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 قواعد النشر بالمجلة
مجاالت تيعنى بالدراسات كاألبحاث المبتكرة كاألصيمة في  ،كمفيرسة مجمة أكاديمية دكرية محٌكمة الٌمغات كالثقافة كاآلدبفي  التكاصؿ

يمتـز أصحابيا نجميزية كالفرنسية عمى أف كالدراسات المكتكبة بالمغات العربية كاأل المجمة األبحاث تنشر .الٌمغات كالثقافة كاآلدب
 :بالقكاعد التالية

 كعمى صاحب ،خرلإلى جيات أ لـ يسبؽ نشرىا كلـ ترسؿ ك محترمة لكؿ القكاعد المغكية  ةيأف تككف المادة المرسمة لمنشر أصم .1

 .لمنشر في مجمة أخرل (ىـ)إقرارا خطيا بعدـ تقديـ مقالو (مكا)المقاؿ أف يقدـ (أصحاب( 
 12كأاٌل يقؿ عف  ،صفحة بما في ذلؾ قائمة المراجع كاليكامش كالجداكؿ كاألشكاؿ كالصكر( 20)يتجاكز حجـ البحث عشريف  أالٌ  .2

 . صفحة
 العممية، المؤسسة التي ينتمي إلييا (ىـ)، كرتبتو(كف)الباحث (أسماء)العنكاف الكامؿ، اسـ: أف يذكر في الكرقة األكلى مف المقاؿ .3
 .لكتركنيرقـ الياتؼ كالفاكس، كالبريد اإل، (جامعة-كمية -قسـ)
 .لكؿ ممخص كممة 100حكالي بثبلث ممخصات متساكية بالمغات العربية كالفرنسية كاألنجميزية  قاؿالم (كف)د المؤلؼأف يزكٌ  .4
  .كممات( 07)كسبع( 03)ـ الكممات المفتاحية بعد كؿ ممخص بمغتو كتتراكح بيف ثبلثتقدٌ  .5
مصادر كتكثيؽ الكخاصة فيما يتعمؽ بإثبات  تيااألصكؿ العممية المتعارؼ عمييا في إعداد األبحاث ككتاب (كف)المؤلؼبع أف يتٌ  .6

ك يثٌبت في اليامش كفؽ يشار إلى المراجع المذككرة في النص برقـ يكضع بيف معقكفتيف . االقتباسات، عمى نحك دقيؽ ككاضح
  :المنيجية العممية المتعارؼ عمييا

 يذكر اسم المؤلف و لقبه، عنوان الكتاب، الناشر، مكان النشر، السنة،  :اف المرجع كتابا إذا ك... 

 خوتاري، الناشر، مكاف النشر ك عددىا ،اسـ المجمة ،، ثـ عنكاف المقاؿولقبك  المؤلف اسـ يذكر :إذا كاف المرجع مقاال.  

 المؤٌلؼ، عنكاف الكتاب أك : نياية المقاؿ بالترتيب اآلتي يرقـ التيميش بطريقة متكاصمة ك تعرض القائمة الببميكغرافية في
 .المقاؿ، الناشر، البمد، السنة، الطبعة

مضغكط كفؽ ، باإلضافة إلى قرص (4A)عمى كجو كاحد مف الكرؽ العادم  نسخ مكتكبة( 03)ثبلث  فيأف ترسؿ المكاد العممية  .7
 :المكاصفات اآلتية

 سـ   2447: إعداد الصفحةx  16سـ 

 بنط الخط :( Simplified Arabic ) 13نقطة 

 نقطة 048: بيف السطكر 

 سـ 3: سـ، األسفؿ 2: سـ، األعمى2,5: اليميف سـ، 2,5: اليسار: ىكامش الصفحات 

 أسفؿ الصفحة/ ترقـ الصفحات في الكسط. 
العنكاف األصمي ك  تاريخ انعقاد الممتقىؼ أف يذكر فإنو يتعيف عمى المؤلٌ ى عممي إذا كانت المادة المقدمة لمنشر مداخمة في ممتق .8

 .لممداخمة

تدعيما المادة المنشكرة  كيحؽ لممجمة أف تتصرؼ في .المكاد التي ترسؿ إلى المجمة ال ترد إلى أصحابيا سكاء نشرت أـ لـ تنشر. 9
 .لمتظاىرات العممية كالثقافية

 .إيداع المادة المقترحة لمنشر لدل أمانة المجٌمة بمقر التحرير، ك يفضؿ إرساليا في البريد اإللكتركني لممجٌمة يتـ .10
 
 

 

 ال تعٌبر المقاالت المشكرة إاٌل عف آراء أصحابيا
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 كلمة العدد
 

مقاالت تبحث في  يتضٌمف ىذا العدد الخاص بالٌمغة كاآلداب العربية كالمغات األجنبية، مجمكعة
 .  مكاضيع متنكعة متعددة

 
لـ يعد محصكرا في عف التأثير الخارجي في الببلغة العربية الذم تبدأ المقاالت العربية بدراسة 

، بؿ ال زاؿ متكاصبل رغـ قدرتيا اليـك عمى قبكؿ ما يناسبيا كرفض (الببلغة اإلغريقية كاليندية)الماضي
التي تمٌكنت مف تقديـ صكرة جٌمية  المقامة األندلسيةالة الثانية، خصكصية كتبٌيف المق. ما ال يتبلءـ معيا

ة مف األدباء، أمثاؿ ابف الخطيب كاألزدم كعبد بيف قمٌ انحصارىا عف حياة األندلسييف كانشغاالتيـ  رغـ 
ف حافظت عمى المقامة اليمذانيةلـ تمتـز بقكاعد إضافة إلى ذلؾ . المييمف الحضرمي كغيرىـ ، كا 

كتتطٌرؽ الٌدراسة . المستكل الٌشكمي ببعض الخصائص كاستعماؿ الٌسجع كالجناس كألكاف البديع كالبياف
. ، الذم يعٌد بحٌؽ أحد أعمدة  التٌأكيؿ كالتفسيربكؿ ريككراٌلبلحقة إلى مكضكع الترجمة في أعماؿ 

ناء األفكار انطبلقا مف تركيب الكحدة الكٌمية الغرض منيا إنتاج فمسفة لمترجمة باعتبارىا مسارا إلعادة ب
يحٌمؿ األٌكؿ  مدٌكنة شعرية مبٌينا  ؛أٌما المقاالف المكالياف فيرٌكزاف عمى الجانب التطبيقي. لمخطاب اإلنساني

كيؼ أف التٌناص يحٌقؽ غرضو الٌتكاصمي بكصفو كحدة بنيكية كجمالية، تنقسـ إلى مجمكعة عناصر ذات 
أٌما الثاني فيقـك بتحميؿ . يمنح  القصيدة أثناء قراءتيا المتتابعة قبكال كتكازنا كانسجاماأكجو متعٌددة مما 
كالدراسة التي . عمى  المستكٌييف األفقي كالعمكدم" نشيد الجٌبار" أبي القاسـ الشابيسيميائي لقصيدة 

مفيـك انتشر استعمالو ، كىك ميخائيؿ باختيفتمييما تكشؼ عف تعقد مفيـك الحكارية عند اٌلمغكم الركسي 
في مختمؼ العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، كأثار جممة مف التساؤالت حكؿ داللتو كسيركرتو  في الخطاب 

كيجد القارئ أيضا دراسة . األكركبي المعاصر، كفي المرجعيات الفكرية الكبلسيكية كالحديثة التي اعتمدىا
ف نظرية أفعاؿ الكبلـ التي كشفت عف العبلقة بيف الفعؿ تعالج نظرية الحدث اٌلمغكم كمنيجيتو انطبلقا م

 . كاإليصاؿ
 

في ترقية تعميـ  النظرية الخميمية الحديثةكتتمك ىذه المقاالت دراسات نحكية، تبٌيف األكلى مساىمة 
اٌلمغة العربية فيما قبؿ الجامعة،  نظرا لمساىمتيا الكبيرة في تكضيح العديد مف المفاىيـ التي انتجيا عمماء 
العرب القدامى  التي تنطمؽ مف كاقع اٌلمفظ ككاقع الخطاب، كىي بذلؾ ال تقٌؿ أىمية عما أثبتتو اٌلمسانيات 

ككظائفو النحكية الٌسبع انطبلقا مف تساؤالت أساسية تبحث في كتكٌضح المكالية مفيـك الكصؼ . الحديثة
كيتدٌعـ ىذا المقاؿ بمحاكلة تتناكؿ مكضكع البؤرة في نظرية النحك الكظيفي ابتداء . الكظائؼ كالٌسياقات

كيتابع . كانتياء باقتراح بعض التعديبلت عميو أحمد المتكٌكؿمف تحديد المفيـك كالتنميط الذم اعتمده 
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المجاؿ المغكم بتحٌر حكؿ الٌتخفيؼ الٌصكتي في بنية الكممة العربية اعتمادا عمى مبلحظة القارئ 
المختٌصيف الذيف كشفكا عف قاسـ مشترؾ في بعض الخصائص الٌنطقية كمنيا النزكع إلى التٌيسير في 

لمطالع  قراءة كفي الٌسياؽ ذاتو  يجد ا. الٌنطؽ، كىك أمر يدركو المتكٌمـ كالمخاطب أثناء عممية االتصاؿ
ـٌ الكقكؼ عمييا في  لمكضكع االلتباس في اٌلمغة بدءا مف تعريؼ مصطمحاتو العربية مركرا بأنكاعو التي ت

 . نجميزيةالدراسات اٌلمسانية الحديثة استنادا إلى أمثمة مف اٌلمغة األ

 

تكج الكتابي لدل طبلب كما تضمف العدد مقاليف باٌلمغة الفرنسية، تطٌرؽ  األٌكؿ إلى إشكالية  تعٌمـ المن
ككٌظؼ صاحبو المنيج التجريبي كأثبت فائدة العمؿ التعاكني  أثناء  ،السنة األكلى تخصص لغة فرنسية

أٌما المقاؿ الثاني فيدرس مكضكع المكاقؼ الكبلمية . الكتابة أك إعادة الكتابة لنٌص باٌلمغة األجنبية
طفاؿ المراىقيف حديد نسبة استعماليا  اليكمي عند األكتمٌثبلت اٌلمغة الفرنسية  لمعرفة مدل حضكرىا، كت

 .الجزائرييف، مف خبلؿ تفكيؾ تأثير البيئة االجتماعية الثقافية

 
األزمة األمريكية التي حدثت بيف البيت األبيض  تنجميزية فتناكلأٌما أكلى المقاالت المكتكبة بالمغة األ
. تعديبلت اعتبرتيا الٌمكبيات خرقا لمقانكف كحاربتيا بشراسة كباماأكالجماعات الٌضاغطة عندما أدخؿ 

مف  إيى ككم أرماحمف كينيا ك  نقيجي كاتيكنقككتجرم المقالة التي تمييا مقارنة بيف أديبيف إفريقييف 
غانا، حكؿ النزعة االكركبية المركزية، إذ يطالباف رغـ اختبلفيما اإليديكلكجي، بأفرقة القارة السمراء، 

أٌما الدراسة المكالية فتقـك . ية االستعمار، اعتمادا عمى النظاـ الدراسي مرٌكزيف عمى العمـك االنسانيةكبتصف
ما : نجميزية مف خبلؿ أسئمة أساسية منيابمساءلة برامج اآلداب األجنبية لدل طمبة اٌلميسانس في اٌلمغة األ
كيدافع المقاؿ المكالي  ؟يد نصكص بعينيا أىداؼ ىذا البرنامج ؟ كما مبٌررات المؤسسة التعميمية في تحد

كإلثبات . نيات في المستكل الجامعي تكمف في استخداـ مجمة التفكيراعف  فكرة أف أنجع الٌطرؽ لتعمـ اٌلمس
ذلؾ قامت  الباحثة بإجراء عشر حصص عمى مجمكعة مف طمبة الٌسنة األكلى مستخدميف المجمة آداة 

دكر لغة الفكاىة في التكاصؿ لتعٌمـ اٌلمغات األجنبية في مختمؼ  كتختتـ المقاالت بمعالجة. لمتفكير
 .المستكيات، ألنيا تمنح المتعمميف الراحة كالحٌيكية كالٌتحفيز

 
 
 

 

 د جاللي عبد الرزاؽ.ا
 رئيس ىيئة التحرير
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 في تاريخ  البالغة العربية
 د بشير كيًحيؿ.أ

 قسـ المغة العربية كآدابيا
  عنابة –جامعة باجي مختار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
تشكؿ نشأة العمـك كالمعارؼ جزءا ىاما مف تاريخيا، بؿ لعميا النكاة الحقيقية التي ينحدر منيا كؿ تاريخ سكاء 

 .نمكه كتطكره أفكلو كاندثاره في نياية المطاؼ دأكاف بشريا أك معرفيا، ليشي
كربما كاف مسار الببلغة في ىذا اليختمؼ عف مسار مختمؼ المعارؼ التي تنشأ داخؿ ظركؼ يكنفيا 

فمف منا اليذكر ذلؾ الجدؿ العقيـ الذم  دار بيف العمماء .  كيغمفيا الظف كالتخميف الغمكض كيحيط بيا النسياف،
ممي، الذم يرجح  في النياية أنو نشأ  بيف أحضاف السحر كالشعكذة،كمف منا اليذكر ما حكؿ نشأة التفكير الع

 أحاط بنشأة المغة كالفنكف مف جدؿ امتد منذ أف بدأ البحث فيو إلى يكمنا ىذا ؟
 :كميما يكف فإف البحث في نشأة الببلغة العربية يفرض عدة أسئمة تتمخص في 

أشخاص،  ما أىـ الظركؼ التي  أسيمت في تمؾ النشأة، أيمكف أف  أيمكف إرجاع تمؾ النشأة إلى شخص أك
أف  نرجع بعضيا اآلخر إلى الظركؼ الخارجية،  في أم شيء  نرجع بعضا منيا إلى  الظركؼ الداخمية، أك

 

 ممخص
لٌعؿ أىـ ما يمكف تكجيو النظر إليو ىك ذلؾ الجدؿ 
الذم يثار عادة بيف العمماء حكؿ مراحؿ تشٌكؿ العمـ 
ك المعرفة، ك ىك جدؿ يمكف أف ينسحب عمى 

المؤكد أف نشأة الببلغة  ك مف. الببلغة العربية
داخمي : العربية مدينة إلى عامميف ىاميف أحدىما

يتمثؿ في آراء النقاد، ك اآلخر خارجي يمكف 
الكقكؼ عميو في ذلؾ الزاد المعرفي الذم قذفت بو 
مختمؼ الثقافات األخرل، ك عمى رأسيا ببلغة 

لقد شٌكمت بعض المراحؿ مظيرا . اليكناف ك اليند
قفة، تحٌكلت فيو الثقافة العربية بما مف مظاىر المثا

فييا الببلغة إلى فضاء حيٌ، يقـك عمى استيعاب ما 
إف ىذا العامؿ . يراه صالحا ك يطرح ماعدا ذلؾ

الخارجي ٌظؿ لو تأثيره القكم حتى في العصر 
 .الراىف

 

Résumé 

La naissance de la rhétorique arabe est 

imputable à des facteurs exogènes tels 

que les nombreux contacts des arabes 

avec les civilisations grecque et indoue 

qui ont favorisé son essor. A cela, 

s'ajoute des facteurs endogènes qui font 

de la rhétorique un espace vivant 

capable d’intégrer les éléments 

correspondants à ses valeurs. Toutefois 

l’influence extérieure demeure jusqu'à 

nos jours. 
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الفضاء الذم   -أم تمؾ النصكص –تتمثؿ تمؾ الظركؼ، كما صمة تمؾ النشأة بالخطابات اإلبداعية باعتبارىا 
 مف رحمو الفكر الببلغي؟ينبثؽ  

ف كانت تسبقيا عدة افتراضات-إف مسألة البحث في نشأة التفكير الببلغي نستبعد إرجاعيا فإنيا  تجعمنا -كا 
، باعتبار أف ميبلد العمـك يؤكد صدؽ  ىذا الرأم عمى أقؿ تقدير، ىذا إذا أضفنا إلى إلى شخص أك أشخاص

باالستقراء الدقيؽ المعضد بالنقد كالتمحيص، الستحالة االدعاء أنيا كليدة حيز ذلؾ أف  ىذه النشأة ال تتبيف إال 
ال نطمئف في تاريخ ىذه الببلغة إلى ما :"  زمني معيف أك أنيا منجز فردم، كليس اجتماعيا، يقكؿ أميف الخكلي 

اف ذلؾ عمؿ جيؿ كىـ بو أصحاب األكليات  فعدكا أشخاصا بأعيانيـ أك ذكركا مؤلفات بأسمائيا، عمى حيف ك
 . (1)"سابؽ أك أكثر، ىك الذم أنضج ما أتى ىذا الشخص كاحتكل عميو ذلؾ الكتاب 

كيؼ اختمرت فكرة التأسيس في أذىاف : إذ عمينا أف نتساءؿ  –رغـ ىذا لـ تحسـ -كمف البدييي أف المسألة 
نضجت  تمؾ الفكرة  حتى تحكلت جيؿ كامؿ، كما ىي األسباب الجكىرية التي تقؼ كراء ذلؾ، كما العكامؿ التي أ

 .مع مركر الزمف إلى حقيقة ؟ 
 :أىـ العكامؿ الداخمية  -1
 :الشعر العربي  -أ

فأما أف الشعر لو دكر في نشأة الببلغة فأمر الجداؿ فيو ماداـ ينيض عمى الخياؿ كالتصكير كالصياغة، 
إلى مصكر كترجماف  م، فيحكؿ الشاعر كاألسمكب، كما دامت الصحراء فضاء مكحشا  يييمف عمى المخياؿ الشعر 

 . كمدافع عف الشرؼ لمعكاطؼ
الشعر كالتصكير كالكصؼ، باعتبار األخير أداة مف أدكات تصكير العكاطؼ كال جداؿ في أف الصمة قكية بيف  

كال جداؿ في أف الشعر خطاب تتمظير داخمة الببلغة،  كاالنفعاالت كاألىكاء ككيفية جيشانيا، أك مكتيا،
 . بيا أدبيتوتبارىا أىـ ما تحقؽ باع

 : أداة  لمكصؼ االستعارةعمى شاكمة قكؿ الممؾ الضميؿ، كاصفا ليمو، كمدل تثاقمو عميو جاعبل مف 
 كأردؼ أىعجازا كناء بكمكؿ  فقمت لو لما تمطى بصمبو 

كاف كؿ صمب يتمطى بو، إذ  فاستعار لو صمباأراد كصؼ الميؿ بالطكؿ، :" قاؿ  أحمدبف محمد مكي الحمكم 
يطكؿ عند التمطي، كبالغ بأف جعؿ لو أعجازا يردؼ بعضيا بعضا، ثـ أراد  أف يصفو بالثقؿ عمى قمب كؿ ساحر 

 . (2) "ينكء بو، أم يثقؿ بو فاستعار لو كمكال  
حدثت تحكالت عمى كأنو بكساطتيا  لغة النص ىي األداة التي قاـ عمييا التصكير االستعارم،كمف المؤكد أف 

في  بكظيفة مزدكجة... تقـك المغة " كما حدث  التناسب العجيب بيف مككنات االستعارة كبذلؾ  ل  الداللة،مستك 
يحيمنا إلى األشياء كاألحداث   denotativeأف تقدـ معنى إشاريا ... نصكص األدب، إف إحدل عممياتيا 

ىك التأكيد عمى سمات النص ... ألدب كلكف دكرىا األىـ في ا. كاألشخاص سكاء أكانكا مف الكاقع أـ مف الخياؿ
األداء : المغكية، كتعميؽ تأثيرىا عمى المعنى اإلشارم كتكثيفيا لو، كيتحقؽ ىذا باستخداـ عدد كبير مف الحيؿ 

 . (3)"اعتمادا كبيرا  المجازية كاالستعارة كالرمز االعتماد عمى المغةغير المألكؼ، 
اىتدل إليو الشاعر الجاىمي  اىتداء -تتـ بيا صناعة الصكر  التي  -إف ذلؾ الدكر ذا الشأف لمغة الشعر

 .فطريا العبلقة لو بالمعرفة النظرية المسبقة، أك بالتأثير  الكافد مف تجارب األمـ  األخرل  
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ف يكف  كبذلؾ ندرؾ كيؼ عانؽ الشعر الببلغة في أسمى تجارب األدب، كأرقى ألكاف التعبير، كىك عناؽ كا 
ألدبية البالغة االعتيادم لمغة، إال أنو يكشؼ عف  مدل تفطف الشاعر إلى القيمة الفنية  جاء بمحض االستعماؿ

 . أك بالغة األدب
 :دكر نقدة األدب  -ب

كذلؾ  أثناء تمقييـ النصكص، كىك تمؽ الصكر الفنية، كلـ يكف دكر نقاد األدب ىينا في تكجيو الشعراء إلى 
ف يكف ذكقيا انطباعيا إال أنو كاف  الخصائص النكعية، كميزة التناسب  : مكجيا بالفطرة إلى مشكبلت الصكرةكا 

 .أكعدـ التناسب، كمدل ما تطرحو مف استجابة، كلتكف إعجابا
كميما بدا التعصب لمشعر القديـ، إال أنو اليمكننا أف نتغاضى عف أحكاـ  نقدتو الذيف لـ يفتيـ التنبيو إلى ما 

عيب عمى النابغة كزىير كاألعشى كالفرزدؽ كجرير كاألخطؿ كغيرىـ مف :" قاؿ المرزباني . فيو مف تقصير 
 .(4)"  أشياء كثيرةحذاؽ الشعراء 

مف نجاعة في اختيار أنكاعو   بالتصكير كأدكاتوكال نستبعد أف يككف مف ضمف تمؾ العيكب ما يتعمؽ 
 .كأنماطو، كمف فكرة التناسب بيف أركانو أكالتنافر

كدكره  في   بالتشيوة  التي ألح عمييا نقاد الشعر في ىذا السياؽ  ضركرة العناية كلعؿ مف المكضكعات اليام
ف يكف التركيز يكاد يقع عمى التشبيو كمدل إصابتو، كتناسب  طرفيو  تشكيؿ الصكرة  -كنقميا إلى المتمقي، كا 

يمعب فييا الخياؿ دكرا خارقا باعتباره يقـك عمى مقارنة المتخيؿ بأشياء  تقع عمييا الحكاس في الكاقع، كىي مقارنة 
مف شأنو أف يكثؼ المعنى، كيختصره في بعض اإلشارات حتى ليحدث ذلؾ نكعا مف االستجابة الكامنة لدل 

أقرب " المتقبؿ   كلعمو لذلؾ يرل حمادم صمكد أف  عناية نقدة األدب  تكاد تنصب عمى التشبيو الذم ىك 
 .(5)"لشعر العربي درجات التصكير الفني كأكثرىا انتشارا  في ا

بيف  المقارنةكما ينيض عمى  التماثؿ كالمضاىاة كالحذؼ كالزيادة، كالقمبكىك أقرب ألنو يقـك عمى فكرة  
اليخفى عميؾ أف التشبيو مستدع :" شيئيف يتفاكتاف في  الصفة  أك الصفات التي يشتركاف فييا، يقكؿ السكاكي 

مف كجو، كافتراقا مف آخر، مثؿ أف يشتركا في الحقيقة، كيختمفا كاشتراكا بينيما . طرفيف، مشبيا كمشبيا بو 
 . (6)... "في الصفة، أك العكس

التتيحيا بقية الصكر أك األساليب، كالغرض   الحرية كالتصرؼكما داـ التشبيو كذلؾ فإنو يتيح لمباث قدرا مف 
 .أرض الكاقع بشكؿ يحكلو إلى شئ ييرل في  بياف المعنى  كتصكيرهمف ذلؾ كمو ىك زيادة 

 : القرآف الكريـ -ج
كأما أف القرآف  لو تأثير في نشأة التفكير الببلغي فأمراليجحده إال مكابر أك معاند  مرد ق في الحقيقة إلى ما 

. رغـ اختبلفيا في طكليا كقصرىا،ك مكضكعاتيا، كأسباب نزكليا،  كبداياتيا  كخكاتميا  مف إعجازتضمنتو سكره 
 .ةاختالؼ  في كحدإنو 

ف كنتـ  في ريب مما نزلنا :) قاؿ تعالى . كأما أنو  معجز أيضا فشئ نستدؿ عميو بصريح بعض آياتو  كا 
فإف لـ تفعمكا كلف تفعمكا . عمى عبدنا فأتكا بسكرة مف مثمو كادعكا شيداءىـ مف دكف اهلل إف كنتـ صادقيف 

 .24-23ةالبقر (  أعدت لمكافريف الناس كالحجارةفاتقكا النار التي كقكدىا 
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أـ يقكلكف افتراه قؿ فأتكا بعشر سكر مثمو مفتريات كادعكا مف استطعتـ مف دكف اهلل إف كنتـ :) كقكلو تعالى
-13-ىكد(  فإف لـ يستجيبكا لكـ فاعممكا أنما أنزؿ بعمـ اهلل كأف الإلو إال ىك فيؿ أنتـ مسممكف.  صادقيف

14. 
أف يأتكا بمثؿ ىذا القرآف اليأتكف بمثمو كلك كاف بعضيـ لئف اجتمعت اإلنس كالجف  عمى : ) كقكلو  تعالى 
 . 88-اإلسراء  (لبعض ظييرا 

فمما أتى اإلعجاز بالمساف العربي المبيف، كاف لزاما عمى العرب أف يككنكا عمى دراية بكجكه التصرؼ في 
أساليب العرب عمى حد سكاء، باعتبار أف ىذا النص جاء في عمكمو عمى  - أم البالغة–كالبياف العربية 

إف مف كاف مف أىؿ :" يقكؿ الباقبلني . الجارية في مخاطباتيـ داخؿ فترة تكاجدىـ في شبو الجزيرة العربية 
المساف العربي إال أنو ليس يبمغ في الفصاحة الحد الذم يتناىى إلى معرفة أساليب الكالـ ، ككجكه تصرؼ 

كاألعجمي، في أنو اليمكنو أف يعرؼ إعجاز القرآف، إال  المغة، كما يعدكنو فصيحا بميغا بارعا مف غيره، فيك
 . (7)" بمثؿ ما بينا أف يعرؼ بو الفارسي الذم بدأنا بذكره، كىك كمف ليس مف أىؿ المساف سكاء

مف عدة أكجو مردىا، كتجمياتيا الظاىرة  ظاىرة اإلعجازلقد اعتنت الفئة التي قامت حكؿ القرآف بتحميؿ 
 .ابا حجاجيا يقـك عمى الطرح كالجدؿ ، كيستند إلى البراىيف كالعمؿ  كالعميقة، أك ككنيا خط
، أك بإخباره بالغيب أك بذكره ألحكاؿ بمعانيو ك بألفاظوأك معجز ببالغتو أكبنظمو أك بعباراتو،فيؿ  أف القرآف 

 كىؿ أف مرد تمؾ المعجزة  إلى المعاني الظاىرة أك الباطنة ؟. األمـ البائدة 
عا مف المسائؿ دعا عمماء التفسير كالمغة كطائفة مف العمماء المتأثريف بالفمسفة كالمنطؽ لقد شكؿ ذلؾ نك 

مف أىـ ما أدل إلى ظيكر إلى التأليؼ في المكضكعات السالفة الذكر، ككاف ذلؾ  –كىـ المتكممكف –اليكناني 
أحدثتو المعجزة، بحيث أف كلعؿ فيما يذىب إليو بعض الدارسيف  تكضيحا ليذا األثر الذم  .البالغة العربية

 الدعكة اإلسبلمية كانت 

 .(8)"  عمال بيانيا قكيا أك شطرا كاضحا مف ىذا العمؿ" 
إف ىيمنة أساليب البياف عمى الدعكة أكحى بيا التعامؿ مع القرآف، كمحاكلة تبميغو عمى الكجو األكمؿ مف 

مفسره مف امتبلؾ لناصية الببلغة كالفصاحة التي خبلؿ اختيار األساليب الرفيعة، كأيضا فيما  يجب أف يتحمى بو 
 .ترغب في تعاليمو، كتجعؿ الناس منقاديف إلى أكامره كنكاىيو

عمى أساليب  كصياغات ببلغية  لـ يكف لمناس عيد بيا   -أل القػػرآف الكريـ-باإلضافة إلى ذلؾ احتكاؤه
البائدة التي  كاف الغرض مػػف  إيرادىا  تذكير  تجمت في ىذا التصكير الدقيؽ لمشاىػد القيامة، كصػكر المجتمعات

بالعبر كترغيب في العقيدة، كقد تطمب ذلؾ كمو ضركبا مػػف األساليب التي أكلع بيا األدباء  كالببلغيكف كالمغكيكف 
كجكه تأثير الخطاب القرآني في البالغة العربية،  حتى ليمكف اعتبار ذلؾ كجيا مف  كالمفسركف عمى حد سكاء،

راح األدباء يقتبسكف معانيو كيكظفكنيا في أشعارىـ ك مختمؼ أشكاؿ  تعابيرىـ،  كلـ يكف حظ  الببلغييف فقد 
عجازه  كصكره كألفاظو كجممو كرد الشبيات عنو، ىينا، إذ استيكاىـ  في حيف التأليؼ في  مجازه كمعانيو كا 

يؿ منو بادعاء أ ف في كبلـ العرب ما كجدت طائفة مف المشككيف فيو كالطاعنيف عميو في إعجازه  غرضيا  الن
عجازه مف أىـ  مظاىر الخصكمة بيف العرب :"  يقكؿ بدكم طبانة . يرتفع لمنزلتو كاف الكالـ فػػي  القرآف كا 
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كغيرىـ، كتعددت مذاىب القكؿ فيو، فكاف أىـ الدكاعي التي دعت إلى الكالـ في البياف العربي الدفاع عف 
ار إعجازه، كجحدكا بمكغو المنزلة العميا مف منازؿ الكالـ، كالذيف  ذىبكا إلى أف القرآف ضد الذيف تصدكا إلنك

 .(9)"في كالـ العرب ما يشبيو أك يدانيو  كأنو كاف في العرب مف يستطيعكف معارضتو كاإلتياف بمثمو 
إحداىما يو، نكعيف مف القراءة  أتاحيما  تمقيو أك استجابة مستمعكبذلؾ  يػككف الخطاب القرآني قد أفرز  

غرضو نفػػي الخطاب األكؿ، ككاف ذلؾ مف أىػـ  خطابا مضاداتسمـ بمضمكنو كتعتقد في  تعاليمو، كاألخرل تمثؿ 
 .االرتقاء بالتفكير البالغي ضمف مرحمة التأسيس  األسباب التي أدت إلى

 :أىـ عامؿ خارجي  -2

  :الترجمة
كلـ يقؼ أثر القرآف عند ذاؾ بؿ تعداه إلى البحث عف بعض األدكات التي تعيف عمى التفسير كالتأكيؿ، ككانت 

الترجمة كالنقؿ مف  مختمؼ قد تبنت ذلؾ، فقامت بتشجيع  -ممثمة في دكر الخمفاء  –المؤسسة السياسية 
كخاصة كتب اليكناف إلى المغة العربية، كنذرت إ لى المترجميف نقؿ  كتب الفمسفة كالمنطؽ كاآلداب  الثقافات،

الخطابة :  كأرسط كتابا:كىي كتب كصحؼ ليا صمة بالببلغة ككاف مف أىـ ما تمت ترجمتو كالفرس كاليند،
 .كالشعر

ف تكف كجدت لو عدة ترجمات   يقكؿ  –عمى ما يبدك -فأما كتاب الخطابة فتمت ترجمتو في كقت مبكر، كا 
إنو يصاب أم يعثر عميو بنقؿ قديـ، كيقاؿ إف إسحؽ نقمو إلى [ : يقكؿ...]النديـ ابف " إف : أميف الخكلي

سحؽ ىذا ىك  إسحؽ بف .العربية، كنقمو  إبراىيـ بف عبد اهلل  إلى العربية، كفسره الفارابي الفيمسكؼ كغيره  كا 
 (10) "ىػ 298حنيف  المتكفى سنة 

عناية الناس آنذاؾ، خاصة  ىؤالء المنشغميف بالببلغة لما  كتدلنا كثرة الترجمات عمى ما لقيو كتابا أرسطك مف
ىػ  328نقمو أبك بشر متى بف يكناف المتكفى سنة[ الذم ...] أم كتاب الخطابة، ك البيكطيقا أك الشعر –يتضمنو 

اباف ما كقد لقي الكت.  (11)" فيك مف منقكالت القرف الرابع اليجرم أك عمى األكثر مف منقكالت أكاخر القرف الثالث
 .لقيا مف إقباؿ األدباء كالببلغييف ما دفعيـ إلى محاكلة تطبيؽ  بعض ما كرد فييما

نقؿ كثير مف الفمسفة كالمنطؽ اليكناني إلى البيئة العربية رغـ  الصدكد الذم القاه كؿ  أتاحت الترجمةلقد 
فيو رجاؿ الديف بأسمحة الفمسفة فكاف بيف الفمسفة كالديف ما كاف مف جذب كدفع، استعاف " منيما بادئ األمر 

 .(12)"  نفسيا، فاقتبسكا المنطؽ كتمثمكه كاعتمدكا عميو في أبحاثيـ  االعتقادية
يثير حساسية   المثاقفةكمرد ذلؾ إلى أف التفكير اليكناني بني عمى الكثنية كتعدد اآللية،  ككاف ذلؾ النكع مف 

كحيد ك محاربة الكثنية،  الشئ الذم أفرز خطابا يتأسس  في بعض األكساط، باعتبار أف اإلسبلـ قاـ عمى الت
 . عمى الكعي  كضركرة إعماؿ العقؿ في ىذا الكافد 

عندما نظر إليو عمى أنو ظاىر كباطف، أك ىك بنية ظاىرة  لقد فتح االعتزاؿ بابا كاسعا في تأكيؿ النص القرآني
ـ مسمؾ مف التأكيؿ لـ يكف لمناس عيد بو في كذلؾ مف خبلؿ باب المجاز الشئ الذم أتاح قيال عميقة، كأخر 

 :الغالب، كبذلؾ يمكف تمخيص دكرىـ في نشأة الببلغة مف كجيتيف 
فعؿ تكاصمت إلى كقت متأخر  لذلؾ، كما نشأ عنو مف ردكد  اإلعجاز كتأكيؿ بعض المعتزلةما تعمؽ بقضية  -1"

 .جدا بؿ إلى  العصر الحديث  
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خاصة، مبدأ كيؿ لكثير مف اآليات التي يتنافى ظاىرىا مع أصكليـ العقائدية تأما اضطر إليو المعتزلة مف  -2
التكحيد فحممكا ىذه النصكص عمى المجاز كأصبح ىذا المظير المغكم المكضكعي دعامة لمبادئيـ مما جعميـ 

( 13)" ييتمكف بو كيفيضكف في شرحو 
. 

التي تعتقد في   الظاىريةخبلفا بينيـ كبيف  لقد أثار االعتقاد بكركد بعض اآليات كركدا عمى سبيؿ المجاز
كالكاقع أف "  مف أنكر المجاز كقاؿ ببطبلنو كاعتبره قريف الكذب لذلؾ نزه القرآف عنو " استحالة ذلؾ، حتى كجدنا 

تكاد تككف قاسما مشتركا بيف المغات اإلنسانية، كأف   -باعتباره عدكال عف ظاىر اآليات فكرة -فكرة المجاز
الحقيقة ما أقر في االستعماؿ عمى أصؿ كضعو في المغة " العربية أمر يقرره عمماؤىا، يقكؿ ابف جنيكركده في 

نما يقع المجاز كيعدؿ إليو عف الحقيقة لمعاف ثبلثة، كىي . كالمجاز ما كاف بضد ذلؾ  االتساع كالتككيد : كا 
 ...كالتشبيو 

 ...لثبلثة مكجكدة فيو فالمعاني ا. ىك بحر : في الفرس ( ص)فمف ذلؾ قكؿ النبي 
رسختيا كىي فكرة ( 14)"كذلؾ عامة األفعاؿ اعمـ أف أكثر المغة مع تأممو مجاز ال حقيقة،: كقاؿ ابف جني  -

ف يكف رأم ابف جني  يخمك مف  المعتزلة حتى  تحكلت مع مركر الزمف إلى  مظير ال يكاد يخمك منو بحث  كا 
غة في النياية تقـك عمى التكاضع  في أكثر الحاالت كما يكحي بو الداؿ، كأف الم إلى اعتباطيةمجرد اإلشارة 

 .تعريفو ليا
ف لـ يكف يعني بو ما  210كلقد  رأينا أبا عبيدة معمر بف المثنى ت   مف اليجرة يؤلؼ كتاب مجاز القرآف  كا 

عنده عبارة عف  كمعنى ىذا أف كممة المجاز" عناه الببلغيكف المتأخركف في كتبيـ، إذ ىك لديو تأكيؿ اآلية  
الطرؽ التي يسمكيا القرآف في تعبيراتو،كىذا المعنى أعـ بطبيعة الحاؿ مف المعنى الذم حدده عمماء البالغة 

 . قسيـ الحقيقة  –أم عمماء الببلغة –إذ يجعمكنو   (15)"لكممة المجاز فيما بعد
كفي القرآف مثؿ ما في الكالـ العربي مف :" ينبينا أبك عبيدة إلى التماثؿ القائـ بيف  كبلـ العرب كالقرآف فيقكؿ 

 .(16)"كجكه اإلعراب كمف الغريب، كالمعاني 
ف كانت لو خصائصو التي تجعؿ منو أسمكبا أرفع مف أساليب البشر  كذلؾ إقرار ضمني بأف أسمكب القرآف كا 

 .إذا كاف كذلؾ فإنو يتماثؿ في العديد مف أساليبو مع األساليب الجارية في لغة العرب
 :كمف أمثمة ما أكرده أبك عبيدة  مف أكجو 

فيذا (   كاسأؿ القرية التي كنا فييا كالعير التي أقبمنا عمييا: ) كمف مجاز ما حذؼ كفيو مضمر، قاؿ:" قكلو 
 .(17)"محذكؼ فيو ضمير مجازه، كسؿ أىؿ القرية كمف في العير 

يخرجكـ ) :قاؿكقع معنى ىذا الكاحد عمى الجميع كمف مجاز ما جاء لفظو لفظ الكاحد الذم لو جماع منو ك :"كقكلو
 .(18) مكضع أطفاالفي ( طفال

لـ : " كقاؿ. أراد ربت كاىتزت .. فإذا أنزلنا عمييا الماء اىتزت كربت : ) كمف مجاز المقدـ كالمؤخر قاؿ:  " كقكلو
 . (19)"يكد يراىا، أم لـ يرىا كلـ يكد 

كثيرا ما يستند إلى الشعر العربي في تأكيمو لآليات، ككاف ذلؾ أشبو  -فضبل عما تـ ذكره  -لقد كاف أبك عبيدة
 .بالحس الفني المييمف عميو كالذم اعتبر فيو الشعر بمثابة مرجع ىاـ في تفسيره 
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كلـ تقؼ عنايتو عند ذاؾ، بؿ تعدتو إلى شرح األلفاظ،  ككأنو كاف يتمثؿ فكرة المفظ كالمعنى التي ىيمنت عمى 
 .(20)" أم عبلمة كحجة " بكؿ آية :" ا كبيرا، كمف أمثمة ذلؾ قكلوالفكر النقدم أمد

 . (21)..."كالفمؾ تقع عمى الكاحد، كعمى الجميع، كىي السفينة كالسفف، كالعرب تفعؿ ذلؾ" كقكلو 
أنشدني  كممة كذا ككذا، أم قصيدة : أم بكتاب مناهلل، تقكؿ العرب لمرجؿ " بكممة مف اهلل :"  كقكلو في مكضع 

 .(21)"ف طالت كا  
 .(22)" ىي اسـ لبطف مكة، كذلؾ ألنيـ يتباككف فييا كيزدحمكف" لمذم ببكة" كقكلو 

نما غرضنا ىك  تبياف  كيؼ أف  كنحف إذا تكقفنا عند ىذا الكتاب ال نقصد أنو يقع ضمف مؤلفات الببلغة، كا 
ا  أف  يتمثمكىا أحسف تمثيؿ ككأنيا فكرة المجاز أخذت  تتسع شيئا فشيئا حتى قامت في  أذىاف العمماء كاستطاعك 

 .عند العرب  تأسيس التفكير البالغيتحكلت إلى ركف تتدعـ بو فكرة 
كنريد أف ننبو في ىذا السياؽ إلى أف بعض الباحثيف اليعد كتاب مجاز القرآف مف ضمف كتب الببلغة، كىذا 

، ك ألف مفيـك المجاز لـ يكف لخصكصية داللة المجاز لدل مؤلفو، كأيضا لتشعب المسائؿ التي عرض ليا
 . (23)ليختص بو ىك دكف عمما ء آخريف،  خاصة في مجاؿ الدرس المغك م 

البد  أف نتكقؼ عند  دكر فئة  -كنحف نخكض في مسألة العكامؿ الخارجية التي أذكت  التفكير الببلغي –إننا 
رغـ أف تأثرىـ بذلؾ  –كما مر معنا -المنطؽالمتكمميف، أك عمماء الكبلـ الذيف أرسكا أسس تفكيرىـ عمى الفمسفة ك 

كقد أشاد  كليس انقيادا كذلؾ الذم يجعؿ  مف العالـ عبدا آلراء غيره،تأثرا عكسيا، النكع مف المعارؼ كاف 
العكاـ،  المتكمميف ليمكتلكال مكاف :" ىػ بدكر ىؤالء المتكمميف ك بفضميـ عمى العامة بقكلو  255الجاحظ ت

 .(24)"كال المعتزلة ليمؾ المتكممكفكاختطفت كاسترقت كل
كىـ فرقة مف المتكمميف  يعكد الفضؿ في تأسيسيا لكاصؿ بف  رأس أكلئؾ المتكمميف المعتزلة،يأتي عمى 

عطاء، كقد ذكر الشير ستاني أف  سبب تسميتيـ  بالمعتزلة  يعكد إلى ما أجاب بو زعيميـ كاصؿ بف عطاء 
إف : أنا ال أقكؿ:" مرتكب الكبيرة أىك مؤمف أـ  كافر ؟  قاؿ كاصؿ : بعض أصحاب الحسف البصرم بعد مسألة 

 كاعتزؿ ال مؤمف كال كافر  ثـ قاـ: يرة مؤمف مطمقا، كال كافر مطمقا، بؿ ىك في منزلة بيف المنزلتيفصاحب الكب
اعتزؿ عنا كاصؿ، فسمي :" فقاؿ الحسف. إلى أسطكانة المسجد يقرر ما أجاب عمى جماعة مف أصحاب الحسف 

 . (25)"  ىك كأصحابو معتزلة
اليقتصر عمى ىذا بؿ يتعداه  إلى    لمبالغة س الفكرمفضؿ االعتزاؿ في مرحمة التأسيكنظف بعدئذ أف 

، كمسألة القضاء كالقدر  أك نفي الصفات عف الذات اإلليية إلى غيرىا يمجاالت حيكية  مرتبطة بالتفكير األلكى
إف ىذا المنيج " الذم اصطنعو  المنيج مف المسائؿ الشائكة، بؿ إف ىذا الفضؿ ليبدك كما يرل حسيف مركَّة في

نعني بو المنيج العقالني الذم كاف اتجاىو البارز عقمنة مسائؿ . و ىك الجانب الثكرم لممعارضة بذات
 .(26)"ميتافيزيقا  اإلسالـ كميا، ككضع العقؿ البشرم في المكانة األكلى  مف قضية المعرفة 

الذم يتصدل  كلعمو اليخفى بعدئذ ما حممو ىذا التكجو مف جرأة في الطرح أدت إلى تقكيض بنية الخطاب 
لتحميؿ النصكص، فيكتفي بظاىرىا دكف تأكيميا، الشئ الذم أدل إلى قياـ جدؿ بيف مختمؼ األكساط الفكرية، 

 .خاصة تمؾ التي انشغمت بالنص القرآني  كبتأكيمو  تأكيبل يتماشى كمعتقداتيا 
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ه عف االنطباعية كاإلغراؽ إف إخضاع جميع المسائؿ  إلى العقؿ مف شأنو أف يسـ المنيج بسمة العممية، كيبعد
نريد أف ندرس األدب دراسة " في الذاتية، كىك اتجاه  ما فتئ ينادم بو الدارسكف  شرقا كغربا كمنذ عيد بعيد 

 .(27)" عممية، كما يقكؿ األكربيكف
ف علـ يكف تأثر نشأة ببلغة العرب كما ىك باد في آثار المتكميف، بؿ كاف مف العكامؿ الخارجية أيضا ما تـ 

كانكا عمى درجة كبيرة مف إتقاف المغتيف العربية كالفارسية، مثؿ عبد اهلل  كتاب ينحدركف مف أصكؿ فارسية،طريؽ 
أحد  النقمة مف المساف الفارسي إلى العربي، مضطمعا بالمغتيف، فصيحا بيما كقد نقؿ عدة  كتب مف "بف المقفع 

كتاب  -كتاب كميمة كدمنة–آييف  نامو في اآلييف  كتاب  –كتاب خدام نامو  في السير : كتب الفرس منيا 
 .(28)"  كتاب التاج مف سيرة أنك شرك اف –مزدؾ 

كقد ساؽ الجاحظ بعض أخباره مثؿ ببلغتو، كامتيانو التعميـ، إذ  ألزمو إسماعيؿ ابف عمي بعض بنيو 
 .(29)ليعممو

إلى العربية  كالقياـ عمى تعميميا لمناشئة  -بما فييا الببلغة -لقد أتاح اشتغاؿ ابف المقفع عمى ترجمة اآلداب
قدرا مف اإلسياـ الفعمي في  نشأتيا كفي أف تصب في نيرىا العظيـ كثير مف الركافد الفارسية، كىك إسياـ نجد 

عمى أنو ألؼ  قصصا عمى لساف الحيكاف شبييا  الذم تدؿ بعض أعمالو  بف ىاركف سيؿمثيبل لو في جيكد  
كلو . شاعرا، فارسي األصؿ، شعكبي المذىب شديد العصبية عمى العرب فصيحابكتاب كميمة كدمنة، ككاف حكيما 

كتاب النمر كالثعمب، كتاب تدبير ... كتاب ديكاف الرسائؿ، كتاب ثعمة كعفرة عمى مثاؿ كميمة كدمنة : مف الكتب
 .(30)..".الممؾ كالسياسة

مف الفنكف التي عرفيا األدب العربي  شئكف السياسة كالممؾأك القصص الحيكاني،كلـ يكف التأليؼ في فف 
مقامات بديع الزماف مثمما ىك الشأف في  كأدب الكيديةكما لـ  تعرؼ بعض اآلداب األخرل  أكالببلغة مف قبؿ،

نتقمت إلى األدب العربي، كأكجدت لنفسيا مكانا بيف ، ككميا فنكف ذاع صيتيا في أدب الفرس، كمف ثـ  االيمذاني
 .فنكنو 

إف ما يمكف  استنتاجو في ىذا السياؽ أف  الركافد األجنبية أكجدت في  الخطاب األدبي العربي أشكاال جديدة 
ي ىذا أغنتو كأثرتو بشكؿ انتقؿ بو مف حيز الجغرافية الضيقة إلى أفؽ العالمية الرحب، إف العالمية التي نعنييا ف

ميزة إبداعية رفيعة تنبع مف المحمية، أم مف " المقاـ قد تنطبؽ عمى المفيـك العربي المعاصر ليا، كىي أنيا 
ارتباط الكاتب بالمكاف كالثقافة التي ينبع منيا، كالعالمية بيذا المفيـك قيمة جكىرية يرتفع األدب بتحققيا 

 .(31)"كينتشر في العالـ أجمع
إف ىذه العالمية ظيرت في قصص ألؼ ليمة ك ليمة، كما ظيرت في كتاب حاـز القرطاجني األندلسي 

كحاكؿ تطبيقيا عمى الشعر  استميـ نظرية المحاكاة اليكنانية،ىػ، منياج البمغاء كسراج األدباء الذم 684ت
 .السكاءفي مجاؿ األدب كالببلغة عمى   بآراء أرسطك طاليسالعربي، ككاف شديد اإلشادة 

ككاف مف أكجو التأثر بتمؾ الركافد ما أكرده الجاحظ مف تعريؼ لمببلغة لدل مختمؼ األمـ، كىي تعريفات 
 كقيؿ. معرفة الفصؿ مف الكصؿ: قاؿ   ما الببلغة؟ لمفارسي قيؿ. " تنبني تحت ما يعرؼ بنظرية المساءلة

ما الببلغة؟ قاؿ حسف االقتضاب عند  : لمركمي يؿكق. ما الببلغة؟ قاؿ تصحيح األقساـ كاختيار الكبلـ: لميكناني
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 .كضكح الداللة،  كانتياز الفرصة، كحسف اإلشارة : ما الببلغة؟ قاؿ  لميندم كقيؿ. كالغزارة يـك اإلطالة  البداىة،
 . (32)" كالمعرفة بمكاضع الفرصة  البصر بالحجة،جماع الببلغة : كقاؿ بعض أىؿ اليند 
األخير يتعمؽ  بمكف مف ألكاف الخطاب، كىك الخطاب اإلقناعي الذم يقـك عمى  الجدؿ كمعمـك أف التعريؼ 

 .كالحجاج المذيف يشكبلف عمكده الفقرم 
 : دكرعمماء المغة -3

مؤلفاتيـ عمى مسائؿ كانت الببلغة عمى ما يبدك إحدل ما انشغؿ بو عمماء المغة،  ظير ذلؾ في احتكاء 
الحافز عمى ذلؾ دراسة الخطاب القرآني مف أكجو مختمفة  تتفاكت في طبيعة  ككاف تتكزع عمى عمـك البالغة،

القضايا  مكضكع التحميؿ، كأكجو األساليب التي جاءت عمى سنف العرب  في كبلميا أك التي لـ تجئ، ككاف 
أف بعد  -د بؿ يجب أف تكج -االعتقاد الراسخ لدل أغمب العمماء  أف جميع العمـك المسانية العربية إنما أكجدت 

ليـ كأصبح الناس يضيقكف ذرعا بابتعاد لغة الضاد عف السنف الذم سنو العرب األكائؿ المشيكد  طغى المحف،
لقد شكمت ظاىرة المحف نكعا مف الخرؽ يقـك عمى . كىـ عرب الجزيرة قبؿ اختبلطيـ باألعاجـ  بالفصاحة،

كما تقرر  -ككاف السبب في انتشاره تيي بيا الكممات،الحركات التي تناإلبداؿ،كالتحمؿ مف الضكابط المتمثمة في 
–اختبلط العرب بغيرىـ مف األقكاـ  كىك سبب مباشر عمى ما يبدك، في حيف أف  اختبلؼ األجناس  -المؤلفات

انعكس عمى المغة باعتبارىا ظاىرة مجسدة لمختمؼ الجماعات بحيث تعددت  –كما يفيـ مف طبيعة العصر 
ككاف . بية تخكض صراعا مريرا، ظير في عدـ امتبلؾ بعض المتداكليف بيا لناصيتيا المغات، كأصبحت  العر 

ذلؾ بدكره حافزا لتبمكر التفكير الببلغي تبمكرا ييدؼ إلى إبانة ما تضمنو القرآف مف جماؿ كنظـ كمف ببلغة ال 
 .تضاىييا الببلغة البشرية ميما طاؿ أمدىا

، العربية مف ناحية، كالفارسية كاليندية اس كلده صراع القكمياتكىك إحس–لقد أدل اإلحساس بضياع العربية 
عف قصد   إيديكلكجيا تقـك عمى اليدـكاليكنانية مف ناحية أخرل، إلى ضركرة التصدم لظاىرة المحف، باعتبارىا 

ميؿ استقت مادتيا مف معيف كاحد تحقيقا ليدؼ ج... " أكعف غير قصد،ك قياـ عمـك اصطمح عمييا بعمـك العربية
ىك صكف لغة القرآف الكريـ مف المحف، كمحاكلة فيميا كتفسيرىا ثـ بياف إعجاز ىذا الكتاب الذم تنزؿ 

 .(33)"بيا
إننا النستبعد أف يككف العصر العباسي شيد تنكعا لغكيا أك صراعا كانت تغذيو عدة عكامؿ داخمية  كأخرل 

 . تي تخكضيا بعض األمـ في مكاجية بعضيا اآلخرأشبو بالحرب ال صراع إيديكلكجي بالدرجة األكلى. خارجية 
لـ تكف لتككف لك كاف العالـ كمو يتكمـ لغة كاحدة، فالتعدد المغكم أصؿ النزاع، كال "التي   حرب المغاتإنيا 

 . (34)" يعني ىذا القكؿ أنو السبب الكحيد ليذه الحرب، كلكنو الشرط الضركرم لحصكليا
ف اليمكف اعتباره  نتيجة مف نتائج اإلقباؿ عمى تعمـ العربية أك النص القرآني لذلؾ فإف النظر إلى انتشار المح

فحسب، بؿ يمكف عده عمى أنو نتاج طبيعي لما يحدث مف لقاء األمـ بعضيا ببعض، كىك في النياية مؤشر 
 .العديدة الذم تخكضو  العربية مع بقية المغات كالميجات في القطر الكاحد أك األقطار   الصراع المغكمعمى 

عمـ النحك،  ككاف البحث في اإلعجاز قد أكجد  بدكره عمما لقد كاف مف آثار الحد مف انتشار المحف أف نشأ 
أخذ عمى عاتقو دراسة الخطاب القرآني مف الكجية التي تظير أنو خطاب إليي اليمكف أف يأتي البشر  كالبالغة

نيضت الببلغة بقضايا الرد عمى  الرافضة كمف سار في ببعض السكر أك اآليات منو تحقيقا لما نادل بو، كما 
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كما تكلت الببلغة تصنيؼ األساليب اعتمادا عمى كبلـ العرب، ككاف مف آثار ذلؾ التقريب بيف النحك  ركابيـ،
–فيما نرجح –، لذلؾ أكجد ظكالببلغة عمى نحك ما نقؼ عميو في مبحث الفصاحة  ما يتعمؽ  بضبط أكاخر األلفا

خمكصو مف :" ككاف مف تحديداتيـ المشيكرة في ىذا الباب، قكليـ في فصاحة المفرد  الفصاحة كالبالغةمبحث 
  .(34)"  تنافر الحركؼ كالغرابة كمخالفة القياس المغكم

 .الذيف لـ تخالط لغتيـ العجمة   األقحاحكال تحكز المفظة عمى تمؾ الصفات إال إذا كانت مف ألفاظ العرب 
التعقيد ف التنافر بيف الحركؼ صفة  يتحدد بمكجبيا حسف التجاكر بيف األصكات، يقابمو كمف المبلحظ أ
كىي ظاىرة يعكد فضؿ . اليعخعتركتيا ترعى : كمف أمثمتو قكؿ أعرابي سئؿ عف ناقتو، فقاؿ  الصكتي أك الثقؿ،

كؿ ... ع، كأنكر تأليفيا اليعخ–سمعنا كممة شنعاء كىي " اكتشافيا إلى عمماء المغة، فقد ركم عف الخميؿ قكلو
 .(35)"ذلؾ اعتمادا لمخفة، كتجنبا لمثقؿ في النطؽ

مف اليجرة بشأف ما يسميو عمماء المساف  216كربما اندرجت ضمف ىذا السياؽ بعض مبلحظات األصمعي ت
 . (36)"ذاؿ  فليس لمرـك ضاد، كال لمفرس ثاء، كال لمسريا:" قاؿ باألصكات المميزة،المحدثكف 
تكلدت عف العناية بالمغة العربية في جميع مستكياتيا الصكتية، كغير  ىذه المقارناتعد أف تككف كال نستب

الصكتية، رغـ أنيا تيمؿ ركنا ميما آخر اليقؿ شأنيا، كىك خمك العربية في المقابؿ مف بعض األصكات التي 
 .تتكفر عمييا  بعض المغات األخرل 

عبد كمف المؤسؼ أف تمؾ العناية لـ تستمر إلى العصكر األخيرة مف حركة التأليؼ الببلغي، الشئ الذم جعؿ 
شكا عبد القاىر ما نشكك مف زىادة الكتاب " مف اليجرة يكجو األنظار إلى ذلؾ، إذ  471ت القاىر الجرجاني  

، كجرييـ في الصياغة عمى االحتذاء في المغة كانصرافيـ عف النحك كاستخفافيـ بالبيا، كتنكرىـ لمشعر
"...(37). 

نريد  في مقابؿ ذلؾ التذكير بالجيد الذم بذلو عمماء المغة في نشأة الببلغة العربية، كىك جيد لو أكجو عديدة 
يتعذر إحصاؤىا، فقد كانكا سباقيف لدراسة التقديـ كالتأخير، كاإليجاز كاإلطناب كالمساكاة، كالحذؼ كالذكر، 

لكصؿ كلـ تفتيـ العناية بالتشبيو الذم أطالكا الكقكؼ عنده عمى نحك ما يبلحظ في كتاب الكامؿ لممبرد كالفصؿ كا
مف اليجرة، كلـ تغب عنيـ إبانة  الفرؽ بيف الحقيقة كالمجاز،  كالحديث في االستعارة كمكاطف الجماؿ  285ت 

ىـ المباحث التي تأثمت عمييا أركاف صرح فييا، كالكناية  كفضؿ العدكؿ إلييا بدؿ التصريح، ككؿ ذلؾ يشكؿ أ
بحيث . الببلغة العربية، كىك ما يكشؼ عف طبيعة جيكد عمماء، كىي جيكد  غمب عمييا التنكع كاالبتكار كالسبؽ

كىك مجاؿ ازدىر بعد  . استمر تأثيرىا إلى يكمنا ىذا، الشئ الذم أثبت سداد آرائيـ في مجاؿ التفكير الببلغي
صؿ بيف الببلغة العربية كالببلغة الجديدة الكافدة مف الغرب، كحسبا أف نقؼ عمى تأسيسيـ امتداد جسكر التكا

مف أمثمتيا قكؿ . كىي مصطمحات اتسمت باستخداميـ الكاعي ليا المصطمحات البالغية، لكثير مف
 . (38)" البميغ مف طبؽ المفصؿ، كأغناؾ عف المفسر:"األصمعي

تـ بيا صياغة المصطمح  عمى نحك قكلو معمقا عمى إصابة عيف المعنى كقد استحسف الجاحظ الطريقة التي ت
كأخذكا ذلؾ  مف صفة الجزار الحاذؽ، فجعمكه مثال  -فالف يفؿ المحز كيصيب المفصؿ " بالكبلـ المكجز 
 .(39)"لممصيب المكجز
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 175كمعمـك أف صياغة المصطمح  كفؽ ما تمت إبانتو مسمؾ سمكو أغمب المغكييف منذ الخميؿ بف أحمد ت   
في النحك،كىي طريقة تقـك عمى  الكتابصاحب . مف اليجرة 180كسيبكيو ت  معجـ العيف،مف اليجرة مؤلؼ 

كتكظيفيا داخؿ  ذلؾ النطاؽ استحضار متصكر عقمي أساسو تجارب تقع خارج نطاؽ الخطاب األدبي، يتـ جمبيا 
تحديدا لمداللة، كتقريبا لمفيـ، إنو استيحاء يتشكؿ  تشكيبل لسانيا ضمف لغة التكاصؿ، الشئ الذم يكحي بأنو جمع 

 .لمعبلمات المفردة داخؿ سياؽ يعيد ليا صياغة جديدة أك كظيفة داخؿ كضعيا الجديد
عيـ الفمسفة المثالية ىيجؿ، ىي فكرة  تتعمؽ بكيفية تحكؿ  كلعؿ ىذه الفكرة تقكدنا  إلى ما كاف يعتمؿ في فكر ز 

الكممة في المغة عبلمة صكتية، ىي تنطؽ ثـ " بقكلو   -في طكر  تاؿ ضمف عممية التكاصؿ  -داللة الكممة
 .تكتب، الكممة شئ ما مكجكد في العالـ الخارجي، كلكنيا تصبح داخمية بمجرد أف يتمقاىا الشعكر فتصبح صكرة 

تسخدـ  كاسـ في االتصاؿ بيف الناس،  كتندمج مع الكمي الذم تدؿ عميو،صبح الكممة داخمية، كحيف ت
 .(40)"كيضيؼ ىيجؿ أف االسـ تمثيؿ بسيط غير متخيؿ، كىككاؼ،  كنحف نفكر في األسماء 

 كربما أغنت اإلشارة في ىذا الصدد عف ذكر كؿ منجزات المغكييف في مجاؿ الببلغة بحرصيـ عمى مصطمح 

الذم كرد ذكره ضمف ترجماتيـ لبعض العمماء  كفي مكاضع عديدة، كمف األمثمة الدالة عمى ذلؾ  " الحجاج  "
أحمد بف عبد الكىاب : مف اليجرة لو في بعض تراجمو قاؿ في مكضع مف  بغية الكيعاة  911إيراد السيكطي ت

كاف حافظا لمفقو، عالما باالختبلؼ، : بف يكنس القرطبي أبك عمرك المعركؼ بابف صمى اهلل، قاؿ ابف الفرضى
 .(41)ككاف ينسب إلى االعتزاؿ...  ذكيا بصيرا بالحجاج

صمة قكية بالببلغة باعتبارىا مف كسائؿ اإلقناع كذلؾ منذ القديـ  l'argumantationكمعمـك أف لمحجاج 
ف كاف  كذلؾ عصب " إال أنو متمخض عف الجدؿ كثمرة مف ثماره الذم يعد  ىك اآلخر إلى يكمنا ىذا، كىك كا 

ىذا إذا أضفنا إلى ذلؾ السبب فضاء المناظرات كالحكارات التي نشطت منذ . (42) كما يقكؿ الزيات"  البالغة
 .عصر يكناف

نشاط  " " :منبجس في النشاط الثقافي لمباث كالمتمقي، يقكؿ ركني بام إف الحجاج  –أم الحجاج –إنو  
 . (43)"  ثقافي في اإلنتاج  كالتمقي

كقد يككف مف الصائب تصكر قياـ  الحجاج بشكؿ  مزدىر في البيئات اإلسبلمية بفعؿ ما كاف يدكر بيف 
د أف  مختمؼ الفرؽ مف جدؿ منفتح عمى النقاش كتقبؿ رأم اآلخر، كيؼ اليحدث ذلؾ، كقد كانت كؿ فرقة تري

لقد أكد الدارسكف ضركرة انفتاح الحجاج  أما ـ جميع اآلراء، . القضايا التي تحممياتقنع الفرؽ األخرل بعدالة 
ينبغي أف :" بحيث اليظؿ بابا مكصدا يحكؿ دكف  طرح مختمؼ اآلراء التي يتأسس عمييا النقاش، يقكؿ مكشمير 

 . (44)"يظؿ الحجاج مفتكحا أماـ النقاش كالتقييـ 
ر الببلغي اليمكف أف نحيط بو بشكؿ تفصيمي، كذلؾ  لتباعد أطرافو إف إسياـ عمماء المغة في نشأة الفك

كتداخؿ قضاياه، خاصة كأنيـ كانكا سباقيف لتأسيس كثير مف مباحث الببلغة العربية، كىي مباحث أكردتيا كتب 
ث الببلغة عمى اختبلؼ تكاريخ  تأليفيا، كقد كجدنا مف الببلغييف مف يعترؼ بفضميـ في إرساء دعائـ المباح

قاؿ الخميؿ رحمو اهلل يقاؿ :" مف اليجرة عمى سبيؿ المثاؿ يقكؿ في المطابقة  296فابف المعتز ت . البيانية 
فأرجع بذلؾ الفضؿ  فييا إلى الخميؿ بف أحمد، كىك   -(45)" طابقت بيف الشيئيف إذا جمعتيما عمى حذك كاحد 

 .لغكم مف الطبقة األكلى 
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مرده إلى أف المغة ىي المجاؿ الرحب  –كما يظير في ىذا المثاؿ –ممصطمح إف التركيز عمى المعنى المغكم ل
الذم  تقتبس منو جميع االصطبلحات، كقد تفطف الببلغيكف إلى ىذا كىـ يؤسسكف اصطبلحاتيـ كيربطكنيا 

المباحث  تتداخؿبالعبلقات التي تميز الخطاب األدبي داخؿ مجاؿ ثاف ىك مجاؿ تخصصيـ، فبلغرك عندئذ أف 
كىذا عمى الرغـ مف اختبلؼ الكظيفة  عمـ المعاني،النحكية مع المباحث الببلغية تداخبل  نقؼ عميو في -مغكيةال

 .بيف العمميف 
لقد كجد الببلغيكف كالمغكيكف في الشعر مادة خصبة تتبدل فييا طاقات اإلبداع، كمظاىر العبقرية، فراحكا 

أم السياؽ -سر العدكؿ، كخرؽ القكاعد كحركية السياؽ، باعتبارهيستنبطكف منو األحكاـ، كيضعكف القكانيف التي تف
مراعاة لمجكاز ك الخيار كالكجكب،  ك تقديـ كتأخير، حذؼ كذكر،شيئا غير قابؿ لمثبات لما يطرأ عميو مف  -

إنو شبيو في ىذا الكضع بشئ  يتحرؾ كفؽ إرادة كائف ما، كىك يتحرؾ كمما . لبلتساع كالضيؽ، لمعمؽ ك السطح 
 . راد لو أف يتحرؾ، أك يثبت إف أراد لو ذلؾ أ

البد مف التنبيو في ىذا المقاـ إلى أف  تمؾ الجيكد لـ ترتؽ إلى الشأك الذم يأمؿ الدارسكف المحدثكف أف تصؿ 
ال [ لـ تعف] كتب الببلغة في لغتنا" إليو الببلغة العربية، ألف  إال بالجمؿ كما يعرض ليا في عمـ المعاني، كا 

معا فقد سكتت عنو سككت  األسمكب مف حيث ىك فكرة كصكرةما يتنكع منيا في عمـ البياف، أما بالصكر ك 
 .( 46)"الجاىؿ بو 

 
 :خاتػمة-4

الذم يبدك أنو  بالخطاب الشعرمإف الببلغة العربية التي كانت نشأتيا بفعؿ تضافر عدة عكامؿ ظمت مرتبطة 
يعطؿ الممكات اإلبداعية، كال يمكّْف ظيكر العبقرية الفردية، نتيجة القيكد المفركضة عمى الشاعر فميس الشاعر 

في  الناثرالتي يجدىا  شعره الحرية المطمقةفالشاعر ال يجد في . "كالناثر الذم يجد نفسو في حؿ مف تمؾ القيكد
 .(47)"نثره

إلى األفكؿ  بعد الزىك، كالضيؽ بعد  الرحابة كىذا بفعؿ مظاىر الكىف ك الضعؼ  ككاف مآؿ الببلغة العربية
حينما  كاف  غكستاؼ النسكفعمى حد عبارة  مرتعا لمكسالىالمذيف تسربا إلى  الحياة عامة، حتى غدت الببلغة  

لو، كمنارة ييتدكف قطبا يدكركف حك  مفتاح العمـككأصبح الببلغيكف يتخذكف مف كتاب . يكجو نقده ألدباء فرنسا
بيا، كذلؾ بعد أف  قامكا بتمخيص كتابو كشرحو، ثـ كضعكا حكاشي كتقارير  عميو، كعمى غيره مف المؤلفات 

 .التيسير، كتقريب مسائؿ العمـ لمناشئة محاكليف مف كراء ذلؾ .
يبحثكا أكجو االتفاؽ أف  كلـ تدـ تمؾ الحاؿ، إذ تكجو  الميتمكف بالببلغة إلى ببلغات  األمـ األخرل، كحاكلكا

المعاصريف صفات مشتركة، كمبلمح متشابية بيف البياف العربي كغيره،  مف رأل بعض الباحثيف"   بينيا  جميعا 
فراحكا يقتبسكف مف تمؾ الببلغات .   (48)..."أك بيف طرؽ النظر فيو، كطرؽ النظر في غيره مف اآلداب األجنبية 

العيد بو  مف قبؿ، بعد أف كجد أكلئؾ الدارسكف مف تمؾ األكجو ما  يعيد  ما يقيـ أكد الببلغة العربية بشكؿ 
ما أحرزتو المسانيات  مف ثكرة عارمة أطاحت بالمفيكـ  -عمى سبيؿ الذكر -النظر في مسائؿ بيانية شتى  منيا

بعد –إف التقاء المغات في مضمار كيذا . التقميدم لمخطاب، كأسس مككناتو في مختمؼ مجاالت  التكاصؿ 
كالترجمة مف لغة إلى أخرل، أك المقارنة بيف الببلغات، أك ىجرة األفكار مف -الصبلت التي تحدث عادة بينيا
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تحفز إلى " لغة إلى أخرل، رغبة في استثمار المناىج، كؿ ذلؾ مف شأنو أف يطرح نكعا مف الحيرة أك األسئمة 
يا بقضايا النظرية المسانية، تنميطا لمغات أك استنباطا التماس الجكاب، كتستمد ىذه األسئمة أىميتيا مف كثاقة صمت

كلـ . (49)"لمكميات الجامعة بينيا،  كبما تثيره المباشرة اليكمية لمنصكص مف مشكبلت عمى صعيد النقؿ كالترجمة 
يتكقؼ تأثير  األلسنية عمى ذلؾ، بؿ تعداه إلى  منجزات أخرل  منيا ظيكر عمـ المصطمح، كعمـ الداللة، 

بمختمؼ   السردم في شتى ألكاف الخطاب الشعرم أك مراتب الدراسة  األسمكبيةنيج األسمكبي، كتحديد كالم
أإلشيارم، ك في مجاؿ العمؿ المسرحي، فتكسعت بذلؾ العناية  أك  -القصة، األخبار ك السيرالركاية : أجناسو

رحمة جديدة مف حياة الببلغة يمكف  لقد أصبحنا عمى يقيف  اليـك أف م.  بالخطاب، كلـ تعد منحصرة في الشعر
تصكر نشأتيا انطبلقا مف ىذا الفيض الزاخر الذم قذفت بو إلينا المسانيات،ككاف شبييا بالمد الذم أتى عمى كؿ 
. متصكر يديف بالكالء لمقديـ كالذم لـ يمفظو التفكير الببلغي  بؿ استكعبو كتمثمو سكاء في التنظير أك اإلجراء

بدؿ المحمية  بداية أخرل لتفكير بالغي مؤسس عمى العالميةمشركعية ىذه الفترة  باعتبارىا   ككأنو ينذر بضركرة
لقد كطف لدينا ىذا االعتقاد إمكانية قياـ عبلقات بيف الببلغة العربية كعمـ األسمكب المساني، نظرا .  الضيقة

كأف تستثمر إمكاناتو  استثمارا  يسمو مف شأنيا أف تعيد االعتبار  لممكركث الببلغي، . لمتشابو الحاصؿ بينيما
 .بالدينامية، كينأل بو عف الجمكد كالتقميد 
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 -نمكذجا القرف الثامف لميجرة - المقامة في األدب المغربي كاألندلسي
 عبد العزيز بكميرة.د

 قسـ المغة العربية كآدابيا

 قالمة -1945مام  8جامعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :مدخؿ
مشاىداتيـ  خبلؿ رحبلتيـ، فقد كانكا ينقمكف، في أثناء كجكدىـ بالمشرؽ، (1)عرؼ المغاربة كاألندلسيكف فف المقامة

آخركف إلى  كقراءاتيـ إلى مكاطنييـ حيف يعكدكف، فتصدل لذلؾ بعضيـ عف طريؽ حمقات التدريس، فيما لجأ
 . عف نقؿ اآلثار األدبية بنصيا كنسخيا، كنشرىا في األندلس كالمغرب فضال  ".رحمة"كتابتيا

 ممخص
امة، خبلؿ القرف الثامف عمى الرغـ مف ازدىار المق

لميجرة، في المغرب كاألندلس فإنيا لـ تحظ 
باالىتماـ الذم أكاٍله أدباء العصر لفنكف نثرية 

كتب ىؤالء األدباء حكالي عشر مقامات، لـ  .أخرل
قكاعد المقامة اليمذانية، بتمتـز سكل كاحدة منيا 

عت األخرل بيف الرحمة كالمفاخرة، كلكنيا، مف كتكزٌ 
الشكمي، حافظت عمى مقكمات المقامة الجانب 

المعركفة، بما حفمت بو مف سجع كجناس، كغير 
ناؿ ابف الخطيب . ذلؾ مف ألكاف البديع كالبياف

قصب السبؽ في تأليؼ ىذه المقامات، كعادتو في 
خطرة الطيؼ، كمعيار  "فنكف النثر األخرل؛ فكتب

 "، ككتب األزدم"كمفاخرة بيف مالقو كسبل"االختيار، 
مقامة  "، كعبد المييف الحضرمي"امة العيدمق

أبرزت  .الخ...،"مقامة النخمة "، كالنُّباىي"االفتخار
معظـ المقامات كاقع األندلسييف كالمغاربة، كىمكميـ 

 .كاىتماماتيـ اليكمية
 

Résumé 
Bien que la Séance (maqâma) ait atteint 

tout son épanouissement au huitième 

siècle de l’hégire au Maghreb et en 

Andalousie, les hommes de lettres de 

l’époque lui accordèrent peu 

d’importance par rapport à d’autres arts 
de prose. Ces auteurs ont écrit environ 

dix Séances (maqâmât,) dont une 

seulement a respecté les normes de la 

Séance (maqâma) hamadhanienne; les 
autres oscillèrent entre voyage et 

jactance, mais dans leur forme, elles ont 

conservé les éléments connus de la 

Séance (maqâma,) comme la rime, la 

paronomase, et autres procédés de 

rhétorique et d’élocution. Ibn Elkhatib 

écrivit, en prédécesseur, ces Séances 

(maqâmât) à l’exemple de khatirat et tayf 

(i.e. Pensée du Spectre), mi’yâr l ikhtiâr 

(i.e. Critère de Choix), mufakharah bayn 

malqah wa sala (i.e. Jactance entre 

Malaga et Salé), El Azdi écrivit la 

maqâma l ‘îd (i.e. Maqâma de la fête de 

l’Aïd), Abdulmuhaymin El Hadhrami 

maqâma el iftikhâr (i.e. Maqâma de la 
Fierté), et El Nubahi maqâmat El Nakhla 

(i.e. Maqâma du Palmier) etc. La plupart 

des Séances (maqâmât) se rapportaient 

au vécu des Andalous et des Maghrébins, 
à leurs soucis et leurs intérêts quotidiens. 
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يرت مبلمحيا في األدب األندلسي منذ ازدىارىا عمى يد يبدك أف ىذا ىك ما حصؿ لممقامة، فقد ظ
، إالَّ أف شغؼ األندلسييف كالمغاربة بدا كاضحا بما طرأ عمييا مف تطكر عمى يد تمميذه الحريرم، (2)اليمذاني

 . (3)كبخاصة بعدما سمعكىا منو ببغداد، كما ذكر ابف األبار
 .كمعارضة ،كشرحا ،في تعاطي فف المقامة إبداعا كمنذ بداية عيد المكحديف نشط األندلسيكف كالمغاربة

 :المقامة في القرف الثامف
لـ يحظ فف المقامة في القرف الثامف بعناية كبيرة مف قبؿ األدباء المغاربة كاألندلسييف، قياسا بالكثرة الممحكظة في 

عمييا ابف الخطيب، كعادتو فنكف نثرية أخرل؛ فمـ نعثر إال عمى عدد قميؿ مف المقامات ال يتجاكز العشر، طغى 
، كابف (ىػ 750)، كعبد اهلل األزدم (ىػ749)فكتب أكثرىا، ككتب عبد المييمف الحضرمي ؛في فنكف أدبية مختمفة

 .ما تبقى مما عرؼ منيا، كال يبدك أف األمر قد قيطع بانعداـ غيرىا( ىػ 792تكفي بعد ) (4)الحسف النباىي
المقامة، كثراء في اىتماماتيا، كتعددا في  اتعك تنكُّعا في مكضيبلحظ الباحث، مف القراءة األكلى، 

اختصاصاتيا، كما أنيا ال تعدـ، أحيانا، تفردا كخصكصية؛ إذ يبدك أف المقامة في ذلؾ العيد، بخاصة، أخذت 
 تطرح عنيا بعض القيكد التي قننيا بديع الزماف اليمذاني منذ قركف خمت، حيف استحدث الكٌتاب ألنفسيـ قكاعد

ذا كانت بعض المقامات قد حافظت عمى مبلمح المكضكع في المقامة البديعية كالحريرية، فإف القسـ . جديدة كا 
 .مة مف فف المقامة المعركؼىػااألكبر منيا تخمَّى عف تمؾ المبلمح، كاتجو كجية تكاد تفقده ركائز 

ة التي ظير فييا عنصر الكيٍدية ىي المقامة الكحيد(5)لؤلزدم " مقامة العيد" كلعمو يكفي أف نعرؼ أف  
كاضحا، كاقتربت إلى حدٍّ كبير مف المقامات التي شاعت عمى يدم اليمذاني كالحريرم، أما ما عداىا فقد راكحت 

، (6)"قطع الفالة" ، ك"معيار االختيار" ، ك"خطرة الطيؼ:  "مقامات ابف الخطيب: بيف االىتماـ بالرحمة تارة، مثؿ
البف " مفاخرة بيف مالقة كسال" ، ك(7)لعبد المييمف الحضرمي" الفتخارا"مقامة : ثؿكالمفاخرة طكرا آخر م

 . (9)لمنُّباىي" لنخمةا"كمقامة  (8)الخطيب
كالمبلحظ أف ىذا االتجاه الجديد ال يخمك مف لقطات أصيمة تضفي عمى المقامة ركحيا المألكفة؛ مف خفة   

بعض شخكصيا بفاظو تحاعمى عنصر الحكار، ك المبدع حركة، كرشاقة عبارة، كحيكية سرد، أشاعيا إلحاح 
ية المختمفة، عمى الرغـ مف طغياف كاالقتصاد ،يا بتسجيؿ ىمـك الحياة في مظاىرىا االجتماعيةئغناا  التقميدييف، ك 

 .بخاصة "معيار االختيار"الطابع الجغرافي في بعض األحياف، كما في
 :مكضكعات المقامة

كالمعيشية في معظـ المقامات، بما فييا تمؾ التي  ،مف اليسير عمى الباحث مبلحظة االىتمامات االجتماعية  
كاالقتصادية لسكاف المدف التي يصفيا البطؿ،  ،اتجيت كجية جغرافية بحتة؛ فقد حفمت بإبراز الجكانب االجتماعية

نمحظيا في بعض سمككات شخكص المقامة؛ فإجابة بطؿ التي كما برزت في مقامات أخرل بعض القيـ األخبلقية 
ىذا فضبل عف . تصب في ىذا المنحى ،مثبل عف الشخصيات التي ييسأؿ عنيا الراكم، "  الفالة قطع" مقامة 

 لؤلزدم، مثبل، بمعمكمات"  مقامة العيد" كتأريخا لذلؾ العيد؛ فقد زخرت  ،قيمتيا األدبية الفائقة األىمية، إبداعا
 مع أنو مقؿّّ، مكَّنتو مف حشد مظاىركافية، مع أف مكضكعيا كاف شراء أضحية العيد؛ ذلؾ أف براعة الكاتب، 

 دػػـ في تصعيػػػػركة، مما أسيػػػػػػػػػو عمى الرصد كالحػػمتعددة خدمت المكضكع الرئيس بدقة فائقة، أبانت عف مدل قدرت
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التي تطرد زكجيا ألنو تأخر عف شراء  ،فالزكجة الشرسة ؛كتيرة االنشداد نحك تجمع أطراؼ المكضكع األساس
أضحية العيد في بداية المقامة، لـ تغيّْر مف سمككيا العنيؼ معو حيف أتى، في األخير، كىك يجر تيسا ضخما، 

كاهلل لك كاف العنز يخرج الكنز، ما عٌمر لي دارا، كال قرب لي ..«:تقكؿ. معمنة أنيا لف تفرح ما داـ العنز أضحيتيا
ني يا لكع فعؿ اهلل بؾ كصنع، كما حبسؾ عف الكباش السماف، كالضأف الرفيعة األثماف، يا قميؿ جكارا، اخرج ع

أدٌلؾ عمى كبش سميف، كاسع الصدر كالجبيف، أكحؿ عجيب،  !التحصيؿ، يا مف ال يعرؼ الخياطة كال التفصيؿ
ف كاف شرعيا، إال أنو ا( 10) »..أقرف مثؿ كبش الخطيب تخذ طابع المباىاة كالمفاخرة فتفضيؿ الضأف عف العنز كا 

أكثر مما ىك دعكة إلى تطبيؽ مقتضيات الشرع، كبخاصة إذا كانت ىذه الزكجة بصكرتيا المرسكمة في المقامة 
تشتـ زكجيا بأقذع الشتائـ، فيك لكع أحمؽ ال يحسب األمكر بدقة،  ، ىي ذم،ثـ. ىي التي ترفع عقيرتيا بالدعكل
خطيب المدينة الذم كاف، فيما  مثؿ كبش (11)السميف األسكد ذم القركف الطكيمة ألنو لـ يمبّْ رغبتيا في الكبش 
 ،إلى مجمكع مكاصفاتيا ليذا الكبش العتيد ،كلك أف ىذه الزكجة المتيافتة أضافت. يبدك، قدكة لممجتمع األندلسي
كمردُّ ىذه النقمة، . كغمبتو لو، لما تميزت عف أم صبي في المغرب العربي اليـك ،ضركرة مناطحتو كبش الجيراف

 (12)»كما فعؿ زكج الجارة، طيب اهلل ًنجاره، كمأل باألرزاؽ ًكجاره « كالييجاف أف الزكج المسكيف المعدـ لـ يفعؿ  
إذان، فإف األمر يتعمؽ بعدة أبعاد تتحرؾ الزكجة في محكرىا، فيي مف جية ال تريد أف يفضميا أحد بشأف أضحية 

الزكج أف يتدبر األمر ميما كاف كضعو المادم، ثـ ىي تحفّْز ىٌمة زكجيا كي عمى كجب كلذا  .كنكعا ،العيد زمنا
إقباؿ الناس عمى شراء األضحية، مما يجعؿ، مف جية أخرل، أثمانيا  ييتبؿ الفرصة قبؿ حمكؿ العيد، كيشتٌد 

مك مف بعد اقتصادم كىذه النظرة ال تخ. (13) » ..كالنظر في شراء األضحية اليـك أكفؽ مف الغد.. « مرتفعة
  .تمتعت بو المرأة عبر العصكر

بيف تمؾ النياية، بما مثمتو الزكجة مف ثكرة عارمة عمى شراء التيس، كىذه البداية الصاخبة، التي تحاكؿ فييا دفع 
مالقة في القرف  -بعميا إلى الخركج إلحضار الكبش، يقدّْـ الكاتب الشخصيات الرسمية في إحدل المدف األندلسية 

كالمحتسب، كالشرطي، كاألميف، فيـ الذيف يقكمكف بالسير عمى مصالح الناس، كيحرصكف  ،الكالي: مثؿ -الثامف
 .عمى أمف السكؽ، كمتاع التجار

 ،تبيف المقامة أف ىناؾ دكانا خاصا لتكثيؽ أمكر البيع كالشراء، فضبل عف تسجيميا لبعض المظاىر الصناعية
ش منيا صاحبيا، كقد صٌكرىا حيف فٌر التيس إلى داخؿ ر باعتبارىا حرفة يتعيٌ كاالجتماعية، كإبراز صناعة الفخا

فقاـ فيو كقعد، ككاف العمؿ فيو مطبكخا كنٌيا ، فمـ يترؾ شٌيا، كمنو كانت معيشتي، كبو .. «  دىميز الفٌخارة 
 .احبياكىي، إلى ذلؾ، ذات سكؽ نافقة، كتجارة رائجة بما يستقيـ معيا عيش ص (14)»استقامت عيشتي

فبطؿ المقامة يخرج إلى األسكاؽ كاألنيج  ،" البريح" كمف المظاىر االجتماعية التي سجمتيا المقامة ظاىرة   
كىي . (15)» ...باألمارةلي تيسا فمو البشارة، بعد ما آتي  ؼى قً مف ثى ... «  صائحا ينادم بحثا عف تيسو الفاٌر 

نداء حتى يمتفُّكا مف الظاىرة ما تزاؿ منتشرة في بمداف المغرب إلى سنكات قميمة خمت، كما إف يسمع الناس ىذا 
 .حكلو، كيأخذكا في شدّْ خناقو، جزاء ما فعمو التيس اليائج مف شركر

تعاممو مع القصاب ة قيطر كلعؿ أفضؿ الصكر التي استطاع الكاتب أف يبدع مف خبلليا، ىي تمؾ التي خص بيا 
كطيب  ،جد مثؿ ىذا التيس شدة، ككثرة شحـكتيسو، منذ أف رأل القصابى في حركة كنشاط يصيح بالطبلؽ إف كي 
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اب، ثـ يصكر الحكار الذم دار بينو كبيف القصٌ . (17)، فيك كما بدا لبطؿ المقامة دكف البغؿ كفكؽ الحمار(16)لحـ 
ثّْقت عممية البيع، كثيبّْتت عميو ٌيف مدل جشع القصٌ فنَـّ عف قدرة فائقة عمى التصكير، كما ب اب كأنانيتو؛ فبعد أف كي

س تماما في غياب بطؿ المقامة الذم سعى إلى جمب الحمَّاؿ، كىي أشبو بمبلمح يٍ يمؿ التٌ يي  رأيناهدٍينا كرىنا، 
 .(18)التاجر في المقامة المضيرية لمميمذاني

 ،كالتجار ،في الحياة اليكمية لفئات اجتماعية معينة، كالنساء كغكالاعية كلعؿ ىذه المقامة مف أكثر المصادر اإلبد
تيا اختبلقا لتنطمي الحيمة عمى األمير أبي ًمقت برمٌ أنيا اختي ب يحٌس  يقٌ متمكبعض المكظفيف الرسمييف، مع أف ال

صاحب مالقة، حتى يمٌف بكبش يجمع ىذه الصفات النادرة التي تتكؽ زكجتو إلى جمعيا في  (19)سعيد بف نصر
 .كبش كاحد
فإنيا تنتسب إلى تمؾ المقامات التي شييرت عف اليمذاني كالحريرم، كاعتمدت الكيدية كسيمة  نب،اجال اكمف ىذ

 .لبلرتزاؽ كاالستجداء
تتفؽ كثيرا مع النمط المقامي في األدب العربي الذم أرسى  التي ،فيما كصمنا إليو ،ىذه ىي المقامة الكحيدة

كالمجتمع  ،اليمذاني دعائمو، كأضفى عميو الحريرم ركنقا كجمالية، كذلؾ بما حكت مف عبلقات بيف البطؿ
رىا عمى  ،التجارم، كالحركة التي تناكؿ بيا مكضكعو، مف لغة كحكار، ككصؼ، ثـ الحيمة الكبيرة التي أراد أف يمرّْ

 .مير كي ييبو كبش العيد األ
كما ذكرنا سابقا، فعبد  ،أما إذا عدنا إلى غيرىا مف المقامات، فإننا ال نعثر إال عمى مكضكعيف رئيسييف

بيضاء كسمراء في مفاتنة كبرل، ككاممة .. «  مثبل، تصدل لتقديـ مفاخرة بيف عشر نساء  ،المييمف الحضرمي
في معاتبة حقيقية، كعربية كحضرية في مجادلة قكية، كعجكز  كقصيرة في معاطاة كثيرة، كسمينة كرقيقة

 . (20)». ..كصبية في مخاصمة بذية 
كالمقامة ذات قيمة فنية كأدبية فائقة، كشفت عف مقدرة األديب الكبيرة، كثقافتو الدينية المتينة التي استثمرىا في 

كمحدّْث، كلعمو مف التعسؼ أف يمجأ، بعد ذلؾ، إلى نسج فصكؿ ىذا الصراع المرير بيف ىؤالء النسكة، فيك فقيو 
إنطاؽ بطبلتو بآيات مف القرآف الكريـ كأحاديث الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ، ثـ يٍشرٍعف في تبادؿ كبلـ بذمء، 

ف أردت يا ىذه المجكف كالرقاعة، فأنا كاهلل ربة.. «  :لمصبٌية؟  ميس غريبا أف تقكؿ العجكزفتفاخرا كمباىاة، أ  كا 
ف عاد في النياية كصالح بينيف عمى قاعدة . (21)!.  الصناعة، كأستاذة الجماعة  بما رآه مقياسا  االقتناعكا 

 !لمجماؿ
ؿ أحيانا إلى قذؼ كشتـ، في حكار جرل بيف أبي الفتح كتبدك مبلمح ىذا التفاخر بيف نساء المقامة الذم تحكٌ 

 . (22)نياإلسكندرم كأحد رفاقو في المقامة الدينارية لمميذا
ذلؾ أف مقامة عبد  ؛كلكف ذلؾ ال يعدك أف يككف مف تكارد األفكار، كىك نتيجة المقاـ أكثر مما ىك عممية تأثر

 .تقٌعر المييمف تعٌد تحفة فنية شائقة بمغتيا الرشيقة، كشعرىا السيؿ البعيد عف أم تكمؼ أك
، (23)، فإف ابف الخطيب أقاـ مفاخرة بيف مالقة كسبل" نسائو " فاخرات بيف كمثمما اتجو عبد المييمف إلى تسجيؿ م

.كىما مرفآف يقع أكليما في األندلس كثانييما في المغرب األقصى، كفي سبل سكف المؤلؼ سنكات اغترابو األكلى
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مكاضعيا إلى نقد الة تجاىيا؛ فقد تعرضت جيكالغريب أنو تنكَّر ليذه العشرة بقسكة في ىذه المقامة، كأبدل 
  .(24)الصفات الحسنةمف  بليكأسبغ عمييا ك ،الذع، بينما القت مالقة سٍيبل مف المديح

بيد  .(25)تعرض الكاتب إلى نقد بعض المؤرخيف بدعكل عدـ اىتمامو بجكانب شيرتيما التاريخية كالجغرافية 
نما ىك ببساطة أديب ال يعتني إرفمؤرخا، كال ىك بصدد كتابة معمكمات جغرافية عف الميكف  ـأف الرجؿ ل ، كا 

ظيار تميزىا عف  إ المرف" سال"بتكثيؽ األخبار بقدر ما ييمو تقديـ صكرة زاىية عف إحدل المدف األندلسية، كا 
 .الصغير، الذم بدا ككأنو ضحية يدفع ثمف اغتراب المؤلؼ في المغرب، فانتقـ مف المدينة التي آكتو كنصرتو 

باىي، فقد اختار نخمة لتككف بطمة لمقامتو، حاكرىا الراكم كأبدل تعاطفو معيا كىي في بك الحسف النُّ أأما 
عزلتيا بالقرب مف قصر الحمراء، كحياىا فبثتو شجكنيا، ثـ أبرز ليا كرمة أخذت تفاخرىا، كتحٌط مف قيمتيا، 

، كأصبحت (26)مناؿ عىشبة كأنت ال كنت يا خشبة، فقد صرت مف ال...   « :يقكؿ عمى لسانيا. كتعيّْرىا بالكبىر
الٌ رتجى نفعؾ، فاألكٍ عؾ، كال يي حؾ كال طمٍ جتنى بمى سالفة، ال يي  ، كرذلى باليْـّ (27)نذلى خالفو   لى قطعؾ أك قمعؾ، كا 
عمى نفسؾ، كراعيت صمحة  (31)أبقيت يا فسيمة  ، ىبلٌ (30)أك تمرؾ أك سبرؾ  (29)، أك صنكؾ (28)فأيف قنكؾ 

. حارجة إلى ارتكاب ما ال يجكز، كفي عممؾ أف مف أمثاؿ الحكماء كؿ ىالؾ عجكزكلقد انتيت بؾ الم. جنسؾ
 .(32) »قاـ ما دمت حية في ىذا المقاـ حسبؾ السمح لؾ بالمي 

بيا تدؿ في ظاىرىا عمى إثبات يناعة الكرمة كاخضرارىا، كيبس "  كرمتو" ىذه الكممات التي أنطؽ الكاتب
فيي مكات مثؿ العيداف الغميظة اليابسة ال حياة فييا ، ىزيمة مزدراة مثؿ المرأة  ؛كقمة فائدتيا ،النخمة ككبرىا

القاعدة، أضحت ببل فائدة، ال يجتنى ثمرىا كال يرتجى خيرىا، ثـ إنيا مف دكف أىؿ، كال مالؾ يقتنييا، ببل ثمر كال 
تشنيع بيا ألنيا لـ تعرؼ كتمضي الكرمة في التجريح كال ؟ليس مف األفضؿ قطعيا كقمعيا حسف أك بياء، أكى 

قدرىا، كلـ تسمع قكؿ الحكماء عف ىبلؾ العاجزيف المسنيف، ثـ تعطؼ مدعية أف بقاءىا، حتى اآلف، في مكانيا 
 .كحده فضؿ كبير

ىذا ىك ظاىر القطعة، أك ما ترمي إليو المقامة في معناىا الظاىرم، كلكف الداللة العميقة، التي تفرزىا القراءة 
غر البعيد بيف السطكر، تتجمَّى في الحالة المزرية التي كصؿ إلييا العنصر العربي المسمـ في ىذا الثَّ المتأنية لما 

كالذم يكشؾ أف يتياكل كتنمحي آثاره، فالنخمة شجرة عربية أصيمة، كالرمز بيا ال يككف إال  ،عف عاصمة الخبلفة
ا كانت شجرة غربية تنبت في أرض خضراء ألصكؿ األشياء، أما الكرمة، فيي دكف ذلؾ أىمية عندىـ، بؿ ربم

 . ممطرة
القطع كالقمع، كاليباس، كاالزدراء، كالخشبة، : ذات الداللة المباشرة مثؿفردات دعنا نمعف النظر في ىذه الم ،ثـ

كؿ ىذه األلفاظ المشحكنة بدالالت االجتثاث تصب في قناة  .الصنك، كالقنك، كالسبر: كالعشبة، كالتساؤؿ عف
الرمز الكمّْي الذم رمى إليو الكاتب باقتبلع الجنس العربي كالمسمـ مف األندلس، كىك أمر كاقع استشفو مف قراءتو 

 .لمماضي كالحاضر
ليا ينصركنيا، كال لقد أضحى العنصر العربي كالمسمـ في األندلس مثؿ النخمة الغريبة العجكز التي ال أىؿ 

ًمفىةي سكل العنصر النصراني الذم يحاكؿ بشتى كسائؿ القتؿ إفناء  أقارب يحمكنيا، كلـ تكف الكرمة المباىية الصَّ
مف عدكاف جيٍعسيكس مف لعيكش الييكد .. « كقد اشتكت النخمة بمرارة. المسمميف، كتفريغ األندلس منيـ
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 (33)يجدع كؿ عاـ بخنجره أنفي ، ككمما رمت كؼ إذايتو عني، كشـك .. أكالمجكس، يفحص بميٍديىًتًو عف كريدم 
 . (35)  » .. (34)كفي 

زداد شراىة كمما حاكلٍت صدَّه ، لـ يكف سكل نصارل يكىذا الجعسكس الذم يعبث بميديتو في جسميا، كالذم 
بعد أخرل، كيجدعكف  ، كقدمكا مف كؿ حدب، يقضمكف المدف األندلسية كاحدةعكا مف كؿ صكبإسبانيا الذيف تجمٌ 

صر المسممكف أخيرا في ىذا الجزء الذم يضـ غرناطة كأحكازىا الممتدة عمى ك أنؼ األندلس شيئا فشيئا، حتى ح
 .سيؼ البحر

. (36)كلذلؾ، فإننا نقرأ كممات متعاطفة مع النخمة، يعمنيا الراكم، كىك يحسـ حكار المفاخرة بينيا كبيف الكرمة  
بنداء إلى الكزير لساف الديف بف الخطيب كسمطانو يطمب منيما االعتناء  -الراكم  -كيعقب ذلؾ تكٌجو الكاتب 

، فيما أكلك األمر، كعمييما كاجب النيكض بأعباء المسؤكلية كما ينبغي، كلعمو يشير إلى (37)بيذه الشجرة الغريبة 
 .، البعيدة عف النصرةغريبة بأرض األندلسمسؤكلية السمطاف ككزيره في الدفاع عف ىذه األمة ال

نما سبقو شعراء كبعد، فإنو ليس النُّ  ، (38)باىي بأكؿ مف جعؿ النخمة مكضكعا أدبيا يتحدث مف حكلو أكعنو، كا 
كلكننا نحسب أف المعاني التي تضمنتيا مقامة النباىي بما شيحنت مف دالالت  .كثيركف إلى ذلؾ (39)ككتاب 

داء مف خبلؿ النخمة، تمؾ الشجرة العربية األصيمة، كمف ثـ دعكتو أكلي األمر إلى العمؿ عميقة تممس مكاطف ال
 .شبيو بمصير النخمة، ىي دالالت غير مسبكقةالعمى اتقاء المصير المرعب ليذه األمة 

لخطيب كيبدك ابف ا. إذا تجاكزنا أسمكب المفاخرة، فإننا نجد الكٌتاب يعتمدكف أسمكب الرحمة في كتابة المقامة
صاحب قصب الٌسبؽ في ىذا المجاؿ، فقد رحؿ صحبة الركب السمطاني داخؿ األندلس، ككتب مقامة تسجؿ 

، "معيار االختيار" السالفة الذكر، كما كتب مقامة " خطرة الطيؼ كرحمة الشتاء كالصيؼ" تحركاتيـ أسماىا
، كبطؿ، كحكار، كس: جمعت أىـ عناصر المقامة في األدب العربي كلكنو، فيما . رد، كعناية بالناحية الفنيةمف راكو

يبدك، تفٌرد بالمكضكع؛ إذ جعؿ مقامتو في مجمسيف، لكؿ منيما بطؿ جٌكاب آفاؽ، يفيدىا األكؿ بمعمكمات عف 
كبذلؾ يككف الكاتب قد اىتـ . المدف األندلسية، كيتصدل الثاني لتقديـ المدف المغربية الخاضعة لسمطاف بني مريف

َـّ قٌدـ لنا فائدة جغرافية كتاريخيةبتعميمنا أكال   . فائدة أدبية، كمف ث
عف فيـ ىذه الحقيقة حيف ظنكا أف عمى الكاتب أف يقدـ مادة جغرافية كتاريخية  (40)كقد عجز بعض المؤرخيف 

ف كاضحة كمحددة، فكالكا لو النقد عمى إىمالو ذلؾ، كاقتصاره عمى العناية بالجانب الفني كالجمالي، مما حرميـ م
تمؾ المادة، ففاتيـ التفطف إلى غاية الكاتب الرئيسة، غير أف الدكتكر حسيف مؤنس يعٌدىا، مع ذلؾ، مف أحسف ما 

 .     (41)كتب العرب في أدب المقامة
استطاع ابف الخطيب في ىذه المقامة أف يبدع مف ناحية المكضكع ، عمى الرغـ مف عنايتو الكاضحة بالجانب 

ذا كاف قد عيني فييا بتقديـ معمكمات . الفني، كاختيار المفظة المناسبة عمى طريقة العرب في بناء فف المقامة كا 
ييعنىى بالترجمة، كتقديـ  (42)"  قطع الفالة" في مقامة جغرافية كتاريخية كاجتماعية عف مدف أندلسية كمغربية، فإنو 

بعض األحكاـ األخبلقية كالنقدية عف بعض أعبلـ عصره مف الكالة، عف طريؽ الحكار الذم يدكر بيف الراكم 
خير المعرفة، يسأؿ األكؿ عف  (43)فيك يعرؼ سكانيا ككالتيا . كالبطؿ الذم يجكب المنازؿ مرة كؿ سنة كالشمس
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كالعمـ، كالظمـ  (44)باسمو، فيجيبو الشيخ عف كؿ كاحد بما يعرفو عنو، فاختمفت القيـ لدييـ بيف الجيؿ  كؿ كاؿو 
كراـ الضيؼ  .(45)كالعدؿ، كا 

ىكذا يبدم ابف الخطيب ميارة فائقة في تسخير كؿ األجناس األدبية لمتعريؼ بعصره تأريخا كترجمة، كلـ تفتر 
األعبلـ، مف دكف بلمتعريؼ بالمدف، كأخرل لمتعريؼ  بعضيا معركفة، فسخرىمتو حتى أماـ المقامة بمقكماتيا ال

 .كال شؾ في أف ىذه المقدرة تنـٌ عف الشخصية الفذة لؤلديب ابف الخطيب  .اإلخبلؿ بالقكاعد الفنية لممقامة
 :لكصؼ في المقامة ا

أف كٌتاب المقامة قد اعتنكا بعنصر الكصؼ عناية كبيرة، كقد اختمفت مجاالتو لدل كؿ منيـ ، فيناؾ مف  يبدك
كأٍكلى عناية خاصة بالمدف،  ،كىناؾ مف اىتـ بكصؼ البيئة الجغرافية ،تصدل لمبيئة االجتماعية، في قطر كاحد

 ،غرب كاألندلس مف أحداث سياسية كفتفكما أف ىناؾ مف اىتـ بالبيئة السياسية، فكصؼ ما كاف يجرم في الم
؛ كنزاعات دمكية بيف الدكؿ، كلكف ذلؾ ال يعني أف ىناؾ مقامات اختصت بتصكير بيئة مف دكف التعرض لغيرىا

إذ لـ يحدث أف تفردت إحداىا ببيئة معينة إال في القميؿ النادر، ذلؾ أف التكجو العاـ في اىتمامات المقامة في 
تعرض بالكصؼ لكؿ ما يعترض كاتب المقامة مف أحداث أك عادات، أك أعبلـ ،أك مدف، كاف ال القرف الثامف،

 .أكغير ذلؾ مف المظاىر الطبيعية 
يقكؿ في مقامة  .كسنعرض لبعض االىتمامات الجغرافية التي كردت في ما كتبو ابف الخطيب مف مقامات

اف اهلل : "ؿ الحساف، كثمرة امتثاؿ قكلو تعالىبصرة عمـك المساف، كصنعاء الحم"...  : عف سبتةمعيار االختبار 
، األمينة عمى االختزاف، القكيمة المكياؿ كالميزاف، محشر أنكاع الحيتاف، كمحط قكافؿ "يأمر بالعدؿ كاإلحساف

في فصكؿ الزماف، ككجكد المساكف النبيية بأرخص  (46)العصير كالحرير كالكتاف، ككفاىا السكنى ببنيكشف
ميـك إال أنيا فاغرة أفكاه  األثماف، كالمدفف ، كاآلثار المنبئة عف أصالة الحي ، كخزانة كتب العمـك المرحـك غير المزحـك

الجيكب لمغيث المصبكب، عرضة لمرياح ذات اليبكب، عديمة الحرث فقيرة مف الحبكب، ثغر تنبك فيو المضاجع 
فيـ ظاىر، ميما عرضت كليمة أك عقيقة، بالجينكب، كناىيؾ بحسنة تعدُّ مف الذنكب، فأحكاؿ أىميا رقيقة، كتكم

مص  (47)كاقتصادىـ ال تمتبس منو طريقة، كأنساب نفقاتيـ، في تقدير الرزؽ، عريقة، فيـ يمصكف الببللة
، كيجعمكف الخبز في الكالئـ بعدد الجماجـ، كفتنتيـ ببمدىـ فتنة الكاجـ بالبشير الياجـ، كراعي الجديب (48)المحاجـ

ؿ ىذا النص الكصفي لمدينة سبتة نمحظ أبعادا مختمفة مف ضركب الحياة بيا، كقد بلمف خ (49)"بالمطر الساجـ
المكياؿ، كالميزاف، كحمؿ : مثؿ مفرداتأبرزىا الكاتب بكساطة الكصؼ، كاالعتماد عمى مفردات معينة، فحيف تكثر 

شأنا اقتصاديا ليذه المدينة، ككثرة الحيتاف نعرؼ أف الكاتب يعالج  ،صنعاء، كالكتاف، كالحرير، كرخص المساكف
ندرؾ أنو يبيف عمك شأنيا في المغة " خزانة كتب العمـك"ك" بصرة عمـك المساف"كحيف نجده يحفؿ بعبارات مثؿ 

كاألدب، كحيف شرع في كصفيا بالعدؿ كاإلحساف، كطريقة اقتصادىـ في الحفبلت، كتنظيميا تنظيما محكما مف 
ع أثداء أمياتيـ، أم" مصيـ لمببللة مص المحاجـ"خبلؿ  عرفنا أنو يشير إلى  مص البمؿ مثؿ ما يمص الرُّضَّ

ظاىرة اجتماعية تشبو البخؿ منتشرة بيف سكاف سبتة، ثـ إنيـ قـك يحبكف بمدىـ حبا يصؿ درجة االفتتاف، كىذا مف 
اء قد كال يخمك النص مف كصؼ مظاىر طبيعية مثؿ كثرة األمطار، حتى ليظف المرء أف السم. طبائع األمكر
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فغرت فاىا، ككذلؾ شدة ىبكب الريح بيا، كالغريب أنو مع كؿ ىذه األمطار،  فإف الحرث منعدـ بيا، كالحبكب 
 .قميمة

 . كمثؿ ىذا الكصؼ الجغرافي ذم الطابع األدبي نمحظو بكثرة في مقامات ابف الخطيب
 :العنصر الذاتي في الكصؼ 

داعات األدبية، كىك أمر طبيعي، فضمير األنا عنصر أساسي يتسـ أدب المقامة بالذاتية عمى غرار أغمب اإلب
أننا لسنا بصدد نفي كجكد كصؼ مكضكعي في المقامات، فيك في  إالٌ  .في لغة الخطاب لدل كتاب المقامة
أبعاد ذاتية  رسـذلؾ أف البحث يستيدؼ بياف األثر النفسي، كاالنفعاالت في  ؛الحقيقة ليس مكضكع ىذه الدراسة

إضافية لكصؼ بعض األحداث كالمناظر الطبيعية، كحتى األعبلـ، بحيث تنتفي الحقيقة المجردة تماما، فالصكرة 
 . التي ينقميا كاتب المقامة ىي في النياية إسقاط لمشاعر كأحاسيس آنية

تو بدفئيا طكاؿ مكطف اغتراب ابف الخطيب حيف خرج مف األندلس أذؿ مف كتد في قاع، فشمم"  سبل"كانت 
ة، كعاد مكٌرما إلى مة حيف زالت الغمٌ نعسرعاف ما تخمى عف ىذه ال وكلكن. عاش فييا منعما مرفياك  ،ثبلث سنكات

" مالقة"غرناطة  ذا نفكذ أقكل، فأبدل نفكرا كبيرا مف المغرب مف خبلؿ مقامتو التي يفاخر فييا بيف مدينة 
مف صاحب القصر، كىا ىك اليـك يكيؿ ليا القدح " سنمار"ت منو ما نالو المغربية التي نال "سال"األندلسية كمدينة 

فيرفعيا " مالقة"كفقير، مزريا بكؿ ما اشتيرت بو كما ضمتو، كأما  ،كذميـ ،كيبل، كال يرل فييا سكل ما ىك حقير
ة كبيرة مف عمى درج" سبل"إلى عناف السماء، كييبيا كؿ صفات الحسف، كالعظمة كالفضؿ،  كال ندرم أحقا كانت 

الحقارة ؟ أـ أف ىذه النقمة التي يصبيا الكاتب عمى كؿ ما ىك جميؿ فييا مردىا شدة تمؾ األياـ عميو، كذلو فييا؟  
أـ أف ما ذىب إليو حسيف مؤنس، حيف عزا ذلؾ التيجـ كاالزدراء  ؟ " سال"فيؿ ىك يناؿ منيا حيف يحط مف شأف 

كىك مذىب  "..ثـ يضيؼ  ي عمى المغاربة كغيرىـ، ىك الحقيقة؟إلى شعكر األندلسييف عامة بالزىك كالتعال
 . (50)" مشككر لك أف األندلسييف أيدكه بالتفاني كبذؿ األركاح، كلك فعمكا لنجت غرناطة قطعا مف اليالؾ

في كلكج  ،بف الخطيب الذم ظؿ يتنقؿ بيف األندلس كالمغربإنو ال مسكّْغ العمى الرغـ مف كجاىة ىذا الرأم، ف
دافع االنتقاـ مف مرحمة أحس فييا بالذؿ  كى ؛ىذا األمر، إنما نرجح دافعا أقكل يحفزه عمى إجراء ىذه المفاضمة

ال فمماذا ذكر "سال"مدينة بحيف أقاـ  ،ة اغترابو األكؿمد، كىذه المرحمة ىي يكافكال معيار "في مقامتو " سال"، كا 
كلـ يختمؼ التقكيـ إال . الصفات الحسنة التي تميزىا كتشتير بيا بكؿ خير، كأعطاىا حقيا مف (51)"االختبار

، حيث كاف مغتربا، "سال"الذم اتسـ بمكضكعية كاضحة في" المعيار"الختبلؼ مكاف الكتابة كزمنيا، فقد كتب 
 .بينما كتب مقامتو في المفاضمة بيف المدينتيف المذككرتيف في األندلس بعد انقشاع غمة النفي كاالغتراب

 :بناء المقامة 
طرأ عمى المقامة المغربية كاألندلسية تغٌير كبير، أبعدىا عف مقكمات المقامة المألكفة في األدب العربي، فقد 

، مثؿ غياب ظاىرة (52)اختمفت مكضكعاتيا كتنٌكعت، بؿ ربما رٌسخت مضاميف استجٌدت قبؿ زمف في األندلس 
محي تماما، فمـ نعثر في مقامات القرف الثامف إال عمى صكرة باىتة لمكدية كاالستجداء كما نالكيدية التي كادت ت

، كأكدل فييا عمى أمير مالقة، كي يحصؿ منو عمى "مقامة العيد" عرفتيا المقامة المشرقية؛ فقد كتب األزدم 
زكجتو السميطة المساف كبش العيد، حيف عمد إلى تصكير تعاستو كشقائو في سبيؿ الحصكؿ عمى أضحية ترضي 
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التي كانت تنغّْص عميو حياتو، كي يشترم ليا كبشا سمينا أقرف مثؿ كبش الخطيب، كىك ال يممؾ ثمف تيس 
اب المقامة اتجاىا آخر تماما في مكضكعات تَّ كما عدا ىذا، فقد اتجو كي . تعيس، كقد بسطنا القكؿ فييا مف قبؿ

"  سال" األندلسية ك"  مالقة" الخطيب، حيف كتب مفاخرة بيف مقاماتيـ، ففاضمكا بيف المدف كما فعؿ ابف 
، فكتب رحمة بأسمكب "خطرة الطيؼ كرحمة الشتاء كالصيؼ"المغربية، أك رحمكا كما فعؿ ىك نفسو حيف كتب 

كما كتبكىا في قالب رسالة . المقامة كتحدث فييا عف معمكمات جغرافية كأدبية، كبذلؾ تتخذ المقامة قالب الرحمة
ما يشبييا مثمما فعؿ ابف الخطيب حيف كتب إلى أبي عناف رسالة كجعميا ضمف باب المقامات في أك 

، بناىا عمى المفاخرة (54)كىناؾ مقامة كتبيا الفقيو كالكاتب المغربي ابف عبد المييمف الحضرمي . (53)الريحانة
بدك أف ىذا األسمكب ليس جديدا تماما، كي. (55)عي الحسف كالكماؿ لنفسياكؿ منيف تدٌ  ،كاركالمناظرة بيف عشر جى 

 .(56)بخاصة  ةفقد ظير لدل الكتاب األندلسييف في القرف الخامس لميجر 
كعٌكلت عميو كثيرا في تنامي  ،كقد بنيت المقامة المغربية كاألندلسية في القرف الثامف عمى الشعر بصكرة كبيرة

مقامة االفتخار بيف العشر " كلعؿ أفضؿ مثاؿ لذلؾ . الحدث فييا، كالمساعدة عمى إبراز األكصاؼ البلزمة لذلؾ
َى  َى َى َى السالفة الذكر التي بنيت عمى المناظرة كأسمكب حكارم بيف شخكص المقامة؛ فكمما برزت جارية  " كارالجى

 .كىكذا، لـ تخؿ صفحة مف صفحاتيا مف مقطكعة شعرية أك مقطكعتيف. النثربدأت مناظرتيا بالشعر كثٌنت ب
نخمص إلى ظاىرة جمية تصادؼ الباحث، كىك يدرس فف المقامة في ىذا العيد، كىي التأكد مف انحسار شبو 

عناصر التي ابيا حاكلكا ترسيخ بعض التَّ كمّْيٍّ لمتأثير المشرقي عمى بنية المقامة المغربية كاألندلسية، ثـ إف كي 
ح أف السبب كامف في خصكصية البيئة األندلسية التي تشبعت ظيرت في األدب العربي في األندلس، كنرجّْ 

ؿ في المجتمع األندلسي كالمغربي، ككذلؾ القيمة االجتماعية بظاىرة التنقؿ كشد الرّْحاؿ، كانعداـ مظاىر التسكُّ 
فيك إما خطيب،  ؛ة السياسية المرمكقة في ببلط الدكؿلؤلديب الذم كانت تغمب عميو سمات الفقيو، كالمكان

، أك كاتب ينتظـ في المجمس العممي لمسمطاف، كبخاصة عند بني مريف، كىك في النياية يحس بالترفُّ  ع أكقاضو
 .ؿ كالكدية عف أساليب التسكُّ 

تسجيع، كتجنيس،  مف ؛كلكنيا بالمقابؿ حافظت عمى البنية األسمكبية بأمانة، فجاءت زاخرة بألكاف البديع
مات ال نظف أف كىذه مقكّْ  .كالحكار ،كغيرىما، كحفمت، كذلؾ، بالتصكير كالتشخيص، كما اعتمدت أسمكب السرد

 .مدىاىناؾ مقامة يمكف أف تنيض عمى غير عي 
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- الترجمة كظيفة إنسانية -بكؿ ريككر ك الترجمة
 حساف راشدم.د

 قسـ  المغة كاألدب العربي
  2سطيؼ جامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مدخؿ
،  كذلؾ بترجمتو لكتاب 1993الترجمة ممارسة سنة رحمتو مع ( Paul Ricœur" )بكؿ ريككر"لقد بدأ 

"  أفكار رئيسة لفمسفة ظاىراتية: " المكسـك بػ( Edmond Husserl" )أدمكند ىكسرؿ"الفيمسكؼ الظاىراتي 
(Idées directrices pour une philosophie phénoménologique .) كىي األفكار التي فتحت

، ك ليفرز في نياية المطاؼ، فرعا يانعا مف شجرة "ىكسرؿ"اىراتي لفمسفة ألف يعٌب مف المعيف الظ" ريككر"شيية 
مدارا ( Texte)النص " ريككر" في فرنسا، كقد جعؿ  "ريككر"بو عرؼ ،  (1)(Herméneutique)الييرمينكطيقا 

؛ عندما تقؼ  ىذه الذات أماـ نص (La Compréhension de soi)فيـ الذات عمى الخصكص لمفيـ، ك 
 .لغتو اآلخر في

إلى عالـ الترجمة، ك ما يحـك حكليا مف قضايا لسانياتية " ريككر" يمكف إضافة عامؿ آخر، شٌد اىتماـ ك 
أثيرت في أثرىا إشكاالت، تتمحكر جٌميا  ك ىي الترجمات التي. يؿ المختمفةىك اشتغالو بترجمات اإلنجفمسفية، ك ك 

ترجمات اإلنجيؿ ىذه معمـك أف ك (. interprétation)ك التأكيؿ ( Compréhension)حكؿ مسألتي الفيـ

  ممخص

بكؿ "خذ ىذا المقاؿ مف مكانة الترجمة في فكر يتٌ 
ىذا . مكضكعا لو( Paul Ricœur)" ريككر
ر الكبير في مجاؿ التأكيؿ ك اليرمينكطيقا أخذ المنظٌ 

عمى عاتقو التفكير الفمسفي حكؿ الترجمة مركزا 
 . عمى تأكيؿ النصكص

محكر  تجاه مقصد النصٌ " خيانة/أمانة"مسألة  تعدٌ 
مكتكب   ما نقؿ نصٌ  أف ىذا التفكير الريككرم حيث

، يصطدـ بإشكالية إعادة ىدؼ أخرل داخؿ لغة
قد جعؿ ريككر مف مقكلو ك . صياغة المعنى 

مفتاح ترجمة كظيفية ذات بعد " التكافؤ ببل ىكية"
لكؿ عصر تأكيبلتو الخاصة  فكافثقافي حضارم 

رة لنصكص بو، كىذا ما فتح المجاؿ لترجمات مكرٌ 
 .مف عيكف الفكر اإلنساني تعدٌ 

 

Résumé  
Cet article est une réflexion, sur la 

place de la traduction dans la pensée 

de Paul Ricœur. En effet, Ce théoricien 

de l'interprétation et de 

l’herméneutique a élaboré une 

philosophie de la traduction, comme un 

processus de reconstruction du sens; et 

cela à travers une reconstruction de 

l’unité plurielle du discours humain; 

(l’hospitalité langagière). 
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الترجمة البلتينية لمقديس جيرـك  ككذا (.La septante)الترجمة اإلغريقية، مف العبرية المعركفة بالسبعينية : ىي
(Saint Jérôme ) المعركفة بالفكلقايت(Vulgate .)لكثر" الترجمة األلمانية لػ كتضاؼ إلييا( "Luther.) 

