد عاـ 

الفردية، والرأسمالية المسيحية الغربية، وتدىور 
 .ونيوض الثقافات غير الغربية
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لى التعددية والثقافات العالمية، وىو مممح ما يزاؿ أساسًا في تحديد داللة ىذا المصطمح بشكؿ إوىو يشير بذلؾ 
، مثؿ  وثمة نقاد آخروف في األدب، نظروا لمحركة نظرة سمبية، كما لو كانت سوطًا وتحديًا في آف. (1)إيجابي

 Leslie، ولكف أوؿ مف أضفى عمى المصطمح بعدًا إيجابيًا كاف الكاتب لزلي فيدلر Irving Howeأرفنج ىاو 

Fiedler باتجاىات راديكالية صنعت الثقافة المضادة، مثؿ ما بعد ( ما بعد)، حيث ربط مصطمح 2431، عاـ
 … Post- Heroicد البطولية، ، وما بعPost-Maleوما بعد الذكورية  Post- Humanismاإلنسانية 

ويبدو أف . (2)وىي اتجاىات كانت تمثؿ ىجومًا عمى الفكر التقميدي، وعمى نخبوية الحداثة واالضطياد األكاديمي
 .مفيـو فيدلر يعكس ثقافة الشارع في العقد السادس مف القرف العشريف حيث الثورة والتمرد عمى التقاليد البالية 

ولػـ يكػف المصػػطمح )قػرف الماضػي أعمػف إييػاب حسػف نفسػػو ناطقػًا بمسػاف مػا بعػد الحداثػة وفػي العقػد السػابع مػف ال
وقػػد وضػػع . ، حيػث ربػػط ىػذه التسػػمية باألفكػار التجريبيػػة فػػي الفنػوف وفػػي العمػارة(متػداواًل فػػي النقػػد األدبػػي آنػػذاؾ

العقػػد الثػػامف ربػػط بعضػػيـ بػػيف  وفػػي نيايػػة العقػػد السػػابع وبدايػػة. (3)جػػدواًل يميػػز فيػػو بػػيف الحداثػػة ومػػا بعػػد الحداثػػة
، وخاصػة مػع تيػار التفكيكيػة، فػي حػيف رأى  Post-Structuralismمصػطمحي مػا بعػد الحداثػة ومػا بعػد البنيويػة 

نقػػاد ومفكػػروف فػػي حركػػة مػػا بعػػد الحداثػػة حركػػة تعكػػس نمػػط الحيػػاة الشػػعبية فػػي المجتمػػع االسػػتيبلكي فػػي حقبػػة 
، بينما ربط آخروف بيف الحركة النسوية وحركة ما بعد (4)اري، وديفيد ىارفيالرأسمالية المتأخرة، مثؿ جيمسف، وليوت

 Johan Barthأما فيما يتعمؽ بالممارسات التطبيقية لمحركة في األدب، فقد وصفيا، مػثبًل جػوف بػارت . (5)الحداثة
قػة إسػػتبدالية أو الكتابػة التػػي يمكػف أف تسػتخدـ األشػػكاؿ التقميديػة بطري"، بأنيػا Umberto Ecoوأمبرتػو إيكػو 

 .(6)"ساخرة لمعالجة مواضيع خالدة
 

(7)الميتاقص
  Metafiction 

لقد دار الحديث، أكثػر مػا دار، فيمػا يخػص مػا بعػد الحداثػة بشػكؿ خػاص، عمػى مصػطمحات جديػدة تتعمػؽ بالسػرد 
    عيػةواق-، الذي يتقاطع مع عدد مف المصطمحات األخرى، مثػؿ الميتػاMetafictionأىميا مصطمح الميتاقص 

 Meta-realism والقػػص اإلضػػافي ،Superfiction والروايػػة ذات التوالػػد الػػذاتي ،Self-begetting Novel ،
، وىي مصطمحات تحمؿ مدلوالت تشػابو مػدلوالت ىػذا المصػطمح، ممػا يجعػؿ الباحػث critificationوالقص الناقد

 المصطمح وما ىي دالالتو؟ولكف متى ظير ىذا . (8)ينظر إلييا عمى أنيا بدائؿ أو مرادفات لو
مقالػػة وصػػؼ فيػػو الروايػػات التػػي  William Gassكتػػب الناقػػد والروائػػي األمريكػػي وليػػاـ غػػاس  2422فػػي عػػاـ 

وقػد زعػـ بعػض منتقػدي الميتػاقص . (9)، بأنيػا روايػات ميتػاقصSelf-reflexiveتتوافر فييا سمة انعكاس  الػذات 
بينمػا يجػادؿ محبػذو ىػذه الظػاىرة عمػػى . وايػة بوصػػفيا نوعػًا أدبيػاً بعػد الحػديث بأنػو عبلمػة عمػى مػوت أو إنيػاؾ الر 

ويقوؿ ىؤالء بػأف أنواعػًا أدبيػة أخػرى حممػت سػمة انعكػاس الػذات، وأف تعريػؼ . أنيا عبلمة عمى تجدد والدة الرواية
كتابػػة معمقػػة بػػأف ال Patricia Waughوتواصػػؿ الناقػػدة الكنديػػة باتريشػػا دوه . (10)الروايػػة نفسػػو يػػرفض التعريػػؼ

الميتاقصػػية المعاصػػػرة تعػػػد فػػػي اآلف نفسػػػو ردًا ومسػػاىمة فػػػي خمػػػؽ إحسػػػاس قػػػوي بػػأف    ،التػػػاريخ لػػػـ يعػػػد مخزنػػػًا 
 .(11)لمحقائؽ األبدية، بؿ ىو سمسمة مف البنى واألشكاؿ المصنوعة غير الدائمة

. (12)"العػالـ الػواقعي روايػة تقمػد روايػة بػداًل مػف تقميػد"الميتػاقص بأنػو  John Barthويعرؼ الروائػي جػوف بػارت 
تمؾ الكتابة القصصػية التػي تقصػد، بشػكؿ منػتظـ، إلػى إثػارة "وتقدـ باتريشا دوه تعريفًا شامبًل يصؼ الميتاقص بأنو 

وىػػي تػػرى بػػأف . (13)ذاتيػػا عمػػى أنيػػا صػػنعة، ولكػػي تطػػرح تسػػاؤالت عػػف العبلقػػة بػػيف القػػص والواقػػع االنتبػػاه إلػػى
. (14)"تكتشػؼ نظريػة كتابػة القصػة مػف خػبلؿ ممارسػة كتابػة القصػة"ؿ التػي األعماؿ الميتاقصية ىي تمؾ األعما
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نػوع مػف الكتابػة "بأنػه اتجػاه النقػد الػذاتي فػي الكتابػة الميتاقصػية المعاصػرة  Mark Currieويصػؼ مػارؾ كػوري 
. (15)"التي تضع نفسها عمى الحػد الفاصػؿ بػيف القصػة والنقػدل والتػي تتخػذ مػف هػذا الحػد الفاصػؿ موضػوعًا لهػا

ورغػػـ اخػػتبلؼ النقػػاد فػػي تعريػػؼ الميتػػاقص إال أنيػػـ يجمعػػوف عمػػى أنػػو ال يمكػػف النظػػر إليػػو عمػػى أنػػو نػػوع أدبػػي 
بػؿ إف الػرأي الشػػائع . مسػتقؿ أو عمػى أنػو ذلػػؾ الػنمط مػف الكتابػة الػػذي يحػدد منفػردًا ىويػػة قصػص مػا بعػد الحداثػػة

مؤلػػػؼ لمنظريػػػة التػػػي يتأسػػػس عمييػػػا بنػػػاء األعمػػػاؿ عنػػػدىـ أف الميتػػػاقص يبػػػدى انعكاسػػػًا ذاتيػػػًا ناتجػػػًا عػػػف وعػػػي ال
القصصػػية، مػػف غيػػر فصػػؿ لؤلعمػػاؿ الميتاقصػػية المعاصػػرة عػػف تمػػؾ األعمػػاؿ األقػػدـ زمنيػػًا، والتػػي تحتػػوي عمػػى 

األوؿ ىػو . وقػد بينػت باتريشػيا دوه ثبلثػة أنمػاط مػف الميتػاقص المعاصػر. (16)أساليب مشابية مف االنعكاس الذاتي
اليػػد الروايػػة مثػػؿ إبطػػاؿ دور الػػراوي العمػػيـ بكػػؿ شػػيء، والثػػاني ىػػو اسػػتخداـ أسػػموب الباروديػػا الخػػروج عمػػى أحػػد تق

Parody  أو المحاكػػاة السػػاخرة لعمػػؿ قصصػػي معػػيف ولػػنمط قصصػػي معػػيف، والثالػػث نمػػط خفػػي مػػف الميتػػاقص
قػػارئ عمػػى يظيػػر فػػي أعمػػاؿ تحػػاوؿ خمػػؽ بنػػى لغويػػة بديمػػة أو ببسػػاطة تسػػتخدـ أشػػكااًل قديمػػة مػػف خػػبلؿ حػػث ال

 .(17)االعتماد عمى معرفتو بالتقاليد األدبية
بالرغـ مف تنوع سمات الميتاقص، بسبب تنوع أساليب استخداميا، إال أنو يمكف وضػع اليػد عمػى عػدد مػف السػمات 

إف الميتػػاقص غالبػًا مػػا . وغالبػًا مػػا تظيػر ىػػذه األسػاليب مجتمعػػة إال أنػو يمكػػف أف تظيػر بصػػورة فرديػة. المشػتركة
شػارات ضػمنية عػف طريػؽ تفحػص أنظمػة القػص، واسػتخداـ جوانػب معينػة مػف النظريػة يستخ دـ إحػاالت تناصػية وا 

. والنقد، وخمؽ سير حيوات كتاب متخيميف، وكذلؾ عف طريػؽ عػرض ومناقشػة أعمػاؿ قصصػية لشػخوص متخيمػيف
مػى الكتابػة، ومخاطبػة وكثيرًا ما يخرج مؤلؼ الميتاقص عف مستويات القص عػف طريػؽ التػدخؿ المباشػر لمتعميػؽ ع

القارئ، وكذلؾ عف طريؽ إثارة األسئمة صراحة عف كيؼ أف أساليب السرد وتقاليده تحوؿ وتعدؿ في الحقيقة ألجػؿ 
وكػذلؾ يسػتخدـ الميتػاقص أسػاليب غيػر تقميديػة . البرىنة في نياية األمر عمػى أنػو ال وجػود لحقػائؽ أو معػاف فرديػة

إلػػى مفيػػـو تحػػـو  "الحقيقػػة"يديػػة والخػػروج عمػػى المعػػايير التقميديػػة وتحويػػؿ وتجريبيػػة عػػف طريػػؽ رفػػض الحبكػػة التقم
 .(18)حولو الشكوؾ، ثـ أيضًا عف طريؽ المغاالة والمبالغة في تبياف عدـ استقرار ىذه األساليب

يرى بعض الميتميف أف الرواية الميتاقصية تكتسب أىمية خػارج حػدودىا القصصػية عػف طريػؽ عػرض مػا بػداخميا 
ويرى مػارؾ كػوري . تصبح حقيقية عف طريؽ ادعائيا بأنيا ليست حقيقية -يا لممفارقة  -أي أنيا. إلى الخارج ذاتياً 

ال حدود ليا، حيث كاف االعتقاد قديمًا بأنيا استبطانية وتحيؿ إلى ذاتيا في حيف إنيا،  "حيوية"أف الميتاقص يوفر 
 .(19) في حقيقة األمر، تنظر إلى الخارج

 Histroriographic Metafictionريخي الميتاقص التأ
يحػػاوؿ عػػدـ "وىػػي تقػػوؿ عػػف الثػػاني بأنػػو . تميػػز لينػػدا ىتشػػيوف بػػيف مصػػطمحي الميتػػافص و الميتػػاقص التػػأريخي

وتصػػنؼ . (20)"تهمػيش األدبػػي عػػف طريػػؽ المواجهػػة مػػع التػػاريخيل ويػػتـ ذلػؾ عمػػى مسػػتويي الثيمػػات واألشػػكاؿ
لقد احتوت التواريخ القديمة . انعكاسيا الذاتي  قصدًا، واىتماميا بالتاريخاألعماؿ عمى أنيا ميتاقص تأريخي بسبب 

ف تمؾ التواريخ مػزيج مػف الحقيقػة واألسػطورة باإلنجميزيػة ( History)إف بنيػة كممػة تػاريخ . عمى عناصر خيالية، وا 
لثقافػػػة العربيػػػة ، وىػػػذا يشػػػبو اخػػػتبلط التػػػاريخ واألخبػػػار بالقصػػػص فػػػي ا(Story" )قصػػػة"مػػػثبًل، تحتػػػوي عمػػػى كممػػػة 

". خيػااًل ذاتيػاً "، بينمػا صػارت الروايػة تمثػؿ "موضوعية"ولكف مع تجذر الواقعية أصبح التاريخ يمثؿ حقيقة . القديمة
" الحقيقػػة"لقػػد تحػػدت التسػػاؤالت التػػي أثارتيػػا الحداثػػة ومػػا بعػػد الحداثػػة سػػمطة التػػاريخ عػػف طريػػؽ االعتػػراؼ بػػأف 

روايػػات تتسػػـ بقػػدر كبيػػر مػػف "إف روايػػات الميتػػاقص التػػأريخي . ممؤلػػؼالمعروضػػة ليسػػت أكثػػر مػػف تأويػػؿ ذاتػػي ل
االنعكاس الذاتي، ولكنيا، أيضًا، تعيد السػياؽ التػاريخي إلػى الميتػاقص لتجعػؿ مػف مسػألة المعرفػة التاريخيػة مسػألة 
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طريػؽ إعػادة ويقـو الميتاقص التأريخي برأب الصدع بيف األعمػاؿ التاريخيػة واألعمػاؿ القصصػية عػف . (21)إشكالية
لى جانب ىذا تشير ليندا ىتشػيوف إلػى أف . ضـ النوعيف إلى بعضيا قصػص مػا بعػد الحداثػة يػوحي بػأف كتابػة "وا 

عمػى الحاضػر [ ذلػؾ الماضػي]الماضي أو إعادة تقديمه في القصة وفي التاريخ يعني في كبل الحالتيف أف أفػتح 
يتبلعب بحقػائؽ وأكاذيػب "لمماضي فإف الميتاقص التأريخي  ولتحقيؽ ىذا التمثيؿ. (22)"حتى ال يكوف قطعيًا وغائياً 

ثمػػة تفاصػػيؿ تاريخيػػة معينػػة معروفػػة يػػتـ تزويرهػػا عمػػدًا مػػف أجػػؿ إبػػراز مػػا يمكػػف أف يمحػػؽ . السػػجؿ التػػاريخي
وعػف . (23)"الذاكرة مف فشؿ في التاريخ المسجؿ إلى جانب االحتماؿ الدائـ لموقوع في الخطأ قصدًا أو بغير قصػد

المطمقػػػة " المعرفػػة"يثيػػر الميتػػػاقص التػػأريخي التسػػػاؤالت حػػوؿ إمكانيػػػة " الحقيقػػة المعروفػػػة"لتبلعػػب عمػػػى طريػػؽ ا
وىكذا فإف الميتاقص، ومف خبلؿ عمميػة إعػادة تعريػؼ . لمماضي مبرزًا التضمينات اإليدولوجية لمتمثيبلت التاريخية

قػػو إعػػادة اكتشػػاؼ تػػواريخ أنػػاس مضػػطيديف مثػػؿ ، يفػػتح مػػا يشػػبو النفػػؽ الزمنػػي يمكػػف عػػف طري" الحقيقػػة"و" الواقػػع"
النساء، واألقميات المضطيدة وكؿ الشعوب المستعمرة، أي إبراز صػوت مػف لػـ يكػف صػوتيـ مسػموعًا مػف قبػؿ، أو 

 .لـ يكف ليـ صوت أبداً 
تػػب ، لمكا(24)فػي الصػفحات التاليػة سػأقـو بدراسػة تطبيقيػة لظػاىرة الميتػػاقص عمػى روايػة الحيػاة ىػي فػي مكػاف آخػر

وكانػػت ىػػذه الروايػػة الثانيػػة بػػيف أعمالػػو . 2421التشػػيكي األصػػؿ مػػيبلف كونػػديرا  الػػذي يعػػيش فػػي فرنسػػا منػػذ عػػاـ 
تسػػمط الروايػػة الضػػوء عمػػى حيػػاة جاروميػػؿ الشػػاعر منػػذ أف حممػػت أمػػو بػػو إلػػى . الروائيػػة، وقػػد نالػػت شػػيرة عالميػػة

ة التػي نجػد ليػا اسػمًا فػي الروايػة، فػي حػيف عػرؼ موتو، وىو الشخصية الرئيسية في ىذا العمؿ، والشخصية الوحيػد
الكاتب الشخصيات األخرى مف خػبلؿ صػفاتيا المظيريػة أو أعماليػا أو صػبلتيا بجاروميػؿ، ممػا يعنػي أف الكاتػب 

 .البطؿ الرئيسي -ال يرى أىمية ليا إال مف خبلؿ تقاطع حيواتيا مع حياة جارميؿ
ا جاروميػؿ منػذ طفولتػو، ىػي مػا حػدد معػالـ شخصػيتو وطبعيػا بطػابع لقد كانت سيطرة األـ الكاممة عمػى حيػاة ابنيػ

فنشػػأ ضػػعيؼ الشخصػػية يعػػاني مػػف التنػػاقض الوجػػداني، وسػػوء التكيػػؼ االجتمػػاعي، والخػػوؼ والقمػػؽ، . (25)خػػاص
لقػد أرادت . والتقوقع عمى الذات، وفقداف اليدؼ الواضح في الحيػاة، وىػو مػا سػنبينو بإيجػاز فيمػا يمػي مػف صػفحات

كما يبدو، مف خبلؿ سيطرتيا عمى حياة ابنيا أف تجد تعويضًا عف حرمانيا مف عبلقة حب كانت تتوؽ إلييا  األـ،
مع والد جاروميػؿ، ذلػؾ الشػاب المينػدس الػذي حممػت منػو وأجبػره والػدىا عمػى الػزواج منيػا، ولػـ يكػف، إضػافة إلػى 

ذلػؾ . (26)لذي سػترى فيػو بػديبًل عػف أبيػوذلؾ، يرغب في إنجاب طفؿ منيا، لكنيا أصرت عمى إنجاب ذلؾ الطفؿ ا
أعطاها لذة مميئة بالريب فيما أعطاها ابنها صفاًء مميئًا بالسعادةل فكانت ال تنفؾ تبحػث عػف العػزاء "األب الذي 

ثمػػة عبلقػػة تربطيػػا بيػػذا الطفػػؿ تفػػوؽ وتختمػػؼ عػػف . لقػػد شػػعرت األـ أف(. 11-12ص ")بػػالقرب مػػف هػػذا األخيػػر
تتصور أف طفمها كاف يشربل إلى جانب حميبهال أفكارها ونزواتها "أي أـ وطفميار فقد كانت العبلقة المتوقعة بيف 

 (.12ص " )في أحبلمها
وىكذا رأت األـ في ىذا الطفؿ ممكًا ليا فصػارت تعػد لػو كػؿ شػيء وتقػرر لػو مػاذا يمػبس وتمشػط لػو شػعره، وعنػدما 

نتظػره أمػاـ المدرسػة حاممػة مظمػة كبيػرة فػي حػيف ت"يذىب إلػى المدرسػة كانػت ، إلػى جانػب إعػدادىا كػؿ شػيء لػو، 
، وىذا مػا أثػر عمػى عبلقػات اآلخػريف بػو خاصػة أقرانػو مػف (13ص )ينزع زمبلؤه أحذيتيـ ليتخبطوا في برؾ الماء 

الحػػب األمػػومي يطبػػع عمػػى جبػػيف "الصػػبيةر ألف ذلػػؾ االىتمػػاـ الزائػػد مػػف األـ جعمػػو يختمػػؼ عػػف اآلخػػريف، وألف 
وىكذا لـ يجد جاروميؿ مف يصادقو مف بيف أقرانو في المدرسػة سػوى ابػف ( 13ص " )الزمبلءالصبية عبلمة تنفر 

البػػواب الػػذي كػػاف تحصػػيمو الدراسػػي متػػدنيًا، وسػػيكوف البػػف البػػواب ىػػذا تػػأثير كبيػػر عمػػى حيػػاة جاروميػػؿ فػػي الجػػزء 
 .األخير مف حياتو، وىو ما سنبينو في حينو
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حيػػاة ابنيػػا إلػػى توقػػؼ نمػػو شخصػػيتو عنػػد مرحمػػة معينػػة، والزمػػو الخػػوؼ لقػػد أدت ىػػذه السػػيطرة الكميػػة لػػؤلـ عمػػى 
فمنذ صغره كاف معجبًا بالقوة، لػذلؾ كػاف . والقمؽ والتردد، كما سبؽ ذكره، في كؿ المواقؼ التي ستواجيو في حياتو
. يكػف يمتمكيػا ، وىػي القػوة التػي لػـ(14ص )معجبًا بابف البواب ويحس بالراحة إلى جانبو ،ألنو يمتمؾ قػوة خارقػة، 

شابيا أيضًا الخوؼ والتردد وعدـ الثقة بالنفس، فكاف ييرب عند كؿ موقؼ قد يؤدي إلػى .  أما عبلقتيا بالنساء فقد
فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، لػػـ يسػػتطع دخػػوؿ الحمػػاـ عمػػى . إقامػػة عبلقػػة كاممػػة مػػع فتػػاة، رغػػـ رغبتػػو الداخميػػة فػػي ذلػػؾ

(. 11ص )قفػاؿ البػاب، ممػا ولػد لديػو الشػعور باالشػمئزاز مػف نفسػو الخادمة التي كانت تستحـ عاريػة، رغػـ عػدـ إ
وعندما أصبح في مقتبؿ الشباب كاف يغتنـ أي فرصة أو سبب لميروب حتى لو كاف منفردًا مع فتاة فػي بيػت خػاؿ 

وظػؿ  فعندما اختمى بالفتاة ذات النظارتيف واستمقت عارية باستسبلـ عمى الوسادات، خجؿ مف نزع ثيابو. إال منيما
" منػهاء ل مع امرأة غريبة كانت تهػزأ إذ كاف في شقة غريبةل تحت نور فاضحل ولـ يكف يستطيع إطف"مضطربًا 

وبسػػبب ضػػعؼ الشخصػػية ىػػذا والقمػػؽ،  لػػـ تكػػف لػػدى جاروميػػؿ . فاضػػطر لممغػػادرة عائػػدًا إلػػى منزلػػو(. 223ص )
بػيف ذراعيػو دوف أيػة مقاومػة، كمػا كػاف األمػر  القدرة عمى اتخاذ أية مبادرة تجاه أيػة امػرأة حتػى لػو كانػت مستسػممة

أف يممسها أينما شاءل كاف يعتبر ذلؾ برهانًا كبيرًا عمى الحػبل لكنػه "مع ذات الشعر األحمر، حيث كاف بإمكانػو 
. (223ص ") …في الوقت نفسه كاف منزعجًا منه ألنػه لػـ يكػف يعػرؼ مػا عسػا  يفعػؿ بهػذ  الحريػة المفاجئػة 

نتيجػة ليػذا  . قبؿ أف يستطيع لمس صدرىا، وكاف إذا لمػس ردفيػا شػعر أنػو قػد تمػادى كثيػراً  وىكذا يمر وقت طويؿ
أصبح ال يرغب مف النساء إال الضعيفات البلئي يرضػخف كميػًا إلرادتػو وسػمطتو، والقبيحػات البلئػي  ال ينافسػو أحػد 

نفسػػها التػػي يسػػتقبحها  ل األشػػياء[ذات الشػػعر األحمػػر]يحػػب فيهػػا " عمػػى إقامػػة أيػػة عبلقػػة معيػػف، حيػػث كػػاف
ولػػذلؾ لػػـ يشػػعر بالرضػػى إال عنػػدما أصػػبحت ذات الشػػعر األحمػػر خاضػػعة كميػػًا لرغباتػػو (. 223ص " )اآلخػػروف

ومف ىنا أصبحت عبلقتو مع المرأة التي يعاشر عبلقة تممؾ ال عبلقة حبر إذ يريػدىا لػو فػي . (27)وجعميا تابعًا لو
حتى أفراد أسرتيا، وال يطيؽ أف يتخيؿ رجبًل آخر يمكف أف ينافسو كؿ شيء، ويريدىا أف تتخمص مف كؿ اآلخريف 

وظػؿ (. 121ص )، (224ص )عمييا أو يقترب منيا، حتى لو كاف طبيبًا يجري فحصًا سريريًا لجػزء مػف جسػدىا 
شبح األـ يطارده في كؿ مكاف يمتقي أو يختمي فيو بامرأة، حيث لـ تكػف تمػؾ األـ ترضػى أو تطيػؽ أف تحتػؿ امػرأة 

كمػا -أخرى مكانيػا، فكانػت تحػوؿ بكػؿ الوسػائؿ والطػرؽ دوف إقامتػو أيػو عبلقػة حميمػة مػع امػرأة يمكػف أف تمتمكػو 
اـ طويػػؿ كػػاف طوقػػو ممتصػػقًا بػػداًل منيػػا، لػػذلؾ كػػاف دائمػػًا يفكػػر بأمػػو التػػي كانػػت تمسػػكو بطػػرؼ زمػػ -يتػػراءى ليػػا

 (.124ص )"بعنقو
فعنػػدما صػػفعو . تػػو مػع النسػػاء طبعػػت مواقفػػو األخػػرى المختمفػػةإف سػمات الخػػوؼ والقمػػؽ والتػػردد التػػي طبعػػت عبلقا

زوج خالتو ، الختبلفيما في المواقؼ السياسية، شعر جاروميؿ باإلىانة،  وأراد أف ينقض عمػى زوج خالتػو ويػرد لػو 
تمكػف زوج [ ولػذلؾ]يحتاج لبعض الوقت لكي يقدـ عمى هذا الفعػؿل "الصفعة، لكنو فشؿ ولـ يتمكف مف ذلؾ ألنو 

كػذلؾ ظػؿ قمقػًا خائفػًا مػف أف يتمعػثـ وأف يسػيء اسػتعماؿ (. 212ص " )لخالة مف االستدارة عمى عقبيػه والػذهابا
النبرة الصوتية المناسبة، عندما كاف ينتظر دوره ليقرأ قصائده، عندما دعتو الشػرطة، ضػمف مجموعػة مػف الشػعراء، 

وىذا مػا كانػت تدركػو أمػو خاصػة عنػدما (. 240ص ")ويخشى كؿ شيء …ينتظر دور  قمقًا "لقراءة الشعر، فكاف 
رأتػػو يقػػرأ الشػػعر قػػراءة سػػيئة عػػدة مػػرات عنػػدما كانػػت المػػرأة السػػينمائية تحػػاوؿ، باالتفػػاؽ مػػع األـ، عمػػؿ فػػيمـ عنػػو، 

فمنػذ أيػاـ المدرسػة كػاف يرجػؼ عػف كػؿ امتحػاف، وكػـ مػف مػرة أجبرتػو عمػى . سيظؿ خائفػًا أبػداً " فعمقت األـ متنيدة
 (.122ص ) "لمدرسة ألنو كاف يخاؼالذىاب عمى ا
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لقد كاف جاروميػؿ يمتمػؾ موىبػة حقيقيػة لكتابػة الشػعر منػذ صػغره، لكػف الشػعر عنػده، كثيػرًا مػا كػاف فعػبًل تصػعيديًا 
لػذلؾ كػاف كممػا فشػؿ فػي تجربػة مػع امػرأة . مثؿ الفػرار مػف المواقػؼ الصػعبة حيػث يمكنػو مػف اإلفػبلت مػف اإلىانػة

حولت كتابة الشعر عنده، كما سمؼ، إلى عمػؿ تعويضػي عػف فشػمو فػي الواقػع، أي أنػو يقـو بكتابة قصيدة، حيث ت
ولكػػف قصػائده لػػـ تكػػف تسػػجيبًل دقيقػػًا لفشػػمور إذ كػػاف يحػػوؿ (. 222-223ص .)كػاف يبحػػث عػػف ممجػػأ فػػي الخيػػاؿ 

أكبػػر عمػػرًا وكػػاف شػػعره يبػػدو كمػػا لػػو كػػاف نتػػاج شػػاعر . األمػػر إلػػى قضػػية إنسػػانية عامػػة ترتفػػع عػػف الواقعيػػة الفجػػة
وفوؽ ىػذا كػاف شػعره فػي المرحمػة األولػى يبتعػد عػف الشػعارات السياسػية واالجتماعيػة التػي . وأكثر تجربة في الحياة

 .تعبر تعبيرًا مباشرًا وفجًا عف واقع سياسي أو اجتماعي معيف، بحيث يصبح بوقًا لذلؾ الواقع
يصػبو إليػو، وىػو تحقيػؽ الػذات . يػره، قػد حقػؽ لػو مػالكنو لـ يشعر أف شعره، وىو اإلنجاز الوحيد الذي لـ يحقػؽ غ

لقد أحس بػأف سػيطرة أمػو الكاممػة عمػى حياتػو قػد حرمتػو مػف رجولتػو لػذلؾ قػرر اليػروب مػف بػيف ذراعػي . والرجولة
لقػد أراد إثبػات وجػوده . أمو، لكنو ظؿ ييرب، كما سنرى، مف أمر إلى آخر، طمعًا في تحقيػؽ رجولتػو، حتػى وفاتػو

لػػـ تكػػف أشػػعاره تيمػػو فػػي ىػػذه المحظػػات، "وصػػار يعطيػػو األولويػػة عمػػى نتاجػػو الفكػػري واألدبػػي، . ديالمػػادي والجسػػ
طػػػػػي جميػػػػػع أشػػػػػعاره مقابػػػػػؿ جمػػػػػاع لكػػػػػاف يتخمػػػػػى ألػػػػػؼ مػػػػػرة عػػػػػف نضػػػػػجيا مقابػػػػػؿ النضػػػػػج الشخصػػػػػي، فكػػػػػاف يع

خوفػػو  ولػػـ يسػػتطع تحقيػػؽ ىػػذا األمػػر إال بعػػد أف بػػادرت الفتػػاة ذات الشػػعر األحمػػر وحررتػػو مػػف(. 213ص)"واحػػد
لكنػو (. 214ص " )ولـ تكف قد حررتو مف بكارتو فحسب، بؿ حممتو دفعة واحدة بعيدًا داخؿ سػنو الذكوريػة" وتردده

ولذا كاف عميػو أف يجػد الشػجاعة ألف (. 214ص . )كاف يحس أف الرجوؿ لـ تكف إال مكافأة عمى الفعؿ والشجاعة
، مقابػػؿ الشػػعر والخيػػاؿ، خاصػػة بعػػدما أرسػػؿ قصػػائده ينتمػي إلػػى الثػػورة ويختارىػػا عمػػى الشػػعر ألنيػػا شػػيء مممػوس

العديػػدة إلػػى المحػػرريف ولػػـ يتمػػؽ مػػنيـ ردًا ، وكػػذلؾ عنػػدما لػػـ تحػػدث أشػػعاره ردة الفعػػؿ المطموبػػة  بػػيف زمبلئػػو فػػي 
ولذلؾ وجد في ابف البواب منقذًا لحياتو مف الضياع وطريقًا لتحقيؽ رجولتو، ممػا جعمػو يخبػر صػديقو القػديـ . الكمية

ذا بأنو يريد أف يصبح سياسيًا ألف ذلؾ يعنػي لػو الحيػاة الحقيقيػة مقابػؿ األدب والفػف الػذيف ال عبلقػة ليمػا بالحيػاة ى
إف ىذا يعني أف ينخرط كميًا في خدمة النظػاـ السياسػي السػائد وأف يتحػوؿ شػعره إلػى شػعارات مباشػرة تنطػؽ . عنده

صػػبح جػػزءًا مػػف النظػػاـ األمنػػي لػػذلؾ النظػػاـ السياسػػي، فصػػار وفػػوؽ ىػػذا، أراد أف ي. بمسػػاف النظػػاـ السياسػػي القػػائـ
يؤمف، بؿ يدافع عما ترفعو الشرطة مف شعارات وما تقـو بو مف تنكيؿ وتعذيب قػاس لممعارضػيف، أو لمػف تػتيميـ 

وىكػذا صػػار يتػػردد (. 233ص " )عمػػى هػػذ  المهنػة الرجوليػػة"وكػػاف يحسػد زميمػػو القػديـ، ابػػف البػواب . بالمعارضػة
كرجػؿ أمػاـ رجػؿ آخػرل مسػاٍو أمػاـ مسػاٍول كرجػؿ صػمب أمػاـ "مو القػديـ ىػذا، وعنػدما جمػس أمػاـ صػديقو عمى زمي

تنشؽ اليواء البارد، وشعر رجولتػو تطفػو عمػى جميػع مسػاـ "، وعندما خرج مف عنده (124ص " )رجؿ صمبل آخر
و مبػادئ ثابتػة بػؿ كػاف عمػى ولـ يكف ليقؼ أماـ اليػوس فػي تحقيػؽ رجولتػو أيػة قػيـ أخبلقيػة أ(. 112ص ") بشرتو

اسػتعداد ألف يفعػؿ أي شػيء فػػي سػبيؿ تحقيػؽ ذلػػؾ حتػى لػو كػاف فعػػؿ الخيانػة لمػف ائتمنػػوه عمػى أسػرارىـ، أو لمػػف 
كانت ليـ أو ليف عبلقات حميمة معو، كما فعؿ مع صديقتو ذات الشعر األحمر، حيث ذىػب إلػى مركػز الشػرطة 

. خروج مػف الػػببلد إلػى بػبلد أخػرى، وىػي تيمػة تعنػي الخيانػة الوطنيػػةووشػى بيػا وبأخييػا بتيمػة أف أخاىػا يفكػر بػال
وبطبيعػة الحػػاؿ كػاف نتػػاج وشػػايتو ىػذه أف زج بكػػؿ مػػف صػديقتو وأخييػػا بالسػػجف لمػدة طويمػػة، ومػػع ذلػؾ فقػػد جعمػػو 

يش عػفعمو ىذا يحسف في لحظػات معنيػة بأنػو قػد قػاـ بعمػؿ بطػولي فػي سػبيؿ الثػورة التػي ينتمػي إلييػا والبمػد الػذي ي
، حتػى لػو نػتج حقيقي ، عمؿ يقرر مصائر اآلخريف ، مما حقؽ لو شعورا بأنو استطاع ، أخيًر ، أف يقـو بعمؿفيو

عػػذاب اآلخػػريف، فعنػػدما تخيػػؿ صػػاحبتو ذات الشػػعر األحمػػر وىػػي تتعػػذب فػػي السػػجف شػػعر بالراحػػة ألف عػػف ذلػػؾ 
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نػػػػػـو الرجػػػػػػاؿ ونػػػػػاـ …………… تخصػػػػػه أكثػػػػػر مػػػػػف أي وقػػػػػت مضػػػػػى "مػػػػػف صػػػػػنعو، وأنيػػػػػا  قػػػػػدرىا كػػػػػاف
 (.110ص)"الذكوري

ولكف انتماء جاروميؿ لمنظاـ السياسي الحاكـ وألجيزتو األمنية لـ يكف نابعًا، كمػا نعتقػد مػف إيمػاف حقيقػي واختيػار 
لقػػد كػػاف، أيضػػًا، نوعػػًا مػػف اليػػروب إلػػى عػػالـ يظػػف أنػػو سػػيحقؽ لػػو رجولتػػو التػػي تحػػوؿ البحػػث عنيػػا ىػػوس . واعٍ 

لننظػر إلػى جاروميػؿ "يػأتي إلػى صػديقو ابػف البػواب مػدفوعًا كاليػائس بيػذا اليػوس، لػذلؾ كػاف . يسيطر عمى حياتػو
الجالس مقابػؿ ابػف البػواب، ويمتػد وراءه، فػي البعيػد، عػالـ طفولتػو المغمػؽ، وأمامػو، عػالـ األفعػاؿ، المتجسػد بزميمػو 

أنػو . رة حيػاة جاروميػؿلقػد لخػص الكاتػب فػي ىػذا مسػي(. 232ص " )القديـ، عالـ غريب يخشاه ويصػبو إليػو يائسػاً 
ومػػف ىنػػا اصػػبح بعػػد التحاقػػو بالشػػيوعييف . ييػػرب مػػف شػػيء ال يريػػده إلػػى شػػيء آخػػر ال يريػػده فػػي حقيقػػة األمػػر

يستعمؿ جمبًل شيوعية مقولبة وليس لغة الخاصة، مع أنو كاف يشمئز مف الجمؿ المقولبة، التي غالبػًا مػا توجػد فػي 
عبػػػػػػارات المقولبػػػػػػػة دوف وعييف، وكػػػػػػاف ينطػػػػػػؽ ىػػػػػػذه الجمػػػػػػؿ والالصػػػػػػحافة الشػػػػػػيوعية أو تسػػػػػػمع مػػػػػػف أفػػػػػػواه الشػػػػػػػي

ومف ىنػا ظػؿ كممػا ىػدأ انفعالػو وسػكف غضػبو يشػعر بالشػرخ الكبيػر بػيف شخصػيتو الحقيقيػة ومػا (. 221ص)تفكير
يػػؤمف بػػو حقػػًا، وبػػيف الوضػػع الػػذي انجػػرؼ إليػػو، شػػاعرًا بػػالحزف واألسػػى بسػػبب مػػا يػػرى أنػػو وضػػع أو قػػدر خػػاص 

فبعػد أف وشػى بصػديقتو ذات الشػعر . إال حاؿ ال يريده، لو كاف بإمكانو أف يختار اختيارًا سوياً يجعمو دائـ اليروب 
تهيأ له أنػه كػاف يكبػر وأنػه يجػوب الشػوارع كنصػب حػزف "األحمر وبأخييا، ورأى رجاؿ الشرطة يأتوف العتقاليا، 

ذلػؾ كػاف يشػعر أف عممػو  ولكنػو مػع(. 112ص) "متجوؿل كاف جاروميػؿ يجػوب الشػوارع مسػحورًا بقػدر  الخػاص
(. 111ص ) "يػػذهب إلػػى سػػهرتها بثقػػةل دوف خػػوؼ وكرجػػؿ"ذاؾ يييػػؤه لمجابيػػة جمػػاؿ السػػينمائية السػػمراء وألف 

وىكذا ظؿ ييرب طيمة حياتو ولـ يحقؽ شيئًا يجمب لو الرضى الحقيقي، ليموت ميتػة تثيػر السػخرية وتػدؿ عمػى أنػو 
أنػت جميمػةل " لكنو يصرح ألمو قبيؿ موتو، وقػد كػاف يعػاني الحمػىعاش حياة تافية، كما سنبيف في مكاف آخر، و 

ل سػػػػوى أنػػػػتل يػػػػا أمػػػػيل إنػػػػؾ فػػػػي الحقيقػػػػة لػػػػـ تعجبنػػػػي أيػػػػة امػػػػرأة أبػػػػداً … وتبػػػػديف شػػػػابة إلػػػػى حػػػػد كبيػػػػر
ىؿ كاف ىذا التصريح فمتة لساف تعبر عف حقيقة جاروميؿ، كما ترى مدرسػة التحميػؿ النفسػي؟ (.111ص)"أجممهف

ف يعاني مػف عقػدة أوديػب، ممػا جعمػو ال يسػتطيع أف يقػيـ عبلقػة سػوية متكاممػة مػع امػرأة ألف ىؿ يعني ىذا أنو كا
 .         شبح أمو كاف يطارده دائمًا؟إف ىذا األمر جدير بالبحث ولكنو يخرج عف نطاؽ ميمة البحث الحالي

 . الميتاقص وتصوير الشخصية الرئيسية
بشكؿ عاـ، الكتابة القصصية التي تعمؽ بوعي عمى ذاتيا، وتحاوؿ لقد سبؽ القوؿ في تعريؼ الميتاقص عمى أنو، 

وىػػذا . بانتظػػاـ إثػػارة االنتبػػاه إلػػى ذاتيػػا عمػػى أنيػػا صػػنعة، لتػػتمكف مػػف طػػرح أسػػئمة عػػف العبلقػػة بػػيف القػػص والواقػػع
ننػا التعريؼ ينطبؽ إلى حد كبير عمى روايػة كونػديرا موضػوع دراسػتنا ىػذه حيػث أنيػا روايػة سػاخرة صػورت، كمػا بي

سػابقًا جزئيػػًا، حيػاة الشػػاعر جاروميػؿ، بطػػؿ الروايػة، منػػذ بدايػة الحمػػؿ بػو إلػػى وفاتػو، بطريقػػة سػاخرة سػػخرية مريػػرة 
وقػػد ظيػػر الميتػاقص أكثػػر مػػا ظيػػر، فػي ىػػذه الروايػػة مػػف خػػبلؿ . تقػرب مػػف الكوميػػديا السػػوداء فػي مواضػػع عديػػدة

أي المحاكػػػاة  Parodyة، أمػػػا الثػػػاني فيػػػو الباروديػػػا األوؿ، أف يتحػػػدث السػػػارد إلػػػى القػػػارئ مباشػػػر : شػػكميف رئيسػػػيف
الساخرة، وقد كاف لمميتاقص وظيفتاف رئيستاف في ىذا العمؿ، كما ىي الحاؿ في العديػد مػف األعمػاؿ الميتاقصػية، 
ىما الوظيفة التنظيمية والوظيفة التفسيرية، وىما وظيفتاف متداخمتاف أحيانػًا، حيػث يطػؿ السػارد عمػى القػارئ مباشػرة 
ليبصػػره بمعمومػػات عػػف الشػػخوص أو األحػػداث، وقػػد يمازحػػو أو يحػػاوؿ نقػػؿ انتباىػػو إلػػى أمػػور أو أحػػداث غيػػر مػػا 

وقػػد تأخػػذ تعميقػػات السػػارد عمػػى األحػػداث أو الشػػخوص شػػكؿ التفسػػير متخػػذًا بػػذلؾ دور . يسػػرده عميػػو مػػف أحػػداث
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 حكػاـ بعػيف الشػؾ والحػذر إذ فػي حػاالتولكف يجب، في كثير مف الحاالت، أخذ مثؿ ىذه المعمومات أو األ. الناقد
 .    (28)عديدة يقـو السارد بخداع القارئ، قصدًا، وربما يخدع ذاتو أحيانًا أخرى

لقد أطؿ السارد عمى القارئ، في ىذه الرواية، منذ بدايات سرده لوقائع حياة جاروميؿ، ولقد أراد، كمػا يبػدو أف يزيػد 
سػػارد عمػػى مبلمػػح البطػػؿ الجسػػدية، مػػف أنػػؼ وذقػػف دقيػػؽ غػػائر قمػػيبًل مػػف السػػخرية مػػف بطػػؿ الروايػػة حيػػث يعمػػؽ ال

(. 32ص")!كـ كاف ثقيبًل رسـ المبلمح الدقيؽ هذا! عبء أف يكوف لممرء مثؿ هذا الوجه"يذكر بشكؿ القرد، بأنو 
بلمػح إف صعوبة رسـ ىذه المبلمح بدقة عائد، كما يريدنا السارد أف نفيـ، إلى شذوذ مبلمح ىذه الشخصية عف الم

المعتادة لبقية الناس، وبذلؾ يعمػؽ السػخرية خاصػة أف ىػذه التعميػؽ فيػو قػدر كبيػر مػف المػبسر إذ يمكػف لمقػارئ أف 
 يسأؿ عمى مف يكوف عبء ىذا الوجو ورسمو ثقيبًل؟ أعمى الكاتب، أـ عمى القارئ، أـ عمى الشخصية ذاتيا؟ 

اروميػػػؿ الشخصػػية وموىبتػػػو الشػػعرية المبكػػػرة، عنػػػدما ويتػػدخؿ السػػػارد مباشػػرة ليمفػػػت انتبػػاه القػػػارئ إلػػػى مػػؤىبلت ج
أكػػػؿ الجػػػد … إذا قفزنػػػا عػػدة صػػػفحات نصػػؿ إلػػػى فكػػػرة تمفػػت انتباهنػػػا بشػػػكمها اإليقػػاعي"يخاطػػب القػػارئ بأننػػػا 

وحيف ينفر أقراف جاروميؿ في المدرسة منو يتوقع القػارئ أف يكػوف  (.10ص " )خبز الشوكبلته الصغير… الحقير
جتماعية واقتصادية حيث أف جاروميؿ يسكف في فيبل كبيرة وينتمي إلى أسرة ثرية، قبؿ الثورة، ذلؾ راجعًا ألسباب ا

لكػػػف السػػػارد يسػػػارع ليكسػػػر ىػػػذا التوقػػػع وينبػػػو القػػػارئ إلػػػى أف ذلػػػؾ النفػػػور ال عبلقػػػة لػػػو باألسػػػباب االجتماعيػػػة أو 
الل الل ال تقمقػػوا إذ لػػيس فػػي "ي، االقتصػػادية، أي ال يعػػود إلػػى مػػا يسػػمى فػػي الكتابػػات الشػػيوعية، بالصػػراع الطبقػػ

نيتنػػػا أف نقػػػص عمػػػيكـ الحكايػػػة التػػػي ُقصػػػت آالؼ المػػػرات عػػػف طفػػػؿ األثريػػػاء الػػػذي يكرهػػػه زمػػػبلؤ  الصػػػغار 
ويقطػػع السػػارد . ويبػػيف لنػػا أف ذلػػؾ النفػػور يعػػود إلػػى تػػدليؿ األـ الزائػػد البنيػػا، كمػػا سػػمؼ ذكػػره(. 12ص )"والفقػػراء

أو الكػػبلـ الػذي يضػعو بػيف أقػواس، ليوجػػو القػارئ إلػى مػا عميػو أف يسػػتنتجو  السػرد، مػف خػبلؿ الجمػؿ المعترضػة ،
مف ذلؾ السرد عػف الشخصػيات أو األحػداث، فيقػوؿ معمقػًا عمػى إطفػاء النػور عنػد مجامعػة والػد جاروميػؿ لزوجتػو، 

وةل بحاسة لنبلحظ أنه منذ زواجه لهال لـ يكف يأخذها سوى في الظبلـل فيستسمـ لمشه"واضعًا ذلؾ بيف قوسيف، 
أي أنو يريد أف يقوؿ لمقارئ بأف العبلقة بيف والد جاروميؿ وأمو لـ تكف مبنية (. 02ص " )النظر الممس ال بحاسة

 . عمى عاطفة الحب بؿ عمى الشيوة الجسدية فقط
ويأخػػذ السػػارد ، فػػي موقػػع أخػػر، موقػػؼ الناقػػد، فيبػػيف كيػػؼ أف جاروميػػؿ الشػػاعر كػػاف يحػػتفظ بػػدفتر يسػػجؿ فيػػو 

يات الجديرة بالسرد، وال يسجؿ النوادر ألف األخيرة ال تظير صفات الراوي الشخصية، وكيػؼ أنػو كػاف يسػجؿ الحكا
المغامرات أو يخترع مغامرات يدعي أنيا حصمت لو شخصيًا، أو قرأىا في كتاب، بحيث تنقمػو تمػؾ المغػامرات مػف 

سارد يبيف ىنا عبلقة الواقع بالخيػاؿ، أو عبلقػة إف ال(. 422ص" )عالـ الجمود والفراغ إلى عالـ الحرية والمغامرة"
إذ لػػيس كػػؿ مػػا يحػػدث فػػي الواقػػع جػػدير بػػأف يسػػجمو األدب، بػػؿ إف األديػػب يختػػار ممػػا   الكاتػػب بػػالواقع والخيػػاؿر

. يحػدث فػي الواقػع ثػـ يعيػد إنتاجػو فػي خيالػو ليصػبح مػادة ذات قيمػة فنيػة، مػف خػبلؿ عمميػة الخمػؽ واإلنتػاج الفنػي
العمؿ األدبي ليس تسجيبًل لما حدث في الواقع بؿ لعبة لغوية تستعيف بالخياؿ إلعادة إنتاج مػا وقػع  ومف ىنا يكوف

إف السػارد يكشػؼ ىنػا، مػف موقػع الناقػد، كيػؼ تػتـ عمميػة الخمػؽ الفنػي وبػذلؾ تقػـو . أو ما يمكف أف يقع في الحياة
 .(29)مجرد كائف مصنوع مف الخياؿالرواية، ىنا بعممية انعكاس لمذات لتأكيد سمتيا األساسية بأنيا 

ويتجمى الميتاقص في أوضح صوره في بداية الفصؿ السادس، حيث يخاطػب السػارد القػارئ مباشػرة معمقػًا عمػى مػا 
قصو مف الرواية إلى حد ذلؾ الفصؿ، مبينًا أنو ال عبلقة لطوؿ الفصؿ بطوؿ المدة التي يغطييار فػالزمف الروائػي، 

ويبػػيف السػػارد كػػذلؾ أف ىمػػو ىػػو التركيػػز عمػػى جاروميػػؿ الشخصػػية . لمػػزمف الػػواقعي يبػػيف السػػارد، يجػػري معاكسػػاً 
الرئيسة في الرواية، أما األشخاص اآلخروف فػأىميتيـ تػأتي مػف خػبلؿ ظيػورىـ فػي حضػور البطػؿ فقػط، ومػف ىنػا 
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إلػى الشػعر الػذي  ثػـ يبػيف السػارد أننػا لػو نظرنػا. تركيـ الكاتب دوف أسماء كما يبػدو، كمػا سػبقت اإلشػارة إلػى ذلػؾ
قيؿ في الماضي، الماضي الذي غطتو الفصوؿ السابقة مف الرواية، لما وجدنا أنو بقػي منػو شػيء ذو بػاؿ أو قيمػة 

ويػػدور الفصػػؿ . فنيػػة، حيػػث لػػـ يعػػد أحػػد اآلف يتػػذكر جاروميػػؿ، الػػذي سػػقط شػػعره نتيجػػة تغيػػر الظػػروؼ السياسػػية
لػو، إنػػو ذلػؾ العامػػؿ الػػذي خصػية أخػػرى تمثػؿ النقػػيض ة بػؿ عمػػى شالسػادس، لػػيس عمػى شخصػػية جاروميػؿ مباشػػر 

إف ىذا الفصؿ، كما يرى الكاتػب أو السػارد، مثػؿ الجنػاح . كانت ذات الشعر األحمر تمتقي بو خمسة عف جاروميؿ
التػابع لمفػػيبل، أي أنػػو مسػتقؿ يمكػػف االسػػتغناء عنػو، لكنػػو يبقػػى مطػػبًل عمػى الفػػيبل ويمكػػف اإلطػبلع منػػو ومعرفػػة مػػا 

اسػتراحة هادئػة "إنو فصؿ يمثػؿ نقمػة نوعيػة فػي األحػداث ونػوع الشػخوص، وكمػا يقػوؿ الكاتػب إنػو  . ميايجري داخ
، مقابػؿ تفاىػة حيػاة جاروميػؿ والقمػع الػذي ارتػبط بػو (142ص " )أضاء فيهػا فجػأة رجػؿ مجهػوؿ مصػباح الطيبػة

حسػب تعبيػره " المرصػد"ة الرؤيػة أو إف أو الكاتب ينقؿ زاوي.وبمف مارسوه والذي يغطي األجزاء األخرى مف الرواية 
إف ىػػذا بػػبل شػػؾ يشػػير إلػػى .التػي مػػف خبلليػػا يػػرى شػػخوص الروايػػة وأحػػداثيا، إلػػى موقػػع أخػػر لتبػػدو الرؤيػػة مختمفػػة

ونبلحػػظ كػػذلؾ أف . ظػػاىرة تعػػدد األصػػوات فػػي العمػػؿ األدبػػي، وىػػو مػػا يعػػد سػػمة مػػف سػػمات أدب مػػا بعػػد الحداثػػة
األدبي ليجعؿ داخمػو خارجػو، كاشػفًا بػذلؾ عبلقػة الواقػع بالخيػاؿ، كمػا أسػمفنا،  السارد ىنا يقمب بوعي، داخؿ العمؿ

وعبلقػػة العمػػؿ األدبػػي بالتػػاريخ، حيػػث يشػػير ىػػذا الفصػػؿ إلػػى أف مػػا يعػػد عػػادة حقيقػػة تاريخيػػة ليسػػت، فػػي حقيقػػة 
مػا تػـ النظػر  األمر، إال وجية نظر، أو واحدة مف وجيات النظر  المختمفة حوؿ واقعػة أو موضػوع مػا، خاصػة إذا

 . إلى نفس الواقعة أو الموضوع مف زوايا أو مواقع مختمفة
أما الشكؿ الثاني مف الميتاقص، فيو، كما سمؼ، الباروديا، حيث يسود في جميع أجػزاء الروايػة  منػذ بػدايتيا حتػى 

لباروديػػػا ، كمػػػا ىػػػو معػػػروؼ، محاكػػػاة لمحتػػػوى أو لشػػػكؿ أو ألسػػػموب عمػػػؿ فنػػػي آخػػػر وا(30)والباروديػػػا . نيايتيػػػا
انزياحػًا عػف قواعػد كتابػة "وألنيػا كػذلؾ فيػي تعػد . الميتاقصية تصرح عف نفسيا بذلؾ وتميؿ إلى السخرية واليجاء

. "(31)معينةل وحفاظًا عميهػا فػي الوقػت نفسػهل ذلػؾ ألف العمػؿ المحػاكى يقبػع فػي خمفيػة مشػهد العمػؿ المحػاكي
فمنػػذ البدايػػة، ولكػػي يبػػيف الكاتػػب مفتػػاح شخصػػية . فػػي روايتػػووسػػنعالج ىنػػا أمثمػػة مختػػارة لتوظيػػؼ الكاتػػب لمبارويػػا 

الشاعر جاروميػؿ، أو السػمات  الػذي سػتطغى  عمػى تمػؾ الشخصػية إلػى نيايػة حياتيػا، أال وىػي القمػؽ وعػدـ الثقػة 
بػػالنفس والتػػردد واليػػروب مػػف مواجيػػة المواقػػؼ، وىػػو مػػا بينػػاه سػػابقًا فػػي سػػياؽ آخػػر، نجػػد أف الكاتػػب يضػػع، بػػؿ 

اروميػػؿ مػػع حشػػد مػػف الشػػعراء العػػالمييف الميمػػيف الػػذيف كػػاف لمنسػػاء مػػف أخػػوات أو خػػاالت أو أميػػات يحشػػر، ج
، وأسػػينيف، وماياكوفسػكي، وىولػػدرليفسػيطرة وتػأثير كبيػػريف عمػى حيػواتيـ، حيػػث يػذكر الكاتػب شػػعراء مثػؿ تراكػي، 
ية عمى أبنائيف، أو إخوانيف بسبب وليرمنتوؼ، ريمكو ، حيث ولدوا في منازؿ تسود فييا نساء كانت ليف سيطرة قو 

ويبػػػيف الكاتػػب كيػػؼ أف الميػػػدي وايمػػد وفػػرو ريمكػػػو كانتػػا تمبسػػاف ابنييمػػػا . شػػحوب طيػػؼ الرجػػػاؿ مقارنػػة بأطيػػافيف
، مما كاف يسبب القمؽ لمطفؿ عندما كاف ينظر إلػى نفسػو فػي المػرآة، وىػذا مػا (33ص )مبلبس البنات الصغيرات 

، وىػذا مػا ينطبػؽ عمػى (33ص " )لقػد حػاف الوقػت لكػي أصػبح رجػبلً "دما كتػب نجده في مذكرات جيري أورتػف عنػ
ولكف حشر جاروميؿ الشػاعر اليامشػي الػذي لػـ يعػد أحػد يتػذكر . جاروميؿ الذي سيمضي حياتو باحثًا عف رجولتو

مف السخرية  شعره، خاصة بعد موتو، كما تبيف الرواية الحقًا، بيف مجموعة مف الشعراء العالمييف الكبار يثير نوعاً 
ولعػػؿ السػػخرية أيضػػًا، ىػػي مػػا أراده الكاتػػب عنػػدما جعػػؿ . المريػػرة، وىػػذا مػػا أراده الكاتػػب فػػي روايتػػو السػػاخرة ىػػذه

جاروميػؿ يجػػد العػػزاء حػػيف الحػظ أف لريمكػػو، أيضػػًا، ذقنػػًا غػائرًا حيػػث كػػاف الػػذقف الغػائر يقمػػؽ جاروميػػؿ كثيػػرًا ألنػػو 
لقوؿ بأنو ليس ثمة ما يربط جاروميؿ بريمكو الشاعر المبػدع سػوى ذلػؾ الػذقف ويبدو أف الكاتب يريد ا. يربطو بالقرد

 . الغائر
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وعنػدما كػاف جاروميػؿ يعػود إلػى البيػت متػأخرًا، ىربػًا مػػف أمػو وسػطوتيا، وبحثػًا عػف اسػتقبللو ورجولتػو، كمػا يبػػدو، 
ضع كيذا أفضؿ مف اسػتدعاء اسػـ كانت األـ تأنبو  عمى تأخره فيركع أماميا طالبًا مغفرتيا، ولـ يجد الكاتب في و 
ياشارؿ بودليرل ستبمغ العقػد الرابػع " شارؿ بودلير حيث كاف دائـ التشرد والتسكع، وكاف مثؿ جاروميؿ يخشى أمو

، أف التسكع والتػأخر فػي العػودة إلػى البيػت ىػو، فقػط مػا يجمػع بػيف (223ص !" )مف عمرؾل وستبقى تخاؼ أمؾ
ع بودلير كاف ينتج عنو شعر عظيـ، فماذا انػتج تسػكع جاروميػؿ؟ يبػدو أف شخصيتي بودلير وجاروميؿ، ولكف تسك

ولمثػػؿ ىػػذا يػػربط الكاتػػب بػػيف حيػػاتي جاروميػػؿ ورامبػػو الػػذي كػػاف ألمػػو . اإلجابػة التػػي يريػػدىا الكاتػػب ىػػي ال شػػيء
مػف ذراعييػا،  عندما بمخ السادسة عشرة مف عمػره، انتػزع نفسػو لممػرة األولػى"وأخواتو سيطرة كبيرة عمى حياتو، لكنو 

إف ىػذا اليػروب ىػو (. 204ص )لكف أرثور رامبو كاف ييرب دائمًا، وأبدًا، وفيما كاف يركض، كاف يخمؽ قصائده 
وكػػأف شػيئًا شػػبييًا . منػػذ المحظػة التػي انتُػػزع مػف ذراعػػي أمػو، لػـ يكػػؼ عػف الػركض" مػا نجػده عنػػد جاروميػؿ الػذي 

أوؿ مػا نبلحظػو (. 24ص " )نابؿ بػؿ ىتػاؼ الثػورة السياسػيةليس ذلؾ انفجار ق. بدوي المدفع يختمط بصوت خطاه
ىنا أف رامبو انتزع نفسو مف ذراعي أمو بإرادتو الذاتية بينما نجد أف جاروميؿ قد احتاج إلى قوة أخػرى لكػي تنتزعػو 

مػف  ثػـ نبلحػظ أيضػًا أف رامبػو قػد تحػرر. مػف ذراعػي أمػو، أي أنػو مسػموب اإلرادة وال يقػوى عمػى اتخػاذ قػرار بذاتػو
ألنػػو انتػػزع نفسػػو بنفسػػو مػػف بػػيف ذراعييػػا بينمػػا ال يمكػػف لجاروميػػؿ أف يتحػػرر مػػف سػػيطرة أمػػو ألنػػو لػػـ ينتػػزع نفسػػو 

بػداع بينمػا كػاف جاروميػؿ يتجػو نحػو . بنفسو مف ذراعييا ولكننا نبلحظ أيضػًا أف ركػض رامبػو كػاف مصػدر إليػاـ وا 
ىتافات لثورة ستصبح، كما يػرى الكاتػب، رمػزًا لمقمػع وقتػؿ  اليتافات السياسية الفارغة مف أية قيمة إبداعية، بؿ ىي

اإلبداع، ومف ىنا وجػد الكاتػب فػي أبيػات الشػاعر التشػيكي فرانتيسػؾ ىػاالس خيػر تعبيػر عػف حػاؿ جاروميػؿ الػذي 
 يبحث عف رجولتو ويريد االنضماـ إلى الجماىير اليادرة عمو يحقؽ حممور 

 منفيًا مف بمداف الحمـ                                                    
 أبحث عف ممجأ في الحشد

 (.240ص . )وأريد أف أغير أغنيتي إلى شتائـ                           
إف جاروميػػؿ يريػػد اليػػروب مػػف عػػالـ الشػػعر والخيػػاؿ والحمػػـ واإلبػػداع الحقيقػػي إلػػى عػػالـ الواقػػع والحشػػود باحثػػًا عػػف 

جعؿ شعره شعارات سياسػية وشػتائـ تخمػو مػف أي إيػداع إذا مػا قيسػت بمقػاييس الفػف ممجأ، وىو عمى استعداد ألف ي
 .وبطبيعة الحاؿ، مف المعروؼ أف الشاعر ىاالس لـ ييرب مف عالـ الحمـ ولـ يحوؿ شعره إلى شتائـ. الحقيقي

الجمػػاىير  وتبمػػخ الباروديػػا أقصػػى حػػدود السػػخر المريػػرة حػػيف يػػربط الكاتػػب حػػاؿ جاروميػػؿ الباحػػث عػػف مػػأوى بػػيف
ودسػت عنػؽ … فمقػد قهػرت نفسػي  …أمػا أنػا  ":متخميًا عف ذاتو، بحػاؿ الشػاعر الروسػي ماياكوفسػكي فػي قولػو

إف ماياكوفسكي عمى استعداد لمتخمي عف التقوقػع حػوؿ ذاتػو ومصػالحو الشخصػية، . (244ص )" أغنيتي الخاصة
الثػورة البمشػفية فػي روسػيا، فيػؿ كػاف جاروميػؿ  حيػث كػاف جػزءًا مػف في سبيؿ قضية عامة يؤمف بيػا إيمانػًا واعيػًا،

ولكف الكاتػب  يريػد مػف القػارئ أيضػًا أف يتػذكر . في وضع مثؿ وضع ماياكوفسكي؟ إف اإلجابة بالطبع ستكوف ببل
أف ماياكوفسكي ىذا الذي كرس كؿ أدبػو لخدمػة الثػورة انتيػى بػو األمػر منتحػرًا، فيػؿ يريػد الكتػاب القػوؿ بأنػو مػات 

 .بة أممو بالثورة؟ ىنا تكمف السخرية المريرة في ربط حاؿ جاروميؿ بحاؿ ماياكوفسكيمنتحرًا لخي
أما الشاعر الفرنسػي الماركسػي السػوريالي بػوؿ إلػوار، فقػد وجػد جاروميػؿ فػي بعػض قصػائده خيػر تعبيػر عمػا كػاف 

ييا ألف الجستابو قػد يحسو مف مشاعر نحو الخادمة ما غدا التي تعمؽ بيا جسديًا، والتي كاف الحزف يطؿ عف عين
لكػػف جاروميػػؿ أسػػتغرؽ فػػي ذلػػؾ . أعػػدموا خطيبيػػا، فظمػػت نظرتيػػا باكيػػة وطفػػت مسػػحة مػػف الحػػزف عمػػى وجييػػا

كػػاف هػػدوء جسػػدها كػػرة ثمجيػػة لونهػػا : "الجمػاؿ الحػػزيف ، ولػػذلؾ كػػاف يستسػػمـ لسػػحر أبيػػات مػػف قصػػائد إلػػوار مثػػؿ
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صباح  الخير أيها الحزفل وأنت  مكتوب في األعيف التي "، أو "في البحر البعيد الذي يغسؿ عينيؾ"، أو "كالعيف
شػػػػاعر جسػػػػد مػػػػا غػػػػدا الهػػػػادئ وعينهػػػػا المتػػػػيف يحممهمػػػػا  بحػػػػر "، فأصػػػػبح إلػػػػوار كمػػػػا يقػػػػوؿ الكاتػػػػب "أحػػػػب
ولكف مف المعروؼ أف إلوار كاف شاعر الحب األىـ بيف الشعراء السوريالييف الذيف مجدوا الحػب (. 10ص)"الدموع

النقػاء "وقد كانت قصائد إلوار العديدة تحتفػي  بالحػب مػف خػبلؿ . يحقؽ التحاـ الذات باآلخروأعموا مف شأنو ألنو 
 .(32)"البسيط الذي يضفي القدسية عمى الشبؽ الوثني

وتطفي الباروديا عمى السرد في الجزء السابع مف الروايػة ر حيػث يػذكر المؤلػؼ عػددًا مػف الشػعراء مثػؿ ليرمنتػوؼ، 
وماياكوفسكي، الذيف ماتوا ولـ يجعموا حيواتيـ فػي خدمػة سػمطة قمعيػة، ولػـ يعيشػوا حيػاة  وبايروف، وىاالس، ولكر،

تافية، بؿ دفعوا حيواتيـ ثمنًا لمبادئيـ التي لـ يساوموا عمييار فمنيـ مف مػات فػي مبػارزة، ومػنيـ مػف مػات منتحػرًا 
التػػاريخ محوىػػا، و ظػػؿ شػػعرىـ ومػػف مػػات فػػي حػػرب تحريريػػة، وبػػذلؾ ظمػػت حيػػواتيـ تحػػتفظ بمعانييػػا ولػػـ يسػػتطيع 

، بعكس جاروميؿ الذي ربط شعره بالسمطة القمعية وحولو إلى شعارات تخمػو مػف أي إبػداع، كمػا (140ص)خالدًا، 
 .سمؼ القوؿ، فنسيو التاريخ ولـ يعد أحد يتذكره

بػارزة ليرمنتػوؼ  ولعؿ أطوؿ مثاؿ عمى الباروديا يقع في الجزء السابع حيث يجاور الكاتب في أماكف عديػدة، بػيف م
ومارتينوؼ، حيث لقي ليرمنتوؼ حتفو في تمؾ المبارزة فمات ميتػة مشػرفة خمػدت حياتػو، وبػيف مػا جػرى لجاروميػؿ 
مع ذلؾ الرجؿ الذي التقى بو في حفمة في بيت السينمائية الجميمػة، حيػث بػيف لػو ذلػؾ الرجػؿ سػوء أفعالػو ومػا جػره 

وقػػد انتيػى ذلػػؾ . د مػػف النػاس، وخاصػػة مػف المبػػدعيف الحقيقيػيفارتباطػو بمؤسسػػات القمػع مػػف مصػائب عمػػى العديػ
المقاء أو تمؾ المواجية، بأف حمؿ ذلؾ الرجؿ جاروميؿ في اليواء، وألقى بػو بقػوة خػارج النافػذة وركمػو بطريقػة مثيػرة 
لمسػػخرية، فظػػؿ جاروميػػؿ يعػػاني البػػرد القػػارس طػػويبًل فػػي الخػػارج عمػػى السػػطح اإلسػػمنتي، ممػػا أدى إلػػى مرضػػو 

ومػػع هػػذال هػػؿ عمينػػا أف نهػػزأ مػػف "ويعمػػؽ الكاتػػب عمػػى نيايػػة جاروميػػؿ ىػػذه بصػػراحة، . بػػالحمى ثػػـ إلػػى موتػػو
ولعمػػو أمػػر ال يحتػػاج إلػػى تعميػػؽ أف تعميػػؽ (. 112ص " )جاروميػػؿ ألنػػه لػػيس سػػوى محاكػػاة سػػاخرة لميرمنتػػوؼ؟

عػاش حيػاة تافيػة تخمػو مػف ىػدؼ، الكاتب األخير ىذا، ييدؼ ببل شؾ إلى إثارة السخرية مف حياة جاروميػؿ الػذي 
وكػػذلؾ مػػات بطريقػػة تبعػػث عمػػى السػػخرية واليػػزء، فمػػـ يحقػػؽ شػػيئًا ذا بػػاؿ فػػي حياتػػو ولػػـ يسػػتطيع كػػذلؾ أف يحقػػؽ 

، حيػػث أراد أف (140ص " )متحػػواًل إلػػى حػػرارة ونػػور"حممػػو بػػالموت ميتػػة مشػػرفة عمػػى المييػػب، عمػػى حػػد تعبيػػره، 
والمػػاء هػػو العنصػػر  "مػى المييػػب، لكنػػو يػػرى نفسػػو يمػػوت غرقػًا فػػي المػػاءيضػع نفسػػو مػػع الثػػورييف الػػذيف يموتػػوف ع

، إذ يػرى صػورتو فػي المشػيد األخيػر مػف (144ص " )المدمر لمذيف تاهوا في أنفسهـل في حػبهـل فػي مشػاعرهـ
، تنعكس عمى صفحة مياه بئر وعرؼ أنو سػيغرؽ فػي المػاء فأصػابو الفػزع ولػـ يعػد يػرى شػيئًا (113ص )الرواية، 

وكانت ىذه المحظة  نياية حياتو وبالطبع نياية ىروبو، حيػث تتػيقف أـ رامبػو مػف أنػو يرتػاح ولػف ييػرب، . ذلؾ بعد
، وكذلؾ تنتيي حياة جاروميؿ وىو ممسػؾ بيػد أمػو لكنػو، (113ص " )لف يهرب أرثور أبدًال كؿ شيء في انتظاـ"

 .بخبلؼ رامبو، مرىؽ أشد اإلرىاؽ
 

 :ةخاتمػ
خػتـ بيػا بحثنػا ىػذا، وىػي أف ظػاىرة االنعكػاس الػذاتي فػي الػنص، أي الػنص، تعمػؿ عمػؿ ثمة مبلحظة يجدر أف ن

. ، الذي أسس مػا يسػمى بالمسػرح الممحمػي(33)فكرة التغريب في المسرح، التي تحدث عنيا األديب األلماني بريخت
لتفكيػر والتأمػؿ فيمػا يػراه وىي فكرة تيدؼ إلى إبعاد الجميور عف التماىي الشعوري مػع مػا يػراه، ليبقػى قػادرًا عمػى ا

. ليكوف لمعمؿ الفني دور تعميمي، ال أف يكوف مجرد تفريخ لمعواطؼ والمشاعر كمػا ىػي الحػاؿ فػي مسػرح التطييػر
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إف االنعكػػاس الػػذاتي فػػي الػػنص يشػػير إلػػى أف الفػػف ال يعكػػس الواقػػع بسػػذاجة، بػػؿ إنػػو يبدعػػو أو يؤشػػر عميػػو، أي 
بتحويؿ دور المتمقي مف متمؽ خامؿ كسوؿ يتأثر بكؿ ما يراه أو يسمعو، إلى والتغريب يقـو . يجعؿ لو داللة معينة

متمػػؽ مسػػتطمع دائػػـ التسػػاؤؿ حػػوؿ مػػا رآه أو سػػمعو، وبػػذلؾ يصػػبح دور العمػػؿ الفنػػي إثػػارة األسػػئمة، بوصػػفو عمػػبًل 
اقص بأنواعػو، وىكػذا اسػتطاع كونػديرا فػي عممػو ىػذا، توظيػؼ أسػموب الميتػ. فنيًا، وليس التعبير عػف ذاتيػة المؤلػؼ

ليحػػوؿ موضػػوعو إلػػى قضػػية إنسػػانية عامػػة تعػػالج، بػػيف أشػػياء كثيػػرةر قضػػية القمػػع بأنواعػػو األسػػري، والسياسػػي، 
 .واالجتماعي التي تفقد اإلنساف إنسانيتو وتقضي عمى أي معنى إيجابي أو ىدؼ ساـ لحياتو
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 يػػخػػاريػػتػػي والػػروائػػال
 (لمروائي هاشـ غرايبة "أوراؽ معبد الكتبا "  ) 

 مراشدة ـعبد الرحي. د
 قسـ المغة العربية 

 -األردف-جامعة جدارا
                                                           

  ممخص
لقاتو بالتاريخ، إذ راحت الرواية العربػػػية في العصر الحاضر أف يتناوؿ الموروث السردي، وتعا ويتغّيايسعى ىذا البحث،  

توظؼ المورث السردي القػػديـ، ومقوالت التاريخ في الرواية الحديثة، وحاوؿ الباحػث الحالي الوقوؼ عمى أسباب ىذا 
ـ غرايبة، وقد وجد الباحث أف أنموذجًا، لمروائي ىاش( أوراؽ معبد الكتبا) التوجو، ورأى أف يتخذ مثااًل عمى ىذا النيج رواية 

ىذا الروائي قد شؽ طريقو بطريقة الفتة ومختمفة عف تجريبات روائييف عرب سابقيف عميو، كما ىو الحاؿ عند نجيب 
،التي استميـ األحداث التاريخية التي واكبت الصراع العربي ( يوـ قتؿ الزعيـ) محفوظ في روايػتو الثبلثية الشييرة، وروايتو 

التي حاكى بيا نجيب محفوظ تاريخيا طرائؽ السرد ولغة العصر الذي عاش فيو ( رحمة ابف فطومة)مي ،ورواية اإلسرائي
وكما نجد عند الغيطاني الذي حاوؿ استثمار العصر  ، ا لرحالة المغربي الشيير،(ابف بطػػوطة)صاحب الرحمة المرجع 

لمباحث الحالي أف الروائي عاد لعصر األنباط، الذي لـ يتناولو  وقد تبيف"  الزيني بركات" الممموكي ومػعطياتو في روايتو 
السيما فترة حكـ أسرة الحارث الرابع، وبدا أف االعماء الذي أصاب ىذه  المؤرخوف بشكؿ مقنع،  لتعريؼ القارئ العربي بو،

الباحث الحالي رأى في ىذه . بالمرحمة، ىو الدافع لمروائي ىاشـ غرايبة ليكتب روايتو ىذه، عمى غير عادة الروائييف العر 
الرواية ما يستحؽ أف يقدـ لمقارئ، ويرى فييا مجااًل لمنقد لما فييا مف طرائؽ سردية وأحداث ووقائع تتعالؽ مع التػاريخ،  
عطائيا حقيا مف الحضور في الساحة  ويأمؿ أف يكوف قد  وفؽ في ىذا النيج لتعريؼ القارئ العربي بأىمية ىذه الرواية ، وا 

 .دبية العربيةاأل
 

Abstract     

 This  research  seeks  to  highlight  the 

historical narrative  in  the Arabic novel as 

literary genre  that  has  a  full capacity to 

absorb other genres. In   addition, to  illustrate  

the effectiveness of this overlap between 

history and novel, this particular scholar took 

into consideration the applicable side of 

research so he chose the novel (Awraq Mabad 

Al_kataba) by    the      Jordanian       novelist   

Hashim Gharaibeh.  

In addition, this research focuses mainly on 

the historical existence for the Nabatenian 

state, which is considered as a topic inside the 

novel itself, and he tried to explain more about 

the effect of novelist to guide this presence, by 

exploiting modern narrative techniques. 

Hopefully, this research will be considered as 

a resource for the Arab narrative art.                

 : قدمةم 
 رى السؤاؿ المركزي الذي جعمني أتشابؾ مع أسئمة أخ

أوراؽ معبد )فرضيا عمي ىذا النص الروائي، الموسـو 
إلى أي حد يمكف كتابة التاريخ إبداعيًا ؟ :ىو( الكتبا

نفمت منو تساؤالت كثيرة، وىذا السؤاؿ قد يتفرع ، وي
 ،في جدوى كتابة التاريخ باإلبداع منيا ما يصب
إلخ ،ومنيا ما يدور حوؿ تقبؿ ذائقة ..الشعر، الرواية 

العصر ليذا النمط مف الكتابة، وقد يثير البػحث في 
مثؿ ىذه المسائؿ الجدوى والوظيفة مف إعادة كتابة 

تحوؿ التاريخ بيذه الكيفية ، ألف الخوؼ سيكوف مف 
عمى العصر الذي بات  النص اإلبداعي إلى وثيقة

موضوعًا لمنص، وبالتالي سيخسر النص اإلبداعي مف 
 .استراتيجياتو وفنياتو



 3122ديسمبر  – :3عدد         الثقافة واألدب   و في اللغات التواصل

 

105 

القمؽ الناجـ مف كتابة التاريخ بغير أدواتو وفنياتو، ومف قبؿ مؤرخيف، ىو اآلخر سيثير أسئمة معاكسة لما ذىبنا 
سر التاريخ، وكـ سيجري تشويو الواقع، وكـ ستخسر الحقيقة، إلى غير ذلؾ إليو، ومثاؿ ذلؾ مف األسئمة، كـ سيخ

كثير ىـ . مثؿ ىذه األسئمة وغيرىا، يحممني عمى إحداث مقاربة ليذا النص الروائي اإلشكالي. مف األسئمة
مكنة، وأحداث، وأ الروائيوف الذيف حاولوا الكتابة عمى التاريخ وفيو، وذلؾ بتناوليـ باختياراتيـ القصدية ألزمنة،

إال أف  وشخػػوص تشكؿ بالنسبة ليـ ولشعوبيـ،وأمتيـ، أىمية خاصة، وىذا ينطوي عمى مرجعية خاصة بيـ،
أو الزماف وما يدور فيو، وال أقصد ىنا توظيؼ المكاف أو الفضاء، كما  ،والكتابة عمى تاريخية المكاف ومشتمبل ت

نما أقصد ىو شائع، بوصفو عنصرًا مف عناصر تكويف النص الر  ف كاف مثؿ ذلؾ يؤخذ بعيف االعتبار، وا  وائي، وا 
السعي إلى اكتشاؼ خصوصية المكاف التاريخي في قدرتو عمى إنتاج معطيات وأفكار نصيو، تشكؿ في  

غالبًا ما كانت األمكنة واألفضية . سيرورتيا  الزمانية، وفي ذاكرة اإلنساف أىمػية خاصة، تؤثر عمى وجوده وحياتو
يا مجااًل لحركة الشخوص واألحداث، أما أف يكوف المكاف ىدفًا يراد تسميط الضؤ عميو، إلبراز تؤخذ بوصف

 .حضوره عمى الشريط الحياتي لئلنساف، وأف يكوف محفزًا لمتأريخ لو روائيًا، فمذلؾ نكية أخرى
عالؽ مف ىنا جاء مفيـو التلقد بدأ االلتفات إلى حضور تاريخية المكاف، وأثره في الذاكرة الجمعية منذ زمف بعيد، و 

، عمى أقؿ تقدير، منذ العصور، و يمكف رصد ىذه التوجيات، ورواية المراحؿ و بيف النص الروائي والتاريخي
أو أمة معينة،ىذه الروايات التي اتخذت بعدًا ممحميًا، بطريقة  مراحؿ إنتاج روايات طويمة تتناوؿ حياة شعب معيف،

، لتي تضمنتيا بعض األجناس العربية، عبر تراثنا العربي، والقصص اروبو بأخرى، ولف ندعي أف قصص الحأ
، وال ىي تمتمؾ مكونات تي فييا النفس الممحمي عند العرب، الطوي عمى ىذه األنماط مف الكتاباتأنيا تن

رد ى النمط التسجيمي السا، ال تتعد(2424-2332)، حتى روايات جرجي زيداف وعناصر الرواية التي نعرفيا اآلف
، ويقوؿ ىذا (2)" تاريخيات جورجي زيداف" ، في معرض الحديث عنيا وصفيا بلمتاريخ، حتى أف عبدا إبراىيـ

ل فيها بتأليؼ الروايات التاريخية بدأت تاريخيات زيداف بالظهور في الحقبة التي ازدهر االهتماـ:" الباحث
ف ىذه الروايات لـ تصؿ لممستوى المطموب مف عمما أ (1)"وتعريبها في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر

ذلؾ أف  الفني، رغـ أسبقيتيتا في مرحمة الكتابة الروائية العربية، إلى جانب غيرىا مف المحاوالت، حيث الحضور
في مراحؿ معينة : ر لكف يمكف القوؿ جنس الرواية ىو جنس وافد، عمى األغمب، عمى األجناس اإلبداعية العربية

، ال سيما السير عمى منواؿ الرواية الغربيةو  وائييف في بداية مسيرةالكتابة الروائية العربية،التقميد،حاوؿ بعض الر 
بعد أف ُترجـ لمغة العربية كثير مف الروايات، وغالبا ما كانت الشخصيات فييا واألحداث تتماىى، إما مع شخصية 

الكاتب يظير بيف شخوصو، أو يتمبس قناعا، ومف  الكاتب، فتبدو أقرب لمسيرة الذاتية، أو عمى أكثر تقدير كاف
 .السيؿ عمى المتمقيف كشؼ ىذه األقنعة

إف ىاجس إدماج التاريخ بالرواية، كاف يراود كثيرًا مف كتاب الرواية العربية، وىو ىاجس راح يتعّزز حتى في 
يرة التوكيد عمى الحضارة سالمراحؿ األولى لكتابة الرواية في الوطف العربي، لمشعور بأىمية ىذا الفعؿ في م

، وما يتضمنو التراث العربي مف منتجات ثقافية ىامة عبر التاريخ، وىذا ما حدا بالروائي جورجي زيداف العربية
لى مدى الرغبة (2441)الصادرة في عاـ (  الحجاج بف يوسؼ الثقفي) ليضّمف مقدمة روايتو  ، مضاميف تشيرا 

رأينا باختيارنا أف نشر التاريخ عمى أسموب الرواية :"الرواية، وىا ىو يقوؿفي استثمار التاريخ موضوعًا لكتابة 
أفضؿ وسيمة لترغيب الناس في مطالعتهلواالستزادة منه وخصوصًا ألننا نتوخى في جهدنالفي أف يكوف التاريخ 

 ذبمف حيث ج إذًا يحاوؿ التبرير لفعمو، ىو "كما فعؿ بعض كتبة اإلفرنج ال هي عميهل حاكمًا عمى الروايةل

 .      ، مف حيث وجود التاريخ في الرواية ليكوف حكما إيجابيًا عمى الرواية، ال حكمًا سمبياً التمقي لمتاريخ بكيفية مختمفة
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 :جدوى استمهاـ التاريخ روائياً 
 عند قراءة نص األمر الذي يمفت االنتباه في الرواية مدار البحث، ىذا التصنيؼ الذي قد يحار فيو المتمقي،

، فيؿ يعتبرىا رواية تاريخية ؟ أـ رواية مف نوع آخر، بمعنى، ىؿ يتناوؿ ىذا النص موضوعًا (أوراؽ معبد الكتبا)
ىروب  أـ ىو مف وجية نظرالروائي؟ التػاريخ، ليحكي ما فيو، ويؤرخ الروائي ألخبارعجز عف تأريخيا المؤرخوف،

ال سيما بعد ما تحطـ البعد اليرمي لمفنيات التقميدية التي  ت،وما تتضمنيا مف إنجازا مف الكتابة الروائية الحداثية،
 .لماذا يتجو الروائي،ىاشـ غرايبة، وىو الخبير بالكتابة الروائية، إلى ىذه األسموبية في نصوصو  كانت شائعة؟
و مف تناوؿ يجد في ارتحالو عبر الماضي إشباعًا لما يتوؽ إلي في ىذا النمط مف الكتابة اإلبداعية، لعؿ الروائي،

الرغبة في  ومف ىنا تظير وفي زمف بات يعيشو، ويرى فيو انكسارات لمواقع وخوائو، مسألة راحت تشغمو كثيرًا،
أف تضئ ما تراكـ مف عتمات في  ويمكف ليا تسميط الضؤ عمى مساحات يراىا مضيئة في تراثنا وتاريخنا القديـ،

 ىذا الماضي، ا، والسرد الروائي ىنا، يصبح وسيمة لعبورالحاضر، عند أخذ العبرة منيا، والنيؿ مف دالالتي
يستمد السرد نسقه مف ارتحاله الدائـ في الزماف والمكافل راسمًا تاريخ " مف منتجاتو اإليجابية، حيث  واالختيار

 . (0)"الكائف والكوف
لما ىو متداوؿ في الساحة والتخطي والتجاوز  يحاوؿ التجريب، سيجد أنو باستمرار القارئ ألعماؿ ىاشـ الروائية،

مثبًل، نجد المتمقي سيحار في ( ثقوب الخزاف) األدبية، ال سيما في مسيرة اإلبداع المحمي،فعندما كتب نصو 
ىذا التتبع ألعماؿ الروائي، يحممنا عمى عدـ (.  المقامة الرممية) تصنيفيا اإلجناسي، ومثؿ ذلؾ نصو المبدع 

 .العمؿ برويةالتسرع في الحكـ، ويدعونا لتناوؿ 
وفي ىذا العمؿ  واليدؼ مف الكتابة، قد نجد مفتاحًا ليذه الجدلية، عندما نبحث في مسألة األيديولوجيا في النص،

غالبًا،مسألةارتباط األيديولوجي بالنصوص، حيث ال  نشير إلى ذلؾ ألف التمقي الحديث لؤلدب يثير، ،(الرواية)
لؾ أف األدب بمجرد وجود لوألنه فعؿ لغويل وممارسة كتابية ذ" يوجد نص برئ مف وجية نظري،عمى األقؿ،

وفي غير  ، بوصفو منشئًا لمنص،لقد أشار الكاتب(4)"  مشحوٌف باأليديولوجيالمشّرٌب بها لعممية اختبار المواقعل
قاد لػ مف حيث عدـ تناوؿ المؤرخيف والن بغبف كبيرتجاه المكاف الذي جعمو موضوعًا لروايتو،مكاف، إلى أنو يشعر 

وحتى لو تناولوه عرضًا فكبلميـ لديو  بوصفيا مكانًا وفضاًء الشتغاالت األحداث والشخوص في الرواية، (بترا )
 .غير كاؼ أو مقنع، وغير عادؿ

نما لدى آخريف مف المتابعيف لكتابة تاريخ  المدينة التاريخية  ،( بترا) ىذا الشعور بالغبف ليس لدى الكاتب فقط، وا 
عماء ،فاعتقدوا بوجود تعمية الحضارية، وقد تأسس إحساس بالخيبة عف عدـ الكتابة عنيا،والتراثية و  ، لمساحة أوا 

، (1223)وليذا جاء التركيز في العصر الحاضر، وقت كتابة الرواية عاـ  (بترا)  جغرافية وزمنية وحضارية عف
بوصفيا مف عجائب الدنيا، بعد أف ( بترا)بػ وبنتجة ذلؾ كاف االحتفاء  عمى محاوالت إعادة االعتبار ليذه المدينة،
 .وضعت في سمـ تصنيؼ العجائب العالمية

كاف لو أثره في تغذية الرغبة في  وفي الواقع المعاصر، عمى مستوى عالمي، الرواية، ع، موضو ىذا اإلشيار لممدينة
 .صعيد أجناس أدبية أخرى الكتابة عف التاريخ روائيا، عند ىذا الروائي، وربما عند غيره مف المبدعيف، عمى

وىو المنخرط سابقًا في أبعاده الحزبية و السياسية التي ينتمي  أف الكاتب، كاف القصد مف إثارة البعد األيديولوجي،
كوف المدينة تشير إلى البعد  ،إلييا، قد شعر بالغبف،كما سمؼ، بعدـ التوثيؽ لفترة حساسة بالنسبة لما يؤمف بو

وبالتالي كاف انحيازه فكريًا،وانتمائيًا  بة لو، وتجذر لمقومية العربية،ولمحضارة العربية،الضارب بالعروبة بالنس
وىذا يتبيف مف النص الموازي  وحاوؿ االنتصار لو إبداعيًا، مف خبلؿ صنعتو وخبرتو، وتراثيًا، إلى ىذا المكاف،
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موحة األولى التي تبدأ الرواية بيا وقد لمعمؿ، ومف عتباتو التي توسؿ بيا عبر كتابتو ليذا العمؿ،حيث نجد في ال
تجولت في  شوارع بترال وسرت ....أنظر إلى كؿ شئ وكأنني أرا  ألوؿ مرة :"(التقرير)وضع ليا عنوانا مفتاحياً 

( فجأة)وفجأة كػ  وبيوت األنباطل واألسواؽل والمعابدل في الهواء مثؿ المجاذيبل كانت الصخور والسراديبل
فازت بترا : تفع لغط  المتجمهريف حوؿ كاميرات التمفزةل أماـ الخزنةل وارتفعت األصواتاألحداث الكبيرةل ار 

، ثـ بعد ذلؾ يجد القارئ في نياية ىذا التقرير في بداية (1).." فازت بترا فاختمطت عمّي األصوات والمشاعر..
ومف ذلؾ  تفاؿ األردف بيذه المناسبة،الرواية، نصا يشير إلى أف ىذه المسألة تتوافؽ وحكاية فوز بترا في الواقع،واح

وقد أعمف بأف الحدث أثار مشاعره، وقد أشار كذلؾ عف كيفية  يبدو ىذا الحدث بمثابة الحافز لمكاتب ليبدأ الكتابة،
أخيرًا وصمت حجرتي المتواضعةل :" توجيو إلى جياز الكمبيوتر ليبدأ الكتابة فور انفعالو بالحدث، فيا ىو يقوؿ

.. ئـ الكمبيوتر مفتوحًا بجانب سريري عمى حروؼ تضئ وتغمز لي كالنجـو  فرأيت فيما يرى النا ونمت..منهكًا 
ل يكتب هذ  هنا ال أدري مف منا نحف االثنيف ل اآلف(أوراؽ معبد الكتبا)غامر وأقرأ  رحت أتهجاها بفرح

 .(3)"الرواية
ير كذلؾ إلى مدى انشغالو بالحدث ومنتجاتو، ويش ىذا النص يشير إلى الحمـ الذي راح يشغمو ويحثو عمى الكتابة،

أوراؽ معبد )لينطمؽ باسـ الرواية  حتى وصؿ األمر بو إلى أف ييذي بالكممات التي بدت تظير عمى لسانو،
اف الذي كاف فيو وقت إشارة واضحة إلى المك (الكتبا ) كممة و (معبد)، وكما ىو معروؼ تشكؿ كممة (الكتبا

نما ىو قرار بالكتابة منذ اآلف، لحظة الفراغ مف إعبلف ، وأضيؼ ىنا إعبلف الفوز أف األمر ليس تقريرًا فقط، وا 
 .الحدث والدخوؿ في عباءة الكتابة 

ألف مشتمبلت  بأنو أقرب ما يكوف لمسيرة الذاتية،( أوراؽ معبد الكتبا)في رواية  ،(النص)قد يوحي ىذا التقرير 
، وتزامف ذلؾ مع حضوره لبلحتفاؿ المييب الذي أقيـ فييا، إال أف (تراب)التقرير تشير إلى حكاية وجود المؤلؼ في 

المدخؿ، وذلؾ عندما استند إلى تعالقات نصية /الكاتب حاوؿ إنقاذ المباشرة في ىذه الجزئية مف الرواية،الموحة 
لى ما يعرؼ بشعرية النص، تحيؿ إلى الخياؿ، مع سكاف بترا  مما،ح وتناوؿ مسردًا لمقاءاتو، فتناوؿ حكاية الحمـ، وا 

 المعروفة في السرد الروائي الحديث، ومثاؿ ذلؾ التقاء السارد، مف األنباط، وذلؾ باستخدامو تقنية االسترجاع،

لي :"...ويجري الحوار التالي متخيبل كاتبا يكتب( العراؼ)وىو يحمـ بقارئ حظ  عبر النص، وقع عميه ظميل فنظرا 
تقصد الكاتب؟ فرمى عمّي رزمة :أنت الكتبا؟ صححت له:سأؿ..ت كفيفبسط لعيل طا وابتسـلوعرض عمي قراءة

أنت مف تكوف؟فثارت زوبعة غبارعالية حالت بيني وبيف :محفوظة بجمد مترب الموفل تمقفتهاعمى راحتي وسألته
يف الذ تحمؿ المتمتقي عمى استذكار لغة األنباط، ،(فثارت زوبعة غبار)وسياؽ  ،(الكتبا)فكممة  ،(2).." العراؼ 

يطمقوف كممة الكتبا عمى الكاتب، ويضاؼ لذلؾ البعد الفانتتازي واألسطوري الخيالي مف حركة العراؼ واختفائو 
األوؿ الحمـ  :إلى أمريف دالليًا، كأنو الجاف، بعد تسميـ رزمة األوراؽ إلى الشخصية،ورزمة األوراؽ قد تشير،

مثؿ  بترا روائيًا، ليصبح مدونة لممتمقيف فيما بعد،والثاني،وىو كتابة تاريخ  بالمنجز الكتابي المنوي الخوض فيو،
ىذا السياؽ يضمرأف العراؼ أسند إليو ميمة الحفاظ عمى تاريخ بترا مف خبلؿ ىذه األوراؽ،وقد أعطاىا العراؼ 

وىذا  صفة الطقسية والقدسية بانتمائو لمعبد الكتبا،ثـ كأني بالعراؼ يريد نقؿ أخبار فضاء بترا مف جيؿ إلى جيؿ،
 .يتضح مف خبلؿ سؤاؿ العراؼ لمشخصية عف طالعو، ومينتو، ليضمف ليذه األوراؽ األماف والصوف

رأيت فيما يرى  النائـ :" مثؿ ىذا الحوار لـ يستمر ليعود السارد إلى المغة التي تحيؿ إلى واقع، وذلؾ عند السياؽ 
يحيؿ بشكؿ الفت  وبوصفو عتبة كذلؾ، خؿ النصي،ىذا التدا .(3)" آالت عجيبة ل وكاميرات المعةلورافعات ثقيمة

الضمني عند بعض أو ما يعرؼ بالمؤلؼ  المؤلؼ، الكبلـ متماىيا مع شخصية حيث يبدو إلى رواية السيرة،
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حيث تـ  لكف ىذا األسموب لـ يستمر،إلدراؾ الروائي لخطورتو في ثمب فنيات العمؿ الروائي، ،(4)الدارسيف والنقاد
لممحؽ أوالمتوازي،ليكوف بمثابةالبعدالمفتاحي لقضايا يمكف أف تثور خبلؿ القراءة،وىي وجية إنتاج ىذا النص،ا

ويمكف أف يضاؼ إلى نصوص  ىذاالنص ال يتجاوز ،مساحة الورقات الثبلث فقط،.نظر لمكاتب عمى أية حاؿ
 .موازية أخرى داعمة لو، الخاتمة مثبًل،واإلىداء في نياية الرواية

في ىذه  ما مدى عبلقة التاريخ بالرواية،:والذي يضغط عمى مسار بحثناوىو ألكثر إلحاحًا اآلف،لنعد إلى السؤاؿ ا
يمكف أف نقابؿ بأسئمة  وىؿ يخسر النص مف فنيتو عند حواره التاريخ والتراث وما إلى ذلؾ ؟ و الرواية بالذات،

 لواقع عندما يدخؿ إلى نص إبداعي،مف وثائقيتو واقترابو مف الحقيقة وا خىؿ يخسر التاري:مثؿ معاكسة، أخرى
لى حساسية تتعامؿ مف  واإلجابة عمى مثؿ ىذه األسئمة يحتاج إلى روية خاصة،...مثؿ الرواية أو الشعر وا 

 .منطمقات حيادية إلى حد بعيد
ة لقد تعرض لمثؿ ىذه األسئمة غير ناقد، ونطرح ىذه المعطيات ىنا ألف الرواية التي بيف أيدينا تفوح منيا رائح

أف النص التاريخي يمكف التعامؿ معو مف قبؿ  ،( G.lukacs) فقد رأى لوكاش  التاريخ والتراث بشكؿ الفت،
أف ينحرؼ "فممروائي يخرجو عف جوىر المسألة التاريخية،وفؽ مسػػارال ولو أف يتصرؼ بمعطياتو، الروائي المبدع،

وأف مسؤولية الروائي التاريخية  حس التاريخي،مع المحافظة عمى ال وأف يتصرؼ في شأنيا، عف وقائع التاريخ،
فالروائي  ألنو بمجرد أف ُيدِخؿ التاريخ إلى األدب يصبح عنصرًا أدبيًا، نحو أدبية العمؿ، وليس تجاه الوثائقية،

والروائي يتمتع بحرية في إبراز  ، ويمكنو سد الثغرات التاريخية بما يحمو لو مف تفاصيؿ،يخمؽ توقعات تاريخية
وما يتطمبو مف  شريطة أف يكوف واعيًا بتقنيات العمؿ الروائي، :ونضيؼ ،(22)"ى تبريرػإل حاجة دوف   رؤيتو

 .حتى ال ينزلؽ في دائرة الكتابة التاريخية ويغدو نصو خارج اإلبداع مكونات،
الممكف يرى الباحث الحالي أف الروائي،في عممو ىذا كاف واعيًا ليذه المسألة،وىذا النص يجيب عمى أف مف 

وفؽ ما تبيف مف مقوالت  وىذا ما ييدؼ إليو، إدخاؿ التاريخ لمنص اإلبداعي، ولمروائي الحؽ في سد الثغرات،
حيث حاوؿ الكتابة إلعطاء العصر حقو مف التوثيؽ عمى طريقتو وتصّرؼ بما تمكف مف  الروائي في ىذه الرواية،

خاصة وأننا نعيش في عصر تداخؿ األجناس  تبرير،وال حاجة لو لم مساحة إبداعية ُأتيحت لو عبر الرواية،
ويبدو الروائي في  وسعيو لمتجريب الكتابي في جنس الرواية، آخذيف بعيف االعتبار محاوالت الروائي، األدبية،

كما لو أنو غير ممتـز بمنيج محدٍد يقّيد مسارات  التجريب لديو،وىذا المنحى أفاده عمى  نصوصو اإلبداعية،
المحمية عمى األقؿ ومثؿ ىذا المسار ُيعّد مف األسباب  داعي وأثار حولو جداًل في الساحة النقدية،المستوى اإلب

 .التي جعمتو دائـ البحث عف شكؿ روائي متجدد ومختمؼ في آف
والتاريخ بوصفو تسجيبل لوقائع وأحداث، وأحواؿ  وفؽ ىذه الرؤيا لمتداخؿ بيف الرواية بوصفيا جنسًا أدبيا إبداعيًا،

وهذا هو تفسيراإلمكانات المحسوسة " ويصدؽ عمى الفرد والمجتمع والظواىر الطبيعية ونحوىا، مر بيا كائف ما،ي
المتاحة لمناس ليستوعبوا وجودهـل بوصفه شيئًا مكيّفًا تاريخيًالوليروا في التاريخ شيئًا يؤثر بعمؽ في حياتهـ 

أزمنة  ،ئي في التقاط ما يشاء مف التاريخانيات تدخؿ الروا، يتبيف لنا إمك(22)"اليوميةل ويعنيهـ عمى نحٍو مباشر
، قدمو في ثوب إبداعي يراه مناسباً مف وجية نظره،لي ليسمط الضؤ عمى مثؿ ىذه األشياء،...وأمكنة، وأحداثاً 

انحرافات قصدية تجتذب  المدمج باإلبداع، وىذا ما يضفي عمى النص التاريخي، ومتوسبًل لغتو وأسموبو،
لكي يتمقاىا بكيفيات ُتحدث لو فضاءات جديدة، لـ يعتدىا، ومتأممة،  متمقي لتسييره في قنوات معينة،ال/القارئ

ويمكف التمركز في ما ورائيات سياقاتيا لموصوؿ إلى نتائج ال يمكف الوصوؿ إلييا عبر التسجيؿ األميف والواقعي، 
 .المباشر لممشاىدات واألحداث  أو
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ىو وليس ىو في الوقت نفسو، والشخوص واألزمنة واألمكنة كذلؾ، وبشكؿ عاـ  ر،في الرواية يصبح الحدث والخب
أو المستعارة مف التاريخ لمرواية، تاريخية وليست تاريخية في اآلف نفسو، وكؿ  تكوف المكونات المستمة،

فيد الحصوؿ عمى وىذا بالنتيجة يجعؿ مف الم العناصرالمتوافرة في الرواية تصبح وجبة لذاكرة تتمقاىا بمذة خاصة،
مف وجود إضافات ال يمكف أف يزودنا  بعد قراءة العمؿ الروائي، عندما نتحقؽ، جديدة لكتابة التاريخ روائيًا،وظيفة 

 بيا الخبر التاريخي،وبمذة التمقي الموجودة في النص الروائي، وعػند الوقوؼ عمى مسائؿ أخرى يستشعرىا المتمقي،

 .د المؤرخو ال يقدميا أسموب سرد الخبر عن
،التي ليا خمفيات رومانسية، عند التعميؽ عمى الرواية التاريخية (F.Tegem) التفت إلييا إف مثؿ ىذه الرؤى،

، ف أف تستثمرىا الرواية التاريخية، لتتمبس الثوب الرومانسيالتي يمك وذكر أىمية العبلقة بيف الجوانب اإلنسانية،
عمى االىتماـ بإحياء الجوانب "لرومانسية في نظرتيـ إلى التاريخوليذا يذكر حرص كتاب الرواية التاريخية ا

األرض والطعاـ،والمناسبات الطبيعية، :اإلنسانية، بحيث تكوف الفترة التاريخية مبنية عمى أشد الحقائؽ وضوحاً 
ختص بعالـ اىو مواألخذ بعيف االعتبار م...والفيزيولوجية، وعمى األفكار والعادات والحركة الداخمية لنفس األمة

 .(21)"النفوس والقموب
السيما في مرحمة ما بعد  لئلفادة مف التاريخ ومكوناتو، مثؿ ىذه العناصر وغيرىا لفتت انتباه الروائييف العرب،

النيضة وفي ىذه المرحمة، كما نعمـ كاف المنيج التاريخي، ما زاؿ فاعبل في بعض الدراسات النقدية الشائعة 
محػة في ىذه اآلونة إلى توكيد بعض األبعاد التراثية والقومية،وتوثيقيا عبر بعض وأصبحت الحاجة م آنذاؾ،

في محاولة  القتراب مثؿ ىذه األجناس مف روح األمة واىتماميا بيا، السيما الشعر والرواية، األجناس األدبية،
 . إلعادة االعتبار لمحضارة العربية ومنتجاتيا أماـ الحضارات األخرى الوافدة

بدأت الدعوة إلى إحياء الفترات المجيدة في التاريخ القوميل " رواية التاريخية وشيوعيا في العالـ العربي،مع ال
، (20) "والعمؿ عمى تشكيؿ الوجداف الوطني عمى ضوئه بقصد إرساء الجذور التاريخية لمفكر السياسي والقوميل

-2422)ىا كتابات عمي أحمد باكثير عؿ أبرز ومف ىنا برزت موجة الكتابات الروائية ذات المنحى التاريخي ل
( 2422-2420)، وكاف عالمًا بالفمسفة والتاريخ وجورجي زيداف، كما سمؼ، ومحمد عبدالحميـ عبدا (2422

أما في األردف، فيشار إلى تأخر وجود الرواية فييا، تبعًا لعوامؿ سياسية (. 2420-2422)وعبدالحميد السحار
لزياد قاسـ التي ( القمعة)لتفات لمبعد التاريخي في الرواية متأخرًا،كما نجد أمثمة عمييا رواية تاريخية، وليذا جاء اال

 . 2433أنجزىا عاـ 
ـ .ؽ 3/4)رحمة حكمو ما بيف الذي حكـ وُأّرَخ لم حياة الحارث الرابع، تاريخيًا،( أوراؽ معبد الكتبا )تنقؿ لنا رواية 

في عصر كاف قمقًا، فكريًا وسياسيًا واقتصاديًا،  ارث وتسمميا لمحكـ،، وتستثمر موضوعًا حياة أسرة الح(ـ42-
ممكة األنباط بيف حضارتيف السيما وجود م وىذا ما يتطمب حاكما فذًا لو قدرة عمى التعامؿ مع المحيط الممتيب،

مرجعية في  لو ما يبرره، بوصفيا ثـ إف االستدعاء ليذه الشخصية التاريخية،. الروماف والفرس آنذاؾ: قويتيف
بأساليب  -االستدعاء –الحضارة العربية واإلنسانية وقد أضفى عمى النص بعدًا جماليًا ودالليًا خاصًا، بعد معالجتو

الذي يفرز  السياؽ  تحيؿ الواقع عبر النص ( Extra – Textual) حيث الشخصية المرجعية" وتقنيات حديثة،
اـ ل بدرجة إسهبالمعنى المميء والمثبت ثقافياً  صية المتميزةوالتاريخيل ويرتبط وضوح هذ  الشخأ االجتماعيل

وقد يقود ىذا االستدعاء  ،(24)"  ل والتاريخية التي ينتسب  إليها النص الروائيالقارئ في الثقافة االجتماعية
 المستدعاة إلى تنمية التفاعؿ بيف الماضي والحاضر، وىي عندما تصبح شخوصًا في النص لمشخصيات التاريخية



 3122ديسمبر  – :3عدد         الثقافة واألدب   و في اللغات التواصل

 

110 

فاعمة في الحدث الروائيل بفضؿ ما يحدثه وجودها مف توتر يدفع إلى الكشؼلعف كنه داللة " الروائي تكوف
 . (21)" االستدعاء

عودة قصدية والفتة وفؽ ما يتضح مف  مف قبؿ الروائي وتوظيفيا، العودة إلى أسرة الحارث الرابع ومممكتو،
ترجاع، والتمركز عمييا في الرواية، فاألنباط ليـ جذور عربية، مسارات السرد واألحداث التي يتـ مف خبلليا االس

في فترة تحتاج إلى توثيؽ أماـ إدعاءات الييود الموجود حفنة منيـ  مطموب وأساسي، والتوكيد عمى عروبتيـ أمر
يشوف في ىذا العصر في فمسطيف، والتوكيد عمى اليوية العربية، ىو نوع مف التوكيد عمى عروبة األمكنة التي يع

عاصمة لهالمف أهـ الدوؿ العربية   (بترا)  دولة األنباط التي اتخذت مف"عمييا وورثوىا مف سابقييـ، ذلؾ أف 
، وقد كاف وجود األنباط وجودًا مدعاة لبلىتماـ، بداللة الحركة (23)"الشمالية التي ظهرت في ببلد الشاـ

وجودىـ في الجنوب فمسطيف وجنوب األردف االقتصادية، التجارية خاصة، نظرًا لموقعيا الياـ، فكاف 
كاف الصراع " ، حيث (22)"استثمارًا لحػالة عدـ االستقرار بعد سقوط الدولة الفارسية وضعؼ حكميا لممنػطقة "حالياً 

الروماني إلى الزواج مف ابنة الحارث ( انتيباس/ ىيرود) و ىذا الوجود دفع  ،(23)" عمى المنطقة بيف روما والفرس
، وىذا ما تستثمره الرواية في إدارة األحداث، وسنوضح (24)لتأميف حدود الدولة الرومانية فيما بعد(  سعدات)الرابع 

 .ذلؾ عند حديثنا عف التحميؿ الفني ليذه المسائؿ
 :المتخيؿ السردي التاريخي في الرواية

لو  رواية بوصفيا جنسًا أدبيًا،يرى الباحث الحالي إمكانية الجمع بيف مقوالت التاريخ وخطابو مف جية، وبيف ال
سمتو وعناصره الخاصة بو، مف جية أخرى، رغـ الفروؽ الموجودة بيف الرواية والتاريخ،عند النظر لكؿ منيما 

ذا أخذنا بعيف االعتبار أف التاريخ يشمؿ لمادة المنجزة والمنتهية التي مّر عميها زمف ا"بشكؿ منعزؿ عف اآلخر،وا 
، والناظر لمرواية موضوع بحثنا، سيجد (12)"افة التأممية بيننا وبيف المادة المعنيةال بأس به ضمف حدود المس

لواقع ، ويمكف اإلمساؾ بيا أحداثًا وأزمنة وأمكنة وشخوصًا، تحيؿ إلى واقع ما،أو متخيؿ لو جذور ومرجعية في ا
ف بدت في بعض  ،مغي الواقعال ت وظروفيا وسياقاتيا، ،عالقة مع أفضيتيا، ثـ إف ىذه األحداث المتبو وتصوره وا 

فإف منتجات  وقعت في زمف بعينو، األحياف ال تتطابؽ معو، فالتاريخ إذًا كاف نسجًا ألخبار وأفعاؿ ومنتجات،
ألخبار ووقائع تطورت وأُلبست ثوبًا  أو ما يشبو التحوير، الرواية مف أحداث وأخبار وغير ذلؾ، ىي تحوير،

 .إف لـ تكف واقعية، فيي ممكنة الكينونة وممكنة التصور منتجة لتصورات متخيمة،إبداعيًا، فكانت آلية استظيارىا 
الروائي، في تعاممو مع المنتج التاريخي في ىذه الروائي كاف واعػيًا لمسألة عدـ االنزالؽ إلى دائرة النثرية ومف ىنا 

كتابة عف الرحبلت، ولكف بيدؼ استحضار تقنية ال: عبر المتخيؿ السردي، منيا ‘اتكأ عمى مسائؿ تنقذه مف ذلؾ
، (مادبا) إلى ( بترا)ال يقود إلى ما عرؼ مف أدب الرحبلت، وىذا نجده في السياقات التي تناولت الرحمة مف 

ولـ يقدـ أخبارًا لسيرورة أحداث بتتابعيا السردي المعيود، وبتسمسؿ  وسنوضح ذلؾ في حينو، ىذا مف جية،
يمضي في سمسمة أخبار ووقائع وأحداث، لكف سيره قد ال يكػػوف ( بد الكتباأوراؽ مع) المتمقي لرواية  منطقي،

منطقيًا، وليس مريًا، ذلؾ أنو سيجابو بالبلمنطقية  في سيرورة األحداث والوقائع،والشريط الزمكاني ال يتفؽ والتتابع 
ة المنطقية في العمؿ، ، ويسعى إلى إعادويعيد النظر ويفكر ويتأمؿ المعيود في الواقع، وىذا ما يجعمو يقؼ،

مقنتعًا ومنطقيًا، فسيرىؽ نفسو، ولكنو إرىاؽ فيو لذة، وسيجبر عمى إعادة ربط األحداث  بحيث ينتج خطاباً 
ىذا المنحى بدأ يأخذ طريقو في الكتابات العربية . في ذاكرتو لموصوؿ إلى شيء ممكف ونسجيا في نص متخيؿ

احترافًا ال " ربية، ويمفت االنتباه، ال سيما عندما تصبح الكتابة اإلبداعيةالمعاصرة، والحداثية، في مسيرة الرواية الع
ثارة لمسؤاؿ ال تقديما ألجوبة ، وىذا يحسب لصالح الرواية، ليست أية رواية، (12)"تقميدًال واستشكاال ال مطابقةل وا 
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نما الرواية التي تستند وتستوعب معطيات السرد الحداثي، ليذا نجد الموحات متدا ، وتتضمف وغير متصمة خمة،وا 
 .تقنيات االسترجاع، وتيار الوعي، وما إلى ذلؾ مف تقنيات 

الروائي، بيذه الكيفيات التعبيرية واألسموبية ينقذ روايتو مف متاىة الخبر واإلنشاء، ويتجمى في أفؽ الخياؿ 
 .ائيا لو أثره الخاص عند التمقيويرفع مف السرد التاريخي والحكاية التاريخية، لتصبح حكاية وسردًا رو  واإلبداع،

أو إذا أردنا االختصارحوؿ ما نحف بصدده اآلف، يغدو السؤاؿ  وىنا قد تبرز إشكالية التمييز بيف الرواية وماعداىا،
إف منطمقات التمييز بيف الرواية  :مشروعا حوؿ التفريؽ بيف الرواية والتاريخ، ويمكف القوؿ مف ىذه الناحية

بعد تمقييـ لمنص،وىـ  وافتراضاتيـ، ص والتاريخ، يستند إلى منطمقات المتمقيف ومرجعياتيـ،والتاريخ، وحتى الق
 .بالتالي األقدر عمى التصنيؼ لمنص المقروء، حيث كؿ جنس يكتسب إجناسيتو مف داخمو ومف مكوناتو 

ومف ىنا يأتي  ة،اإلنساف بطبيعتو فيو الحنيف لمماضي، لمزمف الذي يحتضف الجسد والروح، واأللفة معو فطري
الماضي ىو اإلطار ليذه  .وكؿ ما يسيـ في تشكيؿ وجوده وتكوينو وىويتو اىتماـ المبدع بجذوره وتراثو وحضارتو،

واالنفبلت منو انفبلت مف الوجود والحياة، وتسجتيؿ ىذا الماضي إبداعيًا أو في مقوالت ما تتخذ أشكاال  األشياء،
إف التاريخ في أبسط :" مف ىنا كاف القوؿ وعبلقاتو المتكونة عبر وجوده، تو،متداخمة مع البعد اإلنساني ومشتمبل

ونتفؽ في الوقت نفسو  (11)"معانيهل يعني التقميد الفطري لدى كؿ إنساف في حرصه عمى معرفة ماضيه وتذكر 
ل بار تابةل وراح يسجؿ أحداث حاضر  وأخإف اإلنساف عرؼ التاريخ بهذا المعنى منذ عرؼ الك:"مع القوؿ 

 .(34)"ليقرأها في المستقبؿ أناس ال يعػرفهـل بمعنى أف تسجيؿ األخبار يتـ بنظرة مستقبمية
وينقمو عبر قارئيف إلى  الروائي في ىذه الرواية، حاوؿ ويحاوؿ نقؿ الماضي والتاريخ القديـ إلى الحاضر،

ىو ال يريد ليذا الماضي الذي يتمركز  ،المستقبؿ، وفي الوقت نفسو يسقط فيو وجية نظره إذ يحاوره بكيفية إبداعية
عمى جزئيات منو، وعمى بؤر مختارة بعناية منو أف يّمحي، بؿ يعطيو صفة الديمومة عبر الزمف مف خبلؿ الكتابة 

 . عميو وتقديمو ليبقى ما بقيت القراءات لو 
ا، مف حيث اىتماـ الغرايبة أو إحداث مقاربة لما يجري عميو النص الروائي ىن ما ذىبنا إليو يفيدنا في تفسير،

عمى الرغـ مف توسبلتو  في صوغ مادتو النصية بيذا الشكؿ المتماىي في الرواية والتاريخ والعكس،( الروائي)
إال أنو أثناء ممارسة الفعؿ الكتابي لنصو، نجده أكثر حرصًا عمى التقاط كثير مف التفاصيؿ  بالبعد التخييمي،

نما ألىميتو القيمية في الوقت الحاضر، في الدقيقة، التي تحيؿ إلى التاري خ الماضي، ليس لماضيو فقط، وا 
وما يتصوره مف  استنياض أبعاد فكرية وأيديولوجية خاصة متناسبة ومعطيات العصر، تمس المتمقي العربي،
 الحارثل وأترعتال)مرجعيات تعف تراثو وحضارتو، فيو عندما يقع عمى أسماء لشخوص في الرواية مف أمثاؿ 

يستحضر بالضرورة مراحؿ ليا حضور في ( الخ ...وهبؿ وذو الشرى والعزى وهيرودوت وأليسار والكتبا  سعدات 
لى تراث عربي، لو جذور ضاربة في التاريخ وفذاكرتو الجمعية، بوص  .ينتمي إلى أمة عربية، وا 

ه األسماء وما اشتركت بو مف المتمقي عند معاينتو لمتفاصيؿ، وقراءاتو لسياقات نصية عمدت إلى توظيؼ مثؿ ىذ
يشعر ويتابع مدى التحوالت التي مّر بتاريخ ىذه األمة ومدى  أحداث أسيمت في تحوالت دولة األنباط آنذاؾ،

حضورىا المتميز أماـ الحضارات الكونية، والمتمقي الحالي يشعر بأىمية ذلؾ في ظؿ الشعور بالخيبة، والشعور 
اإلحساس بتراجعيا أماـ الحضارات األخرى، ومف ىنا تأتي أىمية مثؿ ىذه بانحسار الدفاع عف ىذه الحضارة و 

النصوص إلعادة البعث واالعتبار لقيمة حضارتنا العظيمة، وكأني بالروائي يشعر بيذا األمر ويرى مف واجبو 
 .الدفاع عمميًا عف ىذه المسألة، مف خبلؿ إنتاج رواية مف ىذا النوع
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وصيـ الروائية، مف المبدعيف، وتعالقت نصوصيـ سرديًا مع منتجات الماضي الذيف كتبوا عف التاريخ في نص
التاريخي، بعضيـ كاف موفقًا واآلخر كاف عمى النقيض، ال سيما عند انزالقو إلى مسألة التسجيؿ لموقائع واألخبار، 

روائييف العرب، في ومف الذيف أبدعوا مف ال. دوف أضفاء مسحة إبداعية تحتاجيا األساليب الروائية في الكتابة
حبلـ محفوظ وجماؿ الغيطاني، في مصر، وأالعصر الحديث، ىـ كثر حقيقة لكف األبرز بينيـ، ما كتبو نجيب 

يكشؼ ىذا النزوع عف وعي " الخ، ...مستغانمي مف الجزائر  وسميـ بركات مف لبناف، وزياد بركات مف األردف 
ال  –التاريخ  –وىذا ما يوحي بعبلقة ائتبلؼ بيف الروائي والتراثالكّتاب بكوف التراث يمثؿ السبيؿ إلى الحداثة، 

 .(14)" ىي السبيؿ إلى التجاوز واإلضافة  وتأكيد األصالة، اليوية،وتكامؿ ال تقابؿ، ذلؾ ألف إثبات  اختبلؼ،
إف " ـ ػ، ثمعػو تعامػؿة، إذا ما أحسف الػمثؿ ىذا النزوع لمماضي والتراث، لو ما يبرره في الدراسات النقدية الحديث

التراث ليس نصوصا جامدةل تحفظ في أمهات الكتب القديمةل بؿ هو الفكر الحاضرل يعيد الحياة لمنص التراثيل 
وسنتناوؿ بعض ىذه األسماء عند الحديث عف التاريخ وروايةاألجياؿ الحقا، في  ،(11)"ويزرع فيه روحًا جديدة 

 . ىذا البحث 
يسيـ إلى جانب ىؤالء األعبلـ، وعمى ( أوراؽ معبد الكتبا)غرايبة في روايتو يعتقد الباحث الحالي أف ىاشـ 

طريقتو الخاصة في دفع عجمة التحوالت لمسيرة الرواية العربية، وذلؾ الشتغاالتو عمى موضوعة التاريخ، ليس كما 
نما أعطاىا بعدًا حداثيًا ينسجـ وروح العصر الذي نعيش فيو، ولكف يحسب الباحث أف ىذا الروائي  ُكتب تقميديا، وا 

قؿ تقدير يقمؿ مف انتقى فترة ذات حساسية خاصة لئلنساف العربي مف جية، ولمرحمة كاد يطمسيا، أو عمى أ
 المرحمة، وىذا يدؿ عمىصادر كافية لمخوض في معطيات ىذه أقميا عدـ وجود م ، ربما ألسباب،شأنيا المؤرخوف

 .ىذا، وىذا ال ينفي إفادة الغرايبة الروائي مف تجارب السابقيف عميو الروائي إلنجاز عممو مدى الجيد الذي بذلو 
الماضي لو حضوره عند اإلنساف العربي بعامة، ولو حساسية خاصة عند المفكريف والمثقفيف، وىذا األمر /التراث 

تابيـ مف حيث تمركز كثيرمف الكتاب العرب في العصر الحديث عمى ىذه المسألة، لشعور ين يمفت االنتباه،
 تتميز المسألة التراثية" بضرورة الوفاء ليذا التراث بما يتناسب مع الوقائع والمستجدات الحضارية المعاصرة، حيث 

في واقعنا الحديث والمعاصر بحساسية مفرطة، ومف خبلؿ الموقؼ منيا تقاس أحيانًا،أو في أغمب األحياف درجة 
ى التوسؿ ، ومثؿ ىذه الحساسية تحمؿ كثيرًا مف المبدعيف عم(13)"عروبةأو إسبلـ المتحدث عنيا، سمبًا أو إيجابا 

 .، واستحضاره ليحضر بيذه الكثافة التي نجد مثميا في روايتنا موضوع ىذا البحث بالتاريخ، والتعالؽ معو

عف  ىنا قد يتبادر إلى الذىف مسألة تداخؿ التاريخي بالواقعي، ومدى تأثير ىذا التداخؿ، ال نريد أف نتحدث ىنا
 البحث، بقدر ما نود اإلشارة إلى أف التداخؿ بيف التاريخ والرواية لو ما يبرره، ىذه اإلشكالية بما يخرجنا عف جوىر

غفاؿ أي استثمار لجوانب أخرى إ، مع األخذ بعيف االعتبار عدـ الحديث، وفي األدب العربي بالذاتفي العصر 
وما فييا مف استراتيجيات ووظائؼ، وىذا ممكف  ة ومكوناتياومعطيات مف المعارؼ العامة بما يخدـ جنس الرواي

منطقة رطبة مف مناطؽ األدبل يرويها مائة جدوؿل " ىي( M.Forster)، فالرواية عند الناقد في الجنس الروائي
ىذه التركيبة  (13)"  كرة عصية مخيفة وغير منظمة إطبلقاً " ويرى كذلؾ أنيا  (12)" وتتحوؿ أحيانًا إلى مستنقع

تسمح لمروائي بالمعب الفني داخؿ النص الروائي وتعطيو فضاءات أكثر إطبلقًا وحرية ويبدو ىذا الناقد محقًا ، 
 .وىو روائي ولو خبرة في ىذا المجاؿ

، نية ومكانيةاإلحساس بقيمة مكونات الرواية، مف حيث أنيا تنطوي عمى أبعاد زم ومما يشجع الروائييف عمى ذلؾ،
ب مسيرة التاريخ، وكؿ األحداث والوقائع ليا إمكانية عبور التاريخ، كما ليا إمكانية عبور ىي في األساس في صم
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جنس الرواية، ألف مف ميمات الروائي أف يرى الواقع بالزمف، ولو أف يختار منو ما يشاء، وحسب بعض النقاد 
 .(14)"الذي تفعمه القصة أنها تروي الحياة بالزمف"  الحداثييف أف
عادة إنتاج ىذا الماضي، يختمؼ مف إنساف آلخر، مف حيث طريقة االرتداد إل ى الماضي، والتمركز عبره، وا 

التناوؿ، لغة ومضمونا، خاصة وأف لممبدع حساسية خاصة في فيمو لموجود والحياة والناس، ذلؾ أف الروائي 
، ماضيا وحاضرًا، عف مقوالتو الواقع ويحاوره، يتفاعؿ معو وينقده، ويعبر بالتالي وليا أف يسائؿ مثقؼ بطبيعتو،

، (02)"  إنساف ينجز مجموعة معينة مف الوظائؼ في المجتمع"ألف المبدع المثقؼ عمى حد تعبير إدوارد سعيد
 .عمى حد تعبير الجابري (02)" وفي جوهر  ناقد اجتماعي"وىو في الوقت نفسو

وفحص تمؾ األخبار .. .بأخبارهاضرة حا الماضيلمجموع عوارض " إذا كاف التاريخ كما يذىب أحد الباحثيف 
، فالرواية إذًا عند استمياميا التاريخ ىي خطاب جمالي تخييمي، يمكف ليا عبر (01)"عممية تنجز دائمًا في الحاضر

، تأخذ منو ما تشاء وتتجاوز،استقطاعا، عما تشاء، فتعيد بذلؾ، تحوِّر التاريخ، بما فيو وتحاورهىذا الخطاب أف 
، فتعيد مثبًل بعث الماضي بعيف الحاضر، وتشيد عميو وفؽ رؤى معينة، ومشيئتو واختياراتوفؽ منشئ النص و 

تبدو بعد إحالتيا إلى نص، تنبع مف مرجعيات الروائي مف جية، وتتشابؾ مع مرجعيات المتمقيف مف جية أخرى، 
 . وتبدو األخبار التاريخية وسياقاتيا المكانية والزمانية فاتحة نصية لمرواية

رواية تثير الحاضرل ويعيشها المعاصروفل بوصفها " الرواية التاريخية بأنيا ( G.lukacs) د عرؼ لوكاشلق
، والرواية حافمة بحـز مف األحداث التاريخية، والتفاصيؿ المستمة مف الماضي، لكنيا (00)"تاريخهـ السابؽ بالذات 

ويمكف أف توجد مستقببًل، خاصة مف حيث ما ترمز  تفاصيؿ يمكف أف نجد ليا مثيبًل في وجودنا حاضرا، وواقعًا ،
إليو مف دالالت، وتاريخ األنباط الذي يمتفت إليو ىاشـ غرايبة في روايتو، وفؽ ىذا المنظور ىو تاريخنا وحاضرنا 
الذي نحياه، رغـ أننا في العصر الذي يفصمنا عف األنباط ، ألنيـ امتدادنا التاريخي والجغرافي، ومثؿ ذلؾ يمكف 

 . يقاؿ عف أي روائي يمتفت إلى المسألة التاريخية في رواياتو  أف
ما ىي إذًا وظيفة الروائي الذي يعيش تاريخو؟ ويمكف اإلجابة عمى مثؿ  :قد يظير لنا، في ىذه المرحمة السؤاؿ

قد تحممو عمى إف الروائي في تعامبلتو مع المغة والوجود والحياة، يحاوؿ فيـ العالـ بطريقة ما، :ىذا السؤاؿ بالقوؿ
فاألنباط، بالنسبة لمروائي ىاشـ غرايبة،  فتبدو وظيفتو متجاوزة لمحقائؽ التاريخية، تجاوزالوعي السطحي لؤلشياء،

ليس مجرد أناس عاشوا في زمف معيف غارؽ في التاريخ، وال مجرد أمة كانت في سالؼ الزمف، ىـ بالنسبة لو، 
ميـ الكتابة لمعالـ، ومف أسيـ في عجمة النيوض باإلنساف عبر وفؽ ما يظير مف سياقات النص مف أسيـ في تع

مف ىنا يأتي التركيز مثبًل عمى مسألة األوراؽ، والكتبي ... تاريخو ، وىـ صناع حضارة أفادت منيا األمـ األخرى 
بع وأسرتو بوصفيا المكاف الذي يبث المعرفة والعمـ في العالـ، ومف مسيرة الحارث الرا( دار الكتبا)و ( الكاتب)

إنقاذًا لمكرامة اإلنسانية  (سعدات)سيتضح دفاعو المستميت أماـ الجبروت والطغياف،ومف ىنا كانت الرحمة إلنقاذ 
عمى المكاف الجغرافي الذي احتضف المقدس والبعث النبوي المتمثؿ  ، وتسميط الضوء( سعدات)متمثمة في خبلص

إذًا استحضار تاريخ األنباط، والتركيز . صمب،إلى غير ذلؾفي نقؿ مشيد يحي المعمداف وما يزعـ بأنو حدث ال
 .عمى وقائع معينة منو، مف قبؿ مثقؼ لو دالالت الفتة في ذىنية اإلنساف بعامة والعربي خاصة

مثؿ ىذا المنحى ،يشير إلى أف الروائي المتعامؿ مع التاريخ يختمؼ بالضرورة عف المؤرخ الكاتب، ويختمؼ عما 
يـ األشياء في الوجود والعالـ،عمى األغمب فيما مجردًا، والمساحة التي يتحرؾ فييا محدودة عداه، فالمؤرخ يف

عمى حد تعبير بعض  ألف التاريخ، بإطار، أقرب ما يكوف إلى الحقيقة، ويسعى بالتالي إلى محاولة تسجيميا،
أو التي  ،ف الرواية التاريخيةوىنا تكو  ،(04)" رؤية ما كافل والرواية تاريخ ما يمكف أف يكوف :" الباحثيف ىو
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وقد يقاؿ في ىذه المرحمة بضرورة االلتزاـ .  (01)" تاريخ متخّيؿ داخؿ التاريخ" تتمبس شيئًا مف التاريخ بمثابة 
، حتى ال تخرج الوقائع المػنوي بثيا والحوار معيا عف نطاؽ ف المقوالت التاريخية في الروايةبالحد األدنى م

ىذه المسألة يوجد خبلؼ بيف الباحثيف، فيناؾ مف يقؼ ضد مسألة اإللتزاـ، ويحاوؿ الممكف المتصور، وفي 
عمى أمانة الروائي في تعامبلتو يصر  ) G.Lukacs)، فالناقد لوكاش الروائي ىنا/العناف لخياؿ الكاتبإطبلؽ 

أمينة لمتاريخ "واية أف تكوفمع بعػػض الحقائؽ التاريخية، قدر اإلمكاف تجنبًا لتزييؼ الحقائؽ، ليذا يقررأف عمى الر 
 .       (03)"بالرغـ مف بطمها المبتدعل وحبكتها المتخيمة 

الروائي ىاشـ غرايبة، عمؿ بمثؿ ىذه المقوالت، وكاف أمينًا لتجربتو، الروائية الطويمة، وخبرتو، وتمكف مف التعامؿ 
ده عمى تقنيات السرد الحديثة،وعمى بفنية الفتة مع ىذه الحقائؽ،ليبعدىا عف التزييؼ، وذلؾ مف خبلؿ اعتما

التوسؿ بمغة تثير شعرية النص، مف خبلؿ استثمار السرد التخييمي في النص، إضافة إلى االستناد إلى معجـ 
لغوي يشعرؾ بالوجود داخؿ عصر األنباط وخارجو في آف، ثـ إف بعض الوقائع ستجد ليا سندا في الفترة الزمنية، 

لبعض المظاف، سيرى المتمقي دوف عناء ما جاء مف أخبار وأحداث، وحتى أسماء  موضوع الرواية، ومف الرجوع
 .ليا مرجعية واضحة، وبعضيا معمـو لدى المتمقيف 

نحف :" و سيتاؽ مثؿ(  -بمعف طيب أو ماشي الحاؿ –وكممة   طـ  –العممة النبطية  –سمعف) إف كممات مثؿ 
مائة وعشريف نبطيل في السنة السابعة والسبعيف في يـو ربعو الخامس عشر لقمر أصفر في عاـ ثبلث

ل دامت هيبته وعبل ف حكـ الحارث الرابع المحب لشعبهوهو العاـ السادس والثبلثوف م. وسبعمائة روماني
 .(02).." نجمه 

بطية التي تكثر عمى مدار الن  األسماء ، ويضاؼ إلى ذلؾ ولغتيـعالـ األنباط وطقوسيـ  إلى   البد وأف يشير
، ثـ إف الروائي يشير إلى أحداث بعينيا ترد في سياقات (الخ ... الميرا سعدات وكبلوبا و أليسار)  ، مثؿ وايةالر 

عمى هيرود وصمت األخبار إلى بترال بأف الحارث انتصر " الرواية ، مثؿ حدث انتصار الحارث في السياؽ التالي
ومف  (03) .."لى بترا لمتفرج عمى أبهة النصرف فاصطفت القبائؿ عمى جوانب الطريؽ مف دمشؽ إفي َجْممةْ 

وعمؽ عمييا بعض المؤرخيف بشكؿ  الرجوع لممظاف التاريخية سنجد مثؿ ىذه الوقائع قد دونت في كتب التاريخ،
ووقعت المعركة ( هيرود -انتباس)حيث شف الحارث حربا عمى( ـ01)فحادثة النصر ىذه حدثت سنة  متعجؿ،
الجوالف السورية، وانتصر الحارث عمى ىيرود، إثر خروج الفيمؽ الشامي مف يعتقد أنيا في ( جممة)عند 

، ولـ يكتؼ الروائي ببث وانتصر الحارث انتصارًا حاسماً ..، وانضمامو لصؼ الحارث (انتباس–هيرود)صفوؼ
نما ذىب إلى التوثيؽ في ىأخرى كدخوؿ قمعة مكاور في مادبا ىذا الحدث عبر الرواية، ومتثمو أحداث وامش ، وا 

لييا، التي يمكف الرجوع إ ،ي كتب التاريخ والمراجع المعتمدةمف مظانيا ومصادرىا، ف ،الرواية، ليذا الحدث أو ذاؾ
 . (04)وفؽ إحاالت الراوي المثبتة

نما يحاوؿ  ،كأني بالروائي ىنا عندما يوثؽ بيذه الطريقة في نصوصو الموازية ال يرى أف السرد التخييمي يكفي، وا 
وبالتالي ليعمؽ داللتيا وحضورىا  يف التخييمي والواقعي، ويمفت االنتباه إلى حقائؽ معينة لمتمركز عمييا،أف يربط ب

، ومحاولة األمانة في نقؿ المعمومات بيف الواقعي والتاريخي واضح ىنا التداخؿ. في ذىنية المتمقيف ليذه الرواية 
مف حيث الوعي  (G.Lukacs)لوكاش ذىب إليو  كانت مقصودة حسب ما سبؽ مف سياقات ، وىذا يتفػؽ ما ما

بضرورة األمانة، لكف ىذه األمانة ال تثمب العمؿ الروائي، إذا ما ُأحسف استخداميا، وشريطة أف ال تقمب الحقائؽ 
 .وقدسيتيا عند مف يؤمنوف بيا، ليذا نراه يتكمـ عمى الحبكة المتخيمة، والبطؿ المبتدع
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نما ليـ  واألحداث،المبدع عندما يقدـ رؤية لمشخوص  وال يقدـ شخوصا وأحداثًا، كما كانوا في الواقع تمامًا، وا 
أف عمى الرواية التاريخية أف ال :" فإنو يخدـ العمؿ ويقّوي مف فنيتو، وقد يرى آخروف  جذور تتشابو مع الواقع،

ف الطبيعي، حتى لو ، وىي وجية نضر ُتحتـر عند أصحابيا، لكف يبقى م(42) "تقبؿ ما هو دخيؿ عمى التاريخ 
وقد ينضوي في عباءة السرد التخييمي، وىذا  أف يدخؿ ىذا التاريخ بصورة تخييمية، تقّبمت الرواية التاريخ بمقوالتو،

مشروع في جنس الرواية، وبالتالي يبقى عمى الروائي أف يوظؼ تجريباتو ومعارفو في إخراج التاريخ بثوب لغوي، 
 .الرواية وعناصرىاوأسموب فني، يتناسب مع مكونات 

 :رواية حقب وأجياؿ" أوراؽ معبد الكتبا"
البلفت في ىذه الرواية تناوليا لمرحمة زمنية طويمة بعض الشيء، وىذا ما ُيشعر بأنيا تنتمي إلى ما 

وقد دار النقد حوؿ ىذه المسائؿ، في وقت تراجعت فيو النصوص الممحمية التي تتناوؿ  األجياؿ،( برواية)عرؼ
أو تنيض إلبراز بطؿ ما بشكؿ مضخـ قد  مف األمـ،أو شعب مف الشعوب، في عصر ما، وتجسد، تاريخ أمة

 .يصؿ حد البطؿ األسطوري
وكتابتيا بالشكؿ الذي خرجت عميو، يمكف أف تقدـ وجية نظره، باتجاه الحقبة  أف الرواية، لقد وجد منشئ النص،

إف الروائييف نادرًا ما :" النقاد في ىذه المسألة موضوع النص، وتقود لحقيقة متخيمة يؤمف بيا ،ويذكر أحد
ولو استطاعوا ذلؾل فربما كاف مف  يفصحوف في مقاالٍتل أو يومياتل عما كانوا يرموف إليه في رواياتهـل

 .( 42)"  المحتمؿ أال يكتبوا الرواية أصبلً 
أف رواية :" عبد ا عبد البديع يرى ،واحد مف الباحثيف، فيذا ىذا النمط مف الكتابات الروائية  لفت انتباه غير

، ويرى أف الكاتب في ىذه (41)"تعُد مف المؤثرات األجنبية في الرواية العربية المعاصرة –هكذا سماها  –األجياؿ 
ذورًا ليذه ويمكف أف نجد ج ،(40)" يهتـ بتقديـ نماذج عف جيؿ مف األجياؿ لأو طبقة مف الطبقات"الروايات 

، الذي (G.Roman-2333-2443)عمى أيدي روائييف مف أمثاؿ جوؿ روماف  الغرب،في المسألة وتطوراتيا 
عمى مدى سنوات القرف  أف يؤرخ لمحياة الفرنسية،( يوحنا كريستوؼ) حاوؿ في روايتو الطويمة الموسومة 

ذه مف عشرة أجزاء، ويمكف أف نجد صدى لمثؿ ى( 2421 – 2424)العشريف، وصدرت ىذه الرواية ما بيف عاـ 
الكتابات في الوطف العربي،لكف بكيفيات أسموبية مختمفة وبنكيات عربية الفتة، ونقصد بالصدى ىنا، تناوؿ فترات 
طويمة مف األزمنة التي تتضمنيا رواية ما، ومف ىذه الروايات في الوطف العربي ما نجده عند نجيب محفوظ، كما 

، التي  تتناوؿ (ميرامار)وكما فعؿ فػي رواية  ،(2444 -2422:)ثية، التي تغطي أحداثيا األعواـفي روايتو الثبل
الزيني )، وذلؾ  بعد خروج األوروبييف منيا، وعند جماؿ الغيطاني في روايتواثيا ما جرئ في مدينة اإلسكندريةأحد

ـ في وقد نجد تناواًل لمكاف بعينو،وجيؿ بعينو، كما فعؿ زياد القاس. ، التي تحاوؿ تناوؿ عصر المماليؾ( بركات
، عندما كتب عف تاريخ عماف في مرحمة بعينيا والجيؿ الذي عاش فييا، وكما فعمت سميحة (أبناء القمعة) روايتو 

 (.شجرة الفهود )خريس في روايتيا 
والتي تأخذ مساحة، في ىذا البحث، وعبر الرواية التي ‘التي نحف بصددىا إف التاريخ يتداخؿ عبر رواية األجياؿ،

خ موضوعًا ليا، ويبدأ االشتغاؿ بأىمية التاريخ في النص اإلبداعي، الروايتة ىنا، بمدى تداخمو في تجعؿ مف التاري
، وتغير المفيومات عبر األزمنة وتشابؾ المرجعيات، شارة ىنا، إلى أف تداخؿ الثقافاتذىنية الناس، وتحسف اإل

، مفيومًا، في معناىا المغوي يخ محصورةلـ تعد كممة التار  .جعؿ مف مفيـو التاريخ متغيرًا ومتحواًل في آف 
التقميدي، بؿ صار ليا احتماالت معنوية متغيرة، وتستند ىذه االحتماالت إلى تساؤالت منيجية ومبررة، فيمكف أف 

ل ويتساءؿ الفيمسوؼ وسرد ما جرى فعبًل في الماضي يتساءؿ المؤرخ عف صناعته فيعني بالتاريخ تحقيؽ" 
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هذ  التغيرات الكونيةل هي ...إنه التاريخ : عما يميز  عف سائر الكائناتل فيقوؿ أيضًا عف ماهية اإلنسافل
ولو عرضيًا كممة  عندما نستعمؿل وجداف اإلنسافل ذاتهل هذ  هي المفاهيـ التي تتداخؿ حتمًا في أذهاننال

جعيات المختمفة، ، مثؿ ىذه المفيومات وغيرىا، تتأسس لدى أصحابيا، وتنشأ مف تداخؿ في المر (44)"  التاريخ
 .وىذا ما يثير كثيرًا مف الجدؿ، ويتخذ إجابات متحولة تبعا لحركية األجياؿ في الحياة والوجود والعالـ

ىذا المعطى الياـ موضوعًا ليا، وتجعمو مكونًا، ورافدا أساسيا في السرد، وىذا (  أوراؽ معبد الكتبا) تتخذ رواية 
 قائع في الرواية،إضافة إلى المعجـ المغوي لمروائي في سياقاتو،ما تشي بو األحداث والشخوص وحركية الو 

والمتمقي ليذا النص الروائي سيترحؿ عبر أزمنة وأمكنة اختيرت بعناية الفتة، ويتمثؿ رسمًا يمكف تمثمو عبر واقع 
ارث كاف، ودليمنا عمى ذلؾ تمؾ الرحمة التي قامت بيا مجموعة مف الشخوص، وقد تـ إرساليا بميمة مف الح

الكتبي )والتي أرسمت بقيادة ،(سعدات )واليدؼ منيا كاف إنقاذ ابنة الحارث ،(هيرود الروماني)الرابع باتجاه
( العموني شيمكار) ، وفي الوقت نفسو أرسؿ معيـ بعض المعاونيف سرًا، ومنػػيـ ( الوباؾ) ومساعده  ،(سفياف

جموعة في الطريؽ إلى مادبا، ثـ أصبح شخصية فاعمة الذي بدأ ظيوره تدريجيا عمى ىيئة الدواج، وانسؿ بيف الم
جدًا وتدير األحداث، وتسيـ في إنجاز الميمة، لكف مثؿ ىذه الرحمة لـ تكف رحمة استكشافية، كما نجد في أدب 

نما كانت ميمتيا عسكرية بحتوالرحبل ، ويتضح مف مسير الرحمة التي توسمت اإلبؿ لمتنقؿ، عمى شكؿ قافمة ت وا 
، وذىب إلى إظيارىا بوصفتيا كف مف رصد بعض المواقع الجغرافيةإف الروائي تم (.عقوب السبأيي) يقودىا 

ثـّ مرورا بعماف ثـ باتجاه  (بترا)محطات ميمة لتشكؿ تثويرًا لقضايا ودالالت عند قراءتيا، فقد بدأت الرحمة مف 
وتضرب في الصحراء لتصؿ  ،(أنتباس/هيرود)، حسب األوامر واألخبار التي تستػػطمعيا القافمة عف حركة امادب
مكانًا ميمًا تستغرؽ مساحة ( مادبا)، وىي التي تتأجج بيا األحداث، وتصبح (مادبا/مكاور)، فقمعة (مادبا)إلى 

 .زمنية ومكانية الفػتة في مسيرة الرواية
الي، عمى لساف حاوؿ السارد أف يرصد المتاعب وثقؿ األزمنة واألمكنة عمى الشخوص، كما نجد في السياؽ الت

القفار الموحشة التي عبرتها ... أثناء المسير الطويؿ ال أجد حيمة أفضؿ مف أحبلـ اليقظة :" السيد الكتبي
نفزع مف شح الميا  وسطوة الشمس . .البيداءالقافمةل تشعر أننا أصغر مف ذرات الرمؿل وأضعؼ مف رياح 

محطتنا : قاؿ قائد القافمة :" ساف الشخصية نفسيا ، وفي مكاف آخر نجد السياؽ، وعمى ل(41)" وحركة الرمؿ
، ىذا الرصد كاف بمثابة الرسـ بالكممات لؤلشياء المحيط والبيئة (43).." التالية مأدبا سنستريح بعد فرسخيف تقريباً 

 .التي تحيط بالقافمة بيدؼ انعكاس ذلؾ عمى وجية النظر في الروية والمراد بعث دالالتيا أماـ المتمقيف
الميمة أيضا كاف ليا بعد، يصب في خدمة إبراز أسرة الحتارث الرابع، وتمكنيا مف مسؾ زماـ األمور في /مة الرح

جتيا بعد االنتصار  الدولة النبطية آنذاؾ وتبياف المساحة التي تسيطرعمييا جغرافيًا، وتستشرؼ ما سيكوف بنتي،
يف بعد ذلؾ التحوالت المفصمية في مسيرة حكـ ليتب(  الميرا سعدات)في القمعة وخبلص (  هيرود)عمى جماعة 

شر التي فكانت الرحمة بمثابة اإلرىاصات األولى لتخميص القرى الع ل(دمشؽ ) الحارث الرابع وبسط سمطانو حتى
، وبالتالي ظيرت قدرت أسرة الحارث الرابع وحنكتيا في إدارة شؤوف المممكة في أوقات كاف يسيطر عمييا الروماف

 .(الروماف والفرس ) بلؿ حضارتيف قويتيف عصيبة، وفي ظ
عاما، وقد تـ ( 41)وغطى السرد الروائي ما يقارب  عاش في كنؼ الحارث الرابع، الرواية تقدـ مسيرة جيؿ بعينو،

الحارث ي الرابعة والسبعيف مف العمرل وفي سنة حكمه الثانية : " ...إعبلف ىذا الزمف في السياؽ التالي
ـّ عف الوهفواألربعيفل غير أنه  ، وفػي ىذا السف كانت معركتو األخيرة مع (42)"  لـ يكف في قسماته ما ين

عصرًا انطمقت أبواؽ النصر، وُنصبت أقواس الغار عمى مداخؿ بترا، وارتفعت "الروماف، حيث عاد منتصرًا 
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، ثـ بعد (43)"بترا  عاشت...عاش الحارث ..أىبًل بالجند المغاوير ..عاد المنتصر ..عاد الممؾ : األصوات تيتؼ
المتحّكـ، ولذلؾ مغزى ( شيمكار)الناسؾ مف قبؿ ( نسرو ) ذلؾ تحدث فتنة وتغمؽ الرواية بخاتمتيا عمى مقتؿ 

 السمطة ، والصراع عمىاألمـ في الرواية، مف حيث أف الفتنة ىي مف العناصر التي تقّوض الشعوب وتنخر عزيمة
وفي التفاصيؿ التي  سيقاتو روائي حاوؿ متابعة إنجازات ىذا الجيؿ فيثـ أف ال. يقود لنتائج تتياوى فييا عروش
وطرؽ  ، والعادات والسموكيات،موحات، كالتي تتناوؿ طرز المعمار، والميرجاناتركز عمييا الحديث في بعض ال

، (رعتاأت)و الربة (  زلؼ)التفكير ف أثناء الحوار بيف شخصيات، اختار أف تمثؿ نماذج مف المجتمع ،كالحكيمة 
 .الخ( ..شيمكار)والقائد ( سفياف)والوزير ... صاحبة المرقص ( ناوند)والراقصة 

ومف الرجوع لممصادر التاريخية نجد أف الشخوص و األحداث في ىذه الرواية  مستمة مف الماضي، وتـ محاورتيا 
، فنجد مثبلً  في الواقع أف واسترجاعيا لمحاضر، وذلؾ عف طريؽ السرد التخييمي، وقد ذكر المؤرخوف ىذه األخبار

وىو ابف الممؾ عبادة الثالث والوريث الشرعي لو، ( ـ 42 –ـ .ؽ 3/4) حكـ الحارث الرابع كاف فعبًل ما بيف 
 .، ونجد مثيبًل لمشخوص التي وظفت في الرواية كذلؾ(44)وتعتبر فترة حكمو مف أطوؿ فترات حكـ مموؾ األنباط 

نما ح وسموكيات الشخوص في ىذه  اوؿ في ىذه الرواية أف يبث كثيرًا مف عادات وقيـولـ يكتؼ الروائي بيذا، وا 
، وتمكف مف رصد الطقوس الشعائرية، وقدـ بعضًا مف منتجات حضارة األنباط في العصر موضوع المرحمة

 الرواية، ليشير، بطريقة أو بأخرى إلى مدى التقدـ الحضاري ليذه المممكة، وليذا الجيؿ الذي عاش في كنؼ
، يتمتكف ىاشػـ غرايبة مف تسميط الضؤ عمى المرحمة التاريخية التي وبيذه األسموبية في العرضالحارث الرابع، 

 .(12)كاف يعتقد أنو أغفمة، أو جرى تعميتيا مف قبؿ المؤرخيف، كما سمؼ 
مرقمة، أو أف العنوانات لّموحات والفصوؿ قد جاءت بأسماء الشخوص، وليست  البلفت كذلؾ في ىذه الرواية،

، وشكموا ـ حضورىـ التاريخي في عيد الحارثبأسماء ألحداث بعينيا، واألسماء غالػػبًا ما تقود إلى شخصيات لي
الروائي، ووفقا ىذا األسموب يمكف أف يشير أيضًا إلى محاولة . ُنخبًا قيادية لمجيؿ الذي دارت عميو أحداث الرواية

ف، منتقاة بعينيا، ويمكف ليا أف تشكؿ بؤرة تثير قضايا لدى المتمقي ، تسميط الضؤ عمى مراحؿالختيارات مقصودة
، فبدت ىامشية ال تخدـ النص الروائي، ولـ يدر عمييا السرد، مف ذلؾ مثبل الزمف ويبلحظ وجود أزمنة تـ إغفاليا

ىـ ما حدث في المستقطع قبؿ مبلقاة القافمة لمعموني، فتغيب األحداث واألزمنة المصاحبة ليا في عماف، ألف األ
 (.الميرا سعدات) إلنجاز الحدث العظيـ، وىو تخميص ،(قمعة مكاور) الطريؽ إلى

في زمف كانت الحضارة تتقدـ وتتوىج،  ،(بترا) عاش في  المراحؿ التي تناوليا النص تركزت عمى جيؿ بعينو،
ورس ػرغـ التغييب الذي م ياسيا،جغرافيًا واقتصاديا وسػ نظرًا لموقع بترا الحساس في الحضارات العالمية آنذاؾ،

ونشير ىنا إلى أنو قبؿ صدور الرواية بقميؿ، تـ إعبلف بترا بوصفيا مف  .عمى ىذه المرحمة، وعمى ىذا الجتيؿ
في األردف، سعيًا إلى ( 2442)عجائب الدنيا، ثـ تأسيس الييئة العربية لمثقافة والتواصؿ الحضاري، وذلؾ عاـ 

ف الياـ ولحضارتو عبرالتاريخ، وقد كمؼ بعد ذلؾ العديد مف الكتاب مف قبؿ وزارة الثقافة إعادة االعتبار ليذا المكا
 .      لمكتابة عف بترا بأبعادىا التاريخية والحضارية والفكرية عبر الزمف األردنية،

إلى مراحؿ  وبعودتنا لتسمية الموحات، يمكننا الربط بينيا وبيف محاولة الروائي تقسيـ فترة حكـ الحارث الرابع
نما تقسيـ ينبع مف مدى  مفصمية، يراىا ىامة مف جية نظره، لكف ىذه التسمية ليس تقسيما بأزمنة رياضية، وا 

 . اشتغاالت بعض الشخوص، وأثرىا في األزمنة التي كانت فاعمة فييا 
تكامؿ، يسرد تبدو وكأنيا منتج نصي م كؿ لوحة مف لوحات الرواية،والمسماة باسـ شخصية مف شخصيات الجيؿ،

وىمة حكايات تصب في مسيرة القص، وفي الوقت نفسو رغـ الترابط التتابعي بيف الموحة السابقة والبلحقة، لم
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تماـ العمؿ يستطيع الربط بيف مجمؿ الموحات بعد إعادة ترتيبيا في ذىنو، وىذا كما األولى، إال أف القارئ عند إ
ثـ إف ىذا األسموب قد .التي شاعت كتاباتيا في العالـ العربي ىو معروؼ نجده في مسارات الروايتات الحديثة،

وفي لوحة  عندما يشعر القارئ بقصة قد تتتوّلد عنيا قصة أخرى، ،أو يقترب منيا،(قصة اإلطار) يقود لما يشبو
 .أخرى داخؿ الرواية

ة كؿ شخصية ، إف قراءة إحصائية لمعنوانات التي تصدرت الموحات، ُتظير بشكؿ جمي مدى توظيؼ وتكراري
 :بوصفيا عنوانًا ومدارًا لمسرد وفؽ اآلتي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اسـ الشخصية       عدد التكرارات                                    مبلحظات
 ؿ عميو  منيا الكتبي ، والسيد ، وسفيافكاف يذؾ بأسماء وألقاب تحي              مرات  (4)               سفياف 

 مرات( 2)  أليسار              
 مرات           ( 4) كبلوبا               
 مرات                    كاف يذكر أحيانا باسـ العموني أو الدّواج( 0)شيمكار              
 ر أحيانا قائدالقافمةكاف يذك       مرتاف              ( 1)يعقوب               

 مرتاف           ( 1)   ناونػد             
 مرتاف           ( 1)     ُزلػػْؼ           
 مرتاف            ( 1)      ديػػاال         
 مرة واحدة( 2)         بتػػػرا       

 مرة واحدة      ( 2)سوالر              
 واحدةمرة ( 2) ربايؿ              
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ في الرواية نوانات للوحات  وصفها  فقط الواردة الشخصيات هي هذه :مالحظة   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ذي عرفت بو تاريخيا، زمف األنباط، مما تقدـ نود اإلشارة ىنا إلى أف الشخوص،كانت ترد باسميا األصمي،ال
ًا ػوتحديدا مف جيؿ الحارث الرابع،وترد بمغتيا التي كانت شائعة آنذاؾ ثـ إف وجود تسع لوحات مثم

إذا ما ( 04)ومجموع التكرارات ( ـ.ؽ4)وعند تجميعيا تشير إلى سنة بداية حكـ الحارث  ،( سفياف)ةػصيػلمشخ
 .عاماً ( 41)يي تقارب فترة حكـ الحارث أضيؼ مجموع األزمنة التي استقطعت، ف

، مع أف الرواية تدور حوؿ (الحارث الرابع)ويمفت االنتباه عند قراءة العمؿ برمتو أنو يخمو مف لوحة معنونة باسـ 
ورغـ مركزيتو في ذاكرة المتمقي، أثناء القراءة، وحضوره بيف  والعصر الذي عاش فيو، أسرتو والجيؿ الذي حكمو،

 .خرىالفينة واأل
وفي ذلؾ منحى إيجابي عند القراءة،  ىذه المسألة تحتاج إلى إجابة، وأظف أف الروائي كاف واعيًا ليذا الغياب،
يتردد باستمرار عمى ألسنة ( الحارث)وعند البحث والتقصي عف السبب، فإف القارئ يجد دوف عناء أف اسـ 

بقي وفؽ حجـ النص الكمي ضئيبًل، ( لحارثا)لكف ظيور اسـ  وحتى الشخوص المحورية، الشخوص الثانوييف،
 الميمة، وفي نياية الرواية،/وجاء في ثنايا أحداث معينة،ال سيما األحداث في البداية التي أسست لمسيرة الرحمة

عند حشد الجيوش لمحاربة الروماف، واسترداد القرى التي وقعت سابقًا بأيدييـ، وقد ظير بصورة غير كافية، أيضا 
 .بعده، ووليا ووارثًا لو( ربايؿ) مفاوضات، بيف الروماف وأسرة الحارث، وبالتحديد عند تنصيب في مرحمة ال

كاف تغييب ىذه الشخصية، عنوانًا، مقصودًا، ألف الحارث تاريخيا لـ ينؿ األىمية البلزمة في ذاكرة الجماعة، 
ارة ذات الجذور العربية، وما قدمو واألمـ والشعوب التي تمت عصره ،رغـ ما قدمو مف أعماؿ جميمة لخدمة الحض

عمى األقؿ،  لئلنسانية مف تطور وتقدـ، مف حيث تقدـ البعد العمراني والفكري والسياسي واالقتصادي في زمنو،
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ليتعاطفوا مع ىذه الشخصية  ي بالروائي أراد أف ينقؿ عدوى الشعور بتغييب ىذه الشخصية إلى المتمقيف،نوكأن
، رغـ اسميا الذي يحيؿ عمى (الكتبي) ابنة(بترا ) خيا،ومف ىنا نجد كذلؾ شخصية الحضارية اليامة عبر تاري

شخصية عرضية وحضورىا غير واضح ، وعرضي ،ونجدىا  كذلؾ شخصية ضعيفة، رغـ أنيا ( بترا)المدينة 
يبيا يصب التي يفترض حضورىا بكيفيات أكثر توىجًا، وتغي وصاحبة الكتابة، ،( دارالكتبا) وارثة مينة القيـ عمى

عماء والتغييب كاف لمحارث في المسألة ذاتيا التي أشرنا إلييا في تغييب شخصية الحارث، بمعنى أف اإل
وفي الوقت نفسو كاف التغتييب كذلؾ لممكاف، بوصفو بؤرة حضارية مشعة تـ إخماد  الممؾ والحاكـ لمجيؿ،/الرابع

 .لرمزي والداللي ليذا الغياب لييبيا، وبالتالي كاف الروائي موفقًا في تأسيس البعد ا
الشخصية التي تّممت مياـ الكتابة في معبد ( أليسار)ىذه، ىو ما يرد عمى لساف  ما حممنا عمى وجية النظر

الحؽ أنؾ تعزفيف عف جوهو : قالت الحكيمة زلؼ بشئ مف العتب :" الكتبا، بعد سفر سفياف الكتبي، حيث يقوؿ 
الحؽ أف  الحؽ إف كاف ينقصؾ الكتبة والمدونوف زودناؾ بمف تختايفل! خبار ل تدويف األساررسالة الكتبا يا ألي

قمت ...ال ينازعهـ  فيه منازع ل  دار الكتبا آلؿ سفيافل: الحارث استهجف عمؿ بترا في القضاءل والحؽ أنه قاؿ
خبلؿ ، ومف (12).." ل توقفت المشاريع الكبرىماذا تريديف أف ندوف –القوؿ ألليسار هنا  –ساخرة 

( الحارث)ويتوازى ذلؾ مع نيايات الحممة التي أنجزىا  ىذاالحديث،تبدأ الرواية بتقديـ إرىاصات نيايات النص،
في ىذه المرحمة، وذلؾ بدءًا مف  لمف أجؿ استعادة القرى العشر، والتمييد إلنياء حضور الحارث الرابع وجنده،

 .ة التأريخ،أو تراجعيا عمى أقؿ تقديرتوقؼ مشاريع الكتابة في دار الكتبا، بمعنى وقؼ عممي
، إباف حكمو وعيده؟ ىؿ تمكف ىذا الجيؿ مف (الحارث الرابع) لماذا أسرة الحارث؟ لماذا ىذا الجيؿ الذي عايش

السيما التاريخ الذي يحتضف جذور اإلنساف العربي ؟ ىذا الكبلـ  التاريخ اإلنساني، تسجيؿ تاريخو وممحمتو عبر
لكف ال نقصد ىنا  التي حاوؿ خطاب الروائي في روايتو، بعض األبعاد األيديولوجية والفكرية،وغيره قد يحيؿ عمى 

فمذلؾ كبلـ آخر،لكف الغاية ىنا، ىي مبلحظة تمركز الروائي عمى  مف كيفية توظيؼ األيديولوجيا في ىذا النص،
ي بمثؿ ىذا البعد، ثـ إف اختيار ىذا البعد مف خبلؿ اختياراتو، لشخوصو وأزمنتيا وأمكنتيا وفضاءاتيا التي تش

 ، لو مف الفعالية في زمف الحارث ما يعتد بيا، وىذا ما أراد أف يشيره(الحارث)ىذا الجيؿ الذي عاصره وحكمو 
يكمف في رغبة الروائي في إثبات نفسو مف حيث انتاج : األوؿ الباحث الحالي يجد سببيف ليذه المسألة، .الروائي

المكاف والسكاف، والسبب اآلخر ىو تبياف دور األنباط  (بترا)اريخ، لمتوكيد عمى عروبة نص روائي متعالؽ مع الت
ومدى إسياماتيـ في تحوالت الحضارات اإلنسانية، وىذا يظػير مف خبلؿ ( الحارث)العرب في مرحمة حكـ 

جد ذلؾ واضحًا مف وقد ن االقتصادي واالجتماعي، في سياقات النص الروائي، الوقوؼ عمى مسألة إبراز البعديف،
ولنا أف نصؿ دوف عناء لما تضمره ىذه  ،(شيخ السوؽ) التي أعطاىا الروائي لقب( سوالر)خبلؿ اختيار شخصية

وألىميا احتفاء بالبعد  وتشير إلى مدينة ليا قيمة تجارية، الكممة مف دالالت، تشي بوجود سوؽ وحركة تجارية،
بوصفيا ( بترا)دالالت تشير إلى مدى اىتماـ الروماف بمتدينة أف ىذه ال:الخ، وقد نضيؼ إلى ذلؾ...التجاري

 .موقعًا تجاريَا، يشكؿ مطمعًا لمسيطرة
عصرًا كنت أخط بتأٍف :"بسياقات عدة تظير البعد االقتصادي، ومثاؿ ذلؾ السياؽ  (سوالر) تبدأ الموحة المعنونة 

وتاجر مصريل لما أحسست  –بحرالميتال –عقدًا لصفقة قار بيف نبطي ممف يجمعوف القار مف بحيترة زغر
 .، كذلؾ نجد أبعادًا تبيف مدى التقدـ العمراني والحضاري في سياقات أخرى(11)."..بالضوضاء حولي 

الخ،بغية التوكيد عمى مسألة قدرة األنماط عمى ...لقد تواصؿ التنامي لمعمراف المتقدـ ىندسيًا لممدرجات والمعابد 
ها  –مهندس األبنية  –( أنعـ)قاؿ : " ، ومثاؿ ذلؾ السياؽ ري في العالـ آنذاؾى دورىـ الحضاالتحوالت، وعم



 3122ديسمبر  – :3عدد         الثقافة واألدب   و في اللغات التواصل

 

120 

ل تمامًال كما أقرها الحارثل إطار المدرج حوؿ الساحة يا سيدي هي أيادي العماؿ المهرة تواصؿ إيضاح معالـ
وأف  تناسؽلأريد أف توحي أضبلعه المقوسة ومصاطبه المدرجة بال:قاؿ الوزير. دامت انتصاراته وسما ذكر 

، فمسألة الكتابة تاريخيا عف ىذه الحضارة  (10)..".المنصةيسمع الجالسوف عمى المدرج كؿ همسة تقاؿ عمى 
ظيارىا، يتـ مف خبلؿ محاولة الروائي سبر نفسية الشخوص، والكبلـ بما يفكروف بو، ليظير خطابو  وا 

 .ووجيةالنظر التي يريد أف يؤسسيا لدى المتمقيف 
يصؿ المتمقي، إلى مدى حرص الروائي عمى تقديـ ما وصؿ  لشخوص البينية، ومحاوراتيـ لعوالميـ،في محاورات ا

في حكـ الحارث مف تقدـ ورقي، ومدى القدرات واإلمكانيات التي تمتع بو ىذا الجيؿ، ويضاؼ  إليو جيؿ األنباط،
 .وما إلى ذلؾ والعمرانية، والتجارية، الذي لواله ما تقدمت األبعاد االقتصادية، إلى ذلؾ مدى األمف واالستقرار،

لـ يكتؼ الروائي بيذا العرض مف األحداث واألشياء، روائيًا، بؿ ذىب إلى تقديـ نصوص تشير إلى مسألة النعمة 
وليذا  عاش النعـ والخيرات، ،(الحارث الرابع)عند األنباط، فبدا أف جيؿ األنباط في عيد  وبحبوحة العيش، والرفاه،

النصوص التي تشير  الدليؿ عمى ذلؾ، .صينًا محصنًا ويتفرغ لمتفكير في تجاز إقميمو الذي يعيش فيوبدا جيبًل ح
كانت الرواية . (بترا) والميرجانات، والطقوس الباذخة، في المعابد التي أسسوىا في عاصمتيـ  تإلى إقامة الحفبل

ش في ىذا العصر، وىذا ما أشار إليو ىنا بحؽ، تمثبًل  لمعصر الذي دارت األحداث عميو، ولمجيؿ الذي عا
ومف  ،(14)"إف الرواية التاريخية تمثؿ شكبًل سرديًا يقدـ وصفًا دقيقًا لحياة بعض األجياؿ:"قولو( وستر )الباحث 

 . الجماعي مع البعد التاريخي عدػىنا يتداخؿ الب

لسيرورة يخ، بحيث يعطي نكية خاصة لى التار إف التداخؿ االجتماعي لو ما يبرره ىنا في النص الروائي المستند إ
وبيذا يصبح ذكر التفاصيؿ ميمًا إلنجاز لذة النص، شريطة أف تكوف ىذه  األحداث وتنامييا وتفاعبلتيا،

المركزي في الرواية، وتنجز وجية النظر المقصودة في نية  ثالتفاصيؿ منتقاة بعناية، حتى تخدـ مسار الحد
مف خبلؿ فهـ حقيقي  التاريخية التي تعمؿ عمى تعميؽ الحس التاريخيل ةهذاهو شأنا لرواي" المؤلؼ الضمني،
ما يدفع الروائي إلى أف يعكس أحداث التاريخ الماضي عمى أحواؿ مجتمعه " ، وىذا  (11)"  مشكبلت المجتمع

ير وليذا نجد نبض المجتمع المتحرؾ يظ ،(13)"نابضة ومستمرة مف الماضي إلى الحاضر ةالمعاصرل فتبدو الحيا
إضافة إلى أبعاد العبلقات  كما سمؼ، مف خبلؿ التوكيد عمى األبعاد االقتصادي، والعمرانية، والحضارية،

بحيث أصبحت بعض سياقات الرواية تدلنا عمى أنماط الحياة والسموؾ والفكر لمجيؿ الذي  االجتماعية واإلنسانية،
حياء الطقوس الدينية، إضافة لممعابد مف السياقات الدالة عمى (. الحارث الرابع )رافؽ فترة حكـ  بناء المعابد وا 

ونيتيا البناء ( أترعتا)التي وجدىا األنباط لؤلمـ السابقة عمييـ، ما جاء عمى لساف إحدى الشخصيات عف الربة
لقد وظفت أمواؿ المعبد المتراكمة لبناء معبد . أعرؼ ما تبطنه الربة:"لمعبد جديد وكاف ليا ذلؾ، وذلؾ عند قوليا

ل ُقدّْس سر  –اسـ آلهة  –لإنها تسعى ألف تضع شفيعها البلت بمنزلة ذي الشرى(معبد البلت) جديد تحت اسـ
، مثؿ ىذا التوجو لمبناء يبيف مدى الحرص عمى إظيار (12).."  وبالتالي سترتفع منزلتها لتوازي منزلة الحارث

المجتمع عمى إقامة الطقوس الدينية المتعمقة  األبعاد الدينية المترابطة مع القيـ والمثؿ االجتماعية، وحرص
ثـ يبيف ىذا األمر مدى الثراء ليذا المجتمع، ومدى ما يوجد مف أمواؿ في المعابد،  بالمعتقدات عند الناس آنذاؾ،

 .واالستقرار ليذا المجتمع وىذا ينـ عف بحبوحة العيش، واألمف
قاربة عف المرحمة، ويبدو نقؿ مثؿ ىذه الوقائع وكأنيا إف الحس االجتماعي لشعب ما، وفي فترة ما، يقدـ لنا م

وثيقة، يمكف مف خبلليا اإلطبللة عمى طبيعة الجيؿ الذي عاش في عيد الحارث الرابع، ويزود المتمقي بطريقة 
الخ،ومثؿ ىذه السياقات تظير مدى حرص الروائي عمى ...مباشرة عف ثقافة الشعب واىتماماتو، وعادتو، وقيمو 
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ال سيما  حافمة بمعطيات أيديولوجية معينة، المرحمة وتقديميا لممتمقي،ليرى مف خبلليا وجية النظر ال تمثؿ ىذه
مف حيث تسميط الضوء عمى األنباط، بوصفيـ أمة ذات حضارة متقدمة، فكريًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا،أماـ األمـ 

بنية تتكوف تاريخيًا مف تطورها التاريخيل أف النص ينتج مف إطار بنية نصية شاممةل وهذ  ال" األخرى ذلؾ 
، الرواية (13)"  وتتبيف فيها ثوابتل وتطرأ تحوالتل وبعض هذ  التحوالت تمتصها هذ  البنية ل وتصبح جزءًا منها

 –البنية النصية الكبرى" ألف الشتماليا عمى مكونات وعناصر تأتمؼ بداخميا، ىنا تبدو بوصفيا بنية شمولية،
 .(14)" صغرى في التطور التاريخي( سوسيو نصية )نتاج بنيات  هي –الشمػولية

 (:أوراؽ معبد الكتبا) البنية السردية التاريخية في 
االلتفات لمفضاءات التي انطوت عمييا الرواية، ودراستيا مف الداخؿ، تبيف الطبيعة السردية التي احتوتيا، وقدمتيا 

بًل أو متخيمة الوجود،في الذاكرة الجماعية لئلنساف بعامة، والعربي لممتمقي، بعد أف اتكأت عمى ثيمات موجودة، فع
وكيؼ ظير مترابطًا مع األمكنة العامة والجزئية، لتبتيف لنا كيؼ تمكف  ولو حاولنا تتبع الشريط الزمني، خاصة،

ية قادرة عمى مف احتضاف بنيات سرد عمى حد تعبير الشكبلنييف الروس، ،(المبنى الحكائي)و(  المتف الحكائي)
 .، ومف خبللو يمكف العبور إلى فضاءات شيدتيا الرواية عبر معمارىا الفنيرسـ أفؽ سردي متخيؿ

االثنيف وأربعيف عامًا، ويجد ذلؾ معمنًا في ( 41)القارئ ليذا العمؿ برمتو، سيقع عمى زمف محصور ال يتعدى 
، وبالطبع تتداخؿ األزمنة (ـ 42 –ـ .ؽ 3/4)دأ مف التي تب ثنايا السرد، وىي فترة حكـ الحارث الرابع كما سمؼ،

الجزئية في العمؿ، وفؽ مسار السرد، وبما يخدـ حركية األحداث والشخوص، وصواًل إلى استراتيجيات مثؿ ىذه 
المكاني فقد قدـ لنا السارد أفضية محددة لمساحات وأزمنة مدمجة / النصوص التاريخية، أما البعد الجغرافي 

 -عندما ذكرا بترا في الجنوب وسيؿ حوراف وبحر زغر بطرؽ غير مباشرة إلى حدود مممكة األنباط،معيا، وأشار 
وجعؿ بعض ىذه األمكنة مدارًا ألحداث منتقاة، وظفيا الروائي عبر نصو المنجز، ومف ... ودمشؽ  -الميت

كة األنباط اتسعت رقعتيا إباف حكـ الرجوع لمواقع، ولمكتب التاريخية المعنية بيذه المرحمة،عمى قمتيا، سنجد أف ممم
جنوبًا ومف سيناء غربًا حتى وادي  –مدائف صالح  -مف دمشؽ شمااًل حتى الحجر: "، لتشمؿ(الحارث الرابع)

 .(32)"وشماؿ غرب شبو الجزيرة العربية  وشرقي نير األردف، والبحر الميت،( حوراف)السرحاف شرقًا، وبذلؾ تشمؿ 
يوضح لنا أف الروائي ركز السرد، مف خبلؿ  األفضية الجغرافية المكانية والزمانية،األخذ بعيف االعتبار ىذه 

 حديث السارد في النص، عمى متخيبلت سردية، متماىية، أومتقاربة مع الواقع، وجعؿ مركز النص األساس مدينة
في مرحمة زمنية  ، ومف ثـ بعض المواقع التي كاف فييا اشتغاالت ألحداث تبيف دور األنباط ووجودىـ(بترا)

، وما إلى التاريخية، واالجتماعية والدينيةحاوؿ الروائي أف يربط ىذا الفضاء الروائي بأبعاده كما  ومكانية بعينيا،
ئر، التي كانت تجري في يبرر اىتماـ السارد بتقديـ توصيفات لؤلمكنة ولمعبادات، والطقوس، والشعا وىذا ما ذلؾ،

الخ، وأشار السارد في الوقت نفسو إلى مجمؿ آلية في مممكة األنباط، ...بد أترعتا وفي مع ،(قمعة مكاور)بترا وفي
 ...(.ذو الشرى، والبلت، والعزى ، وىبؿ :) ومف العودة لمنصوص التاريخية، نجد مثيبًل ليذه اآللية ومنيا

جات المرحمة التي كاف السرد الذي تناوؿ حكايات وقصص وطقوس عف ىذه اآللية، يقدـ لنا أخبارًا تتعمؽ بمنت
 .فكاف السرد وسيمًة إلبراز بعض األحداث والمتعمقات بمسيرة النص الروائي .تمحورت عمييا الرواية

وعبر تقنيات  عبراستثمارحركة الضمائر، المعمـو أف النص السردي الروائي يتوسؿ بالراوي، وبأنماطو المختمفة،
وغير ذلؾ، لكف تكرارية االسترجاع كانت ميمة في إضفاء  ع،مثؿ تيار الوعي واالسترجا السرد المعروفة حديثًا،

عادة بعثيا في ساؽ الرواية، والمتمقي ليذه  البعد التاريخي عمى الرواية، حيث يتـ مف خبلليا انتقاء مراحؿ بعينيا وا 
لو في الرواية سيقع عمى تنويعات مف ىذه األنماط، لكف الواضح، واألكثر تسمطَا مف ىذه األنماط، يمكف إجما
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وىذا يحيؿ إلى ما يشبو الواقع، ويسحب  فإما أف يكوف الراوي مركزيًا حاضرًا، يروي القصة بضمير األنا،: نوعيف
ما أف يتوارى  أو لو حضور أو افتراضي، المتمقي إلى التماس مع واقع متخيؿ، في بنية تفكيره،مسبقًا، وا 

الراوي العميـ أو ) ؿ شيء، وقد سماه بعض النقاد الراوي خمؼ الشخصيات، لكنو، وفؽ ما يبدو يعرؼ ك/السارد
 يحمؿ المتمقي عمى التخيؿ والتفكر، ويثير فيو الصدقية، لشعوره بحيادية السارد، ،ىذا النمط ومثؿ( كمي المعرفة

راوي : عندما مّيز بيف ثبلثة أنواع  لمسرد الروائي إلى ىذه التقنية،(  T.Tdroofتودوروؼ ) وقد أشار  غالبًا،
، وراوي يعمـ بقدر ما تعمـ الشخصية، وأسمى ذلؾ (الرؤية مف الخمؼ)ـ أكثر مف الشخصية، وأسمى ىذا النمطيعم
 .(32)(" الرؤية مف الخارج )ؿ مما تعمـ الشخصية ، وأسمى ذلؾ، وراوي يعمـ أق(الرؤية مع ) 

أبعاد، وتـ تقديميا بوساطة  وما تنطوي عميو مف لقد تجمت ىذه التقنيات في النص، في إبراز السرود التاريخية،
، وما تخمؿ ىذه الرحمة (سفياف الكتبي) الراوي بأنماطو السابقة، ال سيما في مسار السرد عمى الرحمة، التي قاـ بيا

مف جية، ومع سيرورة األحداث التاريخية ليامة، التي حاوؿ  ،(الحارث الرابع) مف حكايات، تتعالؽ مع فكر
وقد غمب في الرحمة السرد الذي يقع تحت مسمى الراوي كمي . المضمر في النصالروائي إظيارىا عبر خطابو 

المعرفة، فكاف حياديًا، غالبًا، في نقمو لمجريات األحداث، وحركيات الشخوص عبر فضاءاتيا، وقد تجمى ذلؾ مف 
 . عبر الذاكرة الجمعية لئلنساف حيث تسخير مرجعية الرحبلت التي تتصؼ بالمغامرة،

ة موضوعًا، حافزًا ومجااًل لتمديد الشريط الزماني والمكاني في الرواية، إضافة إلى استثمار الروائي تبدو الرحم
لمفيـو الرحمة، ليس بمفيوميا القائـ عمى المغامرة، بقدر ما كاف إيمانو بإظيار األبعاد التاريخية، واألحداث التي 

جنس  –المتضمف لمرحمة  –النص الرحمي :" وؿ يريد تسميط الضؤ عمييا، وىذا المنحى حمؿ بعض النقاد لمق
تكشؼ بجبلء عف المؤلؼ الضمني  في توجيو بنية الحدث " ، ثـ إف الرحبلت (31)" يتوزع بيف التاريخ والرواية

العاـ ، فبل تبدأ سفرة دوف حافز ليا، إما بدافع مف الظروؼ االجتماعية ، أو برغبة مف الشخصية عينيا، أو 
 .(30)" باالثنيف معًا 

، ثـ انقطاع المسار، وتحولو (أورشميـ )إلى ( بترا) يأتي سياؽ السرود المتعالقة مع الحدث المركزي لمرحمة، مف 
في مادبا، وترسـ الخطط  لبلستيبلء عمى القمعة، مف ( مكاور ) إلى قمعة ( سعدات )بعدالعمـ بقدـو( مادبا)إلى 

، وبذا يكوف الحافز مف السفر والرحمة ىذه الخطة المرسومة قيادة سفياف الكتبي لتخميص سعداتقبؿ الرّحالة ب
، ويأخذ السرد مداه لخدمة حارث الرابع الذي جيز ىذه الرحمةلمسيطرة عمى القمعة، وفؽ ما يشاء ليا ووفؽ أوامر ال

 .ىذه األىداؼ
ور عيسى عميو الراوي يستثمر البعد التاريخي ىنا، ويستحضر حدثًا عظيمًا، لو بعد إنساني شمولي، وىو ظي

السبلـ وتمميذه يحي المعمداف، وينقؿ لنا محاكمة يحي المعمداف في القمعة، وتبدو ىذا الحدث محايثًا لمحدث 
ـ الموضوع، التعالؽ النصي ىنا خد ،(سعدات ) ػالذي سمؼ ذكره عف الحرية ل المقصود واالستراتيجي في الرواية،

ولعؿ الروائي ىنا جعؿ  والفرس وبدء عصر جديد، الروماف، ر، مف حيث النبوءة بنياية عصبطريؽ غير مباشرة
،(ُغمبت الرـو وىـ مف بعد غمبيـ سيغمبوف )نصو يتناص مع اآلية الكريمة  ومف ثـ  ، الواردة في مفتتح سورة الرـو

 .دخوؿ ديانات التوحيد، بعد فترة امتؤلت بعبادة اآللية واألوثاف، وما إلى ذلؾ  تالتمييد إلرىاصا
حدثًا عظيمًا،  والذي تزوج عمييا، بغية إذالليا، المتجبر( ىيرود)مف ،(سعدات)شكالية تخميص وتحرير كانت إ

حيث أضمر في نتائج ىذه الرحمة إعادة الكرامة  ولعمـو أمة األنباط، بالنسبة لبترا، ممكًا وشعبًا، بشكؿ خاص،
وكانت  ات العربية شيئا يفدى بالغالي والنفيس،التي تساوي في القيـ العربية والعاد لؤلنباط بتحرير ىذه المرأة،
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الرحمة ىنا بمثابة التمييد واإلعداد، أو عمى األقؿ التتفكير بمسألة إعداد جيش لتخميص القرى العشر مف أيدي 
 .وىذا ما كاف في مرحمة الحقة الروماف،

طقية، وبالتسمسؿ التتابعي لؤلحداث، وىذا الرحمة بكيفياتيا المن أف يقدـ مسار الراوي العميـ والمحايد،/ لـ يشأ السارد
حيث القارئ، يضطر لقراءة العمؿ برمتو،  جاء برغبة الروائي إلنجاز عمؿ يتكيء عمى تقنيات السرد الحديث،

والخروج بدالالت منيا، وتحقيقًا  ليعيد تجميع األحداث وتركيبيا في ذاكرتو، ومف ثـ استجماع الحكاية والقصة،
لمرحمة، ثـ يعود لصديقة كبلوبا مثبًل في حديثو مع الشخصية المرافقة ) راوحة عند ليذه المسألة نجد م

لينشئ معيا حوارًا، ثـ يعود ألحداث الرحمة والمرافقيف لو، وىذا القطع مقصود، في المراوحة بيف ( ربايؿ)الطفولة
... عندما يتحدث مع نفسو الداخمي، زمنيف ومكانييف ، وبذلؾ يستثمر تقنية االسترجاع واالستباؽ، وأحيانًا المنولوج

 .وفي ذلؾ أيضا تحفيزًا لذاكرة المتمقي
وىو ( كبلوبا)،أثناء مسارالرحمة وقوع  ومف ذلؾ مثبلً  وقد استثمر أيضًا الروائي قضية توليد قصة مف قصة أخرى،

رآىا ( د ناون) في حب فتاة كانت تحت رجؿ ال تحبو اسميا  الشخصية المركزية، ،(سفياف الكتبي) حارس
بالصدفة في تجمع محاكمة يحي المعمداف، وانشغؿ معيا عف الحدث، واستغؿ خبلفيا مع زوجيا بعد أف شرحت 

مع أنو كاف لو ميمة في الرحمة، وىي الحراسة لسيده، وقد كسرت ىذه  لو  قصتيا، وبالتالي ىرب بيا وتزوجيا،
مية شخصية العموني، الذي كاف دّواجا، ليصبح دوره كبيرًا وكانت سببًا لتن األحداث أفؽ التوقع واالنتظار لممتمقيف،

وليتبّيف لممتمقيف، أنو كاف شخصية مخبرة وتتابع األحداث، وينتظر دوره لبلنخراط في الميمة العظيمة، وىي 
 .السيطرة عمى قمعة مكاور بسبب مف خبرتو السابقة في الجيش ، وكانت شخصيتو خفية لحيف الحدث األىـ

 التي( سعدات ) ئي كذلؾ، مف العودة إلى الخيط التاريخي،حتى ال يفمت منو المتمقي، فعاد إلى قصة وتمكف الروا
، وبذلؾ ينحرؼ السيد عف ميمتو (سفياف الكتبي) كانت تحت ىيرود الروماني،وأظير قصة عشؽ بينيا وبيف

تتقدـ السرود إلنجاز ىذه القصة، حتى تصؿ إلى بترا، و ( سعدات ) إذ يفتػػرض أف يكوف أمينًا عمى الموكولو إليو،
وحبكيا بطريقة تنتج لذة خاصة عند المتمقيف، وقد نجح الروائي في ذلؾ، وجعؿ الحب أسمى مف كؿ شئ، وفاؽ 
عمى الميمات وما ىو معروؼ تقميديًا في العادات االجتماعية السائدة، وقدـ الروائي المرأة ىنا بأف العشؽ ديدنيا، 

 .اإلنساف، ولـ يرى الراوي ضيرًا في ذلؾ ومف طبيعتيا، ومف طبيعة
وال بأس مف أف نأخذ النص التالي مف قصة العشؽ ىذه، دليبًل عمى ما ذىبنا إليو، عندما يرد عمى لساف 

كفي بيدييا الناعمتيف، انزلقت  –يعني سعدات –مددت يدي مسمما فأمسكت (:) سفياف الكتبي) الشخصية العاشقة
، وفي (34)"وقالت منذ زمف طويؿ لـ أشعر بالطمأنينة ... ا حولي ألفيتيا في حضني خارج اليودج، وببل وعٍي لم

بعد الغروب ألفينا نفسينا، أنا وسعدات في :" سياؽ آخر، عمى لساف الشخصية نفسيا و حوؿ القصة نفسيا، نجد
، (31).."وثير مزدوجو فراش وحؿ محم تمؾ الغرفة المستطيمة، وحدنا،مع فارؽ خطير،ىو أف السرير الخشبي اختفى،
ال يسعني اليـو إال أف أعترؼ بأني :"ثـ ينقطع السرد التتابعي، وبطريقة المنولوج الداخمي يبدأ الحوار مع الذات 
لروحيا الوىج، (  -آلهة –منات ) كنت دائمًا أضعؼ مف  أف أتمرد عمى العائمة، كنا أكثر وداعة وبراءةً ، فػ

انطفأت الشمعة، فاحت رائحة التيف في ذاكرتي مف جديد، ىؿ ... لزواج بعدىا ماتت بعد زواج نسرو، ولـ أفكر با
، ثـ ينتقؿ لوصؼ الجسد (33).." لذاكرة، مالي وليذه اليواجس اآلفتنقش الرائحة نفسيا بيذه القوة، عمى جدار ا

رد الذي يتناوؿ لممرأة وكيؼ أصبحت عشيقة لو وكيؼ تزوجيا سرًا، ويعود إلكماؿ القصة بعد العودة لمسار الس
قصة بترا العاصمة، وتجييزىا لمجيش والمؤامرات التي حدثت، وكيؼ تمكف الجيش، بقيادة الحارث مف االنتصار 

 (. بترا) عمى الرـو وتخميص القرى العشرة، وكيؼ ميد بعد ذلؾ لتقبؿ ىذا الزواج في
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 :ػةخاتم
ا دراميا، وأضفى عمى بعض المقاطع منيا إف استجبلب مثؿ ىذه الحكايات، والقصص في الرواية، أعطاىا بعد

وهذا الفعؿ رفع مف المستويات الفنية . تي تنطوي عمى حوارات بيف الشخوصالسيما تمؾ السرود ال جوًا مسرحيًا،
رغـ أف  .آخر غير الرواية في الروايةل حتى ال تتحوؿ إلى سرد أخبار وأحداث عف التاريخل وتنحاز إلى جنس

ند مف التاريخ، وبذلؾ يمكف القوؿ أف كيفيات التعبير، والسرود  بقيت في عباءة الرواية بعض ىذه األخبار ليا س
بما فييا مف نسج تقني وفني، ولـ تبتعد عنو، حتى ال ينزلؽ الروائي في عالـ التاريخ المتجرد، وىذا ليس مف 

 .وظيفتو بوصفو مبدعاً 
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 استدعاء الشخصيات التاريخية

 (انموذجأونية يوسؼ القرضاوي ن)  
 ناصري عبلوة

 ة ػة تبسػجامع                                              
 
 

 ممخص
ييػػدؼ ىػػذا المقػػاؿ إلػػى تسػػميط الضػػوء عمػػى بعػػض جوانػػب الشػػعر عنػػد يوسػػؼ القرضػػاوي، ومػػف أىميػػا  اسػػتدعاء 
أسػػماء الشخصػػيات، األمػػاكف والوقػػائع التاريخيػػة، بيػػدؼ الوقػػوؼ عمػػى حقيقػػة نظػػاـ الػػدكتاتور جمػػاؿ عبػػد الناصػػر، 

 .بحسب الشاعر

 مقدمة

ية الكاممة ليوسؼ األعماؿ الشعر )يتفؽ قراء 
عمى أف المحرؾ األوؿ، والدافع األساسي ( القرضاوي

لعالمو الشعري ىو محرؾ ديني سياسي وحضاري، 
مرتبط بعصر اشتد فيو الصراع بيف الديف 

لقد سمؾ أطراؼ ىذا الصراع سببل شتى . والعممانية
عوا مف القوانيف ما يحمي إلفناء الطرؼ اآلخر، وشرّ 
 .سيةظيورىـ مف كؿ ضربة قا

 Résumé 

Cet article tente de mettre en exergue certains 

aspects de la poésie chez  Yusuf al-Qaradawi, 

dont le plus important est le recours à 

l'utilisation des noms de personnes, sites et 

événements historiques afin de dévoiler le 

régime du diktat Gamal Abdel Nasser, selon le 

poète. 