حسب رأم  –مف خبلليا " لكثر"فمقد  استطاع . ، مف عيكف ترجمات اإلنجيؿ"ريككر"التي عدىا  ماتالترج كىي
، أف مثؿ ىذا العمؿ القيـ الذم "ريككر"كقد اعتبر .  ، أف يخمؽ بيا كمف خبلليا المغة األلمانية مف جديد-ريككر
، عف طريؽ ترجمة اإلنجيؿ إلى (Comparables)إنشاء مماثبلت "، لـ يكف ليحصؿ عميو لمجرد "لكثر"قدمو 

عمى " لكثر" إٍذ أصبغ . (2)( Germaniser la Bible)األلمانية فحسب، بؿ لككنو جعؿ اإلنجيؿ ألمانيا 
 . ترجمتو لئلنجيؿ، الركح األلمانية بعينيا، حتى لكأٌف اإلنجيؿ قد كتب بيا أصبل

تعاممو مع عالـ الترجمة، دكف أف يككف  ك ىك صاحب الفكر النقدم اليرمينكطيقي أف يدع" ريككر" لـ يكف ك 
. لو فيو تأثير أك بصمة مف تفكير في مجاؿ ما يزاؿ  حينيا، بكرا في مجالي الفكر ك الدراسات الترجمية الحديثيف

كالممارسة في مجاؿ  ، يربط بو بيف التنظير(3) "مسمكا"أف يتبٌصر مف خبلؿ ممارستو الترجمية " ريككر"كلقد حاكؿ 
" ىكمبكلدت"فمطالما كانت الصمة مقطكعة بيف المجاليف، ك ذلؾ بفعؿ تشٌدد المنٌظريف أمثاؿ . ميالعمؿ الترج

(Humboldt( )1767-1835) ، الذم رفع لكاء الداعيف إلى قمب ظير المجٌف لمترجمة، ككنيا ىذا األخير
ذلؾ أف . مجاالتيا المسانياتيةكىذا بسبب تبايف المغات ك استحالة تقاطع . عممية متعذرة الكقكع إلى حد االستحالة

 .(4)"اختالؼ المغات يكحي بالتنافر الجذرم، الذم مف شأنو أف يجعؿ الترجمة مستحيمة ألكؿ كىمة"
ذلؾ أف الكاقع نفسو ييقٌر  مف قبؿ،" ىكمبكلدت"يرل خبلؼ ما جـز بو " ريككر"كاف   في الطرؼ المقابؿ  بينماك 

... فمقد كجد تجار ك رٌحالكف، ك سفراء ك جكاسيس. بأف النشاط الترجمي، قديـ قدـ العبلقات اإلنسانية نفسيا
بينما نجد أف االىتماـ بالترجمة، . بعممية الترجمة، مع شعكب تختمؼ عنيـ في المغة -بحكـ عمميـ -يقكمكف 

كليد اىتمامات الفبلسفة  ،(traductologie" ) عمـ الترجمة" ا كممارسة، كىكباعتبارىا عمما مستقبل بذاتو تنظير 
ككؿ قد ساىـ في بناء أسس ىذا العمـ بحسب رؤيتو لممكضكع، أك بما يمميو عميو ... كالمفكريف، كعمماء المغة

مف زاكية   ،(Le traduire)فإنو تناكؿ مف جيتو الفعؿ التُّرجمي "  ريككر"ك فيما يتعمؽ ب . تخصصو العممي
       ىيرمينكطقية صرفة، كقد تجسد ذلؾ في اىتمامو بالنص مف منظكر تكاصمي،  ك أداتو في ذلؾ، ما يسميو 

 (.l'équivalence sans identité" )التكافؤ بال ىكية": "ريككر" 
 ..ك لكف! الترجمة تكاصؿ. 1

 : الترجمة ك التكاصؿ  -1.1
فالترجمة . إلى الترجمة عمى أنيا عممية تكاصمية باألساس، تتمٌثؿ في عمميتي التمقي ك التبميغ" ريككر"ينظر 

ك مثؿ ىذه الكساطة . لتمرير رسالة ما مف نسؽ لسانياتي إلى آخر( médiation)عنده، تمعب دكر الكساطة 
 .(5)"الترجمة ك نتيجتيا في اآلف نفسوسبب كجكد  ىي المفارقة عينيا،التي ىي"المكككلة لمفعؿ الترجمي  

  ( Roman Jakobson)ركماف جاكسبكف "كال يخفى في ىذا الصدد، التأثير الكاضح لمفيـك التكاصؿ عند 
في الترجمة أنيا لقاء " ريككر"حيث يرل . لمترجمة، باعتبارىا عممية تكاصمية، أك نتاجا ليا" ريككر"عمى  منظكر 

، ك لكف بشيء مف التعديؿ (6)مف  خطاطة جاكبسكف المسانية" ريككر" استفادةفيما  ك ىذا ما نممسو . مع اآلخر
، فإٌنو ال (7)"..يفترض إرساؿ رسالة  مف مرسؿ إلى مرسؿ إليو"فإذا كاف التكاصؿ . لتتبلءـ مع نظريتو في التأكيؿ
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، كىذا ليتبلءـ مع مف أف يتعرض لشيء مف التعديؿ -ك ىك مكظؼ في النشاط الترجمي -مناص ليذا المفيـك 
 .طبيعة العمؿ الترجمي نفسو

، ك ىي أٌف ىذه األخيرة، ليست مجرد تكاصؿ "ريككر" ،  تتضح طبيعة الترجمة عند األساس كعمى ىذا 
حيث تتقاطع في فضائيا . ك الكظائؼ لسانياتي أك لغكم بسيط، بؿ ىي ذات طبيعة متعددة، مف حيث المشارب

 .، ثقافية ك حتى فمسفيةنفسية، اجتماعية: مستكيات عدة
 : أنػكاع الترجمة -2.1
بخطكة منيجية، تتمثؿ في حصر " ريككر"قبؿ الخكض في عرض بعض مبلمح  نظريتو في الترجمة، يتقدـ ك 

" الترجمة الداخمية: "كبيذا الصدد نجده يميز بيف نكعيف رئيسيف مف النشاط الترجمي ىما. مجاؿ الدراسة
(traduction interne ) الترجمة الخارجية ك(traduction externe) (8) . األكلى ىي تمؾ التي تتـ في

 .ك أما الثانية فتتطمب عمى األقؿ متكمميف بمغتيف مختمفتيف. إطار المغة الكاحدة
 : (9)حيث ذكرىا في ثبلث مستكيات" جاكبسكف"ك مثؿ ىذا التصكر في تصنيؼ أنكاع الترجمة نجده عنده 

التي تتمثؿ في تأكيؿ عبلمات لسانياتية، بكاسطة (: traduction intralingual) لغكية الترجمة الضمف-
 principe de la synonymie) يجمعيا في ذلؾ مبدأ الترادؼ التقريبي. عبلمات أخرل مف المغة نفسيا

approximative .) 
تأكيؿ عبلمات لسانياتية في ك ىي التي يتـ في مستكاىا، (: traduction intérlingual)الترجمة البينمغكية  -

 .لغة ما بكاسطة عبلمات لسانياتية مف لغة أخرل
ك تتمثؿ في تأكيؿ عبلمات لسانياتية بكاسطة (: traduction intersémiotique)الترجمة البينسيميائية -

 الخ...عبلمات غير لسانياتية، كالرمكز، الصكر( Systèmes)أنساؽ 
      ف الفرع الثالث، فؤلنو يعتبره منضكيا عنده، تحت النكعيف األكؿالحديث ع" ريككر"ك لعؿ عدـ تخصيص 

 .(10)ك الثاني
 ":الخيانة"/ "األمانة"قضيػة . 2

فالمترجـ في كاقع ميمتو، يعمؿ . بالميمة السيمة" ريككر"إف ميمة الكساطة  التي انتيدب ليا المترجـ، ال يراىا 
ك المترجـ بيف فيـ المؤلؼ في  (11) .."رئ في رغبة التممؾ ليدهاألجنبي في مؤلفو، ك القا: خدمة سيديف" عمى 

ف جاىد نفسو بركح  أثره، كالقارئ في تمقيو لمعمؿ المترجـ، يجد نفسو محاصرا بمفارقة، ال يكاد يخرج منيا، كا 
 .ما تفتأ تنٌغص عميو عممو( trahison)في التمقي ك التبميغ، فإف شبية مف الخيانة ( Fidélité)األمانة 

     فاإلشكاؿ القائـ : مخرجا مف ىذا المأزؽ، مف المنظكر الييمينكطيقي عنده" ريككر"كفي ىذا الشأف، يمتمس 
ف ظؿ يحرص عمى التمسؾ باألمانة، مصدره تمسؾ المترجـ  في شبية  الكقكع في الخيانة التي تتٌيدد المترجـ، كا 

كلغة  (langue source)اعد المغتيف؛ لغة المصدر في الغالب بالمظير الشكمي لمغة، كبتعبير آخر، مراعاتو لقك 
لكبل المغتيف، ك ىك ( extralinguistique)بينما يعزب عنو الكاقع الخارج لسانياتي (. langue cible)اليدؼ 

، تبعا (pluralité de la traduction)أف الترجمة في كاقعيا ترجمات " ريككر" كمف ثمة يرل . كاقع الممارسة
أٌف ىذا األمر قائـ حتى " ريككر" كيعتبر . ، اإليحاءات، المرجعيات، رؤل العالـ، التقاليد ك الثقافاتلتعٌدد المغات
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عمى صعيد المغة الكاحدة؛ فالكاتب كىك ييٍقدـ عمى كتابو نص معيف، يكتشؼ في نياية األمر أف الكتابة قد أخذت 
ؿ في خاطره عند شركعو في فعؿ الكتابة، بيده إلى إنتاج  نص مختمؼ أك عمى األقؿ ليس ذلؾ الذم كاف يجك 

فما بالؾ بترجمة نص مكتكب بمغة ".  نص النص" أم أنو انتقؿ مف حالة كتابة نص، إلى حالة نص الكتابة، أك 
 بمغة أخرل مغايرة ؟ ( réécriture)معينة، ك العمؿ عمى إعادة كتابتو 

كلتصبح الترجمة . جمة المتعددة لمنص الكاحدحينئذ في القبكؿ بكاقع التر " ريككر" كيكمف حؿ اإلشكاؿ عند 
ك ىك ييضفي عمييا بعدا أخبلقيا قائما . كفؽ ىذا التصكر عممية إعادة بناء الكحدة المتنكعة لمخطاب اإلنساني

 . بيف المغات( l’hospitalité langagière)عمى حسف ضيافة لغكية 
في  ليناقش مف خبلليا الفعؿ الترجمي (12)"خيانة/أمانة"في ىذا الطرح ما يعضد بو ثنائيتو " ريككر"كقد كجد 

كقد قدـ فكرة أف الترجمة خطكة اإلنساف نحك لقاء إنساف آخر، فيي " ريككر"غير أف . بيٍعديو المغكم ك األخبلقي
التي تجمع األنا ك اآلخر في  ،(communication interhumaine)بيذا المممح بمثابة تكاصؿ بيف اإلنساف

فضاء كاحد، يسكده أخبلقيات حسف الجكار كاالحتراـ المتبادؿ، مثؿ يحدث أك مف المفترض حدكثو بيف الجيرة 
 أك ليست المغة بمثابة مسكف لئلنساف؟ . المتحضريف

 :المغة مسكف اإلنساف  -1.2
 : البارزيف، كىك المترجميف ك أحد الييرمنكطقييف  الكبارالخيانة،  شيخ /لمناقشة مسألة األمانة" ريككر"يسترفد 

 مف تحميمو ألعماؿ" ريككر"حيث تكصؿ (. F.Schleirmacher( )1768-1834" )شاليرماخر. ؼ "
، إلى استخبلص معادلة، يستيدم بيا المترجمكف (Platon)ترجماتو آلثار أفبلطكف  ، كبالخصكص"شاليرماخر"

اقتياد القارئ : " الشييرة، التي يرسـ فييا عمؿ كؿ مترجـ، كىي" شبليرماخر"عبارة في أعماليـ الترجمية، ك ىي 
  (13)".إلى المؤلؼ، ك اقتياد المؤلؼ إلى القارئ

. 
ك ىذا ما . يضع لغتيف أجنبيتيف عمى صعيد كاحد، يضميما حيز مشترؾ -كىذا ىك نشاطو  –فالمترجـ  

ىك ك ( 14)في حد ذاتو( l'acte de penser)شديدا بفعؿ التفكير متصمة اتصاال " شاليرماخر"يجعؿ الترجمة عند 
إٌف المؤلؼ األجنبي   ك قارئو، يسكناف المغة نفسيا، كىي المغة بعينيا التي : " عند قكلو " ريككر"ما ذىب إليو 

ي تصكره ف" ريككر"يشي بالخط الفكرم المنتيج مف لدف  -عمى ظاىره  –فيذا الكبلـ . (15)"يسكنيا المترجـ ذاتو 
 .لمترجمة
يجعميا ضميمة لمفكر البشرم؛ فإف كضعيا ىذا ىك الذم ، (De-sein)الكائف البشرم " مسكف"كككف المغة  

. اإلنسانية بعينيا إف المغة ىي الكينكنة: حيث ترتبط بكجكد ككينكنة اإلنساف نفسو، بؿ ال ييعدُّ مف المبالغة، القكؿ
ك مف الطبيعي أف تتأكد . ف القضايا األساس في الفكر اليرمينكطيقي، م"المغة مسكف اإلنساف"تعد فكرة أف ك 

التفكير في طبيعة الترجمة، " المسألة عندما يتعمؽ األمر بالترجمة حيث عبلقة لغة بمغة أخرل ك مف ثـ يصبح 
كطبيعة المغة ذا أىمية قصكل لدل المنظريف في حقؿ الترجمة ال ألنو يشير بالضركرة إلى ضرب مختمؼ مف 
المقاربات، كلكف ألنو يعمؽ ك يكسع اإلطار التصكرم الذم نكظفو في التعريؼ بيذا الحقؿ عمى كجو 

 .(16)"التحديد
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، فمعنى ىذا؛ أف المغة قد خرجت عف ككنيا مجرد كسيمة لمتكمـ، (demeure)فأف تككف المغة بمثابة السكف 
، "أنا المغة ك المغة أنا: "اإلنساف، الكائف البشرمك ليقكؿ حينئذ، ىذا . لتصبح ىي اإلنساف ذاتو؛ يسكنيا ك تسكنو

، فإٌف المغة ىي حياة ك بتعبير مكجز. (17)"تتكمـ اإلنساف، ال ىك الذم يتكمميا" المغة في ىذه الحالة ىي التي ك 
ؼ المغات، عمى أنو  عامؿ إلى كاقع اختبل" ريككر"كمف ىذه الزاكية ينظر  .ىي مكتو في اآلف نفسواإلنساف، ك 
فالمغة ك األلسف كالترجمة ىي . سبب بارز لكجكد الترجمة، بيدؼ تحقيؽ التكاصؿ البشرم فكرا كحضارةقكم، ك 

 .  قكاـ سيركرة بناء المعنى كتشكيمو
، أف مثؿ ىذا التصكر الذم كضعو لمترجمة، يشكؿ مصدرا أساسيا لنماء المغات اإلنسانية "ريككر"قد اعتبر ك 

ثرائيا و ىذه المغات اإلنسانية، مف تجارب ك تصكرات مختمفة، تنتقؿ بفعؿ المثاقفة مف لغة كىذا بفعؿ ما تحمم. كا 
ال تختمؼ فيما بينيا تبعا الختالؼ طريقة "، "ريككر"فالمغات اإلنسانية عند . إلى أخرل، بمو مف ثقافة إلى أخرل

ك لعٌؿ ىذا ما ( 18)."أيضاكؿ منيا في تقطيع الكاقع فحسب، بؿ في إعادة تشكيؿ ىذا الكاقع في مستكل الخطاب 
 .يدؿ عمى مدل قكة العبلقة الجدلية بيف المغة ك الكاقع مف جية، ك بيف المغة كمستعممييما مف جية األخرل

، البحث في نقؿ المعنى بحرفيتو مف لغة إلى لغة -" بكؿ ريككر" حسب  –ليس مف ميمة المترجـ حينئذ ك  
كىذا انطبلقا مف مبدأ أف . سير عممية الفيـ ك التكاصؿ بيف الشعكبأخرل،  بقدر ما يكمف دكره في السعي إلى تي

ك لعؿ أىـ صكرة مف . فيـ الذات لنفسيا في كجكدىا، يستند أساسا إلى فيـ ىذه الذات نفسيا لآلخر في كجكدىا
ة صكر كجكد اإلنساف ىي المغة نفسيا؛ حيث أنيا ليست في مظير مف مظاىرىا إال تعبير عف كجكد اإلنساف بقك 

؛ (corps verbale)بالجسد إال أنيا جسد كبلمي -لغة األـ –بتشبيو المغة " ريككر" كقد أحسف . في ىذا العالـ
فكما أف اإلنساف يكتشؼ أجساد اآلخريف انطبلقا مف جسده، كمف ثمة يزداد معرفة بجسده ىك، كذلؾ العبلقة بيف 

لكبلمي، ال تحبس اإلنساف ضمف حدكدىا بقدر ما تجعمو المغات األجنبية كالمغة األـ، فيذه األخيرة ك ىي الجسد ا
المغات " ريككر" كبيذا جعؿ . ينفتح نحك المغات األخرل ليزداد بذلؾ غنى بمعرفة لغتو فضبل عف المغات األخرل

 .   كميا عمى صعيد كاحد، ليس لمغة فضؿ عمى أخرل، متجاكزا بذلؾ النظرية العرقية في الترتيب المتعالي لمغات
بيذا الفيـ كالتصكر لمعبلقة بيف المغات منيجا كىدفا لمترجمة، حيث جعؿ منيا " ريككر"كؿ ضمني يرسـ بشك  

تغدك الترجمة ك الحاؿ ىذه، المحظة " كلػ. أداة لمحكار الفكرم، ك الحضارم، تنمي التكاصؿ السممي بيف بني البشر
فاتحة بذلؾ السبيؿ ألخبلؽ الضيافة المغكية الميفضمة إلعادة بناء الكحدة الجامعة لتعدد الخطاب اإلنساني، 

(l’hospitalité langagière  ".(19)  الترجمات المتكررة لؤلعماؿ اإلنسانية " ريككر"ك ىذا ما يبرر حسب
ك لكؿ عصر ترجمتو القائمة عمى فيـ العمؿ بحسب التجارب الفكرية كاإلدراكية . الخالدة عبر عصكر متعاقبة

 . (20)بالمعنى التاريخي ك االنطمكجي ك االبسمكتكجي  ك ىذا طبعا. لذلؾ العصر
ىي التي تباشر فيـ النص كمساءلتو، بكساطة  (interprétation)إفٌ  الترجمة، كىي عممية تأكيؿ كتفسير  

قراءة نص ما مف أف تيصطنع عمى الدكاـ " كعميو فبلمناص لػ . كىك فعؿ ىيرمينكطيقي باألساس. فعؿ القراءة
 (présupposés)اخؿ تقاليد، أك داخؿ تيار فكرم حي، الذم يطكر المسممات داخؿ طائفة، د

 . (21) ("éxigences )  ك االقتضاءات  [المفترضات] 
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مف المترجـ أف يمسؾ بخيكط النسيج النصي لمعمؿ المزمع ترجمتو، بحيث يقؼ في اآلف " ريككر"كليذا ينتظر 
لغكم مف جية ك انفتاحو عمى مرجعو الذم يسمح بتجاكزه  نفسو،عمى جدلية انغبلؽ النص عمى نفسو ضمف بناء

كىي العممية التي يسمييا عمماء النص  بتحييف . إلى دالالت جديدة يسمح بيا السياؽ مف جيةأخرل
"  ريككر" ، كىي الخطكة األكلى ك األساس نحك تأكيؿ النص كتفسيره عند (actualisation du texte)النص

 كأشيائو؟  فما مكقع الترجمة مف تأكيؿ النص، أك باألحرل ما مكقعيا النص. ءهأم التي تيرجع لمنص أشيا
 : النص" شيء"الترجمة ك . 3

 ":ريككر"النص ك النصية عند . 1.3
فأما البعد المغكم، فقد . البعد المغكم أك المسنياتي ك البعد الداللي: النص  مف جانبيف ىما " ريككر"يعتبر 
المغة تعتمد عمى "القائمة بأف " لكميات المغكيةا"حكؿ ( E.Benveniste" )بنفنيست"نظرية عمى " ريككر"استند فيو 

حيث يتكلد المعنى مف . ك كذا االنقساـ إلى األجزاء المككنة نكعيف مف العمميات، ك ىما االندماج في كميات أكبر،
الفكنيـ، المكسيـ : مى الكحدات اآلتية ك مف ىذا التصكر نحصؿ ع (22)العممية األكلى، ك الشكؿ مف العممية الثانية

(Lexème)عمما أف الكحدة األعمى، ال تعني مجمكع الكحدات الدنيا، بؿ ىي شكؿ مميز في . ، الجممة، ك النص
ك ىك بيذا، ذك استقبللية    .ك أما البعد الداللي، فيتمثؿ في النظر إلى النص عمى أنو كؿ متكامؿ(. 23)حد ذاتو

 حينا( 24) ،(La chose du texte)شيء النص " "ريككر"، ك تصكرات، يطمؽ عمييا فيما يتضمنو مف رؤل
كعف طريقة ممكنة  يتكمـ النص عف عالـ ممكف"حيث . حينا آخر( 25)(Le monde du texte)كعالـ النص 

( 26)"يكجد بيا المرء ذاتو فيو ك أبعاد ىذا العالـ يفتحيا النص ك يفضحيا معا النص نفسو
. 

لنيسـٌ نصا كٌؿ خطاب مثبت بكاسطة :" معرفا النص بقكلو" ريككر"؟ يجيبنا " ريككر"لنص الذم يعنيو لكف ما اك 
أك بتعبير آخر، النص خطاب مكتكب؛ ك الكتابة ىي  عماد النص ك شرط كجكد   (27) ( "l'écriture)الكتابة 

ك نياية، ىي الكتابة  المنشئة لعالـ النص بداية" ريككر"ك لكف الكتابة  التي يزعميا . الخطاب مرقكما أك مسطرا
 .(28)، الكتابة الخط(trace)األثر 
. لمنص، عف طريؽ مقارنة يعقدىا بيف الكتابة كالكبلـ مفيكمو لمكتابة الذم ىك مفتاح نظريتو" ريككر"يناقش ك 

أنو يمكف نسج " ريككر" يرل " الكائف البشرم يتكمـ"، (H.G. gadamer" )جادامير. ج.ىػ"فعمى منكاؿ مقكلة 
فالكتابة بيذا الطرح صنك الكبلـ، ال تقييد لو فحسب، كما يعتقد ىذا ". ينكتب"بؿ " الكائف البشرم يكتب"عبارة 
" ريككر"حيث يرل .  (29)"أف التثبيت بالكتابة يحدث مكاف الكالـ نفسو أك بدال منو"ذلؾ . كثير مف الناسالرأم 

فإف فارقا جكىريا يفصؿ بينيما  أٌف الكبلـ ك الكتابة، ك إف كانا يشتركاف في نقطة أساس، ك ىي إرساؿ رسالة ما،
     ؿ الرسالة عف متكمميا، كعف مقاميا المبدئي،  يفص(distanciation)ما تجمبو الكتابة مف التنائي " ىك ك 

 instances de la)بيد أف المكقؼ الكبلمي الحكارم تتعاضد فيو ىيئاتو . (30)كعف المرسؿ إليو األكلي

parole) (31)
. 

كاف األمر كذلؾ بيف الكبلـ ك الكتابة، ففيـ الكتابة فاعمة بالخطاب، ك ما شأف ىذا األخير بيا ك الحاؿ  فإذا 
أٌف الكتابة تحررت، مف " ريككر"يرل  .(32) أننا نعمـ، أٌف الخطاب نشاط لغكم ألفراد مندرجيف في سياقات معينة ؟

كمف  (33)"ك ىك ما يعد عقدا لميبلد النص. بلـ نفسوك أخذت تحتٌؿ مكاف الك   ككنيا مجرد نسخ لعبلمات الكبلـ
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الخطاب يعتبر "فػ. المبٌرر العممي، لعبلقة الكتابة بالخطاب (l'intention)ىذا فالكتابة معنية أصبل، بالقصد 
 . ك تعتبر الكتابة بيذا استبداال لمحكار الشفكم (34)"قصدا لمقكؿ ك الكتابة تسجيبل مباشرا ليذا القصد

 :النص القراءة/الكتابةالنص .2.3
فالكتابة ك ىي نسؽ مف .. بالكتابة دكف الكبلـ يدخؿ ، مف باب اىتمامات الرجؿ الفمسفية" ريككر"إفٌ  اىتماـ 

بحاجة إلى آلية تفؾ رمكزىا بحثا  (35)تضمف لمخطاب دكامو ك لمنص ديمكمتو ما بقيت الكتابة( traces)اآلثار 
مخصكصة، حيث أف " القراءة -الكتابة" بيد أٌف العبلقة (. Lecture)راءة عف ذلؾ القصد، ك ىذه اآللية ىي الق

النص الميٍنتج " ك ىكذا يغدك . غيابا يحصؿ لممؤلؼ ساعة قراءة ما كتب، ك غيابا يحدث لمقارئ كقتما كتب ما يقرأ
صؿ أحدىما يسمع احتجابا مزدكجا لمقارئ ك المؤلؼ، ك بيذه الكيفية يصبح بديبل لعبلقة الحكار التي تربط تكا

 . (36)"اآلخر
النص ال يخمك مف إثارة إشكاالت عدة، سكاء عمى الصعيد " ريككر"غير أف ىذا التشخيص الذم مٍكضع بو 

كالداللة ( sens)ك لعؿ مصدر تمؾ اإلشكاالت، ىك قضية المعنى . المسانياتي، أك الفمسفي ك الييرمينكطقي
(Signification .)ك لندع . المعنى المفظي لمنص ك القصد الذىني لممؤلؼ: ما يمكف أف نطمؽ عمييما أك
إف قدرة الخطاب عمى اإلحالة إلى الذات المتكممة في الخطاب : " يعالج اإلشكاؿ مف زاكيتو حيث يقكؿ " ريككر"

معنى النص  لكف قصد المؤلؼ ك […]المنطكؽ سمة بدييية، ألف المتكمـ ينتمي إلى سياؽ القكؿ المتبادؿ
ك ىكذا تفمت كظيفة النص مف األفؽ المحدكد الذم  […]يكفاف عف التطابؽ ك التمازج في الخطاب المكتكب

 . (37)" أكثر مما كاف يعنيو المؤلؼ حيف كتبو[ بفعؿ القراءة] يعيشو مؤلفو، ك يصبح النص يعني 
االستقالؿ "تأكيميتو النصية، ك ىك مبدأ بيذا الطرح، يؤسس مبدأ أساسا ك جكىريا قامت عميو " ريككر"ؼ

( 38)" حالة خاصة مف الفيـ، الفيـ حيف يطبؽ عمى تعبيرات الحياة المكتكبة"، حيث يغدك التأكيؿ "الداللي لمنص

 . (39) (Ecrire la lecture" ) كتابة القراءة" لقراءة أك عمى حد تعبير بارت ( ثانية)كيصبح الفيـ حينئذ كتابة 
 " :ريككر"الترجمة عند حدكد . 4

 :حمـ الترجمة الكاممة 1.4
يتكمـ " فيك ك الحاؿ ىذه . يتجمى لنا النص مما سبؽ عرضو، أنو حٌماؿ أكجو، ال يقؼ عند معنى كاحد بعينو

كلذا فإٌف االعتقاد في إمكانية كجكد ترجمة   (40)" عف عالـ ممكف، ك عف طريقة ممكنة، يكجو بيا المرء ذاتو فيو
ذلؾ أٌف المعنى الذم تصب الترجمة عميو . أمر غير كارد مطمقا( Traduction littérale)حرفية تامة أك 

ك عمى ىذا ال . اىتماميا، ال ينبثؽ مف المفظ في حد ذاتو، بؿ ىك نتاج حكار المفظ مع المكقؼ ك الفكر ك الكجكد
 . (41) ..."جكد ك التجٌميبكصفيا كسيمة تعبير أك إبالغ، بؿ بكصفيا الك " إلى المغة " ريككر"ينظر 
ك النص في ىذه الحالة في  (langage pur" )المغة الخالصة"ككف المغة بيذا البعد الييرمينكطيقي، ىي ك 

أٌف لممترجـ دكرا، غير ذلؾ الذم ييناط بو في العادة، كىك أف " ريككر"ك عميو يرل . تجاكز سرمدم لمقصد صاحبو
اتب ك القارئ،  كىك  بيذا يضطمع بدكر محكرم بيف  الثقافات  بيف الك( médiateur)يمعب دكر الكسيط 
الترجمة تأبى أف تككف مجرد عممية نقؿ مف لغة إلى لغة، إلى أف تككف " كىذا ما يجعؿ . كالحضارات االنسانية

الكائف البشرم الذم ال يتكقؼ عف فعؿ  ىذا. (42)" في التاريخ[ البشرم] عامؿ تأسيس النطكلكجيا فيـ الكائف 
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فحدكد الترجمة إذا ليست قيكدا، بقدر ما ىي انعتاؽ نحك تحقيؽ الكظيفة العممية . الفيـ؛ فيـ العالـ، ك فيـ نفسو
 .لمنصكص، ضمف التفاعؿ الحضارم اإلنساني، الذم يعد بكابة الييرمينكطقيا نحك العالمية

 (l'équivalence sans identité)التكافؤ بال ىكية  2.4
إلى التطكر، ىك البحث المقارف في التغيرات ( traductologie)لعٌؿ أىـٌ عامؿ دفع بعمـ الترجمة 

( l’équivalence)كىك البحث المتمثؿ في مقدار مستكل تكافؤ . كاالختبلفات القائمة بيف الترجمة ك األصؿ
فكـ مف حبر ساؿ في ىذه  (.texte de départ)، قياسا بنص االنطبلؽ (texte d’arrivée)نص الكصكؿ 

القضية، ككـ مف صفحات ديبجت في منا قشاتيا منذ سبعينيات القرف الماضي إلى يكمنا ىذا، ك إف شيدت الكتيرة 
 .مسارا تنازليا

" كحدتي ترجمة"بيف " الخطاب"عبلقة التماثؿ المكضكعة في "بأنو ( équivalence)يعرؼ التكافؤ ك 
(unités de traduction )فالتكافؤ . (43)"لمغات مختمفة حيث تصبح الكظيفة الخطابية مماثمة أك مماثمة تقريبا

ك بما أف تحقيؽ . ضالتو لبمكرة نظريتو في الترجمة" ريككر"أك التماثؿ يتمكقع في الخطاب، ك مف ثـ كجد فيو 
    التي تصبح عممية، بؿ كظيفية المماثمة بشكؿ كامؿ متعذر لؤلسباب المذككرة آنفا، فإٌف المماثمة بالتقريب ىي 

(fonctionnelle .) ك الحاؿ أف . (44)"الفارؽ يستحيؿ تجاكزه بيف ما ىك خاص ك ما ىك أجنبي"ذلؾ أف
، ك ىذا مع (texte de départ)نص االنطبلؽ " معنى" مع   -بالتقريب -التكافؤات، لـ تيكضع إال لتتماثؿ

 يستند إلييا نص االنطبلؽ، إضافة إلى مراعاة تحقيؽ شركط التكاصؿمعرفة ميحيطة، بالمغة ك الكقائع التي 

 .(45)(texte d’arrivée)ككظائفو لدل نص الكصكؿ 

: إلى الحديث عف إشكالية ثنائية" بكؿ ريككر "كعمى ىذا الفيـ لمترجمة مف حيث طبيعتيا، ككظيفتيا دلؼ 
أٌف ىذه القضية " ريككر" كيرل . سة الترجمية ذاتياخيانة  باعتبارىا معضمة عممية، قائمة في قمب الممار /أمانة

المتكاجد فكؽ "  المعنى نفسو" صادرة عف عكز لمعيار مكثكؽ فيو، ك ىك ما يطمؽ عميو في أكساط المترجميف بػ
متعذر الكقكع، تبقى الترجمة الجيدة عند " المعنى نفسو" ك لكف بما أٌف ىذا . (46)كبيف نص األصؿ كنص الكصكؿ

تكافئ ميفترض، غير مؤسس عمى ىكية لمعنى قابؿ لمبرىنة عميو، " ىي التي يكفييا الحصكؿ عمى ،"ريككر"
(47)" (.identité)تكافؤ بالىيكية 

. 
قرابات ثقافية تخفي في طياتيا الطبيعة " في ىذا المجاؿ  المماثبلت التي ليا "  ىكية " بكممة "  ريككر"يريد ك 

التأثير الفكرم كالثقافي المماثبلت في لغة االستقباؿ أك لنقؿ في ثقافة االستقباؿ  ك يككف لتمؾ( 48)"الحقيقية لمتكافئ
ك ىكذا يصبح معنى . (49) (comparatisme constructif" ) المقارنة البناءة "ىذا ما يطمؽ عميو نفسو، ك 

 .متبلئما مع نظريتو في التأكيؿ" ريككر"التكافئ ببل ىكية الذم اقترحو 

األصمية، ك لذلؾ أصبحت ميراثا إنسانيا مشتركا، " التكافؤات"عيفي عف مصادر تمؾ المماثبلت أك كبما أنو قد 
فقد  فقدت جراء ىذا ىكيتيا األصمية، ك غدت ممكا مشاعا لئلنسانية جمعاء، كيحؽ لممترجميف جميعيـ تبنييا 

 .تمؾ" فؤات ببل ىكيةالتكا"لكؿ ( Glossaire)إلى إنجاز مسرد " ريككر"ك ليذا يدعك . عمى حد سكاء
، (équivalence conceptuelle)كمف بيف العقبات التي تعترض طريؽ المترجـ أيضا التكافؤ التصكرم 

حيث يتعيف عمى المترجـ، (. texte source)كىي العقبة التي تينسب في غالب األحياف إلى النص المصدر
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كباختصار، ىكية النص المصدر التي . الخ...كجية،ىذا النص مف بناءات ثقافية كأيديكل"  كاقع "الحرص عمى نقؿ
تيعدُّ مف أكبر الرىانات التي يطمب مف المترجـ أف يأخذىا في الحسباف، ك التي تعكس بقميؿ أك بكثير حجـ 

    .مسؤكليتو األخبلقية في عممو التُّرجمي
 بالتكاصؿ بيف مختمؼ ثقافاتقد فتح بابا يسمح " بكؿ ريككر"، يككف " التكافؤ بال ىكية" كباقتراحو لفكرة 

متجاكزا بذلؾ فكرة تعالي ك ىيمنة ثقافات عمى أخرل أك لغات عمى أخرل تبعا . كحضارات العالـ قديميا ك حديثيا
فإف   ، دافعا لمقاء الثقافات،" ريككر" عند " األجنبي"ك إذا كاف فيـ اآلخر . لمنظرية العرقية الذائعة الصيت حينيا

التي يتمقاىا المترجـ في الكقت ( feed back)بكساطة فعؿ الترجمة، ىك التغذية الراجعة فيـ الذات الذم يتـ 
، التي تنظر إلى الترجمة عمى أنيا إحدل العناصر األساس (Skopos" )سككبك"ك تمؾ ىي إذا نظرية اؿ. نفسو

 .(communication interculturelle)ثقافي  لمدينامية الثقافية المحققة لمتكاصؿ البيف
 

  :   خاتمػة
( hospitalité langagière" )الضيافة المغكية"  ىي  عبارتو الشييرة  ،"ريككر"كلعٌؿ أىـ فكرة خرج بيا 

أٌف متعة السكف في لغة اآلخر، تعكض بمتعة " حيث . التي ىي عنده كاحة المترجـ، التي يجد فييا سعادتو
ىك مف ال يقنعو السكف في لغة " ريككر"فالمترجـ الجيد عند ( 50)." استقباؿ كالـ األجنبي في البيت الخاص

 .كاحدة، بؿ يجد سعادتو في استضافة  لغة اآلخر، ك يسمح لو بالتعبير عف ذاتو، ك بمغتو

الترجمة مف   قضية" ريككر"كبيذا نقؿ . كما يمكف لممترجـ في الجية المقابمة أف يعبر عف ذاتو بمغة اآلخر
كفمسفية  إشكالية فكرية ، كىي(traduisible/ intraduisible")المتعذر ترجمتو/ لمترجمة القابؿ" إشكالية ثنائية

بالماىية كالجكىر، إلى حقؿ عممي كتطبيقي مشيكد كمممكس بؿ ك معيش؛ كىك بناء المماثبلت 
(construction des comparables .) كلتصبح الترجمة كفؽ ىذا التصكر ذات تكجو عممي ممارساتي، بدال

 . أف تبقى  تراكح مكانيا، في ميداف الطركحات النظرية مف
ف كاف لـ يرسـ خريطة لترجمة تطبيقية، فحسبو، أنو عالج المكضكع بفكر عممي ك عممي، فتح " بكؿ ريككر" كا 

ك لقد كانت آراؤه النظرية كمقترحاتو العممية بمثابة الخطكة . بو مجاال خصبا ككاعدا لترجمة كظيفية تخدـ اإلنسانية
النكعية التي ساىمت في خمؽ بعد جديد لمكساطة بيف الثقافات اإلنسانية التي جعميا أقدس ميمة لمترجمة كأنبؿ 

كما كاف يحمك لفقيد ( l'auberge du lointain" )مقاـ البيعد" ك حسبو أنو أعاد ترتيب بيت . رسالة لممترجميف
 .الترجمة أنطكاف بيرماف إطبلقو عمى الترجمة
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 -عند البرٌدكنيقراءة في تشكيؿ الكفاءة الٌنٌصٌية  -تجميات التناص في الخطاب الشعرم 

 رشيد شعالؿ .د

 قسـ الٌمغة العربية كآدابيا
 قالمة – 89=5مام  >جامعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :تأسيس  
الممٌكف الخفي الذم تصاغ في مداره المصطمحات  –كال تزاؿ  –الفكرية / قد كانت المرجعيات الثقافية 

فكاف مف الطبيعي أف يتنٌكع المفيـك بحسب النزكع . كالمفاىيـ، كفي إطاره أيضا تتشٌكؿ الظكاىر كالمذاىب كتينع 
 .المعرفي مف ناحية، كبحسب المحٌصمة الثقافية التي تشكؿ المفاىيـ مف ناحية ثانية 

ٌف التجربة المسانية بما ىي ت جربة اجتماعية تكاصمية طبيعتيا االكتساب كالٌتجٌذر في المجتمع، فإنيا إذ كا 
ف كانت تتأٌدل مف خبلؿ الذات  . ، كمف خبلؿ المشاعر الشخصية (الفرد ) تتشٌكؿ إنما تتشٌكؿ في إطار خبرة، كا 

ا لكجكده فتكاتره في مف ىنا تجد ظاىرة المثاقفة في إطارىا العاـ، كالتناٌص مف حيث ىك أحد مظاىرىا مبررا طبيعيٌ 
 .المنجز األدبي كالمساني كالنقدم 

محٌصمة تجاذب معرفي فما يفتأ آخذنا في النمك كاالستػكاء شيئا فشيئا، كلـ يبمػغ  –كالحاؿ ىذه  –كاف التناٌص 
عمى مقكلة ذلؾ أٌف التأسيس . تمامو بعدي إطارا معرفٌيا محدكد المعالـ كاألبعػاد بالقدر الذم يدفع إلى المغامرة 

، (1)" كٌؿ نٌص يتشٌكؿ مف فسيفسػاء مف االستشيادات، ككٌؿ نٌص امتصاص كتحكيؿ لنٌص آخر : "  باختيػف
كمف ثـٌ . بديبل لذلؾ (  التناٌص ) الذم كيًجدٍت مف أجمو ، كاستعارت  ( DIALOGISM) الحػكاريةأغفمت مبدأ 

، بعد استقرار المصطمح، خضع لممرجعٌية الثقافية خضكعا كٌمٌيا، ككاف طبيعٌيا أف تتشٌعب  فإٌف تطكير المفيـك
كمع ذلؾ فإٌف ما تـٌ إنجازه في ىذا المجاؿ . الرؤل باختبلؼ منيج الٌدراسة األدبية كاالنتصار لمدرسة دكف أخرل 

 ممخص

يتٌجو ىذا البحث صكب الدراسة الٌنصية التي تتعامؿ 

مع مدكنة شعرية في إطارىا اإلجرائي، كتيعٍنى 

حدثا لسانيا تكاصميا بدراسة ظاىرة التناص باعتبارىا 

يتشٌكؿ بنيكيا كجماليا عمى أنحاء مف التشكيؿ؛ إذ 

تكتسب الممفكظات فيو القابمية لبلنتظاـ فاالنسجاـ 

 .تمامو فيتحٌقؽ غرضو التكاصمي إلى أف يبمغ النصٌ 

 

Résumé 
En partant de l’idée que l’intertextualité 

constitue un acte linguistique 
communicatif, cet article propose une 

étude textuelle d’un corpus poétique. 

Effectivement, Cette intertextualité est 

considérée comme étant une entité 
structurelle et esthétique composée de 

plusieurs façades et éléments qui, le long 

de sa progression, gagne en matière 

d’acceptabilité, d’agencement, de 

structuration et de cohérence jusqu’à 
l’aboutissement final du texte. Ce dernier 

se cristallise, en fin de compte, autour 

d’un ultime objectif qui est 

"communiquer". 
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ليذا فإٌف . " بقدر ما يجب أخذه عمى أٌنو ركافد متكاممة مع غيرىا عمى طريؽ البحث ال يمكف عٌده خطبل معرفٌيا 
ـٌ التأليؼ كٌؿ نٌص تأكيمي أك كٌؿ نٌص إبداعي مزيج مف تراكمات سابقة بعد أف خضعٍت   أىٍكصؿي  (2)" لبلنتقاء ث

. مف منابع ثقافية متعٌددة مف االقتباسات التي تنحدر " ؛ إذ ليس النٌص عند بعضيـ إال نسيجا التناصبظاىرة 
 .  (3)" كأٌف الكاتب ال يمكنو إال أف يقٌمد فعبلن ما ىك دكما متقٌدـ عميو دكف أف يككف ذلؾ الفعؿ أصيبل عمى اإلطبلؽ

كأبعػاده الفمسػفية كالفكريػة؛ " معًمننػا عػف ظػركؼ نشػأتو (  التنػاص) لقد نٌبو محٌمد مفتاح إلى خطػكرة المصطمح ك 
ككانػػػت . االعتػػػراض عمػػػى المؤٌسسػػػات السياسػػػية كالثقافيػػػة كالعمػػػـك الٌرائجػػػة : فػػػالمفيـك نشػػػأ فػػػي ظػػػركؼ اعتراضػػػية 

، كالتنػػاٌص فيػػك مػػف زمػػرة ىػػذه المفػػاىيـ ..شػػعارات المرحمػػة ىػػي القطيعػػة، كاإلبػػداؿ، كاالبسػػتمي، كالفكضػػى كالعمػػاء 
 . (4)" الثكرية 

مسػفي كاإليػديكلكجي لنشػأة الظػكاىر الفكريػة بمػا ىػي المجػاؿ األمثػؿ مف الضركرم التأكيػد عمػى أىميػة المنػاخ الف
السػػػتيعاب مفاىيميػػػا ك مصػػػطمحاتيا عمػػػى النحػػػك األمثػػػؿ؛ فمقػػػد كػػػاف التكجػػػو إلػػػى الػػػنٌص حقيقػػػة تاريخيػػػة ناىضػػػت 

تجسػػيد الكاقعٌيػػة كاالعتبػػارات اإليديكلكجيػػة مكتفيػػةن بأيديكلكجٌيػػة الػػنٌص، كمػػف ثػػـ فإنيػػا عمػػى صػػكرتيا التغييريػػة ىػػذه 
لظاىرة أصيمة في التمػٌدف اإلنسػاني؛ باعتبػار نػزكع اإلنسػاف إلػى التغييػر فطػرةن؛ كلكٌنػو التغييػر المؤسَّػسي الػذم يتفػٌرع 

كمف ثـٌ ال يمكف البتة أف نتصٌكر ضربا مف اإلبداع خارج إطػار التػراكـ . عمى المكركث الثقافي مف  دكف القطيعة 
ار األكلػػيف نػػكادري تػػدٌؿ داللػػة صػػريحة عمػػى المثاقفػػة كمحػػاكرة اآلخػػر، كاألخػػذ أخبػػ ؛ ففػػي(5)المسػػتثمر آلٌيػػا المعرفػػي 

حقيقػة اجتماعيػة كلسػانية  التنػاٌص كالعطاء؛ باعتبار سٌنة التكاصؿ االجتماعي في شٌتى المياديف؛ مٌما يجعؿ ظاىرة 
ػكري تعاطييػا  ٌنمػا األمػر يتعٌمػؽ . كمعرفية كيفما كانت أشكالييا كصي اآلخػر، ككيفيػات امتثػاؿ ذلػؾ بتقنيػات اسػتدعاء كا 
.  (6)كعمػػى الػػٌدارس، إزاء ذلػػؾ، أف يقػػؼى عمػػى خصكصػػيتيا بعمػػؽ . فػػي الػػنٌص خصيصػػةن لفظٌيػػةن كأسػػمكبيةن كنٌصػػٌيةن 

  . (7) دك بكغراندفميست ىذه الظاىرة في نياية المطاؼ إال تجسيدا فردٌيا لخبرة سابقة عمى مذىب 

ع الػػذكات اإلنسػػانية المتعامػػؿ معيػػا، كمػػف ىنػػا يكتسػػب اجتماعيتػػو إٌف الػػنٌص كاإلنسػػػاف ذات منتزعػػة مػػف مجمػػك 
التصحيفٌيػػػػػػة ( كريسػػػػػتيفا ) ككػػػػػذلؾ الػػػػػنٌص الػػػػػذم يتمتٌػػػػػع بخاصػػػػػية جكىريػػػػػة ىػػػػػي التػػػػػي تسمييػػػػػػا . بتمثيػػػػػؿ فػػػػػردٌم 

(Paragrammatisme  " ) متعػػٌددة داخػػؿ الرسػالة الشػػعرية التػي تقػػٌدـ نفسػػيا ( معػاني ) أم امتصػاص نصػػكص
. النيايػة نٌصػا لػو خصكصػياتو الفرديػة ؛ لتظيػر فػي (8)" ى معػيَّف باعتبارىا مكٌجيػة مػف طػرؼ معنػمف جية أخرل 

أضػؼ إلػى ذلػؾ اعتمػاده . كلكٌنو يسػرم فػي إطػار منظكمػة القكاعػد الضػابطة ألكجػو االسػتعماؿ فػي دكرة التخاطػب 
إٌنػو، بأبسػط تعبيػػر، . لضػكابطالرصيد المغكم المستعمؿ لدل الجماعة، فيكتسب صفتو االجتماعيػة مػف خػبلؿ ىػذه ا

 :نشاط لساني تكاصمي في إطار الثكابت المغكية، كمف ىنا أيضا يكتسب اجتماعيتو عمى مستكييف 

 . يتعٌمؽ بتأليؼ األلفاظ كتعالقيا فيما بينيا بشكؿ يضمف ليا االنسجاـ في البناء كالقبكؿ في التكاصؿ :  أفقي

عؿ معو بأشكاؿ يقتضييا المقػاـ كتبيحيػا سػنف القػكؿ، كلكػٌف لىبكسىػيا اآلنيػةي يمتٌد إلى محاكرة السابؽ كالتفا:  عمكدم
 .  عمى ما يريد صاحب الٌنٌص 

يحسػػػف أف نؤٌكػػػد أٌف ظػػػاىرة التنػػػاص عيًرفػػػت فػػػي التػػػراث العربػػػي بصػػػكر مختمفػػػة عنػػػد النقػػػاد كالببلغيػػػيف؛ باسػػػـ 
 يمكػف (9)كىناؾ أضرب كثيرة مف البػديع ...  كغير ذلؾ السرقات كالمعارضة كالتضميف كالكناية كاإلشارة كالحكاية
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 التكرية كالتعميػة كاإللغػاز كالتكليػد كحسػف االتبػاع كالمػكاردةأف تيٍحسىبي عمى التناص باالصطبلح المعاصػر شػأف 
سػابؽ كالحػؽ، كقػد اتجيػت فػي التػراث العربػي فػي : كغيرىا، مٌما يٌتسػع لمعنييف كأسػمكبيف كسياقيػػف فػي الكقػت نفسػو

كيرجع السبب في ىذه النظػرة إلػى نشػاط الػذاكرة العربيػػة . ارم يستحسىفي أحيانا كيستيجىفي في أحياف أخرلمسار معي
التػػي سػػعت إلػػى اإللمػػاـ بالرصػػيد الشػػعرم، حتػػى لػػـ تفسػػح مجػػاال لتػػكاتر الخػػكاطر كتشابيػػػو األحػػكاؿ كالسػػياقات، كػػي 

 .تتكٌلى التأكيؿ كتتدٌبر المقامات 

نمػا لقد ساد استخداـ التناص ل دل ثٌمة مف الدارسيف األكربييف كلكنيـ لـ يتكٌصمكا إلى تعريػؼ شػامؿ أك مكٌحػد، كا 
لمدارسيـ المسػانية كاألدبيػة التػي (  Epistimologique) اختمفػت فيو مذاىبيػـ قدر اختبلفيـ في الرصيد المعرفي 

 .بمغت مف العمؽ درجة عالية في التنظير

 كيتعػٌدل ذلػؾ.  (10)" بكيفيػػات مختمفػة تعاليػؽي نصكص مػع نػٌص حػدث " نستخمػص مف ىذا ترجيح أف التٌػناٌص 
ف أعيدٍت صياغتو بأشكاؿ مغايرة باختالؼ المقاصد إلى    .كاألغراضالمكتسب بمختمؼ أنكاعو كا 

ة سػػيميكلكجية فػػبل تًعػٌد التنػػاٌص مجػػٌرد بيػد أٌف النظريػػة البنكيػػة، إذ تٌتسػع لممبػػدإ الػػٌداللي ، تعػالج المسػػألة مػػف زاكيػ
نما (  Intrincic)   نٌص داخمي  كعناصػر ( يقيميا التحكيػؿ ) يتضمف إمكانية نسخ أخرل مع بنى متشابية " ، كا 

أٌف التناٌصػٌية " القػكؿ  لػذلؾ أمكػف. (11)" كيشػترؾ فييػا الػنٌص تناصية مف نصكص أخرل تحضر معػا إلػى الػنٌص، 
منػػػذ تحػػػٌدث ... رىا؛ إذ تيٍخًضػػػعي عناصػػػر االٌتصػػػاؿ المغػػػكم لمعصػػػر، كلطبيعػػػة التغٌيػػػر تناٌصػػػيات، كىػػػي بنػػػت عصػػػ

كاالقتبػاس، حتٌػى صػارت حيػاة المػكركث النٌصػي عمػى لسػاف الشػاعر المعاصػر " التضػميف " عف الببلغيكف العرب 
  .(12)"المكنكنة في باطف الٌنٌص  االستدعاءاتبمثابة 

 :مظاىر التناص في شعر البرٌدكني 

مرجعيػػة ثقافيػػة خصػػبة كمتنٌكعػػة، لعػػٌؿ أىميػػا احتضػػاف الػػنص الشػػعرم  البردكنػػييعٌضػػد الخطػػاب الشػػعرم عنػػد 
لنصػػكص أخػػرل تسػػاكقيا داللػػة حينػػا، كتركيبػػا حينػػا آخػػر، كسػػياقا مػػف ناحيػػة ثالثػػة، كىػػي فػػي ىػػذه األحػػكاؿ جميعػػا 

مرجعية الثقافية تتسع لمرصيد التراثػي اتسػاعا عمى أٌف ىذه ال. تشٌكؿ النٌص الحالي ليستكم، بعد ذلؾ، جمالٌيا كدالليا
 . شامبل، كال تتكئ عمى الحاؿ إال ما تعٌمؽ منيا باألحداث

طبيعية صاحبت اإلنساف منذ عيكد التكاصؿ األكلػى؛ كلعػٌؿ فػي ىذه الظاىرة البارزة في خطاب البردكني ظاىرة 
 :(13)( خفيؼ ) و، حيث يقكؿ قكؿ امرئ القيس قديما ما يختصر سردا  تاريخيا ال يتسع المقاـ ل

 ما أرانا نقكؿ إاٌل معارا       أك معادا مف قكلنا مكركرا

الحػػدث المغػػكم لػػيس منبثقػػا مػػف تكالػػدم ، إٌف " محمػػد مفتػػاح، فيمػػا أثبػػت مػػف مقٌكمػػات الػػٌنٌص أٌنػػو، " لػذلؾ أثبػػت 
نمػػا ىػػك متكٌلػػد مػػف أحػػداث تاريخيػػة كنفسػػانية كلغكيػػة  .  (14)" ث لغكيػػة أخػػرل الحقػػة كتتناسػػؿ منػػو أحػػدا... عػػدـ كا 

   . (15)" أف النصكص إنما تكتب بحسب رأيو في إطار خبرة سابقة " بقكلو  بكغراندكلعؿ ذلؾ ما كاف يعنيو دك 
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ذا كػػاف عبػػد اهلل البردكنػػي لػػـ يحػػرز السػػبؽ فػػي محػػاكرة النصػػكص السػػابقة، إال أٌف األمػػر عنػػده يتعٌمػػؽ بطريقػػة  كا 
لنٌص في خطابو الشعرم، مما يعطيو بعدا دالليا كثيفا، كبعدا جماليػا عمػى قػدر كبيػر متميزة تٌتصؿ بكيفية تأصيؿ ا

 .باإلضافة إلى تكاتر الظاىرة بشكؿ كبير جٌدا . مف اإلثارة 

آخذ في تقنية تٌتسع كتضيؽ، بحسب ما يقتضي مقاـ االستعارة كالمضمكف،  البردكنيكعميو فإف التناص عند 
كمجرل النمكذج اإليقاعي الذم يؤٌطر النٌص؛ فيسفر عف بنية نٌصٌية مزدكجة الخطاب، كذلؾ ما تحٌدده األشكاؿ 

 :اآلتية

 ( :عالقة االحتكاء ) تناص منفصؿ  – 5

كلكنو محكـك بداللة جديدة، تجعػؿ النص القديـ أشبو ما كفيو يستدعي النص السابؽ فيكظفو تكظيفا صريحا 
أكلى : يككف بصكرة كنائية أك استعارٌية، كىنا تبدك قيمة التناص جماليا حيف يتكٌزع المتمقي بيف قراءتيف

كيٌتسـ ىذا النكع . ؛ مف حيث مخالفتو التكٌقع كسرياف النص في حاؿ غير ما كانت عميو (سطحية كعميقة)كثانية
صكص بالمركنة التي تييئو إلى التكيؼ مع سياقات جديدة مغايرة في الزماف كالمكاف، مف حيث ىي ضرب مف الن

رنا بنيتىو كدالالًتو ىذه النظرة اقتضت منا أف ندرس . مف التفاعؿ مع المكركث الثقافي الذم يطفك عمى الٌنٌص مؤزّْ
 :التناٌص المنفصؿ مف جيتيف 

، كىي حالة مف التناٌص التي يككف (كبلىما شعر ) بؽ مف جنس النص البلحػؽ متعٌمقػة باستدعاء نٌص سا:  أكلى
 . التفاعؿ فييا مع السابؽ مطمقا 

يعمد فييا الشاعر إلى إخضاع النٌص السابؽ إلى الكزف الضابط لمنٌص ليتحقؽ بعد ذلػؾ تكامػؿ فػي تفاعػؿ :  ثانية
يقاعٌيا   .النٌص نحكٌيا كلفظيا كدالليا كا 

 :(16)( طكيؿ ) منو قكؿ البرٌدكني :  الشعرم  تكظيؼ النص –أ 

 (إذا لـ يسػالٍمؾ الٌزمافي فحػاًرًب :    )  كماذا ؟ كأنسانا الحكاياًت مٍنًشده 

فيػك، إذف، الكسػيط التركيبػي (  ميٍنًشػده  )نحكٌيػا كمنطقيػػا ىػك الكاسػطة  فاًعػؿأٌدل إلى حدكث التنػاص في ىذا البيػت 
كقػد سػرل ( .  منشػد) ص في ىذا البيت تقميدم كذلؾ لتعالؽ النصػيف بكسػاطة ىػي كالتنا. الذم ربط بيف النصيف 

خطاب التناٌص ىاىنا في صكرة مف اإليياـ؛ مف حيث كػاف الشاعػػر ييػدؼ إلػى تعميػة مػا ىػك بصػدد التعبيػر عنػو 
المباشػر داخػؿ إيياما لممتمقػي (  أنسى )كقد أدل دكر التضميؿ كالتعمية الفعؿ .  ( المنشد )فنسب الفعؿ إلى غيره 

 .النٌص بالمسالمة  
 :(17)( بسيط ) كمنو أيضا قكؿ الشاعر 

 (يا دار مٌيةى  بالعمياء  فالٌسنػًد :      ) ما زٍلتى  تجتٌر ذكراىا ؟ كأنٌشدىا 

و يعٌمقػو أراد الشاعر في ىذا البيت لمتناص أف يسير فػي اتجػاه الحفػاظ عمػى الػنٌص القػديـ مػف حيػث بنيتػو، كلكنػ
عمى سبيؿ الحكاية، كتركيبا قاـ التناص عمػى كسػيط لفظػي ممثػؿ فػي ضػمير  حاالنحكيا بالنص الحديث؛ إذ جعمو 

؛ الػذم عينػي -سكراف كشرطي ممػتحو : عنكاف النص  –(  سكراف )الممثّْؿ بدكره لمشخصية مكضكع الننٌص المتكمـ 
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كلكف الخطػاب مػا ينفػٌؾ قائمػان عمػى التعميػة؛ ممػا يػكىـ . فسو في الكقت ن(  كأنشيديىا )بدكر الفاعؿ كالمنتج لمحدث 
 (.الشرطي كالسكراف الممتحي / السائؿ كالمجيب ) بعدـ التكاصؿ بيف طرفي الخطاب داخؿ النٌص 

 :(18)( كافر ) كقكلو 
 تىنىاكيرى   اضطعاني(  فأٍعمفيا   أال  لٍيت  المحى  كانت  حشيشا) 

... ... ... 
 أتٍيتى  ميزىًامنان ، كمضى زىمىاني  "معاكية  بف  صخػرو أال  اىٍبمٍغ  " 

 :(19)( خفيؼ ) كقكلو 
 أمُّ نٍجـو  لو  بأخرل انشغاؼي ؟ "أيُّيا  المنًكحي  الٌثرٌيا سييال " 

فأمػا التنػاص فيٌتصػؿ بازدكاجيػة . كالتكريػة مػف جيػة ثانيػة . التنػاٌص مػف جيػة : يجمع البيت بيف سمتيػػف نٌصيتيػػف 
ثػارة المتمقػي جمالٌيػا  الجامعة بيفالخطاب  ، لتكثيػؼ الداللػة كا   كأٌمػا التكريػة فيػي. قكليف في سػياؽ كاحػدو جٍمػعى مجػازو

انعكاس أسمكبي لٌمعب بالمغػة عمػى أٍنحػاء مػف التشػكيؿ، يعكػسي إمكانيػات التركيػب التػي يقكدىػا السػياؽ كالمقػاـ كفقػا 
 .    اجتمع عمى تأديتيا النداء كاالستفياـ لمقتضيات األحكاؿ، كقد أسفر ذلؾ عف داللة تيٌكمية 

 :(20)(رمؿ ) كقكلو 
 "إٌننا  كٌنا  كنٍدماني  جذيمٍو "   ىٍؿ  تقكليف  لقمبي عٍف فمي

  :(21)( بسيط  )تماـ أبي عجز بيت يجرم في سيػاؽ استدعائو لمنصكص الشعرية قكلو كقد ضمف 
 "الٌسمػاء تيرىٌجى حيف تحتجبي إٌف " بارقنا     " أبا تٌماـ " أال ترل يا 

يتجٌمى التناٌص في ىذا البيت بطريقة تقنية يتحٌكؿ فييا األسمكب مف تقرير حقيقة مباشرة إلى االستكاء تشبييا 
ٌقع؛ حيث يجرم المشٌبو بو مجرل إقناعٌيا  ضمنٌيا ًحكىميِّا، كىذا الضرب مف التركيب يقـك عمى المفاجأة كمخالفة الٌتكّّ

ف كانت ذات صمة بسابقتيا الغرض منو ك سب ثقة المتمٌقي، باعتبار الكظيفة النحكٌية قائمة عمى االستئناؼ كا 
ذي عمى الكصؼ لمحالية كىنا تبدك جمالية التناٌص القائمة عمى خرؽ استمرارية الخطاب القائمة . سياقا، كقد تؤخى

نكٌم ال يقٌدره المتمقي بمفظ ثابت؛ إذ برابط مع( المرسؿ كالمتمقي : أم طرفٌي الخطاب) عمى الجمع بيف طرفيو 
 . يضطمع بتدبير الربط عمى أنحاء مختمفة متعٌددة االحتماؿ 

إٌف ىػػذا الصػػنؼ مػػف التصػػكير يحظػػى بكثيػػر مػػف اإلثػػارة بسػػبب اختػػزاؿ التركيػػب كاالمتنػػاع عػػف الػػٌذكر الصػػريح 
 .رة مف الناحية الجمالية بخاٌصةلعناصر التشبيو، فإذا تجاكز األمر ذلؾ إلى التناٌص أٌدل إلى تقكية الٌصك 

كالجدير بالمبلحظة فػي ىػذا السػياؽ أٌف البيػت متضػمّْف برمتػو لبيػت أبػي تمػاـ، كلكػٌف التنػػاٌص فػي صػدر البيػػت 
 :رٌكز عمى المعنى  دكف المفظ، فإذا  أخٍذنا بمبدإ الترادؼ فإٌننا نقؼ عمى المساكاة اآلتية 

 

 

 

 بارقىنا" أبا تٌماـ " أال ترل يا = اللٍيػس الًحجػابي بميٍقصو عنؾى لي أم

 
 األمػؿ
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ػػو لقيػػاـ كػػٌؿ مػػف البيتػػيف عمػػى التشػػبيو الضػػمني، مٌمػػا يعنػػي أٌف التنػػاٌص  كالحاصػػؿ أٌف التفاعػػؿ النٌصػػي بػػالغ أكجى
 .شمؿ المفظ كالتركيب كاإليقاع كالتصكير 

 : (22)(متدارؾ ) كمنو أيضا قكلو 

 ؟       شيطاف األعشى أك حٌسػاف ؟.. .شيطػافه أنثى أك ذكػر 

التناص في ىذا البيت يحيؿ مباشرة إلى قكؿ حٌساف، كقد تصٌرؼ الشاعر في الٌنٌص السابؽ بالقدر الذم يسمح 
 .  (23)بينما النٌص األصمي يعتمد الرجز إطارنا إيقاعٌيا. لمبيت كي يتشٌكؿ في إطار المتدارؾ

 (:خفيؼ : )(24)قكؿ الزبيرم( رٍبع البيت ) د كظؼ جزئيا يدخؿ في ىذا الصنػؼ قكؿ الٌشػاعر كق

 "كما حممت يراعي : " مف تشتيي إسكات ذاؾ المغني       حيف غٌنى 

، كعمى ذلؾ فإف ىذه الطريقة في التناص تتمٌيز بالتدرج ( المغٌني )كقد جمع الشاعر بيف النصيف بكسيط ىك 
، فإذا كاف النٌص السابؽ مكصكال نحكٌيا بالنٌص الجديد عمى كعدـ االنتقاؿ المفاجئ مف نٌص إلى ثاف يتٌممو

المفعكلية، فقد كاف فضؿ ىذه التقنية في التناص ميحٌققان نكعا مف االنسجاـ في الخطاب، يراعي تحٌرؾ المتمقي في 
ثانكم  لو دكر ذرائعٌيا عنصرا، يجعمو الشاعر في النٌص إنساف/ فاعؿ النٌص عبر قنكات لفظية غالبا ما يديرىا 

 .ليس غير؛ إذ ميمتو بالضبط الربط بيف النٌصيف

كقد حبل لمشػاعر أف يكظؼ بعض البيت فقط لضرب مف اإلطبلؽ الذم يسػعى فيػو المػتكمـ إلػى إشػراؾ المتمقػي 
فػي عمميػة التكاصػؿ، إذ عػػادة مػا تبنػى دكرة الخطػاب، فػػي ىػذا الضػرب مػف التنػػاص، عمػى التكاصػؿ المتكػافئ بػػيف 

 . يككف حضكر المتمقي إيجابيا إلى حٌد ماالطرفيف، كفييا 

ذ يجتمع اإلطبلؽ كالتمثيؿ اإليجابي لممتمقي تصدع في الخطاب كظيفتاف عمى قدر كبير مف األىمية   :كا 

قائمة عمى ضرب مف التعمية ميفاديهي إيياـ الميحاكر في الػنٌص بإسػناد الحػدث المقصػػكد إلػى غيػر المػتكٌمـ، :  األكلى
ذف فقػػػد أٍزكىجى  الشػػػاعر الخطػػػاب برديػػػؼو الغػػػرض منػػػو تقكيػػػة الٌداللػػػة، كحمػػػؿ المتمقػػػي عمػػػى تكسػػػيع دائػػػرة القػػػراءة كا 

 .كالتأكيؿ

قيمة جمالية تعتمد مبدأ مخالفة التكٌقػع إثػارةن لئلعجػاب كتحضػيرا لممتمٌقػي كػي يػدخؿ فػي عػالـ الػنٌص لقيػاـ :  الثانية
تيػػري التكاصػػؿ، فتحػػٌؿ أدكات لفظيػػة أخػػرل تضػػطمع الخطػػاب عمػػى تكسػػير طبيعػػة سػػرياف األسػػمكب الحػػكارم الػػذم يىبٍ 

 .بالتكممة، كفي تبادؿ األدكار عمى ىذا النحك ينتعش ذكؽ المتمقي، فيزداد ارتباطا بالنٌص 

كأٌمػػا الكجػػػو التقنػػي لمتنػػػاٌص فيتعٌمػػػؽ بالمكضػػع الػػػذم ينطمػػؽ منػػػو التنػػػاٌص، ذلػػؾ أٌف بيػػػت الزبيػػرم منظػػػـك عمػػػى 
خفيؼى إطارا إيقاعٌيػا، كىػك مػايؤٌدم إلػى ضػركرة اجتػزاء الػنٌص السػابؽ بمػا يحٌقػؽ لػو البسيط، بينما يعتمد البردكني ال

 . االنسجاـ مع نظاـ النٌص البلحؽ كضكابطو

يظٌؿ الزبيرم الشاعر ممًيمنا لمبردكني، األمر الذم يجعػؿ حضػكره فػي الػنٌص صػريحا، مػف ذلػؾ تكظيفػو لنصػؼ 
 :(25)( الكامؿ ) يقكؿ البرٌدكني . بيت الزبيرم بشيء مف التصٌرؼ في اإليقاع حتى ينسجـ النٌصاف كيتفاعبل 
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ػداحي " اإلٍحسػاسى يا       أٍقػالـي  ناشىٍدتيػؾً "   "كاختنؽ الصُّ

لئف كاف التكاصؿ في ما سبؽ مف شكاىدى قائما عمى كجكد كسيط قبمي يربط بيف الٌنٌصيف، فإٌنو في ىذا البيت 
يمكف أف يصدر عف قراءتيف لسياؽ كاحد بسبب الكضع (  كاختنؽ الصداح) يجعؿ الكسيط بعدٌيا؛ ذلؾ أٌف قكلو 

 :الكنائي

نفسػو عمػى أٌنػو لػـ ييسػمىح لػو  الزبيػرمتتعٌمؽ بالنٌص السابؽ؛ حيث يػكىـ تركيػب الػنٌص باإلشػارة إلػى : القراءة األكلى
 .بمكاصمة نيجو اإلصبلحي الثكرم، كىك بذلؾ يقحـ األنظمة االستبدادية في سياؽ الٌنٌص 

إلى االكتفاء بنصؼ البيت؛ كىك (  ٌصداحي كاختنؽ ال) حيث تشير ( المعنى القريب ) ترتبط بالحاؿ : القراءة الثانية
 .ما يجعؿ داللة الٌنٌص مفتكحة عمى تقديرات متعٌددة تنسجـ مع السيػاؽ الكاردة فيو

باحتبللػػو مكضػػع االسػػتئناؼ فػػي التركيػػب، الػػذم ىٌيػػأ إلػػى (  اختنػػؽ) ىػػذه االزدكاجيػػة فػػي القػػراءة أكجػػدىا الفعػػؿ 
( نسبػػػة إلػى الحػػاؿ نحكٌيػػا )  الحاليػةكقػد يؤخػػذ عمػػى . لمتعٌمػؽ بػػالزبيرم تأكيػؿ أٌكؿ يػػؤٌدم حتمػا إلػػى المعنػى البعيػػد ا

 . بحسب الخمفية الثقافية لممتمقي( أم االكتفاء بنصؼ البيت ) فيتـٌ تأكيؿ البيت تأكيبل ثانيا يتعٌمؽ بالناحية الكمية 

ٌف الزبيػرم بنػى قصػيده عمػى كثٌمة جانب تركيبي آخر الفت لبلنتباه، يتعٌمؽ بتقنية تكظيؼ النٌص السػابؽ؛ ذلػؾ أ
، بينمػػا جعػػؿ البردكنػػي الكامػػؿ مجػػزكءا مػػرفَّبل كلػػذلؾ تجػػاكز شػػطر السػػابؽ (المقطػػكع ) تمػػاـ البحػػر الكامػػؿ الثػػاني 

ػًؿ الٌنٌصػيف عمػى الػرغـ مػف تصػريع  د التفعيمة فإٌف ذلػؾ لػـ يخمػؽ عائقػا فػي تفاعي شطر البلحؽ، كلٌما كاف البحر مكحَّ
 .النٌص السابؽ 

جتػػزاءي الصػػكرةى المتػػكاترةى فػػي التنػػاص المباشػػر عنػػد البردكنػػي ألسػػباب إيقاعيػػة كأسػػمكبية كدالليػػة مػػف ذلػػؾ يظػٌؿ اال
 : (26)( كامؿ مجزكء مذاؿ ) قكلو 

 " ...ًليٍسمػـً الٌشػرؼي الٌرفيػٍع " كىىفىػٍت أغانييػا ، تًضػ       ػجُّ 

التركيب األصمي لمبيت حتى ينسجـ مع بنية لعٌؿ أىـ مايمٌيز ىذه الصكرة مف التناٌص تصٌرؼ الشاعر في 
 :النٌص البلحؽ، كىنا تصبح البنيتاف متكافئتيف عمى النحك التالي 

 

 

 

 

 

 

 

ـي   ا يسمـ الشرؼ الرفيع مف األذل    حتى  ييػراؽ  عمى  جكانبػو  الٌد

                     

   ًليىٍسمـً الشرؼي الرفيع          
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     :الشعبيالنٌص الغنائي  تكظيؼ –ب 

كقد أخضعو الشاعر لسمطاف الكزف العركضي فكاف التفاعؿي بيف الٌنٌصيف عمى درجة عالية مػف االنسػجاـ نحكٌيػا 
يقاعٌيا، مف ذلؾ قكؿ الشاعر   : (27)( كافر ) كداللٌيا كا 

 "كاليؿ بالو " يغٌني لمٌضحى "     كاليؿ داني " يغػٌني لمٌدجى 

كقػػد  –ع البلزمتػيف الغنػػائيتيف فػي ىػذا المكضػػع ، دكر المػتمـ عمػػى الحاليػة، فػي أرجػػح تأكيػؿ يػؤٌدم التنػاص، مػػ
حيث كضعيما الشاعر في المكضع المناسػب الػذم ينسػجماف  - األغنيىةى تؤخذ عمى المفعكلية بتقدير مفعكؿ بو ىك 

الترديػػد يػػت؛ حيػػث يجمػػع فييػػا بػػيف فيػػو إيقاعٌيػػا مػػع الػػكافر كقافيتػػو؛ باإلضػػافة إلػػى البنيػػة المتكازيػػة بػػيف شػػطرم الب
ٍذ تؤٌدم البلزمتاف دكر الحاؿ فقد أٌدتػا كثيػرا مػف االنسػجاـ باعتبػار الػدجى كالضػحى .  كالتضاٌد كالتطابؽ الصكتي كا 

 . فصيح رسمي كشعبي عاٌمي :  كمزٌية التناص في ىذا المكضع ىي الجمع بيف خطابيف ( . الميؿ كالنيار ) 

 :(28)( كافر ) كمثمو قكلو      

  (أال  كا ليؿ  داف  الميٍؿ  داني )  :أراني  اآلف  رابيػةن  تغٌني 

 : (29)( مجتث ) كمثؿ ذلؾ قكلو كقد ضٌمف البيت مطمع أغنية شعبية      

 (مف  ًسبّْ  أىيٍؼ : ) مف  كٌؿ  نبػض  تغىػٌني       يبككف                                   

 :(30)( سريع ) كقكلو  

مَّني  يا   ىٍؿ  تسمىعيف الٌزٌفة اآلفى ؟ ال  (دافي  يا بىٍمبىمي ) أصى

 :(31)( سريع ) مثؿي ذلؾ قكلو  

ٍنعا ) تٍنديفى في               ٍيف في أنفاًس   ىكلن ( يا ظٍبيى صى  (يا صٍيدلي ) تٍشجى

لي ، فيخضػػع لمنظكمػػة يتكٌيػػؼ بصػػكرة مطمقػػة مػػع السػػياؽ الحػػا( الغنػػائي ) يجػػدر أف نؤٌكػػد أٌف الػػنص السػػابؽ 
يقاعيا كدالليا ، كعمى ذلؾ يبمغ التفاعؿ النٌصي تمامو   .القكاعد الضابطة لمخطاب الشعرم نحكيا كا 

 :تكظيؼ المثؿ  -ج 

 :(32)( خفيؼ ) مف ذلؾ قكؿ الشاعر  

 صار كالِّ أخفى بناننا كىىٍرجا أراهي  –قيؿى نصؼي القتاًؿ ىٍرجه 

 :(33)( كامؿ ) كقكلو  

 أًلفٍت عكائدىىا حميموٍ   رٌدم  طٍبعييا ؟كىٍؿ التٌ 

 :(2)(خفيؼ ) كمنو قكلو مستثمرا المثؿ الحميرم 

 أكمت بناتي... لك أكمنا بثدم     لقمة مف يد ... أقسـ الجٌد 
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في البيت إعادة صياغة لممثؿ عمى غير ما ىك عميو في األصؿ؛ حيث استثمر الشاعر النص السابؽ محتفظػا 
، ثىٍدم )لفظنا بما يمكّْح إليو  ؛ مٌما انعكس عمػى الناحيػة الدالليػة التػي تتسػـ بالمركنػة ػ باعتبارىػا مػثبل ػ لتسػتكم ( أىكىؿى

 .في النٌص الحالي مككنا أساسا فيو 

 :(34)( رجز ) مثؿ ذلؾ قكلو 

ٍرقػًة   الظَّمىا   قتيؿي  الما كال: ) قيؿى   (قتيؿي  حي

 " الما كال قتيؿي الظَّمىاقتيؿي " حيثي ضٌمف المثؿ اليمني القائؿ 

 :(35)(خفيؼ ) كقكلو 

 رٌبما ، أٌكؿي  القياًس  ابًتداعي   رٌبما  تيٍشًبرانيـٍ  ذاتى  يٍكـو 

قـك في ىذا الرأم فقالكا بقكلو  حيث شاركو.  بدعة القياسيتقاطع البيت مع مذىب اإلماـ أبي حنيفة القائؿ بػ
  .حتى جرل في االستعماؿ مثبل 

 :  المحاكاةتناص  –

أم المعجـ المغػكم لمنص ) ىك ضرب مف التناٌص األسمكبي، القائـ عمى التفاعؿ في مستكل المغة الشعرٌيػة 
. مف جية، كعمى مستكل اإليقػاع مف جية أخرل، مع تماثؿ في الداللة أك تمٌثؿ ليا أك اختبلؼ معيا ( الشعرم 

بيد أننا آثرنا، . (37)(  التناٌص األسمكبي) كأسماه غيره . (36)(  الٌنظيػر الٌنٌصي) كلقد أسماه محٌمد عبد المٌطمب 
باعتبار الٌنمطية التي يتأٌسس بمقتضاىػا الٌنٌص الجديد بصياغة جديدة  التناٌص عمى المحاكاةفي ىذا البحث، 

ا كتبديبلن   . تقتفي األثر سكاء عمييا أكانت محاكاة مٌتفقة أـ نقضن

ف المفظ الذم يشػٌع عمى التركيب برٌمتو، فيكحي بتعالؽ نٌصيف كتفاعميمػا، بما إٌف تناٌص المحاكاة ينطمػؽ م
ف ظمت النمطٌيػة اإلطار الذم ما يفتأ النص  يعني أٌف صياغة جديدة في غير الزماف كالمكاف قد أيعيد تشكيميا  كا 

 .      الجديد متشٌكبل في مجالو 

الػٌنٌص ) كز السير عمى ىدم السابؽ، إذ  ينزع إلى استثماره يٌتجو تناٌص المحاكاة في الشعر المعاصػر إلى تجا
أسمكبٌيا كداللٌيا كجمالٌيا في سياؽ تمميحي يحيؿ الماضي إلى حاضػر، كيرتكػز عمػى إمكانيػات متعػٌددة فػي ( السابؽ 
 . التأكيؿ

ـٌ يعمػ(  أبك تمػاـ كعركبػة اليػـك) ففي قصيدة  د إلػى الجمػع يجعػؿ البردكنػي ٌنػٌص أبػي تٌمػاـ مكضػكعا لنٌصػو، ثػ
" . أبػػك تمػػاـ كعركبػػة اليػػـك " بػيف الشػػاعر كالمكضػػكع كالػػنٌص جميعػػا مسػػتثمرا إياىػػا عناصػػرى خطابيػػة لتأديػػة نػػٌص 

اضػؼ إلػى ذلػؾ قيامػو . كني كثيفا مف الناحية الٌداللية لتظافر ىػذه المسػائؿ جميعػا فػي بنيتػو كبيذا يغدك نٌص البردٌ 
 .بيف الٌنٌصيف عمى عممٌيات ذىنٌية معٌقدة حاؿى الربط 

ـي (  أبػك تٌمػاـ كعركبػػة اليػـك) ففػي عنػكاف القصػيدة  حضػكرا داللٌيػا يتجػاكز عمىًمٌيتػو إلػػى (  أبػك تٌمػػاـ) يمٌثػؿ العمىػ
عمى المغايػرة، فيؤٌدم المعطكؼ غير ما يػؤٌدم ( اليـك  عركبة )االرتبػاط بحدث تاريخٌي إيجابٌي، ثـٌ يقرنو عطفا بػ 
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أٌف الٌشاعر أٌلؼ بػيف مختمفيػػف؛ إذ جعػؿ بنيػة العنػكاف محٌكلػةن عػف تركيػب طكيػؿ كمعٌقػد المعطكؼ عميو، كىذا يعني 
لى زمانيف : يتفٌرع معيارٌيا إلى خٌطيف داللييف  كىنػا . ماض مرغكب فيو، كحاضر مرغػكب عنػو: إيجابي كسمبٌي، كا 

 . يبمغ الخطاب ذركتو الٌداللية كالجمالية

ذا الػٌنٌص متػكاترة بأشػكاؿ مختمفػة يفرضػيا مكضػكع الخطػاب، ففػي قػكؿ تظٌؿ صكرة التأليؼ بيف المختمػؼ فػي ىػ
 : (38)( بسيط ) أبي تٌماـ 

 السيػؼي أصػدؽي أنبػاء  مف الكتًب     في حػٌده الحٌد بيف الجػٌد كالمعب

 :نستخمص تضاٌدا غير صريح مٌما ييٌيئ إلى قياـ ثنائية الصدؽ كالكذب بناء عمى التأكيؿ اآلتي 

 

ـٌ يعيػد  صػياغتيما فػي تشكيػػؿ أسػمكبٌي مخػالؼو لمػا (  السػيؼ كأصػدؽ) يستثمػر البردكني لفظيف اثنيف فقػط ىمػا  ثػ
 :(39)( بسيط ) يتكٌقػع المتمقي ، يقكؿ 

 الكذبي       كأكذىبى الٌسيؼى إٍف لـ  يٍصديًؽ الغضبي  وً إٍف لـ ييٍنضً ! ما أصدؽ السيؼى 

المحاكاةي ثنائية ٌضٌدية في ظاىر المفظ؛ مٌما يعنػي أٌف مػا خٌصػو أبػك تمػاـ بػاإلطبلؽ قٌيػده البرٌدكنػي حتٌػى أفرزت 
كأسػمكبٌيا فػي كػكف السػابؽ . يفسػح المجاؿ لمخطػاب كػي يٌتجػو داللٌيػا فػي اٌتجػاه ثنائيػػة العنػكاف القائمػة عمػى المغػايرة 

 :ك ما جعؿ تناٌص المحاكاة، ىينا، متأسّْسا عمى حاليف يقٌرر حقيقة، كالبلحؽ يحيؿ الخطاب إلى إنشاء؛ كى

يا إلى مؤتمر أبي تٌماـ لمشعر :  األٌكلى رنا . أٌف الخطاب كاف مكجَّ  .فكاف حضكره في سياؽ نٌص البردكني مبرَّ

 .غياب الحدث النظير لفتح عٌمكرٌية كىك تحرير فمسطيف ، أك سمبية الحاؿ إزاء الماضي : الثانية 

 :(40)كلوكمثؿ ذلؾ ق

بيكا ـه يىطمئٌف  إلى     أٍنصاًؼ ناس طغىٍكا بالعمـً كاٍغتىصى  أىٍدىى مف الجيًؿ عٍم

 :يستثمر الشاعر نص أبي تماـ 

 كالعمـ في شييػب األرماح المعة     بيف الخميسيف ال في السبعة الشُّييب

دعي مػػف أبػػي تمػػاـ المفػػظ النػػكاة غيػػر أف مقػػاـ بيػػت البرٌدكنػػي غيػػري مقػػاـ بيػػت أبػػي تمػػاـ؛ ذلػػؾ أف البرٌدكنػػي يسػػت
ػػو تخريجػا سػمبيا بسمبٌيػػة منتجػو ( الًعٍمػـ) ـٌ يخرّْجي ػػاؼ نػاس) ، ثػ (  الجٍيػػؿ )، كىػك مػا أٌدل إلػى ظيػكر المقابػؿ ( أىٍنصى

 الًعمػـبينمػا يسػتخدـ أبػك تمػاـ .  لمجيؿمرادفا، سػياقيا،  العٍمـعمى سبيؿ تخصيص سمبية العمـ ال غير، كىنا يصير 
كحينئذ يتقاطع النٌصػاف األكؿ كالثػاني . أسمكبي يراد بو التكذيب / يجابيا عمى سبيؿ النفي بتككيد ببلغي استخداما إ

 :مما نحٌدده في ما يمي(  الكذب )في دليؿ غير مصٌرح بو ىك 

 

 

    كذب   الكتب   صدؽ   السيؼ
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 :  إلى ذلؾ قكلو محاكيا أبا تماـ 

 بيض الصفػائح أىدل حيف تحمميػا     أيػدو إذا غمبٍت يعمػك بيػا الغمىبي 

 :يحاكي ىذا البيت قكؿ أبي تماـ 

 بيض الصفائح ال سكد الصحائؼ في     متكنيػٌف جػالء الشػٌؾ كالريًب 

، كلكنػػو يجريػػو عمػػى غيػػر مجػػرل بيػػت أبػػي تمػػػاـ العتبػػارات (بػػيض الصػػفائح ) يسػػتدعي البرٌدكنػػي المفػػظ النػػكاة 
 .تعكد إلى مكضكع النص البلحؽ الذم يركز فيو البرٌدكني عمى سمبية العربي 

 :حاكاة قكؿ البرٌدكني كلعٌؿ أقكل تجسيد لتناص الم

ػـ قالػكا   إنيػا  الٌشييػبي :  تسعػكف  ألفا  لعٌمػكرٌيػة  اٌتقػدكا     كلممنجّْ

 لكٍف قبميا التيبكا.. انتظارى  قطاؼ الكـر  ما انتظركا     نيضػج العناقيػد : قيؿ 

 كقد عيًصر الزيتكف  كالعنبي .. كاليػـك  تسعػكف مميكنا كما بمغػكا     نيضجا 

ٌثػػػؿ البيتػػػػاف األكالف إعػػػادة صػػػياغة ألبيػػػات أبػػػي تمػػػاـ، كىػػػك مػػػا يعنػػػي ازدكاج المحاكػػػاة مػػػف ناحيػػػة المكضػػػكع يم
ـٌ ينفػرد بمحاكاتو عمى صعيد األسمكب فقط عمػى سػبيؿ المقارنػة؛ إذ ينتقػؿ إلػى التعبيػػر عػف حػاؿ . كاألسمكب كمف ث

جػػكىر المحاكػػاة التػػي (  نضػػج، العنػػب) افة إلػػى باإلضػػ(  تسػػعكف )العػػرب فػػي الكقػػت الػػراىف، كحينئػػذ يمٌثػػؿ الػػرقـ 
 :بينما استخدـ أبك تماـ بيتا كاحدا يشير إلى فتح عمكرية ىك قكلو . جاءت لغرض التحٌسر

 تسعكف ألفا كآساد الشرل نضجت     جمكدىـ قبؿ نضج التيف كالعنب

بػيف النػاس، فػي حػيف بىعيػدى السبب ىك أف نٌص أبي تماـ كاف حديث عيد بفػتح عمكريػة، ككانػت القٌصػة متداكلػة 
 العيػػدي بالحػػدث السػػابؽ لػػدل البرٌدكنػػي، فكػػاف طبيعيػػا أف تيعػػاد صػػياغة نػػٌص أبػػي تمػػاـ بطريقػػة جماليػػة تفقػػد صػػمتيا

                                                                       
 

                   
 

                                  
   
 
 
 
                          

                                                                                       
                                                

 التقاطع     المكصكؼ محكر المحاكاة أبكتماـ  
 

 العمـ
 

 صدؽ جيش المعتصـ

 البردكني

 المنجمكف

أنصاؼ التاس 
               

   

 كذب

 كذب
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بكضعيا السابؽ إال ما تعٌمؽ منو باإلحالة، حيث يتحٌكؿ فييا أبك تماـ إلى رافػدو داللػيٍّ كجمػالٌي باعتبػار انتمائػو إلػى 
 .           تظامو فيو انتظاما نٌصٌيا مثؿ غيره مف األلفاظ الجارية في البناء مجرل داللٌيا كنحكٌيا كجمالٌيا نٌص البرٌدكني، كان

 :(41)( بسيط ) إلى ذلؾ قكلو محاكيا أبا تماـ في سياؽ آخر غير فتح عمكرية      

 ىذا صػداؾ اليػكـى أنشيديهي     لكػٍف لماذا ترل كجيي كتكتئبي ؟" حبيػبي " 
لدت  عجكزا   كيؼ تعتجبٌ .. ماذا ؟ أتعجب مف شيبي عمى صغرم     إني كي

 كاليػكـى أذكم كطيشي الفػف  ييغرقني     كاألربعػكف عمى  خػٌدمَّ  تمتيبي 
 كػذا إذا ابيػٌض   إيناعي الحيػاًة عمى     كجًو األديب أضاء الفٍكػر كاألدبي 

 ( : بسيط ) التي يقكؿ فييا " حسف بف كىب ال" يستثمػر البردكني مقٌدمة أبي تمػاـ في مدح 

 أٍبدٍت أسى أٍف رأتني ميٍخمس القيصىب     كآؿ ما كاف مف عيٍجب إلى عىجىبً 
ًب   سٌت كعشػركف تدعػكني فأتبعييا     إلى المشيػب كلـ تىٍظًمـ كلـ تحي
ـي  الٌرٍأًم كاألدًب   كال  يؤٌرقيػًؾ  ايماضي  القًتيػًر بو     فإٌف  ذاؾ ابتسػا

يقـك تناٌص المحاكاة عمى استثمار المفردات استثمارا أسمكبٌيا لتكٌحد سياؽ القكؿ عند الشاعريف في الحػديث عػف 
لػػػذلؾ فػػػإف التقػػػاطع بػػػيف الشػػػاعريف تحػػػٌدده األلفػػػاظ المشػػػتركة المتعالقػػػة التػػػي أٌدت إلػػػى التنػػػاص عمػػػى . المشػػػاعر 

 :المحاكاة،  كىك ما يمكف تحديده في التماثؿ التالي 

 األلفػاظ الػاإلح

 أبك تماـ البردكني أبك تماـ البردكني
 (أبك تماـ ) أنت 

 

 البردكني= أنا 

 (امرأة ) أنًت 

 

 أبك تماـ= أنا 

 عجب

 صغرم

 شيبي

 عجكز

 ابتساـ

 الفكر

 األدب

 عجب

 ست كعشركف

 مخمص القيصب

 المشيب

 أضاء

 الرأم

 األدب

كالمػرأة مخاطىبة عمى . الشاعر مجسَّدنا في ضمير المتكمـ: الحدث في شعر أبي تماـ كيتصؼ بو اثناف ينتج
 –ضمنٌيا  –الشاعر  البرٌدكنيبينما ينتج الحدث كيتصؼ بو في خطاب . طريقة العرب في مفتتحات أشعارىـ 

كالمخاطىب في كبل النٌصيف سنده يمجأ إليو الشاعراف إلثارة .  أبك تماـمجسَّدنا في ضميػر المتكمـ، كمخاطىبنا ىك 
كىك أيضا تكريس الجتماعية اإلنساف حيث يجد الفردي . عكاطؼ المتمٌقي كجمب اىتمامو مف جية دكرة الخطاب 

 كيشٌكؿ حضكرنا مف خبلؿ لعبة الحكار مجٌسدة في تغييػر الضميًر مكًقًعًو . ذاتىو في ذكات اآلخريف 

   (ىك   أنت          أنا) .عمى سبيؿ االلتفات أك سكاه                                       
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 : (1)يتناٌص مع النابغة ( سريع ) مثؿ ذلؾ  قكلو      

 يشقيؾ رعب نابغٌي كما       شٌببت يكما بسقط النصيؼ

. (نابغي :اإلخبار عف حاؿ ) طريقػة الكصؼ ، كدالليا عمى النابغةيقػـك التنػاص نحكيا عمى سبيػؿ النسبة إلى 
ـي  في االستعماؿ مثبل لكصؼ الميؿ أك لمتعبير عف الخكؼ، فقد آؿ استخدامو إلى دليؿ (  النابغة )كلما جرل العىمى

يفيد التخصيص عمى الكصفية لمداللة عمى المعاناة أكثرى مٍنوي عمى العىمىًمٌية التي  ( signe linguistique)لغكم 
ا لشخص تظؿ،   . (42)ليس غير  النابغةفي سياؽ التناص، تمكيحن

 :(43)( متقارب ) مثؿي ذلؾ قكلو  
 مفى   المٍيمىًة   الٌنأًبًغٌيوٍ   ألنَّؾى   أىٍقػكل   حشنى

 : (44)( رمؿ ) كقكلو  
 مٍف تيغٌني ؟ ككال البىٍدرٍيًف حاًضرٍ   ؟ ماذا تٍنتىقي(  بياء الٌديف )يا 

 :(45)( مديد ) كقكلو 
رىما  كٍيؼى تٍصبك دكلةه نىصىؼه   خٍيري نٍصفٍييا الذم انصى

 ( : بسيط ) كىك تحكيؿ لبيت ابف نباتة المصرم 
 فًإٌف أٍطيىبى ًنٍصفٍييا الذم ذىىىبا  فإٍف أتىٍكؾ كقالكا إٌنيا نىصىؼه 

 :(46)( مديد ) كقكلو 
 (كل حزٍ ) يا ( تماـً الحجّْ ) عٍف  دعىٍكا  خبىرنا( حٍزكل ) إٍف  أىتىٍت 

 : (47)(خفيؼ ) كقكلو 
 أك أتى مرشدا فأكمى إليػو       صاحباه أف الضحٌية راشدٍ 

يختمؼ ىذا الضرب مف التناص عف سابقو الكتفاء الشاعر بالداللة اإليحائية، مٌما يتطمب مف المتمقي إعماؿ 
ىذا الضرب مف التناص في  كيدخؿ. فكر كبير، كمرجعية ثقافية تستند إلى المخزكف التراثي في الثقافة الشعبية 

 .  ما يعرؼ بخطاب التعمية القائـ عمى إثارة المتمقي مٌما يدعك إلى التذٌكؽ فاالعتجاب 

 :تناٌص الشخصية التراثية  -

نعنػػػي بتنػػػاٌص الشخصػػػية التراثيػػػة، كركد األعػػػبلـ فػػػي الخطػػػاب الشعػػػػرم لتأديػػػة كظيفػػػة دالليػػػة جديػػػدة يقتضييػػػػا 
كىي مف جية ثانية تحظى بػازدكاج الكظيفػػة لفظػا كتركيبػا . كظيفتيا الٌداللية السابقػة مف جيةالسياؽ باإلضافة إلى 

 .العدكلي المذيف يتسـ بيما تناص الشخصية التراثية/ في نٌصيف، كيتبع ذلؾ الٌدكر الجمالي كالتحكيمي 

فكا في تكظيؼ التراث أعبلما كأحداثا ييعىٌد عبد اهلل البرٌدكني أحد أبرز شعراء العربية في القرف العشريف الذيف كثٌ 
رٍت مجاؿى اإلدراًؾ فالتكاصًؿ  كنصكصا، كنرجع ذلؾ إلى الٌشفكية التي اٌتصؼ بيا، كمف ثـٌ عاىة العمى التي قصى

مف حيثي بناؤه عمى االنسجاـ في بنية الخطاب كسبلسة  أيفقٌيالديو عمى السمع كحسب؛ كىك ما جعؿ خطابو 
مف حيث بناؤه عمى رصانة المغة كاستثمار ما أمكف مف الرصيد الٌتراثي في  عمكدٌياك. األسمكب كتآلؼ األصكات 

 . السياسي منو بخاٌصة باعتباره أغزر: خطابو الشعرم 
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كما مف شٌؾ في أٌف لمكضكع الخطاب دكرنا ميٌما فػي تكظيػؼ الشخصػية التراثيػة؛ كذلػؾ عنػدما تتتشػابو األحػكاؿ 
ـٌ اقترابيػػا شػيئا فشػػيئا مػػف التجربػة الشػػعرية مكضػػكع التحميػؿ، حتػػى تغػػديكى إمكانيػػة  كتتيٌيػأ الظػػركؼ المتماثمػػة، كمػف ثػػ

كلئف كاف السيػاؽ مخالفا باعتبػار تغٌيػر اإلنسػاف كالٌزمػاف كالمكػاف، فإٌنػو يكتسػب . االندماج كاردة في السياؽ الجديد 
ـٌ الػنٌص الجديػد  التػي ماانفٌكػٍت  ؾ بفضػؿ الٌطبيعػة المجازيػةكذلػ. قابمية كبيرة لمتكامؿ كالتحٌكؿ دكف الذكباف في خضػ

 .  "أغمب المغة مجاز " لصيقة التكاصؿ المساني حٌتى قالكا منذ عيكد طكيمة 

صػيغة  –لقػب أك كنيػة  –صػريح  اسـ عمـ: يٌتخذ تناص الشخصية التاريخية عند البردكني صكرا مختمفة ىي 
 .منحكتة

كيجدر أف نشير إلى أٌف الشخصية المراد تكظيفيا تكتسب القابمية لمتفاعؿ ضمف الٌنٌص الجديد، باإلضافة إلى 
 . قابميتيا ألداء دكر داللٌي كجمالٌي في شعر البرٌدكني باعتبارىا عنصرا خطابٌيا 

 :الشخصية التاريخية عممنا  – 1

شعر البرٌدكني، كىك إلى جانب ذلؾ، كافر في يمٌثؿ ىذا الضرب مف التناص أكثر أنكاعو تكاترا في 
األمر الذم جعمنا نقٌدر أف استدعاء الشخصية التراثية . المكضكعات السياسية حتى ال تكاد تسمـ منو قصيدة 

ٌنما تؤدٌم كظيفة فٌنية كجمالية كثقافية  بخاصة ظاىرة نٌصية في شعر البرٌدكني، فيي ليست رافدا داللٌيا كحسب، كا 
ألٌف ىذه األسماء تحمؿ تداعيات معقٌػدة تربطيا بقصص تاريخية أك أسطكرية، كتشيػر قميبل " لؾ إلى جانب ذ

حتى يغدك الٌنٌص كثيفان كثافةى .  (48)" أككثيرا إلى أبطاؿ كأماكف، تنتمي إلى ثقافات متباعدة في الٌزماف كالمكاف 
 . اختزانو لرصيدو حضارٌم برٌمتو 

 .الكنية كالمقب  -النسبة إلى العمـ  –العمـ الصريح  :بلث طرؽ ىي كظؼ البرٌدكني العمـ بث     

ـي الصريح  –أ   :العىمى

يمٌثؿ تكظيؼ العمـ الصريح في نصكص البردكني نكعا مف االتصاؿ المباشر بالتراث، كىك إٍذ يعمد إلى ذلؾ 
 تٌب العىمىـ في الخطاب الشعرمفإنما يقـك بنقؿ اإلنساف مف مجاؿ إنسانيتو العاـ إلى المجاؿ التجريدم منو فيست

. دليبل لسانٌيا كعنصرا خطابٌيا كنٌصٌيا يٍعمىؽ بما قبمو كما بعده مثميوي في ذلؾ كمثؿ المككنات المسانية المؤلّْفة لمٌنٌص 
ذ يستكم  مىـكا  في الخطاب مككنا لغكٌيا، فإٌنو يتنازؿ عف خصكصيتو في أصمو ليكتسب بعدا جديدا تركيبنا  العى
داخؿ النٌص ال يعتمد عمى داللة االسـ المجٌرد فقط، كلكف عمى  العمىـذلؾ أٌف المعنى األصمي السـ كسياقنا؛ 

 . (49)كظيفتو داخؿ السياؽ أك باألحرل عمى التفاعؿ الثنائي بينيما، كانعكاس ىذا التفاعؿ في ذىف المتمٌقي  

التراثية مجسَّدةن في العمىـ عمى نحك ما كلقد كاف البرٌدكني مكثرا إلى حٌد كبير جٌدا في استدعاء الشخصية 
 .مكجبة كسالبة : ذكرنا، كقد سارت في حقميف داللييف 

يسػػتدعي الشػػاعر عػػادة شخصػػية إيجابيػػة مػػف الماضػػي لتأديػػة دكر إيجػػابي مػػف الناحيػػة الدالليػػة كلػػيس بغػػرض 
كرا نحكٌيػا فػي التركيػب بحسػب إلػى دليػؿ لغػكٌم يتعٌمػؽ باألصػالة، كيػؤٌدم د(  ميسكف )إنتاج الحدث، كبذلؾ تتحٌكؿ 

 : (50)( بسيط ) ما تقتضي داللة السياؽ؛ مف ذلؾ قكؿ الشاعر 
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 يالحقيا     عٍرشي ابًف ىٍندو يمٌنييا كتحتقري " ميسكفه " نٍردٌية الكٌؼ 

فإنيا،  (51)قد عيرفت في الماضي باتخاذىا مكقفا مف حياة البذخ كاإلكراه عمى الزكاج "  ميسكف "لئف كانت 
مىًميًَّتيا، كخارج سياقيا الحقيقي تدٌؿ عمى األصالة كالنبؿ، كبيذا تخرج في  مف مجاؿ إنتاج الحدث  ميسػكفغير عى

مىًمٌيتيا، كقيمةن إنسانية ألدائيا  إلى االٌتصاؼ بو، فتنتظـ في التركيػب كصفنا دااٌل عمى الخبر نحكٌيا عمى الرغـ مف عى
 .نٌصٌيا كظيفة الكصؼ عمى الخبرٌية 

 : (52)( طكيؿ ) يدخؿ في ىذا السياؽ قكلو كقد كٌنى بالعمـ عف صفة      

 أك تعنترا( عنترة ) لػو عبمة في كٌؿ شٍبػر كنٍسمػة     كما قاؿ إٌني 

كاحتٌؿ مكضع ( . امرأة = عبمة ) لداللتػو سياقٌيا عمى اسـ جنس  –مؤٌخرا  –احتٌؿ اسـ العمىػـ مكضع المبتدإ 
عنترة        ) الكصؼ عمى الخبرٌية ليدٌؿ عمى القٌكة كالجبركت، كقد ألحقو بمشتٌؽ مف جنس العمـ الخبر فاكتسب بذلؾ 

تككيدا إلجراء العمـ في ىذا السياؽ مجرل الكصؼ، كتكريسا لمبدإ المركنة التي تىسبَّبى فييا الٌنقؿ عمى ( تعنتىػرى 
 . التناٌص 

خؿ مجاؿ االستعماؿ ضمف التركيب الجديد، يخضػع إلى نظاـ كتجدر اإلشػارة إلى أٌف العمـ المستٍدعىى، إذ يد
( مف خبلؿ مجمكعة األلفاظ الٌداخمة معو في عبلقة تركيبية ) كالٌداللية ( في البناء ) مف العبلقات الٌنحكٌيػة 

ضمػف  (متصٌرفا ) فيكتسب مف المركنة ما يؤٌىمو الحقا لمتنازؿ عف جمادٌيتو كعمىمٌيتػو ليتشٌكؿ لفظا متمٌكنػا 
ـٌ  فإٌف ىذا الٌتحٌكؿ التٌػٍدريجي بدكره ىك الذم ىٌيأ المتمٌقي إلى قىبكؿ ( . خطاب البردكني )الخطاب الجديد  كمف ثػ

 .صيغةن مشتٌقةن عمى الرغـ مف خركجيا عف المألكؼ (  تىعىٍنتىرى )

( إذ يكني الشاعر عف صنعاء بعبمة ) استخداـ إيجابيّّ لمعمـ يتجاكز الكصؼ إلى الكناية عف المكصكؼ  كثٌمة
 :  (53)(متدارؾ ) مف مثؿ قكلو 

 (عنتٍر ) يا ( عبمةى ) كنػداءه خٍمػؼ نداءاتو       ال تٍنسى 
 :(54)( بسيط ) كقكلو 

 ف يا ذاؾ الفتى قدىري ىٍؿ صمتيؾ اآل حسننا" عٍركةن " مٍف كنتى تيدعى قديماى 
الثػػكرة ) مػػف خصكصػػيتو العمميػػة لمداللػػة عمػػى الكصػػؼ "  عػػركة" يحسػػف أف نشػػير إلػػى أف السػػياؽ جػػٌرد العىمىػػـ 

؛ باعتبار النقؿ مف االستعماؿ عمى الحقيقة إلى االستعماؿ عمى المجاز كبذلؾ يتسع البيػت لػكظيفتيف عمػى (كالتمرد
 .كالجماؿالداللة  :األىميةقدر كبير مف 

 :الشخصية التاريخية لقبنا ككنيةن  -ب 

كقػد  .باسػـفي مبحث كاحد باعتبار التقػارب الحاصػؿ بينيمػا فػي اإلشػارة إلػى مسػٌمى مقٌيػد  الكنيةك المقبجعمنا 
 .حٌمت الكنية كالمقب بديميف ألسباب اجتماعية رٌكجت ليما بالقدر الذم لـ يتح لبلسـ أف يعمّْـ عمى صاحبو 
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معمىػػـ إشػػعاع داللػػي فػػي الػػنٌص الشػػعرم، فمعػػٌؿ الكنيػػةى كالمقػػبى أكثػػري إشػػعاعنا كتكثيفنػػا لمداللػػة؛ لككنيمػػا كلػػئف كػػاف ل
فمقػػد تضػػافر، . تجمعػػاف إلػػى جانػػب التعيػػيف أمػػرا آخػػر يٌتصػػؿ بالكضػػع االجتمػػاعي أك العيػػكب الخٍمقيػػة أك سػػكاىما

 .  حينئذ، طاقتاف دالليتاف كمتاىما تسيـ في تعييف المسٌمى

مزدكجػة مؤىَّمػة ننٌصػٌيا إلػى القيػاـ بػدكر داللػٌي كفٌنػي، يسػمك  سػيميكلكجية، عمى ذلؾ، إشػارة الكنيةك المقب يمٌثؿ
 .بيما النٌص الشعرم درجةن في الداللة كالجماؿ باعتبار االستعماؿ عمى غير المألكؼ 

تمػؾ ػ تييئػةي مقػاـ المفػظ المستعػػار  كلئف كاف حٌظ المقػب كالكنية كافرا عنػد البرٌدكنػي فػإٌف البلفػت لبلنتبػاه ػ كالحػاؿ
حتػى يكتسػػب صػفة االشػػتقاؽ كالنحػػت ليمتػئـ، إثػػر ذلػػؾ، مكٌكنػا خطابٌيػػا يػؤٌدم كظيفػػة نحكٌيػػة، كيكتسػب بنيػػة صػػرفية 

 :عمى نحك ما ىك مبٌيف في ما يمي . منسجمةن مع سياؽ الكبلـ متناسبةن مع الكزف 

 :الكنية في شعر البرٌدكني  -
 :(55)( طكيؿ ) منيا قكؿ الشاعر 

  البدارى ابف يٍفرسو " : ابف عمكاف " أحثُّ 
 "أٍسعدا " ك " عٍمران " كاستنفري الشيخٍيًف 

 :(56)( متدارؾ ) كقكلو 
 ًمٍف  كٍزًف  اٍبف الٌسٌكيًت مئيٍف ؟  مالييننا(  الٌسٍيًر ) أىرأىٍت  كىػ 

باعتبارىمػا مػف أىػؿ الػٌرأم، ككانػا ضػحيَّتىٍي  ابف الٌسٌكيت، كقد جمع الشاعر بينو كبػيف السٍيركٍردمَّ :  الٌسٍيرً يريدي بػ 
 .انتظما في السياؽ لتأدية كظيفة خبرية عمى الكصفية الحالية . صراحتيما الفكرية 

 :(57)( متدارؾ ) مثؿ ذلؾ قكلو عمى سبيؿ التعريض  
 (صالًح الديٍف ) كىػ ( ريجٍف ) أترل  ؟( أٍركل ) مٍف ( تىػٍتشرى ) ىٍؿ  تيٍدني 

 :(58)( السريع ) كقكلو 
 أٌف ىكل المنصكًر ًشٍدقا سيدىيؼٍ  كما( ريجٍف ) قمبي ( بيجٍف ) عدكافي 

 :(59)( رجز ) كقكلو 
مّْؽي ) ىك ( األعشى ) أىٍعشى مفى  :قاؿ  ذا (  الحيسٍيػفى ) إذا بكى ىذا   (المحى

لػػذلؾ . الكصػػفية باعتبػػار كٍسػػمو بمػػا ييعػػرؼي بػػو جػػدير بالمبلحظػػة أٌف الشػػاعر إٍذ يكٌنػػي فقػػد أٍدخػػؿى الميكنَّػػى عنػػو فػػي 
 .يمكف إلحاؽ الكنية بالمقب 

 :(60)( كامؿ ) مف ذلؾ قكؿ الشاعر 
 قامٍت عالقمة ه ، ىناؾى عالقموٍ   فيا ىنا( ابفي العٍمقميّْ ) كتىعىدَّدى 

دكرا ( تعػػٌدد ) يػػؤٌدم الفعػػؿ يبػدك النقػػؿ أكثػػر جػػبلء فػػي كنيػػة ابػػف العمقمػػي باعتبػاره رمػػزا لمخيانػػة العظمػػى تاريخيِّػػا، ك 
 . حاسما في عممية النقؿ ىذه ممكّْحا إلى تكاتر الظاىرة في الببلد العربية 

 :(61)( بسيط ) قريب مف ذلؾ قكلو 
 عٍرشي اٍبًف ىٍندو  ييمٌنييا  كتحتًقري  يالحقييا"  ميسػكفه " نٍردٌيةي   الكٌؼ  
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 م  كتبكهي ىؿ ليـ أثىري ؟كما الذ ىؿ  تطكيف ما كتبكا ؟( بىٍحدىلٌيةي ) يا 
مف المفيد اإلشارة إلى أٌف المقب كالكنية أكثر األسماء انسجاما مع مقامات الخطاب لداللتيما عمى الٌصفة في 

كلما كاف الخطاب الشعرم عند البرٌدكني سياسٌيا، فمقد كاف ىذا المجاؿ . الغالب، كعمى ما تعٌمؽ بالمدح كالٌذـٌ 
الظاىرة مف التناٌص بما يكفي لجعؿ البنية الكٌمٌية لمخطاب مائمةن إلى الترميز كالتعمية، الٌداللٌي أنسب لشيكع ىذه 

عمى كجو التأسيس لمفكرة اإليديكلكجٌية كاالحتجاج ( ماض كحاضر ) مؤسَّسىةن عمى كثافة داللٌية جامعةو بيف زمانيف 
 .    ليا 

لة ) الصيغة  - 3  :المنحكتة ( المحكَّ

يمٌثؿ ىذا النكع مف التناص ذركة مركنة النص السابؽ؛ مٌمػا يعنػي أٌف التفاعػؿ الٌنٌصػي بػالغ أكجػو، كأٌنػو اسػتكل  
ننا خطابٌيا خاضعا لسياؽ الٌنٌص عمى نحكو مف اإلطبلؽ بتأثيرو قكٌم مػف القرينػة الٌسػياقٌية المصػاًحبة  . في البناء ميككّْ

 :كقد تجٌمى ذلؾ بنيكٌيا عمى مستكييف 

يتعٌمػػؽ بالصػػكرة االشػػتقاقية نفسػػيا التػػي اختزلػػت أكثػػر مػػف لفػػظ فػػي صػػكرة لفظيػػة كاحػػدة جامعػػة دكف أف :  كؿاأل 
كأٌنيا سػٌنة . كىك ما يعني أٌف الصكرة اإلجرائٌية لمفظة المنحكتة جارية في االستعماؿ . يٍشكيؿ ذلؾ في ذىف المتمقي 

 . التكاصمٌيةمف سنف القكؿ التي تمٌثؿ المخزكف المشترؾ في العممية 

جديػػػدة نحكٌيػػا كدالليػػا  احػػتبلؿ المفظػػة المنحكتػػة مكضػػعا فػػي التركيػػب الجديػػد، كاالضػػطبلع بكظػػائؼ:  الثػػاني
 :(62)( خفيؼ ) مف ذلؾ قكلو . كىذا النػكع مف التناٌص نادر في شعر البرٌدكني . كجمالٌيا في النٌص 

 (عٍنسا ) ك ( يريما ) سبا ( عٍبدرمّّ ) جاء باذافي ثافو     ( باذافى ) بٍعػدى 

اٌتسػػـ البيػػت بكثافػػة دالليػػة عاليػػة بسػػبب اجتمػػاع جممػػة مػػف الخصػػائص األسػػمكبية لعػػٌؿ أىميػػا االسػػتعارة كالكنايػػة 
 .كالتكرار

اسػتعارة ( ) باذافي ثػافو  )مضافا إلى ظرؼ زمكاني، ثـ استخدمو ثانية عمى المجاز (  باذاف) لقد جعؿ الشاعر 
 بػػاذاف )كقػػد أراد ليػػا الشػػاعر أف تسػػتكم فػػي الػػنٌص صػػفة لػػػ . ا أسػػميناه الصػػيغة المنحكتػػة ، ليمحقػػو بمػػ(تصػػريحية 

، فتتخذ خاصيتيا الداللية مف مكصكفيػا، لتتجاكز الحقيقػة بػدكرىا إلػى  معنػى مجػازم يػدٌعـ الصػكرة السػمبية (الثانية
( كعبػدرمٌ . )المجاز فػي الكقػت نفسػو فارسي كيرمز إلى االحتبلؿ عمى الحقيقة ك  باذاف القائمة عمى التناقض؛ حيث

، كقد ألحؽ بيا الشاعر ياء النسػبة حتٌػى يؤٌكػد بيػا المكصػكؼ، كمػف ثػـ (63) جٌد األمكييف( عبد الٌدار )منحكتة عف 
يرٌسخ سمبية الٌصفة كالمكصكؼ في الكقت نفسو، كي ينسجـ ذلػؾ مػع مكضػكع الخطػاب، كقػد جمعيمػا الشػاعر فػي 

 .الستبداد سياؽو كاحدو تعبيرنا عف ا

مكانيا كزمانيا بمػا يمييػا، فإنيػا فػي ىػذا االسػتعماؿ تظػٌؿ جامعػة بينيمػا (  بعد) لئف درج النحاة عمى تخصيص 
 الختصاصػػيا بالرتبػػة مكضػػعا، باإلضػػافة إلػػى داللتيػػا عمػػى تتػػالي حقبتػػيف، كعمػػى ذلػػؾ فإنيػػا مػػف الناحيػػة الدالليػػة

 .   زمكانية
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، ( عبػدرمٌ  )يضاؼ إلى ذلؾ تعضيػد الخطاب باستعارة مكنية مٌثمت خبلصػة التنػاقض حػيف أسػند فعػؿ الٌسػبي إلػى 
 :، مٌما يمكف تجسيػده داللٌيا عمى الشكؿ اآلتي( باذاف) كمنو إلى 

 

اطؽ اليمنيػة بالقرينػة المسػانية كىمػا مػف أخصػب المنػ(  عػنس) ك (  يػريـ) كتتجٌسػد حيكٌيػة الخطػاب فػي أٍنسػنة 
 .                      ألداء فعؿ السبي ( سبى )

ىذه اآللية في التنػاص متػكاترة فػي شػعر البردكنػي، كىػي تعكػس سػعي الشػاعر إلػى تطكيػع لغػة الشػعر، كتثبيػت 
يػؤدّْ ذلػؾ إلػى إخػبلؿ  خاصية االشتقاؽ في العربية باعتبار طبيعتيا المرنة المائمة إلػى االقتصػاد فػي الجيػد متػى لػـ

ـٌ فػإٌف ىػذا الضػرب مػف االشػتقاؽ يػرتبط، فػي جػزء منػو، بشخصػية  بالبنية، كلـ يعؽ عمميػة الفيػـ فالتكاصػؿ، كمػف ثػ
لى امتبلؾ ناصية المغة بالقػػدر الػذم يضػمف تفجيرىػا قياسػا عمػى  الشاعر المائمة إلى التحٌدم كالمغامػرة مف جية، كا 

كفي ىذا الضرب مف التحكيؿ يختفي النٌص القػديـ تحػت ىيمنػة الػنص الجديػد، . ة ىذا الكجو أك سكاه مف جية ثاني
ـٌ قػػراءة الحػػدث  فيحتػػاج التأكيػػؿ، حينئػػذ، إلػػى عمميػػة ذىنيػػة معٌقػػدة تمتػػٌد إلػػى إعػػادة الصػػكرة المفظيػػة إلػػى أصػػميا لتػػت

 .الداللي عمى غرار ذلؾ

 :(64)( رمؿ ) مثؿ ذلؾ قكلو      

 بدأٍت مف تٍحًت ًجٍمد المىٍكًت ، تيٍزىرٍ  التقػتالٌرفاة  المكرمٌيػات  

يستند التحكيؿ في ىذا الضرب مف التنػاٌص إلى اإلخبار بالكصؼ الذم مٌكف البنية المفظيػة مػف إلحػاؽ يػاء النسػبة، 
ىػذا السػياؽ الكصػفي اإلخبػارم . (65)(  المكػـر) كقد ساعد عمى ذلػؾ كركد العمىػـ فػي األصػؿ محٌمػى بػاأللؼ كالػبلـ 

 ( .الرفاة ) ل مف جية ثالثة إلى صياغة التناص عمى جمع المؤٌنث الٌسالـ تعظيما لممكصكؼ أدٌ 

 :(66)( طكيؿ ) إلى ذلؾ قكلو كقد نسب إلى المكاف      

 "الخكرنقي " يركـي ابتداعى المستحيؿ فتنثني       إليو غثاثات الزماف 

 : ثٌمة خاصيةه عمى قدر كبيػر مف األىمية في استعارة الكنيػة مف قبؿ البرٌدكني، كيتعٌمؽ األمر بنكعيػف منيا       

 . ؛ مف حيث كانت النسبة في المكركث االجتماعي لؤلب تماـ أبيمألكؼ جارو استعمالػو مف نحك :  األٌكؿ

الستعماؿ الكنية في مجاؿ التيٌكـ ( يريد معاكية  ) ابف ىندغير مألكؼ يندر استعمالػو مف مثؿ :  كالثاني
 :(67)(بسيط ) مف ذلؾ قكلو . كالٌتحقير كما يتبع ذلؾ مف داللة 

 عٍرشي ابًف ىٍندو ييمٌنييا كتٍحتًقري  يالحقيا" ميسكفه " نٍردية الكىؼّْ 

براز خصكصياتو يتكاتر التناص في شعر البرٌدكني حتى صار يمٌثؿ النكاة التي تتحٌكـ في نماء النص إل
أبك تماـ، كيزيد بف مفرغ الحميرم، : ككثيرا ما تمٌثؿ ىذه الظاىرة مكضكعا لمنص مف نحك . األسمكبية كالمرجعية 

كغير ذلؾ مٌما جعمو الشاعري مكضكعنا لمخطاب الشعرم السياسي القائـ عمى التكرية كالتعمية،  ...كالمتنبي 
شراكا لممتمقي في  نتاج دالالتو عمى أكسعتأسيسنا لقكؿو جميؿو كا   .  نطاؽ   تدٌبر النص كا 

  .    عبدرٌم  = اذاف ثاف ب     باذاف 
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 فنعمفيا خيكؿى المسممينا  أال ليت المحى كانٍت حشيشنا
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ـي الحٌج أٍف تقؼى : فقاؿ فييا. خرقاء   عمى خٍرقاءى كاضعًة المثاـً  المطاياتما
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 كلبػس عباءة  كتقػرُّ   عيني        أحػبُّ  إلٌي   مف   لبس الٌشفكؼ

 األركاح   فيو        أحػبُّ   إلٌي   مف   قصػر منيؼ   كبيته تخفػؽي 

 ككمػب  ينبح   الٌطرٌاؽ   دكني        أحػٌب  إلٌي   مف   قػٌط  أليػؼ
 إلٌي   مف   عجؿ  عميؼكًخػٍرؽه مف  بني  عٌمي نحيؼ        أحػٌب   

الزركمػي، : ينظػر . ق األبيػات طمقيػا كأعادىػا إلػى أىميػا فكلػدت يزيػد فنشػأ فػي البريػة فصػيحان \قيؿ أف معاكية لما سمعيا تقكؿ ق
 .177/  1كالحيكاف، .  593/  3، كالبغدادم، خزانة األدب، 298/  8األعبلـ، 
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 ألبي القاسـ الشابي «نشيد الجبار أك ىكذا غنى بركمثيكس» مقاربة سيميائية لقصيدة
 .السعيد بكسقطة. د

 العربية كآدابياقسـ المغة 
 عنابة –جامعة باجي مختار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I- السيميائية 
لقد تبكأ الدرس السيميائي في حقؿ الدراسات الحداثية منزلة كبيرة، كما مثؿ إشكالية معقدة مف حيث تحديد 

 Sémiologieالماىية كضبط اإلجراءات، طرحت في البداية إشكالية ازدكاجية المصطمح فيناؾ السميكلكجيا 
ية غير أف المفظية قد اتحدت تحت اسـ كىما مختمفاف مف الناحية المفظية المصطمحات Sémiotiqueكالسيمكطيقا 

كمع ىدا فقد ظمت الطركحات متباينة، فمفيـك السيمكلكجيا يرتبط أساسا بعمـ المغة "  السيميكطيقا"كاحد ىك
 .أكبالمسانيات، بينما يرتبط مفيـك السيمكطيقا بالفمسفة كالمنطؽ

 :بجممة مف الخصائص ىي( السيمكطيقا)تميز ىدا العمـ 
 ـ فيو التركيز عمى داخؿ النصمنيج داخمي يت 
 منيج بنيكم، يككف منصبا عمى البنية الداخمية لمنص. 

 ،ستينيات القرف العشريف ي باعتباره يتناكؿ العمؿ األدبي بالدراسة كالتحميؿ إال معئالتكجو السيميا لـ يتبمكر
سياقات لبسات كالمبلؿ اكئيا لغاكا   لنصعمى ا اىات البنيكية في االنحسار نتيجة انغبلقياجكذلؾ بعد أف أخذت االت

 .جيو الخار ئبفضا لمتصمةا

الذم ، جيالك ك سيميأكؿ مف دعا إؿ عمـ الF. DE SAUSSURE (857- 1914 )يرسفردياند دم سك عد يك 
بذاتو إال بفضؿ  مائاقبح عمما صت لـ ءيمياسال فكالحقيقة أ ،ظار فمسفيبمنكليس  يظار لساننمبإليو  رنظ
ة باإلشارة صنظرية خا عضالذم ك C.S.PERS (1839- 1914 )"ستشارؾ سكندر بير " يكيفيمسكؼ األمر لا

 ممخص
تحاكؿ الدراسة تممس التكجو السيميائي الذم يتناكؿ 
: العمؿ األدبي بالدراسة كالتحميؿ عبر مستكييف

الكقكؼ عمى المعاني )مستكل التحميؿ األفقي 
الكقكؼ عمى )كمستكل التحميؿ العمكدم ( السطحية

كما تقـك الدراسة بإجراء تطبيقي (. المعاني العميقة
لمشابي "  نشيد الجبار" منيج مف خبلؿ نص ليدا ال

كىذا مف خبلؿ جممة مف النقاط منيا سميائية 
أسطكرية، صكتية، )كبنى النٌص المختمفة  العنكاف
 (. معجمية

 

Résumé  

Cette étude vise une lecture sémiotique 

du texte littéraire : « L’hymne du 

puissant » 

 (« Nachid El Djabar ») d’Abou El 

Kassim El Chabi. Elle s’articule autour 

de deux principaux volets : 

1
er

) une approche théorique relative au 

domaine sémiotique. 

2
ème

) une analyse qui prend deux 

orientations. L’une horizontale et 

l’autre verticale. L’analyse horizontale 

aborde la sémiologie du titre, les 

références mythiques et la structure du 

texte lexicale et rythmique.  
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ليس باستطاعتي »: فيك القائؿ ،ةعييبكالط انيةسمـك اإلنلعمع اجة تلا مسأنيأ امعتقد، (La Sémiotique) اىاسم
كعمـ  ،مؾلفكعمـ ا ،رفلمقاتشريح الكا ،كالميتافيزيقا ؽ،كاألخبل ،ياتضف كالريالكك ؿ شيء في ىذا اك سأف أدر 

كقد  (1)«يميكلكجيسأنو نظاـ  ساسإال عمى أ[ ...]ـ لكبلكتاريخ عمـ ا ،كعمـ االقتصاد، كاتصكعمـ األ لنفس،ا
يرات سدالالت الحرفية كالتفلكا ية السطحيةنبأف الب (2)يفسار دبعض ال أحسف أ نذيج في التبمكر منىذا الم أبد

نما لنص،صدية امق ستكناهيست كافية كحدىا اللالداخمية  ارية كتأكيبلت شية عميقة ذات دالالت إنب ؾانى كا 
يكية أك نسانيات البمعمى ال يتكئفيك  ،ية كتطكير لياسنىك امتداد لؤلل يميائيسالتحميؿ ال فكمع ىذا فإ ،خارجية

 . راءات التطبيقيةجاألسس كاإل مة مفميمتقي معيا في ج
عرة مفتكحة عمى قعدسة م ذلؾ لككنيما يمثبلفتماعي، جا لساني أككعمكما، فإنو ال يمكف الفصؿ بيف ما ىك 

 .تقباؿسيات االئكاىذ مثؿ حينئ كؿ المراجعات كالقراءات ليصبح النص
ا فإف المنيج ىحدكد الداخمية كتفسيره في ةفي إطار البني صعى إلى دراسة النسي البنيكمنيج مفإذا كاف ال

ف كاىسيميائي ال يبتعد عف لا ات الخارجية لفضاء سعمى كؿ المبلب ف يتجاكزه إلى محاكلة الكقكؼذا النص كا 
دراؾ الظكاىر الم ي ئالسيميا (3)ميؿحة فإف التمكية، كمف ثغكغير المالمغكية  ميةصمفة في جكانبيا التكاختالنص كا 

اكؿ نبؿ يعمؿ عمى ت ،مقاغميؿ األفقي لمنص باعتباره نظاما لغكيا محعمى خبلؼ التحميؿ البنيكم، ال يكتفي بالت
سككت مالي تكناه المعانستثمار كؿ األنظمة الدالة، ساعيا بذلؾ إلى تفجير النص كاسية كاسالبنية الرأ معطيات

 ...يانع
يعتيا برا إلى طنظ، غيرهك  كمغاـ المنظال فتككٌ  تيكاة النال ةار العبلمبك اعتىي ئميؿ السيمياحالت زكلعؿ ما يمي

 يذاكم المحدد لغالتطكر الم زتجاك يالتطكر الداللي ذلؾ ألف تاح النص، فيي مف ،كالتكاصميةية غبلبة كاإليالدالل
الكحدات  مفو يمثؿ سمسمة نة، ألغي المى بميغالت فيرية ىك جال ـ سيميائي مادتوانظالنص ف»اؾ ذص أك نال

 .(4)«ييا ىي العبلمةفاألساس  يةئالسيميا

 ،رثاكاآل ز،ارات، كالرمك شكاإلظ، افاؾ األلنيفية، نانساإل تاجكالحا ؼعار مكع النعا لتبكعت العبلمات تنت قدك 
 .خاصة تعبلمابة ئيايميالس مةنظاأل مفاـ نظتص كؿ خكا ،شيدياتمكاإليماءات، كال

، ةير لسانغيكعبلمات  ية،بشر  ةلغكي عبلمات أك( ظافاألل)ية ناسعبلمات ل :(5)سيـ العبلمات إلىقكيمكف ت
 ،يةشممات البلإلى الع( يةفظير المغ)ة خير األ هذ، كىناؾ مف يقسـ ىفظيةالم غيرسيمياء لمة انظع أجميمؿ شكت

ر إلييا مف نظدة، بؿ حٌ رة مك نظظر إلييا بنالعبلمة لـ ي فإفمة ثكمف  ية،نك قيعية، كاإلمية، كالسئ، كاإليماةيسكالمم
 .ات كالمدارسىاتجاالحسب  كانب متعددةج

نجد ما بين ـ،يك فكالم يةالسمعة كر صال مأ  :ينىذكمدلكؿ م داؿ ماد ؛(داؿ كمدلكؿ) ئيةانا ثىبر يعتر يسكسف
نيا بي ييزمتـ اليت، ك زالرمك  ةمكعجكم ات،ؤشر مال ةمكعجكمت، انك يقاإل ةمكعمج ت،مكعاجميا ثبلث مقس بيرس قد
 ةالعبلقف كزالرم فيأما  ،(ةمعطم ببيةس)الداؿ كالمدلكؿ  بيف قةالعبل فكك ت ةاإلشار  يفف، ةمالعبل يةكعن يؽعف طر 

شابو، تك  اثؿتم قةدلكؿ عبلمالداؿ كال بيفيا في قةالعبل فكك ت يقكنةما اإلبين ية،اطتباع فكك تكالمدلكؿ  الداؿ بيف
 :(6)يالتشكؿ البال ةلمعبلم مزر ن فأ فكيمك . غرافيةك تك فال ةكر صكال
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كالرمكز اإلشارات، تعد  الدالالت نيسير معافي تىية عمكما ئمياسيال فكك  فطبلقا منؽ، كابكء ما سضي فف
 فية الفكرية زفالمجا فم فكك يكقد ال »العبلمة مف أىـ مككنات التحميؿ السيميائي، كليا أىمية كبيرة في حياتنا، 

ص ئابخصت نا قكر ذأمة إ ةد أينة حديثة إلى أخرل، كعبحقمف  ارمضصادر رقيو الحن فأ فسانقراءة تاريخ اإل
 يتدية الصكة الدالالت القشب فمضكرىا ضدل حبمو ك يكرة العبلمة لدفمكر تبدل، بمقاس يقد  رل،خاألمـ األ
 .(7)«اتو الجماعيةيتحكـ ح
ساعية  ة،تمفخا الميتيامستك  كية عبرغات النص المسمـ عمى مبلحظات ك قتية ئاييمسة، فإف المقاربة الثمكمف 
 (.تحاياز ناال  ،دلكالتمفي ال تار التغي) ةالكامن طاقات المغة يرأك تفج ،"كمغالم ليدبالتك "ما يسمى  ثادإلى إح
 .البداية ةو نقطصفبك  بيح يتعامؿ مع العمؿ األدصبد أقيد لجدد اقنا، فإف النى فم

، صكلكج عالـ النفي  ءقطة البدن ةكيغالعبلمة الم مف ذختكفؽ قراءة ت صديد مف خبلؿ مساءلة النج إلبداع
 ،ياتؽ فاعميحقا ال تتنيك دة كبيقالعم ية لتحقيؽ الداللةئراسة السيميادطمؽ مف التنقاعدة  ىالمعن ىعؿ مف معنجكت

يا صفظر إلييا بك نح يصباعميا مع الزماف كالثقافة، كأتفعف ة ردة بعيدمجياء شأ (8)عدت بيةذلؾ ألف األعماؿ األد
 .بشيء آخر ليا صمةا ال تيبذا ئمةاقات نكائ

كعمكما، فإف التحميؿ السيميائي قد غدا يبحث عف إجابة لسؤاؿ كيؼ قيؿ النص؟ كتجاكز إلى  حد ما، سؤاؿ 
، (9)"النص نص"قصرت نفسيا عمى  دة قديدفانطبلقا مف ىذا الطرح، فإف الممارسات النقدية الج ماذا قاؿ النص؟

تعتمد  مالشعر  صفي الن مالمغك  اليات النظاـجمالسيما كأف   ،مفركضة عميوال دمف القيك ه لؾ مف خبلؿ تحرير ذك 
ية إذف ىك تحرير ئالقراءة السيميا ؼىد فإف، كعميو ؼالمألك  المغكم المعيارم ــ لقكاعد النظائادال ؽعمى مبدأ الخر 

ة الشعرية غالمياؿ كالتعامؿ مع إشارات لخاالت امجكالقيكد عف طريؽ فتح  النص مف المكاضعات كالقكاعد
(11)"ميشاؿ ريفاتير"ية كما يرل بدرة األىف الظاأك  ةصخا ،اتيكعبلما

M.RUFFATER  يميكتيؾ س"في كتابو
ي ىك ، ية استرجاعيةنتكشافية كالثاسبح القراءة قراءتيف؟ األكلى اصيث تحكالقارئ،  صبيف الن جدؿ يى "الشعر
 .تحققت نتيجة العممية التأكيمية إستراتيجيةقراءة 
 ،الباحثيف عبر مرحمتيف كما يؤكد بعض ٌر،عتمدة في تحميؿ النصكص تممية الئأغمب التقنيات السيميا إف

(11):امى
 

كالثبات ) صية الننة مف بصرة المستخمىية لمظاحي السطنـ فييا الكقكؼ عمى المعات، كيميؿ األفقيحمرحمة الت -1
 (.يات الضدية كغيرىائالثنا خارجي،ال ك داخميالاكؿ، اإليقاع شكالتحكؿ، الت

 المعنى

يرمز إلى
 

إلى
مز 

ير
 

 تخيليةيصور عالقة 
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قيقة المسككت عتيا، لحكا يقةماحبة كالدالالت العصالم نيؼ عمى المعاقك ـ فييا الك يت ميؿ العمكدمتحة الممرح -2
 ،اتيراشفا ك ىاء المعطيات كفؾ رمكز نإلى إعادة ب ثالباح فييا يسعى ،قراءلتبلؼ اخمؼ باتتخ ،ي دالالت تأكيميةىك 
ات مينتخ فم ؽمعناه االنطبل سالجديد لي صر أف إنتاج النيغ، "البنية العميقة" ا جديدا يعرؼ باسـصدعا نبم

المعطيات  جاكز حدكدتخمفيات العمؿ دكف أف ي ك باياخاؼ شتكسرر القراءة الحاء ين، بؿ ىك ب(12)مؤسسة غير
ال انزلؽ خمؼ  ،انيةسياقات النصية كالمبادئ المسالداللية كال كيمات خيالية تمغي تيتحاؿ إلى حدكد المعاني كاسكا 

مف النصكص التي تأبى الكشؼ عف " نشيد الجبار أك ىكذا غنى بركمثيكس"كماداـ نص . قصديات المبررةمال
خباياىا بسيكلة، كمف اجؿ القبض عمى مككناتو الجمالية، لجأنا إلى المقاربة السيميائية باعتبارىا إحدل المقاربات 

النص ىك آلة لغكية ليس مف السيؿ التحكـ فييا، ك إنما " ذلؾ الف التي تمكم عنؽ النص قصد تفكيؾ شفرتو ك 
عمينا أف نترؾ ألجزاء النص كما فيو مف عالمات متسعا مف الحكار ك الجدؿ ك التفاعؿ الداخمي الذم يكشؼ 

 .(31)"عف كجكد طرؽ مختمفة لإلبداع ك التكصيؿ كالتعبير

كىذا الكبلـ يحيمنا إلى ما أشرنا إليو سابقا كىك أف الدراسة كفؽ المنيج السيميائي تتـ عبر تحميميف التحميؿ 
، منيا االتجاه العبلماتي ك الذم ييتـ بدراسة (14)األفقي كالتحميؿ العمكدم، فيذا المنيج يصب في اتجاىات كثيرة 

في أنكاع اإلشارات، كقد اتخذت مباحث مف األلفاظ مادة ، كآخر إشارم يبحث لداللةكىك سيمياء ا.. العبلمة 
الختياراتيا، بحيث انطمقت مف بنية المفظة كما ينتج عنيا مف جزئيات البناء إلى التركيب انطبلقا مف التعامؿ مع 

لتكشؼ عدة عناصر يؤثر كؿ عنصر منيا مف حيث التركيب . النص ضمف المستكييف السطحي ك العميؽ
السيما ك أف الغاية األساسية ليذه المقاربة ىك " سطحية ك عميقة "اسة ستقؼ عمى مؤثرات النص كالداللة، فالدر 

النص األدبي يتمتع بكياف خالب ك ثرم يؤثثو  (31) العناية بالمعنى مف خالؿ القراءة االستكشافية، السيما ك أف
 ..."الفضاء التشكيمي لطاقة فنية عالية 
عدـ منح نفسو و في االنغبلؽ عمى ذاتو النصية كالدفاع عف أسراره ك عف شركطإضافة إلى أف النص ال يتنازؿ 
كتبقى . في تحقيؽ التكاصؿ المطمكب بيف القراءة الساذجة ك القراءة المركبة (16)لمقارئ إال بعد أف تنجح القراءة 

 .  المقاربة السيميائية إحدل الطرؽ لمعالجة النصكص تككف فييا المغة قابمة لمتأكيؿ
II -يدة صمقاربة الق: 
 :ية العنكافئسيميا 2-1

ية تعبيرية كامنة، ئاحإي ا، كما يتكفر عميو مف طاقاتنيك عنكاىيدة صا لمقناءتر قفنا عند قك إف أكؿ ما يست
ا التي تثير عددا مف التأكيبلت عمى تيمكنكنا الد كتتنامى إلى أف تكشؼ عفك فالعنكاف يمثؿ مفتاحا أكليا أك بؤرة تت

 .كرية كالداللية عمى القصيدة كمياصال العميقة، لقد ألقى العنكاف بظبللومستكل البنية 
أساسا ميما كأداة  يثةدية الحئقد غدا في المقاربات السيميا (17)(La Titrologie)إف العنكاف أك عمـ العنكنة 

( La Fonction relationnelle)قية ئالعبل ث عف الكظيفةحبالب ؾية في تأكيؿ النص كقيمو الداللية، كذلئإجرا
ظاـ عبلماتي داؿ عمى عالـ مف اإلحاالت، نة بر مشف ؼ رمزيةئفالعناكيف ذات كظا ص،بيف العنكاف كمتف الن

 .بطيا عبلقة جدلية بالنصكصر ت

 .يو، أك عبلقة الرأس بالجسدبأك االبف  بيف عبلقةاللعبلقة بيف العنكاف كالنص كفا
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 دنشي"األصؿ كيتمثؿ في : يف متتالييفئف مف جز مكك " سك تيبركمي ىكذا غنى"أك ، شيد الجبارن: كاف قصيدةنع
 ".سبركميثيك  ىكذا غنى"كالثانكم يتمثؿ في  ،"الجبار

يجعؿ العنكاف يمارس سمطتو  كىذا ما ،يكسثيمرك ب بيفسو ك فابي مف خبلؿ العنكاف، أف يعادؿ بيف نشيحاكؿ ال
ية ز كالت أسطكرية كرممء محمبل بطاقات كحجايث ح أسطكريا، طابعاص نتمقي، كما أضفى عمى اللمعمى ا
 .يدة كمياصقلعمتو يختزؿ اج ،عالية

جاءت مفسرة كقد  ضكم تحتو النص،نكف الممتقي مف تحديد اإلطار العاـ الذم يتم "يكسثيمبرك "صية إف شخ
أثر ليا في النص، ال مف حيث القصة كال مف  كال طا فقنييسة عنكاحبطكريتيا ظمت سغير أف أ ،كافنرحة لمعشاك 

 .ر في مسارىاثصيدة كلـ تؤ قال ؽيكس خارج نطاثيمخصية برك ش سطكرم، ظمتاألاء حيث البن
إف البنية االستيبلكية لمنص ىي بنية إببلغية إشيارية عالية الصكت لمداللة عمى تجمي دينامية التعبير 

ىكذا احتياطا ك إنما قد يجعؿ المبدع يحتار أشد الحيرة عندما يريد ال يكضح "باإلقناع كمف المؤكد أف العنكاف 
بيف القارئ  (18)الكسيط " ىيكمة النص كتشخيصو في عنكاف يتبع النص ليصبح شفرة تحيؿ عمى النص إذ ىك 

 . كالنص
في حكارىا قائمة عمى آلية  (19)كمف ثمة فاف العبلقة بيف القراء ك النص ىي عبلقة تبادلية في إنتاجيا كحسية 

إف قراءة . التأثر ك التأثير إذ يكاصؿ القارئ تقدمو في الكشؼ المستمر عف إشكالية المعنى كعكاممو السيميائية
ف ىناؾ عتبات قصدية كأخرل تتقصد العفكية، ثمة أل" الشكر، التذييؿ"العنكاف تختمؼ عف قراءة العتبات األخرل كػ

ثمة عتبات ديككرية ك أخرل جمالية، كثمة عتبات . تنبييية أك مراكغة أك ممكىةعتبات شارحة كأخرل محرضة 
 .(21)تنتج إشارات سيميائية لتسكيؽ فكرة معينة مكجية لممتف أك لمؿء فراغ في طبقة معينة مف طبقاتو 

لمتف حيث أما فيما يخص القصيدة محؿ الدراسة فمف خبلؿ أفكارىا نجد أف لمعنكاف ارتباطا كثيقا بينو كبيف ا
االستعمار كتتأكد شعرية العنكاف مف التراكيب المختمفة " اآلخر" " الشاعر"رصد الشاعر الصراع الدائر بيف األنا 

 (. لغة ك صكرة)الكاردة في المتف  
 :البنية األسطكرية 2-2

تيا المبدعيف الذيف استغمكا طاقاك  لقد أصبحت األسطكرة بمختمؼ أنماطيا مصدر إلياـ لمعديد مف األدباء
 .التحرررمز التمرد كالتضحية ك  س يك ثبركميالرمزية  كمف ىذه األساطير أسطكرة 

-س فػ يك ثبركميكىي أسطكرة كظفت بطريقة مباشرة كأحيانا بطريقة غير مباشرة ك يبدك الشاعر متأثرا بأسطكرة 
شابي اليـك ىك بركميثيكس  بركميثيكس حيث يتكحد األنا األكؿ بالثاني فكأف)الشاعر تقنعت بػ أنا األسطكرة  -أنا 

 .فالشاعر يشبو ىمو الشخصي بما حدث لمبطؿ بركميثيكس. األمس لتقاسميما المأساة نفسيا
األخر الظالـ حرية المتحدية ك إف النص يعبر عف الصراع بيف األنا ك اآلخر، صراع بيف األنا العاشقة لم 

التمرد ذلؾ التحدم ك  مباشرة، لكف طكعيا إلبرازالمتعنت كمف ىنا فاف الشاعر قد كظؼ األسطكرة بطريقة غير 
كفي " أعيش، أرنك، ألمح، أسير"الذم يتمظير أسمكبيا في تكاتر جممة مف األفعاؿ الدالة عمى التحدم مثؿ 

 .  المقابؿ ىناؾ العديد مف التركيب الدالة عمى التسمط ك الجبركت الذم يمارسو اآلخر
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 معاناتو أك باألحرل عفعف  ذم كظفو الشاعر ليعبرلا سيك ثركميطكريتيا مف خبلؿ رمز بسقصيدة ألا خمقت
 :صقد تجمى بكضكح في مطمع الن يكاد يككف طكرةسمضمكف األف ،زم الذم يعيش فيوئقؼ الجنالمك ا

 اءػالقمة الشم ؽكالنسر فك   أعيش رغـ الداء كاألعداء س

األسطكرة متنفسا لو، كما أراد  الشاعر مف ىذهعؿ ج ،أك العبلمة الدالة فيو "صيقكنة النأ"الشطر األكؿ يمثؿ 
 .ZEUS"زيكس"األخير مف قبؿ اإللو  ذاىلما عاناه  ،ثيكسيكبيف بركم ومف خبلليا أف يقيـ تعادال بين

رمزاف  ىماثيكس، ك يكبركم دار الصراع في النص بيف طرفيف متناقضيف، فالطرؼ األكؿ يمثمو كؿ مف الشاعر
 .ا رمزاف لمقكة كالجبركتىمكزيكس ك  تعمرسفيمثمو كؿ مف الم يلثانمكد، أما الطرؼ اصلمتحدم كال

 

 : ؾي التالي يكضح ذلئلعؿ المربع السيميا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :الصكتية الرمزية 2-3

أف األصكات في تجاكرىا ك تشاكميا تنتج  فطبلقا منا ثيفالباح ـتماىا  خذتد أق تك صلمإف القيمة التعبيرية 
 . في النيايات دالالت معينة، قد ال يفصح عنيا النص مباشرة، لكنو يتضمنيا

نبلحظ  .اعمميا كسبر أغكارىا المقاربة عمى الحركؼ المييمنة، كالتي ستساعدنا في الكلكج إلى في ىذه زركسن
 (. ح ىػ، ،خ ،غ ،ع)كىي  عمى القصيدة، ىيمنة الحركؼ الحمقية

 ،كم لشعبوأساملالكاقع ا نتيجة الشاعرتحمؿ دالالت حزف  يكى ،حمقيا صكتا 245ة تضـ دصيلقفأبيات ا
األكؿ  لمقطعكالسيما في ا ،بر نسبةكحاز عمى أ إذ األصكاتبؤرة تمؾ شكؿ الذم  ،اليمزة صكتالتمثيؿ ب يمكنناك 

دالالت  عمى جـلمعادت اأككقد  ،لـ كالمعاناةأعمى الت عىذا التتاب ؿدكي ،مرة متتابعة 134الذم كرد فيو 
 الشاعر ةكلفدؿ عمى طتكىى  ،اصكت 183ث كرد يح( ، ـؼ، ب) فكيةالش األصكات ما ىيمنتك. (21)األصكات

حنفسية ار سكندؿ عمى ات تيال ةالكسر  ةكحر  ةإلى كثر  فةاضإ ،رىالد مصائبه أماـ جز كع  ةعمميبك ، اطوبالشاعر كا 

 المستعمر التضاد الشاعر

 بروميثيوس زيوس

 تداخل تداخل

 الصمود القوة

 ما تحت التضاد والتحدي والجبروت
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 ييفراعا حادا، صش يعتالشاعر  تذا فأل نص،الفي  ييمنةكال ةعمى الحرك ةدالت لسما فأ ظبلحن ئيةإحصا
عاؿ بأنكاعيا فاألفاؿ، جالم في ىذا نصال زمف كيتحرؾ ،ؿتقبالمسف حث عتب ية،كالحر  ؽاتعنعف اال تبحث
 .مستقبمية، حتى الماضية منيا كالكاقعة في فعؿ الشرط أك جكابو أصبحت تفيد المستقبؿ اراتشإ ذات فةتمخالم

 :تمثيؿ
 (37 -1) ةضارعماألفعاؿ ال .1

 ...أرتكم ،كدأش ،أرنك ،أعيش

 :أفعاؿ األمر .2

 ...رمكاا ،نثرا امآل، ،ـدىا
 :ضيةلمااألفعاؿ ا .3

 ..خمدت، عاش، تمردت

إشارات حرة، كىي  إضافة إلى ...ضكام ،تجشمكا، رأكا، كجدكا: ة قميمةصبينما نجد األفعاؿ الماضية الخال
 ،ائىان: ، مثؿ(يحةصر المشتقات ال)التجدد ى الحدث، كتدؿ عم ىشتقة التي تحمؿ الداللة عمماء السمعبارة عف األ
 ...انممتر  ،حالما، متكىجا

أف تغيب في  دالة عمى الماضيال ككادت اإلشارات ،اكز الحاضرجبلحظ أف زمف القصيدة مستقبمي، تمكال
 .ددٌ كيسعي نحك التغير كالتج ـئس دذا يدؿ عمى أف الشاعر قىك  القصيدة،

 :و ببيت داؿ عمى المستقبؿصتيؿ الشاعر نسلقد ا

 اءػكالنسر فكتد القمة الشم  سأعيش رغـ الداء كاألعداء                      

ث تحكؿ مضمكف يالمستقبؿ، ح فيس يفيدنكىك حرؼ تضارع مقركف بحرؼ السيف، ميدة بفعؿ صالق ابتدأت
ية الشاعر التي تبرز التحدم ى مقصدداال عم ءذا المطمع جاىك  ليدؿ عمى المستقبؿ الفعؿ بعد اقترانو بالسيف،

ات الشاعر التي ذا تكشؼ عف نيالنظرة المستقبمية، فإاتكائيا عمى ة رغـ دكالقصي. مكد في كجو األعداءصكال
 .رضي كالحاضبيف الما ادراعا حاصتعيش 

 :ؾلذح ضك ي يالتال ططخكلعؿ الم
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كر ص فىي تعبر عقع كاألمؿ، ك الكا بيفير إلى الصراع شص تني الفالسمات الداللية  فير مثكىناؾ الك
 .ف خبلؿ الصمكد كالبحث عف البديؿكاقعيا، م فالذات م بعف ىرك  تكشؼدرامية 

 :البنية المعجمية 2-4

Y-LOTMAN"يكرم لكتماف"إف المستكل المعجمي، كما يرل 
ىك األساس الذم يبنى عميو النص،  (22)

نشيد "قصيدة  .كيككف ىذا المعجـ منتقى مف كممات يرل الدارس أنيا مفاتيح النص أك محاكره التي يدكر عمييا
الصمكد كالتحدم، )المتككف مف محاكر رئيسة  شعرملث ادتتكزع عناصر معجميا بحسب تكزع الح "... الجبار

قاـ ممميا تحمؿ دالالت اقتضاىا المجكىي في  ،تتكزع بيف الكاقع كاألمؿفيي (. األمؿ المنشكد، المكت كالشقاء
 .كقؼ الشعرممالتبلحـ بيف الذات كال الذم جسد قكة

إلى الحرية  شالنكر كالتعط ر إلىجكممة الف زينما ترمب ،كالكبرياء كالعظمة كالصمكد ي القكةنتع "الجبار"فكممة 
ا تيمع دالالتر التي تشكؿ األفعاؿ تجصفالعنا عجـ األفعاؿ،مبة لسسو بالنفكالشيء ن .ر عمكمايكالخ ؽكاالنعتا

خاصة  ،كاجيتو لؤلعداءميكحي بيقيف الشاعر في نجاح  "سأعيش" فالفعؿ. م كالصمكد كاآلمؿلتحدحكؿ محكر ا
الفجر كالحياة عمى األمؿ في زكاؿ العبكدية كانبثاؽ  فيدؿ "أشدك"أما الفعؿ "... رغـ" أتبع بمفظ قدف الفعؿ أك 

 . الحرة

 ،األمطار، العكاطؼ ،الشمس": مثؿ ية،لتقميدا العرفية ايخرجت عف دالالت قد( اءسمأ)مف اإلشارات  يرنجد الكثك 
منحيا إياىا السياؽ العاـ لمنص، فجاءت في مجمميا دالة عمى معاني  الية أخرلجمالت لتكسب دال ،"...كاؾشاأل

 .أك بيف الكجكد كالبلكجكد ،كىذا ما يجعؿ النص عبارة عف صراع بيف الحياة كالمكتالتحدم كالصمكد، 
عف الصراع بيف  لقد حكل النص العديد مف الكممات ك التراكيب التي ليا كقع خاص كذات داللة قكية تعبر

النسر، الشمس، الميب، الصخرة، "اآلخر االستعمار مجسدة تحدم األنا ك جبركت األخر مثؿ ك ( الشاعر)األنا 
 ........الجبار، الرعب، النكر، اآلالـ 

بينما حقؿ الحياة مرتبط باألنا ( العدك)فيذه األلفاظ تجسد ثنائية المكت ك الحياة، فحقؿ المكت مرتبط باآلخر 
 .اعرالش
 :البنية الصكتية ك اإليقاع الشعرم 2-5

ينقسـ اإليقاع الشعرم إلى خارجي ك داخمي، فاألكؿ يتصؿ بالكزف كىك خاضع لمحالة االنفعالية  أما الداخمي 
كىذا اإليقاع الداخمي أك المكسيقى  (أصكات، ألفاظ، تراكيب )فيتصؿ بما يراعيو الشاعر مف قصد في التكرار 

 (23)كراء المحسنات المفظية فحسب، إنما تتحقؽ أيضا مف المحسنات المعنكية التي تعد  الداخمية ال تتحقؽ مف
 .مظيرا مف مظاىر إبراز القدرة عمى التصرؼ في المعاني كحسف تنظيميا في النص الشعرم 

سي عبد القادر فيدكح يككف مرتبطا أساسا باإلشباع النف (24)كمف ثمة فاف اإلمتاع المكسيقي كما يرل الباحث
كالنصي لمسامع، كما تأكيد القدامى عمى عنصرم الكزف كالقافية كشرطيف أساسييف لبمكغ أقصى درجة المتعة 

ففي كؿ نص إيقاعات داخمية تفجر المكبكت كما . كاالرتكاء إال داللة عمى البعد الجمالي لياجس القكؿ الشعرم
 .تعمؿ عمى تكليد فضاءات داللية ك أبعاد جمالية
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كلو محتكيات عدة أسيمت في تنكيع اإليقاع كتمكينو " تقابمية ك تخالفيو"لو كظائؼ كقيـ مختمفة  فيذا اإليقاع
كىذه المستكيات تتجمى بصكرة أكثر في التكرار بأشكالو . األصكات، األلفاظ ك التراكيب: ثبلث (25)عمى مستكيات

ك تركيبية نحكية كىذه العممية مف سرد كممة أك صيغة صرفية أ: المختمفة، كالذم يرد في النص بصيغ مختمفة
شأنيا أف تخمؽ تكازنا بيف البنية اإليقاعية ك البنية الداللية ك قد كرد التكرار في نص أبي القاسـ الشابي بصكرة 

 .مختمفة
 : التشاكؿ بالتكرار

  التشاكؿ العمكدم 

   التشاكؿ األفقي 

  التشاكؿ بالتناظر 

  التشاكؿ بالتقاطع 

 التشاكؿ المتبايف 

  بالتكازمالتكرار العمكدم  : 

أىدـ، ...أرنك، ال أرمؽ، أسير أصغى، أقكؿ: عمى مدار النص مثؿ( البدايات)يأتي مف تتابع األفعاؿ عمكديا 
 "ىازئا، حالما، مترنما" إضافة إلى المشتقات ....أمؤل، أنشر، سأظؿ

 .فيذا التكرار قد أحدث جكا حماسيا تطبعو الحركة ك االنفعاؿ
  بالتناظرالتشاكؿ : 

 :مثؿ المطمع  الفعؿ  يككف في صدر البيت ك االسـ في عجزه  
 كالنسر فكؽ القمة الشماء     –سأعيش رغـ الداء ك األعداء   

 التشاكؿ بالتقاطع  : 

حيث يبدأ البيت بفعؿ ثـ اسـ ثـ يعكد إلى الفعؿ، كىك تكرار " التكازم ك التقاطع"ىك محصمة الشكميف األكليف  
 .مف التبايف بيف سرعة األفعاؿ ك بطء األسماء يخمؽ نكعا
 كتمؾ سعادة الشعراء  –غردا     -كأسير في دنيا المشاعر ، حالما         
 .كأذيب ركح الككف في إنشائي     -أصغى لمكسيقى الحياة، ككحييا       

مطمع القصيدة ، أما التشاكؿ فيذه العممية تشكؿ إيقاعا يشبو اإليقاع الذم تحدثو حركة طيراف النسر كما مثمو 
بالتبايف فبل يبدك عمى مستكل األلفاظ بؿ يتجمى عمى مستكل التراكيب ك ىك ما اشرنا إليو في قضية التكرار 

 بالتناظر، يبرز التشاكؿ في النص مف خبلؿ الجمؿ الفعمية، أما التبايف فيبرز  مف خبلؿ الجمؿ االسمية،

 ( .إيقاعا ك صكرة)األنا ك األخر  كالعممية في جكىرىا تجسد الصراع بيف
  التماثؿ اإليقاعي ك التشاكؿ الصكتي : 

 : تبرز في النص عدة صكر ليذه الظاىرة نمثؿ ليا بيذه الخطاطات

 

 

 



 2132 سبتمبر -13عدد                                    2132 سبتمبر -13عدد                                                                            غات والثقـافة واآلداباللّ في  التواصل  
 

75 
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 فارمكا       
 النغمة اإليقاعية                    

2 
 اختفكا          
    
 
 المخاكؼ  3

 تماثؿ لدينامية االسـ                                   
 

 زكابع األشكاؾ
 
 أذكب   4

 الخصب ك العطاء                                        
 
  أرتكم  
 

 إف ىذه التماثبلت ك التشاكبلت ليا قيـ جمالية ككظيفتيا ىي التأثير في السامع ك إشباع حاجتو النفسية 
  اإليقاع الخارجي: 

  2×(3)كىك مف البحكر الصافية كصيغتو متفاعمف  القصيدة مف بحر الكامؿ،
 ///1 //1 

 كالنسر فكؽ القمة السماء     –سأعيش رغـ الداء ك األعداء          
 / 1/1( /ماء)ك القافية    

 الدفقة الصوتية 

 الداء
 

 الشماء
 

 األعداء
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 خاتمػة
 ىكمعن ىالمعن فالكشؼ ع كاؿ مف الفيـ يطرحيا القارئ بغيةشكيبلت كأأبي يعد ممتقى تدإف النص األ 
تكحة فالدالالت م ؽكعة في مفتر ضك ممتحكلة  يةنب (26)يفثحد الباحير أعمى حد تعب( النص)لؾ ألنو ذ ى،المعن

 .ينعمى المعا
كانت أـ خارجية، كىك  اخميةدتقاطعات القكل الفاعمة  اية لو مفنيا ال جلبلنتياؾ كنسيؿ النص مجاال ظ لقد

في كيفية القبض عمى مكنكنو كفؾ  ءلدل القرا مف المككنات، لذا فمحاكرتو قد خمقت جدال كاسعاد ممتقى لعد
 .اليقوغم

 

 ممحؽ يضـ القصيدة

 كالنسر فكؽ القمة الشمػاء  سأعيش رغـ الػداء كاألعداء
 بالسحب كاألمطار كاألنػكار  أرنك إلى الشمس المضيئة ىازئا

 ما في قرار اليػكة السػكداء  ال ألمح الظؿ الكئيب كال أرل
 غرار كتمؾ طبيعة الشعػراء  كأسير في دنيا المشاعر حالمػا
 كأذيب ركح الككف في إنشائي  أشدك بمكسيقى الحياة ككحييا
 بقمبي ميت األصػػداءيحيى   كأصيح لمصكت اإلليي الذم

 عػف حػرب آمػالي بكػؿ بػالء  كأقػكؿ   لمقػدر   الذم   الينثني
 مكج األسػى، كعكاصػؼ األرزاء  ال يطفئ الميب المؤجػج في دمػي

 سيككف مثؿ الصػخرة الصػمػاء  فأىػدـ فػؤادم ما استطعت، فإنو
 األطػفػاؿ كالضػعفػاء  كضراعة  ال يعرؼ الشككل الذليمة كالبػكا،
 ، بالفجر الجميؿ، النائي ...بالفػجر   كيعيش جبػارا، يحػدؽ دائمػا 

 كزكابػع األشػكاؾ، كالحصػباء   أمأل طريقي بالمخاكؼ، كالدجى، 
 رجػـ الردل، كصكاعػؽ البأساء   كانشػر عميو الرعب، كانثر فكقو،
 ، مترنػما بغنػائػي قيثػارتي  سأظؿ أمشي رغـ ذلؾ، عازفا 
 في ظػمػمػة اآلالـ كاألدكاء   أمشي بػركح حالػـ، متػكىػج

 فعػالـ أخشى السيػر في الظمماء   النػكر في قمبػي كبيف جكانػحي 
 أنغامػو ، ما داـ في األحيػاء   إنػي أنا النام الذم ال تػنتػيي

 سػطػكة األنػكاء  إال حػيػاة  كأنا الخػضـ الرحب، ليس تزيده
 عمػرم، كأخرست المػنية نػائي   أما إذا خػمدت حياتي، كانػقضى

 قد عاش مػثؿ الشػعمة الحػمراء   كخػبا لييب الككف في قمبػي الذم 
 عف عالػـ اآلثػاـ ، كالبػغضػاء   فأنا السعيد بأننػي متػحػكؿ

 كأرتػكم مف منػيؿ األضػكاء   ألذكب في فػجر الجماؿ السرمدم
 ىدمػي ككدكا لك يخػر بنائػي   كأقكؿ لمجمع الػذيف تػجشمػكا

 فتخيمكا أنػي قضيت ذمائػي   كرأكا عمى األشكاؾ ظمػي ىامدا  
 ، ليشككا فكقو أشالئػي...كجدكا   كغدكا يشبكف المييب بكػؿ ما  
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 دراسة في المرجعيات كالمفردات :باختيف حكارية
 الشعبةنجاة عرب 

 قسـ المغة العربية كآدابيا
 عنابة –جامعة باجي مختار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تستند النظرية في تقاليد الفكر الغربي الحديث إلى مرجعيات عديدة كمتنكعة، إبستمكلكلجية، كفمسفية، 

يديكلكجية تتأسس عمييا النظرية بشكؿ عاـ ، أم تراكمات فكرية جمىة تسيـ بشكؿ ما في تأطير الفكرة األـ التي ..كا 
 .لتخرجيا في شكؿ جديد الفت لؤلنظار

إننا نجد ىذه الفرضية المعرفية تتحقؽ إلى حد بعيد في تككيف الفكر اإلبستمكلكجي لمغكم كالناقد كالفيمسكؼ 
النظرية التي  كىي. صاحب نظرية المبدأ الحكارم، (1975ػ 1895) Bakhtine.Mالركسي ميخائيؿ باختيف 

طر الفكرية مجريات األعمى الكبير ثر احتمت مساحة كاسعة في فضاء الفكر النقدم الحديث، ككاف ليا األ
ىك ما يعرؼ شامؿ قدم مسمؾ نعف تمؾ النظرية نتج فمقد . كجيات الفمسفية لمعديد مف المناىج كالرؤل النقديةكال

  Julia Kristevaدتيا الباحثة البمغارية األصؿ جكليا كريستيفاالتي شي Intertextualité" نظرية التناص"اليـك بػ
 .ككاف ليا الصدل الكاسع في السياؽ النقدم الغربي الجديد

 ممخص
غكم الذم اقترحو الفيمسكؼ كالمٌ  ،سـ مفيكـ الحكاريةيتٌ 
 ،عقيدبالصعكبة كالتٌ  ،كسي ميخائيؿ باختيفاقد الرٌ كالنٌ 

ى؛ شاممة لعمكـ شتٌ النظرية ككنو يرقى إلى مستكل ال
في األدب كالمغة كعمـ الجماؿ، كالفمسفة، 

ل في ، مما يجعؿ القارئ الباحث يتمكٌ ..كاألنتركبكلكجيا
تحديد اإلطار المعرفي الذم ينتمي إليو، كتعييف سبؿ 
استثماره عمى المستكل التداكلي كاإلجرائي في 

كعميو فإف ىذه الدراسة تيدؼ إلى . الممارسة النقدية
ايا المتعمقة بيذا المفيـك الخكض في جممة مف القض
كصيركرتو عمى مستكل اإلشكالي، بدءا بتحديد داللتو، 

التداكؿ االصطبلحي كاإلجرائي في الخطاب النقدم 
الفكرية أىـ المرجعيات سرد ك  ،الغربي الحداثي

مت في ضكئيا حكارية الكبلسيكية كالحديثة التي تشكٌ 
إلى عرض تحميمي لبعض المفردات  كانتياءباختيف، 

ىذا في تحديد ة ؿ ركائز ىامٌ كالمقكالت النقدية التي تمثٌ 
 . المفيكـ

 

Résumé 

Cette étude vise l’analyse d’un 

ensemble de questions relatives au 

dialogisme de Bakhtine et ses 

références européennes pour la 

création de ce concept. Elle s’achève 

par une analyse du vocabulaire 

critique représentant les éléments 

importants de ce concept. 
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مف حيث داللتو النقدية  ،(الحكارية)كنحف في دراستنا ىذه، نحاكؿ تسميط الضكء عمى ىذا المفيـك النظرم 
استنادا إلى الطرح الباختيني، كمف حيث صيركرتو عمى مستكل التداكؿ االصطبلحي كاإلجرائي في الخطاب 

ثـ نعرج بالحديث عمى أىـ المرجعيات الفمسفية كاإليديكلكجية التي ساىمت بشكؿ مف . النقدم الغربي الحداثي
، كمف ثـ التأسيس  لو عبر محطات كثيرة مف حياة الرجؿ، كأخيرا نحاكؿ عرض أىـ األشكاؿ في بمكرة المفيـك

، كالتي ساىمت بفعالية في تشييد نظريتو عف (الحكارية)المقكالت النقدية التي صاغيا باختيف أثناء تأسيسو لمفيـك 
 .كعف الطابع الغيرم لئلبداع ،الركاية

 : الغربيالنقد داعياتو في مفيـك الحكارية كتػ  1

أم دارس أف يحظى بتعريؼ شامؿ يمـ بمضمكف المفيـك الفمسفي كالنقدم الباختيني  مف الصعب عمى
مفيـك ىيكلي يصعب تعيينو أك تحديده في بضع كممات أك حتى جمؿ،  Le dialogisme، فالحكارية (الحكارية)

نتشار ذلؾ كيرجع ذلؾ إلى عدة أسباب متفرقة؛ منيا صعكبة كتعقيد الفكر الباختيني في حد ذاتو، ثـ ظركؼ ا
الفكر عمكما كبخاصة نظرية المبدأ الحكارم التي تفرقت أجزاؤىا بيف كتابات باختيف العديدة كالمتنكعة؛ سكاء منيا 

، كفكلكشينكؼ medvedevمدفيديؼ )التي انتشرت باسمو أك تمؾ التي أخرجيا إلى الناس بأسماء بعض تبلميذه 
volochinov) مدارسيفكمركز تساؤؿ كبير بالنسبة لرث الباختيني، اإلحد معضبلت أيشكؿ بدكره كاف ، كىذا .

أضؼ إلى ذلؾ ضياع كـ كبير مف كتابات باختيف جراء الحياة الصعبة التي عاشيا سياسيا كاجتماعيا كصحيا، 
ػ إلى صعكبة ػػمف دكف شؾ  ػػكأخيرا الظيكر المتأخر لتمؾ الكتابات بعقكد طكيمة مف تاريخ إنتاجيا، فكؿ ذلؾ أدل 

 . ي ىذه النظرية، كاإلحاطة بكؿ أجزائيا المتشابكةتمق
كالكاقع أف حكارية باختيف ىي جممة مف األفكار كالرؤل التي عبر عنيا في العديد مف مؤلفاتو المتنكعة 
االختصاصات، كىك ما أضفى عمييا بعدا معرفيا شمكليا يحتكم الفمسفي، كالثقافي، كاألدبي كالنقدم، كالمساني 

لكصؼ العالقة القائمة بيف الخطابات، عمى  ي، كبشكؿ عاـ فإف باختيف استعمؿ مفيـك الحكارية كاألنتركبكلكج
لسانية كليس بالمسانيات، كذلؾ -اعتبار أنيا تنتمي إلى عالـ الخطاب ال إلى عالـ المساف، كتتعمؽ بالعبر

كالخطاب في مفيـك باختيف يعيد مسألة خطاب اآلخر  .لقياميا عمى المستكل الداللي المشترؾ بيف المتخاطبيف
، كليذا (خطاب مباشر، خطاب غير مباشر، خطاب غير مباشر حر)كيتجسد في الخطابات المسانية بكؿ أشكاليا 

يراىف عمى المنيج االجتماعي في المسانيات، كضركرة تفسير كاقعة خطاب الغير تفسيرا سكسيكلسانيا، ألف الحكار 
تيف ىك مبدأ أعـ كأشمؿ يتخمؿ الكجكد اإلنساني كمو؛ كىك أيضان، عنصر أساسي لفيـ المعنى المغكم، بالنسبة لباخ

 . كعامؿ جكىرم في نشكء الكعي اإلنساني
إف كؿ ىذه الظركؼ التي أحاطت بنشأة ىذا المفيـك المكسكعي الذم ال يخمك مف الصعكبة كالتعقيد، لـ تقؼ 

ي يخكضكا فيو، كيعمدكا إلى إعادة طرحو مف جديد مف خبلؿ ترجمة أعماؿ عائقا أماـ الباحثيف كالدارسيف لك
 ، كتكدكركؼJ. Kristevaكيقؼ عمى رأس ىؤالء كؿ مف جكليا كريستيفا . باختيف كالتأليؼ حكؿ أفكاره كطركحاتو

T.Todorov كجيرار جينيتG. Genette  ... عرفت حكارية باختيف الستينيات مف القرف العشريفففي منتصؼ 
 .Jالتي ابتكرتيا الباحثة البمغارية األصؿ جكليا كريستيفا " التناص"انطبلقة جديدة مع ظيكر المقكلة النقدية 

Kristeva   فكاف أف أخرجت ىذه "الحكارية"نتيجة تأثرىا الكبير باألبحاث التي قدميا باختيف حكؿ مفيـك ،
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عمى طبقات >> كاىا عمى النص الذم يبنى حسبيا سقط فحالنظرية مف شرنقتيا التي قبعت فييا سنيف طكيمة، لتي 
ككاف ىذا االنجاز المعرفي الياـ بمثابة . (1)<<كتتككف طميعتو التركيبية مف النصكص المتزامنة لو كالسابقة عميو

المثير الذم نبو أذىاف النقاد إلى العناية بكؿ ما لو صمة بالقضايا الفكرية كالنقدية التي تصب في محتكل مكضكع 
، فشرعكا بالبحث في أشكاؿ ىذه الظاىرة األدبية كفي أصكليا غير الظاىرة د كىك تفاعؿ النصكص كتداخمياكاح

في الشعرية الغربية الحديثة ابتداء مف دكسكسير كالشكبلنييف الركس كصكال إلى طركحات باختيف منطمقيـ 
 .األساس إلى ذلؾ

كتابا في غاية األىمية عف المفكر الركسي ميخائيؿ    T.Todorovكفي بداية الثمانينيات كضع تكدكركؼ 
، تضمف عرضا مستفيضا ألىـ النصكص المتعمقة بالحكارية مستقاة مف (المبدأ الحكارم: باختيف)باختيف بعنكاف 
نما أثراه بتعميقات خاصة . أشير مؤلفاتو كلـ يترؾ تكدكركؼ صكت باختيف يعمك لكحده في ثنايا ىذا الكتاب، كا 
لى تجاكز بعض المصطمحات الباختينية ينزع فييا  إلى إزالة اإلبياـ عما غمض مف أفكار باختيف مف ناحية، كا 

ال يكجد >> : كاستبداليا بمصطمحات أخرل كعمى رأسيا مصطمح الحكارية، كيقكؿ تكدكركؼ في ىذا الفحكل
ذم يستخدمو باختيف لمداللة كالمصطمح ال... تعبير ال تربطو عبلقة بتعبيرات أخرل، كىذه العبلقة جكىرية تماما
كلكف ىذا المصطمح المفتاحي،  Dialogismعمى العبلقة بيف أم تعبير كالتعبيرات األخرل ىك مصطمح الحكارية 

كما يمكف لممرء أف يتكقع، مثقؿ بتعددية مربكة في المعنى، كلذا فضمت أف أفعؿ ما فعمتو سابقا عندما ترجمت 
كىكذا سكؼ استعمؿ، لتأدية معنى أكثر شمكال، ": traslinguistics"إلى " metalinguistics"مصطمح 
 .  (2)<<في تقديميا لباختيف J. Kristivaالذم استخدمتو جكليا كريستيفا  Intertextuality" التناص"مصطمح 

كلقد حقؽ تكدكركؼ بيذا الكتاب ىدفيف ىاميف؛ فيك مف جية أعاد لمفيـك التناص بريقو الذم فتر لفترة معينة 
 . في أكركبا، كمف جية أخرل، أماط المثاـ، مف جديد، عف أىـ مفكر كمنظر ركسي في العمـك اإلنسانية

نما ىك ناتج عف إرادة خفية ألؼ لـ يعمد إلى تأليؼ ىذا الكتاب ك كيبدك أف تكدكر  جؿ ىذيف السببيف كحسب، كا 
دعك إلى ما يعرؼ بحكار تحاكؿ تكدكركؼ مف خبلليا أف يميد لمشركع فكرم كبير ينزع فيو نزعة إنسانية 

خير شاىد عمى ذلؾ،  ،الحضارات كالثقافات المختمفة، كتبقى كتاباتو التي كضعيا منذ الثمانينيات إلى يكمنا ىذا
 La( 1991)كفتح أمريكا . Nous et les autres( 1989)نحف كاآلخركف : عمى سبيؿ المثاؿنذكر منيا 

conquête de l'Amérique   كيعكد الفضؿ في بزكغ ىذه النزعة لدل تكدكركؼ كغيره مف الباحثيف كالمفكريف
كار بكؿ أشكالو مف أكائؿ الباحثيف المعاصريف الذم كرس االىتماـ كالجيد لثيمة الحإلى باختيف الذم كاف 

 .كخصائصو التكاصمية بيف الناس
جراء نقمة نكعية كبيرة عمى يد الباحث كالناقد الفرنسي جيرار  كلقد عرفت حكارية باختيف مفيكما كنظرية كا 

، فمقد قدـ ...(كريستيفا، تكدكركؼ)أضافت الكثير إلى مينجزات مف سبقكه ( Gerard Genette)جينيت 
الذم " الشعرية"تصكرا شامبل حكؿ مفيـك التناص ضمف مقترحاتو النظرية بخصكص مكضكع   Genetteجينيت

كاف بمثابة الياجس الذم شغؿ حياتو الفكرية، كذلؾ في سياؽ التحكؿ النقدم الجديد الذم تخمى فيو عف مفيـك 
 . L’Architexteالنص المغمؽ إلى مفيـك معمارية النص 
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الطركحات التي سبقتو في طبيعة نظرتو إلى التناص التي جاءت عميقة  مع Genetteكيكمف اختبلؼ جينيت 
كشاممة ألبعاد النص الشكمية كالداللية، حيث نجده يستخدـ مفيـك التناص تعبيرا عف مستكل مف مستكيات نظرية 

تشافو النقد الحداثي بآليات جديدة لمتحميؿ التناصي نتيجة اك  G. Genetteكلقد أمد جينيت . التفاعؿ النصي
، كالتي يتحقؽ بكاسطتيا تقكيض l’Hypertextuelلخاصية تناصية أساسة في بناء تصكره، كىي التعمؽ النصي 

ظير ىذا التكجو النظرم حينما كضع مؤلىفو . فكرة انغبلقية النص، كدخكلو في عبلقة تفاعمية مع نصكص أخرل
ظرتو إلى الشعرية ن -مف خبللو-تكسعت ، الذم Introduction à l’Architexte( مدخؿ إلى معمارية النص)

مفيكما كمكضكعا، بحيث لـ يعد النص يشكؿ مكضكعيا األساس، فيك يقر بأف النص ال يعنيو في حالتو 
نما الذم يعنيو ىك تعاليو كذلؾ بمعرفة ما يجعمو في عبلقة ظاىرة أك خفية مع نصكص أخرل  .(3)االنفرادية، كا 

مجمكع المقكالت >> كيعني  l’Architexte" معمارية النص"كبذلؾ يتحدد مكضكع الشعرية، فيما أطمؽ عميو 
. (4)<<العامة، أك المفارقة ػ أنماط الخطابات كالصيغ القكلية، كاألجناس األدبية التي ينسب إلييا أم نص مفرد

جزئي ضمف ما أطمؽ كىك معنى  ،اخؿ النصيكتعتبر ىذه النظرة، دراسة أكلية لمتناص كمفيـك يحمؿ معنى التد
كالتي تعني التكاجد المغكم سكاء أكاف نسبيا أـ ، La transtextualité" التعالي النصي" Genette عميو جينيت

 .(5)كامبل أـ ناقصا لنص في نص آخر، كذلؾ تأسيسا عمى المفيـك الكبلسيكي منذ جكليا كريستيفا
الذم يتضمف تصكرا في غاية العمؽ  Palimpsesteتابو أطراس كGenette كضع جينيت  1982كفي سنة 

حيث قاـ الباحث في ىذا الكتاب بتأطير أغمب أنكاع . كالتنظيـ في مفيـك التناص كالتفاعؿ النصي بشكؿ عاـ
التناص الصريحة كالمضمرة كتحديدىا في خمسة أنماط مع إقراره المسبؽ بأنيا قد تككف غير تامة كغير نيائية، 

الميتانصية أك الماكرائية النصية ، Paratexteالنص المكازم ، Intertextualitéالتناص )كىي 
Métatextualité ، التعمؽ النصيl’Hypertextuel  المعمارية النصيةl’Architextualité) 

، الذم عيني فيو بتفصيؿ الحديث عف "Seuils" "عتبات"كتاب  Genetteكضع جينيت  1987كفي سنة 
مجمكع >> ، كيعني Paratexte" النص المكازم"النكع الثاني مف أنكاع العبلقات النصية الذم أطمؽ عميو 

المعطيات التي تنسج النص كتسميو كتحميو كتدافع عنو كتميزه عف غيره كتعيف مكقعو في جنسو كيحث القارئ 
 (6)<<.الخ...بسات كاإلىداء كاأليقكنات كأسماء المؤلفيف كالناشريفعمى اقتنائو، كىي العناكيف كالمقت

الصعكبة كالتعقيد، كما يبلحظ التقارب في شكؿ ( أنكاع المتعاليات النصية)يبدك عمى ىذا المقترح الجيناتي 
 بدكره قد كعى ىذه الظاىرة خير كعي، فعمد G.Genetteالعبلقات بيف كؿ نمط كآخر، كيبدك أيضا أف جينيت 

إلى تقديـ تصكره كمقترحاتو النظرية مدعكمة بنماذج تمثيمية حتى يخفؼ مف كطأة تعقيدىا كاحتماؿ التباسيا عمى 
 . القارئ

نرل أف اإلنجازات النظرية كاإلجرائية الحديثة التي تحققت عمى صعيد تحميؿ الخطاب  ،كمف كؿ الذم تقدـ
األدبي في بعده العبلئقي المنبثؽ أساسا مف تصكرات باختيف، إنما خضعت الشتغالية منظكمة مف السياقات 

التي دفعت بعجمة ...( المساف عمـ اإلنتركبكلكجيا، الفمسفة، عمـك)المعرفية كاإلنسانية المتنكعة الكبلسيكية كالحديثة 
ذا كاف  الفكر النقدم الحديث تباعا إلى أف يبتكر أساسيات كمبادئ نظرية عامة كشاممة تدعى بالتفاعؿ النصي، كا 
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ىذا الكبلـ سارو مفعكلو عمى كؿ المنظريف كالدارسيف الذيف جاؤكا بعد باختيف، فإنو مف دكف شؾ يسرم عمى 
  :مفيكمو لمحكارية مف منابع معرفية عديدة نتعرؼ عمى أىميا في ما يميباختيف ذاتو مف حيث إنو استقى 

 :ػ المرجعيات 2
نو الفكرم كاإليديكلكجي عمى جممة مف المرجعيات الفكرية يفي بدايات تكك ( Bakhtine)انفتح باختيف 

مى اىتماماتو في التي استحكذت ع" الحكارية"كاإليديكلكجية كالمعرفية أسيمت بشكؿ أك بآخر في تأسيس نظريتو 
ككاف باختيف قد أسس نظريتو عمى مبدأ فمسفي ينطمؽ أساسا مف نظرة خاصة لمكجكد . جميع مراحؿ تفكيره النقدم

عمى أنو حكار دائـ مستمر باستمرار تعاقب الزمف بيف الماضي كالحاضر، أك بمعنى آخر فإنيا تتحدد في 
ا لمعالـ كاألشياء، كمنو يستحيؿ أف ندرؾ الذات دكف تفكيؾ حضكر اآلخر في حياتنا كاختراقو آلرائنا كتصكراتن>>

. ىنا يحدث ما يسمى بالتفاعؿ بيف ما ىك الحؽ بما ىك سابؽ كمف. (7)<<المرجعيات الخارجية المؤسسة لكعييا
كيبدك أف باختيف قد استمد ىذا المصطمح مف الفمسفة الماركسية التي مثمت في تمؾ الحقبة  لدل كثير مف نقاد 

دبي القاعدة األساسية التي بنكا كفقا ليا كؿ إسياماتيـ كمحاكالتيـ الرامية إلى التحميؿ األ>>األدب في ركسيا، 
 . (8)<<كالتحميبلت السكسيكأدبية

كتتحدد المرجعية الماركسية بالنسبة لباختيف في شقيا السكسيكلكجي، ألف فكرة التفاعؿ كالحكار تمثؿ في 
ف البعد الكظائفي لمثقافة كالفكر في المجتمع، فيذه الخاصية اإليديكلكجية الماركسية إحدل اآلليات اليامة في تككٌ 

ال فإف األنشطة االجتماعية عمى شتى  االجتماعية ىي التي تعمؿ عمى تحريؾ أكاصر االتصاؿ االجتماعي، كا 
أكؿ مف >>كلكف الذم يجب التنكيو إليو كىك أف باختيف . أصعدتيا الجماعية كالفردية سينكبيا السككف كالخمكؿ

؛ فقد عمؿ عمى تكسيع (9) <<حاكؿ االستفادة مف الفمسفة المادية الجدلية، دكف اإلغراؽ في حرفيتيا كدكغمائيتيا
مدة طكيمة مف حياتو الفكرية جاعبل ليا مجاالت إنسانية عديدة مرجعا الستعراض  Dialogismeفكرة الحكارية 

أبعادىا كآفاقيا المسانية كالنقدية، لعؿ أىميا مجاؿ التكاصؿ اإلنساني عبر التاريخ، كحتى في الحاضر الزمني، كقد 
ساني الذم يتحقؽ أكثر ما يتحقؽ في الخطاب بيف األنا كاآلخر، مما يفضي إلى أطمؽ عميو مصطمح التفاعؿ الم

كالمادة الخطابية . تمٌكف الخطاب بتمٌكف البنية االجتماعية بكؿ ما تحممو مف مظاىر كسمككيات العيش االجتماعي
ستشيادم كما تتصؼ بالخصكصية بالقدر الذم تتصؼ فيو بالعمكمية إنيا مزيج بيف ما ىك اجتماعي كما ىك ا

 .ىك جدلي، كفيما ىك متشابو أك متنافر تبعا لضغكط العكامؿ االجتماعية
كفي ىذا الصدد أكد باختيف عمى امتزاج الكممة باإليديكلكجي جاعبل ليذا التأكيد مسكغا معرفيا أطمؽ عميو 

ة التي تخرؽ أك تتجاكز ، كيعني بيذا العمـ كؿ ما يشمؿ التمفظات المساني Translinguistiqueالتجاكز المساني 
المغة الراقية، كالميجات، كلغة الحرفييف كالمينييف، كلغة العامة بشكؿ عاـ، كالماركسية بذلؾ تككف المنطمؽ 

حاكؿ باختيف أف يصب فيو إشكالية غاية في التعقيد ىي إشكالية التبادؿ >> المرجعي كالقالب المؤسسي الذم 
 .(10)<<ديكلكجي، الفني كالجماليبيف الذاتي كاالجتماعي، المغكم كاإلي

الذم يفرؽ بيف المغة  De saussureكما أف باختيف نيؿ ػ كىك يؤسس لمطرح الحكارم ػ مف معيف دكسكسير 
كالكبلـ، فالمغة في نظر دكسكسير نظاـ مف الرمكز المختمفة باعتبار أنيا حامؿ ميـ ألفكار متنكعة، كىك ينظر 

كيمتقي ىذا  .ييا، كبيف الخطاب أك الكبلـ الذم يفرضو التكاصؿ بيف المتكمميفليا كنظاـ لو أسس كقكاعد يقـك عم
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فالظاىرة المجتمعية لمتفاعؿ المفظي ىي التي تككف الجكىر >> :االتجاه مع رؤية باختيف التي يعبر عنيا في قكلو
ي العضكم إلنتاجو، كىكذا الحقيقي لمساف كليس النظاـ المجرد لمصيغ المسنية كال التحدث المعزكؿ كال الفعؿ النفس

 .(11)<<يشكؿ التفاعؿ المفظي الكاقعة األساسية لمساف
نستنتج مف ىذا الطرح أف المبدأ الحكارم لدل باختيف ينبني عمى فكرة التفاعؿ المساني الذم يتحقؽ في 

نجاز متجاكزا الخطاب كليس في المغة؛ ألف فمسفة المغة لدل باختيف تقـك عمى لسانيات الكبلـ التي ترتبط باال
 .الرؤية النسقية لمغة

كييضاؼ إلى جممة المدارس الفكرية التي أسيمت في تككيف باختيف، مدرسة الشكبلنييف الركس التي تعتبر مف 
أىـ االتجاىات العممية الرائدة كالمؤثرة في الحركات كالمدارس النقدية األكربية في العصر الحديث، لكف إفادة 

؛ فمقد أسس أصحاب ىذه المدرسة (12)كانت مف غير التزاـ أك خضكع لصرامتياباختيف مف ىذه المدرسة 
تصكراتيـ كمنظكراتيـ النقدية عمى فكرة مركزية تشي برفض تاـ لكؿ ما يمت بصمة خارجية عف ذاتية اإلبداع، 

؛ (13)النص األدبيكأكثر ما ركزكا اىتماميـ عمى البحث في البنية المغكية لؤلدب التي كانت مبلذىـ لتممس أدبية 
فالشكبلنيكف ال يركزكف عمى األدب، بؿ عمى األدبية؛ ألنيا ذاتيا ليست معطاة إلى األدب حيث افترضكا جدال أف 
التغريب ىك جكىر األدبي، أم أف األدب منشأ أساسا مف المغة كلكنو مختمؼ عنيا في ككنو يقدـ لنا السياقات 

، كىك أحد الشكبلنييف الركس شرحا ميما لمقيمة الحقيقية لمشكؿ  كلقد قدـ. العادية في سياقات أخرل مغربة إخنباـك
نما صار كبل >> : ىذا نصو إف مفيـك الشكؿ قد اكتسب معنى جديدا فيك لـ يعد مجرد غبلؼ أك إطار حاك كا 

 .(14)<<ديناميا كبل ماديا لو مضمكف في ذاتو خارج أم ارتباط
قدم مف التراكـ المعرفي الذم أكجدتو الشكبلنية الركسية، إال أنو قاـ كيبدك أف باختيف انطمؽ في بناء طرحو الن

كما تذىب إلى ذلؾ جكليا " le groupe de bakhtine"بخرقو مف خبلؿ الطركحات التي فجرىا بمعية فريقو 
يؿ كريستفا، فيذا الفريؽ انقمب عمى مبادئ الشكبلنية إلى حد العداء، حيث كجو ليا نقدا يتعمؽ بدقائؽ كتفاص

الذم لـ يكف يركؽ ليـ انطبلقا مف قناعاتيـ المعرفية، كلعؿ أىميا أف الشكبلنييف انغمقكا عمى  (15)النمط الشكبلني
ذاتيـ فكرا كمنيجا حتى أف دعكاتيـ لقراءة النص كاف عمى أساس رؤية انغبلقية بحتة كعدـ اكتراثيـ لمعمكـ 

 .(16)اىراتية، كالماركسية، كالسكسيكلكجية كالمسانياتاألخرل المحيطة التي كاف عمييـ التعرؼ عمييا كالظك 
الكصفية،  ىذا باإلضافة إلى أف الشكبلنييف قد بنكا رؤيتيـ النقدية عمى مبدأ السانكركنية؛ كىك مبدأ يقـك عمى

، في بيةالتاريخية أك التعاق، إال أف باختيف أضاؼ مبدأ آخر ىك المبدأ الدياكركني؛ كيعني أك الدراسة التزامنية لمغة
 .نكع مف ربط لغة األدب بالسياؽ التاريخي كالثقافي كليس في نظرة مجمدة لمغة

إف ىدؼ باختيف ىك البحث عف العبلقات التي تربط بيف األدب كالثقافة، كمكضكع باختيف الحقيقي ىك عبر 
الثقافة كبيذا التصكر النصية التي ال تعني دراسة الطرائؽ الشكمية، بؿ دراسة الطرائؽ في عبلقاتيا بتاريخ 

بيف النصكص كبيف العبلقات عبر المسانية مثؿ التاريخ >> المنيجي يمكف أف يخمؽ نكع مف االلتقاء كالتصالح 
، كيككف باختيف بذلؾ، قد تجاكز النظرة الضيقة لشكؿ األدب الذم كبمت بو الشكبلنية (17)<<كاألخبلؽ كالديف

قؿ إلى مرحمة أخرل، أكثر عمقا كانفتاحا لمبحث عف العبلقة التي تربط الركسية ذاتيا في النظر إلى النص، لينت
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البنية األدبية ببينى أخرل، كتترتب عف ىذه العبلقة كجكد تعالقات نصية كطبيعية حكارية بيف النص كصاحبو مف 
 .(18)جية كبيف النص كالمتمقي كالسياؽ الثقافي العاـ مف جية أخرل

ألتفت مف نيج ىذا >> في زمرة المنقمب عمييـ مف باختيف، فمقد  -أيضا –كيدخؿ أصحاب النقد األسمكبي 
، في حيف يرل باختيف أف التمفظ ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ أف يككف (19)<<النيج فقط إلى التعبير الفردم 

انتقد باختيف  فرديا، كذلؾ انطبلقا مف قناعتو مف أنو ينيؿ مف منابع عديدة، تاريخية، كثقافية، كاجتماعية، كلقد
نما تغرؽ نفسيا في >> :أنيا باألسمكبية بصريح العبارة كقاؿ  ال تعالج مشكبلتيا بطريقة جدية فمسفية كاجتماعية كا 

إف األسمكبية ال تيتـ بالكبلـ الحي، بؿ بتفاصيمو النسيجكم، كبالمفظة المجردة التي ىي في خدمة . ..التفاصيؿ
 (20)<<..قدرة الفناف عمى التحكـ كالتطكيع

كعمكما فإف باختيف يككف قد انقمب عمى كؿ التيارات المسانية كاألسمكبية المتأثرة بطركحات دم سكسير، ذات 
أف المغة بناء مستقؿ لو أنساقو كقكانينو الخاصة المكتفية بذاتيا، كالتي >> النزعة العممية كالتي تنطمؽ مف مبدأ 
انت مؤلفات باختيف سكاء التي نشرت بأسماء تبلميذه فمكشينكؼ، كلقد ك (21)<<يمكف دراستيا بصكرة عممية دقيقة 

 . كميدفديؼ، أك ما نشر باسمو تحمؿ كؿ معالـ نيضتو عمى الشكبلنية كاألسمكبية بكجو عاـ
ككما تؤكد الدراسات التي فحصت تآليؼ ميخائيؿ باختيف فحصا دقيقا، أنو تأثر باإلرث األلماني الفمسفي 

كما أف غكتو ىك كاحد مف بيف ....ثيره ال عمى أفكاره فحسب بؿ عمى أسمكبو كذلؾترؾ تأ>> كالمغكم الذم
ك يبدك أف باختيف قد نيؿ مف ىذا اإلرث المعرفي . (22)<<ركائييف ثبلثة كتب عنيـ باختيف أطركحات ضخمة 

يح صيركرة فكرة التيجيف التي تمثؿ إحدل مفردات نظريتو في المبدأ الحكارم، كالتي ييعنى فييا بشرح كتكض
خميط مف كؿ األجناس األدبية التي سبقتيا >> األجناس األدبية، فقد كافؽ بذلؾ رأم شميجؿ في الركاية عمى أنيا 

ىذا باإلضافة إلى تأثره باألعماؿ اإلبداعية العالمية التي فتحت ذىنو . (23)<<أك خميط مف كؿ األجناس الشعرية
 . حد سكاء، نذكر مف بينيـ، غكتو، كرابميو، كدكستكيفسكي كتكلستكم عمى جممة مف القضايا الفكرية كاألدبية عمى

كلكبلسيكيات الفكر اإلنساني دكر ىاـ كحاسـ في تأسيس الطرح الحكارم لدل باختيف ال يمكف تجاىمو، كالذم 
ر في مؤلفو تؤمو بشكؿ خاص الفمسفة اليكنانية المتجسدة في الحكار السقراطي كاليجائية المينيبية، كباختيف ذاتو يق

كاف ليما أىمية ىامة كحاسمة في صياغة ىذا >> بأف ىذيف المرجعيف الكبلسيكييف ( شعرية دكستكيفسكي ) 
كحكارات سقراط أخذت . (24)<< النكع المتعمؽ بتطكر الركاية كالنثر الفني الذم اصطمحنا عمى تسميتو بالحكارية

إلى العالـ، ( المحاكاة اليزلية)فمسفية في النظرة الكرنفالية أىميتيا بالنسبة لباختيف ككنيا تمثؿ مرجعية فكرية ك 
كىي نظرة تتأسس عمى الخاصية الحكارية التي تيدؼ إلى الكشؼ عف الحقيقة كالبحث عنيا كىي بذلؾ تتعارض 

باختيف في عرض تعمؽ كلقد . (25)مع االتجاه المكنكلكجي الرسمي الذم يؤكد عمى امتبلؾ الحقيقة الجاىزة
 األساسية لمحكار السقراطي ليؤكد عمى أنو يشكؿ أحد األنكاع األكلية لتطكر النثر الفني في أكركبا الخصائص

 .يجائية المينيبيةككذلؾ األمر بالنسبة لم
كمما تقدـ، فإف باختيف يبقى مدينا في بناء تصكره حكؿ الحكارية كنظرية الركاية لمشعريات الغربية في عصر 

كىذا االنفتاح . كأيضا لمفكر الفمسفي الكبلسيكي اليكناني كالركماني مف جية أخرل ،النيضة األكربية مف جية
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عمى الثقافات المتنكعة مكف باختيف مف أف يحيؾ نظرية في الركاية كيضع جممة مف المقكالت النقدية التي فتحت 
 .سببل عديدة أماـ النقاد كالدارسيف لدراسة الخطاب الركائي كتأكيمو

 :ة باختيف مفردات حكاري -2
ف فكرة شمكلية  إف فمسفة باختيف حكؿ المفيـك الحكارم، فمسفة كاسعة كمتشعبة المعارؼ ػ كما مر معنا ػ كا 
المفيـك قد سيطرت عمى فكر الرجؿ قرابة األربعة عقكد أك أكثر، فمقد عمد خبلليا عمى تأكيد فكرة انسحاب ظاىرة 

كىك ما دفعو إلى أف ينفي بشدة أف . ية بخاصةالحكارية عمى جميع الخطابات اإلنسانية بعامة كالنصكص األدب
ىك رجبلف عمى األقؿ، أك بدقة أكثر، الرجؿ كمجمكعتو >> يككف األسمكب ىك الرجؿ بينما األسمكب برأيو 
ي الكبلـ الداخمي كالخارجي المستمع، الذم يشارؾ بشدة ف-االجتماعية مجسديف عبر الممثؿ المفكض

و في المبدأ الحكارم، في تمؾ الطركحات كالمناقشات التي استحكذ عمييا كلقد تعمؽ البحث لدي. (26)<<لؤلكؿ
 .البحث في األنتركبكلكجيا الفمسفية، فاستنبط جراءىا فكرة تأثير اآلخر في تحديد الذات

كفي خضـ عناية باختيف بطركحات المبدأ الحكارم فإنو ركز اىتمامو عمى عالـ الداللة ال عمى عالـ األشكاؿ 
تخذ مف الركاية مجاال لدحض تمؾ األطركحات، كأيضا لتشييد تي حظيت بعناية الشكبلنييف الركس، فاالمجردة ال

 .(27)<<في سياقو التاريخي كاالجتماعي كحتى اإليديكلكجي>> نظريتو عف الركاية التي تنحك إلى تجذير النص 
ل أف لكؿ نص يرتبط كلقد تحدث باختيف باستفاضة عف خصائص الزمف كالفضاء في كؿ جنس أدبي، كير 

، إال أف باختيف يرل أف األدب النثرم أكثر (عبلقة حكارية)بنصكص أخرل سابقة لو بكساطة ما أطمؽ عميو 
التصاقا بصفة الديالكجية، ألنو الكحيد الذم تتجانس فيو خطابات متنكعة تنتمي إلى التقاليد الكتابية، أك الشفاىية 

 .عمى حد سكاء
ف نظرية باختيف أكثر فعالية بالنسبة لمنقد الحداثي، ىك تركيزىا عمى التخييؿ النثرم كربما الشيء الذم جعؿ م

ىماليا لؤلجناس التراجيدية كالغنائية التي استرعت عناية الشعرييف التقميدييف؛ ألنو لـ يجد في ىذه  كالككميديا كا 
ىتمامو نحك الركاية ككنيا الجنس األجناس خصكصية التعدد كالحكار الذم راح ينظّْر ليا طيمة حياتو، فصكىب ا

بتركيب نماذج مف الخطابات تجمعيا عبلقات تضاد ال تحاكؿ >> األدبي الكحيد الذم تتجسد فيو الحكارية، كذلؾ 
كلقد قامت نظرية الركاية لدل باختيف عمى أساس نظرية المغة الحكارية، عمى اعتبار أف الركاية . (28)<<التكحد 

إف كؿ ركاية، إلى حد ما، ىي نظاـ حكارم مف >> قد قاؿ باختيف في ىذا الشأف ف. شكؿ مجسد ليذه المغة
ف شعرية الركاية . (29)<<تمثيبلت المغات، األساليب؛ الكعي المممكس الذم ال يمكف فصمو عف المغة في الركاية  كا 

النكع ىك التجسيد األعمى تتحدد في منظكر باختيف في الممفكظ كالتضمينات العممية، لذلؾ أقاـ الدليؿ عمى أف ىذا 
 .لمعبة التداخؿ النصي، كىك النكع الذم يعطي تنكع الممفكظات حيزا كاسعا لمعمؿ

كفي خضـ التأسيس لنظرية الركاية في ضكء المبدأ الحكارم، راح باختيف يستنبط العديد مف االصطبلحات 
الصدد سنقؼ عمى ثبلث مقكالت  كنحف في ىذا. كالمقكالت النقدية التي عممت عمى تكسيع أفقيا بشكؿ خاص

 .منيا ألننا نجدىا أكثر المقكالت شرحا لمبعد الحكارم في الخطاب الركائي
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 La polyphonie( تعددية األصكات: )البكليفكنية -أ
حينما أخذ باختيف عمى عاتقو تشييد نظرية في الركاية كفي الطابع التفاعمي لئلبداع كالتكاصؿ اإلنساني بشكؿ 

التنكع االجتماعي لمغات كأحيانا لمغات >>ركز النظر في الركاية عمى أساس أف ىذا الجنس األدبي ىك  عاـ، فإنو
، كما ىيأ ليذا الجنس األدبي ىذه الخاصية ىك بنيتو الخاصة التي (30)<<كاألصكات الفردية، تنكعا منظما أدبيا

ف اىتماـ ك . ظير عمى شكؿ تعدد األصكاتتسمح بدمج عدد ىائؿ مف المككنات المسانية كالثقافية المختمفة لت ا 
كالتي  ،باختيف بالخطاب الركائي في التاريخ األكربي جعمو يقؼ عمى طبيعة مقاربة الشعرييف التقميدييف ليذا الفف

: قكلوكيظير ذلؾ في كجدىا حصرت في الجانب اإليديكلكجي فحسب، ما جعمو يًسميا بالمقاربات التجريدية، 
مقابؿ ... ظمت الركاية ردحا طكيبل مف الزمف مكضع دراسة أيديكلكجية مجردة كتقكيـ اجتماعي دعائي فقط>>

ىذه النظرة األيديكلكجية المجردة بدأ االىتماـ يتصاعد في نياية القرف الماضي بالمسائؿ المشخصة لمميارة الفنية 
القرف العشريف طرح كاضح لقضايا أسمكبية الركاية،  لـ يظير حتى... في النثر كبالقضايا التقنية لمركاية كالقصة