 
 

كاف األدب عموما والشعر خصوصا احد األسمحة عند القرضاوي الذي عرفو الناس إماما يخطب في الناس، 
وقد وجد في التفاؼ الناس حوؿ جماعة اإلخواف المسمميف أىـ سند ليدخؿ في معارؾ . ويدعوىـ إلى سبؿ الرشاد

 .لناصرحامية الوطيس ضد نظاـ جماؿ عبد ا
يقوؿ في قصيدة . كاف الشعر بعض اىتماماتو قياسا بنشاطو الدعوي في كؿ بمد إسبلمي نزؿ بو كالجزائر وقطر

 (:مف الطويؿ.)2412عاـ " أنا والشعر"عنوانيا 
 وأنػػوي ولكف ال يطاوعني قمبي      أريد له هجرًا  فيغمبنػػػي ُحبّْي     

نَّما      بر عنػػه وا   أرى الشّْعر لموجداف كالماء لمعشب    وكيؼ أطيؽ الصَّ
 (2) وذلَّؿ مف صعب,  وأيقَػَظ مف نوـٍ    فكـ شدَّ مف عزـٍ  وبصَّر مف عمًي  

 
 : أسباب استدعاء الشخصيات وتجمياتها في النونية

 : وظؼ يوسؼ القرضاوي شعره في أحد األمريف
 .وصؼ حاؿ المسمميف وقد ناؿ منيـ الضعؼ النفسي -
 .ؿ منيا المرض والسجفوصؼ حالو وقد نا -
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اتصؿ يوسؼ القرضاوي بحركة اإلخواف المسمميف في سف مبكرة، وانتقؿ جراءىا مف جو الشعر واألدب إلى جو 
الدعوة العامة لئلسبلـ، ومف طريؽ الوعظ العاـ والتديف الفردي إلى أفؽ الحركة اإليجابية التي تعمؿ عمى خمؽ 

 . (1)ـتيار إسبلمي عاـ وتكويف جيؿ يفيـ اإلسبل
وبقي في  2414كانت إحدى النتائج الحتمية ليذا الصراع اعتقاؿ يوسؼ القرضاوي لممرة الثالثة في نوفمبر 

 .السجف عشريف شيرا
بيتا، وسماىا األديب حسف جرار ممحمة اإلبتبلء،  024وفي السجف الحربي بالقاىرة قاؿ قصيدتو النونية، وىي 

 .وفييا وصؼ لما جرى داخؿ السجف وخارجو
نما بقدراتيا التسجيمية الفائقة  وتنفرد ىذه القصيدة عمى خارطة الشعر اإلسبلمي المعاصر، ليس بطوليا فحسب، وا 
عمى متابعة الدقائؽ والتفاصيؿ، وتوثيؽ حشود الوقائع واألعبلـ والمفردات التي تشكمت داخؿ السجوف المصرية 

 . (4)في الخمسينيات
 :قديـ والحديثاستدعاء الشخصيات التاريخية بيف ال

ىؿ كاف يوسؼ القرضاوي سباقا إلى حشد الوقائع واألعبلـ؟ أـ أف غيره قديما وحديثا لجأ إلى مثؿ ىذا التوظيؼ 
 ألسباب؟ 

كاف في شعر الفرزدؽ أحد شعراء العصر األموي كثير مف الحوادث والقصص واألخبار المحمية وأسماء 
 .األشخاص حاوؿ أف ينحت منيا شعرا

 وبالقعقػاع  تيػار الفرات  ب وابف عقاؿ        دعمػف بحاجػ
 بذمته وفكػػػاؾ  العنػاة  وصعصعة المجير عمى المنايا    

 وسممػى مف  دعائـ ثابتات      وصاحػب سوأر وأبي شريح   
 وهودة في  شوامخ باذخات    بناها األقػرع الباني  المعالي    
 (5)والندى  والمكرمات زرارة        لقيػط مف دعائمػػها ومنهـ    

 : وقاؿ المتنبي
 غريب كصالح في ثمود -تداركها المػػه -أنا في أمة 

 :وقاؿ
 لو كاف ذو القرنيف  أعمػؿ رأيه       لما أتى الظممات  صرف شموسا

 في يـو معركػػة ألعيا عيسى  أو كاف صادؼ رأس عازر سيفه   
 (6) ى حػاز فيه موسىما انشؽ حت    أو كاف لج البحػػر مثؿ يمينه     

 
وفي الشعر العربي الحديث والمعاصر، استدعاء لمشخصيات التراثية حسب الحاجة، إذ يعتقد كثير مف الشعراء أف 
ذلؾ يخدـ أىدافا معينة في قصائده يجعميا منسجمة مع القصد الذي أراده ىؤالء الشعراء حيف عبروا عف رؤاىـ، 

 .ى قموب الناس، فكاف ليـ ما أرادوافأفاضوا مف حيث أفاض الناس لموصوؿ إل
 إف قراءة التاريخ واالستفادة منو بتقديمو لآلخريف في صور شعرية أوجب واجبات الشعراء، بو يستمتعوف ويمتعوف،

 .ماداـ الشعر قديما وحديثا ديواف العرب
شاعر ومف دواعي ىذا إف أي استدعاء لمتراث في الشعر الحديث والمعاصر، إنما ىو تعبير عف فكرة اقتنع بيا ال

 :االستدعاء
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 .عوامؿ فنية -
 .عوامؿ ثقافية -

 .عوامؿ سياسية واجتماعية -

 .عوامؿ قومية -

 . (7)عوامؿ نفسية -

ويعد يوسؼ القرضاوي أحد ىؤالء الشعراء الذيف وظفوا التراث في قصائدىـ، وىو الذي صدر في نونيتو عف 
ة التي ال يجد ليا أثرا في السجف الحربي بالقاىرة مدة قضية مصيرية تتعمؽ بالحياة والسعادة والكرامة اإلنساني

 .سجنو
لقد أيقف الشاعر أف ال عزة إلنساف في سجوف مصر ولو كاف في مقاـ الصالحيف، ألف النظاـ ال يقبؿ أبدا بوجود 

 .وكاف العنؼ يقارع العنؼ... أشخاص منضويف تحت لواء جماعة اإلخواف المسمميف فيكيد ليـ كيدا
 .  (8)شعر منذ البدء شعر قضية، إذ أنو يصدر عف المعاناة والمنازعة والرفض والثورةلقد كاف ال

... تكشؼ النونية منذ بدايتيا عف ثقافة وسعة لمشاعر، وىو الذي كاف يحوز المراتب األولى في المدرسة والمعيد
 .وقد عمـ ما ىـ في أمميـ. ..وكاف في جممة مف استدعى األنبياء والفبلسفة والخمفاء ورجاؿ الحرب والسياسييف

كانت تمؾ الشخصيات التاريخية شرقية وغربية، قديمة ومعاصرة، متدينة وغير متدينة، أحد وجوه المعجـ الشعري 
في النونية، وكانت تمؾ األسماء كافية إلدانة نظاـ جماؿ عبد الناصر، وقد قرنو بشخصيات صنعت التاريخ، لكف 

 .قرضاوي وجماعتو، وىنا بعض مكمف جماليات التوظيؼبكيفيات مخالفة لمنيج وأىداؼ ال
كاف لتمؾ الشخصيات المستدعاة حضور تاريخي متميز إذ استطاعت أف تغير كثيرا مف معالـ التاريخ والجغرافيا 

 .بما أوتيت مف حكمة ربانية وعمـ ومعرفة وماؿ، وىي كميا نعـ تستحؽ شكر ا
ة النفوس وتحويميا مف اليدوء إلى الثورة، والثورة مطمب جماعة اإلخواف ويكفي استدعاء ىذا العمـ أو ذاؾ الستثار 

 .في مصر التي تحولت إلى جميورية، وقد كانت مف قبؿ مممكة تداوؿ فييا السمطة الممؾ فؤاد وولده فاروؽ
سبلـ أوؿ و الال شؾ أف عممية االستدعاء انتقائية إذ يختار الشاعر ما يوافؽ فكره ضمف الجماعة، وكاف يونس عمي

 (9)ذو النوف: نونيةل والنوف تحمو في فمي     أبدال فكدت يقاؿ لي:           يقوؿ. المدعويف
، ليكوف ممخصا لموضوعو، واشيا بأسراره التي تحيمنا عمى قراءة (:)وقد سماه القرآف الكريـ صاحب الحوت 

وعيا يميؽ بوضعو في السجف الحربي بيف وقد وجد فيو معادال موض (21)الشاعر ليذا الموضوع مف القرآف الكريـ
تمؾ محف قديمة عاشيا يونس عميو السبلـ، وىاىي المحف ...األرؽ والمذة، والتعب والراحة، وبيف الرجاء والخيبة

 .تتجدد في ذي النوف المصري الجديد بطرؽ أخرى، وأساليب مخالفة وأىداؼ متباينة
 -أو لـ يفتنوا –المرسؿ تمقى صداىا عند المسمميف الذيف فتنوا  إنو استدعاء موفؽ ما دامت سيرة ذي النوف النبي

أما يونس عميو السبلـ فقد التقمو الحوت وىو مميـ، ألنو لـ يصبر عمى قومو وقد خرج مغاضبا  .بالسجف أو غيره
 .ليـ، بغير إذف مف ربو، فموال أنو كاف مف المسبحيف لمبث في بطنو إلى يـو يبعثوف

 :ازيف السجف الحربي في القاىرةولمشاعر قصتو مع زن
 قصص مف األهواؿ ذات شجوف  يا سائمي عف قصتيل اسمػع إنها

 فزعت مف نومي لصػوت رنيف  رػػبػػػػف نوفمػػػبلء مػػة ليػػػػي ليمػػػػػف
 وتحوطني عػف يسػػرة ويميف     تهجػـ بغتػة( كبلب الصيد)ففذا 

 (22)فص العػذاب الهوفوقذفت في ق     وعزلت عف بصر الحياة وسمعها
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ىكذا امتحف األنبياء قديما، وىكذا يمتحف المصمحوف حديثا، وبيف ذاؾ وىذا تقارب وتباعد، والشاعر عمى وعي 
 .إنيما درساف بميغاف لكؿ الدعاة والمرشديف والقادة والمصمحيف .ذو النوف: وكدت يقاؿ لي:  يقوؿ. بذلؾ

لفرج وأف ميادنة السمطة أمر ال يقبؿ إذا كاف الطرؼ اآلخر عمى لقد أيقف يوسؼ القرضاوي أف الصبر مفتاح ا
صواب، وأف المؤمنيف أصبر الناس عمى الببلء وأثبتيـ في الشدائد وأرضاىـ نفسا، وعرفوا أف ما ينزؿ بيـ مف 
، وحكمة أزلية، وكتابة  ، وقضاء مرسـو مصائب ليست ضربات عجماء، وال خبط عشواء، ولكف وفؽ قدر معمـو

 (23). ، فآمنوا بأف ما أصابيـ لـ يكف ليخطئيـ، وما أخطأىـ لـ يكف ليصيبيـاالىية
وتتابع االستدعاءات وتتنوع تنوعا يثير دىشة القارئ ألف األمر مخالؼ تماما لكؿ ما ينتظره مف شاعر يستدعي 

لكف مبررات ( روفحتى ترحمنا عمى ني)ويتفاجأ المتمقي حيف استعمؿ الشاعر ... القتمة والسفاحيف ويترحـ عمييـ
 .االستعماؿ مقبولة، وألف القرضاوي كاف شاىدا عمى ممارسات التعذيب التي كانت أجساد اإلخوة مسرحا ليا

 :إستدعاءات ساخرة
مميئا بالفتف والمؤامرات واالغتياالت، وكانت أمو أولى ضحايا حكمو، وقد ماتت ( ـ 33-ـ02)كاف عصر نيروف 

أما أشير جرائمو فحرؽ . أوكتافيا، وقتؿ معممو سينيكيا والرسوليف بولس وبطرسوىي تمعنو، وقتؿ زوجتو األولى 
ـ حيث راوده خيالو بإعادة بنائيا، وبينما كانت النيراف تمتيـ المدينة، كاف نيروف جالسا في برج 34روما عاـ 

رتكاب الجريمة، واتيـ مسيحيي روما با. مرتفع يتسمى بمنظر الحريؽ، وبيده آلة الطرب يغني أشعار ىوميروس
 .وقتؿ منيـ الكثير ومات منتحرا

إف مثؿ ىذه المقاربات غريبة عجيبة، فنيروف سادي، سفاح، ال يستحؽ أبدا الرحمة التي تعددت معانييا وداللتيا 
اإلسبلـ، الجنة، المطر، النبوة، النعمة، القرآف، الرزؽ، النصر والفتح، الصافية، المودة، اإليماف، )بيف 
 !وأي حظ لنيروف مف ىذه الرحمات؟ (24)(...التوفيؽ

 :يتراجع القارئ قميبل حيف يستيقف مف وضع مصر جماؿ عبد الناصر
 سجنال وبات الشعب شر سجيف  قؿ لمذي جعؿ الكنانة كمػها
 (25)والذئب لـ يكف سػػاعة بأميف  يا ذئب غدر نصبو   راعيا

 
 :سمطة الشخصيات الدينية في النونية

محؿ اىتماـ كثير مف الشعراء في العصر الحديث، فإف  -مع تفاوت في تأثيرىا–يات الدينية ولما كانت الشخص
يوسؼ القرضاوي، وتبعا لظروؼ مصر، وقد أحاط بيا العدو اإلسرائيمي، راح يبحث في تاريخ المسمميف فاستدعى 

 :يقوؿ. ي عمى الخصوصالخميفة ىاروف الرشيد وصبلح الديف األيوبي لما ليما مف إنجازات في المجاؿ الحرب

 
 فػػػي  زهد عيسػػى أو تقى هاروف             ال يعبأوف بصػػالح ولػػػػو أنػه     
 !!بجهػادؾ  الدامػي صػبلح الديػػف              اذهػػػػب لغزة يا همػػاـ وأنسنػا    

 :يتػػػرؾ  لفرعػػػوف وال قػاروف       فمـ    -وهو منتػفخ  -إذ قػاؿ حمػزة 
 !!مف ذا يحػاسب سمطة القػػانػػوف؟       أعمػػػى  سمطة    ,  نػي هنا القانوفإ

 (26)أو شػئت ذقػتـ  مف عػذابي الهػػوف               فػػفذا أردت وهبتكػػػـ حريػػػة  
ف تعد تمؾ األسماء المستدعاة مصدرا ىاما مف مصادر المقاربة بيف ماض كاف الخميفة قوة لمديف ودعما لو، وبي

 .حاضر ال كرامة فييا ألي كاف ما دامت الدنيا ىي مبمخ ىذا وذاؾ
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يعد عيسى عميو السبلـ مف أكثر األنبياء طمبا في الشعر الحديث والمعاصر، وكاف التناوؿ مختمفا مف شاعر 
زاءه أحس الشعراء أنيـ أكثر حرية، ومف ثـ أطمقوا ألنفسيـ العناف في تأويؿ مبلمحيا وانتحاليا  . ألنفسيـآلخر، وا 

ومعظـ مبلمح المسيح مستمدة مف الموروث المسيحي، وخصوصا الصمب، والفداء، والحياة مف خبلؿ 
 (27)...الموت

إنيا صفات ال تمقى االستحساف في سجف قائده . ولقد اقترف إسمو في البيت بصفتيف جميمتيف ىما اإلصبلح والزىد
 : حمزة البسيوني الذي قاؿ فيو الشاعر

 !مسمميف  مف اسمهـ      ال ديف فيهػـ غير سػب  الديػػف ال تحسبوهػػـ

والحديث عف عيسى عميو السبلـ إشارة واضحة مف السياؽ أف القائميف عمى إدارة السجوف في مصر ال تحتـر 
 .جماعة المسمميف ومنيـ العمماء

غت فيو ذروة السمطاف فقد كاف واسطة عقد الدولة العباسية بم( ـ324-ـ233/ىػ240-ىػ222)أما ىاروف الرشيد 
 . (28)والحياة، وكانت بغداد تعج بالعمماء واألدباء والشعراء
، وأما حجو فإنو ال يتخمؼ عنو إال إذا كاف مشغوال بالغزو، ...وكاف يتصدؽ كؿ يـو مف صمب مالو بألؼ درىـ

ذا لـ يحج، ي حج عنو ثبلثمائة رجؿ فيو في عاـ بيف غاز وحاج، وكاف إذا حج، حج معو مف الفقياء وأبنائيـ، وا 
 . (29)بالنفقة السابقة والكسوة الباىرة
فقد اقترف اسمو في الشعر العربي الحديث ( ـ2240-ـ2202/ىػ134-ىػ101)أما صبلح الديف األيوبي 

فيو مفخرة ... والمعاصر بأعظـ اإلنجازات ذات العبلقة بالحروب الصميبية عمى المشرؽ العربي وخاصة فمسطيف
يف إذ استطاع أف يبسط يده عمى الرممة وبيت لحـ والخميؿ وعسقبلف وغزة، ويحرر القدس مف أيدي العرب والمسمم

كاف مف أعمالو الجميمة أف أنزؿ مف عمى قبة الصخرة الصميب الذىبي وناقوس النصارى . الصميبييف الحاقديف
 . (:2)وأحؿ محمو اآلذاف

وقاؿ عنو  «إنه أعظـ مموؾ الدنيا»: الذي قاؿ عنو لقد استطاع صبلح الديف بأخبلقو أف يناؿ إعجاب تشرشؿ
 . (31)الكاتب اإلنجميزي ريد ىيجارد أنو أعظـ رجؿ عمى وجو األرض

وىذا موقؼ . ذاؾ موقؼ اإلنجميز مساعدي الييود عمى تأسيس دولتيـ مف صبلح الديف الذي حارب الصميبييف
 .صاحب السجف مف أمثاؿ صبلح الديف

وي حيف وظؼ التراث الديني أراد أف يربط بيف الماضي بكؿ عظمتو التي صنعيا رجاؿ وبطريقة ضمنية، فالقرضا
كاف الديف اإلسبلمي منارة ييتدوف بيا، وبيف حاضر ىش متضع وواىف صنعو رجاؿ أرادوا أف يطفئوا نور 

 حة، وكافكاف يونس وعيسى عمييما السبلـ وىاروف الرشيد وصبلح الديف األيوبي مدارس لمتربية الصال...ا

 .استحضارىـ تذكيرا لمغافؿ ومعونة لمعاقؿ، لكف القـو صـ بكـ عمي فيـ ال يعقموف
 ثـ يأتي الشاعر عمى ذكر سقراط وتمميذه أفبلطوف، ولـ تكف حياة األوؿ ونشاطو السياسي مع الشباب ليروؽ 

 .حكـ، وىو ما عجؿ بإعداموحكومة أثينا التي اتيمتو بإفساد ىذه الفئة مف المجتمع، واإلساءة إلى تقاليد ال
ويعد بذلؾ أوؿ األسماء المضطيدة في عالـ حرية الفكر التي تعد جريمة تعاقب عمييا الحكومات المستبدة التي 

 .يخيفيا نور العمـ
إف إعداـ سقراط رسالة واضحة مف األنظمة القمعية إلى كؿ المفكريف والمثقفيف الذيف يرغبوف في ممارسة السياسة 

فكذا القرضاوي في زمف كاف جماؿ عبد الناصر قد ناؿ ... وكما لـ تكف لسقراط منزلة  .لنظاـ القائـعمى حساب ا
 .مف كثير مف المثقفيف ورجاؿ الديف الذيف أعمنوا انتماءىـ إلى اإلسبلـ ديف ا الخالد، ال إلى سمطة زائمة
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وقاؿ . ؿ تجرع السـ والموتكاف سقراط مدرسة لمصبر والتحدي، فقد رفض فكرة اليروب مف السجف وفض
 .(32)«أرشدوني إلى مكاف ال موت فيو فأفر إليو»: ألصحابو

وذكره ( 2312-2234)ويمتفت الشاعر إلى فرنسا، ويجد  ضالتو في أكثر قادتيا اإلمبراطور نابميوف بونابرت 
 : قاؿ مخاطبا حمزة البسيوني المشرؼ األوؿ عمى التعذيب. مرتيف في موقفيف مختمفيف

 !بل ذهبت  إلػى الحدود حميتها      وأريتنػا أفكػػار نابميػػوف؟هػػ
 :وفي مكاف آخر بقوؿ

 !أو ليس شػرع ا ل شرع  محمػد      أولى بنا  مػف شرع  نابميػوف ؟
 

 :سمطة نابميوف عمى يوسؼ القرضاوي
لحديث والمعاصر بحكـ ويعد نابميوف كذلؾ مف أكثر الشخصيات السياسية والحربية حضورا في الشعر العربي ا

فقد جاءىا في زىو الميدي المنتظر، أو نبي اإلنسانية يكرز في البرية أو ىكذا . عبلقتو بمصر والمنطقة عموما
 .(33)زعـ لنفسو أو زعمو عامة األوروبييف مف عشاؽ الثورة وطبلب الحرية والخبلص

إنيـ عباد قاسية قموبيـ، يفعموف ما . كبل ىؿ يستطيع ىؤالء السجانوف أف يرفعوا أيدييـ عف الشاعر وجماعتو؟
 .يؤمروف ترضية لسيد الكنانة التي تحولت إلى سجف كبير في عيده

. ففي فمسفة الحكـ، قضى بذلؾ الفكر السياسي في أوروبا، وقامت الثورة الفرنسية ترد إلى الشعب حقو في الحكـ
مف اآلف فصاعدا، فالعمماء »: منشوره ليقوؿوجاء نابميوف يطبؽ ذلؾ في مصر ببل ثورة وال دماء، فكتب في 

  .(34)«والفضبلء سيسيروف األمور، وبذلؾ يصمح حاؿ األمة
صحيح، لقد ارتبط نابميوف بالثورة الفرنسية بما دعت إليو مف حرية ومساواة وأخوة، وىي أفكار صفؽ ليا الكثير 

بعيدا عف األذىاف ( ض)بف الخطاب  في الشرؽ، ونسوا سبؽ اإلسبلـ في ممارسة ىذه الحقوؽ، ولـ يكف عمر
 . «متى استعبدتـ الناس وقد ولدتيـ أمياتيـ أحرارا»: وىو القائؿ

وىو سجف  2234جويمية  24يـو ( la bastille الباستيؿ )كاف مف تجميات الثورة الفرنسية اليجـو عمى سجف 
 . ـ عيدا وطنيا لفرنساوأصبح ىذا اليو . الدولة الذي يمثؿ رمز السمطة وكاف يوما لسقوط الطغياف

وادخؿ األساليب واألفكار والطرائؽ ( 2322-2243)ومف نتائجيا عمى المستوى العربي أف غزا نابميوف مصر 
وال يتردد بعض المؤرخيف في جعؿ ىذه . الغربية التي أدرؾ قيمتيا جندي محمي وقادر وطموح ىو محمد عمي

  .(35)الغزوة بداية النيضة العربية
وأرسموا منو نسخا إلى الببلد التي  -حسب الجبرتي–يوف لما حموا باإلسكندرية، كتبوا مرسوما وطبعوه وكاف الفرنس

بسـ ا الرحمف الرحيـ، ال إلو إال ا، ال ولد وال شريؾ لو  » :يقوموف عمييا تطمينا ليـ، وصورة ذلؾ المكتوب
 . (36)مف طرؼ الفرنساوي المسمى أساس الحرية والتسوية «في الممؾ

وبذلؾ تعتبر الثورة الفرنسية حدا فاصبل بيف العصر الممكي وعصر الديمقراطية والتنوير الذي تجسد في إرساء 
الوحدة الوطنية، كما تـ توحيد الجيش وفرض التجنيد اإلجباري مف خبلؿ شعار كؿ فرنسي جندي ،  وكاف مف 

ومنيا الحرية، الممكية، والسبلمة  2243 أوت 13أىـ نتائجيا كذلؾ ىو وثيقة حقوؽ اإلنساف والمواطف في 
 .(37)ومقاومة اإلستبداد

ىا قد : أما الوجو اآلخر لنابميوف بونابرت، فيو دخولو األزىر، ودوس سنابؾ خيمو أرضو الطاىرة، وكاف يقوؿ 
 .عدنا يا صبلح الديف
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ا بمدىـ، ميينا الديف ال شؾ أف القرضاوي قد أدرؾ أىمية نابميوف مرتيف، فيو خادـ فرنسا والغرب حيف غز 
 .اإلسبلمي مف خبلؿ األزىر، ومرة حيف صادر أفكار الديمقراطية والحرية خارج فرنسا

وكفر حيف انتيؾ .... آمف بو محبا لوطنو خادما لشعبو... وبذلؾ فقد آمف ببعض نابميوف وكفر ببعضو اآلخر
 .ونا بقاروفويمتفت إلى طغاة مصر قديما فبل يجد إال فرعوف مقر ...حرمات األزىر

 فمـ      يتػرؾ  لفرعػػػوف وال قػاروف  -وهو منتػفخ  -إذ قػاؿ حمػزة 
 :أما فرعوف فقد طغى في األرض واستعبد أىميا واستحيى نساءىا بدليؿ القرآف

ـْ َقاِهُروَف قََ »  نَّا َفْوَقُه ـْ َواِ  ـْ َوَنْسَتْحِيي ِنَساءُه يَؾ ِبَبَدِنَؾ » : تهولتكوف نهاي (38) «اَؿ َسُنَقتُّْؿ َأْبَناءُه َفاْلَيْوـَ ُنَنجّْ
كانت نيايتو في البحر، ولـ تبتمعو الحيتاف لتراه الناس كما سيرى الناس حمزة البسيوني  « ِلَتُكوَف ِلَمْف َخْمَفَؾ آَيةً 

 .وقد قتؿ عمى قارعة الطريؽ
شاعة الفسا شقاء العباد وا  َسْفَنا ِبِه وخ» : د كانت نيايتووأما قاروف الذي توسؿ بالماؿ والجاه لمبغي والسطو وا 

وىكذا تكوف نياية  .(39)«َوِبَدارِِ  اأْلَْرَض َفَما َكاَف َلُه ِمف ِفَئٍة َينُصُروَنُه ِمف ُدوِف المَِّه َوَما َكاَف ِمَف الُمنَتِصِريفَ 
 (البسيط: )قاؿ لقيط بف يعمر. الطغاة، ولمقـو أف يعتبروا

 (:3)لمػػف رأى ذا رأيػػا ومف سمعا       هػػذا كتابي إليكـ والنذيػػر لكػـ  
وجماؿ ( 2403نوفمبر-2332مارس )ومف الشخصيات التاريخية التي عاصرىا يوسؼ القرضاوي كماؿ أتاتورؾ 

 .، وقد ورد ذكرىما في النونية(2422-2423جانفي )عبد الناصر 
 فليػػػطارد اإلسػبلـ كالمجنػػػوتركيػا       في« كمػا لهػـ  »وكذاؾ قاـ 
 وتخابػػػث ممعػػوفخطه      بتػػػػدرج  في« جػمالهـ  »واليػوـ سػار 

، وشف 2414مارس  0أما األوؿ، فحارب اإلسبلـ حيف جعؿ تركيا دولة عممانية، واسقط الخبلفة اإلسبلمية في
. عمميةحممة تصفية بعد تعرضو لمحاولة اغتياؿ ضد الكثير مف رموز الديف والمحافظيف الذيف شاركوا في تمؾ ال

وأعطى حقوقا لممرأة، وأعطاه البرلماف ...كما حارب في عيده المغة العربية وأصبحت تكتب بالحروؼ البلتينية
 (.أبو األتراؾ)التركي اسـ أتاتورؾ

وجماعتو موقؼ مخالؼ لما يزعمو  -وقد ناؿ المر منو–ولجماؿ مصر إنجازات يذكرىا التاريخ، لكف لمشاعر 
نونية عمى فظاظة الحكـ وغمظتو إذا ما تعمؽ األمر بالعصاة والمتمرديف وتشيد ال... محبو الرئيس

  -ولو كاف نيروف–تمؾ شخصيات غائبة وأخرى حاضرة، بعضيا يمقى ىوى في فؤاد الشاعر ...والمنشقيف
 .وبعضيـ ممقوت، منبوذ عند الجميع كفرعوف وقاروف. المرسميف كاألنبياء

 :إلى كبار الصحابة والفاتحيف، -فيمف التفت إلييـ-والتفت الشاعر  
 فاتػػػح ميمػوف «سعد  »أف  تجود بخػالد       وبكػػؿ   «يعرب  »يخشػوف 
 (41)تجود بطارؽ       يخشوف تركيػا   كنػػور الديػػػػف «أفػريقيا  »يخػشػوف 

وقد كانوا ممف  إف استدعاء أسماء الفاتحيف الكبار يرمي جماؿ عبد الناصر وجماعتو بالشرر، أيف ىو مف ىؤالء
وضيع غيرىـ مف ... لقد كانت تضحيات الفاتحيف في سبيؿ ا. فتحوا األمصار، كما فعؿ طارؽ في األندلس

وسيشيد التاريخ . إنو اإلحساس الجميؿ لمواقؼ الرجاؿ وازدراء فضيع بمف كذب وتولى ...صالح األعماؿ الكثير
 .صدؽ ىؤالء وكذب ىؤالء
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 :ةػخاتم
وىي كميا . النونية أكثر مف ثبلثيف عمما موزعيف عمى أسماء األشخاص واألماكف والمعارؾؼ الشاعر في وظّ 

وكأف القصيدة وثيقة لممحاكمة والمرافعة عف طريؽ تحقيؽ المفارقة جماؿ عبد الناصر وتفضحو، تديف سياسة 
لية لممفكريف والفاتحيف فالمواقؼ البطو .(42)بالمقابمة بيف طرفيف مع االحتفاظ لكؿ منيما باستقبللو عف اآلخر

 .د اإلحساس بيذه المفارقاتوالسياسييف تولّ 
 

 :الهوامش واإلحاالت
 .42قسنطينة، ص -يوسؼ القرضاوي، دار اليمف لمنشر والتوزيع واإلعبلـ، الخروب: األعماؿ الشعرية الكاممة -2
 .17ص: المرجع السابؽ -0

، مجموعة 1مج: السبعيفة إليو بمناسبة بموغو وفقيو ميدا كممات في تكريمو وبحوث في فكره،يوسؼ القرضاوي  -4
 .312، ص1224 -ىػ2414، دار السبلـ، القاىرة، 2مداخبلت ألساتذة عرفوه، ط

 .44، ص1ممدوح حقي، دار المعارؼ، ط.، د(سمسمة نوابخ الفكر العربي: )الفرزدؽ -5

يوسؼ الشيخ محمد البقاعي، . وضعو عبد الرحمف البرقوقي، راجعو وفيرسو د(: سمسمة شعراؤنا)شرح ديواف المتنبي -6
 .402، 124ـ، ص1224-ىػ2414، 2، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2ج

القاىرة،  ،، دار الفكر العربي(د ط)زايد عمى عشري، : استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر -7
 .21، ص2442

 .3ب المبناني، بيروت، صإيميا الحاوي، دار الكتا: 1شاعر قضية االلتزاـ، ج: نزار قباني -8

ُسْبَحاَنَؾ  ،َفَناَدى ِفي الظُُّمَماِت َأف الم ِإَلَو ِإالم َأنتَ  ،َفَظفم َأف لمف نمْقِدَر َعَمْيوِ  ،َوَذا النُّوِف ِإذ ذمَىَب ُمَغاِضًبا» : انظر اآلية -9
 .32األنبياء  «.ِإنِّي ُكنُت ِمَف الظماِلِميفَ 

بِِّو َلُنِبَذ  .ـِ َربَِّؾ َواَل َتُكف َكَصاِحِب اْلُحوِت ِإْذ َناَدى َوُىَو َمْكُظوـٌ اْصِبْر ِلُحكْ ف»  :انظر اآلية -: َلْواَل َأف َتَداَرَكُو ِنْعَمٌة مِّف رم
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 الشعري العربي المسرحلتاريخ في استمهاـ ا      

 صفيةا إسماعيؿ بف. د  
 قسـ المغة العربية و آدابها           
 جامعة باجي مختار عنابة          

 
  ممخص

 مسرحياتيـ فمضامي يستميموف ظموا العربي المسرح شعراء أف إال مصادرىا، وتعدد اإلبداعية الكتابة مناىج ثراء رغـ
 التاريخ؟ توظيؼ عمى اقتصروا فمماذا. ومغاوره التاريخ كيوؼ خارج واإللياـ الوحي لفنيـ يجدوا لـ وكأنيـ ، التاريخ مف

 التعامؿ ىذا طبيعة ىي وما غيره؟ دوف المصدر ىذا يوفرىا وقكرية جمالية جوانب ىناؾ وىؿ معو؟ تعامموا وكيؼ
لى نحوىا؟ انجذبوا التي درامية األكثر والشخصيات رةإثا األكثر الفترات ىي وما وحدوده؟  مسرحية في نجحوا حد أي وا 
 مشكبلت العصر بعض خبلليا مف عالجوا أقنعة مجرد والشخصيات الوقائع تمؾ كانت وىؿ التاريخية؟ الحادثة

  وقضاياه؟
 .عنيا اإلجابة إلى نسعى التي التساؤالت بعض تمؾ   
 

 مقدمة
 اإلنساف قدـ وقديمة عريقة اريخوالت الفف بيف العبلقة
 تعبير والفف التاريخ صانع اإلنساف أف باعتبار نفسو،
 مادتو يستمد فكبلىما لو، وصورة النشاط ذلؾ عف
 يدور الذي العصب إنو المختمفة، نشاطو أوجو مف

 العمـ وذاؾ( لمسرحا) الفف ىذا مف كؿ حولو
ليو ينطمقاف منو ،(التاريخ)  رحمتو رافقا يعوداف، وا 

 .تراثو ودونا تاريخو وسجبل
 الفنوف لمختمؼ ثريا منبعا التاريخ ظؿ ما نحو وعمى

 مصدرا -اآلخر ىو-  الفف كاف األدبية، واألشكاؿ
 الذيف واآلثار التاريخ عمماء لدى المعرفة مصادر مف

 تركتو ما عمى األبحاث مف كثير في اعتمدوا
 مف العديد تتحوؿ ألـ وآثار، رسـو مف الشعوب
 دتػرص ألنيا تاريخية، وثائؽ إلى األدبية صالنصو 
 في ما مجتمعا مست التي التحوالت مف  رػػالكثي
 مف كثير عمى نستشيد ألـ بعينيا؟ تاريخية حقبة

 الجاىمي الشعر في ورد ما عمى والمواقؼ األحداث
  ؟ واإلسبلمي

 Résumé 

Malgré la richesse des sources de l’écriture 

littéraire et la  multitude  de ses origines, les 

poètes du théâtre arabe n’ont pas cessé de 

puiser les contenus de leurs pièces théâtrales 

de l’histoire. Comme si ils n’ont pas trouvé 

leurs inspirations en dehors des cavernes de 

l’histoire ancienne .Pourquoi se sont-ils 

contentés à l’exploitation de l’histoire ? 

Comment se sont-ils comportés  avec  ces 

évènements et ces personnages.  Est ce que 

cette source recèle des caractéristiques 

esthétiques et idéologiques qu’on ne trouve 

pas ailleurs ? Quelle est la nature de cette 

exploitation et quelles sont ses limites ? 
Quelles sont les périodes de l’histoire les 

plus excitantes et les personnages les plus 

dramatiques  qui les ont attiré ?, et à quels 

degrés ont-ils réussi à mettre en œuvre  ces 

faits de l’histoire? Est ce que ces faits et ces 

personnages étaient de simples masques à 

travers lesquels ils ont traité des problèmes 

de leurs sociétés contemporaines ? 

Telles sont les problématiques auxquelles 

nous tenterons d’y répondre.   
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 النزاع فييا اشتدّ مرحمة مف العرب في  فةػطائ  بيا  آمنت يةسياس لعقيدة انعكاس بأنو الخوارج شعر يوصؼ أال
 العرب ديواف الشعر : "المقولة ىذه والدارسيف النقاد مف كثير يردد ألـ طوائؼ؟ إلى الناس وانقسـ الخبلفة عمى

 .العربية الثقافة في والتاريخ الفف بيف العبلقة وضوح عمى الدالة األمثمة مف وغيرىا ،"أخبارهـ وجامع
 شعراء لدى المسرحية لمكتابة األوؿ المصدر أسطوريا أـ حقيقيا أكاف سواء التاريخ ظؿ العبلقة، تمؾ لتجذر وتبعا

 مف نخبة قدميا التي النصوص تمؾ في رسوخا وازداد الروماني، المسرح كتاب لدى التقميد ذلؾ واستمر اإلغريؽ،
 سبؽ وقد. المعاصرة المسرحية الكتابات في حاضرا لتاريخا يزاؿ وال فرنسا، في السيما الكبلسيكية المسرحية كتاب

 بيف مقارنتو في وذلؾ واألسطورة، والواقع التاريخ ىي أساسية مصادر ثبلثة عمى اإلبداع منابع قصر وأف ألرسطو
ذا الوقوع، الممكنة واألحداث الوقائع استمياـ عمى دأبوا اليونانية المسرحية كتاب أف فبلحظ والمحتمؿ، الواقعي  وا 
 ليا ليس مخترعة وأسماء وقائع عمى بنيت أخرى نصوصا فإف ومشيورة، معروفة أسماء اعتمد قد منيـ الكثير كاف
 أو شخصا نجد المأساة ففي ذلؾ ومع  «: المسرحية يعيب وال الفنية الناحية مف مباح أمر وىذا تاريخي، سند أي

 ال المآسي بعض وفي مخترعل األسماء سائر مابين المعروفةل المشهورة األسماء بيف مف منا فقط شخصيف
 ثمف بأي لمحرص داعي فبل ولهذا ومتعتهال قدرتها مف ذلؾ ينقص فبل ذلؾ ومع معروفال واحدا شخصا نشهد
 لفئة إال الواقع في معروفة ليست المعروفة التواريخ ألف …مآسينال عميها تدور التي التقميدية الخرافات عمى
 .(1)»بها يستمتعوف المشاهديف فكؿ اهذ ومع الناس مف قميمة
 ىػػػذه فػػػي – الشػػػاعر دور ألف فعػػػبل، وقعػػػت أحػػػداث عمػػػى تبنػػػى التػػػي لممسػػػرحيات الفنيػػػة القيمػػػة مػػػف أرسػػػطو وقمػػػؿ
 فييػػػا وتخمػػػؽ الحػػػدث فييػػػا يبتكػػػر التػػػي المسػػػرحيات وآثػػػر وتوثيقيػػػا، ألحػػػداث انتقػػػاء يكػػػوف أف يعػػػدو ال  -الحالػػػة

 .العدـ مف الشخصية
 إال الواسػع، بمفيوميػا والحيػاة والتػراث والتػاريخ األسػاطير بػيف ما مصادرىا وتعدد اإلبداعية الكتابة عمناب ثراء ورغـ
 ىػذا تسػتميـ لػـ التي المسرحيات ىي جدا فقميمة مسرحياتيـ، لمعظـ مصدرا التاريخ اتخذوا العربي المسرح شعراء أف

 .وشخصياتو وقضاياه التاريخ أحداث خارج واإللياـ الوحي لفنيـ يجدوا لـ وكأنيـ بو، تستظؿ أو المصدر
 اسػتميمو بحيػث األدبية األجناس مختمؼ شمؿ بؿ المسرح عمى يقتصر ولـ عاما كاف التاريخ نحو التوجو أف ويبدو
 الػروائييف طميعػة فػي زيػداف جػورجي كػاف والقصاصػوف، الشعراء موالية مرحمة وفي النثرية، والمسرحية الرواية كتاب
 خبلليػا جػاؿ عمػبل، العشػريف جػاوزت النصػوص مػف العديػد فػي شخصػياتو واستحضػروا التاريخ واوظف الذيف العرب
 مػف نخبػة بعػده مػف كتابتيػا عمػى وأقبػؿ النيضػة، عصػر بدايػة إلػى الجاىميػة الفتػرة مػف وعصػوره حقبو مختمؼ عبر

 لػنص مػادة لتكػوف اميػاودر  فنيا مؤىمة شخصية أو موقؼ أو حدث عف بحثا التاريخ صفحات في نقبوا الذيف الكتاب
ف. والمتصػػوفة والعشػػاؽ والخمفػػاء والزعمػػاء القػػادة تػػاريخ فاستحضػػروا جيػػد،  والرقعػػة التاريخيػػة الفتػػرات فػػي اختمفػػوا وا 

 عبػد وعػاد ،"قػرمط حمداف األحمر الثائر" و "وامعتصما " في العباسي التاريخ باكثير أحمد عمي فاستميـ الجغرافية،
 فػي القديـ المصري التاريخ فحضر جغرافية، رقعة أو زمنية بفترة التقيد دوف القديـ تاريخال إلى السحار جودة الحميد

 ."قرطبة درة" في القديـ والعربي" األبطاؿ قمعة" في والحديث" االستقبلؿ بطؿ أحمس"
 مػػػف ىػػػاتؼ" العربيػػػة لمروايػػة فقػػػدـ الشػػػعر، فػػػي نبغػػت التػػػي الشخصػػػيات إال التػػػاريخ مػػف الجػػػاـر عمػػػي يعجػػػب ولػػـ 

 فييػا استحضػر التػي" حمػداف بنػي فػارس"و واّلدة وبػيف بينػه الخالػدة الحػب وقصػة زيدوف بف سيرة عف" األندلس
" الطمػوح الشػاعر" بعمميف" المتنبي الطيب أبو" ونبييـ الشعراء سيد وخّص  الحمداني، فراس ألبي الشخصية السيرة

 ".المطاؼ نهاية"و
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" طيبػة كفػاح"و" األقػدار عبػث" ىػي أعمػاؿ ثػبلث فػي الرواية عالـ نحو انطبلؽ محطة التاريخ محفوظ نجيب واتخذ
 تسػميتيا عمػى النقػاد مػف عػدد اصػطمح الروائيػة، محفػوظ نجيػب مسيرة في األولى المحطة تشكؿ وىي ،"رادوبيس"و

 .(2)التاريخية المرحمة أو الرومانسية بالمرحمة
 عميػو وأقبػؿ. الرئيسػية اتجاىاتيػا أحػد يشػكؿ وأصػبح رةبالقصػي ليسػت لفتػرة الروائيػة الكتابة عمى التاريخ ىيمف وىكذا
 أبطػاؿ" فػي رمػزي إبػراىيـ أمثػاؿ الثػري المنبػع ىػذا اسػتيواىـ الػذيف النثرية المسرحية كتاب مف نخبة مبكر وقت في

 األدب فػي النثريػة النصػوص أقػدـ مػف منػدور محمػد عدىا التي" عباد بف المعتمد"و" ا بأمر الحاكـ"و" المنصورة
 تيمػور ومحمػود" أورشػميـ ومممكػة الػديف صػبلح" مسػرحيتو أحػداث أنطػوف فػرج منػو واسػتمد. (3)المصري مسرحيال
 ".ا بأمر الحاكـ سر" باكثير أحمد وعمي" قريش صقر"

ذا  المسػرح فػإف والقصػة، الروايػة كتاب فعؿ ما نحو عمى وأثراىا اإلبداعية مصادره في نوع قد النثري المسرح كاف وا 
 األولػى المراحػؿ منػذ طبعتػو التػي واألصػيمة العريقػة الفنيػة التقاليػد إحػدى إلػى وتحػوؿ يؤثره لمتاريخ وفيا ظؿ الشعري
 اسػػتميمت قػػد البػػاكورة ىػػذه فػػإف وفاتحتػػو، الشػػعري المسػػرح بػػاكورة لميػػازجي" والوفػػاء المػػروءة" كانػػت فػػإذا لنشػػأتو،
 القػػرف فػػي الحيػػرة حكػػـ الػػذي المنػػذر بػػف لمنعمػػاف توقعػػ حادثػػة عمػػى المسػػرحية بنػػى حيػػث القػػديـ، العراقػػي التػػاريخ
 ىػذا عػف كتابتيػا، إلػى وأسػبقيـ المسػرحية شػعراء أغػزر مػف وىو البستاني، ا عبد يخرج ولـ الميبلد، قبؿ السادس
" لولديػه هيورردوس مقتؿ" مسرحية فأحداث الييودي، التاريخ مف مسرحياتو بعض استمد أنو بو انفرد ومما التقميد،
 هػو مسػرحيته حوادث المؤلؼ منه استقى الذي والمرجع« المػيبلد، قبؿ األوؿ القرف في الييود تاريخ مف مةمستمي
 .(4)» وأوالد  لزوجته قتمه بتفاصيؿ وجاء هيردوس تاريخ أورد الذي اليهودي يوسيفوس تاريخ
 مجنػوف" تمتهػا فاتحتهػال" رةكميوبػات مصػرع" كانػت الشػعرية، المسػرحيات مػف بطائفة وأغناه التقميد ىذا شوقي وأثرى
 أف مػع لشوقي النثرية المسرحية" األندلس أميرة" في حتى واستميمو ،"الكبير بيؾ عمي"و" عنترة" ثـ ،"قمبير"و" ليمى
 .األندلس شعراء كبار أحد عباد بف المعتمد بطميا
 والجماليػة، الفنيػة ألدواتا مػف الكثيػر شػمؿ والػذي المعاصػرة المرحمػة فػي الشػعري المسػرح شيده الذي التطور ورغـ
 بوصػػمة شػػوقي مػػف اتخػػذوا الػػذيف التعبيػػر، مػػف المػػوف ىػػذا كتػػاب معظػػـ يػػؤثره الػػذي المصػػدر زاؿ مػػا التػػاريخ أف إال

 المضػموف، مسػتوى عمػى أو التعبيػر، أداة حيػث مػف سػواء والمتابعػة لبلحتػذاء أنموذجػا مسرحياتو ومف بيا، ييتدوف
 …"األندلس غروب"و" العباسة"و" لناصرا"و" الدر شجرة" منيا تمسرحيا تسع في أباظة عزيز فألتزمو
 الواقػع، مشػكبلت بعػض إلػى فيػو والتفػت بالتػاريخ، فيػو يسػتظؿ لػـ الذي لعزيز األوؿ النص" الخريؼ أوراؽ" وكانت
 عػف المسػرحية هػذ  فػي خرجػت«:  بقولػو واالنتقػاؿ التحػوؿ ىػذا عػف عبػر الخػوؼ، ويطبعيػا الحػذر يشوبيا التفاتة
 اختصػرت ولكنػي …القػديـ التػاريخ مػف مسػرحياتي اسػتمد كنػت …السػابقة مسػرحياتي فػي به التزمت ما ثورمأ

 تضػاعيؼ مف عميه الداللة إلى االلتجاء دوف المعاصرل الموضوع إلى سمتي وأخذت المسرحية هذ  في الطريؽ
 .(5)» وأمجاد  وسير  الماضي

 عشػػرة أربعػػة فػػي فاعتمػػده التػػاريخ غيػػر آخػػر مميمػػا مسػػرحال مػػع الطويمػػة تجربػػو فػػي بػػؾ مػػردـ عػػدناف يعػػرؼ ولػػـ
 أسػتاذيو نيػج عمػى فييػا سػار" القػـز"و" ياسػيف ديػر"و" غرناطػة مصػرع"و" زنوبيػا الممكػة"و" الحػبلج" منيػا مسػرحية
 وامتػد" ياسػيف ديػر"و "القػـز" مثػؿ الحػديث التػاريخ مػف المسػرحيات لػبعض باسػتميامو خالفيمػا ولكنو وعزيز، شوقي
 تاريخيػة حقبػة خمػؽ إلػى" أفاميػا غػادة" نصوصػو إحػدى فػي وسػعى مسػرحيات، ثػبلث في العالمي التاريخ ىإل بصره
 الروماني المحتؿ فإذا« معاصرة لحقبة موضوعيا معادال لتكوف زمانية، وبيئة وشخصيات أحداث مف مقوماتيا بكؿ

ذ ،(دمشػػؽ) لمدينػػة الفرنسػػي المحتػػؿ حقيقتػػو فػػي ىػػو( أفاميػػا) لمدينػػة  رمػػز (أفاميػػا) مدينػػة فػػي الشػػعب صػػمود وا 
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 والصػػمود والظمػػـ والتعسػػؼ فػػالبغي جػػـر وال تػػوأـ، لؤلخػػرى المػػدينتيف إحػػدى وكػػأف ل(دمشػػؽ) فػػي الشػػعب لصػػمود
 .(6)» واألسماء واألشكاؿ المبلمح غير تتغير وال واحدة حقائؽ ومكاف زماف كؿ في والكفاح
 منو واستمد" األحمر والنسر الديف صبلح"و" الفبلحيف يـزع عرابي" وفي" ا ثأر" ثنائيتو في الشرقاوي وآثره

" الزنج ثورة" في بسيسو معيف واستحضره ،"والمجنوف ليمى"و" الحبلج مأساة" أحداث الصبور عبد صبلح
" زمسكس األمبراطور" مثؿ نصوصو اكثر في البرادعي الديف محي وخالد" الجريح اإلزار" في العيسى وسميماف

 عمى دماء"و" العاشؽ الوزير" في جويدة فاروؽ إليو وعاد" الطوائؼ لمموؾ األخير مؤتمرال"و" عاشقا دمر"و
 ."الخديوي"و" الكعبة أستار
 شيد فقد العربية، األقطار جميع وفي واحد، مستوى عمى يكف لـ شخصياتو واستدعاء التاريخ حضور اف مع

  وتراجع فييا انحسر طويمة صمت فترات يضاأ وعرؼ توظيفو، عمى الكتاب إلقباؿ نتيجة وتألؽ ازدىار فترات
 سورية في الشعري لممسرح التأليؼ حركة تعرؼ لـ سنة أربعيف امتداد فعمى. أخرى إبداعية لمصادر المجاؿ فاسحا
 .(7)مسرحيات عشر مف أكثر سنوات ثبلث مف أقؿ خبلؿ وشيدت مسرحيات، ثبلث سوى
 بعػػػض إف بػػػؿ(. التػػػاريخ) العمػػػـ وذاؾ( لمسػػػرحا) الفػػػف ىػػػذا بػػػيف العبلقػػػة عمػػػؽ عمػػػى دلػػػيبل السػػػابقة النمػػػاذج تقػػػؼ

 العربػي الفػف ىػو ،(المسػرح هػذا أداة) الشعر أف باعتبار الفف، ليذا العرب قبوؿ أسباب أحد التاريخ جعؿ الدارسيف
 العربػي الػوطف فػي المسػرحية تػرتبط ولػـ  « العػرب فييػا بػرع التػي العمـو أشير مف( مضمونه) والتاريخ األصيؿ،

 لهػػا مصػػدرا التػػاريخ باعتمادهػػا إال تزدهػػر ولػػـ تنتشػػر ولػػـ القبػػوؿ تمػػؽ لػػـ أنهػػا بػػؿ فحسػػب نشػػأتها فػػي لتػػاريخبا
 فػي المسػرحية لػدخوؿ المسػوغ همػا الشػكؿ فػي والشػعر المضػموف فػي التػاريخ كػاف فقد لمتعبيرل وسيمة والشعر
 بعػػض أصػػالته مػػف الشػػعر نحهػػام مثممػػا التقػػديرل بعػػض عراقتػػه مػػف التػػاريخ اكسػػبها فقػػد العربػػي األدب حػػـر

 المسػرحية كتابػة عمػى شػوقي أحمد مثؿ كبير شاعر أقدـ أف بعد السيما واإلقباؿل بؿ بالقبوؿل فحظيت اإلعجاب
 .(8)».التاريخ مف المستمدة الشعرية
 اعتقػاد ءورا كانػت الفنيػة، تقاليػده وأحػد الشػعري المسرح لحركة مميزة لفترة ظمت التي الوطيدة العبلقة ىذه أف ويبدو
 فتػرة مػف مسػتمدة أو األسػاطيرل مػف مسػتمدة موضػوعات تعػالج أف ينبغي  « الشعرية المسرحية أف النقاد بعض

 أف لهػا يتػيح ممػا حيػةل كشخصػيات بالشخصػيات االعتػراؼ يتطمػب الػذي الحد إلى الحاضرل عف بعيدة تاريخية
 .(9)» النظـ تقبؿ عمى دتساع والتي األلواف المتعددة التاريخية والمبلبس بالنظـ تتكمـ
 ىػذا ينصػرؼ فقػد الشػعري، لممسرح كاتب أي عنيا يستغني أف يستطع لـ والتاريخ المسرح بيف العبلقة لتجذر وتبعا
 .الثري النبع ىذا إلى آخر بشكؿ ثانية يعود أنو إال آخر مصدر مف مادتو ويستميـ التاريخ عف ذاؾ أو الكاتب
ذا  أف إال الشػػػعرية، المسػػػرحية تػػػاريخ فػػػي الباحػػػث يرصػػػدىا أف يمكػػػف مميػػػزة رةظػػػاى التػػػاريخ إلػػػى العػػػودة كانػػػت وا 

. وعامػة وموضػوعية فنيػة متعػددة، زوايػا مػف عنيػا اإلجابػة ويمكػف وكتابػو، المسػرح نقاد بيف متباينة تبقى مسوغاتيا
 نمػػاذج إلػػى بػػيالعر  األدب الفتقػػار نتيجػػة التجربػػة قمػػة إلػػى التػػاريخ إلػػى المسػػرح رواد عػػودة الدارسػػيف بعػػض فػػأرجع
 إف «:القػط القػادر عبػد يقػوؿ يحتػذونيا، وأمثمػة عميػو يتكئػوف مسػرحيا إرثػا يجدوا لـ الرواد أولئؾ أقبؿ فحيف تحتذى،
 مػػف الجديػػد الشػػكؿ بهػػذا عهػػدهـ أوؿ كػػاف حػػيف التػػاريخ مػػف البدايػػة فػػي موضػػوعاتهـ اسػػتمدوا العػػرب المػػؤلفيف
 مػف يقتػبس التػاريخ إلػى يمجػأ أف طبيعيػا فكػاف …المسػرحية لبيئةا لغياب بينهـ يوجد لـ األدبيل التأليؼ أشكاؿ
 .(10)».الشامؿ الخمؽ عف يغنيه ما وشخصياته أحداثه
 والفػػراغ الػػزاد قمػػة أف إلػػى ذىػػب حيػػث" المنػػوع المسػػرع" مجمػػد مقدمػػة فػػي الحكػػيـ توفيػػؽ طرحػػو وأف سػػبؽ رأي وىػػو

 وجيػزة فتػرة فػي الكاتػب تنقػؿ وراء أيضػا كػاف بػؿ اريخ،التػ عمػى الكتػاب مػف العديد إقباؿ وراء فقط يكف لـ المسرحي
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 عمػى يقتصػر لػـ التػاريخ توظيػؼ إف أوليػا األسػباب مػف لجممػة مقنػع غير يبدو تعميؿ ولكنو المختمفة، المذاىب بيف
 أو الػرواد بأولئػؾ األمػر تعمػؽ سػواء األدبػي، الموف ليذا الكتابة عمى أقبؿ مف معظـ شمؿ بؿ الشعري، المسرح رواد
 فيػؿ الفف، ىذا في عريؽ تاريخ ليا أمـ وآداب العالمي، المسرح طبعت ظاىرة استميامو أف وثانييما الثاني، لجيؿبا

 التػاريخ إلػى إليػوت وبعػدىـ فػراي، وكريستوفر شكسبير وقبميـ وبرناردشو ىيجو وفكتور وكورناي راسيف عودة كانت
 !؟ واإلنجميزي الفرنسي األدبيف عمى الفف ىذا جدة بسبب
 أف اعتبػػار عمػػى الفنػػي التشػػكيؿ سػػيولة قواميػػا وجماليػػة، فنيػػة اعتبػػارات مرجعيػػا التػػاريخ إلػػى العػػودة تكػػوف ال ولػػـ

 ممػا وشػائعا معروفػا يكػوف قػد والحػؿ جاىزة، والشخصيات مييأة فاألحداث لمنص، العاـ الييكؿ لمكاتب يقدـ التاريخ
 وطريقػػة الموضػػوع تصػػور فػػي األولػػى بالدرجػػة تكمػػف الػػنص صػػعوبة ألف عسػػرا، أقػػؿ والتػػأليؼ البنػػاء عمميػػة يجعػػؿ
 يتناوليػا خػاـ مػادة مػف الكاتػب يػدي بيف يضعو بما الصعوبة تمؾ تذييؿ في يسيـ الذي المصدر ىو والتاريخ بنائو،
 أف والثابػت عنيا، التعبير يريد التي والقضية الفكرية رؤيتو مع تتماشى حتى وتشكيميا، صياغتيا ويعيد األخير ىذا
 يقػدـ حيػث «: ووقائعػو التػاريخ نحػو األدبيػة األجنػاس مختمػؼ وفػي الكتػاب مػف العديػد نزوع وراء الفني العامؿ ىذا

 ومػا الشخصػية صػفات فػي غالبػا المػادة هػذ  وتتمثؿ دراميال تشكيمها يمكف التي المادة مف كثيرا لمكاتب التاريخ
 طريػؽ عػف المغػوي تشكيمه خبلؿ مف يرصدها عصرية رؤية إلى النفاذ الكاتب يحاوؿ كما …تاريخيا عنها عرؼ

 .(11)والمماثمة اإليحاء
 إعػػادة يمكػػف جػػاىزة دراميػػة أحػػداث مػػف لمكاتػػب يقدمػػو بمػػا التػػأليؼ صػػعوبة تػػذليؿ فػػي يسػػيـ التػػاريخ أف فػػي شػػؾ ال

 ليػا التػي بالشخصػيات وحافػؿ ثػري مصػدر اإلبػداع، وصػعوبة الخمؽ مشقة مف ويعفيو مسرحيا، وتشكيميا صياغتيا
 لػنص مػادة تكػوف ألف فنيػا المؤىمػة باألحداث أيضا وزاخر الدرامية، مف كبير بقدر تحتفظ تزاؿ وال الخاص ضياوم

 وعػػزة والمجنػػوف، وليمػػى وعنتػػرة، عبمػػة أخبػػار التراثيػػة المصػػادر حفظػػت والغػػراـ الحػػب حػػوادث فعػػف جيػػد، مسػػرحي
 أسػػػماء - ذىػػػب مػػػف وبػػػأحرؼ - لتػػػاريخا سػػػجؿ والكبريػػػاء والشػػػيامة العػػػزة مواقػػػؼ وعػػػف …وعفػػػراء وعػػػروة وكثيػػػر،
 وعػف عبػده، ومحمػد األفغػاني الػديف وجمػاؿ السػبلـ عبد بف والمعز األيوبي الديف وصبلح الرشيد وىاروف المعتصـ
 وعثمػاف وعمػر بكػر أبػو وتقوى ورع وعف العاص، بف عمرو ومكر معاوية دىاء عف صفحاتو حكت والمكر الدىاء
 مسػمـ وأبػو أبيػو بػف وزيػاد الحجػاج عػف التػاريخ حػدثنا واألسػر األفػراد جبروت فوع الفارض، وابف والحبلج ذر وأبي

 بالمػادة يمػّده أف شػأنو مػف مػا التاريخ كتب في المسرحي الكاتب يجد وىكذا …طاىر وآؿ البرامكة ونكبة الخراساني
 .ويغنيو
 التشػكيؿ سػيولة بأف يقيف عمى فونح ناقد، مف أكثر لساف عمى ويتكرر الدراسات مف العديد في يتردد التعميؿ وىذا
 عمػػى األدبيػػة، األجنػػاس بقيػػة فػػي بػػؿ فحسػػب المسػػرح فػػي لػػيس المبػػدعيف، مػػف طائفػػة إقبػػاؿ وراء( الفنػػي المعيػػار)

 فمػـ الظػاىرة، تفسػير فػي الوحيػد المعيػار يكػوف أف نقػره ال الػذي ولكػف شخصػياتو، واسػتدعاء التاريخ أحداث توظيؼ
 تعبيرية ودالالت طاقات «اإلبػداعي نصو يمنح أف عمى قادر المصدر ىذا بأف اتبالك إحساس إليو الدافع يكوف ال
 حػيف المسػرحيل والكاتػب األمػةل نفػوس فػي والتبجيػؿ القداسػة مػف كثيػر لهػا التػراث معطيػات ألف لهال حصر ال
 يػػػف ػـػودائ يػحػ ورػحض مف راثػلمت لما ةػاألم دافػػػػوج ارةػػفثػػب هػنفس الوقت يػػف ـوػػقػػػي التراث ؼػػبتوظي ـوػػيق
 .(12)» وجػدانها 

 يقبمػػوف المسػػرحية شػػعراء جعمػػت التػػي العوامػػؿ مقدمػػة فػػي ورومانسػػية كبلسػػيكية مػػف األدبيػػة بالمػػذاىب التػػأثر وكػػاف
 اليػػازجي إبػػراىيـ قػػدميا التػػي األولػػى النصػػوص كشػػفت فقػػد شخصػػياتو، ويسػػتدعوف أحداثػػو يسػػتميموف التػػاريخ عمػػى
 الػذي المػذىب ىػذا تقاليػد فجػذرا وعزيػز شػوقي وجػاء الفرنسػي، السيما الكبلسيكي، المسرح سيادة تانيالبس ا وعبد
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 أف التراجيػػديا لتػػأليؼ اشػػترط الكبلسػػيكي المػػذهب إف«... أسػػطوريا أو حقيقيػػا أكػػاف سػػواء التػػاريخ اعتمػػاد يشػػترط
 اليونانيػػة اآلداب ومحاكػػاة بعػػث عمػػى قػػاـ قػػد الكبلسػػيكي المػػذهب كػػاف ولمػػا التػػاريخل مػػف موضػػوعها يسػػتمد

 موضػوعاتهـ منػه يسػتمدوف الػذي واألسػطوري الحقيقػي التػاريخ يكػوف أف الطبيعي مف فكاف القديمةل والبلتينية
 فيهمػػا تتمركػػز المػػذيف الفرنسػػييف الكػػاتبيف مسػػرحيات عمػػى يبلحػػظ مػػا نحػػو عمػػى والرومػػاف اليونػػاف تػػاريخ هػػو

 .(13)»وكورناي راسيف وهما المسرح كبلسيكية
 فػػي ميػػزىـ ومػػا التقميػػد، ىػػذا عػػف يتخمػػوا لػػـ الرومانسػػي المسػػرح كتػػاب أف إال الكبلسػػيكية، تقاليػػد عمػػى الثػػورة ورغػػـ

 قصػػػػر الػػػػذيف اإلغريقػػػػي التػػػػاريخ عػػػػف كبػػػػديؿ الحػػػػديث األوروبػػػػي التػػػػاريخ إلػػػػى عػػػػادوا أنيػػػػـ التػػػػاريخ، مػػػػع التعامػػػػؿ
 في الرومانسي المذىب لواء وحامؿ الكبير فرنسا أديب ىيجو، فكتور فقدـ عميو، مسرحياتيـ مضاميف الكبلسيكيوف

 مػف" تيػودور مػاري"و (15)"كرومويػؿ"و اإلسػباني، التػاريخ مػف (14")هرنػاي"و فرنسا، تاريخ مف "يمرح الممؾ" المسرح
" كميوبػاترة مصػرع" فػي شػوقي فعػاد أوطػانيـ، تػاريخ العربي المسرح شعراء استميـ والتأثير وبالتبعية بريطانيا، تاريخ

 التػاريخ إلػى" األنػدلس أميػرة"و" ليمػى مجنوف"و" عنترة" وفي القديمة، مصر تاريخ إلى" الكبير بؾ عمي"و" قمبير"و
 السػػوري التػاريخ وحضػر ،األنػػدلس غػروب"و" الػدر شػػجرة"و "الناصػر" فػي أباظػة عزيػػز خطػاه عمػى وسػار العربػي،
 ديػػر" فػػي مجسػػدا الحػػديث والعربػػي" زنوبيػػا الممكػػة"و" أفاميػػا غػػادة" خػػبلؿ مػػف بػػؾ مػػردـ عػػدناف مسػػرح فػػي القػػديـ
 فقػدـ المعاصػرة، المرحمػة مػف العسػيرة الفتػرات بعض استيوتو الذي لمشرقاوي خبلفا وىذا" الثائرة فمسطيف"و" ياسيف

 جغرافيػة، رقعػة أو زمنية بفترة يتقيد فمـ جويدة فاروؽ أما ،"الفبلحيف زعيـ عرابي"و" عكة ووطني"و" جميمة مأساة"
 مػف واألنػدلس يوسػؼ، بػف الحجػاج شخصػية فييا وظؼ التي" الكعبة أستار عمى دماء" في األموي اريخالت فحضر
 ".الخديوي" المعاصرة المرحمة نصيب وكاف المعاصر، الشعري المسرح درر إحدى" العاشؽ الوزير" خبلؿ
 منػو، الكبلسػيكي السػيما يالغربػ بالمسػرح التػأثر أوجػو أحػد يمثػؿ لمتػاريخ العربػي المسػرح شػعراء تفضػيؿ فػإف وعميو
 ىػػذه عػػادت مسػػرحياتيـ مضػػاميف منػػو واسػػتمدوا أوطػػانيـ تػػاريخ إلػػى أوروبػػا فػػي المسػػرح شػػعراء عػػاد مػػا نحػػو فعمػػى
 .بو واالعتزاز لموطف الوالء مظاىر مف كمظير العربي تاريخنا إلى كتابنا مف النخبة
 يكػف فمػـ التػاريخ، إلػى والػروائييف المسػرحييف مػف نخبػة عػودة فػي أسػيـ آخػر عػامبل والقوميػة الوطنية النزعة وكانت
 إحيػاء بػؿ التػاريخي، القنػاع خػبلؿ مػف اجتماعيػة مشػكبلت عف التعبير المسرح شعراء مف األوؿ الرعيؿ لدى الدافع
 أحػػد يعػػد الػػذي كثيػػر بػػا أحمػػد عمػػي بػػو جػػاىر مػػا نحػػو عمػػى والقػػومي الػػوطني الحػػس عػػف والتعبيػػر الماضػػي أمجػػاد
 حيػث الثبلثينيػات، مػف األوؿ النصػؼ إلػى نصوصػو ترجػع إذ مبكرة مرحمة في الشعري لممسرح تكتب التي األسماء
 واسػتميامو بالتػاريخ ولػوعي فػي أثػر ذا كػاف العربيػة بالقومية اىتمامي لعؿ  « المعيار ىذا إلى لمتاريخ توظيفو أرجع

 أقػر حيػث التشكيؿ، بسيولة عنو عبرنا ما أو الفني المعيار يستثف لـ ولكنو. (16)»مسرحياتي كثيرة مف لموضوعات
يحائيا فنيا أقدر التاريخ بأف  .الحاضر مف التصوير عمى وا 
لى  لشجرة عزيز وتناوؿ الكبير، بؾ وعمي بكميوباترة، شوقي اىتماـ نعيد( الوطنية النزعة) الفكري العامؿ ىذا وا 
 فالوطنية "ميسموف" لموقعة الحامد الديف دروب عرابي، ألحمد والشرقاوي زنوبيا، الممكة لسيرة عدناف وتوظيؼ الدر،
 المسرحييف أقبلـ ظممتيا التي ببلده ممكة عف يدافع بارع محاـ إلى أديب مف يتحوؿ شوقي جعمت التي ىي

 أنيا عمى كميوباترة فييا قدمت والتي وبرناردشو ودرايدف شكسبير قدميا التي النصوص تمؾ خبلؿ مف الغربييف،
 عدناف استدعاء وراء كاف ذاتو والسبب اآلثمة، ممذاتيا سبيؿ في وعرشيا بوطنيا فضحت ياجمال غرىا ماجنة امرأة
 في فقاؿ المسرحية، ىذه لكتابة األوؿ المحرؾ كاف أنو وأعمف الوطني بالدافع جاىر حيث زنوبيا، الممكة لسيرة
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 تاريخية لحوادث سرحام التاريخية السورية المدينة تمؾ تدمر مف أجعؿ أف ذلؾ بعد لي وخطر «: تقديميا
 .(17)»ببلدي تاريخ مف مشرقا تاريخا بعثأل زنوبيال العظيمة الممكة عاشتها
 والتصػػدي والجيػػاد المقاومػػة مظػػاىر مػػف مظيػػر أنيػػا عمػػى المرحمػػة تمػػؾ خػػبلؿ التػػاريخ إلػػى العػػودة نقػػرأ أف ويمكػػف

 لصػػفحاتيا الكتػػاب استحضػار فكػػاف مقوماتيػا، وتػػذويب األمػة معػػالـ طمػػس إلػى سػػعى الػذي االسػػتعمار لمخططػات
 لمػوطف والػوالء بالػذات الشػعور مبلمػح مػف ومممػح السياسػة تمؾ تجاه فعؿ ردة بمثابة المشيورة وشخصياتيا المشرقة
 فييػا بػدأت مرحمػة فػي المسػرحيات مف العديد صدور تزامف وقد. المخمصيف أبنائو مف عنو دافع وبمف بو واالعتزاز

 المفكػريف، الكتػاب عمى الماضي أمجاد بعث روح وىيمنت. المستقبؿ إلى تتطمعو  وحاضرىا ماضييا تتحسس األمة
 …والمجتمع الديف في اإلصبلح ورجاؿ والمغة، الشعر في األدباء
 قػديميا وعصػوره فتراتػو جميػع فحضػرت التػاريخ، مراحػؿ عبػر لمشػعراء الحػر بػالتجواؿ التاريخيػة المػادة تنػاوؿ وتميز

 وكػػاف الجاىميػػة، المرحمػػة تختفػػي وكػػادت والمعاصػػرة، العباسػػية الفتػػرتيف ىيمنػػت إذ متفاوتػػة، بنسػػب ولكػػف وحػػديثيا،
 .الفترات بقية إلى بالقياس قميبل اإلسبلمية الفترة حظ

 التاريخيػػػػة المسػػػرحية فػػػإف الفنيػػػة واألشػػػػكاؿ( …،سياسػػػية اجتماعيػػػةل واقعيػػػػةل) المسػػػرحية األنػػػواع لبقيػػػة وخبلفػػػا
 المسػػػرحية كتػػاب معظػػػـ فيػػو آثػػر وقػػػت فػػي الفصػػػحى، العربيػػة بالتزاميػػا المغػػػة مشػػكمة مػػػف تػػتمخص أف اسػػتطاعت
 دائػرة مػف وأخرجتنػا( الحػوار) الفنيػة المغػة مشكمة حؿ في التاريخ إلى العودة فساىمت. المحمية الميجات االجتماعية

 لغػوي بمسػتوى ونكتػب نتعمـ حيث منو، نعاني الذي المغوي االزدواج ظؿ وفي. تكتب لغة بأي الجديد القديـ النقاش
 األولػى المراحػؿ منػذ العربػي المسػرح رافػؽ المغػوي االزدواج وىػذا بػو، نكتػب الػذي غيػر آخػر بمسػتوى نتحاور ولكننا
 ومػف النثػر، إلػى الشػعر مػف مختمفػة مسػتويات الػرواد أولئػؾ وظػؼ حيػث المسػرح، معضػبلت إحػدى وأصػبح لنشأتو

 إال العربيػػػة مػػف يحسػػػنوف ال الػػذيف األجانػػب أولئػػػؾ ليجػػة ىإلػػ فالمصػػػرية والسػػورية المبنانيػػة العاميػػػة إلػػى الفصػػحى
 لفػػت حػػيف األوؿ، العربػػي المسػػرحي الػػنص" البخيػػؿ" مسػػرحية فػػي النقػػاش مػػاروف ليػػا عػػرض فنيػػة مشػػكمة القميػػؿ،
 المنػػاطؽ بعػػض ليجػػة وأنيػػا خادمػػة، باعتبارىػػا االجتمػػاعي وضػػعيا مػػع تتناسػػب والتػػي" رشػػا أـ" لغػػة إلػػى االنتبػػاه
 .العربية يحسف ال تركي صورة في فيظير يتنكر الذي" عيسى"و المبنانية،
 بعػػض تػػرجـ حػػيف جػػبلؿ عثمػػاف ليػػا وعػػرض ،"يقاسػػيه ومػػا مصػػر مػػوليير" مسػػرحية فػػي صػػنوع يعقػػوب تناوليػػا

 عنػػد الػػنفس فػػي وأوقػػع المقػػاـ لهػػذا أنسػػب« بأنيػػا العاميػػة تفضػػيمو عمػػؿ حيػػث عاميػػا، زجػػبل الفرنسػػية المسػػرحيات
 المكػاني وربمػا - الزمنػي البعػد أف ذلؾ وكتابو، المسرح نقاد مف عدد الرواد ىؤالء بعد وناقشيا »  والعواـ الخواص
 تمػؾ مثػؿ يػرى أف قبػوؿ إمكانيػة يجعػؿ تاريخيػة وقػائع مف أمامو يعرض ما وبيف المشاىد بيف يفصؿ الذي – أيضا

 الشخصػية« أف مػف انطبلقػا را،شػع تتحػاور أو فصػحى عربيػة بمغػة تتحػدث ومكانيا، زمنيا عنو البعيدة الشخصيات
 المؤلػؼل لهػا يرسػمها التػي الشػعرية بالصػورة إياهػا  تقبمه  دوف يحوؿ ممموس مادي وجود لها ليس التاريخية
 .(18)» الشعرية المسرحية مع يتناسب شعري بجو يغمفه ما والغموض السحر مف الناس نفوس في ولمماضي

 انصػرافو عمػؿ حيػث الفنػي، االعتبػار ليػذا التػاريخ آثروا الذيف لعربا المسرحييف طميعة في باكثير أحمد عمي وكاف
 أيضػػا األسػػباب ومػػف « لممسػػرح الفنيػة المغػػة مشػػكمة حػؿ فػػي يسػػيـ ألنػو التػػاريخ إلػػى االجتماعيػة الموضػػوعات عػف

 هػػذ  مواجهػػة مػػف التهػػرب واألسػػطورة بالتػػاريخ غرامػػي أسػػباب مػػف بػػأف وأعتػػرؼ …المغػػة مشػػكمة مػػف الػػتخمص
ف المشكمةل  عمػى جاريػة فصػيحة لغػة باسػتعماؿ وذلػؾ آخػرل حػبل لهػا أجػد أف المحػاوليف مػع حاولػت قػد كنت وا 
 .(19)» وببلغتها ومنطقها الدارجة المغة أسموب تمتـز ولكنها اإلعراب قواعد
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 مػف بشػيء القػوؿ يمكػف أنػو إال تجاوزىػا، ومحاولػة عمييػا التمػرد أو التاريخ حقائؽ التزاميـ مدى في الكتاب وتفاوت
 بيػػا واالرتبػػاط التػاريخ بوقػػائع التزامػػا أكثػر كانػػت منيػػا، الشػعرية السػػيما األولػػى، المسػرحية الكتابػػات أف االطمئنػاف،
 مػػردـ وعػػدناف أباظػػة وعزيػػز شػػوقي مسػػرحيات عيػػوب إحػػدى وتمػػؾ وتفصػػيبلتيا، الحادثػػة بجزئيػػات حتػػى والتمسػػؾ
 المسػرح، يغيػب وكػاد بعضػيا فػي التػاريخ فحضر" يداشي الحسيف"و" ثائرا الحسيف" مثؿ الشرقاوي مسرحيات وبعض
 .تثقيفي تعميمي ىدؼ أو غاية إلى تسعى كانت التي النصوص بعض ىدؼ مع يتماشى االلتزاـ وىذا

 المحضػػة، الفنيػػة الحاجػػة وفػؽ وقائعػػو مػػع وتعاممػت التػػاريخ قداسػػة مػف السػػتينيات بعػػد مػا نصػػوص أغمػػب وتحػررت
 ونيػػػػج األحػػػػداث مسػػػػيرة فػػػػي فغيػػػػروا والتحػػػػوير، والحػػػػذؼ باإلضػػػػافة تاريخيػػػػةال الحادثػػػػة فػػػػي تصػػػػرفوا لػػػػذلؾ وتبعػػػػا

 الكاتب يعالج قناعا أو لمحاضر، موضوعيا معادال كونو عف النصوص بعض في يخرج ولـ ودوافعيا، الشخصيات
ف تػاريخ عممػاء وليسػوا وفنػانوف أدبػاء أنيػـ يقيف عمى كانوا ألنيـ وآالمو، الحاضر جراحات بعض خبللو مف  بنػوا وا 

 .وأحداثو وقائعو عمى مسرحياتيـ
 تاريخيػػػة حقبػػػة اخػػػتبلؽ إلػػػى الكتػػػاب بعػػػض لجػػػوء إبػػػداعيا التػػػاريخ أحػػػداث مػػػع تعػػػامميـ فػػػي المميػػػزة الظػػػواىر ومػػػف

 وتعػود وتفصيبلتو، الكبرى حوادثو بكؿ المتخيؿ التاريخ ذلؾ عمى نص وبناء ومكانيا وزمانيا وشخصياتيا بأحداثيا
 مػػػف عػػػددا نشػػػر الػػػذي الشػػواؼ خالػػػد الكبيػػػر العراقػػػي الكاتػػب إلػػػى تاريخيػػػة لحقبػػػة الخمػػؽ أو البنػػػاء ىػػػذا فػػػي الريػػادة

 وبيئػػة وشخصػػيات أحػػداثا ابتكػػر حيػػث البابميػػة، الفتػػرة خػػبلؿ القػػديـ العراقػػي التػػاريخ مػػف وقائعيػػا اسػػتميـ المسػػرحيات
 األحػداث فػاخترع التاريخيػةل اتالمسػرحي فػي الحاؿ هو كما الحقيقية التاريخ بأحداث يتقيد ولـ « ومكانية زمانية
 فتػػأليؼ أبػػدال هػػذا فػػي يػػبلـ ولػف المسػػرحية موضػػوع اقتضػػى مػػا حسػب والمكػػاف الزمػػاف واختػػار األسػػماء ووضػع

 .(20)» يشاء كما بالتصرؼ له يسمح التاريخية المسرحية
 وقػػائع ىعمػػ المبنيػػة النصػػوص مػػف عػػددا نشػػروا الػػذيف سػػورية فػػي المسػػرح كتػػاب بعػػض جػػذره الػػذي االتجػػاه وىػػو

 الػنص، لعمػر" الثبلثة األياـ حكاية" وتمتيػا فاتحتيا( 1967) بؾ مردـ لعدناف" أفاميا غادة" كانت متخيمة، تاريخية
 عمػػى يبنػى مػا فغالبػػا فػراغ، مػف ينطمػؽ ال التػػأليؼ مػف النػوع وىػػذا. البرادعػي الػديف محػي لخالػػد" والعػذراء العػرش"و

 متخيمة ووقائع أحداث عمى مسرحيتو بؾ مردـ عدناف بنى فقد معو، اطعيتق أو إليو، يشير أو يشبيو، تاريخي مثاؿ
، المسػرحية فمكػاف الحقيقػي، التػاريخ إلػى خبللػو مػف يشػير معمػـو مكػاف فػي مبتكػرة شخصػيات تخوضيا  ألف معمػـو

 وفيػ المسػرحية فػي المتخيػؿ أمػا اإلسػبلمي، الفػتح ثػـ الرومػاني لبلحػتبلؿ خضػعت سػورية غػرب تقػع مدينػة" فامياأ"
 موضػوعيا معػادال المدينػة ىػذه مػف الكاتػب أتخذ وقد .تاريخي سند أي ليا ليس التي والشخصيات واألحداث الوقائع
 ومقاومػػة الفرنسػػي، االسػػتعمار يػػد عمػػى سػػورية الحػػتبلؿ آخػػر معػػادؿ الرومػػاف طػػرؼ مػػف واحتبلليػػا دمشػػؽ لمدينػػة
 ىذه يؤكد ومما وطنيـ، عف ودفاعيـ الدمشقييف لتضحيات رمز مدينتيـ سبيؿ في وتضحياتيـ" أفاميا" مدينة سكاف

 دمشؽ في طفولتي أياـ شاهدتها طالما لمشاهد تصويرا فيها إف«:  مقدمتيا في المؤلؼ قوؿ ويقوييا االفتراضات
 هػذ  تسػجيؿ فحاولت المستعمرل عمى حربا طبقاته بمجموع السوري الشعب كاف حيف طويمة حقبة معها وعشت
 المسػرحية فػإف ىػذا عمػى تأسيسػا .(21)» المشػرؽ  لماضػيها وبعثػا لهػا تمجيػدا طفػولتي أيػاـ عشػتها التي الحقبة
ف لسورية، الفرنسي االحتبلؿ فترة عف الحقيقة في تصدر  المبتكػرة والشخصػيات والوقائع األحداث تمؾ مف اتخذت وا 
ف«:  واحد المدينتيف كمتا في الوضع ألف منطمقا،  كمتاهمػا عانػت فقػد الزمػافل فػي واختمفتػا المكػاف فػي تباعدتا وا 

 كػػاف ثػػـ وفػداءل وتضػػحية وابتسػاؿ شػػجاعة فيهمػا فكػػاف كمتاهمػػا كافحػت وقػػد ل ويسػفؾ يسػػتبد غػازل جػػيش مػف
ف ومكػاف زمػاف كػؿ فػي واحػد الباطػؿ وأف واحدل الحؽ أف يؤكد ما وهو وانحدار ل الغازي وهزيمة فيهمال النصر  وا 
 .(22)»األنواع وتعددت األشكاؿ اختمفت
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 أو حقيقػي، تػاريخي مثاؿ عمى تنسج تاريخية حقب اصطناع إلى لجأوا الذيف العربي المسرح كتاب مف القميمة ةوالقم
 واإلبداعيػة، النقديػة الكتابػات فػي يدعمو ما التوجو ليذا أف رغـ إليو، ويضيؼ العناصر بعض منو يستمد بو، شبيو
 وشخصػيات أحػداث عمػى مسرحياتيـ في يعتمدوف نواكا اإلغريقية التراجيدية شعراء بعض أف إلى أرسطو أشار فقد

 المشػػػهورة األسػػػماء بػػػيف مػػػف فقػػػط شخصػػػيف أو شخصػػػا أف نجػػػد المأسػػػاة ففػػػي «: تػػػاريخي سػػػند أي ليػػػا لػػيس
 مف ذلؾ ينقض فبل هذا ومع معروفال واحدا نشهد ال المآسي بعض وفي مخترعل األسماء سائر بينما والمعروفة

 .(23)«ورفعتها قدرها
 فكػػرة تجػػاوزت التػػي المسػػرحيات بعػػض صػػدور أحداثػػو، واسػػتمياـ التػػاريخ وقػػائع توظيػػؼ فػػي المشػػرقة الصػػور ومػػف
 عميػو اعتػاد الػذي لػذلؾ مغػايرا تفسػيرا وتفسػرىا التاريخيػة األحػداث بعػض قػراءة لتعيد بؿ تمجيده، أو الماضي إحياء
 وأشػعمت البصػرة ىاجمػت ضػالة مارقة عةجما الزنج أف العربية الجماعية الذاكرة في رسخ فبعدما بو، وسمموا الناس
 العصػػػر، ىػػذا سياسػػيو يسػػميو مػػا إلػػى وتحولػػوا أسػػوارىا، تحػػت ومحقػػوا قمعػػوا بغػػداد إلػػى قػػدموا وحػػيف النػػار، فييػػا

 شػػرفاء  إلػى بسيسػو لمعػػيف" الػزنج ثػورة" مسػرحية فػػي ىػؤالء تحػوؿ األمػة، رأي عػػف الخػارجيف والمػأجوريف بالمرتزقػة
 .الحكـ وزبانية المبلؾ طبقة مف والمترفيف المتخميف ضد والفقراء الجياع أولئؾ يقود ـزعي إلى وقائدىـ وأبطاؿ،

 بػؿ المجتمػع، عػف بعيػدا ويعػيش الخرقػة يمػبس الذي الصوفي لذلؾ صورة الصبور عبد صبلح عند الحبلج يعد ولـ
 فػػي دوره ليمػػارس عالشػػار  إلػػى فنػػزؿ األمانػػة وثقػػؿ الكممػػة بشػػرؼ آمػػف مثقػػؼ لكػػؿ ورمػػز اجتمػػاعي ثػػائر إلػػى تحػػوؿ
 ليكػػوف وتصػػمبو لػػو فتكيػػد السػػمطة فتخافػػو األمػػة، مثقفػػي أحػػد باعتبػػاره والسياسػػي االجتمػػاعي اإلصػػبلح وفػػي التغييػػر
 الخبلفػة بأعداء اتصاؿ عمى وأنو بالحموؿ والقوؿ الزندقة فكرة أما. االجتماعي الفكر ىذا عمى لو عقابا ثاف، مسيحا
 شػرفيـ بػاعوا الػذيف المػأجوروف وسػجمو العباسػية السػمطة فيو رغبت الذي المزيؼ التاريخ ىو فذلؾ التيـ مف وغيرىا

 .معدودات بدراىـ وضمائرىـ
 انتخبػوا حيث واالنكسار، الضعؼ فترات عمى تركيزىـ لوحظ لشخصياتو، واستدعائيـ التاريخ لوقائع استمياميـ وفي

 مصػػرع" فػي ورومػاني ،"قمبيػز" مسػرحية فػي سػيفار  احػتبلؿ الفجيعػة، مواقػؼ وشػدتيـ واالنكسػار، اليزيمػة لحظػات
سػرائيمي ،"ميسػموف"و" جميمػة مأسػاة" فػي وفرنسػي ،"زنوبيا الممكة"و" كميوباترة  "ياسػيف ديػر"و" عكػة وطنػي" فػي وا 

نجميزي ،"قدسا  وا"و  ،"والنسر الديف صبلح"و" غرناطػة مصرع" في صميبي وصراع ،"الفبلحيف زعيـ عرابي" في وا 
 مأسػػػاة"و" الممػػػؾ يمػػوت أف بعػػػد" فػػػي وقيػػر واسػػتبداد ،"شػػػهيدا الحسػػػيف"و" ثػػائرا الحسػػػيف" فػػػي وتسػػمط وجبػػروت
 ".الحبلج
 لسػػػييؿ الريػػادة وكانػػت الفواجػػع، فاجعػػة باعتبارىػػا فمسػػطيف مأسػػاة مػػف مادتيػػا اسػػتميمت التػػي المسػػرحيات وكثػػرت
 القصػػور ووجػو نفسػيا، السػػنة فػي القػاىرة فػػي عرضػت التػي" دـ مػػف زهػرة" مسػرحية 1969 سػػنة نشػر الػذي إدريػس
 ال بشػػكؿ المحػدد الصػػراع سػاحات وعبػػر فنيػا  «طرحػا القضػػية طػرح تسػتطع ولػػـ ورؽ مػف أبطػاال تقػػدـ أنيػا فييػا

 المهب حدود عف تنفصؿ واهية فنية وتصورات حموال المسرحية تقدـ ما بقدر الظاهري التفسير أو التأويؿ يحتمؿ
 .(24)» الفمسطينية لمقضية واالحتراؽ
 ىػاروف وىاشػـ ،1970 سػنة" عكػة وطني" الشرقاوي فقدـ المأساة، ىذه حوؿ دارت التي النصوص ذلؾ بعد وتوالت
 ،"لفمسػػطينياتا" عرسػػاف عقمػػة وعمػػي" األصػػابع بػػيف أعشاشػػها تبنػػي العصػػافير" بسيسػػو ومعػػيف" السػػؤاؿ" مسػػرحية
 تػػزاؿ وال عمييػػا، االطػػبلع كػػفأم الفمسػػطينية القضػػية تتنػػاوؿ شػػعرية مسػػرحية آخػػر وىػػي" واقدسػػا " الجنػػدي ويسػػري

 .المسرح خشبة عمى كبيرا رواجا لقيت التي النصوص إحدى وىي مخطوطة،
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 كانػػت التػػي الشخصػػيات تمػػؾ واستحضػػار اإلسػػبلمي العربػػي التػػاريخ مػػف المشػػرقة الفتػػرات اختيػػار مػػف وبػػدال وىكػػذا
 الفتػػرات المسػػرحيوف استحضػػر ـ،وأمػػتي ووطػػنيـ ديػػنيـ خدمػػة إلػػى يسػػعوف الػػذيف أولئػػؾ بيػػا ييتػػدي منػػارات بمثابػػة
 دارسػي بػبعض دفػو ممػا والفواجػع، اآلسػي إال القػدـ فػي الموغػؿ مصػر تاريخ في لشوقي يرؽ فمـ والمظممة، العسيرة
 .القاتمة السوداء الصفحات تمؾ غير وطنو تاريخ مف يرى ال جعمو الذي الدافع عف البحث إلى مسرحو

ذا  مسػػرحية العػرب واالنتصػػار الفػتح عػف وكتػػب العػز سػػنوات ستحضػرا قػد كامػػؿ مصػطفى المصػػري الػزعيـ كػاف وا 
  تمػػػؾ أفػػػوؿ عزيػػػز فصػػػور واالنكسػػػار، اليزيمػػػة عػػػف ليكتبػػػوا ذاتيػػػا الحقبػػػة إلػػػى عػػػادوا أسػػػبلفو فػػػإف" األنػػػدلس فػػػتح"

 أو" غرناطػة مصػرع" بػػ مسػرحيتو فعنػوف ىػذا عػف عػدناف يبعػد ولػـ ،"األندلس غروب" سماىا مسرحية في الحضارة
 .اإلسبلمي العربي الوجود بقاء سبيؿ في يقاـو ظؿ مف آخر عمصر  لنقؿ

 وىػػاروف والمعتصػػـ العزيػػز عبػػد بػػف وعمػػر مػػرواف بػػف الممػػؾ عبػػد زمػػف اإلبػػاء القػػوة مراحػػؿ استحضػػار مػػف وعػػوض
 رضػي الحسػيف مقتػؿ فاجعػة الػذاكرة إلػى فأعػادوا التػاريخ، مػف القاتمػة الصػورة يستحضػروف المسرحيوف راح الرشيد،

 لمقضػػاة تحػػوؿ مػػف عنيػػا ترتػػب ومػػا" الحػػبلج صػػمب"و" ا ثػػأر" الشػػرقاوي ثنائيػػة جسػػدتو مػػا نحػػو عمػػى ،عنػػو ا
 .والوالة واألمراء الخمفاء قصور داخؿ والمؤامرات اآلثـ الحب وعف العباس، بني زبانية أيدي في دمى إلى والعمماء
بػاء خالػد وكفػاءة ىريػرة أبػي وزىػد عثمػاف وورع عمػر عػدؿ مػف وبػدال خػبلص وكبريائػو الرشػيد وحنكػة المعتصػـ وا   وا 
 مييػػدي بػػف والعربػػي المقرانػػي ومحمػػد المختػػار وعمػػر زغمػػوؿ سػػعد وتضػػحيات األفغػػاني، الػػديف وجمػػاؿ عبػػده محمػػد
، الشػموع ىػؤالء مف بدال أوطانيـ، سبيؿ في حياتيـ دفعوا الذيف األبطاؿ مف وغيرىـ الخطابي، الكريـ وعبد  والنجػـو

 ومػا وجبػروت بطػش مف عنيا عرؼ لما اسميا لسماع األبداف تقشعر شخصيات العرب فالمسرحيي بعض استدعى
 والقيػػر لمتسػمط رمػوز إلػى تحولػوا الػذيف مػف وغيػرىـ الخراسػػاني مسػمـ وأبػو وزيػاد كالحجػاج اسػتبداد مػف حياتيػا ميػز

 .اإلنساف كرامة وامتياف
 مػػا نحػػو عمػػى والسػػيطرة النفػػوذ أجػػؿ مػػف تتصػػارعاف أسػػرتيف أو كتمتػػيف بػػيف صػػراعا شػػيدت بفتػػرات آخػػروف واىػػتـ
 داخػػؿ وعبلنيػػة سػػرا يػػدور كػػاف الػػذي لمصػػراع صػػورة كانػػت التػػي بػػؾ، مػػردـ لعػػدناف "العباسػػة" مسػػرحية عنػػو عبػػرت
 .البرمكي جعفر بزعامة والفرس الربيع، بف والفضؿ وزبيدة الرشيد ىاروف في ممثميف العرب بيف العباسية الخبلفة
 مػػف المستحضػػرة الشخصػػية أو الحادثػػة لتمػػؾ المعاصػػرة الفكريػػة الرؤيػػا غيػػاب صػػوصالن مػػف العديػػد عمػػى ولػػوحظ
 أو إثػػارة أي مػػف المسػػرحيات بعػػض وخمػػت الكاتػػب، وواقػػع الحادثػػة ماضػػي بػػيف الػػروابط وانعػػدمت التػػاريخ، أعمػػاؽ
 بعػض إلػى والمماثمػة اإليحػاء طريػؽ عػف التعبيػر إلػى التػاريخي القنػاع ذلػؾ خػبلؿ مػف يسػعى الكاتػب أف إلى تمميح
 تحميميػػػا أو معاصػػػرا، بعػػدا إعطائيػػػا دوف الحادثػػػة إحيػػاء حػػػدود فػػي التوظيػػػؼ وتوقػػػؼ. ومشػػكبلتو العصػػػر قضػػايا

 فػػي القصػػور وىػػذا حاضػػر، إلػػى البعيػػد الماضػػي ذلػػؾ معػػو يتحػػوؿ عنيػػا، عػػرؼ الػػذي ذلػػؾ غيػػر جديػػدا مضػػمونا
 التعميميػػة الغايػػة عمػػى اقتصػػرت التػػي اريخالتػػ إلػػى العػػودة مػػف بالغايػػة المسػػرحييف، مػػف العديػػد لػػدى مػػرتبط التوظيػػؼ
 ببطوالتػو والتغنػي بػو واالنفعػاؿ الماضػي أمجػاد بعػث خػبلؿ مػف التػاريخ، تعميـ في أساس المتمثؿ التثقيفي، واليدؼ
 موضػػوعات عػػف بواسػػطتو والتعبيػػر التػػاريخ وقػػائع تجػػاوز الكتػػاب ىػػؤالء يسػػتطع لػػـ لػػذلؾ وتبعػػا شخصػػياتو، وتمجيػػد
 روح الشخصػػية ىػػذه فػػي يػػنفخ أف "الحػػبلج" مسػػرحية فػػي بػػؾ مػػردـ عػػدناف يسػػتطع فمػػـ ر،بالحاضػػ تتصػػؿ وقضػػايا
 فػي ارتبطػت التػي الشخصػية ىػذه انتخػاب فػي بنجاحػو التسػميـ مػع الحيػاة، ومشػكبلت ىمػـو تعيش ويجعميا العصر
 يديػػدىاوت السػػمطة إغػػراء رفػػض المػػوت، حتػػى عنػػو ويػػدافع لػػو ويخمػػص بمبػػدأ يػػؤمف مثقػػؼ لكػػؿ رمػػز بأنيػػا الػػذاكرة
 .(25)والديني والسياسي االجتماعي اإلصبلح في دوره ممارسة عمى وأصرّ 
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 مػػف يخمصػػو أو صػػوفيتو مػػف يزحزحػػو أف دوف وجزئياتيػػا، حياتػػو تفاصػػيؿ تتبػػع فػػي المؤلػػؼ استرسػػؿ ىػػذا مػػف بػػدال
 ىػػي بطمػػو ىمػػـو بػػأف" الطػػواؿ السػػبع األيػػاـ" مسػػرحيتو قػػراء إقنػػاع فػػي البرادعػػي الػػديف محػػي خالػػد وفشػػؿ. شػػطحاتو
 فشػؿ العصػر، ىػذا إنسػاف وحيػاة القاسػـ أبػي حيػاة بػيف مشػابية بػأف توحي وال تومض ال فالمسرحية ىمومنا، بعض
 عايشػػيا التػػي القضػػية وظمػػت التػػاريخ، رىينػػة ىمومػػو فظمػػت بػػو، نفكػػر بمػػا ويفكػػر بيننػػا يعػػيش بطمػػو يجعػػؿ أف فػػي

 .(26)فردية قضية
 التعميمػػي اليػػدؼ تجػػاوزوا الػػذيف الكتػػاب أف ذلػػؾ وغايتػػو، الػػنص ظيفػػةبو  الفكريػػة الرؤيػػا غيػػاب ارتػػبط لػػذلؾ وتبعػػا

 فيػػؤالء العصػر، قضػايا عمػى خبلليػا مػف يطػؿ فنيػة وسػيمة إلػى تحولػت التػي التاريخيػة الحادثػة حرفيػة مػف وتحػرروا
" ثػػػائرا الحسػػػيف" فػػػي الشػػػرقاوي لػػػدى تممسػػػو يمكػػػف مػػػا نحػػػو عمػػػى عنػػػو، معبػػػرة بػػػالواقع مرتبطػػػة نصوصػػػيـ جػػػاءت

 ليمػى"و" لحػبلجا" فػي الصػبور عبػد وصػبلح" الحمبػي سػميماف" فػي فرج وألفريد ،"مهراف الفتى"و" شهيدا سيفالح"و
 قػدموا الػذيف المسػرحييف مػف وغيػرىـ". العاشػؽ الػوزير"و" الكعبػة أسػتار عمػى دماء" فػي جويدة وفاروؽ" والمجنوف
 .تاريخية وقائع عمى بنيت مسرحيات

 الشخصػػيات طبيعػػة التغييػر شػػمؿ التوظيػػؼ، مػف والغايػػة العػودة مػػف اليػػدؼ فػي المسػػرحيوف اختمػػؼ مػا نحػػو وعمػى
 ممػػوؾ مػػف العظػػاـ سػػيرة وتسػػتميـ الجسػػاـ األحػػداث عمػػى تبنػػى النصػػوص ظمػػت فبعػػدما التاريخيػػة، لمحادثػػة المشػػكمة
 المسػرح رائػد وىػو شػوقي يسػتميـ ألػـ ونخبػو، المجتمػع صػفوة يمثمػوف ممػف وغيػرىـ ووزراء ووالة وخمفػاء وقادة وأمراء

 عزيػػز ويعػرض(. األنػدلس أميػرة) عبػاد بػف والمعتمػد "قمبيػز"و" األنػدلس أميػرة"و" كميوبػاترة" سػيرة العربػي الشػعري
 مسػرحية فػي يوسػؼ بػف لمحجػاج الذاتيػة السػيرة جويػدة فػاروؽ ويتنػاوؿ الػديف، وصبلح الدر شجرة إلى خميفتو أباظة

 ".الكعبة أستار عمى دماء"
 بالعظمػػاء البطولػػة يػػربط ظػػؿ الػػذي الكبلسػػيكي التقميػػد ىػػذا مػػف التمػػرد فػػي النصػػوص هىػػذ خػػبلؿ مػػف الكتػػاب شػػرع

 بسػيطة وشخصػيات ثانوية أخرى عف المشيورة، والشخصيات الكبرى األحداث ضمف البحث إلى فاتجيوا والوجياء،
 ومرتزقػػػة يفالسػػػبلط مؤرخػػػو ىمشػػػيـ الػػػذيف البسػػػطاء، أولئػػػؾ إلػػػى فأسػػػندوا أعمػػػاليـ، فػػػي االرتكػػػاز محػػػور ليجعموىػػػا
 تشػػكؿ بدايػة فكانػػت. إخفاقػو أو الحػدث ذلػػؾ نجػاح وراء وجعمػوىـ الكبػػرى الحػوادث تمػؾ فػػي األولػى األدوار الممػوؾ،
 وسػػميماف كػػالحبلج النػػاس، عامػػة مػػف أفػػراد إلػػى البطولػػة إسػػناد فػػي تمثمػػت التاريخيػػة المسػػرحية فػػي جديػػدة ظػػاىرة
 (.الزنج ثورة مسرحية بطؿ) محمد بف ا وعبد العدوية ورابعة الشبمي بكر وأبي الغفاري ذر وأبي الحمبي
 أو زنوبيػا أو بكميوباترة مقارنة ليا وزف وأي نص؟ مف أكثر في البطولة دور ليا أسند التي العدوية رابعة تكوف فمف
 بعػدو  البصػرة أسػواؽ مػف المتػرفيف أحػد اشػتراىا جاريػة تكػوف أف تعػدو ال إنيا جمدتيا، بني مف وغيرىف الدر، شجرة
 العبػػاد أشػير مػف واحػدة إلػى تحولػت ،(27)بػو يقػـو أف رقيػؽ كػػؿ عمػى يتحػتـ كػاف ومػا والجػواري الػرؽ حيػاة مػف فتػرة

 المجتمػع عامػة يمثمػوف إنيػـ الشػرقاوي الػرحمف لعبػد جميمػة مأسػاة مسػرحية فػي وعمػار جميمة ىي ومف والمتصوفة،
 العباسػي العصػر فػي الحػبلج يمثمػو كػاف ثقػؿ وأي ، يالفرنسػ االسػتعمار ضػد انتفضػوا الذيف ألولئؾ ورمز الجزائري

 يػذكر فػبل ،(28) الحػديث المسػرح كتػاب مػف عػدد نحوىػا انجػذب  التػي الشخصػيات أىػـ مػف يصػبح أف مف لو خوؿ
 إلػػى عػػادت نصػػوص. ثانيػػا مسػػيحا ليكػػوف وصػػمب الزندقػػة، بتيمػػة وحػػوكـ المتصػػوفة، أحػػد كػػاف أنػػو سػػوى التػػاريخ
 والشػػيرة والمجػػد الفضػػؿ يبقػػى حتػػى ىمشػػوا ولكػػنيـ دور ليػػـ كػػاف الػػذيف البسػػطاء أولئػػؾ عػػف الغبػػار وأزالػػت التػػاريخ
 ذلػػؾ وراء بأنيػػا وسػػمـ عمييػػا واعتػػاد القػػارئ يعرفيػػا التػػي الشخصػػيات مػػف غيرىػػا أو الػػزعيـ، أو السػػمطاف أو لؤلميػػر

 حيػاة مػف طويمػة فتػرة بعػد الشػمس إلػى الواجيػة، إلػى البسػطاء بأولئػؾ ودفعػت التاريخ إلى عادت والمجد، االنتصار
 غيػػر ظػػؿ دورىػػا ولكػػف الحػػدث، ذلػػؾ فػػي سػػاىمت جديػػدة شخصػػيات عمػػى القػػارئ تعػػرؼ أف فكػػاف والظػػبلـ، الظػػؿ
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شػاعة المشػيورة غيػر الشخصػيات تمؾ مثؿ إبراز أف شؾ وال والتيميش، اإلقصاء بفعؿ معروؼ  إنجازاتيػا، بعػض وا 
ثرائو التاريخ إغناء في يسيـ ضاءة وا   ألنػو الرسػمي التػاريخ فػي تشػكؾ بيػا وكاف. مظممة ظمت التي جوانبو بعض وا 
 معظػـ بإسػناد صػياغتو وتعيػد وقائعو، في وتدقؽ الماضي ذلؾ تمحص راحت لذلؾ والسبلطيف، لممموؾ إالّ  يؤرخ ال

 .والميمشيف البسطاء أولئؾ بفضؿ لمتاريخ، الجديد الصانع الشعب إلى واإلنجازات البطوالت
 وتقاليػد لقػيـ الكتػاب تبنػي فػي تمثمػت أخػرى، فنيػة اعتبػارات مػرده التاريخيػة الشخصػيات يعػةطب في التغيير أف عمى

" بوالػو" والسيما ونقاده الكبلسيكي المسرح كتاب وجذرىا األرسطي، النقد طرحيا التي تمؾ عف بديمة جديدة مسرحية
 لمػػا االسػػتجابة مظػػاىر مػػف يػػرومظ األرسػػطية، النظريػػة وفػػؽ صػػاغو الػػذي" الشػػعر فػػف" كتابػػو فػػي الفرنسػػي الناقػػد

 كانػػت التػػي والكبلسػػيكية اإلغريقيػػة المآسػػي تقاليػػد زمػػف مضػػى فقػػد العػػالمي، المسػػرح فػػي التجديػػد حركػػات طرحتػػو
 الثػورة تمؾ وبفعؿ والفنية، والسياسية االجتماعية التغيرات ظؿ في أثر لو يعد لـ تقميد العظماء، عمى البطولة تقصر
ليوت إبسف أمثاؿ العالمي سرحالم أساطيف بعض قادىا التي  .وغيرىـ وبريخت ولوركا وا 
 

 :ةخاتمػ
 واحترامػا لمتػاريخ إخبلصػا أكثػر كػانوا الكبلسػيكييف السػيما المسػرح شػعراء أف لػوحظ التاريخ، مع الكتاب تعامؿ وفي
 بػػؿ لتػػاريخ،ا مػػف اسػػتدعاىا التػػي الشخصػػية أو الحادثػػة لتمػػؾ العامػػة بػػالخطوط االلتػػزاـ مػػنيـ الواحػػد يكتػػؼ فمػػـ لػػو،

 الغايػة إلػى ذلػؾ وأرجعنػا التػاريخ، مػف كثيػرا تقتػرب النصػوص بعػض جعػؿ ممػا وتفصػيبلتيا، بجزئياتيا حتى تمسؾ
 .التثقيفي واليدؼ التعميمية

 ووضػع قػديـ، تراثػي ىػو مػا لكػؿ التبجيميػة النظػرة عػف والتخمػي التػاريخي الواقع تجاوز إلى الجديد الجيؿ سعى بينما
 الثقافيػة الحيػاة فػي البلمعػة األسػماء أحػد وىػو الصػبور عبػد لصبلح وسبؽ التداوؿ، موضع قائعوالو  األحداث جميع
. (29) » التػراث عػف القداسػة طػابع نسػقط وأف …الحداثة برقع التراث يرتدي أف ضرورة «:  عمى أكد أف العربية
عػادة والتحػوير واإلضػافة بالحػذؼ التاريخيػة المػادة تنػاولوا لػذلؾ وتبعػا  األوجػو، شػتى عمػى وتقميبيػا الحادثػة تفسػير وا 

 أو الفنيػػة الػػنص حاجػػة وفػػؽ مكوناتيػػا مػػع التعامػػؿ فكػػاف ألحداثػػو، التػػاـ والخضػػوع لمتػػاريخ اإلخػػبلص فكػػرة رافضػػيف
 يسػيـ التػاريخ بحرفيػة التقيػد عػدـ أف ذلؾ المصدر، ىذا مع التعامؿ في الجمالية الممسات إحدى وتمؾ الموضوعية،

ثرائو خصوبتو في  يخػالؼ تفسػيرا والوقػائع الظػواىر لػبعض تفسػيرات مػف يقدمػو وما أحداث مف المبدع يضيفو ابم وا 
 تمػػؾ تجػػاه نظػػر وجيػػة إبػػداء أو رأي عػػف الػػدفاع أو فكػػرة إثبػػات منػػو الغايػػة تكػػوف قػػد التوجػػو وىػػذا عنيػػا، شػػاع مػػا

 إال التػػاريخ لوقػػائع راكبيػػ اىتمامػػا يػػولي يعػػد لػػـ المعاصػػر المسػػرحي الكاتػػب فػػإف وعميػػو الشخصػػيات، أو األحػػداث
 خبللػو مػف ليطػؿ قناعػا ويتخػذه وتشػكيمو، صػياغتو ليعيػد ويوظفو يستميمو فكرتو، ويضيء النص يثري الذي بالقدر
 ليػا تجػد قػد والجماليػة الفنيػة مشػكبلتنا بعػض أف عمػى أيضػا دليػؿ العػودة ىػذه وفي الحاضر، إشكاالت بعض عمى
عادة التراث ذلؾ صياغة نعيد حيف حبل  . شكيموت وا 
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 تجػميػّات الصػراع و آليػاتػه النػفسيػة

 (1) (نموذجاأ لمػُفػدي زكػريا "الذبػيػح الصاعػد"دة قصي)
 مولدي بشينية

 قسـ المغة العربية وآدابها
 ارؼػالطجامعػة 

 

 

       صمخم
نفسية، قصد التعّرؼ عمى ما يحكمو  -تجتيد ىذه الدراسة في تقديـ تحميؿ لنّص شعري معاصر وفؽ المقاربة النقد

وما " النقد النفسي"مف قوانيف ويحممو مف قيـ ويتميّز بو مف ثراءر وذلؾ باالتكاء عمى النتائج التي توّصؿ إلييا 
 . مّكنيـ مف فيـ النصوص واإلحاطة بمختمؼ جوانبيا ما أمكفزّود بو دارسي األدب مف تقنيات، ت

معرفة كشوفات عف المقتضيات السابقة أي في نّص أدبي ما، " الصراع وآلياته النفسّية" الحديث عفال يخرج و 
عند األدباء بشكؿ خاّص وكيفيات تجّمييا في معرفة تمظيراتيا عموما، و " الصراع"النفس فيما يخّص فكرة  عمـ

ىا وصور " اآلليات النفسية"لفكرة  "نفسية -العمـ" تحديداتاإلحاطة بالثـّ . بشكؿ أخّص  اإلبداعية يـنصوص
 ...في النصوصوأساليبيا 

في نّص  "الصراع وآلياته النفسّية"أمّر ال مناص منو، لمحديث عف " نفسية -عمـ"أّي أف حيازة الدارس معرفة 
عادة إنتاجو، فيستطيع حينيا فيمو النّص التي أنتجت  "ولوجيةالمحظة السيك"قبض عمى يى أدبّي ما ذلؾ حتّ   .وا 

 ل"الذبيح"في قصيدة  "الصراع وآلياته النفسية"تولي أىمّية قصوى في مقاربتيا لموضوع  ىذه الدراسةكانت  فْ وا  

 :قدمةمػ   
النقد "تقتضي دراسة نّص أدبّي وفؽ تصّورات 

باإلضافة إلى  -ومقوالتو، أْف يكوف الدارس "النفسي
لتقديـ  "نفسّيا -عمـ"مؤّىبل -األّولية مؤىبلتو النقدية 

ومف بيف المؤىبلت التي يجب اإللماـ . تمؾ الدراسة
منشأ وأسس  مىع اإلّطبلع، في ىذا المجاؿ بيا

مختمؼ تتّبع السيكولوجية و  ظريةومنطمقات الن
خبلؿ مقاربتيا  ،التطّورات والتنقيحات التي مّرت بيا

السيكولوجية  "الهّنات"توّقؼ عنداللمظاىرة األدبّية و 
 ،ختمؼ التطّورات والتنقيحات التي مّرت بيامتتّبع و 

 "الهّنات"توّقؼ عندالخبلؿ مقاربتيا لمظاىرة األدبّية و 
ليستطيع بعد  .أيضا المسّجمة عمييا مف قبؿ الباحثيف

أو  "النّص " رتضيويذي ػالاّتخػاذ المسػار ذلؾ، 
 .قيد الدراسة "النصوص"

 Résumé 

Cette contribution présente une étude analytique 

d’un texte poétique moderne suivant l’approche 

psychocritique. Le but de ce travail est de 

découvrir le texte à travers ses codes, ses 

valeurs, sa richesse, et de démontrer les efforts 

de la psychocritique pour mieux comprendre et 

cerner le texte littéraire. 
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ارؼ ، فإّنيا ال تمـز نفسيا بإغفاؿ مجموعة مف العمـو والمعومختمؼ مقوالتو وتصّوراتو لكشوفات عمـ النفس
صمة بالنصوص اإلبداعيةر كعمـ االجتماع ونظريات األدب الخارجة عف تمؾ الكشوفات ولكّنيا ذات والقضايا 
التي قد تعترض أي مقاربة " العتمة"ومختمؼ السمط والسياقاتر التي مف شأف التزّود بمعطياتيا أف ينير والتاريخ 

 .نفسية -نقد
تنّقػػػػب فػػػػي و  افػػػػي سػػػػياقي الػػػػنّص منػػػػاط الػػػػدرس تػػػػي ُأنػػػػتجاليػػػػة اريختمحظػػػػة الالىػػػػذه الدراسػػػػة، سػػػػتحفر فػػػػي أّف بيػػػػد 

 .والنظريػػػػػػة األدبّيػػػػػػة الخاّصػػػػػػة بػػػػػػو انوجػػػػػػادهالتػػػػػػي أّدت إلػػػػػػى  (الشخصػػػػػػية والعاّمػػػػػػة)سػػػػػػمط والسػػػػػػياقات المختمػػػػػػؼ 
سػػػرعاف مػػػا يضػػػّؿ فػػػي أحكامػػػه  لالناقػػػد الػػػذي يقنػػػع بجهمػػػه فػػػي حقػػػؿ العبلقػػػات التاريخيػػػة"ّف أاعتقػػػادا مّنػػػي 

. سػػػيخطئ عمػػػى الػػػدواـ فػػػي فهػػػـ عمػػػؿ فّنػػػي معػػػّيف لال بػػػّد أّنػػػه مػػػف جهمػػػه بالشػػػروط التاريخيػػػةو )...( األدبّيػػػة 
يميػػػؿ إلػػػى إطػػػبلؽ التخمينػػػات جزافػػػا  لإّف الناقػػػد الػػػذي يحػػػوز عمػػػى معرفػػػة بالتػػػاريخ أو يكتفػػػي بالقميػػػؿ منهػػػا

  .(2)"أو ينغمس في مغامرات شخصية بيف الروائع
منظريػػػػػة للتعريؼ بػػػػانظػػػػػري، أتعػػػػّرض فيػػػػػو قسػػػػـ : راسػػػػة إلػػػػػى قسػػػػميف، سأقّسػػػػػـ الدالسػػػػابقة وانطبلقػػػػا مػػػػف المبػػػػػادئ

السػػػػيكولوجية والتطػػػػّرؽ إلػػػػى أبػػػػرز التطػػػػػّورات التػػػػي لحقػػػػت بيػػػػا فػػػػي تعامميػػػػػا مػػػػع الظػػػػاىرة األدبّيػػػػة مػػػػع التركيػػػػػز 
وآخػػػػػر . لػػػػػدى األدبػػػػػاء عمػػػػػى وجػػػػػو الخصػػػػػوص" الصػػػػػراع وآلياتػػػػػو النفسػػػػػّية"مقوالتيػػػػػا بخصػػػػػوص فكػػػػػرة  عمػػػػػى أىػػػػػـّ 
مفػػػػػدي "لػػػػػػ" الػػػػػذبيح الصػػػػػاعد"فػػػػػي قصػػػػػيدة  "تجمّيػػػػػات الصػػػػػراع وآلياتػػػػػه النفسػػػػػّية"ػلػػػػػلػػػػػو خبلأتعػػػػػّرض  رتطبيقػػػػػي
الصػػػػػراع السػػػػػطحّية منيػػػػػا والعميقػػػػػة وأسػػػػػبابو الظػػػػػاىرة والخفّيػػػػػة وآلياتػػػػػو النفسػػػػػية " تيمػػػػػات"عنػػػػػد توّقؼ البػػػػػ ف"زكريػػػػػا

يمكػػػػػػف أف  إلػػػػػػى القػػػػػبض عمػػػػػػى القيمػػػػػة الجماليػػػػػة والمعرفيػػػػػػة، التػػػػػي ،ىادفػػػػػػا مػػػػػف وراء ذلػػػػػؾ .اوأبعادىػػػػػ اودالالتيػػػػػ
 .األدبي يخمقيا تضافر الحقؿ النفسي مع بقية الحقوؿ في النّص 

 

 :القسـ النظري: أوال
 :ةلنظرية السيكولوجية والظاهرة األدبيّ ا -

عمػػػػػػى الػػػػػػدالالت "ونقػػػػػػدا ميػػػػػػا مػػػػػػع الظػػػػػػاىرة األدبّيػػػػػػة تحمػػػػػػيبل ماعينصػػػػػػبُّ اىتمػػػػػػاـ النظريػػػػػػة السػػػػػػيكولوجية، فػػػػػػي ت
ذي قػػػػد يتػػػػأّثر بالعقػػػػؿ البػػػػاطف عنػػػػد الفنػػػػاف أكثػػػػر مػػػػف تػػػػأثر  بّعقمػػػػه الباطنيػػػػة فػػػػي العمػػػػؿ األدبػػػػي والفنػػػػي الػػػػ

كػػػػّؿ حصػػػػرىا فػػػػي ثبلثػػػػة اتجاىػػػػات رئيسػػػػة تعامػػػػؿ  فػػػػي إمكانيػػػػةوتفيػػػػد النظػػػػرة الشػػػػمولّية إلنجازاتيػػػػا،   .(3)"الػػػػواعي
" االبسػػػػػػػتومولوجيا" األدبّيػػػػػػػة، بكيفيػػػػػػػة خاّصػػػػػػػة بػػػػػػػو دوف أف يقطػػػػػػػع مػػػػػػع بقيػػػػػػػة االتجاىػػػػػػػاتمػػػػػػػع الظػػػػػػػاىرة اتجػػػػػػاه 

الثالػػػػػث  وىنػػػػػاؾ االتجػػػػػاه. قػػػػػادر عمػػػػػى اإلجابػػػػػة عػػػػػف التسػػػػػاؤالت التػػػػػي يثيرىػػػػػا ذلػػػػػؾ العمػػػػػؿ" النفسػػػػػي التحميػػػػػؿ"و
ى بػػػػػيف التحميػػػػػؿ النفسػػػػػي والنقػػػػػد األدبػػػػػي فػػػػػأنجز مػػػػػا يسػػػػػمّ  "الػػػػػربط"الػػػػػذي يػػػػػرى إف دراسػػػػػة األدب دراسػػػػػة نفسػػػػػية، 

ة ومػػػػا ىػػػػي فمػػػػا ىػػػػي أبػػػػرز إسػػػػيامات كػػػػؿ اتجػػػػاه فػػػػي تعاممػػػػو مػػػػع الظػػػػاىرة األدبّيػػػػ". النقػػػػد النفسػػػػي لػػػػؤلدب"بػػػػػ
التػػػػػي قػػػػػػد  ر"اآلليػػػػػػات النفسػػػػػػية"الُمتجّميػػػػػة فييػػػػػػا وكيػػػػػؼ قػػػػػػاربوا موضػػػػػوع  "الصػػػػػػراع"تحمػػػػػيبلتيـ لفكػػػػػػرة خبلصػػػػػة 

 يوّظفيا المبدع توظيفا فنّيا؟ 
 : االتجا  التحميمي النفسي لؤلدب -1
مػػػػػف العممػػػػػاء األوائػػػػػؿ الػػػػػذيف دعػػػػػوا  ،( 1856- 1939) (S.Freud) "فرويػػػػػد. س"يّتفػػػػػؽ الجميػػػػػع عمػػػػػى عػػػػػّد   

ة وغيرىػػػػػا ؿ العديػػػػد مػػػػػف النصػػػػوص األدبّيػػػػحّمػػػػبيػػػػد أّنػػػػػو  (4)ر"ارتبػػػػاط العػػػػػالـ النفسػػػػي بعػػػػػالـ األدب الفنػػػػي"إلػػػػى 
لػػػػـ يعػػػػد فػػػػي وسػػػع أحػػػػد أف يتجاهػػػػؿ كشػػػػوؼ هػػػذا الرائػػػػد العظػػػػيـ فػػػػي مجػػػػاؿ "تحمػػػيبل نفسػػػػيا، إلػػػى درجػػػػة أنػػػو 

-Sainte) "سػػػػػانت بيػػػػػؼ"النػػػػػداء الػػػػػذي أطمقػػػػػو تضػػػػػعنا أمػػػػػاـ العػػػػػودة إلػػػػػى الػػػػػوراء قمػػػػػيبل غيػػػػػر أّف  .(5)"المعنػػػػػى
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Beuve) (1804- 1869)،  يكػػػػػػوف عمميػػػػػػا االلتفػػػػػػات والولػػػػػػوج  إلػػػػػػى ، "سػػػػػػيكولوجيا لمكتّػػػػػػاب"مطالبػػػػػػا بإنشػػػػػػاء
لمخػػػػروج عػػػػف حػػػػدود مينػػػػتيـ وااللتفػػػػات إلػػػػى اآلثػػػػار الفنيػػػػة  "النفسػػػػانييف"شػػػػّجع مّمػػػػا  رالوجػػػػداف اإلنسػػػػاني المبػػػػدع

فػػػػػفذا كػػػػػاف األثػػػػػر األدبػػػػػي يجػػػػػد "دبػػػػػي بالسػػػػػيكولوجيا عبلقػػػػػة اإلبػػػػػداع األ ،واألدبيػػػػػة وأخػػػػػذوا يعػػػػػوف بنسػػػػػبة كبيػػػػػرة
 .(6)"فهـ لمعاطفي -هي قبؿ كؿ شيء –تجانسه في روح عاطفي يسري في بنياته فالسيكولوجيا

المعنػػػػى بنيػػػػة رمزيػػػػة حافمػػػػة بأبعػػػػاد "عمػػػػى اعتبػػػػار  ل"فرويػػػػد"ة عنػػػػد وينبنػػػػي التحميػػػػؿ النفسػػػػي لمظػػػػاىرة األدبّيػػػػ
وبالتػػػػػالي يصػػػػػبح مػػػػػف المّيػػػػػـ عمػػػػػى المحّمػػػػػؿ أف يضػػػػػع فػػػػػي  .(7)"ولهػػػػػا دقّػػػػػة خاصػػػػػة رغػػػػػـ تعميتهػػػػػا وتحريفهػػػػػا

حيػػػػػاة " بػػػػػالرجوع إلػػػػػى وفػػػػػّؾ شػػػػػفرات تمػػػػػؾ الرمػػػػػوز ال يكػػػػػوف إالّ . شػػػػػيء يمكػػػػػف أف يكػػػػػوف رمػػػػػزا إف كػػػػػؿّ  ،حسػػػػػابو
الكامنػػػػػة فػػػػػي عػػػػػالـ  ،لديػػػػػو "الصػػػػػراع"لموصػػػػػوؿ إلػػػػػى تركيبػػػػػة دوافػػػػػع  ،والنػػػػػبش فػػػػػي مكونػػػػػات شخصػػػػػيتو "األديػػػػػب

لػػػى غريػػػزة المػػػوت)...(  غريػػػزة الجػػػنس والرغبػػػة"كػػػؿ الغرائػػػز اإلنسػػػانية إلػػػى  "فرويػػػد"ويرجػػػع  ".البّلشػػػعور" . وا 
تهػػػدؼ إلػػػى الفنػػػاء والمػػػوت ومػػػف جرائهػػػا يسػػػعى  لإنسػػػاف دوافػػػع تضػػػادّ  ويقصػػػد بغريػػػزة المػػػوتل أف فػػػي كػػػؿّ 
   .(8)"إلى الهروب بمحاولة إعادة الحياة

: الشخصػػػػػية تتكػػػػّوف مػػػػف ثػػػػبلث قػػػػػوى أفّ  إلػػػػى" فرويػػػػد"يػػػػذىب  ،"الصػػػػراع وآلياتػػػػه النفسػػػػػية"فكػػػػرة  وصخصػػػػبو 
تتجّمػػػػى محّصػػػػمتو فػػػػي تمظيػػػػرات سػػػػموؾ الشػػػػخص فػػػػي أي  ،ىػػػػي فػػػػي صػػػػراع دائػػػػـو  .األنػػػػا، األنػػػػا األعمػػػػى واليػػػػو

عمػػػػػى  "فرويػػػػػد"وُيطمػػػػػؽ  ".المحصػػػػػمة"وليػػػػػذا الصػػػػػراع وسػػػػػائؿ معينػػػػػة يصػػػػػؿ بيػػػػػا الفػػػػػرد إلػػػػػى تكػػػػػػويف . موقػػػػػؼ
" répression " كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوال " Suppression"القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمع: اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اآلليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا "المحّصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة"

ويػػػػػػػرى أنػػػػػػػو فػػػػػػػي الحػػػػػػػيف الػػػػػػػذي ( 9)"والتقيقػػػػػػػر " conversion" والتبريػػػػػػػر والقمػػػػػػػب" sublimation"والتسػػػػػػػامي
باعتبػػػػػاره منفػػػػػذا لمطاقػػػػػة المحتبسػػػػػة،  "القمػػػػػب"إلػػػػػى صػػػػػورة مقبولػػػػػة شخصػػػػػيا بواسػػػػػطة آليػػػػػة  "الصػػػػػراع"ينحػػػػػّؿ فيػػػػػو 

  .(10)"العمـ في ففف التسامي يؤدي إلى إظهار عبقرية وامتياز في الفف أو"
ذا كاف باعتباره " الصراع"لى ينظر إو " البّلشعور الشخصي"عمى  ،ةيرّكز في تحاليمو بصورة عامّ  "فرويد" وا 

البّلشعور "ما سّماه بػيتجاوز ذلؾ إلى ( 1857- 1961)( k.Yong".) يونج. ؾ"، فإف "محّصمة شخصية"
األزمات االجتماعيةل مّما  البّلشعور الجمعي في فترات أف عّمة اإلبداع الفّني الممتاز هو تقمقؿ"ر ويرى "الجمعي

معتمدا عمى  .(11)"فيدفعه ذلؾ إلى محاولة الوصوؿ إلى اتزاف جديد يقّمؿ مف اّتزاف الحياة النفسية لدى الفناف
القدرة "ر التي ىي «intuition»وآلية الحدس " projection"الموصمةر كآلية اإلسقاط  مجموعة مف اآلليات

وقد كاف  (12)."سابقة خطوات عقمية أو مقدمات أو ر أغوار المجهوؿ دوف االعتماد عمى مشاهداتعمى سب
ة، لمظاىرة األدبيّ  األثر العميؽ في تطوير الدراسات النفسية( الشخصي والجمعي)بلىتماـ بالبّلشعور تيما للدعو 

فية إحساسنا بالشعر وتعميؽ ذلؾ إف الدعوة إلى البّلشعور قد أتاحت لنا تص" :يقوؿ أحد الدارسيف وفي ذلؾ
 .(13)"اإلحساس

  :االتجا  شبه التحميمي النفسي لؤلدب -2
يػػػػػػػْت  رمػػػػػػػيف النفسػػػػػػػييف فػػػػػػػي دراسػػػػػػػة األعمػػػػػػػاؿ األدبيػػػػػػػةبعػػػػػػػد انحسػػػػػػػار موجػػػػػػػة المحمّ  نظػػػػػػػرا لبلنتقػػػػػػػادات التػػػػػػػي ُوجِّ

اد اإلجرائػػػػي الكفيػػػػػؿ مػػػػف جيػػػػػة وافتقارىػػػػا لآلليػػػػات النقديػػػػة والعتػػػػالنقػػػػدي والجمػػػػالي  افتقارىػػػػا لمحػػػػّس ك رإلنجػػػػازاتيـ
حفػػػػظ خصوصػػػػية األدب وعػػػػدـ تحويمػػػػو إلػػػػى بمقاربػػػػة الظػػػػاىرة األدبّيػػػػة فػػػػي اسػػػػتقبلليتيا مػػػػف جيػػػػة أخػػػػرىر مّمػػػػا ي

التحميػػػػػػؿ  اتظيػػػػػر اتجػػػػػاه جديػػػػػد عمػػػػػؿ عمػػػػػى االسػػػػػتفادة مػػػػػف كشػػػػػوف ،عميػػػػػؿ مػػػػػف عمػػػػػبلء المصػػػػػّحات النفسػػػػػية
غاسػػػػػتوف "ُيعػػػػػّد و . دبيػػػػػة وأصػػػػػحابياالنفسػػػػػي، دوف الوقػػػػػوع فػػػػػي مطّبػػػػػات التوّجػػػػػو الطّبػػػػػي السػػػػػريري لؤلعمػػػػػاؿ األ

 .بدوف منازع رائدا ليذا االتجاه (1884- 1962) (GastonBachelard")باشبلر
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، "التحميػػػػػؿ النفسػػػػػي"و "فمسػػػػػفة العمػػػػػـو"ممػػػػػزج بػػػػيف ل ،"باشػػػػػبلر" المعرفيػػػػػة والعمميػػػػػة الثػػػػّرة ةحصػػػػيمالأّىمػػػػػت وقػػػػد 
حػػػػدس (ل )الػػػػروح العمميػػػػة الحديثػػػػة(: مثػػػػؿ، فػػػأنجز مػػػػا يربػػػػو عمػػػػى الثبلثػػػػيف كتابػػػػا فػػػي مختمػػػػؼ حقػػػػوؿ المعرفػػػػة

المػػػػاء ( ل)التحميػػػػؿ النفسػػػػي لمنػػػػار(ل (حػػػػؽ الحمػػػػـ(ل )شػػػػعرية أحػػػػبلـ اليقظػػػػػة(ل )جماليػػػػات المكػػػػاف( )المحظػػػػة
رات تصػػػػوّ الفكػػػار و األمػػػف أكثػػػػر ( أحػػػػبلـ اليقظػػػػة)راتو حػػػوؿ وتعػػػػّد أفكػػػاره وتصػػػػوّ ... )لهػػػػب الشػػػمعة(و )واألحػػػبلـ

تقػػػػـو  ،ة ليػػػػادات نفسػػػػيّ ّقػػػػاد عمػػػػى حػػػػّد سػػػػواء، إْذ اسػػػػتطاع أف يجػػػػد محػػػػدّ شػػػػيوعا واسػػػػتمياما مػػػػف قبػػػػؿ المبػػػػدعيف والن
 .عمى الجمع بيف اإلدراؾ واإلبداع

 : النقد النفسي -3
 ،تعاقبػػػػت الجيػػػػػود الراميػػػػػة إلػػػػى ردـ اليػػػػػّوة بػػػػػيف الجانػػػػب الجمػػػػػالي فػػػػػي األدب والجانػػػػب العممػػػػػي لمتحميػػػػػؿ النفسػػػػػي

ؼ القسػػػػط الضػػػػروري فقػػػػط مػػػػف التحميػػػػؿ النفسػػػػي، الػػػػذيف عممػػػػوا عمػػػػى توظيػػػػ ،عمػػػػى يػػػػّد مجموعػػػػة مػػػػف الدارسػػػػيف
 (Charles Mauron) "شػػػػارؿ مػػػػوروف"إلػػػػى حػػػػيف ظيػػػػور  .ااسػػػػتقبلليتيّيػػػػة ألدبمظػػػػاىرة ابحيػػػػث يضػػػػمنوا ل
يتػػػػرّدد فػػػػي  ال"وىػػػػو . قػػػػاء بػػػػيف النقػػػػد األدبػػػػي والتحميػػػػؿ النفسػػػػيالمّ بػػػػو تحّقػػػػؽ و  "النقػػػػد النفسػػػػي"الػػػذي ظيػػػػر معػػػػو 

ة فػػػػي ة وأدبّيػػػػفقػػػػد تكّونػػػػت ليػػػػذا الناقػػػػد ثقافػػػػة عممّيػػػػ .Psychocritique"(14)" تسػػػػمّية مذهبػػػػه بالنقػػػػد النفسػػػػي
واالسػػػػػػتعارات الممّحػػػػػػة واألسػػػػػػطورة " راسػػػػػػيف"فػػػػػػي آثػػػػػػار " شػػػػػػعورالبّل "كمػػػػػػا كانػػػػػػت لدراسػػػػػػاتو عػػػػػػف . وقػػػػػػت معػػػػػػا

 .الشخصية مساىمات قّيمة في مجاؿ النقد األدبي والتحميؿ النفسي
مجػػػػػرد تحميػػػػػؿ  وف التحميػػػػػؿ النفسػػػػػي لػػػػػؤلدب والفػػػػػفّ مػػػػػف اسػػػػػتبعاد أف يكػػػػػ ،فػػػػػي نقػػػػػده النفسػػػػػي" مػػػػػوروف"انطمػػػػػؽ 

تػػػػػتحّكـ فيػػػػػو وتضػػػػػبطو قواعػػػػػد التشػػػػػخيص الطّبػػػػػي، عمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف أىميتيػػػػػا فػػػػػي تنػػػػػاوؿ شخصػػػػػية " إكمينيكػػػػػي"
ّنمػػػػػا رّكػػػػػز فػػػػػي دراسػػػػػتو لشخصػػػػػية . األديػػػػػب ب أوديػػػػػب ومبػػػػػدأ البلشػػػػػعور ومرّكػػػػػ"ومسػػػػػرحياتو عمػػػػػى " راسػػػػػيف"وا 

ولػػػػـ يهمػػػػؿ أيضػػػػا تحميػػػػؿ الصػػػػراعات ... د ورقابػػػػة األنػػػػا األعمػػػػىذة والصػػػػادية والمازوخيػػػػة والكبػػػػت الشػػػػديالمّػػػػ
 اعتبػػػػر م .(15)"الكامنػػػػة وراء المآسػػػػي واسػػػػتخبلص بنيتهػػػػا المتجانسػػػػة باالعتمػػػػاد عمػػػػى العناصػػػػر البيوغرافيػػػػة

الػػػػذي ينطمػػػػؽ مػػػػف رؤيػػػػة ُتحػػػػّدُد اإلبػػػػداَع فػػػػي ثبلثػػػػة  ،الدعامػػػػة األساسػػػػية التػػػػي يقػػػػـو عمييػػػػا منيجػػػػو "القػػػػراءة فػػػػفّ "
ويعتبػػػػػػر عامػػػػػػؿ . الوسػػػػػػط االجتمػػػػػػاعي وتاريخػػػػػػو وشخصػػػػػػية األديػػػػػػب وتاريخيػػػػػػا والمغػػػػػػة وتاريخيػػػػػػا: عوامػػػػػػؿ ىػػػػػػي

ويمكػػػػػف إيجػػػػػاز المبػػػػادئ التػػػػػي اعتمػػػػػدىا . شخصػػػػية األديػػػػػب وتاريخيػػػػا موضػػػػػوع النقػػػػػد النفسػػػػي فػػػػػي المقػػػػاـ األوؿ
 :في منيجو كما يمي" موروف"
 .وثيقة معرفّيةاألدبي باعتباره ظاىرة فّنية ولغّوية وليس ك ارتياد عالـ النّص  -أ
لمبػػػػػدع عػػػػػف العناصػػػػػر المكّونػػػػػة لؤلثػػػػػر األدبػػػػػي وفيمػػػػػا اختػػػػػاره مػػػػػف عبػػػػػارات االشػػػػػعور عتمػػػػػة التنقيػػػػػب فػػػػػي  -ب

التػػػػي تقودنػػػػا إلػػػػى الصػػػػور األسػػػػطورية " رالجانػػػػب البّلواعػػػػي مػػػػف حياتػػػػو الخفّيػػػػة -فػػػػي الحقيقػػػػة –وأفكػػػػار ُتمّثػػػػؿ
 .(16)"والحاالت المأساوية والباطنية التي انطمؽ منها األثر األدبي

عمػػػػى  فسػػػػية، عمػػػػى تحميػػػػؿ األثػػػػر تحمػػػػيبل شػػػػكميا ولغويػػػػا والن -األدبػػػػي دراسػػػػة نقػػػػد ال تقتصػػػػر دراسػػػػة الػػػػنّص  -ج
نمػػػػػا بتأسػػػػػيس وحػػػػػدة بػػػػػيف التحميمػػػػػيف ،اتحميمػػػػػو تحمػػػػػيبل نفسػػػػػيّ  وذلػػػػػؾ بالبحػػػػػث فػػػػػي الصػػػػػمة بػػػػػيف جوانػػػػػب الػػػػػنفس  .وا 

 .بػػػػػػداعي مػػػػػػف جيػػػػػػة أخػػػػػػرىوالشػػػػػػبكة الدالليػػػػػػة فػػػػػػي العمػػػػػػؿ اإل -مػػػػػػف جيػػػػػػة –البلشػػػػػػعورية لمشخصػػػػػػية المبدعػػػػػػة
فػػػػػي األعمػػػػػاؿ األدبيػػػػػة، مػػػػػف " الصػػػػػراع وآلياتػػػػػه النفسػػػػػية"ف موضػػػػػوع إ :قػػػػػوؿأوكخاتمػػػػػة ليػػػػػذا المػػػػػدخؿ النظػػػػػري 

ومػػػػػػا حّققػػػػػػو عمػػػػػػى  "النقػػػػػػد نفسػػػػػػي"عمومػػػػػػا، إاّل أّف منجػػػػػػزات المواضػػػػػػيع األساسػػػػػػية فػػػػػػي النظريػػػػػػة السػػػػػػيكولوجية 
ذه ىػػػػػػػجعػػػػػػػؿ  ال العكػػػػػػػس النصػػػػػػػوص وضػػػػػػػعو التحميػػػػػػػؿ النفسػػػػػػػي فػػػػػػػي خدمػػػػػػػةو المسػػػػػػػتوييف النظػػػػػػػري والتطبيقػػػػػػػي 

 :الخّطة اإلجرائية التاليةوذلؾ وفؽ ". الذبيح الصاعد"الدراسة، تختار مقوالتو وتصوراتو لدراسة قصيدة 
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 ".الذبيح الصاعد"تجّميات الصراع وعناصره في قصيدة  -1
 .اآلليات النفسية لمصراع ودالالتيا في القصيدة -2
 .تركيب استنتاجي -3
 

 :لتطبيقيالقسـ ا: ثانيا
 :(17)"الذبيح الصاعد"تجمّيات الصراع وعناصر  في قصيدة  -1 

في عبلقتو بنفسية  "الذبيح"نّص عديدة ل اتبعد قراءّي، مف انطباع تشّكؿ لد -في الحقيقة -تيدراس تطمقان
 "صراعي"اتو ذ نّص ال فّ تتمّثؿ في أ لدّي، تطّور ذلؾ االنطباع ليشّكؿ قناعة ثـّ . الشاعر والسياؽ الُمنتج لمنّص 

( المحظة)التي أنتجتو وحيازتيا سيكولوجية المحظة فعمى الرغـ مف خطورة وبشاعة ال. وبشكؿ غير عادي بامتياز
إمكانات كبيرة لمفتؾ بالشاعر وتعطيؿ قدراتو اإلبداعية بشكؿ خاّصر غير أّف القارئ لمقصيد، يجد عكس ذلؾ 

إلى المقصمة في صوره اختياال وزىوا وباتت حادثة الذبح " بيحالذ"أصبح اقتياد : تمامار يجد نّصا منتصبا بشموخ
الشعرية " الحالة"فاستفّزتني ىذه . مرادفا لحياة أخرى أجمؿ وأنقى" زبانا"في ثناياه عرسا وزغاريد وأفراح وغدا موت 

رىيب  ىؿ ىو وصؼ مشيد دموي: القصيدة الحقيقي ما ىو موضوع  :ووّلدت عندي عّدة تساؤالت منيا" الغريبة"
عمى فعؿ إجرامي دموي  "االحتجاج" "مفدي"قْدرات الذات عمى تحّمؿ األلـ؟ ىؿ أراد لاختبار كبت لبشاعتو و أـ ىو 

وما عبلقة الكتابة بالكبت باعتباره وسيمة كاف شاىد عياف عميو، أـ راـ ترويض مشاعر األلـ لديو عبر الكتابة؟ 
مواضيع وآليات إجرائية يمكف أف ُتسعؼ الدارس لمتمييز بيف ىؿ ىناؾ عّدة نظرية مف وسائؿ الدفاع النفسي؟ و 

مقارعة ُوجد ل"يعتبر نفسو " مفدي"في الكتابة اإلبداعية؟ ثـّ إذا كاف " الدفاع"وأساليب " األلـ"تيمات و " الصراع"
سعؼ صور وىؿ ت والتصّدي لممستعمر؟ التي لجأ إلييا لكبت ألمو" اآلليات النفسية"فما ىي  ل(18)"المستعمر أصبل

ذلؾ ما ستعمؿ ىذه الدراسة  تمؾ اآلليات عمى تأدية وظائفيا الدفاعية حّقا؟ "الكتابة اإلبداعية"وتقنيات وأساليب 
 .النقد النفسيوتصورات وفؽ مقوالت مقاربتو عمى 

مصػػػػارعة الػػػػدخيؿ "موضػػػػوعة برّمتػػػػو، ينبنػػػػي عمػػػػى " المهػػػػب المقػػػػدس"ف ديػػػػواف إ تجانػػػػب الصػػػػواب إف قمػػػػألػػػػف و 
التػػػػػػي تؤثّػػػػػػث جميػػػػػػع مفاصػػػػػػمو  "يػػػػػػديولوجيااأل"وىػػػػػػي الموضػػػػػػوعة التػػػػػػي تسػػػػػػري بػػػػػػيف بنياتػػػػػػو مكّونػػػػػػة  ".األجنبػػػػػػي

العنػػػػػاويف مػػػػػف  ولمػػػػػديواف أمػػػػػف العنػػػػػواف الػػػػػرئيس فسػػػػػواء إف انطمقػػػػػت . وتيػػػػػيمف عمػػػػػى جميػػػػػع أرجائػػػػػو وقصػػػػػائده
اف القػػػػارئ بْيػػػػد أّنػػػػو بإمكػػػػ. والمطارحػػػػة واالحتجػػػػاج" الصػػػػراع"فإّنػػػػو باإلمكػػػػاف مصػػػػادفة طػػػػابع  لنصوصػػػػو، الفرعيػػػػة

، قصػػػػائد الػػػػديواف وغيرىػػػػا فػػػػيوالثنائيػػػػات الضػػػػّدية  "المقػػػػاببلت"و "المطابقػػػػات"العػػػػادير مػػػػف خػػػػبلؿ وقوفػػػػو عنػػػػد 
ّنمػػػا ىػػػي تغذّيػػػتزيينػػػا أو تنميقػػػا أو صػػػياغةأت تػػػلػػػـ أف يػػػدرؾ بأنيػػػا   رة راجعػػػة لثقافػػػة مرحمػػػة تاريخيػػػة بأكمميػػػا، وا 

 .المختمفةاألدبّية ى تعابيره عمى المجتمع الجزائري، فانعكس عم "الصراع"مورس فييا 
التي تحتّؿ مدخؿ الديواف، حائزة بذلؾ موقعا استراتيجيا فيور باعتبارىا النّص  ،"الذبيح الصاعد"تخرج قصيدة  وال

. نفسو وفّنو في أتونو" مفدي"ي وضع ذال "الصراع"األّوؿ الذي سيصادفو المتمّقي سيكولوجيا ومعرفّيا، عف أجواء 
باإلضافة . داخؿالخارج و ة النّص األقدر مف بيف نصوص الديواف، عمى إحالة المتمّقي عمى الفيو مف ىذه الزاوي

زد عمى ذلؾ، ثراء . ديواف ككؿّ ومركزيتو في تبئير دالالت ال (séduction du public)ظيفتو اإلغرائية و إلى 
أخرى ظاىرة و مف معاني  هتعابير  حمموتما طريفةر بالنظر إلى  "نفسية -نقد"لتقديـ دراسة حقمو النفسي وصبلحيتو 

مف عبلقات عاطفية موجبة وسالبة شديدة مساراتو وما تحتويو  ةعف مكونات الشاعر والمتمقي النفسيّ  رتعبّ  رةخفيّ 
 .فترة التاريخية الُمنِتَجةمف ال ر عف موقؼ واضحتعبّ  ،تنـّ عف ثقافة عالية غنى،ال
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 :تاريخ الصراع/ تاريخ النص  -أ
 بػػػػالففّ  "الصػػػػراع اإلنسػػػػاني"و عػػػػف عبلقػػػػة أال يتسػػػػع لمحػػػػديث عػػػػف العبلقػػػػة بػػػػيف التػػػػاريخ واألدب  إذا كػػػػاف المقػػػػاـ

 -الػػػػػػدرسقيػػػػػػد  – و لػػػػػػف يضػػػػػػيؽ فػػػػػػي وجػػػػػػو البحػػػػػػث عػػػػػػف العبلقػػػػػػة بػػػػػػيف الػػػػػػنّص تػػػػػػاريخ بعبػػػػػػارة أدّؽ، فإّنػػػػػػعبػػػػػػر ال
ورىا فػػػػي التػػػػي تضػػػػرب بجػػػػذ رحظػػػػة الخافيػػػػة لمصػػػػراعوالمحظػػػػة التاريخيػػػػة التػػػػي ُولػػػػد مػػػػف رحميػػػػا وكػػػػذا عبلقتػػػػو بالمّ 

الػػػػػدائر بػػػػػيف الشػػػػػعب الجزائػػػػػري  "الصػػػػػراع"الػػػػػذي تريػػػػػد القصػػػػػيدة إثبػػػػػات فعاليتػػػػػو فػػػػػي حمبػػػػػة  ر"المطمػػػػػوس"عمػػػػػؽ 
 .وفرنسا االستعمارية في حقبة مف حقب التاريخ الحديث

ذا كانػػػػػػت عمميػػػػػػة القػػػػػػبض عمػػػػػػى المحظػػػػػػة التاريخيػػػػػػة التػػػػػػي وَ  مرسػػػػػػومة فػػػػػػي يػػػػػػا ألنّ  ،أمػػػػػػرا يسػػػػػػيرا ْت الػػػػػػنّص دَ لمػػػػػػوا 
يسػػػػػػتوجب النػػػػػػبش فػػػػػػي  ، القػػػػػػبض عمػػػػػػى المحظػػػػػػة الخافيػػػػػػة ، فػػػػػػإفّ وّشػػػػػػى بػػػػػػو الشػػػػػػاعر نّصػػػػػػوالػػػػػػذي " التصػػػػػػدير"

فػػػػػػي مواجيتػػػػػػو  وّنػػػػػػإعتقػػػػػػد ا يفػػػػػػي ال شػػػػػػعوره الجمعػػػػػػي بالخصػػػػػػوصر ألّننػػػػػػالتنقيػػػػػػب ة و النفسػػػػػػيّ الشػػػػػػاعر نػػػػػػات مكوّ 
مػػػػػػػوروث ر بػػػػػػػؿ و اسػػػػػػػتخار مػػػػػػػوروث شػػػػػػػعبو وأّمتػػػػػػػو ،لمحظػػػػػػػة التاريخيػػػػػػػة المأسػػػػػػػاوية التػػػػػػػي وّلػػػػػػػدت اإلبػػػػػػػداع لديػػػػػػػو

ـّ ذلػػػػؾ . ، حتػػػػى يػػػػتمّكف مػػػػف تجاوزىػػػػاجمعػػػػاءاإلنسػػػػانية  لتحقيػػػػؽ جممػػػػة  ،واعيػػػػة أحيانػػػػا ؽ واعيػػػػة حينػػػػا والائػػػػبطر تػػػػ
 .عمؿ عمى كشفيا في حينوأس ،مف األىداؼ

مػػػػػف لحظتػػػػػيف سػػػػيكولوجيتيف تتػػػػػوّزع المحظػػػػػة  ،السػػػػػائد فيػػػػو "الخػػػػػيط الشػػػػػعوري"باالعتمػػػػاد عمػػػػػى  ريتشػػػػّكؿ الػػػػػنّص 
ويصػػػػػػػػؼ فييػػػػػػػػا . ؿ إلػػػػػػػػى البيػػػػػػػػت الواحػػػػػػػػد والعشػػػػػػػػريفألوّ مػػػػػػػػف البيػػػػػػػػت ا ،السػػػػػػػػيكولوجية األولػػػػػػػػى فػػػػػػػػي القصػػػػػػػػيدة

تمػػػػؾ المحظػػػػة التاريخيػػػة الياّمػػػػة والمأسػػػػاوية مػػػػف تػػػػاريخ ىػػػػي و . الػػػػذي أفػػػػاض كػػػػأس اإلبػػػداع لديػػػػو" المثيػػػػر"الشػػػاعر
مػػػػػف قبػػػػػؿ اليمجّيػػػػػة االسػػػػػتعمارية ليدّشػػػػػف مقصػػػػػمة سػػػػػجف " أحمػػػػػد زبانػػػػػا"سػػػػػيؽ الشػػػػػييد حيػػػػػث  رالثػػػػػورة الجزائريػػػػػة

الحادثػػػػة كانػػػػت عظيمػػػػة  وألفّ  .1955ي ليمػػػػة الثػػػػامف عشػػػػر مػػػػف جويميػػػػة سػػػػنة وذلػػػػؾ فػػػػ. بقطػػػػع رأسػػػػو "بربػػػػروس"
فػػػي مأسػػػاويتيا، فقػػػد انعكػػػػس ذلػػػؾ عمػػػى لغػػػػة الخطػػػاب الشػػػعري فػػػػي ىػػػذا القسػػػـ، فجػػػػاءت ُحممّيػػػة ُمثخنػػػة بسػػػػطوة 

 فػػػي "اآلليػػػات النفسػػػية لمصػػػراع"المقبػػػؿ عػػػف  يح ذلػػػؾ فػػػي أثنػػػاء حػػػديثوّضػػػأوس. مػػػف فػػػرط الصػػػدمة "وعػػػيالبّل "
 .النّص 
ؿ الشػػػػػػػاعر خبلليػػػػػػػا بػػػػػػػالرّد ويتكّفػػػػػػػ .المحظػػػػػػػة السػػػػػػػيكولوجية الثانيػػػػػػػة، فتتػػػػػػػوّزع عمػػػػػػػى بػػػػػػػاقي أبيػػػػػػػات القصػػػػػػػيدة أّمػػػػػػػا

زت وقػػػػد تمّيػػػػ. الظػػػػاىر منػػػػو والخفػػػػيّ  :السػػػػياؽ الػػػػذي أوجػػػػدىاعػػػػف و المػػػػذكورة ة واإلجابػػػػة عمػػػػى الحادثػػػػة المأسػػػػاويّ 
سػػػتثمرىا أالتػػػي س "ريةالخطابػػػات البلشػػػعو "مػػػع حضػػػور فجػػػائي لػػػبعض  "لغػػػة الشػػػعور"لغػػػة ىػػػذا القسػػػـ بسػػػيطرة 

 .ة لمشػػػػػاعر وال شػػػػػعوره الجمعػػػػػيوعبلقتػػػػػو بالمكونػػػػػات النفسػػػػػيّ  فػػػػػي الػػػػػنّص  "الصػػػػػراع الخفػػػػػيّ "عػػػػػف  يحػػػػػديث عنػػػػػد
ة والتػػػػػػػػاريخ الػػػػػػػػذي أوجػػػػػػػػده وعبلقػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػؾ التػػػػػػػػاريخ والػػػػػػػػنص بػػػػػػػػالنظر إلػػػػػػػػى خيطػػػػػػػػو الشػػػػػػػػعوري وأجوائػػػػػػػػو النفسػػػػػػػػيّ 

قـو أوفيمػػػػػا يمػػػػػي سػػػػػ ".الجشػػػػػطالتي"بحسػػػػػب التعبيػػػػػر " اسػػػػػتجابة"و" مثيػػػػػر"بسػػػػػيكولوجية الشػػػػػاعر، عبػػػػػارة عػػػػػف 
 .مّر بعد ذلؾ إلى آلياتو النفسيةبتحديد أطراؼ الصراع وأسبابو الظاىرة والباطنية، أل

 :وعناصر  في النّص  "الصراع"أطراؼ  -ب
ػاعة التاسػػػػػعة فػػػػػي اليزيػػػػػع الثػػػػػاني سػػػػػُنظمػػػػػْت بسػػػػػجف بربػػػػػروس فػػػػػي ال" ايػػػػػنّ إ قصػػػػػيدة،التقػػػػػديمي لم فػػػػػي الػػػػػنّص ورد 

 18وذلػػػػؾ ليمػػػػة  "أحمػػػػد زبانػػػػا"يػػػػذ حكػػػػـ اإلعػػػػداـ عمػػػػى أوؿ شػػػػييد دّشػػػػف المقصػػػػمة المرحػػػػـو مػػػػف الميػػػػؿ أثنػػػػاء تنف
لػػػػد فػػػػي مكػػػػػاف غيػػػػر عػػػػادي وفػػػػي زمػػػػف غيػػػػر عػػػػادي وفػػػػػي وُ  أف الػػػػنّص  ،ونفيػػػػـ مػػػػف ذلػػػػؾ .(19)"1955جويميػػػػة 

عمػػػػػى  "الضػػػػػاغط"لتشػػػػػّكؿ الفعػػػػػؿ  ،سػػػػػياؽ غيػػػػػر عػػػػػادي أيضػػػػػار فقػػػػػد تضػػػػػافرت ىػػػػػذه الفضػػػػػاءات غيػػػػػر العاديػػػػػة
ي األنسػػػػب لمثػػػػؿ تمػػػػؾ الوضػػػػعيات تعبيػػػػر الشػػػػكؿ الباعتبػػػػاره  ر"الشػػػػعر"مجػػػػأ بػػػػدوره إلػػػػى ف المرىفػػػػة، ة الشػػػػاعرنفسػػػػيّ 
 . ، غير عادييف أيضالديو "صراع"و "ضغط"ح مف خبللو عف محّصمة صليفةر عاديغير ال
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أحػػػػػدىما ظػػػػػاىري واألخػػػػػر  :و يتجّمػػػػػى عبػػػػػر مسػػػػػتوييفبأّنػػػػػ ،"الػػػػػذبيح" ة لمصػػػػػراع فػػػػػي نػػػػػّص وتفيػػػػػد القػػػػػراءة الفنّيػػػػػ
ذا كػػػػػاف و . ةولكػػػػػّؿ مسػػػػػتوى مػػػػػف ىػػػػػده المسػػػػػتويات أطرافػػػػػو وأسػػػػػبابو وتيماتػػػػػو وعبلقاتػػػػػو العاطفّيػػػػػ بػػػػػاطنير تحديػػػػػد ا 

يس لػػػػػػ (البػػػػػػاطني)المسػػػػػػتوى الثػػػػػػاني فػػػػػػإّف تحديػػػػػد مكّونػػػػػػات أمػػػػػػر يسػػػػػػير، ( الظػػػػػػاهري)مكّونػػػػػات المسػػػػػػتوى األوؿ 
نشػػػػػأة لؤلفكػػػػػار الم" النفسػػػػػية"بحثػػػػػا عػػػػػف ،ر فيػػػػػي تحتػػػػػاج أف نجتػػػػػاز حػػػػػدود القػػػػػراءة درجػػػػػة درجػػػػػةبػػػػػاألمر اليسػػػػػير

  .في النّص  والصور
َجَمػػػػػع كػػػػػُؿ طػػػػػرؼ لزاويتػػػػػو مجموعػػػػػة مػػػػػف العناصػػػػػر  ربػػػػػيف طػػػػػرفيف يقػػػػػـو فػػػػػي الػػػػػنّص و  :الصػػػػػراع الظػػػػػاهري -1

الشػػػػهيد + الشػػػػاعر)ويشػػػػّكؿ . تربطيػػػػاة مػػػػف عبلقػػػػات عاطفّيػػػػمجتمعػػػػة نظػػػػرا لمػػػػا لتمػػػػؾ العناصػػػػر  رلتقويػػػػة جانبػػػػو
أّمػػػػا . فػػػػي الػػػػنّص تمػػػػؾ األّوؿ فػػػػي عمميػػػػة الصػػػػراع عناصػػػػر الطػػػػرؼ الظػػػػاىري  ل(المجتمػػػػع الجزائػػػػري الثػػػػائر+ 

نفيػػػػـ ذلػػػػؾ . فػػػػي سػػػػبيؿ الػػػػوطف لنيػػػػؿ االسػػػػتقبلؿ "ةالتضػػػػحيّ "فيػػػػي  ،العبلقػػػػة الجامعػػػػة بػػػػيف عناصػػػػر ىػػػػذا الطػػػػرؼ
 :مف مقوؿ القوؿ التالي

 (20)"أو نناؿ استقبللنا المنشودا*       نحف ثرنا فبلت حيف رجوع     "
وأتباعػػػػػػػو مػػػػػػػف الجزائػػػػػػػرييف الػػػػػػػذيف اسػػػػػػػتمالتيـ مغرياتػػػػػػػو العناصػػػػػػػر  ويشػػػػػػػّكؿ المسػػػػػػػتعمر وجنػػػػػػػوده فػػػػػػػي الجزائػػػػػػػر

أّمػػػػػػا العبلقػػػػػػة الجامعػػػػػػة بػػػػػػيف العناصػػػػػػر المكوّنػػػػػػة ليػػػػػػذا الطػػػػػػرؼ، فيػػػػػػي . األساسػػػػػػية لمطػػػػػػرؼ الظػػػػػػاىري الثػػػػػػاني
        : ويّعبر الشاعر عف ذلؾ بقولو. استعباد الشعب الجزائري السيّد في أرضو ونيب خيراتو

 
 أصبح الحّر لمػطغػاـ مسػودا        *   ـ لمزواؿ إذا ما     دولة الظمػػ             
 (21)ألفػوا الذّؿ واستطابوا القعػودا    *   يا ضبلؿ المستضعفيف إذا هـ       

 

 :الخفي الصراع -2
كثػػػػر أيتجػػػػاوز الصػػػػراع الخفػػػػّي أو البػػػػاطني، المظػػػػاىر الصػػػػراعية الباديػػػػة عمػػػػى سػػػػطح الػػػػنّص، لػػػػيبلمس أمػػػػاكف 

واغتصػػػػػاب األرض " أحمػػػػػد زبانػػػػػا" حادثػػػػػة إعػػػػػداـ الشػػػػػييدفمػػػػػـ تعػػػػػد . وتػػػػػاريخ طرفػػػػػي الصػػػػػراع "ذات"عمقػػػػػا فػػػػػي 
قػػػػػاـ بيػػػػػا التػػػػػي  "الثػػػػػورة"بػػػػػؿ إّف  ، ىػػػػػي األسػػػػػباب الحقيقيػػػػػة لمصػػػػػراع،الجزائريػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ االسػػػػػتعمار الفرنسػػػػػي

إلػػػػى  الو صػػػػو  ،قػػػػيـ الباطػػػػؿ بقػػػػيـ الحػػػػؽّ  ةر غّيػػػػم ،ىػػػػّزت أركػػػػاف العػػػػالـ القػػػػديـر التػػػػي الحنيػػػػؼ "الػػػػديف اإلسػػػػبلمي"
، ىػػػػي المحػػػػّرؾ الحقيقػػػػي لمصػػػػػراع اآلثمػػػػة والحاقػػػػدة التػػػػي اكتػػػػوى بنارىػػػػػا العػػػػالـ اإلسػػػػبلمي "الحػػػػروب الصػػػػميبية"

لػػػػػـ يعػػػػػد الصػػػػػراع صػػػػػراعا مػػػػػف أجػػػػػؿ اسػػػػػترداد األرض المغتصػػػػػبة  ،ومػػػػػف ىػػػػػذا المنظػػػػػور. الػػػػػدائر بيػػػػػت الطػػػػػرفيف
ّنمػػػػػػا أصػػػػػػبح اسػػػػػػتردادا لوظيفػػػػػػة  النفسػػػػػػي  وزانػػػػػػاتّ اسػػػػػػترجاع ة و الحضػػػػػػارية المسػػػػػػتمبالشػػػػػػعب الجزائػػػػػػري فحسػػػػػػب، وا 
 .الغائب بفعؿ الغزو االستبلبي الصميبي الحاقد

مػػػػف العناصػػػػر التػػػػي تػػػػدخؿ فػػػػي صػػػػميـ الوظيفػػػػة االسػػػػتعمارية أيػػػػف يشػػػػّكؿ  اأساسػػػػي اعنصػػػػر  ،"االسػػػػتبلب"يعػػػػّد و 
  :نجد ذلؾ في قوؿ الشاعر. اأبرز أعمدتي "الحقد"و "التحريؼ"

 (22)فاستصرخي الصميب الحقودا*        يف سوؼ ال يعدـ الهبلؿ صبلح الد
يختػػػػزف بداخمػػػػو  (23)فيػػػػذا الخطػػػػاب الشػػػػعري الػػػػذي تمّكػػػػف مػػػػف اإلفػػػػبلت مػػػػف السػػػػياؽ الػػػػواعي الػػػػذي سػػػػبقو وتػػػػبله

وىػػػػي بػػػذاتيا تعػػػّد مػػػف مقومػػػػات المجتمػػػع الجزائػػػري التػػػي عمػػػػؿ ( الهػػػػبلؿل صػػػبلح الػػػديف) مجموعػػػة مػػػف الرمػػػوز
" لمكاردينػػػػػػاؿ ال فيجػػػػػػري"ويكفػػػػػػي أف نسػػػػػػتمع .. يػػػػػػاعمػػػػػػى طمسػػػػػيا وتغييب -خػػػػػػبلؿ حممتػػػػػػو الشرسػػػػػػة -االسػػػػػتعمار 

ونحػػػػّرر  مػػػػف قرآنػػػػهل وعمينػػػػا أف نعتنػػػػي عمػػػػى األقػػػػؿ . عمينػػػػا أف نخمّػػػػص هػػػػذا الشػػػػعب: "حػػػػيف يصػػػػّرح قػػػػائبل
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 باألطفػػػػاؿ لتنشػػػػئتهـ عمػػػػػى مبػػػػادئ مػػػػا شػػػػػّب عميهػػػػا أجػػػػػدادهـل فػػػػفف واجػػػػب فرنسػػػػػا تعمػػػػيمهـ اإلنجيػػػػػؿل أو
 .(24)"المتحضرطردهـ إلى أقاصي الصحراء بعيديف عف العالـ 

اإلسػػػػػػبلمي الػػػػػػذي ُيعػػػػػػّد  يضػػػػػػرب بجػػػػػػذوره فػػػػػػي عمػػػػػػؽ التػػػػػػاريخ -مثممػػػػػػا عّبػػػػػػر عنػػػػػػو الػػػػػػنّص  -فالصػػػػػػراع الخػػػػػػافي
الػػػػػذي ظػػػػػّف المسػػػػػتعمر خاسػػػػػئا، إّنػػػػػو طمسػػػػػو ولكّنػػػػػو فػػػػػي الحقيقػػػػػة ر ىػػػػػذا التػػػػػاريخ المجتمػػػػػع الجزائػػػػػري أحػػػػػد بناتػػػػػو

ومػػػػف غيػػػػر . يره ليمبػػػػي النػػػػداءلؤلّمػػػػة، ينتظػػػػر أحػػػػد أبنائيػػػػا يستصػػػػرخو ويسػػػػتخ "الضػػػػمير الجمعػػػػي"مخػػػػزوف فػػػػي 
استحضػػػػػػرت غريمػػػػػػو ة اإلسػػػػػػبلمية و األّمػػػػػػرمػػػػػػز  "الهػػػػػػبلؿ"يقػػػػػػـو بتمػػػػػػؾ الصػػػػػػرخةر التػػػػػػي استحضػػػػػػرت " مفػػػػػػدي"

صػػػػػػبلح "ويػػػػػػأتي اسػػػػػػـ . ممسػػػػػػيحية المنحرفػػػػػػة الحاقػػػػػػدة عمػػػػػػى اإلسػػػػػػبلـرامػػػػػػز ل، ال"ميب الحاقػػػػػػدالصػػػػػػ: "ونقيضػػػػػػو
مػػػػف  رخاتمتػػػػوكيػػػػؼ كانػػػػت لصػػػػراع و مػػػػآؿ ذلػػػػؾ ا -مػػػػف ظػػػػّف أّنػػػػو قػػػػادر عمػػػػى طمػػػػس التػػػػاريخ -ذّكر ليػػػػ ،"الػػػػديف
 ."يعيد نفسهسأف التاريخ "باب 
 :أسباب الصراع في النص -ج

الػػػػػنّص و  .إلػػػػػى أسػػػػباب ظػػػػػاىرة وأخػػػػػرى خفّيػػػػػة -أطرافػػػػػو تقسػػػػػممثممػػػػا ان - فػػػػػي الػػػػػنّص  "الصػػػػػراع"تنقسػػػػـ أسػػػػػباب 
ف كػػػػاف  الفرنسػػػػي، لمصػػػػراع الػػػػدائر بػػػػيف المجتمػػػػع الجزائػػػػري واالسػػػػتعمار  ف األسػػػػباب الظػػػػاىرةعػػػػيبػػػػوح بػػػػالكثير وا 

مػػػػػف ر تاركػػػػػا لممتمقػػػػي المشػػػػػاركة فػػػػي الكشػػػػػؼ عنيػػػػا رالخفّيػػػػة الصػػػػػراع أسػػػػبابفقػػػػط، عػػػػػف يكتفػػػػي بػػػػػالتمميح فإّنػػػػو 
يمكػػػػف ليػػػػذا  الو  .نقطػػػػة التقػػػػاء بػػػػيف سػػػػيكولوجيتيف باألسػػػػاسأّي قػػػػراءة كانػػػػت، مػػػػا ىػػػػي إاّل  "القػػػػراءة"منطمػػػػؽ أف 

 .وجيتيفأف يكوف مثمرا ما لـ يكف ىناؾ تفاعبل بيف السيكول "االلتقاء"
ة الثػػػػائرة المتعاقبػػػػة بشػػػػكؿ الفػػػػت لبلنتبػػػػاه، عػػػػف الحالػػػػة النفسػػػػيّ و تكشػػػػؼ األسػػػػاليب االسػػػػتفيامية المتعّجبػػػػة ومثممػػػػا 

وىػػػػػػي . ، تكشػػػػػػؼ أيضػػػػػػا عػػػػػػف األسػػػػػػباب الظػػػػػػاىرة لمصػػػػػػراع القػػػػػػائـ بػػػػػػيف أطرافػػػػػػو الظػػػػػػاىريفّص اوالغاضػػػػػػبة لمنػػػػػػ
كيػػػػػاف بػػػػػيف مسػػػػػتعمر غصػػػػػب  ر أيالكيػػػػػاف والوجػػػػػداف أساسػػػػػو اغتصػػػػػاب ،عمػػػػػى واقػػػػػع موضػػػػػوعيمبنّيػػػػػة أسػػػػػباب 
 :الشاعراستفيامات ذلؾ في كّؿ نجد . كيانو ووجدانو يريد استردادشعب و شعب الجزائري الووجداف 

   !وكيؼ نرضى بأف نعيش عبيدا؟     عبػيػدليس في األرض سػادة و              
 !ػدا؟ودخيؿ بها يعيش سعيػػ     يشػقىأمػف العدؿ صاحب الػدار                     

 !وغريب يحتؿ قصرا مشيػدا؟      أمف العدؿ صاحب الػدار يعػرى                    
 !ويناؿ الدخيؿ عيشا رغيػدا؟          ؤاويجوع ابػنها فػيعػدـ قوتػ             

     (25)ويظؿ ابنها طريدا شريػػدا؟؟        تعمػروف حماهػاويبػيح المس                    

بأشػػػػػػكاؿ و يػػػػػػا ال تكػػػػػػاد تبػػػػػػدو حتػػػػػػى تختفػػػػػػي وال تكػػػػػػاد تختفػػػػػػي حتػػػػػػى تبػػػػػػدو فأنّ  ،سػػػػػػباب الخفّيػػػػػػة لمصػػػػػػراعأّمػػػػػػا األ
فبػػػػػيف الحػػػػػيف . وكػػػػػأّف مػػػػػا تحممػػػػػو مػػػػػف قػػػػػْدرات عمػػػػػى الظيػػػػػور أقػػػػػوى مػػػػػف قػػػػػدرة الشػػػػػاعر عمػػػػػى إخفائيػػػػػا رمختمفػػػػػة
وضػػػػغطيا عمػػػػى سػػػػاحة شػػػػعوره ولػػػػو مػػػػف بعيػػػػد كاشػػػػفة عػػػػػف  " أنػػػػا"يػػػػا وسػػػػطوتيا عمػػػػىتعمػػػػف عػػػػف قوتّ  ،واآلخػػػػر

 . تو ومبتغاه مف الصراعنات نفسيتو وعناصر ىويّ مكوّ 
فػػػػػي المرحمػػػػػة التاريخيػػػػػة التػػػػػي يمّثميػػػػػا، ليسػػػػػت بػػػػػيف غاصػػػػػب لمحقػػػػػوؽ زّج بػػػػػو فػػػػػي  "مفػػػػػدي"إف الصػػػػػراع لػػػػػدى 

ّنمػػػػػا ىػػػػػو صػػػػػراع "بربػػػػػروس"أعمػػػػاؽ سػػػػػجف  ، وذبػػػػػح رفيقػػػػػو ونيػػػػػب خيػػػػػرات شػػػػػعبو السػػػػػّيد فػػػػػي أرضػػػػػو فحسػػػػػبر وا 
إّنػػػػو الصػػػػػراع  .السػػػػمحاء "التعػػػػػاليـ اإلسػػػػبلمية"محػػػػّرؼ الحاقػػػػد وال "الصػػػػميب المسػػػػػيحي"صػػػػؿ الحمقػػػػات بػػػػيف متّ 

حادثػػػػة )اعتػػػػاد القتػػػػؿ  "صػػػػميب"بػػػػيف ر "الشػػػػرّ "و" الخيػػػػر"و" الكفػػػػر"و "اإليمػػػػاف"و "الباطػػػػؿ"و "الحػػػػؽّ "األزلػػػػي بػػػػيف 
 .واالعتداء واستبلب الحقوؽوالشّر ينبذ الظمـ  "إسبلـ"و (المسيح الذي زعموا قتمه
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 دوف االعتمػػػػػاد عمػػػػػى مشػػػػػاىدات أو ،عر وقدرتػػػػػو عمػػػػػى سػػػػػبر أغػػػػػوار المجيػػػػػوؿالشػػػػػا "حػػػػػدس" وىنػػػػػا تظيػػػػػر قػػػػػّوة
رمػػػػػوز بعيػػػػػدة  تقبػػػػػع فػػػػػي  ...خطػػػػػوات عقميػػػػػة سػػػػػابقةر فالمسػػػػػيح واليػػػػػبلؿ والصػػػػػميب وصػػػػػبلح الػػػػػديف مقػػػػػدمات أو

لجػػػػأ  الشػػػػاعرر خػػػػبلؿ الفتػػػػرة التػػػػي تواجػػػػد فييػػػػا ،وطفالػػػػالصػػػػراع الػػػػدائر فػػػػي  "كرنولوجيػػػػا" ؿوتختػػػػز  " شػػػػعوربّل الػػػػ"
ؿ فػػػػػػي الحقػػػػػػد الػػػػػػدفيف فوجػػػػػػدىا تتمّثػػػػػػ ،نشػػػػػػأة لػػػػػػذلؾ الصػػػػػػراع القػػػػػػبض عمػػػػػػى  المحظػػػػػػة النفسػػػػػػية المُ إلييػػػػػػا محػػػػػػاوال

ة والدينيػػػػة وىػػػػو لجػػػػوء يػػػػنـّ عػػػػف مكونػػػػات الشػػػػاعر النفسػػػػيّ . والمسػػػػيطر عمػػػػى شخصػػػػية المسػػػػتعمر منػػػػذ أمػػػػد بعيػػػػد
ـّ المجػػػػوء إليػػػػو عػػػػادة، عنػػػػد اإلحسػػػػوتمّثمػػػػو لمػػػػوروث مجتمعػػػػو وأّمتػػػػو واإلنسػػػػانية جمعػػػػاء اس بػػػػالخطر ر مػػػػوروث يػػػػت

 :وفيما يمي جدوؿ توضيحي ألطراؼ الصراع وأسبابو ونتائجو .الذي ييّدد الوجداف بعد أف فتؾ بالكياف
أتباعػػػػػػػػػػو  + تعمر الغاصػػػػػػػػػػبسػػػػػػػػػػالم

 .مف الجزائرييف
الشػػػػػػػػػػػػػػػعب  +الشػػػػػػػػػػػػػػػييد +الشػػػػػػػػػػػػػػػاعر
 .الثائرالجزائري 

 :لظاهراالصراع  أطراؼ

المسػػػػػػػػػػػػػػػػيحية / الصػػػػػػػػػػػػػػػػميب الحاقػػػػػػػػػػػػػػػػد
 المحّرفة

 :ؼ الصراع الخافيأطرا اإلسبلـ /اليبلؿ

التبعيػػػػػػػػػػػػػػة  +اغتصػػػػػػػػػػػػػػاب الحقػػػػػػػػػػػػػػوؽ
 .لمظالـ طمعا فيو وخوفا منو

 :أسباب الصراع الظاهر .استرداد الحقوؽ المغصوبة

 :أسباب الصراع الخافي اإليماف/ الحؽ الكفر /االستبلب الصميبي 
 :نتائج الصراع الظاهر االستقبلؿ الطرد/ االندحار

 :نتائج الصراع الخافي .بلء كممة اإلسبلـإع تراجع الحممة الصميبية الحاقدة
 

الشػػػػاعر لػػػػـ يكتػػػػؼ فػػػػي بنػػػػاء صػػػػوره الشػػػػعرية بالمعطيػػػػات  بػػػػأف ،خمػػػػص فػػػػي خاتمػػػػة ىػػػػذا العنصػػػػر إلػػػػى القػػػػوؿأو 
نّ  ،التػػػػػي أفرزىػػػػػا الواقػػػػػع الػػػػػذي أراد تمثيمػػػػػو شػػػػػػعوره  اسػػػػػتمّدىا مػػػػػف ال "ةواقعيػػػػػ -ميتػػػػػا"مػػػػػا لجػػػػػأ إلػػػػػػى عناصػػػػػر وا 

 ل(الشػػػػػػعب الجزائػػػػػػري) ـ توصػػػػػػيميا إلػػػػػػى المتمّقػػػػػػيالرسػػػػػػالة التػػػػػػي ر يد افػػػػػػي تشػػػػػػية ة قوّيػػػػػػلتشػػػػػػّكؿ خمفّيػػػػػػ ،الجمعػػػػػػي
ة وُترتّػػػػب النفسػػػػيّ  (المتمقّػػػػي)ي حاجاتػػػػو مػػػػف شػػػػأنيا أف ُتمّبػػػػ ،أف حضػػػػور تمػػػػؾ العناصػػػػر فػػػػي خطابػػػػو ا منػػػػواعتقػػػػاد

 .زىاء قرف ونيؼ دوره الحضاري المعّطؿذّكره بنوازعو المشّتتة وتُ 
 :اآلليات النفسية لمصراع في النص -2

سػػػػػموؾ، صػػػػػعوبة نفسػػػػػّية واجتماعيػػػػػة لػػػػػدى الشػػػػػعوب التػػػػػي اكتػػػػػوت بنػػػػػاره ردحػػػػػا مػػػػػف فعػػػػػؿ و ؿ االسػػػػػتعمار كيشػػػػػكّ 
  ، كمػػػا يبػػػدو فػػػي الػػػنّصرصػػػعوبة نفسػػػّية واجتماعيػػػة لػػػدى الشػػػاعر ل"أحمػػػد زبانػػػا" "ذبػػػح"وتشػػػّكؿ حادثػػػة . الػػػزمف

ـّ فػػػػي حياتػػػػو وفػػػػي مسػػػػاره الفكػػػػري و "شػػػػخص"فيػػػػي فعػػػػؿ دمػػػػوّي عنيػػػػؼ و نيايػػػػة مأسػػػػوية لحيػػػػاة  ، النضػػػػالي ميػػػػ
ختػػػػػػزؿ العديػػػػػػد مػػػػػػف األفكػػػػػػار والمبػػػػػػادئ واآلمػػػػػػاؿ والطموحػػػػػػات والػػػػػػرؤى والمشػػػػػػاريع التػػػػػػي يطمػػػػػػح الشػػػػػػاعر أاّل وي

شػػػػػّكمت لديػػػػو صػػػػػدمة عنيفػػػػة وضػػػػػغطا  "الػػػػذبح"إاّل أف حادثػػػػػة . تنتيػػػػي وأف يكتػػػػب ليػػػػػا الحيػػػػاة فػػػػػي ظػػػػّؿ الحرّيػػػػة
 .ووجدانو وموىبتو الشعريةىّدد نفسيتو وذىنيتو  ،إضافيا شديد القّوة

، بيػػػد أّنػػػو اعتبرىػػػا بيتػػػا (واحػػػد وعشػػػريف)مػػػى امتػػػداد تمػػػؾ الحادثػػػة البشػػػعة ع ي تصػػػويرفػػػبػػػرع  "مفػػػدي"غيػػػر أّف 
ة وحػػػػػػػدود موىبتػػػػػػػو الشػػػػػػػعرية وكفاءتػػػػػػػو االجتماعيػػػػػػػة وقدرتػػػػػػػو عمػػػػػػػى التصػػػػػػػّدي اختبػػػػػػػارا حقيقيػػػػػػػا لقدراتػػػػػػػو النفسػػػػػػػيّ 

قميػػػػة والكفػػػػاءة الذاتيػػػػة والقيمػػػػة اختبػػػػار لمقػػػػدرة الع" نظػػػػره، مػػػػف زاويػػػػة "الػػػػذبح"حػػػػادث فغػػػػدا . لممشػػػكبلت وحّميػػػػا
جميػػػػع للػػػػو و ـ المسػػػػتعمر إيصػػػػاليا االرسػػػػالة التػػػػي ر ُمػػػػْبِطبل بػػػػذلؾ، مفعػػػػوؿ  .(26)"بالنسػػػػبة لؤلشػػػػخاص اآلخػػػػريف

مػػػػا عمػػػػى الجميػػػػع  إاّل الجزائر وبالتػػػػالي بػػػػ هتواجػػػػد شػػػػخص يثػػػػور ضػػػػدّ  كػػػػؿّ مػػػػآؿ  "الػػػػذبح"وىػػػػي أّف : لجزائػػػػرييفا
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الحادثػػػػة؟ /تمػػػػؾ الرسػػػػالة  لشػػػػاعركيػػػػؼ قػػػػرأ اف .المواجيػػػػة لديػػػػواج و االحتجػػػػوقتػػػػؿ روح الصػػػػراع و  ةرىبػػػػالخػػػػوؼ و ال
 ؟وكيؼ رّد عمييا

فرصػػػػػػة إلظيػػػػػػار فاعميػػػػػػة الػػػػػػذات  ،وىػػػػػػذا السػػػػػػموؾ الترىيبػػػػػػي ةالضػػػػػػاغط ةلقػػػػػػد وجػػػػػػد الشػػػػػػاعر فػػػػػػي ىػػػػػػذه الحادثػػػػػػ
بعػػػػػـز وثبػػػػػات شػػػػعريا  "ذبيحالػػػػػ"الصػػػػػدمةر فرافػػػػؽ  /وقػػػػدرتيا عمػػػػػى اتخػػػػاذ المبػػػػػادرة والمثػػػػابرة فػػػػػي مواجيػػػػة المحنػػػػػة

واصػػػػفا تفاصػػػػيؿ تمػػػػؾ  ،لحظػػػػة اقتيػػػػاده إلػػػػى المقصػػػػمة إلػػػػى غايػػػػة لحظػػػػة تعػػػػريج روحػػػػو إلػػػػى السػػػػماوات العػػػػبل منػػػػذ
بالنفسػػػػي  ،واقعػػػػي البلشػػػػعوري ويمػػػػتحـ فييػػػػا الفّنػػػػي المعّقػػػػد -الرحمػػػػة وصػػػػفا يمتػػػػزج فيػػػػو الػػػػواقعي الشػػػػعوري بالميتػػػػا

ف تنفيػػػػػذ حكػػػػػـ اإلعػػػػػداـ والمؤكػػػػػد أ. البسػػػػػيط والتػػػػػاريخي الحاضػػػػػر بالمتخّيػػػػػؿ الػػػػػذي يصػػػػػارع مػػػػػف أجػػػػػؿ الحضػػػػػور
زاف نفسػػػػيتو وىػػػػدوء سػػػػتؤثر حتمػػػػا عمػػػػى اتّػػػػ ل"رالتػػػػوتّ "و "القمػػػػؽ"مػػػػة مػػػػف خمػػػػؽ لديػػػػو حالػػػػة متقدّ  ،رفيقػػػػوفػػػػي حػػػػّؽ 

فيصػػػػبح فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة فػػػػي أمػػػػّس الحاجػػػػة آلليػػػػات الػػػػدفاع . ذىنيتػػػػو وثبػػػػات المبػػػػادئ التػػػػي لطالمػػػػا آمػػػػف بيػػػػا
لجػػػػػػأ يػػػػػػؿ ف. ويتصػػػػػػّدى لمموقػػػػػػؼ الطػػػػػػارئ أخيػػػػػػراعػػػػػػف الػػػػػػنفس، حتػػػػػػى يضػػػػػػمف بقػػػػػػاءه أوال ويحفػػػػػػظ اّتزانػػػػػػو ثانيػػػػػػا 

ف كػػػػػاف األمػػػػػر باإليجػػػػػاب، ىػػػػػؿ يمكػػػػػف اسػػػػػتخبلص تمػػػػػؾ اآلليػػػػػات الدفاعيػػػػػة مػػػػػف  الشػػػػػاعر إلػػػػػى تمػػػػػؾ اآلليػػػػػات؟ وا 
 لغة النّص وصوره وأساليبو الفّنية؟   

الحيػػػػػػؿ "تػػػػػػارة و "الميكنزمػػػػػػات الدفاعيػػػػػػة"مصػػػػػػطمح  ل"اآلليػػػػػػات النفسػػػػػػية لمصػػػػػػراع"يطمػػػػػػؽ عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس عمػػػػػػى 
إلػػػػى مػػػػدخؿ "فػػػػي مؤلفيمػػػػا " زريمػػػػؽ خميفػػػػة العكروتػػػػي"و "حكمػػػػت درو الحمػػػػو"ويعرفيػػػػا . تػػػػارة أخػػػػرى "الدفاعيػػػػة

وقػػػد كشػػػؼ  .(27)"أزماتػػػه ولػػػو وقتيػػا هػػػا تنمػػو مػػػع الشػػػخص منػػذ الطفولػػػة ويمجػػػأ إليهػػػا لحػػؿّ بأنّ "، "عمػػـ الػػػنفس
ت والصػػػػراعات األزمػػػػا حيمػػػػة مػػػػف آليػػػػات الصػػػػراع لحػػػػؿّ  ميكػػػػانيـز أو أزيػػػػد مػػػػف خمسػػػػيف آليػػػػة أوعػػػػف عمػػػػـ الػػػػنفس 

النكػػػػػوص السػػػػػموؾ العػػػػػدواني، أحػػػػػبلـ اليقظػػػػػة،  ،اإلسػػػػػقاط، الكبػػػػػت، الػػػػػتقمص، التكػػػػػويف العكسػػػػػي: ة منيػػػػػاالنفسػػػػػيّ 
" الػػػذبيح" حاضػػػرة فػػػي نػػػّص التػػػي اعتقػػػد أّنيػػػا ومػػػف بػػػيف اآلليػػػات النفسػػػية . وغيرىػػػا... طمػػػب اإلسػػػناد االنفعػػػالي 

 :ما يمي
 :التسامي -أ
الػػػػذي ُفطػػػػر عميػػػػو  شػػػػّبع بػػػػالقيـ الدينيػػػػة والػػػػوازع الجيػػػػاديتعامػػػػؿ األسػػػػري المباإلضػػػػافة إلػػػػى ال وّنػػػػإ ،ُيمكػػػػف القػػػػوؿ 
 تالفرنسػػػػية، كانػػػػ األزمػػػػة الخانقػػػػة التػػػػي مػػػػّر بيػػػػا المجتمػػػػع الجزائػػػػري خػػػػبلؿ الحقبػػػػة االسػػػػتعماريةفػػػػإّف  ،"مفػػػػدي"

د العديػػػػفػػػػاالحتبلؿ كأزمػػػػة أّدى إلػػػػى نشػػػػوء . ثػػػػائرة "صػػػػراعية"الشػػػػعرية وجيػػػػة تػػػػو و تجربيػػػػوجعػػػػامبل حاسػػػػما فػػػػي ت
المناىضػػػػػػة لػػػػػػو والتػػػػػػي مػػػػػػف الجمعيػػػػػػات والنػػػػػػوادي الثقافيػػػػػػة والحركػػػػػػات واألحػػػػػػزاب السياسػػػػػػية واألفكػػػػػػار والبػػػػػػرامج 

حساسػػػػو بػػػػأفّ و . "مفػػػػدي" يػػػػافػػػػي كنفترعػػػػرع  يمكػػػػف  ،"األزمػػػػة"تمػػػػؾ  كػػػػاف ليػػػػا األثػػػػر الكبيػػػػر فػػػػي تكػػػػويف وعيػػػػو وا 
 .التصّدي ليا وحّميا عف طريؽ المغالبة والصراع

ولػػػػػو أردنػػػػػا أف نتحّقػػػػػؽ مػػػػػف  .مشػػػػػاعرة فػػػػػي الُمحّصػػػػػمة السػػػػػموكية لبادّيػػػػػ ،تنشػػػػػئةتمػػػػػؾ ال "منعكسػػػػػات"وقػػػػػد كانػػػػػت 
كػػػاف ممكػػػا فػػػي صػػػورة إنسػػػاف ومػػػا ": إذ يقػػػوؿ رلػػػو (28)"أحمػػػد توفيػػػؽ المػػػدني" تقػػػديـفمػػػف نجػػػد خيػػػرا مػػػف  ،ذلػػػؾ

كػػػاف )...(  عرفػػػت فػػػي حيػػػاتي رجػػػبل مؤمنػػػا كفيمانػػػهل فاضػػػبل كفضػػػمهل متواضػػػعا كتواضػػػعه مجاهػػػدا كجهػػػاد 
نجػػػد  ،وبػػػالعودة إلػػػى منشػػػأ الػػػنّص  .(29)"وكػػػاف عممػػػه جهػػػادا وكػػػاف مسػػػعا  نفعػػػا ألمػػػة اإلسػػػبلـ كبلمػػػه حكمػػػة

 "ؿ شػػػهيدأوّ "نظمػػػو الشػػػاعر وىػػػو يػػػوّدع  "بربػػػروس"، جػػػرت تفاصػػػيمو فػػػي سػػػجف معمػػػـوو ابػػػف شػػػرعي لحػػػدث أّنػػػ
د وذبػػػػُح الشػػػػيي. كانػػػػت ذاتيػػػػا لحظػػػػة مػػػػيبلد القصػػػػيدة ،عمػػػػى مقصػػػػمة السػػػػجف نفسػػػػور أي أف لحظػػػػة ذبػػػػح الشػػػػييد

. المصػػػػػػير نفسػػػػػػوىػػػػػػو أيضػػػػػػا ة إذا كػػػػػػاف ينتظػػػػػػر يػػػػػػؤدي ال محالػػػػػػة إلػػػػػػى إحسػػػػػػاس الشػػػػػػاعر باإلحبػػػػػػاط، خاّصػػػػػػ
آخػػػػر بينػػػػو و بػػػػيف  عنػػػػدما يحػػػػوؿ أمػػػػر أومػػػػا   أو واإلحبػػػػاط حالػػػػة يشػػػػعر بيػػػػا الفػػػػرد عنػػػػدما يصػػػػطدـ مػػػػع شػػػػيء 
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كيػػػػؼ ف. مواقػػػػؼنػػػػا لػػػػـ نجػػػػد كػػػػّؿ ذلػػػػؾ فػػػػي الػػػػنّص، بػػػػؿ نجػػػػد إقػػػػداما يعػػػػّز مثيمػػػػو فػػػػي مثػػػػؿ تمػػػػؾ الإاّل أنّ . مػػػػا يريػػػػد
 لماذا يا ترى؟حدث ذلؾ؟ و 

إلػػػػػػى إقػػػػػداـ واستبسػػػػػػاؿ ألّف " مفػػػػػدي"لػػػػػو  التػػػػػي ترافػػػػػؽ عػػػػػػادة الموقػػػػػؼ التػػػػػي تعػػػػػػّرض "اإلحبػػػػػػاط"تحّولػػػػػت حالػػػػػة 
تػػػػؤدي إلػػػػى إظهػػػػار عبقريػػػػة "إنيػػػػا  "فرويػػػػد"، التػػػػي يػػػػرى "التسػػػػامي"اسػػػػتعمؿ آليػػػػة  -اعتقػػػػادي -الشػػػػاعر فػػػػي 

ا بػػػػالتزامف مػػػػع ريقػػػػة الشػػػػعورية مسػػػػمكا ثقافيػػػػا وحضػػػػاريا وفنّيػػػػوذلػػػػؾ حػػػػيف سػػػػمؾ بط ."والعمػػػػـ وامتيػػػػاز فػػػػي الفػػػػفّ 
وذلػػػػػؾ حتػػػػػى ال تتػػػػػراكـ األحػػػػػداث وتتضػػػػػاعؼ . نفػػػػػي والػػػػػدموي والعػػػػػدواني الػػػػػذي مػػػػػورس عمػػػػػى نفسػػػػػيتوالحػػػػػدث العُ 

وقػػػػد مكنػػػػو اسػػػػتعماؿ ىػػػػذه اآلليػػػػة، مػػػػف التعػػػػالي . مّمػػػػا يعرقػػػػؿ الػػػػدور االجتمػػػػاعي الػػػػذي ينتظػػػػره ،ضػػػػغوطيا عميػػػػو
ي وحضػػػاري مقبػػػػوال وتحويميػػػا إلػػػى سػػػػموؾ فّنػػػ (الهيسػػػػتيريا)ف السػػػموؾ العػػػػدواني المباشػػػر عػػػ "طاقتػػػه الداخميػػػػة"ػبػػػ