 .(31)<<طرح ينطمؽ مف االعتراؼ باألصالة األسمكبية لمكممة الركائية 
كمف ىنا جاءت اىتمامات باختيف محددة االتجاه نحك تحميؿ الخطاب الركائي، فقد حظيت أعماؿ 

شكبلنييف الركس كاألسمكبييف بشكؿ عاـ، دكستكيفسكي الركائية باىتمامات خاصة مف باختيف المنقمب عمى ال
فصادفت تمؾ األعماؿ ىكل في نفسو لما كجدىا تتميز بالطابع الحكارم الذم يظير في شكؿ تعدد األصكات 

تتداخؿ كتتحاكر فيما بينيا بشكؿ متكافئ كمتعادؿ بدكف تمييز صكت عمى آخر >> كالمغات كالخطابات التي 
ما يسمح لممتمقي باختيار المكقؼ الذم يتماشى مع تطمعاتو الفكرية كىك . (32)<<أكتفضيؿ كعي عمى آخر

ف صكت السارد . كقناعاتو اإليديكلكجية ال يييمف عمى باقي األصكات التي تظؿ مستقمة بذاتيا لما ( الكاتب)كا 
 تجده مف حرية في التعبير عف رؤاىا، بأساليب تمايز أسمكب الكاتب كالذم يدؿ عميو ىك األسمكب المباشر

 Le romanقد ابتدع الركاية البكليفكنية  (33)بيذا يككف دكستكيفسكي باعتراؼ باختيف. المجسد في تقنية الحكار

polyphonique  غيىر عمى نحك حاسـ اإلمكانات التعبيرية ليذا الشكؿ األدبي، بعد أف كانت الركاية قبؿ ك
ـ في تكجو خطابات أبطاؿ الركاية، كتحدد دكستكيفسكي مكنكلكجية بحثة يسيطر عمييا خطاب كحيد مييمف يتحك
يديكلكجية بعينيا لدل ( الركائي)كيخمك النتاج اإلبداعي . نتائج القضايا السردية قبميا لفائدة تحيزات فكرية كا 

دكستكيفسكي برأم باختيف مف الصكت المتسمط، فيك يعطي ألبطالو كامؿ الحرية ليقكلكا كفقا لمغاتيـ كليجاتيـ 
يديكلكجياتيـالتعبير عف كام مف خبلؿ إنشاء عبلقة جديدة لممؤلؼ مع البطؿ بحيث يضع نفسو في . ؿ رؤاىـ كا 

 .مستكل كاحد مع أبطاؿ المحكي دكف ىيمنة منو، كيككف بذلؾ الحكار ىك الكسيمة الفنية لمعرفة ما يختمج بداخميـ
نما يعبر عف تكجيات باختيف مف ىنا نجد أف قراءة النص الركائي في ضكء مفاىيـ تعدد األصكات كالمغات، إ

الفمسفية كاإليديكلكجية كالمنيجية النقدية، التي يريد مف خبلليا مكاجية السياسة الستالينية التي كانت ترل ضركرة 
، في حيف اعتبر باختيف أف (الشيكعي)الحاكـ التصرؼ في داللة المغة مف أجؿ خدمة طمكحات كأىداؼ الحزب 

الحكارية التي يؤطرىا سياؽ اجتماعي، كمف ثـ، فإدراؾ المعنى يتـ مف خبلؿ  الداللة تتحقؽ بفعؿ العبلقات
 (34).استحضار صكت كؿ متكمـ الذم بكجكده يتحقؽ كجكد اآلخر
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كتعتبر ركايات دكستكيفسكي النمكذج األعمى في نظر باختيف في تحقؽ الشكؿ الركائي، حينما انطمؽ في 
الخطاب، المحتممة بالقصدية كالكعي كالسائرة  –الكممة -الممفكظ>> معاينتيا عمى أساس المغة التي تعني لديو 

مف المطمقية إلى النسبية، كالتي تبتعد عف داللة المعجـ لتحتضف معاني المتكمميف داخؿ الركاية، فتكشؼ لنا عف 
تكمـ في ؛ فصكت الم(35)<<أنماط العبلئؽ القائمة بيف الشخكص، كعف القصدية الكامنة كراء كبلميـ كأفعاليـ 

الركاية ىك ال محالة صكت مؤدلج عمى اعتبار أنو يساىـ في مناقشة األفكار التي تنظميا خصكصية تعدد 
 .األصكات في الركاية الدكستكيفسكية

كبناء عمي ما تقدـ، فإف مفيـك البكليفكنية لدل باختيف، يتحدد في ارتباطو بخصكصية الخطاب الركائي الذم 
المكاقؼ الفكرية، كاختبلؼ تعددية األصكات الركائية التي ينشأ عنيا تعددية في  يشتغؿ الناص في نسجو عمى

 .كلكجية، كتنكع الصيغ كاألساليبيالرؤل اإليد
 le carnaval  : (الكرنفالية)الكرنفاؿ  –ب 

ف اىتماـ باختيف الكاسع باإلبداع الركائي األكركبي عمى تنكعو الزماني كالمكاني، قد ساعده عمى أال شؾ 
القائمة أساسا عمى مفيـك التفاعؿ، كالذم بدكره يشكؿ مقكما كركيزة أساسة لباقي المبادئ " الحكارية" إنجاز نظرية 

تعددية )ف باختيف قد أنشأ مفيـك البكليفكنية فإف كا. كالمفاىيـ التي تضيء زكايا شتى مف فضاء نظريتو المحكر
 نتيجة دراسة معمقة لكتابات دكستكيفسكي، فإنو أكضح قيمة األدب الكرنفالي مف خبلؿ أدب رابميو ( األصكات

Rabelai حيث يكمف السُّخر كاليزؿ، كيتـ تكظيفيما لمقاصد كدالالت شتى. 
ليس مجرد نمط مف أنماط التأليؼ في الركاية، >> كسكالكرنفاؿ في نظر باختيف كما تذىب الباحثة بسمة عر 

كيقـك ىذا االتجاه في أىـ مقكماتو . إذ ىك فمسفة كتيار أثرل الركاية األكركبية بممارسات كأشكاؿ أدت إلى تطكيرىا
 (.36)<<عمى مفيـك المحاكاة الساخرة كعمى المزج بيف األنكاع كاألنماط الركائية كعمى الحكارية 

في الركاية عند باختيف تعني ذكباف ثقافتيف اثنتيف، ىما الثقافة األرستقراطية كالثقافة الشعبية، إف الحكارية 
كعممية إدماج صكت ىذه الفئة مع األصكات األخرل المتعالية يجعؿ مف جنس الركاية يحقؽ الغاية مف كينكنتو، 

كيبدك . ية بكؿ انشغاالتيا كتطمعاتيابحيث يككف صكت مف ال صكت لو باعتباره الفف المعبر عف الحياة اإلنسان
المشيد >> أف باختيف قد كجد مرتعا خصبا في أدب رابميو ليؤسس مف خبللو مفيـك الكرنفالية، الذم يعني لديو

إف . المسرحي مف دكف األنكار كمف دكف فصؿ األبطاؿ عف المتفرجيف فالكؿ يشارؾ كيفعىؿ الحركة الكرنفالية
نما بمعايشتو في جك مف الفرح كالعفكية، فتنقمب الكرنفاؿ ال تتـ معاينتو ب المشاىدة، أك حتى بالمشاركة فيو، كا 

الحياة أك العالـ رأسا عمى عقب، بحيث تيمغى القكانيف، كالمحظكرات، كالقيكد، كتمغى األلقاب كالطبقات االجتماعية 
 .(37)<<ككؿ ما يتصؿ بيا مف أنكاع الخكؼ أك االنقياد 

الكرنفالية، كما يرل باختيف ىي محك مبدأ البلعدالة، كالبلمساكاة بيف البشر، إنيا أسمى كظيفة إف الغاية مف 
اجتماعية كثقافية لمحدث الكرنفالي عبر القركف الطكيمة الماضية، ليتحقؽ تحرير اإلنساف مف الخكؼ، كليقترب في 

 .(38)حرية مف اآلخر في جك مفعـ باإلنسانية
الكرنفالي في البناء الركائي في شكؿ تعدد األصكات كاختبلفيا، أك تعارضيا،  مف ىنا جاء تكظيؼ الخطاب

كىك انعكاس لطبيعة المجتمع الذم ينشأ أساسا مف التنكع كالتعارض االجتماعييف، كالذم يدؿ عميو طبيعة المغة 
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األشكاؿ  ىي الكجو اآلخر لمفكر، ىي التعبير المشخص عف كجكدىا الحي، فإف>> الممارسة فيو، كالمغة 
كلقد دافع . (39)<<االجتماعية لمممارسة المغكية تعبير عف مدل ارتقائيا، أم مرآة لمنشاط العقمي الذم يبلـز المغة

باختيف طيمة حياتو، كمف دكف ىكادة، عف فكرة أف لمتنكع المغكم داللة اجتماعية كفكرية تنبئاف عف مدل التطكر 
 .االجتماعي

نتشارا في بنية المغة الكرنفالية التي تتخطى فييا العبلقات الرمزية جممة مف كيشكؿ الحكار أكثر العناصر ا
الركابط الداللية، كىك ما يحقؽ أىـ خاصية مف خصائص الخطاب الكرنفالي كىي الخرؽ كالتجاكز، بمعنى خرؽ 

( كالكرنفالية البكليفكنية،)مف ىنا نجد أف المفيكميف . الخ...األطر، كالطابكىات، كالخطاب األكحد المييمف 
يكمبلف بعضيما بعضا؛ ألف الركاية التي تحتكم عمى بنية كرنفالية كما ترل جكليا كريستيفا، تسمى ركاية 

 .(40)بكليفكنية، كمف بيف األمثمة التي يقدميا باختيف يمكف أف نذكر، رابميو، سكيفت، دكستكيفسكي 
  hybridation:ج ػ التيجيف

يعمؿ عمى تحديد أساليب حضكر ممفكظات سابقة في ممفكظ ، إذ باختيف يشكؿ التيجيف أحد مظاىر حكارية
مزج لغتيف اجتماعيتيف داخؿ ممفكظ كاحد كىك أيضا التقاء كعييف >> الحؽ، كالتيجيف كما يقدمو باختيف ىك 

 :كىك نكعاف .(41)<<لسانيف مفصكليف بحقبة زمنية، كبفارؽ اجتماعي، أك بيما معا، داخؿ ساحة ذلؾ الممفكظ 
، حيث يقـك عمى (42)كيشكؿ إحدل، الصيغ اليامة لمكجكد التاريخي كلصيركرة المغات( ال قصدم)تيجيف ال إرادم 

المزج بيف مجمكعة مف المغات المختمفة تتعايش فيما بينيا ضمف إطار ليجة فريدة، كيتميز ىذا النكع بالعشكائية 
 .ألف حدكثو يككف دكف ضكابط معينة تحكمو

، كيتحقؽ كفؽ جممة مف االستدعاءات الكاعية عبر انتخاب (قصدم)كىك التيجيف اإلرادم  كالنكع الثاني،
كضمف ىذا النكع يندرج التيجيف األدبي، كالذم يجده . خطابات أك تراكيب معينة بغية إذكاء فضاء داللي ما
لغكم شديد، جعميا تككف  التي جاءت نتيجة تفاعؿ" الركاية"باختيف يتحقؽ أكثر ما يتحقؽ في نكع أدبي بعينو كىك 

مجمكعة مف النصكص المتباينة بؿ كالمتناقضة بحيث تصبح بنيتيا األسمكبية العامة متكلدة >> فضاء تمتقي فيو 
 .(43)<<عف تفاعؿ عدد مف األساليب كالخطابات المتباينة 

البلمتناىية عبر كألف باختيف اىتـ اىتماما خاصا بمكضكع األجناس األدبية كفكرة تطكرىا كصيركرتيا 
العصكر، فإف طبيعة الجنس األدبي ذاتو كما يرل باختيف يعكس النزكع األكثر ثباتا لمتطكر األدبي، فيك عمى 
الدكاـ يحتفظ بالعناصر األساسية، كالخالدة لآلثار األدبية، لكنو أيضا يخضع لخصكصية التجدد عبر األزمنة 

إنو يمثؿ الذاكرة . ش في الحاضر لكنو دكما يتذكر ماضيو كأصكلويعي -حسب باختيف -فالنكع األدبي ... البلحقة
 .(44)الفنية مف خبلؿ سيركرة التطكر األدبي

كيجعؿ باختيف مف الركاية النكع األكثر خضكعا لمنطقية ىذه الفكرة، ألنو ذاتو عمؿ عمى تقصى آثار الركاية 
كاف مكزعا عمى نصكص عديدة كمتباينة الميبلد قبؿ في األزمنة البعيدة جعمتو عمى يقيف مف أف ىذا المكف األدبي 

كىك بيذا التصكر يظؿ متمسكا بفكرة الحكار، . (45)فكؽ األزمنة، دكف أف يكتمؿ أف ينيض كيمممـ نثاره المكزع
 .كالتفاعؿ المفظي الذم أطمؽ عميو التيجيف ليككف قكاـ الركاية
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كيدخؿ  (46)ىي الممحمي، كالببلغي، كالكرنفالي كقد تكصؿ باختيف إلى تحديد ثبلثة جذكر أساسة لمركاية،
 laضمف الكرنفالية عدة أنكاع أدبية ظيرت في العصكر الكبلسيكية، كىي حكارات سقراط، كاليجاء المينيبي

satire ménipée  مف ىنا تظؿ الركاية عند باختيف الجنس الكحيد الذم يممؾ .. الذم يختمط فيو الجد باليزؿ
 .ف أزمنة متداخمة بيف الماضي كالحاضركممات مزدكجة تعبر ع

كتبقى مقكلة التيجيف أقرب مف حيث المفيـك إلى مقكلة التناص التي قدمتيا جكليا كريستيفا في أكاخر 
الستينيات مف القرف الماضي، كذلؾ مف حيث مبدأ االلتقاء كالتقاطع الذم يحدث بيف الخطابات كالمغات كالتراكيب 

قد طكرت في مناىج تحميؿ كمف دكف شؾ فإف ىذه المقكالت كالمفاىيـ . يد الحؽ زمنياالمتنكعة لتمتقي في نص جد
 .الخطاب الركائي ككثقت الصمة بيف المسانيات كالتحميؿ السكسيكلكجي

 
 خاتمة

جراءات نظريتو في  يتضح لنا مما تـ عرضو حكؿ فكر باختيف، أف ىذا الفيمسكؼ الناقد قد استنبط قكاعد كا 
بكصفو نتاجا لتفاعؿ المغة كسياؽ التمفظ ػ السياؽ >>مف االستقصاء الشامؿ لتككىف التمفظ البشرم، المبدأ الحكارم 

(47)<<الذم ينتسب إلى التاريخ
كبيذا الطرح يككف باختيف قد كضع يديو عمى أىـ خاصية تميز التمفظ، كىي  

فتاحو عمى مرجعيات فمسفية كفكرية الخاصية الحكارية التفاعمية، التي اسخمص باختيف مقكماتيا كأسسيا جراء ان
كلقد ساىمت ىذه النظرية بمقكالتيا المتنكعة مساىمة بالغة األىمية في تطكير . كلغكية متنكعة المشارب كالمنابع

. نظرية األدب، بحيث غيرت مسارىا في النظر إلى النص نظرة مغمقة، كميدت بقكة النفتاح النص عمى خارجو
إال أنيا تبقى نظرية تجمع بيف األدب كالفمسفة بشكؿ عاـ،  ،بو مف تعقيد كتشعب كرغـ ما اتصفت ىذه النظرية

ف الجانب الفمسفي فييا يكحي إلى كشؼ بعض المبادئ كاألسس التي قاـ عمييا الفكر األكربي في العصر  كا 
 .الحديث
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أظير المغكيكف المتخصصكف اىتماما بارزا بالقضايا المسانية منذ أقدـ العصكر، ككاف ىذا االىتماـ محككما 
كؿ أمة  فانبرت .الحياة االجتماعية، فكاف تطمعيـ إلى معرفة المغة كال سيما الشكؿ الذم سجمت بوبمتطمبات 

 .تعرض لغتيا بما تحمؿ مف سمات تخٌكليا أف تككف المغة النمكذجية التي يحتذل بيا في الدراسات المغكية
 .ثـ مدرسة ككبنيجف كمدرسة لندفففي أكربا نجد مدرسة جنيؼ . فظيرت المدارس المسانية بداية القرف العشريف

كنتج عف . كفي أمريكا برزت التيارات المسانية اليامة كالمسانيات الكصفية كالبنكية كالقكاعد التحكيمية لشكمسكي
أدت إلى ظيكر تيارات لسانية جديدة كالمسانيات التداكلية،  ىذه المدارس كالتيارات نظريات كمفاىيـ لغكية متباينة،

كلقد تكصؿ إلى أٌف ىناؾ  .النمط المعرفي القائـ عمى فف اإلقناع كالفصؿ بيف الكبلـ كالعمؿ كىك تيار تجاكز
فيدرس ظكاىر المغة باعتبارىا كبلما  أفعاؿ كبلـ تنشئ حدثا حيف نطقيا، فأصبح يعنى بالبعد االستعمالي لمغة،

كلت أف تجد في رحابيا أجكبة كما أف األبحاث كالمؤلفات حا. يستعممو شخص ما في مقاـ ما ألداء غرض معيف
لى مف نتكمـ؟ كمع  :مثؿلكثير مف األسئمة  ماذا نصنع حيف نتكمـ؟ ماذا نقكؿ بالضبط حيف نتكمـ؟ كمف يتكمـ؟ كا 

 (1) .مف نتكمـ؟ كألجؿ مف؟ 
يا فمـ يعد ينظر إلي.إذ تغيرت النظرة إلى المغة كلقد أحدث التكجو إلى العناية بالظكاىر الكبلمية تحكال جذريا،

عمى أنيا نظاـ مف األدلة مستكدع في أدمغة المتكمميف، نظاـ تندرج فيو ىذه األدلة ضمف عبلقات تركيبية معينة 
 .(2)خاصة بكؿ لساف، بؿ عمى أنيا نشاط يتحقؽ في كضعية خطابية تبادلية كمقيدة بقيكد خاصة 

 ممخص
يمكف فيـ المغة إذا لـ نفيـ الخطاب، كال نفيـ  ال

ىذا اإلى كاستنادا . الخطاب إذا لـ يكف ىناؾ تكاصؿ
سانيات التداكلية كأصبحت مجاال االتجاه جاءت المٌ 

غكم بعد أف نافح عنيا كؿ مف د بو في الدرس المٌ يعتٌ 
كتعتبر . Searleكسيرؿ J.Austinجكف أكستيف

لى النظريات التي نظرية أفعاؿ الكبلـ مف بيف أك 
حاكلت بحث العبلقة بيف الفعؿ كاإليصاؿ، لذلؾ 

المغكم حة نظرية الحدث الدراسة مكضٌ  جاءت ىذه
 .تأسيسيا كضبطيا المنيجي بيف

 

Abstract    
 Language can not be understood before 

we understand speech. This latter can 

not happen without the existence of 

communication. Depending on this view 

pragmatic linguistics appears. It 

becomes a domain that can be relied on 
in the linguistic study after the defence of 

John. Austin and Searle .They considered 

the speech act theory among the early 

theories that tried to find the relation 

between the act and receipt. For that 

reason, this study comes to clarify the 

speech act theory from its foundation to 

its systematic accuracy. 
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المرجعيات االبستمكلكجية التي انطمؽ كيتحدد الفعؿ المغكم أك الكبلمي بتعريفات مختمفة، تعكد إلى اختبلؼ 
كيعد . يعني تحقيؽ أفعاؿ لغكية  منيا الدارسكف، كمع ذلؾ فإف المتفؽ عميو ىك أف التكمـ بمغة ما أك التحدث بيا،

الفعؿ المغكم محكر اىتماـ الدراسات المسانية النصية إذ يمثؿ التأكيد عمى أشياء أك إعطاء أكامر أك إثارة أسئمة 
كعكد أك غير ذلؾ مف األفعاؿ التداكلية التي تركز عمى تأكيؿ النصكص باعتبارىا أفعاال لمغة،  كالكعكد أكالقياـ ب

كالتيديدات كاالستفيامات  كالطمبيات كاألكامر، كبتعبير أدؽ فإٌف التداكلية تقـك بتحكيؿ مختمؼ المكضكعات إلى 
 .(3)ة األفعاؿ الكبلمية بؿ إف التداكلية كانت في مبدئيا مرادفة لنظري أفعاؿ لغكية،

ككما تعد نظرية الفعؿ الكبلمي في نظر أغمب الباحثيف جزءا مف المسانيات التداكلية كبخاصة في مرحمتييا 
كنعني  .Searle" سيرؿ"، كمرحمة النضج كالضبط المنيجي عند تمميذه Austin" أكستيف"األساسيتيف عند 

عرضا مكجزا يكشؼ عف منطمقاتيا " أكستيف كسيرؿ"كؿ مف  بعرض ىذه النظرية في مرحمتييا األساسيتيف عند
 . (4)مف تطكير ليا كتعديؿ مفصميف Searleكأسسيا المنيجية، كما قاـ بو سيرؿ  التأسيسية،

كمنيجيا يقرر أف  كالمبلحظ عمى التداكلية أنيا ذات طابع عممي متغير بتغير ظركفنا كحاجاتنا المتجددة،
نما كؿ حقيقة ىي انسيابية   تكجد حقيقة مطمقة،فبل الحقيقة مف صنع اإلنساف، كعمى ىذا فإف الحقيقة ال تعمف . كا 

لى األبد، نما ىي ديناميكية كفي صيركرة مستمرة مرة كاحدة كا  كأصبحت التداكلية تعنى بتحميؿ العبلقة بيف . (5)كا 
ا الجانب ظؿ مستبعدا مف ألف ىذ فيي تدرس الجانب الحي لمغة، أم الجانب التكاصمي، النص كمستعممي المغة،

فالمغة ال يمكف أف تنعزؿ عف .قبؿ المسانييف الذيف رٌكزكا في دراساتيـ المغكية عمى عمـ التراكيب  كعمـ الداللة 
 .(6)استخداميا، بؿ إٌف االتصاؿ يمعب دكرا فاعبل إذا أردنا أف نفيـ حقيقة المغة

ية التي ارتبطت بدراسة القضايا المنطقية في إطار دراسة كال بد مف اإلشارة إلى البدايات األكلى لؤلفعاؿ المغك 
كقعت "  kantكانط"كفي العصر الحديث كتحديدا عند  ،"أرسطك"أقساـ الكبلـ مع الفبلسفة اليكناف كبخاصة 

نيا  الصيغة الخبرية تحت طائفة نقد مؤداه أف ىناؾ جمبل ليا ىذه الصيغة، لكنيا ال تقبؿ الصدؽ كالكذب، كا 
كنتيجة ليذا النقد يككف االتجاه المكضعي الذم عمؿ عمى إزاحة جزء . رج مف مجاؿ المنطؽ  كالفمسفة بالتالي تخ

 .(7)كبير مف الجمؿ التي تقبؿ الصدؽ كالكذب
حيث قاـ  مف أىـ الدارسيف الذيف قدمكا جيكدا معتبرة في ىذا المجاؿ،" أكستيف"كيعد الفيمسكؼ االنجميزم 
كقسـ الجممة الخبرية إلى إنشائية  مما ال يقبؿ الصدؽ كالكذب، الصيغة الخبرية، بتمييز نكع الجمؿ التي تحمؿ

ف اتجاه   .ككصفية، كىك ينطمؽ في ىذا التقسيـ مف أقساـ الجمؿ  كالخبرية كاالستفيامية المغكم في " أكستيف"كا 
نجاز لمجم كعة مف األفعاؿ مجاؿ الدراسات التداكلية كمذىبو الخاص، يرل أف كظيفة المغة ىي استعماؿ كا 

 :كتفرع اتجاىو في دراسة المغة إلى ثبلثة تكجيات.المغكية، مما جعمو يتجاكز مستكل الجممة 
 . دراسة األعماؿ في ذاتيا: أ 
دراسة األعماؿ عف طريؽ المحادثة، كسبيؿ المتكمـ في التعبير عف نفسو بصكرة تجعؿ المخاطب قادرا عمى: ب
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 " .غرايس"فيـ مقصده  باستعماؿ عمميات ذىنية، كأشير أعبلميا 
 ".دم كرك" كمف أشير أعبلميا دراسة متضمنات القكؿ كاالفتراضات المتبعة  كالمحاججة،:  ج

لقد حاكلت فمسفات أف تبني تصكرا لغكيا ،يغدك فعاال في التعبير عف الككف مف خبلؿ تقسيمات كتصنيفات 
نو اجتياد يرتد إلى فبلسفة  رأتيا مقننة لمنشاط المغكم، كىذه التقسيمات تمس بشكؿ مباشر الفعؿ الكبلمي، كا 

اإلغريؽ الذيف عممكا عمى صياغة جياز مقكالتي، يعالج مشكبلت الكاقع آنذاؾ، ككؿ كاقع البد لو مف ذلؾ الجياز 
كاقع يتغير كيتحرؾ كلكف اإلغريؽ انطمقكا مف خصكصيات كاقعيـ، كال. كىك ما يبرىف عميو تاريخ الفكر البشرم

 .فيوكبيف نمط التصكر المغكم  الفكرم،كىك أمر يحدث شرخا كىكة بيف الكاقع كتكجيو . كالتصنيؼ المقكالتي ثابت
أم تصنيؼ المناطقة  ىك غياب مبررات البقاء عمى تصنيؼ مبررات بقائو،" أكستيف"كاإلشكاؿ الذم الحظو 

ة ىدؼ كغاية، كأف كظيفتيا كصؼ العالـ، بينما تفرض معطيات األرسطييف كالسمككييف يقـك أساسا عمى أف المغ
العصر الحاضر المتمثمة في ىيمنة التكجو النفعي القاضي بأف ال قيمة لشيء إال بما يقدمو مف مصمحة، كمف ثـ 

 كيعد. (8)بكجكب إعادة النظر في صياغة التصكر المغكم بما يتبلءـ كطبيعة ىذا التكجو المييمف" أكستيف"اقتنع 
مؤسس ىذه النظرية ككاضع المصطمح الذم تعرؼ بو اآلف في المسانيات المعاصرة، ككاف ذلؾ في المحاضرات 

كلقد أنكر أف تككف الكظيفة الكحيدة لمعبارات  .التي ألقاىا في جامعة أكسفكرد في العقد الثالث مف القرف العشريف 
كميز بيف نكعيف مف  أطمؽ عميو المغالطة الكصفية،اإلخبارية ىي كصؼ حاؿ الكقائع كصفا إما صادقا أك كاذبا ك 

أفعاؿ إخبارية  تخبر عف كقائع العالـ الخارجي كتككف إما صادقة أك كاذبة، كقد آثر أف يعدؿ عف  األفعاؿ،
تسميتيا أفعاال كصفية ألنو ليس كؿ ما قد يقبؿ الصدؽ كالكذب كصفي، كأخرل تنجز بيا في ظركؼ مبلئمة 

 .(9)ؽ  عمييا مصطمح األفعاؿ اآلدائية كقد أطم أفعاؿ تؤدل،
فقد ظؿ يرجع النظر في ىذا  مف جيد في التمييز بيف األفعاؿ األدائية كاإلخبارية،" أكستيف"كبالرغـ مما يبذلو 

التقسيـ حتى يتبيف لو في النياية أف الحدكد بيف ىذيف النكعيف مف األفعاؿ ال تزاؿ غير كاضحة، فعاد مف حيث 
كيؼ ننجز فعبل حيف ننطؽ قكال ؟ فرأل أف الفعؿ الكبلمي مركب مف ثبلثة أفعاؿ تؤدم في الكقت بدأ إلى السؤاؿ 

بؿ  نفسو الذم ينطؽ فيو بالفعؿ الكبلمي، فيي ليست أفعاال ثبلثة يستطيع المتكمـ أف يؤدييا كاحدا كراء اآلخر،
 :(10)لدراسة فحسب كىيىي جكانب مختمفة لفعؿ كبلمي كاحد، كال يفصؿ أحدىا عف اآلخر إال لغرض ا

كيتككف مف النطؽ بأصكات لغكية ينتظميا تركيب نحكم صحيح، ينتج عنو معنى محدد ىك :  الفعؿ المفظي(1
 .كلو مرجع يحيؿ إليو المعنى الحرفي أك األصمي المفيـك مف التركيب،

اؿ كالكعد كالتحذير كاألمر كيقصد بو ما يؤٌديو الفعؿ المفظي مف كظيفة في االستعم: الفعؿ الغرضي أكاإلنجازم(2
 ألخ...كالنصح

كيقصد بو األثر الذم يحدثو الفعؿ اإلنجازم في المخاطب، سكاء أكاف تأثيرا جسديا أـ فكريا أـ  :الفعؿ التأثيرم(3
 .(11)شعكريا، كىك ما يعمؿ عمى إحداثو رد فعؿ المخاطب

 : كمف خبلؿ ما سبؽ يمكف تمخيص ذكر أكستيف في نقطتيف اثنتيف
 .في رفضو ثنائية الصدؽ كالكذب:  النقطة األكلى
 .بأف كؿ قكؿ عبارة عف عمؿ:  النقطة الثانية



 2132 سبتمبر -13عدد                                                                  اللغات والثقـافة واآلدابفي  التواصل  

96 

 

الصدؽ كالكذب بالنسبة لجمؿ اإلثبات التي كضعيا المناطقة، كيبلحظ أف ىناؾ جمبل ذكات "أكستيف "فيرفض 
 (12). إلخ ...ر كالتقرير كالتنبيوبنية مشابية لجمؿ اإلثبات كالتي يمكف لممتكمـ أف يصطنع بيا أشياء عديدة كاألم

ال يمكننا كصفيا بالصدؽ أك الكذب، إذ إٌف  ،"أتمنى لكـ سفرا ممتعا، أرجك منكـ المعذرة: "فبالنسبة لؤلقكاؿ التالية 
 . (13) كؿ ما يمكف قكلو ىك أف ىذه األقكاؿ قد تنجح أك قد تخفؽ، أك أنيا تستجيب لمقتضى الحاؿ أكال

فعؿ المغكم يحتكم حسب تحميؿ أكستيف خبلؼ القكؿ السابؽ عمى ثبلثة أفعاؿ تشكؿ كىناؾ مف يقكؿ أف ال
 .كيانا كاحدا، عمما أف ىذه األفعاؿ الثبلثة يقع حدكثيا في كقت كاحد

 : (14) الذم بكاسطتو يتفكه المرء بشيء ما ،كيتفرع إلى ثبلثة أفعاؿ فرعية:  فعؿ القكؿ -1
 .كاتيتمثؿ في التمفظ أك إنتاج أص:  الصكتي - أ
 .فضبل عف انتمائيا إلى لغة محددة( كممة)يتمثؿ في ككف ىذه األصكات تتكفر عمى صكرة : التبميغي -ب
 .الذم يجعؿ ىذه الكممات أك العبارات ذكات داللة معينة: الخطابي   -ج
فيتمثؿ في إنجاز عمؿ ما بإنتاج الفعؿ اإلنشائي، كيتعمؽ األمر ىا ىنا بتحقيؽ قصد  : الفعؿ اإلنشائي -2

 .المتكمـ
 .(15)الذم بكاسطتو أحدث كجكبا رد فعؿ لدل المخاطبيف: التأثيرم  -3

 :إلى الكصكؿ إلى تقسيـ جميع أفعالو إلى خمس فصائؿ كبرل أكستيف كخمص 
 إلخ...كتتضمف إطبلؽ أحكاـ أك قيـ عمى كاقع ما مثؿ برأ، قيـ،  :الحكميات  -1
 الخ..كتقتضي بمتابعة أعماؿ مثؿ الطرد، العزؿ، االتياـ:  اإلنفاذيات أك التمرسية -2
 راىف، نذر، كعد،: أك إلزاـ لمنفس بتقديـ كعد ما مثؿ كتتضٌمف إفصاحا عف نية ما،:  الكعديات أك التكميؼ -3

 إلخ...أقسـ
 أك تعكس سمككات إجتماعية مثؿ اعتذر، كتتضمف إظيارا لحاالت نفسية تجاه ما يحدث، :السمككيات  -4

 إلخ...مدح ىجا، ىنأ، شكر،
 أكد، أنكر، كىي تعكس صمة أحاديثنا  بما نتحدث عنو بالمحاججة مثؿ ثبت،:  التثبيتات أك العرضية -5

 إلخ...أجاب
حدث تحت عنكاف التفاعؿ، ليدلؿ عبرىا عمى التأثير محمد مفتاح كىك يت/إف تقسيمات أكستيف لـ تكف ليقبميا د

التأثير "المتبادؿ بيف اإللقاء كالتمقي في خضـ حياة حركية، األمر الذم جعمو يقترح لمتداكلية تعريفا إجرائيا كاآلتي 
المتبادؿ بيف مرسؿ كمتمقي في حالة حظكر أك غياب، باستعماؿ األدلة المغكية المطابقة لمقتضى المقاـ 

 (16).."قاؿكالم
تكمـ لغة ما أك التحدث بيا، يعني "عمى تعريفو لمفعؿ المغكم األستيني إذ يقكؿ  "محمد أديكاف "كنقؼ عند 

أكغير  تحقيؽ أفعاؿ لغكية كمنيا أفعاؿ تصمح لمتأكيد عمى أشياء أك إعطاء أكامر، أك إثارة أسئمة أك القياـ بكعكد،
 . (17)ذلؾ مف األفعاؿ المغكية

خصكصا إذا لـ تكف صيغة الفعؿ الشفكم ال تحيؿ بشكؿ  االنتباه إليو ىك مراعاتو مقصد المتكمـ،كالذم يجب 
إذ بمراعاتيا  كالبحث في المقاصد تمنحو التداكلية الكثير مف اىتماميا،. مباشر عمى نكع محتكاىا المضمكني 
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 رأسا،ف صياغة الفعؿ المغكم ثـ يتحقؽ اليدؼ النيائي المتمثؿ في المنفعة م فالناجح، كميتحقؽ التكاصؿ 
 .كالمنفعة ليست غير األثر الذم يفترض أف يتركو كؿ خطاب ناجح

كالتي أطمؽ " أكستيف"تككف صاحبة فضؿ في اختزاليا التعبير عف قائمة أصناؼ " فرانسكاز أرمينكك"كلعؿ 
أكد ك كضع سؤاال،  :كىذه البلئحة تشتمؿ عمى :لتقكؿ بعد أف أكدت عمى ريادة أكستيف . عمييا اسـ الئحة

 .(18)...  كأعطى أمرا، ككصؼ، كىدد

لتقسيمو لؤلفعاؿ عمى قاعدة مراعاة العبلقة بيف " أكستيف"عمى أنيا أدركت بناء " أرمينكك"كمف ىنا تبرىف 
ينتمي إلى أصكؿ المدرسة التخاطبية التي جاءت دراسات أصحابيا نتيجة  أكستيففعمؿ . العبلمات كمؤكلييا

الميتميف بيا بإخفاقو التقميدم لمتخاطب في تقديـ تفسير ناجح لعممية التخاطب، كيمكف تمخيص  طبيعية لشعكر
كيصبغ  أكجو اإلخفاؽ فيو، في أنو يتعامؿ مع التخاطب في عزلة عف السياقات الفعمية التي تستخدـ فييا المغة،

كقصر كظائؼ المغة  ت المغكية،عممية التخاطب بطابع مثالي تتجاىؿ فيو قضايا المبس كالخركج عف المكاضعا
ىماؿ األصكؿ التخاطبية المفسرة لمقاصد المتكمميف  . (19) عمى عممية اإلببلغ كا 
خمؼ )إذا دخؿ عميؾ شخص كقاؿ لؾ : نسكؽ مثبل يتضح بو ىذا الفعؿ الكبلمي المركب مف ثبلثة أفعاؿ

ا التي نطقت بتركيبيا النحكم الصحيح، فالفعؿ المفظي ىك الييئة التركيبية ليذه الجممة بأصكاتي( الباب أفعى
كىك : كمرجعو كجكد أفعى فعبل خمؼ الباب، كالفعؿ اإلنجازم كبمعناىا الحرفي الذم يقرر أف خمؼ الباب أفعى،

ىك ما يخمفو ىذا القكؿ مف أثر فيؾ قد : ما يقصده المتكمـ بيذا القكؿ كىك التحذير مف األفعى، كالفعؿ التأثيرم
 (20).إلخ....رب مف المكاف أك النيكض لقتميايككف الفزع أك الي

فجعميا خمسة أصناؼ، لكنو لـ ( قكتيا اإلنجازية)بتقديـ تصنيؼ لؤلفعاؿ عمى أساس ما أسماه أكستيف كقاـ 
 .يتردد في القكؿ بأنو غير راض عف ىذا التصنيؼ

كتعٌبر عف حكـ يصدره محمؼ أك محكـ أك حكـ، كليس مف الضركرم أف تككف األحكاـ :  أفعاؿ األحكاـ -1
 .(21)...يبرمء، يقدر، يعيف: كظيفية مثؿ فقد تككف تقريرية أك: نيائية 

 إلخ...أتعيد أقسـ عمى أعد،: كتعبر عف تعيد المتكمـ بفعؿ شيء أك إلزاـ نفسو بو مثؿ :التعيدأفعاؿ  -2
 إلخ...عف رد فعؿ سمكؾ اآلخريف كمكاقفيـ كاالعتذار كالتعاطؼ كالتحية كالرجاءكتعبر : أفعاؿ السمكؾ -3
اإلثبات كاإلنكار كالمبلحظة : كتستخدـ لتكضيح جية النظر، أك بياف الرأم كذكر الحجة مثؿ:  أفعاؿ اإليضاح -4

 إلخ...كاالستفياـ كالمكافقة كالتصكيب
فبلسفة  لتجٌسد مكقفا مضادا لبلتجاه السائد بيف" أكستيف جكف"اإلنجميزل  كجاءت نظرية أفعاؿ الكبلـ لمفيمسكؼ

إلى  المنطؽ الكضعي الذيف دأبكا عمى تحميؿ معنى الجممة مجردة مف سياؽ خطابيا المغكل المؤسساتي، إضافة
الجممة المعيارية، كما عداىا مف  ما كصفو أكستيف باالستحكاذ، أك التسمط المنطقى القائؿ بأف الجممة الخبرية ىي

كيؼ تنجز " كميز أكستف فى كتابو المنشكر عقب كفاتو. عنيا  أنماط مختمفة لمجممة ىى مجرد أشكاؿ متفرعة
التطفؿ  كيعني بالتطفؿ ىنا، كبيف استخداـ آخر يصفو بالتطفؿ، بيف االستخداـ االعتيادم لمغة،" األشياء بالكممات

كىك . كالركائية كالمسرحية تطفؿ بالكتابة الشعريةاالستخداـ االعتيادم لمغة، كيمثؿ أكستف لبلستعماؿ الم عمى
غيرجاد، /جاد: عمييما تسميات عدة تمييز يقتضي أكستف التفريؽ مف خبللو بيف استخداميف أطمؽ

  .ثانكم/أكليغيراعتيادم،/اعتيادم
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ا الصدؽ كالكذب منيا أقكاالن يتعاكرىا مفيكم أٌف األقكاؿ المغكية تعكس نمطا كنشاطا اجتماعيا، أكثر" أكستيف" يرل
كىى  الخبرية، المعنى فى إطار ما عرؼ بالمعنى القضكم لمجممة التقريرية الدارجيف بيف الفبلسفة الذيف درسكا

أمثمة يكضح فييا أنو ليست كؿ الجمؿ  كقدـ أكستف. الجممة التي يمكننا الحكـ عمييا قضكيا بالصدؽ أك الكذب
 أك طبلقا أك رىانا أك مقايضة، لتنجز كعدا أك تصريحا، أك زكاجا، خبرية، كٌبيف كيؼ أف المغة يمكف أف تستخدـ

بيف نكعيف مف  كقد عمد في البداية إلى التمييز. مف األفعاؿ التى يقترف القكؿ فييا بإنجاز الفعؿ إلى غير ذؿ
أكستيف يكرد  التقريرية، ككافعف النكع الثاني الذم أطمؽ عميو األقكاؿ  مميزا ليا األقكاؿ أسماىا باألقكاؿ اإلنجازية،

تخضع لمفيكمي الصدؽ كالكذب،  كال تأكيدا أف كثيرا مف الجمؿ كالعبارات التي يشمميا الحديث ليست خبرية،
كعبارات الترىيب  خاصة باألمنيات كالتطمعات، فالمغة تشتمؿ عمى أسئمة كعبارات تعجب، كأكامر كتعابير

افعؿ "تفضؿ أم ضرر فى المحاكلة  أم الكتب" مرحبا"، " مرحى، أحسنت"، " معذرة: "كالترغيب كالتشجيع مف مثؿ
ىذا التمييز، ذلؾ ألٌف األقكاؿ التقريرية غالبا ما تعمؿ ىي  غير أنو سرعاف ما تبيف الحقا عدـ دقة ،"ما تحب

قكاؿ األ كقد حاكؿ أكستيف فيما كاف يعمؿ عمى إرىاؼ تمييزاتو بيف أنكاع .اإلخبار األخرل عمى إنجاز فعؿ
إلى (سياؽ عرفي مكتمؿ الشركط داخؿ)المختمفة، أف يمفت االنتباه إلى األقكاؿ التي يفضي التمفظ بالفعؿ فييا 

    ." أعتذر:"اإلفصاح عف حالة النشاط التي تدؿ عميو مف مثؿ
 أقػػرب لمتعبيػػر، أكسػػتيف أف بعػػض اسػػتخدامات المغػػة فػػي أغػػراض محػػددة مثػػؿ الحجػػاج كالتحػػذير كقػػد اعتبػػر

األقػػكاؿ اإلنجازيػػة كعػػدـ  كمػا أنػػو أشػػار إلػػى إمكانيػة فشػػؿ. اإلنجػازم منيػػا فػػي أغػراض اإلقنػػاع كالتحػػريض كالتنبيػػو
فيػي إمػا أف تكػكف مكٌفقػة، بمعنػى أنيػا مكافقػة  تحققيػا، مسػتخدما حياليػا معيػارا مختمفػا عػف معيػار الصػدؽ كالكػذب

ما أف تككف غير مكفقة  :نذكرىا  ،ةشركطا لتحقؽ األقكاؿ اإلنجازيكقد كضع أكستيف  .لمقتضى الحاؿ، كا 
ثـ أف يشتمؿ الطقس أك األسمكب العرفي . تأثيره العرفي أيضا أف يككف ىناؾ طقس عرفي مقبكؿ، كأف يككف لو

  .مف قبؿ أشخاص محدديف في ظركؼ محددة عمى التمفظ بكممات محددة
  .الطقس العرفي المحددمناسبة لتنفيذ  أف يككف األشخاص المحددكف، ككذلؾ الظركؼ/ 1
 .مف قبؿ جميع المشاركيف فيو أف يتـ تنفيذ الطقس العرفي عمى نحك صحيح/2
أم أف تتكفر  الشركط شرطا آخر كىك شرط الصدؽ، كقد أضاؼ أكستيف إلى ىذه .أف ينٌفذ الطقس كامبل / 3

عبلكة عمى دكاـ كاستمرار تمسؾ كالنكايا األساسية التي يقتضييا الطقس العرفي  لممشاركيف المشاعر كاألفكار
 .          المشاركيف بالسمكؾ العرفي

عدـ تحقؽ الشرط األكؿ أك الثاني المذككريف سابقا، فإنو  كيرل أكستيف أنو إذا لـ يكف فعؿ الكبلـ مكٌفقا بسبب
 يعد فعبل"دبمف "كىكذا فإٌف إعادة تسميتؾ لكؿ سفينة تدخؿ ميناء  . طائش يمكف كصؼ فعؿ الكبلـ ىنا بأنو

مناسب كال الظرؼ  فبل الشخص المحدد طائشا لعدـ تحقؽ الشرط األكؿ، أك طائشا لعدـ تحقؽ الشرط الثاني،
األمر ىنا بسكء استخداـ فعؿ الكبلـ،  كأما إذا انتفى تحقؽ الصدؽ فى إنجاز الفعؿ، فإنو يمكننا كصؼ. أيضا

كيؤكد  .بكعدؾ في حيف إنؾ عاـز عمى عدـ اإليفاء د،أع: تنكم الدفع، أك قكلؾ دكف أف أراىف: كمثاؿ ذلؾ قكلؾ
 :أكستيف أننا حيف نتمفظ بقكؿ ما نقـك بثبلثة أفعاؿ

  .كيقصد بذلؾ األصكات التى يخرجيا المتكمـ كالتي تمثؿ قكال ذا معنى :فعؿ التمفظ. 1
كىك  ،أك تأثيرا مقصكدا  فيك ينجز معنى قصديا كيقصد بذلؾ أف المتكمـ حيف يتمفظ بقكؿ ما، :فعؿ قكة التمفظ. 2
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تكفر السياؽ العرفي  أسماه أكستف بقكة الفعؿ، كقد اشترط أكستف لتحقؽ ىذا المعنى اإلنجازم ضركرة ما
الكعد ىنا  -يعتمد معناىا اإلنجازم  ،"سأحضر لرؤيتؾ غدا" :فعبارة مف مثؿ. المؤسساتي لغة كمحيطا كأشخاصا

كاثقا  كأف يككف ـ قادرا عمى اإليفاء بكعده، كأف ينكم فعؿ ذلؾ،بحيث يككف المتكم شركطيا، عمى مدل تحقؽ -
قد يحيؿ المعنى اإلنجازم ىنا  مف أف المستمع يرغب في رؤيتو، ذلؾ ألف انتفاء رغبة المستمع في رؤية المتكمـ

 "كعيد"إلى"كعد"مف
بمقاصد   .محممة منتظمة، كيعني بذلؾ أف الكممات التي ينتجيا المتكمـ في بنية نحكية : فعؿ أثر التمفظ. 3

ذا كاف المثاؿ السابؽ قد  تعمؿ عمى تبميغ رسالة، كتحدث أثرا عند معينة في سياؽ محدد، المتمقي أك المستمع، كا 
حالة مف التييؤ  فإننا ىنا لسنا بإزاء فيـ الرسالة المنجزة فحسب، بؿ نحف ىنا في -الكعد -اإلنجازم  أفاد معناه

 ."الكعد" لقكؿ عبر المعنى اإلنجازم كاالنتظار استتبعتيا قكة ا
قد يتحد : كدرجة الشدة لمغرض المتضمف في القكؿ  .كعمى كؿ متضمف في القكؿ أف يتكفر عمى غرض كغاية

متضمناف في القكؿ في كؿ الشركط، كلكف فارقا يفرؽ بينيما  بجبلء قكة الضغط فيو أم حدة كدرجة الكشؼ عف 
 .الغرض
لـ يستطع أف يحقؽ ما سعى إليو مف كضع نظرية متكاممة لؤلفعاؿ، فمـ يكف ما قدمو مف تصكر  أكستيفإف 

كافيا، كال قائما عمى أسس منيجية كاضحة كمحددة، فمقد خمط بيف مفيـك الفعؿ قسما مف أقساـ الكبلـ كالفعؿ 
كلكنو بالرغـ مف ذلؾ . ئاتياكلـ يتـ تحديده لؤلفعاؿ كتصنيفو ليا عمى أساس راسخ، فتداخمت ف حدثا اتصاليا،

كضع بعض المفيكمات المركزية في النظرية، كمف أىميا تمييزه بيف محاكلة أداء الفعؿ اإلنجازم كالنجاح في أداء 
ىذا الفعؿ، كتمييزه بيف الصحيح بيف األفعاؿ األدائية، فضبل عف تحديده لمفعؿ اإلنجازم الذم يعد مفيكما محكريا 

 .(22)في ىذه النظرية
فيما يعرؼ بالمرحمة األساسية الثانية لمنظرية، فقد " سيرؿ" التطكر األساسي لمنظرية يككف قد تحقؽ عمى يدك 

ظيرت عمى يده نظرية منظمة الستعماالت المغة بمصطمحات األفعاؿ الكبلمية، قائمة عمى أف الكبلـ محكـك 
ف ىذه القكاعد يمكف أف تحدد عمى أسس منيجية كاض بقكاعد مقصدية، حة كمتصمة بالمغة، كلـ يبدأ مف فراغ، كا 

كسعى ىذا المساني إلى .  (23)، كأخذ بحكمو شيئا فشيئا حتى أصبح خمقا سكيا"أكستيف"بؿ بنى عمى ما ابتدأه 
كيخالفو بمقتضى  ، كيعتمد عميو في الكقت نفسو،"أكستيف" تشكيؿ الرؤية التداكلية تشكيبل يخالؼ فيو أستاذه

فرأل أف  :عمى أنو مظنة لمتداخؿ، فكثير مف أفعالو يمكنيا أف تندرج ضمف تصنيفيف" أكستيف"مبلحظتو لتقسيـ 
 :أستاذه

نما إلى ألفاظيا-1  .لـ ينظر  إلى األفعاؿ في ذاتيا كا 
 .لـ ينتبو إلى أف الفعميف المختمفيف في المفظ غير المترادفيف، ال يحيبلف بالضركرة عمى متضمنيف مختمفيف-2

المفاجيء  ىك ما حاؿ دكف إتمامو عممو في األفعاؿ " أكستيف"ف مف المراجع مف يجعؿ مكت كتجدر اإلشارة إلى أ
ف مكت أكستيف ىك السبب في خمك نظريتو مف بعض مظاىر الكماؿ لذا أتيح األمر  المغكية، بعده " لجكف سكرؿ"كا 

 . (24)لتكممة بناء ىذه النظرية
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حضكر في ذلؾ التشكيؿ، كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ محاكلة  ذم الطابع الفمسفي العقمي" سيرؿ" كقد كاف لتككيف
فتجعميا تدنك مف المغات اإلصطناعية، كقد أدتو قناعتو إلى أف التنظير لمسمكؾ  لرسـ حدكد لمنظرية التداكلية،

 .المغكم ال يمكنو أف يقدـ نفسو إال عمى أنو نظرية في العقؿ
، كىك المبدأ الذم حممو عمى ما يسمى (العمؿالقكؿ ىك )في تشكيؿ رؤيتو تحت عنكاف  "سيرؿ"كيتحرؾ 

كمفيـك . ، فمٌيز بيف مفيـك فعؿ القكؿ عمى أنو فعؿ التعبير عف القضية المراد إببلغيا(تحميؿ الفعؿ الكبلمي)
كبعد استفادتو مف . الفعؿ المتضمف في القكؿ، عمى أنو القضية عينيا المراد إببلغيا معبرا عنيا بفعؿ القكؿ

بعض التعديبلت، فطكر نظرية األفعاؿ المغكية، كما ألح عمى انقساـ الفعؿ " سيرؿ"اقترح " أكستيف"دركس أستاذه 
 .(25)كالطابع الخاص الذم تنظكم عميو بعض األفعاؿ المسماة بغير المباشرة  المغكم،

( القكة)كلكنو اشترط شركطا يجب تكٌفرىا في القضية كي ينجح اإلببلغ، حيث سمٌى مجمكع ىذه الشركط 
إٌف السعي إلى تجريد المعنى القكلي مف القكة المتضمنة في القكؿ، ىك سعي إلى تجريد الرجاؿ غير :"كعٌبر

، كعميو ال تكتب كؿ جممة مفيدة حتى تحيؿ عمى ما تكافر كؿ تمؾ الشركط  كمنيا (26)"المتزكجيف مف العزاب
 .فإنيا تحيؿ عمى قكة كاحدة فقط ىي الفعؿ القكلي القكل، فأم جممة أكتفي بتمفظيا حرفيا كقكفا عند التمفظ،

 :شركط سيرؿ
إني أحب )أف يتكفر عمى ماليس في ( كاهلل إني أحب العمـ )يتعيف، فأكلى بػ:  الغرض المتضمف في القكؿ  -1

 (.العمـ
ثمة كمعناه أف  ،(الشركط التحضيرية)تحت عنكاف "محمد مفتاح " ىك مايتحدث عنو الدكتكر: نمط اإلنجاز  -2

 .المتساكية في فعؿ القكؿ ( المتضمنات في القكؿ)مبلبسات كمقتضيات قد تفصؿ بيف 
بالقضية المراد ( فعؿ القضية)نعٌبر عف ىذا بضركرة تكفر شركط تعمؿ عمى ربط  :شركط المحتكل القضكم -3

مثؿ  أعدؾ  عؿ لغكم،إنجاحيا، كذلؾ مثؿ شرط أف يككف المكعكد بو في فعؿ الكعد مستقببل إذ ال ينجح تداكليا ف
 .أني سأساعدؾ أمس  

كيمكف التعبير عنيا في ضركرة أف ( مقتضيات القكة المتضمنة في القكؿ ) سيرؿكيسمييا : الشركط المعدة  -4
ما فاسدا  فاالعتذار مثبل عما ىك حسف فاسد، مثؿ  يككف المعبر عنو إما صحيحا، أعتذر عف شرحي الدرس : كا 

 .جيدا
كىذا الشرط يتعيف فيمو بكجكب النظر في ضركرة تكفر المتكمـ عمى حالة نفسية مطابقة لما : شرط الصراحة  -5

يعبر عنو، فالذم يسأؿ مف الضركرم أف يتكفر عمى نفسية  انتظار الجكاب، كمف يأمر فإنو يتكقع تنفيذا، كلكف 
 .يياأم عندما يعٌبر المتكمـ عف نفسية ال يتكفر عم ثمة أشكاال تنشأ في حالة الكذب،

امنحني  مثؿ أرجكؾكىذه ينسحب عمييا ما ينسحب عمى شرط شدة الغرض  :الصراحةدرجة القكة في شرط -6
 .نقكدا

 :فيما يأتي " سيرؿ"كيمكف أف نحدد أىـ ما قاـ بو 
ك أبقى منيا عمى القسميف  لؤلفعاؿ الكبلمية، فجعمو أربعة أقساـ،" أكستيف"قاـ بتعديؿ التقسيـ الذم قدمو : أكال
 : نجازم كالتأثيرم، لكنو جعؿ القسـ األكؿ كىك الفعؿ المفظي قسميفاإل

     .كالمعجميةالفعؿ النطقي، كىك يشمؿ الجكانب الصكتية كالنحكية : أحدىما
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كال يقع الفعؿ القضكم كحده، . أك المرجع كالمتحدث بو أك الخبر  كيشمؿ المتحدث عنو، الفعؿ القضكم،:الثاني 
 :فعؿ إنجازم في إطار كبلمي مركب، كإليضاح ذلؾ نذكر الجمؿ اآلتية بؿ يستخدـ دائما مع 

 .يقرأ زيد الكتاب -1
 .يازيد اقرأ الكتاب -2
 يقرأ زيد الكتاب؟ -3
 .لك يقرأ زيد الكتاب -4

 .كاحدعند النطؽ بأم مف ىذه الجمؿ ينجز المتكمـ ثبلثة أنكاع مف األفعاؿ في كقت 
 .صحيحظ عمى نسؽ نحكم كمعجمي كيتمثؿ في نطقؾ الصكتي لؤللفا: الفعؿ النطقي/1
ىك زيد في الجمؿ األربع، كخبر ىك فييا  كيتمثؿ في مرجع ىك محكر الحديث فييا جميعا،: الفعؿ القضكم/2

قراءة الكتاب، كالمرجع كالخبر يمثبلف معا قضية ىي قراءة زيد الكتاب، كالقضية ىي المحتكل المشترؾ  جميعا،
 .(27)بينيا جميعا

 .كىك اإلخبار في األكلى كاألمر في الثانية كاالستفياـ في الثالثة كالتمني في الرابعة: الفعؿ اإلنجازم/3
ألنو ليس مف الضركرم أف يككف لكؿ فعؿ تأثير في السامع  كالفعؿ التأثيرم عند سيرؿ ليس لو أىمية كبيرة،

 .يدفعو إلى إنجاز فعؿ ما
عمى مراد المتكمـ، بؿ يرتبط أيضا بالعرؼ المغكم  أف الفعؿ الكبلمي أكسع مف أف يقتصر" سيرؿ" رأل: ثانيا

 .كاالجتماعي
 التي إذا تحققت في الفعؿ الكبلمي كاف مكفقا، استطاع سيرؿ أف يطكر تصكر أكستيف لشركط المبلءمة،:  ثالثا

 جاء،فجعميا أربعة شركط، كطبقيا تطبيقا مكجزا كمحكما عمى أنماط مف األفعاؿ اإلنجازية، فطبقيا عمى أفعاؿ الر 
 .(28)كاالستفياـ، كالشكر كالنصح كالتحذير كالتحية كالتينئة

أعاد سيرؿ النظر في تصنيؼ أكستيف لؤلفعاؿ اإلنجازية، كقد أقاـ تقسيمو عمى أسس منيجية ثبلثة، كنص :  رابعا
 : (29)عمى أنو سيبني عمييا تصنيفو لؤلفعاؿ اإلنجازية كىي

 .الغرض اإلنجازم/ أ
 .إتجاه المطابقة/ ب
 .شرط اإلخبلص/ ج
عددا أكفرا مف األفعاؿ اإلنجازية غير المباشرة، كبخاصة تمؾ التي تككف استفياما " سيرؿ"لقد ناقش : خامسا 

ككاف . كلحظ أف أىـ البكاعث إلى استخداـ األفعاؿ غير المباشرة  ىك التأدب في الحديث  مقصكدا بو الطمب،
 .(30)بؿ يتعدل قصده ما قالو  إلى ما ىك أكثر منو ب،سيرؿ قد قرر أف المتكمـ ال يقصد ما يقكؿ فحس

كلقد الحظ بعض الباحثيف أننا نتكاصؿ باألفعاؿ اإلنجازية غير المباشرة أكثر مف تكاصمنا باألفعاؿ اإلنجازية 
ؿ كىي تقتصر في الغالب عمى ما يسمى األفعا المباشرة، فاألفعاؿ اإلنجازية التي ال تستخدـ إال مباشرة قميمة جدا،

كالتكريث كنحكىا، ألف األفعاؿ الكبلمية إف استخدمت ىنا غير مباشرة  المؤسساتية كالتككيد كالتفكيض، كالكصية،
 . (31)فسكؼ تؤدم إلى المبس

 : األفعاؿ إلى  سيرؿكقد قسـ 
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كغرضيا التقرير، كشرط محتكياتيا القضكية أف يكفر المتكمـ في كبلمو شكاىد عمى صدؽ ما :  التقريريات -
 .فيك اإلعتقاد الشخصي لممتكمـ  كأما إذا تعمؽ األمر بالتقريريات السيككلكجية، .يقرره
 .كغرضيا الكعد كشرط محتكياتيا القضكية ىك أف يككف المكعكد لو مستقببل : الكعديات -
 .كشرط محتكاىا الحدكث الفعمي في الكاقع  غرضيا إحداث تغيير  في العالـ،:  اإليقاعيات -
ألنيا مرتبطة بنفسية  كليس لمبكحيات شركط قضكية، كغرضيا اإلفصاح عف حالة نفسية ما،:  البكحيات -

 .المتكمـ إال أف يقاؿ البد مف تكافر أسباب خمقت الجك النفسي سمفا
تحميبلت  دامجا ،"ألكستيف "عمى تطكير نظرية أفعاؿ الكبلـ " جكف سيرؿ"مريكى كقد عمؿ الفيمسكؼ األ

المفيـك الشكبلني األرثكذكسي في  كالتى عارض مف خبلليا غرايس المتعمقة بمقاصد المتكمـ كدراسة المعنى،
يمكف أف تستتبعيا الكممة عميو لمكممة يحدد أيا مف المعاني التي  بأف المعنى العاـ المتعارؼ: القائؿ نظرية الداللة،
فيك يؤكد  يرل غرايس أف معنى الكممة يشتؽ مف كراء قصد المتكمـ لمنطؽ بتمؾ الكممة،. المختمفة في استخداماتيا

كاستفاد . المعنى القياسي لتمؾ العبلمة في مناسبة ما، قد ينحرؼ عف... أف ما يعنيو متكمـ أك كاتب ما بعبلمة ما
كتفسيره الخاص لكثير  كما كظفيما غرايس كقدـ طرحو كالمعنى السياقي، ،عنى العاـأيضا مف مفيـك الم" سيرؿ"

أننا نقـك بأربعة أفعاؿ  "Speech Acts 1969 أفعاؿ الكبلـ"يرل سيرؿ فى كتابو ك   .ىذه النظرية مف مقكالت
 .ما حيف ننطؽ بجممة أك نتمفظ بقكؿ

 .تمفظأم إنجاز فعؿ ال( جمبل كمكرفيمات)بالكممات  التمفظ/1
  .فعؿ القضية أك الجممة اإلحالة كاإلسناد، أم إنجاز /2
لكنني أريد أف أضيؼ إلى ىذه المفاىيـ : "التمفظ، ثـ يقكؿ التقرير، السؤاؿ، األمر، الكعد أم إنجاز فعؿ قكة/3

كالذم  التمفظ،قكة  كىك المفيـك الذم يتبلـز مع مفيـك فعؿ: فعؿ أثر التمفظ: أكستف أم الثبلثة المفيـك الذم قدمو
عمى أفكار كأفعاؿ كمعتقدات المستمع، فبالحجاج  يجسد النتائج كالتأثيرات التي تحدثيا األفعاؿ اإلنجازية السابقة

 كباإلنذار يمكنني أف أخيفو أك أنبيو، كبالطمب يمكنني أف أجعمو يعمؿ شيئا ما، مثبل يمكنني أف أقنع شخصا ما،
الشركط يتجاكز فييا  ف عددا مفيكيقدـ سيرؿ أسكة بأكست (ه، أثقفو، أكحي لو كبإعبلمي لو يمكنني أف أقنعو، أنكر 
االتصاؿ اإلنجازم نعرض ليا  تسعة شركط إضافية تحكـ" سيرؿ"يضع . قصكر الشركط التي قدميا أكستيف

 :زبإيجا
مرسؿ  بيفكأف يتـ  كيفترض سيرؿ أف يككف االتصاؿ صريحا كجادا، : شركط المدخؿ كالمخرج االعتيادية. 1

 .كمتمؽ يشترط ليما تكفر القدرة عمى االتصاؿ فيما بينيما عضكيا كنفسيا
 شرط المحتكل القضكم1 -1
 . التمفظ عف قضي ينبغي أف يعٌبر فعؿ 1-2
 . أف تسند القضية إلى المتكمـ فعبل مستقبميا 1-3
 تمييدية شركط.2
بحيث يككف المستمع  يصدؽ افتراض المتكمـ، بالفعؿ، كأف أف يفترض المتكمـ أف المستمع يريد أف يقكـ 2-1

 .راغبا فعبل في ذلؾ
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 .يككف أمر إنجاز الفعؿ مف قبؿ المتكمـ غير كاضح لدل المتكمـ كالمستمع أف  2-2 
 .بياالمصرح  أف ينكم المتكمـ إنجاز الفعؿ الذم تسنده لو القضية الصدؽ شرط .3
 .القياـ بالفعؿ مناط التمفظ يمزمو تمفظو أف يقصد المتكمـ أف الشرط األساسي .4
كأف يككف . بالقياـ بالفعؿ مف خالؿ تمفظو أف يدرؾ المستمع أف المتكمـ ممـز شرط المعنى غير الطبيعي .5

  .المستمع بمعنى تمفظ المتكمـ عمى معرفة اىذا اإلدراؾ مف قبؿ المستمع قائم
كقد  .الشركط مف ىذا ما لـ تستكؼى  صادقا،تمفظ المتكمـ صحيحا كال كعده  ال يككف أف الشرط التعريفى . 6

 : سيرؿ أف يحصر أفعاؿ الكالـ في المغة عبر تصنيفو ليا في خمسة أنماط رئيسة حاكؿ
 بصدؽ القضية المعبر عنيا كمف أمثمتيا أفعاؿ التقرير كىي األفعاؿ التي تمـز المتكمـ أفعاؿ تمثيمية 1-6-1
  كاإلستنتاج

بعمؿ ما، كمف أمثمتيا  األفعاؿ التي تمثؿ محاكالت المتكمـ لتكجيو المستمع لمقياـكىي  تكجييية أفعاؿ 1-6-2
  .أفعاؿ الطمب كالسؤاؿ

األفعاؿ التي تمـز المتكمـ بالنيكض بسمسمة مف األفعاؿ المستقبمية، كمف أمثمتيا  كىي أفعاؿ التزامية 1-6-3
  .العرض كالكعد كالكعيد أفعاؿ

كمف أمثمتيا الشكر كاالعتذار كالترحيب  ،حالة نفسية المتكمـ األفعاؿ التي تعبر عفكىي  أفعاؿ تعبيرية 1-6-4
  .كالتينئة

غالبا ما تعتمد عمى  التيكىي األفعاؿ التي تحدث تغيرات فكرية فى نمط األحداث العرفية إعبلنية أفعاؿ 1-6-5
كطقكس التنصير كالزكاج كأفعاؿ  ،إعبلف الحرب كمف أمثمتيا أفعاؿ طقكس اجتماعية فكلغكية تتسـ باإلطالة،

  .العمؿ مف الطرد كاإلقالة
التعابير المغكية المتداخمة  كأفعاؿ غير مباشرة في خطكة منو لتفادم طبيعة أكد سيرؿ كجكد أفعاؿ مباشرة،     

 ىؿ يمكنؾ أف تفتح الباب؟ ننجز ?Can you open the door كالمتبادلة، مشيرا إلى أننا في السؤاؿ التالى
لكف ترل كيؼ يمكف لنا أف نفسر  ،بيف الطمب كالسؤاؿ قريبة بعض الشيء طمبا غير مباشر، كالكاقع أف العبلقة

،الجك حار جدا  :ضيفو اإلخبارم التقريرم فيـ المضيؼ لقكؿ نحف ىنا إزاء . نافذة الغرفة بأف يسارع بفتح اليـك
  ء كثير مف األعراؼ المغكية المختمفة فى المغات؟إزا كماذا ستفعؿ نظرية أفعاؿ الكبلـ. طمب غير مباشر أيضا

ىناؾ حاالت يتمكف فييا المتكمـ مف قكؿ جممة كيريد بيا معناىا الظاىر، كيدؿ ذلؾ عمى ": "سيرؿ"يقكؿ حيث 
ىؿ بإمكانؾ أف تناكلني الممح ؟ كال يدؿ : يمكف لممتكمـ أف يتمفظ بجممة : مقكلة ذات محتكل إسنادم مغاير، مثبل

، فاألفعاؿ المباشرة ىي األقكاؿ الحقيقية التي يطابؽ معناىا المعنى الذم (i)"فياـ، بؿ طمب بتقديـ الممحعمى است
 .(32)يقصده المتكمـ كيفيمو السامع
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 يما قبؿ الجامعةالمغة العربية ف تعميـكسبؿ ترقية  الخميمية الحديثةالنظرية 
 الشريؼ بكشحداف د.أ

 قسـ المغة العربية ك آدابيا
 عنابة -جامعة باجي مختار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :مقدمة
الشٌؾ أف تقكيـ المناىج كالبرامج التعميمية كتطكير البحث فييا إجراء ضركرم يعكد بالنفع العميـ لكٌؿ نظاـ 

كاف مف الفائدة بمكاف أف تخضع المناىج  لذلؾ. تربكم يعمؿ عمى التطكير كالتحسيف كفؽ معايير مكضكعية
الٌدراسٌية باستمرار لممتابعة كالمراجعة كالتقكيـ كالتعديؿ مف أجؿ ترقيتيا كجعميا أداة فاعمة في التككيف كالتأىيؿ 

 . االجتماعي
يب فكاف البٌد مف إيجاد األسال. إف أكبر مشكمة تكاجو المناىج التعميمية عامة ىك تزايد المعارؼ كتراكميا

. المناسبة لمعالجة محتكل المناىج كمراجعتيا كربطيا بالتطٌكرات التي تمٌس المجاالت المعرفٌية كالمينٌية المختمفة
كمعنى ذلؾ أف أٌية تقنٌية أك إجراء تعميمٌي قد ال يككف ذا فائدة إذا لـ تكٌجو العناية أيضا لممادة العممية كالمغكية 

كساب قدرة عمى التفكير كاإلبداع  فمف دكف معارؼ منظمة ال يتمٌكف الفرد مف اكتساب القدرات . كالممارسةكا 
 . كالميارات

ال ينفصؿ مجاؿ تعميـ المغات في الجزائر كمنو تعميـ المغة العربٌية بظركفو كبمشكبلتو عف ميداف التعميـ العاـ 
بإصبلح المناىج كتعديؿ البرامج  تعميـ المغة العربية ألبنائيا"فبرغـ الجيكد التي تبذؿ مف أجؿ تطكير . كالجامعي

 ممخص
ما يمكف أف تسيـ بو النظرية  دراسةنتناكؿ في ىذه ال

 الخميمية الحديثة في ترقية تعميـ المغة العربية في
قصد تيسير استعماليا  ما قبؿ الجامعة حؿ التعميـامر 

. كتكسيع مساحة انتشارىا كجعميا لغة التكاصؿ الفعمي
إف فضؿ ىذه النظرية كبير في تكضيح الكثير مف 
المفاىيـ العممية التي أبدعيا عمماء العرب القدامى ال 

سانيات الحديثة، كفي تقديـ تقٌؿ أىميٌة عمٌا أثبتتو المٌ 
مفظ ككاقع ي تنطمؽ مف كاقع الٌ غكية التالتحميبلت المٌ 

الخطاب، كفي اقتراح أنجع الحمكؿ لتدريس المغة 
 .العربية كنشرىا كجعميا المغة المستعممة بالفعؿ

سنتطرؽ لمسبؿ التي تكفرىا النظرية الخميمية  الحديثة 
مف خبلؿ ما تضمٌنتو مف حقائؽ كقكانيف كما انبنى 

  .عمييا مف دراسات
 

Résumé 
Dans cette étude nous traitons la 

théorie Neo-Khalilienne qui peut aider 

à la promotion de la langue arabe dans 

les cycles pré-universitaires et 

favoriser son usage pour qu’elle soit 

une langue de communication concrète. 

Cette théorie a le mérite d’avoir 

clarifié de nombreux concepts 

scientifiques que les anciens savants 

arabe ont crées et qui ont été 

reconduits par la linguistique 

contemporaine. 

Enfin, nous proposons des solutions 

efficaces pour régler les problèmes de 

l’enseignement de l’arabe et les 

difficultés de sa diffusion.  

 



 2132 سبتمبر -13عدد                                                                  اللغات والثقـافة واآلدابفي  التواصل  

106 

 

كتغيير محتكل الكتب كالٌدركس، كبرغـ ما عقد مف ندكات عممية كما أقيـ مف دكرات تككينٌية لممعٌمميف كالمشرفيف 
 : كقد يعزل ذلؾ إلى أسباب عديدة أىٌميا. التربكييف فإٌف الكاقع يثبت أف النتائج ىزيمة كالمشاكؿ المغكية متفاقمة

اٌتساع الفارؽ بيف األىداؼ  توج الٌدراسية الحالية عف تحقيؽ ما كضع مف أىداؼ كانت نتيجعجز المناى .1
 .المعمنة كاألىداؼ المحققة

ج المدرسي بالكاقع، فبل يعالج المشكبلت الحقيقية، كال يستجيب لمحاجات الراىنة، كال يمتفت اعدـ ربط المني .2
 . إلى جيكد العمماء كال إلى ما تكٌصمت إليو دراساتيـ المسانية التربكية مف نتائج تستحؽ العناية كالتطبيؽ

ال األكائؿ -قة نحاة العرب المتأخريف تقٌيد كاضعي برامج المغة العربية في الكطف العربي كمنيا الجزائر بطري .3
ككانت نتيجتو ابتعاد الٌدراسة النحكية عف المنيج القكيـ . في تحميؿ المغة–الذيف عاشكا في القركف األربعة لميجرة 

 .لمعمماء القدامى في دراسة العناصر المشٌكمة لبنية المغة العربية كتراكيبيا
ئميف عمى كضع مناىج المغة العربية كبرامج تعٌمميا إلى أىمية ما كنسعى في ىذا السياؽ إلى لفت انتباه القا

تركو نحاة العرب األكائؿ في دراسة المغة، كعدـ االنسياؽ التاـ كراء النظريات كتحميبلت الغربييف ألف معظـ ما 
 .  جاءكا بو مستنبط مف لغاتيـ الغربية

الذم استطاع أف  (1)"عبد الرحمف الحاج صالح"دكتكر كبيذا الصدد تتنػزؿ النظرية الخميمية الحديثة لصاحبيا ال
يكشؼ عف القيمة العممٌية ألعماؿ المغكييف كالنحاة العرب القدامى كشرع يستثمر أكصافيـ كتحميبلتيـ في مياديف 

 .تطبيقية مختمفة مثؿ تعميـ المغة العربية كتعٌمميا، كالعبلج اآللي لمنصكص كالترجمة اآللية كأمراض الكبلـ
 لسانية  إنيا نظرية بالنظرية الخميمية الحديثة، الخكض في المكضكع، يجدر بنا إعطاء تعريؼ مكجز  كقبؿ
الخميمية ىي رمز لمتراث العربي األصيؿ الذم يجٌسده ك  .العشريف  القرف  خبلؿ الربع األخير مف  ظيرت عربية 

مف العمماء األفذاذ أمثاؿ سيبكيو ك مف سمؾ نيجو ( ق175ت)المغكم العربي الخميؿ بف أحمد الفراىيدم 
  (ق180ت)

ك عبد القاىر الجرجاني ( ق392ت )ك ابف جٌني ( ق377ت)أبك عمي الفارسي  (ق 211ت)كاألخفش األكسط 
 .ك غيرىـ( ق471ت)

كعمـ   ك صناعة المعاجـ، قد أبدع الخميؿ بف أحمد في المياديف المغكية المختمفة، ك ىي عمـ األصكات،ك 
 . النحك

لذم أبدع عمـ العركض، ك اختٌص بتحميمو لممفاىيـ الرياضية، ك عيرؼ عنو قدرتو الفائقة عمى الكصؼ ىك اك 
 .ك تعميميا بكيفية عممية مقنعة  الدقيؽ لمظكاىر المغكية

تأسست النظرية بعد التأٌكد مف قيمة ما أبدعو عمماء العرب القدامى ك بعد أف أصبحت مناىجيـ أداة لفيـ 
 .(2)يا المغكية التي ما تزاؿ عند الكثير مف الباحثيف غامضة مستغمقةالكثير مف القضا

يسعى أتباع ىذه النظرية إلى اإلسياـ الجاد في إعادة قراءة التراث العربي األصيؿ ك مكاصمة العمؿ مف حيث 
إليجاد أدكات أكثر ك  تكقؼ أسبلفنا مف دكف التقٌيد بالتقميد األعمى لكٌؿ ما ىك تراثي لتطكير مناىج المغة العربي

 .(3)نجكعا في التحميؿ المساني ك المعالجة اآللية
إف أصحاب ىذا االتجاه غير مقتنعيف أيضا بما جاء بو البنكيكف الكصفيكف الغربيكف مف مفاىيـ ألٌنيا ال 

ت العربية ك ما دام. فمعظـ ما جاء بو مستنبط مف تأمميـ لمغاتيـ األكركبية. تنطبؽ في الغالب عمى المغة العربية
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مختمفة عف تمؾ المغات كجب أف تطبؽ عمييا مناىج تنطمؽ مف كاقع المغة العربية ال تمغي خصائصيا، ك لكف 
 .تستفيد مما ىك مشترؾ بيف جميع المغات باعتبار المغة ظاىرة إنسانية

مار المفاىيـ المكتشفة لـ يتكقؼ أتباع ىذه النظرية عند حدكد التحميؿ المساني لمغة العربية، بؿ تعٌداه إلى استثك 
في تطكير البحث في تعميـ المغة العربية ك تعٌمميا مستعينيف بأىـ ما تكٌصؿ إليو الباحثكف في عمـك التربية 

 .كالتدريس
كنقتصر في ىذا البحث عمى ما يمكف أف تسيـ بو النظرية الخميمية الحديثة في مجاؿ ترقية تعميـ المغة العربية 

، كىذا في إطار ىدؼ أشمؿ ىك الكصكؿ إلى تيسير استعماليا كتكسيع مساحة انتشارىا عةمرحمة ما قبؿ الجامفي 
 .كجعميا المغة المستعممة بالفعؿ

إف فضؿ ىذه النظرية كبير في تقديـ التحميبلت المغكية التي تنطمؽ مف كاقع المفظ ككاقع الخطاب، كفي اقتراح 
كسنتطرؽ لمسبؿ التي تكفرىا ىذه النظرية مف خبلؿ ما . يةأنجع الحمكؿ لتدريس الٌمغة العربٌية عمى أسس عمم

 : تضٌمنتو مف حقائؽ كقكانيف كما انبنى عمييا مف دراسات كفؽ ما يمي
 :نقد الكاقع المغكم كالكضع الٌراىف لتعميـ المغة العربٌية -أكال 
كيزداد ىذا . يكتب النجاح ألٌم تعميـ ال ينطمؽ مف الكاقع كال يقٌدر الكضع الراىف بخصكصياتو كمشاكمو لف

كبحسب النظرية الخميمية الحديثة فإف البحث عف حمكؿ لمشكبلت . األمر أىمٌية في مجاؿ تعميـ الٌمغات كتعٌمميا
ى الجامعي يستدعي االنطبلؽ مف الكاقع المغكم تدريس العربكتعٌمميا في مختمؼ مراحؿ التعميـ مف االبتدائي إل

كلطالما دعا أصحابيا إلى تغيير الكضع التعميمي بشكؿ جذرٌم، كذلؾ . كنقده لمعرفة الكضع الٌراىف لتعميميا
يجاد الحمكؿ المناسبة بكٌؿ  بانتياج األسمكب العممٌي في البحث عف األسباب كجمع الحقائؽ الميدانٌية كتحميميا كا 

 : كبحسب ىذه النظرية فإٌف أىـٌ المشكبلت التي كاجيت تعميـ العربٌية كتكاجييا اليـك ىي .مكضكعٌية
ميما تعٌددت المقامات، ذلؾ أف أسمكب التعبير الذم يعٌمـ لؤلطفاؿ  كجكد مستكل كاحد مف التعبير لكٌؿ الفئات -أ

كاحد مف مستكيي التعبير المكجكديف في في المدارس ال يخرج عٌما يطمؽ عميو التعبير الترتيمي أك اإلجبللي، كىك 
. ؛ أٌما األٌكؿ فيك مستكل االسترساؿ كعفكية التعبير، كيحصؿ ىذا في مكاضع األنس كاالسترخاء(4)كؿ المغات

كال يعتنى بيذا المستكل في تعميـ العربية بمدارسنا رغـ . كىي مكاضع ال يستخدـ فييا الناطؽ بالعربية إاٌل العامية
 .صمية في المجتمعأىمٌيتو التكا

أٌما الثاني فيك مستكل التعبير الترتيمي الذم يستعمؿ في حاالت خاصة كمناسبات معٌينة، فحرمة المقاـ 
تقتضي مف المتكٌمـ العناية الشديدة بما يتمٌفظ بو مف كممات كما يصكغو مف عبارات، كىك المستكل الذم تغيب 

فيذا المستكل ىك الذم . (5)، كىي حاؿ يطمؽ عميو انقباض المتكٌمـفيو عف المتكٌمـ عفكية التحٌدث كاالسترساؿ فيو
ىي سبب كاؼ في  في مراحؿ التعميـ ما قبؿ الجامعيأحادية التعبير  سيادة كعميو فإف. يسكد بمفرده مدارسنا

 .(6)"مياليك المياديف النابضة بالحياة أال كىي التخاطب " رككف الفصحى إلى زاكية األدب كالكتابة كابتعادىا عف 
ٌف انحصارىا عف التخاطب اليكمي، ميداف االستعماؿ الكاسع لمغة، ىك الذم أٌدل إلى إحبلؿ العاميات مكاف  كا 
الفصحى الخفيفة التي لـ يعد ليا إاٌل مجاؿ  ضٌيؽ ال يتجاكز بعض المناسبات كما تكٌفره بعض الخطب 

ككانت نتيجة ىذا االنحصار أف تعٌطمت  ,(7)"كالمحاضرات كالندكات كالنشرات اإلخبارية مف فرص االستعماؿ
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الطاقات التعبيرية لمعربية، فمـ تعد األداة الفاعمة في التعبير عف الكثير مف المفاىيـ الحديثة كحاجات التكاصؿ 
 . اليكمي فتحٌكلت إلى لغة عمى العمـك ميٌمشة بعد إحبلؿ المغات األجنبٌية كالعاميات محٌميا

فقد بدا في النظرية الخميمية  (8)ؿ الذم تمعبو العاميات العربية في التكاصؿ اليكميكبالنظر إلى الدكر الفٌعا
الحديثة ضركرة مراعاة ىذا الدكر عند كضع البرامج كصياغة األىداؼ التعميمية كالتركيز عمى العبلقة بيف 

يعاممكىا معاممة عدائية، ف (9)العاميات كالفصحى؛ إذ عمى كاضعي البرامج أف ال ينظركا إلى العاميات نظرة سمبية
كيحاربكىا باإلقصاء كالمنع لكي يحتفظكا بما ىك إيجابي فييا، كىي تمؾ المفردات كالتراكيب كالصيغ كالدالالت 
ذات االستعماؿ المشترؾ مع الفصحى، كأف يٌطمعكا إلى ما تحدثو العاميات مف تراكيب خاطئة عمى ألسنة التبلميذ 

. عكبات في التعبير بالفصحى فيضعكا خطة تعالج ىذه المشكمة معالجة احتكاءفي كتاباتيـ، كما تشٌكمو مف ص
كىنا ينبغي أف يستعيف كاضعك المناىج بآراء عمماء المساف الذيف برىنكا عمى أف الكثير مف األلفاظ كاألساليب 

 . المستعممة في التخاطب اليكمي عربٌية فصيحة في األصؿ
؛ فقد أفضت المعاينة الميدانية كالمشاىدة المكضكعية مقابؿ خصاصة في مدلكالتياغزارة في المادة اإلفرادية  -ب

لمممارسات التعميمية التعٌممية التي أنجزت في إطار النظرية الخميمية الحديثة كمنيا الدراسات المنجزة في إطار 
التبميغية خصكصا إذا تعٌمؽ الرصيد المغكم الكظيفي إلى أف المادة المغكية المقٌدمة لمطفؿ ال تستجيب لحاجاتو 

فقد تبٌيف أف ما  .(10)األمر بالتعبير عف الكثير مف المفاىيـ المستخدمة كأسماء المبلبس كأجزائيا كالمرافؽ كغيرىا
غزارة في المادة اإلفرادية مف جية، كخصاصة في مدلكالتيا مف جية : كاف يقٌدـ لمٌناشئة يٌتصؼ بسمبيتيف ىما

تمؾ المدلكالت غريب عمى الطفؿ، كيعرض في تراكيب تكصؼ ىي أيضا بالغرابة، يعٌبر  ثانية، مع أف الكثير مف
إٌف اٌطبلعنا عمى الحصيمة مف المفردات التي تقٌدـ لمطفؿ " :عبد الرحمف الحاج صالح عف ىذه الحقيقة بقكلو .د

في ىذه الحصيمة ال يكاد عيكبا كنقائص  -معشر المسانييف في المغرب العربي–في المدارس االبتدائية أظير لنا 
المربٌي، فمف حيث الكـ تقٌدـ لمطفؿ غالبا كمٌية كبيرة جدا مف العناصر المغكية التي ال يتمٌكف بحاؿ مف  يتصٌكرىا 

كلذلؾ تصيبو ما نسٌميو بالتخمة المغكية، كقد يككف ذلؾ سببا في تكٌقؼ آليات . األحكاؿ أف يأتي عمييا جميعا
في النص الكاحد مع كجكد صعكبات أخرل  (11)لي، كىذا ما نبلحظو في تنٌكع المفرداتاالستيعاب الذىني االمتثا

  . (12)...."تخٌص غرابة التركيب
إف الحاصؿ أيضا مف معادلة الغزارة كالخصاصة أف الكثير مف التبلميذ في المدارس كالثانكيات كحتى 

يرٌددكف ألفاظا " تجدىـ عمى العمـك  حيث   verbalismeالجامعات، قد أصيبكا بما يسمى بمرض المفظية 
كقد يجدكف لذة في استعماليا، فإذا ما سألتيـ عف . (13)"يجيمكف معانييا أك ال يعرفكنيا بمدلكالتيا المحٌددة بدقة

 . معانييا كانت إجاباتيـ مضطربة يسكدىا التعميـ المفظي المبني عمى حصيمة لغكية جكفاء
لذلؾ فعمى الميتميف بشؤكف المعجمية العربية كالباحثيف في المسانيات التطبيقية العمؿ باستمرار عمى انتقاء 
يجاد أفضؿ السبؿ لتنظيميا كعرضيا عمى  األلفاظ المسايرة لمٌتطكر االجتماعي كاالقتصادم لؤلفراد كالمجتمعات، كا 

 . يالمتعٌمميف لتككف ليـ معينا عمى الفيـ كالتكاصؿ العمم
قد يككف المتعٌمـ عارفا بالقكاعد النحكية كلو دراية كاسعة باأللفاظ  :عدـ اإلحاطة بكيفيات تأدية المغة العربٌية -ج

غير أٌنو ال يستطيع أف يحٌكؿ ذلؾ إلى أقكاؿ تٌتسـ بالعفكية في التعبير كخفة عمى السامع مع الحفاظ عمى قيمتيا 
ربية في مدارسنا ال يتعٌدل ىذا النكع مف التمقيف الذم يقتضي التركيز عمى كالحقيقة أف إكساب المغة الع. الداللية
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النظرية الخميمية الحديثة أف االقتصار عمى  أتباع رليك . المعارؼ النظرية كالسبلمة المغكية مع جماؿ التعبير
العفكم مف خفة كاقتصاد تحقيؽ ىذه العناصر يخٌؿ بحقيقة االستعماؿ الفعمي لمغة العربية بكٌؿ ما يتطٌمبو التعبير 

كعميو فإٌف تغيير الكضع التعميمي متكقؼ عمى تغيير النظرة إلى طبيعة المغة العربية ذاتيا،  .(14)في الجيد كالكقت
كالمعٌممكف بالدرجة . كمف ثـٌ إلى كظيفتيا في التكاصؿ باختبلؼ أغراض المتكٌمميف كتنٌكع أساليبيـ في التعبير عنيا

كيككف ذلؾ بالعكدة إلى مفيـك . بتغيير النظرة إلى المغة كمف ثـٌ إلى الكضع التعميميٌ األكلى ىـ المعنيكف 
التخاطب اليكمي كتصحيح نظرتيـ إلى المغة في ضكء حقيقتو حيث تتصؼ المغة بالخفة كاالقتصاد الكاسع في 

المفردات كالتراكيب ذلؾ أف تدريسيـ لمعربية في غياب ىذه الحقيقة يجعميـ يحكمكف عمى الكثير مف . التعبير
الفصيحة التي يختمس فييا اإلعراب كالحركات غير المكقكؼ عمييا كاختزاؿ الحركؼ بفعؿ المشاكمة كالتقريب 

فالمقكلة السائدة بأف العربية ال تبدأ بساكف كال تقؼ عمى متحٌرؾ ال نجد . بالخطأ ألنيا غير مكجكدة في العاميات
كتجاىؿ الناس ىذا المستكل المستخؼ مف " :عبد الرحمف الحاج صالح/كؿ ديق .ليا تطبيقا في تعميمنا لمعربٌية

فإٌف الطفؿ )...( اىـ ذلؾ إلى المحف، كذلؾ مثؿ الكقؼالتعبير العفكم، لشٌدة غيرتيـ عمى الصحة المغكية حتى أدٌ 
ة، كذلؾ ألف العربي ال يعرؼ أٌف النطؽ بالحركة كالتنكيف في الكممة المسككت عنيا ىك شيء غريب في العربيٌ 

الكقؼ ىك مف قبيؿ المشافية، كىك حذؼ لئلعراب كالتنكيف، فكأنو مٌس بالعربية التي تتمايز باإلعراب 
كقد بٌيف  .فبل ينبغي لممعٌمميف االنصراؼ عف التأديات المختمفة المبتذلة بحجة كجكدىا في الميجات. (15)كالتنكيف

كمع ذلؾ . ديات قد ثبت استعماليا في كبلـ العرب القدامىعبد الرحمف الحاج صالح أف الكثير مف تمؾ التأ.د
يجيمكف قكاعد الخٌفة في الكبلـ، كال يعرفكف أٌف األداء القرآني في ذاتو قائـ عمى الخفة،  -عمى العمكـ–فالمعممكف 

ـ تماما كقد يجيؿ المعمٌ . كقد يمحف المعٌمـ عندما يبتعد عف المغة المنطكقة كذلؾ بإظيار اإلعراب كالكقؼ:"يقكؿ
قكاعد تخفيؼ اليمزة ، كقكاعد اإلدغاـ، كاختبلس الحركات، كىك شيء ال يعرفو اآلف إاٌل القٌراء كالعمماء 

كعميو فإف مسألة تجاكز التعقيد كالتخفيؼ مف الجيد العضمي بحسب النظرية  .(16)"المتخٌصصكف مع األسؼ
التي تمقف في المدارس لؤلطفاؿ، كأف تدرج مادة األداء الخميمية الحديثة يقتضي إعادة النظر في المادة المغكية 

 . (17)العربي كمنو القرآني في مناىج إعداد المعٌمميف كفي إعداد أساتذة المغة العربية بمعاىد تككيف المذيعيف
كسابيا -ثانيا   :تركيز البحث في كيفيات اكتساب المغة العربية كا 
كسابيا مف صميـ التعميمية  كبالنظر إلى تعٌدد مجاالت البحث في تعميـ المغة . يعٌد البحث في اكتساب المغة كا 

 : (18)كتعٌمميا، فقد جمعتيا النظرية الخميمية الحديثة في ثبلثة مياديف أساسية ىي
 .ند الراشدكيبحث في كيفية اكتساب لغة المنشأ عند الطفؿ أك المغة الثانية ع: الميداف األكؿ
كيبحث في آفات التعبير كىي تمؾ التي تعيؽ الطفؿ أك المتعٌمـ عف التعبير أك عف فيـ ما يتمقاه : الميداف الثاني
 . مف خطابات

 . تقكيمٌي يتـٌ فيو معاينة المقٌررات الٌدراسية المختمفة، كممارسات المعٌمميف، ككيفية إكسابيـ لمغة: الميداف الثالث
لمياديف يكٌمؿ بعضيا بعضا ألف البحث فييا جميعا يمتقي عند مصٌب كاحد ىك االستعماؿ كالكاضح أف ىذه ا

كىي تمؾ التي تٌتصؼ بالخٌفة كاالقتصاد كما كانت أياـ الفصاحة العربية، كتؤدم ما . الفعمي لمغة العربية الفصحى
ي لمغة العربية في النظرية كمف ىنا اعتبر االستعماؿ الفعم. يمبي حاجات التخاطب اليكمي كالتكاصؿ العممي

لذلؾ فإف البحث المكضكعي .  الخميمية الحديثة الخيط الممتد بيف مياديف البحث المساني الجامع لعناصره المختمفة
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كليذا فإف النظر في تطكير :"عبد الرحمف الحاج صالح .الشامؿ يقتضي عدـ الفصؿ بيف تمؾ المياديف، يقكؿ د
النظر في مشكبلت تطكير المغة العربية عامة، ثـٌ ىذا أيضا ال ينفصؿ عف تدريس ىذه المغة ال ينفصؿ عف 

النظر في كيفية استعماؿ الناس لمعربٌية في الجامعة كالحياة كمدل مشاركة العاميات كالمغات األجنبٌية إٌياىا في 
 . (19)مختمؼ المستكيات كالبيئات

كسابيا ىك الكصكؿ إلى أفضؿ السبؿ إلكساب  كالفائدة  مما تقٌدـ أف الغاية مف البحث في اكتساب المغة كا 
كلف يتحٌقؽ ذلؾ بحسب النظرية الخميمية الحديثة إاٌل بإصبلح تدريس . ممكة لغكية تكاصمية لدل متعٌممي العربية

 . العربية بجميع مراحؿ التعميـ العاـ كحتى الجامعي
 :كيمر عبر ما يمي: يس العربية قكامو إصالح الممكة المغكية كتنميتياإصالح تدر  -ثالثا 

؛ يرل أصحاب ىذه النظرية أف أٌم إصبلح في تعميـ مف التركيز عمى المادة المغكية إلى التركيز عمى المتعٌمـ -أ
تغيير في االنتقاؿ مف كيتمٌثؿ ىذا ال. المغة العربية لف يحٌقؽ األىداؼ المرجكة إاٌل بإحداث تغيير في التعميـ ذاتو

التركيز عمى المادة إلى التركيز عمى المتعٌمـ بالتأكيد عمى قدرات االستيعاب كالممارسة، أم العمؿ عمى إصبلح 
. الممكة المغكية كتنميتيا لدل التبلميذ ميما اختمفت إمكاناتيـ المغكية كتعددت حاجاتيـ كتنٌكعت ميكليـ كاتجاىاتيـ

 : ف لتعميـ العربيةكيتـ ذلؾ باعتماد مرحمتي
فيرٌكز فييا عمى إكساب الممكة األساسية، كىي القدرة عمى التعبير الٌسميـ كالتصرؼ العفكم  المرحمة األكلىأما 

كيتطمب ذلؾ كضع تدٌرج منطقٌي الكتساب التراكيب كالبنى األساسٌية لمعربٌية، كاالنتقاؿ مف األصكؿ . في بنى المغة
 . يحرص عمى تجٌنب كٌؿ أنكاع التعبير الفني الذم يستخدـ المحسّْنات البيانية كالبديع كفي المقابؿ. (20)إلى الفركع
فتخٌصص إلكساب الميارة عمى التعبير الفٌعاؿ بعد أف يككف المتعٌمـ قد اكتسب البنى المرحمة الثانية أما 

كال يفيد . يو قكانيف االستعماؿحتى ال يشٌؽ عميو في ىذه المرحمة تكظيفيا بما تقتض (21)األساسية إفرادا كتركيبا
المتعٌمـ في ىذه المرحمة االكتفاء بتمقيف قكاعد السبلمة المغكية كمعرفة قكاعد الببلغة العربٌية لذاتيا، بؿ أف تكٌجو 

كعمى ىذا فاالستعماؿ الفعمي لمغة في جميع :"عبد الرحمف الحاج صالح/ العناية القصكل إلى االستعماؿ، يقكؿ د
ينبغي أف يككف المقياس األكؿ كاألساسي في بناء كٌؿ منيج )...( بية التي تستمزميا الحياة اليكمية األحكاؿ الخطا

ـٌ بيا المغكم  . (22)"تعميمٌي، كأسرار ىذا االستعماؿ ينبغي أف يم
ذا كانت الممكة ال تنمى إاٌل بالرياضة كالممارسة المتكاصمة التي يخضع ليا المتعٌمـ كيحكـ بيا عمى مدل  كا 

كىذا مبدأ جكىرم ال يمكف . كتسابو لمغة، فمف يكتب النجاح ألٌم تعميـ خٌطط لو بمعزؿ عف حاجاتو التكاصميةا
كىذا يتطٌمب . (23)"تبنى المناىج برمتيا عمى ىذا المبدأ"القفز عميو في النظرية الخميمية الحديثة التي تدعك إلى أف 

لدل الناشئة عمى الخصكص بالنظر في "  Besoins langagiers"تنشيط البحث في مجاؿ الحاجات المغكية 
كتابات األطفاؿ العفكية كتسجيؿ كبلميـ العفكم كخطاباتيـ في المدرسة كفي البيت كفي المبلعب كغيرىا، كفي "

 .(24)"جميع األحكاؿ الخطابية كالعادية كالطبيعية
التقكيـ ركنا أساسيا في العممية التعميمية، ىدفو األسمى تحسيف تأدية التبلميذ لمغة تأدية تجمع بيف  كيعدٌ  

غير أف كثرة األخطاء المرتكبة لدل التبلميذ يستدعي إعادة النظر في طريقة . صحة االستعماؿ كسبلمة المبنى
ادىا أف األخطاء ظاىرة طبيعٌية  ال عيب التقكيـ التقميدية، كيتطٌمب ذلؾ كضع بيداغكجية تنطمؽ مف فكرة مف

كإلنجاح . يعاقب عميو التمميذ، كتككف أداة لربط التقكيـ بعممية التعٌمـ، فبل يككف التقكيـ في كاد كالتعميـ في كاد غيره
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ىذه العممية ينصح خاصة باالعتناء بكٌؿ أشكاؿ التقكيـ، كعدـ االقتصار عمى االختبارات التحصيمية التي ارتبطت 
 . االمتحانات الفصمية التي تحٌدد بمكجبيا نسبة النجاح كالرسكبب
إٌف تبني االستعماؿ مف حيث ىك مبدأ أساسي في تعميـ التمييز بيف نكعيف مف النحك كنكعيف مف البالغة؛ -ب

ييز بيف المغة العربية يقتضي مف المعٌمميف كالقائميف عمى كضع البرامج كالمقٌررات الٌدراسية لتعميـ العربية التم
كما يقتضي . النحك العممٌي كالنحك التعميمٌي، كبيف الببلغة مف حيث ىي نظرية كالببلغة مف حيث ىي تأدية

االستعماؿ منيـ بالمقابؿ عدـ الفصؿ بيف تعميـ النحك كتعميـ الببلغة؛ فبل تدٌرس الببلغة بمعزؿ عف النحك كأبكابو 
 .الستعماؿ، فتٌتضح المقاصد كتبٌمغ األغراضألنيا بكٌؿ بساطة امتداد لمنحك، كبيا يتجٌسد ا

فالتمييز بيف المعرفة النظرية لمغة كبيف تطبيقاتيا في الممارسة الكبلمٌية شيء أساسٌي ينبغي لكٌؿ معمـ أف  
ىيكؿ " عبد الرحمف الحاج صالح عندما يرل أف النحك مف حيث ىك  .يككف عمى كعي تاـ بو، كىذا ما كٌضحو د

ككذلؾ ىك . شيء كالنظرية البنكية لمعربٌية التي ىي عمـ النحك شيء آخر -كرتيا كبنيتياكىك بذلؾ ص –لمغة 
األمر بالنسبة لمببلغة، فيي تقابؿ النحك في أٌنيا كيفية استعماؿ المتكٌمـ لمغة كالنحك فيما ىك مخٌير لتأدية غرض 

بيذا المعنى شيء كالنظرية التحميمية  فالببلغة .معٌيف، فيي بيذا امتداد لمنحك، كليا مثمو قكاعد كسنف معركفة
 . (25)لكيفية تخٌير المتكٌمميف لؤللفاظ لغاية التأثير شيء آخر

إف اعتماد مبدأ التمييز بيف المعارؼ النظرية كالممارسات التطبيقية مف جية، ثـ عدـ الفصؿ بيف تعميـ النحك 
تحٌكؿ مف التركيز لمتحٌكـ في تعميـ المغة ك لمة ك كتعميـ الببلغة مف جية أخرل مف شأنو فتح المجاؿ كاسعا لمممارس

كمثؿ ىذا التكٌجو يتطٌمب أف ننطمؽ في تعميميا مف تصنيؼ . عمى العناصر المغكية إلى التركيز عمى الكظائؼ
 . كاقعي لمنصكص كالخطابات أساسو التمييز بيف الخطاب اليكمٌي كالخطاب األدبٌي كالخطاب العمميٌ 

فاستنادا إلى مبدأ االستعماؿ ذاتو، فإٌنو : صكص األدبية في تعميـ التعبير كأساليبوعدـ االقتصار عمى الن-ج
يرجى أف تكٌجو اىتمامات المربيف إلى العناية باالستعماؿ بدؿ التركيز عمى النصكص األدبٌية ألنيا ال تمٌثؿ إاٌل 

انتقاء األساليب العربية الفصيحة التي جانب التعبير الفنٌي، كأف يعتني الباحثكف في مجاؿ تعميمية المغة العربية ب
فة فقد أكرد عمماء العرب القدامى الكثير مف العبارات المخفٌ . تتصؼ بالخفة كثبت استعماليا عند العرب الفصحاء

اآلالؼ مف "مف ذلؾ أف سيبكيو قد جمع في كتابو . التي يدرجكنيا ضمف ما يسٌمى بسعة الكبلـ كاالختصار
كيدٌؿ ذلؾ عمى )...( سمع مثميا مف الكبلـ المنطكؽ، كىي تمٌثؿ المغة الحٌية اليكمية  التراكيب التي سمعيا أك

 .(26)"حيكية العربية ال كمغة أدب كشعر، بؿ ككذلؾ كمغة يتخاطب بيا أصحابيا في حياتيـ اليكمٌية
كما يعكد إلى  ضركرة التمييز بيف ما يعكد إلى المفظ اعتماد منيجية لتحميؿ المغة العربية تقـك عمى-رابعا

ؽ األساسي في تدريس العربية ككضع البرامج كالطرائؽ المناسبة يكمف في مكمف جانب آخر فإٌف المنط: استعمالو
كبيف ما يعكد إلى تأدية  (القدرة عمى التعبير السميـ)ضركرة التمييز بيف ما يعكد إلى المفظ مف صيغة كمدلكؿ 

كىك منطمؽ يمٌيز أيضا بيف تحميميف لمغة؛ تحميؿ (. عمى تبميغ األغراضالقدرة )المفظ كمدلكلو في كاقع االستعماؿ 
يتناكؿ الجانب المفظي المتعٌمؽ بالكضع، كتحميؿ يتناكؿ ما يعكد إلى الخطاب بكٌؿ ما يحممو مف دالالت 

الحديثة إلى كقد استندت النظرية الخميمية . (27)كىذا مبدأ منيجٌي أساسٌي في النظرية الخميمية الحديثة. االستعماؿ
عبد الرحمف الحاج صالح  .كقد كٌضح د. ىذا المبدأ كأٌكدت عمى امتناع المجكء إلى أحدىما لتفسير ظكاىر اآلخر

إف المفظ إذا حٌدد أك فٌسر بالمجكء إلى اعتبارات تخٌص المعنى، فالتحميؿ معنكٌم :"الفرؽ بيف ىذيف المستكييف بقكلو
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 ر عمى المفظ نفسو دكف أم اعتبار لممعنى فيك تحميؿ نحكٌم دليميٌ أما إذا حصؿ التحديد كالتفسي. ال غير
(sémiologico-grammmticale )(28) (29)"يعتبر خطأ كتقصيرا)...( ، كالتخميط بيف ىذيف االعتباريف . 

ذا كاف تعٌمـ المغة يستدعي مف التبلميذ ممارستيا بالتمٌرف عمى إعادة استعماؿ الصيغ كالبنى المغكية، فإفٌ   كا 
ذلؾ ال يستبعد المعرفة النظرية ألنيا تتماشى مع النمك الفكرم لمتبلميذ، إذ كٌمما انتقمكا مف سنة إلى سنة، كمف 

اعتماد تخطيط يكٌفؽ فيو  -طبعا –كيقتضي ىذا األمر. مرحمة إلى أخرل أصبحكا أقدر عمى تمقي النحك الٌنظرمٌ 
 . بحسب المستكيات كالمراحؿ الٌدراسية بيف حصة المعرفة النظرية كحصص العمميات االكتسابٌية 

ذا تعٌمؽ األمر بالجانب (ما يعكد إلى المفظ كما يعكد إلى الخطاب)كفي إطار الفصؿ بيف تحميميف لمغة  ، كا 
المفظي منيا فإٌف تطبيقو في الميداف التربكم كخصكصا في تدريس مكضكعات النحك كقكاعده يفرض عمينا ما 

 : يمي
المكركثة عف عمماء النحك  (المنتقاة حسب النظرة التصنيفية اإلفرادية)المكضكعات النحكية إعادة النظر في -1

المتأخريف، كىذا يتطٌمب أف تنتقي المادة النحكية كتخطط عناصرىا كفؽ تصنيؼ تدٌرس بمقتضاه الكحدات المغكية 
ت العبلمة اإلعرابية فيو إاٌل دليبل رتكز إلى نظرة بنكية ليسيي ك  باعتبارىا أجزاء التركيب ال عناصر منعزلة عنو،

كبفضؿ ىذا التصنيؼ يمكف الجمع بيف مكضكعات كانت . نحكيا، كال تعتمد أساسا لتصنيؼ مكضكعات النحك
لحاؽ عدد منيا بمكضكعات أخرل  . كالزالت تقٌدـ منفصمة في مناىجنا المدرسٌية كا 

النحكية كفؽ النظرة التصنيفية اإلفرادية ليس الغرض منيا إٌف الدعكة إلى إعادة النظر في طريقة انتقاء المادة 
حذؼ أبكاب مف النحك العربي، بؿ أف يعاد صياغتيا كتصنيفيا كترتيبيا كفؽ نظرة تركيبية تنطمؽ مف البنية 

( أك العالمة اإلعرابية)التي ال يمٌثؿ فييا العنصر النحكم المدركس إاٌل أحد أجزائيا، كليس اإلعراب  (30)الجامعة
ختار كفقو المكضكعات النحكية؛ فالفاعؿ مثبل الذم ىك المعمكؿ األكؿ لمفعؿ ال يككف ىك المعيار الذم تي 

بالضركرة عمما ألف محتكاه متعٌدد، فقد يككف كذلؾ ضميرا منفصبل أك مٌتصبل أك مستترا، كيككف مفردا أك عنصرا 
فة مف األسماء كالتراكيب، تحتٌؿ مكضعا كىك لذلؾ عنصر مجٌرد يتجٌسد في أشكاؿ مختم(. الجممة)مركبا 

فعندما ندٌرس مكضكع الفاعؿ مثبل فإٌننا نعٌرؼ التمميذ بأنكاع متعٌددة مف األسماء كالتراكيب التي  ؛أكمكاضع معٌينة
نقيض ذلؾ إذا كاف المكضكع المقٌدـ درسا في أسماء . ؿ كعنصرا إجباريا لمفعؿتقع مكقع الفاعؿ باعتباره معمكال أكٌ 

فمعناه أف انتقاءه لـ يتـٌ كفؽ نظرة  -كما ىك سائد في دركس القكاعد النحكية بمناىجنا الدراسية–اإلشارة مثبل 
فٌرع عميو البنى كيمحؽ بنكية بؿ إفرادية؛ فاسـ اإلشارة في ذاتو ليس عنصرا تركيبيا، كال يصمح أف يككف أصبل ت

 . بعضيا ببعض
كاعتمادا عمى ىذا .  (31)كعميو ينبغي أف يككف التركيب ىك المنطمؽ في التحميؿ النحكم ألنو قكاـ الكبلـ المفيد

المبدأ المستكحى مف النظرية الخميمية الحديثة يتسنى لنا إيجاد البديؿ لممكضكعات النحكية المنتقاة حسب النظرة 
، كتجديد محتكيات التدريبات كطرؽ مراحؿ التعميـ العاـفرادية السائدة في تدريس قكاعد النحك بالتصنيفية اإل

التقكيـ، كيعطى المتعٌممكف فرصا كاسعة لمتعبير عف األغراض كالمقاصد المتنٌكعة بمغة تتكٌفر فييا شركط السبلمة 
 . كاإلفادة

، كىذا مف أىـ مبادئ في تدريج مكضكعات النحكاالنطالؽ مف البنى األصمية  إلى فركعيا مبدأ أساس  -2
كاعتماده يستكجب أف ترٌتب األبكاب النحكية انطبلقا مف البنى األصمية ألنيا أساس ما . النظرية الخميمية الحديثة



 2132 سبتمبر -13عدد                                                                  اللغات والثقـافة واآلدابفي  التواصل  

113 

 

 لف ينفصؿ كبيذا اإلجراء. يتفٌرع عنيا مف التراكيب التي يمكف أف نبني عمى منكاليا ما ال يحصى مف الجمؿ
كحتى يككف الترتيب متماسكا ينبغي أف تعالج معا المكضكعات . مادة النحكية عف طبيعة المادة المنتقاةالتخطيط لم

كلدكاع لسانية تربكية ال يمكف أف نفصؿ . بيف الفاعؿ كالمفعكؿ بو -مثبل-التي تندرج في بنية مشتركة كأف نجمع 
كفائدتو أف . لفاعؿ عنصر أساس مبنٌي عميو الفعؿعنيا التراكيب التي يبنى فييا الفعؿ لممفعكؿ؛ فنائب الفاعؿ كا

يعرض بإجراء تقابؿ بيف فئتيف مف التراكيب، إحداىما يككف الفعؿ فييا مبنيا لمفاعؿ، كالثانية يككف فييا الفعؿ مبنٌيا 
أف  كبيذا نتيح الفرصة لمتمميذ بأف يتعٌمـ عف طريؽ المقارنة فيدرؾ الفركؽ، كمف ثـٌ يمكنو. لما لـ يسـٌ فاعمو

كمف جية أخرل يستطيع بالمقارنة أف يراجع دركسا سبؽ أف عرضت عميو مف . يجرييا في حديثو بكيفية سميمة
 . قبؿ، فيزيده تثبيتا كترسيخا

كفي ضكء ىذا المنيج نقترح أف يتأٌلؼ برنامج القكاعد النحكية في كٌؿ سنة دراسية مف كحدات؛ تضـٌ كٌؿ كحدة 
ينطمؽ فيو مف بنية تركيبية تتحٌقؽ في أقؿ الكبلـ مٌما يدؿ عمى . عاـ مشترؾ مجمكعة مف الدركس يجمعيا محكر

تخضع . (32)تتصؼ ىذه البنية بأٌنيا بسيطة، خبرية، مثبتة، كالفعؿ فييا مبني لممفعكؿ. معنى يحسف السككت عميو
ز عف أصميا بزكائد عمى اليميف ىذه البنية لمتحكيؿ بالزيادة عمييا فيتكٌلد عدد مف البنى التركيبية الفرعية التي تتميٌ 

تتحٌكـ في العناصر األساسية في التركيب كتؤٌثر في أكاخر كممو، كأخرل عمى اليسار ىي عناصر مخٌصصة 
 . ، ال يحدث خركجيا أٌم تأثير في البنية األساسية(33)تربطيا ببقية التركيب عبلقة كصؿ

كىكذا نتحٌصؿ عمى صنفيف مف الدركس؛ الصنؼ األكؿ كيشمؿ العناصر األصمية في بنية الجممة العربية، 
كعمى ىذا األساس يمكف لمتربكييف ك كاضعي مناىج المغة (. لمخٌصصاتا)كيشمؿ الثاني العناصر غير األصمية  

ات الدراسية، كبما يتماشى مع دركس الببلغة العربية إيجاد خطة لتكزيع الدركس النحكية كترتيبيا بما يبلئـ المستكي
 . كالتعبير كفنيات الكتابة األدبية كالعممية

 
 : ةػخاتم

كختاما نقكؿ إف النظرية الخميمية الحديثة لصاحبيا الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح قد تضٌمنت منيجا ثبت 
غربية التي حاكؿ الكثير مف الباحثيف العرب أنو أكثر صبلحية لمدراسية العممية لمغة العربية مقارنة بالمناىج ال

فتمؾ المناىج تصمح أكثر لتحميؿ المغات . تطبيقيا حرفيا دكف اعتبار لخصكصياتيا الصكتية كالصرفية كالتركيبية
 . األكربية، كلـ تكضع خٌصيصا لدراسة غيرىا مف المغات

ـٌ اقتراح تصٌكرات  (34)الخميمية الحديثةكبفضؿ البحكث التطبيقية التي أنجزىا بعض الباحثيف أتباع النظرية  ت
لتعميـ المغة العربية لمناطقيف بيا كبغيرىا مف المغات انتقاء كترتيبا كعرضا كترسيخا في ضكء المبادئ التربكية 

 .كاليدؼ العاـ ال يخرج عف معرفة دقيقة بالمغة العربية كتحٌكـ في استعماليا. الحديثة
ية الخميمية الحديثة لكضع برامج تعميـ العربية في جميع مراحؿ التعميـ ما كالذم نرجكه أف تعتمد أسس النظر 

 .قبؿ الجامعي، عمى أف يتـٌ تككيف مختٌصيف كمكٌكنيف في تعميـ العربٌية في ضكء تمؾ األسس
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 اليكامش
تحٌصؿ عمى دكتكراه . ك بكردك ك باريس  ـ، ك درس في القاىرة1927كلد عبد الرحماف الحاج صالح بمدينة كىراف سنو  -1

ك عٌيف . ـ1962إلى  1961عمؿ أستاذا بجامعة الرباط بالمممكة المغربية مف سنة . الدكلة في المسانيات مف جامعة السكربكف
ديرا لمركز مديرا لمعيد العمكـ المسانية الصكتية التابع لجامعة الجزائر الذم أنشئ في نياية الستينات مف القرف الماضي، تـٌ م

عٌينو بعد ذلؾ رئيس الجميكرية عبد العزيز بكتفميقة رئيسا . 1991البحكث العممية لترقية المغة العربية الذم تـٌ إنشاؤه سنة 
مجمة المسانيات : ك ىك مدير مؤسس لمجمتيف عمميتيف ذات سمعة عالمية ىما . ـ2000لممجمع الجزائرم لمغة العربية سنة 

ك مجمة المجمع الجزائرم لمغة العربية التي صدر أكؿ عدد ليا في . 1971في النصؼ األكؿ مف سنة  التي ظير أكؿ عدد ليا
 .2005مام 

  .كعٌماف كالقاىرة دمشؽ: عبد الرحماف الحاج صالح إضافة إلى ميامو السابقة عضكا في المجامع المغكية اآلتية . قد شغؿ دك 
ينطمؽ مف . ىدفو إنجاز بنؾ آلي لمغة العربية يخدـ كؿ العمكـ كالفنكف. كيشغؿ حاليا مديرا عاما لمييئة العميا لمذخيرة العربية

ك ىك مشركع حضارم عربي كبير عمؿ األستاذ عبد الرحماف . التراث المغكم العربي األصيؿ، ك يكاكب العصر بكٌؿ تطكراتو
كات، فبدأ بالتعريؼ بو مف خبلؿ عقد العديد مف الممتقيات ك األياـ الدراسية بالجامعات الحاج صالح عمى تجسيده منذ سن

 .الجزائرية في الداخؿ
 .ك الداعية لئلسياـ فيو تقديـ الكثير مف المحاضرات في البمداف العربية المكٌضحة ألىمية المشركع فمف خبلؿ الخارج، أما في 
لمزيد  .ك التاريخية كالعممية  ك االجتماعية  ك ثقافيا ك مصدرا لشتٌى الدراسات المغكية اسيصبح بعد تجسيده مرجعا عمميا ك تقنيك 

لمدكتكر عبد الرحماف الحاج " ك التطبيقية مشركع الذخيرة المغكية العربية ك أبعادىا العممية: "مف التفصيؿ عف المشركع انظر 
 –، منشكرات المجمع الجزائرم لمغة العربية 1الجزء " ت العربيةك دراسات في المسانيا بحكث: "مقاؿ منشكر في كتابو . صالح

 .                                                                ، ك ما بعدىا395، ص2007الجزائر 
يد العمكـ عبد الرحماف الحاج صالح، أثر المسانيات في النيكض بمستكل مدٌرسي المغة العربية، مجمة المسانيات، مع. د -2

 .27، ص 1974، الجزائر، 4المسانية ك الصكتية، العدد
بحكث ك دراسات في : عبد الرحماف الحاج صالح، تكنكلكجيا المغة ك التراث المغكم العربي األصيؿ، منشكر في كتابو . د -3

 .  281، ص 2007، منشكرات المجمع الجزائرم لمغة العربية، الجزائر، (1)المسانيات العربية، الجزء 
 .70ص  المرجع السابؽ،عبد الرحمف الحاج صالح، المغة العربية بيف المشافية كالتحرير، بحث منشكر في  .د :انظر -4
 .70نفسو، ص  – 5
: ، مف كتابو المذككر سابقا161عبد الرحمف الحاج صالح، األسس العممية لتطكير تدريس المغة العربية، ص  .د: انظر -6

 .1سانيات العربية، الجزءبحكث كدراسات في الم
 .75، 74عبد الرحمف الحاج صالح، المغة العربية بيف المشافية كالتحرير، مف المرجع المذككر سابقا،  ص . د :انظر - 7
ك الذاكرم كبالتالي  تتمٌيز العاميات باعتبارىا لغة التخاطب اليكمي بعفكية كاسترساؿ في التعبير كاقتصاد في الجيد العضمي -8

 .68ص  ،ر استعماال في التكاصؿ اليكمي، لمزيد مف التفصيؿ، انظر المرجع السابؽاألكث
يريد المعٌمـ قبؿ كٌؿ شيء أف يصٌحح، باإلضافة إلى :"عبد الرحمف الحاج صالح عف النظرة السمبية لمخطأ بقكلو. يعٌبر د -9

األخطاء الحقيقية، ما يعتقد ىك كغيره منذ مئات السنيف أٌنو خطأ ألنو مكجكد في العامية، فصار شيئا فشيئا مقتنعا بأف كٌؿ ما 
ية الفصحى حتى ليحكـ عمى الكثير مف المفردات كالتراكيب الفصيحة أٌنيا عامية ىك مستعمؿ في العامية فيك خطأ في العرب

 . 75المغة العربية بيف المشافية كالتحرير، المرجع السابؽ، ص : انظر" محضة
 ،4عبد الرحمف الحاج صالح، أثر المسانيات في النيكض بمستكل مدٌرسي المغة العربية، مجمة المسانيات، العدد .د: انظر -10

 . 46، ص 74، 73الجزائر، 
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كثرة األلفاظ الٌدالة عمى نفس "  ىذا التنٌكع ال يخرج في الكاقع عف الترادؼ الذم يزيد في ضخامة المادة المغكية كىي -11
عبد الرحمف الحاج صالح، األسس العممية .د: ، انظر"المسٌمى في الكتاب الكاحد، كالغريب الذم ال يعرفو حتى المعٌمـ نفسو

 . 180ص  ،كية لبناء مناىج المغة العربية في التعميـ ما قبؿ الجامعي، المرجع نفسوكالمغ
 .46أثر المسانيات في النيكض بمستكل مدٌرسي المغة العربية، ص  -12
أحمد معتكؽ، ظاىرة المفظية، أسبابيا، نتائجيا، كسائؿ عبلجيا، مجمة جامعة الممؾ سعكد، المجمد الخامس، الرياض،  .د -13

 . 504، ص 1993
 .68مذككر سابقا، ص  مرجع المغة العربية بيف المشافية كالتحرير،: انظر -14
 . 75نفسو، ص  -15
بحكث كدراسات في المسانيات : عمـ تدريس المغات كالبحث العممٌي في منيجية الدرس المغكم، بحث منشكر في كتابو -16

 . ، مصدر سابؽ1العربية، الجزء
الحاج صالح، تأثير اإلعبلـ المسمكع في المغة ككيفية استثماره لصالح العربية، المصدر المذككر  عبد الرحمف.د: انظر -17

 . 106سابقا، الجزء الثاني، ص 
 .53ص  ،أثر المسانيات في النيكض بمستكل مدٌرسي المغة العربية، مذككر سابقا: انظر -18
 .159ص  ،ر سابقامذكك مرجع األسس العممية لتطكير تدريس المغة العربية،  -19
عبد الرحمف الحاج صالح، مستقبؿ البحكث العممية في المغة العربية، كضركرة استثمار التراث الخميمي، الجزء .د: انظر -20

 . 54ص  ،الثاني، مرجع مذككر سابقا
 . 65ص  ،اثر المسانيات في النيكض بمستكل مدٌرسي المغة العربية، مذككر سابقا: انظر -21
 . 176ص  ،العممية كالمغكية لبناء مناىج المغة العربية في التعميـ ما قبؿ الجامعي،  مذككر سابقا األسس -22
 .188نفسو، ص  -23
 .185نفسو، ص  -24
 . 182نفسو، ص  -25
 .80ص  ،عبد الرحمف الحاج صالح، المغة العربية بيف المشافية كالتحرير، مذككر سابقا. د -26
لحاج صالح، دكر النظرية الخميمية الحديثة في النيكض بالبحكث الحاسكبية الخاصة بالمغة عبد الرحمف ا. د: انظر -27

 . 84العربية، بحث منشكر في كتابو المذككر سابقا، الجزء الثاني، ص 
كأٌما التحديد عمى المفظ فيتـٌ بما يدخؿ عمى الفعؿ . الفعؿ بأٌنو ما دٌؿ عمى حدث كزماف التحديد عمى المعنى كأٌف تعٌرؼ -28

عبد الرحمف الحاج صالح، المدرسة الخميمية الحديثة كالدراسات . د: مف زكائد كقد كالسيف كما يتصؿ بو مف ضمائر، انظر
 . 218سانيات العربية، الجزء األكؿ، ص بحكث كدراسات في الم: المسانية الحالية في الكطف العربي، مف كتابو

 . 219، 218نفسو، ص  -29
 : يعٌبر عف البنية الجامعة بالصيغة الخميمية -30
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مة مف جية، كبينيا كبيف العناصر المخصصة أكالمتمٌ ( األكؿ كالمعمكؿ الثانيالعامؿ كالمعمكؿ )فيي تجع بيف العناصر األصمية 
كبفضؿ ىذه الصيغة يمكننا أيضا كصؼ البنى المتفٌرعة عف كٌؿ . كالحاؿ كغيرىا مف جية أخرل( عدا المفعكؿ بو)كالمفاعيؿ 
                                                         .                                                                                                                            بنية أصمية 

عبد الرحمف الحاج صالح، النظرية الخميمية الحديثة كالدراسات المسانية الحالية في الكطف العربي، . د: لمزيد مف التفصيؿ، انظر
 . كما بعدىا 224مذككر سابقا، ص

يحٌمؿ العنصر النحكم عندىـ إاٌل باعتباره جزءا مف التركيب الذم  كىذا الذم كاف متٌبعا عند العمماء العرب القدامى، إذ ال -31
اٌل لـ يكف كبلما: " يقكـ عميو الكبلـ المفيد، مف ذلؾ قكؿ سيبكيو ، الكتاب، تحقيؽ كشرح "ألٌف الفعؿ ال بٌد لو مف اسـ يبنى عميو كا 

 . 2، ص 1 ، الجزء1983، 3عبد السبلـ ىاركف، بإثبات صفحات طبعة بكالؽ، عالـ الكتب، ط
مازف الكعر، النظريات النحكية كالداللية في المسانيات التحكيمية كالتكليدية كمحاكلة سبرىا كتطبيقيا عمى النحك . د: انظر -32

 . 35، ص 6العربي، مجمة المسانيات، العدد
فالكصؿ الذم يحدث . اة تركيبيةالكصؿ يقابؿ البناء، كيطمؽ عمى العبلقة التي تربط بيف العناصر الزكائد كبيف كممة  أك نك  -33

يطمؽ عمى العبلقة التي تربط الكممة بالزكائد التي تدخؿ عمييا ( كىي االسـ المفرد كما بمنزلتو مف الكبلـ المفيد)داخؿ المفظة 
يبية دكف كأما الكصؿ الذم يحدث عمى مستكل التركيب فيطمؽ عمى العبلقة التي تجمع بيف الزكائد كالنكاة الترك. يمينا أك شماال

 .أٌم تأثير
قاـ أصحابيا ( ماجستير كدكتكراه )أنجز في السنكات األخيرة كفي بعض الجامعات الجزائرية عدد مف البحكث الجامعية  -34

كقد . بتطبيؽ أسس النظرية الخميمية الحديثة في نقد المقٌررات الٌدراسية كبرامج تعميـ العربية في مختمؼ مراحؿ التدريس العاـ
 .  ظميـ إلى نتائج جديرة بأف يعتنى بياتكٌصؿ مع
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 النحكية السبع كظائفو الضركرم لتحميؿ البنية العميقة لمكصؼ ك
د رابح أحمد بكمعزة.أ  

 قسـ المغة العربية ك آدابيا
المممكة العربية السعكدية  -جامعة الممؾ عبد العزيز   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  :تمييد
لمدكتكر " كمبالغة اسـ الفاعؿالصفة المشبية " مكضكع الكصؼ تنككؿ في كتب كدراسات مختمفة، مف مثؿ 

 -دراسة لسانية  – لغة القرآف الكريـ" لعبد اهلل الدايؿ، ك" الكصؼ المشتؽ في القرآف الكريـ"سمير مكقدة، ك
لمدكتكر طو الجندم، " التناكب الداللي بيف الكصؼ العامؿ" لمدكتكر بمقمسـ بمعرج، ك"  لممشتقات في الربع األكؿ

" المشتقات العاممة في الدرس النحكم"ك ألحمد عبد السبلـ العمادم،"يف كاإلضافة اسـ الفاعؿ بيف التنك " ك
لميدم المخزكمي، كسكاىا مف المؤلفات التي " في النحك العربي نقد كتكجيو"لعصاـ مصطفى عبد الكاحد، ك

الكظائؼ  أك بعض يسجؿ أنيا تكتفي في أحسف األحكاؿ بالكقكؼ عمى عمؿ الكصؼ  حيف تأديتو كظيفة المبتدأ،

  ممخص
ييدؼ ىذا المقاؿ إلى الكقكؼ عمى ما ىك ضركرم 
في سبيؿ إيضاح مفيكـ الكصؼ العامؿ كمسكغات 

، يعالج فيوتسميتو بالكصؼ، ك تحديد المجاؿ الذم 
يصنؼ  أىك الصرؼ أـ النحك مف جية ؟ ك ىؿ

الكصؼ ضمف دائرة المفرد أـ دائرة الجممة مف جية 
أف  ثانية؟ ثـ كشؼ الغطاء عف المكاطف التي يصحٌ 

كاسـ  اسـ الفاعؿ،)يطمؽ فييا عمى المشتقات الخمسة 
كاسـ  كصيغ المبالغة، كالصفة المشبية، المفعكؿ،
مصطمح الكصؼ، ك إبراز السياقات التي ( التفضيؿ 

كظائفو النحكية السبع في صكرتيو يؤدم فييا الكصؼ 
نكف المثنى أك نكف الجمع )التنكير، ك اقترانو بالبلحقة "

المكافئة دالليا  " اؿ"أك ارتباطو بالسابقة   ،(السالـ 
، بتقديـ آلية تحميمو "الذم كمتصرفاتيا " لمكحدة المغكية 

ابتغاء التكجيو  لسانيا لبلىتداء إلى بنياتو العميقة،
ى بطريقة  تتكخٌ  تو الزمنية ك النحكية،السميـ لدالال
اطي معو مف قبؿ المتمقيف عمماء تيسير التع

عبير بالكصؼ بديبل عف التٌ  سرٌ  مع تبياف .ميفمتعمٌ ك 
 .البنية الفعمية المكافئة لو نحكيا

 

Abstract 

This research aims to identify what is 

necessary in order to clarify the 

concept of the working adjective and 

the justifications of its naming .It 

determines that the adjective will be 

dealt with at the morphological and the 

syntactic level on the one hand and 

classifies it at  the word and  sentence 

level on the other hand. It also reveals 

the positions in which the five 

derivatives (Active, Passive, Semi-

active, Exaggerated and Preference) 

can occur and highlights contexts in 

which the adjective will perform its six 

grammatical functions which comprise 

two forms: indefinite or with a suffix or 

a prefix.  
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ك إذا تعاممت معو . األخرل، متعاممة معو معاممة المفرد، مدرجة إياه في دائرة الصرؼ ،كليس في دائرة النحك
 ،"المغة العربية معناىا ك مبناىا" معاممة البنية التركيبية تسميو الجممة الكصفية كما فعؿ تماـ حساف، في كتابو 

 كالزمني، مف حيث تكجيييو النحكم، لجة شاممة عميقة، تىمىس جكىره،عمى نحك ال نعثر فيو عمى دراسة عالجتو معا
في حاجة مىسيسةو إلى كىٍشؼ الغطاء عنو بكضع تعريؼ دقيؽ لو، يحدد الشركط " الكصؼ"كبقي مكضكع . كالداللي

براز ي الكظائؼ ال التيالكاجب تكافيريىا في المشتقات الخمسة  نحكية السبع يىًصح أف ييٍطمىؽ عمييا ىذا المصطمح، كا 
فجاء ىذا المقاؿ ليبيف أف الكصؼ ال يىًصح أف يطمؽ عمى المشتقات المذككرة إال حيف أدائيا كظيفة  .التي يؤدييا

مف الكظائؼ النحكية السبع التي سيقؼ عمى صكرىا، كيحمميا تحميبل كافيا، مستمدا مفاىيمو األصيمة مف الخابية 
لتشكمسكي حيف استدعاء المصطمحات التي تعيف عمى التحميؿ المساني السيبكييية، مسترشدا بالمنيج التحكيمي ا

 .الذم يبرز بنياتو العميقة المتكارية خمؼ بنياتو السطحية، ك ما تنطكم عميو مف دالالت  الميسر،
 :بسط المكضكع 

ما أراده النحكيكف مف ىذا المشتؽ،ال ما أراده الصرفيكف، إذ إف مسألة " الكصؼ العامؿ" نعني بمصطمح 
نما كاف لمنحك فييا نصيب ممحكظ فمئف كاف الصرؼ قد . الكصؼ المشتؽ لـ تكف خاصة بعمـ الصرؼ ك حده، كا 

بي نظر إلى االشتقاؽ عمى أنو كسيمة مف كسائؿ تغيير البنى اإلفرادية لتكليد بنى جديدة حمالة معاني، تم
كاف كاشفا الغطاء  (1)"ابف جني" األغراض الداللية لمستعمؿ ىذه المغة، فإف النحك بالمفيـك االنتحائي الذم بينو

عف الدكر البارز الذم ليذه  المشتقات في العمؿ، ك عبلئقيا بغيرىا مف أجزاء التركيب األخرل حيف أدائيا إحدل 
 .الكظائؼ النحكية السبع

 :بب االصطالح عميو بيذه التسميةماىية الكصؼ ك س -أكال 
مرتبط في جكىره بعمـ النحك، ال يطمؽ عمى المشتقات " الكصؼ"في مبتدأ األمر نمفت النظر إلى أف مصطمح 

إال حيف ( اسـ الفاعؿ ك اسـ المفعكؿ ك الصفة المشبية ك صيغ المبالغة كاسـ التفضيؿ) الخمسة التي ىي 
 . لبعضيـ الذيف يطمقكنو عمى ىذه المشتقات أينما حمت كارتحمت   كليس كما ىك متبدو . عمميا عمؿ أفعاليا

ال يصح أف نسميو كصفا إال إذا اتصؼ بصفات فعمو، كعمؿ عممو  -ك ىك أـ الباب  -كلما كاف اسـ الفاعؿ 
خرل ، كلما كانت  المشتقات األربعة األ(2)بالشركط التي ينبغي أف تتكافر فيو، كسنستبيف سبيؿ تمؾ الشركط الحقا

فإننا سنقؼ عمى المجاراة في  ثنائية اسـ الفاعؿ كالفعؿ المضارع، لتبياف  -محمكلة عمى اسـ الفاعؿ في العمؿ 
 .سبب تسمية تمؾ المشتقات الخمسة بالكصؼ

 :المجاراة بيف اسـ الفاعؿ ك الفعؿ المضارع –ثانيا 
الفعؿ المضارع سيمي مضارعا العبلقة في ثنائية اسـ الفاعؿ ك الفعؿ المضارع تكشؼ الغطاء عف أف 

لمضارعتو اسـ الفاعؿ في الحركات كالسكنات كعدد أحرفو، ك أف اسـ الفاعؿ إنما سيمي كصفا التصافو بصفات 
 كلنا أف نقؼ عمى تعريؼ لسيبكيو مف قبيؿ التعريؼ بالتمثيؿ ييٍجمي ىذه الثنائية،. الفعؿ المضارع في العمؿ عىمىمىو

فيو مف المعنى ما . اعؿ الذم جرل مىٍجرىل المضارع في المفعكؿ في المعنىىذا باب مف اسـ الف"مؤداه  فإذا أرٍدت ى
ذلؾ  ،(3)."ىذا ضاربه زيدا غدا، فمعناه ك عممو ىذا يىضربي زيداغدا :أرٍدتى في يىٍفعىؿي كاف منكنا نكرة، كذلؾ قكلؾ

ٍرم الكصؼ " سيبكيو" أف ميراد  و، فينصب المفعكؿ بو إذا كاف بمعنى عمى الفعؿ أنو يعمؿ عمم(اسـ الفاعؿ)ًبجى
ييعىزز ذلؾ قكؿ البف . الفعؿ المتعدم كما في المثاؿ اٍلمىسيكؽ، كيكتفي برفع الفاعؿ إذا كاف بمعنى الفعؿ البلـز
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فإذا أريد ما . يعيش جاء فيو أف اسـ الفاعؿ الذم يعمؿ عمؿ الفعؿ ىك الجارم مىٍجرىل الفعؿ في المفظ ك المعنى
ًمؿى عميو في العمؿ، كما  الحاؿ أكأنت فيو، كىك  االستقباؿ صار مثمو مف جية المفظ كالمعنى، فجرل مجراه ك حي

ًمؿى الفعؿ المضارع عمى االسـ في اإلعراب لما بينيما مف المشاكمة رًيو . التي ىي طردية عكسية  (4)"حي ك معنى جى
، ككاؼ "يىكتبي " مثبل كعدد أحرؼ الفعؿ المضارع " كاًتبه " عميو في حركاتو كسكناتو أف عدد أحرؼ اسـ الفاعؿ

، ك ىك " يكتبي "المفتكحة، كاأللؼ الكاردة ثانية ساكنة كما ىك الشأف بثاني  "  يىٍكتيبي "مفتكحة مثؿ  ياء  " ٌه  كاًتب"
ٍرمي في الحركات كالسكنات . (5)الكاؼ، كالتاء في الصيغتيف مكسكرة، كالباء فييما حرؼي إعراب  طٍرًدم كىذا اٍلجى

فاسـ الفاعؿ . (6)في كؿ أسماء الفاعميف التي مف الثبلثي كمف غير الثبلثي، الصحيح كالميعىؿ عمى حىد سكاء
" يستفسري "ميجارو لفعمو المضارع  "  مستفسر"، كاسـ الفاعؿ .0\\0\عركضيا "يفيـ" يماثؿ فعمو المضارع " فاىـ"

ارو لفعمو المضارع ( الكاك )منبو عينو  ميعىؿى بق" ميًطيعه  "، كاسـ الفاعؿ 0\\0\0\عركضيا  الميعىؿ بقمب " ييطيعي "ياء  ميجى
ميجارو لفعمو ( الياء )الميعىؿ بحذؼ المو 0/0" /// ميتىعىاؿو " ، كاسـ الفاعؿ 0/0//ياء عركضيا ( الكاك ) عينو 

الذم " راد" اسـ الفاعؿ ك ( األلؼ المقصكرة ) اليمعىؿ بحذؼ الضمة التي عمى المو   0/0" /// يىتىعىالى"المضارع 
 .(7)0\\0\" يىٍرديدي "الذم أصمو  "  يىريد"ميجارو لفعمو المضارع " رىاًدده " مف المضعؼ الذم أصمو 

كاٍلميٍعتبىري لدل . (8)ثـ إف االرتباط بيف صيغتي اسـ الفاعؿ كالفعؿ المضارع إنما ىي مف جيتي المفظ كالمعنى 
بنية )، إذ نراىـ يذىبكف إلى أف البنيتيف  (9)المضارع في المعنى ال الصكرةلمفعؿ مشابية اسـ الفاعؿ النحكييف ىك 

كمف المضاؼ عمى تقدير "يؤكد ذلؾ ابف جني بقكلو . تعبراف عف معنى كاحد( اسـ الفاعؿ  كبنية الفعؿ المضارع
ادل لذلؾ تن. (10)"رأيت ضاربي زيد، كمررت بضاربي زيد، إذا أردت بضارب يضرب: التنكيف أيضا قكلؾ

نما أعمؿ اسـ الفاعؿ لجريانو عمى الفعؿ "النحكيكف بحمؿ إحدل الصيغتيف عمى األخرل في العمؿ لذلؾ الشبو  كا 
 .(11)"الذم ىك بمعناه ك ىك المضارع 

ده إلى ما يتضمنو كؿ منيما مف الحدث  كالذم نطمئف إليو ىك أف حمؿ اسـ الفاعؿ عمى الفعؿ المضارع مىرى
بينيما، لتككف المشتقات األربعة األخرل التي ال مجاراة بينيا كبيف الفعؿ المضارع  الذم يشكؿ قاسما مشتركا

محمكلة عمى البنية األـ، كىي بنية اسـ الفاعؿ، لككف ىذه المشتقات متضمنة حدثا يمثؿ القاسـ المشترؾ بينيا 
 ألربعة األخرل المحمكلة عميو،لذلؾ فإف اسـ الفاعؿ كالمشتقات ا. كبيف ىذا الفعؿ العاممة عممو، المتصفة بصفاتو

إذ إف  ال يىًصح إطبلؽ ىذا المصطمح عمييا إال حيف كركدىا عاممة عمؿ أفعاليا،" الكصؼ"التي يطمؽ عمييا 
كسكاه مف النحكييف لـ تىسيٍؽ لنا إال األمثمة التي ييسىجؿ فييا أف ىذه المشتقات  "سيبكيو"التعريفات التي عرضيا

عمؿى أفعاليا ك إذف فالكصؼ مكضكع نحكم مرتبط بالعامؿ ذم األىمية البالغة في نحكنا العربي . الخمسة عاممة ه
 . قديمو ك حديثو

 :الكصؼ بيف اإلفراد ك التركيب  -ثالثا 
لئلجابة عف ىذا التساؤؿ ينبغي   أك جممة فعمية؟ فعؿ، أك ىؿ الكصؼ اسـ، :التساؤؿ الذم يطرح بإلحاح ىك

لنا أف نقؼ عند ثنائية اإلسناد كثنائية الفعمية كاالسمية التي لمكصؼ، كسنجد أف الكصؼ لئف كاف في ظاىره 
كىك ما سنٍستًبيفي سبيمو في الصفحات التي . فعمية ال ينفؾ أف يككف فعبل، أك جممة( 12)اسما، فإنو في بنيتو العميقة

كقبؿ اإلجابة عف ىذا التساؤؿ نىمًفت النظر إلى أف النحكييف العرب لـ يقفكا عند حدكد الشكؿ، . نحمؿ فييا صكره
": ابف ىشاـ"كيتجمى ذلؾ في قكؿ . بؿ عكلكا عمى المعنى، الذم  كاف عندىـ ىك اٍلمينطمىؽى لتحميؿ اٍلبينىى المغكية
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كأساس ذلؾ أف المعنى ال يتكصؿ إلى . (13)كأكؿ كاجب عمى المعرب أف يفيـ معنى ما يعربو مفردا أك مركبا "
كبخاصة حيف التعاطي مع البنى  .معرفة كنيو باالعتماد عمى البنية السطحية لمتركيب اإلسنادم المنشكد كحدىا

طحي يىٍكميفي مستكل عميؽه عمى ضكئو يتحدد المعنى المغكية المحكلة، التي أدرؾ النحكيكف أف خمؼ  مستكاىا الس
سناد غير أصمي فاإلسناد يقسـ في النحك العربي عمى قسميف إسناد أصمي، الكظيفي لو، فاإلسناد غير . كا 

( أحد المشتقات الخمسة المصنفة ضمف دائرة الكصؼ)األصمي ىك الذم تقـك فيو العبلقة بيف اسـ الفاعؿ 
في مساؽ تمييزه بيف الكبلـ كالجممة " االستراباذم"إليو، ك ىك اإلسناد  الذم أشار إليو كمرفكعو الذم أسند 

، سكاء كانت مقصكدة لذاتيا أك ال، (14)كالفرؽ بيف الجممة ك الكبلـ أف الجممة ما تضمنت اإلسناد األصمي:"بقكلو
الفاعؿ كالمفعكؿ كالصفة المشبية  كالجممة التي ىي خبر المبتدأ كسائر ما ذكر مف الجمؿ، فيخرج المصدر كاسما

 يتـ بيف اسميف، ليبيف أف المغة العربية تكظؼ نكعيف مف اإلسناد، إسناد أصمي، (15)"ك الظرؼ مع ما أسندت إليو
سناد غير أصمي ميحىكؿ،  أك بيف اسـ كفعؿ في الجممتيف  النكاتيف األصميتيف، الجممة االسمية كالجممة الفعمية  كا 

يكظؼ  معمكلو، مف منطمؽ أف ثمة نكعيف مف التكاصؿ، تكاصؿ عادم يستعممو عامة الناس،يككف بيف الكصؼ ك 
كمنو التحكيؿ . (17)، كتكاصؿ راؽو يستخدـ الجمؿ المحكلة بأحد أنكاع التحكيؿ األربعة(16)الجمؿ التكليدية النكاة

أ فيو إلى الكصؼ بىديبل عف الجممة الفعمية ئة لو نحكيا، عمى الرغـ مف أف ثمة فرقا المكاف (18)باالستبداؿ الذم ييمجى
كحيث إف  الكصؼ إسناد غير أصمي، فإنو في تحميمو . بيف التعبير بيذا الكصؼ  كالتعبير بالجممة المستبدىؿ بيا

الذم تيعىد بنيتو  ـي ىذه الجممة الفعمية الكصؼ ي لسانيا ىك جممة مضارعية، كقميبل ما يككف جممة ماضكية، ًقكا
كما ييقىكم ىذا الرأم ىك أف . (19)( نائب فاعؿ) أك مسند إليو سمبي  فاعؿ،)سندا إلى مسند إليو العميقة فعبل م

فيك إذف  اسـ محكؿ عف فعؿ، ألف الذم  ،(20)كالفعؿ في العرؼ النحكم ال خبر لو . الكصؼ يأتي بمعنى الفعؿ
 . (21)ستغني عف الفاعؿكالفعؿ عند النحكييف العرب ال ي. يعمؿ في الجممة الفعمية إنما ىك الفعؿ

كالذم يعزز الرأم الذم يذىب إلى أف الكصؼ في جكىره ىك بنية فعمية قكؿ ألبي عمي الفارسي أكرده في 
ف كاف دخكؿ البلـ بمعنى الذم في اسـ الفاعؿ لـ :"مساؽ حديثو عف امتناع إضافة اسـ الفاعؿ العامؿ  مؤداه  كا 

ٍز إضافتو أيضا، أال ترل أنو إذا كاف  ذا كاف جممة لـ تجز )...( كذلؾ كاف اسـ الفاعؿ في تقدير جممة تىجي كا 
قد عدا الكصؼ مف أقساـ  (23)كما أف الفراء ك ميدم المخزكمي. (22)"كما ال تجكز إضافة الجمؿ)...( إضافتو

 . (24)الكصؼ الفعؿ الدائـ "  ميدم المخزكمي" الفعؿ، كقد سمى
أك فعبل  (25)كنحف نطمئف إلى أف الكصؼ في سياقات معينة يككف في بنيتو العميقة فعبل مضارعا 

، كىك في كؿ األحكاؿ ليس بنية مفردة، (27)، كفي سياقات أخرل يككف جممة فعمية مضارعية أك ماضية(26)ماضيا
 .عمى الرغـ مف أنو يؤدم الكظيفة النحكية التي يؤدييا المفرد

كيشمؿ اسـ الفاعؿ، . (29)ليدؿ  عمى ذات باعتبار معنى ىك المقصكد (28)صيغ مف المصدر كالكصؼ ىك ما
فاسـ الفاعؿ ما اشتؽ مف فعؿ لمف قاـ بو . 30))كاسـ المفعكؿ، كالصفة المشبية، كأمثمة المبالغة، كأفعؿ التفضيؿ

ي ىي مف باب األسماء التي ، الت(32)، في مقابؿ الصفة المشبية بالفاعؿ في ما عممت فيو(31)بمعنى الحدكث
كاسـ المفعكؿ ىك المشتؽ مف الفعؿ لمف كقع عميو الفعؿ، كصيغ المبالغة ىي األكزاف التي . (33)عممت عمؿ الفعؿ

ييحىكؿ إلييا اسـ الفاعؿ لمداللة عمى كصؼ الفاعؿ بالحدث عمى سبيؿ الكثرة كالمبالغة الصريحة في معنى فعميا 
كالبلفت لمنظر أف ىذه . (34)"بزيادة صاحبو عمى غيره" أفعؿ" يؿ اسـ بيًنيى عمى كاسـ التفض. "الثبلثي األصمي
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المشتقات األربعة لئف كانت محمكلة عمى اسـ الفاعؿ في العمؿ  فإنيا تنقص عف رتبتو ألنيا ليست جارية عمى 
كاتو كسكناتو رى اًرع الجارم عميو ىك في حى الًفٍعؿ الميضى
ؿ في العمؿ دكف جريانيا ، فيي تجرم عمى اسـ الفىاعً (35)
نستأنس إلى أف ىذه الميٍشتىٌقات المصطمح عمييا كنحف  .عمى الفعؿ في عدد األحرؼ كالسكنات كالحركات

ٍت رائحة الًفعؿ منيا عىًممت عىمىمىو   . بالكصؼ إنما ىي متضمنة  معنى الفعؿ ،كلىما فاحى
 :شركط عمؿ الكصؼ -رابعا

يككف عمى إحدل الصكرتيف اآلتي ذكرىما، كىما أف يككف نكرة  أك مقترنا لكي يعمؿ الكصؼ عمؿ فعمو يجب أف 
 " .اؿ"بالسابقة 

 . فيو يككف الكصؼ نكرة منكنا  األكؿ ك فييا يككف الكصؼ نكرة، ك ىي عمى قسميف،: الصكرة األكلى
ؿ المضارع ، كذىب إلى أنو يجرم مجرل الفع(أـ باب الكصؼ)معايير محددة السـ الفاعؿ" سيبكيو"كقد كضع 

ىذا باب مف : "في المعنى كالعمؿ، حاؿ ككنو منكنا نكرة، ك بيف أنو ال يعمؿ لذاتو، بؿ لمشابيتو المضارع قائبل 
فإذا أردت فيو مف المعنى ما أردت في . اسـ الفاعؿ الذم جرل مجرل الفعؿ المضارع في المفعكؿ في المعنى

فإذا جثت عف فعؿ في . فمعناه كعممو مثؿ ىذا يضرب زيدايفعؿ كاف منكنا نكرة، كذلؾ قكلؾ ىذا ضارب زيدا، 
ىذا ضارب عبد اهلل الساعة، فمعناه كعممو مثؿ ىذا يضرب زيدا : حيف كقكعو غير منقطع كاف كذلؾ ك تقكؿ

فيو  لقسـ الثانيك ا. ، أم أف الكصؼ النكرة المنكف ال يعمؿ إال حيف داللتو عمى الحاؿ كاالستقباؿ(36)الساعة
" يقكؿ سيبكيو ( . النكف التي لجمع المذكر السالـ النكف التي لممثنى أك)ؼ نكرة مقترنا بالبلحقة يككف الكص

، في نحك الكصؼ الكارد (37)" كاعمـ أف العرب يستخفكف فيحذفكف التنكيف كالنكف، كال يتغير مف المعنى شيء
 ". منزلكف" ك ىك ( 34/ عنكبكتال( ) إنا منزلكف عمى أىؿ ىذه القرية ًرٍجزا مف السماء)في قكلو تعالى

التي بنيتيا العميقة لسانيا الكحدة المغكية (38)" اؿ"فييا يككف الكصؼ العامؿ مقترنا بالسابقة : الصكرة الثانية 
ىذا باب ": "سيبكيو"،التي قاؿ عنيا (التي، المذاف، المتاف، الذيف، الالتي، المكاتي) أك إحدل متصرفاتيا " الذم"

فصار في . ىذا الضارب  زيدا: صار الفاعؿ فيو بمنزلة الذم فعؿ في المعنى، ك ما يعمؿ فيو ك ذلؾ قكلؾ 
كىذا )...( معنى ىذا الذم ضرب زيدا، ك عمؿ عممو ألف األلؼ كالالـ منعتا اإلضافة كصارتا بمنزلة التنكيف 

 . (39)" كجو الكالـ
عمى بىينة مف أف تثنية الكصؼ كجمعو تصحيحا كتكسيرا كتذكيرا كالذم ينبغي لمحمؿ الكصؼ ىك أف يككف 

كالمقيميف )كيستكقفنا عمى ذلؾ الكصفاف الكارداف في قكلو تعالى  .(40)كتأنيثا مثؿ مفرده في العمؿ ك الشركط 
ىنا ك نمحظ أف داللة الكصؼ الزمنية ". المؤتكف"ك" المقيميف"، كىما (162/النساء ( )الصالة كالمؤتكف الزكاة

 "الذيف يقيمكف الصبلة " ىي الحاضر أك المستقبؿ متجمية في بنيتييما العميقتيف
 ". الذيف يؤتكف الزكاة"ك 

 :تحميؿ البنية العميقة لمكصؼ العامؿ -خامسا 
محمكؿ عمى الفعؿ المضارع في العمؿ ( أـ باب الكصؼ)في مبتدأ األمر نمفت النظر إلى أف اسـ الفاعؿ

كلكي يقكل الكصؼ عمى . كتنزيمو منزلتو( 41)كما أف المضارع محمكؿ عميو في اإلعراب. ىالممشابية التي ذكرنا
نصب معمكلو، اشترط النحكيكف أف تككف  داللتو عمى الحاؿ أك االستقباؿ، كجعمكا  التنكيف مبلزما لتمؾ الداللة، 

أكمقترنا  (42)"كاف منكنااسـ الفاعؿ إذا أريد بو الحاؿ أك االستقباؿ  يعمؿ عمؿ الفعؿ إذا " حيث إف 
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 . (43)التي لممثنى أك لجمع المذكر السالـ (النكف)بالبلحقة
محمكلة عمى ( اسـ المغعكؿ ك الصفة المشبية ك صيغ المبالغة كاسـ التفضيؿ)كالمشتقات األربعة األخرل

 .اسـ الفاعؿ في ىذا  العمؿ
حددكا السياقات التي ينبغي أف يؤدم كفي كبلـ  النحكييف عف عمؿ الكصؼ عمؿ فعمو مف الرفع كالنصؼ 

نما يحتاج إلى )فييا الكصؼ إحدل الكظائؼ النحكية السبع  كظيفة المبتدأ الكصؼ الذم ال يحتاج إلى خبر، كا 
، (خبر الناسخ )، أك كظيفة الخبر لممبتدأ األصمي الذم يقتضي خبرا، أك خبرا محكال (44)مرفكع يسد مسد الخبر

(.  ؿ، أك المنادل الشبيو بالمضاؼ، أك المفعكؿ بو الثاني،  أك كظيفة االسـ المجركرأك كظيفة النعت  أك الحا
ذا )...( إف أصؿ العمؿ إنما ىك لألفعاؿ، كما أف أصؿ اإلعراب ىك لألسماء : "بقكلو ابف يعيشيؤكد  لنا ذلؾ  كا 

)...( يف كالصفة المشبية عمـ ذلؾ فميعمـ أف الفركع أبدا تنحط  مف درجات األصكؿ، فمما كانت أسماء الفاعم
عيؼى اليعمؿ حتى يعتمد عمى كالـ قبمو مف مبتدأ  فركعا عمى األفعاؿ كانت أضعؼ منيا في العمؿ، ك مف ضى

 .(46)"، أك استفياـ أك نفي، كذلؾ مف قبيؿ أف ىذه األماكف لألفعاؿ(45)أكمكصكؼ أك ذم حاؿ
 : صكر الكصؼ المؤدم كظيفة المبتدأ -1

ظيفة المبتدأ ذك طبيعة مزدكجة، فيك اسـ مف جية المفظ، كفعؿ مف جية المعنى الكصؼ حيف أدائو ك 
كالخبر إنما ييٍخبىر بو ال . كالكصؼ الكاقع مبتدأ، الرافع لـ يكف لو خبر؛ ألنو ىك الخبر في حد ذاتو. (46)كالعمؿ
كقد . (48)اد الفعؿ ًإلى الفاعؿفيك مبتدأ مسند ًإلى ما بعده، ًإسن. (47)فيك مبتدأ مخبر بو كاالوخبار بالفعؿ. عنو

انناجح المجتيد؟ بمنزلة : أف سبب استغناء الكصؼ عف الخبر ىك  شدة شبيو بالفعؿ، ألف القكؿ"ابف مالؾ"أكضح 
إً لى مزيد في تماـ الجممة، كذلؾ ال يفتقر ما ىك بمنزلتو "أينجح المجتيد؟"فكما أنو ال يفتقر" . أينجح المجتيد؟"
ألف المطمكب مف الخبر ًإنما ىك تماـ الفائدة، كذلؾ حاصؿ بالكصؼ المذككر  ،(المكافئ لو نحكيا)

نما ىك فعؿ في المعنى، فقد اشترط جميكر النحكييف .(49)كمرفكعو كحيث إف  الكصؼ ليس فعبل خالصا، كا 
ف أل "البصرييف اعتماده عمى ما يعزز فيو جانب الفعمية، كذلؾ باالعتماد عمى حرؼ نفي أك حرؼ كاستفياـ، 
. (50)"الصفة ال تصير مع فاعميا جممة كالفعؿ ًإال مع دخكؿ معنى يناسب الفعؿ عمييا كمعنى النفي االستفياـ

لـ ييًجٍز " سيبكيو"كمف زعـ أف . "كىذا الشرط استحساني عند سيبكيو، كليس كاجبا، فيك جائز عنده عمى قبح
ٍعمىو مبتدأ ًإذا لـ يىًؿ استفياما أك نفيا فقد قٌكلىوي  اليشترطكف " األخفش" كمعيـ الككفيكفك. (51)"ما لـ يقؿجى

ًإال أنيـ يجعمكنو مرفكعا بما بعده، كما  - فالكصؼ عندىـ ىك فعؿ -االستفياـ كالنفي في الكصؼ الكاقع مبتدأ
 . أم أنيـ يعدكف الكصؼ كمرفكعو مترافعيف. (52)بعده مرفكعا بو عمى قاعدتيـ

ٍف )نكرة صفة مشبية عاممة عمؿ فعميا، كنقؼ عمى ذلؾ في قكلو تعالى فييا سنجد الكصؼ ال: الصكرة األكلى كاً 
مؤدية كظيفة "  أقريبه أـ بعيده ما تكعدكف" ، إذ إف الجممة (109/األنبياء ( )أدرم أقىريبه أـ بىعيده ما تكعىدكف
المعطكؼ عميو ( 53)"  قريبه " الصفة المشبية ) ،مككنة مف الكصؼ " أدرم" المفعكليف لمفعؿ المضارع القمبي 

مع صمتو  الجممة " ما" المؤدم كظيفة المبتدأ، كفاعمو المؤدم كظيفة الخبر ىك، المكصكؿ االسمي " بعيده "الكصؼ
كلئف كاف ظاىر ىذه الجممة أنيا اسمية، فإنيا في . (54)كىك معتمده عمى ىمزة االستفياـ ".  تكعدكف" الفعمية 

 ".  أيقريب أـ يىٍبعيد ما تكعدكف أك مكعدكـ"العميقة  جكىرىا ىي جممة فعمية مضارعية، بنيتيا
ففي قكلو صمى اهلل . فييا نجد الكصؼ المؤدم كظيفة المبتدأ لـ يتطابؽ مع معمكلو في التثنية: الصكرة الثانية 
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ي كاًلداؾ"عميو كسمـ   "  كالداؾ" الذم ىك صفة مشبية قد رفع فاعمو" حي"نجد الكصؼ  (55)"؟ أىحى
سد مسد الخبر، كلـ يتطابؽ معو في التثنية، مما يبيف أف الكصؼ ىك في جكىره فعؿ، ألف الجممة  الذم

 .االسمية النكاة يجب التطابؽ فييا بيف المبتدأ ك الخبر في العدد
في ىذه الصكرة  يككف الكصؼ غير معتمد عمى نفي أك استفياـ كما ىك الشأف بالنسبة إلى : الصكرة الثالثة 

ىي اسـ مفعكؿ، كقد " مكره"، حيث إف كممة (56)" مكره أخاؾ البطؿ"ارد في المثؿ العربي الشييرالكصؼ الك 
الذم سد مسد الخبر، ذلؾ أف اعتماد الكصؼ المؤدم كظيفة المبتدأ عمى  (57)" أخاؾ"احتاجت إلى نائب الفاعؿ 

كقد يرد الكصؼ المؤدم . (58)حرؼ نفي أك حرؼ استفياـ إنما ىك مف قبيؿ االستحساف ال عمى سبيؿ الكجكب 
 :(59)في نحك قكؿ ابف قيس الخطيـ " اؿ"كظيفة المبتدأ مقترنا بالسابقة 

 الحافظكف عىٍكرىةى اٍلعىشيرىةى ال         يأتييـ مف كرائيـ نىطىؼي    
 ، كبنيتو العميقة مع معمكلو"ٌى  عكرة"المؤدم كظيفة المبتدأ قد نصب المفعكؿ بو " الحافظكف"ذلؾ أف الكصؼ

، حيث إف "ال يأتييـ مف كرائو نطؼ"كخبره الجممة المضارعية المنفية "   الذيف بحفظكف عكرة العشيرة"ىي 
كلك أراد غير ذلؾ لكاف غير الجر خطأ، كلكنو حذؼ . لـ يرد اإلضافة بحذؼ النكف بغير معنى فيو"الشاعر ىنا 

ذا المبتدأ إف ىك إال حذؼ استخفاؼ مف ، فحذؼ النكف مف ى(60)"النكف لطكؿ االسـ إذ صارما بعده صمة لو
  .العميقةالبنية السطحية، ك ىك مىٍنًكم كمراد في البنية 

 :الكصؼ المؤدم كظية الخبر  –2
 :صكر الكصؼ المؤدم كظيفة خبر المبتدأ-أ

(  21/ إبراىيـ ()فيؿ أنتـ ميٍغنيكف عنا مف عذاب اهلل مف شيء) تستكقفنا عندىا اآلية الكريمة : الصكرة األكلى 
المجركر " مف شيء"قد نصب المفعكؿ بو ( نكف جمع المذكر السالـ)المقترف بالبلحقة "ميٍغنكف"ذلؾ أف الكصؼ

، كليس "أنتـ"المنصكب محبل، لككف ىذا الكصؼ جاء مؤديا كظيفة خبر المبتدأ " مف"لفظا بحرؼ الجر الزائد 
أف ىذا الكصؼ يعمؿ عممو حتى كلك استغني عف  كالذم يؤكد صكاب ىذا المنزع ىك. لككنو معتمدا عمى استفياـ

تغنكف عنا مف عذاب اهلل شيئا أك مف "كالبنية العميقة ليذا الكصؼ مع معمكلو ىي ". ىؿ"حرؼ االستفياـ
 ".شيء

المجركر لفظا بحرؼ الجر " بتابع(" 145/البقرة( )كما أنت بتابعو ًقبمتىيـ)كنجد الكصؼ الكارد في قكلو تعالى
لمجيئو " قبمتيـ" ، حيث نصب المفعكؿ بو"بتابع"المفيد تككيد النفي متصفا بصفات فعمو المضارع( الباء)الزائد 

كما أف الكصؼ الكارد في اآلية . ، ك ليس لككنو معتمدا عمى نفي"أنتـ"نكرة منكنا مؤديا كظيفة خبر المبتدأ
جركر لفظا بالباء الزائدة الدالة الم" بحامميف( "12/العنكبكت ()كماىـ بحامميف مف خطاياىـ مف شيء)الكريمة

المجركر لفظا بحرؼ " مف شيء"، فنصب المفعكؿ بو "يحممكف"عمى تككيد النفي قد عمؿ عمؿ فعمو المضارع 
، كليس لككنو مسبكقا بحرؼ النفي (النكف التي لجمع المذكرالسالـ)لككنو نكرة  مقترنا بالبلحقة ( مف)الجر الزائدة 

سماعكف )المؤدم ىذه الكظيفة صيغة مبالغة في نحك الكصؼ المكظؼ في اآلية الكريمة كقد يرد الكصؼ (. ما)
عمى " أكالكف"ك"سماعكف"، حيث تعدل الكصؼ(42/المائدة ()لمكذب أكالكف لمسحت

كالبلفت ". يسمعكف الكذب كيأكمكف السحت كثيرا"كبنيتو العميقة (. الالـ)بحرؼ الجر "السحت"ك"الكذب"المفعكليف
، كتحكيؿ باالستبداؿ مس "ىـ"في ىذه اآلية تحكيميف، تحكيؿ بالحذؼ مس المبتدأ الذم بنيتو العميقة لمنظر أف
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 . ، بنيتو العميقة جممة مضارعية"أكالكف" ك" سماعكف"خبر ىذا المبتدأ الذم كرد كصفا
ففي اآلية الكريمة  .(61)(النكف التي لجمع المذكر السالـ)كيمكف أف يرد الكصؼ النكرة العامؿ مقترنا بالبلحقة 

نجد الجمؿ الفعمية ( 5-3/الكافركف ( )كال أنتـ عابدكف ما أعبد كال أنا عابد ما عبدتـ كال أنتـ عابدكف ما أعبد)
جاءت لتؤدم كظيفة خبر المبتدآت  (63) عابدكف ما أعبد" ، ك" عابد ما عبدتـ" ، ك" عابدكف ما أعبد"(62)الثبلث

تعبدكف "ك، "أعبد معبكدكـ"ك، "تعبدكف معبكدم"نيات العميقة ليذه الجمؿ المركبة ىيكالب". أنتـ"، ك"أنا"، ك"أنتـ"
منح النظـ الداللة عمى تأكيد نفي حدكث حدث عبادة " فاعؿ" كيسجؿ أف مجيء الخبر كصفا ببناء ". معبكدم

، (64) "عابدا ما عبدتـ ماكنت قط"كال أنا عابد ما عبدتـ "فمعنى . الرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ لما يعبد الكافركف
كتأكيد نفي حدكث حدث عبادة الكافر لـ ينؿ ما يعبد الرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ، ذلؾ أف دخكؿ النفي عمى 

ك في ذلؾ  مف القكة كالتأكيد الشيء . مشعر بإخراج ىذه الذات مف الحكـ، أم الخبر" ال أنتـ"ك" ال أنا"المبتدأ
 .(65)الكثير 

كفي ىذه الحاؿ يعمؿ عممو دكف أف يككف مينىكنا، ألف . كيمكف أف يككف الكصؼ المؤدم كظيفة الخبر اسـ تفضيؿ
التكبة ()  فاهلل أحؽ أف تخشكه إف كنتـ مؤمنيف)ففي قكلو تعالى . اسـ التفضيؿ ممنكع مف التنكيف كالصرؼ

كالخبر في ىذه ".  يحؽ" ك بنيتو العميقة  ".اهلل " مؤد كظيفة خبر المبتدأ "  أحؽ"الكصؼ  ، يبلحظ أف (13/
 ". أف تخشكه" اآلية كرد جممة مضارعية مركبة ألف فاعؿ اسـ التفضيؿ ىك المصدر المؤكؿ 

ذراعيو)كفي اآلية الكريمة ( 18/الكيؼ( )كتحسبيـ أيقاظا كىـ رقكد كنقمبيـ ذات اليميف كذات الشماؿ ككمبيـ باًسط ه
انطبلقا مف الرؤية الكظيفية التي تحمؿ الجممة حسب الخانة " كمبيـ باسط ذراعيو" نجد الجممة االسمية المركبة 

الكظيفية التي تحتميا
(66)

الذم " باسط" جممة ماضكية  بسيطة مؤلفة مف الكصؼ " باسط ذراعيو"قد كرد خبرىا   
العميقة ليذه الجممة ىي  كالبنية".  ذراعيو" كالمفعكؿ بو" ىك"، كفاعمو المضمر (67)" بسط"ىك في بنيتو العميقة 

كالسياؽ ىك الذم  بيف أف الداللة الزمنية ليذا الكصؼ ىي الماضي كليست الحاؿ أكاالستقباؿ . (68)"بسط ذراعيو"
 ".كمبيـ"عمى الرغـ مف مجيء ىذا الكصؼ نكرة منكنا كاقعا خبرا لممبتدأ 

المؤدم كظيفة " ذائقة المكت"أف الكصؼ يسجؿ ( 185:آؿ عمراف) كيؿُّ نىٍفسو ذائقةي المكتى كفي قكلو تعالى 
عمى الرغـ مف حذؼ التنكيف " تذكؽ" النكرة المخصصة باإلضافة قد عمؿ عمؿ فعمو المضارع " كؿ"خبر المبتدأ 

كما يكافئ ىذا الكصؼ دالليا ىي الجممة المضارعية  ". ذائقةه المكتى "مف بنيتو السطحية، إذ إف بنيتو العميقة 
كاإلضافة إف ىي إال إضافة لفظية، ال يغير . منكم ذىنا"  ذائقة"ف التنكيف في الكصؼ ، ذلؾ أ"تذكؽ المكت"

أف اإلضافة ىنا غير محضة " "ابف يعيش"،  حيث ذكر(69)كؼ التنكيف فييا مف المعنى شيئا ألنو حذؼ استخفاؼ
بالخبر المعرفة  كذلؾ قمب ألف التنكيف ميراده، كألنو لك كانت اإلضافة محضة لكنا قد أخبرنا عف المبتدأ النكرة 

 .(70)"لمقاعدة 
 :، ففي قكؿ األعشى مف المتقارب"أؿ"كما يمكف أف يرد الكصؼ المؤدم كظيفة خبر المبتدأ مقترنا بالسابقة 

ما عشارا         ىك الكاىبي المئةى المصطفا         ةى إما مخاضا كا 
(71) 
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قد " ىك"المؤدم كظيفة خبر المبتدأ "الذم"التي تكافئ  دالليا "اؿ"المرتبط بالكحدة المغكية "الكاىب"نجد الكصؼ 
ىك الذم يىيىبي المئة ال "كقد جاء لقصره عمى المبتدأ كتخصيصو لو، ك بنيتو العميقة  ". المئة"نصب المفعكؿ بو 

 . (72)" غير
 :(73)صكر الكصؼ المؤدم كظيفة خبر الناسخ -ب

 .كأخكاتيا" إف"ك أخكاتيا أك لعنصر التحكيؿ " كاف" ىذه الصكر تشمؿ الكصؼ الكاقع خبرا لعنصر التحكيؿ 
 :الصكرة األكلى

النكرة المنكف قد نصب " قاطعة"نجد الكصؼ ( 32/النمؿ () ماكنت قاًطعىة أمرا حتى تىشيىدكف)في قكلو تعالى 
أقطع "كالبنية العميقة لو ىي . ، كليس ألنو معتمده عمى نفي"كاف" ،ألنو ميؤدو كظيفة خبر الناسخ" أمرا"المفعكؿ بو 

 .(74)ىك الذم حدد زمف ىذا الخبر" كاف"، أم أف زمف قطع األمرىك الماضي، ذلؾ أف عنصر التحكيؿ"أمرا
 :الصكرة الثانية

" منزلكف"د الكصؼ نج( 34/العنكبكت ()إنا ميٍنًزلكف عمى أىؿ ىذه القرية ًرٍجزا مف السماء)في اآلية الكريمة 
" رجزا"، ناصبا المفعكؿ بو "نينىزؿ"عامبل عمؿ فعمو المضارع ( النكف التي لجمع المذكر)النكرة المقترف بالبلحقة 
كالداللة الزمنية لو ىي الحاضر ". ننزؿ عمى أىؿ ىذه القرية رجزا"كبنيتو العميقة ". إف"لككنو مؤديا كظيفة خبر 

 .أك المستقبؿ
المقترف " جاعمكف"نجد الكصؼ  النكرة  (  8/  الكيؼ( )ك إنا لجاعمكف ما عمييا صعيدا جرزا)كفي قكلو تعالى 

قد نصب المفعكؿ بو " إف"الكارد خبرا لمكحدة المغكية التي لمتككيد ( نكف جمع المذكر السالـ)بالبلحقة 
لىنىٍجعىؿي المكجكد "ع معمكليو ىي كالبنية العميقة لو م". صعيدا"، كالمفعكؿ بو الثاني"(ما"المكصكؿ االسمي )األكؿ

 ". عمييا صعيدا
إف ىؤالء ميتىبره ماىـ :)، كنقؼ عمى صكرة لو في اآلية الكريمة"اسـ مفعكؿ"كقد يككف الكصؼ 

اسـ المفعكؿ  )يبلحظ أف الكصؼ فييا " متبر ماىـ فيو" (75)فالجممة المضارعية المركبة (. 139/األعراؼ()فيو
، المؤلفة مف اسـ "ما ىـ فيو"قد جاءت جممتو االسمية البسيطة" ييتىبر"بنيتو العميقة  الذم يسجؿ أف"( ميتىبره "

المؤدياف كظيفة الخبر، قد جاءت " فيو"الكاقع مبتدأ، كالجار كالمجركر"ىـ"، كضمير الرفع المنفصؿ"ما"المكصكؿ 
د تأكيد تتبير المكجكد فيو ىؤالء ك ىي تفي". متبر"ىذه الجممة االسمية البسيطة مؤدية كظيفة نائب الفاعؿ لمكصؼ 

متبر ما "كبذلؾ تككف البنية العميقة لمجممة المضارعية المركبة ". المكجكدكف فيو"كبنيتيا العميقة ىي. (76)الناس 
 ". ييتىبر المكجكدكف فيو"ىي ( 77)"ىـ فيو

فميحىكؿ بحذؼ البلحقة " ذائقك("38/الصافات ( )إنكـ لذائقك اٍلعىذىابى األليـ)أما الكصؼ الكارد في قكلو تعالى 
الداللي الزمني ( 78) عمى ًنية ذكر النكف" ذائقكف العذابى "، كبنيتو العميقة ىي (نكف جمع المذكرالسالـ) ليككف اٍلبيٍعد ي

 ".لتذكقكف العذابى " ليذا الكصؼ ىك 
 :صكر الكصؼ المؤدم كظيفة النعت -3
 :صكر الكصؼ المؤدم كظيفة النعت لممنعكت النكرة  -أ

، ذلؾ (69/النحؿ ()يخرج مف بطكنيا شراب مختمؼ ألكانو)نقؼ عمى عينة ليا في قكلو تعالى : الصكرة األكلى
لككنو مؤديا كظيفة النعت لممنعكت النكرة " ألكانو"النكرة المنكف قد رفع الفاعؿ "  مختمؼ"أف الكصؼ، اسـ الفاعؿ 
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كىذا االختبلؼ ممكف في الحاضر ". تختمؼ ألكانو"كصؼ ىي كالبنية العميقة ليذا ال. الكاقع فاعبل مرفكعا" شراب"
 .أك المستقبؿ

( 103/ىكد()ذلؾ يىٍكـه مىٍجميكعه لو الناسي )ففي قكلو تعالى. كقد يرد الكصؼ المؤدم كظيفة النعت اسـ مفعكؿ
رفع نائب  كقد". يـك ه "جاء مؤديا كظيفة النعت لمخبر المرفكع " مجمكع"ييسىجؿ أف اسـ المفعكؿ النكرة المنكف

ييٍجمىعي لو "ىك جممة مضارعية كليس مفردا ، بنيتو العميقة "مجمكع لو الناس"لذلؾ فإف ىذا النعت ". الناس"فاعمو
 ".الناس

ك نقؼ عمى . فييا يككف مثؿ ىذا الكصؼ مع مرفكعو  ميؤىًلفا جممة  مؤكدة مف طريؽ القصر:  الصكرة الثانية
قيؽه عمي أف ال أقكؿ عمى اهلل إال ك قاؿ مكسى يا ف:) ذلؾ في قكلو تعالى رعكف إني رسكؿ مف رب العالميف حى

المؤلفة مف " حقيؽ عمي أف ال أقكؿ عمى اهلل إال الحؽ"فالجممة الفعمية المركبة (. 105/ 104/ األعراؼ( ) الحؽ
قيؽه )ممثبل في الصفة المشبية ( الكصؼ)المسند  بنيتو العميقة التي ىي منزنلة منزلة فعميا المضارع الذم ( حى

المؤدية كظيفة  الفاعؿ الذم سد " أف ال أقكؿ عمى اهلل إال الحؽ"، كالجممة المضارعية المؤكدة بالقصر "يىًحؽ"
كجممة الكصؼ ىذه في محؿ رفع مؤدية ". يحؽ عمي عدـ القكؿ عمى اهلل إال الحؽ"كبنيتيا العميقة . مسد الخبر

 . كىي تفيد قصر قكلو عمى الحؽ دكف سكاه" إف"عنصر التككيد الكاقع خبرا ل" رسكؿ"كظيفة النعت لممنعكت 
فجزاء مثؿ ما قتؿ مف النعـ  يحكـ بو : )ففي اآلية الكريمة . كقد يككف مثؿ الكصؼ النكرة مجردا مف التنكيف

نكرة مؤدو كظيفة النعت لممنعكت ال" بالغ"، إذ نمحظ أف الكصؼ (95/المائدة ( )ذكا عدؿ منكـ ىىٍديا بالغى الكعبة
نما جاز أف ييٍنعىت بو عمى الرغـ مف أنو يتبدل في ظاىره مضافا إلى " . يىٍبميغي الكعبة"كبنيتو العميقة ". ىديا" كا 

ىي إضافة لفظية مساكية لمتنكير، ال تكسب ىذا المضاؼ تعريفا، ألف ىذا " بالغ"معرفة، ذلؾ أف إضافة الكصؼ 
كليس يغير كؼ التنكيف إذا حذفتو مستخفا شيئا مف المعنى كال ":الكصؼ بمعنى االستقباؿ الذم قاؿ فيو سيبكيو 

يقكؿ ". يبمغ الكعبة"، حذؼ استخفافا، بنيتو العميقة "بالغا"ثـ إف التنكيف فيو منكم ذىنا. (79)" يجعمو معرفة
عنى كمما يككف مضافا إلى المعرفة ك يككف نعتا لمنكرة األسماء التي أخذت مف الفعؿ ك أريد بيا م" :سيبكيو
لئف كاف " بالغا"فالكصؼ . (81)، ذلؾ أنو لما ذىبت النكف عاقبتيا اإلضافة كالمعنى معنى ثبات النكف(80)"التنكيف

، كالمقاـ ىنا (82)مضافا إضافة لفظية فإف معناه التنكيف، ألنو بمعنى االستقباؿ، كألف النكرة ال تكصؼ إال بالنكرة 
 . مقاـ كصؼ ك نعت 

 : صكر الكصؼ المؤدم كظيفة النعت لممنعكت المعرفة  -ب
الذيف يقكلكف )في نحك قكلو تعالى "اؿ"فييا سنجد الكصؼ المنزؿ منزلة فعمو مقترنا بالسابقة : الصكرة األكلى 

" سنادم تماثؿ التركيب اإل"أىميا  الظالـ"، ذلؾ أف الجممة (75/النساء() ربنا أخرجنا مف ىذه القرية الظالـً أىٍىمييا
كىذا ". التي" المكافئة دالليا( اؿ)جاء مقترنا بالسابقة " الظالـ(" اسـ الفاعؿ)ألف الكصؼ " أٍىميياالتي  يىٍظًمـ 

الكصؼ مع  مرفكعو، أم الجممة المضارعية في محؿ جر مؤدية كظيفة النعت لممنعكت المعرفة المجركر 
 .(83)كىي تفيد الذـ " . القرية"

كنقؼ عمى . ناصبا المفعكؿ بو " اؿ"ييا يككف الكصؼ المؤدم كظيفة النعت المقترف بالسابقة ف: الصكرة الثانية 
( كيعذب المنافقيف ك المنافقات ك المشركيف كالمشركات الظانيف باهلل ظف السكء: ) مثاؿ لو في قكلو تعالى

 ( 6/الفتح )
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 ".الذيف يىظينكف ظف السكء"كبنيتو العميقة . لكقكعو مكقع النعت" ظف"ا لذم نصب  المفعكؿ بو "الظانيف"كىك 
 :صكر الكصؼ المؤدم كظيفة الحاؿ  –4

ميف المسجد :)ففي اآلية الكريمة. فييا سنجد أف المسند في ىذه الجممة المضارعية كصفا تنزؿ منزلة فعمو لىتىٍدخي
قد كرد " مقيف رؤكسكـمح"يسجؿ أف الحاؿ (. 27/الفتح() الحراـ إف شاء اهلل آمنيف محمقيف رؤكسكـ كمقصريف

مككنة " يحمقكف"كبنيتو العميقة . الذم ىك بمنزلة الفعؿ" محمقيف( "اسـ الفاعؿ)جممة مضارعية، ًقكامييا الكصؼ 
، كالمفعكؿ بو "أنتـ"، أم (كاك الجماعة)مف مسند ممثبل في الفعؿ المضارع، كمسند إليو ممثبل في الفاعؿ 

 ".كـ" المتصؿ بو المضاؼ إليو المتمثؿ في الضمير" رؤكس"
( كالنخؿ كالزرع مختمفنا أيكيميوي )كقد يأتي ىذا الكصؼ النكرة منكنا كما ىي الحاؿ في قكلو تعالى 

كالبنية . ألنيا مؤدية كظيفة الحاؿ" كيميوأ"ىي كصؼ قد رفعت الفاعؿ " مختمفا"، حيث إف كممة (141/األنعاـ)
 ".يختمؼ أيكيميو"مرفكعو ىي  العميقة لمكصؼ مع

 :  الكصؼ المؤدم كظيفة المفعكؿ بو الثاني-5
، ذلؾ أف الكصؼ (47/إبراىيـ ()فال تحسبف اهلل ميٍخًمؼى كعده ريسيمىو)نقؼ عمى مثاؿ لو في قكلو تعالى 

المجركر " هكعد"، كما أنو في البنية العميقة نصب المفعكؿ بو األكؿ  "رسمو"قد نصب المفعكؿ بو الثاني"مخمؼ"
لككنو مؤديا كظيفة المفعكؿ بو " مخمفا"لفظا عمى الرغـ مف تجرده مف التنكيف المنكم ذىنا، حيث إف بنيتو العميقة 

 ".يخمؼ كعدىه رسمىو"كالبنية العميقة لو مع معمكليو ىي ". تحسبف"الثاني لمفعؿ الناسخ 
 :صكر الكصؼ المؤدم كظيفة المنادل -6

 :مف البحر الكامؿ " يحيى الغزاؿ"ؿ الشاعر نقؼ عمى مثاؿ ليا في قك 
كؿ            كىمىؼه ًبًيف ميكى د اٍلغىكىاًني ظمة        فىفيؤىاديه ي يا راجيا كي

(84) 
د الغكاني"نصب المفعكؿ بو "  راجيا"إذ إف الكصؼ  ك بنيتو . لككنو مؤديا كظيفة المنادم الشبيو بالمضاؼ" كي

د "العميقة ىي   ". الغكانيمىٍف يىٍرجيك كي
 : صكر الكصؼ المؤدم كظيفة االسـ المجركر  -7

ـٍ ) نقؼ عمى مثاؿ ليا في قكلو تعالى   (إنما الصدقات لمفقراء كالمساكيف كالعامميف عمييا ك المؤلفة قيمكبييي
الفاعؿ قد رفع نائب " الذيف" المكافئة دالليا"اؿ" المقترف بالسابقة "المؤلفة "، إذ إف اسـ المفعكؿ (60/التكبة )
 ". الذيف تيؤىلىؼ قمكبييـ"كالبنية العميقة لو مع معمكلو ىي ". لمفقراء" ، كىك اسـ مجركر ألنو معطكؼ عمى "قمكبيـ"

ـٍ ًباألىٍخسىًريفى )كنقدـ لو الكصؼ الكارد في قكلو تعالى . كقد يككف الكصؼ اسـ تفضيؿ قيٍؿ ىىٍؿ نينىبّْئيكي
. التي تعرب تمييزا" أعماال"الذم نصب كممة ( الباء)المجركر بحرؼ الجر" األخسريف"، كىك(103/الكيؼ()أٍعمىاالن 
فإذا ثنيت أك جمعت فأثبت النكف : "المثبتة فيو النكف" أؿ"عف ىذا الكصؼ المقترف بالسابقة " سيبكيو"كقد قاؿ

، كىما الحسناًف الكجكه: فميس إال النصب، كذلؾ قكليـ  .(85)"ىـ الطيبكف األخيارى
 
 :خاتمػة

 :انتيى المقاؿ إلى النتائج اآلتية 
إذا كاف بعضيـ يتعامؿ مع المشتقات الخمسة التي يصطمح عمييا بالكصؼ معاممة األسماء الحقيقية، سكاء -1



 2132 سبتمبر -13عدد                                                                  اللغات والثقـافة واآلدابفي  التواصل  

128 

 

أعممت أـ لـ تعمؿ، فإف ىذا المقاؿ يخرج تمؾ المشتقات مف دائرة االسمية، كيدخميا في دائرة الفعمية فقط حيف 
 .عمميا عمميااتصافيا بصفات أفعاليا، ك 

. إف الكصؼ العامؿ ىك كحده الذم يتمتع بالداللة الزمنية، سكاء أكانت لمحاؿ، أـ لبلستقباؿ، أـ لمماضي -2
" عمر ناجح"فالجممة . بينما يسجؿ أف ىذه المشتقات حيف عدـ إعماليا، فإف داللتيا تقتصر عمى الحدكث كالثبكت

كيًضع ًلييٍثبىتى بو النجاح لعمر مف غير أف يقتضي ىذا " ناجح"، ألف الخبر"عمر ناجح أخكه"ال تكافئ الجممة 
ع ليقتضي تىٍزًجية فعؿ النجاح، كض" ناجح أخكه"أما  في الجممة الثانية فنجد الخبر . النجاح تجدده شيئا بعد شيء

ٍعؿ معناه يتجدد شيئا فشيئا كما بيف ذلؾ إماـ الببلغة ك  ينجح " ة ألنو مكافئ لمجمم" عبد القاىر الجرجاني"جى
 ".أخكه
النكف التي )الكصؼ الذم  يعتمد عمى نفي أك استفياـ إنما ىك الكصؼ النكرة المنكف أك المقترف بالبلحقة  -3

كأف ىذا االعتماد استحساني، كليس عمى سبيؿ . الذم يؤدم كظيفة المبتدأ( لممثنى أك لجمع المذكر السالـ
الست األخرل المتمثمة في الخبر، كالنعت، كالحاؿ كالمفعكؿ أما الكصؼ الذم يؤدم الكظائؼ النحكية . الكجكب

بو لمناسخ، كالمنادل الشبيو بالمضاؼ، كاالسـ المجركر فبل يقتضى اعتمادا كما ذىب إلى ذلؾ بعضيـ ممف 
سكاء أكاف ىذا الكصؼ نكرة، . شر ميمىزؽ، كرأكا أنو في حاجة مسيسة إلى نفي أك استفياـ" سيبكيو"مزقكا نظرات 

 . كمتصرفاتيا" الذم"المكافئة نحكيا الكحدة المغكية " اؿ"رتبطا بالسابقة أـ م
المضاؼ إلى ( النكف التي لجمع المذكرأك المثنى)الكصؼ المجرد مف التنكيف أك البلحقة المكافئة لو نحكيا  -4

ف ىك إال حذؼ المعرفة قد يظؿ مؤديا  عمؿ فعمو مف نصبو المفعكؿ بو، ألف حذؼ ذلؾ التنكيف أك تمؾ النكف إ
كاالسـ المجركر بعده المعرب مضافا إليو ىك مجركر لفظا، منصكب محبل في . في المفظ كفي البنية السطحية

كأساس ذلؾ أف تمؾ اإلضافة إف ىي إال إضافةه لفظية شكمية، ال يكتسب مف كرائيا الكصؼ النكرة . بنيتو العميقة
 .المضاؼ تخصيصا كال تعريفا

زمنية االبتدائية التي لمكصؼ العامؿ عمؿ فعمو لئف كانت في غالبيتيا داللة عمى بخصكص الداللة ال -5
الحاضر أك المستقبؿ، فإف السياؽ ىك الذم يممؾ القكؿ الفصؿ في تحديد الداللة الزمنية النيائية، كقد يخرجيا إلى 

 .الماضي 
ٍمؿ المشتق -6 اسـ المفعكؿ كالصفة )ات األربعة حضكر نظرية الحمؿ بقكة، تبدل ذلؾ بشكؿ الفت لمنظر في حى

عمى اسـ الفاعؿ  المحمكؿ ىك اآلخر عمى فعمو المضارع الجارم مجراه، (المشبية كصيغ المبالغة كاسـ التفضيؿ
 .ك لكف حضكر ىذا الحمؿ  ييٍعتىد بو فقط  في ىذه المشتقات حيف عىمىًميا عمؿ أفعاليا 

عمى أدائيا كؿ مشتؽ مف المشتقات الخمسة التي تسمى الكصؼ، إف كظيفة المبتدأ ىي الكظيفة التي يىٍقكىل  -7
أما الكظائؼ النحكية الست األخرل المشار إلييا آنفا فبل . كىي الكظيفة التي تككف بنيتيا العميقة فعبل مضارعيا

ممة كالبنية العميقة لمكصؼ فييا ىي ج. يقكل عمى أدائيا كؿ كصؼ مف المشتقات السالفة الذكر سكل اسـ الفاعؿ
 .مضارعية، كقميبل ماتككف ماضكية 
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 .1/164ينظر الكتاب،. أم مف الفعؿ، الف سيبكيو سمى المصدر فعبل ك حدثا -28 
 .1/201االستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية،  -29
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 .2،312االستراباذم، شرح الكافية، -34
 . 1/151الفارسي أبك الحسف، -35
 .1/164سيبكيو، الكتاب،  -36
 .1/168المرجع نفسو، -37

38- Voir Martinet  A :.Element de Linguistique generale ,Colin,Paris.1970.P15 . 

 .1/181الكتاب،  سيبكيو، -39
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 . 1/226االستراباذم، شرح الكافية، -50
 . 1/226ابف مالؾ ،شرح التسييؿ، -51
 . 1/274ينظرا لمرجع نفسو،  -52
 . 53،ص1979، 1ينظر العكبرم أبك البقاء إمبلء ما مف بو، دار الكتب العممية، بيركت،ط -53
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 .؟"ىؿ أكبر خديجة مف عائشة" ك
 .2002،4/71محمد بف إسماعيؿ البخارم أبك عبد اهلل، صحيح البخارم، دار ايف كثير، دمشؽ، بيركت، -55
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 .1/35 ـ1966

يعرب نائب فاعؿ السـ المفعكؿ سد مسد الخبر، مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة المقدرة عمى األلؼ عمى لغة " أخاؾ  -57 
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66-Martinet A :.Element de Linguistique generale  , P15. 
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 قراءة جديدة  في تنميط  أحمد المتككؿ:  البؤرة في نظرية النحك الكظيفي 

 سعيدة زيغد .د
 كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية

 عنابة -باجي مختار  جامعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ك تنتظـ كفؽ مستكيات ثبلثة . (1)تكتسي الكظائؼ في نظرية النحك الكظيفي أىمية بالغة  في الكصؼ المساني

 : ىي
 .المنفذ، كالمتقبؿ، كاليدؼ، كالزماف، كالمكاف، كغيرىا : الكظائؼ الداللية، كىي( أ ) 
 . (2)الفاعؿ، كالمفعكؿ : الكظائؼ التركيبية، كىي( ب)
 . المنادل، المبتدأ، كالذيؿ، كالمحكر، كالبؤرة : الكظائؼ التداكلية، كىي( ج)

كتسند الكظيفة التركيبية لممككف الذم يحدد الكجية . الكاقعةتسند الكظيفة الداللية لممككف كفقا لدكره في تحديد 
 . كأما  الكظيفة التداكلية  فإسنادىا يرتبط بالمقاـ .  التي تقدـ منيا  الكاقعة

تتميز الكظائؼ التداكلية بككف إسنادىا مرتبط بالمكقؼ التكاصمي كبالتحديد بعبلقة التخابر بيف المتكمـ 
المحكر : كظائؼ تداكلية داخمية تنتمي إلى  الحمؿ ك ىي: ائيا لمحمؿ صنفيف ىماكالمخاطب، ك تصنؼ كفؽ انتم

 ". البؤرة"كتيمنا في ىذه الكرقة .  ككظائؼ تداكلية خارجية تقع خارج الحمؿ كىي المبتدأ، كالمنادل،  كالذيؿ. كالبؤرة
اقتراحا لتنميط "  بنية الخطاب : قضايا  المغة العربية في المسانيات الكظيفية " قدـ  أحمد المتككؿ في كتابو 

غير اننا نتساءؿ عف مدل كفاية ىذا التنميط مف حيث .  البؤرة   حيث قاـ  بالتمييز بيف عدد مف األنماط الفرعية
 :ما يمي  

 مراعاتو لمطبقات المقامية لمبؤرة المحددة في نظرية النحك الكظيفي  -

 ممخص
ىذا المقاؿ قراءة جديدة لتنميط البؤرة عند أحمد  يعدٌ 

المتككؿ في إطار نظرية النحك الكظيفي؛ كىدفو 
مراجعة ىذا التنميط كتمحيصو لمكقكؼ عمى مدل 
كفايتو ك يتناكؿ مفيكـ البؤرة في أدبيات ىذه النظرية، 

كيحاكؿ تقديـ . كما يعرض تنميط أحمد المتككؿ ليا
ميط كفؽ ثبلثة بعض المبلحظات عمى ىذا التن

الترتيب، كالتجانس، كمكافقة مقامات :  معايير، ك ىي
كبناء عمى .  البؤرة المحددة في نظرية النحك الكظيفي

ىذه المراجعة يقترح بعض التعديبلت عميو ليككف أكثر 
 . كفاية

 

Abstract   

The present paper revises the typology 

of the pragmatic function 'Focus' in the 

frame of Functional Grammar. It deals 

with Moutaouakil's proposition. The 

study attempts to shed light on this 

typology using three main criteria: 

order, homogeneity, and adequacy to 

Focus’ situations. It finds out that this 

typology still needs to be adjusted to 

those criteria. The study therefore, 

suggests improvement which will lead 

to a new version to this typology. 
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 مراعاتو لتجانس األنماط الفرعية   -

  ترتيب األنماط -
 : مفيـك البؤرة  في نظرية النحك الكظيفي -1

يعرؼ  أحمد المتككؿ  البؤرة، كما ىك  السائد في نظرية النحك الكظيفي، عمى أساس اقتراح سيمكف ديؾ 
(Simon Dik  )  االكثر بركزا يحمؿ المعمكمة األىـ ك  الذمالذم  يعرفيا بأنيا  الكظيفة التي تسند إلى المككف 

كالتي تتعمؽ  في مكقؼ تكاصمي معيف كالذم يعتقد المتكمـ أنيا أحرل بأف تدرج في مخزكف معمكمات المخاطب 
؛  كيرل  أحمد المتككؿ أف  المعمكمات البؤرية  تنتمي (3)بالتغييرات التي ينكم إحداثيا في معمكمات المخاطب 

؛ حيث إف  ىذه  التغييرات التي ينكم (4)طبإلى الحيز الذم يشكؿ الفرؽ بيف مخزكف المتكمـ كمخزكف المخا
المعمكمات غير  لىالمتكمـ  إحداثيا ال تخرج عف الفارؽ بيف معمكماتو كمعمكمات المخاطب،  كعميو تنتمي البؤرة إ

 . المشتركة بيف المتكمـ كالمخاطب 

   :البؤرةتنميط -2

ففي المرحمة األكلى، أم مع مؤلؼ .  الفرعيةيميز في البؤرة  كفؽ الكضع التخابرم بيف عدد مف األنماط 
 لىاقترح سيمكف ديؾ كظيفة بؤرة كاحدة تسند إ  1791الذم نشر سنة "  دراسات في النحك الكظيفي"سيمكف ديؾ 

أسندت كظيفة البؤرة كعميو . (5)المككف الحامؿ لممعمكمة الجديدة أم المعمكمة غير المدرجة في مخزكف المخاطب 
 .الجديدة  لحامؿ لممعمكمة ا  لمككفلمجممة أك ا الكظيفي األكؿفي نمكذج النحك 

كاحد لمبؤرة ال يكفي لرصد خصائص كؿ التراكيب البؤرية   اغير أف أحمد المتككؿ قد استدؿ الحقا أف نمط
بؿ يتعدل إلى  الفرؽ بيف مخزكني المتكمـ كالمخاطب ال ينحصر في المعمكمة الجديدة مستندا إلى ككف  

كعميو  صار يميز بيف بؤرة الجديد  التي تكافؽ المعمكمات األكلى ككبؤرة . (6)نيماغير المتطابقة بي المعمكمات
 .المقابمة  كتكافؽ النمط اآلخر مف المعمكمات 

 :بؤرة الجديد  2-1
البؤرة المسندة إلى المككف الحامؿ لممعمكمة التي يجيميا " في حسب تحديد سيمكف ديؾ  تتمثؿ بؤرة الجديد

 .(7)("  المعمكمة التي ال تدخؿ في القاسـ اإلخبارم المشترؾ بيف المتكمـ كالمخاطب) المخاطب

 . كعميو تتعمؽ بؤرة الجديد بمعمكمة ال يممكيا المخاطب

كيرل أحمد المتككؿ  في ما بعد ضركرة التمييز داخؿ  بؤرة الجديد بيف كظيفتيف فرعيتيف ىما  بؤرة الطمب 
معمكمات : نظرية النحك الكظيفي بيف نمطيف مف المعمكمات الجديدة ىما في صار يميزبيذا  ك (1)كبؤرة التتميـ 

عميو صاريميز بيف نمطيف في ك  يطمب المتكمـ معرفتيا كمعمكمات أخرل يضيفيا المتكمـ إلى مخزكف المستمع
 . بؤرة الجديد ىما بؤرة الطمب كبؤرة التتميـ

فيما " ماذا"المككف  المتكمـ مثؿتسند لممككف الحامؿ لممعمكمة التي ال تتكفر في مخزكف ك  :الطمببؤرة  -أ
 :يمي
 ماذا حدث ؟ : أ
 كتسند لممككف الحامؿ لممعمكمة التي ال تتكفر في مخزكف المخاطب  :التتميـبؤرة  -ب

 :السابؽفي العبارة التالية باعتبارىا جكابا عف السؤاؿ " ال شيء" مثؿ 
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 ال شيء: ب
 :بؤرة المقابمة  2 -2 

يذىب أحمد  المتككؿ إلى أف بؤرة المقابمة تسند إلى العنصر الذم  يقابؿ، بشكؿ مف األشكاؿ، معمكمة يجيميا 
ما يمكف اف يضيفو المتكمـ إلى مخزكف المخاطب ليس معمكمات جديدة ال يممكيا المخاطب فحسب . "المخاطب

عمكمات في مخزكف المخاطب يعدىا المتكمـ مستكجبة لمتعديؿ بؿ كذلؾ معمكمات تعدؿ أك تصحح أك تعكض م
كعميو يشمؿ التقابؿ بيف المخزكف التداكلي لممتكمـ كالمخزكف التداكلي لممخاطب   .(7)" أكالتصحيح أك التعديؿ 

  .يا أك تعكيض يا،معمكمة المستمع أك تعديم تصحيح:  العمميات التالية 
بؤرة الجحكد، : غير اف المتككؿ  يفصؿ في ىذه االشكاؿ ك يقترح التمييز في بؤرة المقابمة  بيف االنماط التالية

 : (11)كىذا كما يمي  . كبؤرة التعكيض، كبؤرة التكسيع،  كبؤرة الحصر، ك بؤرة االنتقاء
،  كترد عامة متكمـ غير كاردةتسند لممككف الحامؿ لمعمكمة في مخزكف المخاطب يراىا ال:   بؤرة الجحكد -أ

 :في سيمؽ النفي مثؿ 
 ذىب خالد إلى تطكاف : أ‘

 " (تطكاف"بنبر )لـ يذىب خالد إلى تطكاف : ب
:" كتسند لممككف الحامؿ لممعمكمة التي تعكض المعمكمة التي  يراىا المتكمـ غير كاردة مثؿ  : بؤرة التعكيض -ب

 :  في المحاكرة التالية " باريس
 خالد في لندف   يقطف:  أ
 بؿ يقطف في باريس: ب
تسند بؤرة التكسيع إلى المككف الحامؿ لممعمكمة التي يضيفيا المتكمـ ليكمؿ بيا  معمكمة : بؤرة التكسيع  -ج

 :في الجممة التالية " طنجة" كمثالو  . المخاطب التي يعدىا المتكمـ  ناقصة 

 ال، لـ يذىب خالد إلى تطكاف فحسب بؿ كذلؾ إلى طنجة 
 : مثؿ. عندما يضـ مخزكف المخاطب معمكمة كاردة كمعمكمة يعدىا المتكمـ غير كاردةكتككف   رحصالبؤرة  -د

 ال لـ يذىب خالد إلى تطكاف كطنجة بؿ إلى طنجة فقط  - أ

 ال ، لـ يذىب خالد  إال إلى طنجة   - ب

 ال ، إنما ذىب خالد إلى طنجة  - ت

تسند إلى المككف الذم يحمؿ معمكمة ينتقييا المتكمـ مف بيف مجمكعة مف المعمكمات يتردد :  نتقاءاال بؤرة  -ق
 :في التالي " الرباط " المخاطب في أييا كارد  مثؿ 

 إلى طنجة ذىب خالد أـ إلى تطكاف أـ إلى الرباط ؟ -أ

 .ذىب خالد إلى الرباط -ب
 :   (11) كيكضح المخطط المكالي ىذه األنماط 
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 أنماط البؤرة في نظرية النحك الكظيفي( :  1)المخطط 

 
 :البؤرة في الجمؿ االستفيامية  -3

. يميز أحمد المتككؿ بيف بؤرتي الجديد كالمقابمة مف حيث  اختبلؼ الطبقات المقامية التي تطابؽ  كؿ منيما
 :  (12)كما يمي

    :التالييف المشتممة عمى المقاميف 
 ( 1ط ؽ )تطابؽ بؤرة الجديد  الطبقة المقامية         

 يعتقد المتكمـ اف المخاطب يجيؿ المعمكمة التي يقصد المتكمـ تقديميا لو ( : 1مقاـ )
  .إياىايجيؿ المتكمـ المعمكمة التي يطمب مف المخاطب إعطاؤه (:  2مقاـ )

 ( 3ط ؽ )، ك ( 2ط ؽ )يف كتطابؽ بؤرة المقابمة طبقتيف مقاميت       
 :، كتحكم مقاميف ىما (2ط ؽ )
ينتقي المتكمـ لممخاطب منيا المعمكمة التي يعتبرىا .  يتكفر المخاطب عمى مجمكعة معمكمات(:  1مقاـ )
 . كاردة 
مكمة الكاردة يطمب مف المخاطب أف ينتقي لو المع .المعمكماتيتكفر المتكمـ عمى مجمكعة مف (:  2مقاـ )

 ( 3ؽ ط)
  .المخاطبيصحح المتكمـ معمكمة . يتكفر المخاطب عمى المعمكمة التي يعتبرىا المتكمـ معمكمة غير كاردة

:التمييز في ىذه المقامات بيف مقامات إخبار كمقامات استفياـ كما يمي  عامة يمكفكبصفة    

 البؤرة

 تؤرج جذيذ
 بؤرة مقابمة 

تؤرج 

 طلة 

تؤرج 

تؤرج  تتوين 

 جحود
تؤ رج 

 توسيع 

تؤرج 

 تعويط

تؤرج 

 حصر

بؤرة 
 انتقاء



 2132 سبتمبر -13عدد                                                                  اللغات والثقـافة واآلدابفي  التواصل  

138 

 

 
      

 تصنيؼ مقامات البؤرة  في نظرية النحك الكظيفي(:  2)المخطط 

األكؿ يأتي مع بؤرة  .  2مقاـ :  2،  ك  ط ؽ 2مقاـ :  1ط ؽ  :ىما استفيامييف لمبؤرةكعميو فإف ثمة مقاميف 
 .الجديد، كأما اآلخر فخاص ببؤرة المقابمة

د المتككؿ الحقا في  ىذيف المقاميف حيث يرل أف البؤرة  سكاء أكانت بؤرة  الجديد أـ بؤرة يفصؿ أحم        
:في حالة االستفياـ؛ حيث تطابؽ بؤرة الجديد الطبقة المقامية المكالية  كىي  (13)المقابمة  تتميز بطبقة مقامية  

 يجيؿ المتكمـ معمكمة ما  -

 يطمب المتكمـ مف المخاطب إعطاؤه إياىا  -

: كتطابؽ بؤرة المقابمة الطبقة المقامية المحددة كما يمي   
 (معمكمة ف ...2، معمكمة 1معمكمة )لدل المتكمـ مجمكعة مف المعمكمات  -

 يتردد المتكمـ في تعييف المعمكمة الكاردة  -

 يطمب المتكمـ مف المخاطب تعييف المعمكمة الكاردة  -

 : عيف مف الطمب  ىما كعميو يتعمؽ مقاـ االستفياـ   لمبؤرة  بنك       

 . يطمب المتكمـ مف المخاطب في الطبقة األكلى أم مع بؤرة الجديد إعطاؤه المعمكمة التي يجيميا" -
يطمب المتكمـ مف المخاطب في الطبقة الثانية، أم في حالة بؤرة المقابمة تعييف المعمكمة الكاردة المتردد " -
 .           حكليا

عمى أف  "  ىؿ"مى تفريؽ النحاة القدامى بيف االستفياـ باليمزة كاالستفياـ ب كيستدؿ أحمد المتككؿ  بناء ع
 :البؤرة في الجمؿ االستفيامية يحكميا النسؽ التالي  

 مقامات البؤرة

 مقامات استفياـ مقامات إخبار

بؤرة 
 جديد 

بؤرة 
 مقابمة 

 بؤرة مقابمة  بؤرة جديد 
 

  1مقا:  1ط ؽ 
 1 مقا:  2ط ؽ        

  
3ط ؽ   

مقاـ :  2ط ؽ 
2 

2مقاـ :  1ط ؽ   
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كما ىك . كأسماء االستفياـ، في حيف أف بؤرة المقابمة تأتي مع  اليمزة" ىؿ"بؤرة الجديد تأتي مع أداة االستفياـ 
 :التاليتيف بالترتيب الحاؿ في الجممتيف 

 ؟ (أـ عمرا )أ زيدا قابمت اليـك 
 ىؿ عاد زيد مف السفر ؟

مع بؤرة المقابمة  " ىؿ " غير أنو ينبو إلى أف ىذا النسؽ ليس مطردا بؿ يمكف أف يختؿ؛ حيث يمكف أف تاتي 
 : (14)كعندىا يؤدم التنغيـ دكرا ميما 

 ىؿ زرت أخاؾ أـ ال ؟                " مثبل 
 :مف مقامات البؤرة  إلى أنماطيا الفرعية  -4

ذكرنا سابقا بيف نمطيف أساسييف لمبؤرة ىما بؤرة الجديد كبؤرة المقابمة كيميز في بؤرة  المتككؿ كمايميز أحمد 
كبؤرة الجديد بيف بؤرة الطمب كبؤرة التتميـ، كيميز في بؤرة المقابمة بيف بؤرة االنتقاء كبؤرة الحصر، كبؤرة التكسيع 

كأما أنماط . غير أننا نبلحظ أف بؤرة الجديد بنمطييا تكافؽ مقامي االستفياـ كاإلخبار. ك بؤرة الجحكد التعكيض
كفؽ مقامي اإلخبار كاالستفياـ  ىذه األنماطعمى مقاـ اإلخبار؛ حيث يمكف التمثيؿ لتصنيؼ  المقابمة فتقتصربؤرة 
 :يميكما 

 
 

 تكزيع مقامات البؤرة  عمى أنماط البؤرة(:  3)المخطط 
            

إف غياب بؤرة استفياـ لبؤرة المقابمة في ىذا التنميط  يجعمو ال يكافؽ مقامي االستفياـ   لمبؤرة ك المذككرة 
سابقا؛  كما ال يتكافؽ أيضا مع عد  االستفياـ أىـ مقامات البؤرة  بصفة عامة كبؤرة المقابمة بخاصة؛ كمما يزكي 

ركائز التي  يستعمميا  أحمد المتككؿ  لمتمييز بيف بؤرتي يعد مف أىـ ال" سؤاؿ جكاب " ىذه األىمية  أف رائز 

 بؤرة جديد 
 بؤرة مقابمة 

مقاـ 
 استفياـ 

مقامات 
 إخبار

    مقامات مقاـ استفياـ 
   إخبار 

بؤرة طمب 
   بؤرة تتميـ         

جحود / تؤرج انتقاء

/ توسيع . تعويط/  

 ؟ حصر 

 مقامات البؤرة            
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؛ إذ أف ما يقدمو المتكمـ مف  (15)الجديد كالمقابمة، كما  أف االستفياـ مكجكد في كؿ مف الطبقتيف المقاميتيف لمبؤرة 
عمى معمكمات يككف بناء عمى طمب المخاطب حيث يصرح بالمعمكمة التي يجيميا أك المتردد حكليا، أك بناء 

تقدير المتكمـ ليذا الطمب أم أنو  يقدـ المعمكمة الجديدة  لممخاطب كفقا لتكقعاتو عف المعمكمات التي يجيميا 
 . كليس كفقا لطمب صريح مف المخاطب . المخاطب 

فبناء  عمى  قكؿ .  كتتكافؽ أىمية  االستفياـ  في مقامات البؤرة مع ككف الحكار ىك المقاـ األصمي لمخطاب
الذم  يرجح ككف كؿ عبارة لغكية ىي حكارية ليا باث كمستقبؿ يرل  جدير أف  النص  J. Hinds))دس جكف ىن

؛  حيث يحمؿ المؤلؼ مجمكعة مف ( 16)السردم يندرج في نمكذج التفاعؿ المغكل لنظرية النحك الكظيفي 
غير أف ىذه التغييرات ليست المعمكمات التداكلية  فيقـك بتأليؼ النص إلحداث تغييرات في معمكمات القارئ؛ 
كعميو تككف البؤرة في النص . منعزلة عف القارئ بؿ  يمكف تقديرىا  بككنيا إجابة عف أسئمة ضمنية لمقارئ

 .السردم إجابة عف اسئمة ضمنية لمقارئ 
إذ  .ة كمما يدعـ  أىمية النمط االستفيامي لبؤرة المقابمة ىذا أف أحمد المتككؿ نفسو قد  درسو في مراحؿ سابق
بؤرة " أشار إلى  أف  بؤرة المقابمة تسند في الجمؿ االستفيامية لمعبارة اتي يتردد المتكمـ في كركدىا  مطمقا عمييا  

 :في الجمؿ اآلتية" فاس"، "خالد"، "زيد: " مثؿ.  (19")"تخيير

 أ زيد قابؿ عمرك ؟
 أ خالد ا أعطيت الحقيبة ؟
 أ إلى فاس ذىب خالد ؟ 

أنماطيا الفرعية  -في رأينا –اليمكف أف يغفؿ  –بخاصة بؤرة المقابمة –ميط الكافي لمبؤرة كعميو، فإف التن
كنعتبر  أف غيابيا  في تنميط المتككؿ األخير قد حدث سيكا يمكف تبلفيو باقتراح بؤرة . الكاردة مع االستفياـ

       .     التخيير في أنماط بؤرة المقابمة 

 :تجانس األنماط   -5
بؤرة الجحكد،  بؤرة التعكيض ، بؤرة الحصر، بؤرة : تشمؿ بؤرة المقابمة  عند أحمد المتككؿ ستة أنماط ىي 

كيكافؽ ىا التفريع لبؤرة المقابمة  تحديدىا األكؿ بككنيا تسند إلى المككف .  التكسيع، بؤرة التخيير، بؤرة االنتقاء
غير أننا نتساءؿ . المعمكمة التي ينكر المخاطب كركدىا الحامؿ لممعمكمة التي يشؾ المخاطب في كركدىا أك في

 عف طبيعة العبلقة التي تربط بينيا كىؿ ىي مف نمط كاحد ؟ 

كمثؿ  ليما . (11)أشار المتككؿ إلى أنو كيغمب تكارد  بؤرة الجحكد كبؤرة التعكيض حيث تكمؿ الثانية األكلى 
 : في  الجممة "  طنجة" ك " تطكاف " ب  

 ب خالد إلى تطكاف بؿ ذىب إلى طنجة ال، لـ يذى

" . التكميؿ " كعميو تربط بؤرة التعكيض ببؤرة الجحكد عبلقة خاصة تميزىا عف االنماط األخرل تتمثؿ في 
 .ككأف األكلى  تخٍطئ معمكمة المخاطب كاألخرل تبدليا بالمعمكمة الصحيحة 

الحصر كالتكسيع  ترد في سياؽ نفي اعتقاد نبلحظ مف األمثمة التي قدميا أحمد المتككؿ اف كبل مف بؤرتي 
؛ فبؤرة الحصر ىي  رد  فعؿ عف  ما يعتقده المتكمـ عف اتساع " ال" عند المتمقي؛ حيث يستعمؿ  المتككؿ 

لممعمكمة عند ( تضييؽ )كبؤرة التكسيع ىي رد فعؿ عما يعتقده المتكمـ مف حصر. المعمكمة عند المخاطب
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كقد يككف ضمنيا كما  . اطب صراحة كما في األمثمة التي قدميا أحمد المتككؿالمخاطب، كالذم قد يذكره المخ
 :ىك الحاؿ في المحاكرة التالية 

 ... كأم حرج اف أخبر يمميخا بيذا ؟ إال أف أككف ذكرت قمبؾ يا مشمينيا : مرنكش
؟ أ  مكيدة  كيؼ عرؼ الممؾ سركما: معذرة يا مكالم إ أنا لـ أطمب العمـ إال بأمر كاحد : يمميخيا 

 (11)؟أككشاية؟
المخاطب،   المتكمـ لمعمكمةبؤرتي الحصر كالتكسيع في ككنيما ترصداف كفؽ تكسيع أك تضييؽ  كعميو تشترؾ

 .كاحدكال شؾ في أف عمميتي التكسيع كالتضييؽ يخضعاف لمعيار 
فأما بؤرتي التخيير كاالنتقاء فترتبطاف مف حيث إف االنتقاء ىك إجابة عف التخيير فاألكؿ بؤرة استفياـ كاآلخر 

 :بؤرة إخبار مثمما ىك الحاؿ في المحاكرة المكالية 
 أحمـ  ىذا حقا أـ يقظة؟إ: )...( مرنكش
 (22)بؿ حمـ أييا المسكيف : مشمينيا 

ـ كؿ مف المتكمـ كالمخاطب في حالة االستفياـ؛ حيث يصرح المتكمـ بجيمو ذلؾ أف كظيفة البؤرة تسند في كبل
كيقـك المخاطب بإمداده بالمعمكمة المطمكبة في الحالة . في حالة بؤرة جديد أك بشكو أك تردده في حالة بؤرة مقابمة

 . األكلى  اك بانتقاء االمعمكمة التي يراىا كاردة في الحالة الثانية 
ككذلؾ بالنسبة لبؤرتي . ض قريبة مف بؤرة الجحكد،  كبؤرة الحصر قريبة مف بؤرة التكسيعإذف بؤرة التعكي
 : ك يشكؿ  ىذا  التقارب  مجمكعة مف الثنائيات النمطية ىي .  االنتقاء كالتخيير

غير أف التنميط السابؽ ال يكضح عبلقة (  تكسيع/ حصر ) ، (انتقاء/ تخيير ) ، (تعكيض /  جحكد)  
 ...كىذا ما جعؿ االنماط الخمسة تبدك غير متجانسة .  التقارب بيف ىذه األنماط الفرعية

كمـ ككما كيبدك أف ىذه المجمكعات الثبلثة تقابؿ الحاالت الثبلثة لعدـ التطابؽ بيف معمكمتي المخاطب كالمت
 : ذكرىا المتككؿ كىي بالترتيب 

 كتشمؿ  بؤرة االنتقاء، كبؤرة التخيير :  حالة التصحيح

بؤرة الجحكد، ك بؤرة التعكيض، حيث يسعى المتكمـ إلى تغيير معمكمة المخاطب التي :  كتمثمو:   حالة التغيير
 . يراىا غير كاردة 

طب غير أنيا مكافقة جزئية،  فيك  يحصرىا أك يكسعيا  حيث يكافؽ  المتكمـ معمكمة المخا: حالة التعديؿ
 .بؤرة الحصر، التكسيع:  كتمثميا

 :ترتيب األنماط   -6
ك تكتسي  ىذه العبلقة أىمية . إسناد البؤرة كما ذكرنا سابقا بعبلقة التخابر بيف المشاركيف في الخطاب يرتبط

،  كتتمثؿ  حسب سيمكف ديؾ في أف كؿ مف (22)" نظرية اآلخر " بالغة في نظرية النحك الكظيفي، ك تعكد إلى
ثناء التكاصؿ  تساعد كؿ منيما في يمتمؾ فكرة مفصمة عف الطرؼ اآلخر أ( متكمـ، مخاطب ) طرفي الخطاب 

 . أداء دكره

 .(  23)سيمكف ديؾ  ليذه العبلقة بيف طرفي الخطاب بالرسـ المكاليمثؿ كقد 
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 التفاعؿ الكالمي في نظرية النحك الكظيفي(: 4)المخطط 

 
 ـ معمكمات أك مخزكف تداكلي : حيث 

اطب : خى   مخاًطب : خً , مخى
ًٌ )يمتمؾ  ًٌ ًٌ ًٌ ًٌ ًٌ ٌى )معمكمات عف ( ًخ ٌى ٌى ٌى تتمثؿ ( خ ً )معمكمات عف ( خ ى )كيمتمؾ  خً ( ـ خى )تتمثؿ في ( خى

، ك  ( ـ خ ً )إف لكؿ مف . خى ( ـ خ ً ):في  تمكف كؿ  خى دكرا ميـ  في إنجاح التكاصؿ المغكم؛ حيث ( ـ خ ً )خى
 .(23)مف المتخاطبيف مف تحديد  اعتقاده عف المعرفة المشتركة كالمعرفة غير المشتركة بينيما، كمع اآلخريف 

نقطتيف حديتيف  ( Thomas Givon)يأخذ ما يعتقده أك يتكقعو المتكمـ عف المخاطب حسب تكماس جيفكف 
 :  (24)يتكسطيما عدد مف الحاالت، كىما

 أم أف المخاطب يجيؿ المعمكمة التي يقدميا لو المتكمـ : الجيؿ -

   .حيث يتخذ المخاطب معارضة تامة: المعارضة -
.  حيث يقع بيف ىذيف الحديف حاالت كسطية  بعضيا يقترب إلى الجيؿ كبعضيا اآلخر ينحاز إلى المعارضة

 :ثؿ ليا كما يمي كنم
  معارضة × ........................................................×جيؿ                     

تسند بؤرة التتميـ  إلى معمكمة  يراىا المتكمـ جديدة فيي تكافؽ حالة الجيؿ عند تكماس جيفكف، كتسند  بؤرة 
. كيراىا المخاطب صحيحة،  كعميو فيي تكافؽ المعارضة المطمقةالجحكد  إلى المعمكمة التي يراىا المتكمـ خاطئة 

كأما  بؤرة االنتقاء كبؤرتي الحصر كالتكسيع فتكافؽ الحاالت الكسطية؛ حيث االختبلؼ فييا يككف جزئيا،  كلكف ما 
لكؿ ىك مكقع كؿ منميما مف الحديف؟  كتقتضي إلجابة عف ىذا السؤاؿ المقارنة بيف الكضعيتيف  التخابريتيف 

 .منيما 

تتعمؽ بؤرة التخيير كما ذكرنا سابقا  بمعمكمة يتردد فييا المخاطب، فيك يعمميا لكنو متردد حكليا فيطمب مف 
المتكمـ أف ينتقي لو المعمكمة الصحيحة، كفعبل  كيأتي دكر المتكمـ مع بؤرة االنتقاء ليخمصو مف ىذا التردد، كأما  

ناقصة أك زائدة  فيقـك  ندما  يعتقد المتكمـ أف معمكمة المخاطبكؿ مف بؤرتي الحصر كالتكسيع  فتأتي ع
 . بتعديميا

كعميو تتعمؽ بؤرة االنتقاء بتخميص المخاطب مف تردده، كأما كؿ مف بؤرتي الحصر كالتكسيع فتتعمؽ بتصحيح 
سة ا في انتظار دراذجزئي لمعمكمة المخاطب حيث بعضيا خاطئ، كمنو يمكف الحكـ نظريا عمى األقؿ، كى

مفصمة،  أف احتماؿ التقارب بيف المتكمـ كالمخاطب  يككف  أقكل مع بؤرة االنتقاء منو مع بؤرتي الحصر 
 . كالتكسيع 

 م خ  
 م خ   

خ  ( م خ  )  
خ  ( م خ  )  
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مف حيث درجة كنمط الفرؽ بيف معمكمات ( أم بؤر اإلخبار )بناء عمى ما سبؽ يمكف ترتيب أنماط البؤر 
 :ممية التالية المتكمـ كمعمكمات المخاطب حسب ما يتكقعو المتكمـ كفؽ الس

 . التعكيض/  بؤرة الجحكد   >بؤرتي الحصر كالتكسيع       >بؤرة االنتقاء    >بؤرة التتميـ      

حيث يزداد جيؿ المخاطب كمما اتجينا نحك اليميف ك ترتفع معارضتو كمما اتجينا نحك اليسار غير أف  تنميط 
بؿ يذكر بؤرة الجحكد بعد بؤرة التتميـ ثـ ينتقؿ إلى   أحمد المتككؿ الذم عرضناه سابقا  ال يكضح ىذه العبلقة

 . االنماط االخرل، كاألقرب أف تأتي بؤرة الجحكد في آخر القائمة
 

 :خاتمػة
قدـ أحمد المتككؿ تنميطا لمبؤرة في إطار نظرية النحك الكظيفي  كبالرغـ مف مزاياه  التي لـ يسمح المقاـ 

 :بذكرىا إال أنو يفتقر إلى ما يمي 
 حضكر مقاـ االستفياـ في حالة بؤرة المقابمة  -

 .تحديد العبلقة بيف األنماط الفرعية لبؤرة المقابمة   -

 . خضكع األنماط لترتيب معيف  -

 :كعميو كبناء عمى المعطيات السابقة نقترح ما يمي 
 إلى أنماط بؤرة المقابمة " بؤرة التخيير " إضافة  -

 جمع البؤر الفرعية المتقاربة مع بعضيا  -

 .تكضيح ترتيب األنماط  ككيؼ أنيا تعكس تدرج العبلقة التخابرية  -

ك بجمع البؤر المتقاربة مع بعضيا في  تنميط بؤرة المقابمة  يككف لنا ثبلثة أنماط  تكافؽ الحاالت      
 : الثبلثة؛  عمى اف يتـ تفرعيا الحقا إلى ستة أنماط كما يمي ىي 

 ء، كبؤرة التخيير كتشمؿ  بؤرة االنتقا:  بؤرة التصحيح -

حيث يسعى المتكمـ إلى تغيير معمكمة المخاطب  ؛بؤرة الجحكد، كبؤرة التعكيض: كتمثمو:  بؤرة التغيير -
 . التي يراىا غير كاردة

يكسعيا فيك يحصرىا أك .  حيث يكافؽ  المتكمـ معمكمة المخاطب غير أنيا مكافقة جزئية: بؤرة التعديؿ -
 . بؤرة الحصر، التكسيع:  كتمثميا

 : لمتنميط المقترح بالمخطط التالي   كبإضافة بؤرة التخيير كبمراعاة الترتيب المقترح يمكف التمثيؿ 
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 التنميط المقترح لمبؤرة في نظرية النحك الكظيفي( 5)المخطط 
 

 المراجع كالحكاشي

النحك "  تأسست نظرية النحك الكظيفي عمى يد المساني اليمندم سيمكف دؾ   كزمبلئو  أكاخر السبعينيات  مع كتاب دؾ -1
 الكظيفي 

 كالتطبيؽ بؿتقؼ عند حدكد النقؿ  المتككؿ لـالمغة العربية إلى أحمد المتككؿ، غير أف أبحاث  كيعكد الفضؿ في تطبيقيا عمى
 : ينظر عمى سبيؿ المثاؿ المؤلفات التالية ..تطكيرىاالعامميف عمى  مف أىـيعد  تجاكزتو حيث

 أحمد، المتككؿ
 .58دار الثقافة : الدار البيضاء . الكظائؼ التداكلية في المغة العربية    -

 .86دار الثقافة : الدار البيضاء . دراسات في نحك المغة العربية الكظيفي  -
 .1989منشكرات عكاظ : الرباط. مدخؿ نظرم: المسانيات الكظيفية  -
 . 1993. ت كمية اآلداب ك العمكـ اإلنسانيةمنشكرا:  الرباط. آفاؽ جديدة في نظرية الدخكؿ الكظيفي -
 .1995دار األماف، :  الرباط. البنية التحتية أك التمثيؿ الداللي التداكلي: قضايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية  -

 .2111. دار االماف ،الرباط.بنية الخطاب مف الجممة إلى النص:قضايا المغة العربية فى المسانيات الكظيفية   -
 S. Dik  :   

Functional Grammar . North-Halland, Amsterdam, 1978 .-  

Studies in Functional Grammar. London:  Academ Prress, 1980 .-  

Advances in Functional Grammar, Holland / U S A: . Foris Publication,  1983.-  

- The Theory of Functional Grammar. Part 1 The structure of The clause. : Holland:  Foris 

Publications,  1989. 