وعمػػػػى المسػػػػتوى . شػػػػّبع رغبتػػػػو فػػػػي مطارحػػػػة المسػػػػتعمر والنيػػػػؿ منػػػػو: ذاتيػػػػا واجتماعيػػػػار فعمػػػػى المسػػػػتوى الػػػػذاتي
جتمعػػػػػو م يمّبػػػػػي حاجػػػػػاتيمكػػػػػف أف رأى أنػػػػػو فّنيػػػػػا  ب رأي مجتمعػػػػػو فيػػػػػو وقػػػػػّدـ لػػػػػو عمػػػػػبليِّػػػػػخَ لػػػػػـ يُ : االجتمػػػػػاعي

 .في تمؾ المرحمة الحّساسة مف تاريخو النفسية والذىنية
 (التطهيريػػػػػة)" الكاترسيسػػػػػيةالوظيفػػػػػة "لمحػػػػػديث عػػػػػف  يقػػػػػود ،"مفػػػػػدي"عنػػػػػد  "التسػػػػػامي"والحػػػػػديث عػػػػػف آليػػػػػة 

والشػػػػوائب، دراف األتطييػػػػر الػػػػنفس مػػػػف عنصػػػػر عمػػػػى أيضػػػػا فيػػػػو ينطػػػػوي  رالشػػػػعربمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ عمومػػػػا نػػػػوف لمف
خميػػػػؽ بػػػأف يتسػػػامى بأرواحنػػػا ويسػػػػاعدنا " ويػػػذلؾ فلػػػ رمفػػػاىيـ أخبلقيػػػةتصػػػػورات و قػػػيـ و مػػػف مػػػو حمنظػػػرا لمػػػا ي

نعت الفنػػػػوف مػػػػف أجػػػػؿ تنظػػػػيـ حيػػػػاة اإلنسػػػػاف الداخميػػػػة وتهػػػػذيب وقػػػػد ُصػػػػ)...( عمػػػػى كػػػػبح جمػػػػاح أهوائنػػػػا 
 .(30)"فهي تسمو بروحه وتبمغ بها قيـ الحؽ والخير لمشاعر 

 :القمب -ب
 ف"القمػػػػب"مػػػػى بيػػػػا لتجػػػػاوز بشػػػػاعة المحظػػػػة التػػػػي ُفرضػػػػت عميػػػػو آليػػػػة احت "مفػػػػدي"ومػػػػف اآلليػػػػات التػػػػي اعتقػػػػد أّف 

ينحػػػػّؿ " ابيػػػػف. إلييػػػػا الشػػػػخص أثنػػػػاء الصػػػػراعالتػػػػي يمجػػػػأ  شػػػػعوريةبّل الة نفسػػػػيّ ال اتليػػػػمػػػػف اآل "فرويػػػػد"ىا عػػػػدّ التػػػػي 
عمػػػى  ،وتقػػػـو ىػػػذه اآلليػػػة عنػػػده .(31)"تفيػػػد كمنفػػػذ لمطاقػػػة المحتبسػػػةو الصػػػراع إلػػػى صػػػورة مقبولػػػة شخصػػػيال 

ذلػػػػػؾ لبشػػػػػاعة ، شخصػػػػػيعمػػػػػى المسػػػػػتوى المػػػػػف السػػػػػموؾ مػػػػػف صػػػػػورة إلػػػػػى صػػػػػورة أخػػػػػرى مقبولػػػػػة  نمػػػػػط "قمػػػػػب"
و ؿ مػػػػػا يػػػػػوحي بػػػػػو عنوانػػػػػجػػػػػد أف أوّ أ، إلػػػػػى الػػػػػنّص عودة وبػػػػػال .الصػػػػػورة األولػػػػػى وقسػػػػػوتيا عمػػػػػى الجانػػػػػب النفسػػػػػي

وأّف روحػػػػو  بػػػػحيكػػػػوف قػػػػد ذُ  ذبح أوسػػػػيُ  "بطػػػػؿال"ىػػػػو أف  مػػػػف معػػػػاني ودالالت أّوليػػػػة عاديػػػػة، (الػػػػذبيح الصػػػػاعد)
نقػػػػػؿ التفاصػػػػػيؿ الدمويػػػػػة إال أف ي -فػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة -الشػػػػػاعر مػػػػػا عمػػػػػى و . فػػػػػي السػػػػػماء ستصػػػػػعد عنػػػػػد بارئيػػػػػا

الػػػػػذي يطرحػػػػػو  يلػػػػػىػػػػػذا ىػػػػػو اإليحػػػػػاء األوّ . بعيػػػػػد ووصػػػػػؼ فضػػػػػاءاتيا المأسػػػػػوية مػػػػػف قريػػػػػب أو "المذبحػػػػػة"لتمػػػػؾ 
الكتابػػػػػػة "ي فػػػػػػي مجمميػػػػػا، عػػػػػف العػػػػػادي والمػػػػػألوؼ فػػػػػإيحػػػػػاءات لػػػػػف تخػػػػػرج  .بالنسػػػػػبة لمقػػػػػارئ العػػػػػادي العنػػػػػواف

تطػػػػّؿ مػػػػف فجػػػػوات أبػػػػواب الزنزانػػػػات تراقػػػػب مػػػػرور  ،رصػػػػد عيػػػػوف السػػػػجناءقػػػػـو فػػػػي الغالػػػػب بالتػػػػي ت ف"المشػػػػهدية
س فػػػي الصػػػدورل تتوقػػػؼ فيػػػه حركػػػة التػػػنفّ "عمػػػى الػػػرغـ مػػػف إّنػػػو سػػػػشػػػيد وىػػػو م .السػػػجيف مقتػػػادا إلػػػى المقصػػػمة

أّنػػػػو سػػػػيبقى فػػػػي نطػػػػري، خطابػػػػا غيػػػػر  إال  .(32)"حركػػػػة الػػػػزمف بػػػػيف الجػػػػدراف ألف النهايػػػػة الدنيويػػػػة قػػػػد أزفػػػػت
عاديػػػػة دوف أف ُيبلمػػػػس مػػػػا فييػػػػا مػػػػف  مػػػػف طاقػػػػات غيػػػػر "المحظػػػػة"مػػػػا فػػػػي تمػػػػؾ  أّنػػػػو سيسػػػػتنزؼصػػػػدامي، بيػػػػد 

    .شعرية

مػػػػا  "انزيػػػػاح"إّف الموقػػػػؼ الػػػػذي وجػػػػد الشػػػػاعر نفسػػػػو فػػػػي أتونػػػػو، بحاجػػػػة فػػػػي اعتقػػػػادي حتػػػػى يخػػػػرج منػػػػو، إلػػػػى 
المطمػػػػوب أمػػػػاـ  "التصػػػػّدي"رر فيػػػػو وحػػػػده القمػػػػيف بإحػػػػداث عػػػػف الػػػػذي اعتػػػػاد عميػػػػو وألفػػػػو فػػػػي سػػػػموؾ المسػػػػتعم

بعبقريتػػػػو الفػػػػّذة ونفسػػػػيتو المتأججػػػػة لتنتصػػػػب فػػػػي الػػػػنّص كغابػػػػة " مفػػػػدي"وىنػػػػا يتوّسػػػػؿ . تمػػػػؾ العػػػػادات والجػػػػرائـ
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متشػػػػابكة الغصػػػػوف مػػػػف العواطػػػػؼ والمشػػػػاعر مقّدمػػػػة صػػػػورا شػػػػعرية عميقػػػػة، تتػػػػوارى فييػػػػا كػػػػّؿ المعػػػػاني العاديػػػػة 
عمميػػػػػة لجوئػػػػػو  البلشػػػػػعوري إلػػػػػى خػػػػػبلؿ إْذ مػػػػػف ". زبانػػػػػا"الشػػػػػييد " ذبػػػػػح"عػػػػػف حادثػػػػػة  أو المشػػػػػيدية البسػػػػػيطة

 "المػػػوت"قمػػػب و لػػػـ يكػػػف يتوّقعػػػو  "عػػػرس"إلػػػى التػػػي اعتػػػاد المسػػػتعمر فعميػػػا  "المذبحػػػة"قمػػػب تمّكػػػف مػػػف  "القمػػػب"
 "لقػػػاء مػػػػع ا"إلػػػػى الرهيػػػب  "لقػػػػاء الػػػذّباح"قمػػػب و يصػػػدمو  "فػػػػوز"و "خػػػبلص"إلػػػى الػػػذي ألػػػؼ ارتكابػػػػو األكيػػػد 

 لالمذبحػػػػػػة)كػػػػػػّؿ المعطيػػػػػػات السػػػػػػمبّية التػػػػػػي فرضػػػػػػيا الواقػػػػػػع البشػػػػػػع  تصػػػػػػبحوبػػػػػػذلؾ أ .مفػػػػػػرح -وجػػػػػػؿّ  عػػػػػػزّ  –
االجتمػػػػػاعي، ألّف التيديػػػػػد الػػػػػذي كانػػػػػت مقبولػػػػػة عمػػػػػى المسػػػػػتوى النفسػػػػػي و  اأمػػػػػور  ل(المػػػػػوت الػػػػػذّباح لالمقصػػػػػمة

  . و تـّ تذويبوتشّكم
، المقبػػػػوؿ رت عػػػػدة ألفػػػػاظ إلشػػػػاعة الجػػػػوّ قػػػػد تضػػػػافل: كػػػػدليؿ إضػػػػافي مػػػػف الػػػػنّص عمػػػػى مػػػػا سػػػػبؽ ذكػػػػره أقػػػػوؿو  

عمػػػى الحركػػػػة الذاتيػػػة واإلراديػػػػة لمشػػػخص عكػػػػس  الػػػذي يػػػػدؿّ  "قػػػػاـ"، بػػػدءا مػػػػف الفعػػػؿ السػػػػابؽ اإليجػػػابي والمشػػػرؽ
ة وتػػػػػأتي بعػػػػػده أفعػػػػػاؿ وأوصػػػػػاؼ ترسػػػػػـ لنػػػػػا أجػػػػػواء الفػػػػػرح وفضػػػػػاءات المسػػػػػرّ  ".الجػػػػػرّ " أو "األخػػػػػذ" أو "االقتيػػػػػاد"

، ييد قػػػاـ يختػػػػاؿ، يتيػػػادى، نشػػػواف، باسػػػـ الثغػػػػر يسػػػتقبؿ الصػػػباح الجديػػػػدلينقمػػػب المػػػأتـ إلػػػى عػػػػرس بيػػػيجر فالشػػػ
التػػػػي منشػػػػؤىا  ر"االنزياحػػػػات"عبػػػػر سمسػػػػمة طويمػػػػة مػػػػف ...شػػػػامخا أنفػػػػو، رافعػػػػا رأسػػػػو، رافػػػػبل فػػػػي خبلخػػػػؿ مزغػػػػردة
إلػػػػػى إيجػػػػػاد  ،"حدسػػػػػها الخػػػػػبّلؽ"و "عبقريتهػػػػػا الشػػػػػعرية"الػػػػنفس الرافضػػػػػة لمموقػػػػػؼ الػػػػذي ٌوجػػػػػدت فيػػػػػو، فقادتيػػػػا 

ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ االّتكػػػػاء عمػػػػى مكنػػػػوف  أيضػػػػا تطمػػػػأف لػػػػو ويمقػػػػى لػػػػدى المتمقػػػػي االطمئنػػػػاف ،"وضػػػػوعيمعػػػػادؿ م"
الػػػػذي يػػػػنّص عمػػػػى أف الشػػػػيداء ال يموتػػػػوف بػػػػؿ يظّمػػػػوف أحيػػػػاء عنػػػػد ربيػػػػـ  رضػػػػميرىا الجمعػػػػيمخػػػػزوف وجػػػػدانيا و 

 .يرزقوف
 :اإلسقاط -ج

 ي فػػػػػػػػي فتػػػػػػػػرات األزمػػػػػػػػاتالبلشػػػػػػػػعور الجمعػػػػػػػػ" تقمقػػػػػػػػؿ"إلػػػػػػػػى  ،عّمػػػػػػػػة اإلبػػػػػػػػداع الفنػػػػػػػػي" يػػػػػػػػونج. ؾ" ُيْرِجػػػػػػػػع 
فينػػػػػدفع محػػػػػاوال الوصػػػػػوؿ إلػػػػػى  ،ة لػػػػػدى الفنػػػػػافمّمػػػػػا يػػػػػؤدي إلػػػػػى تشػػػػػّتت اتػػػػػزاف الحيػػػػػاة النفسػػػػػيّ  ،(33)"االجتماعيػػػػػة

عمميػػػة سػػػيكولوجية ُيْنسػػػُب الفػػػرد عػػػف طريقهػػػا "التػػػي ىػػػي " اإلسػػػقاط"آليػػػة  ،ويسػػػتعمؿ لبمػػػوغ ذلػػػؾ. زاف جديػػػداتّػػػ
أشػػػػػياء بطريقػػػػػة  هػػػػػا إلػػػػػى أشػػػػػخاص آخػػػػػريف أوأفكػػػػػار  ومخاوفػػػػػه ورغباتػػػػػه وخصائصػػػػػه غيػػػػػر المرغػػػػػوب في

  .(34)"الشعورية كوسيمة لحماية ذاته
مّمػػػػا يتػػػػيح لػػػػو تجّنػػػػب السػػػػقوط أمػػػػاـ دوافعػػػػو العدوانيػػػػة والتأكيػػػػد عمػػػػى أّف اآلخػػػػريف ىػػػػـ الػػػػذيف يمتمكػػػػوف مثػػػػؿ ىػػػػذه 

 .الدوافع
 لمػػػػّدة طويمػػػػةرعمػػػػى أراضػػػػيو  الفرنسػػػػي ياالسػػػػتعمار الحضػػػػور وقػػػػد عػػػػاش المجتمػػػػع الجزائػػػػري تقمقػػػػبل شػػػػديد بفعػػػػؿ 

الشػػػػػاعر وقػػػػػد أدرؾ . والفتػػػػػؾ بوجدانياتػػػػػو عمػػػػػى طمػػػػػس الشػػػػػعوره الجمعػػػػػي وىػػػػػدـ رمػػػػػوزه المقدسػػػػػةخبلليػػػػػا عمػػػػػؿ 
الوصػػػػػوؿ إلػػػػػى ، مػػػػػف أجػػػػػؿ بشػػػػػكؿ خػػػػػاّص  امتػػػػػداد مشػػػػػواره النضػػػػػالي عمومػػػػػا واألدبػػػػػيّ  ىعمػػػػػثػػػػػابر ذلػػػػػؾ مبكػػػػػرا، ف

ػ حتّػػػػػػى ُلقِّػػػػػػَب بػػػػػػ ية المسػػػػػػتمبةؿ وحقوقػػػػػػو الشػػػػػػرعدوره الحضػػػػػػاري المعّطػػػػػػو  وتوازنػػػػػػالمعادلػػػػػػة التػػػػػػي تعيػػػػػػد لمجتمعػػػػػػو 
تكّيػػػػؼ مػػػػع الحػػػادث الػػػػدموي الػػػػذي وجػػػػد نفسػػػػو فػػػػي  وجػػػػد أّنػػػػأ ،وبػػػػالعودة إلػػػػى الػػػنّص  ."شػػػػاعر الثػػػػورة الجزائريػػػػة"

 (اإلنسػػػػاف العػػػػادي) "أحمػػػػد زبانػػػػا"قصػػػػيدتو  "بطػػػػؿ"ه ف حػػػػيف شػػػػبّ "اإلسػػػػقاط"صػػػػميمور وذلػػػػؾ عػػػػف طريػػػػؽ آليػػػػة 
والسػػػؤاؿ الػػػذي يطػػػرح نفسػػػو ... (مػػػا صػػػمبو )و (مػػػوا قتمػػػهقػػػد زع)و( كػػػالكميـ)ر فيػػػو (النبػػػيل الرسػػػوؿ)بالمسػػػيح 

وأف يضػػػػػػع اإلنسػػػػػػاف  ؟"المسػػػػػػيح"وشػػػػػػخص  "أحمػػػػػػد زبانػػػػػػا"ىػػػػػػؿ أراد الشػػػػػػاعر أف يسػػػػػػاوي بػػػػػػيف شػػػػػػخص : ىنػػػػػػا
 العادي موضع األنبياء والرسؿ؟
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االخػػػػػتبلؼ الموجػػػػػود بػػػػػيف البشػػػػػر العػػػػػادييف واألنبيػػػػػاء المتشػػػػػّبع بالثقافػػػػػة اإلسػػػػػبلمية، يػػػػػدرؾ " مفػػػػػدي"الحقيقػػػػػة أف 
كونػػػػو  ،ويمكػػػػف فيػػػػـ مػػػػا فعمػػػػو. فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػةو بػػػػو و والمشػػػػبّ ي بػػػػيف المشػػػػبّ كمػػػػا يػػػػدرؾ التنػػػػافر الكّمػػػػ ،والرسػػػػؿ

ضػػػػػػمير الحادثػػػػػػة تاريخيػػػػػػة مجتػػػػػػزأة مػػػػػػف واقػػػػػػع معػػػػػػيش عمػػػػػػى حادثػػػػػػة مجتػػػػػػزأة مػػػػػػف واقػػػػػػع مختػػػػػػزف فػػػػػػي  "أسػػػػػػقط"
ح ْبػػػػػذَ و  حَ ِبػػػػػالمسػػػػػيح ذُ و  حَ ِبػػػػػذُ  "زبانػػػػػا" فػػػػػػ رنظػػػػػرا لتسػػػػػاوي الحػػػػػادثتيف فػػػػػي الفعػػػػػؿ واختبلفيمػػػػػا فػػػػػي الشػػػػػّدة، الجمعػػػػػي

 .رىو ما قصد إليو الشاع تو،إف ىذا التساوي في الفعؿ واالختبلؼ في شدّ . ح المسيحبْ ذَ  (=) "زبانا"
وبالتػػػػػػالي ييػػػػػػوف  .فػػػػػػي أحػػػػػػداث الماضػػػػػػي األكثػػػػػػر إيػػػػػػبلـ وتعويمػػػػػػاالنزيػػػػػػاح عػػػػػػف الحاضػػػػػػر المػػػػػػؤلـ و لقػػػػػػد قصػػػػػػد 

ويكػػػػػػػػوف بيػػػػػػػػذا  (.قتػػػػػػػػؿ األنبيػػػػػػػػاء) أمػػػػػػػػاـ فداحػػػػػػػػة الجػػػػػػػػـر األكبػػػػػػػػر (ذبػػػػػػػػح زبانػػػػػػػػا)الحػػػػػػػػدث المػػػػػػػػؤلـ الصػػػػػػػػغير 
قػػػػد كشػػػػؼ عػػػػف المرتكػػػػز النفسػػػػي والػػػػذىني لممسػػػػتعمرر مرتكػػػػز يقػػػػـو عمػػػػى العػػػػدواف وسػػػػفؾ االنزيػػػػاح، /"اإلسػػػػقاط"

مػػػػػف خبػػػػػر الػػػػػذبحر  تخفيػػػػػؼ ثقػػػػػؿ الفاجعػػػػػة عمػػػػػى متمّقػػػػػي، وقػػػػػد أراد مػػػػػف وراء ذلػػػػػؾ. والثػػػػػائريف دمػػػػػاء المصػػػػػمحيف
   ."َصْنَعْة بوْ  ما ْتعايرو ْ ": مثؿ الشعبيأو كما يقوؿ ال. ف المصيبة إذا عّمْت خّفتْ إ"باب 

 :طمب اإلسناد االنفعالي -د
عمػػػى  مػػػف تػػػأثير  السػػػمبيومقمّػػػؿ اإلسػػػناد االنفعػػػالي مخفّػػػؼ لمضػػػغط "إلػػػى أف ،تشػػػير نتػػػائج الدراسػػػات العمميػػػة
هػػػػو محاولػػػػة الػػػػبعض الحصػػػػوؿ "االجتمػػػػاعي  وطمػػػػب اإلسػػػػناد االنفعػػػػالي أو .(35)"الجانػػػػب النفسػػػػي والجسػػػػمي

فقػػػػد يمجػػػػأ الػػػػبعض إلػػػػى  ر(36)"نفسػػػػيا تبعػػػػا لتقػػػػدير المعنيػػػػيف أنفسػػػػهـ مسػػػػاعدة اآلخػػػػريف اجتماعيػػػػا أوعمػػػػى 
 جػػػػػو الػػػػػبعض إلػػػػػى األصػػػػػدقاء أواألقػػػػػارب بحثػػػػػا عػػػػػف الػػػػػدعـ األمنػػػػػي عنػػػػػد الشػػػػػعور بالتيديػػػػػد، وقػػػػػد يتّ  األىػػػػػؿ أو

نينػػػة ولمػػػا ُتْضػػػػفيو جػػػو الػػػبعض اآلخػػػر إلػػػى الػػػديف لمػػػػا يمقػػػوف فيػػػو مػػػف أمػػػاف وسػػػكينة وطمأاألطبػػػاء النفسػػػييف ويتّ 
 .الصموات وقراءة األدعية مف راحة نفسية تقّوي العزيمة واإلرادة

أّف أّي شخصػػػػية ثقافيػػػػة تواجػػػػه تحػػػػّديات مصػػػػيرية تػػػػرّد عمػػػػى التحػػػػّدي عػػػػف إلػػػػى " ل"خالػػػػدة سػػػػعيد"وتشػػػػير
جػػػػاءت إشػػػػارتيا ىػػػػذه فػػػػي معػػػػرض حػػػػديثيا عػػػػف المكّونػػػػات  .(37)"طريػػػػؽ اإللحػػػػاح عمػػػػى مكّوناتهػػػػا األساسػػػػية

اّسػػػػػػية التػػػػػػي سػػػػػػاعدت المشػػػػػػارقة والمغاربػػػػػػة العػػػػػػرب، عمػػػػػػى مواجيػػػػػػة اليجمػػػػػػة العنصػػػػػػرية التركيػػػػػػة والتحػػػػػػّدي األس
وقالػػػػت إف . "المغػػػػة"و "الػػػػديف"المكّونػػػػات فػػػػي عنصػػػػريتمػػػػؾ  صػػػػتالحضػػػػاري الغربػػػػي فػػػػي العصػػػػر الحػػػػديثر ولخّ 

 ّقػػػة فػػػيوىػػػي مح. مػػػف مواجيػػػة التحػػػّدي الحضػػػاري الغربػػػي" المغاربػػػة"مّكػػػف  "الػػػديف"اإللحػػػاح عمػػػى عنصػػػر 
 .مف قّوة إسناد فّعالة في تمؾ المواجية "الديف اإلسبلمي"ذلؾ لما مّثمو 

مبلحظػػػػػػة ذلػػػػػػؾ  ،عمومػػػػػػا" مفػػػػػػدي"الػػػػػػديواف بأكممػػػػػػو أو شػػػػػػعر  أو "الػػػػػػذبيح"وال يصػػػػػػعب عمػػػػػػى قػػػػػػارئ قصػػػػػػيدة 
مػػػػف الػػػديف اإلسػػػػبلمير إذ لػػػػـ يتػػػػرؾ الشػػػػاعر مػػػػنيبل مػػػػف مناىػػػػؿ  "طمػػػػب اإلسػػػػناد االنفعػػػػالي"ػالحضػػػور الكثيػػػػؼ لػػػػ

طمبػػػػا لمعػػػػوف والتأييػػػػد والمباركػػػػة والقػػػػّوة والتمكػػػػيف لمواجيػػػػة الوضػػػػع  ،و واحتمػػػػى بػػػػولتجػػػػأ إليػػػػإاّل وا ،لمػػػػوروثذلػػػػؾ ا
 رة التػػػػي قصػػػػدىا الشػػػػاعر طمبػػػػا لئلسػػػػنادوقػػػػد تنوعػػػػت الينػػػػابيع الدينّيػػػػ .المأسػػػػاوي الػػػػذي وجػػػػد نفسػػػػو وشػػػػعبو فيػػػػو

 وألفّ . خ اإلسػػػػػبلمي والسػػػػػيرة النبويػػػػػةوالحػػػػػديث النبػػػػػوي الشػػػػػريؼ والتػػػػػاري( اقتباسػػػػػا وتضػػػػػمينا)بػػػػػيف القػػػػػرآف الكػػػػػريـ 
بالتحميػػػػػؿ ىا عضػػػػػدأني سأقتصػػػػػر عمػػػػػى عػػػػػرض جيػػػػػة واحػػػػػدة و فػػػػػإنّ  ،المجػػػػػاؿ يضػػػػػيؽ لعػػػػػرض كػػػػػؿ تمػػػػػؾ الجيػػػػػات

 .نفسي -النقدلتوّجو الدراسة  المناسب
 :قصيدتو "بطؿ"يقوؿ الشاعر واصفا 

 (38)سبلما يشّع في الكوف عيدا*         روتسامى كالروح في ليمة القد
وفػػػي البيػػػت  .(39)"إنػػػا أنزلنػػػا  فػػػي ليمػػػة القػػػدرل ومػػػا أدراؾ مػػػا ليمػػػة القػػػدر": ؿ يتقػػػاطع مػػػع قولػػػو تعػػػالىوىػػػو قػػػو  

وىػػػػػو تشػػػػػبيو قصػػػػػد مػػػػػف ورائػػػػػو طمػػػػػب اإلسػػػػػناد  -عميػػػػػو السػػػػػبلـ -بجبريػػػػػؿ" زبانػػػػػا"و الشػػػػػييد تشػػػػػبيور حيػػػػػث شػػػػػبّ 
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د العنفػػػػػي ومػػػػػا يمّثمػػػػػو مػػػػػف طيػػػػػارة وبشػػػػػرى ونقػػػػػاء، أضػػػػػفى عمػػػػػى المشػػػػػي" جبريػػػػػؿ األمػػػػػيف"العػػػػػاطفير فحضػػػػػور 
والػػػػػدموي المػػػػػؤلـ الماثػػػػػػؿ أمػػػػػاـ الشػػػػػػاعر، أجػػػػػواء نورانيػػػػػػة رّبانيػػػػػة مبلئكّيػػػػػة َتْسػػػػػػَعُد الػػػػػنفُس بػػػػػػالنظر إلييػػػػػا والبقػػػػػػاء 

ال تطالػػػػو أيػػػػدي البشػػػػر وليمػػػػة ذبحػػػػو  ،عنػػػػدىا، حيػػػػث يغػػػػدو الػػػػذبح سػػػػمّوا والمػػػػوت حيػػػػاة والمػػػػذبوح مبلكػػػػا طػػػػاىرا
 ..ليمة القدر وما أدراؾ ما ليمة القدر

 ليس في الخالديف عيسى الوحيدا*       زعموا قتمه وما صمبو       :    أّما قولو
 (40)إلى المنتهى رضيا شهيػػػدا*    لّفه جبريؿ تحت جناحيه              

وقػػػولهـ إف قتمنػػػػا المسػػػيح عيسػػػى بػػػػف مػػػريـ رسػػػػوؿ ال ": "النسػػػػاء"لقولػػػو تعػػػػالى فػػػي سػػػورة  "تضػػػميف"ففيػػػو 
ف الػػػذيف اختمفػػػوا فيػػػه لفػػػي شػػػؾ منػػػهل مػػػا لهػػػـ بػػػه مػػػف عمػػػـ إال ومػػػا قتمػػػو  ومػػػا صػػػمبو  ولكػػػف شػػػّبه لهػػػ ـل وا 

مػػػف  ىد سػػػعّيػػػج "تضػػػميف"وىػػػو . "إّتبػػػاع الظػػػفل ومػػػا قتمػػػو  يقينػػػال بػػػؿ رفعػػػه ا إليػػػه وكػػػاف ا عزيػػػزا حكيمػػػا
 ،"قتػػػػؿ زبانػػػػػا" فػػػػػزعميـ .قػػػػػْدرات مرتكبيػػػػو العقميػػػػة "تفيػػػػهت"الفعػػػػؿ االسػػػػػتعماري و "سػػػػػفيهت"خبللػػػػو الشػػػػاعر إلػػػػى 

ألّف . ومػػػػا قتمػػػػوا االثنػػػػيف ولكػػػػف ُشػػػػّبو ليػػػػـ لقصػػػػور مػػػػداركيـ العقميػػػػة".  المسػػػػيح"ب ُيشػػػػبو زعميػػػػـ قتػػػػؿ زعػػػػـ كػػػػاذ
أيضػػػػا، ألنػػػو عمػػػى كػػػؿ شػػػػيء  "زبانػػػا"ػ قػػػادر عمػػػػى الصػػػعود بػػػ -عميػػػو السػػػبلـ-"عيسػػػػى"القػػػادر عمػػػى الصػػػعود بػػػػ

لتػػػػي وجػػػػد نفسػػػػو فييػػػػا وبيػػػػذه الكيفيػػػػة يكػػػػوف الشػػػػاعر قػػػػد الءـ بػػػػيف دوره االجتمػػػػاعي والوضػػػػعية النفسػػػػية ا. قػػػػدير
 .وذلؾ مف خبلؿ طمب اإلسناد االنفعالي مف القوؿ القرآني المعجز

   :كما نممس الطمب نفسو في قولو
 (41)أنا راض إف عاش شعبي سعيدا*      اقض يا موت فيما أنت قاض      

 ،نفعاليػػػة منػػػووالغايػػػة اال (42)"فأقضػػػي مػػػا أنػػػت قػػػاض" :"طػػػه"لطيػػػؼ مػػػف قولػػػو تعػػػالى فػػػي سػػػورة  "اقتبػػػاس"وفيػػػو 
بػػػػػػػاءطمػػػػػػػب الجػػػػػػػرأة وروح االستبسػػػػػػػاؿ والثبػػػػػػػات عمػػػػػػػى الموقػػػػػػػؼ فػػػػػػػي شػػػػػػػموخ وعػػػػػػػزّ  أثنػػػػػػػاء مقارعػػػػػػػة الفعػػػػػػػؿ  ،ة وا 

 .االستعماري اليمجي
 :والطمب االنفعالي نفسو نجده في قولو

 (43)أو نناؿ استقبللنا المنشودا*              نحف ثرنا فبلت حيف رجوع   
نجػػػػد ذلػػػػؾ فػػػػي  رالتػػػػي أىمكػػػػت القػػػػرى الظالمػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ ،نة بالقػػػػدرة اإللييػػػػةاالسػػػػتعاىػػػػي  ،ة منػػػػووالغايػػػػة النفسػػػػيّ 

قػػػػدرة وىػػػػي  (44)."كػػػػـ أهمكنػػػػا مػػػػف قػػػػبمكـ مػػػػف القػػػػرى فنػػػػادوا والت حػػػػيف منػػػػاص": "ص"قولػػػو تعػػػػالى فػػػػي سػػػػورة 
التػػػػي لػػػػػـ تصػػػػخ لحكمػػػػػة ا  ،قػػػػادرة عمػػػػى إىػػػػػبلؾ المسػػػػتعمر وجعػػػػػؿ مصػػػػيره كمصػػػػػير األقػػػػواـ الكػػػػافرة الماضػػػػػية

يػػػػػػتمّكف الجميػػػػػػع مػػػػػػف اسػػػػػػتجماع قػػػػػػواه مجػػػػػػّددا و  معػػػػػػا، ة الشػػػػػػاعر والمتمقػػػػػػيذلؾ تيػػػػػػدأ نفسػػػػػػيّ وبػػػػػػ. وسػػػػػػنف كونػػػػػػو
 .المقبمةالحاسمة لمطارحة المستعمر في الجوالت 

 ل"الػػػػػذبيح" فػػػػػي نػػػػػّص مػػػػػف اآلليػػػػػات النفسػػػػػية لمصػػػػػراع وغيرىػػػػػا  "طمػػػػػب اإلسػػػػػناد االنفعػػػػػالي"والحػػػػػديث عػػػػػف آليػػػػػة 
دراسػػػػة فرؾ المجػػػػاؿ مفتوحػػػػا لمبحػػػػث والتقّصػػػػي عنيػػػػار فّضػػػػؿ تػػػػلػػػػذلؾ أ. سػػػػع لػػػػو صػػػػدر ىػػػػذا المقػػػػاؿيطػػػػوؿ وال يتّ 

 ؟!زمةالبّل األكاديمية العناية ي البحثية التي لـ تعط حامنمف ال ،نفسية -دراسة نقد" مفدي زكريا"شعر 
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          :ةخاتمػ 
 ، بحثػػػػػا عػػػػف تجّميػػػػػات الصػػػػراع وآلياتػػػػػو النفسػػػػػية،"الػػػػػذبيح الصػػػػاعد"بعػػػػد ىػػػػػذه الرحمػػػػة النقديػػػػػة فػػػػي نفسػػػػػية نػػػػّص 

 :بيدؼ إبراز سيكولوجيا النّص وأثرىا في تشكيؿ أدبيتو، يمكف تسجيؿ النتائج التالية
ـّ فػػػػي دخيمػػػػة المبػػػػدع أي فػػػػي نفسػػػػيتو وعقمػػػػو  -1 ـّ فػػػػي الواقػػػػع الموضػػػػوعي، بػػػػؿ تػػػػت إف العمميػػػػة اإلبداعيػػػػة ال تػػػػت
 .تجد ليا ترجمة في الواقع الموضوعي ثـّ 
بّيػػػػة الػػػػنّص مػػػػف عػػػػدميا، خاّصػػػػة حينمػػػػا يرّكػػػػز البحػػػػث عمػػػػى نفسػػػػية عمػػػػى معرفػػػػة أد -تسػػػػاعد المقاربػػػػة النقػػػػد -2
  .الداللية والمغوية وما تحدثو مف خروؽ في نظاـ الّمغة" االنزياحات"
البحػػػػػث مػػػػػف خػػػػػبلؿ وذلػػػػػؾ يرّكػػػػػز النقػػػػػد النفسػػػػػي عمػػػػػى الػػػػػنّص أثنػػػػػاء التحميػػػػػؿ دوف إغفػػػػػاؿ تػػػػػاريخ النػػػػػاّص،  -3 

    .والشبكة الداللية في العمؿ اإلبداعي في الصمة بيف جوانب النفس البلشعورية لمشخصية المبدعة
وأسػػػػاليب  "الػػػػذبيح"وقػػػػد مّكػػػػف البحػػػػث فػػػػي الصػػػػمة السػػػػابقة مػػػػف الوقػػػػوؼ عنػػػػد دالالت ثػػػػّرة وثرّيػػػػة فػػػػي نػػػػّص  -4

 :وصور فّنية تنـّ عف عبقرية شعرية فّذةر لعّؿ مف أبرز مواصفاتيا حسب النّص 
سػػػػػػبلميػػػػػػقػػػػػػيـ عربوصػػػػػػاحب  شػػػػػػاعر مقاتػػػػػػؿ"  مفػػػػػػدي" فإ -5 ة فريػػػػػػدة كالحػػػػػػدس والػػػػػػذكاء ذاتّيػػػػػػ واّص خػػػػػػو  يةة وا 

عمػػػػػى تطػػػػوير آلتػػػػػو االسػػػػتقبالية وترجمػػػػػة سػػػػاعدتو الخػػػػارؽ والػػػػػنفس الطويػػػػؿ والقػػػػػدرة عمػػػػى اإلبانػػػػػة وفيػػػػـ الواقػػػػػع، 
 .في شعرهمطالب شعبو وحاجاتيـ النفسية واالجتماعية 

وضبطت نفسيتو اختبارات حقيقية شحذت ىّمتو  ،كانت األزمات والمحف التي مّر بيا الشعب الجزائري -6
 .وحّددت مساراتيا النضالية واإلبداعية أيضا

بعد ذلؾ القياـ ما اكتشفو و  تكثيؼبيف الظواىر ثـّ  قدرة خارقة عمى اكتشاؼ العبلقات الدقيقة" مفدي" لدى -7
لؾ ا بذرتقيم ،جديد ونافع" كْيؼٍ "بحيث يستطيع نقمو إلى  ،زهوركّ  بعممية تفاعمية بيف الكـّ اليائؿ الذي ضغطو
 .بانفعالو األّولي البسيط إلى انفعاؿ فّني خبّلؽ

فيو ينبعث في  ر"البلشعورييف"في فئة  -في ضوء حالتو المزاجية التي بدْت في النّص  -لشاعريتموضع ا -8
ب عقمي وجداني مكبوت مف مقومات الشعورية ووجدانية وعقمية، أعني مف مركّ  ،إدراكو وخمقو لمعبلقات الدقيقة

ؾ ذىنو ويحممو عمى الوقوؼ عمى العبلقات الدقيقة لمموقؼ الذي يجد نفسو فيو والقياـ بعبلقات رّ في داخمو ويح
 .جديدة مبتكرة وغير مسبوقة

 
 :الهوامش

النقػػػػػػػػػػد "الخطػػػػػػػػػػاب النقػػػػػػػػػػدي المعاصػػػػػػػػػػر )مداخمػػػػػػػػػػة ألقيتيػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي الممتقػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػدولي الثالػػػػػػػػػػث  ،أصػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػذا المقػػػػػػػػػػاؿ -1
بػػػػػػػػػػػػػالمركز ة العربيػػػػػػػػػػػػػة وآدابيػػػػػػػػػػػػا المغػػػػػػػػػػػػقسػػػػػػػػػػػػـ ب ،2008مػػػػػػػػػػػػػاي،  5 -4، يػػػػػػػػػػػػومي (" PSYCHOCRITIQUE"النفسػػػػػػػػػػػػي

 .تحمؿ العنواف ذاتوىي و  .الجامعي بخنشمة
أوستف واريف، نظرية األدب، ترجمة، محيي الديف صبحي، مراجعة حساـ الخطيب، المؤسسة العربية  -رينيو ويميؾ -2

  .46، ص1981لمدراسات والنشر، الطبعة الثانية، 

. 2003األدبيػػػػػة، الشػػػػػركة المصػػػػػرية العالميػػػػػة لمنشػػػػػر، لونجمػػػػػاف  الطبعػػػػػة األولػػػػػى نبيػػػػػؿ راغػػػػػب، موسػػػػػوعة النظريػػػػػات  -3
 .355ص
 .179تا ص /ط د /عماد حاتـ، النقد األدبي  قضاياه واتجاىاتو الحديثة، دار الشروؽ العربي لبناف د -4
 .131ص 1983 ،3مصطفى ناصؼ، دار األدب العربي، دار األندلس، لبناف، ط - 5
شكالية المعنى، دار الغرب وىراف الجزائر، دحبيب مونسي، ف - 6  .158تا  ص/ط، د/مسفة القراءة وا 
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 .131مصطفى ناصؼ، دراسة األدب العربي، ص -7
 .351تا ص /ط، د /محمد غنيمي ىبلؿ، النقد األدبي الحديث، نيضة مصر، القاىرة، د - 8
    .195ص. 1970 3ط .مصر. دار المعارؼ مصطفى سويؼ، األسس النفسية لئلبداع الفني وتذوؽ الفنوف الجميمة، -9

 .المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا -10  
 .352محمد غنيمي ىبلؿ، النقد األدبي الحديث، ص  -11 
. 1993 .عمػػػػػػػي عبػػػػػػػد المعطػػػػػػػي محمػػػػػػػد، اإلبػػػػػػػداع الفنػػػػػػػي وتػػػػػػػذوؽ الفنػػػػػػػوف الجميمػػػػػػػة، دار المعرفػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػة مصػػػػػػػر -12 

 .159ص
 .179تا ص/ط د/اه واتجاىاتو الحديثة، دار الشروؽ العربي لبناف دعماد حاتـ، النقد األدبي  قضاي -13 
لػػػػػػـ يػػػػػػّدع فػػػػػػي  ،"باشػػػػػػبلر"، ألنػػػػػػو يػػػػػػرى أف (Rouger.Fayolle) "روجػػػػػػي فيػػػػػػوؿ"طمقػػػػػػت ىػػػػػػذه التسػػػػػػمية مػػػػػػف قبػػػػػػؿ أُ  -14       

نمػػػػػا يعتمػػػػػد عمػػػػػى قػػػػػراءة األشػػػػػخاص مػػػػػف خػػػػػبلؿ مػػػػػا  يكتبونػػػػػو وذلػػػػػؾ بػػػػػر  ّد نقػػػػػده أنػػػػػو يقػػػػػـو  بتحميػػػػػؿ نفسػػػػػي عممػػػػػي دقيػػػػػؽ، وا 
بيػػػػػػػدؼ تقػػػػػػػديـ دراسػػػػػػػة عػػػػػػػف الخيػػػػػػػاؿ  ،(المػػػػػػػاء النػػػػػػػار، اليػػػػػػػواء والتػػػػػػػراب)الصػػػػػػػورة الفنيػػػػػػػة الشػػػػػػػعرية إلػػػػػػػى أصػػػػػػػوليا العميقػػػػػػػة   

 .80، ص2006، 1محمد أديواف، النص والمنيج، دار األماف الرباط ط. الثقافي
 .17، ص1998زيف الديف المختاري، المدخؿ إلى نظرية النقد النفسي، منشورات إتحاد الكتاب العرب  - 15
 .المرجع نفسو، ص ف  -16
 .9ص ،1983مفدي زكريا، الميب المقّدس، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، الجزائر  -17

 . بالدراسة والتحميؿ" مفدي زكريا"تترّدد ىذه العبارة في األدبيات التي تناولت أدب_ 18
 بدمو؟ ، وىناؾ مف يقوؿ أّف الشاعر كتب نّص القصيد ليمتيا9ـ س، ص -19
 .17ـ س، ص -20
 .16ـ س، ص -21
 .18ـ س ف، ص -22
 . في القصيدة 19والبيت  17يمكف الرجوع إلى البت  -23
 .21، ص21مجمة الثقافة، عدد . صالح خرفي، المدخؿ إلى األدب الجزائري -24
 .16الميب المقدس، ص -25
 ،1اإلسػػػػػػػػكندرية الطبعػػػػػػػػة  والتوزيػػػػػػػػعمؤسسػػػػػػػػة حػػػػػػػػورس الدوليػػػػػػػػة لمنشػػػػػػػػر . عمػػػػػػػػـ الػػػػػػػػنفس اإلكمينيكػػػػػػػػي حسػػػػػػػػيف فايػػػػػػػػد، -26

 .347، ص2005
 .185ص ،2004حكمت درو الحمو، زريمؽ خميفة العكروتي، مدخؿ إلى عمـ النفس، المكتب المصري  -27
ولد بتونس . ووزير سابؽ عالـ ومؤّرخ. ىو أحمد توفيؽ بف محمد بف أحمد بف محمد المدني القّبي الغرناطي الجزائري -28
مع جماعة مف  1926أّسس سنة . 1983أكتوبر  18وتوفّي بالجزائر العاصمة يـو  1899سنة مبر نوفالفاتح مف يـو 

الذي كاف . "ينادي الترقّ "المثّقفيف الجزائرييف وبمساعدة غيرىـ مف الوطنييف ناديا ثقافيا وسياسيا بالجزائر العاصمة، أسموه 
ريف مف مختمؼ فيف والمفكّ مرات وتُقاـ فيو الحفبلت ويستضيؼ المثقّ ممتقى النخبة المثّقفة آنذاؾ، تُمقى فيو المحاضرات والمسا

وفي مقّر النادي . المغربي وغيره" أحمد سكيرج"أو حتى مف خارجو كالشيخ  " لشيخ عبد الحميد بف باديسا"جيات الوطفر كػ
ماي  5يا العاـّ بعد تأسيسيا في ، فكاف كاتبيا وأمين"جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف"تكونت المجنة التحضيرية لتأسيس 

كما انضـّ إلى فريؽ تحرير جريدة . 1956ولساف حاليا إلى غاية سنة " البصائر"توّلى رئاسة تحرير جريدة . 1931سنة 
عف المؤسسة الوطنية لمكتاب،  -مذكرات –" حياة كفاح: "مف أبرز مؤلفاتو". عبد الحميد بف باديس"لصاحبيا " الشياب"

 .في ثبلثة أجزاء ،1988الجزائر 
العربػػػػػي زبيػػػػػري، المثقفػػػػػوف الجزائريػػػػػوف والثػػػػػورة، منشػػػػػورات المتحػػػػػؼ الػػػػػوطني لممجاىػػػػػد المؤسسػػػػػة الوطنيػػػػػة لبلتصػػػػػاؿ  -29

 .33ص ،اليامش 1995والنشر واإلشيار، وحدة الطباعة بالروبية الجزائر 
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ّوؽ الفّنػػػػي عبػػػػر العصػػػػور، عمػػػػي عبػػػػد المعطػػػػي محمػػػػد، راويػػػػة عبػػػػد المعطػػػػي عبػػػػاس، الحػػػػّس الجمػػػػالي وتػػػػاريخ التػػػػذ -30
 .182، ص2005دار المعرفة الجامعية 

 .195مصطفى سويؼ، األسس النفسية لئلبداع، ص -31
 .98ص 2001 ،حبيب مونسي، فمسفة المكاف في الشعر العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ -32
 .352محمد غنيمي ىبلؿ، النقد األدبي الحديث، ص -33
 .353عمـ االجتماع، دار المعرفة الجامعية مصر، صمحمد عاطؼ غيث، قاموس  -34
 1983القػػػػػػػػاىرة  ،حسػػػػػػػػيف محػػػػػػػػي الػػػػػػػػديف، التنشػػػػػػػػئة االجتماعيػػػػػػػػة واألطفػػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػػغار، الييئػػػػػػػػة المصػػػػػػػػرية لمكتػػػػػػػػاب -35
 .176ص
 ،مكتبػػػػػػػة مػػػػػػػدبولي ،ميشػػػػػػيؿ إرجايػػػػػػػؿ، عمػػػػػػػـ الػػػػػػػنفس ومشػػػػػػكبلت الحيػػػػػػػاة االجتماعيػػػػػػػة، ترجمػػػػػػػة عبػػػػػػد السػػػػػػػتار إبػػػػػػػراىيـ -36

 .81، ص1982القاىرة 
 .19، ص1982 خالدة سعيد، حركية اإلبداع، باب العودة، بيروت، الطبعة الثانية -37
 .10الميب المقدس، ص -38
 .قرآف كريـ، سورة القدر -39
 .11الميب المقّدس، ص -40
 .10الميب المقدس، ص -41
 .وما بعدىا( 72)قرآف كريـ، سورة طو، اآلية  - 42
 .17الميب المقدس، ص -43
 .وما بعدىا( 03)، اآلية (ص)الكريـ، سورة القرآف  -44
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شكاليات التجريب  (2) تجربة الشاعر ناصر العموي في تداخبلت الصوت والصورة وا 
 الكندي حمود بف محسف. د

 العربية المغة قسـ
 عماف-قابوس السمطاف جامعة

 

 
 ممخص

 المولػود) العمػوي ناصػر الشػاعر تجربػة فػي والصػورة الصػوت تػداخؿ ىرةلظػا الفنػي التحميػؿ دائرة في الورقة هىذ تقع
 عميقػػة تجربػػة فيػػي ،مكوناتيػػا تفكيػػؾ وفػػي الشػػاعر ىػػذا تجربػػة فيػػـ فػػي ميمػػة نحسػػبيا ظػػاىرة وىػػي ،( 1959 عػػاـ

 فػي المعجػب الػنص عػالـ  فػي المبػررة غيػر التػداعيات وبػيف بينيػا فيمػا التػداخؿ درجػة بفعؿ وتمعف دقة إلى تحتاج
 . الشعري  اإلبداع مف المقاـ ذاى
 اإنتاجيػػ وفػي ( سػنوات عشػر قرابػة)  الزمنػي امتػدادىا عبػػر الظػاىرة ليػذه أنموذجػا العمػوي ناصػر تجربػة مثمػت لقػد

 سمسػمة المحصػمة لتكػوف(  1998"  النػرد أيػاـ"  و1992"   اآلخػر نصػفه يسرد الحمـ نصؼ"  ديوانا)   اإلبداعي
 فػػي البحػػث دوف الفنيػػة مكوناتػػو وبيػػاف ،سػػواه دوف الػػنص عمػػى الوقػػوؼ بمقيػػاس قػػةالور  ىػػذه قػػدمتيا المكونػػات مػػف

 :  يمي فيما نجمميا المبلحظات مف عددا النتيجة وكانت ،مرجعياتو
 الحداثػػة وأفكػػار التجريػب بمعػػالـ مسػتعينا  بػػوعي الفنيػة الظػػاىرة ىػػذه يقػدـ العمػػوي ناصػر أف الورقػػة أبػرزت -

 اإليقػاع كػاف إذ العمانيػةر ومنيػا العربيػة الشػعرية الذائقػة فػي والسػائد وؼالمػأل عػف خروجػا وأيضا ،الشعرية
 دوف غبارىػا يػنفض اليػـو ىػو وىػا ،أعمػدتيا وأحػد الصػورة مكونػا الرتيبػة العربيػة والببلغػة الرناف الموسيقي

 ! ذلؾ ؟  في   نجح   فيؿ ،ومحدثيف قدامى النقاد ومحددات بشروط اكتراث أدنى
 فػي والسػيما الظػاىرة ىػذه تجميػات لبيػاف وسػيمة المغػة عمى اعتمدت العموي ناصر ربةتج أف الورقة أظيرت -

 ممػػا ذوقػػو فػػي متػػوازف رغيػػ مأسػػورا مأزومػػا بفعمػػو المتمقػػي فبػػدا ،المتمقػػي فػػي تحدثػػو الػػذي التػػأثير مسػػتوى
 خطابػو أف أـ ،الظػاىر؟ ىػذه فػي الشػعرية الخػواص الشػاعر حقػؽ ىػؿ:  مفاده جريء سؤاؿ ىإل بو أضفى

 ؟ ورونقو الشعر ألػػػؽ عف بعيدا  أحبلـ وأضغاث وىياـ بؿ وتداعيات ىذياف جردم

 وأنػػو ،الشػػعرية المخيمػػة فضػػاء فػػي والتحميػػؽ التصػػوير عمػػى قػػدير العمػػوي ناصػػر الشػػاعر أف الورقػػة أكػػدت -
 أف كمػا. وجمالػو بصػخبو المػوف يحييػا التػي الكميػة الموحة مف جزء لديو الصوت وأف، لموحات رساـ شاعر

نمػا ،واقعػي مشػيد فػي التقنػيف أو ،التشػخيص عمى تعتمد ال لديو لصورةا  بالحيويػةر يتسػـ كمػي رمػز ىػي وا 
 الشػػػباب الشػػػعراء تجػػػارب عػػػادة تحققيػػػا التػػػي ،الرؤيػػػة وشػػػموؿ ،الشػػػعورية الحالػػػة أعمػػػاؽ مػػػف منبثػػػؽ ألنػػػو

 .  الصور مف الحية بالنماذج وربطيا أصواتيـ تعميؽ يحاولوف الذيف المحدثيف

 المحػػوري القالػػب تشػكؿ وأنيػػا المعنػى تكثيػػؼ فػي المغػػة دور الظػاىرة ليػػذه دراسػتيا خػػبلؿ مػف الورقػػة بيّنػت -
 التػداخؿ لخاصػية موضػوعيا معػادال تكػوف وبػذلؾ ،التصػوير دعػـ في أسيمت إذ رالشاعر تجربة في األىـ
 .وألوانو ظمو وأحيانا وصوتو المشيد وبيف بينيا فيما

 الشػػاعر انفصػاؿ وبالتػػالي ،تجربتػو محػػيبلت عػف وبعػػده ،واقعػو ناصػػاتلت الشػاعر إقصػػاء الورقػة أوضػحت -
 سمسػمة محصػمتو كػاف ممػا ،ثقافيػة أـ اجتماعيػة أـ كانػت سياسػية واقعيػة مػؤثرات مػف بػو يحيط ما كؿ عف
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 فػي فضفاضػة ويجعميػا تجربتػو يػثمـ مػا ىػذا وربمػا ،اليذياف إلى يصؿ الذي البوح إلى أقرب التداعيات مف
ف األحاييف بعض  .  الشعري المشيد في والصورة الصوت تداخؿ وا 

 الشػػعر فػػي الجديػػدة التجربػػة خارطػػة فػػي حضػػورىا سّجػػػمت قػػد الشػػعرية العمػػوي ناصػػر تجربػػة تكػػوف النتػػائج وبيػػذه
 المرحمػة شػعراء إنتػاج نظيػره مػع يتػوازى إنتاجػا لنػا وقػدمت, منيػا وانطمقػت الػذات حدود المست أف وحسبيا العماني
 دواويػػنيـ نتيجتػػو كانػػت اختياريػػا منفػػى العربيػػة الميػػاجر اتخػػذوا الػػذيف أولئػػؾ تحػػديا بيػػـ ونقصػػد ،اراواسػػتقر  اغترابػػا
 . الجديدة العمانية الشعرية التجربة في األولى

 
Abstract 

This paper is concerned with the technical 

Analysis on the phenomena of overlapping of 

sound and image on the experience of the poet 

Nasser Al-Alawi who was born in 1959. 

This paper comes out with the following 

conclusions : 

1) This paper has shown that Nasser Al-Alawi 

presented these phenomena with conscience, 

using modern experience of poems. 

2) This paper has shown that the poet’s 

experience of Nasser Al-Alawi depends on 

adopting language to present these phenomena. 

3) This paper has stressed that the poet Nasser 

Al-Alawi is able to imagine in the space of the 

poem’s imagination. 

These results are the experience of Nasser Al-

Alawi who has registered its persons in the map 

of Omani modern poem.  

  :مقدمة 
بتداخبلت " أشير إلى ما يمكف أف أسّميو  في البداية 

ذلؾ االرتباط   بو  أقصد و"  الصوت والصورة
الحميـ الذي يمثمو صوت الشاعر ومشيد المخيمة، 

يمثؿ المسار الفني  أو قؿ صورة المشيد الذي ربما
 ر ألي تجربة شعرية جديدة ومتناىية في الوقت ذاتو 

 حافمة تكوف  ما  عادة  الشعرية  فالتجارب  

بتداخبلت الحمـ وتشابكات الواقع ر فيي ال تنأى عف 
الوصوؿ إلى جوىرىا العميؽ إال مف خبلؿ ذلؾ ر إذ 
سرعاف ما تستفتح نموذجيا مف خبلؿ التوحد الرمزي 

الفينة   بيف  مشكػّمة بذلؾ أبعادا نفسية تغدو بالصورة
ر نا تاما في بوتقة الحالة الشعريةواألخرى  ذائبة ذوبا

حيث يختفي وجود موضوع الصورة وشكميا بؿ 
كيانيا الواقعي لتتداخؿ خطوطيا ومبلمحيا مع 
الصوت القادـ مف ذاتية المشاعر عبر تركيبة واحدة 

بكة الشعرية معقدة ومتشابكة مع بقية أجزاء الش
 .الجديدة 

 

ف ىذا المنطمؽ تؤسس ىذه التوليفة المعقدة أىـ عناصر التجربة الشعرية القائمة عمى حالة شعورية قادرة عمى إ
 لكما يسميها أدونيس"   القصيدة الكمية" أو  ،" قصيدة الرؤيا" صير عناصر الواقع في إطار ما يسمى بػ 

نما للتعبيرا ليست شكبل مف أشكاؿ"  ويصفها بأنها إف صوت الذات  .(1)"أشكاؿ  الوجود   مف  شكؿ   هي  وا 
بناء الصورة وتأثيث ر فالصوت ىو األكثر فاعمية في قة المميزة لمكوف اإلبداعي بأسرهالمبدعة ىي التي تبني العبل

ات األصو ونستطيع عبر ذلؾ أف نميز بيف نماذج عديدة مف  ،ألنو يصدر عف رؤية محددة لمعالـ رفضاء الداللة
لمعالـ عبر  رؤيتيا تحددوىذه األصوات  ،واالئتبلؼ ،والتبلـؤ ،والتيو ،يويـوالت ،كأصوات الرفض والسخط واإلنكار

طمؽ ال ومف ىذا المن .وبذلؾ ال يخرج البحث عف سمات الصوت عف عالـ المغة ومعنى،صور تشكميا المغة مبنى 
نما ىي رمز كمي يتسـ اقعي،تعتمد الصورة عمى التشخيص، أو التقنيف في مشيد و  منبثؽ مف  بالحيويةر ألنو وا 

وفي ىذا النطاؽ ىي عادة ما تكثر في تجارب الشعراء  ،وشموؿ الرؤية لدى الشاعر ،أعماؽ الحالة الشعورية



 3122ديسمبر  – :3عدد         الثقافة واألدب   و في اللغات التواصل

 

168 

وليذا فإننا في ىذه  ،الشباب المحدثيف الذيف يحاولوف تعميؽ أصواتيـ وربطيا بتمؾ النماذج الحية مف الصور
(  ناصر العموي) نعنى بيذه الظاىرة عند واحد مف أبرز شعراء التجربة الشعرية الجديدة في بمدنا عمافالقراءة س

ويمكننا أف نقؼ عمى مستوياتيا  عبر  ،ة بؿ وثيمة أساسية مف ثيمات شعرهاستنادا إلى وجودىا خاصية واضح
تجارب أخرى ستكوف محؿ عنايتنا  اإلحصائية المبينة  التي تبرز وجودىا كتناص فني يقرب تجربة الشاعر مف

 . في أبحاث قادمة 
ر فالشاعر قّدـ لنا ديوانيف ربة الشاعر بما تمثمو مف مرجعياتلكف قبؿ الشرع قي  ذلؾ ال بّد مف الوقوؼ عند تج

 : ىما
 .(0)نصؼ الحمـ يسرد نصفو اآلخر - 2
 . (4)أياـ النرد  – 1

ومقيـ في أطوار أخرى  ،ر أنو شاعر مياجر في طور حياتواعوأبرز ما نقؼ عنده مف مرجعيات أخرى ليذا الش
 اولعؿ ذلؾ يفسػّر لنا ظواىر الصورة والصوت المتعالي تارة والمنخفض تارة أخرى في شعره عبر بعدييم ،منيا

زاء  ،الواقعي والخيالير إذ جعؿ مف شعره محط إقامة كثير مف مشاريع التجريب ووفؽ رؤية ثابتة ومنيج محكـ وا 
ولـ يتوسؿ إلى  ،فالشاعر لـ يكتب أي شعري  تقميديف تيارات التجربة الجديدة في بعدييا الفكري والفني ر كثير م

نما تاؽ إلى النص الجديد واتخذه ىدفا وغاية منذ أف بدأ كتابة الشعر  ،مرحمة وسطية أعني قصيدة التفعيمة وا 
 .  إنو الموقؼ المحدد والرؤية الواضحة .. وحتى إصداره لدواوينو 

وتمؾ  ،وصوت الكتابة فييا ،ف الناحية الفنية ىي صورة الحياةإف أولى الحقائؽ التي تطالعنا في تجربة العموي م
تكافئة لكونيا تقع الجدلية غير المتكافئة في تجربة لـ يمض عمييا أكثر مف عشريف عاما وأصفيا ىنا أنيا غير م

 فإنيا متطمعة إلى آفاؽ ،محضةوال تخدـ أية قضية واقعية  ،فبقدر ما ىي قابعة في مظاف ذاتو ،بيف طرفي نفيض
شعراء ولعمو في ىذا يبدو متفردا بيف أقرانو   ،إنيا ترى النور يتبدى ولو مف بعيد.. بعيدة مميئة بالحمـ والتفاؤؿ 
 :يقوؿ في إحدى قصائده  ،التجربة  العمانية الجديدة

 لف يجرحها عشب    
 وال أشواؾ نهارها

 ممح الماء  في الشمسستبقى حيث ي
 بأجنحتها المتكسرة الريحلترصد 

 في الشواطئ
 .(1) وعندما تهب حشد حياة متبقية    

ر فالقطب الماء/ ائي لمصورة قواميا الجرح إف ىذا المقطع محكـو في كميتو بثنائية ثاوية يجمييا التسمسؿ اإليح
" األنهار"و " العشب"اني فينيض عمى معجـ أما الث ،"المتكسرة"و" أشواؾ"و " يجرحها"األوؿ يؤسسو معجـ 

إف ىذا التقابؿ يجعؿ النص مشدودا إلى القمؽ المنبثؽ مف ذات الشاعر التائقة حتما إلى ". الحياة"و" الشواطئ"و
 . الحياة التي تغمؽ المقطع

 :  صوت الشاعر المعادؿ الموضوعي لصوت الحياة  -* 

 : عر عمى النحو اآلتي تتجمى ىذه الخاصية الفنية في ديواني الشا 
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 نصؼ الحمـ يسرد نصفو اآلخر أياـ النرد

 تداخبلت الصوت تداخبلت الصورة تداخبلت الصوت تداخبلت الصورة

 ضربات الساعة ما أشقاها
ىاىو اآلف يرضع مف 

 فوضاه
ما زاؿ الركض سريرؾ األوؿ وصدى 

 أنا الرمؿ مستعد لممقايضة البيوت

 في الوحشة حسبت الماء الصوت يسيؿ في صمت كظؿ النسر أللـ يسطعإلى حيث ا مثؿ رطوبة األسمحة

وجه الصندوؽ مف حجر  يصعد الرصاص إلى الحواس المعطمة مرعى الضياء مثؿ صوت األشياء
 الماضي

 السهر يخاتؿ نعشا في الفـ رقصة النور عالقة في األصابع وغناء إليقاع الموت السيؿ يصيؿ في فرحتو

لـ صوت الخط المنقطع 
 أرمو يوما

سمعت ىذه الميمة ذاكرة 
 البمور

عشبة تتراقص كمما مالت الشمس 
 تتوعدني

القمر الذي ينتفض بردا في 
 عيني

طريؽ مف التعب وزيتونة  فساتيف مف الغناء يستمعاف إلى شفتييا -
 النار في الفـ

فيو  ،الصورة غير المتكافئة في مأزؽ نكتشؼ مف النماذج المستوحية لتداخبلت الصورة والصوت أف الشاعر واقع
فبقدر ما كاف منغمسا في وحؿ الواقع بقدر  ،الوقت نفسو يحمـ بشفافية الصورة يعاني مف أثقاؿ الواقع وىيمنتو وفي

 : يقوؿ  ،تحمؿ توقا لممثاؿ بنقائو وصفائو ما كانت نفسو
 أماـ بيتي

 أجمع ما تبقى مف ذريتي
 وأوزعها عمى الحانات والطاعوف

 ني أحيي طفبلوكما لو أن
 أسرع لمنوافذ وأصفقها

 .(3)ثـ ينحني البرؽ عمى األرض     

 

ففضاء النص ساحة صراع بيف الخمؽ  ،العموي عمى ثنائية التمزؽ والقمؽيؤكد ىذا المقطع انبناء نصوص ناصر  
عبلمات بارزة  فالذرية والطفؿ واألرض ،وىي ثنائيات متعالقة حّد التماىي واالنصيار ،والفناء والعمار والدمار

 . فمظاىر شاىدة عمى الفناء والغياب  ،أمػّا الطاعوف والبرؽ ،عمى قطب التواصؿ واإلخصاب

 -  ثنائيات الواقع المثالي وطموح الذات : 
لحاحو ظؿ  ،وحمما تائقا إليو ،لعموي حنينا طافيا في عالـ المثؿتمثؿ تجربة ناصر ا غير أف ىذا التوؽ عمى قوتو وا 
بينما كاف االنغماس في  ،مفجوعا في اغمب تجمياتو ،عر فيو مغموبا عمى أمرهويبدو الشا... ثرمجرد توؽ ال أك

 نممس ذلؾ في قصيدتو ،وقد صاحبيا إشكاليات التجريب ،الواقع حقيقة مثالية أجـز بالقوؿ أنيا أقؿ حدة مف غيرىا
 ":  نبيذ الجبؿ األخضر" 
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 أحب السكرة التي كوتني
 وأنا اآلف أسعى إليها

 أتقدـ لكي ال أنسى أشكاؿ الكممات
 ولكي ال أنسى معنى الحياة

 سأقطؼ كمماتها المعمقة في األرض
 أنا الغائب منذ اهتديت

 .(2)إلى نهاراتها الغائمة     

وىو صوت  ،طرافة الصورة ىنا متأتية مف انبنائيا عمى صوت واحد ىو صوت األنا المتأممة حاليا في الكوف
ومنتياه اليقظة والوعي  ،واستقصاؤه حّد جوىره ،فمنطمقو السكر ،والصحو والغيبوبة ،وعيمترنح بيف الوعي والبل

... في المستقبؿ القريب "  أقطؼ" المبشر بالفعؿ "  السيف" واقع الحمـ عبر حرؼ .. المحاالف عمى الواقع القادـ 
ي ىيمنتيا المنشودة في آفاؽ القادـ صورة تؤكد تشتت الكياف بيف الحضور والغياب والفعؿ والعجز وتمقي باألنا ف

 .المجيوؿ دوف سواه

ذا كانت اليزيمة بشكميا النفسي قد تقررت مف البداية لدى الشاعر حيث لـ يستطع أف يقؼ أماـ مثالو الذي رنا  ،وا 
وحة لمتشبث الصوت المتصمة بو قد توزعت بيف الفجيعة واالنكسار مع رغبة طم/ فإف أشكاؿ الصورة  ،إليو

 : يبدو ذلؾ واضحا في مساءلة الشاعر لمفنار ،القوة ميما كافبمظير 
 أيها الفنار                                                      

 لـ تعد  تصحب حنينؾ لمسهر
 فقط تجر اليابسة احتفاءؾ

 ما تبقى مف رائحة الموج نهشته األرامؿ
 ماذا بعد يا إشراقة المهاجريف

 بهذ  العيفماذا بعد تفعؿ إذف 
 .(3)الفؤاد وهذا  

والفنار في االعتبار قطب نوراني ودليؿ ىاد عمى االقتداء  ،(الفنار)المقطع مساءلة بيف الذات والموضوع 
واإلضاءةر إال أف ىذه المساءلة تسقط في ىاوية الفقد واأللـ لتسجؿ تساؤال مدويا مف الشاعر حوؿ جدوى الوجود 

حساسا  إنيا .... شاعر ىنا مسكوف بفزع قاتـ تستيمكو الحيرة المبنية عمى تردد التساؤؿ صوت ال. .أصبل كيانا وا 
ع بكؿ جراحاتو وأناتو لقد صار ضحية لفمسفة الواق ،ى الشاعر وال يقدر أف يجيب عميياأسئمة ممحػّة عم

إنو .... والكره   وفعمو عمى الدواـ فعؿ داـ يشي بحالة ميمودرامية مفرداتيا الفرح والتشاـؤ والحب ومتناقضاتو،
 .األضداديعيش مكابدة النقائض أو 

بؿ ىرب إلى الحمـ مف منطمؽ رغبتو في خمؽ تعزيز لنفسو  ،لقد مزج ناصر العموي في شعره بيف الواقع والحمـ
الواقعر نرى ذلؾ واضحا في قولو  ديجعمو متزنا أماـ تمؾ النائبات التي تحؿ بور نائبات مرتكزة عمى ثنائيات وأضدا

 لقد تأخر الحمـ                                   :اطبا الحمـمخ
 حاف له اآلف أف يخمد إلى فنائه

 ليحصي عدد القتمى
 .(4) الذيف ورثهـ   



 3122ديسمبر  – :3عدد         الثقافة واألدب   و في اللغات التواصل

 

171 

الفناءر إذ األوؿ مشروع استشراؼ وتعزيز  / الصورة مؤسسة في ىذا المقطع عمى ثنائية التقابؿ الخفي بيف الحمـ 
و مف االنفتاح إلى االنغبلؽ عبر مراكمة معجمية رسمت بعناية معنى الكارثة عبر والثاني ينيي جوىره بتحويم

 .إنو صوت النكبة بامتياز ،قائـ في عالـ الموت ،الصوت ىنا متجاوز لمحياة.. الفناء والقتمى واإلرث 
  :إشكالية التوافؽ بيف األضداد  -* 

ذا جئنا لئلشكالية الثا فسنجدىا في ذلؾ التوافؽ بيف ما ىو عميؽ وسطحي  ،ادنية في تمؾ الثنائيات أو األضدوا 
فيي تكوف قائمة عمى  ،وحياة المبدعيف خاصة، وىذه اإلشكالية طبيعية شأنيا شأف أية إشكالية في حياة البشر
فيي ال تقصد المثاؿ  ،فتبدو رؤيتو لمعالـ ضبابية ،مظير وسطي ربما ال يتخذ الشاعر فيو موقفا محددا صريحا

نما مبتسرة ومنحازة إلى حالة انتقائية بحيث يكوف فييا المبدع . وال ترنو إلى الواقع بكؿ تفاصيمو  ،بعوالمو  وا 
البرجماتية إلى آخر ىذه الجدليات الفمسفية التي ال تحد الذات  عف أو مثاليا بعيدا، بعيدا عف المثالية (برجماتيا )

 .بامتداد الكوف واتساع األفؽ ممتدة.. إنيا منفتحة عمى كؿ شيء  .... المبدعة بحدود  
ذا توجب عمينا وصفيا في ىذا المقاـ قمنا إنيا أقرب إلى  ،لقد سارت تجربة العموي وفؽ ىذه األفكار الضدية وا 
وبذلؾ احتفظ الشاعر بجاذبيتو الخاصة وكّوف جسرا يحميو  ،االزدواج منيا إلى اآلحاد الذي يتفاعؿ مع كؿ شيء

وليذا وفػػّر ىذا  ،(مف جراء ما  يمـ بتجربته مف نكبات طارئة وغير محسوبة أقصد) مف التصادـ مع اآلخر 
الجسر مكانو خاصة تنبثؽ مف تبادؿ األدوار في حمقة دائرية مفرغة ال نعرؼ بدايتيا مف نيايتيا  وليذا ظيرت 

بنيتيا الظرؼ  حكـي متوترة   فبدت تجربتو حقيقة ،في شعره مف تمقاء ىذه الحالة إشكاليات التجريب غير المقنف
ما التجريب الذي ينشده : ولكي نفيـ ىذه اإلشكالية ال بّد أف نجيب عمى سؤاؿ جوىري ىو ،والوقت اليبلمي العائـ

ذا كانت كذلؾ ،ناصر العموي ؟ أىو التيويـ والتحميؽ في تقصي حقائؽ  فيؿ نجح ،أـ المغايرة إلحداث الدىشة ؟ وا 
قصي خاصة أننا ال نجد خصوصية لمذات وال لمواقع أيضا؟ أليست مكابدة ؟ وما حدود ذلؾ التتمؾ الثيمات فنيا

 النص كما سنيا النقاد المحدثوف؟ 

شكالية الواقع -*   : مكابدة التجريب وا 
وتكويف حساسية لديو مفرطة نحو التجريب في كافة  ،لقد كاف لميجرة التي قاـ بيا الشاعر دور في تشكيؿ كيانو

بؿ السياسيةر فمقد سمحت لو أف يرى عف كثب ما كاف يجري في المحيط  ،ة واألدبيةأطروحاتو الفنية والفكري
وكاف ليذه األمكنة دور في (  والمغربي حيث هاجر لو السوري حيث درس لالعماني حيث ولد) الثقافي العربي 

بتيارات فكرية فقد كانت ىذه الدوؿ تموج  ،إضفاء حالة شعورية تنطمؽ مف تخـو المشيد المتحوؿ بكافة أبعاده
كما أنيا كانت المخبر األكبر الذي يتـ فيو وعبره  ،وتأطرىا أيديولوجية اليميف حينا آخر ،تدفعيا فتنة اليسار حينا

كما كانت الروابط الثقافية التي ربما انتمى إلييا  .تجريب األفكار الجديدة وتمحيصيا ووضعيا مصب الواقع تطبيقا
 والكممات ،و فصوؿ ،وأدب ونقد ،شعر: كذا وسائؿ البث الثقافي كمجبلت ،بؿ سمع بيا إباف ىجرتو ،الشاعر

والتي كانت تضطمع بيا الصحافة السورية والبيروتية والقاىرية إصدارا ونشرا كانت القوة المحفزة لطبلئع التجديد 
                                         . والخروج مف دائرة الخطاب التقميدي المتوارث

نما كانت الثورة قائمة في أغمب الفنوف األدبية في محاولة لمبحث عف ممجأ يقرب  ،لـ يقتصر األمر عمى ذلؾو  وا 
وكانت اليجرات توقا حميميا وغاية نشدىا رواد التجديد في  ،التجارب الشعرية مف أقطابيا في الوطف العربي آنذاؾ
التي تبلئـ أفكارىـ وتنسجـ مع السياؽ التاريخي الذي أممتو محاولة لمبحث عف كافة السبؿ الكفيمة لمكتابة المغايرة 

وتستجيب إلغراءات  ،لقد بدأت ىذه التجارب تييئ نفسيا ألحداث كبرى. ظروؼ أوطانيـ في السياسية والمجتمع
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مف ىنا استنكر المجتمع العربي بكافة أقطاره ىذه التجربة الوليدة ..... عديدة كاف المجتمع غير متييئ ليا
  .وقالبايا تحت مظمة مخالفة الديف والتراث والتقاليد وأكثر مف ذلؾ الذوؽ الذي بدا غير متفؽ معيا قمبا فرفض
وىو ال يختمؼ عمػّػا كاف عميو في الوسط  ،التجريب الذي نشده ناصر العموي مف ىذه الحيثيات -إذف  –انطمؽ 

وشمؿ اإلقصاء بنيتو المييمنة التي تآكمت ولـ  ،هوتحييد ،وكانت النظرة إليو تؤوؿ إلى  إقصائو ،الثقافي العربي
مع مرور  -فقد أثبت الشاعر  ،ومع ذلؾ ظؿ ىذا الحاؿ وقتيا  ،تعد تقوى عمى حمؿ تناقضات الواقع وتوتراتو

قدر عمى التعبير عف بنية ألنو يراه األ ،(22)وانساؽ مع نيجو الجديد يبشر بو ويدافع عنو  ،جدارتو -الوقت 
 . ميـ الفكر الجميؿ القادر عمى بناء النماذج المتعالية المصفاة مف الشوائبوعف صالواقع، 

ذا كاف التجريب يأتي عمى ىذا النحو عند ناصر العموي   فإنو ال بّد أف ننظر إلى مدى تحققو في تجربتو أيا  ،وا 
ال نجد في ىذه  ونحف ،كاف نوعيار ذلؾ أف كؿ الجدليات التي قامت عمييا أودت بيا وحولتيا إلى إشكاليات

ف ىو خرج عف ذلؾ ،التجربة سوى االنطبلؽ إلى المعمـو المحدد واالبتعاد عف التحميؽ المتخيؿ المبيـ   فإلى  وا 
ارئ بجدلية الثنائيات وأدىشت الق ،وأقصى ما أنجزتو ىذه التجربة أنيا كسرت السائد والمألوؼ ،وغير الواعي
فيو يسقط في مغبة األخير غير  ،والتطبيؽ ،لؾ الفرؽ بيف التنظيرمف ىنا فالدارس لتجربتو يحس ذ والمتضادات،

وىو ما إلتفت إليو نوري الجراح في حديثو عنيا بحيث  ،مكترث بتقنيات التجربة الشعرية وحدود تفاعميا مع اآلخر
أفضؿ  وال تستقيـ في لوقصيدته تؤكد شعريتها عف طريؽ الحدس باألشياء لفي حدود غياب األشياء" عّد تجربتو 

  .(22)"وتستمد طاقتها الروحية مف انشغالها بمرئيات الطفولة لنماذجها لديه مالـ تكف مسرحا ألحبلـ اليقظة 
 ،حدس والتقاط، لقد أكدت نظرة الجراح مساقات كثيرة في ىذه التجربة أبرزىا أف الشعر الجديد إيماء والتفات

يستمد جوىره مف  ،خميط مف المعقوؿ والبلمعقوؿ ،البلمرئيإنو العالـ البلمحسوس و  ، إثبات ومغايرة،تحميؽ ومزج
والصورة  ،والصورة الظؿ ،( الصدى) الصورة الصوت : الرمز واإليحاء والصورة فيو مكثفة وذات أنواع أىميا 

 . والصورة الموف ،الحركة
مكسوة بالحيرة والقمؽ فيي  ،أّما تساؤالتو فييا ،الحداثة عند العموي  إنجاز تمقائي محض ال عمة ليا وال سبب
وما كاف لو أف يتحقؽ كؿ ذلؾ لو ال أف تجربتو  ،والدخوؿ إلى معترؾ الحياة بما تثير الدىشة والمغايرة مف جماؿ

الطفؿ النائـ في النفس / وتحديدا زمف الطفولة إليقاظ الروح  ،تأسست عمى نزعة قوية الستعادة الماضي الطوباوي
 .(21)عمى حد قوؿ نوري الجراح 

ف غدت غائرة في ثنايا التجربة إال أنيا أساسية إليق فيو يمجأ  اظ شرارة اإلبداع لدى ىذا الشاعر،إف الطفولة وا 
 ،فما بقي لو سوى الولو ،كثيرا إلى التولو والحسباف بعدما رأى نفسو وقد فقدت جميع حساباتيا المقننة وغير المقننة

        :يقوؿ
 لي عبؽ الوله بالجريمة                                                       
 جريمة األفراح والموت         
 لي نعش فاخر كالبكارة                                                             

 األنبياء غطوني     
 وتحفرني الشمس     

 أنا الرمؿ مستعد لممقايضة              
 تأخذني المحبة     

 .(20)وترجعني الخطوات                                                 
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وىي عبلقة جوىرىا التوتر  ،التي ترسـ حدود عبلقتيا بالواقع الموضوعي شعريا"  األنا" الصورة قائمة تركيبيا عمى 
فإذا الجريمة  ،قطبيفويوغؿ الشاعر بالصورة حتى يبمخ حدود التماىي بيف ال ،الموت/ القائـ بيف قطبيف الفرح 
 . وكأف الضديف وجياف لعممة واحدة ،مقترنة بالفرح كما بالموت

المحبة ومف / الشمس / البكارة / فمف ناحية نجد عبؽ األفراح  ،إف النص يؤسس صراعا خفيا بيف البداية والنياية 
ا تخرج عف دائرة المعقوؿ إذ بؿ إف حركتي ،الناحية األخرى تنيض الجريمة والموت وكأنيا ال تدرؾ ىذا وال ذاؾ

ومف . ال توازف نفسي بني بالمغة كأبيى ما يكوف.. تعيدىا الخطوات إلى الوراء في رسـ جميؿ لمفيـو البلتوازف 
وال يمكف أف تكوف إال  ،فيذه الصورة التي رسميا الشاعر لمذات ال تصدر إال عف مخيمة ممتدة ،جانب آخر

ولكف ىناؾ ما يكدر صفوىا وقد تبدى في أف جعؿ الشاعر  ،مؿ عميؽإنيا ثمرة تأ ،لشاعر مرىؼ اإلحساس
واستخدـ في ذلؾ  لغة التناقضر وىذا في  ،وأكثر إشراقا مف الروح ذاتيا ،التناقض بيف الفرح والموت أكثر بياء

 ،كبلـاإلتياف بجديد لم ىوال يقدر عم ،حد ذاتو دليؿ عمى أف الشاعر ال يممؾ نواصي األشياء وال زماـ األمور
كما أنو ال يمجأ  ،ال يفيض إال لماما  ،ولكنو يفصّػؿ الكممات كالثوب الممبوس الذي يكوف عادة عمى قدر البلبس 

نما تتراخى الجممة لديو و تترىؿ في انسجاـ مع واقعيا المتناىي وكأف  ،إلى حشو نصو بالنعوت والصفات وا 
 : األشياء عديمة الصفات

 النوافذكأس النبيذ التي أخبؤها تحت 
 كأس النبيذ التي يطوؿ عمرها
 أغطيها بقمب تحت البرد
 أدفئ حواؼ سطحها
 حواؼ األلـ في الشفا 

 لوف الكأس/ أغطي النور بمونها 
 لوف العيف المحروقة

 .(24)لوف الظمأ 
 

تقـو وفي ثنايا ذلؾ  ،محكـو بياجس الرغبة والفشؿ(  لوف الظمأ) والنياية (  كأس النبيذ) النص بيف البداية 
+ العطش  ) الوحدة : والصورة مف خبلؿ كؿ ذلؾ تؤسس لمفيـو أكبر ىو مفيـو ،مقابمة أعنؼ بيف البرد والدؼء

فالصورة ضمنيا تراوح في داخؿ الذات الشاعرة  ،( دؼء العشيرة+ الدؼء / النشوة + النبيذ )  والجماعة  (البرد 
 بيف متراوح المقطع ىذا خبلؿ مف الشاعر صوت إف. واألمؿبيف برد الوحدة والعزلة واليأس ودؼء العشيرة والقـو 

 ابتدائيا بقدر ىنا الجممة أف نرى ذلؾ مقابؿ وفي، متحقؽ وغير بعيدا يبدو الذي االرتواء وحمـ العطشى األنا
 تشكؿ(  أدفئ/ أغطي)  االبتداء فعؿ مع تدرجيا وبقدر(  / العيف لوف/  األلـ حواؼ/  نبيذ كأس)  بعبارات
ف ،جوىره في رمزيا دورا يمارس فالكأس ،الشاعر دىل مغزي  يبحث خبللو مف والشاعر ،الواقع في يمارسو لـ وا 
 تراثا يشكموف الذيف وأسبلفو  جذوره عف يبحث إنو ،والترسبات البقايا خبلؿ مف األجداد أرض في الحياة رائحة عف

 ،والمعمقات نواس أبي حضور خبلؿ مف اشعري األقؿ عمى الزاىر والتاريخ العطشى األرض طبقات تحت مدفونا
ف إسفاؼ أو إسراؼ دوف لمحاضر تعمة بالماضي االحتماء ىذا  الشاعر بيا يصرح متكمفة صور رأينا في ىي وا 
 وغيرىا األطروحات ىذه. "إليها أسعى وأنا لكونتني التي السكرة أحب: "  يقوؿ.  بعيدة مرامي ليا يضع وال

 ،النفس ولواعج الذات ىمـو مف مستقى – رأينا كما -  تجريب وىو ،لعمويا ناصر لدى التجريب عنصر تشكؿ
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 عالـ إلى لمدخوؿ الجامحة الرغبة في انفكت ما مبدعة نفس أي شأف ذلؾ في شأنيا والمتاعب باآلالـ أثقمت وقد
 الطفولة مف ينطمؽ ماض عمى  ذلؾ في أيتك والشاعر ،التعبير صح إف فيو اإلشكالية الكتابة ؿحقو  أو التجريب
 وأية مكابدة ذلؾ وفي(  الموطف)  فعماف بالمغرب وانتيت بدمشؽ ومرت الكويت مف بدأت طفولة ،بالحمـ وينتيي
 ! مكابدة

 :ةخاتمػ
 الصوت فضاء عمى المنفتحة التجريب محؾ في تجربتو ووضعت ،الكتابة أحبلـ العموي لناصر تحققت لقد

 حدود: تعني التي الحداثة ؿأق أو التجريب عناصر أىـ حققتو  ، الغنائية تجاوزت قد تكوف وبذلؾ ،والصور
 عف بعيدا التيويـ بيف راوحت ذلؾ مع ولكنيا ،فقط الشعر حدود في الواقع مسايرة بؿ ،المغايرة وآفاؽ الدىشة
 في موظفة وخصوصياتو الواقع أصداء مف شيئا الشاعر ىذا تجربة في نجد فقمما ،الواقع وحفر الذات نحت طرائؽ
 . الميمة التجربة ىذه في  الجوىرية اإلشكاليات إحدى وىي ،الشعري الفف رإطا

  الهوامش
عاش بداية حياتو متنقبل بػيف دمشػؽ  ،1959شاعر مجدد مف مواليد مدينة صور بالمنطقة الشرقية عاـ  ،ناصر العموي -2

ونشػػر نمػػاذج منيػػا فػػي الصػػحافة  ،دةلػػـ يكتػػب إال القصػػيدة الجديػػ. 1986إلػػى أف اسػػتقر فػػي مسػػقط عػػاـ  ،والربػػاط والكويػػت
 . المحمية والعربية

 .  117ص ،1997 ،القاىرة ،دار الكاتب العربي ،1ط ،مقدمة الشعر العربي: عمى احمد سعيد ،أدونيس – 2
  .نصا 29 ،75ص ،1992المغرب،  نجمة،منشورات  ،1اآلخر، طالحمـ يسرد نصفو  نصؼ -3
 .نصا 43 ،93ص ،1998، بيروت المدى،دار  ،1ط النرد،أياـ  -  4

 . 22، ص1998 دمشؽ، المدى،دار  ،1ط النرد،ديواف أياـ " مواسـ " قصيدة  -  5
 . 8ص ،1992 المغرب، ،منشورات نجمة" ديواف نصؼ الحمـ يسرد نصفو اآلخر " التباس الوالدة " قصيدة  -  6
  .66ص السابؽ،المصدر  النرد،ديواف أياـ " نبيذ الجبؿ األخضر " قصيدة  - 7
  .21ص نفسو،الديواف " نزىة الفنار " قصيدة  - 8
  .40ص السابؽ،ديواف " قصيدة ميراث صغير جدا  -  9

إشكاليات التجريب في القصيدة المعاصرة بحث قدـ إلى ندوة القصيدة الحديثػة فػي دوؿ   (:الدكتور ) حمادي  صمود، -10
   .6ص ،1998 نوفمبر، الكويت، التعاوف،مجمس 

 2/  9 ،لندف ، 10682ع  ،صحيفة الحياة ،(ناصر العموي ) أصوات شعرية عمانية مياجرة ومقيمة  ،الجراح  نوري -11
 .  16ص ،1992/ 
 . الصفحة نفسيا ،المرجع نفسو  - 12
 .17ص ،المصدر السابؽ اآلخر،ديواف نصؼ الحمـ يسرد نصفو " رحابة الظمأ " قصيدة  - 13
 .  64ص ،المصدر السابؽ ،ديواف أياـ النرد" نبيذ الجبؿ الخضر " قصيدة  -  14

 

 المصادر والمراجع
 :المصادر -أوال 

 : ناصر ،العموي -
 . 1992،المغرب ،منشورات نجمة  ، 1ط ،نصؼ الحمـ يسرد نصفو اآلخر -
 . 1998 ،بيروت ،دار المدى ،1ط ،أياـ النرد  -
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  :المراجع -ثانيا 
 .1997 ،القاىرة ،دار الكاتب العربي ، 1ط ،العربي مقدمة الشعر : عمى احمد سعيد  ،أدونيس -
/  2/  9،لنػدف ،10682ع  ،صحيفة الحياة ،( ناصر العموي ) أصوات شعرية عمانية مياجرة ومقيمة : نوري  ،الجراح  -

1992.  
ة فػػي دوؿ إشػػكاليات التجريػػب فػػي القصػػيدة المعاصػػرة بحػػث قػػدـ إلػػى نػػدوة القصػػيدة الحديثػػ(:  الػػدكتور ) حمػػادي  ،صػػمود -

 . 1998، نوفمبر، الكويت ،مجمس التعاوف
 (: الدكتور ) محسف الكندي , الكندي  -
 .2007 ،دمشؽ ،دار الينابيع لمطباعة والنشر، 1ط ،الشعر العماني في القرف العشريف -
 .سمطنة عماف، إبراء|والية  ،مكتبة الباحث، مخطوط ،مدونة شعراء عماف -
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 مستويات الصورة الفنية في شعر الحطيئة

  (مقاربة سيميائية )
 سمية الهادي

 قسـ المغة العربية وآدابها
 جامعة محمد بوضياؼ بالمسيمة 

 
 ممخص

وقػػد . يسػػعى إلػػى مقاربػػة سػػيميائية لمصػػورة الفنيػػة. مسػػتويات الصػػورة الفنيػػة فػػي شػػعر الحطيئػػة: مقػػالي المعنػػوف بػػػ
د عمػى معػػايير النقػػد السػيميائي التػػي تؤكػػد عمػى طرفػػي العبلمػػة المتمثػؿ فػػي الػػداؿ حاولػت مػػف خػبلؿ ذلػػؾ، االعتمػػا

الكثافػػة : وتناولػت كموضػوع لمبحػث، بعػػض اإلشػكاليات التػي تتشػخص فػي الجوانػب اآلتيػة. والمػدلوؿ، وكػذا السػياؽ
 . التشاكؿ –التضاد  –االنسجاـ  –( التوتر)

Résumé 

Cet article intitulé :( Les niveaux de l'image 

artistique dans le poème de "Houtea",une  

approche sémiotique),tente de construire une 

approche sémiotique de l'image artistique 

(poétique). A travers ces recherches nous avons 

tenté de travailler selon les  notions de la 

critique sémiotique qui exige la relation entre le 

signifié et le signifiant ainsi que le contexte.nous 

avons pris comme problématique à cette étude: 

L'intensité – La cohérence – L’antonymie – 

L'isotopie. 