: The Theory of Functionnal Grammar. Part 2 Complex and Derived Constructions, (Edited by 

Kees Hengeveld) Berlin: Mouton de Gruyter, 1997b. 

 

 الثؤرج

 تؤرج هقاتلح           تؤرج جذيذ

 تؤرج تتوين  تؤرج طلة        
تؤرج 

 تخيير
تؤ رج 

 انتقاء 

 تؤرج

  حصر

تؤرج 

 توسيع

 تؤرج

 جحود 

 تؤرج تصحيح
 تؤرج تغيير تؤرج تعذيل 

تؤرج  

 تعويط
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النحك الكظيفي عنو في النحك القديـ ففي النحك الكظيفي يدؿ كؿ منيما عمى تختمؼ كظيفتي الفاعؿ كالمفعكؿ في نظرية -2
ينظر عمى سبيؿ .  الكجية التي تقدـ منيا الكاقعة حيث ثمة كجيتاف يمثؿ الفاعؿ الكجية األكلى كيمثؿ المفعكؿ الكجية الثانية

 .دراسات في نحك المغة العربية الكظيفي.  أحمد،  المتككؿ:  المثاؿ
 .  116بنية الخطاب مف الجممة إلى النص ص : قضايا المغة العربية فى المسانيات الكظيفية. أحمد، المتككؿ -3

 

S. Dik. The Theory of Functional Grammar. Part 1, P 29. 

 .116ص  .  بنية الخطاب مف الجممة إلى النص: قضايا المغة العربية فى المسانيات الكظيفية. أحمد، المتككؿ  -4
 . 117ص  . نفسو  -5
 .28ص  . الكظائؼ التداكلية في المغة العربية . أحمد، المتككؿ  - 6
 . 29ص . نفسو-7
     . 147ص .   آفاؽ جديدة في نظرية الدخكؿ الكظيفي. أحمد، المتككؿ -8
  . 119ص . بنية الخطاب مف الجممة إلى النص: ك قضايا المغة العربية فى المسانيات الكظيفية 
 .  118ص  بنية الخطاب مف الجممة إلى النص:قضايا المغة العربية فى المسانيات الكظيفية. أحمد، المتككؿ-9

 .120 – 119ص  ص . نفسو -10
 .118ص  . نفسو -11
    .  29الكظائؼ التداكلية في المغة العربية، ص : أحمد، المتككؿ  -12
 .129، ص دراسات في نحك المغة العربية الكظيفيك   

 .  129ص . دراسات في نحك المغة العربية الكظيفيأحمد، المتككؿ  -13
 .14 – 135 – 132المرجع نفسو  ص ص  : ينظر
 .  30-29ص .  الكظائؼ التداكلية في المغة العربية. أحمد، المتككؿ -15

16- M Jadir. LaCoherence de Discours en Grammaire fonctionnelle , le cas du text narratif. 

Bouregrege, Rabat. : 2005.  P  213-214 

  .    ،  145، 131، 129،  128ص  دراسات في نحك المغة العربية الكظيفي.  أحمد، المتككؿ-  17
  .51،126،127ص  آفاؽ جديدة في نظرية الدخكؿ الكظيفيك 
 .  120-119ص ص. بنية الخطاب مف الجممة إلى النص: ات الكظيفيةقضايا المغة العربية فى المساني.  أحمد، المتككؿ  -18

 .19-  19ص . 1988. مكتبة مصر: مصر. أىؿ الكيؼ. تكفيؽ، الحكيـ
 . 153ص . نفسو - 20

21- Dik. The Theory of Functional Grammar. Part 1. P 10 . 

22- Ibid. P 10.      
23- Ibid. P 11.                                                                                                                                                                                

24- T Givon: 1990  ,Syntax :  a Functional  Typological Introduction , V 2 .John Benjamines; 

Amesterdam . P 702. 
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دراسة تحميمية في عمـ الداللة الصكتي :لتخفيؼ الصكتي في بنية الكممة العربيةا  

 رشيد حميـ د.أ
 قسـ المغة العربية
 جامعة الطارؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :تمييد

الحظ عمماء العربية األكائؿ الذيف نظركا في صياغة تراكيب العربية أف تأليؼ األصكؿ يقـك عمى معياريف 
كذلؾ  المعيار الذكقي كالمعيار العضكم، إذ يمتٌد تأثيرىما إلى إنتاج األصكات التي تتألؼ منيا الكممة،: أساسيف

 .أصكاتيا أك تقاربيا بالنسبة إلى مكاضعيا في جياز النطؽ مف حيث تباعد تشكيؿ
خمكه مف تنافر أصكاتو في  كقد اشترط المغكيكف في المفظ العربي أف يككف فصيحا كمستساغا نطقا ك سمعا،

كأٌكدكا عمى أف قبكلو  يتطٌمب في مخارج أصكاتو أف تأتي متناسقة، كال تتخمى العربية  تركيب الكمـ المتكاصؿ بو،
سمطة ىذا القانكف الصكتي (  ىػ321ت)كأدرؾ ابف دريد .ف ىذا المطمب إال في حاالت الزيادة كاإللصاؽ كغيرىاع

اعمـ أف الحركؼ إذا تقاربت مخارجيا كانت أثقؿ عمى المساف منيا إذا :"قاؿ مؤكدا الذم انخمع لو المساف العربي،
 . (1)"تباعدت

ف كانت عبارة ابف دريد  مت أساسا في نظـ  تراكيب العربية،إف فكرة تقارب مخارج األصكات كتباعدىا شكٌ  كا 
 (2)" إذا تباعدت مخارج الحركؼ حسف تأليفيا:"عمى أف عبارتو تستحضر قانكف الخفة كالثقؿ في بنية الكممة،

 :يفأكثر دقة في تناكؿ ظاىرة الخفة كالثقؿ في تأليؼ الكبلـ العربي، كتعميمنا يقـك عمى تنبيو إلى مسألتيف ميمت

 ممخص
اتضح  لمسانييف أف معظـ األلسف تشترؾ في  

الخصائص النطقية، لعٌؿ مف أبرزىا مسألة بعض 
كىي الظاىرة التي  النزكع إلى التيسير في األداء،

يدركيا المتكمـٌ كالمخاطىب كيحسٌاف بيا، كقد أرجعيا 
 .إلى عكامؿ متعددةالميتمكف بالدرس الصكتي 

يعكد الباحث إلى قراءة كاصفة  كفي ىذا المجاؿ،
العربية ممثبل في  لجانب مف النظاـ الصكتي لمغة

مستفيما عف أسباب حدكثيا،  ىذه القضية الصكتية،
يا، محمبل نماذج مف في عارضا رؤل العمماء

صكائت في  ـأ تالتخفيؼ الصكتي صكامت كان
 .الداللية ككظائفو بنيات الكمـ العربي،

 

Résumé 
Des linguistes ont remarqué que la 

plupart des langues possèdent quelques 

caractères articulaires semblables. 
La question de la facilitation dans la 

performance, est un phénomène connu 

par l'orateur et le destinataire, ainsi que 

par les personnes intéressés par la 

phonétique qui lui ont l’attribuée 
plusieurs facteurs. Dans ce domaine, le 

chercheur décrit un aspect du système 

phonétique de la langue arabe telle 

qu'elle est représentée dans ce cas audio 

et se questionne sur ses raisons d’être. 

Enfin le chercheur analyse les modèles 

d'atténuation acoustique -consonnes et 

voyelles - dans les structures des mots 

arabes, et ses fonctions sémantiques. 
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إلى طبيعة األصكات  والتركيز عمى فاعمية مخرج الصكت بصفة خاصة، كالجياز النطقي بصفة عامة، كتمميح-*
 .كصفاتيا

القيمة الصكتية في عممية نسج  ةككيفية في عممية التأليؼ، كتجمي ةنصو عمى مكضكع الصكت، طبيع-*
 .(3)الكبلـ

كما عيٌد مف الخصائص الكمية لكثير مف األلسف  بية،كسار ىذا الحدث األدائي  مف الخصائص  الصكتية لمعر 
كغيرىا مف المؤلفات  ،(9)كاألصكات  ،(8)كالقراءات  (7)كالتفسير (6)كالنحك  (5)كقد تناكلتو كتب المغة  ،(4)البشرية

 .(10)التي درست قضايا التأليؼ مثمما كرد عند الجاحظ في البياف كالتبييف 
القضايا المسانية التي ليا كجكد فعمي في الخطاب العربي قديمو كحديثو نطقا  إف ظاىرة الخفة كالثقؿ مف أبرز

كتأصيبل، كقد غطت مناطؽ بيئية عربية متعددة كسرت عمى ألسنة كثير مف القبائؿ كما انجذبت إلى كاقع الدرس 
 .المغكم  تحميبل كتقعيدا

كلمتمثيؿ  ائيات شكبل كتأليفا، إفرادا كتركيبا،كقد عرفت العربية ىذه الثنائية الصكتية، كما عرفت غيرىا مف الثن
كالكصؿ كالفصؿ،  مف نحك ثنائية الحركة كالكقؼ، نذكر ثنائيات أخرل فرعية ليا امتداد بمسمكية ىذه الظاىرة،

كغيرىا مف اآلليات المسانية الصكتية  كاإلظيار كاإلدغاـ، كالصحة كاإلعبلؿ، كالتجرد كالزيادة، كالبناء كاإلعراب،
 . شفة عف القكاعد  التعادلية الكامنة في كممات العربية، أكفي جممياالكا

إف ىذه البداية شٌكمت منطمقا لتناكؿ مكضكع التخفيؼ باعتباره غرضا صكتيا نكعيا سرل في شراييف العربية 
باط فجاءت ىذه البلزمة المنيجية لتنبئ عف كثكقية الر . مف جية، كباعتباره مقصدا حٌث عميو الشرع مف قبؿ 

 . الذم شٌد العربية بنصيا المعجز الخالد
يتفؽ مع جكىر العقيدة اإلسبلمية في شمكلية -مقصد الشارع الحكيـ -كالحقيقة، إف التخفيؼ عمى الناس 

الصكتية ك تنكٌعيا في  ؽدعكتيا، كما يتفؽ مع طبيعة المجتمعات البشرية في تمايز أجناسيا كتمايز فئاتيا بالفكار 
 .(11)مختمؼ البيئات 

 كجاء تركيزنا في ىذا البحث عمى التخفيؼ في الكبلـ لمكافاتو لطبائع الناس التي تميؿ إلى تكفير الجيد العضمي،

فينزعكف إلى تغيير بعض األصكات ما أمكنيـ التخفيؼ في نطقيا كاالنسجاـ فيما بينيا، كيظير ذلؾ التغيير في 
 في آخرىا، كما يأتي التخفيؼ بآليات لسانية متعددة،فيككف في صدر الكممة أك في حشكىا، أك  بعض الصيغ،

 .كبخاصة فيما عرؼ في عمـ األصكات الكظيفي باإلبداؿ كالتقريب كالتماثؿ كاإلتباع
كما تضـ إلى جانب ذلؾ طاقتيا الثرية  كتنسحب ظاىرة التخفيؼ عمى كثير مف األصكؿ الظاىرة لمعربية،

داللية الدقيقة التي تنبجس عف الحركة  بأنكاعيا كتحكالتيا،كاآلماد كما تجمع أصكليا ال المنفتحة نحك النماء،
 .الصكتية كمتغيراتيا

كمف ثمة كاف مف  مف ىنا نعترؼ أف التخفيؼ بأنكاعو خير مرشد إلى خصائص النظاـ الصكتي لمعربية،
دراسة الكاردة في لقصكر ال الكاجب العممي كالمنيجي  أف تتـ مباحثة أقسامو في عمؿ يكازم أطركحة أكاديمية،

جبلال ليذا العمـ سنعرض لقضايا ميمة في ىذا  ،(12)كتاب ظاىرة التخفيؼ كلكف تنبييا لمدارسيف في ىذا الميداف كا 
 :متناكال إياه بالشرح كالتحميؿ في تمفصبلت ثبلثة الغرض،

 مقاربة اصطبلحية لمفيـك التخفيؼ -*
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 اآلليات الصكتية لمتخفيؼ في المساف العربي-*
 جكانب مف تشكبلت التخفيؼ الفكنيمي الكظيفي لمكمـ العربي-*
 :لمفيـك التخفيؼ مقاربة اصطالحية -1

خبلصيـ في تقعيد أحكاؿ الكمـ العربي كتراكيبو، لى سيبكيو  بذؿ فقياء العربية القدامى غاية جيكدىـ كا  كا 
، كسبقت (13)في مضاف كتبيـ  اكالفارسي كابف جني يرجع فضؿ االىتماـ بالدراسة الصكتية التي كضعكا معالمي

 صرفا كنحكا كداللة، تمؾ الجيكد نظرات الخميؿ بف أحمد المتقدمة في ربط الدراسة الصكتية بجؿ مباحث المغة،

قد تسربت بعض مف آلياتو إلى البحث المساني األكربي في  كىذا المنيج الذم سار بو الخميؿ أشكاطا في معجمو،
عند  -كىك المطمع عمى لغة العرب كآدابيا قراءة كتأليفا-في ما صنعو برككمماف طريقة تممسناىا العصر الحديث،

األساس :"كتابتو لمصنفو جمع فيو أقساما مف الدرس الصكتي ك المكرفكلكجي   ك القكاعدم لمغات السامية،كعنكنو
 .(14)" في النحك المقارف

التخفيؼ التي ظؿ تأثيرىا مستمرا في  ظاىرة التي انجذبت إلى البحث الصكتي قمت، ةمف القضايا البنكي
 أم بالمغة الشفاىية التكاصمية بدءا، أكصاؿ المغة العربية الرتباطيا بسمكؾ المتكمميف أكال ثـ بإجراءات التقنيف ثانيا،

 .كبالمغة العممية الكاصفة انتياء
مة عمى رسيمتيا كىك تبدك ككجييف لعممة كاحدة، فالخفة قائ ىذه الظاىرة مؤسسة عمى ثنائية ضدية الزمة،

ف كانتا مرتبطتيف بطبيعة العربية، الثقؿ، إذ الثقؿ عمة، أما التخفيؼ فيك غاية كىدؼ  فيما مختمفتاف في القصد، كا 
 . (15)عمى غير ما رأل السيكطي 

كحازت عمى مجاالت  إف ظاىرة التخفيؼ مٌثمت مظيرا مف مظاىر الطاقة التفسيرية في الدرس المغكم العربي،
كقد اعترؼ البحث المساني بجميؿ مكقعيا ضمف فعاليات  في الممارسة التطبيقية لدرس العربية كغيره، كاسعة

 . أم االقتصاد في الجيكد economy of efforts:فيما عرؼ ب الدراسة الصكتية الكظيفية،
عف المصطمحات كبتبياف مدلكليا كالكشؼ  كبناء عمى تمؾ المكانة المتميزة، حرم أف نشتغؿ بمعرفة مفيكميا،

 .المقاربة ليا
:لغة:التخفيؼ-أ  

 إف مكضكع التخفيؼ ال يمكف معرفة حٌده في متكف المعاجـ بمفرده لمصكقو الشديد بكجو مضاد لو في المعنى،

 .كمف ثمة فتعريؼ األكؿ ىك تفسير لمثاني بالضركرة كىك الثقؿ،
نتيا،: كرد في الصحاح  كذلؾ إذا رفعتيا لتنظر ما ثقميا مف خفتيا، التثقيؿ ضد التخفيؼ، كثقمت الشاة،أم كزى

 .(16)كدينار ثاقؿ إذا كاف ال ينتقص كأثقمت أم ثقؿ حمميا،
متاع، كأخذتني ثقمة، كىي النعسة :أم  كلفبلف ثقؿ كبير، كفي أساس الببلغة رجؿ مثقؿ، أم حمؿ فكؽ طاقتو،

 . (17)كاستثقؿ في نكمو،كىك مستثقؿ كالميت الغالبة،
الخفة ضد :فالخفة نقيض الثقؿ قاؿ فقد دقؽ معناىما، الكضكح ما رصدناه في لساف العرب، غير أف التعريؼ

ما كاف ماديا مف نحك خفة  :كالمعنى، خفة مكزعة عمى ضربيف (18)الثقؿ، كالرجكح كيككف في الجسـ كالعقؿ كالعمؿ
أم قٌمكا، : خؼ القـك خفكفاك  كما كاف معنكيا، مف نحك خفة الحاؿ في سرعة البديية كحضكر الذىف، في الكزف،

ا كثقىاالى : )كقكلو تعالى كقد ضعفت زحمتيـ ك قٌمت حركتيـ كاستخفو خبلؼ استثقمو، ٌى كا خفىاؼى قاؿ . (19)( اٍنفري
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 ،أم يتيسر عميكـ حمميا، (20)( تٍستىخٌفكنىيا يكـى ظىعنكيـ: )أم في حالتي اليسر كالعسر، كقكلو تعالى:المفسركف

–في غزكة تبكؾ، لما كٌكمو الرسكؿ -كـر اهلل كجيو-كالمخؼ قميؿ الماؿ، كاستخؼ قكمو أطاعكه، كفي خبر عمي
قاليا لما  (21)" يا رسكؿ اهلل  يزعـ المنافقكف أنؾ استثقمتني كتخففت مني:"قاؿ باستخبلفو، -صمى اهلل عميو كسمـ

كترؾ  أم طمبت الخفة بتخميفؾ إيام،:تخففت منيمعنى  استخمفو في شؤكف الناس كلـ يمض بو إلى غزكة تبكؾ،
 . (22)أم أسرع كخٌؼ إلى العدك خفكقا، طاش، :خٌؼ الرجؿ:كفي المساف أيضا استصحابي معؾ،

ذا أردنا تحصيؿ المعاني المغكية لمفظة الخفة مف خبلؿ ما استقرينا في أىـ المعاجـ، نجد ىذه الكممة تتعاكر  كا 
 :عمييا عدة مفاىيـ مثؿ

 الثقؿضد  -*
 الترؾ كالتخمص -*

 النقص كالقمة   -*

 اإلسراع كاالستطارة -*

 التكقد كالذكاء  -*
 :كما حمؿ لفظ الثقؿ عدة معاف منيا

 ضد الخفة -*

 عدـ النقص -*

 صحة الكزف -*

 الغمبة -*

 التحمؿ فكؽ الطاقة  -*
الكثرة ك الثبات :الثقؿ تيقابؿ دالالكىي ما  كجممة، الخفة ضد الثقؿ كتحمؿ معنى الحركة المسرعة كالشيء القميؿ،

 .كالٌتحمؿ
 :اصطالحا-ب

 اإف تحديد مفيـك المصطمحيف يحتاج إلى مقياس أك معيار كاشؼ لمقدرة المعينة، حاممة أك محمكلة، كىذ
عجزت كتب  دفي المجاؿ المساني فالمسألة تأخذ أبعادا أخرل، كق اكالمكاييؿ ك غيرىا، أم فاألمر يصٌح في المكازي

 الستحالة القياس مف جية، فكما كجدناه مف تكصيؼ لكمييما كا.غة عمى صياغة تعريؼ جامع لمظاىرتيفالم

ال حٌد :"قاؿ كقد حاكؿ  أحد الباحثيف فٌؾ غمكض تمؾ المعادلة ذات الطرفيف، .كلنسبية المقيس مف جية أخرل
كلكف الخفة نسبية  لعنصر الخفيؼ عمى حدا،كال حٌد لمخفة إذا اعتبرنا ا لمثقؿ إذا اعتبرنا العنصر الثقيؿ عمى حدا،

تقاس بالثقؿ، كالثقؿ  نسبي  يقاس بالخفة كأف الثقؿ ضعؼ الخفيؼ، كالخفيؼ نصؼ الثقيؿ صارت ليما حدكد 
ف كاف ىذا التفريؽ  كالذم اعتقده أف تحديد نسبة الخفة بنصؼ الثقؿ غير دقيؽ، .(23)كمقادير مقدرة  محددة، كا 

 .أتصكره أف معرفة النسبة بيف الظاىرتيف إنما يرجع التقدير فييا إلى المعني أك إلى اآلخر محاكلة مقبكلة، كالذم 
إف معرفة الخفة كالثقؿ في المغة  يككف برٌد الفعؿ الذم يتأتى مف االنطباع الذم تعٌبر عنو النفس، كيعكد في 

كيصعب إدراكيا  غات كمتحدثييا،األصؿ إلى العادات المكتسبة مف الحركات النطقية التي تختمؼ باختبلؼ الم
 .(24)دكف معرفة المغة معرفة حقيقية 
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مف ىنا نرل أف ظاىرة التخفيؼ تتصؿ بالحدث النفسي مف جية شعكر المتخاطبيف بيا، كال تتجٌمى إال في 
نفس االستعماالت المغكية لدل الناطقيف بشكؿ أدائي بارز، كمف ثمة ال يمكف تفسيرىا إال في حدكد مفاىيـ عمـ ال

كما يمكف رٌدىا إلى الحدث االجتماعي  المساني الذم يرل أف السمكؾ اإلنساني ما ىك إال سمكؾ ديناميكي متغير،
، كمف (25)حيث تعكد قضية التخفيؼ إلى االستعماؿ الفعمي لمغة مف لدف الجماعة المغكية ككيفية نطقيـ ألصكاتيا

 سمككو كبالجماعة المغكية مف جية كحدة المغة المستعممة، ثمة تقاطع مكضكع االستخفاؼ كالثقؿ بالمتكمـ مف جية

 ،(26)كالمتفؽ عميو في ىذا الغرض، أف التخفيؼ ال يتـ تحت إشراؼ العقؿ كسيطرتو، بؿ يتـ آليا دكف كعي المتكمـ
 .  ةكنشير إلى أف  التخفيؼ كالثقؿ مطرداف في كبلـ العرب كما ىك معركؼ في الكبلـ البشرم بمستكيات متفاكت

كبضكابط معايير النسبية أشار عمماء العربية إلى مكاضع مختمفة فيما يقع في المفظ العربي مف مظاىر 
 :مف ذلؾ قكليـ أحكامو، فمؤصميف قكانينو كمقنني التخفيؼ،

 الميمكس أخؼ مف المجيكر-*
 أخؼ مف الضـ رالفتح أخؼ مف الكسر كالضـ، كالكس-*
 الياء أخؼ مف الكاك-*
 أخؼ عمييـ مف التضعيؼ اختبلؼ الحركؼ-*

كىذه التنبييات الصكتية المقٌعدة في كتب المغة يدرؾ الدرس المساني حسف مكقعيا في البحث الصكتي 
تنطمؽ مف حقيقة  يالمغكم بصفة خاصة، كى ؿالسيما في مجالي التعمـ بصفة عامة كاالتصا. (27)المعاصر

مف التحكـ في أم جانب مف جكانب الرسالة  ـخبرة، تمكنيمؤداىا أف المغة الطبيعية تتطمب مف مستخدمييا دراية ك 
 . (28)الكبلمية 

كقد حدثت ثكرة  .عمى دراسة آلية التراكيب الصكتية لمرسائؿ الشفكية في مختمؼ المستكيات زفاالتصاؿ يرك
عمى شكؿ رسائؿ صكتية مختصرة كدالة في  تبما كشفت عنو ظاىرة التخفيؼ الصكتي مف استعماال ؿاالتصا

 .اليكاتؼ النقالة كالبريد االلكتركني، كغيرىا
 :آليات التخفيؼ الصكتي-2

كما ترتبط بالقكاعد األساسة  في ذاتو، ثتقترف ظاىرة التخفيؼ الصكتي باألثر اإليقاعي الذم يحٌسو المتحد
عف مكاطف التخفيؼ في نسيج  ية تسيؿ الكشؼكأصبحت معضدات لسان التي تصٌدرت معظـ كتب المغة كالنحك،

 :الكمـ العربي، كسنختصر التحميؿ عمى بعض اآلليات  الصكتية
 : اإلبداؿ-أ

كيجرم فيو غالبا  كأباف عف كثير مف خصائصو المميزة، شغؿ اإلبداؿ الصكتي حيزا كبيرا في لساننا العربي،
كىك ما يمكف أف  ،ع الفكر الصكتي العربي تمييزهطمبا لمتخفيؼ في النطؽ كاقتصاد الجيد العضمي،كقد استطا

قمما تجد حرفا إال كقد جاء فيو :قاؿ :قاؿ أبك الحسف بف الضائع فيما نقمو السيكطي ،تيحصؿ بيف كؿ األصكا
 .(29)نادرا البدؿ إال

كرأل المغكيكف أف اإلبداؿ الصكتي ينتج بسبب الثقؿ المكجكد في نطؽ األصكات المتجاكرة في المخرج 
ككذلؾ تفعؿ العرب إذا اجتمع حرفاف مف جنس كاحد جعمكا مكانو حرفا مف غير ذلؾ   كأصكات الحمؽ،

كمف ثمة يحدث اإلبداؿ بتأثير الصكت القكم في الصكت  ألف تجاكر بعض الحركؼ غير مستساغ، ،(30)الجنس
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أصكات  فؽ االنسجاـ بيفيحٌكلو إلى الصكت القريب حتى يتـ التخمص مف بعض القيكد النطقية بتحقي الضعيؼ،
كما ينطؽ سكاف  ،(31)الكممة كالتيسير عمى المساف عمى الكممة كاالقتصاد في المجيكد العضمي لدل المتكمـ بالخفة

كىذا " الٍستىح:"فيقكلكف أك بإبداؿ الطاء تاء،" الٍصطىح:"يقكلكف  إما بإبداؿ السيف صادا،"السطح"المغرب العربي 
 كالطاء لتبايف السيف كالطاء في صفتي اليمس كالجير كصفتي اإلطباؽ كاالنفتاح، األداء فرارا مف نطؽ السيف

كقد يجيء  كىك ينزع دكما إلى التخفيؼ كىك ما يحققو اإلبداؿ في ىذا المجاؿ، كالتكاصؿ المساني ممؾ المتخاطب،
كيدرج ضمف اإلبداؿ  .ا بعداإلبداؿ بالتخفيؼ لتمييز في الكحدة المعجمية محققا غاية كظيفية كىك ما سنمثؿ لو فيم

 كاليمزة، الصكتي اإلعبلؿ كىك جزء منو كىك ما يحدث مف تعاقب أك إحبلالت  صكتية  بيف الصكائت الطكيمة،

 .فكؿ إبداؿ إعبلؿ كليس كؿ إعبلؿ إبداؿ
 :الحذؼ-ب

رىا مف ككضكحيا في العربية كثباتيا فييا يفكؽ غي الحذؼ ظاىرة لسانية استعمالية تطرد في كبلـ العرب،
لما جبمت عميو العربية في خصائصيا التكاصمية األصيمة مف الميؿ إلى اإليجاز  في المفظ ك االختصار  المغات،

 .في التركيب
تندرج آلية التخفيؼ في النظاـ التكاصمي العربي ضمف القكاعد التعادلية المسانية التي شيدىا  منطؽ االستخداـ  

فقد أٌكد أحد فقياء العربية المتميزيف أف خطاب العرب الذم يجرم  في كثير مف  الشجاع الذم كصفت بو العربية،
 .(32)األشياء عمى ما يستخفكف كىك بمنزلة ما يحذفكف في نفػػػس الكبلـ 

انصرؼ المساف العربي إلى الحذؼ كسيمة لتجٌنب صعكبة األداء، ك تكفير الجيد المقؿ في تحريؾ العضك 
حتى ربط ابف  اصر في بياف الخاصيات الفنكلكجية كاإلببلغية لممنطكؽ العربي،الناطؽ، فتبلزمت ىذه العن

كما اعتبر أحد  .(33)"شجاعة العربية:"ىذه الكميات  الصكتية كالداللية بفصؿ في خصائصو سماه(  ىػ392)جني
فمنو  ماالتو،كالطكؿ المقصكد متعدد في نظـ الكبلـ ك استع.(34)المعاصريف أف طكؿ الكبلـ مف مسكغات التخفيؼ

كالمسانيكف . (35)كقد التفت الببلغيكف.كمنو ما يعني بالتركيب كمنو ما يختص بنسج العبارة، ما يخٌص المفظ المفرد،
كىك باب كاسع نكتفي فيو بمتابعة أنمكذج  في الحذؼ .(36)مفسريف شركطو محمميف أضربو،. (36)إلى دراستو

 صائت ك صامتالمتعمؽ بالبنية اإلفرادية  في مسألتي حذؼ 
 :جكانب مف تشكالت التخفيؼ الصكتي الكظيفي لمكمـ العربي-3

 ذلؾ ألنو أكثر دكرانا في عممية التكاصؿ، يعتبر التخفيؼ الصكتي في العربية غاية المتكمـ كىدؼ المتخاطب،

المغة كىك مف حيث التصنيؼ في األصؿ النظرم الذم انطمؽ منو إنما يرجع إلى االستعماؿ الذم يتصؿ بكاقع 
،  كعند (37)خاصة عند الدينكرم فكاف حضكره في التنظير الببلغي كالمغكم متميزا، الشفاىية كمستكياتيا المتداكلة،
 . السيكطي في كتابو االقتراح 

ككشفت الدراسات المختمفة عف آليات التخفيؼ الصكتي منيا اإلدغاـ كالمجانسة كالمماثمة كاإلمالة كغيرىا، 
الذم يبرز جكانب مف التمكيف الصكتي في المساف العربي  عف جكانب التخفيؼ صمح لمكشؼكىي كسائؿ صكتية ت

 .كىي بذلؾ ليست مف منطمقات عممنا ىذا كليجاتو،
فالقصد سعينا اإلبانة عف  كحينما نتكمـ عف تشكبلت التخفيؼ الصكتي أك الفكنيمي الكظيفي لمكمـ العربي،

 .كتي في البنية  المعجمية لمكممة، أك في سياؽ النصالتحكؿ الداللي الذم يحدثو التخفيؼ الص
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 :يتكزع التخفيؼ الفكنيمي الكظيفي عمى عدة طرائؽ، كقد التزمنا  في ىذا الجيد البحثي طريقتيف
 طريقة اإلبداؿ -أ
 طريقة الحذؼ:ب

أنمكذج   ننطمؽ في ىذا التحميؿ  الفكنيمي مف دكر الحركة إحبلال ك الحركة الطكيمة إعبلال، ك الحذؼ في 
 .مف الصكامت في تشكيؿ داللة أخرل لمكحدة المكنيمية المشابية في التركيب البنكم 

الحظ المغكيكف ىذا اإلبداؿ الصكتي الذم حظيت بو المفردة، سكاء في كحدتيا الصغرل متمثمة في  :اإلبداؿ -1
عف سبب حدكثيا، مفسريف  فالحركة، أـ في كحدتيا الكبرل، مبٌينة في الصامت، فعنكا بمتابعتيا، مستفيمي

 .كما نمثؿ بمعجز الخطاب كأفصح كبلـ العرب.(38)كظائفيا
حيػػػػػػػػػػث كقػػػػػػػػػػع إبػػػػػػػػػػداؿ حركػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػيف صػػػػػػػػػػائتيف قصػػػػػػػػػػيريف، ىمػػػػػػػػػػا الضػػػػػػػػػػمة كالفتحػػػػػػػػػػة، :ائت قصػػػػػػػػػػيرصػػػػػػػػػػ-*

فحػػػػػػػػٌدثت الفتحػػػػػػػػة عػػػػػػػػف تغيػػػػػػػػر فػػػػػػػػي البنيػػػػػػػػة  كاألكلػػػػػػػػى فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػكابط البحػػػػػػػػث الصػػػػػػػػكتي أثقػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف الثانيػػػػػػػػة،
 .بصكرتيفالمعجمية لمكممة التي قرئت 

كشيبة، بخبلؼ عنيما، كأبك بكر عف عاصـ بخبلؼ عنو  قرأىا نافع، كأبك جعفر،. (39)( كٌداى )قكلو تعالى   -
كغٌمط ابف مجاىد قراءة ضـ  الكاك الكاردة عف  . بالضـ، كباقي القراء بفتح الكاك كىك مخفؼ في فاء االسـ

 .(41)لحـر ك طمحة مثؿ أىؿ ا ك األعمش، كما قرأ  الحسف،.(40)نافع
ٌدا:)قاؿ مفسرا. بدأنا االحتجاج الختبلؼ القراءتيف مف تفسير أبي عبيدة ىك  صنـ لحي مف أحياء العرب،( كي

ك قاؿ أبك الحسف فيما تركيو كتب .(43)ك أ شار أبك حياف إلى تسميات أخرل كردت في مدلكلو . (42)لقبيمة كمب
ٌدا)ك نطقو إنو ا سـ لصنـ،: المغة عنو  .)44)وليجة في( كى

، كرأل األزىرم أف اختبلؼ حركة الفاء في المفظة عبلمة عمى  التبايف الداللي، ٌٌ ٌد كىك قراءة الجميكر،  فالكى
كتابعو ابف (45)كىك اسـ حدث فيو تشاكؿ صكتي، أك مصدر يعني المحبة أيدغمت التاء في الداؿ،:أصميا الكتد

ٌٌ اسـ عمـ لصنـ مشيكر،:فقاؿ  خالكيو في شرحو، ٌد  .(46)معركؼ  ك الكى

فتح الكاك فيو لغة ألىؿ  ،(47)عند الفارسي، ك بعض البصرييف اسـ نيطؽ عمى ليجتيف عربيتيف ( كٌداٌ )ككممة 
 . (48)قيؿ ىي لقبائؿ البدك، تميـ كبعض قيس . المدينة، ك ضميا لغة لغيرىـ

ٌدا، كمجيئ" كٌدا"ك قد يككف  ٌدا ككي منكف، كقد صٌرؼ،  كمنكنا يقٌرب ىذا التكجيو، في والمفظ مصدرا مف كٌد يكٌد، كى
كقيؿ إنو ٌنكف مراعاة  .( 49)إنو عمـ أخرج مخرج النكرات باعتبارىا أصناما  ؿفخرج بياتيف العمتيف مف العممية، كقي

ك يمكف أف يككف صيٌرؼ . (50)لمفاصمة القرآنية التي ساىمت في إحداث انسجاـ صكتي، فشٌكؿ تناغما مكسيقيا 
ىذا العمـ إشارة إلى تطكر العربية التي كانت بعض الصيغ اإلعرابية متفقة في مرحمة، ك يمكف أف يككف مثؿ 

 .ضبط ألصؿ أكؿ مف أصكؿ العربية القديمة، فقد جاز صرفو رغـ امتناعو لعمتي الفعؿ ك العمـ
مف  -بداؿ الضمة فتحةإ–كالمبلحظ مف خبلؿ ىذه المتابعة التحميمية في ىذا األنمكذج أف التخفيؼ الفكنيمي 

خبلؿ القراءتيف قد بٌيف التحكؿ البنكم مف عمـ إلى مشتؽ، كفد أظير الكصؼ داللة أخرل  ليذا المفظ القرآني، 
 .فدؿ عمى الكتد كىك الركيزة  كىذا كصؼ مادم ،كما دؿ عمى شيء معنكم كىك المحبة
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 (:إعالؿ اليمزة)صائت طكيؿ -*
في رسميا أشكاال مختمفة، كفي الخط العربي اتخذت صكرة  تصكت مكجكد في المغات اإلنسانية، اتخذ اليمز

 .(51)خففت عمى لغة أىؿ الحجاز ااأللؼ مرة، كما اتخذت صكرة الكاك مرة أخرل، ك الياء مرة ثالثة، إذ
، (53)في سكرة المعارج (سىاؿ:)قكلو تعالى (52) كبإبداؿ اليمزة فتحة طكيمة، قرأ نافع، كابف عامر، كأبك جعفر

 :ككٌجو ىذا الفعؿ عمى ثبلثة أكجو
لى ىذا  ذىب سيبكيو -*  .(54)جائز أف يككف األلؼ بدال مف اليمزة، ك ىك نكع مف البدؿ المسمكع، كا 

 أف( سأؿ)، ك قياس تخفيؼ ىمز (55)ىي قراءة معظـ السبعة، ك لغتيـ في ىذه القراءة ىي الفاشية(سأؿ) ك
، ك نظير البدؿ السماعي فصيح الشعر، قاؿ حساف بف ثابت في ىجاء ىذيؿ (56)تؤدل بيف األلؼ ك اليمزة 

 :( 57)(بسيط)
 ضمٍت ىذيؿي بما سالٍت ك لـ تصبً *** سىالٍت ىذيؿي رسكؿى اًلمو فاحشةن               

نسبيا الزمخشرم .   (58)أنيا لغة، دكف أف يعزكىا لفصيؿ عربي بعينو[ ىػ1117ت ] كذكر شياب الديف 
 .(60)، كحاجو أبك حياف في ذلؾ، ك خٌطأه (59)لقريش

، ك بيئة قريش ىي (61)كالمعركؼ أف قبائؿ البدك العربية مشيكرة بالنبر، خبلفا لمحجازييف المياليف إلى  التسييؿ
نافع، كأبك : ييؿ المدنيافالكسط المتحضر، فبل غرابة أف تبدؿ اليمزة ألفا طمبا لميسر في النطؽ، ك قد قرأ بالتس

 . (62)جعفر
، فيككف ساؿ مف (63)ىما يتساكالف : أف تككف األلؼ منقمبة عف الكاك، حكاىا أبك عثماف المازني عف أبي زيد -*

ؿ، ك ىما يجرياف عمى معنى كاحد، منو سمت، سأؿ لغة في السؤاؿ، بمنزلة  .                             خفت أخاؼ:سىكى
 . الفارسي كحمؿ الكجو عميو وتككف األلؼ منقمبة عف ياء، ساؿ يسيؿ، بمنزلة كاؿ يكيؿ، رٌجح أف -*

 (ساؿ سٍيؿ:)كالترجيح معضد بقراءة ابف عباس في الشكاذ(64) (باع)مثؿ التي في ( ساؿ)فتككف األلؼ في 
قاؿ زيد بف . بعذاب في جينـ،أم مف جرياف الماء عمى معنى الخبر، ال عمى معنى االستفياـ، بيانو ساؿ كاد (65)

 (.67)كغيرهك قد ٌنبو عمى ىذا التكجيو الزجاج  ،(66)سيبلىناؾ كاد في جينـ يسمى : ثابت
 :الحذف-2

ال شؾ في أف الحذؼ في المغة العربية نكع مف تخفيؼ الثقؿ النطقي لمفظ، كيمحؽ الحذؼ الصكتي الكحدات 
الحذؼ بنية الكممة كيأتي لمقاصد لسانية أباف عف شركطيا الصكتية الصغرل، فيما يعرؼ بالتسكيف، كما يمحؽ 

ما سنمثؿ لو في أبنية فعمية حذؼ كىك المتقدمكف كالمتأخركف، كغايتو النزكع إلى تخفيؼ األداء كتسييؿ النطؽ، 
منيا صامت كرد في لفظ يحكم داللة كاضحة لمعنى القدرة المكصكلة بمفيـك الثقؿ، يجمعيا الفعؿ 

  .التخفيؼ الكظيفي حذؼ حرؼ في بنية ذاؾ الفعؿ، كما سنمثؿ مما كرد في  سكرة الكيؼ فقابؿ".استطاع"
 –عمييػما السبلـ  – قصة مكسى مع الخضر عمى ركائع مف القصص القرآني، منيا سكرة الكيؼلقد اشتممت 

إف فعميف مف ، غير (86)كتكارد في تمؾ المحاكرات استخداـ فعؿ االستطاعة خمس مرات. كقصة يأجكج ك مأجكج
 .بمطائؼ داللية معجزة  كقد كاف استعماؿ الفعميف مخففيف مكحييف ثبلثة جاءا مخففيف،

    :التخفيؼ في بنية الفعؿ المضارع في السفر األكؿ-*

طمب مف أحد األنبياء يقاؿ إف اسمو الخضر  أخبر اهلل تعالى   -عميو السبلـ  –ذكر النص القرآني أف مكسى 
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َناُه رَْحَمًة ِمْن ِعنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما: ) عنو بقكلو الخضر منو  فقبؿ.المصاحبة في سفرية  ( َعْبًدا مِّْن ِعَباِدنَا آتَ ي ْ
قبؿ مكسى كسار مع الخضر في رحمة .ما يحدثو كأف ال يسألو عغريبا عمى أم شيء يراه  ال يعترضأ شريطة

 .بحرية عجيبة
الذكر  اخضر بثبلثة خكارؽ مخالفة في الظاىر لسنف الككف، فاىتزت ليا نفسية مكسى، فٌصميقاـ ال  :في الرحمة

 :الحكيـ، كرتبيا
 خرؽ الخضر السفينة  -
  اكقتؿ غبلم -
 ا لمف رفض االحتفاء بيماكأقاـ جدار -

بو، حتى إذا  بكعده كالتزاموكالخضر يذٌكره ، الخضر صنيع فكاف عدـ تقبمو –عميو السبلـ -مكسى  أما رٌد فعؿ
 .ضاقت نفسو بأسئمة رفيقو بعدماكصؿ إلى االستفسار الثالث كاألخير، قرر الخضر فراقو 

 ئؾى سأنبي  بينؾى يني كى بى  ذا فراؽي ىى  ): بمساف القرآف الكريـ كقبؿ افتراقيما قاؿ لو الخضر افترؽ مكسى كالخضر
 كختـ كما فعمو إال قصدا إلرادة إليية، : كبٌيف لو حقيقة األحداث الثبلثة (86) (را بٍ ميو صى عى  تستطعٍ  ا لـٍ كيؿ مى بتأٍ 

ٍَ ا لـ تسٍ مى  تأكيؿي  ذلؾى :) بقكلو خطابو   ( ابرى و صى عميٍ  طًع
مع العمـ أف المحاكرة لـ تكف . ىذا مختصر القصة. (07)

 .بالمساف العربي، كالتعميؿ أف الرجميف الصٌديقيف ىما مف بني إسرائيؿ
كقد صيغ مكتمبل، كفي اآلية في اآلية األكلى  (تستطعٍ )مبلحظة بنية الفعؿ  عمىصكتي مؤسس  تحميمنا

ٍَ )التاء،  المكالية جاء محذكؼ  ؟ كحذفت مف اآلية الثانية لماذا أثبتت التاء في اآلية األكلى :ىنا ؿ، كالسؤا(تٍسطًع

مشققة لمقمب مفسدة لمعقؿ، فعجز في الظاىر  أفعاؿ تبدكا منكرةشاىد مكسى عميو السبلـ مف الخضر ثبلثة  لقد
دراؾ كنييا، فأصابو غـٌ شديد كتحير تأكيؿ ىذه األحداث عف مكسى  عقؿ ت التاء مع اثبكاف إف ،نفسي ثقيؿ كا 

بعػدما ، ك (ؿ+ع+ت+ؼ+ت)تامة خماسيةفجاءت بنية الفعؿ  اآلية األكلى لتناسب ىذا الثقؿ النفسي الفعؿ في
رُّؼ ، حقيقة األحداث -السبلـ ماعميي-عٌمؿ الخضر لمكسى  الخضر، فزاؿ عرؼ مكسى كجو الصكاب في تىصى

 متخفيؼ النفسي، مناسبا ل(رباعي)ؿ  +ع+ؼ+ت :(  عطً سٍ تى )مف الفعؿ ىذا الثقؿ النفسي، فجاء حذؼ التاء 
 ..كمشاركا لو

 :التخفيؼ في بنية الفعؿ الماضي  في السفر الثاني-*
ما فى  )في الكيؼ  قاؿ تعالىالسفر الثاني يقص نبا ذم القرنييف كبنائو سٌدأ يحاصر بو قبيمتي يأجكج كمأجكج، 

قرأ جميكر القراء بحذؼ التاء تخفيفا عدا حمزة فثقؿ بتشديد . (07)( اقبى و نى كا لن اعن تطى ا اسٍ كمى  ركهن ظيً ين  كا أفٍ طاعن اسٍ 
 .(07)الطاء

 :حدثيف فمقد عٌبر القرآف الكريـ عف، صكتي عظيـفي ىذه اآلية إعجاز  
كذلؾ بحذؼ التاء مف  ،(ركهن ظيً ين  كا أفٍ طاعن ما اسٍ فى )عجز قـك يأجكج كمأجكج عف تسٌمؽ ىذا الجدار بقكلو تعالى  -

 (كاطاعن اسٍ ) الفعؿ
كذلؾ بإثبات التاء في ( اقبى و نى كا لن اعن تطى ا اسٍ كمى ) :بقكلوعجزىـ عف ىدـ الجدار كنقضو  إلى أشارك  -

 (.كااعن تطى اسٍ )الفعؿ
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كالمعنى الذم  إثباتو أمر مقصكد لحكمة باىرة يتفؽ مع السياؽ أك في القرآف الكريـ مف كممةصكت إف حذؼ 
نما كرد في سياؽ  (كاطاعن اسٍ ) التاء مف الفعؿ األكؿ فحذؼ، يقرره يتفؽ مع المعنى الذم تقرره لـ يكف اعتباطا كا 
  .جدار السد األممس كاتسٌمقأف ي اسطاع أفراد يأجكج كمأجكج أم ما.اآلية
بحذؼ صكت مف بنيتو مخففا  (كاطاعن اسٍ )الفعؿ السياؽ ب تسمؽ الجدار يحتاج إلى خفة كميارة جاء  بما أفك 

  ىدمو كنقضو أم ال يستطيعكف (اقبى و نى كا لن اعن تطى ما اسٍ فى ): ، صيغ الفعؿ مكتمبلالثاني لحدثكفي االشكمية، 
 .لصعكبة فعؿ اليدـ ك التحطيـ

آالت ثقيمة كما   إلىالميدمكف  حتاج ك ي ،ف فعؿ اليدـ كالنقض يحتاج إلى جيد كتحمؿ كمشقةإ كالحقيقة     
، يا اآليةتقرر  األثقاؿ المادية كالزمانية كالمكانية التيكانسجاما مع ىذه  ،عممية اليدـ كقت طكيؿ فييحتاجكف إلى 
بثقؿ ميمة التكسير كىي ميمة  (خمسة أحرؼ ) بنكم، ال ثقمو  متمبسا  (كا اعن تطى ما اسٍ فى )اآلية  جاء الفعؿ في

كىذا التبرير الصكتي يدرج في عمـ الصكت الداللي، حيث . الفعؿصيغة ـ ثقؿ دفناسب ثقؿ اليصعبة كخطيرة، 
 .يتصاقب المفظ بشبيو المعنى

 
 :خاتمػة

لف تككف خاتمة ىذا العمؿ تحصيبل جامعا لما بسطناه في العرض، كقد حممنا مكضكع التخفيؼ الصكتي 
كعبلقتو بالبنية شكبل كبالبنية الداللية مضمكنا، كتعميمنا أف ىذا العمؿ يحتاج إلى متابعة أكبر لتأسيس عمـ 

تمفة، كال بأس أف أبرز أىـ ما حٌصمناه األصكات الداللي كفؽ ما صدر في الكبلـ المعجز كمف خبلؿ قراءاتو المخ
 :  في ىذه المتابعة

إف التخفيػػػػػػػؼ الصػػػػػػػكتي فػػػػػػػي العربيػػػػػػػة ظػػػػػػػاىرة صػػػػػػػكتية متفػػػػػػػردة، كجػػػػػػػب دراسػػػػػػػتيا كفػػػػػػػؽ قكاعػػػػػػػد  المنػػػػػػػاىج   -*
المسػػػػانية الحديثػػػػة، إذ يقػػػػدـ المػػػػنيج الكصػػػػفي تقريػػػػرات عػػػػف التخػػػػالؼ فػػػػي المغػػػػة المنطكقػػػػة، نحػػػػك تقريػػػػرات عػػػػف 

ر المػػػػتكمـ العربػػػػي األنمػػػػكذج الػػػػذم ينػػػػزع إلػػػػى االقتصػػػػاد فػػػػي الجيػػػػد، كالميػػػػؿ إلػػػػى االنسػػػػجاـ الحركػػػػي، كعػػػػف دك 
 .التيسير في األداء، فكجب ربط الظاىرة بيذه العكامؿ المشفعة

 .تعبر ظاىرة التخفيؼ الصكتي الكظيفي عف تنكع في أداء المساف العربي -*
لمغكيػػػػػة مػػػػػف أجػػػػػؿ إقامػػػػػة مسػػػػػح لغػػػػػكم ال يمكػػػػػف إتمػػػػػاـ ىػػػػػذا الجيػػػػػد العممػػػػػي دكف االعتمػػػػػاد عمػػػػػى الػػػػػذخيرة ا -*

 .يختـ بمعجـ يفيرس تمؾ المفردات  التي حصؿ فييا ىذا اإلحبلؿ
إف المسػػػػػػاف العربػػػػػػي متميػػػػػػز بخػػػػػػكاص صػػػػػػكتية ثابتػػػػػػة، كقػػػػػػد مٌثػػػػػػؿ كحػػػػػػدة المتخػػػػػػاطبيف بػػػػػػو عبػػػػػػر  العصػػػػػػكر   -*

 .كالبيئات 
سػػػػانية خاصػػػػة فػػػػي تبػػػػيف لػػػػي أف تأسػػػػيس عمػػػػـ األصػػػػكات الػػػػداللي ميػػػػـ لمكشػػػػؼ عػػػػف كثيػػػػر مػػػػف الظػػػػكاىر الم -*

المجػػػػاؿ التكاصػػػػػمي، ك ميػػػػـ أكثػػػػػر فػػػػي إبػػػػػراز جكانػػػػب مػػػػػف اإلعجػػػػاز المسػػػػػاني الػػػػذم نبػػػػػأ بػػػػو الخطػػػػػاب القرآنػػػػػي، 
 .ذك طبيعة إليامية -عمـ األصكات الداللي -مما عزز في نفسي القكؿ بأف ىذا العمـ 
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 دراسة كصفية لظاىرة االلتباس في المغة
 عمار بكقريقة.د

 قسـ المغات األجنبية اآلداب كالمغات كالعمـك االجتماعية، كمية
 جيجؿ -جامعة محمد الصديؽ بف يحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تكطئة

تزخر المغة البشرية بعدة ظكاىر يدؿ حظكرىػا عمػى تعقػد النظػاـ المغػكم كتػداخؿ عػدة عكامػؿ فػي نشػأتو كتطػكره 
مف جية، كمف جيػة أخػرل عمػى عػدـ إمكانيػة بنػاء نظػاـ لغػكم خػاؿ منيػا، ذلػؾ أف العفكيػة التػي تطبػع االسػتعماؿ 

ىاتػػو الظػػكاىر ليػػا مػػف األثػػر عمػػى . لػػةالمغػػكم فػػي العديػػد مػػف المناسػػبات تػػؤدم إلػػى حضػػكر ىاتػػو الظػػكاىر المحا
كااللتبػػاس، . اسػػتعمالنا لمغػػة مػػا ال ينكػػره أحػػد، سػػكاء تػػـ المجػػكء إلييػػا إراديػػا كعػػف طكاعيػػة أك جػػرل اسػػتعماليا عفكيػػا

شػػأنو شػػأف التكػػرار، كاإلطنػػاب، كالتػػرادؼ، كالغمػػكض، ظػػاىرة لغكيػػة ىامػػة أردنػػا أف نسػػبر أغكارىػػا مػػف خػػبلؿ ىاتػػو 
 . الدراسة الكصفية

 

 

 ممخص
يتنػػػاكؿ ىػػػذا المقػػػاؿ ظػػػاىرة االلتبػػػاس فػػػي المغػػػة التػػػي 
كثيرا ما تطٌرؽ إلييػا  البػاحثكف فػي دراسػاتيـ ، كذلػؾ 
مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ التعريػػػػػػػػؼ بيػػػػػػػػا كاإلحاطػػػػػػػػة بمفيكميػػػػػػػػا 

ظػػػػػػػكر تقػػػػػػػابمي بػػػػػػػيف االنكميزيػػػػػػػة كمعالجتيػػػػػػػا مػػػػػػػف من
كيتضػػمف التعريػػؼ تحديػػدا كضػػبطا لػػبعض . كالعربيػػة

المصػػػػػػطمحات، حيػػػػػػث اعتمػػػػػػدنا فيػػػػػػو مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف 
بالٌمغػػػػػػة العربيػػػػػػة لمداللػػػػػػة عمػػػػػػى ىاتػػػػػػو  المصػػػػػػطمحات

كأبرزنػػا أف بعػػض المصػػطمحات المسػػتعممة  الظػػاىرة،
كمػػا تتطػػرؽ الدراسػػة . ال تصػػمح لمداللػػة عمػػى الظػػاىرة

إلى مختمؼ أنكاع االلتبػاس التػي شيء مف التفصيؿ ب
تػػػـ الكقػػػػكؼ عمييػػػػا فػػػي الدراسػػػػات الٌمسػػػػانية الحديثػػػػة، 
كفي ذلؾ إشارة خاصة إلى الٌمغة اإلنكميزية باعتبارىػا 
مصػػػػػدر غالبيػػػػػة األمثمػػػػػة التػػػػػي تػػػػػـ سػػػػػكقيا فػػػػػي ىػػػػػذا 

 .البحث
 

Abstract 
Marked by its popularity in the human 

language, ambiguity is one of the most 

noticeable linguistic phenomena that 

have attracted the attention of 

researchers. The present paper is a 

contribution to the already existing 
literature on this academic issue. It is 

interesting in that it confronts the issue 

within a contrastive framework between 

English and Arabic through the examples 

cited in the study. A problematic area 

was how to use Arabic terms to name the 
English linguistic concepts accurately 

and to illustrate the confusion into which 

some writers have run when conducting 

their academic studies. Those terms are 

thought to be adequate and have been 

retained and used in the present paper. 

The different types of ambiguity are 

exposed in detail, with a particular 

reference to English as it is the source of 

the majority of the examples given in the 

study. 
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 تعريؼ االلتباس .1
طػػو خمى : لبسػػا ُعميػػو األمػػر سى بى لىػػ: (1)جػػاء فػػي المنجػػد. سكالتػػبى  سى بى االلتبػػاس مادتػػو ؿ ب س كىػػك مصػػدر الفعػػؿ لىػػ

ٌى س عميػػو األمػػر، اختمػػػط كاشػػتبو كأشكػػػؿ، كالميػػكجعمػػو مشػػتبيا بغيػػره خافيػػا، كتمػػبٌ  بسػػة كااللتبػػاس بس أك المي بس أك الػػؿى
بس الشػػبية كعػػدـ الكضػػػكح الميػػ: (2)كجػػػاء فػػي معجػػـ الكسػػيط. كاإلشػػكاؿ كعػػدـ الكضػػكحبكسػػة، الشػػبية بكسػػة كالمي كالمى 

كسنسػػتعمؿ مصػػطمح التبػػاس فػػي ىاتػػو الدراسػػة لمداللػػة عمػػى تمػػؾ الظػػاىرة المغكيػػة  .بسكالمبسػػة حالػػة مػػف حػػاالت الميػػ
 أصػػؿ ينحػػدر مػػف AMBIGUITYكلفػػظ  .AMBIGUITYالتػػي تعػػرؼ فػػي الدراسػػات المسػػانية الحديثػػة باسػػـ 

إذ أف ليػػذا األصػػؿ البلتينػػي  .أمػػر يحػػدث عمػػى جػػانبيف  -ال االصػػطبلحي-التينػػي كيعنػػي فػػي اسػػتعمالو المغػػكم 
يحػدث )بمعنػى ( ACTUMأك ) AGEREك" كػبل الجػانبيف"بمعػػنى  AMBI: يتككف في الكاقع مف مقطعيف ىما

يمكػف فييػا فيػـ المفػظ أك التركيػب كيػدؿ االلتبػاس فػي االصػطبلح المسػاني عمػى تمػؾ الحالػة المغكيػة التػي (.  أك يتـ
الجممػػة التػػي يػػرد فييػػا ىػػذا المفػػظ أك ىػػذا التركيػػب عمػػى قػػراءتيف  حمػػؿي  ةمػػثالكاحػػد فػػي معنيػػيف مختمفػػيف فػػأكثر كمػػف 

كبعػػػض )ال سػػػيما إذا كرد ىػػػذا المفػػػظ أك ىػػػذا التركيػػػب فػػػي سػػػياؽ مػػػا، ألف األلفػػػاظ  ،مفيف أك أكثػػػرػأكتػػػأكيميف مختػػػ
جػػاء فػػي  .فالتباسػػيا ىػػك حاصػػؿ بالضػػركرة ةمػػثب عػػدة معػػاف كمػػف لػػلسػػياؽ ليػػا فػػي الغاالكاقعػػة خػػارج ا( التراكيػػب

 : مكسكعة المسانيات

‘Ambiguity is property of predicates which will affect sentences in which they occur by 

making them capable of more than one interpretation.’  .
(3)  

تػرد  فييػا ىاتػو العناصػر  خاصية العناصػر المغكيػة التػي ليػا تػأثير عمػى الجمػؿ التػي االلتباسيعتىبر ’: الترجمة
 Jean  جػكف دم بػػكاكىػػي الفكػرة ذاتيػػا التػي يعبػػر عنيػػا ‘.كاحػد كذلػؾ مػػف خػبلؿ حمميػػا عمػى أكثػػر مػف تأكيػػؿ

Duboisفي قامكس المسانيات كعمـك المغة، حيث يقكؿ: 
'L’ambiguïté est la propriété de certaines phrases  qui présentent  plusieurs  sens.'

(4) . 
 . ‘يمٌثؿ االلتباس خاصية بعض الجمؿ التي تيقرأ في عدة معاف’ :لترجمةا 

. كػػؿ مػػف المكسػػكعة كالقػػامكس جػػديراف باالىتمػػاـ، ألنيمػػا يحػػدداف مفيػػـك االلتبػػاس بإيجػػاز كشػػمكلية إف تعريفػػي
فالقكؿ بأف االلتباس ىك حضكر أكثر مف معنػى أك تأكيػؿ لمجممػة التػي يػرد فييػا المفػظ أك التركيػب الممتػبس يطػابؽ 

ف بيػػةفػػي العر " التبػػاس"ألف مػػدلكؿ  ،فػػي بحثنػػا ىػػذا" التبػػاس"اسػػتعمالنا لمصػػطمح  لػػـ يكػػف أصػػبل يشػػير إلػػى ىػػذه  كا 
الحقيقة، إال أف معنى الشبية كاختبلط األمر ينطبؽ عمى الحالة التي نصادفيا عندما نجد لفظا أك تركيبا في جممػة 

يبرزاف أف ترجمة بعػض القػكاميس المسػانية  فكما أف ىذيف التعريفي .كال ندرم ما المقصكد منو، فيختمط عمينا األمر
ىػي ترجمػة غيػر دقيقػة ألف المفػظ أك التركيػب الممتػبس قػد ( ازدكاجية المعنػى)بػ  AMBIGUITYطمح الثنائية لممص

ف كانػت  عظػػـ حػػاالت ميكػكف لػػو أكثػر مػػف معنيػيف كبالتػػالي فػالقكؿ باالزدكاجيػػة ال يعكػس حقيقػػة ظػاىرة االلتبػػاس كا 
تػو المداللػة عمػى ى" إبيػاـ"ل لترجمػة كمػا أف اسػتعماؿ بعػض القػكاميس المسػانية األخػر  .االلتباس يزدكج فييػا المعنػى

ؼ لػو كجػو أم ال ييفيػػـ عػرى ىػك الكػػبلـ الػذم ال يي  (5)، ذلػؾ أف الكػبلـ المػػبيـ كمػا جػاء فػي المنجػدؼالظػاىرة غيػر شػا
البتة، كىذا غير ما تدؿ عميو ظاىرة االلتباس، ألنو مع االلتباس نفيـ بأف ىناؾ معنييف أك أكثر لمفػظ أك التركيػب، 

كلعػػؿ الترجمػػة التػػي أمػػدىا رمػػزم منيػػر البعمبكػػي فػػي معجػػـ المصػػطمحات . عػػرؼ لػػو كجيػػيف أكأكثػػركبػػذلؾ فػػنحف ن
 .تكافؽ ما نذىب إليو في بحثنا، إذ كضع مصطمح التباس مقاببل ليذه الظاىرة المغكية (6)المغكية
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 أنكاع االلتباس  . 2
يتـ التمييز في الدراسػات المسػانية الحديثػة التػي تركػز أبحاثيػا عمػى المغػات الينديػة األكربيػة بػيف أنػكاع عػدة مػف 

 linguisticااللتبػػػاس المسػػػاني: االلتبػػػاس، كسػػػنعمد فػػػي بحثنػػػا إلػػػى القيػػػاـ بتقسػػػيمو إلػػػى نػػػكعيف رئيسػػػييف ىمػػػا

ambiguity  كااللتباس غير المسانيextralinguistic ambiguity . 
 االلتباس المساني 1. 2

  .  سنعمد في ىذا المبحث الفرعي إلى التعريؼ بااللتباس المساني، متطرقيف بعدىا إلى أنكاعو
 تعريؼ االلتباس المساني1.1.2 

ييقصػد بااللتبػاس المسػاني االلتبػػاس الػذم يػنجـ عػػف المغػة ذاتيػا، أم أف مصػدره ىػػك عنصػر أك عناصػر لغكيػػة، 
كفػػي ، (sender)الخيػػار المسػػاني الػػذم قصػػده المرسػػؿ (receiver) تمقػػيملتبػػاس ال يعػػرؼ الكفػػي ىػػذا النػػكع مػػف اال

 : Denise et Fréderic Françoisدكنيز كفريديرؾ فرانسكاىذا الشأف يقكؿ الباحثاف 
‘Elle  (l’ambiguïté  linguistique) apparaît  quand,  dans  un énoncé émis et reçu à des fins de 

communication et observé hic et nunc, il y a un problème  de choix  linguistique  pour le  

récepteur, c’est – à -dire qu’il  est dans  l’incapacité de reconstituer les choix qui ont fait que 

le  locuteur a  émis tel message et non tel  autre.’
(7) . 

غرض اتصالي ليحدث االلتباس المساني عندما يصادؼ المتمقي مشكمة اختيار لساني في قكؿ تـ إصداره كتمقيو ’:الترجمة
ت معاينتو في الحاؿ، أم أف المتمقي غير قادر عمى الكقكؼ عمى الخيارات التي دفعت بصاحب الخطاب إلصدار مكت

 .‘رسالة دكف أخرل
 االلتباس المساني أنكاع 2.1.2

 lexicalالتبػػاس معجمػػػيتقسػػيـ االلتبػػاس المسػػػاني فػػي الدراسػػات المسػػػانية اإلنكميزيػػة الساكسػػكنية إلػػػى  يمكػػف

ambiguity  كالتبػاس تراكيبػي syntactic (grammatical) ambiguity- كالتبػاس معجمػي تراكيبػي lexico-

.grammatical ambiguity 
 االلتباس المعجمي  1.2.1.2

 . في حديثنا عف االلتباس المعجمي، سنعٌرؼ بو كنتطرؽ إلى مصادره
بااللتباس المعجمي االلتباس المساني الذم ينجـ عف الكحدات المعجمية أك عف األلفاظ كمػا يعٌبػر عػف ذلػؾ  ييقصد 

كفػا أك حتػى كقػد تكػكف ىػذه الكحػدات المعجميػة أك ىػذه األلفػاظ أفعػاال أك أسػماء أك نعكتػا أك ظر  .العامة مف الناس
كيطمؽ عمػى ىػذا  .فااللتباس المعجمي مفاده بإيجاز ىك أنو التباس يحصؿ عمى مستكل المفظ. حركؼ جر كأدكات

  semantic ambiguityااللتبػػاس فػػي الدراسػػات اإلنجميزيػػة الساكسػػكنية مصػػطمحات أخػػرل مثػػؿ االلتبػػاس الػػداللي
كلعػػؿ االصػػطبلح األكؿ محػػؿ نظػػر، ألف كصػػؼ ىػػذا االلتبػػاس . word-sense ambiguityأكالتبػػاس معنػػى المفػػظ

كال يعػٌرؼ بمػكاطف حضػكر ىػذا االلتبػاس، أم ال  )المعنػى(بأنو داللي يبػرز فقػط بػأف االلتبػاس حاصػؿ فػي الداللػة 
، فػي حػيف أف االصػطبلح (كالتراكيب مػثال)يخبر ما إذا كاف االلتباس ىك في األلفاظ أك في عناصر لسانية أخرل 

كلبللتبػاس المعجمػي . كضح بأف ىذا االلتباس ىك في المعنػىأني أدؽ كأشمؿ، فقد حصر االلتباس في األلفاظ ك الثا
 .homonymyيكاالشتراؾ المفظ polysemy تعدد المعاني: مصدراف ىما
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 :تعدد المعاني 
داللػة لفظػيف فػأكثر ف فػأكثر، فيػك نقػيض التػرادؼ الػذم يتمثػؿ فػي يىك ظاىرة لغكية تعني أف لمفظ الكاحػد معنيػ

ف معػاني المفػظ المتعػدد المعػاني ىػك كػكف ىػذه المعػاني متقاربػة يعمى المعنى نفسو، كما يميز العبلقػة التػي تػربط بػ
لتتمػايز كتػدؿ عمػى معػاف متباينػة، فقػد يكػكف مػثبل لمفػظ معنػى  (أم ليا نفس األصؿ)نكعا ما كتأتي مف لفظ كاحػد 

المفػظ دالالت جديػدة كذلػؾ مباشػرة مػف المعنػى األكؿ أك األصػمي، أم أف ما، ثـ مف خبلؿ االستعماؿ يكتسب ىػذا 
كىػذه العمميػة فػي اكتسػاب المعػاني يطمػؽ عمييػا  .ىذا المعنى األكؿ كالرئيسي تنبثؽ عنػو معػاف ثانكيػة فػي آف كاحػد

مػا أف يكتسػب المفػظ معػاف جديػدة مػف. radiation التشعب الػدالليمصطمح  semanticsفي عمـ الداللة  خػبلؿ  كا 
انبثاقيا مف بعضيا البعض، أم أف المعنى األصمي ينبثؽ منو معنى جديػد، كمػف ىػذا المعنػى الجديػد ينبثػؽ معنػى 
  جديػػد آخػػر، كمػػف ىػػذا األخيػػر ينبثػػؽ معنػػى آخػػر كىكػػذا، كتعػػرؼ ىػػذه العمميػػة فػػي اكتسػػاب المفػػظ لممعػػاني باسػػـ

 .concatenationالسمسمة
 :االشتراؾ المفظي

كبيػػذا يمكننػػا . ط أك فػػي كمييمػػاػمفظػػي فػػي اتفػػاؽ لفظػػيف فػػأكثر إمػػا فػػي الصػػكت أك فػػي الخػػيتمثػػؿ االشػػتراؾ ال
 .التمييز بيف ثبلثة أنكاع مف االشتراؾ المفظي

في اشتراؾ لفظيف أك أكثر في الصكت، بحيث يكػكف ليمػا أك ليػا نفػس  homophony االشتراؾ الصكتييتمثؿ 
 مكقػعبمعنػى  siteالمعنى، كمػف ذلػؾ مػثبل المشػتركاف الصػكتياف  التمثيؿ الصكتي كبالمقابؿ تختمؼ في الخط كفي

ففػي المثػاؿ  [sait]، إذ ليما نفس الصكت بحيث ينطقػاف بػنفس الطريقػة إذ يمػثبلف صػكتيا بػػ مشيدبمعنى  sightك
 : الممفكظ

A wonderful [sait] 
فػػبل يػػدرم ىػػؿ المقصػػكد ىػػك مكقػػع أك مشػػيد، فػػي حػػيف عنػػدما نكتػػب ىػػذا  [sait]يمتػػبس عمػػى السػػامع الممفػػكظ 
 : الممفكظ ليذا السامع فنضع لو مثبل

A wonderful sight 
تختمػؼ عػف كتابػة المفػظ  sightفيػك ىنػا يعػرؼ بػأف المقصػكد ىػك مشػيد، ذلػؾ أف كتابػة المفػظ  ،يػزكؿ االلتبػاس

site . بي المعركؼكمف ذلؾ أيضا االشتراؾ الصكتي في البيت العر: 
 دققت الباب حتى كىٌؿ متني           فمما كىٌؿ متني كىٌممتني

. ، مػع أف السػياؽ قػد يزيػؿ المػبس"كممتني"مع الجممة الفعمية " كؿ متني"ففي حالة السماع تمتبس الجممة الفعمية 
مف ىذا بأف االلتباس ينجـ عػف االشػتراؾ الصػكتي فػي حالػة السػماع فقػط، أم فػي الحالػة التػي يكػكف فييػا  كنستنتج

 . المرسؿ متكمما ال كاتبا كيككف فييا المتمقي مستمعا لمسمكع ال قارئا لمكتكب
أم )فػػي االشػػتراؾ الػػذم يتفػػؽ فيػػو المفظػػاف أك األلفػػاظ فػػي الخػػط  homography االشػػتراؾ الخطػػي كيتمثػػؿ 

  [rau]بمعنػػى مشػػاجرة كينطػػؽ  row: كتختمػػؼ فػػي النطػػؽ كالمعنػػى كمػػف ذلػػؾ مػػثبل المشػػتركاف الخطيػػاف( الكتابػػة
مػػبس ىػػذا المفػػظ عمػػى القػػارئ ألف الخػػط كمػػا نػػرل متشػػابو فػػي حػػيف يػػزكؿ كيي  .[raν]بمعنػػى صػػؼ كينطػػؽ  rowك

نجـ عف االشتراؾ الخطػي فقػط فػي حالػة االلتباس حينما نتمفظو ألف النطؽ يختمؼ كنستنتج مف ثمة بأف االلتباس ي
 .الكتابة
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فػػي ذلػػؾ النػػكع مػػف االشػػتراؾ الػػذم يشػػترؾ فيػػو المفظػػاف full homonymy  االشػػتراؾ الكمػػيفػػي حػػيف يتمثػػؿ 
أكاأللفػػاظ فػػي الخػػط كالصػػكت فػػي آف كاحػػد كيكػػكف ىنػػاؾ اخػػتبلؼ فػػي المعنػػى كمػػف ذلػػؾ مػػثبل المشػػتركاف الكميػػاف 

bank بمعنى ضفة نير كbank  في المثاؿ اآلتي( مؤسسة مالية)بمعنى مصرؼ : 
I reached the bank 

 .فالمشتركاف الكمياف يتطابقاف صكتا كخطا في كػبل المعنييف، كلذلؾ يحضر االلتباس في حالتي السماع كالقراءة
المفظػي فػي  كيبدك االشتراؾ الكمي شبييا بتعػدد المعػاني، إال أف المسػانييف يميػزكف بػيف تعػدد المعػاني كاالشػتراؾ

، فينظػر االشػتقاقيأمػا فػي اسػتخداميـ لممعيػار  .الغالب بناء عمى معياريف ىما المعيار االشتقاقي كالمعيػار الػداللي
ؿ االشػتراؾ المفظػي، ػالمسانيكف إلى أصؿ األلفاظ، فإف كجدكا بأف األلفاظ جػاءت مػف أصػكؿ مختمفػة عػدكىا مػف قبيػ

مػػا المعيػار الػػداللي أ .ى لفػظ كأصػػؿ كاحػد عػػدكا ىػذا المفػظ متعػػدد المعػانيكأمػا إف كجػدكا المعػػاني المتعػددة ترجػػع إلػ
ىنػاؾ ارتباطػا مػف قريػب فيعتمد فيو المسػانيكف أساسػا عمػى مػدل ارتبػاط معػاني المفػظ ببعضػيا الػبعض، فػإف كجػدكا 

ف لػـ يجػدكا أدنػى ارتبػاط بػيف معانيػو أكمف بعيد بيف معاني ىذا المفظ عدكه متعدد المعاني، ك   .مشػتركا لفظيػادكه عػا 
معانييػا،  ما يعتمد مؤلفك ككاضعك المعاجـ عمى ىذيف المعيػاريف فيبحثػكف عػف أصػؿ األلفػاظ، فيتمعنػكف فػي ككثيرا

كاحػد ككضػع المعػاني المتباعػدة كالتػي ليػا أصػكؿ  ليقكمكا بعدىا بكضػع المعػاني المتقاربػة لٌمفػظ فػي مػدخؿ معجمػي
 .مختمفة في مداخؿ معجمية مختمفة

عػرؼ تاريخيػا كمصػدرىا، فػإف ألفاظػا ال ىذيف المعياريف ال يخمكاف مف نقائص، فإذا كانػت ىنػاؾ ألفػاظ يي إال أف 
ىا التػػاريخي كمػػف ثمػػة ال يمكػػف أف نقػػكؿ عنيػػا بأنيػػا ألفػػاظ متعػػددة المعػػاني أك مشػػتركات جيػػؿ مصػػدري حصػػر ليػػا يي 

ناؾ ألفاظ يكجد تباعد كبير بيف معانييا يسػمح كبالمقابؿ إذا كانت ى .لفظية إذا ما حاكلنا تطبيؽ المعيار االشتقاقي
بالقكؿ بأنيا مشتركات لفظية كألفاظ يكجد تقارب كبير بيف معانييا يسػمح بػالقكؿ بأنيػا ألفػاظ متعػددة المعػاني، فإنػو 

يمكف أف نحكـ بمكضكعية عمييا فنقػكؿ بأنيػا متقاربػة  تكجد حاالت تككف المعاني فييا نسبية التقارب أك التباعد كال
كلعػؿ ىػذه الصػػعكبات . ب تصػنيفيا فػي دائػرة تعػدد المعػاني أك دائػرة االشػتراؾ المفظػيػأك متباعػدة، كمػف ثمػة يصعػ

التي تقع أحيانا عائقا أماـ التمييز بيف الظاىرتيف ىي التي جعمػت القػكاميس كالمعػاجـ المغكيػة تختمػؼ فػي تصػنيفيا 
 .اني كالمشتركات المفظية فييالممداخؿ المعجمية ككيفية تكزيع األلفاظ المتعددة المع

فكمػا ىػك معػركؼ فػي . كلعؿ االشتراؾ المفظي في المغة العربية جدير بالذكر ىنا ألنو بدكره يؤدم إلى االلتباس
الػذم عػٌد لػو الدارسػكف مػا  'العػيف'حقؿ دراسات فقو المغة العربية تكجد العديد مػف المشػتركات المفظيػة كأشػيرىا لفػظ 

كقػد نجمػػت المشػػتركات المفظيػػة فػي العربيػػة نتيجػػة عػػدة عكامػؿ أىميػػا اخػػتبلؼ الميجػػات . ىيربػك عػػف الثبلثػػيف معنػػ
كالتطػػكر الصػػكتي أدل . (8)فػػي لغػػة قػػيس كػػاف يػػدؿ عمػػى األحمػػؽ كفػػي لغػػة تمػػيـ عمػػى األعسػػر 'األلفػػت'العربيػػة فػػػ 

مػف الناحيػة الصػكتية اد الذم كاف يدؿ عمى السك  'حمؾ'ببعض األلفاظ إلى التطابؽ، فعمى سبيؿ المثاؿ تطكر المفظ 
كمػا . (10)ك( 9)كالذم كاف لو معناه، فأصػبح األخيػر باإلضػافة إلػى معنػاه يػدؿ بػدكره عمػى السػكاد 'حنؾ'ليتطابؽ مع 

لمداللػة عمػى  'الجػكف'تكجد ىناؾ األضداد كالتي ىي ضرب مف المشترؾ في العربية كذلػؾ مثػؿ اسػتعماؿ العػرب لػػ 
كلعػؿ لضػدية الداللػة فػي المفػظ الكاحػد  .غير منػوصلمداللة عمى العظيـ مف الشيء كال 'جمؿ'األسكد كاألبيض كلفظة 

أثر بالغ في حدكث االلتباس حيث قػد يفيػـ مػف المفػظ معنػى فػي حػيف أف مػا قصػد منػو ىػك ضػده تمامػا، إذا غػاب 
 .  السياؽ طبعا
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 االلتباس التراكيبي  2.2.1.2
 . في حديثنا عف االلتباس التراكببي، سنعمد إلى التعريؼ بو، متطرقيف بعدىا إلى أنكاعو

 تعريؼ االلتباس التراكيبي -
يتمثػػؿ االلتبػػاس التراكبػػي كمػػا يػػدؿ عميػػو االسػػـ فػػي حػػدكث التبػػاس عمػػى مسػػتكل التراكيػػب، أم أف التراكيػػب فػػي 

قػػامكس المسػػانيات كعمػػـك جػػاء فػػي . ؿ قػػراءتيف أك تػػأكيميفالجممػػة أك القػػكؿ تتػػداخؿ فتقبػػؿ ىػػذه الجممػػة أك ىػػذا القػػك 
 :المغة

‘Les ambiguïtés syntaxiques sont dues à ce que la même structure de surface relève de deux 

ou plus de deux structures  profondes différentes.’ . (55)  

 .'فأكثر يعكد االلتباس التراكيبى إلى انضكاء البنية السطحية عمى بنيتيف عميقتيف مختمفتيف ' :الترجمة
في تراكيب الجمؿ الممتبسة، فػإذا أمعنػا النظػر  فإف تعريؼ القامكس دقيؽ كيعبر عف حقيقة لغكية تدرؾ باإلمعا

، (ب)ك ( أ)عمى بنيتيف عميقتػيف ، أدركنا بأف ىذه الجممة تنضكم Squad helps dog bite victim: في الجممة
فيػػذا ( ب)، أمػػا فػػي البنيػػة العميقػػة victimنعتػػا يصػػؼ االسػػـ  dog biteيعتبػػر التركيػػب ( أ )ففػػي البنيػػة العميقػػة 

المعجمػػي مػػف  سااللتبػػا فكبيػذا يختمػػؼ االلتبػػػاس التراكيبػػي عػػ. التركيػب يعتبػػر جممػػة اسػػمية تتكػػكف مػػف اسػػـ كفعػػؿ
نما يقع في التراكيب  . حيث أف األكؿ ال يقع في األلفػاظ أك الكحدات المعجمية، كا 

 أنكاع االلتباس التراكيبي  -
 grouping التبػػػػاس التجمػػػػع: يمكػػػػف تقسػػػػيـ االلتبػػػػاس التراكيبػػػػي فػػػػي المغػػػػة اإلنجميزيػػػػة إلػػػػى خمسػػػػة أقسػػػػاـ

ambiguity ،كااللتبػػاس المجػػاليscope ambiguity  ، التبػػاس الػػربطك attachment ambiguity ،لتبػػاس كا
 .reference ambiguity كالتباس اإلحالة، word-class ambiguity الفئات النحكية

االلتبػػاس التراكيبػػي الػػذم تجتمػػع فيػػو صػػفتاف لتكييػػؼ اسػػـ، أك صػػفة لتكييػػؼ اسػػميف،  بالتبػػاس التجميػػعيقصػػد 
ـ كاحػد أك لكػبل ػىذه الصفة أك ىػػاتاف الصػفتاف قػد كضػعتا السػ أكغير ذلؾ، مما يؤدم إلى عدـ معرفة ما إذا كانت

االسػػميف، أم ال نعمػػـ أف قصػػد صػػاحب القػػكؿ أك كاتػػب الجممػػة ىػػك كصػػؼ االسػػـ األكؿ أك الثػػاني، أـ ىػػك كصػػؼ 
 : اسـ كاحد بصفة كاحدة أك كصؼ اسـ بصفة أك بكمتا الصفتيف، فإذا صادفنا الجممة

Old men and women 
كمف ثمة فالمعنى ىك   womenك  menتصؼ كؿ مف االسميف oldال ندرم ىؿ قصدي الكاتب ىك أف الصفة  
أم )كمػف ثػـ يصػبح المعنػى شػيكخ كنسػاء  womenكال تصػؼ  menشيكخ كعجائز أـ أف ىػذه الصػفة تصػؼ فقػط 

ـ حػذؼ عنصػر لغػكم كيػنجـ التبػاس التجميػع عػف الحػذؼ، أم عنػدما يػت(. أية نساء سكاء كف كبيرات السف أـ ال
في كتابو قكاعد المغة اإلنكميزية عديدا مػف األمثمػة عػف الحػذؼ، منيػا  (12)كقد ساؽ ككيرؾ. سكاء كاف نعتا أك اسما

 : المثاؿ
He specializes in selling old and valuable books 

قديمػة كأخػرل قيمػة، أـ كتب ىناؾ ىؿ يتـ الحديث عف نكعيف مف الكتب، أم ىؿ : فنتيجةن لمحذؼو ال ندرم ىنا
 oldك  valuable فينػاؾ تجػمػػيع لمصػػفتيف. ىناؾ نكع كاحد مف الكتب كىي الكتب القديمة كالقػيمة فػي نفػس الكقػت

ألزاؿ االلتبػاس، كلكف كاف سيككف ىناؾ تكرار، كىك ما دفع إلػى الحػذؼ   oldعقب booksكلػك ذيكر  booksعمى 
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كزيػادة عمػى ىػذه الحالػة، يمكننػا أف نصػادؼ حػاالت . تجميػع الصػفتيف عميػو كاالكتفاء بذكر االسػـ فػي األخيػر بعػد
 : أخرل اللتباس التجميع منيا

 : عطؼ اسميف عمى اسـ سابؽ في شكؿ مركب كما ىك الحاؿ في -
A team will guide laboratory assessments and treatment 

 –ا كظيفػة الصػفة ػكالػذم يػؤدم ىنػ -  laboratoryـ ػاس تجميع، فبل نػدرم ىػؿ االسػػففي ىذه الجممة ىناؾ التب
، بمعنى ىؿ المقصكد مف المثاؿ ىك طاقـ يقػـك  treatmentأـ يتعداه ليصؼ كذلؾ assessmentsيصؼ ىنا فقط 

أك طػػاقـ يقػػـك باإلرشػػاد فػػي عمميػػات تقيػػيـ ( أم عػػالج بػػدكف تحديػػد)بإرشػاد تقييمػػات المخبػػر كاإلرشػػاد فػػي العػػبلج 
في المعنى الثػاني يبػدك الجممة كالكاقع أف تأكيؿ  .(م أف كؿ مف التقييـ كالعالج متعمقاف بالمخبرأ)كعبلج المخبر 

معقػكال إذا ما كاف القصد ىػك أف عمميػة العػبلج تػتـ فػي المخبػر، أمػا إذا كػاف القصػد ىػك معالجػة المخبػر فمعقكليػة 
 .القصد ىنا محدكدة

 : كما ىك الحاؿ مع المثاؿ "s"بو أداة الممكية  عطؼ اسميف عمى اسـ سابؽ ألحقت -
Patients' finances and insurance 

عػػف طريػػؽ أداة الممكيػػة التػػي   patientsمضػػاؼ إلػػى االسػػـ    financesففػػي ىػػذا المثػػاؿ كاضػػح بػػأف االسػػـ 
كػذلؾ  insurance، غيػر أنػو ال نػدرم إذا كػاف االسػـ (')كدلػت عمػى إضػمارىا عبلمػة " s"أضمرت في أداة الجمػع 
كبالتػػالي يكػػكف القصػػد مػػف الجممػػة أمػػكاؿ المرضػػى  patientsإضػػافة إلػػى   financesقػػد قصػػد مػػف عطفػػو عمػػى

كمػػف ثمػػة يصػػبح القصػػد أمػػكاؿ المرضػػى كالتػػأميف، أم التػػأميف   patientsكتػػأمينيـ، أـ أف عطفػػو ال عبلقػػة لػػو بػػػ
 .بصفة عامة كليس تأميف المرضى بالضركرة

 : فاف سابقاف السميف معطكفينعت سابؽ أك نعت -
Coronary angiographic equipment and techniques werenot as  sophisticated as they are 

today. 

، فػي حػيف  angiographicك  coronaryمكصػكؼ بالصػفتيف   equipmentففي ىذا المثاؿ كاضح بأف االسػـ 
كبػذلؾ قػد يفيػـ مػف المثػاؿ بػأف معػدات تصػكير األكعيػة   techniquesال نجػـز بػأف ىػاتيف الصػفتيف تصػفاف كػذلؾ 

أم التقنيػات مػف )التاجية كتقنياتػو لػـ تكػف متطػكرة كمػا ىػي اآلف أك أف معػدات تصػكير األكعيػة التاجيػة كالتقنيػات 
صػادؼ فػي التبػاس التجميػع حػاالت ال نػدرم ىػؿ المقصػكد فييػا نكقػد . لـ تكف متطػكرة كمػا ىػي اآلف( دكف تحديد
 : اؿ جمع أـ استعماؿ مفرد، كمف ذلؾ مثبل االلتباس في الجممةىك استعم

Hand me the red and yellow balls 
ففي ىذه الجممة ال ندرم ىؿ المقصكد ىك طمب كرية حمراء كاحػدة ككريػة صػفراء كاحػدة، أـ طمػب عػدة كريػات 

 .حمراء كعدة كريات صفراء
فيك االلتباس الذم ال يبرز فيو بكضكح دكر األشخاص المشػار إلػييـ أك كظيفػة األشػياء  أما االلتباس المجالي

 : المتحدث عنيا، كمف ذلؾ مثبل االلتباس في
Children appeal to Pope 

إذ ال ندرم في ىذه الجممة ىؿ مف يؤدم الدكر ىك البابػا أـ األطفػاؿ، فػإذا كػاف البابػا ىػك مػف يػؤدم الػدكر ىنػا 
ف كػاف األكالد مػف يػؤدكف الػػدكر  ( عمميػة اإلعجػاب تتمثػؿ فػي الػدكر) ة أف البابػا معجػبفمعنػى الجممػ باألطفػاؿ، كا 

 : كاألمر ذاتو ينطبؽ عمى الجممة. إلى البابا( عممية المجكء تمثؿ الدكر) كفأفالقصد مف الجممة أف األطفاؿ يمج
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Every man loves a woman 

الرجػاؿ )  ندرم ىؿ المقصكد أف ىناؾ امرأة بذاتيا يحبيا كػؿ الرجػاؿإذ يمتبس الدكر المؤدم في ىذه الجممة فبل
ففػػي الحالػػة  .(كجػػكد امػػرأة لكػػؿ رجػػؿ يمثػػؿ الكظيفػػة ىنػػا) أـ أف ىنػػاؾ لكػػؿ رجػػؿ امػػرأة يحبيػػا( مػػف يػػؤدكف الػػدكر
كتجػدر اإلشػارة  .في الحالػة الثانيػة womenفي حيف ينصب عمى   manعمى  everyاؿ تكييؼػاألكلى ينصب مج

  .بييبذاتو، فيخرجكنو بذلؾ مف دائرة االلتباس التراك أف بعض المسانييف يعتبركف االلتباس المجالي مستقبل إلى
مػا بػأكثر مػف عنصػر فػي  modifierفيتمثػؿ فػي االلتبػاس التراكيبػي الػذم يػرتبط فيػو مكيػؼ التبػاس الػربط أما 

الجار كالمجركر في اإلنجميزيػة باسػميف فػي الجممػة أكفػي الجممة التي يرد فييا، كأف ترتبط شبو الجممة المككنة مف 
بعنصػر فػي الجممػة لػـ تكػف نيػة المرسػؿ فػي ذلػؾ ربطيػا بػو ( اسـ الفاعػؿ أك اسػـ المفعػكؿ) حالة ارتباط المفاعيؿ

فعػػػف الحالػػة األكلػػػى نسػػكؽ مثػػػاال حيػػا كرد فػػػي أحػػد التقػػػارير عػػف أخطػػػار طػػرؽ النقػػػؿ عمػػى تبلميػػػذ . أكتكييفػػو بيػػا
 : كنصو  New Fowler's Dictionary   الذم ذكره قامكس نيكفاكلرزالمدارس ك 

The council plans to notify parents whose children are affected by post
(13)

 . 

باالسػـ الػذم يبػدك أنيػا تكيفػو حيػث يبػدك لمقػارئ ليػذه   by postفااللتبػاس ىنػا نجػـ عػف سػكء ربػط شػبو الجممػة
البريػد تػؤثر عمػى األطفػاؿ، فػي حػيف أف القصػد منيػا بػبل شػؾ ىػك إشػعار أكليػاء األطفػاؿ عػف الجممة بأف مصػمحة 

كيتمثػػؿ فػػي تعميػػؽ ألحػػد  كػػذلؾ أمػػا عػػف الحالػػة الثانيػػة فنسػػكؽ مثػػاال حقيقيػػا أكرده قػػامكس نيكفػػاكلرز. طريػػؽ البريػػد
اسػػػتقالة رئػػيس مجمػػػس كذلػػػؾ عقػػب   (Lord Belstead)لػػكردات مجمػػس المػػػكردات البريطػػاني كىػػػك المػػكرد بمسػػػتاد

 : حيث قاؿ (Lord Whitelaw)المكردات المكرد كايتمك 
Being unique, I am not going in any way to imitate him

(14)  
. 

كمػا نجػد سػكء ربػط . المػكرد المسػتقيؿ كايتمػك نفسىػو أـ  being uniqueفػي اسػتعمالو لػػيصػؼ المػكرد بمسػتاد فيؿ 
ستعمؿ بعػض التعػابير فػي الكتابػات العمميػة كمػف ذلػؾ مػثبل اسػتخداـ اسػـ عندما تي عناصر الجممة ببعضيا البعض 

كنسػػكؽ ىنػػا مثػػاال أكرده  .بػػو الجممػػة فتػػتحالػػذم غالبػػا مػػا ينشػػأ عػػف اسػػتعمالو التبػػاس ربػػط عنػػدما تي   usingالفاعػػؿ
 : كنصو New Fowler’s Dictionary قامكس نيكفاكلرز

Using carbon monoxide, his hiccups were cured for 30 minutes, but they came back 

again
(15)
. 

ككأف السػعاؿ الػديكي ىػك   usingباسـ الفاعؿ ( كمعناه السعاؿ الديكي)  hiccupsككما ىك مبلحظ ارتبط المفظ
المػػريض ىػػك مػػف اسػػتعمؿ ىػػذا ، فػػي حػػيف أف المقصػػكد مػػف دكف شػػؾ ىػػك أف فالػػذم يسػػتعمؿ أكؿ أكسػػيد الكػػاربك 

 .األكسيد
فيػػك التبػػاس تراكيبػػي تقبػػؿ فيػػو األلفػػاظ أكثػػر مػػف فئػػة نحكيػػة، كػػأف نجػػد فػػي جممػػة الفئػػات النحكيػػة  أمػػا التبػػاس

أكنص ما لفظا يمكف اعتباره اسما أك فعبل، أم أف التركيب يسمح ليذا المفظ بػأف يظيػر بمظيػر االسػـ كمػا يسػمح 
  :كلنتأمؿ في ىذا الشأف المثاؿ. لو بأف يظير بمظير الفعؿ

Teacher strikes idle kids 

إما فعبل مصرفا في المضارع   strikesيكجد في ىذا المثاؿ التباساف تراكيبياف نجما عف إمكانية اعتبار كؿ مف
  teacher strikesممركػبأك فعػبل لمفاعػؿ ل  kidsإمػا نعتػا يصػؼ  idleك  ،أك اسػـ جمػع teacherقػاـ بػو الفاعػؿ 

األطفػػاؿ الكسػػالى أك أف إضػػرابات ( يعاقػػب) كمػػف ثمػػة يكػػكف المقصػػكد إمػػا أف األسػػتاذ يضػػرب، (بمعنػػى إضػػرابات)
 .األساتذة ألقت باألطفاؿ في الفراغ، بحيث ال يذىبكف ليشغمكا كقتيـ بالدراسة
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م يحيػػؿ إليػػو ف المتمقػػي مػػف معرفػػة العنصػػر الػػذذلػػؾ النػػكع مػػف االلتبػػاس الػػذم ال يمٌكػػبالتبػػاس اإلحالػػة  قصػػدكيي 
ككمػػػا ىػػك معػػركؼ تسػػتعمؿ الضػػمائر الشخصػػية . ضػػمير مػػا، كىػػي ظػػاىرة تيصػػادؼ خاصػػة مػػع اإلحػػاالت الخمفيػػة

يػػا لتكػػرار ىاتػػو األسػػماء، إال أنػػو عنػػدما فكػػرت كذلػػؾ تبلبعػػدما تكػػكف األسػػماء التػػي تحيػػؿ إلييػػا ىػػذه الضػػمائر قػػد ذي 
نػدرم ىػؿ ىنػاؾ اسػـ آخػر مضػمر أـ ال،  سػـ كاحػد كاليكػكف فػي المقطػع الػذم يحػاؿ إليػو أكثػر مػف اسػـ أك يػذكر ا

يمبس الضمير فييا عمػى المتمقػي فػبل يعػرؼ إلػى أم األسػماء أك االسػميف يحيػؿ ىػذا الضػمير، خاصػة إذا تطابقػت 
 : المثاؿ  األسماء المحيؿ إلييا في التذكير كالتأنيث كاإلفراد كالجمع، ففي

Although the pizza was cold, it tasted good 

كال يكجػد عنصػر ظػاىر أك مضػمر يمكػف بػأف يشػير إلػى  pizzaيحيػؿ إلػى المفػظ  it تتضػح اإلحالػة، فالضػمير
 :في حيف في المثاؿ .غير ذلؾ

Tim told his brother he was working too hard 

أك إلػػى أخيػػو، أم قػػد يكػػكف  Timيمكػػف أف يحيػػؿ إلػػى  heفالضػػمير الشخصػػي  )خمفيػػة( ىنػػاؾ  التبػػاس إحالػػة
يجيد نفسو في عممو، أك بأف أخاه ىك الذم يجيػد نفسػو فػي ( أم، تيـ) أخبر أخاه بأنو ىك Timصد ىك أف تيـ قال

كال يقتصػػر التبػػاس اإلحالػػة فقػػط عمػػى (. كبالتػػالي فإنػػو ىنػػا بصػػدد نصػػحو لكػػي ينػػاؿ قسػػطا مػػف الراحػػة) عممػػو
يشػمؿ بعػض األسػماء كاألدكات األخػرل كأسػماء المكصػكؿ كمػف ذلػؾ الضمائر الشخصية أكضمائر الممكية بػؿ قػد 

 :مثبل االلتباس في المثاؿ التالي
Odyssus wants to go home and is blocked by the gods which is unfortunate 

يحيػػؿ إلػػى رغبػػة أكديسػػيس فػػي الػػذىاب إلػػى بمػػده   whichففػػي ىػػذا المثػػاؿ ال نػػدرم مػػا إذا كػػاف اسػػـ المكصػػكؿ
لى تعطيؿ اآللية ليذه الرغبة، مع أف المعنى األكؿ ىك ربما األكثػر احتمػاال، باعتبػار أف النعػت   unfortunateأكا 

الذم يحمؿ معنى التأسؼ إنما يميؽ أكثر ليصؼ الرغبة المعٌطمة، كربما كاف االلتباس مقصكدا أم أف اإلحالة ىػي 
 .لرغبة كتعطيؿ اآللية ليا، ألف الرغبة إنما أصبحت كذلؾ جراء  ما فعمتو اآلليةلكؿ مف ا
 االلتباس المعجمي التراكيبي  3.2.1.2

لى الحديث عف مصدره  .سنتطرؽ في ىذا المبحث الفرعي إلى التعريؼ بااللتباس المعجمي التراكيبي كا 
 االلتباس المعجمي التراكيبي تعريؼ -

التراكيبػػي ىػػك ذلػػؾ النػػكع مػػف االلتبػػػاس المسػػاني الػػذم يكتنػػؼ األلفػػاظ كالتراكيػػب فػػي نفػػػس االلتبػػاس المعجمػػي 
الكقػػػت، كىػػػك كمػػػا نبلحػػػظ مػػػف تسػػػميتو، يجمػػػع بػػػيف الضػػػربيف األكلػػػيف مػػػف االلتبػػػاس، أم بػػػيف االلتبػػػاس المعجمػػػي 

  .كااللتباس التراكيبي
 االلتباس المعجمي التراكيبي مصدر -

كييقصد باالشػتراؾ المفظػي . كيبي عما يعرؼ في المسانيات باالشتراؾ المفظي المقيدينجـ االلتباس المعجمي الترا
المقيػد ذلػؾ الضػػرب مػف االشػػتراؾ المفظػي الػذم ال تتفػػؽ فيػو الصػػيغ المفظيػة فػي كػػؿ الحػاالت بػػؿ فػي حػػاالت دكف 

مػف األزمنػة كغيػر  غيرىا، كأف تتفؽ في حالة الجمع دكف اإلفراد أك في حالة صرفية مع بعض األزمنة دكف غيرىػا
في اإلنكميزيػة نجػد أنيػا تمثػؿ مشػتركيف لفظيػيف مقيػديف، حيػث أنيػا صػيغة  foundفمك نأخذ الصيغة المفظية . ذلؾ

كتمػػدنا صػػيغ الجمػػكع فػػي اإلنكميزيػػة بػػبعض .  كىػػي كػػذلؾ فعػػؿ يعنػػي يؤسػػس أك يبنػػي findالماضػػي مػػف الفعػػؿ 
بمعنػػى قكاعػػد   basesتمثػػؿ المشػػتركيف المفظيػػيف   basesاألمثمػػة عػػف االشػػتراؾ المفظػػي المقيػػد، فصػػيغة الجمػػع 
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 axesكمػا أف صػيغة الجمػع   basisكالثػاني جمػع لػػ   baseبمعنى أسس، فالمشترؾ المفظػي األكؿ جمػع لػػ  basesك
 axisبمعنػػػى معػػػاكؿ، فالمشػػػترؾ المفظػػػي األكؿ جمػػػع لػػػػ  axesبمعنػػػى محػػػاكر ك  axesتمثػػػؿ المشػػػتركيف المفظيػػػيف 

كىػك االشػتراؾ المفظػي )فمػا يميػز إذف االشػتراؾ المفظػي المقيػد عػف االشػتراؾ المفظػي المطمػؽ  .axeكالثاني جمع لػ 
ىػػك كػػكف الصػػيغ فػػي األكؿ ال تتماثػػؿ فػػي جميػػع  (الػػذم تطرقنػػا إليػػو أثنػػاء حػػديثنا عػػف مصػػادر االلتبػػاس المعجمػػي

بمعنى أسس ال يتمػاثبلف إال فػي صػيغة الجمػع فقػط،   basesوبمعنى قكاعد   basesالحاالت فالمشتركاف المفظياف 
بمعنى يؤسس ال يتماثبلف إال عندما يتـ  foundو findاضي مف ػالذم ىك صيغة الم foundكالمشتركاف المفظياف 

 . (16) في الماضي findتصريؼ الفعؿ 
االلتبػػاس المعجمػػي التراكيبػػي ال يػػنجـ إال عػػف االشػػتراؾ المفظػػي المقيػػد كال يػػنجـ  أف كمػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػو ىػػك

 : John Lyonsيقكؿ جكف ليكنز. أك تعدد المعانيالمطمؽ بتاتا عف االشتراؾ المفظي 
‘Dans la mesure ou l’homonymie partielle crée  de l’ambiguïté dans les phrases, cette 

ambiguïté est  lexicale et grammaticale.’
(17)  
. 