 :مقدمة 
: النص األدبي بقولو  Todorovيحدد تودوروؼ 
ال كأي منطوؽ لغوي إف العمؿ األدبيل لـ يعد إ»

آخرل غير مصنوع مف الكمماتل بؿ إنه مصنوع مف 
جمؿل وهذ  الجمؿ خاضعة لمستويات متعددة مف 

وكاف لكثرة اىتماـ النقاد بكشؼ . (2) «. الكبلـ
القوانيف الداخمية لمنصوص دور كبير في إعطاء 

وصفا لمعبة » صبغة جديدة لمنقدر إذ أصبح 
ولقد . (1) «بنيف النصالدالالت، وبحثا عف قوانيف ت

. توسػعػت فكرة االعتقاد بأف النص عالـ ذري مغمؽ
بؿ لقد أصبح فضاء مفتوحا مف العوالـ الداللية التي 
تجعؿ مف اإلنتاج األدبي مشروعا كتابيا قاببل 

 .لمستويات عدة مف القراءات والتأويبلت

 
. هػو ال يكتفػي بتصػوير الواقػع أو الداللػة عميػهليس تمؾ المغة التواصمية التي يقننهػا النحػول ف» ذلؾ أف الػنص 

 . (0) « ففنه يشارؾ في تحريؾ وتحويؿ الواقع الذي يمسؾ به في لحظة انغبلقه...فحيثما يكوف النص داال
تحػػوؿ الػػنص إلػػى مجػػاؿ ُيمعػػب فيػػه »إليػػو ومػػف ىنػػا نقتنػػع بفكػػرة  ؿفػػاالنطبلؽ يكػػوف مػػف الواقػػع والعػػودة قػػد ال تػػؤو 

فالنص األدبي خطاب يختػرؽ حاليػا وجػه العمػـ . ويؿ اإلبستمولوجي واالجتماعي والسياسيويمارس وُيتمثؿ التح
عػػادة صػػهرها وعميػػو يصػػبح األمػػر كمػػا يقػػره توجػػو . (4) «واإليػػديولوجيا والسياسػػةل ويتنطػػع لمواجهتهػػا وفتحهػػا وا 

يمكػف إال أف يكػوف روالف بارث مف أف الكتابة عف النص ما ىي إال احتفاؿ معرفػي، وأف الخطػاب حػوؿ الػنص ال 
نصػػا ىػػو ذاتػػو، فقػػد بػػدأ الجميػػع ينظػػروف إلػػى الػػنص غيػػر منجػػز مػػا دامػػت قراءتػػو متواصػػمة، بػػؿ إنػػو فػػي دالالتػػو 

عمػى ىػذا االعتبػار، يمكػف التفريػؽ بػيف مصػطمح نػص . (1) يتضاعؼ مثؿ المتوالية الرياضية، تبعػا لتعػدد القػراءات
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لمفظػي ونتيجتػه الممموسػػة والمسػموعة والمرئيػةل بينمػػا فعػػؿ اإلنتػاج ا» ومصػطمح خطػاب وذلػؾ أف الخطػاب ىػو
فػػي منظػػور  –إذ تتحػػوؿ الرسػػالة . (3) «الػػنص هػػو مجمػػوع البنيػػات النسػػقية التػػي تتضػػمف الخطػػاب وتسػػتوعبه

      .إلى نص أدبي في حالة القوؿ األدبي -(Jakobson)جاكبسوف

يهػا إليهػال إلػى داخمهػال بحيػث ال يصػبح تنحرؼ الرسالة عف خطها المستطيؿل وتعكػس توجػه حركتهػال وتثن »و
نمػا يتحػوؿ االثنػاف إلػى فارسػيف متنافسػيف عمػى مضػمار واحػد يضػمهما . المرسؿ باعثػا والمرسػؿ إليػه متمقيػا وا 

  .(2)« ويحتويهما هو القوؿ أي النص
قػػد فالسػػياؽ كتقميػػد أدبػػي راسػػخ » وتتموضػػع الرسػػالة عمػػى سػػياؽ يفػػرض عمييػػا توجيػػا معينػػا فتكػػوف خاضػػعة لػػو 

 -وكثيػرا مػا يحػدث  –و لو حػدث هػذا . يتغمب عمى النص ويجعمه مجرد  محاكاة لما سبقه مف نصوص مماثمة
و ال بد هنا مف ذكاء المرسؿ الذي هو المبدع كػي ينقػذ . ففف النص سيسقط ويصبح نصا فاشبل كتقميد مفضوح

 . (3)«المغة الخاصة بالسياؽ والشفرة هي. وخير السبؿ في ذلؾ هو االستعانة بالشفرة. النص مف السقوط
إف النص الشعري يخضع في مساره إلى مجموعة مػف المسػتويات، : ومف خبلؿ ىذه اإلطبللة السريعة، يمكف القوؿ

. فتتحرؾ الصورة الشعرية وفقيا، متممسػة أحيانػا درجػة معينػة مػف الكثافػة والتػوترات. تنبع أساسا مف جممة العبلقات
ولعػؿ البحػث فػي كػؿ المسػتويات يصػبح . اـ والتضػاد، وتػارة نحػو التشػاكؿ والتبػايفوكرة أخرى تتحػرؾ حػوؿ االنسػج

نمػػا يمكػػف االسترشػػاد ببعضػػيا لتكػػوف عينػػة عمػػى مػػدى . ضػػربا مػػف الػػوىـ، نظػػرا لكثػػرة ىػػذه المسػػتويات وتشػػعبيا وا 
. يػة التخييميػةالتفاعػؿ الموجػود بػيف مختمػؼ المسػتويات التػي ينشػئيا الػنص الشػعري، والػذي ينبنػي أساسػا عمػى العمم

واستكماال لذلؾ، نحاوؿ استنباط مظاىر الكثافػة الحاصػمة فػي الػنص الشػعري لػدى الحطيئػة فػي تفاعمػو مػع دالالت 
 .الصورة الفنية

 :الكثافة - أ

فيعمػؿ الجانػب اإليقػاعي عمػى بمػوة . يتشكؿ النص الشعري مف جممة مف المسػتويات التػي تحػدد خصائصػو النوعيػة
ويعمػػؿ الجانػػب النحػػوي عمػػى تنظػػيـ كيفيػػة اسػػتغبلؿ الطاقػػات التركيبيػػة مػػف خػػبلؿ . لػػوالتشػػكيؿ الصػػوتي والنغمػػي 

وعميو يصػبح كتمػة معقػدة تسػير حركيتػو اعتمػادا عمػى قػدرة التعبيػر، وسمسػمة االختيػارات التػي تػتحكـ . معاني النحو
ؿ اإلبػػداعي المسػػاىـ فػػي وتػػأتي درجػػة الكثافػػة بالمقػػدار الػػذي يجعميػػا تتػػوخى الفعػػ. فييػػا الشخصػػية المبدعػػة الشػػاعرة

وهي ذات خاصية توزيعية بارزةل وهذا يجعمها قابمة لمقياس الكمي والنوعيل وتتصؿ أساسا »تحديد نمط الصورة 
فػي تقػػديرنا بمعيػػار الوحػػدة والتعػػدد  فػػي الصػػوت والصػػػػورةل وهػػذا يجعمهػػا تػػرتبط بحركػػة الفواعػػؿ ونسػػبة المجػػاز 

ف الصياغة المغوية التي يممكيا الشاعر، والتي بيا ينتج نصو الشػعري إ. (4)«*وعمميات الحذؼ في النص الشعري
المغة الشعرية تبدو كأنها تكشؼ عف بنيتها األصيمة التػي ال تتمثػؿ فػي » وفقا لسياؽ الشعور واإلحساس، يجعؿ 

نما في حالةل في درجة مف الحضور والكثافة التي يمكف أف تصؿ إليها أ ية شكؿ خاص محدد بصفات معينةل وا 
وصػػفات . (22)«متتاليػػة لغويػػةل بحيػػث تخمػػؽ حولهػػا هامشػػا مػػف الصػػمت يعزلهػػا عػػف الكػػبلـ العػػادي المحػػيط بهػػا

وينبغػي أف نشػير إلػى أف الصػورة ». الصورة تتشبع بنمط الحيػاة االجتماعيػة ومظػاىر األشػياء والموجػودات البيئيػة
تنطبع بطابع هذ  النفسيةل و نفسية المجتمع الشعرية باعتبارها وثيقة الصمة بنفسية الشاعر ففنها حتما سوؼ 

الذي ينتمي إليه الشاعرل لهذا غمبت النزعة الوصفية المادية عمى معظـ الشػعر الجػاهميف ألف نفسػية الجػاهمي 
 . (22)«نفسية بدائية مادية تدرؾ معاني األشياء في إطارها الحسي أو في أشكالها الظاهرة

 تظؿ العبلقة بيف الصورة والسياؽ الكمي»في توظيؼ التجربة الشعرية وويمكف لمسياؽ أف يكوف ذا حضور قوي 
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وتبمغ هذ  العبلقة حدا مف الكثافة والتػوتر . لمتجربة الشعرية المحرؾ األساسي الذي ينبغي أف تنبع منه الدراسة
  .(21)«في صورة شعرية ما يحيؿ فاعمية الصورة إلى عممية مف الفيض واإلضاءة والكشؼ ال حدود لها
 -رضػي ا عنػو -وتتبعا لمظاىر درجػة الكثافػة، نسػعى إلػى مدارسػة قصػيدة قاليػا الحطيئػة فػي عمػر بػف الخطػاب

وىػػو فػػي شػػدة مػػف الضػػيؽ عنػػدما منػػع مػػف قػػوؿ ىجائػػو فػػي النػػاس، وعميػػو أصػػبحوا ال يخشػػوف لسػػانو، فأفػػؿ نجمػػو، 
 :يقوؿ. ذوي القربىوصُعبت عميو الحياة في ظؿ األـ والبنيف، وقسوة ابناء العمومة، وظمـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويتمثؿ األمر في ظاىرتيف . الشعرية ليذا النص عمى درجة مف الكثافة التي تحقؽ لو خصوبة فنية تنبني المغة
إف الحذؼ ىو خاصية لغوية . فنيتيف األولى الحذؼ، والثانية األبعاد المجازية المبثوثة في بعض التراكيب الشعرية

مف يحسف الكبلـ بأقؿ جيد، وأقؿ عدد مف  فالحاذؽ. عربية تبناه الكبلـ العربي، بؿ إنو تحوؿ إلى مزية كبلمية
ومف ىذا المنطمؽ جاء النص . ليذا كانت الببلغة العربية قديما تساوي اإليجاز. األصوات التي تنشئ التراكيب

 : الذي  بيف أيدينا ليحقؽ بعضا مف مظاىر الحذؼ الذي يجعؿ التركيب يرتقي إلى درجة الكثافة، مف ذلؾ قولو
، ومعناه أف مدينة بصرى وغزة وقعتا تحت حكـ (أمست له بصرى وغزة سهمها واألجرع أيها الممؾ الذييا )

فاختزؿ . واألمر ىنا فيو كناية عف عظمة الفتح وشساعتو. بفعؿ الفتوحات، فدانتا لو -رضي ا عنو -عمر
ي مشكمة مف وى( فأشكني)وتجنبا لئلطالة أيضا، يوظؼ في البيت الثالث لفظة(. أمست)التركيب كمو في كممة 
وال ): وكذلؾ األمر في البيت الرابع، في قولو(. أعني عمى شكواي)والمقصود بيا . فعؿ وفاعؿ ومفعوؿ بو

 . وال الصغير المرضع أيضا يموت: وتقدير الكبلـ( الصغير الُمرَضعُ 
الت إلػى مسػتوى وتتبدى درجة الكثافة، مف جية أخرى، عف طريؽ لعبة المجاز الشعري الذي يرتفع بالمعاني والدال

، فقػد شػبو مػا فعمػو عمػر بػف (فبعثَت لمشعراء مبعث داحس أو كالبسوس عقالها تتكػوَّعُ ): مف ذلؾ قولػو. فني رفيع
تػػا القبائػػؿ العربيػػة إلػػى  -رضػػي ا عنػػو-الخطػػاب بالشػػعراء بحػػرب داحػػس والغبػػراء، أو بحػػرب البسػػوس، المتػػيف جرم

فالشاعر الحطيئة يريد مف خػبلؿ . ىذا التشبيو مف تعميؽ الداللةويزيد . حروب طاحنة أتت عمى األخضر واليابس
. ولقد جعؿ الحطيئػة مػف لسػانو أداة كسػب القػوت. ىذه الصورة أف يرسـ معالـ األثر النفسي الذي تركو سموؾ عمر

بلـ وأخػذَت أطػرار الكػ)  ويحػدث التكثيػؼ أيضػا فػي قولػو. وعمى ىذا األمر كاف الناس يتحاشونو، بؿ ويغدقوف عميػو

                  يا أيها الممؾ الذي أمسػػْت له 
 ومميكها وقسيمها عف أمػػر  
                  أشػكو أليؾ فأشػػكني ذريَّة   

 َكثُُروا عميَّ فما يموت كبيرهـ   
                 وجفاء موالي الضنيف بمالػه    

            والُحْرَفَة الُقْدمى وأف عشػيرنا    
          فبعثَت لمشعراء مبعث داحػس    
          ومنعتني شتـ البخيؿ فمـ يػخْؼ  
 وأخذَت أطرار الكبلـ فمـ تػدْع   

 وُبعْثَت لمدنيا ُتجمُّْع مػػػػالها 
               ومنعَت نفسؾ فضمها ومَنػحتها  
ْلٌج نػػػازٌح   َِ                  حتى يجئ إليؾ ِع

ْعفى ومػْف ال خْيُرُ    والعَ           ْيمُة الضَّ

 ُبصػػػرى وغزَّة سهمها واألجرعُ 
 ُيعػػػطى بأمرَؾ ما تشاُء ويمنػعُ 
 ال يشبػػػعوف وأمهـ ال تشػػبعُ 

 حتى الحساِب وال الصغيُر الُمػرَضعُ 
 ووُلوَع نفٍس َهمُّها بَي ُمػػػػوَزعُ 
 زرعوا الُحروث وأننا ال نػػػزرعُ 

 َقاَلَها تتػػػػػكوَّعُ أو كالبسوس عِ 
 شتمي فأصبح آمنا ال يػػػػػفزُع 
 شتما يضرُّ وال مديػػػحا ينفػػُع 
 وَتصػػػػػُرُّ جزيتها ودْأبا تجمعُ 
 أهؿ الِفػػعاؿ فأنَت خيٌر مػػػولعُ 
 فيصيَب َعْفَوَتها وعػػػػبٌد أوكػعُ 

 (20)أْجػمعُ  خيػػْػٌر ومثُمُهـ ُغػػػثاٌء 
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. فقد ارتفع التعبيػر الشػعري مػف المعنػوي إلػى الحسػي. ، واألطرار ىي النواحي(فمـ تدع شتما يضر وال مديحا ينفع
وكػأف . فجسػد الكػبلـ فػي صػورة ماديػة عمػى سػبيؿ االسػتعارة المكنيػة. وىي صفة في التعبير الشػعري العربػي القػديـ

ويمكف أف يتضمف الشطر الثاني كناية عػف . مر ثـ طواىاالكبلـ عبارة عف ثوب لو نواحيو وحواشيو، فأمسؾ بيا ع
مػا ذاـ. سوء الحاؿ المعيشية : ويقػوؿ فػي موضػع آخػر. وفػي الوضػعيف يأخػذ مػاال. فالشاعر، كما قمنا، إمػا مػادح وا 

، إذ يشبو سوء حػاؿ الفقػراء فػي الحيػاء بحػاؿ غثػاء السػيؿ وىػو (والعيمة الضعفى ومف ال خير  ومثمهـ غثاء أجمع)
 .عف الزبد وما خالطو مف ورؽ الشجر البالي عبارة
 :االنسجاـ -ب
تحويؿ لقالػب لغػوي فػي زمػاف وفضػاء مهمػا كػاف مسػتواهما بكيفيتػيف أساسػيتيف  –النص األدبي هو توليد »إف 

»هما جوهر أي نص وسر حياته وتعيينهل سػواء أكػاف ذلػؾ التوليػد والتحويػؿ لقوالػب خارجيػة أـ داخميػة
لقػد . (24)

فػػفذا كػػاف »مفتػػاح جممػػة مػػف المعطيػػات الخاصػػة بػػالنص، والتػػي مػػف خبلليػػا يحقػػؽ الػػنص انسػػجامو  طػػرح محمػػد 
ضػامناف النسػجامه المعنػوي عمػى الخصػوص إذ لػيس  -الزماف والفضاء مف بيف ثوابت النص ففنهما بالضرورة

همهػػا هنػػاؾ نػػص بػػدوف رسػػالة موجهػػة إلػػى متمػػؽ حقيقػػي أو مفتػػرضل تحتػػوي عمػػى معمومػػات متراكمػػة تيسػػر ف
»وتأويمهػػا

وكانػػت المسػػانيات الحديثػػة صػػاحبة الفضػػؿ فػػي التحػػدث عػػف انسػػجاـ الػػنص، وقػػد اقترحػػت بعػػض . (21)
 :اآلليات التي تساعد عمى فيـ الخطابات المختمفة، منيا

 التساؤؿ عمف فعؿ؟ وماذا فعؿ؟ وأيف؟ ومتى؟ وكيؼ؟ ولماذا؟ -
 .االرتباط المعجمي -

 .      (23)أداة التعريؼ واسـ العمـ وأسماء اإلشارة وأدوات العطؼاالرتباط التركيبي الحاصؿ بالضمائر و  -

تحميػػػؿ )وقػػػد تعػػػرض المسػػػانيوف بالػػػدرس إلػػػى قضػػػية االنسػػػجاـ داخػػػؿ الػػػنص، وارتػػػبط ىػػػذا األمػػػر بمػػػا يعػػػرؼ اآلف 
... االنسجاـ قيدا مف قيود حد الػنصر إذ ىػو متتاليػة منسػجمة مػف الجمػؿ Isenbergفقد اعتبر إيزنبرغ . (الخطاب

وأشػػار ليػػونس إلػػى نفػػس الظػػاىرة ولكػػف بأقػػؿ صػػرامة مرجعػػا االنسػػجاـ إلػػى مػػا فػػي الػػنص مػػف الصػػنعة باعتبػػار أف 
  .(22)النصوص في الغالب نصوص أدبية

ذا كاف النص ينبني عمػى جممػة مػف العبلقػات المتشػابكة فيمػا بينيػا وفػؽ نظػاـ سػياقي معػيفر فػإف انسػجاـ الػنص  وا 
. فمػػا يبػػدو منسػػجما لمػػبعض، قػػد يبػػدو غيػػر منسػػجـ لمػػبعض اآلخػػر. شػػكمؿ ضػػمنيامرىػػوف بػػاألطر المعرفيػػة التػػي تَ 

ف الصػعوبات . فاالنسػػجاـ رىيف جممة المعارؼ الحاصمة في ذىف منشئو ومتمقيو خاصة فػي النصػوص اإلبداعيػة وا 
 :التي حصمت في البحث عف إقامة انسجاـ بيف مكونات النص، أفرزت جممة مف األمور منيا

 .ار القارئ بمثابة المعيد إلنتاج النصاقتراح اعتب -
فػػي كػػبلـ ال يخمػػو مػػف المجػػاز  Barthesالقػػوؿ بمػػوت الكاتػػب منشػػئ الػػنص كمػػا ذىػػب إلػػى ذلػػؾ بػػارث  -

ومثػػؿ ىػػذا الطػرح لممسػػألة يجعػػؿ االنسػجاـ أمػػرا قائمػػا بػيف القػػارئ والػػنص أكثػر مػػف قيامػػو بػػيف . والتصػوير
  .(23)األجزاء المكونة لمنص 

معػالـ االنسػجاـ فػي الػنص الشػعري لػدى الحطيئػة، نحػاوؿ االعتمػاد عمػى بعػض المقػاطع الشػعرية وسعيا نحو تتبػع 
التي وجدنا فييا تحقيقا لظاىرة االنسجاـ، مف خػبلؿ امتبلكنػا لخمفيػة التجربػة الشػعرية لديػو، والتػي سػاىمت كمػا فػي 

 سػتمدة ألجزائيػا ومكوناتيػا مػف صػميـإنجاز التركيب الشعري الذي يحمؿ داخمو الصػورة المتناغمػة مػع واقعيػا، والم
 :يقوؿ. الحياة االجتماعية العربية القديمة
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والحطئيػػػة صػػػاحب تفػػػوؽ لغػػػوي معتػػػرؼ بػػػو مػػػف قبػػػؿ النقػػػاد القػػػدامى . إف القػػػدرة المغويػػػة تعػػػد أساسػػػا لقػػػوة اإلبػػػداع
ؾ كػاف شػديد الثقػة بنفسػو، لػذل. وذلؾ بحكـ انتمائو لمدرسة عبيد الشعر، ومبلزمتػو الشػديدة لشػعر زىيػر. والمحدثيف

والػػنص الػػذي أمامنػػا يحػػتكـ إلػػى لغػػة شػػعرية محكمػػة، . معتػػدا بيػػا، ال ينازعػػو كثيػػر مػػف الشػػعراء عمػػى قػػوؿ الشػػعر
حيػػث بنػي المعنػػى العػاـ لمػػنص عمػػى القسػـ الػػذي أُلػؼ فػػي كػػبلـ . ويبػػدو انسػجاـ الجمػػؿ واضػح المعػػالـ. ومتماسػكة

ـَ )فكممػة. عنى، وجعمو غير قابؿ لمنقاشالعرب قديما، وسياؽ توظيفو ىو تأكيد الم تػأتي فػي سػياؽ التعبيػر عػف  (ِنْعػ
ثػػـ يسػػير الػػنص الشػػعري متممسػػا انسػػجامو معتمػػدا الجممػػة الشػػرطية . مكانػػة الممػػدوح الػػذي يتربػػع عمػػى مجػػد الكػػـر

معنػػى  ولعػػؿ. التػػي تؤسػػس شػػرط الكػػـر الػذي ىػػو شػػرط الرقػػي والتفػػوؽ األخبلقػػي عنػد اإلنسػػاف العربػػي قػػديما( إذا)بػػ
، جػػاء منسػػجما مػػع إيقػػاد النػػار فػػوؽ اليفػػاع، واليفػػاع ىػػو المكػػاف العػػالي ثػػـ يسػػير الػػنص نحػػو انسػػجاـ آخػػر، . الكػػـر

ػػناع)و ( يػػدالخرقاء)يحصػػؿ فػػي سػػياؽ المفاضػػمة التػػي تػػتـ بػػيف  والمفاضػػمة عػػادة عربيػػة، كانػػت تسػػتعمؿ . (يػػد الصَّ
ئمػػا عمػػى مثػػؿ ىػػذه المفاضػػمة التػػي تمػػت بػػيف اليػػد فكػػاف إبػػراز الكػػـر ىنػػا قا. إلبػػراز شػػيء عمػػى حسػػاب شػػيء آخػػر

ػناع وىػي المػرأة الحاذقػة والمػاىرة فػي العمػؿ. الخرقاء، وىي المرأة التي ال تحسف العمؿ ويقابميػا فػي ذلػؾ . ويػد الصم
، فيحسف تمثيمو، والرجؿ البخيؿ الػذي ال يقػّدر ىػذا الصػنيع، وبالتػالي فػبل خيػر  الرجؿ الكريـ الذي يقدر معنى الكـر

فقػد تشػكمت الصػورة الشػعرية المبنيػة عمػى . ويعتبر البيػت الػذي اسػتوعب ىػذه الصػورة نػواة الػنص ككػؿ. ُيرجى منو
ألف األمػػر كمػػو سػػار عمػػى مػػدار إبػػراز .  وىػػو الػػذي انتشػػرت داللتػػو فػػي معػػاني األبيػػات األخػػرى. التشػػبيو الضػػمني

 .لمفاضمة ىي الوعاء الذي استوعب ىذه الفكرةومف ثـ كانت ا. الممدوح، ورفعو إلى المكانة العميا البلئقة بو
إف النص الشعري انبنى عمى جزئيات شعرية مستوحاة مف الواقع الحياتي لدى الشػاعر، وقػد : ومف ىنا يمكف القوؿ

يحػػػاءه فالشػػػاعر منسػػػجـ مػػػع ىػػػذا الواقػػػع، . اسػػػتطاع توظيفيػػػا بالمقػػػدار الػػػذي يحقػػػؽ لمػػػنص الشػػػعري شػػػاعريتو، وا 
 . نص انسجاما جمميا، سار باتجاه بناء الصورة الفنية التي حممت معنى الكـروانسجامو ىذا شكمؿ لم

فاسػػتعماؿ القسػػـ، جػػر التركيػػب إلػػى االسػػتعانة بػػالنفي الػػذي . وتأكيػػدا النسػػجاـ الجمػػؿ، يمكػػف توضػػيح األمػػر أكثػػر
ـ ىػػذا وقػػد جػػاءت فػػي معػػرض حديثػػو عػػف عػػدـ إقصػػاء الجػػار الػػذي يػػبلز (. لػػيس)يكػػوف مضػػادا لمتأكيػػد وقػػد تػػـ بػػػ

. ساىـ فػي تعمػيـ صػفة الكػـر عمػى الحػي كمػو( هـ)كما أف االعتماد عمى ضمير الجمع (. بنو كميب)الممدوح وىـ
فػبل وجػود لػو خػارج وجػود . وىي صفة كاف يحبيا العربي. فالشيمة جماعية، وىذا يحمؿ داللة نقاء األصؿ والنسب

 . الحي والقبيمة

 لنعـ الحيُّ حيُّ بني ُكمػيٍب  
 ونعـ الحيُّ حيُّ بني ُكميػٍب 
ـْ تَر أفَّ جػار بني ُزهيٍر          أل
 وليس الجار جاُر بني كميٍب 
ـُ وليسْت    هـُ صنعوا لجاره
ـْ   ويحُرـُ سرُّ جارتهـ عميه

ـُ إذا ما حؿَّ فيػهـ    و             جارُه

          لعمُرؾ ما ُقراُد بني رياٍح   

 إذا ما أوقػػػػدوا فوؽ اليفاعِ 
 إذا اختػػمط الدواعي بالدواعي
 قصير الباع ليس بذي امػػتناع
 بُمْقصًى في الَمحؿّْ وال ُمػػضاعِ 
ػَناع  يُد الخػػرقاء مثؿ يد الصَّ

ـْ أُُنَؼ القِ   ػػػصاعِ ويأكؿ جاره
 عمى أكناؼ رابػػػػػيٍة يفاعٍ 
 (24)إذا ُنزع الُقػػػػراُد بمستطاع
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فكانت تمػؾ الصػورة مسػتوحاة مػف أشػياء . رد ىذه التفاصيؿ والجزئياتلقد تشكمت الصورة الكمية لمنص مف خبلؿ س
ػػناع، . الواقػػع اسػػتطاعت الرؤيػػة الشػػعرية أف تقػػيـ بينيػػا جممػػة مػػف العبلقػػات مػػف مثػػؿ اليفػػاع والكػػريـ، والكػػـر والصم

 ...والبخؿ والخرقاء
 :التضاد  -ج

البحػوث المسػانية التػي جػاء بيػا دو سوسػير مػف  لقد طرحت الدراسات المسػانية الحديثػة فكػرة الثنائيػات، انطبلقػا مػف
إف : متػى يصػح أف يقػاؿ»: وبناء عمى ذلؾ، يمكف طرح بعض األسئمة منيا...المدلوؿ، /الكبلـ، الداؿ/المغة: مثؿ

يكػػوف بينهمػػا تقابػػؿ حينمػػا يرجعػػاف إلػػى نفػػس الطبقػػة فيشػػتركاف فػػي بعػػض : بػػيف المفظتػػيف تقػػاببل؟ والجػػواب
(  Greimas )ومعػروؼ أف غريمػػاس . (12)«نػػازؿ/وصػػاعد. بػارد/ل مثػػؿ حػػار*عضػهاالمقومػات ويختمفػػاف فػػي ب

 :وىذه التقاببلت ىي. طور نظرية التقاببلت الثنائية وجعميا في مربعو السيميائي المعروؼ
 .زوجة/زوج: تقاببلت محورية ال تقبؿ وسطا -
 .صغير/وسط/كبير: تقاببلت مراتبية -

 .أعزب/متزوج: تقاببلت متناقضة -

 .نزؿ/صعد: ت متضادةتقاببل -

 .(12)باع /اشترى: تقاببلت تبادلية -

إف التقػػػاببلت الثنائيػػػة التػػػي جػػػاء بيػػػا الطػػػرح المسػػػاني، تنتمػػػي عبلئقيػػػا إلػػػى بنيػػػة مػػػا، تتشػػػكؿ مػػػف مجموعػػػة مػػػف 
 (Structure)و مصػػػطمح بنيػػػة... المسػػتوياتر المسػػػتوى النحػػػوي والصػػػرفي والتركيبػػػي واإليقػػاعي والػػػداللي وغيػػػره

 Jean)فقػػد حػػدد جػػوف بيػػاجي. و وفقػػا لتبػػايف الطروحػػات النقديػػة المختمفػػة مػػف مدرسػػة إلػػى أخػػرىيتبػػايف مفيومػػ

Piajet )البنيةر باعتبارىا نظاما مف التحوالت، يحػوي قػوانيف خاصػة، تحفػظ لػو  االمكونات الثبلثة التيتتأسس عميي
بنيػة تػتحكـ فييػا مميػزات وال. شخصيتو، وتتخصب عف طريؽ التحػوالت، مػف دوف أي تػدخؿ لعناصػر خارجيػة عنػو

. (11)(L’autoréglage)الذاتي  ـ، والتحك(Transformations)، والتحوالت (Totalité)الشمولية:ىي ثثبل
. (10)فالشمولية تفيد أف البنية نظاـ مف العناصر تحكميا قوانيف معقدة، ينجر عنيا الكؿ الذي يتميز بتمػؾ العناصػر

ـُ مػػػف خػػبلؿ معرفػػة الع ناصػػػر المكونػػة لمبنيػػػة التػػي بػػدورىا تكػػػوف خاضػػعة إلػػى مثػػػؿ ىػػذه التحػػػوالت والتحػػوالت تُفيػػ
أمػا الػػتحّكـ الػذاتي، فمعنػاه أف التحػوالت المبلزمػػة لمبنيػة، ال تتحػّرؾ خػارج حػػدودىا، وأف ..(14)والقػوانيف التػي تنظميػا

شػػػكؿ مػػػف األنسػػػاؽ وىػػػذا الػػػتحكـ الػػػذاتي يت.(11)عناصػػػرىا تنتسػػػب دائمػػػا إلػػػى ىػػػذه البنيػػػة المحافظػػػة عمػػػى قوانينيػػػا
(13) والسياقات المختمفة، مما يدخؿ في االعتبار نظاما معّقدا ومتناميا

. 

وباعتبار النص مجموعة مف البنيػات النسػقية، يمكػف تتبػع مسػار بنػى التضػاد داخػؿ الػنص الشػعري لػدى الحطيئػة، 
خاصػػة وأف . تػػو العمميػػةاعتمػػادا عمػػى التعامػػؿ النصػػي الػػذي يسػػتنطؽ البنػػى الشػػعرية، مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى غايا

. النصػػوص الخصػػبة ىػػي النصػػوص التػػي تسػػتوعب بنيػػة التضػػاد، ألنيػػا تجعػػؿ الػػنص متحركػػا بعيػػدا عػػف السػػكونية
 :يقوؿ الحطيئة

 وا ما معشر الموا امرأ ُجُنػًبا
 عبلـ كمفتني مجَد ابف عمكػػـ
 ما كاف ذنب بغيض ال أبا لكػـ
                         لقد مريتكـ لو أف درتكػػػـ      
 وقد مدحتكـ عمدا ألرشػػدكـ

 في آؿ ألي بف َشمَّاس بأكػػيػػاس
 والعيس تخرج مف أعبلـ أوطػػاس
 في بائس جاء يحدو آخر النػػػاس
بساسػػي  يوما يجيئ بها مسحي وا 

مراسػػػيكيما   يكوف لكـ متحي وا 
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 وقد نظرتكـ إعشاء صػػادرة
 فما ممكت بأف كانت نفوسػكـ

                      لما بدا لي منكـ غيب أنفسكػـ       
                    أزمعُت يأسا مبينا مف نػوالكـ       

                      أنا ابف بجدتها عمما وتجػربة        
                        ما كاف ذنب بغيض أف رأى رجبل    
                     جار لقـو أطالوا هوف منػػزله     
                     دع المكاـر ال ترحؿ لبػػغيتها     

                            وابعث يسارا إلى ُوْفر مذمػمة
ـَ ففف األكثريف حصى                         سيري ُأما

 مف يفعؿ الخير ال يعدـ جوازيه
                    ما كاف ذنبي أف فّمت مػعاولكـ      

 قد ناضموؾ فسموا مف كنػانتهـ
 

 *لمخمس طاؿ بها حبسي وتنساسػي
لباسػػػػي  كفارؾ كرهت ثوبي وا 
 ولـ يكف لجراحي منكـ آسػػػػي
 ولف ترى طاردا لمحر كاليػػػػاس
 فسْؿ بسعد تجدني أعمـ النػػػاس

 *ذا فاقة عاش في مستوعر شػاس
 وغادرو  مقيما بيف أرمػػػػاس

 واقعد ففنؾ أنت الطاعـ الكػػاسي
 *واحدج غميها بذي َعركػيف قنػاس
 واألكرميف أبا مف آؿ شػػػمػاس

 ال يذهب العرؼ بيف ا والػنػاس
 مف آؿ ألي صفاة أصمػػهػا راس
 (12)*مجدا تميدا ونببل غير أنكػػػػاس

مػػػف مثػػػؿ الطبػػػاؽ . إف الببلغػػػة العربيػػػة نّظػػػرت قػػػديما ألنمػػػاط تعبيريػػػة كانػػػت تسػػػتيوي الشػػػعراء وأصػػػحاب اإلبػػػداع
إف التقػارب كبيػر : ولعمنػا ال نجانػب الصػواب بػالقوؿ. وقػد أسػيبوا فػي اإلشػادة بيػذيف المحسػنيف البػديعييف. لمقابمةوا

ولكػف الضػرورة المنيجيػة والتعبيػر بالمصػطمح النقػدي المعاصػر يحػتـ اعتمػاد التسػمية وااللتفػاؼ حوليػا تحريػا . جدا
ا، يشػتغؿ فػي ىػذا المنحػىر إذ تتشػكؿ حركيتػو الدالليػة وفػؽ والػنص الػذي أمامنػ. لمدقة، وتحقيقا لمموضوعية العمميػة

والقصيدة ىذه، وفؽ ما يشير الديواف، كتبت فػي سػياؽ . بنى التضاد التي تنشر ظبلليا عمى مختمؼ تراكيب النص
ولقػػد عايشػػت  -رضػػي ا عنػػو –المػػدح والػػذـر فيػػي مػػدح لبغػػيض وذـ لمزبرقػػاف الػػذي اشػػتكاه  لعمػػر بػػف الخطػػاب 

وقػد . لحطيئة كثيرا مف قسػوة الحيػاة وغمظتيػا، فكػاف يتنقػؿ باحثػا عػف مسػببات العػيشر فػأّنى وجػدىا أخػذ بيػاحػػػياة ا
ففػػرح بالمقػػاـ، واسػػتيواه العػػيش الرغيػػد، بينمػػا لػػـ يجػػد ذلػػؾ مػػع الزبرقػػاف وأىمػػو المعػػروؼ . وجػػد ضػػالتو مػػع بغػػيض
. شادة ببغيض، ومنحى التعريض بالزبرقافمنحى اإل: فتحركت مشاعر الشاعر في منحييف. بالكـر والسخاء والجود

ابػػػف )، التػػػي تستشػػػعر عظمػػػة المقػػػاـ فػػػي ديػػػار (وا)وينطمػػػؽ مػػػف بنيػػػة القسػػػـ. وجػػػاء الػػػنص حػػػافبل ببنػػػى التضػػػاد
المعتمػدة عمػػى الػػبلـ الموطئػػة لمقسػػـ، وحػػرؼ التحقيػؽ قػػد، والمعبػػر عنيػػا فػػي سػػياؽ  (لقػػد)وبنيػػة التحقيػؽ (. شػػمَّاس

، تتشػػكؿ . تتحػػرؾ دالالت الػػنص. ف سػػياؽ المػػدح والػػذـوبػػي. التعػػريض بالزبرقػػاف ففػػي معػػرض حديثػػو عػػف المػػذمـو
لقػػد مػريتكـ لػو أف درتكػـ يومػا يجػئ بهػا مسػػحي : )مجموعػة مػف الجزئيػات التػي تؤسػس لمػنص بنيػة اليػأس، وىػي

بساسػي ر نفسػػو وقػد اعتمػد التعبيػػر الشػعري تأسػيس الصػورة الفنيػػة التػي تشػخص فكػرة اليػػأسر فقػد تمثػؿ الشػاع(. وا 
. ومػع ذلػؾ ال تػدر الناقػة الحميػب(. بػس بػس)يمّسح ضرع الناقة، ويصػدر صػوتا تسػتعذبو النػوؽ أثنػاء الحمػب وىػو

ويسػتمد صػورة فنيػػة أخػرى لمتعبيػر عػف ذلػؾ اليػأس باعتمػاده أشػياء مسػػتوحاة . وأىمػو فوكػذلؾ األمػر بالنسػبة لمزبرقػا
مراسػيوقد مػدحتكـ عمػد)مف البيئة التي يسكنيا، وذلؾ في قولػو ويقصػد بػو، ( ا ألرشػدكـ كيمػا يكػوف لكػـ متحػي وا 

أنو مدحيـ مدحا خالصا دوف غيرىـ ولكنيـ أفسدوه، فجعؿ اإلمراس أساسا في ذلؾ، وىو أف يقػع الحبػؿ بػيف البكػرة 
ويؤسػس بنيػة أخػرى تسػتمد داللتيػا مػف . وبيف القعو فتخمصو وتػرده لمبكػرة، وبالتػالي يصػبح قػادرا عمػى أداء وظيفتػو

وقػد )الصدور، وىي التجاء العرب قديما إلى إيصاؿ النوؽ إلى مرحمة كبيرة مػف العطػش ثػـ يصػدروف، فترتػويفكرة 
. وكذلؾ الشاعر ظمئ، وانتظر طويبل حتى ُيمتفت إليػو( نظرتكـ إعشاء صادرة لمخمس طاؿ بها حبسي وَتنساسي
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ويتحػوؿ اليػأس إلػى نػواة (. الفػارؾ)يػاوتصػؿ حػدة الػذـ عنػدما يشػبييـ بػالمرأة المبغضػة لزوج. ولكف شيئا لـ يحصؿ
 (.أزمعُت يأسا مبينا مف نوالكـ ولف ترى طاردا لمحر كالياس)تفرز إيحاءىا تراكيب الذـ 

أمػػا فػػي منحػػى اإلشػػادة والمػػدح، فػػإف، التركيػػب الشػػعري يجػػنح نحػػو إعطػػاء بنيػػة مضػػادة مػػف الصػػور، والتراكيػػب 
ويتحػػرؾ الػػنص الشػػعري مػػف اليػػأس، والجمػػود، . والعمػػو تستشػػعر عظمػػة الممػػدوح، وترتقػػي بػػو إلػػى مصػػاؼ الرفعػػة

إلػى السػير الحثيػث وقطػع الفيػافي والصػحاري، وتكبػد المشػقة (. مقيما بيف أرمػاس)والضياع، واإلقامة بيف األرمػاس
ـَ  فػفف األكثػريف حصػى واألكػرميف أبػا مػف آؿ )مف أجؿ الوصوؿ إلػى الممػدوح صػاحب الفضػؿ والكػـر  سػيري ُأمػا

صػفاة أصػمها مػف آؿ ألي )قوة ىذا الممدوح وعػدـ قػدرة اآلخػريف عمػى مجاراتػو، فػي قػوؿ الشػاعر وتتجمى (.شماس
ويسػتمر التأسػيس . واألمر كناية عف قوة األصػؿ. والصفاة ىي الصخرة الممساء التي تيـز المعاوؿ والفؤوس(. راس

هـ مجػػدا تميػػدا ونػػببل غيػػر قػػد ناضػػموؾ فسػػموا مػػف كنػػانت:)عمػى ذلػػؾ المنػػواؿ، ويؤثػػث صػػورة األصػػؿ والنسػػب بقولػػو
 . والمناضمة ىي المفاخرةر وكأف األمر يتحوؿ إلى الرماة الذيف يسموف النباؿ مف كنانتيـ ثـ يرموف(. أنكاس

 (.المنكوس)ولكف ىناؾ النبؿ القوي الذي يتحمؿ التسديد وىناؾ النبؿ الضعيؼ أو
 :متضادة مف مثؿ وفي األخير تتشكؿ، داخؿ النص الشعري، التعارضات التي تصنع بنى

 الشح                           الكـر        
 اليأس                          األمؿ        
 الفقر                           الغنى        
 اليواف                         العزة        
 الكره                          الحب        
 زواؿ النسب ستمرار النسب               ا        

ويػػأس الشػػاعر مػػف . ويمكػػف التعميػػؽ بشػػيء مػػف اإليجػػاز حػػوؿ ىػػذه الثنائيػػاتر كػػـر آؿ بغػػيض يقابمػػو شػػح الزبرقػػاف
والفقػر المػدقع الػذي نػاؿ مػف . الحياة في حي الزبرقاف يقابمو األمؿ الكبير والتطمع إلى عيش رغيد فػي كنػؼ بغػيض

واليواف الذي القػاه فػي سػاحة الزبرقػاف تقابمػو العزةوالكرامػة عنػد . بالغنى والجود مف لدف بغيض الشاعر يقابمو الفرح
وزواؿ نسػب آؿ . والكره الذي أصبح ُيكّنو آلؿ الزبرقاف، يقابمػو الحػب الكبيػر الػذي أصػبح يكنػو آلؿ بغػيض. بغيض

وقػد أشػار )ة عراقتػو وصػبلبتو لػدى آؿ بغػيضيقابمػو امتػداد النسػب وقػو ( وقد أشار إليه باألرمػاس)الزبرقاف واندثاره 
 (.أصمها راس:إليه بػ

 :التشاكؿ - د
مف المصطمحات التي أصبحت تغري كثيرا مف الدارسيف، فراحوا ينّظروف لو ويسػعوف ( Isotopie)يعتبر التشاكؿ 

عمالو كونػو قػد وفػد مػف الغػرب، ولػـ يكػف اسػت. وقد اكتنؼ المصطمح بعض الغمػوض. إلى االشتغاؿ التطبيقي عميو
نما كػاف الفضػؿ فػي نقمػو مػف حقػؿ الفيزيػاء والكيميػاء إلػى حقػؿ األدب، يعػود إلػى غريمػاس  األوؿ استعماال أدبيار وا 

(Greimas )« نمػا وكأي مفهـو جديد ففف المهتميف تمقػو  بالمناقشػة والتمحػيصل ولكنػه لػـ يػرفض مػع ذلػؾ وا 
وقػد تضػاربت اآلراء حػوؿ الجانػب التطبيقػي . (13)« سمموا بوجاهتػه كمفهػـو إجرائػي لتحميػؿ الخطػاب عمػى ضػوئه

فشػمؿ التعبيػر والمضػموف معػا،   Rastierلممصطمح، فنجد غريماس قد قصره عمى المضموف، بينما عممػو راسػتي
 .(14)...فيناؾ التشاكؿ الصوتي، والتشاكؿ النبري، والمعنوي

 وظػاىرة التكػرار. (02)ة لغويػة ميمػا كانػتويورد محمد مفتاح تعريؼ راستي الذي مفاده أف التشاكؿ ىو تكػرار لوحػد

ر إذ (كتػاب ببلغػة الشػعر)فػي ( M)وىذا األمػر سػارت عمػى منوالػو مجموعػة. تعد خاصية شعرية منذ ظير الشعر



 3122ديسمبر  – :3عدد         الثقافة واألدب   و في اللغات التواصل

 

184 

اعتبػػػرت التشػػػاكؿ تكػػػرارا مقننػػػا لوحػػػدات الػػػداؿ نفسػػػيا ظػػػاىرة أو غيػػػر ظػػػاىرة، صػػػوتية أو كتابيػػػة، أو تكػػػرار لػػػنفس 
دد التسػػػميات فػػػي النظريػػػة النقديػػػة الحديثػػػة أصػػػبح ظػػػاىرة مألوفػػػة، انطبلقػػػا مػػػف تعػػػدد وتعػػػ. (02)الوحػػػدات التركيبيػػػة

وفي خضـ االختبلؼ واالتفاؽ، يجمع الدارسوف عمى أف الػنص عبػارة . الثقافات، وخصوصية التكويف لدى كؿ ناقد
امدة أو قارة بػؿ ىػي ليست ج»وىذه العناصر الداخمية . عف بنية مف العناصر الداخمية تحكميا العبلقات والسياقات

. (01)«متداخمػػة ومتقابمػػة (Isotopies)تتحػػرؾ وتتغيػػر فػػي إطػػار الػػنص كييكػػؿ وىػػي تتػػوزع ضػػمف أقطػػاب دالليػػة
عمػػػى أف البحػػػوث والدراسػػػات تكػػػاد تجمػػػع عمػػػى أف المصػػػطمح ينحػػػدر مػػػف كممتػػػيف . فينػػػاؾ اختبلفػػػات فػػػي األمػػػر

تعنػػي المكػػاف، فيصػػبح المصػػطمح داال عمػػى تسػػاوي التػػي ( Topos)التػػي تعنػػي التسػػاوي، و( Iso: )يونػػانيتيف ىمػػا
 .(00)المكاف أو المكاف المتساوي

وقػػد تنػػاوؿ محمػػد مفتػػاح بشػػيء مػػف . وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف مفيػػـو التشػػاكؿ ارتػػبط بمفيػػـو التبػػايف الػػذي يخالفػػو
نحػى التطبيقػي الػذي وسنحاوؿ االسػتفادة مػف الم. تحميؿ الخطاب: التفصيؿ دراسة ظاىرة التشاكؿ والتبايف في كتابو

عممػػا أف ىػػذا . جسػػده فػػي بحثػػو مػػع تػػوّخي اسػػتنباط النصػػوص التػػي تمبػػي الظػػاىرة المػػراد درسػػيا والتطبيػػؽ عمييػػا
الباحػػػث قػػػد اعتمػػػد فػػػي دراسػػػتو لمتشػػػاكؿ والتبػػػايف عمػػػى الجانػػػب الصػػػوتي، والجانػػػب المعنػػػوي، والجانػػػب المعجمػػػي، 

حػرؾ معالميػا داخػؿ تفاصػيؿ الجممػة الشػعرية المشػّكمة أساسػا مػف وعمى اعتبار الصػورة الفنيػة تت. والجانب التركيبي
فػإف البحػث يركػز عمػى التشػاكؿ الزمنػي والتشػاكؿ المكػاني، عمػى اعتبػار أف الصػورة الفنيػة تتحػرؾ . المفردة المغويػة

 . وقد اختيرت مقاطع شعرية تخدـ ىذا التوجو التطبيقي. بيف ىاتيف الثنائيتيف
 :التشاكؿ الزمني – 2

 :د معالـ ىذه الظاىرة الفنية، التي تشكؿ مستوى مف مستويات الصورة الفنية، في قوؿ الحطئيةتتجس
 عرفُت منازال مف آؿ هػند    عفْت بيف المؤبَّؿ والّشويّ    
 (04)تقادـ عهدها وجرى عميها   سفيّّ لمرياح عمى سػفيّ    

وىذه المنازؿ . فقد ذكرت منازؿ آؿ ىند. كونة لوإف التعبير ىنا تـ بالزمف، ولذلؾ استوجب استحضار العناصر الم
والرؤيػة الشػعرية ىنػا انبنػت بشػكؿ . قد تبلشت عبر الزمف، وسفت عمييا الػريح التػراب، فغػدت أطػبلال تقػادـ عيػدىا

وتممسا لمعالـ التركيب الشعري الػذي سػاىـ . كمي عمى البنية الزمنية التي كاف ليا دورىا الكبير في إزالة ىذه الديار
، فكمتػا المفظػيف (تقػادـ)و ( عفػت)ي تأسيس صورة شعرية تعبػر عػف التبلشػي، يحػدث التشػاكؿ الزمنػي بػيف لفظػة ف

 :يقوؿ الشاعر في مقطع آخر. عّبرت عف زواؿ عيد
 قد يمؤل الجفنة الشيزى فيترعػها   مف ذات خيفيف معشاء إلى السحر

 (01)*ى إلى الوزرمف كؿ شهباء قد شابت مشافرها   تنحاز مف حسها األفع     
، (السػحر)و( معشػاء)ويحدث التشاكؿ الزمني في البيت األوؿ بيف .  قيؿ البيتاف في مدح طريؼ بف دفاع الحنفي

والَسَحػػػر ىػو . معشاء مأخوذة مف العشاء، ومعناه أف الناقة تتعشى إلى وقت السحر: فكبلىما يعبر عف معنى زمف
ويساىـ ىذا المستوى التعبيري في إنجاز صػورة مشػيدية، . فظتيف الزمنيتيففيحدث التكرار بيف الم. قرب نياية الميؿ

وىػي ناقػة تػدر الحميػب . بمحػـ ناقػة ذات خيفػيف( وهي الجفنػة)ترسـ لنا معنى الكـر والجودر فالممدوح يمؤُل الشػيزى 
األمػر حتػى يتحقػؽ فػي ويسػػير ىػذا . فالميػؿ ينسػاب، والسمػَحر كػذلؾ. ويحقػؽ التشػاكؿ ىنػا معنػى االنسػيابية.  بغزارة

 . انسياب الحميب مف الضرع
 :ويقوؿ أيضا

 .(03)*إذا أجحرت حنيف الشماؿ    ومناخ العافيف في زمف المْحػؿ 
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وبعد اإلشادة بالممدوح يصؿ إلى وصؼ الحالة االجتماعية . ىذا البيت مف قصيدة مدح بيا الحارث بف عبد يغوث
عافيف الذيف يطمبوف المعونػة فػي زمػف القحػط، وانقطػاع المطػر وتيػبس ويصبح مناخ ال. السيئة التي مر بيا الشاعر

. ، وىػو زمػف القحػط(زمػف المْحػؿ)األرض، ىو عنػواف البػؤس الشػديد الػذي تتكّشػؼ أبعػاده مػف خػبلؿ التشػاكؿ بػيف 
 :ويقوؿ في موضع آخر.  وىي بمعنى القحط(. أْجحرت)و

 بدر قد أصبت األكػابراومف آؿ           وقعَت بعبس ثـ أنعمَت فيػػػػهـ    
ف يكفروا ال أُْلَؼ يا زيُد كافرا  شكروا فالشكر أدنى إلى التُّقى       ففف ي                    وا 

 بما قد ترى منهـ حموال كراكرا            تركت الميا  مف تمػػػػيـ ببلقعا                        
 .(02)ومف قبؿ ما قّتمَت باألمس عامرا             وحّي ُسميـ قد أبػػػرت شريدهـ      

، وكػػاف قػػد أسػػره فػي غػػارة أغارىػػا عمػػى بنػي عػػبس مػػوطف الشػػاعر، فػػأنعـ (زيػػد الخيػػؿ)يػأتي ىػػذا المقطػػع فػػي مػدح 
ويتأسػػس التشػػاكؿ فػػي البيػػت األخيػػر بػػيف . وينبنػػي الػػنص ككػػؿ عمػػى إبػػراز معػػاني السػػماحة والمػػروءة والنػػدى. عميػػو

 .معنى زمني، يحيؿ إلى الماضي، فحدث التكرار في المعنىوال(. باألمس)و( مف قبؿ)
 . وسيأتي استكناه التشاكؿ المكاني الذي يعد، ىنا، عنصرا مكّمبل في بناء الصورة الكمية لمنص الشعري

 :التشاكؿ المكاني -3
ف الػن. إف الزمف يحتاج دوما إلى المكاف الستيعاب ما يحدث مف حركة وسكوف األشياء والموجػودات ص الشػعري وا 

فػػأيف مػػا تحػػرؾ نقمػػت الػػذاكرة مختمػػؼ . لػػدى الحطيئػػة حافػػؿ بعنصػػر المكػػافر ألف الشػػاعر ممتصػػؽ بػػو، ومػػبلـز لػػو
ومنو كانت الصورة نتاجػا لمجموعػة مػف العبلقػات التػي صػنعتيا مخيمػة الشػاعر، . الموجودات واألشياء المحيطة بو

بنسػبو الػذي يريػده أف يضػرب إلػى بكػر بػف وائػؿر خاصػة يقوؿ الحطيئػة فػي اإلشػادة . لتربط بينيا وفؽ رؤية شعرية
 :      وأف الحطيئة أشتدت بو أزمة النسب في مجتمع يتباىى كثيرا باالنتماء إلى األصؿ الشريؼ، والنسب الرفيع

 .(03)إف اليمامة خير ساكنها     أهؿ الُقريَّة مف بني ذهؿ

لناس يمجأوف إلى ىذه المراعي، فيأخذوف رزقيػـ حتػى تعػاود واليمامة ىنا اسـ مكاف يعج بالخصوبة والنماء، فكاف ا
فيػػو (. أهػػؿ القرّيػػة)و( اليمامػػة)والمػػتمعف فػػي البيػػت، يجػػد أف التشػػاكؿ حصػػؿ بػػيف . أرضػػيـ القاحمػػة إخػػراج نبتيػػا

 :ويقوؿ في موضع آخر في سياؽ مدح بني ذىؿ. تكرار لممكافر ألف القرية يقصد بيا اليمامة

 وال قّمْت     مساكَنها مف نهشؿ إذ تػػوّلتلعمػرؾ ما ذّمْت لبوني 
 .(:4)لها ما استحمت مف مساكف نهشؿ    وتسرح في حافاتهـ حيث حّمت    

. ويسػاعد التعبيػر باألشػياء عمػى إبػراز صػورة الكػـر(. حافػاتهـ)و ( مسػاكف)يحدث تكػرار المكػاف بمفػظ مغػاير بػيف 
فػالنوؽ . عر في ذاتو مػف جػراء اإلقامػة فػي مرابػع ىػؤالء القػـووالصورة تأسيس لحالة االطمئناف التي يستشعرىا الشا

تسرح فػي تمػؾ المراعػي وتتحػرؾ كيفمػا تشػاء، وىػي كنايػة عػف االطمئنػاف والسػكينة التػي يبلقييػا مػف يحػؿُّ فػي ذلػؾ 
 :وفي سياؽ ذكر المحبوبة، وُبْعد الوصؿ وعذاباتو، واشتداد الموعة مف جراء تباعد األمكنة، يقوؿ. المكاف

 ـ دوف ليمى مف عػدّو وبمدة     بها لمعتاؽ الناجيات بػػريدوك
 .(42)وخْرؽ يجر القـو أف ينطقوا به    وتمشي به الوجناء وهي لهيد     
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فأشار الشاعر بالمفظة األولى بمػدة لمتػدليؿ عمػى . والخرؽ ىي األرض البعيدة(. خْرؽ)و( بمدة)ويحدث التشاكؿ بيف
ومػػف خػػبلؿ ىػػػذا . بمفظػػة مغػػايرة وىػػي خػػرؽ لمتػػدليؿ أيضػػا عمػػى طػػوؿ المسػػافة وكػػرر األمػػر نفسػػو. بعػػد المسػػافة

 .                 التكرار، تغدو صورة المعاناة ىي الغالبة عمى المقطع الشعري
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 التشكيؿ اإليقاعي وخصائصه الشعرية
) دراسة في المية الشقراطسي(

(2) 

                                               محمد الهادي عطوي
                                                 قسـ المغة العربية وآدابها    

 عنابة -جامعة باجي مختار            
 

 

  ممخص
لصوت ووظائفو إلى بياف شعرية التشكيؿ الصوتي باعتباره نسقا تأليفيا يتجاوز حدود ا –في ىذه الدراسة  –نسعى  

إلى قيـ  أعمؽ وأدؽ ، ال سيّما عندما يرتيط باألبعاد التداولية، والحجاجية والمعرفية، فالصوت ليس مجّرد وسيمة 
تعبيرية فحسب، فيو فاعمية مف فاعميات التشكيؿ الشعري ومادة اإليقاع األولى التي توّسس حركات السمسة 

ـّ كاف بحثنا محاو  .الكبلمية وسكناتيا ـّ حممناه عمى ومف ث لة لمعالجة الجانب الشعري واإليقاعي لمصوت، ومف ث
 .أنّو متغيّرة مف المتغيّرات الممسانية التي تنشأ عنيا االنزياحات األسموبية وفؽ االختيارات المطموبة

 
 :                              مقدمة

قصيدة الشقراطسية مف المية الشقراطسي  المشيورة بال
تي مدح بيا الرسوؿ صّمى ا عميو وسّمـ، القصائد ال

فذاع صيتيا في ببلد المغرب العربي، وليج الناس 
، وقد تناقميا بعض الرواة، (1)بذكرىا حديثا وقديما

  ،فعرفت شيوعا كبيرا بينيـ
وقد قاؿ في شأنيا األديب العبّلمة أحمد بف عمار 

 نحمة المبيب بأخبار"مفتي المالكية بالجزائر في كتابو 
بعد جمبو لمقصيدة  " )..(الحبيب الرحمة إلى

 قد أبدع هذا الناظـ فيما نظـل": الشقراطسية بكماليا 
، ثـّ وصفيا "شرؼ بهذ  القصيدة بقصد  فيها وعظـ

مف معارضتها  يئست": أبو عبد ا المصري بقولو 
األطماعل وانعقد عمى تفضيمها اإلجماعل فطبقت 

   الطوؿ والعرضأرجاء األرضل  وأشرقت منها في 
وقصيدته في الجممة قد حّمت مف الببلغة كّؿ   )..( 

 .(4)"ممنعل وحّمت وجها زها  الحسف أف يقتنع 

 Résumé    
 Cette étude tente d’éclairer la poétique de la 

structure sonore considérée comme système 

synthétique dépassant les notions du « son » et 

ses fonctions à d’autres valeurs profondes et 

précises. 

En effet, le « son » n’est pas seulement un moyen 

d’expression, mais plutôt une instance efficace 

au niveau de la structure poétique et rythmique 

et constitue les mouvements du langage et ses 

arrêts, essentiellement dans une perspective 

pragmatico-argumentative.  
Ainsi, cet article traite de la question du "son" à 

travers ses deux dimensions :    poétique   et 

rythmique, dans la mesure où il est considéré 

comme variante linguistique, susceptible de 

déclencher des écarts selon les choix demandés.   
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لقَػْد َمفَّ ا عمى } : قوله تعالى مف  (4)وقد اقتبس طالعيا -صّمى ا عميو وسّمـ  -وقد أنشدىا أماـ قبر النبّي 
ـْ وُيَعمّْمُ  ْف كانوا المؤمنيف إْذ َبَعَث ِفيِهـ َرسواًل مف َأْنُفِسهـ يْتُمو عمْيِهـ آيِتِه ويزكّْيِه ـُ الكتاَب والحْكمَة وا  ْف قْبُؿ مُه

 :(3)ومطمعيا(   1) {لفي ضبلٍؿ مبيف
 ؿِ ػُ َهػَدى بَأْحَمػَد َمنِّا أْحػمَد السُّب ُد  مػنَّػا باِعػِث الرُُّسؿِ ػْ اْلَحػم

التعّرض إلى وقد أقبمت عمى دراستيا مف منطمؽ أسموبيات االختيار، لتبييف  بعض جوانبيا الشعرية واإليقاعية، ب
دراسة متغّيراتيا الصوتية  بدعوى أّف كؿ متغّير ىو تمويف جديد لصورة الشيء، وتجديد لو، وأّف المتغّيرات تدخؿ 

 .إلى باب الحركة حيث تنامي اإليقاعات، وتفاعؿ التشكيبلت
 

 :الصوت واإليقاع - أّوال
جممة ممفوظات الخطاب، ال بّد ليا مف   الصوت جوىر التشكيؿ اإليقاعي، ذلؾ أف القرع المغوي المتمّثؿ في

السمع، وىو األثر الذي يحّدد طبيعة حركة اإليقاع، وتتنّوع الحركات ألّنيا أساس اإليقاع ومعدنو، فقد تكوف 
 .سريعة، أو متوسطة، أو بطيئة، أو أقرب إلى السكوف، فالحياة كّميا إيقاع، فإذا انعدمت حركتو انقطعت الحياة

سة في ارتباطيا بالتشكيؿ الشعري ، ومف ثـّ يكوف التركيز عمى البحث في المتغيرات  الصوتية تكمف أىمية الدرا
ر ألّنيا تشير إلى ةألفم حدوثيا  ينتيي بيا إلى االنزياح، وىو ما يزيد في قيمتيا الموسيقية واإليقاعية والداللي

حا، وتأثيره فّعاال،  وقرعو أكثر عموقا في تحوالت المسموع وتغّير ىيئتو وتشكيمو ، إذ يجب أف يكوف أثره واض
 .الذىف والقمب

فاالختيارات الصوتية عممية واعية نابعة عف بدعة التشكيؿ والتركيب ، فالمغة كّميا أصوات وضعت لترجمة 
أغراض المتكّمـ وتحقيؽ متصّوراتو، ومف ثـّ فيي تتفاعؿ في سياقيا مع المعطى الداللي والمحتوى العاطفي 

 .يوالتخييم
 : يموسيػػقػالتشكيؿ ال –2

ندرس التشكيؿ الموسيقي إلظيار مدى التناسب بيف الصوت والمعنى وعبلقتو باإليقاعر فالشعر أحد الفنوف 
أّنو بنية كّمية متفاعمة األجزاء في المستوى الصوتي، والصرفي، والتركيبي، : أي. القولية، ومادتو األصوات المغوية

قاعي، وىذا كّمو موصوؿ بالخياؿ الشعري الذي يفضي ببدعة القوؿ بفضؿ حركة والمعجمي، والداللي، واإلي
عادة التشكيؿ،  فاألشياء ليست شعرية إاّل بالقّوةل وال تصبح شعرية بالفعؿ إاّل بفضؿ المغةل "التغيير، والتحويؿ، وا 

 .(2)"فبمجّرد ما يتحّوؿ الواقع إلى كبلـ ل يضع مصير  الجمالي بيف يدي المغة
 :لوزف والقافيةا -أ 

نشير إلى أّف الوزف والقافية بنية موّحدة فبل وزف مف دوف قافية وال قافية مف دوف وزف، وىما امتداد لبنية واحدة، 
فالوزف يشمؿ القافية، والقافية ىي الجزء أو المقاطع التي تختّص بالتجانس، كتخصيص المصّرع، أو رد األعجاز، 

ليست غريبة عف الشاعرل إف لمنظـ  –الجرس والتناغـ  –وتية الجمالية إّف االعتبارات الص"ثـّ . وغيرىا
وذلؾ يدّؿ عمى أّف إيقاعا منتظما كفيؿ بدغدغة .. موسيقى تطربل فتدّؿ عمى المتعة التي نجدها في االستماع 

 .(3)"األذفل كما أف التكرار المنتظـ ألصوات بعينها يمّثؿ قيمة إمتاع ما
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 : متغيرات الوزف – 2
ىو ميزة الشعر العربي القديـ األولى التي تمّيزه مف غيره مف األشكاؿ التعبيرية الخطابية األخرى، ولذلؾ فيو مف و 

أىـّ مكّونات الشعر التي تمنحو دورة متوازنة عندما يأتمؼ مع الصوت والصيغة والتركيب، والداللة، فيتشكؿ 
 . اإليقاع

 .ات، وتناسب انتظاميا وترتيبيا، فالمناسبات الوزنيةوالتناسب الوزني ىو في األصؿ تناسب المسموع
 (4)األوزاف المستعممة عند أىؿ النظـ إّنما ىي مقاييس وضعيا المحدثوف قياسا عمى ما استعممتو العرب: أي

 .لمجاراة شعرىـ ومحاكاتو
اعي، بحيػث تتػػآلؼ ولػذلؾ سػيكوف التركيػػز عمػى وظيفػػة الػوزف باعتبػػاره فاعميػة مػػف فاعميػات التشػػكيؿ الشػعري واإليقػػ

الوحػػدات الوزنيػػة فػػي دورات تشػػّكؿ الكيػػاف الػػوزني الػػذي يػػنّظـ الػػدورة الكبلميػػة ويجعميػػا  متوازنػػة كّمػػا ولفظػػا، ألّف 
اسػتدعاء الػوزف يكػػوف بتخّيػر  األلفػػاظ والمعػاني التػي تتسػػاير معػو، ولػػذلؾ فالشػعر  رؤيػة وتشػػكيؿ وتفكيػر وتخييػػرر 

 .صادفةعممية واعية ال مجاؿ فييا لمم: أي
نظـ الشقراطسي قصيدتو عمى بحر البسيط، وىو البحر األكثر شيوعا واستعماال عند الشعراء العرب القدماء، لما 

 :ضربوفيو مف سباطة وطبلوة، و 
 فعمف -مستفعمف-فاعمف-مستفعمف    مففعِ -مستفعمف-فاعمف-مستفعمف     

وقد جرى ىذا في الزحاؼ البسيط ، ، تمّثمت ةميمم خضعت أجزاء  بحر قصيدة الشقراطسية إلى  تغّيرات صوتية 
 :التغيير عمى عادة الشعراء، وذلؾ بتفاوت نسب متغّيراتو عمى الصورة اآلتية

 : الشطػػػػػػر األّوؿ - 2
 ػػ  ػػػػ  ػػ (  ػػػػ: )  ىمستفعمف األول -

( 33)مانية وستيف مرة ، ووردت مخبونة ث( 48,12 %) بنسبة ( 34)وردت سالمة مف التغيير أربعا وستيف مرة 
 (.% 0,752)بنسبة ( 22)، وجاءة مطوية مّرة واحدة ( 51,128 %)بنسبة 

 ػػ  (ػػػػ  )ػػػػ  ػػ :  مستفعمف الثانية  -
 (.% 3,008)بنسبة( 24)أربع مرات  تْ نَ بِ ، وخُ ( 96,992 %)بنسبة ( 214)مّرة  ومائة صّحت في تسع وعشريف

 ػػ  ػػػػ(  ػػ)ػػػػ   : فاعمف األولى  -
 (.% 42,105)بنسبة ( 13)، وخبنت في ست وخمسيف ( 57,895 %)بنسبة ( 22) اصّحت في سبع وسبعيف موضع

 (ػػ) ػػػػ  ػػ  ػػػػ  :فاعمف الثانية  -
 (100 %)جاءت كّميا مخبونة  بنسبة 

 : الشطػػػػر الثاني - 3
 ػػ  ػػػػػ  ػػ(  ػػػػػ: )  ى مستفعمف األول -

بنسبة ( 33)، وخبنت ست وستيف مرة ( 50,376 %) بنسبة ( 32)ير سبعا وستيف مرة وردت سالمة مف التغي
(% 49,624  ). 
 ػػ  (ػػػػ  )ػػػػ  ػػ :  مستفعمف الثانية  -

 (.% 4,511)بنسبة( 23)، وخبنت ست مرات ( 95,489 %)بنسبة ( 212)صّحت في مائة وسبع وعشريف مّرة 
 ػػػػػػ  (  ػػ)ػػػػ   : فاعمف األولى  -
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 (. % 47,368)بنسبة ( 30)، وخبنت في ثبلث وستيف( 52,632%)بنسبة ( 22) اصّحت في سبعيف موضع
 (ػػ) ػػػػ  ػػ  ػػػػ  :فاعمف الثانية  -

 (.100 %)جاءت كّميا مخبونة  بنسبة 
 :ويمكننا حصر ىذه الدراسة اإلحصائية في الجدوؿ اآلتي

 الشطر الثاني  الشطر األّوؿ  الجزء
 مزاحؼ صحيح احؼمز  صحيح 

 (مرة 34) 2مستفعمف 
 (% 48,12 ) 

 (مرة خبف 33)
(% 51,128 ) 
 (.% 0,752( )طي 22مرة )

 (مرة 32)
 (% 50,376 ) 

 (مرة خبف 33)
(% 49,624 ) 

 (مرة 214) 3مستفعمف
(% 96,992) 

 (مرات خبف 24)
(3,008 %) 

 (مرة 212)
(% 95,489) 

 (مرات خبف 23)
 (4,511 %.) 

 (مرة 22) 2فاعمف
(% 57,895) 

 (مرة خبف 13)
(42,105 % ) 

 (مرة 22)
(%52,632) 

 (مرة خبف 30)
(47,368 % ) 

 - 3فاعمف
 

 (مرة خبف 200)
(% 100) 

- 
 

 (مرة خبف 200) 
(% 100) 

 
، والطي  ارئة عمى البحر في الزحاؼ البسيط، وقد اقتصر عمى الخبف في األغمبالتغيرات الصوتية الط تجّمىت

في البيت الرابع والسبعيف ل وقد دخؿ عمى مستفعمف األولى مف الشطر األّوؿ فأصبحت ) في موضع واحد
 (.ُمْفَتِعُمفْ 

يقاعية ترتبط بالمحور المعجمي ، ، والصرفي، والنحوي، والدالليوتدّلؾ ىذه التغيرات عمى وجود قّيـ صوتية وا 
لمشاعر، وخيالو، وقّوتو التعبيرية القائمة عمى  بحيث تتشّكؿ صور إيقاعية متغايرة ومتنّوعة تتعّمؽ بالجانب النفسي

نظاـ المغة، وقدرة ب  -أيضا -االنتقاء واالستبداؿر وال تقتصر ىذه التحوالت عمى الوزف فحسب، بؿ تتعّمؽ  
فيتأّكد الجماؿ اإليقاعي في مغايرة . الشاعر عمى التصوير، واإليحاء، والتعبير عّما في نفسو مف أفكار وخمجات

-فَقَدُر المعنى  .(22)، وحدس العبلقات الخفّية بيف األشياء، وتتجاوز الموجود إلى المحتمؿ أو الممكفالمألوؼ
احتاج إلى الحذؼ واالختصار في الوزفر ليكوف المعنى دقيقا، أو يكوف ىذا المعنى المعّبر عنو قميؿ في  -ىينا

حاولةل أو يكوف لمشاعر اختيار أف يورد المعنى يتمّكف الخاطر مف إيرادها موزونة إاّل بتعّمؿ وم"المساف، فبل 
 .(12)"في عبارة مخصوصة لكونها بارعة في نفسها ل أو بالنسبة إلى ما يميها

 : متغيرات القافية – 3
تعد القافية جزءا ميما في الدورة اإليقاعيةر ألّنيا عنصر مف عناصر اإليقاع، فيي بتوّحدىا مف أّوؿ البيت إلى 

دة تضمف تكرارا صوتيا منتظما، وبيا يتكامؿ اإليقاع، ومف ثـّ فاإليقاع ىو ذلؾ الكّؿ المتكامؿ آخر بيت مف القصي
المتفاعؿ الذي يعطي الخطاب الشعري حركة متنّوعة، إذ ال بّد لكّؿ إيقاع مف مسموع يحّدد طبيعة حركتو 

 .ت وحدة إيقاعية مستقّمة بذاتيا،وبخاصة ىي آخر ما يسمع مف البيت، وعمييا تكوف الوقفة أو السكت، ليكوف البي
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فالقافية داؿ مندمج في نسؽ الخطاب مرتبط بالسياؽ وال ينفصؿ عف بقية األجزاء، وبيذا االندماج يّتسع اإليقاع 
مف الجزء إلى الكّؿ ، ويتفاعؿ مع األنظمة المغوية الصوتية والصرفية، والتركيبية، والداللية تفاعبل  يجعؿ مف 

 .دالة ر ألّنو يتّوج بوقفة صوتية، وداللية، ووزنية البيت وحدة إيقاعية
الحروؼ  في الصفة، فأكثر مفأراد الشاعر العربي أف يوّفر لموسيقى قافيتو رنينا عاليا، ممتدا في الزمف، متماثبل 

والحركات التي جانس بينيا في أواخر األبيات، ممتزما بعضيا بأعيانيا، وممتزما بعضيا اآلخر بنظائرىا التي 
وتتفاوت قيمة ىذه الحروؼ تبعا لتفاوت قيميا الصوتية ووجوب التمسؾ  )..(تعطي جرسا قريبا مف جرسيا 

 .(21)بيا
أّنيا تشمؿ : أيل لقب المتراكب قافية مطمقة مجّردة مف التأسيس والردؼ، يطمؽ عمييا،إذف ، تخيمر الشقراطسي 

ولكنميا غير ثابتة ل (0III0I)ي مستوى الوزف مستقّرة ف فيي. ثبلثة متحّركات بيف الساكنييف األخيريف
يقاعيار ألنميا تتعّرض إلى عّدة تغّيرات تجعميا في تفاعؿ مستمّر، إذ ىي كممة، أو  صوتيا،ودالليا، ومعجميا، وا 

 .بعض كممة، أو أكثر مف كممة
 : كمػمات القػػوافػي - أ

وردت كممة،   إذمنيا القافية ، فيي متغّيرة ومتنّوعة،  نعني بكممات القوافي المداخؿ المعجمية المنّظمة التي تتأّلؼ
، وىذا ما يؤّكد خضوعيا إليقاع  القصيدة ونظاميا الصوتي، (كممة+ كممة، وكممة+ مقطع )وأكثر مف كممة

 :والمعجمي، والداللي الذي ينتج حركة غريبة ومثيرة،ويمكننا تبييف ذلؾ كما يأتي والصرفي،
 

 ية أكثر مف كممةالقاف القافية كممة واحدة
 كممة+ كممة  كممة+ مقطع  

 ـ 15 ـ 9: ـ 42
 

تخضع القافية لممحور الصرفي الذي يجعؿ بنية كمماتيا تتأثر بالتغيرات الصرفية المؤثرة في الكممة، فيي إّما  أف 
مما أسماء (وزف ُمْفَتِعػؿ)سماء الفاعميف ألفعاؿ مزيدة عمى أتكوف كممة واحدة  مكّونة مف  مفاعيؿ ألفعاؿ ، وا 

، األمر الذي يفرض عمييا تغّيرات في مستوى الصوت أو الكممةر ألّف كّؿ تغيير صرفي (ُمْفَتَعػؿ)مزيدةعمى وزف 
مما أف تكوف كممة . يمحقو بالضرورة تغيير صوتي تكوف في الغالب دالة عمى المصدر، أو عمى جمع مف  -وا 
يسبقيا مقطع مف الكممة التي قبميا، وغالبا ما تكوف  -..( ل ُفَعؿل ِفَعؿَفَعؿ ل ُفُعؿ)جموع التكسير الدالة عمى الكثرة

العبلقة  النحوية بيف ىاتيف الكممتيف دالة عمى اإلضافة ، أو النعت، أو تكوف الكممة التي بعد المقطع مسبوقة 
ذا : )مواضعمف كممتيف ،وقد ورد ذلؾ في ثبلثة  -أيضا  -وتتكّوف القافية  . بحرؼ جّر، أوعطؼ ، أو جـز

، اتمصؿ  فييا حرؼ (جار ومجرور)، ووردت مّرة واحدة شبو جمؿ ( 7:/ذي حوؿ)،( 51/حيف تمي)، **(7/ميؿ
 :في قولو( فيو عمي)القافية ( عمي)ر لتشّكؿ مع كممة (الياء)بالضمير ( في)الجّر 

 (11)عِمي مقاـِ ُزْلفى كريـٍ قْمَت فيِه     عَرْجت تْخَتِرُؽ السَّْبَع الطّْباَؽ إلى 

النغـ  "، فيو يجعؿ الكبلـ الموزوف ذا (لمجرىا)مستوى القافية في الرّوي وحركتو  في األىمّية الصوتيةوتكمف 
يثير فينا انتباىا عجيبا، وذلؾ لما فيو مف توّقع لمقاطع خاصة تنسجـ مع ما نسمع مف مقاطع تتكّوف  "الموسيقي
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 تنبو إحدى حمقاتيا عف مقاييس األخرى والتي تنتيي بعد عدد معّيف منيا جميعا السمسمة المّتصمة الحمقات التي ال
 .(20)"القافية"مف المقاطع بأصوات بعينيا نسّمييا 

ذلؾ حاجة القافية إلى تحريؾ  إفم معظـ التغّيرات الصوتية في كممات القوافي نابع مف إطالة الحركة األخيرة، ومثؿ
ر ألّف  ما يساعد عمى قّوة الوضو  وىو ما يجعؿ  ل(الروي)حرؼ بعينو في القصيدة  ح السمعي تكريرالمجزـو

جماؿ  ير ألفّ اإليقاع  تشكيؿالفي  السمعي  قيمة األثروقد عّوؿ الشقراطسي عمى . قّيما "القافية منبورة نبرا دالليا
في بعض  -قياوخر  التركيبي، والداللي، و  الصوتي  تحّكـ إيقاعيا  في المحور  فييكمف القافية في الشقراطسية 

ىذا التنوع الذي تقّدمو المتغيرات اإليقاعية تحّطـ  -وصرفيا لبعض األبنية صوتيا المغة، وتغييرىا لنظاـ-األحياف
 . (24)آلية اإلدراؾ، ويكوف مقوما أساسا في التأثير الجمالي

 :ة ػة والدالليػالوقػفػة الصوتي - ب
ذاتها ال تعدو أف تكوف  المتكّمـ نفسه ل فهي في حدّ الوقفة في األصؿ حبس ضروري لمصوت حتَّى يسترجع "

ر ألّف فيـ الخطاب الشعري يتوقؼ عمى (21)"ظاهرة فزيولوجية خارجة عف الخطابل لكّنها محّممة بداللة لغوّية
ة تعييف عبلقات الترابط المتغّيرة التي توّحد عناصره، وال يكوف فيميا يسيرا إاّل إذا أضيؼ إلى الوقفة الصوتية وقف

ف لـ تكف الوقفة ضرورية "بوقفة قد تطوؿ أو تقصر،  يتبع كّؿ بيت مف أبيات القصيدة إذ ،(23)داللية حتى وا 
بدعـ إيجابيل فبل شّؾ تفكؾ نسؽ الوقفة يؤدي إلى تفّكؾ نسؽ  -ال ريب -لتمفصؿ الخطابل ففّنها تمّد  
البيت، بؿ نياية البيت ىي التي تحّدد القافية،  فميست القافية ما يحّدد نياية. (22)"الخطاب الشعري تفكيكا محدودا

  النبر  بوقوع  صفتيا إالم   إنياء البيت فحسب ، بؿ إّنيا ال تكتسب  عمى وىي في حّد ذاتيا ليست عاجزة 
تعد عنصرا أساسا لموزف في التشكيؿ اإليقاعي بقدر كاؼ مف التناسب واالنسجاـ،  المنتظـ بترددىا ، وىي(23)عمييا
حوافر  اطمبوا الرماح ففّنها قروف الخيؿ وأجيدوا القوافي ففّنها: " ر حاـز القرطاجنى عف ىذا الرأي بقولووقد عبّ 

 .(24)"عميها جريانه واّطراد لوهي مواقفهل ففف صّحت استقامت جريته وحسنت مواقفه ونهاياته: الشعرل أي
  :وبياف ذلؾ في مايأتي

  
مف  تكتمؿ كّؿ وقفة  صوتيا ودالليا، وىي كّميا تخضع إليقاع البيت ونظامو، فتماـ معنى البيت يمكِّف الشاعر

فالشاعر ينتقؿ مف حدث إلى حدث،  إيقاعية تبرز مواقفو الشعورية والعاطفية، استرجاع  أنفاسو، فيكوف ذلؾ وحدة
ومف فكرة إلى أخرى، بحيث تتداعى األفكار، فتفيـ في كّؿ بيت معنى إجمالي يقترف بالذي بعده، كاإلشعار 

مة إيقاعية ىامة، يّتضح أف لمقافية قيمف ىنا و  باألماف، والرحمة، والعفو، والطيارة واإلكراـ، والوقار والخشوع،
المقؿل الوجؿل مشتمؿل ) فالقوافي أو كممات القوافي ،ودورا معنويا متمّيزا، لكونيا توقفا يشير إلى نياية البيت 

لتماـ إّنما كاف  السكوت عندىا تشير إلى لحظات  استرجاع ، إذ  كما اإلدراؾ والفيـ،  تحّقؽ آليات( الّزلؿل مكتمؿ

ْفِح َصْفحا عف طوائِ       ِمِهـْ أْضرْبت بالصَّ

 ُأتيح لها أرحاـ  جَ ػواش ِحْمتَ رَ 

 َلَطؼٍ   ؿِّ كريـِ العفِوذيكعاُذوا ب       

 بلقًا وأطهرهاػأخْ  أزكى الخميقةِ  

 َخَفرٍ  زاف الخشوَع وقػاٌر منه في      

 (214)مقيؿ النَّْوـِ في الُمَقِؿ  ؿَ َطْواًل أطا
ْوِع والوَجؿِ   (215)تحت الوشِج نشيُج الرَّ

 (216)مْشَتِمؿِ   جه بالتَّوفيِؽ الو  مبارؾ    

 (217)ذوي الزَّلؿِ  عف ـر الناس َصْفًحاكوأ  
 (218)أرؽُّ مف خفِر العْذراِء في الِكَمِؿ     
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لممتغّيرات اإليقاعية المرتبطة بالمواقؼ الوجدانية  تنشيط وفي الوقت نفسوالمتكّمـ،  المعنى وتوفيتو بأصوؿ مقاصد
التجانس الصوتي ، ذلؾ أّف والعاطفية، والدفقات الشعورية التي تمؤل صدر الشاعر، وتفّجر خيالو شعرية وجماال

ليست مشّتتة، بؿ تنمو بتضافرىا  وحدات لسانية متخّيرة، ولكّنيا (المقؿل الوجؿل مشتمؿل الزلؿل الكمؿ)المتكّرر 
انتباىنا، ويشعرنا بنغمة موسيقية ذات إيقاعات  يمفت  مع عناصر الخطاب األخرى وتنتظـ في سياؽ بإمكانو أف

جّذابة، ولذلؾ اكتسبت القافية صفتيا مف موقعيا، فوضعت في نياية مباشرة لتتمقى نبرا خاصا، فنياية القافية 
ع حرؼ الروي يجعميا أقوى الحركات إسماعا، وبيذا الوضوح يوقؼ عمييا، ولكنيا بحركة طويمة ناتجة عف إشبا

 .تتّكرر بعد فواصؿ زمنية محّددة

 
 :األصوات المكّررة وعبلقػتػها بالػمعػنى  -ثانيا 

نبحث في مسألة العبلقة بيف الصوت والمعنى انطبلقا مف فضاء التكرار الذي يصّور االنفعاالت النفسيةر 
إّف .(12)الوثيؽ بالوجداف، فالمبدع ال يكّرر إاّل ما يثير اىتمامو، وال يكّرر إاّل ما ييدؼ نقمو إلى مخاطبيوالرتباطو 

بداعية ، سواء أقصد الناظـ  ما يتكّرر مف األصوات في بعض الّنصوص األدبية غالبا ما يكوف ذا قيمة فّنية وا 
يت شعري، أو جممة، أو عبارة، ىو أمر جدير فربط الصوت المكّرر بالمعنى مف خبلؿ ب. ذلؾ أـ لـ يقصد

 .(12)باالىتماـر ألّف ذلؾ لو عبلقة وطيدة بالصناعة األدبية وموسيقى الشعر
 :تكرار الصوت المفرد  - 2

مادة أصواتو توزيعا محكما في السمسمة الكبلمية، ودوره ىو إنشاء التركيب الصوتي المتناغـ،  الشقراطسي يوّزع 
تخّير الشاعر توظيؼ الصوت المفرد بعناية شّكبل انسجاما في المسموعات المتراكمة، لذلؾ ذلؾ أف الممفوظ  ي

 :فائقةر ويتبّيف ذلؾ مف خبلؿ صوت القاؼ كما في قولو 

 (36)َمَقاـِ ُزْلَفى َكِريـٍ ُقْمَت ِفيِه َعِمي     ىػَعَرْجَت َتْخَتِرُؽ السَّْبَع الطَّْباَؽ ِإلَ 
تفخيما لمموقؼ، وتعظيما لرحمة المعراج، التي تحمؿ معاني السمّو والتعالي، ذلؾ أّف  لكبلـاتكرار القاؼ  أكسب

 :وفي قولو   .ىذا المقاـ العمّي لـ يصمو إاّل المختار لو
 (93)ِبَفْيِض َسْجٍؿ ِمَف اآلَماِؽ ُمْنَسِجؿِ                 ـْ ِبَبكَّػَة ِمْف َباٍؾ َوَباِكَيةٍ ػَفكَ 

قد أفضى ، و (بّكة)االنفجارييف الكاؼ والباء في ىذا البيت حاؿ البكاء المحّدد بالمكاف  عّينت مصاحبة الصوتيف
ىذا التشكيؿ إلى إثبات  حركة إيقاعية توحي بالذىوؿ ، حيث المكوث والسكوف مف أثر األلـ والحزف  الذي خّمفتو 

 .صدمة اليزيمة، ومرارة المصاب في معركة بدر

 
 (235)َدَخؿِ  َوالَ  َصفَو اْلِوَداد ِببَل َشْوبٍ         الّمه َقْد أْصَفْوُت فيَؾ َصًفاَيا َصْفَوَة     :وفي قوله 

لَوَواِصْؿ ُكؿَّ َصاِلَحةٍ                  (244)َواأُلُصؿِ  اإِلْصَباحِ  َعَمى َصِفيَّْؾ ِفي       َواْصَحْبلوَصؿّْ
، وأّف مقامو مقاـ دعاء واإلخبلص، والودّ معنى الصفاء ، والنقاوة،  -وىو صوت ميموس  -الصادأفاد تكرار 

 .ورجاء وأمؿ يدّؿ عمى صفاء السرير ، وصدؽ المحّبة، وىو ضرب مف الرّقي الصوفي في مقاـ المحّبة
 (43)َبْعَد الَمَضرَّة  ُتْروي السُّْبَؿ ِبالسَّػَبؿِ     َتِحػيٌَّة أْحَيِت اأَلْحَياَء مْف ُمَضرٍ       :أّما في قولو 

 (241)أْحػَبى ِبُحّبَؾ مْنَؾ أْفَضَؿ النَّْحؿِ    اْلُحػبَّ َعمّْي ِإْذ َنَحْمُتَكهُ  َنَحْمُتؾَ 
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أفاد تكرار حرؼ الحاء في البيت معنى الحياة والخصب، إذ عادت الحياة بعد الجدب، وىو تحّوؿ في الحياة مف 
وسرعاف يمبس  .ىذا المعنىالسيف والتاء إلفادة :قد صاحب حرؼ الحاء صوتاف ميموساف البوار إلى النضارة،

 .كبلمو بمباس الصوفي إلظيار مقاـ المحّبة العمّي، وىو مف أعظـ المراتب عند الصوفييف
يحاوؿ الشقراطسي ربط األصوات بحسف جرسيا، وحسف إيقاعيار لتظير في بناء تمتزج داخمو المعاني مع  و

 :كما في قولوموسيقى األصوات 
 (218)أرؽُّ مْف َخَفِر العْذَراِء ِفي اْلِكَمؿِ      ي َخَفرٍ اٌر منُه فِ ػَزاَف اْلخشػوَع وق

ىو منتيى  ، بؿالرقيؽلحياء ا وىي عبلمات بالوقارفقد تكّرر الراء محدثا نغما موسيقيا شّكؿ إيقاعا ذا داللة توحي 
   .أشّد مف حياء العروس العذراء الحياءر حتمى إنمو

 :ة ػتكرار األصوات مجتمع - 3
ّمعات الصوتية في ىذا المقاـ بالسياؽ، أي أّف القيمة الصوتية، وما يطرأ عمييا مف تغيرات وتحّوالت ال ترتبط التج

 .بدم أف تكوف مرتبطة بسياقيا، وىذا ىو الذي يعينيا عمى تشكيؿ الداللة المقصودة، أو التي يتكّيؼ معيا المتمّقي
 : التجنيس –أ 

أفم أساس العبلقات فيو : بلؼ تّتفؽ فيو األلفاظ وتختمؼ المدلوالت، أيالتجنيس فّف عماده معيار التناسب واالخت
وىذا يمنح التجنيس إمكانية التشكيؿ الشعري، فيعطي التوافؽ في الجرس . يقـو عمى التوافؽ واالختبلؼ معا

  التوافؽ  يكوف و. المعنى  في متباينيف   الصوتية القيمة  في   والنغمة إيقاعا يجعؿ المتجانسيف عالميف متناسبيف
ويكوف االختبلؼ في  –في بعض المقاطع، أو الفونيمات –المتجانسيف في الجرس والنغـ كّميا أو جزئيا المفظيف بيف

المدلوؿ واضحا، ومف ىنا تتعّدد أنواع التجنيس، فينشأ عنيا التنّوع في اإليقاعات، وىذا داللة عمى أّف تغيرات 
ذا لـ يك"التجنيس تغيرات معنوية، ف المعنى قد استدعى اإليقاع ل ولـ يكف اإليقاع وليد المعنىل فبل خير في وا 

 .(11)"هذا التجنيسل بيف كممتيف منفردتيف أو في السياؽ
فحسب، بؿ عمى السياؽ أّف يعطييما القدرة عمى التشكيؿ  فووظيفة التجنيس ال تكوف بيف المفظيف المتجانسي

متوّقعة، أوغير متوّقعة، : ات المغوية التي يوّظفيا المبدع بطرائؽ متعّددةفالتجنيس مف اإلمكان. الشعري واإليقاعي 
أو مفاجئة، أو مستفّزة، أو مشّفرة وىذا لغايات تواصمية، أو إمتاعية، أو إقناعية، أو تأثيرية تتحّدد في سياقاتيا 

 .مقصد الشاعر، أو يقاربوالواردة، ولفيـ البعد التداولي لمتجنيس نستعيف بالتحميؿ والتأويؿ  بما قد يوافؽ 
أي أّنيا دواؿ متشابية ذات  ،(10)وىو اّتفاؽ المفظيف في الحروؼ والييئة والترتيب :(التاـ)تجنيس المماثمة  – 2

مدلوالت مختمفة تقـو عمى المضارعة الصوتية، الناتجة عف مبدإ المحاكاة الطبيعية، والتي تنسجـ مع الخياؿ 
 :مف خبللو الشاعر عف أفكاره وأحاسيسو ا يعّبروالصورة، فتشّكؿ إيقاعا محّدد

 (2)ؿِ ػُ َد السُّبػْحَمَد َمنِّا أْحمَ أَ َهَدى ب                   ُد  منَّػا باِعِث الرُُّسؿِ ػاْلَحْمػ             
 (78)ِمْف َوَجؿِ  تِ اْلَوقْ  َوَشاَب َشْيَبُة َقْبؿَ                     ةٍ ػَغاَدْرَت َجْهَؿ َأِبي َجْهٍؿ ِبَمْجَهمَ   

 (232)َقْبُؿ ُصُدوُر اْلِبيِض َواأَلَسؿِ  بالشَّْرؽِ                َوُسؿَّ باْلَغْرب َغْرُب السَّْيِؼ ِإْذ َشِرَقتْ       
، فتظيراف في شكؿ موّحدفي البيت األّوؿ في المادة الصوتية، والوزف الصرفي، " ََ أْحَمدََ ، أْحَمد" تّتفؽ الكممتاف 

إاّل أنيما تختمفاف مف حيث المعنى، فاألولى يراد بيا اسـ النبّي صممى ا عميو وسّمـ ، ويراد  اؿ فييما واحد،الد ألفّ 
 الحمـ، األولى فداّلة عمى الطيش التي ىي ضّد العمـ أو" َجْهؿ"أّما كممة. (14)بالثاني الطريؽ المحمود الموافؽ

 .أس الكفر في قريشر " أبو جيؿ "الثانية  فيي اسـ َعَمـ " َجْهؿ"و



 3122ديسمبر  – :3عدد         الثقافة واألدب   و في اللغات التواصل

 

196 

 

، فيكوف (11)سيؼ فيراد باألولى الناحية أو الموضع والمكاف، وتدؿ الكممة الثانية عمى حدّ ( َغْرب،  َغْرب)أمما 
صغاء  الشاعر بيذا قد وّظؼ الكثير مف مثؿ ىذه الكممات، إذ تكمف أىمّية ىذا التوظيؼ في أّنو يحدث ميبل ، وا 

ـّ جاء والمراد به آخر ل كاف لمّنفس تشّوؽ إليه وألّف المفظ المشترؾ إذا"إليو ر   .(13)"حّمؿ عمى معنى ل ث
 :المحػّرؼ  تجنيسال - 3

 :(13)، أو أف يقع االختبلؼ في الحركات(12)وىو ما اّتفقت فيو الحروؼ دوف الوزف رجع إلى االشتقاؽ أـ لـ يرجع

ـُ   (41)النَّْبِت ُمْكَتِمؿِ  يِر َضافِ وْ َزْهًرا مَف النَّ                 ُزْهٌر مَف اْلنُّوِر َحمَّْت َروَض أْرِضُه
 (43) َبْعَد الَمَضرَّة ُتْروي السُّػْبَؿ ِبالسََّبؿِ                  رٍ ػَ َتِحػيٌَّة أْحَيػِت اأَلحَياَء مْف ُمض

 (76)    النََّقؿِ َوُعقُّْموا َعْف َحَراِؾ اْلنَّقْػِؿ بِ       أْعَمْيَت َجْيًشا ِبَكؼٍّ ِمْف َحًصى َفَجَثْوا
 (87)    َوَقْمُبُه ِمْف َغِميِؿ اْلغِػؿّْ ِفػي ِعَمؿِ                   ؿٍ ػأْوَصاُلُه ِمْف َصِميِؿ اْلُغػؿّْ ِفي ِخمَ            

ىو تغيير صرفي لحقو و في عّدة أحرفيما، ولكّنيما تختمفاف في الشكؿ أو الوزف، "  ُزْهر ل وزْهراً "تّتفؽ الكممتاف 
 ،الضياء  : أريد بيا   البياض الناصع، و   يير صوتي،  فأّدى إلى تغيير الداللة في كّؿ كممة، فُزْىر تعنيتغ

. ونجد في البيت نفسو كممة النُّور التي تعني الضوء المنير ، ويقصد بالزمْىر نْور النبات،(الضوء)والتؤلأل، والنور 
الصوتي في كثير مف المواضع ، ومف ذلؾ تغيير الصوائت  ريكما يوجد التغيزىر النبات والشجر،  :والنمْور
متغّير الصائت ، فالسيف المضمومة ، والباء الساكنة ،  حالتا إلى "  السُّْبؿ"فالداؿ األّوؿ  ل"السََّبؿ"و" السُّْبؿ:"في

: أي. (14)ف السحاب واألرضالمطر بي :والسمَبؿ ل"الزرعة المائمة"، إذ السُّْبؿ ىو السُّْنبؿ "السََّبؿ"صائتيف مفتوحيف
الماء النازؿ مف السماء قبؿ بموغو األرض، وقد خمؽ ىذا التجنيس حركة إيقاعية تشعرنا بالحركة والحياة ، إذ إّنيا 

 عقد العبلقة بيف كّؿ الكممات المتجانسةر : أي.والجدب الحياة ، وعودة الخصب بعد القحط  تدّؿ عمى تواصؿ
، والنمَقؿ الدالة عمى الحصى تجانس صوتي بارز واقع في (02)النْعؿ الَخَمؽ أو الخؼّ التي تعني  "النَّْقؿ"ففي  

استدالؿ عف سكوف  ، وىو"عّقموا عف حراؾ"القافية، وىو أمر مثيرلبلنتباه ، إفم ىذا الترجيع وّلد معنى العجز 
، ويقصد بيا الغميؿ، (02)لعطش وحرارتوفتعني شّدة ا "ُغَمؿٌ "وأمما الحركة اإليقاعية لئلشارة إلى الدىشة والتعجيز 

عمى الجرياف الدائـ، وىو ما وّلد حركة إيقاعية توحي باستمرارية الجدب الذي يصنعو الغيظ واألسى،  "َغَمؿٌ "وتدّؿ 
الدموع ، وىو إيقاع يكشؼ عف انفعاالت شديدة توحي بالغيظ والحزف  ذرؼواستمرارية الخصب الذي ينتجو البكاء 

شّكؿ لدينا صورة تشعر المتمّقي بالطمأنينة والسكينة بفضؿ اإليماف، وىي حركة سريعة نستشعر فييا والمعاناة، تت
 .سرعة االنتقاؿ مف الجدب إلى الخصب

المعاني مف خبلؿ تأّثره  إفم ىذا النوع مف الجناس الذي تختمؼ مدلوالتو مف أثر االشتقاؽ  يؤدي إلى تغيير
 .، وتعبيرية ، وانفعالية متفاوتة بتفاوت المواقؼ النفسية ، والدفقات الشعورية  بالسياؽ الذي يحمؿ شحنات إيقاعية

 : (43)المصّحؼ  لتجنيسا - 0
الثانية، نحو التخّمي، ثـّ  ر نقط كممة كانت عيفيّ وىو تشابو في الخّط بيف كممتيف فأكثر، بحيث لو أزيؿ، أو غ

ـّ التجّمي  *.نوع في معالجتيا لمنظـ الخطّية لمغاتوقد تناولت المسانيات ىذا ال. التحّمي، ث
متوقع، ولكّنو ال يبعث عمى  إفم التصحيؼ مف العوامؿ التي تكسر رتابة اإليقاعر ألفم ترديد الصوت فيو غير

في عممية التخييؿ، ويخمؽ فيو القدرة  الممؿ والضجر في نفس السامع ، فبمحاكاة ىذه األصوات يغرؽ الشاعر
 :ستحضارىا ، ومثؿ ذلؾ قولو عمى تمّثؿ األشياء وا
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 (4)    ِفي اأَلْعُصِر اأُلَوؿِ  َوَرَوْوا         َعمما  َرَأْوا  أْىِؿ اْلُكْتِب َقْد َوَرَدتْ  أْخَباُر أْحَبارِ             
 (12)   ٍر أْكَرـَ اْلَبَدؿِ َعْف ِصْدِؽ َبْذٍؿ ِبػَبدْ                   ُبِذَلتْ ْمِد ِإْذ ػِفي اْلخُ  ُبدَّْلتْ ِبْأْنُفٍس           
ـٌ ِبُمػثَػاِر النمقْػِع             (22)    ُمْشػَتِعػؿِ ِبَجاِحـٍ ِمْف ُأَواِر النماِر                             ِغؿٌ ػُمْشتَ َوَجاِث

 (21) َي الشماِرِب الثمِمؿِ َمشْ  َيْمِشي ِبِو الذُّْعرُ                   ًقاػَ َحنمػُْشَرًبا  َخْنًقاُيَقاُد ِفي اْلَقدِّ 
 "أخبار وأحبار" اوالتصحيؼ نوع مف التجنيس يمحقو تغير النقط في الكممة أو إزالتو أو إضافتو ، فكممت

المتجانستاف مختمفتاف في المعنى، فإزالة النقط مف الخاء أصبحت كممة أخبار أحبارا، فتغّيرت داللة كّؿ كممة، 
، وسّموا بذلؾر ألّنيـ يعمموف تحبير الكبلـ، أي (00)الييود ع َحْبر، وىو العالـ مففاألخبار جمع خبر، واألحبار جم

وىو مف عمؿ الشاعر وقدرتو عمى التحويؿ والتشكيؿ، فيو يظير ممكتو . تزّينو وتحّسينو ، فيحّرؼ عف أصمو
 .التعبيرية والتخيمية الكاشفة عف فاعميات الصورة الشعرية، واإليقاعية في الشقراطسية

وقد نتج عف ذلؾ  إيقاع يجّسد طبيعة الحياة الوثنية الزائفة  الضالة ، أثبت مف خبلليا الشقراطسي مواقفو النفسية، 
 .فأوحى ببطبلف ىذه العبادة الَغِويمة

ؽ إيجاد الفر ويدفعو إلى انتباه المتمّقي، و  يثيربإضافة النقطة عمى الداؿ فقد  "البدؿ ل البذؿ"ل "بذلت"و " بّدلت"أّما 
وىو تصوير مناسبر  ل"مشتِعؿ" ، فأصبحت"مشتغؿ " النقطة مف حرؼ الغيف في  ةزالإكو  المعنوي بيف المفظتيف ،

إشعار يجمع بيف الحيرة والقمؽ والتوّتر استدالال عمى ألّنو حّوؿ المعنى مف االشتغاؿ والكمؼ إلى االشتعاؿ، وىو 
 .وقع النزاؿ وشّدتو 

 :الزائػد التجنيس - 5
: أو كالنقص كقولؾ ل"وجدي جهدي"و َعَواٍص َعَواِصـ :حرؼ كقولؾ باعتبار الزيادة أو النقصاف كزيادة وتسميتو 

 .(04)، ويسّميو ابف رشيؽ مضارعا -رأي الجرجاني -بالناقص  التجنيسويعرؼ ىذا مساؽ، وساؽ، 
متجانسة ر لتكوف قوّية وقد استطاع الشقراطسي اإلجادة في تنويع المعاني بوضع الفروؽ المعنوية لمكممات ال

 :العموؽ بالذىف ، ومف ذلؾ قولو 
ـُ َفَما َكؼّ إْذ  َكفَّْيؾَ َصعمْدَت  ْبتَ     ََ اْلَغَما  (13)اْلَواِكِؼ اْلَيِطؿِ  َصْوبِ بِإالم  َصوَّ

دة ياراحة اليد ، وكؼم الغماـ  بمعنى توّقؼ، حدث االختبلؼ في المعنى بز   "الكؼّ "فأمما كفيؾ ، فالواحدة منيما 
، والكاؼ الدالة عمى المخاطب،وقد شّكؿ ىذا التجانس صورة الداعي المتضّرع، حرفي الياء الدالة عمى المثنى

، الذي "صّوب"فيتصّوره المتمقي  رافعا يديو إلى السماء، ويقابؿ ىذا المستوى التعبيري مستوى آخر يتمّثؿ في الداؿ 
ورد  (01)الداؿ عمى المطر النازؿ" صْوب"بيا اإلصابة في الدعاء، وبمعنى التوّجو، والتضّرع، والدعوة، فأراد  جاء

 .(03){أو كصّيب مف السماء}    :في قولو تعالى 
 : التػرصػيع -ب 
الوزفل مأخوذ مف ترصيع العقد ل وذلؾ بأف تكوف في إحدى جانبي العقد مف  فيوهو أف تّتفؽ ألفاظ القرينتيف "

 .(03)وىو توازف األلفاظ مع توافؽ األعجاز أو تقاربيا. (02)"الجواهر مثؿ ما في الجانب اآلخر
يوّلد إيقاعا  تتجممى القيمة الشعرية لمترصيع في بنائو عمى التماثؿ المقطعي، إذ إّف التكرار المتشابو لممقاطع
تركيزه عمى ما موسيقيا ونغميا متمّيزا ر ألفم المقاربة بيف أجزاء الكبلـ وتشابييا تؤدي إلى جمب انتباه السامع  و 

 :ويسمع، ومثم
 (02) وكّؿ نْوٍر نضيٍد مونػٍؽ خِضؿِ       مف كّؿ غْصٍف نضيٍر مورٍؽ خضرٍ 
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وتجانسيا صوتيا مع مخالفة  ، واّتفاقيا،ت ألفاظوبفضؿ تساوي بنيا -ىينا -تتجممى الطاقة اإليقاعية لمترصيع 
 (.نضيد، مونؽ، خضؿ= نضير، مورؽ، خضر :)معنوية بارزة 

 (69)ُمْخَتِصٍر ِباْلسُّْمِر ُمْعَتِقؿِ  ِباْلِبيضِ      ُكؿّْ ُمػْهَتِصػٍر لّمِه ُمْنتَػِصرٍ ِمػْف 
 .وردت عمى وزف واحد، ومتوافقة صوتيا، وصرفيا ونحويا" ميتصر، منتصر، مختصر معتقؿ" إفم الكممات 

، فتفاعمت ا، واختمفت معانييااوي بنية ىذه الكممات وزنا وصوتوقد أّدى ىذا التوازف الصوتي المتجانس إلى تس
 ،وىو إشارة إلى تجانس واضحالحركات اإليقاعية، إذ إّف قيمة ىذه األلفاظ تتحّدد مف خبلؿ ىذا الترجيع المتشابو، 

فأبرزت حركة قوّية حّؿ فييا الفعؿ محّؿ القوؿ، وىو راجع إلى حديث الشاعر عف الحرب وتوافؽ في البنيات 
 .والقتاؿ

ـٌ غْيُر َواَل ِمَف النُّ  ْنِج ِجْذٌؿ َغْيُر ُمْنَجِذؿِ     ُمْنَجذـٍ  وِب ِجْذ  (:22)َواَل ِمَف الزّْ
وىو ما أدى إلى حصوؿ " ل منجذؿجذـمن"، و"جذـ ل جذؿ"إفم التوازف المفظي والكّمي في ىذا البيت يتبّيف في 

عمى وجود تناغـ صوتي إّف ىذا التوازف المتقابؿ في بنية البيت يبعث تطابؽ صوتي عمى مستوى األلفاظ، 
تماـ إدراكو وتأويمو ونتيجة . متوازف، وتوافؽ في الجرس الموسيقي الذي يستيوي المتمقي ويفرض عميو اإلسماع، وا 

 . والتفّرد يوحي باألصالة إيقاع ىذا التشكيؿ خمؽ
ـْ ُتْسَتؿَّ ِمْف ُغُمدٍ  ـْ ُتْستَ       ِبيٌض ِمَف اْلَكْوِف َل  (74)فَّ ِفي ِطَيؿِ َخْيٌؿ ْمَف اْلَعْوِف َل

= مف الكوف لـ تستؿَّ : )إفم الترديد الصوتي في ىذا البيت خمؽ توازنا صوتيا ولفظيار ألّنو ورد منسجما متناسقا
وهي قوة ) ، وقد أدمى ىذا التماثؿ إلى تجانس لفظي، فخمؽ إيقاعا يوحي بالقوة الروحية (مف العوف لـ تستفَّ 

نفسية لمشاعر، وتظير قوة الفخر بالمؤمنيف واإلعجاب بيـ، وقّوة مادية تتمّثؿ في ، إذ تحّدده المواقؼ ال(اإليماف
، ويشّكميا بصورة جديدة مغايرة لمواقع قّوة نفسية جعمت الشاعر يتخّيميا -في األصؿ  -العّدة والعتاد التي ىي

، والمفاعمة،والتحّوؿ، لفةي واإليقاعي الناتجة عف المخاالمألوؼ، إذ إّنيا فاعمية مف فاعميات التشكيؿ الشعر 
 .والنموّ  والحركة ،

 (41)والعيس تنثاُؿ َرْهوًا مف ثنى الُجُدِؿ       هاػوالخيؿ تػختاُؿ َزْهوًا فػي أعّنت
يشّكؿ الشاعر صورة إيقاعية تقـو عمى التضاد في مستوى المعنى، وىو قائـ عمى التجنيس الذي يقيـ توازنا عمى 

، وقد أدمى ىذا التماثؿ إلى خمؽ حركة إيقاعية متغايرة (رهوا= زهوا )، (تنثاؿ=  تختاؿ)مستوى الوزف لمكممات، 
 ، مصّورا حركة الخيوؿ في حاؿ تفاخرىا،سريعة خفيفة -في الشطر األّوؿ  -ومتجّددة، فقد جعميا الشقراطسي 

وقد . ؿ ثنّيات األحباؿوىي محكمة اإللجاـ في أعّنتيا، وفي المقابؿ قّدـ لمعيس صورة  في حاؿ تجّمعيا في أعقا
 .أّسس الشاعر ىذا التقابؿ المعنوير إلنشاء صورة شعرية تبرز قدرة الشاعر عمى التخّيؿ والتشكيؿ

إّف التشكيؿ الصوتي ىو سّر التشكيؿ اإليقاعي، ذلؾ أّف المتغّيرات الصوتية أضحت فاعمية مف فاعميات التشكيؿ 
ـم يحّؽ ليا أف تؤخذ الشعري لما لو مف آثار داللية  وجمالية، تبر  ز قيمة التطّور الداللي لؤلصوات المتغّيرة، ومف َث

قطب مف أقطاب الفاعمية األسموبية والشعرية في الخطاب " باعتبارىا آلية مف فاعميات التشكيؿ اإليقاعي، فيي
ذا -مع سواه مف مكّونات الخطاب -يسيـ  )..(الشعري التقميدي  ما تواتر في  في شحف األسموب بطاقة شعرية، وا 

فإّنو يشّكؿ بروزا أسموبيا يستدعي تحديد وظيفتو مف خبلؿ السياؽ الوارد فيو، فالجناس الحادث في  الخطاب،
 .(04)"الكبلـ الشعري يجعؿ النفس تميؿ إلى اإلصغاء إليو،  وتتأثر بمعناه
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والتشكيبلت الئليقاعية،  تكمف شعرية األصوات، إذف، في قدرتيا عمى التشكيؿ الشعري، وذلؾ بتدّفؽ الدالالت
والداللية، والصوتية، فتأتي الصور في السبلسؿ الكبلمية بدعة محدثة عمى غير مثاؿ سابؽ، وذلؾ غاية ما يقع 
 في نفس المتمّقي الذي يستجيب بطريقتو الخاصة، وبحسب إعادتو ليذه التشكيبلت بصورة مخالفة أو موافقة، ومف

 .فة، وىو ضرب مف التناوب والتنّوع في إدراؾ الدالالتثـّ ينشأ التشكيؿ مف تأويبلت محتم
ثارة، فكاف التركيب الصوتي  فياـ، وا  وقد كاف تصّرؼ الشقراطسي في األصوات ناجحا، لما يحّقؽ فيو مف تواصؿ وا 

بوظيفة المنّبو المثير الذي يوقظ حواس المتمقي، ويقرع سمعو، وسيمة لتأليؼ نظـ موسيقي منّظـ األجزاء يقـو 
يتصّرؼ في طاقات المغة ، وسعة معاوليا ، لمنّبيات "ر ألّف الشاعر رب نفسور ليستمّر في االنتباه واالستماعويط

 . (42)"تشّده برباط عضوي إلى إرضاء مقتضياتيا في الشحف واإلببلغ
 

 الهوامش
رياء بف يحيى بف عمي األستاذ الجميؿ أبو محمد عمي بف عبد ا بف أبي زكىو  (ـ2220-ىػ 433ت ) الشقراطسي   -2

وىو شاعر  أحد قصور قفصة،" شقراطس"وسّمي بالشقراطسي نسبة إلى قصر  -فقيو مالكي مف الشعراء  -الشقراطسي التوزري 
ىػ عمى رواية  433تاريخ وفاتو ، وقد كاف ذلؾ سنة  مف األخبار وكّؿ ما توّفر لدينا. مغمور لـ يعرؼ تاريخ والدتو ، وال سيرتو 

وقد والى البحث عف وفاة الشقراطسي ، حّتى أخبره مف وثؽ بو أنميا كانت في يـو الثبلثاء لثماف :"بقولولمغربي العبدري الة االرحّ 
أّما مكاف والدتو فمشدود إلى توزر وقفصة، ويبدو أّنو ولد في توزر ، وعاش . "خموف مف ربيع األّوؿ سنة سّت وستّيف وأربعمائة

ىػ ، وخاض معركة في 414إّنو سافر إلى القيرواف فأخذ عف عممائيا، ورحؿ إلى المشرؽ سنة يؿ ، وقشبابو في قفصة وتوفي بيا
 :قتاؿ الفرنج بمصر، قاؿ فييا مف قصيدة 

 نجيع الطمى والخيؿ ُتدمى نحورها وأسمر عّساؿ الكعوب سقيتُه
  .وعاد إلى توزر، فأفتى، ودّرس،إلى أف توفي
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 يسػدونأد ػة عنػا البرزخيػالرؤي
 (المنطمقات الوجودية واألبعاد الجمالية)

 عبد الحميد شكيؿ
قسـ المغة العربية وآدابها

 بةعنا -جامعة باجي مختار 
 

 ممخص
التي تبناىا  يما يمتقياف عند الرؤيا البرزخيةمع الرؤيا الصوفية، ذلؾ أن" أدونيس"تتقاطع الرؤيا الشعرية عند  

تقـو الرؤيا البرزخية أساسًا عمى الخياؿ، وعمى الحمـ، . أدونيس في كتاباتو النقدية والشعرية عمى حد سواء
قضايا الوجود " أدونيس"عالج . ىي تناقض المعرفة المباشرةوالكشؼ، بغرض الوصوؿ إلى المعرفة المطمقة، و 

عمى اختبلؼ مراتبو، وتجمياتو، وذلؾ عبر الحمـ القائـ عمى التخيؿ، وسيمتو في ذلؾ الرؤيا البرزخية، وىي مرحمة  
، وما ىو مجيوؿر فتكوف المغة بذلؾ لغة برزخية، رمزية، خيالي وسطى ة، مابيف الحس والفكر، وبيف ما ىو معمـو

 .متحولة، مشرعة عمى كؿ تأويؿ

 

Résumé  

Les visions poétiques chez "Adonis" se croisent 

avec celles du soufisme, car ces deux dernières 

se rencontrent avec la vision "isthme" qui se 

reflète dans les écrits critiques "Adonisiens"   et 

ceux de la poésie même. La vision isthme se 

base essentiellement sur l’imagination   et le 

rêve qui permettent l’accès à la connaissance 

absolue, ce qui est contraire à la connaissance 

directe. Ainsi," Adonis" a traité des questions de 

l'existence dans ses différents degrés et 

révélations à travers l'imaginaire et l'image 

onirique qui  est intermédiaire entre le sens et 

l’intellect, entre ce qui est connu, et ce qui est 

inconnu. De sorte que son langage " Barzakh" 

soit symbolique, imaginaire et mutant, ouvert à 

toutes interprétations. 

 

: المقدمة 

بالتجربة الصوفية، ألنيا تضمنت تجربة " أدونيس"اىتـ 
متفردة، بمغة متفردة أيضا، إذ تجاوزت المعرفة التي 
انبنت عمى العقؿ، وتبنت الرؤيا، وأولتيا عناية 

لوجود، وكشؼ خاصة، حيف جعمتيا وسيمة لفيـ ا
فالرؤيا عندىـ ىي   سبيؿ  أسراره، ومنطؽ بنائو

كؿ ما ىو غائب مستور، وذلؾ بعد لمكشؼ عف 
التخمص مف كؿ ما يحوؿ دوف المراتب العميا، 

تمثؿ الرؤيا ما ليس موجوًدا عمى  .والتحقؽ بالمقامات
أنو موجود، وذلؾ بوساطة التأمؿ، والكشؼ، والخياؿر 
كما أنيا شعور بأفم ما يراه اآلخر غير ممكف الوجود 

يا كأنو أو محقؽ، بحيث يظير لصاحب الرؤ موجود، 
 .(1)أماـ عينيػػو

إف غاية النصوص الصوفية ىي الكشؼ عف رؤيا 
تتجاوز كؿ معرفة، وكؿ عمـر فبل يغدو لممنطؽ، وال 
لممعرفة القائمة عمى أسس العقؿ أية قيمة،  ألف  

 .ذلؾ، في رؤيا المتصوفة، ال يذىب باإلنساف بعيًدا
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                      :طبيعة الرؤيا عند الصوفية -
فيي . تقـو الكتابة الصوفية عمى حرية الممارسة لمغة، بعيدا عف المقاربات المنيجية القائمة عمى النظر والفكر

تقـو في األساس عمى تجربة روحية ذوقية، وتكوف الكتابة تبعا لمحاؿ أو المقاـ الذي يصؿ إليو الصوفير فإذا 
 .الرؤيا، بؿ نفي لموجود في حدِّ ذاتو/ في لممعنىالكتابة إشارات ورموز، بعيدا عف الحرؼ، ألف الحرؼ ىو ن

األفكار في الحرؼل والخواطر في : وقاؿ لي" (2)":بيف يديه"موقؼ : بذلؾ في كتاب المواقؼ" الّنَفري"يصرح 
 ".األفكارل وذكري الخالص مف وراء الحرؼ واألفكارل واسمي مف وراء الذكر

مرتبة واحدة، حينئذ، تّمحي الحدود المغوية الفاصمة، ويصبح  ، وتصير في"الّنَفري"تتساوى األضداد في رؤيا 
الحديث عف الشيء ىو حديث عف ضده في الوقت ذاتو، فيكوف القائؿ خارًجا عف حدود الجممة الجاىزة ، وعف 

إلشارة وا"وبذلؾ، فإف المغة في ىذا المقاـ ىي لغة برزخية، ألنيا تعتمد اإلشارة، . المغة المألوفة، واإلشارة القريبة
إلى خطورة الوقوؼ عند " الّنفري"مف أجؿ ذلؾ، ينبو  .(3)"برزخ بيف القوؿ والصمتل تهب الشيء إمكاف التجدد

ما ينقاؿ يصرفؾ إلى القوليةل والقولية قوؿل : وقاؿ لي" (4):فيقوؿ".ما ال ينقاؿ"حدود القوؿ، وذلؾ في موقؼ 
 ".ؿ شيءوالقوؿ حرؼل والحرؼ تصريؼل وما ال ينقاؿ يشهدؾ في ك

في ىذا الموقؼ مف خطورة انفصاؿ المفظ عف المعنى، وذلؾ حيف يقرأ المفظ لذاتو ، مف دوف " الّنفري"يحذر 
الوقوؼ عند ما يتضمنو، أو يدؿ عميو، ألف القولية نافية لما ينقاؿ، والقوؿ يختزؿ إلى حرؼ، وفي كؿ ذلؾ تنبيو 

يةل هامشيةل تفصيميةل مشتتةل ليست كافية لئلحاطة بهل إلى مخاطر إغبلؽ الدائرة في حركة لفظيةل كبلم"منو 
وتعد المغة في رؤيا ابف عربي كائًنا . (5)"بؿ إف األمر إذا اقتصر عميهال أصبحت مستبِعدة لغيرهال فيتقـز الوجود

كتابة  بيذه الرؤيا تتخذ الكتابة بعدا وجوديا ، ألنيا .(6)"ما في الوجود صامٌت أصبل"حّيا، بؿ ىي الوجود، ألّف 
ليس فقط مكانا ألشياءل وموادل وأشخاصل وأحداثل ولكنه " الروحّير فالعالـ/ لموجود في بعديو المادي والغيبي

ألف اإلنساف ذو بعديفر بعد روحي، وبعد مادي، فتعتمد الكتابة  .(7)"صور دالة مف جهةل ورمزية مف جهة أخرى
ألنو  ال يشمؿ اإلنساف وحده،بؿ الموجودات كميا، فما  بذلؾ عمى الرمز المبني عمى الخياؿ المطمؽ، والشامؿ،

اإلنساف سوى واحد مف ىذه الموجودات، فتكوف الكتابة أوسع مف أف تنحصر في الوظيفة التعبيرية، لتصبح دالة 
عمى حدث جوىري لموجود، وما الحرؼ سوى تمثيؿ بسيط لمكتابة في صورتيا الخطية، فيكوف الحرؼ، فالكممة، 

وبذلؾ، فإف تجربة السالؾ في دروب الكشؼ ىي أوسع وأعمؽ مف أف تستوعبيا عبارة جاىزة، .لوجودفالمغة ىي ا
 .ترتبط بمدركات مباشرة ، فتعتمد الكتابة الصوفية التمميح واإلشارة، بدؿ التصريح والعبارة

 :الرؤيا األدونيسية والرؤيا الصوفية
لعّؿ خير  "": أدونيس" يقوؿ . يقـو عمى الرؤيا والكشؼ بيف لغتي الشعر والتصوؼ، ألف كمييما" أدونيس"يماثؿ 

أف نرى في الكوف ... ما نعرؼ به الشعر الجديد هو أنه رؤيال والرؤيا بطبيعتها قفزة خارج المفهومات السائدة
يتخذ مفيـو الرؤيا . (8)"ما تحجبه عنا األلفة والعادةل أف نكتشؼ وجه العالـ المخبوءل أف نكتشؼ عبلئؽ خفية

نسانية، فيقوؿ" أدونيس"د عن نسانيال باإلضافة إلى بعدها : "أبعادا فكرية وا  إذا أضفنا لكممة رؤيا بعدا فكريا وا 
الروحيل يمكننا حينذاؾ أف نعرؼ الشعر الحديث بأنه رؤيال والرؤيا بطبيعتها هي تغيير في  نظاـ األشياءل وفي 

دو تمردا  عمى األشكاؿ والمناهج الشعرية القديمةل نظاـ النظر إليهال هكذا يبدو الشعر الحديثل أوؿ ما يب
 .(9)"ورفضا لمواقفه وأساليبه التي استنفذت أغراضه
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انطبلقا مف تحديده لمفيـو الرؤيا، قضايا كثيرة، يرى أنيا أساس كؿ شعر مبدع أصيؿ، وذلؾ " أدونيس"يؤسس 
لـ يعد وظيفة ذهنيةل أو فيضا عاطفيال أو "ر فمعنى الشع. حيف يكوُف الشعر إشارات ورموًزا، ينفمت فييا المعنى 

صار اإلبداع الشعرّي  لي وسيمة ... جزء مف الببلغة والبياف ل أو وصفال أو طربا لممتعةل أو التسميةل التعزيةل
طبيعة الشعر الذي يسعى إلى أف يؤسس لو " أدونيس"ويحدد . (11)"الكتشاؼ نفسيل واكتشاؼ اإلنساف والعالـ

الشعر الجديد باعتبار  كشفا ورؤيال غامضل مترددل ال منطقيل ولهذا ال بد له مف العمّو عمى فإ ":(11)بقولو
 ".الشروط الشكمية ألنه بحاجة إلى مزيد مف الحرية

يسعى الشاعر الرؤيوّي إلى تجاوز الرؤى السائدة ، والكتابات المألوفة، محاوال في الوقت ذاتو إعادة بناء عالـ 
.واإلنساف، بؿ كّؿ الوجودمبتكر، يشمؿ الكوف 

مع معظـ الثوابت التي أوجدت الثقافة العربية اإلسبلمية، وذلؾ عمى " أدونيس"تصطدـ الرؤيا الشعرية عند 
المستوييف الشعري والنقدير استقطبت ىذه الرؤيا جميع طاقات الشاعر، فتبمورت بذلؾ ثقافتو، وشغمت عالمو 

 .(12)بلوينيا أشكالوالداخمي، واستغرقت كتاباتو، واصطبغت بت
تخترؽ الواقع إلى ما "إلى الوصوؿ لممجيوؿ ، بحثا عف شيء جديد، فيي رؤيا " أدونيس"تيدؼ الرؤيا عند 

، فيطمؽ العناف لخيالو، متنصبل مف الرؤى الجاىزة ، واألشكاؿ المألوفة، منطمقا إلى عوالـ خفية، تتجاوز (13)"وراء 
، الغيب/المنظور، والعالـ المخبوء تو إيجاد عبلقات ووشائج بيف العالـالواقع المحسوس، محاوال في الوقت ذا

 .(14)وسيمتو في ذلؾ جعؿ األفكار المجردة في قوالب محسوسة ، واألشياء المحسوسة أفكاًرا مجردة
الرؤيوية، وتشابكت، وليس مف السيؿ ضبط تمؾ المشارب التي نيؿ منيا الشاعر، " أدونيس"تعّددت مشارب 

، سواء أكانت نثرية أـ شعرية، "أدونيس" راءه، واصطبغت بيا كتاباتو، غيرأف البلفت لبلنتباه في كتابات فبمورت آ
 . ىو حضور الرؤيا الصوفية، كونيا تتقاطع مع ما يطمح إليو

، فقد ورد ىذا المصطمح في مؤلفاتيـ، "الرؤيا البرزخية"، في الكتابات الصوفية، ىي "أدونيس" ولعؿ أبرز ما شّد 
.وفي أشعارىـ، ىذه الرؤيا تقـو أساسا عمى الخياؿ

ف سبب اختيارنا لفكرة الخياؿ المبنية عمى الرؤيا البرزخية، مرده إلى أف الدراسات النقدية العربية الحديثة لـ إ
تتناوؿ ىذه الفكرة بقدر كاؼ ، لدى الصوفية عموما، أو لدى ابف عربي خصوصا، إذ يعد ابف عربي رائدا في ىذا 

فضبل . اب، فيو الذي عّرؼ الخياؿ، وأعطى لو مصطمحات، وأسس لو قواعد، ضبطت معناه، وبّينت حدودهالب
بداعاتو الشعرية"أدونيس"عف ذلؾ، فإف كثيرا مف النقاد العرب قد أساءوا فيـ كتابات  ، ألف ىذا األخير (15)، وا 

ؤيا ابف عربي، سواء في جانبيا اعتمد في معظـ ما أبدعو مف شعر عمى الرؤيا البرزخية، انطبلقا مف ر 
 .التصوري، أـ في بعدىا الجماليّ 

لقد كانت لدى الصوفية رًؤى خاصة متفردة في بمورة المفاىيـ، منطمقيف في ذلؾ مف الوجود، ومعتمديف عمى منيج 
المعراج الروحي الذي يحقؽ االستعبلء عمى كؿ شيءل ويجعؿ الروح بعيدة عف كؿ ما يحوؿ دوف  "يتبنى فكرة

 .(16)"الكشؼ لما هو غائب مستور

:الرؤيا الصوفية ومفهـو الوجود

تعتمد الصوفية في تجربتيا عمى رؤيا خاصة لموجود، ، وتعد رحمة الصوفي عبر مقامات التدرج لؤلعمى،  
واألحواؿ التي  تنتابو، األساس الذي يحقؽ لو رؤياه، ىذه الرؤيا تقؼ عند المطمؽ، تكشؼ عنو، وتشير إليو، 

رؼ مف منابعو، عبر الحدس والذوؽ، سعيا لموصوؿ إلى المطمؽ، عبر البصيرة بدؿ البصر، فكاف الخياؿ وتغت
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خير وسيمة لبموغ المعرفة المطمقة، عبر رحمة تجريدية مضادة لممعرفة المباشرة التي تقؼ عند حدود المعاني 
 .العقمية،  وىي قوى قاصرة عف إدراؾ الوجود في شموليتو وحقيقتو

لصوفّي، فإنو يتجاوز تمؾ القوى المفكرة القاصرة في منظوره، معتمًدا عمى قوى اإلنساف الباطنة بوساطة أّما ا
المجاىدة، والرحمة، والعبور، فيستحضر الوجود المطمؽ انطبلقا مف ذاتو، ال مف عناصر خارجية، أفرزتيا 

 .والكشؼ واالستبصارمعطيات جاىزة، تعتمد عمى النقؿ والقياس واالستدالؿ، بعيدا عف الذوؽ 
مف أجؿ ذلؾ، ُعدم الخطاب الصوفّي مصدرا خطرا عمى المنظومة المعرفية القائمة عمى العقؿ، ألنو يتعارض مع 

أي معرفة تتطابؽ مع مبادئ الشريعة، والفمسفة، والببلغة القائمة عمى المصداقية الموضوعيةر وىو بذلؾ يخمو مف 
 .الخيالي/ ى دائرة الوىـأو عقمي، فأحيؿ بذلؾ إل ما ىو واقعي
الخيالي، المنبوذ مف المنظومة المعرفية السائدة، يعد في النسؽ الصوفي، جسرا لمعبور إلى عوالـ / إف ىذا الوىـ

 .خفية فاعمة، تحيؿ إلى أبعاد جمالية فاتنة
 :إلغاء ثنائية الواقعي العقمي والخيالي

والخيالي، فيتحوؿ الخياؿ بذلؾ إلى أداة إلنتاج المعرفة، ألف /يقـو الخطاب الصوفي عمى إلغاء الثنائية بيف الواقعي
لمخياؿ قوى خبلقة مبدعة، وىو أصؿ كؿ إدراؾ عقمي، ألنو شامؿ لكؿ عناصر الوجود، وليس ينحصر في 

 .الجانب الذىني فحسب
:(17)يقوؿ ابف عربي

 وهو حؽ في الحقيقة  إّنما الكوُف خياؿٌ 
وما ىو واقعي أي معنى، بؿ إف ىذا التمييز  ـ يعد لمتمييز بيف ما ىو خيالي،موبذلؾ، فإف الخياؿ يشمؿ العقؿ، ف

.(18)نفسو يصير وىميا

إف الكشؼ القائـ عمى الحدس وعمى الوجداف ىو مصدر المعرفة عند الصوفية، معرفة تتجاوز تمؾ التي يقرىا 
 . العقؿ في حدود المسممات واإلدراؾ المباشر

د الصوفي ليست ببلغة إقناعية، ضمف حدود صورية، وليست نمطا مف األساليب وبذلؾ فإف ببلغة الخياؿ عن
مف قانوف "المتمقير تكمف ببلغة الخياؿ في كونو انتقاال  يالقائمة عمى فف القوؿ، مف حيث الزينة، واألثر ف

عي العيني الوضوح ومستمزماته التمييزيةل إلى قانوف التحوؿ واإلندماج بيف عناصر الوجود الذاتيل والموضو 
المتعاليل إلى حاؿ الترميز الكّمي الشامؿل لكشؼ أحواؿ المعاني وصيروراتهامف الظاهر إلى الباطفل حيث 
الكوُف والمخموقات كممات ال والمغة ليست مدونة تقابؿ الكممات باألشياء فحسبل بؿ إنها جزء مف هذا 

 .(19)"الكوف
يب المطمؽ، عبر أسئمة ال تكاد تنتيي حتى تشرع في االبتداء، بيذا المنظور يسعى الخطاب األدونيسي إلى تجر 

وبمغة مشرعة عمى كؿ تأويؿ، فيي لغة ينفمت فييا المدلوؿ، ألنو مجرد إشارة عابرة، وليس سوى قرينة ألحواؿ 
غامضة مستعصية عمى الكشؼر ىو في منطؽ تشكيمو، وبنائو، ورموزه، متعاؿ، غير أنو ُمبلمس لموجود في 

ناتو، وأدؽ عناصره، متخذا مف الخياؿ، وبالخياؿ فعبل يتحوؿ، ويحّوؿ باستمرار، في حركة دائبة لفعؿ جميع مكو 
 .الوجودي، ألف الخياؿ ىو سر الوجود، وسر استمراره ، وتجميو واغتنائو/اإلبداع الخيالّي الشعري
 :المثاؿ/عمـ الخياؿ والوجود

 :(21)يقوؿ في ىذا الشأفيعتبر ابف عربي أف الخياؿ يؤسس الوجود، ويحكمو، 
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 وال انقضى غرض فينا وال وطرُ   لو ال الخياؿ لكّنا اليـو في عدـ
 الشرع جاء بهال والعقؿل والنظرُ   سمطانها إف كنت تعقمها" كأف"

 تنفؾ عف صوٍر إاّل أتت صَورُ           مف الحروؼ لها كاؼ الصفات فما
الخياؿ عمى مستوى الخطاب، ومنيا الخطاب اإلليي، إّنما ىي  مف ىذه األبيات، يتبّيف لنا أّف القوة التي تحرؾ

فعؿ التشبيو الذي يعد سمطاف الخياؿ، وبذلؾ تصبح قراءة التشبيو بعيدة عف النسؽ البياني الذي ساد في الثقافة 
نما تتـ القراءة ضمف أفؽ آخر وديل البياني يصبح في الخطاب الصوفي ذا بعد وج"ألف الفعؿ المغوي . العربية، وا 

 .(21)"بعدد مف االعتبارات التجريدية أو المجازيةل فممحروؼ والكممات ذوات وحروؼل تشاكؿ حياة كؿ مخموؽ

:برزخية الخياؿ

، ومف ذلؾ، (الكيؼ)، بالموجود (الماهية)يقـو الخياؿ عمى موقع وسط، يجمع ويفصؿ في الوقت ذاتو الوجود  
 .نائيا وفاعميتياتنفتح آفاؽ واسعة لمخياؿ، ليا منطؽ خاص في ب

تتميز فاعمية الخياؿ في قدرتو عمى إزالة الفروؽ بيف األشياء والمدركات، بحسب قدرة الذات المدركة، وعمى طبيعة 
المدركات أيضا، كؿ ذلؾ عائدإلى األصؿ الميتافيزيقي لفعؿ الخياؿ، عمى اعتبار أف ىذا األخير إنما ىو عالـ 

 .(22)ـ، وعالـ األرواح المجردة ، إنو البرزخ، الذي يقع بيف عالـ األجسا"المثاؿ"
:جمالية الرؤيا البرزخية

تكمف جمالية الرؤيا البرزخية، في كونيا حدا فاصبل بيف ما ىو معمـو وما ىو مجيوؿ، وبمعنى آخر، البرزخ ىو  
 .مكاف التحوؿ، أي مكاف الصور، والتجميات

عموية، وىي مرتبة التجريد، أو المعقوالت، : ى ثبلث مراتبتقـو عم" ابف عربي"إف الحقيقة الكونية بالنسبة إلى 
عنى أنيا معقولة محسوسة في وسفمية، وىي مرتبة الحس، وبرزخية، وىي الجامعة بيف ىاتيف المرتبتيف ، بم

 .(23)ذاتوالوقت
 :بناء عمى ما سبؽ ذكره، يمكف أف نستنتج أىـ خصائص البرزخ فيما يمي

:(عالميف رؤيا ما بيف)الرؤيا البينية  -1

ويعني بذلؾ الفصؿ بيف الجواىر، واألزمنة، واألماكف، وبيف األفعاؿ واألعراض، وىو بذلؾ يشمؿ جميع نواحي 
 .الوجود العينية والغيبية

:الرؤيا المتحولة -2

 المستوى ويعني بذلؾ أف البرزخ ىو لحظة انتقالية مؤقتة، أو ىو مرحمة عبور بيف شيئيف متقابميف، والرؤيا في ىذا
دؿ عمى معاني التحوؿ لمموجودات، سواء أكانت ىذه الموجودات حسية أـ معنويةر ىذه الرؤيا البرزخية المتحولة ت

.تمّكف مف الجمع بيف المتناقضات، لتكوف بذلؾ قراءة تأليفية فيما بينيا

:الرؤيا المجسدة

تمؾ الصور واألحبلـ  واألحبلـرى لمبرزخ ُقدرة عمى تجسيد المعاني، وجعميا في صور خيالية، وذلؾ في عالـ الرؤ 
نما ىي رموز تخضع لمتأويؿ والتحويؿ، تماما كما يجسد العمـ في  ال تخضع لقواعد العقؿ، أو لمنطؽ الحواس، وا 

                                                      .(24)صورة المبف
وال  طؽ الرؤيا، ألنيا ال تخضع لمنطؽ الزمافمف أجؿ ذلؾ، ينبغي أف يتـ تناوؿ الصور، في عالـ البرزخ بمن
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ف لـ تكف، كأنيا كانت، وذلؾ في الماضي السحيؽ، وكيؼ  المكافر فعالـ البرزخ يأخذ الرائي إلى عوالـ كانت، وا 
 .ستكوف وذلؾ في المستقبؿ البعيد

 نيما، إلى حد يصؿ إلىتتـ الرؤيا لعناصر الوجود بواسطة الخياؿ الذي يقابؿ بيف الطرفيف، يتوسطيما، ويقارب بي
والواحد َيْقِسـل وال ُيْقَسـ أي ال ينقسـ "وىو قائـ بذاتو، ال يقبؿ االنقساـ، وىو واحد، أف يوحد بيف تمؾ المتقاببلتر 

 .(25)"والبرزخ ُيعمـ وال يدرؾل ويعقؿ وال يشهد... في نفسه
ذلؾ بواسطة الخياؿ، ىذه الرؤيا تتكوف مف وشاممة، ومعقولة، وبرزخية، و  بيذا المفيـو لمبرزخ تتكوف رؤيا جامعة،

 :جانبيف
 :الجانب النفسي - أ

منه  ما يوجد عف تخيؿل ومنه ما ال "وىو وسيمة اإلنساف لممعرفة، ويسمى بالرؤيا الخيالية، وىو عمى نوعيف، 
ما هو عف تخيؿ ما يراهمف الصور في نومهف والذي يوجد عف تخيؿ ما يمسكه . يوجد عف تخيؿ كالنائـ

اف في نفسه مف مثمما أحس بهل أو صورته القوة المصورة ل إنشاء لصورةل لـ يدركها الحس مف حيث اإلنس
مة ترتبط وبذلؾ، فإف الرؤيا الخيالية المتص .(26)"مجموعهال لكف جميع آحاد المجموع ال بد أف يكوف محسوسا

ياؿ النفسي ىو خياؿ متصؿ، كما يرد ، ويكوف المتخيؿ في ىذه الحالة ىو اإلنساف ، والخبالمتخيؿ، وتذىب بذىابو
عمى النائـ بفعؿ غير إرادي، وقد ينجـ عف فعؿ إرادي، قادر عمى االحتفاظ بالصور المدركة بواسطة الحس، أو 
أف يؤلؼ بينيا، أو يبدع صورا جديدة ليس ليا وجود في الحس، ولو كانت عناصر تمؾ الصور منتزعة مف صور 

 .(27)حسية
 :الجانب الوجودي - ب

حضرة "تمثؿ ذلؾ في بعديفر البعد الحسي العيني، والبعد الغيبي، ويسمى بالرؤيا الخيالية المنفصمة، ألنو وي 
ذاتيةل قابمة دائما لممعاني واألزواجل فتجسدها بخاصيتهال وال يكوف غير ذلؾل ومف هذا الخياؿ المنفصؿ يكوف 

 .(28)"الخياؿ المتصؿ

: قة تعتبر الحضرة المعقولة، وفييا يتجمى الحؽ بأعياف صور الممكناتإف ىذه الرؤيا الخيالية المنفصمة المطم
تمؾ الحضرة البرزخيةل هي ظؿ الوجود المطمؽ مف االسـ النورل الذي ينطمؽ عمى وجود ل ووجود األعياف ظؿ "

لذلؾ الظؿل والضبلالت المحسوسة ضبلالت هذ  الموجودات في الحسل ولما كاف الظؿ في حكـ الزواؿ ال في 
ف وجدتل في حكـ العدـل سميت ضبلالتل ليفصؿ بينها وبيف مف له الثبات ح كـ الثباتل وكانت الممكناتل وا 

 .(14)"المطمؽ في الوجودل وهو واجب الوجود سبحانه
ف كاف محااًل، ال يمكف تصور توبذلؾ، فإف حضرة الخياؿ ىي أوسع الحضارا ، ألنيا تقبؿ كؿ شيء بذاتيا، وا 

ط كمّي، ينتظـ الوسائط كميا، التي يتجمى الحؽ عبرىا في صور ليست سوى وسائط خيالية وجوده، وىو بذلؾ وسي
 .برزخية

، يتبّيف لنا أف الرؤيا الصوفية بجانبييا النفسي والوجودي، وفاعميتيما البرزخية ىما األساس في فيـ مما سبؽ ذكره
دراؾ وجوده ، مف خبلؿ صور أعياف الممكنات بمراتبيا ال واالنتقاؿ مف حالة االتصاؿ عبر . (02)مختمفةالعالـ ، وا 

الرؤيا، إلى حالة االنفصاؿ في بعدىا الوجودي، إنما يتـ بواسطة التجميات، ىذه التجميات ىي التي تقـو بحفظ 
 .(02)الصور الخيالية، وكؿ ذلؾ ىو شأف الحؽ سبحانو، ال يقؼ عندىا، وال يدركيا سوى قمب العارؼ
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 :نيسالرؤيا البرزخية عند أدو 
عمى الجمع بيف المتناقضات التي تقيميا المنظومات المعرفية الشائعة، معتمدا في ذلؾ " أدونيس" تقـو الرؤيا عند 

عمى معادلة كيميائية، تذيب العناصر فيما بينيا، وتحوليا إلى طبيعة جديدة، سالكا طريقا جديدا في الكشؼ عف 
 .البلشعور والحدسالحقائؽ،  واإلشارة إلييار ىذا الطريؽ ىو طريؽ 

ىو منطقة الظؿ أو البرزخ، وىو لوف بيف الظبلـ والنور، ووسيط بيف الحدس  "أدونيس" إف البلشعور في رؤيا 
 .المباشر ، والعقؿ الواعي المحمؿ

في الظؿل في هذا الميؿ الشفاؼ الذي يتعانؽ  كنت مع قمة مأخوذا بالهبوطل عمى العكس: "(01)"أدونيس" يقوؿ 
غير أف الميؿ لدى الشاعر، ليس بالمعنى المتداوؿر إنو ليؿ ".والغموضل ويتحركاف في موجة واحدة فيه الوضوح

يغري بالكشؼ والمغامرة، فتمتقى فيو المتناقضاتر بيف المعرفة المباشرة، والرؤى المحجبة، في عالـ برزخي، قابؿ 
 .لمتشكؿ والتحوؿ باستمرار

، وذلؾ حيف يتقصى اإلنساف خفاياالوجود، ومنيا شعور، أي الظؿ أو البرزخيدة البلإف المعرفة الحقيقية إنما ىي ول
أقاصي النفس، ُيحاوُر، ويكشؼ عبر الرؤى واألحبلـ حقائؽ الوجود في منطؽ بنائو، وسرِّ جمالو، معتمدا في ذلؾ 

 .عمى الخياؿ، مف حيث طبيعتو، والعناصر المشكمة لو
بداعي" أدونيس"تمثؿ رؤيا  ا، ألنيا خمخمت المسممات التي أصبحت راسخة في الفكر العربي، إذ حضورا فكريا، وا 

وقؼ الشاعر في وجو ثقافة عربية تقميدية، تخضع لنظاـ معرفي يرسخ المعيار والنموذج في كؿ شيء، بداية مف 
قائـ  الذات في بنائيا، وفي تطمعاتيا، إلى المجتمع في تركيبو وسيرورتو، فكاف جوىر اإلبداع لديو رفضا لما ىو

مف أوضاع سائدة، ويتجمى ىذا الرفض في الحمـ القائـ عمى التخيؿ لواقع يطمح الشاعر مف خبللو إلى تصحيح 
الرؤى، فكانت المغة في تشكيميا، ومنطؽ بنائيا إشارات جمالية تحمؿ أبعادا داللية، تبدأ مف الذات، إلى البعد 

 .الجماعي العربي، لتشمؿ البعد اإلنساني، فالوجودي
 :مكف أف نرصد األبعاد الجمالية لممنطمقات الوجودية لدى الشاعر فيما يميوي
 :البعد الجمالي لمخياؿ المتصؿ: أوال

عناصر الطبيعة توظيفا فنيا متفردا، متخذا إياىا وسيمة لئلصغاء إلى الحقيقة، وأشكاؿ تجمييا، " أدونيس"وظؼ 
ظاـ إيقاعاتيا رؤيا تكشؼ عف إيقاع اإلنساف وانتظامو، منطمقا منيا، ومستميما مف معانييا، ومف حركاتيا، وانت

 .باعتباره عنصرا مف عناصر ىذا الوجود
 (00)"فصؿ الحجر"يقوؿ الشاعر في قصيدة 

 لو كنُت ثمرة لرأيتني
 أسافر بالورؽ وغير الورؽ

 بالبراعـ والغصوف
 بالهواء وشعاع الشمس

 ثـ أتراجعُ 
 أتمممـُ 
 أتجّمعُ 

 ودياوأسقط في نفسي ناضجا وعم
 لو بقيت حُمًما
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في ذلؾ مف عناصر الطبيعة باإلصغاء إلى  الشاعر إلى تغييره، منطمقا تكشؼ ىذه األبيات عف حمـ لواقع يطمح
و يقـو عمى الخياؿ فكاف خياؿ الشاعر بذلؾ خياال متصبل، ألن. لغتيا القائمة عمى الحركة والتجدد في كؿ آف

 .بممكات اإلدراؾ والوعي لدى اإلنساف المتأمِّؿ حيث المعرفة والوظيفة، ويتصؿ الوجودّي مف
   :ويقوؿ في

(04)"فصؿ الصورة القديمة"
 

 البسا قامة الريح
 وأعوُد إلى نصفي القديـ

 في الضفاؼ الحزينة في آخر الصحارى
توظيفا رمزيًا، ألنو يدؿ عمى معنى البعث والتجديد، ويدخؿ في صميـ الحركة " الهواء"يوظؼ الشاعر كممة 

، والعود "البسا قامة الريح"حوؿ الذي يقـو عميو الوجود، فيحقؽ الشاعر بذلؾ ذاتو مف خبلؿ معنى الصعود، والت
تدؿ عمى الحركة، وعمى " اليواء"بعد ذلؾ إلى نصفو اآلخر القديـ، لتكوف لمرؤيا فعميا في خمخمة القيـ، ألف كممة 

 .التغيير
 ...حممتني الرياح

 ينهال فخشعتُ وسمعُت الغصوف وهي تتمو قوان
 (46) ولبسُت الطبيعة

يتوحد الشاعر بعناصر الطبيعة، ويصغي إلى لغتيا، ومنطؽ حركاتيا، فتكوف الكتابة عنده إبداًعا قائما عمى نقض 
الكتابة السائدة في منطؽ تفكيرىا وبنائيا، واعتماد لغة الرمز، باعتباره وسيمة يرتاد الشاعر عبره آفاقا واسعة، 

 .جميع مستوياتو ليشمؿ الوجود في
 البعد الجمالي لمخياؿ المنفصؿ: ثانيا

تكمف جمالية الخياؿ المنفصؿ في كونو خيااًل وجودًيا، ألّنو يشمؿ الوجود في جميع مراتبو، وذلؾ مف حيث 
الموجودات المادية، أو الجوانب الروحية عمى حدا سواء، كؿ ذلؾ يخرج اإلنساف مف دائرة العبلقة البسيطة مع 

مف حيث المنفعة القريبة، أو اإلحساس العابر، إلى عبلقة أكثر عمقا وشموال، ألنو يصبح منفتًحا عمى لغة  الوجود
 .الوجود، ألف الوجود لغة، كما أف الوجود كممات، فتكوف المغة بذلؾ صوًرا رمزيًة لموجود بجميع مراتبو

 :عمى أمريف اثنيف" أدونيس"تقـو الرؤيا الوجودية لدى 
 .ألوؿ فتمثمو المغة، باعتبارىا دالة عمى الوجود في بنائو وتجمِّيوأما األمر ا -
 .فتمثمو المرأة، باعتبارىا سر الوجود، وسّر حركتو واستمراره:وأّما األمر الثاني -
 :الوجود/المغة: أوال

 .تقـو األشياء عمى الحرؼ، ألنو ال تسمية خارج الحرؼ، وبذلؾ فإف اإلنساف في عمؽ وجوده ليس سوى حرؼ
 وليس لي أمؿ في الكوف إاّل ُ           إف  الوجود لحػرؼ أنت معنػا ُ   : (03)ابف عربيقوؿ ي

 وما تشاهػد عيٌف غير معنا ُ  الحرؼ معنىل ومعنى الحرؼ ساكُنه  
مف ىذه الرؤيا ليعيد الوجود إلى أصولو، ومنطؽ تشكيمو، وتوالده بوساطة المغة في منطؽ " أدونيس"ينطمؽ 

 .يا، وتحوالتياتشكيميا وحركات
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 شعري لغة األرض هناؾ
 في الحبر والورؽ
 في الحروؼ آٍت آتٍ 

 أسافر خارج الصيغل الشكؿ ونقيضه
 في لغة تعبر الكبلـل كأف المطر لغة تتساقط

 كأف الكبلـ أرضه والمطاؼ
 رقاص الوقت يجيء

 يبمغ العتبه
 .(02)الوقت يجمس بيف القمـ والورؽ

نائو قائـ عمى تواشج المتناقضات في عالـ برزخّي، حيث يتوقؼ الزمف في إف الوجود في أصمو، وفي منطؽ ب
القمـ قبؿ تشكيمو، ووجود حسّي، ويمثمو الورؽ بعد فعؿ الكتابةر / دورتو وتعاقبو، بيف وجود غيبّي، ويمثميالحرؼ

عادة بنائو برًؤى جديدة، ىذه الكتابة ليست سوى إشارات لوجود قابؿ لمحركة   .والتحوؿ باستمراركتابة الوجود، وا 
يبدأ الشاعر تجربة الكشؼ والبناء لعوالـ جديدة، تصوغ لعبلقات جديدة  بيف عناصر الوجود، عبر الرفض، وعبر 
شارات لحركة التاريخ وتطوراتو، ولمزماف في فعمو  تبني أدوات جديدة لمكشؼ، فتبدو بذلؾ كتابات أدونيس رموزا، وا 

 :ورؤيا الشاعر في كؿ ذلؾ. ضاتووانحناءاتو، ولممكاف في صراعو وتناق
 برزخٌ 

 والتيه مرسوـٌ 
 عمى كؿ فضاءٍ 

 واليقيف
 (03)اآلف شحاذٌ 

 :الوجود/المرأة: ثانيا
، عمى الحركة، وعمى التوالد المستمر عبر المغة أواًل، وعمى التزاوج بيف عناصره "أدونيس"يقـو الوجود، في رؤيا 

 .ائمة عمى النكاح الكونّي المتجددثانيا، منطمقا في ذلؾ  مف الرؤيا الصوفية الق
  :(04)يقوؿ ابف عربي

 هو مقصود ألرباب الحجاج     كؿ ما فيه نكاح وازدواج
 فترانا في نكاح ونتػػػاج      ففذا أنتجنػػي أنتجتػهُ 

التي تدؿ عمى معنى الزواج، عمى أّف ثمة صمة بيف الذات واآلخر، ويرى ابف عربي عمى أف " النكاح"تحمؿ عبارة 
النكاح عمـ مف شأنو أف يكشؼ لنا عف أسرار الوجود بجميع أبعاده الغيبية، والمادية، والروحية، وبذلؾ فيو يبعد 

 .عف الجانب الحسّي، ويمتد ليشمؿ عالـ الكميات المعقولة
ي أو تتوالى المعان"إف معنى التوالد مرادؼ لمحركة، ىذه الحركة ىي حركة كونية، ومف الحركة السارية في الكوف، 

. "(42)التجميات عمى الممكناتل ويتجدد الخمؽ باستمرار
 

 .(42)وىو يخاطب المرأة المعشوقة" أدونيس"يقوؿ 
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 صيري وجهَي الطالع في كؿ وجهٍ 
 شمس ال تطمع مف الشرؽل ال تغيب في الغرب

 أصعد إليؾل هابطا إليؾ
 اغترب الجسد
 مسه التحوؿُ 

 بعدها نتفيأ سرادؽ الجسد
 الجنسحيث يستدير كوكب 

 يصير ثدياؾ الميؿ والنهار
ترتسـ صورة الوجود الشعري البرزخي بعد أف يغترب الجسد، ويمسو التحوؿ، ويتفيأ الشاعر سرادؽ الجسد، فتغيب 
األشياء عف منظورىا المحسوس، لترتسـ عممية التحوؿ، بعد أف يصير الثدياف الميؿ والنيار، إشارة إلى أصؿ 

ف الذكر واألنثى، ألف الوجود ىو تركيب مف صفتيف مختمفتيف، فتجتمع لدى الكائف الوجود القائـ عمى النكاح بي
 .(41)"تارة يكوف النور ذكًرال وتارة يكوف أنثى"صفتي األنوثة والذكورة، فيكوف النور الزماني حامبًل ليذا المعنى، 

يكتمبلف في الرؤيا البرزخية،  فيكوف النور بذلؾ حامبًل لصفة خنثى، يجمع بيف متناقضيف في عالـ الحس، لكنيما
وال ينتقبلف مف صفة إلى أخرى إال بفعؿ الحركة والتحوؿ، وذلؾ عبر الزواج، أي الوصؿ بيف األنوثة والذكورة، 

  .(40)ليكوف بذلؾ الوجود

الشاعر، إذ أف إبداعو قد " أدونيس" عند بعض مف أسرار اإلبداع لدى بناء عمى ما سبؽ ذكره، يمكف الوقوؼ
، ة متفردةي تمؾ الصيخ التي تشد القارئ، وتبعثو عمى التأمؿ، واإلحساس بفاعمية الخياؿ، عبر صيخ فنيتمثؿ ف

 .تكشؼ عف ذات متألمة حالمة، بواسطة خياؿ متفرد أيضا
 :ويمكف أف نستجمي بعضا مف جوانب اإلبداع لدى الشاعر، فيما يمي

 . ، ومع األدوات التي أسست لوجودهالرؤيا المتصادمة مع العالـ، في منظومتو المعرفية:أوال
ر كؿ ذلؾ أدى وذلؾ في استجبلء العوالـ الخفية الحمـ،/اعتماد الخياؿ المبدع، الذي ينبني أساسا عمى الرؤيا :ثانيا

 .الوجود/الحمـ ، والخياؿ المنفصؿ/إلى تشكيؿ صور شعرية متفردة ، تعتمد عمى رؤيا برزخية، بيف الخياؿ المتصؿ
رزخية الجامعة بيف الخياؿ المتصؿ، والخياؿ المنفصؿ، يبني الشاعر صورا شعرية تخرؽ كؿ ومف الرؤيا الب

مألوؼ، ألنيا تخضع لرؤيا برزخية في موادىا، وفي منطؽ بنائيار ويمكف أف نشير إلى نوعيف مف الصور التي 
 .(44)"الخياؿ التحويمي"، و"الخياؿ الكوني: "انبجست عف تمؾ الرؤيا، وىي

 :اؿ الكونيالخي :أوال
يعتمد الخياؿ الكوني عمى بناء عبلقات جديدة فيما بيف العناصر، وذلؾ بالعدوؿ عف المنطؽ المادّي المألوؼ، في 
الربط بيف تمؾ العناصر، وبمنحيا ىويات جديدة، متحولة عمى الدواـ، تمؾ العناصر ىي مزيج بيف ما ىو حسي، 

الحمـ، / ور متفردة مبدعة، تنطمؽ مف حالة االتصاؿ في الرؤياوماىو غيبّي، فتمتقي في رؤيا برزخية، فتتشكؿ ص
وفي توالد مستمرر  العمـ ، إلى حالة االنفصاؿ في بعدىا الوجودي، وذلؾ عبر تجميات خيالية/ المتعمقة بالوعي

ـ وىي ليست مف عالـ الغيب،  أو المعاني المجردة، ألنيا تجمت مف خبلؿ الصور، كما أنيا ليست تنتمي إلى عال
 .الحس المباشر، ألف تجمييا ذلؾ أمر عارض، قابؿ لمتحوؿ باستمرار
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 :الخياؿ التحويمي :ثانيا
النفس، فتكوف الصور في دائرة / يعتمد ىذا النوع مف الخياؿ عمى تقنية التحويؿ في اليوية، ألنيا تنتمي إلى الحمـ

واإلمكاف لكؿ ما ليس ممكنا، فتكوف الكتابة  الخيالي، الذي ىو بيف الوجود والعدـ،  وىو موطف الممكنات، والسعة
الشعرية كما الكتابة الصوفيةر كشفا وتحوال ، وتجددا مستمرا، ليست تحكميا قواعد ثابتة، وال قوالب جاىزة، ضمف 

 .رؤى العقؿ القائمة عمى ضبط األشياء، بمنطؽ الحس والمشاىدة
 

 خاتمػػة
لرؤيا الصوفية في بعض مواقفو النقدية، وفي كتاباتو الشعرية، قد تبنى ا" أدونيس"مما سبؽ ذكره، نخمص إلى أف 

/ فكانت لغتو إشارية، تتواشج فييا األضداد، والمتناقضات، لغة تجمع بيف الحس والعقؿ، وتقـو في منطقة الظؿ
ويقبؿ الصور . لقوتو أوسع الكائنات[ وىو]الخياؿ أوسع ببل شؾ "في حضرة الخياؿ، ألّف  البرزخ، وذلؾ

 .(41)انيات، وىو التشكؿ في الصور المختمفة مف االستحالة الكائنةالروح
البرزخ، ليعبر الشاعر بذلؾ عف قضايا الوجود في /تمؾ الصور قائمة عمى الحركة والتحوؿ، ألنيا في منطقة الظؿ

سرِّ حركتو سّر بنائو واستمراره، وذلؾ عبر الحرؼ، وأشكاؿ تجمياتو، وعبر فكرة األنوثةر سبب الوجود، في أصمو و 
 .وتحوالتو
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 المداخؿ اإلقناعية في الخطاب اإلشهاري
 (نماذج مختارة مف اإلشهار السمعي البصري)

 وفاء صبحي
 قسـ المغة العربية وآدابها

 عنابة –جامعة باجي مختار   
 

 ممخص

قّة، يتفاعؿ فييا قطباف رئيسياف ىما المرسؿ والمرسؿ إليو تسري ميعد الخطاب اإلشياري ممارسة تواصمية دينامية ومع
، باقتناء ابينيما رسالة يبغي مف ورائيا األّوؿ التأثير في الثاني، بجعمو يقتنع بمضموف اإلشيار ويتفاعؿ معو تفاعبل إيجابي

أسموبا حجاجيا مدروسا يرمي مف ورائو  –في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ  –ويوّظؼ المشير  .لو مروّجبتبّني اإليديولوجيا ال السمعة أو
إلى تحقيؽ اقتناع المستيمؾ بمحتوى الرسالة اإلشيارية، لذا ترتكز الوصمة اإلشيارية عمى مجموعة مف المداخؿ اإلقناعية 

فكّمما اجتيد مبتكر اإلشيار في اختيار الحجج  .يةتو وميولو وحتى إمكاناتو المادالمصّممة وفؽ احتياجات المتمقي ورغبا
المقنعة، وبنى حجاجو بناء صحيحا يحكمو مبدأ التدرّج استطاع شّد انتباه مخاطبو وضمف تسويؽ السمعة، بما يجعؿ 

 .الخطاب اإلشياري واحدا مف الخطابات الثرية التي تحتاج إلى بحث ودراسة بغية االستفادة منيا في مختمؼ المجاالت

Résumé                                                 
 Le discours publicitaire est considéré comme une 

pratique communicative dynamique et  complexe 

dans laquelle deux pôles se mettent en valeur : 

L’émetteur et le récepteur, ou l’objectif du 

premier est d’influencer le second, le but 

recherché est le convaincre du bien fondé du 

contenu publicitaire l’incitant à une réaction 

positive, par l’achat du produit ou l’adoption de 

l’idéologie véhiculée.  

Pour atteindre cet objectif, le publicitaire utilisera 

une argumentation réfléchie visant à convaincre 

le consommateur à travers son message 

publicitaire. C’est pourquoi le bien publicitaire 

doit se baser sur divers facteurs argumentatifs 

selon les besoins du récepteur, ses penchants et 

ses capacités matérielles.  

Le bon choix des arguments, et la construction de 

l’argumentation selon un principe évolutif (de 

gradation) permettent au publicitaire de retenir 

l’attention de son interlocuteur et assurer la 

commercialisation du produit. 

 Ainsi, le discours publicitaire devient un des 

discours productifs nécessitant une recherche et 

une étude approfondie afin d’en tirer meilleurs 

profits dans tous les domaines.               

 :مقدمة 
تتنازع الَفرد حاجاٌت ورغبات كثيرة تتنومع حسب الزماف 

وي الذي ال والمكاف واألمزجة والظروؼ، فمنيا الحي
، ومنيا  ُيستغنى عنو كالحاجة إلى الطعاـ والشراب والنـو
الضروري كالحاجة إلى التعّمـ والصّحة الجّيدة والشعور 
باألماف، ومنيا العادي الطبيعي كالرغبة في االستقرار 
وتحقيؽ الذات وتمبية عواطؼ األمومة واألبّوة وما شابو 

ى التمّيز وُحّب ذلؾ، ومنيا القميؿ رغـ وجوده كالميؿ إل
التظاىر ولفت انتباه اآلخريف واالستحواذ عمى إعجابيـ، 
ومنيا النادر كُحّب التمّمؾ والّسيطرة والقيادة والتحكُّـ 
بمصائر اآلخريف، وغيرىا مف الحاجات الكثيرة التي 
سنسعى إلى إشباعيا ُكممما ألّحت عمينا في الطمب، وىذا ما 

يؿ النفس البشرية ودراستيا دفع العمماء والباحثيف إلى تحم
الغرائز       و     الدوافع     لفيـ   ووصؼ أحواليا

والحاجات التي ُتوّجييا وُتحّركيا نحو سموؾ ما، وأشير مف 
ابراهاـ  )اشتغؿ عمى ىذا المبحث مف العمماء النفسانييف   

الذي قّسـ الحاجات إلى  ( A.MASLOWماسمو 
 :قسميف
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ولوجي وبعضيا اآلخر نفسي، وتتمّيز بأّنيا متدّرجة في شكؿ ىرمي بمعنى أّف الفرد حاجات أساسية بعضيا فسي
لف يمتفت إلى المستويات األعمى قبؿ إشباع حاجات المستوى األدنى، وحاجات ثانوية بعضيا معرفي وبعضيا 

  .(2) اآلخر جمالي، وتتمّيز بأّف الفرد ال ييتـ بيا ما لـ ُيشبع حاجاتو األساسية
الممكف أف ُيغفؿ الفرد جوعو وحاجتو إلى الطعاـ لُيمّبي حاجة نفسية متعّمقة برغبتو في التقدير واالنتماء  فمف غير

والتواصؿ مع اآلخريف، كما ال يمكننا أف نتصّور اجتياده في االستطبلع والبحث والفيـ قبؿ إشباعو حاجة 
ت وترتيبيا وفؽ نسؽ مدروس يجعميا تنطمؽ مف االستقرار واألمف والراحة، وىذا ما ُيفسِّر منطؽ تدّرج الحاجا

الحاجات العضوية التي َتكُفؿ الحياة، لتصؿ في النياية إلى تحقيؽ الحاجات الكمالية التي تكفؿ الترفيو والمتعة 
تجيء الحاجة إلى الرفاهية مثؿ الطب البديؿ والعبلج " ماسمو"عمى قّمة التسمسؿ الهرمي لبلحتياجات عند "فػ

 .(1)"حة التجميؿالنفسي وجرا
وبناء عمى ىذه الدراسة وغيرىا تنّبو القائموف عمى الصناعة اإلشيارية إلى أىمية االشتغاؿ عمى دوافع النفس 
البشرية واستغبلؿ نقاط ضعفيا ومداعبة األوتار الحّساسة فييا، وأدركوا أىمية تصميـ وصبلتيـ اإلشيارية في 

ـ المستيمؾ بأّف السمعة المعَمف عنيا إنما ُصنِّعت خصيصا ضوء رغباتيا وحاجاتيا، وذلؾ عف طريؽ إييا
إلرضائو، وأّف اقتناءه ليا سُيحّقؽ لو التمّيز والتفّرد والرضى، متسّمميف في غفمة منو إلى ال شعوره لتحفيز رغبة 

ى ال وعي الشراء لديو، ومف ىنا جاءت فكرة المداخؿ اإلقناعية في الخطاب اإلشياري التي ُتشّكؿ منافذ عبور إل
المستيمؾ والمحاور التي يبني عمييا الُمشير حجاجو، فالمقصود بالمدخؿ اإلقناعي، تمؾ الفرصة التي يتحيمُنيا 

الرسالة اإلعبلنية تعتمد "المروِّج ليضفر بإقناع ُمخاَطبو، موّظًؼ في ذلؾ مختمؼ أساليب االستمالة والحجاج ألّف 
مغريات أو الميوؿ أو األوتار أو الدوافع بحيث ُيخاطب المعمف مف حيث صياغة مضمونها عمى ما ُيسمى بال

الجمهور المستهدؼ وينفذ إليه ُمعتمدا عمى المنطؽ أو العاطفة أو كميهما وذلؾ مف خبلؿ استخداـ نوعيات 
خراجيا ويندرج ت (4) "متعدّْدة مف األوتار اإلقناعية حت يتعّمؽ بعضيا بشكؿ الوصمة اإلشيارية وطريقة إعدادىا وا 

في حيف يتعّمؽ ... الصورة وتدّرجات األلواف والشخصيات والديكور وتقنيات اإلضاءة والتصوير: ىذا المفيـو
قيا اإلشيار والشحنة  بعضيا اآلخر بمحتوى الرسالة اإلشيارية وتأثيره عمى المتمقي الذي يتضّمف األفكار التي ُيسوِّ

ؾ، وُكمُّيا مداخؿ إقناعية عمى درجة كبيرة مف الفاعمية تعمؿ في المعرفية الداللية التي تبغي توصيميا إلى المستيم
اتصاليا وتكامميا عمى توصيؿ الرسالة بالتأثير الذي ييدؼ إليو الُمروِّج، لذلؾ سترّكز ىذه الجزئية مف البحث عمى 

اع، سواء محاولة رصد قدرة كّؿ مكوِّف مف مكّونات اإلشيار عمى ممارسة فعؿ الحجاج الذي ُيفضي إلى اإلقن
نات تنتمي إلى شكؿ الوصمة اإلشيارية أو إلى محتواىا  .تعّمؽ األمر بمكوِّ

 :مداخؿ إقناعية متعّمقة بشكؿ الوصمة اإلشهارية-2

خراجيا في صورتيا النيائية التي ُتعرض عمى  تتضافر جيود ِعّدة وتخّصصات شتى لصناعة الوصمة اإلشيارية وا 

يا وضماف فاعميتيا فريؽ مف المتخّصصيف في التصوير واإلضاءة والديكور جميور المتمّقيف، وَيسير عمى إنجاح
والتجميؿ يعمؿ عمى وضع محتوى الرسالة اإلشيارية في قالب شكميا جّذاب يأِسر المخاَطب ويسحره ويستأثر 

عجابو، حيث يضيؼ شكؿ الوصمة إلى محتواىا جمالية وقدرة عمى الِحجاج واإلقناع َمَردُّه إل ى بريؽ بفضولو وا 
الصورة ودّقة األبعاد ومصداقية الشخصيات وىذا ُيعّزز المحتوى وُيثري الداللة ويرفع نسبة المشاىدة ويزيد في 

 .حظوظ نجاح المقطوعة اإلشيارية

 ولنقؼ عمى حقيقة الدور الذي يمعبو الشكؿ في إقناع المشاىد وقدرتو عمى الحجاج ر سأستعرض بعض مكّوناتو
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 .ى ما ُتضيفو إلى ىذه الصناعة الُمعقمدةاألساسية لنتعّرؼ عم
و ذىف  :الصورة والموف -أ تشّكؿ الصورة في اتحادىا مع المغة مزيجًا دالليًّا ُمثيرا يحمؿ الفكرة وينقبللمعنى ويوجِّ

المتمقي صوب داللة بعينيا يفرضيا سياؽ اإلشيار، ولف أجانب الصواب إذا َزعمُت أّف الصورة نفسيا ىي تقنية 
مضمونة المفعوؿ، لقدرتيا عمى جمب اىتماـ المتمقي واالستئثار باستحسانو، وما يزيد في عبقرّيتيا طريقة  حجاجية

وهو يبحث في الكيفية التي يتوّلد بها المعنى في الصورة ( Barthes)مّيز بػارط "تخصيب المعنى فييا حيث 
مف جهة وهناؾ الصورة ( Le message linguistique)اإلشهارية بيف ثبلث رسائؿل فهناؾ الرسالة المغوية 

 .(4)"أخرى  مف جهة( L’image connotée)والصورة اإليحائية ( L’image dénoté)التعيينّية 

بما يجعمو خّزانا غنّيا بالدالالت، يتدّرج مع المتمقي عبر مستويات التدليؿ فييا حيث تَُقدِّـ الرسالة المسانية في 
منتَج في صورتو الحقيقية المجّردة بيدؼ التعريؼ بو وعرض خصائصو وبياف قيمتو، ارتباطيا بالصورة التعيينّية ال

وتتكّفؿ الصورة اإليحائية بوضع المنتج في وضعيات رمزية ُتحيؿ عمى ما وراء الّصفة المادية لمسمعة، وتجعؿ 
ر تميُّزا مف غيره إذا ما ىو المستيمؾ في حالة مف التأّمؿ والُحمـ واالنتشاء، وُتشعره بأّنو األفضؿ واألذكى واألكث

المستوى األّوؿ "اقتنى السمعة المعروضة، وىذا ُيقنِّف قراءتنا لمصورة التي يجب أف تنبني عمى مستوييف اثنيف 
يمّثؿ الحالة اآلدمية لمصورة أو هي الصورة الفوتوغرافية وقد تجّردت نظريا مف دالالتها الحاّفةل فأضحت 

تخميص هذا المستوى األوؿ مف الصورة الذي  Barthesير في تقدير بارط موضوعية وبريئة وليس مف اليس
، (1)" ينعُته في أكثر مف موضع بالصورة الحرفية مف المستوى الثاني المتمثؿ في الصورة اإليحائية أو الرمزية

وفاعمّيتو،  عرض الُمنتج ؼ شكؿ الخدمة أو المنفعة، مركِّزا في ذلؾ عمى آدائو... حيث يتولى المستوى األّوؿ 
عمى عرضو في قالب المذة والمتعة والتمّيز، وىي دالالت رمزّية حاّفة تتسّمؿ ... في حيف َيحرص المستوى الثاني 

إلينا بفعؿ التشكيؿ الُمعّقد لمصورة الذي يجعميا مثارا لمقراءة العميقة والتأويؿ المتعّدد، وىذا ُيحّفز القدرات الذىنية 
وذلؾ )...( التمّقي والتذّكر وتكويف األخيمة بالمعطيات الحّسية "اىد كاستراتيجيات والحيؿ النفسية لدى الُمش

باستخداـ المعمومات الدقيقة عف مستويات الوعي وطبيعة األبنية المغوية الماثمة في البلشعورل واكتشاؼ 
و مف القراءة الواعية وفؾ وغيرىا مف الميارات التي ُتمّكن (3)" قوانيف التداعي وأدوات الترميز والنقؿ والتكثيؼ

شفرات الرسالة والّظفر بدالالتيا المتشابكة التي تتراكـ بفعؿ التطّور الداللي، إذ ُتضيؼ الممارسة اإلنسانية 
والتجربة اليومية دالالت جديدة لؤلشياء والموجودات، تنضاؼ إلى دالالتيا السابقة وتجعميا قدرة عمى التموُّف بموف 

فيو، وىذا يثري محتوى الصورة التي َتْحَبُؿ بتمؾ األشياء والموجودات، وُيكسبيا مرونة السياؽ الذي توظمؼ 
ودينامية وقابمية لمقراءة والتأويؿ، في المعنى في الصورة اإلشيارية ليس ُمعطى ُمسبقا، وال ىو ُمسّمـ بو، كما إّنو 

دالالته االستقبالية إلى معرفة سابقة تمثيؿ بصري يستند في بناء مجمؿ  " ليس متاحا ألي قارئ، ألّننا أماـ
ُمودعة في الكائنات وعبلقاتهال وُمودعة أيضا في األشياء وما يرافقها مف استعماؿ وظيفي نفعي أو استعاري 
متعيل إّنها دالالت مودعة أيضا في األشكاؿ واألصوات والموف والخطوطل ولهذا ففّف هذا العالـ يدّؿ مف خبلؿ 

عّد كونًا معادال لبنية ذهنية تتشابه مع ما ُتحيؿ عميه الصورة في العالـ الموجود بناء مرجعية داخمية تُ 
بما يجعؿ الصورة كيانا ُمعّقدا وفضاًء دالليا مفتوحا عمى االحتماالت والتوقُّعات، وتستدعي قراءتيا , (8)"خارجها

اإليحاءات والرموز وربط العبلقات العميقة امتبلؾ رصيد معرفي وثقافي غزير يمّكف القارئ مف فيـ االنزياحات و 
الصحيحة بيف األدّلة وما ُتحيؿ عميو في الواقع، ويجعميا في اآلف نفسو وسيمة إشيارية عمى درجة عالية مف 
الكفاءة واالقتدار لقدرتيا عمى الحجاج واإلقناع ونقؿ الداللة وتحقيؽ أىداؼ اإلشيار، مما دفع المروِّجبف إلى 
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غناء ألوانيا، لتناؿ اىتماـ المشاىد وتسترعي انتباىو، فيي بحّؽ تدقيؽ تفاصيميا وضبط أ ثراء مضامينيا وا  بعادىا وا 
الوسيمة الحجاجية األولى في مجاؿ اإلشيار الذي ينبني في أساسو عمى الحجاج، وبما أّف المقصود منو ىو 

فإّف الصورة تحتّؿ مقاـ  (3) "طريقة انتقاء الحجج وترتيبها ث عرضها ضمف الخطاب لمتأثير في مواقؼ المتمّقي"
األّولية بيف سائر تقنيات الحجاج وأساليب االستمالة واإلقناع، لقدرتيا عمى التكثيؼ الداللي وانفساحيا عمى التأويؿ 

 .وقّوتيا في تبميخ مقاصد اإلشيار وتجسيد أىدافو
دّقة ضبط تدّرجاتو وأطيافو، ألّنو وما يزيد في بريؽ الصورة ورونقيا وتأثيرىا في الُمشاىد، حسف اختيار الموف و 

عنصر أساس في جذب العيف وتركيز االنتباه، كما أّنو يبعث في النفس اإلحساس باألُلفة والراحة واالسترخاء، 
ضفاء الحيوية والمرح  وُمخطئ مف يعتقد أّف لّموف ُبعدا جماليا فقط، وأّف حضوره في الصورة ال يتجاوز التزييف وا 

فالمرور ُتنّظمه األلواف "ئرة استعماالتو وصار ُيستخدـ ألغراض وظيفية وأىداؼ عممية فحسب، فقد اتسعت دا
ولوحات أجهزة الطيراف ومدارج الهبوطل وتقاطعات الطرؽ وأنابيب الميا  وأسبلؾ الكهرباء وغيرها تنّظـ بأشكاؿ 

ض عبلجية وعمماء النفس مف األلواف واألضواء واإلشارات الممّونةل وحتى األطّباء طّوعوا األلواف ألغرا
يستخدموف اختبارات األلواف لتحميؿ الشخصية ويقوموف بعبلج بعض االضطرابات النفسية مف خبلؿ 

ارتباط األلواف بدالالت كثيرة تختمؼ حسب البيئات والمجتمعات وتحّولت إلى مداخؿ  ما أّدى إلىل (4)"األلواف
في النواحي النفسية لمفرد كإشاعة الفرح والسرور واالبتياج، ُتدرس مف خبلليا شخصية اإلنساف، فضبًل عف تأثيره 

أو الحزف والممؿ والكآبة، فالموف ُيثمِّف الصورة ويزيد في قدرتيا عمى لتدليؿ ويرفع كفاءتيا الحجاجية، وقد ُيوّجو 
َمحّمو بالموف األصفر عممية البيع والشراء إذا امتّد تأثيره إلى السمعة المعروضة، مثمما وقع لذلؾ الجّزار الذي دىف 

ليا إلى لوف أرجواني ُمزرؽ ُيعطي انطباعا لدى الزبوف بأّف المحـ  الفاقع فانعكس ىذا الموف عمى ُحمرة المحـ، فحوم
ُمتعفِّف وغير طازج، فتراجعت تجارتو، ولّما تنّبو إلى األمر، أعاد طبلء محّمو بالموف األخضر الُمزرؽ المكمِّؿ لموف 

 .تو واكتسب لونو الطبيعي وازدادت مبيعاتوالمحـ فزادت ُحمر 
َأْكَسَبت ىذه االستعماالت الموف صفة الرمزية، وصار توظيؼ كوف ما يبعث عمى التأويؿ والتفسير، ألّنو يختزف 

إّف الموف هو تصعيد لداللة الشيءل فهو سمسمة مف "دالالت وُيعّبر عف حاالت نفسية ويختزؿ تجارب سابقة 
ة التي ترتقي لمستوى الرمزل فالحزف والموت واأللـ ُيخَتَزؿ إلى األسودل وهكذا تختزؿ باقي االختزاالت المعنوي

 .(22)"األلواف في سياقات رمزية داّلةل فهي أدوات ذاتية تخدـ تعبيرّية الموقؼ وجبلء الفكرة الُمراد توصيمها
الولوج إلى محتوى الصورة لُيذيع ِسّرىا وىذا يعني قدرة الموف عمى توجيو الداللة وتخصيبيا، وأّنو مفتاح يسمح ب

وُيشيع داللتيا، كما أّنو ناقؿ جّيد لمثقافة ُيترجـ معتقدات الشعوب وتوظيفاتيا المتباينة لؤللواف التي تحمؿ دالالت 
وغيرىا مف المزايا التي ُيحّققيا حضور الموف في الصورة عاّمة وفي الصورة ... تختمؼ مف مجتمع إلى آخر

 .مى وجو التحديداإلشيارية ع
يعتمد اإلشيار في تمرير مضامينو اعتمادا جوىريا عمى الشخصيات التي تُنتقى بعناية فائقة في  :الشخصيات- ب 

ضوء اليدؼ الُمراد تحقيقو مف وراء الفاصؿ اإلشياري، فقد أدرؾ صانعو اإلشيار أّف المستيمؾ يحتاج إلى مف 
ّجعو عمى اتخاذ القرار، وىذا ما دفعيـ إلى البحث عف شخصيات تتوّفر ُيشاركو تجربتو وُيعّزز ثقتو بالسمعة وُيش

ليف في ذلؾ  فييا صفات االستقطاب الجماىيري والقدرة عمى الحجاج واإلقناع والتأثير اإليجابي في المخاَطب، معوِّ
 .عمى شعبيتيـ أو عمى ُشيرتيـ أو عمى خبرتيـ أو عمى طبيعة قرابتيـ مف المتمّقي
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خصية المجّسدة لمحتوى اإلشيار ممثبل أو ُمغنِّيا أو رياضيا أو إعبلميا ممف يسيؿ تأثيره في جميوره فقد تكوف الش
وُمحّبيو، حيث يعتمد في ترويج السمعة ال عمى جودتيا بؿ عمى شعبيتو وُحّب الناس لو وثقتيـ برأيو واستحسانيـ 

 .ألذواقو
كممفت القائميف عمييا مبالخ مالية ىائمة لتقنع الناس وُأمّثؿ لذلؾ بوصمة إشيارية ضخمة في مجاؿ االتصاالت 

لبلتصاالت، وبما أّف إقناع أي شخص بتغيير  "Mobinile"بتغيير اشتراكاتيـ الحالية بأخرى جديدة في شبكة 
اشتراكو القائـ باشتراؾ جديد يحتاج إلى أسباب حقيقية ودوافع ُمقنعةر استدعت الشركة الُمرّوجة أشير األسماء في 

الـ الفف، وصمممت المقطوعة اإلشيارية في شكؿ ُأغنية يتداوؿ الفّنانوف عمى تأدية مقاطعيا التي تتغّنى بفضؿ ع
ىذه الشبكة ومزاياىا والخدمات الكثيرة التي تقترحيا عمى زبائنيا والتسييبلت المثيرة التي يتمّتع بيا المشتركوف 

وغيرىـ  ..."ودنيا سمير غانـ وهند صبري وعّزت أبو عوؼ يسرى ومحمد منير"فييا، ومف ىؤالء الممّثميف ذكر 
كثير، والعارؼ بميداف السينما سيدرؾ الوزف الجماىيري الذي يتمّتع بو كّؿ واحد مف ىؤالء، كأّني بالُمروِّج ُيريد أف 

مى بمورة ُيضيؼ جميور كّؿ فّناف إلى جميور غيره مف الفنانيف محاوال االستفادة مف شيرتيـ الواسعة وقدرتيـ ع
 .األذواؽ وتوجيو الرغبات، بما يجعميـ قّوًة حجاجية ضاربة قادرة عمى االستمالة والتأثير واإلقناع

وقد تكوف الشخصية الُمشِيرة خبيرا بمجالو، يمنح اإلشيار مصداقّيتو وُيثري المحتوى بشروح عممية مستفيضة عف  
ُسمعتو العممية ورصيده المعرفي وخبرتو الرصينة،  مكونات السمعة وخصائصيا وفاعمّيتيا ويرتكز في ذلؾ عمى

التي ُتكسب المستيمؾ ثقة واطمئنانا مردُّىما إؿ الدعامة العممية التي تستند إلييا السمعة المعروضة وىو مف 
األساليب التي تمجأ إليها الشركات في بعض األحياف لتعزيز المصداقيةل حيث تمجأ إلى أحد الخبراء ذوي "

أحد المجاالت لكي ُيظهر إعجابه الشديد بالمنتج وحقيقة فهذا األسموب قادر عمى تغيير آراء المعرفة في 
فكثيرا ما يترّدد في الوصبلت اإلشيارية أسماء خبراء متخّصصيف في مجاالت معّينة تحّولوا بدورىـ  (11)"الجمهور

ل وجويؿ ماردينياف خبيرة التجميؿ ثيدي تشالز خبير بكثافة الشعر "إلى عبلمات تجارية متداولة ومطموبة كػ 
وغيرىـ مف الذيف استطاعوا أف يكّونوا ألنفسيـ سمعة طّيبة وجميورا واثقا  (12)"وباسكاؿ أليكسندر خبيرة التغذية

نتيجة لقدرتيـ عمى التأثير واإلقناع، وىـ يتمّتعوف بشعبية ورواج ُيضاىي شيرة الفنانيف والرياضييف ورجاؿ 
 .السياسة

كما قد ُتجّسد الشخصّية أدوارا . مدخبل إقناعيا فاعبل ُيعوِّؿ عميو مصّممو اإلشيار لتسويؽ سمعيـ بما يجعميـ
حيث ... تعكس قرابة مف المستيمؾ كمعب دور األـ أو األب أو األخ أو األخت أو االبف أو الجار أو الصديؽ

أّنيا ال تحظى بشعبية الممثميف وال بالوزف  تتمّيز ىذه الشخصيات بقدرتيا عمى استمالة المتمّقي وتحقيؽ إذعانو رغـ
العممي لمخبير، فيي تعتمد باألساس عمى صمة القرابة وما يترّتب عنيا مف أُلفة وحميمّية وثقة متبادلة، وما 
يحكميا مف معاني النصح واإلرشاد والخوؼ عمى المصالح المشتركة والمصير الُموّحد، فمف َأحفُّ مف األـ عمى 

أكثر مسؤولية مف األب عمى أسرتو؟ ومف أسرع مف الجار لنجدة جاره؟ وغيرىا مف المفاىيـ التي أبنائيا؟ ومف 
تجعؿ الرسالة اإلشيارية أكثر مقبولية ونفوذا إذ صدرت مف شخص قريب ُتيمُّو مصمحة المستيمؾ ألّف الُمروِّج 

والقرابة والصداقة في كسب ثقة  يدرؾ تماما أىمية مداعبة الوتر النفسي وتحريؾ المشاعر وتفعيؿ صبلت الرحـ
ويممؾ ىذا النمط مف الشخصيات بدوره قدرة فائقة عمى المحاّجة واالستمالة . المستيمؾ واالستئثار برضاه واقتناعو

 .واالسترضاء مرتكزا في ذلؾ عمى الثقة المتبادلة بينو وبيف مخاَطبو
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ة، يعرض محتوى الرسالة اإلشيارية في قالب مف وقد تنمحي مبلمح الشخصية تماما لتتحّوؿ إلى جسد منتج لمدالل
الرمزية واإليحاءات التي ُتحّولو إلى واقعة داّلة يتواصؿ فييا الباث مع المتمقي تواصبل ال شفويا تغيب فيو الكممة 

 يمكف لمكممة أف"وتحضر اإليماءة واإلشارة التي تفصح عف النوايا الحقيقية التي ُيبطنيا الُمنتج المعروض ألّنو 
تخدع فكثيرا مف الناس ال يعني ما يقوؿ أو يقوؿ ما ال يعنيل بينما تبقى لمغة الجسد نشاطات عقمية تحت 

 .(13)" عتبة الوعي تفضح ما نفّكر ونشعر به حقيقة
ولما أدرؾ المرّوجوف انفساح الجسد عمى دالالت ال نكاد نحصييار وّظفوه بكثافة في وضعيات كثيرة ُيضيؼ فييا 

لوصمة أبعادا داللية جديدة تخرؽ أفؽ انتظار المتمّقي، ألّف دور الجسد يتجاوز العرض والتمثيؿ إؿ إلى محتوى ا
إنتاج الداللة وتخصيب المعنى، فقيمتو ال تتجّمى في وجوده المحض بقدر تجّمييا فيما ُيعّبر عنو مف تمظيرات 

بؤرة لتجّمي العممي والغريزي "ة كما إّنو نفسية واجتماعية وثقافية، فيو فاعؿ ومؤّثر وذو طاقة تعبيرية خبّلق
الثقافي يعيش بشكؿ دائـ تحت التهديدات المستمرة / والوظيفي وباعتبار  منطمقا لتجّميات األسطوري

لبلستعماالت االستعاريةل إّننا مف خبلؿ هذ  االستعماالت ال نقرأ الحركة وال نقرأ اإليماءةل وال نقرأ الترابطات 
 .(14)"ذ  الحركات واإليماءاتل ولكننا نقرأ فقط النصوص التي ُتوّلدها هذ  الحركاتالمحمية المرئية له

فإذا عايّنا واقع حضور الجسد في اإلشيار، سنقؼ عمى استعماالت متباينة ُتوّظفو في تكاممو وحركتو وتضاـّ 
المشاىد عف باقي الجسد، تفاصيمو، كما قد ُترّكز عدسة الُمصّور عمى جزء منو يؤّدي داللة مختزلة فيو، ويصرؼ 

 .شرط أف ال يتعارض ذلؾ مع اإليحاء الذي يبغي المرّوج تسريبو إلى المتمقي
غرائو عف طريؽ إيحاءات  ونستدعي لشرح ذلؾ وصمتيف إشياريتيف مختمفتيف تعمبلف عمى استثارة المشاىد وا 

صارخ باألنوثة، تتمايؿ صاحبتو جنسية تكاد تكوف صريحة، حيث تروِّج األولى لعطر نسائي يعِرضو جسد امرأة 
ُمفتعمة حركات ُمغرية تتكامؿ فييا طريقة مشييا وتموُّج شعرىا ونظرة عينييا الجريئة ودالليا الُمبالخ فيو، كما ُترّوج 
الوصمة الثانية لنوع مف الشكوالطة تعرضيا امرأة غاب جسدىا ولـ يظير منو سوى شفتييا المتاف تأكبلف 

والمقصود مف ذلؾ أّف اإلغراء ليس متضّمنا في السمعة : ا مف اإلغراء واإلثارة الشيء الكثيرالشكوالطة بطريقة فيي
الُمعمف عنيا وال في تفاصيؿ الجسد العارض، إنما يكمف في اإليحاء الناتج مف الدالالت التي ُتضيفيا الممارسة 

موضوع اإلشيار ويجعمو في حالة مف الّمذة والتجربة لمجسد وكذا في االنطباع الذي ُيسومؽ إلى المتمقي مع السمعة 
 .والمتعة والتميُّؼ عمى اقتنائيا ليظفر بالنشوة التي عاشيا لحظة مشاىدة المقطوعة اإلشيارية

كما ينفتح الجسد عمى دالالت كثيرة تتجاوز تمؾ النظرة الغريزية المادية العالقة بو لتجعمو عمميا ووظيفيا وفاعبل، 
اإلشيار لتمرير مضاميف متعّمقة بمختمؼ مناحي الحياة، وكـ ىي كثيرة الفواصؿ التي  وىي حاالت استفاد منيا

تجعؿ مف الجسد كيانا وظيفيا يتحّرؾ بطريقة آلية ميكانيكية تثّمف مفعوؿ المنتج المرّوج لو وتكشؼ عف األغراض 
رفة لئلشيار  .التجارية الصِّ

ء مكاني يتـ اختياره بعناية ويصممـ في ضوء طبيعة تجري أحداث الوصمة اإلشيارية ضمف فضا :الديكور -جػ
الُمنتج وذوؽ المتمقي وما يفرضو سياؽ اإلشيار مف دالالت وتفاصيؿ تثري محتوى الرسالة، وقد يكوف خارجيا ذا 
عداده عمى يد مختّصيف  تشكيؿ طبيعي ال يتدّخؿ اإلنساف في تجسيمو أو تحويره، وقد يكوف داخميا يتـ تجييزه وا 

إّنه الحّيز الذي يجري فيه الحدث عبر الصور المتحّركة ويخضع "ف عبلقتو بمحتوى الوصمة اإلشيارية، ُيدركو 
مما ال دخؿ لئلنساف ( خارجي)النتقائية تمّيز  عف األماكف األخرى لتصوير ذلؾ الحدث وهو إّما مكاف طبيعي 
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نساف كطرز العمارة واألثاث واألشياء في بنائه كالغابات والجباؿ والصحاري وغيرها أو مكاف فيزيقي بنا  اإل 
(21)" ويخضع الشتراطات البعد النفسي واالجتماعي والثقافيل فهو مرتبط باألحاسيس والدوافع والحاجات

.  
ويكمف تأثير الديكور في تجانسو مع محتوى اإلشيار ودعمو لمحاوره وأفكاره وأىدافو، وأف ال ُيحِدث معو نشازا 

، كأف ُنرّوج لمدينة سكنّية أو مركز (23)ستيجانو وُينقص مف مصداقية الموضوع المطروح ُينّفر المشاىد ويثير ا
تجاري أو مساحات لمترفيو ضمف ديكور داخمي يحتضنو أستوديو تصوير ُمغمؽ أو ألف ُنشير عف أدوات تنظيؼ 

المختمفة كالمطبخ وغرفة  كالمكانس الكيربائية ومساحيؽ الغسيؿ والمفروشات بعيدا عف فضاء ُيجّسد البيت بمرافقو
، ألّف إعداد الديكور المناسب وانتقاء مكّوناتو وتفاصيمو بدّقة يساىـ في إقناع المشاىد الذكي  المعيشة وغرؼ النـو
اإليجابي الذي يسترعي انتباىو نوعّية األثاث ومنيجية ترتيبو ولباس الممثميف وطريقة تصميـ الخمفية، التي يجب 

 .  ع الفاصؿ اإلشياريأف تساوؽ جميعيا موضو 
وكما أّف الديكور فف فيو كذلؾ عمـ ُيدرمس في جامعات وأكاديميات تعمؿ عمى تخريج طمبة ُكثر حامميف شيادات 
في ىندسة الديكور، ألّنو ال ينبني عمى الذوؽ الرفيع والِحّس الجمالي المرىؼ فقط، إّنما تحكمو أبعاد وقياسات 

ة والميارة لَينُتج عف اتحادىا فضاء مكاني مبلئـ يحتضف المنتج الُمعمف عنو وتصاميـ كثيرة ُتضاؼ إلى الموىب
 .ويزيد في قيمتو وُيحّقؽ مقبولّيتو

وال تكمف القيمة الحجاجية لمديكور في وجوده المادي وحسف تنسيقو وتناغـ مكّوناتو فحسب، إّنما تتجّمى في قدرتو 
غن اء محتواىا بدالالت قد يممسيا المتمقي في بعض تفاصيمو، فكما عمى دعـ الرسالة اإلشيارية وتثميف أفكارىا وا 

أّف المختّصيف يؤّثثوف الديكور بمفروشات وأثاث وأجيزة وتقنيات لمتزييف كالنباتات والموحات والخمفيات المضيئة، 
شاىد ُيمّيد فيو بدوره ُيؤّثث محتوى الوصمة اإلشيارية بتفاصيؿ تُثري الداللة وتدعـ الفكرة وُتحّقؽ إعجاب الم

 .لحصوؿ اقتناعو
تتغمغؿ اإلضاءة في الصورة وتمتحـ مع العناصر المرئية فتعطي لها معنى " :اإلضاءة وتقنيات التصوير-د

فاإلضاءة جزء مهـ مف تعبيرية الصورة وداللة األشياء الداخمة فيها  )...(وتؤّكدها معطيات تعبيرية أو رمزية 
، حيث تمعب اإلضاءة دورا (22)" كف تحميمها بالدالالت والرموز واإليحاءاتبما يم)...( ومستويات هذ  األشياء 

مكّمبل لداللة الصورة اإلشيارية، وال يقّؿ حضورىا عف حضور الموف فييا ألّنيا ُتكسبيا بريًقا وجمالية وتُثّمف 
ما أّنيا تمتمؾ قدرة عمى إخفاء تفاصيميا وترّكز انتباه المشاىد عمى الجزئية التي يبغي المرّوج لفت االنتباه إلييا، ك

، أضؼ إلى ذلؾ أّنو يمكف قراءتيا عمى مستوييف مختمفيف يتعّمؽ المستوى األّوؿ (23)العيوب وطمس التشّوىات 
بالداللة التقريرية التي يتحّقؽ مع دورىا في تجييز فضاء التصوير بنور يسمح بالرؤية وبالتعّرؼ عمى األشياء 