 . ‘جميا كتراكيبياػاس معػينجـ االلتباس في الجمؿ عف االشتراؾ المفظي المقيد، يككف ىذا  االلتب  عندما’: الترجمة

 : ككمثاؿ عف ىذا االلتباس نسكؽ الجممة
He was putting the ball 

بمعنػػى يضػػػػع  putting [(putiŋ] المفظيػػاف المقيػػدافإف المسػػؤكليف عػػف االلتبػػاس فػػي ىػػذه الجممػػة ىمػػا المشػػتركاف 
بمعػنى يضرب كرة الغكلؼ برفؽ كي تتدحرج إلػى الحفػرة، إذ ال نػدرم مػا المقصػكد ىنػػا، أىػك  putting  [pАtiŋ]ك

 puttك  putىي ىنا اسـ الفاعػؿ مػف الفعمػيف  puttingالمعنى األكؿ أـ الثاني، ككما ىك معمػـك الصيغػة المشتركة 
كىي الصيغة الكحيدة التػي يشػترؾ فييػا ىػذاف الفعػبلف، فمػك نأخػذ مػثبل صػيغة الماضػي أك اسػـ المفعػكؿ مػف ىػذيف 

كمػف  (.ألف ىػذا الفعػؿ شػاذ)put ىمػا  putالفعمػيف فإننػا نحصػؿ عمػى صػيغ مختمفػة فالماضػي كاسػـ المفعػكؿ مػف 
putt  ىماputted (ألف ىذا الفعؿ قياسي ) ال يتماثبلف ال فػي المصػدرية كال فػي صػيغة فنبلحظ بأف ىذيف الفعميف

كال ييمًبس المثاؿ المذككر أعػبله عمػى السػامع بػؿ يمػبس عمػى القػارئ فقػط ألف  .الماضي كال في صيغة اسـ المفعكؿ
المشػػتركيف المفظيػػػيف ىنػػا ىمػػػا مشػػتركاف خطيػػػاف، كىمػػا يمبسػػػاف حقيقػػة ألف الحػػػديث منصػػب عمػػػى الكػػرة فػػػي كمتػػػا 

المقصػػكد مػػف المثػػاؿ ىػػي كػػرة قػػدـ كضػػعيا البلعػػب مػػثبل عمػػى نقطػػة ضػػربة الجػػزاء لكػػي  الحػػالتيف، فػػبل نػػدرم ىػػؿ
 .(19)ك (18) ك ىي كرة غكلؼ ضربيا العب مستيدفا الحفرةأينفذىا 

 االلتباس غير المساني 2.2 
لتبػاس كيظيػر ىػذا اال .كىك االلتباس الذم ال ينجـ عف المغة، بؿ عف األشػياء كالمبثكثػات المكجػكدة فػي ىػذا الكػكف

تمتػبس ( ثقافية كحضارية) نتيجة االختبلفات في الثقافات كالحضارات حيث أف بعض األشياء ذات إيحاءات داللية
كمػػف ذلػػؾ مػػثبل االلتبػاس الػػذم يكتنػػؼ مػػدلكؿ الناقػػة  ،عمػى مػػف يػػألؼ عػػالـ الحضػارة التػػي تكجػػد فييػػا ىاتػػو األشػياء

تربط الناقػة بالصػبر كالتػي يتغنػى بيػا العربػي فػي البػكادم  فالعبلقة التي .عمى ساكف مف سكاف أكركبا أك اإلسكيمك
يحاءات بيف ىذه الصفة كعالـ العير كالنكؽ  .كالفيافي تغيب عف األكركبي الذم لـ يصؿ إلى رسـ عبلقات كا 
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the presentation of humorous material. All the vocabulary that is presented and 

eventually learned as part of the course would be included in the evaluation of 

progress. In this way, humor in the language classroom would be “no laughing or 

joking matter” and hopefully would be taken seriously. 

6-2 Recommendations 
According to Morain cited by Struch

(19)
 there are several suggestions for 

incorporating the study of humour into the foreign language curriculum, for example: 

First, providing students with authentic examples of cartoons, jokes, puns and 

others forms of humour, then, teaching students about the conventions of humour in 

the target culture and helping students to examine specific instances and genres of 

humour so that they can analyse the humour better. 

Struch
(20)

 says also that Morain encourages language teachers to use humour as 

teaching tool because it will not only be a motivating factor in their study but also 

benefit them in their sense of integration into the cultural life of the people with whom 

they are trying to communicate. Language teachers are generally accustomed to 

teaching a foreign language as a linguistic system. The grammar and the textbooks 

they use approach language in the first place as verbs, nouns, adjective and 

propositions, not as discourse and communicative interaction in context. Language is 

taught as words and sentences, as the neutral conduit for the transmission of 

information. It is generally not seen as being itself the carrier of values, beliefs and 

worldviews. According to Schmitz
 (21)

 Deneire said that there is no a need for 

harmonious integration of humour into existing language teaching approach. The 

advantage of humour is that it can be used with any language teaching approach or 

method, be it the Communicative Approach, Total Physical Response (TPR) or 

Suggestopedia. Also, Powell and Andresen cited by Smith
(22)

 said that humour can: 

-promote comprehension and relation 

-create a positive atmosphere in the classroom 

-encourage student‟s involvement in the classroom 

-hold student„s attention 

-build self-confidence 

According to Chiasson
(23)

; Loomax and Moosani in an article about the use of 

humour in university statics class point out that the use of humour in the classroom 

reduces tension, improves classroom climate, increases enjoyment and increases student-

teacher rapport and facilitates learning. 

In terms of this work, we can say that when it is widely used, humour is a good teaching 

means in all the teaching level; we have seen that it has a lot of advantages and it can help in 

the teaching process but unfortunately, not all the teachers are aware of its values and do not 

know when and how to use it.  
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that is the vocabulary that is presented and eventually learned as part of the course 

would include in the evaluation of progress. In this way, humour in the language 

classroom would be “no laughing or joking matter” and hopefully would be taken 

seriously. So, the teacher does not try too hard; he must let humour arise naturally, 

encourage it, do not force it and do not use private humour or humour that leaves 

people out: it must group not split people into group. But the over use of it looses its 

values and effects.   “Humour is an integral part of culture and that can be a major 

conceptual and methodological tool for gaining insights into cultural system”
(17)

.   In 

this citation, Apte encourages the use of humour as a teaching means because it is an 

integral part of the culture, and understanding a part of the cultural side of the 

population is to integrate the culture and the language of this population. 

 

 5- What Makes Some Humorous Material a Learning Tool in Classroom? 

Through this part we will how the culture can be an important point in the learning 

process∙     

We must point to three main views of school culture: (i) culture as a piece of 

information, (ii) culture as a set of symbol and concepts, and (iii) school culture as an 

arena of different meaning formed as a result of political and social struggle. Schools 

are complex entities and classrooms are public space populated by different students 

with different values, attitudes and views of the world. What may be in a group may 

not be in another. What may be felicitous in one context might not work out in 

another. Many teachers report that each classroom group has its own “personality”.    

In order to develop the students‟ cultural understanding in this manner, however, 

teachers are required to have an extensive knowledge about the community and culture 

of the language they are teaching.  The affective environment is important in the 

language class and with classes where the learners taking risks while they use their 

second language are afraid. With humour, students are encouraged to use their second 

language in class and they do not face ridicule, or negative criticism. Error correction 

is appropriate, timely, constructive and erase confidence in each student.    

As the poet John Hegley has said: “Laughter, nice laughter, is nicely 

therapeutic”
(18)

.  

 

6- Conclusion: Results and recommendations 

6-1 Results 
Humor provides teachers and students with the opportunity for a respite from the 

formally assigned text material. Since humor in most societies occurs at specific 

moments or situations in social interactions, it would be best for teachers to maintain a 

file of humorous texts for use at specific moments in the language classroom. Learning 

another language is indeed hard work and requires a great deal of effort on the part of 

the learners. Humorous material can add variety to the class, providing a change of 

pace, and can contribute to reducing tension that many learners feel during the learning 

process. But the use of humorous texts in classes should be planned by the teacher. It 

should give learners the impression of being spontaneous but yet be an integral part of 

the course instrumental in building language skills, and never an incidental or “by the 

way” activity. In order to increase the lexical competence of students as rapidly as 

possible, the vocabulary that is part of humorous material could be introduced prior to 
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they found that repeating information in a non-humorous manner may give the same 

leaning advantages as providing relevant humorous content.   

Despite this, according to Smith
(10)

, Desberg is a firm advocate of humour in 

teaching and training, so long as it is used judiciously. In particular, the use of 

humorous anecdotes to illustrate difficult ideas can be beneficial. There is really good 

evidence that people remember stories and jokes better than content. He says that: 

“Story telling and metaphors helps remember concepts more easily” cited by Smith
(11) 

.   

According to Smith, Hoare stresses the importance of spontaneity for trainers and 

being you, rather than trying to be funny. “When you get spontaneous lightness and 

spontaneous interaction, humour is naturally present.”
(12) 

.  

A similar view is taken by Tamblyn cited by Smith
(13)

:” Real humour is openness, 

optimism and a kind of yes-saying to life. Humour is creativity. Humour is a have all, 

play.” According to these two views, humour well used has a lot of advantages. Also, 

for Smith there is a whole raft of evidence about the link between humour and 

wellbeing, so the teacher gains physical and psychological benefit from it. But there is 

also one study of Desberg and Colleagues according to Smith
(14)

 which mentions that 

people who use humour are seen as more intelligent, creative and competent than 

people who do not use it. 

For the teachers, the non-use of humour in their teaching is simply a lack of 

knowledge as how one may use it effectively in class. Others associate humour and its 

use with non-productivity. Students cannot be leaning while they are laughing. While 

for others teachers, humour is synonymous with classroom disorder and chaos. 

According to Schmitz
(15)

, Deneire said that humour should only be presented when 

the students have acquired the cultural and linguistics resources necessary to 

understand it. In this view, the use of humour in the classroom would serve as “an 

illustration and reinforcement” of what they already know. For this humour should not 

be used as a technique to introduce linguistic phenomena and cultural knowledge. 

According to Schmitz
(16)

 who disagrees with Deneire, humorous material has to be 

selected to fit the linguistic competence of the students. It is important for the students 

of foreign language to know what type of discourse native speakers consider being 

humorous or funny or downright hilarious. It is important also to identify appropriate 

texts that provoke laughter or at least smile on the part of native speakers. The earlier 

students are introduced to authentic language point, to different style of speech and to 

speakers of different ages, sexes, socio-cultural level and form different regions, the 

less artificial or “classroom-like” their output will be.     

We cannot forget that for some people “laughter is the best medicine”, and when 

used properly, humour allows the shy student to feel apart of the class and possibly 

contribute without losing face. This is of particular importance in a communication 

class when the accent is on verbal communication. We should therefore not ignore it 

but make it part of our everyday classroom learning. Laughter helps us to lose 

ourselves momentary. This momentary loss may be interpreted by some teachers as a 

loss of control, something to be avoided. While humour like all activities in classroom 

must be well prepared and have a specific objectives, it should give learners the 

impression of being spontaneous but yet be an integral part of the course instrumental 

in building language skills, and never an incidental or “by the way” activity. In order 

to increase the lexical competence of students as rapidly as possible, the vocabulary 
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in the culture. Cultural jokes serve as mirrors of the socio-cultural practices of the 

society and can inform the learner how some members of the community view 

themselves. 

The joke is successful for members of the culture for these two special days occur 

relatively near one another. Father‟s day is approximately one month after Mother‟s 

Day. The humour of this joke would, no doubt, be lost in a culture where these days 

are not celebrated, for example, in Brazil where Father‟s Day occurs in August, more 

than two months after Mother‟s day.  

In the advanced stages of language learning, the teacher, in addition to introducing 

cultural jokes, can make use of the opportunity to have students reflect critically about 

the target culture. The advanced level is also the moment when instructors can attempt 

to tell jokes of their own and attempt also to use humour as teachers did in other 

subject-matter. 

Many foreign learners of English as a foreign language who travel to USA or Great 

Britain have difficulty in understanding jokes when they hear them in actual 

conventional exchange, watching television or seeing a film. However, if those 

students had the opportunity to listen to humorous material in the classroom or in the 

language laboratory, they would have been better “listener”. Those students who are 

willing listeners make more progress in their foreign language course than who avoid 

opportunities to hear jokes and puns. Another accomplishment for language learners is 

to be able to tell a joke to a native speaker. The ability to tell a joke, to be a good 

storyteller, on the part of the learner permits the bonding of speaker and listener, of 

joke teller with joke receiver or listener. Understanding a joke is one thing, but telling 

one is indeed another and this competence may not occur until students have been 

truly “advanced” students for quite some time.  

According to Schmitz
(6)

, Norrick has examined in connectional exchanges the 

degree of involvement and joking on the part of speakers and listeners.  If foreign 

language learners are to become proficient in the day-to-day use of the target language, 

they need to develop strategies to get involved in conventional interactions. Some 

speakers are very competent joke teller while others are hopeless and cannot remember 

even a single joke. Humorous material in foreign language should be available for 

those students who have potential as language learners to tell a joke. But humorous 

material should also be available for those learners who are reluctant to tell jokes but 

would like to understand ten when they appear in interactions. 

According to Powell and Andresen (cited by Smith)
(7)

 found that:” Humour, 

provided it is not used to excess, can increase attention and interest and help to 

illustrate and reinforce what is being taught”. More recently, a study of humour in 

adult learning, conducted by Saltman of Columbia University cited by Smith
(8)

, he 

found that positive humour, particularly when relevant to the material, can: 

 Help establish a climate conducive to adult learning, defuse stress, and provide an 

affective message delivery system aiding retention of information, break down barriers 

between facilitators and learning and foster cohesiveness.   

However, not all the research into this area provides such positive results. For 

example, in a series of studies conducted with Harvard student in the seventies, 

Desberg and colleagues (according to Smith)
(9)

 found that humour which is irrelevant 

to the subject matter does not aid learning; only relevant humour does the trick. Also 
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Wife: “Do you love me still” 

Husband: “I might if you‟d stay still long enough” 

Foreign learners of English who have not developed language awareness or “word 

sensivity” will no doubt fail to see the humour the situation in which a wife wishes to 

be assured that her husband continues to love her and in another situation in which the 

husband states that he can only make love to his wife provided she remains in one 

place for a specific period of time. Some students, particularly “false” intermediate 

students, fail to get “this type of joke owing to lack of awareness that a single word 

can signal different meanings.  

Research in applied linguistics in recent years has shown the need to de-emphasize 

grammar and grammatical rules, and to give more attention to strengthening the 

students‟ vocabulary. As far as second language learning is concerned, the main 

obstacle to good reading is the “insufficient number of words in the learner‟s lexicon” 

According to Laufer (Cited by Schmitz)
(4)

. Students need massive amounts of 

vocabulary in order to feel confident that they can understand some or all of the 

exchange that they hear and also have the opportunity to employ their vocabulary in 

real situations.     

Puns are appropriate at the advanced stages and provide linguistic and cultural 

information about the target language. Jokes written by children for children (and their 

parents) are useful and foreign language learners might do well maintain a repertoire 

of jokes for use in class or when they themselves meet children in the target culture.  

In order to help students cope with humorous discourse it is important to present the 

vocabulary along with the different reading or possible scripts. It would appear that 

those who fail to understand a specific joke have difficulty in seeing that these exist a 

misunderstanding due to the introduction of another script on the part of the 

participants in the joke narrative. Word power is basic to the comprehension of 

humorous discourse. Learners do not always develop joke and humour competence in 

foreign language immediately but with sufficient input in the form of humorous texts 

this competence can be nurtured for steady development during the course of study. 

Another type of pun, the conundrum, is also appropriate at advanced level. This 

type is more difficult for foreign language learners for they involve reference to two 

different meanings of a word or play on two different word meaning. According to 

Culler cited by Schmitz
(5)

 “puns are at work in the central, formative structure of 

conceptual systems.”  

The cultural jokes are appropriate for learners who want to be familiar with the 

cultural practice of a nation, society or community. An example of a cultural-based 

joke is presented in the following: 

- Do you know what I got for Father‟s Day? 

- No, what? 

- The bill for Mother‟s Day 

To perceive the humour in this joke, learners have to know that in English speaking 

countries special days are set aside to remember Mother and Father. In the USA, 

Father‟s Day comes after Mother‟s Day. It involves a stereotype shared by certain 

members of the society that only men pay the bills and is supposedly the sole 

providers. It also imputes some irresponsibility to wives and children in their buying 

habits. The text also points to materialism and the superficiality of giving of presents 
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challenges to students of foreign languages and translation. The study of humor 

presents translators with the opportunity to exercise their creativity. Word-based or 

linguistic humor serves as a test of what can and cannot be translated and may entail a 

change in script if the "new" humorous discourse is to evoke laughter or at least a 

smile on the part of the target language audience. 

 

4- Humour in different learning level 

Let us start with humour in elementary EFL courses. The teacher who wants to use 

humour is restricted by the limited competence of the students. The early introduction 

of humour makes it necessary to provide students as soon as possible with appropriate 

vocabulary. Bearing in mind that the students at this stage are far from being 

proficient, only universal humour (this type of humour is obtained mainly from the 

context and the general functioning of the world) is appropriate. It would in most cases 

be expected that the linguistic and cultural jokes are beyond the level of competence of 

the students. In beginning courses, at least towards the end of the semester, the teacher 

may introduce “quips”, that is, “smart” answers or retorts to the questions or 

statements as presented in the next humoristic situation: 

Are you fishing? 

No, just drowning worms? 

The irony of this situation is that no fish were caught, but the narrator gained 

experience in dealing with the hard realities of nature. The humorous situation deals 

with real world situation, human behaviour. For EFL learners there are no language 

internal or linguistic problem in “getting” the humour of this text, it can be presented 

as reading, used as dictation or as a brief listening-comprehension activity. 

In the intermediate language courses, the possibilities are naturally much wider for 

the students at this level have a larger vocabulary and more solid control of the syntax 

of the language. Universal humour should of course be continued throughout the 

program. Pieces of humorous discourse in the form of short narrative for reading are 

useful at this stage. In the intermediate stage, most language students are ready to 

appreciate cultural jokes. Example is shown in the following humorous situation: 

The stockbroker‟s secretary answered his phone one morning: “I am sorry” she said, 

“Mr Bradford‟s on another line” 

“This   is Mr Ingram‟s office” the caller said “Right now I‟d say he‟s sheepish” 

The humorous situation is pedagogically useful because the text is short and 

provides students with light reading and opportunity for listening comprehension in 

class or in the language laboratory. The brevity of this text may provide a refreshing 

change from those longer reading assignments. In order to increase the lexical 

competence of students as rapidly as possible (the intermediate stage in the time to 

intensify the presentation of vocabulary), the vocabulary that is part of humorous 

material could be introduced prior to the presentation of puns of this type. All 

vocabulary that is presented and eventually learned as part of the course would be 

included in the evaluation of progress.  

Finally, the use of humour at the advanced level can be via linguistic or word-based 

humour and the cultural jokes.  

An example of linguistic-based joke which takes advantage of the polysemy of 

word still would be appropriate at this level of proficiency. 
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3- How can we use humour? 

First, humour is recognized as a therapeutic tool by the medical professions: helps 

reduces anxiety and stress in the classroom setting and can break down the barriers 

between students and teachers. It can also help to make potentially dry subjects appear 

more appealing. 

Second, studies in foreign language acquisition and teaching have acknowledged 

the use of humour to raise students‟ motivation in the world language classroom and to 

teach humour as an important tool in a foreign culture in order to reach higher social 

competence. Furthermore, humour has been shown to facilitate the development of 

listening comprehension and reading.  

Using humour in teaching session is not an easy task. The obstacles to the effective 

employment of humour lie in the teacher, the students and the situation. Humour used 

correctly and appropriately is a valuable tool for any teacher.  

Two types of humour can be used in the classroom depending on how to use it and 

for what purposes: (i) positive humour, and (ii) negative A negative humour dominates 

the class, creates an atmosphere of tension and submission, while a positive humour 

promotes the harmonious relationship and creates a sense of security based on 

democratic freedom. 

According to Ziv (Cited by Brewerton)
(3)

, there are five key functions to humour: 

-The aggressive function of humour, verbal attacks, disparaging remarks, sarcasms (to 

hurt others or establish superiority). 

-The sexual function of humour, jokes or remarks about sex or bodily functions. 

-  The social function of humour: jokes and pleasantries (to create a relaxed 

atmosphere). 

-  Humour as a defence mechanism, self-deprecating humour. 

- The intellectual function of humour: wit or cerebral jokes (to aid understanding or 

remembering concepts). 

Second, how these types may serve the teacher in the classroom? 

If the aggressive, sexual or intellectual humour is used to undermine an individual 

or a group, this is not to be encouraged in the classroom: it can create an atmosphere 

that can impede learning; but if it can be used in a positive manner this should be 

encouraged. 

Other types should not be ignored; the teacher who uses intellectual humour is 

displaying a respect for his audience, wits, and word play and erudite references 

demands types of flexible thinking. Even some of the more negative humour can be 

used positively: attacking humour can be positive if used to attack something feared 

with the right audience, even sexual humour may be used as it is not intended to harm 

or victimise.  

Humor is useful for the development of listening comprehension and reading. An 

analysis of the vast bibliography on humorology has led to the organization of 

humorous discourse into three groups: (i) universal or reality-based humor, (ii) culture-

based humor, and (iii) linguistic or word-based humor. This grouping serves as a 

pedagogical framework for teaching humor in both language and translation 

classrooms. Learners and tyro translators should deal first with the relatively 

straightforward universal humor, continue with cultural humor, which demands more 

of learners and translators, and finally deal with linguistic humor that offers serious 
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 How and where can we use humour and does it influence the students‟ general 

socio-pragmatic skills? 

 What recommendations can be made for the use of humour in the foreign 

language classroom? 

1-3 Research methodology 

The present study falls onto the educational research. To fulfil this research, we will 

describe humour in several domains, several learning levels and how humour can be a 

very good teaching/ learning means because it offers a relaxed atmosphere and we 

learn better being relaxed. 

 

2- Humorous discourse      
From the time of Aristotle, thinkers concerned the art of communication have 

considered the element of humour that can be employed to create an environment 

conductive to effective learning. We can all recall funny and information teachers 

from our school days. 

 “In order to take risks, you need a learning environment in which you do not feel 

threatened on intimated. In order to speak, you need to feel that you will be beard that 

what you are saying is worth hearing. In order to continue your language learning, you 

need to feel motivated. In order to succeed, you need an atmosphere in which anxiety 

levels are low and comfort levels are high. Issue of motivation and language anxiety 

are keys to this topic of affect in the second language classroom”
‟(2)

. 

Humour represents perhaps one of the most genuine and universal speech acts 

within human discourse. As a natural consequence then, the use of humour within the 

context of second language pedagogy offers significant advantage to both the language 

teacher and learner. Indeed, humour serves as an effective means of reducing affective 

barriers to language acquisition. This effectiveness is particularly relevant to the 

communicative classroom, as humour has been shown to lower the affective filter and 

stimulate the prosocial behaviours that are so necessary for success within a 

communicative context. In addition to the use of such humour for the creation of a 

conducive learning environment, great value lies in the use of humour as a specific 

pedagogical tool to illustrate and teach both formal linguistic features as well as the 

cultural and pragmatic components of language so necessary for communicative 

competence. 

Humour is a very important concept in today‟s society. Politicians and their speech 

writers regularly include instances of humour in their speeches; this shows the place of 

humour in the speech.  Research on humour and its functioning in language has 

recently developed into a multidisciplinary field of study, especially since the advent 

of theories on language and context such as pragmatics and applied linguistics. These 

new disciplines have given proper attention to aspects of language such as humorous 

communication which, until recently, were considered minor or secondary. The 

cognitive processes and communicative strategies involved in humorous 

communication are relevant to our research since it is necessary to understand all the 

factors involved in human interaction. The existence of “The International Society for 

Humor Studies” with a yearly conference and the international journal Humor indicate 

the importance of this topic and the fact that it has developed into its own field of 

study. 



El-Tawassol: Langues, Culture et Littérature                                                       N°31 - Septembre 2012 

 

79 

 

Humour in English Foreign Language Teaching 
Hanoune Souhaila 

Département of English 
Université Badji Mokhtar Annaba- Algérie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Introduction and statement of the problem 

1-1 introduction 

Humour is “.... any communication which is perceived by any of the interacting 

parties as humorous and leads to laughing, smiling, or a feeling of amusement”
(1)

 . In 

this paper, we will see how we can use humour in the classroom in the best way to 

help the learning process take place in a relaxed atmosphere; in this respect, we will 

see the benefits of humour from both the teacher‟s and the student‟s point of view.  

Let us start by the definition of humour.   The Oxford English Dictionary defines 

humour as that quality of action, speech, or writing, which excites amusement; oddity; 

jocularity, facetiousness, comicality.  

Also, humour is a performative pragmatic accomplishment involving a wide range 

of communication skills including, but not exclusively involving, language, gesture, 

the presentation of visual imagery, and situation management. Humour aims at 

creating a concrete feeling of enjoyment for an audience, most commonly manifested 

in a physical display consisting of displays of pleasure including smiles and laughter. 

1-2 Statement of the problem 

The aim of this research is show the importance of humour in teaching/ learning 

process and to try to answer to the following questions:  

  Does the use of humour in the foreign language classroom facilitate the 

students‟ learning of the foreign language?  

Abstract 

In this paper, we will see the 

presentation of humour as a genuine 

communication means and as an 

interesting teaching means; how we 

can use it as an important component 

in foreign language teaching. How the 

use of humour in foreign language 

courses in different levels   makes 

classes more enjoyable and reduces the 

student’s stress. It can also contribute 

to improving students' proficiency. 

 

 ملخص

ىذه الورقة البحثية دور لغة الفكاىة في  فينتناول 

كيف يمكن استعماليا  ونوضحالتواصل والتعميم، 

غات األجنبية لكل المّ  واستثمارىا في تعميم

المتعّممين راحة وحيوية  ذلك أنّيا تمنح ،المستويات

وتوصّمنا .  المستمر عملىم عمى الّفز في التعّمم و تح

تعميم  جيدة في مجاليذا األسموب نتائج لإلى أن 

 .مغات وتعّممياالّ 
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 Accordingly, students‟ results in the second semester exam confirm the positive 

impact of the reflective journal on their learning. In the second semester, 56.52% 

succeeded in linguistics while only 34.78% did in the first semester. In fact, the 

students under study became more interested in the second semester and made more 

effort to learn by themselves. Furthermore, students written reflections represented a 

feedback that the teacher has long yearned for because in their oral feedback all is 

clear and all is easy, and then the exams come with unexpected surprises.  

  

Conclusion 

Students‟ reflective journals bridged the gap not only between the student and 

his/her learning, but even between the student and his/her classmates. This research 

has proven that success is a decision taken by the students, while the teacher‟s role lies 

in plunging them in different learning experiences from which they have to learn from 

themselves. Saying so, this does not undermine teacher‟s crucial role in providing the 

appropriate conditions of trust, confidence and motivation for implementing the 

reflective approach in one‟s classroom. In fact, students‟ level of awareness of their 

own learning has increased. They become aware of themselves, the subject matter, 

their learning strengths and difficulties, but some students still need more time to plan 

for a more successful learning of linguistics. In addition, a new comfortable relaxing 

classroom atmosphere has developed; however, one should be aware that the reflective 

journal did not work for all the learners and if it did, not on the same rate. Change 

needs time. 
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Student 3: “Now we are able to make a summary alone without any difficulties”. 

Student 4:”We can understand by asking questions about the lesson in the journal”. 

Then, the reflective journal has raised students‟ sense of responsibility. It has also 

facilitated comprehension, revision and summary writing. Besides, the reflective 

journal was the source of developing students‟ self management skills, self-awareness 

and self-confidence as follows: 

Student 5:“I organize better my time, I prepare the lesson before the session, and it 

is useful to take notes” 

Student 6:” The journal has a big advantage. It helps me to revise and the same 

time control myself by the promises. I feel relaxed when I write it. In my future life 

when I become a teacher I will follow the method of the journal because it is a useful 

method”. 

Note: Here by “the promises”, student 6 refers to   the revision plan that s/he 

designed in the reflective journal at the end of every session.  

Student 7: “The journal obliges me to revise the lessons; I love this   method”. 

The verb “obliges” implies that student 7 written reflections are actions to take and 

not just words on papers.  

Student 8: “The journal helps me to find my difficulties and how to solve them. The 

reflective journal was an important step for me. It helped me in revising and 

summarizing and knowing my feelings” 

Student 9:” I have learnt from this experience how to revise my lessons well and I 

learnt that tiredness brings success and happiness, nothing comes easily, the student 

should work hard, I liked the idea of the journal very much, it is helpful and practical 

for the student who really wants to succeed”. 

Student 10:“The journal is useful in my study, it taught me to revise my lessons 

every day, and to express my feelings about the lesson and ask questions when I have 

difficulties. And I seek to solve the problem. It taught me the lesson of self-

confidence”. 

These comments reveal the following positive effects of the reflective journal on 

learning linguistics: 

 

 It leads to serious work and more concentration: before, during and after the 

lesson. 

 It facilitates revision and memorization of new vocabulary and concepts. 

 It develops the learning skill (note taking, summaries, asking and answering 

questions about each lesson). 

 It promotes self-reliance, self- control and self-confidence. 

 It provides an opportunity to be aware of one‟s learning strategies and exchange 

them with the class-mates. 

 It develops awareness of one‟s learning difficulties and how to plan to solve them; 

that is, it develops students‟ metacognitive skills. 

 It develops awareness of one‟s feelings, thoughts and actions.  

 It opens a communication channel: student-student and student- teacher. 

 Every entry is a new lesson revision. 
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Considering the date of the first entry writing as shown in table1, the journals 

written from 16
th

 of March are as follows: (1) high, (5) satisfactory, (5) limited and (1) 

unsatisfactory. However, those written from the 6
th

 of April are either limited (2) or 

unsatisfactory (5). This implies that the first session of the implementation of the 

journal was very crucial for the quality of the journals‟ writing. Moreover, launching 

the reflective journal experiment during the last week before the spring holidays 

prompted some students to learn from their poor results in the first semester exam and 

plan for better learning results. For the others, who started on April 6
th

, the journal was 

just a learning task to be done. These latter did not invest their time in writing their 

journals; they just did it.  

Furthermore, table1 shows that those who wrote high or satisfactory journals show 

an inner interest in change to be better students. They want to be aware of themselves- 

thoughts and feelings- in an effort to discover strategies leading to success. These 

students showed high motivation in reflecting on their learning: every lesson with its 

entry including recognition of their strengths and weaknesses and a plan for lesson 

revision. In fact, the reflective journal has an undeniable positive effect on some 

students‟ attitudes towards their learning, the subject matter-linguistics- and even 

themselves; they are more aware of the rate of their learning. These students have 

developed some cognitive and metacognitive skills to manage better their learning. 

Conversely, journals which were either limited or unsatisfactory reflect students‟ 

lack of enthusiasm to write journals, their poor vocabulary, the fear to express their 

feelings or just because they were absent during many sessions. Through reading these 

journals for analysis, we felt that these students were writing in a very abrupt way. 

Besides, it was very clear that these students have problems with writing.  

Furthermore, students were asked to write about the benefits of the reflective 

journal in learning linguistics in the last session. The majority guaranteed that the 

reflective journal has developed their learning skills. Here are some answers:  

Student 1: “This method gave me the opportunity to be more serious in the 

classroom, also at home. It facilitates the revision and the communication with the 

teacher when you prepare the lesson”. 

Student 2:”From the new method, I learned more than the first: more new words 

and key words; now I can do the summary by keeping the important ideas and let the 

rest”. 

                  Dates 
Criteria 

16 

March 
06 

April 
Total 

High 1 0 1 

Satisfactory 5 0 5 

Limited 5 2 7 

Unsatisfactory 1 4 5 

Total 12 6 18 

Table 1: The Reflective Journals’ Analysis   
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reflection will be guided by these questions: what have you learned? How did you feel 

about your learning? What difficulties do you still have in understanding the lesson? 

And how do you plan to solve them? In addition, every entry should include the date, 

lesson‟s title and ends with (a) probable question (s) that might be asked about the 

lesson in the exam. 

The teacher insisted on students‟ honesty and truthfulness while writing the 

reflective learning entries; ”Tell your journal all the answers as if you were speaking 

with yourselves”. The teacher further explained that the journals will not be graded and 

no need to worry about the mistakes. In addition, the students were informed that in 

every session some students -with their own will- are going to read their previous 

session‟s writings in order to discuss the learning strengths and weaknesses the entries 

dealt with. Besides, from one time to another the students will exchange their journals 

for a peer review in an attempt to be more aware of how the other feels and learns. 

The implementation of the reflective journal was not easy, and the teacher faced 

hard times in getting some students into the habit of writing about their learning in the 

journals- which they sometimes forget to bring; the journal was an extra burden for 

them. 

 

5. Findings and Discussion 

After the first month of the experiment, the classroom atmosphere became less tense 

and the students were more comfortable in writing their journals. They became more 

motivated and involved in their learning of linguistics.  Besides, they liked reading 

their journals and discussing the issues that troubled them in learning linguistics- 

students were no more the isolated islands. 

By the end of the last session of the second semester, 18 reflective journals have 

been collected for analysis according to a rubric designed by the teacher as follows: 

High: The journal contains all the entries from the first date. All the questions are 

thoroughly answered with some examples and further explanation. Both thoughts and 

feelings are included in all the entries 

Satisfactory: The journal contains all the entries except the first one. All the 

questions are less thoroughly answered with examples and further explanations. 

Thoughts and feelings are included in some entries. 

Limited: Two or three entries are missing. All the questions are shallowly answered 

with either examples or explanations. Thoughts and feelings are included in few 

entries. 

Unsatisfactory: More than three entries are missing. Not all the questions are 

answered. Thoughts and feelings are absent in all the entries. 

The reflective journals can be analyzed in two different ways since not all the 

students began writing their journals from the same date. However, taking the two 

dates of first entry writing and accounting for the rubric‟s criteria, the journals can be 

qualified as shown in table1 (Appendix 1). 
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generalization, conclusion and hypothesis for the experience made. The last 

orientation, active experimentation gives students an opportunity to master the new 

understanding; it is learning in action. However, experiential learning is not linear, but 

a recursive process of experiencing, reflecting, thinking and acting.  

 

3.Reflective Learning 
Reflective learning refers to the process of reflecting on one‟s learning that leads to 

certain transformations and enhancements. Reflective learning implies learner‟s active 

role in their learning; however, 
(14)

 (1998: 43) explains that learners are active in the 

sense that they participate in the activities provided but passive in terms of their 

learning; they expect to be told how to learn.  Moreover,
(15)

 (2007, p: 36) define 

reflective learning as an intentional social process, where context and experience are 

acknowledged, in which learners are active individuals. They add that learners should 

be wholly present, engaging with others, open to challenge, and the outcome involves 

transformation as well as improvement for both individuals and their environment.  

However, 
(16) 

finds out that students‟ previous experiences of schooling allow them 

little opportunities to take charge of their learning and to reflect on them. He adds that 

getting rid of the old learning habits needs time and patience. Likewise, 
(17)

highlight 

that reflection is neither a process that can be rushed nor one that has to occur at a 

particular time. 
(18)

 further clarifies that successful reflection is not an innate capacity; 

it is a process that develops through time. In addition, 
(19)

 draws attention that the best 

means of reflection would involve some form of writing. 

 

4. Method 

This study was conducted in the academic year 2009-2010 in the department of 

English, Badji Mokhtar University- Annaba.  Along ten sessions of one hour and half, 

18 first-year students were involved in the experiment in the module of linguistics. 

These students were between 18 and 22 years old with six years of background 

knowledge in English. 

The first semester exam results were not promising and linguistics seemed a 

difficult module to learn. Consequently, we were interested in finding out if these 

students were involved in a reflective learning approach, could they improve their 

level in linguistics. We have used the reflective journal as a research tool to evidence 

their reflections.
(20)

 sees the reflective journal as an effective vehicle for reflection on 

one‟s learning. Besides, 
(21)

 (2009: 22) highlights that journal writing is based on the 

concepts of writing to learn, “Writing to learn is thinking as you write”. He adds that 

journal writing requires students to stop being observers and be participants in their 

learning.   Similarly, 
(22)

 sees that through reflection on their journals, students will 

develop their own guidelines for achieving personal growth and learning progress. 

Therefore, students‟ reflective journals serve as an investigation tool to get more 

information about the students under study: what they learned, how they learned, how 

they felt and what their future learning plans are.  

During the first session of the implementation of the reflective journal writing, the 

teacher had clarified its merits in developing students‟ reflection, responsibility and 

autonomy in learning linguistics. By the end of every session, students will reflect in 

their journals about the lesson dealt with, from fifteen to twenty minutes, and their 
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Accordingly, the constructivists see that learning is founded on the premise that by 

reflecting on experiences, students construct their own understanding of the world they 

live in. 
(4)

 adds that constructivism embodies a commitment to a constant self-

examination through reflection. Besides, 
(5)

 and 
(6)

 advocate that effective learning 

occurs when students actively process the information in a way that is meaningful to 

them. Moreover, 
(7)

 emphasises that the central rationale behind teaching is to provide 

well-organized experiences in order to accelerate the process of learning; the ultimate 

aim is to enable learners to make well-thoughtful choices in solving problems. He 

clarifies that “learning occurs whenever one adopts new, or modifies existing, 

behaviour patterns in a way which has some influence on future performance or 

attitudes” (Ibid: 81). 

Moreover, by analyzing Dewey‟s writings on reflection, 
(8)

 refers to four criteria 

that he attributes to reflection: 1-it is a meaning making process out of experiences; 2- 

it is a rigorous way of thinking that includes scientific spirit; 3- it develops through 

interaction in a supportive community and 4- it includes a set of positive attitudes 

towards oneself: whole-heartedness, open-mindedness and responsibility which all 

develop readiness to engage in reflection. Subsequently, 
(9)

 further asserts that 

academic reflection is used to maintain learning and is followed by a planned activity. 

 

2. Experiential Learning 

During the twentieth century, experiences gained central role in the theories of 

learning. 
(10)

 and 
(11)

 show that reflection has an important role in bridging the gap 

between the practical experience and the theoretical conceptualization. They also 

advocate that reflecting on experiences is the core of experiential learning and without 

reflecting on their learning, students are constantly expected to make the same 

mistakes. In addition, 
(12)

 (2001: 10) highlights that reflection involves students‟ 

thoughts and emotions.  

Dewey‟s book Experience and Education
(13)

 deals with experiential learning where 

knowledge is constructed through experience in a social context. He claims that all 

human experiences are social and involve contact and communication. According to 

his conceptualization, teachers‟ role lies in organizing the content and facilitating 

appropriate learning experiences to their students; hence, teachers are responsible for 

developing students‟ knowledge of both the subject matter and of themselves as 

individuals. Dewey clarifies that planning for experiential learning is more difficult 

than planning for traditional learning, and the difficulty lies in selecting the 

appropriate experiences for students.  

Departing from Dewey‟s writings, 
(8)

 has proposed four steps for the experiential 

learning: 1-presence to the experience; 2-description of the experience; 3-analysis of 

the experience and 4-intelligent action. Likewise, Kolb (1984, cited in , 
(10)

: p. 3) has 

proposed an Experiential Learning Cycle that involves four stages: concrete 

experience, reflective observation, abstract conceptualization and active 

experimentation. In concrete experience, students learn by intuition without emphasis 

on the experience; after that reflective observation deals with learning via perception 

and focusing on the experience on a personal basis by careful observation of ideas and 

situations. Then, the abstract conceptualization refers to learning by meticulous 

thinking, using approaches to structure and frame the new knowledge. It involves 
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Introduction: 

With the shift from the traditional teacher-centered learning to the student- centered 

situation and with the intention of empowering students with the spirit of knowledge, 

reflection has gained an immense interest in the field of second/foreign language 

learning.  Light has been shed on the realm of reflection in an attempt to find out the 

relation between reflection, experience and learning. In fact, success is the result of a 

cycle of deep thinking, planning and acting; change is not automatic but is a process 

that takes time. 

Therefore, in an attempt to find out whether implementing the reflective approach in 

the classroom can develop students‟ awareness of their learning habits and increase 

their learning skills in linguistics, we will use the reflective journal as a tool of 

reflection.  

 

1. Reflection and Learning 
According to 

(1)
, the term „reflection‟ is derived from the Latin term „reflectere‟ 

meaning to „bend back‟ like a mirror- making visible what is apparent to others
(2)

. 

argues that the origin of the idea of „reflective thought‟ was introduced by 
(3)

who 

defines it as: “Active, persistent and careful consideration of any belief or supposed 

form of knowledge in the light of the grounds that support it and further conclusion to 

which it tends” (
(3)

: 6).  

Abstract 

This article examines the effect of using 

the reflective journal on learning 

linguistics at the university level.  

Reflective learning presupposes 

learners’ active engagement in their 

learning through reflection; writing 

can be the best way to achieve that end. 

Consequently, an experimental study 

was designed for first-year students of 

English at Badji Mokhtar University, 

Annaba.  For ten sessions, eighteen 

students used the reflective journal as a 

tool of reflection in every linguistics 

session. The results of this study 

showed the positive effect of this tool 

on learning linguistics, in developing 

learners’ skills and even in raising the 

success rate. 

 

 صملخ
يتناول ىذا المقال تأثير استخدام مجمة التفكير في 

يتطمب  .معيمستوى الجاامعمى   مسانياتتعمم ال
 كمذلوأفضل وسيمة . ينفعالعمم بالتفكير متعممين تّ ام

 ىذه متصمّ  دقو .إشراكيم في الكتابة عن تعمميم
تجريبية لطالب السنة األولى في المغة امدراسة ام

 استخدم. عنابو -باجي مختار بجامعة اإلنجميزية
لتفكير في وحدة مثمانية عشر طالبا المجمة أداة 

 ىذه نتائج أظيرت و .صصحلمدة عشر  سانياتملا
م دراسة األثر اإليجابي ليذه األداة عمى تعمّ ام
نسبة  ةدازيوالطالب  تطوير مياراتو  ّمسانياتال

 .النجاح
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No…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 

 

13- Do you think that it is possible to reach reconciliation between the literary texts taught and the 

professional objectives of your learners? 

Yes……………………………………………………………………………………… 

No…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 
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No…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 

 

7- Have you ever proposed texts of your own readings and critical thinking? 

 

Yes……………………………………………………………………………………...… 

No…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

 

8-Have you ever dropped certain texts because you find them unsuitable to your learners‟objectives?  

 

Yes……………………………………………………………………………………….. 

No…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 

9- If you have already proceeded to personal manoeuvre, do you think that it is part of your 

prerogative? 

 

Yes………………………………………………………………………………………... 

No…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

10- Do you believe that agents of design are usually the appropriate persons? Explain 

Yes……………………………………………………………………………………… 

No…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 

 

11- Do you think it is important for teachers of foreign literature to be involved in the design of 

syllabus?    

 

Yes……………………………………………………………………………………… 

No…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 

 

 

12-Do you think that you should involve your learners in the design of their syllabus? 

 

Yes……………………………………………………………………………………… 
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Appendix 1 

 

 

TEACHERS’ QUESTIONNAIRE 

 

 

This questionnaire is designed to bring to the fore the importance of reconsidering the policy behind 

the design of foreign literature syllabus in the frame of Algerian Licence of English studies.  

 

 

Instructions: Please answer the following questions by putting a cross in the appropriate space 

whenever necessary. 

 

 

 

1-Do you find difficulties in teaching foreign literature to your students? 

 

Yes………………………………………………………………………………………... 

 No………………………………………………………………………………………... 

………….………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

2- Do you teach according to the official syllabus as designed by the Ministry of Higher Education? 

 Yes………………………………………………………………………………………... 

No………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………. 

 

 

3-What do you think about it? 

………………………………………………………………………………………... 

….………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

4- Do you see the official syllabus fitting the learners‟ expectations? 

 

Yes…………………………………………………………………………………….......    

No………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………...….………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

5- What do you think about the literary texts imposed on you by the official programme?  

 

……………………………………………………………………………………...............……………

……………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………. 

 

6- Have you ever wondered about your learners‟ future objectives? 

 

Yes……………………………………………………………………………………… 
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4-1971: the first reform, 1975-1976, 1984, 1987: « restructuration » of modules. Literature, 

linguistics, civilisation and T.E.F.L.: these subjects were transformed to entities which inferred an 

administrative framework and “le C.P.C. par matière” stated, thus, their autonomy from the 

remaining subjects. 

5- In a recent research ( Djafri:2007), it was demonstrated that only 5% of undergraduate students 

from the university of Mostaganem, Algeria, read for memoirs in literature( be it American or 

British), as opposed to 35% reading for mémoires in linguistics and 33% in American history. 

6- In the present syllabus, only 6, 2% of the total amount of the weekly teaching load is covered 

by literature and this is throughout the whole syllabus spanning over four years. (Cited in L. B. S. 

M.: 2005, p.34) 

7- The official syllabus of British Literature as issued by the Ministry of Higher Education shows 

the above chronological arrangement.  

8- I am borrowing the word impermeability from Harrison(1990:47). 
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their syllabi. Foreign literature teachers seem to deliberately perpetuate Freire‟s notion 

of „bank‟ of education, where the traditional status of teacher and learner are 

maintained, 

The teacher chooses the programme content, and the students adapt to it; the teacher 

chooses and enforces this choice, and the students comply; the teacher knows 

everything and the students knows nothing; the teacher thinks, and the students are 

thought about. (Friere, 1972: 46-47) 

Apparently, there seems to be no room for innovation. The will to perpetuate the 

dichotomy teacher vs. learner rather than the reconciliation teacher and learner is in 

itself a canonisation that operates like an obstacle to the genuine transmission of a 

foreign literature.  

 

3-c Prospects 

Although the study is based on the analysis of a small number of data, I believe that 

the implementation of a powerful thesis of syllabus design would redefine knowledge, 

teaching, the teacher, education, and the purposes of education. It would also re-orient 

the objectives to take into consideration the requirements of young Algerian learners in 

the professional contexts. While the incompatibility between teaching and learning 

foreign literature at Algerian universities has been the outcome of a quantitative policy 

that does not take into account the quality of knowledge transmitted, there seems to be 

an urgent need to provide room for teachers and learners to negotiate (Candlin: 1984) 

in order to embark upon practical reforms. The reticence of teachers is to be overcome. 

I am aware, however, that my investigation operates within a narrow context of 

speculation; yet, I also believe it a starting point (Brumfit: 1984) for change. 

 

4-Conclusion 
My discussion started with the premise that no syllabus is neutral. I, then, discussed 

the policy behind the design of foreign literature syllabus in the Algerian degree of 

English studies and how the latter is purely government‟s prerogative. This involved 

analysis of the choice of literary texts taught and how canonical ones gain our 

university curricula despite the resistance of a considerable number of teachers. The 

last part of my investigation concerned the delivery of a questionnaire to 30 Algerian 

university teachers of foreign literature. The results demonstrated that the syllabus of 

foreign literature should be reshaped and thus redefined including the teacher as an 

active actor and the learner as a „bank‟ of needs and requirements. It is our hope that 

the foreign literature delivery in Algerian universities will move beyond the level of 

theoretical suggestions of syllabus reform toward the implementation of an effective 

and innovative pedagogy, and as such would contribute to reattribute the subject the 

worthy position it used to have. 

 
Notes 
1- The term “neutral” is borrowed from Freire‟s Pedagogy of the Oppressed (1972). 

2- I am borrowing the word from Graham Hall which refers to the deliberate imposition of 

cultural values on the learners claiming them as vehicles of modernity. 

3-This work is supported along with materials gathered from a personal experience of teaching 

British literature to Algerian university learners and from the analysis of the programmes as 

issued by the Ministry of Higher Education and Research in Algeria. 
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Diagram 1: Analysis of the Findings 

 

3-b Discussion 

The analysis of the finding (See Diagram 1) helped understand three main truths. 

First, it has been noted that despite the existence of an official syllabus designed by the 

authority and in which the teacher is asked to teach a particular kind of literary texts, 

canonical ones most of the time, the teacher often proceeds to manoeuvre so as he/she 

could adapt the syllabus according to local circumstances. While, in this particular 

frame, the teacher is regarded as an unproblematic agent of education helping a more 

appropriate delivery of the syllabus, he/she seems, on the other hand, unable to reshape 

the whole objectives of the degree. Therefore, and here I would join Hall (2000), what 

would be the necessity of imposing a syllabus if the latter is going to be altered and 

changed in ways not intended by the designer? 

Indeed, the most striking revelation of the questionnaire lies in the fact that a great 

number of foreign literature teachers have manifested their desire to embark upon the 

adventure of designing their syllabi. They have seemed optimistic about the promising 

results that might be enhanced by their involvement in shaping the content of foreign 

literature teaching. More explicitly, they see in the disregard of power from the 

syllabus an opportunity to enrich the circle of exchange between cultures and facilitate 

their students‟ acquisition of knowledge. Yet, they also have showed poor information 

concerning their learners‟ future professional worries. 

Finally, these same teachers, who seem to have shaped an expertise from the 

observation of their learners‟ worries, refuse to see them involved in the formulation of 
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into the canon. Innovation is attributed a place of experimentation at the expense of the 

survival of eminent works of literature. The issue at stake deserves more attention, 

especially if considering the agents of education struggling against the prevailing 

conservatism that dominates the syllabi of foreign literature. Most of the time, despite 

the fact that the curriculum  is formed by professionals in power, those not in power, 

teachers then, often challenge this sort of canon and create their own canons, in which 

they disregard the obligatory readings as the most valuable works and what they read 

most is quite different from that canon. 

 

3- Who should be Designers? 
Altogether, the early part of my discussion has exposed a complex web of 

conditions surrounding the lack of effectiveness of the foreign literature syllabus in the 

Algerian degree of English studies, and the difficulty to maintain the teaching of 

canonical literary texts to non-natives of a language. Hence, I believe that the debate 

cannot be satisfactorily resolved unless there would be a closer analysis at the profile 

of those who are responsible of the design. 

While it has been demonstrated that there are substantial problems in discovering 

what is more or less useful for learners, and that the notion of expert syllabus designer 

is necessarily indeterminate, we still are in the dark. In other terms, we are still in the 

vicious circle which requires from syllabus designers to go towards learners and 

learners to go back towards them. The hint so far is that there is an urgent need to 

make teachers and learners; the most concerned and the most subjective agents of 

design take part in the business of design.    

Indeed, according to (Djafri: 2007), the marginalisation of the subject of foreign 

literature from the part of Algerian learners appears to be teacher-made. Had the 

teacher considered the objectives of the learners‟ professional carrier, she/he would 

have questioned the policy behind the syllabus design. However, it is easy to blame the 

teacher and accuse her/him of all the teaching failures, the latter is limited by the 

constraints of the official syllabus as designed by the Ministry of Higher Education 

and Research, another neglected truth which should urge educators to reconsider their 

priorities.  

 

3-a Questionnaire 

In the frame of the above worries, the present paper reports a small-scale study, 

undertaken as a preliminary investigation in university educational settings. Through 

the introduction of a questionnaire (See appendix 1) to 30 teachers of foreign literature 

from three universities of the West of Algeria, the findings have revealed that: 
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this brings us to the conclusion that the selection of texts worth studying, the body of 

literature to be interpreted is itself the result of explicit or implicit rules, theoretical 

considerations, and value preferences which, in turn, can be described as a system 

beyond or within the objects in question, which, as a consequence, are no longer 

objects-in-themselves, but products of subjectivity, performed by interpretation. 

What seemed to be an incarnate „nature‟ turns out to be a pure construction… We 

now 

know that the institution of art is, in the truest sense of the word, groundless.(in 

Miall, 2006: 92) 

Overall, not surprisingly, even the canonical literary texts taught at universities are 

formed by the professional powers. Therefore, the cannon gain the curricula and 

impose itself on the communities of education, regardless of the accessibility of “Great 

Works” by the learners of literature.  The body of esteemed literary works, then, 

reflect, necessarily, high authority predominance as Shavit advances: 

The dominant institution gains the mandate, which has nothing what-so-over to do 

with „poetic justice‟ nor with the question of the value of the texts….A text gains a 

high status not because it is valuable, but because ….someone has the political-cultural 

power to grant the text the status they believe it deserves. (1991: 233) 

and this in turn, represents a danger; in that texts which are qualified as canonical 

are the result of theorists and critics‟ views at a particular moment of time and in a 

particular place. Yet, one should not forget that they have gained that status because 

they were responsible of a change in the period in which they appeared. Works of 

Dickens or Hardy, for instance, represents avenues of emancipation before being 

instruments of social change. According to Rose (in Miall, 2006: 14), these works 

have been canonised because they succeeded in enhancing the working class readers to 

see new worlds and recognise a common humanity in the figure of David Copperfield 

or Tess D‟Urbervilles, and which in fact, empowered them to change their lives and 

the lives of those around them. Thus, the danger remains in the refusal to offer these 

texts another context of interpretation. Put differently, the learner of literature asked to 

interpret a Spencerian poem or a Shakespearean sonnet on the basis that the themes 

they convey are universal, and may lead themselves to accessibility even for the 21
st
 

century learner, is not a convincing argument. Love, hatred, revenge, and death 

represent universal themes but how about the socio-cultural context in which they 

were produced and canonised; and which is, in fact, far remote from the learners‟ one.   

On the other hand, the cannon could survive by renewing itself through being re-

interpreted and re-experienced (Miall: 2006). New interpretations generally compete 

with extant rival views, suggesting widespread disagreement over what a given text 

“means”. 

This phenomenon argues against institutional determination of the literary canon, 

but the renewal of interpretation itself points to the need for continual repositioning of 

a given text in relation to contemporary historical and social conditions. 

Reinterpretation is thus a sign of the inexhaustible vigour of the canonical texts at 

issue, “…..a canon is not fixed, but can be extended, enriched, and modified.”  

(Kàlmàm,2008: 4) This brings us to an interesting point. The assumption that a text is 

part of the canon together with its interpretations, could lead other texts, which in 

some way resemble the first to be interpreted much more easily and so incorporated 
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Yet, the results of such a selection are not satisfactory at all. The experience has 

proved that the response and the interaction with a contemporary novel or poem that 

often offers elements of identification is quite different from the response to a 

metaphysical 17
th

 century poem by John Donne whose complexity of structures and 

ideas may not be understood at all, so, on what ground does the higher ministry prefer 

this historical categorisation while other arrangements; for instance, thematic or 

formalist could be more effective?      

More dangerously is the arduous business of teaching literature across cultures, 

which actually requires from the agents of design not to minimise the cultural 

impermeability 
(8)

of certain authentic texts for the foreign learners of different cultures. 

For instance texts which carry dominant themes in Western Literature like Greek 

myths, Oedipus myth, or others which foreground typical Christian notions of , let us 

say sin and guilt, lend themselves necessarily to rejection by readers brought in a 

culture of conservatism, abnegation, and denial of sensual experience. Thus, the 

Algerian learner who is constantly asked to empathise with the foreign literary text 

does not find elements of cultural analogy and may feel lost in front of such texts, as 

K.M.Osterloh points out: 

Western language productions......... aim at the individual experience of the reader, 

and expect him to relate to the text‟s manifestations and react accordingly. This use of 

language is most difficult for the student from the Third World.(1986:46) 

In spite of the existence of certain concepts that carry general consensus, one should 

not forget that values differ from one cultural group to another and thus Brian Harrison 

in Culture and the Language Classroom(1990: 52) claims that, “….overseas much 

English literature, if best approached at all, is best approached via something 

comparable in the local culture.” 

Clearly, the mission of syllabus designers is of a paramount importance had they 

considered the expectations of the learners of a literature that is not theirs! In the 

following part of my discussion, I will demonstrate that the institution of the canon 

transcends the worthy value of literature to confront more urgent and practical 

demands.  

The argument so far is that the body of literary texts that form the canon could be 

regarded as an institutionalised variety of interpretation. To this extent, we cannot do 

without a canon. This is confirmed by the fact that change in the canon is not 

autonomous, but it is rather due to influences external to literature. Whatever it may 

be, the canon is certainly not something given or eternal whose origin and nature 

cannot be sought. But who makes, changes, and maintains the canon?  

Actually, the function is attributed to some groups of literary professionals whose 

practice has serious consequences for numerous communities. They represent 

institutions, power, and thus seem to have decisive influence in the process of forming 

the canon.  On the one hand, it could be argued that the institutional perpetuation of 

the canonical texts is one possible explanation for the survival of eminent works such 

as those by Homer, Shakespeare, Wordsworth, or Dickens; however, other 

explanations should also be considered, especially when questions as: Why should we 

regard a canon formed by special community of professional as the only important 

one? Why are canonical texts passed on from one generation to another? find no 

immediate answer. Clearly, the canon appears to be subject to arbitrariness, and thus 
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In the frame of adjusting the Algerian university profile to the threatening world‟s 

demands, the Algerian government leaders were obliged to cope with change. 

Gradually, the change has spread overwhelmingly in our universities without being 

completely understood nor explained. The L.M.D. educative system is installing itself 

despite the reticence of a considerable number of teachers about its efficiency. The 

L.M.D system then, licence, master, and doctorate, is no more than an Anglo-Saxon 

system that aims before all at producing specialised graduates of English in very 

particular domains. With the advent of the world economy in the under-developed 

countries, English language has become an indispensable means of communication. 

Therefore, as a country which depends to a great extent on the international market, 

Algeria has quickly become conscious that implementing the Western educative 

system is necessary to cope with the world‟s standards. It, then, undertook a series of 

reforms which first affected the middle schools and second the lycées to finally reach 

university. No one can deny, however, that narrowing the profile of the future 

graduates and offering them the opportunity to be specialised in one field could be 

beneficial for the national economy, had it been implemented according to the 

standards and norms of the Western countries. Again, the Algerian university seems to 

use learners as laboratory rats for the fulfilment of a utopia, for, if the objectives have 

changed and aimed at a standardisation of degrees, the infrastructure, i.e. staff, 

equipment, the number of students and so on remain unchanged. It is very ambitious, 

one may venture to say, to pretend at a scientific emulation, had the latter considered 

the lamentable conditions in which the Algerian university is grounded. 

At this point of reforms which care too much about the economic situation of the 

country, one can but confirm the former worries that have threatened the status of 

literature as a subject in the licence degree. Put differently, this new targeted profile of 

the licence seems to deepen the gap between the too pretentious aspects of literature 

teaching and the practical objectives planned for the improvement of the national 

economy. Whilst acknowledging these truths, a working understanding of what kind of 

texts are selected in the content of foreign literature syllabus is required. 

 

3- The Myth of the Canon 

Whether the genuine literary texts selected by the Algerian Ministry of Higher 

Education fit the requirements and the competence of the Algerian learner is a 

question that remains, to my sense, unanswered and for which there seems to be no 

urgent preoccupation.  

At first, Algerian syllabus designers seem to favour a chronological arrangement 

which provides an historical satisfactory perspective thinking that it best suits the 

students‟ way of 

being acquainted with the foreign literature. In other terms, teachers are bound to 

respect the major literary movements which correspond to definite historical periods. 

For instance the syllabus of British literature is arranged as the following
(7) 

: 

-2
nd

 year syllabus: from the end of the 15
th

 century to the end of the 18
th
 century; 

mainly 16
th

 century drama, 17
th

 century metaphysical poetry, and the rise of the Novel.  

-3
rd

 year syllabus:  19
th

 century (The Victorian Literature) 

-4
th

 year syllabus:  20
th

 century (Modernism and Post Modernism) 
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syllabus and at their apex a removal of subjects devoted to the preparation of learners 

to the teaching domain. Instead, these same learners, fourth-year under-graduates then, 

are left the choice to read for a memoir in one of the subjects that calls for their 

interests
(5)

, and which, in fact, represents a quite interesting experiment in the research 

domain; yet, devoid of any practical use in the teaching domain. Therefore, learners 

are left in a vacuum, in a world full of unanswered questions and with a terrible 

uncertainty overshadowing their future professional life. 

Moreover and in the frame of the continuous reforms generated by the Ministry of 

Higher Education, the latter seems to have neglected an important aspect of the licence 

which concerns the content to be taught. Being primarily concerned by the statistical 

aspect of the phenomenon, i.e. how many graduates university is able to produce a 

year, what to be taught in the modules that shape the licence has not welcomed much 

debate or initiative to stimulate learners to acquire knowledge. In deed, the fact that 

these contents correspond to the native learners‟ profile do not give right to syllabus 

designers to impose them on the non-native ones and qualify them as unavoidable 

pillars for the learning of a foreign language. 

Put differently, the modules‟ contents, as issued by the Ministry, proceed neither to 

a diachronic nor to a synchronic evolution. It is very rare, for instance, to observe that 

teachers consult one another while dealing with the teaching of the same module over 

two different levels of the degree. Most often, teachers‟ lectures are the outcome of 

personal preferences- or rather their own whims- regardless of the direct usefulness of 

the content to be taught to the student.   A lack of compatibility, of coherence and even 

of transition is noticed as hampering the student‟s final background.  

Another crucial point seems also to be misunderstood by a great number of teachers 

while attempting to interpret the syllabus objectives. The official syllabus provides the 

teacher with generic views that most of the times seem to hamper the teachers‟ 

conception of their own syllabi. Moreover, the freedom offered to teachers renders 

them tyrant executers of the Ministry directions. Unfortunately, and in most cases, the 

teachers‟ freedom makes their laziness grow steadily. They, thus, repeat the same 

lectures year after year at such an extent that they succeed to learn them by heart 

therefore depriving them of any objectivity or intellectual status. 

More strikingly is the way the Algerian student is taught the different modules of 

the licence. Each module is devoted room of its own, and therefore, it is not related to 

the other modules. Linguistics, for instance, a module of paramount importance and a 

subject much welcomed by learners, is conveyed independently from the other 

subjects. The failure to explain its utility in the understanding of the remaining parts of 

the degree reduces its worthy aspect.  

In addition, the literature module does not seem to have any compatibility with the 

rest of the modules
(6)

. It is conveyed as a series of texts, be they novels or short stories 

or even poems, for the sake of language improvement. In most cases, these texts are 

approached thematically, as if another approach; let us say; theoretical is too 

pretentious for the learner‟s basic knowledge. Instead, the subject is filled with writers 

and poets‟ biographies or lists of personal publications. Hence, for a degree devoted to 

the acquisition of the other‟s entire being, the assessment of four years of literature is 

very meagre due to the triviality of the teachers‟ decisions, or more exactly their lack 

of righteousness.     
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considerations of what the learner should most usefully be able to communicate in the 

foreign language.” (p.19) 

It is only after having placed the learner at the apex of their priorities that they could 

pretend at pedagogic effectiveness. 

The present paper is an attempt to pin down the causes of the chronic difficulties that 

crop up in the transmission of knowledge in literature as it is taught in English at the 

university level in Algeria. As there are few supporting studies in the field (L.B.S.M, 

2005), the present work will basically proceed from empirical observations
(3)

. It, 

therefore, raises the following questions: 

                     1-What are the goals that shape the design of foreign literature syllabus? 

                     2-On which ground do canonized texts gain institutional interest? 

                     3-What should be the profile of the syllabus designers? 

This reflection will progress as follows. It will start by a description of the 

university context in which foreign literature is delivered and the main objectives that 

shape the Ministry of Higher Education design of the syllabus. Then, it will unveil the 

prevailing myth over the teaching of canonical texts to non-natives of the literature. 

Third, it will attempt to profile syllabus designers‟ role for the genuine fulfilment of an 

educative mission. Finally, it will attempt to provide a set of suggestions along with 

examples on how each suggestion could be used effectively so as to bring over a 

positive change.   

 

2- The System 
All along the preceding eras, the Algerian university maturity and autonomy has 

been characterised by a set of drastic reforms 
(4)

 which aimed exclusively at quantity at 

the expense of quality. Therefore, as one of the major institutions whose contribution 

is unmeasured, the university priorities diverged from the noble objective of equipping 

young and fresh minds for intellectual challenge and scientific endeavour. On the 

contrary, a huge number of primary and secondary teachers were needed to confront 

the crisis thus more students were welcomed by Algerian Universities. (See Table 1). 

 

Table 1: Number of undergraduate students in Algerian universities 

1960           1970          1980           1990            2000              2001           2004 

1137            12243        57445         181350       466084         552804        700000 

Source: Saad, M., Zawdie, G., Derbal, A., Lee, R., (2006).  Issues and Challenges 

arising from greater role of the university in promoting innovation in developing 

countries: a comparative study of experiences in Malaysia, Algeria and Ethiopia 
available at www.triplehelix5.com.  

 

However, time came where the Ministry of Education could no more afford the 

creation of new jobs for these young teachers. Their degree of teaching restrained their 

opportunities in the job market. Thus, in front of another obstacle that university did 

not expect and for which it did not have immediate solutions, it found itself obliged to 

direct the target of the degree from a licence of teaching to a licence of „Arts & 

Foreign Languages‟. Actually, no one is able, at least at the official level, to provide 

appropriate explanations concerning the major objective of this new licence. The 

Ministry of Higher Education has proceeded to a set of reforms at the level of the 

http://www.triplehelix5.com/
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1-Introduction 

Before being an educational practice with internal research on important issues like 

method, syllabus, content, and material teaching, ELT practice remains government 

prerogative before being designers‟ one; a truth too often forgotten. A survey of the 

literature on ELT advances that the latter cannot be considered within the practice of 

the language solely, rather, it should be seen within a wider socio-cultural and 

economic context of its use; therefore, it remains an issue from which political interest 

and power cannot be removed. Referring to the thesis that no syllabus is neutral 
(1) 

(Freire,1970; Candlin, 1984), the foreign literature syllabus content in the frame of the 

Algerian licence of English is, then, questioned. The presupposition is that the 

syllabus, necessarily, carries a heavy heritage of cultural imposition 
(2) 

which is 

primarily responsible of the ill-match between teaching and learning within ELT. The 

claim is that designers and practitioners of ELT should revise their orientations as 

Wikins (1976) advances: “The process of deciding what to teach is based on 

Abstract 
The present paper discusses the content 

of foreign literature syllabus in the frame 

of the Algerian university degree of 

English studies raising three questions: 

What are the goals that shape the design 

of the foreign literature syllabus? On 

which ground do canonized texts gain 

institutional interest? and What should 

be the profile of the syllabus designers? 

Not only did the investigation’s findings 
reveal that the syllabus content does not 

take into consideration the student’s 
future professional needs, but it also 

demonstrated that most teachers proceed 

to manoeuvre so as to cope with the 

students expectations. Thus, the 

recommendations from this study are 

twofold: first, to develop a well 

structured theoretical frame able to 

reshape the goals of the foreign 

literature syllabus; second, to enhance a 

more beneficial result in teaching this 

literature.  

 

 ملخص
إّن أّي تحديد لمحتوى ما يدّرس بعيدا عن توقعات 
المتعّمم والمعّمم يجعل البرنامج مبنيا عمى أسس غير 

وفي ىذا اإلطار تعالج دراستي  .تربوية وغير ىادفة
محتوى برنامج اآلداب األجنبية لدى طمبة الميسانس 
في الّمغة اإلنجميزية في الجامعة الجزائرية انطالقا 

ماىي أىداف ىذا البرنامج؟ ما : ة اآلتيةمن األسئم
الذي يبّرر لممؤّسسة تدريس النصوص األدبية 
األجنبية المقّننة؟ وكيف يجب أن يكون مممح مصّمم 
البرنامج؟ وعميو  فإّن توصيات ىذه الدراسة تدعو 
إلى التركيز عمى الجانب النظري الذي يستوجب 

ن ثّمة التسطير اليادف لبرنامج اآلداب األجنبية، وم
 .تيسير استيعابو
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speaks louder than words,” the novel seems to suggest, is nowhere more urgent then in 

Africa, where the colonialist educational system literally cries out for change.  

Ngugi‟s recommendation for the implementation of new curricula inspired from 

African past came earlier. But Ngugi‟s past is not a frozen museum artifact. With  

POB he  insists at some length on revising Kenyan historiography, first through the 

futile efforts of Karega to find suitable history texts for his pupils and then in Karega‟s 

appeal to the  lawyer for help in his quest for a “ vision of the future rooted in a critical 

awareness of the past,” (POB, 198). The lawyer sends Karega “ books and list of other 

titles written by professors of learning at the University, “ the same university where 

Ngugi taught. But the books fail to answer his questions. In fact, Ngugi has engaged in 

intense debates with Kenyan historians, most of whom he critizes for having failed to 

decolonize the country‟s history. These historians are collectively represented in 

Matigari through the pathetic figure of the Permanent Professor of the History of 

Parratology. 

In brief, Armah and Ngugi differ significantly from each other in terms of political 

conviction, they both attempted to recapture a local national culture based on a 

constructed pre-colonial past, expressing an ever-increasing disillusionment with 

current political realities in their countries. As cultural nationalists , both writers have 

tried to excavate an African mythology. In other words, they have attempted to 

decolonize their culture and offer counter-discourses to the dominant logos of the 

metropolis. This does not mean that they have  rejected  all of the colonizer‟s 

perception but that they have  considered it to be at best approximate and at worst 

alienating for the colonized person.
 
So, using for instance fantasy, excavating the 

indigenous mythology, and borrowing many oral devices has been a way of restoring 

“indigenist” literature while at the same time subverting its premises. The writers‟ 

convergence is particularly seen in at least one specific area: the necessity  to 

restructure the teachings of the humanities in contemporary Africa. Both of them are 

aware of the serious consequences of the ongoing African practice of the humanities 

study dependent on Western tradition rather than on the much older indigenous 

African literary tradition. Both have pointed out not only the anomalous nature of such 

a practice, which has resulted in the continuous African dependency on the West, but 

have also suggested proposals for curricular changes in the field of  humanities.  They  

suggest a reformed educational system that centres on Africa in its form and content. 

Moreover, their late  novels uphold a pan-Africanist view. Armah‟s go farther than 

Ngugi‟s because in his late novels he repeatedly exhorts people of African descent 

elsewhere to join hands in rebuilding a continent shattered by selfish African and alien 

forces of leadership. They want the institutional re-Africanization of the continent. 
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Give them high grades for teaching performance. That shocks some confidence into 

them. But I know that confidence gets destroyed if they turn into the old authoritarian 

type of assessor; there are still many around: colonial types. Teacher knows best. 

Mini-dictators.(OR162). 

The clandestine organization in OR assumes responsibility and takes charge in 

another important specific area: Restructuring the college‟s syllabi in African studies, 

in history, and in literature. Armah‟s choice of these disciplines demonstrates his 

awareness of their importance as tools that shape young minds. The contents of these 

subjects and the methods by which they were and are taught emphasize Europe‟s 

centrality. Ngugi‟s observation, which pertains to the teachings of literary studies in 

Africa, indicates that the Western view is still the “organizing principle.” He expounds 

in Decolonising the Mind: 

The structure of the literary studies evolved in the colonial schools and universities 

had continued well into the independence era completely unaffected by any minds of 

cultural change. The irony of all this is that these departments were run in countries 

where the oral tradition, the basis of all genres of written literature be it a poem, a play 

or a story , was beating with life and energy, and yet they were unaffected by the 

surging creative storm all around them. The historic continuity of a single culture 

throughout the period of emergence of the modern West was still the organizing 

principle of literature teaching in schools and colleges
 (19)

. 

For Asar and his group, the task is to replace the Eurocentric syllabi and curricula 

with those which underscore the pluralism of the culture and literatures of the African 

people. Their aims is to decenter the syllabi of the disciplines from their Eurocentric 

vision, which is , as the elected chair Bai Kamara puts it, a total break with the existing 

African elite‟s norm. In his words: 

All we Africans have done is to find stuff readymade –syllabuses, curricula, the 

whole educational system. We haven‟t created our own system. We have operated 

within the old system. Sometimes we gamble. We suggest modifications here and 

there. Low-energy dabbling. What we are facing now is different. High-energy work. 

Not just attacking something conveniently available. But creating a superior system. 

Working to replace the old with it. (OR,189) 

The old syllabi and curricula, as we have seen, are deemed useless because of their 

irrelevance to the African situation. It is now necessary to examine the specific 

components of the newly African-oriented syllabi in the areas of history, African 

studies, and literature. The new syllabus for history would be based on a “curative 

principle that cleared the path for innovative curriculum design. . . with an equitable 

representation of all parts of the world” with black Africa including Egypt as its focal 

point(OR,199). The curative principle however, is not new except perhaps in its strong 

emphasis on ancient Egypt as part of Africa. Armah‟s effort to revolutionize the 

educational system is thus a part of his attempt to work for a genuine solution. 

The attempt can only succeed by revolutionary networks. In Armah‟s creative work, 

for example, the implementation of the new syllabi becomes a reality because the 

preparatory work is carried out effectively. Asar and the other members of the 

underground organization responsibly agitate and organize an effective force before 

confronting the status quo. Organization is the key to change. The old cliché “action 
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African intelligence from Eurocentric educational systems, and his revised syllabus 

represents a major paradigm shift. Colonial history and literature are to be replaced by 

their African counterparts which are drawn from the study of Ancient Egypt, reinstated 

at the centre of African history and culture. Egyptological studies are to include 

research into anti-slave secret societies whose ancient regenerative symbol  of the ankh 

which is a recurring motif in the book . The redesigning of the educational system is 

underlaid by the broad political aims of seeding a long-term social revolution in 

Africa, and reunifying the dismembered continent‟s neo-colonial nation-states.  

In this novel, Armah makes it clear that education cannot proceed without key 

elements such as faith, dedication, honesty, and sacrifice. Asar embodies these 

qualities which are necessary for social change. But he is under no illusion about how 

long it would take to cure the diseased country. He is a man of action who “proceeds 

to put his conclusions into practice.” (OR,71) The conclusion he has reached is that 

there is a need to enlighten as many people as possible about the ills of postcolonial 

Africa. Revolution, he observes, is far from sight (OR,116-17) Nevertheless, the 

preparation for the big change must be set in motion now. Revolution without 

heightened mass consciousness is one-sided.  

Indeed many African scholars have noted the resignation of  postcolonial Africa to 

the “new form of slavery.”  Ngugi, for example, writes that, “the IMF, [and] the World 

Bank are determining the lives and deaths of many in Africa. . .”
 (18)

 Armah also makes 

the point that both still continue  “wrecking the lives of millions” (OR,117). But 

Armah‟s interest is in working on the possible solutions  that will undo the harmful 

practices of such structures with regard to Africa. For Asar and his group, the task at 

hand therefore becomes the organizing “generations of conscious Africans with 

democratic working and living habits. Not rhetoric. Habits. Live , day to day 

practice...” (OR,117) 

Asar rightly chooses to target education, as proper education is an important 

element of the cure. Education ministries in postcolonial Africa are generally 

establishments that have not changed much since independence. The task for such 

ministries is to keep the Eurocentric curricula of postcolonial Africa in place. In the 

novel the reactionary nature of the African educational system is symbolized by the 

very building which houses the Ministry of Education. Armah writes : 

The Ministry of Education was long, khaki colored rectangle, four stories high. It 

was cleverly constructed to shut out sunshine, making electric lighting necessary. Ast 

looked for an information window. There was none. . . (OR,154) 

In Africa there has been little or no innovation either in teaching methods or in 

curriculum design. The teacher is the center.  The system penalizes those who want to 

make teaching student-centered. Asar uses his position to work against the country‟s 

reactionary educational system by encouraging the trainee teachers to be innovative 

and student-centered. Armah‟s Asar, it seems, upholds the idea of one progressive 

educator, Edward Alper. Writing about the nature of true education, Alper notes that it 

must be about “empowerment, not conformity,” 

Adding that “independent thinking and deviation from orthodoxy ought to be 

encouraged not suppressed in the process, even inadvertently.”(OR,10) Asar 

underscores non conformity to the old reactionary authority. When asked how one 

could boost the morale of the nonconforming student teachers, Asar advises Ast: 
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to the correct understanding of the present from which the future could be shaped. 

These novels uphold a pan-Africanist view and urge people of African descent 

elsewhere to rebuild a continent shattered by selfish African and alien forces of 

leadership 
(16)

 . This is in line with Ngugi‟s ideological orientation which is clearly 

expressed in most of his novels. The striking students at Siriana, the secondary school 

in POB, demand   to be taught African literature, African history, for “we wanted to 

know ourselves better” (POB,170), and when one of these students, Karega, becomes a 

teacher, he tries to do just that. Even the more ambivalent Munira, the headmaster of 

the Ilmorog primary school, resolves to restore himself  “to my usurped history, my 

usurped inheritance”  in order to liberate himself (POB,227). Indeed, all of Ngugi‟s 

protagonists wrestle with the past ; they seek to reconnect themselves to it. The very 

narrative structure of his novels-the interaction of past, present, and future ; and the 

dense allusions to history, in which  the fictional characters often intermingle with 

historical characters and events- underscores the importance that Ngugi gives to 

history. 

As for Armah‟s OR, the healing strategies focus on three elements: First, the 

importance of a heightened consciousness of African history; second, the practice of 

collective approach toward solving Africa‟s educational problems; and third, the need 

for commitment. ( Hope in the Midst of Despair, 146) As do TTS and The Healers, 

this novel also relies on recovering the past. The root causes of the diseases have been 

located and identified. They include the abuse of power, irresponsibility, and cultural 

inauthenticity. Armah‟s focus on the need to restructure the African educational 

system radically goes to the heart of the African problem. The thorough examination 

of the disease that was carried out in his early novels reveals that the African elite 

consumes more than it produces, and that its thoughts are, in the words of one of the 

characters in the novel, “belly level”. Armah‟s point is that Africa has clearly 

remained a diseased continent despite its independence.  

For Armah, as well as for Ngugi, to argue that postcolonial Africa is on the right 

track would be foolish. Those completely given to greed and self-interest, as is shown 

in the novel‟s most corrupt character Seth in OR, are unwilling to change their short-

sighted vision. The transfer of power from the colonizer to the colonized has caused 

Seth, in Armah‟s OR or Settler Williams in Matigari , to have the top position in the 

pyramid. For both Armah and Ngugi, the cure lies in disrupting such a structure and  

setting a new organization  based on a fair equity of wealth and power. The result is 

that “those at the top are merely managers of a system which has trapped us [Kenyans] 

into a dependency relationship with the capitalist wealth.”
(17)

As Ngugi states in Barrel 

of a Pen: “Everything seems to be copied  from a book, the ABC of colonial manners 

or Western Decorum Made Easy.” (19) 

Cultural decolonization is a necessary and primary task as shown in OR. To this 

end, the proper training of teachers and the need for African-tailored curricula are 

underscored. The novel recreates the homecoming dream through Ast , an African 

American, who fulfills it by her settlement in  an unnamed West African country. She 

finds Asar, an intellectual leader and former lover from her university days who has 

just returned from militant struggle in Southern Africa. Asar is now using his position 

as a college lecturer to revolutionise the nation‟s teacher-training programme, 

educational curriculum, and conditions of service. Asar‟s aim is the liberation of 
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towards the restructuring of the ex-colony, but the point here is that the first objective 

was the removal of the white top from the colonial bottle
 (14)

.  

This transfer of authority, is to Fanon merely the localization of colonial rule, since 

the institutions have not changed, nor have the relations between the ruler and the 

ruled
 (15) 

.  

The formerly been-to‟s who, becoming leaders, have been cut off from the their 

roots because of their Western education. Both Armah‟s The Beautyful Ones and 

Fragments suggest the path to power is represented as the path toward a white, 

dependent, Western-oriented cast of mind, a case that recalls the model colonial 

subject as analyzed by Frantz Fanon. For instance, The Beautyful Ones suggests that 

like the pre-independence nationalist elite who spent whole lives“fleeing from 

themselves into whiteness”, the new leaders have also finally settled for living “above 

all blackness.”(92) In these novels the members of the elite have internalized not only 

the colonizer‟s understanding of the Western world as the source of civilization, but 

also their assumption that Africa is a barbarous and a backward continent. 

This brings us to the issue of the conquering power of language which is considered 

by Ngugi and Fanon as a potently destructive power. The ability to express oneself in 

the colonial language granted the colonized automatic entrance to a higher status in the 

colonial hierarchy. Fanon sees language as becoming not only a medium of 

communication but also a „social artefact,‟ since to adopt the language of the colonizer 

was to automatically assume his cultural forms and thought patterns. (Black Skin,17)In 

Armah‟s early novels the deracinated Africans are described in terms of how hard they 

try to speak English with an English accent. So important did the colonizer‟s language 

become that in many colonies the educated classes preferred to speak to their children 

in the colonial language.  

Similarly, Modin in WWSB? has understood that his stay in America as a student 

has produced a monster in him. Because of his education, Modin is neither at the 

center nor at the periphery.  He is crushed between identifying with the betrayed 

masses of Africans at home and the soul-killing imperative of his American 

experience. While he realizes that “the educated Africans, the Westernized African 

successes are contemptible worms,” he is obliged by his Western education to advance 

the betrayal of his people.  He is aware that Western education is the root cause of his 

alienation.  

I should have stopped going to lectures long ago. They all form a part of a ritual 

celebrating a tradition called great because it is European, Western, while the 

triumphant assumption of a superior community underlies them all, an assumption 

designed to reduce us to invisibility while magnifying whiteness. My participation in 

this kind of ritual made me not just lonely, not just one person unsupported by a larger 

whole, but less than one person : a person split, fractured because of my participation 

in alien communal rituals designed to break me and my kind.( WWSB?,31-2) 

Modin finally gives up his research and writing, concluding that “knowledge should 

be lived.”(221)   

While in his early novels Armah diagnoses the postcolonial ills, in the late novels 

he offers their cures. Indeed his late novels discuss Africa‟s major problems with a 

view to prescribing the correct cure for each disease. With regard to their affinities, his 

late novels TTT, The Healers, OR and KMT, view the African past as a pre-requisite 
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him. . . There is in short, no continuity between his present, his past and his future. . . 

All dominated people are set apart, excluded
(10)

. 

The colonized, through the narrow and self-interested channels of colonial 

education, are taught that their history started with the arrival of the whites and their 

principles of a Christian civilization. Ngugi claims: 

Before colonialism, writes Professor Trevor Roper of Oxford University in 1960, 

there was only darkness in Africa and as darkness was no subject for history, Africa 

had therefore no history prior to colonial conquest. A land of darkness and perpetual 

childhood, cried Hegel 
(11)

  

Excluded from all social institutions, cut off from his own history, deprived of his own 

language and all possibilities of self-expression, the colonized consciousness therefore, 

is incapable of developing a revolutionary class-consciousness.  

In Ngugi‟s The River Between, it is through education or more exactly schooling in 

Western mode that the conflicting attitudes are perceived, not only between the white 

missionaries and the traditionalists, but between the members belonging to the same 

clan. Waiyaki, was sent to Siriana School, with the hope of acquiring the white man‟s 

knowledge through which he can discover the secret world. But from the start, the 

institutionalised learning that Waiyaki receives seems to contrast with the educative 

process, the passing on of the traditional wisdom from father to son. In Facing Mount 

Kenya, Jomo Kenyatta mentions the European system of schools as the only existing 

institutions in Kenya
 (12)

 . The Mission School proves to have a two-fold process: to 

attract people to Christianity and alienate them from their customs, rituals and beliefs. 

Even after the establishment of Independent Schools, Waiyaki fails to see that 

education should have higher motives such as raising the people‟s consciousness, unity 

and freedom. This can possibly be explained by the influence of the type of education 

he has had at Siriana School: “Perhaps the teaching of Livingstone, that education was 

of value and his boys should not concern themselves with what the government was 

doing or politics, had found a place in Waiyaki‟s heart.”( The RB , 65)  Waiyaki  has 

been cut off from his own people because of the alienating effects of  education.   

Ngugi, while at Leeds University, has tried to free his writings from the cultural 

constraints that hindered him at Makerere University College. These constraints are 

due to the alienating colonial education he received there. He himself asserts these 

constraints: 

You must see universities in Africa in their colonial missionary setting. They didn‟t 

want you to question things, or compare Western institutions, with other systems. For 

instance, those who studied political science heard of Karl Marx only as an incidental 

rather eccentric figure. . . African history was taught merely as an extension of Europe 

. . .  literature has nothing or very little to do with what was happening in Africa
 (13)

. 

It is to be underlined that the alienation that occurs in the colonial society remains 

after the country has achieved formal political independence. The rather surface 

changes have not been accompanied by a radical change of consciousness. Armah, in 

an essay on “African Socialism”, declares: 

In the colonial situation, the Europeans occupied the apices, the seats of power. The 

primary aim of post-World War II nationalist agitation was not to overturn or to break 

down this structure, but to push the white occupiers out of their commanding positions 

and to install Africans in their place. It may be argued that this was a necessary step 
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the Guyanese scholar, has noted: “Colonial education did more than corrupt the 

thinking and sensibilities of the African. It filled him/her with abnormal complexes 

which de-Africanized and alienated him/her from the needs of his/her environment.”
(5)

.
 

The colonized, seeking self-assertion and advancement in the colonial hierarchy, 

had to do so by imitating the colonizer‟s way of life. The result was the loss of his 

systems of reference and the collapse of his cultural patterns, along with the setting in 

of an inferiority complex. The colonized tries to escape the inferiority by proclaiming 

on the one hand the total competence of the cultural model of the colonizer, and on the 

other hand the condemnation of his own culture and life-style. In Black Skin, White 

Masks, Fanon has described how in his native Martinique the mere prospect of going 

to Europe gave rise to changes in the behaviour and outlook of the black man, and 

made him the object of new respect
(
 
6)

. The native returning from the metropolis also 

exhibited the same changes, a theme Armah has extensively developed in Fragments. 
Thus, the colonial education received by the natives is alienating. Colonialism, 

aiming at total cultural domination tries to emasculate, both physically and morally, 

the national elite which is one of the principal factors of the enlightenment of public 

opinion and preservation of the national character. At the same time it contributes 

towards setting up a new elite diametrically opposed to the native. 

Ngugi sees the same effects of the colonial education on the African intellectual. 

The colonial education system brought real problems to the young Africans who 

managed to find a way into the schools. "The colonial system", writes Ngugi, 

"produced the kind of education which nurtured subservience, self-hatred, and mutual 

suspicion." The result was that it produced "a people uprooted from the masses." 
(7)

.  

Education creates a wider distance between the colonizer and the colonized and his 

own traditions and systems of reference. Once a native elite which has absorbed the 

culture of imperialism is produced, we witness, in Fanon‟s words, the destruction of 

cultural values, of ways of life. Likewise, Ngugi remarks that in Kenya, the 

enslavement of the native population is the prime necessity and one of the ultimate 

colonial goals: 

Obedience of the oppressed to the oppressor, place and harmony between the 

exploited and the exploiter; the slave to love his master and pray that God grand that 

the master may long reign over us: these were the ultimate aesthetic goals of colonial 

culture carefully nurtured by nail boots, police truncheons and military bayonets and 

by the carrot of a person heaven for a select few 
(8)

 . 

This new elite, in order to approximate to the cultural level of the colonizer, they try 

to deracialize themselves and accept the caricature of themselves created by their 

conqueror
(9)

 . 

In brief, the cultural disruption, which is largely effected through education, and the 

alienation of the „dominated‟ can be best summed up by Albert Memmi‟s words who, 

during the Algiers Symposium of the First Pan-African Cultural Festival, declares : 

When a man is dominated by others, he is also culturally affected. He is firstly 

affected in the „present‟ from which he is excluded by the dominating group. . . 

excluded from his social function and unable to take part in the political, social and 

cultural life of his country. He is also affected in both his past and future. . .. for the 

past ritual ceremonies no longer accord with the traditions. . . He is excluded from the 

future, he no longer projects himself into the future, the future no longer belongs to 
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the move towards the continent‟s rebirth should begin with the erasure of differences 

constructed by colonial fragmentation of the continent. This cultural renaissance also 

requires a reflective encounter with the dialectics of Africa‟s historiography in order to 

identify values and systems that are beneficial to the present. Further, they 

acknowledge a possibility for the re- making of Africa through a rather nativist, 

panafricanist, afrocentric and even black diasporic move, especially for Armah‟s case 

in his late novels. For instance, in Armah‟s Osiris Rising and Ngugi‟s Matigari, both 

writers advocate with undeniable clarity a system of education that has Africa as its 

starting point, in the study of the world- a system that truly seeks to liberate the 

African mind to work for the benefit of the continent. 

The paper is then double-fold for it aims at showing from a comparative perspective 

how the two writers under study share a conceptual horizon regarding colonialism and 

neo-colonialism and the resulting alienating effects of culture. It also attempts to put 

forward some of their healing strategies regarding the African educational system and 

the teaching of humanities in contemporary Africa.  

Indeed, the choice of Ngugi and Armah is motivated by the fact that they share 

many experiences that have led to their feelings of alienation, especially during the 

early phase of their literary career. As early writers both of them share a conceptual 

horizon regarding colonialism and neo-colonialism and the resulting alienating effects 

of culture. It is to be underlined that both were educated in English, in schools 

intended to produce an African elite: Achimota College for Armah and Alliance High 

School and Makerere University for Ngugi. Both spent long periods abroad for their 

later education: Armah principally in the United States at Groton and Harvard 

University, and Ngugi at Leeds for his graduate work. Both returned to countries 

whose nationalist leaders, seen as saviors of the people during the independence 

struggle, had soon turned to autocracy, alienating Ngugi and Armah from the direction 

taken by mainstream national politics. But I believe that despite the elitism of their 

education, both have had profoundly “democratic” hopes and ideals and have seen 

those difficulties carrying their ideals to the common people.   

Regarding education in Africa, the alienating process is first carried through the 

teachings of Christianity which underpin the white race superiority. The mission 

education for the natives was “geared to produce a docile and submissive population 

that was only proficient in reciting basic religious catechism.”
(3) 

What missionaries and 

White settlers had in common was their deeply felt belief in themselves as agents of 

civilization and progress. In this regard, Ngugi observes: 

In the name of that civilization, they destroyed dances, our languages, our songs, our 

poetry. . . Colonialism then systematically tried to kill the African individual and 

collective image of self. Get at their self-hood, fervently urging the governor and the 

settler; the spiritual policeman wearing the cloak of a priest or that of a man of letters 

went about his task sometimes with the subtleness of a serpent, often with the 

awkward crudeness of the one-eyed giant
 (4)

.  

The educational system in Africa during the colonial period was more or less 

designed to end in the alienation of the colonized through, among other things, the 

elevation of the colonizer‟s culture and the systematic denigration of the colonized 

people‟s culture. The colonial school was an alien institution in the sense that what it 

taught often had little to do with the society and culture of colonized. Walter Rodney, 
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Like most African writers, both Ayi Kwei Armah and Ngugi wa Thiong‟o  have 

grappled with the trajectory of the continent‟s history. Their novels considered 

together, ranging from The River Between to Matigari for Ngugi
(1)

, and The Beautyful 

Ones Are Not Yet Born  to KMT for Armah
(2)

, have offered  a deep reflection on „the 

trouble with Africa‟ and have tried to identify the root causes of its underdevelopment. 

Besides its deficient socio-political formation and its exploitative economic system, 

Africa has been weighed down by a Western-oriented educational system that is not 

properly connected with indigenous value system, and hence, generating alienation. In 

our attempt we contend that despite the plain divergent ideological orientations of their 

early novels, the two writers‟ views do intersect in the long run. Their confluence 

among others, being their concern with their diagnosis of the colonial education and its 

alienating effects and the necessary revitalization and re-Africanization of the 

continent through resorting to history, myth and legend. We maintain that through 

their reliance on these key compositional elements both Armah and Ngugi claim that 

Abstract 
We contend that while Ayi Kwei Armah 

and Ngugi wa Thiong’o differ 

significantly from each other in terms 

of political conviction, they have  both 

attempted to recapture a local national 

culture based on a constructed pre-

colonial past, expressing an ever-

increasing disillusionment with current 

political realities in their countries. We 

maintain that both writers have 

diagnosed the ills of Africa and have 

prescribed the self-same cure. The 

eurocentrism of Africa’s westernized 

elite is the colonial illness par 

excellence. The cure is the re-

Africanization and the rediscovery and 

expression of African values as an 

indispensable part of the 

decolonization process.  They  suggest 

a reformed educational system and  a 

revision of the teaching of humanities 

that centres on Africa in its form and 

content. 

 

  ملخص
بنظرة مقارنة ىذا المقال  محاولة لتسميط الضوء يعّد 

مرؤية العالجية والتصحيحية لروائيين إفريقيين ل
 Ayi)من كينيا و  -Ngugi  (wathiongo: )وىما

(Kwei Armah  ابالرغم من اختالفيم.من غانا 
زعة المركزية النّ باأليديولوجي إال أنيما نددا بشدة 

تيا النخبة نّ التي تب  (eurocentrism)األوروبية 
ال فق ك  يتّ . المتمغربة واألخطار المنجرة عنيا

القارة  ةيكمن في إعادة أفرق الروائيين عمى أن الحلّ 
عن طريق ( re- africanization )السمراء 

ومن . الرجوع إلى القيم الثقافية اإلفريقية األصيمة
ببين االقتراحات الضرورية لتصفية مخمفات 

م التعميمي ومناىجو مع االستعمار، مراجعة النظا
ضرورة التركيز عمى تدريس العموم اإلنسانية في 

 .الخالصاإلفريقي  إطارىا
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As a registered lobbyist in Washington who has practiced his profession for 30 

years, I find Senator Obama's diatribes against lobbyist to be artificial populism that 

borders on demagoguery. We can't fight back because that would threaten our 

relationships with elected officials and their staffs. Every day I see members of special 

interest groups (from nurses to mayors to corporate excess) lined up with their 

lobbyists waiting to get into the House and Senate office buildings. Break this 

incestuous money connection and there will be real change in Washington.” (qtd in 

Zimmer142) 

We think that the lobbying community will do as it always has: comply with the 

rules and regulations put upon it. And despite all of the negativity surrounding the 

process, over 15,000 registered lobbying professionals will continue to ethically 

represent their clients, associations, unions, companies and concerned citizens with 

dignity and without much of a fuss, while jumping through all of the new hoops placed 

before them. Ninety-nine percent of lobbyists are continually doing right by their 

clients and working to ensure that their voices are heard in Washington.  

As a matter of fact, everyone is a lobbyist of some sort and should be actively 

involved in ensuring their government is protecting them and providing opportunities 

for success. Meredith Mc Gehee, policy director for the Legal Center, says Obama‟s 

lobbying restrictions “make clear that public service should not be viewed as a means 

of enriching oneself after leaving a federal position.” (Jordan 3) They also shine a light 

on revolving-door politics in Washington, a phenomenon that is widespread-though 

not always problematic.  

We can say that lobbying is an important part of how the nation‟s capital works in a 

country that thrives on personal relationships and knowledge of regulatory intricacies. 

Government officials do in fact often leave the bureaucracy to take higher-paying 

positions at Beltway firms, but they‟re also the ones with the expertise and the 

connections to be able to influence legislation. And they do this on behalf of 

individuals, nonprofits, labor unions and other interest groups, as well as corporations. 
 

Notes 
1- See Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, Federal Register, 

American Political Science Review 30, N°3, (2009): 265. 

2- See Zeleny Jeff. Obama‟s Lobbying Restrictions (New York: Mc Graw Hill, 2009):143. 

3- See Barrack Obama, Speech in Des Moines, LA November 10, 2007 cited in Robert Fields, 

Politics and Policy (New York: U.S New World Report, 2010):45. 

4- See Vaida, Bara. “Former lobbyists Join Obama” National Journal Magazine (April 2009):152. 
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interests lays a more complicated truth." (Helman 15) That truth revealed that as state 

legislator in Illinois, a U.S. senator, and as presidential aspirant, Obama had collected 

hundreds of thousands of dollars from lobbyists and PACs. Helman quoted an Obama 

campaign spokeswoman saying that after he experienced firsthand the influence of 

Washington lobbyists, he was taking a different approach to fundraising than he had in 

the past, and that "his leadership position on this issue is an evolving process."  (20) 

Similarly, and in the same line of critics, an unlikely alliance of groups including 

one co-founded by Obama‟s chief ethics adviser argue that the restrictions will 

penalize those who play by the rules while doing nothing to curb the influence of large 

corporations and campaign.  

Leaders of the groups, which include citizens for Responsibility and Ethics in 

Washington and the American League of Lobbyists, also said that they are preparing 

to challenge the guidelines of First Amendment grounds if the administration does not 

agree to revise them. “President Obama has managed to unconstitutionally ban 

American Citizens from one of our most sacred rights, and its flat-out wrong,” said 

Dave Wenhold, president of the lobbying league, which has joined CREW and the 

American Civil Liberties Union in demanding a repeal of the gag rules. “This is not 

how a democracy works; this is how a totalitarian regime works…” (Collins 2) 

                                                   

Conclusion 

The basic problem in this controversy, we conclude, is how to limit excess 

influence without limiting free speech. Everyone decries the influence of lobbyists in 

Washington, but most American people can probably think of some group or cause 

Americans would like to see promoted in Washington, and probably think it‟s a bad 

thing for those lobbyists to go unheard. But in effect, we think, Obama‟s well-

intentioned restrictions on lobbying mean not just restrictions on lobbyists for 

Walmart, Exxon, McDonalds, etc., but also restrictions on lobbyists for Ducks 

Unlimited, the Boy scouts, and any town in America.  

Many lobbyists think as we do that these ethical guidelines released today for the 

Obama transition are tough and unequivocal. They will prevent, supposedly, some 

honorable people, particularly non-profit organizations, with rich experience from 

serving in the transition. We believe that is a real cost but it is more than balanced by 

the strong signal sent by the President-elect. He aspires to attract to government able 

individuals whose highest priority is to serve the public interest, and this is a very 

constructive step in that direction.  

Today, we think that the President-elect is taking those commitments even further 

by announcing the strictest and most far reaching ethics rules of any transition team in 

history.  

However, we assume that the unfortunate truth about the vilification of the lobbying 

profession is that most Americans have no idea what a lobbyist does or that they are 

represented by a half-dozen lobbyists that help improve their quality of life every day. 

In fact, most everything in a person's life is represented by one or more lobbyists – 

teachers, doctors, dentists, dairy farmers, boys and girls clubs, police officers, 

restaurants, drycleaners, fireman and so on.  

Nevertheless, we do believe that Obama‟s contradictory decisions urged many 

lobbyists to express their discontent: 
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rhetoric has positioned him as the candidate brave enough to shun business as usual in 

Washington. As a matter of fact, in November 2007 in Iowa, he said corporate 

lobbyists “have not funded my campaign.” And in December he said in a New 

Hampshire Public Radio Program, “I intend to tell the corporate lobbyists that their 

days of setting the agenda in Washington are over, that they had not funded my 

campaigns…”(Fields 2)
 
We think his message of financial purity is catching on. For 

just one reason that Obama has been careful not to compromise himself, “rejecting 

campaign support from Political Action Committees and lobbyists.” (Lisberman 2)
 
 

However, one can suppose that the word "lobbyist" seems to have a particular 

meaning in Obama's campaign vocabulary. We think that his stump speeches imply 

that he is not taking money from people who want things from the government and 

push for them. The reality, we think, is that he has.  

To explain, Opensecrets.Org; the Website of the Center for Responsive Politics, is 

the most authoritative source on campaign finances which basing its reports on data 

from the Federal Election Commission; shows that Obama indeed doesn't take much 

money from a sector the Center calls "lobbyists." Through the end of December, 2007 

Clinton received more than $800,000 and Mc Cain around $400,000 from this group; 

which the Center says includes people who work for lobbying firms at the local, state, 

and federal level and their relatives who are not otherwise employed, as well as those 

who are officially registered as Washington lobbyists.  

Obama received contributions of about just $86,000 from this group, and his 

Website says he doesn't take money from Washington lobbyists or political action 

committees, and the Center says that if his campaign finds that the money came from 

registered Washington lobbyists, it does get returned. (3)                                                                                                           

How meaningful is this?  “It's a politically smart position for him to take. It sounds 

profound,” says Massie Ritsch, communications director for the Center for Responsive 

Politics." But we think neither PAC's nor lobbyists give a lot to presidential 

campaigns. As assumed by many analysts, he's not leaving a whole lot of money on 

the table by eschewing PACs and lobbyists. (4)  

PAC money represents only about one percent of all the money in a presidential 

race because so many people donate that their contributions dwarf PAC money. 

Significantly, the Center's lobbyist sector excludes in-house lobbyists who work solely 

for one company, union; trade association, or other group. We suppose these people 

may lobby, but their contributions are grouped in the totals for the various industries 

they represent, along with contributions from other employees in the sector, their 

relatives, whatever PAC money has been raised, and donations from trade and 

professional associations which, of course, carry lots of weight in the horse trading 

that occur when legislation is drafted. (Corporations cannot contribute directly to 

candidates) 
(3)

   

We believe contributions made by the various industry sectors tell the real story in a 

presidential race. And Opensecrets.org shows that Obama is picking up gobs of money 

put on the table by these special interests-including those involved in health care, 

which will surely have a lot riding on the outcome of the election and will expect to be 

heard after the election is over.                                                                                          

The Boston Globe, in a piece by Scott Helman, took a hard look at Obama's 

contributions, noting that "behind Obama's campaign rhetoric about taking on special 
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look at this,” said Bill Buzenberg, executive director of the Center for public Integrity. 

“Either he is backtracking on his pledge, or it‟s that to find the best, the most-

experienced people, it‟s impossible to fill these jobs without hiring people who have 

been lobbyists. It‟s disappointing either way, but it seems to be the [political] system 

we have.” (Gitz 120) 

 Similarly, The Republican National Committee criticized these rules and said the 

new administration was already violating it. A lobbyist expressed his stand “I realize 

that children are « off limits » but Joe Biden‟s son Hunter has been a registered 

lobbyist since 2001 and this year alone took in more than 2 million dollars in this 

area.” (Barrow 58)  

Nor are the Obama hires surprising to a number of Democrats on K Street. In mid-

2008, the then-candidate‟s staff began quietly reaching out to some individuals, 

suggesting that if they terminated their lobbying status or took a leave, they might be 

considered for administration posts, lobbyists told National Journal.  

However, we think hiring someone who is not “currently” registered but who was 

lobbying six months ago is a narrow policy for dealing with conflicts of interest. 

Lobbies are particularly concerned about Obama‟s choice of Lynn at Defense because 

he can‟t see how Lynn will be able to recuse himself from policy decisions that might 

affect Raytheon. But an Obama spokesman said, “Because Mr. Lynn came so highly 

recommended from experts across the political spectrum, the president felt it was 

critical that he fill this position. We are aware that Mr. Lynn lobbied for Raytheon, and 

are working with Mr. Lynn to craft a role for him that is consistent with the president‟s 

high standards while balancing the need to fill this critical national security position.” 

(Morgan 4) The spokesman also said that Corr would remove himself from working 

on tobacco-related issues.  

A senior White House official, speaking on the condition of anonymity, conceded 

the two nominees did not adhere to the new rules. But he said that Mr. Lynn had the 

support of republicans and democrats, and would receive a waiver under the policy, 

and that Mr. Corr did not need to a waiver because he had agreed to recuse himself 

from tobacco issues.  

When you set very tough rules, you need to have a mechanism for the occasional 

exception; I thought Obama’s sweeping condemnation of lobbyists was better 

campaign rhetoric than policy. The reality is that some lobbyists are as nefarious as 

advertised and some are not. But if you’re going to campaign on sweeping 

condemnations about the evil of lobbyists and then, with great fanfare, ban them from 

your administration, you need to live by your own rules; or at least you shouldn’t start 

making exceptions for them on Day1.” (Schlesinger 1) 

Another very tough critic directed to Obama was a more complicated truth on his 

campaign contributions while Barrack Obama said he hadn‟t taken money from 

lobbyists. The election, he said, was boiling down  to a “choice between debating John 

Mc Cain about lobbying reform with a nominee who‟s taken more money from 

lobbyists than he has,(presumably Hilary Clinton) or doing it with a campaign that 

hasn‟t taken a dime of their money because “we‟ve been funded by you the American 

people.” (2)  

That he does not take money from lobbyists or from political action committees 

(PACs) is a point Obama often makes on the campaign trail, and his no-dirty-money 
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Another criticism directed to Obama was his staff. As President Obama begins his 

first term in office, the former candidate who railed against the influence of lobbyists 

is now employing former lobbyists, some of whom were working on K Street just a 

few months ago. 

For instance, in November 2007, Obama boasted at a campaign event that lobbyists 

“won‟t find a job in my White House.” He later softened that rhetoric to say that 

lobbyists “won‟t dominate” the White House.
 (4)

 National Journal therefore is tracking 

the number of lobbyists in the executive branch. However, as of January 21, Obama 

had nominated two recent lobbyists to high-level administration posts, and 12 of the 

112 White House staffers that Obama had named had been registered as lobbyists at 

some point since 2005.  

We think at least a dozen lobbyists worked on Obama‟s transition team, and at least 

one member of his national security team was a lobbyist. This trend was worrisome to 

some watchdog groups until Obama signed an executive order on January 21 setting 

strict rules on former lobbyists entering his administration and governing what they 

can do immediately after they leave.  “If you are a lobbyist entering my administration, 

you will not be able to work on matters you lobbied on or in the agencies that you 

lobbied during the previous two years,” “When you leave government, you will not be 

able to lobby my administration for as long as I am president.”  (Wingfield 89).   

On the one hand, there were some groups who praised Obama‟s stand. For example, 

Obama‟s move was applauded by Craig Holman, the legislative representative for 

Public Citizen, who called the executive order “a very strong beginning for ethics 

reform.” (90) 

Meanwhile, for those on K Street, Obama‟s willingness to hire lobbyists at all is a 

vindication of sorts after they had to endure a long election campaign in which they 

were pummeled over their profession.”  “I applaud Obama for facing the reality that he 

was going to need people who know how Washington works and some of them might 

just have been lobbyists,” said David Wenhold, president of the American League of 

Lobbyists and co-founder of Miller/Wenhold Capitol Strategies. “It was great in theory 

for him to say, „No lobbyists,‟ but it simply doesn‟t work in practice.” (Eggen 3) 

Obama nominated William V. Corr, executive director of the Campaign for 

Tobacco-Free Kids, to be deputy Health and Human Services Secretary. He also 

tapped William Lynn, vice president of government operations and strategy at 

Raytheon, to be deputy Defense secretary. Both men were federally registered 

lobbyists until June 30, 2008. Expectations are that three other lobbyists or former 

lobbyists will be nominated for political positions: Richard Verma, a lobbyist for 

Steptoe & Johnson, is rumored to be in line for the post of assistant secretary for 

legislative affairs at the State Department; Mark Patterson, who was a lobbyist for 

Goldman Sachs until April 11, 2008, is being considered for a top job at the Treasury 

Department; and Mark Gitenstein, who took a leave from Mayer Brown last summer, 

is said to be Obama‟s choice to head the justice Department‟s Office of Policy-

Development. (Vaida 2)
 
 

Still, one may consider Obama‟s hiring of lobbyists as disappointing but not 

entirely unexpected. There were 13,926 active registered lobbyists as of September 30, 

2008, according to the Senate Office of Public Records, so it‟s no surprise that many 

policy people have lobbied during their years in Washington. “There are two ways to 
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Although White House supporters say the number of registered lobbyists has 

declined, some public interest groups say that power has shifted to other Washington 

insiders and business executives, who do not have to register their activity. 

Another blow to Obama's efforts came last year in a Supreme Court ruling that 

allows corporations and unions to spend unlimited funds on political campaigns, a 

decision likely to elevate the role of corporate lobbyists as shadow fundraisers, experts 

say. We think that the success of Obama's efforts is a subject of debate, with both sides 

pulling out evidence to make their case.  

In 2009, Obama barred registered lobbyists from political appointments and 

thousands of federal advisory boards, released monthly logs of White House visitors 

and banned spoken communication between outsiders and federal officials about 

stimulus contracts. 

The president unveiled another round of proposals during his state of the Union 

address Jan.27, 2009  including closing registration loopholes for part-time lobbyists, 

requiring public disclosure of all lobbying contacts with the government or Congress, 

and lowering the maximum amount of money that lobbyists can donate or raise for 

federal election candidates. "We face a deficit of trust-deep and corrosive doubts about 

how Washington works that have been growing for years,” "To close that credibility 

gap, we have to take action on both ends of Pennsylvania Avenue to end the outsized 

influence of lobbyists, to do our work openly, to give our people the government they 

deserve." (2). 

Although Obama had many opponents, a recent report from four major advocacy 

groups praised Obama for the steps he's taken. "He's gone further than any other 

president has really done on ethics and lobbying reform," "In general, early evidence 

suggests that some good has come of it." (Goldman 69) 

The number of registered lobbyists has continued a decline that began after 

Congress passed lobbying reforms in 2007, which were co-sponsored by then-Senator 

Obama. The number of registered Washington lobbyists now stands at a more than 

13,000, the lowest number since 2004, according to disclosure records. Norm Eisen, 

Obama's chief ethics counsel, said the decline is a clear vindication for the White 

House. "We think people are actually leaving the business," Eisen said in a recent 

interview. "We have bent the demand curve of the special interests. It's no longer 

acceptable for a lobbyist to come into your office and write the rules governing 

industry." (Fields1). Indeed, one can understand the position lobbyists took after 

feeling tightened and squeezed by such rules that limit their connections.   

In fact, the administration‟s policies have outraged major lobbying firms on K 

Street, even though they have had an uncertain impact on their business: The Center 

for Responsive Politics reported that final lobbying expenditures last year reached 

$3.47 billion, a 5 percent increase from the $3.3 billion spent in 2008. The tally 

represents a lower rate of growth than in previous years, but disclosure records and 

interviews suggest that the slowdown was caused more by the economy than by new 

lobbying policies. (Carroll 72)  
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use their time in public service,” in order to promote their own interests when they 

leave. Government hiring, he said, will henceforth be based on qualifications, 

competence and experience, “not political connections.”(Runningen 2)
 

That 

unprecedented statement rose the lobbyists‟ anger and protest to a fever pitch. 

In addition, Obama schemed what came to be known as “Barrack Obama and Joe 

Biden's Plan” in which Obama and his Vice-President will centralize ethics and 

lobbying information for voters and create a centralized Internet database of lobbying 

reports, ethics, records, and campaign finance filings and require independent 

monitoring of lobbying laws and ethics rules will fight for an independent watchdog 

agency to oversee the investigation of congressional ethics violations. (Morgan 3) 

Regarding the pay freeze, which will leave pay levels for senior positions where 

they were under President George W. Bush, Obama said he is acting because “families 

are tightening their belts and so should Washington.” (Jordan 1) There are more than 

100 White House staff positions under the office of the president that pay more than 

$100.000 annually, including chief of staff, White House counsel and chief 

speechwriter. (2) 

To promote transparency in government, Obama denoted that federal agencies and 

departments should err on the side of disclosing information rather than keeping it 

from the public when responding to Freedom of Information Act requests. “For a long 

time there has been too much secrecy in this city, the old rules said that if there was a 

defensible argument for not disclosing something to the American people, then it 

should not be disclosed. The era is now over.” (Balz 86) 

The move was another signal that Obama is making a clear break from the former 

administration. Bush tightened rules limiting disclosures after the September 11 

attacks and came under fire from Democratic members of Congress for withholding 

documents. Obama better expressed this new tendency as a Senator during his race for 

presidency: “I am in this race to tell the corporate lobbyists that their days of setting 

the agenda in Washington are over. I have done more than any other candidate in this 

race to take on lobbyists-and won. They have not funded my campaign, they will not 

run my White House, and they will not drown out the voices of the American people 

when I am president.”
 (3)

  

In fact, we think Obama‟s rules and restrictions on lobbying were so hard to be 

accepted by lobbyists serving for so many years in Washington, and the result was a 

sundry of complaints and protests that couldn‟t be hidden for so long by lobby groups. 

 

Critics 

     President Obama has escalated his war on K Street, proposing a series of tough 

restrictions a year after he first issued policies aimed at tamping down the influence of 

lobbyists. However, we think that changing the way business is done in Washington is 

slow and difficult, underscored by the fact that spending on lobbying reached record 

levels last year despite the president's reforms and a down economy. The U.SChamber 

of Commerce spent $144 million on its lobbying efforts-a 60 percent increase over 

2008's expenditure-leading industry opposition to health-care reform, financial 

regulations and climate legislation. (Eggen 1)  
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projects, applications, or applicants for funding under the Recovery Act unless such 

views are in writing. Besides, no considerations contained in oral or written 

communications from any person or entity concerning particular projects, applications, 

or applicants for funding shall supersede. 

Concerning any oral communication (in-person or telephonic) with any person or 

entity concerning particular projects, applications, or applicants for funding under the 

Recovery Act, Obama obliged the executive department or agency official to inquire 

whether any of the individuals or parties appearing or communicating concerning such 

particular project, application, or applicant is a lobbyist registered under the Lobbying 

Disclosure Act of 1995.  

If so, one can deduce that the lobbyist may not attend or participate in the 

telephonic or in-person contact, but may submit a communication in writing. And all 

written communications from registered lobbyists concerning the commitment, 

obligation, or expenditure of funds under the Recovery Act for particular projects shall 

be posted publicly by the receiving agency or governmental entity on its recovery 

website within 3 business days after receipt of such communication. (Collins1) 

Another rule imposed by Obama ordered the executive department and agency 

officials to register lobbyists‟ oral communications concerning general Recovery Act 

policy issues; provided, however, that such oral communications shall not extend to 

particular projects for funding, and further the official must contemporaneously or 

immediately thereafter document in writing: (i) the date and time of the contact on 

policy issues; (ii) the names of the registered lobbyists and the official(s) between 

whom the contact took place; and (iii) a short description of the substance of the 

communication. This writing must be posted publicly by the executive department or 

agency on its recovery website within 3 business days of the communication. 

(Runningen 1) 

President Obama decided also freezing the pay of senior White House staff 

employees who make more than $100,000 a year and imposing new ethics rules 

designed to diminish the influence of lobbyists. Besides, he ordered federal agencies to 

make it easier for the public to get documents and information from the government. 

“We are here as public servants, and public service is a privilege,” addressing his 

white House staff and Cabinet on his first full day in office. “It‟s not about advancing 

yourself or your corporate clients.” (Morgan 2)  

One assumes that the president‟s directives were among his first official acts and 

preceded meetings with his top advisers on the two major challenges facing his 

administration: the faltering economy and the wars in Iraq and Afghanistan.  

In all, Obama signed two executive orders and three presidential directives aimed at 

making government more open and accountable and taking steps toward fulfilling 

some of his campaign promises. The president said that when top White House aides 

leave government, they are barred from lobbying “for as long as I am president, and 

there will be a ban on gifts by lobbyists to anyone serving in the administration.” 

(Lisberman 1) 

     A lobbyist who joins the Obama administration also is forbidden from working on 

issues they previously were involved with. Also, any person who leaves the 

administration will be barred from lobbying government for two years. “We need to 

close the revolving door that lets lobbyists come into government freely and lets them 
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energy independence, expand high-quality educational opportunities, preserve and 

improve access to affordable health care, provide middle-class tax relief, and protect 

those in greatest need. This project is not intended to fund projects for special 

interests.
(1) 

 

In implementing the Recovery Act, the American president has undertaken 

unprecedented efforts to ensure the responsible distribution of funds for the Act‟s 

purposes and to provide public transparency and accountability of expenditures. He 

refused to allow Recovery Act funds to be distributed on the basis of factors other than 

the merits of proposed projects or in response to improper influence or pressure. 

President Obama issued a directive requiring lobbyists to make their requests in 

writing about the projects they believe should be awarded from the $787 billion 

economic stimulus bill, saying the plan “will not be an excuse for waste and abuse.” 

The conversations between federal lobbyists and his administration would be disclosed 

on the Internet. “Whenever a project comes up for review, we‟re going to ask a simple 

question,”  “Does it advance the core mission of the Recovery Act? Does it jump-start 

job creation? Does it lay the foundation for lasting prosperity?” 
(2) 

Obama kicked off his presidency by placing limits on the interaction his 

administration can have with lobbyists to avoid probable corruption. Indeed, the 

executive order he issued prevents administration officials from lobbying the executive 

branch as long as he is president, and they also can‟t accept gifts from lobbyists. And 

if a lobbyist leaves K Street to serve in the administration, he can‟t work in an area on 

which he lobbied for at least two years. “As of today, lobbyists will be subject to 

stricter limits than under any other administration in history.” (Wingfield 71) 
 

We suppose that the president renewed his pledge to prevent waste from creeping 

into projects that are paid through the economic plan. That‟s why, he rejected a 

proposal to use the stimulus money to pay for modernizing the electrical and heating 

systems in the East Wing of the White House because the project “will not create 

many jobs or advance our recovery.” (Garlen 125) 

He also provided few details about the disclosure requirements for lobbyists and his 

administration. He explained that all requests for projects must be made in writing, so 

their value could be assessed and available for review. “Decisions about how recovery 

money will be spent will be based on the merits. They will not be made as a way of 

doing favors for lobbyists.”(Vaida1).  

Similarly, Obama announced the accountability plan in which his administration 

has come under intense criticism for allowing bonuses to be paid to executives at 

companies that have been given a financial lifeline from the government. Even as he 

took a tough posture on the spending, he conceded that some projects may not be as 

worthy as others. “No plan is perfect,”  “And I can‟t stand here and promise you that 

not one single dollar will slip through the cracks, but what I can promise you is that we 

will do everything in our power to prevent that from happening.”(Morgan 1) 

 

New lobbying ethics 
    In his attempt to ensure transparency of registered lobbyist communications, Obama 

affirmed that an executive department or agency official shall not consider the view of 

a lobbyist registered under the Lobbying Disclosure Act of 1995, concerning particular 
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In a speech to state lawmakers, Obama outlined what he called “unprecedented 

restrictions” to increase the transparency on how the government spends money on 

projects to boost the economy and create jobs. 

In his memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, Obama 

insisted on ensuring responsible spending of Recovery Act funds as he pointed out that 

his Administration is committed to ensuring that public funds are expended 

responsibly and in a transparent manner. He signed into law the “American Recovery 

and Reinvestment Act of 2009” that he considered as an investment package designed 

to provide a necessary boost to American economy in the difficult times of the worst 

economic crisis since the Great Depression, and to create jobs, restore economic 

growth, and strengthen America‟s middle class.  

The Recovery Act, according to Obama, is designed to stimulate the economy 

through measures that modernize the Nation‟s infrastructure, jump start American 

Abstract 
When Barrack Obama took office in 

2009, he issued an executive order to 

stop the influence special interests have 

had in government and to close the 

revolving door between government 

service and financial rewards in the 

private sector. It’s no surprise Obama 

has taken a serious view of the issue. As 

a senator, Obama championed ethics and 

transparency. The issue led to the 

signature of legislative accomplishments 

of his short Senate career- the 2007 
ethics bill and a government-spending 

database he helped create with Senator 
Tom Coburn. Watchdog groups that had 

clashed with the Bush administration 

previously, have cheered many 

of Obama’s moves at that time. One 

aspect of the Obama order as president 

puts limits on lobbyists serving in 

government. These limits appear to be 

having unintended consequences for 

employees of organizations, especially 

those registered as lobbyists and working 

in the public interest. 
 

 ملخص
أقدم باراك أوباما بعد انتخابو رئيسا لمواليـات المتـحدة 

مسبوقة، تتحّكم األمريكـية عمى تعديـالت سياسية غير 
في تأثير الجماعات الضـاغطة عمى الحكومـة 
األمريكـية، إذ قام بسّن قوانـين تحّد من فعّاليتيا وتشّل 

كل ىذه القرارات . حركيتيا في أروقـة البـيت األبـيض
التي اتخذىا أوباما أدت إلى أزمة حقيقية لم تعشيا 
الحـكومة األمريكـية من قبل، حيث اعترضت جماعات 

لضغط عمييا واعتبرتيا عائقا في وجو الّموبي الذي ا
 يدافـع بال ىوادة عن مصالح المواطنين األمريكيين،

واعتبرتيا خرقا لمدستور الذي يضمن الحريات الفردية 
و في ىذا الّصدد، يحاول . والعمومية لمشعب األمريكي

ىذا المقال تسميط الضوء عمى ىذه األزمة التي تسببت 
و التعديـالت الجديدة، وتحميل األسباب  فييا القوانـين

التي أدت بالسـمطة التنفيذية إلى اتخاذىا، ثّم ردة فعـل 
الجمـاعات الضاغـطة التي انتقدت بشدة ىذه القوانـين 

 .التي سنيا الرئـيس األمريكي وحاربتيا بشراسة

 



El-Tawassol: Langues, Culture et Littérature                                                       N°31 - Septembre 2012 

 

36 

 

 Dans les deux cas pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………… 

25. Aimes-tu le Français ? ……………………………………………………….. 

 

 Préfères-tu le cours d‟arabe ou de français ? 

……………………………………………………………………………………. 

 Quelle matière préfères-tu ? 

……………………………………………………………………………………. 

26. Que choisirais-tu entre le Français et l‟Anglais ? 

……………………………………………………………………………………. 

 

27. Que représente pour toi l‟Arabe ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

28. Que représente pour toi l‟Anglais ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

29. Que représente pour toi le Français ? 

 

30. Aimerais-tu poursuivre tes études en Français à l‟université ?......................... 

  Pourquoi ?…………………………………………………………………………………… 
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Français : 

Berbère : 

13. Quand tu parles avec ton père, le fais tu en : 

Arabe :          

Français :       

Berbère : 

14. Quand tu parles avec tes frères et sœurs, le fais tu en : 

Arabe :           

Français : 

Berbère : 

15. Quand tu parles avec tes amis, le fais tu en : 

Arabe :   

Français : 

Berbère : 

16. Dans quelle langue tes parents parlent habituellement : 

Arabe : 

Français :         

Berbère : 

 

17. Les programmes télévisés, tu les suis en : 

 Arabe :       

 Français :   

 Berbère : 

18. Les chansons,  tu les écoutes en : 

 Arabe :          

 Français : 

 Berbère : 

19. Si tu parles parfois en Français, dans quelles circonstances le fais tu ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

20. Si tu parles régulièrement en français, pourquoi le fais tu ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

21. Quand tu parles Français chez toi, quelle est la réaction de tes parents ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….                                                      

22. As-tu des difficultés dans la compréhension des cours de français ? : 

 Beaucoup. 

 Un peu. 

 Pas du tout. 

23. Si tu éprouves de nombreuses difficultés ou quelques unes, est-ce qu‟elles sont au niveau ? 

 De la lecture. 

 De l‟écriture.  

 De la compréhension. 

 De l‟expression. 

 Autres difficultés : 

………………………………………………............................................................................................

.............................................................................................. 

24. En dehors de l‟école, prends-tu des cours de Français ? 

............................................................................................................................ 

 C‟est toi qui le veux ? 

……………………………………………………………………………………. 

 Ce sont tes parents qui t‟y obligent ? 

……………………………………………………………………………………. 
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                                        Questionnaire de recherche 

 

1. Age :………… 

2. Sexe :   féminin             masculin 

3. Es tu né à Annaba ? 

………………………………………………………………………………….. 

 

4. Si non, où es tu né ? Et à quel âge es tu venu à Annaba ?  

………………………………………………………………………………….. 

5. Combien as-tu de frères et sœurs ? combien d‟entre eux sont scolarisés ? 

…………………………………………………………………………………. 

6. Quelle est ta position dans la fratrie ? 

 ……………………………………… 

7. Quelle est la profession ? 

           Du père :……………………………………………………………….. 

           De la mère :……………………………………………………………. 

8. Quel niveau d‟études ont-ils ?  

           Le père :……………………………………………………………...… 

           La mère :…………………………………………................................. 

9. Si tes parents savent lire et écrire ? que lisent-ils 

          Le père :………………………………………………………………… 

          La mère :……………………………………………………………….. 

10. Dans quelle langue ta mère te parle t-elle ? 

         souvent             parfois                  jamais 

            1                       2                              3 

Arabe :     

Français :      

Berbère : 

11. Dans quelle langue ton père te parle t-il ? 

Arabe :          

Français 

Berbère : 

12. Quand tu parles avec ta mère, le fais tu en: 

Arabe :         



El-Tawassol: Langues, Culture et Littérature                                                       N°31 - Septembre 2012 

 

33 

 

il apparaît très clairement à travers ce que nous venons d‟exposer que la durée et la 

fréquence du contact qu‟ont nos locuteurs avec la langue française est très différent 

d‟un groupe à l‟autre, impliquant ainsi un emploi et une maîtrise différente de cette 

langue chez les membres des deux groupes.   

 
Notes : 
1- C., Canut,  Dynamiques linguistiques au Mali, Didier Érudition, Paris, 1996, p. 25. 

2- P., Singy, « Le rôle de l‟école dans l‟élaboration des représentations linguistiques », dans M. 

Matthey (dir.), Les langues et leurs images, IRDP/Éditeur, Neuchâtel, 1997, p. 277-283. 

3- Nous nous inspirerons pour ce faire de la typologie qu‟elle a établie et relative aux différents 

groupes socioculturels en présence en Algérie. Cette typologie pose comme critères: le degré de 

maîtrise de l‟une ou de l‟autre des deux variétés écrites (ou les deux en même  temps) classant 

d‟emblée les locuteurs en « monolingues » ou « bilingues »et, d‟autre part, au degré 

d‟acculturation au modèle culturel rattaché à chaque variété, à chaque langue.  

4- Ces auteurs ont conclu que « cet indice de la profession  à lui seul, semble pouvoir être retenu 

si on veut avoir une image de l‟environnement social, économique et culturel dans lequel l‟enfant 

se développe. » (A-M.Simon, C.CHevrie-Muller, 1975, p.539) 

5- C., Bonardi, & N., Roussiau, Les représentations sociales, Dunod, Les Topos, 1999, p. 25. 

6- Généralement on considère que le stéréotype constitue une forme spécifique de verbalisation 

de ces attitudes, caractérisé par l‟accord des membres d‟un même groupe autour de certains traits, 

qui sont adoptés comme valides et discriminants  pour décrire l‟autre (l‟étranger) dans sa 

différence (Tajfel, 1981, p. 115) Le stéréotype affiche ainsi les perceptions identitaires et la 

cohésion des groupes. 

7- Manfred Max Bergman «The relation between social représentations, attitudes, and values » 

dans « Papers on social representations », Vol. 7, 1998, p. 77-83, 

8- Rappelons à ce sujet que la faculté avec laquelle les enfants deviennent bilingues dans la rue, a 

souvent été opposée à la difficulté avec laquelle ils deviennent bilingues à l‟école. 

9- W.F., Mackey, Bilinguisme et contact des langues, Edition Klinckseieck, Paris, 1976, p.385. 

10-Idem. 
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considèrent comme indispensable et nécessaire.  Par contre, cela n‟est nullement le cas 

de leurs camarades du groupe opposé pour qui le français est une langue étrangère 

envers laquelle ils ne ressentent aucun attachement. Cette langue n‟est pour eux 

qu‟une matière enseignée à  l‟école parmi tant d‟autres et avec laquelle ils n‟ont de 

contact que quelques heures durant 
(8)

. 

Il est donc nécessaire de noter que les conditions socioculturelles dans lesquelles 

évoluent nos locuteurs sont un facteur déterminant dans l‟acquisition et la perception 

du français. Elles peuvent être soit favorables soit défavorables à cette acquisition. 

Le français est considéré par les locuteurs du groupe favorisé socioculturellement 

comme la langue qui assure une parfaite harmonie avec leur groupe social. Du fait que 

ces derniers appartiennent à un groupe social où le français occupe un statut privilégié, 

ils essayent d‟être le reflet et l‟image parfaite de ce groupe social qu‟ils représentent. 

Ce que nous venons d‟exposer à propos de nos locuteurs qui sont au moins bilingues 

par le biais de l‟école, rejoint en quelque sorte les propos suivants de W.F. Mackey qui 

avance que : «  Celui qui devient bilingue par association à un groupe parlant une 

autre langue (…) se voit de plus en plus intégré dans le groupe dans la mesure où il 

utilise sa langue. Cette intégration représente un grand encouragement psychologique 

et social pour les efforts d’apprentissage linguistique. Le bilingue qui apprend ainsi la 

langue a le sentiment qu’il est de plus en plus accepté par le groupe (…) et s’intègre à 

la communauté linguistique » 
(9)

. 

Cela s‟applique également aux locuteurs défavorisés socioculturellement, mais de 

façon antagoniste. Nous pressentons chez eux une attitude de refus de la langue de 

l‟autre, dans la mesure où ces derniers tentent d‟être à l‟image du groupe socioculturel 

auquel ils appartiennent et s‟identifient à ses membres qui adoptent une attitude de 

rejet et de dénigrement vis-à-vis de la langue française.   

Le français est également perçu par nos locuteurs du groupe socioculturel favorisé, 

comme un outil d‟intercompréhension, d‟où l‟immense intérêt accordé à cette langue 

par les membres de ce groupe. Car comme le dit si bien W.F. Mackey : « la motivation 

primaire pour l’apprentissage d’une langue dans la communauté, c’est de pouvoir 

communiquer avec les individus qui ne comprennent que cette langue. »
(10)

. Cela nous 

permet de dire que dans notre échantillon de population, le degré de motivation diffère 

également d‟un groupe à l‟autre. Du fait que les locuteurs du groupe socioculturel 

défavorisé n‟ont pas de contact avec l‟extérieur et ne communiquent au quotidien 

qu‟en langue maternelle, ils ne ressentent pas la nécessité et le besoin d‟apprendre le 

français qui  n‟est en aucun cas perçu comme un outil de communication et 

d‟interaction. 

Par contre, ceux de l‟autre groupe considèrent le français comme un outil de 

communication par excellence, leur permettant de s‟ouvrir sur le monde et de 

communiquer avec autrui, en direct ou à distance. 

La radio, la télé, les chansons, les livres, les revues et l‟Internet, sont également des 

éléments forts et puissants qui peuvent contribuer à la diffusion, au maintien et à la 

maîtrise de la deuxième langue de l‟individu. Nous rajoutons à cela, que le fait de 

communiquer avec ses proches et ses paires par sms ou à travers le web, constitue 

aussi un facteur de maintien de la langue. 

Reste à préciser qu‟en partant du principe que la durée et la fréquence du contact 

d‟un individu avec une langue influe sur sa connaissance et sa maîtrise de cette langue, 
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2. l‟étude des représentations langagières permet l‟analyse des paysages 

linguistiques et des échanges sociaux et linguistiques qui s‟opèrent au sein d‟une 

communauté.  

      Ces représentations langagières ne sont qu‟une catégorie des représentations 

sociales qui sont définies comme un système de connaissances (sens commun) qui 

permettent de rendre concret et familier ce qui est inconnu et étranger à travers les 

processus de l‟objectivation et de l‟ancrage. 

      Elles apparaissent déterminantes dans la gestion des relations sociales, tant du 

point de vue des conduites que de la communication. Les définitions traditionnelles 

chez les psychologues sociaux insistent sur trois aspects indépendants qui caractérisent 

les représentations : 

 Leur élaboration dans et par la communication. 

 La (re)construction du réel.  

 La maîtrise de l‟environnement par son organisation : « analyser une 

représentation sociale, c‟est tenter de comprendre et d‟expliquer la nature des liens 

sociaux qui unissent les individus, des pratiques sociales qu‟ils développent, de même 

que les relations intra- et  intergroupes. » 
(5)

. 

Les représentations sociales construisent et objectivent des objets qui font partie 

d‟un univers social consensuel, et guident les pensées et les comportements comme 

elles engendrent des attitudes considérées comme objet de pensée abstrait ou concret, 

évaluées sur une dimension de jugement 
(6)

.  

Manfred Max Bergman dans son article : «The relation between social 

représentations, attitudes, and values » 
(7)

, reconnaît le caractère cognitif, affectif, 

subjectif, social et temporel des attitudes et souligne trois caractéristiques qui leur sont 

attribuées : 

 Objet de pensée construit et évalué. 

 Acte de construction et d‟évaluation à travers l‟histoire, la perception du 

moment et les idiosyncrasies du sujet. 

 L‟acteur qui construit et évalue. 

3.   La superposition de ces supports théoriques sur notre échantillon de population 

nous a permis de constater que l‟appartenance socioculturelle des locuteurs a influé 

remarquablement  sur leurs représentations vis-à-vis de la langue française. 

Cette différence dans les représentations notée dans les deux groupes a provoqué 

une différence dans les attitudes vis-à-vis de cette langue, ainsi que dans le statut et la 

valeur qui lui sont attribuées par les locuteurs de chaque groupe, ce qui entraîne 

également une différence dans la pratique de cette langue.  

Les attitudes face à la langue, qu‟elles soient  positives ou négatives peuvent 

déterminer le comportement linguistique.  

 

Conclusion  
W. F. Mackey qui, dans ses études traite des influences que peut subir un peuple 

habitant une communauté bilingue, marque la nécessité de voir dans quelle mesure le 

milieu conditionne la langue et la culture de l‟individu.  

Les locuteurs du groupe favorisé socioculturellement sont en contact permanent 

avec la langue française du fait qu‟elle soit présente partout autour d‟eux, et fait partie 

de leur quotidien familial, médiatique et social. C‟est pour cette raison qu‟ils la 
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„‟C‟est une langue qu‟on est obligé d‟apprendre et de maîtriser pour nos prochaines 

études.  

„‟C‟est une langue d‟expression dont j‟aurai besoin et que j‟utiliserai dans le futur.‟‟  

„‟Je veux terminer mes études en français pour devenir médecin. „‟ 

„‟Je veux terminer mes études en français pour suivre une filière scientifique‟‟ 

„‟Je veux terminer mes études en français car je veux poursuivre mes études en 

France.  

 Le français : langue familière appropriée : 

Le français est loin d‟être une langue étrangère pour ces locuteurs, il fait partie de 

leur quotidien, on sent dans leurs paroles une certaine familiarité avec cette langue, 

plus que cela on sent qu‟ils se la sont appropriée et en ont fait la leur, tel que nous le 

percevons dans les propos suivants : 

 „‟Pour moi c‟est ma deuxième langue. „‟ 

„‟Pour moi c‟est une langue nationale. „‟ 

„‟C‟est une langue qu‟on doit apprendre car c‟est ma deuxième langue. „‟ 

„‟C‟est ma deuxième langue après l‟arabe. „‟ 

„‟C‟est une langue internationale et notre deuxième langue    

 „‟C‟est ma deuxième langue. „‟ 

„‟C‟est ma langue de communication. „‟ 

Les locuteurs du groupe A évaluent négativement leur emploi du français, laissant 

percevoir à travers leurs propos, une entière dépréciation de leur niveau linguistique, et 

une certaine insécurité linguistique face à cette langue. 

Les représentations de cette langue chez les membres de ce groupe, sont des 

représentations stéréotypées truffées de préjugés, et totalement négatives, génératrices 

d‟attitudes de rejet, de refus et de dénigrement vis-à-vis de cette langue. 

Contrairement à leurs camarades du groupe A, on ressent dans les propos des 

locuteurs du groupe B, une certaine sécurité linguistique qui se manifeste à travers leur 

immense attirance envers cette langue qu‟ils pensent bien maîtriser, et qu‟ils 

considèrent comme leur outil de communication leur assurant une ouverture sur le 

monde. 

Leurs représentations par rapport à cette langue sont des représentations positives 

qui suscitent chez ces locuteurs, des attitudes d‟accueil, d‟acceptation, de valorisation, 

d‟attachement, et d‟idéalisation face à cette langue. 

 

Constat : 
1.  Dans un paysage linguistique tel que le paysage linguistique algérien où 

plusieurs variétés linguistiques sont en contact, nous assistons à une interpénétration 

des idiomes en présence, engendrant automatiquement un usage polyglossique. 

Ce qui mène à dire qu‟un rapport d‟interdépendance et de complémentarité 

caractérisent les usages linguistiques en Algérie, rendant impossible l‟analyse 

exclusive d‟une langue sans prendre en considération ces rapports d‟interdépendance 

et de complémentarité. 

     En nous référant à la typologie établie par K T Ibrahimi sur les différents 

groupes socioculturels en présence dans le pays, nous avons pu recenser, trois groupes 

socioculturels différents : le groupe des analphabètes et des monolingues, celui de 

l‟élite francisante, et l‟élite arabisante. 
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„‟C‟est une langue beaucoup utilisée dans la société, et celui qui ne l‟emploie pas on le 

taxe d‟illettré. „‟ 

„‟C‟est la deuxième langue du pays, celle des gens cultivés. „‟ 

„‟La langue des hommes d‟affaire qui se donnent de l‟importance.‟‟ 

„‟J‟aimerais terminer mes études en français car je veux être comme ceux qui 

utilisent cette langue. „‟ 

„‟J‟aimerais terminer mes études en français car il est plus utilisé que l‟arabe, et 

pour améliorer mon statut. „‟ 

 Le français : langue difficile, source de complexité : 

Le français est également synonyme de difficultés et de complexité. Un bon nombre 

de nos locuteurs ont exprimé leur incapacité à maîtriser cette langue lui attribuant le 

qualificatif difficile. Ils ont également communiqué le complexe et le malaise 

provoqués par cette langue comme suit : 

„‟C‟est une langue difficile qu‟on est obligé d‟apprendre. „‟ 

„‟C‟est une langue que je ne maîtrise pas et que je n‟utilise qu‟en classe, elle est 

difficile.„‟ 

„‟C‟est une langue difficile qui me crée des complexes. „‟ 

„‟Une langue difficile, celle de l‟autre. „‟ 

„‟Une langue difficile et incompréhensible. „‟ 

„‟Je ne l‟aime pas car elle me cause des complexes, c‟est celle de l‟autre.‟‟ 

„‟Je ne veux pas terminer mes études en français pour ne pas être ridiculisé toute ma 

vie.„‟ 

„‟Je ne veux pas terminer mes études en français pour ne pas me ridiculiser. „‟  

Les représentations du français dans le groupe B: 

 Le français : langue de communication et d‟intercompréhension : 

Le français est une nécessité, c‟est une langue vivante internationale permettant la 

communication avec autrui et avec le monde. Pour la majorité des locuteurs il est  

également le moyen d‟assurer une intercompréhension quand on s‟adresse à un 

étranger. Voici quelques extraits de leurs propos : 

„‟Le français est une langue vivante qui me permet de communiquer. „‟ 

„‟Il me permet de communiquer avec le monde. „‟ 

„‟La langue de la communication universelle. „‟ 

„‟Pour moi c‟est une nécessité. „‟ 

„‟C‟est ma langue celle que j‟utilise le plus dans ma communication. „‟ 

„‟C‟est une langue qui me permet de communiquer et de m‟instruire. „‟ 

„‟C‟est une langue internationale. „‟ 

 Le français : langue du savoir et des filières scientifiques : 

Dans l‟imaginaire linguistique des locuteurs, le français jouit d‟un prestige certain. 

Ils l‟associent au savoir et à la science. C‟est la langue du monde intellectuel, leur 

assurant un avenir prometteur dans des professions de médecins et de pharmaciens, tel 

qu‟il apparaît dans les propos suivants : 

„‟C‟est une langue qu‟on utilise beaucoup et dont on aura besoin pour nos études au 

futur. „ 

„‟C‟est la langue de la science. „‟ 

„‟C‟est une langue qui me permet de m‟instruire. „‟ 
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 Le groupe B : 

 

 

 

A partir de ces deux tableaux et en nous référant au modèle tridimensionnel établi 

par Rosenberg et Hovland, nous pouvons dire que les réponses obtenues  renvoient à 

l‟appétence individuelle de nos locuteurs, c'est-à-dire au versant affect de l‟attitude, 

exprimé par une valence positive (j‟aime) ou négative (je n‟aime pas) à l‟égard de la 

langue française. 

L‟exploration et l‟analyse des représentations ainsi que des attitudes des locuteurs 

des deux groupes vis-à-vis du français se sont effectuées à travers les réponses aux 

deux questions suivantes dont les réponses obtenues renvoient aux deux autres 

versants de l‟attitude du modèle tridimensionnel de Rosenberg et Hovland : Que 

représente le français pour toi ? 

Aimerais-tu poursuivre tes études en français à l‟université ? Pourquoi ?   

Après avoir passé en revue toutes les réponses recueillies auprès de nos locuteurs 

nous  nous sommes rendue compte que leurs représentations vis-à-vis du français 

diffèrent d‟un groupe à l‟autre. Pour cette raison, nous nous sommes proposée de 

présenter leurs représentations face à cette langue sous forme de rubriques : 

Les représentations du français dans le groupe A : 

 Le français : langue du colonisateur : 

Après plus de quarante ans d‟indépendance, il semblerait que le conflit est 

intériorisé dans l‟imaginaire linguistique des nouvelles générations. Les termes 

employés par nos locuteurs sont révélateurs d‟un certain malaise vis-à-vis du français, 

pour un bon nombre d‟entre eux, il est lié à la colonisation. Nous avons relevé ci-

dessous quelques réflexions exprimant  ce sentiment : 

„‟C‟est la langue du colon. „‟ 

„‟C‟est la langue du colon et de ceux qui se croient supérieurs. „‟  

„‟C‟est une langue qui nous a été imposée par le colon, ce n‟est pas la notre. „‟ 

„‟C‟est la langue du colon, elle nous a été imposée depuis longtemps. „‟ 

„‟C‟est la langue de l‟autre que je ne maîtrise pas, c‟est celle du colon. „‟ 

„‟C‟est la lange des vieux, du colon. „‟ 

„‟C‟est la langue des étrangers, du colon. „‟ 

„‟C‟est une langue qui nous est imposée. „‟ 

„‟Ce n‟est pas ma langue, c‟est une langue européenne, c‟est celle de l‟autre. 

Le français : langue de prestige et de hiérarchie sociale : 

Le français est également symbole de positionnement social. Il est l‟instrument de 

communication d‟une certaine catégorie de gens cultivés, ayant un bon statut dans la 

société, comme en témoignent les propos suivants : 

„‟C‟est une belle langue que j‟aurais aimé maîtriser car ce sont les gens qui ont un 

certain niveau qui l‟utilisent. „‟                                                                    

„‟Une langue que les gens d‟un certain niveau utilisent. „‟ 

„‟La langue des instruits, des gens du centre ville. „‟ 

„‟La langue des gens styles, civilisés, ils l‟utilisent pour se valoriser et rabaisser 

celui qui est en face d‟eux. „‟ 

Affect Oui, je l’aime Un 

peu 

Non, je ne l’aime pas Je le 

déteste 

fréquence 25 2 3 / 
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« Pour être au niveau des gens qui me parlent, pour chatter et envoyer des sms.» 

« Pour communiquer avec les étrangers, avec les filles, au portable et sur internet. » 

« Pour envoyer des sms, pour communiquer et pour m‟exprimer. » 

«Quand la situation nécessite que je le fasse. »  

En tentant de connaître la réaction du milieu, entre autre des parents de nos 

locuteurs, en les entendant s‟exprimer en français, nous avons recueilli des réponses 

tout à fait différentes dans les deux groupes. 

Mis à part trois de nos jeunes locutrices du groupe A qui nous ont répondu que leurs 

parents n‟auraient « Aucune réaction, ils trouveraient cela normal. » 

Les autres réponses obtenues étaient pour la majorité comme suit : 

 « Je ne parle pas du tout français à la maison. » 

« Ils seraient étonnés.» 

« Ils rigolent et ne me prennent pas au sérieux. » 

« Ils trouveraient cela bizarre. » 

« Ils seraient choqués. »  

Les réponses obtenues dans le groupe B prennent une direction tout à fait autre par 

rapport à celles du groupe A. Un des garçons qui a affirmé plus haut ne jamais 

employer le français, a donné une réponse qui diffère de celles de ses camarades, et 

qui est que ses parents « seraient choqués ». Si non les autres réponses se résument 

comme suit : 

« Il est tout à fait normal que je parle en français. »  

« Il est normal et évident que je parle en français. » 

« Ils n‟ont aucune réaction car c‟est tout à fait normal. »  

« Aucune réaction, c‟est une évidence. » 

« Aucune réaction cela fait partie du quotidien. » 

« Aucune réaction, c‟est l‟ordinaire. » 

Notons également que les locuteurs du groupe B ont un net avantage sur ceux du 

groupe A dans la mesure où en plus de la maîtrise de la langue française, ils possèdent 

tout comme leurs camarades la maîtrise de l‟arabe dialectal qui s‟avère être le seul 

outil de communication du groupe A.  

3. Les attitudes et les représentations des locuteurs des deux groupes vis-à-vis du 

français, ainsi que le statut qui lui est imparti, sont également marquées par une totale 

absence de similitude. 

Par exemple, et dans le but d‟identifier et de mesurer les attitudes de nos locuteurs 

vis-à-vis de la langue française, nous leur avons posé une question directe qui 

s‟articule ainsi : aimes-tu le français ?   

 

 

Les tableaux ci-dessous  sont une récapitulation des réponses obtenues : 

Le groupe A : 

 

 

 

 

 

 

Affect Oui, je l’aime Un 

peu 

Non, je ne l’aime pas Je le 

déteste 

fréquence 5 0 21 4 
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2. les pratiques langagières du français, ainsi que les fonctions et les rôles assurés 

par  cette langue diffèrent carrément d‟un groupe à l‟autre. 

Dans le groupe A, le français est une langue absente du quotidien de ces locuteurs, 

complètement étrangère à toutes les situations de communication. 

Par exemple à  la question si tu parles parfois français, dans quelles circonstances le 

fais-tu ? Un bon nombre des locuteurs de ce groupe A avouent ne jamais parler en 

français, certains d‟autres disent l‟utiliser pour rigoler et s‟amuser. Mais mis à part ces 

deux réponses qui sont communes à un bon nombre de locuteurs de ce groupe, les 

autres sont ainsi formulées : 

« Lorsque le professeur me questionne. » 

« Pour répondre parfois à une amie émigrée. » 

« Pour faire l‟intéressante. » 

« Quelques fois avec mon amie, ma soeur, ou mon frère qui n‟y comprend rien. » 

« Quand je me mets à philosopher. » 

« Pour me distinguer des autres. » 

« Pour parler avec mon entraîneur. » 

Alors que dans le groupe B, le français est la langue de communication favorite des 

locuteurs, il est présent dans tous les contextes langagiers, et fait partie du quotidien de 

ces adolescents, mais un peu plus  celui des filles que celui des garçons. 

D‟ailleurs, à cette même question, mis à part un seul locuteur qui affirme ne jamais 

employer le français, les autres membres de ce groupe B disent l‟utiliser « par 

habitude » « juste comme ça ». Leurs réponses se sont articulées comme suit :  

« Je parle en français en classe, avec mes parents, mes amis et mes proches. Pour 

communiquer. » 

« Je l‟emploie car c‟est ma langue préférée. » 

« Dans n‟importe quelle circonstance, c‟est par habitude. » 

« Je le fais par habitude, sans faire attention aux circonstances. » 

« Par habitude, je ne peux pas l‟éliminer quand je parle. » 

«Par habitude, et surtout pour me valoriser auprès d‟une personne plus âgée. »  

« Quand je m‟adresse aux filles. » 

Egalement à la question  si tu parles régulièrement le français, pourquoi le fais tu ? 

« Jamais » est une réponse très simple et très claire fournie par les locuteurs du 

groupe A. Ces derniers déclarent ne jamais utiliser régulièrement le français. Alors que 

dans le groupe B, mis à part une fille et trois garçons qui ne parlent jamais 

régulièrement en français, les autres le font pour des raisons multiples telles que nous 

l‟observons dans leurs réponses : 

«  Pour parler avec mes amis et pour chatter sur internet. » 

« Je le fais très régulièrement et presque tout le temps, c‟est par habitude et aussi 

pour chatter. » 

« Pour envoyer des sms et pour chatter. »  

« Pour parler à des étrangers et pour chatter. » 

« Pour m‟exprimer et pour chatter. » 

« Je parle régulièrement en français car je le préfère à l‟arabe.» 

« Quand je vais en voyage. » 

« Pour communiquer à l‟étranger (en France). » 

« Quand je vais en Europe et pour chatter 
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Concernant les fonctions exercées par les mères de famille, nous notons que dans ce 

groupe A, mis à part une seule femme, dont le mari est en prison pour trafic de drogue, 

qui exerce le métier de cuisinière, toutes les autres sont des femmes au foyer. 

Les locuteurs du groupe B sont favorisés socioculturellement par rapport à leurs 

camarades du groupe A. Ils habitent pour la majorité dans des quartiers résidentiels de 

la ville, et évoluent au sein de familles réduites, sont à l‟aise financièrement, et d‟un 

niveau d‟instruction élevé. Les parents de ce groupe de locuteurs font partie des deux 

élites arabisante et francisante comme il apparaît dans  les tableaux qui suivent : 

 

Niveau d’instruction des pères de familles : 

 

Niveau d’instruction des mères de familles : 

 

Professions des pères de familles : 

 
La 

profession 

Médecin Pharmacien ingénieur architecte directeur Professeur 

La 

fréquence 

       7 2       3       1       9      1 

La 

profession 

Commissaire Commandant sénateur promoteur commerçant  

La 

fréquence 

      1          3       1       1       1 

 

Professions des mères de familles : 

Nous retrouvons parmi les mères de familles de ce  groupe B, onze (11) femmes au 

foyer et dix-neuf qui occupent des postes divers dans la société: 

 

 

 

 

 

Niveau 

d’instruction 

ingéniorat diplômé en 

médecine 

licence en droit licence d’arabe 

Fréquence 5 7 2 1 

Niveau 

d’instruction 

licence 

communication 

diplômé en 

pharmacie 

Licence+ 

formation 

TS électronique 

Fréquence 1 2 3 1 

Niveau 

d’instruction 

magister diplômé en 

architecture 

Licence en 

physique 

BAC+formation 

Fréquence 1 1 1 4 

Niveau 

d’instruction 

diplômé en médecine licence en sociologie Ingéniorat 

Fréquence 8 1 1 

Niveau 

d’instruction 

diplômé en pharmacie Licence BAC+ formation 

Fréquence 2 2 3 

Niveau 

d’instruction 

BTS en industrie alimentaire D.E.S en biologie 3
e
 AS 

Fréquence 1 1 11 

     

La profession Médecin Pharmacienne Professeur secrétaire coiffeuse 

La fréquence 7 2 4 1 1 

La profession Chef de service CNAS Inspectrice de douane Sage femme 

La fréquence 1 1 2 
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L‟enquête s‟est déroulée dans une situation formelle, au sein des établissements 

scolaires mêmes et à l‟intérieur des salles de cours. Nous avons formé trois groupes de 

dix locuteurs, auxquels nous avons consacré deux heures chacun.  

Nous ne nous sommes pas contentée seulement de distribuer les questionnaires à 

nos locuteurs et les laisser y répondre. Nous avons  noté les questions sur le tableau  et 

nous les leur avons expliqués au fur et à mesure afin qu‟ils puissent répondre sur leurs 

exemplaires, évitant ainsi toute ambiguïté ou confusion.  

Nous avons tenté de nous maintenir uniquement à l‟usage du français dans nos 

interactions, mais nous avons cependant  recouru à l‟arabe dialectal quand la situation 

l‟imposait.  

  

Analyse des données:  

1. Les locuteurs constituant notre échantillon de population appartiennent à deux 

groupes socioculturels différents. 

Les locuteurs du groupe A sont les enfants de Sidi Salem, ces derniers grandissent 

pour la plupart dans des familles nombreuses, au revenu insuffisant et au niveau 

culturel faible. Les parents appartiennent à la catégorie des analphabètes et des 

monolingues comme en témoignent les tableaux ci-dessous. 

Niveau d’instruction des pères de famille :  

Niveau d’instruction des mères de familles : 

 

 

 

 

 

 

Professions des pères de famille : 

 

Niveau d’instruction Non 

scolarisés 

2
e
A 

primaire 

3
e
A 

prim 

4
e
A 

prim 

6
e
A 

prim 

fréquence 7 1 2 1 8 

Niveau d’instruction 1
ère

A 

moyenne 

3
e
 A M 4

e
 A M 3

e
 A S  

fréquence 2 4 4 1 

Niveau 

d’instruction 

Non scolarisés 4
e
A 

prim 

5
e
A 

prim 

6
e
A 

prim 

fréquence 16 1 2 8 

Niveau 

d’instruction 

1
ère

A moyenne 4
e
 A M 3

e
 A S  

fréquence 1 1 1 

La 

profession 

chauffeur Commerçant manœuvre Ouvrier maçon pompier 

La 

fréquence 

3 2 1 1 3      1 

La 

profession 

Agriculteur Comptable ferronnier mécanicien retraité Chômeur 

La 

fréquence 

4 1 2 1 1      4 

La 

profession 

employé de bureau agent de sécurité agent de nettoyage 

La 

fréquence 

1 1 1 
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attitudes et les représentations sont en plein processus de construction et où les 

problèmes de l‟image de soi et de la socialisation avec le monde sont au premier plan. 

Notre échantillon de population a été recensé à travers des milieux socioculturels 

différents que nous avons tenté de préciser en nous référant aux travaux de K.T. 

Ibrahimi 
(3)

.  

D‟autre part et pour étayer notre hypothèse, nous nous sommes référée également 

aux travaux menés par Simon A-M, Chevrier -Muller C., ainsi que beaucoup d‟autres 

chercheurs qui ont conclu à l‟existence d‟une corrélation très forte entre la  profession 

du chef de famille et de nombreuses composantes de l‟environnement de l‟enfant ; 

allant des conditions de logement au niveau culturel de la famille 
(4)

.   

 

Déroulement de l’enquête et recueil des données : 

Dans la mesure où notre enquête se limite à un échantillon réduit, jugé assez 

représentatif, nous avons opté, pour une approche qualitative et une observation 

participante et active sur terrain. Ces méthodes qualitatives sont particulièrement bien 

appropriées pour l'étude des opinions, des comportements et des pratiques des 

individus, et se justifient donc pleinement pour l'étude des usages. Elles permettent de 

les comprendre du point de vue de l'usager, de se familiariser avec son environnement, 

ses pratiques, ses besoins, en prenant en compte les contextes propres à chacun. Elles 

ont pour fonction de comprendre plus que de décrire systématiquement ou de mesurer. 

Au départ et pour embrasser un champ d‟investigation aussi large que possible, 

nous avons essayé de contacter quelques jeunes adolescents avec qui nous avons eu 

des concertations libres et spontanées .Nous les avons laissés s‟exprimer librement sur 

leurs représentations du français, ainsi que sur leurs rapports à cette langue. 

Ceci nous a permis de construire un ensemble de questions couvrant le domaine de 

la future enquête. Le but de ce contact avec le réel est de pouvoir se rendre compte et 

de saisir des indices que l‟étude n‟aurait pas initialement envisagés. 

Suite à cela, nous avons pu élaborer notre questionnaire qui a été conçu sous forme 

d‟un guide d‟entretien semi dirigé comportant au total trente (30) questions ouvertes 

ou fermées, prévoyant la possibilité d‟exploitation de réponses supplémentaires. 

Les neuf premières sont d‟ordre général concernant le locuteur et ses parents, et 

sont destinées à recueillir des renseignements qui nous aideront à déterminer 

l‟appartenance socioculturelle de notre population. 

Les douze questions qui suivent portent sur le rapport de ces jeunes adolescents aux 

langues en présence, et surtout sur leur emploi, ainsi que sur leurs fonctions et leurs 

contextes d‟utilisation. 

Les neuf dernières questions tournent autour de l‟importance accordée au français 

par l‟adolescent et son entourage, sur les difficultés que ces enfants rencontrent en 

français ainsi que sur leurs représentations et attitudes vis-à-vis des langues avec 

lesquelles ils sont en contact. 

Les premières rencontres avec ces adolescents étaient une sorte de prise de contact 

où nous avons discuté avec eux au sujet de notre enquête. Notre objectif était de les 

mettre à l‟aise et en confiance. Après l‟installation d‟une certaine convivialité et 

familiarité avec les locuteurs, nous avons décidé de lancer le questionnaire que nous 

nous sommes chargée nous même de présenter.  
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L‟objectif de notre travail était de détecter la présence, voir la fréquence du français 

dans le quotidien de ces adolescents afin de tenter de mesurer le rapport qu‟ils 

entretiennent avec cette langue. 

Afin d‟atteindre cet objectif, nous sommes partie de l‟hypothèse selon laquelle 

l‟appartenance socioculturelle des locuteurs peut avoir une incidence sur leurs 

représentations et par conséquent sur leurs attitudes par rapport à la langue française. 

Nous avons ainsi formulé une question qui nous a aidé à mieux orienter notre travail, 

s‟articulant comme suit: Est-ce que l‟image mentale que ces jeunes adolescents ont de 

la langue française influe sur les attitudes langagières qu‟ils ont vis-à-vis d‟elle et de 

ce fait sur son utilisation ? 

L‟étude des représentations et des attitudes par rapport à la langue française de 

jeunes adolescents est tout à fait pertinente lorsqu‟on veut identifier ces attitudes et ces 

représentations en plein processus de construction. Rappelons que, selon Singy (1997), 

c‟est à partir de l‟âge de douze ans à peu près que les enfants semblent devenir de plus 

en plus conscients du jeu de normes qui régulent les pratiques linguistiques qui sont 

utilisées dans la société. Il affirme que les attitudes sont intégrées et développées à 

partir de cet âge et sont affirmées vers l‟âge de 18 ans 
(2)

  

 

Le corpus : 
En vue de tenter d‟apporter des réponses à nos questions et de vérifier notre 

hypothèse de départ, nous avons choisi d‟analyser les représentations du français chez 

deux groupes de collégiens de deux établissements scolaires différents de la wilaya 

d‟Annaba :  

Le premier se trouve à la sortie de la ville, plus précisément à trois kilomètre du 

centre ville. Cet établissement est situé dans un quartier connu pour être le quartier 

chaud de la ville où la majorité de la population habite dans des bidons villes avant 

d‟être transférée progressivement dans des logements sociaux. 

En plus des enfants de ce quartier scolarisés dans cette école, se rajoutent ceux de 

deux autres quartiers voisins situés au milieu de terres agricoles qui ne disposent pas 

d‟école moyenne et dont la majorité des habitants sont agriculteurs. 

Le second établissement se trouve en ville, également à trois kilomètres du centre 

ville mais dans le sens opposé au premier. Il est situé dans un quartier résidentiel à 

quelques mètres de la corniche, entouré de belles maisons avec jardin et à proximité de 

la résidence du wali. Il s‟agit de l‟école moyenne « Moustafa Benboulaid ». La 

majorité des enfants qui y sont scolarisés habitent le quartier ou les quartiers voisins 

dans un rayon de cinq cent mètres au plus.   

Notre échantillon est constitué de soixante (60) locuteurs au total : trente (30) 

adolescents de chaque établissement représentant ainsi plus de vingt (20) pour cent de 

la population générale qui est approximativement de 140 élèves dans chaque 

établissement. Seize (16) filles et quatorze (14) garçons forment le groupe A qui 

représente les élèves de l‟école moyenne El Bachir El Ibrahimi, et dix-sept (17) filles 

et treize (13) garçons forment le groupe B qui représente les élèves de l‟école moyenne 

Moustafa Benboulaid. 

Ces locuteurs qui constituent notre population sont âgés entre 14 et 16 ans. Le choix 

de notre corpus nous a paru assez pertinent du fait que cet âge soit une étape où les 
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Cette contribution, constitue un compte rendu d‟un travail de recherche portant  sur 

les attitudes langagières et les représentations du Français chez de jeunes adolescents 

algériens. Nous sommes partie du constat de la complexité de la situation linguistique 

de l‟Algérie caractérisée  par l‟existence de plusieurs variétés linguistiques et  des 

représentations qui en découlent. En effet, les locuteurs algériens se trouvent 

confrontés dans leur quotidien, en plus de leurs langues maternelles qui sont l‟arabe 

dialectal et/ou le berbère, à deux grandes langues académiques en même temps : 

l‟Arabe et le Fançais qui ont des registres psychologiques opposés et différents de leur 

univers cognitif. Cela invoque inévitablement des représentations et des pratiques 

langagières variées et spécifiques à chaque locuteur en fonction de son appartenance 

socioculturelle. Un usage, en effet, « n’existe pas sans sa représentation et (...) 

l’interaction entre les pratiques et les représentations de ces pratiques constituent un 

ensemble indissociable. »
(1)

  

Parmi les différents idiomes cités, notre intérêt s‟est  porté sur la langue française. 

Notre expérience sur le terrain en tant que professeur de français au collège, et notre 

contact permanent avec de jeunes adolescents, nous ont donné l‟occasion d‟être 

confrontée à une situation digne d‟examen. Nous avons pu constater que nos élèves 

avaient une  image mentale, ainsi que des attitudes et des comportements vis-à-vis de 

la langue française nullement identiques parce que changeants  en fonction de leur 

appartenance socioculturelle. 

 
 

Résumé   
Notre travail porte sur les attitudes 

langagières et les représentations de 

jeunes Algériens par rapport à la 

langue française. Par une approche 

sociolinguistique, nous avons tenté de 

déceler l’incidence que pourrait avoir 

l’appartenance socioculturelle de 

jeunes adolescents âgés de 14 à 16 ans 

sur leurs représentations par rapport à 

la langue française, et par conséquent 

sur leurs attitudes vis-à-vis de cette 

langue. Notre intérêt est de détecter la 

présence et la fréquence du français 

dans le quotidien de ces locuteurs dans 

le but de mesurer le rapport qu’ils 

entretiennent avec cette langue. 

 

 ملخص

وتصورات ييدف مقالنا إلى دراسة المواقف الكالمية 
.  غة الفرنسيةالمّ  تجاه بعض الشباب الجزائريين

ه الدراسة التي تندرج ضمن ذحاولنا من خالل ى
 المقاربة السوسيولسانية اكتشاف تأثير البيئة الثقافية

ين تتراوح أعمارىم ذاالجتماعية ليؤالء المراىقين الو 
سنة عمى تصوراتيم بالنسبة إلى المغة  06و 04بين 

كان و . ه المغةذلتالي عمى موقفيم من ىباو ، الفرنسية
ا عمى معرفة مدى حضور المغة اىتمامنا منصبّ 

في الحياة اليومية ليؤالء المتكممين  توو نسب الفرنسية
 .ه المغةذو تحديد نوعية العالقة التي تربطيم بي
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textes en collaboration ; G3= groupe (témoin) n‟ayant pas bénéficié de la lecture des 

textes d‟aide et qui réécrira des textes en individuel ; G4= groupe   n‟ayant pas 

bénéficié de la lecture des textes d‟aide mais qui réécrira les textes en collaboration ), 

Niveau de Pertinence des informations ajoutées dans les deux textes  (P1= ajout très 

pertinent ; P2= ajout moyennement pertinent ; P3= ajout non pertinent).  

 

Conclusion :                                                 
Le mécanisme de relecture - révision du texte est loin d‟être simple. Bien qu‟il n‟ait 

pas été au centre des préoccupations des premiers travaux, les chercheurs se sont très 

vite rendu compte de son importance. Ainsi, Flower et Hayes
(45)

 parlaient brièvement 

de réexamen du texte en terme de « lire et corriger » mais ajoutaient à leur modèle, en 

1981 la notion  « D‟évaluation et de révision ».Phase dans laquelle le scripteur doit se 

distancier de sa tâche pour pouvoir se questionner sur elle. Scardamalia et Bereïter 
(46)

 

définissent le processus d‟évaluation du texte comme la comparaison de deux  

représentations du texte, l‟une actuelle (texte produit) et l‟autre projetée (anticipation 

du texte). L‟activité d‟écriture demeure à ce jour très complexe car il y a  souvent «une 

 surcharge cognitive ». 

Vu les problèmes que rencontre un scripteur seul face à son texte, nous avons choisi 

de mettre en œuvre une situation qui permet  d‟alléger cette surcharge cognitive. Nous 

avons donc travaillé sur la problématique de réécriture collaborative. Nous souhaitons 

par cette recherche en cours, démontrer que la réécriture collaborative permet 

d‟améliorer le produit écrit.  

Pour une meilleure prise en charge de l‟écrit, il nous semble qu‟il est important 

d‟enseigner à nos apprenants les stratégies de révision de textes parce que plusieurs 

études ont révélé que les apprenants qui  utilisent  la stratégie enseignée, font plus de 

corrections que ceux qui n‟ont pas reçus cet enseignement. A partir des résultats de ces 

études, nous pouvons dire que si nos apprenants sont initiés à celà, leurs écrits seraient 

sans doute meilleurs. 
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Le point de vue qualitatif renvoie à la pertinence des informations ajoutées. 

-Pour les quatre groupes (expérimentaux et témoins).Le niveau de pertinence des 

informations dépend du nombre d‟informations inscrit  dans une chaîne 

causale/informations servant à mieux comprendre l‟événement relaté. 

Nous aurons trois types d‟information, pertinentes (TP), moyennement pertinentes 

(MP) et non pertinentes (NP). 

Pour catégoriser les informations, nous avons suivi la méthode des juges .Nous 

avons soumis à des étudiants de 3
ème

 année licence de français option didactique 18 

phrases pour chaque type de texte (informations contenues dans les textes d‟aide et 

leur avons demandé de classer ses phrases dans un tableau selon leur niveau 

d‟importance. (Voir annexe 1) 

Pour mesurer le niveau sémantique des productions, nous avons fait appel à 

l‟analyse propositionnelle de Kintsch
(40)

, qui consiste en la décomposition du texte en 

propositions sémantiques c‟est-à-dire en unités de signification minimales. Ces 

dernières sont considérées comme les plus petites unités sur lesquelles nous pouvons 

appliquer un jugement de vérité
(41)

 Selon Kintsch
(42)

, une proposition est, une structure 

de liste contenant, dans sa forme la plus simple, une relation qualifiée généralement de 

« prédicat » (qui peut être un verbe, un adjectif ou un terme relationnel) suivi par un ou 

plusieurs « arguments » (généralement un substantif). Cette décomposition permet, à 

partir d‟un texte, d‟obtenir une « base de texte » qui construit la microstructure 

sémantique à partir de laquelle se construit la macrostructure sémantique, qui permet 

d‟assurer la cohérence référentielle du texte. Ainsi, l‟analyse propositionnelle des 

productions des participants nous permettra d‟évaluer les informations ajoutées : 

Ajouts issus du texte lu (Ajouts collés) ou Ajouts appartenant à leurs connaissances 

antérieures (Ajouts originaux). 

Les ajouts originaux  ne résultent pas d‟un simple emprunt par une procédure 

«copier-coller» d‟un extrait d‟un texte d‟aide. 

Les informations «originales» peuvent être le résultat de la transformation d‟une 

information empruntée par le  remplacement d‟un prédicat par un synonyme ou par le  

changement d‟un argument ou plus. Il peut s'agir aussi d'une information nouvelle 

produite par le sujet suite à  l‟activation d‟un modèle mental sous-jacent à un texte 

ressource. 

La réécriture constitue alors une trace de la restructuration du modèle mental initial 

de l‟apprenant. Les deux types de traitement mis en jeu par les deux types d‟ajouts 

sont compatibles avec les Knwoledge telling strategy (information «collée») et 

Knowledge transforming strategy (information «originale») 
(43)

 Le travail pédagogique 

de production à l‟aide de la base de données textuelle permet de développer les 

activités de contrôle de la production et de la révision et de contribuer au 

développement des capacités à lire, à écrire, à réviser et à construire des connaissances 

nouvelles à travers  l‟écriture
(44)

 .  

 

*Analyse : Réécriture après lecture des textes d‟aide vs sans lecture des   textes d‟aide  

Les données seront analysées selon le plan d‟expérience S<G4>* P 3,dans lequel 

les lettres S , G, P renvoient respectivement aux facteurs Sujet, Groupe (G1= groupe 

ayant bénéficié de la lecture des textes d‟aide et qui réécrira des textes en individuel ; 

G2= groupe ayant bénéficié de la lecture des textes ressources mais qui réécrira les 
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Consigne de production (Texte explicatif) 

 

Sujet de production écrite 
Certains de vos amis ont assisté à la tornade « trombe marine »  qui s‟est produite à 

El-kala le mois de novembre 2010, seulement ils sont incapables de définir et 

d‟expliquer  le phénomène  en donnant ses causes et ses conséquences. 

Aidez – les à comprendre le phénomène en leur expliquant ce qu‟est une  tornade 

« trombe marine », quelles sont ses causes et les conséquences engendrées aussi bien 

sur la nature que sur l‟être humain.  

 2
ème

  séance (quelques jours  plus tard) : Réécriture individuelle /collaborative 

avec et sans texte d’aide (2
ème

  jet)  
Pour la 2

ème
 séance, nous avons demandé au groupe G1.1 de réécrire 

individuellement son texte narratif, puis explicatif après lecture d‟un texte d‟aide que 

nous avons fabriqué à partir d‟articles de presse et d‟articles pris sur internet(voir 

annexe2) et au groupe G 1.2 de réécrire individuellement son texte  explicatif puis 

narratif  après lecture également des textes d‟aide (voir annexe2). 

Les groupes  G2.1 et le G2.2 auront la même tâche mais les apprenants des deux 

sous groupes seront divisés en petits groupes de 4 apprenants pour une réécriture 

collaborative avec texte d‟aide. 

Les groupes G3.1 et G3.2 réaliseront la tâche individuellement sans textes d‟aide. 

Les participants des groupes G4.1 et G4.2 seront rassemblés en petits groupes de 4 

apprenants pour réécrire les textes sans aucune aide à la réécriture. 

Consigne de réécriture (Texte narratif) 

1- Consigne de lecture du texte : Lisez silencieusement le texte et gardez en mémoire 

les principales informations qui vous permettront prochainement de raconter à des 

personnes étrangères le phénomène et d‟en comprendre ses causes et ses 

conséquences. 

2- Consigne de réécriture : Dans le but d‟améliorer votre texte en vue de faire mieux 

comprendre à vos lecteurs le phénomène, ses causes et ses conséquences, réécrivez- le 

en lui apportant toutes les modifications nécessaires (modification de forme et de 

contenu). 

 

Consigne de réécriture (Texte explicatif) 

1- Consigne de lecture du texte : Lisez silencieusement le texte et gardez en mémoire 

les principales informations qui vous permettront prochainement d‟expliquer le 

phénomène aux personnes qui ne savent pas ce qu‟est une tornade, ses causes et ses 

conséquences. 

2 -Consigne de réécriture : Dans le but d‟améliorer votre texte en vue de faire mieux 

comprendre à vos lecteurs le phénomène, ses causes et ses conséquences, réécrivez- le 

en lui apportant toutes les modifications nécessaires (modification de forme et de 

contenu). 

 

4. Méthodes d’analyse des protocoles  

Les productions sont analysées d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Le point de 

vue quantitatif renvoie au nombre d‟informations ajoutées par les participants lors de 

la réécriture individuelle et collaborative des deux textes (explicatif vs narratif). 
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d‟articles pris sur Internet pour le texte explicatif. Nous avons donc, reformulé et relié 

les informations entre elles de façon à obtenir des textes cohérents. En outre, nous 

avons veillé à ce que chaque texte respecte les caractéristiques du type de texte à 

produire. 

Extrait du texte narratif (voir texte complet en annexe 2) 

 

Violent orage à El-Kala : importants dégâts et routes coupées 
Selon les services de la station météorologique un violent orage accompagné de 

rafales de vent atteignant plus de 70 km/h et des pluies diluviennes de 40mm, se sont 

abattus jeudi en début d'après midi sur la ville d'El-Kala (Wd'El-Tarf). 

Extrait du texte explicatif (voir texte complet en annexe 2) 

 

Qu'est-ce qu'une tornade? 

Le mot tornade vient de 2 termes espagnols: "tronada" = orage et "tornar" = tourner. 

C‟est une tempête tourbillonnante très intense  se manifestant par un entonnoir 

nuageux (le tuba) accordé à la base d'un cumulo-nimbus (nuage de 

grande taille, sombre) et s'accompagnant de pluie voir d'un orage ou de grêle. 

 

3-Procédure expérimentale et consignes 

 

1
ère

 séance : Ecriture individuelle d’un texte narratif vs explicatif (1
er

 jet)  

Durant la première séance, nous avons présenté aux apprenants les expériences 

auxquelles ils sont invités à participer, puis divisé les G1-2-3-4 en deux sous- groupes.  

 Nous avons demandé aux  groupes G1.1, G2.1, G3.1, G4.1 de rédiger 

individuellement un texte  narratif sur les tornades et aux groupes G 1.2, G 2.2, G3.2, 

G4.2 un texte explicatif sur le même thème. 

Trente  minutes plus tard après une tâche distractive, nous avons demandé aux 

groupes  G1.1, G2.1, G3.1, G4.1 de rédiger individuellement un texte  explicatif 

toujours sur les tornades et aux  groupes G 1.2, G 2.2, G3.2, G4.2 un texte narratif sur 

le même thème. Ce contre balancement vise à faire commencer un sous groupe par le 

texte narratif et l‟autre par le texte explicatif  a pour but d‟éviter un biais dû à 

l‟activation spécifique à chaque type de texte. 

 

Consigne de production (Texte narratif) 

 

Sujet de production écrite 

Vous souvenez vous de la tornade « trombe d‟eau » qui s‟est produite à El-Kala en 

novembre 2010 ? Racontez à vos camarades ce qui s‟est passé ce jour là à partir de ce 

que vous avez vécu, ce que des témoins oculaires vous ont racontés ou ce que vous 

avez appris par les médias (Radio, Tv....).Essayez d‟être le plus précis possible de 

façon à ce que vos lecteurs comprennent bien le phénomène, ses causes et ses 

conséquences. 

 

 

 

 

http://la.climatologie.free.fr/nuages/nuage1.htm#16
http://la.climatologie.free.fr/nuages/nuage1.htm#16
http://la.climatologie.free.fr/orage/orage.htm
http://la.climatologie.free.fr/inondation/inondation.htm#grele


El-Tawassol: Langues, Culture et Littérature                                                       N°31 - Septembre 2012 

 

03 

 

Quatrième série d‟hypothèses 

 

-Analyse qualitative 
- Origine des ajouts (ceux qui renvoient à la base du texte (BT), au modèle de 

situation (MS) ou autre (AUTRE) c‟est-à-dire ne renvoyant ni à la base de texte ni au 

modèle situationnel)  

H5: Nous  émettons  l‟hypothèse  que  les  participants  des  du  groupe  G2 par 

rapport au groupe G1 produiront  davantage  d‟ajouts  issus  des  textes  ressources  

que  d‟ajouts  issus  de  leurs connaissances antérieures.  

Nous nous attendons à ce que : 

P8 : Le groupe G1 produit plus d‟ajouts issus de la base de texte que le groupe G2  

P9 : Le groupe G2 produit plus d‟ajouts issus du modèle de situation évoqué par le  

texte que le groupe G1 

P10 : Les sujets du groupe G1 produiront plus d‟ajouts AUTRE  que ceux du groupe 

G2. 

Nous présenterons ci-dessous la démarche expérimentale envisagée dans le but 

d'améliorer la qualité de la production écrite de textes explicatif et narratif en FLE. 

Dispositif de recherche 

 

1-Participants: 

Les participants à notre expérimentation sont des étudiants inscrits en 1
ère

  année 

licence de français à l‟Université d'El-Tarf (au Nord- Est Algérien). L‟ensemble de ces 

apprenants sont âgés de 17 à 39 ans et sont issus de divers milieux sociaux. Ils sont 

inscrits dans une zone urbaine. Durant leur scolarité, ils ont suivi la majorité des cours 

en langue arabe et n‟avaient que 4 à 5h par semaine de cours de langues étrangères. Le 

module de langue française est assuré dès la 4
ème

 année primaire, alors que celui de la 

langue anglaise débute au collège. Suite aux réponses obtenues dans les fiches de 

renseignements que nous avons soumis aux apprenants comme tâche distractive, 

certains apprenants seulement s‟expriment en français au sein de leur famille. 

Cependant, la plupart d‟entre eux n‟utilisent que la langue arabe. Le contact avec le 

français langue étrangère ne  s‟effectue que dans le cadre de leurs  études. 

Pour réaliser notre expérimentation, nous avons divisé les  étudiants en 04 groupes et 

chaque groupe est divisé en sous groupes. Nous avons donc : 

G1: G1.1+ G1.2 (Groupe expérimental : réécriture individuelle avec texte d‟aide)  

G2: G2.1+ G2.2 (Groupe expérimental : réécriture collaborative avec texte d‟aide)  

G3: G3.1+  G3.2 (Groupe témoin : réécriture individuelle sans texte d‟aide)  

G4 :G4.1 + G4.2 (Groupe expérimental : réécriture collaborative sans texte d‟aide)  

 

2-Matériel expérimental  

Les sujets de production écrite proposés aux participants concernent le thème des 

tornades. Il s‟agit d‟un sujet  d‟actualité pour les apprenants qui pour la majorité 

d‟entre eux ont vécu l‟événement. Nous estimons que ce sujet est  motivant pour les 

participants de notre expérimentation. Les   textes   ressources   que   nous   avons   

utilisés   dans   cette   étude   sont   au nombre de deux : texte narratif et texte explicatif 

(voir annexe 2) Il s‟agit de textes plus ou moins courts, portant sur le thème des 

tornades. Nous les avons fabriqués  à partir d‟articles de presse pour le texte narratif et 
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Nous formulons l‟hypothèse que la lecture du texte d'aide aura un effet positif sur 

l‟activité de réécriture, quelle que soit la situation : individuelle ou groupale.  

Nous nous attendons à ce que : 

P1 : les informations ajoutées au premier jet lors de la réécriture individuelle et 

collaborative par les groupes expérimentaux (G1 et G2) ayant bénéficié de la lecture 

de textes d'aide seront quantitativement  plus nombreuses, que celles ajoutées par les 

groupes témoins n‟ayant pas bénéficié de textes d‟aide (G3 et G4).  

P2 : G2 > G1 : les participants du groupe expérimental qui réécriront en groupe après 

lecture des textes d‟aide feront plus d‟ajouts que ceux qui réécriront en individuel 

après lecture des  textes d‟aide. 

P3 : G1 > G3 : les participants du groupe expérimental qui réécriront en individuel 

après lecture des textes d‟aide feront plus d‟ajouts que ceux qui réécriront en 

individuel sans lecture des  textes ressources. 

H2 : Effet du type de texte à produire : narratif (T1) / explicatif (T2) sur le nombre 

d‟ajouts en fonction des modalités d‟écriture (individuelle vs collaborative) 

P4 : G1 plus d‟ajouts dans le T1 que dans T2, alors que G2 plus ou autant d‟ajouts 

dans T2 que dans T1. 

Deuxième série d‟hypothèses 

La deuxième, la troisième et quatrième série d‟hypothèses concernent le point de vue 

qualitatif de la réécriture. 

 

-Analyse qualitative 

Niveau  de pertinence des ajouts (en fonction de la relation causale) en fonction 

des groupes 

H 3 : Nous formulons l‟hypothèse que les informations ajoutées lors de la réécriture 

collaborative (G2) de textes narratif / explicatif en présence de textes d‟aide seront 

plus pertinentes que celles ajoutées lors de la réécriture individuelle avec texte d‟aide 

(G1.1) ou sans texte  d‟aide (G3.1).  

Nous prédisons que : 

P5 : Les informations ajoutées par les groupes expérimentaux  G1 et G2 (ayant 

bénéficié du texte d‟aide) seront plus  pertinentes que celles  ajoutées par les scripteurs 

des groupes témoins  G3-G4 (n‟ayant pas bénéficié du texte d‟aide).  

P6 : G2 > G1 : les participants du groupe expérimental qui réécriront en groupe après 

lecture des textes d‟aide feront plus d‟ajouts pertinents  que ceux qui réécriront en 

individuel après lecture des  textes ressource. 

Troisième série d‟hypothèses 

 

-Analyse qualitative 

-Niveau  de pertinence des ajouts en fonction du niveau d’importance du texte lu 

 H4 : Nous formulons l‟hypothèse que les informations ajoutées lors de la réécriture 

collaborative de textes narratif / explicatif en présence de textes d‟aide seront plus 

pertinentes que celles ajoutées lors de la réécriture individuelle en présence de texte 

d‟aide.  

Nous prédisons que : 

P7 : Les informations ajoutées seront plus pertinentes en situation groupale qu‟en 

situation individuelle : G1.2 > G1.1. 
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Les textes ressources d‟aide à la réécriture seront-ils une source de motivation que 

nous devons exploiter? La collaboration seule suffit-elle à aider les apprenants à 

améliorer leurs compétences rédactionnelles ou faut-il encore faire appel à des outils 

d'aide à la réécriture (texte d'aide) en vue d'obtenir des textes de meilleure qualité? 

Nous tenterons de répondre à ses questions au cours de nos expérimentations. 

Nous envisageons de conduire nos pratiques didactiques avec  des étudiants de 

l‟Université d‟El-Tarf, inscrits en 1ère année licence de français. Ces situations seront 

tantôt en individuel tantôt en groupes  afin d‟analyser l‟effet du travail collaboratif sur 

la qualité des textes  produits d‟un point de vue linguistique et sémantique en présence 

ou en l‟absence de texte d‟aide. 

Nous avons fondé l'hypothèse générale de notre recherche sur les travaux de 

Vygotsky
(39)

 montrant que les interactions sociales permettent des apprentissages plus 

élaborés. Nous supposons donc que les échanges  entre les pairs conduisent à 

améliorer les zones proximales de développement des apprenants  engagés dans une 

tâche complexe et cognitivement coûteuse. Ce développement  se vérifiera à travers 

une production  écrite plus pertinente, résultant d‟opérations mentales plus réfléchies. 

 

Principales hypothèses et prédictions 

Comparaison de deux situations de réécriture : réécriture individuelle vs réécriture 

collaborative  de deux types de  textes explicatif et narratif en présence ou en l‟absence  

d‟aide à la réécriture. 

Dans notre expérimentation sur le rôle de la collaboration sur la Co-réécriture en 

présentiel de deux types de texte  narratif vs explicatif en fonction de la présence ou 

pas d‟un texte d‟aide à la réécriture, nous envisageons quatre séries d„hypothèses.  

La première série concerne le nombre d‟informations ajoutées en situation 

individuelle vs collaborative lors de la réécriture des deux types de textes en présence 

ou en l‟absence du texte d‟aide.  

La deuxième série est  relative  au  niveau  de pertinence des  propositions ajoutées 

après la lecture du texte d‟aide par les groupes expérimentaux et sans texte d‟aide  

pour les groupes témoins (pertinence en fonction de leur insertion ou non dans une 

chaîne causale). 

La troisième série concerne le niveau de pertinence des  propositions ajoutées après 

lecture du texte d‟aide en fonctions du niveau d‟importance des informations du texte 

lu.  

Enfin, la dernière porte sur l‟origine des ajouts (ceux qui renvoient à la base du texte 

(BT), au modèle de situation (MS) ou autre (AUTRE) c‟est-à-dire ne renvoyant ni à la 

base de texte ni au modèle situationnel) . 

 

Effet(s) du texte d’aide sur la réécriture de deux types de textes (explicatif vs 

narratif) en situation individuelle vs collaborative 

Première série d‟hypothèses  

 

-Analyse quantitative : Nombre d’ajouts 

 La première série d‟hypothèses concerne le point de vue quantitatif de la réécriture. 

H1 : réécriture de textes narratif/explicatif après lecture de textes d’aide vs 

réécriture sans texte d’aide 
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L'enseignement à distance, qu'il soit par correspondance ou par médias audiovisuels 

offre l'avantage de la flexibilité de temps et de lieu incitant l'autonomie et la réflexion 

mais les interactions entre les apprenants restent très limitées. 

L'enseignement en ligne offre comme l'enseignement à distance une grande 

flexibilité de temps et de lieu incitant l'autonomie et la réflexion. Les interactions entre 

l'apprenant et ses pairs sont très élevées (excellentes). Elles seront une source de 

motivation, d'entraide, d'esprit critique et de synthèse. 

L'enseignement en ligne fait converger les enseignements présentiel  et à distance. 

L'orientation choisie dans le cadre de notre recherche est de type présentiel, en 

raison des spécificités matérielles de l'environnement de travail et une manipulation 

élémentaire des TICE de la part de nos apprenants . 

En continuité avec notre travail de mémoire de magistère
(31)

 évoquant le rôle de la 

révision collaborative dans l'amélioration d'un produit écrit par des lycéens, et au 

regard des études admettant les bienfaits de l'apprentissage collaboratif, il serait 

légitime de nous intéresser à l'effet de la collaboration sur  la production de l'écrit et la 

construction de connaissances scientifiques en contexte plurilingue, la collaboration 

permet au rédacteur de recevoir une réaction de la part de ses pairs et cette interaction 

pourrait jouer un rôle intéressant en stimulant la création de critères qualitatifs et de 

procédures de résolution de problème. Nous nous référons pour notre recherche au  

socioconstructiviste
(32) (33) (34)

 Ainsi, l'apprentissage est un acte de collaboration, 

favorisant l'exploitation des diverses cognitions présentent dans le groupe et dans 

l'environnement
(35)

. L'effet de ce dernier a déjà été mis en valeur par d'autres 

recherches et modélisations, notamment celle de Hayes et Flower
(36)

 reprise et élaborée 

par Hayes
(37)

, ainsi que les travaux conduits par Giordan (1987) sur l'influence majeure 

de l‟environnement qui "devrait permettre à l'individu de dépasser le paradoxe de 

l'apprendre : l'individu ne peut élaborer que par lui-même, mais en s'appuyant sur 

l'expérience des autres. Dans le même temps, l'apprenant n'élabore pas simplement un 

savoir : il détermine son propre processus d'apprentissage". Et enfin, au regard des 

travaux de Zammuner
(38)

 considérant la dynamique du travail collaboratif en tant que 

moteur des apprentissages favorisant un apprentissage plus élaboré grâce à une 

meilleure gestion des critiques des pairs. Les résultats obtenus de ces travaux ont 

permis de noter l'intérêt du travail collaboratif, qui tente d'amener l'apprenant à 

comprendre le point de vue de l'autre pour avancer. Les stratégies de réalisation d'une 

tâche se développent au fur et à mesure que l'apprenant prend en considération les 

remarques des pairs. 

 

Principale question de recherche et Hypothèse générale 

Ainsi à nos yeux, la question fondamentale est la suivante:  

Quel est le rôle de la collaboration sur la Co-réécriture en présentiel de deux types de 

texte  narratif vs explicatif, en contexte plurilingue, en fonction de la présence ou pas 

de textes d‟aide à la réécriture. 

Et de cette question principale découlent bien d'autres : 

Comment les apprenants procèdent-ils en situation collaborative lors de la réécriture 

de deux types de textes différents? Les textes explicatifs seront-ils de meilleure qualité 

que les textes narratifs ? Autrement dit : contiendront-ils davantage d‟informations que 

les textes narratifs, notamment à l‟ère de la société de la vulgarisation scientifique? 
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et le transfert de stratégies cognitives et de processus métacognitifs
(22)

. Remarquons 

qu‟il ne s‟agit pas là d‟un développement cognitif piagétien, où la nouvelle étape 

effacerait en l‟intégrant ce que l‟apprenant avait déjà acquis. Les stratégies sont des 

savoir-faire, des pratiques… 

Pour l'apprenant apprendre à manier une nouvelle stratégie, plus complexe, c‟est 

enrichir son répertoire. Les stratégies moins complexes, telles qu‟énumérer des 

contenus ou appliquer un schéma rédactionnel, restent à disposition ; même s‟il est 

probable que l‟acquisition de nouvelles stratégies, en complexifiant la compétence 

rédactionnelle, remodèle ce qui était acquis, les stratégies plus simples ne disparaissent 

pas, au contraire : le rédacteur avancé les manie mieux et avec plus de facilité. 

Inversement, une stratégie ne s‟apprend pas d‟un seul coup et une fois pour toutes, elle 

se forge au fur et à mesure de la pratique et du contexte. La collaboration fait partie de 

ses pratiques qui développent les compétences rédactionnelles des apprenants
(23)

 .Tous 

les auteurs que nous avons cité se rallient à la théorie socioconstructiviste élaborée par 

Vygotsky
(24)

 selon laquelle l‟expérience sociale façonnerait la manière de penser et 

d‟interpréter le monde. Les socioconstructivistes prônent l'interaction sociale. 

Vygotsky soutient l‟efficacité d‟intériorisation des concepts intellectuels et sociaux 

grâce à des activités réflexives effectuées en groupe. L‟apprenant élabore sa 

compréhension d‟une réalité en comparant ses perceptions avec celles de ses pairs. Les 

interactions vont entraîner des  conflits sociocognitifs bénéfiques permettant aux 

apprenants de s'outiller cognitivement afin de  résoudre  les problèmes rencontrés et 

construire leur savoir
(25)

. Les conflits sociocognitifs favorisent l‟apprentissage 

puisqu‟ils provoquent des questionnements sur les représentations et les pratiques 

utilisées ce qui amène les partenaires à se décentrer et à tenir compte des centrations 

des autres membres de l‟équipe. 

Toutes ces recherches ainsi que celles réalisées en psychologie cognitive plus 

précisément, celles qui ont traité de production en langue seconde et/ou étrangère, 

mettant en œuvre le fonctionnement cognitif de l'apprenant nous incitent donc à nous 

pencher un peu plus sur l'écrit pour tenter de proposer des stratégies d'enseignement 

efficaces en fonction des spécificités de nos apprenants en contexte plurilingue. Cet 

intérêt a déjà pris naissance lors de notre travail de mémoire de Magistère 
(26)

 où les 

résultats obtenus nous permettent de noter que la collaboration permet d‟améliorer le 

produit écrit, particulièrement en présence de pairs capables, c‟est-à-dire ayant un bon 

niveau par rapport à leurs camarades . 

Trois grandes orientations d‟apprentissage co-actif, coopérant ou en situation de 

collaboration peuvent être envisagées, en fonction des besoins des apprenants et des 

objectifs assignés .Il s'agit d'une part, de collaboration "en face à face" ou en mode 

présentiel
(27) (28)

, d'autre part, de situations de collaboration à distance, médiatisées par 

les TICE [29], et enfin de situations de collaboration en ligne
(30)

 . 

L'enseignement en ligne est un enseignement interactif suivi par télématique. En 

1989, Harasim a décrit la nature et les caractéristiques des enseignements en 

présentiel, à distance et en ligne. 

Selon lui l'enseignement en présentiel offre une bonne interaction de chaque 

apprenant avec ses enseignants ou ses pairs mais une rigidité de temps et de lieu. 
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construction de nombreuses compétences langagières, linguistiques et intellectuelles. 

De même que son enseignement exige la prise en compte de différents facteurs liés à 

l‟aspect sociétal, culturel, individuel et didactique de la production écrite.  

Depuis quelques années de nombreuses
(12) (13) (14)

 se sont intéressées aux processus 

permettant la réussite de l‟acte d‟écrire, tels que la planification, la mise en texte et la 

révision. Ces processus sont fondamentaux du fait qu‟ils conditionnent les démarches 

didactiques et pédagogiques d‟enseignement/apprentissage de l‟écrit.                                                                                                                      

Bereiter et Scardamalia
(15)

 ont distingué deux modes de productions liés à 

l'organisation ou non de la connaissance destinée à être mise en texte: 

La « stratégie des connaissances racontées » qui consiste à formuler les idées au fur 

et à mesure qu‟elles sont récupérées en mémoire à long terme. La cohérence du texte 

se limite au simple enchaînement de phrases, le rédacteur ne procède à une 

réorganisation d‟ensemble du contenu du texte.  

La « stratégie des connaissances transformées » est une stratégie rédactionnelle plus 

experte.  Le scripteur doit pouvoir modifier le contenu en fonction de critères 

pragmatiques et rhétoriques pour souligner l‟aspect créatif et productif au niveau des 

savoirs de l‟activité d‟écriture et non pas seulement le fait qu‟elle suppose la 

récupération et la réorganisation des informations. Galbraith
(16)

 reprend le modèle « 

Knowledge transformation » de Bereiter et Scardamalia
(17)

 en lui ajoutant la  

dimension « Knowledge constitution » afin de souligner l‟aspect créatif de la 

production écrite. Selon le modèle de  Galbraith l‟émergence d‟une idée est liée à un 

pattern d‟activation dans un ensemble de connaissances. Si l'ensemble de 

connaissances actives est le même, il peut alors entraîner l‟émergence d‟idées 

différentes, si les patterns d‟activation de cet ensemble sont différents. 

Ce modèle a permis d‟expliquer un certain nombre de résultats empiriques 

précédemment obtenus par l‟auteur, montrant notamment que les scripteurs les plus 

habiles sont incapables de récupérer directement les idées en mémoire sémantique, ils 

construisent et ils élaborent les idées en prenant en compte le contexte de production. 

Dans le cadre de l‟écrit, des travaux se sont intéressés aux processus impliqués dans 

l‟activité rédactionnelle, et d‟autres recherches ont mis en évidence les effets du travail 

collaboratif entre pairs dans l‟amélioration du produit écrit. Certaines recherches 

montrent une influence positive des interactions dans le développement de la capacité 

des apprenants à écrire des textes de meilleure qualité du fait qu‟elles permettent 

d‟acquérir des compétences pour enrichir les moyens que possède déjà le scripteur par 

une stratégie nouvelle, plus complexe
(18) (19)

 Ces recherches sus-citées mettent en 

évidence que les pairs sont souvent capables de s‟entraider étant donné que la relation 

qu‟ils partagent est plus informelle que celle résultant de l‟interaction 

enseignant/apprenant Ces interactions favoriseraient plus facilement la mise en mots 

des contenus et le respect des spécificités textuelles, ainsi qu‟une meilleure prise en 

compte des attentes du lecteur. L‟environnement collaboratif accroît la 

communication, le partage d‟idées
(20)

 et favorise les conflits cognitifs permettant aux 

apprenants une remise en question de leurs idées avec celles de leurs pairs pour 

construire de nouvelles connaissances
(21)

. De plus, d‟autres travaux relevant de 

l'approche socio-cognitive de l'apprentissage et du développement cognitif, " centré 

sur la genèse sociale des processus cognitifs et métacognitifs " ont montré que les 

interactions entre pairs avaient un effet sur le développement de compétences scolaires 
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Problématique 

Grâce aux avancées des travaux portant sur les relations entre la charge mentale, les 

ressources mémorielles et les activités langagières de construction de 

connaissances
(11)

, la production écrite est considérée en tant qu‟activité cognitivement 

coûteuse, du fait que le scripteur doit réaliser des opérations complexes, de différents 

niveaux de traitement, exigeant la mobilisation de connaissances procédurales, 

déclaratives et conditionnelles. De ce fait, sa maîtrise nécessite l'apprentissage et la 

Résumé 
En langue maternelle comme en langue 

étrangère la production écrite est 

considérée comme une activité complexe 

de résolution de problème(1)(2)(3) exigeant 

un nombre important de connaissances 

diverses. De ce fait, sa maîtrise nécessite 

l'apprentissage et la construction de 

nombreuses compétences, ainsi que la 

proposition d'outils et d'activités 

intermédiaires mettant en œuvre des 

fonctions heuristiques et réflexives pour 
produire un écrit plus élaboré et 

construire sa pensée. De nombreuses 

recherches se sont intéressées aux 
processus rédactionnels permettant de 

mieux comprendre les étapes inhérentes 

au travail rédactionnel, pouvant 

améliorer la qualité des écrits des 

apprenants(4)(5). D'autres chercheurs se 

sont intéressés à l'apprentissage 

collaboratif, en tant que démarche 

permettant également aux scripteurs 

d'améliorer leurs compétences 

rédactionnelles(6) (7) (8) (9) (10). La méthode 

expérimentale envisagée dans le cadre 

de ce travail a pour but de montrer ce 

que peut apporter le travail collaboratif 

lors de la réalisation de tâches 

d'écriture/ réécriture de deux types de 

textes (texte explicatif versus texte 

narratif) en langue étrangère par des 

étudiants de 1èreannée licence de français 

en présence ou pas de texte d'aide à la 

réécriture. 

 ملخص
بسبب العديد من  (3()2()1)تعّد الكتابة نشاطا معقّدا

العراقيل التي يواجييا المحّررون أثناء الكتابة 
تتطمب السيطرة عمى . وافتقارىم الى الّرصيد المغوي

ىذا المشكل التعمم وبناء العديد من الميارات 
واألدوات واألنشطة التي تساعد عمى تحسين المنتوج 

لقد ركزت العديد من الدراسات عمى . الكتابي
لفيم أفضل لمخطوات التي تتّبع أثناء عمميات الكتابة 

العمل التحريري وتساعد عمى تحسين نوعية كتابات 
وكذا المراجعة الجماعية التي تسمح  (5()4)المتعممين

أيضا بتحسين ميارات الكتابة لدى 
 .(11()9()8()7()6)المحّرر

اقترحنا في البحث الحالي المنيج التجريبي الرّامي 
الجماعي أثناء القيام بميام إلى تبيان مساىمة العمل 

عادة الكتابة لصنفين من الّنصوص  النص )الكتابة وا 
في الّمغات ( التفسيري في مقابل النص السردي 

األجنبية من قبل طمبة السنة األولى ليسانس لغة 
فرنسية مع وجود أوعدم وجود نّص مساعد إلعادة 

 .الكتابة
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Le premier article de la série anglaise évoque la crise entre la maison blanche et les groupes 

de pression qui considèrent que des modifications  de la loi afférant aux lobbies, introduites 

par l‟administration d‟Obama, sont une entrave à la loi et une forme de blocage. Le 

second propose une lecture comparative entre deux romanciers africains, l'un kenyan  et 

l'autre guinéen, concernant l'eurocentrisme. Les deux, malgré leur divergence idéologique, 

préconisent l'africanisation de l'Afrique par la décolonisation langagière en s'appuyant sur 

l'enseignement des sciences sociales. L'étude qui suit interroge les programmes des langues 

étrangères chez les étudiants Algériens de licence d‟anglais à partir des questions 

fondamentales concernant le choix des textes exigés dans l‟enseignement de cette langue. 

L'avant dernier article défend l'idée que l'apprentissage de la linguistique au niveau 

universitaire doit se faire par l'utilisation du journal réflexif en l'expérimentant sur un groupe 

d'étudiants de première année de licence en langue française. Ce numéro s'achève  par l'étude 

du rôle de la langue humoristique dans le processus d'apprentissage des langues étrangères à 

tous les niveaux et son impact sur la motivation et le dynamisme des apprenants. 

 
 Le directeur de la rédaction 

Prof.  Abderrazak DJELLALI 
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Avant-propos  

 

Ce numéro de la revue El tawassol, spécialisé en littérature arabe et langues étrangères, 

regroupe un ensemble d'articles traitant de  sujets divers et variés, certains rédigés en langue 

arabe et d'autres écrits en français ou en anglais. 

  

Le premier article en langue arabe traite du thème de la rhétorique arabe pour spécifier la 

continuité de l'influence extérieure, pas seulement celle d'hier (grecque et indoue), mais aussi 

celle d'aujourd'hui (occidentale), tout en soulignant la  capacité de la langue à passer  au 

crible les éléments à retenir et ceux à exclure du champ linguistique.   Le deuxième,  se 

rapporte à la spécificité de la Séance « maquama » andalouse, en montrant qu‟elle  était 

pratiquée par peu de littéraires, et si elle respectait certaines normes au niveau de la forme 

telle que la rime, la paronomase et la mise en scène de la vie sociale des andalous, elle 

s'écartait  des règles de maquama hamadienne qui était la référence. L'autre contribution, en 

langue arabe, fait connaitre un aspect de la pensée de Paul Ricœur, théoricien de 

l'herméneutique, qui considère la traduction comme un processus de reconstruction de sens. 

Les deux autres articles qui suivent  traitent des questions méthodologiques. Le  premier à 

travers l'analyse d'un corpus de poème d'El Bardouni, montre en quoi l'intertextualité est une 

entité structurelle et esthétique, composée de plusieurs éléments à combinaison multiple au 

point que la lecture progressive du poème jusqu'à la fin du texte  lui fait gagner en 

acceptabilité et en cohérence si précieuses à la compréhension.   Quant au deuxième article, il 

pratique l'analyse sémiotique verticale et horizontale du poème  " l’hymne du puissant " du 

poète tunisien Abou El Kacim Echabbi. L'étude qui suit, décortique la complexité du 

concept dialogisme  en partant de  son ambiguïté et de sa difficulté que le linguiste Mikhaïl 

Bakhtine expose dans ses travaux sur l'esthétique romanesque. Ce travail  a pour ambition  la 

construction d'une théorie complète applicable non seulement en littérature, en linguistique et  

en esthétique, mais aussi, en philosophie et  en anthropologie. Le lecteur trouvera une 

contribution autour de la théorie des verbes de langage et de leur rapport avec la transmission.  

  

Ce numéro contient aussi trois contributions en arabe relatives à la grammaire. La 

première considère l'apport de la théorie neo-Khalilienne à la promotion de la langue arabe à 

l'université par sa capacité de clarifier certains concepts qui ont été reconduits par la 

linguistique moderne. La deuxième évoque le concept de la description et ses fonctions 

grammaticales en posant des questions fondamentales relatives aux fonctions et contexte. Le 

dernier article de ce chapître mentionne la théorie de "focus" dans la grammaire fonctionnelle 

en se référant à la typologie utilisée par le grammairien Ahmed El Motawakel tout en 

suggérant des modifications.  La question de l‟atténuation acoustique dans la structure des 

mots arabes est abordée en se référant aux observations des spécialistes qui ont constaté des 

caractères semblables tels que la souplesse de la prononciation qui est un point assimilé par le 

l‟orateur et l‟auditeur. Le dernier article s'inscrit  dans le questionnement   de l‟ambiguïté 

linguistique  à l'oeuvre dans la langue, à partir de sa définition, ses concepts et ses différents 

types mentionnés dans les études linguistiques modernes, et en s'appuyant sur des exemples 

tirés de la langue anglaise.  

  

Ce même numéro contient deux articles écrits en français. Le premier traite de la 

problématique de la réécriture de textes explicatifs et narratifs en appliquant un test sur les 

étudiants en première année de langue française pour montrer l'intérêt du travail collaboratif 

dans le processus rédactionnel. Le second porte sur les attitudes langagières, la représentation 

de la langue française et sa pratique quotidienne chez les adolescents Algériens. 
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CONSIGNES AUX AUTEURS 
 

La revue El- Tawassol: Langues, Culture et Littérature est une revue semestrielle indexée à caractère 

scientifique, qui encourage toute proposition d‟article original lié aux domaines des Langues, culture 

et littérature. 

1. La revue publie des articles inédits qui ne doivent pas être proposés à une autre publication. 

2. Les articles proposés doivent être rédigés et relus avec rigueur. Toute proposition contenant un 

nombre trop élevé d‟imprécisions de style, de fautes grammaticales ou d‟orthographe ne sera pas 
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3. Toutes les propositions d‟articles sont soumises à un examen à double insu. Les articles retenus sont 

publiés dans les numéros suivants. 

4. La revue se réserve le droit  d‟exiger toutes corrections et /ou modifications qu‟elle juge nécessaire. 

5. Chaque article doit être rédigé selon les instructions aux auteurs en vingt (20﴿ pages maximun et 
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graphiques et les photos.   

6. la première page doit contenir : le titre complet de l‟article, le(s) nom(s) et le(s) prénom(s) de(s) 

l‟auteur(s) et son(leur) grade, l‟institution à laquelle il(s) appartient(nent) ﴾département–faculté – 

université), numéro de téléphone, fax, et adresse électronique. 

7. l‟article doit comporter trois (03) résumés en arabe, en francais et en anglais, de même taille 

d‟environ 100 mots chacun. 

8. chaque résumé doit être suivi des mots clés de trois (03) à sept (07) en gras. 

9. Les références bibliographiques citées dans le texte ne doivent comporter que le n° de la référence 

entre parenthèses (exp: 
﴾8﴿

 ) d‟une manière croissante .  

10.Si le nom de l‟auteur apparaît dans le texte, il doit être suivi par le numéro de la référence. 

11. La bibliographie doit être mise à la fin de l‟article selon le modèle suivant :  

 Lorsque la référence comporte plus de trois auteurs seul le premier est cité, suivi de "et col". 

 Si la référence se rapporte à un article, elle doit comporter, les noms des auteurs, suivis des   

initiales des prénoms, le titre du périodique, l‟année de publication, le tome ou le volume, le 

numéro du périodique et les  pages concernés. 

 Si, par contre la référence se rapporte aux ouvrages, elle doit comporter, le ou les noms des        

auteurs, suivis des initiales du ou des prénoms, le titre complet de l‟ouvrage, les pages 

concernées, le numéro de l‟édition s‟il y en à plusieurs, le nom et l‟adresse de l‟éditeur 

 et l‟année d‟édition. 

 

12. Caractéristiques techniques des manuscrits  

Les propositions d‟articles doivent être adressées à la revue en trois (03) exemplaires (A4) 

accompagnés d‟une copie sous forme de fichiers sur CD-Rom selon les caractéristiques 

techniques suivantes :  

 Cadre de saisie: 24,7cmx17cm (folio compris) 

 Taille de la police de caractère: 13 points (Times New Roman) 

 Marges:  
- Gauche: 02,5cm. 

- Droite:   02,5 cm. 

- Haut:     02 cm. 

- Bas:       03 cm. 
13. Il est entendu qu‟après acceptation de l‟article, les droits exclusifs de sa publication  sont 

automatiquement transférés à El-Tawassol. 

 

N.B : Les opinions exprimées dans les articles et travaux publiés dans la revue n’engagent que leurs auteurs. 
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