توظيفيا، ويتعّمؽ المستوى الثاني بقدرتيا عمى الرمز واإليحاء إذا اقتضت تعبيرية والموجودات وتحديد طبيعة 
الموقؼ ذلؾ، فقد يدّؿ النور الخافت الذي تخالطو الُظممة عمى الُحزف أو التأّمؿ أو الّراحة، بينما يدّؿ النور القوي 

تزيد في قدرتيا عمى التدليؿ، وسواء الساطع عمى البيجة واالنطبلؽ والنشاط، فتقنيات اإلضاءة ُتؤّثث الصورة و 
كاف مكاف التصوير داخميا أـ خارجيار وجب التحّكـ المدروس في درجات اإلضاءة وزواياىا وأبعادىا ألّنيا تُقّنف 
انفبلت الصورة وتمرُّدىا، وتحدِّد زوايا الرؤية لصالح السمعة الُمشير عنيا بما يزيد في قيمتيا وفي درجة إعجاب 

 .المشاىد بيا
وىو مستحضر تجميمي " Fair and Lovly"ونمّثؿ لذلؾ بوصمة إشيارية تعرض ُمنتجا لتفتيح لوف البشرة 

ُينَصح باستعمالو مّدة سّتة أسابيع متتالية لمحصوؿ عمى بشرة مشرقة صافية تتمّتع بموف أفتح بست درجات مف ذي 
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ف الضوء عمى وجو العارضة ذات البشرة قبؿ، وفكرة المقطوعة اإلشيارية تتمّخص في تسميط درجات متفاوتة م
السمراء، حيث تتدّرج مستويات اإلضاءة مف الخافت إلى القوي مع مرور األسابيع الستة، وفي كؿ أسبوع تظير 
العارضة بموف أفتح مف لوف األسبوع السابؽ، وبعد مرور األسبوع السادس تظير العارضة بوجو نِظر ُمشرؽ 

إلى التحّكـ الجّيد في درجة اإلضاءة المطموبة ليذا  –في الحقيقة  –النور والرونؽ مضيء ُيبير الُمتتّبع، ويعود 
 .الموقؼ ال إلى فاعمية ىذا المستحضر بما يزيد في إقناع المستيمؾ ويدفعو إلى اقتناء السمعة المعروضة

مع تقنيات التصوير  وىذا يدّؿ عمى دعـ اإلضاءة لمحتوى الرسالة اإلشيارية وتبميخ مقاِصدىا خاصة إذا تجانست
المعّقدة التي تتكّفؿ بتحقيؽ سردّية الوصمة اإلشيارية وتُبرز تمفصبلتيا الداللية خبلؿ زمف الوصمة، حيث يتعّمؽ 

ل إّنه ُيشّكؿ "التصوير بػ  تأطير مقطعي يقود العيف إلى االنسياب فوؽ صفحة الصورة وفؽ تتابع زمني صاـر
ر البلحؽ بالسابؽل فبل ُيمكف لمّداللة اإلشهارية أف ُتبنى إاّل انطبلقا مف سردّية محكومة بمنطؽ ُيشير إلى تغيُّ 

هذا التتابع ووفؽ منطقهل وانطبلقا مف أسموب البناء هذا ُتشدُّ عيف المتفّرج إلى الصورة ُعنوة مف خبلؿ لقطات 
تيبيا ثـ عرضيا في متتالية حيث يتحّكـ خبير التصوير في انتقاء الصور والتقاطيا وتر (24)" سريعة ومكّثفة وعنيفة

داللية مبنية بناء ُمحكما ُتعطي المقطوعة اإلشيارية معناىا العاـ وتأسر الُمشاىد بدّقة ارتباط عناصرىا، فالتصوير 
بعد  –ىو آخر محّطة وأىّميا عمى اإلطبلؽ في الصناعة اإلشيارية، ألّنو ينتظر جاىزية بقّية الٌمكّونات لُيخضعيا 

ففي حركة آلة "اصؿ اإلشياري ومقتضياتو في ضوء سيناريو األحداث واألىداؼ الُمراد تجسيدىا لسياؽ الف –ذلؾ 
وهي )...( التصوير يخمؽ وهـ الحركة في أجزاء المكاف وبالتالي اإليحاء بعدـ ثبات األشياء وتغيُّرها المستمر 

ي ىذا اإليحاء بواقعّية األحداث وف (12)" قادرة عمى ترسيـ العبلقات والتوّغؿ فيها بيف األشخاص واألماكف
المشاىدة وبحيوّيتيا، ألّف ِحيؿ التصوير قادرة عمى تحريؾ الجامد وتفعيؿ الثابت وتجسيـ الُمجّرد بما ُيخالؼ 
توقُّعات المتمّقي ويجعمو في حالة مف الترّقب واالنتظار والتنّبؤ بما سُيسفر عنو تسمسؿ األحداث مف نتائج وذلؾ 

لُمصّور في استخداـ الرموز والتمميح دوف التصريح واستدعاء الدالالت الحاّفة، وليس يخفى تأثير راجع إلى إبداع ا
ذلؾ عمى الُمشاىد الذي ُيجبر عمى متابعة العرض حتى يظفر بالمعنى الحقيقي الذي ينفسح عنو الخطاب ولف 

صرار، ألّنو يستقطب انتباه المشاىد أجانب الصواب إذا َخُمْصُت إلى أّف التصوير ُيمارس فعؿ المحاّجة بفاعمية  وا 
ثـ يأسره ليضمف متابعتو ثـ ُيغريو ليستأثر بفضولو، حتى يصؿ معو إلى النتيجة المتوّقعة وىي تحقيؽ إذعانو 
 .واقتناعو، وىذا يجعمو مدخبل إقناعيا عمى درجة عالية مف الفاعمية والكفاءة ُيبّمخ محتويات اإلشيار ويحّقؽ أىدافو

تمؼُّ الموسيقى التصويرية محتوى الرسالة اإلشيارية وُتكّثؼ داللتيا وتكشؼ  :والموسيقى التصويرية اإليقاع -هػ
عف اإلحساس الذي يسودىا وُتعمف أغراضيا وتوّجياتيا وأىدافيا، حيث يتـ اختيارىا في ضوء طبيعة المنتج 

كما قد يكوف عاطفيا أو عقبلنيا، وقد ُتعطي  الُمعمف عنو أو الفكرة الُمرّوج ليا، فقد يكوف إيقاعيا سريعا أو بطيئا
انطباعا بالِخّفة والشبابية كما قد توحي بالمحافظة والكبلسيكية، وقد تكوف حزينة أو مرحة أو دافئة أو جاّدة أو 

حسب المقاـ الذي ُتوّظؼ فيو واإلحساس الذي يبغي القائـ عمييا تسريبو إلى الُمشاىد، لذا فيي ... حالمة أو راقية
تكثيؼ الشعور بالمحتوى أو ابتكار مقّدمة لصوت الُمعمّْؽل "ستخدـ كوسيمة إشيارية نافعة ألسباب ُمتعّددة منيا تُ 

أو كمؤّثر صوتي في جزئية معّينة في اإلعبلف أو توفير خمفية مبلئمة أو خمؽ مشاعر إيجابية ترتبط بالمنتج 
، فيي (12)" أكثر قابمية لبلستجابة لمرسالة اإلعبلنيةالُمعمف عنهل أو خمؽ حالة نفسية إيجابية تجعؿ المستهمؾ 

ُتصاحب الُمنتج وتُفِصح عف طبيعتو وغايتو وتخمؽ جوًّا مف األُلفة والحميمية معو، ألّنيا تمؤل الفراغ وتؤّطر 
طب الصورة وتشّكؿ خمفية مناسبة ُتصممـ تبعًا لمغايات التي يطمح الُمشير إلى تجسيدىا، وبما أّف الموسيقى تخا
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العاطفة والخياؿ والذوؽ فإّنيا ُتحّفز في سامعيا ردود أفعاؿ موجبة تُثّمف السمعة المعروضة وتدعـ إحساسو بيا 
 .وتزيد في حظوظ اقتناعو بفائدتيا

نخمص في نياية الحديث عف المداخؿ اإلقناعية المتعّمقة بشكؿ الوصمة اإلشيارية إلى أّف قيمتيا الحجاجية 
تباطيا بعضيا ببعض وأّف الفصؿ بينيا إّنما ىو فصؿ صوري متخيمؿ نيدؼ مف ورائو إلى القصوى تتجّمى في ار 

ضبط حدود الدراسة وتحديد مجاليا، فالموف ُيكّمؿ الصورة وُيجّمميا، وىي بدورىا تكّمؿ اإلطار المساني لمفاصؿ 
يكور في تأثيث فضاء الصورة اإلشياري وتُني داللتو، وتّتحد اإلضاءة والموسيقى وتقنيات التصوير ومعالـ الد

كسابيا دالالت إضافية تثري المحتوى وتكفؿ حسف تمّقيو  .وا 
ف امتمؾ كّؿ عنصر مف عناصر الشكؿ قّوة عمى الحجاج واإلقناعر فإّف ارتباطو بغيره مف مكّونات الشكؿ  وا 

ذعانُو فتتحّقؽ سيدعـ آداَءه وُيقّوي حضوره ويرفع كفاءتو ويزيد في تأثيره عمى المتمّقي ليضمف المروِّ  ج والَءه وا 
 .أىداؼ اإلشيار ومراميو

 :مداخؿ إقناعية متعّمقة بمحتوى الوصمة اإلشهارية  -0

يجتيد القائموف عمى الصناعة اإلشيارية في فيـ نفسيات زبائنيـ واإلحاطة بنقاط ضعفيـ واستيداؼ ما ُيحّفز 
اجاتيـ ومستمزماتيـ، واسترضاء ميوليـ ورغباتيـ دافعيتيـ ويحّثيـ عمى فعؿ الشراء فيقودىـ ذلؾ إلى البحث في ح

ورصد توّقعاتيـ وردود أفعاليـ، وغيرىا مف المداخؿ التي ُتشّكؿ نقاط عبور يتسّمؿ عبرىا المرّوجوف إلى نفسية 
أو حاجته إلى الطعاـ والشراب )المستيمؾ وُيفعِّموف ِحَيميـ الذكّية لكسب ثقتو ونيؿ رضاه والظفر باقتناعو فيستغّموف 

نزوعه إلى الراحة واألماف أو ميمه إلى التمّيز وُحبّْ التظاهر أو خوفه عمى الصّْحة والجماؿ أو رغبته في لفت 
انتبا  اآلخريف واالستحواذ عمى إعجابهـل أو حّبه لمتوفير واالحتياط ورغبته في الفوزل أو سعيه إلى االقتناء 

كمحاور ارتكاز ُتصاغ في ضوئيا محتويات وصبلتيـ  (11)(والتممُّؾ أو إعجابه بكؿ ما هو جديد وغير مألوؼ
اإلشيارية التي ُتصّور لممستيمؾ أّف ىدفيا إرضاؤه وغايتيا إشباع حاجتو، في قالب ُمثير جّذاب يرتبط فيو الشكؿ 

وسأعرض فيما يمي أىـ المداخؿ . بالمحتوى بعبلقة تكاممية ووظيفية ىدفيا الجوىري ىو البيع وتحقيؽ الربح
 .ناعية التي يعتمدىا المرّوجوف سببل فّعالة لتمرير أفكارىـ وتسويؽ ِسمعيـاإلق
ُيعّطؿ اإلحساس بالجوع والعطش كثيرا مف القدرات العقمية الخبّلقة لئلنساف  :الحاجة إلى الطعاـ والشراب - أ

خضاعو ويجعمو ُمتحّفزا إلشباعيا باألكؿ والشرب، وىذا الوضع يجعمو في حالة عدـ توازف، فيسيؿ التأث ير فيو وا 
لمقتضيات اإلشيار، ويستفيد مف ىذه الحاجة أصحاب األكؿ الفوري والوجبات السريعة بالدرجة األولى، ألّنيا 
ُتشّكؿ بالنسبة إلييـ مدخبل إقناعّيًا عمى درجة عالية مف الكفاءة يؤّدي ُحسف استغبللو إلى مضاعفة رأس الماؿ 

ير لئليقاع بالزبوف الجائع فُيغريو بالمؤّثرات الصوتية وبقّوة الصورة واأللواف ومراكمة الفائدة، وينفذ مف خبلليا الُمش
التي ُتؤّدي بو إلى اإلذعاف واالستسبلـ كصوت القرمشة وانسيابية الجبنة الذائبة ومنظر الدجاج الذي ُيشوى عمى 

شاىد ويؤجج شيّيتو، ثـ ُينيي تردُّده وغيرىا مف المشاىد التي يتفّنف الُمخِرج في إعدادىا لُيسيؿ ُلعاب المُ ... النار
ويدفعو إلى اتخاذ قرار الشراء عندما َيعده بتوصيؿ الوجبة فورًا إلى البيت، وما عميو إاّل االتصاؿ ىاتفّيا فقط حتى 

 :يحصؿ عمييا ساخنًة، ولنا في األمثمة الموالية خير دليؿ عمى ذلؾ

 "Berger Kingدجاج فيميه مشوي عمى النار مف  %022: تشيكف وابر"
 "أطراؼ مقرمشة ومحشّوة بثبلث أنواع مف الُجبنة... اكسترا تشيزي: بيتزا هت"
"Coca Cola افتح ِتفرح ...Coca Cola عيش االنتعاش." 
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  .(23)"مف الثبلجة إلى مائدتؾل سػاديا بطبيعتها طازجة"
زة وطريقة التقديـ الُمغرية، وىذا َيبعث فيو وغيرىا مف الفواصؿ اإلشيارية التي تِعد بالطعـ الُخرافي والنكية المتميّ 

اإلحساس بالجوع والرغبة في تذّوؽ ما تمتيمو العيف أوال، فبل يترّدد في رفع سّماعة الياتؼ واالتصاؿ بالمطعـ 
ليستمتع بوجبة شيّية دوف أف يبذؿ جيدا ُيذكر، وىنا تتجّمى الطاقة الحجاجية الكبرى الكامنة في استغبلؿ ىذه 

لقدرتيا عمى اإلقناع وتأثيرىا في المستيمؾ الذي ال يمكنو تحجيميا أو توجيييا أو إسكاتيا إاّل عف طريؽ الحاجة 
 .األكؿ
يتوؽ اإلنساف بطبعو إلى االسترخاء واالقتصاد في الجيد، ويسعى  :الميؿ إلى الراحة واالقتصاد في الجهد - ب

ير، فيختار ضمف مقتنياتو ما ُيحّقؽ لو أفضؿ إلى تطويع أقطاب معادلة مستعصية ىي الراحة والجودة والتوف
النتائج بأيسر جيد وفي أقصر وقت، وىذا ما دعا المنتجيف ورجاؿ األعماؿ إلى استثمار ىذا الميؿ في تسويؽ 
بعض المنتجات كاألجيزة الكيرومنزلية التي تخفؼ عف مستيمكيا أعباء الترتيب وَمشّقة التنظيؼ، موّظفيف في 

ة وعبارات لغوّية توحي بأّف الُمنتج ُصنِّع خصيصا لضماف راحة الزبوف وتزجيو جيده ووقتو ذلؾ أساليب إقناعي
 : لممارسة نشاطات أكثر إمتاعا مف التنظيؼ، ومف أمثمة ذلؾ نجد

 ".التركيبة الفّعالة لمتنظيؼ الشاؽ: Mr Muscleسائؿ التنظيؼ "
 ".وأعيش مرتاحة... لمطفؿ راحة: حّفاظات فايني"

 .  (24)"يونيفرسؿ تكنولوجيا المستقبؿ... قّوة األداء وفاعمية النتائج: غسالة يونيفرسؿ"            
وغيرىا مف الرسائؿ اإلشيارية التي تقترح نوعيات مف الثبلجات والمكانس الكيربائية والمكّيفات والمستحضرات 

د عمى أّنيا الحؿ السريع واآلمف لكؿ السحرية ضد الُبقع المستعصية وغيرىا مف السمع التي تُقدمـ إلى الُمشاى
المشاكؿ الطارئة، فُيقبؿ عمى اقتناءىا بعد أف تَُمؼ في أغمفة بّراقة مف الوعود بالضماف واألماف ودّقة األداء، 
وَيغُمب عمى مثؿ ىذه المقطوعات اإلشيارية أسموب الوصؼ الذي ُيثّمف السمعة المعروضة وُيجّمؿ خصائصيا 

وب لغوي يمتزج فيو الفصيح بالعامي، ليضمف الُمشير تسويؽ السمعة إلى جميور واسع مف ويكشؼ مميزاتيا بأسم
المتمّقيف بما فييـ األّميات مف النساء رّبات البيوت حتى يحصؿ الفيـ وُتعّمـ الفائدة، ألّف التذّمر الدائـ مف كثرة 

مرّوجيف إلى أّف سعي اإلنساف إلى الراحة يمكف األعباء المنزلية، واستعصاء القياـ ببعض الواجبات الُمْنِيكة نّبو ال
 .    أف يكوف وترًا إقناعيًا حّساسا يؤّدي حسف استغبللو إلى زيادة المبيعات ومضاعفة رأس الماؿ

حكمة ُيدرؾ معناىا " الصحة تاج فوؽ رؤوس األصّحاء ال يرا  إاّل المرضى" :الخوؼ عمى الصحة والجماؿ  -جػ
ي حياتنا، وُيَسّمـ بأّنيا السبب في السعادة والنشاط والحيوية والجماؿ، فيحرص عمى كّؿ ذي عقؿ يعي قيمتيا ف

صْونيا وحفظيا مف المؤثرات الداخمية سواء كانت عضوية أو نفسية، ومف العوامؿ الخارجية التي ُتؤثر فييا 
وانتقاء ما يناسبو مف أغذية  وُتضعفيا وُتِحؿُّ محمميا الّداء والسمقـ، فيسعى كّؿ فرد إلى تنظيؼ بدنو ومحيطو،

ومشروبات مفيدة واالبتعاد عّما ُيعّكر مزاجو نفسيتور حتى يتمّتع بصّحة جّيدة ُتدرُّ عميو اليناء والرضى، ولف يجد 
الُمشيروف مدخبل إقناعيا أقدر عمى الحجاج مف الصّحة، ألّنيـ َيعوف جّيدا حرص المستيمكيف عمييا وخوفيـ مف 

لى ِبناء رسائميـ اإلشيارية المتعّمقة ببعض المستحضرات العبلجية والوسائؿ الطّبية في ضوء فقدىا مّما دفعيـ إ
ذا تفّحصنا األمثمة الموالية سُندرؾ ذلؾ  :مستمزماتيا ومتطّمبات المحافظة عمييا، وا 

 "DAC  المطهّْر رقـ واحد األكثر ِثقة لدى المستهمكيف." 
 "Expandol االختيار الذكي." 
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 ".بصحة وعافية ... يةزيت عاف" 
 .(11)"خّفؼ وزنؾ تكسب صّحتؾ... زينيكاؿ" 
وأنماط مف التغذية ( Expandol)، وُمسّكنات لؤللـ (DAC)تعرض ىذه الشعارات نماذج عف مطيرات معّقمة  

تمتقي جميعيا عند فكرة المحافظة عمى الصّحة التي يوىـ ( زينيكاؿ)ومستحضرات طّبية  ،(زيت عافية)الصِّحية 
ف خبلليا الُمرّوُج السامَع أّنيا ىدفو ومبتغاه، في وقت يعمـ الجميع أّف غاية اإلشيار ىي البيع والربح والفائدة، م

 .إاّل مدخبل مناسبا يوصمو إلى تجسيد أىدافو –في ىذه الحالة  –وما الصّحة 
شعر القوّي المسترسؿ وِقّمة العيوب وبات معروفا أّف الجماؿ الطبيعي مصدره الصّحة الجّيدة، ألّف البشرة النِظرة وال

الِخمقية والياالت السوداء أسفؿ العيف سببيا تمّتع اإلنساف بصّحة متوازنة نستدّؿ عمييا مف آثارىا الخارجية 
وقد ظهر في اآلونة األخيرة نوع آخر "كتناسؽ أعضاء الجسـ ونشاطو وحيويتو وقوامو الممشوؽ ومشيتو الواثقة 

حّرؾ وتر الصحة والجماؿل وتمثؿ ذلؾ في بعض إعبلنات المستشفيات التي ُتجري عمميات اإلعبلنات التي تُ  مف
زالة آثار الجروح والحروؽ زالة الدهوف وا  نقاص الوزف وتنسيؽ القواـ وا    .(13)"التجميؿ وا 

 :ال حظ ارتباط الجماؿ بالصحة في النماذج اإلشيارية الموالية
 ".القمب واحداختمفت األجياؿ وحبيب ... زيت مازوال" 
 "L’Oréal  ...تفتيح بفشراقة وردّية." 
 ."بشرة ناعمة كالحرير... Niveaلوشف الجسـ المرّطب مف " 
 "يخمي بشرتؾ نقية ومف الجراثيـ محمية: ديتوؿ" 

ُتخاطب ىذه الفواصؿ اإلشيارية جميورًا واسعًا مف المستيمكيف أعمبيـ نساء في مختمؼ مراحميـ العمرية، ألّف 
األنثى بجماليا نابع مف فطرتيا ومكمِّؿ لشخصّيتيا ومركوز فييا بالوالدة، وسُيدرؾ المتتّبع لسيناريو تمؾ  اىتماـ

الفواصؿ اإلشيارية تركيز مصّممييا عمى إبراز جماؿ الشخصيات المجّسدة لممحتوى حتى يكوف ُقدوة لمُمشاىد، 
أو محاليؿ  (Nivea)داـ مستحضرات تجميمية أو مف استخ( زيت مازوال)نابع مف التغذية الصحّية  ؿوىو جما
تُبرز الجماؿ الطبيعي وتُآزره، وليذه األسباب وغيرىار يحرص الُمشيروف عمى تنبيو المرأة إلى  (ديتوؿ)ُمعّقمة 

جماليا وحّثيا عمى االعتناء بو لُيحافظ عمى نظارتو وذلؾ عف طريؽ استيبلؾ أدوات التجميؿ التي ُيرّوجوف ليا، 
أة بسيولة لمغرياتيـ وتتمّمكيا رغبة جارفة في اقتناء تشكيمة واسعة مف أسباب الجماؿ الذي ُيعّد وترا فتخضع المر 

إقناعيًا حّساسا ُيبّمخ محتوى اإلشيار وُيحّقؽ غايتو خاّصة باتحاده مع وتر الِصّحة الذي يقّؿ عنو مف حيث 
 .الفاعمية ونجاعة الرأي

المستيمؾ بدوره إلى عقد صفقات شرائية ناجحة ُتحّقؽ لو معادلة  يسعى :الميؿ إلى االقتصاد والتوفير -د
الحصوؿ عمى السمعة الجّيدة بسعر مناسب، وقد ُيحالفو الحظ فُيخِضعيا لنظاـ التقسيط، كما قد ُيواتيو موسـ 

أفعاؿ التخفيضات فيستفيد مف عروضو الُمغرية، وتنّبو ُمبتكروا الوصبلت اإلشيارية إلى تأثير الثمف عمى ردود 
الزبوف مف جية، وتحكُّمو في معّدالت تسويؽ السمعة مف جية ثانية، فنّوعوا أنظمة السداد بيف الفوري والمؤّجؿ 
والُمخفمض والُمقسمط، واثروا سمعيـ بعروض إضافية مجانية ُتغري المتمقي وتحّفزه عمى الشراء، وال نكاد نجد وصمة 

 :إشيارية تخمو مف عبارات تمثيؿ
 ".وداعا لغبلء التّجار... ّطـ األسعار نحف ُنح" 
 ".واشتري بسعر الجممة... وّفري في العممة " 
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عروضنا خيالية والفرصة قائمة حتى نفاذ الكّمية والهدّية ... تخفيضات ... تخفيضات... تخفيضات" 
 ".مضمونة ومجانية

 ".واحصمي عمى الثانية هدّية" Sweef and mop"اشتري مكنسة " 
 .(12)"وخذي عميه مروحة هدّية... رينج اطمبي لحاؼ 

وغيرىا مف األساليب اإلشيارية الذكية التي أثبتت براعة واقتدارا في إغراء المستيمؾ وتوريطو في فعؿ الشراء، بعد 
تبّيف الدراسات أّنه بيف "أف ُترجمت إلى أشكاؿ لغوّية حاممة لممحتوى تستدعي ألفاظا ُتشير اىتماـ المتمّقي حيث 

 –ضماف  –فائدة : يوف أو أكثر مف الكممات محؿ االختبار هناؾ ثمانية عشرة كممة تجذب االنتبا  هينصؼ مم
 –مسؿ  –توفير  –اقتصادي  –اآلف  –كيفّية  –مجاني  –آمف   –جديد  –صّحة  –سهؿ  –نتائج  –ماؿ 
ا  عمى الرغـ مف تكرار ممكؾل وال تزاؿ هذ  الكممات تتمّتع بدرجة عالية مف جذب االنتب –أنت  –أكيد  –حب

وُأقّدر أّف  (13)(" جديد ومجاني)استخدامهال كما أشارت النتائج إلى أّف أبرز كممتيف ضمف هذ  الكممات هي 
ال تقّؿ أىّمية عف ىاتيف المفظتيف لما ليا مف وقع طّيب في نفس الزبوف  "فائدة وماؿ واقتصادي وتوفير"ألفاظ 

ليدية وُيغريو التخفيض، فيسعى إلى إصابة اليدؼ مف أقرب مرمى وفي أقصر الذي يحتاج إلى السمعة وتستيويو ا
وقت وبأيسر ُجيد، وذلؾ في ِظّؿ المنافسة المحمومة بيف الشركات التجارية وتنّوع العروض الُمغرية التي تخُطب 

لمادي، وىذا ُيثبت ودمه وتنشد رضاه لتضمف والَءه، فيقبع مترّقبا وُمتحّينا الفرصة التي تناسب طموحو ووضعو ا
أىمية االشتغاؿ الواعي عمى عامؿ الثمف وآليات التسديد في الترويج لمسمعة وتسويقيا، ألّنو مدخؿ إقناعي فّعاؿ 

 .ُيحّقؽ ُحسُف استغبللو عائدات مادية مرضية
مُّص مف تأثير ال تستطيع أكثر الشخصيات اتزانا التم :الرغبة في التممُّؾ والميؿ إلى التمّيز وحبُّ التظاهر -هػ

بعض الصفات المتواجدة بتفاوت في نفسيات البشر كحب التظاىر والرغبة في التمّيز والنزوع إلى االقتناء 
والتممُّؾ، وىي صفات يكتسبيا الفرد مف محيطو، وتفرضيا طبيعة العبلقات التي ُيقيميا مع الوسط الذي يعيش 

يا الطبيعي المقبوؿ ومنيا اليجيف الُمبالخ فيو، ونتيجة لذلؾ أدرؾ فيو، ويتجّمى تأثيرىا في سموكو وردود أفعالو، فمن
الُمشيروف بعد الدراسات النفسية والسوسيوثقافية لجميور المستيمكيف أىّمية االعتماد عمى مثؿ ىذه الصفات في 

ية ىذا الميؿ بناء رسائميـ اإلشيارية قصد تمرير محتوياتيا وتبميخ مقاصدىا، فعكفوا عمى تأجيج ىذه الحاجة وتغذ
باقتراح مضاميف ُتمّبييا وُترضي غرور أصحابيا، فراحوا ُيصّوروف بعض منتجاتيـ عمى أّنيا السبيؿ األمثؿ الذي 
ُيحّقؽ لممستيمؾ التميُّز بؿ التفرُّد وأّنيا ليست مقتنيات عادية متاحة ألي كاف، بؿ ىي أوضاع إنسانية راقية ُتصممـ 

 .ىـ عف العاّمةمف أجؿ إرضاء النُّخبة وتمييز 
 :فعندما يقوؿ الُمشِير

 "-   Ford     :توّؿ القيادة. 
- Toyota :عشؽ الريادة. 

  ." (:3)واسكف مدينة دريـ الرائعة VIPُكف واحدا مف  -

ىي طموح الفرد الذي يصبو إلى  VIPفكأنو ُيشبع لدييـ رغبة االقتناء مف أجؿ التظاىر، ألّف القيادة والريادة و 
 .ز واالختبلؼ عف اآلخريفالشيرة والتميُّ 

ولما كانت ىذه الرغبة مركوزة في اإلنساف بالُقّوة وتتفاوت بنسب وجودىا وتأثيرىا مف شخص إلى آخر، اجتيد 
الُمرّوج في تفعيميا حتى عند اإلنساف العادي ذو الدخؿ المحدود الذي تستيويو فكرة التممُّؾ لتحسيف وضعو 
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أو اتقاء تقمُّبات الزمف فيستغّؿ الُمرّوج الذكي ىذه الوضعّية لُيصّور لو  أو ضماف مستقبؿ أبنائو، االجتماعي،
الصعب في صورة السيؿ الميسمر، وُيمبس المستحيَؿ ثوب الممكف والُمتاح عندما َيِعده بالتقسيط الُمريح والُمقّدـ 

 :الميسمر والتخفيض الُمغري كأف يقوؿ لو
 .شّقتؾ فورا وادفع الباقي عمى عشر سنواتواستمـ  %21ادفع : في مدينة ِكنانة"  - 

والتقسيط عمى ... تسميـ فوري ... شقؽ سكنية فاخرة ... عرض خاص لمشباب ومحدودي الدخؿ  -
 .عشر سنوات

العرض أكيد " ... Renault"الصالوف الدولي لمسيارات يقترح تخفيضات خيالية عمى سيارات  -
  .(02) "والفرصة محدودة

مؾ البسيط روح المغامرة بؿ الُمجازفة بعقد مثؿ ىذه الصفقات التي تُبطف ما ال ُتظير، وتمجأ وىذا ُيحّفز في المستي
في غالب األحياف إلى أساليب المراوغة والُمغالطة لتوريطو في فعؿ الشراء، بما يجعؿ ىذا المدخؿ وسيمًة قوّيَة 

 .الُمستيمؾ المفعوؿ ومضمونة النتائج لُقدرتيا عمى الحجاج واإلقناع وتحقيؽ إذعاف
وييدؼ إلى تقديـ  (42)ثّمة نوع آخر مف اإلشيار ُيعرؼ باإلشيار التطوُّعي  :الميؿ إلى التضامف والمشاركة -و

ويبتعد بذلؾ عف الصبغة المادية التي ُتميز اإلشيار التجاري ... خدمات ذات طابع اجتماعي أو ثقافي أو ديني
يعة النفعية الخاّصة التي تطبع اإلشيار السياسي وتجعمو يحرص الذي ينضد الربح والفائدة، كما ينأى عف الطب

 .عمى تحقيؽ مصالح شخصية
وتقود ىذا النمط مف اإلشيار جمعيات خيرية وىيئات خاّصة ُيشرؼ عمييا أفراد متطّوعوف مف دعاة ووّعاظ 

تربية المجتمع وبمورة  ومفّكريف ورجاؿ عمـ وثقافة وأشخاص ُبسطاء ييدفوف إلى تمرير أفكار ُمعّينة ُتساىـ في
حياء القيـ، كالحّث عمى التضامف والتنبيو إلى خطر اآلفات االجتماعية ونفض الغبار عف  غناء الثقافة وا  الوعي وا 
بعض األخبلقيات الراسخة في شخصية اإلنساف كاإليثار والمشاركة والتطّوع والنصح واإلرشاد، وما دعاني إلى 

وتنوُّع محتوياتو وتزايد نسب عرضو وكذا تأثيره الواضح في المتمقي، فإذا تأّممنا طرؽ ىذا النوع مف اإلشيار كثرتو 
 :العبارات اآلتية سندرؾ ذلؾ

 
 .قّوي إيمانؾ بكثرة إحسانؾ"   -

 .بؿ مماتؾ... أقـ صبلتؾ  -

 . اإلرهاب ال ديف له... وما لمظالميف مف نصير  -

  .(43)" ال ُيرحـ... مف ال َيرحـ  -

يذه العبارات فقط، إّنما أرفقيا بسيناريو أحداث ُمؤثرة تستنفر في الُمشاىد مشاعر الشفقة ولـ يكتؼ الُمشير ب
مثبل، يعرض عميو مجموعة مف " ال ُيرحـ... مف ال َيرحـ "والعطؼ والُمشاركة، فقبؿ أف ُيمقي عمى مسامعو عبارة 

ليختـ وصمتو " ركة ُيدؿ عامبل بسيطارّبة بيت تضرب خادمتها وطفبل صغيرا ُيعّذب قّطه ومدير ش"المشاىد ُتصّور
 ".كما ُتديف ُتداف"بتمؾ العبارة القوية التي ُتذّكر اإلنساف بعاقبة تصّرفاتو، وتضعو أماـ الحكمة القائمة 

ولعّؿ الميؿ الفطري إلى التضامف والمشاركة ىو ما ُيشّجع الُمشيريف عمى اعتمادىا مدخبل إقناعيا فّعاال ُيحّرؾ  
طاقاتو ليساىـ في تجسيد أىداؼ اإلشيار، فكّمما أبدع الُمصّمموف في اختيار حججيـ وبناء أفكارىـر الفرد وُيفّعؿ 

زادت حظوظ نجاح وصبلتيـ اإلشيارية ورّوجوا أيديولوجياتيـ ورّسخوا معتقداتيـ ألّف اإلنساف السوي سريع التأّثر 
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استثارة  –نتيجًة لذلؾ  –عاطفة، فيسيؿ وُمرىؼ اإلحساس ورقيؽ المشاعر ويستجيب بعفوية لنداء القمب وال
مبلء ردود أفعالو، وىذا ما َعوملت عميو الوصمة اإلشيارية التي  مشاعره والتأثير فيو بؿ حتى توجيو سموكو وا 

في تسويؽ فكرتيا، حيث أبدع ُمصّمميا في تركيب أحداثيا الُمؤّثرة التي " أقـ صبلتؾ قبؿ مماتؾ"اتخذت شعارا ليا 
ة مف الشباب الطائش، يتعاطوف الخمور والُمخّدرات ويقود أحدىـ السيارة بطريقة جنونّية ومستيترة، ُتصّور مجموع

وُيفاجئيـ آذاف الصبلة فبل ُيبالوف وال يستجيبوف، وبعد لحظة يتسّبب سائقيـ في حادث مرور مروِّع يموت عمى 
ىو يبكي وينتحب ألّنو لـ ُيمّب نداء اآلذاف إثره، ثـ تبعث كاميرا الُمصّور مف جديد بالمونيف األبيض واألسود و 

وُيخاطب أصدقاءه وُيحّذرىـ فبل ينتبو لوجوده وال لبكائو أحد، فينبعث مف خمفية المشيد صوت وقور ُيذّكر البقّية 
 ".قبؿ مماتؾ... أقـ صبلتؾ (: "المشاىديف)و

اخمو، حيث يكفي استمالتو والتأثير فيو وىذا ُيؤّكد أىّمية االشتغاؿ عمى نفسية المتمقي ومخاطبة نوازع الخير د
 .ليستجيب ُممّبيًا نداء التضامف أو التطوُّع أو التبرُّع أو الُمشاركة في تكريس القيـ الحميدة داخؿ المجتمع

حصر جميع المداخؿ اإلقناعية المتعّمقة بمحتوى الوصبلت اإلشيارية ومناقشة   -ميما اجتيدت  –ولف أستطيع 
في المستيمؾر لتعدُّد المحتويات وتشابؾ أفكارىا وكثرة الوسائؿ اإلقناعية التي ُيوّظفيا الُمشير في أبعادىا وتأثيرىا 

 . تبميخ رسالتور ألّف الميؿ والرغبة والحاجة ىي أمور نفسية ونسبية يصعب تنميطيا وتوحيدىا
 

 ; خاتمػػة
دراؾ مدلوالتيا ُمصّممو أو اىتمت ىذه الدراسة بمسائؿ جوىرية في الخطاب اإلشياري ال يستغني عف  فيميا وا 

ُمتمّقيو، كالبحث في كونو واقعة تواصمية تستدعي مرسبل َفِطًنا ذكّيًا ُيجيد لعبة اإلشيار وُيبدع في توظيؼ ِحيمو 
وأساليبو، ومرسبًل إليو حّساسًا متفاعبًل ُيتقف فؾًّ الشفرات وقراءة ما بيف السطور، ورسالة دسمة تحمؿ المحتوى 

السمعة وتُقنع الُمتمّقي، حيث تتفاعؿ ىذه األقطاب مع بعضيا ضمف سياؽ ُمْنتج وقناة اتصاؿ فّعالة،   وُتجمِّؿ
 .ووضع ُمشترؾ ُيحّقؽ التواطؤ واالتفاؽ

كما اىتّمت برصد أىـّ المداخؿ اإلقناعية في الخطاب اإلشياري، التي ُتعدُّ ممّرات ومنافَذ عبور يستغمُّيا الُمشِير 
... ية الُمستيمؾ، بعد دراسة عميقة لرغباتو وميولو وحاجاتو وأوضاعو النفسية واالجتماعية والماديةلمتأثير في نفس

حيث توّزعت ىذه المداخؿ بيف مداخؿ شكمية متعّمقة بشكؿ الوصمة اإلشيارية، كالصورة وتدّرجات الموف فييا 
لعناصر األساسية التي تؤّثث الرسالة والشخصيات والديكور واإليقاع وتقنيات اإلضاءة والتصوير، وغيرىا مف ا

اإلشيارية وتثري محتواىا وتزيد في حظوظ نجاحيا وتسويؽ السمعة الُمرّوج ليا، ومداخؿ مضمونية تتعّمؽ بمحتوى 
 ـالوصمة اإلشيارية وتستيدؼ مبلمح الشخصية ونقاط ضعفيا ومواطف استثارة دافعيتيا، كميؿ الناس إلى االىتما

، وغيرىا مف ...، وحرص بعضيـ عمى االقتصاد والتوفير...ع بعضيـ إلى الراحة والترفيوبالصحة والجماؿ ونزو 
الدوافع التي تجعميـ فريسة سيمة في يد الُمشيريف الذيف يتفننوف في بناء مقطوعاتيـ اإلشيارية في ضوء تمؾ 

ىذا يدّؿ عمى قّوة الحجاج  الحاجات والرغبات، فيضمنوف بذلؾ تسويؽ سمعيـ وتحقيؽ الربح والفائدة، وال شّؾ أفّ 
في تبميخ الخطاب اإلشياري  الذي يتمّكف مف إقناع الُمشاىد بعد أف يقترح عميو ُحججا منطقّية ومقنعة تُنيي ترّدده 

 . وُتشّجعو عمى فعؿ الشراء
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 التصوؼ اإلسبلمي مف االتجا  السني إلى االتجا  الفمسفي

 (مقاربة تاريخية نقدية )

 نورة جبمي 
 سـ الّمغة العربية ق

            –عنابة  –جامعة باجي مختار  
 

 مخصم
بالثّراء و التنوّع، و باالتّساع عمى  مستوى  الّزماف و المكاف، و ىذا ما    اإلسبلـ   تتّسـ التجربة الروحية في

ـّ شمميا  يػيفض و إنما . عمى وصفيا عممنا في ىذا المقاؿ ال ينحصر في التّأريخ ليا، و ال يقتصر. إلى صعوبة ل
استمرار و في حاولنا أف نرسـ صورة مختصرة عف العوامؿ الداخمية و الخارجيػػة التي جعمتيا تنمو و تتّسع ب

اليامّة في تاريخ التصّوؼ اإلسبلمي، و حاولنا صياغتيا مف وجية  توقّفنا عند بعض المحّطات .اتّجاىات متباينة
 . عض الجيات فيما يتعّمؽ ببعض المسائؿو اجتيدنا في الّرد عمى ب. نظر خاّصة

 

 

Résumé     

 L’expérience spirituelle dans l’islam, est 

très riche et vaste, à la fois, au niveau du 

temps et de l’espace, menant ainsi, à de 

multiples difficultés dans sa maitrise, et dans 

son étude profonde. Notre travail dans cet 

article, ne se limite ni dans l’historisation du 

phénomène, ni dans la description, mais 

nous tenterons de donner une image courte 

des facteurs intérieurs et extérieurs qui 

influent sur son développement, et de ses 

prolongations  continuelles dans les 

différentes directions. Nous avons insisté sur 

les  importantes périodes de l’histoire du 

soufisme islamique et nous avons essayé de 

les reformuler, selon un point de vue 

spécifique, pour répondre, aux 

préoccupations soulevées à propos des 

questions relatives à ce domaine de 

recherche. 

 :ةمقدم 
ويقيـ . يمتاز اإلسبلـ بالواقعية واالستجابة لطبيعة اإلنساف 

توازنا مثاليا بيف متطمبات الروح والمادة ، مف خبلؿ دعوتو 
إلى العمؿ واالستمتاع البرئ بالحياة ، ونبذ مظاىر الغمو في 

 .الديف
ابية  لمدنيا وفيمو لطبيعة وبالرغـ مف نظرة اإلسبلـ اإليج

اإلنساف المادية ، إال أنو لـ يترؾ ىذا اإلنساف حرا طميقا 
. يفعؿ ما يشاء، بؿ نظـ حياتو بجممة مف القوانيف الصارمة

فعممو كيفية ممارسة أدؽ التفاصيؿ في حياتو اليومية، وفؽ 
 . منظومة فقيية ترتكز عمى الكثير مف األوامر والنواىي

ني أف اإلسبلـ ىو محض فرائض وسنف ولكف ىذا ال يع
نما ىو قبؿ كؿ  تدخؿ في إطار فقو العبادات والمعامبلت، وا 

شيء رسالة روحية تدعو إلى االرتباط با فكرا وعمبل، 
نفس وصقميا واإلرتفاع بيا  باطنا وظاىرا، مف  أجؿ  تيذيػب

ليذا نجد القرآف الكريـ . إلى اآلفاؽ العميا مف الحياة السامية
المصدر األوؿ لمحياة الروحية في اإلسبلـ يخاطب  وىو

( ص)ومنو استمد النبي . العقؿ والروح والعاطفة جميعا
والمسمموف في عصره أسباب قوتيـ و صفاء أرواحيـ 

  .ا وطيارة قموبيـ حتى وصموا إلى درجات القرب مف



 3122ديسمبر  – :3عدد         الثقافة واألدب   و في اللغات التواصل

 

231 

 

 :الحياة الروحية في صدر اإلسبلـ - 2

عيف عمى نيج القرآف والسنة فاشترؾ ظاىرىـ مع باطنيـ في أداء أعماليـ الدينية وقد سار جميور الصحابة والتاب
مع إخبلص النية . والدنيوية بكؿ اعتداؿ واتزاف فمـ يشعروا قط بالمفارقة والتعارض، بؿ شعروا بالتناسؽ واالنسجاـ

 . في كؿ ذلؾ  في السر والعمف
فيذا اإلماـ عمي . راقبوف خطواتيـ ويحذروف مف غوائؿ قموبيـلقد ركزوا اىتماميـ عمى أعماؿ الباطف، فكانوا ي

كاف وا بعيد المدىل شديد القوىل يقوؿ فصبل "  :رضي ا عنو يصفو أحدىـ نزوال عند رغبة معاوية بقولو
كاف وا غزير العبرةل طويؿ الفكرة . يستوحش مف الدنيا وزهرتها ويستأنس بالميؿ وظممته)...( ويحكـ عدال 

فأشهد با لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الميؿ سدوله وغارت نجومهليميؿ في محرابهل قابضا ...( )
يا ربنا يا ربنال يتضرع : فكأنني أسمعه اآلف وهو يقوؿ. عمى لحيتهل يتمممؿ تمممؿ السميـ ويبكي بكاء الحزيف

فعمرؾ قصير ومجمسؾ . قد بتتؾ ثبلثا  لمدنيا إلي تغررت إلي تشوقتل هيهاتل غري غيريل: ثـ يقوؿ. إليه
  .(1)"حقير

إلى زمف الفتنة الكبرى كوكبة مف الصحابة والتابعيف اشتيروا ( ص)عموما عرفت الفترة الممتدة مف بعثة النبي 
ظيار الندـ . بأنيـ حممة القرآف الكريـ يقضوف الميؿ في التيجد والخموة والذكر واإلنابة إلى ا والتبتؿ إليو، وا 

كانوا يعرفوف بميميـ والناس نائموف، وبنيارىـ والناس مفطروف، وبحزنيـ والناس فرحوف، . البكاء خوفا ورجاءو 
لقد عرفوا بمجاىدة النفس، وتمؾ المجاىدة . وببكائيـ والناس ضاحكوف، وبصمتيـ وخشوعيـ والناس مختالوف

تعرضوف حينئذ لممواىب الربانية والعموـ تتبعيا غالبا كشؼ حجاب الحس واالطبلع عمى عوالـ مف أمر ار في
وكذلؾ يدركوف كثيرا مف الواقعات قبؿ . فيدركوف مف حقائؽ الوجود ما ال يدرؾ سواهـ" المدنية والفتح اإلليي 

فالعظماء منهـ ال يعتبروف هذا الكشؼ وال يتصرفوف وال يخبروف عف حقيقة شيء لـ يؤمروا )...( وقوعها 
وقد كاف الصحابة رضي ا عنهـ . يقع لهـ مف ذلؾ محنة ويتعوذوف منه إذا هاجمهـ بالتكمـ فيه بؿ يعدوف ما

وفي . عمى مثؿ هذ  المجاهدة وكاف حظهـ مف هذ  الكرامات أوفر الحظوظ ل لكنهـ لـ يقع لهـ بها عناية 
شتممت فضائؿ أبي بكر وعمر وعثماف وعمي رضي ا عنهـ كثير منها وتبعهـ في ذلؾ أهؿ الطريقة ممف ا

 .(2)"رسالة القشيري عمى ذكرهـ ومف تبع طريقتهـ مف بعدهـ
 :إلى أواخر القرف الثاني الهجري( ص)منذ عهد النبي . مفهومه وممارساته: الزهد
 :المرحمة المبكرة - 0.0

، ولـ يخرج مفيومو في اإلسبلـ عف ىذا المعنى، ألنو يعني تحرر (3)الزىد في المغة ىو ترؾ الميؿ إلى الشيء
 . ساف مف سيطرة الدنيا وفتنتيا وخمو القمب مف التعمؽ، بيا مع إمكاف امتبلء اليد منيااإلن

 :وقد ورد التزىيد في الدنيا في العديد مف آيات القرآف منيا قولو تعالى
اعمموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكـ وتكاثر في األمواؿ واألوالد كمثؿ غيث أعجب الكفار " 
اتهل ثـ يهيج فترا  مصفرا ثـ يكوف حطاما وفي اآلخرة عذاب شديد ومغفرة مف ا ورضوافل وما الحياة الدنيا نب

 .(4)"إال متاع الغرور
نما تذـ إذا تعمؽ القمب بيا فصارت وسيمة لمغواية  غير أف الدنيا المذمومة في القرآف والحديث ال تذـ لذاتيا وا 

قد يسمع العامي ذـ الدنيا في القرآف المجيد " (: ىػ142ت )بف الجوزي والفتنة، وفي ىذا المعنى يقوؿ ا
ويصير )...( فيخرج عمى وجهه إلى الجباؿ )...( واألحاديث فيرى أف النجاة تركها وال يدري ما الدنيا المذمومة 
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أف الدنيا ولو أنه وفؽ لصحبة فقيه يفهـ الحقائؽ لعرفه )....( وربما كانت له عائمة فضاعت )...( كالوحش 
نما المذمـو أخذ الشيء )...( ال تذـ لذاتها وكيؼ يذـ ما مف ا تعالى به وما هو ضرورة في بقاء اآلدمي  وا 

مف غير حمه أو تناوله عمى وجه السرؼ ال عمى مقدار الحاجةل ويصرؼ النفس فيه بمقتضى رعوناتها ال بفذف 
 (5)..."الشرع

نما يحمؿ معنى التعفؼ والترفع، ولنا في رسوؿ ا أسوة حسنة في فالزىد ال يعني الفقر أو الترىب في ال جباؿ  وا 
الزىد الصادر عف جوىر اإلسبلـ وحقيقتو، فقد كانت خزائف الجزية وغنائـ الحرب تحت يده، ولكنو لـ يفتف بيا ولـ 

 !! ـ أىؿ بيتوبؿ تروي كتب السيرة أنو توفي ودرعو مرىونة عند ييودي في طعا. تجعؿ منو جبارا فوؽ األرض

يفرؽ ما في بيت ماؿ المسمميف عمى  -عند توليو الخبلقة –وسار الصحابة عمى ىديو فكاف عمي رضي ا عنو 
ىذه ىي التقوى التي محميا القمب  ! مستحقيو، ثـ ينظؼ البيت ويصمي فيو ركعتيف وال يأخذ منو دينارا وال درىما

ولـ يصرؼ  .لضمير فحرره مف كؿ القيود، فبل يكوف عبدا إال اويترجميا العمؿ، وىكذا رفع اإلسبلـ مف شأف ا
تعينيـ عمى الحياة  كاف يمدىـ بطاقات روحية عاليةالزىد المسمميف األوائؿ عف الحياة وعف التمتع البريء بيا، بؿ 

يفيا والنشاط ألف مسمؾ الزىد الذي سمكوه أساسو االعتداؿ والتوسط بيف العقيدة ومطالبيا والشريعة وتكال. ذاتيا
 .الدنيوي وحاجاتو

وبالرغـ مف أف الزىد سمة أصيمة في اإلسبلـ إال أف الصحابة والتابعيف الذيف اتخذوه مسمكا ليـ في الحياة لـ يتسـ 
نما فازوا بشرؼ نسبتيـ إلى صحبة رسوؿ ا . بو أحد منيـ فقيؿ لهـ الصحابةل ولما أدركهـ أهؿ " ( ص)وا 

أتباع : ورأى في ذلؾ أشرؼ سمةل ثـ قيؿ لمف بعدهـ. الصحابة التابعيف العصر الثاني سمي مف صحب
الزهاد : ثـ اختمؼ الناسل وتباينت المراتبل فقيؿ لخواص الناس ممف لهـ شدة عناية بأمر الديف. التابعيف
 (6) ..."ثـ ظهرت البدع وحصؿ التداعي بيف الفرؽل فكؿ فريؽ ادعى أف فيهـ زهادا.والعباد

 :االنتقالية المرحمة -3.2
خبلؿ الفترة الممتدة مف زمف الفتنة الكبرى حتى نياية القرف الثاني اليجري، برزت جماعات مف المسمميف في 
البصرة والكوفة والشاـ ومصر والموصؿ وخراساف ونيسابور وأنطاكية، وغيرىا مف حواضر العالـ اإلسبلمي، عرفوا 

النساؾ والعباد والبكائيف : مجراه مف مصطمحات مثؿ باسـ مستحدث في اإلسبلـ ىو الزىاد وما يصب في
وقد انتيوا إلى ذلؾ االتجاه الروحي تحت . والجوعية، مارس ىؤالء حياة الزىد والتعبد بشيء مف اإلفراط والغمو

تأثيرات نفسية تنامت بفعؿ عوامؿ متداخمة ومتشابكة منيا االستعداد الشخصي النتياج ذلؾ السموؾ الروحي، 
آليات القرآف التي تدعو إلى الفرار إلى ا، يضاؼ إلى ذلؾ العوامؿ االجتماعية والسياسية التي ظيرت وتأويميـ 

فالثورات والفتف والحروب الداخمية التي قامت خبلؿ العقود األولى . " أثناء مراحؿ تطور المجتمع اإلسبلمي ونموه 
الجمؿ وصفيف والنيرواف : ثماف وما تبلىا مف حروبمف تاريخ اإلسبلـ كحركة الفتنة الكبرى التي أودت بحياة ع

ثـ مأساة كرببلء التي انتيت باستشياد الحسيف، كؿ ذلؾ أثر في صفوة مف وجوه الصحابة والتابعيف ودفعيـ إلى 
 .(7)"االعتزاؿ السياسي والرغبة عف الدنيا والخمود إلى حياة الزىد والعبادة

ف الفوضى السياسية التي تفشت خبلؿ الح كـ األموي وما رافقيا مف قمؽ روحي ومظالـ اجتماعية وتفاوت طبقي وا 
فالعامؿ السياسي كاف أحد . وأرستقراطية مبتذلة أسرفت في المجوف كاف ليا دورىا في تنمية روح الورع والزىد
 :قاؿ غير أف كولدتسيير. كثيرة العوامؿ البارزة في تفشي ظاىرة الزىد، لكنو يبقى مجرد عامؿ ضمف عوامؿ أخرى
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 احتجاجا عمى ما –وهكذا لجأ كثير مف المسمميف )...( إف الميؿ إلى الزهد كاف مرتبطا بالثورة عمى السمطة " 
فجعؿ مف الزىد مجرد حركة اجتماعية احتجاجية  (8)"...إلى حياة االعتكاؼ والزهد –ينكروف مف حكومة ونظاـ 

ألنيا مجرد رد فعؿ عمى أوضاع  !! وحية أصيمةأشبو ما تكوف باإلضراب عف الطعاـ، خالية مف كؿ نزعة ر 
وىو تحميؿ غريب يصدر مف مستشرؽ المع يفترض أنو درس التراث اإلسبلمي بتفاصيمو  !! سياسية متعفنة

  .ودقائقو، وفيـ أبعاده الروحية

ة مف عمى كؿ حاؿ ميما كانت األسباب، فقد تغمغمت حركة الزىد خبلؿ المرحمة المذكورة في نفوس شريحة واسع
المسمميف الذيف نظروا إلى الدنيا ومتاعيا نظرة استخفاؼ واحتقار، وفّروا مف الحياة االجتماعية فرارا الجئيف إلى 

فوجد مف يدعو إلى . الكيوؼ والمغارات والمقابر، أو ىائميف عمى وجوىيـ في الّصحاري والجبػاؿ وسواحػؿ البحار
الحسف : وكاف مف أئمة ىذه المرحمة. ا ويعود إلييا أنسيا وصفاؤىاالعزلة واليأس مف الناس لتتجاوز األنفس قمقي

. ويقاؿ إنو ما ضحؾ أربعيف سنة. الذي غمب عميو الخوؼ حتى كأف النار لـ تخمؽ إال لو( ىػ 222ت )البصري 
ما يؤمنني أف يكوف ا قد اطمع : وقد عوتب في شدة حزنو فقاؿ. وكاف في حزنو كأنو أسير قدـ ليضرب عنقو 

الذي بكى حتى عمشت ( ىػ44ت )وسعيد بف جبير . (9)اذىب فبل غفرت لؾ: عمي في بعض ما يكره فمقتني فقاؿ
الذي ( ىػ202ت )ومالؾ  بف دينار ( ىػ210ت )و ىشاـ بف أبػػػي عبد ا ( ىػ231ت )عيناه  و سفياف الثوري 

عجبا مف يعمـ :" اآلبؽ إلى مواله، وكاف يقوؿ كاف يتمنى لو يغؿ بالحديد بعد وفاتو فيدفع إلى ربو كما يدفع العبد
ثـ يبكي حتى يسقط مغشيا " أف الموت مصير  والقبر مورد ل كيؼ تقر بالدنيا عينه وكيؼ يطيب فيها عيشه

لو غؿ مف حديد قد اتخذه،  "الذي كاف خائفا بكاء خاشعا ( هػ 2:9ت )عميهل ومنهـ رباح بف عمرو القيسي 
في عنقو وجعؿ يبكي ويتضرع حتى يصبح وكاف إذا دخؿ المسجد بكى و إذا دخؿ وكاف إذا جنو الميؿ وضعو 

ذا دخؿ الجبانة بكى يحؽ ألهؿ المصائب والذنوب أف يكونوا : أنت دهرؾ في مأتـل فيقوؿ: فيقاؿ لو. بيتو بكى وا 
 .(10)"هكذا

        ا رابعة العدويةوىكذا طبع الحسف البصري ورجاؿ مف مدرستو الزىد اإلسبلمي بطابع الخوؼ والحزف، أم
واقتبس . فطبعتو بطابع الحبر ففتحت بذلؾ في تاريخ الحياة الروحية اإلسبلمية فتحا جديدا( ىػ221-231)

 :وأبياتيا المشيورة. معاصروىا وغيرىـ مف معجميا أساليب التعبير في مناجاة ا مناجاة العاشؽ المتيـ المستياـ
 وحبا ألنؾ أهؿ لذاكػػػػابيف حب الهػػوى          أحبؾ ح                          
 فشغمي بذكرؾ عمف سواكػػا      فأما الذي هو حب الهػوى                          
 فشكفؾ لي الحجب حتى أراكا   وأما الذي أنت أهؿ لػػػه                         
 (11)ولكف لؾ الحمد في ذا وذاكػا       فبل الحمد في ذا وال ذاؾ لي                         

إضافة إلى أسباب أخرى ليس ىذا موضع . جعمت بعض الباحثيف يعدىا صاحبة نظرية كاممة في العشؽ اإلليي 
 .بسطيا

 :التصوؼ خبلؿ القرنيف الثالث والرابع الهجرييف - 3
نشأة ىذا المصطمح واشتقاقاتو المغوية وال أريد مناقشة . يمثؿ القرناف الثالث والرابع اليجرياف مرحمة نضج التصوؼ

(12)األف تمؾ مسألة يطوؿ شرحي
 حػوما ييمنا عمى وجو التحديد ىو أف مصطم. وليست مف أىداؼ ىذه الدراسة ، 

لوصؼ الشخص الذي يقـو بجممة  "صوفي" وشاع استخداـ لفظ . (13)كاف معروفا خبلؿ ىذه المرحمة "التصوؼ"
 .تعالى يات الروحية حتى تصفو نفسو وترتقير فتصؿ إلى درجة الفناء في ذات امف المجاىدات النفسية والرياض
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وىكذا برز إلى جانب الزىد واالنصراؼ إلى العبادة  كبلـ في معاف جديدة لـ تكف مألوفة مف قبؿ مف ذلؾ كبلـ 
ي يقطعيا السالؾ عف تصفية النفس وعف الطريؽ الذي يوصؿ مف يسمكو إلى الحضرة اإلليية ، وعف المقامات الت

وعف المعرفة اليقينية الكاممة التي يتمقاىا الصوفي مباشرة مف مصدر المعرفة المطمؽ بعد قطعو جميع . إلى ا
الفناء : وظيرت في كبلـ الصوفية وفي كتاباتيـ مصطمحات جديدة مثؿ. المقامات ووصولو إلى آخر الطريؽ

(14)يـكما ظير الرمز في أقواليـ وكتابات. عمـ الباطف وعمـ الظاىروالبقاء، والسكر والصحو، والحقيقة والشريعة، و 
 

. وىذا يعني أف التصوؼ بدأ بالزىد ثـ تتطور وأف المرحمة السابقة التي سميتيا انتقالية كانت مميدة ليذه المرحمة
ي زاىد وىذا يوضح لنا أيضا العبلقة بيف الزىد والتصوؼ، فالصوفية عموما ىـ مف جممة الزىاد، فكؿ صوف

بالضرورة ألف الزىد في حد ذاتو مقاـ مف مقامات التصوؼ، ولكف ليس كؿ زاىد صوفيا ألف الصوفية انفردوا 
ألنيـ وضعوا نظاما معينا يسيروف عمى مقتضاه، وسموكا معينا . بجممة مف الصفات تميزىـ مف بقية الزىاد

 .يتبعونو
اه لـ يخرج أصحابو في سموكيـ وأقواليـ عمى الكتاب اّتج: لقد برز خبلؿ ىذه المرحمة، اتجاىاف في التصوؼ
واتجاه آخر متطرؼ ابتعد أصحابو في أقواليـ وأفعاليـ عف . والسنة ولـ يخالفوا الشريعة، بؿ اّتسموا باالعتداؿ

فمـ يعد . الكتاب والسّنة وخرجوا عف ظاىر الّشرعر فعرفوا بأصحاب الشطحر مّما أثار االنتقادات والشبيات حوليـ
عراض عف زخرؼ الحياة الدنيا وزينتيا، بؿ أصبحت ىذه ا لتصوؼ مجرد عكوؼ عمى العبادة وانقطاع إلى ا وا 

. األشياء وما يشبييا وسائؿ لغايػات أبعد منيا مناال وأسمى مراما ، كاتحاد العبد بالرب، وحموؿ الرب في العبد
بية واآلراء الفمسفية والمذاىب الصوفية الغريبة عف وىي أفكار تنامت إلى أصحابيا بفعؿ االمتزاج بالعقائد األجن

الذي أوجد طريقة في المجاىدة لفقيا مف ( ىػ024-ىػ144)وأبرز مف مثؿ ىذه المرحمة ىو الحبلج . اإلسبلـ
وقد اختمؼ الناس في شأنو فصار موضع جدؿ ونزاع بيف الفقياء ومشايخ الصوفيةر . أصعب المذاىب وأشدىا

ظيار المخاريؽ بيف متيـ لو بالكفر  والزندقة واالنحبلؿ واالنحراؼ والضبلؿ والحموؿ واالتحاد والشعوذة والسحر وا 
فقد كاف يصمي في الميؿ عند القبور وفي النيار يمقي عمى قارعة . واالتصاؿ بالجف، ومتعصب لو يشيد لو بالوالية

فميس يتركني ونفسي فآنس   ! يثونييا أهؿ اإلسبلـ أغ: "  الطريؽ األقواؿ الغريبة ، فكاف يصيح في األسواؽ
وربما استبد بو القمؽ مف حالو ىذه  .(15)"بهال وليس يأخذني مف نفسي فأستريح منهال وهذا دالؿ ال أطيقه 

 :فصاح في جامع المنصور
 (16)..."اقتموني تؤجروا وأسترح.... أيها الناسل اعمموا أف ا أباح لكـ دمي فاقتموني" 

أنا الحؽ، سبحاني ما أعظـ : نوات طويمة ينادي في أسواؽ بغداد وىو في شطحو و سكرهلقد تركو المسمموف س
ولكف عندما دعا إلى إبطاؿ ركف . بؿ تركوه يقوؿ ذلؾ أيضا وىو في حاؿ صحوه. شأني، وما في الجبة غير ا

إلييا، عندئذ تقّدـ إليو مف أركاف اإلسبلـ العممية وىو الحّج وبنى كعبة في بيتو ودعا المسمميف إلى أف يحّجوا 
 .(17)ومف الباحثيف مف يذىب إلى أنو قتؿ ألسباب سياسية تتعمؽ بدعوتو لمقرامطة. سيؼ الشرع وقتمو

 : لقد حظي الحبلج بشيرة واسعة بيف القدماء والمحدثيف ويعود ذلؾ في نظرنػػػا إلى سببيف اثنيف
تمو حيث قطعت يداه ورجبله ثـ ضربت عنقو وأحرقت مصرعو الذي تقشعر لو األبداف فقد مثؿ بو قبؿ ق :األّوؿ

 .جثتو بالنار، وعمؽ رأسو وأطرافو عمى سور السجف الجديد ببغداد
ّصة الفرنسييف ومنيـ ماسينيوف فيتمثؿ في االىتماـ المتمّيز الذي حظي بو لدى فئة المستشرقيف، خا :أما الثاني

ورأى أف  .(18)"اصات الزهاد المسمميف األوائؿعزا أصوؿ التصوؼ اإلسبلمي إلى إره" الذي ( ـ2431ت)
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وبيف في دراساتو المتألقة . التصوؼ ظير نتيجة لمتفاعؿ الروحي والفكري الخبلؽ مع اإلسبلـ ومع مفردات القرآف
وأف التجربة الصوفية . أف التصوؼ نما وترعرع عمى أرض اإلسبلـ بصفته روحا مف روحه وكممة مف كممته " 

. ة وشقت طريقها بالدراسة المتواصمة والدؤوبة لمقرآف مستقية منه مصطمحاتها ومفاهيمهابزغت وارتقت بسرع
غير أنو عند دراستو لمذىب  .(19)"وآخذة عنه قواعدها وما تطرحه هذ  القواعد مف مسائؿ عمى بساط البحث

ي مفاده أف ال سعادة الذ "الخبلص المسيحي" الحبلج ولمجمؿ أفكاره العرفانية يرى أف تصوفو ينتمي إلى مذىب 
إال في خبلص الروح مف الحجاب وىو الجسد واتحادىا با ، ففي نظره سعى الحبلج إلى تحطيـ ىذا الحجاب 

لذلؾ دعا الناس إلى أف يقتموه ألف في قتمو خبلصو حيث . مف أجؿ تحصيؿ الخبلص والسعادة الروحية المطمقة 
 :قاؿ

 إف في قتمي حياتي   اتياقتموني يا ثقػػ                      
 وحياتي في مماتي   ومماتي في حيػاتي                      
 في الرسـو الباليات           سئمت روحي حياتي                      
 (20)بعظامي الفانيػات   فاقتموني واحرقػوني                     

وىذا يفسر استغراقو في الضحؾ حتى دمعت . تحاد بالمطمؽوليذا رأى في استسبلمو لمصمب تحقيقا لمخبلص واال
 عيناه

أقرب مسمـ إلى الفكرة المسيحية المتعمقة " عندما رأى الخشبة والمسامير، ويرى ماسينيوف أنو كاف (21)
وفي رأيو عمؿ الحبلج عمى تجاوز وجود الكائف البشري في ىذا العالـ الذي يأسر  .(22)"بوحدة البلهوت والناسوت

نساف ويسجنو، رغبة في االتحاد بالبلمتناىي، وذلؾ عبر تجربة وجود واغتراب فييا الكثير مف التبدالت الروحية اإل
: (23)والتحقؽ بمنازؿ المقامات التي ىي مراقي المعراج الصوفي ومنعطفات األحواؿ التي يحركيا مبدأ المحبة

 .(24)" الذي كاف منه عيسى بف مريـحتى إذا لـ يبؽ فيه مف البشرية نصيب حؿ فيه روح ا"....
ونحف ال ننكر صمة الكثير مف صوفية اإلسبلـ بعد المائة الثانية مف اليجرة بغيرىـ مف متصوفة الممؿ والنحؿ 

بأنو خمط أمشاجا مف مذاىب شتى، حتى صار موضع  -كما أسمفنا -األخرى، وال سيما الحبلج الذي صرح 
وأبػو ( ىػ 142ت )ػاف المكي و وأدانوه ومنيـ عمرو بف عثمة برئوا منشبية إلى درجة أف جماعة مف الصوفي

 –ولكف ما ينبغي التنبيو إليو ىو أف المستشرقيف . (25)(ىػ143ت )والجنيد البغدادي( ىػ002ت )يعقوب األقطع 
نراىـ في الكثير  إال أننا -بالرغـ مف محاوالتيـ الجادة التزاـ الحياد والموضوعية، في التعامؿ مع التراث اإلسبلمي

مف األحياف يصروف عمى كتابة تاريخ التصوؼ اإلسبلمي مرتبطا ومتصبل بغيره مف نماذج التصوؼ المسيحي، 
 !! ربما لئليحاء بأف التاريخ واحد، والتواريخ األخرى تابعة لو، وتأكيدا عمى المركزية األوروبية

مبدأ الخبلص المسيحي، بؿ أراد أف يجد نقطة التقاء وليذا نجد ماسينيوف لـ يكتؼ بمحاولة إثبات تأثر الحبلج 
في محاولة منو لئليياـ بأف المصدر األوؿ لمحياة الروحية في " .الرىبنة"بيف اإلسبلـ والمسيحية فيما يتعمؽ بمسألة 

ينا ثـ قف:" مستشيدا بقولو تعالى. حياة الترىب كما يمارسيا النصارى -بطريقة ما –اإلسبلـ وىو القػػػرآف، يقر 
وجعمنا في قموب الذيف اتبعو  رأفة ورحمة ورهبانية  ؿعمى آثارهـ برسمنا  و قفينا بعيسى بف مريـ وآتينا  اإلنجي

ابتدعوها ما كتبناها عميهـ إال ابتغاء رضواف ا فما رعوها حؽ رعايتها فآتينا الذيف آمنوا منهـ أجرهـ وكثير 
 .(26)"منهـ فاسقوف

رهبانية ال " لتقر التصوؼ وتؤكد عمى أىمية التعبد وحياة النسؾر ومف ثمة فإف حديث ومشيرا إلى أف اآلية جاءت
 .(27)يعد مف األحاديث الموضوعة لمعارضتو لممعنى األسػاسي الوارد في القرآف "في اإلسبلـ
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لكنيما ال مف المؤّكد أّف اإلسبلـ والمسيحّية يمتقياف في نقاط كثيرة ما داـ مصدرىما واحدا ىو الوحي اإلليي، و 
وماسينيوف أخطأ في فيـ اآلية . ألف القرآف لـ يدع إلييا، و لـ يمتدحيا( الرىبنة)يمتقياف في ىذه النقطة بالذات 

ولكف عطفت ماذا عمى ماذا؟ مف المؤكد أنيا عطفت . ىي واو العطؼ( ورىبانّية: )فػػػػالواو في قولو. وفي تأويميا
، (رأفة)عمى ( رىبانية)، ولـ يعطؼ (منا في قموب الذيف اتبعوه رأفة ورحمةجع)عمى جممة ( رىبانية ابتدعوىا)جممة 

فكيؼ يجعميا في قموبيـ ( . ابتدعوىا: )ألنو قاؿ. جعمنا في قموب الذيف اتبعوه رأفة ورحمة ورىبانية: فيو لـ يقصد
ؿ محذوؼ وجوبا يفسره منصوبة عمى االشتغاؿ بفع(: رىبانية: )ثـ يصفيـ بأنيـ ابتدعوىا ولـ يكتبيا عمييـ؟ إذف

ىذا حسب رأي . جممة فعمية ال موضع ليا ألنيا مفسرة( ابتدعوىا)وقولو . وابتدعوا رىبانية: المذكور، تقديره
. جميور النحاة

 ."وانتصابها بفعؿ مضمر يفسر  الظاهر تقدير  وابتدعوا رهبانية" ...  :الزمخشري يقوؿ (28)
إال ابتغاء  "لـ نفرضها نحف عميهـ " ما كتبناها عميهـ" يـ ونذروىا يعني أحدثوىػا مف عند أنفس" ابتدعوها" 

كما يجب عمى  "فما دعوها حؽ رعايتها. " ولكنيـ ابتدعوىا ابتغاء رضواف ا: استثناء منقطع أي" رضواف ا
مذىب  -نحويا –وىكذا يذىب الزمخشري في تخريج اآلية . (29) "الناذر رعاية نذره، ألنو عيد مع ا ال يحؿ نكثو

 . ومف ىنا فبل تعارض بيف اآلية والحديث .  الجميور
 :التصوؼ في القرف الخامس الهجري - 4

بمجيء القرف الخامس دخؿ التصوؼ مرحمة جديدة يمكف تسميتيا بمرحمة اإلصبلح والتنظيـ ظير فييا صوفية 
 .رسالة القشيريةصاحب ال( ىػ431ت )عبد الكريػػػػـػ بف ىوازف القشيري : بارزوف أشيرىـ

)...( ادعوا أنهـ تحرروا مف رؽ األغبلؿ وتحققوا بحقائؽ الوصاؿ " انتقد في ىذا الكتاب صوفية عصره الذيف 
فخشي أف يحسب الناس أف ىذا ىو  (30)..."وزالت عنهـ أحكاـ البشرية)...( وأنهـ كوشفوا بأسرار األحدية 

مفاىيـ، ذكر فييا طائفة مف شيوخ الصوفية المعتدليف جوىر التصوؼ وحقيقتو، لذلؾ ألؼ رسالتو ليصحح ال
أشفقت عمى القموب أف تحسب أف هذا األمر عمى هذ  الجممة بني قواعد  وعمى " : ليكونوا قدوة لغيرىـ بقوؿ

وذكرت فيها بعض سير شيوخ هذ  الطريقة في آدابهـ )...( هذا النحو سار سمفه فعمقت هذ  الرسالة إليكـ 
 .(31)..."لتكوف لمريدي هذ  الطريقة قوة ومنكـ لي بتصحيحها شهادة)...( تهـ وأخبلقهـ ومعامبل 

كما نجد خبلؿ ىذا القرف شخصية أخرى ال تقؿ أىمية عف األولى وىي شخصية أبي حامد محمد بف محمد 
 الذي خاض كؿ ما عرؼ العالـ اإلسبلمي مف عمـو ومعارؼ ، وتقمب فييا باحثا ومفسرا( ىػ 121ت )الغزالي 
 ولكنو اتيـ بسقوطو ضحّية الغنوص. ومعمقا

، وأنو باع الفقو  "ومعراج القدس" " مشكاة األنوار" في كتابيو (32)
والحقيقة أف كؿ تجاربو في نطاؽ الفقو والكبلـ والفمسفة والتصوؼ كانت تجارب مفكر سني يبحث كؿ . بالتصوؼ

صحيح أنو كاف . السنة والجماعة قبض الجبابرةحقيقة في مختبرىا، وفي كؿ تجربة كاف قابضا عمى مذىب أىؿ 
في تصوفو متأثرا بالفمسفة اليونانية ولكنو كاف حريصا عمى أف يبلئـ بيف فمسفتو وتصوفو وبيف أحكاـ الكتاب 

 .(33)والسنة
    :التصوؼ خبلؿ القرنيف السادس والسابع الهجرييف - 5

ىما عممي يتمثؿ فيما يأخذ بو السالؾ نفسو مف ألواف تنطوي الحياة الروحية لمصوفية عمى معنييف رئيسيف أحد
الرياضات وضروب المجاىدات، ويتـ ذلؾ عبر جممة مف المقامات يسمكيا المريد وتترقى فييا النفس مقاما بعد 

القناعة والتوكؿ والتسميـ والتوبة واإلنابة : ومف تمؾ المقامات نجد. مقاـ حتى تصؿ إلى درجة اليقيف والعرفاف
 .ويشترط أف ال يرتقي المريد مف مقاـ إلى آخر حتى يستوفي أحكػػاـ ذلؾ المقاـ. والزىد
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ل طويت له مقامات الطريؽ بسرعة مف غير بطءل فربما قطع في ساعة ما ال "  ففذا ذكر المريد ربه بشدة وعـز
النفس وىي ثمرة والثاني ذوقي روحي يتمثؿ في تمؾ المواجيد التي تحصؿ في  .(34) "يقطعه غير  في شهر وأكثر

. ونتيجة رياضاتيا ومجاىداتورا فإذا ىي تصفو شيئا فشيئا وتتخمص مف شوائب المادة وأدرانيا، وتترع نحو التجرد
كالقبض والبسط والخوؼ .  وتمر خبلؿ ذلؾ عبر جممة مف األحواؿ ترد عمييا حينا وتتحوؿ عنيا حينا آخر

ء والبقاء والصحو والسكر والمحو واإلثبات والستر والتجمي والرجاء والييبة واألنس والغيبة والحضور والفنا
دبار عنيا حتى يستقر منيا .... والمحاضرة والمكاشفة والمشاىدة وما تزاؿ ىذه األحواؿ بيف إقباؿ عمى النفس وا 

حاؿ يغمب عمييا ويوجو حياتيا الروحية ر فإذا ىي تشرؽ بنور الحؽ وتعمى عف رؤية الخمؽ وتشاىد بعيف 
وقد ازدىرت ىذه المعاني خبلؿ القروف الخمسة . ة كؿ ما في الوجود مف آيات الحؽ والخير والجماؿالبصير 

وقد ميدت تمؾ القروف لمرحمة جديدة مميزة جدا اتسمت . األولى حيث اتسمت الحياة الروحية بالثراء والنضج
الفمسفي الذي يمتزج فيو  حيث ظير خبلؿ القرنيف السادس والسابع ما يسمى بالتصوؼ. بنضج الفكر الصوفي

فقد خمط غبلة الصوفية مسائؿ عمـ الكبلـ والفمسفة اإلليية بأذواقيـ . النظر العقمي الفمسفي بالذوؽ العممي الصوفي
وفي القبض . ويظير ذلؾ واضحا مف كبلميـ في الذات والصفات والمشيئة والقدر . ومواجيدىـ وأحواليـ النفسية

التصوؼ أقرب ما يكوف إلى الحكمة اإلشراقية منو إلى الرياضة العممية والتربيػة  الحموؿر مما جعؿ واالتحاد و
-123)، وابف الفارض (ىػ303-132)ابف عربي : وأشير صوفية ىذه المرحمة .(35)الخمقيػة لمنفس اإلنسانية

ممساني، وعفيؼ الديف الت( ىػ334ت )، وعبد الحػػؽ بف سبعيػف (ىػ321ت )وصدر الديػف القونوي ، (ىػ301
 . وغيرىـ ممف أظميـ ذلؾ العصر وىـ كثر

إذف لقد تجاوز صوفية ىذيف القرنيف المعاني الروحية التي كانت تمثؿ جوىر التصوؼ، وخاضوا في موضوعات 
ويمكف تسميتيا موضوعات التصوؼ الفمسفي وىي التوحيد، والحقيقة . أخرى أقرب إلى الفمسفة منيا إلى التصوؼ

 ....واإلنساف الكامؿ، والفناء، واالتحاد، ووحدة األدياف، ووحدة الوجودالمحمدية، والقطب، 
 (المزدكيو المانوي و  الزرادشتي ل) شؾ أنيـ كانوا متأثريف في ذلؾ بالفكر الغنوصي اليندي و الفػػارسي  وال
  .باطنية و إخواف الصفاإضافة إلى عقائد القرامطة و تعاليـ اإلسماعيمية ال. القّبالة الييودية و الفيض األفموطينيو 

، صوفية اإلسبلميةع مذاىبيـ اللقد أخذوا مف كؿ المذاىب و مزجوىػػػػا مع بعض التعديبلت حتى يتبلءـ ذلؾ م 
 .، و ما كاف يّتسـ بو مف أصالػة و إبداع في بادئ أمرها كثيرا عف جوىر التصوؼ اإلسبلميحتى ال يبتعدو و 

ترؾ فييا معظـ الطوائؼ عبر تاريخو الطويؿ بدءا مف القرف الثالث وىناؾ مبادئ عاّمة لمتصوؼ اإلسبلمي تش
. حيث نضجت خبلليا تمؾ المبادئ و اتسعت( السادس و السابػػػع و الثامف ) اليجري إلى غاية القروف المتأخرة 

 : و منيا
 الطريؽ -
 المرشد -
 الحقيقة و الشريعة -
 الطرؽ الصوفية  -

 :الطريؽ - 0.4
إنيا رحمة روحية تتـ . التصوؼ يعد مسافرا بدأ رحمة شاقة دربيا طويؿ ومميء بالعقبات مف أراد أف يسمؾ طريؽ

ولذا فإف . واتجاه المسافر فيو يكوف إلى األعمى ال إلى األماـ. ألف السفر ىو توجو القمب إلى الحؽ. داخؿ القمب
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طير والتجرد مف أدراف المادة، رمز المعراج ىو أدؽ تصوير ليذه الرحمة، حيث يعرج الصوفي روحيا، بوساطة الت
 .إلى المؤل األعمى حيث يطمع عمى الحقائؽ التي سبؽ لو أف آمف بيار فيراىا كشفا وشيودا بعيف اليقيف

هو ما يمكف التوصؿ بصحيح النظر فيه إلى المطموبل وعند اصطبلح أهؿ : " يعرؼ الجرجاني الطريؽ بقولو
   (36) ..."امه التكميفية المشروعة التي ال رخصة فيهاعبارة عف مراسـ ا تعالى وأحك: الحقيقة

 :مراحؿ الطريؽ

حضرة الطريؽ هي حضرة ا عز وجؿل ومف "  ألفلمطريؽ بداية وغاية ومراحؿ بينيما، بداية الطريؽ ىي التوبة 
 .(37)"لـ يتطهر مف سائر الذنوب باطنا وظاهرا ال يصح له دخولها

أما المراحؿ فتتمثؿ في . وكمما كانت البداية صادقة كانت النياية سعيدة. والفناء فيووالغاية ىي معرفة ا وتوحيده 
جممة مف المقامات يقطعيا السالؾ مقاما بعد مقاـ حتى يحقؽ اليدؼ وىو الوصوؿ إلى ا والمقامات جمع مقاـ 

ؿ فيما يقاـ فيو مف العبادات مقاـ العبد بيف يدي ا عز وج: وىو في المغة موضع اإلقامة، وعند الصوفية معناه
: والحاؿ. الخ، وتتخمميا األحواؿ...بالتوبة فالورع ثـ الزىد والصبر والرضا والتوكؿ وتبدأ(38)والرياضاتوالمجاىدات 

معنى يرد عمى القمب مف غير تصنع وال اجتبلبل وال اكتسػػػاب مف طرب أو حزف أو قبض أو بسط أو هيبة "
 .(39)"ويزوؿ بظهور صفات النفس

وصاحب . فاألحواؿ مواهب والمقاالت مكاسبل واألحواؿ تأتي مف عيف الجودل والمقامات تحصؿ ببذؿ المجهود" 
فقد سمي المقاـ مقاما . وذلؾ ألف الحاؿ متغير .(40)"المقاـ ممكف في مقامهل وصاحب الحاؿ مترّؽ عف حاله

 .لثبوتو واستقراره، وسمي الحاؿ حاال لتحولو وتغيره
األوؿ : المقامات واألحواؿ نبلحظ مدى فيـ الصوفية لمحياة الخمقية، فيـ يروف اإلنساف بيف موضعيف ومف خبلؿ 

فالشخصية الصوفية ال تنفؾ تجاىد األىواء والشيوات . والثاني يتمثؿ في تمقي الفيض. ىو موضع المجاىدة
 .وتوجو القمب إلى النفحات الروحية

حصاء عددىا ـداداتيونظرا إلى اختبلؼ تجارب الصوفية واستع ، فقد اختمفوا في وصؼ األحواؿ وذكر المقامات وا 
( ىػ432ت )فحددىا بعضيـ بسبع، وآخروف بتسع، ووصؿ بيا بعضيـ إلى مائة مقاـ كاليروي األنصاري. وترتيبيا

يافعي عف وذكر ال ".مدارج السالكيف" في ( ىػ221ت )الذي شرحو ابف قيـ الجوزيػػػػة  "منازؿ السائريف" في كتابو 
 .بعض الشيوخ أنيـ ذكروا ألؼ حاؿ

(41) 
 :المرشد -3.5

لـ يرتبط أوائؿ الصوفية في رياضاتيـ الروحية بيدي شيخ واحد بعينو، بؿ كانوا يسترشدوف في ارتياد مقامات 
فيروى عف أبي يزيد البسطامي أنو تتممذ وأخذ عف أكثر مف مائة وثبلثة عشر شيخا في . السموؾ بأكثر مف واحد

 .سورية وحدىا
ثـ استقر الرأي في دوائر الصوفية المتأخريف عمى ضرورة تبعية السالؾ أو المريد لشيخ واحد مخصوص يقمده 

 .ومف ثـ لـ يجوزوا التقمب بمعنى تغيير الشيخ وتبديمو. ويخضع ألمره ويسترشد بيديو في سفره إلى ا تعالى
وفي الحث .(42)"فبل يجعؿ له قط شيخيف. وف له إال شيخ واحدومف شأنه أف ال يك: " يقوؿ عبد الوىاب الشعراني

مف شأف المريد أف يصدؽ في محبة الشيخ ألنه دليمه في السموؾ به في : " عمى محبة الشيخ وطاعتو يقوؿ
 .(43)"ومف خالؼ دليمه تا  وانقطع سير  وهمؾ)...( الغيب كدليؿ الحجاج في الميالي المظممة 
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ادة يكوف شيخا عميؽ المعرفة، محنكا، بصيرا بعيوب النفس، مطمعا عمى خفاياىا، خبر وذلؾ ألف المرشد في الع
 .المجاىدات وقطع بيا طريؽ ا، وارتفع لو الحجاب وتجمت لو األنوار

 .وىكذا وبمرور الزمف، صارت التبعية لمشيخ مف األمور الضرورية والتقاليد الراسخة في آداب التصوؼ
 (:المعرفة والسموؾ)أو  .والشريعةالحقيقة  -4.5

والكشؼ القمبي الذي يجده . ىي اإلشراقات والرؤى الروحية التي تبدو لمسالؾ وتنفث في روعو( المعرفة)الحقيقة أو 
وليا بدايات مف اإلشراقات والمعارؼ تكوف . وخاصة في مراحمو األخيرة. الصوفي أثناء سفره ومعراجو الروحي

 .(44)تصير أكثر ثباتا وأعمؽ تأثيرا عمى ىيئة بوارؽ تموح وتختفي، ثـ
تجربة الشيود أو االتصاؿ ىذه تثير معارؼ يقينية بكؿ الحقائؽ الدينية التي سبؽ لمسالؾ أف قبميا ببديية الفطرة 

وىو عمـ ال واسطة في تحصيمو بيف . وىذا الطريؽ الخاص في المعرفة يعرؼ عند القـو بالعمـ المدني. أو تقميدا
نما ىو نور يشع في القمب بعد تصفيتو بجممة مف الرياضات والمجاىدات، والبد أف تخضع النفس وخالقيا،  وا 

قواعد السموؾ في تمؾ الرياضات إلى الشريعة والتبعية الصارمة لمسنة النبوية، وتجنب الرخص، والتركيز عمى روح 
المميد لمرياضة والمجاىدة الروحية العبادة، ألف االلتزاـ بأحكاـ الشريعة والعمؿ بالتكاليؼ الدينية ىو المدخؿ 

مف رأيته يدعي مع ا عز وجؿ حالة تخرجه عف حد عمـ " : كاف أبو الحسف النوري يقوؿ. والتطير النفسي
."الشرع فبل تقربف منه

(45) 

ومف شأنه أف يحافظ عمى آداب الشريعة والمشي عمى ظاهرها ما أمكف ففف الترقي كمه في " : يقوؿ الشعراني
 .(46)"أمر الشارع امتثاؿ

إال أف . البد أف يمر عبر الشريعة( وغايتها هي الفناء في الحؽ)وىكذا تبيف أف الوصوؿ إلى الحقيقة أو المعرفة 
بعض الصوفية ممف بمخ في رياضتو مرتبة المحو واالستيبلؾ، انتيى إلى إسقاط التكاليؼ، وصار يزعـ أف ىذه 

 .(47)"ساف ليس عميه فرض وال تمزمه عبادة إذا وصؿ إلى معبود أف اإلن" و القيود ال تربط العػػارفيف 
ليس لي فعؿ حتى أتوب منهل فهمؾ مع الهالكيف : وبعضهـ ترؾ التوبة مف سائر الذنوب وقاؿ: " يقوؿ الشعراني
الكؿ  : وبعضهـ صار يأكؿ حراما ويفطر في بيوت المكاسيف في مثؿ شهر رمضاف ويقوؿ. وهو ال يشعر
ولو أنه كاف . وهذا كمه زندقة لرفضه الشرائع. ألحد معه ممؾ وأنا عبد ل والعبد يأكؿ مف ماؿ سيد  تعالى ليس

 .(48)"يؤمف بها لما تجرأ عمى ذلؾ

 :الطرؽ الصوفية -5.5
 :مفهـو الطريقة

ؿ وقد فرؽ الجرجاني بيف الطريؽ والطريقة ، وأعطى لك. أما الطريقة فجمعيا طرائؽ. جمع مفردىا طريؽ :الطرؽ
وليذا نعرؼ الطريقة كما عرفيا الجرجاني . الطرائؽ الصوفية: غير أف المقصود بالطرؽ الصوفية. منيما مفيوما

 .(49)"هي السيرة المختصة بالسالكيف إلى ا تعالى مف قطع المنازؿ والترقي في المقامات: " بقولو
يتبعيا في رياضاتو ومجاىداتو، وقد كانت  فبلبد إذف لمسالؾ مف طريقة تشتمؿ عمى مجموعة مف القواعد والرسـو

الطريقة قبؿ القرف السادس إما فردية تعتمد عمى التأمؿ الذاتي والتجربة الشخصية المستقمة التي تعود إلى مقدار 
ما جماعية تتخذ صورة التقميد والتبعية الصارمة لمشيخ المرشد وقد . ثقافة السالؾ ونضجو واستعداداتو النفسية، وا 

وتميزت بوجود شيخ لو مسمؾ معيف في . ادر ىذه األخيرة تظير منذ القرنيف الثالث والرابع اليجرييفبدأت بو 
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ومع نياية القرف الخامس اليجري صار ألصحاب الطرؽ شيء مف التميز عف . العبادة يمتؼ حولو المريدوف
 . جميور المسمميف

أشبو بمدرسة أو مؤسسة تجمع أفرادا ينتسبوف إلييا ومع نياية القرف السادس وبداية القرف السابع صارت الطريقة 
فقد كانت . غير أف طبيعة الرابطة التي تجمع الصوفية تغيرت. ويخضعوف لنظاـ دقيؽ في تربيتيـ الروحية

تتوحد عمى أساس مف الحماسة الروحية واالنقطاع لمذكر والعبادة، وأساليب الرياضة  -في السابؽ –مجموعاتيـ 
ركوف فييا جميعا، ىادفيف إلى التجرد مف شوائب المادة والجسد لرؤية الحقيقة، دوف أف يجمعيـ الروحية التي يشت
حيث . لكف الصحبة الصوفية البسيطة ىذه، قد تحولت إلى عبلقات منظمة بيف المريد والشيخ. أي تنظيـ رسمي

لى شيخو الكبير ويمنح . ميا إلى األجياؿ البلحقةويمتزموف بطريقتو وبنق. ينتسب األفراد إلى مف أعطاىـ العيد وا 
فقد صار . ويأخذ منيـ البيعة. الشيخ المرشد المريديف كممة الطريؽ أي عيدىا وصيغتيا مع رموزىا وتعاليميا

وغير ذلؾ مف ... خاصة، وزي خاص وزاويا يجتمعوف فييا، وأضرحة يزورونيا( أذكار)لمطرؽ بيعة معينة وأوراد 
 .البدع

وأقدـ الطرؽ وأشيرىا، والتي وصمتنا . (50)ؿ إف الطرؽ إلى ا تعالى بعدد رؤوس بني آدـلقد كثرت الطرؽ حتى قي
 :إلى اليـو

 (.ىػ132ت )الطريقة القادرية المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيبلني  -
 (.ىػ313ت )المنسوبة إلى عمي بف عبد ا الشاذلي المغربي :والطريقة الشاذلية -

 .(51)(ىػ123ت )منسوبة إلى أحمػػد بف عمي الرفػاعي المغربي ال: والطريقة الرفاعية -

 .وغيرىا مف الطرؽ وىي كثيرة ومنتشرة في بقاع مختمفة مف العالـ اإلسبلمي

 :التصوؼ السمفي - 6

وذلؾ . استطاع التصوؼ أف يتغمغؿ في أعماؽ الثقافة اإلسبلمية، فأعجب بو العقميوف والنصيوف عمى حد سواء
 .ه الذيف نجحوا في مقاومة النزعات الغالية بيف صفوفيـبفضؿ يقظة رواد

فبالرغـ مف وجود طوائؼ مزجت التصوؼ بفمسفة ظاىرىا إسبلمي وباطنيا غير إسبلمي، إال أف التصوؼ السني 
لقد سيطر عمى الجانب الخمقي في العالـ . مضى في طريقو ينكر عمى ىؤالء عقائدىـ وأخذىـ مف مذاىب ناشزة

 ةجيود الغزالي في القرف الخامس التي توجت بجيود ابف تيمية في نياية القرف السابع وبداي اإلسبلمي بفضؿ
 .القرف الثامف

 :، الذي كاف ينادي(ىػ432ت )استطاع التصوؼ أف يجد قبوال عند شيخ الحنابمة في خراساف اليروي األنصػػاري 
 .(52)أنا حنبمي ما حييت ففف أمت      فنصيحتي لمناس أف يتحنبموا

ثـ انبثؽ التصوؼ . وذكر فيو مائة مقاـ، كما أسمفنا "منازؿ السائريف" ثـ صار مف شيوخ الصوفية وألؼ كتابو 
التحفة العراقية في " : وال أدؿ عمى ذلؾ مف كتابو. عند ابف تيمية نفسو، فكتب أجمؿ الصفحات عمى طريقتو

كالجنيد ورابعة العدوية وبرأىما مف كؿ أقواؿ كما نجده قد مجد بعض الشخصيات الصوفية  ".األعماؿ القمبية
(53)حمولية

 ".مدارج السالكيف" : ثـ ظير التصوؼ بشكؿ أوضح عند تمميذه ابف قيـ الجوزية صاحب كتاب .
. وبالرغـ مف الموقؼ المنصؼ المعتدؿ الذي أخذوه مف التصوؼ، ومف أصحابو، إال أنو لـ يخؿ مف النقد والتقويـ

: ومف ذلؾ كتابو. يخصص أبوابا واسعة في كتبو لمرد عمى أصحاب التصوؼ الفمسفي -صةخا-فنجد ابف تيمية  
 .وغيره "...مجموعة الرسائؿ والمسائؿ"
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وبالرغـ مما ذكرنا، إال أف السمفييف المتأخريف بعد ابف تيمية وتمميذه ابف قيـ الجوزية، كرىوا اسـ التصوؼ، ربما 
 :ر مما أحسنا إليو، وىماألنو ارتبط بعامميف اثنيف أساءا لو أكث

 .ارتباطو بتمؾ الموضوعات الفمسفية التي أبعدتو عف الكتاب والسنة -
خاصة لما سيطرت عمى العػػامة،  الطرؽ الصوفية وما نتج عنيا مف آثار وخيمة عمى المجتمع، -

 .(54)أسيء فيميا و ممارستيا في مختمؼ المجتمعػػات والعصور اإلسبلمية البلحقةو 

وحسبنا أننا . ربة الروحية في اإلسبلـ كاف ليا مف اتساع الرقعة والزماف ما يصعب معو لـ شممياالشؾ أف التج
بذلنا ما في وسعنا مف جيد لرسـ صورة مختصرة عف العوامؿ الداخميػػػة و الخارجية التي جعمتيا تنمو وتتسع 

 .باستمرار وفي اتجاىات متباينة
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